السنة 1988 :
عدد المواد :

225

تاريخ السريان 31-07-1988 :
قانون رقم  24لسنة ( 1988قانون اصول المحاكمات المدنية لسنة  )1988وتعديالته
رقم الجريدة

3545

الصفحة 735
التاريخ 02-04-1988

المادة ( )1

يسمى هذا القانون قانون اصول المحاكمات المدنية لسنة  1988ويعمل به بعدد ماةدة وعيدرين يومدا
من تاريخ نيره في الجريدة الرسمية.

المادة ( )2

تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن فصل فيده مدن الددعاوو او تدم مدن االجدرااات قبدل تداريخ
العمل به ويستثنى من ذلك:

1-النصوص المعدلة لالختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المحاكمة في الدعوو.

2-النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.

3النصوص المنظمة لطرق الطعدن بالنسدبة الدى مدا صددر مدن أحكدام قبدل تداريخ العمدل بهدا متدىكانت ملغيه أو منيةة لطريق من تلك الطرق.

وكل اجراا من اجرااات المحاكمة تم صحيحا فدي ظدل قدانون معمدول بده يبقدى صدحيحا مدا لدم يدرد
نص على خالف ذلك.

المادة ( )3

 1-ال يقبل أي طلب أو دفع ال يكون لصاحبه فيه مصلحة قاةمة يقرها القانون.

  2تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب االحتياط لدفع ضدرر محددق أو االسدتيثاقلحق يخيى زوال دليله عند النزاع فيه.

المادة ( )4

ال يجوز اجراا أي تبليغ أو تنفيذ قبل السداع ة السدابعة صدباحا و وال بعدد السداعة السدابعة مسداا وال
في أيام العطل الرسمية إال في حاالت الضرورة وباذن كتابي من المحكمة.

المادة ( )5

1-يجب أن تيتمل ورقة التبليغ على البيانات اآلتية:

أ -تاريخ اليوم واليهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.

ب -اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله ان وجد.

ج -اسم المحكمة او الجهة التي يجري التبليغ بأمرها.

د -اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه و أو من يمثله ان وجد.

هـ -اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من األصل والصورة.

و -موضوع التبليغ.

ز -اسم من سلم اليه التبليغ وتوقيعه على األصل باالستالم أو اثبات امتناعه وسببه.

2أ -للمحكمة التحقق من صحة العنوان الدذي يزودهدا بده الخصدم لتبليدغ الخصدم اآلخدر أو اليدهودعليه باستخدام وساةل إلكترونية تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب -إذا تبين وجود عنوان آخر مختلف عما زوده الخصم لهاو فلها أن تقرر اجدراا التبليدغ علدى كدال
العنوانين و اعتماد أي منهما أو كليهما حسبما تراه مناسبأ.

المادة ( )6

 1كل تبليغ يكدون بواسدطة المحضدرين مدا لدم يدنص القدانون علدى خدالف ذلدك ي وعلدى مدن يتدولىالتبليغ أن يدرج بيانا بكيفية وقوع التبليغ مذيال بأسمه وتوقيعه.

 2اذا كددان المطلددوب تبليغدده يقدديم فددي منطقددة محكمددة أخددرو فددي المملكددة ترسددل األوراق إلددى تلددكالمحكمة لتتولى تبليغها واعادتها الى المحكمة التي أصدرتها مرفقدة بمحضدر يفيدد مدا اتخذتده بيدأنها
من اجرااات.

3أ -يجوز اجراا تبليدغ االوراق القضداةية بواسدطة يدركة خاصدة واحددة او أكثدر يعتمددها مجلدالوزراا بناا على تنسيب من وزير العدل و ويصدر لهذا الغرض نظدام خداص لتمكدين تلدك اليدركة
من القيام باعمالها ومراقبة اداةها وفق احكام هذا القانون.

ب -يعتبددر موظددف اليددركة الددذي يتددولى عمليددة التبليددغ محضددرا بددالمعنى المقصدود فددي هددذا القددانون
واألنظمة الصادرة بمقتضاه ويخضع للجزااات والعقوبات نفسها التدي تقدع علدى المحضدر فدي حالدة
إخالله بالقيام بالواجبات المنوطة به.

ج -يتحمل نفقات التبليغ بواسطة اليركة الخصم الذي يرغب فدي اجدراا التبليدغ بهدذه الطريقدة و وال
تعتبر هذه النفقات من ضمن مصاريف الدعوو.

المادة ( )7

أ -1 -يتم تبليغ األوراق القضاةية بتسليم نسخة منها الى المطلوب تبليغه أينمدا وجدد مدا لدم يدرد ندص
بخالف ذلك.

 2يجددوز ألي يددخص أن يعددين آخددر يقدديم فددي داةددرة اختصدداص المحكمددة وكدديال عندده لقبددول تبليددغاألوراق القضاةية.

 3يجوز أن يكون هذا التعيين خاصا أو عامدا ويجدب أن يدتم بصدك كتدابي يوقعده الموكدل بحضدوررةي الكتبة الذي يصدق على صحة هذا التوقيع ويحفظه بين أوراق الدعوو.

ب -إذا جرو التبليغ بإحدو الصور المبيندة فدي هدذا القدانون وتعدذر تبليدغ اليدخص المطلدوب تبليغده
بالذات أو تعذر توقيع ممثل له باالستالم فللمحكمة قبل اعتماد ذلك التبليغ تكليف قلم المحكمة بإرسال
إيعار موجز بموضوع التبليدغ إلدى ذلدك اليدخص بواسدطة الهداتف الخلدوي أو أي وسديلة إلكترونيدة
يحددها النظام وللمحكمة التحقق من صحة إرسال هذا اإليعار بأي طريقة تراها مناسبة.

المادة ( )8

إذا لم يجد المحضر اليخص المطلوب تبليغه فدي موطنده أو محدل عملده يسدلم الورقدة الدى وكيلده أو
مستخدمه او لمن يكون ساكنا معه من األصدول أو الفدروع أو األزواج أو األخدوة أو األخدوات ممدن
يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عيرة مدن عمدرهم علدى أن ال تكدون مصدلحة المطلدوب تبليغده
متعارضة مع مصلحتهم.

المادة ( )9

اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقا لما هو مذكور في المادة (  ) 8من هذا القانون
او امتنددع مددن وجددده مددن المددذكورين فيهددا ( غيددر المطلددوب تبليغدده ) عددن التوقيددع علددى ورقددة التبليددغ
بالتسددلم و وجددب علددى المحضددر ان يلصددق نس دخة مددن الورقددة القضدداةية المددراد تبليغهددا علددى البدداب
الخارجي او على جانب ظاهر للعيان من المكان الذي يقدع فيده مدوطن اليدخص المطلدوب تبليغده او
محل عمله بحضور ياهد واحدد علدى االقدل و ثدم يعيدد النسدخة مدن ورقدة التبليدغ الدى المحكمدة التدي
اصدرتها مع يرح بواقع الحال عليها و واذا كاندت هنداك مسدتندات مرفقدة بالورقدة القضداةية المدراد
تبليغها فعلى المحضر ان يدون فيها بيانا بضرورة مراجعة المطلدوب تبليغده لقلدم المحكمدة مدن اجدل
تسلم تلك المستندات ويعتبر الصاق االوراق على هذا الوجه تبليغا قانونيا.

المادة ( )10

مع مراعاة اجرااات التبليغ المنصوص عليها في اي قانون آخر تسلم األوراق القضاةية على الوجه
اآلتي:

 1فيما يتعلق بالحكومة أو المؤسسات العامة التي يمثلها المحامي العام المدني تسدلم للمحدامي العدامالمدني أو أحد مساعديه أو رةي الديوان.

2فيما يتعلق بالمؤسسات العامة األخرو والبلديات والمجالللناةب عنها قانونا أو من يمثلها قانونا أو لرةي الديوان فيها.

القروية تسلم لرةيسدها أو لمدديرها أو

 3-فيما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن أو من يقوم مقامه ليتولى تبليغها.

 4-فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم للربان أو لوكيل السفينة.

 5ما يتعلق باليركات والجمعيات وساةر االيخاص االعتبارية االخدرو و تسدلم االوراق القضداةيةفي مراكز ادارتها لمن ينوب عنها قانونا او احد القاةمين على ادارتهدا او احدد اليدركاا المتضدامنين
او لمن يقوم مقام أي من هؤالا و واذا لم يكن لها مركز ادارة فتسلم هذه االوراق الي من االيخاص
المددذكورين مددن غيددر المسددتخدمين فددي مركزهددا سددواا بيخصدده او فددي محددل عملدده او فددي موطندده
االصلي او المختار و واذا كان التبليغ متعلقا بفرع اليركة فيسلم الى اليخص المسدؤول عدن ادارتده
او من ينوب عنه قانونا .

 6فيما يتعلق باليركات االجنبيدة التدي لهدا فدرع او وكيدل فدي المملكدة تسدلم االوراق القضداةية الدىاليخص المسؤول عن ادارة هذا الفرع او الى الناةب عنه قانونا او تسلم الى الوكيل بيخصه او فدي
موطنه او محل عمله .

7فيما يتعلق برجال الجيش أو برجال األمن العام والمخابرات العامة والدفاع المددني والمؤسسداتالتابعة لهاي تسلم الى االدارات القانونية التابعين لها لتتولى تبليغها متى طلب التبليغ في محل عمله.

 8فيما يتعلق بموظفي الحكومة ومستخدميها ترسدل االوراق القضداةية الدى مددير الدداةرة التدابع لهداذلك الموظف او المستخدم متى طلب التبليغ في محل عمله وعلى مدير الداةرة تبليغ الورقة القضاةية
الى المطلوب تبليغه فور ورودها اليه واعادتها موقعدة منده الدى المحكمدة و كمدا يجدوز للمحكمدة فدي
جميع االحوال ان تامر بتبليغ موظف الحكومة او مستخدمها عن طريق المحضر مبايرة.

 9-اذا كان المدعي عليه قاصرا أو فاقدا األهلية تبلغ األوراق القضاةية الى وليه أو الوصي عليه.

وفددي جميددع الحدداالت السددابقة اذا لددم يجددد المحضددر مددن يصددح تبليغدده قانونددا و يعيددد األوراق للجهددة
القضاةية التي صدرت عنها مع يرح مفصل بواقع الحال.

المادة ( )11

 1-يبلغ اليهود وفق االجرااات الخاصة بتبليغ الخصوم بمذكرة حضور تصدر عن المحكمة.

 2للمحكمدة التحقدق مدن صدحة عندوان اليداهد باسدتعمال أي وسداةل إلكترونيدة يحدددها النظدام قبدلتسطير مذكرة إحضار بحقه.

المادة ( )12

 1اذا وجدت المحكمة انه يتعذر اجراا التبليدغ وفدق االصدول المنصدوص عليهدا فدي هدذا القدانونجاز لها ان تقرر اجدراا التبليدغ بنيدر اعدالن فدي صدحيفتين محليتدين يدوميتين مدن الصدحف الدثال
األوسع انتيارا المحددة وفقا لألس والمعايير واآلليات الواردة فدي التعليمدات التدي يصددرها وزيدر
العدل لهذه الغاية و على ان يتضمن االعالن ايعارا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلدم المحكمدة
لتسلم المستندات ان وجدت.

2قبل اجازة تبليغ الخصم بالنير في الصحف المحلية وفق أحكام الفقرة السدابقةو للمحكمدة التحقدقمن صحة عنوانه باستعمال أي وساةل إلكترونية يحددها النظام.

 3إذا أصدرت المحكمة قرارا باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القدانون يجدبأن يعين في القرار المذكور موعدا لحضدور المطلدوب تبليغده أمدام المحكمدة وتقدديم دفاعده اذا دعدت
الحاجة الى ذلك كما تتطلبه الحالة.

المادة ( )13

1إذا كدان المطلدوب تبليغده يخصدا مقيمدا فدي بلدد أجنبدي وكدان موطنده فيده معروفداو يجدري تبليدغاألوراق القضاةية بما في ذلك الةحة الدعوو ومرفقاتها إما بالطرق الدبلوماسية أو من خدالل يدركة
خاصة تعتمد لهذه الغاية وفقا لإلجرااات التي يحددها النظدامو وذلدك مدع مراعداة أحكدام أي اتفاقيدات
دولية.

2إذا جدرو التبليددغ أصدوليا وفددق أحكددام الفقدرة ( )1مددن هدذه المددادةو فدال يددتم السدير فددي إجددراااتالمحاكمة إال بعد مرور مدة ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ وقدوع ذلدك التبليدغ و وفدي هدذه الحالدة
يعتبر ذلك اليخص متبلغا حكما موعد أول جلسة محاكمة يتم عقدها بعد مرور تلك المدة.

المادة ( )14

1متى أعيدت األوراق القضاةية إلى المحكمة مبلغة وفقا لألصول المبينة فدي هدذا القدانون والنظدامالصادر بمقتضاه تسير في الدعوو واال فتقرر إعادة التبليغ.

2إذا تبين للمحكمة ان التبليغ لم يقع أصال او انه لم يكن موافقا لألصول بسبب إهمال المحضدر اوتقصيره فتقرر إعادة التبليغ ويجوز لها ان تقدرر الحكدم علدى المحضدر بغرامدة ال تقدل عدن عيدرين
دينارا وال تتجاوز ماةة دينار ويعتبر قرارها بهذا اليأن قطعيا.

المادة ( )15

يعتبر التبليغ منتجا آلثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ أو من وقت امتناعه عن
التوقيع عليها او من وقت اجراةه وفق احكام هذا القانون.

المادة ( )16

يترتب الدبطالن علدى عددم مراعداة مواعيدد واجدرااات التبليدغ ويدروطه المنصدوص عليهدا فدي هدذا
القانون والنظام الصادر بمقتضاه.

المادة ( )17

الموطن هو المكان الذي يقيم فيه اليخص عادة ومحل العمل هو المكدان الدذي يبايدر فيده اليدخص
تجارة أوحرفة و أو يقوم على ادارة أمواله فيه و وبالنسبة للموظف والعامدل هدو المكدان الدذي يدؤدي

فيه عمله عادة ي ويجوز أن يكون لليخص في وقت واحد أكثر من موطن أو أكثدر مدن محدل عمدل
وفي أحوال التعدد يتساوو الجميع.

المادة ( )18

مددوطن القاصددر والمحجددور عليدده والمفقددود والغاةددب هددو مددوطن مددن ينددوب عندده قانونددا و ومددوطن
اليخص االعتباري هو المكان الدذي يوجدد فيده مركدز ادارتده و واأليدخاص االعتباريدة التدي يكدون
مركزها في الخارج و ولها فروع في األردن يعتبر مركز فرعها موطنا لها.

المادة ( )19

يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ويكون هدو المدوطن بالنسدبة لكدل مدا يتعلدق بهدذا
العمددل اال اذا ايددترط صددراحة قصددره علددى أعمددال دون أخددرو ي وال يجددوز أثبددات وجددود المددوطن
المختار اال بالكتابة.

المادة ( )20

اذا اوجب القانون على يخص تعيين موطن مختار لده او اذا الزمده اتفداق بدذلك و ولدم يفعدل او كدان
بيانه ناقصا او غير صحيح او اذا الغى موطنه المختار ولم يعلم خصدمه بدذلك و جداز تبليغده بالنيدر
وفق احكام المادة (  ) 12من هذا القانون.

المادة ( )21

 1يساعد المحكمة فدي جلسداتها فدي جميدع اجدرااات المحاكمدة وتحدت طاةلدة الدبطالن كاتدب يتدولىتدددوين وقدداةع المحاكمددة واجراااتهددا فددي المحضددر امددا بخددط اليددد او بواسددطة اجهددزة الحاسددوب او
االجهزة االلكترونية ويتم توقيع كل صفحة مدن صدفحات المحضدر فدور اعدداده مدن قضداة المحكمدة
والكاتب.

 2-على الكاتب أن يعطي من يودع مستند كتابيا سند وايصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة.

 3يحق للخصوم ووكالةهم االطالع على ملف الدعوو في قلدم المحكمدة ويحدق لهدم أن يستحصدلواعلى صورة مصدقة عن األوراق كلها أو بعضها.

4إذا قدم الخصم ورقة أو سندا لالستدالل به في الدعوو فال يجوز له سحبه اال برضاا خصمه أوباذن خطي من المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في اضبارة الدعوو .

5يحق لكل يخص أن يحصل بموافقة المحكمة على صورة مصدقة عن كل حكم بعد اداا الرسومالقانونية ما لم ينص القانون على خالف ذلك.

المادة ( )22

ال يجددوز تحددت طاةلددة الددبطالن للمحضددرين وال للكتبددة وغيددرهم مددن مددوظفي المحدداكم أن و يبايددروا
عمددال يدددخل فددي حدددود وظدداةفهم فددي الدددعاوو الخاصددة بهددم أو بددأزواجهم أو أقدداربهم أو أصددهارهم
للدرجة الرابعة.

المادة ( )23

على الرغم مما ورد في أي قانون اخر:

1اذا كان الميع اد مقددرا باأليدام أو باليدهور أو بالسدنين فدال يحسدب فيده يدوم التبليدغ أو اليدوم الدذيحد فيه األمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد ي وينقضي الميعاد بانقضاا اليوم األخير منده
اذا كان يجب أن يحصل فيده االجدراا و أمدا اذا كدان الميعداد ممدا يجدب انقضداؤه قبدل االجدراا و فدال
يجوز حصول االجراا اال بعد انقضاا اليوم األخير من الميعاد و واذا كدان الميعداد مقددرا بالسداعات
كان حساب الساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم.

 2تحسب المواعيد المعينة باليهر أو السنة بالتقويم الميالدي ما لم يدنص القدانون علدى غيدر ذلدك يوإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى أول يوم عمل بعدها.

المادة ( )24

يكون االجدراا بداطال اذا ندص القدانون علدى بطالنده أو اذا يدابه عيدب جدوهري ترتدب عليده ضدرر
للخصم ي وال يحكم بالبطالن رغم النص عليه اذا لم يترتب على االجراا ضرر للخصم.

المادة ( )25

ال يجددوز أن يتمسددك بددالبطالن اال مددن يددرع الددبطالن لمصددلحته ي وال يجددوز التمسددك بددالبطالن مددن
الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله فيما عدا الحاالت التي يتعلق فيهدا الدبطالن بالنظدام العدام ي ويدزول
البطالن إذا نزل عنه صراحة أو ضمنا من يرع لمصلحته وذلك فيما عدا الحاالت التدي يتعلدق فيهدا
بالنظام العام .

المادة ( )26

يجوز تصحيح االجراا الباطل ولو بعد التمسك بالبطالن و على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا
التخاذ االجراا و وال يعتد باالجراا اال من تاريخ تصحيحه.

المادة ( )27

1تمار المحاكم النظامية في المملكة األردنية الهايمية حق القضداا علدى جميدع األيدخاص فديالمواد المدنية و باستثناا المواد التي قد يفوض فيها حق القضداا الدى محداكم دينيدة أو محداكم خاصدة
بموجب أحكام أي قانون آخر .

 2تختص المحاكم األردنية بالفصل في الدعوو ولو لم تكن داخلة فدي اختصاصدها اذا قبدل الخصدمواليتها صراحة أو ضمنا.

 3اذا رفعت للمحاكم األردنية دعوو داخلة في اختصاصها فانها تكون مختصدة أيضدا بالفصدل فديالمساةل والطلبات المرتبطة بالدعوو األصلية وفدي كدل طلدب يدرتبط بهدذه الددعوو ويقتضدي حسدن
سير العدالة أن ينظر فيها ي كما تختص المحاكم األردنية باالجرااات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في
األردن ولو كانت غير مختصة بالدعوو األصلية.

المادة ( )28

تختص محاكم األردن بنظر الدعاوي التي ترفع على األجنبي الذي لي
األردن وذلك في األحوال اآلتية:

له موطن أو محل اقامة في

1-اذا كان له في األردن موطن مختار.

 2اذا كانت الددعوو متعلقدة بمدال موجدود فدي األردن أو كاندت متعلقدة بدالتزام نيدأ أو نفدذ أو كدانواجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بافال أيهر فيها.

3-إذا كان ألحد المدعى عليهم موطن أو محل اقامة في األردن.

المادة ( )29

اذا لم يحضر المدعي عليه وكانت المح اكم األردنية غير مختصة بنظر الدعوو طبقا للمدواد السدابقة
تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاا نفسها.

المادة ( )30

تخددتص محكمددة البدايددة بددالنظر والفصددل فددي الدددعاوو التددي ال تدددخل فددي اختصدداص محكمددة اخددرو
بمقتضددى أي قددانون نافددذ المفعددول و كمددا تخددتص بددالنظر والفصددل فددي الطلبددات المسددتعجلة وجميددع
الطلبات المرتبطة بالطلب االصلي مهما تكن قيمتها او نوعها.

المادة ( )31

 1قاضي االمور المسدتعجلة هدو رةدي محكمدة البدايدة او مدن يقدوم مقامده او مدن ينتدبده لدذلك مدنقضاتها وقاضي الصلح في الدعاوو التي تدخل ضمن اختصاصه.

2تختص محكمة اال سدتةناف بدالنظر والفصدل فدي الطلبدات المتعلقدة بداالمور المسدتعجلة التدي تقددماليها بيان الدعاوو المنظورة امامها.

المادة ( )32

يحكم قاضي األمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المسا بالحق باالمور التاليةو علدى أن هدذا ال
يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المساةل اذا رفعت لها بطريق التبعية.

1-المساةل المستعجلة التي يخيى عليها من فوات الوقت.

2-النظر في طلبات تعيين وكيل أو قيم على مال أو الحجز التحفظي أو الحراسة أو منع السفر.

3-الكيف المستعجل الثبات الحالة.

 4دعوو سماع الياهد الذي يخيى فوات فرصة اإلستيهاد به على موضوع لم يعدرض بعدد علدىالقضاا ويحتمل عرضه عليهي وتكون مصروفاته كلها على من طلبه.

المادة ( )33

1تنظددر المحكمددة أو قاضددي األمددور المسددتعجلة فددي المسدداةل المسددتعجلة تدددقيقا دون حاجددة لدددعوةالخصوم إال اذا رأت المحكمة أو القاضي خالف ذلك.

 2على الطالب ان يرفق الوثاةق التي يستند اليها في طلبده وللمحكمدة او قاضدي االمدور المسدتعجلةان يقددرر تكليفدده بتقددديم تددامين نقدددي او كفالددة مصددرفية او عدليددة تحدددد المحكمددة او قاضددي االمددور
المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل ملئ يضمن العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستدعى ضده
اذا ظهر ان المستدعي غير محق في طلبه و ويستثنى من تقديم التدامين او الكفالدة الددواةر الحكوميدة
والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبندوك العاملدة فدي المملكدة و وللمحكمدة او قاضدي االمدور
المستعجلة التحقق من مالاة الكفيل.

 3القددرار الددذي يصدددر بقبددول طلددب المسددتدعي فددي المسدداةل المسددتعجلة يكددون علددى ذمددة الدددعووالموضوعية ولحين الفصل فيها.

المادة ( )34

1اذا نيأت مسألة تتعلق بقضية فيما اذا كانت قضية أحوال يخصية داخلة فدي الصدالحية المطلقدةالمخولة لمحكمة دينية أم ال فعلى الفرقاا ذوي اليأن أو على المحكمة التي نيأت أمامها هذه المسألة
أن يحيلوها الى المحكمدة المنصدوص عليهدا فدي المدادة (  ) 11مدن قدانون تيدكيل المحداكم النظاميدة
بمذكرة تقدم الى رةي كتبة محكمة التمييز.

 2يتبددع أمددام المحكمددة الميددار اليهددا فددي الفقددرة السددابقة االجددرااات المتبعددة أمددام محكمددة البدايددةالمنصوص عليها في هذا القانون وذلك بالقدر الذي تتطلبه الضرورة.

المادة ( )35

 1اذا حصل تنازع على االختصاص ايجابيا كان ام سلبيا بين محكمتين نظاميتين و فيحدق الي مدنالفرقاا ان يقدم طلبا لحسم التنازع الحاصل الى المحكمة التالية:

أ -اذا كان التندازع بدين محكمتدي صدلح او بدين محكمدة بدايدة ومحكمدة صدلح او بدين محكمتدي بدايدة
تابعتين لمحكمة استةناف واحدة و فتعين محكمة االستةناف المحكمة المختصة بنظر الدعوو.

ب -اذا كان التنازع بين محكمتين ال تتبعان محكمة استةناف واحدة او بين محكمتي استةناف و فتعين
محكمة التمييز المحكمة المختصة بنظر الدعوو.

2-اذا ابرز أي من الفرقاا ايعارا يتضمن انه قدم طلبا لتعيين المرجع يوقف السير في الدعوو.

 3تنظر محكمتا التمييز واالستةناف فدي طلدب تعيدين المرجدع تددقيقا دون ان تددعو الفرقداا للمثدولامامها.

 4-تقديم طلب تعيين المرجع غير مقيد بمواعيد االستةناف والتمييز.

المادة ( )36

1فددي دعدداوو الحقددوق اليخصددية أو المنقولددة يكددون االختصدداص للمحكمددة التددي يقددع فددي داةرتهدداموطن المدعى عليه.

 2-اذا لم يكن للمدعى عليه موطن في األردن فللمحكمة التي يقع في داةرتها مكان إقامته المؤقت.

3-اذ تعدد المدعى عليهم كان االختصاص للمحكمة التي يقع في داةرتها موطن أحدهم.

المادة ( )37

 1في الدعوو العينية العقارية ودعاوو الحيازة يكون االختصاص للمحكمة التدي يقدع فدي داةرتهداالعقار و أو أحد أجزاةه اذا كان واقعا في دواةر محاكم متعددة.

2-اذا تعددت العقارات كان االختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في داةرتها.

3فددي الدددعاوو اليخصددية العقاريددة يكددون االختصدداص للمحكمددة التددي يقددع فددي داةرتهددا العقددارأوموطن المدعي عليه.

المادة ( )38

  1في الدعاوو المتعلقدة باليدركات أو الجمعيدات القاةمدة أو التدي فدي دور التصدفية أو المؤسسداتيكون االختصاص للمحكمة التي يقع في داةرتها مركز ادارتها سواا أكانت الدعوو على اليركة أو

الجمعية أو المؤسسة أم من اليركة أو الجمعية أو المؤسسدة علدى احدد اليدركاا أو األعضداا أو مدن
يريك أو عضو على آخر .

 2يجوز رفع الدعوو الى المحكمة التي يقع في داةرتها فرع اليركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلكفي المساةل المتصلة بهذا الفرع .

المادة ( )39

الدعاوو المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الداةن قبل قسدمة التركدة تكدون مدن اختصداص المحكمدة
التي يقع في داةرتها محل فتح التركة و وكذلك الدعاوو التي يرفعها بعدض الورثدة علدى بعدض قبدل
قسمة التركة.

المادة ( )40

في المواد التدي فيهدا اتفداق علدى محدل مختدار لتنفيدذ عقدد يكدون االختصداص للمحكمدة التدي يقدع فدي
داةرتها موطن المدعى عليه أو المحل المختار للتنفيذ.

المادة ( )41

في المنازعات المتعلقة باالفال

أو االعسار المدني يكون االختصاص للمحكمة التي قضت به.

المادة ( )42

فددي المنازعددات المتعلقددة بالتوريدددات واأليددغال وأجددور المسدداكن وأجددور العمددال والصددناع يكددون
االختصاص لمحكمة المدعي عليه و أو للمحكمة التي في داةرتها تم االتفاق أو نفذ.

المادة ( )43

في المنازعات المتعلقة بطلب التأمين يكون االختصاص للمحكمة التي فدي داةرتهدا مدوطن اليدخص
المؤمن عليه أو مكان المال المؤمن عليه .

المادة ( )44

في المواد التجارية يكون االختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في داةرتهدا تدم االتفداق
وتسليم البضاعة أو التي في داةرتها يجب الوفاا.

المادة ( )45

في الدعاوو المتضمنة طلب اتخاذ اجراا مؤقت أو مسدتعجل يكدون االختصداص للمحكمدة التدي يقدع
في داةرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول االجراا في داةرتها ي وفي المنازعات
المسدتعجلة المتعلقددة بتنفيددذ األحكددام والسددندات يكددون االختصداص للمحكمددة التددي يجددري فددي داةرتهددا
التنفيذ.

المادة ( )46

فددي المنازعددات المتعلقددة بمصددروفات الدددعاوي وأتعدداب المحامدداة إذا وقعددت بصددورة تبعيددة يكددون
االختصاص للمحكمة التي فصلت في أصدل الددعوو علدى أن ال يخدل ذلدك فدي األحكدام الدواردة فدي
قانون نقابة المحامين .

المادة ( )47

إذا لم يكن للمدعي عليه موطن وال سكن في األردن ولدم يتيسدر تعيدين المحكمدة المختصدة بمقتضدى
األحكام المتقدمة يكون االختصاص للمحكمة التي يقع في داةرتها موطن المدعي أو محل عملده فدان
لم يكن له موطن وال محل عمل في األردن كان االختصاص لمحكمة عمان.

المادة ( )48

تقدددر قيمددة الدددعوو باعتب ارهددا يددوم رفعهددا و وفددي جميددع األحددوال يكددون التقدددير علددى أسددا
الخصوم.

طلددب

المادة ( )49

1-اذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان باالمكان تقديرها بالنقد فتقدر من قبل رةي

المحكمة .

2-اذا ارتابت المحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة في صحة القيمة فتقدر من قبل المحكمة.

 3إذا كان المدعي به مبلغا من المال بغير العملة األردنية فتقدر قيمة الدعوو بما يعادل ذلك المبلغمن العملة األردنية .

المادة ( )50

يدخل فدي تقددير قيمدة الددعوو مدا يكدون مسدتحقا يدوم رفعهدا مدن التضدمينات والريدع والمصدروفات
وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ومع ذلك يعتد في جميع األحدوال بقيمدة البنداا أو الغدرا اذا
طلبت إزالته .

المادة ( )51

الدعاوو المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار وتقدر الدعاوو المتعلقة بالمنقول بقيمته.

المادة ( )52

 1اذا كانت الدعوو بطلب صحة عقد أو ابطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقدد عليده وبالنسدبةلعقود البدل تقدر الدعوو بقيمة أكبر البدلين.

2إذا كاندت الددعوو بطلدب صدحة عقدد مسدتمرا أو ابطالده أو فسدخه كدان التقددير باعتبدار مجمدوعالمقابل النقدي عن مدة العقد كلها فاذا كان العقد المذكور قدد نفدذ فدي جدزا منده قددرت دعدوو فسدخه
باعتبار المدة الباقية.

3-تقدر دعوو اخالا المأجور بقيمة بدل االيجار السنوي .

المادة ( )53

اذا كانت الدعوو بين داةن ومدينه بيأن حجز أو حق عيني تبعي تقددر قيمتهدا بقيمدة الددين أو بقيمدة
المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل أما الدعوو المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقددر
باعتبار قيمته.

المادة ( )54

 1اذا تضمنت الدعوو طلبات نايةة عن سبب قانوني واحد كان التقددير باعتبدار قيمتهدا جملدة فداذاكانت نايةة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حده .

 2اذا كانت الدعوو مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كانالتقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات الى نصيب كل منهم.

المادة ( )55

اذا كانت الدعوو بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعدد المتقدمدة اعتبدرت قيمتهدا زاةددة علدى الحدد
الصلحي.

المادة ( )56

ترفع الدعوو بناا على و طلب المدعي بالةحة تودع قلم المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ويجب أن تيتمل الةحة الدعوو على البيانات اآلتية:

1-اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوو.

 2اسم المدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم مدن يمثلده بالكامدل ومهنتده أووظيفته ومحل عمله وموطنه.

3أ -اسم المدعى عليه با لكامدل ومهنتده أو وظيفتده ومحدل عملده وموطنده واسدم مدن يمثلده بالكامدلومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه.

ب -فإن لم يكن للمدعي عليه أو من يمثله محل عمل أو موطن معلوم فآخر محل عمل أو مدوطن أو
محل إقامة كان له.

 4تعيين موطن مختار للمدعي في األردن ان لم يكن له موطن فيها و وفق أحكام المادة(  ) 19منهذا القانون.

5-موضوع الدعوو.

6-وقاةع الدعوو وأسانيدها وطلبات المدعي.

7-توقيع المدعي أو وكيله.

8-تاريخ تحرير الدعوو.

المادة ( )57

1.على المدعي ان يقدم الى قلم المحكمة الةحة دعواه من اصل وصور بعدد المدعى عليهم ومرفقا
بها ما يلي:

أ -قاةمة بمفردات بيناته الخطية المؤيددة لددعواه الموجدودة تحدت يدده مرفقدا بهدا حافظدة تتضدمن تلدك
المفردات على أن يكون لكل واحدة منها رقم متسلسل خاص بهاو وتكدون أصدوال أو صدورا مصددقا
ع ليها من المدعي أو وكيله بمطابقتهدا لالصدلو ومدع حدق المددعى عليده بطلدب تقدديم أصدلها فدي أي
وقت.

بي قاةمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير.

جي قاةمة باسماا يهوده وعنداوينهم الكاملدة والوقداةع التدي يرغدب فدي اثباتهدا بالبيندة اليخصدية لكدل
ياهد على حدة وللمدعي أن يرفق بهذه القاةمة يهادة خطية ألي من يهوده على أن تكدون ميدفوعة
بالقسم أمام الكاتب العدل.

 2-يسقط حق المدعي في تقديم أي بينة أخرو إذا لم يقدمها وفق أحكام الفقرة ( )1من هذه المادة.

3يجب على المدعي أو وكيله أن يرفق بالةحة دعواه نسخا إضافية كاملة عنها وعما أرفق بها منطلبات وبينات وذلك بعدد المدعى عليهمو وأن يوقع على كل ورقة منهدا بأنهدا كاملدة ومطابقدة تمامدا
لما تم إيداعه في قلم المحكمة.

 4بعد أن يستوفى الرسم يقيد القلم الةحة الدعوو في اليوم نفسه فدي سدجل الددعاوو بدرقم متسلسدلوفقا ألسبقية تقديمها ويوضدع عليهدا وعلدى مدا يرافقهدا مدن أوراق خداتم المحكمدة ويدذكر أمدام الدرقم
تاريخ القيد بيان اليوم واليهر والسنة ويؤير بكل ذلك على صور الالةحة.

 5-تعتبر الدعوو مرفوعة ومنتجة آلثارها من تاريخ هذا القيد ولو كانت المحكمة غير مختصة.

المادة ( )58

1تسلم الةحة الدعوو ومرفقاتها من صور أوراق اإلثبات لقلم المحكمة ضمن ملف خاص يبين فيظاهره اسم المحكمة وأسماا الخصوم ورقدم قيدد الددعوو وتداريخ السدنة وتدرقم جميدع األوراق التدي
تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها .

2تسلم صورة الةحة الدعوو ومرفقاتها الميار إليها في الفقدرة ( )1مدن هدذه المدادة إلدى المحضدرلتبليغها الى المدعي عليه.

 3تحدد يروط وإجرااات استعمال الوساةل اإللكترونية لقيام االطراف بقيد الدعوو وإيداع اللواةحوالبينددات والطلبددات وسدداةر األوراق القضدداةية والتنفيذيددة لدددو المحكمددة وتبليددغ الطددرف اآلخددر بهددا
بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة ( )59

 1.على المدعى عليه ان يقدم الى قلم المحكمة المختصة خالل ثالثين يوما مدن اليدوم التدالي لتداريخ
تبلغه الةحة الدعوو ومرفقاتها بكاملها من بينات وطلبات جوابدا كتابيدا علدى هدذه الالةحدة مدن اصدل
وصور بعدد المدعين مرفقا به ما يلي:
أ -قاةمة بمفردات بيناته الخطية المؤيدة لجوابه الموجودة تحت يدده ومرفقدا بهدا حافظدة تتضدمن تلدك
المفردات على أن يكون لكل واحدة منها رقم متسلسل خاص بهاو وتكدون أصدوال أو صدورا مصددقا
عليها من المدعى عليه أو وكيلده بمطابقتهدا لألصدلو ومدع حدق المددعي بطلدب تقدديم أصدلها فدي أي
وقت.
بي قاةمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير.
جي قاةمة باسماا يهوده وعنداوينهم الكاملدة والوقداةع التدي يرغدب فدي اثباتهدا بالبيندة اليخصدية لكدل
ياهد على حدة وللمددعى عليده أن يرفدق بهدذه القاةمدة يدهادة خطيدة ألي مدن يدهوده علدى أن تكدون
ميفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل.

2.تددزاد المدددة المنصددوص عليهددا فددي الفقددرة (  )1مددن هددذه المددادة لتصددبح سددتين يومددا فددي أي مددن
الحالتين التاليتين:
أ ي اذا كان المدعى عليه المحامي العام المدني او كان احد المؤسسات الرسمية او العامة.
بي اذا كان المدعى عليه مقيما خارج المملكة.

 3.لرةي المحكمة او من ينتدبه لهدذه الغايدة ان يمددد ولمدرة واحددة المددة الميدار اليهدا فدي كدل مدن
الفقرة ( )1من هذه المادة مدة خمسة عير يوما وفي الفقرة ( )2من هذه المادة مدة ثالثين يومدا بنداا
على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل انقضاا المددة القانونيدة المبيندة اعداله اذا ابددو اسدبابا مبدررة
وقنعت المحكمة بذلك.

4.يجب على المدعى عليه او وكيله أن يرفق بجوابه نسخا إضدافية كاملدة عنده وعمدا أرفدق بده مدن
طلبات وبينات بما يكفي لتبليغ المدعينو وأن يوقع على كل ورقة منها بأنها مطابقة لما تم إيداعه في
قلم المحكمة.

 5.اذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي علدى الةحدة الددعوو وطلباتده وبيناتده الدفاعيدة خدالل
المدد المبينة في الفقرة ( 1و  2و  ) 3من هذه المادة تعدين المحكمدة جلسدة للنظدر فدي الددعوو ويدتم
تبليغ موعد هذه الجلسة الى المدعي والمدعى عليه حسب االصدول وال يحدق للمددعى عليده فدي هدذه
الحالة تقديم جواب على الةحة الدعوو باي صورة من الصور ومدع عددم االخدالل بحقده فدي توجيده
اليمددين الحاسددمة ال يحددق لدده تقددديم اي بينددة فددي الدددعوو ويقتصددر حقدده علددى تقددديم مددذكرة بدفوعدده
واعتراضاته على بينة المدعي ومناقيتها وتقديم مرافعة ختامية.

6.للمدعي خالل عيرة ايام تبدا من اليوم التالي لتاريخ تبلغه الالةحة الجوابية ان يقدم ردا عليها مع
مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بيندات المددعى عليده كمدا يحدق لده ان يرفدق بدرده البيندات الالزمدة
لتمكينه من دحض بينات خصمه وتسري على هدذه البيندات األحكدام نفسدها المقدررة للبيندات الثبوتيدة
المرفق ة بالةحة الدعوو وللمدعى عليه الحق بتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينة الداحضدة
خالل عيرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بها واال فقد حقه بذلك.

 7.ال يجوز للمدعى عليه في الةحته الجوابية وال للمدعي فدي الةحدة رده علدى الالةحدة الجوابيدة ان
ينكر انك ارا مجمال ادعاا خصمه في الالةحة المقدمة منه بل يجب عليه ان يدرد علدى البندود الدواردة
في الةحة خصمه ردا واضحا وصريحا وان يتناول بالبح كل امر واقعي يدعيده الخصدم وال يسدلم
هددو بصددحته وللمحكمددة فددي حددال غمددوض الددرد الحددق فددي تكليددف أي مددن الطددرفين توضدديح مددا ورد
بالةحته بيكل مفصل يتفق واحكام هذه الفقرة.

 8.اذا طلب احد الخصوم ضمن قاةمة بيناته مستندات موجدودة تحدت يدد الغيدر دون ان يرفدق نسدخا
منها ضمن حافظة مستنداته فيحق للخصم االخر بعد ورود هذه المستندات واطالعه ان يبدي دفوعه
واعتراضاته عليها وان يقدم البينات الالزمة للرد عليها وذلك خدالل مددة ال تتجداوز عيدرة ايدام مدن
اليددوم التددالي لتدداريخ تبلغدده هددذه المسددتندات وتصددبح هددذه المدددة عيددرين يومددا فددي أي مددن الحددالتين
المذكورتين في الفقرة ( )2من هذه المادة.

نص المادة مكرر
المادة  59مكرر 1 :ي أ ي تنيا في مقر محكمة البداية ادارة قضاةية تسمى ( ادارة الدعوو المدنيدة )
على ان يحدد وزيدر العددل المحداكم التدي يدتم فيهدا احددا هدذه االدارة ي بي يسدمي رةدي المحكمدة
قاض او اكثر للعمل في ادارة الدعوو المدنية وللمدة التي يحددها ويختار من بدين مدوظفي المحكمدة
العدد الالزم لهذه االدارة ي 2ي يتولى قاضي ادارة الدعوو المهام والصالحيات التالية  :أ ي االيراف
على ملدف الددعوو عندد وروده مبايدرة الدى المحكمدة وتسدجيله فدي سدجالتها و مراعيدا بدذلك احكدام
المواد ( )56و( )57و( )58و( )59و( )109من هذا القانون ي بي اتخاذ االجرااات الالزمة لتبليغ
اطددراف الدددعوو بالسددرعة الممكنددة ي جي تعيددين جلسددة الطددراف الدددعوو وتبلدديغهم بموعدددها وفددق
االصول المقررة خالل مدة ال تتجاوز سبعة ايام بعد انتهاا المددد المحدددة فدي المدادة ( )59مدن هدذا
القددانون ي دي االجتمدداع بالخصددوم او وكالؤهددم القددانونيين فددي جلسددة اوليددة يعقدددها للتددداول معهددم فددي
موضددوع النددزاع دون ابددداا رايدده فيدده و والتحقددق مددن اسددتكمال الوثدداةق المتعلقددة بصددحة الخصددومة
وطلب أي مستند يكون لدو الغير أو الخصم اآلخر ورد ذكره في قاةمة بينات الخصوم و واذا تعدذر
احضار المستند ضمن المدة المحددة وفقا الحكام هذه المدادة تحدال الددعوو الدى قاضدي الموضدوع ي
هـي إجراا الخبرة التي طلبها المدعي ضمن قاةمة بيناته في قضدايا التدأمين وأي قضدية أخدرو يدرو
أن إجراا الخبرة فيها قبل استكمال تقديم البينات األخرو قد يساعد في وصول األطراف إلى تسدوية
ودية فيهاي ويحصر نطداق الخدالف بدين الفرقدااي 3يدعدوة الخصدوم للحضدور أو وكالةهدم للحضدور
وعرض تسوية النزاع القاةم بينهم ودياو كما له إحالة الدعوو بموافقة أطراف الدعوو الى الوسداطة
للسددعي إلددى تسددوية النددزاع وديدداي 4ي يمددار قاضددي ادارة الدددعوو الصددالحيات المقددررة لقاضددي
الموضوع في تثبيت الصلح او أي اتفاق اخر و واصدار القرار وفق ما تقتضديه احكدام المدادة ()78
من هذا القدانون وفدرض الغرامدات المنصدوص عليهدا فدي المدادة ( )14وفدي المدادة ( )72منده ي 5ي
تطبق أحكام المادة ( ) 67من هذا القدانون علدى حضدور وغيداب أطدراف الددعوو أمدام قاضدي إدارة
الدعوو ي  6ي ينظم قاضي ادارة الدعوو محضرا بمدا قدام بده مدن اجدرااات متضدمنا الوقداةع المتفدق
والمتنازع عليها بين االطراف ويحيل الدعوو الى قاضي الموضدوع خدالل ثالثدين يومدا مدن تداريخ
اول جلسددة يعقدددها ي  7ي ال يجددوز لقاضددي ادارة الدددعوو تحددت طاةلددة الددبطالن النظددر فددي موضددوع
الدددعوو التددي سددبق لدده واتخددذ قددرارا باحالتهددا الددى قاضددي الموضددوع ي 8ي لقاضددي إدارة الدددعوو
صالحية تكليف أي من أطراف الدعوو بتوضيح أي الةحة مقدمة منه وفدق أحكدام هدذا القدانوني 9ي
لقاضددي إدارة الدددعوو بموافقددة الخصددومو وبعددد موافقددة قاضددي الموضددوعو أن يضددع جدددوال زمنيددا
يتضددمن مواعيددد جلسددات المحاكمددة جميعهددا حتددى إصدددار القددرار النهدداةي فددي الدددعوو واإلجددراا
المتوجددب اتخدداذه فددي كددل جلسددةو ويجددوز للمحكمددة ألي سددبب تددراه تعددديل هددذا الجدددول أو حصددره
لمرحلددة معينددة مددن مراحددل المحاكمددةو ويعتبددر األطددراف الحاضددرون متفهمددين لمواعيددد الجلسددات
الواردة في ذلك الجدول جميعها.
المادة ( )60

 1في الدعاوو التي تحدوز صدفة االسدتعجال بمقتضدى أحكدام هدذا القدانون أو أي قدانون آخدر يعدينالقاضي جلسة المحاكمة فور قيد الةحتها بدون حاجة لتبادل اللواةح.

 2تعتبر الدعوو غير تابعة لتبادل اللواةح بقرار يصدره رةي المحكمة او من ينتدبده اذا اسدتدعتطبيعة هذه الدعوو او موضوعها او اذا اقتصر طلب المدعي فيها علدى اسدتيفاا ديدن او مبلدغ متفدق
عليه من المال مستحق على المدعى عليه ونايىا عما يلي:

أ ي عقد صريح او ضمني ( كالبوليصة والكمبيالة او الييك مثال ) و او

بي سند تعهد او عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه و او

جي كفالة اذا كان االدعاا على االصيل يتعلق فقط بدين او مبلغ من المال متفق عليه.

3-وتعين المحكمة جلسة لهذه الدعوو خالل عيرة ايام من تاريخ قيدها في قلم المحكمة.

 4تطبق أحكام المدادتين ( )57و( ) 59مدن هدذا القدانون علدى لدواةح الددعاوو المسدتعجلة واللدواةحالجوابية ولواةح الرد المقدمة فيها وما يلزم إرفاقه بها مدن بيندات وطلبدات علدى أن تكدون مددد تقدديم
اللواةح الجوابية ولواةح الرد نصف المدد المحددة في المادة ( )59ومن دون أن تكون قابلة للتمديد.

المادة ( )61

1ميعاد الحضدور أمدام محداكم الصدلح والبدايدة واالسدتةناف  15يومدا ويجدوز فدي حالدة الضدرورةإنقاص هذا الميعاد الى سبعة أيام.

2ميعاد الحضور في الدعاوو المستعجلة أربع وعيرون سداعة اال اذا اقتضدت الضدرورة انقداصهذا الميعاد الى ساعة بيرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه.

 3اذا ورد النص في اي قانون نافذ المفعول على منح صفة االستعجال الي من القضايا التي ترفدعبموجبه فال يجوز ان تزيد مدة تاجيل جلسة المحاكمة في هذه القضية على اثنتين وسبعين ساعة.

المادة ( )62

يكون انقاص المواعيد في األحوال المتقدمة بقرار من المحكمة أو قاضي األمور المستعجلة.

المادة ( )63

مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين وقانون محاكم الصلح:

1ال يجوز للمتداعين  -من غير المحامين  -أن يحضروا أمدام المحداكم لنظدر الددعوو اال بواسدطةمحامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل .

 2يجدب علدى الوكيدل أن يثبدت وكالتده عدن موكلده بسدند رسدمي اذا كاندت وكالتده عامدة وان كاندتوكالته خاصة غير رسمية وجب أن يكون مصدقا على توقيع الموكل.

3اذا تعدد الوكالا جاز ألحدهم االنفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك صراحة فيالتوكيل.

 4-يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين ان لم يكن ممنوعا من االنابة صراحة في التوكيل .

المادة ( )64

بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الدذي بايدر المحاكمدة معتبدرا فدي تبليدغ
األوراق الالزمة لسير الدعوو في درجة التقاضي الموكل بها.

المادة ( )65

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام باألعمال واالجرااات الالزمة لرفع الدعوو ومتابعتها
أو الدفاع فيها و واتخاذ االجرااات التحفطية الى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي
التي وكل فيها وتبليغ هذا الحكم.

المادة ( )66

 1يجوز ألي فريق ينوب عنه محام مدعيا كدان أم مددعي عليده أن يعدزل محاميده فدي أي دور مدنأدوار المحاكمة وذلك بابالغ المحكمة ايعارا بهذا العزل تبلغ نسخة منه الى الفرقاا اآلخرين .

2-ال يجوز للمحامي أن ينسحب من الدعوو اال باذن من المحكمة .

المادة ( )67

1-ال يجوز أن تجري المحاكمة اال وجاهيا أو بمثابة الوجاهي.

 2اذا حضر أي من فرقاا الددعوو فدي أيدة جلسدة كاندت الخصدومة وجاهيدة (اعتباريدة) بحقده ولدوتخلف بعد ذلك وال يقبل حضوره فيما بعد اذا كانت القضية معدة للفصل.

3اذا كان الحكم وجاهيا (اعتباريا) تترتب عليه ذات اآلثار التي تترتب على الحكم الصادر وجاهيافي هذا القانون وفي أي قانون آخر.

4-اذا حضر المدعي عليه ولم يحضر المدعي:

أ -يجوز للمحكمة اذا لم يكن للمدعي عليه دعوو متقابلة أن تقرر بناا على طلبه اسدقاط الددعوو أو
الحكم فيها.

ب -اذا كان للمدعى عليه في الدعوو ادعاا متقابل فله الخيدار فدي طلدب اسدقاط الددعويين أو اسدقاط
الدعوو األصلية أو السير في الدعوو المتقابلة أو الحكم بهما معا.

5-اذا لم يحضر أحد من الفرقاا يجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوو أو تسقطها.

 6اذا تعذر تبليغ المدعي الي سبب ولم يحضر الى المحكمدة خدالل ثالثدة ايدهر مدن تداريخ تقديمدهللدعوو و يجوز للمحكمة ان تقدرر اسدقاط الددعوو والطلبدات المتصدلة بهدا مدا لدم يبدد المددعى عليده
الرغبة في متابعتها ويلتزم في هذه الحالة بدفع نفقات تبليغ المدعي بالنير.

 7إذا تبلغ أو تفهم الخصم في الدعوو بموعد لجلسة المحاكمة وصادف ذلك اليوم عطلة ألي سدببكانو فتعتبر الجلسة مؤجلة بحكم القانون إلى اليوم ذاته من األسبوع الذي يليه.

المادة ( )68

ال يجوز للمدع ي أو المدعى عليه أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة و او أن
يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات األولدى و مدا لدم يكدن التعدديل متمخضدا لمصدلحة خصدمه وغيدر
مؤثر في أي حق من حقوقه.

المادة ( )69

اذا تبين للمحكمة عند غياب المدعى عليه بطالن تبليغه الةحة الددعوو وجدب عليهدا تأجيدل الددعوو
الى جلسة تالية يعاد تبليغه الالةحة تبليغا صحيحا.

واذا تبين لها عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانونا وجب عليها تأجيل الدعوو إلى جلسة تالية
تبلغه بها .

المادة ( )70

 1.يجوز الكثر من يخص ان يتحدوا في دعوو واحدة بصفتهم مدعين اذا كان الحدق الدذي يددعون
به متعلقا بفعل واحد او مجموعة واحدة من االفعال او نايدةا عدن معاملدة واحددة او مجموعدة واحددة
من المعامالت كما يجوز لهم ان يتحدوا اذا كانوا قد اقاموا دعاوو على انفراد ثدم ظهدر ان بدين هدذه
الدعاوو مسالة قانونية او واقعية ميتركة بينهم.

 2.يجوز للمحكمة ان تطلب من المدعين ان يختاروا فيما بينهم تفريق الدعوو اذا ظهر لها ان اتحاد
المدعين من يدانه ان يحدد ارباكدا او تداخيرا فدي نظرهدا كمدا يجدوز لهدا ان تقدرر مدن تلقداا نفسدها
اجراا محاكمات مستقلة لها.

 3.يجوز ضم اكثر من يخص في دعوو واحدة بصفتهم مدعى علديهم اذا كدان حدق المددعى علديهم
بدده متعلقددا بفعددل واحددد او مجموعددة واحدددة مددن االفعددال او نايددةا عددن معاملددة او سلسددلة واحدددة مددن
المعامالت و كما يجوز ضمهم معا اذا كانت قد اقيمت عليهم دعاوو على انفراد ثم ظهر ان بين هذه
الدعاوو مسالة قانونية او واقعية ميتركة بينهم.

المادة ( )71

 1ينددادو علدى الخصددوم فدي الموعددد المحدددد لنظدر القضددية وتكددون المحاكمدة علنيددة اال اذا قددررتالمحكمة من تلقاا نفسها او بناا على طلب احد الخصوم اجرااها سرا محافظة على النظدام العدام او
االداب او حرمة االسرة.

 2يحق للمحكمة ولقاضي األمور المستعجلة أن يعقد جلساته في غير قاعة المحكمدة وفدي أي وقدتيحدده.

 3للمحكمة أن تسمع أقوال الفرقاا وأن تسدمع اليدهود الدذين يجهلدون العربيدة بواسدطة متدرجم بعددحلف اليمين.

المادة ( )72

تحكم المحكمة على من يتخلف من موظفيها أ و من الخصوم عن ايداع المستندات أو عدن القيدام بدأي
اجراا من اجرااات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة ال تزيدد عدن عيدرين ديندارا
ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما لألحكام مدن قدوه تنفيذيدة وال يقبدل الطعدن فيده بدأي
طريق و ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها اذا أبدو عذرا مقبوال.

المادة ( )73

 1ضبط الجلسة وادارتها منوطان برةيسها و وللرةي أن يخدرج مدن الجلسدة كدل مدن يخدل بنظامهدافان لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه مدة ال تتجاوز الثالثة أيدام أو بتغريمده عيدرة
دنانير ويكون حكمها قطعيا.

 2اذا كان االخالل قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناا انعقاد الجلسة ماللرةي االداري توقيعه من الجزااات التأديبية .

وللمحكمة الى ما قبل انتهاا الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناا على الفقرات السابقة .

المادة ( )74

مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين .

 1يددأمر رةددي الجلسددة بكتابددة محضددر عددن كددل جريمددة تقددع أثندداا انعقادهددا ومددا يددرو اتخدداذه مددناجرااات التحقيق.

2اذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له اذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على منوقعت منه وأحالته الى النيابة العامة.

المادة ( )75

للمحكمة ولو من تلقاا نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة لآلداب أو النظام العام من
أي ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات .

المادة ( )76

 1تسدمع المحكمدة مدا يبديده الخصدوم أو وكالؤهدم يدفاها مدن طلبدات أو دفدوع وتثبتده فدي محضدرالجلسة و ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم اال اذا أمرت المحكمة بخالف ذلك.

2-للمحكمة أثناا المحاكمة حق استجواب الخصوم حول المساةل التي تراها ضرورية.

المادة ( )77

 1فددي مددا عدددا حالددة الضددرورة التددي يجددب اثبددات أسددبابها فددي المحضددر ال يجددوز للمحكمددة تأجيددلالدعوو لمدة تزيد على خمسة عير يوما في كل مرة أو التأجيدل أكثدر مدن مدرة لسدبب واحدد يرجدع
الى أحد الخصوم .

 2وال يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على ثالثين يوما واذا أعيدت القضية للمرافعة وجب أنيكون ذلك ألسباب جدية تثبت في محضر الجلسة.

المادة ( )78

للخصوم أن يطلبو الى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوو اثبات ما اتفقوا عليده مدن صدلح أو
أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم او من وكالةهم.

فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه و ألحق االتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه ويكون
للمحضر في هذه الحالة قوة الحكم الصادر عن المحكمة وتعطى صورته وفقا للقواعدد المقدررة وفقدا
لألحكام.

المادة ( )79

 1في أحوال تطبيق قانون أجنبي يجوز للمحكمة أن تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندوناليها ميفوعة بترجمة رسمية.

 2يجب على الخصم الذي قدم مستندات بلغة اجنبية ان يرفقها بترجمة لها الى اللغدة العربيدة و واذااعترض الخصم االخر على صحة الترجمة كلها او جزا منها و فعلى المحكمدة تعيدين خبيدر للتحقدق
من صحة الترجمة المعترض عليها.

3للخصددم ان يقدددم ترجمددة الجددزاا محددددة مددن المسددتند المحددرر باللغددة االجنبيددة التددي يرغددب فددياالستناد اليها و اال اذا قررت المحكمة تكليفه بتقديم ترجمة كاملة له.

المادة ( )80

 1يدددون كاتددب الضددبط محضددر المحاكمددة بخددط اليددد او بواسددطة اجهددزة الحاسددوب او االجهددزةااللكترونية ويوقع عليه مع قضاة المحكمة مع بيان اسمه كامال في اخر كدل صدفحة وتداريخ الجلسدة
واسماا القضاة والمحامين والوقاةع التي تامر المحكمة بتدوينها.

2-ان محضر المحكمة سند رسمي بما دون فيه.

 3اذا تغير تيكيل المحكمة تغييرا جزةيدا أو كليدا فيجدوز لهيةدة المحكمدة الجديددة أن تعتمدد أيدة بيندةاستمعتها الهيةة السابقة كما يجوز لها أن تسير في الدعوو من النقطة التي وصلت اليها.

المادة ( )81

1-يحلف الياهد قبل االدالا بيهادته اليمين التالية:

( اقسم باهلل العظيم ان اقدول الحدق كدل الحدق وال يديا غيدر الحدق ) وتسدتمع المحكمدة القوالده دون
حضور اليهود الذين لم تسمع يهاداتهم.

2أ -للفريق الذي استدعى ياهدا أن يستجوبه و ثم يجوز للفرقاا اآلخرين حينةذ أن يناقيوه وبعدةذيجوز للفريق الذي استدعاه أن يستجوبه ثانية في النقاط النايةة عن مناقية الخصدم لده وييدترط فدي
ذلك أن ال يخرج االستجواب والمناقية عن موضوع الدعوو.

ب -إذا كان الخصم قد قدم يهادة خطية ميفوعة بالقسم ألحد يهودهو وطلدب الفريدق اآلخدر مناقيدة
الياهدو فيتم استبعاد هذه اليهادة الخطية إذا لدم يحضدر اليداهد أمدام المحكمدة لتمكدين الفريدق اآلخدر
من مناقيته.

 3اذا أبدي أي اعتراض على سؤال ألقي على ياهد فعلى المعترض أن يبين سبب اعتراضه ومدنثم يرد الفريق الذي ألقى السؤال على االعتراض وعلى المحكمة أن تقرر بعدةذ اذا كدان مدن الجداةز
توجيدده السددؤال أم ال و ويترتددب عليهددا أن تسدجل فددي المحضددر السددؤال والمناقيددة التددي دارت حولدده
والقرار الذي أصدرته في صدده إذا طلب اليها أي فريق ذلك.

 4للمحكمدة فدي أي دور مدن أدوار المحاكمدة أن تلقدي علدى اليداهد مدا تدراه يتفدق مدع الددعوو مدناألسةلة وعلى رةي الجلسة بعد انتهاا الياهد من يهادته أن يسأل القضاة اذا كدانوا يريددون توجيده
أسةلة له و وللمحكمة في أي وقت أن تستدعي أي ياهد سمعت يهادته من قبل الستجوابه مرة ثانية
.

 5تدؤدو اليدهادة يدفاها وال يجدوز االسدتعانة بمفكدرات مكتوبدة اال فيمدا صدعب اسدتظهاره ومدن القدرة له على الكالم يؤدي اليهادة اذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو باالِ يارة.

 6اذا تبلغ الياهد تبليغا صحيحا وتخلف عن الحضور ولم يكن للياهد معدذرة ميدروعة فدي تخلفدهيجوز للمحكمة أن تصدر مدذكرة احضدار بحقده تتضدمن تفدويض اليدرطة اخدالا سدبيله بالكفالده واذ
حضر الياهد ولم تقنع المحكمة بمعذرتده فلهدا أن تحكدم عليده بدالحب لمددة ال تزيدد علدى أسدبوع أو
بغرامة ال تزيد على عيرة دنانير ويكون قرارها قطعيا.

7للمحكمة بناا على طلب أحد الخصومو سماع وبموافقة خصمه االخدر أقدوال أي يداهد باسدتخداموساةل االتصال الحديثة بدون مثوله أمام المحكمة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة ( )82

 1على الفريدق الدذي يطلدب اصددار مدذكرة حضدور الدى يداهد أن يددفع الدى المحكمدة قبدل اصددارمذكرة الحضور المبلغ الذي تراه المحكمة كافيا لتسديد مصداريف السدفر وغيرهدا مدن النفقدات التدي
يتحملها الياهد في ذهابه وايابه.

2اذا كان من الضروري سماع يهادة ياهد تعذر حضوره لسبب اقتنعت به المحكمة تأخذ يهادتهبحضددور الطددرفين فددي محددل اقامتدده أو فددي غرفددة القضدداة أو فددي محددل آخددر تستنسددبه أو تنيددب أحددد
قضاتها في ذلك واليهادة التي تسمع علي هذا الوجه تتلى أثناا النظر في الدعوو .

المادة ( )83

1للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقدرر الكيدف والخبدرة مدن خبيدر أو أكثدر علدى أيمال منقول أو غيدر منقدول أو ألي أمدر تدرو لدزوم إجدراا الخبدرة عليده علدى أن تبدين المحكمدة فدي
قرارها األسباب الداعية إلجراا الكيف والخبرة والغاية من ذلك وتحدد بدقة تفاصيل المهمة الموكلة
إلى الخبير.

2إذا طلب المدعي أو المدعى عليه إجراا الخبرة ضمن قاةمة بيناتدهو فيجدوز لده أن يرفدق بالةحدةدعواه أو بجوابه وفق مقتضى الحال مذكرة معدة من خبير يختاره لتوضديح موضدوع الخبدرة التدي
يسعى إلثباتهاو ويحق للخصم اآلخر تقديم مذكرة معدة من خبير آخر يختاره للرد عليها ضمن قاةمة
بيناته الدفاعية أو بينا ته الداحضة وفق مقتضى الحدالو وعلدى الخبيدر الدذي تعينده المحكمدة االطدالع
على كل مذكرة مقدمة وفق أحكام هذه الفقرة وإبداا الرأي على ما ورد فيها ما لم تدر المحكمدة غيدر
ذلك.

3علدى الخبيدر أن يكددون مدؤهال للقيدام بدالخبرة فدي المهمددة المكلدف بهدا علميدا أو فنيدا أو مهنيددا أوبالممارسة الفعليةو وأن يقوم بمهمته بتجرد وصدق وأمانةو وأن يقوم باإلفصداحو سدواا فدي محضدر
المحاكمة أو بكتاب منفصلو عن وجود أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من يدأنها إثدارة يدكوك
حدول حيدتدده واسددتقالله عدن أي مددن أطددراف الددعوو أو وكالةهددم أو هيةددة المحكمدةو وإذا ثبددت عدددم
صحة هذا اإلفصاح أو في حالة عدم تقديمه يبطل تقرير الخبرة ويلزم الخبير في هذه الحالة بدرد مدا
قبضه من أجور.

  4تنظم يؤون الخبرة أمام المحاكم النظامية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغايدة يدتم بموجبده تيدكيلمجل ليؤون الخبرة برةاسة وزير العدل ولجان فنية النتقاا الخبراا وإعدداد سدجل للخبدرة وجددول
للخبراا المعتمدين وأنواع الخبراا وأجورهم ولتحديد جميع اليؤون اإلداريدة والماليدة األخدرو ذات
العالقة بعمل الخبراا.

المادة ( )84

1إذا اتفق الخصوم على الخبيرو وافقت المحكمة على تسميتهو وفي حالة عدم اتفاق الخصوم علدىتسددميته تتددولى المحكمددة انتخدداب الخبيددر مددن بددين األسددماا الددواردة فددي جدددول الخبددراا المعتمددد لدددو
وزارة العدل ووفق أحكامه.

 2اذا تعددذر تعيددين الخبيددر مددن جدددول الخبددراا لسددبب مبددررو فتتددولى المحكمددة تعييندده مددن خددارجالجدول.

 3إذا رغدب الخبيدر فدي االعتدذار عدن أداا المهمدة الموكلدة إليده فعليده تقدديم اعتدذاره إلدى المحكمدةخالل أسبوع واحد من تاريخ تبليغه بقرار تعيينه أو خالل أي مدة أقصر تحددها المحكمة.

  4إذا رغب الخصم في االعتراض على الخبير بداعي وجدود ظدروف أو أسدباب مدن يدأنها إثدارةيك وك حول حيدته واستقالله أو ألي سبب آخرو فعليه تقديم اعتراضه خالل أسبوع واحد من تاريخ
تعيينه أو من تاريخ علمه بتلك الظروف أو األسباب.

 5تحدد المحكمة نفقات الخبرة بعد سؤال الخبير عن الوقت الالزم إلنجداز مهمتده وذلدك بعدد األخدذفي الحسبان طبيعة المهمة الموكلة إليه ونطاقها وأس احتسداب األجدور المبيندة فدي النظدام الصدادر
لهذه الغايةو كما تحدد المحكمة النفقات والمصداريف الالزمدة إلجدراا الكيدفو ولهدا أن تدأمر بإيدداع
نفقات الكيف والخبرة وتعيين الجهة المكلفة بها.

6إذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب إيداعه خالل المهلة المعينة جاز للخصم اآلخدرأن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخالل بحقه في الرجوع به على خصمهي كما يحق للمحكمدة أن تتخدذ
من عدم إيداع المبلغ من قبل الخصم المكلف بدذلك دلديال علدى تنازلده عدن إثبدات الواقعدة التدي طلدب
إجراا الكيف والخبرة من أجل إثباتها.

7بعد إيداع نفقات الكيف والخبرةو تدعو المحكمةو بكامل هيةتها الناظرة للدعوو أو أحد أعضاةهاالذي تنتدبه لهذه الغاية أو أحد قضاة المحكمة الدذي ينتدبده رةيسدهاو الخبيدر والخصدوم لالجتمداع فدي
الزمان والمكان المعينينو ويبين للخبير تفصيال المهمة الموكلة إليه ويُسدلم قرارهدا بتسدميته وبتحديدد
المهمددة الموكلددة إليددهو كمددا تبددين لدده المحكمددة المسددتندات التددي عليدده االطددالع عليهددا ألغددراض القيددام
بالمهمة الموكلة إليهو ويتم تحليفه اليمين بأن يؤدي عمله بصددق وأماندة كمدا يدتم تحديدد ميعداد إيدداع
التقريرو وإذا لم يتمكن من إبداا الخبرة أثناا الكيف ينظم محضرا بهدذه اإلجدرااات يوقدع عليده مدن
الحاضرين.

8للمحكمة أن تُعدل في أي وقت بقرار معلل نفقات الكيف والخبدرة والجهدة المكلفدة بهدا مدن تلقداانفسها أو بناا على طلب الخبير أو الخصوم.

 9إذا تقرر إجراا الكيف والخبرة على أي مال أو أمر يقدع خدارج منطقدة المحكمدة التدي أصددرتالق رارو فيجوز لهدا أن تنيدب رةدي المحكمدة أو القاضدي الدذي يوجدد موضدوع الكيدف والخبدرة فدي
داةرته إلجراا الكيف والخبرة وفقا لما تقرره المحكمدة التدي اتخدذت قدرار اإلنابدةو وإذا لدم تقدم هدذه
المحكمة باختيار الخبير تقوم باختياره المحكمة التي تم إنابتها.

المادة ( )85

1-يجب على الخبير التقيد بما يلي:-

أ -عدم تسلم أي وثاةق أو مستندات من الخصوم إال من خالل المحكمة التي عينته أو بإذنها.

ب -إعددالم المحكمددة التددي عينتدده بددأي صددعوبات تعتددرض أداا عملددهو أو محاولددة التددأثير عليدده مددن
الخصوم أو غيرهم أو أي تغيير يطرأ على وضعيته خطيا وبالسرعة الممكنة.

ج -عدم اإلفصاح عما جاا في تقرير خبرته قبل تالوته من قبل المحكمة التي كلفته بالمهمة.

د -إعادة الوثاةق التي سلمت إليه جميعها مع التقرير.

هـ -أن يقدم للمحكمة والخصوم كيفا بعدد الساعات واأليام التي استغرقتها مهمته.

2-يجب أن يتضمن تقرير الخبرة ما يلي:-

أ -االسم الكامل للخبير وعنوانه ومكان عمله.

ب -تصريح الخبير بأنه قام بإجراا الخبرة وإعداد التقرير بذاته أو مع آخدرين ووصدف الددور الدذي
قام به األيخاص اآلخرون.

ج -الوقاةع التي تم االستناد إليها أو افترضها في آراةه واستنتاجاته.

د -عدد المرات التي قام بها بزيارة المال أو محل األمر المطلوب الكيف أو إجراا الخبرة عليهو أو
التي اجتمع فيها مع فرقاا الدعوو.

هـ  -تعداد الوثاةق التي تم االعتماد عليها وإرفاق صور للوثاةق غير المودعة لدو المحكمة بتقريدره
مع بيان موافقة المحكمة على حصوله عليهاو ومكان حصوله عليها.

و -الطرق واألس

التي قام باستخدامها لغايات الوصول الستنتاجاته.

ز -اآلراا واالستنتاجات التي توصل إليها في تقرير الخبرة ودرجة تأييده لها.

المادة ( )86

1إذا لم يودِع الخبير تقريره في الوقت المحدد لدذلكو وجدب عليده أن يدودِع لددو قلدم المحكمدة قبدلانقضاا ذلك األجل مذكرة يبين فيها ما قام به من األعمال واألسدباب التدي حالدت دون إتمدام خبرتدهو
وإذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تدأخيره منحتده مهلدة إلنجداز خبرتده وإيدداع تقريدرهو
فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة ال تزيدد علدى مداةتي ديندار ومنحتده مهلدة
أخرو إلنجاز خبرته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره والزمته برد ما يكون قد قبض مدن النفقدات
الى قلم المحكمة.

 2إذا تبين للمحكمة أن التأخير ناجم عن تقصير أحد الخصوم جداز لهدا أن تحكدم علدى هدذا الخصدمبالغرامة الواردة في الفقرة السابقةو وفي حال كان هذا الخصم هو طالب الخبرة فيجدوز للمحكمدة أن
تعتبر هذا التقصير دليال على تنازله عن إثبات الواقعة التي طلدب إجدراا الكيدف والخبدرة مدن أجدل
إثباتها.

 3بعد إيداع الخبير تقرير الخبدرة يحفدظ التقريدر فدي ملدف الددعوو ويبلدغ كدل مدن الخصدوم نسدخةعنهو وللمحكمة دعوة الخبير للمناقية إما من تلقاا نفسها أو بناا على طلب أحد الخصومو وللخصوم
توجيه أي سؤال للخبير يتعلق بتأهيله للمهمدة الموكلدة إليده ومدنهل عملده ومحتدوو تقريدرهو ولهدا أن
تقرر إعادة التقرير إلى الخبيدر إلكمدال مدا تدرو فيده مدن نقدص أو أن تعهدد بدالخبرة إلدى خبيدر آخدر
ينتخب بحسب األصول.

4-رأي الخبير ال يقيد المحكمة.

المادة ( )87

 1انكددار الخددط أو اإلمضدداا أو الخدتم أو بصددمة األصددبع انمددا يدرد علددى الوثدداةق والمسددتندات غيددرالرسمي ةي أما ادعاا التزوير فيرد على جميع الوثاةق والمستندات الرسمية وغير الرسمية .

 2اذا ثبددت مددن التحقيددق أو المضدداهاة عدددم صددحة االنكددار أو ادعدداا التزويددر تحكددم المحكمددة علددىالمنكر أو مدعي التزوير بغرامة ال تقل عن خمسين دينارا.

المادة ( )88

اذا أنكر أحد الطرفي ن أو ورثته مدا نسدب اليده مدن خدط أو امضداا أو خدتم أو بصدمة أصدبع فدي سدند
عادي أو افاد الورثة بعدم العلم بما نسب للمدور وكدان المسدتند أو الوثيقدة ذا أثدر فدي حسدم الندزاع
فيترتب علدى المحكمدة بنداا علدى طلدب مبدرز السدند أو الوثيقدة أن تقدرر اجدراا التحقيدق بالمضداهاة
واالستكتاب وسم اع اليهود وأي عمل فني أو مخبري أو باحدو هذه الوساةل حسبما تكون الحالة.

المادة ( )89

تنظم المحكمة محضرا تبين فيه حالة الوثيقة وأوصدافها بياندا وافيدا يوقعده قضداة الجلسدة مدع الكاتدب
كما توقع الوثيقة نفسها من رةي الجلسة.

المادة ( )90

1تنتدددب المحك مددة أحددد قضدداتها لاليددراف علددى معاملددة التحقيددق واالسددتكتاب وسددماع اليددهود اذااقتضت الحالة.

 2تطلب المحكمة الى الفريقين انتخاب خبير أو أكثر للقيام بالمهمة المبينة في الفقرة السابقة واذا لميتفقا تولت هي نفسها أمر االنتخاب والخبراا الذين تنتخبهم المحكمدة مدن تلقداا نفسدها تجدري علديهم
األحكام المتعلقة برد القضاة.

3تعددين المحكمددة موعددد المبايددرة التحقيددق فيمددا ذكددر أو تتددرك للقاضددي المنتدددب أمددر تعيددين هددذاالموعد .

 4تأمر المحكمة بتسليم الوثيقة أو المستند المطلوب التحقيق فيه الدى قلدم المحكمدة بعدد أن تكدون قددنظمت ووقعت المحضر وفق أحكام المادة () .89

المادة ( )91

يجتمع الخبراا في الزمان والمكان الذين عينتهما المحكمة أو القاضي المنتدب وبعد أن يحلفوا اليمين
على أن يؤدوا عملهم بصدق وأمانة يبايروا التحقيدق والمضداهاة تحدت ايدرافه وبحضدور الطدرفين
على الوجه اآلتي:

 1اذا اتفق الطرفان علدى األوراق التدي سدتتخذ أساسدا ومقياسدا للتحقيدق والمضداهاة عمدل باتفاقهمداواال فتعتبر األوراق التالية صالحة لما ذكر و

أ -األوراق الرسمية التي كتبها المنكر أو وقعهدا بامضداةه أو ختمهدا بختمده أو بصدمها بأصدبعه أمدام
موظف عام مختص أو أمام محكمة.

ب -األوراق التددي كتبهددا أو وقددع عليهددا أو ختمهددا أو وضددع بصددمة أصددبعه عليهددا خددارج الدددواةر
الحكومية واعترف أمام احدو المحاكم أو الكاتدب العددل أو الدداةرة الحكوميدة المختصدة بدالخط التدي
كتب فيها أو التوقيع أو الختم أو البصمة الموقعة به.

ج -األوراق الرسمية التي كتبها أو أمضاها وهو ييغل وظيفة من وظاةف الدولة.

د -السندات العادية والوثاةق األخرو التدي يعتدرف المنكدر بحضدور القاضدي المنتددب والخبدراا ان
خطهددا أو التوقيددع أو الخددتم أو بصددمة األصددبع الموقعددة بدده هددو خطدده أو توقيعدده أو ختمدده أو بصددمة
أصبعه.

 2ال يتخذ أساسا للتحقيق والمضاهاة االمضاا أو الختم أو بصمة األصبع الموقع به أو المختدوم بدهسند عادي أنكره الخصم وان حكمت احدو المحاكم في دعدوو سدابقة بنداا علدى تقريدر الخبدراا أنده
توقيعه أو ختمه أو بصمة أصبعه.

 3في جميع الحداالت التدي تسدتند فيهدا اجدرااات التثبدت مدن صدحة المسدتندات علدى عمدل مخبدريوكان المختبر حكوميا أو تابعا لمؤسسة رسمية فيجوز للمحكمة أن ال تتقيد بأي اجدراا ممدا ورد فدي
المواد السابقة بم ا فيها اجرااات التحليف وأن تبايدر مدن تلقداا نفسدها احالدة الموضدوع مدع األوراق
الالزمة الى المختبر مع بيان المهمة المطلوبة منه وفي هذه الحالة تحول أيدة نفقدات أمدرت المحكمدة
بايداعها كنفقات خبرة لخزينة الدولة.

المادة ( )92

على الخصم أن يعين األوراق التي يدعي أنها صالحة للتحقيق والمضاهاة ويجلبهدا الدى الخبدراا فدي
الزمان والمكان المعيندين الجتماعداتهم وللقاضدي المنتددب أن يقدرر مدا اذا كاندت صدالحة لدذلكي واذا
كانت هذه األوراق فدي يدد الغيدر أو فدي داةدرة رسدمية وأظهدر عجدزه عدن احضدارها تدولى القاضدي
طلبها بالطرق الرسمية.

المادة ( )93

اذا تعددذر نقددل األوراق الددى محددل اجتمدداع الخبددراا ينتقددل القاضددي مددع الخبددراا والطددرفين الددى محددل
وجودها .

المادة ( )94

اذا تعذر الحصول على أوراق يمكن اتخاذها أساسا للتحقيدق والمضداهاة أو تدم الحصدول علدى هكدذا
أوراق ولكنها لم تكن كافية لدذلك يسدتكتب المنكدر عبدارات يمليهدا عليده الخبدراا ثدم يقدابلون مدا كتبده
بخط السند وتوقيعه ليروا وجه التماثل أو الخالف بينهما.

المادة ( )95

للخبراا أن يستمعوا الى افادات من ذكر لهم أنهم رأوا المنكر وهو يكتب الوثيقة أو السدند المنكدر أو
ياهدوه و هو يضع امضااه عليه أو وهو يختمه بختمه أو ببصمة أصبعه والدى كدل مدن يعتقدد أن لده
علما بحقيقدة الحدال ويددونوا افداداتهم فدي محضدر خداص يحفدظ لالسدتةنا بده عندد ابدداا الدرأي فدي
صحة الخط أو الختم أو التوقيع أو البصمة.

المادة ( )96

بعد االنتهداا مدن التحقيدق والمضداهاة واالسدتكتاب وسدماع االفدادات يجدب علدى الخبدراا أن ينظمدوا
تقريرا يوضحون فيه اجرااات التحقيق الذي قاموا به ويقررون من حيد النتيجدة مدا اذا كدان الخدط
أو الختم أو االمضاا أو بصمة األصبع هو للمنكر أم الو معززين رأيهم بالعلل واألسباب ثم يوقعونه
مع القاضي المنتدب الذي عليه أن يرفعه مع المستند المنازع فيه الى المحكمة.

المادة ( )97

بعد تقديم التقرير الى المحكمة يبلغ كل من الطرفين نسخة منه ثم يتلى علنا في الجلسة وللمحكمة من
تلقاا نفسها أو بناا على طلب أحد الخصوم أن تدعو الخبير أو الخبراا للمناقية ولها أن تقرر اعادة
التقرير اليه أو إليهم الكمال ما ترو فيه من نقص أو تعهد بالمهمة الى خبير أو أكثر ينتخبون حسب
األصول .

المادة ( )98

على مبرز السند الذي أنكر فيه الخط أو التوقيع أو الخاتم أو بصدمة األصدبع أن يددفع سدلفا مدا تقدرر
المحكمة أنه يكفي لنفقات التحقيق والمضاهاة .

المادة ( )99

اذا أدعي أن السند المبرز مزور وطلب الى المحكمدة التددقيق فدي ذلدك وكدان هنداك دالةدل وامدارات
تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيال يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطدل
وضرر إذا لم تثبت دعواه ثم تحيل أمدر التحقيدق فدي دعدوو التزويدر الدى النيابدة وتؤجدل النظدر فدي
الدعوو األصلية الى أن يفصل في دعوو التزوير المذكورة على أنه اذا كان السند المددعى تزويدره
يتعلق بمادة أو أكثر فال يؤخر النظر في باقي المواد التي تضمنتها الدعوو.

المادة ( )100

يحق للمحكمة أن تأمر أي فريدق أن يبدرز مدا فدي حوزتده أو تحدت تصدرفه مدن مسدتندات تدرو أنهدا
ضرورية للفصل في الدعوو .

المادة ( )101

يحق لكل فريق في الدعوو أن يطلب الى المحكمة أن تبلغ ايدعارا ألي فريدق آخدر تكلفده فيده ابدراز
أي مستند ايار اليه في الةحته ولم يقدم نسخة منده ليطلدع عليده وأن يبديح لده أخدذ صدورة عنده وكدل
فريق ال يمتثل لهذا االيعار ال يحق له فيما بعد أن يبرز ذلك المستند كبينة له في تلك الدعوو اال اذا
أقنع المحكمة بوجود سبب أو عذر كاف لعدم أمتثاله لالِيعار .

المادة ( )102

 1على الفريق الذي بلغ اليه االيعار المبين في المادة السابقة أن يعطي الفريق الذي بلغه اياه خاللسبعة أيام من تداريخ تبليغده ايدعارا جوابيدا يعدين فيده موعددا ال يتجداوز سدبعة أيدام مدن تداريخ تبليدغ
ايعاره اليه يتيح له فيه االطالع على المستندات أو على ما ال يعترض على ابدرازه فيهدا فدي مكتدب
محاميه أو في أي مكان آخر واذا كانت هذه المسدتندات دفداتر مصدرف أو دفداتر حسدابات أخدرو أو
دفاتر تستعمل في أية حرفة أو تجارة يجب أن يتضمن االيعار ايارة الدى أن فدي االمكدان االطدالع
عليهددا فددي المكددان المحفوظددة فيدده عددادة وأن يبددين المسددتندات التددي يعتددرض علدى ابرازهددا مددع بيددان
األسباب التي يستند اليها في ذلك.

 2لي في هذه المادة ما يعتبر أنه يمنع أي يخص طلب اليه أن يبيح االطالع علي دفاتر مصرفمن تزويد اليخص الذي بلغه االيعار صورا عن قيود تلك الدفاتر مصدقة من مدير ذلدك المصدرف
أو مدير الفرع المحفوظة فيه تلك الدفاتر بدال من السماح له باالطالع على الدفاتر نفسها.

المادة ( )103

اذا أغفل الفريق الذي بلغ اليه ايعار بمقتضى المادة( ) 101من هدذا القدانون العمدل بمقتضداه يجدوز
للمحكمددة بندداا علددى طلددب الفريددق الراغددب فددي االطددالع علددى المسددتندات أن تصدددر قددرارا بوجددوب
االطالع عليه ا في المكان وبالصورة التي تستصوبها ولها أن تمتنع عن اصددار مثدل هدذا القدرار اذا
رأت أن اصداره غير ضروري للفصل في الدعوو أو لالقتصاد في المصاريف .

المادة ( )104

اذا طلب أحد الفريقين االطالع على مستندات موجدودة فدي حيدازة الفريدق اآلخدر أو فدي عهدتده ولدم
يير ال يها في الةحته يجب عليه أن يبين المستندات التي يحق له االطالع عليهدا وللمحكمدة أن تمتندع
عددن اصدددار قددرار بدداالطالع علددى هددذه المسددتندات اذا رأت أن اصددداره غيددر ضددروري للفصددل فددي
الدعوو أو لالقتصاد في المصاريف.

المادة ( )105

اذا قدم احد الخصوم طلبا لالطالع على دفاتر مصدرف او تداجر او مسدتخرجات قيودهدا مدن اجهدزة
الحاسوب فيجوز للمحكمة ان تامر بتقديم نسخة من اي قيد من القيود المثبتة فيهدا مصددقة مدن مددير
المصرف او اليخص المسؤول عنها و وللمحكمة ان تامر باالطالع على قيودها االصلية.

المادة ( )106

اذا قدم طلب الصدار قرار بداالطالع علدى مسدتند وادعدي بالحصدانة فيمدا يتعلدق بده فيحدق للمحكمدة
فحص المستند المذكور للتثبت من صحة االدعداا بالحصدانة ومدع ذلدك فانده لدي فدي هدذه المدادة مدا
ينتقص من اي حق من الحقوق المخولة للمحكمة في رفض ابراز مستند يطلب ابرازه .

المادة ( )107

اذا تخلف أي فريق عن االمتثال للقرار الصادر بوجوب االجابة على ابراز مستند أو اباحة االطالع
عليه وكان ذلك الفريق هو المدعي فانه بعمله هذا يعرض دعواه لالسدقاط علدى أسدا وجدود نقدص
فدي تعقبهدا واذا كدان ذلدك الفريدق هدو المددعى عليده فانده يعدرض دفاعده لليدطب ان كدان قددم دفاعددا
وتصدر المحكمة قرارها باالسقاط أو اليطب بناا على طلب الفريق الذي طلدب االطدالع علدى ذلدك
المستند.

المادة ( )108

للمحكمة ان تكلف المحامي العام المدني او أي موظف من موظفي الحكومة او المؤسسدات الرسدمية
او العامة بابراز أي مستند او وثيقة متعلقة بالدعوو المنظورة امامها.

المادة ( )109

 1للخصم قبل التعرض لموضوع الددعوو أن يطلدب مدن المحكمدة إصددار الحكدم بدأي مدن الددفوعالتالية يريطة أن يقدم جميع ما يرغب بإثارته منها في طلدب واحدد مسدتقل خدالل المددد المنصدوص
عليها في المادتين ( )59و( )60من هذا القانون:-

أ -عدم االختصاص المكاني.

ب -وجود يرط أو اتفاق تحكيم.

ج -مرور الزمن.

د -بطالن تبليغ أوراق الدعوو.

 2على المحكمة أن تفصل في الطلبات الميار إليها فدي البندود (أ) و(ب) و(د) مدن الفقدرة السدابقةوولها أن تفصل في الطلب الميار إليه في البند (ج) من تلك الفقرة أو أن تقرر ضمه إلى الموضوع.

المادة ( )110

1الددفع بدالبطالن غيدر المتصدل بالنظدام العدام وسداةر الددفوع المتعلقدة بداالجرااات غيدر المتصدلةبالنظام العام و والدفع بعدم االختصاص المكاني او بوجود يرط التحكيم يجب ابداؤها معا قبل إبدداا
أي دفع اجراةي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوو واال سقط الحق فيها ي كما يسقط حق الطداعن فدي
هذه الدفوع اذا لم يبدها في الةحة الطعن.

ويجب ابداا جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق باالجرااات غير المتصل بالنظدام العدام معدا
وإال سقط الحق فيما لم يبد منها.

 2بطالن تبليغ الةحة الدعوو ومذكرات الدعوو النايةة عدن عيدب فدي التبليدغ أو اجراااتده أو فديتاريخ الجلسة يزول بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة أو بايداع مذكرة بدفاعه.

المادة ( )111

 1.الدفع بعدم اختصاص المحكمدة النتفداا واليتهدا او بسدبب ندوع الددعوو او قيمتهدا او بعددم جدواز
نظرها لسبق الفصل فيها او باي دفع اخر متصل بالنظام العام يجوز اثارته في اي حالة تكون عليها
الدعوو وتحكم به المحكمة من تلقاا ذاتها.

 2.اذا اثير دفع متصل بالنظام العام او بداي دفدع يدكلي اخدر يترتدب علدى ثبوتده اصددار الحكدم بدرد
الدعوو يجب على المحكمة ان تفصدل فيده فدورا مدن تلقداا نفسدها او بنداا علدى طلدب احدد الخصدوم
ويكون القرار الصادر برد هذا الدفع قابال لالستةناف مع موضوع الدعوو

المادة ( )112

اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها احالة الدعوو بحالتها الى المحكمة المختصة.

المادة ( )113

1.للخصم ان يدخل في الدعوو من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها.

 2.وللمدعى عليه اذا ادعى ان له حقا في الرجوع في الحق المدعى به على يخص لي طرفدا فدي
الدددعوو ان يقدددم طلبددا خطيددا الددى المحكمددة يبددين فيدده طبيعددة االدعدداا واسددبابه ويطلددب ادخددال ذلددك
اليددخص طرفددا فددي الدددعوو وفددي حالددة اجابددة طلبدده يكلددف بتقددديم الةحددة بادعاةدده وفددق االجددرااات
المعتادة لرفع الدعوو وبدفع الرسوم.

 3.على اليخص الذي تقرر ان يكون طرفا في الدعوو والدذي تبلدغ الةحدة االدعداا ان يقددم جوابده
وبيناتدده الدفاعيددة وفددق احكددام المددادة ( )59مددن هددذا القددانون وتسددري عليدده فددي هددذه الحالددة االحكددام
القانونية المتعلقة بتخلف المدعى عليه عن تقديم جوابه وبيناته الدفاعية

المادة ( )114

 1يجوز لكل ذي مصلحة ان يدخل في الدعوو بانضدمامه الحدد الخصدوم ويعفدى مدن دفدع الرسدومالمقررة.

 2كما يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوو وفيحالة اجابة طلبه يكلف بتقديم الةحة بادعاةه وفدق االجدرااات المعتدادة لرفدع الددعوو وبددفع الرسدوم
المقررة.

3-للمحكمة ولو من تلقاا نفسها ان تقرر ادخال:

أ ي من كان مختصما في الدعوو في مرحلة سابقة.
بي من كان تربطه باحد الخصوم رابطة تضامن او التزام ال يقبل التجزةة.
جي من كان وار المدعي او المدعى عليه او اليريك على الييوع اذا كانت الدعوو متعلقة بالتركة
قبل قسمتها او بعدها او بالييوع.
دي من قد يضار من قيام الدعوو او من الحكدم فيهدا اذا بددت للمحكمدة دالةدل جديدة علدى التواطدؤ او
الغش او التقصير من جانب الخصوم.

4تعين المحكمة موعدا ال يتجاوز اربعة عير يوما لحضور من تامر بادخالده فدي الددعوو او مدنيطلب الخصم ادخاله وفق احكام هذا القانون.

المادة ( )115

أ -للمدعى أن يقدم من الطلبات:

 1ما يتضمن تصحيح الطلب األصلي أو تعديل موضدوعه لمواجهدة ظدروف طدرأت أو تبيندت بعددرفع الدعوو.

 2-ما يكون مكمال للطلب األصلي أو مترتبا عليه أو متصال به بصلة ال تقبل التجزةة.

 3-ما يتضمن اضافة أو تغيير في أسباب الدعوو مع بقاا موضوع الطلب األصلي على حاله.

4-طلب اجراا تحفظي أو مؤقت.

5-ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب األصلي.

ب -ت قدم الطلبات الميار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة الى المحكمدة وفدق االجدرااات المعتدادة
لرفع الددعوو او بطلدب يقددم يدفاها فدي الجلسدة بحضدور الخصدوم علدى ان يثبدت ذلدك فدي محضدر
الدعوو.

المادة ( )116

للمدعى عليه ان يقابل أي ادعاا من ادعااات المدعي مع الةحته الجوابية على الةحة الدعوو:

 1بطلب المقاصة القضاةية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوو األصلية أو مناجراا حصل فيها.

 2بأي طلب يترتب على اجابته اال يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكدم لده بهدا مقيددةبقيد لمصلحة المدعي عليه.

3-بأي طلب يكون متصال بالدعوو األصلية بصلة ال تقبل التجزةة.

4-ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوو األصلية.

المادة ( )117

يجوز للمحكمة في جميع القضايا أن تقرر وجوب تقديم الةحة أخرو أوفى فيما يتعلق ببسط االدعاا
أو الدفاع.

المادة ( )118

يجوز للمحكمة أن تسمح ألي فريق بأن يعدل في الةحته على أسا اليروط التي تتوفر فيها العدالة
وتجري جميع هذه التعديالت بمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير المساةل الحقيقية المتنازع عليها .

المادة ( )119

إذا سمحت المحكمة باجراا تعديل في الةحة ما يجب أن تقدم هدذه الالةحدة المعدلدة خدالل سدبعة أيدام
مرفقة بالنسخة أو النسخ الالزمة للتبليغي واذا لم تقدم خالل هذه المدة سقط الحق بالتعديل.

المادة ( )120

للفريق الذي تبلغ الالةحة المعدلة أن يرد عليها خالل سبعة أيام من تداريخ تبليغده أو اسدتالمه لهدا اال
إذا أمرت المحكمة بغير ذلك وإذا لم يقدم الةحة الدرد خدالل هدذه المددة يعتبدر أنده اسدتند الدى الةحتده
األساسية للرد عليه.

المادة ( )121

تحكددم المحكمددة فددي الطلبددات الميددار اليهددا فددي المددواد مددن ( )113الددى ( )120مددن هددذا القددانون مددع
الدعوو االصلية كلما امكن ذلك ما لم تر ضرورة التفريق بينها.

المادة ( )122

تأمر المحكمة بوقدف الددعوو اذا رأت تعليدق الحكدم فدي موضدوعها علدى الفصدل فدي مسدألة أخدرو
يتوقف عليها الحكمي وبمجرد زوال سبب الوقف يكون ألي من الخصوم طلب السير في الدعوو.

المادة ( )123

 1يجوز وقف الدعوو بناا على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مددة ال تزيدد علدى سدتة أيدهرمن تاريخ اقرار المحكمة التفاقهمي وال يجوز ألي من الخصوم أن يطلب خالل تلك المددة اعدادة قيدد
الدعوو اال بموافقة خصمه.

2اذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلب للسير فدي الددعوو فدي مددة األيدام الثمانيدة التاليدة لنهايدة األجدل-مهما كانت مدة الوقت -تسقط الدعوو.

 3اذا تقرر اعالن افال احد فرقاا الدعوو او طرا عليه مدا يفقدده اهليدة الخصدومة تبلدغ المحكمدةمن يقوم مقامه قانونا ي اما في حالة وفاتده تبلدغ المحكمدة احدد ورثتده المدذكورين فدي سدجل االحدوال
المدني ة كمدا تبلدغ الورثدة جملدة دون ذكدر اسدماؤهم وصدفاتهم فدي اخدر مدوطن للمتدوفى وبالنيدر فدي
صحيفتين يوميتين محليتين وفق احكام المادة (  ) 12من هذا القانون.

4-اذا وقعت الوفاة والدعوو جاهزة للحكم و تنطق المحكمة بالحكم رغم الوفاة.

المادة ( )124

يجوز للمحكمة أن تقرر اسقاط الدعوو في الحاالت التالية:

1-اذا كانت الالةحة ال تنطوي على سبب الدعوو.

 2اذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة بدأدنى مدن قيمتهدا فكلفدت المحكمدة المددعي بدأن يصدحح القيمدةخالل مدة عينتها مع دفع فرق الرسم وتخلف عن القيام بذلك.

3اذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة تقدديرا مقبدوال ولكدن الرسدوم التدي دفعدت كاندت ناقصدة فكلفدتالمحكمة المدعي بأن يدفع الرسم المطلوب خالل مدة عينتها فتخلف عن القيام بذلك.

المادة ( )125

 1اسدقاط الددعوو وفقدا الحكدام هدذا القدانون ال يسدقط الحدق وال االدعداا بده وال يحدول دون تجديددالدعوو.

 2-إذا سقطت الدعوو لمدة تزيد على سنتين تعتبر هذه الدعوو كان لم تكن.

المادة ( )126

ال يجوز للمدعي اسقاط دعواه في أي دور من أدوار المحاكمة اال في غيبة المدعى عليه أو موافقته
ان كان حاضرا.

المادة ( )127

1اذا أقيمت دعوو الستيفاا دين أو تعويضات يجوز للمدعى عليه بعد ايعار المدعي أن يدفع الىالمحكمددة فددي أي وقددت مبلغددا مددن المددال تسددديدا لالدعدداا أو تسددديدا لسددبب واحددد أو أكثددر مددن أسددباب
الدعوو.

 2.اذا اقر المدعى عليه بقسم من االدعاا يحق للمدعي ان يحصل فورا على حكم قطعي بذلك القسم
وتسمع عندةذ اقوال الطرفين فيما يتعلق بالقسم الباقي.

المادة ( )128

يجب أن يبين في االيعار سبب أو أسباب الدعوو التي تم الدفع عنها ومقددار المبلدغ المددفوع اال اذا
قررت المحكمة خالف ذلك.

المادة ( )129

 1يجدوز للمدددعي خددالل سدبعة أيددام مددن تداريخ تسددلمه االيدعار بدددفع المبلددغ أن يبلدغ المدددعى عليددهبواسدطة المحكمدة ايددعارا -تحفدظ مندده نسدخة فددي ملدف الددعوو  -بقبولدده جميدع المبلددغ أو قسدما مندده
تسديدا لسبب واحد أو أكثر من أسباب الدعوو التي يتعلق ذلدك المبلدغ بهدا ويحدق للمددعي عندةدذ أن
يتسلم المبلغ الذي قبل أن يستوفيه.

 2عند دفع المال الى المدعي توقف االجرااات في الدعوو كلها أو فيما يتعلق بالسبب أو األسدبابالمعينة من الدعوو حسب مقتضى الحال.

المادة ( )130

اذا لم يسحب المبلغ المدفوع في المحكمة بكاملده فدال يجدوز دفدع مدا تبقدى منده اال تسدديدا لالدعداا أو
لسبب من أسباب الدعوو المعنية التدي دفدع المبلدغ مدن أجلهدا وبموجدب قدرار تصددره المحكمدة بهدذا
اليأن في أي وقت قبل المحاكمة أو خاللها أو بعدها .

المادة ( )131

اذا أقيمت دعدوو بالنيابدة عدن يدخص فاقدد األهليدة فكدل تسدوية أو مصدالحة أو قبدول مبلدغ دفدع الدى
المحكمة سواا قبل سماع الددعوو أم خاللهدا أم بعددها ال يعتبدر صدحيحا فيمدا يتعلدق بادعدااات ذلدك
اليخص فاقد االهلية دون موافقة المحكمدةي وال يجدوز دفدع أي مبلدغ مدن المدال أو تعويضدات جدرو
تحصيلها لحسابه أو حكم له بها في تلك الدعوو الى وليه أو محاميه اال بموافقة المحكمة سواا أكان
الدفع نتيجدة لحكدم أو تسدوية أو مصدالحة أو بصدورة الددفع فدي المحكمدة أو بأيدة صدورة أخدرو قبدل
سماع الدعوو أو خاللها أو بعدها .

المادة ( )132

يكون القاضي غير صدالح لنظدر الددعوو ممنوعدا مدن سدماعها ولدو لدم يدرده أحدد مدن الخصدوم فدي
األحوال اآلتية:

1-اذا كان زوجا ألحد الخصوم أو كان قريبا أو صهرا له الى الدرجة الرابعة.

2-اذا كان له أو لزوجه خصومة قاةمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه .

 3اذا كان وكيال ألحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثتده لده أوكان زوجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليده أو كاندت لده صدلة قرابدة أو مصداهرة للدرجدة الرابعدة
بهذا الوصي أو القديم أو بأحدد أعضداا مجلد ادارة اليدركة المختصدمة أو أحدد مدديريها وكدان لهدذا
العضو أو المدير مصلحة يخصية في الدعوو .

 4اذا كان له أو لزوجه أو ألحد أقاربه أو اصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هدو وكديال عندهاو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوو القاةمة .

 5اذا كان بينه وبين أحد قضاة الهيةدة صدلة قرابدة أو مصداهرة للدرجدة الرابعدة أو كدان بينده وبدينالمدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية .

 6اذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوو و ولو كان ذلك قبل ايتغاله في القضاا وأو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدو يهادة فيها .

7-اذا رفع دعوو تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بالغا لجهة االختصاص.

المادة ( )133

يقع باطال عمل القاضي أو قضاؤه في األحوال الميار اليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم
واذا وقع هذا البطالن فدي حكدم صددر مدن احددو هيةدات التمييدز جداز للخصدم أن يطلدب منهدا الغداا
الحكم واعادة نظر الطعن أمام هيةة تمييز ال يكون فيها القاضي المتسبب في البطالن .

المادة ( )134

يجوز رد القاضي ألحد األسباب التالية:

 1اذا كان له أو لزوجه دعوو مماثلة للدعوو التي ينظرها أو اذا وجدت ألحدهما خصومة مع أحدالخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوو المطروحة على القاضي مدا لدم تكدن هدذه الددعوو قدد أقيمدت
بقصد رده عن نظر الدعوو المطروحة عليه.

 2اذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو ألحد أقاربه أو أصدهاره علدى عمدود النسدب خصدومة قاةمدةأمام القضاا مع أحد الخصوم في الدعوو أو مع زوجة ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمدت بعدد قيدام
الدعوو المطروحة على القاضي بقصد رده .

3-اذا كان أحد الخصوم يعمل عنده .

 4-اذا كان قد اعتاد مساكنة أحد الخصوم أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوو أو بعدها .

 5-اذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل .

المادة ( )135

اذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوو أو قام به سبب للرد فعليه أن يخبر رةي
له في التنحي ويثبت هذا في محضر خاص يحفظ في المحكمة .

المحكمدة لدألذن

ويجوز للقاضي (حتى لو كان صالحا لنظر الدعوو ولم يقم به سبب للدرد ) اذا استيدعر الحدرج مدن
نظر الدعوو ألي سبب أن يعرض أمر تنحيه على رةي المحكمة للنظر في اقراره علي التنحي .

المادة ( )136

يطلب رد القاضي باستدعاا يقدم الدى رةدي محكمدة البدايدة اذا كدان المطلدوب رده قاضدي صدلح أو
أحد قضاة المحكمة البداةية أو إلى رةي محكمة االستةناف إذا كان قاضي استةناف أو رةي محكمة
بداية أو الى رةي محكمة التمييز اذا كان قاضديا فيهدا او رةيسدا لمحكمدة اسدتةناف ووال يقبدل طلدب
الرد اذا لم يقدم قبل الدخول في الدعوو ان كدان المتقددم بده المددعي وقبدل الددخول فدي المحاكمدة ان
كان المتقدم به المدعى عليه و ما لم يكن سبب الرد متولدا عن حاد طرأ بعدد الددخول فدي الددعوو
أو المحاكمة و فييترط عندةذ لقبول طلب الرد أن يقدم في أول جلسة تلي هذا الحاد .

المادة ( )137

يجب ان ييتمل اسدتدعاا طلدب الدرد علدى اسدبابه ووسداةل اثباتده وان يرفدق بده وسداةل االثبدات مدن
اوراق مؤيدة له ووصل يثبت ان طالبه اودع المحكمة خمسين دينارا.

المادة ( )138

يبلغ الرةي القاضي المطلوب رده صورة مصدقة عن استدعاا طلب الرد وبعد ورود الجدواب منده
تقرر المحكمة بدون حضور الفرقاا والقاضي المطلوب رده ما تراه بيأن هذا الجواب .

المادة ( )139

اذا ظهر للمحكمة المرفوع اليها طلب الرد ان األسباب التي بينها طالبه تصلح قانونا للرد أو لم يجب
عنها القاضي المطلوب رده في الميعاد الذي عينته له تعين يوما للنظر في الطلب المدذكور بحضدور
الطرفين دون ايتراك القاضدي المطلدوب رده وتفصدل فيده وفدق األصدول فداذا ثبدت للمحكمدة وجدود
سبب من أسباب الرد تقرر تنحية القاضي عن النظر في الددعوو واال فتقدرر رد الطلدب ومصدادرة
مبلغ التأمين وايتراك القاضي الذي طلب رده في المحاكمة والحكم .

المادة ( )140

اذا قررت المحكمة رفض طلب الرد و يجوز لطالبه أن يستأنف هذا القدرار ويميدزه مدع الحكدم الدذي
يصدر في نهاية الدعوو .

المادة ( )141

 1للداةن طلب توقيع الحجز االحتياطي سواا قبل اقامة الدعوو او عند تقديمها او اثناا نظرها الىقاضي االمور المستعجلة او المحكمة باالستناد الى ما لديه من المستندات والبيندات او باالسدتناد الدى
حكم اجنبي او قرار تحكيم وذلك على اموال المدين المنقولة وغير المنقولة وامواله الموجودة بحيازة
اليخص الثال لنتيجة الدعوو.

 2اذا قررت المحكمة اجابة الطلب بتوقيع الحجدز االحتيداطي تكلدف الطالدب بتدامين نقددي او كفالدةمصرفية او عدلية تحدد المحكمة او قاضدي االمدور المسدتعجلة نوعهدا ومبلغهدا ويقددمها كفيدل ملديا
يضمن ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر اذا ظهر ان طالب الحجز غير محق في دعواه
ويسددتثنى مددن تقددديم التددامين او الكفالددة الحكومددة والمؤسسددات الرسددمية والعامددة والبلددديات والبنددوك
العاملة في المملكة كما يجوز للمحكمة او قاضي االمور المستعجلة التحقق من مالاة الكفيل.

 3عندما يراد ايقاع حجز على مال يجب ان يكون مقدار الدين معلوما ومسدتحق االداا وغيدر مقيددبيرط واذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخميني وال يجوز
ان يحجز من أموال المدين اال بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات ما لم يكن المحجوز غير قابل
للتجزةة.

المادة ( )142

تستثنى األموال التالية من الحجز: -

1-األلبسة واألسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله.

2-بيت السكن الضروري للمدين وعياله.

3-أواني الطبخ وأدوات األكل الضرورية للمدين وعياله .

4-الكتب واآلالت واألوعية واألمتعة الالزمة لمزاولة المدين مهنته او حرفته.

 5مقدددار المؤونددة التددي تكفددي المدددين وعيالدده ومقدددار البددذور التددي تكفددي لبددذر األرض التددي اعتددادزراعتها اذا كان زارعا .

6-الحيوانات الالزمة لزراعته ومعييته اذا كان زارعا.

7-ما يكفي الحيوانات المستثناة من الحجز من االعالف مدة ال تتعدو موسم البيدر.

8-اللبا

الرسمي لمأموري الحكومة ولوازمهم الرسمية األخرو.

9-األثواب والحلل واألدوات التي تستعمل خالل اقامة الصالة.

10-الحصة المستحقة للحكومة من الحاصالت سواا أكانت محصودة أو مقطوفة أم لم تكن.

 11-األموال واأليياا األميرية والمختصة بالبلديات سواا أكانت منقولة أم غير منقولة.

12-النفقة.

13-رواتب الموظفين اال اذا كان طلب الحجز من أجل نفقة.

المادة ( )143

 1.يصطحب مأمور الحجز الذي تنتدبه المحكمة أو قاضي األمور المستعجلة لهذا الغدرض يداهدين
ال عالقة لهما بدالطرفين ويبايدر معاملدة الحجدز بحضدورهما وبعدد اتمامده يدنظم محضدرا يددون فيده
األموال واأليياا التي القي عليها الحجز ونوعها وقيمتها ولو على التخمين والمعامالت التي قام بها
في سبيل القاا الحجز ويوقعه هو والحاضرون ويقدمه الى المحكمة او قاضي األمور المستعجلة.

2.لمأمور الحجز االستعانة برجال اليرطة عند اجراا الحجز وللمحكمة و اذا دعت الضرورة و ان
تأذن له في قدرار تكليفده باسدتعمال القدوة وخلدع االقفدال لغايدات القداا الحجدز عندد ظهدور اي ممانعدة
وذلك بحضور افراد اليرطة او يخصين من الجوار.

 3اذا كاندت االيدياا المحجدوزة عرضدة للتلدف او كاندت بضداةع عرضدة لتقلدب االسدعار و او كاندت
قيمتها ال تتحمل نفقات المحافظة عليها فللمحكمة ان تقرر بيعها في الحال بناا علدى تقريدر يقددم مدن
أي من ذوي اليأن او الحار القضاةي بالطريقة التي تراها مناسبة.

المادة ( )144

يجوز للمحكمة أو قاضي األمور المستعجلة أن تضع األيياا واألموال المنقولدة المحجدوزة تحدت يدد
يخص أمين للمحافظة عليها أو ادارتها حتى نتيجة المحاكمة.

المادة ( )145

اذا كان للمددين فدي يدد يدخص ثالد نقدود أو أمدوال أو أيدياا أخدرو وطلدب حجزهدا يبلدغ اليدخص
الثال قرار الحجز وينبه الى أنه اعتبارا من الوقدت الدذي تسدلم اليده ورقده الحجدز يجدب عليده أن ال
يسلم الى المدين ييةا من المحجوز عليه وأنه يجب عليه أن يقدم الى المحكمة أو الى قاضي األمدور
المستعجلة خالل ثمانية أيام بي اندا يدذكر فيده النقدود أو األمدوال أو األيدياا األخدرو التدي لديده للمددين
ويوضح جنسها ونوعها وعدددها مدا أمكدن وأن يسدلمها الدى المحكمدة أو أي يدخص تدأمره بتسدليمها
اليه .

المادة ( )146

اذا أدعى اليخص الثال بأنه لم يكن لديه نقود وال مال للمدين أو اذا لم يقدم البيان المنصوص عليه
في المادة السابقة فللداةن الحق في اقامة الدعوو عليه في المحكمدة ذات االختصداص واثبدات دعدواه
والزامه بالنقود المذكورة .

المادة ( )147

اذا سلم اليخص الثال الى المدين أو الى أي يخص أخر ييةا من النقود أو األموال التي بلغ ورقدة
الحجز بها يضمن ما سلمه على أن يكون له الحق في الرجوع على المستلم منه.

المادة ( )148

يبلغ الداةن صدورة مصددقة عدن البيدان الدذي يقدمده اليدخص الثالد سدواا أكدان هدذا البيدان يتضدمن
االعتددراف بوجددود مددال لديدده للمدددين أم ال و وال حاجددة لدددعوة اليددخص الثال د لحضددور المحاكمددة
األصددلية القاةمددة بددين الددداةن والمدددين اذا كددان بياندده يتضددمن االعتددراف اال اذا رأت المحكمددة لددزوم
حضوره وقررت دعوته.

المادة ( )149

اذا نفى اليخص الثال أن يكون لديه للمدين مال ورفض الحجز كله أو بعضه بدداعي أنده سدلم تلدك
األموال للمدين أو قضدى لده الددين قبدل الحجدز يجدب عليده عندةدذ أن يسدلم الدى المحكمدة علدى سدبيل
األمانة ما في يده من أوراق أو مستندات تثبت صحة هذا النفي مع البيان الذي يقدمه الى المحكمة.

المادة ( )150

اذا أث بت الداةن دعواه األصلية تقرر المحكمة مع الحكم بالددعوو األصدلية تثبيدت الحجدز واذا أدعدى
اليخص الثال أن له في ذمة المحجوز عليه دينا وأثبت ذلك فيحكم له به مع الدعوو األصلية.

المادة ( )151

  1يتم الحجز على األموال غير المنقولة بوضع ايارة الحجز على قيدها في دفداتر التسدجيل وعلدىذلددك يجددب تبليددغ داةددرة تسددجيل األراضددي نسددخة مددن قددرار الحجددز لوضددع هددذه االيددارة علددى القيددد
المذكور وبموجبها يمنع مالك األموال غير المنقولة المحجوزة عليها مدن بيعهدا والتصدرف فيهدا وال
يرفع هذا الحجز اال بقرار من المحكمة.

2مع مراعاة أحكام الحجز على المنقولو توضع ايارة الحجز على قيد األموال المنقولة في دفداترتسجيلهاو اذا كان التصرف فيها خاضعا للتسجيل وال يرفع الحجز عن قيدها اال بقرار من المحكمة.

المادة ( )152

 1.اذا صددر قدرار بايقداع الحجدز االحتيداطي او المندع مدن السدفر او باتخداذ اي اجدرااات احتياطيدة
اخرو قبل اقامة الدعوو يجب على الطالب ان يقددم دعدواه الجدل اثبدات حقده خدالل ثمانيدة ايدام مدن
اليوم التالي لتاريخ صدور ذلك القرار و واذا لم تقدم الدعوو خالل المددة الميدار اليهدا يعتبدر القدرار
الصادر بهذا اليان كانه لدم يكدن وعلدى رةدي المحكمدة او مدن ينتدبده او قاضدي االمدور المسدتعجلة
اتخاذ ما يلزم من اجرااات اللغاا مفعول ذلك القرار.

 2.اذا اسقطت الدعوو وفقا الحكام هذا القدانون و وكدان قدد صددر فيهدا قدرار بايقداع الحجدز او مندع
السفر او أي اجراا احتياطي اخر و ولم تجدد خالل ثالثين يومدا مدن تداريخ اسدقاطها فعلدى المحكمدة
ان تتخذ ما يلزم من اجرااات اللغاا مفعول ذلك القرار.

 3.اذا اتفق الخصوم بعد صدور الحكم في الددعوو علدى رفدع قدرار الحجدز او الغداا مندع السدفر او
الغاا أي اجراا احتياطي اخر فعلى المحكمة ان تتخذ ما يلزم من اجرااات اللغاا مفعول ذلك القرار
.

المادة ( )153

 1في كل قضية يقدم طلب التعيدين وكيدل أو قديم علدى مدال أو تقدرر فيهدا الحجدز علدى مدال وطلدبتعيين قيم عليه يجوز للمحكمة أن تقرر:

أ -تعيين قيم على ذلك المال من ذوي االختصاص والخبرة سواا أكان الطلب قدم قبل صدور القرار
بالحجز أم بعده.

ب -رفع يد أي يخص عن التصرف بالمال أو أخذه من عهدته.

ج -تسليم المال الى القيم أو وضعه في عهدته أو تحت ادارته.

د -تخويل القيم ممارسة جميع أو بعض الصالحيات التي يحق لصاحب المال ممارستها بنفسه.

2يجددب علددى المحكمددة قبددل أن تصدددر قرارهددا بتعيددين قدديم أن تأخددذ بعددين ا العتبددار قيمددة المددالالمطلوب تعيين قيم عليه ومقدار الدين الذي يدعيه مقدم الطلب والنفقات المحتمل انفاقها بسبب تعيينه
.

المادة ( )154

تحدد المحكمة او قاضي االمور المستعجلة المبلغ الواجب دفعه للقيم مكافاة على خدماته وكيفية دفعه
واليخص المكلف بدفعه ويكون قرارها قابال لالستةناف.

المادة ( )155

يترتب على القيم أن يقدم الكفالة التي تراها المحكمة مناسبة لضمان ما يلي:-

-1تقديم الحساب عن كل ما يقبضه في المواعيد وبالكيفية التي تأمر بها المحكمة.

 -2أن يدفع المبالغ المتحصلة حسبما تأمر المحكمة.

 -3أن يكون مسؤوال عن أية خسارة تلحق باالموال بسبب تقصيره المتعمد أو اهماله اليديد.

المادة ( )156

يجددوز للمحكمددة أن تددأمر بالقدداا الحجددز علددى أمددوال القدديم وبيعهددا علددى أن يسدددد مددن ثمنهددا مددا يثبددت
استحقاقه عليه وما تتالفى به الخسارة التي سببها اذا :

 1-تخلف القيم عن تقديم حساباته في الميعاد بالكيفية التي امرت بها المحكمة أو. .

2-تخلف عن دفع المبلغ المستحق عليه وفق ما تأمر به المحكمة أو. .

3-أوقع خسارة باألموال بسبب تقصيره المتعمد أو اهماله اليديد.

المادة ( )157

اذا اقتنعت المحكمة أو قاضي األمور المسدتعجلة بنداا علدى مدا قددم مدن بيندات بدأن المددعي عليده أو
المدعى الذي أقيمت ضده دعوو متقابلة قد تصرف بجميع أمواله أو هربها الى خدارج الدبالد أو أنده
على ويك أن يغادرها وذلك رغبة منه في تأخير دعوو الخصم أو عرقلة تنفيذ أي قدرار قدد يصددر
في حقه جاز للمحكمة أو قاضي األمور المستعجلة أن تصددر مدذكرة تدأمره بهدا بدالمثول أمامهدا فدي
الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مالية أو عدلية من كفيل مليا بضمان مدا قدد يحكدم
به عليهي واذا تخلف عن بيان السبب أو امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعه مدن مغدادرة الدبالد لنتيجدة
الدعوو .

المادة ( )158

في غير القضايا التي تنظر تدقيقا :

1-تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد االنتهاا من سماع البينات والمرافعات.

 2بعدد اختتدام المحاكمدة علدى المحكمدة ان تنطدق بدالحكم عالنيدة فدي نفدأخرو تعين لهذا الغرض خالل ثالثين يوما على األكثر.

الجلسدة واال ففدي جلسدة

 3غير أنه يجوز للمحكمة أن تعيد فتح المحاكمة للتثبت من أي أمر ترو أنه ضروري للفصل فيالدعوو .

 4يجب أن يحضر القضاة الذين ايدتركوا فدي المداولدة تدالوة الحكدم و واذا كدان الحكدم موقعدا مدنهيةة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تالوته من هيةة أخرو على أن يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به .

المادة ( )159

 1تكون المداولة في االحكام سدرية بدين القضداة مجتمعدين وال يجدوز ان ييدترك فيهدا غيدر القضداةالذين سمعوا المرافعة.

 2يجمع الرةي االراا مكتوبة ويبدا باحد القضاة ثم يبدي رايده وتصددر االحكدام باجمداع االراااو باكثريتها وعلى القاضي المخالف ان يبين اسباب مخالفته في ذيل الحكم.

3ال يجددوز النطددق بددالحكم إال بعددد إعددداد مسددودة الحكددم بكاملهددا والميددتملة علددى أسددبابه ومنطوقددهوحفظها في ملف الدعووو وللخصدوم االطدالع عليهدا فدي اي وقدت الدى حدين إتمدام وتوقيدع النسدخة
األصلية من الحكم.

المادة ( )160

يجددب أن يبددين فددي الحكددم المحكمددة التددي أصدددرته وتدداريخ اصددداره ومكاندده وأسددماا القضدداة الددذين
ايتركوا في اصداره وحضروا النطق بده وأسدماا الخصدوم بالكامدل وحضدورهم أو غيدابهم وأسدماا
وكالةهم كما يجب أن ييتمل الحكم على عرض مجمل لوقداةع الددعوو وطلبدات الخصدوم وخالصدة
موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري وأسباب الحكم ومنطوقه.

المادة ( )161

 -1تحكدددم المحكمدددة عندددد اصددددارها الحكدددم النهددداةي فدددي الددددعوو برسدددوم ومصددداريف الددددعوو
واالجددرااات التددي تخللتهددا للخصددم المحكددوم لدده فددي الدددعوو ويجددوز لهددا أن تحكددم أثندداا المحاكمددة
بمصاريف أي طلب معين أو جلسة معينة في وقت طلبها الى أي فريق من الفرقاا دون أن يؤثر في
ذلك أي قرار قد يصدر فيما بعد بيأن المصاريف .

 2-يحكم برسوم ومصاريف الدعوو المتقابلة بالصورة التي يحكم بها في الدعوو األصلية.

المادة ( )162

يحكم بمصاريف تدقيق الخط والختم واالمضداا وبصدمة األصدبع علدى منكدره أو مددعي تزويدره اذا
ثبت نتيجة التحقيق ولمضاهاة عدم صحة انكاره أو ادعاةه التزوير.

المادة ( )163

اذا ظهر ان المدعي غير محق في قسم من دعواه يحكم له بكامل المصاريف باالضافة الدى الرسدوم
النسبية بنسبة المبلغ المحكوم به اذا كان مبلغا معينا واال فبنصف الرسوم اذا كان المدعى به ال يمكن
تعيينه.

المادة ( )164

اذا تعدددد المحكددوم علدديهم وكددانوا متضددامنين فددي أصددل الدددعوو يلددزم كددل مددنهم بالتضددامن بالرسددوم
والمصاريف جميعهاي وان كانوا غير متضامنين وفان المحكوم به مبلغا معينا يلزم كل منهم بالرسوم
والمصاريف بنسبة ما يحكم به عليهو واال فبالتساوي بينهم اذا كان المدعى به ال يمكن تعيين قيمة له
.

المادة ( )165

اذا أدخل يخص ثال في الدعوو بناا على طلب أحد الفرقاا وحكم عليهما بأصدل الددعوو يلزمدان
معا بالرسوم والمصاريف واذا حكم على اليخص الثال وحده يلزم هو بالرسوم والمصاريف.

المادة ( )166

 1باالضافة الى الرسوم والمصاريف على اخدتالف أنواعهدا تحكدم المحكمدة بأتعداب المحامداة علدىالخصم المحكوم عليه في الدعوو.

2إذا تبين للمحكمة أن الخصم الخاسر قد كان متعنتا خالل إجرااات المحاكمدة أو لجدأ خاللهدا إلدىأساليب كيديةو فيجوز لها أن تحكم عليه بضعف الحد األعلدى ألتعداب المحامداة المقدررة وفدق أحكدام
التيريعات النافذة أو بغرامة تعادل الرسوم القضاةية المدفوعة أو بكليهما معا.

المادة ( )167

 1اذا كان المدين قد تعهد بتأدية مبلغ من النقود في وقت معين وامتنع عن اداةها عند حلدول األجدليحكم عليه بالفاةدة دون أن يكلف الداةن اثبات تضرره من عدم الدفع.

2اذا كان في العقد يرط بيأن الفا ةدة يحكم بما قضى به اليدرطي وان لدم يكدن هنداك يدرط بيدانهأفتحسب مدن تداريخ االخطدار العددليي واال فمدن تداريخ المطالبدة بهدا فدي الةحدة الددعوو او باالدعداا
الحاد بعد تقديم الالةحة المذكورة.

 3تترتب الفاةدة على التعويض والتضمينات التي تحكم بها المحكمة ألحد الخصوم وتحسب الفاةددةمن تاريخ اقامة الدعوو.

 4مدع مراعداة مدا ورد فدي أي قدانون خداص تحسدب الفاةددة القانونيدة بنسدبة  %9سدنويا وال يجدوزاالتفاق على تجاوز هذه النسبة.

5إذا سلم المدعى عليه باستحقاق المدعي ألي جدزا مدن المبلدغ المددعى بده وأودع هدذا الجدزا فديصندوق المحكمةو فال تحتسب فواةد قانونية على ذلك الجزا اعتبارا من تاريخ إيداعه.

المادة ( )168

 1تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاا مادية بحتدة كتابيدة أو حسدابية وذلدك بقدرارتصدره من تلقاا نفسها أو بناا على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هدذا
التصحيح على نسخة الحكم األصلية ويوقعه هو ورةي الجلسة.

2يجوز الطعن في القرار الصادر بالرفض او القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة فيهحقها المنصوص عليه في هذا القانون وذلك بطرق الطعن الجاةزة في الحكم موضوع الطلب.

3اذا اغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناا على طلب احد الخصوم انتفصل في الطلبات التي اغفلتها بعد تبليغ الخصم االخر بذلك ويخضع هذا الحكم لقواعد الطعن التدي
تسري على الحكم االصلي.

المادة ( )169

1-الطعن في األحكام للمحكوم عليه .

 2للمحكوم له أن يطعن في الحكم اذا اعتمد على أسدباب خدالف األسدباب التدي بندي عليهدا االدعدااأو على أحد هذه األسبابي و ال يجوز له أن يطعن في الحكم الذي قبله صراحه أو ضمنا ما لم يدنص
القانون على غير ذلك.

3-ال يجوز للمحكمة أن تسويا مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده.

المادة ( )170

ال يجوز الطعن في االحكام التي تصدر اثناا سير الدعوو وال تنتهي بها الخصدومة اال بعدد صددور
الحكم المنهي للخصومة كلها ويستثنى من ذلك القرارات الصادرة في المساةل التالية:

1.االمور المستعجلة.

2.وقف الدعوو.

3.الدفع بمرور الزمن.

4.طلبات التدخل واالدخال.

5.عدم قبول الدعوو المتقابلة.

المادة ( )171

على الرغم مما ورد في أي قانون اخر تبدا مواعيد الطعون في االحكام الوجاهية واألحكام الصادرة
وجاهيا اعتباريا من اليوم التالي لتاريخ صدورها وفي االحكدام الصدادرة بمثابدة الوجداهي مدن اليدوم
التالي لتاريخ تبليغها.

المادة ( )172

1-يترتب على عدم مراعاة الطعن في األحكام رد الطعن يكال.

2-وتقضي المحكمة بالرد من تلقاا نفسها .

المادة ( )173

 اذا كان الفريدق الراغدب فدي الطعدن قدد قددم اسدتدعاا يطلدب فيده اصددار قدرار بتأجيدل دفدع رسدومالطعنو فالمدة التي تبتدئ من يوم تقديمه االستدعاا وتنتهي في يوم صدور القرار بيأن استدعاةه ال
تحسب من المدة المعينة لتقديم الطعن.

المادة ( )174

اذا توفى احد فرقاا الدعوو او اذا تقرر اعالن افالسه او طرا عليه ما يفقده اهليدة الخصدومة خدالل
مواعيد الطعن يبلغ الحكم الى من يقدوم مقامده قانوندا وفدي حالدة الوفداة يبلدغ الحكدم الدى الورثدة وفدق
احكام الفقرة (  ) 3من المادة (  ) 123من هذا القانون.

المادة ( )175

 1-ال يفيد من الطعن اال من رفعه وال يحتل به اال على من رفع عليه.

 2على انده اذا كدان الحكدم صدادرا فدي موضدوع غيدر قابدل للتجزةدة او فدي التدزام تضدامني او فديدعوو يوجب القانون فيها اختصام ايخاص معينين وطعن فيه احد المحكوم عليهم وتدم قبدول طعنده
فيستفيد من الطعن باقي المحكوم عليهم ولو لم يطعنوا في الحكم ما لم يكن الطعن مبنيا على سبب او
اسباب خاصة بالطاعن.

المادة ( )176

1-أ -تستأنف األحكام الصادرة عن محاكم البداية إلى محكمة االستةناف.

ب -على الرغم مما ورد في أي قانون آخرو تستأنف األحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الصلح
إلى محكمة البداية بصفتها االستةنافية.

2يجدوز اسدتةناف القدرارات الصدادرة فدي األمدور المسدتعجلةو أيدا كاندت المحكمدة التدي أصددرتهاووتفصل فيها المحكمة المختصة وفق أحكام الفقرة ( )1من هذه المدادة بقدرار ال يقبدل الطعدن بطريدق
التمييز إال بإذن من رةي محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك.

المادة ( )177

اذا اتفق الفريقان على أن ترو دعواهما وتفصل في محكمة الدرجة األولى دون أن يكون ألي منهما
الحق في استةناف حكم تلك المحكمة ال يبقى ألي منهما الحق في اسدتةناف الحكدم الدذي تصددره تلدك
المحكمة .

المادة ( )178

 1.تكون مدة الطعن باالستةناف ثالثين يوما في االحكام المنهية للخصومة ما لم ينص قانون خداص
على خالف ذلك.

2.كما تكون مدة الطعن عيرة ايام في القرارات القابلة للطعن بموجدب احكدام المدادة (  ) 170مدن
هذا القانون.

المادة ( )179

ملغاة
المادة ( )180

1أ -تقدم الةحة االستةناف بعدد المستانف عليهم الدى قلدم المحكمدة التدي اصددرت الحكدم المسدتانفلترفعه مع اوراق الدعوو بعد اجراا التبليغات الى المحكمة المستانف اليها.

ب -فددي غيددر األمددور المسددتعجلةو إذا كددان القددرار المسددتأنف لددم يُند ِه الخصددومة أمددام محكمدةُ الدرجددة
األولىو فال تُرفدع أوراق الددعوو مدع الةحدة االسدتةنافو وتتدابع محكمدةُ الدرجدة األولدى السدير فيهدا
حسب األصول .

2-يجوز لفريقين أو أكثر في الدعوو أن ييتركوا في استةناف واحد .

3-تبلغ الةحة االستةناف الى المستأنف عليه .

4يحق للمستانف عليه ان يقدم الةحة جوابية خالل عيرة ايام من اليوم التالي لتداريخ تبلغده الةحدةاالستةناف ولكل من المستانف والمستانف عليه ان يرفق بالةحته مذكرة توضيحية لها .

 5يجوز لمحكمة االستةناف ان تحكم بغرامة ال تزيد على خمسين دينارا على من يهمل في ارسدالالملف في الموعد المحدد ويكون حكمها بهذا اليان غير قابل للطعن.

المادة ( )181

تتضمن الةحة االستةناف التفاصيل اآلتية: -

1-اسم المستأنف ووكيله وعنوان التبليغ .

2-اسم المستأنف عليه ووكيله وعنوان التبليغ .

3-اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وتاريخه ورقم الدعوو التي صدر فيها.

 4ذكر جميع أسباب االستةناف في الالةحة بصورة مدوجزة وخاليدة مدن الجددول وفدي بندود مسدتقلةومرقمة بأرقام متسلسلة.

5-الطلبات.

المادة ( )182

1.تنظر محكمة االستةناف تدقيقا في الطعون المقدمة اليها في االحكام الصدادرة وجاهيدا أو وجاهيدا
اعتباريددا عددن محدداكم ال بدايددة اذا كانددت قيمددة الدددعوو ال تزيددد علددى ثالثددين الددف دينددار اال اذا قددررت
رؤيتها مرافعة من تلقاا ذاتها او بناا على طلب احد الخصوم.

 2.تنظر محكمة االستةناف مرافعة في الطعون المقدمة اليها في االحكام الصادرة عن محاكم البداية
وذلك في الدعاوو التي تزيد قيمتها على ثالثين الف دينار اذا طلب احد الخصوم رؤيتها مرافعة.

3.مع مراعاة أحكام المادتين ( )57و( )59من هدذا القدانونو تنظدر محكمدة االسدتةناف مرافعدة فدي
الطعون المقدمة إليها في األحكام الصادرة بمثابة الوجاهي عن محاكم البداية.

4.تنظر محكمة االستةناف مرافعة في الدعاوو التي تعاد اليها منقوضة من محكمة التمييز.

المادة ( )183

لدو استيفاا اليروط واألحكام المعينة في هذا القانون تعين المحكمة يومدا لسدماع االسدتةناف وتبلغده
الى الفرقاا.

المادة ( )184

ال يسمح للمستأنف أن يقدم أثناا المرافعة أسبابا لم يذكرها في الالةحة ما لم تسمح له المحكمدة بدذلك
بناا علدى أسدباب كافيدة غيدر أن المحكمدة ال تتقيدد عندد الفصدل فدي االسدتةناف باألسدباب المبيندة فدي
الةحة االستةناف أو األسباب األخرو التي تبسط بأذن المحكمة بمقتضى هذه المادة .

المادة ( )185

 1ال يحددق لفرقدداا االسددتةناف أن يقدددموا بينددات اضددافية كددان فددي امكددانهم ابرازهددا فددي المحكمددةالمستأنف حكمها ولكن:-

أ -اذا كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها أو.

ب -رأت المحكمة المستأنف اليها أن من الالزم ابراز مستند أو احضار ياهد لسماع يهادته لتتمكن
من الفصل في الدعوو أو ألي داع جوهري آخر.

فيجوز لها أن تسمح بابراز مثل هذا المستند لتدقيقه أو احضار ذلك الياهد لسماع يهادته.

ج -إذا كان الحكدم المسدتأنف بمثابدة الوجداهي وأثبدت الفريدق المعندي أن غيابده أمدام محكمدة الدرجدة
األولى كان لعذر ميروعو ففي هذه الحالة تطبق أحكام المادة ( )59من هدذا القدانون بالنسدبة لالةحدة
الجوابية والةحة الرد ومرفقاتها على أن يبدأ احتساب الميعاد من تاريخ صدور القرار بقبول المعذرة
الميروعةو وقبل يروع المستأنف في تقديم بيناته الدفاعية تسمح المحكمة المستأنف إليها للمسدتأنف
عليه باستكمال تقديم أي بينات كان قد أرفقها بالةحة دعواه عند إقامتها.

ويتعين في هذه الحالة تمكين المستأنف عليه لتقديم البينة اما لتأييد أي بينة فردية يكون قد قدمها في
مرحلة المحاكمة االبتداةية أو أي بينة أخرو لتفنيد بينة المستأنف.

 2في جميع الحاالت التي تسمح فيها المحكمة المستأنف اليها بتقديم بينات اضافية يترتب عليهدا أنتسجل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك .

المادة ( )186

اذا سمحت المحكمة بتقديم بينات اضافية فعليها أن تسمع البينة بنفسها .

المادة ( )187

يجوز لمحكمة االستةناف عند اعطداا حكمهدا أن تسدتند ألسدباب خدالف األسدباب التدي اسدتندت اليهدا
المحكمة البداةية في قرارها اذا كانت تلك األسباب مدعمة بالبينة المدرجة في الضبط.

المادة ( )188

اذ ظهر لمحكمة االستةناف أن الةحة االستةناف قدمت ضمن المدة القانونية وأنها مستوفية لليدروط
المطلوبة:-

 1تؤيد الحكم المستأنف اذا ظهر لها أنده موافدق لألصدول والقدانون مدع سدرد األسدباب التدي اسدتنداليها في رد أسباب االستةناف واالعتراضات بكل وضوح وتفصيل.

 2واذا ظهددر لهددا ان فددي االجددرااات والمعددامالت التددي قامددت بهددا المحكمددة المسددتأنف منهددا بعددضالنواقص في اليكل أو في الموضوع أو أن في القرارات التدي أصددرتها مخالفدة لألصدول والقدانون
تتدارك ما ذكر باالصالح فاذا ظهر لها بعد ذلك أنه ال تأثير لتلك االجرااات واألخطداا علدى الحكدم
المستأنف من حي النتيجة وأنه في حد ذاته موافق للقانون أصدرت القرار بتأييده .

 3واذا كانت تلك االجرااات واألخطاا التي تداركتها بالصالح مما يغير نتيجة الحكم أو أن الحكدمفي حد ذاته مخالفا للقانون فسخت الحكدم المسدتأنف كلده أو بعضده وحكمدت بأسدا الددعوو بقدرار
واحد.

 4علددى محكمددة االسددتةناف عنددد اصدددار الحكددم النهدداةي أن تعددالل أسددباب االسددتةناف بكددل وضددوحوتفصيل .

 5فسددخ الحكددم المسددتأنف القاضددي بددرد الدددعوو لعدددم االختصدداصو أو لكددون القضددية مقضدديةو أولمرور الزمنو أو لعدم الخصومةو أو ألي سبب يكلي يوجب على محكمة االستةناف أن تقرر اعادة
الدعوو الى محكمة الدرجة األولى للنظر في الموضوع .

نص المادة مكرر
إذا كان حكدم االسدتةناف مؤيددا للحكدم المسدتأنف وفدق أحكدام الفقدرة ( )1مدن المدادة ( )188مدن هدذا
القانون ففي هذه الحالة يراعى ما يلي -1 -:بعد صدور حكم االستةنافو يحق للمستأنف عليه تقديم
طلددب إلددى المحكمددة التددي أصدددرته إللقدداا الحجددز االحتيدداطي علددى أمددوال المسددتأنف بحدددود المبلددغ
المحكوم به دونما حاجة لتقديم كفالة لضمان العطل والضرري  -2إذا كان الحكم المسدتأنف صدادرا
في دعوو تدم نظرهدا بصدفة االسدتعجال وفدق أحكدام المدادة ( )60مدن هدذا القدانونو فيجدوز لمحكمدة
االستةناف بناا على طلب المستأنف عليه أن تقضي عند تأييدها للحكم المستأنف بنفاذه المعجل .
المادة ( )189

تحكم المحكمة في الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المترتبة على الدعوو من حين اقامتهدا فدي
محكمة الدرجة األولى الى حين الحكم بها استةنافا.

المادة ( )190

تسري على االستةناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة األولى سواا فيما يتعلدق بداالجرااات أو
باألحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك .

المادة ( )191

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:

 1.يقبل الطعن امام محكمة التمييز في االحكدام الصدادرة عدن محداكم االسدتةناف فدي الددعاوو التدي
تزيد قيمتها على عيرة االف ديندار وذلدك خدالل ثالثدين يومدا مدن اليدوم التدالي لتداريخ صددورها اذا
كانت وجاهية أو وجاهية اعتبارية ومدن اليدوم التدالي لتداريخ تبليغهدا اذا كاندت قدد صددرت تددقيقا او
بمثابة الوجاهي.

 2.اما االحكام االستةنافية االخرو فال تقبل الطعن بالتمييز اال باذن من رةي
يفوضه.

محكمة التمييز او من

3.على ط الب االذن بالتمييز ان يقدم الطلب خالل عيرة ايام من اليوم التالي لتاريخ صددور الحكدم
اذا كان وجاهيا أو وجاهيا اعتباريا واال فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه.

 4.على طالب االذن بالتمييز ان يبين فدي طلبده بالتفصديل النقطدة القانونيدة المسدتحدثة او التدي علدى
جانب من التعقيد القانوني وذلك تحت طاةلة رد الطلب يكال.

 5.اذا صدر القرار باالذن وجب على مقدم الطلب ان يقدم الةحة الطعن خالل عيرة ايام مدن اليدوم
التالي لتاريخ تبليغده قدرار االذن أو خدالل ثالثدين يومدا مدن اليدوم التدالي لتداريخ صددور قدرار اإلذن
أيهما أسبق ويبقى االذن قاةما حتى صدور الحكم النهاةي في الدعوو.

المادة ( )192

تقدم الةحة التمييز الى محكمة االستةناف التي اصدرت الحكم لترفعه مع اوراق الدعوو الى محكمة
التمييز بعد اجراا التبليغات.

المادة ( )193

تقدم الةحة التمييز مطبوعة وتتضمن التفاصيل التالية:

1-اسم المميز ووكيله وعنوانه للتبليغ.

2-اسم المميز ضده ووكيله وعنوانه للتبليغ .

3-اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوو التي صدر فيها.

4تاريخ تبليغ الحكم المميز الى المميز" بكسر الياا " اذا لم يكن الحكم وجاهيا أو وجاهيا اعتباريا.

5اسباب الطعن بالتمييز واضحة خالية من الجدل و وفي بنود مستقلة مرقمة وعلى المميز ان يبينطلباته وله ان يرفق بالةحة التمييز مذكرة توضيحية حول اسباب الطعن.

المادة ( )194

ترفق الةحة التمييز بنسخ اضافية تكفي لتبليغ المميز ضدهم .

المادة ( )195

 1-يبلغ المميز ضده نسخة من الةحة التمييز مرفقة بصورة الحكم المميز.

 2للمميز ضده ان يقدم الةحة جوابية خالل عيرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه الةحدة التمييدزوله ان يرفق بها مذكرة توضيحية مطبوعة.

المادة ( )196

1-يرد كل تمييز لم يقدم خالل ميعاد التمييز أو لم يكن الرسم مدفوعا عنه .

 2يجوز لمحكمة التمييز عند النظدر فدي التمييدز أن تسدمح للمميدز باكمدال الرسدم اذا ظهدر أنده كدانناقصا ويرد التمييز في حالة تخلف المميدز عدن دفدع بداقي الرسدم المسدتحق خدالل المددة التدي تعينهدا
المحكمة .

المادة ( )197

 1تنظر محكمدة التمييدز فدي محضدر الددعوو واللدواةح التدي قددمها الفرقداا وسداةر أوراق الددعووتدقيقا اال اذا قررت من تلقاا نفسها أو بناا على طلب أحد الفرقاا النظر فيهدا مرافعدة ووافقدت علدى
ذلك.

2-اذا قررت المحكمة النظر في الدعوو مرافعة تعين يوما للمحاكمة وتدعو الفرقاا للحضور فيه.

3أ -في اليوم المعين تباير المحكمة رؤية الدعوو بحضور من حضر من محامي الفرقاا وبعد أنتستمع لمرافعات الحاضر منهم وتستوضح ما ترو ضرورة الستيضاحة تددقق فدي القضدية وتصددر
قرارها.

ب -ال يسددمح ألي مددن الفرقدداا أن يرافددع أمددام محكمددة التمييددز اال بواسددطة محاميدده واذا لددم يحضددر
محددامي أي فريددق فددي الجلسددة تنظددر المحكمددة فددي القضددية علددى ضددوا محضددر المحاكمددة واللددواةح
واألوراق الموجودة وتصدر قرارها .

ج -اذا لم تتمكن المحكمة من فصل القضية في ذات الجلسة تؤجل رؤيتها الدى جلسدة أخدرو وسدواا
أحضر محامو الفرقداا هدذه الجلسدة أو مدا يتلوهدا مدن جلسدات أو تخلفدوا جمديعهم أو بعضدهم تصددر
قرارها اما بتأييد الحكم واما بنقضه وأعادته للمحكمة التي أصدرته .

 4لمحكمة التمييز أن تحكدم فدي الددعوو دون أن تعيددها الدى مصددرها اذا كدان الموضدوع صدالحاللحكم والحكم الذي تصدره بهذه الصورة ال يقبل أي اعتراض او مراجعة أخرو .

المادة ( )198

ال يقبل الطعن في األحكام بالتمييز اال في األحوال التالية:

1-اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .

2-اذا وقع بطالن في الحكم أو بطالن في االجرااات أثر في الحكم .

 3اذا صدددر الحكددم نهاةيددا خالفددا لحكددم آخددر سددبق أن صدددر بددين الخصددوم أنفسددهم دون أن تتغيددرصفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محال وسببا وحاز قوة القضية سواا أدفع بهذا أم لم يدفع .

 4-اذا لم يبن الحكم على أسا

قانوني بحي ال تسمح أسبابه لمحكمة التمييز أن تمار

رقابتها.

5-اذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بييا لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه .

6اذا كان في الحكم واالجرااات المتخذة في الدعوو مخالفدة صدريحة للقدانون أو كدان فدي أصدولالمحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى محكمة التمييز أن تقرر نقضده ولدو لدم يدأت المميدزو
والمميز ضده في لواةحها على ذكر أسباب المخالفة المذكورة .

أمددا اذا كانددت المخالفددة تتعلددق بحقددوق الخصددمين فددال تكددون سددببا للددنقص اال اذا اعتددرض عليهددا فددي
محكمتي البداية واالستةناف وأهمل االعتراض ثم أتى أحد الفريقين على ذكرها في الةحته التمييزية
وكان من يأنها أن تغير وجه الحكم .

المادة ( )199

 1اذا كان الحكم المميدز قدد نقدض لمخالفتده االختصداص تقتصدر المحكمدة علدى الفصدل فدي مسدألةاالختصاصو وعند االقتضاا تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي اليها.

 2إذا نقضت محكمة التمييز الحكم لسبب غير يدكلي أو غيدر متعلدق بالنظدام العدامو فيتعدين الفصدلفي جميع أسباب الطعن الموضوعية المعروضة أمامها.

3إذا وجدت محكمة التمييز أن هناك خطدأ فدي اإلجدرااات أو نقصدا فدي اليدكل أو الموضدوع ممدايمكن تداركهو تحكم بالدعووو وبغير ذلك يتعين عليها إعادتها إلى محكمة االستةناف.

المادة ( )200

اذا نقض الحكم بسبب

1وقوع خطأ في أصول المحاكمة يعتبر النقض يامال لذلك القسم من االجدرااات التدي وقعدت بعددالسبب الذي أوجب النقض .

 2كونه مغايرا للقانون يترتدب علدى المحكمدة التدي أعيدد اليهدا أن تددعوا الفدريقين وتصدحح حكمهدابمواجهتهما .

 3نقص الحكم األخير من الحكمين المتناقضين فال يبقى لزوم لرؤية الدعوو الثانية ولكن اذا نقضالحكمان كالهما يجب اعادة الدعوو الى المحكمة التدي مدن اختصاصدها النظدر فيهدا لتراهدا وتفصدل
فيها من جديد.

المادة ( )201

اذا نقض الحكم المميز وأعيد الى المحكمة التي أصدرته وجب عليها أن تددعوا الفرقداا فدي الددعوو
للمرافعة في يوم تعينه لهذا الغرض بناا على مراجعة أي منهم وتستأنف النظر في الدعوو .

المادة ( )202

في اليوم المعين تتلو المحكمة قرار التمييز المتضمن نقض الحكم وتسمع أقدوال الفرقداا بيدأن قبدول
النقض أو عدم قبوله ثم تقرر قبول النقض أو االصرار على الحكم السابق فداذا قدررت القبدول تسدير
في الدعوو بداا من النقطة المنقوضة وتفصل فيهاو واذا قررت االصرار على حكمها السابق للعلدل
واألسباب التي استندت اليها في الحكم المنقوض واستدعى أحد الطرفين تمييز قرار االصرار يجوز
لمحكمة التمييز أن :

 1تدقق فيه مرة ثانية وتصدر قرارها اما بتأييدد الحكدم أو نقضده فداذا قدررت نقضده لألسدباب التديأوجبت النقض األول تعيد الدعوو الى المحكمة التي أصددرت الحكدم فيهدا وعندةدذ يترتدب عليهدا أن
تمتثل لهذا القرار أو

2-تتولى رؤية الدعوو مرافعة وتفصل فيها.

والحكم الذي يصدر بهذه الصورة ال يقبل أي اعتراض أو مراجعة أخرو .

المادة ( )203

تصدر محكمة التمييز قراراتها باجماع اآلراا أو بأكثريتها ويجب أن تحتوي هذه القرارات على :

1-اسم الفريقين ووكيليهما وعنوانيهما .

2-خالصة وافية للحكم المميز .

3-األسباب التي أوردها الطرفان للطعن في الحكم المميز أو لتأييده .

4القرار الذي أصدرته محكمدة التمييدز بتصدديق الحكدم المميدز أو نقضده والحكدم فدي القضدية مدعبيان النقض أو الحكم أو الرد على أسباب الطعن التي لهدا تدأثير فدي جدوهره سدواا فدي التصدديق أو
النقض.

5-تاريخ صدور القرار .

المادة ( )204

1-ال يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن.

2على الرغم مما ورد في الفقرة ( )1من هذه المادة يجوز لمحكمة التمييز اعادة النظر في قرارهاالصادر في أي قضية اذا تبين لها انها قد ردت الطعن استنادا الي سدبب يدكلي خالفدا لحكدم القدانون
بما في ذلك القرارات الصادرة عن رةي محكمدة التمييدز او مدن يفوضده والمتعلقدة بدرد طلدب مدنح
االذن.

المادة ( )205

اذا رأت احدو هيةات محكمة التمييز أن تخالف مبدأ مقررا في حكم سابق تحيل الدعوو الى الهيةداة
العامة.

المادة ( )206

 1لكل يخص لم يكن خصما وال ممثال وال متدخال في دعوو صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أنيعترض على هذا الحكم اعتراض الغير.

 2يحق للداةنين والمدنيين المتضمانين والداةنين والمدينين بالتزام غيدر قابدل للتجزةدة أن يعترضدوااعتراض الغير على الحكم الصادر على داةن أو مدين آخدر اذا كدان مبنيدا علدى غدش أو حيلدة تمد
حقوقهم بيرط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بجميع طرق االثبات.

 3يحددق للددوار أن يسددتعمل هددذا الحددق اذا مثلدده أحددد الورثددة فددي الدددعوو التددي لمورثدده أو عليددهوصدور الحكم بغش أو حيلة .

المادة ( )207

1-اعتراض الغير على نوعين أصلي وطارئ.

 2يقدم االعتدراض األصدلي الدى المحكمدة التدي أصددرت الحكدم المطعدون فيده بالةحدة دعدوو وفقداالجرااات الدعوو العادية.

 3يقدم االعتراض الطارئ بالةحة أو مذكرة الى المحكمة الناظرة في الدعوو اذا كانت مسداوية أوأعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وكدان الندزاع الدذي صددر فيده الحكدم
داخال في اختصاصها.

 4اذا فقد أحد اليرطين الميار اليهما فدي الفقدرة السدابقة وجدب علدى المعتدرض أن يقددم اعتراضداأصليا .

المادة ( )208

يبقى للغير الحق في االعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم .

المادة ( )209

للمحكمة أن كان االعتراض طارةا أن تفصل بالدعوو األصلية وترجيا الفصل فدي االعتدراض مدا
لم يكن فصل الدعوو األصلية متوقفا على نتيجة حكمها في االعتراض .

المادة ( )210

ال يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خدالف ذلدك
بناا على طلب الطاعن متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم .

المادة ( )211

1-اذا كان الغير محقا في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يم

حقوق هذا الغير .

2-اذا كان الحكم المعترض عليه ال يقبل التجزةة عدلت المحكمة الحكم بكامله.

المادة ( )212

اذا أخفق الغير في اعتراضه الزم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المادة ( )213

يجددوز للخصددوم أن يطلبددوا اعددادة المحاكمددة فددي األحكددام التددي حددازت قددوة القضددية المقضددية باحدددو
الحاالت االتية :

 1-اذا وقع من الخصم غش أو حيلة أثناا رؤية الدعوو كان من يأنه التأثير في الحكم .

2-اذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير األوراق التي بني عليها أو اذا قضي بتزويرها.

3-اذا كان الحكم قد بني على يهادة أو يهادات قضي بعد الحكم بأنها كاذبة.

4اذا حصل طالب االعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوو كان خصمه قدد كتمهداأو حمل الغير على كتمها أو حال دون تقديمها.

5-اذا قضى الحكم بييا لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

6-اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.

7اذا صدر الحكم على يخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثال تمثيال صحيحا في الددعوو وذلدكفيما عدا حالة النيابة االتفاقية.

 8-اذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان.

المادة ( )214

 1ميعاد طلدب اعدادة المحاكمدة ثالثدون يومدا وال يبددأ فدي األحدوال المنصدوص عليهدا فدي الفقدراتاألربع األولى من المادة  213اال من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير او
حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الياهد بأنه كاذب أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.

2-يبدأ الميعاد في الحالتين ( 5و )6من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية.

3يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( )7من اليوم الدذي يلدي تبليدغ الحكدم الدى مدنيمثل المحكوم عليه تمثيال صحيحا.

4يبدا الموعد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (  ) 8من هذه المادة مدن اليدوم التدالي لتداريختبليغ الحكم الثاني.

المادة ( )215

يقدم طلدب اعدادة المحاكمدة الدى المحكمدة التدي أصددرت الحكدم ويجدري فدي ذلدك تبدادل اللدواةح بدين
الفرقاا وفقا ألحكام هذا القانون .

المادة ( )216

 1يقددم طلدب اعدادة المحاكمدة باسدتدعاا الدى المحكمدة التدي أصددرت الحكدم باألوضداع المعتدادةللدعوو .

2-يجب أن ييتمل االستدعاا على بيان الحكم المطعون فيهو وأسباب الطعن واال كان باطال.

 3يجب على الطالب أن يقوم في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة بددفع الرسدوم القانونيدةالمنصوص عليها في نظام رسوم المحاكم .

المادة ( )217

ال يترتب على طلب اعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك .

المادة ( )218

1-ال تعيد المحكمة النظر اال في الطلبات التي تناولها االستدعاا .

 2للخصم أن يطلب اعادة المحاكمة تبعيا ولو انقضى الميعداد بالنسدبة اليده علدى أن ال يتجداوز ذلدكختام المحاكمةيويسقط طلب اعادة المحاكمة التبعي اذا حكم بعدم قبول طلب اعادة المحاكمة األصلي
يكال.

المادة ( )219

تفصل المحكمة أوال في جواز قبول طلب اعادة المحاكمة يكال ثم تنظر في الموضوع.

المادة ( )220

اذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمه بغرامة مقدارها ماةة وخمسون دينارا والرسوم والمصاريف.

المادة ( )221

الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق .

المادة ( )222

ال يجوز طلب اعادة المحاكمة بيأن الحكم الذي يصددر بدرفض طلدب اعدادة المحاكمدة أو الحكدم فدي
موضوعه.

نص المادة مكرر
المددادة ( ) 222مكددررة ـددـ إذا فقدددت أي مددن أوراق الدددعوو أو المسددتندات المقدمددة فيهددا ألي سددبب
كانو ففي هذه الحالة يراعى مدا يلدي -1 -:إذا وجددت عنهدا نسدخة مصددقة عنهدا بصدورة رسدميةو
فتعتبر هذه الصورة بمثابة األصلي  -2إذا لم توجد أي نسخة مصدقة عنها بصورة رسميةو فتعتبر

النسخة الورقية المطابقة للنسخة اإللكترونية المحفوظة في قاعدة البيانات المعتمدة لدو وزارة العدل
والمؤير عليها لهذه الغاية من قبل رةي ديوان المحكمة بمثابة األصدل مدا لدم يثبدت عددم صدحة أي
من هاتين النسختين .
المادة ( )223

تستمر محاكم البداية ومحاكم االستةناف بالنظر في جميع الدعاوو والطعون المقامة لديها قبل تاريخ
نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

المادة ( )224

يلغى قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم ( )42لسنة  1952وتعديالته.

المادة ( )225

رةي

الوزراا والوزراا مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

