قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديالته رقم  24لسنة 1988

المادة 1
يسمى ىذا القانكف ( قانكف اصكؿ المحاكمات المدنية لسنة  ) 1988كيعمؿ بو بعد مركر مائة
كعشريف يكما مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

تعديالت المادة :
 تـ االستعاضة عف عبارة (المحامي العاـ المدني) حيثما كردت بعبارة (إدارة قضايا الدكلة) أكعبارة (الكکيؿ العاـ) حسب الحاؿ بمكجب المادة ( )20مف قانكف ادارة قضايا الدكلة رقـ 28

لسنة . 2017
المادة 2
تسرم احكاـ ىذا القانكف عمى ما لـ يكف فصؿ فيو مف الدعاكل اك تـ مف االجراءات قبؿ تاريخ

العمؿ بو كيستثنى مف ذلؾ :

 .1النصكص المعدلة لبلختصاص متى كاف تاريخ العـؿ بيا بعد ختاـ المحاكمة في الدعكل .
 .2النصكص المعدلة لممكاعيد متى كاف الميعاد قد بدا قبؿ تاريخ العمؿ بيا.

 .3النصكص المنظمة لطرؽ الطعف بالنسبة الى ما صدر مف احكاـ قبؿ تاريخ العمؿ بيا متى
كانت ممغية اك منشئة لطريؽ مف تمؾ الطرؽ .ككؿ اجراء مف اجراءات الـ حاكمة تـ صحيحا في
ظؿ قانكف معمكؿ بو يبقى صحيحا ما لـ يرد نص عمى خبلؼ ذلؾ.

المادة 3

 .1ال يقبؿ ام طمب اك دفع ال يككف لصاحبو فيو مصمحة قائمة يقرىا القانكف.

 .2تكفي المصمحة المحتممة اذا كاف الغرض مف الطمب االحتياط لدفع ضرر محدؽ اك االستيثاؽ
لحؽ يخشى زكاؿ دليمو عند النزاع فيو.

المادة 4

ال يجكز اجراء ام تبميغ اك تنفيذ قبؿ الساعة السابعة صباحا  ،كال بعد الساعة السابعة مساء كال في

اياـ العطؿ الرسمية اال في حاالت الضركرة كباذف كتابي مف المحكمة.

المادة 5

 .1يجب اف تشتمؿ كرقة التبميغ عمى البيانات اآلتية :

أ .تاريخ اليكـ كالشير كالسنة كالساعة التي حصؿ فييا التبميغ.

ب .اسـ طالب التبميغ بالكامؿ كعنكانو كاسـ مف يمثمو اف كجد.

ج .اسـ المحكمة اك الجية التي يجرم التبميغ بامرىا.

د .اسـ المبمغ اليو بالكامؿ كعنكانو  ،اك مف يمثمو اف كجد.

ىػ .اسـ المحضر بالكامؿ كتكقيعو عمى كؿ مف االصؿ كالصكرة.
ك .مكضكع التبميغ.

ز .اسـ مف سمـ اليو التبميغ كتكقيعو عمى االصؿ باالستبلـ اك اثبات امتناعو كسببو.

 .2أ .لممحكمة التحقؽ مف صحة العنكاف الذم يزكدىا بو الخصـ لتبميغ الخصـ األخر أك
الشيكد عميو باستخداـ كسائؿ إلكتركنية تحدد بمقتضى نظاـ يصدر ليذه الغاية.

ب .إذا تبيف كجكد عنكاف آخر مختمؼ عما زكده الخصـ ليا ،فميا اف تقرر اجراء التبميغ عمى
کبل العنكانيف كاعتماد أم منيما أك كمييما حسبما تراه مناسبا.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  31لسنة . 2017المادة 6
 .1كؿ تبميغ يككف بكاسطة المحضريف ما لـ ينص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ  .كعمى مف يتكلى
التبميغ اف يدرج بيانا بكيفية كقكع التبميغ مذيبل باسمو كتكقيعو .

 .2اذا كاف المطمكب تبميغو يقيـ في منطقة محكمة اخرل في المممكة ترسؿ االكراؽ الى تمؾ

المحكمة لتتكلى تبليغيا كاعادتيا الى المحكمة التي اصدرتيا مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذتو بشانيا
مف اجراءات.

 .3أ  .يجكز اجراء تبميغ االكراؽ القضائية بكاسطة شركة خاصة كاحدة اك االكثر يعتمدىا مجمس

الكزراء بناء عمى تنسيب مف كزير العدؿ  ،كيصدر ليذا الغرض نظاـ خاص لتمكيف تمؾ الشرؾة مف

القياـ باعماليا كمراقبة ادائيا كفؽ احكاـ ىذا القانكف .

ب .يعتبر مكظؼ الشركة الذم يتكلى عممية التبميغ محض نار بالمعنى المقصكد في ىذا القانكف

كاألنظمة الصادرة بمقتضاه كيخضع لمجزاءات كالعقكبات نفسيا التي تقع عمى المحضر في حالة

إخبللو بالقياـ بالكاجبات اؿمنكطة بو.

ج .يتحمؿ نفقات التبميغ بكاسطة الشركة الخصـ الذم يرغب في اجراء التبميغ بيذه الطريقة  ،كال
تعتبر ىذه النفقات مف ضمف مصاريؼ الدعكل .

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  31لسنة  2017كتـ

تعديؿ البند (أ) مف الفقرة ( )3منيا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  16لسنة  2006ككاف قد
تـ اضافة الفقرة ( )3بالنص الحالي الييا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  14لسنة . 2001

حيث كاف نص الفقرة (ب) كما يمي :

ب .يعتبر محض ار بالمعنى المقصكد في ىذا القانكف مكظؼ الشركة الذم يتكلى عممية التبؿيغ .

المادة 7
 .1أ .يتـ تبميغ االكراؽ القضائية بتسميـ نسخة منيا الى المطمكب تبميغو اينما كجد ما لـ يرد نص
بخبلؼ ذلؾ.

ب .إذا جرل التبميغ بإحدل الصكر المبينة في ىذا القانكف كتعذر تبميغ الشخص المطمكب تبميغو
قب اعتماد ذلؾ التبميغ تكميؼ قمـ المحكمة
بالذات أك تعذر تكقيع ممثؿ لو باالستبلـ فمممحكمة ؿ

بإرساؿ إشعار مكجز بمكضكع التبميغ إلى ذلؾ الشخص بكاسطة الياتؼ الخمكم أك أم كسيمة

إلكتركنية يحددىا النظاـ كلممحكمة التحقؽ مف صحة إرساؿ ىذا اإلشعار بأم طريقة تراىا مناسبة.

صاص المحكمة ككيبل عنو لقبكؿ تبميغ
 .2يجكز الم شخص اف يعيف آخر يقيـ في دائرة اخت
االكراؽ القضائية.

 .3يجكز اف يككف ىذا التعييف خاصا اك عاما كيجب اف يتـ بصؾ كتابي يكقعو المككؿ بحضكر
رئيس الكتبة الذم يصدؽ عمى صحة ىذا التكقيع كيحفظو بيف اكراؽ الدعكل.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  31لسنة . 2017المادة 8
اذا لـ يجد المحضر الشخص المطمكب تبميغو في مكطنو اك محؿ عممو يسمـ الكرقة الى ككيمو اك
مستخدمو اك لمف يككف ساكنا معو مف االصكؿ اك الفركع اك االزكاج اك االخكة اك االخكات ممف

يدؿ ظاىرىـ عمى انيـ اتمكا الثامنة عشرة مف عمرىـ عمى اف ال تككف مصمحة المطمكب تبميغو
متعارضة مع مصمحتيـ.

المادة 9

اذا لـ يجد المحضر مف يصح تسميـ الكرقة اليو طبقا لما ىك مذككر في المادة (  ) 8مف ىذا

القانكف اك امتنع مف كجده مف المذككريف فييا ( غير المطمكب تبميغو ) عف التكقيع عمى كرقة اؿتبميغ
بالتسمـ  ،كجب عمى المحضر اف يمصؽ نسخة مف الكرقة القضائية المراد تبميغيا عمى الباب

الخارجي اك عمى جانب ظاىر لمعياف مف المكاف الذم يقع فيو مكطف الشخص المطمكب تبميغو اك
محؿ عممو بحضكر شاىد كاحد عمى االقؿ  ،ثـ يعيد النسخة مف كرقة التبميغ الى المحكمة التي

اصدرتيا مع شرح بكاقع الحاؿ عمييا  ،كاذا كانت ىناؾ مستندات مرفقة بالكرقة القضائية المراد

تبميغيا فعمى المحضر اف يدكف فييا بيانا بضركرة مراجعة المطمكب تبميغو لقمـ المحكمة مف اجؿ

تسمـ تمؾ المستندات كيعتبر الصاؽ االكراؽ عمى ىذا الكجو تبميغا قانكنيا .

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجبالقانكف المعدؿ رقـ  14لسنة  2001حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

 .1اذا لـ يجد المحضر مف يصح تسميـ الكرقة اليو طبقا لممادة السابقة اك امتنع مف كجده مف

المذككريف فييا (غير المطمكب تبميغو) عف التكقيع عمى االصؿ باالستبلـ اك عف تسمـ الصكرة
كجب عميو اف يسمـ التبميغ في اليكـ ذاتو الى مسؤكؿ مركز الشرطة اك مف يقكـ مقامو الذم يقع

في دائرتو مكطف المطمكب تبميغو اك محؿ عممو حسب االحكاؿ  .كعميو ايضا خبلؿ اربع

كعشريف ساعة مف تسميـ صكرة التبميغ لمركز الشرطة اف يكجو الى المطمكب تبميغو في مكطنو
االصمي اك المختار اك محؿ عممو كتابا مسجبل بالبريد يخطره فيو باف الصكرة قد سممت الى

مركز الشرطة.

 .2عمى المحضر اف يبيف كؿ ذلؾ بالتفصيؿ في محضر التبميغ مكقعا منو بكاقع الحاؿ.
المادة 10
مع مراعاة اجراءات التبميغ المنصكص عمييا في ام قانكف آخر تسمـ االكراؽ القضائية عمى الكجو

اآلتي :

 .1فيما يتعمؽ بالحككمة اك المؤسسات العامة التي يمثميا الككيؿ العاـ تسمـ لممحامي العاـ المدني
اك احد مساعديو اك رئيس الديكاف.

لديات كالمجالس القركية تسمـ لرئيسيا اك لمديرىا اك
 .2فيما يتعمؽ بالمؤسسات العامة االخرل كالب
لمنائب عنيا قانكنا اك مف يمثميا قانكنا اك لرئيس الديكاف فييا.

 .3فيما يتعمؽ بالمسجكنيف تسمـ لمدير السجف اك مف يقكـ مقامو ليتكلى تبميغيا.

 .4فيما يتعمؽ ببحارة السفف التجارية اك بالعامميف فييا تسمـ لمرباف اك لككيؿ السفينة.

 .5ما يتعمؽ بالشركات كالجمعيات كسائر االشخاص االعتبارية االخرل  ،تسمـ االكراؽ القضائية في
مراكز ادارتيا لمف ينكب عنيا قانكنا اك احد القائميف عمى ادارتيا اك احد الشركاء المتضامنيف اك

ادار فتسمـ ىذه االكراؽ الم مف االشخاص
لمف يقكـ مقاـ أم مف ىؤالء  ،كاذا لـ يكف ليا مركز ة

المذككريف مف غير المستخدميف في مركزىا سكاء بشخصو اك في محؿ عممو اك في مكطنو االصمي
اك المختار  ،كاذا كاف التبميغ متعمقا بفرع الشركة فيسمـ الى الشخص المسؤكؿ عف ادارتو اك مف

ينكب عنو قانكنا .

 .6فيما يتعمؽ بالشركات االجفبية التي ليا فرع اك ككيؿ في المممكة تسمـ االكراؽ القضائية الى

الشخص المسؤكؿ عف ادارة ىذا الفرع اك الى النائب عنو قانكنا اك تسمـ الى الككيؿ بشخصو اك في
مكطنو اك محؿ عممو.

 .7فيما يتعمؽ برجاؿ الجيش اك برجاؿ االمف العاـ كالمخابرات العامة كالدفاع المدني كالـؤسسات

التابعة ليا تسمـ الى االدارات القانكنية التابعيف ليا لتتكلى تبميغيا متى طمب التبميغ في محؿ عممو.

 .8فيما يتعمؽ بمكظفي الحككمة كمستخدمييا ترسؿ االكراؽ القضائية الى مدير الدائرة التابع ليا ذلؾ
المكظؼ اك المستخدـ متى طمب التبميغ في محؿ عممو كعمى مدير الدائرة تبميغ الكرقة القضائية الى
المطمكب تبميغو فكر كركدىا اليو كاعادتيا مكقعة منو الى المحكمة  ،كما يجكز لممحكمة في جميع

االحكاؿ اف تامر بتبميغ مكظؼ الحككمة اك مستخدميا عف طريؽ المحضر مباشرة .

 .9اذا كاف المدعى عميو قاص ار اك فاقد االىمية تبمغ االكراؽ القضائية الى كليو اك الكصي عميو.

كفي جميع الحاالت السابقة اذا لـ يجد المحضر مف يصح تبميغو قانكنا يعيد االكراؽ لمجية القضائية

التي صدرت عنيا مع شرح مفصؿ بكاقع الحاؿ.

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء عبارة ( لمنائب العاـ ) الكاردة في اؿفقرة (  ) 1منيا كاينما

كردت فييا كاالستعاضة عنيا بعبارة ( لممحامي العاـ المدني ) ثـ بالغاء نص الفقرات ( ، 6 ، 5

 ) 8الكاردة فييا كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  14لسنة 2001
حيث كاف نص الفقرات ( ) 6،8 ، 5السابؽ كما يمي :

 .5ما يتعمؽ بالشركات كالجمعيات كسائر االشخاص االعتبارية االخرل تسمـ في مراكز ادارتيا
لمنائب عنيا قانكنا اك احد القائميف عمى ادارتيا اك احد الشركاء المتضامنيف اك لمف يقكـ مقاـ

كؿ كاحد مف ىؤالء  .فاذا لـ يكف ليا مركز ادارة سممت الصكرة لكاحد مف المذككريف لشخصو اك

في محؿ عممو اك في مكطنو االصمي اك المختار كاذا كانت الدعكل مقامة عمى الفرع فتسمـ الى
الشخص المسؤكؿ عف ادارتو اك الى النائب عنو قانكنا.

 .6فيما يتعمؽ بالشركات االجنبية التي ليا فرع اك ككيؿ في المممكة االردنية الياشمية تسمـ الى
ىذا الفرع اك الككيؿ بشخصو اك في مكطنو.

 .8فيما يتعمؽ بمكظفي الحككمة كمستخدمييا ترسؿ االكراؽ الى مدير الدائرة التابع ليا ذلؾ
المكظؼ اك المستخدـ ليتكلى تبميغو اياىا متى طمب التبميغ في محؿ عممو .

المادة 11
 .1يبمغ الشيكد كفؽ االجراءات الخاصة بتبميغ الخصكـ بمذكرة حضكر تصدر عف المحكمة .

 .2لمـ حكمة التحقؽ مف صحة عنكاف الشاىد باستعماؿ أم كسائؿ إلكتركنية يحددىا النظاـ قبؿ

تسطير مذكرة إحضار بحقو .
تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  31لسنة . 2017المادة 12
 .1اذا كجدت المحكمة انو يتعذر اجراء التبميغ كفؽ االصكؿ المنصكص عمييا في ىذا القانكف جاز

ليا اف تقرر اجراء التبميغ بنشر اعبلف في صحيفتيف محميتيف يكميتيف األكسع انتشا انر كفقان لما يحدده

كزير العدؿ  ،عمى اف يتضمف االعبلف اشعا ار بضركرة مراجعة المطمكب تبميغو قمـ المحكمة لتسمـ
المستندات اف كجدت .

 .2قبؿ اجازة تبميغ الخصـ بالنشر في الصحؼ المحمية كفؽ أحكاـ الفقرة السابقة ،لممحكمة
التحقؽ مف صحة عنكانو باستعماؿ أم كسائؿ إلكتركنية يحددىا النظاـ.

 .3اذا اصدرت المحكمة ق ار ار باتباع طريقة التبميغ ىذه فعمى الرغـ مما كرد في ىذا القانكف يجب اف
يعيف في القرار المذككر مكعدا لحضكر المطمكب تبميغو اماـ المحكمة كتقديـ دفاعو اذا دعت

الحاجة الى ذلؾ كما تتطمبو الحالة.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  31لسنة  2017كتـ الغاءنص الفقرة ( )1منيا كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  14لسنة

 2001حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

 .1اذا كجدت المحكمة بانو ال سبيؿ الجراء التبميغ كفؽ االصكؿ المتقدمة جاز ليا اف تقرر
اجراء التبميغ :

أ  .بالصاؽ صكرة عف الكرقة القضائية عمى لكحة االعبلنات في المحكمة كينظـ قمـ المحكمة
محض ار بااللصاؽ.

ب .كبنشر اعبلف في صحيفتيف محميتيف يكميتيف عمى االقؿ.
المادة 13
 .1إذا كاف المطمكب تبميغو شخصان مقيمان في بمد أجنبي ككاف مكطنو فيو معركفان ،يجرم تبميغ
األكراؽ القضائية بما في ذلؾ الئحة الدعكل كمرفقاتيا إما بالطرؽ الدبمكماسية أك مف خبلؿ

شركة خاصة تعتمد ليذه الغاية كفقان لئلجراءات التي يحددىا النظاـ ،كذلؾ مع مراعاة أحكاـ أم
اتفاقيات دكلية.

 .2إذا جرل التبميغ أصكليان كفؽ أحكاـ الفقرة ( )1مف ىذه المادة ،فبل يتـ السير في إجراءات
المحاكمة إال بعد مركر مدة ستيف يكمان مف اليكـ التالي لتاريخ كقكع ذلؾ اؿتبميغ  ،كفي ىذه

الحالة يعتبر ذلؾ الشخص متبمغان حكمان مكعد أكؿ جمسة محاكمة يتـ عقدىا بعد مركر تمؾ

المدة.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجبالقانكف المعدؿ رقـ  31لسنة  2017حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي:

اذا كاف المطمكب تبميغو مقيما في بمد اجنبي ككاف مكطنو فيو معركفا تسمـ االكراؽ لك ازرة العدؿ

لتبميغيا اليو بالطرؽ الدبمكماسية ما لـ يرد نص عمى خبلؼ ذلؾ .

المادة 14
 .1متى أعيدت األكراؽ القضائية إلى المحكمة مبمغة كفقان لؤلصكؿ المبينة في ىذا القافكف كالنظاـ
الصادر بمقتضاه تسير في الدعكل كاال فتقرر إعادة التبميغ .

 .2إذا تبيف لممحكمة اف التبميغ لـ يقع أصبل اك انو لـ يكف مكافقان لؤلصكؿ بسبب إىماؿ المحضر

اك تقصيره فتقرر إعادة التبميغ كيجكز ليا اف تقرر الحکـ عمى المحضر بغرامة ال تقؿ عف عشريف

دينا ار كال تتجاكز مائة دينار كيعتبر قرارىا بيذا الشأف قطعيا.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجبالقانكف المعدؿ رقـ  31لسنة  2017حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي:

متى اعيدت االكراؽ القضائية الى المحكمة مبمغة عمى احد الكجكه المبينة في المكاد السابقة تسير في الدعكل اذا
رات اف التبميغ مكافؽ لبلصكؿ كاال فتقرر اعادة التبميغ عمى انو اذا تبيف لممحكمة اف التبميغ لـ يكف مكافقا

لبلصكؿ اك انو لـ يقع اصبل بسبب اىماؿ المحضر اك تقصيره يجكز ليا اف تقرر ايضا الحكـ عمى المحضر
بغرامة ال تقؿ عف ديناريف كال تتجاكز خمسة عشر دينار .

المادة 15
يعتبر التبميغ منتجنا آلثاره مف كقت تكقيع المطمكب تبميغو عمى كرقة التبميغ اـ مف كقت امتناعو عف
التكقيع عمييا اك مف كقت اجرائو كفؽ احكاـ ىذا القانكف .

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت قذه المادة بعد اضافة عبارة ( اك مف كقت اجرائو كفؽ احكاـ ىذا القانكف ) الى

اخرىا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  14لسنة . 2001
المادة 16
يترتب البطبلف عمى عدـ مراعاة مكاعيد كاجراءات التبميغ كشركطو المنصكص عمييا في ىذا القانكف

كالنظاـ الصادر بمقتضاه .

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  31لسنة . 2017المادة 17
المكطف ىك المكاف الذم يقيـ فيو الشخص عادة كمحؿ العمؿ ىك المكاف الذم يباشر فيو الشخص

تجارة اك حرفة ،اك يقكـ عمى ادارة امكالو فيو ،كبالنسبة لممكظؼ كالعامؿ ىك الـكاف الذم يؤدم فيو

عممو عادة.

كيجكز اف يككف لمشخص في كقت كاحد اكثر مف مكطف اك اكثر مف محؿ عمؿ كفي احكاؿ التعدد

يتساكل الجميع.

المادة 18

مكطف القاصر كالمحجكر عميو كالمفقكد كالغائب ىك مكطف مف ينكب عنو قانكنا  ،كمكطف الشخص

االعتبارم ىك المكاف الذم يكجد فيو مركز ادارتو  ،كاالشخاص االعتبارية التي يككف مركزىا في
الخارج  ،كليا فركع في االردف يعتبر مركز فرعيا مكطنا ليا.

المادة 19

يجكز اتخاذ مكطف مختار لتنفيذ عمؿ قانكني معيف كيككف ىك المكطف بالنسبة لكؿ ما يتعمؽ بيذا

العمؿ اال اذا اشترط صراحة قصره عمى اعماؿ دكف اخرل.
كال يجكز اثبات المكطف المختار اال بالكتابة.

المادة 20

اذا اكجب القانكف عمى شخص تعييف مكطف مختار لو اك اذا الزمو اتفاؽ بذلؾ ،كلـ يفعؿ اك كاف

بيانو ناقصا اك غير صحيح اك اذا الغى مكطنو المختار كلـ يعمـ خصمو بذلؾ ،جاز تبميغو بالنشر

كفؽ احكاـ المادة (  ) 12ـ ف ىذا القانكف.

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجب

القانكف المعدؿ رقـ  14لسنة  2001حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

اذا اكجب القانكف عمى الشخص تعييف مكطنو االصمي اك محؿ عممو اك مكطف مختار فمـ يفعؿ
اك كاف بيانو ناقصا اك غير صحيح بحيث لـ يتيسر تبميغو جاز تبميغو في المحكمة المختصة

جميع االكراؽ التي كاف يصح تبميغو بيا في مكطنو االصمي اك محؿ عممو اك في مكطنو

غير -بعد بدء الخصكمة  -مكطنو االصمي اك المختار اك محؿ
المختار .كاذا الغى الخصـ اك ّ
عممو كلـ يبمغ المحكمة بذلؾ صح تبميغو في مكطنو اك محؿ عممو القديـ كتسمـ الصكرة عند
االقتضاء الى جية االدارة طبقا لممادة التاسعة.
المادة 21
 .1يساعد المحكمة في جمساتيا في جميع اجراءات المحاكمة كتحت طائمة البطبلف كاتب يتكلى

تدكيف كقائع المحاكمة كاجراءاتيا في المحضر اما بخط اليد اك بكاسطة اجيزة الحاسكب اك االجيزة
االلكتركنية كيتـ تكقيع كؿ صفحة مف صفحات المحضر فكر اعداده مف قضاة المحكمة كالكاتب .

 .2عمى الكاتب اف يعطي مف يكدع مستندا كتابيا سند ايصاؿ بو يكقعو كيختمو بخاتـ المحكمة.

 .3يحؽ لمخصكـ كككبلئيـ االطبلع عمى ـلؼ الدعكل في قمـ المحكمة كيحؽ ليـ اف يستحصمكا
عمى صكرة مصدقة عف االكراؽ كميا اك بعضيا.

 .4اذا قدـ الخصـ كرقة اك سند لبلستدالؿ بو في الدعكل فبل يجكز لو سحبو اال برضاء خصمو اك
باذف خطي مف المحكمة بعد اف تحفظ صكرة مصدقة عنو في اضبارة الدعكل.

 .5يحؽ لكؿ شخص اف يحصؿ بمكافقة المحكمة عمى صكرة مصدقة عف كؿ حكـ بعد اداء الرسكـ
القانكنية ما لـ ينص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نص الفقرة ( )1منيا كاالستعاضة عنو بالنص الحاليبمكجب القانكف المعدؿ رقـ  14لسنة  2001حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

 .1يساعد المحكمة في جمساتيا في جميع اجراءات المحاكمة كتحت طائمة البطبلف كاتب يتكلى
تحرير المحضر كالتكقيع عميو مع المحكمة.

المادة 22
ال يجكز تحت طائمة البطبلف لممحضريف كال لمكتبة كغيرىـ مف مكظفي المحاكـ اف يباشركا عمبل

يدخؿ في حدكد كظائفيـ في الدعاكل الخاصة بيـ اك بازكاجيـ اك اقاربيـ اك اصيارىـ لمدرجة

الرابعة.

المادة 23
عمى الرغـ مما كرد في أم قانكف اخر :

 .1اذا كاف الميعاد مقد ار باالياـ اك بالشيكر اك بالسنيف فبل يحسب فيو يكـ التبميغ اك اليكـ الذم

حدث فيو االمر المعتبر في نظر الؽانكف مجريا لمميعاد .

كينقضي الميعاد بانقضاء اليكـ االخير منو اذا كاف يجب اف يحصؿ فيو االجراء ،اما اذا كاف

الميعاد مما يجب انقضاؤه قبؿ االجراء ،فبل يجكز حصكؿ االجراء اال بعد انقضاء اليكـ االخير مف

الميعاد ،كاذا كاف الميعاد مقد ار بالساعات كاف حساب الساعة التي ينقضي فييا عمى الكجو المتقدـ.

 .2تحسب المكاعيد المعينة بالشير اك السنة بالتقكيـ الميبلدم ما لـ ينص القانكف عمى غير ذلؾ.
كاذا صادؼ آخر الميعاد عطمة رسمية امتد الى اكؿ يكـ عمؿ بعدىا.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد اضافة عبارة (عؿل الرغـ مما كرد في أم قانكف اخر) الىمطمعيا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  14لسنة . 2001

المادة 24
يككف االجراء باطبل اذا نص القانكف عمى بطبلنو اك اذا شابو عيب جكىرم ترتب عميو ضرر

لمخصـ .

كال يحكـ بالبطبلف رغـ النص عميو اذا لـ يترتب عمى االجراء ضرر لمخصـ .

المادة 25

ال يجكز اف يتمسؾ بالبطبلف اال مف شرع البطبلف لمصمحتو .كال يجكز التمسؾ بالبطبلف مف

الخصـ الذم تسبب فيو كذلؾ كمو فيما عدا الحاالت التي يتعمؽ فييا البطبلف بالنظاـ العاـ  .كيزكؿ
م يتعمؽ فييا
البطبلف اذا نزؿ عنو صراحة اك ضمنا مف شرع لمصمحتو كذلؾ فيما عدا الحاالت الت

بالنظاـ العاـ.
المادة 26
يجكز تصحيح االجراء الباطؿ كلك بعد التمسؾ بالبطبلف ،عمى اف يتـ ذلؾ في الميعاد المقرر قانكنا

التخاذ االجراء  ،كال يعتد باالجراء اال مف تاريخ تصحيحو.
المادة 27
 .1تمارس المحاكـ النظامية في المممكة االردنية الياشمية حؽ القضاء عمى جميع االشخاص في

المكاد المدنية  ،باستثناء المكاد التي قد يفكض فييا حؽ القضاء الى محاكـ دينية اك محاكـ خاصة

بمكجب احكاـ ام قانكف آخر.

 .2تختص المحاكـ االردنية بالفصؿ في الدعكل كلك لـ تكف داخمة في اختصاصيا اذا قبؿ الخصـ
كاليتيا صراحة اك ضمنا.

 .3اذا رفعت لممحاكـ االردنية دعكل داخمة في اختصاصيا فانيا تككف مختصة ايضا بالفصؿ في

المسائؿ كالطمبات المرتبطة بالدعكل االصمية كفي كؿ طمب يرتبط بيذه الدعكل كيقتضي حسف سير

العدالة اف ينظر فييا.

نفذ في االردف كلك كانت غير
كما تختص المحاكـ االردنية باالجراءات الكقتية كالتحفظية التي ت

مختصة بالدعكل االصمية.
المادة 28
تختص محاكـ االردف بنظر الدعاكل التي ترفع عمى االجنبي الذم ليس لو مكطف اك محؿ اقامة في
االردف كذلؾ في االحكاؿ اآلتية:

 .1اذا كاف لو في االردف مكطف مختار.

 .2اذا كانت الدعكل متعمقة بماؿ مكجكد في االردف اك كانت متعمقة بالتزاـ نشا اك نفذ اك كاف
كاجبا تنفيذه فييا اك كانت متعمقة بافبلس اشير فييا.

 .3اذا كاف الحد المدعى عمييـ مكطف اك محؿ اقامة في االردف.
المادة 29
اذا لـ يحضر المدعى عميو ككانت المحاكـ االردنية غير مختصة بنظر الدعكل طبقا لممكاد السابقة
تحكـ المحكمة بعدـ اختصاصيا مف تمقاء نفسيا.
المادة 30
تختص محكمة البداية بالنظر كالفصؿ في الدعاكل التي ال تدخؿ في اختصاص محكمة اخرل
بمقتضى أم قانكف نافذ المفعكؿ ،كما تختص بالنظر كالفصؿ في الطمبات المستعجمة كجميع

الطمبات المرتبطة بالطمب االصمي ميما تكف قيمتيا اك نكعيا.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجبالقانون المعدل رقم  14لسنة  2001حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
 .1تختص محكمة البداٌة بالحكم فً الدعاوى الحقوقٌة (المدنٌة والتجارٌة ) التً لٌست من
اختصاص محكمة الصلح وذلك ما لم ٌنص القانون على غٌر ذلك2 .
 .وتختص كذلك بالحكم فً قضاٌا االستبناف الذي ٌرفع الٌها من االحكام الصادرة عن محكمة
الصلح فً االحوال التً ٌنص قانون محاكم الصلح على انها تستانف الٌها.
 .3كما تختص بالحكم فً الطلبات المستعجلة وسابر الطلبات المرتبطة بالطلب االصلً مهما
تكن قٌمتها او نوعها.
 .4تختص محكمة االستبناف بالحكم فً قضاٌا االستبناف الذي ٌرفع الٌها عن االحكام الصادرة
ابتدابٌا من محاكم البداٌة كما تختص بالحكم فً قضاٌا االستبناف الذي ٌرفع علٌها عن االحكام
الصادرة عن محاكم الصلح فً االحوال التً ٌنص قانون محاكم الصلح على انها تستانف الى
محكمة االستبناف كما تختص بالحكم فً جمٌع القضاٌا التً ٌرد علٌها نص خاص فً اي قانون
آخر.
المادة 31
 .1قاضي االمكر المستعجمة ىك رئيس محكمة البداية اك مف يقكـ مقامو اك مف ينتدبو لذلؾ مف
قضاتيا كقاضي الصمح في الدعاكل التي تدخؿ ضمف اختصاصو .

 .2تختص محكمة االستئناؼ بالنظر كالفصؿ في الطمبات المتعمقة باالمكر المستعجمة التي تقدـ
الييا بشاف الدعاكل المنظكرة اماميا .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجبالقانون المعدل رقم  14لسنة  2001حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
قاضً االمور المستعجلة فً محكمة البداٌة هو ربٌسها او من ٌقوم مقامه او من ٌنتدبه لذلك من
قضاتها وقاضً الصلح فً المحاكم التً ال ٌوجد فٌها محكمة بداٌة .
المادة 32
يحكـ قاضي االمكر اؿمستعجمة بصفة مؤقتة مع عدـ المساس بالحؽ باالمكر التالية  ،عمى اف ىذا
ال يمنع مف اختصاص محكمة المكضكع ايضا بيذه المسائؿ اذا رفعت ليا بطريؽ التبعية:

 .1المسائؿ المستعجمة التي يخشى عمييا مف فكات الكقت.

حفظي اك الحراسة اك منع السفر.
 .2النظر في طمبات تعييف ككيؿ اك قيـ عمى ماؿ اك الحجز الت
 .3الكشؼ المستعجؿ الثبات الحالة .

 .4دعكل سماع الشاىد الذم يخشى فكات فرصة االستشياد بو عمى مكضكع لـ يعرض بعد عمى
القضاء كيحتمؿ عرضو عميو  .كتككف مصركفاتو كميا عمى مف طمبو.
المادة 33
المستعجؿ في المسائؿ المستعجمة تدقيقا دكف حاجة لدعكة
ة
 .1تنظر المحكمة اك قاضي االمكر
الخصكـ اال اذا رات المحكمة اك القاضي خبلؼ ذلؾ.

 .2عمى الطالب اف يرفؽ الكثائؽ التي يستند الييا في طمبو كلممحكمة اك قاضي االمكر المستعجمة
اف يقرر تكميفو بتقديـ تاميف نقدم اك كفالة مصرفية اك عدلية تحدد المحكمة اك قاضي االمكر

المستعجمة نكعيا كمبمغيا كيقدميا كفيؿ ممئ يضمف العطؿ كالضرر الذم قد يمحؽ بالمستدعى ضده

اذا ظير اف المستدعي غير محؽ في طمبو  ،كيستثنى مف تقديـ التاميف اك الكفالة الدكائر الحككمية
كالمؤسسات الرسمية كالعامة كالبمديات كالبنكؾ العاممة في المممكة  ،كلممحكمة اك قاضي االمكر

المستعجمة التحقؽ مف مبلءة الكفيؿ .

 .3القرار الذم يصدر بقبكؿ طمب المستدعي في المسائؿ المستعجمة يككف عمى ذمة الدعكل
المكضكعية كلحيف الفصؿ فييا.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة ( )2منها واالستعاضة عنه بالنص الحالًبموجب القانون المعدل رقم  14لسنة  2001حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
 .2على الطالب ان ٌرفق الوثابق التً ٌستند الٌها فً طلبه وللمحكمة او قاضً االمور
المستعجلة ان ٌقرر تكلٌفه بتقدٌم كفالة نقدٌة او مصرفٌة او عدلٌة من كفٌل ملا تضمن كل
عطل او ضرر قد ٌلحق بالمستدعى ضده اذا ظهر ان المستدعً غٌر محق فً طلبه.
المادة 34
 .1اذا نشات مسالة تتعمؽ بقضية فيما اذا كانت قضية احكاؿ شخصية داخمة في الصبلحية المطمقة
المخكلة لمحكمة دينية اـ ال فعمى الفرقاء ذكم الشاف اك عمى المحكمة التي نشات اماميا ىذه

المسالة اف يحيمكىا الى المحكمة المنصكص عمييا في المادة  11مف قانكف تشكيؿ المحاكـ
النظامية بمذكرة تقدـ الى رئيس كتبة محكمة التمييز.

 .2يتبع اماـ المحكمة المشار الييا في الفقرة السابقة االجراءات المتبعة اماـ محكمة البداية

المنصكص عمييا في ىذا القانكف كذلؾ بالقدر الذم تتطمبو الضركرة.
المادة 35
 .1اذا حصؿ تنازع عمى االختصاص ايجابيا كاف اـ سمبيا بيف محكمتيف نظاميتيف  ،فيحؽ الم مف
الفرقاء اف يقدـ طمبا لحسـ التنازع الحاصؿ الى المحكمة التالية :

أ  .اذا كاف التنازع بيف محكمتي صمح اك بيف محكمة بداية كمحكمة صمح اك بيف محؾمتي بداية

تابعتيف لمحكمة استئناؼ كاحدة  ،فتعيف محكمة االستئناؼ المحكمة المختصة بنظر الدعكل .

ب .اذا كاف التنازع بيف محكمتيف ال تتبعاف محكمة استئناؼ كاحدة اك بيف محكمتي استئناؼ ،

فتعيف محكمة التمييز المحكمة المختصة بنظر الدعكل .

 .2اذا ابرز أم مف الفرقاء اشعا ار يتضمف انو قدـ طمبا لتعييف المرجح يكقؼ السير في الدعكل .
 .3تنظر محكمتا التمييز كاالستئناؼ في طمب تعييف المرجع تدقيقا دكف اف تدعك الفرقاء لممثكؿ
اماميا .

 .4تقديـ طمب تعييف المرجع غير مقيد بمكاعيد االستئناؼ كالتمييز .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجبالقانون المعدل رقم  14لسنة  2001حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
 .1اذا اقٌمت دعوى تتعلق بموضوع واحد بٌن الفرقاء انفسهم فً محكمتٌن وسارت كلتاهما فً
الدعوى او قررت كلتا المحكمتٌن ان النظر فً الدعوى القابمة خارج عن حدود صالحٌاتها
فلكل من الفرٌقٌن ان ٌقدم البحة ٌطلب فٌها حسم الخالف  -اٌجابٌا كان ام سلبٌا  -الى المحكمة
اآلتً بٌانها:
أ  .اذا كانت المحكمتان اللتان اقٌمت لدٌهما الدعوى بدابٌتٌن تابعتٌن لمحكمة استبناف واحدة
فلمحكمة االستبناف هذه ان تعٌن المحكمة التً ٌرجع الٌها النظر فً الدعوى.
ب .اذا كان الخالف بٌن محكمتٌن بدابٌتٌن تابعة كل منهما الى محكمة استبناف غٌر االخرى او
كان بٌن محكمة بدابٌة ومحكمة استبناف او بٌن محكمتً استبناف فتكون المحكمة التً ٌعود
الٌها النظر فً حسم الخالف محكمة التمٌٌز دون غٌرها.
 .2متى ابرز اي من الفرقاء اشعارا ٌفٌد انه قدم البحة بطلب تعٌٌن المرجع ٌجب ان ٌوقف
السٌر فً الدعوى .
 .3تنظر محكمة االستبناف والتمٌٌز فً طلب تعٌٌن المرجع تدقٌقا دون ان تدعو الفرقاء للمثول
امامها.
اي مٌعاد من مواعٌد االستبناف والتمٌٌز.
 .4تقدٌم طلب تعٌٌن المرجع غٌر مقٌد ب
المادة 36
 .1في دعاكل الحقكؽ الشخصية اك المنقكلة يككف االختصاص لممحكمة التي يقع في دائرتيا مكطف
المدعى عميو.

 .2اذا لـ يكف لممدعى عميو مكطف في االردف فمممحكمة التي يقع في دائرتيا مكاف اقامتو المؤقت.
 .3اذا تعدد المدعى عمييـ كاف االختصاص لممحكمة التي يقع في دائرتيا مكطف احدىـ.
المادة 37
 .1في الدعكل العينية العقارية كدعاكل الحيازة يككف االختصاص لممحكمة التي يقع في دائرتيا
العقار  ،اك احد اجزائو اذا كاف كاقعا في دكائر محاكـ متعددة .

 . 2اذا تعددت العقارات كاف االختصاص لممحكمة التي يقع احدىا في دائرتيا .

 . 3في الدعاكل الشخصية العقارية يككف االختصاص لممحكمة التي يقع في دائرتيا العقار اك

مكطف المدعى عميو .
المادة 38
 .1في الدعاكل المتعمقة بالشركات اك الجمعيات القائمة اك التي في دكر التصفية اك المؤسسات

يككف االختصاص لممحكمة التي يقع في دائرتيا مركز ادارتيا سكاء اكانت الدعكل عمى الشركة اك

الجمعية اك المؤسسة اـ مف الشركة اك الجمعية اك المؤسسة عمى احد الشركاء اك االعضاء اك مف

شريؾ اك عضك عمى آخر .

 . 2يجكز رفع الدعكل الى المحكمة التي يقع في دائرتيا فرع الشركة اك الجمعية اك المؤسسة كذلؾ
في المسائؿ المتصمة بيذا الفرع .
المادة 39
الدعاكل المتعمقة بالتركات اك التي يرفعيا الدائف قبؿ قسمة التركة تككف مف اختصاص المحكمة
التي يقع في دائرتيا محؿ فتح التركة ككذلؾ الدعاكل التي يرفعيا بعض الكرثة عمى بعض قبؿ

قسمة التركة .
المادة 40
في المكاد التي فييا اتفاؽ عمى محؿ مختار لتنفيذ عقد يككف االختصاص لممحكمة التي يقع في

دائرتيا مكطف المدعى عميو اك المحؿ المختار لمتنفيذ.
المادة 41
في المنازعات المتعمقة باالفبلس اك االعسار المدني يككف االختصاص لممحكمة التي قضت بو .
المادة 42
في المنازعات المتعمقة بالتكريدات كاالشغاؿ كاجكر المساكف كاجكر العماؿ كالصناع يككف
االختصاص لمحكمة المدعى عميو  ،اك لممحكمة التي في دائرتيا تـ االتفاؽ اك نفذ .
المادة 43
في المنازعات المتعمقة بطمب التاميف يككف االختصاص لممحكمة التي يقع في دائرتيا مكطف

الشخص المؤمف عميو اك مكاف الماؿ المؤمف عميو.
المادة 44
في المكاد التجارية يككف االختصاص لمحكمة المدعى عميو اك لممحكمة التي في دائرتيا تـ االتفاؽ
كتسميـ البضاعة اك التي في دائرتيا يجب الكفاء.

المادة 45
في الدعاكل المتضمنة طمب اتخاذ اجراء مؤقت اك مستعجؿ يككف االختصاص ؿلمحكمة التي يقع
في دائرتيا مكطف المدعى عميو اك المحكمة المطمكب حصكؿ االجراء في دائرتيا .

كفي المنازعات المستعجمة المتعمقة بتنفيذ االحكاـ كالسندات يككف االختصاص لممحكمة التي يجرم

في دائرتيا التنفيذ .
المادة 46
في المنازعات المتعمقة بمصركفات الدعاكل كاتعاب المحاماة اذا كقعت بصكرة تبعية يككف

االختصاص لممحكمة التي فصمت في اصؿ الدعكل عمى اف ال يخؿ ذلؾ في االحكاـ الكاردة في

قانكف نقابة المحاميف .
المادة 47
اذا لـ يكف لممدعى عميو مكطف كال سكف في االردف كلـ يتيسر تعييف المحكمة المختصة بمقتضى

االحكاـ المتقدمة يككف االختصاص لممحكمة التي يقع في دائرتيا مكطف المدعي اك محؿ عممو فاف

لـ يكف لو مكطف كال محؿ عمؿ في االردف كاف االختصاص لمحكمة عماف .
المادة 48
تقدر قيمة الدعكل باعتبارىا يكـ رفعيا  ،كفي جميع االحكاؿ يككف التقدير عمى اساس طمب

الخصكـ .
المادة 49
 .1اذا لـ تذؾر القيمة بالنقد ككاف باالمكاف تقديرىا بالنقد فتقدر مف قبؿ رئيس المحكمة .

 .2اذا ارتابت المحكمة في ام دكر مف ادكار المحاكمة في صحة القيمة فتقدر مف قبؿ المحكمة .
 .3اذا كاف المدعى بو مبمغا مف الماؿ بغير العممة االردنية فتقدر قيمة الدعكل بما يعادؿ ذلؾ

الـ بمغ مف العممة االردنية .
المادة 50
يدخؿ في تقدير قيمة الدعكل ما يككف مستحقا يكـ رفعيا مف التضمينات كالريع كالمصركفات كغير
ذلؾ مف الممحقات المقدرة القيمة كمع ذلؾ يعتد في جميع االحكاؿ بقيمة البناء اك الغراس اذا طمبت

ازالتو .
المادة 51
الدعاكل المتعمقة بقيـ ة العقارات تقدر قيمتيا بقيمة العقار كتقدر الدعاكل المتعمقة بالمنقكؿ بقيمتو .
المادة 52
 .1اذا كانت الدعكل بطمب صحة عقد اك ابطالو اك فسخو تقدر قيمتيا بقيمة المتعاقد عميو كبالنسبة
لعقكد البدؿ تقدر الدعكل بقيمة اكبر البدليف .

عؽ مستمر اك ابطالو اك فسخو كاف التقدير باعتبار مجمكع
 .2اذا كانت الدعكل بطمب صحة د

المقابؿ النقدم عف مدة العقد كميا فاذا كاف العقد المذككر قد نفذ في جزء منو قدرت دعكل فسخو

باعتبار المدة الباقية .

 .3تقدر دعكل اخبلء الماجكر بقيمة بدؿ االيجار السنكم .
المادة 53
اذا كانت الدعكل بيف دائف كمدينو بشاف حجز اك حؽ عيني تبعي تقدر قيمتيا بقيمة الديف اك بقيمة
الماؿ محؿ الحجز اك الحؽ العيني اييما اقؿ اما الدعكل المقامة مف الغير باستحقاؽ ىذا الماؿ

فتقدر باعتبار قيمتو .
المادة 54
 .1اذا تضمنت الدعكل طمبات ناشئة عف سبب قانكني كاحد كاف التقدير باعتبار قيمتيا جممة فاذا

كانت ناشئة عف اسباب قانكنية مختمفة كاف التقدير باعتبار قيمة كؿ منيا عمى حدة.
 .2اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد او اكثر على واحد او اكثر بمقتضى سبب قانونً واحد
كان التقدٌر باعتبار قٌمة المدعى به دون التفات الى نصٌب كل منهم.
المادة 55
اذا كانت الدعكل بطمب غير قابؿ لمتقدير بحسب القكاعد المتقدمة اعتبرت قيمتيا زائدة عمى الحد
الصمحي .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء عبارة ( سبعماٌة وخمسٌن دٌنارا ) الواردة فً اخرهاواالستعاضة عنها بعبارة ( الحد الصلحً ) بموجب القانون المعدل رقم  14لسنة . 2001
المادة 56
ترفع الدعكل بناء عمى طمب المدعي ببلئحة تكدع قمـ المحكمة ما لـ ينص القانكف عمى غير ذلؾ .
كيجب اف تشتمؿ الئحة الدعكل عمى البيانات اآلتية :

 .1اسـ المحكمة المرفكع اماميا الدعكل .

 .2اسـ المدعي بالكامؿ كمينتو اك كظيفتو كمحؿ عممو كمكطنو كاسـ مف يمثمو بالكامؿ كمينتو اك
كظيفتو كمحؿ عممو كمكطنو.

 .3أ  .اسـ المدعى عميو بالكامؿ كمينتو اك كظيفتو كمحؿ عممو كمكطنو كاسـ مف يمثمو بالكامؿ
كمينتو اك كظيفتو كمحؿ عممو .

ب  .فاف لـ يكف لممدعى عميو اك مف يمثمو محؿ عمؿ اك مكطف معمكـ فآخر محؿ عمؿ اك

مكطف اك محؿ اقامة كاف لو .

 .4تعييف مكطف مختار لممدعي في االردف اف لـ يكف لو مكطف فييا  ،كفؽ احكاـ المادة  19مف
ىذا القانكف .

 .5مكضكع الدعكل .

 .6كقائع الدعكل كاسانيدىا كطمبات المدعي .
 .7تكقيع المدعي اك ككيمو .
 .8تاريخ تحرير الدعكل .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة عبارة ( وطلبات المدعً ) الى اخرها بموجب القانونالمعدل رقم  14لسنة . 2001
المادة 57
 .1عمى المدعي اف يقدـ الى قمـ المحكمة الئحة دعكاه مف اصؿ كصكر بعدد المدعى عمييـ كمرفقا
بيا ما يمي :

أ .قائمة بـ فردات بيناتو الخطية المؤيدة لدعكاه المكجكدة تحت يده مرفقان بيا حافظة تتضمف تمؾ

مصدقنا
ال أك صك نار
المفردات عمى أف يككف لكؿ كاحدة منيا رقـ متسمسؿ خاص بيا ،كتككف أصك ن
ّ

عمييا مف المدعي أك ككيمو بمطابقتيا لبلصؿ  ،كمع حؽ المدعى عميو بطمب تقديـ أصميا في أم

كقت.

ب .قائمة ببيناتو الخطية المكجكدة تحت يد الغير .

ج .قائمة باسماء شيكده كعناكينيـ الكاممة كالكقائع التي يرغب في اثباتيا بالبينة الشخصية لكؿ

شاىد عمى حدة كلممدعي أف يرفؽ بيذه القائمة شيادة خطية ألم مف شيكده عمى أف تككف

مشفكعة بالقسـ أماـ الكاتب العدؿ.
ٌ .2سقط حق المدعً فً تقدٌم أي بٌنة أخرى إذا لم ٌقدمها وفق أحكام الفقرة ( )1من هذه المادة
.
 .3يجب عمى المدعي اك كکيمو اف يرفؽ ببلئحة دعكاه نسخنا إضافية كاممة عنيا كعما أرفؽ بيا مف
المدعى عمييـ ،كأف يكقع عمى كؿ كرقة منيا بأنيا كاممة كمطابقة تمامان
طمبات كبينات كذلؾ بعدد ّ
لما تـ إيداعو في قمـ المحكمة .
 .4بعد ان ٌستوفى الرسم ٌقٌد القلم البحة الدعوى فً الٌوم نفسه فً سجل الدعاوى برقم
متسلسل وفقا السبقٌة تقدٌمها وٌوضع علٌها وعلى ما ٌرافقها من اوراق خاتم المحكمة وٌذكر
امام الرقم تارٌخ القٌد ببٌان الٌوم والشهر والسنة وٌؤشر بكل ذلك على صور الالبحة .
 .5تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة آلثارها من تارٌخ هذا القٌد ولو كانت المحكمة غٌر مختصة
.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  31لسنة  2017وتم الغاءنص الفقرة ( )1منها واالستعاضة عنه بالنص الحالً ثم بالغاء عبارة ( المبٌنة فً الفقرة السابقة
) الواردة فً الفقرة ( )2منها واالستعاضة عنها بعبارة ( الموجودة ضمن حافظة مستنداته )
بموجب القانون المعدل رقم  14لسنة  2001حٌث كان نص الفقرة ( )1السابق كما ٌلً :
 .1على المدعً ان ٌقدم البحة دعواه الى قلم المحكمة مرفقة .
أ  .بجمٌع المستندات المؤٌدة لدعواه مع قابمة بمفردات هذه المستندات وصور عنها بقدر عدد
المدعى علٌهم .
ب .بمذكرة بالوقابع التً ٌرغب اثباتها بالبٌنة الشخصٌة مشتملة على اسماء شهوده وعناوٌنهم
بالتفصٌل من اصل وصور بعدد المدعى علٌهم .

 .2يجب عمى المدعي اك ككيمو اف يكقع عمى كؿ كرقة مف االكراؽ المكجكدة ضمف حافظة

مستنداتو كاف يقترف تكقيعو باق ارره اف الكرقة مطابقة لبلصؿ اذا كانت صكرة .
ٌ .4بلغ المدعى علٌه صورة عن البحة الدعوى مرفقة بصور عن المستندات والمذكرة المشار
الٌها فً الفقرة ( )1من هذه المادة.
المادة 58
 .1تسمـ الئحة الدعكل كمرفقاتيا مف صكر اكراؽ االثبات لقمـ المحكمة ضمف ممؼ خاص يبيف في
ظاىره اسـ المحكمة كاسماء الخصكـ كرقـ قيد الدعكل كتاريخ السنة كترقـ جميع االكراؽ التي تحفظ
في الممؼ بارقاـ متتابعة كيدرج بياف مفرداتيا كارقاميا في ظاه رىا .

 .2تسمـ صكرة الئحة الدعكل كمرفقاتيا المشار إلييا في الفقرة ( )1مف ىذه المادة إلى المحضر

لتبميغيا الى المدعى عميو .
 .3تحدد شروط وإجراءات استعمال الوسابل اإللكترونٌة لقٌام االطراف بقٌد الدعوى وإٌداع
القضابً والتنفٌذٌة لدى المحكمة وتبلٌغ الطرف
ة
اللوابح والبٌنات والطلبات وسابر األوراق
األخر بها بمقتضى نظام ٌصدر لهذه الغاٌة.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  31لسنة .2017المادة 59
 .1عمى المدعى عميو اف يقدـ الى قمـ المحكمة المختصة خبلؿ ثبلثيف يكما مف اليكـ التالي لتاريخ
تبمغو الئحة الدعكل كمرفقاتيا بكامميا مف بينات كطمبات جكابا كتابيا عمى ىذه البلئحة مف

اصؿ كصكر بعدد المدعيف مرفقا بو ما يمي :

أ .قائمة بمفردات بيناتو الخطية المؤيدة لجكابو المكجكدة تحت يده كمرفقنا بيا حافظة تتضمف تمؾ
المفردات عمى أف يؾكف لكؿ كاحدة منيا رقـ متسمسؿ خاص بيا ،كتككف أصكالن أك صك انر
مصدقان
ّ

المدعى عميو أك ككيمو بمطابقتيا لؤلصؿ ،كمع حؽ المدعي بطمب تقديـ أصميا في أم
عمييا مف ّ
كقت.

ب .قائمة ببيناتو الخطية المكجكدة تحت يد الغير .

ج .قائمة باسماء شيكده كعناكينيـ الكاممة كالكقائع التي يرغب في اثباتيا بالبينة الشخصية لكؿ

شاىد عمى حدة كلممدعى عميو أف يرفؽ بيذه القائمة شيادة خطية ألم مف شيكده عمى أف تككف

مشفكعة بالقسـ أماـ الكاتب العدؿ .

 .2تزاد المدة المنصكص عمييا في الفقرة (  )1مف ىذه المادة لتصبح ستيف يكما في أم مف
الحالتيف التاليتيف :

أ  .اذا كاف المدعى عميو الككيؿ العاـ اك كاف احد المؤسسات الرسمية اك العامة .
ب .اذا كاف المدعى عميو مقيما خارج المممكة .

 .3لرئيس المحكمة اك مف ينتدبو ليذه الغاية اف يمدد كلمرة كاحدة المدة المشار الييا في كؿ مف

الفقرة ( )1مف ىذه المادة مدة خمسة عشر يكما كفي الفقرة ( )2مف ىذه المادة مدة ثبلثيف يكما بناء
عمى طمب المدعى عميو المقدـ منو قبؿ انقضاء المدة القانكنية المبينة اعبله اذا ابدل اسبابا مبررة

كقنعت المحكمة بذلؾ .

 .4يجب عمى المدعي عميو اك كکيمو اف يرفؽ بجكابو نسخنا إضافية كاممة عنو كعما أرفؽ بو مف

طؿبات كبينات بما يكفي لتبميغ المدعيف ،كأف يكقع عمى كؿ كرقة منيا بأنيا مطابقة لما تـ إيداعو

في قمـ المحكمة.

 .5اذا لـ يقـ المدعى عميو بتقديـ جكاب كتابي عمى الئحة الدعكل كطمباتو كبيناتو الدفاعية خبلؿ

المدد المبينة في الفقرة ( 1ك  2ك  ) 3مف ىذه المادة تعيف الـ حكمة جمسة لمنظر في الدعكل كيتـ
تبميغ مكعد ىذه الجمسة الى المدعي كالمدعى عميو حسب االصكؿ كال يحؽ لممدعى عميو في ىذه

الحالة تقديـ جكاب عمى الئحة الدعكل بام صكرة مف الصكر كمع عدـ االخبلؿ بحقو في تكجيو
اليميف الحاسمة ال يحؽ لو تقديـ ام بينة في الدعكل كيقتصر حؽق عمى تقديـ مذكرة بدفكعو
كاعتراضاتو عمى بينة المدعي كمناقشتيا كتقديـ مرافعة ختامية .

 .6لممدعي خبلؿ عشرة اياـ تبدا مف اليكـ التالي لتاريخ تبمغو البلئحة الجكابية اف يقدـ ردا عمييا مع
مذكرة بدفكعو كاعتراضاتو عمى بينات المدعى عميو كما يحؽ لو اف يرفؽ برده البينات البلزمة

لتمكينو مف دحض بينات خصمو كتسرم عمى ىذه البينات األحكاـ نفسيا المقررة لمبينات الثبكتية

المرفقة ببلئحة الدعكل كلممدعى عميو الحؽ بتقديـ مذكرة بدفكعو كاعتراضاتو عمى البينة الداحضة
خبلؿ عشرة أياـ تبدأ مف اليكـ التالي لتاريخ تبميغو بيا كاال فقد حقو بذلؾ.

 .7ال يجكز لممدعى عميو في الئحتو الجكابية كال لممدعي في الئحة رده عمى البلئحة الجكابية اف

ينكر انكا ار مجمبل ادعاء خصمو في البلئحة المقدمة منو بؿ يجب عميو اف يرد عمى البنكد الكاردة

في الئحة خصمو ردا كاضحا كصريحا كاف يتناكؿ بالبحث كؿ امر كاقعي يدعيو اؿخصـ كال يسمـ

ىك بصحتو كلممحكمة في حاؿ غمكض الرد الحؽ في تكميؼ أم مف الطرفيف تكضيح ما كرد
ببلئحتو بشكؿ مفصؿ يتفؽ كاحكاـ ىذه الفقرة .

 .8اذا طمب احد الخصكـ ضمف قائمة بيناتو مستندات مكجكدة تحت يد الغير دكف اف يرفؽ نسخا

منيا ضمف حافظة مستنداتو فيحؽ لمخصـ االخر بعد كركد ىذه المستندات كاطبلعو اف يبدم دفكعو
كاعتراضاتو عمييا كاف يقدـ البينات البلزمة لمرد عمييا كذلؾ خبلؿ مدة ال تتجاكز عشرة اياـ مف

اليكـ التالي لتاريخ تبمغو ىذه المستندات كتصبح ىذه المدة عشريف يكما في أم مف الحالتيف
المذككرتيف في الفقرة ( )2مف ىذه الـ ادة .

المادة  59مكرر :

 .1أ  .تنشا في مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى ( ادارة الدعكل المدنية ) عمى اف يحدد
كزير العدؿ المحاكـ التي يتـ فييا احداث ىذه االدارة .

ب .يسمي رئيس المحكمة قاض اك اكثر لمعمؿ في ادارة الدعكل المدنية كلممدة التي يحددىا كيختار

مف بيف مكظفي المحكمة العدد البلزـ ليذه االدارة .

 .2يتكلى قاضي ادارة الدعكل المياـ كالصبلحيات التالية :

أ  .االشراؼ عمى ممؼ الدعكل عند كركده مباشرة الى المحكمة كتسجيمو في سجبلتيا  ،مراعيا بذلؾ
احكاـ المكاد ( )56ك( )57ك( )58ك( )59ك( )109مف ىذا القانكف .
ب .اتخاذ االجراءات البلزمة لتبميغ اطراؼ الدعكل بالسرعة الممكنة .

ج .تعييف جمسة الطراؼ الدعكل كتبميغيـ بمكعدىا كفؽ االصكؿ المقررة خبلؿ مدة ال تتجاكز سبعة
اياـ بعد انتياء المدد المحددة في المادة ( )59مف ىذا القانكف .

د .االجتماع بالخصكـ اك ككبلؤىـ القانكنييف في جمسة اكلية يعقدىا لمتداكؿ معيـ في مكضكع النزاع

دكف ابداء رايو فيو  ،كالتحقؽ مف استكماؿ الكثائؽ المتعمقة بصحة الخصكمة كطمب أم مستند يككف

لدل الغير اك الخصـ االخر كرد ذكره في قائمة بينات الخصكـ  ،كاذا تعذر احضار المستند ضمف

المدة المحددة كفقا الحكاـ ىذه المادة تحاؿ الدعكل الى قاضي المكضكع .

ىػ .إجراء الخبرة التي طمبيا المدعي ضمف قائمة بيناتو في قضايا التأميف كأم قضية أخرل يرل أف

إجراء الخبرة فييا قبؿ استكماؿ تقديـ البينات األخرل قد يساعد في كصكؿ األطراؼ إلى تسكية كدية

فييا.

ك .حصر نطاؽ الخبلؼ بيف الفرقاء.

 .3دعكة الخصكـ لمحضكر أك ككبلئيـ لمحضكر كعرض تسكية النزاع القائـ بينيـ كدينا ،كما لو
إحالة الدعكل بمكافقة أطراؼ الدعكم الي الكساطة لمسعي إلى تسكية النزاع كديان.

 .4يمارس قاضي ادارة الدعكل الصبلحيات المقررة لقاضي المكضكع في تثبيت الصمح اك أم اتفاؽ
اخر  ،كاصدار القرار كفؽ ما تقتضيو احكاـ المادة ( )78مف ىذا القانكف كفرض الغرامات
المنصكص عمييا في المادة ( )14كفي المادة ( )72منو .

 .5تطبؽ أحكاـ المادة ( )67مف ىذا القانكف عمى حضكر كغياب أطراؼ الدعكل أماـ قاضي إدارة
الدعكل .

 .6ينظـ قاضي ادارة الدعكل محض ار بما قاـ بو مف اجراءات متضمنا الكقائع المتفؽ كالمتنازع عمييا
بيف االطراؼ كيحيؿ الدعكل الى قاضي المكضكع خبلؿ ثبلثيف يكما مف تاريخ اكؿ جمسة يعقدىا .

 .7ال يجكز لقاضي ادارة الدعكل تحت طائمة البطبلف النظر في مكضكع الدعكل التي سبؽ لو
كاتخذ ق ار ار باحالتيا الى قاضي المكضكع .

 .8لقاضي إدارة الدعكل صبلحية تكميؼ أم مف أطراؼ الدعكل بتكضيح أم الئحة مقدمة منو كفؽ
أحكاـ ىذا القانكف.

 .9لقاضي إدارة الدعكل بمكافقة الخصكـ ،كبعد مكافقة قاضي المكضكع ،أف يضع جدكال زمنينا

يتضمف مكاعيد جمسات المحاكمة جميعيا حتى إصدار القرار النيائي في الدعكل كاإلجراء المتكجب

اتخاذه في كؿ جمسة ،كيجكز لممحكمة ألم سبب تراه تعديؿ ىذا الجدكؿ أك حصره لمرحمة معينة مف

مراحؿ المحاكمة ،كيعتبر األطراؼ الحاضركف متفيميف لمكاعيد الجمسات الكاردة في ذلؾ الجدكؿ

جميعيا.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  31لسنة  2017وتم تعدٌلهابموجب القانون المعدل رقم  16لسنة  2006وكان قد تم اضافة ( المادة  59مكررة ) بالنص
الحالً الٌها بموجب القانون المعدل رقم 20لسة  2005وكان قد تم الغاء نصها السابق
واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجب القانون المعدل رقم  14لسنة  2001حٌث كان نصها
السابق كما ٌلً :
 .1على المدعى علٌه ان ٌقدم الى قلم المحكمة المختصة خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ
تبلٌغه البحة الدعوى جوابا كتابٌا على هذه الالبحة من اصل وصور بعدد المدعٌن مرفقا :
ا  .بجمٌع المستندات المؤٌدة لجوابه مع قابمة بمفردات هذه المستندات وصور عنها بقدر عدد
المدعٌن .
ب .بمذكرة بالوقابع التً ٌرغب اثباتها بالبٌنة الشخصٌة مع اسماء شهوده وعناوٌنهم بالتفصٌل
من اصل وصور بعدد المدعٌن .
ٌ .2جب على المدعى علٌه او وكٌله ان ٌوقع على كل ورقة من االوراق المبٌنة فً الفقرة
السابقة وان ٌقترن توقٌعه باقراره ان الورقة مطابقة لالصل اذا كانت صورة .
 .3بعد انقضاء ثالثة اٌام من تارٌخ تبلٌغ جواب المدعى علٌه للمدعً او فً الٌوم التالً
النقضاء االجل الذي كان ٌنبغً ان ٌتم الجواب فٌه ٌعرض قلم المحكمة على ربٌس المحكمة او
القاضً المختص اضبارة الدعوى لتعٌٌن جلسة للنظر فٌها وٌبلغ موعد هذه الجلسة الى المدعً
والمدعى علٌه حسب االصول  .وللمحكمة ان ترجا تعٌٌن الجلسة وتسمح للمدعً بالرد على
الجواب ان طلب الٌها ذلك .
المادة 60
 .1في الدعاكل التي تحكز صفة االستعجاؿ بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف أك أم قانكف آخر يعيف
القاضي جمسة المحاكمة فكر قيد الئحتيا بدكف حاجة لتبادؿ المكائح .

 .2تعتبر الدعكل غير تابعة لتبادؿ المكائح بقرار يصدره رئيس المحكمة اك مف ينتدبو اذا استدعت
طبيعة ىذه الدعكل اكمكضكعيا اك اذا اقتصر طمب المدعي فييا عمى استيفاء ديف اك مبمغ متفؽ

عليو مف الماؿ مستحؽ عمى المدعى عميو كناشىء عما يمي :

أ  .عقد صريح اك ضني ( كالبكليصة كالكمبيالة اك الشيؾ مثبل )  ،اك

ب .سند تعيد اك عقد مكتكب يقضي بدفع مبمغ مف الماؿ متفؽ عميو  ،اك

ج .كفالة اذا كاف االدعاء عمى االصيؿ يتعمؽ فقط بديف اك مبمغ مف الماؿ متفؽ عميو .

 .3كتعيف المحكمة جمسة ليذه الدعكل خبلؿ عشرة اياـ مف تاريخ قيدىا في قمـ المحكمة .
 .4تطبق أحكام المادتٌن ( )57و( )59من هذا القانون على لوابح الدعاوي المستعجلة واللوابح
الجوابٌة ولوابح الرد المقدمة فٌها وما ٌلزم إرفاقه بها من بٌنات وطلبات على أن تكون مدد
تقدٌم اللوابح الجوابٌة ولوابح الرد نصف المدد المحددة فً المادة ( )59ومن دون أن تكون قابلة
للتمدٌد.

تعديالت المادة :

 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  31لسنة  2017وتم الغاءنص الفقرة ( )2منها واالستعاضة عنه بالنص الحالً ثم باضافة الفقرة ( )3بالنص الحالً الٌها
بموجب القانون المعدل رقم  14لسنة  2001حٌث كان نص الفقرة ( )2السابق كما ٌلً :
 .2تعتبر الدعوى غٌر تابعة لتبادل اللوابح بقرار ٌصدره ربٌس المحكمة فً ذٌل البحة الدعوى
اذا انحصر فٌها طلب المدعً فً استٌفاء دٌن او مبلغ متفق علٌه من المال مستحق على المدعى
علٌه ناشا عن :
أ  .عقد صرٌح او ضمنً ( كالبولٌصة والكمبٌالة او الشٌك مثال)  ،او.
ب .سند تعهد او عقد مكتوب ٌقضً بدفع مبلغ من المال متفق علٌه  ،او .
ج  .كفالة اذا كان االدعاء على االصٌل ٌتعلق فقط بدٌن او مبلغ من المال متفق علٌه .
المادة 61
 .1ميعاد الحضكر اماـ محكمة الصمح كالبداية كاالستئناؼ  15يكما كيجكز في حالة الضركرة
انقاص ىذا الميعاد الى سبعة اياـ .

 .2ميعاد الحضكر في الدعاكل المستعجمة اربع كعشركف ساعة اال اذا اقتضت الضركرة انقاص ىذا
الميعاد الى ساعة بشرط اف يحصؿ التبميغ لمخصـ نفسو.

 .3اذا كرد النص في ام قانكف نافذ المفعكؿ عمى منح صفة االستعجاؿ الم مف القضايا التي ترفع
بمكجبو فبل يجكز اف تزيد مدة تاجيؿ جمسة المحاكمة في ىذه القضية عمى اثنتيف كسبعيف ساعة .

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد اضافة الفقرة ( )3بالنص الحالي الييا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ
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المادة 62
يككف انقاص المكاعيد في االحكاؿ المتقدمة بقرار مف المحكمة اك قاضي االمكر المستعجمة .
تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء عبارة ( وال ٌترتب البطالن على عدم مراعاة مواعٌدالحضور وذلك بغٌر اخالل بحق المطلوب تبلٌغه فً التاجٌل الستكمال المٌعاد ) الواردة فً
اخرها بموجب القانون المعدل رقم  14لسنة . 2001
المادة 63
مع مراعاة ما كرد في قانكف نقابة المحاميف كقانكف محاكـ الصمح:

 .1ال يجكز لممتداعيف ( مف غير المحاميف ) اف يحضركا اماـ المحاكـ لنظر الدعكل اال بكاسطة
محاميف يمثمكنيـ بمقتضى سند تككيؿ .

 .2يجب عمى الككيؿ اف يثبت ككالتو عف مككمو بسند رسمي اذا كانت ككالتو عامة كاف كانت
ككالتو خاصة غير رسمية كجب اف يككف مصدقا عمى تكقيع المككؿ .

 .3اذا تعدد الككبلء جاز الحدىـ االنفراد بالعمؿ في القضية ما لـ يكف ممنكعا مف ذلؾ صراحة في
التككيؿ .

 .4يجكز لمككيؿ اف ينيب غيره مف المحاميف اف لـ يكف ممنكعا مف االنابة صراحة في التككيؿ .
المادة 64
بميغ
بمجرد صدكر التككيؿ مف احد الخصكـ يككف مكطف ككيمو الذم باشر المحاكمة معتب ار في ت

االكراؽ البلزمة لسير الدعكل في درجة التقاضي المككؿ بيا.
المادة 65
التككيؿ بالخصكمة يخكؿ الككيؿ سمطة القياـ باالعماؿ كاالجراءات البلزمة لرفع الدعكل كمتابعتيا

اك الدفاع فييا ،كاتخاذ االجراءات التحفظية الى اف يصدر الحكـ في مكضكعيا في درجة التقاضي

التي ككؿ فييا كتبمغ ىذا الحكـ.
المادة 66
 .1يجكز الم فريؽ ينكب عنو محاـ مدعيا كاف اـ مدعى عميو اف يعزؿ محاميو في ام دكر مف
ادكار المحاكمة كذلؾ باببلغ المحكمة اشعا ار بيذا العزؿ تبمغ نسخة منو الى الفرقاء اآلخريف.

 .2ال يجكز لممحامي اف ينسحب مف الدعكل اال باذف ـف المحكمة.
المادة 67
 .1ال يجكز اف تجرم المحاكمة اال كجاىيا اك بمثابة الكجاىي .

 .2اذا حضر ام مف فرقاء الدعكل في اية جمسة كانت الخصكمة كجاىية ( اعتبارية ) بحقو كلك
تخمؼ بعد ذلؾ كال يقبؿ حضكره فيما بعد اذا كانت القضية معدة لمفصؿ .

 .3اذا كاف الحكـ كجاه يا (اعتباريا) تترتب عميو ذات اآلثار التي تترتب عمى الحكـ الصادر كجاىيا
في ىذا القانكف كفي ام قانكف آخر.

 .4اذا حضر المدعى عميو كلـ يحضر المدعي :

أ .يجكز لممحكمة اذا لـ يكف لممدعى عميو دعكل متقابمة اف تقرر بناء عمى طمبو اسقاط الدعكل اك
الحكـ فييا .

ب .اذا كاف لممدعى عميو في الدعكل ادعاء متقابؿ فمو الخيار في طمب اسقاط الدعكييف اك اسقاط

الدعكل االصمية اك السير في الدعكل المتقابمة اك الحكـ بيما معا .

 .5اذا لـ يحضر احد مف الفرقاء يجكز لممحكمة اف تؤجؿ الدعكل اك تسقطيا .

 .6اذا تعذر تبميغ المدعي الم سبب كلـ يحضر الى المحكمة خبلؿ ثبلثة اشير مف تاريخ تقديمو
لمدعكل  ،يجكز لممحكمة اف تقرر اسقاط الدعكل كالطمبات المتصمة بيا ما لـ يبد المدعى عميو

الرغبة في متابعتيا كيمتزـ في ىذه الحالة بدفع نفقات تبميغ المدعي بالنشر .
 .7إذا تبلغ أو تفهم الخصم فً الدعوى بموعد لجلسة المحاكمة وصادف ذلك الٌوم عطلة ألي
سبب کان ،فتعتبر الجلسة مؤجلة بحكم القانون إلى الٌوم ذاته من األسبوع الذي ٌلٌه.

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  31لسنة  2017كتـ اضافة

الفقرة ( )6بالنص الحالي الييا بـ كجب القانكف المعدؿ رقـ  16لسنة . 2006

المادة 68
ال يجكز لممدعى اك المدعى عميو اف يبدم في الجمسة التي تخمؼ فييا خصمو طمبات جديدة  ،اك

اف يعدؿ اك يزيد اك ينقص في الطمبات االكلى  ،ما لـ يكف التعديؿ متمخضا لمصمحة خصمو كغير

مؤثر في ام حؽ مف حقكقو .
المادة 69
اذا تبيف لممحكمة عند غياب المدعى عميو بطبلف تبميغو الئحة الدعكل كجب عمييا تاجيؿ الدعكل
الى جمسة تالية يعاد تبميغو البلئحة تبميغا صحيحا .

كاذا تبيف ليا عند غياب المدعي عدـ عممو بالجمسة قانكنا كجب عمييا تاجيؿ الدعكل الى جمسة

تالية تبمغو بيا .
المادة 70
 .1مجكز الكثر مف شخص اف يتحدكا في دعكل كاحدة بصفتيـ مدعيف اذا كاف الحؽ الذم يدعكف
بو متعمقا بفعؿ كاحد اك مجمكعة كاحدة مف االفعاؿ اك ناشئا عف معاممة كاحدة اك مجمكعة كاحدة

مف المعامبلت كما يجكز ليـ اف يتحدكا اذا كانكا قد اقامكا دعاكل عمى انفراد ثـ ظير اف بيف ىذه

الدعاكل مسالة قانكنية اك كاقعية مشتركة بينيـ .

 .2يجكز لممحكمة اف تطمب مف المدعيف اف يختاركا فيما بينيـ تفريؽ الدعكل اذا ظير ليا اف

اتحاد المدعيف مف شانو اف يحدث ارباكا اك تاخي ار في نظرىا كما يجكز ليا اف تقرر مف تمقاء نفسيا

اجراء محاكمات مستقمة ليا .

 .3يجكز ضـ اكثر مف شخص في دعكل كاحدة بصفتيـ مدعى عمييـ اذا كاف حؽ المدعى عمييـ
بو متعمقا بفعؿ كاحد اك مجمكعة كاحدة مف االفعاؿ اك ناشئا عف معاممة اك سمسمة كاحدة مف

المعامبلت  ،كما يجكز ضميـ معا اذا كانت قد اقيمت عمييـ دعاكل عمى انفراد ثـ ظير اف بيف

ىذه الدعاكل مسالة قانكنية اك كاقعية مشتركة بينيـ .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجبالقانون المعدل رقم  14لسنة  2001حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
 .1اذا توفً احد الفرقاء او تقرر اعالن افالسه او طرا علٌه ما ٌفقده اهلٌته للخصومة والدعوى
قابمة تبلغ المحكمة ورثته او من قام مقامه قانونا بناء على طلب الفرٌق اآلخر او من تلقاء نفسها
لزوم الحضور الى المحكمة فً وقت تعٌنه للسٌر فً الدعوى من النقطة التً وقفت عندها .
 .2واذا كانت الوفاة والدعوى جاهزة للحكم وجب على المحكمة النطق بالحكم رغم الوفاة .
المادة 71
 .1ينادل عمى الخصكـ في المكعد المحدد لنظر القضية كتككف المحاكمة عمنية اال اذا قررت
المحكمة مف تمقاء نفسيا اك بناء عمى طمب احد الخصكـ اجراءىا س ار محافظة عمى النظاـ العاـ اك

االداب اك حرمة االسرة .

 .2يحؽ لممحكمة كلقاضي االمكر المستعجمة اف يعقد جمساتو في غير قاعة المحكمة كفي ام كقت

يحدده .

 .3لممحكمة اف تسمع اقكاؿ الفرقاء كاف تسمع الشيكد الذيف يجيمكف العربية بكاسطة مترجـ بعد
حمؼ اليميف .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة ( )1منها واالستعاضة عنه بالنص الحالًبموجب القانون المعدل رقم  14لسنة  2001حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
 .1تكون المرافعة علنٌة اال اذا رات المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم
اجراءها سرا محافظة على النظام العام او مراعاة لآلداب او حرمة االسرة .
المادة 72
تحكـ المحكمة عمى مف يتخمؼ مف مكظفييا اك مف الخصكـ عف ايداع المستندات اك القياـ بام
اجراء مف اجراءات المرافعات في الميعاد الذم حددتو المحكمة بغرامة ال تزيد عف عشريف دينا ار

قبؿ الطعف فيو بام
كيككف ذلؾ بقرار يثبت في محضر الجمسة لو ما لبلحكاـ مف قكة تنفيذية كال م

طريؽ  ،كلكف لممحكمة اف تقيؿ المحككـ عميو مف الغرامة كميا اذا ابدل عذ ار مقبكالن نً .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة المادة بعد الغاء الفقرات ( )1،2،3الواردة فٌها واعتبار الفقرة ()4نص لهذه المادة بعد اضافة كلمة ( المحكمة ) بعد كلمة ( تحكم ) الواردة فٌها بموجب القانون
المعدل رقم  14لسنة  2001حٌث كان نص الفقرات السابق كما ٌلً ٌ .1 :نادى على الخصوم
فً الموعد المعٌن للمحاكمة .
 .2للمحكمة ان تسمح للخصوم اثناء سٌر الدعوى بتقدٌم مستندات او مذكرات او وسابل اثبات
جدٌدة فً اٌة مرحلة كانت علٌها الدعوى اذا اقتنعت انها ضرورٌة للفصل فٌها .
 .3للمحكمة ان تعطً الخصوم المهل المناسبة لالطالع على المستندات والرد علٌها كلما
اقتضت الحال ذلك .
المادة 72
تحكـ المحكمة عمى مف يتخمؼ مف مكظفييا اك مف الخصكـ عف ايداع المستندات اك القياـ بام
اجراء مف اج ارءات المرافعات في الميعاد الذم حددتو المحكمة بغرامة ال تزيد عف عشريف دينا ار

كيككف ذلؾ بقرار يثبت في محضر الجمسة لو ما لبلحكاـ مف قكة تنفيذية كال يقبؿ الطعف فيو بام

طريؽ  ،كلكف لممحكمة اف تقيؿ المحككـ عميو مف الغرامة كميا اذا ابدل عذ ار مقبكالن نً .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة المادة بعد الغاء الفقرات ( )1،2،3الواردة فٌها واعتبار الفقرة ()4نص لهذه المادة بعد اضافة كلمة ( المحكمة ) بعد كلمة ( تحكم ) الواردة فٌها بموجب القانون
المعدل رقم  14لسنة  2001حٌث كان نص الفقرات السابق كما ٌلً ٌ .1 :نادى على الخصوم
فً الموعد المعٌن للمحاكمة .
 .2للمحكمة ان تسمح للخصوم اثناء سٌر الدعوى بتقدٌم مستندات او مذكرات او وسابل اثبات
جدٌدة فً اٌة مرحلة كانت علٌها الدعوى اذا اقتنعت انها ضرورٌة للفصل فٌها .

 .3للمحكمة ان تعطً الخصوم المهل المناسبة لالطالع على المستندات والرد علٌها كلما
اقتضت الحال ذلك .
المادة 74
مع مراعاة ما كرد في قانكف نقابة المحاميف .
 .1يامر رئيس الجمسة بكتابة محضر عف كؿ جريمة تقع اثناء انعقادىا كما يرل اتخاذه مف

اجراءات التحقيؽ .
 .2اذا كانت الجرٌمة التً وقعت جناٌة او جنحة كان له اذا اقتضت الحال ان ٌامر بالقبض على
من وقعت منه واحالته الى النٌابة العامة .
المادة 75
لممحكمة كلك مف تمقاء نفسيا اف تامر بمحك العبارات الجارحة اك المخالفة لآلداب اك النظاـ العاـ
مف ام كرقة مف اكراؽ المرافعات اك المذكرات .
المادة 76
 .1تسمع المحكمة ما يبديو الخصكـ اك ككبلؤىـ شفاىا مف طمبات اك دفكع كتثبتو في محضر
الجمسة  ،كيككف المدعى عميو آخر مف يتكمـ اال اذا امرت المحكمة بخبلؼ ذلؾ .

 .2لممحكمة اثناء المحاكمة حؽ استجكاب الخصكـ حكؿ المسائؿ التي تراىا ضركرية .
المادة 77
 .1في ما عدا حالة الضركرة التي يجب اثبات اسبابوا في المحضر ال يجكز لممحكمة تاجيؿ

الدعكل لمدة تزيد عمى خمسة عشر يكما في كؿ مرة اك التاجيؿ اكثر مف مره لسبب كاحد يرجع الى

احد الخصكـ.

 .2كال يجكز حجز القضية لمحكـ لمدة تزيد عمى ثبلثيف يكما كاذا اعيدت القضية لممرافعة كجب اف

يككف ذلؾ السباب جدية تثبت في ـحضر الجمسة .
المادة 78
لمخصكـ اف يطمبكا الى المحكمة في اية حالة تككف عمييا الدعكل اثبات ما اتفقكا عميو مف صمح اك
ام اتفاؽ آخر في محضر الجمسة كيكقع عميو منيـ اك مف ككبلئيـ .فاذا كانكا قد كتبكا ما اتفقكا

عميو  ،الحؽ االتفاؽ المكتكب بمحضر الجمسة كاثبت محتكاه فيو كيككف لممحضر في ىذه الحالة قكة

الحكـ الصادر عف المحكمة كتعطي صكرتو كفقا لمقكاعد المقررة كفقا لبلحكاـ .
المادة 79
 .1في احكاؿ تطبيؽ قانكف اجنبي يجكز لممحكمة اف تكمؼ الخصكـ بتقديـ النصكص التي يستندكف
الييا مشفكعة بترجمة رسمية .

 .2يجب عمى الخصـ الذم قدـ مستندات بمغة اجنبية اف يرفقيا بترجمة ليا الى المغة العربية  ،كاذا
اعترض الخصـ االخر عمى صحة الترجمة كميا اك جزء منيا  ،فعمى المحكمة تعييف خبير لمتحقؽ
مف صحة الترجمة المعترض عمييا .

ية التي يرغب في
 .3لمخصـ اف يقدـ ترجمة الجزاء محددة مف المستند المحرر بالمغة االجنب

االستناد الييا  ،اال اذا قررت المحكمة تكميفو بتقديـ ترجمة كاممة لو .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة ( )2واالستعاضة عنه بالفقرتٌن الحالٌتٌن ( ، 2 )3بالنص الحالً بموجب اقالنون المعدل رقم  14لسنة  2001حٌث كان نص الفقرة ()2
السابق كما ٌلً  .2 :واذا قدم احد الخصوم مستندات محررة بلغة اجنبٌة وجب ان ٌرفق بها
ترجمة رسمٌة او ترجمة عرفٌة ال ٌعترض علٌها خصمه .
وللمحكمة فً جمٌع االحوال ان تكلف الخصوم بتقدٌم ترجمة رسمٌة .
المادة 80
 .1يدكف كاتب الضبط محضر المحاكمة بخط اليد اك بكاسطة اجيزة الحاسكب اك االجيزة

االلكتركنية كيكقع عميو مع قضاة المحكمة مع بياف اسمو كامبل في اخر كؿ صفحة كتاريخ الجمسة
كاسماء القضاة كالمحاميف كالكقائع التي تامر المحكمة بتدكينيا .

 .2اف محضر المحاكمة سند رسمي بما دكف فيو .

 .3اذا تغير تشكيؿ المحكمة تغي ار جزئيا اك كميا فيجكز لييئة المحكمة الجديدة اف تعتمد اية بينة
استمعتيا الييئة السابقة كما يجكز ليا اف تسير في الدعكل مف النقطة التي كصمت الييا .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة ( )1منها واالستعاضة عنه بالنص الحالًبموجب القانون المعدل رقم  14لسنة  2001حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
ٌ .1حرر كاتب الضبط محضر المحاكمة وٌوقع علٌه مع المحكمة ببٌان اسمه الكامل مع آخر
كل جلسة وٌذكر فٌه تارٌخ افتتاحها واسماء القضاة واسماء المحامٌن والوقوعات التً تامر
المحكمة بتدوٌنها .
المادة 81
 .1يحمؼ الشاىد قبؿ االدالء بشيادتو اليميف التالية :
( اقسـ باهلل العظيـ اف اقكؿ الحؽ كؿ الحؽ كال شيء غير الحؽ ) كتستمع المحكمة القكالو دكف
حضكر الشيكد الذيف لـ تسمع شياداتيـ .

.2أ .لمفريؽ الذم استدعى شاىدا اف يستجكبو  ،ثـ يجكز لمفرقاء اآلخريف حينئذ اف يناقشكه كبعدئذ

يجكز لمفريؽ الذم استدعاه اف يستجكبو ثانية في النقاط الناشئة عف مناقشة الخصـ لو كيشترط في

ذلؾ اف ال يخرج االستجكاب كالمناقشة عف مكضكع الدعكل .

قدـ شيادة خطية مشفكعة بالقسـ ألحد شيكده ،كطمب الفريؽ األخر مناقشة
ب .إذا كاف الخصـ قد ّ
الشاىد ،فيتـ استبعاد ىذه الشيادة الخطية إذا لـ يحضر الشاىد أماـ المحكمة لتمكيف الفريؽ األخر
مف مناقشتو .

 .3اذا ابدل اعتراض عمى سؤاؿ القي عمى شاىد فعمى المعترض اف يبيف سبب اعتراضو كمف ثـ
يرد الفريؽ الذم القى السؤاؿ عمى االعتراض كعمى المحكمة اف تقرر بعدئذ اذا كاف مف الجائز

تكجيو السؤاؿ اـ ال  ،كيترتب عمييا اف تسجؿ في المحضر السؤاؿ كالمناقشة التي دارت حكلو

كالقرار الذم اصدرتو في صدده اذا طمب الييا ام فريؽ ذلؾ .

 .4لممحكمة في ام دكر في ادكار المحاكمة اف تمقي عمى الشاىد ما تراه يتفؽ مع الدعكل مف

االسئمة كعمى رئيس الجمسة بعد انتياء الشاىد مف شيادتو اف يساؿ القضاة اذا كانكا يريدكف تكجيو

اسئمة لو  ،كلممحكمة في ام كقت اف تستدعي ام شاىد سمعت شيادتو مف قبؿ الستجكابو مرة ثانية

.

 .5تؤدل الشيادة شفاىا كال يجكز االستعانة بمفكرات مكتكبة اال فييا صعب استظياره كمف ال قدرة
لو عمى الكبلـ يؤدم الشيادة اذا امكف اف يبيف مراده بالكتابة اك باالشارة .

 .6اذا تبمغ الشاىد تبميغا صحيحا كتخمؼ عف الحضكر كلـ يكف لمشاىد معذرة مشركعة في تخمفو
يجكز لممحكمة اف تصدر مذكرة احضار بحقو تتضمف تفكيض الشرطة اخبلء سبيمو بالكفالة كاذا

حضر الشاىد كلـ تقنع المحكمة بمعذرتو فميا اف تحكـ عميو بالحبس لمدة ال تزيد عف اسبكع اك

بغرامة ال تزيد عمى عشرة دنانير كيككف قرارىا قطعيا .
 .7للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم ،سماع وبموافقة خصمه االخر أقوال أي شاهد
باستخدام وسابل االتصال الحدٌثة بدون مثوله أمام المحكمة وفقا ً لنظام ٌصدر لهذه الغاٌة.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  31لسنة  2017وتم الغاءنص الفقرة ( )1منها واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجب القانون المعدل رقم  14لسنة
 2001حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
ٌ .1ستمع للشاهد بعد حلفه الٌمٌن دون حضور الشهود الذٌن لم تسمع شهاداتهم .
المادة 82
 .1عمى الفريؽ الذم يطمب اصدار مذكرة حضكر الى شاىد اف يدفع الى المحكمة قبؿ اصدار
مذكرة الحضكر المبمغ الذم تراه المحكمة كافيا لتسديد مصاريؼ السفر كغيرىا مف النفقات التي

يتحمؿىا الشاىد في ذىابو كايابو .

 .2اذا كاف مف الضركرم سماع شيادة شاىد تعذر حضكره لسبب اقتنعت بو المحكمة تاخذ شيادتو
بحضكر الطرفيف في محؿ اقامتو اك في غرفة القضاة اك في محؿ آخر تستنسبو اك تنيب احد

قضاتيا في ذلؾ كالشيادة التي تسمع عمى ىذا الكجو تتمى اثناء الفظر في الدعكل .
المادة 83
 .1للمحكمة فً أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من خبٌر أو أكثر على أي
مال منقول أو غٌر منقول أو ألي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة علٌه على أن تبٌن المحكمة فً
قرارها األسباب الداعٌة إلجراء الكشف والخبرة والغاٌة من ذلك وتحدد بدقة تفاصٌل المهمة
الموكلة إلى الخبٌر.
 .2إذا طلب المدعً أو الم ّدعى علٌه إجراء الخبرة ضمن قابمة بٌناته ،فٌجوز له أن ٌرفق
بالبحة دعواه أو بجوابه وفق مقتضى الحال مذكرة مع ّدة من خبٌر ٌختاره لتوضٌح موضوع
تقدي مذكرة مع ّدة من خبٌر آخر ٌختاره للرد
الخبرة التً ٌسعى الثباتها  ،وٌحق للخصم االخر م

علٌها ضمن قابمة بٌناته الدفاعٌة أو بٌناته الداحضة وفق مقتضى الحال ،وعلى الخبٌر الذي
تعٌنه المحكمة االطالع على كل مذكرة مقدمة وفق أحكام هذه الفقرة وإبداء الرأي على ما ورد
فٌها ما لم تر المحكمة غٌر ذلك.
ً
ً
ً
 .3على الخبٌر أن ٌكون مؤهال للقٌام بالخبرة فً المهمة المكلف بها علمٌا أو فنٌا أو مهنٌا أو
بالممارسة الفعلٌة ،وأن ٌقوم بمهمته بتجرد وصدق وأمانة ،وأن ٌقوم باإلفصاح ،سواء فً
محضر المحاكمة أو بكتاب منفصل ،عن وجود أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها
إثارة شكوك حول حٌدته واستقالله عن أي من أطراف الدعوى أو وكالبهم أو هٌبة المحكمة،
وإذا ثبت عدم صحة هذا اإلفصاح أو فً حالة عدم تقدٌمه ٌبطل تقرٌر الخبرة وٌلزم الخبٌر فً
هذه الحالة برد ما قبضه من أجور.
 .4تنظم شؤون الخبرة أمام المحاكم النظامٌة بمقتضى نظام ٌصدر لهذه الغاٌة ٌتم بموجبه تشكٌل
مجلس لشؤون الخبرة برباسة وزٌر العدل ولجان فنٌة النتقاء الخبراء وإعداد سجل للخبرة
وجدول للخبراء المعتمدٌن وأنواع الخبراء وأجورهم ولتحدٌد جمٌع الشؤون اإلدارٌة والمالٌة
األخرى ذات العالقة بعمل الخبراء.
تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه الـ ادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجبالقانكف المعدؿ رقـ  31لسنة  2017حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

 .1لممحكمة في ام دكر مف ادكار المحاكمة اف تقرر الكشؼ كالخبرة مف قبؿ خبير اك اكثر عمى
ام ماؿ منقكؿ اك غير منقكؿ اك الم امر ترل لزكـ اجراء الخبرة عميو  .فاذا اتفؽ الفرقاء عمى

انتخاب الخبير اك الخبراء كافقت المحكمة عمى تعيينيـ كاال تكلت انتخابيـ بنفسيا كيتكجب عمييا اف

تبيف في قرارىا االسباب الداعية الجراء الكشؼ كالخبرة كالغاية مف ذلؾ مع تحديد ميمة كتامر

بايداع النفقات كتعييف الجية المكمفة بيا كيجكز ليا اف تقكـ بالكشؼ بكامؿ ىيئتيا اك تنتدب احد

اعضائيا لمقياـ بو .

 .2بعد ايداع نفقات الكشؼ كالخبرة يدعك رئيس المحكمة اك القاضي الذم تنتدبو المحكمة مف

اعضائيا الخبير اك الخبراء كالفرقاء لبلجتماع في الزماف كالمكاف المعينيف كيبيف لمخبير اك الخبراء

الميمة المكككلة الييـ كيسممو االكراؽ البلزمة اك صك ار عنيا كيحمفو اليميف باف يؤدم عممو بصدؽ

كامانة كيحدد لمخبير اك الخبراء ميعادا اليداع التقرير كاذا لـ يتمكف مف ابداء الخبرة اثناء الكشؼ
ينظـ محض ار بيذه االجراءات يكقع مف الحاضريف .

 .3بعد ايداع تقرير الخبرة يبمغ كؿ مف الفرقاء نسخة عنو ثـ يتمى عمنا في الجمسة كلممحكمة مف

تمقاء نفسيا اك بناء عمى طمب احد الخصكـ اف تدعك الخبير لممناقشة كليا اف تقرر اعادة التقرير
اليو اك الييـ الكماؿ ما ترل فيو مف نقص اك تعيد بالخبرة الى آخريف ينتخبكف حسب االصكؿ .

المادة 84
 .1إذا اتفؽ الخصكـ عمى الخبير ،كافقت المحكمة عمى تسميتو ،كفي حالة عدـ اتفاؽ الخصكـ عمى
تسميتو تتكلى المحكمة انتخاب الخبير مف بيف األسماء الكاردة في جدكؿ الخبراء المعتمد لدل ك ازرة

العدؿ ككفؽ أحكامو.

 .2اذا تعذر تعييف الخبير مف جدكؿ الخبراء لسبب مبرر ،فتتكلى المحكمة تعيينو مف خارج الجدكؿ.
 .3إذا رغب الخبير في االعتذار عف أداء الميمة المككمة إليو فعميو تقديـ اعتذاره إلى المحكمة
خبلؿ أسبكع كاحد مف تاريخ تبميغو بقرار تعيينو أك خبلؿ أم مدة أقصر تحددىا المحكمة.

 .4إذا رغب الخصـ في االعتراض عمى الخبير بداعي كجكد ظركؼ أك أسباب مف شأنيا إثارة

شككؾ حكؿ حيدتو كاستقبللو أك ألم سبب آخر ،فعميو تقديـ اعتراضو خبلؿ أسبكع كاحد مف تاريخ

تعيينو أك مف تاريخ عممو بتمؾ الظركؼ أك األسباب.

 .5تحدد المحكمة نفقات الخبرة بعد سؤاؿ الخبير عف الكقت البلزـ إلنجاز ميمتو كذلؾ بعد األخذ

في الحسباف طبيعة الميمة المككمة إليو كنطاقيا كأسس احتساب األجكر المبينة في النظاـ الصادر
ليذه الغاية ،كما تحدد المحكمة النفقات كالمصاريؼ البلزمة إلجراء الكشؼ ،كليا أف تأمر بايداع
نفقات الكشؼ كالخبرة كتعييف الجية المكمفة بيا.

 .6إذا لـ يكدع مف كمؼ مف الخصكـ المبمغ الكاجب إيداعو خبلؿ الميمة المعينة جاز لمخصـ

األخر أف يقكـ بإيداع ىذا المبمغ دكف إخبلؿ بحقو في الرجكع بو عمى خصمو .كما يحؽ لممحكمة

أف تتخذ مف عدـ إيداع المبمغ مف قبؿ الخصـ المكمؼ بذلؾ دليبل عمى تنازلو عف إثبات الكاقعة التي

طمب إجراء الكشؼ كالخبرة مف أجؿ إثباتيا.

 .7بعد إيداع نفقات الكشؼ كالخبرة ،تدعك المحكمة ،بكامؿ ىيئتيا الناظرة لمدعكل أك أحد أعضائيا
الذم تنتدبو ليذه الغاية أك أحد قضاة المحكمة الذم ينتدبو رئيسيا ،الخبير كالخصكـ لبلجتماع في

الزماف كالمكاف المعينيف ،كيبيف لمخبير تفصيبلن الميمة الـككمة إليو كيسمـ قرارىا بتسميتو كبتحديد
الميمة المككمة إليو ،كما تبيف لو المحكمة المستندات التي عميو االطبلع عمييا ألغراض القياـ

بالميمة المككمة إليو ،كيتـ تحميفو اليميف بأف يؤدم عممو بصدؽ كأمانة كما يتـ تحديد ميعاد إيداع

التقرير ،كاذا لـ يتمكف مف إبداء الخبرة أثناء الكشؼ ينظـ محض نار بيذه اإلجراءات يكقع عميو مف

الحاضريف.

عدؿ في أم كقت بقرار معمّؿ نفقات الكشؼ كالخبرة كالجية المكمفة بيا مف تمقاء
 .8لممحكمة أف تُ ّ
نفسيا أك بناء عمى طمب الخبير أك الخصكـ.

 .9إذا تقرر إجراء الكشؼ كالخبرة عمى أم ماؿ أك أمر يقع خارج منطقة المحكمة التي أصدرت

القرار ،فيجكز ليا أف تنيب رئيس المحكمة أك القاضي الذم يكجد مكضكع الكشؼ كالخبرة في دائرتو

إلجراء الكشؼ كالخبرة كفقان لما تقرره المحكمة التي اتخذت قرار اإلنابة ،كاذا لـ تقـ ىذه المحكمة
باختيار الخبير تقكـ باختياره المحكمة التي تـ إنابتيا.

تعديالت المادة :
 -ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجب

القانكف المعدؿ رقـ  31لسنة  2017حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :
اذا كان المطلوب اجراء الكشف والخبرة علٌه فً منطقة غٌر منطقة المحكمة التً قررت
الخبرة فٌجوز لها ان تنٌب فً االجراءات المنصوص علٌها فً الفقرة الثانٌة من المادة السابقة
ربٌس المحكمة او القاضً الموجود ذلك الشًء فً دابرته .
المادة 85
ٌ .1جب على الخبٌر التقٌد بما ٌلً:
أ .عدم تسلّم أي وثابق أو مستندات من الخصوم إال من خالل المحكمة التً عٌنته أو باذنها.
ب .إعالم المحكمة التً عٌنته بأي صعوبات تعترض أداء عمله ،أو محاولة التأثٌر علٌه من
الخصوم أو غٌرهم أو أي تغٌٌر ٌطرأ على وضعٌته خطٌا ً وبالسرعة الممكنة.
ج .عدم اإلفصاح عما جاء فً تقرٌر خبرته قبل تالوته من قبل المحكمة التً كلفته بالمهمة.
د .إعادة الوثابق التً سلّمت إلٌه جمٌعها مع التقرٌر.
هـ .أن ٌقدم للمحكمة والخصوم كشفا ً بعدد الساعات واألٌام التً استغرقتها مهمته.
ٌ .2جب أن ٌتضمن تقرٌر الخبرة ما ٌلً :
أ .االسم الكامل للخبٌر وعنوانه ومكان عمله.
ب .تصرٌح الخبٌر بأنه قام باجراء الخبرة وإعداد التقرٌر بذاته أو مع آخرٌن ووصف الدور
الذي قام به األشخاص األخرون.
ج .الوقابع التً تم االستناد إلٌها أو افترضها فً آرابه واستنتاجاته.
د .عدد المرات التً قام بها بزٌارة المال أو محل األمر المطلوب الكشف أو إجراء الخبرة علٌه،
أو التً اجتمع فٌها مع فرقاء الدعوى .
هـ .تعداد الوثابق التً تم االعتماد علٌها وإرفاق صور للوثابق غٌر المودعة لدى المحكمة
بتقرٌره مع بٌان موافقة المحكمة على حصوله علٌها ،ومكان حصوله علٌها.
و .الطرق واألسس التً قام باستخدامها لغاٌات الوصول الستنتاجاته.
ز .األراء واالستنتاجات التً توصل إلٌها فً تقرٌر الخبرة ودرجة تأٌٌده لها.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجبالقانكف المعدؿ رقـ  31لسنة  2017حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

اذا لـ يكدع مف كمؼ مف الخصكـ المبمغ الكاجب ايداعو خبلؿ الميمة المعينة جاز لمخصـ اف يقكـ
بايداع ىذا المبمغ دكف اخبلؿ بحقو في الرجكع عمى خصمو  .كيحؽ لممحكمة ايضا اف تتخذ مف

عدـ ايداع المبمغ مف قبؿ الخصـ المكمؼ بااليداع دليبل عمى تنازلو عف اثبات الكاقعة التي طمب

اجراء الخبرة مف اجؿ اثباتيا .

المادة 86
 .1إذا لم ٌودع الخبٌر تقرٌره فً الوقت المحدد لذلك ،وجب علٌه أن ٌودع لدى قلم المحكمة قبل
انقضاء ذلك األجل مذكرة ٌبٌن فٌها ما قام به من األعمال واألسباب التً حالت دون إتمام
خبرته ،وإذا وجدت المحكمة فً مذكرة الخبٌر ما ٌبرر تأخٌره منحته مهلة إلنجاز خبرته وإٌداع
تقرٌره ،فإن لم ٌكن ثمة مبرر لتأخره حكمت علٌه المحكمة بغرامة ال تزٌد على مابتً دٌنار
ومنحته مهلة أخرى إلنجاز خبرته وإٌداع تقرٌره أو استبدلت به غٌره والزمته برد ما ٌكون قد
قبض من النفقات إلى قلم المحكمة.
 .2إذا تبٌن للمحكمة أن التأخٌر ناجم عن تقصٌر أحد الخصوم جاز لها أن تحكم على هذا

الخصم بالغرامة الواردة فً الفقرة السابقة ،وفً حال كان هذا الخصم هو طالب الخبرة فٌجوز
للمحكمة أن تعتبر هذا التقصٌر دلٌالً على تنازله عن إثبات الواقعة التً طلب إجراء الكشف
والخبرة من أجل إثباتها.
 .3بعد إٌداع الخبٌر تقرٌر الخبرة ٌحفظ التقرٌر فً ملف الدعوى وٌبلغ كل من الخصوم نسخة
عنه ،وللمحكمة دعوة الخبٌر للمناقشة إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم،
وللخصوم توجٌه أي سؤال للخبٌر ٌتعلق بتأهٌله للمهمة الموكلة إلٌه ومنهج عمله ومحتوى
تقرٌره ،ولها أن تقرر إعادة التقرٌر إلى الخبٌر إلكمال ما ترى فٌه من نقص أو أن تعهد بالخبرة
إلى خبٌر آخر ٌنتخب بحسب األصول.
 .4رأي الخبٌر ال ٌقٌد المحكمة.
تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجبالقانكف المعدؿ رقـ  31لسنة  2017حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

 .1اذا لـ يكدع الخبير تقريره في الكقت المحدد في القرار الصادر بتعيينو كجب عميو اف يكدع قمـ

المحكمة قبؿ انقضاء ذلؾ االجؿ مذكرة يبيف فييا ما قاـ بو مف االعماؿ كاالسباب التي حالت دكف

اتماـ خبرتو كاذا كجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تاخيره منحتو ميمة النجاز خبرتو كايداع

تقريره  ،فاف لـ يكف ثمة مبرر لتاخره حكمت عميو المحكمة بغرامة ال تزيد عمى عشريف دينا ار

كمنحتو ميمة اخرل النجاز خبرتو كايداع تقريره اك استبدلت بو غيره كالزمتو برد ما يككف قد قبض

مف النفقات الى قمـ المحكمة كال يقبؿ الطعف في القرار الصادر بابداؿ الخبير كالزامو برد ما قبضو

مف النفقات .

 .2رام الخبير ال يقيد المحكمة .

المادة 87
 .1انكار الخط اك االمضاء اك الختـ اك بصمة االصبع انما يرد عمى الكثائؽ كالمستندات غير
الرسمي كغير الرسمية .
ة
الرسمية  .اما ادعاء التزكير فيرد عمى جميع الكثائؽ كالمستندات

 .2اذا ثبت مف التحقيؽ اك المضاىاة عدـ صحة االنكار اك ادعاء التزكير تحكـ المحكمة عمى

المنكر اك مدعي التزكير بغرامة ال تقؿ عف خمسيف دينا ار .
المادة 88
اذا انكر احد الطرفيف اك كرثتو ما نسب اليو مف خط اك امضاء اك ختـ اك بصمة اصبع في سند

عادم اك افاد الكرثة بعدـ العمـ بما نسب لممكرث ككاف المستند اك الكثيقة ذا اثر في حسـ النزاع
فيترتب عمى المحكمة بناء عمى طمب مبرز السند اك الكثيقة اف تقرر اجراء التحقيؽ بالمضاىاة

كاالستكتاب كسماع الشيكد كام عمؿ فني اك مخبرم اك باحدل ىذه الكسائؿ حسبما تككف عميق

الحالة .
المادة 89
تنظـ المحكمة محض ار تبيف فيو حالة الكثيقة كاكصافيا بيانا كافيا يكقعو قضاة الجمسة مع الكاتب كما

تكقع الكثيقة نفسيا مف رئيس الجمسة .
المادة 90
 .1تنتدب المحكمة احد قضاتيا لبلشراؼ عمى معاممة التحقيؽ كاالستكتاب كسماع الشيكد اذا

اقتضت الحالة.
 .2تطلب المحكمة الى الفرٌقٌن انتخاب خبٌر او اكثر للقٌام بالمهمة المبٌنة فً الفقرة السابقة
واذا لم ٌتفقا تولت هً نفسها امر االنتخاب  ،والخبراء الذٌن تنتخبهم المحكمة من تلقاء نفسها
تجري علٌهم االحكام المتعلقة برد القضاة .
 .3تعٌن المحكمة موعدا لمباشرة التحقٌق فٌما ذكر او تترك للقاضً المنتدب امر تعٌٌن هذا
الموعد .
 .4تامر المحكمة بتسلٌم الوثٌقة او المستند المطلوب التحقٌق فٌه الى قلم المحكمة بعد ان تكون
قد نظمت ووقعت المحضر وفق احكام المادة (. )89
المادة 91
يجتمع الخبراء في الزماف كالمكاف المذيف عينتيما المحكمة اك القاضي المنتدب كبعد اف يحمفكا
اليميف عمى اف يؤدكا عمميـ بصدؽ كامانة يباشركا التحقيؽ كالمضاىاة تحت اشرافو كبحضكر

الطرفيف عمى الكجو اآلتي :

 .1اذا اتفؽ الطرفاف عمى االك ارؽ التي ستتخذ اساسا كمقياسا لمتحقيؽ كالمضاىاة عمؿ باتفاقيما كاال
فتعتبر االكراؽ التالية صالحة لما ذكر :

أ .االكراؽ الرسمية التي كتبيا المنكر اك كقعيا بامضائو اك ختميا بختمو اك بصميا باصبعو اماـ
مكظؼ عاـ مختص اك اماـ محكمة.

ب .االكراؽ التي كتبيا اك كقع علييا اك ختميا اك كضع بصمة اصبعو عمييا خارج الدكائر

الحككمية كاعترؼ اماـ احدل المحاكـ اك الكاتب العدؿ اك الدائرة الحككمية المختصة بالخط التي
كتب فييا اك التكقيع اك الختـ اك البصمة المكقعة بو .

ج .االكراؽ الرسمية التي كتبيا اك امضاىا كىك يشغؿ كظيفة مف كظائؼ الدكلة .

د .السندات العادية كالكثائؽ االخرل التي يعترؼ المنكر بحضكر القاضي المنتدب كالخبراء اف

خطيا اك التكقيع اك الختـ اك بصمة االصبع المكقعة بو ىك خطو اك تكقيعو اك ختمو اك بصمة

اصبعو
 .2ال ٌتخذ اساسا للتحقٌق والمضاهاة االمضاء او الختم او بصمة االصبع الموقع به او المختوم
به سند عادي انكره الخصم وان حكمت احدى المحاكم فً دعوى سابقة بناء على تقرٌر الخبراء
انه توقٌعه او ختمه او بصمة اصبعه .
 .3فً جمٌع الحاالت التً تستند فٌها اجراءات التثبت من صحة المستندات على عمل مخبري
لمؤسس رسمٌة فٌجوز للمحكمة ان ال تتقٌد باي اجراء مما ورد
ة
وكان المختبر حكومٌا او تابعا
فً المواد السابقة بما فٌها اجراءات التحلٌف وان تباشر من تلقاء نفسها احالة الموضوع مع
االوراق الالزمة الى المختبر مع بٌان المهمة المطلوبة منه وفً هذه الحالة تحول اٌة نفقات
امرت المحكمة باٌداعها كنفقات خبرة لخزٌنة الدولة .
المادة 92
عمى الخصـ اف يعيف االكراؽ التي يدعي انيا صالحة لمتحقيؽ كالمضاىاة كيجمبيا الى الخبراء في

الزماف كالمكاف المعينيف الجتماعيـ كلمقاضي المنتدب اف يقرر ما اذا كانت صالحة لذلؾ  .كاذا

كانت ىذه االكراؽ في يد الغير اك في دائرة رسمية كاظير عجزه عف احضارىا تكلى القاضي طمبيا

بالطرؽ الرسمية.
المادة 93
اذا تعذر نقؿ االكراؽ الى محؿ اجتماع الخبراء ينتقؿ القاضي مع الخبراء كالطرفيف الى محؿ

كجكدىا .
المادة 94
اذا تعذر الحصكؿ عمى اكراؽ يمكف اتخاذىا اساسا لمتحقيؽ كالمضاىاة اك تـ الحصكؿ عمى ىكذا

اك ارؽ كلكنيا لـ تكف كافية لذلؾ يستكتب المنكر عبارات يممييا عميو الخبراء ثـ يقابمكف ما كتبو بخط

السند كتكقيعو ليركا كجو التماثؿ اك الخبلؼ بينيما .
المادة 95
لمخبراء اف يستمعكا الى افادات مف ذكر ليـ انيـ اركا المنكر كىك يكتب الكثيقة اك السند المنكر اك

شاىدكه كه ك يضع امضاءه عميو اك كىك يختمو بختمو اك ببصمة اصبعو كالى كؿ مف يعتقد اف لو
عممنا بحقيقة الحاؿ كيدكنكا افاداتيـ في محضر خاص يحفظ لبلستئناس بو عند ابداء الرام في
صحة الخط اك الختـ اك التكقيع اك البصمة .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء عبارة ( تراعى فً اخذ االفادات بمقتضى هذه المادةالقواعد المقررة الستدعاء الشهود وسماع شهاداتهم ) الواردة فً اخرها بموجب القانون المعدل
رقم  14لسنة . 2001
المادة 96
م
بعد االنتياء مف التحقيؽ كالمضاىاة كاالستكتاب كسماع االفادات يجب عمى الخبراء اف ينظمكا تقر ار
يكضحكف فيو اجراءات التحقيؽ الذم قامكا بو كيقرركف مف حيث النتيجة ما اذا كاف الخط اك

االمضاء اك بصمة االصبع ىك لممنكر اـ ال  ،معززيف راييـ بالعمؿ كاالسباب ثـ يكقعكنو مع

القاضي المنتدب الذم عميو اف يرفعو مع المستند المنازع فيو الى المحكمة .
المادة 97
بعد تقديـ التقرير الى المحكمة يبمغ كؿ مف الطرفيف نسخة منو ثـ يتمى عمنا في الجمسة كلممحكمة

مف تمقاء نفسيا اك بناء عمى طمب احد الخصكـ اف تدعكا الخبير اك الخبراء لممناقشة كليا اف تقرر

اعادة التقرير اليو اك الييـ الكماؿ ما ترل فيو مف نقص اك تعيد بالميمة الى خبير اك اكثر ينتخبكف

حسب االصكؿ .
المادة 98
عمى مبرز السند الذم انكر فيو الخط اك التكقيع اك الخاتـ اك بصمة االصبع اف يدفع سمفا ما تقرر
المحكمة انو يكفي لنفقات التحقيؽ كالمضاىاة .
المادة 99

اذا ادعي اف السند المبرز مزكر كطمب الى المحكمة التدقيؽ في ذلؾ ككاف ىناؾ دالئؿ كامارات

تؤيد كجكد التزكير تاخذ المحكمة مف مدعي التزكير كفيبل يضمف لخصمو ما قد يمحؽ بو مف عطؿ

كضرر اذا لـ تثبت دعكاه ثـ تحيؿ امر التحقيؽ في دعكل التزكير الى النيابة كتؤجؿ النظر في

الدعكل االصمية الى اف يفصؿ في دعكل التزكير المذككرة عمى انو اذا كاف اؿسند المدعى تزكيره

يتعمؽ بمادة اك اكثر فبل يؤخر النظر في باقي المكاد التي تضمنتيا الدعكل .
المادة 100
يحؽ لممحكمة اف تامر ام فريؽ اف يبرز ما في حكزتو اك تحت تصرفو مف مستندات ترل انيا

ضركرية لمفصؿ في الدعكل.
المادة 101
يحؽ لكؿ فريؽ في الدعكل اف يطمب الى اؿمحكمة اف تبمغ اشعا ار الم فريؽ آخر تكمفو فيو ابراز ام
مستند اشار اليو في الئحتو كلـ يقدـ نسخة منو ليطمع عميو كاف يبيح لو اخذ صكرة عنو ككؿ فريؽ

ال يمتثؿ ليذا االشعار ال يحؽ لو فيما بعد اف يبرز ذلؾ المستند كبينة لو في تمؾ الدعكل اال اذا

اقنع المحكمة بكجكد سبب اك عذر كاؼ لعدـ امتثالو لبلشعار .
المادة 102
 .1عمى الفريؽ الذم بمغ اليو االشعار المبيف في المادة السابقة اف يعطي الفريؽ الذم بمغو اياه

خبلؿ سبعة اياـ مف تاريخ تبميغو اشعا ار جكابيا يعيف فيو مكعدا ال يتجاكز سبعة اياـ مف تاريخ تبميغ

اشعاره اليو يتيح لو فيو االطبلع عمى المستندات اك عمى ما ال يعترض عمى اب ارزه فييا في مكتب

محاميو اك في ام مكاف آخر كاذا كانت ىذه المستندات دفاتر مصرؼ اك دفاتر حسابات اخرل اك

دفاتر تستعمؿ في اية حرفة اك تجارة يجب اف يتضمف االشعار اشارة الى اف في االمكاف االطبلع

عمييا في المكاف الـ حفكظة فيو عادة كاف يبيف المستندات التي يعترض عمى ابرازىا مع بياف

االسباب التي يستند الييا في ذلؾ .
 .2لٌس فً هذه المادة ما ٌعتبر انه ٌمنع اي شخص طلب الٌه ان ٌبٌح االطالع على دفاتر
مصرف من تزوٌد الشخص الذي بلغه االشعار صورا عن قٌود تلك الدفاتر مصدقة من مدٌر
ذلك المصرف او مدٌر الفرع المحفوظة فٌه تلك الدفاتر بدال من السماح له باالطالع على
الدفاتر نفسها .
المادة 103
اذا اغفؿ الفريؽ الذم بمغ اليو اشعار بمقتضى المادة  101مف ىذا القانكف العمؿ بمقتضاه يجكز
ندات اف تصدر ق ار ار بكجكب
لممحكمة بناء عمى طمب الفريؽ الراغب في االطبلع عمى المست

االطبلع عمييا في المكاف كبالصكرة التي تستصكبيا كليا اف تمتنع عف اصدار مثؿ ىذا القرار اذا

رات اف اصداره غير ضركرم لمفصؿ في الدعكل اك لبلقتصاد في المصاريؼ .
المادة 104
اذا طمب احد الفريقيف االطبلع عمى مستندات مكجكدة في حيازة الفريؽ اآلخر اك في عيدتو كلـ
يشر الييا في الئحتو يجب عميو اف يبيف المستندات التي يحؽ لو االطبلع عمييا كلممحكمة اف

تمتنع عف اصدار قرار باطبلع عمى ىذه المستندات اذا رات اف اصداره غير ضركرم لمفصؿ في

الدعكل اك لبلقتصاد في المصاريؼ .
المادة 105
طمب لبلطبلع عمى دفاتر مصرؼ اك تاجر اك مستخرجات قيكدىا مف اجيزة
اذا قدـ احد الخصكـ ا

الحاسكب فيجكز لممحكمة اف تامر بتقديـ نسخة مف ام قيد مف القيكد المثبتة فييا مصدقة مف مدير

المصرؼ اك الشخص المسؤكؿ عنيا  ،كلممحكمة اف تامر باالطبلع عمى قيكدىا االصمية .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجبالقانون المعدل رقم  14لسنة  2001حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
اذا قدم طلب لالطالع على دفاتر مصرف او دفاتر تجارٌة ٌجوز للمحكمة بدال من اصدار قرار
باالطالع على الدفاتر االصلٌة ان تامر بتقدٌم نسخة من اي قٌد من القٌود المثبتة فٌها مصدقة
من مدٌر المصرف او الشخص المسؤول عنها بشرط ان ٌذكر هل فٌها محو او تحشٌة بٌن
السطور او تغٌٌر وٌشترط فً ذلك انه بالرغم من تقدٌم هذه النسخة ٌجوز للمحكمة ان تامر
باالطالع على الدفتر الذي نقلت عنه النسخة .
الم ادة 106
اذا قدـ طمب الصدار قرار باالطبلع عمى مستند كادعى بالحصانة فيما يتعمؽ بو فيحؽ لممحكمة
فحص المستند المذككر لمتثبت مف صحة االدعاء بالحصانة كمع ذلؾ فانو ليس في ىذه المادة ما

ينتقص مف ام حؽ مف الحقكؽ المخكلة لممحكمة في رفض ابراز ام مستند يطمب اب ارزه .
المادة 107
اذا تخمؼ ام فريؽ عف االمتثاؿ لمقرار الصادر بمكجب االجابة عمى ابراز مستند اك اباحة االطبلع
عميو ككاف ذلؾ الفريؽ ىك المدعي فانو بعممو ىذا يعرض دعكاه لبلسقاط عمى اساس كجكد نقص

في تعقبيا كاذا كاف ذلؾ الفريؽ ىك المدعى عميو فانو يعرض دفاعو لمشطب اف كاف قدـ دفاعا

كتصدر المحكمة قرارىا باالسقاط اك الشطب بناء عمى طمب الفريؽ الذم طمب االطبلع عمى ذلؾ

المستند .
المادة 108
لممحكمة اف تكمؼ الككيؿ العاـ اك أم مكظؼ مف مكظفي الحككمة اك المؤسسات الرسمية اك العامة
بابراز أم مستند اك كثيقة متعمقة بالدعكل المنظكرة اـاميا .

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد الغاء نصيا السابؽ كاالستعاضة عنو بالنص الحالي بمكجبالقانكف المعدؿ رقـ  14لسنة  2001حيث كاف نصيا السابؽ كما يمي :

ليس في المكاد السابقة ( ) 107- 100ما يكجب عمى النائب العاـ اك ام مكظؼ آخر مف مكظفي

اؿحككمة ابراز اية مستندات في اية دعكل تقاـ عمى الحككمة اك عمى دائرة مف دكائرىا اك عمى

مكظؼ مف مكظفييا بشاف عمؿ قاـ بو بصفتو الرسمية غير انو يجكز لممحكمة -مع مراعاة احكاـ

ىذه المادة  -اف تامر ام مكظؼ مف مكظفي الحككمة باف ينظـ كيسمـ الى الفريؽ اآلخر قائمة

بالـ ستندات المتعمقة بالمسائؿ المبحكث عنيا كالمكجكدة لدل اية دائرة مف دكائر الحككمة اك التي

كانت مكجكدة في حيازة اك عيدة اك تحت تصرؼ احدل دكائرىا اال اذا كانت مف المستندات التي

اصدر بشانيا رئيس الكزراء شيادة مكقعة بامضائو يشير الى اف افشائيا يضر بالمصمحة العامة .

المادة 109
 .1لمخصـ قبؿ التعرض لمكضكع الدعكل أف يطمب مف المحكمة إصدار الحكـ بأم مف الدفكع

التالية شريطة أف يقدـ جميع ما يرغب باثارتو منيا في طمب كاحد مستقؿ خبلؿ المدد المنصكص

عمييا في المادتيف ( )59ك( )60مف ىذا القانكف:

أ .عدـ االختصاص المكاني.

ب .كجكد شرط اك اتفاؽ تحکيـ.

ج .مركر الزمف.

د .بطبلف تبميغ اكراؽ الدعكل.

 .2عمى المحكمة أف تفصؿ في الطمبات المشار إلييا في البنكد (أ) ك(ب) ك(د) مف الفقرة السابقة،

ضمو إلى المكضكع.
كليا أف تفصؿ في الطمب المشار إليو في البند (ج) مف تمؾ الفقرة أك أف تقرر ّ

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجبالقانون المعدل رقم  31لسنة  2017حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
 .1للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن ٌطلب من المحكمة إصدار الحكم بالدفوع التالٌة
عة واحدة وفً طلب مستقل خالل المدة المنصوص علٌها فً المادة ( )59من
بشرط تقدٌمها دف
هذا القانون:
أ  .عدم االختصاص المكانً .
ب .وجود شرط التحكٌم .
ج  .كون القضٌة مقضٌة .
د  .مرور الزمن .
هـ  .بطالن أوراق تبلٌغ الدعوى .
 .2على المحكمة أن تفصل فً الطلب المقدم إلٌها بموجب أحكام الفقرة ( )1من هذه المادة،
وٌكون حكمها الصادر فً هذا الطلب قابالً لالستبناف.
المادة 110
 .1الدفع بالبطبلف غير المتصؿ بالنظاـ العاـ كسائر الدفكع المتعمقة باالجراءات غير المتصمة

بالنظاـ العاـ  ،كالدفع بعدـ االختصاص المكاني اك بكجكد شرط التحكيـ يجب ابداؤىا ـعا قبؿ ابداء

ام دفع اجرائي آخر اك طمب اك دفاع في الدعكل كاال سقط الحؽ فييا  .كما يسقط حؽ الطاعف في

ىذه الدفكع اذا لـ يبدىا في الئحة الطعف  .كيجب ابداء جميع الكجكه التي بني عمييا الدفع المتعمؽ
يب منيا .
باالجراءات غير المتصؿ بالنظاـ العاـ معا كاال سقط الحؽ فيما لـ د

 .2بطبلف تبميغ الئحة الدعكل كمذكرات الدعكل الناشئة عف عيب في التبميغ اك اجراءاتو اك في
تاريخ الجمسة يزكؿ بحضكر المطمكب تبميغو في الجمسة المحددة اك بايداع مذكرة بدفاعو .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة عبارة ( او بوجود شرط التحكٌم ) بعد عبارة ( والدفعبعدم االختصاص المكانً ) الواردة فً الفقرة ( )1منها بموجب القانون المعدل رقم  14لسنة
. 2001
المادة 111
 .1الدفع بعدـ اختصاص المحكمة النتفاء كاليتيا اك بسبب نكع الدعكل اك قيمتيا اك بعدـ جكاز

نظرىا لسبؽ الفصؿ فييا اك بام دفع اخر متصؿ بالنظاـ العاـ يجكز اثارتو في اية حالة تككف عمييا

الدعكل كتحكـ بو المحكمة مف تمقاء ذاتيا .

 .2اذا اثير دفع متصؿ بالنظاـ العاـ اك بام دفع شكمي اخر يترتب عمى ثبكتو اصدار الحكـ برد
الدعكل يجب عمى المحكمة اف تفصؿ فيو فك ار مف تمقاء نفسيا اك بناء عمى طمب احد الخصكـ
كيككف القرار الصادر برد ىذا الدفع قاببل لبلستئناؼ مع مكضكع الدعكل .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجبالقانون المعدل رقم  14لسنة  2001حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
الدفع بعدم اختصاص المحكمة النتفاء والٌتها او بسبب نوع الدعوى او قٌمتها ٌجوز ابداؤه فً
اٌة حالة تكون علٌها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .
المادة 112
اذا قضت المحكمة بعدـ اختصاصيا كجب عمييا احالة الدعكل بحالتيا الى المحكمة المختصة .
تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجبالقانون المعدل رقم  14لسنة  2001حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
الدفع بعد جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فٌها تقضً به المحكمة من تلقاء نفسها .
المادة 113
 .1لمخصـ اف يدخؿ في الدعكل مف كاف يصح اختصامو فييا عند رفعيا.

 .2كلممدعى عميو اذا ادعى اف لو حقا في الرجكع في الحؽ المدعى بو عمى شخص ليس طرفا في
الدعكل اف يقدـ طمبا خطيا الى المحكمة يبيف فيو طبيعة االدعاء كاسبابو كيطمب ادخاؿ ذلؾ

الشخص طرفا في الدعكل كفي حالة اجابة طمبو يكمؼ بتقديـ الئحة بادعائو كفؽ االجراءات المعتادة

لرفع الدعكل كبدفع الرسكـ .

 .3عمى الشخص الذم تقرر اف يككف طرفا في الدعكل كالذم تبمغ الئحة االدعاء اف يقدـ جكابو
كبيناتو الدفاعية كفؽ احكاـ المادة ( )59مف ىذا القانكف كتسرم عميو في ىذه الحالة االحكاـ

القانكنية المتعمقة بتخمؼ المدعى عميو عف تقديـ جكابو كبيناتو الدفاعية .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجبالقانون المعدل رقم  14لسنة  2001حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
 .1للخصم ان ٌدخل فً الدعوى من كان ٌصح اختصامه فٌها عند رفعها  ،وللمدعى علٌه اذا
ادعى ان له حقا فً الرجوع بمبلغ من المال على شخص لٌس فرٌقا فً الدعوى ٌجوز له ان
ٌقدم طلبا الى المحكمة ٌبٌن فٌه ماهٌة االدعاء واسبابه وٌطلب ادخال ذلك الشخص فرٌقا فً
الدعوى وفً حالة اجابة طلبه ٌكلف بدفع الرسوم .
ٌ .2قدم الطلب باستدعاء او بمذكرة .
ٌ .3بلغ من ٌطلب ادخاله صورة الطلب وٌدعى للمحكمة .
 .4على الشخص المطلوب ادخاله الذي بلغ الٌه الطلب بمذكرة الحضور ان ٌقدم البحة بدفاعه
خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ تبلٌغه الطلب واذا تخلف عن تقدٌمها تسري علٌه االحكام
القانونٌة الم تعلقة بتخلف المدعى علٌه عن تقدٌم البحة دفاعه .
المادة 114
 .1يجكز لكؿ ذم مصمحة اف يدخؿ في الدعكل بانضمامو الحد الخصكـ كيعفى مف دفع الرسكـ
المقررة.

 .2كما يجكز لكؿ ذم مصمحة اف يتدخؿ في الدعكل طالبا الحكـ لنفسو بطمب مرتبط بالدعكل كفي
حالة اجابة طمبو يكمؼ بتقديـ الئحة بادعائو كفؽ االجراءات المعتادة لرفع الدعكل كبدفع الرسكـ

المقررة .

 .3لممحكمة كلك مف تمقاء نفسيا اف تقرر ادخاؿ:

أ  .مف كاف مختصما في الدعكل في مرحمة سابقة .

ب .مف كاف تربطو باحد الخصكـ رابطة تضامف اك التزاـ ال يقبؿ التجزئة .

ج .مف كاف كارث المدعي اك المدعى عميو اك الشريؾ عمى الشيكع اذا كانت الدعكل متعمقة

بالتركة قبؿ قسمتيا اك بعدىا اك بالشيكع .

د  .مف قد يضار مف قياـ الدعكل اك مف الحكـ فييا اذا بدت لممحكمة دالئؿ جدية عمى التكاطؤ

اك الغش اك التقصير مف جانب الخصكـ .

 .4تعيف المحكمة مكعدا ال يتجاكز اربعة عشر يكما لحضكر مف تامر بادخالو في الدعكل اك مف
يطمب الخصـ ادخالو كفؽ احكاـ ىذا القانكف .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجبالقانون المعدل رقم  14لسنة  2001حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
ٌ .1جوز لمن له عالقة فً دعوى قابمة بٌن الطرفٌن وٌتاثر من نتٌجة الحكم فٌها ان ٌطلب
ادخاله فً الدعوى فاذا اقتنعت المحكمة من تاثره فٌما ذكر تقـرر قبوله .
 .2للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تقرر ادخال :

أ  .من كان مختصما فً الدعوى فً مرحلة سابقة .
ب .من كان تربطه باحد الخصوم رابطة تضامن او التزام ال ٌقبل التجزبة .
ج .من كان وارث المدعً او المدعى علٌه او الشرٌك على الشٌوع اذا كانت الدعوى متعلقة
بالتركة قبل قسمتها او بعدها او بالشٌوع.
دت للمحكمة دالبل جدٌة على التواطؤ
د  .من قد ٌضار من قٌام الدعوى او من الحكم فٌها اذا ب
او الغش او التقصٌر من جانب الخصوم.
 .3تعٌن المحكمة مٌعادا لحضور من تامر بادخاله ومن ٌجب علٌه دفع الرسوم من الخصوم .
المادة 115
أ  .لممدعى اف يقدـ مف الطمبات :

 .1ما يتضمف تصحيح الطمب االصمي اك تعديؿ مكضكعو لمكاجية ظركؼ طرات اك تبينت بعد

رفع الدعكل .

 .2ما يككف مكمبل لمطمب االصمي اك مترتبا عميو اك متصبل بو بصمة ال تقبؿ التجزئة .

 .3ما يتضمف اضافة اك تغيي ار في اسباب الدعكل مع بقاء مكضكع الطمب االصمي عمى حالو .
 .4طمب اجراء تحفظي اك مؤقت .

 .5ما تاذف المحكمة بتقديمو مما يككف مرتبطا بالطمب االصمي .

ب .تقدـ الطمبات المشار الييا في الفقرة ( أ ) مف ىذه المادة الى المحكمة كفؽ االجراءات المعتادة
لرفع الدعكل اك بطمب يقدـ شفاىا في الجمسة بحضكر الخصكـ عمى اف يثبت ذلؾ في محضر

الدعكل .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة باعتبار ما ورد فٌها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) بالن صالحالً الٌهابموجب القانون المعدل رقم  14لسنة . 2001
المادة 116
لممدعى عميو اف يقابؿ أم ادعاء مف ادعاءات المدعي مع الئحتو الجكابية عمى الئحة الدعكل :

 .1بطمب المقاصة القضائية كطمب الحكـ لو بتضمينات عف ضرر لحقو مف الدعكل االصمية اك
مف اجراء حصؿ فييا .

 .2بام طمب يترتب عمى اجابتو اال يحكـ لممدعي بطمباتو كميا اك بعضيا اك اف يحكـ لو بيا مقيدة
بقيد لمصمحة المدعى عميو.

 .3بام طمب متصبل بالدعكل االصمية بصمة ال تقبؿ التجزئة .

 .4ما تاذف المحكمة بتقديمو مما يككف مرتبطا بالدعكل االصمية.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء مطلعها واالستعاضة عنه بالمطلع الحالً بموجب القانونالمعدل رقم  16لسنة  2006حٌث كان مطلعها السابق كما ٌلً :
للمدعى علٌه ان ٌقابل اي ادعاء من ادعاءات المدعً :

المادة 117
يجكز لممحكمة في جميع القضايا اف تقرر كجكب تقديـ الئحة اخرل اكفى فيما يتعمؽ ببسط االدعاء

اك الدفاع.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء عبارة ( توضٌحا الٌة مسالة وردت فً المرافعة ) الواردةفً اخرها بموجب القانون المعدل رقم  14لسنة . 2001
المادة 118
يجكز لممحكمة اف تسمح الم فريؽ باف يعدؿ في الئحتو عمى اساس الشركط التي تتكفر فييا
العدالة كتجرل جميع ىذه التعديبلت بمقدار ما تتطمبو الضركرة لتقرير المسائؿ الحقيقية المتنازع

عمييا.
المادة 119
اذا سمحت المحكمة باجراء تعديؿ في الئحة ما يجب اف تقدـ ىذه البلئحة المعدلة خبلؿ سبعة اياـ

مرفقة بالنسخة اك النسخ البلزمة لمتبميغ  .كاذا لـ تقدـ خبلؿ ىذه المدة سقط الحؽ بالتعديؿ .
المادة 120
لمفريؽ الذم تبمغ البلئحة المعدلة اف يرد عمييا خبلؿ سبعة اياـ مف تاريخ تبميغو اك استبلمو ليا اال

اذا امرت المحكمة بغير ذلؾ كاذا لـ يقدـ الئحة الرد خبلؿ ىذه المدة يعتبر انو استند الى الئحتو
االساسية لمرد عميو .
المادة 121
تحكـ المحكمة في الطمبات المشار الييا في المكاد مف ( )113الى ( )120مف ىذا القانكف مع
الدعكل االصمية كمما امكف ذلؾ ما لـ تر ضركرة التفريؽ بيفىا .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجبالقانون المعدل رقم  16لسنة  2006حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
 .1ال تقبل الطلبات المشار الٌها فً المواد السابقة بعد ختام المحاكمة .
 .2تحكم المحكمة فً الطلبات المذكورة مع الدعوى االصلٌة كلما امكن ذلك ما لم تر ضرورة
التفرٌق بٌنها .
المادة 122
تامر المحكمة بكقؼ الدعكل اذا رات تعميؽ الحكـ في مكضكعيا عمى الفصؿ في مسالة اخرل

يتكقؼ عمييا الحكـ .كبمجرد زكاؿ سبب الكقؼ يككف الم مف الخصكـ طمب السير في الدعكل.
المادة 123
 .1يجكز كقؼ الدعكل بناء عمى اتفاؽ الخصكـ عمى عدـ السير فييا مدة ال تزيد عمى ستة اشير
مف تاريخ اقرار المحكمة التفاقيـ .كال يجكز الم مف الخصكـ اف يطمب خبلؿ تمؾ المدة اعادة قيد

الدعكل اال بمكافقة خصمو .

 .2اذا لـ يتقدـ احد الخصكـ بطمب السير في الدعكل في مدة االياـ الثمانية التالية لنياية االجؿ -
ميما كانت مدة الكقت  -تسقط الدعكل.

 .3اذا تقرر اعبلف افبلس احد فرقاء الدعكل اك ط ار عميو ما يفقده اىمية الخصكمة تبمغ المحكمة
مف يقكـ مقامو قانكنا .اما في حالة كفاتو تبمغ المحكمة احد كرثتو المذككريف في سجؿ االحكاؿ

المدنية كما تبمغ الكرثة جممة دكف ذكر اسماؤىـ كصفاتيـ في اخر مكطف لممتكفى كبالنشر في

صحيفتيف يكميتيف محميتيف كفؽ احكاـ المادة (  ) 12مف ىذا القانكف.

 .4اذا كقعت الكفاة كالدعكل جاىزة لمحكـ ،تنطؽ المحكمة بالحكـ رغـ الكفاة.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة ( )3منها واالستعاضة عنه بالنص الحالً ثمباضافة الفقرة ( )4بالنص الحالً الٌها بموجب القانون المعدل رقم  14لسنة  2001حٌث كان
نص الفقرة ( )3السابق كما ٌلً :
ٌ .3وقف السٌر بالدعوى بحكم القانون بوفاة احد الخصوم او بفقده اهلٌة الخصومة او بزوال
صفة من كان ٌباشر الخصومة عنه.
المادة 124
يجكز لممحكمة اف تقرر اسقاط الدعكل في الحاالت التالية:
 .1اذا كانت البلئحة ال تنطكم عمى سبب الدعكل.

 .2اذا كانت الحقكؽ المطمكبة مقدرة بادنى مف قيمتيا فكمفت المحكمة المدعي باف يصحح القيمة
خبلؿ مدة عينتيا مع دفع فرؽ الرسـ كتخمؼ عف القياـ بذلؾ.

 .3اذا كانت الحقكؽ المطمكبة مقدرة تقدي ار مقبكال كلكف الرسكـ التي دفعت كانت ناقصة فكمفت
المحكمة المدعي باف يدفع الرسـ المطمكب خبلؿ مدة عينتيا فتخمؼ عف القياـ بذلؾ.
المادة 125
 .1اسقاط الدعكل كفقا الحكاـ ىذا القانكف ال يسقط الحؽ كال االدعاء بو كال يحكؿ دكف تجديد

الدعكل.
 .2إذا سقطت الدعوى لمدة تزٌد على سنتٌن تعتبر هذه الدعوى كان لم تكن .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  31لسنة  2017وتم الغاءعبارة ( وفقا لالحكام السابقة ) الواردة فٌها واالستعاضة عنها بعبارة ( وفقا الحكام هذا القانون
) بموجب القانون المعدل رقم  14لسنة . 2001
المادة 126
ال يجكز لممدعي اسقاط دعكاه في ام دكر مف ادكار المحاكمة اال في غيبة المدعى عميو اك مكافقتو

اف كاف حاض ار.
المادة 127

 .1اذا اقيمت دعكل الستيفاء ديف اك تعكيضات يجكز لممدعى عميو بعد اشعار المدعي اف يدفع

الى المحكمة في ام كقت مبمغا مف الماؿ تسديدا لبلدعاء اك تسديدا لسبب كاحد اك اكثر مف اسباب

الدعكل .
 .2اذا اقر المدعى علٌه بقسم من االدعاء ٌحق للمدعً ان ٌحصل فورا على حكم قطعً بذلك
القسم وتسمع عندبذ اقوال الطرفٌن فٌما ٌتعلق بالقسم الباقً .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة باعتبار ما ورد فٌها فقرة ( )1واضافة الفقرة ( )2بالنص الحالًالٌها بموجب القانون المعدل رقم  14لسنة . 2001
المادة 128
يجب اف يبيف في االشعار سبب اك اسباب الدعكل التي تـ الدفع عنيا كمقدار المبمغ المدفكع اال اذا

قررت المحكمة خبلؼ ذلؾ.
المادة 129
 .1يجكز لممدعي خبلؿ سبعة اياـ مف تاريخ تسميمو االشعار بدفع المبمغ اف يبمغ المدعى عميو

بكاسطة المحكمة اشعار  -تحفظ منو نسخة في ممؼ الدعكل  -بقبكلو جميع الـ بمغ اك قسما منو

تسديدا لسبب كاحد اك اكثر مف اسباب الدعكل التي يتعمؽ ذلؾ المبمغ بيا كيحؽ لممدعي عندئذ اف

يتسمـ المبمغ الذم قبؿ اف يستكفيو.
 .2عند دفع المال الى المدعً توقف االجراءات فً الدعوى كلها او فٌما ٌتعلق بالسبب او
االسباب المعٌنة من الدعوى حسب مقتضى الحال .
المادة 130
اذا لـ يسحب المبمغ المدفكع في المحكمة بكاممو فبل يجكز دفع ما تبقى منو اال تسديدا لبلدعاء اك
لسبب مف اسباب الدعكل المعنية التي دفع المبمغ مف اجميا كبمكجب قرار تصدره المحكمة بيذا

الشاف في ام كقت قبؿ المحاكمة اك خبلليا اك بعدىا.
المادة 131
اذا اقيمت دعكل بالنيابة عف شخص فاقد االىمية فكؿ تسكية اك مصالحة اك قبكؿ مبمغ دفع الى

المحكمة سكاء قبؿ سماع الدعكل اـ خبلليا اـ بعدىا ال يعتبر صحيحا فيما يتعمؽ بادعاءات ذلؾ

الشخص فاقد االىمية دكف مكافقة المحكمة .كال يجكز دفع ام مبمغ مف الماؿ اك تعكيضات جرل

تحصيميا لحسابو اك حكـ لو بيا في تمؾ الدعكل الى كليو اك محاميو اال بمكافقة المحكمة سكاء اكاف

الدفع نتيجة لحكـ اك تسكية اك مصالحة اك بصكرة الدفع في المحكمة اك باية صكرة اخرل قبؿ

سماع الدعكل اك خبلليا اك بعدىا.
المادة 132
يككف القاضي غير صالح لنظر الدعكل ممنكعا مف سماعيا كلك لـ يرده احد مف الخصكـ في

االحكاؿ اآلتية :

 .1اذا كاف زكجا الحد الخصكـ اك كاف قريبا اك صي ار لو الى الدرجة الرابعة .

 .2اذا كاف لو اك لزكجو خصكمة قائمة مع احد الخصكـ اك مع زكجو .

 .3اذا كاف ككيبل الحد الخصكـ في اعمالو الخاصة اك كصيا عميو اك قيما اك مظنكنة كراثتو لو اك

كاف زكجا لكصي احد الخصكـ اك القيـ عميو اك كانت لو صمة قرابة اك مصاىرة لمدرجة الرابعة بيذا

الكصي اك القيـ اك باحد اعضاء مجمس ادارة الشركة المختصمة اك احد مديرييا ككاف ليذا العضك

اك المدير مصمحة شخصية في الدعكل .

 .4اذا كاف لو اك لزكجو اك الحد اقاربو اك اصياره عمى عمكد النسب اك لمف يككف ىك ككيبل عنو
اك كصيا اك قيما عميو مصمحة في الدعكل القائمة .

 .5اذا كاف بينو كبيف احد قضاة الييئة صمة قرابة اك مصاىرة لمدرجة الرابعة اك كاف بينو كبيف
المدافع عف احد الخصكـ صمة قرابة اك ـ صاىرة لمدرجة الثانية .

 .6اذا كاف قد افتى اك ترافع عف احد الخصكـ في الدعكل كلك كاف ذلؾ قبؿ اشتغالو في القضاء ،
اك كاف قد سبؽ لو نظرىا قاضيا اك خبي ار اك محكما اك كاف قد ادل شيادة فييا .

 .7اذا رفع دعكل تعكيض عمى طالب الرد اك قدـ ضده ببلغا لجية االختصاص .
المادة 133
يقع باطبل عمؿ القاضي اك قضاؤه في االحكاؿ المشار الييا في المادة السابقة كلك تـ باتفاؽ

الخصكـ كلك كقع ىذا البطبلف في حكـ صدر مف احدل ىيئات التمييز جاز لمخصـ اف يطمب منيا

الغاء الحكـ كاعادة نظر الطعف اماـ ىيئة تمييز ال يككف فييا القاضي المتسبب في البطبلف .
المادة 134
يجكز رد القاضي الحد االسباب التالية :

 .1اذا كاف لو اك لزكجو دعكل مماثمة لمدعكل التي ينظرىا اك اذا جدت الحدىما خصكمة مع احد
الخصكـ اك مع زكجو بعد قياـ الدعكل المطركحة عمى القاضي ما لـ تكف ىذه الدعكل قد اقيمت
بقصد رده عف نظر الدعكل المطركحة عميو .

 .2اذا كاف لمطمقتو التي لو منيا كلد اك الحد اقاربو اك اصياره عمى عمكد النسب خصكمة قائمة

اماـ القضاء مع احد الخصكـ في الدعكل اك مع زكجو ما لـ تكف ىذه الخصكمة قد اقيمت بعد قياـ

الدعكل المطركحة عمى القاضي بقصد رده .

 .3اذا كاف احد الخصكـ معمؿ عنده .

 .4اذا كاف قد اعتاد مساكنة احد الخصكـ اك كاف قد تمقى منو ىدية قبيؿ رفع الدعكل اك بعده .

 .5اذا كاف بينو كبيف احد الخصكـ عداكة اك مكدة يرجح معيا عدـ استطاعتو الحكـ بغير ميؿ .
المادة 135
اذا كاف القاضي غير صالح لنظر الدعكل اك قاـ بو سبب لمرد فعميو اف يخبر رئيس المحكمة لبلذف
لو في التنحي كيثبت ىذا في محضر خاص يحفظ في المحكمة .

كيجكز لمقاضي ( حتى كلك كاف صالحا لنظر الدعكل كلك لـ يقـ بو سبب لمرد ) اذا استشعر الحرج

مف نظر الدعكل الم سبب اف يعرض امر تنحيو عمى رئيس المحكمة لمنظر في اق ارره عمى التنحي

.
المادة 136
يطمب رد القاضي باستدعاء يقدـ الى رئيس محكمة البداية اذا كاف المطمكب رده قاضي صمح اك
احد قضاة المحكمة البدائية اك الى رئيس محكمة االستئناؼ اذا كاف قاضي استئناؼ اك رئيس

محكمة بداية اك الى رئيس محكمة التمييز اذا كاف قاضيا فييا اك رئيسا لمحكمة استئناؼ ،كال يقبؿ

طمب الرد اذا لـ يقدـ قبؿ الدخكؿ في الدعكل اف كاف المتقدـ بو المدعي كقبؿ الدخكؿ في المحاكمة

اف كاف المتقدـ بو المدعى عميو ما لـ يكف سبب الرد متكلدا عف حادث ط ار بعد الدخكؿ في الدعكل

اك المحاكمة  ،فيشترط عندئذ لقبكؿ طمب الرد اف يقدـ في اكؿ جؿسة تمي ىذا الحادث.
المادة 137
يجب اف يشتمؿ استدعاء طمب الرد عمى اسبابو ككسائؿ اثباتو كاف يرفؽ بو كسائؿ االثبات مف
اكراؽ مؤيدة لو ككصؿ يثبت اف طالبو اكدع المحكمة خمسيف دينا ار.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجبالقانون المعدل رقم  14لسنة  2001حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
ٌجب ان ٌشتمل استدعاء طلب الرد على اسبابه ووسابل اثباته وان ٌرفق به وسابل االثبات من
اوراق مؤٌدة له ووصل ٌثبت ان طلبه اودع المحكمة خمسة دنانٌر اذا كان المطلوب رده قاضً
صلح او محكمة بدابٌة وعشرة دنانٌر اذا كان قاضً استبناف وعشرٌن دٌنارا اذا كان قاضً
تمٌٌز .
المادة 138
يبمغ الرئيس المطمكب رده صكرة مصدقة عف استدعاء طمب الرد كبعد كركد الجكاب منو تقرر

المحكمة بدكف حضكر الفرقاء كالقاضي المطمكب رده ما تراه بشاف ىذا الجكاب.
المادة 139
اذا ظير لممحكمة المرفكع الييا طمب الرد اف االسباب التي بينيا طالبو تصمح قانكنا لمرد اك لـ يجب
عنيا القاضي المطمكب رده في الميعاد الذم عينتو لو تعيف يكما لمنظر في الطمب المذككر بحضكر

الطرفيف دكف اشتراؾ القاضي المطمكب رده كتفصؿ فيو كفؽ االصكؿ فاذا ثبت ؿلمحكمة كجكد سبب
مف اسباب الرد تقرر تنحية القاضي عف النظر في الدعكل كاال فتقرر رد الطمب كمصادرة مبمغ

التاميف كاشتراؾ القاضي الذم طمب رده في المحاكمة كالحكـ.
المادة 140
اذا قررت المحكمة رفض طمب الرد ،يجكز لطالبو اف يستانؼ ىذا القرار كيميزه مع الحكـ الذم

يصدر في نياية الدعكل.
المادة 141
 .1لمدائف طمب تكقيع الحجز االحتياطي سكاء قبؿ اقامة الدعكل اك عند تقديميا اك اثناء نظرىا الى
قاضي االمكر المستعجمة اك المحكمة باالستناد الى ما لديو مف المستندات كالبينات اك باالستناد الى

حكـ اجنبي اك قرار تحكيـ كذلؾ عمى امكاؿ المديف المنقكلة كغير المنقكلة كامكالو المكجكدة بحيازة

الشخص الثالث لنتيجة الدعكل.

 .2اذا قررت المحكمة اجابة الطمب بتكقيع الحجز االحتياطي تكمؼ الطالب بتاميف نقدم اك كفالة
مصرفية اك عدلية تحدد المحكمة اك قاضي االمكر المستعجمة نكعيا كمبمغيا كيقدميا كفيؿ مميء
يضمف ما قد يمحؽ بالمحجكز عميو مف عطؿ كضرر اذا ظير اف طالب الحجز غير محؽ في

دعكاه كيستثنى مف تقديـ التاميف اك الكفالة الحككمة كالمؤسسات الرسمية كالعامة كالبمديات كالبنكؾ
العاممة في المممكة كما يجكز لممحكمة اك قاضي االمكر المستعجمة التحقؽ مف مبلءة الكفيؿ .

 .3عندما يراد ايقاع حجز عمى ماؿ يجب اف يككف مقدار الديف معمكما كمستحؽ االداء كغير مقيد
بشرط كاذا كاف مقدار الديف غير معمكـ تعيف المحكمة مقداره بقرارىا عمى كجو التخميف  .كال يجكز

اف يحجز مف امكاؿ المديف اال بما يفي بمقدار الديف كالرسكـ كالنفقات ما لـ يكف المحجكز غير قابؿ

لمتجزئة .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرتٌن ( ) 2 ، 1منها واالستعاضة عنه بالنصالحالً بموجب القانون المعدل رقم  14لسنة  2001حٌث كان نص الفقرتٌن السابقٌن كما ٌلً :
 .1للدابن طلب توقٌع الحجز االحتٌاطً سواء قبل اقامة الدعوى او عند تقدٌمها او اثناء رؤٌتها
الى قاضً االمور المستعجلة او المحكمة باالستناد الى ما لدٌه من المستندات والبٌنات على
اموال المدٌن المنقولة وغٌر المنقولة وامواله الموجودة بحٌازة الشخص الثالث لنتٌجة الدعوى .
كفالة نقدٌة او مصرفٌة او عدلٌة من كفٌل ملًء تضمن
ٌ .2جب ان ٌكون طلب الحجز مشفوعا ب
ما قد ٌلحق بالمحجوز علٌه من عطل وضرر اذا ظهر ان طالب الحجز غٌر محق فً دعواه
وٌستثنى من تقدٌم هذه الكفالة الحكومة والمؤسسات الرسمٌة .
المادة 142
تستثنى االمكاؿ التالية مف الحجز:

 .1االلبسة كاالسرة كالفرش الضركرية لممديف كعيالو.
 .2بٌت السكن الضروري للمدٌن وعٌاله .
 .3اوانً الطبخ وادوات االكل الضرورٌة للمدٌن وعٌاله .
 .4الكتب واآلالت واالوعٌة واالمتعة الالزمة لمزاولة المدٌن مهنته او حرفته.
ي لبذر االرض التً اعتاد
 .5مقدار المؤونة التً تكفً المدٌن وعٌاله ومقدار البذور التً تكف
زراعتها اذا كان زارعا .
 .6الحٌوانات الالزمة لزراعته ومعٌشته اذا كان زارعا .
 .7ما ٌكفً الحٌوانات المستثناة من الحجز من االعالف مدة ال تتعدى موسم البٌدر .
 .8اللباس الرسمً لماموري الحكومة ولوازمهم الرسمٌة االخرى .
 .9االثواب والحلل واالدوات التً تستعمل خالل اقامة الصالة .
 .10الحصة المستحقة للحكومة من الحاصالت سواء اكانت محصودة او مقطوفة ام لم تكن .
 .11االموال واالشٌاء االمٌرٌة والمختصة بالبلدٌات سواء اكانت منقولة ام غٌر منقولة .
 .12النفقة .
 .13رواتب الموظفٌن اال اذا كان طلب الحجز من اجل نفقة .

المادة 143
 .1يصطحب مامكر الحجز الذم تنتدبو المحكمة اك قاضي االمكر المستعجمة ليذا الغرض شاىديف
ال عبلقة ليما بالطرفيف كيباشر معاممة الحجز بحضكرىما كبعد اتمامو ينظـ محض ار يدكف فيو

االمكاؿ كاالشياء التي القي عمييا الحجز كنكعيا كقيمتيا كلك عمى التخميف كالمعامبلت التي قاـ بيا

في سبيؿ القاء الحجز كيكقعو ىك كالحاضركف كيقدمو الى المحكمة اك قاضي االمكر المستعجمة.
 .2لمأمور الحجز االستعانة برجال الشرطة عند اجراء الحجز وللمحكمة  ،اذا دعت الضرورة
 ،ان تأذن له فً قرار تكلٌفه باستعمال القوة وخلع االقفال لغاٌات القاء الحجز عند ظهور اي
ممانعة وذلك بحضور افراد الشرطة او شخصٌن من الجوار.
 .3اذا كانت االشٌاء المحجوزة عرضة للتلف او كانت بضابع عرضة لتقلب االسعار  ،او كانت
قٌمتها ال تتحمل نفقات المحافظة علٌها فللمحكمة ان تقرر بٌعها فً الحال بناء على تقرٌر ٌقدم
من أي من ذوي الشأن او الحارس القضابً بالطرٌقة التً تراها مناسبة.

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة باعتبار ما كرد فييا فقرة ( )1كاضافة الفقرتيف ( ) 3 ، 2بالنص الحاليالييا بمكجب القانكف المعدؿ رقـ  16لسنة . 2006

المادة 144
يجكز لممحكمة اك قاضي االمكر المستعجمة اف تضع االشياء كاالمكاؿ المنقكلة المحجكزة تحت يد
شخص اميف لممحافظة عمييا اك ادارتيا حتى نتيجة المحاكمة .
المادة 145
اذا كاف لممديف في يد شخص ثالث نقكد اك امكاؿ اك اشياء اخرل كطمب حجزىا يبمغ الشخص

الثالث قرار الحجز كينبو الى انو اعتبا ار مف الكقت الذم تسمـ اليو كرقة الحجز يجب عميو اف ال
يسمـ الى المديف شيئا مف المحجكز عميو كانو يجب عميو اف يقدـ الى المحكمة اك الى قاضي

االمكر المستعجمة خبلؿ ثمانية اياـ بيانا يذكر فيو النقكد اك االمكاؿ اك االشياء االخرل التي لديو

لممديف كيكضح جنسيا كنكعيا كعددىا ما امكف كاف يسمميا الى المحكمة اك ام شخص تامره

بتسميميا اليو .
المادة 146
اذا ادعى الشخص الثالث بانو لـ يكف لديو نقكد كال ماؿ لممديف اك اذا لـ يقدـ البياف المنصكص

عميو في المادة السابقة فممدائف الحؽ في اقامة الدعكل عميو في المحكمة ذات االختصاص كاثبات

دعكاه كالزامو بالنقكد المذككرة .
المادة 147
اذا سمـ الشخص الثالث الى المديف اك الى ام شخص آخر شيئا مف النقكد اك االمكاؿ التي بمغ
كرقة الحجز بيا يضمف ما سممو عمى اف يككف لو الحؽ في الرجكع عمى المستمـ منو .
المادة 148
يبمغ الدائف صكرة مصدقة عف البياف الذم يقدمو الشخص الثالث سكاء اكاف ىذا البياف يتضمف

االعتراؼ بكجكد ماؿ لديو لممديف اـ ال ،كال حاجة لدعكة الشخص الثالث لحضكر المحاكمة االصمية

القائمة بيف الدائف كالمديف اذا كاف بيانو يتضمف االعتراؼ اال اذا رات المحكمة لزكـ حضكره كقررت

دعكتو .
المادة 149
اذا نفى الشخص الثالث اف يككف لديو لممديف ماؿ كرفض الحجز كمو اك بعضو بداعي انو سمـ تمؾ
االمكاؿ لممديف اك قضى لو الديف قبؿ الحجز يجب عميو عندئذ اف يسمـ الى المحكمة عمى سبيؿ

االمانة ما في يده مف اكراؽ اك مستندات تثبت صحة ىذا النفي مع البياف الذم يقدمو الى المحكمة

.
المادة 150
اذا اثبت الدائف دعكاه االصمية تقرر المحكمة مع الحكـ بالدعكل االصمية تثبيت الحجز كاذا ادعى

الشخص الثالث اف لو في ذمة المحجكز عميو دينا كاثبت ذلؾ فيحكـ لو بو مع الدعكل االصمية .
المادة 151
 .1يتـ الحجز عمى االمكاؿ غير المنقكلة بكضع اشارة الحجز عمى قيدىا في دفاتر التسجيؿ كعمى

ذلؾ يجب تبميغ دائرة تسجيؿ االراضي نسخة مف قرار الحجز لكضع ىذه االشارة عمى القيد المذككر
كبمكجبيا يمنع مالؾ االمكاؿ غير المنقكلة المحجكز عمييا مف بيعيا كالتصرؼ فييا كال يرفع ىذا

الحجز اال بقرار مف المحكمة .
 .2مع مراعاة احكام الحجز على المنقول  ،توضع اشارة الحجز على قٌد االموال المنقولة فً
دفاتر تسجٌلها  ،اذا كان التصرف فٌها خاضعا للتسجٌل  .وال ٌرفع الحجز عن قٌدها اال بقرار
من المحكمة .
المادة 152
اتخاذ اية اجراءات احتياطية
 .1اذا صدر قرار بايقاع الحجز االحتياطي اك المنع مف السفر اك ب
اخرل قبؿ اقامة الدعكل يجب عمى الطالب اف يقدـ دعكاه الجؿ اثبات حقو خبلؿ ثمانية اياـ مف
اليكـ التالي لتاريخ صدكر ذلؾ القرار  ،كاذا لـ تقدـ الدعكل خبلؿ المدة المشار الييا يعتبر القرار

الصادر بيذا الشاف كانو لـ يكف كعمى رئيس المحكمة اك مف ينتدبو اك قاضي االمكر المستعجمة

اتخاذ ما يمزـ مف اجراءات اللغاء مفعكؿ ذلؾ القرار .
 .2اذا اسقطت الدعوى وفقا الحكام هذا القانون  ،وكان قد صدر فٌها قرار باٌقاع الحجز او منع
السفر او أي اجراء احتٌاطً اخر  ،ولم تجدد خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ اسقاطها فعلى
المحكمة ان تتخذ ما ٌلزم من اجراءات اللغاء مفعول ذلك القرار .
 .3اذا اتفق الخصوم بعد صدور الحكم فً الدعوى على رفع قرار الحجز او الغاء منع السفر او
الغاء أي اجراء احتٌاطً اخر فعلى المحكمة ان تتخذ ما ٌلزم من اجراءات اللغاء مفعول ذلك
القرار .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجبالقانون المعدل رقم  14لسنة  2001حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :

اذا وقع الحجز قبل اقامة الدعوى ٌجب على طالب الحجز ان ٌقدم دعواه الجل اثبات حقه خالل
ثمانٌة اٌام من تاريخ قرار الحجز  .واذا لم تقدم الدعوى خالل المدة المذكورة ٌصبح الحجز
ملغى .
المادة 153
 .1في كؿ قضية يقدـ طمب لتعييف ككيؿ اك قيـ عمى ماؿ اك تقرر فييا الحجز عمى ماؿ كطمب
تعييف قيـ عميو يجكز لممحكمة اف تقرر:

أ  .تعييف قيـ عمى ذلؾ الماؿ مف ذكم االختصاص كالخبرة سكاء اكاف الطمب قدـ قبؿ صدكر

القرار بالحجز اـ بعده.

ب .رفع يد ام شخص عف التصرؼ بالماؿ اك اخذه مف عيدتو.

ج .تسميـ الماؿ الى القيـ اك كضعو في عيدتو اك تحت ادارتو .

سو.
د  .تخكيؿ القيـ ممارسة جميع اك بعض الصبلحيات التي يحؽ لصاحب الماؿ ممارستيا بنؼ
ٌ .2جب على المحكمة قبل ان تصدر قرارها بتعٌٌن قٌم ان تاخذ بعٌن االعتبار قٌمة المال
المطلوب تعٌٌن قٌم علٌه ومقدار الدٌن الذي ٌدعٌه مقدم الطلب والنفقات المحتمل انفاقها بسبب
تعٌٌنه .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة عبارة ( من ذوي االختصاص والخبرة ) بعد عبارة (على ذلك المال ) الواردة فً البند ( )1من الفقرة (أ ) بموجب القانون المعدل رقم  14لسنة
. 2001
المادة 154
تحدد المحكمة اك قاضي االمكر المستعجمة المبمغ الكاجب دفعو لمقيـ مكافاة عمى خدماتو ككيفية
دفعو كالشخص المكمؼ بدفعو كيككف قرارىا قاببل لبلستئناؼ .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه الماداة بعد الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجبالقانون المعدل رقم  14لسنة  2001حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
تحدد المحكمة المبلغ الواجب دفعه للقٌم كمكافاة على خدماته وكٌفٌة دفعه والشخص المكلف
بدفعه .
المادة 155
يترتب عمى القيـ اف يقدـ الكفالة التي تراىا المحكمة مناسبة لضماف ما يمي:

 .1تقديـ الحساب عف كؿ ما يقبضو في المكاعيد كبالكيفية التي تامر بيا المحكمة .
 .2اف يدفع المبالغ المتحصمة حسبما تامر المحكمة .

 .3اف يككف مسؤكال عف اية خسارة تمحؽ باالمكاؿ بسبب تقصيره المتعمد اك اىمالو الشديد .
المادة 156
يجكز لممحكمة اف تامر بالقاء الحجز عمى امكاؿ القيـ كبيعيا عمى اف يسدد مف ثمنيا ما يثبت
استحقاقو عميو كما تتبلفى بو الخسارة التي سببيا اذا :

 .1تخمؼ القيـ عف تقديـ حساباتو في الميعاد بالكيفية التي امرت بيا المحكمة اك .
 .2تخمؼ عف دفع المبمغ المستحؽ عميو كفؽ ما تامر بو المحكمة اك .

 .3اكقع خسارة باالمكاؿ بسبب تقصيره المتعمد اك اىمالو الشديد.
المادة 157
اذا اقتنعت المحكمة اك قاضي االمكر المستعجمة بناء عمى ما قدـ مف بينات باف الـدعى عميو اك

المدعي الذم اقيمت ضده دعكل متقابمة قد تصرؼ بجميع امكالو اك ىربيا الى خارج الببلد اك انو
عمى كشؾ اف يغادرىا كذلؾ رغبة منو في تاخير دعكل الخصـ اك عرقمة تنفيذ ام قرار قد يصدر

في حقو جاز لممحكمة اك قاضي االمكر المستعجمة اف تصدر مذكرة تامره بيا بالـثكؿ اماميا في

الحاؿ لبياف السبب الذم يحكؿ دكف تقديمو كفالة مالية اك عدلية مف كفيؿ مميء بضماف ما قد يحكـ

بو عميو  .كاذا تخمؼ عف بياف السبب اك امتنع عف تقديـ الكفالة تقرر منعو مف مغادرة الببلد لنتيجة

الدعكل .
المادة 158
في غير القضايا التي تنظر تدقيقا:

 .1تعمف المحكمة ختاـ المحاكمة بعد االنتياء مف سماع البينات كالمرافعات.

 .2بعد اختتاـ المحاكمة عمى المحكمة اف تنطؽ بالحكـ عبلنية في نفس الجمسة كاال ففي جمسة
اخرل تعيف ليذا الغرض خبلؿ ثبلثيف يكما عمى االكثر .

بت مف ام امر ترل انو ضركرم لمفصؿ في
 .3غير انو يجكز لممحكمة اف تعيد فتح المحاكمة لمتث
الدعكل.

 .4يجب اف يحضر القضاة الذيف اشترككا في المداكلة تبلكة الحكـ .كاذا كاف الحكـ مكقعا مف ىيئة
المداكلة كتغيب بعضيـ فيجكز تبلكتو مف ىيئة اخرل عمى اف يؤرخ الحكـ بتاريخ النطؽ بو .
المادة 159
 .1تككف المداكلة في االحؾاـ سرية بيف القضاة مجتمعيف كال يجكز اف يشترؾ فييا غير القضاة
الذيف سمعكا المرافعة.

 .2يجمع الرئيس االراء مكتكبة كيبدا باحدث القضاة ثـ يبدم رايو كتصدر االحكاـ باجماع االراء اك

باكثريتيا كعمى القاضي المخالؼ اف يبيف اسباب مخالفتو في ذيؿ الحكـ.
 .3ال ٌجوز النطق بالحكم إال بعد إعداد مسودة الحكم بكاملها والمشتملة على أسبابه ومنطوقه
وحفظها فً ملف الدعوي ،وللخصوم االطالع علٌها فً اي وقت الً حٌن إتمام وتوقٌع النسخة
األصلٌة من الحكم.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  31لسنة  2017وتم الغاءنص الفقرتٌن ( )1،2منها واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجب القانون المعدل رقم  14لسنة
 2001حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
 .1تكون المداولة فً االحكام سرٌة  .وال ٌجوز ان ٌشترك فٌها غٌر قضاة الحكم .

 .2تصدر االحكام باجماع اآلراء او باالكثرٌة  .وعلى القاضً المخالف ان ٌبٌن اسباب مخالفته
فً الحكم .
المادة 160
يجب اف يبيف في الحكـ المحكمة التي اصدرتو كتاريخ اصداره كمكانو كاسماء القضاة الذيف اشترككا
في اصداره كحضركا النطؽ بو كاسماء الخصكـ بالكامؿ كحضكرىـ اك غيابيـ كاسماء ككبلئيـ كما

يجب اف يشتمؿ الحكـ عمى عرض مجمؿ لكقائع الدعكل كطمبات الخصكـ كخبلصة مكجزة لدفكعيـ

كدفاعيـ الجكىرم كاسباب الحكـ كمنطكقو .
المادة 161
 .1تحكـ المحكمة عند اصدارىا الحكـ النيائي في الدعكل برسكـ كمصاريؼ الدعكل كاالجراءات

التي تخممتيا لمخصـ المحككـ لو في الدعكل كيجكز ليا اف تحكـ اثناء المحاكمة بمصاريؼ ام طمب
معيف اك جمسة معينة في كقت طمبيا الى ام فريؽ مف الفرقاء دكف اف يؤثر في ذلؾ ام قرار قد

يصدر فيما بعد بشاف المصاريؼ .

 .2يحكـ برسكـ كمصاريؼ الدعكل المتقابمة بالصكرة التي يحكـ بيا في الدعكل االصمية .
المادة 162
يحكـ بمصاريؼ تدقيؽ الخط كالختـ كاالمضاء كبصمة االصبع عمى منكره اك مدعي تزكيره اذا ثبت
في نتيجة التحقيؽ كالمضاىاة عدـ صحة انكاره اك ادعائو التزكير .
المادة 163
اذا ظير اف المدعي غير محؽ في قسـ مف دعكاه يحكـ لو بكامؿ المصاريؼ باالضافة الى الرسكـ
النسبية بنسبة المبمغ المحككـ بو اذا كاف مبمغا معينا كاال فبنصؼ الرسكـ اذا كاف المدعى بو ال
يمكف تعيينو .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجبالقانون المعدل رقم  14لسنة  2001حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
اذا ظهر ان المدعً غٌر محق فً قسم من دعواه ٌحكم له بالرسوم والمصارٌف بنسبة المبلغ
المحكوم به اذا كان مبلغا معٌنا واال بنصف الرسوم والمصارٌف اذا كان المدعى به ال ٌمكن
تعٌٌن قٌمة له .
المادة 164
اذا تعدد المحككـ عمييـ ككانكا متضامنيف في اصؿ الدعكل يمزـ كؿ منيـ بالتضامف بالرسكـ

كالمصاريؼ جميعيا  .كاف كانكا غير متضامنيف  ،فاف كاف المحككـ بو مبمغا معينا يمزـ كؿ منيـ
بالرسكـ كالمصاريؼ بنسبة ما يحكـ بو عميو  ،كاال فبالتساكم بينيـ اذا كاف المدعى بو ال يمكف

تعييف قيمة لو .
المادة 165
اذا ادخؿ شخص ثالث في الدعكل بناء عمى طمب احد الفرقاء كحكـ عمييما باصؿ الدعكل يمزماف

معا بالرسكـ كالمصاريؼ كاذا حكـ عمى الشخص الثالث كحده يمزـ ىك بالرسكـ كالمصاريؼ .
المادة 166
 .1باالضافة الى الرسكـ كالمصاريؼ عمى اختبلؼ انكاعيا تحكـ المحكمة باتعاب المحاماة عمى

الخصـ المحككـ عميو في الدعكل .
 .2إذا تبٌن للمحكمة أن الخصم الخاسر قد كان متعنتا ً خالل إجراءات المحاكمة أو لجأ خاللها
إلى أسالٌب كٌدٌة ،فٌجوز لها أن تحكم علٌه بضعف الحد األعلى ألتعاب المحاماة المقررة وفق
أحكام التشرٌعات النافذة أو بغرامة تعادل الرسوم القضابٌة المدفوعة أو بكلًهما معا ً.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  31لسنة 2017المادة 167
 .1اذا كاف المديف قد تعيد بتادية مبمغ مف النقكد في كقت معيف كامتنع عف ادائيا عند حمكؿ االجؿ
يحكـ عميو بالفائدة دكف اف يكمؼ الدائف اثبات تضرره مف عدـ الدفع.

 .2اذا كاف في العقد شرط بشاف الفائدة يحكـ بما قضى بو الشرط .كاف لـ يكف ىناؾ شرط بشانيا
فتحسب مف تاريخ االخطار العدلي .كاال فمف تاريخ المطالبة بيا في الئحة الدعكل اك باالدعاء

الحادث بعد تقديـ البلئحة المذككرة.

 .3تترتب الفائدة عمى اؿتعكيض كالتضمينات التي تحكـ بيا المحكمة الحد الخصكـ كتحسب الفائدة
مف تاريخ اقامة الدعكل .

 .4مع مراعاة ما كرد في أم قانكف خاص تحسب الفائدة القانكنية بنسبة  %9سنكيا كال يجكز

االتفاؽ عمى تجاكز ىذه النسبة.
 .5إذا سلم الم ّدعى علٌه باستحقاق الم ّدعً ألي جزء من المبلغ المدعً به وأودع هذا الجزء فً
صندوق المحكمة ،فال تحتسب فوابد قانونٌة على ذلك الجزء اعتباراً من تارٌخ إٌداعه.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  31لسنة  2017وتم الغاءعبارة ( اكتساب الحكم الدرجة القطعٌة ) الواردة فً الفقرة (  ) 3منها واالستعاضة عنها بعبارة
( اقامة الدعوى ) ثم بالغاء نص الفقرة (  )4الواردة فٌها واالستعاضة عنه بالنص الحالً
بموجب القانون المعدل رقم  14لسنة  2001حٌث كان نص الفقرة ( )4السابق كما ٌلً :
 .4وٌشترط فً كل ما تقدم ان ال تتجاوز الفابدة الحد القانونً .
المادة 168
 .1تتكلى المحكمة تصحيح ما يقع في حكميا مف اخطاء مادية بحتة كتابية اك حسابية كذلؾ بقرار
تصدره مف تمقاء نفسيا اك بناء عمى طمب احد الخصكـ مف غير مرافعة كيجرم كاتب المحكمة ىذا

التصحيح عمى نسخة الحكـ االصمية كيكقعو ىك كرئيس الجمسة .

 .2يجكز الطعف في القرار الصادر بالرفض اك القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاكزت المحكمة فيو
حقيا المنصكص عميو في ىذا القانكف كذلؾ بطرؽ الطعف الجائزة في الحكـ مكضكع الطمب .

 .3اذا اغفمت المحكمة الحكـ في بعض الطمبات المكضكعية فعمييا بناء عمى طمب احد الخصكـ

اف تفصؿ في الطمبات التي اغفمتيا بعد تبميغ الخصـ االخر بذلؾ كيخضع ىذا الحكـ لقكاعد الطعف

التي تسرم عمى الحكـ االصمي .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة ( )2منها واالستعاضة عنه بالنص الحالً ثمباضافة الفقرة ( )3بالنص الحالً الٌها بموجب القانون المعدل رقم  14لسنة  2001حٌث كان
نص الفقرة ( )2السابق كما ٌلً :
ٌ .2جوز الطعن فً القرار الصادر بالتصحٌح اذا تجاوزت المحكمة فٌه حقها المنصوص علٌه
فٌما سبق وذلك بطرق الطعن الجابزة فً الحكم موضوع التصحٌح اما القرار الذي ٌصدر
برفض التصحٌح فال ٌجوز الطعن فٌه بصفة مستقلة .
المادة 169
 .1الطعف في االحكاـ لممحككـ عميو.

 .2لممحككـ لو اف يطعف في الحكـ اذا اعتمد عمى اسباب خبلؼ االسباب التي بني عمييا االدعاء

اك عمى احد ىذه االسباب .كال يجكز لو اف يطعف في الحكـ الذم قبمو صراحة اك ضمنا ما لـ ينص

القانكف عمى غير ذلؾ.

 .3ال يجكز لممحكمة اف تسكئ مركز الطاعف بالطعف المرفكع منو كحده.
المادة 170
ال يجكز الطعف في االحكاـ التي تصدر اثناء سير الدعكل كال تنتيي بيا الخصكمة اال بعد صدكر
الحكـ المنيي لمخصكمة كميا كيستثنى مف ذلؾ الق اررات الصادرة في المسائؿ التالية:

 .1االمكر المستعجمة .
 .2كقؼ الدعكل .

 .3الدفع بمركر الزمف .

 .4طمبات التدخؿ كاالدخاؿ .

 .5عدـ قبكؿ الدعكل المتقابمة .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  31لسنة  2017وتم تعدٌلهابموجب القانون المعدل رقم  16لسنة  2006وكان قد تم الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه
بالنص الحالً بموجب القانون المعدل رقم  14لسنة  2001حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
ال ٌجوز الطعن فً االحكام التً تصدر اثناء سٌر الدعوى وال تنتهً بها الخصومة اال بعد
صدور الحكم المنهً للخصومة كلها وذلك فٌما عدا االحكام المستعجلة واالحكام الصادرة بوقف
الدعوى .
المادة 171
عمى الرغـ مما كرد في أم قانكف اخر تبدا مكاعيد الطعكف في االحكاـ الكجاىية كاألحكاـ الصادرة

كجاىينا اعتباريا مف اليكـ التالي لتاريخ صدكرىا كفي االحكاـ الصادرة بمثابة الكجاىي مف اليكـ

التالي لتاريخ تبميغيا .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  31لسنة  2017وتم الغاءنصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجب القانون المعدل رقم  14لسنة 2001
حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
تبدا مواعٌد الطعن فً االحكام الوجاهٌة من الٌوم التالً لتارٌخ صدورها وفً االحكام الصادرة
بمثابة الوجاهً من الٌوم التالً لتارٌخ تبلٌغها ما لم ٌنص القانون على غٌر ذلك .
المادة 172
 .1يترتب عمى عدـ مراعاة مكاعيد الطعف في االحكاـ رد الطعف شكبل.
 .2كتقضي المحكمة بالرد مف تمقاء نفسيا .
المادة 173
اذا كاف الفريؽ الراغب في الطعف قد قدـ استدعاء يطمب فيو اصدار قرار بتاجيؿ دفع رسكـ الطعف،

فالمدة التي تبتدئ مف يكـ تقديمو االستدعاء كتنتيي في يكـ صدكر القرار بشأف استدعائو ال تحتسب

مف المدة المعينة لتقديـ الطعف.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  31لسنة 2017المادة 174
اذا تكفى احد فرقاء الدعكل اك اذا تقرر اعبلف افبلسو اك ط ار عميو ما يفقده اىمية الخصكمة خبلؿ
مكاعيد الطعف يبمغ الحكـ الى مف يقكـ مقامو قانكنا كفي حالة الكفاة يبمغ الحكـ الى الكرثة كفؽ

احكاـ الفقرة (  ) 3مف المادة (  ) 123مف ىذا القانكف .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجبالقانون المعدل رقم  14لسنة  2001حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
اذا توفً احد الفرٌقٌن او تقرر اعالن افالسه او طرا علٌه ما ٌفقده اهلٌة الخصومة خالل
مواعٌد الطعن ٌبلغ الحكم الى ورثته او من ٌقوم مقامه قانونا  .وٌعتبر هذا التبلٌغ مبدا لمٌعاد
الطعن .
المادة 175
 .1ال يفيد مف الطعف اال مف رفعو كال يحتج بو اال عمى مف رفع عميو .

 .2عمى انو اذا كاف الحكـ صاد ار في مكضكع غير قابؿ لمتجزئة اك في التزاـ تضامني اك في دعكل
يكجب القانكف فييا اختصاـ اشخاص معينيف  ،كطعف فيو احد المحككـ عمييـ كتـ قبكؿ طعنو ،
فيستفيد مف الطعف باقي المحككـ عمييـ كلك لـ يطعنكا في الحكـ  ،ما لـ يكف الطعف مبنيا عمى

سبب اك اسباب خاصة بالطاعف .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة ( )2منها السابق واالستعاضة عنه بالنصالحالً بموجب القانون المعدل رقم  14لسنة  2001حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
 .2على انه اذا كان الحكم صادرا فً موضوع غٌر قابل للتجزبة او فً التزام بالتضامن او فً
دعوى ٌوجب القانون فٌها اختصام اشخاص معٌنٌن جاز لمن فوت مٌعاد الطعن من المحكوم
علٌهم او قبل الحكم ان ٌطعن فٌه اثناء نظر الطعن المرفوع فً المٌعاد من احد زمالبه منضما
الٌه فً طلباته  .فان لم ٌفعل امرت المحكمة الطاعن باختصامه فً الطعن واذا رفع الطعن على
احد المحكوم لهم فً المٌعاد وجب اختصام الباقٌن ولو بعد فواته بالنسبة الٌهم  .واذا حكم
ببطالن الطعن المرفوع من احد المحكوم علٌهم او ضد احد المحكوم لهم بطل الطعن بالنسبة
للجمٌع .
المادة 176
.1أ .تستأنف األحكام الصادرة عن محاكم البداٌة إلى محكمة االستبناف.
ب .على الرغم مما ورد فً أي قانون آخر ،تستأنف األحكام والقرارات الصادرة عن محاكم
الصلح إلى محكمة البداٌة بصفتها االستبنافٌة.
ً
ٌ .2جوز استبناف القرارات الصادرة فً األمور المستعجلة ،أ ٌّا كانت المحكمة التً أصدرتها،
وتفصل فٌها المحكمة المختصة وفق أحكام الفقرة ( )1من هذه المادة بقرار ال ٌقبل الطعن
بطرٌق التمٌٌز إال باذن من ربٌس محكمة التمٌٌز أو من ٌفوضه بذلك.
تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجبالقانون المعدل رقم  31لسنة  2017حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
 .1تستانؼ االحكاـ الصادرة مف المحاكـ البدائية كمحاكـ الصمح الى محكمة االستئناؼ عمى اف

تراعى في ذلؾ احكاـ ام قانكف آخر.
ٌ .2جوز استبناف االحكام الصادرة فً المواد المستعجلة اٌا كانت المحكمة التً اصدرتها .
وتبت المحكمة المختصة بهذا االستبناف بقرار ال ٌقبل اي طرٌق من طرق الطعن .
المادة 177
اذا اتفؽ الفريقاف عمى اف ترل دعكاىما كتفصؿ في محكمة الدرجة االكلى دكف اف يككف الم منيما

الحؽ في استئناؼ حكـ تمؾ المحكمة ال يبقى الم منيما الحؽ في استئناؼ الحكـ الذم تصدره تمؾ

المحكمة .
المادة 178
 .1تككف مدة الطعف باالستئناؼ ثبلثيف يكما في االحكاـ المنيية لمخصكمة ما لـ ينص قانكف
خاص عمى خبلؼ ذلؾ.

 .2كما تككف مدة الطعف عشرة اياـ في الق اررات القابمة لمطعف بمكجب احكاـ المادة ( )170مف ىذا
القانكف.

تعديالت المادة :
 -هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجب

القانون المعدل رقم  14لسنة  2001حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
مٌعاد االستبناف ثالثون ٌوما ما لم ٌنص القانون على غٌر ذلك وٌكون المٌعاد عشرة اٌام فً
المسابل المستعجلة اٌا كانت المحكمة التً اصدرت الحكم .
المادة 179
ملغــــاة
تعديالت المادة :
 الغٌت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم  31لسنة  2017حٌث كان نصها السابق كماٌلً :
 .1للمستانف علٌه ولو بعد مضً مدة االستبناف ان ٌقدم خالل سبعة اٌام من تارٌخ تبلٌغه
الالبحة االستبنافٌة استبنافا تبعٌا.
 .2يتبع االستئناؼ التبعي االستئناؼ االصمي كيزكؿ بزكالو .
المادة 180
 .1أ .تقدـ الئحة االستئناؼ بعدد المستانؼ عمييـ الى قمـ المحكمة التي اصدرت الحكـ المستانؼ
لترفعو مع اكراؽ الدعكل بعد اجراء التبميغات الى المحكمة المستانؼ الييا .

ب .في غير األمكر المستعجمة ،إذا كاف القرار المستأنؼ لـ ينو الخصكمة أماـ محكمة الدرجة
األكلى ،فبل ترفع أكراؽ الدعكل مع الئحة االستئناؼ ،كتتابع محكمة الدرجة األكلى السير فييا

حسب األصكؿ .

 .2يجكز لفريقيف اك اكثر في الدعكل اف يشترككا في استئناؼ كاحد .
 .3تبمغ الئحة االستئناؼ الى المستانؼ عميو .

 .4يحؽ لممستانؼ عميو اف يقدـ الئحة جكابية خبلؿ عشرة اياـ مف اليكـ التالي لتاريخ تبمغو الئحة
االستئناؼ كلكؿ مف المستانؼ كالمستانؼ عميو اف يرفؽ ببلئحتو مذكرة تكضيحية ليا .

 .5يجكز لمحكمة االستئناؼ اف تحكـ بغرامة ال تزيد عمى خمسيف دينا ار على مف ييمؿ في ارساؿ
الممؼ في المكعد المحدد كيككف حكميا بيذا الشاف غير قابؿ لمطعف .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  31لسنة  2017وتم الغاءنص الفقرات (  )1،4،5منها واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجب القانون المعدل رقم 14
لسنة  2001حٌث كان نص الفقرات السابق كما ٌلً :
 .1تقدم البحة االستبناف بعدد المستانف علٌهم الى قلم المحكمة التً اصدرت الحكم المستانف
لترفعه مع اوراق الدعوى بعد اجراء التبلٌغات الى المحكمة المستانف الٌها  .وٌجوز تقدٌم البحة
االستبناف الى قلم المحكمة التً ٌقٌم المستانف ضمن دابرة اختصاصها على ان ٌرسل الى
المحكمة التً اصدرت الحكم المستانف لترفعه مع اوراق الدعوى الى المحكمة المستانف الٌها
خالل عشرة اٌام ٌ .4 .حق للمستانف علٌه ان ٌقدم البحة جوابٌة خالل سبعة اٌام من تارٌخ
تبلغه البحة االستبناف .

ٌ .5جوز للمحكمة االستبنافٌة ان تحكم بغرامة ال تزٌد على عشرة دنانٌر على من ٌهمل فً
ارسال الملف فً المٌعاد المحدد بحكم غٌر قابل للطعن .
المادة 181
تتضمف الئحة االستئناؼ التفاصيؿ اآلتية :
 .1اسـ المستانؼ كككيمو كعنكاف التبميغ .

 .2اسـ المستانؼ عميو كككيمو كعفكاف التبميغ .

 .3اسـ المحكمة التي اصدرت الحكـ المستانؼ كتاريخو كرقـ الدعكل التي صدر فييا .

 .4ذكر جميع اسباب االستئناؼ في البلئحة بصكرة مكجزة كخالية مف الجدؿ كفي بنكد مستقمة
كمرقمة بارقاـ متسمسمة .

 .5الطمبات .
المادة 182
 .1تنظر محكمة االستئناؼ تدؽيقا في الطعكف المقدمة الييا في االحكاـ الصادرة كجاىيان أك كجاىيان
اعتباريا عف محاكـ البداية اذا كانت قيمة الدعكل ال تزيد عمى ثبلثيف الؼ دينار اال اذا قررت
رؤيتيا مرافعة مف تمقاء ذاتيا اك بناء عمى طمب احد الخصكـ .

 .2تنظر محكمة االستئناؼ مرافعة في الطعكف المقدمة الييا في االحكاـ الصادرة عف محاكـ البداية

كذلؾ في الدعاكل التي تزيد قيمتيا عمى ثبلثيف الؼ دينار اذا طمب احد الخصكـ رؤيتيا مرافعة .
 .3مع مراعاة أحكام المادتٌن ( )57و( )59من هذا القانون ،تنظر محكمة االستبناف مرافعة فً
الطعون المق ّدمة إلٌها فً األحكام الصادرة بمثابة الوجاهً عن محاكم البداٌة.
 .4تنظر محكمة االستئناؼ مرافعة في الدعاكل التي تعاد الييا منقكضة مف محكمة التمييز .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  31لسنة  2017وتم الغاءنصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجب القانون المعدل رقم  14لسنة 2001
حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
 .1تنظر محكمة االستبناف فً االحكام الصادرة من محاكم الصلح التً رفعت الٌها وتفصل
فٌها تدقٌقا دون سماع الطرفٌن اال :
 .1اذا قررت المحكمة المستانف الٌها سماع االستبناف مرافعة او.
 .2اذا طلب ذلك المستانف فً البحته االستبنافٌة او المستانف علٌه فً البحته الجوابٌة ووافقت
المحكمة على ذلك .
 .3تنظر محكمة االستبناف مرافعة فً االحكام الصادرة من المحاكم البدابٌة التً رفعت الٌها
لتنظر فٌها استبنافا .
المادة 183
لدل استيفاء الشركط كاالحكاـ المعينة في ىذا القانكف تعيف المحكمة يكما لسماع االستئناؼ كتبمغو

الى الفرقاء .
المادة 184
ال يسمح لممستانؼ اف يقدـ اثناء المرافعة اسبابا لـ يذكرىا في البلئحة ما لـ تسمح لو المحكمة بذلؾ

ئناؼ باالسباب المبينة في
بناء عمى اسباب كافية غير اف المحكمة ال تتقيد عند الفصؿ في االست

الئحة االستئناؼ اك االسباب االخرل التي تبسط باذف المحكمة بمقتضى ىذه الفقرة .

المادة 185
 .1ال يحؽ لفرقاء االستئناؼ اف يقدمكا بينات اضافية كاف في امكانيـ ابرازىا في المحكمة
المستانؼ حكميا كلكف :

أ  .اذا كانت المحكمة المستانؼ حكميا قد رفضت قبكؿ بينة كاف مف الكاجب قبكليا اك .

ب .رات المحكمة المستانؼ الييا اف مف البلزـ ابراز مستند اك احضار شاىد لسماع شيادتو لتتمكف

مف الفصؿ في الدعكل اك الم داع جكىرم آخر  .فيجكز ليا اف تسمح بابراز مثؿ ىذا المستند

لتدقيقو اك احضار ذلؾ الشاىد لسماع شيادتو .

ج .إذا كاف الحكـ المستأنؼ بمثابة الكجاىي كأثبت الفريؽ المعني أف غيابو أماـ محكمة الدرجة

األكلى كاف لعذر مشركع ،ففي ىذه الحالة تطبؽ أحكاـ المادة ( )59مف ىذا القانكف بالنسبة لبلئحة
الجكابية كالئحة الرد كمرفقاتيا عمى أف يبدأ احتساب الميعاد مف تاريخ صدكر القرار بقبكؿ المعذرة

المشركعة ،كقبؿ شركع المستأنؼ في تقديـ بيناتو الدفاعية تسمح المحكمة المستأنؼ إلييا لممستأنؼ

عميو باستكماؿ تقديـ أم بينات كاف قد أرفقيا ببلئحة دعكاه عند إقامتيا.

 .2في جميع الحاالت التي تسمح فييا المحكمة المستانؼ الييا بتقديـ بيفات اضافية يترتب عمييا
اف تسجؿ في الضبط السبب الذم دعاىا لذلؾ .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  31لسنة  2017حٌث كاننصالفقرة (ج) كما ٌلً:
ج .اذا كاف الحكـ المستانؼ بمثابة الكجاىي كاثبت الفريؽ المعني اف غيابو اماـ محكمة الدرجة

االكلى كاف لعذر مشركع فعمى محكمة االستئناؼ اف تسمح لو بتقديـ البينات التي ترل انيا تؤثر في

الدعكل  .كيتعيف في ىذه الحالة تمكيف المستانؼ عميو لتقديـ البينة اما لتاييد ام بينة فردية يككف قد
قدميا في مرحمة المحاكمة االبتدائية اك ام بينة اخرل لتفنيد بينة المستانؼ .

المادة 186
اذا سمحت المحكمة بتقديـ بينات اضافية فعمييا اف تسمع البينة بنفسيا .
المادة 187
يجكز لمحكمة االستئناؼ عند اعطاء حكميا اف تستند السباب خبلؼ االسباب التي استندت الييا

المحكمة البدائية في قرارىا اذا كانت تمؾ االسباب مدعمة بالبينة المدرجة في الضبط .
المادة 188
اذا ظير لمحكمة االستئناؼ اف الئحة االستئناؼ قدمت ضمف المدة القانكنية كانيا مستكفية لمشركط

المطمكبة.

 .1تؤيد الحكـ المستانؼ اذا ظير ليا انو مكافؽ لبلصكؿ كالقانكف مع سرد االسباب التي استند الييا
في رد اسباب االستئناؼ كاالعتراضات بكؿ كضكح كتفصيؿ.

 .2كاذا ظير ليا اف في االجراءات كالمعامبلت التي قامت بيا المحكمة المستانؼ منيا بعض

النكاقص في الشكؿ اك في المكضكع اك اف في الق اررات التي اصدرتيا مخالفة لبلصكؿ كالقانكف

تتدارؾ ما ذكر باالصبلح فاذا ظير ليا بعد ذلؾ انو ال تاثير ؿتمؾ االجراءات كاالخطاء عمى الحكـ

المستانؼ مف حيث النتيجة كانو في حد ذاتو مكافؽ لمقانكف اصدرت القرار بتاييده.

 .3كاذا كانت تمؾ االجراءات كاالخطاء التي تداركتيا باالصبلح مما يغير نتيجة الحكـ اك كاف

الحكـ في حد ذاتو مخالفا لمقانكف فسخت الحكـ المستانؼ كمو اك بعضو كحكمت باساس الدعكل

بقرار كاحد.

 .4عمى محكمة االستئناؼ عند اصدار الحكـ النيائي اف تعالج اسباب االستئناؼ بكؿ كضكح
كتفصيؿ.

 . 5فسخ الحكـ المستانؼ القاضي برد الدعكل لعدـ االختصاص ،اك لككف القضية مقضية ،اك

لمركر الزمف اك لعدـ الخصكمة ،اك الم سبب شكمي يكجب عمى محكمة االستئناؼ اف تقرر اعادة

الدعكل الى محكمة الدرجة االكلى لمنظر في المكضكع.
المادة  188مكررة :
ً
إذا كان حكم االستبناف مؤٌدا للحكم المستأنف وفق أحكام الفقرة ( )1من المادة ( )188من هذا
القانون ففً هذه الحالة ٌراعى ما ٌلً:
 .1بعد صدور حکم االستبنافٌ ،حق للمستأنف علٌه تقدٌم طلب إلى المحكمة التً أصدرته
إللقاء الحجز االحتٌاطً على أموال المستأنف بحدود المبلغ المحكوم به دونما حاجة لتقدٌم كفالة
لضمان العطل والضرر.
ً
 .2إذا كان الحكم المستأنف صادرا فً دعوى تم نظرها بصفة االستعجال وفق أحكام المادة
( )60من هذا القانون ،فٌجوز لمحكمة االستبناف بناء على طلب المستأنف علٌه أن تقضً عند
تأٌٌدها للحكم المستأنف بنفاذه المعجل.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة ( المادة  188مكررة) بالنص الحالً بموجب القانونالمعدل رقم  31لسنة .2017
المادة 189
تحكـ المحكمة في الرسكـ كالمصاريؼ كاتعاب المحاماة المترتبة عمى الدعكل مف حيف اقامتيا في
محكمة الدرجة االكلى الى حيف الحكـ بيا استئنافا.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء عبارة ( المتسببة عن الدعوى ) الواردة فٌها واالستعاضةعنها بعبارة ( المترتبة على الدعوى ) بموجب القانون المعدل رقم  14لسنة . 2001

المادة 190
تسرم عمى االستئناؼ القكاعد المقررة اماـ محكمة الدرجة االكلى سكاء فيما يتعمؽ باالجراءات اك

باالحكاـ ما لـ يقض القانكف بغير ذلؾ .
المادة 191
 .1عمى الرغـ مما كرد في ام قانكف اخر يقبؿ الطعف اماـ محكمة التمييز في االحكاـ الصادرة عف
محاكـ االستئناؼ في الدعاكل التي تزيد قيمتيا عمى عشرة االؼ دينار كذلؾ خبلؿ ثبلثيف يكما

مف اليكـ التالي لتاريخ صدكرىا اذا كانت كجاىية أك كجاىية اعتبارية كمف اليكـ التالي لتاريخ تبميغيا
ابة الكجاىي.
اذا كانت قد صدرت تدقيقا اك بمث

 .2اما االحكاـ االستئنافية االخرل فبل تقبؿ الطعف بالتمييز اال باذف مف رئيس محكمة التمييز اك
مف يفكضو.

 .3عمى طالب االذف بالتمييز اف يقدـ الطمب خبلؿ عشرة اياـ مف اليكـ التالي لتاريخ صدكر الحكـ
اذا كاف كجاىيا أك كجاىيا اعتباريا كاال فمف اليكـ التالي لتاريخ تبميغو.

 .4عمى طالب االذف بالتمييز اف يبيف في طمبو بالتفصيؿ النقطة القانكنية المستحدثة اك التي عمى
جانب مف التعقيد القانكني كذلؾ تحت طائمة رد الطمب شكبل.

 .5اذا صدر القرار باالذف كجب عمى مقدـ الطمب اف يقدـ الئحة الطعف خبلؿ عشرة اياـ مف اليكـ

التالي لتاريخ تبميغو قرار االذف أك خبلؿ ثبلثيف يكمنا مف اليكـ التالي لتاريخ صدكر قرار اإلذف أييما

أسبؽ كيبقى االذف قائما حتى صدكر الحكـ النيائي في الدعكل.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  31لسنة  2017وتم تعدٌلهابموجب القانون المعدل رقم  16لسنة . 2006
المادة 192
تقدـ الئحة التمييز الى محكمة االستئناؼ التي اصدرت الحكـ لترفعو مع اكراؽ الدعكل الى محكمة
التمييز بعد اجراء التبميغات .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجبالقانون المعدل رقم  14لسنة  2001حٌث كان نصها السابق كما ٌلً ٌ :رفع التمٌٌز بتقدٌم
البحة الى محكمة التمٌٌز او الى محكمة االستبناف التً اصدرت الحكم لترفعها مع اوراق
الدعوى الى محكمة التمٌٌز .
المادة 193
تقدـ الئحة التمييز مطبكعة كتتضمف التفاصيؿ التالية :

 .1اسـ المميز كككيمو كعنكانو لمتبميغ .

 .2اسـ المميز ضده كككيمو كعنكانو لمتبميغ .

 .3اسـ المحكمة التي اصدرت الحكـ المميز كتاريخو كرقـ الدعكل التي صدر فييا .

 .4تاريخ تبميغ الحكـ المميز الى المميز (بكسر الياء) اذا لـ يكف الحكـ كجاىيا اك كجاىيا اعتباريا .

 .5اسباب الطعف بالتمييز كاضحة خالية مف الجدؿ  ،كفي بنكد مستقمة مرقمة كعمى المميز اف يبيف
طمباتو كلو اف يرفؽ ببلئحة التمييز مذكرة تكضيحية حكؿ اسباب الطعف .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  31لسنة  2017وتم الغاءمطلعها واالستعاضة عنه بالمطلع الحالً ثم بالغاء نص الفقرة ( )5منها واالستعاضة عنه
بالنص الحالً بموجب القانون المعدل رقم  14لسنة  2001حٌث كان مطلعها السابق كما ٌلً :
تتضمن البحة التمٌٌز التفاصٌل اآلتٌة  :ونص الفقرة ( )5السابق كما ٌلً :
 .5اسباب الطعن بالتمٌٌز بصورة واضحة وفً بنود مستقلة ومرقمة والطلبات .
المادة 194
ترفؽ الئحة التمييز بنسخ اضافية تكفي لتبميغ المميز ضدىـ .
المادة 195
 .1يبمغ المميز ضده نسخة مف الئحة التمييز مرفقة بصكرة الحكـ المميز.
 .2لممميز ضده اف يقدـ الئحة جكابية خبلؿ عشرة اياـ مف اليكـ التالي لتاريخ تبميغو الئحة التمييز
كلو اف يرفؽ بيا مذكرة تكضيحية مطبكعة .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة ( )2منها واالستعاضة عنه بالنص الحالًبموجب القانون المعدل رقم  14لسنة  2001حٌث كان نصها السابق كما ٌلً ٌ .2 :حق للممٌز
ضده ان ٌقدم البحة جوابٌة خالل سبعة اٌام من تارٌخ تبلٌغه البحة التمٌٌز .
المادة 196
 .1يرد كؿ تمييز لـ يقدـ خبلؿ ميعاد التمييز اك لـ يكف الرسـ مدفكعا عنو.
 .2يجكز لمحكمة التمييز عند النظر في التمييز اف تسمح لؿمميز باكماؿ الرسـ اذا ظير انو كاف
ناقصا كيرد التمييز في حالة تخمؼ المميز عف دفع باقي الرسـ المستحؽ خبلؿ المدة التي تعينيا

المحكمة.
المادة 197
 .1تنظر محكمة التمييز في محضر الدعكل كالمكائح التي قدميا الفرقاء كسائر اكراؽ الدعكل تدقيقا
اال اذا قررت مف تمقاء نفسيا اك بناء عمى طمب احد الفرقاء النظر فييا مرافعة ككافقت عمى ذلؾ.

 .2اذا قررت المحكمة النظر في الدعكل مرافعة تعيف يكما لممحاكمة كتدعك الفرقاء لمحضكر فيو .

 .3أ  .في اليكـ المعيف تباشر المحكمة رؤية الدعكل بحضكر مف حضر مف محاميي الفرقاء كبعد

اف تستمع ؿمرافعات الحاضر منيـ كتستكضح ما ترل ضركرة الستيضاحو تدقؽ في القضية كتصدر

قرارىا .

ب .ال يسمح الم مف الفرقاء اف يرافع اماـ محكمة التمييز اال بكاسطة محاميو كاذا لـ يحضر

محامي ام فريؽ في الجمسة تنظر المحكمة في القضية عمى ضكء محضر المحاكمة كالمكائح

كاالكراؽ الـ كجكدة كتصدر قرارىا .

ج .اذا لـ تتمكف المحكمة مف فصؿ القضية في ذات الجمسة تؤجؿ رؤيتيا الى جمسة اخرل كسكاء
احضر محامك الفرقاء ىذه الجمسة اك ما يتمكىا مف جمسات اك تخمفكا جميعيـ اك بعضيـ تصدر

قرارىا اما بتاييد الحكـ كاما بنقضو كاعادتو لممحكمة التي اصدرتو.

 .4لمحكمة التمييز اف تحكـ في الدعكل دكف اف تعيدىا الى مصدرىا اذا كاف المكضكع صالحا
لمحكـ كالحكـ الذم تصدره بيذه الصكرة ال يقبؿ ام اعتراض اك مراجعة اخرل.
المادة 198
ال يقبؿ الطعف في االحكاـ بالتمييز اال في االحكاؿ التالية:

 .1اذا كاف الحكـ المطعكف فيو مبنيا عمى مخالفة لمقانكف اك خطا في تطبيقو اك تاكيمو .
 .2اذا كقع بطبلف في الحكـ اك بطبلف في االجراءات اثر في الحكـ .

 .3اذا صدر الحكـ نيائيا خبلفا لحكـ آخر سبؽ اف صدر بيف الخصكـ انفسيـ دكف اف تتغير

صفاتيـ كتعمؽ النزاع بذات الحؽ محبل كسببا كحاز قكة القضية الـ قضية سكاء ادفع بيذا اـ لـ يدفع

.

 .4اذا لـ يبف الحكـ عمى اساس قانكني بحيث ال تسمح اسبابو لمحكمة التمييز اف تمارس رقابتيا .

 .5اذا اغفؿ الحكـ الفصؿ في احد المطالب اك حكـ بشيء لـ يطمبو الخصكـ اك باكثر مما طمبكه .
 .6اذا كاف في الحكـ كاالجراءات المتخذة في الدعكل مخالفة صريحة لمقانكف اك كاف في اصكؿ

المحاكمة مخالفة تتعمؽ بكاجبات المحكمة فعمى محكمة التمييز اف تقرر نقضو كلك لـ يات المميز ،

كالمميز ضده في لكائحيما عمى ذكر اسباب المخالفة المذككرة  .اما اذا كانت المخالفة تتعمؽ بحقكؽ

الخصميف فبل تككف سببا لمنقض اال اذا اعترض عمييا في محكمتي البداية كاالستئناؼ كاىمؿ

االعتراض ثـ اتى احد الفريقيف عمى ذكرىا في الئحتو التمييزية ككاف مف شانيا اف تغير كجو الحكـ

.
المادة 199
 .1اذا كاف الحكـ المميز قد نقض لمخالفتو قكاعد االختصاص تقتصر المحكمة عمى الفصؿ في

مسالة االختصاص  ،كعند االقتضاء تعيف المحكمة المختصة التي يجب التداعي الييا .
 .2إذا نقضت محكمة التمٌٌز الحكم لسبب غٌر شكلً أو غٌر متعلق بالنظام العام ،فٌتعٌن
الفصل فً جمٌع أسباب الطعن الموضوعٌة المعروضة أمامها.
ً
 .3إذا وجدت محكمة التمٌٌز أن هناك خطأ فً اإلجراءات أو نقصا فً الشكل أو الموضوع مما
ٌمكن تداركه ،تحكم بالدعوى ،وبغٌر ذلك ٌتعٌن علٌها إعادتها إلى محكمة االستبناف.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب القانون المعدل رقم  31لسنة  2017وتم الغاءعبارة ( باجراءات جدٌدة ) الواردة فً اخرها بموجب القانون المعدل رقم  14لسنة . 2001

المادة 200
اذا نقض الحكـ بسبب :

 .1كقكع خطا في اصكؿ المحاكمة يعتبر النقض شامبل لذلؾ القسـ مف االجراءات التي كقعت بعد
السبب الذم اكجب النقض .

 .2ككنو مغاي ار لمقانكف يترتب عمى المحكمة التي اعيد الييا اف تدعك الفريؽيف كتصحح حكميا
بمكاجيتيما .

 .3نقض الحكـ االخير مف الحكميف المتناقضيف فبل يبقى لزكـ لرؤية الدعكل الثانية كلكف اذا نقض
الحكماف كبلىما يجب اعادة الدعكل الى المحكمة التي مف اختصاصيا النظر فييا لتراىا كتفصؿ

فييا مف جديد .
المادة 201
اذا نقض الحكـ المميز كاعيد الى المحكمة التي اصدرتو كجب عمييا اف تدعك الفرقاء في الدعكل

لممرافعة في يكـ تعينو ليذا الغرض بناء عمى مراجعة ام منيـ كتستانؼ النظر في الدعكل.
المادة 202
في اليكـ المعيف تتمك المحكمة قرار التمييز المتضمف نقض الحكـ كتسمع اقكاؿ الفرقاء بشاف قبكؿ

النقض اك عدـ قبكلو ثـ تقرر قبكؿ النقض اك االصرار عمى الحكـ السابؽ فاذا قررت القبكؿ تسير

في الدعكل بدءا مف النقطة المنقكضة كتفصؿ فييا  ،كاذا قررت االصرار عمى حكميا السابؽ لمعمؿ
كاالسباب التي استندت الييا في الحكـ المنقكض كاستدعى احد الطرفيف تمييز قرار االصرار يجكز

ؿمحكمة التمييز اف :

 .1تدقؽ فيو مرة ثانية كتصدر قرارىا اما بتاييد الحكـ اك نقضو فاذا قررت نقضو لبلسباب التي

اكجبت النقض االكؿ تعيد الدعكل الى المحكمة التي اصدرت الحكـ فييا كعندئذ يترتب عمييا اف

تمتثؿ ليذا القرار اك .
 .2تتولى رؤٌة الدعوى مرافعة وتفصل فٌها  .والحكم الذي ٌصدر بهذه الصورة ال ٌقبل اي
اعتراض او مراجعة اخرى .
المادة 203
تصدر محكمة التمييز ق ارراتيا باجماع اآلراء اك باكثريتيا كيجب اف تحتكم ىذه الق اررات عمى :

 .1اسـ الفريقيف كككيمييما كعنكانييما .
 .2خالصة وافٌة للحكم الممٌز .
 .3االسباب التً اوردها الطرفان للطعن فً الحكم الممٌز او لتاٌٌده .
 .4القرار الذي اصدرته محكمة التمٌٌز بتصدٌق الحكم الممٌز او نقضه والحكم فً القضٌة مع
بٌان اسباب النقض او الحكم او الرد على اسباب الطعن التً لها تاثٌر فً جوهره سواء فً
التصدٌق او النقض .
 .5تارٌخ صدور القرار .
المادة 204
 .1ال يجكز الطعف في احكاـ محكمة التمييز بام طريؽ مف طرؽ الطعف .

 .2عمى الرغـ مما كرد في الفقرة ( )1مف ىذه المادة يجكز لمحكمة التمييز اعادة النظر في قرارىا

الصادر في أم قضية اذا تبيف ليا انيا قد ردت الطعف استنادا الم سبب شكمي خبلفا لحكـ القانكف
بما في ذلؾ الق اررات الصادرة عف رئيس محكمة التمييز اك مف يفكضو كالمتعمقة برد طمب منح

االذف .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة ( )2السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالًبموجب القانون المعدل رقم  20لسنة  2005وكان قد تم تعدٌلها باعتبار ما ورد فٌها فقرة ( ) 1
واضافة الفقرة (  ) 2بالنص الحالً الٌها بموجب القانون المعدل رقم  14لسنة . 2001
المادة 205
اذا رات احدل ىيئات محكمة التمييز اف تخالؼ مبدا مقر ار في حكـ سابؽ تحيؿ الدعكل الى الييئة

العامة .
المادة 206
 .1لكؿ شخص لـ يكف خصما كال ممثبل كال متدخبل في دعكل صدر فييا حكـ يعتبر حجة عميو اف
يعترض عمى ىذا الحكـ اعتراض الغير .

 .2يحؽ لمدائنيف كالمدينيف المتضامنيف كالدائنيف كالمدينيف بالتزاـ غير قابؿ لمتجزئة اف يعترضكا

نيا عمى غش اك حيمة تمس
اعتراض الغير عمى الحكـ الصادر عمى دائف اك مديف آخر اذا كاف مب
حقكقيـ بشرط اف يثبتكا ىذا الغش اك الحيمة بجميع طرؽ االثبات .

 .3يحؽ لمكارث اف يستعمؿ ىذا الحؽ اذا مثمو احد الكرثة في الدعكل التي لمكرثو اك عميو كصدر
الحكـ مشكبا بغش اك حيمة .
المادة 207
 .1اعتراض الغير عمى نكعيف اصمي كطارئ .

 .2يقدـ االعتراض االصمي الى المحكمة التي اصدرت الحكـ المطعكف فيو ببلئحة دعكل كفقا
الجراءات الدعكل العادية.

 .3يقدـ االعتراض الطارئ ببلئحة اك مذكرة الى المحكمة الناظرة في الدعكل اذا كانت مساكية اك
اعمى درجة مف المحكمة التي اصدرت الحكـ المعترض عميو ككاف النزاع الذم صدر فيو الحكـ

داخبل في اختصاصيا .

 .4اذا فقد احد الشرطيف المشار الييما في الفقرة السابقة كجب عمى المعترض اف يقدـ اعتراضا

اصميا.
المادة 208
يبقى لمغير الحؽ في االعتراض عمى الحكـ ما لـ يسقط حقو بالتقادـ .
المادة 209
لممحكمة اف كاف االعتراض طارئا اف تفصؿ بالدعكل االصمية كترجئ الفصؿ في االعتراض ما لـ

يكف فصؿ الدعكل االصمية متكقفا عمى نتيجة حكميا في االعتراض .
المادة 210
ال يترتب عمى تقديـ اعتراض الغير كقؼ تنفيذ الحكـ المطعكف فيو ما لـ تقرر المحكمة خبلؼ ذلؾ
بناء عمى طمب الطاعف متى كاف في مكاصمة تنفيذه ضرر جسيـ .

المادة 211
 .1اذا كاف الغير محقا في اعتراضو عدلت المحكمة الحكـ في حدكد ما يمس حقكؽ ىذا الغير .
 .2اذا كاف الحكـ المعترض عميو ال يقبؿ التجزئة عدلت المحكمة الحكـ بكاممو .
المادة 212
اذا اخفؽ الغير في اعتراضو اَلزـ بالرسكـ كالمصاريؼ كاتعاب المحاماة .
المادة 213
يجكز لمخصكـ اف يطمبكا اعادة المحاكمة في االحكاـ التي حازت قكة القضية المقضية باحدل
الحاالت اآلتية :

 .1اذا كقع مف الخصـ غش اك حيمة اثناء رؤية الدعكل كاف مف شانو التاثير في الحكـ .
 .2اذا اقر الخصـ بعد الحكـ بتزكير االكراؽ التي بني عمييا اك اذا قضي بتزكيرىا .
 .3اذا كاف الحكـ قد بني عمى شيادة اك شيادات قضي بعد الحكـ بانيا كاذبة .

 .4اذا حصؿ طالب االعادة بعد صدكر الحكـ عمى اكراؽ منتجة في الدعكل كاف خصمو قد كتميا
اك حمؿ الغير عمى كتميا اك حاؿ دكف تقديميا .

 .5اذا قضى الحكـ بشيء لـ يطمبو الخصكـ اك باكثر مما طمبكه.
 .6اذا كاف منطكؽ الحكـ مناقضا بعضو لبعض .

 .7اذا صدر الحكـ عمى شخص طبيعي اك اعتبارم لـ يكف ممثبل تمثيبل صحيحا في الدعكل كذلؾ
فيما عدا حالة النيابة االتفاقية.

 .8اذا صدر بيف الخصكـ انفسيـ كبذات الصفة كالمكضكع حكماف متناقضاف .
المادة 214
 .1ميعاد طمب اعادة المحاكمة ثبلثكف يكما كال يبدا في االحكاؿ المنصكص عمييا في الفقرات

االربع االكلى مف المادة  213اال مف اليكـ الذم يمي ظيكر الغش اك الذم اقر فيو فاعمو بالتزكير

اك حكـ بثبكتو اك الذم حكـ فيو عمى الشاىد بانو كاذب اك اليكـ الذم ظيرت فيو الكرقة المحتجزة .

 .2يبدا الميعاد في الحالتيف ( )5،6مف تاريخ اكتساب الحكـ قكة القضية المقضية .

 .3يبدا الميعاد في الحالة المنصكص عمييا في الفقرة ( )7مف اليكـ الذم يمي تبميغ الحكـ الى مف
يمثؿ المحككـ عميو تمثيبل صحيحا .

الؼرة (  ) 8مف ىذه المادة مف اليكـ التالي لتاريخ
 .4يبدا المكعد في الحالة المنصكص عمييا في ق
تبميغ الحكـ الثاني .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة ( )4منها واالستعاضة عنه بالنص الحالً الٌهابموجب القانون المعدل رقم  14لسنة  2001حٌث كان نصها السابق كما ٌلً ٌ .4 :بدا المٌعاد
فً الحالة المنصوص علٌها فً الفقرة ( )8من تارٌخ تبلٌغ الحكم الثانً .
المادة 215
يقدـ طمب اعادة المحاكمة الى المحكمة التي اصدرت الحكـ كيجرم في ذلؾ تبادؿ المكائح بيف

الفرقاء كفقا الحكاـ ىذا القانكف.
المادة 216
 .1يقدـ طمب اعادة المحاكمة باستدعاء الى المحكمة التي اصدرت الحكـ باالكضاع المعتادة
لمدعكل .

 .2يجب اف يشتمؿ االستدعاء عمى بياف الحكـ المطعكف فيو  ،كاسباب الطعف كاال كاف باطبل .

 .3يجب عمى الطالب اف يقكـ في الميعاد المنصكص عميو في المادة السابقة بدفع الرسكـ القانكنية
المنصكص عمييا في نظاـ رسكـ المحاكـ .
المادة 217
ال يترتب عمى طمب اعادة المحاكمة كقؼ تنفيذ الحكـ ما لـ تقرر المحكمة خبلؼ ذلؾ .
المادة 218
 .1ال تعيد المحكمة النظر اال في الطمبات التي تناكليا االستدعاء.

 .2لمخصـ اف يطمب اعادة المحاكمة تبعيا كلك انقضى الميعاد بالنسبة اليو عمى اف ال يتجاكز ذلؾ
ختاـ المحاكمة  .كيسقط طمب اعادة المحاكمة التبعي اذا حكـ بعدـ قبكؿ طمب اعادة المحاكمة

االصمي شكبل .
المادة 219
تفصؿ المحكمة اكال في جكاز قبكؿ طمب اعادة المحاكمة شكبل ثـ تنظر في المكضكع .
المادة 220
اذا حكـ برد الطمب يحكـ عمى مقدمو بغرامة مقدارىا مائة كخمسكف دينا ار كالرسكـ كالمصاريؼ .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجبالقانون المعدل رقم  14لسنة  2001حٌث كان نصها السابق كما ٌلً  :اذا حكم برد الطلب
ٌحكم على مقدمه بغرامة قدرها خمسون دٌنارا والرسوم والمصارٌف .
المادة 221
الحكـ في مكضكع الطمب يحؿ محؿ الحكـ السابؽ .
المادة 222
ال ٌجوز طلب اعادة المحاكمة بشان الحكم الذي ٌصدر برفض طلب اعادة المحاكمة او الحكم
فً موضوعه .

المادة ( )222مكررة :
إذا فقدت أي من أوراق الدعوى أو المستندات المقدمة فٌها ألي سبب كان ،ففً هذه الحالة
ٌراعى ما ٌلً:
 .1إذا وجدت عنها نسخة مصدقة عنها بصورة رسمٌة ،فتعتبر هذه الصورة بمثابة األصل.
 .2إذا لم توجد أي نسخة مصدقة عنها بصورة رسمٌة ،فتعتبر النسخة الورقٌة المطابقة للنسخة
اإللكترونٌة المحفوظة فً قاعدة البٌانات المعتمدة لدى وزارة العدل والمؤشر علٌها لهذه الغاٌة
من قبل ربٌس دٌوان المحكمة بمثابة األصل ما مل ٌثبت عدم صحة أي من هاتٌن النسختٌن.
تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة (المادة  222مكررة ) الٌها بالنص الحالً بموجبالقانون المعدل رقم  31لسنة . 2017
المادة 223
تستمر محاکم البداٌة ومحاکم االستبناف بالنظر فً جمٌع الدعاوى والطعون المقامة لدٌها قبل
تارٌخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل .
تعديالت المادة :
 اضٌفت هذه المادة برقم ( )223بالنص الحالً واعٌد ترقٌم المادتٌن (  ) 223و( 224) لتصبحا برقم (  )224و(  )225على التوالً بموجب القانون المعدل رقم  31لسنة . 2017
المادة 224
ٌلغى قانون اصول المحاكمات الحقوقٌة رقم ( ) 42لسنة  1952وتعدٌالته.
تعديالت المادة :
 اعٌد ترقٌم المادتٌن (  ) 223و(  ) 224لتصبحا برقم (  )224و(  )225على التوالًبموجب القانون المعدل رقم  31لسنة  2017وتم الغاء المواد من  228 - 223واعٌد ترقٌم
المادتٌن االصلٌتٌن (  ) 230 ، 229لتصبحا برقم (  ) 224 ، 223بموجب القانون المعدل رقم
 14لسنة  2001حٌث كان نص المواد (  ) 228 - 223السابق كما ٌلً :
المادة  : 223تبدا االجراءات لدى محكمة التمٌٌز بصفتها محكمة عدل علٌا بتقدٌم استدعاء الى
قلم المحكمة .
المادة  : 224لدى تقدٌم االستدعاء ٌعٌن ربٌس المحكمة وقتا لسماع المستدعً او محامٌه  -دون
دعوة الفرٌق اآلخر  -بشان اصدار قرار مؤقت او اصدار مذكرة لبٌان االسباب الموجبة او
المانعة وتنظر المحكمة فً طلبة  ،فان رات ان االسباب التً قدمها تبرر ذلك تصدر قرارا
مؤقتا او مذكرة بتبلٌغ استدعاء للمستدعً وما قدمه من اوراق مؤٌدة له الى المستدعى ضده
ولكل شخص آخر تامر المحكمة بتبلٌغها الٌه .
المادة  : 225اذا رغب المستدعى ضده فً معارضة اصدار قرار قطعً وجب علٌه خالل
ثمانٌة اٌام من تارٌخ تبلٌغه االستدعاء او خالل المدة التً تامر بها المحكمة سواء اكانت اقصر
ام اطول من ذلك ان ٌقدم البحة جوابٌة مع نسخة منها لتبلٌغها للمستدعً فاذا تخلف عن تقدٌم
الالبحة وفق ما ذكر ال ٌجوز سماعه فً معارضة االستدعاء اال اذا اوعزت المحكمة بخالف
ذلك.
المادة  : 226اذا قدمت الالبحة الجوابٌة ٌدرج ربٌس المحكمة االستدعاء فً قابمة القضاٌا
وٌعٌن تارٌخ ووقت النظر فٌه وٌبلغ ذلك للفرقاء اال اذا كان موعد النظر فً االستدعاء قد عٌن
فً القرار المؤقت .

المادة : 227
 .1لدى النظر فً االستدعاء ٌقوم المستدعى ضده بادئ ذي بدء بمخاطبة المحكمة وٌكون
للمستدعً الحق فً الرد علٌه  ،وٌشترط فً ذلك ان ٌجوز للمحكمة اذا ما استصوبت ان تسمح
للمستدعى ضده ان ٌرد على اي حجج ادلى بها المستدعى .
ٌ .2جوز للمحكمة ان تسمح للفرقاء بتقدٌم بٌنه بالطرٌقة التً تستصوبها .
المادة  : 228لٌس فً هذه االصول ما ٌمنع المحكمة من اصدار اي قرار تمهٌدي تستصوب
اصداره فً القضٌة .
المادة 225
ربٌس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفٌذ احكام هذا القانون .
1988 /3 /15
تعديالت المادة :
 اعٌد ترقٌم هذه المادة لتصبح برقم  224بدل من  230بموجب القانون المعدل رقم  14لسنة. 2001

