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المادة األولى ( : ) 5
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة اإلسالممية وققالال لمالا عل عليال الكتالا
وما يصعره ولي األمر من أةظمة ال تتعارض مع الكتا

والسالةة

والسةة وتتقيع قي إجراءات ةظرها بما ورع قالي هال ا

الةظام.

المادة الثانية ( : ) 2
كالالل إجالراء مالالن إجالراءات المراقعالالات تالالم صالالحيحال قالالي ظالالل ةظالالام معمالالول ب ال يبقالالى صالالحيحال مالالا لالالم يالالة
غير لك قي ه ا الةظام.

علالالى

المادة الثالثة ( : ) 4
 -5ال يقبالالل أل طل ال

أو عق الالع ال تكالالون لص الالاحب قي ال مص الاللحة قائمالالة مش الالروعة ومالالع ل الالك تكةالالي المصالاللحة

المحتملة إ ا كان الغرض من الطل

االحتياط لعقع ضرر محالعق أو االسالتيقاق لحالق ي شالى وال عليلال عةالع

الةال اع قي .
 -2إن ظهالالر للمحكمالالة أن الالالععوص صالالورية أو كيعيالالة وجال
لك بتع ير.

عليهالالا رقضالالها ولهالالا الحكالالم علالالى مالالن يقبالالت علي ال

المادة الرابعة ( : ) 3
ال ترق ال ال ال ال ال ال الالع أل عع ال ال ال ال ال ال الالوص حس ال ال ال ال ال ال الالبة إال ع ال ال ال ال ال ال الالن طري ال ال ال ال ال ال الالق الم ال ال ال ال ال ال الالععي الع ال ال ال ال ال ال الالام بع ال ال ال ال ال ال الالع مواقق ال ال ال ال ال ال الالة المل ال ال ال ال ال ال الالك

وال تسمع بعع مضي (ستين) يومال من تاريخ ةشوء الحق المععى ب .

المادة الخامسة ( : ) 1
يكالالون اإلج الراء بالالاطمل إ ا ة ال

وال يحكم بالبطمن  -برغم الة

أو شالالاب عي ال

الةظالالام علالالى بطمة ال

ت لالالغ بسالالبب الغالالرض مالالن اإلج الراء

علي  -إ ا قبت تحقق الغاية من اإلجراء.

المادة السادسة ( : ) 6
يج ال

أن يحض الالر مالالع القاض الالي قالالي الجلس الالات وق الالي جمي الالع إجال الراءات الالالععوص كاتالال

ويوقع مع القاضي وا ا تع ر حضور الكات

يحالالرر محض الالر الجلسالالة

قللقاضي تولي اإلجراء وتحرير المحضر.

المادة السابعة ( : ) 7
ال يجالالو للمحض الرين وال للكتبالالة وغيالالرهم مالالن أع الوان القضالالاء أن يباشالالروا عم المل يالالع ل قالالي حالالعوع وظالالائةهم
قالالي الالالععاوص وطلبالالات االسالالتحكام ال اصالالة بهالالم أو بالالو واجهم أو بوقالالاربهم أو بوصالالهارهم حتالالى العرجالالة الرابعالالة

وك ا اإلةهاءات األ رص إ ا اشتملت على صومة ,واال كان ه ا العمل باطمل.
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المادة الثامنة ( : ) 8

تحسال ال الم الالعع والمواعي الالع المةص الالو
كل يوم ةهايت .

عليه الالا ق الالي هال ال ا الةظ الالام حسال ال

تق الالويم أم الق الالرص .ويع الالع غ الالرو ش الالم

المادة التاسعة ( : ) 9

علالى وجال االعتيالاع وبالةسالبة
يقصع بمكان اإلقامة قي تطبيق أحكام ه ا الةظام المكان ال ل يقطة الش
المكالان الال ل يقطةال عةالع إقامالة الالععوص وبالةسالبة إلالى الموقالوقين
إلى البالعو الرحالل يعالع مكالان إقامالة الشال
المكان الموقوغ قي أو المسجون قي .
والسجةاء يعع مكان إقامة الش
أن ي تالار مكالان إقامالة اصالال يتلقالى قيال التبليغالات التالي توجال إليال باإلضالاقة إلالى مكالان
ويجالو ألل شال
إقامت العام وا ا بعل ال صم مكان إقامت سواء ال ا أو العام قيج علي إبمغ المحكمة ب لك.

المادة العاشرة ( : ) 51

ال يجو ةقل أل قضية رقعت بطريقة صحيحة لمحكمة م تصة إلالى محكمالة أو جهالة أ الرص وال يحالق ألحالع
سحبها مةها قبل الحكم قيها وتعع القضية مرقوعة من تاريخ قيعها قي المحكمة.

المادة الحادية عشرة ( : ) 55
 -5يك الالون التبلي الالط بوس الالاطة المحضال الرين بة الالاء عل الالى أم الالر القاض الالي أو طلالال

ال ص الالم أو إعارك المحكمالالة ويقالالوم

ال صالالوم أو وكممهالالم بمتابعالالة اإلج الراءات وتقالالعيم أوراقهالالا للمحض الرين لتبليغهالالا ويجالالو التبليالالط بوسالالاطة

صاح

الععوص إ ا طل

 -2يجو االستعاةة بالقطاع ال ا

لك.
قي تحضير ال صوم وقق ضوابط تحالععها اللالوائ الم مالة لهال ا الةظالام

وتطبق على موظةي القطاع ال ا

القواعع واإلجراءات المةظمة ألعمال المحضرين.

المادة الثانية عشرة ( : ) 52

ال يجو إجراء أل تبليط قي مكان اإلقامة قبل شالروق الشالم
إال قي حاالت الضرورك وبإ ن كتابي من القاضي.

المادة الثالثة عشرة ( : ) 54

وال بعالع غروبهالا وال قالي أيالام العطالل الرسالمية

يج ال أن يكالالون التبليالالط مالالن ةس ال تين متطالالابقتين إحالالعاهما أصالالل واأل الالرص صالالورك وا ا تعالالعع مالالن وج ال إلالاليهم
تعين تععع الصور بقعر عععهم.
ويج أن يشمل التبليط البياةات اآلتية :
أ  -موضوع التبليط وتاري باليوم والشهر والسةة والساعة التي تم قيها.
 االسالالم الكامالالل لطال ال التبليالالط ورقالالم هويت ال ومهةت ال أو وظيةت ال ومكالالان إقامت ال ومكالالان عمل ال واالسالالملم ْن يمقل ورقم هويت ومهةت أو وظيةت ومكان إقامت ومكان عمل .
الكامل َ
ج  -االسالالم الكامالالل للمالالععى علي ال ومالالا يت الواقر مالالن معلومالالات عالالن مهةت ال أو وظيةت ال ومكالالان إقامتال ومكالالان
عمل قإن لم يكن ل مكان إقامة معلوم قآ ر مكان إقامة كان ل .
ع  -اسم المحضر والمحكمة التي يعمل قيها .
هال -اسم من سلمت إلي صورك ورقة التبليط وصةت وتوقيع على أصلها أو إقبات امتةاع وسبب .
و  -توقيع المحضر على كل من األصل والصورك.
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ج) من ه ه الماعك ب كر االسم والمقر.
ويكتةى بالةسبة إلى أجه ك اإلعارات الحكومية قي الةقرتين (
وللمجل األعلى للقضاء عةع االقتضاء إضاقة ما يل م من وسائل وبياةات أ رص.

المادة الرابعة عشرة ( : ) 53

يسلم المحضر صورك التبليط ومراققاتها إلى من وجهالت إليال قالي مكالان إقامتال أو عملال إن وجالع واال قيساللمها
إلالالى َمال ْالن يقالالرر أة ال وكيل ال أو أة ال يعمالالل قالالي عمت ال أو أة ال مالالن السالالاكةين مع ال مالالن أهل ال وأقارب ال وأصالالهاره
قإ ا لم يوجع مةهم أحع أو امتةع من وجع عن التسلم أو كان قاص الر قيساللم الصالورك ومراققاتهالا بحسال األحالوال
إلالالى عمالالعك الحالالي أو مرك ال الشالالرطة أو رئالالي المرك ال أو معالالرغ القبيلالالة ال ال ين يقالالع مكالالان إقامالالة الموج ال إلي ال
التبليط قي ةطاق ا تصاصهم حس الترتي السابق مع أ توقيعهم على األصل بالتسلُّم.
وعلى المحضر المل أربالع وعشالرين سالاعة مالن تسالليم الصالورك إلالى أل مالن الجهالات المال كورك قالي هال ه المالاعك
أن يرسل إلى الموج إلي التبليط قي مكان إقامت أو عمل طابالال  -مسالجمل مالع إشالعار بالتساللم  -ي بالره قيال
ب الون الصالالورك سالاللمت إلالالى تلالالك الجهالالة وعلالالى المحضالالر ك ال لك أن يبالالين لالالك قالالي حية ال بالتةصالاليل قالالي أصالالل
التبليط ويعع التبليط مةتجال آلقاره من وقت تسليم الصورك وققال لألحوال السابقة.

المادة الخامسة عشرة ( : ) 51
على رمساء الم اركال وم اركال الشالرطة وعمالع األحيالاء ومعرقالي القبائالل أن يسالاععوا المحضالر علالى أعاء مهمتال
قي حعوع اال تصا

.

المادة السادسة عشرة ( : ) 56
يكون التبليط ةظاميال متى سلم إلى ش

من وج إلي ولو قي غير مكان إقامت أو عمل .

المادة السابعة عشرة ( : ) 57
يكون تسليم صورك التبليط على الةحو اآلتي :
أ  -ما يتعلق باألجه ك الحكومية إلى رمسائها أو َم ْن يةو عةهم.
ول الش صية المعةوية العامة إلى معيريها أو َم ْن يقوم مقامهم أو َم ْن يمقلهم.
ب -ما يتعلق باألش ا
ج  -ما يتعلق بالشركات والجمعيات والممسسات ال اصة إلى معيريها أو َم ْن يقوم مقامهم أو َم ْن يمقلهم.

د  -مالالا يتعلالالق بالشالالركات والممسسالالات األجةبيالالة التالالي لهالالا قالالرع أو وكي الل قالالي المملكالالة إلالالى مالالعير الةالالرع أو َمال ْالن
يةو عة أو الوكيل أو َم ْن يةو عة .
هـ -ما يتعلق برجال القوات العسكرية ومن قي حكمهالم إلى المرجع المباشر لمن وج إلي التبليط.
و  -ما يتعلق بالبحارك وعمال السةن إلى الربان.
ز  -ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى األوصياء أو األولياء بحس

األحوال.

ح  -ما يتعلق بالمسجوةين والموقوقين إلى معير السجن أو مكان التوقيغ أو َم ْن يقوم مقام .
ط  -مالالا يتعلالالق بمالالن لالالي ل ال مكالالان إقامالالة معالالروغ أو مكالالان إقامالالة م تالالار قالالي المملكالالة إلالالى و ارك العا ليالالة
بالطرق اإلعارية المتبعة إلعمة بالطريقة المةاسبة.
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المادة الثامنة عشرة ( : ) 58
قي جميالع الحالاالت المةصالو

عليهالا قالي المالاعك (السالابعة عشالرك) مالن هال ا الةظالام إ ا امتةالع المالراع تبليغال -

أو َمال ْالن يةالالو عة ال  -مالالن تسالاللُّم الصالالورك أو مالالن التوقيالالع علالالى أصالاللها بالتسالاللم قعلالالى المحضالالر أن يقبالالت لالالك
قي األصل والصالورك ويساللم الصالورك ل مالارك التالي يقالع قالي عائالرك ا تصاصالها مكالان إقامالة الموجال إليال التبليالط
أو الجهالالة التالالي تعيةهالالا اإلمالالارك وعلالالى المحضالالر ك ال لك أن يبالالين لالالك قالالي حية ال بالتةصالاليل قالالي أصالالل التبليالالط

ويعع التبليط مةتجال آلقاره من وقت تسليم الصورك إلى من سلمت إلي .

المادة التاسعة عشرة ( : ) 59
إ ا كالالان مكالالان إقامالالة الموج ال إلي ال التبليالالط الالارج المملكالالة قترسالالل صالالورك التبليالالط إلالالى و ارك ال ارجيالالة لتوصالاليلها
بالطرق العبلوماسية ويكتةى بالرع ال ل يةيع وصول الصورك إلى الموج إلي التبليط.

المادة العشرون ( : ) 21
إ ا كان مكان التبليالط عا الل المملكة الارج ةطالاق ا تصالا

المحكمالة قترسالل األوراق المالراع تبليغهالا مالن هال ه

المحكمة إلى المحكمة التي يقع التبليط قي ةطاق ا تصاصها.

المادة الحادية والعشرون ( : ) 25
تضالالاغ مالالعك سالالتين يوم الال إلالالى المواعيالالع المةصالالو
وللمحكمة عةع االقتضاء ياعتها معك مماقلة.

عليهالالا ةظام الال لمالالن يكالالون مكالالان إقامت ال

الالارج المملكالالة

المادة الثانية والعشرون ( : ) 22
إ ا كالان الموعالالع مقالالع الر باأليالام أو بالشالالهور أو بالسالالةين قالالم يحسال

مةال يالالوم اإلعالالمن أو اليالوم الال ل حالالع

قيال

األمالالر المعتبالالر قالالي ةظالالر الةظالالام مجري الال للموعالالع ويةقضالالي الموعالالع باةقضالالاء اليالالوم األ يالالر مة ال إ ا كالالان يج ال
أن يحصالالل قي ال اإلج الراء أمالالا إ ا كالالان الموعالالع ممالالا يج ال

اةقضالالامه قبالالل اإلج الراء قالالم يجالالو حصالالول اإلج الراء

إال بعالالع اةقضالالاء اليالالوم األ يالالر مالالن الموعالالع وا ا كالالان الموعالالع مقالالع الر بالسالالاعات كالالان حسالالا

السالالاعة التالالي يبالالعأ

قيها والساعة التي يةقضي قيها على الوج المتقعم.

وا ا صاعغ آ ر الموعع عطلة رسمية امتع إلى أول يوم عمل بععها .

المادة الثالثة والعشرون ( : ) 24
اللغالالة العربيالالة هالالي اللغالالة الرسالالمية للمحالالاكم و وتسالالمع المحكمالالة أق الوال ال صالالوم والشالالهوع وةحالالوهم مالالن غيالالر

الةاطقين باللغة العربية عن طريق مترجم وتقعم ترجمة معتمعك مالن مكتال
المكتوبة بلغة أجةبية.
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مالر

لال باللغالة العربيالة لالألوراق

المادة الرابعة والعشرون ( : ) 23
ت ت

محالاكم المملكة بةظالر الععالاوص التالي ترقالع علالى السالعوعل ولالو لالم يكالن لال محالل إقامالة عالام أو م تالار

قي المملكة قيما ععا الععاوص العيةية المتعلقة بعقار ارج المملكة.

المادة الخامسة والعشرون ( : ) 21
ت الالت

محالالاكم المملكالالة بةظالالر الالالععاوص التالالي ترقالالع علالالى غيالالر السالالعوعل ال ال ل لال محالالل إقامالالة عالالام أو م تالالار

قي المملكة قيما ععا الععاوص العيةية المتعلقة بعقار ارج المملكة.

المادة السادسة والعشرون ( : ) 26
مح الالاكم المملك الالة بةظ الالر ال الالععاوص الت الالي ترق الالع عل الالى غي الالر الس الالعوعل الال ال ل ل الالي

ت الالت

لال ال مك الالان إقام الالة ع الالام

أو م تار قي المملكة قي األحوال اآلتية :
أ  -إ ا كاةت الععوص متعلقة بمال موجوع قي المملكة أو بالت ام تُعع المملكة مكان ةشوئ أو تةةي ه .
ب -إ ا كاةت الععوص متعلقة بإقم أُشهر قي المملكة .
ج  -إ ا كاةت الععوص على أكقر من واحع وكان ألحعهم مكان إقامة قي المملكة .

المادة السابعة والعشرون ( : ) 27
ت الالت

محالالاكم المملكالالة بةظالالر الالالععوص المقامالالة علالالى المسالاللم غيالالر السالالعوعل ال ال ل لالالي

أو م تار قي المملكة و لك قي األحوال اآلتية:

ل ال مكالالان إقامالالة عالالام

أ  -إ ا كاةت الععوص معارضة قي عقع واج يراع إبرام قي المملكة.
ب -إ ا كاةت الععوص بطل
جةس الاليتها الس الالعوعية بس الالب

طمق أو قسخ عقع واج وكاةت مرقوعة مالن ال وجالة السالعوعية أو التالي ققالعت

الال ال واج مت الالى كاة الالت أل مةهم الالا مقيم الالة ق الالي المملك الالة أو كاة الالت الععال الالوص مرقوعال الالة

مالن ال وجة غير السعوعية المقيمة قي المملكالة علالى وجها الال ل كان لال مكالان إقامالة قيهالا متالالى كالالان الال ال وج

قع هجر وجت وجعل مكان إقامت قي ال ارج أو كان قع أُبعع من أراضي المملكة.
ج  -إ ا كاةت الععوص بطل

ةةقة وكان من طلبت ل الةةقة مقيمال قي المملكة.

د  -إ ا كاة الالت ال الالععوص ق الالي ش الالون ةسال ال
على الةة

ص الالغير ق الالي المملك الالة أو كاة الالت متعلق الالة بمس الالولة م الالن مس الالائل الوالي الالة

أو المال متى كان للقاصر أو المطلو الحجر علي مكان إقامة قي المملكة.

هـ -إ ا كاةت الععوص متعلقالة بمسالولة مالن مسالائل األحالوال الش صالية األ الرص وكالان المالععي سالعوعيا أو كالان
غير سعوعل مقيمال قي المملكة و لك إ ا لم يكن للمععى علي مكان إقامة معروغ قي ال ارج.
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المادة الثامنة والعشرون ( : ) 28
قيمالالا ع الالعا ال الالععاوص العيةي الالة المتعلق الالة بعق الالار الالارج المملكالالة ت الالت

المتعاعيان واليتها ولو لم تكن عا لة قي ا تصاصها.

مح الالاكم المملك الالة بةظ الالر ال الالععوص إ ا قبالالل

المادة التاسعة والعشرون ( : ) 29
ت الالت

محالالاكم المملكالالة بات الالا التالالعابير التحةظيالالة والوقتيالالة التالالي تةة ال قالالي المملكالالة ولالالو كاةالالت غيالالر م تصالالة

بالععوص األصلية.

المادة الثالثون ( : ) 41
مح الالاكم المملك الالة يس الالتتبع اال تص الالا

ا تص الالا

األصلية وك ا ةظر كل طل

بةظ الالر المس الالائل األولي الالة والطلب الالات العارض الالة عل الالى ال الالععوص

يرتبط به ه الععوص ويقتضي حسن سير الععالة أن ُيةظر معها.

المادة الحادية والثالثون ( : ) 45
ت ال الالت

المحال الالاكم العامال الالة بةظال الالر جميال الالع الال الالععاوص والقضال الالايا واإلقباتال الالات اإلةهائيال الالة ومال الالا قال الالي حكمهال الالا ال ارجال الالة

عن ا تصا

ا

المحاكم األ رص وكتابات الععل وعيوان المظالم ولها بوج

أ  -الالالععاوص المتعلقالالة بالعقالالار مالالن المةا عالالة قالالي الملكيالالة أو حالالق متصالالل بال
ةةس ال أو مالالن المةتةعالالين ب ال

الةظر قي اآلتي :

أو ععالالوص الضالالرر مالالن العقالالار

أو ععالالوص أقيالالام المةالالاقع أو اإل الالمء أو عقالالع األج الرك أو المسالالاهمة قي ال

مةع التعرض لحيا ت أو استرعاعه وةحو لك ما لم ية

أو ععالالوص

الةظام على مغ لك.

ب -إصعار صكوك االستحكام بملكية العقار أو وقةيت .
ج  -ال الالععاوص الةاش الالئة ع الالن حال الواع

الس الالير وع الالن الم الة الالات المةص الالو

عليه الالا ق الالي ةظ الالام الم الالرور والئحتال ال

التةةي ية.

المادة الثانية والثالثون ( : ) 42
تختص المحكمة العامة قي المحاقظة أو المرك الل ين لي

قيهما محكمة مت صصة بةظالر جميالع الالععاوص

والقضايا واإلقباتات اإلةهائية وما قي حكمها العا لة قالي ا تصالا
يقرر المجل

تلالك المحكمالة المت صصالة و لالك مالا لالم

األعلى للقضاء مغ لك.

المادة الثالثة والثالثون ( : ) 44
تختص محاكم األحوال الشخصية بالةظر قي اآلتي:
أ  -جميع مسائل األحوال الش صية ومةها :

 -1إقبات ال واج والطمق وال لع وقسخ الةكاح والرجعة والحضاةة والةةقة ,وال يارك .
 -2إقبات الوقغ والوصية والةس

والغيبة والوقاك وحصر الورقة .
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 -1اإلر

وقسال الالمة التركال الالة بمال الالا قيهال الالا العقال الالار إ ا كال الالان قيهال الالا ة ال ال اع أو حصال الالة وقال الالغ أو وصال الالية أو قاصال الالر

أو غائ .
 -3إقبال الالات تعيال الالين األوصال الالياء واقامال الالة األوليال الالاء والةظال الالار واإل ن لهال الالم قال الالي التصال الالرقات التال الالي تسال الالتوج

إن

المحكمالة وعال لهم عةالع االقتضالالاء والحجالر علالى السالالةهاء ورقعال عالةهم وتحالعع لالوائ هال ا الةظالام اإلجالراءات

الم مة ل لك.

 -5إقبات توكيل األ ر ال ل ال يعرغ القراءك والكتابة.
 -1ت ويج من ال ولي لها أو من عضلها أوليامها.

 الععاوص الةاشئة عن مسائل األحوال الش صية.عليه الالا ق الالي ةظ الالام الهيئ الالة العام الالة للوالي الالة عل الالى أم الالوال

ج -ال الالععاوص المرقوع الالة إليق الالاع العقوب الالات المةص الالو

القاصرين ومن قي حكمهم.

المادة الرابعة والثالثون ( : ) 43
تختص المحاكم العمالية بالةظر قي اآلتي :

أ  -المةا عات المتعلقة بعقوع العمل واألجور والحقوق واصابات العمل والتعويض عةها.
 -المةا عالالات المتعلقالالة بإيقالالاع صالالاح

العمالالل الجال اءات التوعيبيالالة علالالى العامالالل أو المتعلقالالة بطلال

اإلعةالالاء

مةها.
ج -الععاوص المرقوعة إليقاع العقوبات المةصو

ع  -المةا عات المترتبة على الةصل من العمل.
هال -شكاوص أصحا

عليها قي ةظام العمل.

العمل والعمال الال ين لالم تقبالل اعت ارضالاتهم ضالع أل قالرار صالاعر مالن أل جهالا م الت

قي الممسسة العامة للتوميةات االجتماعية يتعلق بوجو التسجيل واالشتراكات أو التعويضات.
و  -المةا عات المتعلقة بالعمال ال اضعين ألحكام ةظام العمل بمن قي لك عمال الحكومة.
 -المةا عالالات الةاشالالئة عالالن تطبيالالق ةظالالام العمالالل وةظالالام التوميةالالات االجتماعيالالة عون إ الالمل با تصاصالالات

المحاكم األ رص وعيوان المظالم.

المادة الخامسة والثالثون ( : ) 41
تختص المحاكم التجارية بالةظر قي اآلتي:

أ  -جميع المةا عات التجارية األصلية والتبعية التي تحع
 -الععاوص التي تقام على التاجر بسب

ج  -المةا عات التي تحع

بين التجار.

أعمال التجارية األصلية والتبعية.

بين الشركاء قي الشركات.

ع  -جميع الععاوص والم الةات المتعلقة باألةظمة التجارية و لك عون إ مل با تصا
هال -ععاوص اإلقم

والحجر على المةلسين ورقع عةهم.

و  -المةا عات التجارية األ رص.
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عيوان المظالم.

المادة السادسة والثالثون ( : ) 46
 -5يكون اال تصا

للمحكمة التي يقع قي ةطاق ا تصاصها مكالان إقامالة المالععى عليال

مكان إقامة قي المملكة قيكون اال تصا

قالإن لالم يكالن لال

للمحكمة التي يقع قي ةطاق ا تصاصها مكان إقامة المععي .

 -2إ ا لم يكن للمععي والمععى علي مكان إقامة قي المملكة قللمالععي إقامالة ععالواه قالي إحالعص محالاكم مالعن
المملكة.

 -4إ ا تع الالعع الم الالععى عل الاليهم يك الالون اال تص الالا

للمحكم الالة الت الالي يق الالع ق الالي ةط الالاق ا تصاص الالها مك الالان إقام الالة

األكقري الالة وق الالي ح الالال التس الالاول يك الالون الم الالععي بال ي الالار ق الالي إقام الالة ال الالععوص أم الالام أل محكم الالة يق الالع ق الالي ةط الالاق

ا تصاصها مكان إقامة أحعهم.

المادة السابعة والثالثون ( : ) 47
تقالالام الالالععوص علالالى األجه ال ك الحكوميالالة قالالي المحكمالالة التالالي يقالالع قالالي ةطالالاق ا تصاصالالها المقالالر ال الرئي

لهالالا

ويجو رقع الععوص إلى المحكمة التي يقع قي ةطاق ا تصاصها قرع الجها الحكومي قي المسائل المتعلقالة

ب لك الةرع.

المادة الثامنة والثالثون ( : ) 48
تق الالام ال الالععوص المتعلق الالة بالش الالركات أو الجمعي الالات القائم الالة أو الت الالي ق الالي عور التص الالةية أو الممسس الالات ال اص الالة
قالالي المحكمالالة التالالي يقالالع قالالي ةطالالاق ا تصاصالالها مركال إعارتهالالا سالواء كاةالالت الالالععوص علالالى الشالالركة أو الجمعيالالة
أو الممسسال الالة أو مال الالن الشال الالركة أو الجمعيال الالة أو الممسسال الالة علال الالى أحال الالع الشال الالركاء أو األعضال الالاء أو مال الالن ش ال الريك
أو عض الالو عل الالى آ الالر ويج الالو رق الالع ال الالععوص إل الالى المحكم الالة الت الالي يق الالع ق الالي ةط الالاق ا تصاص الالها ق الالرع الش الالركة

أو الجمعية أو الممسسة و لك قي المسائل المتعلقة به ا الةرع.

المادة التاسعة والثالثون ( : ) 49
يستقةى من الماعك (السادسة والثالثين) من ه ا الةظام ما يوتي :
 -5يكون للمععي بالةةقة ال يار قي إقامة الععوص قي المحكمة التي يقع قي ةطاق ا تصاصالها مكالان إقامالة
المععى علي أو المععي.

 -2للم الرأك  -ق الالي المس الالائل ال وجيالالة والحض الالاةة وال ي الالارك ومالالن عض الاللها أوليامه الالا  -ال يالالار ق الالي إقامالالة ععواهالالا
قالالي بلالالعها أو بلالالع المالالععى علي ال

وعلالالى المحكمالالة إ ا سالالمعت الالالععوص قالالي بلالالع المععيالالة اسالالت مغ محكمالالة بلالالع

المالالععى علي ال ل جابالالة عالالن ععواهالالا قالالإ ا توجهالالت الالالععوص أبلالالط المالالععى علي ال بالحضالالور إلالالى مكالالان إقامتهالالا
للسير قيها قإن امتةع سمعت غيابيال وا ا لم تتوج الععوص رعتها المحكمة عون إحضاره .
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 -1يكالون للمالالععي قالالي الالععاوص الةاشالالئة عالالن حالواع

السالالير التالالي تقالالع قالي بلالالع غيالالر بلالع المالالععى عليال ال يالالار

قي إقامة الععوص قي المحكمة التي يقالع قالي ةطالاق ا تصاصالها مكالان وقالوع الحالاع

أو مكالان إقامالة المالععى

علي .

المادة األربعون ( : ) 31
تعالالع المعيةالالة أو المحاقظالالة أو المرك ال ةطاق الال مكاةي الا للمحكمالالة التالالي هالالي قيهالالا وعةالالع تعالالعع المحالالاكم قيهالالا يحالالعع
المجل

األعلى للقضاء الةطاق المكاةي لكل مةهالا .وتتبالع الم اركال التالي لالي

إليهالالا قالالي مةطقتهالالا مالالا لالالم يقالالرر المجل ال

التةا ع على اال تصا

قيهالا محالاكم محكمالة أقالر بلالعك

األعلالالى للقضالالاء تبعيتهالالا لمحكمالالة أ الالرص قالالي المةطقالالة ةةسالالها .وعةالالع

المكاةي  -إيجابال أو سلبال  -تحال الععوص إلى المحكمة العليا للةصل قي لك.

المادة الحادية واألربعون ( : ) 35
 -5ترقالع الالالععوص مالن المالالععي بصالالحيةة موقعالة مةال أو ممالن يمقلال
بععع المععى عليهم.

ويج

أن تشمل صحيةة الععوص البياةات اآلتية :

أ  -االسم الكامل للمععي ورقم هويت  ,ومهةت أو وظيةت
يمقل

ورقم هويت

ومهةت أو وظيةت

 االسالالم الكامالالل للمالالععى علي العمل

تالالوعع لالعص المحكمالالة مالن أصالالل وصالالور

ومكان إقامت

ومكان إقامت ومكان عمل .

ومكان عمل

ومالالا يت الواقر مالالن معلومالالات عالالن مهةت ال أو وظيةت ال

لم ْالن
واالسم الكامالل َ

ومكالالان إقامت ال

ومكالالان

قإن لم يكن ل مكان إقامة معلوم قآ ر مكان إقامة كان ل .

ج  -تاريخ تقعيم الصحيةة .

ع  -المحكمة المرقوعة أمامها الععوص.

هال -مكان إقامة م تار للمععي قي البلع ال ل قي مقر المحكمة إن لم يكن ل مكان إقامة قيها.

و  -موضوع الععوص وما يطلب المععي وأساةيعه .
ويكتةى بالةسبة إلى األجه ك الحكومية قي الةقرات (أ

وللمجل

هال) من ه ه الماعك ب كر االسم والمقر.

األعلى للقضاء عةع االقتضاء إضاقة ما يل م من وسائل وبياةات أ رص.

 -2ال يجمع قي صحيةة الععوص بين ععك طلبات ال رابط بيةها.

المادة الثانية واألربعون ( : ) 32
يقيالع الكاتال

الم الالت

الالالععوص قالي يالالوم تقالعيم الصالالحيةة قالي السالالجل ال الا

بال لك بعالع أن يقبالالت  -بحضالالور

المععي أو َم ْن يمقل  -تاريخ الجلسة المحععك لةظرها قي أصالل الصالحيةة وصالورها وعليال قالي اليالوم التالالي
علالى األكقالر أن يساللم أصالل الصالحيةة وصالورها إلالى المحضالر أو المالععي  -بحسال األحالوال  -لتبليغهالا ورع
األصل إلى إعارك المحكمة.
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المادة الثالثة واألربعون ( : ) 34
يقالوم المحضالر أو المالععي بحسال

األحالوال بتسالليم صالورك صالحيةة الالععوص إلالى المالععى عليال

عشر يومال على األكقر من تسليمها إلي

قعةعئ يج

المل مسالة

إال إ ا كالان قالع حالعع لةظالر الالععوص جلسالة تقالع قالي أقةالاء هال ا الموعالع

أن يتم التسليم قبل الجلسة و لك كل مع مراعاك موعع الحضور.

المادة الرابعة واألربعون ( : ) 33
موع ال الالع الحض ال الالور أم ال الالام المحكم ال الالة العام ال الالة قماةي ال الالة أي ال الالام عل ال الالى األق ال الالل م ال الالن ت ال الالاريخ تبلي ال الالط ص ال الالحيةة ال ال الالععوص

وموعع الحضور أمام المحالاكم العماليالة والتجاريالة واألحالوال الش صالية أربعالة أيالام علالى األقالل مالن تالاريخ تبليالط

صالحيةة الالععوص وتطبالق مالعك األيالام األربعالة علالى القضالايا العماليالة والتجاريالة واألحالوال الش صالية إ ا ةظالالرت
أمالالام المحكمالالة العامالالة ق الالي المحاقظالالة أو المرك ال
الضالالرورك ةق ال

ويج الالو قالالي الالالععاوص الةاشالالئة عال الن ح الواع

السالالير أو عةالالع

الموعالالع إلالالى أربالالع وعش الرين سالالاعة بشالالرط أن يحصالالل التبليالالط لل صالالم ةةس ال قالالي حالالالة ةق ال

الموعع وأن يكون بإمكاة الوصول إلى المحكمة قي الموعع المحعع ويكون ةق
المرقوعة إليها الععوص.

الموعالع بالإ ن مالن المحكمالة

المادة الخامسة واألربعون ( : ) 31
علالى المالالععى عليال قالالي جميالع الالالععاوص  -عالالعا الالالععاوص المسالالتعجلة والالععاوص التالالي أُةقال

موعالالع الحضالالور

قيها  -أن يوعع لعص المحكمة م كرك بعقاع قبالل الجلسالة المحالععك لةظالر الالععوص بقمقالة أيالام علالى األقالل أمالام

المحكمالالة العامالالة وبيالالوم واحالالع علالالى األقالالل أمالالام المحالالاكم األ الالرص ,وأمالالام الالالعوائر العماليالالة والتجاريالالة واألحالوال
الش صية إ ا ةظرت أمام المحكمة العامة قي المحاقظة أو المرك .

المادة السادسة واألربعون ( : ) 36
ال يترت ال

علالالى عالالعم م ارعالالاك الموعالالع المقالالرر قالالي المالالاعك (القالقالالة واألربعالالين) مالالن ه ال ا الةظالالام أو عالالعم م ارعالالاك

موع الالع الحض الالور بط الالمن ص الالحيةة ال الالععوص و ل الالك م الالن غي الالر إ الالمل بح الالق الموجال ال إليال ال التبلي الالط ق الالي التوجي الالل

الستكمال الموعع .

المادة السابعة واألربعون ( : ) 37
إ ا حضر المععي والمالععى عليال أمالام المحكمالة مالن تلقالاء ةةساليهما  -ولالو كاةالت الالععوص الارج ا تصاصالها
المكالالاةي  -وطلبالالا سالالماع صالالومتهما قتسالالمع المحكمالالة الالالععوص قالالي الحالالال إن أمكالالن واال حالالععت لهالالا جلسالالة

أ رص.

المادة الثامنة واألربعون ( : ) 38

إ ا عيةال الالت المحكمال الالة جلسال الالة لش صال الالين متال الالعاعيين قال الالم حض ال ال ار قال الالي غيال الالر الوقال الالت المعال الالين وطلبال الالا الةظال الالر قال الالي
صومتهما قعليها أن تجي

ه ا الطل

إن أمكن.
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المادة التاسعة واألربعون ( : ) 39
قالي اليالالوم المعالالين لةظالالر الالالععوص يحضالالر ال صالالوم بوةةسالالهم أو َم ْالن يةالالو عالالةهم قالالإ ا كالالان الةائال
كوة ممن ل حق التوكل حس الةظام.

وكالاليمل تعالالين

المادة الخمسون ( : ) 11
يج ال

علالالى الوكيالالل أن يقالالرر حضالالوره عالالن موكل ال

الم ال ال الالت

وللمحكمال ال الالة أن تال ال الالر

على أال يتجالاو

وأن يالالوعع صالالورك مصالالعقة مالالن وقيقالالة وكالت ال لالالعص الكات ال

للوكيال ال الالل عةال ال الالع الضال ال الالرورك بإيال ال الالعاع صال ال الالورك الوقيقال ال الالة قال ال الالي موعال ال الالع تحال ال الالععه

لالك أول جلسالة للمراقعالة ويجالو أن يقبالت التوكيالل قالي الجلسالة بتقريالر يالعون قالي محضالرها

ويوقع الموكل أو يبصم علي بإبهام .

ويسرل وجو اإليعاع المشار إلي آةةال على الوصي والولي والةاظر.

المادة الحادية والخمسون ( : ) 15

كل ما يقرره الوكيل قي حضالور المو لكالل يكالون بمقابالة مالا يقالرره المو لكالل ةةسال

إال إ ا ةةالاه أقةالاء ةظالر القضالية

قالالي الجلسالالة ةةسالالها وا ا لالالم يحضالالر المو لكالالل قالالم يص ال مالالن الوكيالالل اإلق الرار بالالالحق المالالععى ب ال
أو الص الالل

أو التةالالا ل

أو قب الالول اليمال الالين أو توجيهه الالا أو رعه الالا أو تال الالرك ال ص الالومة أو التة الالا ل عال الالن الحك الالم  -كلي ال الا

أو ج ئيا  -أو عن طريق من طالرق الطعالن قيال

أو رقالع الحجالر أو تالرك الالرهن مالع بقالاء الالعين أو االععالاء

بالت وير أو رع القاضي أو ا تيار ال بير أو رعه ما لم يكن مةوضال تةويضال اصال ب لك قي الوكالة.

المادة الثانية والخمسون ( : ) 12

ال يحالالول اعت ال ال الوكيالالل أو ع لال ال بغيالالر مواققالالة المحكمالالة عون سالالير اإلج الراءات إال إ ا أبلالالط المو لكالالل صالالم
بتعيين وكيل آ ر بعالل من المعت ل أو المع ول أو بع م على مباشرك الععوص بةةس .

المادة الثالثة والخمسون ( : ) 14
إ ا ظهالر للمحكمالة مالن أحالالع الالوكمء كقالرك االسالتمهاالت بحجالالة سالمال موكلال بقصالع المماطلالالة قلهالا حالق طلال
الموكل بةةس إلتمام المراقعة أو توكيل وكيل آ ر.

المادة الرابعة والخمسون ( : ) 13
ال يجو للقاضي وال لعضو هيئة التحقيق واالععاء العام وال ألحالع مالن العالاملين قالي المحالاكم أن يكالون وكاليمل
عالالن ال صالالوم قالالي الالالععوص ولالالو كاةالالت مقامالالة أمالالام محكمالالة غيالالر المحكمالالة التالالابع لهالالا ولكالالن يجالالو لهالالم لالالك
عن أ واجهم وأصولهم وقروعهم ومن كان تحت واليتهم شرعال.
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المادة الخامسة والخمسون ( : ) 11
إ ا غا

المععي عالن جلسالة مالن جلسالات الالععوص ولالم يتقالعم بعال ر تقبلال المحكمالة قتشالط
اسالالتمرار الةظالالر قيهالالا بحس ال

لالالك أن يطل ال

قالإن غالا

المععى عليال

الالععوص ول ال بعالع

األح الوال وعةالالع لالالك تحالالعع المحكمالالة جلسالالة لةظرهالالا وتبلالالط ب ال لك

المالععي كال لك ولالم يتقالعم بعال ر تقبلال المحكمالة قتشالط

الالععوص وال تسالمع بعالع لالك

إال بقرار من المحكمة العليا.

المادة السادسة والخمسون ( : ) 16
قالالي الحالالالتين المةصالالو
قي الجلسة التي غا

عليهمالالا قالالي المالالاعك (ال امسالالة وال مسالالين) مالالن هال ا الةظالالامو إ ا حضالالر المالالععى عليال
عةها المالععي قلال أن يطلال

مالن المحكمالة عالعم شالط

الالععوص والحكالم قالي موضالوعها

إ ا كاة الالت ص الالالحة للحك الالم قيه الالا وق الالي هال ال ه الحال الالة عل الالى المحكم الالة أن تحك الالم قيه الالا ويع الالع حكمه الالا ق الالي ح الالق

المععي غيابيال.

المادة السابعة والخمسون ( : ) 17
 -5إ ا غا

المععى عليال عالن الجلسالة األولالى ولالم يكالن تبلالط لش صال أو وكيلال قالي الالععوص ةةسالها قيمجالل

الةظالالر قالالي الالالععوص إلالالى جلسالالة الحقالالة يبلالالط بهالالا المالالععى علي ال
المحكمة ولم يكن تبلط لش ص أو وكيل

قالالإن غالالا

عالالن ه ال ه الجلسالالة عون ع ال ر تقبل ال

قتحكم المحكمالة قالي الالععوص ويعالع حكمهالا قالي حالق المالععى عليال

غيابيال.

 -2إ ا تبلط المععى علي لش ص أو وكيل قي الععوص ةةسها بموعالع الجلسالة أو أوعع هالو أو وكيلال مال كرك

بعقاع لعص المحكمة قبل الجلسة المحععك لةظر الععوص ولم يحضالر أو حضالر المالععى عليال قالي أل جلسالة
قم غا

قتحكم المحكمة قي الععوص ويعع حكمها قي حق المععى علي حضوريا .

 -4إ ا لالالم يحضالالر المالالععى علي ال ال ال ل لالالي

ل ال مكالالان إقامالالة معالالروغ أو مكالالان إقامالالة م تالالار قالالي المملكالالة

بع الالع إعمةال ال وققال الال لم الالا ورع ق الالي الةقال الرك (ط) م الالن الم الالاعك (الســـابعة عشـــرة) م الالن هال ال ا الةظ الالام ق الالتحكم المحكم الالة
قي الععوص ويعع حكمها قي حق المععى علي غيابيال .

 -3إ ا ت لغ المععى علي قي المسائل ال وجية والحضاةة والةةقة وال يالارك ومالن عضاللها أوليامهالا قللمحكمالة
أن تومر بإحضاره جب الر وقق ضوابط تحععها لوائ ه ا الةظام.

المادة الثامنة والخمسون ( : ) 18
إ ا تعالالعع المالالععى علالاليهم وكالالان بعضالالهم قالالع بلالالط لش ص ال وبعضالالهم اآل الالر لالالم يبلالالط لش ص ال
أو تغي ال

مالالن لالالم يبلالالط لش ص ال و وج ال

وتغيب الوا جميع الال

علالالى المحكمالالة قالالي غيالالر الالالععاوص المسالالتعجلة توجيالالل ةظالالر الالالععوص

إلالالى جلسالالة تاليالالة يبلالالط المالالععي بهالالا مالالن لالالم يبلالالط لش ص ال مالالن الغالالائبين ويعالالع الحكالالم قالالي الالالععوص قالالي حالالق
من تبلط من المععى عليهم حكمال حضوريال.
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المادة التاسعة والخمسون ( : ) 19
قالالي تطبيالالق األحكالالام السالالابقة ال يعالالع غائب الال  -والجلسالالة لالالم تةعقالالع  -مالالن حضالالر قبالالل الموعالالع المحالالعع الةتهالالاء
الجلسة بقمقين عقيقة على أة إ ا حضر والجلسة ال الت مةعقعك قيعع حاض الر.

المادة الستون ( : ) 61
 -1يكون للمحكالوم عليال غيابيالال  -المل المالعع المقالررك لمعتالراض قالي هال ا الةظالام  -المعارضالة علالى الحكالم

لعص المحكمة التي أصعرت
 -2يقعم طل

المعارض علي
 -1إ ا غالالا

من تاريخ إبمغ أو وكيل بالحكم.

المعارضة بم كرك وققالال ل جالراءات المقالررك لرقالع الالععوص علالى أن تتضالمن المال كرك رقالم الحكالم
وتاري

وأسبا

المعارضة.

المعالالارض أو وكيل ال عالالن الجلسالالة األولالالى لةظالالر المعارضالالة ق التحكم المحكمالالة مالالن تلقالالاء ةةسالالها

بسقوط حق قي المعارضة ويعع حكمها ةهائيال.

لال الالك قال الالي م ال ال كرك المعارضال الالة

 -3للمحكمال الالة أن تال الالومر بوقال الالغ تةةي ال ال الحكال الالم المعال الالارض علي ال ال ممقت ال الال إ ا طُل ال ال
وكان ي شى من التةةي وقوع ضرر جسيم يتع ر تعارك .

 -5يوقغ ةةا الحكم الغيابي إ ا صعر حكم معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائ .

المادة الحادية والستون ( : ) 65
يجال

أن يحضالالر جلسالالات المراقعالالة قالالي القضالالية العالالعع الالالم م ةظام الال مالالن القضالالاك قالالإن لالالم يت الواقر العالالعع الالالم م

قيكلغ رئي

المحكمة أحع قضاتها إلكمال الةصالا

من يكمل الةصا .

قالإن تعال ر لالك قيكلالغ رئالي

المجلال

األعلالى للقضالاء

المادة الثانية والستون ( : ) 62
علالالى كاتال

الضالالبط أن يعالالع لكالالل يالالوم قائمالالة بالالالععاوص التالالي تعالالرض قيال مرتبالالة حسال

الوقالالت المعالالين لةظرهالالا

وبعع عرض القائمة على القاضي تعلن قي اللوحة المععك ل لك قبل يوم الجلسات.

المادة الثالثة والستون ( : ) 64

يةاعص على ال صوم قي الوقت المعين لةظر قضيتهم.

المادة الرابعة والستون ( : ) 63
تكون المراقعة علةية إال إ ا رأص القاضي  -من تلقاء ةةس أو بةاء على طل
محاقظة على الةظام أو مراعاك لآلعا

العامة أو لحرمة األسرك .
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الر
أحع ال صوم  -إجراءهالا س ا

المادة الخامسة والستون ( : ) 61
تكون المراقعة شةهية على أن لك ال يمةالع مالن تقالعيم األقالوال أو الالعقوع قالي مال كرات مكتوبالة تتبالاعل صالورها
بالالين ال صالالوم ويحةالالظ أصالاللها قالالي ملالالغ القضالالية مالالع اإلشالالارك إليهالالا قالالي الضالالبط وعلالالى المحكمالالة أن تعطالالي
ال صوم المهل المةاسبة لمطمع على المستةعات والرع عليها كلما اقتضت الحال لك.

المادة السادسة والستون ( : ) 66
علالالى القاضالالي أن يسالالول المالالععي عمالالا هالالو ال م لتحريالالر ععالواه قبالالل اسالالتجوا

المالالععى عليال

ولالالي

لال السالالير

قيهال الالا قبال الالل لال الالك وا ا عج ال ال المال الالععي عال الالن تحريرهال الالا أو امتةال الالع عال الالن لال الالك قال الاليحكم القاضال الالي بصال الالرغ الةظال الالر
عن الععوص.

المادة السابعة والستون ( : ) 67
إ ا امتةالالع المالععى عليال عالالن الجالوا
الجالوا

كليالالا أو أجالالا

بجالوا

غيالالر مالالمق للالالععوصو كالالرر عليال القاضالالي طلال

الصالالحي قمق الال قالالي الجلسالالة ةةسالالها قالالإ ا أصالالر علالالى لالالك عالالعه ةالالاكمل بعالالع إة ال اره وأجالالرص قالالي القضالالية

المقتضى الشرعي.

المادة الثامنة والستون ( : ) 68
إ ا عق الالع أح الالع الط الالرقين ب الالعقع ص الالحي وطل ال

الجال الوا

م الالن الط الالرغ اآل الالر قاس الالتمهل ألجلال ال قللقاضالالي إمهالال ال

متى رأص ضرورك لك على أة ال يجو تكرار المهلة لجوا

واحع إال لع ر يقبل القاضي.

المادة التاسعة والستون ( : ) 69
المراقعالالة بمجالالرع اةتهالالاء ال صالالوم مالالن م الراقعتهم ومالالع لالالك قللمحكمالالة قبالالل الةطالالق بالالالحكم أن تقالالرر

يقةالالل بالالا

 مالالن تلقالالاء ةةسالالها أو بةالالاء علالالى طل الالجلسات و لك ألسبا

أحالالع ال صالالوم  -قالالت بالالا

المراقعالالة واعالالاعك قيالالع الالالععوص قالالي جالالعول

مقبولة.

المادة السبعون ( : ) 71
لل ص ال ال ال ال ال ال الالوم أن يطلبال ال ال ال ال ال ال الوا م ال ال ال ال ال ال الالن المحكمال ال ال ال ال ال ال ال ة ق ال ال ال ال ال ال الالي أل ح ال ال ال ال ال ال الالال تك ال ال ال ال ال ال الالون عليه ال ال ال ال ال ال الالا ال ال ال ال ال ال ال الالععوص ت ال ال ال ال ال ال الالعوين
ما اتةقوا علي من إقرار أو صل أو غير لك قي محضر الععوص وعلى المحكمة إصعار صك ب لك.

المادة الحادية والسبعون ( : ) 75
يعون كات
ووقت ال

الضبط  -تحالت إشالراغ القاضالي  -وقالائع المراقعالة قالي الضالبط ويال كر تالاريخ اقتتالاح كالل مراقعالة

ووقالالت ا تتامهالالا ومسالالتةع ةظالالر الالالععوص واسالالم القاضالالي وأسالالماء ال صالالوم ووكمئهالالم قالالم يوقالالع علي ال

القاضالالي وكات ال

الضالالبط ومالالن كالالرت أسالالمامهم قي ال

قي ضبط الجلسة.

قالالإن امتةالالع أحالالع مالالةهم عالالن التوقيالالع أقبالالت القاضالالي لالالك

المادة الثانية والسبعون ( : ) 72
يجو تعوين بياةات صحغ الععاوص والتبليغات ومحاضالر الالععاوص واإلةهالاءات وغيالر لالك إلكتروةيالا ويكالون
لها حكم المحررات المكتوبة وققال لةظام التعاممت اإللكتروةية.
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المادة الثالثة والسبعون ( : ) 74
 -5إعارك الجلس الالة وض الالبطها مةوط الالان برئيس الالها ولال ال ق الالي س الالبيل ل الالك أن ُي الالرج م الالن قاع الالة الجلس الالة م الالن ي الالل
بةظامهالالا قالالإن لالالم يمتقالالل كالالان للمحكمالالة أن تالالومر  -علالالى الةالالور  -بحبس ال مالالعك ال ت يالالع علالالى أربالالع وعش الرين
ساعة ويكون أمرها ةهائيال وللمحكمة أن ترجع عن لك األمر.

 -2عل الالى رئ الالي

الجلس الالة أن يال الومر بكتاب الالة محض الالر ع الالن ك الالل جريم الالة تق الالع أقة الالاء اةعق الالاع الجلس الالة ق الالم إحالته الالا

إلالالى هيئالالة التحقيالالق واالععالالاء العالالام السالالتكمال مالالا يل ال م ةظام الال ول ال أن يالالومر بالالالقبض علالالى مالالن وقعالالت مة ال

الجريمة.

 -4تةظ الالر المحكم الالة الت الالي أص الالعرت الحك الالم عع الالوص التع الالويض ع الالن األضال الرار الةاتج الالة م الالن المماطل الالة ق الالي أعاء
الحقوق محل الععوص .

المادة الرابعة والسبعون ( : ) 73
رئ الالي

الجلس الالة ه الالو الال ال ل يت الالولى توجيال ال األس الالئلة إل الالى ال ص الالوم والش الالهوع وغي الالرهم مم الالن لال ال ص الاللة بال الالععوص

وألعضالالاء الالالعائرك المشالالتركين معال قالالي الجلسالالة وال صالالوم أن يطلبالوا مة ال توجيال مالالا يريالالعون توجيهال مالالن أسالالئلة

متصلة بالععوص ويجالو للالرئي

أن يعهالع إلالى أحالع األعضالاء بتوجيال األسالئلة إلالى أل مالن ال صالوم والشالهوع

وغيرهم.

المادة الخامسة والسبعون ( : ) 71
الالالعقع بالالبطمن صالالحيةة الالالععوص أو بعالالعم اال تصالالا

المكالالاةي أو بإحالالالة الالالععوص إلالالى محكمالالة أ الالرص لقيالالام

الةال اع ةةس أمامها أو لقيام ععوص أ رص مرتبطة بها يج

إبعامه قبل أل طل

أو عقاع قالي الالععوص أو عقالع

بععم القبول واال سقط الحق قيما لم يبع مةها.

المادة السادسة والسبعون ( : ) 76
 -5الالالعقع بعالالعم ا تصالالا

المحكمالالة الةتةالالاء واليتهالالا أو بسالالب

الالالععوص الةعالالعام الصالالةة أو األهليالالة أو المصالاللحة أو ألل سالالب

ةالالوع الالالععوص أو قيمتهالالا أو الالالعقع بعالالعم قبالالول
آ الالر وك ال ا الالالعقع بعالالعم ج الوا ةظالالر الالالععوص

لسبق الةصل قيهاو يجو العقع ب قي أل مرحلة تكون قيها الععوص وتحكم ب المحكمة من تلقاء ةةسها.
 -2إ ا رأت المحكمال الالة أن الال الالعقع بعال الالعم قبال الالول الال الالععوص لعي ال ال
أجلت ةظر الععوص لتبليط ل الصةة.
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قال الالي صال الالةة المال الالععى علي ال ال قال الالائم علال الالى أسال الالا

المادة السابعة والسبعون ( : ) 77
عليهالالا قالي المالالاعتين (ال امسالة والسالالبعين والساعسالة والسالالبعين) مالن هال ا

تحكالم المحكمالالة قالي الالالعقوع المةصالو

الةظام على استقمل ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الععوص وعةعئ تبين ما حكمت ب قالي كالل مالن الالعقوع
والموضوع.

المادة الثامنة والسبعون ( : ) 78
م الالع م ارع الالاك الم الالاعك (القامة الالة والس الالبعين بع الالع المائ الالة) م الالن هال ال ا الةظ الالام يجال ال
ا تصاصها واكتس

عل الالى المحكم الالة إ ا حكم الالت بع الالعم

الحكم القطعية أن تحيل الععوص إلى المحكمة الم تصة وتعلم ال صوم ب لك.

المادة التاسعة والسبعون ( : ) 79
لل صالالم أن يطل ال

مالالن المحكمالالة أن تُالالع ل قالالي الالالععوص مالالن كالالان يص ال ا تصالالام قيهالالا عةالالع رقعهالالا وتُتَّبالالع

ق الالي ا تص الالام اإلجال الراءات المعت الالاعك ق الالي التكلي الالغ بالحض الالور وتحك الالم المحكم الالة ق الالي موض الالوع طلال ال

والععوص األصلية بحكم واحع كلما أمكن لك واال قصلت قي موضوع طل

اإلع الالال

اإلع ال بعع الحكم قالي الالععوص

األصلية.

المادة الثمانون ( : ) 81

الاء عل الالى طلال ال
للمحكم الالة  -م الالن تلق الالاء ةةس الالها أو بة ال ل
مصلحة للععالة أو إظهار للحقيقة .
وتعالالين المحكمالالة موعالالعال ال يتجالالاو

إع ال

أح الالع ال ص الالوم  -أن ت الالومر بإع الالال م الالن ك الالان قالالي إع الال ال

مسالالة عشالالر يومالال لحضالالور مالالن تالالومر بإع الال

ومالالن يطلال

مالالن ال صالالوم

وققال ل جراءات المعتاعك لرقع الععوص .

المادة الحادية والثمانون ( : ) 85
يجو لكل ل مصلحة أن يتع ل قي الععوص مةضمال إلى أحع ال صوم أو طالبالال الحكالم لةةسال بطلال

مالرتبط

بالالالععوص ويكالالون التالالع ل بصالالحيةة تبلالالط لل صالالوم قبالالل يالالوم الجلسالالة وقق الال ل ج الراءات المعتالالاعك لرقالالع الالالععوص

أو بطل ال ال
با

يقال الالعم شال الالةهيال قال الالي الجلسال الالة قال الالي حضال الالورهم ويقبال الالت قال الالي محضال الالرها وال يقبال الالل التال الالع ل بعال الالع إقةال الالال

المراقعة.
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المادة الثانية والثمانون ( : ) 82
تقعم الطلبات العارضة من المععي أو المععى علي بصحيةة تبلط لل صوم قبل يالوم الجلسالة وققالال ل جالراءات
المعت الالاعك لرق الالع ال الالععوص أو بطلال ال

يق الالعم ش الالةهيال ق الالي الجلس الالة ق الالي حض الالور ال ص الالم ويقب الالت ق الالي محض الالرها.

وال تقبل الطلبات العارضة بعع إقةال با

المراقعة.

المادة الثالثة والثمانون ( : ) 84
للمععي أن يقعم من الطلبات العارضة ما يوتي:
أ -مالالا يتضالالمن تصالالحي الطل ال

األصالاللي أو تعالالعيل موضالالوع لمواجهالالة ظالالروغ ط الرأت أو تبيةالالت بعالالع رقالالع

الععوص.

ب -ما يكون مكممل للطل

األصلي أو مترتبال علي

ج -ما يتضمن إضاقة أو تغيي الر قي سب
د -طل

أو متصمل ب اتصاالل ال يقبل التج ئة.

الععوص مع إبقاء موضوع الطل

األصلي على حال .

األمر بإجراء تحةظي أو وقتي.

هـ -ما تو ن المحكمة بتقعيم مما يكون مرتبطال بالطل

األصلي.

المادة الرابعة والثمانون ( : ) 83
للمععى علي أن يقعم من الطلبات العارضة ما يوتي :
أ  -طل

المقاصة القضائية.

ب -طل

الحكم ل بتعويض عن ضرر لحق من الععوص األصلية أو من إجراء قيها.
على إجابت أال يحكالم للمالععي بطلباتال كلهالا أو بعضالها أو أن يحكالم لال بهالا مقيالعك بقيالع

ج -أل طل

يترت

د  -أل طل

يكون متصمل بالععوص األصلية اتصاالل ال يقبل التج ئة.

لمصلحة المععى علي .

هـ -ما تو ن المحكمة بتقعيم مما يكون مرتبطال بالععوص األصلية.

المادة الخامسة والثمانون ( : ) 81
تحكالالم المحكمالالة قالالي موضالالوع الطلبالالات العارضالالة مالالع الالالععوص األصالاللية كلمالالا أمكالالن لالالك واال اسالالتبقت الطل ال
العارض للحكم قي بعع تحقيق .
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المادة السادسة والثمانون ( : ) 86
يجو وقغ الععوص بةاء علالى اتةالاق ال صالوم علالى عالعم السالير قيهالا مالعك ال ت يالع علالى سالتة أشالهر مالن تالاريخ
إقرار المحكمة اتةاقهم وال يكون له ا الوقغ أقر قي أل موعع حتمي قع حععه الةظام إلجراء ما.

وان طل

أحع ال صوم السير قي الععوص قبل اةتهاء المعك المتةق عليها قل

لك بمواققة صم .

وا ا لم يعاوع ال صوم السير قي الععوص قي األيام العشرك التالية لةهاية األجل ُع َّع المععي تاركال ععواه.

المادة السابعة والثمانون ( : ) 87
إ ا رأت المحكمالالة تعليالالق حكمهالالا قالالي موضالالوع الالالععوص علالالى الةصالالل قالالي مسالالولة أ الالرص يتوقالالغ عليهالالا الحكالالم
قتومر بوقغ الععوص وبمجرع وال سب

التوقغ يكون لل صوم طل

السير قي الععوص .

المادة الثامنة والثمانون ( : ) 88
 -5مالالا لالالم تكالالن الالالععوص قالالع تهيالالوت للحكالالم قالالي موضالالوعها قالالإن سالالير ال صالالومة يةقطالالع بوقالالاك أحالالع ال صالالوم
أو بةقعه أهلية ال صومة أو ب وال صالةة الةيابالة عمالن كالان يباشالر ال صالومة عةال

علالى أن سالير ال صالومة

ال يةقطع باةتهاء الوكالة وللمحكمة أن تمة أجمل مةاسبال للمو لكالل إ ا كالان قالع بالاعر قعالين وكاليمل جعيالعال المل
مسال الالة عشال الالر يوم ال الال مال الالن اةتهال الالاء الوكالال الالة األولال الالى أمال الالا إ ا تهيال الالوت الال الالععوص للحكال الالم قال الالم تةقطال الالع ال صال الالومة

وعلى المحكمة الحكم قيها.

 -2إ ا تععع ال صوم وقام سب

االةقطاع بوحعهم قإن الععوص تستمر قي حق الباقين مالا لالم يكالن موضالوع

الععوص غير قابل للتج ئة قتةقطع ال صومة قي حق الجميع.

المادة التاسعة والثمانون ( : ) 89
تعالالع الالالععوص مهيالالوك للحكالالم قالالي موضالالوعها إ ا أبالالعص ال صالالوم أق الوالهم وطلبالالاتهم ال تاميالالة قالالي جلسالالة المراقعالالة
قبل وجوع سب

االةقطاع .

المادة التسعون ( : ) 91
يترت

على اةقطاع ال صومة وقغ جميع مواعيالع المراقعالات التالي كاةالت جاريالة قالي حالق ال صالوم وبطالمن

جميع اإلجراءات التي تحصل أقةاء االةقطاع .
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المادة الحادية والتسعون ( : ) 95
يستوةغ السير قي الععوص بةاء على طل
ب ال سالالب

أحع ال صوم بتكليغ يبلط حس

األصول إلى من ي لالغ مالن قالام

االةقطالالاع أو إلالالى ال صالالم اآل الالر .وك ال لك يسالالتوةغ السالالير قالالي الالالععوص إ ا حضالالر الجلسالالة المحالالععك

غ من قام ب سب
للةظر قيها َ لَ ُ

االةقطاع.

المادة الثانية والتسعون ( : ) 92
يجو للمععي ترك ال صومة بتبليط يوجه إلى صالم
أو بيان صري قي م كرك موقع عليها مة

أو من وكيل

أو تقريالر مةال لالعص الكاتال

الم الت

قالي المحكمالة

شالةهيال

مع إطمع صالم عليهالا أو بإبالعاء الطلال

قي الجلسة واقبات قي ضبطها وال يكون الترك بعع إبعاء المععى علي عقوع إال بقبول .

المادة الثالثة والتسعون ( : ) 94
يترت

على الترك إلغالاء جميالع إجالراءات ال صالومة بمالا قالي لالك صالحيةة الالععوص ولكالن ال يمال

لالك التالرك

الحق المععى ب .

المادة الرابعة والتسعون ( : ) 93
يكون القاضي ممةوعال من ةظر الععوص وسماعها ولو لم يطل

لك أحع ال صوم قي األحوال اآلتية:

أ  -إ ا كان وجال ألحع ال صوم أو كان قريبال أو صه الر ل إلى العرجة الرابعة .
ب -إ ا كان ل أو ل وجت

صومة قائمة مع أحع ال صوم قي الععوص أو مع وجت .

ج  -إ ا كالالان وكالاليمل ألحالالع ال صالالوم أو وصالاليال أو قيم الال علي ال
أحع ال صوم أو القيم علي

أو مظةوةالالة وراقت ال ل ال

أو كالالان وج الال لوصالالي

أو كاةت ل صلة قرابة أو مصاهرك إلى العرجة الرابعة به ا الوصي أو القيم.

د  -إ ا كان ل مصلحة قي الععوص القائمة أو ل وجت أو ألحع أقارب أو أصهاره على عموع الةسال

يكون هو وكيمل عة أو وصيال أو قيمال علي .

هــــ -إ ا كالالان قالالع أقتالالى أو ت ارقالالع عالالن أحالالع ال صالالوم قالالي الالالععوص أو كت ال

أو لمالن

قيهالالا ولالالو كالالان لالالك قبالالل اشالالتغال

بالقضاء أو كان قع سبق ل ةظرها قاضيال أو بي الر أو محكمال أو كالان قالع أعص شالهاعك قيهالا أو باشالر إجالراء
من إجراءات التحقيق قيها.

المادة الخامسة والتسعون ( : ) 91
يقالالع بالالاطمل عمالالل القاضالالي أو قضالالامه قالالي األح الوال المتقعمالالة قالالي المالالاعك (الرابعالالة والتسالالعين) مالالن ه ال ا الةظالالام
ولالالو تالالم باتةالالاق ال صالالوم وان وقالالع ه ال ا الالالبطمن قالالي حكالالم مميالالع جالالا لل صالالم أن يطل ال

ةقض الحكم واعاعك ةظر الععوص أمام عائرك أ رص.
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مالالن المحكمالالة العليالالا

المادة السادسة والتسعون ( : ) 96
اآلتية :

 -1يجو رع القاضي ألحع األسبا

أ  -إ ا كان ل أو ل وجت ععوص مماقلة للععوص التي يةظرها .
 إ ا ح الالعالقاضي

ص الالومة م الالع أح الالع ال ص الالوم أو م الالع وجتال ال بع الالع قي الالام ال الالععوص المةظ الالورك أم الالام

لال ال أو ل وجتال ال

ما لم تكن ه ه الععوص قع أقيمت بقصع رعه عن ةظر الععوص المةظورك أمام .

ج  -إ ا كان لمطلقت التي ل مةها ولع أو ألحع أقارب أو أصالهاره إلالى العرجالة الرابعالة
القضالالاء مالالع أحالالع ال صالالوم قالالي الالالععوص أو مالالع وجت ال

مالالا لالالم تكالالن ه ال ه ال صالالومة قالالع أقيمالالت أمالالام القاضالالي

بقصع رعه.

ع  -إ ا كالالان أحالالع ال صالالوم اعمالال لال

صالومة قائمالة أمالام

أو كالالان القاضالالي قالالع اعتالالاع مماكلالالة أحالالع ال صالالوم أو مسالالاكةت

أو كالالان

قع تلقى مة هعية قُبيل رقع الععوص أو بععه.
هال -إ ا كان بية وبين أحع ال صوم ععاوك أو موعك يرج معها ععم استطاعت الحكم عون تحي .

 -2يترت

على تقعيم طل

الرع وقغ الععوص إلى حين الةصل قي .

المادة السابعة والتسعون ( : ) 97
ال يجو للقاضي االمتةاع من القضاء قالي قضالية معروضالة عليال

سالالب

إال إ ا كالان ممةوعالال مالن ةظرهالا أو قالام بال

للالالرع وعلي ال أن ي بالالر مرجع ال المباشالالر ل ال ن ل ال بالالالتةحي ويقبالالت ه ال ا كل ال قالالي محضالالر الالا

يحةالالظ

قي المحكمة .

المادة الثامنة والتسعون ( : ) 98
إ ا قام بالقاضي سب

للرع ولم يتة جا لل صم طل

رعه قإن لم يكن سب

عليها قي الماعك (الساعسة والتسعين) من ه ا الةظالام وجال

القضية واال سقط الحق قي  .ومع لالك يجالو طلال

تقالعيم طلال

الالرع مالن األسالبا

المةصالو

الالرع قبالل تقالعيم أل عقالع أو عقالاع قالي

الالرع إ ا حالعقت أسالباب بعالع لالك أو إ ا أقبالت طالال

أة كان ال يعلم بها .وقي جميع األحوال ال يقبل طل

الرع بعع قةل با

المراقعة.

الالرع

المادة التاسعة والتسعون ( : ) 99
يقالعم طلال

الالالرع بتقريالر يالالوعع قالالي إعارك المحكمالة موقعالال مالالن طالال

الالالرع ويجال

أن يشالمل تقريالالر الالالرع أسالالباب

وأن يراقق ما يوجع من األوراق المميعك ل .

المادة المائة ( : ) 511
 -1يج ال

علالالى إعارك المحكمالالة أن تطلالالع القاضالالي قالالو الر علالالى تقريالالر طل ال

الالالرع وعلالالى القاضالالي الالمل األيالالام

األربعة التالية الطمع أن يكتال

إلالى رئالي

لها وقبتت قي حق و قعلى رئي

المحكمة أن يصعر أم الر بتةحيت عن ةظر الععوص .

الموعع المحعع أو كت

مميعال أسبا

المحكمالة عالن وقالائع الالرع وأسالباب و قالإن لالم يكتال

الرع  -وكاةت ه ه األسبا
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تصل لال بموجال

عالن لالك قالي

الةظالام  -أو كتال

ةاقيالال

 -2إ ا كان المطلو رعه رئي
إ ا ك الالان المطل الالو رعه ه الالو رئ الالي

محكمة العرجة األولى قيةصل قيال رئالي

محكمالة االسالتئةاغ الم تصالة أمالا

محكم الالة االس الالتئةاغ أو أح الالع قض الالاك المحكم الالة العلي الالا قيةص الالل قيال ال رئ الالي

المحكمة العليا.
المحكمة  -بحس

 -1إ ا رقض رئي

األحوال  -طل

الرع أصعر أم الر ب لك ,ويعع ه ا األمر ةهائيال.

المادة األولى بعد المائة ( : ) 515
يج

أن تكون الوقائع المراع إقباتها أقةاء المراقعة متعلقة بالععوص مةتجة قيها جائ ال قبولها.

المادة الثانية بعد المائة ( : ) 512
إ ا كاةت بيةالة أحالع ال صالوم قالي مكالان الارج عالن ةطالاق ا تصالا

المحكمالة قعليهالا أن تسالت لغ القاضالي

ال ل يقع لك المكان قي ةطاق ا تصاص لسماع تلك البيةة وتععيلها .

المادة الثالثة بعد المائة ( : ) 514
للمحكم الالة أن تع الالعل عم الالا أم الالرت بال ال م الالن إجال الراءات اإلقب الالات بش الالرط أن تب الالين أس الالبا
ويجو لها ك لك أال تو

بةتيجة اإلجراء بشرط أن تبين أسبا

الع الالعول ق الالي الض الالبط

لك قي حكمها.

المادة الرابعة بعد المائة ( : ) 513
للمحكمالالة أن تسالالتجو مالالن يكالالون حاض ال الر مالالن ال صالالوم ولكالالل مالالةهم أن يطل ال

اسالالتجوا

صالالم الحاضالالر

وتكون اإلجابة قي الجلسة ةةسها إال إ ا رأت المحكمة إعطاء موعع ل جابالة كمالا تكالون اإلجابالة قالي مواجهالة

طال

االستجوا

.

المادة الخامسة بعد المائة ( : ) 511
للمحكم الالة أن ت الالومر بحض الالور ال ص الالم الس الالتجواب  -سال الواء م الالن تلق الالاء ةةس الالها أو بة الالاء عل الالى طلال ال

ص الالم -

إ ا رأت حاجة إلى لك وعلى من تقرر المحكمة استجواب أن يحضر الجلسة التي حععها أمر المحكمة.
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المادة السادسة بعد المائة ( : ) 516
إ ا كالالان لل صالالم ع ال ر مقبالالول يمةع ال مالالن الحضالالور بةةس ال السالالتجواب يةتقالالل القاضالالي أو يكلالالغ مالالن يقالالق ب ال
إل الالى مك الالان إقامتال ال الس الالتجواب

وا ا ك الالان المس الالتجو

المحكم الالة قيس الالت لغ القاض الالي

الالارج ةط الالاق ا تص الالا

قي استجواب محكمة مكان إقامت .

المادة السابعة بعد المائة ( : ) 517
إ ا ت لالالغ ال صالالم عالالن الحضالالور لمسالالتجوا
قللمحكم الالة أن تس الالمع البية الالة وأن تس الالت ل

عون ع ال ر مقبالالول أو حضالالر وامتةالالع عالالن اإلجابالالة عون مسالالوغ

م الالا تال الراه م الالن ل الالك الت ل الالغ أو االمتة الالاع ق الالإن ل الالم تك الالن لعيال ال بيةالالة

ُع َّع ال صم  -المت لغ عن الحضور أو الممتةع عن اإلجابة عون مسالوغ  -ةالاكمل وتجالرل المحكمالة مالا يلال م
وقق المقتضى الشرعي.

المادة الثامنة بعد المائة ( : ) 518
إق الرار ال صالالم  -عةالالع االسالالتجوا

أو عون اسالالتجواب  -حجالالة قاصال الرك علي ال

ويجال

أمام القضاء أقةاء السير قي الععوص المتعلقة بالواقعة المقر بها.

أن يكالالون اإلق الرار حاص المل

المادة التاسعة بعد المائة (: ) 519
يشترط قي صحة اإلقرار أن يكون المقر عاقمل بالغال م تا الر غيالر محجالور عليال

ويقبالل إقالرار المحجالور عليال

للسة قي كل ما ال يعع محجو الر علي قي شرعال.

المادة العاشرة بعد المائة ( : ) 551
ال يتجال أ اإلقالرار علالالى صالالاحب
اةص

قالالم يم ال مةال الضالالار بال ويتالالرك الصالالال لال

بالالل يم ال جملالالة واحالالعك إال إ ا

على وقائع متعععك وكان وجوع واقعة مةها ال يستل م حتمال وجوع الوقائع األ رص.

المادة الحادية عشرة بعد المائة ( : ) 555
يج

على مالن يوجال إلالى صالم اليمالين أن يبالين بالعقالة الوقالائع التالي يريالع اسالتحمق عليهالا ,وعلالى المحكمالة

أن تعع صيغة اليمين الم مة شرعال ويعع حلغ األ ر بإشارت المةهومة إن كان ال يعرغ الكتابة .

المادة الثانية عشرة بعد المائة ( : ) 552
ال تكال ال ال ال ال ال الالون اليمال ال ال ال ال ال الالين وال الةكال ال ال ال ال ال الالول عةهال ال ال ال ال ال الالا إال أمال ال ال ال ال ال الالام قاضال ال ال ال ال ال الالي الال ال ال ال ال ال الالععوص قال ال ال ال ال ال الالي مجل ال ال ال ال ال ال ال
وال اعتبار لهما ارج

ما لم يكن هةاك ة

ي الغ لك .

المادة الثالثة عشرة بعد المائة ( : ) 554
 -1من ععي للحضور إلى المحكمة ألعاء اليمين وج
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علي الحضور .

القضال ال ال ال ال ال الالاء

 -2إ ا حضر من وجهت إلي اليمين بةةس ولم يةا ع ال قالي جوا هالا وال قالي تعلقهالا بالالععوص وجال
يمعيهال الالا ق ال الو الر أو يرعهال الالا علال الالى صال الالم
بغير ع ر ُع َّع ةاكمل ك لك .

عليال أن

واال ُعال ال َّالع ةال الالاكمل وان امتةال الالع عون أن يةال الالا ع أو ت لال الالغ عال الالن الحضال الالور

 -1إ ا حضر من وجهت إلي اليمين وةا ع قي جوا ها أو قي تعلقها بالالععوص ل مال بيالان لالك قالإن لالم تقتةالع
المحكمة ب لك وج

علي أعاء اليمين واال ُع َّع ةاكمل .

المادة الرابعة عشرة بعد المائة ( : ) 553
إ ا كالالان لمالالن وجهالالت إليال اليمالالين عال ر يمةعال مالالن الحضالالور ألعائهالالا قتةتقالالل المحكمالالة لتحليةال
قضالاتها بال لك  .قالالإن كالالان مالالن وجهالت إليال اليمالالين يقالاليم الالارج ةطالاق ا تصالالا

أو تكلالالغ أحالالع

المحكمالالة قلهالالا أن تسالالت لغ

قالالي تحلية ال محكمالالة مكالالان إقامت ال  .وقالالي كالالم الحالالالين يحالالرر محضالالر بحلالالغ اليمالالين يوقع ال الحالالالغ والقاضالالي
المست لغ أو المكلغ والكات

ومن حضر من ال صوم .

المادة الخامسة عشرة بعد المائة ( : ) 551
يجال

أن يكالالون أعاء اليمالالين قالالي مواجهالالة طالبهالالا إال إ ا قالالرر تةا لال عالالن حضالالور أعائهالالا أو ت لالالغ عون عال ر

مقبول مع علم بالجلسة.

المادة السادسة عشرة بعد المائة ( : ) 556
يجالالو للمحكمالالة أن تقالالرر  -مالالن تلقالالاء ةةسالالها أو بةالالاء علالالى طلال
إلى المحكمة إن كان لك ممكةال أو باالةتقال إلي

أحالالع ال صالالوم  -معايةالالة المتةالالا ع قيال بجلبال

أو تكليغ أحع أعضائها لال لك علالى أن يال كر قالي القالرار

الصالالاعر بال ال لك موعالالع المعاية الالة ولهالالا أن تس الالت لغ ق الالي المعايةالالة المحكم الالة التالالي يق الالع قالالي ةط الالاق ا تصاصالالها

الشيء المتةا ع قي

وقي ه ه الحالة يبلط قرار االست مغ القاضي المسالت لغ علالى أن يتضالمن هال ا القالرار

جميع البياةات المتعلقة بال صوم وموضع المعايةة وغير لك من البياةات الم مة لتوضي جواة

القضية.

المادة السابعة عشرة بعد المائة ( : ) 557
ت الالععو المحكمال الالة أو القاض الالي المكلال الالغ أو المس الالت لغ ال صال الالوم قب الالل الموعال الالع المع الالين بال الالوربع وعشال الرين سالالالاعة
على األقل  -ععا مهل المساقة  -بم كرك ترسل بوساطة إعارك المحكمالة تتضالمن بيالان مكالان االجتمالاع واليالوم
والساعة التي سيةعقع قيها .
ويجالو للمحكمالة إ ا لال م األمالر أن تالتحةظ علالى الشاليء موضالع المعايةالة إلالى حالين صالعور الحكالم أو إلالى أل
وقت آ ر تراه.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة ( : ) 558
للمحكمالالة وللقاضالالي المكلالالغ أو المسالالت لغ للمعايةالالة تعيالالين بيالالر أو أكقالالر لمسالالتعاةة ب ال قالالي المعايةالالة ولهالالا
وللقاضي المكلغ أو المست لغ سماع من يرون سماع شهاعت من الشهوع قي موضع الة اع.
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المادة التاسعة عشرة بعد المائة ( : ) 559
ومالن حضالر مالن ال بالراء والشالهوع وال صالوم ويقبالالت

يحالرر محضالر بةتيجالة المعايةالة يوقعال المعالاين والكاتال
قي ضبط القضية.

المادة العشرون بعد المائة ( : ) 521
يجالالو لكالالل صالالاح

مصالاللحة قالالي إقبالالات معالالالم واقعالالة يحتمالالل أن تصالالب محالالل ة ال اع أمالالام القضالالاء مسالالتقبمل أن

يتقالالعم إلالالى المحكمالالة الم تصالالة بهالالا مكاة الال بالالععوص مسالالتعجلة لمعايةتهالالا بحضالالور ول الشالالون واقبالالات حالتهالالا.
ويكالالون طل ال

المعايةالالة بصالالحيةة وقق الال ل ج الراءات المعتالالاعك لرقالالع الالالععوص .وتالالتم المعايةالالة واقبالالات الحالالالة وقالالق

أحكام ه ا الةظام.

المادة الحادية والعشرون بعد المائة (: ) 525
على ال صم ال ل يطل

أقةاء المراقعة اإلقبات بشهاعك الشهوع أن يبين قي الجلسالة كتابالة أو مشالاقهة الوقالائع

التالالي يري الالع إقباته الالا وا ا رأت المحكمالالة أن تل الالك الوق الالائع جالالائ ك اإلقب الالات بمقتض الالى المالالاعك (األول الالى بعالالع المائالالة)
من ه ا الةظام قررت سماع شهاعك الشهوع وعيةت جلسة ل لك وطلبت من ال صم إحضارهم قيها.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة ( : ) 522
إ ا كالالان للشالالاهع عال ر يمةعال مالالن الحضالالور ألعاء شالالهاعت قيةتقالالل القاضالالي لسالالماعها أو تكلالالغ المحكمالالة أحالالع
قضاتها ل لك وا ا كان الشاهع يقيم ارج ةطالاق ا تصالا

المحكمالة قتسالت لغ المحكمالة قالي سالماع شالهاعت

محكمة مكان إقامت .

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة ( : ) 524
تسالالمع شالالهاعك كالالل شالالاهع علالالى اةة الراع بحضالالور ال صالالوم عون حضالالور بالالاقي الشالالهوع ال ال ين لالالم تسالالمع شالالهاعتهم
علالالى َّ
أن ت لُّالالغ ال صالالم المشالالهوع عليال ال يمةالالع مالالن سالالماعها وتتلالالى عليال الشالالهاعك إ ا حضالالر .وعلالالى الشالالاهع
أن يال كر اسالالم الكامالالل وسالالة ومهةتال ومكالالان إقامتال وجهالالة اتصالال بال صالالوم بالق اربالالة أو االسالالت عام أو غيرهالالا

إن كان ل اتصال بهم مع التحقق من هويت .

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة ( : ) 523

َّ
تمعص الشهاعك شةهيال ,وال يجو االستعاةة قي أعائها بم كرات مكتوبة إال بإ ن القاضالي وبشالرط أن تس لالوغ لالك
طبيعة الععوص ولل صم ال ل تمعص الشالهاعك ضالعه أن يبالين للمحكمالة مالا ي الل بشالهاعك الشالاهع مالن طعالن قيال

أو قي شهاعت .

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة ( : ) 521
أحع ال صوم  -أن يوج إلى الشاهع ما يراه مالن األسالئلة مةيالعال

بةاء على طل
للقاضي  -من تلقاء ةةس أو ل
قي كشغ الحقيقة وعلى القاضي قي لك إجابة طل

ال صم إال إ ا كان السمال غير مةتج.
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المادة السادسة والعشرون بعد المائة ( : ) 526
إ ا طلال

أحالالع ال صالالوم إمهالال إلحضالالار شالالهوعه الغالالائبين عالالن مجلال

الحكالالم قيمهالالل أقالالل مالالعك كاقيالالة قالالي ةظالالر

المحكمالالة قالالإ ا لالالم يحضالالرهم قالالي الجلسالالة المعيةالالة أو أحضالالر مالالةهم مالالن لالالم توصالالل شالالهاعت أمهالالل م الرك أ الالرص
مع إة اره باعتباره عاج ال إن لم يحضرهم قإ ا لم يحضرهم قي الجلسة القالقة أو أحضالر مالةهم مالن لالم توصالل

شالالهاعت قللمحكمالالة أن تةصالالل قالالي ال صالالومة .قالالإ ا كالالان ل ال ع ال ر قالالي عالالعم إحضالالار شالالهوعه كغيبالالتهم أو جهل ال
مكان إقامتهم كان ل حق إقامة الععوص متى حضروا.

المادة السابعة والعشرون بعد المائة ( : ) 527
تُقبت شهاعك الشاهع واجابت عمالا يوجال إليال مالن أسالئلة قالي الضالبط بصاليغة المالتكلم عون تغييالالر قيهالا قالم تتلالى
عليال ولال أن يع الالل عليهالالا مالا يالرص مالالن تعالالعيل ويال كر التعالعيل عقال ةال الشالهاعك ويوقالع الشالاهع والقاضالالي
على الشهاعك والتععيل .

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة ( : ) 528
 -1للمحكمالالة عةالالع االقتضالالاء أن تقالالرر تكليالالغ بيالالر أو أكقالالر وتحالالعع قالالي قرارهالالا مهمالالة ال بيالالر وأج المل إليالالعاع

تقريالره وأجالمل لجلسالالة المراقعالالة المبةيالالة علالالى التقريالالر وتحالالعع قي ال كال لك  -عةالالع االقتضالالاء  -السالاللةة التالالي تالالوعع
لحس الالا

مص الالروقات ال بي الالر وأتعابال ال وال ص الالم المكل الالغ بإي الالعاعها واألج الالل المح الالعع ل ي الالعاع .وللمحكم الالة كال ال لك

أن تعين بي الر إلبعاء رأي شةهيال قي الجلسة وقي ه ه الحالة يقبت رأي قي الضبط.
 -2تحعع لوائ ه ا الةظام ضوابط أتعا

ال براء ومصروقاتهم .

 -1للمحاكم أن تستعين باألجه ك الحكومية للحصول على ال برك المتواقرك لعص مةسوبيها.

 -3تحعع لوائ ه ا الةظام ا تصاصات إعارك ال برك قي و ارك الععل وتتولى ه ه اإلعارك إعالعاع قائمالة بوسالماء
ال براء ال ين تستعين بهالم المحالاكم مالن غيالر مةسالوبي األجهال ك الحكوميالة .ويشالترط قاليمن يالعرج اسالم قالي هال ه

القائمة ما يوتي :

أ  -أن يكون حسن السيرك والسلوك.
 -أن يك الالون حاص ال المل علال الالى ت الالر ي

بم اولال الالة مهةت ال ال م الالن الجهال الالة الم تصال الالة وأن يك الالون تر يصال ال سالالالارل

المةعول.

 -5يشكل قي المحاكم  -بحس

الحاجة  -قسم يسمى (قسم ال براء) يضم أعضاء هيئة الةظالر والمهةعسالين

والمساحين والمترجمين وةحوهم تحت إشراغ رئي

المحكمة.
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المادة التاسعة والعشرون بعد المائة ( : ) 529
إ ا لالالم يالالوعع ال صالالم المبلالالط المكلالالغ بإيعاع ال قالالي األجالالل ال ال ل عيةت ال المحكمالالة جالالا لل صالالم اآل الالر أن يقالالوم
بإيال الالعاع ه ال ال ا المبلال الالط عون إ ال الالمل بحق ال ال إ ا حكال الالم ل ال ال قال الالي الرجال الالوع علال الالى صال الالم

وا ا لال الالم يال الالوعع المبلال الالط أل

م الالن ال ص الالمين وك الالان الةص الالل ق الالي القض الالية يتوق الالغ عل الالى قال الرار ال بال الرك قللمحكم الالة أن تق الالرر إيق الالاغ ال الالععوص
حتى يوعع المبلط .

المادة الثالثون بعد المائة ( : ) 541
إ ا اتةالالق ال صالالوم علالالى بيالالر معالالين قللمحكمالالة أن تقالالر اتةالالاقهم واال ا تالالارت مالالن ت الراه وعليهالالا أن تبالالين
سب

لك .

المادة الحادية والثالثون بعد المائة ( : ) 545
مل األيام القمقالة التاليالة إليالعاع المبلالط تالععو المحكمالة ال بيالر وتبالين لال مهمتال وققالال لمةطالوق قالرار التكليالغ

قالالم تسالاللم لال صالالورك مةال إلةةالالا مقتضالالاه .ولل بيالالر أن يطلالالع علالالى األوراق الموععالالة قالالي ملالالغ الالالععوص عون أن
يةقل شيئال مةها إال بإ ن المحكمة.

المادة الثانية والثالثون بعد المائة ( : ) 542
إ ا ل الالم يك الالن ال بي الالر تابعال الال للمحكم الالة قلال ال

الالمل األي الالام القمق الالة التالي الالة لتس الاللم ص الالورك قال الرار تكليةال ال أن يطلال ال

من المحكمة إعةاءه من أعاء المهمة التي كلالغ بهالا وقالي هال ه الحالالة تعالين المحكمالة بيال الر آ الر بالعالل عةال
وله ال الالا أن تحك ال الالم عل ال الالى ال بي ال الالر الال ال ال ل ل ال الالم ي ال الالملع مهمتال ال ال بالمص ال الالاريغ الت ال الالي تس ال الالب ق ال الالي ص ال الالرقها عون ةتيج ال الالة

وقق المقتضى الشرعي.

المادة الثالثة والثالثون بعد المائة ( : ) 544
يجو رع ال براء لألسبا

التي تجيال رع القضالاك وتةصالل المحكمالة التالي عيةالت ال بيالر قالي طلال

غيالالر قابالالل لمعت الراض وال يقبالالل طل ال
بعع اال تيار وك لك ال يقبل طل

رع ال بيالالر مالالن ال صالالم ال ال ل ا تالالاره إال إ ا كالالان سالالب

الرع بعع قةل با

الالرع بحكالم

الالالرع قالالع جالالع

المراقعة .

المادة الرابعة والثالثون بعد المائة ( : ) 543
علالالى ال بي الالر أن يحالالعع لب الالعء عمل ال تاري ال الال ال يتجالالاو األي الالام العش الرك التالي الالة لتسالاللم قال الرار التكليالالغ وأن يبلالالط
ال صالالوم قالالي موعالالع مةاس ال

ويج ال

بمكالالان االجتمالالاع و ماة ال

علالالى ال بيالالر أن يباشالالر أعم الالال ولالالو قالالي غيبالالة

ال صوم متى كاةوا قع ععوا على الوج الصحي .

المادة الخامسة والثالثون بعد المائة ( : ) 541
يع الالع ال بي الالر محضال ال الر بمهمتال ال يشال التمل عل الالى بي الالان أعمالال ال بالتةص الاليل وعل الالى بي الالان حض الالور ال ص الالوم وأقال الوالهم
وملحوظاتهم وأقوال األش ا

ال ين اقتضت الحاجة سماع أقوالهم موقعال علي مةهم .ويشالةع ال بيالر محضالره

بتقرير موقع مة يضمة ةتيجة أعمال ورأي واألوج التي يستةع إليها قي تبرير هال ا الالرأل وا ا تعالعع ال بالراء
ير واحعال ي كرون قي رأل كل واحع مةهم وأسباب .
وا تلةوا قعليهم أن يقعموا تقر ال
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المادة السادسة والثالثون بعد المائة ( : ) 546
على ال بير أن يوعع لعص إعارك المحكمة تقريره وما يلحق ب من محاضر األعمالال ومالا ساللم إليال مالن أوراق
وعلي أن يبلط ال صوم به ا اإليعاع مل أربع وعشرين ساعة تالية لحصول اإليعاع و لك بكتا

مسجل.

المادة السابعة والثالثون بعد المائة ( : ) 547
للمحكمة أن تومر باستععاء ال بير قي جلسالة تحالالععها لمةاقشالة تقريالره إن رأت حاجالة إلالى لالك ولهالا أن تعيالع
إلي تقريره ليتعارك ما تبين لهالا مالن وجالوه ال طالو أو الالةق

أكقر.

قالي عملال ولهالا أن تعهالع بال لك إلالى بيالر آ الر أو

المادة الثامنة والثالثون بعد المائة ( : ) 548
رأل ال بير ال يقيع المحكمة ولكةها تستوة

ب .

المادة التاسعة والثالثون بعد المائة ( : ) 549
الكتابة التي يكالون بهالا اإلقبالات إمالا أن تالعون قالي ورقالة رسالمية أو قالي ورقالة عاعيالة .والورقالة الرسالمية هالي التالي
مكلالالغ ب عمالة عامالالة مالا تالالم علالى يعيال أو مالا تلقالالاه مالن ول الشالالون و لالالك

يقبالت قيهالالا موظالغ عالالام أو شال

طبقال لألوضاع الةظامية وقي حعوع سلطت وا تصاص .

أما الورقة العاعية قهي التي يكون عليها توقيع َم ْن صعرت مة أو تم أو بصمت .

المادة األربعون بعد المائة ( : ) 531
للمحكم الالة أن تق الالعر م الالا يترتال ال

عل الالى الكش الالط والمح الالو والتحش الالية وغي الالر ل الالك م الالن العي الالو الماعي الالة ق الالي الورق الالة

من إسقاط قيمتها قي اإلقبات .

وا ا كاة الالت ص الالحة الورق الالة مح الالل ش الالك ق الالي ةظ الالر المحكم الالة ج الالا له الالا أن تس الالول الموظ الالغ الال ال ل ص الالعرت مةال ال
أو الش

ال ل حررها ليبعل ما يوض حقيقة األمر قيها.

المادة الحادية واألربعون بعد المائة ( : ) 535
كور قيهالالا م الا ي الالالغ أحكالالام الش الريعة
ال يقبالالل الطعالالن قالالي األوراق الرسالالمية إال باععالالاء الت ويالالر مالالا لالالم يكالالن مال ال

اإلسممية.

المادة الثانية واألربعون بعد المائة ( : ) 532
إ ا أةكالالر مالالن ةس ال

إلي ال مضالالمون مالالا قالالي الورقالالة ط ال أو توقيع ال أو بصالالمت أو تم ال أو أةكالالر لالالك لة ال

أو ةائبال وكاةالت الورقالالة مةتجالة قالالي الةال اع ولالم تكالالغ وقالائع الالالععوص ومسالتةعاتها القتةالاع المحكمالالة بمالعص صالالحة
ال ط أو التوقيع أو البصمة أو ال تم قللمحكمة إجالراء المقارةالة تحالت إشالراقها بوسالاطة بيالر أو أكقالر تسالميهم
قي قرار المقارةة.
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المادة الثالثة واألربعون بعد المائة ( : ) 534
تكون مقارةة ال ط أو التوقيع أو البصمة أو ال تم ال ل حصل إةكاره علالى مالا هالو قابالت مالن الط مالن ةسالبت
إلي الورقة أو توقيع أو بصمت أو تم .

المادة الرابعة واألربعون بعد المائة ( : ) 533
ويحالرر محضالر قالي الضالبط
يج أن يوقع القاضي والكات على الورقة  -محل الة اع  -بما يةيع االطمع ُ
تبين قي حالة الورقة وأوصاقها بياةال كاقيال ويوقع علي القاضي والكات وال صوم.

المادة الخامسة واألربعون بعد المائة ( : ) 531
عل الالى ال ص الالوم أن يحض الالروا ق الالي الموع الالع الال ال ل يعيةال ال القاض الالي لتق الالعيم م الالا ل الالعيهم م الالن أوراق المقارةالالة وا تي الالار
ما يصالل مةهالا لال لك .قالإن ت لالغ ال صالم المكلالغ باإلقبالات بغيالر عال ر جالا الحكالم بسالقوط حقال قالي اإلقبالات
بالورقة محل الة اع وا ا ت لغ صم جا اعتبار األوراق المقعمة للمقارةة صالحة لها.

المادة السادسة واألربعون بعد المائة ( : ) 536
يضع القاضي والكات

توقيعاتهما على أوراق المقارةة قبل الشروع قيها وي كر لك قي المحضر.

المادة السابعة واألربعون بعد المائة ( : ) 537
إ ا كان أصل الورقة الرسمية موجوعال قإن الصورك التالي ةقلالت مةهالا طيالال أو تصالوي الر وصالعرت مالن موظالغ
عام قي حعوع ا تصاص  -صالعق علالى مطابقتهالا ألصاللها  -تكالون لهالا قالوك الورقالة الرسالمية األصاللية بالقالعر

ال ل يقرر قي بمطابقت الصورك لألصل .وتعع الصالورك المصالعقة مطابقالة لألصالل مالا لالم يةالا ع قالي لالك أحالع
ال صوم وقي ه ه الحالة تراجع الصورك على األصالل وكالل صالورك غيالر مصالعقة بمالا يةيالع مطابقتهالا ألصاللها

ال تصل لمحتجاج.

المادة الثامنة واألربعون بعد المائة ( : ) 538
يجو لمن بيعه ورقالة عاعيالة أن ي اصالم مالن تتضالمن هال ه الورقالة حقالال عليال ليقالر بهالا ولالو كالان االلتال ام الالوارع
قيها غير مستحق األعاء وقت اال تصالام ويكالون لالك بصالحيةة وققالال ل جالراءات المعتالاعك لرقالع الالععوص .قالإ ا

حضر المععى علي قوقر قعلى المحكمة أن تقبت إق ارره وان أةكالر قتالومر المحكمالة بتحقيقهالا وققالال ل جالراءات

السالغ كرها.

المادة التاسعة واألربعون بعد المائة ( : ) 539
يجو للمحكمة  -من تلقاء ةةسها أو بةاء على طل
 -5جلال

أحع ال صوم عةع االقتضاء  -أن تومر بما يوتي:

مسالالتةعات أو أوراق مالالن األجه ال ك الحكوميالالة قالالي المملكالالة أو صالالور مصالالعقة مةهالالا بمالالا يةيالالع مطابقتهالالا

ألصلها إ ا تع ر لك على ال صم  ,ويبين للمحكمة محتوص تلك المستةعات إن أمكن ووج اةتةاع بها .

 -2إع ال الالال الغي ال الالر إلل امال ال ال بتق ال الالعيم مس ال الالتةعات أو أوراق تح ال الالت ي ال الالعه وللمحكم ال الالة أن ت ال الالرقض ل ال الالك إ ا ك ال الالان
لمن أحر ها مصلحة مشروعة قي االمتةاع عن عرضها .
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المادة الخمسون بعد المائة ( : ) 511
يجو االععاء بالالت وير  -قالي أل حالالة تكالون عليهالا الالععوص  -باسالتععاء يقالعم إلالى إعارك المحكمالة تحالعع قيال
كالالل مواضالالع الت ويالالر المالالععى ب ال واج الراءات التحقيالالق التالالي يطل ال
طل ال

إقبات ال بهالالا ويجالالو للمالالععى علي ال بالالالت وير

وقالالغ سالالير التحقيالالق قي ال  -قالالي أل حالالال كالالان عليهالالا  -بة ول ال عالالن التمسالالك بالورقالالة المطعالالون قيهالالا

وللمحكمة قي ه ه الحال أن تومر بضبط الورقة أو حةظها إ ا طل

مععي الت وير لك لمصلحة مشروعة.

المادة الحادية والخمسون بعد المائة ( : ) 515
على مععي الت وير أن يسلم إلى إعارك المحكمة الورقة المطعون قيها إن كاةت تحت يالعه أو صالورتها المبلغالة
إلي ال

وان كاة الالت الورق الالة تح الالت ي الالع ال ص الالم قللقاض الالي بع الالع اطمعال ال عل الالى االس الالتععاء أن يكلةال ال ق الالو الر بتس الالليمها

إلالالى إعارك المحكمالالة قالالإ ا امتةالالع ال صالالم عالالن تسالالليم الورقالالة وتع ال ر علالالى المحكمالالة العق الور عليهالالا ُعالالعت غيالالر
موجوعك وال يمةع لك من ات ا أل إجراء قي شوةها إن أمكن قيما بعع.

المادة الثانية والخمسون بعد المائة ( : ) 512
إ ا كالالان االععالالاء بالالالت وير مةتج الال قالالي الة ال اع ولالالم تالالغ وقالالائع الالالععوص ومسالالتةعاتها القتةالالاع المحكمالالة بصالالحة
الورقة أو ت ويرها ورأت أن إجراء التحقيق ال ل طلب الطاعن قي تقريره مةتجو أمرت بالتحقيق.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة ( : ) 514
إ ا قبالالت ت ويالالر الورقالالة قعلالالى المحكمالالة أن ترسالاللها مالالع صالالور المحاضالالر المتعلقالالة بهالالا إلالالى الجهالالة الم تصالالة
الت ا اإلجراءات الج ائية الم مة.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة ( : ) 513

ع أمامها بالت وير  -أن تحكم باستبعاع أل ورقة إ ا ظهالر لهالا مالن حالتهالا أو مالن
يجو للمحكمة  -ولو لم ُي َّع َ
ظالالروغ الالالععوص أةهالالا م ال ورك أو مشالالتب قيهالالا .وللمحكمالالة ك ال لك عالالعم األ ال بالورقالالة التالالي تشالالتب قالالي صالالحتها
وقي ه ه األحوال يج

على المحكمة أن تبين قي حكمها الظروغ والقرائن التي استباةت مةها لك.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة ( : ) 511
يجالالو لمالالن ي شالالى االحتجالالاج علي ال بورقالالة م ال ورك أن ي اصالالم مالالن بيالالعه ه ال ه الورقالالة ومالالن يسالالتةيع مةهالالا لسالالماع
الحكم بت ويرهالا .ويكالون لالك بصالحيةة وققالال ل جالراءات المعتالاعك لرقالع الالععوص وت ارعالي المحكمالة قالي تحقيالق
ه ه الععوص القواعع واإلجراءات السالغ كرها.

المادة السادسة والخمسون بعد المائة ( : ) 516
يجالالو للقاضالالي أن يسالالتةتج قريةالالة أو أكقالالر مالالن وقالالائع الالالععوص أو مةاقشالالة ال صالالوم أو الشالالهوع لتكالالون مسالالتةعال
كون بهما معال اقتةاع بقبوت الحق إلصعار الحكم.
لحكم أو ليكمل بها عليمل ةاقصال قبت لعي ُلي ل
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المادة السابعة والخمسون بعد المائة ( : ) 517
لكل من ال صوم أن يقبت ما ي الغ القريةة التي استةتجها القاضي وحيةئ تةقع القريةة قيمتها قي اإلقبات.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة ( : ) 518
حيا ك المةقول قريةة بسيطة على ملكية الحائ ل عةع المةا عة قي الملكية ويجو لل صم إقبات العك

.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة ( : ) 519
مت الالى تم الالت المراقع الالة ق الالي ال الالععوص قض الالت المحكم الالة قيه الالا ق الالو الر أو أجلال الت إص الالعار الحك الالم إل الالى جلس الالة أ الالرص
تحععها مع إقهام ال صوم بقةل با

المراقعة وموعع الةطق بالحكم.

المادة الستون بعد المائة ( : ) 561
إ ا تععع القضاك قتكون المعاولة قي األحكالام سالرية وباسالتقةاء مالا ورع قالي المالاعك (القاةيالة والسالتين بعالع المائالة)
من ه ا الةظام ال يجو أن يشترك قي المعاولة غير القضاك ال ين سمعوا المراقعة.

المادة الحادية والستون بعد المائة ( : ) 565
ال يجالو للمحكمالة أقةالاء المعاولة أن تسمع توضيحات من أحع ال صوم إال بحضور ال صم اآل ر.

المادة الثانية والستون بعد المائة ( : ) 562
إ ا ةظالر القضية ععع من القضالاك قيصالعر الحكالم باإلجمالاع أو بوغلبيالة اآلراء وعلالى األقليالة أن تسالجل رأيهالا
أوالل قي ضبط القضية وعلى األكقرية أن توض وجهة ةظرها قي الرع على رأل األقليالة قالي الضالبط قالإن لالم
تتواقر األغلبية أو تشعبت اآلراء إلى أكقر من رأيين قيكلغ رئي

حتالالى تحصالالل األغلبيالالة قالالي الحكالالم قالالإن تعال ر لالالك قيكلالالغ رئالالي

المحكمالة أحالع قضالاتها لتالرجي أحالع اآلراء

المجل ال

األعلالالى للقضالالاء أحالالع القضالالاك لهال ا

الشون.

المادة الثالثة والستون بعد المائة ( : ) 564
بع الالع قة الالل ب الالا
باألسبا

المراقع الالة واالةته الالاء إل الالى الحك الالم ق الالي القض الالية يج ال

ت الالعوين الحك الالم ق الالي ض الالبط المراقع الالة مس الالبوقال

التي ُبة َي عليها قم يوقع علي القاضي أو القضاك ال ين اشتركوا قي ةظر القضية .
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المادة الرابعة والستون بعد المائة ( : ) 563
يةطالالق بالالالحكم قالالي جلسالالة علةيالالة بالالتموك مةطوقال أو بالالتموك مةطوقال مالالع أسالالباب  ,ويجال

أن يكالالون القضالالاك الال ين

اشتركوا قي المعاولة حاضرين تموك الحكم قإ ا حصل ألحعهم ماةع جا تغيبال إ ا كالان قالع وقالع علالى الحكالم

المعون قي الضبط.

المادة الخامسة والستون بعد المائة ( : ) 561
يج علالى المحكمالة  -بعالع الةطالق بالالحكم  -إقهالام ال صالوم بطالرق االعتالراض المقالررك ومواعيالعها .كمالا يجال

عليهالالا إقهالالام األوليالالاء واألوصالالياء والةظالالار وممقلالالي األجه ال ك الحكوميالالة وةحالالوهم  -إن صالالعر الحكالالم قالالي غيالالر

مصلحة من يةوبالون عةال أو بوقالل ممالا طلبالوا  -بالون الحكالم واجال

إلى محكمة االستئةاغ.

االسالتئةاغ أو التالعقيق وأةهالا سالترقع القضالية

المادة السادسة والستون بعد المائة ( : ) 566
 -5تصالالعر المحكمالالة الالمل مالالعك ال تتجالالاو عش الرين يوم الال مالالن تالالاريخ الةطالالق بالالالحكم صالالكال حاوي الال ل مصالالة
الالالععوص ,والج الوا  ,والالالعقوع الصالالحيحة ,وشالالهاعك الشالالهوع بلةظهالالا وت كيتهالالا ,وتحليالالغ األيمالالان ,وأسالالماء القضالالاك

الال ين اشالالتركوا قالالي الحكالالم ,وأسالالماء ال صالالوم ,ووكمئهالالم ,وأسالالماء الشالالهوع ,واسالالم المحكمالالة التالالي ةظالالرت الالالععوص

أمامهالالا ,وعالالعع ضالالبط الالالععوص ,وتالالاريخ ضالالبطها ,وأسالالبا

الحكالالم وةص ال  ,وتالالاريخ الةطالالق ب ال  ,مالالع ح ال غ الحشالالو

والجم الالل المك الالررك الت الالي ال ت الالوقير له الالا ق الالي الحك الالم ق الالم يوق الالع عليال ال وي تمال ال القاض الالي أو القض الالاك الال ال ين اش الالتركوا

قي الحكم.

 -2كل حكم يج

أن يسجل قي سجل األحكام ,ما لم يقرر المجل

 -4يكون تسليم صورك صك الحكم قي معك ال تتجاو ما هو مةصو

األعلى للقضاء مغ لك.
علي قي الةقرك ( )1من ه ه الماعك.

المادة السابعة والستون بعد المائة ( : ) 567
إ ا اةته الالت واليال الالة القال الالاضي بالةس الالبة إل الالى قضيال الالة م الالا قب الالل الةط الالق ب الالالحكم قيه الالا قل لةال ال االس الالتمرار ق الالي ةظره الالا
مالالن الحالالع ال ال ل اةتهالالت إلي ال إجراءاتهالالا لالالعص سالاللة بعالالع تالالموك مالالا تالالم ضالالبط سالالابقال علالالى ال صالالوم قالالإن كاةالالت

موقعة بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المتراقعين والشهوع قيعتمعها وان كان ما تم ضالبط غيالر موقالع
من المتراقعين أو أحعهم أو القاضي ولم يصعق المتراقعون علي قإن المراقعة تعاع من جعيع.

المادة الثامنة والستون بعد المائة ( : ) 568
 -5يجال ال

أن ي الالتم ص الالك الحك الالم  -الال ال ل يك الالون التةةيال ال بموجبال ال  -ب الالاتم المحكم الالة بع الالع أن يال ال يل بالص الاليغة

التةةي يالة التاليالة ( :يطلال

مالن جميالالع الالو ارات واألجهال ك الحكوميالة األ الرص العمالالل علالى تةةيال هال ا الحكالالم

بجميع الوسائل الةظامية المتبعة ولو أعص إلى استعمال القوك الجبرية عن طريق الشرطة).
 -2ال يسلم صك الحكم إال إلى ال صم ال ل ل مصلحة قي تةةي ه ومع لك يجو ت ويالع كالل ل مصاللحة
بةس ة من صك الحكم مجرعك من الصيغة التةةي ية.
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المادة التاسعة والستون بعد المائة ( : ) 569
يجال

أن يكالالون الحكالالم مشالالموالل بالتةةي ال المعجالالل ,بكةالالالة أو بالالعوةها حس ال

اآلتية :

تقالالعير القاضالالي و لالالك قالالي األح الوال

أ  -األحكام الصاعرك قي األمور المستعجلة .
 إ ا ك ال ال ال ال الالان الحك ال ال ال ال الالم ص ال ال ال ال الالاع الر بتقري ال ال ال ال الالر ةةق ال ال ال ال الالة أو أجال ال ال ال ال الرك رض ال ال ال ال الالاع أو س ال ال ال ال الالكن أو رمي ال ال ال ال الالة ص ال ال ال ال الالغيرأو تسليم إلى حاضة

أو امرأك إلى محرمها أو تةريق بين وجين .

ج  -إ ا كان الحكم صاع الر بوعاء أجرك اعم أو صاةع أو عامل أو مرضع أو حاضن.

المادة السبعون بعد المائة ( : ) 571
يجو للمحكمة المرقوع إليها االعتالراض  -متالى رأت أن أسالبا

االعتالراض علالى الحكالم قالع تقضالي بةقضال -

أن تومر بوقغ التةةي المعجل إ ا كان ي شى مة وقوع ضرر جسيم.

المادة الحادية والسبعون بعد المائة ( : ) 575
أحالالع ال صالالوم أو مالالن تلقالالاء ةةسالالها  -تصالالحي مالالا قالالع يقالالع

الاء علالالى طل ال
تتالالولى المحكمالالة  -بق الرار تصالالعره بةال ل
ويج الالرص هال ال ا التص الالحي عل الالى ةسال ال ة الحك الالم
ق الالي ص الالك الحك الالم م الالن أ ط الالاء ماعي الالة بحت الالة كتابي الالة أو حس الالابيةُ .
األصلية ويوقع قاضي (أو قضاك) المحكمة التي أصعرت  ,بعع تعوين القرار قي ضبط القضية.

المادة الثانية والسبعون بعد المائة ( : ) 572

إ ا رقضت المحكمة التصحي قيكون االعتراض على لك مع االعتراض على الحكالم ةةسال  .أمالا القالرار الال ل
يصعر بالتصحي قيجو االعتراض علي على استقمل بطرق االعتراض الجائ ك.

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة ( : ) 574
إ ا وقالالع قالالي مةطالالوق الحكالالم غمالالوض أو لالالب

جالالا لل صالالوم أن يطلب الوا مالالن المحكمالالة التالالي أصالالعرت تةسالاليره

ويكون لك بصحيةة وققال ل جراءات المعتاعك لرقع الععوص.

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة ( : ) 573
يالالعون الحكالالم الصالالاعر بالتةسالالير علالالى ةس ال ة الحكالالم األصالاللية ويوقعهالالا وي تمهالالا قاضالالي (أو قضالالاك) المحكمالالة
الت الالي أصال الالعرت الحكال الالم .ويعال الالع التةسال الالير متمم ال الال للحكال الالم األص الاللي ويسال الالرل علي ال ال مال الالا يسال الالرل علال الالى هال ال ا الحكالالالم
من القواعع ال اصة بطرق االعتراض.

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة ( : ) 571
إ ا أغةلت المحكمة الحكم قي بعض الطلبات الموضوعية الم كورك قلصاح

أن تكلغ صم بالحضور أمامها وققال ل جراءات المعتاعك لةظر ه ا الطل
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الشون أن يطل
والحكم قي .

مالن المحكمالة

المادة السادسة والسبعون بعد المائة ( : ) 576
طرق االعتراض على األحكام هي االستئةاغ والةقض والتما

إعاعك الةظر.

المادة السابعة والسبعون بعد المائة ( : ) 577
أو مالالن لالالم يقالالض ل ال بكالالل طلبات ال

ال يجالالو أن يعتالالرض علالالى الحكالالم إال المحكالالوم علي ال

مالالا لالالم يالالة

الةظالالام

على غير لك.

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة ( : ) 578
 -5ال يجالالو االعت الراض علالالى األحكالالام التالالي تصالالعر قبالالل الةصالالل قالالي الالالععوص وال تةتهالالي بهالالا ال صالالومة كلهالالا

أو بعضالالها إال مالالع االعت الراض علالالى الحكالالم الصالالاعر قالالي الموضالالوع ويجالالو االعت الراض علالالى الحكالالم الصالالاعر
بوقالالغ الالالععوص وعلالالى األحكالالام الوقتيالالة والمسالالتعجلة واألحكالالام القابلالالة للتةةي ال الجبالالرل واألحكالالام الصالالاعرك بعالالعم

اال تصا

قبل الحكم قي الموضوع.

 -2ال يترت ال ال ال

علال ال الالى االعت ال ال الراض علال ال الالى األحكال ال الالام الوقتيال ال الالة والمسال ال الالتعجلة واألحكال ال الالام القابلال ال الالة للتةةي ال ال ال الجبال ال الالرل

وقغ تةةي ها.

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة ( : ) 579
 -5يبالالعأ موعالالع االعتالراض علالالى الحكالالم مالالن تالالاريخ تسالالليم صالالورك صالالك الحكالالم إلالالى المحكالالوم عليال وأ ال توقيعال

قالي الضالبط أو مالن التالاريخ المحالعع لتسالاللمها إن لالم يحضالر قالإن لالم يحضالالر لتساللم صالورك صالك الحكالم قتالالوعع

قي ملغ الععوص قي التاريخ ةةس مع إقبات لك قي الضبط ويعع اإليعاع ال ل يالتم وققالال لال لك بعايالة للموعالع

المقالالرر لمعت الراض علالالى الحكالالم .ويبالالعأ موعالالع االعت الراض علالالى الحكالالم الغيالالابي أو الحكالالم الصالالاعر تالالعقيقال أمالالام

المحكمة العليا من تاريخ تبليغ إلى الش

المحكوم علي أو وكيل .

 -2إ ا كان المحكوم علي سجيةال أو موقوقال قعلى الجهة المسمولة عةال إحضالاره للمحكمالة لتساللم صالورك صالك
الحكم مل المعك المحععك لتسلمها وك لك إحضاره لتقعيم اعتراض قي المعك المحععك لتقعيم االعتراض.

المادة الثمانون بعد المائة ( : ) 581
يقالالغ س الريان مالالعك االعت الراض بمالالوت المعتالالرض أو بةقالالع أهليت ال للتقاضالالي أو ب ال وال صالالةة مالالن كالالان يباشالالر
ال صومة عة  .ويستمر الوقغ حتى إبمغ الحكم إلى الورقة أو َم ْن يمقلهم أو ي ول العارض.
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المادة الحادية والثمانون بعد المائة ( : ) 585
إ ا اعت الالرض عل الالى الحك الالم لم الةتال ال اال تص الالا
على بح

اال تصا

.

عل الالى المحكم الالة الت الالي تةظ الالر االعتال الراض أن تقتص الالر

وجال ال

المادة الثانية والثمانون بعد المائة ( : ) 582
يترت ال

علالالى ةقالالض الحكالالم إلغالالاء جميالالع الق ال اررات واإلج الراءات المحقالالة للحكالالم المةقالالوض متالالى كالالان لالالك الحكالالم

أساسال لها.

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة ( : ) 584
إ ا كان الحكم لم يةقض إال قي ج ء مة

بقي ةاق ال قي أج ائ األ رص ما لم تكن التج ئة غير ممكةة.

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة ( : ) 583
تسرل على محاكم االستئةاغ والمحكمة العليا القواعع واإلجالراءات المقالررك أمالام محالاكم العرجالة األولالى مالا لالم
ه ا الةظام على غير لك.

ية

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة ( : ) 581
 -5جميع األحكام الصاعرك من محاكم العرجة األولى قابلة لمستئةاغ ,باستقةاء األحكام قي الالععاوص اليساليرك
التي يحععها المجل

 -2يحعع المجل

األعلى للقضاء.

األعلى للقضاء األحكام التي يكتةى بتعقيقها من محكمة االستئةاغ.

 -4للمحكالالوم علي ال بحكالالم قابالالل لمسالالتئةاغ أن يطل ال
بطل

 -الالمل المالالعك المقالالررك ةظام الال لمعت الراض  -االكتةالالاء

التعقيق من محكمة االستئةاغ عون التراقع أمامها ما لم يطل

األحوال يجو لمحكمة االستئةاغ ةظر الععوص مراقعة إ ا رأت لك.

الطرغ اآل ر االسالتئةاغ .وقالي جميالع

 -3إ ا ك الالان المحك الالوم عليال ال ة الالاظر وق الالغ أو وص الاليال أو وليال الال أو ممق الالل جه الالة حكومي الالة وةح الالوه ول الالم يطلال ال
االسالالتئةاغ أو طل ال

االسالالتئةاغ أو التالالعقيق ولالالم يقالالعم م ال كرك االعت الراض الالمل المالالعك المقالالررك ةظام الال أو كالالان

المحكالالوم عليال غائبالال وتعال ر تبليغال بالالالحكم و قعلالالى المحكمالالة أن ترقالالع الحكالالم إلالالى محكمالالة االسالالتئةاغ لتعقيقال
مهما كان موضوع الحكم ,وال يشمل لك ما يوتي :

أ  -القرار الصاعر على الهيئة العامة للوالية على أموال القاصالرين ومالن قالي حكمهالم مالن المحكمالة الم تصالة
مةة ال لحكم ةهائي سابق .

 -الحكالالم الصالالاعر قالالي شالالون مبلالالط أوعع ال أحالالع األش ال ا

للموعع أو َم ْن يمقل

لمصالاللحة ش ال

آ الالر أو ورقت ال

معارضة قي لك.

المادة السادسة والثمانون بعد المائة ( : ) 586
ال تقبل الطلبات الجعيعك قي االستئةاغ وتحكم المحكمة من تلقاء ةةسها بععم قبولها.
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مالالا لالالم يكالالن

المادة السابعة والثمانون بعد المائة ( : ) 587
مالالعك االعتالراض بطلال

االسالالتئةاغ أو التالالعقيق قمقالالون يومالال ويسالالتقةى مالالن لالالك األحكالالام الصالالاعرك قالالي المسالالائل

المسالالتعجلة قتكالالون عش الرك أيالالام .قالالإ ا لالالم يقالالعم المعتالالرض اعت ارض ال

الالمل هالالاتين المالالعتين سالالقط حق ال قالالي طل ال

االس الالتئةاغ أو الت الالعقيق وعل الالى ال الالعائرك الم تص الالة ت الالعوين محض الالر بس الالقوط ح الالق المعت الالرض عة الالع اةته الالاء م الالعك
االعتراض قي ضبط القضية والتهميش على صك الحكم وسجل بون الحكم قالع اكتسال

اإل مل بحكم الةقرك ( )3من الماعك (ال امسة والقماةين بعع المائة) من ه ا الةظام.

القطعيالة و لالك عون

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة ( : ) 588
 -5يحصل االعتراض بطل

االسالتئةاغ أو التالعقيق ,بمال كرك تالوعع لالعص إعارك المحكمالة التالي أصالعرت الحكالم,

مشالالتملة علالالى بيالالان الحكالالم المعتالالرض علي ال  ,ورقم ال  ,وتاري ال  ,واألسالالبا

وطلبات المعترض ,وتوقيع  ,وتاريخ إيعاع م كرك االعتراض.
 -2تقيع إعارك المحكمة م كرك االعتالراض قالي يالوم إيالعاعها قالي السالجل ال الا
التي أصعرت الحكم.

الي عليهالالا االعت الراض,
التالالي ُبةال َ

بال لك وتحالال قالو الر إلالى الالعائرك

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة ( : ) 589
بعالالع اطالالمع الالالعائرك التالالي أصالالعرت الحكالالم المعتالالرض علي ال علالالى م ال كرك االعت الراض يجالالو لهالالا أن تعيالالع الةظالالر

قي الحكم من ةاحية الوجوه التي ُبةي عليها االعتراض من غير مراقعة ,مالا لالم يظهالر مق ا
التض لهالا .وعليهالا أن
َ
تمكالالع حكمهالالا أو تع لعلال ال حس ال مالالا يظهالالر لهالالا ,قالالإ ا أكالالعت حكمهالالا رقعت ال مالالع صالالورك ضالالبط القضالالية وم ال كرك

االعتراض وجميع األوراق إلى محكمة االستئةاغ .أما إن َّ
ععلت قيبلالط الحكالم المع َّالعل لل صالوم وتسالرل عليال

قي ه ه الحالة اإلجراءات المعتاعك.

المادة التسعون بعد المائة ( : ) 591
 -5تحعع محكمة االستئةاغ جلسة للةظر قالي طلال
قالالإن لالالم يحضالالر المسالالتوةغ أو مالالن طلال

االسالتئةاغ أو طلال

التالعقيق إ ا رأت الةظالر قيال مراقعالة

التالالعقيق بعالالع إبمغال بموعالالع الجلسالالة ومضالالى سالالتون يومالال ولالالم يطل ال

السال الالير قال الالي الال الالععوص أو لال الالم يحضال الالر بعال الالع السال الالير قيهال الالا و قال الالتحكم المحكمال الالة مال الالن تلقال الالاء ةةسال الالها بس ال القوط حق ال ال

قالالي االسالالتئةاغ أو التالالعقيق و لالالك عون اإل الالمل بحكالالم الةقالرك ( )3مالالن المالالاعك (ال امسالالة والقمالالاةين بعالالع المائالالة)
من ه ا الةظام.
 -2تةظالر محكمالة االسالتئةاغ قالي طلال

االسالتئةاغ أو طلال

التالعقيق ,اسالتةاعال إلالى مالا قالي الملالغ مالالن األوراق

وما يقعم ال صالوم إليهالا مالن عقالوع أو بيةالات جعيالعك لتوييالع أسالبا

سالالماع أق الوال ال صالالوم قالالي طل ال

االسالالتئةاغ أو طل ال

اعت ارضالهم المقالعم قالي المال كرك .وتحكالم بعالع

التالالعقيق  -إ ا رأت الةظالالر قي ال مراقعالالة  -بتوييالالع الحكالالم

أو ةقض كليال أو ج ئيال وتحكم قيما ُةقض.
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المادة الحادية والتسعون بعد المائة ( : ) 595
إ ا وجالالعت محكمالالة االسالالتئةاغ أن مةطالالوق الحكالالم قالالي القضالالايا التالالي يالالتم تالالعقيقها عون مراقعالالة مواقق الال مالالن حي ال
ةتيجت ال ألصالالول الشالالرعية و أيعت ال

مالالع التوجي ال بمالالا ق الع يكالالون لهالالا مالالن ملحوظالالات ال تقتضالالي ةقالالض الحكالالم

وا ا ةقضت الحكم كليا أو ج ئيا و قعليها أن تحكم قيما ةقض بعع سماع أقوال ال صوم.

المادة الثانية والتسعون بعد المائة ( : ) 592
إ ا حكمت محكمة االسالتئةاغ بإلغالاء حكالم محكمالة العرجالة األولالى الصالاعر بعالعم اال تصالا
قرعي ترت

علي مةع السير قي الععوص وج

أو بقبالول عقالع

عليهالا أن تعيالع القضالية إلالى المحكمالة التالي أصالعرت الحكالم و

للةظر قي موضوعها .

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة ( : ) 594
للمحكوم علي االعتراض بطل

الةقض أمام المحكمة العليالا علالى األحكالام والقال اررات التالي تصالعرها أو تميالعها

محاكم االستئةاغ متى كان محل االعتراض على الحكم ما يلي :

 -1م الةة أحكام الشريعة اإلسممية وما يصعره ولي األمر من أةظمة ال تتعارض معها.
 -2صعور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيمل سليمال طبقال لما ُة
 -1صعور الحكم من محكمة أو عائرك غير م تصة.

علي ةظامال .

 -3ال طو قي تكييغ الواقعة أو وصةها وصةال غير سليم .

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة ( : ) 593
مالالعك االعت الراض بطل ال

الالالةقض قمقالالون يوم الال ,ويسالالتقةى مالالن لالالك األحكالالام الصالالاعرك قالالي المسالالائل المسالالتعجلة

قتكالالون مسالالة عشالالر يوم الال .قالالإ ا لالالم يالالوعع المعتالالرض اعت ارض ال

الةقض.

الالمل هالالاتين المالالعتين سالالقط حق ال قالالي طل ال

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة ( : ) 591
 -1يحصالالل االعتال الراض بطل ال
أو أيعت ال  .ويج ال

ال الالةقض ,بمال ال كرك ت الالوعع لالالعص إعارك محكم الالة االس الالتئةاغ الت الالي أص الالعرت الحكالالم

أن تشالالتمل م ال كرك االعت الراض علالالى البياةالالات المتعلقالالة بوسالالماء ال صالالوم ,وعة الوان كالالل مالالةهم,

وبيالالان الحكالالم المعتالالرض علي ال  ,ورقم ال  ,وتاري ال  ,واألسالالبا

وتوقيع  ,وتاريخ إيعاع م كرك االعتراض.

الي عليهالالا االعت الراض ,وطلبالالات المعتالالرض,
التالالي ُبةال َ

 -2تقيع إعارك محكمة االسالتئةاغ مال كرك االعتال ارض قالي يالوم إيالعاعها قالي السالجل ال الا

بال لك وترقعهالا مالع

صورك ضبط القضية وجميع األوراق إلى المحكمة العليا المل مالعك ال ت يالع علالى قمقالة أيالام مالن تالاريخ اةتهالاء
معك االعتراض .
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المادة السادسة والتسعون بعد المائة ( : ) 596
ال يترت ال

علالالى االعت الراض لالالعص المحكمالالة العليالالا وقالالغ تةةي ال الحكالالم مالالا لالالم يالالة

الةظالالام علالالى الالمغ لالالك

وللمحكمالالة أن تالالومر بوقالالغ تةةي ال الحكالالم ممقت الا إ ا طُل ال لالالك قالالي م ال كرك االعت الراض وكالالان ُي شالالى مالالن التةةي ال
وقالالوع ضالالرر جسالاليم يتع ال ر تعارك ال ولهالالا عة الالعما تالالومر بوق الالغ التةةي ال أن توجال تق الالعيم ض الالمان أو كةيالالل غ الالارم
مليء أو تومر بما تراه كةيم بحةظ حق المعترض علي .

المادة السابعة والتسعون بعد المائة ( : ) 597
تةظالالر المحكمالالة العليالالا الشالالروط الشالالكلية قالالي االعت الراض ,المتعلقالالة بالبياةالالات المةصالالو

عليهالالا قالالي الةق الرك ()1

من الماعك (ال امسة والتسالعين بعالع المائالة) مالن هال ا الةظالام ومالا إ ا كالان صالاع الر ممالن لال حالق طلال
قم تقالرر قبالول االعتالراض أو عالعم قبولال شالكمل  .قالإ ا كالان االعتالراض غيالر مقبالول مالن حيال

الالةقض

الشالكل ,قتصالعر

ق ار الر مستقمل ب لك .

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة ( : ) 598
إ ا قبل الالت المحكم الالة العلي الالا االعتال الراض ش الالكمل ,قتةص الالل ق الالي موض الالوع االعتال الراض اس الالتةاعال إل الالى م الالا ق الالي المل الالغ
الي عليهالا االعتالراض أيالعت الحكالم
من األوراق عون أن تتةاول وقائع القضية .قإن لم تقتةالع باألسالبا التالي ُبة َ
واال ةقض الالت الحكال الالم كل ال ال أو بعض ال ال  -بحسال ال الحال الالال  -مال الالع كال الالر المس الالتةع وتعيال الالع القضال الالية إلال الالى المحكمالالالة
التالالي أصالالعرت الحكالالم لالالتحكم قيهالالا مالالن جعيالالع مالالن غيالالر مالالن ةظرهالالا .قالالإن كالالان الالالةقض للم الرك القاةيالالة  -وكالالان

الموضوع بحالت صالحال للحكم  -وج

عليها أن تحكم قي الموضوع ويكون حكمها ةهائيال.

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة ( : ) 599
ال يجو التمسك أمام المحكمالة العليالا بسالب
العام و قتو

ب المحكمة من تلقاء ةةسها.

لالم يالرع قالي مال كرك االعتالراض مالا لالم يكالن السالب

متعلقالال بالةظالام

المادة المائتين ( : ) 211
ألل من ال صوم أن يلتم
 -1يحق ٍّ

إعاعك الةظر قي األحكام الةهائية قي األحوال اآلتية:

الي علالالى شالالهاعك قضالالي  -مالالن
الي علالالى أوراق ظهالالر بعالالع الحكالالم ت ويرهالالا أو ُبةال َ
أ  -إ ا كالالان الحكالالم قالالع ُبةال َ
الجهة الم تصة بعع الحكم  -بوةها شهاعك ور.
 -إ ا حصالالل الملالالتم

بعالالع الحكالالم علالالى أوراق قاطعالالة قالالي الالالععوص كالالان قالالع تع ال ر علي ال إب ار هالالا قبالالل

الحكم.

ج  -إ ا وقع من ال صم غش من شوة التوقير قي الحكم.
ع  -إ ا قضى الحكم بشيء لم يطلب ال صوم أو قضى بوكقر مما طلبوه.
هال -إ ا كان مةطوق الحكم يةاقض بعض بعضال.

و  -إ ا كان الحكم غيابيال.
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 -إ ا صعر الحكم على من لم يكن ممقمل تمقيمل صحيحال قي الععوص.

 -2يحالالق لمالالن يعالالع الحكالالم حجالالة علي ال ولالالم يكالالن قالالع أع الالل أو تالالع ل قالالي الالالععوص أن يلالالتم

إعالالاعك الةظالالر قالالي

األحكام الةهائية.

المادة األولى بعد المائتين ( : ) 215
إعاعك الةظر قمقون يومال ,تبعأ من اليوم ال ل يقبت قي علالم الملالتم

معك التما

بالالون الشالالهاعك ور أو ظهالالرت قيال األوراق المةصالالو

عليهالالا قالالي الةقالرك (

الةظ الالام أو ظه الالر قيال ال الغ الالش ويب الالعأ الموع الالع ق الالي الح الالاالت المةص الالو

بت ويالر األوراق أو القضالاء

) مالن المالالاعك (المالالائتين) مالالن هال ا
)

عليه الالا ق الالي الةقال الرات ( ع ه ال ال و

من الماعك (المائتين) من هال ا الةظالام مالن وقالت إبالمغ الحكالم ويبالعأ الموعالع بالةسالبة إلالى الةقالرك ( )2مالن المالاعك

(المائتين) من ه ا الةظام من تاريخ العلم بالحكم .

المادة الثانية بعد المائتين ( : ) 212
 -5يرقالالع االلتم الالا

بإعالالاعك الةظ الالر بصالالحيةة ت الالوعع لالالعص المحكم الالة التالالي أص الالعرت الحكالالم ويجال ال

الصحيةة على بيان الحكم الملتم

إعاعك الةظالر قيال ورقمال وتاري ال وأسالبا

الصحيةة قي يوم إيعاعها قي السجل ال ا

وتقيالع إعارك المحكمالة

ب لك .وان كان الحكم مميعال من المحكمة العليالا أو مالن محكمالة

االستئةاغ قترقع المحكمة التي أصعرت الحكم صحيةة التمالا

للةظر قي االلتما  .وعلى المحكمة  -بحس

االلتمالا

أن تشالالتمل

إعالاعك الةظالر إلالى المحكمالة التالي أيالعت الحكالم

األحوال  -أن تعالع قال ار الر بقبالول االلتمالا

أو عالعم قبولال

قالإن

قبلتال قتةظالالر قالالي الالالععوص المحكمالالة التالالي أصالالعرت الحكالالم وعليهالالا إبالالمغ أطالراغ الالالععوص بال لك .وان لالالم تقبل ال ,
قللمل الالتم

االعتال الراض عل الالى ع الالعم القب الالول وققال الال ل جال الراءات المق الالررك لمعتال الراض ,م الالا ل الالم يك الالن القال الرار ص الالاع الر

من المحكمة العليا.

 -2ال يترت

على رقع االلتما

بوقالالغ التةةيال متالالى طلال

وقغ تةةي الحكم ومع لالك يجالو للمحكمالة التالي تةظالر االلتمالا

أن تالومر

لالالك وكالالان ي شالالى مالالن التةةيال وقالالوع ضالالرر جسالاليم يتعال ر تعاركال  .وللمحكمالالة عةالالعما

تومر بوقغ التةةي أن توج

علي .

تقعيم ضمان أو كةيل غارم مليء أو تومر بما تراه كةاليمل بحةالظ حالق المعتالرض

المادة الثالثة بعد المائتين ( : ) 214
بةاء على التما
األحكام التي تصعر قي موضوع الععوص من غير المحكمة العليا  -ل
االعتراض عليها بطل استئةاقها أو بطل ةقضها بحس األحوال.

إعاعك الةظالر  -يجالو

المادة الرابعة بعد المائتين ( : ) 213
 -1الق الرار ال ال ل يص الالعر برق الالض االلتم الالا
االعتراض على أل مةهما بالتما

 -2ألل مالالن ال صالالوم التمالالا

والحكالالم ال ال ل يصالالعر قالالي موضالالوع الالالععوص بعالالع قبول ال

إعاعك الةظر.

إعالالاعك الةظالالر م الرك أ الالرص ألسالالبا

قي الماعك (المائتين) من ه ا الةظام.
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لالالم يسالالبق ةظرهالالا ممالالا هالالو مةصالالو

ال يجالالو
علي ال

المادة الخامسة بعد المائتين ( : ) 211
تحك الالم المحكم الالة الم تص الالة بةظ الالر الموضالالوع بصالالةة ممقتالالة قالالي المسالالائل المسالالتعجلة التالالي ي شالالى عليهالالا ق الوات
الوقت والمتعلقة بالمةا عة ةةسها وال يمقر ه ا الحكم على موضوع الععوص سواء رقالع طلال

الممقت مباشرك أو تبعال للععوص األصلية.

الحكالم بالاإلجراء

المادة السادسة بعد المائتين ( : ) 216
تشمل الععاوص المستعجلة ما يوتي :
أ  -ععوص المعايةة إلقبات الحالة.
ب -ععوص المةع من السةر.
ج  -ععوص مةع التعرض للحيا ك وععوص استرعاعها.
د  -ععوص وقغ األعمال الجعيعك.
هـ -ععوص طل

الحراسة.

و  -الععوص المتعلقة بوجرك األجير اليومية.
ز  -الععاوص األ رص التي يعطيها الةظام صةة االستعجال.

المادة السابعة بعد المائتين ( : ) 217
يكالالون موعالالع الحضالالور قالالي الالالععاوص المسالالتعجلة أربع الال وعش الرين سالالاعة ويجالالو قالالي حالالالة الضالالرورك القصالالوص
ةق

ه ا الموعع بومر من المحكمة .

المادة الثامنة بعد المائتين ( : ) 218
لكالالل مالالعع بحالالق علالالى آ الالر أقةالالاء ةظالالر الالالععوص أو قبالالل تقالالعيمها مباش الرك أن يقالالعم إلالالى المحكمالالة الم تصالالة
بالموضوع ععوص مستعجلة لمةالع صالم مالن السالةر ,وعلالى القاضالي أن يصالعر أمال الر بالالمةع إ ا قامالت أسالبا

ت الالععو إل الالى الظ الالن أن س الالةر الم الالععى عليال ال أم الالر متوق الالع وبوةال ال يع الالرض ح الالق الم الالععي لل ط الالر أو ي الالم ر أعاءه
ويشالالترط تقالالعيم الم الالععي تومية الال يح الالععه القاضالالي لتع الالويض الم الععى علي ال مت الالى ظهالالر أن الم الالععي غيالالر مح الالق

قي ععواه ويحكم بالتعويض مع الحكم قي الموضوع ويقعر حس

عن السةر.

ما لحق المععى علي مالن أضالرار لتالو يره

المادة التاسعة بعد المائتين ( : ) 219
 -1لكالالل صالالاح

حالالق ظالالاهر أن يتقالالعم إلالالى المحكمالالة الم تصالالة بالموضالالوع بالالععوص مسالالتعجلة لمةالالع التعالالرض

لحيا ت أو السترعاعها وعلى القاضي أن يصعر أم الر بمةع التعرض أو باسترعاع الحيا ك إ ا اقتةالع بمسالوغات
وال يمقر ه ا األمر على أصل الحق وال يكون عليمل علي
وقق أحكام ه ا الةظام.
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ولمن يةا ع قي أصالل الحالق أن يتقالعم إلالى القضالاء

 -2ال يجالالو أن يجمالالع المالالععي قالالي ععالالوص الحيالالا ك بيةهالالا وبالالين المطالبالالة بالالالحق واال سالالقط اععالالامه بالحيالالا ك
وال يجالالو أن ي الالعقع المالالععى عليال ال ععالالوص الحي الالا ك باالس الالتةاع إلالالى الح الالق وال تقبالالل ععال الواه بالالالحق قبالالل الةصالالل
قي ععوص الحيا ك وتةةي الحكم ال ل يصعر قيها إال إ ا ت لى بالةعل عن الحيا ك ل صم .

المادة العاشرة بعد المائتين ( : ) 251
يجالو لمالالن يضالالار مالالن أعمالالال تقالالام بغيالالر حالالق أن يتقالالعم إلالالى المحكمالالة الم تصالالة بالموضالالوع بالالععوص مسالالتعجلة
لوقغ األعمال الجعيعك وعلى القاضي أن يصعر أم الر بالمةع إ ا اقتةع بمسوغات
على أصل الحق وال يكون عليمل علي

وال يالمقر هال ا األمالر بالالمةع

ولمن يةا ع قي أن يتقعم إلى القضاء وقق أحكام ه ا الةظام.

المادة الحادية عشرة بعد المائتين ( : ) 255
ترقع ععوص طل

الحراسة إلى المحكمة الم تصة بةظر الموضوع قي المةقول أو العقار ال ل يقوم قالي شالوة

ة ال اع ويكالالون الحالالق قيال ال غيالالر قابالالت وللقاض الالي أن يالالومر بالح ارسالالة إ ا كالالان ص الالاح
أو العقار قع قعم من األسبا

المعقولة ما ي شالى معال

الحار بحةظ المال وبإعارت

ويرعه مع غلت المقبوضة إلى من يقبت ل الحق قي .

المصالاللحة قالالي المةقالالول

طال الر عالاجمل مالن بقالاء المالال تحالت يالع حالائ ه ويتكةالل

المادة الثانية عشرة بعد المائتين ( : ) 252
يكالالون تعيالالين الحالالار باتةالالاق ول الشالالون جميعالال قالالإ ا لالالم يتةقالوا تالالولى القاضالالي تعييةال  .ويحالالعع الحكالالم الصالالاعر

بالحراسة ما على الحار من الت ام وما ل من حقوق وسلطة .وا ا سكت الحكم عن لك و قتطبالق األحكالام

الوارعك قي ه ا الةظام .

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين ( : ) 254
يلت م الحار بالمحاقظالة علالى األمالوال المعهالوع إليال ح ارسالتها وبالإعارك مالا يحتالاج إلالى إعارك مالن هال ه األمالوال

ويب ال ل قالالي لالالك عةايالالة الرجالالل المعتالالاع وال يجالالو ل ال بطريالالق مباشالالر أو غيالالر مباشالالر أن ُيحال َّالل محل ال قالالي أعاء
مهمت  -كلها أو بعضها  -أحع ول الشون عون رضا اآل رين.

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين ( : ) 253
ال يج ال الالو للح ال الالار  -ق ال الالي غي ال الالر أعم ال الالال اإلعارك  -أن يتص ال الالرغ إال برض ال الالا ول الش ال الالون جميعال ال الال أو ب ال الالإ ن
من القاضي .

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين ( : ) 251
للحار أن يتقاضى األجر المحعع ل قي الحكم ما لم يكن قع تةا ل عة .

المادة السادسة عشرة بعد المائتين ( : ) 256
يلت ال م الحالالار بات الالا عقالالاتر حسالالا

مةظمالالة وعلالالى القاضالالي إل ام ال بات الالا عقالالاتر عليهالالا الالتم المحكمالالة عةالالع

االقتضالالاء ويلت ال م بالالون يقالالعم  -قالالي الةت الرات التالالي يحالالععها القاضالالي أو قالالي كالالل سالالةة علالالى األكقالالر  -إلالالى ول

الشون حسابال بما تسلم وبما أةةق
وج

مع ال بما يقبت لك من مستةعات وا ا كان الحار معيةالال مالن المحكمالة

علي قوق لك أن يوعع صورك من ه ا الحسا

قي إعارتها.
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المادة السابعة عشرة بعد المائتين ( : ) 257
تةتهالالي الح ارسالالة باتةالالاق ول الشالون جميعالال أو بحكالالم القاضالي وعلالالى الحالالار حيةئال أن يبالالاعر إلالالى رع الشالاليء
المعهوع إلي حراست إلى من ي تاره وو الشون أو من يعية القاضي .

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين ( : ) 258
 -5تس الالرل أحك الالام تةح الالي القض الالاك عل الالى االس الالتحكام وتس الالرل كال ال لك عل الالى اإلةه الالاءات األ الالرص إ ا كاة الالت قيه الالا
صومة أو كان للقاضي قيها مصلحة مباشرك.

 -2تسرل أحكام شط

الععوص ووقةها واةقطاعها وتركها على اإلةهاءات إ ا كاةت قيها صومة.

 -4تسرل أحكام تصحي األحكام وتةسيرها على اإلةهاءات.

 -3تحال ال الالعع ل ال ال الوائ ه ال ال ال ا الةظال ال الالام الض ال ال الوابط واإلج ال ال الراءات المتعلقال ال الالة بقسال ال الالمة األم ال ال الوال المشال ال الالتركة التالال الالي تال ال الالع ل
المحاكم بما قي لك قسمة التركات واجراءات تعيين المصالةي والتبليالط واإلحضالار واإلعالمن

قي ا تصا
وا مء العقار.

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين ( : ) 259
ال يجالالو للقاضالالي تسالالجيل إةشالالاء أل وقالالغ إال بعالالع قبالالوت تملالالك واقة ال إيالالاه وبعالالع التوكالالع مالالن لالالو سالالجل
مما يمةع من إجراء التسجيل .

المادة العشرون بعد المائتين ( : ) 221
علالى طالال

تسالجيل الوقالغ أن يقالعم طلبالال بال لك إلالى المحكمالة الم تصالة مشالةوعال بوقيقالة رسالمية تقبالت تملكال

لما يريع إيقاق .

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين ( : ) 225
األوقالالاغ التالالي لالالي

لهالالا صالالكوك اسالالتحكام مسالالجلة يجالالرل إقبالالات وقةيتهالالا وقالالق القواعالالع واإلج الراءات المقالالررك

إلجراء االستحكام .

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين ( : ) 222
مالالع م ارعالالاك أحكالالام تملالالك غيالالر السالالعوعيين للعقالالار ,ال يجالالو تسالالجيل وقةيالالة عقالالار قالالي المملكالالة مملالالوك لغيالالر
سعوعل إال بالشروط اآلتية :
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أ  -أن يكون الوقغ طبقال للمقتضيات الشرعية.
ب -أن يكون الوقغ على جهة بر ال تةقطع.

ج  -أن يكون الوقغ على أقراع سعوعيين أو على جهات يرية سعوعية.
د  -أن يكون الةاظر على الوقغ سعوعيال.
هـ -أن ية

قي صك استحكام الوقغ أن يكون للهيئة العامة لألوقاغ حق اإلشراغ على الوقغ.

و  -أن يكون الوقغ اضعال لةظام األوقاغ قي المملكة.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين ( : ) 224
 -5إ ا اقتضالالت المصالاللحة العامالالة بيالالع وقالالغ عالالام أو اسالالتبعال أو ةقل ال

قلالالي

لةالالاظره أن يجالالرل لالالك إال بعالالع

استئ ان المحكمة قي البلع التي قيها الوقغ واقبات المسوغات الشرعية التي تجي بيعال أو اسالتبعال أو ةقلال
على أن يجعل قمة قي مقل قي الحال.

 -2إ ا اقتض ال ال ال الالت المص ال ال ال الاللحة التص ال ال ال الالرغ ق ال ال ال الالي الوق ال ال ال الالغ األهل ال ال ال الالي ببيعال ال ال ال ال أو اس ال ال ال الالتبعال أو ةقلال ال ال ال ال أو رهةال ال ال ال ال
أو االقتالراض لال أو تعميالره أو شالراء بالالعل مةال أو تج ئتال أو قالالر ه أو عمجال أو تالالوجيره لمالالعك ت يالالع علالالى عشالالر
سةوات أو المضاربة بمال  -قيما إ ا كان القمن ال يكةالي لشالراء البالعل  -قلالي

لةالاظره أن يجالرل أيالا مالن تلالك

التصرقات إال بعع استئ ان المحكمة الم تصة.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين ( : ) 223
واقتض الالى األم الالر التص الالرغ للقاص الالر أو الغائال ال

بشال الراء عق الالار لال ال أو بي الالع عق الالاره

إ ا ك الالان ال الالولي غي الالر األ

العربالالي السالالعوعل أو أح الالع قروعهالالا أو أحالالع المص الالارغ قالالي البل الالع ألل سالالب

أو إ ا كالالان الم الالولى علي ال طرقال الال

أو قسالمت أو رهةال أو عمجال أو االقتالراض لال أو طلال
قي الشركات التي يطل

توقيق عقوعها أو ياعك أر

صالالرغ مالال الال ل أوععتال المحكمالة قالي ممسسالة الةقالالع

مالهالا و قلالي

للالولي أو الوصالي أن يجالرل أيالا مالن تلالك

التصرقات إال بعع استئ ان المحكمة الم تصة .

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين ( : ) 221
 -5جميال الالع األحكال الالام الصال الالاعرك قال الالي األ وةال الالات قال الالي تصال الالرقات األوليال الالاء واألوصال الالياء والةظال الالار واجبال الالة التال الالعقيق
مالن محكمالالة االسالالتئةاغ باسالالتقةاء أحكالالام الالالرهن واالقتالراض وتوقيالالق عقالالوع الشالالركات أو يالالاعك أر

عقارات للقاصر ما لم يقرر المجل

مالهالالا وشالراء

األعلى للقضاء مغ لك .

 -2يكون حكم محكمة االستئةاغ قي تعقيق األحكام المشار إليها قي الةقرك ( )1من ه ه الماعك ةهائيال .

 -4إ ا ةقضالالت محكمالالة االسالالتئةاغ األحكالالام المشالالار إليهالالا قالالي الةق الرك ( )1مالالن ه ال ه المالالاعك و تحكالالم قيهالالا بعالالع
سماع اإلةهاء وطل

اإل ن بالتصرغ .

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين ( : ) 226
 -5إ ا ة عالالت للمةةعالالة العامالالة ملكيالالة عقالالار وقالالغ أو قاصالالر أو غائال

أو كالالان قالالي هال ا العقالالار حصالالة شالالائعة

ألل م الالةهم و قيك الالون إق ارغال ال ل الالعص كتاب الالة الع الالعل م الالا ل الالم يك الالن الب الالعل عق الالا الر قيك الالون اإل ن قيال ال واق ارغال ال

من المحكمة الم تصة .
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 -2توعع قيمة العقار بوساطة المحكمة الم تصة قي ممسسة الةقع العربي السالعوعل أو أحالع قروعهالا أو أحالع
المصارغ قي البلع حتى يصعر إ ن من المحكمة الم تصة بصرقها .

المادة السابعة والعشرون بعد المائتين ( : ) 227
العاء
االس ال ال ال ال الالتحكام ه ال ال ال ال الالو طلال ال ال ال ال ال ص ال ال ال ال الالك بإقب ال ال ال ال الالات تمل ال ال ال ال الالك عق ال ال ال ال الالار ق ال ال ال ال الالي غي ال ال ال ال الالر مواجه ال ال ال ال الالة ص ال ال ال ال الالم ابت ال ال ال ال ال ل
وال يمةع من سماع الععوص بالحق متى وجعت .

المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين ( : ) 228
مال ال ال ال ال الالع م ارعال ال ال ال ال الالاك أحكال ال ال ال ال الالام تملال ال ال ال ال الالك غيال ال ال ال ال الالر السال ال ال ال ال الالعوعيين للعقال ال ال ال ال الالار لكال ال ال ال ال الالل مال ال ال ال ال الالن يال ال ال ال ال الالععي تملال ال ال ال ال الالك عقال ال ال ال ال الالار
بةاء  -حالق طلال
 سواء أكان لك أرضال أم للك العقار.

صالالك اسالتحكام مالن المحكمالة التالي يقالع قالي ةطالاق ا تصاصالها

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين ( : ) 229
صك االستحكام باستععاء يبين قي ةالوع العقالار وموقعال وحالعوعه وأضالمع ومسالاحت  -بموجال

يطل

مساحي معتمع  -وارقاق وقيقة التملك إن وجعت .

تقريالر

المادة الثالثون بعد المائتين ( : ) 241
يج

على المحكمالة أن تتوكالع مالن صالحة موقالع العقالار وحالعوعه وأضالمع ومسالاحت  ,وأن يقالغ عليال القاضالي

 -أو من يةيب  -مع مهةع

إن ل م األمر ويحرر محضر ب لك ,ويقبت قي ضبط االستحكام.

المادة الحادية والثالثون بعد المائتين ( : ) 245
قبل البعء قي تعوين اإلةهاء بطلال

االسالتحكام والشالروع قالي إجالراءات اإلقبالات لال لك علالى المحكمالة أن تكتال

إلالالى كالالل مالالن  :و ارك الشالالمون البلعيالالة والقرويالالة وو ارك الشالالمون اإلسالالممية واألوقالالاغ والالالععوك واإلرشالالاع وو ارك
الماليالالة وبالةسالالبة إلالالى مالالا هالالو الالارج الةطالالاق العم ارةالالي المعتمالالع أن تكت ال

إضالالاقة إلالالى لالالك إلالالى و ارك الالالعقاع

وو ارك الحر الوطةي وو ارك ال راعة وو ارك البترول والقالروك المععةيالة وو ارك الةقالل وو ارك الميالاه والكهربالاء
والهيئالالة العامالالة للسالالياحة واآلقالالار والهيئالالة السالالعوعية للحيالالاك الةطريالالة أو قالالروع تلالالك الالالو ارات والمصالالال أو مالالن

يقالالوم مقامهالالا قالالي لالالك وغيرهالالا مالالن الجهالالات التالالي يصالالعر أمالالر رئالالي

مجل ال

الالالو راء بالكتابالالة إليهالالا و لالالك

لمستةس الالار عم الالا إ ا ك الالان ل الالعيها معارض الالة ق الالي اإلةه الالاء .وعل الالى المحكم الالة كال ال لك أن تطلال ال

الةش الالر ع الالن طلال ال

االستحكام قي إحالعص الصالحغ التالي تصالعر قالي مةطقالة العقالار وا ا لالم تصالعر صالحغ قالي المةطقالة و قعليهالا
أن تطل

الةشر قي إحعص الصحغ األكقر اةتشا الر قيها.

المادة الثانية والثالثون بعد المائتين ( : ) 242
يجال
إ ا طل

علالالى المحكمالالة  -عالالموك علالالى مالالا كالالر قالالي المالالاعك (الحاعيالالة والقمقالالين بعالالع المالالائتين) مالالن ه ال ا الةظالالام -
ا
ألرض قضاء لم يسبق إحيامها ,أن تكت
مةها عمل استحكام
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ب لك إلى رئي

مجل

الو راء .

المادة الثالثة والثالثون بعد المائتين ( : ) 244
 -5إ ا مضالى سالتون يومالال علالى آ الالر اإلجالراءين مالن إبالمغ الجهالات الرسالالمية الم تصالة أو الةشالر حسال
ةصالالت علي ال المالالاعك (الحاعيالالة والقمقالالون بعالالع المالالائتين) مالالن ه ال ا الةظالالام عون معارضالالة ,قيج ال

قم ماةع شرعي أو ةظامي.
االستحكام إ ا لم يكن َّ

 -2تقبت قي ضبط االستحكام مضامين إجابات الجهات التي كتال
التي ةشر قيها طل

االستحكام ورقمها وتاري ها ورقم صةحة الةشر.

مالالا

إكمالالال إج الراء

إليهالا وأرقامهالا وتواري هالا واسالم الصالحيةة

 -4بعع استكمال إجراءات اإلقبات يةظم صك االستحكام ,على أن يشتمل على البياةات الم مالة المعوةالة قالي

ضبط االستحكام ,قم يوقع علي وي تم القاضي ال ل أقبت االستحكام ويسجل قي السجل ال ا

ب لك.

المادة الرابعة والثالثون بعد المائتين ( : ) 243
 -5إ ا جرت ال صومة على عقار لالي

لال صالك اسالتحكام مسالجل قعلالى المحكمالة  -إ ا كالان العقالار عا الل

ا تصاصها المكاةي  -أن تجرل معاملة االستحكام أقةاء ةظرها القضالية وققالال ل جالراءات المةصالو

عليهالا

قالالي ه ال ا الةظالالام إال إ ا اقتضالالت الحالالال ضالالرورك اإلس الراع قالالي قصالالل الة ال اع قيةصالالل قي ال عون ات الالا إج الراءات
االسالالتحكام ويالالة

قالالي صالالك الحكالالم علالالى أن الحكالالم ال يسالالتةع إلي ال بمقالالل مالالا يسالالتةع إلالالى صالالكوك االسالالتحكام

ويحة الالظ ص الالك الحك الالم بع الالع اكتس الالاب القطعي الالة ق الالي مل الالغ ال الالععوص وتس الاللم إل الالى المحك الالوم لال ال ص الالورك مةال ال موقق الالة
من القاضي ورئي

المحكمة.

 -2إ ا كالالان العقالالار ال ال ل جالالرت علي ال ال صالالومة الارج اال تصالالا

المكالالاةي للمحكمالالة قعليهالالا الةصالالل قيه الا

عون ات ا إجالراءات االسالتحكام واحالالة القضالية مراققالال لهالا صالك الحكالم إلالى المحكمالة التالي يقالع العقالار عا الل
ا تصاصها المكاةي و لتتولى إجراءات االستحكام.

المادة الخامسة والثالثون بعد المائتين ( : ) 241
ال يجالالو إ الراج صالالكوك اسالالتحكام أل ارضالالي مةالالى وبالالاقي المشالالاعر وأبةيتهالالا وان حصالاللت مراقعالالة قالالي شالاليء
من لك  -سواء قي أصل العقار أو مةةعت  -وأبر أحع الطرقين مستةعال ,قعلالى المحكمالة رقالع صالورك ضالبط

المراقعة مع المستةع المبر إلى المحكمة العليا من غير إصعار صك بما اةتهت ب المراقعة.

المادة السادسة والثالثون بعد المائتين ( : ) 246
على طال

إقبات الوقاك وحصر الورقالة أن يقالعم إةهالاء بال لك إلالى المحكمالة الم تصالة ويكالون إةهالامه مشالتممل

على اسم المتوقى وتاريخ الوقاك ووقتها ومكان إقامة المتالوقى ومكالان الوقالاك وشالهوع الوقالاك أو شالهاعك طبيالة
بهالالا قالالي األمالالاكن التالالي قيهالالا م ارك ال طبيالالة .وبالةسالالبة إلالالى حصالالر الورقالالة قيش التمل علالالى إقبالالات أسالالماء الورقالالة

الور
وأهلي الالتهم وة الالوع قال الرابتهم م الالن الم ال ل

والش الالهوع عل الالى ل الالك للوقي الالات الت الالي ح الالعقت بع الالع ةة الالا ةظ الالام المراقع الالات

الشرعية الصاعر بالمرسوم الملكي رقم (م )21/وتاريخ 1321/5/21هال.
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المادة السادسة والثالثون بعد المائتين ( : ) 246
للمحكمالالة عة الالع االقتضال الالاء أن تطل ال

مال الالن مقالالعم اإلةهالالاء ةش الالر طل ال

إقب الالات الوقالالاك وحصالالر الورق الالة قالالي إحالالعص

الصالالحغ الت الالي تص الالعر ق الالي مةطق الالة المت الالوقى وا ا ل الالم تصالالعر ص الالحغ ق الالي المةطق الالة قتطلال ال

الصالالحغ األكقالالر اةتشالالا الر قيهالالا وللمحكمالالة ك ال لك أن تطل ال
ا تصاصها التحرل عما تقعم ب طال

ةشال الره ق الالي إح الالعص

مالالن الحالالاكم اإلعارل للمةطقالالة التالالي تقالالع قالالي ةطالالاق

إقبالات الوقالاك وحصالر الورقالة ويجال

يقعمها ومصعقة من الجهة اإلعارية التي قامت بالتحرل.

أن تكالون اإلجابالات موقعالة ممالن

المادة الثامنة والثالثون بعد المائتين ( : ) 248
إ ا رأص القاضال الالي أن ةتال الالائج التحال الالرل غيال الالر كاقيال الالة قعلي ال ال أن يحقال الالق قال الالي الموضال الالوع بةةس ال ال

وبعال الالع اسال الالتكمال

اإلج الراءات علي ال إصالالعار صالالك بالوقالالاك إن قبتالالت ويحصالالر قي ال ال الوارقين مالالع بيالالان أسالالمائهم وصالالةاتهم وتالالاريخ
والعتهم طبقال لألصول الشرعية.

المادة التاسعة والثالثون بعد المائتين ( : ) 249
يكون صك إقبات الوقاك وحصر الورقة على الوج الم كور حجة ما لم يصعر حكم بما ي الة .

المادة األربعون بعد المائتين ( : ) 231
 -5تع الالع اللال الوائ التةةي ي الالة لهال ال ا الةظ الالام م الالن و ارك الع الالعل والمجلال ال

األعل الالى للقض الالاء وتش الالارك و ارك العا لي الالة

قالالي األحكالالام ات الصالاللة بهالالا وتصالالعر بق الرار مالالن و يالالر العالالعل بعالالع التةسالاليق مالالع المجل ال
تس الالعين يومال الال م الالن ت الالاريخ العم الالل بهال ال ا الةظ الالام وال يج الالرل تع الالعيلها إال ب الالةة

قالالي مالالعك ال تتجالالاو

الطريق الالة الت الالي ت الالم به الالا إص الالعارها

على أن يستمر العمل باللوائ المعمول بها حاليال بما ال يتعارض مع ه ا الةظام إلى أن تصعر تلك اللوائ .

 -2تباشالالر كالالل إعارك م تصالالة  -المةشالالوك أو التالالي ستةشالالو مسالالتقبمل  -قالالي المحالالاكم المهمالالات اإلعاريالالة الم مالالة
وققال ألحكام ه ا الةظام ولوائح التةةي ية.

المادة الحادية واألربعون بعد المائتين ( : ) 235
يح ال ال ال ال ال ال الالل هال ال ال ال ال ال ال ال ا الةظ ال ال ال ال ال ال الالام مح ال ال ال ال ال ال الالل ةظ ال ال ال ال ال ال الالام المراقع ال ال ال ال ال ال الالات الش ال ال ال ال ال ال الالرعية الص ال ال ال ال ال ال الالاعر بالمرس ال ال ال ال ال ال الالوم الملك ال ال ال ال ال ال الالي
رقم (م )21/وتاريخ 1321/5/21هال ,ويلغي ما يتعارض مع من أحكام.

المادة الثانية واألربعون بعد المائتين ( : ) 232
يعمل به ا الةظام من تاريخ ةشره قي الجريعك الرسمية.
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