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 وبعد موافقة مجلس الرئاسة .

 

قمممممممرر 

 باب  تمهيدي

 الفصل األور

 في سريان قوانين المرافعات وتنازعها

( :   تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل في  من الةدعاو  ومةا لةم يكةن قةد تةم مةن 9ماد  )

 اإلاراءات قبل تاري  العمل بها ويستثنى من ذلك :

لقوانين المعدلة لالختصاص متى كان تاري  العمل بها بعد إقفار بةاب المرافعةة فةي ا   -9

 الدعو  .

القوانين المنشئة رو الملغية رو المعدلة لطرق الطعن بالنسبة لمةا صةدر مةن األاكةام    -8

 قبل تاري  العمل بها .

 القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدر قبل تاري  العمل بها .   -4

 ( :  كل إاراء تم صحيحاً في ظل قانون معمور ب  يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك .8ماد  )

 ( :   ال يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط إال من تاري  العمل بالقانون الذي استحدثها.4ماد  )

 ( :   تجري المواعيد بالتقويم الهجري وما يقابل  بالتقويم الميالدي .3) ماد 

( :  يتولى المحضرون إعالن األوراق واستدعاء الخصوم والشةهود وتنفيةذ األوامةر والقةرارات 5ماد  )

 عند االقتضاء ، وال يجوز لهم االمتناع إال بعد عرض األوامر على رئيس المحكمة .

يس المحكمة في تطبيل راكةام  ةذا القةانون، رئةيس المحكمةة رو مةن يقةوم مقامة  (:   يقصد برئ6ماد  )

 من قضاتها رو رؤساء الدوائر رو الشعب رو قضا  المحاكم االبتدائية. 

 الفصل الثاني

 والية القاضي وادود ا

 ( : يعيّن القاضي طبقاً للمنصوص علي  في قانون السلطة القضائية  .7ماد  )

 القاضي في قضائ  بالقوانين النافذ  ويجب علي  تطبيل راكامها .( : يتقيد 2ماد  )

( : يتقيد القاضي في واليت  للقضاء بالزمان والمكةان طبقةاً لقةرار تعيينة  رو ندبة  رو نقلة  رو مةا 1ماد  )

 استثنى طبقاً للقانون 

فيجب علية  رن ( : ال يجوز للقاضي رن يحكم بعلم  إال ما وصل إلي  عن طريل مجلس قضائ  91ماد  )

 يقضي على رساس  

( :  إذا عين لنظر الدعو  والحكم فيها ركثر من قةاض وااةد ، واةب علةى المعينةين االاتمةاع 99ماد  )

معاً لنظر الدعو  والحكم فيها وال يجوز االنفراد إال فيمةا اسةتثني طبقةاً للقةانون وإذا رختلة  

 ي قانون المرافعات .القضا  فالحكم باألغلبية طبقاً لما  و منصوص علي  ف

(  : ال يجوز للقاضي رن يفتح نزاعاً رغلل بحكةم مةن ذوي واليةة قضةائية رو مةن محّكةم رضةي 98ماد  )

 الطرفان بحكم  بعد صدوره إال ما رستثني طبقاً للقانون .



 ( : ال يجوز للقاضي رن يحكم بعد قبور استقالت  رو فصل .94ماد  )

 يكون مفوضاً رو محكماً في قضية منظور  رمام القضاء .( : يحظر على القاضي رن 93ماد  )

 ( : يترتب على مخالفة األاكام الوارد  في  ذا الفصل بطالن العمل .95ماد  )

 الفصل الثالث

 آداب القضممماء

 (:  يجب على القاضي رن يسوي بين الخصمين في مجلس قضائ .96ماد  )

 الخصمين رو يلقن  اج .(:  ال يجوز للقاضي رن يشير الى راد 97ماد  )

 (:  ال يجوز للقاضي رن يلقن الشهود.92ماد  )

(:  ال يجوز للقاضي رثناء نظر الدعو  رن يستضي  راد الخصمين رو رن يُستضاف عند 91ماد  )

 راد ما.

 1(: ال يجوز للقاضي رن يقبل من راد الخصوم  دية 81ماد  )

 فيما ولي في  بدون وا  قانوني . ( : ال يجوز للقاضي رن يمتنع عن الحكم89ماد  )

( : إذا خال  القاضي رصور مهنت  وآدابها رو رخّل بشرفها اوكم انائياً وتأديبياً طبقاً 88ماد  )

 للمنصوص علي  في قانون السلطة القضائية .

 الفصل الرابع

 في الموطن ومحل اإلقامة

اشر في  رعمار الحيا  العادية ( : الموطن  و المكان الذي يقيم في  الشخص عاد  ويب84ماد  )

ويستوفي مال  ويمؤدي ما علي  ، ويكون المكان الذي يباشر في  الشخص تجار  رو ارفة 

 رو مهنة رو وظيفة ، موطناً ل  إلدار   ذه األعمار .

( :  يجوز رن يكون للشخص الوااد في وقٍت وااد اكثر من موطن كما يجوز رالّ يكون ل  83ماد  )

 موطن ما . 

( : موطن القاصر ومن في اكم   و موطن النائب عن  قانوناً ، ولياً رو وصياً ، وموطن 85اد  )م

 التركة قبل القسمة  و آخر موطن للمتوفى عنها . 

( : موطن الشركات والجمعيات والمؤسسات القائمة رو التي في دور التصفية  و مركز 86ماد  )

 موطناً لها في المسائل المتعلقة ب  .إدارتها الرئيسي ، ويعتبر مقر فرعها 

( : يجوز اتخاذ موطن رو محل مختار لتنفيذ عمل قانوني مّعين باالتفاق مع الطرف األخر 87ماد  )

كتابة رو بإعالن  ب  بوا  رسمي ، ويعتبر المحل المختار موطناً بالنسبة لكل ما يتعلل بهذا 

رشترط صرااة قصر  ذا الموطن على رعمار العمل ، بما في ذلك إاراءات التنفيذ ، إال إذا 

 دون رخر  .

( : محل اإلقامة  و المكان الذي يقيم في  الشخص بصفٍة مؤقتة لعمِل عارض رو ظرف 82ماد  )

 خاص.

 الفصل الخامس

 إعممالن األوراق



( : كل إعالن رو استدعاء يكون بواسطة المُحضر رو صااب الشأن عند الضرور  ما لم 81ماد  )

 القانون على خالف ذلك .ينص 

( : ال يجوز إاراء إعالن رو استدعاء قبل الساعة السادسة صباااً وبعد الساعة السادسة 41ماد  )

 مساًء وال في ريام العطالت الرسمية إال في االة الضرور  وبأذن كتابي من رئيس المحكمة. 

 آلتية  :(: يجب رن تشتمل الورقة المراد إعالنها على البيانات ا49ماد  )

 تاري  اليوم والشهر والسنة والساعة التي اصل فيها اإلعالن . -9

 اسم طالب اإلعالن ولقب  ومهنت  وموطن  . -8

 اسم المعلن إلي  ولقب  ومهنت  وموطن  . -4

اسم من ُسلمت إلي  الورقة المعلنة وعالقت  بالمعلن إلي  وتوقيع  رو ختم  رو بصمت  رو  -3

   .إثبات امتناع  وسبب

 توقيع الُمحضر وتوقيع الشهود إن وادوا على صور  ورقة اإلعالن .  -5

(: يعرض الُمحضر رو صااب الشأن روراق اإلعالن على الخصم رينما ُواد رو من ينوب عن  48ماد  )

رو في موطن  ، وفي االة االمتناع يعرض األوراق بواسطة عاقل الحار  رو القرية رو قسم 

 يؤخذ إيضاح العاقل رو اإلشهاد علي  .الشرطة إن ُواد رو 

(: إذا رواب القانون على الخصم تعيين موطن مختار ل  فلم يفعل ، رو كان بيان  ناقصاً رو 44ماد  )

غير صحيح ، ااز إعالن  في لواة إعالنات المحكمة بجميع األوراق التي كان يصح إعالن  

صلي رو المختار ولم يعلم خصم  بها في الموطن المختار ، وإذا رلغى الخصم موطنة األ

 بذلك صح إعالن  في  وتُسلم األوراق لعاقل الحار  رو القرية إن ُواد .

 -(: تسلم صور األوراق إلى الجهات على النحو اآلتي :43ماد  )

إلى الوزراء رو رؤساء المصالح رو الهيئات رو المحافظين رو من يقوم مقامهم كال فيما  -9

 لألوراق الخاصة بالدولة .يخص  بالنسبة 

 إلى النائب قانوناً عن الشخص المعنوي رو من يقوم مقام  قانوناً . -8

في مركز إدار  الشركة ألاد الشركاء المتضامنين رو رئيس مجلس اإلدار  رو المدير رو  -4

من يقوم مقامهما قانوناً ، فإن لم يكن للشركة مركز إدار  ، ففي موطن من ُسلمت إلي  

 وراق ممن سبل ذكر م رو من ينوب عنها قانوناً .األ

 للفرع رو الوكيل عن الشركة األانبية . -3

 لرئيس الواد  المختص رو من يقوم مقام  بالنسبة ألفراد القوات المسلحة . -5

 مدير السجن بالنسبة للمسجونين. -6

 للربّان بالنسبة لبّحار  السفينة رو العاملين بها . -7

مختصة بوزار  الخاراية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية للمعلوم محل إقامت  لإلدار  ال -2

في الخارج وليس لم  في الجمهورية وكيل مفّوض يتسلم صور  اإلعالن، ويجوز 

 للمحكمة رن تأمر بإعالن  بأية طريل ترا ا مناسبة .



جمهورية رو خاراها واب (: إذا كان المعلن إلي  قد ترك موطن  ولم يُعرف ل  موطن داخل ال45ماد  )

إعالن  بالنشر في إاد  الصح  الحكومية اليومية ثالث مرات متتالية على نفقة طالب 

 اإلعالن .

(: إذا كان مكان اإلعالن خارج منطقة المحكمة تُرسل األوراق إلى المحكمة التي يقع في 46ماد  )

 منطقتها اإلعالن .

 لقانون ميعاد مسافة على النحو التالي :(: يزاد على الميعاد المّعين في ا47ماد  )

 كيلو متراً(. 95كيلو متراً( وما يزيد عن الكسور عن ) 85يوم لكل مسافة مقدار ا ) -9

خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع محل  في مناطل الحدود رو المناطل الجبلية التي ال  -8

 تصلها المواصالت الحديثة .

 ي الخارج . ستون يوماً لمن يكون موطن  ف -4

(: إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية ، إمتد إلى رور يوم عمل بعد ا ، ويسري  ذا الحكم 42ماد  )

 بالنسبة للعطلة القضائية .

 الفصل السادس

 في بطالن اإلاراءات

(: بطالن اإلاراءات رو عدم  متعلل بالنتيجة المطلوبة ، فإن تحققت النتيجة من اإلاراءات 41ماد  )

فال بطالن وإن لم تتحقل كان اإلاراء باطالً . وال يترتب على بطالن اإلاراء بطالن 

اإلاراءات السابقة علي  وال اإلاراءات الالاقة علي  التي ال تكون مبنية علي  ، رما 

 ءات المترتبة علي  فتبطل تبعاً لبطالن  .      اإلارا

( : يزور البطالن إذا تنازر عن  من ُشرع لمصلحت  صرااة رو ضمناً فيما عدا الحاالت التي 31ماد  )

 يتعلل فيها بالنظام العام .

 الفصل السابع

 معامالت داخل المحكمة

ن القضاء رن يباشروا عمالً يدخل في (: ال يجوز للمحضرين وال للكتبة وال لغير م من رعوا39ماد  )

ادود وظائفهم في الدعاو  الخاصة بهم رو بأزوااهم رو رقاربهم رو رصهار م إلى المدراة 

 الرابعة وإال كان العمل باطالً.

 (: تُنظم سجالت المحكمة بقراٍر من وزير العدر .38ماد  )

في آخره وتختم كل صفحة بختم (: ترقم صفحات كل سجل يصدق رئيس المحكمة في رول  و34ماد  )

 المحكمة.

(: تُعد وزار  العدر نماذج لألوراق المختلفة التي تُستعمل رمامها ورمام المحاكم وتبين كيفية 33ماد  )

 استعمالها وتوزيعها .

(: على الكاتب رن يعطي من يودع مستنداٍت ، سند إيصار باستالم  ، يوقع  ويختم  بختم 35ماد  )

 المحكمة.



(:  يحل للخصوم ووكالئهم اإلطالع على مل  الدعو  ، بما في ذلك المستندات ، كما يحل 36)ماد  

 لهم رن يستحصلوا على صور  منها .

(: إذا قدم الخصم ورقة رو مستنداً لالستدالر ب  في الدعو  فال يجوز لم  سحب  إال بإذن 37ماد  )

فظ صور  من  يصدق عليها في خطي من رئيس المحكمة بناًء على طلب كتابي بعد رن تُح

 مل  الدعو .

(: كل مبلغ يُدفع لصندوق المحكمة رو يودع رمانة في  يبيَّن باألرقام واألارف في سجل 32ماد  )

خاص ، ويجب رن يُعطى لمن دفع سند إيصار ب  ويوقع  من استلم  ويختم  بختم المحكمة 

. 

 ت و العمل داخل المحكمة .(:  يشرف رئيس المحكمة على انتظام المعامال31ماد  )

 الكتاب األور

 في التداعي رمام المحاكم

 الباب األور

 في الدعو  وشروط قبولها

(:  الدعو   ي الوسيلة التي يخولَّها القانون للشخص في سبيل االلتجاء إلى القضاء 51ماد  )

 للحصور على ال رو ضمان  رو إثبات .

رن تكون قد ُرفعت إلى المحكمة بالطريقة واإلاراءات (:  يُشترط لقبور الدعو  شكالً 59ماد  )

الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون ، وإذا تبيَّنت المحكمة نقصاً رو بطالناً 

 في اإلاراءات رمرت باستكمار الناقص رو تصحيح الباطل .

الناقص رو تصحيح (: تُقرر المحكمة عدم قبور الدعو  شكالً إذا عجز الخصم عن استكمار 58ماد  )

 اإلاراء الباطل في الميعاد الذي قرره القانون إلارائ  في  .

(: يُعتبر األانبي ر ال للتقاضي رمام محاكم الجمهورية متى توافرت في  شروط األ لية طبقاً 54ماد  )

للقانون اليمني ولو لم يكن ر ال بحسب قانون بالده ، وللمحكمة رن تفرض ري ضمانات ترا ا 

 ري من طلبات األانبي في الحاالت التي تقتنع بواوب قيام  بتوفير ا . لقبور

(: ال ينتصب راداً خصماً عن غيره بصفت  ممثالً ل  في الدعاو  التي تقام إال بوكالة رو والية 53ماد  )

 رو وصاية . 

 ن النافذ  .(: ال تقبل ري دعو  رو طلب رو دفع ال تكون لصااب   في  مصلحة تُقر ا القواني55ماد  )

رن  -ولو من تلقاء نفسها-(: تحكم المحكمة بعدم قبور الدعو  رو الطلب رو الدفع إذا تبينت 56ماد  )

 ال صفة رو مصلحة فيها ، في ري مرالة من مراال الدعو  .

(: يُشترط لقبور الدعو  رن ال يكون قد صدر فيها اكم سابل قائم ولم يُلغ وتعتبر الدعو  57ماد  )

الدعو  التي سبل الحكم فيها إذا رتحد الخصوم بصفاتهم القانونية ورتحد  ي نفس 

الموضوع و و الحل الُمطالب ب  واتحد السبب و و العمل القانوني الذي يُستند إلي  في 

 المطالبة بالحل )رصلة( .

 

 الباب الثاني



 الفصل األور

 في اإلختصاص الدولي

التي تتعلل بماِر مواود في اليمن رو بعقد ربرم نُفذ رو  (: تختص المحاكم اليمنية بالدعاو 52ماد  )

كان وااباً تنفيذه في اليمن ، وفي غير ذلك من الدعاو  ، إذا كان المدعى علي  يمنياً رو 

رانبياً ل  موطن رو محل إقامة في اليمن وذلك ما عدا الدعاو  التي تتعلل بعقار مواود في 

بالدعاو  المتعلقة بطلب نفقِ  لألم رو للزواة رو الخارج ، كما تختص المحاكم اليمنية 

للصغير إذا كانوا مقيمين في اليمن ، وبالدعاو  المتعلقة بنسب الصغير وبالوالية عن 

نفس  المتعلقة بالتركات إذا كانت التركة قد بُدئ في تقسيمها في اليمن رو كان الُمورث يمنياً 

 ليمن .، رو كانت رموار التركة كلها رو بعضها في ا

(: تختص المحاكم اليمنية بالفصل في الدعو  ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقاً للماد  51ماد  )

 السابقة إذا قبل الخصم واليتها صرااة رو ضمناً .

(:   تختص المحاكم اليمنية بالفصل في المسائل األولية والطلبات العارضة على الدعو  61ماد  )

 بها .األصلية إذا كانت مختصة 

(:  إذا لم تكن المحاكم اليمنية مختصة بنظر الدعو  ولم يحضر المدَّعى علي  ، تُقرر 69ماد  )

 المحكمة عدم اختصاصها من تلقاء نفسها .

 الفصل الثاني

 في تقدير الدعاو 

من األعيان  (: تُقدر قيمة المدعى ب  إذا كان مجهور القيمة عند رفع الدعو  بكل مافي 68ماد  )

والحقوق والعناء ، وتقدَّر قيمت  بالسعر الخاص وقت رفع الدعو  بمعرفة المحكمة، ولها 

  رن تستعين في تقدير ذلك بخبير .

 الفصل الثالث

 في االختصاص بحسب نوع الدعو 

(: تختص محكمة النقض بالفصل في الطعن بطريقة النقض في األاكام الصادر  من محاكم 64ماد  )

 ئناف والمحاكم االبتدائية في األاوار التي يحدد ا القانون .االست

(: تختص محاكم االستئناف بالحكم في القضايا االستئنافية التي تُرفع رليها عن األاكام 63ماد  )

 الصادر  من المحاكم االبتدائية .

  التي تُرفع رليها رياً (: تختص المحاكم االبتدائية دون غير ا بالحكم ابتدائياً في اميع الدعاو65ماد  )

كانت قيمتها ونوعها ، بما فيها نفقة الزواة رو الصغير ، ويكون اكمها غير قابٍل لالستئناف 

 في الحاالت اآلتية:

إذا لم تجاوز قيمة الدعو  خمسين رل  لاير ، إال في الدعاو  التجارية فيكون الحكم  -9 

 رل  لاير . فيها غير قابل لالستئناف فيما ال يزيد عن سبعين

( لاير 9511نفقة الزواة والصغير بجميع رنواعها إذا لم يزيد ما ُاكم ب  قضاًء عن )  -8

 ( لاير وذلك إذا لم يكن النزاع في سبب الحل المدعى ب  .9111وبالنسبة للصغير )



 (: تُقرر المحكمة من تلقاء نفسها عدم اختصاصها بنظر الدعو  نوعياً إن ثبت لها ذلك.66ماد  )

 الفصل الرابع

 في االختصاص المكاني

(: يكون االختصاص بحسب المكان للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الخصم المدعى 67ماد  )

علي  رو محل إقامت  إذا لم يكن لم  موطن مالم بنص القانون على خالف ذلك ، وإذا تعدد 

عى ويقع في دائرتها الخصوم المدعى عليهم كان االختصاص للمحكمة التي يختار ا المد

موطن ري منهم، ويُطلب اآلخرون رليها ، وفي المنازعات المتعلقة بالعقارات يكون 

 االختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار كل  رو بعض  األكبر قيمة . 

 (: في مسائل اإلفالس يكون االختصاص للمحكمة التي قضت ب  .62ماد  )

ية يكون االختصاص لمحكمة موطن المدعى علي  ، رو للمحكمة التي تم (: في المواد التجار61ماد  )

االتفاق رو نُفذ كل  رو بعض  في دائرتها رو للمحكمة التي ينص االتفاق على التنفيذ في 

 دائرتها.

(: في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاوالت ورار  المساكن وراور العمل والصنّاع 71ماد  )

ن االختصاص لموطن المدعى علي  رو للمحكمة التي تم االتفاق رو نُفذ في واألُاراء يكو

 دائرتها متى كان فيها موطن المدعى.

( : في الدعاو  المتعلقة بالنفقات يكون االختصاص للمحكمة موطن المدعى علي  رو موطن 79ماد  )

 المدعي.

اإلختصاص لمحكمة موطن المدعى علي  ( : فمي الدعاو  بطلب إتخاذ إاراء وقتمي يكون 78ماد  )

وفي الدعاو  المستعجلة المتعلقة بتنفيذ األاكام والسندات يكون اإلختصاص للمحكمة التي 

يجري في دائرتها التنفيذ، وتنظر المحاكم على وا  االستعجار في اميع دعاو  إيجار 

 المباني.

ل في الطلبات العارضة فيها والطلبات ( : تختص المحكمة التي تنظر الدعو  مكانياً بالفص74ماد  )

 المرتبطة بها.

( : إذا لم يكن للمدعى علي  موطن وال محل إقامة في الجمهورية ولم يتيسر تعيين المحكمة 73ماد  )

المختصة بمواب القواعد المتقدمة يكون اإلختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن 

وطن وال محل إقامة في الجمهورية كان المدعي رو محل إقامت  ، فإن لم يكن ل  م

 االختصاص لمحاكم العاصمة صنعاء. 

( : يجوز االتفاق بين الخصمين مقدماً على اختصاص محكمة معينة ، كما يجوز رثناء نظر 75ماد  )

الدعو  رن يتفل الخصوم اميعاً على إاالة الدعو  إلى محكمة رخر  ، فتقرر المحكمة 

االتها إليها مع مراعا  االختصاص النوعي للمحاكم ويجب على المنظور  رمامها الدعو  إ

 المحكمة المحار إليها الدعو  رن تفصل فيها . 

( : إذا ُرفع النمزاع ذات  إلى محكمتين مختصتين ، واب على المحكمة المرفوع رمامها 76ماد  )

ن مرتبطاتان رمام النممزاع في تاريِ  الاِل إاالت  إلى المحكمة األولى ، وإذا ُوادت دعويا



محكمتين مختلفتين وطُلب إلى راد ما إاالة الدعو  المنظور  رمامها إلى المحكمة 

 األخر ، رمرت بذلك بعد التحقل من واود االرتباط .

 الفصل الخامس

 في نقل الدعو  وتعيين المراع

ا إذا تعذر تألي  ( : يجوز نقل الدعو  من المحكمة التي تنظر ا إلى محكمة رخر  مماثلة له77ماد  )

المحكمة ألسباب قانونية بناًء على طلب راد الخصوم رو بطلب من النيابة العامة إذا كان في 

نظر الدعو  رمامها ما يُخشى مع  اإلخالر باألمن وتقرر الدائمر  المختصة بالمحكمة العليا 

 نقل الدعو  وتعيين المحكمة المختصة إذا تحققت المصلحة .

 الباب الثالث

 الدعاو  وسير ا في

 الفصل األور

 في رفع الدعاو 

( : ترفع الدعو  شفا اً رو بإدعاء مكتوب على عريضة من رصور بقدر عدد  الجهات التي 72ماد  )

يحصل فيها اإلعالن وصور بقدر عدد الخصوم ، ويجب رن تتضمن العريضة البيانات 

 -اآلتية:

 اسم المدعي ولقب  ومهنت  وموطن   - 9 

اسم المدعى علي  ولقب  ومهنت  وموطن  ، فإن لم يكن ل  موطن معلوم فآخر موطن  - 8 

 كان ل .

 تاري  تقديم العريضة . - 4 

 اسم المحكمة التي ترفع رمامها الدعو  - 3 

 بيان موطن مختار للمدعي في البلد  التي بها مقر المحكمة إن لم يكن ل  موطن فيها .  - 5 

بياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعو  وردلتها إاماالً وطلبات المدعي محدد   - 6 

 نوعها وصفتها و ل يطلبها بصفة مستعجلة رم عادية وترفل بها المستندات بحافظة .

توقيع المدعي رو وكيل  ، مع ذكر تاري  الوكالة والجهة التي صدقت عليها، وتودع  -7 

اق في مل  خاص وتسلم للكاتب المختص، وإذا كانت العريضة وما معها من رور

الدعو  قد رفعت شفا اً فعلى الكاتب المختص إثبات البيانات المتقدمة اسبما يمليها 

المدعي في عريضة تودع في مل  الدعو  ويوقع عليها المدعي رو وكيل  ، وعلى 

وبة والعدد الكاتب المختص مرااعة األوراق للتأكد من استيفائها للبيانات المطل

المطلوب ثم يعطيها رقماً بترتيب ورود ا وتقيد ا في سجل المحكمة ويحدد لها السة 

بحسب ما يقرره رئيس المحكمة ويثبت رقم الدعو  وتاري  الجلسة على اصل 

عريضة اإلدعاء وظا ر المل  ثم يسلم اصل العريضة وصور ا لمقدمها إلعالنها 

فظ بصور  منها في المل  بعد ختم اميع بنفس  رو بواسطة قلم المحضرين ويحت

 األوراق بختم المحكمة .



(: على كاتب الجلسة إعداد مل  خاص لحفظ قضايا الجلسة الجديد  والمؤالة بحسب تاري  71ماد  )

الورود رو التأايل ويعطي للقضايا ررقاماً متتابعة بحسب ذلك يعد على رساسها ادور قضايا 

 يضة بعد اإلعالن يرفق  بمل  الدعو  الخاص .الجلسة ، وعند ورود اصل العر

(: يجب على المدعى علي  عند إعالن  بعريضة اإلدعاء الرد عليها شفا اً رو كتابة، ورن يقدم 21ماد  )

عريضة الرد في الجلسة المحدد  ، فإذا قدم الرد شفا اً رثبت  الكاتب في محضر يوقع  

 المدعى علي  ويرفل بمل  الدعو  .

: على كل كاتب يتسلم من الخصوم مستندات رو روراق، رن يعطيهم اإليصار الالزم ورن (29ماد  )

 يثبت األوراق المسلمة إلي  على المل  .

 الفصل الثاني

 في الحضور والغياب

(: يحضر الخصم رو وكيل  رو كال ما معاً إلى المحكمة في التاري  المحدد لنظر الدعو  في 28ماد  )

اً ،ويرقب الخصوم المنادا  على رسمائهم ويمثلون عند ذلك رمام  يئة الساعة الثامنة صباا

 المحكممة .

(: مع مراعا  المواعيد المذكور  في الفصل الثالث من الباب التمهيدي ، يكون ميعاد 24ماد  )

 الحضور كما يأتي :

 ساعة . 83رمام المحكمة اإلبتدائية ثالثة ريام ، يجوز إنقاص  إلى  - 9

 حكمة اإلستئناف عشر  ريام ،يجوز إنقاص  إلى ثالثة ريام .رمام م - 8

 رمام المحكمة العليا خمسة عشر يوماً، يجوز إنقاص  إلى ثالثة ريام . - 4

في القضايا المستعجلة رربع وعشرون ساعة ، يجوز إنقاصها من ساعة إلى ساعة ،  - 3

، ويشترط إعالن  ويكون إنقاص الميعاد بأمر من رئيس المحكمة مع تحقل المصلحة

 األمر للخصم.

( : إذا لم يحضر الخصوم يوم الجلسة عند النداء عليهم قررت المحكمة إرااء نظر ا آلخر 23ماد  )

 الجلسة فإذا لم يحضر منهم راد قررت استبعاد م من ادور العمل.

ر العمل (: إذا لم يحضر المَدعي واضر المدعى علي  واده وطلب استبعاد الدعو  من ادو25ماد  )

قررت المحكمة ذلك، رما إذا قدم المدعى علي  طلبات على المدعي رالت المحكمة نظر 

 الدعو  مع  إعالن خصم  بطلبات  .

(: إذا اضر المدعي ولم يحضر المَدعى علي  رغم إعالن  إعالناً صحيحاً رمرت المحكمة 26ماد  )

صحيحاً للمر  الثانية رمرت المحكمة بإعالن  مر ً رخر  ، فإذا لم يحضر بعد إعالن  إعالناً 

باستدعائ  بواسطة الشرطة القضائية مع توقيع غرامة مناسبة علي  ، فإذا ثبت غياب  رو 

فراره نصبت منصوباً عن  من رقارب  رو رصهاره اتى الدراة الثالثة إن رمكن ، وإال فمن 

نصوب الذي يعتبر نائباً المحامين ، وإال فمن تراه المحكمة ، وتنظر الدعو  في موااهة الم

عن المَدعى علي  ، ويكون للمنصوب الراوع على المدعى علي  بأاره الذي تقدره 

المحكمة بناًء على طلب  ، وإذا اضر الخصم رثناء نظر الدعو  نظرت في موااهت  ول  

 ال الدفاع وينحى المنصوب إال رن يقره الخصم وكيالً عن .



 الفصل الثالث

 صومةفي التوكيل في الخ

(: مع مراعا  ما ينص علي  قانون المحاما  يقبل وكيالً عن الخصم المحامون واألزواج 27ماد  )

واألقارب واألصهار إلى الدراة الثالثة وتثبت الوكالة بصك رسمي معتمد رو بإقرار الموكل 

 رمام المحكمة إذا كان ااضراً ويثبت ذلك في محضر الجلسة.

معتبراً في إعالن األوراق الالزمة لسير الدعو  في دراة التقاضي  (: يكون موطن الوكيل22ماد  )

الموكل فيها بمجرد صدور التوكيل وعلى الخصم الذي ال يكون ل  موطن وال وكيل في البلد 

 التي بها مقر المحكمة رن يعين ل  محالً في  .

ات الالزمة لرفع الدعو  (: التوكيل بالخصومة يخور الوكيل سلطة القيام باألعمار واإلاراء21ماد  )

ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ اإلاراءات التحفظية إلى رن يصدر الحكم في موضوعها في 

دراة التقاضي الموكل فيها رو إعالن الحكم ، وذلك بغير إخالر بما يواب القانون في  

 توكيالً خاصاً .

الحل المَدعى ب  وال التنازر عن  (: ال يصح لغير الوكيل المفوض بتفويض خاص اإلقرار ب11ماد  )

وال الصلح وال التحكيم في  وال قبور اليمين وال توايهها وال رد ا وال التنازر عن 

الخصومة رو عن الحكم رو عن الطعن في  رو عن التأمينات مع بقاء الدين رو اإلدعاء 

و رداء الحل بالتزوير رو رد القاضي من نظر الدعو  رو مخاصمة رو رد العدر رو الخبير ر

المًدعى ب  رو عرض  على الخصم عرضاً فعلياً رو قبور األداء رو العرض من الخصم رو ري 

 تصرف آخر ينص في القانون على واوب توكيل خاص. 

 (: إذا تعدد الوكالء ااز لكل منهم االنفراد ما لم يكن ممنوعاً بنص في التوكيل .19ماد  )

 رن ينيب عن  غيره من المحامين إذا رذن ل  الموكل . (: يجوز للمحامى18ماد  )

(: كل ما يقرره الوكيل في اضور موكل  يعتبر صادراً من الموكل إال إذا نفاه الموكل رثناء 14ماد  )

 الجلسة، وعلى القاضي رن ينب  الموكل إلى ذلك ويثبت التنبي  في محضر الجلسة .

رط رن يبلغ موكل  وال يجوز ل  ذلك في وقت غير الئل وال ( : للمحامي رن يعتزر الوكالة بش13ماد  )

يحور اعتزار الوكيل رو عزل  دون سير اإلاراءات في موااهت  إالَّ إذا رعلن الخصم بتعيين 

 بدلم  رو بعزم الموكل في مباشر  الدعو  بنفس  .

رعضاء النيابة  (: ال يجوز ألاد القضا  رو مساعديهم وال النائب العام وال ري عضو من15ماد  )

العامة رو راار الجيش واألمن وال ألاد العاملين بالمحاكم ووزار  العدر رن يكون وكيالً رو 

منصوباً عن الخصوم في الحضور رو المرافعة في الدعو  مشافهةً رو بالكتابة رو باإلفتاء 

عاً وقانوناً رو رمام ري محكمة كانت إالَّ رن يكون ذلك عَمن لهم الوالية رو الوصاية عليهم شر

زوااتهم رو رصولهم رو فروعهم وكل عمل يتم على خالف ذلك يكون باطالً فضالً عن 

 المحاكمة التأديبية.

 الفصل الرابع

 في تدخل النيابة العامة في الدعو 



(: للنيابة العامة رفع الدعو  رو التدخل فيها في الحاالت التي ينص عليها القانون ويكون 16ماد  )

لخصوم من اقوق ، وللنيابة العامة رفع الدعو  رو التدخل في الدعو  الخاصة لها ما ل

بالقصار إذا لم يكن لهم وصي رو ولي ومن في اكمهم والغائبين والمفقودين ودعاو  

 الحسبة األخر  .

( : يكون تدخل النيابة العامة إما بحضور من يمثلها في الجلسة وإبداء رريها شفوياً في 17ماد  )

  رو بكتابة مذكر  برريها فيها بعد اإلطالع على روراقها رو بالطريقتين معاً وتمنح الدعو

المحكمة ميعاداً مناسباً وتأمر بإرسار مل  الدعو  إليها لكتابة مذكر  برريها إذا ررت 

 المحكمة ذلك .

 

 الباب الرابع

 في تنحي القضا  ورعضاء النيابة

 الفصل األور

 التنحي الواوبي

يكون القاضي رو عضو النيابة ممنوعاً من نظر الدعو  ويجب علي  التنحي عن نظر ا  (:12ماد  )

 -من تلقاء نفس  ولو لم يطلب الخصوم ذلك في األاوار اآلتية :

 إذا كان قريباً رو صهراً ألاد الخصوم إلى الدراة الرابعة . - 9

ئمة رمام القضاء مع راد إذا كان ل  رو لزوات  رو ألاد روالده رو راد ربوي  خصومة قا - 8

 الخصوم في الدعو  رو زوات  رو راد روالده رو راد ربوي  .

إذا كان وكيالً ألاد الخصوم في رعمال  الخصوصية رو ممثالً قانونياً لم  رو مظنوناً  - 4

وراثت  ل  رو كانت ل  صلة قرابة ومصا ر  للدراة الرابعة بالممثل القانوني لم  وبأاد 

ار  الشركة المخاصمة رو بأاد مديريها رو كان لهذا العضو رو المدير رعضاء مجلس إد

 مصلحة شخصية في الدعو  .

إذا كان ل  رو لزوات  رو ألاد رقارب  رو رصهاره على عمود النسب رو لمن يكون  و  -3

 وكيالً عن  رو ممثالً قانونياً ل  مصلحة في الدعو  القائمة .

و ترافع فيها عن راد الخصوم رو كتب فيها ولو كان قبل إذا كان قد رفتى في الدعو  ر -5

اشتغال  بالقضاء ، رو كان قد سبل ل  نظر ا قاضياً واكم فيها في دراة ردنى رو نظر ا 

 خبيراً رو محكماً وربد  رري  فيها رو رد  شهاد  فيها قبل عمل  بالقضاء .

 اوار المبينة في الماد  السابقة .( : يقع باطالً عمل القاضي رو عضو النيابة في األ11ماد  )

 الفصل الثاني

 في رد القضا  ورعضاء النيابة

 

(: في غير األاوار المبينة في الفصل السابل ، يجموز للخصوم طلب رد القاضي رو عضو 911ماد  )

 النيابة العامة من نظر الدعو  لألسباب اآلتية :



الدعو  رو زوات  بعد قيام إذا ادث لم  رو لزوات  خصومة مع راد الخصوم في  -9

 الدعو  المطرواة على القاضي ما لم تكن قد رقيمت بقصد منع  من نظر الدعو .

إذا كان لمطلقت  التي ل  منها ولٌد رو ألاد رقارب  رو رصهاره على عمود النسب خصومة  -8

قائمة رمام القضاء مع راد الخصوم في الدعو  رو زوات  ما لم تكن  ذه الخصومة قد 

 قيمت بعد قيام الدعو  المطرواة على القاضي بقصد منع  من نظر ا.ر

 إذا كان راد الخصوم خادماً ل  . -4

إذا كان بين  وبين راد الخصوم عداو  رو مود  يراح معها عدم استطاعت  الحكم بغير   -3

 ميل .

خبر المحكمة في (: للقاضي من تلقاء نفس  في األاوار المبينة في الماد  السابقة رن ي919ماد  )

غرفة المداولة رو رئيس محكمة االستئناف بالنسبة لقضا  المحاكم اإلبتدائية بالسبب لإلذن 

ل  بالتنحي ، وعلى المحكمة رو رئيس محكمة االستئناف اإلذن للقاضي بالتنحي وإثبات ذلك 

في محضر يوقع  رئيس المحكمة مع القاضي ويقوم رقدم رعضاء الشعبة مقام رئيس 

 كمة إذا كان األمر متعلقاً ب  .المح

(: يجوز للقاضي إذا استشعر الحرج في نظر الدعو  ألي سبب آخر رن يعرض األمر على 918ماد  )

رئيس المحكمة االبتدائية رو رئيس محكمة االستئناف على اسب األاوار إلقمراره على 

ر في نظر ا ويثبت التنحي عن نظر ا إذا كان السبب واضحاً ومعقوالً رو رمره باالستمرا

 ذلك في محضر الجلسة على النحو المبين في الماد  السابقة .

 الفصل الثالث

 في إاراءات الرد

( : إذا كان الرد واقعاً بحل قاضي الس رور مر  لسماع الدعو  بحضور الخصوم ااز 914ماد  )

المحكمة  طلب الرد بمذكر  تُسلم لكاتب الجلسة ، ويكون طلب الرد بتقرير يسلم إلدار 

تبين في  رسباب الرد ، وعلى طالب الرد إبداء الطلب في اليوم نفس  الذي علم في  

بجلوس القاضي للنظر في الدعو  رو نشأ في  سبب الرد إذا كان قد طرر بعد رفع الدعو  

 رو في اليوم التالي ، وإال ال ال ل  في الرد .

مشكلة من ثالثة قضا  على األقل إذا كان القاضي  ( : تنظر في طلب الرد محكمة اإلستئناف913ماد  )

 المطلوب منع  قاضياً في محكمة إبتدائية رو رئيساً رو عضواً في محكمة اإلستئناف .

(:إذا طلب رد اميع قضا  اإلستئناف والمحاكم اإلبتدائية التابعة لها رو بعضهم بحيث ال 915ماد  )

رايل الطلب وإاابات القضا  علي  إلى  يبقى من عدد م ما يكفي للحكم في طلب الرد ،

المحكمة العليا ، فإذا قضت بقبول  راالت الدعو  للحكم في موضوعها على رقرب محكمة 

بالنسبة للمحكمة التي تنظر الدعو  ، وإذا طلب رد راد قضا  المحكمة العليا اكمت في  ذا 

ال يقبل رد اميع قضا  الطلب دائر  غير الدائر  التي يكون  ذا القاضي عضواً فيها ، و

المحكمة العليا رو بعضهم بحيث ال يبقى من عدد م ما يكفي للحكم في طلب الرد رو في 

 موضوع الدعو  عند قبور طلب الرد . 



( :تُتبع القواعد واإلاراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة إذا كان طرفاً منضماً لسبب من 916ماد  )

 األسباب المنصوص عليها .

(: يجب رفع طلب الرد إلى رئيس المحكمة خالر رربع وعشرون ساعة، وعلى الرئيس رن 917)ماد  

يطلع القاضي المطلوب رده على طلب الرد فوراً وعلى القاضي المطلوب رده رن يجيب 

كتابة عن وقائع الرد ورسباب  خالر األيام الثالثة التالية لتبليغ  وإذا كانت األسباب تصح 

رف بها القاضي في إاابت  رو لم يجب في الميعاد اصدر رئيس المحكمة مبرراً للرد واعت

قراراً بقبور طلب الرد وتنحية القاضي عن نظر الدعو  ، رما إذا رنكر القاضي تتولى 

المحكمة في اليوم التالي نظر طلب الرد، وعليها رن تقوم بتحقيق  في غرفة المداولة ورن 

لقاضي عند االقتضاء ، ثم تصدر الحكم وتتلوه مع تستمع ألقوار طالب الرد ومالاظات ا

رسباب  في السة علنية وال يجوز في تحقيل طلب الرد استجممواب القاضي وال تواي  

 اليمين إلي ، ويكون الحكم في طلب الرد نهائياً.

(: تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد رو سقوط الحل في  رو عدم قبول  علمى الطالب 912ماد  )

ال تقل عن رل  لاير وال تزيد عن خمسة آالف لاير رو الحبس ممد  ال تقل عن سبعة  بغرامة

ريام وال تزيد عن خمسة عشر يوماً ، وفي كل األاوار تتعدد الغرامة بتعدد القضا  المطلوب 

 رد م .

(: يترتب على تقديم طلب الرد وق  الدعو  األصلية إلى رن يحكم في  ، ومع ذلك يجوز 911ماد  )

ئيس المحكمة في اار االستعجار بناًء على طلب الخصم اآلخر ، انتداب قاضي بدالً ممن لر

طلب رده ، وإذا رفع القاضي المطلوب رده دعو  تعويض على طالب الرد رو قدم ضده 

 بالغاً لجهة االختصاص زالت صالايت  لنظر الدعو  وتعين رن يتنحى عن نظر ا .

 الباب الخامس

 ونظامهافي إاراءات الجلسة 

 الفصل األور

 في إاراءات الجلسة

(: تعقد الجلسات في مبنى المحكمة في القاعات المخصصة لها ، و يجوز لقاضي األمور 991ماد  )

 المستعجلة رن يعقد الساتها خارج المحكمة وفي ري وقت يحدده .

تب يحرر المحضر (: يجب رن يحضر في الجلسة ] واميع اإلاراءات المتعلقة باإلثبات [ كا999ماد  )

 ويوقع  مع رئيس الجلسة فإن غاب الكاتب كان لرئيس المحكمة ندب غيره .

 (: يحضر الجلسة اااب يقوم بالنداء على الخصوم وعدد كاف من الحراس للحراسة .998ماد  )

(: يعرض ادور الجلسة على رئيسها ويعلل من  صور  بلواة إعالنات المحكمة ويناد  994ماد  )

 يا بترتيب ورود ا في ادولها ، ما لم ير رئيس الجلسة غير ذلك للمصلحة.على القضا

( : تكون المرافعة علنية ما لم تقرر المحكمة من تلقاء نفسها رو بناًء على طلب الخصوم 993ماد  )

 1إارائها سراً محافظة على النظام العام رو مراعا  لآلداب العامة رو ارمة األسر 

كمة على من يتخل  من العاملين بها رو من الخصوم عن القيام بأي إاراء (: تحكم المح995ماد  )

من إاراءات المرافعة في الميعاد الذي اددت  بغرامة ال تقل عن عشر  رياالت وال تتجاوز 



ثالثمائة لاير ، ويكون ذلك بقرار من المحكمة ل  ما لألاكام من قو  تنفيذية وال يقبل الطعن 

كمة رن تتجاوز عن المحكوم علي  من الغرامة كلها رو بعضها إذا في  بمأي طريل ، وللمح

ربد  عذراً مقبوالً ، ويجوز للمحكمة بدالً من الحكم على المدعي بالغرامة رن تحكم بوق  

الدعو  مد  ال تتجاوز ثالثة اشهر وذلك بعد سماع رقوار المدعى علي  ، وإذا مضت مد  

محكمة ااز الحكم باستبعاد الدعو  من ادور العمل الوق  ولم ينفذ المدعي ما رمرت ب  ال

 ويكون تنفيذ راكام الغرامات المحكوم بها بعد إعالن المحكوم علي  بذلك .

(: ال يجوز تأايل الدعو  اكثر من مر  لسبب واامد يراع إلى راد الخصوم على رن ال 996ماد  )

 تتجاوز مد  التأايل ثالثة رسابيع .

كمة للخصوم بالكالم كالً في دوره ، ويجب االستماع إلى رقوار الخصوم اار (: تأذن المح997ماد  )

المرافعة ، وال يجوز مقاطعتهم إالَّ إذا خراوا عن موضوع الدعو  رو مقتضيات الدفاع 

فيها، ويكون المدعى علي  آخر من يتكلم ، وإذا كانت النيابة خصماً منضماً في الدعو  

 تكون آخر من يتكلم .

( : تقوم المحكمة بالسعي في إقناع الخصوم بالصلح وذلك قبل البدء في نظر الدعو ، وإذا 992ماد  )

تصالح الخصوم فعليهم رن يثبتوا ما تصالحوا علي  في محضر الجلسة ويحرروا ب  عقد 

صلح ويقدموه للمحكمة إللحاق  بمحضر الجلسة والتصديل علي  ، وعلى المحكمة رن 

 ل  في قو  السند الوااب النفاذ .تحكم في اميع األاوار بجع

(: في الجلسة المحدد  لنظر الدعو  تقبل المحكمة من الخصوم المستندات التي لم يسبل 991ماد  )

لهم تقديمها مرفقة بعريضة الدعو  والجواب عنها وتملي ما فيها على خصومهم ، وإذا 

واب عنها ، ويجيب كانت الدعو  مستوفي  شروط صحتها يسأر القاضي المَدعى علي  الج

على كل وقائعها إاابة خاصة بها مبيناً صرااةً ما ينكره وما يقرب  من غير إبهام ، وتحدد 

المحكمة ما رقر ب  الخصم وما رنكره وتكل  المدعي إثبات ما رنكره من الدعو  وتسمع 

 ردلت  وشهوده.

ما رنكره رو لم يثبت  وطلب  (:  إذا اعترف المَدعى علي  رو رنكر رو سكت ورثبت المدعي981ماد  )

يمين المَدعى علي  ونكل عنها قٌضى للمدعي ، وإن عجز المدعممى عمن إثبات دعواه رو 

 اعتُبر عاازاً رو لم يطلب يمين المَدعى علي  رو طلبها والفها ُاكم برفض الدعو  .

ل  وردلت  والوا  (: إذا دفع المدعى علي  الدعو  بدفع واب علي  رن يبين وقائع  وراوا989ماد  )

الشرعي الذي يستند إلي  وعلى المحكمة رن ترائ السير في الدعو  ، وتسير في الدفع 

 على نحو ما يسير في الدعو  األصلية .

(: إذا طلب الخصم راالً لتقديم مستنٍد ل  تأثير في الدعو  رو الرد على مستند قدم في 988ماد  )

إاضار م رَالت المحكمة الدعو  تمكيناً ل  في الجلسة رو إلعالن شهود لم يتمكن من 

 ذلك مد  ترا ا .

(: إذا تخل  المدعى علي  عن تنفيذ ما تأالت الدعو  بسبب  للمر  الثانية وطلب التأايل 984ماد  )

اكمت علي  المحكمة بغرامة مناسبة للمدعي كتعويض ، ويجوز رن يحكم علي  ريضاً 

العامة ازاًء على تعطيل المحكمة ويجوز رن تتكرر  بغرامة في ادود مائتي لاير للخزانة

الغرامة كلما تكرر طلب التأايل على رن  للمحكمة بعد التأايل مرتين لنفس السبب رن ال 



تأب  بطلب المَدعى علي  إذا استشعرت عدم اديت  وطلب المدعي االستمرار في نظر 

 الدعو  . 

مد  ال تزيد عن سنة للتمكن من الحصور على (: للخصوم رن يتفقوا على وق  الدعو  983ماد  )

دليل تعذر تقديم ، وللمحكمة إذا قٌدمت رسباباً مقنعة رن تقرر وق  الدعو  للمد  التي 

 ترا ا مناسبةً.

(: تقرر المحكمة قفل باب المرافعة في الدعو  وتحجز ا للحكم في نفس الجلسة في 985ماد )

 األاوار التالية:

 لى ذلك ووقعوا على محضر الجلسة بما يفيد .إذا اتفل الخصوم ع  -9

إذا ررت المحكمة رن ما قدم من ردلة كاٍف إلصدار الحكم في الدعو  وان اعتراض   -8

الخصوم غير ذي ادو  ، وعليها رن تبين في اكمها األسباب التي دعتها إلى تقرير 

ذلك رغم معارضة الخصوم رو راد م وتسلم لكل من الخصوم صور  من محضر 

 الجلسات بناًء على طلب الخصم .

( : القرار الصادر باستبعاد الدعو  من ادور العمل يترتب علي  تحمل المدعي مصاريفها 986ماد  )

 وال يعود إليها إال بعد إعالن بتجديد السير فيها .

 الفصل الثاني

 في نمظام الجلسمات

و و الذي يتولى تواي  األسئلة  (: ضبط الجلسة وإدارتها وافظ نظامها منوط برئيسها،987ماد  )

للخصوم والشهود ، وإذا رغب راد األعضاء في تواي  سؤار رو مالاظة رسّر ل  بذلك 

 ليتولى  و تواي  السؤار .

(: لرئيس الجلسة رن يخرج من قاعتها من يخل بنظامها فإن لم يمتثل رو تماد  كان 982ماد  )

حبس  رربع وعشرين ساعة ، وإذا وقع للمحكمة رن تحكم علي  بغرامة مائة لاير رو ب

اإلخالر ممن يؤدون وظيفة بالمحكمة كان لرئيس المحكمة تقرير الجزاء التأديبي عليهم 

وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة إذا قبلت عذر المحكوم علي  رن تراع عن الحكم 

 الصادر منها بناًء على الفقرتين السابقتين .

أمر بإسقاط ومحو العبارات الجاراة والمخالفة للنظام العام رو لآلداب (: للمحكمة رن ت981ماد  )

العامة ولو من تلقاء نفسها ، وذلك من محضر الجلسة واألوراق والمذكرات األخر  ، 

 بقرار تصدره بذلك يثبت في محضر الجلسة .

ها رثناء انعقاد (: إذا وقع تعد  على  يئة المحكمة رو راد رعضائها رو رامد العاملين ب941ماد  )

الجلسة ااكمت المحكمة المعتد  واكمت علي  في الحار بالعقوبة المقرر  قانوناً ، ولها 

 رن تحاكم شا د الزور وتحكم علي  بالعقوبة المقرر  قانوناً .

(: إذا وقعت في الجلسة اريمة رو في مبنى المحكمة رو سااتها غير ما ذكر في الماد  949ماد  )

المحكمة بتحرير محضر ضبط لها يكون اجة بما ااء في ، واتخذت  السابقة ، رمرت

اإلاراءات التحفظية بما فيها القبض على المتهم وسجن  ااتياطياً ثم تحيل الواقعة على 

 الجهة المختصة التخاذ اإلاراءات فيها .



يكون نهائياً  (:   الحكم الذي يصدر من المحكمة بالغرامة رو الحبس لإلخالر بنظام الجلسة948ماد  )

ونافذاً في الحار والحكم الذي يصدر في اريمة التعدي رو شهاد  الزور يكون نافذاً ولو 

 مع استئناف  . 

 الباب السادس

 في الدفع واإلدخار والطلبات العارضة والتدخل

 الفصل األور

 في الدفممممع

المدِعي في االدعاء القائم رو  (:  الدفع دعو  يبديها المّدَعى علي  لو ثبتت لبطلت دعممو 944ماد  )

 في الحل المدَعى بممم  .

(:   يسقط الحل في الدفع بعدم االختصاص المكاني وفي الدفع بطلب إاالة الدعو  إلى 943ماد  )

محكمة رخر  لقيام نفس النزاع رمامها رو الرتباطها بدعو  رخر  مرفوعة رمامها وفي 

إذا لم تُبد  ذه الدفوع اميعها رو ما يراد إبداؤه الدفع ببطالن روراق اإلعالن واالستدعاء 

منها دفعة وااد  قبل الدخور في الدفوع التي تقع مرتبتها الطبيعية بعد ا رو في موضوع 

الدعو  ، ويجب إبداء اميع الواوه التي بُنِي عليها الدفع المتعلل باإلاراءات معاً وإال 

منها استقالالً بقرار مسبب ما لم تأمر  سقط الحل فيما لم يبد منها ، ويحكم في كل دفع

 المحكمة بضم  للموضوع وعليها اينئٍذ رن تبين ما اكمت ب  في كل منها على اد . 

(:   إذا اضر المعلن إلي  في الجلسة رو رودع مذكر  بدفاع  زار بطالن استدعاء الخصم 945ماد  )

الناشئ عن عيٍب في  في الدعو  رو إعالنها إلي  وبطالن روراق التكلي  بالحضور

اإلعالن وفي بيان المحكمة رو تاري  الجلسة وسقط الحل في الدفع بأي منها ويسقط 

 الدفع بعدم االختصاص المكاني بتقديم الكالم في الدفع بشيء مما ُذكر . 

( :   على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها المكاني رو النوعي رن تأمر بإاالة الدعو  946ماد  )

ها إلى المحكمة المختصة ورن تحدد الجلسة التي تنظر فيها رمامها وتلتزم المحكمة بحالت

 التي رايلت إليها الدعو  بنظر ا .

(:   إذا كان النزاع رو ما يرتبط ب  مطروااً رمام محكمتين مختصتين واب إبداء الدفع 947ماد  )

نت إاد  المحكمتين غير باإلاالة رمام المحكمة التي رفع إليها النزاع رخيراً وإذا كا

مختصة واب إبداء الدفع رمام المحكمة غير المختصة وعلى المحكمة رن تحدد للدعو  

رمام المحكمة األخر  نفس الجلسة المحدد  بها لنظر ذات النزاع رو لنظر القضية 

 المرتبطة ب  .

 (:   يجوز في ري االة كانت عليها الدعو  إبداء الدفوع اآلتية :942ماد  )

 لدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعو  .ا -9

 الدفع بعدم صحة الدعو  إلغفار بعض وقائعها رو لفقدان شرط من شروطها . -8

الدفع بعدم تواهة  الةدعو  لكةون راةد المتةداعين لةيس خصةماً شةرعياً فيهةا رو لةيس  -4

 ر الً للخصومة .



قةائم علةى رسةاس رن  الدفع بزوار صفة المدَعى علي  وعلى المحكمة إذا تبين لهةا رنة  -3

تؤال نظةر الةدعو  إلعةالن ذي الصةفة وفةي  ةذه الحالةة يجةوز الحكةم علةى المةدِعي 

 بغرامة ال تتجاوز )مائة لاير( .

الةةدفع بعةةدم سةةماع الةةدعو  لمضةةي المةةد  مةةع اإلنكةةار للحةةل فةةي تلةةك المةةد  وتمكةةن  -5

 المدعي في رفعها وعدم قيام العذر الشرعي .

م مةا يكةذَّبها محضةاً ولغيةره مةن األاةوار المنصةوص الةدفع بعةدم سةماع الةدعو  لتقةد -6

 على عدم سماع الدعو  فيها قانوناً .

 الدفع بعدم قبور الطعون التي لها مواعيد لعدم تقديمها في مواعيد ا المحدد  لها . -7

 الدفع بعدم اواز نظر الدعو  لسبل الفصل فيها . -2

 ة من مراال الخصومة.وللمحكمة رن تحكم بما تقدم من تلقاء نفسها في رية مرال

(: يجوز إبداء الدفوع الموضوعية في ريةة االةة كانةت عليهةا الةدعو  وتحكةم بهةا المحكمةة 941ماد  )

من تلقاء نفسها في رية مرالة وصلت إليها الخصومة ، ويجوز إبةداؤ ا مةن غيةر المةدَعى 

 علي  إذا كان ضرر المدِعي يتعّد  إلي  .

 الفصل الثاني

  إدخار خصم في الدعو

(: للخصةةم رن يُةةدِخل فةةي الةةدعو  مةةن كةةان يصةةح اختصةةام  فيهةةا عنةةد رفعهةةا ، ويكةةون ذلةةك 931مةةاد  )

 باإلاراءات المعتاد  لرفع الدعو  قبل بدء الجلسة مع مراعا  مواعيد الحضور .

(: للمحكمةةة ولةةو مةةن تلقةةاء نفسةةها رن تةةأمر بإدخةةار مةةن تةةر  إدخالمةةم  لمصةةلحة العدالةةمة رو 939مةةاد  )

 قيقة ومن ذلك :إلظهار ا

 من كان خصماً في الدعو  في مرالة سابقة . -9

 من تربط  بأاد الخصوم رابطة تضامن رو التزام ال يقبل التجزئة . -8

وارث المةةةدعي رو المةةةدعى عليةةة  رو الشةةةريك علةةةى الشةةةيوع إذا كانةةةت الةةةدعو  متعلقةةةة  -4

 بالتركة قبل قسمتها رو بعد ا رو بالشيوع .

 الحل المدعى ب  إذا كان مصرااً بها .شركة التأمين المسؤولة عن  -3

من يحتمل رن يلحل بة  ضةرر مةن قيةام الةدعو  رو مةن الحكةم فيهةا إذا ظهةرت للمحكمةة  -5

دالئل اّدية على التواطؤ رو الغش رو التقصير من اانب الخصوم وتعيّن المحكمة ميعةاداً 

 للخصوم ال يجاوز ثالثة رسابيع . 

عةالن ملخةص وافةي مةن طلبةات الخصةوم إلةى ري شةخص تةر  (: يجوز للمحكمة رن تقةرر إ938ماد  )

 لمصلحة العدالة رو إلظهار الحقيقة رن يكون على علم بها .

(: يجب على المحكمة إاابةة طلةب الخصةوم تأايةل الةدعو  إلدخةار ضةامن فيهةا إذا كةان قةد 934ماد  )

واةب للضةمان ُكل  بالحضور خالر ثمانية ريام من تاري  إعالن  بالدعو  وقيام السبب الم

رو كانت الثمانيةة األيةام المةذكور  لةم تةنقض وفيمةا عةدا ذلةك يكةون التأايةل إلدخةار ضةامن 

 بنظر المحكمة .



(:  يقضةةى فةةي طلةةب الضةةمان وفةةي الةةدعو  األصةةلية بحكةةم وااةةد كلمةةا رمكةةن وإال فصةةلت 933مةةاد  )

 المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعو  األصلية .

مةرت المحكمةة بضةم طلةب الضةمان إلةى الةدعو  األصةلية يكةون الحكةم الصةادر علةى (: إذا ر935ماد  )

الضةةامن عنةةد االقتضةةاء اكمةةاً للمةةدعي األصةةلي ولةةو لةةم يكةةن قةةد واةة  إليةة  طلبةةات ويجةةوز 

لطالب الضمان رن يطلةب إخرااة  مةن الةدعو  بموافقةة الخصةم إذا لةم يكةن مطالبةاً بةالتزام 

 شخصي .

رن طلةةب الضةةمان ال رسةةاس لةة  اةةاز لهةةا الحكةةم علةةى مةةدعي الضةةممان  (: إذا ررت المحكمةةة936مةةاد  )

 بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعو  األصلية .

 

 الفصل الثالث

 في الطلبات العارضة والتدخل

(: تقةةدم الطلبةةات العارضةةة مةةن المةةدعي رو مةةن المةةدعى عليةة  بةةاإلاراءات المعتةةاد  لرفةةع 937مةةاد  )

 الجلسة بطلٍب مكتوب رو يقدم شفا اً في الجلسة في اضور الخصم .الدعو  قبل يوم 

 (: للمدعي رن يقدم من الطلبات العارضة ما يلي :932ماد  )

مةةا يتضةةمن تصةةحيح الطلةةب األصةةلي رو تعةةديل موضةةوع  لموااهةةة ظةةروف طةةررت رو   -9

 تبينت بعد رفع الدعو  .

 ال يقبل التجزئة . ما يكون مكمَّل للطلب األصلي رو مترتب علي  رو متصل ب  -8

ما يتضمن إضافات رو تغييراً في سبب الدعو  مع بقاء موضةوع الطلةب األصةلي علةى  -4

 اال  . 

 طلب األمر بإاراء تحفّظي رو مؤقت .  -3

 ما تأذن المحكمة بتقديم  مما يكون مرتبطاً بالطلب األصلي . -5

 (: للمدعى علي  رن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:931ماد  )

 المقاصة القضائية )المساقط ( .طلب  -9

 طلب الحكم ل  بالتعويضات عن ضرر لحل من الدعو  رو من إاراء فيها . -8

ري طلب يترتب علية  رن ال يحكةم للمةدعي بطلباتة  كلهةا رو بعضةها رو رن يحكةم لة  بهةا  -4

 مقيد ً بقيد لمصلحة المدعى علي  .

 ري طلب يكون متصل بالدعو  اتصاالً ال يقبل التجزئة . -3

 تأذن المحكمة بتقديم  مما يكون مرتبطاً بالدعو  . ما -5

(: يجوز لكل ذي مصلحة رن يتدخل في الدعو  منضماً ألاد الخصوم رو طالب الحكم لنفسة  951ماد  )

بطلب مرتبط بالدعو  وذلك بةاإلاراءات المعتةاد  لرفةع الةدعو  قبةل يةوم الجلسةة رو بطلةب 

ويثبت في محضةر ا وال يقبةل التةدخل بعةد  مكتوب رو شفا اً في الجلسة في اضور الخصوم

 إقفار باب المرافعة .



(: تحكم المحكمة على وا  السرعة في كل نزاع يتعلل بقبةور الطلبةات العارضةة رو التةدخل 959ماد  )

وال يترتب على الطلبات العارضة رو التدخل إرااء الحكم فةي الةدعو  األصةلية متةى تةوفرت 

كمة في موضوع الطلبات العارضة رو في طلبات التدخل مةع رسباب الحكم فيها ، وتحكم المح

الدعو  األصلية كلما رمكةن ذلةك ، وإال اسةتبقت الطلةب العةارض رو طلةب التةدخل للحكةم فية  

 بعد تحقيق  .

 الباب السابع

 في المسائل التي تعترض سير الخصومة

 الفصل األور

 في وق  الخصومة

اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مد ً ال تزيد على سةتة (: يجوز وق  الدعو  بناًء على 958ماد  )

رشةةهر مةةن تةةاري  إقةةرار المحكمةةة التفةةاقهم وال يكةةون لهةةذا الوقةة  رثةةر فةةي ري ميعةةاد يكةةون 

القانون قد ادده إلاراٍء ما ، وإذا لم تعجةل الةدعو  فةي الثمانيةة األيةام التاليةة لنهايةة األاةل 

 تاركاً استئناف  . رُعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأن 

(: في غير األاوار التي ينص فيها القانون على وق  الةدعو  واوبةاً رو اةوازاً يجةب علةى 954ماد  )

المحكمةةة رن تةةأمر بوقفهةةا كلمةةا ررت تعليةةل اكمهةةا فةةي موضةةوعها علةةى الفصةةل فةةي مسةةألٍة 

القةانون رخر  يتوق  عليها الحكم وبمجرد زوار سبب التوقة  تسةتأن  الةدعو  بقةو   ةذا 

 سير ا من النقطة التي وقفت عند ا ويكون للخصم تعجيلها .

 الفصل الثاني

 انقطاع الخصومة

(: إذا توفي راد الخصوم رو فقد ر لية الخصومة رو زالت صفت  في مباشرتها قبةل قفةل بةاب 953ماد  )

 المرافعةة فةةي الةدعو  انقطةةع سةير الخصةةومة وامتنةةع علةى المحكمةةة نظر ةا ، رمةةا إذا تةةوفي

الوكيل فةي الةدعو  رو انقطعةت وكالتة  فةال ينقطةع سةير ا وإنمةا يكةون للموكةل تعيةين وكيةل 

 بدل  وللمحكمة إذا قبلت عذر الخصم رن تمنح  راالً لذلك.

(: يترتب على انقطاع سير الخصومة وق  اميع المواعيد واإلاةراءات وبطةالن مةا يحصةل 955ماد  )

ر ا إذا اضةر الجلسةة التةي كانةت محةدد  لنظر ةا منها رثناء االنقطاع وتستأن  الدعو  سةي

وارث المتوفى رو من يقوم مقام من فقد ر لية الخصومة رو من مقةام مةن زالةت عنة  الصةفة 

 وباشر السير فيها .

 الفصل الثالث

 التنازر عن  الخصومة

 (: يجوز للمدعي التنةازر عةن الخصةومة فةي ريةة اةار تكةون عليهةا الةدعو  بإاةد  الطةرق956ماد  )

 اآلتية :

 رن يعلن خصم  بالتنازر قبل الجلسة المحدد  طبقاً لما  و مبين في باب اإلعالن .  -9

 رن يقرر ذلك في الجلسة في موااهة خصم  ويثبت ذلك في محضر ا. -8



رن يبدية  فةةي بيةةاٍن صةةريح فةةي مةةذكر  موقعةة منةة  رو مةةن وكيلةة  المةةأذون بةةذلك ويطلةةع  -4

 خصم  علي .

عن الحةل المةدعى بة  مةع تنازلمةم  عةن الخصةومة كةان للمةدعى  وإذا لم يتنازر الخصم       

علي  االعتراض على التنازر وطلب االستمرار في الةدعو  مةا لةم يبةد  ةو طلبةاً يترتةب 

 علي  عدم االستمرار فيها .

(:  يترتب على التنةازر إلغةاء اميةع إاةراءات الخصةومة بمةا فةي ذلةك رفةع الةدعو  ويحكةم 957ماد  )

لمصاري  وال يمس التنازر الحل المطالةب بة  إال إذا صةرح المتنةازر بةذلك على المتنازر با

 ، وإذا تنازر الخصم عن رية ورقة رو إاراء اعتبرت الورقة رو اإلاراء كأن لم يكن .

( : التنازر عن االستئناف يجعةل الحكةم االبتدائةمي نهائيةاً ، والتنةازر عةن الحكةم يعتبةر تنةازالً 952ماد  )

 ب  . عن الحل الثابت

 الفصل الرابع

 في الصلح في  الخصومة

(: يجوز للخصوم في رية االة تكةون عليهةا الةدعو  رن يتصةالحوا فيهةا ويقةدموا مةا اتفقةوا 951ماد  )

علي  مكتوباً وموقعاً علي  منهم رو من وكالئهم المفوضين بالصلح، وتقةرر المحكمةة إلحاقة  

بمقتضاه ، ويجب على الخصوم تقديم عقةد  بمحضر الجلسة رو اعتباره في قو  الحكم للتنفيذ

 الصلح بأنفسهم في الجلسة رو بوكالئهم المفوضين بالصلح.

 الفصل الخامس

 سقوط  الخصومة

(: إذا توقةة  السةةير فةةي الةةدعو  بفعةةل المةةدعي رو امتناعةة  وانقضةةت سةةنة مةةن تةةاري  رخةةر 961مةةاد  )

اةاالت االنقطةاع المتعلقةة إاراء صحيح فيها سقطت الخصومة وال تسري مةد  السةقوط فةي 

بالمدعي إال من تاري  إعالن من قام مقام  بواود الخصومة المتردد  بين الطرفين ويتقةرر 

السقوط بحكةم بنةاًء علةى طلةب مةن الخصةم مواة  لجميةع المةدعين رو المسةتأنفين بالطريقةة 

بعةد  المعتاد  لرفع الدعو  رو في مةوااهتهم فةي الجلسةة عنةد اسةتئناف السةير فةي الةدعو 

 انقضاء ميعاد سقوط الخصومة فيها .

(: إذا توق  سير الخصةومة لمةد  ثةالث سةنوات مةن بةالٍغ عاقةٍل لغيةر سةبب مواةب لةذلك در 969ماد  )

على رغبة المدعي عن الدعو  فتسقط الخصومة ويتحمل المدعي تكةالي  المحاكمةة ، وإذا 

 غرم  المدعى علي  .عاد للمطالبة بناًء على ما سبل رو بدعو  اديد  رُلزم بما 

 الباب الثامن

 في األاكممممممممممام

 الفصل األور

 إصدار الحكم وبيانات 

(: بعةةد رن تحجةةز المحكمةةة الةةدعو  للحكةةم رو القةةرار تتناولهةةا بالبحةةث والمداولةةة وتكةةون 968مةةاد  )

المداولة في األاكام سراً بةين القضةا  مجتمعةين ، وال يجةوز رن يشةترك فيهةا غيةر القضةا  

 ين سمعوا المرافعة وإال كان الحكم باطالً وال يجوز للقضا  إفشاء سر المداولة .الذ



(:  يجوز للمحكمة رثناء المداولة إعاد  فتح باب المرافعة بقةرار مسةبب إذا ررت واهةاً لةذلك 964ماد  )

من تلقاء نفسها وعليها اينئٍذ رن تعلةن رطةراف الخصةومة بالحضةور وتسةتوفي اإلاةراءات 

 صمين رو وكيليهما وإالَّ كان العمل بغير ذلك والحكم المترتب علي  باطالً. بحضور الخ

(:  بعةةد تمةةام المداولةةة وقبةل النطةةل بةةالحكم يجةةب رن تعةةد المحكمةة مسةةود  الحكةةم بخةةط راةةد 963مةاد  )

القضةةا  مشةةتملة علةةى األسةةباب التةةي بُنةةَي عليهةةا الحكةةم ثةةم المنطةةوق ورن يوقةةع القضةةا  

لى  ذه المسود  وتحفظ  ذه المسود  فةي ملة  الةدعو  وإال كةان المشتركون في الحكم ع

 الحكم باطالً وال تعطى من المسود  صور .

(:  تصدر األاكام بأغلبية اآلراء ، فإذا تشعبت اآلراء واب على الفريل األقل عدداً رو الةذي 965ماد  )

وذلةةك عنةةد رخةةذ يضةةم راةةدث القضةةا  رن ينضةةم إلةةى راةةد الةةرريين الصةةادرين رو األكثةةر عةةدداً 

 الرري مر ً ثانية . 

ينطل رئيس المحكمة بالحكم علناً بةتالو  منطوقة  واةده رو منطوقة  مةع األسةباب فةي  -9(:966ماد  )

اضةةور بةةاقي األعضةةاء وإذا اصةةل ألاةةد القضةةا  الةةذين اشةةتركوا فةةي سةةماع المرافعةةة 

محضةةر والمداولةةة عةةذر واةةب رن يكةةون موقعةةاً علةةى مسةةود  الحكةةم وان يبةةدي ذلةةك فةةي 

 تالوت . 

 ال يجوز اطالع الخصوم على مسود  الحكم قبل النطل بم  في السة المحكمة . -8

(: يجب على كاتب المحكمة رن يحرر نسخة الحكم األصةلية ورن يوقعهةا بعةد المرااعةة علةى 967ماد  )

 المسود  مع  يئة المحكمة .

(: يجب رن يشتمل الحكم علةى بيةان المحكمةة التةي رصةدرت  وتةاري  إصةداره ومكانة  ونةوع 962ماد  )

ورقةةم الةةدعو  التةةي صةةدر فيهةةا ورسةةماء القضةةا  الةةذين سةةمعوا المرافعةةة واشةةتركوا فةةي 

المداولةةة وتوقيعةةاتهم وعضةةو النيابةةة إن كةةان وطلباتةة  ورسةةماء الخصةةوم كاملةةة وصةةفاتهم 

لنزاع وردلة الخصةوم واججهةم ود فةوعهم وطلبةاتهم ثةم تةذكر وموطن كل منهم ومحصل ا

األسةباب واألسةانيد القانونيةة والمنطةوق وتوقيةع الكاتةب و يئةة المحكمةة ، وتعتبةر بيانةةات 

الحكم مكملة بعضها لبعض والعبر  بما ذكر في الحكم ال بمحضر الجلسة وإغفار بيةان مةن 

إلى التجهيل بالقضية التي صدر فيها الحكةم البيانات المذكور  رو النقص في  إذا كان يؤدي 

رو القضةةا  الةةذين اشةةتركوا فةةي سةةماع المرافعةةة والمداولةةة رو بطلةةب النيابةةمة رو بالخصةةوم 

 وكذلك القصور في الوقائع وعدم الرد على الدفاع الجو ري يجعل الحكم باطمالً .

قةرر ألاةد الخصةوم شةيئاً عنةد (: تسلم لكل من الخصوم نسخة من الحكم وإذا كان الحكةم قةد 961ماد  )

خصم  مما يقبل التنفيذ ب  على رموال  وكان تنفيذ ما اكم ب  اائزاً لنهائيةة الحكةم رو لكونة  

 معجالً تذيل النسخة المسلمة إلي  بالصيغة التنفيذية بعد رن تختم بختم المحكمة .

 (: تكون الصيغة التنفيذية كما يأتي :971ماد  )

اط بهةةا التنفيةةذ رن تبةةادر إليةة  متةةى طلةةب منهةةا وعلةةى السةةلطات يجةةب علةةى الجهةةة التةةي ينةة

 المختصة رن تعين على إارائ  ولممو باستعمار القو  متى طلب إليها ذلك .

(: ال يجوز تسليم صور  رخةر  مةن الحكةم مذيلةة بالصةيغة التنفيذيةة لةنفس الخصةم إال بةأمر 979ماد  )

دم لها باألوضةاع المعتةاد  لرفةع الةدعو  يصدر من المحكمة التي رصدرت  بناًء على طلب يق



وتأمر المحكمة بإعطائ  صةور  إذا ثبةت لهةا ضةياع الصةور  األولةى قبةل تنفيةذ مةا قضةى بة  

 الحكم وتبت المحكمة في الطلب على وا  السرعة .

 الفصل الثاني

 في المصاريممم 

دعو  ، ويةدخل فةي (: المصاري   ي كل ما يثبةت بواةٍ  رسةمي رن الخصةوم رنفقةوه فةي الة978ماد  )

ذلك رتعةاب المحةامين والخبةراء وال يةدخل فيهةا التعويضةات وال مةا قضةت بة  المحكمةة علةى 

 الخصوم من غرامات بسبب تعطيل الفصل في الدعو  وعدم االمتثار لقراراتها وروامر ا.

لحكةم (: يجب على المحكمة مةن تلقةاء نفسةها رن تحكةم بةإلزام المحكةوم علية  بالنفقةات فةي ا974ماد  )

الذي تنتهي بة  الخصةومة رمامهةا ، وإذا رخفةل كةٌل مةن الخصةمين فةي بعةض الطلبةات تقسةم 

المحكمة المصاري  بينهما بنسبة المحكةوم بة  علةى كةل منهمةا ، وإذا تعةدد المحكةوم علةيهم 

بالمصاري  رو المحكوم لهم بهةا قسةمت بالتسةاوي بينهةمم رو بحسةمب مةا تقةمرره المحكمةة ، 

 عليهم بالتضامن إال إذا كانوا متضامنين في رصل المحكوم ب . وال يلزم المحكوم

 (: إذا ُاكم بعدم قبممور التدخل فيحكم بالمصاري  الخاصة بطلب التدخل على المتدخل .973ماد  )

(: يجوز للمحكمة رن تحكم للخصم بنةاًء علةى طلبة  بغرامةة علةى خصةم  عةن كةل دعةو  رو 975ماد  )

يجةوز لهةا دون طلةب رن تحكةم علةى ذات الخصةم بةذات األسةباب دفاع يقصد ب  الكيد ، كمةا 

 بغرامة مناسبة للخزانة العامة وان تبين رسباب ذلك في اكمها .

(: تقدر مصاري  الةدعو  فةي الحكةم كلمةا رمكةن وإال قةّدر ا رئةيس المحكمةة التةي رصةدرت 976ماد  )

علةةى قائمةةة مفصةةلة الحكةةم بنةةاًء علةةى طلةةب المحكةةوم لةةم  بةةأمر علةةى خصةةم  يكةةون محتويةةاً 

 بالمصاري  المحكوم بها وال يخضع  ذا األمر للسقوط المقرر لألوامر على العرائض . 

(: يكون للصادر ضده األمةر الةتظلم منة  رمةمام المحكمةة بتقريةر علةى عريضةة تقةدم إلةى قلةم 977ماد  )

الةةتظلم فةةي كتةاب المحكمةةة فةةي خةةالر ثمانيةةة ريةةام مةةن تةةاري  إعالنةة  بةةاألمر وتنظةةر المحكمةةة 

اضةةور الخصةةوم بغرفةةة المشةةور  ويأخةةذ الحكةةم الصةةادر فةةي الةةتظلم اكةةم رصةةل  فةةي قبولةة  

 االستئناف .

 الفصل الثالث

 في تصحيح األاكام وتفسير ا

(: تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في اكمها من رخطاء مادية بحتة كتابية رو اسابية بقرار 972ماد  )

لةةى طلةةب راةد الخصةةوم مةةن غيةر مرافعةةة ويجةةري كاتةةب تصةدره مةةن تلقةةاء نفسةها رو بنةةاًء ع

 المحكمة  ذا التصحيح على صور  الحكم األصلمي ويوقع  و ورئيس الجلسة .

(: إذا تم التصحيح في غيبة الخصوم رو بنةاًء علةى طلةب راةد م فةي غيبةة اآلخةر بعةد تسةليم 971ماد  )

لمحكمةة رو الخصةم طالةب صمور من الحكممم لهم ، يعلن الغائةب مةنهم عةن طريةل قلةم كتةاب ا

التصحيح للحضور ومع  صور  الحكم الُمسلَّمة إلي  إلثبات التصةحيح عليهةا وتعتبةر صةور  

 الحكم التنفيذية غير صالحة للتنفيذ بها فيما يتعارض مع التصحيح .



(: يجةةةوز اسةةةتئناف القةةةرار الصةةةادر بالتصةةةحيح اسةةةتقالالً إذا تجةةةاوزت المحكمةةةمة الحمةةةمدود 921مةةةاد  )

( إذا كةةان الحكةةم قةةابالً لالسةةتئناف رصةةالً ، رمةةا القةةرار 972وص عليهةةا فةةي المةةاد  )المنصةة

 برفض التصحيح فال يجوز الطعن في  استقالالً.

للمحكمة بناًء على طلب الخصوم رن تفسةر مةا ُغِمةض فةي اكمهةا بقةرار تصةدرهُ بعةد  -(:  ر 929ماد  )

ألصةلية ويوقعة  الكاتةب و يئةة سماع رقوار الخصوم ويُثَبت القرار علةى نسةخة الحكةم ا

المحكمةةة ويؤشةةر بةة  علةةى الصةةور  المسةةلمة للخصةةوم ويكةةون قةةرار التفسةةير قةةابالً 

 لالستئناف إذا كان الحكم قابالً ل  رصالً .

إذا رغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية ، اةاز لصةااب المصةلحة مةن  -ب 

لمقةرر  لرفةع الةدعو  لنظةر  ةذا الخصوم استدعاء خصةم  للحضةور رمامهةا بةالطرق ا

 الطلب والحكم في  .

 الفصل الرابع

 في األوامر على العرائض

(: األوامر على العرائض  ي كةل مةا يصةدره رئةيس المحكمةة بنةاًء علةى طلةب الخصةوم مةن 928ماد  )

روامر وقتي  رو تحفظية ال تممس موضموع الحل وإن كانت تتعلل ب  رو بتنفيذه إذا كةان قةد 

 ب  . صدر اكم

(: يصدر األمةر علةى عريضةة إذا كةان طالبة  ُمِحقةاً فية  ويجةب رن تقةدم مةن العريضةة صةور 924ماد  )

بقدر عدد الخصوم ورن تشتمل على وقائع الطلةب ورسةانيده ويُبَةين فيهةا موطنةاً مختةاراً لة  

 في البلد  التي بها مقر المحكمة ويرفق  بالمستندات المؤيد  ل  . 

(: يصدر رئيس المحكمة رمره كتابةً على رصل الطلب في اليوم التةالي لتقديمة  علةى األكثةر، 923ماد  )

وال يلزم ذكر األسباب التي بُنَي عليها إال إذا كان مخالفةاً ألمةٍر سةبل صةدوره ، فيجةب عندئةٍذ 

   ِذكر األسباب التي اقتضت إصدار األمر المخال  وإال كان األمر الجديد باطمممالً.

 (: تسلم صور  األمر للطالب مؤِشراً عليها ب  في اليوم التالي لصدوره على األكثر .925ماد  )

(: لِمن صدر األمر ضده رو من ُرفَِض طلب  التظلم إلى مصدر األمر رو إلى المحكمة استقالالً 926ماد  )

لمةةم  ويحكةةم بتأييةةد رو تبعةةاً للةةدعو  األصةةلية بتقريةةر تُةةذكر فيةة  رسةةباب الةةتظلم وإال ُرفِةةَض قبو

 األمر رو تعديل  رو بإلغائ  ويكون الحكم قابالً للطعن في  باالستئناف طبقاً للقواعد المقرر .

(: يسةةقط األمةةر الصةةادر علةةى عريضةةة إذا لةةم يقةةدم للتنفيةةذ خةةمالر ثالثةةين يومةةاً مةةن تةةاري  927مةةاد  )

 صدار رمٍر اديمممد .صدوره إال ما اُستثنَي بنص خاص ، وال يمنع سقوط األمممر من است

 الباب التاسع

 روامر األداء ) الدفع والتسليم (

(: استثناًء من القواعد العامة تتبع األاكةام الةوارد  فةي  ةذا البةاب إذا كةان اةل الةدائن ثابتةاً 922ماد  )

بالكتابة واار األداء وكان المطالب ب  ديناً من النقود معةين المقةدار رو منقةوالً معينةاً بنوعة  

رقتصةر راوعة  ومقداره كما تتبع  ذه األاكام إذا كةان صةااب الحةل دائنةاً بورقةة تجاريةة و

علةةى السةةااب رو المحةةرر رو القابةةل رو الضةةامن االاتيةةاطي ألاةةد م فةةإذا رراد الراةةوع علةةى 

 غير م واب علي  اتباع القواعد العامة في رفع الدعو  .  



(: على الدائن رن يكل  المدين روالً بالوفاء في ميعةاد خمسةة عشةر يومةاً علةى األقةل ويكفةي 921ماد  )

اب بعلم الوصور فةإذا لةم يةتم الوفةاء يةتم اتخةاذ اإلاةراءات الستصةدار رن يكون التكلي  بكت

 رمر األداء وفقاً لألاكام المحممدد  في المواد التالية من  ذا الباب .

(: يقةةدم طلةةب إصةةدار األمةةر بةةاألداء إلةةى رئةةيس المحكمةةة المختصةةة بعريضةةة يقةةدمها الةةدائن 911مةةاد  )

كليةة  بالوفةةاء ويجةةب رن تحةةرر العريضةةة مةةن مرفقةةاً بهةةا سةةند الةةدين ومةةا يثبةةت اصةةور الت

نسةختين متطةابقتين ورن تشةةتمل علةى وقةائع الطلةةب ورسةانيده واسةم المةةدين كةامالً وموطنةة  

واسم الةدائن كةامالً وموطنة  فةإن لةم يكةن لة  مةوطن فةي دائةر  المحكمةة فمةوطن مختةار فةي 

 البلد  التي فيها مقر ا .

علةى إاةد  نسةختي العريضةة خةالر رسةبوع علةى األكثةر (: يصدر األمر من رئيس المحكمة 919ماد  )

( مةن  ةذا القمةمانون ورن يبةين بة  911من تاري  تقديمها مةع المرفقةات وفقةاً لةنص المةاد  )

المبلغ الوااب رداؤه من رصل وملحقةات رو مةا رمةر بأدائةم  مةن منقةور اسةب األاةوار وكةذا 

لبات  كلها رو بعضةها رفةض إصةدار النفقات وإذا رر  رئيس المحكمة رال يجيب الطالب إلى ط

األمر ويحدد السة لنظر الدعمو  رمام المحكمةة مةع تكلية  الطالةب بةإعالن خصةم  بهةا وال 

ل رفضاً لبعض الطلبات .  يعتبر رفض األمر بالنفاذ المعجَّ

(: تحفظ النسخة من العريضة الصادر عليها األمر وكذلك سند الدين بإدار  المحكمةة وتسةلم 918ماد  )

نسخة األخر  مؤشراً عليها باألمر ومختومة بخاتم المحكمة الةى الطالةب فةي اليةوم التةالي ال

لصةةدور األمةةر علةةى األكثةةر وعليةة  إعةةالن المةةدَعى عليةة  بهةةا وبةةاألمر الصةةادر ضةةده بةةاألداء 

لشخص  فإذا تعذر إعالن شةخص المةدَعى علية  رمةرت المحكمةة بنشةره فةي إاةد  الصةح  

ة ريام متتالية وتعتبر العريضة واألمر الصادر عليهةا بةاألداء كةأن لةم اليومية العامة لمد  ثالث

 تكن إذا لم يتم اإلعالن خالر ثالثة رشهر من تاري  صدور األمر .

(: يجوز للمدين التظلم من األمر إلى المحكمة المختصة خالر ثالثين يوماً من تةاري  إعالنة  914ماد  )

م تةم فية  النشةر ويةتم الةتظلم وفقةاً لألوضةاع المعتةاد  ب  شخصياً رو من اليوم التالي ألخر يو

لرفع الدعو  ويجب رن يكون التظلم مسبباً وإال كان باطالً ويعتبر المةتظلم فةي اكةم المةدعي 

وإذا تخلة  عةن الحضةور فةي الجلسةة األولةةى المحةدد  لنظةر الةتظلم تحكةم المحكمةة باعتبةةار 

 التظلم كأن لم يكن 

ستئناف من تاري  فوات ميعاد الةتظلم منة  رو مةن تةاري  اعتبةار الةتظلم كةأن (: يبدر ميعاد اال913ماد  )

 لم يكن ويسقط الحل في التظلم من األمر إذا طعن في  مباشر ً باالستئناف .

(: تسةةري علةةى روامةةر األداء وعلةةى الحكةةم الصةادر فةةي الةةتظلم منةة  األاكةةام الخاصةةة بالنفةةاذ 915مةاد  )

ل التي يبينها القانون  . المعجَّ

( اجز مةار مدينة  فةي األاةوار التةي يجةوز لة  فيهةا 919(:  إذا رراد الدائن في اكم الماد  )916ماد  )

ذلك يصدر رمر الحجز من القاضي المختص بإصدار رمر األداء وعلى الةمدائن خةالر ثمانيةة 

ريام من تاري  إخطار المدين بالحجز وبعزم  على استصدار رمر باألداء وبصحة إاةراءات 

جز رن يطلب من القاضي المذكور إصدار رمر األداء وإال اعتبر الحجز كأن لم يكن وفةي الح

االة التظلم من رمةر الحجةز لسةبب يتصةل بأصةل الحةل يمتنةع إصةدار األمةر بةاألداء وتحةدد 

 السة لنظر الدعو .



 الباب العاشر 

 في الطعن في األاكام 

 الفصل األور 

 قواعد عامممة 

 (: يكون الطعن في األاكام بطريل اإلستئناف والنقض والتماس إعاد  النظر .917ماد  )

(:  ال يجوز الطعن في األاكام إال من المحكوم عليهم ، وال يجوز مّمن قَبِل الحكم صرااةّ 912ماد  )

 رو ضمناً بقرائن قاطعة وال مّمن ُاِكم ل  بكل طلبات  .

تصدره المحكمة رثناء سير الدعو  وال تنتهي بها الخصومة إال بعد  (: ال يجوز الطعن فيما911ماد  )

صدور الحكم المنُهي للخصومة كلها فيما عدا ما تصدره المحكمة بوق  الدعو  رو في 

 االختصاص رو اإلاالة على محكمة رخر  رو القابلة للتنفيذ الجبري.

بالجلسة في اضور صااب الشأن  (: ميعاد الطعن ستون يوماً من تاري  صدور الحكم811ماد  )  

وإال فّمن تاري  تسلم  لصورت  الرسمية رو تاري  إعالن  إعالناً صحيحاً ويسقط الحل 

 في  بعدم مراعا  مواعيده وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها .

يباشر (: يق  ميعاد الطعن بموت المحكوم علي  رو بفقد ر ليت  للتقاضي رو بزوار صفة َمن 819ماد  )

الخصومة نيابة عن  ويزور الوق  بإعالن الحكم إلى من يقوم مقام المحكوم علي  

ويستأن  ما بَقى من الميعاد من تاري  اإلعالن ، مع إضافة مد  ثالثين يوماً لَوَرثة 

 المحكوم علي  على ما بقى من الميعاد .

طعن لورثت  املة في آخر موطن لم  (:  عند موت المحكوم لم  رثناء الميعاد يجوز إعالن ال818ماد  )

وبعد رفع الطعن وإعالن  على الوا  المتقدم يعاد اإلعالن لجميع الورثة بأسمائهم 

وصفاتهم ال رشخاصهم في موطن كل منهم رو لمن ينوب عن  كذلك ، ويجوز رفع الطعن 

ت صفت  وإعالن  في موطن  إذا فَقَد ر ليت  رو في موطن َمن يباشر الخصومة عن  إذا زال

رو توفى على رن يعاد إعالن  إلى من يقوم مقامة ويكون ذلك كل  قبل الجلسة المحدد  

 لنظر الطعن رو في الميعاد الذي تحدده المحكمة.

(: يرفع الطعن بعريضة تقدم إلى المحكمة التي رصدرت الحكم المطعون في  من صور  814ماد  )  

يشتمل على البيانات المتعلقة بأسمائهم منها للمحكمة وصور بعدد الخصوم ، ويجب رن 

ومهنهم وموطن كل منهم وعلى بيان الحكم المطعون في  ، وتاريخ  واألسباب التي بنُي 

عليها الطعن وطلبات الطاعن وتكلي  الخصم بالحضور رمام المحكمة ورن يوقع علي  من 

وكل ويعتبر الطعن الطاعن رو من وكيل  ، وتُرفَل المستندات المؤيد  ل  وسند توكيل الم

مرفوعاً من تاري  دفع الرسم المقرر رو من تاري  تقديم عريضت  في اار اإلعفاء من 

الرسوم ، وعلى المحكمة رن تؤشر بالطعن في ادور قيد القضية المطعون في اكمها ورن 

ترسل مل  الطعن في المل  االبتدائي وكل ما قدم من روراق إلى المحكمة المختصة بنظر 

في خالر ثالثة ريام، وعلى محكمة الطعن قيده يوم وصول  في ادور قيد القضايا الطعن 

 وإتخاذ إاراءات إعالن  للخصم في اليوم الثاني رو استدعائ  الستالم  .  



(: مع عدم اإلخالر بالمسؤولية التأديبية والجنائية تحكم المحكمة بغرامة ال تقل عن 813ماد  )

ائة لاير على من تخلّ  من العاملين بالمحاكم عن القيام خمسين لاير وال تزيد عن خمسم

 بأي إاراء من اإلاراءات المتعلقة بالمواعيد رو بغير ا .

(: ال يفيد الطعن إال من رفََع  وال يحتج ب  إال على َمن رفُِع علي  عدا األاكمام الخاصة 815ماد  )

 تفيد الضامن من  .بالطعون التي ترفعها النيابة وطعن المدين األصلي الذي يس

 الفصل الثاني 

 الطعن باإلستئناف والنقض 

 اإلستئناف -9

فيما عدا ما  (:  للخصوم رن يستأنفوا راكام المحاكم األبتدائية رمام محاكم األستئناف816ماد  )

رستُثنَي طبقاً لهذا القانون رو بنص قانوني آخر ويجوز استئناف األاكام الصادر  في 

 المواد المستعجلة رياً كانت المحكمة التي رصدرتها .

(:   يجوز للمستأن  ضده إذا مضى ميعاد اإلستئناف رو  إذا كان قد قَبِل الحكم قبل رفع 817ماد  )

رفع استئنافاً مقابالً بتقديم مذكر  مشتملة على رسباب إستئناف  اإلستئناف األصلي ، رن ي

قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاري  علم  باإلستئناف األصملي ، ويعتبر استئناف  

فرعياً تابعاً لإلستئناف األصلي واوداً وعدماً ، وإذا امتنع المحكوم ل  عن الرد على 

 حكمة اكمها . الطعن بعد إعالن  إعالناً صحيحاً تصدر الم

علي  رمام المحكمة االستئنافية من تلقاء نفسهما وطلباً  ( :  إذا اضر المستأن  والمستان 812ماد  )

سمماع خصومتهما ، سمعتهما المحكمة وفصلت فيها إن رمكن ، وإالَّ اددت لها السة 

رخر  ، وعلى قلم كتاب المحكمة رن يستوفي اإلاراءات الالزمة لقيد االستئناف كغير  

 من االستئنافات المسبوقة باإلعالن

تئناف الحكم الصادر في رصل الدعو  والمنهي للخصومة يترتب علية استئناف (:   اس811ماد  )

اميع األاكام والقرارات التي سبل صدور ا في القضية ، ما لم تكن قد استؤنفت رو قُبلت 

 (.  817صراامةّ مع مراعا  اكم الماد  )

 -تية :(:   يترتب على االستئناف إيقاف تنفيذ الحكم إال في األاوار اآل891ماد  )

إذا كان الحكم للمستأن  صادراً بالنفقة رو بأار  الرضاعة رو الحضانة رو المسكن  -9

 رو تسليم الصغير إلى رم  .

إذا كان الحكم صادراً في راوار مستوابة لالستعجار ويخشى من تأخير ا اصور  -8

 الضرر وكان مأموراً في  بالنفاذ المؤقت .

 ر .إذا قُدم االستئناف بعد الميعاد المقر -4

(:  يعيد االستئناف الدعو  إلى االتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأن  899ماد  )

بالنسبة لما رفع عن  اإلستئناف فقط ، وال يجوز للخصوم رن يقدموا طلبات بدعاو  

اديد  إال بطريل الدفع في الدعو  األصلية رو للدفوع المتجهة عليها وتحكم المحكمة من 

ا بعدم قبور  ذه الطلبات ويجب على المحكمة رن تعيد النظر في ما رفُع عن  تلقاء نفسه

اإلستئناف على رساس ما قدم من دفوع وردلة إلى محكمة رور دراة وعلى رساس ما يقدم 

إليها من دفوع وردلة وروا  دفاع اديد  وتحكم المحكمة إما بتأييد الحكم المستأن  رو 

القضية لمحكمة رور دراة للسير والفصل فيها وعليها رن بإلغائ  رو بتعديل  رو بإعاد  



تحكم في وص  الحكم بالنفاذ رو رفض  على وا  االستعجار دون انتظار للفصل في 

 الموضوع .

( إذا لم يحضر المستأن  في اليوم المحدد 955( ، )953(:  مع مراعا  اكم المادتين )898ماد  )

  كأن لم يكن ، وصار الحكم االبتدائي وااب لنظر رور السة رعتبرت المحكمة استئناف

التنفيذ إال إذا كان ميعاد اإلستئناف ال يزار قائماً رو قدم عذراً مقبوالً ، وفيما لم يقض ب  

القانون بنص في  يتبع في شأن رفع الدعاو  المستأنفة والسير فيها وفي اميع القواعد 

 األولى .   المتعلقة باألاكام ما  و مقرر رمام محكمة الدراة

(:  إذا رستؤن  رثناء السير في الدعو  اكم رو قرار مما يجوز إستئناف  قبل الحكم في 894ماد  )

رصل الدعو  ، فعلى محكمة اإلستئناف بعد الفصل في  رد القضية لمحكمة رور دراة 

للسير فيها ، إال إذا قررت إلغاء اكم صادر في اإلختصاص رو إاالة الدعو  على محكمة 

ر  وكانت القضية صالحة للفصل في موضوعها . ومما تقبل االستئناف فال ترد ا رخ

 ويتعين عليها الفصل فيها .

 النممممممقض -8

(:  يجوز للخصوم رن يطعنوا رمام المحكمة العليا في األاكام والقرارات الصادر  من محاكم 893ماد  )

باالستئناف ويرفع الطعن بعريضة  االستئناف ومن المحاكم االبتدائية التي ال تقبل الطعن

 يوقعها محاٍم مقبور رمام المحكمة العليا ، ويكون الطعن في األاوار اآلتيمممممة :

إذا كان الحكم المطعون في  مبنياً على مخالفة القانون رو خطأ في تطبيق  رو تأويل  رو لم  -

 يبين األساس القانوني الذي بُنَي علي  .

 رو بطالن في اإلاراءات رثَّر في الحكم .إذا وقع بطالن في الحكم  -

 إذا ُاكم بشيء لم يطلب  الخصوم رو بأكثر مما طلبوه. -

 إذا تعارض اكمان نهائيان في دعويين اتحد فيهما الخصوم والموضوع والسبب. -

(:  لرئيس مجلس القضاء األعلى بعد موافقة المجلس رن يطلب من رئيس المحكمة العليا 895ماد  )

في ري اكم نهائي ير  رن  يشتمل على رخطاء تضر بالعدر مع تبيين وا   إعاد  النظر

 الخطأ.

(:   ال يترتب على الطعن بالنقض وق  تنفيذ الحكم  وللمحكمة رن تأمر بوق  تنفيذه مؤقتاً 896ماد  )

إذا طُلب ذلك في صحيفة الطعن وِخي  من وقوع ضرر اسيم من التنفيذ يتعذر تدارك  

مة السة لنظر  ذا الطلب بناًء على صحيفة يعلنها الطاعن مع ويعين رئيس المحك

صحيفة الطعن لخصم  رو يتسلمها من  وتُبلغ بها النيابمة العامة وعندما تأمر المحكمة 

بوق  التنفيذ ينسحب رمر ا على اميع إاراءات  التي اُتِخذت من تاري  تقديم طلب وق  

فالة رو بما يضمن صيانة اقوق المطعون التنفيذ ، ويجوز للمحكمة رن تأممر بتقديم ك

 ضده ، ويلزم الطاعن بمصروفات طلب وق  التنفيذ إذا ُرفِض طلب  .

(:   يجب على الطاعن عند تقديم صحيفة الطعن رن يودع خزينة المحكمة كفالة بمبلغ رل  897ماد  )

الحكم صادراً  لاير إذا كان الحكم صادراً من محكمة استئناف وبمبلغ خمسمائة لاير إذا كان

من محكمة ابتدائية ويجزئ ما ذكر عند تعدد الطاعنين إذا قدموا طعنهم في صحيفة وااد  

 . 



(:  للمطعون ضده بالنقض رن يودع قلم كتاب المحكمة في مد  خمسة عشر يوماً من تاري  892ماد  )

خل في إعالن  بصحيفة الطعن مذكر  بدفاع  مشفوعة بما ير  تقديم  من مستندات رو يد

الطعن ري خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون في  لم يوا  إلي  الطعن وذلك 

بطريل إعالن  ب  ، كما رن للخصم رن يدخل نفس  في الطعن بإيداع مذكر  بدفاع  ، 

ولرافع الطعن في خالر خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور رن يودع مذكر  

تقديم  من مستندات وتقدم اميع مذكرات رطراف النزاع واوافظ برده مشفوعة بما ير  

 مستنداتهم من رصل وصور بعدد الخصوم .

(:  بعد انقضاء المواعيد السابقة ، يحيل رئيس المحكمة الطعن على دائر  فحص الطعون 891ماد  )

 وعليها رن تبحث الشروط الشكلية للطعن بما فيها الرسوم وقيام سبب  وتوايه  من ذي

صف  إلى ذي صف  ، فإذا ررت الطعن قد سقط رو بطلت إاراءات  رو لم يصدر من ر ل  رو 

( قررت عدم سماع  895،  893لم يقم على سبب من رسباب  المبينة في المادتين )

بقرار مواز التسبيب في محضر الجلسة ورلزمت الطاعن بالمصروفمات وصادرت الكفالة 

ى رئيس المحكمة ليحدد السة رمام الدائر  ، وعلى قلم وإذا قررت قبور الطعن ررسلت  إل

الكتاب إخطار الخصوم بها وإدرااها في ادور الجلسة الذي يتعين إعالن  على باب 

 القاعة قبل ميعاد ا بأسبوعين .

(:   تُصدر الدائر  المختصة اكمها في موضوع الطعن بغير مرافعة بعد تالو  تقرير 881ماد  )

ن والرد عليها واصر نقاط الخالف المتنازع فيها يعدهُ راد رعضاء بتلخيص رسباب الطع

الدائر  دون إبداء رري من  في النزاع ، وللمحكمة إذا ررت ضرور  للمرافعة الشفوية رن 

تسمع مرافعة الخصوم والنيابة العامة ، ولها رن ترخص لهما بإيداع مذكرات تكميلية في 

 ا.مواعيد تحدد ا إن لم تر ما يغني عنه

وال يجوز التمسك بغير األسباب التي اشتملت عليها صحيفة الطعن إال إذا كانت متعلقة 

 بالنظام العام فتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها في ري وقت .

(:   إذا ررت المحكمة رن منطوق الحمكم المطعون في  من ايث النتيجة موافل للشرع 889ماد  )

الحكم المطعون في  كل  رو بعض ، وإذا كان النقض والقانون رفضت الطعن وإال نقضت 

لمخالفة قواعد االختصاص قصرت اكمها على نقض  لهذا السبب وعينت المحكمة 

المختصة وراالت القضية إليها للتداعي رمامها بإاراءات اديد  وإذا كان لغير  ذا راالت 

اديد بناًء على طلب  القضية إلى المحكمة التي رصدرت الحكم المطعون في  لتحكم في  من

الخصوم متبعةً تواي  المحكمة العليا إال إذا كان الموضوع صالحاً للفصل رو كان الطعن 

للمر  الثانية فيتعين عليها رن تفصل في الموضوع كل  رو شل من  وفي االة عدم سماع 

الكيد  الطعن رو رفض  تحكم على رافِِعِ  بالمصاري  ومصممادر  الكفالة ، وإذا تبين إراد 

 من الطاعن اكمت علي  بالتعويض للمطعون ضده.

(:  يترتب على نقض الحكم إلغاء اميع األاكام واألعمار الالاقة ل  متى كان رساساً لها رياً 888ماد  )

كانت الجهة التي رصدرتها ، وإذا كان النقض في ازء من  بقي نافذاً فيما يتعلل بباقي 

 الجزء المنقوض.األازاء إذا لم تكن مترتبة على 

(:   إذا تصدت المحكمة العليا للحكم في الموضوع فيجوز الطعن في  بطريل التماس إعاد  884ماد  )

 النظر خالر ثالثين يوماً من تاري  إعالن  .



(:  إذا ررت إاد  دوائر المحكمة العليا رثناء نظر إاد  القضايا رن المسألة القانونية 883ماد  )

بل صدور راكام مختلفة بشأنها رو ررت العدور عن ااتهاد قضائي الوااب البت فيها س

سبل صدوره من المحكمة العليا فعليها إاالة الدعو  إلى رئيس المحكمة العليا لعرضها 

على الجمعية العمومية للمحكمة العليا مجتمعة بما ال يقل عن ثلثي رعضائها ويصدر 

 يراح الجانب الذي من  الرئيس . اكمها بأغلبية األعضاء الحاضرين وعند التساوي

(:  تسري على قضايا النقض القواعد واإلاراءات الخاصة بالجلسات واألاكام بما ال 885ماد  )

 يتعارض مع ما تقدم من النصوص الخاصة ب  .

 الفصل الثالث

 إلتماس إعاد  النظر 

للخصوم رن يلتمسوا  (:  مع مراعا  وااب التحّري الدقيل في تطبيل راكام  ذا الفصل886ماد  )

إعاد  النظر في األاكام الصادر  بصفة نهائية ، وال يجوز الحكم بمواب  إال عند تحقُل 

 -راد األاوار اآلتية :

 روال :  إذا وقع من الخصم غّش كان من شأن  التأثير في الحكم .

محكمة رخر  ثانياً:  إذا اصل بعد الحكم إقرار من المحكوم ل  موقّع علي  في  رو رمام 

 بتزوير األوراق التي بني عليها الحكم رو إذا قضي بتزوير ا .

 ثالثاً : إذا كان الحكم قد بُني على شهاد  شا د قضي بعد صدوره بأنها مزّور  )كاذبة(.

 رابعاً : إذا كان الحكم ُاجة على شخص لم يكن خصماً  في الدعو  .

وراق قاطعة مؤثر  في الدعو ،رو كان خامساً:إذا اصل الملتمس بعد صدور الحكم على ر

 خصم  قد راتجز ا رو ااَر دون تقديمها.

 سادساً:إذا قضى الحكم بشيء لم يطلب  الخصوم رو بأكثر مما طلبوه .

 سابعاً :إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعض  لبعض. 

صحيحاً في ثامناً :إذا صدر الحكم على شخص طبيعي رو اعتباري لم يكن ممثالً تمثيالً 

 الدعو  .

 -(: ميعاد طلب االلتماس ثالثون يوماً تبدر في األاوار اآلتية على الوا  التالي :887ماد  )

إذا كان الحكم قابالً لالستئناف فَِمن تاري  انتهاء ميعاده مع مراعا  ما  و مبين في  –ر 

 الفقرات التالية.

الماد  السابقة ، يبتدئ الميعاد من  في األاوار المبينة في الفقرات الخمس األولى من -ب

اليوم الذي يظهر في  الغش رو يحصل في  اإلقرار رو الحكم بالتزوير رو بأن الشهاد  

مزور  رو يعلم في  الشخص بالحكم الذي يُحكم ب  علي  ولم يكن خصماً في  رو يحصل 

 في  الملتمس على الورقة المحتجز  .

الثامنة من اليوم الذي يعلّن في  الحكم إلى من  في الحالة المنصوص عليها في الفقر 

 يمثل المحكوم علي  تمثيالً صحيحاً .

(: يقدم طلب االلتماس على عريضة للمحكمة التي رصدرت الحكم وتتبع في  األوضاع 882ماد  )

المقرر  لرفع الدعو  ، ويجب رن تشتمل العريضة على بيان الحكم الملتمس في  

اس وإال اكم بعدم قبول  ، ويجب على طالب االلتماس رن يودع وتاريخ  ورسباب االلتم



رمانة قدر ا خمسمائة لاير إذا كان الحكم صادراً من محكمة ابتدائية ورل  لاير إذا كان 

الحكم صادراً من محكمة استئناف رو من المحكمة العليا ، ويجوز رن تكون المحكمة التي 

كَّلة من نفس القاضي رو القضا  الذين رصدروا تنظر االلتماس وتعيد النظر في القضية مش

 الحكم .

(:  ال يترتب على رفع االلتماس وق  تنفيذ الحكم إال إذا كان يُخشى من  وقوع ضرر يتعذر 881ماد  )

تدارك  فتأمر المحكمة بوق  التنفيذ ، ويجوز لها رن تواب تقديم كفالة خاصة رو تأمر بما 

 علي  .تراه كفيالً بصيانة ال المطعون 

(:  تفصل المحكمة روالً في اواز قبور إعاد  النظر ، فإذا قررت قبور الطلب اددت السة 841ماد  )

للمرافعة في الموضوع ، ويجوز لها رن تحكم بقبور االلتماس وفي الموضوع بحكم وااد 

 إذا كان الخصوم قد قدموا لها طلباتهم في الموضوع .

 ر إال في الطلبات التي تناولتها عريضة االلتماس. (:  ال تعيد المحكمة النظ849ماد  )

(:   إذا ُاكم بعدم قبور االلتماس رو بعدم صحت  يُحكم على مقدم  بغرامة خمسة آالف لاير 848ماد  )

 وبالتضمين إذا كان ل  وا  ، فضالً عن مصادر  األمانة.

د األمانة إلى طالب االلتماس (:   الحكم في موضوع االلتماس يحل محل الحكم السابل وتعا844ماد  )

 إذا ُاكم لصالح  ولو ازئياً .

(: الحكم الذي يصدر بعدم قبور االلتماس رو بعدم صحت  رو في موضوع الدعو  بعد قبول  843ماد  )

 ال يجوز الطعن في  بااللتماس .



 الباب الحادي عشر

 في التصرف بمل  القضية

في الطعن يسلم مل  القضية لقلم كتاب المحكمة وتحفظ  (:  بعد تمام الفصل في الدعو  رو845ماد  )

ملفات القضايا في رماكن صالحة لحفظها مرتبة بترتيب ررقامها وتحفظ الملفات االبتدائية 

في المحاكم االبتدائية وملفات االستئناف لد  محاكم االستئناف وملفات الطعن بالنقض 

ور  من الحكم االستئنافي وصور  من لد  المحكمة العليا ، وترفل بالمل  االبتدائي ص

اكم المحكمة العليا ويؤشر بالحكم األخير في سجل المحكمة االبتدائية ويستغنى عن 

ملفات الدعاو  وروراقها بعد مضي خمس وعشرين سنة من تاري  رخر إاراء صدر فيما 

 عدا ما يأتممي :

ي رمانات المحكمة اتى روالً : مستندات الخصوم المقدمة منهم فتسلم إليهم رو تحفظ ف

 يصلوا الستالمها .

ثانياً : األاكام فإنها تؤخذ وتودع في مجلد لألاكام مرتبة ويسوغ اإلطالع على القضية 

وتسليم صور من روراقها رثناء واود ا في الحفظ كما يسوغ تسليم صور بسيطة 

 من األاكام لمن يطلبها . 

 

 الكتاب الثاني 

 في التنفيذ المدني 

 ألور الباب ا

 الفصل األور 

 في اإلختصماص

( : التنفيذ  و ما تصدره المحكمة من روامر وقرارات وراكام وما تقوم ب  من إاراءات في 846ماد  )

 سبيل تنفيذ األاكام وغير ا الستيفاء صااب الحل اق  . 

التي رصدرت الحكم بتنفيذه ولها رن تحيل إاراءات  تختص المحكمة اإلبتدائية  -( : ر 847ماد  )

 -التنفيذ كلها رو بعضها إلى محكمة رخمر  في الحاالت اآلتية :

 إذا كان المدين مقيماً في دائر  إختصاصها .

 إذا كان المار المراد التنفيذ علي  مواوداً في دائر  إختصاصها .

لمحكمة اإلبتدائية التي يقع في يكون اإلختصاص في اجز ما للمدين لد  الغير ل  -ب

 دائرتها موطن رو محل إقامة المحجوز لدي  .

( : تختص المحكمة التي تباشر التنفيذ بالفصل في اميع المنازعات المتعلقة ب  رياً كانت 842ماد  )

قيمتها ، وسواًء كانت مقدمة من األطراف رو من غير م ، وال تعتبر المنازعات المتعلقة 

 محكوم ب  من منازعات التنفيذ .بأصل الحل ال

 األوامر التي تُصدر ا محكمة التنفيذ في ري من األمور اآلتية يجوز الطعن فيها : -(:ر 841ماد  )

 األمر بإختصاص المحكمة بتنفيذ اكم ما . -

 كون األموار المحجوز  من األموار التي يجوز   رو ال يجوز اجز ا رو بيعها. -



 حجز رو عدم إشتراك  .ال إشتراك ري شخص آخر في ال -

 تأايل تنفيذ الحكم لسبب ما . -

ويكون الطعن فيما ذكر رعاله باإلستتئناف رمام المحكمة المختصة خالر رسبوع من تاري  

 صدور ا.

 تقديم ما يثبت رستئناف األمر بوق  إاراءات التنفيذ إلى رن يفصل في الطعن . -ب

( : على كاتب المحكمة إعداد مل  منفصل لكل طلب تنفيذ يضم طلب التنفيذ واإلاراءات 831ماد  )

التي رتُخذت في  واألوراق المتعلقة ب  ويعرض المل  على قاضي المحكمة عقب كل 

 راراء ب  وما يصدره من قرارات وروامر .

قاضي المحكمة ، تنفيذ األوامر  يتولى كاتب المحكمة ومن يعاون  تحت إشراف   -( : ر 839ماد  )

التي تصدر ا المحكمة والمتعلقة باإلعالن والحجز ، ولهم رن يستعينوا في ذلك بعد 

موافقة المحكمة براار السلطة العامة الذي عليهم التقيد باألوامر التي تصدر ا 

 المحكمة والعمل على تنفيذ ا كما  ي دون إبطاء .

فيذي قبل الساعة السادسة صباااً وبعد الساعة السادسة ال يجوز القيام بأي إاراء تن -ب

مساًء وال في ريام العطالت الرسمية إال في االة الضرور  رو بأذِن من قاضي المحكمة 

. 

 الفصل الثاني

 السند التنفيذي

ال يجوز إاراء التنفيذ الجبري إالَّ بسند تنفيذي اقتضاًء لحل محقل الواود ومعين  - 9( : 838ماد  )

 المقدار واار األداء مالم ينص القانون على غير ذلك .

 ال يجوز التنفيذ إالَّ بمواب صور  تنفيذية رو سند تنفيذي يحمل الصيغة التنفيذية. - 8

 -( : السندات التنفيذية  ي :834ماد  )

 األاكام والقرارات الصادر  من محاكم الجمهورية . -ر 

 در  من القاضي .روامر األداء واألوامر على العرائض الصا  -ب 

 اتفاقات الصلح التي تصدق عليها المحاكم .  -ج 

 قرارات اهة التحكيم المصادق عليها من الجهة القضائية المختصة .  -د 

قةةرارات اللجةةان المنةةوط بهةةا فةةض المنازعةةات فةةي األاةةوار المنصةةوص عليهةةا فةةي   -ه 

 القانون .

 قرارات الجهات اإلدارية المتعلقة بالحجز اإلداري .  -و 

 المسجلة بمكاتب التوثيل .المحررات   -ز 

 األوراق األخر  التي يسبغ عليها القانون صفة السند التنفيذي .  -ح 

( : األاكةةام واألوامةةر اآلتيةةة تكةةون قابلةةة للتنفيةةذ بمجةةرد صةةدور ا بالشةةروط التةةي ترا ةةا 833مةةاد  )

 -المحكمة:

 األاكام الواابة التنفيذ المعجل بنص القانون . -9



إذا قةةةدمت للتنفيةةةذ وفقةةةاً لمةةةا ورد بةةةاألوامر علةةةى  األوامةةةر الصةةةادر  علةةةى العةةةرائض -8

 العرائض وروامر األداء المستوفية اإلاراءات المنصوص عليها في الكتاب األور .

األاكام الصادر  للنفقة رو باار  الحضانة رو الرضاعة رو المسكن رو تسةليم الصةغير  -4

 رو إراءت  لولي  واألاور والمرتبات .

اقةر بنشةأ  االلتةزام رو ري اةزء منة  رو صةدر بةذلك اكةم رو إذا كان المحكوم علي  قةد  -3

 تنفيذ.

 إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر اسيم بمصلحة المحكوم ل  . -5

( : إذا اكم في الطعن بإلغةاء رو تعةديل اكةم تةم تنفيةذه تتةولى المحكمةة التةي باشةرت التنفيةذ 835ماد  )

اااةة فةي ذلةك الةى اكةم اديةد ذلةك مةا لةم  إعاد  الحار إلةى مةا كةان علية  قبةل التنفيةذ دون

يطعن في الحكم بطريل النقض وفي  ةذه الحالةة تقةرر المحكمةة العليةا مةا تةراه مناسةباً فةي 

 شأن إاراءات التنفيذ.

 الفصل الثالث

 الحجز التحفظممي

( :  لصااب الحل الةذي لةيس بيةده اكةم نافةذ رن يطلةب مةن المحكمةة الحجةز التحفظةي علةى 836ماد  )

مدين  رو على اقوق  طبقا ألاكام  ذا القانون الخةاص بحجةز المةار واجةز الحقةوق  رموار

ويأمر القاضي بالحجز إذا كان ال طالةب الحجةز محقةل الواةود واةار األداء فةي األاةوار 

 اآلتية :

إذا كةان طالةةب الحجةز اةةامالً لسةند موقةةع علية  مةةن مدينة  التةةاار الةذي يلزمةة  القةةانون  -9

 التجاري بالوفاء .

 إذا كان طالب الحجز يخشى فقدان ما يضمن ل  الوفاء بحق  . -8

 إذا كان لمدين طالب الحجز ال على الغير ولو كان مؤاالً رو معلقاً على شرط . -4

إذا كان طالةب الحجةز مةؤار العقةار ويطلةب الحجةز فةي موااهةة المسةتأارين لة  علةى  -3

 حق  . المنقوالت والثمار والمحاصيل المواود  ب  ضماناً ل

ويعتبر الحجز في موااهة المستأار من المستأار اجز لدي  على اقوق المةؤار لة ، 

ويجب على المستأار من المسةتأار االعتةراف بمةا فةي ذمتة  فةي الميعةاد المقةرر طبقةاً 

 للقانون .

( :  يجب على مةن رمةر لة  بةالحجز التحفظةي ووقةع الحجةز بنةاًء علةى ذلةك رن يرفةع دعةو  837ماد  )

وبصحة الحجز يخاصم فيها المحجوز علي  والمحجوز لدي  في خالر ثمانية ريةام مةن بحق  

 تاري  إعالن المدين بالحجز وإال سقط الحجز واعتبر كأن لم يكن .

( :  إذا اكم بالحل وبصحة الحجز بحكم وااةب التنفيةذ صةار الحجةز نهائيةاً واةاز طلةب بيةع 832ماد  )

ن مةةن ثمنةة  ، كمةةا يكةةون للحةةاازين االسةةتيفاء مةةن المةةار المحجةةوز السةةتيفاء اةةل الحةةاازي

 الحل المحجوز علي  من المحجوز لدي  طبقاً للقانون .



( :  إذا اكةةم بةةبطالن الحجةةز التحفظةةي رو بإلغائةة  النعةةدام رساسةة  وتبةةين غةةش طالةةب الحجةةز 831مةاد  )

حجةوز تحكم علي  المحكمة بغرامة ال تتجاوز رل  لاير وبالتعويضات للمحجوز علي  رو الم

 لدي  عما رصابهما من ضرر بسبب الحجز .

 الفصل الرابع

 بعض الحجوز والبيوع الخاصة

 ( :  يتبع ما يأتي في البيوع والحجوز الخاصة اآلتية :851ماد  )

األسةةهم والسةةندات لحاملهةةا ويكةةون اجز ةةا وبيعهةةا بةةاإلاراءات المقةةرر  لحجةةز رمةةوار  -ر 

  رو الصةةيارفة يعينةة  القاضةةي لةةذلك ، المةةدين وتبةةاع بواسةةطة راةةد البنةةوك رو السماسةةر

 ويلزم باتخاذ إاراءات اإلعالن عن البيع. 

األسهم والسندات الرسمية واصص األرباح المستحقة فةي ذمةة األشةخاص المعنةويين  -ب 

واةةل صةةااب ررس المةةار لةةد  العامةةل الةةذي يضةةارب بةة  تحجةةز بةةاإلاراءات المقةةرر  

 لحجز الحقوق لد  الغير .

 اقص األ لية والغائب المأمور من القاضي ببيع  بالمزاد العلني.يباع عقار المفلس ون -ج 

يبةاع المةةار المملةةوك علةةى الشةةيوع إذا قةةررت المحكمةةة بيعةة  لعةةدم إمكةةان قسةةمت  بةةدون  -د 

ضةرر بةالمزاد العلنةي طبقةاً لمةا  ةو منصةوص علية  بةالبيع وتةوزع اصةيلة البيةع علةةى 

 الشركاء كل بقدر اصت .

االً مقةرراً علية  اةل ضةماناً لسةداد ديةن رن يطلةب بيعة  بةالمزاد العلنةي ( :  يحل لمن يملك م859ماد  )

طبقاً لما  و منصوص علي  بالبيع وتوزع اصيلة البيع على الةدائنين كةل بحسةب رولويتة  

 وما يزيد يعطى للمالك .

 الفصل الخامس

 في إاراءات التنفيذ

 تواي  المقاضا  عليها .يكون التنفيذ على رموار المدين الجائز   -( :  ر 858ماد  )

 يحظر التنفيذ على شخص المدين بحبس  .  -ب 

يكون التنفيذ بناًء على عريضة يقةدمها المحكةوم إلةى المحكمةة التةي رصةدرت الحكةم   - 9(: 854ماد  )

 -المراد تنفيذه ويجب رن تشتمل العريضة علممى البيانات اآلتية :

 رقم القضية ورسماء األطراف وتاري  الحكم. -ر 

 بيان ما إذا كان قد اصل وفاء ومقداره رو ري تسوية رخر  وما ر ميتها. -ب 

 بيان كافي بما يراد التنفيذ استيفاًء ل  . -ج 

 اسم الشخص المراد تنفيذ الحكم رو األمر علي  . -د 

الطريقةةة المةةراد التنفيةةذ بهةةا ، فةةإذا كةةان الحكةةم رو األمةةر بتسةةليم شةةيء علةةى واةة  - ةةم 

حجز ماٍر عقاراً كان رو منقةوالً يبةين فةي العريضةة ذلةك التعيين رو إذا كان التنفيذ ب

الشيء رو المار ومكان توااده واسم اائزه ، فةإذا كةان عقةاراً يبةين وصة  مكانة  

 ومقدار اصة المدين في .



 يجب رن ترفل مع طلب التنفيذ الصور  التنفيذية للحكم .  -8

الحكم رو األمةر المقضةي تعطي المحكمة الصور  التنفيذية لطالب التنفيذ بعد رن يحوز  -4

 عدا ااالت النفاذ المعجل ، ايث تعطى الصور  التنفيذية فور صدور الحكم رو األمر.

( : إذا عهد بالتنفيذ إلى محكمة رخر  واب على المحكمة المختصة بالتنفيذ رن ترسل إليهةا 853ماد  )

 -ما يلي:

 صور  من منطوق الحكم المطلوب للتنفيذ . -9

 فيذ استيفاًء ل  .بيان بما يراد التن -8

 كافة البيانات واألوراق الالزمة للتنفيذ . -4

( : على المحكمة التي يعهد إليها بالتنفيذ رن ترسل إلى المحكمة المختصة بيانات بما تم فةي 855ماد  )

 التنفيذ رو بالظروف التي االت دون إارائ  .

 -( : إذا اصبح شخصاً ملزماً ككفيل :856ماد  )

 ازء من  . لوفاء اكم رو -ر 

 لرد ري مار اخذ تنفيذاً لحكم . -ب

لدفع رية نقود رو للقيام بأي شرط مفروض على ري شخص بمواةب رمةر المحكمةة فةي  -ج

ريةةة دعةةو  رو ري إاةةراء تةةابع لهةةا فيجةةوز رن ينفةةذ الحكةةم رو األمةةر ضةةده للمةةدين الةةذي 

 ةذا الشةخص التزم ب  شخصياً بالكيفية المنصوص عليها فةي  ةذا الكتةاب ويعتبةر مثةل 

 ألغراض االستئناف طرفاً في التنفيذ على رن يتم إعالن الكفيل بوقت كاف .

 يجب رن يسبل التنفيذ إعالن السند التنفيذي للمدين وإالَّ كان باطالً .  -9( :   857ماد  )

 يشتمل اإلعالن على دعو  المدين للوفاء اختياراً وبيان المطلوب . -8

 إالَّ بعد مضي سبعة ريام على األقل من دعو  المدين للوفاء.ال يجوز إاراء التنفيذ  -4

( :  يجةةوز للمحكمةةة فةةي األاةةوار التةةي يكةةون التةةأخير فيهةةا ضةةاراً ، رن تةةأمر بتنفيةةذ الحكةةم 852مةةاد  )

بمواةةب مسةةودت  بغيةةر إعالنةة  ، وفةةي  ةةذه الحالةةة علةةى كاتةةب المحكمةةة رن يةةرد المسةةود  

 بمجرد االنتهاء من التنفيذ .

( : إذا لم يتم تنفيذ الحكم خالر المد  المذكور  في المةاد  السةابقة ، واةب علةى المحكمةة رن 851ماد  )

 -تصدر رمر ا بتنفيذ الحكم بأي من الطرق اآلتية :

 بتسليم المار المحكوم ب  على وا  التعيين .  -ر 

 اجز المار وبيع  .  -ب 

 تعيين اارس قضائي .  -ج 

 محكوم ب  . ري طريقة رخر  تستلزمها طبيعة الشيء  ال  -د 

( :  إذا رودع المحكوم علي  مبلغاً مساوياً للديون والمصاري  تخصص للوفاء فيترتةب علةى 861ماد  )

  ذا زوار الحجز عن األموار المحجوز  وانتقال  إلى المبلغ المودع.



 الفصل السادس

 في الحجز التنفيذي

( : الحجز  و منع المحكوم علي  من التصرف في المار المحجوز بنةاًء علةى رمةر صةدر مةن 869ماد  )

محكمة التنفيذ تمهيداً إلستيفاء المستحل للمحكوم علي  ، ويترتب علةى الحجةز اجةز ثمةار 

المار المحجوز ريضاً ويظل مانعاً للتصةرف فةي األمةوار المحجةوز  وال يرتفةع إال بةأمر مةن 

 التي رصدرت  رو محكمة رعلى منها لها الصالاية والوالية .المحكمة 

( : يجةةوز لآلخةةرين المحكةةوم لهةةم علةةى المحجةةوز عليةة  رن يتةةدخلوا فةةي الحجةةز بطلةةب يقةةدم 868مةةاد  )

للقاضةةي ، وإذا تبةةين للقاضةةي صةةحة طلةةبهم رمةةر بإدخةةالهم فةةي الحجةةز وتبليةةغ الحةةاازين 

 المحجوز بذلك.السابقين والمحجوز علي  والمعدر عنده المار 

( : إذا كان المار المحجوز في اياز  شخص آخر غير المحكةوم علية  ، رعتبةر الحةائز طرفةاً 864ماد  )

 في الحجز ويلزم إبالغ  ب  وتوقيع  على محضره .

( : إذا ارتكةةب الحةةائز المحجةةوز لديةة  والمحجةةوز عليةة  رو العةةدر المعةةدر لديةة  شةةيئاً بقصةةد 863مةةاد  )

المةار المحجةةوز عليةة  اعتبةر خائنةةاً لألمانةةة ويعاقةب بالعقوبةةة المقةةرر  عرقلةة التنفيةةذ علةةى 

 لذلك في قانون العقوبات.

( : يتم الحجز على رموار المحكوم علي  بالكيفية التةي ترا ةا المحكمةة وبمةا ال يتعةارض مةع 865ماد  )

للوفةاء  راكام  ذا القانون والتي تقتضيها طبيعة الشيء المراد الحجز علي  وبالقدر الكةافي

 بالحل المحجوز من رال .

(:رموار المدين كلها تقبل الحجز ، ويستثنى منهةا األمةوار اآلتةي بيانهةا فةال تقبةل الحجةز وال 866ماد  )

 البيع و ي:

مةةا يلةةزم للمةةدين وزواتةة  ورقاربةة  علةةى عمةةود النسةةب ورصةةهاره عمةةن يعةةولهم ويلتةةزم  -ر 

فةرا  وثيةاب وردوات طهةي وكةذلك شرعاً بنفقتهم ويقيمون مع  في معيشةة وااةد  مةن 

 ما يلزمهم من نفقة لمد  شهر 

بيةةت المةةدين الةةذي يسةةكن  مةةع عائلتةة  إذا كةةان متناسةةباً مةةع االتةة  ويعةةود تقةةدير مةةد   -ب 

التناسب إلى المحكمة ويشترط لنفاذ  ةذا اإلسةتثناء رال يكةون ذلةك البيةت قةد وضةع تأمينةاً 

ثمةن ذلةك المسةكن وفةي اميةع الحةاالت إذا  لدين رستلف  المةدين رو كةان الةدين ناشةئاً عةن

توفى المدين قبل وفمممماء الديممممةمن يتةرك بيةت السكمةمن لعائلتممةم  المكلة  شةرعاً باإلنفةاق 

 عليها .

األدوات واآلالت واألشةةياء الالزمةةة لحرفةةة المةةدين رو مهنتةة  ، والتةةي ترا ةةا المحكمةةة  -ج 

 ضرورية لتمكين  من كسب عيش  .

   ومستلزمات إستعمار ال التقاضي بالتعويضات .رسوم ومصاري -د 

ري رار ومرتب رو معةا  سةواًء كةان يةدفع نقةداً رو عينةاً ، إال إذا كةان الحجةز إسةتيفاء   - م 

لدين النفقة وإذا كان قد وضع  تأميناً لدين فال يجوز الحجز إال بمقةدار الربةع فقةط ويقةدم 

 دين النفقة .



والمهمةةات المخصصةةة إلدار  المرافةةل العامةةة سةةواًء كانةةت األدوات والمنشةةآت واآلالت   -و 

 تدير ا اهة اإلدار  بنفسها رو كانت تعهد بإستغاللها إلى شخص طبيعي رو إعتباري .

( : إذا رفض المحكوم علي  التوقيع علةى رمةر الحجةز رو تسةليم المحجةوزات متةى طلةب منة  867ماد  )

محجةةوز  قانونةةاً خالفةةاً ألمةةر الحجةةز ذلةةك بةةدون مسةةوغ قةةانوني رو تصةةرف فةةي األمةةوار ال

 وبدون إذن المحكمة فيجوز للمحكمة رن تأمر بسجن  لمد  ال تتجاوز ستة رشهر.

( : يجوز التنفيذ بالحجز على اقوق المحكةوم علية  لةد  الغيةر ولةو كانةت مؤالةة رو معلقةة 862ماد  )

دية  إلةى وقةت على شرط ويتناور الحجز كل دين ينشةأ للمحكةوم علية  فةي ذمةة المحجةوز ل

تمام اإليفاء مالم يكن الحجز موقعاً على دين بذات  ويتم الحجز بةنفس اإلاةراءات التةي يةتم 

بها الحجز على المار ويمنع المحجوز لدي  من الوفةاء بةالحل للمحجةوز علية  ويلةزم طلةب 

 الحجز دفع رمانة يقدر ا القاضي لحساب المصاري  محسوبة على المحكوم علي  .

: إذا كان الحجز لد  إاد  الجهات الحكومية واةب رن يكةون اإلعةالن ألشةخاص األمنةاء  (861ماد  ) 

على األموار العامة ، وإذا كان الحجز لد  مؤسسة مالية لها عد  فةروع فةال يكةون للحجةز 

 رثر إال بالنسبة للفرع الذي عين  القاضي في رمر الحجز.

( : يجب على المحجةوز لدية  رن يعتةرف بمةا فةي ذمتة  للمةدين المحجةوز علية  مةن الحقةوق 871ماد  )

المطلوب الحجز عليهةا خةالر خمسةة عشةر يومةاً مةن تةاري  إعالنة  وال يعفية  مةن ذلةك رن 

يكون غير مدين للمحجوز علي  ، ويكون اإلعتةراف فةي إدار  محكمةة التنفيةذ وتصةرف لة  

ا في الحضور إلى المحكمة لإلعتراف بمةا فةي ذمتة  ويكةون الصةرف المصاري  التي رنفقه

 بأمر من القاضي من األمانة التي رودعها طالب الحجز .

( : إذا كان الحجز لد  إاد  الجهات الحكومية رو الهيئات رو المؤسسةات العامةة رو البنةوك 879ماد  )

طاء الحااز بناًء على طلبة  التي تسا م الدولة في رموالها وتشرف على إدارتها يكتفى بإع

 شهاد  تقوم مقام اإلعتراف بما في الذمة .

( : إذا فقد المحجوز لدي  ر ليت  رو زالت صةفت  رو صةفة مةن يمثلة  رو تةوفى قبةل اإلعتةراف 878ماد  )

بما في ذمت  لزم إعالن مةن يمثلة  شةرعاً وليةاً كةان رو وصةياً رو وارثةاً رو منصةوباً رو نائبةاً 

متنةاع عةن الوفةاء واإلعتةراف بمةا فةي ذمتة  فةي خةالر خمسةة عشةر يومةاً مةن وتكليف  باإل

 تاري  إعالن  وعلى طالب الحجز التقدم لمحكمة التنفيذ بطلب ذلك .

( : يعاقب المحجوز لدي  بالعقوبة المقرر  للمدين الةذي يتصةرف فةي المةار المحجةوز علية  874ماد  ) 

جةز فةي غيةر األاةوار المصةرح بهةا قانونةاً رو إذا روفى المدين المحجوز علي  بةالحل المحت

 إذا لم يعترف بما في ذمت  في الميعاد رو غش في إعتراف  .

 الفصل السابع

 في البيممممممع

( :  يصةةدر األمةةر ببيةةع األمةةوار المحجةةوز  عقةةاراً كانةةت رم منقةةوالً مةةن المحكمةةة المختصةةة 873مةةاد  )

لةةب البيةةع بتقةةديم رمانةةة تقةةدر ا المحكمةةة بالتنفيةةذ بنةةاًء علةةى طلةةب المحكةةوم لةة  ، ويلةةزم طا

 لحساب المصاري  محسوبة ل  على المحكوم علي  .



يجب إعالن المحجوز علي  باألمر الصةادر بةالبيع والمكةان والزمةان المحةددين لةذلك   -9( : 875ماد  )

ويةةتم البيةةع بةةالمزاد العلنةةي ويباشةةر المحضةةر وري شةةخص تحةةدده المحكمةةة إاةةراءات 

 البيع.

% مةمن القيمةة فةوراً علةى رن يكمةل 91ا لم يدفع المشتري الثمن فوراً فعليمم  دفع إذ   -8

بةةاقي الةةثمن خةةالر ثالثةةة ريةةام ، وإذا فشةةل المشتةةمري فةةي تكملةةة الةةثمن خةةالر المةةد  

المقرر  إنفس  البيع ويصادر مقدم الثممن لصالح الخزانةة العامةة ويعةاد البيةع بةنفس 

 ثمن عن الثمن األور يكمل من المبلغ المصادر .اإلاراءات السابقة ، فإذا نقص ال

( : يجوز رن يسةبل البيةع اإلعةالن عنة  بةإعالن القائمةة المبةين بهةا قيمةة المةار المةراد بيعة  876ماد  )

وشةةروط البيةةع وكيفيتةة  بطريةةل اللصةةل علةةى بةةاب المكةةان المواةةود بةة  المةةار وفةةي لواةةة 

جةةوز للمحكمةةة النشةةر فةةي الصةةح  رو اإلعالنةةات بالمحكمةةة وفةةي محةةل إدار  المديريةةة . وي

 باإلذاعة طبقاً لما تراه المحكمة .

( : يجةةوز للمحكمةةة رن تةةأمر بتأايةةل البيةةع ويجةةوز للمحضةةر كةةذلك رن يراةةئ البيةةع ألسةةباب 877مةةاد  )

تسةوغ ذلةةك يةدونها فةةي محضةةر البيةع وعليةة  عندئةذ رن يعةةرض األمةةر فةوراً علةةى المحكمةةة 

 لتأمر بما تراه .

يجةةوز للقضةةا  الةةذين نظةةروا بةةأي واةة  مةةن الواةةوه إاةةراءات التنفيةةذ رو المسةةائل  ( : ال872مةةاد  )

المتفرعةةة عنهةةا وال لمحةةامين الةةوكالء عةةن مباشةةر  اإلاةةراءات رو المةةدينين رن يتقةةدموا 

 للمزايد  بأنفسهم رو بطريل غير م .

يقةدم ديةن النفقةة ثةم  ( : إذا كانت اصيلة التنفيذ ال تكفي للوفةاء بةديون المحكةوم لهةم اميعةاً 871ماد  )

الةةدين المضةةمون بةةر ن فةةي اةةدود الضةةمان ، ويقسةةم البةةاقي علةةى بقيةةة الةةدائنين قسةةمة 

 الغرماء .

 الفصل الثامن

 في تنفيذ األاكام ضد الدولة

( : إذا صدر اكم ضد الدولة فيجب رن يبين في الحكم الميعاد الذي يجةب الوفةاء فية  فةإذا لةم 821ماد  )

المحدد فيجب على المحكمةة إبةالغ ذلةك لةوزير العةدر التخةاذ مةا يةراه  يتم الوفاء في الميعاد

 مناسباً بغرض استيفاء المستحل لصالح الدائن .

( : إذا انقضةت ثالثةة اشةهر مةن تةاري  اإلبةةالغ السةابل ولةم يةتم الوفةاء فيجةوز للمحكمةةة رن 829مةاد  )

 .تأمر بتنفيذ الحكم عن طريل البنوك رو عن طريل الحكومة المالية 

 الفصل التاسع

 تنفيذ األاكام والقرارات األانبية

( : األاكام واألوامر الصادر  فةي بلةد رانبةي يجةوز األمةر بتنفيةذ ا بةنفس الشةروط المقةرر  828ماد  )

 في قانون ذلك البلد لتنفيذ األاكام واألوامر اليمنية في  .

األوضةاع المعتةاد  رمةام المحكمةة ( :  يطلب األمر بالتنفيةذ بتكلية  الخصةم بالحضةور بةنفس 824ماد  )

 االبتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها .

 ( :  ال يجوز األمر بالتنفيذ إال بعد التحقل مما يأتي :823ماد  )



رن الحكم رو األمر صادر من  يئةة قضةائية مختصةة بشةرط المعاملةة بالمثةل وان يكةون  -9

 اائزاً لألمر المقضي ب  وفقاً لذلك القانون .

 الخصوم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيالً صحيحاً .رن  -8

 رن الحكم رو األمر ال يتعارض مع اكم رو رمر سبل صدوره من المحاكم اليمنية. -4

رن الحكم رو األمر ال يخال  راكام الشريعة اإلسةالمية رو اآلداب رو قواعةد النظةام العةام  -3

 في اليمن .

رانبةي يجةوز األمةر بتنفيةذ ا إذا كانةت نهائيةة وقابلةة  ( : راكةام المحكمةين الصةادر  فةي بلةد825مةاد  )

 للتنفيذ في البلد الذي صدرت في  ، وذلك مع مراعا  القواعد المبينة في المواد السابقة .

( : السندات الرسمية القابلةة للتنفيةذ المحةرر  فةي بلةد رانبةي ، يجةوز األمةر بتنفيةذ ا بةنفس 826ماد  )

لبلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلةة للتنفيةذ المحةرر  فةي الشروط المقرر  في قانون ذلك ا

 اليمن .

ويطلةةب األمةةر بالتنفيةةذ بعريضةةة تقةةدم إلةةى قاضةةي التنفيةةذ بالمحكمةةة االبتدائيةةة التةةي يةةراد 

 التنفيذ في دائرتها .

وال يجوز األمر ب  إال بعد التحقل من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقاً لقةانون 

 ذي تم في  ومن خلوه مما يخال  اآلداب رو قواعد النظام العام في اليمن .البلد ال

 ( :  تحكم المحكمة في طلب األمر بالتنفيذ على وا  السرعة .827ماد  )

( : العمل بالقواعد المتقدمة ال يخل بأاكام المعا دات المعقود  والتي تعقد بةين الةيمن وبةين 822ماد  )

 أن .غير ا من الدور في  ذا الش

 الفصل العاشر

 راكام ختاميمممة

(: يلغى ري قانون رو قرار رو الئحة رو نظام يتعةارض مةع راكةام  ةذا القةانون ، وعلةى واة  821ماد  )

 الخصوص :

 م بشأن التنفيذ المدني  الصادر في صنعاء .9172( لسنة 91قانون رقم ) -

 م بشأن المرافعات الصادر في صنعاء .9129( لسنة 38قانون رقم ) -

 م الصادر في عدن .9122( لعام 1قانون اإلاراءات المدنية رقم ) -

 (: يعمل بهذا القرار بالقانون من تاري  صدوره وينشر في الجريد  الرسمية .811ماد  )

 صدر برئاسة الجمهورية م بصنعاء

  م9398/رمضان/41بتاري  : 

 م9118/ربريل/ 4الموافل:  

 

 علمممي عبد هللا صالمممح

 لرئاسةرئيس مجلس ا



 

 

 
 


