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رد                :1المادة   م ي  تطبق جميع المحاآم أحكام هذا القانون على آافة المسائل اإلجرائية التي ل
  .نون آخربشأنها نص في قا

م يكن         :2المادة   ا ل  تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو م
  :ويستثني من ذلك. تم من اإلجراءات قبل تاريخ العمل به

ة في                         –أ   اب المرافع ال ب د إقف ا بع اريخ العمل به ان ت  القواعد المعدلة لالختصاص متى آ
  .الدعوى
  .يد متى آان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها القواعد المعدلة للمواع–ب 
ا                      –ج   اريخ العمل به ل ت ام قب  القواعد المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحك

  .متى آانت هذه القواعد ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق
ى                       :3المادة   م ينص عل ا ل ه يبقى صحيحا م  آل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول ب
  .غير ذلك

  .وال يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط إال من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها
ة                        :4المادة   ه مصلحة شخصية وقائم صاحبه في ع ال تكون ل  ال يقبل دعوى أو طلب أو دف

دفع     اط ل ب االحتي ن الطل ان الغرض م ة إذا آ صلحة المحتمل ي الم ك تكف ع ذل شروعه وم وم
  .ثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيهضرر محدق أو االستي



ابه عيب أو             :5المادة   ه أو إذا ش ى بطالن  يكون اإلجراء باطال إذا نص القانون صراحة عل
ه إذا               البطالن رغم النص علي م ب ة من اإلجراء وال يحك سببه الغاي م تتحقق ب نقص جوهري ل

  .ثبت تحقق الغاية من اإلجراء
ا       :6المادة   ا ال يجوز أن                 ال يجوز أن يتمسك ب بطالن لمصلحته آم لبطالن إال من شرع ال

بطالن بالنظام                        ا ال ق فيه دا الحاالت التي يتعل ا ع يتمسك به الخصم الذي تسبب فيه، وذلك فيم
  .العام

ك في                  :7المادة   تم ذل شرط أن ي  يجوز تصحيح اإلجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطالن ب
م يكن لإلجراء مي          با               الميعاد المقرر وإذا ل ادا مناس ة ميع انون حددت المحكم رر في الق اد مق ع

ويزول البطالن إذا تنازل عنه من شرع  , لتصحيحه وال يعتد باإلجراء إال من تاريخ تصحيحه       
  .لمصلحته
رهم من     :8المادة    ال يجوز للمحضرين أو مندوبي التبليغات وال للكتبة في المحاآم وال لغي

دخل ف     ال ي روا عم ضاة أن يباش وان الق م أو     أع ة به دعاوى الخاص ي ال ائفهم ف دود وظ ي ح
  .بأزواجهم أو بأقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة وإال آان هذا العمل باطال

  . يقوم المحضرون بالتبليغ ما لم ينص القانون على غير ذلك:9المادة 
اب    ق إدارة الكت ن طري ضرين أو ع ديم األوراق للمح م تق صوم أو وآالؤه ولى الخ ويت

وب                        بالمح در المطل دد الصور بق غ من أصل وصورة وتتع ا ويكون التبلي كمة من أجل تبليغه
  .تبليغهم

ادة  سابعة  :10الم ساعة ال ل ال ه قب ن إجراءات راء م اذ إج غ أو اتخ أي تبلي ام ب  ال يجوز القي
ام العطالت الرسمية إال في حاالت الضرورة                        ساء أو في أي صباحا أو بعد الساعة السابعة م

  .من القاضي المختصوبإذن آتابي 
ه اشتمال           ) مندوب اإلعالن (وإذا تراءى للمحضر     وجه لإلمتناع عن اإلعالن آما لو تبين ل

ك                    ر ذل ل أو غي ابه غموض تجهي د ش ه ق ام أو اآلداب أو أن الورثة على بيان مخالفة للنظام الع
أمر           ة لي ى قاضي األمور الوقتي ورا عل د  مما يتعذر معه إعالنه وجب عليه عرض األمر ف بع

ر                   ا من تغيي . سماع طالب اإلعالن بإعالن الورثة أو عدم إعالنهم أو بما يرى من إدخاله عليه
تظلم                  ا في ال ة المشورة لتفصل نهائي وللطالب أن يتظلم من هذا األمر للمحكمة الكلية في غرف

  .بعد سماع المحضر وطالب اإلعالن
  :لبيانات اآلتية يجب أن تشتمل األوراق المطلوب تبليغها على ا:11المادة 

  . تاريخ التبليغ محددا باليوم والشهر والسنة والساعة التي تم فيها–أ 
  . االسم الكامل لطالب التبليغ ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه–ب 
ل        –ج  ى األص ه عل ديها وتوقيع ل ل ي يعم ة الت التبليغ والمحكم ائم ب ضر أو الق م المح  أس

  .والصورة
غ إ   –د   ه        االسم الكامل للمبل ه ومحل عمل ه وموطن ه أو وظيفت ه ومهنت ه ولقب م يكن    . لي إذا ل ف
  .موطن أو محل إقامة معلوم يذآر آخر موطن أو محل إقامة له له

  . موضوع التبليغ–هـ 
  . اسم وصفة من سلمت إليه صورة التبليغ وتوقيعه على األصل–و 

ادة  ي مو     :12الم سه أو ف شخص نف ى ال ا إل وب تبليغه سلم األوراق المطل وز   ت ه ويج طن
ائم                          م يجد المحضر أو الق انون وإذا ل ا الق تسليمها في الموطن المختار في األحوال التي يبينه
ه                      ه وآيل ى من يصرح أن ة إل بالتبليغ الشخص المطلوب تبليغه في موطنه فعليه أن يسلم الورق

عارض  أو أنه يعمل لديه أو أنه من الساآنين معه من األزواج واألقارب واألصهار ممن ال تت                
  .مصلحة أي منهم مع مصلحة المطلوب تبليغه على أن يكون من البالغين



  :فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة التبليغ على الوجه التالي: 13المادة 
ى                    – 1 سلم إل ا ت ى اختالفه ة عل ات والمؤسسات العام ة والهيئ دوائر الحكومي  الوزارات وال

  .من يمثلها قانونا
شرآ– 2 ة الخاصة     ال خاص االعتباري ائر األش سات الخاصة وس ات والمؤس ات والجمعي

سلم                           ا ت ة عدم وجودهم ه، وفي حال وم  مقام ا أو لمن يق ا قانون تسلم بمرآز إدارتها للنائب عنه
ا                 صورة اإلعالن ألحد موظفي مكتبيهما فإذا لم يكن لها مرآز إدارة تسلم الصورة للنائب عنه

  .لشخصه أو في موطنه
شرآة                    الش – 3 رع ال ى مسؤول ف سلم إل رآات األجنبية التي لها فرع أو مكتب في الدولة، ت

  .أو مكتبها أو من يمثلها قانونا في الدولة، وفي حالة عدم وجوده تسلم إلى أحد موظفي مكتبه
صة         – 4 ى اإلدارة المخت سلم إل م ت ي حكمه ن ف شرطة أو م سلحة أو ال وات الم راد الق  أف

  .تعلق بدعاوى األحوال الشخصيةلتبليغها إليهم عدا ما ي
  . المسجونين تسلم إلى إدارة المكان المودعين فيه لتبليغها إليهم– 5
  . بحارة السفن التجارية أو العاملين فيها تسلم إلى الربان لتبليغها إليهم– 6
م                – 7 ا ل الطرق الدبلوماسية م  األشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يتم إعالنهم ب

  . اإلعالن في هذه الحالة باتفاقيات خاصةتنظم طرف
  . ما يتعلق بفاقدي األهلية أو ناقصيها تسلم صورة التبليغ إلى من يمثله قانونا– 8
بالد أو في الخارج                      – 9  ما يتعلق بمن ليس له موطن أو موطن مختار أو محل عمل في ال

شار             د       تأمر المحكمة بنشر التبليغ في صحيفتين يوميتين واسعتين االنت اليين وال يع ومين متت لي
التبليغ قد تم إال إذا أثبت المعلن أنه قام بتحريات جدية لمعرفة موطن المطلوب تبليغه أو محل                 

  .إقامته ولم يتوصل إليه
ع        :أوال: 14المادة   ه أو امتن  إذا لم يجد المحضر أو القائم بالتبليغ من يصح تسليم الورقة إلي

ا عن الت ذآورين فيه ده من الم صورة، من وج ى األصل باالستالم أو عن استالم ال ع عل وقي
ع   ذي يق ا ال وم مقامهم ز أو من يق سم أو المرآ أمور الق ى م ه إل وم ذات ي الي سلمها ف ه أن ي فعلي
ي   ذلك ف عارا ب ه إش ي حين صق ف وال، وأن يل ه حسب األح ي دائرت ه ف وب تبليغ وطن المطل م

  .موضوع ظاهر بمكان التبليغ
غ للشخص                   على المحضر أو القا    :ثانيا ا التبلي سلم فيه ة األحوال التي ال ي ئم بالتبليغ في آاف

ه األصلي أو      ي موطن ه ف وب تبليغ ى المطل اعة، إل شرين س ع وع الل أرب ل خ سه أن يرس نف
ه     المختار آتابا مسجال يخبره فيه بالجهة التي سلمت إليها صورة التبليغ وعليه أن يبين ذلك آل

  .في حينه في أصل التبليغ وصورته
ا                       :15ادة  الم ه قانون ى من سلمت إلي سليم الصورة إل  يعتبر التبليغ منتجا ألثاره من وقت ت

  .وفقا لألحكام السابقة
 يجوز أن يكون للشخص موطن مختار يتلقى فيه اإلخطارات والتبليغات             :أوال: 16المادة  

  .التي توجه إليه بشأن مسائل أو معامالت معينة
ا وط:ثاني ان م انون ببي ه الق ر   من يلزم صا أو غي ه ناق ون بيان ل أو يك م يفع ه فل ار ل ن مخت

صحيح يجوز تبليغه في قلم الكتاب بجميع األوراق التي يصح تبليغه بها في الموطن وتلصق                 
  .صورة منه في لوحة إعالنات المحكمة

ا ة أو   :ثالث م يخطر المحكم ه األصلي ول ر موطن ار أو غي ه المخت ى الخصم موطن  إذا ألغ
  .ه فيه وتسلم الصورة عند االقتضاء لجهة اإلدارةخصمه بذلك صح تبليغ



ام محاآم                 :17المادة   ل وأم ى األق  ميعاد الحضور أمام محكمة الدرجة األولى ثالثة أيام عل
ة الضرورة                الطعن ثمانية أيام وفي الدعاوى المستعجلة أربعة وعشرين ساعة ويجوز في حال

  .بليغه إلى الخصمإنقاص هذه المواعيد بقرار من القاضي المختص ويتم ت
وم           :أوال: 18المادة   ه ي سنين فال يحسب من شهور أو ال ام أو ال درا باألي اد مق ان الميع  إذا آ

اد بانقضاء                   اد، وينقضي الميع التبليغ أو اليوم الذي حدث فيه األمر المعتبر قانونا مجريا للميع
ل      أما إذا آان الميعاد     . اليوم األخير إذا آان يجب أن يحصل فيه اإلجراء         مما يجب انقضاؤه قب

  .اإلجراء فال يجوز حصول اإلجراء إال بعد انقضاء اليوم األخير من الميعاد
ذي           :ثانيا ساعة ال ا وال دأ فيه ساعة التي يب ان حساب ال ساعات آ  وإذا آان الميعاد مقدرا بال

  .ينقضي بها على الوجه المتقدم
  .وم عمل بعدها وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول ي:ثالثا

ا               :19المادة    تضاف إلى مواعيد التبليغات سبعة أيام لمن يقيم داخل إقليم الدولة وستين يوم
سهولة   . لمن آان موطنه خارج إقليم الدولة    ا ل ويجوز للقاضي المختص إنقاص هذا الميعاد تبع

ه لشخصه        تم تبليغ اء  المواصالت وظروف االستعجال وال يعمل بهذا الميعاد في حق من ي أثن
 .وجوده في الدولة

 
  

  الباب الثاني
  اختصاصات المحاآم

  الفصل األول
 االختصاص الدولي

  
ه         :20المادة   م يكن ل و ل واطن ول ى الم ع عل  تختص محاآم الدولة بنظر الدعاوى التي ترف

ار                       ى عق ة بحق عيني عل دعاوى المتعلق موطن أو محل إقامة في إقليم الدولة وذلك فيما عدا ال
  .الدولةخارج إقليم 

 تختص محاآم الدولة بنظر الدعاوى التي ترفع على األجنبي الذي له موطن أو  :21المادة  
يم        ار خارج إقل ى عق ة بحق عيني عل دعاوى المتعلق دا ال ا ع ة فيم يم الدول ة إقل محل في  إقام

  .الدولة
ه                         :22المادة   يس ل ذي ل ى األجنبي ال ع عل دعاوى التي ترف ة بنظر ال  تختص محاآم الدول

  :طن أصلي أو مختار أو محل إقامة في إقليم الدولة إذا آانت الدعوىمو
  . متعلقة بمال موجود في الدولة أو بالتزام تعتبر الدولة محل نشوئه أو تنفيذه–أ 

  . متعلقة بإفالس أشهر في الدولة–ب 
  . مقامة على أآثر من واحد وآان ألحدهم موطن في إقليم الدولة–ج 
  .د زواج يراد إبرامه في الدولة بشأن معارضة في عق–د 

سية                       –هـ   زواج وآانت مرفوعة من الزوجة التي تحمل جن د ال  بطلب الطالق أو فسخ عق
ت        ة، أو آان يم الدول ي إقل ة ف ت مقيم ى آان زواج مت سبب ال سيتها ب دت جن ي فق ة أو الت الدول

ا    الدعوى مرفوعة من الزوجة األجنبية المقيمة في الدولة على زوجها الذي آان له              موطن فيه
  .متى آان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج أو آان قد أبعد من أراضي الدولة

  . بطلب نفقة وآان المطلوب له النفقة مقيما في الدولة–و 



ى  –ز  ة عل سائل الوالي سألة من م ة بم ة أو آانت متعلق ي الدول يم ف سب صغير يق شأن ن  ب
  .النفس أو المال

ان                  متعلقة بمسألة م   –ح   ا أو آ ان المدعى مواطن ن مسائل األحوال الشخصية األخرى وآ
  .أجنبيا مقيما في الدولة وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج

ادة  صاص   :23الم ستتبع االخت دعاوى األصلية ي ي ال النظر ف ة ب اآم الدول  اختصاص مح
  .الدعاوى األصليةبنظر المسائل األولية والطلبات العارضة وآل طلب مرتبط ب

 تختص محاآم الدولة بإتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في إقليم الدولة             :24المادة  
  .ولو آانت غير مختصة بنظر الدعوى األصلية

ادة  ة بنظر  :25الم اآم الدول ة تختص مح ارج الدول ار خ ة بعق دعاوى المتعلق دا ال ا ع  فيم
ا صراحة أو ضمنا                الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصا       ه واليته ل المدعى علي صها متى قب

 .فإذا لم يحضر تحكم المحكمة بعدم اختصاصها
  

  الفصل الثاني
 تقدیر قيمة الدعاوى

  
ادة  ستحقا  :26الم ون م ا يك دير م ي التق دخل ف ا وي وم رفعه دعوى ي ة ال دعي قيم در الم  يق

ذا طلب   يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات ا  لمقدرة القيمة، وآ
دير                      ى تق د االختالف يصار إل ا وعن م فيه ما يستجد من األجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحك

  .القيمة بالخبرة
ار                 :27المادة   دير باعتب ان التق  إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب واحد آ

  . باعتبار قيمة آل منها على حدةقيمتها جملة، فإن آانت ناشئة عن أسباب مختلفة آان التقدير
ذا                      ة ه ا بقيم در قيمته أما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب األصلي فتق

  .الطلب وحده
ر                     :28المادة   ه أو أآث ى مدعي علي ر عل  إذا آانت الدعوى المرفوعة من مدع واحد أو أآث

ه بأآمل            ى نصيب آل          بمقتضى سبب واحد آان التقدير باعتبار قيمة المدعى ب ات إل ه دون إلتف
  .منهم فيه

  . إذا آان المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء:29المادة 
دير                     اقي فيكون التق وب هو الجزء الب م يكن الجزء المطل ه ول إذا آان الحق آله متنازعا في

  .باعتبار قيمة الحق بأآمله
ر           إذا آانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدي       :30المادة   ر غي ة اعتب ر بحسب القواعد المتقدم
 .مقدر القيمة

  
  الفصل الثالث

 االختصاص النوعي
  

 :بالنظر في المنازعات المتعلقة بـ) الصلح( تختص المحكمة الجزئية :31المادة 
  



ا يصيب              –أ    اإليجار، العمل، الحيازة، إزالة الشيوع، إدارة األموال الشائعة، التعويض عم
صو   ة والمح ي الزراع دير       أراض دود، تق ين الح اق، تعي رار، االرتف ن أض ار م الت أو الثم

  .المسافات، األحوال المدنية، أجر المثل، االنتفاع بالمياه وتطهير األقنية والمجاري
ي      –ب  صاص القيم دخل ضمن االخت ي ال ت ة الت ضايا المدني ي الق النظر ف ا تختص ب  آم

  .للمحكمة االبتدائية
ة االبتد     :32المادة   ة التي                 تختص المحكم ة والتجاري سائل المدني ع الم النظر في جمي ة ب ائي

  .ليست من اختصاص محكمة أخرى قيمتها مبلغا يحدده القانون
ادة  ة األحوال الشخصية :33الم شرعية( تختص محكم ي ) ال النظر ف أو قاضي األسرة ب

  .الدعاوى واألمور المتعلقة باألحوال الشخصية
ادة  ال :34الم تئناف ب ة االس تئناف    تختص محكم ا باالس ن فيه ي يطع ضايا الت ي الق حكم ف

  .والقضايا األخرى التي هي من اختصاصها بمقتضى القانون
ادة  ل  :35الم ن قبي دة أو م ة الواح ي المحكم دوائر والغرف ف ين ال ل ب ع العم د توزي  ال يع

 .االختصاص النوعي
  

  الفصل الرابع
 االختصاص المكاني

  
ه أو محل             يكون االختصاص للمحكمة ال    :36المادة   تي يقع في دائرتها موطن المدعى علي

ع في                         ة التي يق ة فيكون االختصاص للمحكم إقامته لم يكن له موطن وال محل إقامة في الدول
  .دائـرتها موطن المدعي أو محل إقامته

ة                 ا موطن األآثري ع في دائرته ة التي يق وإذا تعدد المدعي عليهم آان االختصاص للمحكم
ا موطن أحدهم أو محل          وفي حالة التساوي يك    ع في دائرته ة التي يق ون االختصاص للمحكم

  .إقامته
ار وفي                 :37المادة   ق بعق ا حق عيني متعل  يكون االختصاص في الدعاوى التي يطلب فيه

ة              انون الدول م  ينص ق دعاوى الحيازة للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه ما ل
ة           على خالف ذلك، وفي الدعاوى ال      تي يطلب فيها حق شخص متعلق بعقار الشخصية العقاري

  .يكون االختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعي عليه
 تقام الدعوى على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أمام المحاآم            :38المادة  

ام ال            ا أم رع           التي يقع في دائرتها مقرها الرئيسي ويجوز إقامته ا ف ع في دائرته ة التي يق محكم
الفرع   ة ب سائل المتعلق ي الم ة ف ات الحكومي ك الجه دى تل واد  . إح ي الم ا ورد ف اة م ع مراع م

  .السابقة
صفية                :39المادة    تقام الدعوى المتعلقة بالشرآات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور الت

سي سواء آانت        أو المؤسسات الخاصة أمام المحكمة التي يقع في دائرتها م          رآز اإلدارة الرئي
ى  ة أو المؤسسة عل شرآة أو الجمعي ة أو المؤسسة أو من ال شرآة أو الجمعي ى ال دعوى عل ال
ة                        ام المحكم ا أم ى آخر، ويجوز إقامته أحد الشرآاء أو األعضاء، أو من شريك أو عضو عل

  .المتعلقة بالفرعالتي يقع في دائرتها فرع الشرآة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل 
 الدعاوى المتعلقة بالترآات التي ترفع قبل قسمة الترآة من الدائن أو من بعض              :40المادة  

وفى أو                  الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمت
  .محل افتتاح الترآة



 عنها أمام المحكمة التي       تقام دعوى اإلفالس والصلح الواقي والدعاوى الناشئة       :41المادة  
ام           دعوى أم ام ال ة تق يقع في دائرتها المحل التجاري للمدعي عليه وإذا تعددت المحال التجاري

  .محكمة التي يقع في دائرتها المرآز الرئيسي ألعماله التجارية
ا موطن المدعي                       ابع له ة الت ام المحكم دعوى أم ام ال إذا اعتزل التاجر التجارة أو توقف فتق

  .عليه
ادة  ه أو  :42الم دعي علي وطن الم ة م صاص لمحكم ون االخت ة يك واد التجاري ي الم  ف

اق                       ذ االتف ة التي يجب تنفي للمحكمة التي تم االتفاق أو نفذ آله أو بعضه في دائرتها أو للمحكم
  .في دائرتها
ادة  راء   :43الم صناع واإلج ال وال ور العم ساآن وأج أجرة الم ة ب ات المتعلق ي المنازع  ف
ا               يكون اال  ختصاص لمحكمة موطن المدعي عليه أو للمحكمة التي تم االتفاق أو نفذ في دائرته

  .متى آان فيها موطن المدعى
ا            : 44المادة   في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون االختصاص للمحكمة التي يقع في دائرته

  .موطن المدعى عليه أو موطن المدعى
ة بطلب قي       :45المادة   ة التي             في المنازعات المتعلق أمين يكون االختصاص للمحكم ة الت م

  .يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه
 في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي أو مستعجل يكون االختصاص       :46المادة  

للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول اإلجراء في                
  .ا  ما لم يكن ذلك مرتبطا بدعوى منظورة أمام محكمة أخرىدائرته

ات العارضة            :47المادة   ه    .  تختص المحكمة التي تنظر الدعوى األصلية في الطلب ى أن عل
ت أن          ة إذا أثب صاص المحكم دم اخت سك بع ضمان أن يتم ب ال ي طل ه ف دعى علي وز للم يج

  .كمتهالدعوى األصلية لم تقم إال بقصد جلبه أمام محكمة غير مح
ادة  ذه        :48الم صاص له ون االخت ة يك ة معين صاص محكم ى اخت صوم عل ق الخ  إذا اتف

  .المحكمة إال إذا آان النزاع متعلقا بدعوى عينيه عقارية أو دعوى حيازة
ادة  ة      :49الم ين المحكم سر تعي م يتي ة ول ي الدول ة ف ل إقام ه مح دعى علي ن للم م يك  إذا ل

ة ي ام المتقدم ى موجب األحك صة عل ا  المخت ي دائرته ع ف ي يق ة الت ون االختصاص للمحكم ك
ة                   موطن المدعى أو محل إقامته فإن لم يكن له موطن وال محل إقامة آان االختصاص لمحكم

  .العاصمة
ى     :50المادة   اء عل  يجوز نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بقرار من المحكمة األعلى بن

ى                   ة إل ة من محكم ة العام ة        طلب من أحد الخصوم أو النياب رار من المحكم ة أخرى بق محكم
ى       ؤدي إل ا ي دعوى م ر ال ي نظ ان ف ة أو آ باب قانوني ة ألس شكيل المحكم ذر ت ى إذا تع األعل

 .اإلخالل باألمن أو ألي سبب آخر تراه المحكمة األعلى
  

  الباب الثالث
  المطالبة القضائية
  الفصل األول

 رفع الدعوى وقيدها
  

ر                 تقام الدعوى بعريضة تودع ق     :51المادة   ى غي انون عل م ينص الق ا ل ة م لم آتاب المحكم
  .ذلك

  : يجب أن تشمل عريضة الدعوى على البيانات اآلتية:52المادة 



  . اسم المحكمة المقامة أمامها الدعوى–أ 
ه    –ب  ه ولقب ن يمثل م م ه واس ه وموطن ه ومهنت ه ولقب دعي علي دعى والم ن الم ل م م آ  اس

ان           فإن لم ي  . ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه     أخر موطن آ كن للمدعى عليه موطن معلوم ف
  .له

  . الموطن المختار للمدعى في البلد التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها–ج 
  . وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها–د 

  . تاريخ تقديم العريضة–هـ 
  . توقيع المدعى أو وآيله–و 

دم   .  دعواه أن يؤدي عنها الرسم المقرر       على المدعى عند تقديم عريضة     :53المادة   وأن يق
ا              ق به يهم وأن يرف دعى عل دد الم در ع ضة بق ذه العري ن ه ورا م ة ص اب المحكم م آت لقل
ه             ن وآيل ا أو م ا منه ا عليه ستندات موقع ذه الم ن ه ورا م دعواه وص دة ل ستندات المؤي الم

  .بمطابقتها لألصل
دعوى في السجل الخاص بذلك ويوضع       بعد استيفاء الرسم تقيد عريضة ال      – 1 :54المادة  

شهر              وم وال عليها وعلى ما يرافقها أوراق خاتم المحكمة ويذآر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان الي
  .والسنة ويؤشر بكل ذلك على صورة عريضة الدعوى

اب ضمن ملف                   – 2 م الكت ات لقل  تسلم عريضة الدعوى وما يرافقها من صور أوراق اإلثب
ع  خاص يدون عليه اسم     المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد الدعوى وتاريخ السنة وترقه جمي

  .األوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متسلسلة ويدرج بيان مقرراتها
  . تسلم صورة عريضة الدعوى وما يرافقها من صور للمحضر لتبليغها للمدعى عليه– 3

دعوى خال             :55المادة   ى ال ه عل دم جواب ه أن يق اريخ      على المدعى علي ام من ت ل عشرة أي
  .تبليغه

ى القاضي المختص        دعوى إل اب ملف ال م الكت دم قل ة يق دة المحددة لإلجاب ضاء الم د انق بع
  .لتحديد موعد جلسة للنظر في الدعوى ويبلغ الخصوم بموعد الجلسة

اع               :56المادة    تقضي المحكمة بالتعويضات الناشئة عن آل ضرر ناشئ عن إدعاء أو دف
وللمحكمة عند إصدارها الحكم الفاصل في الموضوع أن تقضي بغرامة . الكيدأو دفع قصد به   

 .مدنية على الخصم الذي اتخذ إجراء أو أبدى طلبا أو دفعا أو دفاعا بسوء نية
  

  المبحث األول
  حضور الخصوم وغيابهم

  المطلب األول
 الحضور والتوآيل بالخصومة

  
ادة   ى ا :57الم دعوى عل ين لنظر ال وم المع ام التبليغات  في الي ق من إتم ة أن تتحق لمحكم

وا    م أن ينيب امين وله ن المح ه م ن يوآلون سهم أو م وصفات الخصوم ويحضر الخصوم بأنف
نص      م ي ا ل ة م ة الثالث ى الدرج اربهم أو أصهارهم حت م أو أق ن أزواجه ه م ن يوآلون نهم م ع

  .القانون على خالف ذلك
ل سلطة ا        :58المادة   ة      التوآيل بالخصومة يخول الوآي ال واإلجراءات الالزم ام باألعم لقي

لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في       
  .درجة التقاضي التي وآل فيها، ما لم يتم االتفاق على غير ذلك



ه وال                      :59المادة   ازل عن ه وال التن الحق المدعى ب رار ب ويض خاص اإلق  ال يصح بغير تف
ص صومة وال       ال رك الخ ا، وال ت ا وال رده ين وال توجيهه ول اليم ه وال قب يم في لح وال التحك

رك           ز وال ت ع الحج ب رف ه وال طل ن في رق الطع ن ط ق م ن طري م أو ع ن الحك ازل ع التن
ر                       التزوير وال رد القاضي وال مخاصمته وال رد الخبي دين وال اإلدعاء ب اء ال التأمينات مع بق

  .وله وال أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصاوال العرض الفعلي وال قب
ه            – 1 :60المادة    للوآيل أن يعتزل الوآالة بشرط أن يبلغ موآله هذا االعتزال وال يجوز ل

  .ذلك في وقت غير الئق
ه إال إذا أبلغت   – 2 ي مواجهت راءات ف ير اإلج ول دون س ه ال يح ل أو عزل زال الوآي  اعت

  .ن بدله أو بعزم الموآل على مباشرة الدعوى بنفسهالمحكمة آتابة بذلك وبتعيي
ادة  ن     :61الم د م ه وال ألح ن وآالئ د م ام وال ألح ب الع ضاة وال للنائ د الق وز ألح  ال يج

ان        واء أآ ة س ضور أو المرافع ي الح صوم ف ن الخ يال ع ون وآ اآم أن يك ي المح املين ف الع
ة          ام محكم ة أم دعوى مقام ا وإال      بالمشافهة أم بالكتابة ولو آانت ال ابع هو له ة الت ر المحكم  غي

  .آان العمل باطال
روعهم               ولكن يجوز لهم ذلك عمن ينوبون عنهم قانونا وبالوآالة عن زوجاتهم وأصولهم وف

  .إلى الدرجة الثانية
غ                  :62المادة   را في تبلي ه معتب  بمجرد صدور التوآيل من أحد الخصوم يكون موطن وآيل

  .جة التقاضي الموآل هو فيهااألوراق الالزمة لسير الدعوى في در
وعلى الخصم الذي ليس له وآيل بالبلد الذي به مقر للمحكمة أن يتخذ له موطنا فيه لغرض    

  .التبليغ
 إذا تعدد الوآالء جاز ألحدهم االنفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من               :63المادة  

  .ذلك بنص في التوآيل
ادة  ر :64الم ب غي ل أن يني وز للوآي ة،    يج ن اإلناب ا م ن ممنوع م يك امين إن ل ن المح ه م

  .صراحة في التوآيل
  المطلب الثاني

 الغياب
  

ة صحة إعالن                     – 1: 65المادة   ين للمحكم ى وتب سة األول ان في الجل  إذا لم يحضر الطرف
  .المدعى عليه تشطب الدعوى

شطب دون تج                – 2 د   إذا لم يحضر الطرفان رغم تحديد جلسة جديدة أو إذا مضى على ال دي
  .ثالثون يوما تعتبر آثار عريضة الدعوى آأن لم تكن

ي        – 3 سير ف ب ال دوام وطل ة ال ل نهاي دعوى وقب طب ال د ش صوم بع د الخ ضر أح  إذا ح
  .الدعوى تعين على المحكمة إجابة طلبه

  . ال يمنع شطب الدعوى أو اعتبار عريضتها آأن لم تكن من إقامتها مجددا– 4
و                  إذ حضر المدعى   – 1: 66المادة   سة اعتبرت الخصومة حضورية ول ة جل ه في أي  علي

  .تخلف بعد ذلك عن الحضور ويسرى هذا الحكم إذا أودع مذآرة بدفاعه
دل                – 2 دة أو أن يع ات جدي  يجوز للمدعى أن يبدى في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلب

ه بطل م علي دعى الحك ة الم ه أن يطلب في غيب دعى علي ا يجوز للم ى آم ات األول ا الطلب ب م
  .ويشترط في جميع األحوال تبليغ الخصم اآلخر بالطلبات الجديدة

دعوى                – 1 :67المادة   ى وآانت صحيفة ال  إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة األول
ة                  قد بلغت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى، فإذا لم يكن قد بلغ لشخصه آان على المحكم



ل نظر ا    ستعجلة تأجي دعاوى الم ر ال ا الخصم   في غي غ المدعى به ة يبل سة تالي ى جل ضية إل لق
ب التين     . الغائ ي الح ة ف ر المحاآم سة، وتعتب اريخ الجل صم بت ذا الخ ة ه ر المحكم وتخط

  .حضورية
 إذا تعدد المدعى عليهم وآان البعض قد أبلغ لشخصه والبعض اآلخر لم يبلغ لشخصه                – 2

ر         وتغيبوا جميعا في الجلسة األولى أو تغيب من لم يبلغ لش           ة في غي خصه، وجب على المحكم
ب    ا الخصم الغائ دعى به غ الم ة يبل سة تالي ى جل دعوى إل ل نظر ال ستعجلة تأجي دعاوى الم ال
م من                         ر الحك سة بخطاب مسجل ويعتب اريخ الجل ذا الخصم بت ة ه اب المحكم وتخطر إدارة آت

  .الدعوى حضوريا
ا    إذا تبين للمحكمة عند غياب المدعى عليه بطالن تبل     :68المادة   يغه بالصحيفة وجب عليه

  .تأجيل القضية إلى جلسة تاليه يعاد تبليغه لها تبليغا صحيحا بواسطة خصمه
ادة  ن إذا  :69الم م يك أن ل ى الخصم الغائب آ صادر عل رار ال ار الق ة اعتب  يجوز للمحكم

 .حضر الخصم الغائب قبل إنتهاء الجلسة، وآان الخصم اآلخر حاضرا
  

  المبحث الثاني
  العامة في القضايادور النيابة

  
ادة  ا    :70الم ز له ي يجي االت الت ي الح دعوى ف ع ال ا رف وم مقامه ن يق ة أو م ة العام  للنياب

  .القانون ذلك رفعها في حاالت االعتداء على النظام العام أو اآلداب
ا أن             :71المادة   وم مقامه ة أو من يق ة العام ى النياب ستعجلة يجب عل دعاوى الم  فيما عدا ال
  .لحاالت اآلتية وإال آان الحكم باطالتتدخل في ا

  . حاالت االعتداء على النظام العام أو اآلداب– 1
  . آل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها– 2

دخل     :72المادة   ا أن تت وم مقامه  فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أو من يق
  :في الحاالت اآلتية

  .قة بعديمي األهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين الدعاوى المتعل– 1
  . الدعاوى المتعلقة باألوقاف الخيرية والهيئات والوصايا المرصدة للبر– 2
  . دعاوى رد ومخاصمة القضاة وأعضاء النيابة– 3
  . دعاوى اإلفالس– 4
  . عدم االختصاص إلنتفاء والية القضاة– 5
  .از تدخلها فيها آل حالة أخرى ينص القانون على جو– 6

ادة  ف    :73الم ال مل أمر بإرس ا الخصومة أن ت ون عليه ة تك ة حال ي أي ة، ف ى المحكم  عل
ام أو                          ق بالنظام الع سألة تتعل ا م ا إذا عرضت فيه وم مقامه القضية إلى النيابة العامة أو من يق

  .اآلداب
دعوى متى ق               :74المادة   ة في ال ا ممثل وم مقامه ة أو من يق ذآرة   تعتبر النيابة العام دمت م

ك             ع األحوال ال       . برأيها فيها وال يتعين حضورها إال إذا نص القانون على خالف ذل وفي جمي
  .يتعين حضورها عند النطق بالحكم

وم                   :75المادة   ة أو من يق ة العام  في جميع األحوال التي ينص فيها القانون عل تدخل النياب
ة بم          دها بصورة          مقامها يجب على إدارة آتاب المحكمة أخبارها آتاب دعوى وتزوي د ال جرد قي



ة فيكون                . عريضتها ومستنداتها  ا النياب دخل فيه ا تت فإذا عرضت أثناء سير الخصومة مسألة م
  .إخطارها بناء على أمر من المحكمة

ة                 :76المادة   ة تحددها المحكم ا مهل ى طلبه اء عل ا بن وم مقامه  تمنح النيابة العامة أو من يق
ريان هذه المهلة من تاريخ وصول ملف القضية إليها مشتمال على لتقديم مذآرة برأيها ويبدأ س

  .مستندات الخصوم ومذآراتهم
دعوى            : 77المادة   ا ال ة آانت عليه يكون تدخل النيابة العامة أو من يقوم مقامها في أية حال

  .قبل إقفال باب المرافعة فيها
ا           في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العام         – 1 :78المادة   ا طرف وم مقامه ا يق ة أو م

ذآرات                    دموا م وا الكالم وال أن يق ا أن يطلب ا وطلباته ديم رأيه متدخال ال يجوز للخصوم بعد تق
  .لتصحيح ما ذآرته النيابة" آتابيا"جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانا 

ذآرا  – 2 دة أو م ستندات جدي ول م تثنائية أن بقب وال اس ي أح ة ف وز للمحكم ة  يج ت تكميلي
  .وفي جميع األحوال تكون النيابة آخر من يتكلم. وحينئذ عليها أن تقرر إعادة المرافعة

 للنيابة العامة أو من يقوم مقامها الطعن في الحكم في األحوال التي يوجب     – 1: 79المادة  
  .القانون أو يجيز تدخلها في الخصومة

فع أية رسوم بسبب رفع الدعوى أو الطعن  تعفى النيابة العامة أو من يقوم مقامها من د– 2
 .في الحكم أو تدخلها في الخصومة

 
  المبحث الثالث 

  إجراءات الجلسة ونظامها
  المطلب األول
 إجراءات الجلسة

  
ادة  ى – 1 :80الم ب إل ة أن تطل ى المحكم ب عل سة ويج ي أول جل ة ف رى المرافع  تج

  .غالخصوم بيان الموطن الذي يختاره آل منهم لغرض التبلي
ع مراحل                   – 2 دعوى في جمي سير ال ة ل غ األوراق الالزم را في تبلي  يكون هذا المحل معتب

  .التقاضي ما لم تخطر المحكمة والطرف األخر بتغييره
ة           :81المادة    على الخصوم أن يقدموا مذآراتهم ومستنداتهم قبل الجلسة األولى من المرافع

ا أن ا له ة آم ددها المحكم ي تح د الت ي المواعي ي أو ف ور الت ستوضح من الطرفين عن األم  ت
  .تراها مبهمة أو أن في إيضاحها فائدة لحسم الدعوى

  .فإذا تخلف أحد الخصوم عن القيام باإلجراء الذي آلفته به المحكمة تحكم عليه بغرامة
 تكون الجلسة علنية إال إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد                :82المادة  

  .اءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة لآلداب أو لحرمة األسرةالخصوم إجر
أمر بحضورهم شخصيا                  : 83المادة   ا أن ت ى الخصوم وله صلح عل للمحكمة أن تعرض ال

ه من الخصوم                       ع علي اقهم بالمحضر ويوق فإذا تم الصلح أثبت في محضر الجلسة أو الحق اتف
  . تنفيذهاوالقاضي وآاتب الجلسة ويعتبر المحضر سندا

ك حسب         – 1 :84المادة   رار ذل ه ويجوز تك  تسمع المحكمة أقوال المدعى ثم المدعى علي
  .األحوال ويكون المدعى عليه أخر من يتكلم

ضمنته – 2 ا ت رارا لم سة إال إذا آانت تك وال الطرفين في محضر الجل ة أق  تثبت المحكم
  .قضيةمذآراتهما ويوقع القاضي والكاتب المحضر ويحفظ في ملف ال



د            – 3 انوا ق  للخصوم أن يطلبوا من المحكمة إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة فإذا آ
  .آتبوا ما اتفقوا عليه الحق االتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه

د      ا للقواع ذي وتعطى صورته وفق سند التنفي وة ال التين ق ي الح سة ف ون لمحضر الجل ويك
  .ألحكامالمقررة إلعطاء صور ا

اطعتهم إال إذا                   :85المادة   ة وال تجوز مق اء المرافع وال الخصوم أثن  يجب االستماع إلى أق
  .خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع

سبب إال إذا رأت                    :86المادة   ذات ال رة ل ر من م  ال يجوز للمحكمة تأجيل نظر الدعوى أآث
دة ال   اوز م وز أن تتج ة وال يج ير العدال سن س ك لح سبب  ذل ا إال ل شرين يوم د وع ل واح تأجي

  .قانوني
  المطلب الثاني
 نظام الجلسة

  
وله في سبيل ذلك أن يخرج من        .  ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها     – 1 :87المادة  

ا                  سه أربع ور بحب ى الف م عل ة أن تحك ان للمحكم ل آ م يمتث قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن ل
  .حكمها بذلك باتاوعشرين ساعة أو بتغريمه ويكون 

ا                        – 2 ذي أصدرته طبق م ال ه الحك دوام الرسمي أن ترجع عن اء ال  للمحكمة إلى ما قبل إنته
  .للفقرة السابقة

ة محضر عن آل                     :88المادة   سة بكتاب يس الجل أمر رئ اة ي  مع مراعاة أحكام قانون المحام
اذه من إجراءات ال                    ة اتخ رى المحكم ا ت سة وبم اد الجل إذا آانت      جريمة تقع أثناء انعق تحقيق ف

  .الجريمة التي وقعت جنحة أو جناية آان لها أن تأمر بالقبض على من وقعت منه
آلداب                 :89المادة   ة ل ارات الجارحة أو المخالف  للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العب

  .أو النظام العام من المذآرات أو أية ورقة من أوراق المرافعات
  

  المبحث الرابع
  دخال والتدخل والطلبات العارضةالدفوع واإل

  المطلب األول
 الدفوع

  
 الدفع ببطالن عريضة الدعوى أو عريضة الطعن أو تبليغهما يجب إبداؤه            – 1 :90المادة  

  .قبل أي دفع أو طلب آخر وإال سقط الحق فيه، وتفصل فيه المحكمة قبل النظر في الموضوع
وب تبليغ            – 2 غ إذا حضر المطل وم المحدد               يزول بطالن التبلي ه في الي وم مقام ه أو من يق

  .للمرافعة أو إذا قدم مذآرته بدفاعه
دعوى                :91المادة   ل التعرض لموضوع ال داؤه قب  الدفع بعدم االختصاص المكاني يجب إب

  .وإال سقط الحق فيه
ادة  ه  – 1 :92الم م ب ا تحك دعوى أو قيمته وع ال سبب ن ة ب دم اختصاص المحكم دفع بع  ال

ة الدرجة             . نفسهاالمحكمة من تلقاء     ويجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى أمام محكم
  .األولى وقبل قفل باب المرافعة وإال سقط الحق فيه



ان – 2 سها إال إذا آ اء نف دم االختصاص من تلق سألة ع ارة م ى إث اآم األعل  ال يجوز للمح
ان سبب               ائي أو آ  عدم االختصاص     موضوع الدعوى مما يختص به القضاء اإلداري أو الجن

  .هو انتفاء والية القضاء الوطني
ادة  ل   :93الم ا أن تحي صاصها وجب عليه دم اخت ا أو بع دم واليته ة بع  إذا قضت المحكم

ان                    غ الخصم اآلخر إذا آ الدعوى إلى المحكمة المختصة من تلقاء نفسها وعلى المدعى أن يبل
ى إدارة    دعوى وعل ا ال ة إليه ة المحال ة المحكم ا بمراجع ب  غائب ار الخصم الغائ اب إخط الكت
  .بخطاب مسجل بالمحكمة المحالة إليها الدعوى وتاريخ الجلسة

ادة  دم          :94الم ة ع بب اإلحال ان س ا إذا آ دعوى بنظره ا ال ال إليه ة المح زم المحكم  تلت
صاص      دم االخت م بع ون الحك ك يك دا ذل ا ع اني وفيم ي أو المك وعي أو القيم صاص الن االخت

  .واإلحالة قابال للطعن
ا القضية                  – 1 :95المادة   ة آانت عليه ة حال  يجوز للخصوم الدفع باإلحالة لإلرتباط في أي

  .ويجوز للمحكمة أن تقرر اإلرتباط من تلقاء نفسها
ة المحال                – 2 زم المحكم ين وتلت  ويجوز إبداء الدفع باإلحالة لإلرتباط أمام أي من المحكمت

  .إليها الدعوى بنظرها
ة            إذا رفع ا   – 1 :96المادة   لنزاع ذاته إلى محكمتين وجب إبداء الدفع باإلحالة أمام المحكم

  .التي رفع إليها النزاع أخيرا للحكم فيه
اء                    – 2 ة من تلق ى المحكم  ويكون للمحكمة التي رفع إليها النزاع أخيرا أن تحيل القضية إل
  .نفسها

ة تكون            – 1 :97المادة   ة حال ا وإذا رأت   الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أي عليه
ت        اس أجل ى أس ائم عل ه ق دعى علي فة الم اء ص دعوى إلنتف ول ال دم قب دفع بع ة أن ال المحكم

  .الدعوى لتبليغ ذي الصفة بناء على طلب المدعى
ام                 – 2 ا النظام الع دفع متعلق ان ال سها إذا آ اء نف ول من تلق  على المحكمة أن تحكم بعدم القب

د الطعن أو عدم جواز الطعن أو سبق                وعلى األخص إذا آان سب الدفع عدم مرا         اة مواعي ع
   .الفصل في الموضوع أو انتفاء المصلحة



  المطلب الثاني
 اإلدخال والطلبات العارضة والتدخل

 
د              : 98المادة   لكل خصم أن يطلب من المحكمة إدخال من آان يصح اختصامه في الدعوى عن

  .   انونرفعها شفاهة أو بمذآرة، ويبلغ من يطلب إدخاله طبقا للق
ة أو                     : 99المادة   ه لمصلحة العدال رى إدخال رر إدخال من ت سها أن تق للمحكمة من تلقاء نف

  . إلظهار الحقيقية ويبلغ طبقا للقانون
ا إذا               : 100المادة   على المحكمة إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى إلدخال ضامن فيه

ة                   ذه الحال دا ه ا ع ل إلدخال ضامن     آان الخصم قد آلف ضامنه بالحضور وفيه يكون التأجي
  .جوازيا للمحكمة

ك                   : 101المادة   ا أمكن ذل م واحد آلم دعوى األصلية بحك يقضي في طلب الضامن وفي ال
  .وإال فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى األصلية

ادة  م : 102الم دعوى األصلية يكون الحك ى ال ضمان إل ضم طلب ال ة ب إذا أمرت المحكم
ـ،                      الصادر ه طلبات د وجه إلي م يكن ق و ل  على الضامن عند االقتضاء حكما للمدعى األصلي ول

  .ويجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى إذا لم يكن مطالبا بالتزام شخصي
ادة  ى   : 103الم اء عل م بن ا الحك از له ه ج ضمان ال أساس ل ب ال ة أن طل إذا رأت المحكم

ى طالب الضمان          شأن عل دعوى               طلب ذوي ال أخير الفصل في ال  بالتعويضات الناشئة عن ت
  .األصلية

ة وفق                     : 104المادة   ى المحكم ه إل تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى علي
سة في                             فاها في الجل دم ش سة أو بطلب يق وم الجل ل ي دعوى قب ع ال ررة في رف اإلجراءات المق

  . إقفال باب المرافعةحضور الخصم اآلخر، وال تقبل الطلبات العارضة بعد
  -: للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة اإلضافية: 105المادة 

ة ظروف طرأت أو                    – 1 ديل موضوعه لمواجه  ما يتضمن تصحيح الطلب األصلي أو تع
  .تبينت بعد رفع الدعوى

  . ما يكون مكمال للطلب األصلي أو مترتبا عليه أو متصال به اتصاال ال يقبل التجزئة– 2
  .ما يتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى – 3
  .  طلب األمر بإجراء تحفظي أو وقتي– 4
  . ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب األصلي– 5

   :للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة المقابلة: 106المادة 
ه ف      – 1 رر لحق ن ض ويض ع ه بتع م ل ب الحك ضائية وطل ة الق ب المقاص دعوى  طل ي ال

  .األصلية أو من إجراء فيها
ه                       – 2 م ل ا أو بعضها أو أن يحك ه آله  أي طلب يترتب على إجابته أال يحكم للمدعى بطلبات

  .بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه
  .  أي طلب يكون متصال بالدعوى األصلية اتصاال ال يقبل التجزئة– 3
  . بالدعوى األصلية ما تأذن للمحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا– 4

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما ألحد الخصوم، أو طالبا     : 107المادة  
دعوى        رتبط بموضوع ال ررة      . الحكم لنفسه فيها بطلب م دخل وفق اإلجراءات المق ويكون الت

  .في رفع الدعوى قبل يوم الجلسة، وال يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة



حكم المحكمة في آل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل وال ت: 108المادة 
يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى األصلية متى آانت 

 .صالحة للحكم
 

  المبحث الخامس
  عوارض الخصومة
  المطلب األول

 ضم الخصومات والفصل بينها
  

رر ضم               للمحكمة من تلقاء نف    - 1 :109المادة   سها أو بناء على طلب أحد الخصوم، أن تق
ك أن يجري    ة ذل ير العدال ضي حسن س اط يقت ا صلة ارتب ر إذا قامت بينه خصومتين أو أآث
ى خصومتين أو                       ا إل ة أمامه رر فصل الخصومة القائم ا أن تق ا وله ا مع م فيه التحقيق أو الحك

  .أآثر
 . قرارات ضم الخصومات أو فصلها ال تقبل الطعن– 2
  

  مطلب الثانيال
 وقف الخصومة

  
دة              - 1: 110المادة   يجوز وقف الخصومة بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها م

وال يكون لهذا الوقف أثر في       . ال تزيد على تسعين يوما من تاريخ إقرار المحكمة لهذا االتفاق          
رة          ة م د المهل ة م ا يجوز للمحكم ى    أي ميعاد يكون القانون قد حدده إلجراء م اء عل  أخرى بن

  . اتفاق الخصوم
ة                – 2  إذا لم يراجع أحد الطرفين المحكمة لتحديد جلسة وإبالغ الخصم اآلخر بها في الثماني

  .األيام التالية لنهاية األجل تتخذ المحكمة قرار باعتبار الدعوى آأن لم تكن
ى وقف الخصومة و         – 1: 111المادة   ا أو   في غير األحوال التي نص فيها القانون عل جوب

ى الفصل في                          م في موضوعها يتوقف عل ا رأت أن الحك ا آلم رر وقفه جوازا للمحكمة أن تق
  .مسألة أخرى

 تستأنف الخصومة سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بناء على مبادرة الخصوم أو بناء              – 2
  .على أمر القاضي

 . يجوز الطعن في القرار الصادر بوقف الخصومة– 3
  

  المطلب الثالث
  الخصومةانقطاع

  
  :ينقطع سير الخصومة بقوة القانون في الحاالت التالية: 112المادة 

  . وفاة أحد الخصوم– 1
  . فقد أحد الخصوم أهلية التقاضي– 2



  . زوال صفة النائب القانوني الذي يمثل الخصم– 3
التنحي أو                : 113المادة   ه ب ال ينقطع سير الخصومة بوفاة وآيل الخصم وال بانقضاء وآالت

عزل أو بأي سبب آخر، وللمحكمة أن تمنح أجال مناسبا للخصم الذي توفى وآيله أو انقضت                ال
  .وآالته لتعيين وآيل جديد له

ادة  ي  : 114الم م ف أت للحك د تهي دعوى المنظورة ق ير الخصومة إذا آانت ال ال ينقطع س
دوا أق                     د أب ان الخصوم ق والهم موضوعها، وتعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى آ

  .وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد األهلية أو زوال الصفة
د التي آانت سارية في                     : 115المادة   ع المواعي ى انقطاع الخصومة وقف جمي يترتب عل

  .حق الخصوم وبطالن جميع اإلجراءات واألحكام التي تحصل أثناء االنقطاع
ادة  يرها : 116الم صومة س ستأنف الخ ت ت ذي انقطع صم ال ام الخ وم مق ن يق غ م بتبلي

وم                    ا يق الخصومة بسببه من قبل المحكمة أو بناء على طلب من الطرف األخر أو على طلب م
  .مقام الخصم

ضية وارث         ر الق ددة لنظ ت مح ي آان سة الت ضر الجل يرها إذا ح صومة س ستأنف الخ وت
ام من                ه للتقاضي أو مق سير           المتوفى، أو ما يقوم مقام من فقد أهليت صفة باشر ال ه ال  زالت عن

  .فيها
 .تستأنف الخصومة سيرها بالحالة التي آانت فيها وقت انقطاعها: 117المادة 

 
 
 
  

  المطلب الرابع
 سقوط وانقضاء الخصومة

  
تسقط الخصومة في حالة عدم السير فيها بفعل المدعى، أو امتناعه دون عذر   : 118المادة  

راء تم فيها، ولكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب   مقبول بانقضاء ستة أشهر على أخر إج    
  .بسقوط الخصومة

ه          : 119المادة   ام في ذي ق وم ال ال تبدأ مدة سقوط الخصومة في حاالت االنقطاع إال من الي
د                               ام من فق ام مق وفي أو من ق ذي ت ة خصمه ال غ ورث سقوط الخصومة بتبلي م ب من طلب الحك

  .وجود الدعوى بينه وبين خصمه األصليأهليته للتقاضي، أو مقام من زالت صفته، ب
ادة  ا   – 1: 120الم ة أمامه ة المقام ى ذات المحكم سقوط الخصومة إل م ب ب الحك دم طل  يق

أي                        وم ب ذي يق ة الخصم ال ه بمواجه دلى ب دفع ي دعوى أو ب الدعوى باألوضاع المعتادة لرفع ال
خصوم يقدم الطلب أو    وفي حالة تعدد ال   . إجراء للسير في الخصومة بعد انقضاء األشهر الستة       

  .الدفع ضد جميع الخصوم، وإذا قدمه أحدهم استفاد منه الباقون
ة بعض الخصوم انقطاع              – 2 سقوط في مواجه دة ال اطع لم  يترتب على القيام باإلجراء الق

  .المدة إزاء الجميع
ادة  اع أو   : 121الم ع أو دف ب أو دف أي طل ل اإلدالء ب سقوط الخصومة قب سك ب يجب التم
  .أي إجراء يتعلق بالمحاآمةالقيام ب

وافر                : 122المادة   ة من ت إذا طلب أحد الخصوم الحكم بسقوط الخصومة وتحققت المحكم
  .شروطه فيتعين عليها الحكم به



ك                – 1: 123المادة   ا في ذل ا بم  يترتب على الحكم بسقوط الخصومة إلغاء جميع إجراءاته
  .وال الحق الموضوعيولكنه ال يسقط الحق في الدعوى . المطالبة القضائية

 للخصوم أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في               – 2
  .ذاتها

 متى حكم بسقوط الخصومة في االستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائيا  – 1: 124المادة  
  .في جميع األحوال

ل        – 2 ادة النظر قب ول االلتماس سقط      متى حكم بسقوط الخصومة في التماس إع م بقب  الحك
ة   سابقة الخاص د ال سري القواع اس فت ول االلتم م بقب د الحك ا بع سه، أم اس نف ب االلتم طل

  .باالستئناف أو بأول درجة حسب األحوال
ادة  خاص  : 125الم ع األش ة جمي ي مواجه صومة ف سقوط الخ ررة ل دة المق سري الم ت

ثلهم              الطبيعيين ولو آانوا عديمي األهلية أو ناقصيها ويب         ى من يم قى لهؤالء حق الرجوع عل
  .قانونا آما تسري في حق األشخاص المعنويين

  .تكون مصاريف الخصومة التي قضى بسقوطها على المدعى: 126المادة 
ى آخر إجراء               : 127المادة   في جميع األحوال تنقضي الخصومة بمضي ثالث سنوات عل

  .ضتم فيها، وال يسري هذا الحكم على الطعن بطريق النق
  .يجوز للمدعى ترك الخصومة في أية حالة آانت عليها الدعوى: 128المادة 
ان صريح في                     : 129المادة   د محضر أو بي ى ي ارك لخصمه عل يكون الترك بتبليغ من الت

سة                     ه شفويا في الجل مذآرة موقعة منه أو من وآيله المفوض مع إطالع خصمه عليها أو بأدائ
  .في حضور خصمه وإثباته في المحضر

ادة  ك ال يلتفت : 130الم ع ذل ه، وم ه إال بقبول ه طلبات دعى علي داء الم د إب رك بع تم الت ال ي
ى       دعوى إل ة ال ة، أو بإحال صاص المحكم دم اخت ع بع د دف ان ق رك إذا آ ى الت العتراضه عل
ع     ه من صد من ون الق ا يك ك مم ر ذل ب غي دعوى أو طل بطالن صحيفة ال رى، أو ب ة أخ محكم

  . الدعوىالمحكمة من المضي في نظر
دعوى                : 131المادة   ع ال ك رف يترتب على ترك الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذل

  .دون مساس بالحق موضوع الدعوى وتقضي المحكمة على التارك بالمصاريف
ة من أوراق المرافعات                : 132المادة   إذا تنازل الخصم أثناء الخصومة عن إجراء أو ورق

ر اإلجراء أو الورق ة الخصم صراحة اعتب ازل موافق شترط لصحة التن ن، وال ي م يك ان ل ة آ
  .اآلخر ما لم تكن له مصلحة مشروعة في التمسك بهذا اإلجراء أو هذه الورقة

يجوز للمدعى في أية حالة آانت عليها الدعوى أن يتنازل عن الحق المدعى               : 133المادة  
  .لمصاريفبه ويترتب على هذا التنازل انقضاء الخصومة وإلزام المدعى با

 .يترتب على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت به: 134المادة 
  

  الفصل الثاني
 أوامر األداء

  
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى للدائن الحصول على أمر باألداء            : 135المادة  

ة، وحال    . من المحكمة المختصة أصال بنظر النزاع      ا بالكتاب ان آل   إذا آان حقه ثابت األداء وآ
ان                        داره أو إذا آ ه أو بنوعه ومق ا بذات ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقوال معين



ضامن                         ل أو ال ساحب أو المحرر أو القاب ى ال ه عل ة واقتصرت مطالبت ة تجاري ا بورق حقه ثابت
  .االحتياطي ألحدهم

اء بم         : 136المادة   دين أوال بالوف ه         على الدائن أن يكلف الم اريخ تبليغ ام من ت اد سبعة أي يع
ا ورد في                  ا لم األداء وفق دائن أن يستصدر أمر ب اد ان لل د انقضاء الميع اء بع م بالوف م يق فإذا ل

  .المادة السابقة، ويكفي للتكليف بالوفاء أن يتم بخطاب مسجل مع علم الوصول
  .ويقم االحتجاج بعدم الدفع مقام هذا التكليف

األداء على عريضة يقدمها الدائن أو وآيله يرفق بها سند الدين     يصدر األمر ب  : 137المادة  
ى أن ينقضي                        ة إل اب المحكم سند في إدارة آت ذا ال وما يثبت حصول التكليف بالوفاء ويبقى ه

  .ميعاد التظلم
انيده             ائع الطلب وأس ى وق شتمل عل ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن ت

امال ومحل إقا دين آ م الم ا واس ين الطالب فيه ا وان يع دة له ستندات المؤي ا الم ق به ه وترف مت
ه                      ين علي دائرة تع ذه ال ا خارج ه ان مقيم موطنا مختارا له في دائرة اختصاص المحكمة فإن آ

  .اتخاذ موطن مختار في البلدة التي بها مقر المحكمة
ر   ى األآث ام عل ة أي ضة خالل ثالث سختي العري ى إحدى ن ر عل صدر األم ن ويجب أن ي م

ول  ه من منق ر بأدائ ا أم ات أو م غ الواجب أداؤه من أصل وملحق ه المبل ين في ديمها وأن يب تق
  .حسب األحوال، وآذا المصاريف

إذا رأي القاضي أال يجيب الطالب إلى آل طلباته آان عليه أن يمتنع عن            - 1: 138المادة  
ة مع تكليف ا                ام المحكم غ خصمه      إصدار األمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أم لطالب بتبلي

  .بموعدها
رة – 2 م الفق ي حك ات ف بعض الطلب ضا ل اذ المعجل رف ر بالنف ر رفض شمول األم  ال يعتب

  .السابقة
  .يبلغ المدين لشخصه أو في موطنه بالعريضة وباألمر الصادر ضده باألداء: 139المادة 

تم ت               م ي دين خالل      وتعتبر العريضة واألمر الصادر عليها باألداء آأن لم يكن إذا ل ا للم بليغه
  .ثالثة أشهر من تاريخ صدور األمر

يجوز للمدين التظلم من األمر خالل سبعة أيام من تاريخ تبليغه إليه ويحصل              : 140المادة  
اح                ررة لصحيفة افتت التظلم أمام المحكمة المختصة حسب األحوال وتراعى فيه األوضاع المق

  .الدعوى وتبليغها
  . وإال آان باطالويجب أن يكون التظلم مسببا

ويعتبر المتظلم في حكم المدعى وتراعي عند نظر التظلم القواعد واإلجراءات المتبعة أمام       
  .محكمة الدرجة األولى

اء                     ة من تلق م المحكم تظلم تحك وإذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة األولى لنظر ال
  .نفسها باعتبار التظلم آأن لم يكن

تئناف األمر             يجوز الطعن   : 141المادة   اد اس دأ ميع في أمر األداء باالستئناف مباشرة، ويب
ه                    تظلم من اد ال وات ميع اريخ ف إن آان قابال له حسب القواعد العامة في استئناف األحكام من ت

  . أو من تاريخ اعتبار التظلم آأن لم يكن
ة من                    م المحكم تظلم تحك اء  وإذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة األولى لنظر ال تلق

  .نفسها باعتبار التظلم آأن لم يكن
ام الخاصة                    : 142المادة   ه األحك تظلم من صادر في ال م ال ى الحك تسر على أمر األداء وعل

  .بالنفاذ المعجل حسب األحوال المبينة في القانون



ادة  ون    : 143الم ا يك ز م ر األداء حج ام أوام اع أحك ه اتب ين علي ذي يتع دائن ال إذا أراد ال
دى   ه ل الحجز        لمدين ن القاضي ب ر م صدار أم ا است ه فيه وز ل ي يج وال الت ي األح ر وف الغي

  .التحفظي يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار األمر باألداء
األداء وصحة إجراءات          ا ب وعلى الدائن خالل السبعة أيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب

 . لم يكنالحجز إلى القاضي المختص، وإال اعتبر الحجز آأن
  

  الباب الرابع
 (*)الدعاوى المدنية الصغيرة

  
دعوى في            : 144المادة   ع ال ا ترف فيما عدا الدعاوى التي حدد القانون طريقا خاصا إلقامته

وال الشخصية   ة ومنازعات األح ة والتجاري ة ومنازعات المدني ة والتجاري المنازعات المدني
اوز ف  ي ال تج اب والت ذا الب ي ه ا ف نص عليه ي ي ة  الت ة الجزئي ائي للمحكم صاب النه ا الن يمته

رار           ) قاضي الصلح ( دها ق اآن التي يصدر بتحدي ا أو في األم إلى المحكمة الجزئية في مقره
  .من وزير العدل وتخصص آل محكمة جزئية يوما على األقل آل أسبوع لنظر هذه القضايا

  :يقصد بالدعاوى قليلة القيمة الدعاوى اآلتية: 145المادة 
  .عاوى المدنية والتجارية التي ال تجاوز قيمتها النصاب النهائي للقاضي الجزئي الد– 1
ى             – 2  دعاوى نفقة الزوجة أو نفقة الصغير بجميع أنواعها إذا لم يزد ما يطلب الحكم به عل

  .شهريا في جميع أنواع النفقات(    ) شهريا في آل نوع أو على (   ) 
شا   – 3 ات الم ي النفق ادة ف اوى الزي اوز األصل      دع م يتج سابقة إذا ل رة ال ي الفق ا ف ر إليه

  .والزيادة النصاب المشار إليه في الفقرة السابقة
ه                    – 4 م ب  دعاوى النفقة عن مدة سابقة على رفع الدعوى إذا لم يزد مجموع ما يطالب الحك
  . وما يليها من هذا القانون27وتقدر قيمة الدعوى طبقا لما هو مبين في المواد (    ) على 

م       : 146المادة   ترفع الدعوى في الحاالت المنصوص عليها في هذا الباب بصحيفة تودع قل
ى        ين عل تص ويتع ب المخ ام الكات فويا أم ات ش اإلدالء بالطلب صة أو ب ة المخت اب المحكم آت
  .الكاتب إفراغ الطلبات في نموذج مطبوع يصدر بتحديد شكله وبياناته قرار من وزير العدل

ادة  ؤدى: 147الم غ       ي و مبل ت ه م ثاب ات رس صحيفة أو اإلدالء بالبيان ديم ال د تق (  )  عن
  .للطلبات التي ال تجاوز                                          إذا تجاوزت الطلبات هذا المبلغ

ادة  زاع بواسطة  : 148الم سة لنظر الن اريخ أول جل ار الخصوم بت اب إخط م الكت ى قل عل
  .ري أو بالبريدالمحضرين أو بالطريق اإلدا

يقيد قلم الكتاب صحيفة الدعوى يوم تقديمها أو في سجل خاص بعد يثبت في      : 149المادة  
وم                  سلم في الي أصل الصحيفة وصورها تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وعلى قلم الكتاب أن ي
الطريق          ا ب ة اإلدارة لتبليغه ضرين أو لجبه م المح صحيفة لقل ورة ال ر ص ى األآث الي عل الت

ك    اإل ب ذل ى طل دعى مت صحيفة وصورها للم سليم أصل ال وز ت غ ويج ب التبلي داري أو طال
  .لتقديمها إلى قلم المحضرين أو جهة اإلدارة إلعالنها

يحضر الخصوم في اليوم المحدد لنظر الدعوى بأنفسهم أو يحضر عنهم من              : 150المادة  
ي الج       ل ف ت التوآي وز أن يثب ة ويج مية أو موثق ة رس ه بورق ي    يوآلون دون ف ر ي سة بتقري ل
  .محضرها وال يشترط في الوآيل أن يكون محاميا أو قريبا أو صهرا

                                                           
 .يتم تحديد المبالغ الواردة في هذا الباب حسب القوانين السائدة في آل دولة: حظة  مال(*)



ا                : 151المادة   ستنداتهم وأسماء شهودهم فيم ى م على الخصوم أن يقدموا في الجلسة األول
  .  تجوز فيه البينة ويجوز إمهالهم لجلسة تالية

ادة  ددة لن : 152الم سة المح ضور الجل ن ح دعى ع ف الم ت إذا تخل دعوى حكم ر ال ظ
ون              إذا مضى ثالث ررت شطبها ف ا وإال ق م فيه المحكمة في موضوعها إذا آانت صالحة للحك
م                      أن ل دعوى آ ا اعتبرت ال سير فيه يوما على الشطب ولم يبلغ أحد الخصوم الخصم اآلخر بال
ة أن     از للمحكم شكل صحيح ج ه ب م تبليغ ه عن الحضور رغ دعى علي ف الم ن، وإذا تخل تك

  . إلعادة تبليغه أو أن تفصل في موضوعهاتؤجل الدعوى
تنظر المحكمة الدعوى دون التقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية           : 153المادة  

  .إذا اتفق الخصوم على ذلك إال ما يتعلق منها بالضمانات والمبادئ األساسية للتقاضي
رى حاجة   للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخ   : 154المادة   صوم أن تدعو من ت

م                         و ل ر فني ول أي خبي رة أو ب لسماع شهادته، وإذا رأت المحكمة االستعانة بأحد من أهل الخب
د                    ة وتحدي ر أمان ر مع تقري ديم تقري سة دون تق رأي سفاهة في الجل داء ال ه إلب را دعت يكن خبي

  .الملزم بها
ة         تسعى المحكمة إلى الصلح بين المتقاضين ولها أ       : 155المادة   دب وسيطا في محاول ن تن

  .إلجراء الصلح بين الخصوم
ادة  وز      : 156الم ات ويج ذه المنازع ر ه د نظ ي األصل عن شفوية ه ات ال ون المرافع تك

  .للمحكمة أن تأمر بإحضار الخصوم شخصيا
د                   : 157المادة   دة ال تزي د الضرورة ولم دعوى إال عن ة أن تؤجل نظر ال ال يجوز للمحكم

  .جيل نظر الدعوى بذات السبب أآثر من مرةعن أسبوعين وال يجوز تأ
ال يجوز التدخل أثناء نظر الدعوى إال إذا أثبت المتدخل أن ضررا يلحقه من            : 158المادة  

ة           ار الحقيق ا إلظه ك الزم ان ذل جراء عدم تدخله، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإدخال الغير إذا آ
  .دخالأو لمصلحة العدالة وتحدد في قرارها الخصم الملزم باإل

زاع أن    : 159المادة   يجوز للمتقاضين االتفاق صراحة على تخويل القاضي الذي ينظر الن
  .يقضي دون تقيد بالقانون الموضوعي وذلك في المسائل التي ال تتعلق بالنظام العام

ه أو في                      : 160المادة   م ذات ا في الحك شار إليه ى أسباب موجزه ي يصدر الحكم مشتمال عل
  .محضر الجلسة

اد ا إال  : 161ة الم ة وال يجوز الطعن فيه صفة انتهائي دعاوى ب ذه ال ي ه ام ف صدر األحك ت
ى   صدورها عل م أو ل ي الحك ر ف ي اإلجراءات أث م أو بطالن ف ي الحك وع بطالن ف سبب وق ب

  .خالف حكم سابق لم يحز قوة األمر المقضي
  .تدائيةوتستأنف األحكام خالل عشرين يوما من تاريخ صدور الحكم أمام المحكمة االب

م                       انون ال يجوز الطعن في الحك د بالق نهم دون تقي وإذا خول الخصوم القاضي في الحكم بي
  .بأي طريق
ق المحضرين أو عن                      : 162المادة   ذه عن طري صادر من أجل تنفي م ال تعلن صورة الحك

  .طريق جهة اإلدارة أو بالبريد المسجل على شكل خطاب مفتوح
  .رجال اإلدارةويتم التنفيذ بواسطة المحضرين أو 

ادة  ذ الموضوعية    : 163الم ات التنفي ر منازع م بنظ ي أصدرت الحك ة الت تخص المحكم
وى    ع دع م ترف كال إذا ل ف لألش ر الواق زول األث م، وي ذا الحك ذ ه ة بتنفي ة المتعلق والوقتي
ع دعوى                  موضوعية أمام ذات المحكمة خالل أسبوع من تاريخ صدور القرار، ويلزم من يرف

  . مبلغ يساوي قيمة الشيء المطلوب استرداده لحين الفصل في الدعوىاسترداد إيداع



دى               : 164المادة   دين ل ال الم ى م الحجز عل واد ب ذه الم يجري تنفيذ األحكام الصادرة في ه
  .الغير ثم بالحجز على المنقول لدى المدين وال يجوز توقيع الحجز بمقتضاها على العقار

 خاص في هذا الباب النصوص األخرى التي وردت يطبق فيما لم يرد به نص: 165المادة 
 .في قانون المرافعات والتي ال تتعارض مع أحكام هذا الباب

 
  الباب الخامس 

  قواعد وإجراءات اإلثبات
 أحكام عامة

  
  .على الدائن إثبات االلتزام وعلى المدين إثبات نفيه: 166المادة 
ادة  ا : 167الم راد إثباته ائع الم ون الوق ائز يجب أن تك ا وج ة فيه دعوى ومنتج ة بال متعلق

  .قبولها
ر             : 168المادة   اطال، وال يعتب م ب ال يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي وإال آان الحك

  .االعتداد بالوقائع المشهورة علما شخصيا
ا أن               : 169المادة   ات، وعليه للمحكمة ندب أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات اإلثب

  . هذا اإلجراءتحدد أجال لمباشرة
  .ويعين رئيس الدائرة عند االقتضاء من يخلف القاضي المنتدب

إذا آان المكان الواجب إجراء اإلثبات فيه بعيدا عن مقر المحكمة جاز لها أن              : 170المادة  
  .الذي يقع هذا المكان في دائرتها) الصلح(تندب إلجرائه قاضي المحكمة الجزئية 

ادة  سبيب األ: 171الم زم ت ضاء ال يل ات إال إذا تضمنت ق سائل اإلثب صادرة في م ام ال حك
  .قطعيا أو نص القانون على خالف ذلك

ساعة                        : 172المادة   وم وال وم ذآر في المحضر الي ر من ي ام اإلجراء أآث تلزم إتم ا اس آلم
  .اللذان يحصل التأجيل إليهما، وال محل إلخبار من آان غائبا بهذا التأجيل

م                 تقدم المسائل : 173المادة   ا ل دب وم ات للقاضي المنت إجراءات اإلثب ة ب  العارضة المتعلق
  .يقدم له منها ال يجوز للخصوم عرضه على المحكمة إال إذا رأت ذلك

ا                : 174المادة   ين له على القاضي المنتدب إذا أحال القضية على المحكمة ألي سبب أن يع
  .لم الكتابأقرب جلسة مع إعالن الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بوساطة ق

ين أسباب             : 175المادة   شرط أن تب للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات اإلثبات ب
  . العدول بالمحضر ويجوز لها إال تأخذ بنتيجة اإلجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها

  :أدلة اإلثبات الجائز قبولها في المواد المدنية والتجارية هي: 176المادة 
  كتابية األدلة ال– 1
   شهادة الشهود واستجواب الخصوم– 2
   اإلقرار- 3
   اليمين- 4
   القرائن- 5
   المعاينة والخبرة– 6



  الفصل األول
  األدلة الكتابية
  الفرع األول

 المحررات الرسمية
  

المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف            -: أوال: 177المادة  
ا              بخدمة عامة طبقا لألوضاع ال     ه أو م ى يدي م عل ا ت ة وفي حدود سلطته واختصاصه م قانوني

  .تلقاه من ذوي الشأن
سابقة فال يكون                    -: ثانيا رة ال ا في الفق  إذا لم تستوف المحررات الشروط المنصوص عليه

ا بإمضاءاتهم أو                       د وثقوه شأن ق ان ذوي ال ات، إذا آ لها إال حجية المحررات العرفية في اإلثب
  .صابعهمبأختامهم أو ببصمات أ

ا                        : 178المادة   ام به ا من أمور ق ا دون فيه ة بم اس آاف ى الن المحررات الرسمية حجة عل
ا      ين تزويره م يتب ا ل ي حضوره، م شأن ف ن ذوي ال ت م ه، أو وقع دود مهمت ي ح ا ف محرره

  .  بالطرق المقررة قانونا
أو إذا آان أصل المحرر الرسمي موجودا فإن صورته الرسمية خطية آانت             : 179المادة  

  .ضوئية تكون لها حجية المحرر الرسمي األصلي بالقدر الذي تكون مطابقة لألصل
ة                        ذه الحال ا، وفي ه ه به وتعتبر الصورة مطابقة لألصل ما لم ينازع في ذلك من يحتج علي

  .تراجع الصورة على األصل
ى الوجه                  : 180المادة   ات عل وة اإلثب إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي، آانت للصورة ق

  :آلتيا
ارجي ال      –أ  ا الخ ان مظهره ى آ ات مت ي اإلثب ة األصل ف مية حجي صورة الرس ون لل  يك

  .يتطرق إليه الشك في مطابقتها لألصل
ات ولكن                       –ب   وة في اإلثب أخوذة من الصورة األصلية ذات الق  يكون للصور الرسمية الم

لصورة األصلية  يجوز في هذه الحالة لمن يحتج عليه بهذه الصورة أن يطلب مراجعتها على ا           
  .التي أخذت منها

 . أما الصورة المأخوذة عن الصورة الثانية فيمكن االستئناس بها تبعا للظروف–ج 
  

  الفرع الثاني
 المحررات العرفية

  
سوب             : 181المادة   ا هو من يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة م

  .إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة
وارث أو  ا ال م أن        أم ه ال يعل ا بأن ف يمين ي أن يحل ار، ويكف ه اإلنك ب من ال يطل ف ف  الخل

  .اإلمضاء أو الختم أو البصمة تعود إلى من تلقى الحق منه
ار الخط أو                      ه إنك ل من اقش موضوعه، ال يقب من احتج عليه بمحرر عرفي عرض عليه ون

  .اإلمضاء أو الختم أو البصمة
ادة  ه ال يكون المحرر العرفي حج: 182الم ذ أن يكون ل ي تاريخه إال من ر ف ى الغي ة عل

  :تاريخ ثابت، ويكون تاريخ المحرر ثابتا في إحدى الحاالت اآلتية



  . من يوم أن يقيد في السجل المعد لذلك–أ 
  . من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ–ب 
  . من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص–ج 
ه من خط أو إمضاء أو ختم أو                     من يوم وفاة أحد م     –د   من لهم على المحرر أثر معترف ب

  .بصمة، أو من يوم أن يصبح مستحيال على أحد من هؤالء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه
  . من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في أن المحرر قد صدر قبل وقوعه–هـ 

  .المادة على المخالصاتومع ذلك يجوز للمحكمة تبعا للظروف أال تطبق حكم هذه 
ات وتكون                    : 183المادة   وة المحرر العرفي من حيث اإلثب ا ق ع عليه تكون للرسائل الموق

لها                 ه من مرس ا علي د موقع ر  . للبرقيات هذه القوة إذا آان أصلها المودع في مكتب البري وتعتب
ك               ى عكس ذل دليل عل وم ال ة        . البرقية مطابقة ألصلها حتى يق د    وإذا أعدم أصل البرقي فال يعت

بالبرقية أو بوسيلة االتصال األخرى إال لمجرد االستئناس وتأخذ رسائل االتصاالت األخرى              
  .حكم البرقيات إذا آان لها أصل مودع في مكتب البريد

ة              : أوال: 184المادة   ات المثبت ر أن البيان ر التجار غي ى غي دفاتر التجار ال تكون حجة عل
ز للقاضي ار تجي ا ورده التج ا عم رفين  فيه ن الط ى أي م شأنها إل ة ب ين المتمم ه اليم  أن يوج

  .وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة
 وتكون دفاتر التجار اإللزامية حجة على هؤالء التجار عالقتهم بعضهم ببعض سواء         :ثانيا

د أن    ن يري ال يجوز لم ة ف دفاتر منتظم ذه ال ت ه ن إذا آان ة، ولك ر منظم ة أو غي ت منظم آان
  . لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما آان مناقضا لدعواهيستخلص منها دليال

ادة  ي         : 185الم ه إال ف درت عن ن ص ى م ة عل ة حج دفاتر واألوراق الخاص ون ال ال تك
  :الحالتين اآلتيتين

  . إذا ذآر فيها صراحة أنه استوفى دينه– 1
ا     إذا ذآر صراحة أنه قصد بما دونه في هذه األوراق أن يقوم مقام ا              – 2 لسند لمن أثبت حق

  .لمصلحته
ات عكسه                 ه إثب ه، جاز ل ع ممن صدر من ر موق ك غي وفي الحالتين، إذا آان ما ثبت من ذل

  .بكافة طرق اإلثبات
م                   : 186المادة   سند ل ا دام ال دائن م التأشير على سند بما يفيد براءة ذمة المدين حجة على ال

  .يخرج قط من حيازته
دين في                  ويسري هذا الحكم إذا أثبت الدائ      ة الم راءة ذم ه ب ستفاد من ا ي ع م ن بخطه دون توقي

 .نسخة أصلية أخرى للسند أو في مخالصة، وآانت النسخة أو المخالصة في يد المدين
  

  الفرع الثالث
 طلب إلزام الخصم بتقدیم المحررات الموجودة تحت یده

  
ادة   ديم         : 187الم زام خصمه بتق ة أن يطلب إل  أي محرر  يجوز للخصم في الحاالت اآلتي

  :منتج في الدعوى يكون تحت يده
  . إذا آان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه–أ 

ان –ب  ى األخص إذا آ شترآا عل ر المحرر م ين خصمه، ويعتب ه وب شترآا بين ان م  إذا آ
  .المحرر لمصلحة الخصمين أو آان مثبتا اللتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة



  .في أية مرحلة من مراحل الدعوى إذا استند إليه خصمه –ج 
  :يجب أن يبين الطلب المنصوص عليه في المادة السابقة: 188المادة 

  . أوصاف المحرر–أ 
  . فحوى المحرر مفصال–ب 
  . الواقعة التي يستدل به عليها–ج 
  . الدالئل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم–د 

  . وجه إلزام الخصم بتقديمه–هـ 
  .يكون الطلب باطال إذا لم تراع فيه أحكام المادة السابقة: 189المادة 
ادة  كت،     : 190الم ه أو س ي حيازت رر ف أن المح صم ب ر الخ ه أو أق ب طلب ت الطال إذا اثب

  .أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو في أقرب موعد تحدده
ا     وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباته آافيا لصحة الطلب، وجب أن يحل              ف المنكر يمين

ه                      " بأن المحرر ال وجود له أو أنه ال يعلم وجوده والمكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عن
  ". ليحرم خصمه من االستدالل به

ع                      : 191المادة   ة أو امتن ه المحكم ذي حددت ديم المحرر في الموعد ال إذا لم يقم الخصم بتق
رت صورة المحرر   ذآورة، اعتب ين الم ة عن حلف اليم دمها خصمه صحيحة مطابق ي ق الت

شكله                        ق ب ا يتعل ه فيم دم صورة من المحرر جاز األخذ بقول د ق ألصلها، فإن لم يكن خصمه ق
  .وموضوعه
ر                     : 192المادة   ه سحبه بغي دعوى فال يجوز ل ه في ال إذا قدم الخصم محررا لالستدالل ب

ه ص    ظ من د أن تحف دائرة بع يس ال ن القاضي أو رئ إذن م ف رضاء خصمه إال ب ي مل ورة ف
  .الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها لألصل

رار              : 193المادة   أذن بق يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة االستئناف أن ت
ك                     ا ذل رى فيه مسبب في إدخال الغير إللزامه بتقديم محرر تحت يده وذلك في األحوال التي ت

  .عليها في المواد السابقةومع مراعاة األحكام واألوضاع المنصوص 
ع عن                        ى الممتن م عل ة أن تحك ة، وللمحكم ة العام ر األشخاص المعنوي م الغي ويعتبر في حك

  .تقديم المستند بغرامه تهديدية قطعية
ه متى                  : 194المادة   ا ب آل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقا متعلق

 به من حيث وجوده ومداه، فإذا آان األمر   آان فحص الشيء ضروريا للبت في الحق المدعى       
د                    ديمها عن شأن وبتق ى ذوي ال متعلقا بسندات أو أوراق أخرى، فللقاضي أن يأمر بعرضها عل

  .الحاجة إلى القضاء، ولو آان ذلك لمصلحة شخص ال يريد أن يستند إليه في إثبات حق له
ا      شيء إذا آ رض ال ر بع دار األم رفض إص وز للقاضي أن ي ه يج ى أن رزه  عل ن أح ن لم

  .مصلحة مشروعة في االمتناع عن عرضه
ين القاضي                     م يع ا ل ويكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض، م
مكانا آخر، وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدما، وللقاضي أن يعلق عرض الشيء               

 .ن ضرر بسبب العرضعلى تقديم آفالة تضمن لمن أحرز الشيء تعويض ما قد يحدث له م
  

  الفرع الرابع
 إثبات صحة المحررات

  



ك من            : 195المادة   ر ذل ى الكشط والمحو والتحشير وغي ا يترتب عل در م ة أن تق للمحكم
  .العيوب المادية في المحرر من إسقاط قيمته في اإلثبات أو إنقاصها

سها                         اء نف ا من تلق ة جاز له دعو   وإذا آانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكم أن ت
  .الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة األمر فيه

إنكار الخط أو الختم أو اإلمضاء أو بصمة األصبع یرد على المحررات غير : 196المادة 
 .الرسمية، أما ادعاء التزویر فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية

 
 

  المطلب األول
  اإلمضاء أو الختمإنكار الخط و

 أو بصمة األصبع وتحقيق الخطوط
  

ه أو بصمة أصبعه            : 197المادة   إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختم
ستنداتها                  أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وآان المحرر منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى وم

ة في شأن صحة الخط أو اإلمضا                دة المحكم ء أو الختم أو بصمة أصبعه أمرت           لتكوين عقي
  .المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما

ادة  يس    : 198الم ه رئ ا ويوقع ا آافي رر وأوصافه بيان ة المح ه حال ين ب رر محضر تب يح
  .الجلسة وآاتب المحكمة والخصوم ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة والكاتب

  :وق الحكم الصادر بالتحقيق علىيشتمل منط: 199المادة 
  . ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق–أ 

  . تعيين خبير أو ثالثة خبراء–ب 
  . تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق–ج 
ين                        –د   ى الوجه المب ه عل ان حالت د بي اب بع م الكت ه قل  األمر بإيداع المحرر المقتضى تحقيق

  .بالمادة السابقة
ين          : 200ادة  الم ساعة المعين وم وال ام القاضي في الي ر الحضور أم يكلف قلم الكتاب الخبي

  .لمباشرة التحقيق
ديهم من أوراق                     : 201المادة   ا ل ديم م ذآور لتق على الخصوم أن يحضروا في الموعد الم

ر عذر              ات بغي المضاهاة واالتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف باإلثب
ار األوراق                    جاز ا  ذا اإلجراء، وإذا تخلف خصمه، جاز اعتب لحكم بسقوط حقه في التمسك به

  .المقدمة للمضاهاة صالحة لها
سه لالستكتاب في               : 202المادة   على الخصم الذي ينازع في صحة المحرر أن يحضر بنف

م   از الحك ول، ج ر عذر مقب ع عن الحضور بغي إن أمتن ذلك، ف ه القاضي ل ذي يعين د ال الموع
  .ة المحرربصح

ادة  ذي حصل   : 203الم صمة األصبع ال تم أو ب ضاء أو الخ ضاهاة الخط أو اإلم ون م تك
  .إنكاره على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع

  :ال يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إال: 204المادة 
  .مة األصبع الموضوع على محررات رسمية الخط أو اإلمضاء أو الختم أو بص-أ  

  . الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضى تحقيقيه–ب 
  . خطه أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام القاضي أو البصمة التي يطبعها أمامه–ج 



ادة  ضاهاة   : 205الم ة للم مية المطلوب ررات الرس أمر بإحضار المح وز للقاضي أن ي يج
  .لتي تكون بها أو ينتقل الخبير إلى محلها لإلطالع عليها بغير نقلهاعليها من الجهة ا

ا                : 206المادة   سخ منه في حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصور التي تن
ى                مقام األصل متى آانت ممضاة من القاضي المنتدب والكتاب والموظف الذي سلم األصل إل

  .لى قلم الكتاب ويصير إلغاؤهامحله، ترد الصورة المأخوذة منه إ
يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب على أوراق المضاهاة قبل الشروع          : 207المادة  

  .في التحقيق ويذآر ذلك في المحضر
ادة  ق          : 208الم صل المتعل ي الف ررة ف د المق رة القواع أولى الخب ق ب ا يتعل ى فيم  تراع
  .بالخبرة

ة أو اإلمضاء أو               ال تسمع شهادة الشهود   : 209المادة   ات حصول الكتاب ق بإثب  إال فيما يتعل
  .الختم أو بصمة األصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسبت إليه

  .وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة في الفصل الخاص بشهادة الشهود
  .إذا حكم بصحة آل المحرر فيحكم على من أنكره بغرامة تقدرها المحكمة: 210المادة 
ات            : 211المادة   إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثب

  .صحته نظرت موضوع الدعوى
ك المحرر                     : 212المادة   ه ذل شهد علي ر رسمي أن يختصم من ي يجوز لمن بيده محرر غي

ر    ه غي وارد ب زام ال ان االلت و آ صمة أصبعه ول ه أو بب ضائه أو بختم ه أو بإم ه بخط ر بأن ليق
  .حق األداء ويكون ذلك بدعوى أصلية باإلجراءات المعتادةمست

ادة  ع      : 213الم ون جمي راره، وتك ة إق ت المحكم ر، تثب ه وأق دعى علي ضر الم إذا ح
ره أو             م ينك ه أو ل ه إذا سكت المدعى علي ا ب المصروفات على المدعي ويعتبر المحرر معترف

  .ينسبه إلى سواه
ادة  ه،   : 214الم دعى علي ضر الم م يح ط أو    إذا ل صحة الخ ه ب ي غيبت ة ف ت المحكم حكم

  .اإلمضاء أو الختم أو بصمة األصبع ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع األحوال
إذا نكر المدعى عليه الخط أو اإلمضاء أو الختم أو بصمة األصبع، فيجري                 : 215المادة  

 .التحقيق طبقا للقواعد المتقدمة
  

  المطلب الثاني
 االدعاء بالتزویر

  
ر في إدارة                     : 216ة  الماد دعوى بتقري ا ال ة تكون عليه ة حال التزوير في أي يكون االدعاء ب

  .الكتاب، وتبين في هذا التقرير آل مواضيع التزوير المدعى بها وإال آان باطال
ا                          ين فيه ذآرة يب ر بم ة للتقري ام التالي ة أي ر خصمه في الثماني ويجب أن يعلن مدعي التزوي

  .حقيق التي يطلب إثباته بها، وإال جاز الحكم بسقوط ادعائهشواهد التزوير وإجراءات الت
ادة  ان    : 217الم ه إن آ ون في رر المطع اب المح سلم إدارة الكت ر أن ي دعى التزوي ى م عل

ب، وجب     ة أو الكات د المحكم رر تحت ي ان المح إن آ ه، ف ة إلي ده، أو صورته المعلن تحت ي
  .لقضاةإيداعه إدارة الكتاب في حرز مغلق يوقع عليه أحد ا

د                   : 218المادة   سة، بع يس الجل د الخصم، أمر رئ إذا آان المحرر المدعى بتزويره تحت ي
  .اطالعه على التقرير، أن يكلف من بيده المحرر بتقديمه



ذا من                     ع ه ر موجود وال يمن فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه، اعتبر غي
  .ضبطه فيما بعد

ادة  ل االدع : 219الم ان آ دعوى    إذا آ ائع ال ف وق م تك زاع ول ي الن ا ف التزوير منتج اء ب
ه                ذي طلب ره ورأت أن إجراء التحقيق ال ومستنداتها القتناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزوي

  .الطاعن في مذآرته منتج وجائز، أمرت بالتحقيق
ة تحقيقه             : 220المادة   ا يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكم

  ).201(واإلجراءات التي رأت إثباتها بها وعلى سائر البيانات المذآورة في المادة 
سابق           : 221المادة   رع ال . يجري التحقيق بالمضاهاة طبقا لألحكام المنصوص عليها في الف

  .ويجري التحقيق بشهادة الشهود وفقا للقواعد المقررة لذلك
ادة  ادة : 222الم التحقيق عمال بالم م ب ذ، دون ) 222(الحك يوقف صالحية المحرر للتنفي

  .إخالل باإلجراءات التحفظية
ة         : 223المادة   ه بغرام م علي ه أو برفضه حك إذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير في ادعائ

  .تقدرها المحكمة وال يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما أدعاه
ه             ة ب ة       إذا أثبت تزوير المحرر، ترسله المحكمة وصور المحاضر المتعلق ة العام ى النياب  إل

  .التخاذ إجراءاتها في شأنه
ادة  ا    : 224الم ت عليه ة آان ة حال ي أي اء ف راءات االدع اء إج التزوير إنه ه ب دعى علي للم

  .بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه
ك             ر ذل وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه، إذا طلب مدعي التزوي

  .لمصلحة مشروعة
ادة ا ة : 225لم وز للمحكم ة   –يج اإلجراءات المتقدم التزوير ب ا ب دع أمامه م ي و ل  أن – ول

ه      دعوى أن ن ظروف ال ه أو م ن حالت الء م ا بج ر له ه، إذا ظه رر وبطالن رد أي مح م ب تحك
  .مزور

  .ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك
ادة  ك يجوز ل: 226الم ده ذل صم من بي زور أن يخت ه بمحرر م من يخشى االحتجاج علي

ع باألوضاع   دعوى أصلية ترف ك ب ون ذل ره ويك م بتزوي سماع الحك ه ل د من المحرر ومن يفي
  .المعتادة

ذا                      ا في ه ا القواعد المنصوص عليه م فيه دعوى والحك وتراعى المحكمة في تحقيق هذه ال
 .الفرع والفرع السابق عليه

  
  الفصل الثاني
 شهادة الشهود

  
ى        : 227المادة   ه عل د قيمت انوني تزي أو (  ) في غير المواد التجارية، إذا آان التصرف الق

م يوجد                             ا ل ضائه، م ات وجوده أو انق شهود في إثب ة، فال يجوز شهادة ال آان غير محدد القيم
  .اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك

شهود، إذا        ويقدر االلتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف، ويجوز           شهادة ال ات ب  اإلثب
  .آانت زيادة االلتزام لم تأت إال من ضم الفوائد والملحقات إلى األصل



شهادة         ات ب ددة، جاز اإلثب وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متع
ى                  د عل ا تزي الشهود في آل طلب ال تزيد قيمته عما سلف ولو آانت هذه الطلبات في مجموعه

  .القيمة ولو آان منشؤها عالقات أو تصرفات من طبيعة واحدة بين الخصوم أنفسهمهذه 
  .وتكون العبرة في الوفاء إذا آان جزئيا بقيمة االلتزام األصلي

  (   ):ال يجوز اإلثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة : 228المادة 
  . فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل آتابي–أ 

  .ا آان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق ال يجوز إثباته إال بالكتابة إذ–ب 
ى      (   ) إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على       –ج   ه إل م عدل عن طلب ، ث

  .ما ال يزيد على هذه القيمة
ثبوت يجوز اإلثبات بشهادة الشهود فيما آان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ         : 229المادة  
  .الكتابة

أنها أن تجعل وجود                       ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة آل آتابة تصدر من الخصم ويكون من ش
  .التصرف المدعى قريب االحتمال

  :يجوز آذلك اإلثبات بشهادة الشهود فيما آان يجب إثباته بدليل آتابي: 230المادة 
اب      –أ   ل آت ى دلي ا     إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول عل ا مادي ر مانع ي ويعتب

ين األصول                أن ال يوجد من يستطع آتابة السند ويعتبر مانعا أدبيا القرابة بين الزوجين أو ما ب
  .والفروع أو ما بين األقارب حتى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج اآلخر

  . إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي ال يد له فيه–ب 
ليم                           : 231دة  الما م يكن س غ سنه خمسة عشر سنة ومن ل م تبل شهادة من ل ال يكون أهال لل

وال         اإلدراك أو آان محكوما بحكم جنائي يسقط عنه أهلية الشهادة، على أنه يجوز أن تسمع أق
  .من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل االستئناس

ادة  هادة ا  : 232الم رع وال ش هادة األصل للف ل ش ا   ال تقب ق منه ا تعل رع لألصل، إال م لف
  .بشؤون األسرة

ادة  ا  : 233الم ل عم رآهم العم د ت و بع شهدون ول ة ال ي ة عام ون بخدم ون والمكلف الموظف
م                انوني ول الطريق الق شر ب م تن ه من معلومات ل امهم ب اء قي يكون قد وصل إلى علمهم في أثن

ا        سلطة أن        . تأذن السلطة المختصة في إذاعته ذه ال ك، فله اء       ومع ذل شهادة، بن م في ال أذن له  ت
  .على طلب المحكمة أو أحد الخصوم

ق                  : 234المادة   رهم عن طري اء أو غي ال يجوز لمن علم من المحامين أو الوآالء أو األطب
م                      ا ل ه أو زوال صفته، م مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمت

  . جناية أو جنحةيكن انتهاء ذآرها له متعلقا بارتكاب
ة أو   ك الواقع ى تل شهادة عل ؤدوا ال ذآورين أن ي خاص الم ى األش ب عل ك، يج ع ذل وم
وانين الخاصة            ام الق المعلومات، متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم، على أال يخل ذلك بأحك

  .بهم
ادة  اء     : 235الم ه أثن ه إلي ا أبلغ ر م اء اآلخ ر رض شي بغي زوجين أن يف د ال وز ألح ال يج

جية ولو بعد انفصالهما، إال في حالة رفع الدعوى من أحدهما على اآلخر أو إقامة دعوى           الزو
 .على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على اآلخر

 
 
 



  
 إجراءات الشهادة

  
د                    : 236المادة   ائع التي يري ين الوق شهود أن يب شهادة ال ات ب على الخصم الذي يطلب اإلثب

  . الجلسة وأن يسمى شهودهبثباتها آتابة أو شفاها في
ادة  ون   : 237الم ا أن يك ضي دائم هود يقت شهادة ش ة ب ات الواقع د الخصوم بإثب اإلذن ألح

  .للخصم اآلخر الحق في نفيها بهذا الطريق
شهود في األحوال التي                   : 238المادة   شهادة ال ات ب أمر باإلثب للمحكمة من تلقاء نفسها أن ت

  .لشهود، متى رأت في ذلك فائدة للحقيقةيجيز القانون فيها اإلثبات بشهادة ا
شهادة                آما يكون لها في جميع األحوال، آلما أمرت باإلثبات بشهادة الشهود، أن تستدعي لل

  .من ترى لزوما لسماع شهادته إظهارا للحقيقة
ات                ة لحساب نفق ة المحكم وأن تحدد المبلغ الذي يجب على طالب اإلثبات إيداعه في خزان

  .الشهود
ة              : 239المادة   يجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر باإلثبات بشهادة الشهود آل واقع

من الوقائع المأمور بإثباتها وإال آان باطال، ويبين آذلك في الحكم اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق              
  .والميعاد الذي يجب أن تتم فيه

ادة  ا   : 240الم وز له ة ويج ام المحكم ق أم ون التحقي ضاء–يك د االقت د –  عن دب أح  أن تن
  .قضاتها إلجرائه

ادة  اد   : 241الم ي الميع ي ف ات والنف هود اإلثب ع ش ماع جمي تم س ى أن ي ق إل ستمر التحقي ي
ات، إال إذا حال دون                   ا شهود اإلثب ا التي سمع فيه سة ذاته ويجرى سماع شهود النفي في الجل

  .ذلك مانع
تكليف لمن يكون حاضرا من     وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى، آان النطق بالتأجيل بمثابة          

  . الشهود بالحضور في تلك الجلسة، إال إذا أعفتهم المحكمة أو القاضي صراحة من الحضور
ادة  ت     : 242الم اد، حكم د الميع ق م دد للتحقي اد المح الل الميع صوم خ د الخ ب أح إذا طل

  .المحكمة أو القاضي المنتدب على الفور في الطلب بقرار يثبت في محضر الجلسة
ى طلب شفوي يثبت في         وإذ اء عل ة بن ا رفض القاضي مد الميعاد، جاز التظلم إلى المحكم

ق في                          أي طري سرعة، وال يجوز الطعن ب ى وجه ال ة عل ه المحكم م في محضر التحقيق وتحك
  .قرار المحكمة

  .وال يجوز للمحكمة وال للقاضي المنتدب مد الميعاد ألآثر من مرة واحدة
  .ضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصومال يجوز بعد انق: 243المادة 
إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه الحضور في الجلسة المحددة، قررت             : 244المادة  

ا دام       رى، م سة أخ ضور لجل ه الح ضاره أو بتكليف ه بإح دب إلزام ة أو القاضي المنت المحكم
ه، وال يخل       الميعاد المحدد إلتمام التحقيق لم ينقض، فإذا لم يفع     شهاد ب ل سقط الحق في االست
  .هذا بأي جزاء آخر يرتبه القانون على هذا التأخير

ادة  ى  : 245الم ة، وجب عل دعوة الخصم أو المحكم ة ل شهود الحضور إجاب إذا رفض ال
ين        اريخ المع ل الت شهادة قب يفهم الحضور ألداء ال اب حسب األحوال تكل الخصم أو إدارة الكت

  .ين ساعة على األقل عدا مواعيد المساقةلسماعهم بأربع وعشر
ة من إدارة          شاهد الحضور ببرقي ويجوز في أحوال االستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف ال

  .الكتاب بأمر من المحكمة أو القاضي المنتدب



ة           : 246المادة   ه المحكم م يحضر، حكمت علي إذا آلف الشاهد الحضور تكليفا صحيحا ول
ابال للطعن               أو القاضي المنتدب بغرام     م في المحضر وال يكون ق وفي أحوال    . ة ويثبت الحك

  .االستعجال، يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضي أمرا بإحضار الشاهد
وفي غير هذه األحوال يؤمر بإعادة تكليف الشاهد الحضور، إذا آان لذلك مقتضى وتكون           

ف  ك التكلي صروفات ذل ه م ة ا  . علي ضعف الغرام ه ب م علي ف، حك إذا تخل وز ف ذآورة ويج لم
  .للمحكمة أو القاضي إصدار أمر بإحضاره

ادة  ة، إذا حضر   : 247الم ن الغرام شاهد م اء ال دب إعف ة أو للقاضي المنت وز للمحكم يج
  .وأبدى عذرا مقبوال

دب               : 248المادة   إذا آان للشاهد عذر يمنعه من الحضور، جاز أن ينتقل إليه القاضي المنت
دعى              فإن آان التحقيق  . لسماع أقواله  ذلك، وي ضاتها ل دب أحد ق ا أن تن ة، جاز له ام المحكم  أم

  .الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المنتدب والكاتب
ا أو صهرا              ) 235(مع مراعاة حكم المادة     : 249المادة   ان قريب و آ شاهد ول ال يجوز رد ال

س  ز ب ى التميي ادر عل ر ق ون غي د الخصوم إال أن يك ة أو مرض أو ألي ألح رم أو حداث بب ه
  .سبب آخر
ة أو                    : 250المادة   راده بالكتاب ين م شهادة إذا أمكن أن يب من ال قدرة له على الكالم يؤدي ال
  .باإلشارة

سمع              : 251المادة   يؤدي آل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم ت
ة          شهادتهم، ولرئيس المحكمة أو القاضي المنتدب أ       ا لحري الخروج تأمين ن يأمر أحد الخصوم ب

شهادة                       ى ال ك الخصم عل تم اطالع ذل شاهد شهادته ي الشاهد باإلدالء بشهادته وبعد أن يؤدي ال
  .المؤداة في غيابه

ه أو                : 252المادة   ين قرابت ه، وأن يب على الشاهد أن يذآر اسمه ولقبه ومهنته وسنة وموطن
ا أو صهر    ان قريب ا أن آ د     مصاهرته ودرجته ان يعمل عن ذلك أن آ ين آ ا ألحد الخصوم ويب

  .أحدهم
ول إال الحق وإال آانت                        : 253المادة   ول الحق وإال يق أن يق ا ب شاهد أن يحلف يمين ى ال عل

  .شهادته باطلة، ويكون الحلف على حسب األوضاع الخاصة بديانته أن طلب ذلك
انوني عن أداء              : 254المادة   رر ق ر مب ة       إذا حضر الشاهد وامتنع بغي ين أو عن اإلجاب اليم

  .حكم عليه طبقا لألوضاع المتقدمة بغرامة
ادة  دب ويجيب : 255الم ة أو القاضي المنت شاهد من المحكم ى ال ئلة إل ه األس يكون توجي

الشاهد أوال عن أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم عن أسئلة الخصم اآلخر دون أن يقطع أحد                    
  .أداء الشهادةالخصوم آالم اآلخر أو آالم الشاهد وقت 

دة إال                        : 256المادة   ئلة جدي داء أس ه إب شاهد فال يجوز ل إذا انتهى الخصم من استجواب ال
  .بإذن المحكمة أو القاضي

ادة  ن   : 257الم راه م ا ي رة م شاهد مباش ه لل ن أعضائها أن يوج سة أو ألي م رئيس الجل ل
  .األسئلة مفيدا في آشف الحقيقة

ة      تؤدي الشهادة شفاها و   : 258المادة   إذن المحكم ة إال ب ال يجوز االستعانة بمذآرات مكتوب
  .أو القاضي المنتدب

د تصحيح                  : 259المادة   ا بع شاهد ويوقعه ى ال ى عل تثبت إجابات الشهود في محضر ثم تتل
  . ما يرى لزوم تصحيحه وإذا امتنع عن التوقيع ذآر ذلك وسببه في المحضر

ى      تقدر بأمر من رئيس الجلسة غير قاب  : 260المادة   اء عل شهود بن ل للطعن مصروفات ال
  .طلبهم ويتقاضونها من المبلغ الذي أودع لحساب نفقاتهم



  :يشتمل محضر التحقيق على البيانات اآلتية: 261المادة 
  . يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها–أ 

  . وطلباتهم أسماء الخصوم وألقابهم وذآر حضورهم أو غيابهم–ب 
ا                 –ج   ابهم وم  أسماء الشهود وألقابهم وصناعاتهم وموطن آل منهم وذآر حضورهم أو غي

  .صدر بشأنهم من األوامر
  . ما يبديه الشهود وذآر تحليفهم اليمين–د 

سائل العارضة    ن الم ك م شأ عن ذل ا ن ا وم ولى توجيهه ن ت يهم وم ة إل ئلة الموجه ـ األس ه
  .ونص إجابة الشاهد عن آل سؤال

  . توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تالوتها ومالحظاته عليها–و 
  . قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا آان قد طلب ذلك–ز 
  .  توقيع رئيس الدائرة أو القاضي المنتدب والكاتب–ح 

د                       : 262المادة   ة ق م تكن المرافع ا ول ة أو حصل أمامه ام المحكم إذا لم يحصل التحقيق أم
ى محضر                   تمت في نفس ال    ان للخصوم الحق في االطالع عل جلسة التي سمع فيها الشهود، آ

  .التحقيق
ادة  ي        : 263الم ين القاض ه يع دد إلتمام اد المح ضاء الميع ق أو انق اء التحقي رد انته بمج

  .المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى وتقوم إدارة الكتاب بأخبار الخصم الغائب
ادة  وات:أوال: 264الم ن يخشى ف وز لم م   يج ى موضوع ل شاهد عل شهاد ب  فرصة االست

ك            شأن سماع ذل ة ذوي ال يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجه
  .الشاهد

ا                    ستعجلة وتكون مصروفاته آله ى قاضي األمور الم ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إل
شاهد متى آ                      سماع ال م القاضي ب د تحقق الضرورة يحك ه وعن ا      على من طلب ة مم انت الواقع

  .يجوز إثباته بشهادة الشهود
ا ضاء إال إذا رأت       :ثاني ى الق ه إل ق وال تقديم ضر التحقي ن مح ورة م سليم ص وز ت  ال يج

راض               شهود ويكون للخصم االعت شهادة ال ة ب محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقع
  .صلحتهأمامها على قبول هذا الدليل، آما يكون له طلب سماع شهود نفى لم

  . وما بعدها238تتبع في هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص عليه في المواد : ثالثا
ادة  شهادة       : 265الم ذ ب ا أن تأخ وع وله ث الموض ن حي شهود م هادة ال ة ش در المحكم تق

ع بصحتها                          م تقتن ر إذا ل سقط شهادة شاهد أو أآث شخص واحد إذا اقتنعت بها، آما أن لها أن ت
 .رجح شهادة على أخرى وفقا لما تستظهره من ظروف الدعوىولها أن ت

  
  الفصل الثالث

  اإلقرار واستجواب الخصوم
  الفرع األول
 اإلقرار
  

ادة  ة  : 266الم ة قانوني ضاء بواقع ام الق ه أم وب عن ن ين راف خصم أو م و اعت رار ه اإلق
  .مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة



  .ون اإلقرار غير قضائي إذا تم على غير هذا الوجه وعندئذ يثبت وفقا للقواعد العامة ويك
ز في               : 267المادة   صغير الممي يشترط في المقر أن يكون أهال للتصرف ويكون إلقرار ال

  .األمور المأذون بها حكم إقرار آامل األهلية
. اهر الحال أو حكم قضائياإلقرار حجة قاطعة على المقر ما لم يكن يكذبه ظ     : 268المادة  

ا ال                        ة منه ان وجود واقع ددة وآ ائع متع ى وق وال يتجزأ اإلقرار على صاحبه إال إذا انصب عل
  .يستلزم حتما وجود الوقائع األخرى

  .ال يجوز الرجوع عن اإلقرار إال لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك: 269المادة 
  .قرار غير القضائييعود للقاضي تقدير حجية اإل: 270المادة 
نهم أن يطلب                   : 271المادة   للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم ولكل م

  .استجواب خصمه الحاضر
ع         ي يمن صلح أو الت ازل أو ال ا التن صح فيه ي ال ي ور الت ن األم تجواب ع وز االس وال يج

  .القانون إقامة الدليل عليها
اء             للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم       : 272المادة   سها أو بن اء نف الستجوابه سواء من تلق

  .على طلب خصمه، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار
يبلغ القرار باالستجواب إلى من تقرر استجوابه قبل الموعد المعين لحضوره           : 273المادة  

  .جالبثالثة أيام على األقل إال إذا رأى القاضي غير ذلك لظروف االستع
ادة  ائع  : 274الم تجواب أو أن الوق ى اس ة إل ي حاج ست ف ضية لي ة أن الق إذا رأت المحكم

ب   ا رفضت طل ات قانون ائزة اإلثب ر ج ة أو غي ر منتج ا غي تجواب الخصم عنه راد اس ي ي الت
  .االستجواب
إذا آان الخصم عديم األهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز             : 275المادة  
  .مناقشته هو أن آان مميزا في األمور المأذون فيهاللمحكمة 

ا                  ا قانون ى من يمثله ه االستجواب إل ة توجي ويكون  . ويجوز بالنسبة إلى األشخاص المعنوي
  .استجواب ممثلي الخصوم عن األعمال التي تمت على أيديهم أو علموا بها بصفتهم هذه

راد استجو         : 276المادة   ابه أهال للتصرف في الحق         يجب في جميع األحوال أن يكون الم
  .المتنازع عليه

ادة  ا  : 277الم ضا م ه أي ه إلي ى الخصم ويوج ا إل ي يراه ئلة الت سة األس يس الجل ه رئ يوج
ة     سة إال إذا رأت المحكم س الجل ي نف ة ف ون اإلجاب ا، وتك ه منه ر توجيه ب الخصم اآلخ يطل

  .إعطاء مهلة لإلجابة
االستجواب ولكن ال يتوقف االستجواب         تكون اإلجابة في مواجهة من طلب       : 278المادة  

  .على حضوره
  .يجوز استجواب الخصوم بحضور خبير فني، آما يجوز مقابلتهم مع الشهود: 279المادة 
ع           : 280المادة   تدون األسئلة واألجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة، وبعد تالوتها يوق

ة أو عن التوقيع ذآر في المحضر          عليها الرئيس والكاتب والمستجوب، وإذا امتنع عن اإلجاب       
  .امتناعه وسببه

دب              : 281المادة   ة أن تن إذا آان للخصم عذر يمنعه عن الحضور لالستجواب جاز للمحكم
  .أحد قضاتها الستجوابه على نحو ما ذآر

ة                 ا إناب ة جاز له رة اختصاص المحكم ا خارج دائ رر استجوابه مقيم وإذا آان الخصم المق
  .التي يقع هذا المكان في دائرتها) ضي الصلح قا–المحكمة الجزئية (



ع عن                 : 282المادة   ول أو امتن ر عذر مقب إذا تخلف الخصم عن الحضور لالستجواب بغي
اإلجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تعتبر الوقائع المستجوب عنها ثابتة ولها أيضا أن               

  .ا آان يجوز فيها ذلكتقبل اإلثبات بشهادة الشهود والقرائن في األحوال التي م
سيطة              : 283المادة   إذا لم يؤد االستجواب إلى قرار جاز للمحكمة أن تستخلص منه قرينه ب

 .أو مبدأ ثبوت الكتابة
  

  الفصل الرابع
 القرائن وحجية الشيء المحكوم فيه

  
ات،               : 284المادة   ة اإلثب ل من أدل ررت لمصلحته عن أي دلي ة تغنى من تق القرينة القانوني
  .ه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلكعلى أن

القرائن القضائية هي التي لم ينص القانون عليها، وللمحكمة أن تستنبطها من            : 285المادة  
ات  ا اإلثب ي يجوز فيه ي األحوال الت رائن إال ف ذه الق ات به دعوى، وال يجوز اإلثب ظروف ال

  .بالشهادة
حكام النهائية التي حازت حجية الشيء المحكوم فيه تكون حجة بما فصلت        ألا: 286المادة  

ة              ذه الحجي فيه من الحقوق، وال يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، وال تكون لتلك األحكام ه
إال في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ويتعلق بذات الدعوى محال وسببا    

  .ية من تلقاء نفسهاوتقضي المحكمة بهذه الحج
ذا                 : 287المادة   ا ه ال يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي إال في الوقائع التي فصل فيه

 .الحكم وآان فصله فيها ضروريا
 
 
  

  الفصل الخامس
 اليمين
  

صيغة التي     ) أقسم باهللا العظيم  : (تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف     : 288المادة   ويذآر ال
  .أقرتها المحكمة

ه إذا طلب                : 289المادة   لمن آلف بحلف اليمين أن يؤديها وفقا لألوضاع المقررة في ديانت
  .ذلك

إن           : 290المادة   ة ف ان ال يعرف الكتاب ودة إن آ يعتبر حلف األخرس ونكوله إشارته المعه
  .آان يعرفها فحلفه ونكوله بها

ه    يجوز للممثل القانوني طلب تحليف اليمين إذا آان مخوال       : 291المادة   ذلك وال يجوز ل  ل
  .الحلف عن من يمثله

ا أن تنيب في                     : 292المادة   ة فله ة المحكم يم خارج منطق إذا آان من وجهت إليه اليمين يق
  .تحليفه محكمة محل إقامته

للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح       : 293المادة  
  .ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها



دعوى                         : 294لمادة  ا ا بال ا وال في تعلقه ين ال في جوازه ه اليم ازع من وجهت إلي م ين ذا ل
اآال،                           ر ن ى خصمه وإال أعتب ا عل ورا أو يرده سه أن يحلف ف ان حاضرا بنف وجب عليه أن آ

ه       . ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف إذا رأت لذلك سببا          فإن لم يكن حاضرا وجب تكليف
إن            على يد محضر للحضور    ه، ف ذي حددت وم ال ة، في الي ا المحكم  للحلف بالصيغة التي أقرته

  .حضر وامتنع بدون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناآال
ادة  دعوى    : 295الم ا بال دم تعلقه ي ع ا أو ف ي جوازه ين ف ه اليم ت إلي ن وجه ازع م إذا ن

ا صيغة الي                 ه بينت في منطوق حكمه ين ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليف ن  . م ويعل
 .هذا المنطوق للخصم أن لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة

  
  الفرع األول

 اليمين الحاسمة
  

ادة  ا    : أوال: 291الم سم به د الخصوم لخصمه ليح ا أح ي يوجهه ي الت مة ه ين الحاس اليم
  .النزاع

  .عداها من طرق اإلثبات توجيه اليمين الحاسمة يعني التنازل عما :ثانيا            
  .يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم اآلخر: 297المادة 
ادة  د  : 298الم ي يري ائع الت ة الوق ين بالدق ين أن يب ى خصمه اليم ه إل ى من يوج يجب عل

  .استحالفه عليها ويذآر صيغة اليمين بعبارة واضحة
ين               .هولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصم        رد إذا أنصب اليم ه ال يجوز ال ى أن  عل

  .بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين. على واقعة ال يشترك فيها الخصمان
  .يجوز للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين إذا آان الخصم متعسفا في توجيهها: 299المادة 
  .عامال يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام ال: 300المادة 

ه                        ة بشخص من وجهت إلي ين متعلق ا اليم ة التي تنصب عليه إن  . ويجب أن تكون الواقع ف
  .آانت غير شخصية له أنصبت على مجرد عمله بها

  .يجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية حالة آانت عليها الدعوى
ل خصمه أن                      : 301المادة   ك متى قب ا أن يرجع في ذل ين أو يرده  ال يجوز لمن يوجه اليم

  .يحلف
ال يجوز للخصم أن يثبت آذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه              : 302المادة  

ذي أصابه ضرر                          إن للخصم ال ي، ف م جزائ ين بحك أو ردت عليه، على أنه إذا ثبت آذب اليم
ذي                            م ال ى الحك ه من حق في الطعن عل د يكون ل منها أن يطالب بالتعويض دون إخالل بما ق

  .صدر ضده
ى خصمه، وآل من                   : 303ة  الماد ا عل آل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يرده

 .ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه
 
 
 
 



  
  الفرع الثاني

 اليمين المتممة ویمين االستظهار
  

ادة  ن   : 304الم سها، ألي م اء نف ن تلق ة، م ا المحكم ي توجهه ي الت ة ه ين المتمم اليم
  .ها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم بهالخصمين لتبني على ذلك حكم

ة                      دعوى خالي ل آامل وإال تكون ال دعوى دلي ويشترط في توجيه هذه اليمين أال يكون في ال
  .من أي دليل

للمحكمة أن توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها إلى أي من الخصمين لتبنى              : 305المادة  
  .ا يحكم بهعلى ذلك حكما في موضوع الدعوى أو في قيمة م

ه إال             : 306المادة   ال يجوز للمحكمة أن توجه للمدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى ب
  .إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى

  .وتحدد المحكمة في هذه الحالة حدا أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعى بيمينه
ى       تحلف المحكمة من تلقاء نفسها من أدع    : 307المادة   ا عل ه، يمين ة وأثبت ا في الترآ ى حق

ره                  ى غي وفى عل ه المت أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه وال بغيره من المتوفى وال أبرأه وال أحال
  .وال استوفى دينه من الغير وليس للمتوفى في مقابل هذا الحق رهن أو دين

ادة   ة أن ي     : 308الم ين المتمم ه اليم ة إلي ذي وجهت المحكم ى  ال يجوز للخصم ال ا عل رده
  .الخصم اآلخر

ادة  ة أو القاضي     : 309الم يس المحكم الف ورئ ه الح ين يوقع ف اليم ضر بحل رر مح يح
 .المنتدب والكاتب

 
  

  الفصل السادس
 المعاینة

  
ال                      : 310المادة   رر االنتق ى طلب أحد الخصوم أن تق اء عل سها أو بن اء نف للمحكمة من تلق

  .قضاتها لذلك في موعد تحدده ويبلغ به الخصوملمعاينة الشيء المتنازع فيه أو أن تندب أحد 
ان                     ة وإال آ ة بالمعاين ال المتعلق ع األعم ه جمي ين في وتحرر المحكمة أو القاضي محضرا تب

 .اإلجراء باطال
 
  

  الفصل السابع
 الخبرة
  

ادة  ان   : 311الم ة آ ة فني ستلزم معرف ور ت ق أم ب تحقي دعوى يتطل ي ال صل ف ان الف إذا آ
ها أو بناء على طلب الخصوم أن تقرر إجراء تحقيق فني بواسطة خبير             للمحكمة من تلقاء نفس   
  .واحد أو ثالثة خبراء



  .للخصوم أن يتفقوا على اختيار الخبير أو الخبراء: 312المادة 
ع         ذين وق راء ال ين الخب وفي هذه الحالة تثبت المحكمة اتفاقهم في محضر الجلسة وتقرر تعي

  .االختيار عليهم
  .وم على اختيار الخبراء اختارتهم المحكمةوإذا لم يتفق الخص

  .فإذا آان الندب من بين خبراء إدارة الخبراء فتكلفها المحكمة بتعيينهم
  :يشتمل قرار تعيين الخبراء على ما يأتي: 313المادة 

 أسماء الخبراء وألقابهم وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيتهم أو تكليف اإلدارة                –أ  
  .همالمختصة بتعيين

 بيان المسائل التي يراد االستعانة بخبرتهم فيها وما يرخص لهم في اتخاذه من التدابير  –ب  
  .العاجلة عند االقتضاء

  . الموعد المحدد إلنهاء المهمة التي أوآلت إليهم وإيداع تقريرهم–ج 
ة  المبلغ الذي يودع بصندوق المحكمة لحساب نفقات الخبراء وأتعابهم والمهلة الممنوح            –د  

  .إليداع هذا المبلغ في صندوق المحكمة ومن يلزم بإيداعه من الخصوم
ديم   : 314المادة   ى تق للمحكمة أن تعين خبراء ليدلوا برأيهم شفويا في الجلسة دون حاجة إل

  .تقرير، وفي هذه الحالة يثبت رأيهم في محضر الجلسة
ة      إذا لم يودع من آلف من الخصوم المبلغ الواجب إيدا         : 315المادة   ة المعين عه خالل المهل

  .جاز للخصم اآلخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ
ادة  م : 316الم ي الحك رر ف غ المق داع المبل ة إلي اعة التالي ين س اني واألربع ي خالل الثم ف

  .الصادر بتعيين الخبراء
ك  ي ذل ا ف م يكن مأذون ا ل ا م يئا منه ل ش دعوى دون أن ينق ى ملف ال ع عل ر أن يطل وللخبي

  .ار التعيينبمقتضى قر
ا                    وم به أن يق ا ب دب يمين ا القاضي المنت ويتعين على الخبير قبل البدء في مهمته أن يؤدي أم
ين بطالن   دم حلف اليم ى ع راء ويترتب عل ي جدول الخب دا ف م يكن مقي ة وصدق إذا ل بأمان

  .مهمته
صادر بتعيي              : 317المادة   رار ال سلمه صورة الق ة لت ه أن   للخبير خالل األيام الخمسة التالي ن

يطلب إلى المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي أوآلت إليه وللمحكمة أن تجيبه إلى طلبه وفي           
ة                ه للمحكم دال عن را آخر ب ستعجلة        –هذه الحالة تعين المحكمة خبي  تقصير   – في األحوال الم

  .المهلة المذآورة
  .يجوز رد الخبراء لألسباب التي تبرر رد القضاة: 318المادة 
غ                   : 319المادة   دعوى بعريضة تبل ولى النظر في ال ة التي تت ى المحكم رد إل دم طلب ال يق

للخبير في خالل األيام الثالثة التالية لصدور قرار تعيينه أو لتبليغ هذا القرار أن آان قد صدر     
  .في غياب الخصم طالب الرد

ذآورة أو ق                      دة الم د الم د جدت بع دم الخصم   ال يسقط الحق في طلب الرد إذا آانت أسبابه ق
  .طالب الرد الدليل على أنه لم يعلم بتلك األسباب إال بعد انقضائها

د جد                        رد ق ان سبب ال وال يقبل طلب الرد في حق من يختاره الخصوم من الخبراء إال إذا آ
  .بعد أن تم االختيار

صادر         . يحكم على وجه السرعة في طلب الرد      : 320المادة   م ال وال يجوز الطعن في الحك
  .لطلب بأي طريقفي هذا ا



ادة  ن  : 321الم ا م سة عشر يوم اوز الخم ا ال يج ه تاريخ دء عمل دد لب ر أن يح ى الخبي عل
رهم                ل يخب ى األق ام عل سبعة أي اريخ ب ك الت ل ذل تاريخ تبليغه مهمته وعليه أن يبلغ الخصوم قب

  .فيه بمكان أول اجتماع ويومه وساعته
ة           وفي حاالت االستعجال يجوز أن ينص الحكم على مباش          ام التالي ة األي رة العمل في الثالث

أربع  اع األول ب ل االجتم صوم قب غ الخ ذ يبل ر وعندئ ى األآث ذآور عل ف الم اريخ التكلي لت
ى                 م عل وعشرين ساعة على األقل وفي حاالت االستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحك

  .مباشرة المهمة فورا ودعوة الخصوم للحضور في الحال
  .الخصوم بطالن عمل الخبيرويترتب على عدم دعوة 

يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى آانوا قد دعوا               : 322المادة  
  .على الوجه الصحيح

إذا تخلف أحدهم عن الحضور                : 323المادة   يسمع الخبير أقوال الخصوم ومالحظاتهم، ف
راءات      ن إج راء م ذ أي إج ن تنفي ستندات، أو ع ديم م ن تق ه أو ع د  أمام ي المواعي رة ف  الخب

أخير في مباشرتها، جاز             المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله، أو يؤدي إلى الت
  .له أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة في هذا القانون

وا                – بغير يمين    –آما يسمع الخبير     رى هو سماع أق لهم  أقوال من يحضرهم الخصوم أو ي
  .إذا آان الحكم قد أذن له في ذلك

ة                 وإذا تخلف بغير عذر مقبول أحد ممن ذآروا عن الحضور رغم تبليغه بذلك جاز للمحكم
  .بناء على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بأحد الجزاءات المقررة في هذا القانون

ع بغير مبرر   ال يجوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري عاما أو خاصا أن يمتن           : 324المادة  
اتر أو سجالت أو                     قانوني عن اطالع الخبير على ما يلزم االطالع عليه مما يكون لديه من دف

  .مستندات أو أوراق تنفيذا للحكم الصادر بندب الخبير
ادة  والهم   : 325الم صوم وأق ضور الخ ان ح ى بي ر عل ضر الخبي شتمل مح ب أن ي يج

  .ن ذلك فيذآر في المحضرومالحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع م
ذين    وال األشخاص ال صيل وأق ر بالتف ال الخبي ان أعم ى بي شتمل المحضر عل ويجب أن ي

  .سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم
ه واألوجه التي                       : 326المادة   ه ورأي ه بنتيجة أعمال ا من را موقع دم تقري ر أن يق ى الخبي عل

  .استند إليها بإيجاز ودقة
را                        دم تقري ر المخالف أن يق دا وللخبي را واح دموا تقري ر من واحد فيق راء أآث فإذا آان الخب

  .مستقال برأيه
ى                 : 327المادة   ه إل ع األوراق التي سلمت إلي ه وجمي يودع الخبير تقريره ومحاضر أعمال

  .المحكمة المنظورة أمامها الدعوى
ع            داع في األرب ة لحصوله         وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا اإلي  والعشرين ساعة التالي

  .وذلك بكتاب مسجل
ه وجب               : 328المادة   إذا لم يودع الخبير تقريره في األجل المحدد في الحكم الصادر بتعيين

ال        ن األعم ه م ام ب ا ق ا م ين فيه ذآرة يب ل م ك األج ضاء ذل ل انق ة قب ودع المحكم ه أن ي علي
  .واألسباب التي حالت دون إتمام مهمته

أخيره              وفي الجلسة ا   رر ت ا يب ر م ذآرة الخبي لمحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة في م
  .          منحته أجال إلنجاز مهمته وإيداع تقريره



ه أجال آخر إلنجاز  ة ومنحت ة بغرام ه المحكم أخره حكمت علي رر لت ة مب م يكن ثم إن ل  ف
ى إدارة       مهمته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قب             الغ إل ضه من مب

  .الكتاب وذلك بغير إخالل بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن آان لها وجه
  .وال يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من المبالغ

  .وإذا كان التأخري ناشئا عن خطأ اخلصم حكم عليه بغرامة
ره أن             للمحكمة أن تأمر باستدع   : 329المادة   شته في تقري اء الخبير في جلسة تحددها لمناق

سها أو                  رأت حاجة في ذلك، ويبدي الخبير رأيه مؤيدا بأسبابه وتوجه إليه المحكمة من تلقاء نف
  .بناء على طلب الخصم ما تراه من األسئلة مفيدا في الدعوى

ا م         : 330المادة   أ أو   للمحكمة أن تعيد التقرير إلى الخبير ليتدارك ما تبين له ن وجوه الخط
رين       راء آخ ة خب ى ثالث ر أو إل ر آخ ى خبي ذلك إل د ب ا أن تعه ة وله ه أو بحث ي عمل نقص ف ال

  .ولهؤالء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق
للمحكمة أن تعين خبيرا إلبداء رأيه مشافهة بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت            : 331المادة  

  .رأيه في المحضر
  .ة أن تتخذ من تقرير الخبير سببا لحكمهاللمحكم: 332المادة 

رأى الخبير ال يقيد المحكمة وعليها إذا قضت بخالف رأيه أن تضمن حكمها األسباب التي               
  .أوجبت عدم األخذ برأي الخبير

ادة  يس         : 333الم ن رئ ضة م ى عري صدر عل أمر ي صروفاته ب ر وم اب الخبي در أتع تق
  .المحكمة التي عينته

ة              للخبير و : 334المادة   لكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير طبقا للقواعد العام
 .في التظلم من األوامر على العرائض

  
  الباب السادس

  عدم صالحية القضاة وردهم وتنحيهم ومخاصمتهم
  الفصل األول

 عدم صالحية القضاة وردهم وتنحيهم
  

د الخصوم، في األحوال    ال يجوز للقاضي نظر الدعوى، ولو لم يرده أح        : أوال: 351المادة  
  :اآلتية
   .  إذا آان زوجا، أو قريبا أو صهرا ألحد الخصوم إلى الدرجة الثالثة–أ 

ة مع أحد الخصوم أو                     –ب    إذا آان له أو لزوجه أو ألحد أصوله أو فروعه خصومه قائم
  .مع زوجه

ان   لغاية الدرجة الثا ) الهيئة( إذا آان قريبا أو صهرا ألحد القضاة بالدائرة   –ج   ة، أو إذا آ لث
  .قريبا أو صهرا لممثل النيابة العامة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه لغاية الدرجة الثالثة

ان                       –د   دعوى أو آ  إذا آان قد سبق أن افتى أو أبدى رأيا أو ترافع أو أدى شهادة في ذات ال
  .قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما

  .خصوم على خالف ما سبق يقع باطال اتفاق ال:ثانيا



سابقة حتى                   : 336المادة   ادة ال ا ورد في الم يجوز الطعن في الحكم الصادر على خالف م
ة يجوز              ذه الحال ولو آان الحكم انتهائيا أو صادرا من المحكمة العليا التمييز أو النقض وفي ه

  .للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى
  : يجوز رد القاضي ألحد األسباب اآلتية: 337ة الماد

  . إذا جدت للقاضي أو لزوجه خصومه الحقة مع أحد الخصوم في الدعوى– 1
  . إذا آانت بينه وبين أحد الخصوم عالقة تبعية– 2
ه صلة           – 3 ان ل ه أو آ  إذا آان وآيال ألحد الخصوم أو ممثال قانونيا له أو مظنونه وراثته ل

للدرجة الثالثة بالممثل القانوني ألحد الخصوم أو أحد أعضاء مجلس إدارة             قرابة أو مصاهرة    
  .ويكون الحكم صحيحا إذا لم يطلب الخصوم الرد. الشرآة الخصم أو أحد مديريها

دعوى ألي سبب، أن يعرض                  : 338المادة   يجوز للقاضي إذا استشعر الحرج من نظر ال
  .لى التنحيأمر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في إقراره ع

رد                 : 339المادة   سبب ال ه ب رد بمجرد عمل وفي  . يجب على الخصم أو وآيله تقديم طلب ال
  .آل األحوال ال يجوز تقديم هذا الطلب بعد إقفال باب المرافعة

  .يقدم طلب الرد من الخصم نفسه أو من وآيله المفوض فيه بتوآيل خاص: 340المادة 
ادة  و: 341الم ر ي رد بتقري دم طلب ال ا القاضي أو يق ي يتبعه ة الت اب المحكم دع إدارة آت

شكل دقيق   . بتصريح في الجلسة يسجل بمحضرها     ويجب أن يشتمل الطلب على أسباب الرد ب
ديم                            د تق ودع عن رد أن ي ى طالب ال ه وعل دة ل رد من أوراق مؤي وأن يرفق به ما لدى طالب ال

  .الطلب الكفالة المقررة قانونا
ادة  ى إدارة : 342الم ة  يجب عل سها خالل أربع ى رئي رد إل ب ال ع طل ة رف اب المحكم آت

ى الطلب        . وعشرين ساعة من تاريخ إيداعه     وعلى الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده عل
  .فورا، وأن يرسل صورة منه إلى النيابة

ادة  ي : 343الم ا ف ى يفصل نهائي ير الخصومة حت رد وقف س ديم طلب ال ى تق يترتب عل
ت      دال                     الطلب وفي أحوال االس دب قاض ب سه، ن اء نف و من تلق ة ول رئيس المحكم عجال يجوز ل

  .ممن طلب رده
ام                 : 344المادة   رد خالل األي ى أسباب ال ة عل على القاضي الذي طلب رده أن يجيب آتاب

  .الخمسة التالية لتبليغه بموافقته على الرد أو برفضه له
ا          : 345المادة   رد واعترف به وب رده أو       إذا آانت األسباب تصلح قانونا لل  القاضي المطل

  .لم يجب عليها في الميعاد المحدد أصدر رئيس المحكمة أمرا بتنحيته
ادة  ى     : 346الم رد إل ب ال ال طل دد يح اد المح الل الميع رد خ باب ال ر القاضي أس إذا أنك

  .المحكمة المختصة للفصل فيه
ادة  ضا    : 347الم ات رد ق ي طلب ا ف وم مقامه ا يق تئناف أو م ة االس صل محكم اآم تف ة مح

  .في طلبات رد قضاتها) النقض أو التمييز(الدرجتين األولى والثانية، وتفصل المحكمة العليا 
  .يفصل في طلب الرد بدون دعوة الخصوم ما لم تر المحكمة غير ذلك: 348المادة 
ادة  ه  : 349الم يا بدل ين قاض ة رد القاضي، تع ررت المحكم ررت رفض  . إذا ق ا إذا ق أم

  .قاضي أو الهيئة النظر في القضيةالطلب فيستأنف ال
ادة  ه : 350الم ه أو عدم قبول ه أو سقوط الحق في د رفض طلب رد عن ى طالب ال م عل يحك

ي           وب رده ف ي المطل ق القاض الل بح ة دون إخ صادرة الكفال ا وبم ررة قانون ة المق بالغرام
  .التعويض



ة ف               :351المادة   اب المرافع ال ب ي طلب رد سابق     في حالة تقديم طلبات رد أخرى قبل إقف
ة المنظورة                        ى المحكم ات إل ذه الطلب ة ه ا القاضي إحال ة التي يتبعه يس المحكم يتعين على رئ

  .أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعا بحكم واحد
رد نفس القاضي في         : 352المادة   ا آخر ل إذا قدم الخصم الذي رفض طلبه ألي سبب طلب

دعوى وي       ا       ذات الدعوى فيستمر القاضي في نظر ال ة إلحالته يس المحكم ى رئ ه إل رسل إجابت
ة المختصة   ى المحكم رد إل ى  . مع طلب ال م عل ة رفض الطلب تحك ذه المحكم ررت ه وإذا ق

  .الطالب بما ال يقل عن ضعف مبلغ الغرامة التي حكم بها في قرار رفض الطلب السابق عليه
دم ضده                   : 353المادة   رد أو ق ى طالب ال ة    إذا رفع القاضي دعوى تعويض عل ا لجه بالغ

  . االختصاص زالت صالحيته للحكم في الدعوى وتعين عليه أن يتنحى عن نظرها
ى              : 354المادة   ة األعل يجوز نقل الدعوى من محكمة إلى محكمة أخرى بقرار من المحكم

ا  ى من عددهم م ضاتها أو بعضهم بحيث ال يبق ع ق سبب رد جمي ة ب شكيل المحكم ذر ت إذا تع
ا             ومع ذلك ال    . يكفي للحكم  ة العلي تئناف أو المحكم يقبل طلب رد جميع مستشاري محكمة االس

دعوى                          رد أو في موضوع ال م في طلب ال أو بعضهم بحيث ال يبقى من عددهم ما يكفي للحك
  .عند قبول طلب الرد

ادة  ي   : 355الم دخال ف ا مت ت طرف ة إذا آان ة العام ى أعضاء النياب رد عل باب ال ق أس تطب
ب رد . الخصومة ي طل ا حسب   وينظر ف ا له ون تابع ي يك ة الت ة المحكم ة العام عضو النياب

 .التنظيم القضائي
  

  الفصل الثاني
 مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة

  
  :تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في األحوال التالية: 356المادة 

  . إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو خطأ مهني–أ 
 إذا امتنع القاضي بغير عذر مقبول عن اإلجابة على عريضة وأصدر حكم في دعوى               – ب

مهيأة للحكم فيها وذلك بعد إنذاره على يد محضر أو عن طريق آاتب العدل تقبل الدعوى قبل                 
  .مضي ثمانية أيام على تبليغه باإلنذار

ي و    –ج  سؤولية القاض انون بم ا الق ضي فيه ي يق رى الت وال األخ ي األح ه  ف م علي الحك
  .بالتعويض
ا          : 357المادة   م عليه الدولة مسؤولة بالمال عن عمل القاضي أو عضو النيابة العامة ويحك

ه              ا حق الرجوع علي سابقة، وله دة ال بالتضامن معه بالتعويض بسبب األفعال المذآورة في الم
  .بما تدفعه

ادة  اة القاضي أو عضو النياب: 358الم ا ال تنتهي دعوى المخاصمة بوف ة ويجوز إقامته
  .على ورثته
 تنظر الهيئة العامة لدى محكمة النقض في دعوى المخاصمة المقامة على            –أ  : 359المادة  

  .قضاة محكمة النقض وأعضاء النيابة العامة لديها
ضاة                       –ب   ى ق ة عل نقض في دعوى المخاصمة المقام ة ال دى محكم ة ل  تنظر الغرفة المدني

  .ء النيابة العامة في الدائرة االستئنافيةمحكمة االستئناف المختصة وأعضا
ضاة                  –ج   ائر الق ى س ة عل تئناف المختصة في دعوى المخاصمة المقام  تنظر محكمة االس

  .وأعضاء النيابة العامة



صادر عن –د  م ال ذلك الحك نقض وآ ة ال ة لمحكم ة العام صادر عن الهيئ م ال ل الحك  ال يقب
ل أي           نقض، ال يقب ة ال شأنهما              الغرفة المدنية في محكم ل ب ة وال تقب ق من طرق المراجع  طري

  .دعوى مخاصمة جديدة
ادة  ع      –أ : 360الم ررة لرف راءات المق ق اإلج ضة وف مة بعري وى المخاص ع دع  ترف
  .الدعاوى

ه    –ب  ى أوج ه وعل شكو من صرف الم م أو الت ان الحك ى بي ضة عل شتمل العري  يجب أن ت
ا وإال     المخاصمة واألسباب التي تبنى عليها الدعوى وأن يرفق  دة به ة المؤي ائق واألدل  بها الوث

  .آانت باطلة
  . على طالب المخاصمة أن يودع مع عريضة الدعوى آفالة يحددها القانون–ج 
  . ال يجوز قبول الدعوى شكال قبل التثبت من توافر إحدى أسباب إقامتها–د 

  . ال يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ الحكم المشكو منه–أ : 361المادة 
 يجوز بكفالة أو بدونها وبوضع إشارة الدعوى في القضايا العقارية إذا طلب منها ذلك               – ب

  .وآان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تدارآه مستقبال
ادة  ن        –أ : 362الم صورة م ه ب دعى علي غ الم د تبلي ة بع ى المحكم دعوى عل رض ال  تع

  .خالل خمسة عشر يوم من تاريخ تبليغهعريضتها ومرفقاتها، وله اإلجابة آتابة عن الدعوى 
شروطها     –ب   دعوى ل تيفاء ال  تنظر المحكمة على وجه السرعة وفي غرفة المشورة في اس

  .القانونية وفي جدية أسبابها وبجواز قبولها شكال أو برفض الدعوى شكال
م المشكو          –أ  : 363المادة   ذ الحك  إذا قضت المحكمة بقبول الدعوى شكال توجب وقف تنفي

دعوى والتحقيق                 م ا الخصوم للنظر في موضوع ال نه وتحدد المحكمة جلسة علنية يدعى إليه
فيه وتستمع المحكمة أقوال آل من طالب المخاصمة والقاضي أو عضو النيابة العامة المشكو     

  .منه وأقوال النيابة العامة ولها أن تبدي رأيها بصورة خطية أو شفهية
م               يمتنع على القاضي المشكو منه     –ب   اريخ الحك ه من ت  النظر في الدعوى المرفوعة أمام

  .بقبول الدعوى شكال
ى المدعى                    : 364المادة   م عل دعوى شكال أو موضوعا تحك ة برفض ال إذا قضت المحكم

ا   (طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف وبمصادرة الكفالة وبغرامة تقدرها المحكمة           طبقا لم
  .المخاصموبالتعويض إذا طلبه ) يحدده لها القانون

التعويض                  –أ  : 365المادة   ه ب ى المشكو من دعوى حكمت عل  إذا قضت المحكمة بصحة ال
  .عن الضرر الذي لحق بالمدعى وبالمصاريف وببطالن اإلجراء أو الحكم موضوع الدعوى

سماع                      –ب   ه ل د دعوت صادر لمصلحة خصم آخر إال بع م ال  ال تحكم المحكمة ببطالن الحك
  .أقواله
ة التي آانت                إذا أبطل اإل   –ج   ى الحال جراء أو الحكم موضوع المخاصمة فتعود الدعوى إل

  .عليها قبل الحكم أو اإلجراء وتستأنف سيرها بناء على طلب من أحد الخصوم
  . يتوجب على المحكمة التي حكم بإبطال حكمها أن تتبع ما قضى به حكم اإلبطال–د 

  .ه أو اإلجراء الصادر عنه ال يشترك في نظر الدعوى القاضي الذي أبطل حكم–هـ 
ادة  ه، أن    –أ : 366الم شكو من م الم بطالن الحك ضت ب ي ق ة المخاصمة الت وز لمحكم  يج

صوم        وال الخ ماع أق د س ك بع م، وذل اهزة للحك ا ج لية إذا رأت أنه دعوى األص ي ال م ف تحك
  .والنيابة العامة

دعوى               –ب    األصلية    يمكن للمحكمة عند النظر في موضوع الدعوى أن تقرر ضم ملف ال
  .التي صدر فيها الحكم المشكو منه



  .ال تقبل دعوى المخاصمة إذا قدمت مباشرة من النيابة العامة: 367المادة 
 تسقط المخاصمة بانقضاء ثالث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر             –أ  : 368المادة  

  .بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه
ام ا –ب  ى دعوى المخاصمة أحك سري عل راءات  ت د واإلج صيرية والقواع سؤولية التق لم

  .الخاصة بنظام الجلسات وإصدار األحكام
تسري أحكام المواد الذآورة في هذا الباب على جميع القضاة وأعضاء النيابة    : 369المادة  

 .العامة ومن في حكمهم
  

  الباب السابع
والقضاء املستعجل) األوامر على العرائض(القضاء الوالئي   

  ولالفصل األ
 )األوامر على العرائض(القضاء الوالئي 

  
ا                    : 370المادة   ة تصدر في الحاالت التي يجوز فيه رارات وقتي األوامر على العرائض ق

  .إصدار األمر بدون دعوة الخصم اآلخر
ادة  ى القاضي  : 371الم دم إل ضة يتق ى عري ر عل صدار أم ي است ل صاحب مصلحة ف لك

ابقتين ت  سختين متط ن ن ضة م ا  المختص بعري ين فيه انيده ويع ب وأس ائع الطل ى وق شتمل عل
  .موطنا مختارا له في البلدة التي يقع فيها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات لمؤيدة الطلب

ى القاضي المختص في                  : 372المادة   ة االستعجال القصوى إل يجوز تقديم الطلب في حال
  .مسكنه وفي غير أوقات الدوام الرسمي

وم     على الق: 373المادة   سختي العريضة في الي اضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى ن
ة من                     سخة الثاني ى الن التالي لتقديمها على األآثر ويعطي الطالب صورة رسمية من األمر عل

  .العريضة ويحفظ األصل في إدارة آتاب المحكمة
ا وإال              : 374المادة   ان   يجب في جميع األحوال أن يتضمن األمر األسباب التي بني عليه  آ

  .باطال
ى    : أوال: 375المادة   ذا األمر إل يكون لمن صدر األمر ضده ولكل مصلحة أن يتظلم من ه

شتمل         القاضي أو المحكمة التابع لها الذي أصدره خالل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بعريضة ت
   .على أسباب التظلم وتبلغ إلى الخصم اآلخر على وجه السرعة

  .في التظلم بتأييد األمر أو تعديله أو إلغائه قابال لالستئناف يكون حكم القاضي :ثانيا
غ               : ثالثا يكون للطالب في حالة رفض طلبه حق رفع الطعن إلى محكمة االستئناف دون تبلي

  .الخصم اآلخر وذلك خالل ثمانية أيام من تاريخ صدور األمر برفضه
ة ح                : 376المادة   دعوى األصلية في أي ا لل تظلم تبع ع ال اء         يجوز رف ا أو أثن ة تكون عليه ال

  .المرافعة بالجلسة
  .ويترتب على التظلم في جميع األحوال وقف التنفيذ ما لم تقضي المحكمة باالستمرار فيه

ا من            : 377المادة   ين يوم ذ خالل ثالث دم للتنفي م يق يسقط األمر الصادر على عريضة إذا ل
  .تاريخ صدوره وال يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد

  



  الفصل الثاني
 القضاء المستعجل

  
ى طلب                   : 378المادة   اء عل ة بن رار وقتي يصدره القاضي أو المحكم الحكم المستعجل هو ق

انون وفي الحاالت                  خصم وبعد تبليغ الخصم اآلخر للحضور وذلك في الحاالت التي يبينها الق
  .التي يخشى عليها من التأخير في حماية حق يرجح وجوده

  .رط في الطلب المقدم للقضاء المستعجل أن ال يمس أصل الحقيشت: 379المادة 
ام                 : 380المادة   دعوى أم ذلك وإذا أقيمت ال يقدم الطلب المستعجل إلى القاضي المختص ب

  .محكمة الموضوع تعين تقديم الطلب المستعجل إليها
  :تعتبر الطلبات اآلتية طلبات مستعجلة بوجه خاص: 381المادة 

  . ازة وطلب استردادها ووقف األعمال الجديدة منع التعرض للحي– 1
  . منع المدعى عليه من السفر– 2
ة إذا                   – 3  إعادة المياه أو تيار الكهرباء أو المواصلة الهاتفية أو غير ذلك من المرافق العام

  .قطعت تعسفا
  . إثبات واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء– 4
  .و ينكر صدوره عنه دعوة من ينسب إليه سند ليقر أ– 5
  . سماع شاهد يخشى فوات فرصة االستشهاد به– 6
وال   – 7 ي األح صرف ف ل أو ت ام بعم ة الخصم أو للقي ى نفق زام عل ذ الت ام بتنفي  اإلذن بالقي

  .المنصوص عليها في القانون
ا يخشى – 8 اك من األسباب م ان هن ار إذا آ ول أو عق ى منق ضائية عل  طلب الحراسة الق

  .ال من بقاء هذا المال تحت يد حائزهمعها خطرا عاج
  . إلزام الغير بتقديم مستند تحت يده– 9

  . فسخ العقد عند تحقق الشرط الصريح الوارد في ذات العقد– 10
  . المسائل األخرى التي يعطيها القانون صفة االستعجال– 11

ا لإلجراءات ا            : 382المادة   ا الخصم طبق غ به دم الطلب المستعجل بعريضة يبل ادة  يق لمعت
ة                    رر دعوة الخصوم في المهل ا وعشرين ساعة وللقاضي أن يق ويكون ميعاد الحضور أربع
ام العطل الرسمية             التي يحددها أما إلى المحكمة أو إلى موقع النزاع أو إلى مسكنه حتى في أي

  .وفي غير أوقات العمل الرسمية
بالنسبة ألصل الحق وال   ال يكون للحكم المستعجل حجية الشيء المحكوم فيه    : 383المادة  

دة     رأت ظروف جدي ه إال إذا ط ستعجل أو تعديل م الم ر الحك ة تغيي وز للقاضي أو للمحكم يج
  .تبرر ذلك
ميعاد الطعن في األحكام المستعجلة خمسة عشرة يوما من تاريخ صدوره إال            : 384المادة  

 .إذا نص القانون على غير ذلك
 
 
 
 



  
  الباب الثامن
  األحكام

  الفصل األول 
 إصدار األحكام والنطق بها

  
ان               : 385المادة   ة وإال آ ال يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافع

  .الحكم باطال
ل عددا أو            ق األق فإذا لم تتوفر األغلبية وتشتت اآلراء ألآثر من رأيين وجب أن ينظم الفري

  .يتال أخذ اآلراء مجددااألحداث ألحد الرأيين الصادرين من الفريقين وبعد ذلك 
ا                 : 386المادة   ا لم تكون المداولة في األحكام سرا بين القضاة ويجب أن يكون عددهم طبق

  .ينص عليه القانون وإال آان الحكم باطال وتصدر األحكام باألغلبية
ادة  ة     : 387الم ضاحات المتعلق ديم اإلي صوم لتق وة الخ ة دع اء المداول ة أثن وز للمحكم يج

تح               بالقواعد الق  ادة ف انونية أو بالوقائع التي ترى أنها ضرورية لحل النزاع ويجوز للمحكمة إع
  .المرافعة إذا رأت ضرورة ذلك الحترام مبدأ المواجهة

ه إال بحضور               : 388المادة   ال يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وآيل
ذآرات من أحد الخص               وم دون إطالع الخصم اآلخر        خصمه وال يجوز لها قبول أوراق أو م

  .عليها وإال آان الحكم باطال
ادة  ا       : 389الم سة ذاته ي الجل الحكم ف ق ب ة أن تنط اء المرافع ب انته ة عق وز للمحكم يج

  .ويجوز لها أن تؤجل القضية للحكم فيها في جلسة أخرى قريبة تحددها
ذلك في    إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت الم       : 390المادة   ة ب حكم

سة            ة الجل ل في ورق ين أسباب التأجي ى أن تب الجلسة مع تعيين اليوم الذي تنطق فيه بالحكم عل
  .وفي محضرها وال يجوز لها تأجيل النطق بالحكم بعد ذلك إال مرة واحدة

ة               : 391المادة   الحكم إال ألسباب جدي . ال يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق ب
اد                   وإذا صرحت ا   د ميع ا تحدي م وجب عليه ل القضية للحك لمحكمة بتقديم مذآرات خالل تأجي

  .للمدعى يعقبه ميعاد آخر للمدعى عليه لتبادل المذآرات بتبليغها أو بإيداعها إدارة الكتاب
ة                 : 392المادة   بابه موقع ى أس شتملة عل م الم يجب في جميع األحوال أن تودع مسودة الحك

ذي اشترآ        ضاة ال اطال، وتحفظ                    من جميع الق م ب ان الحك ه وإال آ د النطق ب وا في إصداره عن
ا صور ويجوز   الملف وال يعطى منه بابه ب م وأس ى منطوق الحك شتملة عل م الم سودة الحك م

  .للخصوم اإلطالع عليها
بطالن، والقصور                : 393المادة   ك ال ة ذل يجب أن يكون الحكم مسببا وإال ترتب على مخالف

   .دي إلى البطالنفي أسباب الحكم الواقعية يؤ
  .ينطق القاضي بالحكم بتالوة منطوقه أو تالوة منطوقه مع أسبابه: 394المادة 

  . ويجب أن ينطق بالحكم علنا ويترتب على مخالفة ذلك بطالن الحكم
.ويعترب تاريخ احلكم هو تاريخ النطق به  

ا              : 395المادة   اريخ ومك ن إصداره   يحب أن يبين في الحكم اسم المحكمة التي أصدرته وت
ة                     ه واسم عضو النياب م وحضروا تالوت ونوع القضية وأسماء القضاة الذين اشترآوا في الحك
الذي أبدى رأيه في القضية وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن آل منهم وحضورهم              

  . وغيابهم



ات الخصوم وخالصة   دعوى وطلب ائع ال ل لوق ى عرض مجم م عل شمل الحك ويجب أن ي
  .عهم الجوهري ورأي النيابة ثم تذآر أسباب الحكم ومنطوقهلدفوعهم ودفا

يوقع رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم أو القاضي الذي أصدره هو والكاتب              : 396المادة  
ذين اشترآوا          . نسخة الحكم األصلية   ضاة ال وإذا حدث مانع لرئيس الجلسة فيكفي توقيع أحد الق

  .في المداولة
ى و سخة األصلية عل شتمل الن ي ملف  وت ظ ف ه وتحف م ومنطوق باب الحك ضية وأس ائع الق ق

ام في               ستعجلة وسبعة أي ضايا الم القضية خالل أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة في الق
ا بالتعويضات               أخير ملزم سبب في الت ان المت ويجوز إعطاء صورة      . القضايا األخرى وإال آ

م            و ل د               غير تنفيذية من نسخة الحكم األصلية لمن يطلبها ول ك بع ه شأن في القضية وذل  يكن ل
  .دفع الرسم المستحق

  .يتمتع الحكم بقوة إثبات السندات الرسمية: 397المادة 
ادة  ي     : 398الم ا ف صوص عليه ن المن رق الطع الل ط ن خ م إال م الن الحك وز بط ال يج
  .القانون

ا           : 399المادة   ة ويوقعه  الكاتب   تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بختم المحكم
ة             ه منفع ود علي ذي تع ة إال للخصم ال بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية وال تسلم الصورة التنفيذي

  .من تنفيذ الحكم وال تسلم له إال إذا آان الحكم جائزا تنفيذه
  .ويجوز عند الضرورة أن تأمر المحكمة بتنفيذ الحكم بالمسودة

ادة  ة     : 400الم ة ثاني ورة تنفيذي سليم ص وز ت سليم     ويج ذلك وت شروع ل بب م د س إذا وج
الصورة الثانية لذات الخصم الذي حصل على الصورة التنفيذية األولى من قلم آتاب المحكمة              

  .التي أصدرت الحكم
ى عريضة                     أمر عل ة ب ى قاضي األمور الوقتي وفي حالة وجود صعوبات فيمكن االلتجاء إل

  .آي يصدر ما يراه مناسبا
دم              إذا امتنعت إدا  : 401المادة   ا أن يق ة جاز لطالبه اب عن إعطاء الصورة التنفيذي رة الكت

ررة                  ا لإلجرءات المق ا طبق عريضة إلى رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيه
 .في األوامر على العرائض

 
  

  الفصل الثاني
  تصحيح األحكام وتفسيرها

 والفصل فيما أغفلت الفصل فيه
  

ا          يجوز للخصوم أن    – 1: 402المادة   سير م م تف ة التي أصدرت الحك ى المحكم وا إل يطلب
  .وقع فيه من غموض ما دام الحكم غير مطعون فيه باالستئناف

ا                    – 2 سير متمم صادر بالتف م ال ر الحك دعوى ويعتب ع ال ادة لرف  يقدم الطلب باألوضاع المعت
د        ن القواع م م ذا الحك ى ه سري عل ا ي ه م سري علي سره وي ذي يف م ال وه للحك ل الوج ن آ م

  .خاصة بطرق الطعن العادية وغير العاديةال
  . القرار الصادر برفض طلب التفسير يخضع لطرق الطعن المقررة قانونا– 3

ا من أخطاء                    : 403المادة   ع في حكمه ا يق م تصحيح م تتولى المحكمة التي أصدرت الحك
  .مادية بحتة آتابية أو حسابية ولو حاز هذا الحكم قوة األمر المقضي



دمها أحد      ويكون التصحيح   بقرار تصدره المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على عريضة يق
  .ويجوز للمحكمة سماع الخصوم قبل إجراء التصحيح. الخصوم

يس             ه هو ورئ م األصلية ويوقع سخة الحك ويجري آاتب المحكمة التصحيح الذي تم على ن
  .ويبلغ قرار التصحيح بالطرف الجائزة في الحكم موضوع التصحيح. الجلسة

صادر بالتصحيح                        رار ال إن الطعن في الق وة األمر المقضي ف وإذا حاز الحكم المصحح ق
  .يكون بطريق الطعن بالنقض

ادة  صاحب : 404الم ات الموضوعية جاز ل ي بعض الطلب ة الفصل ف إذا أغفلت المحكم
  .الشأن أن يعلن خصمه للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه

 سماع جميع الخصوم دون المساس بحجية الشيء المحكوم فيه          وتكمل المحكمة حكمها بعد   
  . المقررة لما فصلت فيه من قبل

  .ويجب تقديم طلب الفصل خالل سنة من صيرورة الحكم نهائيا
م األصلية                         سخة الحك ى ن ه يجب التأشير عل ه فإن ل الفصل في وإذا قضت المحكمة فيما أغف

 .بذلك وعلى ما يستخرج منه من نسخ
ى  سري عل م     وي ررة ضد الحك ن المق رق الطع صل ذات ط ل الف ا أغف صادر فيم م ال الحك

 .األصلي
 

 
  الفصل الثالث

 مصاريف الخصومة
  

راء  : 405المادة   تشمل مصاريف الخصومة الرسوم القضائية ونفقات الشهود وأتعاب الخب
ي                    وم عل م أو  المحك وم له دد المحك اة بتع هم أو  والمترجمين والمحاماة، وال تتعدد أتعاب المحام

  . بتعدد الوآالء من المحامين
ا                   –أ  : 406المادة   ه الخصومة أمامه ذي تنتهي ب م ال  يجب على المحكمة عند إصدار الحك

  .أن تحكم من تلقاء نفسها في المصاريف
 يحكم بمصاريف الخصومة على الخصم الخاسر فيها، وإذا تعدد الخصوم الخاسرون             –ب  

نهم بالت         نهم ويلزمون            جاز الحكم بقسمة المصاريف بي ى آل م ه عل م ب ا حك سبة م ساوي أو بن
  .بالتضامن في المصاريف إذا آانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي به

ادة  ا أو      : 407الم صاريفها آله ضية بم سب الق ذي آ صم ال إلزام الخ م ب ة أن تحك للمحكم
د           ه ق وم ل اق    بعضها إذا آان الحق مسلما به من المحكوم عليه، أو إذا آان المحك سبب في إنف ت

ستندات                     ده من الم ان في ي ا آ ى جهل بم رك خصمه عل د ت ان ق ا، أو آ مصاريف ال فائدة فيه
  . القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات

ادة   وزع     : 408الم ة أن ت از للمحكم ات ج ض الطلب ي بع صوم ف ن الخ ل م ق آ إذا أخف
  .تحكم بها جميعا على أحدهمالمصاريف عليهم على الوجه الذي تقدره آما يجوز لها أن 

ول              : 409المادة   دم قب يحكم بالمصاريف على المتدخل إذا آانت له طلبات مستقلة وحكم بع
  .تدخله أو برفض طلباته

درها                 : 410المادة   دير يق ة عدم التق تقدر مصاريف الخصومة في الحكم إن أمكن وفي حال
ن  .  يقدم إليه من المحكوم له     رئيس الهيئة أو القاضي الذي أصدر الحكم بأمر على عريضة          يعل



ا       ه به وم من                     . هذا األمر للمحكوم علي ين ي ذه خالل ثالث دم تنفي سقوط لع ذا األمر ال ل ه وال يقب
  .صدوره

ادة  ادة   : 411الم ي الم ه ف شار إلي ر الم ن األم ه م دي تظلم ن الخصوم أن يب ل م وز لك يج
اب    آما ي . السابقة أمام القائم بالتبليغ عند تبليغ أمر التقدير        جوز له أن يتظلم بتقرير في إدارة آت

  .المحكمة التي أصدرت الحكم خالل األيام الثمانية التالية لتبليغ األمر
ادة  صاريف : 412الم ضائيا بم ساعدته ق ت م ين أو تم ذي أع صم ال ى الخ م عل ال يحك
  .الخصومة

باطلة إذا انفق المحامي مصروفات على إجراءات ال مبرر لها أو إجراءات : 413المادة 
نتيجة خطئه أو تجاوز حدود وآالته آان مسئوال شخصيا عن المصروفات التي أنفقت على 

 .آل اإلجراءات
 

  الباب التاسع 
  طرق الطعن في األحكام

  الفصل األول
 أحكام عامة

  
  :بالنضر في المواد التالية) النقض أو التمييز(تختص المحكمة العليا : 414المادة 

نقض  – 1 ق ال ن بطري ز( الطع ي    ) التميي صادرة ف ذلك ال ة ل رارات القابل ام والق ي األحك ف
  .المواد المدنية والتجارية وغيرها

  . تنازع االختصاص إيجابيا آان أم سلبيا بين المحاآم بمختلف درجاتها– 2
  . المسائل األخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القانون– 3

م      ال يجوز الطعن في األحكام إال من ال: 415المادة   ل الحك ه وال يجوز ممن قب محكوم علي
  .صراحة أو ضمنا أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك

ق األمر بالنظام                     : 416المادة   ه وحده إال إذا تعل وع من ال يضار الطاعن من الطعن المرف
  .العام

ادة  ن       : 417الم ى م ه إال عل تج ب ه وال يح ن رفع ن إال م ن الطع ستفيد م ه  ال ي ع علي  رف
  .ويراعى في هذا الشأن القواعد الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة

ى             : 418المادة   ة للطعن فال يترتب عل أ من حيث القابلي ا خط ة حكمه إذا وصفت المحكم
   .ذلك أثر على الحق في الطعن

اء سير الخصومة وال تن     : 419المادة   ا   ال يجوز الطعن في األحكام التي تصدر أثن تهي به
زاع األصلي           ام     . القضية آلها إال بعد صدور الحكم المنهي لموضوع الن دا األحك ا ع ك فيم وذل

ق             الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الخصومة واألحكام الصادرة بعدم االختصاص المتعل
دي        م تمهي رن بحك زاع وتقت ن موضوع الن زء م ي ج صل ف ي تف ام الت ام واألحك ام الع بالنظ

ة الخصومة دون                 واألحكام ال  ا نهاي ول تترتب عليه تي تصدر في دفع إجرائي أو دفع بعدم القب
  .صدور حكم في الموضوع، واألحكام القابلة للتنفيذ الجبري

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي للنطق به ما لم ينص القانون على               : 420المادة  
  .غير ذلك

  :  من تاريخ تبليغ المحكوم عليه في األحوال اآلتيةيبدأ ميعاد الطعن في الحكم: 421المادة 



ر         –أ  ددة لنظ سات المح ع الجل ي جمي ضور ف ن الح ف ع د تخل ه ق وم علي ان المحك  إذا آ
  .الدعوى ولم يقدم مذآرة بدفاعه

تئناف سير الخصومة وتخلف           –ب  م اس سبب من األسباب وت  إذا أوقف سير الخصومة ل
ديم م           تئناف             المحكوم عليه عن الحضور وعن تق ة الس سات التالي ع الجل ذآرة بدفاعه في جمي

  . السير في الخصومة
ام الخصم                 –ج    إذا انقطع سير الخصومة ألي سبب وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مق

  .ويسري الميعاد في حق من بلغ الحكم. الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته
ادة  دأ : 422الم اد الطعن يب ان ميع نتين من إذا آ ه خالل س تم تبليغ م ي م ول غ الحك من تبلي

د                    تئناف أصلي بع ة اس صدوره فإن المحكوم عليه الذي حضر إحدى الجلسات ال يستطيع إقام
  .انقضاء هذه المدة

ه        : 423المادة   د الطعن سقوط الحق في اة مواعي ة   .  يترتب على عدم مراع وتقضي محكم
ا أن               سها ويجوز له اء نف ا أن                الطعن بالسقوط من تلق اد إذا ثبت له د الميع و بع ل الطعن ول تقب

ه أو إذا                            أ من جانب ة خط م يكن ثم ه من الطعن ول المحكوم عليه لم يعلن بالحكم في وقت يمكن
  .تبين لها أن الخصم آان يستحيل عليه الطعن

وإذا اختار  . يكون تبليغ الطعن لشخص المحكوم عليه، أو في موطنه األصلي         : 424المادة  
  .نفسه موطنا مختارا في ورقة تبليغ في هذا الموطن المختارالمحكوم له ل

ة                 ام المحكم ويجوز التبليغ أيضا في الموطن المختار إذا آان المطعون ضده هو المدعى أم
  .التي أصدرت الحكم ولم يكن قد بين موطنه األصلي في صحيفة افتتاح الخصومة

ه،         : 425المادة   ه للتقاضي، أو إذا      يقف ميعاد الطعن إذا توفى المحكوم علي د أهليت أو إذا فق
زالت صفة من آان يباشر الخصومة نيابة عنه سواء آان ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور                

  .الحكم أو من تاريخ تبليغه
ة           د أهلي وفى أو فق ى ت صم إل ام الخ وم مق ن يق ى م م إل غ الحك ف إال إذا بل زول الوق وال ي

  .التقاضي أو إلى من حل محل من زالت صفته
ه           : 426المادة   اء الطعن جاز لصاحب المصلحة في الطعن رفع ه أثن إذا توفى المحكوم ل

  . وتبليغه إلى ورثة المتوفى جملة دون ذآر أسمائهم وذلك في آخر موطن آان لمورثهم
ة بأسمائهم وصفاتهم ألشخاصهم أو في                     ع الورث غ جمي ويتعين على رافع الطعن إعادة تبلي

غ                موطن آل منهم قبل الجلسة       ة لتبلي ذي تحدده المحكم اد ال المحددة لنظر الطعن، أو في الميع
  .الورثة الذين لم يبلغوا بموعد الجلسة األولى ولم يحضروها

ان يباشر                 اد الطعن أو زالت صفة من آ اء ميع وإذا فقد المحكوم له أهلية التقاضي في أثن
د أه                 ام من فق وم مق ه أو زالت صفة من         الخصومة عنه جاز رفع الطعن وتبليغه إلى من يق ليت

  .آان يباشر الخصومة عنه
 إذا صدر الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو              –أ  : 427المادة  

ن     ن م اد الطع ه ميع ن فات از لم ين ج صام أشخاص معين ا اخت انون فيه ي دعوى يوجب الق ف
اء نظر الطعن الم          ه أثن م أن يطعن في ل الحك يهم أو قب وم عل اد من أحد      المحك وع في الميع رف

  . زمالئه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإدخاله في الطعن
–ب  . إذا رفع الطعن على أحد احملكوم هلم يف امليعاد جيب إدخال الباقني ولو بعد فواته بالنسبة إليهم  

يهم أو ض–ج  وم عل د المحك وع من أح بطالن الطعن المرف م ب م  إذا حك وم له د المحك د أح
  .بطل الطعن بالنسبة للجميع

ي        –د  صادر ف م ال ي الحك ضمان ف ب ال ضامن أو طال ن ال اد م ي الميع ن ف ع الطع  إذا رف
م                       ل الحك ا أو قب اد الطعن منهم ه ميع الدعوى األصلية وآان دفاعهما فيها واحدا، جاز لمن فات



ا ف                  ى أيهم ع الطعن عل ه، وإذا رف اد جاز إدخال األخر         أن يطعن فيه منضما إلى زميل ي الميع
 .ولو بعد فواته بالنسبة إليه

 
  

  الفصل الثاني
 االستئناف

  
صادرة في حدود اختصاصها                 : 428المادة   ى ال ام الدرجة األول للخصوم أن يستأنفوا أحك

  .االبتدائي واألحكام الصادرة في المواد المستعجلة ما لم ينص القانون على غير ذلك
واد من                تقدر ق  –أ  : 429المادة   ام الم ا ألحك تئناف وفق يمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب االس

وال يدخل في التقدير الطلبات غير المتنازع عليها وال المبالغ المعروضة عرضا             ) 30 – 26(
  .فعليا

دعوى                –ب   ة ال در قيم ا عارضا فتق ى طلب ة الدرجة األول ام محكم ه أم  إذا قدم المدعى علي
  .ألآبر من قيمة الطلب األصلي أو الطلب العارضبالنسبة لالستئناف على أساس ا

دفاع                    –ج   دعوى األصلية أو عن ال ع ال ضا عن رف  إذا آان موضوع الطلب العارض تعوي
  .فيها فتكون العبرة بقيمة الطلب األصلي وحده

ة                   –د   ام محكم ات للخصوم أم  يكون التقدير بمراعاة القواعد المتقدمة على أساس آخر طلب
  .الدرجة األولى

ه           – هـ  في الحاالت التي يجوز فيها استئناف األحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع فإن
  .يعتمد في تقدير نصاب استئنافها قيمة الطلب األصلي المعروض على محكمة الدرجة األولى

صادرة بصفة                    –أ  : 430المادة   ام ال تئناف األحك سابقة يجوز اس ادة ال م الم  استثناء من حك
وة                     انتهائية من محاآ   م يحز ق م سابق ل ى خالف حك م الدرجة األولى إذا آان الحكم صادرا عل

د صار                        م يكن ق انون إذا ل وة الق ستأنفا بق األمر المقضي وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق م
  .انتهائيا عند رفع االستئناف

سبب                      –ب   ى ب ة من محاآم الدرجة األول صادرة بصفة انتهائي ام ال تئناف األحك  ويجوز اس
م أو بطالن                   م وع بطالن في الحك سبب وق خالفة قواعد االختصاص المتعلقة بالنظام العام أو ب

  .في اإلجراءات أثر في الحكم
تئناف                    –ج   ديم االس د تق ة عن ة المحكم سابقتين خزان التين ال  على المستأنف أن يودع في الح

داع آف    . آفالة يقدر قيمتها رئيس المحكمة بقرار غير قابل للطعن          دد       ويكفي أي ة واحدة إذا تع ال
و اختلفت أسباب الطعن              اب      . الطاعنون وأقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ول ل إدارة الكت وال تقب

ة              داع الكفال ا يثبت إي م          . صحيفة الطعن ما لم تكن مصحوبة بم ة الحك ة في حال صادر الكفال وت
  .ئيابرفض االستئناف شكال أو موضوعا، وترد إليه في حال صدور الحكم لمصلحته ولو جز

د               : 431المادة   ك بع يجوز للخصوم االتفاق على التنازل عن االستئناف بشرط أن يكون ذل
اذ                       ر مشمول بالنف ان غي م إذا آ ذ الحك نشوء النزاع، ويكون التنازل صريحا أو يستفاد من تنفي

  .المعجل
م                   : 432المادة   ا حك ع به ه التي تمت وم في شيء المحك يترتب على االستئناف زوال حجية ال

  .مة أول درجة وتقضي محكمة االستئناف في آل من مسائل الواقع والقانونمحك



يرفع االستئناف بصحيفة تودع إدارة آتاب المحكمة المرفوع إليها االستئناف          : 433المادة  
م                        ان الحك ى بي تئناف عل شمل صحيفة االس دعوى ويجب أن ت ع ال ررة لرف وفقا لألوضاع المق

  .اف والطلبات وإال آانت باطلةالمستأنف وتاريخه وأسباب االستئن
تئناف أن تطلب ملف             : 434المادة   ا االس وع إليه ة المرف اب بالمحكم ى إدارة الكت يجب عل

  . القضية التي صدر فيها الحكم المستأنف في اليوم التالي الذي يرفع فيه االستئناف
 خالل  وعلى إدارة الكتاب بالمحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف أن ترسل ملف القضية      

م                      ستعجلة وتحك دعوى الم ام في ال ة أي دعاوى الموضوعية وثالث عشرة أيام على األآثر في ال
ل                      ر قاب م غي ة مناسبة بحك د بغرام ذه المواعي ة ه ى المسؤول عن مخالف محكمة االستئناف عل

  .للطعن
ادة  واد         : 435الم ي الم ك وف ر ذل ى غي نص عل م ي ا ل ا م ون يوم تئناف أربع اد االس ميع
  .كون الميعاد خمسة عشر يوما أيا آانت المحكمة التي أصدرت الحكمالمستعجلة ي

ال يجوز تنفيذ األحكام أثناء مهلة الطعن فيها ويترتب على الطعن باالستئناف            : 436المادة  
  .وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم يكن مشموال بالنفاذ المعجل

ى شهادة        إذا صدر الحكم بناء على غش أو بناء على          : 437المادة   ورقة مزوره أو بناء عل
زور أو بسب إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فال يبدأ ميعاد استئنافه إال من                 
ه                           م في ذي حك ه أو ال م بثبوت ه أو حك التزوير فاعل ه ب ر في ذي أق اليوم الذي ظهر في الغش أو ال

  .على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت
ابال                  : 438مادة  ال تئنافا مق تئناف اس اد االس ل انقضاء ميع ع قب يجوز للمستأنف عليه أن يرف

سة     ي الجل فويا ف ه ش تئنافه أو بإبدائ باب اس ى أس شتملة عل ذآرة م ادة أو بم اإلجراءات المعت ب
دعوى وإال             ة في ال اب المرافع ل ب ل قف تئناف قب ذا االس دم ه وإثباته في محضرها بشرط أن يق

  .لآان غير مقبو
ل                 وإذا رفع االستئناف من المستأنف عليه بعد مضي ميعاد االستئناف أو بعد قبول الحكم قب

  .رفع االستئناف األصلي اعتبر استئنافا فرعيا يتبع االستئناف األصلي ويزول بزواله
ا حسبما                         ه به رى إلزام تئناف من ت ذا االس زم بمصاريف ه ة أن تل وللمحكمة في هذه الحال

  .يتبين لها من ظروف الدعوى
  .أما االستئناف المقابل فال يزول بزوال االستئناف األصلي أيا آانت الطريقة التي رفع بها

ع األ             : 439المادة   تئناف جمي ا اس ستتبع حتم ام التي    استئناف الحكم المنهي للخصومة ي حك
  .سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة

ل صدور                   : 440المادة   ا قب ا آانت عليه ى م ا إل يترتب على االستئناف نقل الدعوى بحالته
  .الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه االستئناف فقط

ة            ا أدل ا م دم له ا يق وع  ويجب على محكمة االستئناف أن تنظر االستئناف على أساس م  ودف
  .وأوجه جديدة وما آان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة األولى

ام                 : 441المادة   دعوى أم ى ال سري عل تسري على االستئناف القواعد واإلجراءات التي ت
  .محكمة الدرجة األولى ما لم ينص القانون على غير ذلك

صادر    يستتبع استئناف الحكم الصادر في الطلب االحتياطي استئ       : 442المادة   ناف الحكم ال
و                       ه في الطلب األصلي ول وم ل صام المحك في الطلب األصلي حتما وفي هذه الحالة يجب اخت

  .بعد فوات الميعاد
ى     ضية إل د الق ب األصلي أن تعي ي الطل صادر ف م ال ة إذا ألغت الحك ى المحكم ويجب عل

  .محكمة الدرجة األولى لتفصيل في الطلب االحتياطي الذي لم تفصل فيه



ا                     : 443ة  الماد صادر فيه دعوى ال م يكن خصما في ال ال يجوز في االستئناف إدخال من ل
ى                     دخل ممن يطلب االنضمام إل الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك ويجوز الت
أحد الخصوم أو ممن يعتبر الحكم حجة عليه ويجوز له اعتراض الخارج عن الخصومة عليه               

  . الشأنوفقا لألحكام المقررة في هذا
دم               : أوال: 444المادة   سها بع ة من نف ال تقبل الطلبات الجديدة في االستئناف وتحكم المحكم
ا ة     . قبوله ة الدرج ام محكم ب األصلي أم ة الطل ستهدف غاي ان ي دا إذا آ ب جدي د الطل وال يع

  .األولى ولو آان أساسه القانوني مختلفا
سائل التي نتجت عن           يجوز قبول طلبات المقاصة وتفصل محكمة االست      : ثانيا ئناف في الم

دة  ائع جدي شاف وق ضمامي واآت دخل االن ن  . الت ة والعارضة م ات المقابل ول الطلب وز قب ويج
  . المستأنف عليه

يجوز للمستأنف أن يضيف إلى الطلب األصلي األجور والملحقات والمرتبات وسائر           : ثالثا
حكمة الدرجة األولى وما يزيد من      المصروفات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام م        

  .التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات
ازل     : 445المادة   تحكم المحكمة في جميع األحوال بقبول ترك الخصومة باالستئناف إذا تن

  .المستأنف عن حقه في االستئناف أو آان ميعاد االستئناف قد انقضى وقت الترك
تئناف جاز           إذا تبين للمحكمة أن المستأنف    : 446المادة    تعسف في استعمال الحق في االس

ب          ي طل ه ف ستأنف علي ق الم الل بح ة دون اإلخ ة مدني ستأنف بغرام ى الم م عل ا أن تحك له
 .التعويض

 
  

  الفصل الثالث
 التماس إعادة النظر

  
ة والتي                : 447المادة   صادرة بصفة انتهائي ام ال للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في األحك

  :يق عادى أو غير عادي في األحوال اآلتيةال تقبل الطعن بطر
  . إذا وقع من أحد الخصوم غش آان من شأنه التأثير في الحكم–أ 

ضى      –ب  ا أو ق رار بتزويره دوره إق د ص صل بع ى أوراق ح ى عل د بن م ق ان الحك  إذا آ
  .بتزويرها أو بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره أنها مزورة

د               إذا حصل الملتمس بعد صدور ا      –ج   ان خصمه ق دعوى آ لحكم على أوراق قاطعة في ال
  .حال دون تقديمها

  . إذا آان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض–د 
  . إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأآثر مما طلبوا–هـ 
ي   –و  يال صحيحا ف ثال تمث ن مم م يك اري ل ى شخص طبيعي أو اعتب م عل  إذا صدر الحك

  .حالة النيابة االتفاقيةالخصومة وذلك فيما عدا 
ا في                 : 448المادة   ميعاد االلتماس أربعون يوما وال يحسب في الحاالت المنصوص عليه

ه                          ر في ذي أق ه الغش أو ال ذي ظهر في وم ال الفقرات الثالث األولى من المادة السابقة إال من الي
وم                     زور أو الي ى شاهد ال ه عل ه      بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم في ذي ظهرت في ال

  .  الورقة المحتجزة



من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من         ) و(ويبدأ الميعاد الحالة المنصوص عليها في الفقرة        
  .يمثل المحكوم عليه تمثيال صحيحا

م              : 449المادة   ال يقبل االلتماس إال ممن آان طرفا في الخصومة التي انتهت بصدور الحك
  .وال يقبل في األحكام المستعجلة. ي هذه الخصومةالمطعون فيه أو آان ممثال ف

ا                  : 450المادة   م آتابه ودع قل م بصحيفة ت يرفع االلتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحك
  .وفقا لألوضاع المقررة لرفع الدعوى

ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخ صدوره وأسباب االلتماس             
  .اطلة ويجوز أن ينظر االلتماس نفس القضاة الذين أصدروا الحكموإال آانت الصحيفة ب

ة التي               : 451المادة   ال يترتب على رفع االلتماس وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز للمحكم
وع                        ذ وق ان يخشى من التنفي ك وآ ا ذل رفع إليها االلتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب منه

  .ضرر جسيم يلحق بالمحكوم ضده
ة في                      : 452 المادة سة للمرافع م تحدد جل ول االلتماس ث ة أوال في جواز قب تفصل المحكم

د ى إعالن جدي ك وقف . الموضوع دون حاجة إل ى ذل ول االلتماس ترتب عل إذا قضت بقب ف
م              . التنفيذ مؤقتا بقوة القانون    ويجوز للمحكمة أن تحكم في قبول االلتماس وفي الموضوع بحك

  .ا أمامها طلباتهم في الموضوعواحد إذا آان الخصوم قد قدمو
د من                       ا من جدي ا االلتماس وتفصل فيه وال تعيد المحكمة النظر إال في الطلبات التي تناوله

  .حيث الواقع والقانون
ك               : 453المادة   ة مناسبة وذل تمس بغرام إذا حكم برفض االلتماس تحكم المحكمة على المل

  .دون إخالل بحق الملتمس عليه في طلب التعويض
ال يجوز التماس إعادة النظر في الحكم الذي يصدر برفض االلتماس أو في                 : 454ادة  الم

  .الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبول االلتماس
 
  

  الفصل الرابع
  الطعن بالنقض

 تعریفه وحاالته وميعاده
  

ام            : 455المادة   يستهدف الطعن بالنقض تمكين محكمة النقض من بسط رقابتها على األحك
  .لتي ينسب إليها عدم التوافق مع القانونا

ادة  اآم   : 456الم ن مح صادرة م ام ال ي األحك نقض ف ة ال ام محكم وا أم للخصوم أن يطعن
  -:  في األحوال اآلتية– ما لم ينص القانون على غير ذلك –االستئناف 

ه أو ف     –أ  ي تطبيق أ ف انون أو الخط ة الق ى مخالف ا عل ه مبني ون في م المطع ان الحك ي  إذا آ
  .تأويله
  . إذا وقع بطالن في الحكم أو بطالن في اإلجراءات أثر في الحكم–ب 

ادة  ت         : 457الم ا آان ائي أي م انته ي أي حك نقض ف ة ال ام محكم وا أم صوم أن يطعن للخ
المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع خالفا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم وحاز                

 في هذه الحالة ولو آان قد طعن بالنقض في أحد الحكمين       ويقبل الطعن . قوة األمر المقضي به   
  .على حده وال يتقيد الطعن في هذه الحالة بالمواعيد المعتادة



ي           ضي ف ين تق اء الحكم ة إلغ ي حال دهما، وف ين أو أح ي الحكم نقض أن تلغ ة ال ولمحكم
  .موضوع النزاع

ادة  اريخ صدور   : 458الم ن ت هر م تة أش الل س ن خ ام أن يطع ب الع ائز للنائ م الج  الحك
الطعن فيه بالنقض أيا آانت المحكمة التي أصدرته إذا آان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو      
ام                ذه األحك الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وذلك إذا آان القانون ال يجيز للخصوم الطعن في ه

ه            وا عن ذا الطعن بعريضة ي        . أو إذا فوت الخصوم ميعاد الطعن أو نزل ع ه ا النائب    ويرف وقعه
  .العام وتعلن نيابة النقض الخصوم لتقديم مذآرات دفاعهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول

م         : 459المادة   ا ل ه م ميعاد الطعن بالنقض ستون يوما من تاريخ إعالن الحكم المطعون في
ام وفق                   ا ينص القانون على غير ذلك وال يسري هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه النائب الع

  .للمادة السابقة
 

 إجراءات الطعن
  

ة            : 460المادة   نقض أو المحكم ة ال اب محكم ودع إدارة آت يرفع الطعن بالنقض بصحيفة ت
  .التي أصدرت الحكم المطعون فيه

نقض     ة ال ام محكم ة أم ول للمرافع ام مقب صحيفة مح ع ال ب أن يوق ن  . ويج ان الطع وإذا آ
ع الصحي            ة وجب أن يوق ان الطعن              مرفوعا من النيابة العام ل وإال آ ى األق ة عل يس نياب فة رئ

  .باطال
ا               نهم، آم وتشتمل الصحيفة على البيانات الخاصة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن آل م
ات                          ا الطعن وطلب ه وتاريخه، واألسباب التي بنى عليه م المطعون في ان الحك ى بي تشتمل عل

  .الطاعن
اطال، وتح   ان ب و آ ذا النح ى ه ن عل م يحصل الطع اء  وإذا ل ن تلق البطالن م ة ب م المحكم ك

  .نفسها
ال يشترط تقديم آفالة لقبول الطعن بالنقض ما لم ينص القانون على غير ذلك              : 461المادة  

ة                  وفي حالة اشتراطها ال تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفال
  .ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسم

ادة  ا  : 462الم ديم الطعن م ة وقت تق اب بالمحكم ودع إدارة الكت ى الطاعن أن ي يجب عل
  :يأتي
در عدد المطعون ضدهم وصوره                  – 1  صورا من الصحيفة، مفصل بها أسباب الطعن، بق

  .إلدارة الكتاب
  . سند توآيل المحامي الموآل في الطعن– 2
ه                – 3 دة لطعن ستندات المؤي م تكن مودعه ملف           على الطاعن أن يرفق بالصحيفة الم ا ل م

  .القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه
ك                         – 4 ى ذل شير إل ا ي دم الطاعن م .  إذا آانت المستندات مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يق

  .وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل االطالع على هذه المستندات
ي أص ة الت اب بالمحكم د أودعت إدارة الكت م يجب وإذا آانت صحيفة الطعن ق درت الحك

الي                     وم الت نقض في الي ة ال ى محكم على إدارة آتابها إرسال جميع األوراق الخاصة بالطعن إل
  .لتقديم الصحيفة



ا                      – 5 داع الصحيفة به ومين من إي  يجب على إدارة آتاب محكمة النقض أن تطلب خالل ي
 التي أصدرت   وعلى إدارة آتاب المحكمة   . أو وصولها إليها ضم ملف القضية بجميع مفرداتها       

  .الحكم إرسال ملف القضية خالل سبعة أيام على األآثر من تاريخ طلبه
إدارات                – 6 اب أو ب  تحكم محكمة النقض بغرامة على من يتخلف من العاملين بإدارات الكت

ررة                       د المق اد من المواعي رام ميع اإلعالنات عن القيام بأي إجراء من اإلجراءات أو عدم احت
  .في هذه المادة

ديم الصحيفة أو وصولها                : 463ادة  الم وم تق تقيد إدارة الكتاب بمحكمة النقض الطعن في ي
وعلى إدارة الكتاب أن تسلم أصل الصحيفة وصورها في اليوم          . إليها في السجل الخاص بذلك    

  .التالي على األآثر إلدارة اإلعالن بالمحكمة إلعالن الصحيفة ورد األصل إلى إدارة الكتاب
اريخ                ويتعين على إد   ر من ت ى األآث ارة الكتاب إجراء إعالن الصحيفة خالل ثالثين يوم عل

  .وال يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطالن إعالن الطعن. تسليمها إليها
إذا آان موضوع الطعن غير قابل للتجزئة فإن رفع الطعن من أحد الخصوم               : 464المادة  

سبة ل اره بالن تج آث تئناف ين ة االس ام محكم ام أم ي الخصومة أم دخلوا ف م يت و ل ى ول اقين حت لب
  .محكمة النقض

ر                    ه غي ان طعن ة آ وإذا رفع الطاعن طعنه ضد أحد الخصوم في موضوع غير قابل للتجزئ
  .مقبول إذا لم يختصم باقي المحكوم لهم

ادة  ه : 465الم ون في م المطع ذ الحك النقض وقف تنفي ن ب ى الطع ب عل ك . ال يترت ع ذل وم
ن ة ال ان يجوز لمحكم ي صحيفة الطعن وآ ك ف ا إذا طلب ذل ذ مؤقت أمر بوقف التنفي قض أن ت

  .يخشى من التنفيذ ضرر جسيم يتعذر تدارآه
ك يجوز للطاعن أن                        ة المشورة ومع ذل ذ في غرف وتنظر محكمة النقض طلب وقف التنفي

ذ           ن الطاعن خصمه      . يتقدم بعريضة لرئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفي ويعل
  .يفة الطعن وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن وتخطر إدارة  الكتاب نيابة النقضبصح

يال                راه آف ا ت أمر بم ة أو أن ت ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم آفال
  .بصيانة حقوق المطعون عليه

ذ وصدر األ                 مر بوقف    وإذا اتخذ المطعون ضده إجراءات تنفيذ بعد تقديم طلب وقف التنفي
  .التنفيذ فإن هذه اإلجراءات تعتبر آأن لم تكن

ل الطعن                  وإذا أمرت المحكمة بوقف التنفيذ تحدد جلسة عاجلة لنظر موضوع الطعن وتحي
  . إلى نيابة النقض لتودع مذآرة برأيها خالل األجل الذي تحدده لها المحكمة

  . بمصروفاتهوإذا أمرت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ فإنها تلزم الطالب
ادة  ودع إدارة  –أ : 466الم ه أن ي ا فعلي دم دفاع ن أن يق ي الطع ون ضده ف  إذا رأى المطع

ذآرة                    ه بصحيفة الطعن م اريخ تبليغ الكتاب بمحكمة النقض في ميعاد خمسة عشرة يوما من ت
إن فعل                        ديمها ف رى تق ستندات التي ي ه وبالم ل المحامي الموآل عن بدفاعه مشمولة بسند توآي

ذآور                ذلك آ  اد الم اريخ انقضاء الميع ان للطاعن أيضا أن يودع خالل خمسة عشرة يوما من ت
   .إدارة آتاب ذات المحكمة مذآرة تعقيب مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها مؤيدة للرد

ودع                –ب   نهم أن ي ان لكل م د االقتضاء      – وإذا تعدد المطعون ضدهم آ الرد     – عن ذآرة ب  م
  . ن المدعى عليهم اآلخرين مشفوعة بسند المحامي الموآل عنهعلى المذآرة المقدمة م

ه                اد المشار إلي اريخ انقضاء الميع ويتعين إيداع هذه المذآرة خالل خمسة عشرة يوما من ت
  .في الفقرة األولى

م الحق في أن يودعوا              وإذا استعمل الطاعن حقه في التعقيب على المطعون ضدهم آان له
  .يب الطاعن على دفاعهم خالل خمسة عشرة يوما أخرىمذآرة بمالحظاتهم على تعق



يغهم           : 467المادة   يجوز للمطعون ضدهم أن يدخلوا خالل خمسة عشرة يوما من تاريخ تبل
ه                    م يوجه إلي بصحيفة الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون ضده ولو ل

  .الطعن ويتم اإلدخال بتبليغ هذا الخصم بصحيفة الطعن
ستندات التي                   ولم ذآرة بدفاعه مشفوعة بالم نقض م ن ادخل أن يودع إدارة آتاب محكمة ال

ب             ذآرات التعقي ديم م ه تق ين علي ه ويتع اريخ إعالن ن ت هر م الل ش ك خ ديمها وذل رى تق ي
  .والمالحظات خالل خمسة عشرة يوما طبقا ألحكام المادة السابقة

ا          : 468المادة   ن           يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيه م يعل ه ول م المطعون في  الحك
م برفض الطعن               ه   . من الطاعن بالطعن أن يتدخل في قضية الطعن ليطلب الحك ويكون تدخل

اريخ                     ا من ت اب خالل خمسة عشرة يوم ستندات إدارة الكت بإيداع مذآرة بدفاعه مشفوعة بالم
  .قيد الطعن
ادة  ور ب     : 469الم ل وص ن أص ستندات م وافظ الم ذآرات وح داع الم ب إي دد  يج در ع ق

  .الخصوم وأن رفع دائما من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض
ديمها                      د المحددة لتق د انقضاء المواعي ذآرات بع ول أوراق أو م اب قب وال يجوز إلدارة الكت
بب          فته وس دمها وص ن ق م م ديم األوراق واس اريخ تق ه ت ت في ضر يثب ر مح ي بتحري ويكتف

  .رفضها
 
  

 رةنيابة النقض وغرفة المشو
  

بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة ترسل إدارة الكتاب           : 470المادة  
  .ملف الطعن إلى نيابة النقض

ر         ه لتقري ة أو أحد نواب يس المحكم وتعرض النيابة العامة في محكمة النقض األمر على رئ
ه     ون في م المطع ا الحك صادر فيه ضية ال ف الق م مل اب ب . ض ى إدارة الكت ي  وعل ة الت المحكم

سبب       وزي المت ر وإال ج ى األآث ام عل بعة أي الل س اله خ ه إرس ون في م المطع أصدرت الحك
  .بغرامة مالية

ا في أقرب وقت                        : 471المادة   ذآرة برأيه داع م نقض إي ة ال ة في محكم ة العام ى النياب عل
ديم  مراعية في ذلك ترتيب الطعون في السجل ما لم ترى الجمعية العمومية لمحكمة النقض ت               ق

  .نظر أنواع من الطعون قبل غيرها
ادة   دائرة         : 472الم يس ال ة أو رئ يس المحكم ين رئ ا يع ذآرة برأيه ة م داع النياب د إي بع

ر             إذا رأت أن الطعن غي المستشار المقرر ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة ف
ر األسباب التي حدد                   ى غي ه عل ه أو إقامت انون أمرت     مقبول لسقوطه أو بطالن إجراءات ها الق

رار         سبب الق سة، مع إشارة موجزة ل زم الطاعن   . بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجل وتل
دت    ة إن وج صادرة الكفال ن م ضال ع صروفات ف دير  . بالم ن ج ة أن الطع وإذا رأت المحكم

ى األسباب          اء عل ة أن تقصر نظره بن ذه الحال ا في ه سة لنظره ويجوز له النظر حددت جل ب
ع ائزة م سبب   الج وجزة ل ارة م ع إش نقض م ة ال ام محكم باب أم ن األس ل م ا ال يقب تبعاد م  اس
 .االستبعاد

 
 
 
 



  
 خصومة الطعن

  
را         : 473المادة   رر تقري شار المق و المست د أن يتل تحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة بع

ا الخصوم دون   ي تنازعه اط الخالف الت ا ويحصر نق رد عليه باب الطعن وال ه أس يلخص في
  . اء الرأي فيهاإبد

سة للنظر في الطعن                  : 474المادة   شفوية فتحدد جل ة ال إذا رأت المحكمة ضرورة المرافع
ى سماع   ا إل صار فيه ل وي ى األق ا عل سة عشرة يوم امي الخصوم خالل خم ا مح دعى إليه ي

ام            . محامي الخصوم والنيابة العامة    سهم أم وفي هذه الحالة ال يجوز للخصوم أن يحضروا بأنف
  . ة من غير محامالمحكم

ادة  ي  : 475الم ي ذآرت ف ر الت باب الطعن غي باب من أس ال يجوز للطاعن التمسك بأس
  .صحيفة الطعن

ر األسباب التي سبق للخصوم              سة غي بابا شفهية في الجل دوا أس وال يجوز للخصوم أن يب
  .بيانها في األوراق

ا                 ى النظام الع ة عل م في أي وقت وتأخذ        ومع ذلك يجوز للخصوم التمسك باألسباب المبني
  .المحكمة بهذه األسباب من تلقاء نفسها

ول                    : 476المادة   ك يمكن قب نقض ومع ذل ة ال ام محكم ال يجوز إبداء وسائل دفاع جديدة أم
  .وسائل الدفاع إذا آانت من أسباب القانون البحث التي ال تثير مسائل واقعية جديدة

 يتعلق بحكم صادر في دعوى مرتبطة          إذا أبدى الطاعن سببا للطعن بالنقض     : 477المادة  
  .بالحكم المطعون فيه اعتبر الطعن شامال لذلك الحكم ما لم يكن قد قبل صراحة

ادة  داع       : 478الم ي إي ة ف صوم والنياب امي الخ رخص لمح تثناء أن ت ة اس وز للمحكم يج
ذلك   ة ضرورة ل ضية أن ثم ى الق ا عل د اطالعه ة إذا رأت بع ذآرات تكميلي ذ تؤجل . م وحينئ

 .قضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التي يجب إيداع تلك المذآرات فيهاال
  

 الحكم في الطعن بالنقض
  

تسري على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد واإلجراءات الخاصة          : 479المادة  
ذا             بنظام الجلسات آما تسري عليها القواعد الخاصة باألحكام فيما ال يتعارض مع نصوص ه

  .الفصل
وز      : 480ادة الم ه ال يج ه فإن را في ن أو أصدرت أم ي الطع نقض ف ة ال ضت محكم إذا ق

  .الطعن في الحكم أو األمر بأي طريق من طرق الطعن
ادة  اطئ : 481الم سبب الخ صحيح بال انوني ال سبب الق تبدال ال نقض اس ة ال ون لمحكم . يك

  .لحكم المطعون فيهويكون لها أثاره وسائل القانون البحث من تلقاء نفسها توصال إللغاء ا
إذا قبلت محكمة النقض الطعن فإنها تنقض الحكم المطعون فيه آله أو بعضه    : 482المادة  

م                         ا ل ه األخرى م ذا في أجزائ ه بقي ناف وتحكم في المصروفات، وإذا نقض الحكم في جزء من
  .تكن التجزئة غير ممكنة

ادة  د االخ    : 483الم ة قواع ه لمخالف ون في م المطع ض الحك م   إذا نق صر حك صاص فيقت ت
ة المختصة                   د االقتضاء المحكم ين عن محكمة النقض على الفصل في مسألة االختصاص وتع

  .التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة



إذا قضت محكمة النقض بوجود التناقض بين حكمين فإنها تقضي بإلغاء أحد             : 484المادة  
 .الحكمين ويجوز لها أن تقضي بإلغائهما معا

  
 ة وآثار الحكم بنقض الحكم المطعون فيهاإلحال

  
ستوجب  : 485المادة   إذا نقض الحكم المطعون فيه، لغير مسألة االختصاص وآان الحكم ي

م          درت الحك ي أص ة الت ى المحكم ضية إل نقض الق ة ال ل محكم وع فتحي ر الموض ادة نظ إع
ى طلب الخصوم               اء عل ة     . المطعون فيه آي تحكم فيها من جديد بن د المحكم التي أحيلت    وتتقي

نقض                     ة ال م محكم ا حك ة المحال إليه القضية ببحثها من حيث الواقع والقانون مع اتباع المحكم
ة سائل القانوني ه من الم صلت في ا ف ة  . فيم ا محكم م تلغه ي ل م الت أجزاء الحك ساس ب دم الم وع

  .النقض
ادة  ا أ     : 486الم ال إليه ة المح ام المحكم دة أم اع جدي ائل دف داء وس صوم إب وز للخ ا يج م

ذه                    ول ه ا قب بالنسبة للطلبات الجديدة فتفصل فيها ذات المحكمة في الحدود التي آان يجوز فيه
  .الطلبات أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالنقض

ي  اتهم الت اعهم وطلب ائل دف ر وس دة فتعتب ات جدي اع أو طلب ائل دف د الخصوم وس م يب وإذا ل
  . المحكمة المحال إليهاأبدوها قبل نقض الحكم مطروحة على

ضاة           : 487المادة   يجب أال يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها القضية أحد الق
  .الذين اشترآوا في إصدار الحكم المطعون فيه

ان الموضوع صالحا                : 488المادة   ه وآ إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم الطعون في
ا          ا وآافي ع ثابت م في                  للفصل فيه بأن آان الواق ا أن تحك شكل صحيح جاز له انون ب ال الق  العم

  .الموضوع
ه وجب    ون في م المطع ة نقض الحك ة ورأت المحكم رة الثاني النقض للم ن ب ان الطع وإذا آ

  .عليها أن تحكم في الموضوع وفي هاتين الحالتين تقضي المحكمة في المصروفات
ادة الخصوم       : 489المادة   انوا     يترتب على نقض الحكم المطعون فيه إع ة التي آ ى الحال  إل

رتبط            ام التي ت الي األحك ذلك وتلغى بالت م ب عليها قبل إلغاء الحكم دون الحاجة إلى صدور حك
ال               بالحكم المنقوض برابطة تبعية ضرورية، أيا آانت الجهة التي أصدرتها وتلغى آافة األعم

  .الالحقة للحكم المنقوض متى آان ذلك الحكم أساسا لها
م                        إذا: 490المادة   ا ل األجزاء األخرى م ق ب ا يتعل ذا فيم ه بقي ناف  نقض الحكم في جزء من

  .تكن مترتبة على الجزء المنقوض
دم جواز نظره           : 491المادة   ول الطعن أو برفضه أو بع دم قب إذا قضت محكمة النقض بع

ا أو بعضها إن وجدت وإذا                        ة آله ه بالمصاريف فضال عن مصادرة الكفال حكمت على رافع
 .ن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه في الطعنرأت أن الطع

  
  الفصل الخامس

  اعتراض الخارج عن الخصومة
 على الحكم الصادر فيها

  
يجوز لكل خصما لم يكن خصما في الدعوى وال ممثال فيها ولم يكن قد أدخل           : 492المادة  

  .أو تدخل فيها أن يعترض على الحكم الصادر فيها



ة             ويجوز آذلك  ل للتجزئ ر قاب  للدائنين والمدينين المتضامنين وللدائنين والمدينين بالتزام غي
ات الغش أو التواطؤ                    شرط إثب نهم ب االعتراض على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر م

  .أو إذا آان لهم دفاعا خاصا بهم
دعوى التي لمو                      ة في ال ه أحد الورث م إذا مثل ى الحك راض عل ه أو   ويجوز للوارث االعت رث

  .عليه وصدر الحكم مشوبا بغش أو تواطؤ
ادة  راض    : 493الم ع االعت ين رف رض تع ه للمعت راض علي راد االعت م الم ن الحك إذا أعل

م ينقضي                خالل ثالثين يوما من إعالنه إليه وإذا لم يتم اإلعالن فيبقى االعتراض قائما طالما ل
  .حق المعترض بمضي المدة

اإلجراءات          يقدم االعتراض بص  : 494المادة   م ب فة أصلية إلى المحكمة التي أصدرت الحك
ه         . المعتادة لرفع الدعوى   ويجب أن تشتمل صحيفة االعتراض على بيان الحكم المعترض علي

  .وأسباب االعتراض وإال آانت باطلة
  .ويجوز أن تنظر المحكمة االعتراض مشكلة من ذات القضاة الذين أصدروا الحكم

دم    : 495المادة   اء سير الخصومة في دعوى                 يجوز أن يق راض بصفة عارضه أثن  االعت
ا أو  دعوى أو قيمته وع ال سبب ن صة ب دعوى مخت ذه ال ي تنظر ه ة الت ة إذا آانت المحكم قائم

  .آانت أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه
ة التي تنظ               : 496المادة   ر ال يترتب على االعتراض وقف تنفيذ الحكم إال إذا رأت المحكم

  .االعتراض وقف تنفيذه ألسباب جدية
ة من                     : 497المادة   ى المحكم زاع عل ادة طرح الن م إع ى الحك راض عل ى االعت يترتب عل

ه                   راض بقبول ة التي تنظر االعت إذا قضت المحكم ط، ف جديد بالنسبة لما يتناوله االعتراض فق
  .عترض دون غيرهافإنها تلغي الحكم المعترض عليه أو تعدله بالنسبة ألجزائه الضارة بالم

م                     : 498المادة   ه فقط ويبقى الحك راض إال من رفع صادر في االعت ال يستفيد من الحكم ال
صالح                 م ل راض بإبطال جزء من الحك األصلي محتفظا بآثاره بين أطرافه لو قضى في االعت

  .المعترض
ة فال                      : 499المادة   ل للتجزئ ر قاب ه صادرا في موضوع غي م المعترض علي إذا آان الحك

م                   ي راض ويكون الحك م في خصومة االعت ذا الحك قبل االعتراض إال إذا أدخل آل أطراف ه
  .الصادر في االعتراض حجة عليهم جميعا

ادة  ي   : 500الم ن الت ذات طرق الطع راض ب ي االعت صادر ف م ال ي الحك ن ف وز الطع يج
  .تجوز في األحكام الصادرة من المحكمة التي فصلت في االعتراض

قضت المحكمة بعدم قبول االعتراض شكال أو برفضه موضوعا ألزمت             إذا  : 501المادة  
ة         ر بالمطالب رف اآلخ ق الط الل بح دم اإلخ ع ع ة م درها المحكم ة تق رض بغرام المعت

 .بالتعويضات
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 البـاب العاشـر
 التـحكـيـم

 الفصل األول
 التحكيم الداخلي

 
ائم، آما يجوز االتفاق مسبقا على  يجوز االتفاق على التحكيم في نزاع معين ق:502المادة 

التحكيم في أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين بمناسبة عالقة قانونية معينة عقدية آانت أو غير 
 .عقدية

 .ويجوز إبرام هذا االتفاق ولو آان النزاع موضوعا لدعوى مقامة أمام القضاء
ذي يتفق عليه أطراف  ينصرف لفظ التحكيم في هذا الباب إلى التحكيم ال– أ :503المادة 

النزاع سواء آانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم، بموجب اتفاق الطرفين، هيئة تحكيم 
 .أو منظمة دائمة للتحكيم أو غير ذلك

 .إلى أطراف عملية التحكيم ولو تعددوا" طرفي التحكيم" تنصرف عبارة –ب 
أو أآثر للفصل في النزاع إلى الهيئة المشكلة من محكم " هيئة التحكيم" تنصرف –ج 

 .المحال على التحكيم، أما لفظ المحكمة فينصرف إلى المحكمة التابعة للدولة
االتفاق على التحكيم يكون إما في صورة شرط تحكيم وإما في صورة : 504المادة 

 .مشارطة تحكيم
ينهم شرط التحكيم اتفاق يلتزم بموجبه أطراف عقد معين بعرض ما قد ينشأ ب: 505المادة 

 . من منازعات ناشئة عن ذلك العقد على التحكيم
يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقال عن شروط العقد األخرى وال يترتب على : 506المادة 

بطالن العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه، إذا آان هذا الشرط 
 .ه يعتبر آأن لم يكنصحيحا في ذاته وإذا آان شرط التحكيم باطال فإن

مشارطة التحكيم اتفاق يلتزم بموجبه أطراف نزاع قائم بعرض هذا النزاع : 507المادة 
 .على هيئة تحكيم

يعتبر اتفاقا على التحكيم آل إحالة ترد في عقد ثابت آتابة في وثيقة تشتمل : 508المادة 
  .زءا من العقدعلى شرط تحكيمي إذا آانت اإلحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط ج

  



ى            : 509المادة   اق عل اطال، ويكون االتف ان ب ا، وإال آ يم مكتوب اق التحك يجب أن يكون اتف
ان من                           ه الطرف ا تبادل ان أو إذا تضمنه م ه الطرف ة إذا تضمنه محرر وقع ا بالكتاب التحكيم ثابت

  .رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل االتصال المكتوبة
  : يجوز التحكيم فيما يلي ال: 510المادة 

  . المسائل التي ال يجوز فيها الصلح –أ  
  . المسائل المتعلقة بالنظام العام–ب 
  . المسائل المتعلقة بالجنسية–ج  
ة إال إذا             –د    المنازعات المتعلقة بالدولة وبالمؤسسات العامة وغيرها من األشخاص اإلداري

  .نص قانون هذه الدولة على غير ذلك
  . يجب أن تتوافر في أطراف اتفاق التحكيم أهلية التصرف في حقوقهم:511المادة 
ادة   ه      : 512الم ا بكامل حقوق ة ومتمتع ا آامل األهلي م شخصا طبيعي يجب أن يكون المحك

  .المدنية وإذا عين اتفاق التحكيم شخصا معنويا فإن سلطته تنحصر في تنظيم التحكيم
ادة  م م  : 513الم ون المحك شترط أن يك اق   ال ي ة إال إذا نص إتف سية معين نس أو جن ن ج

  .التحكيم أو نص القانون على خالف ذلك
ادة   دد المحكمون وجب أن          : 514الم ر وذا تع م واحد أو أآث يم من محك ة التحك شكل هيئ ت

  .يكون عددهم وترا ويخضع التحكيم بين الزوجين ألحكام الشريعة اإلسالمية
يهم               وإذا عين الخصوم محكمين اثنين أو محكمين       م آخر إل دد زوجي وجب إضافة محك  بع

ن          رار م وا فبق م يتفق ين وإذا ل ين المعين اق المحكم صوم وإال فباتف دده الخ ا ح ق م ار وف يخت
  .المحكمة المختصة بنظر النزاع

ارهم                :515المادة   ة ووقت اختي ى آيفي ين وعل  لطرفي التحكيم االتفاق على اختيار المحكم
ر       فإذا لم يتفقا أو إذا لم يبادر أ         حدهما بتعيين المحكم الذي يعود له اختياره أو امتنع واحد أو أآث

انع من مباشرته                            ه م ام ب ه أو ق ه أو عزل عن من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزل
ين        فألي من الطرفين مراجعة المحكمة المختصة أصال بنظر النزاع لتعيين المحكم أو المحكم

  .والهبعد تبليغ الطرف األخر وسماع أق
  .وتراعى المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط المقررة قانون أو إتفاقا

ادة  يم أو    : 516الم ى التحك اق عل ى االتف ه عل ة أو بتوقيع ه آتاب م لمهمت ول المحك ت قب يثب
رر                          ول دون مب د القب ي بع ه التخل ه، وال يحق ل سندة إلي ة الم بقيامه بعمل يدل على قبوله المهم

  .ليه بالتعويضوإال جاز الحكم ع
ادة  ة      : 517الم ا فرصة متكافئ ل منهم أ لك ساواة وتهي دم الم ى ق يم عل ا التحك ل طرف يعام

  .وآاملة لعرض دعواه أو دفاعه
م              : 518المادة   على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم صحيح أن تحك

  .فاع في الدعوىبعدم قبول الدعوى إذا طلب المدعى عليه ذلك قبل إبدائه أي د
ا أو             سير فيه يم أو ال دء في إجراءات التحك ة دون الب ذه الحال دعوى في ه وال يحول رفع ال

    .إصدار حكم التحكيم
ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم تسليم أي رسالة أو تبليغ إلى : 519المادة  

ا    ه المعت ل إقامت ي مح ه أو ف ر عمل ي مق صيا أو ف ه شخ ل إلي دي  المرس ه البري ي عنوان د أو ف
المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعالقة التي يتناولها    

  .التحكيم
وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء تحريات آافية، يعتبر التسليم قد تم إذا حصل        

ة معت  ل أو محل إقام ر عم ى آخر مق سجل إل غ بخطاب م روف التبلي دي مع وان بري اد أو عن
  .للمرسل إليه

  .وال تسري أحكام هذه المادة على التبليغات القضائية أمام المحاآم
ان،                : 520المادة   ا الطرف تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي اتفق عليه

ر          ذي ت انون ال يم القواعد الموضوعية في الق ة التحك ك طبقت هيئ ى ذل ا عل م يتفق ه وإذا ل ى أن
  .األآثر صلة بموضوع النزاع



صلح أن تفصل في               ى تفويضها بال يم صراحة عل ا التحك يجوز لهيئة التحكيم إذا اتفق طرف
  .موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدل واإلنصاف دون التقيد بأحكام القانون

يجب على المحكم عند قبوله لمهمته أن يفصح عن آل األسباب أو الظروف                : 521المادة  
  .التي من شأنها إثارة شكوك لها ما يبررها حول استغالله أو حيدته

ادة  ة : 522الم ن المحكم م م يم أو بحك ي التحك اق طرف م إال باتف زل المحك وز ع ال يج
  .المختصة ألسباب جدية

ه إال ألسباب          ه أو اشترك في تعيين ذي عين م ال وال يجوز ألي من طرفي التحكيم رد المحك
  . التعيين، ويطلب الرد لألسباب ذاتها التي يرد بها القاضيتبينها بعد أن تم هذا

  .وال يقبل الرد ممن سبق له تقديم طلب برد نفس المحكم في ذات التحكيم
ام                : 523المادة   يقدم طلب الرد آتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خالل خمسة أي

باب   ة أو باألس شكيل الهيئ رد بت ب ال م طال اريخ عل ن ت م  م نح المحك م يت إذا ل رد، ف ررة لل المب
ة المختصة                المطلوب رده خالل خمسة أيام من تقديم ذلك الطلب، يرفع طلب الرد إلى المحكم

  .أصال بنظر النزاع في الخمسة أيام التالية النتهاء هذا الميعاد
رت  م، اعتب رد المحك م ب يم، وإذا حك رد وقف إجراءات التحك ديم طلب ال ى تق ويترتب عل

  .إجراءات التحكيم التي تمت، بما في ذلك حكم المحكمين، آأن لم يكنآافة 
ادة  ر، وجب  : 524الم أي سبب آخ ه أو ب ه أو تنحي رده أو عزل م ب ة المحك إذا انتهت مهم

  .تعيين محكم بديل له طبقا لإلجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته
ها أو بناء على طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة لهيئة التحكيم من تلقاء نفس  : 525المادة  

ره،      لسماع أقوال الخبير الذي ندبته مع إتاحة الفرصة للطرفين لمناقشته بشأن ما ورد في تقري
ر                            ا تقري سائل التي تناوله رأي في الم داء ال ر إلب ر أو أآث ستعين بخبي ولكل من الطرفين أن ي

  .طرفا التحكيم على غير ذلكالخبير الذي ندبته هيئة التحكيم ما لم يتفق 
ادة  ك  –أ : 526الم ي ذل ا ف صاصها بم دم اخت ة بع دفوع المتعلق ي ال يم ف ة التحك  تفصل هيئ

ه أو                         م أو بطالن ه دون صدور الحك اء مدت يم أو انته اق تحك الدفوع المبنية على عدم وجود اتف
اد المتفق علي                      دفوع في الميع ذه ال داء ه ين إب زاع ويتع ين طرفي     عدم شموله لموضوع الن ه ب

اد إذا          التحكيم أو الذي تعينه هيئة التحكيم، ما لم تر الهيئة المذآورة قبول الدفع المقدم بعد الميع
  .رأت أن التأخير آان لسبب مقبول

 تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المثارة أمامها وفقا لما سبق قبل الفصل في الموضوع           –ب  
  .ولها أن تضمها للموضوع للفصل فيهما معا

ادة  يم        : 527الم ة التحك ى هيئ ين عل ي يتع راءات الت ى اإلج اق عل يم االتف ي التحك لطرف
إن       ين، ف مراعاتها بما في ذلك اإلحالة على اإلجراءات المتبعة لدى منظمة أو مرآز تحكيم مع
ة مع                              ر مالءم ا األآث يم أنه ة التحك رى هيئ اق فتطبق القواعد التي ت ذا االتف ل ه لم يحصل مث

  .ات األساسية في إجراءات التقاضيمراعاة الضمان
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يبلغ فيه المدعى عليه بطلب التحكيم من              : 528المادة  

  .المدعى، ما لم ينص اتفاق التحكيم على موعد آخر
ادة   ة  : 529الم ه هيئ اق عينت م يوجد اتف إذا ل يم، ف ي التحك اق طرف يم باتف ان التحك يحدد مك

ع مر يم م راف التحك ع األط ان لجمي ة المك دعوى ومالءم روف ال اة ظ ك . اع ل ذل وال يخ
أي إجراء من   ام ب با للقي راه مناس ان آخر ت ي أي مك ع ف ي أن تجتم يم ف ة التحك بصالحية هيئ

  .إجراءات التحكيم
ين الطرفين أو                : 530المادة   ه ب في جميع األحوال يرسل المدعى خالل الميعاد المتفق علي

دعواه         الذي تعينه هيئة التح   ا ب ا مكتوب ين طلب ى آل واحد من المحكم كيم إلى المدعى عليه وإل
زاع وعناصره                       ة الن ه وعرضا لطبيع ه وعنوان ه واسم المدعى علي يشتمل على اسمه وعنوان

  .وطلباته وآل بيان آخر يوجب اتفاق الطرفين ذآره في هذا الطلب
يم أن      وعلى المدعى عليه خالل الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو            الذي تحدده هيئة التحك

رى        ا ي يرسل إلى المدعى وإلى آل واحد من المحكمين مذآرة مكتوبة بدفوعه ودفاعه وبكل م
  .اإلدالء به مما له صلة بموضوع النزاع



رر   اد إذا رأت أن الظروف تب ضاء الميع د انق و بع ك ول ديم ذل ه بتق يم اإلذن ل ة التحك ولهيئ
ى  التأخير ويجوز لكل من المدعى وال   مدعى عليه أن يرفق بطلب التحكيم أو بمذآرة الدفاع عل

ة   ذا بحق هيئ ا، وال يخل ه ار إليه ي أش ائق الت ستندات والوث وال، صورا من الم حسب األح
ائق                     ستندات أو الوث ذه الم ديم أصول ه اء سير الخصومة في طلب تق التحكيم في أي وقت أثن

  .التي استند إليها الطرفان
ة      يجب إخطار : 531المادة   رر هيئ  طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات واالجتماعات التي تق

ارير                      يم من تق ة التحك ى هيئ التحكيم عقدها قبل موعدها بوقت آاف، آما يبلغان بكل ما يقدم إل
  .الخبراء والمستندات وغيرها

ى المحاضر            : 532المادة   يتولى المحكمون مجتمعين إجراءات اإلثبات ويوقع آل منهم عل
  . االتفاق صراحة تفويض أحدهمما لم يخول
ا سبق                       : 533المادة   ديل م يم من تع ين طرفي التحك ة لتمك سة مرافع يم جل ة التحك تعقد هيئ

ذآرات                  ديم الم لهما تقديمه من طلبات أو أوجه دفاع أو استكمالها أو شرحها، ولها االآتفاء بتق
  .والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك

ى آل            تدون خالصة وق   ه إل سلم صورة من يم في محضر ت ة التحك ائع آل جلسة تعقدها هيئ
  .من الطرفين ما لم يتفق على غير ذلك

  :لهيئة التحكيم اتخاذ آل إجراء يساعد في آشف الحقيقة وعلى األخص: 534المادة 
  . سماع الشهود– 1
  . ندب الخبراء– 2
  .وى بتقديمه أمر من يحوز من طرفي التحكيم مستندا منتجا في الدع– 3

ادة  يم   : 535الم ة التحك صاص هيئ ة تخرج عن اخت سألة أولي يم م رت خالل التحك إذا أثي
ي         سير ف يم ال ة التحك ت هيئ ة، أوقف ة للهيئ ة مقدم ر ورق ن تزوي ة ع راءات جنائي اذ إج آاتخ
م                 الخصومة حتى يصدر فيها حكم انتهائي، ويترتب على ذلك وفق األجل المحدد إلصدار حك

  .ن يتم إعالم هيئة التحكيم بصدور الحكم في المسألة األوليةالتحكيم إلى أ
 إذا لم تحدد مدة لصدور قرار المحكمين وجب عليهم إصداره خالل ستة               – 1: 536المادة  

  .أشهر من تاريخ قبول آخر محكم لمهمته
رار                   - 2 ا بق اق الخصوم وإم ا باتف  يجوز تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إم
  .المحكمة المختصة بالنظر في النزاع بناء على طلب من هيئة التحكيم أو أحد الخصوممن 
اد المحدد                       – 3 د الميع وفى امت زل أو المت م المعزول أو المعت  إذا عين محكم بدال عن المحك

  .للحكم ثالثين يوما
ادة  ي   : 537الم ا تنته ا آم ي للخصومة آله م المنه صدور الحك يم ب ي خصومة التحك تنته

  :ضاء مهلة التحكيم وبإنهاء اإلجراءات من هيئة التحكيم في األحوال اآلتيةبانق
  . إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهائه–أ 

ى طلب المدعى                      –ب   اء عل يم، بن ة التحك رر هيئ  إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تق
  .عليه، أن له مصلحة جدية في استمرار اإلجراءات إلى حين حسم النزاع

يم أو       إذ–ج  راءات التحك تمرار إج دوى اس دم ج ر ع بب آخ يم ألي س ة التحك درت هيئ ا ق
  .استحالته

زاع                : 538المادة   ة المختصة أصال بنظر الن يجب على هيئة التحكيم الرجوع إلى المحكم
  :إلجراء ما يلي

ع عن                        –أ   شهود عن الحضور أو يمتن ى من يتخلف من ال  الحكم بالجزاء المقرر قانونا عل
  .اإلجابة
زاع المطروح                       –ب   م في الن ه ضروري للحك ستند في حوزت ديم م ر بتق  الحكم بتكليف الغي

  .على التحكيم
  . األمر باإلنابة القضائية–ج 

انون              : 539المادة   ذا الق ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في األحوال المقررة في ه
  .ويترتب على االنقطاع آثاره ما لم تكن الدعوى قد حجزت للحكم



ة                      : 540المادة   دء المداول د موعد لب ة تحدي اب المرافع ل ب د قف يم بع ة التحك على رئيس هيئ
  .يخطر به المحكمين وتكون المداوالت بين المحكمين سرية

ادة  ة     : 541الم اع أو بأغلبي ين باإلجم دة محكم ن ع شكلة م يم الم ة التحك م هيئ صدر حك ي
  .اآلراء ما لم يتفق على غير ذلك

ات إذا اتفق                    يجوز : 542المادة   ة أو في جزء من الطلب ام وقتي يم إصدار أحك ة التحك  لهيئ
  .الطرفان على ذلك، وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة

زاع،               : 543المادة   سوية تنهى الن ى ت يم إل يم خالل إجراءات التحك ا التحك إذا توصل طرف
ذا في المحضر وإعداد            سوية    على هيئة التحكيم، إذا طلب منها ذلك إثبات ه شروط الت رار ب  ق

  .ويكون لهذا القرار ما ألحكام المحكمين من آثار
شكيل              : 544المادة   ة ت يصدر حكم المحكمين آتابة ويوقعه المحكم أو المحكمون، وفي حال

ين في               شرط أن تب تهم ب ه أغلبي هيئة التحكيم من أآثر من محكم، يكون الحكم صحيحا إذا وقعت
  .الحكم أسباب عدم توقيع األقلية

  .يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا: 545المادة 
  : يجب أن يشتمل حكم المحكمين على: 546المادة 

  . اسم المحكم أو المحكمين الذين أصدروه– 1
  . مكان وتاريخ إصداره– 2
  . أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وأسماء وآالئهم أو مستشاريهم إن وجدوا– 3
  .ائع وطلبات وأدلة مؤيدة لها خالصة ما أبداه الخصوم من وق– 4
  . أسباب الحكم ومنطوقه– 5
  . توقيع هيئة التحكيم– 6

يم               : 547المادة   ة طرفي التحك ه إال بموافق شر أجزاء من ين أو ن ال يجوز نشر حكم المحكم
  .الكتابية

ى آل                : 548المادة   يم إل م التحك يجب على رئيس هيئة التحكيم تسليم صورة موقعة من حك
  . ظرف خمسة عشرة يوما من صدورهمن الطرفين في

م                         ين أو ممن صدر الحك يم، سواء من أحد المحكم اق التحك م واتف ويجب إيداع أصل الحك
زاع، وإذا                     ة المختصة أصال بنظر الن اب المحكم لصالحه في ذات الميعاد، وذلك في إدارة آت

صدقا عليه   ة م ة العربي ة باللغ ه ترجم ودع مع ة، فت ة أجنبي م صادرا بلغ ان الحك ة آ ن جه ا م
يم الحصول                    معتمدة قانونا ويحرر آاتب المحكمة محررا بهذا اإليداع ولكل من طرفي التحك

  .على صورة من هذا المحضر
  



ا     : 549المادة   يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم، خالل الثالثين يوم
وض، و    ن غم ه م ي منطوق ع ف ا وق سير م يم، تف م التحك سلمه حك ة لت ب  التالي ى طال يجب عل

  .التفسير تبليغ الطرف اآلخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم
  .ويصدر التفسير آتابة خالل الثالثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم

ة                : 550المادة   ة، آتابي ة بحت تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادي
سابية، و صلحة       أو ح ب أصحاب الم ى طل اء عل سها أو بن اء نف ن تلق صدره م رار ت ك بق . ذل

وتجري الهيئة المذآورة التصحيح من غير مرافعة خالل الثالثين يوما الالحقة لتاريخ صدور             
وال  صحيح بحسب األح ب الت داع طل م أو إي ى  . الحك غ إل ة ويبل صحيح آتاب رار الت صدر ق وي

  .دورهالطرفين خالل ثالثين يوما من تاريخ ص
  .وإذا فات ميعاد التصحيح جاز تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة أصال بنظر النزاع

يم، أن يطلب من                : 551المادة   يجوز لكل من طرفي التحكيم، ولو بعد انقضاء ميعاد التحك
ه                 هيئة التحكيم خالل الثالثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم فيما أغفل الفصل في

ى                      من ال  ذا الطلب إل غ ه يم، ويجب تبلي دمت خالل إجراءات التحك طلبات الموضوعية التي ق
  .الطرف اآلخر قبل تقديمه

ذا          د ه ا م ديم الطلب ويجوز له وتصدر هيئة التحكيم حكمها خالل ثالثين يوما من تاريخ تق
  .الميعاد بما ال يجاوز هذه المدة إذا رأت ضرورة لذلك

صا    : 552المادة   م ال ة جزءا ال يتجزأ من                يعتبر الحك سير أو بالتصحيح أو بالتكمل در بالتف
  .الحكم األصلي

ادة  سير أو       : 553الم ات التف إن طلب د، ف ن جدي ع م يم أن تجتم ة التحك ى هيئ ذر عل إذا تع
  .التصحيح أو التكملة ترفع إلى المحكمة المختصة أصال بنظر النزاع

ادة   ا أل   : 554الم صادرة طبق ين ال ام المحكم ل أحك أي    ال تقب ا ب اب الطعن فيه ذا الب ام ه حك
  .طريق من طرق الطعن المقررة قانونا عدا طريق التماس إعادة النظر

  :يجوز ألطراف النزاع رفع دعوى بطالن حكم المحكمين في األحوال اآلتية: 555المادة 
ابال لإلبطال أو سقط بانقضاء                  –أ   اطال أو ق اق ب ذا االتف ان ه يم أو آ اق تحك  إذا لم يوجد اتف
  .دتهم

  . إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه لسبب خارج عن إرادته–ب 
  . إذا لم تطبق هيئة التحكيم القانون الذي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقه–ج 
اق    –د  انون أو التف الف للق ه مخ ى وج ين عل ين المحكم يم أو تعي ة التحك شكيل هيئ م ت  إذا ت

  .الطرفين
سائل ال يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا االتفاق غير أنه             إذا فصل الحكم في م     –هـ  

إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه المتعلقة بالمسائل          
  .غير الخاضعة له فال يقع البطالن إال على األجزاء األخيرة وحدها

  .القانون إذا آانت إجراءات التحكيم مخالفة لالتفاق أو –و 
  . مخالفة الحكم لقاعدة تتعلق بالنظام العام وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها–ز 

ادة  ة    : 556الم ى المحكم ادة إل اع المعت ين باألوض م المحكم الن حك وى بط ع دع ترف
ع من                        ه وال يمن وم علي م للمحك غ الحك ا من تبلي المختصة أصال بنظر النزاع خالل ثالثين يوم

  . تنازل الخصم عن حقه في البطالن قبل صدور حكم المحكمينسماع هذه الدعوى
ذا            : 557المادة   إذا حكمت المحكمة المرفوعة إليها دعوى بطالن حكم المحكمين ببطالن ه

ى                        م يتفق الخصوم عل ا ل م، م ة للمحك ة المعين الحكم فإنها تنظر في الموضوع في حدود المهم
  .خالف ذلك
ا للقواعد       يجوز الطعن في أحكام : 558المادة   ادة النظر طبق ق التماس إع المحكمين بطري

ر     صة أصال بنظ ة المخت ى المحكم ن إل ع الطع ام ويرف ي األحك ن ف ررة للطع د المق والمواعي
   .النزاع

ادة  ة : 559الم ة األمر المقضي وتكون واجب ذ صدورها حجي ين من ام المحكم تحوز أحك
  .النفاذ مع مراعاة أحكام المواد التالية



ادة   ة التي            :560الم يس المحكم أمر يصدره رئ ذ إال ب ابال للتنفي ين ق م المحكم ال يكون حك
د                            ك بع شان، وذل ى طلب أحد ذوي ال اء عل ضائها بن ه من ق أودع أصل الحكم فيها أو من يندب
ذه، ويوضع أمر                ع تنفي اء موان د التثبت من انتف يم وبع اق التحك االطالع على الحكم وعلى اتف

  .التنفيذ على أصل الحكم
  . يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطالن الحكم قد انقضىوال

ادة  ك : 561الم ع ذل ين، وم م المحكم ذ حك بطالن وقف تنفي ع دعوى ال ى رف ال يترتب عل
ان الطلب                   دعوى وآ يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعى ذلك في صحيفة ال

ا من                    مبنيا على أسباب جدية وعلى     ين يوم ذ خالل ثالث  المحكمة الفصل في طلب وقف التنفي
ديم                     زام المدعى بتق ا إل تاريخ أول جلسة حددت لنظر الطلب، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز له
بطالن خالل ستة                       ذ الفصل في دعوى ال آفالة أو ضمان مالي، وعليها إذا أمرت بوقف التنفي

  .أشهر من تاريخ صدور هذا األمر
  :ال يجوز األمر بتنفيذ حكم المحكمين إال بعد التحقق مما يلي: 562المادة 

  . أنه ال يتعارض مع حكم قضائي سابق صدر في موضوع النزاع–أ 
  . أنه ال يتعارض مع النظام العام–ب 
  . أنه قد تم تبليغه إلى المحكوم عليه تبليغا صحيحا–ج 

ذ ح          : 563المادة   صادر بتنفي تظلم من      ال يجوز التظلم من األمر ال ين ويجوز ال م المحكم ك
ة               ى المحكم تظلم إل ع ال األمر الصادر برفض التنفيذ خالل شهر واحد من تاريخ صدوره ويرف

 .المختصة أصال بنظر النزاع وفقا لألوضاع المعتادة في التقاضي
 
  

  الفصل الثاني
 التحكيم الدولي

  
لدولة، تنطبق أحكام هذا القسم     مع مراعاة االتفاقيات الدولية التي التزمت بها ا       : 564المادة  

على التحكيم الدولي إذا آان مكان التحكيم يوجد في إقليم الدولة أو آان هذا التحكيم يجري في            
ى                 اء عل الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لهذه األحكام أو اختارت هيئة التحكيم تطبيقها بن

  .اتفاق التحكيم
وضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في        يكون التحكيم دوليا إذا آان م     : 565المادة  

  :األحوال اآلتية
رام                –أ   ين وقت إب ين مختلفت  إذا آان المرآز الرئيسي ألعمال طرفي التحكيم واقعا في دولت

ا                    ر ارتباط المرآز األآث العبرة ب ال ف اتفاق التحكيم، وإذا آان ألحد الطرفين عدة مراآز لألعم
ه               بموضوع اتفاق التحكيم، وإذا لم     العبرة بمحل إقامت ال ف  يكن ألحد طرفي التحكيم مرآز أعم

  .المعتاد
  . إذا آان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأآثر من دولة واحدة–ب 
ال                 –ج   سي ألعم ا المرآز الرئي  إذا آان أحد األماآن التالية واقعا خارج الدولة التي يقع فيه

  :طرفي التحكيم
  .لتحكيم آما عينه اتفاق التحكيم أو إذا وقع تحديده وفقا له مكان إجراء ا– 1
  . مكان تنفيذ جانب جوهري من االلتزامات الناتجة عن العالقة التجارية بين الطرفين– 2
  . المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق صلة به– 3

إن     لطرفي التحكيم تحديد مكان إجراء التحكيم داخل إقليم الدولة أ         : 566المادة   و خارجه، ف
ار ظروف القضية                 ين االعتب لم يوجد اتفاق تولت هيئة التحكيم تعيين هذا المكان مع األخذ بع

  .بما في ذلك راحة الطرفين، مع مراعاة أحكام المادة السابقة
ان        : 567المادة   يم أن تجتمع في أي مك ة التحك استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لهيئ

با للمداول راه مناس ق  ت م يتف ا ل ق، م راءات التحقي ن إج راء م ام أي إج ين أعضائها أو إلتم ة ب
  .طرفا التحكيم على خالف ذلك



ادة  ة  : 568الم وم محكم دولي تق يم ال د التحك ق قواع ي مجال تطلي ة ف ا اقتضت الحاج آلم
  .استئناف العاصمة مقام محكمة مرآز التحكيم الحاصل في الخارج

اق      : 569المادة   ة              يجوز أن يضمن اتف د طريق ين أو تحدي م أو المحكم ين المحك يم تعي التحك
  :تعيينهم مباشرة أو باإلحالة إلى نظام للتحكيم، فإن لم يوجد هذا االتفاق يراعى اإلجراء التالي

وم            –أ  ا ويق رفين محكم ن الط ل م ين آ ين، يع ة محكم ن ثالث ة م يم بهيئ ة التحك ي حال  ف
ين المح ذا النحو بتعي ى ه ان عل ان المعين ين المحكم د الطرفين بتعي م أح م يق ث، وإذا ل م الثال ك

ق          م يتف ر، أو إذا ل رف اآلخ ن الط ذلك م ا ب سلمه طلب ة لت ا التالي ين يوم الل الثالث م خ المحك
ة                    رئيس المحكم ا، يكون ل ا من تعيينهم المحكمان على اختيار المحكم الثالث خالل ثالثين يوم

  .فين، القيام بهذا التعيينبناء على طلب أحد الطر(  ) المشار إليها في المادة 
يس          –ب  ام رئ اره، ق ى اختي يم عل ا التحك ق طرف م يتف رد، ول م ف يم بمحك ان التحك  وإذا آ

  .المحكمة المذآورة في الفقرة السابقة بتعيينه بناء على طلب أحد الطرفين
ين                 –ج   ذا التعي ه أمر ه ة أو الشخص الموآول إلي م الجه  ويكون الحكم آذلك أيضا إذا لم تق
  .ء هذه المهمة وتكون القرارات الصادرة بالتعيين غير قابلة للطعنبأدا

ي     ا ف شروط المنصوص عليه اة ال ين مراع م أو المحكم ه للمحك د تعيين ى القاضي عن وعل
  (   ).المادة 

ادة  راءات     : 570الم ي إج ستعمل ف ي ت ات الت ة أو اللغ ى اللغ اق عل يم االتف ي التحك لطرف
اق           التحكيم وإال عينت هيئة التحكيم     ذا االتف سري ه ذه اإلجراءات، وي  اللغة التي تستعمل في ه

م        ا ل أو التعيين على أي مذآرات أو مالحظات شفوية وعلى أي إجراء يتم من هيئة التحكيم، م
  .ينص التحكيم على خالف ذلك

ا                       ة أو اللغات التي اتفق عليه ى اللغ ولهيئة التحكيم اإلذن بأن يرفق بأي وثيقة ترجمة لها إل
  .تها هيئة التحكيمأو عين

ادة  يم،    : 571الم ام للتحك ى نظ ة إل رة أو باإلحال يم، مباش اق التحك دد اتف وز أن يح يج
انون                ذه الخصومة لق ضا إخضاع ه ة، ويجوز أي اإلجراءات التي تتبع في الخصومة التحكيمي

  .إجراءات معين يحدده هذا االتفاق
ضى ال    سب مقت يم بح ة التحك ق هيئ اق تطب تم االتف م ي ا  وإذا ل ي تراه راءات الت ال، اإلج ح

  .مناسبة
ادة  ا       : 572الم اره طرف ذي اخت انون ال ام الق ا ألحك زاع طبق ي الن يم ف ة التحك صل هيئ تف

انون         التحكيم، فإذا لم يحدد اتفاق الطرفين القانون الواجب التطبيق، فإن هيئة التحكيم تطبق الق
  .      اف التجارية ذات العالقةوفي جميع األحوال بحسب االعتداد باألعر. الذي تراه مناسبا

ا                     ا طرف اح له دل واإلنصاف إذا أب ويجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع حسب قواعد الع
  .التحكيم ذلك صراحة

تطبق نصوص المواد المتعلقة بالتحكيم الداخلي في حالة عدم وجود اتفاق : 573المادة 
 .فصلخاص بين طرفي التحكيم وبما ال يتعارض وأحكام هذا ال

 
 

  البـاب الحـادي عشـر 
  االنابـات القضائيـة
  الفصل األول

 االنابات القضائية الداخلية
  

ة أخرى                : 574المادة   ة محكم للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إناب
دعوى              ا ال بنفس درجتها أو بدرجة أدنى داخل الدولة للقيام بإجراء من اإلجراءات التي تتطلبه

ه ألسباب أخرى                  إذا   ام ب آان اإلجراء المطلوب يرتب أعباء مالية على الخصوم أو يتعذر القي
  .أمام المحكمة المنيبة

ه بالتفصيل اإلجراء               : 575المادة   ين في ترسل المحكمة المنيبة آتابا إلى المحكمة المنابة تب
  .المطلوب



يس     تتولى المحكمة المنابة تنفيذ اإلجراء المطلوب وتعد        : 576المادة   محضرا يوقع من رئ
ستندات           د يوجد من م ا ق ه م ا ب المحكمة وآاتب الضبط فيها ويرسل إلى المحكمة المنيبة مرفق

 .أو إيداعات
 
 
  

  الفصل الثاني
  االنابات القضائية الدولية

  الفرع األول
  االنابات القضائية من القضاء الوطني

 إلى القضاء األجنبي
  

اء                مع عدم اإلخالل باالتفا   : 577المادة   سها أو بن اء نف ة من تلق ذة للمحكم ة الناف قيات الدولي
ا         ي تتطلبه راءات الت ن اإلج راء م اذ إج ي اتخ ضاء أجنب ن ق ب م صم أن تطل ب خ ى طل عل
ا أو                سلطات الدبلوماسية به الدعوى بواسطة سلطة قضائية مختصة في البلد األجنبي أو من ال

  .من القنصل المعتمد في الدولة األجنبية
رار                   : 578المادة   ة المختصة صورة الق ة أو الجه ة العام ى النياب ة إل ترسل المحكمة المنيب

اذ اإلجراء                   وب اتخ د المطل ة البل الصادر باالنابة القضائية مرفقا به ترجمة يعدها الخصوم بلغ
  .فيه

ادة  ا      : 579الم ول األوراق إليه ور وص صة ف ة المخت ة أو الجه ة العام ى النياب ين عل يتع
ة          إحالتها إلى وزارة ا    سمح بمخاطب ة ت ة إال إذا وجدت اتفاقي ة األجنبي لعدل لتتولى إحالتها للدول

 .السلطات القضائية األجنبية مباشرة بمعرفة المحكمة المنيبة
 
  

  الفرع الثاني
  االنابات القضائية من قضاء أجنبي

 إلى القضاء الوطني
  

ادة  ة أجنبي  : 580الم ن دول ضائية م ة ق ب إناب دل طل وزارة الع وزارة إذا ورد ل ل ال ة تحي
ة            الطلب للنيابة العامة أو الجهة المختصة، وتحيل النيابة العامة أو الجهة المختصة طلب اإلناب

  .إلى الهيئة القضائية المختصة بتنفيذ اإلجراء المطلوب
يس                   : 581المادة   ذ اإلجراء إال إذا عين رئ ا تنف ة المختصة األوراق فإنه بمجرد تلقى الهيئ

  .لمهمةالمحكمة قاض لهذه ا
وطني إال إذا طلب القضاء                     : 582المادة   انون ال ا لقواعد الق ضائية طبق ة الق ذ اإلناب يتم تنفي

ئلة محددة                      ى أس ة عل ة اإلجاب األجنبي تنفيذ اإلنابة في شكل خاص يحدده، وإذا طلب في اإلناب
  .فإنه يتعين إثبات األسئلة واإلجابات آلها في محضر مكتوب

إذن         للخصوم أو من    : 583المادة   ك ب ئلة، وذل وا أس انوا من األجانب أن يوجه ثلهم إذا آ يم
ة                 من المحكمة التي تنفذ اإلنابة ويتم إثبات إجابتهم آتابة باللغة العربية على أن تصحب بترجم

  .باللغة األجنبية
ادة  ذ : 584الم ى طلب خصم تنفي اء عل سها أو بن اء نف رفض من تلق ة أن ت ة المناب للمحكم

وطني أو إذا      اإلنابة إذا قدرت أن  انون ال ا لقواعد الق  تنفيذها يخرج عن نطاق اختصاصها طبق
ا     يادة أو أمن دولته ولصاحب المصلحة أن يطلب    . آان تنفيذ اإلنابة من شأنه االعتداء على س

  .من المحكمة إلغاء إجراءات اإلنابة التي تم تنفيذها إذا تحققت إحدى الحاالت المذآورة
ضائية           يجب مراعاة الم  : 585المادة   ة الق ذ اإلناب بادئ والقواعد األساسية للتقاضي عند تنفي
ة صة  . األجنبي ة المخت ة أو الجه ة العام د فللنياب ادئ أو القواع ذه المب ة ه ة مخالف ي حال وف

  .ولصاحب المصلحة أن يطلب من المحكمة إلغاء ما تم من إجراءات لتنفيذ اإلنابة



اء             إذا لم تستوف إجراءات اإلنابة بش     : 586المادة   ة من تلق إن للمحكم انوني صحيح ف كل ق
ة أو                      ة العام ى طلب النياب اء عل نفسها أو بناء على طلب خصم رفض تنفيذ اإلنابة وتستطيع بن

  .الجهة المختصة إلغاء ما تم تنفيذه من إجراءات اإلنابة
ة                       : 587المادة   ين أن تصدر المحكم ذها يتع م تنفي اء اإلجراءات التي ت في آل حاالت إلغ

رارا  ن   ق صة الطع ة المخت ة أو الجه ة العام صاحب المصلحة وللنياب وز ل شأنها، ويج سببا ب م
ويكون ميعاد الطعن خمسة   . باالستئناف أمام المحكمة المختصة في قرار المحكمة بهذا الشأن     

  .عشر يوما من تاريخ صدور الحكم
ة أو  يخطر القضاء األجنبي المنيب باإلجراءات التي اتخذت بشأن تنفي        : 588المادة   ذ اإلناب

  .عدم تنفيذها بنفس الطرق التي يخطر بها بتنفيذ اإلنابة
يتم تنفيذ اإلنابة القضائية األجنبية دون مصاريف أو رسوم، ومع ذلك إذا تطلب : 589المادة 

تنفيذ اإلنابة دفع أتعاب خبراء أو مصاريف انتقال للشهود أو أي مبالغ أخرى لتنفيذ اإلنابة 
 .المنيب يتحمل آل هذه النفقاتفإن القضاء األجنبي 

 
 
 

  الكتـاب الثـاني 
 التـنفيـذ 

  
  البـاب األول
  أحكام عامة
  الفصل األول
 سلطة التنفيذ

 
  

ة                    : 590المادة   يس محكم ذ يرأسها قاض متخصص بدرجة رئ ة للتنفي ذ بمحكم اط التنفي ين
ذين     يسمى قاض التنفيذ يعاونه عدد آاف من القائمين بالتنفيذ آمأموري التنفيذ أ            دول المنف و الع

  .أو المحضرين ويلحق بالمحكمة الخبراء واإلداريين الالزمين لمباشرة المحكمة ألعمالها
ر آل                   : 591المادة   شاؤها في مق ة ويجوز إن تنشأ محكمة التنفيذ في مقر آل محكمة ابتدائي

  .محكمة جزئية
ادة   راءات التن    : 592الم ى إج راف عل ره اإلش ذ دون غي ي التنفي ولى قاض ى  يت ذ وعل في

  . القائمين بها ويختص بإصدار األوراق والقرارات التي تتعلق بالتنفيذ وباإلجراءات التحفظية
ة أو                 آما يختص بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية الناشئة عن اإلجراءات التنفيذي

  .  التحفظية
 .وفي طلبات التعويض الناشئة عن تنفيذ أو عدم تنفيذ السندات التنفيذية

ادة  ا  : 593الم صاصها إم ي نطاق اخت د ف ي يوج ا هي الت صة مكاني ذ المخت ة التنفي محكم
اق       ي نط ه ف د أموال ده أو توج ذ ض وطن المنف ع م ي يق م أو الت ي أصدرت الحك ة الت المحكم

 .اختصاصها
ادة  اق         : 594الم ر نط ي غي ة ف ة أو تحفظي راءات تنفيذي اذ إج ر اتخ ب األم إذا تطل

ة التي قدم السند التنفيذي ابتداء ينيب قاضي التنفيذ محكمة التنفيذ       االختصاص المكاني للمحكم  
ا ي دائرته اذ اإلجراء ف راد اتخ ي ي ي . الت ا ف ي قامت به ة اإلجراءات الت ذه المحكم وتثبت ه

 .محضر يرسل للمحكمة المنيبة
ة                   ا محكم ذ التي تختص به وفي جميع األحوال يبقى اختصاص الفصل في منازعات التنفي

 .ن اختصاص المحكمة المنيبة دون غيرهاالتنفيذ م
شتمل الطلب           : 595المادة   يقدم طلب التنفيذ إلى محكمة التنفيذ المختصة مكانا ويجب أن ي

 .على اسم آل من طالب التنفيذ والمنفذ ضده ولقبهما وموطنهما
 .ويرفق بالطلب الصورة التنفيذية وعدد منها بقدر عدد المنفذ ضدهم



اة    ويجوز تقديم الطلب من    ب، أو إذا حدثت الوف  ورثة طالب التنفيذ إذا توفى قبل تقديم الطل
ات صفتهم                       د إثب ة اإلجراءات بع ذ في متابع بعد البدء في التنفيذ آان للورثة محل طالب التنفي

 .التي تخولهم ذلك
ه إعالن                ين علي د خلف خاص تع ذا لمن يع وإذا تصرف طالب التنفيذ في حقه تصرف ناف

صفته      د مضي                       المنفذ ضده ب ه إال بع ذ أو متابعت دء في التنفي ع األحوال ال يجوز الب وفي جمي
 .ثمانية أيام من اإلبالغ

إذا توفي المنفذ ضده قبل البدء في التنفيذ يقدم طلب التنفيذ ضد الورثة أو من    : 596المادة  
 .يمثل الترآة

ام م       ة أي ضي ثماني د م ة إال بع ة الورث ي مواجه ذ ف ي التنفي دء ف وز الب بالغهم وال يج ن ب
وفى          بالصورة التنفيذية ويجوز تبليغ األوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى الورثة في آخر موطن للمت

 .إذا لم تكن مضت ثالثة أشهر من تاريخ الوفاة
ق          : 597المادة   يعد في محكمة التنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات جميع األوراق التي تتعل

ه         بالتنفيذ ويعرض ملف التنفيذ على قاضي        اذه ويحفظ في د اتخ اذ اإلجراء وبع ل اتخ ذ قب التنفي
 .آل ما يصدر من أحكام وأوامر وقرارات بشأن التنفيذ

ادة  ذ  : 598الم سند للتنفي صاصه ومن صالحية ال د من اخت د التأآ ذ بع أمر قاضي التنفي ي
ارا خ                  ذي اختي الل بمقتضاه بإرسال بالغ للمنفذ ضده يطلب منه تنفيذ ما هو ثابت بالسند التنفي

 .أجل يحدده له
إذا لم يوف المنفذ ضده خالل األجل آان لطالب التنفيذ أن يطلب من قاضي                 : 599المادة  

 .التنفيذ إصدار أمر بإحضاره
ك       : 600المادة   ه يثبت ذل وب من إذا حضر المنفذ ضده أو أحضر ونفذ اختيارا ما هو مطل
 .في محضر
ادة  وف : 601الم م ي ذ ضده أو أحضر ول لوبا  إذا حضر المنف ه عرض أس ارا ولكن  اختي

ذ األمر                     ة يعرض قاضي التنفي ديم آفال دين أو تق سيط ال ة آتق ه المالي للوفاء يتوافق مع ظروف
سوية                 د إجراء الت على طالب التنفيذ، فإذا وافق الدائن اعتمد القاضي هذه التسوية ويراعى عن

 .مقدار حق طالب التنفيذ ومرآز المنفذ ضده في الحاضر والمستقبل
إذا رفض المنفذ ضده الوفاء رغم قدرته على ذلك، أو إذا أخل بالتسوية التي               : 602مادة  ال

عرضها ووافق عليها الدائن واعتمدها القاضي، وآان للمنفذ ضده أمواال ظاهرة يحدد قاضي             
ذ                          ق الحجز يصدر قاضي التنفي ذ بطري ان التنفي إذا آ با ف راه مناس ذي ي التنفيذ طريق التنفيذ ال

ع الحجز ويحدد الطريق الذي يراه مناسبا ويصبح المال محجوزا عليه منذ صدور              أمره بتوقي 
 .أمر القاضي وتترتب أثار الحجز منذ صدور هذا األمر

ادة  وال  : 603الم ذه األم دائن عن ه د ال م يرش اهره  ول واال ظ ذ ضده أم ن للمنف م يك إذا ل
ا ويجوز ل                  ذ أن يقبله ان لقاضي التنفي سوية آ ر شروطها حسب       وعرض المنفذ ضده ت ه تغيي

 .تبدل الحالة المالية لكل من طالب التنفيذ والمنفذ ضده
ذ، أو                   : 604المادة   ع عن التنفي ك امتن إذا ثبت لقاضي التنفيذ أن المنفذ ضده موسر ومع ذل

ه، أو               ول، أو إذا أخفى أموال أخل بالتسوية التي اعتمدها أو قدرها قاضي التنفيذ دون عذر مقب
ة  قام قبيل الحجز ب   إخراجها من ضمانه العام جاز لقاضي التنفيذ أن يأمر بتوقيع غرامة تهديدي

 .على المنفذ ضده أو حبسه دون أن يؤثر ذلك على حق طالب التنفيذ في اقتفاء حقه آامال
ادة  ام        : 605الم ذ األحك ة لتنفي ة التهديدي ا بالغرام صدر حكم ذ أن ي ي التنفي وز لقاض يج

 . نه أو من غيره من المحاآم األخرىواألوامر والقرارات الصادرة م
ادة  ين      : 606الم م يب إذا ل ا ف ا أو قطعي ة وقتي ة التهديدي ذ بالغرام م قاضي التنفي ون حك يك

ة إال إذا     القاضي نوع الغرامة التهديدية آانت وقتية وال يجوز الحكم بالغرامة التهديدية القطعي
 .قتيةامتنع المنفذ ضده عن تنفيذ حكم الغرامة التهديدية الو

ا             : 607المادة   دة توقيعه إذا قضى قاضي التنفيذ بغرامة تهديدية قطعية فيجب عليه تمديد م
  .وال يجوز له تعديل مقدارها عند تصفيتها إال في حالة وجود حادث فجائي أو قوة قاهرة



اء                     : 608المادة   التعويض بن م ب ة من الحك ة التهديدي م القاضي بالغرام ع صدور حك ال يمن
  .لب التنفيذ إذا لحقته أضرار من تأخير التنفيذعلى طلب طا

ذ ضده               : 609المادة   ة المنف يراعى قاضي التنفيذ عند الحكم بالغرامة التهديدية مدى مماطل
دار         ين مق ى تع دين مت وال الم ى أم ري عل ذ الجب ابال للتنفي ة ق ة التهديدي م الغرام ون حك ويك

  .الغرامة التهديدية
ذ             يجوز لقاضي التنفي  : 610المادة   ذ أن يأمر بحبس المنفذ ضده بناء على طلب طالب التنفي

ذ ضده وامتناعه                         سار المنف ذ ي شرط أن يثبت لقاضي التنفي دين ب وذلك لمدة واحدة عن نفس ال
  .عن التنفيذ، وعدم تقديمه لتسوية مناسبة، وعدم وجود أموال ظاهرة له يجوز الحجز عليها

سوية التي              دين إذا رفض الت ذ أو إذا أخل           آما يجوز حبس الم ا قاضي التنفي يعرضها عليه
  .بشروطها
ادة   ذ أو          : 611الم ان من أصول طالب التنفي ان  معسرا أو آ دين إذا آ ال يجوز حبس الم

  .فروعه أو من أخوته أو آان زوجا إال إذا آان الدين من النفقات
ه طلب                     : 612المادة   ذ ويجوز ل ذ ضده سقوط حق طالب التنفي  ال يترتب على حبس المنف

ه                        ذ حق ستوف طالب التنفي م ي ا ل ذ ضده طالم ستقبال للمنف توقيع الحجز على أي أموال تظهر م
  .آامال

ادة   ع          : 613الم ك، أو إذا أوق ذ ذل ذ ضده المحبوس إذا طلب طالب التنفي ى سبيل المنف يخل
ه، أو إذا            ع عن دين أو دف ع ال ذ، أو إذا دف الحجز على ما يكفي من أمواله بسداد حق طالب التنفي

  .دم آفالة يقبلها قاضي التنفيذق
شيء ظاهرا                  : 614المادة   م يكن ال ذات ول إذا آان المنفذ ضده ملزما بتسليم شيء معين بال

ه                       التحري عن أمر ب ذ أن ي ولم يقدم المنفذ ضده ما يدل على تلفه أو ضياعه يجوز لقاضي التنفي
  .مع حبس المدين

  .و الرؤية في مسائل األحوال الشخصيةوتطبق القواعد السابقة في حالة تنفيذ حكم بالضم أ
  .ال يجوز أن تزيد مدة الحبس في جميع األحوال عن ستة أشهر: 615المادة 
ادة  ه       : 616الم ى ممثل بس عل م الح ذ حك ا ينف ا خاص صا معنوي ده شخ ذ ض ان المنف إذا آ
  .القانوني

ادة  ذ خ: 617الم صدرها قاضي التنفي ي ي تظلم من األوامر الت الل لكل ذي مصلحة أن ي
  .أسبوع من تبليغه بها، ويجوز لقاضي التنفيذ العدول عن قراره أو تعديله

  .ويجوز أيضا التظلم أمام محكمة االستئناف التابع لها قاض التنفيذ
  .وال تقبل قرارات قاضي التنفيذ التي تعد من قبيل أعمال إدارة القضاء الطعن بأي طريق

صادرة من قا    : 618المادة   ام ال ستأنف األحك ة        ت ام محكم ذ أم سائل التنفي ذ في م ضي التنفي
  .االستئناف التي تتبعها محكمة التنفيذ خالل سبعة أيام من تاريخ صدورها

وال يترتب على مجرد رفع االستئناف وقف تنفيذ الحكم أو األمر الصادر من قاضي التنفيذ               
  .إال إذا رأت محكمة االستئناف غير ذلك

م                 يجري التنفيذ بواسطة   : 619المادة   ذ متى صدر له م إجراء التنفي وط به  المساعدين المن
ذ في               . أمر من قاضي التنفيذ بذلك     ى قاضي التنفي ويكون لصاحب المصلحة عرض األمر عل
  .حالة االمتناع عن التنفيذ

ع                   : 620المادة   ه أن يتخذ جمي ذ وجب علي إذا وقعت مقاومة أو حدث تعد على القائم بالتنفي
  .طلب معونة السلطات العامةالتدابير االحتياطية وأن ي

  .وعلى رجال النيابة العامة تقديم المساعدة الالزمة من أجل إجراء التنفيذ
إذا تبين لقاضي التنفيذ غموض في منطوق الحكم أو األمر الذي يجري تنفيذه             : 621المادة  

م                        شأن باستصدار الحك ة المختصة أو يكلف أصحاب ال سير من المحكم آان له أن يطلب التف
  .تفسيريال

 .وال يمنع ذلك من تنفيذ األجزاء الواضحة من منطوق الحكم
 
 
 



  
  الفصل الثاني
 السندات التنفيذية

  
ا محقق الوجود وحال                      : 622المادة   ذي يتضمن حق سند تنفي ري إال ب ذ الجب ال يجوز التنفي

   .األداء ومعين المقدار
ادة  رار   : 623الم ر والق ام واألوام ي األحك ة ه سندات التنفيذي ة  ال ررات الموثق ات والمح

صلح        ر ال ر ومحاض ة للتظهي ة القابل ضمونها واألوراق التجاري رارا بم ضمنة إق ا المت عرفي
  .المصادق عليها من المحاآم واألوراق األخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ

ادة  ار   : 624الم ق باإلخط شرط أن يرف اد ب تح اعتم مي بف د رس ذ بموجب عق وز التنفي يج
  . حساب المدين من واقع دفاتر البنك التجاريمستخرج من

ادة  ا        : 625الم ا أنه ت عليه ذي مثب سند التنفي ن ال ورة م ب ص ذ إال بموج وز التنفي ال يج
  .صالحة للتنفيذ

يجب تبليغ إخطار إلى المنفذ ضده قبل التنفيذ لشخصه أو في موطنه األصلي       : 626المادة  
  .وإال آان التنفيذ باطال
  .ين أو المحكوم عليه يجري التبليغ لورثته أو لمصفي الترآةوفي حالة وفاة المد

ار لطالب                 يجب أن : 627المادة   ين موطن محت وب وتعي ان المطل ى بي يشتمل اإلخطار عل
ام                         اد خمسة أي اء في ميع دين بالوف ذ مع تكليف الم . التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفي

الموطن يكون الميعاد ثالثين يوما تلي تاريخ اإلعالن        وإذا آان المدين المكلف بالوفاء مجهول       
  .في صحيفة يومية عامة

ة                      : 628المادة   ه أو زالت صفة من يباشر اإلجراءات بالنياب د أهليت دين أو فق إذا توفي الم
د                          ه إال بع وم مقام ه أو من يق ل ورثت عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه فال يجوز التنفيذ قب

اريخ            مضي ثمانية أ   يام من تاريخ تبليغهم بالسند التنفيذي ويجوز قبل انقضاء ثالثة أشهر من ت
  .وفاة المدين تبليغ األوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملة في آخر موطن آان لمورثهم

ى                  : 629المادة   ر عل ذي وال أن يجب سند التنفي ال يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب ال
  . المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على األقلأدائه إال بعد تبليغ

أخير         : 630المادة   ا الت يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في األحوال التي يكون فيه
  .ضارا بالمحكوم له أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب صورة مصدقة عن مسودته بغير تبليغ

ل معاملة تنفيذية إذا مضت ستة أشهر ولم يتقدم الدائن بمحكمة التنفيذ شطب آ: 631المادة 
ار      شطب اعتب ى ال ب عل ذ ويترت راءات التنفي ن إج راء م ب إج ه بطل ه أو ورثت وم ل أو المحك
دء اإلجراءات                       ذ بب ى حق طالب التنفي اإلجراءات التي تمت آأن لم تكن دون أن يؤثر ذلك عل

 .من جديد
 
  

  الفصل الثالث
 النفاذ المعجل

  
ان                  : 632المادة   ائزا إال إذا آ تئناف ج ا باالس ال يجوز تنفيذ األحكام جبرا ما دام الطعن فيه

  .النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون أو مأمورا به في الحكم
  :النفاذ المعجل واجب بقوة القانون بكفالة أو بدون آفالة في األحوال اآلتية: 633المادة 

  .تعجلة والوقتية أيا آانت المحكمة التي أصدرتها األحكام الصادرة في المواد المس–أ 
الج أو       –ب  سكن أو الع اع أو الم ضانة أو الرض أجور الح ة أو ب صادرة بالنفق ام ال  األحك

  .التعليم أو تسليم صغير لحاضنه
  . أجور العمال–ج 
  . األوامر على العرائض–د 

  . األحكام الموضوعية الصادرة في المواد التجارية–هـ 



أخير                     : 634المادة   ى ت ان يترتب عل ة إذا آ ر آفال ة أو غي يجوز األمر بالنفاذ المعجل بكفال
  :التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له وعلى سبيل المثال في األحوال اآلتية

ان مشموال                      –أ   ه أو آ  إذا آان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة األمر المقضي ب
ان                     بالنفاذ المعجل بغير الكفالة أو     ك متى آ التزوير وذل ه ب م يطعن في  مبنيا على سند رسمي ل

  .المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند
  . إذا آان المحكوم عليه قد أقر بنشأة االلتزام–ب 
  . إذا آان الحكم مبنيا على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه–ج 
  .ذ في منازعة متعلقة به إذا آان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفي–د 

  . إذا آان الحكم صادرا في دعاوى الحيازة–هـ 
ادة  اذ       : 635الم ا بالنف أمر فيه ي ت وال الت ي األح ا ف ة ونوعه دار الكفال ة مق در المحكم تق

  .المعجل بكفالة
  .األمر الصادر بتحديد الكفالة ال يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن

أمر  يجوز في جميع األحو   : 636المادة   ال للمحكمة المرفوع إليها االستئناف أو التظلم أن ت
سيم يلحق   وع ضرر ج ان يخشى وق اذ المعجل إذا آ شأن بوقف النف ى طلب ذوي ال اء عل بن
ا    رجح معه ر ي م أو األم ي الحك ن ف باب الطع ت أس ذ وآان تمرار التنفي ن اس ه م المحكوم علي ب

  .إلغاؤه
ذ أن ت           أمر بوقف التنفي دما ت ة عن ا        ويجوز للمحكم راه الزم ا ت أمر بم ة أو ت ديم آفال وجب تق

  .لضمان حق المحكوم له
ادة ي : 637الم أ ف اذ المعجل إذا وجدت خط رر وقف النف تئناف أن تق ة االس يجوز لمحكم

 .تطبيق القانون من حيث النفاذ أو الكفالة وتصدر قرارا مستقال بذلك
 
  

  الفصل الرابع
 محل التنفيذ

  
ة الموجودة            لطالب التنفيذ أن    : 638المادة   ة والمعنوي يطلب حجز أموال المنفذ ضده المادي

  .تحت يده أو يد الغير وبيعها وفقا لهذا القانون
ه وأصهاره من                     : 639المادة   دين وزوجه وأقارب زم الم ا يل ى م ا عل ال يجوز الحجز مطلق

دة   ذاء لم زمهم من الغ ا يل ذلك م اب وآ راش وثي ي داره من الف ه ف ين مع سب المقيم ود الن عم
  .رشه

ال يجوز الحجز على األشياء المبينة فيما بعد إال القتضاء ثمنها أو مصاريف              : 640المادة  
  :صيانتها أو نفقة مقرر

سه أو           –أ   ه بنف ه أو حرفت ة مهنت دين من آتب وأدوات واآلالت ومهمات لمزاول  ما يلزم الم
  .بمساعدة أسرته

ة أرض  –ب  رته وزراع دين وأس شة الم ة لمعي ات الالزم دة   الحيوان ذائها لم زم لغ ا يل ه وم
  .شهر

ال يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتا              : 641المادة  
ا لتكون                ة أو الموصى به وال الموهوب ى األم ين وال عل للنفقة أو للصرف منها في غرض مع

  .نفقة إال بقدر الربع وفاء لنفقة مقررة
ادة  دم  ال يجوز الحجز ع: 642الم تراط ع ع اش ا م ة أو الموصى به وال الموهوب ى األم ل

ة أو الوصية                      ل الهب نهم قب شأ دي جواز الحجز عليها من دائني الموهوب له الموصى له الذين ن
  .إال لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة في المادة السابقة

ادة  د     : 643الم ع وعن دار الرب ات إال بمق ور والمرتب ى األج ز عل وز الحج زاحم ال يج الت
  . يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف اآلخر لما عداه من الديون



شائعة  : 644المادة   ال يجوز الحجز على الدار المعدة لسكن المنفذ ضده وال على الحصة ال
سكنى                     ة لل ه أو حاجة عائل ى حاجت منها ولو لم تكن آافية لسكناه إذا آانت هذه الدار ال تزيد عل

  .ال إذا آان الحجز موقعا الستيفاء ثمنهابعد وفاته إ
ادة  ن األراضي واألدوات  : 645الم ه م زارع أو يملك ه الم صرف ب ا يت ال يجوز حجز م

ام           . الزراعية الالزمة لها بقدر ما يكفي لمعيشته مع عائلته         ذ ضده من أحك ة المنف ويستفيد ورث
  .المادتين السابقتين

  .ت الالزمة لذوي الحاجات الخاصةال يجوز حجز األدوات واآلال: 646المادة 
ام             : 647المادة   انون الع ال يجوز حجز األموال العامة المملوآة للدولة وأموال أشخاص الق

  .وأموال الوقف الخيري
ين                : 648المادة   والت التي يتع ا من المنق ار أو محاصيل أو غيره ى ثم إذا وقع الحجز عل

س  ات أو المؤس دى الهيئ ة أو إح ى الدول سليمها إل ذه  ت ى ه ارس عل ى الح ة وجب عل ات العام
ا                   ة عليه سلمها صورة محاضر الحجوز الموقع ى من يت ل الحجز    . المنقوالت أن يقدم إل وينتق

ك دون أي إجراء                          ذ ضده، وذل ستحقه المنف ذي ي ثمن ال ى ال بتسليم المنقول ومحضر حجزه إل
  .آخر

ل إ           : 649المادة   ذ وقب غ        يجوز في أي حالة آانت عليها إجراءات التنفي داع مبل ع إي اع البي يق
ا دون       اء به من النقود مساو للديون المحجوز من أجلها والفوائد والمصاريف، ويخصص للوف

غ                     . غيرها ى المبل ه إل وال المحجوزة وانتقال ى األم داع زوال الحجز عل ذا اإلي ويترتب على ه
ر           . المودع ا أث في حق من    وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فال يكون له

  .خصص لهم المبلغ
ة               : 650المادة   ة حال يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاض التنفيذ في أي

اجز     اء للح ة الوف ى ذم ذ عل ة التنفي ة محكم ه خزان غ يودع دير مبل راءات تق ا اإلج ت عليه آان
غ الم                    ى المبل ه إل وال المحجوزة وانتقال ذي  ويترتب على اإليداع زوال الحجز عن األم ودع ال

  .يصبح مخصصا للوفاء بدين الحاجز عند اإلقرار له به أو الحكم له بثبوته
إذا آانت قيمة الحق المحجوز من أجله ال تتناسب مع قيمة األموال المحجوز              : 651المادة  

عليها، جاز للمحجوز عليه أن يطلب من قاضي التنفيذ أن يقرر بصفة مستعجلة قصر الحجز          
اع            على بعض هذه األموال    م    .  ويتم تبليغ الحاجز بهذا الطلب لتقديم ما لديه من دف ويكون الحك

  .الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن بأي طريق
وال التي             وقهم من األم ويتمتع الدائنون الحاجزون قبل قصر الحجز بأولوية في استيفاء حق

  .يقصر الحجز عليها
ا اإلجرا            : 652المادة   ة آانت عليه ة حال غ من             يجوز في أي داع مبل ع إي اع البي ل إيق ءات قب

ا                    ا دون غيره اء به د والمصاريف تخصص للوف النقود وفاء للديون المحجوز من أجلها الفوائ
ودع،                       غ الم ى المبل ه إل وال المحجوزة وانتقال داع زوال الحجز عن األم ويترتب على هذا اإلي

ا              ر في حق من خصص      وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فال يكون له أث
  . لهم المبلغ
يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضي التنفيذ في أية حالة   : 653المادة  

اء للحاجز، ويترتب                 ة الوف ى ذم تكون عليها اإلجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة عل
ذا    على هذا اإليداع زوال الحجز من األموال المحجوزة وانتقاله إلى المبل      غ المودع ويصبح ه

 .المبلغ مخصصا للوفاء بمطلوب الحاجز عند اإلقرار له به أو الحكم له بثبوته
 
  

  الفصل الخامس
 تنفيذ األحكام والقرارات والسندات األجنبية

  
ادة  ر   : 654الم وز األم ي يج د أجنب ي بل صادرة ف ين ال ام المحكم ر وأحك ام واألوام األحك

  .بتنفيذها شرط المعاملة بالمثل



ذ في                    : 655المادة   راد التنفي ة التي ي ة االبتدائي ى المحكم ع إل يطلب أمر التنفيذ بدعوى ترف
  .دائرتها

  :ال يجوز األمر بالتنفيذ إال بعد التحقق مما يأتي: 656المادة 
ه                         –أ   ذي صدر في د ال انون البل ا لق ضائية مختصة وفق ة ق  إن الحكم أو األمر صادر عن هيئ

  .ي وفقا لذلك القانونوأنه حاز قوة األمر المقض
  . أن الخصوم قد آلفوا بالحضور ومثلوا تمثيال صحيحا–ب 
ضائية أو           -ج     ات الق  أن الحكم أو األمر ال يتعارض مع حكم أوامر سبق صدوره عن الهيئ

  .التحكيمية في البلد المطلوب فيه إصدار أمر التنفيذ
  .و اآلداب في بلد التنفيذ أن الحكم أو األمر ال يتضمن ما يخالف النظام العام أ–د 

  . صدور حكم التحكيم في مسألة يجوز فيها التحكيم في البلد المطلوب فيها التنفيذ–هـ 
شروط            : 657المادة   نفس ال السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي يجوز األمر بتنفيذها ب

ذ المح          ة للتنفي مية القابل سندات الرس ذ ال د لتنفي ك البل انون ذل ي ق ررة ف ة  المق ي الدول ررة ف
  .المطلوب فيها أمر التنفيذ

رة اختصاصه                : 658المادة   ذ في دائ راد التنفي ذي ي ذ ال . يطلب أمر التنفيذ من محكمة التنفي
ه                         سند وقابليت ة لرسمية ال شروط المطلوب وافر ال د التحقق من ت ذ إال بع وال يجوز األمر بالتنفي

وه  ه ومن خل تم في ذي ي د ال انون البل ا لق ذ وفق د للتنفي ام أو اآلداب في بل ام الع ا يخالف النظ مم
  .التنفيذ

 .العمل بالقواعد المتقدمة ال يخل بأحكام المعاهدات واالتفاقات النافذة: 659المادة 
 
 

  الباب الثاني 
 التنفيذ العيني

 
  

ى اسم طالب                   : 660المادة   شتمل عل ذ بعريضة ت يقدم طلب التنفيذ العيني إلى قاضي التنفي
سند            التنفيذ ولقبه و   ان ال موطنه وصفته وعلى اسم المنفذ ضده ولقبه وموطنه وصفته، وعلى بي

ذ         ة التنفي رة محكم ار للطالب في دائ ين موطن مخت وب وتعي وع األداء المطل ذه ون راد تنفي الم
   .المختصة وترفق بالعريضة المستندات المؤيدة لها

دها قاضي التنفيذ يعفى من     إذا نفذ المدين التزامه رضاء خالل المهلة التي حد        : 661المادة  
  .رسم التنفيذ ويحرر محضر بذلك بمعرفة العدل المنفذ

ذي                : 662المادة   ان ال إذا لم ينفذ المدين رضاء فيجب على القائم بالتنفيذ أن يتوجه إلى المك
  .توجه فيه األشياء المطلوب تسليمها ليقوم بتسليمها لطالب التنفيذ أو لمن ينوب عنه

لة التنفيذ بإخالء عقار، على القائم بالتنفيذ أن يمكن طالب التنفيذ أو من             في حا : 663المادة  
راءات      ذ اإلج ه أن يتخ شواغل وعلي ن ال ا م سليمه خالي ار وت ازة العق ن حي ه م وب عن ين
ان                الضرورية للمحافظة على المنقوالت الموجودة بالعقار وذلك بتعيين حارس عليها في المك

  .ا إلى مكان آخرنفسه بموافقة الطالب، أو بنقله
ذ          ائم بالتنفي ى الق ع عل ة يمتن ت الحراس ا أو تح وزا عليه والت محج ك المنق ت تل وإذا آان
راه    ا ي اذ م ذ التخ اجز وقاضي التنفي دائن الح ر ال ه أن يخب ذ ويجب علي ب التنفي سليمها لطال ت

  .مناسبا
اع عن عمل ال يق               : 664المادة   دخال    في حالة التنفيذ الجبري اللتزام بعمل أو بامتن تضي ت

ذ التي      ة التنفي شخصيا من المنفذ ضده، يدعو قاضي التنفيذ المنفذ ضده لسماع أقواله في طريق
  .عينها الطالب في عريضته ثم يصدر أمره في الموضوع

ذ واألشخاص  ام بالتنفي ه القي ذي يجب علي ذ ال ائم بالتنفي ر، الق ذا األم ي ه ين القاضي ف ويع
  .م يتم من األعمال أو إزالة األعمال التي تمتالذين يجب أن يقوموا بإتمام ما ل

على القائم بالتنفيذ أن يبين في محضر التنفيذ المصروفات التي قام طالب التنفيذ : 665المادة 
بإنفاقها إذا لم يقم المنفذ ضده بدفعها وللطالب بعد حصول التنفيذ أن يقدم إلى قاضي التنفيذ 



 لمبلغ الذي يجوز استرداده من تلكضي اقائمة بما دفعه من مصروفات ويعين القا
 .المصروفات ويعتبر قراره بهذا الشأن سندا تنفيذيا

 
 

  الباب الثالث 
  الحجوز التنفيذیة
  الفصل األول

 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدین وبيعه
  

ى             : 666المادة   يجوز الحجز على المنقوالت المادية المملوآة للمدين آما يجوز الحجز عل
وال ك المنق ان ذل دين إذا آ دى الم ول ل ز المنق إجراءات حج ار ب ة العق ودة لخدم ت المرص

  .القتضاء ثمنها
ام               : 667المادة   ة أي ال يجوز حجز ما في يد المدين من منقوالت إال بعد انقضاء ميعاد ثماني

  .من اإلخطار ما لم يقرر قاضي التنفيذ خالف ذلك
ادة  ار وال المزروعات: 668الم ه يجوز ال يجوز حجز الثم ر أن ل نضجها غي ة قب  القائم

  .وضعها تحت الحراسة القضائية
ادة  ز إال  : 669الم القوة للحج ال ب ض األقف واب أو ف سر األب ذ آ ائم بالتنفي وز للق ال يج

بحضور أحد مأموري الضبط القضائي أو مختار المحلة ويوقع على محضر الحجز وإال آان              
  .الحجز باطال

ذ أن      إذن                    وال يجوز للقائم بالتنفي ه إال ب ا بحوزت ى م ع الحجز عل دين لتوقي يش الم  يجري تفت
  .رئيس دائرة التنفيذ

ادة  ائم     : 670الم عها إال إذا رأى الق ن موض وزة م ياء المحج ل األش ز نق ضي الحج ال يقت
  .بالتنفيذ غير ذلك

  .يحصل الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه وأال آان باطال: 671 المادة 
  :حضر الحجز فضال عن البيانات العامة في أوراق التبليغ على ما يليويجب أن يشتمل م

  . ذآر السند التنفيذي– 1
ا     – 2 ي دائرته ع ف ذ الواق ة التنفي ر محكم ا مق ي به دة الت ي البل اجز ف ار للح وطن المخت  الم

  .الحجز
ات     – 3 ن العقب ه م ا لقي راءات وم ن اإلج ذ م ائم بالتنفي ه الق ام ب ن ق ز وم ان الحج  مك

  .راضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأنهاواالعت
ا أو               – 4 دارها ووزنه ا وأوصافها ومق  مفردات األشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذآر نوعه

  .مقاسها وبين قيمتها بالتقريب
 تحديد يوم البيع وساعته والمكان الذي سيجري فيه ويجب أن يوقع محضر الحجز آل      – 5

  .ن حاضرا وال يعتبر مجرد توقيعه رضاء منه بالحكممن القائم بالتنفيذ والمنفذ ضده أن آا
ادة  دن  :672الم ضة أو من مع بائك من ذهب أو ف ى مصوغات أو س ان الحجز عل  إذا آ

نفيس أخر على مجوهرات أو أحجار آريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز    
ى طلب                   اء عل ذ بن ه قاضي التنفي ر يعين ة خبي ذ    وتقوم هذه األشياء بمعرف ائم بالتنفي ويجوز  .  الق

ه          ويضم  . بهذه الطريقة تقوم األشياء النفسية األخرى بناء على طلب الحاجز أو المحجوز علي
ا أن توضع في حرز                . تقرير الخبير إلى محضر الحجز     ا لوزنه ويجب إذا اقتضى الحال نقله

  .مختوم وإن يذآر بالمحضر مع وصف األختام
ى نق       :673المادة   ين                  إذا وقع الحجز عل ذ أن يب ائم بالتنفي ى الق ة وجب عل ة ورقي ود أو عمل

  .أوصافها ومقدارها في محضر الحجز ويودعها خزانة محكمة التنفيذ
ائم          :674المادة    إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام متتابعة وعلى الق

وزة والمط  ياء المحج ى األش ة عل زم للمحافظ ا يل ذ م ذ أن يتخ تم بالتنفي ى أن ي ا إل وب حجزه ل
ز     راءات الحج ت إج ا توقف ى المحضر آلم ع عل ز ويجب التوقي ز . الحج تدعى الحج وإذا اس



ام          ي أي ذ أو ف ه بالتنفي سموح في ت الم د الوق ه بع ة إجراءات ي متابع ذ ف ائم بالتنفي تمرار الق اس
  .العطالت الرسمية آان له ذلك دون حاجة إلى استصدار إذن من قاضي التنفيذ

ا               :675المادة   ين عليه  تصبح األشياء محجوزة بمجرد ذآرها في محضر الحجز ولو لم يع
  .حارس

أت الحاجز                 :676المادة   م ي ا ل  يعين القائم بالتنفيذ حارسا يختاره على األشياء المحجوزة م
ك إال إذا                       ا إذا طلب ذل ه حارس ين المحجوز علي أو المحجوز عليه بشخص آفء، ويجوز تعي

ذل   ان ل د وآ ف التبدي ون     خي وز أن يك ضر، وال يج ي المح ذآر ف ة ت باب معقول وف أس ك الخ
ا أو صهرا أو   ون زوج ذ وال أن يك ائم بالتنفي اجز أو الق ة الح ي خدم ون ف ن يعمل الحارس مم

  .قريبا أليهما إلى الدرجة الرابعة
ادة  دين  :677الم ان الم ة وآ ل الحراس ن يقب ان الحجز م ي مك ذ ف ائم بالتنفي د الق م يج  إذا ل
ذ أن            حاضرا آل  ائم بالتنفي ى الق م يكن حاضرا وجب عل ا إذا ل فه بالحراسة وال يعتد برفضه أم

ور                         ى الف ع األمر عل ياء المحجوزة وان يرف ى األش ة للمحافظة عل دابير الممكن ع الت يتخذ جمي
ائم                   لرئيس دائرة التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو الق

  .ذ وإما بتكليف أحد رجال اإلدارة بالمنطقة بالحراسة مؤقتابالتنفي
ادة  ن     : 678الم ع ع إن امتن ه ف ه صورة من سلم ل ز وت ى محضر الحج ارس عل ع الح يوق

التوقيع أو رفض استالم صورة المحضر وجب على القائم بالتنفيذ أن يسلم الصورة في نفس                  
ذلك خالل أر      اب مسجل،      اليوم إلى جهة اإلدارة وأن يخطر الحارس ب ع وعشرين ساعة بكت ب

  .وعليه إثبات آل ذلك في حينه في المحضر
ذا األجر               : 679المادة   يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجرا عن حراسته ويكون له

رار من       . امتياز المصروفات القضائية على المنقوالت المحجوز عليها       ويقدر أجر الحارس بق
  .ها إليهقاضي التنفيذ بناء على عريضة يقدم

ادة  وزة  : 680الم ياء المحج اع باألش ا أو صاحب حق االنتف ان مالك ارس إذا آ يجوز للح
  .واستعمالها واستغاللها إال إذا قرر قاضي التنفيذ غير ذلك

تغاللها أو        وزة أو اس ياء المحج تعمال األش ائز اس ك أو الح ر المال ارس غي وز للح وال يج
  . عن إلزامه بالتعويضاتإعارتها وإال حرم من أجرة الحراسة فضال

تغالل    ة إلدارة أو اس روض أو أدوات أو آالت الزم ية أو ع ى ماش ز عل ان الحج وإذا آ
شأن أن                      ى طلب أحد ذوي ال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لقاضي التنفيذ بناء عل

  .يكلف الحارس باإلدارة أو االستغالل أو أن يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك
ادة  ع        :681الم دد للبي وم المح ل الي ة قب ن الحراس اءه م ب إعف ارس أن يطل وز للح ال يج

  .يقدرها قاضي التنفيذ ويكون إعفاؤه بقرار غير قابل للطعن
ذا الجرد        ه ويثبت ه ويجرد القائم بالتنفيذ األشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمت

  .هفي محضر يوقع عليه من الحارسين ويسلم آل منهما صورة من
ادة  الجني   : 682الم ذ اإلذن ب ي التنفي ن قاض ب م شأن أن يطل د ذوي ال ارس أو أح للح
  .والحصاد
ى                   : 683المادة   ا وجب عل د سبق حجزه ان ق ياء آ ى أش ذ للحجز عل ائم بالتنفي إذا انتقل الق

وزة   ياء المحج دم األش ز ويق ه صورة محضر الحج رز ل ا أن يب ارس عليه ائم . الح ى الق وعل
ين الحارس                         بالتنفيذ أن يجرد    سبق حجزه ويع م ي ا ل ى م ياء في محضر ويحجز عل ذه األش  ه

ر إخطارا                      ى األآث الي عل وم الت األول حارسا عليها إن آانت في نفس المحل ويرسل خالل الي
ع الحجز           ذي وق ذ ال إلى الحاجز األول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضرا وإلى القائم بالتنفي

  . األول
ا       ذا اإلخط ى ه ه الحاجز                 ويترتب عل ازل عن و تن اني ول اء الحجز لمصلحة الحاجز الث ر بق

  .األول آما يعتبر حجزا تحت يد القائم بالتنفيذ على المبالغ المتحصلة من البيع
ة                       : 684المادة   ى الحجوز الالحق ك عل ؤثر ذل اطال فال ي والت ب ى المنق ع الحجز عل إذا وق

  .على نفس المنقوالت إذا آانت صحيحة في ذاتها
ثمن             : 685ة  الماد ى ال ذ عل ائم بالتنفي للدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي أن يحجز تحت يد الق

  .المتحصل من البيع بغير حاجة إلى طلب الحكم بصحة الحجز



ة قاضي                 : 686المادة   ارا بموافق ه المحجوزة اختي ع منقوالت يجوز للمنفذ ضده أن يطلب بي
  .التنفيذ

ه               يرفع الحجز بقوة القانون   : 687المادة   اريخ توقيع  إذا لم يتم البيع خالل ثالثة أشهر من ت
انون وال يجوز   ة أو بمقتضى الق م المحكم اق الخصوم أو بحك د وقف باتف ع ق ان البي إال إذا آ

اق              اريخ االتف ة أشهر من ت د    . اإلتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثالث ذ عن ولقاضي التنفي
  .الثة أشهراالقتضاء مد الميعاد لمدة ال تزيد على ث

سليم                        : 688المادة   اريخ ت ل من ت ى األق ام عل ة أي د مضي ثماني ع إال بع ال يجوز إجراء البي
صورة محضر الحجز للمدين أو تبليغه به وال يجوز إجراؤه إال بعد مضي يوم على األقل من           

  .تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر
ف أو ب  وزة عرضة للتل ياء المحج ت األش ك إذا آان ع ذل عار وم ب األس ضائع عرضة لتقل

ى طلب الحارس أو أحد ذوي                اء عل ساعة بن فلقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع من ساعة ل
  .الشأن

ياء المحجوزة أو في أقرب سوق                   : 689المادة   ه األش يكون البيع في المكان الذي توجد في
  .وي الشأنولقاضي التنفيذ أن يقرر إجراء البيع في مكان آخر بناء على طلب أحد ذ

ادة  ى        : 690الم د عل ا تزي وب بيعه ياء المطل درة لألش ة المق ت القيم ب  (   ) إذا آان وج
وم              ذا اإلعالن ي اإلعالن عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة ويذآر في ه

  .البيع وساعته ومكانه ونوع األشياء المحجوزة ووصفها باإلجمال
ر الح         ى               ولكل من ذوي الشأن في غي ق عل ذا الطري شر به ذ الن سابقة من قاضي التنفي ة ال ال

  .نفقته الخاصة
دة                       : 691المادة   ع األحوال باللصق في اللوحة المع ع في جمي ذ عن البي ائم بالتنفي يعلن الق

لإلعالنات بمحكمة التنفيذ وللقاضي أن يأمر بلصق ما يراه ضروريا من اإلعالنات على باب              
  .ق أو الساحات العامةموطن المنفذ ضده أو في األسوا

  .ولكل من الحاجز والمحجوز عليه أن يطلب من القاضي زيادة النشر أو اللصق
سخة من اإلعالن ويثبت                  : 692المادة   ذ مصحوبة بن ائم بالتنفي يثبت اللصق بشهادة من الق

  .النشر بتقديم نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة اإلعالم
ى            إذا لم يتم البيع في ا     : 693المادة   شر عل ليوم المعين في محضر الحجز أعيد اللصق والن

  .الوجه المبين في المواد السابقة
ع إال بطلب من طالب                          : 694المادة   انون خاص ال يجري البي شأنه نص في ق رد ب ا ي فيم

د                         ا يكون ق ه م ين في ذلك يب ر محضر ب التنفيذ يجري البيع بعد جرد األشياء المحجوزة وتحري
  . ت المزايدة بمناداة من يعينه قاضي التنفيذ لذلكنقص منها وتبدأ إجراءا

ي والمجوهرات                 : 695المادة   ة والفضية والحل سبائك الذهبي ع المصوغات وال ال يجوز بي
رة              دير أهل الخب شرائها         . واألحجار الكريمة بثمن أقل من قيمتها بحسب تق دم أحد ل م يتق إن ل ف

ظ النقود ليوفي منها عينا دين الحاجز       حفظت في خزانة المحكمة بعد جردها وتقويمها آما تحف        
  .وديون غيره من الدائنين

ادة  ياء     : 696الم ة واألش ار الكريم وهرات واألحج ي والمج شراء الحل د ل دم أح م يتق إذا ل
ة    شتر بالقيم دم م م يتق إذا ل ة ف وم عطل م يكن ي الي إذا ل وم الت ى الي ا إل د أجل بيعه ة امت المقوم

سابقة                  المقدرة أجل البيع إلى يوم آخر و        واد ال ين في الم ى الوجه المب شر واللصق عل د الن أعي
  .وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به

ل                : 697المادة   األشياء التي لم تقوم يؤجل بيعها لليوم التالي إن لم يتقدم أحد للشراء ولم يقب
ر يعي              درها خبي ة التي يق ه بالقيم ذآر اسمه في            الحاجز أخذها استيفاء لدين ذ وي ه قاضي التنفي ن

  .محضر البيع
ادة  ة   : 698الم ك عالني ذ ذل ائم بالتنفي ذآر الق ه أن ي ع أو تأجيل تمرار البي ي إلعالن اس يكف

  .ويثبته في محضر البيع
ادة  ه    : 699الم ى ذمت ع عل ادة البي ورا وجب إع ثمن ف زاد ال ه الم دفع الراسي علي م ي إذا ل

  .ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة إليهبالكيفية المتقدمة بأي ثمن آان 



ذ عن المضي في      : 700المادة   ائم بالتنفي في حالة تعدد المنقوالت المحجوز عليها يكف الق
  .البيع إذا نتج عنه مبلغ آاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها مضافا إليها المصاريف

ثمن ال           وما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد القائم          بالتنفيذ أو غيره ممن يكون تحت يده ال
  .يتناول إال ما زاد على وفاء ما ذآر

ذ                 : 701المادة   ائم بالتنفي ه الق ا لقي ع وم ع إجراءات البي ى ذآر جمي يشتمل محضر البيع عل
ثمن                  ه وال ه أو غياب أثناءها من االعتراضات والعقبات وما اتخذه بشأنها وحضور المحجز علي

  .لمزاد وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعهالذي رسا به  ا
إذا لم يطلب المباشر لإلجراءات البيع في التاريخ المحدد في محضر الحجز               : 702المادة  

ا في                 جاز للحاجزين اآلخرين طلب البيع بعد اتخاذ إجراءات اللصق والنشر المنصوص عليه
  .المواد السابقة

ان يباشر            وفي هذا الحالة يبلغ طلب إجراء البيع إلى المنف         ذي آ ذ ال ذ ضده وإلى طالب التنفي
  .اإلجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد على األقل

رر                     : 703المادة   ع إال إذا ق ياء المحجوزة وجب وقف البي إذا رفعت دعوى استرداد األش
  .قاضي التنفيذ استمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه

ادة  ترداد : 704الم وى االس ع دع ب أن ترف ه  يج وز علي اجز والمحج دائن الح ى ال  عل
ى المدعى     والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف ألدلة الملكية ويجب عل
ى                           اء عل م بن ستندات وإال وجب الحك ه من الم ا لدي اب م م الكت أن يودع عند تقديم الصحيفة لقل

ذا       طلب الحاجز باالستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل في الدعوى           وال يجوز الطعن في ه
  .الحكم

ادة  دعوى أو : 705الم شطب ال ة ب ذ إذا حكمت المحكم ي التنفي يحق للحاجز أن يمضى ف
ه أن                   (   ) بوقفها عمال بالمادة     ا يحق ل ذلك آم ا آ أو إذا اعتبرت آأن لم تكن أو حكم باعتباره

 قبولها أو ببطالن يمضي في التنفيذ إذا حكم في الدعوى برفضها أو بعدم االختصاص أو بعدم        
  . صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول ترآها ولو آان هذا الحكم قابال لالستئناف

ا من                 : 706المادة   د سبق رفعه ان ق سترد آخر أو آ ة من م إذا رفعت دعوى استرداد ثاني
د                           ا بع دم قبوله ذلك أو شطبها أو بع ا آ م باعتباره م تكن أو حك أن ل  المسترد نفسه واعتبرت آ

اختصاص المحكمة أو ببطالن صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول ترآها فال يوقف                
  . البيع إال إذا حكم قاضي التنفيذ بوقفه ألسباب هامة

ى      (   ) إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم بغرامة ال تقل          :  707المادة   د عل (   )  وال تزي
 .خالل بالتعويضات إن آان لها وجهتمنح آلها أو بعضها للدائن وذلك مع عدم اإل

 
  

  الفصل الثاني
 )االحتياطي(الحجز التحفظي على المنقول 

  
ة            : 708المادة   ه في آل حال والت مدين ى منق يجوز للدائن طلب إيقاع الحجز التحفظي عل

والت تحت تصرف             ذه المنق ذا الحجز وضع ه ى ه يخشى فيها فقدان ضمان حقه ويترتب عل
  .من التصرف فيها إضرارا بدائنهالقضاء ومنع المدين 

دائن محقق الوجود وحال األداء              : 709المادة   ان حق ال . ال يوقع الحجز التحفظي إال إذا آ
ع  دار، فال يوق ين المق ر مع ه غي ان دين ذي آخر أو آ ند تنفي م أو س دائن حك د ال م يكن بي وإذا ل

ذ أو        الحجز التحفظي إال بقرار من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى أو بق            رار من قاضي التنفي
ويطلب . بقرار من قاضي األمور المستعجلة يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا            

دة للطلب           ستندات المؤي ا الم ا إذا اقتضت     . اإلذن بعريضة ترفق به وللقاضي أن يجري تحقيق
  .الظروف ذلك

ادة   ستأجر من ال      : 710الم ة الم ع في مواجه ار أن يوق اطن الحجز التحفظي   لمؤجر العق ب
ق  مانا لح ك ض ؤجرة وذل العين الم ودة ب صوالت الموج رات والمح والت والثم ى المنق عل



دون      ياء ب ك األش ت تل ضا إذا نقل ز أي ذا الحج ع ه ه توقي ون ل ا، ويك ه قانون رر ل از المق االمتي
  .رضائه من العين المؤجرة ما لم يمض على نقلها ثالثون يوما

ده           يعتبر تبليغ ا  : 711المادة   لمستأجر من الباطن بالحجز على منقوالته بمثابة حجز تحت ي
ستأجر                . على األجرة  اطن جاز للم وإذا آان المستأجر األصلي غير ممنوع من التأجير من الب

  .من الباطن أن يطلب دفع الحجز على منقوالته مع بقاء الحجز تحت يده على األجرة
 شأنه اإلجراءات المنصوص عليها في تسري على الحجز التحفظي وتتبع في: 712المادة 

  .الحجز التنفيذي على المنقول لدى المدين
  .لمالك المنقول ولكل من له حق التتبع أن يوقع حجزا تحفظيا عليه عند حائزه: 713المادة 
م  : 714المادة   يجب أن يبلغ الحاجز المحجوز عليه محضر الحجز واألمر الصادر به إذا ل

ذلك خالل ثمانية أيام على األآثر من تاريخ توقيعه وإال اعتبر الحجز             يكن قد بلغ به من قبل و      
رار من قاضي                 . آأن لم يكن   ى ق اء عل م بن د ت وفي األحوال التي يكون فيها الحجز التحفظي ق

ادة خالل    ع باألوضاع المعت اجز أن يرف ى الح ستعجلة يجب عل ور الم ذ أو قاضي األم التنفي
رة ا    ي الفق ه ف شار إلي اد الم ة      الميع ام المحكم ز أم حة الحج ق وص وت الح وى ثب سابقة دع ل

  .المختصة وإال اعتبر الحجز آأن لم يكن
ادة  وى    : 715الم ع دع رى ترف ة أخ ام محكم ورة أم ق منظ دعوى بأصل الح ت ال إذا آان

  .صحة الحجز إلى هذه المحكمة للفصل فيهما معا
ادة  صحة الحجز تحول الحجز  : 716الم ذ ب ل للتنفي م قاب ذي إذا صدر حك ى حجز تنفي إل

سليم               ذ بت ول ويجري التنفي ى المنق ذي عل واردة في الحجز التنفي أنه اإلجراءات ال وتتبع في ش
  .المنقول إذا وقع الحجز لصالح مالكه بعد إعالن المحجوز عليه بالسند التنفيذي

ة                 للمدين أن يطلب من المحكمة قصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق وعلى المحكم
  . رفعه عن باقي األموال المحجوزةأن تقرر

ة                   : 717المادة   دعوى خالل ثماني الحجز ب صادر ب رار ال ى الق تظلم عل للمحجوز عليه أن ي
  .أيام تلي تاريخ تبليغه قرار الحجز ويقدم االعتراض إلى المحكمة التي أمرت بتوقيع الحجز

ة   ين نتيج ي طلب الحجز أو تب ر محق ف ة أن الحاجز غي ين للمحكم الطعن بطالن وإذا تب
  .إجراءاته تقضي المحكمة برفعه

  .أما إذا تبين لها أن إجراءات الحجز صحيحة تقضي برد االعتراض
الطرق           : 718المادة   ابال للطعن ب يصدر الحكم برد طلب إلغاء الحجز التحفظي أو برفعه ق

  .المقررة للحكم الصادر بأصل الحق
ادة  ة ال ت    : 719الم اجز بغرام ى الح م عل وز الحك اوز يج ويض   (   ) ج ن التع ضال ع ف

 .للمحجوز عليه إن آان له وجه إذا حكم ببطالن الحجز التحفظي
 
  

  الفصل الثالث
 حجز ما للمدین لدى الغير

 
  

ر              : 720المادة   لكل دائن بدين محقق الوجود حال األداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغي
  . علقة على شرطمن األعيان المنقولة أو الديون ولو آانت مؤجلة أو م

ه                      ا في ذمت ر بم ويتناول الحجز آل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقري
  .ما لم يكن موقعا على دين بذاته

  .ويجوز حجز ما للمدين لدى الغير دون تبليغ المحجوز عليه
ع   إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو آان دينه غير معين المقدار ف             : 721المادة   يجب لتوقي

ديرا          ن الحاجز تق الحجز الحصول على قرار من القاضي المختص يأذن فيه بالحجز ويقدر دي
ان  . ويطلب اإلذن بعريضة يقدمها طالب الحجز  . مؤقتا ومع ذلك فال حاجة إلى هذا اإلذن إذا آ

  .بيد الدائن حكم ولو آان غير واجب النفاذ متى آان الحق الثابت به معين المقدار
  :يتم الحجز بتبليغ المحجوز لديه ورقة الحجز المشتملة على البيانات اآلتية: 722 المادة



دير  –أ  الحجز أو بتق رار اإلذن ب ضاه أو ق ذي جرى الحجز بمقت سند ال م أو ال  صورة الحك
  .الدين

  . بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وملحقاته–ب 
  .ه إلى المحجوز عليه وعن تسليمه إياه بيان امتناع المحجوز لديه عن الوفاء بما في يد–ج 
  . تعيين األعيان والمبالغ المحجوز عليها تعيينا نافيا للجهالة–د 

ـ  ه      –ه ن تبليغ ا م شرة يوم سة ع الل خم ه خ ي ذمت ا ف التقرير بم ه ب وز لدي ف المحج  تكلي
  .بالحجز
ذ المختصة وإ                        -و ة التنفي ر محكم ا مق دة التي به ار للحاجز في البل م    تعيين موطن مخت ذا ل

غ     )  د- ج- ب-أ(تستوف الوقة أحد البيانات المذآورة في البنود       تم تبلي اطال وال ي آان الحجز ب
ا                 ا آافي ورقة الحجز إال إذا أودع طالب الحجز خزانة محكمة التنفيذ المختصة أو لحسابها مبلغ

  .ألداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر باإليداع على أصل الورقة وصورتها
ا وجب أن                     : 723مادة  ال اء عليه ة أو األمن وال العام د محصلي األم إذا آان الحجز تحت ي

  .يكون تبليغ الحجز ألشخاصهم
غ الحجز لشخصه أو في           : 724المادة   إذا آان المحجوز لديه مقيما في الخارج وجب تبلي

  .موطنه المختار أو في موطنه في الخارج باألوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه
رع          : 725المادة   ى الف سبة إل ره إال بالن إذا آان للمحجوز لديه عدة فروع فال ينتج الحجز أث

ز           الغ المرآ رد إب ره بمج ز أث تج الحج ا فين اجز فرع ين الح م يع اجز وإذا ل ه الح ذي عين ال
  .الرئيسي

ه وإال            : 726المادة   ة لتوقيع ام التالي ة أي ه خالل الثماني  يجب تبليغ الحجز إلى المحجوز علي
م أو           . اعتبر آأن لم يكن    اريخ حصول الحجز والحك ان ت ى بي ويجب أن تشمل ورقة التبليغ عل

  .السند أو القرار الذي تم بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله
إذا أوقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب قرار من قاضي التنفيذ او قاضي               : 727المادة  

ع   اجز أن يرف ى الح ستعجلة يجب عل ور الم سابقة،   األم ادة ال ي الم ذآور ف اد الم الل الميع  خ
  .وترفع هذه الدعوى إلى المحكمة المختصة. دعوى بثبوت الحق وصحة الحجز

  .ويترتب على عدم رفع الدعوى في موعدها اعتبار الحجز آأن لم يكن
  .يجب اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز: 728المادة 
ذي أصدر أمر               للمحجوز عليه المطالبة  : 729المادة   ام القاضي ال دعوى أم  برفع الحجز ب

ه                ه إذا أبلغت إلي ى المحجوز لدي غ        . الحجز وال يحتج بهذه الدعوى عل ذا التبلي ى ه ويترتب عل
دعوى      ي ال صل ف د الف اجز إال بع اء للح ن الوف ه م وز لدي ع المحج ال  . من ى إدخ ب عل ويترت

  .بعد الفصل فيهاالمحجوز لديه في هذه الدعوى منعه من الوفاء للحاجز إال 
ه                  : 730المادة   اء وال يمنع ه حتى الوف ى المحجوز لدي الحجز ال يوقف استحقاق الفوائد عل

ه                          ع المحجوز علي ه، وال يمن ان الحجز مدعى ببطالن و آ من دفع ما عليه أو تسليم ما عنده ول
  .ويكون الوفاء باإليداع في خزانة المحكمة المختصة. من مطالبته بالوفاء

ة                     : 731المادة   ى الجه سابقة و عل ادة ال ذا للم داعها تنفي م إي يبقى الحجز على المبالغ التي ت
ام                     ة أي داع في ظرف ثالث التي تم اإليداع لديها و إخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول اإلي

ه         . وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول      ويجب أن يكون اإليداع مقترنا ببيان موقع علي
ال     ه ب وز لدي ن المحج اجزين        م ماء الح ا وأس واريخ تبليغه ده وت ت ي ت تح ي وقع حجوز الت

والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن آل منهم والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ            
ا                   التي حجز من أجلها، ويغني هذا اإليداع عن التقرير بما في الذمة إذا آان المبلغ المودع آافي

اء جاز للحاجز        بدين الحاجز، وإذا وقع حجز جديد ع       لى المبلغ المودع فأصبح غير آاف للوف
  .تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خالل ثمانية أيام من تكليفه بذلك

ادة   ا ال يجوز  : 732الم ه بم اء للمحجوز علي ه رغم الحجز الوف ى المحجوز لدي يجب عل
  .حجزه من المرتبات واألجور بغير حاجة إلى قرار بذلك

ادتين        : 733المادة   ه أن     ) 653 و652(إذا لم يتم اإليداع طبقا للم ى المحجوز لدي وجب عل
ذآر في                    يقرر بما في ذمته بدائرة التنفيذ التابع لها خالل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه الحجز وي
وز        ع الحج ان جمي ع بي ضى م د انق ان ق ضائه إن آ باب انق ببه وأس دين وس دار ال ر مق التقري



ا، وإذا آانت                   الموقعة تحت يده وإ    ا مصدقا عليه ره أو صورا منه دة لتقري داع األوراق المؤي ي
  . تحت يد المحجوز لديه منقوالت وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانا مفصال بها

دين للمحجوز         : 734المادة   يجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته ولو آان غير م
  .عليه

ادي يو   اب ع ذآور بكت ر الم ون التقري ضر    ويك ي مح ان ف ة أو ببي يس المحكم ى رئ ه إل ج
  . التنفيذ

ادة  ا  : 735الم ة له دات التابع ة أو الوح د إحدى المصالح الحكومي ان الحجز تحت ي إذا آ
  .وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير

ان       إذا توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة             : 736المادة   ه آ  من يمثل
ه      ز ويكلف ة الحج ن ورق صورة م ه ب وم مقام ن يق ه أو م وز لدي ة المحج غ ورث اجز أن يبل للح

  .التقرير بما في الذمة خالل خمسة عشرة يوما
ة                : 737المادة   ام المحكم ه أم ا في ذمت ه بم ر المحجوز لدي ترفع دعوى المنازعة في تقري
  .المختصة
ين في       إذا لم يقرر المحجوز لديه  : 738المادة   اد المبين ى الوجه وفي الميع  بما في ذمته عل

ذي                        ) 734(المادة   ى سند تنفي ذي حصل عل دائن ال ه لل م علي ة جاز الحك أو قرر خالف الحقيق
ى دعوى   اء عل ك بن ه وذل ن أجل وز م المبلغ المحج ه ب زام  . بدين وال إل ع األح ي جمي ويجب ف

  .تقصيره أو تأخيرهالمحجوز لديه بمصاريف الخصومة والتعويضات المترتبة على 
ه من                        : 739المادة   ا أنفق در م ه ق ا في ذمت ع األحوال أن يخصم مم للمحجوز لديه في جمي

  .المصاريف بعد تقديرها بقرار من المحكمة المختصة
وال المحجوز                     : 740المادة   ى أم ذ عل ان للحاجز أن ينف داع آ اء وال اإلي إذا لم يحصل الوف

  .لديه
ول               إذا آان الحجز عل     : 741المادة   ع المنق ررة لبي اع وفق اإلجراءات المق والت فتب ى منق

  .المحجوز لدى المدين
ادة  تم    : 742الم ه وي ه لمدين دينا ب ون م ا يك ى م سه عل د نف ز تحت ي ع الحج دائن أن يوق لل

وفي األحوال  . الحجز بتبليغ للمدين يشتمل على البيانات الواجب ذآرها في ورقة تبليغ الحجز           
أمر من قاضي التنفيذ أو قاضي األمور المستعجلة يجب على الحاجز            التي يكون فيها الحجز ب    

ر                   خالل الثمانية األيام الالحقة لتبليغ المدين بالحجز، أن يرفع دعوى بصحة الحجز وإال اعتب
  .آأن لم يكن
ادة  ي     : 743الم ه ف وز لدي ن المحج ه م بض دين ي ق ه ف ب اإلذن ل ه أن يطل وز علي للمحج

  :األحوال اآلتية
  .قع الحجز بغير سند تنفيذي أو حكم أو قرار إذا و– 1
ادة  – 2 ا للم الحجز وفق ه ب تم تبليغ م ي ي  ) 65( إذا ل ز ف وى صحة الحج ع دع م ترف أو إذا ل

  .الميعاد المقرر
  . إذا حصل اإليداع والتخصيص وفقا لهذا القانون– 3

ات              : 744المادة   انون العقوب ا في ق دد   يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليه إذا ب
 .المنقوالت المحجوز عليها تحت يده إضرارا بالحاجز

 
  

  الفصل الرابع
 حجز األسهم والسندات واإلیرادات والحصص وبيعها

 
  

األسهم والسندات إذا آانت لحاملها أو قابلة للتظهير يكون حجزها باألوضاع            : 745المادة  
  .المقررة لحجز المنقول

ادة  ة واأل: 746الم رادات المرتب ة   اإلي ي ذم ستحقة ف اح الم مية وحصص األرب هم االس س
ررة لحجز             األشخاص المعنوية وحقوق الموصين في شرآات التوصية تحجز باألوضاع المق



ا     ا وم تحق منه ا اس دها وم ا وفوائ ا حجز ثمراته ى حجزه ب عل ر ويترت دى الغي دين ل ا للم م
  . يستحق إلى يوم البيع

ادة  ي ق    : 747الم ا ورد ف ي م الل ف دم اإلخ ع ع سندات   م هم وال اع األس ة تب وانين خاص
ه                 وغيرها مما ذآر في المادتين السابقتين بواسطة أحد البنوك أو السماسرة أو المصارف يعين

 .قاضي التنفيذ بناء على طلب الحاجز ويحدد قرار التعيين إجراءات اإلعالن الالزم اتخاذها
  

 
  الباب الرابع

 منازعات التنفيذ الوقتية
  

  .قاضي التنفيذ على وجه السرعة في آل إشكال يحدث أثناء التنفيذيبت : 748المادة 
ادة  ستعجلة أو    : 749الم ور الم دى قاضي األم ة ل راءات المتبع ق اإلج كال وف ع اإلش يرف

ى                    ورا عل ذ بعرضه ف ائم بالتنفي بإبدائه أمام القائم بالتنفيذ بشرط تدوينه في المحضر، ويلزم الق
  .قاضي التنفيذ

  .يجب اختصام المدين في اإلشكال إذا آان مرفوعا من غيرهوفي جميع األحوال 
  .إذا طلب المستشكل من القائم بالتنفيذ عرض اإلشكال على قاضي التنفيذ: 750المادة 

ذ                  ه قاضي التنفي شكل بمراجع فللقائم بالتنفيذ أن يوقف التنفيذ أو يستمر فيه مع تكليف المست
  .فيذوال يجوز له البيع إال بقرار من قاضي التن

  .رفع اإلشكال أمام قاضي التنفيذ ال يوقف التنفيذ إال بقرار من قاضي التنفيذ: 751المادة 
  .إذا تغيب الخصوم وقرر قاضي التنفيذ شطب اإلشكال زال األثر الواقف: 752المادة 
ادة   زاع: 753الم ان العرض محل ن ذ إذا آ ى العرض الحقيقي وقف التنفي . ال يترتب عل

رة ال رئيس دائ ه    ول ر من غ أآب روض أو مبل داع المع ع إي ا م ذ مؤقت ف التنفي أمر بوق ذ أن ي تنفي
 .يحدده
  

 يحكم على المستشكل في حالة عدم قبول إشكاله أو رفضه بغرامة ال تقل عن : 754المادة 
 .وذلك مع عدم اإلخالل بالتعويضات إن آان لها وجه(   ) وال تزيد (   ) 

 
 

  الباب الخامس 
  الفصل األول

  قار المدین وبيعهحجز ع
  المبحث األول

 حجز عقار المدین
  

تبدأ إجراءات الحجز على عقار المدين يطلب من الدائن وصدور أمر قاضي     : 755المادة  
  .التنفيذ

سجل               : 756المادة   ينفذ أمر حجز العقار بوضع إشارة عدم التصرف على قيده في إدارة ال
  .العقاري المختصة

ادة  سجي : 757الم ى إدارة الت وم    عل ز أن تق أمر الحج ا ب د تبليغه صة عن اري المخت ل العق
ه إال                     ة علي ة معامل بوضع إشارة عدم التصرف على قيده في السجل العقاري، وعدم إجراء أي
ذ أمر الحجز،          ا إشعار بتنفي سجيل وعليه رة الت بعد موافقة محكمة التنفيذ المختصة، وعلى دائ

اري    وبيان ما عليه من حقوق أصلية أو تبعية المثبت         ار محجوزا      . ة في السجل العق ر العق ويعتب
  .من تاريخ تسجيل أمر الحجز في إدارة التسجيل العقاري المختصة

ادة  ذي – أوال: 758الم سند التنفي وع ال ان ن ع بي اره م ى عق وع الحجز عل دين بوق غ الم  يبل
يباع إذا ل                   اره س أن عق دين ب م يراجع  وتاريخه ومقدار الدين واسم الدائن وعنوانه، ويخطر الم

  .دائرة التنفيذ خالل ثالثين يوما من اليوم التالي لتبليغه لغرض تسديد الدين والمصاريف



از                   :ثانيا دائنون أصحاب الرهون واالمتي ذين سجلوا حجزا لمصلحتهم وال  يبلغ الدائنون ال
سندات                     ار وال أمر حجز العق ل الحجز ب وقهم قب وآافة التأمينات العينية األخرى الذين ثبتوا حق

  .التنفيذية وبما تم من إجراءات قامت بها محكمة التنفيذ
ا            : 759المادة   ال ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار وال ينفذ آذلك م

ي حق     اديين وال ف ين ع انوا دائن و آ اجزين ول ي حق الح از ف ن أو امتي ن ره ه م ب علي يترت
سجيل طلب         الراسي عليه المزاد إذا آان التصرف أو الر        د ت هن أو االمتياز قد حصل شهر بع

  .الحجز
راد وثمن   . وتلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل طلب الحجز         ويودع اإلي

ه         . الثمار والمحصوالت خزانة محكمة التنفيذ     ر المحجوز علي ار مؤجرا اعتب وإذا لم يكن العق
ى           وللمحجوز عليه السا  . حارسا إلى أن يتم البيع     آن في العقار أن يبقى ساآنا فيه بدون أجرة إل

ع  تم البي رت األجرة  . أن ي ؤجرا اعتب ار م ان العق سجيل –وإذا آ ة لت دة التالي ستحقة عن الم  الم
ده                     –طلب الحجز    ن بي ه من الحاجز أو أي دائ ك بمجرد تكليف  محجوزة تحت يد المستأجر وذل

ه وسئل          وإذا وفى المستأجر  . سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين      األجرة قبل هذا التكليف صح وفائ
  .عنها المحجوز عليه بوصفه حارسا

ادة  ز   : 760الم ل الحج سجل قب د م ائز بعق ى ح ي وآل إل أمين عين ثقال بت ار م ان العق إذا آ
ي             ذ ف رى التنفي ار وإال ج ة العق دين أو تخلي دفع ال ائز ب ذار الح ز إن ب الحج ل طل ب قب وج

  .مواجهته
ة                ويشمل اإلنذار فصال عن        دفع أو التخلي ة في أوراق اإلعالن والتكليف بال ات العام البيان

  :على البيانات اآلتية
  . السند التنفيذي–أ 

  ).200( إعالن المدين وتكليفه بالوفاء وفقا للمادة –ب 
ـ  اري        –ج سجيل العق جالت إدارة الت ي س ت ف و ثاب ا ه ا لم ذ طبق ل التنفي ار مح ان العق  بي
  .والتوثيق

ذار ه اإلن ا يوج ار   آم ى عق ذ عل ي يجري التنفي االت الت ي الح راهن ف ى ال ذآر إل الف ال  س
  .مرهون من غير المدين

رة            ويترتب على إعالن اإلنذار في حق المعلن إليه جميع األحكام المنصوص عليها في الفق
  .الثانية من المادة السابقة

س             : 761المادة   م ي سابقة، ول ادة ال دين     إذا انتهت المدة المنصوص عليها في الم دين ال دد الم
ذ وضع           رر قاضي التنفي شأن، يق والمصاريف، وتم الفصل في المنازعات المقدمة من ذوي ال

  .بناء على طلب أحد ذوي الشأن) االنتقال(اليد على العقار 
ار المحجوز                 : 762المادة   ى العق ال إل ه باالنتق د   (يقوم قاضي التنفيذ أو من ينوب ) وضع الي

ذآر في    ذلك، ي ضرا ب رر مح ساحته     ويح دوده وم ه وح سه ونوع ه وجن ار ورقم ع العق ه موق
ذا االشغال        نده في ه وأوصافه وما أنشئ عليه وما زرع أو غرس فيه واسم وصفة شاغله وس
ر       تعانة بخبي ك االس ومقدار األجرة إن وجدت وقيمة العقار التقريبية، ولمحكمة التنفيذ ألجل ذل

  .  الشأن الحاضرينأو أآثر من المختصين، ويوقع المحضر من قبل ذوي
ه، وإال إذا ألحق                    : 763المادة   اء إجراءات بيع د شاغله حتى انته يبقى العقار المحجوز بي

  .ضررا أو منع الراغبين في شرائه من اإلطالع عليه، في تخلى بقرار من قاضي التنفيذ
ار إل                : 764المادة   داع أجرة العق دين، بإي ر الم ان غي ار المحجوز، إذا آ ى يبلغ شاغل العق

  .محكمة التنفيذ المختصة اعتبارا من تاريخ إبالغه
ه،              : 765المادة   وضع  (إذا آان العقار المحجوز خاليا أو أخلي بعد انتقال محكمة التنفيذ إلي

  .أو آان يحتاج إلى إدارة فتعين محكمة التنفيذ حارسا إلدارته) اليد
ادة  ض   : 766الم ارس ق ين ح ذ تعي ي التنفي ن قاض ب م ن أن يطل ل دائ صاد لك ائي لح

ودع             ذ وي المزروعات وجني الثمار وبيعها بالمزاد العلني أو بأية طريقة يأذن بها قاضي التنفي
  .الثمن صندوق محكمة التنفيذ



ادة  اره : 767الم أن عق دين ب ذر الم ار المحجوز ين ى العق ال إل اء إجراءات االنتق د انته بع
سدد ا            م ي دين والمصاريف خالل خمسة عشر          سيباع جبرا عليه بطريق المزايدة العلنية إذا ل ل

  .يوما من اليوم التالي لتبليغه
ادة  ادة   :أوال: 768الم ي الم ا ف ذار المنصوص عليه دة اإلن اء م د انته ذا ) 758( بع ن ه م

نظم                          دائن ت ا ال سوية يرضى به داء ت دين والمصاريف وعدم إب دين ال سديد الم القانون وعدم ت
دة تتضمن شروط ا      ة مزاي ذ قائم ة التنفي ة      محكم ة وآاف ار آامل ا أوصاف العق درج فيه ع وت لبي

  .المعلومات الواردة في محضر االنتقال وتضم القائمة إلى ملف القضية
  :يجب أن تشتمل القائمة على ما يأتي: ثانيا

  . بيان السند التنفيذي الذي حصل اإلخطار بمقتضاه–أ 
  . تاريخ اإلخطار–ب 
ة في اإلخطار مع          –جـ   ارات المبين ين العق ام       تعي ساحتها أو أرق ا وحدودها وم ان موقعه  بي

  .محاضرها أو غير ذلك من البيانات التي تفيد تعيينها
  . شروط البيع والقيمة المقدرة–د 

  . تجزئة العقار إلى صفقات إن آان لذلك محل مع ذآر القيمة المقدرة لكل صفقة–هـ 
دة لكل من           :ثالثا ة مزاي نظم قائم ا إال إذا آانت المصلحة     إذا تعددت العقارات المحجوزة ت ه

  .تقضي بيع أآثر من عقار بموجب قائمة مزايدة واحدة
  :ترفق بقائمة شروط البيع: 769المادة 

  . شهادة ببيان الضريبة العقارية على العقار المحجوز وما عليه من تكليف–أ 
  . السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه–ب 
  .لحجز قيد السجل العقاري في تاريخ إلقاء ا–جـ 

سة للنظر                   – 1: 770المادة   ى الملف جل ع إل ة شروط البي  يحدد قاضي التنفيذ بعد ضم قائم
  .في االعتراضات على هذه القائمة

دائنين   – 2 صلحتهم وال زا لم جلوا حج ذين س دائنين ال دين وال ار الم أمور بإخب وم الم  يق
  .ما تم من اإلجراءاتأصحاب الرهون والتأمينات واالمتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز ب

  :تشمل ورقة االخبار على ما يأتي: 771المادة 
  . تاريخ إيداع قائمة شروط البيع–أ 

  . تعيين العقارات المحجوزة على وجه اإلجمال–ب 
  . بيان القيمة المقدرة لكل صفقة–جـ 
ا                –د   ة وبي ى القائم ه من االعتراضات عل ا يحتمل تقديم ن  تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيم

ى      ديم اعتراضات عل دم تق ة ع ي حال ا ف اعة انعقاده ع وس سة البي اريخ جل ا وت اعة انعقاده س
  .القائمة
بطالن                  –هـ    تنبيه المخاطب بلزوم االطالع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه ال

ام  أو المالحظات بطريق االعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها في الفقرة السابقة بثالثة               أي
  .على األقل وإال سقط حقه في ذلك

ناد رسمية واشترآوا في الحجز                   : 772المادة   ام أو إس وقهم بأحك ة حق جميع الدائنين الثابت
  .يصبحون من تاريخ اشتراآهم طرفا في اإلجراءات

 .لكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في دائرة التنفيذ: 773المادة 
  

 لبيعاالعتراضات على قائمة شروط ا
  

ادة          : 774المادة   ولكل ذي مصلحة     ) 758(يجب على المدين والدائن المشار إليهما في الم
ع                    شكل أو في الموضوع وجمي بطالن في اإلجراءات سواء أآانت لعيب في ال إبداء أوجه ال
م من     المالحظات على شروط البيع بطريق االعتراض على قائمة شروط البيع وإال سقط حقه

  .التمسك بها
ا ف        – 1: 775دة الم ع وق روط البي ة ش ى قائم راض عل ق االعت ب بطري دين أن يطل  للم

ار             ة العق إجراءات التنفيذ على عقار أو أآثر من العقارات المعينة في االخطار إذا ثبت أن قيم



ع   اجزين وجمي دائنين الح وق ال اء بحق ي للوف ه تكف سبة إلي ستمرة بالن ذي تظل اإلجراءات م ال
  .طرفا فيهاالدائنين الذين صاروا 

سبة                – 2 ا بالن  يعين القرار الصادر في هذا االعتراض العقارات التي تقف اإلجراءات مؤقت
ولكل دائن بعد رسو المزاد أن يمضي في التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكن ضمن ما                 . إليها

  .بيع للوفاء  بحقه
ا   يجوز للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل إجراءات بيع العقا      – 3 ر إذا أثبت أن صافي م

ذين صاروا                      دائنين ال ع ال دائنين الحاجزين وجمي تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حق ال
  .طرفا في اإلجراءات

اء                – 4  يعين القرار الصادر بالتأجيل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوف
  .فاء هذه الديونمراعيا في ذلك المهلة الالزمة للمدين ليستطيع و

ل                 : 776المادة   ذ قب رة التنفي ا في دائ تقدم االعتراضات على قائمة شروط البيع بالتقرير به
  .الجلسة المحددة للنظر في االعتراضات بثالثة أيام على األقل وإال سقط الحق في ذلك

ع دون حاجة            :777المادة   ة شروط البي ى قائم ذ في االعتراضات عل  يفصل قاضي التنفي
  .ر الخصوملحضو

ادة  ن    – 1 :778الم ب م ا أن يطل ن أصبح طرف ل دائ راءات ولك ر اإلج ذي باش دائن ال  لل
  .قاضي التنفيذ تعيين جلسة البيع

ة في           – 2  يصدر قاضي التنفيذ قراره بعد التحقق من الفصل في جميع االعتراضات المقدم
  .الميعاد

درة للب          – 3 ة المق رار القيم ذ في نفس الق صادر في       يحدد قاضي التنفي رار ال ان الق ع إذا آ ي
 .االعتراض قد قضى بتعديل شروط البيع

 
  

  المبحث الثاني
 )إجراءات البيع(بيع عقار المدین 

  
 لقاضي التنفيذ بناء على طلب من المدين اإلذن له ببيع عقاره المحجوز خالل              :779المادة  

 ليه وتشعر إدارة التسجيل مدة مناسبة تحددها له، بما ال يقل عن قيمته المقدرة عند وضع عليه  
اله                      ثمن وإرس دين والمصاريف من ال غ ال ذ خصم مبل العقاري بذلك ويطلب إليها قاضي التنفي

  .إلى محكمة التنفيذ
سابقة،         : 780المادة   ادة ال إذا لم يتم بيع العقار المحجوز وفق ما هو منصوص عليه في الم

ذ التي            يعلن عن بيع العقار في صحيفة يومية عامة وتعلق نسخة            رة التنفي من اإلعالن في دائ
ادة                  ذ زي تتولى بيعه وفي أماآن الجهات الحاجزة وعلى مدخل العقار المحجوز ولقاضي التنفي

  .وسائل النشر واإلعالن في وسائل اإلعالم األخرى
ه             : 781المادة   ة ب يجب أن يتضمن اإلعالن جميع أوصاف العقار والمعلومات آافة المتعلق

درج ف    و م ا ه ق م دة      وف روط المزاي هرتهم وش دينين وش دائنين والم ماء ال ضر وأس ي المح
  .وموعدها ومكان إجراء المزايدة ويبلغ ذوي الشأن بنسخة من اإلعالن

ل عن                     : 782المادة   ا وال تق ين يوم د عن ثالث دة ال تزي يحدد موعد المزايدة العلنية خالل م
  .خمسة عشرة يوما تبدأ في اليوم التالي لنشر اإلعالن

ع                     :783ادة  الم ل الموعد المحدد للبي ا جاء في اإلعالن قب  لذوي الشأن االعتراض على م
ي        ذ ف رة التنفي يس دائ صل رئ راض، ويف ي االعت ق ف قط الح ل، وإال س ى األق ام عل ة أي بثالث



د الفصل في                          دة إال بع دء في إجراءات المزاي سرعة وال يجوز الب ى وجه ال االعتراضات عل
  .اذاالعتراضات بحكم واجب النف

 تجري مزايدة بيع العقار في محكمة التنفيذ التي قدم إليها طلب الحجز ضمن                :784المادة  
ة                        ا في محكم ع آل منه دة بي ارات فتجرى مزاي دة عق اختصاصها المكاني، وإذا تعلق البيع بع
ذ التي                        ة التنفي ة من محكم ى إناب اء عل اني بن التنفيذ التي يقع العقار في نطاق اختصاصها المك

  .ليها طلب الحجزقدم إ
ادة  د   :785الم ب أح ى طل اء عل دة بن دة واح اع بمزاي ار فيب ى العق ددت الحجوز عل  إذا تع

ا لقواعد                      ى الحاجزين طبق ه عل ذ لتوزيع ة التنفي ة محكم ثمن خزان الدائنين الحاجزين ويودع ال
  .توزيع حصيلة التنفيذ

ل ال                  :786المادة   ى طلب من ذي مصلحة تأجي اء عل ذ بن ا        لقاضي التنفي دة إذا وجد م مزاي
  .يدعو إلى التأجيل، على أن يعاد اإلعالن عن الموعد الجديد للمزايدة وفق أحكام هذا القانون

ى   :787المادة    تجري المزايدة في اليوم المحدد للبيع في الساعة العاشرة صباحا بالنداء عل
ل من              ب ) 70%(الراغبين لالشتراك في المزايدة، وتجرى علنا وال تفتح بأق ة من       س عين في المئ

أعلى عرض ال                 دم ب ذي يتق د ال ى المزاي زاد عل ذ رسو الم القيمة المقدرة ثم يقرر قاضي التنفي
  .يزاد عليه ويحرر محضرا بما تم من إجراءات في جلسة المزايدة

 ال يجوز لقاضي التنفيذ والعاملين في المحكمة وال ألزواجهم أو أصهارهم أو      :788المادة  
دة مباشرة أو بالواسطة لحسابهم أو لحساب                أقربائهم حتى الدر   جة الثانية االشتراك في المزاي

  .اآلخرين وإال آانت المزايدة باطلة
ادة  ثمن  :789الم ل ال زاد آام ه الم ى علي ذي رس د ال دة وأودع المزاي ت المزاي  إذا رس

ار                     سجيل العق اري لت سجيل العق ا، وتخطر إدارة الت ر مالك سجيل يعتب والمصاريف ورسوم الت
  .باسمه

 يترتب على رسو المزايدة وتسديد الثمن والرسوم والمصاريف تطهير العقار           :790المادة  
غ أصحابها                   ة التي تبل ة التبعي المبيع من حقوق االمتياز والرهن والتأميل وسائر الحقوق العيني

  .إيداع شروط البيع فينتقل حقهم إلى الثمن
ثمن والمصاريف ورسوم      إذا لم يقم من رسى عليه ال       :أوال :791المادة   مزاد بدفع آامل ال

ذه                    شراء وفي ه اآال عن ال ر ن ا اعتب ة له ة التالي التسجيل في جلسة المزايدة أو في األيام الثالث
  .الحالة يحدد قاضي التنفيذ جلسة جديدة للمزايدة وتعاد إجراءات اإلعالن

رار من قاض                   :ثانيا دة بق ار تؤجل المزاي شراء العق ين        إذا لم يتقدم أحد ل دة ثالث ذ لم ي التنفي
د                            ذ تجدي رر قاضي التنفي ع في موعده يق تم البي م ي ع مجددا وإذا ل يوما ويعاد اإلعالن عن البي

  .اإلعالن حتى يتم بيع العقار
رار من               :792المادة    تجرى مزايدة جديدة على العقار ويضمن الناآل الفرق بين البدلين بق

  .قاضي التنفيذ
ادة  س:793الم شترى طلب ف سجيل  للم رة الت ي دائ ع باسمه ف سجل للبي م ي دة إذا ل خ المزاي

م يكن عدم                         ا ل ثمن والرسوم والمصاريف، م سديده ال اريخ ت العقاري خالل ثالثين يوما من ت
  .التسجيل ناشئا بسبب منه

ة           :794المادة   وق مترتب ار المحجوز أو بحق ة العق سبب اإلدعاء بملكي دة ب  ال تؤجل المزاي
ديم                عليه، ما لم يقدم هذا     ذ المدعي بتق ة التنفي  اإلدعاء قبل جلسة المزايدة، وعندئذ تكلف محكم

آفالة تضمن ضرر الدائن وخسارته وتؤخر المزايدة بعد أن يمهل المدعي عشر أيام لمراجعة              
ا                   دعوى التي أقامه المحكمة المختصة والحصول على قرار بتأخير التنفيذ لحين الفصل في ال

  .ز أو بحقوق مترتبة عليهبادعاء ملكية العقار المحجو
اري المختصة وجب               :795المادة    متى سجل العقار باسم المشترى في إدارة التسجيل العق

ولى                     إذا انتهت تت على محكمة التنفيذ أن تطلب من شاغليه تخليته خالل مدة مناسبة تحددها، ف
  .تخليته جبرا على الشاغل وتسلمه إلى المشترى ما لم يمنع ذلك قانون آخر

ع    :796ادة الم د توقي ا عن ان عليه ي آ ة الت شتري الحال ى الم ار إل سليم العق ي ت  تراعى ف
  .الحجز عليه وتدخل في ذلك الزوائد المتصلة به بعد ذلك



  الفصل الثاني
  الحجز على أموال المدین

 بخزانة خاصة لدى المصارف والمؤسسات المالية األخرى
  

ة        :797المادة   وال المملوآ ى األم دى            يوقع الحجز عل ة خاصة ل دين والموجودة بخزان  للم
ة وإال آانت       ات اآلتي ة إعالن تتضمن البيان ا بورق ة أخرى بتبليغه المصرف أو مؤسسة مالي

  .اإلجراءات باطلة
  . اسم المدين وموطنه وإذا آان شخصا اعتباريا يذآر اسمه والمكان الذي يعد موطنا له–أ 

  . نوع السند الذي يجرى الحجز بمقتضاه–ب 
تكليف الغير حائز الخزانة بمنع المدين أو غيره من الوصول إلى الخزانة إال بحضور         –ج  

  .المحضر أو مأمور التنفيذ
ادة  ائز       :798الم زم ح سابقة يلت ادة ال ي الم ه ف شار إلي التبليغ الم ز ب ع الحج م توقي ى ت  مت

ذ     ل التنفي ى عام ين عل ا ويتع ن الوصول إليه ره م دين أو غي ين الم دم تمك ة بع  وضع الخزان
 .األختام عليها

 
  

  المبحث األول
  إجراءات الحجز التنفيذي وبيع األموال

 الموجودة بالخزانة الخاصة
  

ا                   :799المادة   ا طبق ة التي حجز عليه ة بالخزان  إذا آان الحجز يستهدف بيع األموال الكائن
دم ل                      إعالن يق اء ب ه بالوف ى الحاجز تكليف المحجوز علي ين عل سابقتين فيتع ة  للمادتين ال محكم

  .التنفيذ في اليوم التالي للحجز
  .ويجب أن يتضمن هذا التكليف البيانات اآلتية وإال آان باطال

  . إبالغ المحجوز عليه بإجراء الحجز الذي تم طبقا للمادتين السابقتين–أ 
  .  نوع السند التنفيذي الذي يباشر الحجز بمقتضاه-ب 
  .تها  مقدار المبالغ المحجوز من أجلها وملحقا-ج 
  . اليوم والساعة المحددين لفتح الخزانة–د 

اء                         –هـ   ة عدم الوف ة وفي حال تح الخزان وم المحدد لف ل الي اء قب ه بالوف  تكليف للمحجوز علي
ة    وال الكائن ه لحصر األم ل عن ا بوآي سه وإم ا بنف ه إم شار إلي وم الم ي الي ه بالحضور ف تكليف

ه       بالخزانة والتي سيتم بيعها، وإخطار المحجوز عليه       ة عدم حضوره أو من يمثل  بأنه في حال
  .ورفض فتح الخزانة اختيارا فإن الخزانة ستفتح بالقوة وعلى نفقته إذا لزم األمر

ا    –و  يتم فتحه ي س ة الت ان الخزان صاصه مك اق اخت ي نط ع ف ذي يق ذ ال اض التنفي د ق  تحدي
  .ويكون مختصا بما قد يثار من منازعات أثناء التنفيذ

  .تكليف في ذات اليوم الذي يعلن فيه السند الذي يتم التنفيذ بمقتضاهويجوز إجراء هذا ال
ادة  ي  :800الم ه ف شار إلي ن التكليف الم ام م بعة أي ضاء س ل انق ة قب تح الخزان  ال يجوز ف

  .المادة السابقة إال إذا وافق المدين على فتحها قبل التاريخ المحدد للفتح
مدين أو نائبا عنه فإذا أبلغ ولم يحضر هو أو            وفي حالة فتح الخزانة بالقوة يتعين حضور ال       

  .نائبه فال يجوز فتح الخزانة إال في حضور مالك الخزانة الخاصة أو مندوب عنه
ى        ا عل ع به ه أن يرج القوة ول ة ب تح الخزان اليف ف دما تك ودع مق دائن أن ي ى ال ويجب عل

  .المدين
وال الموجودة ب               :801المادة   ين جرد األم ة يتع تح الخزان د ف ذلك محضرا         عن ا ويحرر ب ه

وال       ذه األم ا إال إذا               . يتضمن وصفا تفصيليا له ا عليه ذ حارس أمور التنفي ين المحضر أو م ويع
ديم عريضة               نهم تق اتفق األطراف على تعيين حارس آخر وفي حالة عدم االتفاق يجوز ألي م

  .لقاضي التنفيذ ليصدر عليها أمرا بتعيين حارس



زم     ويجوز للمحضر أن يصور األمور وا     ا إذا ل ة تصويرا فوتوغرافي ألشياء الكائنة بالخزان
  .األمر

 يحرر المحضر أو مأمور التنفيذ محضرا باألعمال التي تمت يذآر فيه أسماء :802المادة 
دين أو              . وعناوين من ساعدوه في فتح الخزانة      ه وحضور الم ة أو ممثل ائز الخزان وحضور ح

ى أصل المحضر              غيابه والكيفية التي تم بها فتح الخزانة، و        وال عل ه األم توقيع من سلمت إلي
  .وصورته، واثبات امتناعه عن التسلم إذا حصل

ذين سلمت             :803المادة   ذلك لألشخاص ال دين وآ ى الم  تبلغ صوره من محضر الجرد إل
  .إليهم األموال الموجودة بالخزانة

ا      إذا اقتضى األمر بيع األموال الموجودة بالخزانة والتي تم           :804المادة   ا فإنه الحجز عليه
  .تباع بإجراءات بيع المنقول المحجوز عليه والواردة في باب الحجز التنفيذي على المنقول

ادة  ان،     :805الم بب آ ة ألي س ودة بالخزان وال الموج ى األم ز عل ع الحج ضى برف  إذا ق
 .للمدين حرية الوصول إلى الخزانة

 
  

  المبحث الثاني
  لإجراءات الحجز التنفيذي على األموا

 الموجودة بخزانة خاصة بهدف تسليمها للدائن
  

ادة  ل    :806الم وال موضوعة داخ دة أم ال أو ع ستهدف ضبط م راءات ت ت اإلج  إذا آان
خزانة لدى الغير ويتعين تسليمها لصاحب الحق فيها فيكلف المدين بالوفاء لتسليم هذه األموال              

ر           سليم أو ال زم بالت غ المشار      أو ردها، ويعلن هذا التكليف لشخص المل الي للتبلي وم الت د في الي
  .إليه في المادة األولى من هذا الفصل

  :ويجب أن يتضمن التكليف بالوفاء البيانات اآلتية وإال آان باطال
  . ما يفيد إبالغ المحجوز عليه بإجراء الحجز الذي تم–أ 

  . نوع السند التنفيذي الذي يكون التسليم أو الرد بموجبه الزما–ب 
  . دقيق لألموال المطلوب تسليمها أو ردها تحديد–ج 
  . تحديد اليوم والساعة المحددين لفتح الخزانة–د 

تح                         –هـ   وم المحدد لف ل الي ا قب وال المطالب به رد األم سلم أو ي أن ي  تكليف للمحجوز عليه ب
تح       د ف ه عن ل عن طة وآي ا بواس سه وإم ه بالحضور بنف اء تكليف دم الوف ة ع ي حال ة وف الخزان

ة أل ه أو   الخزان ن يمثل دم حضوره أو م ة ع ي حال ه ف ضمن التكليف بأن ا ويت وال منه ذ األم خ
  .حضور أحدهما ورفض فتح الخزانة اختيارا فإن الخزانة ستفتح بالقوة وعلى نفقته

ا                   -و   يتم فتحه ة التي س اني الخزان   تحديد قاض التنفيذ الذي تقع في نطاق اختصاصه المك
  . القاضي مختصا بما قدم من منازعات تتعلق بهذا التنفيذلرد األموال الكائنة بها ويكون هذا

  .ويجوز إجراء هذا التكليف في ذات اليوم الذي يعلن فيه السند الذي تم التنفيذ بمقتضاه
الواردة في هذا الفصل ) 805، 803، 802، 801، 800( تطبق أحكام المواد :807المادة 

  .على آل ما لم يرد بشأنه حكم
ه، ويتضمن                تسلم :808المادة    صورة من محضر الجرد للمدين إذا آان حاضرا أو تعلن ل

ه                           ل عن ى وآي ك أو إل ذي ذل سند التنفي ه ال ذي يخول وال للشخص ال سليم األم المحضر ما يفيد ت
 .تحدد شخصيته وإال آان الحجز باطال

 
 
 
 
 
 
  



  المبحث الثالث
  الحجز التحفظي على األموال الموجودة

 غيرفي خزانة خاصة في حيازة ال
  

ة خاصة للقواعد                    :809المادة   وال الموجودة في خزان ى األم  يخضع الحجز التحفظي عل
دي                  واردتين في المبحث التمهي العامة الواردة في باب الحجز التحفظي آما يخضع للمادتين ال

  .من هذا الفصل
ائم   يعلن المدين المحجوز عليه في اليوم التالي لتوقيع الحجز ورقة على يد ال             :810المادة   ق

  :بالتبليغ تتضمن البيانات اآلتية وإال آان التبليغ باطال
  . ما يفيد إلى سبق إبالغ حائز الخزانة بتوقيع الحجز–أ 

أو بيان السند التنفيذي الذي تم توقيع ,  أمر القاضي الذي وقع الحجز التحفظي بمقتضاه–ب  
  .واقتضائهالحجز بمقتضاه، وبيان المبلغ الذي يوقع الحجز التحفظي لضمانه 

ا إال في حضور      –ج   ة أصبح ممنوع  إبالغ للمدين المحجوز عليه بأن الوصول إلى الخزان
  ).المحضر أو مأمور التنفيذ(مندوب التنفيذ 

  . بيان تفصيلي بالمبلغ المطلوب من المدين–د 
ي    ز ف وت الحق وصحة الحج ع دعوى ثب ة لرف راءات الالزم ذ اإلج دائن أن يتخ ى ال وعل

  .يتعين فيها رفعها وإال جاز االلتجاء إلى قاضي التنفيذ للحكم برفع الحجزالحاالت التي 
 يجوز للمدين المحجوز عليه أن يطلب فتح الخزانة في أي وقت في حضور                  :811المادة  

ا                    وال المحجوز عليه ذ بجرد تفصيلي لألم عامل التنفيذ وعندئذ يقوم المحضر أو مأمور التنفي
  . تحفظيا استحقاقيا لتسليمها لمالكهاتحفظيا أو المحجوز عليها حجزا

ه                      ا لتوضع في حراسة المحضر أو في حراسة من يعين وال المحجوز عليه ويتم نقل األم
ين                  قاضي التنفيذ لذلك بناء على عريضة تقدم إليه ما لم يتفق الحاجز والمحجوز عليه على تعي

  .حارس
د       ويجوز للمحضر عند االقتضاء تصوير األموال الكائنة بالخزان         ا بع ة تصويرا فوتوغرافي

ن                  فتح الخزانة وتسلم صورة من محضر الحجز للمدين المحجوز عليه إن آان حاضرا أو يعل
  .بها وإال آان الحجز باطال

اق      ي نط تم ف ذي ي الحجز ال ة ب ذ المتعلق ات التنفي ر منازع ذ بنظ اض التنفي تص ق ويخ
  .اختصاصه المكاني

ة الحجز ا             ا في حال لتحفظي أو الحجز التحفظي االستحقاقي     وتجرى إجراءات الحجز آم
  .حسب األحوال

ادة  واد :812الم ام الم ق أحك رد ) 805، 803، 802، 801، 800( تطب م ي ا ل ل م ى آ عل
  .بشأنه حكم
ة                 :813المادة    في حالة فسخ عقد الخزانة يجب على مالكها أن يخطر القائم بالتنفيذ في آاف
  .األحوال

ذي وإجراءات تحول             تطبيق إجراءات تحول ا    :814المادة   ى حجز تنفي لحجز التحفظي إل
 .الحجز التحفظي االستحقاقي الواردة في باب الحجز التحفظي

 
 
  

  الفصل الثالث
 بيع العقار إزالة للشيوع واستيفاء للدیون المؤمنة

  
دة                :815المادة   ق المزاي ه بطري  إذا حكم ببيع العقار المشترك لعدم إمكان قسمته يجري بيع

  .مة تتضمن شروط البيع يقرها قاضي التنفيذبناء على قائ
  . تشتمل قائمة شروط البيع على أسماء جميع الشرآاء وموطن آل منهم:816المادة 



 يخبر المأمور بإيداع قائمة شروط البيع الدائنين المرتهنين وأصحاب االمتياز           :817المادة  
  .وجميع الشرآاء

ادة  ه م  :818الم ا لدي دي م شرآاء أن يب ن ال ل م ى   لك ات عل بطالن والمالحظ ه ال ن أوج
  .شروط البيع بطريق االعتراض على القائمة

 يجوز لمن يملك العقار مقررا عليه حقوق امتياز أو تأمين أو رهن أن يطلب                 :819المادة  
  .بيعه بناء على قائمة بشروط البيع يقرها الرئيس

أمين      تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته أو الستيفاء           :820المادة   از والت حقوق االمتي
 .والرهن المسجلة األحكام المقررة للتنفيذ على العقار

 
  

  الفصل الرابع
 توزیع حصيلة التنفيذ

  
ادة  ز :821الم ل الحج وقهم قب دت حق ذين قي دائنون ال اجزون وال دائنون الح تص ال  يخ

ال المنقول  بحصيلة التنفيذ دون أي إجراء آخر، وذلك اعتبارا من لحظة توقيع الحجز على الم             
ا                    ار أو انقضاء خمسة عشرة يوم ى العق الحجز عل ذ ب لدى المدين أو تسجيل أمر قاضي التنفي

  .من تاريخ تقرير المحجوز لديه بما في ذمته من مال للمدين
ادة   ى          :822الم ام عل امال خالل عشرة أي ه آ ه دين دفع ل ن واحد، في م يوجد سوى دائ  إذا ل

ودي       األآثر من تاريخ البيع الجبري أو      ع ال ة البي ثمن في حال داع ال اريخ إي اقي   . من ت رد الب وي
اد                  ال بحسب األحوال في نفس الميع ك الم دين أو مال ذ           . إلى الم م تكف حصيلة التنفي ا إذا ل أم

  .لوفاء الدين آامال فتدفع للدائن دون إخالل بحقه في الرجوع على المدين
اء بجم    :823المادة   ة للوف ذ آافي دائنين الحاجزين ومن       إذا آانت حصيلة التنفي وق ال ع حق ي

ا                     ه وفق نهم دين اعتبر طرفا في االجراءات، فعلى مأمور التنفيذ أو من في حكمه أن يدفع لكل م
ك                ى مال دين أو إل ى الم اقي إل رد الب دين وأن ي لما هو ثابت في سنده التنفيذي أو بعد موافقة الم

  .المال بحسب األحوال
م،           إذا آانت حصيلة التنفي    :824المادة   ذ غير آافية للوفاء بحقوق الحاجزين ومن في حكمه

ذ                         ا طلب التنفي دم له ة التي ق ة المحكم ا خزين فيجب على من تكن لديه هذه الحصيلة أن يودعه
  .وعلى المودع أن يسلم قلم آتاب تلك المحكمة بيانا بالحجوز الموقعة تحت يده

داع            :825المادة   ام بإي داع عن القي ادة              إذا امتنع المكلف باإلي ا للم ه وفق وب من ا هو مطل  م
السابقة، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة إلزامه به في ميعاد                
ه     ع في أموال ى الممتن ري عل ذ الجب اد، جاز التنفي ذا الميع داع خالل ه تم اإلي م ي إذا ل يحدده، ف

  .الخاصة
وق ا         :826المادة   وا           إذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحق م واتفق لحاجزين ومن في حكمه

سند     وة ال ه ق ون ل ذ ويك ده قاضي التنفي ذلك يعتم رر محضر ب ذه الحصيلة يح ع ه ى توزي عل
  .التنفيذي

 إذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق الحاجزين ومن في حكمهم ولم يتفقوا        :827المادة  
ذه      مع المدين والحائز على توزيعها بالتراضي خالل الخمسة عشرة يو         داع ه وم إي ة لي ا التالي م

ى       ر عل صة عرض األم ذ المخت ة التنفي اب محكم ى إدارة آت ة، فعل ة المحكم صيلة خزان الح
واد                        ة في الم ا لألوضاع المبين ذ وفق ع حصيلة التنفي وم بتوزي قاضي التنفيذ خالل ثالثة أيام ليق

  .التالية
م من تاريخ عرض األمر      يقوم قاضي التنفيذ خالل مدة ال تزيد على عشرة أيا          :828المادة  

  :عليه بإعداد مشروع للتوزيع حسب الترتيب التالي
  . نفقات التنفيذ–أ 

  . الديون المقترنة بحق امتياز أو رهن أو بحقوق عينية تبعية أخرى بحسب مراتبها–ب 
  . الديون العادية–ج 

  .ويجب أن يضم إلى المبالغ المنفذ من أجلها فوائدها المستحقة



دين والحائز        عل :829المادة   غ الم ع تبلي ى إدارة آتاب المحكمة عند تسلمها مشروع التوزي
د                  دة ال تزي والدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في االجراءات بجلسة يحدد تاريخها خالل م
على ثالثين يوما من تاريخ إعداد مشروع التوزيع وبميعاد حضور ثالثة أيام بقصد الوصول                

  .إلى تسوية ودية
ى               :830المادة   وا إل  في التاريخ المحدد وفقا للمادة السابقة، إذا حضر أصحاب الشأن وانته

اقهم في                           ات اتف ذ إثب ى قاضي التنفي سوية أخرى فعل ى ت ع أو عل ى مشروع التوزي الموافقة عل
ذا                   سة والحاضرين وتكون له محضر الجلسة والتوقيع على هذا المحضر منه ومن آاتب الجل

  .المحضر قوة السند التنفيذي
ادة  ددة   :831الم سة المح ي الجل ضهم عن الحضور ف شأن أو بع ع ذوي ال ف جمي  إذا تخل

سليم أوامر الصرف          ذ بت أمر قاضي التنفي ا وي للتسوية الودية فإن مشروع التوزيع يعتبر نهائي
  .على خزينة المحكمة وبشطب قيود أصحاب الحقوق العينية التبعية

أمر القاضي             إذا لم تتيسر التسوية الودي     :832المادة   شأن، ي ة العتراض بعض أصحاب ال
ى        بإثبات اعتراضاتهم في المحضر ويتخذ التدابير الالزمة ويتولى النظر في االعتراضات عل

  .وال يجوز إبداء اعتراضات جديدة بعد الجلسة المحددة للتسوية. الفور
ك في           :833المادة   راض وذل صادر في االعت م ال اد   يجوز الطعن باالستئناف في الحك ميع

ة            اب المحكم وم إدارة آت شأن، وتق ع ذوي ال ه جمي عشرة أيام من صدوره، على أن يختصم في
ام من                      ة أي تئنافي خالل ثالث م االس ذ بمنطوق الحك االستئنافية باخبار إدارة آتاب محكمة التنفي

  .صدوره على األآثر
 في المادة السابقة     يقوم قاضي التنفيذ خالل خمسة أيام من األخبار المشار إليه          :834المادة  

ع مع عرض المستحق           ائي للتوزي أو من انقضاء ميعاد استئنافه، بإعداد وإيداع المشروع النه
  .لكل دائن من أصل وفوائد ومصاريف

ى                   :835المادة   ذ أن يطلب إل  لكل من لم يكلف من ذوي الشأن بالحضور أمام قاضي التنفي
سوية أو         وقت تسليم أوامر الصرف إبطال االجراءات وذلك إم        سة الت ا بطريق التدخل أثناء جل

ة من       . بدعوى أصلية يرفعها بالطرق المعتادة  ى نفق دت اإلجراءات عل البطالن أعي فإذا حكم ب
  .تسبب فيه من العاملين بالمحكمة وألزم بالتعويض إن آان له وجه

ن أو يختصم حق                     :836المادة   م يعل  إذا سلمت أوامر الصرف لمستحقيها فال يكون لمن ل
ة    إ املين بالمحكم بطال إجراءات التوزيع وإنما يكون له الرجوع على المتسبب في ذلك من الع

  .بالتعويض إن آان له وجه
 ال يترتب على إفالس المدين المحجوز عليه بعد مضي الميعاد المحدد في :837المادة 

الشروع وقف إجراءات التوزيع ولو حدد للتوقف على الدفع تاريخ سابق على ) 822(المادة 
 .في التوزيع

 
 
 

  الكتاب الثالث 
 إجراءات وخصومات متنوعة

  
 واإلیداعالعرض 

 
  

ادة  ى  :838الم ره أن يعرضه عل دا أو غي ه نق ر ب و مق ا ه ه مم ة ذمت دين إذا أراد تبرئ  للم
  .دائنه

 يحصل العرض الحقيقي بإعالن للدائن على يد القائم بالتبليغ ويشتمل محضر            :839المادة  
ا وشروط                  العرض على بي    شيء المعروض من حيث عدده ونوعه ووصفه وصفا دقيق ان ال

  .العرض وقبول المعروض عليه أو رفضه



ة ( إذا رفض الدائن العرض وآان المعروض من النقود أودع صندوق            :840المادة   ) خزان
دائن                المحكمة في اليوم التالي لتاريخ رفض العرض على األآثر وعلى القائم بالتبليغ إخطار ال

  .ة محضر اإليداع خالل ثالثة أيام من تاريخ اإليداعصور
ه أو                   :841المادة   ا يمكن نقل ود ومم ر النق  إذا رفض العرض وآان المعروض شيئا من غي

ذي                        ان ال ين حارس لحفظه في المك ذ تعي دين أن يطلب من قاضي التنفي معدا للبقاء، جاز للم
  .يعينه

النه وبصحة اإليداع أو عدم صحته       يجوز طلب الحكم بصحة العرض أو ببط       :842المادة  
  .بالطرق المعتادة لرفع الطلبات األصلية أو العارضة حسب األحوال

 يجوز  العرض أثناء المرافعة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا آان من يوجه  :843المادة  
داعها           سة إلي ب الجل ى آات ضها إل د رف ة عن ود المعروض سلم النق را وت رض حاض ه الع إلي

ات الخصوم                      صندوق الم  سة من بيان ا أثبت بمحضر الجل داع م حكمة ويذآر في محضر اإلي
  .المتعلقة بالعرض ورفضه

ة    ى المحكم ب إل ارض أن يطل ى الع ود فعل ر النق ن غي سة م ي الجل روض ف ان المع وإذا آ
ين الحارس وللعارض أن                   صادر بتعي تعيين حارس عليه لحفظه، وال يقبل الطعن في الحكم ال

  .لحكم بصحة العرضيطلب على الفور ا
ادة  م        :844الم ه وتحك ع ملحقات روض م داع المع م إي رض إال إذا ت صحة الع م ب  ال يحك

  .المحكمة بصحة العرض وببراءة ذمة المدين من يوم العرض
ه                :845المادة   ل عرضا سبق ل دائن أن يقب  إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه يجوز لل

  .رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته
ا   :846دة  الما  ال يجوز للمدين أن يرجع عن عرضه ولم يقبله دائنه إذا آان العرض مطابق

  .لكل مطلوب الدائن وتبرأ ذمته بهذا اإليداع
ادة  ذا   :847الم دائن له ول ال د قب ودع بع ترداد الم وع عن العرض وال اس وز الرج  ال يج

  .بصحة العرض وصيرورته نهائياالعرض أو بعد صدور الحكم 
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