
 اختصاصات احملاكم يف نظام املرافعات الشرعية

 أوال : احملكمة العليا 
 ادلادة االختصاص العنوان

حتال الدعوى إىل  -إجياباً أو سلباً - ادلكاينعلى االختصاص  وعند التنازع ادلكاين التنازع يف االختصاص
 .للفصل يف ذلك احملكمة العليا
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مىت يرفع ملف الدعوى للمحكمة 
العليا حال التنازع يف االختصاص 

 ادلكاين

إذا رأت الدائرة عدم مشول الدعوى لنطاقها ادلكاين وأهنا من اختصاص 
احملكمة ادلختصة، فإن عادت إليها ومل تقتنع حمكمة أخرى فتبعثها بكتاب إىل 
، وما تقرره  للفصل يف ذلك احملكمة العليافًتفع ملف القضية بكتاب إىل 

 يكون ملزًما.

44/2 

الدعوى وال  تشطبفومل يتقدم بعذر تقبلو احملكمة  كذلك غاب ادلدعي إن شطب الدعوى للمرة الثانية
 .احملكمة العليامن تسمع بعد ذلك إال بقرار 

55 

 مىت يتم الرفع للمحكمة العليا حال
 الشطب

بنوواع علووى بعوود الشووطب للموورة الثانيووة ومووا بعوودىا  للحكمةةة العليةةايكووون الرفووع 
 وللمحكمةة العليةةاطلوب مون ادلوودعي، بكتواب مرفوو بووو  وورة ةوب  القضووية، 

 إذا قررت مساع الدعوى أن حتدد أجًًل ال تسمع الدعوى قبلو.

55/5 

إذا رأت الدائرة عدم اختصا ها النوعي بنظر القضية وأهنا من اختصاص  التنازع يف االختصاص النوعي
سواع يف احملكمة نفسها أم يف –دائرة أخرى ذات اختصاص نوعي آخر 

–فتحكم بعدم االختصاص، فإذا اكتسب احلكم القطعية  -حمكمة أخرى
فتحيلها  -مبضي ادلدة دون تقدمي اعًتاض أو تأييده من حمكمة االستئناف

إىل احملكمة أو الدائرة ادلختصة، وإذا رأت األخَتة عدم اختصا ها فتحكم 
للفصل فيو وما تقرره  للمحكمة العلياك، وبعد اكتساب القطعية يرفع بذل

 يكون ملزما.

78/1 

الفصل يف التدافع بُت دائرتُت يف 
 احملكمة العليا

إذا حصل التدافع يف االختصاص بُت دائرتُت يف حمكمة االستئناف أو يف 
وما يقرره يكون  -حبسب األحوال–فيفصل فيو رئيس احملكمة  احملكمة العليا

 ًما.ملز 

78/1 

التدافع بُت حمكمة وكتابة الفصل يف 
 عدل

 احملكمة العلياإذا كان التدافع بُت احملكمة وكتابة العدل، فًتفع األوراق إىل 
 للفصل فيو وما تقرره يكون ملزًما.

78/1 

نقض حكم القاةي إذا كان دمنوعا 
 من النظر

)الرابعة دة يقع باطًلً عمل القاةي أو قضاؤه يف األحوال ادلتقدمة يف ادلا
، وإذا وقع ىذا البطًلن يف ولو مت باتفاق اخلصوم من ىذا النظاموالتسعُت( 
كم وإعادة احل نقض احملكمة العليامن للخصم أن يطلب جاز حكم مؤيد 

 .دائرة أخرىأمام  الدعوىنظر 
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الدرجة حمكمة نقض حكم قاةي 
إذا كان دمنوعا من النظر وكان  األوىل

 دا من احملكمة العليااحلكم مؤي

إذا كان احلكم مؤيًدا من حمكمة االستئناف أو من احملكمة العليا، فللخصم 
 من احملكمة العليا.طلب نقض احلكم  -يف أي وقت–

95/1 

احلكم الصادر من حمكمة  نقض
منها إذا كان أو ادلؤيد االستئناف 

 سبب ادلنع أحد قضاة االستئناف

إذا كان احلكم  ادرًا من حمكموة االسوتئناف أو مؤيوًدا منهوا وكوان سوبب ادلنوع 
طلةةةب ناةةة  ا كةةةم مةةةن احملكمةةةة يف أحووود قضوووالا، فللخصوووم يف أي وقوووت 

ويف حال نقضت احلكم فيعاد نظر الدعوى يف حمكمة االستئناف لدى  العليا
 دائرة أخرى.

95/2 



نقض احلكم الصادر من احملكمة 
العليا أو ادلؤيد منها إذا كان سبب 

 ادلنع أحد قضاة العليا

أو مؤيودا منهووا وكوان سووبب ادلنووع يف  احملكمةة العليةةاكوان احلكووم  وادرًا موون إذا  
أحوود قضووالا، فللخصووم يف أي وقووت طلووب نقووض احلكووم موون احملكمووة العليووا، 
يكون نظر طلب النقض لدى دائرة أخرى غَت الدائرة اليت قام هبا سبب ادلنع، 

 ويف حال نقضت احلكم فتتوىل النظر يف موةوع االعًتاض.

95/3 

طلب رد القاةي يف احملكمة الفصل 
 العليا

إذا كووان ادلطلوووب رده رئوويس حمكمووة الدرجووة األوىل فيفصوول فيووو رئوويس حمكمووة 
االسووتئناف ادلختصووة، أمووا إذا كووان ادلطلوووب رده ىووو رئوويس حمكمووة االسووتئناف 

 رئيس احملكمة العليا.احملكمة العليا، فيفصل فيو أو أحد قضاة 
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يف تعيووُت احلكووم دلخالفتوو االختصوواص فيعود قرارىووا  احملكمةةة العليةاإذا نقضوت  الفصل يف االختصاص
احملكمة ادلختصة ملزًما، وإذا كان النقض  ادرًا من حمكمة االستئناف فَتاعى 

 ما ورد يف الئحة ادلادة الثامنة والسبعُت من ىذا النظام.

181/2 

علووى األحكووام  أمةةام احملكمةةة العليةةاللمحكوووم عليووو االعووًتاض بطلووب الوونقض  نقض األحكام
موىت كوان حمول االعووًتاض والقورارات الويت تصودرىا أو تؤيودىا حمواكم االسوتئناف 

 على احلكم ما يلي:
خمالفوووة أحكوووام الشوووريعة ااسوووًلمية وموووا يصووودره و  األمووور مووون أنظموووة ال  -1

 تتعارض معها.
 دور احلكم من حمكمة غَت مشّكلة تشوكيًل سوليما طبًقوا دلوا نوه عليوو  -2

 نظاما.
  دور احلكم من حمكمة أو دائرة غَت خمتصة. -3
 عة أو و فها و ًفا غَت سليم.اخلطأ يف تكييف الواق -4
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الشوووووروط الشوووووكلية يف االعوووووًتاض، ادلتعلقوووووة بالبيانوووووات  احملكمةةةةةة العليةةةةةاتنظووووور  النظر يف طلب النقض
( موون ادلووادة )اخلامسووة والتسووعُت بعوود ادلائووة( موون 1ادلنصوووص عليهووا يف الفقوورة )

وجيب أن تشتمل مذكرة االعًتاض على البيانوات ادلتعلقوة ) - وىي ىذا النظام
ورقمووووو، بأمسوووواع اخلصوووووم، وعنوووووان كوووول موووونهم، وبيووووان احلكووووم ادلعووووًتض عليووووو، 
عو، وتاريخ وتارخيو، واألسباب اليت بٍت عليو االعًتاض، وطلبات ادلعًتض وتوقي

، وما إذا كان  ادرًا دمن لو حو طلوب الونقض،    -إيداع مذكرة االعًتاض( 
بوول مون تقرر قبول االعًتاض أو عدم قبولو شكًًل، فإذا كان االعًتاض غَت مق

 حيث الشكل، فتصدر قرارًا مستقًًل بذلك.
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االعوووًتاض شووووكًًل، فتفصوووول يف موةوووووع االعووووًتاض  احملكمةةةةة العليةةةةاإذا قبلوووت  تأييد األحكام أو نقضها
اسووتناًدا إىل موووا يف ادللووف مووون األوراق، دون أن تتنووواول وقووائع القضوووية، فوووإن مل 

يهوا االعوًتاض أيودت احلكوم، وإال نقضوت احلكوم  تقتنع باألسباب الويت بوٍت عل
مووع ذكوور ادلسووتند، وتعيوود القضووية إىل احملكمووة  -حبسووب احلووال–كلووو أو بعضووو 

الوويت أ وودرت احلكووم لووتحكم فيهووا موون جديوود موون غووَت موون نظرىووا، فووإن كووان 
وجووب عليهووا أن  -وكووان ادلوةوووع حبالتوو  وواحلًا للحكوم–الونقض للموورة الثانيوة 

 ون حكمها هنائًيا.حتكم يف ادلوةوع، ويك
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إن كان  النظر يف التماس إعادة النظر
 مؤيدا من احملكمة العليا

أو مووون حمكموووة االسوووتئناف فًتفوووع  احملكمةةةة العليةةةاوإن كوووان احلكوووم مؤيوووًدا مووون 
احملكمووة الوويت أ وودرت احلكوووم  ووحيفة التموواس إعوووادة النظوور إىل احملكمووة الووويت 

أن تعود  -حبسوب األحووال–أيدت احلكم للنظر يف االلتمواس، وعلوى احملكموة 
، فوإن قبلتوو فتنظور يف الودعوى احملكموة الويت م قبولووبقبول االلتماس أو عودقرارا 

242 



أ وووووودرت احلكوووووووم، وعليهووووووا إبوووووووًل  أطووووووراف الووووووودعوى بووووووذلك، وإن مل تقبلوووووووو 
فللملتمس االعًتاض على عدم القبوول وفًقوا لرجوراعات ادلقوررة لًلعوًتاض، موا 

 .احملكمة العليامل يكن القرار  ادرًا من 
بنواع علوى – العليةااحملكمةة األحكام اليت تصدر يف موةوع الدعوى  مون غوَت  أحكام احملكمة العليا هنائية

جيوووووز االعووووًتاض عليهووووا بطلووووب اسووووتئنافها أو بطلووووب  -التموووواس إعووووادة النظوووور
 نقضها حبسب األحوال.
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ظهوور لوودائرة يف قضووية أو طلووب معووروض أمامهووا مووا يسووتوجب إعووادة النظوور  إذا نقض  كوك دتلك العقار
يف  ووك دتلووك عقووار لوجووود خطووأ يف ااجووراعات الووواردة فيووو يتعووذر تصووحيحو 

لتقووورر موووا توووراه  احملكمةةةة العليةةةاأو تكميلوووو وقووود يعوووود عليوووو بوووالنقض فًتفعوووو إىل 
 بشأنو، وذلك كصدور الصك من غَت خمته.

227/2 

 كوك االستحكام الصادرة على 
 عقار خارج والية احملكمة

 كوك االستحكام الصادرة على عقار خارج واليوة احملكموة ادلكانيوة ترفوع إىل 
 احملكمة العليا.

228/4 

 ووكوك االسووتحكام الوويت فقوود ةووبطها وسووهللها أو لوويس ذلووا ةووب  وال سووهلل  اليت فقد ةبطها  كوك االستحكام
 احملكمة العليا.ترفع إىل 

228/7 

 كوك االستحكام حال فقد الضب  
 والسهلل

ذلوووا ةوووب  أو   وووور  وووكوك االسوووتحكام الووويت فقووود ةوووبطها وسوووهللها أو لووويس
احملكمةةة سووهلل تعوورض  ووورة الصووك مووع  ووورة ةووبطو أو  ووورة سووهللو علووى 

 العليا.

228/9 

إذا تعذر مقابلة الصك على سهللو 
 لتلف السهلل

إذا تعذر مقابلوة الصوك علوى سوهللو وذلوك لتلوف السوهلل فَتفوع أ ول الصوك 
 احملكمة العليا.مع  ورة ةبطو إىل 

228/14 

 كوك االستحكام اليت ذلا ةب  
 وليس ذلا سهلل أو العكس

 كوك االستحكام اليت ذلا ةب  وال سهلل ذلوا، أو ذلوا سوهلل وال ةوب  ذلوا، 
 احملكمة العليا.ع  ورة من الضب  أو السهلل مع الصك إىل يتم رف

228/11 

إذا مل يعثر على ملف طلب 
 االستحكام

إذا ورد للوودائرة طلووب إكمووال أو تعووديل  ووك اسووتحكام لووو ةووب  وسووهلل ومل 
يعثر على ملف طلب االستحكام أو بعضو، وظهر للدائرة ما يوجوب التحقوو 

 .احملكمة العليافعليها رفعو إىل 

228/12 

 وإن، مووٌت وبوواقي ادلشوواعر وأبنيتهوواألراةووي اسووتحكام   ووكوكال جيوووز إخووراج   كوك ادلشاعر
وأبوورز  -سووواع يف أ وول العقووار أو منفعتووو-حصوولت مرافعووة يف شوويع موون ذلووك 

فعلى احملكمة رفع  ورة ةب  ادلرافعة موع ادلسوتند ادلو ز  ،أحد الطرفُت مستنداً 
 بو ادلرافعة انتهت ك مبا  إ دار من غَت احملكمة العلياإىل 
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كوووول  ووووك يعوووورض علووووى احملوووواكم أو كتابووووات العوووودل يتضوووومن دتلًكووووا يف أحوووود   كوك ادلشاعر
 .العليااحملكمة ادلشاعر فًل بد من عرةو على 

235/2 

إذا تقوودم أحوود إىل احملكمووة أو كتابووة العوودل بطلووب  ووورة  ووك عقووار يقووع يف   كوك ادلشاعر
 .احملكمة العلياأحد ادلشاعر، فتستخرج  ورة من سهللو مصدقة وترفع إىل 

235/4 

 ثانيا : حمكمة االستئناف 
إذا  وودر حكووم غيووايب علووى موون مل يعوورف لووو مكووان إقامووة عووام أو خمتووار فَتفووع  احلكم الغيايب

 مباشرة لتدقيقو دون تبليغ احملكوم عليو بو. حمكمة االستئنافاحلكم إىل 
57/8 

حمكمةةة إذا تعووذر تبليووغ احملكوووم عليووو غيابيًووا بوواحلكم فًتفووع احملكمووة احلكووم إىل  إذا تعذر تبليغ احملكوم عليو غيابيا
( موون ادلووادة اخلامسووة والثمووانُت بعوود ادلائووة موون ىووذا 4وفًقووا للفقوورة ) االسةةتئناف

 نظام.ال

64/3 



الفصل يف االختصاص بُت الدوائر إن 
 كانت دماثلة يف االختصاص

إذا رأت الدائرة عدم اختصا ها بنظر القضية وأهنا من اختصاص دائرة أخرى 
يف احملكمووة نفسووها ودماثلووة ذلووا يف االختصوواص النوووعي، فعلووى موون أحيلووت إليووو 

ن عووادت إليهووا ثانيًووا ومل تقتنووع أواًل أن يبعثهووا بكتوواب إىل الوودائرة ادلختصووة، فووإ
للفصوول يف  حمكمةةة االسةةتئنافحكموت بعوودم اختصا ووها، ورفعتووو وجوبًوا إىل 

 ذلك وما تقرره يكون ملزًما.

78/1 

أو يف  حمكمةةةة االسةةةتئنافإذا حصووول التووودافع يف االختصووواص بوووُت دائووورتُت يف  االستئنافدوائر التدافع بُت 
وموا يقورره يكوون  -حبسوب األحووال–احملكمة العليا فيفصل فيو رئيس احملكموة 

 ًما.ملز 

78/1 

إذا  در احلكم من قاض دمنوع من 
وكان احلكم غَت مؤيد من  النظر

 حمكمة االستئناف

طلوووب  -يف أي وقوووت–إذا مل يكووون مؤيوووًدا مووون حمكموووة االسوووتئناف فللخصوووم 
 .حمكمة االستئنافإلغاع احلكم من 

95/1 

إذا  در احلكم من قاض دمنوع من 
النظر وكان احلكم  ادرا من 
 االستئناف أو مؤيدا منها

أو مؤيًدا منهوا وكوان سوبب ادلنوع  حمكمة االستئنافإذا كان احلكم  ادرًا من 
يف أحد قضالا، فللخصم يف أي وقت طلب نقوض احلكوم مون احملكموة العليوا 

لدى دائورة  حمكمة االستئنافويف حال نقضت احلكم فيعاد نظر الدعوى يف 
 أخرى.

95/2 

االعوووًتاض  بطووورق إفهوووام اخلصووووم -بعووود النطوووو بووواحلكم-جيوووب علوووى احملكموووة  ما جيب رفعو حملكمة االستئناف
ودمثلوي كموا جيوب عليهوا إفهوام األوليواع و األو وياع والنظوار   ،ومواعيدىاادلقررة 

مون ينوبوون عنوو أو احلكم يف غوَت  وا   إن  در–وحنوىم األجهزة احلكومية 
حمكمةة سًتفع القضوية إىل  االستئناف وأهنابأن احلكم واجب  -بأقل دما طلبوا
 .االستئناف

165 

إذا مل يكووون حووواكم القضوووية علوووى رأس العمووول وحصووول يف حكموووو غمووووض أو  تفسَت األحكام
 لتقرير ما يلزم بشأنو. حملكمة االستئنافلبس فَتفع 
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إجووراعات  يكووون تبليووغ ورثووة ادلعووًتض أو موون ديثوول موون قووام بووو العووارض حسووب تعذر تبليغ ورثة ادلعًتض
حملكمةةةةةة التبليوووووغ ادلوووووذكورة يف ىوووووذا النظوووووام، فوووووإذا تعوووووذر التبليوووووغ فَتفوووووع احلكوووووم 

 لتدقيقو. االستئناف
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حمكمةةةةة حيوووودد االووووس األعلووووى للقضوووواع األحكووووام الوووويت يكتفووووى بتوووودقيقها موووون  تدقيو األحكام
 االستئناف.

185 

خوًلل ادلودة ادلقوررة نظاموا –للمحكوم عليو حبكوم قابول لًلسوتئناف أن يطلوب  تدقيو األحكام
دون الًتافووووع  حمكمةةةةة االسةةةةتئنافاالكتفوووواع بطلووووب التوووودقيو موووون  -لًلعووووًتاض

أمامهووووا، مووووا مل يطلووووب الطوووورف ا خوووور االسووووتئناف، ويف  يووووع األحوووووال جيوووووز 
 حملكمة االستئناف نظر الدعوى مرافعة إذا رأت ذلك.

185 

أو دمثوول جهووة حكوميووة  و و ووياً، أو وليوواً،، أنوواظر وقووف إذا كووان احملكوووم عليووو تدقيو األحكام
تئناف أو التودقيو ومل يقودم موذكرة ومل يطلوب االسوتئناف أو طلوب االسو، وحنوه

وتعوذر تبليغوو ، أو كوان احملكووم عليوو غائبواً االعًتاض خًلل ادلودة ادلقوررة نظاًموا
لتدقيقووو مهمووا   االسةةتئنافحمكمةةة فعلووى احملكمووة أن ترفووع احلكووم إىل بوواحلكم 

 كان موةوع احلكم

185 

إال بعوود تقوودمي  حمكمةةة االسةةتئنافال ترفووع حمكمووة الدرجووة األوىل القضووية إىل  رفع ادلعاملة حملكمة االستئناف
 ادلعًتض دلذكرة اعًتاةو وانتهاع مدة االعًتاض.

187/1 



جلسوة للنظور يف طلوب االسوتئناف أو طلوب التودقيو  حمكمة االسةتئنافحتدد  االستئناف مرافعة
 .إذا رأت النظر فيو مرافعة

194 

ما تستند إليو حمكمة االستئناف حال 
 نظر الدعوى

يف طلب االستئناف أو طلب التدقيو استناًدا إىل موا  حمكمة االستئنافتنظر 
يف ادللوووف مووون األوراق وموووا يقدموووو اخلصووووم إليهوووا مووون دفووووع أو بينوووات جديووودة 
لتأييد أسباب اعًتاةهم ادلقدم يف ادلذكرة، وحتكم بعد مساع أقووال اخلصووم يف 

بتأييد احلكوم  -النظر فيو مرافعةإذا رأت –طلب االستئناف أو طلب التدقيو 
 أو نقضو كلًيا أو جزئًيا وحتكم فيما نقض

194 

أن منطوق احلكم يف القضايا اليت يتم تودقيقها  حمكمة االستئنافوجدت  إذا ونقضها تأييد األحكام
دون مرافعة موافًقا من حيث نتيهلتو أل ولو الشرعية، أيدتو مع التوجيو مبا قد 
يكون ذلا من ملحوظات ال تقتضي نقض احلكم، وإذا نقضت احلكم كلًيا أو 

 .جزئًيا، فعليها أن حتكم فيما نقض بعد مساع أقوال اخلصوم

191 

بإلغاع حكم حمكمة الدرجة األوىل الصادر  حمكمة االستئنافإذا حكمت  إلغاع أحكام حماكم الدرجة األوىل
بعدم االختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليو منع السَت يف الدعوى، 

عليها أن تعيد القضية إىل احملكمة اليت أ درت احلكم للنظر يف وجب 
 موةوعها.

192 

، بصحيفة تودع لدى احملكمة اليت أ درت احلكميرفع االلتماس بإعادة النظر  النظر يف التماس إعادة النظر
ورقموو  إعادة النظر فيوو وجيب أن تشتمل الصوحيفة على بيان احلكم ادللوتمس 

ها يف وتقيوود إدارة احملكمووة الصووحيفة يف يوووم إيووداع، وأسووباب االلتموواسوتارخيووو 
السووووهلل اخلوووواص بووووذلك، وإن كووووان احلكووووم مؤيووووًدا موووون احملكمووووة العليووووا أو موووون 

فًتفع احملكمة الويت أ ودرت احلكوم  وحيفة التمواس إعوادة  حمكمة االستئناف
–النظووور إىل احملكموووة الووويت أيووودت احلكوووم للنظووور يف االلتمووواس، وعلوووى احملكموووة 

، فوووإن قبلتووووو م قبولووووبقبووووول االلتمووواس أو عووودأن تعووود قووورارا  -حبسوووب األحووووال
فتنظووووور يف الووووودعوى احملكموووووة الووووويت أ ووووودرت احلكوووووم، وعليهوووووا إبوووووًل  أطوووووراف 
الووودعوى بوووذلك، وإن مل تقبلوووو فللملوووتمس االعوووًتاض علوووى عووودم القبوووول وفًقوووا 

 .لرجراعات ادلقررة لًلعًتاض، ما مل يكن القرار  ادرًا من احملكمة العليا

242 

تدقيو أذونات األولياع والنظار 
 واألو ياع

 يع األحكام الصادرة يف األذونات يف تصورفات األوليواع واألو وياع والنظوار، 
باسوتثناع الورىن واالقوًتاض وتوثيوو عقوود  حمكمة االستئنافواجبة التدقيو من 

الشووووركات أو زيووووادة رأس ماذلووووا وشووووراع عقووووارات للقا وووور، مووووا مل يقوووورر االووووس 
 خًلف ذلكاألعلى للقضاع 

225 

ت القصر وحنوىم حال تدقيو عقارا
 َت ادلصلحة العامةنزعها لغ

ملكيتووو لصووا  عقووار الوقووف أو الو ووية أو القا وور أو الغائووب الووذي يووراد نووزع 
الشركات األىلية ال يعت  للمصولحة العاموة، فوًل يبواع إال بعود  ودور إذن مون 

حمكمةةة احملكمووة ادلختصووة بعوود التحقووو موون الغبطووة وادلصوولحة يف البيووع وتأييوود 
ذلك، ويف حال عدم حتقو الغبطوة وادلصولحة يف ادلبلوغ دلقودر تقووم  االستئناف

وقف أو الو ية أو القا ور أو الغائوب احملكمة بإدخال الشركة لزيادة نصيب ال
 مبا حيقو الغبطة وادلصلحة، فإن رفضت ذلك فتقرر احملكمة ما تراه.
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 تبعوث منودوبًا إذا تبلغت اجلهة ادلعًتةة بوعد اجللسوة للنظور يف االعوًتاض، ومل تدقيو حهلج االستحكام
إكمووال مووا  -بعوود التحقووو موون التبليووغ–عنهووا يف الوقووت احملوودد فعلووى احملكمووة 

حملكمةة يلزم حنو طلب االستحكام، ويف حال إ دار  ك االسوتحكام فَتفوع 
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 لتدقيقو. االستئناف
بادلعارةة أو عدمها يف ادلدة احملددة يف ىذه ادلادة إذا مل جتب إحدى اجلهات  تدقيو حهلج االستحكام

مع التحقو من تبلغها، فعلى الودائرة إكموال إجوراع االسوتحكام ورفوع موا تقورره 
 لتدقيقو. حمكمة االستئنافإىل 
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أحووود اخلصووووم مبوووذكرة إذا وقعوووت خصوووومة يف عقوووار داخووول ادلشووواعر ومل يتقووودم  اخلصومة يف عقار يف ادلشاعر
 لتدقيقو. حملكمة االستئنافاعًتاض فيهلب رفع احلكم 
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 ثالثا : احملكمة العامة
االختصاص يف التبليغ خلارج نطاق 

 احملكمة
إذا كان مكان التبليغ داخل ادلملكة وخارج نطاق اختصاص احملكمة، فيكوون 

 يف بلد ادلوجو إليو التبليغ. احملكمة العامةتصاص التبليغ من اخ
24/1 

ماختته بو احملكمة العامة على وجو 
 اخلصوص

وما يف  بنظر  يع الدعاوى والقضايا وااثباتات ااهنائية ختتص احملاكم العامة
حكمهووووا اخلارجووووة عوووون اختصوووواص احملوووواكم األخوووورى وكتابووووات العوووودل وديوووووان 

 ادلظامل، وذلا بوجو خاص النظر يف ا يت:
الووودعاوى ادلتعلقوووة بالعقوووار، مووون ادلنازعوووة يف ادللكيوووة، أو حوووو متصووول بوووو، أو -أ

دعوى الضورر مون العقوار نفسوو أو مون ادلنتفعوُت بوو، أو دعووى أقيوام ادلنوافع أو 
أو دفوووع األجووورة أو ادلسووواوة فيوووو، أو دعووووى منوووع التعووورض حليازتوووو أو ااخوووًلع 

 اسًتداده، وحنو ذلك، ما مل ينه النظام على خًلف ذلك.
 إ دار  كوك االستحكام مبلكية العقار أو وقفيتو.-ب
الدعاوى الناشئة عن حوادث السَت وعون ادلخالفوات ادلنصووص عليهوا يف  -ج

 نظام ادلرور والئحتو التنفيذية.

31 

نظام ادلرور والئحتو التنفيذيوة يف نظور الودعاوى الوواردة يف  احملاكم العامة تطبو دعاوى ادلرور
الفقووورة )ج( مووون ىوووذه ادلوووادة، وذلوووك مبوووا ال يتعوووارض موووع أحكوووام ىوووذا النظوووام 

 والئحتو.
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يف احملافظوووووة أو ادلركوووووز اللوووووذين لووووويس فيهموووووا حمكموووووة  احملكمةةةةةة العامةةةةةةختووووووته  يف حال عدم وجود حمكمة خمتصة
وااثباتووات النهائيوة ومووا يف حكمهووا الودعاوى والقضووايا  متخصصوة بنظوور  يووع
وذلووووك مووووا مل يقوووورر االووووس  تلووووك احملكمووووة ادلتخصصووووةالداخلووووة يف اختصوووواص 

 .األعلى للقضاع خًلف ذلك

32 

جيوز دلن بيده ورقة عادية أن خيا م من تتضمن ىذه الورقة حقاً عليو ليقر هبا  خما مة من بيده ورقة عادية
ولو كان االلتزام الوارد فيهوا غوَت مسوتحو األداع وقوت االختصوام ويكوون ذلوك 

أقر ، فإذا حضور ادلودعى عليوو فولرفع الدعوى ادلعتادة رجراعاتل بصحيفة وفقا
حملكموووووة بتحقيقهوووووا وفقووووواً ، وإن أنكووووور فتوووووأمر افعلوووووى احملكموووووة أن تثبوووووت إقوووووراره

 .السالف ذكرىالرجراعات 
بنظوووور الوووودعوى ادلووووذكورة يف ىووووذه ادلووووادة مهمووووا كوووووان  احملكمةةةةة العامةةةةةختووووته 

 مضمون الورقة.
 

148 
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جيوووز دلوون خيشووى االحتهلوواج عليووو بورقووة مووزورة أن خيا ووم موون بيووده ىووذه الورقووة  من خيشى االحتهلاج عليو بورقة
وفًقووووا  ةبصووووحيفويكووووون ذلووووك ، وموووون يسووووتفيد منهووووا لسووووماع احلكووووم بتزويرىووووا

وتراعوووي احملكموووة يف حتقيوووو ىوووذه الووودعوى لرفوووع الووودعوى، لرجوووراعات ادلعتوووادة 
 .السالف ذكرىاالقواعد وااجراعات 

155 
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بنظوووور الوووودعوى ادلووووذكورة يف ىووووذه ادلووووادة مهمووووا كوووووان  احملكمةةةةة العامةةةةةختووووته 
 مضمون الورقة.

 : احملكمة التجارية رابعا
 بالنظر يف ا يت:احملاكم التجارية  ختته اختصاص احملاكم التهلارية

  يع ادلنازعات التهلارية األ لية والتبعية اليت حتدث بُت التهلار. -أ
 الدعاوى اليت تقام على التاجر بسبب أعمالو التهلارية األ لية والتبعية. -ب

 ادلنازعات اليت حتدث بُت الشركاع يف الشركات. -ج
 يع الدعاوى وادلخالفات ادلتعلقة باألنظمة التهلارية، وذلك دون إخًلل  -د

 صاص ديوان ادلظامل.باخت
 دعاوى اافًلس واحلهلر على ادلفلسُت ورفعو عنهم. -ه

 ادلنازعات التهلارية األخرى. -و
 

35 

 خامسا : حمكمة األحوال الشخصية
اختصا ات حمكمة األحوال 

 الشخصية
 بالنظر يف ا يت: ختتص حماكم األحوال الشخصية

  يع مسائل األحوال الشخصية، ومنها:-أ
واخللع، وفسخ النكاح، والرجعة، واحلضانة، إثبات الزواج، والطًلق، .1

 والنفقة، والزيارة.
 . إثبات الوقف، والو ية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.2
. اارث، وقسمة الًتكة مبا فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف، 3

 أو و ية، أو قا ر، أو غائب.
لياع والنظار، وااذن ذلم يف التصرفات . إثبات تعيُت األو ياع، وإقامة األو 4

اليت تستوجب إذن احملكمة، وعزذلم عند االقتضاع، واحلهلر على السفهاع، 
 ورفعو عنهم، وحتدد لوائح ىذا النظام ااجراعات الًلزمة لذلك.

 . إثبات توكيل األخرس الذي ال يعرف القراعة والكتابة.5
 ؤىا.. تزويج من ال و  ذلا، أو من عضلها أوليا6
 الدعاوى الناشئة عن مسائل األحوال الشخصية. -ب

نصوص عليها يف نظام اذليئة العامة وى ادلرفوعة ايقاع العقوبات ادلالدعا -ج
 للوالية على أموال القا رين ومن يف حكمهم.

33 

إثبوووات الرشوووود يف والو وووي علوووى القا وووور أو ادلووووىل عليوووو التقوووودم بطلوووب  للوووو  إثبات الرشد
، وموىت ثبوت ذلوك يوتم التهموي  علوى حمةاكم األحةوال الشخصةيةحمكموة مون 

 الصك وةبطو مبضمونو.
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عزل األولياع واألو ياع إن كان 
 الصك  ادرا منها أو من غَتىا

إذا ظهوور ذلووا يف قضووية مرفوعووة أمامهووا مووا يوجووب حملةةاكم األحةةوال الشخصةةية 
توىل ذلوك ولوو مل تكون مصودرة  وك عزل الو  أو الو ي أو الناظر فلها أن ت

إقامتو، وتقيم بدال عنو إذا كان الوقف أو القا ر يف حدود واليتها، وإن كوان 
يف واليوووة حمكموووة أخووورى فووويهم  علوووى الصوووك بوووالعزل، ويبعوووث ملوووف القضوووية 

 للمحكمة ادلختصة اقامة بدل عنو.
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 سادسا : احملاكم العمالية
 34 بالنظر يف ا يت: احملاكم العماليةختته  اختصا ات احملاكم العمالية



ادلنازعووووووات ادلتعلقووووووة بعقووووووود العموووووول واألجووووووور واحلقوووووووق وإ ووووووابات العموووووول  -أ
 والتعويض عنها.

التأديبيوة علوى العامول  ادلنازعات ادلتعلقة بإيقواع  واحب العمول اجلوزاعات -ب
 أو ادلتعلقة بطلب ااعفاع منها.

 الدعاوى ادلرفوعة ايقاع العقوبات ادلنصوص عليها يف نظام العمل. -ج
 ادلنازعات ادلًتتبة على الفصل من العمل. -د
شووكاوى أ ووحاب العموول والعمووال الووذين مل تقبوول اعًتاةووالم ةوود أي  -ىووو 

سووة العامووة للتأمينووات االجتماعيووة، قوورار  ووادر موون أي جهوواز خمووته يف ادلؤس
 يتعلو بوجوب التسهليل واالشًتاكات أو التعويضات.

ادلنازعوات ادلتعلقوة بالعمووال اخلاةوعُت ألحكووام نظوام العموول، مبون يف ذلووك  -و
 عمال احلكومة.

ادلنازعووات الناشووئة عوون تطبيووو نظووام العموول ونظووام التأمينووات االجتماعيووة،  -ز
 احملاكم وديوان ادلظاملدون إخًلل باختصا ات 

 


