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الباب الأول
اأحكام عامة

املادة االأولى:
تطبق املحاكم على الق�صايا املعرو�صة اأمامها 
عليه  دل  ملا  وفقاً  الإ�صالمية،  ال�رصيعة  اأحكام 
من  الأم��ر  ويل  ي�صدره  وما  وال�صنة،  الكتاب 
اأنظمة ل تتعار�ض مع الكتاب وال�صنة، وتتقيد 

يف اإجراءات نظرها مبا ورد يف هذا النظام.

املادة الثانية:
ك��ل اإج���راء م��ن اإج����راءات امل��راف��ع��ات مت 
�صحيحاً يف ظل نظام معمول به يبقى �صحيحاً، 

ما مل ين�ض على غري ذلك يف هذا النظام.

املادة الثالثة:
تكون  ال  دفع  اأو  طلب  اأي  يقبل  ال   -1
ومع  م�رصوعة،  قائمة  م�صلحة  فيه  ل�صاحبه 
كان  اإذا  املحتملة  امل�صلحة  تكفي  ذل��ك 
�رشر  لدفع  االحتياط  الطلب  من  الغر�ض 
حمدق اأو ال�صتيثاق حلق يخ�صى زوال دليله 

عند الن�زاع فيه.
اأن الدعوى �صورية  اإن ظهر للمحكمة   -2
اأو كيدية وجب عليها رف�صها، ولها احلكم على 

من يثبت عليه ذلك بتعزير.

املادة الرابعة:
طريق  عن  اإال  ح�سبة  دع��وى  اأي  ترفع  ال 

املدعي العام بعد موافقة امللك،
من  يوماً  )�صتني(  م�صي  بعد  ت�صمع  ول 

تاريخ ن�صوء احلق املدعى به.

املادة اخلام�سة:
على  النظام  ن�ض  اإذا  باطاًل  الإجراء  يكون 
بطالنه، اأو �صابه عيب تخّلف ب�صببه الغر�ض من 
الن�ض  برغم   - بالبطالن  يحكم  ول  الإج��راء، 

عليه - اإذا ثبت حتقق الغاية من الإجراء.

املادة ال�ساد�سة:
يجب اأن يح�رص مع القا�صي يف اجلل�صات ويف 
حم�رص  يحرر  كاتب  الدعوى  اإج���راءات  جمي�ع 
ح�صور  تعذر  واإذا  القا�صي،  مع  ويوقعه  اجلل�صة 

الكاتب فللقا�صي تويل الإجراء وحترير املح�رص.

املادة ال�سابعة:
وغريهم  للكتبة  ول  للمح�رصين  يجوز  ل 
يدخل  عماًل  يبا�رصوا  اأن  الق�صاء  اأع��وان  من 
وطلبات  ال��دع��اوى  يف  وظائفهم  ح��دود  يف 
اأو  ب��اأزواج��ه��م  اأو  بهم  اخلا�صة  ال�صتحكام 
الرابعة،  الدرجة  حتى  باأ�صهارهم  اأو  باأقاربهم 
على  ا�صتملت  اإذا  الأخ��رى  الإن��ه��اءات  وك��ذا 

خ�صومة، واإل كان هذا العمل باطاًل.
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املادة الثامنة:
عليها  املن�صو�ض  واملواعيد  امل��دد  حت�صب 
اأم القرى. ويعد  النظام ح�صب تقومي  يف هذا 

غروب �صم�ض كل يوم نهايته.

املادة التا�سعة:
اأحكام هذا  الإقامة يف تطبيق  يق�صد مبكان 
النظام املكان الذي يقطنه ال�سخ�ض على وجه 
العتياد. وبالن�صبة اإلى البدو الرحل يعد مكان 
اإقامة  عند  يقطنه  الذي  املكان  ال�سخ�ض  اإقامة 
وال�صجناء  املوقوفني  اإلى  وبالن�صبة  الدعوى. 
فيه  املوقوف  املكان  ال�صخ�ض  اإقامة  مكان  يعد 

اأو امل�صجون فيه.
اإقامة  مكان  يختار  اأن  �سخ�ض  ويجوز الأي 
اإليه  توجه  التي  التبليغات  فيه  يتلقى  خا�صاً 
بّدل  واإذا  العام،  اإقامته  مكان  اإل��ى  بالإ�صافة 
العام،  اأو  اخلا�ض  �صواء  اإقامته  مكان  اخل�صم 

فيجب عليه اإبالغ املحكمة بذلك.

املادة العا�سرة:
بطريقة  رف��ع��ت  ق�سية  اأي  نقل  ي��ج��وز  ال 
جهة  اأو  حمكمة  اإلى  خمت�صة  ملحكمة  �صحيحة 
احلكم  قبل  منها  �صحبها  لأحد  يحق  ول  اأخرى، 
فيها، وتعد الق�صية مرفوعة من تاريخ قيدها يف 

املحكمة.

املادة احلادية ع�سرة:
املح�رصين  بو�صاطة  التبليغ  ي��ك��ون   -1
اأو  اخل�صم  طلب  اأو  القا�صي  اأم��ر  على  بناء 
وكالوؤهم  اأو  اخل�صوم  ويقوم  املحكمة،  اإدارة 
للمح�رصين  اأوراقها  الإجراءات وتقدمي  مبتابعة 
�صاحب  بو�صاطة  التبليغ  ويجوز  لتبليغها، 

الدعوى اإذا طلب ذلك.
يف  اخلا�ض  بالقطاع  ال�صتعانة  يجوز   -2
اللوائح  �صوابط حتددها  وفق  اخل�صوم  حت�صري 
موظفي  على  وتطبق  النظام،  لهذا  ال��الزم��ة 
املنظمة  والإج��راءات  القواعد  اخلا�ض  القطاع 

لأعمال املح�رصين.

املادة الثانية ع�سرة:
االإقامة  مكان  يف  تبليغ  اأي  اإج��راء  يجوز  ال 
يف  ول  غروبها،  بعد  ول  ال�صم�ض  �رصوق  قبل 
ال�رصورة  حالت  يف  اإل  الر�صمية،  العطل  اأيام 

وباإذن كتابي من القا�صي.

املادة الثالثة ع�سرة:
ن�صختني  م��ن  التبليغ  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب 
�صورة،  والأخرى  اأ�صل،  اإحداهما  متطابقتني، 
ال�صور  تعدد  تّعني  اإليهم  وجه  من  تعدد  واإذا 

بقدر عددهم.
ويجب اأن ي�صمل التبليغ البيانات الآتية:

باليوم،  وتاريخه  التبليغ،  مو�صوع   - اأ 
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وال�صهر، وال�صنة، وال�صاعة التي مت فيها.
ورقم  التبليغ،  لطالب  الكامل  ال�صم  ب- 
اإقامته،  ومكان  وظيفته،  اأو  ومهنته  هويته، 
ورقم  ميثله،  ملَْن  الكامل  وال�صم  عمله،  ومكان 
اإقامته،  ومكان  وظيفته،  اأو  ومهنته  هويته، 

ومكان عمله.
ج - ال�صم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر 
ومكان  وظيفته،  اأو  مهنته  ع��ن  معلومات  م��ن 
اإقامة  له مكان  فاإن مل يكن  اإقامته، ومكان عمله، 

معلوم فاآخر مكان اإقامة كان له.
يعمل  التي  واملحكمة  املح�رص  ا�صم   - د 

فيها.
ورق��ة  ���ص��ورة  اإل��ي��ه  �صلمت  م��ن  ا�صم  ه���- 
اأو  اأ�صلها،  على  وتوقيعه  و�صفته،  التبليغ، 

اإثبات امتناعه و�صببه.
الأ�صل  من  كل  على  املح�رص  توقيع   - و 

وال�صورة.
االإدارات  اأج��ه��زة  اإل��ى  بالن�سبة  ويكتفى 
احلكومية يف الفقرتني )ب، ج( من هذه املادة 

بذكر ال�صم واملقر.
القت�صاء  عند  للق�صاء  الأعلى  وللمجل�ض 

اإ�سافة ما يلزم من و�سائل وبيانات اأخرى.

املادة الرابعة ع�سرة:
ومرافقاتها  التبليغ  �صورة  املح�رص  ي�صلم 
عمله  اأو  اإقامته  مكان  يف  اإليه  وجهت  من  اإلى 

اأنه وكيله  يقرر  َمْن  اإلى  في�صلمها  واإل  اإن وجد، 
اأو اأنه يعمل يف خدمته اأو اأنه من ال�صاكنني معه 
من اأهله واأقاربه واأ�صهاره، فاإذا مل يوجد منهم 
اأحد اأو امتنع من وجد عن الت�صّلم اأو كان قا�رصاً 
في�صلم ال�صورة ومرافقاتها بح�صب الأحوال اإلى 
عمدة احلي اأو مركز ال�رشطة اأو رئي�ض املركز اأو 
معرف القبيلة الذين يقع مكان اإقامة املوجه اإليه 
الرتتيب  ح�سب  اخت�سا�سهم  نطاق  يف  التبليغ 
ال�صابق، مع اأخذ توقيعهم على الأ�صل بالت�صلُّم.
�صاعة  اأربع وع�رصين  املح�رص خالل  وعلى 
من ت�سليم ال�سورة اإلى اأي من اجلهات املذكورة 
اإليه التبليغ  يف هذه املادة اأن ير�صل اإلى املوجه 
مع  م�صجاًل   - خطاباً  عمله  اأو  اإقامته  مكان  يف 
اإ�صعار بالت�صّلم - يخربه فيه باأن ال�صورة �صلمت 
اإلى تلك اجلهة، وعلى املح�رص كذلك اأن يبني 
ذلك يف حينه بالتف�صيل يف اأ�صل التبليغ، ويعد 
ال�صورة  ت�صليم  وقت  من  لآثاره  منتجاً  التبليغ 

وفقاً لالأحوال ال�صابقة.

املادة اخلام�سة ع�سرة:
على روؤ�ساء املراكز ومراكز ال�رشطة وعمد 
املح�رص  ي�صاعدوا  اأن  القبائل  ومعريف  الأحياء 

على اأداء مهمته يف حدود الخت�صا�ض.

املادة ال�ساد�سة ع�سرة:
يكون التبليغ نظامياً متى �صلم اإلى �صخ�ض 
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من وجه اإليه ولو يف غري مكان اإقامته اأو عمله.

املادة ال�سابعة ع�سرة:
النحو  على  التبليغ  �صورة  ت�صليم  يكون 

الآتي:
اإل��ى  احلكومية  ب��االأج��ه��زة  يتعلق  م��ا   - اأ 

روؤ�صائها اأو َمْن ينوب عنهم.
ب- ما يتعلق باالأ�سخا�ض ذوي ال�سخ�سية 
املعنوية العامة اإلى مديريها اأو َمْن يقوم مقامهم 

اأو َمْن ميثلهم.
واجلمعيات  بال�رصكات  يتعلق  م��ا   - ج 
َمْن يقوم  اأو  اإلى مديريها  واملوؤ�ص�صات اخلا�صة 

مقامهم اأو َمْن ميثلهم.
واملوؤ�ص�صات  بال�رصكات  يتعلق  م��ا   - د 
الأجنبية التي لها فرع اأو وكيل يف اململكة اإلى 
مدير الفرع اأو َمْن ينوب عنه اأو الوكيل اأو َمْن 

ينوب عنه.
الع�صكرية  القوات  برجال  يتعلق  ما  ه�- 
املبا�رص ملن وجه  املرجع  اإلى  ومن يف حكمه�م 

اإليه التبليغ.
اإلى  ال�صفن  بالبحارة وعمال  يتعلق  ما  و - 

الربان.
ز - ما يتعلق باملحجور عليهم اإلى الأو�صياء 

اأو الأولياء بح�صب الأحوال.
ح - ما يتعلق بامل�صجونني واملوقوفني اإلى 
يقوم  َمْن  اأو  التوقيف  مكان  اأو  ال�صجن  مدير 

مقامه.
اإقامة  مكان  ل��ه  لي�ض  مب��ن  يتعلق  م��ا   - ط 
اإلى  اململكة  اإقامة خمتار يف  اأو مكان  معروف 
وزارة الداخلية بالطرق الإدارية املتبعة لإعالنه 

بالطريقة املنا�صبة.

املادة الثامنة ع�سرة:
يف  عليها  املن�صو�ض  احل��الت  جميع  يف 
اإذا  النظام،  هذا  من  ع�رصة(  )ال�صابعة  امل��ادة 
ينوب عنه - من  َمْن  اأو  تبليغه -  املراد  امتنع 
اأ�صلها  على  التوقيع  من  اأو  ال�صورة  م  ت�صلُّ
يف  ذل��ك  يثبت  اأن  املح�رص  فعلى  بالت�صّلم، 
لالإمارة  ال�صورة  وي�صلم  وال�صورة،  الأ�صل 
اإقامة  مكان  اخت�صا�صها  دائ��رة  يف  يقع  التي 
املوجه اإليه التبليغ اأو اجلهة التي تعينها الإمارة، 
حينه  يف  ذلك  يبني  اأن  كذلك  املح�رص  وعلى 
بالتف�صيل يف اأ�صل التبليغ، ويعد التبليغ منتجاً 
لآثاره من وقت ت�صليم ال�صورة اإلى من �صلمت 

اإليه.

املادة التا�سعة ع�سرة:
التبليغ  اإليه  املوجه  اإقامة  مكان  كان  اإذا 
التبليغ  ���س��ورة  ف��رت���س��ل  امل��م��ل��ك��ة  خ���ارج 
بالطرق  لتو�صيلها  اخلارجية  وزارة  اإل��ى 
يفيد  ال��ذي  بالرد  ويكتفى  الدبلوما�سية، 

و�صول ال�صورة اإلى املوجه اإليه التبليغ.
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املادة الع�سرون:
اإذا كان مكان التبلي�غ داخ�ل اململكة خ�ارج 
نط�اق اخت�سا�ض املحكمة فرت�سل االأوراق املراد 
تبليغها من هذه املحكمة اإلى املحكمة التي يقع 

التبليغ يف نطاق اخت�صا�صها.

املادة احلادية والع�سرون:
املواعيد  اإل���ى  ي��وم��اً  �صتني  م��دة  ت�صاف 
اإقامته  مكان  يكون  ملن  نظاماً  عليها  املن�صو�ض 
القت�صاء  عند  وللمحكمة  اململكة،  خ��ارج 

زيادتها مدة مماثلة.

املادة الثانية والع�سرون:
اإذا كان املوعد مقدراً بالأيام اأو بال�صهور اأو 
بال�صنني فال يح�صب منه يوم الإعالن اأو اليوم 
النظام  نظر  يف  املعترب  االأم��ر  فيه  حدث  الذي 
بانق�ساء  املوعد  وينق�سي  للموعد،  جمرياً 
اليوم الأخري منه اإذا كان يجب اأن يح�صل فيه 
الإجراء، اأما اإذا كان املوعد مما يجب انق�صاوؤه 
اإل  الإج��راء  ح�صول  يجوز  فال  الإج��راء  قبل 
بعد انق�صاء اليوم الأخري من املوعد. واإذا كان 
ال�صاعة  ح�صاب  كان  بال�صاعات  مقدراً  املوعد 
التي يبداأ فيها وال�صاعة التي ينق�صي فيها على 

الوجه املتقدم.
اآخر املوعد عطلة ر�صمية امتد  واإذا �صادف 

اإلى اأول يوم عمل بعدها.

املادة الثالثة والع�سرون:
للمحاكم؛  الر�صمية  اللغة  هي  العربية  اللغة 
وال�صهود  اخل�����ص��وم  اأق����وال  املحكمة  وت�صمع 
ونحوهم من غري الناطقني باللغة العربية عن طريق 
مرتجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخ�ض 

له باللغة العربية لالأوراق املكتوبة بلغة اأجنبية.
الباب الثاين
الخت�سا�س

الف�سل الأول
الخت�سا�س الدويل

املادة الرابعة والع�سرون:
الدع�اوى  بنظ�ر  اململكة  حم�اكم  تخت�ض 
له  يكن  مل  ول��و  ال�سعودي  على  ترفع  الت�ي 
حمل اإقامة عام اأو خمتار يف اململكة فيما عدا 

الدعاوى العينية املتعلقة بعقار خارج اململكة.

املادة اخلام�سة والع�سرون:
تخت�ض حماكم اململكة بنظر الدعاوى التي 
اإقامة  له حمل  الذي  ال�سعودي  ترفع على غري 
الدعاوى  عدا  فيما  اململكة  يف  خمتار  اأو  عام 

العينية املتعلقة بعقار خارج اململكة.

املادة ال�ساد�سة والع�سرون:
تخت�ض حماكم اململكة بنظر الدعاوى التي 
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مكان  له  لي�ض  الذي  ال�سعودي  على غري  ترفع 
الأح��وال  يف  اململكة  يف  خمتار  اأو  عام  اإقامة 

الآتية:
اأ - اإذا كانت الدعوى متعلقة مبال موجود 
يف اململكة اأو بالتزام تُعد اململكة مكان ن�سوئه 

اأو تنفيذه.
باإفال�ض  متعلقة  الدعوى  كانت  اإذا  ب- 

اأُ�صهر يف اململكة.
ج - اإذا كانت الدعوى على اأكرث من واحد 

وكان لأحدهم مكان اإقامة يف اململكة.
املادة ال�سابعة والع�سرون:

ال��دع��وى  بنظر  اململكة  حم��اك��م  تخت�ض 
لي�ض  الذي  ال�سعودي  غري  امل�سلم  على  املقامة 
له مكان اإقامة عام اأو خمتار يف اململكة، وذلك 

يف الأحوال الآتية:
عقد  يف  معار�صة  الدعوى  كانت  اإذا   - اأ 

زواج يراد اإبرامه يف اململكة.
اأو  طالق  بطلب  الدعوى  كانت  اإذا  ب- 
ف�سخ عقد زواج، وكانت مرفوعة من الزوجة 
ال�صعودية  جن�صيتها  فقدت  التي  اأو  ال�صعودية 
مقيمة  منهما  اأي  كانت  متى  ال��زواج  ب�سبب 
م�ن  مرفوع�ة  الدع�وى  كانت  اأو  اململكة،  يف 
الزوجة غري ال�سعودية املقيمة يف اململك�ة عل�ى 
زوجها ال�ذي كان له مكان اإقامة فيها مت�ى ك�ان 
ال��زوج قد هجر زوجته وجعل مكان اإقامته يف 

اخلارج اأو كان قد اأُبعد من اأرا�صي اململكة.

وكان  نفقة  بطلب  الدعوى  كانت  اإذا   - ج 
من طلبت له النفقة مقيماً يف اململكة.

د - اإذا كانت الدعوى يف �صاأن ن�صب �صغري 
يف اململكة، اأو كانت متعلقة مب�صاألة من م�صائل 
للقا�رص  كان  متى  املال  اأو  النف�ض  على  الولية 
اأو املطلوب احلجر عليه مكان اإقامة يف اململكة.

من  مب�صاألة  متعلقة  الدعوى  كانت  اإذا  ه�- 
وك��ان  الأخ���رى  ال�صخ�صية  الأح����وال  م�صائل 
يف  مقيماً  �سعودي  غري  كان  اأو  �سعوديًّا  املدعي 
مكان  عليه  للمدعى  يكن  مل  اإذا  وذلك  اململكة، 

اإقامة معروف يف اخلارج.

املادة الثامنة والع�سرون:
بعقار  املتعلقة  العينية  الدعاوى  عدا  فيما 
بنظر  اململكة  حماكم  تخت�ض  اململكة،  خارج 
الدعوى اإذا قبل املتداعيان وليتها ولو مل تكن 

داخلة يف اخت�صا�صها.

املادة التا�سعة والع�سرون:
التدابري  باتخاذ  اململكة  حماكم  تخت�ض 
ولو  اململكة  يف  تنفذ  التي  والوقتية  التحفظية 

كانت غري خمت�صة بالدعوى الأ�صلية.

املادة الثالثون:
ي�صتتبع  امل��م��ل��ك��ة  حم��اك��م  اخ��ت�����ص��ا���ض 
والطلبات  الأولية  امل�صائل  بنظر  الخت�صا�ض 
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العار�صة على الدعوى الأ�صلية، وكذا نظر كل 
طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقت�صي ح�صن �صري 

العدالة اأن ُينظر معها.

الف�سل الثاين
الخت�شا�ض النوعي

املادة احلادية والثالثون:
تخت�ض املحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى 
حكمها  يف  وما  الإنهائية  والإثباتات  والق�صايا 
الأخ���رى  املحاكم  اخت�صا�ض  ع��ن  اخل��ارج��ة 
بوجه  ولها  املظامل،  ودي��وان  العدل  وكتابات 

خا�ض النظر يف الآتي:
املنازعة  من  بالعقار،  املتعلقة  الدعاوى   - اأ 
يف امللكية، اأو حق مت�صل به، اأو دعوى ال�رصر 
اأو دعوى  به،  املنتفعني  اأو من  نف�صه  العقار  من 
اأو  الأج���رة  دف��ع  اأو  الإخ���الء  اأو  املنافع  اأق��ي��ام 
امل�صاهمة فيه، اأو دعوى منع التعر�ض حليازته اأو 
ا�سرتداده، ونحو ذلك، ما مل ين�ض النظام على 

خالف ذلك.
مبلكية  ال�صتحكام  �صكوك  اإ�صدار  ب- 

العقار اأو وقفيته.
ال�صري  النا�صئة عن حوادث  الدعاوى   - ج 
نظام  يف  عليها  املن�صو�ض  املخالفات  وع��ن 

املرور ولئحته التنفيذية.

املادة الثانية والثالثون:
اأو  املحافظة  يف  العامة  املحكمة  تخت�ض 
املركز اللذين لي�ض فيهما حمكمة متخ�س�سة 
والإثباتات  والق�صايا  الدعاوى  جميع  بنظر 
يف  ال��داخ��ل��ة  حكمها  يف  وم���ا  الإن��ه��ائ��ي��ة 
اخت�صا�ض تلك املحكمة املتخ�ص�صة، وذلك 
خالف  للق�صاء  الأعلى  املجل�ض  يقرر  مل  ما 

ذلك.

املادة الثالثة والثالثون:
تخت�ض حماكم الأحوال ال�صخ�صية بالنظر 

يف الآتي:
ال�صخ�صية،  الأح���وال  م�صائل  جميع   - اأ 

ومنها:
واخللع،  وال��ط��الق،  ال���زواج،  اإثبات   -1
وف�صخ النكاح، والرجعة، واحل�صانة، والنفقة، 

والزيارة.
والن�صب،  والو�صية،  الوقف،  اإثبات   -2

والغيبة، والوفاة، وح�رص الورثة.
العقار  فيها  مبا  الرتكة  وق�سمة  االإرث،   -3
اإذا كان فيها نزاع، اأو ح�سة وقف اأو و�سية، اأو 

قا�رص، اأو غائب.
واإق��ام��ة  الأو���ص��ي��اء،  تعيني  اإث��ب��ات   -4
الأولياء والنظار، والإذن لهم يف الت�رصفات 
املحكمة، وعزلهم عند  اإذن  ت�ستوجب  التي 
ورفعه  ال�صفهاء،  على  واحلجر  القت�صاء، 
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عنهم، وحتدد لوائح هذا النظام الإجراءات 
الالزمة لذلك.

اإثبات توكيل االأخر�ض الذي ال يعرف   -5
القراءة والكتابة.

ع�سلها  من  اأو  لها،  ويل  ال  من  تزويج   -6
اأولياوؤها.

ب- الدعاوى النا�صئة عن م�صائل الأحوال 
ال�صخ�صية.

العقوبات  لإيقاع  املرفوعة  الدعاوى  ج- 
املن�صو�ض عليها يف نظام الهيئة العامة للولية 

على اأموال القا�رصين ومن يف حكمهم.

املادة الرابعة والثالثون:
تخت�ض املحاكم العمالية بالنظر يف الآتي:

اأ - املنازعات املتعلقة بعقود العمل والأجور 
واحلقوق واإ�صابات العمل والتعوي�ض عنها.

�صاحب  باإيقاع  املتعلقة  املنازعات  ب- 
اأو  العامل،  على  التاأديبية  اجل���زاءات  العمل 

املتعلقة بطلب الإعفاء منها.
العقوبات  لإيقاع  املرفوعة  الدعاوى  ج- 

املن�صو�ض عليها يف نظام العمل.
من  الف�سل  على  املرتتبة  املنازعات   - د 

العمل.
والعمال  العمل  اأ�صحاب  �صكاوى  ه���- 
ق��رار  اأي  �سد  اعرتا�ساتهم  تقبل  مل  ال��ذي��ن 
املوؤ�س�سة  يف  خمت�ض  جهاز  اأي  م��ن  ���س��ادر 

بوجوب  يتعلق  الجتماعية،  للتاأمينات  العامة 
الت�سجيل واال�سرتاكات اأو التعوي�سات.

اخلا�صعني  بالعمال  املتعلقة  املنازعات   - و 
عمال  ذل��ك  يف  مب��ن  العمل،  ن��ظ��ام  لأح��ك��ام 

احلكومة.
نظام  تطبيق  عن  النا�صئة  املنازعات   - ز 
دون  الجتماعية،  التاأمينات  ونظام  العمل 
باخت�صا�صات املحاكم الأخرى وديوان  اإخالل 

املظامل.

املادة اخلام�سة والثالثون:
تخت�ض املحاكم التجارية بالنظر يف الآتي:

الأ�صلية  التجارية  املنازعات  جميع   - اأ 
والتبعية التي حتدث بني التجار.

ب- الدعاوى التي تقام على التاجر ب�صبب 
اأعماله التجارية الأ�صلية والتبعية.

ج - املنازعات التي حتدث بني ال�رصكاء يف 
ال�رصكات.

املتعلقة  واملخالفات  الدعاوى  جميع   - د 
اإخ���الل  دون  وذل���ك  ال��ت��ج��اري��ة،  ب��الأن��ظ��م��ة 

باخت�صا�ض ديوان املظامل.
ه�- دعاوى الإفال�ض واحلجر على املفل�صني 

ورفعه عنهم.
و - املنازعات التجارية الأخرى.
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الف�سل الثالث
الخت�سا�س املكاين

املادة ال�ساد�سة والثالثون:
يقع  التي  للمحكمة  الخت�صا�ض  يكون   -1
عليه،  املدعى  اإقامة  مكان  اخت�صا�صها  نطاق  يف 
فيكون  اململكة  يف  اإقامة  مكان  له  يكن  مل  ف��اإن 
نطاق  يف  يقع  ال��ت��ي  للمحكمة  الخت�صا�ض 

اخت�صا�صها مكان اإقامة املدعي.
2- اإذا مل يكن للمدعي واملدعى عليه مكان 
يف  دع��واه  اإقامة  فللمدعي  اململكة  يف  اإقامة 

اإحدى حماكم مدن اململكة.
ي��ك��ون  ع��ل��ي��ه��م  امل���دع���ى  ت��ع��دد  اإذا   -3
نطاق  يف  يقع  التي  للمحكمة  الخت�صا�ض 
حال  ويف  الأك��رثي��ة،  اإقامة  مكان  اخت�صا�صها 
الت�ساوي يكون املدعي باخليار يف اإقامة الدعوى 
اأمام اأي حمكمة يقع يف نطاق اخت�سا�سها مكان 

اإقامة اأحدهم.

املادة ال�سابعة والثالثون:
يف  احلكومية  االأجهزة  على  الدعوى  تقام 
املقر  اخت�صا�صها  نطاق  يف  يقع  التي  املحكمة 
الرئي�ض لها، ويجوز رفع الدعوى اإلى املحكمة 
اجلهاز  ف��رع  اخت�صا�صها  نطاق  يف  يقع  التي 

احلكومي يف امل�صائل املتعلقة بذلك الفرع.

املادة الثامنة والثالثون:
اأو  ب��ال�����رصك��ات  املتعلقة  ال���دع���وى  ت��ق��ام 
اأو  الت�صفية  دور  يف  التي  اأو  القائمة  اجلمعيات 
يف  يقع  التي  املحكمة  يف  اخلا�صة  املوؤ�ص�صات 
كانت  �سواء  اإدارتها،  مركز  اخت�سا�سها  نطاق 
املوؤ�ص�صة،  اأو  اجلمعية  اأو  ال�رصكة  على  الدعوى 
اأو من ال�رصكة اأو اجلمعية اأو املوؤ�ص�صة على اأحد 
ع�صو  اأو  �رصيك  من  اأو  الأع�صاء،  اأو  ال�رصكاء 
املحكمة  اإلى  الدعوى  رفع  ويجوز  اآخ��ر،  على 
اأو  ال�رصكة  التي يقع يف نطاق اخت�صا�صها فرع 
املتعلقة  امل�صائل  املوؤ�ص�صة، وذلك يف  اأو  اجلمعية 

بهذا الفرع.

املادة التا�سعة والثالثون:
ي�صتثنى من املادة )ال�صاد�صة والثالثني( من 

هذا النظام ما ياأتي:
اإقامة  اخليار يف  بالنفقة  للمدعي  يكون   -1
نطاق  يف  يقع  ال��ت��ي  املحكمة  يف  ال��دع��وى 
اخت�صا�صها مكان اإقامة املدعى عليه اأو املدعي.

واحل�سانة  الزوجية  امل�سائل  يف   - للمراأة   -2
اإقامة  يف  اخليار   - اأولياوؤها  ع�سلها  ومن  والزيارة 
وعلى  عليه.  امل��دع��ى  بلد  اأو  بلدها  يف  دع��واه��ا 
املدعية  بلد  يف  ال��دع��وى  �صمعت  اإذا  املحكمة 
عن  لالإجابة  عليه  املدعى  بلد  حمكمة  ا�صتخالف 
عليه  املدعى  اأبلغ  الدعوى  توجهت  فاإذا  دعواها. 
امتنع  فاإن  فيها،  لل�صري  اإقامتها  مكان  اإلى  باحل�صور 
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ردتها  ال��دع��وى  تتوجه  مل  واإذا  غيابياً،  �صمعت 
املحكمة دون اإح�صاره.

3- يكون للمدعي يف الدعاوى النا�صئة عن 
حوادث ال�صري التي تقع يف بلد غري بلد املدعى 
عليه اخليار يف اإقامة الدعوى يف املحكمة التي 
يقع يف نطاق اخت�صا�صها مكان وقوع احلادث 

اأو مكان اإقامة املدعى عليه.

املادة االأربعون:
نطاقاً  املركز  اأو  املحافظة  اأو  املدينة  تعد 
تعدد  وعند  فيها،  هي  التي  للمحكمة  مكانيًّا 
للق�صاء  الأعلى  املجل�ض  يحدد  فيها  املحاكم 
التي  املراكز  وتتبع  منها.  لكل  املكاين  النطاق 
لي�ض فيها حماكم حمكمة اأقرب بلدة اإليها يف 
للق�صاء  الأعلى  املجل�ض  يقرر  مل  ما  منطقتها، 
تبعيتها ملحكمة اأخرى يف املنطقة نف�صها. وعند 
اإيجاباً   - املكاين  الخت�صا�ض  على  التنازع 
العليا  املحكمة  اإلى  الدعوى  حتال   - �صلباً  اأو 

للف�صل يف ذلك.

الباب الثالث
رفع الدعوى وقيدها

املادة احلادية واالأربعون:
ب�صحيفة  املدعي  من  ال��دع��وى  ترفع   -1
موقعة منه اأو ممن ميثله تودع لدى املحكمة من 

اأ�صل و�صور بعدد املدعى عليهم.
ويجب اأن ت�صمل �صحيفة الدعوى البيانات 

الآتية:
للمدعي، ورقم هويته،  الكامل  ال�صم  اأ - 
ومهنته اأو وظيفته، ومكان اإقامته، ومكان عمله، 
وال�صم الكامل ملَْن ميثله، ورقم هويته، ومهنته 

اأو وظيفته، ومكان اإقامته ومكان عمله.
ب- ال�صم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر 
ومكان  وظيفته،  اأو  مهنته  عن  معلومات  من 
اإقامته، ومكان عمله، فاإن مل يكن له مكان اإقامة 

معلوم فاآخر مكان اإقامة كان له.
ج - تاريخ تقدمي ال�صحيفة.

د - املحكمة املرفوعة اأمامها الدعوى.
البلد  يف  للمدعي  خمتار  اإقامة  مكان  ه�- 
الذي فيه مقر املحكمة اإن مل يكن له مكان اإقامة 

فيها.
و - مو�صوع الدعوى، وما يطلبه املدعي، 

واأ�صانيده.
احلكومية  االأجهزة  اإل��ى  بالن�سبة  ويكتفى 
بذكر  املادة  )اأ، ب، ه�( من هذه  الفقرات  يف 

ال�صم واملقر.
القت�صاء  عند  للق�صاء  الأعلى  وللمجل�ض 

اإ�سافة ما يلزم من و�سائل وبيانات اأخرى.
2- ل يجمع يف �صحيفة الدعوى بني عدة 

طلبات ل رابط بينها.
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املادة الثانية واالأربعون:
يوم  يف  الدعوى  املخت�ض  الكاتب  يقيد 
تقدمي ال�صحيفة يف ال�صجل اخلا�ض بذلك بعد 
اأن يثبت - بح�صور املدعي اأو َمْن ميثله - تاريخ 
ال�صحيفة،  اأ�صل  يف  لنظرها  املحددة  اجلل�صة 
الأكرث  على  التايل  اليوم  وعليه يف  و�صورها. 
اأن ي�صلم اأ�صل ال�صحيفة و�صورها اإلى املح�رص 
لتبليغها ورد  اأو املدعي - بح�صب الأحوال - 

الأ�صل اإلى اإدارة املحكمة.

املادة الثالثة واالأربعون:
الأح��وال  بح�صب  املدعي  اأو  املح�رص  يقوم 
بت�صليم �صورة �صحيفة الدعوى اإلى املدعى عليه 
خالل خم�صة ع�رص يوماً على الأكرث من ت�صليمها 
جل�صة  الدعوى  لنظر  حدد  قد  كان  اإذا  اإل  اإليه، 
يتم  اأن  يجب  فعندئذ  املوعد،  هذا  اأثناء  يف  تقع 
الت�صليم قبل اجلل�صة، وذلك كله مع مراعاة موعد 

احل�صور.

املادة الرابعة واالأربعون:
موعد احل�صور اأمام املحكمة العامة ثمانية 
�صحيفة  تبليغ  ت��اري��خ  م��ن  الأق���ل  على  اأي���ام 
املحاكم  اأم���ام  احل�صور  وم��وع��د  ال��دع��وى. 
ال�صخ�صية  والأح���وال  والتجارية  العمالية 
اأرب��ع��ة اأي����ام ع��ل��ى الأق����ل م��ن ت��اري��خ تبليغ 
الأربعة  الأيام  مدة  وتطبق  الدعوى،  �صحيفة 

والأح��وال  والتجارية  العمالية  الق�صايا  على 
العامة  املحكمة  اأم��ام  نظرت  اإذا  ال�صخ�صية 
الدعاوى  يف  ويجوز  املركز.  اأو  املحافظة  يف 
ال�رصورة  عند  اأو  ال�صري  حوادث  عن  النا�صئة 
نق�ض املوعد اإلى اأربع وع�رشين �ساعة، ب�رشط 
حالة  يف  نف�صه  للخ�صم  التبليغ  يح�صل  اأن 
الو�صول  باإمكانه  يكون  واأن  املوعد  نق�ض 
ويكون  امل��ح��دد،  امل��وع��د  يف  املحكمة  اإل���ى 
اإليها  املرفوعة  املحكمة  من  باإذن  املوعد  نق�ض 

الدعوى.

املادة اخلام�سة واالأربعون:
 - الدعاوى  جميع  يف  عليه  املدعى  على 
التي  وال��دع��اوى  امل�صتعجلة  ال��دع��اوى  ع��دا 
اأن يودع لدى  فيها -  اأُنق�ض موعد احل�صور 
املحددة  اجلل�صة  قبل  بدفاعه  مذكرة  املحكمة 
اأمام  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  الدعوى  لنظر 
الأق��ل  على  واح��د  وبيوم  العامة،  املحكمة 
اأمام املحاكم الأخرى، واأمام الدوائر العمالية 
نظرت  اإذا  ال�صخ�صية  والأح��وال  والتجارية 

اأمام املحكمة العامة يف املحافظة اأو املركز.

املادة ال�ساد�سة واالأربعون:
املقرر  املوعد  مراعاة  عدم  على  يرتتب  ال 
النظام  هذا  من  والأربعني(  )الثالثة  امل��ادة  يف 
اأو عدم مراعاة موعد احل�صور بطالن �صحيفة 
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املوجه  بحق  اإخ��الل  غري  من  وذلك  الدعوى، 
اإليه التبليغ يف التاأجيل ل�صتكمال املوعد.

املادة ال�سابعة واالأربعون:
اإذا ح�رص املدعي واملدعى عليه اأمام املحكمة 
من تلقاء نف�صيهما - ولو كانت الدعوى خارج 
اخت�صا�صها املكاين - وطلبا �صماع خ�صومتهما 
اأمكن  اإن  احلال  يف  الدعوى  املحكمة  فت�صمع 

واإل حددت لها جل�صة اأخرى.

املادة الثامنة واالأربعون:
ل�صخ�صني  جل�صة  املحكمة  عينت  اإذا 
املعني  الوقت  غري  يف  ح�رصا  ثم  متداعيني، 
جتيب  اأن  فعليها  خ�صومتهما،  يف  النظر  وطلبا 

هذا الطلب اإن اأمكن.

الباب الرابع
 ح�سور اخل�سوم وغيابهم والتوكيل 

يف اخل�سومة

الف�سل الأول
احل�سور والتوكيل يف اخل�سومة

املادة التا�سعة واالأربعون:
يح�رص  ال��دع��وى  لنظر  امل��ع��ني  ال��ي��وم  يف 
فاإذا  عنهم،  ينوب  َمْن  اأو  باأنف�صهم  اخل�صوم 

كان النائب وكياًل تعني كونه ممن له حق التوكل 
ح�صب النظام.

املادة اخلم�سون:
عن  ح�صوره  يقرر  اأن  الوكيل  على  يجب 
وثيقة  من  م�صدقة  �صورة  يودع  واأن  موكله، 
اأن  وللمحكمة  املخت�ض.  الكاتب  لدى  وكالته 
�صورة  باإيداع  ال�رصورة  عند  للوكيل  ترخ�ض 
الوثيقة يف موعد حتدده، على األ يتجاوز ذلك 
اأول جل�صة للمرافعة. ويجوز اأن يثبت التوكيل 
يف اجلل�صة بتقرير يدون يف حم�رصها، ويوقعه 

املوكل اأو يب�صم عليه باإبهامه.
اآنفاً  اإليه  امل�سار  االإي��داع  وجوب  وي�رشي 

على الو�صي والويل والناظر.

املادة احلادية واخلم�سون:
ل  املوكِّ ح�صور  يف  الوكيل  يقرره  ما  كل 
ل نف�صه، اإل اإذا نفاه  يكون مبثابة ما يقرره املوكِّ
مل  واإذا  نف�صها.  اجلل�صة  يف  الق�صية  نظر  اأثناء 
الإق��رار  الوكيل  من  ي�صح  فال  ل  املوكِّ يح�رص 
اأو  ال�صلح،  اأو  التنازل،  اأو  به،  املدعى  باحلق 
ترك  اأو  رده��ا،  اأو  توجيهها،  اأو  اليمني،  قبول 
اأو  كليًّا   - احلكم  عن  التنازل  اأو  اخل�سومة، 
جزئيًّا - اأو عن طريق من طرق الطعن فيه، اأو 
رفع احلجر، اأو ترك الرهن مع بقاء الدين، اأو 
االدعاء بالتزوير اأو رد القا�سي اأو اختيار اخلبري 
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اأو رده ما مل يكن مفو�صاً تفوي�صاً خا�صاً بذلك 
يف الوكالة.

املادة الثانية واخلم�سون:
بغري  عزل�ه  اأو  الوكيل  اع��ت��زال  يحول  ال 
اإذا  اإل  الإج��راءات،  موافقة املحكمة دون �صري 
بدًل من  اآخر  بتعيني وكيل  ل خ�صمه  املوكِّ اأبلغ 
مبا�رشة  على  بعزمه  اأو  املعزول،  اأو  املعتزل 

الدعوى بنف�صه.

املادة الثالثة واخلم�سون:
كرثة  الوكالء  اأحد  من  للمحكمة  ظهر  اإذا 
بق�صد  موكله  ���ص��وؤال  بحجة  ال�صتمهالت 
لإمتام  بنف�صه  املوكل  طلب  حق  فلها  املماطلة، 

املرافعة اأو توكيل وكيل اآخر.

املادة الرابعة واخلم�سون:
التحقيق  هيئة  لع�صو  ول  للقا�صي  يجوز  ل 
يف  العاملني  م��ن  لأح���د  ول  ال��ع��ام  والدع����اء 
امل��ح��اك��م اأن ي��ك��ون وك��ي��اًل ع��ن اخل�����ص��وم يف 
غري  حمكمة  اأم��ام  مقامة  كانت  ول��و  ال��دع��وى 
عن  ذلك  لهم  يجوز  ولكن  لها،  التابع  املحكمة 
حتت  كان  ومن  وفروعهم  واأ�صولهم  اأزواجهم 

وليتهم �رصعاً.

الف�سل الثاين
غياب اخل�سوم

املادة اخلام�سة واخلم�سون:
جل�صات  من  جل�صة  عن  املدعي  غاب  اإذا 
الدعوى ومل يتقدم بعذر تقبله املحكمة فت�صطب 
ا�صتمرار  يطلب  اأن  ذلك  بعد  ول�ه  الدعوى. 
النظر فيها بح�صب الأحوال، وعند ذلك حتدد 
املدعى  بذلك  وتبلغ  لنظرها  جل�صة  املحكمة 
عليه، فاإن غاب املدعي كذلك ومل يتقدم بعذر 
تقبله املحكمة فت�صطب الدعوى ول ت�صمع بعد 

ذلك اإل بقرار من املحكمة العليا.

املادة ال�ساد�سة واخلم�سون:
امل��ادة  يف  عليهما  املن�صو�ض  احلالتني  يف 
اإذا  النظام؛  ه��ذا  من  واخلم�صني(  )اخلام�صة 
ح�رص املدعى عليه يف اجلل�صة التي غاب عنها 
املدعي فله اأن يطلب من املحكمة عدم �صطب 
الدعوى واحلكم يف مو�صوعها اإذا كانت �صاحلة 
للحكم فيها، ويف هذه احلالة على املحكمة اأن 
حتكم فيها، ويعد حكمها يف حق املدعي غيابياً.

املادة ال�سابعة واخلم�سون:
اجلل�صة  عن  عليه  املدعى  غ��اب  اإذا   -1
يف  وكيله  اأو  ل�صخ�صه  تبلغ  يكن  ومل  الأولى 
الدعوى  يف  النظر  فيوؤجل  نف�صها،  الدعوى 
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فاإن  عليه،  املدعى  بها  يبلغ  لحقة  جل�صة  اإلى 
غاب عن هذه اجلل�صة دون عذر تقبله املحكمة 
فتحكم  وكيله،  اأو  ل�صخ�صه  تبلغ  يكن  ومل 
حق  يف  حكمها  ويعد  الدعوى،  يف  املحكمة 

املدعى عليه غيابياً.
2- اإذا تبلغ املدعى عليه ل�صخ�صه اأو وكيله 
اأودع  اأو  اجلل�صة،  مبوعد  نف�صها  الدعوى  يف 
قبل  املحكمة  لدى  بدفاعه  مذكرة  وكيله  اأو  هو 
اأو  الدعوى ومل يح�رص،  لنظر  املحددة  اجلل�صة 
غاب،  ثم  جل�سة  اأي  يف  عليه  املدعى  ح�رش 
فتحكم املحكمة يف الدعوى، ويعد حكمها يف 

حق املدعى عليه ح�سوريًّا.
لي�ض  الذي  عليه  املدعى  يح�رش  اإذا مل   -3
له مكان اإقامة معروف اأو مكان اإقامة خمتار يف 
اململكة بعد اإعالنه وفقاً ملا ورد يف الفقرة )ط( 
النظام،  هذا  من  ع�رصة(  )ال�صابعة  امل��ادة  من 
فتحكم املحكمة يف الدعوى، ويعد حكمها يف 

حق املدعى عليه غيابياً.
امل�صائل  يف  عليه  املدعي  تخلف  اإذا   -4
ومن  وال��زي��ارة  والنفقة  واحل�سانة  الزوجية 
تاأمر  اأن  فللمحكمة  اأول��ي��اوؤه��ا،  ع�صلها 
لوائح  حتددها  �صوابط  وفق  جرباً  باإح�صاره 

هذا النظام.

املادة الثامنة واخلم�سون:
بع�صهم  وكان  عليهم،  املدعى  تعدد  اإذا 

يبلغ  مل  الآخ��ر  وبع�صهم  ل�صخ�صه  بلغ  قد 
مل  من  تغيب  اأو  جميعاً  وتغيبوا  ل�صخ�صه، 
يبلغ ل�صخ�صه؛ وجب على املحكمة يف غري 
الدعوى  نظر  تاأجيل  امل�صتعجلة  الدعاوى 
تالية يبلغ املدعي بها من مل يبلغ  اإلى جل�صة 
يف  احلكم  ويعد  الغائبني،  م��ن  ل�صخ�صه 
الدعوى يف حق من تبلغ من املدعى عليهم 

حكماً ح�صورياً.

املادة التا�سعة واخلم�سون:
غائباً  يعد  ل  ال�صابقة،  الأحكام  تطبيق  يف 
املوعد  قبل  تنعقد - من ح�رص  واجلل�صة مل   -
على  دقيقة،  بثالثني  اجلل�صة  لنتهاء  املحدد 
فيعد  منعقدة  لزال��ت  واجلل�صة  ح�رص  اإذا  اأن��ه 

حا�رصاً.
املادة ال�ستون:

خالل   - غيابياً  عليه  للمحكوم  يكون   -1
 - النظام  ه��ذا  يف  لالعرتا�ض  امل��ق��ررة  امل��دد 
التي  املحكمة  ل��دى  احل��ك��م  على  املعار�صة 

اأ�صدرته، من تاريخ اإبالغه اأو وكيله باحلكم.
وفقاً  مب��ذك��رة  املعار�صة  طلب  يقدم   -2
اأن  على  الدعوى،  لرفع  املقررة  ل��الإج��راءات 
عليه،  املعار�ض  احلكم  رق��م  املذكرة  تت�صمن 

وتاريخه، واأ�صباب املعار�صة.
3- اإذا غاب املعار�ض اأو وكيله عن اجلل�صة 
من  املحكمة  فتحكم  املعار�صة،  لنظر  الأول��ى 
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ويعد  املعار�سة،  ب�سقوط حقه يف  نف�سها  تلقاء 
حكمها نهائياً.

4- للمحكمة اأن تاأمر بوقف تنفيذ احلكم 
املعار�ض عليه موؤقتاً اإذا ُطلب ذلك يف مذكرة 
وقوع  التنفيذ  من  يخ�صى  وك��ان  املعار�صة 

�رصر ج�صيم يتعذر تداركه.
�صدر  اإذا  الغيابي  احلكم  نفاذ  يوقف   -5

حكم معار�ض للحكم الغيابي يق�صي باإلغائه.

الباب اخلام�س
اإجراءات اجلل�شات ونظامها

الف�سل الأول
اإجراءات اجلل�شات

املادة احلادية وال�ستون:
يجب اأن يح�رص جل�صات املرافعة يف الق�صية 
يتوافر  مل  فاإن  الق�صاة،  من  نظاماً  الالزم  العدد 
العدد الالزم فيكلف رئي�ض املحكمة اأحد ق�صاتها 
لإكمال الن�صاب، فاإن تعذر ذلك فيكلف رئي�ض 

املجل�ض الأعلى للق�صاء من يكمل الن�صاب.

املادة الثانية وال�ستون:
قائمة  يوم  لكل  يعد  اأن  ال�صبط  كاتب  على 
الوقت  فيه مرتبة ح�صب  تعر�ض  التي  بالدعاوى 
املعني لنظرها، وبعد عر�ض القائمة على القا�صي 

تعلن يف اللوحة املعدة لذلك قبل يوم اجلل�صات.

املادة الثالثة وال�ستون:
ينادى على اخل�صوم يف الوقت املعني لنظر 

ق�صيتهم.

املادة الرابعة وال�ستون:
تكون املرافعة علنية، اإل اإذا راأى القا�صي - 
من تلقاء نف�صه اأو بناء على طلب اأحد اخل�صوم 
ا حمافظة على النظام، اأو مراعاة  - اإجراءها �رشًّ

لالآداب العامة، اأو حلرمة الأ�رصة.

املادة اخلام�سة وال�ستون:
تكون املرافعة �صفهية، على اأن ذلك ل مينع 
مذكرات  يف  ال��دف��وع  اأو  الأق���وال  تقدمي  من 
ويحفظ  اخل�صوم،  بني  �صورها  تتبادل  مكتوبة 
اإليها يف  الإ�صارة  الق�صية، مع  اأ�صلها يف ملف 
اخل�صوم  تعطي  اأن  املحكمة  وعلى  ال�صبط. 
والرد  امل�صتندات  على  لالطالع  املنا�صبة  املهل 

عليها كلما اقت�صت احلال ذلك.
املادة ال�ساد�سة وال�ستون:

هو  عما  املدعي  ي�صاأل  اأن  القا�صي  على 
املدعى  ا�صتجواب  قبل  دع��واه  لتحرير  لزم 
عليه، ولي�ض له ال�سري فيها قبل ذلك، واإذا عجز 
املدعي عن حتريرها اأو امتنع عن ذلك، فيحكم 

القا�صي ب�رصف النظر عن الدعوى.
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املادة ال�سابعة وال�ستون:
كليًّا،  اجل��واب  عن  عليه  املدعى  امتنع  اإذا 
كرر  للدعوى؛  مالق  غري  بجواب  اأج��اب  اأو 
ثالثاً  ال�صحيح  اجل��واب  طلب  القا�صي  عليه 
عّده  ذلك  على  اأ�رص  فاإذا  نف�صها،  اجلل�صة  يف 
ناكاًل بعد اإنذاره، واأجرى يف الق�صية املقت�صى 

ال�رصعي.

املادة الثامنة وال�ستون:
الطرفني بدفع �صحيح وطلب  اأحد  اإذا دفع 
لأجله  فا�صتمهل  الآخ��ر  الطرف  من  اجل��واب 
على  ذلك،  �رصورة  راأى  متى  اإمهاله  فللقا�صي 
اأنه ل يجوز تكرار املهلة جلواب واحد اإل لعذر 

يقبله القا�صي.

املادة التا�سعة وال�ستون:
اخل�صوم  انتهاء  مبجرد  املرافعة  باب  يقفل 
من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق 
باحلكم اأن تقرر - من تلقاء نف�صها اأو بناء على 
طلب اأحد اخل�صوم - فتح باب املرافعة واإعادة 
وذل��ك  اجلل�صات،  ج��دول  يف  ال��دع��وى  قيد 

لأ�صباب مقبولة.

املادة ال�سبعون:
اأي  يف  املحكمة  من  يطلبوا  اأن  للخ�سوم 

حال تكون عليها الدعوى تدوين

غري  اأو  �صلح  اأو  اإق��رار  من  عليه  اتفقوا  ما 
املحكمة  وعلى  ال��دع��وى،  حم�رص  يف  ذل��ك 

اإ�صدار �صك بذلك.

املادة احلادية وال�سبعون:
اإ����رصاف  حت��ت   - ال�صبط  ك��ات��ب  ي���دّون 
ويذكر  ال�صبط،  يف  املرافعة  وقائع   - القا�صي 
ت��اري��خ اف��ت��ت��اح ك��ل م��راف��ع��ة ووق��ت��ه، ووق��ت 
وا�صم  ال��دع��وى،  نظر  وم�صتند  اختتامها، 
ثم  ووكالئهم،  اخل�صوم  واأ�صماء  القا�صي، 
يوقع عليه القا�صي وكاتب ال�صبط ومن ذكرت 
اأ�صماوؤهم فيه، فاإن امتنع اأحد منهم عن التوقيع 

اأثبت القا�صي ذلك يف �صبط اجلل�صة.

املادة الثانية وال�سبعون:
الدعاوى  �صحف  بيانات  تدوين  يجوز 
والإنهاءات  الدعاوى  وحما�رص  والتبليغات 
لها حكم  وي��ك��ون  اإل��ك��رتون��يًّ��ا،  ذل��ك  وغ��ري 
التعامالت  لنظام  وفقاً  املكتوبة،  املحررات 

االإلكرتونية.

الف�سل الثاين
نظام اجلل�شات

املادة الثالثة وال�سبعون:
منوطان  و�صبطها  اجلل�صة  اإدارة   -1
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من  ُيخرج  اأن  ذلك  �صبيل  يف  وله  برئي�صها، 
ميتثل  مل  فاإن  بنظامها،  يخّل  من  اجلل�صة  قاعة 
كان للمحكمة اأن تاأمر - على الفور - بحب�صه 
مدة ال تزيد على اأربع وع�رشين �ساعة، ويكون 
ذلك  عن  ترجع  اأن  وللمحكمة  نهائياً،  اأمرها 

الأمر.
بكتابة  ياأمر  اأن  اجلل�صة  رئي�ض  على   -2
حم�رص عن كل جرمية تقع اأثناء انعقاد اجلل�صة، 
العام  والدعاء  التحقيق  هيئة  اإلى  اإحالتها  ثم 
ال�ستكمال ما يلزم نظاماً، وله اأن ياأمر بالقب�ض 

على من وقعت منه اجلرمية.
احلكم  اأ�صدرت  التي  املحكمة  تنظر   -3
من  الناجتة  الأ����رصار  عن  التعوي�ض  دع��وى 

املماطلة يف اأداء احلقوق حمل الدعوى.

املادة الرابعة وال�سبعون:
رئي�ض اجلل�سة هو الذي يتولى توجيه 
وغريهم  وال�صهود  اخل�صوم  اإلى  الأ�صئلة 
الدائرة  ولأع�صاء  بالدعوى،  �صلة  له  ممن 
اأن  اجلل�سة واخل�سوم  معه يف  امل�سرتكني 
يطلبوا منه توجيه ما يريدون توجيهه من 
للرئي�ض  بالدعوى. ويجوز  اأ�صئلة مت�صلة 
بتوجيه  الأع�����ص��اء  اأح���د  اإل���ى  يعهد  اأن 
وال�سهود  اخل�سوم  من  اأي  اإلى  االأ�سئلة 

وغريهم.

الباب ال�ساد�س
الدفوع والإدخال والتدّخل 

والطلبات العار�شة

الف�سل الأول
الدفوع

املادة اخلام�سة وال�سبعون:
بعدم  اأو  الدعوى،  �صحيفة  ببطالن  الدفع 
اإلى  الدعوى  باإحالة  اأو  املكاين،  الخت�صا�ض 
اأو  اأمامها  نف�سه  الن�زاع  لقيام  اأخ��رى  حمكمة 
اإبداوؤه  يجب  بها،  مرتبطة  اأخرى  دعوى  لقيام 
قبل اأي طلب اأو دفاع يف الدعوى اأو دفع بعدم 

القبول، واإل �صقط احلق فيما مل يبد منها.
املادة ال�ساد�سة وال�سبعون:

1- الدفع بعدم اخت�صا�ض املحكمة لنتفاء 
اأو  اأو قيمتها،  اأو ب�صبب نوع الدعوى  وليتها 
الدفع بعدم قبول الدعوى لنعدام ال�صفة اأو 
اأو الأي �سبب اآخر، وكذا  اأو امل�سلحة  االأهلية 
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى ل�صبق الف�صل 
فيها؛ يجوز الدفع به يف اأي مرحلة تكون فيها 

الدعوى وحتكم به املحكمة من تلقاء نف�صها.
2- اإذا راأت املحكمة اأن الدفع بعدم قبول 
قائم  عليه  املدعى  �صفة  يف  لعيب  الدعوى 
ذي  لتبليغ  الدعوى  نظر  اأجلت  اأ�سا�ض،  على 

ال�صفة.
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املادة ال�سابعة وال�سبعون:
حتكم املحكمة يف الدفوع املن�صو�ض عليها 
وال�صاد�صة  وال�صبعني  )اخلام�صة  املادتني  يف 
ا�صتقالل،  على  النظام  ه��ذا  من  وال�صبعني( 
ال��دع��وى،  مو�صوع  اإل��ى  �صمها  تقرر  مل  م��ا 
وعندئذ تبنّي ما حكمت به يف كل من الدفوع 

واملو�صوع.

املادة الثامنة وال�سبعون:
بعد  وال�صبعني  )الثامنة  امل��ادة  م��راع��اة  مع 
املحكمة  على  يجب  النظام،  ه��ذا  من  امل��ائ��ة( 
احلكم  واكت�صب  اخت�صا�صها  بعدم  حكمت  اإذا 
القطعية اأن حتيل الدعوى اإلى املحكمة املخت�صة 

وتعلم اخل�صوم بذلك.

الف�سل الثاين
الإدخال والتدّخل

املادة التا�سعة وال�سبعون:
للخ�سم اأن يطلب من املحكمة اأن تُدِخل يف 
الدعوى من كان ي�صح اخت�صامه فيها عند رفعها، 
يف  املعتادة  الإج����راءات  اخت�صامه  يف  وتُتَّبع 
التكليف باحل�صور. وحتكم املحكمة يف مو�صوع 
واحد  بحكم  الأ�صلية  والدعوى  الإدخ��ال  طلب 
كلما اأمكن ذلك، واإل ف�صلت يف مو�صوع طلب 

الإدخال بعد احلكم يف الدعوى الأ�صلية.

املادة الثمانون:
على  بناًء  اأو  نف�صها  تلقاء  من   - للمحكمة 
طلب اأحد اخل�صوم - اأن تاأمر باإدخال من كان 

يف اإدخاله م�صلحة للعدالة اأو اإظهار للحقيقة.
خم�صة  يتجاوز  ل  موعداً  املحكمة  وتعني 
ع�رص يوماً حل�صور من تاأمر باإدخاله، ومن يطلب 
املعتادة  لالإجراءات  اإدخاله، وفقاً  من اخل�صوم 

لرفع الدعوى.

املادة احلادية والثمانون:
يف  يتدخل  اأن  م�سلحة  ذي  لكل  ي��ج��وز 
الدعوى من�صماً اإلى اأحد اخل�صوم اأو طالباً احلكم 
لنف�صه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل 
ب�صحيفة تبلغ للخ�صوم قبل يوم اجلل�صة، وفقاً 
بطلب  اأو  الدعوى،  لرفع  املعتادة  لالإجراءات 
يقدم �صفهياً يف اجلل�صة يف ح�صورهم، ويثبت 
يف حم�رصها. ول يقبل التدخل بعد اإقفال باب 

املرافعة.

الف�سل الثالث
الطلبات العار�شة

املادة الثانية والثمانون:
اأو  املدعي  من  العار�صة  الطلبات  تقدم 
قبل يوم  تبلغ للخ�صوم  املدعى عليه ب�صحيفة 
اجلل�صة وفقاً لالإجراءات املعتادة لرفع الدعوى، 
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ح�صور  يف  اجلل�صة  يف  �صفهياً  يقدم  بطلب  اأو 
تقبل  ول  حم�����رصه��ا.  يف  ويثبت  اخل�����ص��م، 

الطلبات العار�صة بعد اإقفال باب املرافعة.

املادة الثالثة والثمانون:
للمدعي اأن يقدم من الطلبات العار�صة ما 

ياأتي:
الأ�صلي،  الطلب  ت�صحيح  يت�صمن  ما  اأ- 
اأو  اأو تعديل مو�صوعه ملواجهة ظروف طراأت 

تبينت بعد رفع الدعوى.
الأ�صلي،  للطلب  مكماًل  يكون  ما  ب- 
يقبل  ال  ات�سااًل  به  مت�ساًل  اأو  عليه،  مرتتباً  اأو 

التجزئة.
�صبب  يف  تغيرياً  اأو  اإ�صافة  يت�صمن  ما  ج- 
الأ�صلي  الطلب  مو�صوع  اإبقاء  مع  الدعوى 

على حاله.
د - طلب الأمر باإجراء حتفظي اأو وقتي.

ه�- ما تاأذن املحكمة بتقدميه مما يكون مرتبطاً 
بالطلب الأ�صلي.

املادة الرابعة والثمانون:
الطلبات  م��ن  ي��ق��دم  اأن  عليه  للمدعى 

العار�صة ما ياأتي:
اأ - طلب املقا�صة الق�صائية.

�رصر  عن  بتعوي�ض  له  احلكم  طلب  ب- 
حلقه من الدعوى الأ�صلية، اأو من اإجراء فيها.

ج- اأي طلب يرتتب على اإجابته اأال يحكم 
للمدعي بطلباته كلها اأو بع�صها، اأو اأن يحكم له 

بها مقيدة بقيد مل�صلحة املدعى عليه.
بالدعوى  مت�ساًل  يكون  طلب  اأي   - د 

االأ�سلية ات�سااًل ال يقبل التجزئة.
ه�- ما تاأذن املحكمة بتقدميه مما يكون مرتبطاً 

بالدعوى الأ�صلية.

املادة اخلام�سة والثمانون:
الطلبات  م��و���ص��وع  يف  املحكمة  حت��ك��م 
اأمكن  كلما  الأ�صلية  ال��دع��وى  مع  العار�صة 
ذلك، واإل ا�صتبقت الطلب العار�ض للحكم فيه 

بعد حتقيقه.

الباب ال�سابع
وقف اخل�سومة وانقطاعها وتركها

الف�سل الأول
وقف اخل�سومة

املادة ال�ساد�سة والثمانون:
اتفاق  على  ب��ن��اء  ال��دع��وى  وق��ف  ي��ج��وز 
اخل�سوم على عدم ال�سري فيها مدة ال تزيد على 
�صتة اأ�صهر من تاريخ اإقرار املحكمة اتفاقهم، ول 
يكون لهذا الوقف اأثر يف اأي موعد حتمي قد 

حدده النظام لإجراء ما.
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واإن طلب اأحد اخل�صوم ال�صري يف الدعوى قبل 
انتهاء املدة املتفق عليها، فله ذلك مبوافقة خ�صمه.

الدعوى  ال�صري يف  يعاود اخل�صوم  واإذا مل 
ُعدَّ  الأج��ل،  لنهاية  التالية  الع�رصة  الأي��ام  يف 

املدعي تاركاً دعواه.

املادة ال�سابعة والثمانون:
يف  حكمها  تعليق  املحكمة  راأت  اإذا 
م�صاألة  يف  الف�صل  على  الدعوى  مو�صوع 
بوقف  فتاأمر  احلكم،  عليها  يتوقف  اأخ��رى 
يكون  التوقف  �صبب  الدعوى، ومبجرد زوال 

للخ�صوم طلب ال�صري يف الدعوى.

الف�سل الثاين
انقطاع اخل�سومة

املادة الثامنة والثمانون:
1- ما مل تكن الدعوى قد تهياأت للحكم يف 
مو�صوعها، فاإن �صري اخل�صومة ينقطع بوفاة اأحد 
اخل�سوم، اأو بفقده اأهلية اخل�سومة، اأو بزوال 
عنه،  اخل�صومة  يبا�رص  كان  عمن  النيابة  �صفة 
على اأن �صري اخل�صومة ل ينقطع بانتهاء الوكالة. 
ل اإذا كان  وللمحكمة اأن متنح اأجاًل منا�صباً للموكِّ
بادر فعني وكياًل جديداً خالل خم�صة ع�رص  قد 
تهياأت  اإذا  اأما  الأولى.  الوكالة  انتهاء  من  يوماً 
اخل�صومة، وعلى  تنقطع  فال  للحكم،  الدعوى 

املحكمة احلكم فيها.
2- اإذا تعدد اخل�صوم وقام �صبب النقطاع 
باأحدهم، فاإن الدعوى ت�صتمر يف حق الباقني، 
ما مل يكن مو�سوع الدعوى غري قابل للتجزئة، 

فتنقطع اخل�صومة يف حق اجلميع.

املادة التا�سعة والثمانون:
مو�صوعها  يف  للحكم  مهياأة  الدعوى  تعد 
اخلتامية  وطلباتهم  اأقوالهم  اخل�صوم  اأبدى  اإذا 

يف جل�صة املرافعة قبل وجود �صبب النقطاع.

املادة الت�سعون:
وقف  اخل�سومة  انقطاع  على  يرتتب 
كانت جارية  التي  املرافعات  مواعيد  جميع 
يف حق اخل�صوم، وبطالن جميع الإجراءات 

التي حت�صل اأثناء النقطاع.

املادة احلادية والت�سعون:
ي�صتاأنف ال�صري يف الدعوى بناء على طلب 
الأ�صول  ح�صب  يبلغ  بتكليف  اخل�صوم  اأحد 
اأو  به �صبب النقطاع،  اإلى من يخلف من قام 
اإلى اخل�صم الآخر. وكذلك ي�صتاأنف ال�صري يف 
فيها  للنظر  املحددة  اجلل�صة  ح�رص  اإذا  الدعوى 

َخَلُف من قام به �صبب النقطاع.
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الف�سل الثالث
ترك اخل�سومة

املادة الثانية والت�سعون:
يجوز للمدعي ترك اخل�صومة بتبليغ يوجهه 
اإلى خ�صمه، اأو تقرير منه لدى الكاتب املخت�ض 
موقع  مذكرة  يف  �رصيح  بيان  اأو  املحكمة،  يف 
خ�صمه  اإط��الع  مع  وكيله،  من  اأو  منه،  عليها 
اجلل�صة  يف  �صفهياً  الطلب  ب��اإب��داء  اأو  عليها، 

واإثباته يف �صبطها.
عليه  املدعى  اإب��داء  بعد  ال��رتك  يكون  وال 

دفوعه اإل بقبوله.

املادة الثالثة والت�سعون:
اإج��راءات  جميع  اإلغاء  الرتك  على  يرتتب 
اخل�صومة مبا يف ذلك �صحيفة الدعوى، ولكن 

ال مي�ض ذلك الرتك احلق املدعى به.

الباب الثامن
 تنحي الق�شاة 

وردهم عن احلكم

املادة الرابعة والت�سعون:
الدعوى  نظر  من  ممنوعاً  القا�صي  يكون 
و�صماعها ولو مل يطلب ذلك اأحد اخل�صوم يف 

الأحوال الآتية:

كان  اأو  اخل�صوم  لأحد  زوجاً  كان  اإذا   - اأ 
قريباً اأو �صهراً له اإلى الدرجة الرابعة.

قائمة  لزوجته خ�سومة  اأو  له  كان  اإذا  ب- 
مع اأحد اخل�صوم يف الدعوى اأو مع زوجته.

اأو  اخل�صوم،  لأح��د  وكياًل  ك��ان  اإذا   - ج 
اأو  له،  وراثته  مظنونة  اأو  عليه،  قيماً  اأو  و�صياً، 
كان زوجاً لو�صي اأحد اخل�صوم اأو القيم عليه، 
اإلى الدرجة  اأو م�صاهرة  اأو كانت له �صلة قرابة 

الرابعة بهذا الو�صي اأو القيم.
د - اإذا كان له م�صلحة يف الدعوى القائمة 
على  اأ�سهاره  اأو  اأقاربه  الأح��د  اأو  لزوجته  اأو 
اأو  عنه  وكياًل  هو  يكون  ملن  اأو  الن�صب  عمود 

و�صياً اأو قيماً عليه.
اأحد  عن  ترافع  اأو  اأفتى  قد  كان  اإذا  ه�- 
كان  ولو  فيها  كتب  اأو  الدعوى  يف  اخل�صوم 
اأو كان قد �صبق له  ذلك قبل ا�صتغاله بالق�صاء، 
قد  كان  اأو  حمكماً،  اأو  خبرياً  اأو  قا�صياً  نظرها 
اإجراءات  اإجراء من  با�رص  اأو  اأدى �صهادة فيها، 

التحقيق فيها.

املادة اخلام�سة والت�سعون:
يف  ق�صاوؤه  اأو  القا�صي  عمل  باطاًل  يقع 
الأحوال املتقدمة يف املادة )الرابعة والت�صعني( 
واإن  اخل�صوم.  باتفاق  مت  ولو  النظام  هذا  من 
وقع هذا البطالن يف حكم موؤيد جاز للخ�صم 
اأن يطلب من املحكمة العليا نق�ض احلكم واإعادة 
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نظر الدعوى اأمام دائرة اأخرى.

املادة ال�ساد�سة والت�سعون:
1- يجوز رد القا�صي لأحد الأ�صباب الآتية:
مماثلة  دع��وى  لزوجته  اأو  له  ك��ان  اإذا   - اأ 

للدعوى التي ينظرها.
اأو لزوجته خ�سومة مع  له  اإذا حدث  ب- 
اأحد اخل�صوم اأو مع زوجته بعد قيام الدعوى 
املنظورة اأمام القا�صي، ما مل تكن هذه الدعوى 
قد اأقيمت بق�صد رده عن نظر الدعوى املنظورة 

اأمامه.
اأو  منها ولد،  له  التي  ملطلقته  اإذا كان  ج - 
الرابعة،  الدرجة  اإلى  اأ�صهاره  اأو  اأقاربه  لأحد 
اأحد اخل�صوم  الق�صاء مع  اأمام  قائمة  خ�صومة 
هذه  تكن  مل  ما  زوجته،  مع  اأو  الدعوى،  يف 

اخل�صومة قد اأقيمت اأمام القا�صي بق�صد رده.
اأو  له،  خادماً  اخل�صوم  اأح��د  كان  اإذا   - د 
كان القا�صي قد اعتاد موؤاكلة اأحد اخل�صوم اأو 
ُقبيل رفع  اأو كان قد تلقى منه هدية  م�صاكنته، 

الدعوى اأو بعده.
ه�- اإذا كان بينه وبني اأحد اخل�صوم عداوة 
اأو مودة يرجح معها عدم ا�صتطاعته احلكم دون 

حتيز.
وقف  ال��رد  طلب  تقدمي  على  يرتتب   -2

الدعوى اإلى حني الف�صل فيه.
املادة ال�سابعة والت�سعون:

الق�صاء يف  المتناع من  للقا�صي  ل يجوز 
من  ممنوعاً  كان  اإذا  اإل  عليه،  معرو�صة  ق�صية 
يخرب  اأن  وعليه  للرد.  �صبب  به  قام  اأو  نظرها 
هذا  ويثبت  بالتنحي،  له  لالإذن  املبا�رص  مرجعه 

كله يف حم�رص خا�ض يحفظ يف املحكمة.

املادة الثامنة والت�سعون:
اإذا قام بالقا�صي �صبب للرد ومل يتنح جاز 
للخ�صم طلب رده، فاإن مل يكن �صبب الرد من 
الأ�صباب املن�صو�ض عليها يف املادة )ال�صاد�صة 
والت�صعني( من هذا النظام، وجب تقدمي طلب 
الرد قبل تقدمي اأي دفع اأو دفاع يف الق�سية واإال 
�صقط احلق فيه. ومع ذلك يجوز طلب الرد اإذا 
طالب  اأثبت  اإذا  اأو  ذلك،  بعد  اأ�صبابه  حدثت 
الرد اأنه كان ل يعلم بها. ويف جميع الأحوال 

ل يقبل طلب الرد بعد قفل باب املرافعة.

املادة التا�سعة والت�سعون:
اإدارة  يف  ي��ودع  بتقرير  ال��رد  طلب  يقدم 
اأن  ويجب  ال��رد،  طالب  من  موقعاً  املحكمة 
اأ�صبابه، واأن يرافقه ما يوجد  الرد  ي�صمل تقرير 

من الأوراق املوؤيدة له.

املادة املائة:
تطلع  اأن  املحكمة  اإدارة  على  يجب   -1
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وعلى  ال��رد،  طلب  تقرير  على  ف��وراً  القا�صي 
لطالعه  التالية  الأربعة  الأي��ام  خالل  القا�صي 
الرد  وقائع  عن  املحكمة  رئي�ض  اإل��ى  يكتب  اأن 
املوعد  يف  ذل��ك  عن  يكتب  مل  ف��اإن  واأ�صبابه؛ 
وكانت   - الرد  اأ�صباب  موؤيداً  كتب  اأو  املحدد، 
اأو   - النظام  مبوجب  له  ت�صلح  الأ�صباب  هذه 
رئي�ض  فعلى  حقه؛  يف  وثبتت  لها  نافياً  كتب 
املحكمة اأن ي�صدر اأمراً بتنحيته عن نظر الدعوى.
حمكمة  رئي�ض  رده  املطلوب  كان  اإذا   -2
حمكمة  رئي�ض  فيه  فيف�صل  الأول���ى  ال��درج��ة 
ال�صتئناف املخت�صة، اأما اإذا كان املطلوب رده 
ق�صاة  اأح��د  اأو  ال�صتئناف  حمكمة  رئي�ض  هو 
املحكمة  رئي�ض  فيه  فيف�صل  العليا،  املحكمة 

العليا.
بح�صب   - املحكمة  رئي�ض  رف�ض  اإذا   -3
بذلك،  اأم��راً  اأ�صدر  ال��رد،  طلب   - الأح��وال 

ويعد هذا الأمر نهائياً.

الباب التا�سع
اإجراءات الإثبات

الف�سل الأول
اأحكام عامة

املادة االأولى بعد املائة:
اأثناء  اإثباتها  املراد  الوقائع  تكون  اأن  يجب 

جائزاً  فيها  منتجة  بالدعوى  متعلقة  املرافعة 
قبولها.

املادة الثانية بعد املائة:
مكان  يف  اخل�صوم  اأح��د  بينة  كانت  اإذا 
فعليها  املحكمة،  اخت�صا�ض  نطاق  عن  خارج 
اأن ت�ستخلف القا�سي الذي يقع ذلك املكان يف 
نطاق اخت�صا�صه ل�صماع تلك البينة وتعديلها.

املادة الثالثة بعد املائة:
من  ب��ه  اأم���رت  عما  ت��ع��دل  اأن  للمحكمة 
اأ�سباب  تبني  اأن  ب�رشط  االإثبات،  اإج��راءات 
األ  كذلك  لها  ويجوز  ال�صبط.  يف  العدول 
اأ�سباب  اأن تبني  تاأخذ بنتيجة االإجراء، ب�رشط 

ذلك يف حكمها.

الف�سل الثاين
ا�شتجواب اخل�شوم والإقرار

املادة الرابعة بعد املائة:
حا�رصاً  يكون  من  ت�صتجوب  اأن  للمحكمة 
من اخل�صوم، ولكل منهم اأن يطلب ا�صتجواب 
اجلل�صة  يف  الإج��اب��ة  وتكون  احل��ا���رص،  خ�صمه 
موعد  اإع��ط��اء  املحكمة  راأت  اإذا  اإل  نف�صها 
طالب  مواجهة  يف  الإجابة  تكون  كما  لالإجابة، 

ال�صتجواب.
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املادة اخلام�سة بعد املائة:
اخل�صم  ب��ح�����ص��ور  ت��اأم��ر  اأن  للمحكمة 
بناء  اأو  نف�صها  تلقاء  من  �صواء   - ل�صتجوابه 
على طلب خ�صمه - اإذا راأت حاجة اإلى ذلك، 
يح�رص  اأن  ا�صتجوابه  املحكمة  تقرر  من  وعلى 

اجلل�صة التي حددها اأمر املحكمة.

املادة ال�ساد�سة بعد املائة:
من  مينعه  مقبول  ع��ذر  للخ�صم  ك��ان  اإذا 
اأو  القا�صي  ينتقل  ل�صتجوابه  بنف�صه  احل�صور 
يكلف من يثق به اإلى مكان اإقامته ل�صتجوابه، 
اخت�صا�ض  نطاق  خارج  امل�صتجوب  كان  واإذا 
ا�صتجوابه  يف  القا�صي  في�صتخلف  املحكمة 

حمكمة مكان اإقامته.

املادة ال�سابعة بعد املائة:
احل�����ص��ور  ع���ن  اخل�����ص��م  ت��خ��ل��ف  اإذا 
ح�رص  اأو  مقبول،  ع��ذر  دون  لال�صتجواب 
وامتنع عن الإجابة دون م�صوغ، فللمحكمة اأن 
البينة، واأن ت�صتخل�ض ما تراه من ذلك  ت�صمع 
التخلف اأو المتناع، فاإن مل تكن لديه بينة ُعدَّ 
اخل�صم - املتخلف عن احل�صور اأو املمتنع عن 
االإجابة دون م�سوغ - ناكاًل، وجتري املحكمة ما 

يلزم وفق املقت�سى ال�رشعي.

املادة الثامنة بعد املائة:
اأو  ال�صتجواب  عند   - اخل�صم  اإق��رار 

عليه،  قا�ص�رة  حجة   - ا�صتجوابه  دون 
اأم��ام  حا�صاًل  الإق���رار  يكون  اأن  ويجب 
املتعلقة  الدعوى  يف  ال�صري  اأثناء  الق�صاء 

بالواقعة املقر بها.

املادة التا�سعة بعد املائة:
املقر  يكون  اأن  االإق��رار  �سحة  يف  ي�سرتط 
ويقبل  عليه،  حمجور  غري  خمتاراً  بالغاً  عاقاًل 
يعد  ل  ما  كل  يف  لل�صفه  عليه  املحجور  اإق��رار 

حمجوراً عليه فيه �رصعاً.

املادة العا�سرة بعد املائة:
يوؤخذ  فال  �ساحبه،  على  االإق��رار  يتجزاأ  ال 
منه ال�سار به ويرتك ال�سالح له، بل يوؤخذ جملة 
متعددة،  وقائع  على  ان�صب  اإذا  اإل  واح��دة، 
وكان وجود واقعة منها ال ي�ستلزم حتماً وجود 

الوقائع الأخرى.

الف�سل الثالث
اليمني

املادة احلادية ع�سرة بعد املائة:
يجب على من يوجه اإلى خ�صمه اليمني اأن 
يبني بالدقة الوقائع التي يريد ا�صتحالفه عليها، 
الالزمة  اليمني  �صيغة  تعد  اأن  املحكمة  وعلى 
املفهومة  باإ�صارته  الأخر�ض  حلف  ويعد  �رصعاً، 
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اإن كان ل يعرف الكتابة.

املادة الثانية ع�سرة بعد املائة:
اأمام  اإل  عنها  النكول  ول  اليمني  تكون  ل 

قا�سي الدعوى يف جمل�ض الق�ساء
هناك  يكن  مل  ما  خارجه،  لهما  اعتبار  ول 

ن�ض يخالف ذلك.

املادة الثالثة ع�سرة بعد املائة:
لأداء  املحكمة  اإلى  للح�صور  دعي  من   -1

اليمني وجب عليه احل�صور.
اليمني  اإل��ي��ه  وج��ه��ت  م��ن  ح�رص  اإذا   -2
بنف�صه ومل ينازع ل يف جوازها ول يف تعلقها 
بالدعوى، وجب عليه اأن يوؤديها فوراً اأو يردها 
دون  امتنع  واإن  ناكاًل،  ُعدَّ  واإل  خ�صمه،  على 
اأن ينازع اأو تخلف عن احل�صور بغري عذر، ُعدَّ 

ناكاًل كذلك.
3- اإذا ح�رص من وجهت اإليه اليمني ونازع 
بيان  لزمه  بالدعوى  تعلقها  يف  اأو  جوازها  يف 
ذلك، فاإن مل تقتنع املحكمة بذلك وجب عليه 

اأداء اليمني، واإل ُعدَّ ناكاًل.

املادة الرابعة ع�سرة بعد املائة:
مينعه  عذر  اليمني  اإليه  وجهت  ملن  كان  اإذا 
من احل�صور لأدائها فتنتقل املحكمة لتحليفه، اأو 
تكلف اأحد ق�صاتها بذلك. فاإن كان من وجهت 

اإليه اليمني يقيم خارج نطاق اخت�صا�ض املحكمة، 
فلها اأن ت�صتخلف يف حتليفه حمكمة مكان اإقامته. 
اليمني  بحلف  حم�رص  يحرر  احلالني  كال  ويف 
املكلف  اأو  امل�صتخلف  والقا�صي  احلالف  يوقعه 

والكاتب ومن ح�رص من اخل�صوم.

املادة اخلام�سة ع�سرة بعد املائة:
مواجهة  يف  اليمني  اأداء  يكون  اأن  يجب 
اأو  اأدائها،  تنازله عن ح�صور  اإذا قرر  اإل  طالبها 

تخلف دون عذر مقبول مع علمه باجلل�صة.

الف�سل الرابع
املعاينة

املادة ال�ساد�سة ع�سرة بعد املائة:
يجوز للمحكمة اأن تقرر - من تلقاء نف�صها 
معاينة   - اخل�صوم  اأح��د  طلب  على  بناء  اأو 
ذلك  كان  اإن  املحكمة  اإلى  بجلبه  فيه  املتنازع 
ممكناً، اأو بالنتقال اإليه، اأو تكليف اأحد اأع�صائها 
لذلك، على اأن يذكر يف القرار ال�صادر بذلك 
املعاينة  يف  ت�صتخلف  اأن  ولها  املعاينة،  موعد 
اخت�صا�صها  ن��ط��اق  يف  يقع  ال��ت��ي  املحكمة 
يبلغ  احلالة  ه��ذه  ويف  فيه،  املتنازع  ال�صيء 
على  امل�صتخلف،  القا�صي  ال�صتخالف  قرار 
املتعلقة  البيانات  القرار جميع  يت�صمن هذا  اأن 
من  ذل��ك  وغ��ري  املعاينة  ومو�صع  باخل�صوم 
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البيانات الالزمة لتو�صيح جوانب الق�صية.

املادة ال�سابعة ع�سرة بعد املائة:
اأو  املكلف  القا�صي  اأو  املحكمة  ت��دع��و 
باأربع  املعني  املوعد  قبل  اخل�صوم  امل�صتخلف 
وع�رصين �صاعة على الأقل - عدا مهل امل�صافة 
- مبذكرة تر�صل بو�صاطة اإدارة املحكمة تت�صمن 
التي  وال�صاعة  واليوم  الجتماع  مكان  بيان 

�صينعقد فيها.
تتحفظ  اأن  االأم��ر  لزم  اإذا  للمحكمة  ويجوز 
�صدور  حني  اإل��ى  املعاينة  مو�صع  ال�صيء  على 

احلكم اأو اإلى اأي وقت اآخر تراه.

املادة الثامنة ع�سرة بعد املائة:
امل�صتخلف  اأو  املكلف  وللقا�صي  للمحكمة 
يف  به  لال�صتعانة  اأك��رث  اأو  خبري  تعيني  للمعاينة 
امل�صتخلف  اأو  املكلف  وللقا�صي  ولها  املعاينة، 
يف  ال�صهود  من  �صهادته  �صماع  يرون  من  �صماع 

مو�سع النزاع.

املادة التا�سعة ع�سرة بعد املائة:
املعاين  يوقعه  املعاينة،  بنتيجة  حم�رص  يحرر 
وال��ك��ات��ب وم���ن ح�����رص م��ن اخل����رباء وال�����ص��ه��ود 

واخل�صوم، ويثبت يف �صبط الق�صية.
املادة الع�سرون بعد املائة:

اإثبات  يف  م�صلحة  �صاحب  لكل  يجوز 

نزاع  حمل  ت�سبح  اأن  يحتمل  واقعة  معامل 
املحكمة  اإلى  يتقدم  اأن  م�صتقباًل  الق�صاء  اأمام 
ملعاينتها  م�صتعجلة  بدعوى  مكاناً  بها  املخت�صة 
ويكون  حالتها.  واإثبات  ال�ساأن  ذوي  بح�سور 
طلب املعاينة ب�صحيفة وفقاً لالإجراءات املعتادة 
لرفع الدعوى. وتتم املعاينة واإثبات احلالة وفق 

اأحكام هذا النظام.

الف�سل اخلام�س
ال�سهادة

املادة احلادية والع�سرون بعد 
املائة:

املرافعة  اأث��ن��اء  يطلب  ال��ذي  اخل�سم  على 
الإثبات ب�صهادة ال�صهود اأن يبني يف اجلل�صة كتابة 
اإثباتها، واإذا راأت  اأو م�صافهة الوقائع التي يريد 
املحكمة اأن تلك الوقائع جائزة االإثبات مبقت�سى 
املادة )الأولى بعد املائة( من هذا النظام قررت 
لذلك  جل�صة  وعينت  ال�صهود  �صهادة  �صماع 

وطلبت من اخل�صم اإح�صارهم فيها.

املادة الثانية والع�سرون بعد املائة:
اإذا كان لل�صاهد عذر مينعه من احل�صور لأداء 
تكلف  اأو  ل�صماعها،  القا�صي  فينتقل  �صهادته 
ال�صاهد  كان  واإذا  لذلك،  ق�صاتها  اأحد  املحكمة 
يقيم خارج نطاق اخت�صا�ض املحكمة فت�صتخلف 
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املحكمة يف �صماع �صهادته حمكمة مكان اإقامته.

املادة الثالثة والع�سرون بعد املائة:
ت�صمع �صهادة كل �صاهد على انفراد بح�صور 
الذين  ال�صهود  باقي  ح�صور  دون  اخل�صوم 
اخل�صم  تخلُّف  اأنَّ  على  �صهادتهم،  ت�صمع  مل 
عليه  وتتلى  �صماعها،  من  مينع  ل  عليه  امل�صهود 
ال�صهادة اإذا ح�رص. وعلى ال�صاهد اأن يذكر ا�صمه 
الكامل و�صنه ومهنته ومكان اإقامته وجهة ات�صاله 
اإن  غريها  اأو  ال�صتخدام  اأو  بالقرابة  باخل�صوم 

كان له ات�صال بهم، مع التحقق من هويته.

املادة الرابعة والع�سرون بعد املائة:
ى ال�صهادة �صفهياً، ول يجوز ال�صتعانة  توؤدَّ
القا�صي  باإذن  اإل  مكتوبة  مبذكرات  اأدائها  يف 
ال��دع��وى.  طبيعة  ذل��ك  غ  ت�سوِّ اأن  وب�����رشط 
وللخ�سم الذي توؤدى ال�سهادة �سده اأن يبني 
للمحكمة ما يخل ب�صهادة ال�صاهد من طعن فيه 

اأو يف �صهادته.

املادة اخلام�سة والع�سرون بعد املائة:
طلب  على  بناًء  اأو  نف�صه  تلقاء  من   - للقا�صي 
من  يراه  ما  ال�صاهد  اإلى  يوجه  اأن   - اخل�صوم  اأحد 
الأ�صئلة مفيداً يف ك�صف احلقيقة، وعلى القا�صي يف 
ال�صوؤال غري  كان  اإذا  اإل  اخل�صم،  اإجابة طلب  ذلك 

منتج.

املادة ال�ساد�سة والع�سرون بعد املائة:
لإح�صار  اإمهاله  اخل�صوم  اأح��د  طلب  اإذا 
�سهوده الغائبني عن جمل�ض احلكم فيمهل اأقل 
فاإذا مل يح�رصهم  مدة كافية يف نظر املحكمة، 
يف اجلل�صة املعينة اأو اأح�رص منهم من مل تو�صل 
باعتباره  اإن��ذاره  مع  اأخ��رى  مرة  اأمهل  �صهادته 
عاجزاً اإن مل يح�رشهم، فاإذا مل يح�رشهم يف 
تو�صل  مل  من  منهم  اأح�رص  اأو  الثالثة  اجلل�صة 
اخل�صومة.  يف  تف�صل  اأن  فللمحكمة  �صهادته 
�صهوده  اإح�صار  ع��دم  يف  ع��ذر  ل��ه  ك��ان  ف���اإذا 
حق  له  كان  اإقامتهم  مكان  جهله  اأو  كغيبتهم 

اإقامة الدعوى متى ح�رصوا.

املادة ال�سابعة والع�سرون بعد املائة:
يوجه  عما  واإجابته  ال�صاهد  �صهادة  تُثبت 
دون  املتكلم  ب�صيغة  ال�صبط  يف  اأ�صئلة  من  اإليه 
تغيي�ر فيها، ثم تتلى عليه، وله اأن يدخ�ل عليه�ا 
ن�ض  عقب  التعديل  ويذكر  تعديل  م�ن  يرى  ما 
ال�صهادة، ويوقع ال�صاهد والقا�صي على ال�صهادة 

والتعديل.

الف�سل ال�ساد�س
اخلربة

املادة الثامنة والع�سرون بعد املائة:
تقرر  اأن  الق��ت�����ص��اء  عند  للمحكمة   -1
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مهمة  قرارها  اأكرث، وحتدد يف  اأو  تكليف خبري 
جلل�صة  واأج���اًل  تقريره  لإي���داع  واأج���اًل  اخلبري 
كذلك  فيه  وحتدد  التقرير،  على  املبنية  املرافعة 
- عند القت�صاء - ال�صلفة التي تودع حل�صاب 
املكلف  واخل�صم  واأتعابه  اخلبري  م�رصوفات 
وللمحكمة  لالإيداع.  املحدد  والأجل  باإيداعها 
يف  �صفهياً  راأي��ه  لإب��داء  خبرياً  تعنّي  اأن  كذلك 
اجلل�صة، ويف هذه احلالة يثبت راأيه يف ال�صبط.
2- حتدد لوائح هذا النظام �صوابط اأتعاب 

اخلرباء وم�رصوفاتهم.
3- للمحاكم اأن ت�ستعني باالأجهزة احلكومية 
للح�صول على اخلربة املتوافرة لدى من�صوبيها.

اخت�صا�صات  النظام  هذا  لوائح  حتدد   -4
هذه  وتتولى  العدل،  وزارة  يف  اخل��ربة  اإدارة 
الذين  اخل��رباء  باأ�صماء  قائمة  اإع���داد  الإدارة 
ت�ستعني بهم املحاكم من غري من�سوبي االأجهزة 
احلكومية. وي�سرتط فيمن يدرج ا�سمه يف هذه 

القائمة ما ياأتي:
اأ - اأن يكون ح�صن ال�صرية وال�صلوك.

ب- اأن يكون حا�ساًل على ترخي�ض مبزاولة 
مهنته من اجلهة املخت�صة، واأن يكون ترخي�صه 

�ساري املفعول.
احلاجة  بح�صب   - املحاكم  يف  ي�صكل   -5
اأع�صاء  ي�صم  اخل��رباء(  )ق�صم  ي�صمى  ق�صم   -
واملرتجمني  وامل�ساحني  واملهند�سني  النظر  هيئة 

ونحوهم حتت اإ�رصاف رئي�ض املحكمة.

املادة التا�سعة والع�سرون بعد املائة:
باإيداعه  املكلف  املبلغ  اخل�صم  يودع  اإذا مل 
للخ�سم  املحكمة، جاز  عّينته  الذي  االأجل  يف 
اإخالل  دون  املبلغ  هذا  باإيداع  يقوم  اأن  الآخر 
خ�صمه.  على  الرجوع  يف  له  حكم  اإذا  بحقه 
وكان  اخل�سمني  من  اأّي  املبلغ  ي��ودع  مل  واإذا 
اخلربة،  قرار  على  يتوقف  الق�صية  يف  الف�صل 
فللمحكمة اأن تقرر اإيقاف الدعوى حتى يودع 

املبلغ.

املادة الثالثون بعد املائة:
م��ع��نّي،  ع��ل��ى خ��ب��ري  اخل�����ص��وم  ات��ف��ق  اإذا 
من  اختارت  واإل  اتفاقهم،  تقر  اأن  فللمحكمة 

تراه، وعليها اأن تبني �صبب ذلك.

املادة احلادية والثالثون بعد املائة:
املبلغ  لإي��داع  التالية  الثالثة  الأي��ام  خالل 
وفقاً  مهمته  ل��ه  وتبني  اخلبري  املحكمة  تدعو 
منه  �صورة  له  ت�صلم  ثم  التكليف  قرار  ملنطوق 
لإنفاذ مقت�صاه. وللخبري اأن يطلع على الأوراق 
�صيئاً  ينقل  اأن  دون  الدعوى  ملف  يف  املودعة 

منها اإل باإذن املحكمة.

املادة الثانية والثالثون بعد املائة:
اإذا مل يكن اخلبري تابعاً للمحكمة فله خالل 
الأيام الثالثة التالية لت�صلمه �صورة قرار تكليفه 
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املهمة  اأداء  من  اإعفاءه  املحكمة  من  يطلب  اأن 
بها، ويف هذه احلالة تعني املحكمة  التي كلف 
خبرياً اآخر بدًل عنه، ولها اأن حتكم على اخلبري 
الذي مل يوؤدِّ مهمته بامل�ساريف التي ت�سبب يف 

�رصفها دون نتيجة وفق املقت�صى ال�رصعي.

املادة الثالثة والثالثون بعد املائة:
رد  جتيز  التي  لالأ�سباب  اخل��رباء  رد  يجوز 
الق�صاة، وتف�صل املحكمة التي عّينت اخلبري يف 
طلب الرد بحكم غري قابل لالعرتا�ض. وال يقبل 
طلب رد اخلبري من اخل�سم الذي اختاره، اإال اإذا 
كان �صبب الرد قد جد بعد الختيار، وكذلك ل 

يقبل طلب الرد بعد قفل باب املرافعة.

املادة الرابعة والثالثون بعد 
املائة:

تاريخاً  عمله  لبدء  يحدد  اأن  اخلبري  على 
قرار  لت�صلمه  التالية  الع�رصة  الأي��ام  يتجاوز  ل 
التكليف، واأن يبلغ اخل�صوم يف موعد منا�صب 
مبكان الجتماع وزمانه، ويجب على اخلبري اأن 
يبا�رص اأعم�اله ولو يف غيبة اخل�صوم متى كانوا 

قد دعوا على الوجه ال�صحيح.

املادة اخلام�سة والثالثون بعد 
املائة:

يعد اخلبري حم�رصاً مبهمته ي�صتمل على بيان 

اخل�صوم  ح�صور  بيان  وعلى  بالتف�صيل  اأعماله 
الأ�صخا�ض  واأق��وال  وملحوظاتهم  واأقوالهم 
موقعاً  اأقوالهم  �صماع  احلاجة  اقت�صت  الذين 
بتقرير  حم�رصه  اخلبري  وي�صفع  منهم.  عليه 
والأوجه  وراأيه  اأعماله  نتيجة  ي�صمنه  منه  موقع 
واإذا  ال��راأي،  هذا  تربير  يف  اإليها  ي�ستند  التي 
يقدموا  اأن  فعليهم  واختلفوا  اخل��رباء  تعدد 
تقريراً واحداً يذكرون فيه راأي كل واحد منهم 

واأ�صبابه.

املادة ال�ساد�سة والثالثون بعد 
املائة:

املحكمة  اإدارة  لدى  ي��ودع  اأن  اخلبري  على 
وما  الأعمال  به من حما�رص  يلحق  وما  تقريره 
اخل�صوم  يبلغ  اأن  وعليه  اأوراق.  من  اإليه  �صلم 
تالية  �صاعة  اأربع وع�رصين  الإيداع خالل  بهذا 

حل�صول الإيداع، وذلك بكتاب م�صجل.

املادة ال�سابعة والثالثون بعد 
املائة:

جل�صة  يف  اخلبري  با�صتدعاء  تاأمر  اأن  للمحكمة 
ذلك،  اإلى  حاجة  راأت  اإن  تقريره  ملناق�صة  حت�ددها 
من  لها  تبني  ما  ليتدارك  تقريره  اإليه  تعيد  اأن  ولها 
وجوه اخلطاأ اأو النق�ض يف عمله ولها اأن تعهد بذلك 

اإلى خبري اآخر اأو اأكرث.
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املادة الثامنة والثالثون بعد 
املائة:

راأي اخلبري ال يقيد املحكمة ولكنها ت�ستاأن�ض 
به.

الف�سل ال�سابع
الكتابة

املادة التا�سعة والثالثون بعد 
املائة:

الكتابة التي يكون بها الإثبات اإما اأن تدون 
والورقة  عادية.  ورقة  يف  اأو  ر�صمية  ورقة  يف 
اأو  عام  موظف  فيها  يثبت  التي  هي  الر�صمية 
�صخ�ض مكلف بخدمة عامة ما مت على يديه اأو 
ما تلقاه من ذوي ال�ساأن، وذلك طبقاً لالأو�ساع 

النظامية ويف حدود �صلطته واخت�صا�صه.
عليها  يكون  التي  فهي  العادية  الورقة  اأم��ا 

توقيع َمْن �صدرت منه اأو ختمه اأو ب�صمته.

املادة االأربعون بعد املائة:
الك�سط  على  يرتتب  ما  تقدر  اأن  للمحكمة 
واملحو والتح�صية وغري ذلك من العيوب املادية 

يف الورقة من اإ�سقاط قيمتها يف االإثبات.
يف  �صك  حمل  الورقة  �صحة  كانت  واإذا 
نظر املحكمة، جاز لها اأن ت�ساأل املوظف الذي 
ليبدي  الذي حررها  ال�سخ�ض  اأو  منه  �سدرت 

ما يو�صح حقيقة الأمر فيها.

املادة احلادية واالأربعون بعد 
املائة:

اإل  الر�صمية  الأوراق  يف  الطعن  يقبل  ل 
ما  فيها  م��ذك��وراً  يكن  مل  ما  التزوير،  بادعاء 

يخالف اأحكام ال�رصيعة الإ�صالمية.

املادة الثانية واالأربعون بعد املائة:
اإذا اأنكر من ن�صب اإليه م�صمون ما يف الورقة 
خطه اأو توقيعه اأو ب�صمته اأو ختمه اأو اأنكر ذلك 
نائبه وكانت الورقة منتجة يف النزاع  اأو  خلفه 
القتناع  وم�ستنداتها  الدعوى  وقائع  تكِف  ومل 
املحكمة مبدى �صحة اخلط اأو التوقيع اأو الب�صمة 
اأو اخلتم فللمحكمة اإجراء املقارنة حتت اإ�رصافها 
بو�صاطة خبري اأو اأكرث ت�صميهم يف قرار املقارنة.
املادة الثالثة واالأربعون بعد املائة:

تكون مقارنة اخلط اأو التوقيع اأو الب�صمة اأو 
اخلتم الذي ح�سل اإنكاره على ما هو ثابت من 
خط من ن�صبت اإليه الورقة اأو توقيعه اأو ب�صمته 

اأو ختمه.

املادة الرابعة واالأربعون بعد 
املائة:

على  والكاتب  القا�صي  يوقع  اأن  يجب 
االطالع،  يفيد  مبا   - النزاع  حمل   - الورقة 
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حالة  فيه  تبني  ال�صبط  يف  حم�رص  وُي��ح��رر 
عليه  وي��وق��ع  كافياً  بياناً  واأو�صافها  ال��ورق��ة 

القا�صي والكاتب واخل�صوم.

املادة اخلام�سة واالأربعون بعد 
املائة:

املوعد  يف  يح�رصوا  اأن  اخل�صوم  على 
لديهم  م��ا  لتقدمي  القا�سي  يعينه  ال���ذي 
ي�صلح  م��ا  واخ��ت��ي��ار  امل��ق��ارن��ة  اأوراق  م��ن 
املكلف  اخل�صم  تخلف  ف��اإن  لذلك.  منها 
باالإثبات بغري عذر جاز احلكم ب�سقوط حقه 
واإذا  النزاع،  حمل  بالورقة  االإثبات  يف 
تخلف خ�صمه جاز اعتبار الأوراق املقدمة 

للمقارنة �صاحلة لها.

املادة ال�ساد�سة واالأربعون بعد 
املائة:

على  توقيعاتهما  والكاتب  القا�صي  ي�صع 
فيها، ويذكر ذلك  ال�رصوع  قبل  املقارنة  اأوراق 

يف املح�رص.
املادة ال�سابعة واالأربعون بعد 

املائة:
موجوداً،  الر�صمية  الورقة  اأ�صل  ك��ان  اإذا 
ت�صويراً  اأو  خطياً  منها  نقلت  التي  ال�صورة  فاإن 
و�صدرت من موظف عام يف حدود اخت�صا�صه 
لها  تكون   - لأ�صلها  مطابقتها  على  �صّدق   -

يقرر  الذي  بالقدر  االأ�سلية  الر�سمية  الورقة  قوة 
ال�صورة  وتعد  لالأ�صل.  ال�صورة  مبطابقته  فيه 
ذلك  يف  ينازع  مل  ما  لالأ�صل،  مطابقة  امل�صدقة 
اأحد اخل�صوم، ويف هذه احلالة تراجع ال�صورة 
يفيد  مبا  م�صدقة  الأ�صل، وكل �صورة غري  على 

مطابقتها لأ�صلها ل ت�صلح لالحتجاج.

املادة الثامنة واالأربعون بعد 
املائة:

اأن يخا�صم من  يجوز ملن بيده ورقة عادية 
ولو  بها،  ليقر  عليه  حقاً  الورقة  هذه  تت�صمن 
االأداء  م�ستحق  غري  فيها  ال��وارد  االلتزام  كان 
وفقاً  ب�صحيفة  ذلك  ويكون  الخت�صام،  وقت 
فاإذا ح�رص  الدعوى.  لرفع  املعتادة  لالإجراءات 
تثبت  اأن  املحكمة  فعلى  ف��اأق��ر  عليه  امل��دع��ى 
اإقراره، واإن اأنكر فتاأمر املحكمة بتحقيقها وفقاً 

لالإجراءات ال�صالف ذكرها.

املادة التا�سعة واالأربعون بعد 
املائة:

بناء  اأو  تلقاء نف�صها  يجوز للمحكمة - من 
على طلب اأحد اخل�صوم عند

القت�صاء - اأن تاأمر مبا ياأتي:
1- جلب م�ستندات اأو اأوراق من االأجهزة 
منها  م�صدقة  �صور  اأو  اململكة  يف  احلكومية 
على  ذلك  تعذر  اإذا  لأ�صلها  مطابقتها  يفيد  مبا 
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تلك  حم��ت��وى  للمحكمة  وي��ب��ني   ، اخل�����ص��م 
امل�صتندات اإن اأمكن ووجه انتفاعه بها.

م�ستندات  بتقدمي  الإلزامه  الغري  اإدخال   -2
ترف�ض  اأن  وللمحكمة  ي��ده،  حتت  اأوراق  اأو 
ذلك اإذا كان ملن اأحرزها م�صلحة م�رصوعة يف 

المتناع عن عر�صها.

املادة اخلم�سون بعد املائة:
يجوز االدعاء بالتزوير - يف اأي حالة تكون 
اإدارة  اإل��ى  يقدم  با�صتدعاء   - الدعوى  عليها 
املدعى  التزوير  موا�سع  كل  فيه  املحكمة حتدد 
بها.  اإثباته  يطلب  التي  التحقيق  واإج��راءات  به 
ويجوز للمدعى عليه بالتزوير طلب وقف �سري 
التحقيق فيه - يف اأي حال كان عليها - بنزوله 
عن التم�صك بالورقة املطعون فيها. وللمحكمة 
اأو  ال��ورق��ة  ب�صبط  ت��اأم��ر  اأن  احل���ال  ه��ذه  يف 
التزوير ذلك مل�سلحة  اإذا طلب مدعي  حفظها 

م�رصوعة.

املادة احلادية واخلم�سون بعد 
املائة:

اإدارة  اإل��ى  ي�سلم  اأن  التزوير  مدعي  على 
حتت  كانت  اإن  فيها  املطعون  الورقة  املحكمة 
اإليه. واإن كانت الورقة  يده اأو �صورتها املبلغة 
على  اطالعه  بعد  فللقا�صي  اخل�صم  يد  حتت 
اإدارة  اإلى  بت�صليمها  فوراً  يكلفه  اأن  ال�صتدعاء 

املحكمة، فاإذا امتنع اخل�صم عن ت�صليم الورقة 
غري  ُعدت  عليها  العثور  املحكمة  على  وتعذر 
موجودة، وال مينع ذلك من اتخاذ اأي اإجراء يف 

�صاأنها اإن اأمكن فيما بعد.

املادة الثانية واخلم�سون بعد 
املائة:

اإذا كان االدعاء بالتزوير منتجاً يف النزاع، 
القتناع  وم�ستنداتها  الدعوى  وقائع  تِف  ومل 
اأن  وراأت  تزويرها،  اأو  الورقة  ب�سحة  املحكمة 
تقريره  الطاعن يف  الذي طلبه  التحقيق  اإجراء 

منتج؛ اأمرت بالتحقيق.

املادة الثالثة واخلم�سون بعد 
املائة:

اأن  املحكمة  فعلى  الورقة  تزوير  ثبت  اإذا 
تر�صلها مع �صور املحا�رص املتعلقة بها اإلى اجلهة 

املخت�سة التخاذ االإجراءات اجلزائية الالزمة.

املادة الرابعة واخلم�سون بعد 
املائة:

اأمامها  َع  ُي���دَّ مل  ول��و   - للمحكمة  يجوز 
اإذا ظهر  بالتزوير - اأن حتكم با�ستبعاد اأي ورقة 
لها من حالتها اأو من ظروف الدعوى اأنها مزورة 
الأخذ  عدم  كذلك  وللمحكمة  فيها.  م�صتبه  اأو 
هذه  ويف  �صحتها.  يف  ت�صتبه  التي  بالورقة 
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الأحوال يجب على املحكمة اأن تبني يف حكمها 
الظروف والقرائن التي ا�صتبانت منها ذلك.

املادة اخلام�سة واخلم�سون بعد املائة:
بورقة  عليه  الحتجاج  يخ�صى  ملن  يجوز 
ومن  الورقة  هذه  بيده  من  يخا�سم  اأن  مزورة 
ويكون  بتزويرها.  احلكم  ل�سماع  منها  ي�ستفيد 
لرفع  املعتادة  لالإجراءات  وفقاً  ب�صحيفة  ذلك 
هذه  حتقيق  يف  املحكمة  وت��راع��ي  ال��دع��وى، 
الدعوى القواعد والإجراءات ال�صالف ذكرها.

الف�سل الثامن
القرائن

املادة ال�ساد�سة واخلم�سون بعد املائة:
يجوز للقا�صي اأن ي�صتنتج قرينة اأو اأكرث من 
اأو ال�صهود  اأو مناق�صة اخل�صوم  وقائع الدعوى 
لتكون م�صتنداً حلكمه اأو ليكمل بها دلياًل ناق�صاً 
اقتناعه بثبوت احلق  ن بهما معاً  ليُكوِّ ثبت لديه 

لإ�صدار احلكم.
املادة ال�صابعة واخلم�صون بعد املائة:

يخالف  م��ا  يثبت  اأن  اخل�صوم  م��ن  لكل 
تفقد  وحينئذ  القا�صي،  ا�صتنتجها  التي  القرينة 

القرينة قيمتها يف الإثبات.
املادة الثامنة واخلم�صون بعد املائة:

ملكية  على  ب�صيطة  قرينة  املنقول  حيازة 

ويجوز  امللكية،  يف  املنازعة  عند  ل��ه  احل��ائ��ز 
للخ�صم اإثبات العك�ض.

الباب العا�سر
الأحكام

الف�سل الأول
اإ�شدار الأحكام

املادة التا�سعة واخلم�سون بعد 
املائة:

ق�صت  ال��دع��وى،  يف  امل��راف��ع��ة  مت��ت  متى 
املحكمة فيها فوراً، اأو اأجلت اإ�صدار احلكم اإلى 
جل�صة اأخرى حتددها، مع اإفهام اخل�صوم بقفل 

باب املرافعة وموعد النطق باحلكم.

املادة ال�ستون بعد املائة:
الأحكام  املداولة يف  فتكون  الق�صاة  تعدد  اإذا 
�رصية. وبا�صتثناء ما ورد يف املادة )الثانية وال�صتني 
بعد املائة( من هذا النظام، ال يجوز اأن ي�سرتك يف 

املداولة غري الق�صاة الذين �صمعوا املرافعة.

املادة احلادية وال�ستون بعد املائة:
ل يج�وز للمحكم�ة اأثن�اء املداولة اأن ت�صمع 
بح�صور  اإل  اخل�صوم  اأح��د  من  تو�صيحات 

اخل�صم الآخر.
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املادة الثانية وال�ستون بعد املائة:
في�صدر  الق�صاة،  من  عدد  الق�صية  نظ�ر  اإذا 
احلكم بالإجماع اأو باأغلبية الآراء، وعلى الأقلية 
اأن ت�صجل راأيها اأوًل يف �صبط الق�صية، وعلى 
اأن تو�صح وجهة نظرها يف الرد على  الأكرثية 
راأي االأقلية يف ال�سبط، فاإن مل تتوافر االأغلبية 
اإلى اأكرث من راأيني، فيكلف  اأو ت�صعبت الآراء 
رئي�ض املحكمة اأحد ق�ساتها لرتجيح اأحد االآراء 
حتى حت�صل الأغلبية يف احلكم، فاإن تعذر ذلك 
اأحد  للق�صاء  الأعلى  املجل�ض  رئي�ض  فيكلف 

الق�صاة لهذا ال�صاأن.

املادة الثالثة وال�ستون بعد املائة:
اإلى احلكم  بعد قفل باب املرافعة والنتهاء 
�صبط  يف  احلكم  ت��دوي��ن  يجب  الق�صية  يف 
ثم  بُِنَي عليها،  التي  باالأ�سباب  املرافعة م�سبوقاً 
ا�سرتكوا  الذين  الق�ساة  اأو  القا�سي  عليه  يوقع 

يف نظر الق�صية.

املادة الرابعة وال�ستون بعد املائة:
ينطق باحلكم يف جل�صة علنية بتالوة منطوقه 
اأو بتالوة منطوقه مع اأ�صبابه، ويجب اأن يكون 
حا�رشين  املداولة  يف  ا�سرتكوا  الذين  الق�ساة 
جاز  مانع  لأحدهم  ح�صل  ف��اإذا  احلكم،  تالوة 
يف  امل��دون  احلكم  على  وقع  قد  كان  اإذا  تغيبه 

ال�صبط.

املادة اخلام�سة وال�ستون بعد 
املائة:

باحلكم  النطق  بعد   - املحكمة  على  يجب 
املقررة  االع��رتا���ض  بطرق  اخل�سوم  اإفهام   -
الأولياء  اإفهام  عليها  يجب  كما  ومواعيدها. 
احلكومية  االأجهزة  وممثلي  والنظار  واالأو�سياء 
م�صلحة  غري  يف  احلكم  �صدر  اإن   - ونحوهم 
اأو باأقل مما طلبوا - باأن احلكم  من ينوبون عنه 
�سرتفع  واأنها  التدقيق  اأو  اال�ستئناف  واج��ب 

الق�صية اإلى حمكمة ال�صتئناف.

املادة ال�ساد�سة وال�ستون بعد 
املائة:

تتجاوز  ل  مدة  خالل  املحكمة  ت�صدر   -1
�صكاً  باحلكم  النطق  تاريخ  من  يوماً  ع�رصين 
والدفوع  واجل��واب،  الدعوى،  خلال�صة  حاوياً 
وتزكيتها،  بلفظها  ال�سهود  و�سهادة  ال�سحيحة، 
وحتليف االأميان، واأ�سماء الق�ساة الذين ا�سرتكوا 
ووكالئهم،  اخل�����ص��وم،  واأ���ص��م��اء  احل��ك��م،  يف 
نظرت  التي  املحكمة  وا�صم  ال�صهود،  واأ�صماء 
اأمامها، وعدد �صبط الدعوى، وتاريخ  الدعوى 
النطق  وتاريخ  ون�صه،  احلكم  واأ�صباب  �صبطها، 
به، مع حذف احل�صو واجلمل املكررة التي ل تاأثري 
لها يف احلكم، ثم يوقع عليه ويختمه القا�صي اأو 

الق�ساة الذين ا�سرتكوا يف احلكم.
�صجل  يف  ي�صجل  اأن  يجب  حكم  كل   -2
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للق�صاء  الأعلى  املجل�ض  يقرر  ما مل  الأحكام، 
خالف ذلك.

يف  احلكم  �صك  �صورة  ت�صليم  يكون   -3
مدة ل تتجاوز ما هو من�صو�ض عليه يف الفقرة 

)1( من هذه املادة.
املادة ال�سابعة وال�ستون بعد املائة:

اإذا انتهت ولي�ة الق�ا�صي بالن�صبة اإلى ق�صي�ة 
ما قبل النطق باحلكم فيها، فلخلفه ال�صتمرار يف 
نظرها من احلد الذي انتهت اإليه اإجراءاتها لدى 
�صلفه بعد تالوة ما مت �صبطه �صابقاً على اخل�صوم، 
على  ال�صابق  القا�صي  بتوقيع  موقعة  كانت  فاإن 
توقيعات املرتافعني وال�سهود فيعتمدها، واإن كان 
ما مت �سبطه غري موقع من املرتافعني اأو اأحدهم اأو 
القا�سي ومل ي�سّدق املرتافعون عليه فاإن املرافعة 

تعاد من جديد.

املادة الثامنة وال�ستون بعد املائة:
الذي   - احلكم  �سك  يختم  اأن  يجب   -1
اأن  بعد  التنفيذ مبوجبه - بخامت املحكمة  يكون 
من  )يطلب  التالية:  التنفيذية  بال�صيغة  يذيل 
االأخرى  احلكومية  واالأجهزة  الوزارات  جميع 
الو�صائل  بجميع  احلكم  هذا  تنفيذ  على  العمل 
القوة  ا�صتعمال  اإلى  اأدى  ولو  املتبعة  النظامية 

اجلربية عن طريق ال�رصطة(.
اخل�صم  اإلى  اإل  احلكم  �صك  ي�صلم  ل   -2
الذي له م�سلحة يف تنفيذه، ومع ذلك يجوز 

تزويد كل ذي م�سلحة بن�سخة من �سك احلكم 
جمردة من ال�سيغة التنفيذية.

املادة التا�سعة وال�ستون بعد املائة:
بالتنفيذ  م�صموًل  احلكم  يكون  اأن  يجب 
تقدير  ح�صب  ب��دون��ه��ا  اأو  بكفالة  امل��ع��ج��ل، 

القا�صي، وذلك يف الأحوال الآتية:
اأ - الأحكام ال�صادرة يف الأمور امل�صتعجلة.

نفقة،  بتقرير  �صادراً  احلكم  كان  اإذا  ب- 
اأو  اأو روؤية �صغري،  اأو �صكن،  اأجرة ر�صاع،  اأو 
ت�صليمه اإلى حا�صنه، اأو امراأة اإلى حمرمها، اأو 

تفريق بني زوجني.
ج - اإذا كان احلكم �صادراً باأداء اأجرة خادم، 

اأو �صانع، اأو عامل، اأو مر�صع، اأو حا�صن.
املادة ال�سبعون بعد املائة:

يجوز للمحكمة املرفوع اإليها االعرتا�ض 
على  االع��رتا���ض  اأ�سباب  اأن  راأت  متى   -
بوقف  تاأمر  اأن   - بنق�صه  تق�صي  قد  احلكم 
وقوع  منه  يخ�صى  كان  اإذا  املعجل  التنفيذ 

�رصر ج�صيم.

الف�سل الثاين
ت�سحيح الأحكام وتف�سريها

املادة احلادية وال�سبعون بعد 
املائة:
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بناًء  ت�صدره  بقرار   - املحكمة  تتولى 
تلقاء  من  اأو  اخل�صوم  اأح��د  طلب  على 
�صك  يف  يقع  قد  ما  ت�صحيح   - نف�صها 
اأو  كتابية  بحتة  مادية  اأخطاء  من  احلكم 
على  الت�صحيح  ه��ذا  وُيجرى  ح�صابية. 
ن�صخة احلكم الأ�صلية، ويوقعه قا�صي )اأو 
ق�صاة( املحكمة التي اأ�صدرته، بعد تدوين 

القرار يف �صبط الق�صية.
املادة الثانية وال�سبعون بعد املائة:

فيكون  الت�صحيح  املحكمة  رف�صت  اإذا 
م��ع االع��رتا���ض على  ذل��ك  االع��رتا���ض على 
احلكم نف�سه. اأما القرار الذي ي�سدر بالت�سحيح 
بطرق  ا�ستقالل  على  عليه  االعرتا�ض  فيجوز 

االعرتا�ض اجلائزة.

املادة الثالثة وال�سبعون بعد املائة:
اأو  غمو�ض  احلكم  منطوق  يف  وق��ع  اإذا 
املحكمة  من  يطلبوا  اأن  للخ�صوم  جاز  لب�ض، 
ب�صحيفة  ذلك  ويكون  تف�صريه،  اأ�صدرته  التي 

وفقاً لالإجراءات املعتادة لرفع الدعوى.

املادة الرابعة وال�سبعون بعد 
املائة:

ن�صخة  على  بالتف�صري  ال�صادر  احلكم  ي��دون 
)اأو  قا�صي  ويختمها  ويوقعها  الأ�صلية،  احلكم 
ويعد  احلكم.  اأ���ص��درت  التي  املحكمة  ق�صاة( 

ما  االأ�سلي، وي�رشي عليه  للحكم  متمماً  التف�سري 
ي�رشي على هذا احلكم من القواعد اخلا�سة بطرق 

االعرتا�ض.

املادة اخلام�سة وال�سبعون بعد 
املائة:

بع�ض  يف  احل��ك��م  املحكمة  اأغ��ف��ل��ت  اإذا 
فل�صاحب  امل��ذك��ورة،  املو�صوعية  الطلبات 
ال�صاأن اأن يطلب من املحكمة اأن تكلف خ�صمه 
لنظر  املعتادة  لالإجراءات  اأمامها وفقاً  باحل�صور 

هذا الطلب، واحلكم فيه.

الباب احلادي ع�سر
طرق العرتا�ض على الأحكام

الف�سل الأول
اأحكام عامة

املادة ال�ساد�سة وال�سبعون بعد 
املائة:

طرق االعرتا�ض على االأحكام هي اال�ستئناف، 
والنق�ض، والتما�ض اإعادة النظر.

املادة ال�سابعة وال�سبعون بعد 
املائة:

ال يجوز اأن يعرت�ض على احلكم اإال املحكوم 
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عليه، اأو من مل يق�ض له بكل طلباته، ما مل ين�ض 
النظام على غري ذلك.

املادة الثامنة وال�سبعون بعد املائة:
1- ال يجوز االعرتا�ض على االأحكام التي 
بها  تنتهي  ول  الدعوى  الف�صل يف  قبل  ت�صدر 
االعرتا�ض  مع  اإال  بع�سها  اأو  كلها  اخل�سومة 
ويجوز  املو�صوع،  يف  ال�صادر  احلكم  على 
االعرتا�ض على احلكم ال�سادر بوقف الدعوى 
والأحكام  وامل�صتعجلة  الوقتية  الأحكام  وعلى 
القابلة للتنفيذ اجلربي واالأحكام ال�سادرة بعدم 

الخت�صا�ض قبل احلكم يف املو�صوع.
2- ال يرتتب على االعرتا�ض على االأحكام 
للتنفيذ  القابلة  والأحكام  وامل�صتعجلة  الوقتية 

اجلربي وقف تنفيذها.

املادة التا�سعة وال�سبعون بعد املائة:
1- يبداأ موعد االعرتا�ض على احلكم من تاريخ 
ت�صليم �صورة �صك احلكم اإلى املحكوم عليه واأخذ 
توقيعه يف ال�صبط، اأو من التاريخ املحدد لت�صلمها 
لت�صلم �صورة �صك  فاإن مل يح�رص  اإن مل يح�رص، 
احلكم فتودع يف ملف الدعوى يف التاريخ نف�صه 
الذي  االإيداع  ويعد  ال�سبط،  يف  ذلك  اإثبات  مع 
لالعرتا�ض  املقرر  للموعد  بداية  لذلك  وفقاً  يتم 
احلكم  على  االعرتا�ض  موعد  ويبداأ  احلكم.  على 
الغيابي اأو احلكم ال�صادر تدقيقاً اأمام املحكمة العليا 

اأو  عليه  املحكوم  ال�صخ�ض  اإلى  تبليغه  تاريخ  من 
وكيله.

2- اإذا كان املحكوم عليه �صجيناً اأو موقوفاً 
للمحكمة  اإح�صاره  عنه  امل�صوؤولة  اجلهة  فعلى 
لت�صلم �صورة �صك احلكم خالل املدة املحددة 
اإح�ساره لتقدمي اعرتا�سه يف  لت�سلمها وكذلك 

املدة املحددة لتقدمي االعرتا�ض.

املادة الثمانون بعد املائة:
املعرت�ض،  مبوت  االعرتا�ض  مدة  �رشيان  يقف 
بزوال �سفة من كان  اأو  للتقا�سي،  اأهليته  بفقد  اأو 
اإبالغ  الوقف حتى  يبا�رص اخل�صومة عنه. وي�صتمر 
احلكم اإلى الورثة اأو َمْن ميثلهم اأو يزول العار�ض.

املادة احلادية والثمانون بعد 
املائة:

االخت�سا�ض  ملخالفته  احلكم  على  اعرت�ض  اإذا 
وجب على املحكمة التي تنظر االعرتا�ض اأن تقت�رش 

على بحث الخت�صا�ض.

املادة الثانية والثمانون بعد املائة:
جميع  اإلغاء  احلكم  نق�ض  على  يرتتب 
للحكم  الالحقة  والإج����راءات  ال��ق��رارات 

املنقو�ض متى كان ذلك احلكم اأ�صا�صاً لها.

املادة الثالثة والثمانون بعد املائة:
اإال يف جزء منه،  اإذا كان احلكم مل ينق�ض 
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بقي نافذاً يف اأجزائه االأخرى ما مل تكن التجزئة 
غري ممكنة.

املادة الرابعة والثمانون بعد 
املائة:

واملحكمة  اال�ستئناف  حماكم  على  ت�رشي 
اأمام حماكم  املقررة  والإجراءات  القواعد  العليا 
الدرجة الأولى، ما مل ين�ض هذا النظام على غري 

ذلك.

الف�سل الثاين
ال�شتئناف

املادة اخلام�سة والثمانون بعد 
املائة:

الدرجة  ال�صادرة من حماكم  الأحكام  1- جميع 
الأولى قابلة لال�صتئناف، با�صتثناء الأحكام يف الدعاوى 

الي�صرية التي يحددها املجل�ض الأعلى للق�صاء.
2- يحدد املجل�ض الأعلى للق�صاء الأحكام 

التي يكتفى بتدقيقها من حمكمة ال�صتئناف.
3- للمحكوم عليه بحكم قابل لال�صتئناف 
اأن يطلب - خالل املدة املقررة نظاماً لالعرتا�ض 
م��ن حمكمة  ال��ت��دق��ي��ق  ب��ط��ل��ب  الك��ت��ف��اء   -

اال�ستئناف دون الرتافع اأمامها،
ما مل يطلب الطرف الآخر ال�صتئناف. ويف 
نظر  ال�صتئناف  يجوز ملحكمة  الأحوال  جميع 

الدعوى مرافعة اإذا راأت ذلك.
اأو  وقف،  ناظر  عليه  املحكوم  كان  اإذا   -4
اأو ممثل جهة حكومية ونحوه،  اأو ولياً،  و�صياً، 
اأو  ال�صتئناف  طلب  اأو  ال�صتئناف  يطلب  ومل 
التدقيق ومل يقدم مذكرة االعرتا�ض خالل املدة 
املقررة نظاماً، اأو كان املحكوم عليه غائباً وتعذر 
احلكم  ترفع  اأن  املحكمة  فعلى  باحلكم؛  تبليغه 
كان  مهما  لتدقيقه،  ال�صتئناف  حمكمة  اإل��ى 

مو�صوع احلكم، ول ي�صمل ذلك ما ياأتي:
اأ - القرار ال�صادر على الهيئة العامة للولية 
من  حكمهم  يف  ومن  القا�رصين  اأم��وال  على 

املحكمة املخت�صة منفذاً حلكم نهائي �صابق.
ب- احلكم ال�صادر يف �صاأن مبلغ اأودعه اأحد 
ورثته،  اأو  اآخ��ر،  �صخ�ض  مل�صلحة  الأ�صخا�ض 
معار�صة يف  ميثله،  َمْن  اأو  للمودع،  يكن  ما مل 

ذلك.

املادة ال�ساد�سة والثمانون بعد 
املائة:

ال�صتئناف،  يف  اجلديدة  الطلبات  تقبل  ل 
وحتكم املحكمة من تلقاء نف�صها بعدم قبولها.

املادة ال�سابعة والثمانون بعد 
املائة:

مدة االعرتا�ض بطلب اال�ستئناف اأو التدقيق 
الأحكام  ذل��ك  من  وي�صتثنى  ي��وم��اً،  ثالثون 



  العدد | 61 | حمرم  1435ه�264

ع�رصة  فتكون  امل�صتعجلة  امل�صائل  يف  ال�صادرة 
خالل  اعرتا�سه  املعرت�ض  يقدم  مل  ف��اإذا  اأي��ام. 
ال�صتئناف  طلب  يف  حقه  �صقط  املدتني  هاتني 
تدوين  املخت�صة  الدائرة  وعلى  التدقيق،  اأو 
مدة  انتهاء  عند  املعرت�ض  حق  ب�سقوط  حم�رش 
الق�سية، والتهمي�ض على  االعرتا�ض يف �سبط 
اكت�صب  قد  احلكم  ب��اأن  و�صجله  احلكم  �صك 
الفقرة  بحكم  الإخ��الل  دون  وذل��ك  القطعية، 
املائة(  بعد  والثمانني  )اخلام�صة  املادة  من   )4(

من هذا النظام.

املادة الثامنة والثمانون بعد املائة:
اال�ستئناف  بطلب  االعرتا�ض  يح�سل   -1
املحكمة  اإدارة  لدى  تودع  مبذكرة  التدقيق،  اأو 
التي اأ�صدرت احلكم، م�صتملة على بيان احلكم 
واالأ�سباب  وتاريخه،  ورقمه،  عليه،  املعرت�ض 
التي بُِنَي عليها االعرتا�ض، وطلبات املعرت�ض، 

وتوقيعه، وتاريخ اإيداع مذكرة االعرتا�ض.
االعرتا�ض  مذكرة  املحكمة  اإدارة  تقيد   -2
بذلك،  اخلا�ض  ال�صجل  يف  اإيداعها  يوم  يف 

وحتال فوراً اإلى الدائرة التي اأ�صدرت احلكم.

املادة التا�سعة والثمانون بعد املائة:
بعد اطالع الدائرة التي اأ�صدرت احلكم 
االع��رتا���ض،  م��ذك��رة  على  عليه  املعرت�ض 
يجوز لها اأن تعيد النظر يف احلكم من ناحية 

الوجوه التي بُِنَي عليها االعرتا�ض من غري 
اأن  مرافعة، ما مل يظهر مقت�ٍض لها. وعليها 
ل�ه ح�صب ما يظهر لها،  توؤكد حكمها اأو تعدِّ
رفعته مع �صورة �صبط  اأكدت حكمها  فاإذا 
الق�سية ومذكرة االعرتا�ض وجميع االأوراق 
لته فيبلغ  اإلى حمكمة ال�صتئناف. اأما اإن عدَّ
للخ�سوم، وت�رشي عليه يف  ل  املعدَّ احلكم 

هذه احلالة الإجراءات املعتادة.

املادة الت�سعون بعد املائة:
للنظر  ال�صتئناف جل�صة  1- حتدد حمكمة 
يف طلب ال�صتئناف اأو طلب التدقيق اإذا راأت 
اأو  امل�صتاأنف  يح�رص  مل  فاإن  مرافعة،  فيه  النظر 
اجلل�صة،  مبوعد  اإبالغه  بعد  التدقيق  طلب  من 
يف  ال�صري  يطلب  ومل  ي��وم��اً  �صتون  وم�صى 
الدعوى، اأو مل يح�رص بعد ال�صري فيها؛ فتحكم 
يف  حقه  ب�سقوط  نف�سها  تلقاء  م��ن  املحكمة 
الإخالل  دون  وذلك  التدقيق،  اأو  ال�صتئناف 
بحكم الفقرة )4( من املادة )اخلام�صة والثمانني 

بعد املائة( من هذا النظام.
طلب  يف  ال�صتئناف  حمكمة  تنظر   -2
ال�صتئناف اأو طلب التدقيق، ا�صتناداً اإلى ما يف 
امللف من الأوراق وما يقدمه اخل�صوم اإليها من 
دفوع اأو بينات جديدة لتاأييد اأ�سباب اعرتا�سهم 
اأقوال  �صماع  بعد  وحتكم  املذكرة.  يف  املقدم 
اخل�صوم يف طلب ال�صتئناف اأو طلب التدقيق 
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- اإذا راأت النظر فيه مرافعة - بتاأييد احلكم اأو 
نق�سه كلياً اأو جزئياً وحتكم فيما نُق�ض.

املادة احلادية والت�سعون بعد املائة:
اأن منطوق  اإذا وجدت حمكمة ال�صتئناف 
دون  تدقيقها  يتم  التي  الق�صايا  يف  احلكم 
لأ�صوله  نتيجته  حيث  م��ن  م��واف��ق��اً  مرافعة 
لها  يكون  قد  مبا  التوجيه  مع  اأيدته،  ال�رصعية؛ 
واإذا  احلكم،  نق�ض  تقت�صي  ل  ملحوظات  من 
اأن حتكم  فعليها  اأو جزئيًّا؛  كليًّا  احلكم  نق�ست 

فيما نق�ض بعد �صماع اأقوال اخل�صوم.

املادة الثانية والت�سعون بعد املائة:
باإلغاء  ال�صتئناف  حمكمة  حكمت  اإذا 
بعدم  ال�صادر  الأول��ى  الدرجة  حمكمة  حكم 
اأو بقبول دفع فرعي ترتب عليه  الخت�صا�ض، 
تعيد  اأن  الدعوى، وجب عليها  ال�صري يف  منع 
احلكم؛  اأ�صدرت  التي  املحكمة  اإل��ى  الق�صية 

للنظر يف مو�صوعها.

الف�سل الثالث
النق�س

املادة الثالثة والت�سعون بعد املائة:
بطلب  االع��رتا���ض  عليه  للمحكوم 
النق�ض اأمام املحكمة العليا على الأحكام 

توؤيدها  اأو  ت�صدرها  التي  وال��ق��رارات 
ك��ان حمل  متى  ال���ص��ت��ئ��ن��اف،  حم��اك��م 

االعرتا�ض على احلكم ما يلي:
1- خمالفة اأحكام ال�رصيعة الإ�صالمية وما 
ي�صدره ويل الأمر من اأنظمة ل تتعار�ض معها.

2- �صدور احلكم من حمكمة غري م�صكلة 
ت�صكياًل �صليماً طبقاً ملا نُ�ض عليه نظاماً.

3- �صدور احلكم من حمكمة اأو دائرة غري 
خمت�صة.

و�صفها  اأو  الواقعة،  تكييف  يف  اخلطاأ   -4
و�صفاً غري �صليم.

املادة الرابعة والت�سعون بعد 
املائة:

مدة االعرتا�ض بطلب النق�ض ثالثون يوماً، 
وي�صتثنى من ذلك الأحكام ال�صادرة يف امل�صائل 
مل  فاإذا  يوماً.  ع�رص  خم�صة  فتكون  امل�صتعجلة 
املدتني  هاتني  خالل  اعرتا�سه  املعرت�ض  يودع 

�صقط حقه يف طلب النق�ض.

املادة اخلام�سة والت�سعون بعد 
املائة:

النق�ض،  بطلب  االع��رتا���ض  يح�سل   -1
مبذكرة تودع لدى اإدارة حمكمة ال�صتئناف التي 
ت�صتمل  اأن  ويجب  اأيدته.  اأو  احلكم  اأ�صدرت 
مذكرة االعرتا�ض على البيانات املتعلقة باأ�سماء 
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احلكم  وبيان  منهم،  كل  وع��ن��وان  اخل�صوم، 
واالأ�سباب  وتاريخه،  ورقمه،  عليه،  املعرت�ض 
التي بُِنَي عليها االعرتا�ض، وطلبات املعرت�ض، 

وتوقيعه، وتاريخ اإيداع مذكرة االعرتا�ض.
مذكرة  ال�صتئناف  حمكمة  اإدارة  تقيد   -2
االعرتا�ض يف يوم اإيداعها يف ال�سجل اخلا�ض 
الق�صية  �صبط  �صورة  مع  وترفعها  بذلك، 
وجميع الأوراق اإلى املحكمة العليا خالل مدة 
مدة  انتهاء  تاريخ  من  اأيام  ثالثة  على  تزيد  ال 

االعرتا�ض.

املادة ال�ساد�سة والت�سعون بعد 
املائة:

املحكمة  ل��دى  االع��رتا���ض  على  يرتتب  ال 
النظام  ين�ض  مل  ما  احلكم،  تنفيذ  وقف  العليا 
بوقف  تاأمر  اأن  وللمحكمة  ذلك،  خالف  على 
مذكرة  يف  ذلك  ُطلب  اإذا  موؤقتًّا  احلكم  تنفيذ 
وقوع  التنفيذ  من  ُيخ�سى  وك��ان  االع��رتا���ض 
تاأمر  عن�دما  ولها  تداركه،  يتعذر  ج�صيم  �رصر 
اأو  �ص�مان،  تق�دمي  توجب  اأن  التنفيذ  بوق�ف 
كفيل غ�ارم مليء، اأو تاأمر مبا تراه كفيال بحفظ 

حق املعرت�ض عليه.

املادة ال�سابعة والت�سعون بعد 
املائة:

يف  ال�سكلية  ال�رشوط  العليا  املحكمة  تنظر 

بالبيانات املن�سو�ض عليها  االعرتا�ض، املتعلقة 
يف الفقرة )1( من املادة )اخلام�صة والت�صعني بعد 
اإذا كان �صادراً ممن  املائة( من هذا النظام، وما 
له حق طلب النق�ض، ثم تقرر قبول االعرتا�ض 
فاإذا كان االعرتا�ض غري  قبوله �سكاًل.  اأو عدم 
مقبول من حيث ال�صكل، فت�صدر قراراً م�صتقاًل 

بذلك.
املادة الثامنة والت�سعون بعد املائة:

اإذا قبلت املحكمة العليا االعرتا�ض �سكاًل، 
فتف�سل يف مو�سوع االعرتا�ض ا�ستناداً اإلى ما 
يف امللف من الأوراق، دون اأن تتناول وقائع 
بُِنَي  التي  باالأ�سباب  تقتنع  مل  فاإن  الق�سية. 
نق�ست  واإال  احلكم،  اأيدت  االعرتا�ض  عليها 
مع  احلال -  بح�صب  بع�صه -  اأو  كله  احلكم 
ذكر امل�صتند، وتعيد الق�صية اإلى املحكمة التي 
من  جديد  من  فيها  لتحكم  احلكم  اأ�صدرت 
غري من نظرها. فاإن كان النق�ض للمرة الثانية 
 - للحكم  �صاحلاً  بحالته  املو�صوع  وكان   -
وجب عليها اأن حتكم يف املو�صوع، ويكون 

حكمها نهائياً.
املادة التا�سعة والت�سعون بعد 

املائة:
العليا  املحكمة  اأم���ام  التم�صك  يجوز  ل 
ب�سبب مل يرد يف مذكرة االعرتا�ض، ما مل يكن 
ال�صبب متعلقاً بالنظام العام؛ فتاأخذ به املحكمة 

من تلقاء نف�صها.
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الف�سل الرابع
التما�ض اإعادة النظر

املادة املائتان:
1- يحق الأيٍّ من اخل�سوم اأن يلتم�ض اإعادة 

النظر يف الأحكام النهائية يف الأحوال الآتية:
اأ - اإذا كان احلكم قد بُِنَي على اأوراق ظهر 
بعد احلكم تزويرها، اأو بُِنَي على �سهادة ق�سي 
- من اجلهة املخت�صة بعد احلكم - باأنها �صهادة 

زور.
على  احلكم  بعد  امللتم�ض  ح�صل  اإذا  ب- 
عليه  تعذر  قد  كان  الدعوى  يف  قاطعة  اأوراق 

اإبرازها قبل احلكم.
�صاأنه  من  غ�ض  اخل�صم  من  وقع  اإذا   - ج 

التاأثري يف احلكم.
يطلبه  مل  ب�صيء  احل��ك��م  ق�صى  اإذا   - د 

اخل�صوم اأو ق�صى باأكرث مما طلبوه.
بع�صه  يناق�ض  احلكم  منطوق  كان  اإذا  ه�- 

بع�صاً.
و - اإذا كان احلكم غيابياً.

ز - اإذا �صدر احلكم على من مل يكن ممثاًل 
متثياًل �صحيحاً يف الدعوى.

2- يحق ملن يعد احلكم حجة عليه ومل يكن 
قد اأدخل اأو تدخل يف الدعوى اأن يلتم�ض اإعادة 

النظر يف الأحكام النهائية.

املادة االأولى بعد املائتني:
مدة التما�ض اإعادة النظر ثالثون يوماً، تبداأ 
من اليوم الذي يثبت فيه علم امللتم�ض بتزوير 
الأوراق اأو الق�صاء باأن ال�صهادة زور اأو ظهرت 
فيه الأوراق املن�صو�ض عليها يف الفقرة ) ب ( 
اأو ظهر فيه  من املادة )املائتني( من هذا النظام 
املن�صو�ض  احلالت  يف  املوعد  ويبداأ  الغ�ض، 
املادة  من   ) ز  و،  ه�،  د،   ( الفقرات  يف  عليها 
اإب��الغ  النظام م��ن وق��ت  )امل��ائ��ت��ني( م��ن ه��ذا 
 )2( الفقرة  اإلى  بالن�صبة  املوعد  ويبداأ  احلكم، 
تاريخ  من  النظام  هذا  من  )املائتني(  املادة  من 

العلم باحلكم.

املادة الثانية بعد املائتني:
1- يرفع اللتما�ض باإعادة النظر ب�صحيفة 
احلكم،  اأ�صدرت  التي  املحكمة  لدى  تودع 
ويجب اأن ت�صتمل ال�صحيفة على بيان احلكم 
وتاريخه  ورقمه  فيه  النظر  اإع���ادة  امللتم�ض 
املحكمة  اإدارة  وتقيد  اللتما�ض،  واأ�صباب 
ال�صجل  يف  اإي��داع��ه��ا  ي��وم  يف  ال�صحيفة 
من  موؤيداً  احلكم  كان  واإن  بذلك.  اخلا�ض 
ال�صتئناف  حمكمة  من  اأو  العليا  املحكمة 
فرتفع املحكمة التي اأ�سدرت احلكم �سحيفة 
اأيدت  اإلى املحكمة التي  اإعادة النظر  التما�ض 
املحكمة  وعلى  اللتما�ض.  يف  للنظر  احلكم 
بقبول  ق��راراً  اأن تعد  - بح�صب الأح��وال - 
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فتنظر  قبلته  ف��اإن  قبوله،  عدم  اأو  اللتما�ض 
احلكم،  اأ�صدرت  التي  املحكمة  الدعوى  يف 
واإن  بذلك.  الدعوى  اأط��راف  اإب��الغ  وعليها 
عدم  على  االعرتا�ض  فللملتم�ض  تقبله،  مل 
لالعرتا�ض،  املقررة  لالإجراءات  وفقاً  القبول 

ما مل يكن القرار �صادراً من املحكمة العليا.
وقف  االلتما�ض  رف��ع  على  يرتتب  ال   -2
التي  للمحكمة  يجوز  ذلك  ومع  احلكم،  تنفيذ 
تنظر اللتما�ض اأن تاأمر بوقف التنفيذ متى طلب 
�رصر  وق��وع  التنفيذ  من  يخ�صى  وك��ان  ذل��ك، 
تاأمر  عندما  وللمحكمة  تداركه.  يتعذر  ج�صيم 
بوقف التنفيذ اأن توجب تقدمي �صمان اأو كفيل 
تراه كفياًل بحفظ حق  مبا  تاأمر  اأو  غارم مليء، 

املعرت�ض عليه.

املادة الثالثة بعد املائتني:
الأحكام التي ت�صدر يف مو�صوع الدعوى 
من غري املحكمة العليا - بناًء على التما�ض اإعادة 
النظر - يجوز االعرتا�ض عليها بطلب ا�ستئنافها 

اأو بطلب نق�صها بح�صب الأحوال.

املادة الرابعة بعد املائتني:
1- القرار الذي ي�س�در برف��ض االلتم�ا�ض، 
الدعوى  مو�سوع  يف  ي�سدر  ال��ذي  واحلكم 
بعد قبوله، ال يجوز االعرتا�ض على اأّي منهما 

بالتما�ض اإعادة النظر.

النظر  اإعادة  التما�ض  اخل�سوم  الأي من   -2
هو  مما  نظرها،  ي�صبق  مل  لأ�صباب  اأخ��رى  مرة 
هذا  من  )املائتني(  امل��ادة  يف  عليه  من�صو�ض 

النظام.

الباب الثاين ع�سر
الق�ساء امل�ستعجل

املادة اخلام�سة بعد املائتني:
املو�صوع  بنظ�ر  املخت�ص�ة  املحكم�ة  حتك�م 
يخ�صى  التي  امل�صتعجلة  امل�صائل  يف  موؤقتة  ب�صفة 
ول  نف�صها،  باملنازعة  واملتعلقة  الوقت  فوات  عليها 
�صواء  الدعوى،  مو�صوع  على  احلكم  هذا  يوؤثر 
تبعاً  اأو  مبا�رصة  املوؤقت  بالإجراء  احلكم  رفع طلب 

للدعوى الأ�صلية.

املادة ال�ساد�سة بعد املائتني:
ت�صمل الدعاوى امل�صتعجلة ما ياأتي:

اأ - دعوى املعاينة لإثبات احلالة.
ب- دعوى املنع من ال�صفر.

ج - دع���وى م��ن��ع ال��ت��ع��ر���ض ل��ل��ح��ي��ازة، ودع���وى 
ا�سرتدادها.

د - دعوى وقف الأعمال اجلديدة.
ه�- دعوى طلب احلرا�صة.

و - الدعوى املتعلقة باأجرة الأجري اليومية.
النظام  يعطيها  التي  الأخرى  الدعاوى  ز - 

�صفة ال�صتعجال.



269 العدد | 61 | حمرم  1435ه�    

املادة ال�سابعة بعد املائتني:
ي��ك��ون م��وع��د احل�����ص��ور يف ال���دع���اوى 
يف  ويجوز  �صاعة،  وع�رصين  اأربعاً  امل�صتعجلة 
حالة ال�رصورة الق�صوى نق�ض هذا املوعد باأمر 

من املحكمة.
املادة الثامنة بعد املائتني:

لكل مدع بحق على اآخر اأثناء نظر الدعوى، 
املحكمة  اإلى  يقدم  اأن  مبا�رصة،  تقدميها  قبل  اأو 
ملنع  م�صتعجلة  دع��وى  باملو�صوع  املخت�صة 
ي�صدر  اأن  القا�صي  وعلى  ال�صفر،  من  خ�صمه 
اأمراً باملنع اإذا قامت اأ�صباب تدعو اإلى الظن اأن 
اأمر متوقع وباأنه يعر�ض حق  �صفر املدعى عليه 
املدعي للخطر اأو يوؤخر اأداءه، وي�سرتط تقدمي 
املدعي تاأميناً يحدده القا�صي لتعوي�ض املدعى 
عليه متى ظهر اأن املدعي غري حمق يف دعواه، 
املو�صوع  يف  احلكم  مع  بالتعوي�ض  ويحكم 
اأ�رصار  من  عليه  املدعى  ما حلق  ويقدر ح�صب 

لتاأخريه عن ال�صفر.

املادة التا�سعة بعد املائتني:
يتقدم  اأن  ظاهر  ح��ق  �صاحب  لكل   -1
بدعوى  باملو�صوع  املخت�صة  املحكمة  اإل��ى 
م�ستعجلة ملنع التعر�ض حليازته اأو ال�سرتدادها، 
وعلى القا�صي اأن ي�صدر اأمراً مبنع التعر�ض اأو 
يوؤثر  وال  مب�سوغاته،  اقتنع  اإذا  احليازة  با�سرتداد 
هذا الأمر على اأ�صل احلق ول يكون دلياًل عليه، 

وملن ينازع يف اأ�صل احلق اأن يتقدم اإلى الق�صاء 
وفق اأحكام هذا النظام.

دعوى  يف  املدعي  يجمع  اأن  يجوز  ل   -2
�صقط  واإل  باحلق  املطالبة  وب��ني  بينها  احل��ي��ازة 
املدعى  يدفع  اأن  يجوز  ول  باحليازة.  ادع��اوؤه 
ول  احل��ق،  اإل��ى  بال�صتناد  احليازة  دع��وى  عليه 
تقبل دعواه باحلق قبل الف�صل يف دعوى احليازة 
اإذا تخلى  اإال  فيها،  وتنفيذ احلكم الذي ي�سدر 

بالفعل عن احليازة خل�صمه.

املادة العا�سرة بعد املائتني:
يجوز ملن ي�صار من اأعمال تقام بغري حق 
باملو�صوع  املخت�صة  املحكمة  اإلى  يتقدم  اأن 
اجلديدة،  الأعمال  لوقف  م�صتعجلة  بدعوى 
وعلى القا�صي اأن ي�صدر اأمراً باملنع اإذا اقتنع 
على  باملنع  الأم��ر  هذا  يوؤثر  ول  مب�صوغاته، 
اأ�صل احلق ول يكون دلياًل عليه، وملن ينازع 
هذا  اأحكام  وفق  الق�صاء  اإلى  يتقدم  اأن  فيه 

النظام.

املادة احلادية ع�سرة بعد املائتني:
املحكمة  اإل��ى  احلرا�صة  طلب  دع��وى  ترفع 
العقار  اأو  املنقول  املو�صوع يف  بنظر  املخت�صة 
فيه  احلق  ويكون  ن��زاع  �ساأنه  يف  يقوم  ال��ذي 
غري ثابت، وللقا�صي اأن ياأمر باحلرا�صة اإذا كان 
�صاحب امل�صلحة يف املنقول اأو العقار قد قدم 
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خطراً  معه  يخ�صى  ما  املعقولة  الأ�صباب  من 
ويتكفل  حائزه،  يد  حتت  املال  بقاء  من  عاجاًل 
غلته  مع  ويرده  وباإدارته،  املال  بحفظ  احلار�ض 

املقبو�صة اإلى من يثبت له احلق فيه.

املادة الثانية ع�سرة بعد املائتني:
ال�ساأن  ذوي  باتفاق  احلار�ض  تعيني  يكون 
تعيينه.  القا�صي  تولى  يتفقوا  مل  فاإذا  جميعاً، 
ويحدد احلكم ال�صادر باحلرا�صة ما على احلار�ض 
واإذا  و�سلطة.  حقوق  من  له  وما  التزام،  من 
�صكت احلكم عن ذلك؛ فتطبق الأحكام الواردة 

يف هذا النظام.

املادة الثالثة ع�سرة بعد املائتني:
االأم��وال  على  باملحافظة  احل��ار���ض  يلتزم 
اإلى  يحتاج  ما  وب��اإدارة  حرا�صتها،  اإليه  املعهود 
اإدارة من هذه الأموال، ويبذل يف ذلك عناية 
اأو  مبا�رص  بطريق  له  يجوز  ول  املعتاد،  الرجل 
 - مهمته  اأداء  يف  حمله  ُيِحلَّ  اأن  مبا�رش  غري 
ال�ساأن دون ر�سا  اأحد ذوي  بع�سها -  اأو  كلها 

الآخرين.

املادة الرابعة ع�سرة بعد املائتني:
ل يجوز للحار�ض - يف غري اأعمال الإدارة 
- اأن يت�رشف اإال بر�سا ذوي ال�ساأن جميعاً، اأو 

باإذن من القا�صي.

املادة اخلام�سة ع�سرة بعد املائتني:
يف  له  املحدد  الأجر  يتقا�صى  اأن  للحار�ض 

احلكم، ما مل يكن قد تنازل عنه.

املادة ال�ساد�سة ع�سرة بعد املائتني:
يلتزم احلار�ض باتخاذ دفاتر ح�ساب منظمة، 
ختم  عليها  دفاتر  باتخاذ  اإلزامه  القا�سي  وعلى 
املحكمة عند االقت�ساء، ويلتزم باأن يقدم - يف 
اأو يف كل �سنة  الفرتات التي يحددها القا�سي 
على االأكرث - اإلى ذوي ال�ساأن ح�ساباً مبا ت�سلمه 
ومبا اأنفقه، معززاً مبا يثبت ذلك من م�ستندات، 
واإذا كان احلار�ض معيناً من املحكمة وجب عليه 
فوق ذلك اأن يودع �صورة من هذا احل�صاب يف 

اإدارتها.

املادة ال�سابعة ع�سرة بعد املائتني:
ال�ساأن  ذوي  باتف�اق  احلرا�س�ة  تنته�ي 
احلار�ض  وعلى  القا�صي،  بحكم  اأو  جميعاً 
اإليه  املعهود  ال�صيء  رد  اإلى  يبادر  اأن  حينئذ 
من  اأو  ال�صاأن  ذوو  يختاره  من  اإلى  حرا�صته 

يعينه القا�صي.
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الباب الثالث ع�سر
الإنهاءات

الف�سل الأول
اأحكام عامة

املادة الثامنة ع�سرة بعد املائتني:
على  الق�ساة  تنحي  اأح��ك��ام  ت�����رشي   -1
االإنهاءات  على  كذلك  وت�رشي  اال�ستحكام، 
كان  اأو  خ�صومة،  فيها  كانت  اإذا  الأخ���رى 

للقا�صي فيها م�صلحة مبا�رصة.

ووقفها  الدعوى  �سطب  اأحكام  ت�رشي   -2
كانت  اإذا  الإنهاءات  على  وتركها  وانقطاعها 

فيها خ�صومة.

االأح��ك��ام  ت�سحيح  اأح��ك��ام  ت�����رشي   -3
وتف�صريها على الإنهاءات.

ال�صوابط  النظام  هذا  لوائح  حتدد   -4
الأم���وال  بق�صمة  املتعلقة  والإج������راءات 
امل�سرتكة التي تدخل يف اخت�سا�ض املحاكم، 
واإج����راءات  ال��رتك��ات  ق�سمة  ذل��ك  يف  مب��ا 
تعيني امل�صفي والتبليغ والإح�صار والإعالن 

واإخالء العقار.

الف�سل الثاين
الأوقاف والقا�شرون

املادة التا�سعة ع�سرة بعد املائتني:
ال يجوز للقا�سي ت�سجيل اإن�ساء اأي وقف، 
اإل بعد ثبوت متلك واقفه اإياه، وبعد التاأكد من 

خلو �صجله مما مينع من اإجراء الت�صجيل.

املادة الع�سرون بعد املائتني:
طلباً  يقدم  اأن  الوقف  ت�صجيل  طالب  على 
بوثيقة  م�صفوعاً  املخت�صة،  املحكمة  اإلى  بذلك 

ر�صمية تثبت متلكه ملا يريد اإيقافه.

املادة احلادية والع�سرون بعد 
املائتني:

ا�صتحكام  �صكوك  لها  لي�ض  التي  الأوقاف 
القواعد  وفق  وقفيتها  اإثبات  يجري  م�سجلة، 

والإجراءات املقررة لإجراء ال�صتحكام.

املادة الثانية والع�سرون بعد 
املائتني:

ال�صعوديني  غري  متلك  اأحكام  مراعاة  مع 
للعقار، ل يجوز ت�صجيل وقفية عقار يف اململكة 

مملوك لغري �سعودي اإال بال�رشوط االآتية:
للمقت�صيات  طبقاً  الوقف  يكون  اأن   - اأ 

ال�رصعية.
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ل  ب��ر  جهة  على  ال��وق��ف  يكون  اأن  ب- 
تنقطع.

ج - اأن يكون الوقف على اأفراد �صعوديني 
اأو على جهات خريية �صعودية.

د - اأن يكون الناظر على الوقف �صعودياً.
الوقف  ا�صتحكام  �صك  يف  ين�ض  اأن  ه�- 
اأن يكون للهيئة العامة لالأوقاف حق الإ�رصاف 

على الوقف.
لنظام  خا�صعاً  ال��وق��ف  ي��ك��ون  اأن   - و 

الأوقاف يف اململكة.

املادة الثالثة والع�سرون بعد 
املائتني:

وقف  بيع  العامة  امل�صلحة  اقت�صت  اإذا   -1
اأن  لناظره  فلي�ض  نقله،  اأو  ا�صتبداله  اأو  عام 
يجري ذلك اإال بعد ا�ستئذان املحكمة يف البلد 
التي فيها الوقف، واإثبات امل�صوغات ال�رصعية 
اأن  على  نقله،  اأو  ا�ستبداله  اأو  بيعه  جتيز  التي 

يجعل ثمنه يف مثله يف احلال.
يف  الت�رصف  امل�صلحة  اقت�صت  اإذا   -2
اأو  نقله  اأو  ا�صتبداله  اأو  ببيعه  الأهلي  الوقف 
بدل  �رشاء  اأو  تعمريه  اأو  له  االقرتا�ض  اأو  رهنه 
تاأجريه ملدة  اأو  اأو دجمه  فرزه  اأو  اأو جتزئته  منه 
تزيد على ع�رش �سنوات اأو امل�ساربة مباله - فيما 
فلي�ض  البدل -  ل�رصاء  يكفي  الثمن ل  اإذا كان 
اإال  الت�رشفات  تلك  من  اأيًّا  يجري  اأن  لناظره 

بعد ا�صتئذان املحكمة املخت�صة.

املادة الرابعة والع�سرون بعد 
املائتني:

الأم��ر  واقت�صى  الأب،  غري  ال��ويل  ك��ان  اإذا 
الت�رصف للقا�رص اأو الغائب ب�رصاء عقار له اأو بيع 
االقرتا�ض  اأو  اأو دجمه  رهنه  اأو  ق�سمته  اأو  عقاره 
له اأو طلب �رشف ماله الذي اأودعته املحكمة يف 
اأحد فروعها  اأو  موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 
اإذا  اأو  �سبب،  الأي  البلد  يف  امل�سارف  اأحد  اأو 
التي يطلب  كان املولى عليه طرفاً يف ال�رصكات 
توثيق عقودها اأو زيادة راأ�ض مالها؛ فلي�ض للويل 
اأيًّا من تلك الت�رشفات اإال  اأو الو�سي اأن يجري 

بعد ا�صتئذان املحكمة املخت�صة.

املادة اخلام�سة والع�سرون بعد 
املائتني:

ال�صادرة يف الأذونات  1- جميع الأحكام 
والنظار،  والأو���ص��ي��اء  الأول��ي��اء  ت�رصفات  يف 
واجبة التدقيق من حمكمة ال�صتئناف با�صتثناء 
اأح��ك��ام ال��ره��ن واالق���رتا����ض وت��وث��ي��ق عقود 
مالها و�رصاء عقارات  راأ�ض  اأو زيادة  ال�رصكات 
للق�صاء  الأعلى  املجل�ض  يقرر  مل  ما  للقا�رص، 

خالف ذلك.
يف  ال�صتئناف  حمكمة  حكم  يكون   -2
تدقيق الأحكام امل�صار اإليها يف الفقرة )1( من 
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هذه املادة نهائياً.
3- اإذا نق�صت حمكمة ال�صتئناف الأحكام 
امل�صار اإليها يف الفقرة )1( من هذه املادة؛ حتكم 
فيها بعد �صماع الإنهاء وطلب الإذن بالت�رصف.

املادة ال�ساد�سة والع�سرون بعد 
املائتني:

عقار  ملكية  العامة  للمنفعة  نزعت  اإذا   -1
وقف اأو قا�رص اأو غائب، اأو كان يف هذا العقار 
لدى  اإفراغه  فيكون  منهم؛  الأّي  �سائعة  ح�سة 
فيكون  عقاراً  البدل  يكن  مل  ما  العدل،  كتابة 

الإذن فيه واإفراغه من املحكمة املخت�صة.
املحكمة  بو�صاطة  العقار  قيمة  ت��ودع   -2
ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  يف  املخت�سة 
اأو اأحد فروعها اأو اأحد امل�صارف يف البلد حتى 

ي�صدر اإذن من املحكمة املخت�صة ب�رصفها.

الف�سل الثالث
ال�ستحكام

املادة ال�سابعة والع�سرون بعد 
املائتني:

متلك  باإثبات  �صك  طلب  هو  ال�صتحكام 
عقار يف غري مواجهة خ�صم ابتداًء.

متى  باحلق  ال��دع��وى  �صماع  من  مينع  ول 
وجدت.

املادة الثامنة والع�سرون بعد 
املائتني:

ال�صعوديني  غري  متلك  اأحكام  مراعاة  مع 
للعقار، لكل من يدعي متلك عقار

ح�ق   - بناًء  اأم  اأر�صاً  ذلك  اأك��ان  �صواء   -
يقع  التي  املحكمة  من  ا�صتحكام  �ص�ك  طلب 

يف نطاق اخت�صا�صها ذلك العقار.

املادة التا�سعة والع�سرون بعد 
املائتني:

يبني  با�صتدعاء  ال�صتحكام  �صك  يطلب 
واأ�صالعه  وح��دوده  وموقعه  العقار  ن��وع  فيه 
 - معتمد  م�صاحي  تقرير  مبوجب   - وم�صاحته 

واإرفاق وثيقة التملك اإن وجدت.

املادة الثالثون بعد املائتني:
تتاأكد من �صحة موقع  اأن  يجب على املحكمة 
يقف  واأن  وم�صاحته،  واأ�صالعه  وح��دوده  العقار 
عليه القا�سي - اأو من ينيبه - مع مهند�ض اإن لزم 
�صبط  يف  ويثبت  بذلك،  حم�رص  ويحرر  الأم��ر، 

ال�صتحكام.

املادة احلادية والثالثون بعد 
املائتني:

بطلب  الإن���ه���اء  ت��دوي��ن  يف  ال��ب��دء  ق��ب��ل 
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الإثبات  اإج��راءات  يف  وال�رصوع  ال�صتحكام 
من:  كل  اإل��ى  تكتب  اأن  املحكمة  على  لذلك، 
ووزارة  وال��ق��روي��ة،  البلدية  ال�����ص��وؤون  وزارة 
ال�����ص��وؤون الإ���ص��الم��ي��ة والأوق�����اف وال��دع��وة 
هو  ما  اإلى  وبالن�صبة  املالية،  ووزارة  والإر�صاد، 
خارج النطاق العمراين املعتمد اأن تكتب اإ�صافة 
احلر�ض  ووزارة  الدفاع،  وزارة  اإل��ى  ذلك  اإل��ى 
البرتول  ووزارة  ال��زراع��ة،  ووزارة  الوطني، 
املياه  ووزارة  النقل،  ووزارة  املعدنية،  وال��رثوة 
والآث��ار،  لل�صياحة  العامة  والهيئة  والكهرباء، 
فروع  اأو  الفطرية،  للحياة  ال�صعودية  والهيئة 
مقامها  يقوم  من  اأو  وامل�صالح  ال��وزارات  تلك 
اأمر  ي�صدر  التي  اجلهات  من  وغريها  ذلك،  يف 
وذلك  اإليها،  بالكتابة  ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض 
يف  معار�صة  لديها  ك��ان  اإذا  عما  لال�صتف�صار 
الإنهاء. وعلى املحكمة كذلك اأن تطلب الن�رص 
عن طلب ال�صتحكام يف اإحدى ال�صحف التي 
ت�صدر يف منطقة العقار، واإذا مل ت�صدر �صحف 
اإحدى  يف  الن�رص  تطلب  اأن  فعليها  املنطقة؛  يف 

ال�صحف الأكرث انت�صاراً فيها.

املادة الثانية والثالثون بعد 
املائتني:

ما ذكر  املحكمة - عالوة على  يجب على 
من  املائتني(  بعد  والثالثني  )احلادية  امل��ادة  يف 
ا�صتحكام  عمل  منها  طلب  اإذا   - النظام  هذا 

تكتب  اأن  اإحياوؤها،  ي�صبق  مل  ف�صاء  لأر���ضٍ 
بذلك اإلى رئي�ض جمل�ض الوزراء.

املادة الثالثة والثالثون بعد 
املائتني:

اآخ��ر  ع��ل��ى  ي��وم��اً  ���ص��ت��ون  م�صى  اإذا   -1
الر�صمية  اجل��ه��ات  اإب����الغ  م��ن  الإج���راءي���ن 
املخت�صة، اأو الن�رص ح�صب ما ن�صت عليه املادة 
)احلادية والثالثون بعد املائتني( من هذا النظام 
دون معار�صة، فيجب اإكمال اإجراء ال�صتحكام 

اإذا مل يكن ثمَّ مانع �رصعي اأو نظامي.
م�صامني  ال�صتحكام  �صبط  يف  تثبت   -2
واأرق��ام��ه��ا  اإليها  كتب  ال��ت��ي  اجل��ه��ات  اإج��اب��ات 
وتواريخها وا�صم ال�صحيفة التي ن�رص فيها طلب 
�صفحة  ورق��م  وتاريخها  ورقمها  ال�صتحكام 

الن�رص.
الإث��ب��ات  اإج�����راءات  ا�صتكمال  بعد   -3
اأن ي�صتمل على  ينظم �صك ال�صتحكام، على 
البيانات الالزمة املدونة يف �صبط ال�صتحكام، 
اأثبت  ال��ذي  القا�سي  ويختمه  عليه  يوقع  ثم 
اخلا�ض  ال�صجل  يف  وي�صجل  ال�صتحكام، 

بذلك.

املادة الرابعة والثالثون بعد 
املائتني:

1- اإذا جرت اخل�صومة على عقار لي�ض له 
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�صك ا�صتحكام م�صجل، فعلى املحكمة
- اإذا كان العقار داخل اخت�صا�صها املكاين 
نظرها  اأثناء  اال�ستحكام  معاملة  جتري  اأن   -
عليها  املن�صو�ض  ل��الإج��راءات  وفقاً  الق�صية، 
اقت�صت احلال �رصورة  اإذا  اإل  النظام،  يف هذا 
دون  فيه  فيف�سل  النزاع  ف�سل  يف  االإ����رشاع 
وين�ض يف �صك  ال�صتحكام  اإج��راءات  اتخاذ 
ما  مبثل  اإليه  ي�صتند  ل  احلكم  اأن  على  احلكم 
ي�صتند اإلى �صكوك ال�صتحكام. ويحفظ �صك 
احلكم بعد اكت�صابه القطعية يف ملف الدعوى، 
من  موثقة  منه  �صورة  له  املحكوم  اإلى  وت�صلم 

القا�صي ورئي�ض املحكمة.
عليه  ج��رت  ال���ذي  ال��ع��ق��ار  ك��ان  اإذا   -2
اخل�����ص��وم��ة خ����ارج الخ��ت�����ص��ا���ض امل��ك��اين 
اتخاذ  دون  فيها  الف�صل  فعليها  للمحكمة، 
مرافقاً  الق�صية  واإحالة  ال�صتحكام،  اإجراءات 
العقار  يقع  التي  املحكمة  اإلى  احلكم  �صك  لها 
اإجراءات  لتتولى  املكاين؛  اخت�صا�صها  داخل 

ال�صتحكام.

املادة اخلام�سة والثالثون بعد 
املائتني:

ل يجوز اإخراج �صكوك ا�صتحكام لأرا�صي 
ح�صلت  واإن  واأبنيتها،  امل�صاعر  وباقي  منى 
اأ�صل  يف  �صواء   - ذلك  من  �صيء  يف  مرافعة 
العقار اأو منفعته - واأبرز اأحد الطرفني م�صتنداً، 

مع  املرافعة  �صبط  �صورة  رفع  املحكمة  فعلى 
غري  من  العليا،  املحكمة  اإل��ى  امل��ربز  امل�صتند 

اإ�صدار �صك مبا انتهت به املرافعة.

الف�سل الرابع
اإثبات الوفاة وح�شر الورثة

املادة ال�ساد�سة والثالثون بعد 
املائتني:

الورثة،  وح�رص  الوفاة  اإثبات  طالب  على 
املخت�صة،  املحكمة  اإلى  بذلك  اإنهاء  يقدم  اأن 
املتوفى،  ا�صم  على  م�صتماًل  اإن��ه��اوؤه  ويكون 
املتوفى،  اإقامة  ومكان  ووقتها،  الوفاة  وتاريخ 
ومكان الوفاة، و�صهود الوفاة اأو �صهادة طبية بها 
يف االأماكن التي فيها مراكز طبية. وبالن�سبة اإلى 
ح�رص الورثة في�صتمل على اإثبات اأ�صماء الورثة، 
واأهليتهم، ونوع قرابتهم من املورِّث، وال�صهود 
على ذلك للوفيات التي حدثت بعد نفاذ نظام 
امللكي  باملر�صوم  ال�صادر  ال�رصعية  املرافعات 

رقم )م/21( وتاريخ 1421/5/20ه�.

املادة ال�سابعة والثالثون بعد 
املائتني:

م�ن  تطلب  اأن  القت�ص�اء  عن�د  للمحكمة 
وح�رص  الوفاة  اإثبات  طلب  ن�رص  الإنهاء  مقدم 
يف  ت�صدر  التي  ال�صحف  اإح��دى  يف  ال��ورث��ة 
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منطقة املتوفى، واإذا مل ت�صدر �صحف يف املنطقة 
فتطلب ن�رصه يف اإحدى ال�صحف الأكرث انت�صاراً 
احلاكم  من  تطلب  اأن  كذلك  وللمحكمة  فيها، 
االإداري للمنطقة التي تقع يف نطاق اخت�سا�سها 
التحري عما تقدم به طالب اإثبات الوفاة وح�رش 
ممن  موقعة  الإجابات  تكون  اأن  ويجب  الورثة، 
يقدمها، وم�صدقة من اجلهة الإدارية التي قامت 

بالتحري.

املادة الثامنة والثالثون بعد 
املائتني:

غري  التحري  نتائج  اأن  القا�سي  راأى  اإذا 
بنف�صه،  املو�صوع  يف  يحقق  اأن  فعليه  كافية، 
�صك  اإ�صدار  عليه  الإجراءات  ا�صتكمال  وبعد 
بيان  اإن ثبتت ويح�رص فيه الوارثني مع  بالوفاة 
طبقاً  ولدت��ه��م  وت��اري��خ  و�صفاتهم،  اأ�صمائهم 

لالأ�صول ال�رصعية.

املادة التا�سعة والثالثون بعد 
املائتني:

الورثة  وح�رص  الوفاة  اإثبات  �صك  يكون 
على الوجه املذكور حجة، ما مل ي�صدر حكم 

مبا يخالفه.

الباب الرابع ع�سر
اأحكام ختامية

املادة االأربعون بعد املائتني:
النظام  لهذا  التنفيذية  اللوائح  تعد   -1
للق�صاء،  الأعلى  واملجل�ض  العدل  وزارة  من 
ذات  الأح��ك��ام  يف  الداخلية  وزارة  وت�صارك 
ال�صلة بها، وت�صدر بقرار من وزير العدل بعد 
التن�صيق مع املجل�ض يف مدة ل تتجاوز ت�صعني 
يوماً من تاريخ العمل بهذا النظام، وال يجري 
تعديلها اإل بنف�ض الطريقة التي مت بها اإ�صدارها، 
بها  املعمول  باللوائح  العمل  ي�صتمر  اأن  على 
اأن  اإل��ى  النظام  هذا  مع  يتعار�ض  ل  مبا  حالياً 

ت�صدر تلك اللوائح.
اأو  املن�صاأة   - خمت�صة  اإدارة  كل  تبا�رص   -2
املهمات  املحاكم  يف   - م�صتقباًل  �صتن�صاأ  التي 
النظام  ه��ذا  لأح��ك��ام  وفقاً  ال��الزم��ة  الإداري���ة 

ولوائحه التنفيذية.
املادة احلادية والأربعون بعد املائتني:

املرافعات  نظام  حمل  النظام  ه��ذا  يحل 
ال�رصعية، ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم

1421/5/20ه�������،  وت��اري��خ  )م/21( 
ويلغي ما يتعار�ض معه من اأحكام.

املادة الثانية والأربعون بعد املائتني:
يف  ن�رصه  ت��اري��خ  م��ن  النظام  بهذا  يعمل 

اجلريدة الر�صمية.




