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 نظام املرافعات الشرعية
 األول الباب

  عامة أحكام 
 النظام:
 األوىل : املادة

علققا الايققاملا املعرومققة أماماققا أحكققام الشققرملعة    احملققا   تطبقق 
والسنة، ومقا ملدقه و ولقأل األمقر مق        الكتاباإلسالمية، وفاًا ملا دل عليه 

إجقرااات نظراقا  قا و د     يفأنظمة ال تتعا ض مع الكتاب والسنة، وتتايه 
 يف اذا النظام.

 
 الالئحة:

ملعمل باألنظمة، والارا ات، والتعليمات السا ملة الداد ة مق  تقت     1/1
 اليت ال تتعا ض مع اذا النظام.و

 
 النظام:
 الثانية : املادة

م  إجرااات املرافعات مت صحيحًا يف ظقل نظقام معمق ل     إجراا  ل
 علا غري ذلك يف اذا النظام. ملن به ملباا صحيحًا، ما مل 
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 النظام:
 الثالثة : املادة

مشقروعة،   قائمةال ملابل أي طلب أو دفع ال تك ن لداحبه فيه مدلحة  -1
ومققع ذلققك تكملققأل املدققلحة احملتملققة إذا  ققان ال ققرض مقق  الطلققب  

مر  حمهق أو االستيثاق حل  خيشا زوال دليلقه عنقه    لهفعاالحتياط 
 النقزاع فيه. 

الهع ى ص  ملة أو  يهملقة وجقب علياقا  فيقاا،      أنإن ظار للمحكمة  -2
 بتعزملر. م  ملثبت عليه ذلكوهلا احلك  علا 

 
 الالئحة:

، نملقع أو دفقع مقر      تستظار الهائرة وج د مدلحة للطالب م  جلقب  3/1
 وترد ما ال مدلحة فيه ، س اا أ ان الطلب أصلّيًا أم عا مًا.

صاحبه منه دفع مر  حمهق تقهل الاقرائ    ملابل الطلب إذا  ان غرض  3/2
 املعتربة علا قرب وق عه.

مق   ولق   ملابل الطلب باالستيثاق حل  خيشا زوال دليله عنه النقزاع   3/3
أو  ة إلثبقات احلالقة  طلب املعاملنق  :وم  ذلك غري حي   اخلد  اآلخر،

فاققًا ألحكققام الايققاا ملكقق ن ذلققك و، و إثبققات اققاادة خيشققا ف اتاققا 
 .املستعجل

كيهملقة ،  للهائرة تعزملر  ل م  ثبت ت اطؤو يف الهع ى الدق  ملة أو ال  3/4
 . الشااه واخلبري وحن اما
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الهعاوى الد  ملة اليت مل ملثبت ت اطؤو فياا أو الهعاوى يف  للمتير  3/5
 .بطلب عا ض ما حلاه م  مر ،ع  املطالبة بالتع ملض الكيهملة 

تاا أو تعقق ملض صقق  مل الققهع ى أو كيهملققةلملقققك ن احلقققك  بققالتعزملر  3/6
 لطرق االعرتاض.، وخييع املتير  مع احلك  برفض الهع ى

 
 النظام:
 الرابعة : املادة

وال طرمل  املهعأل العام بعه م افاة امللقك  ال ترفع أي دع ى حسبة إال ع  
 املهعا به. تسمع بعه ميأل )ستني( مل مًا م  تا ملخ نش ا احل 

 
 النظام:
 اخلامسة : املادة

علقا بطالنقه، أو اقابه عيقب      النظقام اإلجقراا بقاطاًل إذا نق      ملك ن
 -برغ  الن  عليه  -ن ختّلف بسببه ال رض م  اإلجراا، وال حيك  بالبطال

 إذا ثبت حتا  ال املة م  اإلجراا.
 

 الالئحة:
 .حتا  ال املة م  اإلجراا للهائرة رملتاه ملع د 5/1
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 النظام:
 السادسة : املادة

ويف مجيققع إجقرااات    اجللسقات أن حييقر مقع الاامقأل يف     جيب
حيق     تعقذ  الهع ى  اتب حير  حمير اجللسة ومل قعه مع الاامقأل، وإذا  

 .اامأل ت لأل اإلجراا وحترملر احمليرالكاتب فلل
 

 النظام:
 السابعة : املادة

 أنجيق ز للمحيقرمل  وال للكتبقة وغرياق  مق  أعق ان الايقاا         ال

ملبااروا عماًل ملهخل يف حهود وظقائملا  يف القهعاوى وطلبقات االسقتحكام     
أصقاا ا  حتقا اله جقة الرابعقة،     ببأققا با  أو  أو  بأزواجا اخلاصة با  أو 
وإال  قان اقذا العمقل     خدق مة،  علقا إذا ااقتملت  األخرى و ذا اإلناااات 

 .باطاًل
 

 الالئحة:
 األقا ب حتا اله جة الرابعة ا :  7/1

 عل ا. األوىل: اآلباا، واألماات، واألجهاد، واجلهات وإناله جة 
 اله جة الثانية: األوالد، وأوالدا  وإن نزل ا. 

اله جة الثالثة: األخ ة، واألخ ات األاااا، أو ألب، أو ألم، وأوالدا ، وأوالد 
 أوالدا .

 اله جة الرابعة: األعمام والعمات، وأوالدا ، واألخ ال، واخلاالت وأوالدا . 
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علا  م  اذو الالئحة (7/1 ال ا دة يف الملارة ) تطب  اله جات األ بع 7/2
 أقا ب الزوجة وا  األصاا .

 م  األسباب الق ا دة يف اقذو املقادة    سبب  بأحه أع ان الايااقام  إذا 7/3
 .مل ملتنح جاز للخد  طلب  دووجب عليه التنحأل فإن 

،  م قعقة مق  طالقب القرد    ملاهم طلب الرد إىل  ئيس القهائرة  قذ رة    7/4
، وأن ملرافاقه مقا مل جقه مق  األو اق     وجيب أن تشقتمل علقا أسقباب القرد    

  .املؤملهة له
، وله يف سبيل ذلك مساع ما لهى ئيس الهائرة يف طلب الردململدل   7/5

 اذا األمر ناائيًا. وملعهأمر بذلك،  املطل ب  دو ، وعليه إصها 
دفقاع يف الايقية وإال    أو طلبالرد قبل تاهمل  أي  طلب تاهمل  جيب 7/6

ومع ذلك جيق ز طلقب القرد     ما مل تر الهائرة خالف ذلك. ، احل  فيه ساط
 ويف ال ملعلق  باقا.  رد الق  ثبقت أن طالقب  إذا حهثت أسبابه بعه ذلك، أو إذا 

 .مجيع األح ال ال ملابل طلب الرد بعه قملل باب املرافعة
يقاا ، ولق  مل   الا تسري أحكام اذو املادة علا مجيع أعمقال أعق ان   7/7

 فيما خيدا  أو أص هل  أو فروعا  أو أزواجا  . تشتمل علا خد مة
 

 النظام:
 الثامنة :  املادة

حسقب   النظقام املقهد وامل اعيقه املندق ل علياقا يف اقذا       حتسب
  ل مل م نااملته. مشسغروب  وملعهتا مل  أم الارى.  
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 الالئحة:
 - تست جب اإلاا ة فياا إىل التا ملخ امليالدي يف  ل حال - ملراعا 8/1

أن ملكتققب التققا ملخ اهلجققري أواًل، ثقق  ملشققا  إىل مققا مل افاققه مقق  التققا ملخ  
 امليالدي، مع ذ ر اس  الي م جبانب تا خيه حبسب تا مل  أم الارى.

وقت اروق الشقمس، وغروباقا يف  قل مهملنقة إىل      حتهملهملرجع يف  8/2
 .الارىتا مل  أم 

 
 النظام:
 التاسعة :  املادة

الذي ملاطنه  املكان كان اإلقامة يف تطبي  أحكام اذا النظام  ملاده
لبقهو الرحقل ملعقه مكقان إقامقة      إىل االشخ  علا وجه االعتياد. وبالنسقبة  

 املكان الذي ملاطنه عنه إقامة الهع ى. الشخ 
الشققخ  املكققان  إقامققةمل ققق فني والسققجناا ملعققه مكققان إىل اوبالنسققبة  

 امل ق ف فيه أو املسج ن فيه. 
خاصًا ملتلاا فيه التبلي ات اليت  إقامةألي اخ  أن خيتا  مكان  وجي ز

بّهل اخلدق  مكقان إقامتقه     وإذاباإلمافة إىل مكان إقامته العام،  هت جه إلي
 .س اا اخلال أو العام ، فيجب عليه إبالغ احملكمة بذلك

 
  الالئحة:

يف  مهواملاامة  الهع ىمللزم السجني أو امل ق ف حي   جلسات  9/1
، الهع ىأثناا سجنه، أو إملاافه حتا تنتاأل اذو قيهت فياا احملكمة اليت 
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يف  مهواملايهة  الهع ى، خبالف الت قيفول  بعه خروجه م  السج ، أو 
، فنظراا يف حمكمة البله هبعه خروجه مناحملكمة قبل دخ له السج  أو 

الثانأل م  اذا باب اليت ملاي  فياا علا وجه االعتياد، إال ما استثين يف ال
 .النظام 

 
 النظام:
 العاارة : املادة

جي ز نال أي قيية  فعت بطرملاة صحيحة حملكمة تتدة إىل  ال
، وتعقه  وال حي  ألحه سحباا مناا قبل احلك  فياا ،أو جاة أخرى حمكمة

 .احملكمةرف عة م  تا ملخ قيهاا يف الايية م
 

 الالئحة:
وتسري علياا أحكقام  ، ابإحالتاا إليا الهائرةيف والملة  الاييةتهخل  11/1

 اذو املادة .
، الايية  إذا لزم األمر الكتابة بشأن إجراا، أو استملسا  يف م م ع 11/2

رف  معه ص  ة ما حيتاج إليه تأن  ا، وعلياالهائرة م   بكتابفيك ن ذلك 
 .هما مل ملاتض األمر إ سال ملف الاييةم  
ل ري أغراض التملتيش الايائأل وما لرئيس احملكمة م  ح   11/3

وملف الايية إال بإذن م  الهائرة  اليبطاإلاراف ؛ ال جي ز االطالع علا 
 وحتت إارافاا.
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 النظام:
 احلادملة عشرة : املادة

أو طلقب   الاامقأل ملك ن التبليق  ب سقاطة احمليقرمل  بنقاا علقا أمقر        -1
اخلدقق  أو إدا ة احملكمققة، وملاقق م اخلدقق م أو و العاقق   تابعققة      

 ب سقاطة ، وجي ز التبلي  لتبلي ااأو اقاا للمحيرمل   وتاهمل اإلجرااات 
 صاحب الهع ى إذا طلب ذلك. 

يف حتيققري اخلدقق م وفقق  مقق ابط  اخلققالجيقق ز االسققتعانة بالاطققاع  -2
الاطاع اخلقال   م ظملأللا حتهداا الل ائح الالزمة هلذا النظام، وتطب  ع

 الا اعه واإلجرااات املنظمة ألعمال احمليرمل .
 

 الالئحة:
آلثا و، وملك ن حتت  ملعه التبلي  ب ساطة صاحب الهع ى منتجًا 11/1

 حال ظا   عهم صحة التبلي . العا بةطائلة 
للمهعا عليه ب ساطة العن ان ال طين صاحب الهع ى ملعه تبلي   11/2

إفادة  صاحب الهع ى، وملتحا  التبلي  بتاهمل  لشخدهتبلي ًا اخلال به 
م  أحه ماهمأل خهمة الربمله تتيم  إ سال و قة التبلي  لعن ان املهعا 

 عليه وصحة نسبة العن ان ال طين له.
إذا  ان املهعا عليه أحه التابعني لداحب العن ان ال طين فيعه  11/3

التبلي  وفاا ملا  له تبلي ًا ل ري اخده ، وملتحا  صاحب الهع ىتبلي  
 م  اذو الالئحة. (11/2) و د يف الملارة
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جي ز أن ملا م احملير بإجراا التبلي  ب ساطة العن ان ال طين مل   11/4
 وجه إليه التبلي  ، بعه التحا  م  صحة نسبته له.

إذا  جي ز التبلي  إلكرتونيًا، وملك ن له حك  احملر ات املكت بة 11/5
 وف  نظام التعامالت االلكرتونية. وقع
 

 النظام:
 الثانية عشرة : املادة

يف مكان اإلقامقة قبقل اقروق الشقمس وال      تبلي جي ز إجراا أي  ال
الرمسيقة، إال يف حقاالت اليقرو ة وبقإذن      العطقل  يف أملام وال بعه غروباا،

 الاامأل.  تابأل م 
 

 :الالئحة
التبلي  يف األوقات املمن عة، وحير املهعا عليه يف  جرىإذا  12/1

اخلامسة م  امل عه احملهد فالتبلي  صحيح؛ لتحا  ال املة؛ وف  املادة 
 .اذا النظام

م   ل أسب ع، وعطلتا والسبت  : مل ما اجلمعةاأل  العطل الرمسية 12/2
 عطلة لعم م امل ظملني. تار و اجلاة املختدةالعيهمل ، وما 

هائرة لل -املشا  إلياا يف اذو املادة- هملر اليرو ةتاملع د  12/3
 .املختدة

 إذا  ان التبلي  إلكرتونيًا فيج ز إجراعو يف أي وقت. 12/4
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 النظام:
 الثالثة عشرة : املادة

أصقل،   إحقهااما أن ملك ن التبلي  م  نسقختني متطقاباتني،    جيب
 .  عهدا واألخرى ص  ة، وإذا تعهد م  وجه إليا  تّعني تعهد الد   باه  

 : البيانات اآلتية التبلي أن ملشمل  وجيب
م م ع التبلي ، وتا خيقه بقالي م، والشقار، والسقنة، والسقاعة القيت مت        - أ

 فياا.
االس  الكامل لطالب التبلي ، و ق  ا ملته، ومانته أو وظيملته، ومكقان   -ب

ومكان عمله، واالس  الكامل مَلْ  ميثله، و ق  ا ملته، ومانتقه   ،متهإقا
 ومكان عمله.  إقامته،أو وظيملته، ومكان 

، وما ملت افر م  معل مقات عق  مانتقه أو    للمهعا عليه الكاملاالس   - ج
وظيملته، ومكان إقامته، ومكقان عملقه، فقإن مل ملكق  لقه مكقان إقامقة        

 .معل م فآخر مكان إقامة  ان له
 اس  احملير واحملكمة اليت ملعمل فياا .   - د

اس  م  سلمت إليه ص  ة و قة التبلي ، وصملته، وت قيعه علا أصلاا،  -اق
 وسببه. امتناعهأو إثبات 

 ت قيع احملير علا  ل م  األصل والد  ة. - و
احلك مية يف الملاقرتني )ب ، ج( مق     اتأجازة اإلدا  إىلبالنسبة  وملكتملا

 اذو املادة بذ ر االس  واملار.
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بيانقات  و وسائل االقتياا إمافة ما مللزم م  عنهاألعلا للاياا  وللمجلس
 أخرى.

 
 الالئحة:

ملهون الكاتب املخت  علا و قة التبلي  تا ملخ اجللسة ووقتاا  13/1
 ومهتاا.

لمهعأل واملهعا عليه ل اجل الاهلاتف ملهون علا و قة التبلي   ق   13/2
 إن أمك .

 
 النظام:
 : عشرة الرابعة املادة

إىل مق  وجاقت إليقه يف     ومرافااتاقا احملير صق  ة التبليق     ملسل 
ملار  أنه و يله أو أنقه   َمْ مكان إقامته أو عمله إن وجه، وإال فيسلماا إىل 

فقإذا   وأصقاا و، ملعمل يف خهمته أو أنه م  السا نني معه م  أاله وأقا بقه  
مل مل جه منا  أحه أو امتنع م  وجه عق  التسقّل  أو  قان قاصقرًا فيسقل       

ومرافااتاقا حبسقب األحق ال إىل عمقهة احلقأل أو مر قز الشقرطة أو         الدق  ة 
الابيلة الذمل  ملاع مكان إقامة امل جقه إليقه التبليق      معرف ئيس املر ز أو 

ا األصل الساب ، مع أخذ ت قيعا  عل الرتتيبيف نطاق اختداصا  حسب 
 . بالتسلُّ 
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إىل أي م   الد  ةاحملير خالل أ بع وعشرمل  ساعة م  تسلي   وعلا
 يفاجلاات املذ   ة يف اذو املادة أن ملرسل إىل امل جه إليه التبلي  

أن بخيربو فيه  -مسجاًل مع إاعا  بالتسّل   -مكان إقامته أو عمله خطابًا 
لك أن ملبني ذلك يف إىل تلك اجلاة، وعلا احملير  ذ سلمتالد  ة 

وملعه التبلي  منتجًا آلثا و م  وقت  التبلي ،حينه بالتملديل يف أصل 
 تسلي  الد  ة وفاًا لألح ال الساباة.

 
   الالئحة:

تسل  ص  ة صحيملة الهع ى داخل ظرف تت م ؛  ف  ص  ة و قة  14/1
 التبلي  .

يف  فا  م  تسل  ص  ة و قة التبلي  و فض الت قيع علا أصلاا 14/2
 حك  م  وقع علياا .

يف  ل  للتبلي  ال ملارأ وال ملكتب وجب إملياح ذلكستإذا  ان امل 14/3
  .يااعله التبلي  وأخذ بدمة إباامو قة أصل 

 
 النظام:
 اخلامسة عشرة : املادة

الابائقل أن   ومعقريف  عساا املرا ز ومرا ز الشرطة وعمه األحياا  علا
 حهود االختدال.ملساعهوا احملير علا أداا مامته يف 
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 الالئحة:
تك ن مساعهة احملير م  قبل اجلاات ال ا دة يف اذو املادة  15/1

 منع التعهي عليه ومتكينه  بتمكينه م  أداا ماامه ال ا دة يف اذا النظام ،
يف حال امتنعت ع  اجلاة اليت ملعمل باا م  وجه إليه التبلي   م  دخ ل

، وال ملهخل يف ذلك تعذ  تسلي  ص  ة و قة التبلي  للم جاة إليه  ذلك
 ألحه األسباب ال ا دة يف املادة الرابعة عشرة م  اذا النظام.

 
 النظام:
 السادسة عشرة : املادة

ولق  يف   إليقه التبلي  نظاميًا متا سل  إىل اقخ  مق  وجقه     ملك ن
 غري مكان إقامته أو عمله. 

 
 النظام:
 السابعة عشرة :  املادة

 تسلي  ص  ة التبلي  علا النح  اآلتأل : ملك ن
 عنا .  إىل  عسائاا أو َمْ  ملن ب احلك ميةما ملتعل  باألجازة  - أ

الشخدية املعن ملقة العامقة إىل مقهملرملاا أو     ذويما ملتعل  باألاخال  -ب
 مااما  أو َمْ  ميثلا . ا مَمْ  مل

واملؤسسات اخلاصة إىل مقهملرملاا أو   واجلمعياتما ملتعل  بالشر ات  - ج
 َمْ  ملا م مااما  أو َمْ  ميثلا .  
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ما ملتعل  بالشر ات واملؤسسات األجنبية القيت هلقا فقرع أو و يقل يف      - د
 مهملر الملرع أو َمْ  ملن ب عنه أو ال  يل أو َمْ  ملن ب عنه. إىلاململكة 

رجقع  مقا ملتعلق  برجقال الاق ات العسقكرملة ومق  يف حكماقق  إىل امل        -اق
 التبلي . إليهاملباار مل  وجه 

 ما ملتعل  بالبحا ة وعمال السمل  إىل الربان.  - و
 ما ملتعل  باحملج   عليا  إىل األوصياا أو األولياا حبسب األح ال.  - ز
مققا ملتعلقق  باملسققج نني وامل ققق فني إىل مققهملر السققج  أو مكققان     - ح

 ملا م ماامه. َمْ الت قيف أو 
له مكان إقامة معروف أو مكان إقامقة تتقا  يف   ما ملتعل     ليس  - ط

الهاخلية بقالطرق اإلدا ملقة املتبعقة إلعالنقه بالطرملاقة       وزا ةإىل اململكة 
 املناسبة.

 
  الالئحة:

املاد د بالتبلي  يف الملارات )أ ، ب ، ج ، د( ما  انت الهع ى  17/1
فيه مققه اجلاات املذ   ة يف تلك الملارات، أما التبلي  مه األفراد 

الرابعة العاملني يف تلك اجلاات األ بع، فيك ن وف  ما جاا يف املادة 
 .عشرة م  اذا النظام

يني العاملني يف ملعه يف حك   جال الا ات العسكرملة مجيع املهن 17/2
 قطاعاتاا.
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التبلي  الذي ملك ن ع  طرمل  وزا ة الهاخلية ال ا د يف الملارة  17/3
ملك ن بكتابة احملكمة إىل إما ة املنطاة، أو احملافظة، أو املر ز  )ط(

، أو اجلاة اليت تعيناا اإلما ة أو احملافظة ،  الذي تك ن فيه احملكمة
بإفادة احملكمة بتبلي ه أو ما  -حبسب األح ال–وتا م اجلاة املختدة 

 ت افر لهملاا م  معل مات عنه.
  الملارة )ط( م  اذو عنه االقتياا بعه استيملاا ما جاا يف- للهائرة 17/4

لي  يف إحهى الدحف احمللية عل  ع  طلب امل جه إليه التبتأن  -املادة
 حما  للماد د.ى أن اإلعالن فياا رتأو أي وسيلة أخرى 

إذا تعذ  تبلي  م  ال ملعرف عن انه ، أو امتنع ع  احلي   بعه  17/5
أن تأمر بإملااف خهماته لهى اجلاات  -عنه االقتياا–تبلي ه فللمحكمة 

 احلك مية.
 

 النظام:
 الثامنة عشرة : املادة

)السقابعة عشقرة( مق     علياا يف املادة  املند لمجيع احلاالت  يف
  الدق  ة  تسقلُّ  م  -أو َمْ  ملن ب عنه  -، إذا امتنع املراد تبلي ه اذا النظام

أو م  الت قيع علا أصلاا بالتسقّل  ، فعلقا احمليقر أن ملثبقت ذلقك يف      
والد  ة، وملسقل  الدق  ة لامقا ة القيت ملاقع يف دائقرة اختداصقاا         األصل

إليققه التبليقق  أو اجلاققة الققيت تعيناققا اإلمققا ة، وعلققا  امل جققهمكقان إقامققة  
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يف حينه بالتملديل يف أصل التبليق ، وملعقه    ذلكحملير  ذلك أن ملبني ا
 إىل م  سلمت إليه.  الد  ةالتبلي  منتجًا آلثا و م  وقت تسلي  

 
 الالئحة:

 املاد د باإلما ة: إما ة املنطاة، أو احملافظة، أو املر ز.18/1

 
 النظام:
 التاسعة عشرة : املادة

فرتسل صق  ة   اململكة ان مكان إقامة امل جه إليه التبلي  خا ج  إذا
وملكتملقا بقالرد   التبلي  إىل وزا ة اخلا جية لت صيلاا بالطرق الهبل ماسقية،  

 الذي ململيه وص ل الد  ة إىل امل جه إليه التبلي .
 

  الالئحة:

ملاهم املهعأل صحيملة الهع ى مطب عة وترف  ص  تاا بد  ة  19/1
 التبلي  بعه ختماما خبامت احملكمة.

وله عن ان  -املهعا عليه السع دي إذا  ان خا ج اململكة  مُلبل  19/2
معروف ، أو مل ملك  له عن ان معروف وأفادت وزا ة الهاخلية بأنه خا ج 

لتبلي ه بالطرق  اا يف املنطاةأو فرعوزا ة اخلقققا جية ب ساطة  -اململكة 
 . الهبل ماسية
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سق اا  قان   السع دي إذا  ان خا ج اململكة غري املهعا عليه  مُلبل  19/3
وزا ة اخلقققا جية له عن ان معروف ، أم مل ملك  له عن ان معروف ، ب ساطة 

 .لتبلي ه بالطرق الهبل ماسية  أو فرعاا يف املنطاة
 

 النظام:
 العشرون :  املادة

داخقققل اململكققة خقققا ج نطقققاق اختدققال  التبليققق  ققان مكققان  إذا
اقذو احملكمقة إىل احملكمقة     مق  احملكمة فرتسل األو اق املراد تبلي اقا  

 اليت ملاع التبلي  يف نطاق اختداصاا.
 

 الالئحة:
خققا ج نطققاق اختدققال إذا  ققان مكققان التبليقق  داخققل اململكققة و  21/1

احملكمقة العامقة يف بلقه امل جقه     فيك ن التبلي  م  اختدال  ، احملكمة
 إليه التبلي .

 ملراعا يف حتهمله امل عه مهة ذااب أو اق التبلي  و ج عاا.  21/2
علا احملكمة املرسل هلا األو اق املراد تبلي اا أن تعيه أصل و قة  21/3

 التبلي  للمحكمة اليت أ سلتاا مع اإلفادة بالنتيجة .
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 النظام:
 احلادملة والعشرون: املادة

ستني مل مًا إىل امل اعيه املندق ل علياقا نظامقًا ملق       مهة تياف
وللمحكمة عنه االقتيقاا زملادتاقا مقهة     اململكة،ملك ن مكان إقامته خا ج 

 مماثلة .
 

 الالئحة:
سقت ن   ؛ نايقأل قبقل اإلجقراا   تجيقب أن  امل اعيه اليت ملياف يف  21/1

م اعيققه ، وذلقك    مل مقا علقا األققل إىل املقهد املندقق ل علياقا نظامقا      
امل اعيه اليت جيب أن ملت  اإلجراا خالهلقا سقت ن    وملياف يف،  احلي  

، وللمحكمة   مهد االعرتاضوذلك  مل ما إىل املهد املند ل علياا نظاما
   ملكق ن مكقان إقامتقه خقا ج    عنه االقتياا زملادة مهة مماثلة ؛ وذلقك ملق  

 .اململكة
 

 النظام:
 الثانية والعشرون : املادة

حيسب منقه   فال ان امل عه ماه ًا باألملام أو بالشا   أو بالسنني  إذا
مل م اإلعالن أو الي م الذي حهث فيه األمر املعتقرب يف نظقر النظقام ارملقًا     

وملنايأل امل عقه بانايقاا اليق م األخقري منقه إذا  قان جيقب أن         للم عه،
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إذا  ان امل عه مما جيب اناياعو قبل اإلجراا فال  أماحيدل فيه اإلجراا، 
 الي م األخري م  امل عه .  انايااجي ز حد ل اإلجراا إال بعه 

ملبقهأ فياقا    القيت وإذا  ان امل عه ماقه ًا بالسقاعات  قان حسقاب السقاعة      
 والساعة اليت ملنايأل فياا علا ال جه املتاهم.

 مته إىل أول مل م عمل بعهاا . ا  مسيةطلة ع امل عهصادف آخر  وإذا
 

 الالئحة:
 امل اعيه ن عان: 22/1

 ه قبل اإلجراا؛ مثل م اعيه احلي  .امل عأ ق ما جيب أن ملنايأل فيه 
علقا   االعقرتاض ؛ مثل م اعيقه  امل عهما جيب أن ملت  اإلجراا خالل  -ب

 ، وإملهاع املهعا عليه مذ رة دفاعه. األحكام
فإناقا حتسقب مق      عطلة  مسية يف أوله أو وسقطه  امل عهإذا واف   22/2

 .امل عه
 

 النظام:
 الثالثة والعشرون :  املادة

للمحقا   ؛ وتسقمع احملكمقة أقق ال      الرمسيقة العربية األ الل ة  الل ة
العربيقة عق  طرملق      بالل قة اخلد م والشقا د وحنق ا  مق  غقري النقاطاني      

لقألو اق   العربيةمرتج ، وتاهم ترمجة معتمهة م  مكتب مرخ  له بالل ة 
 املكت بة بل ة أجنبية.
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  الالئحة:

مجيع ال ثائ  ال ا دة م  خا ج اململكة مللزم تدهملااا م  وزا تأل  23/1
 اخلا جية والعهل وترتج  إىل الل ة العربية.

 
 الثانأل الباب                            

 االختدال
 األول الملدل

 الهولأل االختدال
 

 النظام:
 : والعشرون الرابعة املادة

 السقع دي  علقا  ترفقع  التقأل ىالهعقاو بنظقر اململكة حمقا   ختت 
 القهعاوى  عقها  فيمقا  اململكقة  يف تتا  أو عام إقامة حمل له ملك  مل ول 

 .اململكة خا ج بعاا  املتعلاة العينية
 

 الالئحة:
تكتملأل احملكمة حال قيه الهع ى بإفادة املهعأل بأن املهعا عليه  24/1

 سع دي اجلنسية .
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 ل دعق ى تاقام علقا وامقع     األ: الهعاوى العينية املتعلاة بالعاا   24/2
؛ مثل: ح  هاليه علا عاا  ملنازعه املهعأل يف ملكيته، أو يف ح  متدل ب

قسقمة العاقا  أو   : وملشمل ذلقك االنتملاع، أو اال تملاق، أو ال قف، أو الرا ، 
 .هالير  مندع ى 

 
 النظام:
 : اخلامسة والعشرون املادة

غقري السقع دي    علاحما   اململكة بنظر الهعاوى اليت ترفع  ختت 
الذي له حمل إقامة عام أو تتا  يف اململكة فيمقا عقها القهعاوى العينيقة     

 بعاا  خا ج اململكة. املتعلاة
 

 الالئحة:
وليس لقه  داخل اململكة  املتحا  وج دوملك ن تبلي  غري السع دي  25/1

 وف  الملارة )ط( م  املادة السابعة عشرة م  اذا النظام.مكان إقامة معروف 
إذا صه  أثناا نظر الايية أمر بإبعاد املهعا عليه ع  اململكة ،  25/2

للجاة  بذلك الكتابةو فللهائرة حتهمله املهة الكافية إل مال نظر الايية
 املختدة.
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 النظام:
 السادسة والعشرون : املادة

علا غقري السقع دي    ترفعحما   اململكة بنظر الهعاوى اليت  ختت 
 :  اآلتيةالذي ليس له مكان إقامة عام أو تتا  يف اململكة يف األح ال 

إذا  انققت الققهع ى متعلاققة  ققال م جقق د يف اململكققة أو بققالتزام ُتعققه  - أ
 نش ئه أو تنمليذو .  مكاناململكة 

 إذا  انت الهع ى متعلاة بإفالس ُأاار يف اململكة .  -ب
مكقان إقامقة يف     ى علا أ ثر م  واحه و ان ألحقها  إذا  انت الهع - ج

 اململكة .
 

 الالئحة:
أ ان  ؛ س ااتعه اململكة مكان نش ا االلتزام إذا  ان قه أبرم داخلاا 26/1

أو اعتبا ملني ، أم  ان م   ،حايايني ،اذا االلتزام م  طرفني، أم أ ثر
 البيع، أم بهون  ،وس اا أ ان االلتزام بإ ادة ،طرف واحه  اجلعالة، وغرياا

 إ ادة،  يمان املتلف.
االتملاق يف العاه علا تعه اململكة مكان تنمليذ االلتزام إذا مت  26/2

 إنشائه خا ج اململكة. مكان؛ ول   ان اافي - لّيًا أو جزئّيًا-تنمليذو
تحا  بالطرق الشرعية م  وج د املال يف اململكة تأن  الهائرةعلا  26/3

س اا أ انت اذو املستنهات ماهمة م   ،حسب ن ع املال ومستنهاته ،
 املهعأل أم م  جاة االختدال.
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 النظام:
 السابعة والعشرون : املادة

علقا املسقل  غقري     املاامقة لقهع ى  احمقا   اململكقة بنظقر     ختت 
يف  وذلقك له مكان إقامة عام أو تتقا  يف اململكقة،    ليسالسع دي الذي 
 األح ال اآلتية:

 إذا  انت الهع ى معا مة يف عاه زواج ملراد إبرامه يف اململكة.  - أ
طلب طالق أو فسخ عاه زواج، و انت مرف عة مق   بإذا  انت الهع ى  -ب

أو اليت فاهت جنسيتاا السع دملة بسقبب القزواج متقا     السع دملةالزوجة 
أو  انت الهعقق ى مرف عققة مقق      اململكة، انت أي مناما مايمة يف 

زوجاا الققذي  قان لقه     علقاالزوجة غري السع دملة املايمة يف اململكقة 
إقامته  مكانمكان إقامة فياا متقا  قان الققزوج قه اجر زوجته وجعل 

 بعه م  أ امأل اململكة. يف اخلا ج أو  ان قه ُأ
لقه النملاقة مايمقًا يف     مق  طلبقت  طلب نملاة و قان  بإذا  انت الهع ى  - ج

 اململكة.
إذا  انت الهع ى يف اأن نسب ص ري يف اململكة، أو  انت متعلاة  - د

ال الملة علا النملس أو املال متا  ان للااصر أو  مسائل سألة م  
 ملكة.يف امل إقامةاملطل ب احلجر عليه مكان 
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إذا  انت الهع ى متعلاة  سألة م  مسائل األح ال الشخدية األخقرى   -اق
ا أو  ان غري سع دي مايمًا يف اململكقة، وذلقك   سع دملًّ املهعألو ان 

 إقامة معروف يف اخلا ج. مكانإذا مل ملك  للمهعا عليه 
 

 الالئحة:
فله  السع دي ممن عًا م  دخ ل اململكةإذا  ان املهعا عليه غري  27/1

 .األنظمة والتعليماتالت  يل حسب 
وفاا للمادة  ملك ن نظر الهع ى يف األح ال املذ   ة يف اذو املادة 27/2

 .السادسة والثالثني م  اذا النظام
 

 النظام:
 الثامنة والعشرون : املادة

، ختقت    اململكقة عها الهعاوى العينية املتعلاة بعاقا  خقا ج    فيما
والملتاا ول  مل تك  داخلة  املتهاعيانالهع ى إذا قبل  بنظرحما   اململكة 
 يف اختداصاا. 

 
 النظام:
 التاسعة والعشرون: املادة

باختاذ التهابري التحملظية وال قتية اليت تنملقذ   اململكةحما    ختت 
 بالهع ى األصلية. تتدةيف اململكة ول   انت غري 
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 الالئحة:

اإلجرااات اليت تتخذ م  أجل محاملة مال  األ التهابري التحملظية 1/ 29
 .أو ح 

للنظر يف  الهائرةتخذاا تاإلجرااات اليت  هابري ال قتية األالت 29/2
احلاالت املستعجلة بد  ة وقتية، حتا ملده  احلك  يف الهع ى 

 م  اذا النظام. (217ق  216مثل ما جاا يف امل اد ) ،األصلية
وال قتية ال ا دة يف اذو املادة م  ملك ن اختاذ التهابري التحملظية  29/3

قبل احملكمة املختدة بنظر امل م ع فيما ل   انت الهع ى ماامة يف 
 اململكة.

طلب م  احملكمة  وج د ختاذ التهابري التحملظية وال قتيةال شرتط مل 29/4
ما ملهل  اليت تنظر الهع ى األصلية أو طلب م  أحه طريف النزاع بعه ثب ت

ألحكام أال تك ن الهع ى األصلية تالملة ، و صليةعلا قيام الهع ى األ
 .األوىل م  اذا النظاموفاًا للمادة الشرملعة اإلسالمية 

 
 النظام:
 : الثالث ن املادة

 األوليقة حما   اململكة ملستتبع االختدال بنظر املسائل  اختدال
والطلبات العا مة علا الهع ى األصلية، و ذا نظر  قل طلقب ملقرتبط باقذو     

 سري العهالة أن مُلنظر معاا. حس الهع ى وملاتيأل 
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 الالئحة:

ملدقل يف القهع ى علقا    األم   اليت ملت ققف ال  األ املسائل األولية 31/1
البت يف االختدال، واألاليقة ، والدقملة، وحدقر ال  ثقة      مثل ،البت فياا

 قبل السري يف الهع ى. 
 

 الثانأل الملدل

 الن عأل االختدال
 النظام:
 احلادملة والثالث ن :  املادة

والايقاملا واإلثباتقات    القهعاوى نظقر مجيقع   باحملا   العامقة   ختت 
و تابقات   األخقرى اختدال احملا   اخلا جة ع  اإلناائية وما يف حكماا 

 العهل ودمل ان املظامل، وهلا ب جه خال النظر يف اآلتأل :
بالعاا ، م  املنازعة يف امللكية، أو ح  متدل بقه،   املتعلاةالهعاوى  - أ

نملسه أو م  املنتملعني بقه، أو دعق ى أقيقام     العاا أو دع ى الير  م  
املسققاامة فيققه، أو دعقق ى منققع  أواملنققافع أو اإلخققالا أو دفققع األجققرة 

مل ملقن  النظقام علقا     مقا  ،التعرض حليازته أو اسقرتدادو، وحنق  ذلقك   
 خالف ذلك.

 االستحكام  لكية العاا  أو وقمليته. صك كإصها   -ب
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ع  ح ادث السري وع  املخالملات املندق ل علياقا    الناائةالهعاوى  - ج
 املرو  والئحته التنمليذملة.يف نظام 

 
  الالئحة:

ما و د عها  ختت  احملا   العامة جبميع اإلثباتات اإلناائية ما 31/1
ملتعلاة  سائل ثباتات ااإليف املادة الثالثة والثالثني م  اذا النظام و

، وتعهملل االس   جتماعيةاالالة ، واحل عالةاإلإثبات األح ال الشخدية  
 ارابة.الصلة واللاب ، و

 لهى احملكمة املختدة بنظر امل م ع. ملك ن مساع االستخالف 31/2
ملسائل االولية مثل للمحكمة اليت تنظر الهع ى األصلية النظر يف ا 31/3

 .ملة الحدر ال  ثة وال
( م  املادة الثالثة والثالثني م  3مع مراعاة ما و دة يف الملارة )أ/ 31/4

الهعاوى املتعلاة بالعاا  ماما  ختت  احملكمة العامة جبميعاذا النظام 
 .السمسرة : دعاوى املتنازعني فياا ، ومناا انت صملتاا أو صملة 

فتبعث الهائرة عاا  للكية املوثياة اإلفادة ع  سجل إذا اقتيا األمر  31/5
 .ع  ذلك لافادةعناا  ةإىل اجلاة الداد ص  ة م  ال ثياة 

ملكية العاا  للهائرة بناا علا طلب اخلد  أن تأمر ب قف نال  31/6
حتا تنتاأل الهع ى إذا ظار هلا ما ملرب و ،  اوما يف حكما املتنازع فيه

وجيب علا طالب ذلك أن ملاهم إقرا ًا خطيًا م   مليل ماته  مل ث  م  
الهائرة يف مبط الايية أو م   اتب عهل أو ممانًا مليم  مجيع حا ق 
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ر أن طالب ال قف غري حم  يف لحاه م  مر  إذا ظاملخر وما اخلد  اال
 .طلبه
اا وف  مما يف حكوإذا صه  أمر الهائرة ب قف نال ملكية العاا   31/7

( م  اذو الالئحة ، ث  تبني عهم اختداصاا بالهع ى 31/6الملارة )
أن تده  أمرًا باستمرا  ال قف األصلية فعلا احملكمة اليت أحيلت إلياا 

 إل ائه.أو 
ث  إذا صه  أمر الهائرة ب قف نال ملكية العاا  وما يف حكماا  31/8

، فيك ن العمل ع ا ض اخلد مة ، أو اطبت الايية  عا ض م حدل 
( م  اذو الالئحة وذلك 215/6( و )215/5وفاا ملا و د يف املادتني )

  .األح الحبسب 
يف نظر املرو  والئحته التنمليذملة  نظاَمتطب  احملا   العامة  31/9

 ض مع  ا ال ملتعاوذلك  ؛املادة الهعاوى ال ا دة يف الملارة )ج( م  اذو 
 .أحكام اذا النظام و الئحته

م  املادة التاسعة والثالثني  (3)خالل  ا و د يف الملارة دون اإل 31/11
 م  اذا النظام ، إذا تعهدت الهعاوى الناائة ع  حادث سري واحه يف

 ل دع ى بإحالة  وحتسبحمكمة واحهة فيك ن نظراا لهى دائرة واحهة ، 
 مستالة.
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 النظام:
 الثانية والثالث ن :  املادة

 اللذمل  لقيس فيامقا  يف احملافظة أو املر ز  العامةاحملكمة  ختت 
ومقا   واإلثباتقات اإلناائيقة   والاياملاحمكمة متخددة بنظر مجيع الهعاوى 

، وذلقك مقا مل   املتخددةيف حكماا الهاخلة يف اختدال تلك احملكمة 
 ملار  اجمللس األعلا للاياا خالف ذلك.

 
 النظام:
 الثالثة والثالث ن :  املادة

 األح ال الشخدية بالنظر يف اآلتأل: حما   ختت 
 األح ال الشخدية، ومناا : مسائلمجيع  - أ

وفسخ النكاح، والرجعة، واحليانة، ، والطالق، واخللع، الزواجإثبات  -1
 والنملاة، والزملا ة .

 ، وحدر ال  ثة .وال فاةوال يبة،  ،، وال صية، والنسبال قفإثبات  -2
الرت ة  ا فياا العاا  إذا  ان فياقا نقزاع، أو حدقة     وقسمةاإل ث،  -3

 غائب. أووقف أو وصية، أو قاصر، 
لنظقا ، واإلذن هلق  يف   األوصقياا، وإقامقة األوليقاا وا    تعينيإثبات  -4

احملكمقة، وعقزهل  عنقه االقتيقاا،      إذنالتدرفات اليت تست جب 
لقق ائح اققذا النظققام  وحتققهد ،واحلجققر علققا السققملااا، و فعققه عققنا 

 اإلجرااات الالزمة لذلك. 
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 األخرس الذي ال ملعرف الارااة والكتابة. ت  يلإثبات  -5
 .ولأل هلا، أو م  عيلاا أولياعاا التزوملج م   -6

 ع  مسائل األح ال الشخدية. الناائةالهعاوى  -ب
إلملااع العا بقات املندق ل علياقا يف نظقام اهليئقة       املرف عةالهعاوى  -ج

 يف حكما . وم الااصرمل   أم ال لل الملة علا العامة
 

  الالئحة:
 فيمااجلاة املختدة ، م افاة عنه عاه الزواج أو إثباتهملراعا  33/1

 حيتاج إىل ذلك مما صه ت به التعليمات. 
جيب أن ملتيم  من ذج طلب إثبات الطالق علا إقرا  م  املطل   33/2

 بأنه متا حدلت الرجعة فإن عليه إثباتاا يف احملكمة املختدة .
أن ملبني يف الطلب  اخللععلا م  ملتاهم بطلب إثبات الطالق أو  33/3

عن ان املطلاة و ق  ا ملتاا ، وتا م احملكمة بتسلي  الدك للمطلاة أو 
 م  ملن ب عناا حال صهو و.

 ثبات الطالق أو اخللع أو الملسخ بيان ما مللأل :إعلا الهائرة عنه  33/4
 ن ع الطالق وعهدو . - أ

 لزوم العهة م  عهمه، وبيان ن عاا يف حال حي   الزوجة . - ب

ملراعا إلثبات اخللع اقرتانه بإقرا  املخالع بابض ع ض املخالعة،  33/5
 أو حي   الزوجة، أو ولياا للمدادقة علا قه  الع ض و يملية السهاد.
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مع مراعاة االختدال املكانأل ،ملت  النظر يف دعاوى الطالق  33/6
واخللع وفسخ النكاح والرجعة واحليانة والنملاة والزملا ة لهى دائرة واحهة 

 ب  ل دع ى إحالة مستالة .وحتس

وعنه االقتياا تثبت ت لية األب علا أوالدو؛  للمحكمةليس  33/7
خي  النكاح، أو  فع والملته فيما  ااسقتمرا  والملته ،  ما هلاحملكمة 

 ؛ مل جب ملاتيأل ذلك.املال
أو ال لأل أو ال صقأل أو احلجقر علقا     ملك ن تاهمل  طلب إقامة الناظر 33/8

الااصقر أو  ال ققف أو   يف حقهود والملتاقا   ملك نلهى احملكمة اليت  السملااا
 .املطل ب احلجر عليه

طلب إقامة ولأل علا الااصر عاليًا إ فاق تارملقر   عنه تاهمل ال مللزم  33/9
 .قبل إقامة ال لأل ذلكطلب  الهائرة، وعلا  طيب
لل لأل وال صأل علا الااصر أو امل ىل عليه التاهم بطلب إثبات  33/11

ت ذلك ملت  الراه يف أي حمكمة م  حما   األح ال الشخدية ، ومتا ثب
 . يم نهومبطه التاميش علا الدك 

حملا   األح ال الشخدية إذا ظار هلا يف قيية مرف عة أماماا ما  33/11
أن تت ىل ذلك ول  مل تك   مل جب عزل ال لأل أو ال صأل أو الناظر فلاا

يف حهود أو الااصر  إذا  ان ال قفمده ة صك إقامته وتاي  بهال عنه 
 ، دك بالعزلالوالملتاا ، وإن  ان يف والملة حمكمة أخرى فُيامش علا 

 ه.للمحكمة املختدة إلقامة بهل عن ملف الاييةبعث مُلو
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إااا   تيم  حكمااللهائرة اليت حكمت باحلجر علا السمليه أن  33/12
 احلجر وطرملاته.

إذا  ان األخرس ملعرف الارااة أو الكتابة فإثبات و الته ملك ن م   33/13
 قبل  تابات العهل .

بملاٍه اا ؛ ئع أولياااناطثبت لهى الهائرة  : م ( األم  ال ولأل هلا) 33/14
وم   ت  يلا  ،  أو حي  ا  أو أو غيبٍة ملتعذ  معاا االتدال با  أو م ٍت

 . وم  أسلمت وليس هلا ولأل مسل  ال ملعرف هلا أب
 

 النظام:
 الرابعة والثالث ن :  املادة

 احملا   العمالية بالنظر يف اآلتأل : ختت 
املتعلاة بعاق د العمقل واألجق   واحلاق ق وإصقابات العمقل        املنازعات - أ

 والتع ملض عناا.
التأدملبيقة علقا    بإملاقاع صقاحب العمقل اجلقزااات     املتعلاةاملنازعات  -ب

 مناا. اإلعملااالعامل، أو املتعلاة بطلب 
 العا بات املند ل علياا يف نظام العمل. إلملااعالهعاوى املرف عة  -ج
 املرتتبة علا الملدل م  العمل. املنازعات - د

العمل والعمال القذمل  مل تابقل اعرتامقاتا  مقه أي      أصحاباكاوى  -اق
العامققة للتأمينققات  سسققةاملؤقققرا  صققاد  مقق  أي جاققاز تققت  يف   

 .التع ملياتاالجتماعية، ملتعل  ب ج ب التسجيل واالارتا ات أو 
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املتعلاة بالعمال اخلامعني ألحكام نظقام العمقل،  ق  يف     املنازعات - و
 .احلك مةذلك عمال 

الناائة ع  تطبي  نظام العمل ونظام التأمينات االجتماعية،  املنازعات - ز
 ا   األخرى ودمل ان املظامل.احمل باختداصاتدون إخالل 

 
 النظام:
 اخلامسة والثالث ن :  املادة

 :بالنظر يف اآلتأل التجا ملةاحملا    ختت 
 مجيع املنازعات التجا ملة األصلية والتبعية اليت حتهث بني التجا . - أ

الققهعاوى الققيت تاققام علققا التققاجر بسققبب أعمالققه التجا ملققة األصققلية   -ب
 والتبعية.

 املنازعات اليت حتهث بني الشر اا يف الشر ات. - ج
مجيع الهعاوى واملخالملقات املتعلاقة باألنظمقة التجا ملقة، وذلقك دون       - د

 دمل ان املظامل. باختدالإخالل 
 واحلجر علا اململلسني و فعه عنا . اإلفالسدعاوى  -اق
 التجا ملة األخرى. املنازعات - و
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 الثالث الملدل

 املكانأل االختدال
 النظام:
 السادسة والثالث ن : املادة

ملاع يف نطاق اختداصاا مكان إقامة  اليتملك ن االختدال للمحكمة  -1
فيكقق ن  اململكققةاملققهعا عليققه، فققإن مل ملكقق  لققه مكققان إقامققة يف  

االختدققال للمحكمققة الققيت ملاققع يف نطققاق اختداصققاا مكققان إقامققة 
 املهعأل . 

عليه مكان إقامة يف اململكقة فللمقهعأل    واملهعاإذا مل ملك  للمهعأل  -2
 إقامة دع او يف إحهى حما   مهن اململكة.

االختدقال للمحكمقة القيت ملاقع يف      ملكق ن إذا تعهد املهعا علقيا    -3
األ ثرملققة، ويف حققال التسققاوي ملكقق ن  إقامققة مكققاننطققاق اختداصققاا 

ملاققع يف نطققاق  حمكمققةاملقهعأل باخليققا  يف إقامققة الققهع ى أمقام أي   
 مكان إقامة أحها .اختداصاا 

 
  الالئحة:

ت قري مكقان   ، ثق   ًاإذا قيهت الهع ى يف احملكمة املختدقة مكانق   36/1
 فياققالمحكمققة الققيت قيققهت لاالختدققال فيباققا ، إقامققة املققهعا عليققه

 الهع ى.
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إذا اختلف سك  املهعا عليه ومار عمله، فالعربة بسك  املهعا  36/2
 عليه ما مل ملك  مايمًا أملام العمل يف بله عمله فتسمع الهع ى فيه.

 علقا حتهملقه مكقان إقامقة القهع ى،      إذا وجه ارط بني الطقرفني،  36/3
 .مل ملتملاا علا خالفه فيك ن نظراا يف البله احملهد، ما

مكان إقامة يف أ ثر م  بله، فللمهعأل إقامة  إذا  ان للمهعا عليه 36/4
 الهع ى يف إحهى اذو البلهان.

 .املهعا عليا   عوسعهد باأل ثرملة  املعترب 36/5
إقامة  كانفالعربة   ًاإذا  ان القمهعا عليه ناق  أالية، أو وقمل 36/6

 إقامة ناظر ال قف. مكان، وال لأل
 إقامة األصيل. كانإذا  ان املهعا عليه و ياًل ، فالعربة   36/7
 

 النظام:
 السابعة والثالث ن : املادة

األجازة احلك مية يف احملكمة اليت ملاع يف نطاق  علاالهع ى  تاام
اليت ملاقع   احملكمةالرئيس هلا، وجي ز  فع الهع ى إىل  املاراختداصاا  

يف نطاق اختداصقاا فقرع اجلاقاز احلكق مأل يف املسقائل املتعلاقة بقذلك        
 ع.الملر
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 الالئحة:
 ة عنه احلاجة للرفع إىل املاام السامأل فيك ن ذلك عق  طرملق  وزا   37/1

 .العهل

 
 النظام:
 الثامنة والثالث ن : املادة

الاائمقة أو القيت يف    اجلمعيقات الهع ى املتعلاة بالشقر ات أو   تاام
نطققاق  يفدو  التدققملية أو املؤسسققات اخلاصققة يف احملكمققة الققيت ملاققع   

اختداصاا مر ز إدا تاا، س اا  انت القهع ى علقا الشقر ة أو اجلمعيقة أو     
، أو مق  الشقر ة أو اجلمعيقة أو املؤسسقة علقا أحقه الشقر اا أو        املؤسسة

ع ى إىل أو عيقق  علققا آخققر، وجيقق ز  فققع الققه اققرملكاألعيققاا، أو مقق  
الشققر ة أو اجلمعيققة أو  فققرعاحملكمققة الققيت ملاققع يف نطققاق اختداصققاا   

 املؤسسة، وذلك يف املسائل املتعلاة باذا الملرع.
 

 الالئحة:
تاام الهع ى علا العي  أو الشرملك يف مكان الشر ة أو اجلمعية أو  38/1
، فقإن مل ملكق  مسقجًلا    فياا  مسيا ؤسسة إذا  ان املهعا عليه مسجاًلامل

مق  اقذا    السادسة والثالثنيوفًاا للمادة  مكان إقامة املهعا عليهفتاام يف 
 النظام.
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 النظام:
 التاسعة والثالث ن : املادة

 :  ما ملأتألم  املادة )السادسة والثالثني( م  اذا النظام  ملستثنا
ملك ن للمهعأل بالنملاة اخليا  يف إقامقة القهع ى يف احملكمقة القيت        -1

 اختداصاا مكان إقامة املهعا عليه أو املهعأل. نطاقملاع يف 
 -عيلاا أولياعاا  وم والزملا ة  واحليانةيف املسائل الزوجية  - للمرأة -2

 احملكمةاخليا  يف إقامة دع ااا يف بلهاا أو بله املهعا عليه. وعلا 
املقهعا   بلقه املهعيقة اسقتخالف حمكمقة     بلهت الهع ى يف إذا مسع

عليه لاجابة ع  دع ااقا. فقإذا ت جاقت القهع ى أبلق  املقهعا عليقه        
مكان إقامتاا للسري فياا، فإن امتنع مسعت غيابيًا، وإذا  إىلباحلي   

 احملكمة دون إحيا و .  دتاامل تت جه الهع ى 
ادث السري اليت تاع يف بله ملك ن للمهعأل يف الهعاوى الناائة ع  ح  -3

عليه اخليا  يف إقامة الهع ى يف احملكمة اليت ملاقع   املهعاغري بله 
 احلادث أو مكان إقامة املهعا عليه. وق عيف نطاق اختداصاا مكان 

 
  الالئحة:

الزوجة أو غرياا  دع ىاذو املادة علا ( م  1الملارة )تسري أحكام  39/1
فتك ن وف  ما جاا  بإل ائاا أو إنااصاا الهع ىأو زملادتاا، أما  لنملاةطلب اب

 .السادسة والثالثني م  اذا النظاميف املادة 
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مق  اقذو    (2إذا ظار للهائرة ابتهاًا أن الهعاوى الق ا دة يف الملاقرة )   39/2
 مت جاة فتبل  املهعا عليه باحلي   دون استخالف.  املادة

، وخييققع اققذا اققاالققهائرة فققتحك  بردإذا مل تت جققه الققهع ى لققهى  39/3
 االعرتاض. لطرق احلك 

ملراعققا يف حيقق   وغيققاب املققهعا عليققه يف اققذو املققادة أحكققام  39/4
 احلي   وال ياب ال ا دة يف الملدل الثانأل م  الباب الرابع م  اذا النظام.

 
 النظام:
 األ بع ن :  املادة

ا للمحكمة القيت اقأل   مكانيًّ نطاقًااملهملنة أو احملافظة أو املر ز  تعه
النطقاق   للايقاا فياا، وعنه تعهد احملقا   فياقا حيقهد اجمللقس األعلقا      

املكانأل لكل مناا. وتتبع املرا ز اليت لقيس فياقا حمقا   حمكمقة أققرب      
إلياققا يف منطاتاققا، مققا مل ملاققر  اجمللققس األعلققا للايققاا تبعيتاققا  بلققهة

ختدقال املكقانأل   اال نملساا. وعنه التنازع علا املنطاةحملكمة أخرى يف 
 حتال الهع ى إىل احملكمة العليا للملدل يف ذلك. -إجيابًا أو سلبًا  -

 
 الالئحة:

 املعترب يف الارب ا  الطرق املسل  ة عادة بال سائل املعتادة. 41/1
وأناا م   مش ل الهع ى لنطاقاا املكانألإذا  أت الهائرة عهم  41/2

 إىل احملكمة املختدة فإن عادت بكتاباختدال حمكمة أخرى فتبعثاا 



- 39 - 

 

؛ للملدل يف احملكمة العليا إىل بكتابفرتفع ملف الايية اتنع تومل  اإليا
 ملك ن ملزمًا.ذلك، وما تار و 

 

 الثالث الباب

 الهع ى وقيهاا  فع
 النظام:
 احلادملة واأل بع ن:  املادة

ميثلقه ق تق دع     ممق  م  املهعأل بدحيملة ق م قعة منه أو   الهع ىترفع  -1
 بعهد املهعا عليا .  وص  لهى احملكمة م  أصل 

 أن تشمل صحيملة الهع ى البيانات اآلتية : وجيب
للمهعأل، و ق  ا ملتقه، ومانتقه أو وظيملتقه، ومكقان      الكاملاالس   - أ

الكامقل مَلقْ  ميثلقه، و قق  ا ملتقه،       واالسق  ، ، ومكان عملهإقامته
 . عملهومانته أو وظيملته، ومكان إقامته ومكان 

، وما ملت افر م  معل مات عق  مانتقه   للمهعا عليه الكاملاالس   -ب
أو وظيملته، ومكان إقامته، ومكان عملقه، فقإن مل ملكق  لقه مكقان      

 . إقامة معل م فآخر مكان إقامة  ان له
 تا ملخ تاهمل  الدحيملة .  - ج
 احملكمة املرف عة أماماا الهع ى. - د

مكان إقامة تتا  للمهعأل يف البله الذي فيه مار احملكمة إن مل  -اق
 إقامة فياا.  مكانملك  له 
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 م م ع الهع ى، وما ملطلبه املهعأل، وأسانيهو  .  - و
إىل األجاقزة احلك ميقة يف الملاقرات )أ ، ب ، اقق(      بالنسبة وملكتملا

 .واملارم  اذو املادة بذ ر االس  
وسقائل  للاياا عنه االقتياا إمافة مقا مللقزم مق      األعلا وللمجلس

 بيانات أخرى.و
 ال جيمع يف صحيملة الهع ى بني عهة طلبات ال  ابط بيناا. -2

 
  الالئحة:

احملكمة املختدة باس   ترفع صحيملة الهع ى بعه ت قيعاا إىل 41/1
  ئيساا وفًاا للنم ذج املعتمه.

تتيم  دع ى  عاملة إىل احملكمة م  جاة  مسيةمإذا و دت  41/2
خاصة فتعاد إلياا مع إاعا اا بإبالغ املهعأل بتاهمل  صحيملة الهع ى لهى 

 احملكمة مباارًة، وللمحكمة طلب املعاملة عنه االقتياا.
جيب أن  ، يف الملارة )أ( م  اذو املادةإمافة للبيانات ال ا دة  41/3

ة مع إ فاق إفادهع ى علا العن ان ال طين للمهعأل ، تشمل صحيملة ال
بدحته م  مؤسسة الربمله السع دي ما مل ملك  عن انه ال طين مسجاًل لهى 

 احملكمة. 
م  اذو  )أ ، ب( الملارتني ملكتملا يف املانة أو ال ظيملة ال ا دة يف 41/4

 ملاال م ظف، أو متسبب.  أنباالس  العام  املادة
 إملهاع صحيملة الهع ى بتسجيلاا يف الايه العام للمحكمة.ملك ن  41/5
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 مال صحيملة إلنظراا إال بعه  الهائرةإىل  ملف الايية ملبعثال  41/6
 . وإ مال إجرااات التبلي الهع ى وحتهمله م عه اجللسة 

 
 النظام:
 الثانية واأل بع ن : املادة

تاهمل  الدحيملة يف السقجل   مل مالكاتب املخت  الهع ى يف  ملايه
ا ملخ تق  -لقه  حبيق   املقهعأل أو َمقْ  ميث    -اخلال بذلك بعقه أن ملثبقت   

اجللسة احملهدة لنظراقا يف أصقل الدقحيملة ، وصق  اا. وعليقه يف اليق م       
األ ثققر أن ملسققل  أصققل الدققحيملة وصقق  اا إىل احمليققر أو  علققاالتققالأل 

 و د األصل إىل إدا ة احملكمة. لتبلي اا -حبسب األح ال  -املهعأل 
 

 الالئحة:
ملهون الكاتب املخت  علا صحيملة الهع ى وقت اجللسة ومهتاا،  42/1

 وملنال ذلك علا و قة التبلي .
 

 النظام:
 الثالثة واأل بع ن : املادة

ق بتسلي  ص  ة صقحيملة    األح ال حبسب املهعأل ق  أو احملير ملا م
تسقليماا   م  األ ثر علا مخسة عشر مل مًا خالل عليهالهع ى إىل املهعا 

ه، امل عق  تاقع يف أثنقاا اقذا    جلسقة  قه حهد لنظر الهع ى  انإليه، إال إذا 
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م عقه   مراعقاة اجللسة، وذلقك  لقه مقع     قبل جيب أن ملت  التسلي  عنهئذف
 . احلي  

 
 النظام:
 الرابعة واأل بع ن :  املادة

علا األقل م  تا ملخ  أملاماحلي   أمام احملكمة العامة مثانية  م عه
 والتجا ملقة تبلي  صحيملة الهع ى. وم عه احلي   أمقام احملقا   العماليقة    

واألح ال الشخدية أ بعة أملام علا األقل م  تا ملخ تبلي  صحيملة الهع ى، 
مققهة األملققام األ بعققة علققا الايققاملا العماليققة والتجا ملققة واألحقق ال    وتطبقق 

احملافظقة أو املر قز. وجيق ز     أمام احملكمة العامة يف نظرتالشخدية إذا 
السري أو عنقه اليقرو ة ناق  امل عقه إىل      ح ادث  عيف الهعاوى الناائة 

نملسه يف حالة نا   للخد أ بع وعشرمل  ساعة، بشرط أن حيدل التبلي  
 احملققهد،امل عققه وأن ملكقق ن بإمكانققه ال صقق ل إىل احملكمققة يف امل عققه 

 .إلياا الهع ىوملك ن نا  امل عه بإذن م  احملكمة املرف عة 
 

  الالئحة:
املهد ال ا دة يف اذو املادة علا م  مت تبلي ه وال علا ال تسري  44/1

 امل اعيه الالحاة أثناا نظر الايية.
، مثل: الهائرةإىل  امل عهملرجع يف تاهملر اليرو ة اجمليزة لنا   44/2

 السجناا والااصرمل  واملسافرمل  وحن ا .احليانة والزملا ة وقياملا 
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نا  امل عه ال مللزم أن ملك ن إىل احله األدنا الذي ندت عليه  44/3
 وال جي ز النا  عنه.، املادة 

أن ملت  تسلي  ص  ة و قة التبليق  لشقخ     امل عهملشرتط إلناال  44/4
 املطل ب تبلي ه أو و يله يف الهع ى نملساا وال ملكتملا ب ري ذلك.

 
 النظام:
 اخلامسة واأل بع ن : املادة

املسقتعجلة   القهعاوى  عقها  -عليه يف مجيع القهعاوى   املهعا علا
 مذ رة احملكمة أن مل دع لهى -ُأنا  م عه احلي   فياا  اليت ىوالهعاو

 أمقام  األققل  علقا  قبل اجللسة احملهدة لنظقر القهع ى بثالثقة أملقام     بهفاعه

وأمقام  واحقه علقا األققل أمقام احملقا   األخقرى،        وبيق م  العامة، احملكمة
احملكمقة   أمقام  نظقرت  إذاوالتجا ملقة واألحق ال الشخدقية     العماليقة الهوائر 

 العامة يف احملافظة أو املر ز.
 

 النظام:
 السادسة واأل بع ن :  املادة

)الثالثققة مراعققاة امل عققه املاققر  يف املققادة    عققهمملرتتققب علققا   ال
 صقحيملة أو عهم مراعاة م عقه احليق   بطقالن     واأل بعني( م  اذا النظام 

الهع ى ، وذلك م  غقري إخقالل حبق  امل جقه إليقه التبليق  يف التأجيقل        
 . امل عهالستكمال 
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 الالئحة:

 ، هون علا و قة التبليق  ململك ن التأجيل الستكمال امل عه بطلب  46/1
 تابقة أو   اجللسقة أو ملبهمله أمام القهائرة يف   ، أو بكتاب ملايه يف احملكمة

 مشافاة.
 

 النظام:
 السابعة واأل بع ن : املادة

 -عليه أمام احملكمة م  تلااا نملسقياما   واملهعاحير املهعأل  إذا
وطلبقا مسقاع خدق متاما     - املكقانأل ول   انت الهع ى خا ج اختداصقاا  

 جلسة أخرى. هلافتسمع احملكمة الهع ى يف احلال إن أمك  وإال حهدت 
 

 الالئحة:
داخلة يف  ال ا دة يف اذو املادة أن تك ن الهع ى لسماعملشرتط  47/1

 .االختدال الن عأل للمحكمة

 النظام:
 الثامنة واأل بع ن : املادة

حيقرا يف غقري    ثق  عينت احملكمة جلسة لشخدني متهاعيني،  إذا
 إن، فعلياا أن جتيب اذا الطلب املعني وطلبا النظر يف خد متاما ال قت
 أمك .
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 الرابع الباب

 اخلد م وغيابا  والت  يل يف اخلد مة حي  
 األول الملدل

 والت  يل يف اخلد مة احلي  
 النظام:
 التاسعة واأل بع ن : املادة

أو َمْ  ملن ب  بأنملسا الي م املعني لنظر الهع ى حيير اخلد م  يف
 .النظام حسبله ح  الت  ل  عنا ، فإذا  ان النائب و ياًل تعني   نه مم 

 
  الالئحة:

 مسأل م  صاحب    جب  تاباحلك مية  ةاجلا ملك ن متثيل 49/1
 مباارة الهعاوى.  لهخي الدالحية

اخلاصة ملك ن  اتأو املؤسس اتأو اجلمعي اتالت  ل ع  الشر  49/2
 .تأسيساا أو سجلااب  الة ارعية م  اململ َّض بذلك وف  عاه 

هلق    إذا تعهد ال  الا يف اخلدق مة عق  أحقه طقريف القهع ى جقاز       49/3
يف   احلي   ع  م  له س اا أ انعلا حهو لكل واحه منا   اتمعني أو

أول الهع ى أم يف أثنائاا ما مل ملن  يف ال  الة علا غري ذلقك أو ملقؤدي   
 تعاقبا  إىل إعاقة سري الهع ى.

 



- 46 - 

 

 
 النظام:
 اخلمس ن :  املادة

ملق دع صق  ة    وأنعلا ال  يل أن ملار  حيق  و عق  م  لقه،     جيب
مدهقة م  وثياة و التقه لقهى الكاتقب املخقت . وللمحكمقة أن تقرخ        

اليقرو ة بإملقهاع صق  ة ال ثياقة يف م عقه حتقهدو، علقا أال         عنقه لل  يل 
. وجيق ز أن ملثبقت الت  يقل يف اجللسقة     للمرافعقة ملتجاوز ذلك أول جلسقة  

 أو ملبد  عليه بإباامه. امل  لبتارملر ملهون يف حميراا، ومل قعه 
 ال صأل وال لأل والناظر. علاوج ب اإلملهاع املشا  إليه آنملًا  يوملسر

 
  الالئحة:

إذا مل ملك  مع ال  يل ص  ة م  و الته مدهقة م  مده اا طاب   51/1
ومل دعاا  لف  الد  ة بذلكامل ظف املخت  علا أصلاا ومل قع علا 

 الايية.

و ياًل إن  ان فمل ملاهم ال  يل و الته يف أول جلسة حيراا  إذا 51/2
اخلامسة  حك  ال ائب وملعامل وف  املادة ع  املهعأل فيعترب املهعأل يف

وإن  ان و ياًل ع  املهعا عليه فيؤجل إىل  واخلمسني م  اذا النظام ،
ليحير ال  الة وململا  بذلك وملهون يف مبط الهع ى فإذا  تاليةجلسة 

 السابعةال  الة فيعامل وف  املادة ختلف ع  احلي   أو مل حيير 
 .واخلمسني م  اذا النظام
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إن  ان و ياًل ع  فو الة ال خت ُله اإلجراا املطل ب  إذا قهم ال  يل 51/3
بإ مال املطل ب فإن مل ملكمل املطل ب يف اجللسة  فتملامه الهائرةاملهعأل 

وإن  قان   اخلامسة واخلمسني مق  اقذا النظقام ،   فيعامل وف  املادة  التالية
بإ مال املطل ب مق  قبقل م  لقه،     ه الهائرةفتملامو ياًل ع  املهعا عليه 

كق  ال ققائب   فيعترب يف ح التاليةة يف اجللسة لوأنه إذا مل ملاهم و الة مكتم
 السابعة واخلمسني م  اذا النظام.وملعامل وف  املققادة 

 ال مل  ل النائب غريو ما مل ملن  علا حاه يف الت  يل. 51/4
 

 النظام:
 احلادملة واخلمس ن: املادة

 ثابقة مقا ملاقر و     ملكق ن مقا ملاقر و ال  يقل يف حيق   امل   قل        ل
. وإذا مل نملسقاا امل   ل نملسقه، إال إذا نملقاو أثنقاا نظقر الايقية يف اجللسقة       

، التنقازل أو  حيير امل   ل فال ملدح م  ال  يل اإلقرا  باحل  املهعا بقه، 
أو الدلح ، أو قب ل اليمني، أو ت جيااا، أو  داقا، أو تقرك اخلدق مة، أو    

أو ع  طرمل  م  طرق الطع  فيه، أو  -ا ا أو جزئيًّ ليًّ -ع  احلك   التنازل
أو تققرك الققرا  مققع باققاا الققهمل ، أو االدعققاا بققالتزوملر أو  د  ، فققع احلجققر

بقذلك  مليقًا خاصقًا   أو  دو ما مل ملك  ممل مقًا تمل   اخلبريالاامأل أو اختيا  
 يف ال  الة.
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 الالئحة:
جقرااات  ال  يل سلطة الايام باألعمال واإلالت  يل باخلد مة خي ل  51/1

واملرافعة واملهافعة واإلنكا  عها ما ندت عليه اذو الهع ى ملتابعة الالزمة 
 .امل  لاملادة أو استثناو 

تباا سا ملة اململع ل ما مل تايقه بقزم  أو عمقل أو تنملسقخ     ال  الة  51/2
طلقب   التأ ه م  سرملان مملع هلقا أو   عنه االقتياا وللهائرةبسبب ارعأل، 

 ا.جتهملها

 قق    أن تقهون يف اليقبط    -عنه أول حي   لل  يل–علا الهائرة  51/3
 وميم ناا مما له عالقة بالهع ى. ، ومده اا، وتا خياا  ال  الة ،

 ه.النائب ال ميثل م  ا  نائب عنه إال فيما ا  ممل ض في 51/4
 

 النظام:
 الثانية واخلمس ن : املادة

أو عزلققه ب قري م افاقة احملكمقة دون سقري       ال  يلحي ل اعتزال  ال
بتعيني و يل آخر بهاًل م  املعتقزل   خدمهاإلجرااات، إال إذا أبل  امل   ل 

 .بنملسهأو املعزول، أو بعزمه علا مباارة الهع ى 
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 الالئحة:
إذا اعتزل ال  يل أو عزل ب ري م افاة احملكمة فيستمر السري يف  52/1

 الايية يف م اجاته، مامل ملبل  امل  ل خدمه بتعيني و يل آخر بهًلا م 
 .املعتزل أو املعزول أو بعزمه علا مباارة الهع ى بنملسه

 
 النظام:
 الثالثة واخلمس ن : املادة

أحه ال  الا  ثقرة االسقتمااالت حبجقة سقؤال      م ظار للمحكمة  إذا
أو  بنملسقه إلمتقام املرافعقة    امل  قل م  له باده املماطلة، فلاا حق  طلقب   

 ت  يل و يل آخر.
 

 الالئحة:
 فض طلب ال  يل االستماال لسؤال م  له إذا ظار عهم  للهائرة 53/1

 وملهون ذلك يف مبط الايية. اجلهوى م  طلبه
طلققب  -عنققه االقتيققاا– للققهائرة ، الشخدققية يف مسققائل األحقق ال 53/2

 .حي   امل  ل
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 النظام:
 الرابعة واخلمس ن : املادة

لعي  ايئة التحاي  واالدعقاا العقام وال ألحقه     والجي ز للاامأل  ال
ملك ن و ياًل عق  اخلدق م يف القهع ى ولق       أنم  العاملني يف احملا   

أمام حمكمة غري احملكمة التابع هلا، ولك  جيق ز هلق  ذلقك     ماامة انت 
 .وم   ان حتت والملتا  ارعًا وفروعا ع  أزواجا  وأص هل  

 
 الثانأل الملدل

 اخلد م  غياب
 

 النظام:
 اخلامسة واخلمس ن :  املادة

جلسة مق  جلسقات القهع ى ومل ملتاقهم بعقذ        ع غاب املهعأل  إذا
ملطلقب اسقتمرا  النظقر     أنتشطب الهع ى. ولقه بعقه ذلقك   فتابله احملكمة 

بقذلك   وتبل فياا حبسب األح ال، وعنه ذلك حتهد احملكمة جلسة لنظراا 
املهعا عليه، فإن غاب املهعأل  ذلك ومل ملتاقهم بعقذ  تابلقه احملكمقة     

 وال تسمع بعه ذلك إال بارا  م  احملكمة العليا. الهع ىتشطب ف
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 الالئحة:
التاسعة تشطب الهع ى عنه حتا  غياب املهعأل بناا علا املادة  55/1 

 .واخلمسني م  اذا النظام
 للهائرة أن تل أل اطب الهع ى إذا تاهم املهعأل بعذ  تابله. 55/2
ال ملؤثر اطب الايية علا إجراااتاا الساباة بل ملبنا علا ما سب   55/3

 مبطه متا أعيه السري فياا.
تمرا  النظر يف الهع ى بعه اطباا للمرة األوىل للمهعأل طلب اس 55/4

  ذ رة ملاهماا إلدا ة احملكمة او بتارملر منه يف مبط الايية.
ملك ن الرفع للمحكمة العليا بعه الشطب للمرة الثانية وما بعهاا  55/5

بناًا علا طلب م  املهعأل، بكتاب مرف  به ص  ة مبط الايية، 
 .ال تسمع قبله أجالهع ى أن حتهد إذا قر ت مساع ال وللمحكمة العليا

 
 النظام:
 السادسة واخلمس ن : املادة

)اخلامسة واخلمسني( م   احلالتني املند ل علياما يف املادة يف
املهعا عليه يف اجللسة اليت غاب عناا املقهعأل فلقه    حيرإذا  اذا النظام؛

واحلكق  يف م مق عاا إذا    القهع ى أن ملطلب مق  احملكمقة عقهم اقطب     
حتك  فياقا،   أن انت صاحلة للحك  فياا، ويف اذو احلالة علا احملكمة 

 .غيابيًا ح  املهعأل حكماا يفوملعه 
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 الالئحة: 
تك ن الهع ى صاحلة للحك  بعه مبط أق ال اخلد م وطلباتا   56/1

اذا التاسعة والثمانني م   ر أسباب احلك  فياا وف  املادةاخلتامية مع ت ف
 .النظام

 
 النظام:
 السابعة واخلمس ن :  املادة

األوىل ومل ملكق  تبلق  لشخدقه أو     اجللسقة إذا غاب املهعا عليه ع   -1
إىل جلسقة الحاقة    القهع ى و يله يف الهع ى نملساا، فيؤجل النظر يف 

 تابلقه ملبل  باا املهعا عليه، فقإن غقاب عق  اقذو اجللسقة دون عقذ        
احملكمققة ومل ملكقق  تبلقق  لشخدققه أو و يلققه، فققتحك  احملكمققة يف  

 ح  املهعا عليه غيابيًا. يفالهع ى، وملعه حكماا 
أو و يلقه يف القهع ى نملسقاا   عقه      لشخدقه إذا تبل  املقهعا عليقه    -2

احملكمة قبل اجللسقة   لهىاجللسة، أو أودع ا  أو و يله مذ رة بهفاعه 
حير املهعا عليه يف أي جلسة  أواحملهدة لنظر الهع ى ومل حيير، 

 حقق ثقق  غققاب، فققتحك  احملكمققة يف الققهع ى ، وملعققه حكماققا يف  
 ا .املهعا عليه حي  ملًّ

ليس له مكان إقامة معروف أو مكقان   الذيإذا مل حيير املهعا عليه  -3
و د يف الملاقرة )ط( مق     ملقا إقامة تتا  يف اململكة بعه إعالنه وفاقًا  
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،  القهع ى   اذا النظام، فتحك  احملكمقة يف  املادة )السابعة عشرة( م
 وملعه حكماا يف ح  املهعا عليه غيابيًا .

الزوجية واحليانة والنملاة والزملقا ة   املسائلإذا ختلف املهعا عليه يف  -4
جقربًا وفق  مق ابط     بإحيقا و وم  عيلاا أولياعاا، فللمحكمة أن تأمر 

 حتهداا ل ائح اذا النظام.
 

 الالئحة: 
نملسه ويف حكمه تبلي  ملهعا عليه لشخده ملتحا  إذا بل  باتبلي   57/1

 و يله يف الهع ى نملساا، وما عها ذلك فا  تبلي  ل ري اخده.
مللزم تهومل  ميم ن حمير التبلي  يف حال غياب املهعا عليه  57/2

 .يف مبط الايية
إذا تبل  املهعا عليه لشخده أو و يله يف الهع ى وغاب ع   57/3

وغاب ع  اجللسة الثانية ، أو حير  تبل  ل ري اخدهأو ، اجللسة األوىل 
يف أي جلسة ث  غاب ، واقتيا احلال تأجيل نظر الهع ى جللسة تالية 

 ااإجرااات التبلي  ، ما مل حيدل عا ض للخد مة ؛   قمل مللزم إعادةفال 
فيجب إعادة  وحن و ، شطب الهع ىحد ل انملدال  اناطاعاا أو أو 

إجرااات التبلي  وملك ن احلك  حي  ملا أو غيابيا حبسب إفادة التبلي  
 ال ا دة بعه الملدل.

أن تأمر بإملااف خهمات املمتنع ع   -عنه االقتياا–للمحكمة  57/4
 احلي   لهى اجلاات احلك مية.
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إذا ت جات اليمني علا املهعا عليه بعه مساع الهع ى فيبل   57/5
وأنه   بذلك حسب إجرااات التبلي ، وملشعر ب ج ب حي  و ألداا اليمني

إذا ختلف ب ري عذ  تابله احملكمة عّه نا اًل وس ف ملايا عليه 
أما إن  ان له م  اذا النظام، الثالثة عشرة بعه املائة  وف  املادة بالنك ل

الرابعة عشرة  فيعامل وف  املادة -تابله احملكمة -ه م  احلي   عذ  مينع
 م  اذا النظام. بعه املائة

إذا  ان احلك  حي  ملًّا يف حال ت يُّب احملك م عليه، فتحهد  57/6
 السادسة والستني بعه املائة وف  املادةالستالم نسخة احلك   الهائرة م عًها

دون بعث نسخة – م  اذا النظامواملادة التاسعة والسبعني بعه املائة 
اعرتامه  احملك م عليه ومل ملاهم مهة االعرتاض فإذا انايت -احلك  إليه

 فيكتسب احلك  الاطعية.
و مكان إقامة تتا  إذا مل ملك  للمهعا عليه مكان إقامة معروف أ 57/7

الملارة )ط( م  املادة السابعة عشرة م  اذا النظام  فيعامل وف يف اململكة، 
 ( م  اذو املادة.3ارة )والمل
علا م  مل ملعرف له مكان إقامة عام أو  صه  حك  غيابألإذا  57/8

تتا  فريفع احلك  إىل حمكمة االستئناف مباارة دون تبلي  احملك م 
 عليه به.

 ( م  اذو املادة علا م  مت تبلي ه.3ال تسري أحكام الملارة ) 57/9
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ال تأمر احملكمة باإلحيا  جربًا يف املسائل املذ   ة يف الملارة  57/11
( إال بعه ختلف م  تبل  لشخده أو ل ري اخده أو ظار للمحكمة 4)

 تاربه أو ختمليه.
إىل  -مباارة-ملك ن األمر بإحيا  املهعا عليه جربًا بالكتابة  57/11

   ان خا ج مر ز الشرطة اليت ملاي  املهعا عليه يف نطاق اختداصاا ، ول
 والملة احملكمة.

يف حال ُقبض علا املهعا عليه قبل امل عه احملهد للجلسة  57/12
 حير مباارة للمحكمة.فُي

أن تيم  أمراا بإحيا  املهعا عليه  -عنه االقتياا–للهائرة  57/13
حيا و علا أن ال جربًا ت قيمله املهة الالزمة اليت مُلتمك  خالهلا م  إ

تا م تتجاوز مخسة أملام ، ويف حال اناياا املهة دون إحيا و للمحكمة 
 -أو م  ملا م مااماا–اجلاة املختدة بالكتابة بشكل عاجل إىل الهائرة 

 .للت جيه بشأنه
املهعا  عهم التمك  م  الابض علاعلا مر ز الشرطة يف حال  57/14

م م  امل عه احملهد للجلسة ، أملا مخسةعليه إفادة احملكمة بذلك قبل 
 وال مينع ذلك م  إحيا و إىل احملكمة ول  بعه امل عه احملهد للجلسة.

إذا تعذ  إحيا  املهعا عليه جربًا ، فتكتب الهائرة للجاة  57/15
 املختدة ل مع املهعا عليه علا قائمة الابض.
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 النظام:
 الثامنة واخلمس ن : املادة

لشخدقه وبعيقا     بلق  تعهد املهعا عليا  ، و ان بعيقا  ققه    إذا
 ؛لشخدقه   ملبلق  لشخده، وت يب ا مجيعقًا أو ت يقب مق  مل     ملبل اآلخر مل 

وجب علا احملكمة يف غري الهعاوى املستعجلة تأجيل نظقر القهع ى إىل   
لشخدقه مق  ال قائبني، وملعقه      ملبلق  باقا مق  مل    املهعأل ملبل جلسة تالية 

 املهعا عليا  حكمًا حي  ملًا. م  تبل  م  ح  احلك  يف الهع ى يف
 

 الالئحة:
لشخ  بعض املهعا عليا  يف الاياملا  التبلي إذا  ان  58/1

( ومل حيير منا  217 – 215املستعجلة املند ل علياا يف امل اد )
 .الهع ى واحلك  فياايف نظر ال الهائرةأحه فعلا 

 الهائرةإذا ت يب م  بل  لشخده وحير م  مل ملبل  لشخده فعلا  58/2
 نظر الايية واحلك  فياا، وملعه احلك  حي  ملًّا يف حاا .

إىل  هع ىال نظر الهائرةإذا أجلت  ، يف غري الهعاوى املستعجلة 58/3
 نظراالت يب املهعا عليا  مجيعًا أو بعيا  فعلا احملكمة  جلسة تالية

 وال ملس غ الت قف ع  مساع الهع ى حتا حيير اجلميع.واحلك  فياا، 
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 النظام:
 التاسعة واخلمس ن : املادة

مق    - واجللسة مل تنعاه - غائبًاتطبي  األحكام الساباة، ال ملعه  يف
نه إذا حير أحير قبل امل عه احملهد النتااا اجللسة بثالثني دقياة، علا 

 الزالت منعاهة فيعه حامرًا. واجللسة
 

 الالئحة:
 تعه اجللسة منعاهة م  بهاملة ال قت احملهد هلا. 59/1
 

 النظام:
 الست ن :  املادة

خالل املهد املار ة لالعرتاض يف اقذا   - غيابيًاملك ن للمحك م عليه  -1
اليت أصه ته، م  تقا ملخ   احملكمةاملعا مة علا احلك  لهى  -النظام 

 إبالغه أو و يله باحلك .
لاجقرااات املاقر ة لرفقع القهع ى،      وفاقاً ملاهم طلب املعا مة  ذ رة  -2

، وتا خيه، وأسباب عليهعلا أن تتيم  املذ رة  ق  احلك  املعا ض 
 املعا مة.

تحك  فق اجللسة األوىل لنظر املعا مة،  ع إذا غاب املعا ض أو و يله  -3
ملعقه حكماقا   ، واملعا مقة م  تلااا نملسقاا بسقا ط حاقه يف     احملكمة

 ناائيًا.
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احلك  املعا ض عليقه مؤقتقًا إذا ُطلقب     تنمليذللمحكمة أن تأمر ب قف  -4
وقق ع مقر  جسقي      التنمليذذلك يف مذ رة املعا مة و ان خيشا م  

 .ملتعذ  تها  ه
صقه  حكق  معقا ض للحكق  ال يقابأل       إذامل قف نملاذ احلكق  ال يقابأل    -5

 يأل بإل ائه.ملا
 

 الالئحة:
تسري أحكام اذو املادة علا احلك  ال يابأل إذا مل ملك  ناائيًا،  61/1

  ان احلك  ناائيًا فيعامل وف  أحكام التماس إعادة النظر. وأما إذا

ف  ًا  وحتال تايه إدا ة احملكمة مذ رة املعا مة يف مل م إملهاعاا، 61/2
  ملبل  به أطراف الهع ى. م عه هملوحتهللهائرة اليت أصه ت احلك  لنظراا 

إذا تعذ  تبلي  احملك م عليه غيابيا باحلك  فرتفع احملكمة احلك   61/3
بعه  ( م  املادة اخلامسة والثمانني4للملارة )إىل حمكمة االستئناف وفًاا 

  م  اذا النظام.املائة 
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 اخلامس الباب

 اجللسات ونظاماا إجرااات
 األول  الملدل

 اجللسات إجرااات 
 

 النظام:
 : احلادملة والست ن املادة

الالزم نظامقًا مق     العهدأن حيير جلسات املرافعة يف الايية  جيب
قيقاتاا   أحقه يكلف  ئقيس احملكمقة   فالاياة، فإن مل ملت افر العهد الالزم 

األعلقا للايقاا    يكلف  ئقيس اجمللقس  فإل مال النداب، فإن تعذ  ذلك 
 .الندابم  ملكمل 

 
 النظام:
 : الثانية والست ن املادة

اليت تعرض فيقه   بالهعاوى اتب اليبط أن ملعه لكل مل م قائمة  علا
 تعلق   الاامألمرتبة حسب ال قت املعني لنظراا، وبعه عرض الاائمة علا 

 يف الل حة املعهة لذلك قبل مل م اجللسات.
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 الالئحة:
، علا أن تك ن ملك ن عهد اجللسات ستًا يف  ل مل م علا األقل 62/1

 ، وجي ز الزملادة علياا حبسب نظر الهائرة. ثالثني دقياةمهة  ل جلسة 
قائمة الهعاوى تشمل: اس  املهعأل واملهعا عليه  اماًل، ووقت  62/2

 عهم ذ ر االس   اماًل إذا اقتيت املدلحة ذلك. وللهائرة ومهتاا، اجللسة
 

 النظام:
 : الثالثة والست ن املادة

 .قييتا علا اخلد م يف ال قت املعني لنظر  ملنادى
 

 الالئحة:
 تك ن املناداة بأي وسيلة ملتحا  باا إعالم اخلد م بانعااد اجللسة.  63/1
 

 النظام:
 الرابعة والست ن : املادة

م  تلاقاا نملسقه أو بنقاا     - الاامألاملرافعة علنية، إال إذا  أى  تك ن
أو مراعقاة   النظقام، ا حمافظقة علقا   إجراااقا سقرًّ   -علا طلب أحه اخلدق م  

 لآلداب العامة، أو حلرمة األسرة .
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 الالئحة:
علا م  حيير يف قاعة اجللسة احرتام ايئة احملكمة، وعهم  64/1

وف  املادة  م  خيل بنظاماا وملعاملالتهخل يف إجرااات احملا مة ، 
 الثالثة والسبعني م  اذا النظام.

 
 النظام:
 اخلامسة والست ن : املادة

املاية، علا أن ذلك ال مينع مق  تاقهمل  األقق ال أو     املرافعة تك ن
ص  اا بني اخلد م، وحيملظ أصلاا يف  تتبادلالهف ع يف مذ رات مكت بة 

احملكمقة أن تعطقأل    وعلقا ملف الايقية، مقع اإلاقا ة إلياقا يف اليقبط.      
اقتيقت    لمااا اخلد م املال املناسبة لالطالع علا املستنهات والرد علي

 احلال ذلك.
 

 الالئحة:
جيب أن تك ن املذ رات املاهمة أثناا الرتافع خبط وامح وأن  65/1

 تك ن مؤ خة وم قعة م  ماهماا.
أن تأمر  ح  العبا ات اجلا حة أو املخالملة لآلداب م  أي  للهائرة 65/2

 .مما ال ملستلزمه ح  الهفاع و قة م  أو اق املرافعات
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 النظام:
 السادسة والست ن :  املادة

دعق او قبقل    لتحرملقر الاامأل أن ملسقأل املقهعأل عمقا اق  الزم      علا
 املهعألاستج اب املهعا عليه، وليس له السري فياا قبل ذلك، وإذا عجز 

بدققرف النظققر عقق   عقق  حترملراققا أو امتنققع عقق  ذلققك ، فققيحك  الاامققأل
 الهع ى.

 
 الالئحة:

احلك  بدرف النظر عناا المتناعه إذا حر  املهعأل دع او بعه صهو   66/1
ول    احلك  ت أصه يتال الهائرةبنظراا  خت فت ع  حترملراا أو عجزو

 .ا تسب الاطعية
 

 النظام:
 السابعة والست ن : املادة

، أو أجقاب جبق اب غقري     ليًّقا املهعا عليه عق  اجلق اب    امتنع إذا
طلب اجل اب الدحيح ثالثًا يف اجللسقة   الاامألمالق للهع ى ؛  ر  عليه 

إنقذا و، وأجقرى يف الايقية     بعقه نملساا، فإذا أصر علقا ذلقك عقّهو نقا اًل     
 الشرعأل.املاتيا 
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 الالئحة:
للمهعا عليه إذا مل  الهائرة تا لأن ا   ال ا د يف اذو املادة اإلنذا  67/1

عليه كر  ذلك تجعلتك نا اًل وقييت عليك و جتب علا دع ى املهعأل
 الهائرةه تيف مبط الايية، فإن أجاب وإال عه  ل ذلك هونتثالثًا، و

 .عألشرال املاتيا تنا اًل، وأجر
 

 النظام:
 الثامنة والست ن :  املادة

مق  الطقرف اآلخقر     اجل ابدفع أحه الطرفني بهفع صحيح وطلب  إذا
جيق ز   الفاستمال ألجله فللاامأل إمااله متا  أى مرو ة ذلك، علا أنقه  

  اب واحه إال لعذ  ملابله الاامأل.تكرا  املالة جل
 

 الالئحة:
واألعذا  املاهمة م  أحه  ،طلب اإلماال يف مبط الاييةملهون  68/1 

 وقه  املالة املعطاة للمستمال.  الطرفني،
االستماال، وامتنع طالبه ع  اجل اب طلب إذا مل تابل الهائرة  68/2

 .م  اذا النظام والستنييعامل وف  املادة السابعة ف
 أصل الهع ى. علااذو املادة طلب اإلماال للج اب تشمل  68/3
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 النظام:
 التاسعة والست ن : املادة

املرافعة  جرد انتااا اخلد م مق  مقرافعتا ، ومقع ذلقك      باب ملاملل
م  تلااا نملساا أو بناا علا طلب  -تار   أنفللمحكمة قبل النط  باحلك  

الهع ى يف جهول اجللسات ،  قيهفتح باب املرافعة وإعادة  -أحه اخلد م 
 وذلك ألسباب ماب لة .

 

 الالئحة:

تايؤ الهع ى للحك  بعه إبهاا اخلد م  عنه ملاملل باب املرافعة 69/1
التاسعة  املادة أق اهل  وطلباتا  اخلتامية يف جلسة املرافعة وف  ما جاا يف

 م  اذا النظام. والثمانني
يف  بيان أسباب ذلك باب املرافعة بعه قمللاات فتح إذا علا الهائرة 69/2

 اليبط.
 

 النظام:
 السبع ن : املادة

القهع ى  اقا  ا م  احملكمة يف أي حال تكق ن علي أن ملطلب  للخد م
م  إقرا  أو صلح أو غري ذلقك يف حميقر القهع ى،     عليهتهومل  ما اتملا ا 

 بذلك. صكوعلا احملكمة إصها  
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 الالئحة:

إذا حدل االتملاق قبل مبط الهع ى فيلزم  صه الهع ى واإلجابة  71/1
قبل تهومل  االتملاق ، مع مراعاة أن ملك ن أصل الهع ى م  اختدال 

،  أخرى أو دائرة  ن االتملاق م  اختدال حمكمةول   ان ميم الهائرة،
 بشرط أن ملك ن حمل الهع ى أو بعيه م  بني املتمل  عليه.

أن االتملاق املاهم م  اخلد م فيه  ذب أو احتيال  للهائرةإذا ثبت  71/2
 .الثالثة م  اذا النظامد االتملاق وف  ما تاتييه املادة فري
علا  -مرافعة أو تهقياا– ليس للخد م االعرتاض بطلب االستئناف 71/3

ما اتملا ا عليه م  إقرا  أو صلح أو غري ذلك بعه الت قيع عليه يف حمير  
 الهع ى.

 
 النظام:
 احلادملة والسبع ن :  املادة

وققائع املرافعقة يف    -حتقت إاقراف الاامقأل     - اتب اليقبط   ملهّون
افتتاح  ل مرافعة ووقتقه، ووققت اختتاماقا، ومسقتنه      تا ملخاليبط، وملذ ر 

اق ، ثق  مل ققع عليقه     ئاخلدق م وو ال  وأمساانظر الهع ى، واس  الاامأل، 
امتنع أحه منا  عق    فإنالاامأل و اتب اليبط وم  ذ رت أمساعا  فيه، 

 الت قيع أثبت الاامأل ذلك يف مبط اجللسة.
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 الالئحة:
مساع الهع ى واإلجابة ومجيع أق ال اخلد م  الهائرةتت ىل  71/1

ودف عا  وأخذ ااادات الشا د وال جي ز لكاتب اليبط أن ملنملرد بشألا 
    م  ذلك.

 الت قيعال ملستطيع اليبط  يفم  ذ رت أمساعا  إذا  ان أحه  71/2
 فيكتملا ببدمة إباامه.

ر بذ يف اجللسة األوىل  للهع ى الهائرةمستنه نظر  ملك ن تهومل  71/3
أو قرا  التكليف الداد  م  صاحب وتا ملخ الايه واإلحالة ،  ق  

 .ةالدالحي
ملهون الكاتب يف اليبط  ق  ا ملة  ل م  اخلد م وو الئا  وم   71/4

 ذ رت أمساعا ، عنه أول ذ ر هل .
 اليبطيف  فتبنيإذا أجلت الهائرة النظر يف الهع ى إىل جلسة تالية  71/5

 سبب التأجيل وم عه اجللسة التالية ومهتاا.
له  أن ترى الهائرةمما  املايًاجيب مبط  ل ما ملهلأل به اخلد م  71/6

 عالقة بالهع ى.
عنه تاهمل  املذ رات ملكتملا باإلاا ة يف اليبط إىل اس  م   71/7

قهماا وصملته وتا ملخ تاهمياا وعهد صملحاتاا، وحيملظ أصلاا يف ملف 
 ، مما ترى أنهما ااتملت عليه م  أق ال أو دف عتهومل  الايية، وللهائرة 

 .مؤثر يف الايية
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اخلد م م  تهومل  ما و د يف اليبط، وهلا أن تسل   متك  الهائرة 71/8
 نسخة مما مبط مل  طلباا منا .

 
 النظام:
 الثانية والسبع ن :  املادة

صحف الهعاوى والتبلي ات وحمامر القهعاوى   بياناتتهومل   جي ز
هلقا حكق  احملقر ات املكت بقة،      وملكق ن ، يًّاواإلناااات وغري ذلك إلكرتون

 وفاًا لنظام التعامالت اإللكرتونية .



- 68 - 

 

 الثانأل الملدل

 اتاجللس نظام
 النظام:
 الثالثة والسبع ن :  املادة

إدا ة اجللسة ومبطاا من طان برئيساا، وله يف سقبيل ذلقك أن مُلخقرج     -1
م  خيّل بنظاماا، فقإن مل ميتثقل  قان للمحكمقة أن      اجللسةم  قاعة 

تزملقه علقا أ بقع وعشقرمل  سقاعة،       ال مقهة حببسه  -علا المل    -تأمر 
 .األمروملك ن أمراا ناائيًا، وللمحكمة أن ترجع ع  ذلك 

أن ملأمر بكتابة حمير عق   قل جرميقة تاقع أثنقاا       اجللسةعلا  ئيس  -2
السقتكمال   حاي  واالدعاا العامالت ايئةانعااد اجللسة، ث  إحالتاا إىل 

 علا م  وقعت منه اجلرمية. بالابض، وله أن ملأمر نظامًا مما مللز
أصقه ت احلكق  دعق ى التعق ملض عق  األمقرا         القيت تنظر احملكمقة   -3

 . الهع ىالناجتة م  املماطلة يف أداا احلا ق حمل 
 

  الالئحة:
أ بع وعشرمل  ساعة ملهون يف مبط  مهة ال تزمله علا باحلبس األمر 73/1

، مع االحتملاظ بد  ة ف  ًا لتنمليذو بكتاب الايية وملبعث للجاة املختدة
 . احملكمة يف منه
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م  حدل منه اإلخالل بنظام اجللسات م  احملامني فإن اازاته  73/2
بالعا بة املند ل علياا يف اذو املادة ال مينع م  تطبي  العا بات عليه 

 ام احملاماة.ال ا دة يف نظ
تنظر الهائرة مده ة احلك  دع ى التع ملض ع  األمرا  الناجتة م   73/3

املماطلة يف أداا احلا ق اليت حدلت قبل قيه طلب التنمليذ، وأما دعاوى 
 التنمليذ. عهو فاأل م  اختدال دائرةباليت حدلت التع ملض ع  املماطلة 

وىل دع ى تنظر الهائرة مده ة احلك  يف حمكمة اله جة األ 73/4
التع ملض عنه تأمليه حمكمة االستئناف حلكماا ، ويف حال نايت 
حمكمة االستئناف احلك  فتحال دع ى التع ملض اىل حمكمة اله جة 
األوىل لتنظراا دائرة غري الهائرة اليت أصه ت احلك  األول، إذا  انت 

 .ن عًا ومكانًا مشم لة ب الملتاا
 

 النظام:
 الرابعة والسبع ن : املادة

ا  الذي ملت ىل ت جيه األسقئلة إىل اخلدق م والشقا د    اجللسة   ئيس
، وألعياا الهائرة املشرت ني معه يف اجللسة بالهع ىوغريا  مم  له صلة 

ملرملقهون ت جياقه مق  أسقئلة متدقلة       مقا واخلد م أن ملطلبق ا منقه ت جيقه    
إىل األسقئلة   بت جيقه أحه األعيقاا  إىل بالهع ى. وجي ز للرئيس أن ملعاه 

 اخلد م والشا د وغريا . أي م 
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 السادس الباب

 والطلبات العا مة والتهّخلواإلدخال  الهف ع
 األول الملدل

 الهف ع
 النظام:
 اخلامسة والسبع ن : املادة

االختدقال املكقانأل، أو    ببطالن صقحيملة القهع ى، أو بعقهم    الهفع
حمكمة أخرى لايام النقزاع نملسه أماماا أو لايام دعق ى   إىلبإحالة الهع ى 

قبل أي طلب أو دفقاع يف القهع ى أو دفقع     إبهاعوأخرى مرتبطة باا، جيب 
 مناا. ملبهبعهم الاب ل، وإال ساط احل  فيما مل 

 
  الالئحة:

إذا  ان للخد  أ ثر م  دفع مما و د يف اذو املادة فيجب  75/1
 .إبهاعاا معًا

اال تباط يف اذو املادة ا : اتدال الهع ى الالحاة بالساباة يف  75/2
 امل م ع أو السبب وال مللزم احتاداما يف املاها .

 ال مينع اطب الهع ى أن تك ن ساباة للهع ى الالحاة . 75/3
 ملشرتط أن تك ن الساباة قه  فعت حملكمة تتدة . 75/4
الهع ى فعلياا إماال  إذا ظار للهائرة صحة الهفع ببطالن صحيملة 75/5

 املهعأل لتدحيحاا.  
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 النظام:
 السادسة والسبع ن : املادة

الهفع بعهم اختدال احملكمة النتملاا والملتاا أو بسبب نق ع القهع ى    -1
، أو الهفع بعهم قبق ل القهع ى النعقهام الدقملة أو األاليقة أو      قيمتااأو 

آخر، و ذا الهفع بعهم ج از نظر القهع ى لسقب     سبباملدلحة أو ألي 
تك ن فياا القهع ى وحتكق     مرحلةالملدل فياا؛ جي ز الهفع به يف أي 

 به احملكمة م  تلااا نملساا.
إذا  أت احملكمة أن الهفع بعهم قب ل الهع ى لعيب يف صملة املقهعا   -2

 علا أساس، أجلت نظر الهع ى لتبلي  ذي الدملة . قائ عليه 
 

 النظام:
 السابعة والسبع ن : املادة

)اخلامسقة  يف الهف ع املند ل علياا يف املقادتني   احملكمة حتك 
علقا اسقتاالل، مقا مل تاقر       والسبعني والسادسة والسبعني( م  اذا النظام

ع  إىل م م ع الهع ى، وعنهئذ تبّي  ما حكمت به يف  ل م  الهفاا مم
 وامل م ع.
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  الالئحة:
وعلا  ،أو  دو ،قب ل الهفع مللزم منهم  الهفع إىل امل م ع ال  77/1

 يف احلك . ذلكاحملكمة بيان أسباب 
باب ل الهفع فيك ن حكماا  -علا استاالل–إذا حكمت احملكمة  77/2

 خامعًا لطرق االعرتاض.
 

 النظام:
 الثامنة والسبع ن : املادة

النظام، جيب  اذامراعاة املادة )الثامنة والسبعني بعه املائة( م   مع
علا احملكمة إذا حكمت بعقهم اختداصقاا وا تسقب احلكق  الاطعيقة أن      

 إىل احملكمة املختدة وتعل  اخلد م بذلك. الهع ىحتيل 
 

 :الالئحة
و أت أناا غري تتدة فيك ن نظراا ، للهائرة إذا  فعت الايية  78/1

 -لألح ال اآلتية:وفاًا 
بنظر الايية فتحك   ال الئألإذا  أت الهائرة عهم اختداصاا  -أ 

بذلك ، ويف حال التنازع يف االختدال فيملدل فيه وفاا للمادة 
 السابعة والعشرمل  م  نظام الاياا.

بنظر الايية وأناا م   الن عألإذا  أت الهائرة عهم اختداصاا  -ب 
يف س اا - اختدال دائرة أخرى ذات اختدال ن عأل آخر
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فتحك  بعهم االختدال  -احملكمة نملساا أم يف حمكمة أخرى
 يأل املهة دون تاهمل  اعرتاض أو –ا تسب احلك  الاطعية فإذا 

 أو الهائرة احملكمةفتحيلاا إىل  -تأمليهو م  حمكمة االستئناف
عهم اختداصاا فتحك  بذلك وبعه األخرية املختدة وإذا  أت 

كمة العليا للملدل فيه وما تار و ملك ن ا تسابه الاطعية ملرفع للمح
 ملزما.

إذا  أت الهائرة عهم اختداصاا بنظر الايية وأناا م  اختدال  -ج 
دائرة أخرى يف احملكمة نملساا ومماثلة هلا يف االختدال 

إىل الهائرة   بكتابأن ملبعثاا فعلا م  أحيلت إليه أواًل الن عأل 
بعهم  تحكماتنع تثانيًا ومل  اإليا املختدة فإن عادت

حمكمة االستئناف؛ للملدل يف   فعته وج بًا إىل ، وااختداصا
 ملك ن ملزمًا.ذلك، وما تار و 

يف حمكمة  بني دائرتني يف االختدال التهافع حدلإذا  -د 
– فيملدل فيه  ئيس احملكمة االستئناف أو يف احملكمة العليا

 ملك ن ملزمًا.ار و ملوما  -حبسب األح ال

إىل  األو اقني احملكمة و تابة العهل ، فرتفع إذا  ان التهافع ب -و 
 ملك ن ملزمًا.وما تار و احملكمة العليا للملدل فيه 
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 الثانأل الملدل

 لوالتهّخ اإلدخال
 النظام:
 التاسعة والسبع ن : املادة

أن ملطلب م  احملكمة أن ُتهِخل يف الهع ى م   ان ملدح  للخد 
املعتققادة يف  اإلجققراااتوُتتَّبققع يف اختدققامه   فعاققا،اختدققامه فياققا عنققه 

م م ع طلقب اإلدخقال والقهع ى     يفالتكليف باحلي  . وحتك  احملكمة 
طلقب   م مق ع األصلية حبكق  واحقه  لمقا أمكق  ذلقك، وإال فدقلت يف       

 اإلدخال بعه احلك  يف الهع ى األصلية.
 

  الالئحة:
 اجللسة.ثناا أو مشافاة أ، طلب اإلدخال  تابة ملاهم  79/1
م  ملدح   نه مهعيًا  ا : ملدح اختدامه يف الايية عنه  فعاا م  79/2

أو مهعا عليه ابتهاًا وملشرتط أن ملك ن اناك ا تباط بني طلبه والهع ى 
 األصلية.

إذا أجلت احملكمة الملدل يف م م ع طلب اإلدخال بعه احلك   79/3
مده ة احلك ، وف  الهائرة يف الهع ى األصلية فيك ن احلك  فيه م  قبل 

 .جرااات  فع الهع ىإ
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ال ملابل إدخال م  ملتعا ض إدخاله مع اختدال احملكمة املكانأل  79/4
 أو الن عأل.

 
 النظام:
 الثمان ن : املادة

أن  -م  تلااا نملساا أو بناًا علا طلقب أحقه اخلدق م     - للمحكمة
 يف إدخاله مدلحة للعهالة أو إظاا  للحاياة .  انتأمر بإدخال م  

م عهًا ال ملتجاوز مخسة عشر مل مًا حلي   م  تأمر  احملكمة وتعني
، وفاقًا لاجقرااات املعتقادة لرفقع     إدخالقه  اخلد مم   ملطلببإدخاله، وم  

 الهع ى .
 

  الالئحة:
 امُلهخل  انو  ان اإلدخال ملدلحة العهالة أو إظاا  احلاياةإذا  81/1

حمكمة مار الهائرة ستخلف تفملاي  خا ج ال الملة املكانية للمحكمة 
 إقامته.

احملكمة طلب  أخرجتهم   أت إدخاله، ومل   إخراجللمحكمة  81/2
 التهخل،  ما للخد  طلب إدخاله.

ال ملرتتب علا عهم التايه باملهة املذ   ة يف املادة بطالن  81/3
 اإلجراا.
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 النظام:
 احلادملة والثمان ن : املادة

الققهع ى منيققمًا إىل أحققه  يفلكققل ذي مدققلحة أن ملتققهخل  جيقق ز
 التقهخل اخلد م أو طالبًا احلكق  لنملسقه بطلقب مقرتبط بالقهع ى. وملكق ن       

بدحيملة تبل  للخد م قبل ملق م اجللسقة، وفاقًا لاجقرااات املعتقادة لرفقع       
أو بطلققب ملاققهم اققملايًا يف اجللسققة يف حيقق  ا ، وملثبققت يف  ،الققهع ى

 باب املرافعة. إقملالحميراا. وال ملابل التهخل بعه 
 

 
 الثالث الملدل

 العا مة الطلبات
 

 النظام:
 الثانية والثمان ن : املادة

الطلبات العا مة م  املهعأل أو املقهعا عليقه بدقحيملة تبلق       تاهم
وفاًا لاجرااات املعتادة لرفع القهع ى، أو بطلقب    اجللسةللخد م قبل مل م 

اخلد ، وملثبت يف حميراا. وال تابقل   حي  ملاهم املايًا يف اجللسة يف 
 الطلبات العا مة بعه إقملال باب املرافعة.
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  الالئحة:
 ،كل م  اخلدمني تاهمل  الطلبات العا مة قبل قملل باب املرافعةل 82/1

 .فتح باب املرافعةقر ت الهائرة إعادة  وملع د اذا احل  هلما متا
يف م اجاة اخلد   للهائرةألٍي م  اخلدمني ت جيه الطلب العا ض  82/2

أو م  أدخلته  ،أو م  أدخله اخلد  اآلخر ،أو املتهخل بنملسه ،األصلأل
 احملكمة.

 .جي ز تعهد الطلبات العا مة 82/3
 لطرق االعرتاض.احلك  برفض الطلب العا ض خييع  82/4

 
 النظام:
 الثالثة والثمان ن : املادة

 أن ملاهم م  الطلبات العا مة ما ملأتأل: هعألللم
الطلب األصلأل، أو تعهملل م م عه مل اجاة ظقروف   تدحيحما ملتيم   -أ

 طرأت أو تبينت بعه  فع الهع ى. 
ما ملك ن مكماًل للطلب األصلأل، أو مرتتبًا عليه، أو متداًل به اتدقااًل   -ب

 التجزئة.  ملابلال 
ما ملتيم  إمافة أو ت يريًا يف سبب الهع ى مع إبااا م م ع الطلقب   -ج

 حاله.  علااألصلأل 
 طلب األمر بإجراا حتملظأل أو وقيت.  - د

 ما تأذن احملكمة بتاهميه مما ملك ن مرتبطًا بالطلب األصلأل.  -اق
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 الالئحة:

 الطلب األصلأل ا : ما ملن  عليه املهعأل يف صحيملة دع او.  83/1
تالملة ظاارة  الطلب األصلألإذا خالف الطلب العا ض ما جاا يف  83/2

 .تعني  فيه
املهعأل أن مل مح ا تباط الطلب العا ض مع م م ع الهع ى علا  83/3

 األصلية أو سبباا.
للهائرة بعه نظر الطلب العا ض أنه ال عالقة له بالهع ى  ظارإذا  83/4

هميه يف دع ى األصلية تعني  فيه وعهم قب له ، وال مينع ذلك م  تا
 مستالة حتال حسب الت زملع.

وظار له تلملاا وحن و فله تدحيح إذا طالب املهعأل بتسلي  العني  83/5
 دع او باملطالبة بثمناا أو بههلا. 

إذا ادعا بطلب دمل  فتبني له أن املهعا عليه قه مات فللمهعأل  83/6
 تدحيح دع او  طالبة و ثة املهعا عليه.

إذا طالب املهعأل ببيان قه  استحااقه م  األا، فظار له قه و أثناا  83/7
 دع او باملطالبة بتسليمه ذلك االستحااق.املرافعة فله تعهملل م م ع 

إذا طالب املشرتي بتسلي  العني وتأخر احلك  يف ذلك فله تعهملل  83/8
 دع او إىل طلب الملسخ لمل ات ال رض بالتأخري. 
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طالب املهعأل بأجرة وميا علا نظر الهع ى مهة ملستح  فياا  إذا 83/9
ألصلية باعتبا  ذلك أجرة جاز له مماا إىل األجرة املطل بة يف الهع ى ا

 تكميال للطلب األصلأل.
طالب املهعأل  لكية عاا  يف مله غريو، ث  قهم طلبا عا ما  إذا 83/11

بأجرة املهة املامية علا وامع اليه، جاز له ذلك لرتتب الطلب العا ض 
علا الطلب األصلأل، و ذا ل   ان الطلب العا ض بإزالة اإلحهاث يف العاا  

 أو إعادته إىل ما  ان عليه.
ث  طلب تسليمه نديبه  تاهم وا ث بطلب إبطال وصية م  ثه إذا 83/11

 مناا م  املهعا عليه جاز له ذلك ال تباطاا ا تباطا ال ملابل التجزئة .
إذا تبني ألحه اخلدمني م  أق ال خدمه أو الشا د أو تارملر  83/12

اخلرباا وحن ا  ما ملؤمله دع او بسبب آخر غري السبب الذي ذ رو فله 
امل م ع وَله تعهملل إمافته بطلب عا ض وَله تعهملل سبب استحااقه يف 

 م م ع الطلب األصلأل للسبب الذي حهدو يف دع او األصلية.
إذا ظار للمهعأل أن ما ملستحاه أقل مما ذ رو يف صحيملة دع او  83/13

 فله طلب االقتدا  عليه وتعهملل طلبه األصلأل.
إذا  انت الهع ى م جاة مه عهد م  األاخال فللمهعأل تاهمل   83/14

 . ةإذا  انت التجزئة ممكن ها  م  الهع ىعا ض باستثناا أح طلب
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 النظام:
 الرابعة والثمان ن : املادة

 عليه أن ملاهم م  الطلبات العا مة ما ملأتأل : للمهعا
 . الايائيةطلب املااصة  - أ

طلب احلك  له بتع ملض ع  مر  حلاه م  الهع ى األصقلية، أو مق     -ب
 إجراا فياا. 

إجابتققه أال حيكقق  للمققهعأل بطلباتققه  لققاا أو  علققاأي طلققب ملرتتققب  -ج
 أن حيك  له باا مايهة بايه ملدلحة املهعا عليه.  أوبعياا،  

 أي طلب ملك ن متداًل بالهع ى األصلية اتدااًل ال ملابل التجزئة.  - د
 ما تأذن احملكمة بتاهميه مما ملك ن مرتبطًا بالهع ى األصلية. -اق

 
  الالئحة:

 املااصة الايائية اآلتأل:ملشرتط لطلب  84/1
أن ملك ن لكل م  طريف املااصة دمل  لآلخر يف ذمته ال ل ريو وال يف  –أ 

 ذمة م  ا  نائب عنه. 
 أن ملك ن الهملنان متماثلني جنسًا وصملًة. -ب
أن ملك ن الهملنان متساوملني حل ال وتأجيال فال ملاال دمل  حال  -جق

  ؤجل.
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ال ملشرتط يف املااصة الايائية ثب ت دمل  املهعا عليه عنه نظر  84/2
ري املااصة بعه جتيف ثب ته خالل نظر الهع ى ث   الهائرةنظر تالهع ى بل 

 ثب ته.
إذا تراما اخلدمان علا املااصة فيما يف ذمتياما مما ال تنطب   84/3

 .الهائرةعليه اروط طلب املااصة فمرد ذلك إىل 
لهع ى األصلية تشتمل علا عهة طلبات فللمهعا عليه إذا  انت ا 84/4

أن ملاهم طلبا عا ما ملاتيأل عهم إجابة تلك الطلبات  لاا  ما ل  طلب 
املهعا عليه احلك  ببطالن عاه اراا ملطالب املهعأل بتدحيحه وتسلي  

طلب ما ملاتيأل عهم   وله ،العني وأجرة املثل ع  املهة الالحاة للعاه
عأل  ما ل  طلب احلك  ببطالن أحه العاهمل  إجابة بعض طلبات امله

ولقه طلب ما ملاتيأل إجابة طلب املهعأل مايهًا ملدلحة ، م مع الهع ى
املهعا عليه  ما ل  طلب احلك  له بدحة  ا  العني املهعا  لكيتاا 

 لهمله حتا سهاد الذي له بذمة املهعأل.
للمهعا عليه أن ملتاهم بطلب عا ض  طلب املهعأل يف دع او  84/5

األصلية  ما ل  ادعا عليه برفع ملهو ع  العني وإثبات امتالك املهعأل هلا 
فرد املهعا عليه بطلب إثبات امتال ه للعني املهعا باا وذلك لك ن 

 الطلب العا ض ملتدل بالهع ى األصلية اتداال ال ملابل التجزئة. 
إذا طالب املهعأل بتسلي  باقأل مث  مبيع فاهم املهعا عليه طلبًا  84/6

  مًا بتسليمه املبيع، ُقبل طلبه ال تباطه بالهع ى األصلية.عا
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 النظام:
 اخلامسة والثمان ن : املادة

احملكمة يف م م ع الطلبات العا مقة مقع القهع ى األصقلية      حتك 
 استبات الطلب العا ض للحك  فيه بعه حتاياه. وإال لما أمك  ذلك، 

 
 الالئحة:

الطلب العا ض للحك  فيه بعه حتاياه فيك ن  الهائرةإذا أبات  85/1
 .ااالنظر فيه م  اختداص

 السابع الباب      

 اخلد مة واناطاعاا وتر اا وقف
 األول الملدل

 اخلد مة وقف
 

 النظام:
 السادسة والثمان ن :  املادة

 فياقا وقف الهع ى بناا علا اتملاق اخلد م علقا عقهم السقري     جي ز
مهة ال تزمله علا ستة أاار م  تا ملخ إقرا  احملكمقة اتملقاقا ، وال ملكق ن    

 أثر يف أي م عه حتمأل قه حهدو النظام إلجراا ما.  ال قفهلذا 
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 املتملق  طلب أحه اخلد م السري يف الهع ى قبل انتاقاا املقهة    وإن
 .فله ذلك   افاة خدمه ،علياا

القهع ى يف األملقام العشقرة التاليقة      يفمل ملعاود اخلدق م السقري    وإذا
 لنااملة األجل، ُعهَّ املهعأل تا  ًا دع او.

 
  الالئحة:

مع  اليبط االتملاق يف فتهونعلا وقف الهع ى  الهائرةعنه م افاة  86/1
،علا أال ملرتتب علا ال قف مر  علا  املادة اذو إفاام اخلد م  يم ن

 .طرف آخر 
فياا يف أي وقت إذا ظار  والسريالعهول ع  وقف الهع ى  للهائرة 86/2

   .ما ملاتيأل ذلك اهل
جي ز وقف الهع ى أ ثر م  مرة حسب الشروط املند ل علياا  86/3

 يف اذو املادة.
حهدو النظام و تب علا عهم مراعاته  م عهاحلتمأل:  ل  امل عه 86/4

االعرتاض علا األحكام الداد ة يف األم     م عهجزاًا إجرائيًا، 
 املستعجلة، أو الداد ة يف جزا م  الهع ى قبل قرا  ال قف.
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 النظام:
 السابعة والثمان ن : املادة

احملكمة تعلي  حكماا يف م م ع الهع ى علا الملدل يف   أت إذا
فتقأمر ب ققف القهع ى، و جقرد زوال      احلكق ، مسألة أخرى ملت قف علياقا  

 . الهع ىسبب الت قف ملك ن للخد م طلب السري يف 
 

 الالئحة: 
: وقف السري يف الهع ى وقملًا تعلي  احلك  ال ا د يف اذو املادة ا  87/1

مؤقتًا لتعل  احلك  فياا علا الملدل يف قيية مرتبطقة باقا، سق اًا أ انقت     
 .اأم لهى غريا ،انملسا الهائرةالايية املرتبطة لهى 

 
 الثانأل  الملدل

 اخلد مة اناطاع 
 

 النظام:
 الثامنة والثمان ن : املادة

مققا مل تكقق  الققهع ى قققه تايققأت للحكقق  يف م مقق عاا ، فققإن سققري   -1
أحقه اخلدق م، أو بملاقهو أاليقة اخلدق مة، أو       ب فقاة اخلد مة ملناطقع  

عنققه، علقا أن سققري   اخلدق مة بقزوال صققملة النيابقة عمقق   قان ملبااققر    
مناسقبًا   أجقالً اخلد مة ال ملناطع بانتااا ال  الة. وللمحكمقة أن متقنح   
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للم   ل إذا  ان قه باد  فعني و ياًل جهملهًا خقالل مخسقة عشقر مل مقًا     
انتااا ال  الة األوىل. أما إذا تايقأت القهع ى للحكق ، فقال تناطقع       م 

 احلك  فياا. احملكمةاخلد مة، وعلا 
اخلد م وقام سبب االناطاع بأحها ، فإن الهع ى تسقتمر يف  إذا تعهد  -2

، ما مل ملك  م م ع الهع ى غري قابقل للتجزئقة، فتناطقع    الباقنيح  
 اخلد مة يف ح  اجلميع .

 
  الالئحة:

اناطاع اخلد مة حبد ل ال فاة أو بملاه األالية ملعترب م  تا ملخ  88/1
 بذلك. الهائرةحد له ال م  تا ملخ عل  

انملساخ ال  الة ب فاة امل  ل أو ال  يل أو فاه للهائرة إذا ظار  88/2
م  ال  يل سحب أصل ال  الة  فللهائرة ،أحهاما أاليته أو حن  ذلك

، وإذا تعذ  سحب أصلاا فللهائرة وبعثاا ملده اا للتاميش علياا باإلل اا
 تاطبة اجلاة اليت صه ت مناا إل مال اإلجرااات النظامية يف اأن إل اا

 اذو ال  الة.
 

 النظام:
 التاسعة والثمان ن : املادة

الهع ى مايأة للحك  يف م مق عاا إذا أبقهى اخلدق م أقق اهل       تعه
 يف جلسة املرافعة قبل وج د سبب االناطاع . اخلتاميةوطلباتا  
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 النظام:
 التسع ن : املادة

علا اناطاع اخلد مة وقف مجيقع م اعيقه املرافعقات القيت      ملرتتب
، وبطالن مجيع اإلجرااات اليت حتدل أثناا  اخلد م انت جا ملة يف ح  

 االناطاع .
 

  الالئحة:
 االناطاع علا اإلجرااات الساباة له.ال ملؤثر  91/1
 اااحلك  في للهائرةال جي ز ما مل تك  الهع ى قه تايأت للحك  ف 91/2

 باطاًل. افيك ن حكما تأثناا االناطاع، وإذا حكم
جي ز ال  الهفع ببطالن االجرااات اليت حدلت أثناا االناطاع 91/3

خللف م  قام به سبب االناطاع ، وجيب ابهاعو قبل أي  إال التمسك به
 طلب أو دفاع يف الهع ى وإال ساط احل  يف الهفع به.

 
 النظام:
 احلادملة والتسع ن : املادة

السري يف الهع ى بناا علقا طلقب أحقه اخلدق م بتكليقف       ملستأنف
مق  خيلقف مق  ققام بقه سقبب االناطقاع، أو إىل         إىلملبل  حسب األص ل 
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إذا حير اجللسة احملهدة  الهع ىاخلد  اآلخر. و ذلك ملستأنف السري يف 
 م  قام به سبب االناطاع. ُفَلَخ فيااللنظر 

 
 الالئحة:

الهع ى م  حيث انتات إليه بعقه تقالوة   يف  السري الهائرةستأنف ت 91/1
وملشقا  إىل ذلقك يف   ، أو تزوملقها  بنسقخة منقه    ما مت مبطه علا اخلد م

 .اليبط
إذا قام سبب االناطاع قبل اجللسة األوىل احملهدة لنظر الهع ى فقال   91/2

جهملهة علا خلف م  دع ى تسري أحكام االناطاع وملاهم املهعأل صحيملة 
 وفاا لألحكام العامة لالختدال املكانأل.قام به سبب االناطاع 

 
 الثالث  الملدل

 اخلد مة ترك
 

 النظام:
 الثانية والتسع ن :  املادة

ترك اخلد مة بتبليق  مل جاقه إىل خدقمه، أو تارملقر      للمهعأل جي ز
أو بيان صقرملح يف مقذ رة م ققع     احملكمة،يف منه لهى الكاتب املخت  

، أو بإبهاا الطلب اقملايًا  عليااعلياا منه، أو م  و يله، مع إطالع خدمه 
 يف اجللسة وإثباته يف مبطاا. 
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 بعه إبهاا املهعا عليه دف عه إال باب له. الرتكوال ملك ن 
 

  الالئحة:
ترك اخلد مة ا : تنازل املهعأل ع  دع او الاائمة أمام احملكمة  92/1

مع احتملاظه باحل  املهعا به حبيث جي ز له جتهمله املطالبة به يف أي 
 وقت.

ملك ن تبلي  املهعأل خلدمه برتك اخلد مة و إطالعه علا مذ رة  92/2
الرتك وف  اإلجرااات ال ا دة يف املادة احلادملة عشرة م  اذا النظام، وتزود 

 الهائرة بنسخة م  ذلك لتهوملنه يف مبط الايية.
تعهد املهع ن جاز و انت الهع ى قابلة للتجزئة يف م م عاا إذا  92/3

تر اا وتظل قائمة يف ح  الباقني، و ذا إذا تعهد املهعا عليا  لبعيا  
 .جاز للمهعأل تر اا ع  بعيا 

ملبهي املهعا عليه قب له أو  فيه ترك اخلد مة  ذ رة م قعة منه  92/4
إىل الكاتب املخت ، أو مشافاًة يف اجللسة، وملهون ذلك يف مبط 

 الايية.
 

 النظام:
 الثالثة والتسع ن : املادة

القرتك إل قاا مجيقع إجقرااات اخلدق مة  قا يف ذلقك         علا ملرتتب
 احل  املهعا به . الرتكصحيملة الهع ى، ولك  ال ميس ذلك 
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 الالئحة:

إذا أقام املهعأل دع او خالل باالختدال الن عأل واملكانأل، اإلدون  93/1
 .للهائرة نملساابعه تر اا فتحال 

الايية وما يف ال ملرتتب علا ترك الهع ى إل اا ما دون يف مبط  93/2
واستعانة بأال اخلربة مامل تت ري الظروف اليت بنيت علياا  م  أدلةململاا 
 الرج ع إلياا عنه االقتياا. للهائرة، و اخلربة

 
 الثام  الباب

 الاياة و دا  ع  احلك  تنحأل
 

 النظام:
 الرابعة والتسع ن : املادة

ومساعاا ول  مل ملطلب ذلقك   الهع ىالاامأل ممن عًا م  نظر  ملك ن
 أحه اخلد م يف األح ال اآلتية: 

 ألحه اخلد م أو  ان قرملبًا أو صارًا له إىل اله جة الرابعة.  زوجًاإذا  ان  - أ
لزوجته خد مة قائمة مع أحه اخلد م يف الهع ى أو مع  أوإذا  ان له  -ب

 زوجته . 
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ألحقه اخلدق م، أو وصقيًا، أو قيمقًا عليقه، أو مظن نقة        و ياًلإذا  ان  - ج
ل صأل أحه اخلد م أو الاي  عليه، أو  انت له  زوجًاو اثته له، أو  ان 

 باذا ال صأل أو الاي .  الرابعةصلة قرابة أو مداارة إىل اله جة 
يف القهع ى الاائمقة أو لزوجتقه أو ألحقه أقا بقه أو       مدقلحة له  إذا  ان - د

ملكق ن اق  و قياًل عنقه أو وصقيًا أو       مل  د النسب أو أصاا و علا عم
 قيمًا عليه. 

أو ترافع ع  أحه اخلد م يف الهع ى أو  تقب فياقا    أفتاإذا  ان قه  -اق
، أو  ان قه سب  له نظراا قامقيًا أو  بالايااول   ان ذلك قبل اات اله 

فياقا، أو بااقر إجقراا مق       اقاادة خبريًا أو حمكمقًا، أو  قان ققه أدى    
 اات التحاي  فياا.إجرا

 
 الالئحة:

تا ملخ قيهاا يف ملبهأ م   ال ا دة يف الملارة )ب( قيام اخلد مة 94/1
 حتا ا تساب احلك  الاطعية.احملكمة 

 رة أن تك ن  ابطة الزوجية قائمة.ال ملشرتط لايام عالقة املداا 94/2
فيك ن ممن عًا م   إذا  ان الاامأل قرملبًا أو صارًا للخدمني معًا 94/3

 نظر الهع ى.
انعة   ناا قائمة وقت املاملعترب يف ال  الة أو ال صاملة أو الا امة  94/4

 إقامة الهع ى، وال ملنظر إىل ميم ناا.
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اخلد  املظن نة و اثته ا  م   ان الاامأل غري وا ث له حال قيام  94/5
 الهع ى ل ج د حاجب حيجبه، حبيث إذا زال اذا احلاجب و ثه.

نظر األ: ما  انت حمر ة الاليت متنع الاامأل م  والكتابة الملت ى  94/6
 نملساا. الهع ىيف 
مينع الاامأل م  نظر الايية إذا  تب فياا الئحة دع ى أو ج ابًا  94/7

 أو اعرتامًا أو استشا ة وحن اا مما فيه مدلحة ألحه املتخاصمني.
األحكام املستعجلة ال متنع م  أصه اا م  أن حيك  يف أصل  94/8

 الايية.
املاد د بسب  نظر الاامأل للهع ى: إذا حك  فياا ث  انتال إىل  94/9
 .أخرى فال ملنظرااأو حمكمة  دائرة
املادة متنع الاامأل م  نظر الهع ى يف اذو األح ال ال ا دة يف  94/11

أم مستخلملًا وس اا أعل  الاامأل و  مجيع مراحلاا س اا أ ان ناظرًا هلا
 اخلد  بذلك أم مل ملعلما.

 
 النظام:
 اخلامسة والتسع ن :  املادة

ة يف األحق ال املتاهمقة يف املقاد    قيقاعو باطاًل عمل الاامأل أو  ملاع
ولق  مت باتملقاق اخلدق م. وإن وققع اقذا       )الرابعة والتسعني( م  اذا النظقام 

جاز للخد  أن ملطلب م  احملكمقة العليقا ناقض    يف حك  مؤمله  البطالن
 أمام دائرة أخرى . الهع ىاحلك  وإعادة نظر 
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 الالئحة:

إذا صه  حك  مق  حمكمقة اله جقة األوىل و قان الاامقأل أو أحقه        95/1
 قياة الهائرة ممن عًا م  نظر الايية، وا تسب احلك  الاطعية فعلا حالني:

يف أي – للخدقق فإذا مل ملكقق  مؤملققهًا مقق  حمكمققة االسققتئناف   - أ
 إل اا احلك  م  حمكمة االستئناف. طلب -وقت

إذا  ان احلك  مؤملقهًا مق  حمكمقة االسقتئناف أو مق  احملكمقة        - ب
ناض احلك  م  احملكمة  طلب -يف أي وقت–العليا، فللخد  

 العليا.

ناقض احلكق  فيعقاد نظقر الايقية لقهى حمكمقة اله جقة          ني إذاالاحلويف 
 األوىل.

 و قان إذا  ان احلك  صاد ًا م  حمكمة االستئناف أو مؤملقهًا مناقا    95/2
سبب املنع يف أحه قياتاا ، فللخد  يف أي وقت طلب ناض احلك  م  
احملكمة العليا ، ويف حال نايت احلك  فيعاد نظقر القهع ى يف حمكمقة    

 ئرة أخرى.االستئناف لهى دا
سبب  و انإذا  ان احلك  صاد ًا م  احملكمة العليا أو مؤملهًا مناا  95/3

املنع يف أحه قيقاتاا ، فللخدق  يف أي وققت طلقب ناقض احلكق  مق         
أخقرى غقري القهائرة    احملكمة العليا ، وملك ن نظر طلب الناض لقهى دائقرة   

 اليت ققام باقا سقبب املنقع ، ويف حقال نايقت احلكق  فتتق ىل النظقر يف         
 م م ع االعرتاض.
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التحاقق  مقق  قيققام املنققع  -حسققب األحقق ال-للمحكمققة املختدققة  95/4
 بالكتابة مل  قام به سبب املنع.

 
 

 النظام:
 السادسة والتسع ن : املادة

 جي ز  د الاامأل ألحه األسباب اآلتية : -1
 لزوجته دع ى مماثلة للهع ى اليت ملنظراا .  أوله  إذا  ان - أ

لزوجته خد مة مع أحه اخلد م أو مع زوجته بعقه   أوله  إذا حهث -ب
ما مل تك  اقذو القهع ى ققه     ،قيام الهع ى املنظ  ة أمام الاامأل 

 أقيمت باده  دو ع  نظر الهع ى املنظ  ة أمامه. 
اليت له مناا وله، أو ألحه أقا بقه أو أصقاا و إىل    ملطلاتهإذا  ان  - ج

مقع أحقه اخلدق م يف    أمقام الايقاا    قائمقة اله جة الرابعة، خد مة 
أقيمقت أمقام    قهالهع ى، أو مع زوجته، ما مل تك  اذو اخلد مة 

 الاامأل باده  دو. 
خادمًا له، أو  ان الاامقأل ققه اعتقاد مؤا لقة      اخلد مإذا  ان أحه  - د

بيقل  فقع   تلاقا منقه اهملقة قُ    قهأحه اخلد م أو مسا نته، أو  ان 
 الهع ى أو بعهو.

خلد م عهاوة أو مق دة ملقرجح معاقا عقهم     وبني أحه ا بينهإذا  ان  -اق
 استطاعته احلك  دون حتيز.
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 طلب الرد وقف الهع ى إىل حني الملدل فيه. تاهمل ملرتتب علا  -2
 

 الالئحة:
اتملاق اخلد م علا نظر الهع ى أو استمرا  نظراا مع وج د سبب  96/1

 م  أسباب الرد املذ   ة يف اذو املادة ملساط حاا  يف طلب الرد.
ملابل طلب الرد املند ل عليه يف اذو املادة يف مجيع مراحل  96/2

الهع ى حال العل  به وإال ساط احل  فيه وال ملؤثر اطب الهع ى أو ترك 
 اخلد مة أو إملاافاا علا طلب الرد متا ما أعيه نظراا.

احتاداما يف امل م ع والسبب مما ملرتتب  ا : التماثل يف الهع ى 96/3
 إحهااا، م  معرفة احلك  يف األخرى.عليه معرفة احلك  يف 

 األجري الذي خيهم الاامأل غالبا بأجرة، أو بهون أجرة. ا : اخلادم 96/4
 مرات متتالية.املؤا لة باجلل س علا مائهة اخلد   تتحا  96/5
سك  الاامأل مع أحه اخلد م أو العكس يف ب املسا نة تتحا  96/6

 أو بهونه. بيت واحه غالب ال قت أو بدملة دائمة، بأجر
األ: ما نشأ ع  أمر دني ي مما فيه تعرض للنملس، أو  العهاوة 96/7

أو ال له، أو املال، وملرجع يف تاهملراا عنه االختالف إىل ناظر  العرض
 .الرد
إذا  ان ال  يل قرملبًا أو صارًا للاامأل حتا اله جة الرابعة مل تابل  96/8

 و الته، ولزم امل  ل إبهاله، أو حي  و بنملسه.
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 النظام:
 السابعة والتسع ن : املادة

للاامأل االمتناع م  الاياا يف قيقية معرومقة عليقه، إال     جي ز ال
أو ققام بقه سقبب للقرد. وعليقه أن خيقرب مرجعقه         نظرااإذا  ان ممن عًا م  

 لقه يف حميقر خقال حيملقظ يف      اقذا له بالتنحأل، وملثبت  املباار لاذن
 احملكمة .

 
 الالئحة:

 الاامقأل  علقا طلقب   -حبسقب األحق ال  –  ئيس احملكمةواف   إذا 97/1
إن فتحال الايية إىل دائرة أخرى ، ف  انت الهائرة م  قاض فردو، التنحأل 

حملكمة أحه قياتاا  انت الهائرة مك نة م  أ ثر م  قاض فيكلف  ئيس ا
مل مل جه يف احملكمة س ى الهائرة اليت قام باا إل مال نداباا ، ويف حال 

نداب فيكلف  ئيس اجمللس األعلا المل مل جه م  ملكمل سبب املنع أو 
 للاياا م  ملنظراا يف احملكمة نملساا.

إذا  انت الايية ميب طة فيهون الاامأل ملخق  حميقر التنحقأل     97/2
 يف مبط الايية دون إصها  قرا  بذلك.

 فض  ئيس احملكمة طلب التنحأل، أصه  أمقرًا بقذلك، وملعقه    إذا  97/3
 اذا األمر ناائيًا.
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 ئقيس  هى لق يف ملقف خقال    و فيقه حمامر قب ل التنحأل حتملظ  97/4
 . لف الاييةوال ترف   احملكمة

 
 النظام:
 الثامنة والتسع ن : املادة

قام بالاامأل سبب للرد ومل ملتنح جاز للخد  طلب  دو، فقإن مل   إذا
مقق  األسققباب املندقق ل علياققا يف املققادة )السادسققة    الققردملكقق  سققبب 

الرد قبقل تاقهمل  أي دفقع أو     طلب تاهمل والتسعني( م  اذا النظام، وجب 
احل  فيه. ومع ذلك جي ز طلب الرد إذا حقهثت   ساطدفاع يف الايية وإال 

مجيقع   ويف أنه  ان ال ملعلق  باقا.   الردأسبابه بعه ذلك، أو إذا أثبت طالب 
 األح ال ال ملابل طلب الرد بعه قملل باب املرافعة.

 
 الالئحة:

إذا تبل  املهعا عليه لشخده   عه اجللسة ومل حيير وحك   98/1
 عليه فال ح  له يف طلب الرد وملباا له حاه يف االعرتاض علا احلك .

إذا فتح باب املرافعة بعه قملله فيع د احل  يف طلب الرد، مامل ملك   98/2
 أن ساط احل  يف الطلب نملسه. سب 
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 النظام:
 التاسعة والتسع ن : املادة

طالب الرد،  م قعًا م إدا ة احملكمة  مل دع يف بتارملر طلب الرد ملاهم
مقق  األو اق  هوجيقب أن ملشقمل تارملققر القرد أسققبابه، وأن ملرافاقه مققا مل جق     

 املؤملهة له.
 

 النظام:
 املائة :  املادة

جيب علا إدا ة احملكمة أن تطلع الاامأل ف  ًا علا تارملر طلب الرد،  -1
خالل األملام األ بعة التالية الطالعه أن ملكتب إىل  ئيس  الاامألوعلا 

وأسبابه ؛ فإن مل ملكتب ع  ذلقك يف امل عقه    الرداحملكمة ع  وقائع 
لقه   األسقباب تدقلح   اذوو انت  -احملهد، أو  تب مؤملهًا أسباب الرد 

وثبتقت يف حاقه ؛ فعلقا  ئقيس      هلقا أو  تقب نافيقًا    -النظام   جب 
 احملكمة أن ملده  أمرًا بتنحيته ع  نظر الهع ى . 

  ئقيس املطل ب  دو  ئيس حمكمة اله جة األوىل فيملدل فيه   ان إذا -2
، أمقا إذا  قان املطلق ب  دو اق   ئقيس      املختدقة  حمكمة االسقتئناف 

 ئقيس   فيقه لعليقا، فيملدقل   احملكمة ا قياةحمكمة االستئناف أو أحه 
 احملكمة العليا.

طلب القرد، أصقه  أمقرًا     -حبسب األح ال  -إذا  فض  ئيس احملكمة  -3
 اذا األمر ناائيًا. وملعهبذلك، 
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 الالئحة:

 تبهأ مهة األملام األ بعة م  تا ملخ و ود طلب الرد إىل الاامأل. 111/1
ج اب  ال ملسمع  ئيس احملكمة أق ال طالب الرد حتا و ود 111/2

 ، أو ميأل املهة.الاامأل
طلب الرد، أصه  أمًرا  -حبسب األح ال–إذا قبل  ئيس احملكمة  111/3

 بذلك، ومُلعّه اذا األمر ناائيًّا.
ملا م مساعه  ئيس احملكمة أو املكلف بعمل الرئيس، بالملدل  111/4

 .يف طلب الرد عنه غيابه أو ا    مكانه
بتنحية الاامأل  -حبسب األح ال–إذا صه  أمر  ئيس احملكمة  111/5

( م  اذو 97/1يك ن نظراا وف  ما و د يف املادة )ع  نظر الايية ، ف
 الالئحة.
 الباب التاسع                            

 إجرااات اإلثبات
 الملدل األول
 أحكام عامة

 النظام:
 املادة األوىل بعه املائة : 

املرافعقة متعلاقة بالقهع ى     جيب أن تك ن ال قائع املراد إثباتاا أثناا
 منتجة فياا جائزًا قب هلا.
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 الالئحة:

ال قائع املتعلاة بالهع ى األ: ما ملؤدي إثباتاا مباارة أو غري  111/1
 مباارة إىل إثبات الهع ى أو جزا مناا.

 ال قائع املنتجة يف الهع ى األ: املؤثرة يف الهع ى نمليًا أو إثباتًا. 111/2
قب هلا األ: ممكنة ال ق ع فال ختالف العال أو ال قائع اجلائز  111/3

 احلس.
 

 النظام:
 املادة الثانية بعه املائة :

إذا  انت بينة أحه اخلد م يف مكقان خقا ج عق  نطقاق اختدقال      
احملكمة ، فعلياا أن تستخلف الاامأل الذي ملاع ذلقك املكقان يف نطقاق    

 اختداصه لسماع تلك البينة وتعهمللاا .
 

 الالئحة:
بني تق ملبعقث إىل احملكمقة املختدقة     بكتابملك ن االستخالف  112/1

االسقتخالف   اس  املهعأل واملقهعا عليقه وم مق ع القهع ى و     الهائرةفيه 
 وتعهملل البينة.
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تيققبط الققهائرة املسققتخلملة يف احملكمققة املختدققة االسققتخالف،  112/2
وتبعث ص  ة مدقهقة منقه إىل القهائرة نقاظرة الايقية، وإذا  انقت الدق  ة        

 بعث إىل خا ج اململكة فتطبع.ست
 

 النظام:

 املادة الثالثة بعه املائة :
للمحكمة أن تعهل عما أمرت بقه مق  إجقرااات اإلثبقات، بشقرط أن      
تبني أسباب العهول يف اليبط. وجي ز هلا  ذلك أال تأخذ بنتيجة اإلجراا، 

 بشرط أن تبني أسباب ذلك يف حكماا.
 

 الالئحة:
بطلبقه بعقه    القهائرة اتنقع  تإذا طلب اخلدق  إجقراا أي إثبقات ومل     113/1

 ااه.حتهون طلبه يف اليبط ول  مل تعليه ف ااطالعا
 

 الملدل الثانأل
 استج اب اخلد م واإلقرا 

 النظام:
 املادة الرابعة بعه املائة :

للمحكمة أن تستج ب م  ملك ن حامرًا م  اخلدق م، ولكقل مقنا     
أن ملطلب استج اب خدمه احلامر، وتك ن اإلجابة يف اجللسقة نملسقاا إال   
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إذا  أت احملكمة إعطقاا م عقه لاجابقة،  مقا تكق ن اإلجابقة يف م اجاقة        
 طالب االستج اب .  

 
 الالئحة:

 .يف الايية ل خد  اخلد  املستج ب يف اذو املادة ملشمل  114/1

إذا  انت املرافعة قائمة وختلف بعض املطلق ب اسقتج ابا  بعقه     114/2
 تبلي ا  فيج ز استج اب احلامر منا .

 وف  املقادة الهائرة استج اب أحه اخلد م لآلخر ملك ن ع  طرمل   114/3
 الرابعة والسبعني م  اذا النظام.

سققتج اب، يف اإلجابققة عقق  اال ال  يققلمماطلققة  للققهائرةإذا ظاققر  114/4
 الثالثة واخلمسني م  اذا النظام. ادةفيققعامل وف  امل

 
 النظام:
 بعه املائة : اخلامسة املادة

م  تلااا نملساا  س اا -أن تأمر حبي   اخلد  الستج ابه  للمحكمة
تاقر    مق  إذا  أت حاجقة إىل ذلقك، وعلقا     -أو بناا علقا طلقب خدقمه    

 احملكمة استج ابه أن حيير اجللسة اليت حهداا أمر احملكمة.
 

 الالئحة:
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حاجقة   القهائرة ومل تر أو استج ابه خدمه حيا  إإذا طلب اخلد   115/1
 بني سبب الرد.تهون طلبه يف اليبط، وتلذلك ف

 
 النظام:
 بعه املائة :  السادسة املادة

 ان للخد  عذ  ماب ل مينعقه مق  احليق   بنملسقه السقتج ابه       إذا
ملكلف م  ملث  به إىل مكان إقامته الستج ابه، وإذا  قان   أوملنتال الاامأل 

احملكمققة فيسققتخلف الاامققأل يف   اختدققالاملسققتج ب خققا ج نطققاق  
 استج ابه حمكمة مكان إقامته.

 
 

 النظام:
 بعه املائة : السابعة املادة

اخلدق  عق  احليق   لالسقتج اب دون عقذ  مابق ل، أو        ختلف إذا
فللمحكمقة أن تسقمع البينقة، وأن     ،مسق غ حير وامتنقع عق  اإلجابقة دون    

مل تك  لهمله بينة ُعقهَّ   فإنتستخل  ما تراو م  ذلك التخلف أو االمتناع، 
 - مسق غ دون  اإلجابقة املتخلقف عق  احليق   أو املمتنقع عق        -اخلد  

 .وف  املاتيا الشرعألما مللزم وجتري احملكمة  ،نا اًل
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 الالئحة:
 ،االمتناع ع  اإلجابة انا ا : االمتناع ع  اإلجابة ع  االستج اب 117/1

السابعة والستني أما االمتناع ع  اإلجابة علا الهع ى فيعامل وف  املادة 
 م  اذا النظام.

 
 النظام:
 بعه املائة : الثامنة املادة

حجقة قاصققرة    -عنقه االسقتج اب أو دون اسقتج ابه     - اخلد  إقرا 
أمام الاياا أثناا السري يف القهع ى   حاصاًلعليه، وجيب أن ملك ن اإلقرا  

 املتعلاة بال اقعة املار باا.
 

  لالئحة:ا
املاد د باإلقرا  انا ا  : اإلقرا  الايائأل ، وا  ما حيدل أمام  118/1
 ال اقعة املار باا .، أثناا السري فياا ، متعلاًا ب الهائرة
ختل فيه قيه م  الاي د املذ   ة ااإلقرا  غري الايائأل ا  : الذي  118/2

 يف اذو املادة .
 اإلقرا  غري الايائأل جتري عليه أحكام اإلثبات الشرعية . 118/3
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 النظام:
 بعه املائة : التاسعة ملادةا

يف صحة اإلققرا  أن ملكق ن املاقر عقاقاًل بال قًا تتقا ًا غقري         ملشرتط
وملابل إقرا  احملج   عليه للسمله يف  ل ما ال ملعه حمج  ًا  ،حمج   عليه

 عليه فيه ارعًا.
 

 النظام:
 بعه املائة : العاارة املادة

 اإلقرا  علا صاحبه، فال ملؤخذ منه اليا  به وملرتك الداحل ملتجزأ ال
إال إذا اندب علا وقائع متعقهدة، و قان وجق د    ، واحهةله، بل ملؤخذ مجلة 

 .ال قائع األخرى وج دواقعة مناا ال ملستلزم حتمًا 
 

  الالئحة:
اإلقرا  باحل  املارتن بأجل ال ملتجزأ علا صاحبه إال إذا اقرتن  111/1

اإلقرا  باحل  مؤجاًل ببيان سببه ، أو  ان للقققمَار لقه بينة علا أصل احل  
 فيتجزأ .، أو سببه 

اإلقرا  املك ن م  واقعتني  ل واحهة مناما حدلت يف زمٍ   111/2
غري الزم  الذي حدلت فيه ال اقعة األخرى ملتجزأ علا صاحبه  ااتمال 

 اإلقرا  علا ال فاا مع اإلقرا  باحل .
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 الثالث  الملدل

 اليمني
 النظام:
 عشرة بعه املائة : احلادملة املادة

علا م  مل جه إىل خدقمه القيمني أن ملقبني بالهققة ال ققائع       جيب
علياا، وعلا احملكمة أن تعه صي ة القيمني الالزمقة    استحالفهاليت ملرمله 

 إاا ته اململا مة إن  ان ال ملعرف الكتابة .ب األخرسارعًا، وملعه حلف 
 

 الالئحة:
ليس للخد  ت جيه اليمني خلدمه علا وقائع ال عالقة هلا  111/1

 بالهع ى املنظ  ة لهى احملكمة .
 الهائرة.اليمني اليت حيلملاا اخلد  دون إذن ال ملعته ب 111/2
  فض ت جيه اليمني إذا ظار عهم أحاية طالباا. للهائرة 111/3
اا علا اخلد  ، تصي ة اليمني الالزمة ، عرم الهائرة تإذا أعه 111/4
 نيتهومل  صي ة اليم يااه م  عاقبة احللف الكاذب قبل أدائاا، وعلتوخ ف

 وحلملاا يف مبط الايية وصكاا .

 جه ميني االستظاا  وما يف حكماا ألحه اخلدمني تأن  للهائرة 111/5
 .ول  مل ملطلب اخلد  ذلك  االقتيااعنه 
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 النظام:
 عشرة بعه املائة : الثانية املادة

تك ن اليمني وال النك ل عناا إال أمام قامأل الهع ى يف القس   ال
 اعتبا  هلما خا جه ، ما مل ملك  اناك ن  خيالف ذلك . وال الاياا

 
 النظام:
 املائة :  بعهالثالثة عشرة  املادة

 . احلي  م  دعأل للحي   إىل احملكمة ألداا اليمني وجب عليه  -1
ج ازاقا وال   يفإذا حير م  وجات إليه القيمني بنملسقه ومل ملنقازع ال     -2

يف تعلااا بالهع ى، وجب عليه أن ملؤدملاا ف  ًا أو ملرداا علا خدمه، 
ُعهَّ نا اًل، وإن امتنع دون أن ملنازع أو ختلف عق  احليق   ب قري     وإال

  ذلك . نا اًلعذ ، ُعهَّ 
تعلااققا  يفج ازاققا أو  إذا حيققر مقق  وجاققت إليققه الققيمني ونققازع يف -3

بالهع ى لزمه بيان ذلك، فإن مل تاتنقع احملكمقة بقذلك وجقب عليقه      
 ، وإال ُعهَّ نا اًل .اليمنيأداا 

 
 الالئحة:

إذا حير اخلد  ونازع يف ج از اليمني  أن ملك ن الهمل  إلثبات  113/1
اتنع ت با أو قما  ، أو نازع يف تعلااا بالهع ى لزمه بيان ذلك ، فإن مل 

 ه ثالثًا فإن حلف وإاّل ُعّه نا اًل .تبذلك أنذ  الهائرة
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ثالث ملنذ  ع  أداا اليمني نا اًل حتا احلامر ال ملعه املمتنع  113/2
 وملهون ذلك يف اليبط .، مرات
 إماال م  ت جات عليه اليمني عنه االقتياا . للهائرة 113/3

 
 النظام:
 الرابعة عشرة بعه املائة :  املادة

وجات إليه القيمني عقذ  مينعقه مق  احليق   ألدائاقا        مل  ان  إذا
 مق  أو تكلف أحه قيقاتاا بقذلك . فقإن  قان      لتحليمله،فتنتال احملكمة  

وجاققت إليققه الققيمني ملاققي  خققا ج نطققاق اختدققال احملكمققة ، فلققاا أن 
مكان إقامته . ويف  ال احلالني حير  حمير  حمكمةتستخلف يف حتليمله 

أو املكلقف والكاتقب    املسقتخلف اامقأل  حبلف اليمني مل قعه احلقالف وال 
 وم  حير م  اخلد م .

 
 الالئحة:

إذا امتنع م  وجات إليه اليمني ع  أدائاا فينذ  ثالثًا وحير   114/1
 .املاتيا الشرعأل لتارملر الهائرةحمير بذلك، وملعاد إىل 
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 النظام:
 اخلامسة عشرة بعه املائة : املادة

أن ملك ن أداا اليمني يف م اجاة طالباا إال إذا قر  تنازله عق    جيب
 أو ختلف دون عذ  ماب ل مع علمه باجللسة. أدائاا،حي   

 
 الالئحة:

 إذا قر  طالب اليمني تنازله ع  احلي   فيهون ذلك يف اليبط. 115/1
 

 الرابع الملدل

 املعاملنة
 النظام:
 السادسة عشرة بعه املائة :        املادة

م  تلااا نملساا أو بناا علقا طلقب أحقه     -أن تار   للمحكمة جي ز
جبلبه إىل احملكمة إن  ان ذلك ممكنًا، أو  فيهمعاملنة املتنازع  -اخلد م 

لقذلك، علقا أن ملقذ ر يف الاقرا       أعيقائاا باالنتاال إليه، أو تكليف أحه 
املعاملنة احملكمة القيت   يفالداد  بذلك م عه املعاملنة، وهلا أن تستخلف 

ملبلق  ققرا     احلالقة ملاع يف نطاق اختداصاا الشألا املتنازع فيه، ويف اقذو  
علققا أن ملتيققم  اققذا الاققرا  مجيققع   ،االسققتخالف الاامققأل املسققتخلف

املتعلاة باخلد م وم مع املعاملنة وغري ذلك م  البيانات الالزمة  البيانات
 الايية. ج انبلت ميح 
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 الالئحة:

ذلك يف مقبط الايقية، وم عقهو     الهائرةهون تعنه تارملر املعاملنة  116/1
 . اوم  حيير معا

 فض طلب املعاملنة مارونًا بأسبابه ، مع تقهومل  ذلقك يف    للهائرة 116/2
 مبط الايية .

 
 النظام:
 السابعة عشرة بعه املائة :  املادة

أو الاامققأل املكلققف أو املسققتخلف اخلدقق م قبققل  احملكمققة تققهع 
 -عقها ماقل املسقافة     -األققل   علقا امل عه املعني بأ بع وعشقرمل  سقاعة   

واليق م   االجتمقاع  ذ رة ترسل ب ساطة إدا ة احملكمة تتيم  بيان مكقان  
 والساعة اليت سينعاه فياا . 

 إذا لزم األمر أن تتحملظ علا الشألا م مع املعاملنة للمحكمة وجي ز
 .تراوأي وقت آخر  إىلإىل حني صهو  احلك  أو 

 
 الالئحة:

إجراا ما مللزم حيال املعاملنة ول  مل حيير اخلد م أو  للهائرة 117/1
م  اذا الرابعة عشرة والسابعة عشرة أحها  إذا بل  ا بامل عه وف  املادتني 

 .النظام
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ما ملاتيأل التحملظ علا م مع املعاملنة ،  الهائرة تإذا  أ 117/2
( م  اذا 217-211)أمر باا ، وملراعا يف ذلك امل اد تواحلراسة عليه ف

 النظام.

 
 النظام:
 الثامنة عشرة بعه املائة :  املادة

املكلف أو املستخلف للمعاملنة تعقيني خقبري أو    وللاامأل للمحكمة
، وهلا وللاامأل املكلف أو املستخلف مساع املعاملنةأ ثر لالستعانة به يف 

 م مع النزاع. يفم  ملرون مساع ااادته م  الشا د 
 

  الالئحة:
 ( م  اذا النظام.138-128)ملراعا عنه تعيني اخلبري امل اد  118/1
مساع ااادة الشا د حال املعاملنة ول  مل حيير اخلد  إذا  للهائرة 118/2

 بل  بامل عه احملهد .
 

 النظام:
 التاسعة عشرة بعه املائة : املادة

حمير بنتيجة املعاملنة، مل قعه املعقامل  والكاتقب ومق  حيقر      حير 
 واخلد م، وملثبت يف مبط الايية. والشا دم  اخلرباا 
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 الالئحة:
املعامل  والكاتب ، وم  مجيع أو اق حمير املعاملنة  مل قع علا 119/1

أحه الشا د أو يف حال  فض و  ،اخلد م والشا دوحير م  اخلرباا 
ما ملهل علا حي  ا  و فيا   اخلد م الت قيع علا احملير فيهون

 .مع بيان سبب الرفضيف احملير نملسه  الت قيع
 

 النظام:
 العشرون بعه املائة : املادة

أن تدقبح   حيتملمدلحة يف إثبات معامل واقعة  صاحبلكل  جي ز
 مكانًاإىل احملكمة املختدة باا  ملتاهمحمل نزاع أمام الاياا مستاباًل أن 

حالتاقا. وملكق ن    وإثبقات بهع ى مستعجلة ملعاملنتاقا حبيق   ذوي الشقأن    
طلب املعاملنة بدحيملة وفاًا لاجرااات املعتادة لرفع الهع ى. وتت  املعاملنة 

 .اذا النظام وإثبات احلالة وف  أحكام
 
 

 الالئحة:
إذا  ان طلب املعاملنة ساباًا لرفع الهع ى األصلية ، فاحملكمة  121/1

 .املختدة بنظرو األ احملكمة اليت تاع العني يف مشم ل والملتاا
للهائرة إذا  ان طلب املعاملنة الحاًا لرفع الهع ى األصلية فتحال  121/2

 . ناظرة الهع ى األصلية
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م  قبل املذ   مل  يف اذو املادة حتهمله ذوي الشأن ملك ن  121/3
 .الهائرة
ال ملشرتط لسماع دع ى املعاملنة، وإثبات احلالة حي   غري  121/4

 صاحب املدلحة إذا ُبل  ذوو الشأن بامل عه.
 

 اخلامس  الملدل

 الشاادة
 النظام:
 والعشرون بعه املائة : احلادملة املادة

بشقاادة الشقا د أن    اإلثبقات اخلد  الذي ملطلب أثناا املرافعقة   علا
، وإذا  أت إثباتاقا ملبني يف اجللسقة  تابقة أو مشقافاة ال ققائع القيت ملرملقه       
املائة(  بعه األوىلاحملكمة أن تلك ال قائع جائزة اإلثبات  اتيا املادة )

م  اذا النظام قر ت مساع ااادة الشا د وعينت جلسة لذلك وطلبقت مق    
 فياا. إحيا ا اخلد  

 
 الالئحة:

ه تإذا مل ملباد  اخلد  إىل طلب مساع بينته علا ما ملهعيه سأل 121/1
 عناا. الهائرة
جلسة لسماع  تمساع ااادة الشا د وعينت الهائرة إذا قر  121/2

 .ااادتا  فيشا  إىل ذلك يف مبط الايية
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طلب اإلثبات بالشاادة  م سل  أن ت -عنه االقتياا- ز للهائرة جي 121/3
 دون إلزامه بذلك.للحي   وأداا الشاادة لبت ااادته مل  ُط م جاا  تابا

 
 النظام:
 والعشرون بعه املائة :  الثانية املادة

 ان للشااه عذ  مينعه م  احلي   ألداا ااادته فينتال الاامأل  إذا
تكلف احملكمة أحه قياتاا لذلك، وإذا  قان الشقااه ملاقي      أو  لسماعاا،

احملكمقة يف مسقاع اقاادته     فتسقتخلف خا ج نطاق اختدقال احملكمقة   
 حمكمة مكان إقامته .

 
  الالئحة:

املقادة الثانيقة    وفق  مقا و د يف  ملك ن االستخالف لسماع الشاادة  122/1
 ه املائة م  اذا النظام ول ائحاا.بع

 
 النظام:
 والعشرون بعه املائة : الثالثة املادة

ااادة  ل اااه علا انملراد حبي   اخلد م دون حي   باقأل  تسمع
ااادتا ، علا أنَّ ختلُّف اخلد  املشا د عليقه ال   تسمعالشا د الذمل  مل 

الشاادة إذا حيقر. وعلقا الشقااه أن ملقذ ر      عليهمينع م  مساعاا، وتتلا 
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اتدقاله باخلدق م بالارابقة أو     وجاةامسه الكامل وسنه ومانته ومكان إقامته 
 م  ا ملته. التحا ستخهام أو غرياا إن  ان له اتدال با ، مع اال

 
  الالئحة:

  ل اثنتني منا  س ملًا.فتسمع ااادة إذا  ان الشا د نساا  123/1
إىل مانة الشااه وسنه وحمل إقامته وجاة اتداله تك ن اإلاا ة  123/2

باخلد م يف اليبط دون الدك، أما امسه الكامل فيذ ر يف اليبط 
 والدك.

 
 النظام:
 والعشرون بعه املائة : الرابعة املادة

يف أدائاققا  ققذ رات  االسققتعانةيًا، وال جيقق ز االشققاادة اققمل تققؤدَّى
. وللخدق   القهع ى مكت بة إال بإذن الاامأل وبشرط أن تس ِّغ ذلقك طبيعقة   

الذي تؤدى الشاادة مهو أن ملبني للمحكمة ما خيقل بشقاادة الشقااه مق      
 فيه أو يف ااادته . طع 
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 النظام:
 والعشرون بعه املائة : اخلامسة املادة

أن  -اخلدق م   أحقه م  تلااا نملسقه أو بنقاًا علقا طلقب      - للاامأل
ملقراو مق  األسقئلة ممليقهًا يف  شقف احلاياقة، وعلقا         مامل جه إىل الشااه 

 .إذا  ان السؤال غري منتج إالالاامأل يف ذلك إجابة طلب اخلد ، 
 

 النظام:
 والعشرون بعه املائة : السادسة املادة

عق  القس    ال قائبني طلب أحه اخلد م إمااله إلحيا  اقا دو   إذا
احلك  فيمال أققل مقهة  افيقة يف نظقر احملكمقة، فقإذا مل حييقرا  يف        

املعينة أو أحير منا  م  مل ت صل ااادته أماقل مقرة أخقرى مقع      اجللسة
را ، فإذا مل حييرا  يف اجللسة الثالثقة  إن مل حيي عاجزًاإنذا و باعتبا و 

فللمحكمقة أن تملدقل يف اخلدق مة.     اقاادته أو أحير منا  م  مل ت صل 
جالقه مكقان إققامتا      أوفإذا  ان له عذ  يف عهم إحيا  اا دو   يبقتا   

  ان له ح  إقامة الهع ى متا حيروا.
 

 الالئحة:

إذا قر  اخلد  عهم قه تقه علقا إحيقا  الشقا د، أو طلقب مالقة        126/1
ملامقه بقأن لقه    تالملدقل يف اخلدق مة و   فللقهائرة ط مللة عرفًا تير خبدقمه،  
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حيقروا وفق  األحكقام العامقة لالختدقال      متقا  جهملقهة   ىإقامة دعق   ح 
الن عأل واملكانأل فإذا  انت احملكمة املختدة األ اليت صه  مناا احلكق   

 بين علا ما سب  مبطه.ة مده ة احلك  وتفتحال إىل الهائر
 

 النظام:
 والعشرون بعه املائة : السابعة املادة

أسقئلة يف اليقبط    مق  ااادة الشااه وإجابته عمقا مل جقه إليقه     ثبتُت
مقا   علياقادون ت ييقر فياا، ث  تتلا عليه، وله أن ملهخقل  بدي ة املتكل 

ملققرى مققق  تعققهملل وملققذ ر التعققهملل عاققب نقق  الشققاادة، ومل قققع الشققااه 
 والتعهملل . الشاادةوالاامأل علا 

 
 الالئحة:

 .ملراعا يف تهومل  ااادة الشااه أن تك ن مطاباة ملا نط  به 127/1
طلب تأن  الهائرةإذا حدل إمجال أو إباام يف ااادة الشااه فعلا  127/2

 م  الشااه تملسري ذلك.
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 السادس  الملدل

 اخلربة
 النظام:
 والعشرون بعه املائة :  الثامنة املادة

أو أ ثقر، وحتقهد يف    خقبري للمحكمة عنه االقتيقاا أن تاقر  تكليقف     -1
املبنيقة   املرافعقة قرا اا مامة اخلبري وأجاًل إلملهاع تارملرو وأجاًل جللسة 

السقلملة القيت تق دع     -عنه االقتيقاا   -علا التارملر، وحتهد فيه  ذلك 
واألجقل   بإملقهاعاا حلساب مدروفات اخلبري وأتعابه واخلدق  املكلقف   

 يًاااقمل احملهد لاملهاع. وللمحكمة  ذلك أن تعّي  خبريًا إلبقهاا  أملقه   
 يف اجللسة، ويف اذو احلالة ملثبت  أمله يف اليبط.

 اذا النظام م ابط أتعاب اخلرباا ومدروفاتا  .حتهد ل ائح  -2
للمحا   أن تستعني باألجازة احلك مية للحد ل علا اخلربة املت افرة  -3

 .منس بياالهى 
اخلققربة يف وزا ة العققهل،  إدا ةاختداصققات  النظققاملقق ائح اققذا  حتققهد -4

اإلدا ة إعهاد قائمقة بأمسقاا اخلقرباا القذمل  تسقتعني باق         اذووتت ىل 
احلك ميقة. وملشقرتط فقيم  ملقه ج      األجاقزة    م  غري منس بأل احملا

 امسه يف اذو الاائمة ما ملأتأل :
 أن ملك ن حس  السرية والسل ك. - أ

 ،أن ملك ن حاصاًل علا ترخي   زاولة مانته م  اجلاة املختدة -ب
 سا ي اململع ل. ترخيدهوأن ملك ن 
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رباا( قسق  ملسقما )قسق  اخلق     -حبسب احلاجقة   -ملشكل يف احملا    -5
واملانهسني واملساحني واملرتمجني وحنق ا    النظرملي  أعياا ايئة 

 حتت إاراف  ئيس احملكمة.
 

 الالئحة:
اخلبري وأتعابه عنه االقتياا ملهون يف مبط  بتكليف الهائرةتارملر  128/1

 . مسأل بكتابالايية وملبل  له 
اخلبري ول  طلبه أحه اخلد م مع بيان سبب  تكليف فض  للهائرة 128/2

 .الايية الرفض يف مبط
أن تدل إليه مدروفات  الهائرةاه  تالسلملة انا األ: املبل  الذي  128/3

 اخلبري وأتعابه.
 ت دع السلملة يف صنهوق احملكمة. 128/4
 يفراو م  اخلرباا عنه عهم وج د م  ذ ر تاالستعانة     للهائرة 128/5
 املادة.اذو 
 

 النظام:
 التاسعة والعشرون بعه املائة : املادة

مل مل دع اخلد  املبل  املكلف بإملهاعقه يف األجقل القذي عّينتقه      إذا
للخد  اآلخر أن ملا م بإملهاع اذا املبل  دون إخقالل حباقه    جازاحملكمة، 

خدمه . وإذا مل مل دع املبل  أّي م  اخلدمني  علاإذا حك  له يف الرج ع 
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اخلقربة، فللمحكمقة أن تاقر      ققرا  و ان الملدل يف الايقية ملت ققف علقا    
 إملااف الهع ى حتا مل دع املبل  .

 
  الالئحة:

اخلد  مهة مخسة أملام إلملهاع السلملة قبل اختاذ  الهائرةمتال  129/1
وميال املهة نملساا قبل إملااف  اإلجراا بنال اإلملهاع إىل اخلد  اآلخر،

 الهع ى.
الهع ى عنه عهم إملهاع املبل  م  طريف الهع ى  قرا  إملااف 129/2

 .لطرق االعرتاضع وخيي ،بارا  مسبب الهائرةده و ت
إذا قام أحه اخلد م بعه وقف الهع ى بإملهاع السلملة فيستأنف  129/3

السري يف الهع ى يف اليبط نملسه، وملت  إبالغ اخلد م وف  إجرااات 
 التبلي .

 
 النظام:
 الثالث ن بعه املائة : املادة

فللمحكمة أن تار اتملقاقا  ، وإال   ،اتمل  اخلد م علا خبري معّي  إذا
 ، وعلياا أن تبني سبب ذلك . تراواختا ت م  
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 الالئحة:
اخلبري الذي  تكليف يف حال مل ملتمل  اخلد م علا خبري فللهائرة 131/1
 .أو غريو أحه اخلد م اختا و
غري قابل يف اختيا  اخلبري  الهائرةقرا  يف مجيع األح ال ملك ن  131/2

 .لالعرتاض
 

 النظام:
 احلادملة والثالث ن بعه املائة :  املادة

الثالثقة التاليقة إلملقهاع املبلق  تقهع  احملكمقة اخلقبري         األملقام  خالل
صق  ة منقه إلنملقاذ    لقه  قرا  التكليف ث  تسل   ملنط قوتبني له مامته وفاًا 

امل دعة يف ملقف القهع ى دون أن    األو اقماتياو. وللخبري أن ملطلع علا 
 .ملنال ايئًا مناا إال بإذن احملكمة

 
  الالئحة:

وملؤخذ ت قيعه علقا تسقلمه    حي   اخلبري يف اليبط الهائرةهون ت 131/1
 ص  ة م  قرا  التكليف. 
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 النظام:
 الثانية والثالث ن بعه املائة :  املادة

اخلبري تابعًا للمحكمقة فلقه خقالل األملقام الثالثقة التاليقة        ملك مل  إذا
أن ملطلب م  احملكمة إعملقااو مق  أداا املامقة     تكليملهلتسلمه ص  ة قرا  

، وهلقا  ويف اذو احلالة تعني احملكمة خبريًا آخر بهاًل عنقه اليت  لف باا ، 
تسقبب يف   القيت أن حتك  علا اخلبري القذي مل ملقؤدِّ مامتقه باملدقا ملف     

 املاتيا الشرعأل.صرفاا دون نتيجة وف  
 

  الالئحة:
 ترفع الهع ى علا اخلبري م  قبل املتير  م  دفع املدا ملف. 132/1
احلك  علا اخلبري الذي مل ملؤد مامته باملدا ملف املذ   ة  132/2

 .الهع ى األصليةة ناظر للهائرةملك ن يف دع ى مستالة حتال 
 

 النظام:
 الثالثة والثالث ن بعه املائة :  املادة

 د اخلرباا لألسباب اليت جتيز  د الاياة، وتملدقل احملكمقة    جي ز
يف طلب القرد حبكق  غقري قابقل لالعقرتاض. وال ملابقل        اخلبرياليت عّينت 

اختا و، إال إذا  ان سبب الرد قه جه بعه  الذيطلب  د اخلبري م  اخلد  
 قملل باب املرافعة . بعهاالختيا  ، و ذلك ال ملابل طلب الرد 
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 الالئحة:
السادسة يف املادة  و د: ما د اخلبري األاألسباب اليت جتيز   133/1

وف  فيك ن  مباارتا  ألعماهل  أما عهم قب ل ،م  اذا النظام والتسعني
 والئحتاا. السابعةاملادة 
 .تكليمله تقر الهائرة اليت ملاهم طلب  د اخلبري إىل  133/2
 ملك ن النظر يف طلب الرد يف مبط الايية نملساا. 133/3
إذا مل ملعل  اخلد  بسبب الرد إال بعه اختيا و اخلبري فله طلب  133/4

  دو.
 

 النظام:
 الرابعة والثالث ن بعه املائة :  املادة

أن حيهد لبقها عملقه تا خيقًا ال ملتجقاوز األملقام العشقرة        اخلبري علا
، وأن ملبل  اخلد م يف م عقه مناسقب  كقان    التكليفالتالية لتسلمه قرا  

ملبااقر أعمققاله ولق  يف غيبقة      أناالجتماع وزمانقه، وجيقب علقا اخلقبري     
 اخلد م متا  ان ا قه دع ا علا ال جه الدحيح.

 
  الالئحة:

جيب علا اخلبري أن ملبل  اخلد م بامل عه قبل االجتماع  هة  134/1
ال تال ع  سبعة أملام، مامل ملتمل  اخلد م صراحة أو ممنًا علا خالف 

 ذلك.
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ملا م اخلبري بتبلي  اخلد م مباارة بكتاب مسجل وإذا تعذ  ذلك  134/2
 فيك ن التبلي  ع  طرمل  احملكمة حسب إجرااات التبلي .

 
 النظام:
 اخلامسة والثالث ن بعه املائة : املادة

التملدقيل  ه بأعمالق بيقان  علقا  مل تاخلبري حميرًا  امتقه ملشق   ملعه
بيان حي   اخلد م وأق اهل  وملح ظاتا  وأق ال األاقخال القذمل    وعلا 

احلاجة مساع أق اهل  م قعقًا عليقه مقنا . وملشقملع اخلقبري حميقرو        اقتيت
نتيجة أعماله و أمله واألوجه اليت ملسقتنه إلياقا يف    مليمنهبتارملر م قع منه 

واختلمل ا فعليا  أن ملاهم ا تارملرًا واحقهًا   اخلربااتربملر اذا الرأي، وإذا تعهد 
 . وأسبابهملذ رون فيه  أي  ل واحه منا  

 
  الالئحة:

خبري أو أ ثر للرتجيح إذا مل  تكليفعنه اختالف اخلرباا  للهائرة 135/1
 الرتجيح م  واقع الهع ى وبيناتاا أو م  تاا ملر ساباة. اميكنا
عليه أواًل ، ث  ملذ ر  ل خبري ملذ ر اخلرباا يف التارملر ما أمجع ا  135/2

 علااخلرباا مل قع  ، و أمله الذي انملرد به واحهًا تل  اآلخر يف التارملر نملسه
 .مجيع أو اق التارملر
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 النظام:
 السادسة والثالث ن بعه املائة : املادة

أن مل دع لهى إدا ة احملكمة تارملرو ومقا مللحق  بقه مق       اخلبري علا
مق  أو اق . وعليقه أن ملبلق  اخلدق م باقذا       إليهحمامر األعمال وما سل  

اإلملقهاع، وذلقك بكتقاب     حلدق ل اإلملهاع خالل أ بع وعشرمل  ساعة تاليقة  
 مسجل .

 
  الالئحة:

إبالغ اخلبري للخد م عنه إملهاع تارملرو ملك ن ع  طرمل  العناومل   136/1
املسجلة يف صحيملة الهع ى وإذا تعذ  ذلك فيك ن التبلي  ع  طرمل  

 احملكمة، حسب إجرااات التبلي .
األو اق للخبري االحتملاظ بد   م  تارملرو ومرافااته وعليه إعادة  136/2

 احملكمة. اليت سلمت له إىل
 

 النظام:
 السابعة والثالث ن بعه املائة : املادة

تققأمر باسققتهعاا اخلققبري يف جلسققة حتقققهداا ملناقشققة  أن للمحكمققة
أن تعيه إليه تارملرو ليتها ك ما تبني  وهلاتارملرو إن  أت حاجة إىل ذلك، 

أن تعاه بذلك إىل خقبري آخقر    وهلاهلا م  وج و اخلطأ أو النا  يف عمله 
 أو أ ثر.
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  الالئحة:

نتيجة تارملر اخلبري ومناقشته يف اليبط، وملي  الهائرة تهون  137/1
 أصله إىل ملف الهع ى.

تسبب الهائرة أمراا بإعادة التارملر للخبري أو تعيني بهملل، وليس  137/2
 للخبري املعاد إليه التارملر االمتناع ع  ذلك.

 
 النظام:
 الثامنة والثالث ن بعه املائة : املادة

 ال ملايه احملكمة ولكناا تستأنس به . اخلبري  أي
 

 الالئحة:
 فتسبب لذلكما ملاتيأل  د  أي اخلبري أو بعيه،  للهائرةإذا ظار  138/1

 عنه احلك  وتهونه يف اليبط، والدك.
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 السابع الملدل

 الكتابة
 النظام:
 التاسعة والثالث ن بعه املائة : املادة

يف اليت ملك ن باا اإلثبات إما أن تهون يف و ققة  مسيقة أو    الكتابة
الرمسية األ اليت ملثبقت فياقا م ظقف عقام أو اقخ        وال  قةو قة عادملة. 

أو مقا تلاقاو مق  ذوي الشقأن، وذلقك       ملهملهمكلف خبهمة عامة ما مت علا 
 .واختداصهطباًا لألوماع النظامية ويف حهود سلطته 

َمقْ  صقه ت منقه أو     ت قيعال  قة العادملة فاأل اليت ملك ن علياا  أما
 ختمه أو بدمته.

 
 الالئحة:

 للخد  أن ملاهم أي حمر  ملرى أنه ملظار احل  له يف الهع ى. 139/1

 النظام:
 األ بع ن بعه املائة :  املادة

أن تاه  ما ملرتتب علا الكشقط واحملق  والتحشقية وغقري      للمحكمة
 يف ال  قة م  إسااط قيمتاا يف اإلثبات .  املادملةذلك م  العي ب 

، جقاز هلقا أن   احملكمقة  انت صحة ال  قة حمل اقك يف نظقر    وإذا
 مل مقح تسأل امل ظف الذي صه ت منه أو الشخ  الذي حر اا ليبهي مقا  

 حاياة األمر فياا.
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 الالئحة:

 شك فيه م  معل مات ال  قة.تعهم إعمال ما  للهائرة 141/1

 
 النظام:
 احلادملة واأل بع ن بعه املائة: املادة

التزوملقر، مقا مل ملكق      بادعقاا ملابل الطع  يف األو اق الرمسية إال  ال
 حكام الشرملعة اإلسالمية.أالف ا خيفياا م ًامذ   

 
 الالئحة:

التزوملر علا األو اق الرمسية ن عان: تزوملر معل مات، وتزوملر  141/1
 ت قيع و الاما قادح يف حجيتاا.

قادح يف حجيتاا ول   ةعملتالملة األو اق الرمسية ألحكام الشر 141/2
 سلمت م  التزوملر.

 
 النظام:
 الثانية واأل بع ن بعه املائة:  املادة

أو ت قيعقه أو   خطقه أنكر م  نسقب إليقه ميقم ن مقا يف ال  ققة       إذا
 النقزاع بدمته أو ختمه أو أنكر ذلك خلمله أو نائبه و انت ال  قة منتجقة يف  

ومل تكِف وقائع الهع ى ومستنهاتاا القتناع احملكمة  هى صحة اخلقط أو  
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فللمحكمة إجراا املاا نة حتت إارافاا ب ساطة  اخلت أو البدمة أو  الت قيع
 .تسميا  يف قرا  املاا نة أ ثرخبري أو 

 
 الالئحة:

أو البدمة، أو اخلت  الذي  الت قيعصحة اخلط أو  للهائرة ثبتإذا  142/1
 علا ذلك وال حاجة إلجراا املاا نة.  اذ ر مستنهاتأنكرو اخلد ، ف

عاب مدادقة األصيل -إنكا  اخللف والنائب ميم ن ال  قة  142/2
 غري قادح يف ال  قة. -عليه

ال ملسري  -عاب إنكا  األصيل-إقرا  اخللف  يم ن ال  قة  142/3
 علا غري املار.

 
 النظام:

 الثالثة واأل بع ن بعه املائة : ملادةا

اخلت  الذي حدل إنكا و  أوماا نة اخلط أو الت قيع أو البدمة  تك ن
أو  بدقمته علا ما ا  ثابت م  خط م  نسقبت إليقه ال  ققة أو ت قيعقه أو     

 ختمه.
 

  الالئحة:
أن ترف  املستنهات الثابتة اليت تاا ن باا األو اق  للمحكمة 143/1

 املشك ك فياا. 
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ت فا ملاا نتاا باألو اق اململلزم إ فاق املستنهات الثابتة يف ح   143/2
 املشك ك فياا.

تمل ملض خبري اخلط ط يف احلد ل علا مستنهات ثابتة  للهائرة 143/3
 م  أي جاة.

 
 النظام:
 الرابعة واأل بع ن بعه املائة :  املادة

 قا   -حمقل النقزاع    -أن مل قع الاامأل والكاتب علقا ال  ققة    جيب
بني فيقه حالقة ال  ققة وأوصقافاا     تق حمير يف اليبط  حر ومُلململيه االطالع، 

 والكاتب واخلد م. الاامألبيانًا  افيًا ومل قع عليه 
 

 النظام:
 اخلامسة واأل بع ن بعه املائة :  املادة

الاامأل لتاهمل  مقا   ملعينهاخلد م أن حييروا يف امل عه الذي  علا
اخلد   ختلفلهملا  م  أو اق املاا نة واختيا  ما ملدلح مناا لذلك. فإن 

املكلف باإلثبات ب ري عذ  جاز احلكق  بسقا ط حاقه يف اإلثبقات بال  ققة      
، وإذا ختلف خدمه جاز اعتبا  األو اق املاهمة للماا نة صاحلة النزاعحمل 

 هلا.
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  الالئحة:
  الت قيعملاهم اخلد  املكلف بإثبات صحة اخلط، أو اخلت ، أو  145/1

 الت قيعأو البدمة املهونة علا ال  قة ما لهمله م  أو اق، علياا خت  أو 
 م  نسبت إليه لتت  املاا نة بيناا، وخلدمه تاهمل  ما ملعا ماا.

إنكا و هلا قبل تعرض اذو األو اق علا اخلد  ألخذ إقرا و، أو  145/2
 عرماا علا خبري اخلط ط.

ملهون اتملاق اخلد م علا األو اق الداحلة للماا نة يف اليبط مع  145/3
ما ملدلح مناا  الهائرةتا  ختتهومل  ميم ناا وأوصافاا، وعنه اختالفا  

 للماا نة.
 

 النظام:
 واأل بع ن بعه املائة :  السادسة املادة

قبقل الشقروع    املاا نقة الاامأل والكاتب ت قيعاتاما علا أو اق  مليع
 ، وملذ ر ذلك يف احملير.افيا
 

 الالئحة:
أو بينة أو اتمل  علياا  األ: األو اق الثابتة بإقرا ، املاا نةأو اق  146/1

 واملراد ماا نتاا باألو اق املطع ن فياا بالتزوملر. اخلد م،
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 النظام:
 السابعة واأل بع ن بعه املائة : املادة

الد  ة اليت نالقت مناقا    فإن ان أصل ال  قة الرمسية م ج دًا ،  إذا
 صقّهق  -خطيًا أو تد ملرًا وصه ت م  م ظقف عقام يف حقهود اختداصقه     

تك ن هلا ق ة ال  قة الرمسية األصلية بالاه  القذي   -علا مطاباتاا ألصلاا 
تعه الد  ة املدهقة مطاباقة لألصقل،    طاباته الد  ة لألصل. و فيهملار  

أحه اخلد م، ويف اقذو احلالقة تراجقع الدق  ة علقا       ذلكما مل ملنازع يف 
 مطاباتاقققا ألصقققلاا  ململيقققهاألصقققل، و قققل صققق  ة غقققري مدقققهقة  قققا  

 ال تدلح لالحتجاج.
 

 الالئحة:
مطاباة ص  ة ال  قة الرمسية ألصلاا، ال مينع م  الاهح فياا  147/1

 .ربالتزومل
 

 النظام:
 واأل بع ن بعه املائة : الثامنة املادة

مل  بيهو و قة عادملة أن خياص  م  تتيم  اذو ال  ققة حاقًا    جي ز
ولق   قان االلتقزام الق ا د فياقا غقري مسقتح  األداا وققت          ،عليه ليار باقا 

هع ى. فإذا بدحيملة وفاًا لاجرااات املعتادة لرفع ال االختدام، وملك ن ذلك
وإن أنكقر فتقأمر    إققرا و، حير املهعا عليه فأقر فعلا احملكمة أن تثبقت  
 احملكمة بتحايااا وفاًا لاجرااات السالف ذ راا.
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 الالئحة:

املذ   ة يف اذو املادة احملكمة العامة، خيت  بنظر الهع ى  148/1
 ماما  ان ميم ن ال  قة.

نظراا تالعادملة املثبتة، ف إذا أقيمت الهع ى يف ميم ن ال  قة 148/2
 احملكمة املختدة ن عًا.

للمهعأل ترك دع او واملطالبة بتنمليذ ال  قة ب ساطة دوائر التنمليذ  148/3
 وفاًا ألحكام املادة اخلامسة عشرة م  نظام التنمليذ ول ائحاا التنمليذملة.

  
 النظام:
 التاسعة واأل بع ن بعه املائة : املادة

طلقب أحقه اخلدق م     علاا نملساا أو بناا م  تلاا -للمحكمة  جي ز
 :ملأتألأن تأمر  ا  -االقتياا  عنه

 صق   أو أو اق م  األجاقزة احلك ميقة يف اململكقة أو     مستنهاتجلب  -1
مدهقة مناا  ا ململيه مطاباتاا ألصلاا إذا تعذ  ذلقك علقا اخلدق  ،    

 تلك املستنهات إن أمك  ووجه انتملاعه باا . حمت ىوملبني للمحكمة 
ملهو ، وللمحكمقة   حتتبتاهمل  مستنهات أو أو اق  إللزامهإدخال ال ري  -2

ذلك إذا  ان مل  أحرزاا مدلحة مشروعة يف االمتنقاع عق     ترفضأن 
 عرماا .
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 الالئحة:
جي ز يف حال عهم حد ل احملكمة علا األصل ملطاباة الد  ة  149/1

طاباة ص  تاا علا ملعليه أن تكتب للجاة اليت صه ت عناا ال  قة 
 أصلاا. 

 
 النظام:
 اخلمس ن بعه املائة :  املادة

 -يف أي حالققة تكقق ن علياققا الققهع ى    -االدعققاا بققالتزوملر   جيقق ز
احملكمة حتهد فيه  ل م امع التزوملر املهعا به  إدا ةباستهعاا ملاهم إىل 

باا . وجي ز للمقهعا عليقه بقالتزوملر     إثباتهوإجرااات التحاي  اليت ملطلب 
بنزولقه عق     - علياقا يف أي حقال  قان    -طلب وقف سقري التحايق  فيقه    

 بيقبط التمسك بال  قة املطع ن فياا . وللمحكمة يف اذو احلقال أن تقأمر   
 ال  قة أو حملظاا إذا طلب مهعأل التزوملر ذلك ملدلحة مشروعة .

 
  الالئحة:

الايية األصلية،  ةناظرالهائرة قة م  تنظر دع ى التزوملر يف ال   151/1
 ويف مبطاا.

ملرتتب علا دع ى التزوملر وقف السري يف الهع ى، حتا انتااا  151/2
 التحاي ، مامل ملك  للمهعأل دليل آخر ملثبت دع او.
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والتاميش علياا باالطالع مبط ال  قة انا ا : أخذاا م  صاحباا  151/3
بعه التاميش  الاييةإملهاعاا ملف   حملظاا:، و-حبسب األح ال-أو اإلل اا 

 علياا.
السري يف الهع ى عنه نزول صاحب ال  قة  الهائرةستأنف ت 151/4

 املطع ن فياا بالتزوملر ع  التمسك باا.
 

 النظام:
 احلادملة واخلمس ن بعه املائة :  املادة

التزوملر أن ملسل  إىل إدا ة احملكمة ال  قة املطع ن فياا  مهعأل علا
املبل ة إليقه. وإن  انقت ال  ققة حتقت ملقه       ص  تااإن  انت حتت ملهو أو 

أن ملكلمله ف  ًا بتسقليماا إىل   االستهعاااخلد  فللاامأل بعه اطالعه علا 
وتعقذ  علقا احملكمقة     ال  قةإدا ة احملكمة، فإذا امتنع اخلد  ع  تسلي  

إجقراا يف   أي  علياا ُعهت غري م ج دة ، وال مينع ذلك مق  اختقاذ   العث 
 اأناا إن أمك  فيما بعه.

 
  الالئحة:

إذا سل  اخلد  ال  قة إلدا ة احملكمة، فإناا تا م بايهاا، وبعثاا  151/1
 .للهائرةوللخد  تسليماا مباارة  للهائرة
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بالتزوملر، وأمك  إذا امتنع اخلد  ع  تسلي  ال  قة املطع ن فياا  151/2
جلباا م  أي جاة فللمحكمة اختاذ أي إجراا إلحيا اا والتحاي  فياا 

 عنه االقتياا.
إذا مل ميقك  جقلقب ال  قة جلاالة مكاناا وامتنع اخلد  ع   151/3

ستمر يف نظر تذلك يف اليبط، و الهائرةهّون تإحيا اا، أو أنكراا ف
 الهع ى باعتبا  عهم وج داا.

إقرا  اخلد  بتزوملر ال  قة وامتناعه ع  إحيا اا، ال ملعمليه م   151/4
 .الهائرةاملسؤولية اجلنائية حسب تاهملر 

 
 النظام:
 الثانية واخلمس ن بعه املائة :  املادة

االدعاا بالتزوملر منتجًا يف النقزاع ، ومل تقِف وققائع القهع ى       ان إذا
بدقحة ال  ققة أو تزوملراقا ، و أت أن إجقراا      احملكمقة ومستنهاتاا القتناع 

 منتج؛ أمرت بالتحاي  .  تارملروالتحاي  الذي طلبه الطاع  يف 
 

  الالئحة:
هون ذلك يف اليبط، وملت  التحاي  تبالتحاي  ف الهائرة تإذا أمر 152/1

 م  قبل اجلاة املختدة.
مل ملت   ار  صحة ال  قة املطع ن فياا أو تزوملراا ول تأن  للهائرة 152/2

 التحاي  بشأناا إذا وفت وقائع الهع ى ومستنهاتاا بذلك.
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 النظام:
 الثالثة واخلمس ن بعه املائة :  املادة

أن ترسلاا مقع صق   احملامقر     احملكمةثبت تزوملر ال  قة فعلا  إذا
 اجلزائية الالزمة .  اإلجراااتاملتعلاة باا إىل اجلاة املختدة الختاذ 

 
 النظام:
 الرابعة واخلمس ن بعه املائة :  املادة

أن حتك  باسقتبعاد   -هََّع أماماا بالتزوملر ول  مل مُل - للمحكمة جي ز
حالتاا أو م  ظروف الهع ى أناا مقزو ة أو مشقتبه    م أي و قة إذا ظار هلا 

القيت تشقتبه يف صقحتاا . ويف     بال  ققة فياا. وللمحكمة  ذلك عهم األخذ 
والاقرائ    الظقروف اذو األح ال جيب علا احملكمقة أن تقبني يف حكماقا    

 اليت استبانت مناا ذلك.
 

 النظام:
 اخلامسة واخلمس ن بعه املائة :  املادة

ب  قة مزو ة أن خياص  م  بيقهو   عليهمل  خيشا االحتجاج  جي ز
. وملكقق ن ذلققك بتزوملراققااققذو ال  قققة ومقق  ملسققتمليه مناققا لسققماع احلكقق  
، وتراعقأل احملكمقة يف    بدحيملة وفاًا لاجقرااات املعتقادة لرفقع القهع ى    

 الهع ى الا اعه واإلجرااات السالف ذ راا. اذوحتاي  
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  الالئحة:

املذ   ة يف اذو املادة احملكمة العامة، خيت  بنظر الهع ى  155/1
 ماما  ان ميم ن ال  قة.

احملكمة نظراا تميم ن ال  قة، فإذا أقيمت الهع ى يف  155/2
 املختدة ن عًا.

للمهعأل أن ملطلب يف اذو الهع ى أخذ ال  قة مم  األ بيهو  155/3
 علياا باإلل اا.والتاميش 

 
 الثام  الملدل

 الارائ 
 النظام:
 السادسة واخلمس ن بعه املائة : املادة

الهع ى أو مناقشة  وقائعللاامأل أن ملستنتج قرملنة أو أ ثر م   جي ز
ثبقت   ناقدقاً اخلد م أو الشا د لتك ن مستنهًا حلكمه أو ليكمل باا دلقياًل  

 ن باما معًا اقتناعه بثب ت احل  إلصها  احلك  .ك ِّلهمله لُي
 

 الالئحة:
 إذا استنتجت الهائرة قرملنة بينت وجه داللتاا. 156/1
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 النظام:
 السابعة واخلمس ن بعه املائة : املادة

الارملنة اليت استنتجاا الاامأل  خيالفم  اخلد م أن ملثبت ما  لكل
 ، وحينئذ تملاه الارملنة قيمتاا يف اإلثبات .

 
 النظام:
 الثامنة واخلمس ن بعه املائة : املادة

قرملنة بسيطة علا ملكية احلائز لقه عنقه املنازعقة يف     املنا ل حيازة
 العكس . إثباتامللكية ، وجي ز للخد  

 
  الالئحة:

حيازة املنا ل دليل امللك ما مل ملعا ماا ما ا  أق ى مناقا؛ ألن   158/1
 األصل أن ما حتت مله اإلنسان ملك له.

حيازة املنا ل قرملنة بسيطة علا ملكية احلقائز ملسقتنه علياقا يف     158/2
 .  مع ميني احلائز عنه عهم البينةاحلك
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 العاار الباب

 األحكام
 األول  الملدل

 األحكام إصها 
 النظام:
 التاسعة واخلمس ن بعه املائة : املادة

ت أجلمتت املرافعة يف الهع ى، قيت احملكمة فياا ف  ًا، أو  متا
صها  احلك  إىل جلسقة أخقرى حتقهداا، مقع إفاقام اخلدق م باملقل بقاب         إ

 .  باحلك النطاملرافعة وم عه 
 

 الالئحة:
ما ملاتيأل  ام عهًا للنط  باحلك  ث  ظار هل الهائرة تإذا حهد 159/1

اخلد م به حسب إجرااات  تبلي ذلك مع  اتاهمل  اجللسة أو تأخرياا فلا
 يف اليبط.ذلك التبلي  ، وتهومل  

 
 النظام:
 الست ن بعه املائة : املادة

تعهد الاياة فتك ن املهاولة يف األحكام سرملة . وباستثناا مقا و د   إذا
)الثانيققة والسققتني بعققه املائققة( مقق  اققذا النظققام ، ال جيقق ز أن  املققادةيف 

 غري الاياة الذمل  مسع ا املرافعة .  املهاولةملشرتك يف 
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 الالئحة:

جي ز أن ملت ىل أحه قياة الهائرة د اسة الايية متايهًا لعرماا  161/1
  املشا  ني معه وقت املهاولة.الاياة علا 

 
 النظام:
 احلادملة والست ن بعه املائة : املادة

للمحكمقة أثنقاا املهاولة أن تسقمع ت مقيحات مق  أحقه      جيق ز ال
 .اآلخرإال حبي   اخلد   اخلد م

 
 النظام:
 الثانية والست ن بعه املائة :  املادة

يده  احلك  باإلمجاع أو بأغلبيقة  فم  الاياة،  عهدنظقر الايية  إذا
، وعلا األ ثرملقة  أواًل يف مبط الايية  أملاااآل اا، وعلا األقلية أن تسجل 

يف اليبط، فقإن مل تتق افر    األقليةأن ت مح وجاة نظراا يف الرد علا  أي 
 ئقيس احملكمقة    يكلقف فأ ثر مق   أملقني،   األغلبية أو تشعبت اآل اا إىل 

 تعقذ  أحه قياتاا لرتجيح أحه اآل اا حتا حتدل األغلبية يف احلك ، فإن 
 لس األعلا للاياا أحه الاياة هلذا الشأن.ذلك فيكلف  ئيس اجمل
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 الالئحة:
م   ئيس احملكمة ال ا د يف اذو املادة  تكليفطلب الملرفع  162/1

  ئيس اجمللس األعلا للاياا.أوم  ملا م ماامه إىل 
ومبطاا  ملف الاييةاالطالع علا بعه  كلفللاامأل امل 162/2

 استج اب أي م  اخلد م أو الشا د أو اخلرباا عنه االقتياا.
أن ملطلب املهاولة مع الاياة  -قبل تارملر  أمله- كلفللاامأل امل 162/3

 ة.فتح باب املرافعاملشا  ني له، وله 
ني ملاة وتشعبت اآل اا أل ثر م   أإذا نظرت الايية م  ثالثة قي 162/4

 اا فاه حدلت األغلبية يف احلك  وإذا أحه اآل املكلفوواف  الاامأل 
 غريو حتا حتدل األغلبية يف احلك .فيكلف برأي آخر  كلفاستال امل

 
 النظام:
 الثالثة والست ن بعه املائة : املادة

  جيب تقهومل يف الايية  احلك قملل باب املرافعة واالنتااا إىل  بعه
، ث  مل قع عليقه  علياااحلك  يف مبط املرافعة مسب قًا باألسباب اليت ُبِنأَل 

 الاامأل أو الاياة الذمل  اارت  ا يف نظر الايية .
 

 الالئحة:
ال ملك ن احلك  معتربًا بانتااا املهاولة ول  نط  به ما مل ملهون  163/1

 .اليبطيف 
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الن  علياا  الهائرةإذا ااتمل احلك  علا مهة أو أجل فعلا  163/2
 بهاملة ونااملة.

 
 النظام:
 الرابعة والست ن بعه املائة:  املادة

مقع   منط ققه أو بقتالوة   باحلك  يف جلسة علنية بتالوة منط قه ملنط 
اارت  ا يف املهاولة حامرمل  تقالوة    أسبابه، وجيب أن ملك ن الاياة الذمل

، فإذا حدل ألحها  مانع جاز ت يبه إذا  قان ققه وققع علقا احلكق       احلك 
 .  اليبطاملهون يف 
 

 النظام:
 والست ن بعه املائة :  اخلامسة املادة

إفاقام اخلدق م بطقرق     - بقاحلك  بعه النطق    -علا احملكمة  جيب
واألوصقياا  ا األوليقا جيب علياقا إفاقام    ما االعرتاض املار ة وم اعيهاا. 

إن صقه  احلكق  يف غقري     -والنظا  وممثلأل األجاقزة احلك ميقة وحنق ا     
احلك  واجقب االسقتئناف    بأن -م  ملن ب ن عنه أو بأقل مما طلب ا  مدلحة

 الايية إىل حمكمة االستئناف. سرتفعأو التهقي  وأناا 
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 الالئحة:
 املااة الهائرةاملشا  إليه يف اذو املادة م  قبل   ملك ن اإلفاام 165/1

 و تابة يف مبط الايية.
تكتملأل الهائرة بإفاام اخلد م بطرق االعرتاض علا األحكام دون  165/2

 قناعته باحلك  م  عهماا. تارملر احملك م عليه
تملا  الهائرة املستأنف بأن عليه مراجعة حمكمة االستئناف خالل  165/3

ستني مل ما م  تا ملخ قيه الايية لهملاا لتحهمله م عه لنظراا، وأنه إذا مل 
 ملراجع خالل اذو املهة فإن حاه يف طلب االستئناف ملساط.

 
 النظام:
 والست ن بعه املائة : السادسة املادة

مل مًا م  تقا ملخ النطق     عشرمل خالل مهة ال تتجاوز  قتده  احملكمة   -1
الهع ى، واجل اب، والهف ع الدقحيحة،   خلالصةحاوملًا  صكًاباحلك  ق  

، وأمسقاا الايقاة   األميقان وااادة الشا د بلملظاا وتز يتاقا، وحتليقف   
الققذمل  ااققرت  ا يف احلكقق ، وأمسققاا اخلدقق م، وو الئاقق ، وأمسققاا   

احملكمققة الققيت نظققرت الققهع ى أماماققا، وعققهد مققبط ، واسقق  الشققا د
بقه، مقع    النط ، وتا ملخ ونده احلك الهع ى، وتا ملخ مبطاا، وأسباب 

ثق  مل ققع    احلكق ، حذف احلش  واجلمل املكر ة اليت ال تأثري هلقا يف  
 عليه وخيتمه الاامأل أو الاياة الذمل  اارت  ا يف احلك .



- 144 - 

 

ا مل ملاقر  اجمللقس   يف سقجل األحكقام، مق   ملسجل  أن ل حك  جيب  -2
 األعلا للاياا خالف ذلك.

ملك ن تسلي  ص  ة صك احلك  يف مهة ال تتجقاوز مقا اق  مندق ل      -3
 ( م  اذو املادة.1عليه يف الملارة )

 
 الالئحة:

عنه إصها  صك احلك  يف قياملا األح ال الشخدية ملراعا  166/1
العبا ات اجلا حة أو  ، وحذف يف احلك علا ذ ر ال قائع املؤثرة  االقتدا 

 .املخالملة لآلداب
للمحك م له متا طلب صك احلك   م    ص  ةيتسل للهائرة 166/2
 ذلك.

  
 النظام:
 : السابعة والست ن بعه املائة املادة

قبل النطق  بقاحلك     ماانتات والملقة الاقامأل بالنسبة إىل قييقة  إذا
لهى  إجراااتاافياا، فلخلمله االستمرا  يف نظراا م  احله الذي انتات إليه 

 بت قيقع سلمله بعه تالوة ما مت مبطه ساباًا علا اخلد م، فإن  انت م قعة 
الاامأل الساب  علا ت قيعات املرتافعني والشا د فيعتمهاا، وإن  قان مقا   

حققها  أو الاامققأل ومل ملدققّهق غققري م قققع مقق  املرتافعققني أو أ مققبطهمت 
 م  جهمله. تعاداملرتافع ن عليه فإن املرافعة 
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 الالئحة:

اليت احلك  يف الايية النط  ب الاامأل قبل إذا انتات والملة 167/1
ملا م ماامه يف تنظراا دائرة مك نة م  أ ثر م  قاض وحل حمله آخر فإنه 

 .قياة الهائرةاالستمرا  يف نظر الايية مع 
تالوة ما سب  مبطه علا املرتافعني ، ملا م الاامأل اخللف بعه  167/2

 يف اجللسة نملساا بتهومل  حمير بذلك يف مبط الايية.
الدك صها  إ، وتعذ  أصه ت الهائرة احلك  ووقعت مبطهإذا  167/3

 فال ختل  احلال م  اآلتأل:وت قيعه 
فيشري  منظ  ة م  دائرة مك نة م  أ ثر م  قاضأن تك ن الايية  - أ
لاياة املشا   ن له عنه امسه يف صك احلك  إىل تعذ  ت قيعه علا ا

 .الدك، وملكمل الزماا
فيا م الاامأل  ،م  قاض فردم  دائرة مك نة منظ  ة أن تك ن الايية  -ب

( م  املادة السادسة 1اخللف بإصها  الدك م  واقع مبطه وفاًا للملارة )
تمه وملشري إىل م  اصه  والستني بعه املائة م  اذا النظام ث  مل قعه وخي

 خا جه. م ان حا   الايية الزال يف السلك الايائأل أأاحلك  ، س اا 
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 النظام:
 الثامنة والست ن بعه املائة :  املادة

خبقامت   -الذي ملكق ن التنمليقذ   جبقه     -احلك   جيب أن خيت  صك -1
: )ملطلب مق  مجيقع    احملكمة بعه أن ملذملل بالدي ة التنمليذملة التالية

العمقل علقا تنمليقذ اقذا احلكق       األخقرى  احلك ميقة   ال زا ات واألجازة
ولق  أدى إىل اسقتعمال الاق ة اجلربملقة      املتبعةجبميع ال سائل النظامية 

 ع  طرمل  الشرطة(.
له مدلحة يف تنمليذو، ومقع   الذياحلك  إال إىل اخلد   صكال ملسل   -2

مق    اقردة احلك   صكذلك جي ز تزومله  ل ذي مدلحة بنسخة م  
 الدي ة التنمليذملة. 

 
 الالئحة:

 احلك  ةمده الهائرة  ت مع الدي ة التنمليذملة املذ   ة م  قبل 168/1
، -حبسب األح ال-مت احملكمة اخاا أو متاختت  خبو وت قع م   ئيساا

 س اا أ ان التنمليذ داخل اململكة أم خا جاا.
تملا ا ومل مل–إذا تعهد اخلد م الذمل  هل  مدلحة يف التنمليذ  168/2

فيعطا  ل واحه منا  نسخة أصلية م   -علا تسلي  الدك ألحها 
الدك مذمللة بالدي ة التنمليذملة، علا أن مُلشا  يف  ل نسخة إىل اس  م  

 سلمت له.
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ال تشمل اذو املادة احلك  علا الزوجة بالع دة إىل بيت  168/3
ة، تملا  عنه احلك  بسا ط حا قاا الزوجية إن األ  فيت الع د، والزوجية

 .وملهون ذلك يف اليبط والدك
إذا  ان احلك  املطل ب تنمليذو االتملاقيات الايائية راعا أحكام ُت 168/4

 خا ج اململكة .
 

 النظام:
 والست ن بعه املائة : التاسعة املادة

بالتنمليذ املعجل، بكملالقة أو بقهوناا    جيب أن ملك ن احلك  مشم اًل
 الاامأل، وذلك يف األح ال اآلتية : تاهملرحسب 

 املستعجلة . األم  األحكام الداد ة يف  - أ
نملاة، أو أجرة  ماع، أو سقك ، أو  عملقة    بتارملرإذا  ان احلك  صاد ًا  -ب

، أو امقرأة إىل حمرماقا، أو تملرملق  بقني     هتسليمه إىل حامن أو ص ري،
 زوجني .

و عامل، أو مرمع، نع، أصاإذا  ان احلك  صاد ًا بأداا أجرة خادم، أو  - ج
 أو حام .

 
 الالئحة:

فيلزماا  مش ل احلك  بالتنمليذ املعجل بكملالة الهائرة تإذا قر  169/1
 وملك ن تاهمل  الكملالة لهى دائرة التنمليذ. بيان ن ع الكملالة؛
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املعجل ول  مل تن  الهائرة علا  بالتنمليذملك ن احلك  مشم اًل  169/2
 ذلك.
 

 النظام:
 السبع ن بعه املائة : املادة

 أسقباب متقا  أت أن   -للمحكمقة املرفق ع إلياقا االعقرتاض      جي ز
أن تأمر ب ققف التنمليقذ املعجقل     -االعرتاض علا احلك  قه تايأل بنايه 

 منه وق ع مر  جسي . خيشاإذا  ان 
 

  الالئحة:
بعه إصها اا للحك  املشم ل بالتنمليذ -الهائرة  تإذا خشي 171/1

م  وق ع مر  جسي  م  تنمليذ  -املعجل وقبل  فعه حملكمة االستئناف
 وقف تنمليذو، مع ذ ر األسباب. ااحلك  فلا

للمحكمة عنقهما تأمر ب ققف التنمليذ املعقجل أن ت جب علا  171/2
تأمر  ا تراو أو  طقالب اإلملقااف تاقهمل  مقمان، أو  مليل غقا م ملألا،

 احملك م له.  ملياًل حبملظ ح 
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 الثانأل الملدل
 وتملسرياااألحكام  تدحيح

 النظام:
 احلادملة والسبع ن بعه املائة :  املادة

علا طلب أحه اخلدق م أو مق     بناًابارا  تده و  -احملكمة  تت ىل
مادملقة حبتقة    أخطاااحلك  م   صكتدحيح ما قه ملاع يف  -نملساا  تلااا

 ،اقذا التدقحيح علقا نسقخة احلكق  األصقلية       ىجقر ومُل  تابية أو حسابية.
يف  الاقرا  احملكمقة القيت أصقه ته، بعقه تقهومل        )أو قياة( ومل قعه قامأل
 مبط الايية.

 
 الالئحة:

البحتة اليت تاع يف صك احلك  املادملة تدحيح األخطاا  171/1
مبط الايية احلك  يف م  الهائرة مده ة ملك ن  ، تابية، أو حسابية،

 م  غري مرافعة. نملساا
 

 النظام:
 الثانية والسبع ن بعه املائة : املادة

االعقرتاض علقا ذلقك مقع      فيكق ن  فيت احملكمقة التدقحيح    إذا
يجق ز  ح فبالتدقحي االعرتاض علا احلك  نملسقه. أمقا الاقرا  القذي ملدقه       

 االعرتاض عليه علا استاالل بطرق االعرتاض اجلائزة.
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  الالئحة:
وقبلت احملكمة التدحيح  لاطعيةغري مكتسب ا إذا  ان احلك  172/1

 فيج ز أن ملك ن االعرتاض مع احلك  نملسه أو علا استاالل.
وصححت احملكمة اخلطأ أو  مكتسب الاطعيةإذا  ان احلك   172/2

، فتده  احملكمة قرا ًا مستااًل بذلك وخييع لطرق  فيت التدحيح 
ا تسب الارا  الاطعية فيامش علا الدك األساس  ا االعرتاض، فإذا 

 .مللزم
الهعاوى يف  تدحيحه إذا صححت احملكمة اخلطأ أو  فيت 172/3

اخلامسة والثمانني بعه املائة املادة  ( م 1الملارة ) اليسرية املشا  إلياا يف
 م  اذا النظام فال خييع قرا اا لطرق االعرتاض.

 
 النظام:
 الثالثة والسبع ن بعه املائة : املادة

 ملطلبق ا جاز للخد م أن  وقع يف منط ق احلك  غم ض أو لبس، إذا
ملك ن ذلك بدحيملة وفاقًا لاجقرااات   م  احملكمة اليت أصه ته تملسريو، و

 املعتادة لرفع الهع ى.
 

 الالئحة:
مده  احلك  الزال  س اا  انالهائرة أي حك  صه  مناا ملسر ت 173/1

 .أم انتال عناايف الهائرة 
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 طلب تملسري احلك  غري مايه ب قت. 173/2
 

 النظام:

 الرابعة والسبع ن بعه املائة : املادة

 ومل قعاقا احلك  الداد  بالتملسري علا نسخة احلك  األصقلية،   ملهون
وخيتماا قامأل )أو قياة( احملكمة اليت أصه ت احلكق . وملعقه التملسقري    

األصلأل، وملسري عليه ما ملسري علا اذا احلك  م  الا اعه  للحك متممًا 
 اخلاصة بطرق االعرتاض.

 
  الالئحة:

يف مبط الايية  -لاطعيةإذا  ان مكتسبًا ا- ملك ن تملسري احلك  174/1
وتده  الهائرة قرا ًا مستااًل بذلك وخييع لطرق االعرتاض، فإذا نملساا 

 .األساس  ا مللزما تسب الارا  الاطعية فيامش علا الدك 
و وصه  حك  بتملسريو أ لاطعيةغري مكتسب ا إذا  ان احلك  174/2

 مع احلك  نملسه. عليه فيج ز أن ملك ن االعرتاض  فض تملسريو
الهعاوى اليسرية املشا  يف صه  حك  بالتملسري أو  فيه إذا  174/3

النظام اخلامسة والثمانني بعه املائة م  اذا املادة  ( م 1الملارة ) إلياا يف
 لطرق االعرتاض. حكماافال خييع 
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 النظام:
 املادة اخلامسة والسبع ن بعه املائة :

إذا أغمللت احملكمة احلك  يف بعض الطلبات امل م عية املذ   ة، 
فلداحب الشأن أن ملطلب م  احملكمة أن تكلف خدمه باحلي   أماماقا  

 وفاًا لاجرااات املعتادة لنظر اذا الطلب، واحلك  فيه.
 

  الالئحة:
الطلبات امل م عية األ: الطلبات اليت تتعل    م ع النزاع أو  175/1

، وملشمل بأصل احل   طلب إثبات امللكية واالستحااق يف الرملع وحن اا
 .ذلك ما إذا  ان الطلب يف صحيملة الهع ى أو  ان  عا مًا

يف الطلب امل م عأل الذي أغمللته  بطلب مستال  الهائرة نظرت 175/2
 .لرفع الهع ى اجرااات املعتادةلوفاا 
يف حال أغمللت الهائرة طلبًا م م عيًا لعهم ا تباطه بالهع ى  175/3

األصلية ، أو عهم مش له للد   ال ا دة يف املادتني الثالثة والثمانني 
والرابعة والثمانني م  اذا النظام ، فتحك  بعهم قب له وخييع حكماا 

تاهميه بهع ى مستالة حتال حسب  لطرق االعرتاض، وال مينع ذلك م 
 الت زملع.
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 احلادي عشر الباب

 االعرتاض علا األحكام طرق
 األول الملدل
 عامة أحكام

 النظام:
 السادسة والسبع ن بعه املائة :  املادة

والقناض، والتمقاس    ،االعرتاض علقا األحكقام اقأل االسقتئناف     طرق
 إعادة النظر.
 

 النظام:
 السابعة والسبع ن بعه املائة : املادة

، أو مقق  مل عليققهجيقق ز أن ملعققرتض علققا احلكقق  إال احملكقق م  ال
 ملاض له بكل طلباته، ما مل ملن  النظام علا غري ذلك.

 
 الالئحة:

ال جي ز االعرتاض علا احلك  مم  حك  لقه بكقل طلباتقه؛  ق       177/1
 يف ذلك ولأل الااصر وناظر ال قف وم  يف حكما . 

جي ز االعرتاض علا احلك  مم  صه  احلك  مهو ول  مل ملك   177/2
 االعرتاض. طرقحسب  ،حامرًا أو م  اًل  اياملا ال  ثة



- 154 - 

 

مل  قبل تهخله االعرتاض علا احلك  الداد  مه م  تهخل معه  177/3
 ول  مل ملعرتض احملك م عليه.

إذا  ان احلك  صاد ا مه عهة أاخال  الشر اا وال  ثة فيح   177/4
 واحه منا  االعرتاض. لكل
 

 النظام:
 الثامنة والسبع ن بعه املائة : املادة

علا األحكام اليت تده  قبقل الملدقل يف القهع ى     االعرتاضال جي ز  -1
بعياا إال مع االعرتاض علقا احلكق     أووال تنتاأل باا اخلد مة  لاا 

ب ققف   الدقاد  الداد  يف امل م ع، وجيق ز االعقرتاض علقا احلكق      
الهع ى وعلا األحكام ال قتيقة واملسقتعجلة واألحكقام الاابلقة للتنمليقذ      

 واألحكام الداد ة بعهم االختدال قبل احلك  يف امل م ع. اجلربي
علا األحكام ال قتيقة واملسقتعجلة واألحكقام     االعرتاضال ملرتتب علا  -2

 .تنمليذااالاابلة للتنمليذ اجلربي وقف 
 

 الالئحة:
 باا األتاليت تده  قبل الملدل يف الهع ى وال تناألحكام  178/1

  فض اإلدخال والتهخل والطلبات العا مة . :اخلد مة مثل
ال جي ز االعرتاض علا احلك  الداد  برفض وقف الهع ى إال  178/2

 امل م ع.مع االعرتاض علا احلك  يف 
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ب قف الداد ة األحكام علا  يف الهعاوى اليسرية االعرتاضجي ز  178/3
واألحكام الاابلة للتنمليذ اجلربي  هع ى واألحكام ال قتية واملستعجلةال

 واألحكام الداد ة بعهم االختدال.
علا األحكام  ال ا دة يف اذا النظامتطب  إجرااات االعرتاض  178/4

واألحكام الاابلة  الداد ة ب قف الهع ى واألحكام ال قتية واملستعجلة
 .بعهم االختدالللتنمليذ اجلربي واألحكام الداد ة 

 
 النظام:
 التاسعة والسبع ن بعه املائة : املادة

احلك   صكملبهأ م عه االعرتاض علا احلك  م  تا ملخ تسلي  ص  ة  -1
عليه وأخذ ت قيعقه يف اليقبط، أو مق  التقا ملخ احملقهد       احملك مإىل 

احلك  فت دع  صكمل حيير لتسل  ص  ة  فإنلتسلماا إن مل حيير، 
يف اليقبط، وملعقه    ذلقك يف ملف الهع ى يف التا ملخ نملسه مع إثبقات  

 علقا اإلملهاع الذي ملت  وفاقًا لقذلك بهاملقة للم عقه املاقر  لالعقرتاض       
احلك . وملبهأ م عه االعرتاض علا احلك  ال يقابأل أو احلكق  الدقاد     

العليا م  تقا ملخ تبلي قه إىل الشقخ  احملكق م      احملكمةتهقياًا أمام 
 عليه أو و يله. 

إذا  ان احملك م عليه سقجينًا أو م ق فقًا فعلقا اجلاقة املسقؤولة عنقه        -2
احلكق  خقالل املقهة احملقهدة      صقك لتسقل  صق  ة    للمحكمةإحيا و 
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يف املقهة احملقهدة لتاقهمل      اعرتامقه لتسلماا و ذلك إحيا و لتاهمل  
 االعرتاض .

 
 ة:الالئح
ه النطق  بق   مل مللمحك م عليه يف صك احلك   ص  ةتسل  الهائرة  179/1

 ، اا ال ملتجققاوز عشققرمل  مل مققًاالسققتالم م عققهًا وإال حققهدت -إن أمكقق -
 .اليبطوملهون ذلك يف 

يف حال عهم صهو  الدقك يف التقا ملخ احملقهد فيمقهد امل عقه       179/2
 .اليبطاملهة الكافية حسب نظر الهائرة، وملهون ذلك يف 

تبل  احملكمة اجلاة املسؤولة ع  السجني أو امل قق ف بالتقا ملخ    179/3
 املقذ رة لتاقهمل    ةاحملهد السقتالم صق  ة صقك احلكق ، واملقهة احملقهد      

 االعرتامية .
تبهأ مهة االعرتاض مق  اليق م التقالأل ليق م تسقلي  صق  ة صقك         179/4

 احلك  ، أو م  الي م التالأل للي م احملهد لتسلماا.
 

 النظام:
 الثمان ن بعه املائة : املادة

 قق ت املعققرتض، أو بملاققه أاليتققه ملاققف سققرملان مققهة االعققرتاض 
 ان ملباار اخلد مة عنه. وملستمر ال قف حتا  م للتاامأل، أو بزوال صملة 

 أو ملزول العا ض. ميثلا إبالغ احلك  إىل ال  ثة أو َمْ  
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 الالئحة:

ملك ن تبلي  و ثة املعرتض أو م  ميثل م  قام به العا ض  181/1
فريفع حسب إجرااات التبلي  املذ   ة يف اذا النظام، فإذا تعذ  التبلي  

 لتهقياه. االستئنافاحلك  حملكمة 
إذا زال العا ض أو تبل  و ثة املعرتض أو م  ميثل م  قام به  181/2

رتاض ، وحيسب مناا ما ميا العا ض باحلك ، فيستأنف سري مهة االع
 قبل ال قف.

إذا  ان العا ض ملط ل عادة ، فللهائرة إقامة نائب ع  املعرتض  181/3
 يف تاهمل  االعرتاض فاط، وملهون ذلك يف مبط الايية نملساا.

 
 النظام:
 احلادملة والثمان ن بعه املائة : املادة

االختدال وجقب علقا احملكمقة     ملخالملتهاعرتض علا احلك   إذا
 اليت تنظر االعرتاض أن تاتدر علا حبث االختدال.

 
 الالئحة:

احملكمة اليت تنظر االعرتاض احلك  ملخالملته  نايتإذا  181/1
امش مُلو ، االختدال عينت احملكمة املختدة وأحالت الايية إلياا
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احملكمة املرف ع إلياا ومبطه وسجله  يم ن حك  ك  احلعلا صك 
 و قمه وتا خيه. االعرتاض

 فيعهإذا نايت احملكمة العليا احلك  ملخالملته االختدال  181/2
قرا اا يف تعيني احملكمة املختدة ملزمًا ، وإذا  ان الناض صاد ا م  

الئحة املادة الثامنة والسبعني م  حمكمة االستئناف فرياعا ما و د يف 
 .اذا النظام

 
 النظام:
 الثانية والثمان ن بعه املائة : املادة

إل اا مجيع الاقرا ات واإلجقرااات الالحاقة     احلك علا ناض  ملرتتب
 .هلا أساسًاللحك  املنا ض متا  ان ذلك احلك  

 
 النظام:

 الثالثة والثمان ن بعه املائة : املادة

إال يف جقزا منقه، باقأل نافقذًا يف أجزائقه       ملقناض  ان احلكق  مل   إذا
 األخرى ما مل تك  التجزئة غري ممكنة.
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 النظام:
 الرابعة والثمان ن بعه املائة :  املادة

الا اعقه واإلجقرااات    العليقا علا حما   االستئناف واحملكمة  تسري
 ، ما مل ملن  اذا النظام علا غري ذلك.األوىلاله جة  حما  املار ة أمام 

 

 الثانأل الملدل

 االستئناف
 النظام:
 اخلامسة والثمان ن بعه املائة :  املادة

لالسقتئناف،   قابلقة مجيع األحكام الداد ة مق  حمقا   اله جقة األوىل     -1
باستثناا األحكام يف الهعاوى اليسرية اليت حيقهداا اجمللقس األعلقا    

 .للاياا
مق    بتقهقيااا حيهد اجمللس األعلقا للايقاا األحكقام القيت ملكتملقا       -2

 حمكمة االستئناف.
خالل املهة املار ة  -للمحك م عليه حبك  قابل لالستئناف أن ملطلب  -3

بطلب التهقي  م  حمكمة االستئناف دون  اال تملاا - لالعرتاضنظامًا 
مققا مل ملطلققب الطققرف اآلخققر االسققتئناف. ويف مجيققع  ،أماماققاالرتافققع 

 مرافعة إذا  أت ذلك. حملكمة االستئناف نظر الهع ى األح ال جي ز
 ان احملك م عليه ناظر وققف، أو وصقيًا، أو وليقًا، أو ممثقل جاقة       إذا -4

ملطلب االستئناف أو طلب االسقتئناف أو التقهقي     وملحك مية وحن و، 
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املار ة نظامًا، أو  ان احملك م  املهةومل ملاهم مذ رة االعرتاض خالل 
كمة أن ترفقع احلكق  إىل   ؛ فعلا احمل باحلك عليه غائبًا وتعذ  تبلي ه 

ماما  ان م م ع احلك ، وال ملشمل ذلك  لتهقياه،حمكمة االستئناف 
 ما ملأتأل :

الااصقرمل  ومق     أم الالارا  الداد  علا اهليئة العامة لل الملة علا  - أ
 يف حكما  م  احملكمة املختدة منملذًا حلك  ناائأل ساب  .

ال ملدققلحة مبلقق  أودعققه أحققه األاققخيف اققأن احلكقق  الدققاد   -ب
للم دع، أو َمْ  ميثله، معا مقة   ملك اخ  آخر، أو و ثته، ما مل 

 يف ذلك.
 
 الالئحة:

م  له  ل اذو املادة ا   ( م 3الملارة ) الطرف اآلخر ال ا د يف 185/1
 م  اذا النظام. بعه املائة وف  املادة السابعة والسبعني ح  االعرتاض

اذو املادة ا  ( م  4الملارة ) ال ا د يف ال ائب احملك م عليه  185/2
( م  املادة السابعة 3( و)1احملك م عليه غيابيًا وفاًا للملارتني )

 واخلمسني م  اذا  النظام.
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 النظام:
 املادة السادسة والثمان ن بعه املائة : 

ال تابل الطلبات اجلهملهة يف االستئناف، وحتك  احملكمة م  تلااا 
 نملساا بعهم قب هلا.

 
 الالئحة:

قبل صهو   احالتاا اليت  انت علياإىل الهع ى  ملنالاالستئناف  186/1
 االستئناف فاط.  عنهاحلك  املستأنف بالنسبة إىل ما  فع 

ما ملزمله م  األج   وجي ز أن ملياف إىل الطلب األصلأل  186/2
ه جة كمة الحمالتع مليات اليت تستح  بعه تاهمل  الطلبات اخلتامية أمام 

 . األوىل
ال جي ز يف االستئناف إدخال م  مل ملك  طرفا يف الهع ى  186/3

 م  قبل احملكمة الداد  فياا احلك  املستأنف ، ما مل ملك  اإلدخال
ال جي ز التهخل يف االستئناف إال مم  ملطلب ، وإلظاا  احلاياة 

 .االنيمام إىل أحه اخلد م ، أو م  ملك ن احلك  حجة عليه
 

 النظام:
 السابعة والثمان ن بعه املائة :  املادة

االستئناف أو التهقي  ثالث ن مل مقًا، وملسقتثنا    بطلباالعرتاض  مهة
املستعجلة فتك ن عشرة أملام. فإذا مل  املسائلم  ذلك األحكام الداد ة يف 
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سققاط حاققه يف طلققب  املققهتنياعرتامققه خققالل اققاتني ملاققهم املعققرتض 
حق    بسقا ط االستئناف أو التهقي ، وعلا الهائرة املختدة تهومل  حميقر  

والتامقيش علقا    ،املعرتض عنه انتااا مقهة االعقرتاض يف مقبط الايقية    
احلك  وسجله بأن احلك  قه ا تسقب الاطعيقة، وذلقك دون اإلخقالل      صك

 .م  اذا النظام( م  املادة )اخلامسة والثمانني بعه املائة( 4) الملارةحبك  
 

 الالئحة:
ىل حمكمة االستئناف إال إوىل الايية ال ترفع حمكمة اله جة األ 187/1

 بعه تاهمل  احملك م عليه ملذ رة اعرتامه وانتااا مهة االعرتاض.
 

 النظام:
 املادة الثامنة والثمان ن بعه املائة : 

حيدل االعرتاض بطلب االسقتئناف أو التقهقي ،  قذ رة تق دع لقهى       -1
إدا ة احملكمققة الققيت أصققه ت احلكقق ، مشققتملة علققا بيققان احلكقق    

علياققا  ُبِنققأَلاملعققرتض عليققه، و قمققه، وتا خيققه، واألسققباب الققيت     
االعققرتاض، وطلبققات املعققرتض، وت قيعققه، وتققا ملخ إملققهاع مققذ رة      

 االعرتاض.
مققذ رة االعققرتاض يف ملقق م إملققهاعاا يف السققجل  تايققه إدا ة احملكمققة -2

 اخلال بذلك، وحتال ف  ًا إىل الهائرة اليت أصه ت احلك .
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 الالئحة:
علا املعرتض أن مليم  مذ رة االعرتاض بياناته وبيانات  188/1

اخلد م وف  املادة احلادملة واأل بعني م  اذا النظام، وعليه أن مل قع علا 
  ل و قة م  و قاتاا.

ن ملرف  املعرتض ص  ة م  الدك املعرتض عليه، ويف جيب أ 188/2
حال  ان اعرتامه بطلب االستئناف مرافعًة فيلزم إ فاق ص   م  مذ رة 

 االعرتاض بعهد املستأنف مها .
إذا مل ملبني املعرتض يف مذ رته االعرتامية ن ع طلب  188/3

ستئناف االستئناف م  حيث   نه مرافعة أو تهقياًا ، فتنظرو حمكمة اال
 مرافعة.
إذا طلب املعرتض يف مذ رته االعرتامية أحه ن عأل االستئناف  188/4

، فله أن ملرجع إىل الن ع اآلخر وذلك خالل املهة  -مرافعة أو تهقياًا–
 احملهدة لالعرتاض.

إذا تعهد احملك م عليا  جاز هل  أن ملاهم ا مذ رة اعرتاض  188/5
 واحهة أو متعهدة .

ض أن ملتاهم بأ ثر م  مذ رة اعرتاض خالل مهة جي ز للمعرت 188/6
 االعرتاض.
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 النظام:
 املادة التاسعة والثمان ن بعه املائة : 

بعه اطالع الهائرة اليت أصه ت احلك  املعرتض عليقه علقا مقذ رة    
االعرتاض، جي ز هلا أن تعيه النظر يف احلك  م  ناحية ال ج و اليت ُبِنقأَل  

مرافعة، ما مل ملظار ماتٍض هلا. وعلياقا أن تؤ قه   علياا االعرتاض م  غري 
حكماا أو تعهِّلقه حسب ما ملظار هلا، فإذا أ هت حكماا  فعتقه مقع صق  ة    
مبط الايية ومذ رة االعرتاض ومجيع األو اق إىل حمكمة االستئناف. أما 
إن عهَّلته فيبلق  احلكق  املعقهَّل للخدق م، وتسقري عليقه يف اقذو احلالقة         

 ادة.اإلجرااات املعت
 

 الالئحة:
إذا اطلعت الهائرة علا مذ رة االعرتاض ومل جته فياا ما ملؤثر  189/1

علا ما حكمت به ، فعلياا تهومل  ذلك يف مبط الايية والشرح بذلك 
 علا املذ رة.

يف حال انتاال قامأل الهائرة أو قياتاا أو بعيا  فيت ىل م   189/2
ك تعهملل احلك  إن ظار ما حيل حملا  إجراا ما و د يف املادة  ا يف ذل

 مل جب ذلك. 
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 النظام:
 املادة التسع ن بعه املائة : 

حتهد حمكمة االسقتئناف جلسقة للنظقر يف طلقب االسقتئناف أو طلقب        -1
التهقي  إذا  أت النظر فيقه مرافعقة، فقإن مل حييقر املسقتأنف أو مق        
طلب التهقي  بعقه إبالغقه   عقه اجللسقة، وميقا سقت ن مل مقًا ومل        

السققري يف الققهع ى، أو مل حييققر بعققه السققري فياققا ؛ فققتحك   ملطلققب
احملكمة م  تلااا نملساا بسا ط حاه يف االستئناف أو التهقي ، وذلك 

( مق  املقادة )اخلامسقة والثمقانني بعقه      4دون اإلخالل حبك  الملاقرة ) 
 املائة( م  اذا النظام.

اسقتنادًا  تنظر حمكمة االستئناف يف طلب االستئناف أو طلب التهقي ،  -2
إىل ما يف امللف م  األو اق وما ملاهمقه اخلدق م إلياقا مق  دفق ع أو      
بينات جهملهة لتأمليه أسباب اعرتاما  املاهم يف املذ رة. وحتك  بعه 

إذا  أت  -مساع أق ال اخلد م يف طلب االستئناف أو طلقب التقهقي    
يمقا  بتأمليه احلك  أو نايه  ليًا أو جزئيًا وحتكق  ف  -النظر فيه مرافعة 

 ُناض.
 

 الالئحة:
إذا و دت الايية إىل حمكمة االستئناف فتباا مالة قه اا ست ن  191/1

مل ما م  تا ملخ قيهاا، فإذا مل حيير املستأنف خالل اذو املالة لطلب 
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السري يف الهع ى فتحك  احملكمة م  تلااا نملساا بسا ط حاه يف 
 االستئناف وملهون ذلك يف اليبط.

املستأنف إىل حمكمة االستئناف خالل الستني مل مًا إذا حير  191/2
ول   ان امل عه خالل الستني مل مًا م   -فتحهد احملكمة م عهًا للجلسة 

فإن غاب عناا أو ع  أي جلسة الحاة ساط حاه يف  -تا ملخ الايه
 االستئناف وملهون ذلك يف اليبط.

املستأنف مهو وم  ملتطلب األمر حي  و وف   ملك ن تبلي  191/3
 إجرااات التبلي  املعتادة. 

إذا طلب املعرتض تهقي  احلك  و أت حمكمة االستئناف النظر  191/4
فيه مرافعة فتحهد م عهًا لنظراا وتبل  اخلد م بذلك وف  إجرااات التبلي  

 املعتادة فإذا تبل  املعرتض ومل حيير ساط حاه يف االستئناف والتهقي .
( 191/2) و( 191/1) امل ادوف   االستئناف احل  يف إذا ساط 191/5

( م  املادة 4رياعا ما و د يف الملارة )ف ؛ م  اذو الالئحة( 191/4و )
  اخلامسة والثمانني بعه املائة م  اذا النظام. 

 امل ادالد   ال ا دة يف متا ا تسب احلك  الاطعية يف  191/6 
فعلا حمكمة ( م  اذو الالئحة؛ 191/4و )( 191/2( و )191/1)

حك  حمكمة اله جة التاميش علا صك به و حك االستئناف إصها  
 .بذلكومبطه وسجله  األوىل
،  فيااإذا نظرت حمكمة االستئناف يف الايية مرافعة وحكمت  191/7

ملادة ( م  ا1ا و د يف الملارة )مل صكا م  واقع ما مبط لهملاا وفاًافتده  
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منط ق  وملك ن الدك حاوملا ،النظامالسادسة والستني بعه املائة م  اذا 
اله جة األوىل  اماًل وما ا  مستأنف فيه واحملكمة الداد  مناا حك  
علا صك وتذملله بالدي ة التنمليذملة، ث  ملامش و قمه وتا خيه،  الدك

حمكمة اله جة األوىل ومبطه وسجله  يم ن حك  حمكمة حك  
 االستئناف و قمه وتا خيه.

طالع  إف تهقياا ، فيج ز حملكمة االستئناف إذا  ان االستئنا 191/8
احملك م له علا مذ رة االعرتاض ، وحتهد له  أجال للرد علياا ، فإذا 
انتات املهة، ومل ملاهم  دو ، ساط حاه يف الرد ، وجترى الهائرة املختدة 

 ما مللزم حيال تهقي  احلك  .
 

 النظام:
 املادة احلادملة والتسع ن بعه املائة : 

حمكمة االسقتئناف أن منطق ق احلكق  يف الايقاملا القيت       إذا وجهت
ملت  تهقيااا دون مرافعة م افاًا م  حيث نتيجته ألص له الشرعية ؛ أملهتقه،  
مع الت جيه  ا قه ملك ن هلا م  ملح ظات ال تاتيأل ناقض احلكق ، وإذا   

فيمقا ناقض بعقه مسقاع      نايت احلك   ليًّا أو جزئيًّا ؛ فعلياقا أن حتكق   
 .أق ال اخلد م
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 الالئحة:
بذلك،  ًاتده  قرا فإذا أملهت حمكمة االستئناف احلك  املهق   191/1

إىل  ملف الاييةه  ف  وتامش  يم نه علا صك احلك ، وتبعث
 علا اليبط والسجل.ميم نه حملكمة اليت أصه ت احلك  لتهومل  ا

قه  إذا وجهت حمكمة االستئناف علا احلك  املهق  ملح ظات 191/2
تايأل بنايه وال تست جب حي   اخلد م وال غريا  ، فلاا استيملاعاا 

 دون مرافعة.
 فتده  قرا ًاإذا نايت حمكمة االستئناف احلك  املهق   ليا  191/3

حمكمة اله جة األوىل ومبطه علا صك حك  وملامش  يم نه بذلك، 
 وسجله، ث  تنظر يف الهع ى وفاًا لاجرااات املعتادة لرفعاا.

وأملهت الباقأل  جزئيًاحمكمة االستئناف احلك  املهق   نايتإذا  191/4
حمكمة اله جة علا صك حك  وملامش  يم نه بذلك،  فتده  قرا ًا

األوىل ومبطه وسجله، ث  تنظر فيما ناض وفاًا لاجرااات املعتادة لرفع 
 الهع ى.

 
 النظام:

 املادة الثانية والتسع ن بعه املائة :
إذا حكمت حمكمة االسقتئناف بإل قاا حكق  حمكمقة اله جقة األوىل      
الداد  بعهم االختدال، أو باب ل دفع فرعأل ترتقب عليقه منقع السقري يف     
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الهع ى، وجب علياا أن تعيه الايية إىل احملكمة اليت أصه ت احلك  ؛ 
 للنظر يف م م عاا .

 
 الملدل الثالث

 الناض
 النظام:

 ه املائة : املادة الثالثة والتسع ن بع
للمحك م عليه االعرتاض بطلب الناض أمقام احملكمقة العليقا علقا     
األحكام والارا ات اليت تده اا أو تؤملهاا حمقا   االسقتئناف، متقا  قان     

 حمل االعرتاض علا احلك  ما مللأل :
تالملة أحكام الشرملعة اإلسالمية وما ملده و ولأل األمقر مق  أنظمقة ال     -1

 تتعا ض معاا. 
احلك  م  حمكمة غري مشكلة تشقكياًل سقليمًا طباقًا ملقا ُنق       صهو   -2

 عليه نظامًا .
 صهو  احلك  م  حمكمة أو دائرة غري تتدة. -3
 اخلطأ يف تكييف ال اقعة ، أو وصملاا وصملًا غري سلي  . -4
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 النظام:
 الرابعة والتسع ن بعه املائة :  املادة

 ذلقك االعقرتاض بطلقب القناض ثالثق ن مل مقًا، وملسقتثنا مق          مهة
املسائل املستعجلة فتك ن مخسة عشقر مل مقًا. فقإذا مل     يفاألحكام الداد ة 

 املهتني ساط حاه يف طلب الناض . ااتنيمل دع املعرتض اعرتامه خالل 
 

 النظام:
 والتسع ن بعه املائة :  اخلامسة املادة

حمكمقة   إدا ةاالعرتاض بطلقب القناض،  قذ رة تق دع لقهى       حيدل  -1
االستئناف اليت أصه ت احلكق  أو أملهتقه. وجيقب أن تشقتمل مقذ رة      

البيانات املتعلاة بأمساا اخلد م، وعن ان  قل مقنا ،    علااالعرتاض 
وبيان احلك  املعرتض عليه، و قمقه، وتا خيقه، واألسقباب القيت ُبِنقأَل      

، وتقا ملخ إملقهاع مقذ رة    وت قيعقه ملعرتض، علياا االعرتاض، وطلبات ا
 االعرتاض.

إملقهاعاا يف   ملق م إدا ة حمكمة االستئناف مقذ رة االعقرتاض يف    تايه  -2
السجل اخلال بذلك، وترفعاا مع ص  ة مبط الايقية ومجيقع األو اق   

العليا خالل مهة ال تزمله علا ثالثة أملام م  تا ملخ انتااا  احملكمةإىل 
 مهة االعرتاض .
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 ظام:الن
 السادسة والتسع ن بعه املائة :  املادة

وقف تنمليقذ احلكق ،    العلياملرتتب علا االعرتاض لهى احملكمة  ال
 تنمليقذ أن تقأمر ب ققف    وللمحكمقة ما مل ملن  النظام علقا خقالف ذلقك،    

خشا مق  التنمليقذ   ا إذا ُطلب ذلك يف مذ رة االعرتاض و ان مُلاحلك  مؤقتًّ
عنقهما تأمر ب ققف التنمليذ أن ت جب  وهلاملتعذ  تها  ه،  جسي وق ع مر  

غقا م ملألا، أو تأمر  ا تراو  ملقيال حبملقظ حق       مليلتاقهمل  مقمان، أو 
 املعرتض عليه. 

 
 النظام:
 السابعة والتسع ن بعه املائة :  املادة

احملكمققة العليققا الشققروط الشققكلية يف االعققرتاض، املتعلاققة    تنظققر
املقادة )اخلامسقة والتسقعني     ( م 1علياا يف الملارة ) املند لبالبيانات 

له حق  طلقب القناض،     ، وما إذا  ان صاد ًا مم النظام بعه املائة( م  اذا
اقكاًل . فقإذا  قان االعقرتاض غقري       قب لقه ث  تار  قب ل االعرتاض أو عقهم  

 . بذلكماب ل م  حيث الشكل، فتده  قرا ًا مستااًل 
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 النظام:
 الثامنة والتسع ن بعه املائة :  املادة

فتملدققل يف م مقق ع  العليققا االعققرتاض اققكاًل، احملكمققةقبلققت  إذا
امللقف مق  األو اق، دون أن تتنقاول وققائع      يفاالعرتاض اسقتنادًا إىل مقا   

ُبِنأَل علياا االعرتاض أملقهت احلكق ،    اليتالايية. فإن مل تاتنع باألسباب 
مقع ذ قر املسقتنه،     - احلقال  حبسقب  -وإال نايت احلكق   لقه أو بعيقه    

 جهملقه  مق  وتعيه الايية إىل احملكمة اليت أصه ت احلك  لتحك  فياقا  
و ان امل مق ع حبالتقه    - ان الناض للمرة الثانية  فإن م  غري م  نظراا.

 حكماقا وملكق ن   ،يف امل مق ع  حتكق  وجقب علياقا أن    - للحك صاحلًا 
 ناائيًا.

 
 الالئحة:

إىل احملكمقة القيت أصقه ت     -بعقه نايقاا  –إذا أعيهت الايية  198/1
فيكلقف  ئقيس اجمللقس    ،  فياقا  حكق  م  احلك  ، ومل ملك  فياا س ى 

 .م  ملنظراا يف احملكمة نملساااألعلا للاياا 
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 النظام:
 التاسعة والتسع ن بعه املائة :  املادة

يف مقذ رة   جي ز التمسقك أمقام احملكمقة العليقا بسقبب مل ملقرد       ال
مل ملك  السبب متعلاًا بالنظام العام ؛ فتأخذ به احملكمة م   مااالعرتاض، 
 تلااا نملساا.

 
 الالئحة:

حك  ناائأل تالف صك أو أي  العليا احملكمةذا عرض علا إ 199/1
ألحكام الشرملعة اإلسالمية والنظام العام فتنظر فيه م  تلااا نملساا، ول  م  

 غري طلب اخلد م، أو بعه انتااا مهة االعرتاض. 
 

 الملدل الرابع
 التماس إعادة النظر

 النظام:
 املادة املائتان :

حي  أليٍّ م  اخلد م أن مللتمس إعادة النظر يف األحكقام الناائيقة يف    -1
 األح ال اآلتية: 

 ُبِنأَلعلا أو اق ظار بعه احلك  تزوملراا، أو  ُبِنأَلإذا  ان احلك  قه  -أ 
بأناقا اقاادة    - م  اجلاة املختدة بعه احلك  - علا ااادة قيأل

  زو .
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إذا حدل امللتمس بعه احلك  علا أو اق قاطعة يف الهع ى  قان   -ب
 قه تعذ  عليه إبرازاا قبل احلك . 

 إذا وقع م  اخلد  غش م  اأنه التأثري يف احلك .  -ج 
 إذا قيا احلك  بشألا مل ملطلبه اخلد م أو قيا بأ ثر مما طلب و.  -د 
 ض بعيه بعيًا.إذا  ان منط ق احلك  ملناق -اق
 إذا  ان احلك  غيابيًا.  -و 
إذا صه  احلكق  علقا مق  مل ملكق  ممقثاًل متثقياًل صقحيحًا يف         -ز 

 الهع ى. 
حي  مل  ملعه احلكق  حجقة عليقه ومل ملكق  ققه أدخقل أو تقهخل يف         -2

 الهع ى أن مللتمس إعادة النظر يف األحكام الناائية.
 

 الالئحة:
للمحكمة أن حتك  بشألا مل ملطلبه اخلد م أو بأ ثر ممقا طلبق و    211/1

 ومق  يف حكماق    إذا ظار هلا ما ملرب  ذلك  ح  عام أو ح  قاصر أو وقف
 علا أن تذ ر احملكمة ذلك يف أسباب حكماا.

ال ملابل التماس اخلد  بإعادة النظر لعقهم التمثيقل الدقحيح يف     211/2
 الهع ى للحك  فياا. ؤتايله مت بعه الهع ى إذا  ان زوال الدملة عم  ميث
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 النظام:
 األوىل بعه املائتني :  املادة

مل مًا، تبهأ م  الي م الذي ملثبت فيه  ثالث نالتماس إعادة النظر  مهة
الشقاادة زو  أو ظاقرت فيقه     بقأن عل  امللقتمس بتزوملقر األو اق أو الايقاا    

)املقائتني( مق  اقذا    األو اق املند ل علياا يف الملارة ) ب ( م  املقادة  
علياقا يف   املندق ل يف احلقاالت   امل عهأو ظار فيه ال ش، وملبهأ  النظام

مق  وققت    )املائتني( م  اقذا النظقام  الملارات ) د، اق، و ، ز ( م  املادة 
)املقائتني(  ( مق  املقادة   2وملبهأ امل عه بالنسبة إىل الملارة ) احلك ،إبالغ 

 . باحلك م  تا ملخ العل   م  اذا النظام
 

 الالئحة:
تكملأل إفادة امللتمس بتا ملخ علمه بالتزوملر وال ش وب قت ظا    211/1

، وأما م  عه احلك  حجة عليه فتكملأل األو اق املند ل علياا يف املادة
 إفادته بتا ملخ علمه باحلك ؛ مامل ملثبت خالف ذلك.

 
 النظام:
 الثانية بعه املائتني :  املادة

ملرفع االلتماس بإعادة النظر بدحيملة ت دع لهى احملكمة اليت أصه ت  -1
أن تشتمل الدحيملة علا بيان احلك  امللتمس إعقادة   وجيباحلك ، 

االلتمقاس، وتايقه إدا ة احملكمقة     وأسقباب النظر فيه و قمقه وتا خيقه   
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. وإن  قان احلكق    بقذلك الدحيملة يف مل م إملهاعاا يف السجل اخلال 
 احملكمقة كمة العليا أو م  حمكمقة االسقتئناف فرتفقع    مؤملهًا م  احمل

اليت أصه ت احلك  صحيملة التماس إعقادة النظقر إىل احملكمقة القيت     
 حبسققب  -يف االلتمققاس. وعلققا احملكمققة    للنظققرأملققهت احلكقق   

عهم قب له ، فإن قبلته فتنظر  أوأن تعه قرا ًا باب ل االلتماس  -األح ال 
 أطققرافاحلكقق ، وعلياققا إبققالغ يف الققهع ى احملكمققة الققيت أصققه ت 

الهع ى بذلك. وإن مل تابله، فللملتمس االعرتاض علقا عقهم الابق ل    
املاققر ة لالعققرتاض، مققا مل ملكقق  الاققرا  صققاد ًا مقق   لاجققراااتوفاققًا 

 احملكمة العليا.
ال ملرتتب علا  فع االلتماس وققف تنمليقذ احلكق ، ومقع ذلقك جيق ز        -2

ب قف التنمليذ متا طلب ذلقك،   االلتماس أن تأمر تنظرللمحكمة اليت 
ملتعقذ  تها  قه. وللمحكمقة     جسي و ان خيشا م  التنمليذ وق ع مر  

 غقا م عنهما تقأمر ب ققف التنمليقذ أن ت جقب تاقهمل  مقمان أو  مليقل        
 ملألا، أو تأمر  ا تراو  ملياًل حبملظ ح  املعرتض عليه.

 
 الالئحة:

االلتماس إذا قر ت احملكمة العليا أو حمكمة االستئناف  فض  212/1
املرف ع مه احلك  املؤمله مناا فتزود الهائرة اليت صه  مناا احلك  بنسخة 

 م  الارا  لتهوملنه يف اليبط.
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ال ملابل طلب وقف تنمليذ احلك  إال تبعًا لطلب االلتماس،  212/2
 وجي ز أن ملاهم طلب وقف التنمليذ بعه  فع االلتماس علا استاالل.

 
 النظام:
 الثالثة بعه املائتني : املادة

 -احملكمقة العليقا    غرياليت تده  يف م م ع الهع ى م   األحكام
أو  اسقتئنافاا جي ز االعرتاض علياا بطلقب   -بناًا علا التماس إعادة النظر 
 بطلب ناياا حبسب األح ال.

 
 النظام:
 الرابعة بعه املائتني : املادة

برفقض االلتمقاس، واحلك  الذي ملده  يف م م ع  ملدقه الارا  الذي  -1
علا أّي مناما بالتمقاس إعقادة    االعرتاضالهع ى بعه قب له، ال جي ز 

 النظر. 
التمقاس إعقادة النظقر مقرة أخقرى ألسقباب مل ملسقب          اخلد مألي م   -2

 ، مما ا  مند ل عليه يف املادة )املائتني( م  اذا النظام.نظراا
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 الثانأل عشر الباب

 املستعجل الاياا
 النظام:
 اخلامسة بعه املائتني : املادة

احملكمقة املختدقة بنظقر امل م ع بدملة مؤقتة يف املسائل  حتكق 
علياا ف ات ال قت واملتعلاة باملنازعة نملسقاا، وال   خيشااملستعجلة اليت 

سق اا  فقع طلقب احلكق  بقاإلجراا       ،الهع ىملؤثر اذا احلك  علا م م ع 
 املؤقت مباارة أو تبعًا للهع ى األصلية.

 
  الالئحة:

ك ن فتصلية الهع ى املستعجلة قبل إقامة الهع ى األإذا  فعت  215/1
 بدحيملة وفاًا لاجرااات املعتادة لرفع الهع ى.

ج( م  املادة السادسة بعه الملارة )عها الهعاوى اليت ندت علياا  215/2
النظام، جي ز  فع الهع ى املستعجلة مع الهع ى األصلية اذا م   املائتني

بدحيملة واحهة،  ما جي ز تاهمياا طلبًا عا مًا أثناا نظر الهع ى األصلية، 
أو تاهم مشافاة أو  تابة يف اجللسة حبي   اخلد ، ويف األح ال الساباة 

 .ملت  مبط الهع ى املستعجلة مع الهع ى األصلية
إذا  فعت الهع ى األصلية بعه  فع الهع ى املستعجلة فتنظراا  215/3

الهائرة اليت  فعت إلياا الهع ى املستعجلة إذا  انت مشم لة ب الملتاا 
 ن عًا ومكانًا.
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، طاليببالهعاوى املستعجلة يف الداد   أو احلك  ملهون األمر 215/4
 .وخييع لطرق االعرتاض صكملده  به و

هع ى األصلية إل اا األوامر التحملظية وال قتية ملرتتب علا ترك ال 215/5
املستعجلة الداد ة أثناا نظر الهع ى األصلية أو قبلاا ،  احلجز التحملظأل 

 واملنع م  السملر وتا م الهائرة باختاذ اإلجرااات الالزمة لذلك.
إذا اطبت الهع ى األصلية أو قر ت احملكمة وقملاا بناا علا  215/6

ل فاة  اناطع سري اخلد مةانني م  اذا النظام ، أو املادة السابعة والثم
املهعأل أو فاهو األالية أو زوال صملة النيابة عم   ان ملباار اخلد مة عنه 
، فللمهعا عليه التاهم للمحكمة اليت تنظر الهع ى األصلية إلل اا األوامر 
التحملظية وال قتية الداد ة أثناا نظر الهع ى األصلية أو قبلاا ،  احلجز 

 للهائرة. التحملظأل واملنع م  السملر ، وملرجع تاهملر ذلك
 

 النظام:
 السادسة بعه املائتني : املادة

 : ملأتألالهعاوى املستعجلة ما  تشمل
 دع ى املعاملنة إلثبات احلالة. - أ

 دع ى املنع م  السملر. -ب
 دع ى منع التعرض للحيازة، ودع ى اسرتداداا. - ج
 دع ى وقف األعمال اجلهملهة. - د

 دع ى طلب احلراسة. -اق



- 181 - 

 

 الهع ى املتعلاة بأجرة األجري الي مية. - و
 الهعاوى األخرى اليت ملعطياا النظام صملة االستعجال. - ز

 
  الالئحة:

دع ى املعاملنة إلثبات احلالة األ: أن ملتاهم صاحب مدلحة ول   216/1
حيتمل  حمتملة للمحكمة املختدة بهع ى مسقتعجلة إلثبات معقامل واقعة

الاققياا مسقتاباًل وتت  املعقاملنة وإثبقات احلقالة أن تدبح حمل نزاع أمام 
و ا  م  اذا النظام، (121-116وف  األحكام ال ا دة يف الققمق اد ) 
 ملت اف  مع طبيعة الهع ى املستعجلة.

 ل م  تدرف يف الهعاوى املتعلاة بأجرة األجري الي مية  ملهخل 216/2
 .مرة  ل أسب ع علا األقل أج  ا 

 ل ما خيشا عليه ف ات ال قت، ملهخل يف الهعاوى املستعجلة  216/3
 ومناا:
 طلب  عملة ص ري أو تسليمه. - أ

 طلب احلجر علا املال. - ب

 ثبات ااادة خيشا ف اتاا.إ - ج
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 النظام:
 السابعة بعه املائتني :  املادة

م عه احلي   يف الهعاوى املستعجلة أ بعًا وعشرمل  ساعة،  ملك ن
 حالة اليرو ة الاد ى نا  اذا امل عه بأمر م  احملكمة . يفوجي ز 

 
  الالئحة:

مهة األ بع والعشرمل  ساعة األ املهة األقل لطلب اخلد  وجت ز  217/1
 الزملادة علياا عنه االقتياا.

ع   امل عهملك ن التبلي  بالطرق املعتادة، إال يف حال نا   217/2
أو و يله يف بشرط أن حيدل التبلي  للخد  نملسه أ بع وعشرمل  ساعة، 

 .، وأن ملك ن بإمكانه ال ص ل للمحكمة يف ال قت احملهدالهع ى نملساا
إذا بل  املهعا عليه لشخده أو ل ري اخده و ان التبلي   217/3

 بل تنظر احملكمة يف الهع ى وحتك  فياا.صحيحًا فال ملعاد التبلي  
 

 النظام:
 بعه املائتني :  الثامنة املادة

، مباارةمهع حب  علا آخر أثناا نظر الهع ى، أو قبل تاهمياا  لكل
أن ملاهم إىل احملكمة املختدة بامل م ع دع ى مسقتعجلة ملنقع خدقمه    
م  السملر، وعلا الاامأل أن ملده  أمرًا باملنع إذا قامت أسباب تقهع  إىل  

هعأل للخطقر أو  أمر مت قع وبأنه ملعرض ح  املق  عليهالظ  أن سملر املهعا 
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حيققهدو الاامققأل لتعقق ملض  تأمينققًاملققؤخر أدااو، وملشققرتط تاققهمل  املققهعأل 
 وحيكقق املققهعا عليققه متققا ظاققر أن املققهعأل غققري حمقق  يف دعقق او،    

بالتع ملض مع احلك  يف امل م ع وملاه  حسب ما حل  املهعا عليه م  
 ع  السملر. لتأخريوأمرا  

 
  الالئحة:

وإن مل ملك  - نع اخلد  م  السملر  الهائرةإذا صه  أمر  218/1
لتنمليذو، وال ملسمح لقه  بكتاباملختدة   فتبل  بذلك اجلاة -حبي  و

 .منه الهائرة، بناا علا طلببالسملر إال بإذن  تابأل م  
للجاة املختدة لرفع املنع م  السملر إذا انتاا  الهائرةكتب ت 218/2

 م جبه.
تاهملر التأمني والتع ملض  االستعانة باس  اخلرباا يف للهائرة 218/3

 املشا  هلما يف املادة.
بشيك مدريف حمج ز  الهائرةه تملاهم املهعأل التأمني الذي حهد 218/4

 احملكمة. صنهوقالايمة باس   ئيس احملكمة ومل دع يف 
إذا صه  أمر باملنع م  السملر والهع ى تتعل   بل  معني فأودعه  218/5

 ملياًل غا مًا مليئًا وو ل اخدًا  املهعا عليه لهى احملكمة، أو أحير
 له بالسملر. الهائرةسمح ت باارة الهع ى ف

قبل  فع الهع ى  فع املهعأل دع ى منع خدمه م  السملر إذا  218/6
فإذا الهع ى،  مالة قه اا سبعة أملام م  تا ملخ قيهلرفعاا األصلية، فيعطا 
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، وال -صهو وحال - مل ملتاهم باا خالل اذو املهة فريفع املنع م  السملر
 تابل بعه ذلك دع او باملنع م  السملر إال مع الهع ى األصلية.

 
 النظام:
 : املائتنيالتاسعة بعه  املادة

احملكمقة املختدقة بامل مق ع     إىللكل صاحب ح  ظاار أن ملتاقهم   -1
الاامقأل   وعلابهع ى مستعجلة ملنع التعرض حليازته أو السرتداداا، 

 ، سق غاته أن ملده  أمرًا  نع التعرض أو باسرتداد احليقازة إذا اقتنقع   
وال ملؤثر اذا األمر علا أصل احل  وال ملك ن دلياًل عليه، ومل  ملنقازع  

 أن ملتاهم إىل الاياا وف  أحكام اذا النظام. احل يف أصل 
ال جي ز أن جيمع املقهعأل يف دعق ى احليقازة بيناقا وبقني املطالبقة        -2

ساط ادعاعو باحليقازة. وال جيق ز أن ملقهفع املقهعا عليقه       وإالاحل  ب
إىل احل ، وال تابل دع او باحل  قبقل الملدقل    باالستناددع ى احليازة 

ملدققه  فياققا، إال إذا ختلققا  الققذييف دعقق ى احليققازة وتنمليققذ احلكقق  
 بالملعل ع  احليازة خلدمه . 

 
  الالئحة:

م  عاا   -فعال–األ ما حتت اليه ال ا دة يف اذو املادة احليازة  219/1
مُلتدرف فيه باالستعمال أو االنتملاع ، علا وجه االستمرا  حبسب العادة، 

 ول  مل ملك  مالكًا له  املستأجر.
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(  ف وامع اليهدع ى منع التعرض للحيازة األ طلب املهعأل ) 219/2
 املهعا عليه ع  مياملاته فيما حتت ملهو م  عاا .

بيهو وأخذ منه  العاا ازة األ طلب م   ان دع ى اسرتداد احلي 219/3
 .إعادة حيازته إليه

تعهملل دع او يف منع التعرض للحيازة  -بطلب عا ض-للمهعأل  219/4
إىل اسرتداداا أو العكس إذا حهث ما مل جب ذلك وملك ن تاهمل  طلب 

، أو  للهائرةاملعتادة لرفع الهع ى وحتال  لاجراااتالتعهملل بدحيملة وفاا 
 أثناا اجللسة.  أو  تابة ةملاهم مشافا

 احلك نظر دع ى منع التعرض للحيازة ودع ى اسرتداداا وملك ن  219/5
 ماتدرًا علا م م ع احليازة دون التعرض ألصل احل . الداد  فياما

احلك  الداد  يف دعاوى احليازة ال حيتج به إال يف م اجاة  219/6
 .احملك م عليه ، وال ملستنه إليه يف إثبات امللكية

 ال تسري أحكام اذو املادة علا املنا ل. 219/7
 

 النظام:
 املائتني : بعهالعاارة  املادة

ب ري حق  أن ملتاقهم إىل احملكمقة     تااممل  مليا  م  أعمال  جي ز
وعلقا   اجلهملقهة، املختدة بامل مق ع بقهع ى مسقتعجلة ل ققف األعمقال      

باملنع  األمر، وال ملؤثر اذا  س غاته الاامأل أن ملده  أمرًا باملنع إذا اقتنع
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علا أصل احل  وال ملك ن دلياًل عليقه ، وملق  ملنقازع فيقه أن ملتاقهم إىل      
 وف  أحكام اذا النظام. الاياا

 
  الالئحة:

املراد باألعمال اجلهملهة: ما ارع املهعا عليه يف الايام باا يف  211/1
 ملكه وم  اأناا اإلمرا  باملهعأل.

 األعمال اجلهملهة أمران:ملشرتط لطلب وقف  211/2
 أن تك ن اذو األعمال قه بهأت ولكناا مل تت . - أ

 أن تك ن اذو األعمال اليت بهأاا املهعا عليه ميرة باملهعأل. - ب
علا وقف اذو الداد  ب قف األعمال اجلهملهة احلك   ملاتدر 211/3

 األعمال مؤقتًا دون التعرض إلزالتاا.
بل وقملاا وفياا مر  علا املهعأل فال إذا متت األعمال اجلهملهة ق 211/4

 تك ن م  الاياا املستعجل بل تك ن م  باب دعاوى إزالة الير .
عنه  الهائرةاملتنازع فيه م  قبل العاا   قف اإلحهاث يف مل 211/5

 االقتياا بهع ى مستعجلة بناا علا طلب اخلد .
 

 النظام:
 احلادملة عشرة بعه املائتني : املادة

دع ى طلب احلراسة إىل احملكمة املختدة بنظر امل مق ع يف   ترفع
الذي ملا م يف اأنه نزاع وملكق ن احلق  فيقه غقري ثابقت،       العاا املنا ل أو 
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إذا  ان صاحب املدلحة يف املنا ل أو العاقا    باحلراسةوللاامأل أن ملأمر 
خيشا معه خطرًا عقاجاًل مق  باقاا املقال      ماقه قهم م  األسباب املعا لة 

وملقردو مقع غلتقه     وبإدا تقه، حتت مله حائزو، وملتكملل احلا س حبملظ املقال  
 .املاب مة إىل م  ملثبت له احل  فيه

 
  الالئحة:

عينه تاحلراسة األ: ومع األم ال املتنازع علياا حتت مله أمني  211/1
 إن مل ملتمل  علا تعيينه ذوو الشأن. الهائرة،

أمر باحلراسة إذا حدل نزاع يف ثابت أو منا ل أو تأن  للهائرة 211/2
فياما س اا أ ان اذا النزاع يف امللكية أم علا وامع اليه أم علا احليازة 
أم متعلاًا بإدا ة املال واست الله،  النزاع الذي حيدل بني ال  ثة أو 
 بعيا  يف الرت ة، أو بني الشر اا ح ل إدا ة املال املشاع و يملية

 است الله.
ترفع دع ى طلب احلراسة للمحكمة املختدة بنظر امل م ع  211/3

للهائرة ناظرة بدحيملة وفاا لاجرااات املعتادة لرفع الهع ى وحتال 
، أو ملاهم مشافاة أو  تابة أثناا اجللسة ، فإن مل تك  اناك دع ى الهع ى

 منظ  ة فتحال حسب الت زملع.
حملكمة إقامة حا س وعلا احملكمة لذوي الشأن أن ملطلب ا م  ا 211/4

 أن تستجيب لطلبا  وإن مل ملك  اناك خطر عاجل.
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اي  تأن  -ول  مل ملده  حك  يف امل م ع-عنه االقتياا  للهائرة 211/5
ما تار و ده و، ول  مل ملطلب ذلك أحه م  اخلد م وخييع تحا سًا بأمر 

 .لطرق االعرتاض
ال لأل أو الناظر، األمُر باحلراسة إذا أساا ال لأل  تأقام اليت للهائرة 211/6

أو الناظر التدرف يف مال الااصر أو ال قف، حتا ملنتاأل م م ع النظر يف 
 .اال الملة والنظا ة م  قبلا

 
 النظام:
 الثانية عشرة بعه املائتني : املادة

تعيني احلا س باتملاق ذوي الشأن مجيعًا، فإذا مل ملتملا ا ت ىل  ملك ن
. وحيهد احلك  الداد  باحلراسة ما علا احلا س م  التزام، تعيينهالاامأل 

 .وسلطةوما له م  حا ق 
 وإذا سكت احلك  ع  ذلك ؛ فتطب  األحكام ال ا دة يف اذا النظام . 

 

  الالئحة:
تعيني احلا س الذي حدل االتملاق عليه بني ذوي  الهائرةار ت 212/1

تعيينه فيشرتط أن ملك ن احلا س  الهائرة تالشأن، فإن مل ملتملا ا وت ل
 الهائرةاختا ت  تعذ  ذلكفإن ،  له بذلك م  وزا ة العهل ًااملعني مرخد

 م  تراو.
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إذا قيا احلك  بملرض احلراسة علا املال املشاع ل ج د خالف  212/2
درح ت  أن فللهائرةعلا إدا ته ومل ملك  اناك خالف علا حد  الشر اا 

 لا الشر اا  ل حسب حدته.للحا س بت زملع صايف ال لة ع
للخد  أن ملتاهم بطلب حراسة قيائية بعه  د طلبه األول إذا بني  212/3

 أسبابًا أخرى.
 .عاه باحلراسة إىل أ ثر م  حا ستأن  -عنه االقتياا-للهائرة  212/4
د  احلراسة يف نديب أحه ختأن  -عنه االقتياا- للهائرة 212/5

 أمك  ذلك.الشر اا أو أحه مستحاأل ال قف إذا 
للخد م أو بعيا  التاهم بطلب استبهال احلا س إذا ظار هل  ما  212/6

جرااات املعتادة لا ترفع وفاًا بهع ىمل جب ذلك، وملك ن تاهمل  الطلب 
اليت أقامت احلا س الايائأل، مامل تك  الهع ى األصلية  الهائرةإىل 

 .مرف عة  لهى حمكمة أخرى فتخت  باا
أو استاال وقبلت استاالته فإن احلراسة ال  إذا ت يف احلا س 212/7

 تنتاأل وملعني حا س آخر.
إذا ترك احلا س احلراسة م  تلااا نملسه دون م افاة احملكمة،  212/8

فتعني احملكمة حا سًا بهاًل عنه حسب إجرااات تعيني احلا س، ومليم  
علا احلا س التا ك للحراسة ما ملرتتب علا تر ه للحراسة م  أمرا  

 ة.ل حمل احلراساألم ا
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 النظام:
 الثالثة عشرة بعه املائتني :  املادة

احلا س باحملافظة علا األم ال املعا د إليه حراستاا، وبإدا ة  مللتزم
إىل إدا ة م  اذو األم ال، وملبذل يف ذلك عناملة الرجل املعتقاد،   حيتاجما 

 -مباار أو غري مباار أن مُلِحقلَّ حملقه يف أداا مامتقه     بطرمل وال جي ز له 
 الشأن دون  ما اآلخرمل . ذويأحه  - لاا أو بعياا 

 
  الالئحة:

تبهأ التزامات احلا س باستالم املال حمل احلراسة وجيب عليه  213/1
وأوصافاا وذلك بعه  األم ال حمل احلراسةأن حير  حميرًا جيرد فيه 

وحي  ا  مع منهوب م  احملكمة ومل قع اجلميع علا إخطا  ذوي الشأن 
 احملير فإن امتنع أحه أثبت ذلك يف احملير.

ال جي ز للحا س أن ملتنازل أو مل  ل باحلراسة لشخ  آخر  213/2
 أو اتملاق ذوي الشأن. الهائرةبهون إذن م  

 
 النظام:

 الرابعة عشرة بعه املائتني : 

أن ملتدقرف إال برمقا    - ة يف غري أعمقال اإلدا  -جي ز للحا س  ال
 ذوي الشأن مجيعًا، أو بإذن م  الاامأل .
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 الالئحة:

ة ، وقبض األجرة ناألصل يف أعمال اإلدا ة ا  : احلملظ والديا 214/1
 واملخاصمة يف ذلك .

 
 النظام:
 اخلامسة عشرة بعه املائتني : املادة

أن ملتااما األجر احملهد له يف احلكق ، مقا مل ملكق  ققه      للحا س
 تنازل عنه.

 
  الالئحة:

ملك ن تاهملر أجرة احلا س باتملاق ذوي الشأن مع احلا س أو  215/1
 .، وهلا االستعانة بأال اخلربة يف ذلكعنه االختالف الهائرةبتاهملر 

ملتااما احلا س أجرو احملهد لقه م  ال لة اليت يف ملهو، وإال 215/2
 ترفع وفاًا بهع ىفم  ذوي الشأن، وعنه االختالف ملك ن الملدل يف ذلك 

اليت أقامت احلا س الايائأل، مامل تك   الهائرةإىل لاجرااات املعتادة 
 الهع ى األصلية مرف عة  لهى حمكمة أخرى فتخت  باا.
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 النظام:
 السادسة عشرة بعه املائتني : املادة

باختاذ دفقاتر حسقاب منظمقة، وعلقا الاامقأل إلزامقه        احلا س مللتزم
يف  -عنه االقتيقاا، ومللتقزم بقأن ملاقهم      احملكمةباختاذ دفاتر علياا خت  

إىل ذوي الشأن  -علا األ ثر  سنةالملرتات اليت حيهداا الاامأل أو يف  ل 
م  مستنهات، وإذا  ان  ذلكززًا  ا ملثبت حسابًا  ا تسلمه و ا أنملاه، مع

اقذا   م احلا س معينًا م  احملكمة وجب عليه ف ق ذلك أن مل دع ص  ة 
 احلساب يف إدا تاا.

 
  الالئحة:

م  ماله اخلال فله  حمل احلراسةإذا أنمل  احلا س علا األم ال  216/1
 امتنع ا ؛ فله إقامة الهع ى مها  بدحيملة إنف ،الرج ع علا ذوي الشأن

، مامل تك  الهع ى هاليت أقامت الهائرةلاجرااات املعتادة إىل  ترفع وفاًا
 .األصلية مرف عة  لهى حمكمة أخرى فتخت  باا

 
 النظام:
 السابعة عشرة بعه املائتني : املادة

، وعلا الاامألاحلراسقة باتملقاق ذوي الشأن مجيعًا أو حبك   تنتاقأل
احلققا س حينئققذ أن ملبققاد  إىل  د الشققألا املعاقق د إليققه حراسققته إىل مقق   

 ذوو الشأن أو م  ملعينه الاامأل . خيتا و
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  الالئحة:

يف املكان  األم ال حمل احلراسةجيب علا احلا س أن ملرد  217/1
 الذي استلمه فيه ما مل مل جه اتملاق أو حك  ملايأل خبالف ذلك.

  األم ال حمل احلراسةيف حال تعذ  علا احلا س املباد ة برد  217/2
املختدة لتحهمله أجل لرداا، وملك ن ذلك  للهائرةفعليه التاهم حاال بطلب 

 .الهائرةلتاهملر   اجعًا
تنتاأل احلراسة باتملاق ذوي الشأن إذا  ان تعيني احلا س الايائأل  217/3

 احملكمة احلا س بذلك. باتملاقا  مجيعا وإقرا  الهائرة، وتبل  
 

 عشرالثالث  الباب

 اإلناااات
 األول الملدل
 عامة أحكام

 النظام:
 الثامنة عشرة بعه املائتني :  املادة

تسري أحكقام تنحقأل الايقاة علقا االسقتحكام، وتسقري  قذلك علقا          -1
إذا  انت فياا خد مة، أو  ان للاامأل فياا مدلحة  األخرىاإلناااات 

 مباارة.
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تسري أحكام اطب الهع ى ووقملاا واناطاعاا وتر اا علا اإلناااات إذا  -2
 خد مة. فياا انت 

 تسري أحكام تدحيح األحكام وتملسرياا علا اإلناااات. -3
حتهد ل ائح اذا النظقام اليق ابط واإلجقرااات املتعلاقة باسقمة األمق ال        -4

ة القيت تقهخل يف اختدقال احملقا   ،  قا يف ذلقك قسقم        املشرت ة
والتبلي  واإلحيا  واإلعالن وإخالا  املدملألالرت ات وإجرااات تعيني 

 العاا .
 

  الالئحة:

نااا أن ملتيم  طلب اإل عها ت ثي  ال قف وال صية ، جيب 218/1
مع إ فاق إفادة بدحته م   ، املاهم للمحكمة العن ان ال طين للمناأل

 مؤسسة الربمله السع دي ما مل ملك  عن انه ال طين مسجاًل لهى احملكمة. 
و انت  مرتبطة نااااتإإذا قهمت للمحكمة يف وقت واحه عهة  218/2

دائرة واحهة ،  حدر ال  ثة وإقامة ال لأل علا  فتحال إىلم  اختداصاا 
 الااصر وإثبات حالة اجتماعية.

وفاًا لألحكام  تعهملل صك االنااا أو تكميلهتاهمل  طلب ملك ن  218/3
العامة لالختدال الن عأل واملكانأل املبينة يف اذا النظام ، فإذا  انت 

 هوائرحال للياحملكمة املختدة األ احملكمة اليت صه  مناا الدك ف
 .فيحال ملده ته إحهااااإلناائية باحملكمة ، فإذا  ان الدك صاد ا م  
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املعا مة علا اإلنااا قبل ا تسابه الاطعية ملنظر لهى الهائرة اليت  218/4
 تنظر اإلنااا أملا  انت د جتاا.

بهع ى مستالة  تك نا اإلنااا بعه ا تسابه الاطعية املعا مة عل 218/5
كمة اله جة األوىل وفاًا لألحكام العامة لالختدال الن عأل ترفع حمل

ذا  انت احملكمة املختدة األ فإواملكانأل املبينة يف اذا النظام ، 
هوائر اإلناائية باحملكمة ، فإذا حال للتاحملكمة اليت صه  مناا الدك ف

  ان الدك صاد ا م  إحهااا فتحال ملده ته.
إل اا اإلجرااات اليت متت م   نااااإلال ملرتتب علا ناض  218/6 

احملكمة املده ة له، وحملكمة االستئناف االستناد إلياا حبسب تاهملراا 
 لذلك.
طلب اإلذن ببيع عاا  لااصر أو غائب أو  علا الهائرة عنه نظر 218/7

وقف أو وصية أن تعل  ع  ذلك بال سيلة املناسبة بالنظر إىل م قع العاا  
 وقيمته.

 
 الثانأل الملدل

 والااصرون األوقاف
 النظام:
 :  املائتنيالتاسعة عشرة بعه  املادة

وقف، إال بعه ثب ت متلك واقمله  أي للاامأل تسجيل إنشاا جي ز ال
 التسجيل . إجراا خل  سجله مما مينع م  م إملاو، وبعه التأ ه 
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  الالئحة:

 لقهى أو ال صقية يف العاقا  أو غقريو    ت ثي  ال ققف  إثبات وملك ن  219/1
ما احملكمة املكانية  ةوالمل ني خا جالع تول   اناحملكمة املختدة ن عًا 

 .داخل اململكة تدام
وثياة امللكية سرملان  التأ ه م ثبات ال قف علا احملكمة قبل إ 219/2 

ثباتقه مللحق  ب ثياقة امللكيقة وسقجلاا، وملسقري       ا، وبعه إلسجلا اومطاباتا
 أو جزا منه.ذلك علا ال صية إن  انت بكامل عاا  معني 

تسققجيل األ امققأل املخددققة مسققاجه يف املخططققات املعتمققهة  219/3
س اا أ انت املخططات منًحا أو ممل  ة ألاقخال مق  اختدقال  اتقب     
العهل، أما األ امأل اليت مل ختدق  مسقاجه وملقراد وقملاقا فت ثيااقا مق        

 اختدال احملا  . 
األوقاف اليت انارض مستحا اا وآلت إىل جاات خريملقة ملتق ىل    219/4

 .اجلاة املختدة باإلاراف علا األوقاف اإلاراف علياا
أو قبلقت عزلقه لنملسقه تعقني      إذا عزلت احملكمة ناظرًا علا وقف 219/5

علياا إقامة ناظٍر بهال عنه إذا  ان ال قف ملاع يف حهود والملتاا ، وإن  ان 
ملقف  امش علا صقك النظقا ة بقالعزل وتبعقث     تى فيف والملة حمكمة أخر

 .هللمحكمة املختدة إلقامة بهل عن الايية
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 النظام:
 :  املائتنيالعشرون بعه  املادة

تسققجيل ال قققف أن ملاققهم طلبققًا بققذلك إىل احملكمققة  طالققب علققا
 ملا ملرمله إملاافه. متلكهب ثياة  مسية تثبت  مشمل عًا املختدة،

 
 النظام:
 املائتني :  بعهاحلادملة والعشرون  املادة

اليت لقيس هلقا صقك ك اسقتحكام مسقجلة، جيقري إثبقات         األوقاف
 االستحكام . إلجراا وف  الا اعه واإلجرااات املار ة وقمليتاا

 
  الالئحة:

إخراج صك استحكام علا األ ض اليت أقي  علياا مسجه ملكق ن   221/1
 .اجلاة املختدة بطلب م 

 استحكام املاابر ملك ن بطلب  مسأل م  البلهملة.إخراج صك ك  221/2
صك ك األوقاف اخلريملة العامة للنقاظر املندق ل   احملكمة تسل   221/3

باإلاراف علا األوققاف   اجلاة املختدة زودتعلا نظا ته يف صك ال قملية و
، ويف حال عهم الن  علا ناظر يف الدك فيك ن تسليمه لملرع منه بد  ة
ملاع فياا ال قف، ويف  ال احلالني ملسقل  للم ققف   املنطاة اليت يف  اجلاة

 ص  ة م  الدك.
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إذا تاهم للمحكمة م  ملطلب استخراج صك استحكام ل قف ال  221/4
 .للمطالبة به االستحكامناظر له فللمحكمة تمل مليه يف مبط 

 
 النظام:
 املائتني : بعهالثانية والعشرون  املادة

غري السقع دملني للعاقا ، ال جيق ز تسقجيل      متلكمراعاة أحكام  مع
 بالشروط اآلتية : إالل ري سع دي وقملية عاا  يف اململكة ممل ك 

 طباًا للماتييات الشرعية.  ال قفأن ملك ن  - أ
 علا جاة بر ال تناطع.  ال قفأن ملك ن  -ب
 علا أفراد سع دملني أو علا جاات خريملة سع دملة.  ال قفأن ملك ن  - ج
 علا ال قف سع دملًا.  لناظراأن ملك ن  - د

 للايئقة العامقة لألوققاف    استحكام ال قف أن ملكق ن  صكأن ملن  يف  -اق
 ح  اإلاراف علا ال قف.

 خامعًا لنظام األوقاف يف اململكة. ال قفأن ملك ن  - و
 

 النظام:
 املائتني :  بعهالعشرون و الثالثة املادة

اسقتبهاله أو نالقه، فلقيس     أواقتيت املدلحة العامة بيع وقف عام  إذا -1
القيت فياقا    البلقه لناظرو أن جيري ذلك إال بعه اسقتئذان احملكمقة يف   
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ال قف، وإثبات املسق غات الشقرعية القيت جتيقز بيعقه أو اسقتبهاله أو       
 ، علا أن جيعل مثنه يف مثله يف احلال.ناله

يف ال ققف األالقأل ببيعقه أو اسقتبهاله أو      التدرفاملدلحة  اقتيت إذا -2
له أو تعمريو أو اراا بقهل منقه أو جتزئتقه أو     االقرتاض أوناله أو  انه 

  القه عشر سن ات أو امليا بة  علا أو داه أو تأجريو ملهة تزمله فرزو
أن جيقري   لنقاظرو  فليس - الثم  ال ملكملأل لشراا البهلفيما إذا  ان  -
 ال بعه استئذان احملكمة املختدة.م  تلك التدرفات إ اأملًّ

 
  الالئحة:

ال بطقة  ، مق  تق فر   أال اخلربة تتحا  احملكمة املختدة ب ساطة 223/1
 لل قف، قبل إصها  اإلذن يف الطلب املعروض علياا. واملدلحة

اقتيققت مدققلحة وقققف عققام أو أالققأل أو وصققية اإلذن بأحققه   إذا 223/2
( م  اذو املادة فعلقا نقاظر ال ققف التاقهم     2التدرفات ال ا دة يف الملارة )

بطلققب اإلذن إىل احملكمققة الققيت ملاققع عاققا  ال قققف يف حققهود والملتاققا   
 املكانية.

اقأل   ذن ببيع ال قف أو اقرائه وحن امقا  الهائرة اليت صه  عناا اإل 223/3
 تت ىل إفراغه.   اليت

 القهائرة لقهى    امال هالعاا  املشرتك بني وقف وغريو ملك ن إفراغ 223/4
 ت بالتدرف يف حدة ال قف.أذن اليت
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، أو األوققاف القيت  كقة أو    ال جي ز نال األوقاف خا ج اململكقة  223/5
 املهملنة إىل غرياما.

نال ال ققف مق  بلقه إىل بلقه آخقر داخقل اململكقة ملاتيقأل إذن          223/6
البله  حمكمةواراا بهله ملك ن لهى  ، وا تسابه الاطعية،بله ال قف حمكمة

بعقه حتاق  ال بطقة واملدقلحة مق  أاقل اخلقربة يف         املنا ل إليه ال ققف، 
 احلالني.

 االعامة وبيعاقا واقراا بقهل عناق     اإلذن باستبهال األوقاف اخلريملة 223/7
 ملك ن بعه م افاة الس األوقاف األعلا.

 تابة العهل تسجيل  ا  العاا  امل ق ف وإصقها  صقك ك   تت ىل  223/8
التجزئة أو الملرز أو الهمج بعه إذن احملكمة املختدة ولق   انقت صقك ك    

 ال قف صاد ة م  احملكمة.
 مقا ملكملقأل لشقراا   للناظر للميا بة به واجتمقع  سل  مال ال قف إذا  223/9
 .املختدة باد  بالشراا ع  طرمل  احملكمةعنه بهل  عاا 

 
 ظام:الن

 الرابعة والعشرون بعه املائتني :  املادة

، واقتيا األمر التدقرف للااصقر أو ال ائقب    األب ان ال لأل غري  إذا
 انه أو داقه أو االققرتاض لقه أو     أوبشراا عاا  له أو بيع عاا و أو قسمته 

العربقأل السقع دي    الناقه طلب صرف ماله الذي أودعته احملكمة يف مؤسسة 
 املق ىل أو أحه فروعاا أو أحه املدا ف يف البلقه ألي سقبب، أو إذا  قان    
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أو زملقادة  أس ماهلقا ؛    عليه طرفًا يف الشر ات اليت ملطلب ت ثي  عا داقا 
ا م  تلك التدرفات إال بعقه اسقتئذان   أو ال صأل أن جيري أملًّ لل لألفليس 

 احملكمة املختدة .
 

  الالئحة:
ال لأل األب فال ملطالب بإثبات ال بطة واملدلحة، وملك ن إذا  ان  224/1

 البيع أو الشراا أو غرياما لهى  تابة العهل املختدة.
أو  ندقيب الااصقر   أو اقراا  ذن ببيقع الهائرة القيت صقه  عناقا اإل    224/2

 تت ىل إفراغه.  األ اليت  ال ائب
وإصها   أو ال ائب تت ىل  تابة العهل تسجيل  ا  نديب الااصر 224/3

صك ك التجزئة أو الملرز أو الهمج بعه إذن احملكمة املختدقة ولق   انقت    
 صك ك العاا  صاد ة م  احملكمة.

 هملكق ن إفراغق   مقا غرياوبني  أو غائب قاصرالعاا  املشرتك بني  224/4
 .أو ال ائب ت بالتدرف يف حدة الااصرأذن اليت الهائرةلهى   امال
ال و وج د مشرٍتدون  أو ال ائب الااصرذن ببيع نديب للهائرة اإل 224/5

دنا حتهد احله األ علا أنأو م  ميثلا   أو ال ائب ار اا الااصرحي   
 لايمة نديب الااصر أو ال ائب.

ال ائب لعاا  ملستال  وأإذا  ان اإلذن يف بيع نديب الااصر  224/6
 لكيته فال به م  حتا  ال بطة واملدلحة أما إذا  ان له ار اا مكلمل ن 
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وتعذ ت الاسمة أو مل تتحا  املدلحة يف بااا الشرا ة فيكملأل حتا  مث  
 املثل.

 
 النظام:
 اخلامسة والعشرون بعه املائتني :  املادة

األحكام الداد ة يف األذونقات يف تدقرفات األوليقاا واألوصقياا      مجيع -1
التهقي  م  حمكمة االسقتئناف باسقتثناا أحكقام القرا       واجبةوالنظا ، 

أو زملادة  أس ماهلقا واقراا عاقا ات     الشر اتواالقرتاض وت ثي  عا د 
 خالف ذلك . للاياالااصر، ما مل ملار  اجمللس األعلا ل

يف تقهقي  األحكقام املشقا  إلياقا يف      االسقتئناف ملك ن حك  حمكمة  -2
 ( م  اذو املادة ناائيًا .1الملارة )

( مق   1األحكام املشا  إلياا يف الملاقرة )  االستئنافإذا نايت حمكمة  -3
 وطلب اإلذن بالتدرف . اإلنااااذو املادة ؛ حتك  فياا بعه مساع 

 
  الالئحة:

األوصققياا األوليققاا وفات األحكقام الدققاد ة يف األذونققات يف تدقر   225/1
أو زملقادة  أس ماهلقا،    يف الرا  واالقرتاض وت ثي  عا د الشقر ات  والنظا 

 م  حمكمة االستئناف. واراا عاا ات للااصر غري واجبة التهقي 
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 النظام:
 السادسة والعشرون بعه املائتني : املادة

غائقب، أو  قان    أوإذا نزعت للمنملعة العامة ملكية عاا  وقف أو قاصقر   -1
، العهليف اذا العاا  حدة اائعة ألّي منا  ؛ فيك ن إفراغه لهى  تابة 

فيكقق ن اإلذن فيققه وإفراغققه مقق  احملكمققة   مققا مل ملكقق  البققهل عاققا اً 
 املختدة .

املختدة يف مؤسسقة الناقه العربقأل     احملكمة دع قيمة العاا  ب ساطة ت -2
حتقا ملدقه  إذن    لقه البالسع دي أو أحه فروعاا أو أحه املدقا ف يف  

 م  احملكمة املختدة بدرفاا .
 

  الالئحة:
ا  مقا نقزع وفاقًا لنظقام نقزع      العاا  املنزوع لداحل املنملعة العامة  226/1

 .ملكية العاا ات للمنملعة العامة وومع اليه املؤقت علا العاا 
الذي ملراد نزع ملكيته أو الااصر أو ال ائب  أو ال صية عاا  ال قف 226/2

لداحل الشر ات األالية العامة ال ملعترب للمدلحة العامة، فال ملبقاع إال بعقه   
تحاق  مق  ال بطقة واملدقلحة يف     الصهو  إذن م  احملكمة املختدة بعه 

ويف حققال عققهم حتاقق  ال بطققة  ، ذلققك االسققتئنافحمكمققة  وتأمليققهالبيققع 
ندقيب   لزملقادة الشقر ة   تا م احملكمة بإدخقال يف املبل  املاه   واملدلحة

، فقإن  أو الااصر أو ال ائب  قا حياق  ال بطقة واملدقلحة    أو ال صية ال قف 
 . فيت ذلك فتار  احملكمة ما تراو
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تت ىل  تابة العهل إفراغ حدة مق  مل حييقر مق  مقالكأل العاقا        226/3
 ( م  اذو املادة.2املنزوع للمنملعة العامة وتطب  بشأنه الملارة )

 
 

 الثالث لملدلا

 االستحكام
 النظام:
 املائتني : بعهالسابعة والعشرون  املادة

طلب صك بإثبات متلك عاا  يف غري م اجاة خد   ا  االستحكام 
 متا وجهت . باحل وال مينع م  مساع الهع ى  ابتهاًا.

 
  الالئحة:

صك االستحكام ال مينقع مق  مسقاع القهع ى ولق   قان الدقك         227/1
 مكتسبًا الاطعية.

هائرة يف قيية أو طلقب معقروض أماماقا مقا ملسقت جب      ظار ل إذا 227/2
جقرااات الق ا دة فيقه    ل جق د خطقأ يف اإل   متلقك عاقا   إعادة النظر يف صك 

تدحيحه أو تكميله وقه ملع د عليقه بقالناض فرتفعقه إىل احملكمقة      ملتعذ 
 .العليا لتار  ما تراو بشأنه،  دهو  الدك م  غري تت 

يف أمر ال ملقؤثر علقا    حكام أو تكميلهتعهملل صك االست إذا  ان 227/3
 فقال و قان داخقل حقهود الدقك     أو األط ال أو اجملقاو مل    بالزملادة تهمساح
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ملرفقع إىل حمكمقة االسقتئناف مقا مل      تطب  بشأنه إجرااات االستحكام، وال
 ملك  اناك معا ض.

صك االستحكام أو ما داخل حهود تعهملل املساحة بزملادة   ان إذا 227/4
ال و ، وتلح  بالدقك  إفراغ فيطب  بشأنه إجرااات االستحكامتملرع عنه م  

 ملرفع إىل حمكمة االستئناف ما مل ملك  اناك معا ض.
تست فا   صك ك االستحكام اليت مل تشتمل علا أط ال ومساحة 227/5

بإجرااات جهملهة وفق  تعليمقات االسقتحكام وتلحق  تلقك اإلجقرااات يف       
لتملقك وصقك ك اخلدق مة فقال     االستحكام، أما وثقائ  ا   اليبط وصك ك

 مللح  باا األا م  ذلك.
صك االستحكام إال م  احملكمة القيت ملاقع العاقا  يف    ال ملده   227/6

 حققال ت ققريت ال الملققة املكانيققة و ققان نطققاق اختداصققاا املكققانأل، ويف  
 .فتكمل يف احملكمة ذات ال الملة األوىل اميب ط االستحكام

مجيققع اإلجققرااات املتعلاققة حبجققج االسققتحكام مقق  تكميققل، أو  227/7
فقإذا ت قريت   إمافة وحن اا، تنظقر لقهى حمكمقة بلقه العاقا ؛        تعهملل، أو

 ال الملة املكانية للعاا  فيت  اجراا االتأل:

تا م احملكمة صاحبة ال الملة األخقرية القيت ملاقع يف نطقاق اختداصقاا       -أ
ونظامقًا للدقك ك القيت تاقهم هلقا مقع        العاا  بإ مال ما مللزم إ ماله اقرعاً 

 مراعاة تطبي  التعليمات املتعلاة بدك ك االستحكام.
علا صقك االسقتحكام إىل احملكمقة القيت      تهما أجر احملكمةبعث ت -ب 

 أصه ته للتاميش علا سجله ومبطه  ا أحل  به.
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 النظام:
 املائتني : بعهالثامنة والعشرون  املادة

مراعاة أحكام متلك غقري السقع دملني للعاقا ، لكقل مق  ملقهعأل        مع
حق  طلقب صققك اسقتحكام     -بناًا  م ان ذلك أ مًا أأس اا  - عاا  متلك

 يف نطاق اختداصاا ذلك العاا . ملاعم  احملكمة اليت 

 
  الالئحة:

استحكام له ولشر ائه  صكألحه الشر اا يف عاا  طلب   حي  228/1
ول  مل ملك  معه و الة م  باية الشر اا س اا أ ان االارتاك ع  طرمل  

 اإل ث أم غريو.
عادته للمحكمة اليت إمر واقتيا األإذا ُناض صك االستحكام  228/2

الدك ، فيكلف  ئيس  ةمده  الهائرةس ى  فياا وليسصه  مناا 
 .ة نملساام  ملنظراا يف احملكماجمللس األعلا للاياا 

يف العاا  امل  وث باس  ال  ثة إن   ملده  صك االستحكام 228/3
أمك ، وإال صه  باس  م  ثا ، أما العاا  الذي انتال إىل املناأل وار ائه 

باس   افة الشر اا مع   م  غري طرمل  اإل ث فيده  صك االستحكام
 إملياح نديب  ل ارملك.

ج والملة احملكمة صك ك االستحكام الداد ة علا عاا  خا  228/4
   املكانية ترفع إىل احملكمة العليا.
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 الفإذا  ان البناا ممل  ًا   جب صك استحكام دون األ ض  228/5
طلب إثبات  ملكيتااوعلا مهعأل  ملستنه عليه يف إثبات ملكية األ ض

 بدك ك االستحكام. اختاذ اإلجرااات اخلاصةباحملكمة  وتا م، ذلك
 إثبات إذا  ان تابعًا لأل ض اململ  ة بدك البناا ال حيتاج إىل 228/6

 باإلقرا  به م  البائع واملشرتي عنه البيع.  مستكمل لاجرااات، وملكتملا
لقاا مبط   صك ك االستحكام اليت فاه مبطاا وسجلاا أو ليس 228/7

 وال سجل ترفع إىل احملكمة العليا.
االستحكام اليت فاه مبطاا وسجلاا أو ليس هلا   ص   صك ك 228/8

 عرماا علا احملكمة العليا.دون ال سقجل أصقال تعققترب الغية مبقط و
ص   صك ك االستحكام اليت فاه مبطاا أو سجلاا أو ليس هلا  228/9

مبطه أو ص  ة سجله علا   مبط أو سجل تعرض ص  ة الدك مع ص  ة
 احملكمة العليا.

إذا تعذ  ماابلة الدك علا سجله وذلك لتلف السجل فريفع  228/11
 أصل الدك مع ص  ة مبطه إىل احملكمة العليا.

صك ك االستحكام اليت هلا مبط وال سجل هلا، أو هلا سجل  228/11
وال مبط هلا ، ملت   فع ص  ة م  اليبط أو السجل مع الدك إىل 

 احملكمة العليا.
استحكام له مبط  صكطلب إ مال أو تعهملل  للهائرةإذا و د  228/12

ما  للهائرةأو بعيه، وظار  ملف طلب االستحكامعثر علا ملوسجل ومل 
 . فعه إىل احملكمة العليا امل جب التحا  فعليا
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إذا أزالت اجلاة احلك مية املختدة أناامًا علا أ ض حبجة أن  228/13
 اإلناااملسمع  تلك األنااض ومعت ب ري ح  ومل ملك  البناا قهمًيا فال

 .واحلك  له بااإال بعه إقامة دع ى مه اجلاة  بطلب االستحكام
 

 النظام:
 املائتني :  بعهالتاسعة والعشرون  املادة

صقك االسقتحكام باسقتهعاا ملقبني فيقه نق ع العاقا  وم قعقه          ملطلب
وإ فاق وثياة  -  جب تارملر مساحأل معتمه  -وأمالعه ومساحته  وحهودو

 . وجهتالتملك إن 
 

  الالئحة:
إذا تاهم املناأل بطلب استحكام علا أ ثر م  عاقا  فيجقرى مقا     229/1
 -ملأتأل:
إذا  ان الطلب ماهمًا علقا عاقاٍ  أو عاقا ات منملدقلة ولكقل قطعقة        -أ

حهود وأط ال مستالة فلكل عاا  طلٌب مستال تست فا فياا اإلجقرااات  
 الشرعية والنظامية. 

وصقك  د واحقهة فتكق ن بطلقب    إذا  انت العاا ات متالصاة حبهو -ب
  واحه.
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إذا  ان بيه اخ  صك استحكام علا عاقا  لقه، و قان لقه عاقا        -ج
آخر مالص  له و غب إحلاقه يف صكه الساب ، فقال ميّكق  مق  ذلقك،     

 تال علا ذلك اجلزا.وله طلب صك استحكام مس
 ملبني يف طلب االستحكام ما ملأتأل:  229/3
 .ا ملته ال طنيةاس  مالك العاا   اماًل و ق    -أ 

 ن ع العاا  وم قعه و يف آل إليه ووثياة التملك إن وجهت. -ب 
 احلهود واألط ال واملساحة باملرت. -ج
احلهود واألطق ال واملسقاحة اإلمجاليقة    ملبني يف التارملر املساحأل  229/4

 جلميقع الزواملقا اخلاصقة بالعاقا      ود جات االنكسقا  اإلحهاثيات اجل رافية و
 عل  ثابت.وملربط العاا   

 
 النظام:
 الثالث ن بعه املائتني :  املادة

وحققهودو  العاققا علققا احملكمققة أن تتأ ققه مقق  صققحة م قققع  جيققب
مقع مانقهس    -أو م  ملنيبه  -وأمالعه ومساحته، وأن ملاف عليه الاامأل 

 وحير  حمير بذلك، وملثبت يف مبط االستحكام. ،لزم األمر إن
 

  الالئحة:

املققرت وأجققزاعو اقق : وحققهة الايققاس اخلاصققة بققأط ال األمققالك      231/1
 ومساحاتاا الكلية.
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جيب علقا الاامقأل أو مق  ملنيبقه مق  قسق  اخلقرباا أو غرياق           231/2
 ال ق ف علا العاا  وإذا لزم األمر أخرج مانهسًا. 

عنه وق ف الاامأل أو م  ملنيبه علا العاا  ملعه حميرًا مل قعه مع  231/3
بني فيه حال العاا  م  حيث حهودو، وأط اله، ومساحته، احلامرمل  معه، مل

وعرض الش ا ع احمليطة به، ون ع اإلحياا إن وجه، أو أثرو، وعقهم تهاخلقه   
مع األودملقة واملرافق  العامقة وال ابقات والسق احل، وملقهون ذلقك يف صقك         

 االستحكام.
للمحكمققة عنققه االقتيققاا االسققتعانة بملققروع وزا ة الز اعققة ووزا ة   231/4

لشققؤون البلهملققة والاروملققة يف مسققح امل اقققع السققكنية أو الز اعيققة حسققب  ا
 االختدال.

 
 النظام:
 املائتني :  بعهاحلادملة والثالث ن  املادة

يف تهومل  اإلنااا بطلب االستحكام والشروع يف إجقرااات   البها قبل
أن تكتب إىل  ل م  : وزا ة الشؤون البلهملة  احملكمةاإلثبات لذلك، علا 

واألوقققاف والققهع ة واإل اققاد، ووزا ة  اإلسققالميةالشققؤون والاروملققة، ووزا ة 
العمرانقأل املعتمقه أن تكتقب     النطقاق  املالية، وبالنسبة إىل مقا اق  خقا ج   

ووزا ة الز اعقة،  ، احلقرس الق طين   ووزا ة، الهفاعإمافة إىل ذلك إىل وزا ة 
املعهنيققة، ووزا ة الناققل، ووزا ة امليققاو والكاربققاا،  والثققروةووزا ة الققبرتول 

، أو فقروع  الملطرملقة  للحيقاة  سقع دملة واهليئة العامة للسياحة واآلثا ، واهليئة ال



- 211 - 

 

م  اجلاقات   وغريااتلك ال زا ات واملداحل أو م  ملا م مااماا يف ذلك، 
عما  لالستملسا وذلك  ،ا بالكتابة إلياااليت ملده  أمر  ئيس الس ال ز ا

 النشقر إذا  ان لهملاا معا مة يف اإلنااا. وعلا احملكمة  قذلك أن تطلقب   
ع  طلب االستحكام يف إحهى الدحف اليت تده  يف منطاة العاقا ، وإذا  

إحقهى الدقحف   يف املنطاة ؛ فعلياا أن تطلب النشقر يف   صحفمل تده  
 .األ ثر انتشا ًا فياا

 
  الالئحة:

بالنسبة للعاا ات السقاحلية   )حرس احلهود( ملكتب ل زا ة الهاخلية 231/1
والعاا ات ال اقعة داخل منطاة املراقبة اجلمر ية،  ما ملكتب هليئة الطقريان  
املهنأل بالنسقبة للعاقا ات القيت يف املقهن أو احملافظقات القيت تاقع باقا         

 مطا ات. 
، وملرف  بقه صق   مق     املعتمهالنم ذج تك ن تاطبة الهوائر وف   231/2

 التارملر املساحأل للعاا  املناا عنه.
فقال ملكتقب لق زا ة     املعتمقه إذا  ان العاا  داخل النطاق العمرانأل  231/3

 الز اعة واملياو، ول   ان العاا  ز اعيًا.
إذا ذ رت إحهى الهوائر املعنية يف إجابتاا أن لهائرة أخقرى غقري    231/4

 ا  م مع اإلنااا فيلزم الكتابة لتلك اجلاة.مذ   ة اختداصًا يف العا
إذا أجابت إحهى الهوائر بامل افاة علا جزا م  املساحة وسكتت  231/5

 ع  الباقأل فتعه معرتمة علا ما سكتت عنه.
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إذا أجابققت إحققهى اجلاققات املعنيققة باملعا مققة علققا طلققب        231/6
االستحكام فعلا احملكمة أن حتهد م عهًا لسماع املعا مقة ملقهة ال تاقل    

 مسأل علا أن ال تققسمع املعا مة إال بعقه   بكتابع  اار، وتبل  اجلاة 
مق  اقذا    الثالثة والقثالثني بعقه املقائتني    ميأل املهة املار ة يف املقققادة

 .النظام
إذا تبل ت اجلاة املعرتمة   عقه اجللسقة للنظقر يف االعقرتاض،      231/7

بعه التحا  م  -ومل تبعث منهوبًا عناا يف ال قت احملهد فعلا احملكمة 
إ مال ما مللزم حنق  طلقب االسقتحكام ، ويف حقال إصقها  صقك        -التبلي 

 االستحكام فريفع حملكمة االستئناف لتهقياه.
 

 النظام:
 الثالث ن بعه املائتني :الثانية و املادة

)احلادملققة عقالوة علقا مقا ذ قر يف املقادة       -علقا احملكمقة    جيقب 
عمقل اسقتحكام    مناقا إذا طلقب   - والثالثني بعه املائتني( م  اذا النظقام 

أل ٍض فيققاا مل ملسققب  إحياعاققا، أن تكتققب بققذلك إىل  ئققيس الققس   
 .ال ز اا

 
  الالئحة:

اقا فتنظقر     إحيائسب طلبهقر  املناأل يف  انت األ ض فياا وإذا  232/1
  .دون الكتابة لرئيس الس ال ز اا وف  املاتيا الشرعأل الهائرة يف طلبه
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عق  طرملق  وزا ة     ئيس الس ال ز ااملرفع طلب االستئذان إىل  232/2
 حيال طلب املناأل. الهائرةالعهل مع بيان وجاة نظر 

 
 النظام:
 الثالثة والثالث ن بعه املائتني : املادة

ميا ست ن مل مًا علا آخر اإلجراامل  م  إبقالغ اجلاقات الرمسيقة     إذا -1
حسب ما ندت عليه املادة )احلادملة والثالث ن بعه  النشراملختدة، أو 

، فيجب إ مال إجراا االستحكام معا مة دوناملائتني( م  اذا النظام 
 نظامأل.إذا مل ملك  ث َّ مانع ارعأل أو 

اجلاات اليت  تقب إلياقا    إجاباتتثبت يف مبط االستحكام ميامني  -2
االسقتحكام   طلقب وأ قاماا وت ا خياا واس  الدحيملة القيت نشقر فياقا    

 و قماا وتا خياا و ق  صملحة النشر.
االسققتحكام، علققا أن  صققكبعققه اسققتكمال إجققرااات اإلثبققات ملققنظ   -3

مل ققع   ثق  مبط االسقتحكام،  البيانات الالزمة املهونة يف علا مل تملش
، وملسقجل يف السقجل   عليه وخيتمه الاامقأل القذي أثبقت االسقتحكام    

 .اخلال بذلك
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  الالئحة:
إذا مل جتققب إحققهى اجلاققات باملعا مققة أو عققهماا يف املققهة     233/1

إ مقال إجقراا    القهائرة احملهدة يف اذو املادة مع التحا  م  تبل اا، فعلا 
 إىل حمكمة االستئناف لتهقياه.ار و تاالستحكام و فع ما 

عهم تهومل  اإلنااا أو الشروع يف إجرااات اإلثبات  الهائرةعلا  233/2
، حتا و ود الت جيه م  -اليت مل ملسب  إحياعاا– علا األ ض الملياا

  ئيس الس ال ز اا.
إذا تاققهم أحققه باملعا مققة مقق  اجلاققات أو األفققراد أثنققاا نظققر      233/3

تسمع املعا مة يف مبط اإلنااا مقم  إجقرااات   ف احلك االستحكام وقبل 
 طلب االستحكام.

السادسة والستني بعقه  ( م  املادة 1مع مراعاة ما و د يف الملارة ) 233/4
إناقاا املناقأل    أن ملشتمل صك االستحكام علا م  اذا النظام، مللزماملائة 

 ود جقات االنكسقا   اإلحقهاثيات اجل رافيقة   ووبيناته وعلا األط ال واحلهود 
جلميع الزواملا اخلاصة بالعاا  ومساحته اإلمجالية وعرض الش ا ع احمليطقة  

،  ما مللزم أن ملشتمل به وملك ن تهومل  أط ال أمالع العاا  ومساحته  تابة
 .( م  اذو املادة2الدك علا ما و د يف الملارة )
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 النظام:
 الرابعة والثالث ن بعه املائتني: املادة

فعلقا   ،له صقك اسقتحكام مسقجل    ليسإذا جرت اخلد مة علا عاا   -1
أن جتققري  -إذا  ققان العاققا  داخققل اختداصققاا املكققانأل   -احملكمققة 

معاملة االستحكام أثنقاا نظراقا الايقية، وفاقًا لاجقرااات املندق ل       
احلقال مقرو ة اإلسقراع يف فدقل     اقتيت ، إال إذا اذا النظام يفعلياا 

 صقك ن  يف اختقاذ إجقرااات االسقتحكام وملق     دونالنزاع فيملدل فيقه  
مقا ملسقتنه إىل صقك ك      ثقل احلك  علا أن احلكق  ال ملسقتنه إليقه    

 ملققفاحلكقق  بعققه ا تسققابه الاطعيققة يف   صققكاالسققتحكام. وحيملققظ 
الهع ى، وتسل  إىل احملك م له ص  ة منه م ثاة م  الاامقأل و ئقيس   

 احملكمة.
إذا  ان العاا  الذي جرت عليه اخلدق مة خقا ج االختدقال املكقانأل      -2

دون اختاذ إجرااات االسقتحكام، وإحالقة    افعلياا الملدل فيا ،للمحكمة
داخقل   العاقا  احملكمقة القيت ملاقع     إىلاحلكق    صكالايية مرافاًا هلا 

 اختداصاا املكانأل ؛ لتت ىل إجرااات االستحكام.
 
 
 
 



- 215 - 

 

 النظام:
 اخلامسة والثالث ن بعه املائتني :  املادة

املشققاعر  وبققاقألجيقق ز إخققراج صققك ك اسققتحكام أل امققأل منققا  ال
 أوس اا يف أصل العاقا    -وأبنيتاا، وإن حدلت مرافعة يف األا م  ذلك 

وأبرز أحه الطقرفني مسقتنهًا، فعلقا احملكمقة  فقع صق  ة مقبط         -منملعته 
 قا   صقك املربز إىل احملكمة العليا، م  غري إصقها    املستنهاملرافعة مع 

 به املرافعة. انتات

 
  الالئحة:

 مزدلملة وعرفات. األ: باية املشاعر 235/1
 ل صك ملعرض علا احملا   أو  تابات العقهل ملتيقم  متلكقًا     235/2

 . به م  عرمه علا احملكمة العليايف أحه املشاعر فال
 ما  ان محا لشألا م  املشاعر فال خيرج عليه صك استحكام. 235/3
إذا تاهم أحه إىل احملكمقة أو  تابقة العقهل بطلقب صق  ة صقك        235/4

 أحه املشاعر، فتستخرج ص  ة م  سجله مدقهقة وترفقع إىل   عاا  ملاع يف
 احملكمة العليا.

ملرفع ما تنتاأل به اخلد مة يف عاا  داخقل املشقاعر إىل حمكمقة     235/5
 .وج بًا االستئناف لتهقياه

إذا طلبت جاة تتدة إثبات متلك بناا علا أ ض يف أحه  235/6
املشاعر لتع ملض صاحبه عنه فتثبت احملكمة ذلك ملالك البناا يف وثياة 
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متلك مؤقتة، وترسل ال ثياة للجاة املختدة، وعنه استالم التع ملض 
 .ملامش علا ال ثياة، أو الدك وسجله إن وجه

 
 الرابع الملدل

   ثةوحدر ال ال فاة إثبات
 النظام:
 السادسة والثالث ن بعه املائتني :  املادة

طالب إثبات ال فقاة وحدقر ال  ثقة، أن ملاقهم إناقاا بقذلك إىل        علا
وملك ن إناقاعو مشقتماًل علقا اسق  املتق فا، وتقا ملخ        املختدة،احملكمة 

املت فا، ومكان ال فاة، واا د ال فاة أو اقاادة   إقامةال فاة ووقتاا، ومكان 
وبالنسقبة إىل حدقر ال  ثقة     .مرا قز طبيقة   فياقا طبية باا يف األمقا   القيت   

، ون ع ققرابتا  مق  املق  ِّث،    وأاليتا إثبات أمساا ال  ثة،  علا ملتفيش
نظام املرافعقات الشقرعية    نملاذوالشا د علا ذلك لل فيات اليت حهثت بعه 

 اق.21/5/1421( وتا ملخ 21رس م امللكأل  ق  )م/الداد  بامل
 

  الالئحة:
ملذ ر اس  املت فا  اماًل  ا مييزو عق  غقريو مق  واققع ا ملتقه       236/1

 .وجهت، وملسجل  قماا إن الشخدية
ال ملابل طلب إثبات ال فاة وحدر ال  ثة إال م  أحه ال  ثة أو م   236/2

 .ملا م ماامه ارعاًً
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ال  ثة قدا ًا وال وصأل عليا  فتاي  احملكمة م  إذا  ان مجيع   236/3
 ملناأل بطلب اثبات ال فاة  وحدر ال  ثة.

 
 النظام:

 السابعة والثالث ن بعه املائتني : املادة

اإلناقاا نشقر طلقب     ماقهم عنقه االقتيقاا أن تطلقب مقق     للمحكمة
 منطاققةإثبققات ال فققاة وحدققر ال  ثققة يف إحققهى الدققحف الققيت تدققه  يف  

ذا مل تدققه  صققحف يف املنطاققة فتطلققب نشققرو يف إحققهى   املتقق فا، وإ
فياقا، وللمحكمقة  قذلك أن تطلقب مق  احلقا          انتشقا اً الدحف األ ثقر  

طالقب   اختداصاا التحري عما تاهم بقه  نطاقاإلدا ي للمنطاة اليت تاع يف 
م قعة مم  ملاقهماا،   اإلجاباتإثبات ال فاة وحدر ال  ثة، وجيب أن تك ن 

 اإلدا ملة اليت قامت بالتحري.اة ومدهقة م  اجل
 

 النظام:
 الثامنة والثالث ن بعه املائتني : املادة

فعليقه أن حياق  يف    ، افيقة  أى الاامأل أن نتائج التحري غقري   إذا
إن  بال فقاة امل م ع بنملسه، وبعه استكمال اإلجقرااات عليقه إصقها  صقك     

ثبتت وحيدر فيه ال ا ثني مع بيان أمسائا  وصقملاتا ، وتقا ملخ والدتاق     
 لألص ل الشرعية. طباًا
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 الالئحة:
ملستنه علا ال ثائ  الرمسية يف ذ ر تقا ملخ م اليقه الادقا  مق       238/1 

 ال  ثة.
 

 النظام:
 التاسعة والثالث ن بعه املائتني : املادة

املذ    حجة، مقا   ال جهصك إثبات ال فاة وحدر ال  ثة علا  ملك ن
 .مل ملده  حك   ا خيالمله

 
 الرابع عشر  الباب

 ختامية أحكام
 النظام:
 األ بع ن بعه املائتني :  املادة

تعه الل ائح التنمليذملة هلذا النظقام مق  وزا ة العقهل واجمللقس األعلقا        -1
األحكقام ذات الدقلة باقا، وتدقه      للاياا، وتشا ك وزا ة الهاخلية يف 

بارا  م  وزملر العهل بعقه التنسقي  مقع اجمللقس يف مقهة ال تتجقاوز       
تسعني مل مًا م  تا ملخ العمل باذا النظام، وال جيري تعهمللاا إال بنملس 

علا أن ملستمر العمل بالل ائح املعمق ل  ، الطرملاة اليت مت باا إصها اا
 م إىل أن تده  تلك الل ائح.باا حاليًا  ا ال ملتعا ض مع اذا النظا
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يف  -املنشققأة أو الققيت ستنشققأ مسققتاباًل   -تبااققر  ققل إدا ة تتدققة   -2
 ول ائحقه احملا   املامات اإلدا ملقة الالزمقة وفاقًا ألحكقام اقذا النظقام       

 التنمليذملة.
 

 النظام:

 واأل بع ن بعه املائتني : احلادملة املادة

، الدقاد  باملرسق م   الشقرعية اذا النظام حمقل نظقام املرافعقات     حيل
 معقه اق، وملل قأل مقا ملتعقا ض    21/5/1421( وتا ملخ 21امللكأل  ق  )م/

 م  أحكام.
 

 النظام:
 الثانية واأل بع ن بعه املائتني :  املادة

 .يف اجلرملهة الرمسية نشروباذا النظام م  تا ملخ  ملعمل

 الالئحة:
( 4493)نشر اذا النظام يف جرملهة أم الارى يف عهداا ذي الرق   242/1

 .قا17/2/1435تا ملخ الو

 


