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 3+ 3891لسنة  31قانوف رقـ 

 بإصدار قانوف المرافعات المدنية والتجارية

 باسـ األمة

 : قرر مجمس األمة القانوف اآلتي نصو ، وقد أصدرناه

عػدا  3898لسنة  77 يمغي قانوف المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانوف رقـ -3مادة 
الباب السابع مف الكتاب األوؿ الخاص بإجراءات اإلثبات والفصؿ الثاني مف الباب الثاني عشر 

مػف الكتػاب الرابػع الخػاص  3311الػ   919مف الكتاب األوؿ الخاص بالمعارضة والمواد مػف 
ف لػػاالت بػػاإلجراءات المتعمقػػة بمسػػاوؿ األلػػواؿ الشخصػػية ، كمػػا يمغػػي البػػاب االوؿ مػػف قػػانو

جراءات الطعف أماـ الملكمة الػنقض ، ويسػتعاض عػف النصػوص الممغػاة بنصػوص القػػانوف  وا 
 . المرافؽ ، كما يمغي كؿ نص أخر يخالؼ ألكامو

عمػػ  الملػػاكـ أف تليػػؿ بػػدوف رسػػـو ومػػف تمقػػاء نفسػػيا مػػا يوجػػد لػػدييا مػػف دعػػاو   -1مػػادة 
ف و لػػؾ باللالػػة التػػي تكػػوف أصػػبلت مػػف اختصػػاص ملػػاكـ أخػػر  بمقتضػػ  ألكػػاـ ىػػ ا القػػانو

عمييا . وفي لالة غياب ألد الخصـو يعمف قمػـ الكتػاب أمػر اإللالػة إليػو مػع تكميفػو اللضػور 
 .في المواعيد العادية أماـ الملكمة التي أليمت إلييا الدعو 

وال تسر  ألكاـ الفقرة السابقة عم  الدعو  الملكوـ فييػا او الػدعاو  المؤجمػة لمنطػؽ بػاللكـ 
 . بق  خاضعة أللكاـ النصوص القديمةبؿ ت

إجراءات التنفي  عم  العقار يستمر السير فييا طبقا أللكاـ القانوف مت  صدرت فييا  -1مادة 
 . لكـ يرسو المزاد في ظمو

 . ينشر ى ا القانوف في الجريدة الرسمية ، ويعمؿ بو بعد ستة اشير مف تاريخ نشره -9مادة 

 .لة ، وينف  كقانوف مف قوانينيايبصـ ى ا القانوف بخاتـ الدو 

 .3199صدر برواسة الجميورية في صفر سنة 

 ( جماؿ عبد الناصر 3891مايو سنة  7 )



 1ألكاـ عامة +

تسر  قوانيف المرافعات عم  ما لـ يكف فصؿ فيو مف الدعاو  أو ما لػـ يكػف تػـ مػف  -3مادة 
 : اإلجراءات قبؿ تاريخ العمؿ بيا ، ويستثن  مف  لؾ

 وانيف المعدلة لبلختصاص متي كاف تاريخ العمؿ بيا بعد إقفاؿ باب المرافعة في الدعو الق .1

. 

 القوانيف المعدلة لممواعيد متي كاف الميعاد قد بدأ قبؿ تاريخ العمؿ بيا .2

القوانيف المنظمة لطػرؽ الطعػف بالنسػبة لمػا صػدر مػف األلكػاـ قبػؿ تػاريخ العمػؿ بيػا متػي  .3
 . غية أو منشوة لطريؽ مف تمؾ الطرؽكانت ى ه القوانيف مم

كؿ إجراء مف إجراءات المرافعات تـ صليلا في ظؿ قانوف معمػوؿ بػو يبقػي صػليلا  -1مادة 
 . ما لـ ينص عمي غير  لؾ

وال يجري ما يستلدث مف مواعيد السػقوط إال مػف تػاريخ العمػؿ بالقػانوف الػ ي اسػتلدثيا.مادة 
ي طمػػب أو دفػػع اسػػتنادام أللكػػاـ ىػػ ا القػػانوف أو أي ال تقبػػؿ أي دعػػو  كمػػا ال يقبػػؿ أ -(3) 1

 . قانوف أخر ، ال يكوف لصالبة فييا مصملة شخصية ومباشرة وقاومة يقرىا القانوف

ومع  لؾ تكفي المصػملة الملتمػة إ ا كػاف الغػرض مػف الطمػب االلتيػاط لػدفع ضػرر ملػدؽ أو 
 . االستيثاؽ للؽ يخش  زواؿ دليمو عند النزاع فيو

لكمة مف تمقاء نفسيا ، في أي لالة تكوف عمييا الدعو  ، بعدـ القبوؿ فػي لالػة وتقضي الم
 . عدـ توافر الشروط المنصوص عمييا في الفقرتيف السابقتيف

ويجوز لمملكمة عند اللكـ بعدـ قبوؿ الػدعو  النتفػاء شػرط المصػملة أف تلكػـ عمػي الػداعي 
أف المػدعي قػد أسػاء اسػتعماؿ لقػو فػي  بغرامة إجراوية ال تزيد عػف خمسػماوة جنيػو إ ا تبينػت

 .التقاضي

ال يسري لكـ المادة السابقة عمي سمطة النيابػة العامػة طبقػام لمقػانوف فػي رفػع  -مكرر 1مادة 
الدعو  والتدخؿ فييا والطعف عمي ألكاميا ، كما ال يسري أيضام عمي األلواؿ التػي يجيػز فييػا 

يػػر صػػالب اللػػؽ فػػي رفعػػة لمايػػة لمصػػملة القػػانوف رفػػع الػػدعو  أو الطعػػف أو الػػتظمـ مػػف غ
 . شخصية يقررىا القانوف



إ ا كاف القانوف الواجب التطبيؽ في مساوؿ األلواؿ الشخصػية يلػدد لمخصػـ ميعػادام  – 9مادة 
التخا  صفة كاف لو أف يطمب تأجيؿ الدعو  لت  ينقضي ى ا الميعاد و لػؾ دوف إخػبلؿ بلقػو 

 .ء األجؿفي إبداء ما لديو مف دفوع بعد انتيا

إ ا نص القػانوف عمػي ميعػاد لتمػي التخػا  إجػراء يلصػؿ بػإعبلف فػبل يعتبػر الميعػاد  -5مادة 
 . مرعبا إال إ ا تـ إعبلف الخصـ خبللو

كؿ إعبلف أو تنفي  يكوف بواسطة الملضريف بناء عمػي طمػب الخصػـ أو قمػـ الكتػاب  -1مادة 
إلجػػراءات وتقػػديـ أوراقيػػا لمملضػػريف أو أمػػر الملكمػػة ، ويقػػـو الخصػػـو أو وكبلؤىػػـ بتوجيػػو ا

 . إلعبلنيا أو تنفي ىا ، كؿ ى ا ما لـ ينص القانوف عمي خبلؼ  لؾ

 . وال يسأؿ الملضروف إال عف خطويـ في القياـ بوظاوفيـ

ال يجوز إجراء أي إعبلف وتنفي ه قبؿ السػاعة السػابعة صػبالام وال بعػد السػاعة  –( 3) 7مادة 
العطمػػة الرسػػمية إال فػػي لػػاالت الضػػرورة وبػػإ ف كتػػابي مػػف قاضػػي  الثامنػػة مسػػاء وال فػػي أيػػاـ

 . األمور الوقتية

إ ا تراءي لمملضر وجو لبلمتناع عػف اإلعػبلف كمػا لػو تبػيف لػو اشػتماؿ الورقػة  -(1) 9مادة 
عمي بيانات مخالفػة لمنظػاـ العػاـ أو اآلداب أو أنػو قػد شػابيا غمػوض أو تجييػؿ أو غيػر  لػؾ 

نيا ، وجب عميو عرض األمر فورا عمػي قاضػي األمػور الوقتيػة ليػأمر بعػد مما يتع ر معو إعبل 
سماع طالب اإلعبلف بإعبلف الورقة أو بعػدـ إعبلنيمػا أو بمػا يػر  إدخالػو عمييػا مػف تغييػر . 
ولمطالب أف يتظمـ مف ى ا األمر إلي الملكمة االبتداوية فػي غرفػة المشػورة لتفصػؿ نياويػا فػي 

 . والطالبالتظمـ بعد سماع الملضر 

 -: يجب أف تشتمؿ األوراؽ التي يقـو الملضروف بإعبلنيا عمي البيانات التالية -8مادة 

 . تاريخ اليـو والشير والسنػة والساعة التي لصؿ فييا اإلعبلف .1

 . اسـ الطالب ولقبو ومينتو أو وظيفتو وموطنو ك لؾ أف كاف يعمؿ لغيره .2

 . بيااسـ الملضر والملكمة التي يعمؿ  .3

اسـ المعمف إليو ولقبو ومينتو أو وظيفتو وموطنو فإف لـ يكف موطنو معموما وقت اإلعػبلف  .4
 . فأخر موطف معمـو لو



 .(3اسـ وصفة مف سممت إليو صورة الورقة وتوقيعو عمي األصؿ باالستبلـ) .5

 . توقيع الملضر عمي كؿ مف األصؿ والصورة .6

نيا إلي الشػخص نفسػو أو فػي موطنػو ويجػوز تسػميمو تسمـ األوراؽ المطموب إعبل  -33مادة 
 . في الموطف المختار في األلواؿ التي يبينيا القانوف

وا  ا لـ يجد الملضر الشخص المطموب إعبلنو في موطنو كاف عميو اف يسػمـ الورقػة إلػي مػف 
يقػػرر أنػػو وكيمػػو أو أنػػو يعمػػؿ فػػي خدمتػػو أو أنػػو مػػف السػػاكنيف معػػو مػػف األزواج واألقػػارب 

 . األصيارو 

إ ا لـ يجد الملضر مف يصح تسميـ الورقة إليو طبقا لممادة السابقة أو أمتنع  -(1) 33مادة 
مػػف وجػػده مػػف المػػ كوريف فييػػا عػػف التوقيػػع عمػػي األصػػؿ باالسػػتبلـ أو عػػف اسػػتبلـ الصػػورة ، 
وجػػب عميػػو أف يسػػمميا فػػي اليػػـو  اتػػو إلػػي مػػأمور القسػػـ أو المركػػز أو العمػػدة أو شػػيخ البمػػد 
 . ال ي يقع موطف المعمف إليو في داورتو لسب األلواؿ و لؾ بعد توقيعو عمي األصؿ باالستبلـ

وعمي الملضػر خػبلؿ أربػع وعشػريف سػاعة أو يوجػو إلػي المعمػف إليػو فػي موطنػو األصػمي أو 
المختار كتابا مسجبل ، مرفقا بو صػورة أخػري مػف الورقػة ، يخبػره فيػو اف الصػورة سػممت إلػي 

 . جية اإلدارة

ويجب عمي الملضر أف يبيف  لؾ كمو في لينػو فػي أصػؿ اإلعػبلف وصػورتيو ويعتبػر اإلعػبلف 
 . منتجا ألثاره مف وقت تسميـ الصورة إلي مف سممت إليو قانونا

إ ا أوجب عمي الخصـ تعييف موطف مختار فمػـ يفعػؿ أو كػاف بيانػو ناقصػا أو غيػر  -31مادة 
 . األوراؽ التي يصح إعبلنو بيا في الموطف المختارصليح جاز إعبلنو في فمـ الكتاب بجميع 

وا  ا ألغ  الخصـ موطنو أو المختار ولـ يخبر خصمو ب لؾ صػح إعبلنػو فيػو ، وتسػمـ الصػورة 
 .عند االقتضاء إلي جية اإلدارة طبقا لممادة السابقة

 فيما عدا ما نص عميو في قوانيف خاصة تسمـ صورة اإلعبلف عمي الوجو األتي -31مادة 

مػػا يتعمػػؽ بالدولػػة يسػػمـ لمػػوزراء ومػػديري المصػػالح المختصػػة والملػػافظيف أو لمػػف يقػػـو  .1
مقاميـ فييا عدا صػلؼ الػدعاو  وصػلؼ الطعػوف واأللكػاـ فتسػمـ الصػورة إلػي ىيوػة قضػايا 

 . ( أو فروعيا باألقاليـ لسب االختصاص الملمي لكؿ منيا3الدولة)



ب عنيا قانونا أو لمف يقـو مقامػو فيمػا عػدا صػلؼ ما يتعمؽ باألشخاص العامة يسمـ لمناو .2
( أو فروعيػػا 1الػػدعاو  وصػػلؼ الطعػػوف واأللكػػاـ فتسػػمـ الصػػورة إلػػي ىيوػػة قضػػايا الدولػػة)

 . باألقاليـ لسب االختصاص الملم  لكؿ منيا

مػػا يتعمػػؽ بالشػػركات التجاريػػة يسػػمـ فػػي مركػػز إدارة الشػػركة أللػػد المتضػػامنيف أو لػػرويس  .3
أو لممدير أو لمف يقـو مقاميـ فإف لـ يكف لمشركة مركز تسمـ لوالػد مػف ىػؤالء  مجمس اإلدارة

 . لشخصو أو في موطنو

ما يتعمؽ بالشػركات المدنيػة والجمعيػات والمؤسسػات الخاصػة وسػاور األشػخاص االعتباريػة  .4
لػـ  يسمـ بمركز إدارتيا لمناوب عنيا بمقتض  عقد إنشاويا أو نظاميا أو لمػف يقػـو مقامػو فػإ ا

 . يكف ليا مركز سممت الصورة لمناوب عنيا لشخصو أو في موطنو

ما يتعمؽ بالشركات األجنبية التي ليا فرع أو كيؿ في جميورية مصر العربية يسمـ إلي ى ا  .5
 . الفرع أو الوكيؿ

ما يتعمؽ بأفراد القػوات المسػملة ومػف فػي لكميػـ يسػمـ بواسػطة النيابػة العامػة إلػي اإلدارة  .6
 . وية المختصة بالقوات المسملةالقضا

 . ما يتعمؽ بالمسجونيف يسمـ لمأمور السجف .7

 .ما يتعمؽ ببلارة السفف التجارية أو بالعامميف فييا يسمـ لمرباف .8

ما يتعمؽ باألشخاص ال يف ليـ موطف معموـ في الخارج يسػمـ لمنيابػة العامػة وعمػي النيابػة  .9
بالطرؽ الدبموماسية ، ويجوز أيضا في ى ه اللالة وبشروط إرساليا لوزارة الخارجية لتوصيميا 

المعاممػة بالمثػػؿ تسػػميـ الصػػورة مباشػرة لمقػػر البعثػػة الدبموماسػػية لمدولػة التػػي يقػػع بيػػا مػػوطف 
 .المراد إعبلنو كي تتول  توصيميا إلييا

ويجب عمي الملضر خبلؿ أربع وعشريف ساعة مف تسميـ الصورة لمنيابة العامة المختصػة أو 
يوجو إلي المعمف إليو في موطنو المبػيف بالورقػة وعمػي نفقػة الطالػب كتابػا موصػ  عميػو بعمػـ 

 . الوصوؿ يرفؽ بو صورة أخري ، ويخبره فو أف الصورة المعمنة سممت إلي النيابة العامة

ويعتبر اإلعبلف ألثاره مف وقت تسميـ الصورة لمنيابة العامة ما لـ يكف مما يبدأ منو ميعػاد فػي 
ؽ المعمف إليو ، فبل يبدأ ى ا الميعاد إال مف تاريخ تسميـ الصورة في موطف المعمف إليو في الل



الخػػارج ، أو توقيعػػو عمػػي إيصػػاؿ عمػػـ الوصػػوؿ ، أو امتناعػػو عػػف اسػػتبلـ الصػػورة أو التوقيػػع 
 . عمي أصميا باالستبلـ

 .(3أداويا)ويصدر وزير العدؿ قرار بقواعد تقدير نفقات اإلرساؿ بالبريد وكيفية 

إ ا كاف موطف المعمف إليو غير معمـو وجب أف تشتمؿ الورقة عمي أخر مػوطف معمػـو لػو  .10
 . في جميورية مصر العربية أو الخارج وتسمـ صورتيا لمنيابة

وفي جميع اللاالت إ ا لـ يجد الملضر مف يصح تسميـ الورقة عمػي أصػميا باالسػتبلـ أو عػف 
الصػػورة أثبػػت الملضػػر  لػػؾ فػػي لينػػو فػػي األصػػؿ والصػػورة وسػػمـ باالسػػتبلـ أو عػػف اسػػتبلـ 

 .(3الصورة لمنيابة العامة)

تلكـ الملكمػة بغرامػة ال تقػؿ عػف ماوػة جنيػو وال تجػاوز أربعماوػة جنيػو عمػي  -(1) 39مادة 
 . طالب اإلعبلف إ ا تعمد  كر موطف غير صليح لممعمف إليو بقصد عدـ وصوؿ اإلعبلف إليو

ف القػانوف لملضػور أو للصػوؿ اإلجػراء ميعػادا مقػدرام باأليػاـ أو الشػيور أو إ ا عي -35مادة 
بالسنيف فبل يلسب منو يـو اإلعبلف أو لدوث األمر المعتبر في نظر القانوف مجريام لمميعاد ، 
أما إ ا كاف الميعاد مما يجب انقضػاؤه قبػؿ اإلجػراء فػبل يجػوز لصػوؿ اإلجػراء إال بعػد انقضػاء 

 .الميعاد اليـو األخير مف

وينقضي الميعاد بانقضاء اليػـو األخيػر منػو إ ا كػاف ظرفػا يجػب أف يلصػؿ فيػو اإلجػراء ، وا  ا 
كػاف الميعػاد مقػػدرا بالسػاعات كػاف لسػػاب السػاعة التػي يبػػدأ منيػا والسػاعة التػػي ينقضػي بيػػا 

 .عمي الوجو المتقدـ

ينص القػانوف عمػي غيػر  وتلسب المواعيد المعينة بالشير أو بالنسبة بالتقويـ الشمسي ما لـ
 .  لؾ

إ ا كاف الميعاد معينا في القانوف لملضور أو لمباشرة إجراء فيو زيد عميو يـو لكؿ  -31مادة 
مسػػافة مقػػدارىا خمسػػوف كيمػػو متػػر بػػيف المكػػاف الػػ ي يجػػب االنتقػػاؿ منػػو والمكػػاف الػػ ي يجػػب 

الميعاد وال يجوز أف يجاوز  االنتقاؿ إليو وما يزيد مف الكسور عمي الثبلثيف كيمو متر يزداد لو
 .ميعاد المسافة أربعة أياـ

 . ويكوف ميعاد المسافة خمسة عشر يومام بالنسبة لمف يقع موطنو في مناطؽ اللدود



ميعاد المسافة لمف يكوف موطنو في الخارج ستوف يومام . ويجوز بأمر مػف قاضػي  -37مادة 
واصػػبلت وظػػروؼ االسػػتعجاؿ ويعمػػف ىػػ ا األمػػور الوقتيػػة إنقػػاص ىػػ ا الميعػػاد تبعػػا لسػػيولة الم

 .األمر مع الورقة

وال يعمؿ بي ا الميعاد في لؽ مف يعمف لشخصو في الجميورية أثناء وجػوده بمػا إنمػا لقاضػي 
األمور الوقتية أو لمملكمة عند نظر الدعو  أف تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارىا ممتػدة 

 . ي كاف يستلقو لو أعمف في موطنو في الخارجعمي إال يجاوز في اللاليف الميعاد ال

 .إ ا صادؼ أخر عطمة رسمية امتد إلي أوؿ يـو عمؿ بعدىا -39مادة 

يترتب البطبلف عمي عدـ مراعاة المواعيد واإلجػراءات المنصػوص عمييػا فػي المػواد  -38مادة 
1  ،7  ،8  ،33  ،33  ،31. 

الة عمػػي بطبلنػػو أو إ ا شػػابو عيػػب لػػـ يكػػوف اإلجػػراء بػػاطبل إ ا نػػص القػػانوف صػػر  -13مػػادة 
 .تتلقؽ بسببو الغاية مف اإلجراء

 .وال يلكـ بالبطبلف رغـ النص عميو إ ا ثبت تلقؽ الغاية مف اإلجراء

 . ال يجوز أف يتمسؾ بالبطبلف إال مف شرع البطبلف لمصملتو -13مادة 

عػدا اللػاالت التػي  وال يجوز التمسؾ بػالبطبلف مػف الخصػـ الػ ي تسػبب فيػو ، و لػؾ كمػو فيمػا
 . يتعمؽ فييا البطبلف بالنظاـ العاـ

يزوؿ البطبلف إ ا نػزؿ عنػو مػف شػرع لمصػملتو صػرالة أو ضػمنا و لػؾ فيمػا عػدا  -11مادة 
 .اللاالت التي يتعمؽ البطبلف فييا بالنظاـ العاـ

يجػػوز تصػػليح اإلجػػراء الباطػػؿ ولػػو بعػػد التمسػػؾ بػػالبطبلف عمػػي أف يػػتـ  لػػؾ فػػي  -11مػػادة 
ميعػػاد المقػػرر قانونػػا التخػػا  اإلجػػراء ، فػػإ ا لػػـ يكػػف لئلجػػراء ميعػػاد مقػػرر فػػي القػػانوف لػػددت ال

 . الملكمة ميعادا مناسبا لتصليلو وال يعتد باإلجراء إال مف تاريخ تصليلو

إ ا كاف اإلجراء باطبل وتوفرت فيو عناصر إجػراء أخػر فإنػو يكػوف صػليلا باعتبػاره  -19مادة 
 .عناصرهاإلجراء ال ي توفرت 

وا  ا كػاف اإلجػراء بػاطبل فػي شػػؽ منػو فػإف ىػ ا الشػؽ ولػػده ىػو الػ   يبطػؿ . وال يترتػب عمػػي 
 . بطبلف اإلجراء بطبلف اإلجراءات السابقة عميو أو اإلجراءات البللقة إ ا لـ تكف مبنية عميو



يجب أف يلضر مع القاضي في الجمسات وفي جميع إجراءات اإلثبػات كاتػب يلػرر  -15مادة 
ال كاف العمؿ باطبلالم  .لضر ويوقعو مع القاضي وا 

ال يجػػوز لمملضػػريف ، وال لمكتبػػة وال لغيػػرىـ مػػف أعػػواف القضػػاء أف يباشػػروا عمػػبل  -11مػػادة 
يدخؿ في لدود وظاوفيـ في الدعاو  الخاصة بيـ أو بأزواجيـ أو أقاربيـ أو أصيارىـ لمدرجة 

 .الرابعة و إال كاف ى ا العمؿ باطبل

ي األمور الوقتية في الملكمة االبتداوية ىو رويسػا أو مػف يقػـو مقامػو أو مػف قاض -17مادة 
 .يندب ل لؾ مف قضاويا في ملكمة المواد الجزوية ىو قاضييا

 الكتاب األوؿ

 التداعي أماـ الملاكـ

 

 الباب األوؿ

 9االختصاص +

 الفصؿ األوؿ

 االختصاص الدولي لمملاكـ

الدعاو  التي ترفػع عمػي المصػري ولػو لػـ يكػف لػو تختص ملاكـ الجميورية بنظر  -19مادة 
موطف أو ملؿ إقامة في الجميورية و لؾ فيما عدا الػدعاو  العاريػة المتعمقػة بعقػار واقػع فػي 

 . الخارج

تختص ملاكـ الجميورية بنظر الدعاو  التػي ترفػع عمػي األجنبػي الػ ي لػو مػوطف  -18مادة 
 دعاو  العقارية المتعمقة بعقار واقع في الخارجأو ملؿ إقامة في الجميورية و لؾ فيما عدا ال

. 

تختص ملاكـ الجميورية بنظر الدعاو  التػي ترفػع عمػي األجنبػي الػ ي لػو مػوطف  -13مادة 
 -: أو ملؿ إقامة في الجميورية و لؾ في األلواؿ اآلتية

 . إ ا كاف لو في الجميورية موطف مختار .1



الجميورية كانت بالتزاـ نشأ أو نف  أو كػاف واجبػا  إ ا كانت الدعو  متعمقة بماؿ موجود في .2
 . تنفي ه فييا كانت متعمقة بإفبلس أشير فييا

 . إ ا كانت الدعو  معارضة في عقد زواج وكاف العقد يراد إبرامو موثؽ مصري .3

إ ا كانت الدعو  متعمقة بطمب الزواج أو بالتطبيؽ أو باالنفصاؿ وكانت مرفوعة مػف زوجػة  .4
ية الجميوريػػة بػػالزواج متػػ  كػػاف ليػػا مػػوطف فػػي الجميوريػػة ، أو كانػػت الػػدعو  فقػػدت جنسػػ

مرفوعة مف زوجة ليا موطف فييا مت  كػاف الػزوج قػد ىجػر زوجتػو وجعػؿ موطنػو فػي الخػارج 
 . بعد قياـ سبب الفسخ أو التطميؽ أو االنفصاؿ أو كاف قد ابعد عف الجميورية

لمزوجػة متػ  كػاف ليمػا مػوطف فػي الجميوريػة أو إ ا كانػت الػدعو  متعمقػة بطمػب لػؤلـ أو  .5
 . لمصغير المقيـ فييا

إ ا كانت الدعو  بشأف نسب صغير ويقيـ فػي الجميوريػة أو يسػمب الواليػة عمػي نفسػو أو  .6
 . اللد منيا أو وقفيا أو استردادىا

اف إ ا كانت الدعو  متعمقة لمسألة مف مساوؿ األلواؿ الشخصية وكاف المدع  وطنيػا أو كػ .7
أجنبيا لو موطف في الجميورية ، و لؾ لـ يكف لممدعي عميو موطف معروؼ في الخارج أو إ ا 

 . كاف القانوف الوطني وأدب التطبيؽ في الدعو 

إ ا كانت الدعو  متعمقة مسألة مف مساوؿ الوالية عمي الماؿ متي كاف لمقاصر أو المطموب  .8
إقامػة فػي الجميوريػة أو إ ا بيػا أخػر مػوطف اللجز عميو أو مساعدتو قضاويام موطف أو ملؿ 

 . ملؿ إقامة لمغاوب

 .إ ا كاف أللد المدع  عمييـ موطف أو ملؿ إقامة في الجميورية .9

تخػػتص ملػػاكـ الجميوريػػة بمسػػاوؿ اإلرث وبالػػدعاو  المتعمقػػة بالتركػػة متػػ  كانػػت  -13مػػادة 
نػػت أمػػواؿ التركػػة كميػػا أو التركػػة قػػد افتتلػػت فػػي الجميوريػػة ، أو كػػاف المػػورث مصػػريام أو كا

 . بعضيا في الجميورية

تختص ملاكـ الجميورية بالفصؿ في الدعو  ولػو لػـ تكػف داخمػة فػي اختصاصػيا  -11مادة 
 . طبقا لممواد السابقة إ ا قبؿ الخصـ واليتيا صرالة أو ضمنام 



إ ا رفعػػت لملػػاكـ الجميوريػػة دعػػو  داخمػػة فػػي اختصاصػػيا تكػػوف ىػػ ه الملػػاكـ  -11مػػادة 
ختصػػة بالفصػػؿ فػػي المسػػاوؿ األوليػػة والطمبػػات العارضػػة عمػػي الػػدعو  األصػػمية كمػػا تخػػتص م

 .بالفصؿ في كؿ طمب يرتبط بي ه الدعو  ويقتضي لسف سير العدالة أف ينظر معيا

تخػػتص ملػػاكـ الجميوريػػة بػػاألمر بػػاإلجراءات الوقتيػػة والتلفظيػػة التػػي تنفػػ  فػػي  -19مػػادة 
 .بالدعو  األصميةالجميورية ولو كانت غير مختصة 

إ ا لـ يلضر المدع  عميو ولـ تكف ملػاكـ الجميوريػة بنظػر الػدعو  طبقػام لممػواد  -15مادة 
 . السابقة تلكـ الملكمة بعد اختصاصيا مف تمقاء نفسيا

 الفصؿ الثاني

 تقدير الدعاو 

لقا تقدر قيمة الدعو  باعتبارىا يوـ رفع الدعو  ويدخؿ في التقدير مػا يكػوف مسػت -11مادة 
يومو  مف الفواود والتعويضات وغيرىا مف المملقات المقدرة القيمة ، وك ا طمػب مػا يسػتجد مػف 

 .األجرة بعد رفع الدعو  إلي يـو اللكـ فييا

 . وفي جميع األلواؿ يعتد بقيمة البناء أو الغراس إ ا طمبت أزالتو

 . ويكوف التقدير عمي أساس أخر طمبات الخصـو

 -: دير قيمة الدعو  ما يأتييراعي في تق -17مادة 

الػدعاو  التػي يرجػع فػي تقػدير قيمتيػا إلػي قيمػة العقػار يكػوف تقػدير ىػ ه القيمػة باعتبػػار  .1
خمسماوة مثؿ مف قيمػة الضػريبة األصػمية المربوطػة عميػو إ ا كػاف العقػار مبنيػام فػإف كػاف مػف 

 .(3ية)األراضي يكوف التقدير باعتبار أربعماوة مثؿ مف قيمة الضريبة األصم

 . فإ ا كاف العقار غير مربوط عميو ضريبة قدرت الملكمة قيمتو

الدعاو  المتعمقة بممكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعمقة بالتنفي  عمي العقار تقدر  .2
 .قيمتيا بقيمة العقار

 .عميو اللؽأما الدعاو  المتعمقة بلؽ ارتفاؽ فتقدر قيمتيا باعتبار ربع قيمة العقار المقرر 



فإ ا كانت متعمقة بلػؽ انتفػاع أو بالرقبػة قػدرت باعتبػار نصػؼ قيمػة العقػار كانػت الػدعو   .3
بطمب تقدير قيمة لملكر أو بزيادتيا إلي قيمة معينػة قػدرت بالقيمػة السػنوية المطمػوب تقػديرىا 

 .أو بقيمة الزيادة في سنة مضروبام كؿ منيما في عشريف

 .تيا بقيمة اللؽ ال ي ترد عميو الليازةدعاو  الليازة تقدر قيم .4

إ ا كانػػت الػػدعو  خاصػػة بػػإيراد فتقػػدر عنػػد المنازعػػة فػػي سػػند ترتيبػػو عمػػي أسػػاس مرتػػب  .5
 . عشريف سنة إ ا كاف مؤبدام وعمي أساس مرتب عشر سنيف إف كاف لمدي اللياة

 . لعامةالدعاو  المتعمقة بالملاصيؿ تقدر قيمتيا عمي لسب أسعارىا في أسواقيا ا .6

إ ا كانت الدعو  بطمب صلة عقد أو إبطالو أو فسخو تقدر قيمتيا بقيمػة المتعاقػد عميػو ،  .7
 . وبالنسبة لعقود البدؿ تقدر الدعو  بأكبر البدليف قيمة

إ ا كانت الدعو  بطمب صلة عقد مستمر أو بإبطالو كػاف التقػدير باعتبػار مجمػوع المقابػؿ  .8
 . النقدي عف مدة العقد كميا

وا  ا كانت بطمب فسخ العقد كاف التقدير باعتبار المقابؿ النقدي عػف المػدة الػواردة فػي القػد قػد 
 .نف  في جزء منو كاف التقدير باعتبار المدة الباقية

وا  ا كانػػت الػػدعو  متعمقػػة بامتػػداد العقػػد كػػاف التقػػدير باعتبػػار المقابػػؿ النقػػدي لممػػدة التػػي قػػاـ 
 .النزاع عمي امتداد العقد إلييا

إ ا كانػػت الػدعو  بػػيف الػداوف اللػػاجز والمػػديف بشػأف صػػلة لجػػز منقػوؿ أو بطبلنػػو تقػػدر  .9
 .بقيمة الديف الملجوز مف أجمو

وا  ا كانت بيف داوف ومدينو بشأف رىف ليازة أو لؽ امتيػاز أو رىػف رسػمي أو لػؽ اختصػاص 
 .تقدر باعتبار قيمة الديف المضموف

لؤلمػواؿ الملجػوزة أو الملممػػة بػاللقوؽ المػ كورة كػاف فإ ا كانت مقامة مػف الغيػر باسػتلقاقو 
 . التقدير باعتبار قيمة ى ه األمواؿ

دعػػاو  صػػلة التوقيػػع ودعػػاو  التزويػػر األصػػمية تقػػدر قيمتيػػا بقيمػػة اللػػؽ المثبػػت فػػي  .10
 .الورقة المطموب اللكـ بصلة التوقيع عمييا أو بتزويرىا



اشػػوة عػػف سػػبب قػػانوني والػػد كػػاف التقػػدير إ ا تضػػمنت الػػدعو  طمبػػات متعػػددة ن -19مػػادة 
باعتبار قيمتيا جممو ، فإف كانت ناشوة عف أسباب قانونية مختمفة كاف التقػدير باعتبػار قيمػة 

 .كؿ منيا عمي لدة

أمػػا إ ا تضػػمنت الػػدعو  طمبػػات تعتبػػر مندمجػػة فػػي الطمػػب األصػػمي فتقػػدر قيمتيػػا بقيمػػة ىػػ ا 
 . الطمب ولده

مرفوعػػة مػػف والػػد أو أكثػػر عمػػي والػػد أو أكثػػر بمقتضػػ  سػػبب إ ا كانػػت الػػدعو   -18مػػادة 
 .قانوني والد كاف التقدير باعتبار قيمة المدعي بو دوف التفات إلي نصيب كؿ منيـ فيو

إ ا كاف المطموب جزءا مػف لػؽ قػدرت الػدعو  بقيمػة ىػ ا الجػزء إال إ ا كػاف اللػؽ  -93مادة 
 . منو فيكوف التقدير باعتبار قيمة اللؽ بأكممو كمو متنازعا فيو ولـ يكف الجزء المطموب باقيام 

إ ا كانػػت الػدعو  بطمػػب غيػػر قابػؿ لمتقػػدير بلسػػب القواعػد المتقدمػػة اعتبػػرت  -(3) 93مػادة 
 . قيمتيا زاودة عمي عشرة آالؼ جنيو

 الفصؿ الثالث

 االختصاص النوعي

المدنيػة والتجاريػة تختص ملكمة المواد الجزويػة بػاللكـ ابتػداويام فػي الػدعاو   -(3) 91مادة 
التػػي ال تجػػاوز قيمتيػػا عشػػرة آالؼ جنيػػو ويكػػوف لكميػػا انتياويػػا إ ا كانػػت قيمػػة الػػدعو  ال 

 . تجاوز ألفي جنيو

و لػػؾ مػػع عػػدـ اإلخػػبلؿ بمػػا لمملكمػػة االبتداويػػة مػػف اختصػػاص شػػامؿ فػػي اإلفػػبلس والصػػمح 
 . والواقي وغير  لؾ مما ينص عمي القانوف

المػواد الجزويػة كػ لؾ بػاللكـ ابتػداويا ميمػا تكػف قيمػة الػدعو   ( ػ تخػتص ملكمػة1) 91مادة 
 -:وانتياويا إ ا لـ تجاوز قيمتيا ألفي جنيو فيما يمي

 .الدعاو  المتعمقة باالنتفاع بالمياه وتطيير الترع والمساق  والمصارؼ .1

لضػارة إ ا دعاو  تعييف اللدود وتقدير المسافات فيما يتعمؽ بالمباني واألراضي والمنشػتت ا .2
 .لـ تكف الممكية أو اللؽ ملؿ نزاع



 . دعاو  قسمة الماؿ الشاوع .3

 .(3الدعاو  المتعمقة بالمطالبة باالجور والمرتبات وتلديدىا) .4

ال سػقط  -99مادة  ال يجوز أف يجمع المدعي في دعو  الليازة بينيا وبيف المطالبة بػاللؽ وا 
 . ادعاؤه بالليازة

المػدعي عميػو دعػو  الليػازة باالسػتناد إلػي اللػؽ ، وال تقبػؿ دعػواه بػاللؽ وال يجوز أف يػدفع 
قبؿ الفصؿ في دعو  الليازة وتنفي  اللكػـ الػ   يصػدر فييػا إال إ ا تخمػي بالفعػؿ عػف الليػازة 

 . لخصمو

 .وك لؾ ال يجوز اللكـ في دعاو  الليازة عمي أساس ثبوت اللؽ أو نفيو

منازعػة مػف منازعػات  –متي عرضػت عمييػا  –بة العامة يجب عمي النيا -(3مكرر ) 99مادة 
الليازة مدنية كانت ، أو جناوية أف تصدر فييا قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيػ  فػورا بعػد سػماع 
جػػراء التلقيقػػات البلزمػػة ، ويصػػدر القػػرار المشػػار إليػػو مػػف عضػػو نيابػػة  أقػػواؿ أطػػراؼ النػػزاع وا 

 . بدرجة رويس نيابة عمي األقؿ

 . نيابة العامة إعبلف ى ا القرار ل و  الشأف خبلؿ ثبلثة أياـ مف تاريخ صدورهوعمي ال

وفي جميع األلواؿ يكوف التظمـ مف ىػ ا القػرار لكػؿ  ي شػأف أمػاـ القاضػي المخػتص بػاألمور 
المستعجمة ، بدعو  ترفػع بػاإلجراءات المعتػادة فػي ميعػاد خمسػة عشػرة يومػا مػف يػـو إعبلنػو 

ضي في التظمـ بلكـ وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديمو أو بإلغاوو ، ولو بنػاء بالقرار ، ويلكـ القا
 .عمي طمب المتظمـ أف يوقؼ تنفي  القرار المتظمـ منو إلي أف يفصؿ في التظمـ

يندب في مقر الملكمة االبتداوية قاضي مف قضاتيا ليلكـ بصفة مؤقتة ومع عػدـ  -95مادة 
 .ة التي يخش  عمييا مف فوات الوقتالمساس باللؽ في المساوؿ المستعجم

أما في خارج داورة المدينة التي بيػا مقػر الملكمػة االبتداويػة فيكػوف ىػ ا االختصػاص لملكمػة 
 .المواد الجزوية

عم  أف ى ا ال يمنع مف اختصاص ملكمة الموضوع أيضا بي ه المساوؿ إ ا رفعت ليا بطريػؽ 
 .التبعية



الجزوية بػاللكـ فػي الطمػب العػارض أو الطمػب األصػمي إ ا ال تختص ملكمة المواد  -91مادة 
 .كاف بلسب قيمتو أو نوعو ال يدخؿ في اختصاصيا

وا  ا عرض عمييا طمب مف ى ا القبيؿ جاز ليا أف تلكـ في الطمب األصمي ولده إ ا لػـ يترتػب 
ال وجػػب عمييػػا أف تلكػػـ مػػف تمقػػاء نفسػػيا بإلالػػة الػػدعو   عمػػي  لػػؾ ضػػرر بسػػير العدالػػة وا 

ألصػػمية والطمػػب العػػارض أو المػػرتبط بلالتيػػا إلػػي الملكمػػة االبتداويػػة المختصػػة ويكػػوف لكػػـ ا
 .اإللالة غير قابؿ لمطعف

تختص الملكمة االبتداويػة فػي جميػع الػدعاو  المدنيػة والتجاريػة التػي ليسػت  -(3) 97مادة 
و  ال تجػاوز مف اختصاص ملكمة المواد الجزوية ويكوف لكميػا انتياويػا إ ا كانػت قيمػة الػدع

 . عشرة آالؼ جنيو

وتختص ك لؾ باللكـ في قضايا االستوناؼ ال ي يرفػع إلييػا عػف األلكػاـ الصػادرة ابتػداويا مػف 
 . ملكمة المواد الجزوية أو مف قاضي األمور المستعجمة

كمػػا تخػػتص بػػاللكـ فػػي الطمبػػات الوقتيػػة أو المسػػتعجمة وسػػاور الطمبػػات العارضػػة وكػػ لؾ فػػي 
 . بطة بالطمب األصمي ميما تكف قيمتيا أو نوعياالطمبات المرت

تخػػتص ملكمػػة االسػػتوناؼ بػػاللكـ فػػي قضػػايا االسػػتوناؼ الػػ ي يرفػػع إلييػػا عػػف  -99مػػادة 
 .األلكاـ الصادرة ابتداويا مف الملاكـ االبتداوية

 الفصؿ الرابع

 االختصاص الملم 

دعي عميػو مػا لػـ يػنص يكوف االختصاص لمملكمة التي يقع في داورتيا موطف الم -98مادة 
 . القانوف عمي خبلؼ  لؾ

فػػإف لػػـ يكػػف لممػػدعي عميػػو مػػوطف فػػي الجميوريػػة يكػػوف االختصػػاص لمملكمػػة التػػي يقػػع فػػي 
 . داورتيا ملؿ إقامتو

 . وا  ا تعدد المدعي عمييـ كاف االختصاص لمملكمة التي يقع في داورتيا موطف ألدىـ

و  الليازة يكوف االختصاص لمملكمة التػي يقػع في الدعاو  العينية العقارية ودعا -53مادة 
 . في داورتيا العقار أو ألد أجزاوو إ ا كاف واقعا في دواور ملاكـ متعددة



وفي الدعاو  الشخصية العقارية يكػوف االختصػاص لمملكمػة التػي يقػع فػي داورتيػا العقػار أو 
 . موطف المدعي عميو

لكومي أو ولدات اإلدارة الملمية أو الييوات في الدعاو  الجزوية التي ترفع عمي ال -53مادة 
العامة أو المؤسسات العامة يكوف االختصاص لمملكمة التي يقع في داورتيا مقػر الملافظػة ، 

 .مراعاة القواعد المتقدمة

في الدعاو  المتعمقة بالشركات او الجمعيات القاومػة أو التػي فػي دور التصػفية أو  -51مادة 
الختصاص لمملكمة التي يقع في داورتيا مركز إدارتيا سواء أكانت المؤسسات الخاصة يكوف ا

الدعو  عمي الشػركة أو الجمعيػة أو المؤسسػة أو مػف الشػركة او الجمعيػة أو المؤسسػة عمػي 
 .ألد الشركاء أو األعضاء أو مف شريؾ أو عضو عمي أخر

عيػة أو المؤسسػة ويجوز رفع الدعو  إلي الملكمة التػي يقػع فػي داورتيػا فػرع الشػركة أو الجم
 . و لؾ في المساوؿ المتصمة بي ا الفرع

الدعاو  المتعمقػة بالتركػات التػي ترفػع قبػؿ قسػمة التركػة مػف الػداوف أو مػف بعػض  -51مادة 
 . الورثة عمي بعض تكوف مف اختصاص الملكمة التي يقع في داورتيا أخر موطف لممتوف 

 .ة التي قضت بوفي مساوؿ اإلفبلس يكوف االختصاص لمملكم -59مادة 

في المواد التجارية يكوف االختصػاص لملكمػة المػدع  عميػو أو لمملكمػة التػي تػـ  -55مادة 
 . االتفاؽ ونف  كمو أو بعضو في داورتيا أو لمملكمة التي يجب تنفي  االتفاؽ في داورتيا

العمػػػاؿ فػػػي المنازعػػػات المتعمقػػػة بالتوريػػػدات والمقػػػاوالت وأجػػػرة المسػػػاكف وأجػػػور  -51مػػػادة 
والصناع واإلجراء يكوف االختصاص لملكمة موطف المدعي عميو أو لمملكمة التي تـ االتفػاؽ 

 .أو نف  في داورتيا مت  كاف فييا موطف المدعي

فػي الػدعاو  المتعمقػة بالنفقػات يكػوف االختصػاص لمملكمػة التػي يقػع فػي داورتيػا  -57مادة 
 .موطف المدعي عميو أو موطف المدع 

ي المنازعات المتعمقة بطمػب قيمػة التػأميف يكػوف االختصػاص لمملكمػة التػي يقػع ف -59مادة 
 .في داورتيا موطف المستفيد أو مكاف الماؿ المؤمف عميو



في الدعاو  المتضمنة طمب إجراء وقتي يكوف االختصاص لمملكمة التػي يقػع فػي  -58مادة 
 . في داورتيا داورتيا موطف المدعي عميو أو الملكمة المطموب لصوؿ اإلجراء

وفي المنازعات المستعجمة المتعمقة بتنفي  األلكاـ والسػندات يكػوف االختصػاص لمملكمػة التػي 
 . يجري في داورتيا التنفي 

تختص الملكمة التي تنظر الدعو  األصمية بالفصؿ فػي الطمبػات العارضػة . عمػي  -13مادة 
اص الملكمػة إ ا أثبػت اف أنو يجػوز لممػدعي عميػو فػي طمػب الضػماف اف يتمسػؾ بعػدـ اختصػ

 . الدعو  األصمية لـ تقـ إال بقصد جمبو أماـ ملكمة غير ملكمتو

إ ا لـ يكف لممدعي عميػو مػوطف وال ملػؿ إقامػة فػي الجميوريػة ولػـ يتيسػر تعيػيف  -13مادة 
الملكمػػة المختصػػة عمػػي موجػػب األلكػػاـ المتقدمػػة يكػػوف االختصػػاص لمملكمػػة التػػي يقػػع فػػي 

عي أو ملؿ إقامتو فإف لـ يكػف لػو مػوطف وال ملػؿ إقامػة كػاف االختصػاص داورتيا موطف المد
 . لملكمة القاىرة

إ ا اتفػػػؽ عمػػػي اختصػػػاص ملكمػػػة معينػػػو يكػػػوف االختصػػػاص ليػػػ ه الملكمػػػة أو  -11مػػػادة 
 . لمملكمة التي يقع في داورتيا موطف المدعي عميو

ص لملكمػة عمػي خػبلؼ عمي أنو في اللاالت التػي يػنص فييػا القػانوف عمػي تخويػؿ االختصػا
 .( ال يجوز االتفاؽ مقدما عمي ما يخالؼ ى ا االختصاص98المادة )

 

 5الباب الثاني +

 رفع الدعو  وقيدىا

ترفػػع الػػدعو  إلػػي الملكمػػة بنػػاء عمػػي طمػػب المػػدعي بصػػليفة تػػودع قمػػـ كتػػاب  -11مػػادة 
 .الملكمة ما لـ ينص القانوف عمي غير  لؾ

 -: عمي البيانات اآلتيةويجب أف تشتمؿ صليفة الدعو  

اسـ المدعي ولقبو ومينتػو أو وظيفتػو وموطنػو واسػـ مػف يمثمػو ولقبػو ومينتػو أو وظيفتػو  .1
 .وصفتو وموطنو



اسػػـ المػػدعي عميػػو ولقبػػو ومينتػػو أو وظيفتػػو وموطنػػو فػػإف لػػـ يكػػف موطنػػو معمومػػا فػػأخر  .2
 .موطف كاف لو

 .تاريخ تقديـ الصليفة .3

 .ميا الدعو الملكمة المرفوعة أما .4

 .بياف موطف مختار لممدعي في البمدة التي بيا مقر الملكمة اف لـ يكف لو موطف فييا .5

 .وقاوع الدعو  وطمبات المدعي وأسانيدىا .6

يكوف لضور الخصػـو فػي الػدعاو  الجزويػة التػي ترفػع ابتػداء فػي اليػـو والسػاعة  -19مادة 
يتػولي التوفيػؽ بػيف الخصػـو و لػؾ فيمػا  الملدديف بصليفة افتتاح الدعو  أماـ مجمػس صػمح

عػػدا الػػدعاو  التػػي ال يجػػوز فييػػا الصػػمح والػػدعاو  المسػػتعجمة ومنازعػػات التنفيػػ  والطمبػػات 
 .الخاصة بأوامر األداء

ويشكؿ مجمس الصمح المشار عميو برياسة ألد وكػبلء الناوػب العػاـ ، ويعقػد جمسػاتو فػي مقػر 
نػزاع ، وعميػو أف ينتيػي مػف ميمتػو فػي مػد  ثبلثػيف ملكمة المواد الجزوية المختصػة بنظػر ال

يوما أخري ، فإ ا تـ الصمح فػي ىػ ا األجػؿ ، أعػد بػ لؾ ملضػرا تكػوف لػو قػوة السػندات واجبػة 
التنفي  ، وا  ا لـ يتـ الصمح في األجؿ المػ كورة ألػاؿ الػدعو  إلػي الملكمػة لنظرىػا فػي جمسػة 

 . يلددىا

اءات التػػي تتبػػع أمامػػو قػػرار مػػف روػػيس الجميوريػػة ويصػػدر بتنظػػيـ ىػػ ا المجمػػس وبيػػاف اإلجػػر 
 .ويلدد وزير العدؿ بقرار منو الملاكـ الجزوية التي تشكؿ مجالس الصمح بداورتيا

وا  ا عرضت الدعاو  المشار إلييا في الفقرة األولي عمػي ملكمػة شػكؿ مجمػس صػمح بػداورتيا 
 .قبؿ عرضيا عمي ى ا المجمس وجب عمي الملكمة ألالتيا إليو

 -: يقيد قمـ كتاب الملكمة صليفة الدعو  إ ا كانت مصلوبة بما يمي -(3) 15دة ما

 .ما يدؿ عمي سداد الرسـو المقررة قانونا أو إعفاء المدعي منيا .1

 . صورة مف الصليفة بقدر عدد المدعي عمييـ فضبل عف صورتيف لقمـ الكتاب .2



مسػوولية المػدعي ، ومػا يػركف إليػو أصوؿ المستندات المؤيدة لمدعو  أو صورة منيا تلػت  .3
 . مف أدلة إلثبات دعواه

م كرة شارلة لمدعو  أو إقرار باشتماؿ صليفة الدعو  عمي شرح كامػؿ ليػا ، وصػور مػف  .4
 .الم كرة أو اإلقرار بقدر عدد المدعي عمييـ

عدـ قيػد وعمي قمـ الكتاب إثبات تاريخ طمب القيد في جميع األلواؿ . وا  ا كاف رأي قمـ الكتاب 
قاـ بعرض األمر  –لعدـ استيفاء المستندات واألوراؽ المبينة بالفقرة األولي  –صليفة الدعو  

عمي قاضي األمور الوقتية ليفصؿ فيو فورا ، إما بتكميؼ قمـ الكتاب بقيد الدعو  ، أو بتكميؼ 
يػدت صػليفة طالب قيدىا باستيفاء ما نقص ، و لؾ بعد سماع أقوالو ورأي قمـ الكتاب . فػإ ا ق

 . اعتبرت مقيدة مف تاريخ تقديـ طمب القيد –الدعو  تنفي ا ألمر القاضي 

ويرسؿ قمـ الكتاب إلي المدعي عميو خبلؿ ثبلثة أياـ كتابا موص  عميو بعمػـ الوصػوؿ ، مرفقػا 
بو صورة مف صليفة الدعو  ومف الم كرة أو اإلقرار ، يخطره فيو بقيد الػدعو  واسػـ المػدعي 

لجمسة الملددة لنظرىا ، ويعدوه لئلطبلع عمي ممؼ الدعو  وتقديـ مستنداتو وم كرة وطمباتو وا
 .بدفاعو

وعمي المدعي عميو ، في جميع الدعاو  عدا المستعجمة والتػي انقػص ميعػاد اللضػور فييػا ، 
أف يودع قمـ الكتػاب مػ كرة بدفاعػو يرفػؽ بيػا مسػتنداتو ، أو صػورا منيػا تلػت مسػووليتو قبػؿ 

 .لددة لنظر الدعو  بثبلثة أياـ عمي األقؿالجمسة الم

 .وال تقبؿ دعو  صلة التعاقد عمي لؽ مف اللقوؽ العينية العقارية إال إ ا أشيرت صليفتيا

ميعػػاد اللضػػور خمسػػة عشػػر يومػػا أمػػاـ الملكمػػة االبتداويػػة وملكمػػة االسػػتوناؼ  -11مػػادة 
لضرورة نقض ى يف الميعػاديف إلػي وثمانية أياـ أماـ ملاكـ المواد الجزوية ، ويجوز في لالة ا

لي أربع وعشريف ساعة عمي التوالي  .ثبلثة أياـ وا 

وميعاد اللضػور فػي الػدعاو  المسػتعجمة أربػع وعشػروف سػاعة ، ويجػوز فػي لالػة الضػرورة 
نقض ى ا الميعاد وجعمو مف ساعة إلي ساعة بشػرط أف يلصػؿ اإلعػبلف لمخصػـ نفسػو إال إ ا 

 . بلريةكانت الدعو  مف الدعاو  ال

ويكػوف نقػػص المواعيػػد فػػي األلػواؿ المتقدمػػة بػػإ ف مػػف قاضػي األمػػور الوقتيػػة وتعمػػف صػػورتو 
 .لمخصـ مع صليفة الدعو 



يقيد قمـ الكتاب الدعو  في يػـو تقػديـ الصػليفة فػي السػجؿ الخػاص بػ لؾ بعػد أف  -17مادة 
الصػػليفة  يثبػػت فػػي لضػػور المػػدعي أو مػػف يمثمػػو تػػاريخ الجمسػػة الملػػددة لنظرىػػا فػػي أصػػؿ

 .وصورىا

وعمػػي قمػػـ الكتػػاب فػػي اليػػـو التػػالي عمػػي األكثػػر أف يسػػمـ أصػػؿ الصػػليفة وصػػورىا إلػػي قمػػـ 
 .الملضريف إلعبلنيا ورد األصؿ إليو

شػكاالت التنفيػ  ، أف يسػمـ لممػدعي  متػ  طمػب  –ومػع  لؾ يجوز في غير دعاو  االسػترداد وا 
ـ الملضػريف إلعبلنيػا ورد األصػؿ إلػي أصؿ الصليفة وصػورىا ليتػول  تقػديميا إلػي قمػ – لؾ 

 .(3المدعي ليقـو بإعادتو إلي قمـ الكتاب)

عمػػي قمػػـ الملضػػريف أف يقػػـو بػػإعبلف صػػليفة الػػدعو  خػػبلؿ ثبلثػػيف يومػػا عمػػي  -19مػػادة 
األكثر مف تاريخ تسميميا إليو إ ا كاف قد لدد لنظر الدعو  جمسة تقػع فػي أثنػاء ىػ ا الميعػاد 

 . عػبلف قبؿ الجمسة ، و لؾ كمو مع مراعاة ميعاد اللضورفعندو  يجب أف يتـ اإل

وتلكػػػـ الملكمػػػة المرفوعػػػة إلييػػػا الػػػدعو  عمػػػي مػػػف تسػػػبب مػػػف العػػػامميف بقمػػػـ الكتػػػاب أو 
الملضريف بإىمالو في تأخير اإلعبلف بغرامة ال تقؿ عف عشريف جنييا وال تجاوز ماوتي جنيو 

 .(3وال يكوف اللكـ بيا قاببل ألي طعف)

بر الخصومة منعقدة في الدعو  إال بإعبلف صػليفتيا إلػي المػدعي عميػو مػا لػـ يلضػر وال تعت
 .(1بالجمسة)

ال يترتب عمي عدـ مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة بطبلف إعبلف صػليفة  -18مادة 
الدعو  . ك لؾ ال يترتب الػبطبلف عمػي عػدـ مراعػاة مواعيػد اللضػور و لػؾ بغيػر إخػبلؿ بلػؽ 

 .إيو في التأجيؿ الستكماؿ الميعاد المعمف

يجوز بناء عمي طمب المدع  عميو ، اعتبػار الػدعو  كػأف لػـ تكػف إ ا لػـ يػتـ  -(1) 73مادة 
تكميؼ المدعي عميو باللضور في خبلؿ ثبلثة أشير مف تاريخ تقديـ الصليفة إلي قمـ الكتاب 

 .، وكاف  لؾ راجعا إلي فعؿ المدع 

لخصومة أو تصالح مع خصمو في الجمسة األولي لنظر وقبؿ بدء إ ا ترؾ المدع  ا -73مادة 
المرافعة فبل يستلؽ عمي الدعو  إال ربع الرسػـ المسػدد وا  ا انتيػي النػزاع صػملام أمػاـ مجمػس 

 . ( يرد الرسـ المسدد19الصمح المشار إليو في المادة )



 

 1الباب الثالث +

 لضور الخصـو وغيابيـ

 الفصؿ األوؿ

 بالخصومة اللضور والتوكيؿ

فػػي اليػػـو المعػػيف لنظػػر الػػدعو  يلضػػر الخصػػـو بأنفسػػيـ أو يلضػػر عػػنيـ مػػف  -71مػػادة 
يوكمونو مف الملاميف ولمملكمة أف تقبؿ في النيابة عنيـ مف يوكمونو مف أزواجيـ أو أقاربيـ 

 .أو أصيارىـ إلي الدرجة الثالثة

وكالتػو عنػو وفقػا أللكػاـ يجب عمي الوكيؿ أف يقرر لضوره عػف موكمػو وأف يثبػت  -71مادة 
قانوف الملاماة ولمملكمة عند الضرورة أف ترخص لموكيؿ فػي إثبػات وكالتػو فػي ميعػاد تلػدده 

 . عمي أف يتـ  لؾ في جمسة المرافعة عمي األكثر

بمجػػرد صػػدور التوكيػػؿ مػػف ألػػد الخصػػـو يكػػوف مػػوطف وكيمػػو معتبػػرا فػػي إعػػبلف  -79مػػادة 
 .رجة التقاضي الموكؿ ىو فييااألوراؽ البلزمة لسير الدعو  في د

 .وعمي الخصـ ال   ال يكوف لو وكيؿ بالبمد ال ي مقر الملكمة أف يتخ  لو موطنا فيو

التوكيػؿ بالخصػومة يخػوؿ الوكيػؿ سػمطة القيػاـ باألعمػاؿ واإلجػراءات البلزمػة لرفػع  -75مػادة 
يصػػدر اللكػػـ فػػي الػػدعو  ومتابعتيػػا أو الػػدفاع فييػػا ، واتخػػا  اإلجػػراءات التلفظيػػة إلػػي أف 

عبلف ىػ ا اللكػـ وقػبض الرسػـو والمصػاريؼ .  موضوعيا في درجة التقاضي التي وكؿ فييا وا 
 .و لؾ بغير إخبلؿ بما أوجب فيو القانوف تفويضا خاص

 . وكؿ قيد يرد في سند التوكيؿ عمي خبلؼ ما تقدـ ال يلتج بو عمي الخصـ األخر

باللؽ المػدعي بػو وال التنػازؿ عنػو وال الصػمح ال يصح بغير تفويض خاص اإلقرار  -71مادة 
وال التلكيـ فيو وال قبوؿ اليميف وال توجيييا وال ردىا وال ترؾ الخصومة وال التنػازؿ عػف اللكػـ 
أو عف طريؽ مف طرؽ الطعف فيو وال رفع اللجز وال ترؾ التأمينات مع بقاء الديف وال اإلدعاء 

ي وال قبولػػو وال أي تصػػرؼ أخػػر يوجػػب القػػانوف فيػػو بػػالتزوير وال رد الخبيػػر وال العػػرض الفعمػػ
 .تفويضا خاصا



إ ا تعدد الوكبلء جاز أللدىـ االنفراد بالعمؿ في القضية ما لـ يكف ممنوعا مف  لؾ  -77مادة 
 .بنص في التوكيؿ

يجوز لموكيؿ أف ينيب غيػره مػف الملػاميف إف لػـ يكػف ممنوعػا مػف اإلنابػة صػرالة  -79مادة 
 .في التوكيؿ

كؿ ما يقرره الوكيؿ بلضور موكمو يكوف بمثابة ما يقرره الموكؿ نفسػو إال إ ا نفػاه  -78ة ماد
 .أثناء نظر القضية في الجمسة

ال يلػػوؿ اعتػػزاؿ الوكيػػؿ أو عزلػػو دوف سػػير اإلجػػراءات فػػي مواجيتػػو إال إ ا أعمػػف  -93مػػادة 
 .الخصـ بتعييف بدلو أو بعـز الموكؿ عمي مباشرة الدعو  بنفسو

 . وز لموكيؿ أف يعتزؿ الوكالة في وقت غير الوؽوال يج

ال يجػػوز أللػػد القضػػاة وال لمناوػػب العػػاـ وال أللػد مػػف وكبلوػػو وال ألػػد مػػف العػػامميف  -93مػادة 
بالملػػاكـ أف يكػػوف وكػػيبل عػػف الخصػػـو فػػي اللضػػور أو المرافعػػة سػػواء أكػػاف بالمشػػافية أـ 

ال كػاف بالكتابة أـ باإلفتاء ولو كانت الدعو  مقامة أماـ  ملكمة غير الملكمة التابع ىو ليا وا 
 . العمؿ باطبل

 . ولكف يجوز ليـ  لؾ عـ يمثمونيـ قانونا وعف زوجاتيـ وأصوليـ وفروعيـ إلي الدرجة الثانية

 الفصؿ الثاني

 الغيػػاب

إ ا لـ يلضر المدع  وال المدع  عميو لكمت الملكمػة فػي الػدعو  إ ا كانػت  -(3) 91مادة 
ييا وغبل قررت شطبيا فإ ا انقضي ستوف يوما ولـ يطػمب ألػد الخصػـو السػير صاللة لملكـ ف

 . فييا ، أو لـ يلضر الطرفاف بعد السير فييا اعتبرت كاف لـ تكف

وتلكػػـ الملكمػػة فػػي الػػدعو  إ ا غػػاب المػػدع  أو المػػدعوف أو بعضػػيـ فػػي الجمسػػة األولػػي 
 . ولضر المدع  عميو

أيػة جمسػة أو أودع مػ كرة بدفاعػو اعتبػرت الخصػومة إ ا لضػر المػدع  عميػو فػي  -91مادة 
 . لضورية في لقو ولو تخمؼ بعد  لؾ



وال يجوز لممدع  أف يبدي في الجمسة التي تخمؼ فييػا خصػمو طمبػات جديػدة أو أف يعػدؿ أو 
يزيػػد أو يػػنقص فػػي الطمبػػات األولػػي كمػػا ال يجػػوز لممػػدع  عميػػو أف يطمػػب فػػي غيبػػة المػػدعي 

 .اللكـ عميو بطمب ما

إ ا تخمؼ المدع  عميو ولده في الجمسة األولي وكانت صليفة الدعو  قد أعمنػت  -99مادة 
لشخصػػو لكمػػت الملكمػػة فػػي الػػدعو  فػػإ ا لػػـ يكػػف قػػد أعمػػف لشخصػػو لكمػػت الملكمػػة فػػي 
الدعو  فإ ا لـ تكف قد أعمف لشخصو كاف عمي الملكمة فػي غيػر الػدعاو  المسػتعجمة تأجيػؿ 

يعمف المػدع  بيػا الخصػـ الغاوػب ويعتبػر اللكػـ فػي الػدعو  فػي  نظر القضية إلي جمسة تالية
 . اللالتيف لكما لضوريام 

فػػإ ا تعػػدد المػػدع  عمػػييـ وكػػاف الػػبعض قػػد أعمػػف لشخصػػو والػػبعض األخػػر لػػـ يعمػػف لشخصػػو 
وتغيبوا جميعا أو تغيب مف لـ يعمف لشخصو وجب عمي الملكمة في غير الدعاو  المسػتعجمة 

جمسػة تاليػة يعمػف المػدعي بيػا مػف لػـ يعمػف لشخصػو مػف الغػاوبيف ، تأجيؿ نظر الػدعو  إلػي 
 .ويعتبر اللكـ في الدعو  لكمام لضوريا في لؽ المدع  عمييـ جميعام 

وفي تطبيؽ ألكػاـ ىػ ه المػادة ، يعتبػر إعػبلف الشػخص االعتبػاري العػاـ أو الخػاص فػي مركػز 
 .(3شخصو)إدارتو أو في ىيوة قضايا الدولة ، بلسب األلواؿ إعبلنام ل

إ ا تبينت الملكمػة عنػد غيػاب المػدع  عميػو بطػبلف إعبلنػو بالصػليفة وجػب  -(1) 95مادة 
 . عمييا تأجيؿ القضية إلي جمسة تالية يعمف ليا إعبلنام صليلا بواسطة خصمو

فإ ا كاف البطبلف راجعػام إلػي فعػؿ المػدع  وجػب تغريمػو بغرامػة ال تقػؿ عػف خمسػيف جنييػا وال 
 . نيوتجاوز خمسماوة ج

إ ا لضر الخصـ الغاوب قبؿ انتياء الجمسة أعتبر كؿ لكـ صدر عميو فييا كأف لـ  -91مادة 
 . يكف

 

 7الباب الرابع +

 تدخؿ النيابة العامة



لمنيابة العامة رفع الدعو  فػي اللػاالت التػي يػنص عمييػا القػانوف ويكػوف ليػا فػي  -97مادة 
 .ى ه اللاالت ما لمخصـو مف لقوؽ

فيمػػا عػػدا الػػدعاو  المسػػتعجمة يجػػب عمػػي النيابػػة العامػػة أف تتػػدخؿ فػػي اللػػاالت  -99مػػادة 
ال كاف اللكـ باطبل  . اآلتية وا 

 . الدعاو  التي يجوز ليا أف ترفعيا بنفسيا .1

 . الطعوف والطمبات أماـ ملكمة النقض وملكمة تنازع االختصاص .2

 . كؿ لالة أخر  ينص القانوف عمي وجوب تدخميا فييا .3

 -: فيما عدا الدعاو  المتعجمة يجوز لمنيابة العامة أف تتدخؿ في اللاالت اآلتية -98مادة 

 .الدعاو  الخاصة بعديمي األىمية وناقصييا والغاوبيف والمفقوديف .1

 .الدعاو  المتعمقة باألوقاؼ الخيرية واليبات والوصايا المرصده لمبر .2

 . ءعدـ االختصاص النتفاء والية جية القضا .3

 . دعاو  رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتيـ .4

 . الصمح الواقي مف اإلفبلس .5

 . الدعاو  الت  تر  النيابة العامة التدخؿ فييا لتعمقيا بالنظاـ العاـ أو اآلداب .6

 . كؿ لالة أخر  ينص القانوف عمي جواز تدخميا فييا .7

لػدعو  أف تػأمر بإرسػاؿ ممػؼ القضػية يجػوز لمملكمػة فػي أي لالػة تكػوف عمييػا ا -83مادة 
غمي النيابة العامة إ ا عرضت فييا مسألة تتعمؽ بالنظاـ العاـ أو اآلداب ويكػوف تػدخؿ النيابػة 

 .العامة في ى ه اللالة وجوبيا

تعتبر النيابة ممثمة في الدعو  مت  قدمت م كرة برأييا فييا وال يتعيف لضورىا إال  -83مادة 
 . لؾإ ا نص القانوف عمي  

 . وفي جميع األلواؿ ال يتعيف لضور النيابة عند النطؽ باللكـ



في جميع األلواؿ التي ينص فييا القانوف عمػي تػدخؿ النيابػة العامػة ، يجػب عمػي  -81مادة 
 .قمـ كتاب الملكمة أخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعو 

يكػوف إخطارىػا بنػاء عمػي أمػر فإ ا عرضت أثناء نظر الدعو  مسألة مما تتدخؿ فييػا النيابػة ف
 .مف الملكمة

تمنح النيابة بناء عمي طمبيا ميعاد سػبعة أيػاـ عمػي األقػؿ لتقػديـ مػ كرة بأقواليػا .  -81مادة 
ويبدأ ى ا الميعاد مف اليـو ال   يرسؿ ليا فيو ممػؼ القضػية مشػتمبل عمػي مسػتندات الخصػـو 

 . وم كراتيـ

 .ة كانت عمييا الدعو  قبؿ إقفاؿ باب المرافعة فييايكوف تدخؿ النيابة في أية لال -89مادة 

في جميع الدعاو  التي تكوف فييا النيابة طرفا منضما ال يجوز لمخصـو بعد تقديـ  -85مادة 
نمػػا يجػػوز ليػػـ أف يقػػدموا  أقػػواليـ وطمبػػاتيـ أف يطمبػػوا الكػػبلـ وال أف يقػػدموا مػػ كرات جديػػدة وا 

 . لتي  كرتيا النيابةلمملكمة بيانا كتابيا لتصليح الوقاوع ا

ومػػع  لػػؾ يجػػوز لمملكمػػة فػػي األلػػواؿ االسػػتثناوية التػػي تػػري فييػػا قبػػوؿ مسػػتندات جديػػدة أو 
 .م كرات تكميمية أف تأ ف في تقديميا وفي إعادة المرافعة وتكوف النيابة أخر مف يتكمـ

ز تػدخميا لمنيابة العامة الطعػف فػي اللكػـ فػي األلػواؿ التػي يوجػب القػانوف أو يجيػ -81مادة 
 . فييا إ ا خالؼ اللكـ قاعدة مف قواعد الناظـ أو إ ا نص القانوف عمي  لؾ

 

 9الباب الخامس +

 إجراءات الجمسات ونظاميا

 الفصؿ األوؿ

 إجراءات الجمسات

تجر  المرافعة في أوؿ جمسة ، وا  ا قدـ المدع  أو المدع  عميو في ىػ ه الجمسػة  -87مادة 
( مػػف ىػػ ا القػػانوف قبمتػػو 15مسػػتندا كػػاف فػػي إمكانػػو تقديمػػو فػػي الميعػػاد المقػػرر فػػي المػػادة )

الملكمة إ ا لـ يترتب عمي  لؾ تأجيؿ نظر الػدعو  ، أمػا إ ا ترتػب عمػي تقديمػو تأجيػؿ نظرىػا 



لكمػػة قبولػػو تلقيقػػا لمعدالػػة لكمػػت عميػػو بغرامػػة ال تقػػؿ عػػف ماوػػة جنيػػو وال تجػػاوز ورأت الم
 . خمسماوة جنيو ، عمي أف يكوف التأجيؿ لمرة والدة وال تجاوز مدتو أسبوعيف

ومػػع  لػػؾ يجػػوز لكػػؿ مػػف المػػدع  والمػػدع  عميػػو أف يقػػدـ مسػػتندا ردا عمػػي دفػػاع خصػػمو أو 
 . طمباتو العارضة

جيؿ الدعو  أكثر مف مرة لسبب والػد يرجػع إلػي ألػد الخصػـو عمػي أف ال يجوز تأ -89مادة 
 .ال تجاوز فترة التأجيؿ ثبلثة أسابيع

تلكػػـ الملكمػػة عمػػي مػػف يتخمػػؼ مػػف العػػامميف بيػػا أو مػػف الخصػػـو عػػف إيػػداع  -88مػػادة 
المستندات أو عف القياـ بأي إجراء مف إجراءات المرافعات في الميعاد ال ي لددتو لو الملكمة 
بغرامة ال تقػؿ عػف عشػريف جنيػو وال تجػاوز مػاوتي جنيػو ويكػوف  لػؾ بقػرار يثبػت فػي ملضػر 
الجمسة لو ما لؤللكاـ مف قوة تنفي ية . وال يقبؿ الطعف فيو بأي طريؽ ولكف لمملكمة أف تقبؿ 

 . الملكـو عميو مف الغرامة كميا أو بعضيا إ ا أبد  ع را مقبوال

ي المدع  بالغرامػة أف تلكػـ بوقػؼ الػدعو  لمػدة ال تجػاوز ويجوز لمملكمة بدال مف اللكـ عم
 .شيرا بعد سماع أقواؿ المدع  عميو

وا  ا مضت مدة الوقؼ ولـ يطمػب المػدع  السػير فػي دعػواه خػبلؿ الخمسػة عشػر يومػا التاليػة 
 . النتياويا ، أو لـ ينف  ما أمرت بو الملكمة لكمت الملكمة باعتبار الدعو  كأف لـ تكف

تنفي  ألكاـ الغرامات يكوف بعد إخبار الملكـو عميو بكتاب مسجؿ مصلوب بعمػـ  -333مادة 
 . الوصوؿ مف قمـ الكتاب

 الفصؿ الثاني

 نظاـ الجمسة

تكوف المرافعة عمنية إال إ ا رأت الملكمة مف تمقاء نفسيا أو بناء عمي طمب ألد  -333مادة 
 . ة لآلداب أو للرمة األسرةالخصـو إجراءىا سرا ملافظة عمي النظاـ العاـ أو مراعا

يجػػب االسػػتماع إلػػي أقػػواؿ الخصػػـو فػػي المرافعػػة ، وال تجػػوز مقػػاطعتيـ إال إ ا  -331مػػادة 
 .خرجوا عف موضوع الدعو  أو مقتضيات الدفاع ويكوف المدع  عميو أخر مف يتكمـ



فقػوا لمخصـو أف يطمبوا إلي الملكمػة أيػة لالػة تكػوف عمييػا الػدعو  إثبػات مػا ات -331مادة 
عميو في ملضر الجمسة ويوقع منيـ أو مف وكبلويـ فإ ا كانوا قد كتبوا مػا اتفقػوا عميػو اللػؽ 

 .االتفاؽ المكتوب بملضر الجمسة وأثبت ملتواه فيو

ويكوف لملضر الجمسة في اللالتيف قوة السند التنفيػ ي وتعطػي صػورتو وفقػا لمقواعػد المقػررة 
 .إلعطاء صور األلكاـ

طمػػب الخصػػـو يتضػػمف إثبػػات اتفػػاقيـ عمػػي صػػلة التعاقػػد عمػػي لػػؽ مػػف ومػػع  لػػؾ إ ا كػػاف 
كتابػة أو شػفاىو بملضػر الجمسػة  –اللقوؽ العينية العقارية فبل يلكـ بإللاؽ ما اتفقػوا عميػو 

 .إال إ ا تـ شير االتفاؽ المكتوب أو صورة رسمية مف ملضر الجمسة ال ي اثبت فيو االتفاؽ

دارتيا م -339مادة  نوطاف برويسيا ، ولػو فػي سػبيؿ  لػؾ ومػع مراعػاة ألكػاـ ضبط الجمسة وا 
قػػانوف الملامػػاة أف يخػػرج مػػف قاعػػة الجمسػػة مػػف يخػػؿ بنظاميػػا ، فػػإف لػػـ يمتثػػؿ وتمػػاد  كػػاف 
لمملكمػػة اف تلكػػـ عمػػي الفػػور بلبسػػو أربعػػا وعشػػريف سػػاعة ، أو بتغريمػػو خمػػس جنييػػام ، 

 .ويكوف لكميا ب لؾ نياويا

يػػؤدوف وظيفػػة فػػي الملكمػػة كػػاف ليػػا أف توقػػع أثنػػاء انعقػػاد  فػػإ ا كػػاف اإلخػػبلؿ قػػد وقػػع ممػػف
 .الجمسة لرويس المصملة توقيعو مف الجزاءات التأديبية

ولمملكمػػة إلػػي مػػا قبػػؿ انتيػػاء الجمسػػة او ترجػػع عػػف اللكػػـ الػػ   تصػػدره بنػػاء عمػػي الفقػػرتيف 
 .السابقتيف

جارلػػة او المخالفػػة لمملكمػػة ولػػو مػػف تمقػػاء نفسػػيا أف تػػأمر بملػػو العبػػارات ال -335مػػادة 
 .لآلداب أو النظاـ العاـ مف أية ورقة مف أوراؽ المرافعات أو الم كرات

مػػع مراعػػاة ألكػػاـ قػػانوف الملامػػاة يػػأمر روػػيس الجمسػػة بكتابػػة ملضػػر عػػف كػػؿ  -331مػػادة 
جريمة تقع أثناء انعقادىا وبما ير  اتخا ه مػف إجػراءات التلقيػؽ ثػـ يػأمر بإلالػة األوراؽ إلػي 

إلجراء ما يمـز فييا . فإ ا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنلة كاف لو إ ا اقتضت النيابة 
 .اللاؿ أف يأمر بالقبض عمي مف وقعت منو

مع مراعاة ألكاـ قانوف الملاماة لمملكمة أف تلاكـ مف تقػع منػو أثنػاء انعقادىػا  -337مادة 
ف بالملكمػػة وتلػػـ عميػػو فػػورا جنلػػة تعػػد عمػػي ىيوتيػػا أو عمػػي ألػػد أعضػػاويا أو ألػػد العػػاممي

 .بالعقوبة



 .ولمملكمة أيضا أف تلاكـ مف شيد زورا بالجمسة وتلكـ عميو بالعقوبة المقررة لشيادة الزور

 .ويكوف لكـ الملكمة في ى ه األلواؿ ناف ا ولو لصؿ استونافو

 

 8الباب السادس +

 الدفوع و اإلدخاؿ و الطمبات العارضة و التدخؿ

 الفصؿ األوؿ

 ػػػػػػوعالدفػ

الػدفع بعػدـ االختصػاص الملمػي والػدفع بإلالػة الػدعو  إلػي ملكمػة أخػري لقيػاـ  -339مادة 
 ات النزاع أماميا أو لبلرتباط والدفع بالبطبلف وساور الدفوع المتعمقة باإلجراءات يجػب إبػداؤىا 

ال سػقط اللػؽ فيمػا  لػـ يبػد معا قبؿ إبداء أي طمب أو دفاع في الػدعو  أو دفػع بعػدـ القبػوؿ وا 
 .منيا . ويسقط لؽ الطاعف في ى ه الدفوع إ ا لـ يبدىا في صليفة الطعف

ويلكـ في ى ه الدفوع عمي استقبلؿ ما لػـ تػأمر الملكمػة بضػميا إلػي الموضػوع وعندوػ  تبػيف 
 .الملكمة ما لكمت بو في كؿ منيا عمي لدة

ال سػقط اللػؽ فيمػا ويجب إبداء جميع الوجوه التي بني عمييا الدفع المتعمؽ باإلجراءات  معػا وا 
 .لـ يبد منيا

الدفع بعدـ اختصاص الملكمػة النتفػاء واليتيػا أو بسػبب نػوع الػدعو  أو قيمتيػا  -338مادة 
 .تلكـ بو الملكمة مف تمقاء نفسيا

 . ويجوز الدفع بو في أية لالة كانت عمييا الدعو 

لػدعو  بلالتيػا إلػي عمػي الملكمػة إ ا قضػت بعػدـ اختصاصػيا أف تػأمر بإلالػة ا -333مادة 
الملكمػػة المختصػػة ، ولػػو كػػاف عػػدـ االختصػػاص متعمقػػا بالواليػػة ويجػػوز ليػػا عندوػػ  أف تلكػػـ 

 .بغرامة ال تجاوز ماوتي جنيو

 .وتمتـز الملكمة الملاؿ إلييا الدعو  بنظرىا



إ ا اتفػػؽ الخصػػـو عمػػي التقاضػػي أمػػاـ ملكمػػة غيػػر الملكمػػة المرفوعػػة إلييػػا  -333مػػادة 
 . لمملكمة أف تأمر بإلالة الدعو  إلي الملكمة الت  اتفقوا عميياالدعو  جاز 

إ ا رفع النزاع  اتو إلي ملكمتيف وجػب إبػداء الػدفع باإللالػة لبلرتبػاط جػاز إبػداء  -331مادة 
 . الدفع أماـ أي مف الملكمتيف

 .وتمتـز الملكمة الملاؿ إلييا الدعو  بنظرىا

اؿ المتقدمة باإللالة كاف عمييػا أف تلػدد لمخصػـو كمما لكمت الملكمة في األلو  -331مادة 
الجمسة التي يلضروف فييا أماـ الملكمة التي أليمػت إلييػا الػدعو  وعمػي قمػـ الكتػاب إخبػار 

 . الغاوبيف مف الخصـو ب لؾ بكتاب مسجؿ مصلوب بعمـ الوصوؿ

عبلنيػا وبطػبلف أوراؽ التكميػؼ باللضػور الناشػ  -339مادة  عػف  بطبلف صػلؼ الػدعاو  وا 
عيب في اإلعبلف أو في بيػاف الملكمػة أو فػي تػاريخ الجمسػة يػزوؿ بلضػور المعمػف إليػو فػي 

 .الجمسة أو بإبداع م كر بدفاعو

 .الدفع بعدـ قبوؿ الدعو  يجوز إبداؤه في أية لالة تكوف عمييا -335مادة 

ي أسػاس وا  ا رأت الملكمة أف الدفع بعدـ قبوؿ الدعو  لعيب في صفة المدع  عميػو قػاوـ عمػ
، أجمت إلعبلف  ي الصفة ويجوز لمملكمة في ى ه اللالة اللكـ عمػي المػدع  بغرامػة ال تقػؿ 

 .عف خمسيف جنييا وال تجاوز ماوتي جنيو

وا  ا تعمػػؽ األمػػر بإلػػد  الػػوزارات أو الييوػػات العامػػة أو مصػػملة مػػف المصػػالح ، أو بشػػخص 
سػػـ الجيػػة عمييػػا فػػي صػػليفة اعتبػػاري عػػاـ ، أو خػػاص فيكفػػ  فػػي تلديػػد الصػػفة أف يػػ كر ا

 .الدعو 

 .الدفع بعدـ جواز نظر الدعو  لسبؽ الفصؿ فييا تقض  بو مف تمقاء نفسيا -331مادة 

 الفصؿ الثاني

دخاؿ ضامف  اختصاـ الغير وا 

لمخصـ أف يدخؿ في الدعو  مف كاف يصػح اختصػامو فييػا عنػد رفعيػا ، ويكػوف  -337مادة 
 .11و  قبؿ يـو الجمسة مع مراعاة لكـ المادة  لؾ باإلجراءات المعتادة لرفع الدع



لمملكمة ولو مف تمقاء نفسيا اف تأمر بإدخاؿ مف ت  إدخالو لمصملة العدالة أو  -339مادة 
 . إلظيار اللقيقة

وتعػػيف الملكمػػة ميعػػادا ال يجػػاوز ثبلثػػة أسػػابيع للضػػور مػػف تػػأمر بإدخالػػو ومػػف يقػػوـ مػػف 
 .المعتادة لرفع الدعو الخصـو بإدخالو ويكوف  لؾ باإلجراءات 

يجػػب عمػي الملكمػػة فػػي المػواد المدنيػػة إجابػة الخصػػـ إلػػي طمػب تأجيػػؿ الػػدعو   -338مػادة 
إلدخػػاؿ ضػػامف فييػػا إ ا كػػاف الخصػػـ قػػد كمػػؼ ضػػامنو اللضػػور خػػبلؿ ثمانيػػة أيػػاـ مػػف تػػاريخ 

تػنقض  إعبلنو بالدعو  أو قياـ السبب الموجب لمضماف أو إ ا كانت الثمانية أيػاـ المػ كورة لػـ
 . قبؿ الجمسة الملددة لنظر الدعو 

وفيما عدا ى ه اللالة يكوف التأجيؿ إلدخاؿ الضامف جوازيا لمملكمػة ويراعػي فػي تقػدير األجػؿ 
 .مواعيد اللضور ويكوف إدخاؿ الخصـ لمضامف باإلجراءات المعتادة لرفع الدعو 

ال يقضي في طمػب الضػماف وفػي الػدعو  األصػمية بلكػـ والػد كم -313مادة  مػا أمكػف  لػؾ وا 
 . فصمت الملكمة في طمب الضماف بعد اللكـ في الدعو  األصمية

إ ا أمرت الملكمة بضـ طمب الضماف إلي الدعو  األصػمية يكػوف اللكػـ الصػادر  -313مادة 
عمي الضامف عنػد االقتضػاء لكمػا لممػدع  األصػمي ولػو لػـ يكػف قػد وجػو إليػو طمبػات ويجػوز 

 .جو مف الدعو  إ ا لـ يكف مطالبا بالتزاـ شخصيلطالب الضماف أف يطمب إخرا

إ ا رأت الملكمػػة أف طمػػب الضػػماف ال أسػػاس لػػو جػػاز ليػػا اللكػػـ عمػػي مػػدع   -311مػػادة 
 .الضماف بالتعويضات الناشوة عف تأخير الفصؿ في الدعو  األصمية

 الفصؿ الثالث

 والتدخؿ –الطمبات العارضة 

ع  أو مف المدع  عميو إلي الملكمة بػاإلجراءات تقدـ الطمبات العارضة مف المد -311مادة 
المعتادة لرفع الدعو  قبؿ يـو الجمسة أو بطمػب يقػدـ شػفاىو فػي الجمسػة فػي لضػور الخصػـ 

 .وثبت في ملضرىا وال تقبؿ الطمبات العارضة بعد أقفاؿ باب المرافعة

 -: لممدع  أف يقدـ مف الطمبات العارضة -319مادة 



ب األصمي أو تعديؿ موضوعو لمواجية ظروؼ طرأت أو تبينت بعػد ما يتضمف تصليح الطم .1
 .رفع الدعو 

 .ما يكوف مكمبل لمطمب األصمي أو مترتبا عميو أو متصبل بو اتصاال يقبؿ التجزوة.2

 .ما يتضمف إضافة أو تغييرا في سبب الدعو  مع بقاء موضوع الطمب األصمي عمي لالة .3

 .يطمب األمر بإجراء تلفظي أو وقت .4

 .ما تأ ف الملكمة بتقديمو مما يكوف مرتبطا بالطمب األصمي .5

 -: لممدع  عميو أف يقدـ مف الطمبات العارضة -315مادة 

طمب المقاصة القضاوية وطمب اللكـ لو بالتعويضات عف ضرر للقو مػف الػدعو  األصػمية  .1
 . أو مف إجراء فييا

بطمباتػو كميػا بعضػيا أو أف يلكػـ بيػا مقيػدة أي طمب يترتب عمي إجابتو أال يلكـ لممػدع   .2
 . بقيد المصملة المدع  عميو

 .أي طمب يكوف متصبل بالدعو  األصمية اتصاال ال يقبؿ التجزوة .3

 . ما تأ ف الملكمة بتقديمو مما يكوف مرتبطا بالدعو  األصمية .4

طالبػػا  يجػػوز لكػػؿ  ي مصػػملة أف يتػػدخؿ فػػي الػػدعو  منضػػما أللػػد الخصػػـو أو -311مػػادة 
 .اللكـ لنفسو بطمب مرتبط بالدعو 

ويكوف التدخؿ بػاإلجراءات المعتػادة لرفػع الػدعو  قبػؿ يػـو الجمسػة أو بطمػب يقػدـ شػفاىو فػي 
 .الجمسة في لضورىـ ويثبت في ملضرىا وال يقبؿ التدخؿ بعد إقفاؿ باب المرافعة

صػلة التعاقػد عمػي ال يقبػؿ الطمػب العػارض أو طمػب التػدخؿ إ ا كػاف ملمػو  -مكػرر311مادة 
لػػؽ مػػف اللقػػوؽ العينيػػة العقاريػػة إال إ ا تػػـ شػػير صػػليفة ىػػ ا الطمػػب أو صػػورة رسػػمية مػػف 

 .ملضر الجمسة ال ي أثبت فيو

تلكـ الملكمة في كػؿ نػزاع يتعمػؽ بقبػوؿ الطمبػات العارضػة أو التػدخؿ وال يترتػب  -317مادة 
 .ألصمية مت  كانت صاللة لملكـعمي الطمبات العارضة أو التدخؿ إرجاء اللكـ في الدعو  ا



وتلكـ الملكمة في موضوع الطمبات العارضة أو في طمبات التػدخؿ مػع الػدعو  األصػمية كممػا 
ال استبقت الطمب العارض أو الطمب التدخؿ لملكـ فيو بعد تلقيقو  . أمكف  لؾ وا 
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 وقؼ الخصومة . وانقطاعيا وسقوطيا

 وتركياوانقضاؤىا بمضي المدة . 

 الفصؿ األوؿ

 وقؼ الخصومة

يجوز وقؼ الدعو  بناء عم  اتفاؽ الخصـو عمػ  عػدـ السػير فييػا مػدة ال تزيػد  -319مادة 
عمػػ  ثبلثػػة اشػػير مػػف تػػاريخ إقػػرار الملكمػػة التفػػاقيـ ولكػػف ال يكػػوف ليػػ ا الوقػػؼ اثػػر فػػ  أ  

 . ميعاد لت  يكوف القانوف قد لدده إلجراء ما

ثمانيػػػة األيػػػاـ التاليػػػة لنيايػػػة األجػػػؿ اعتبػػػر المػػػدع  تاركػػػا دعػػػواه  وا  ا لػػػـ تعجػػػؿ الػػػدعو  فػػػ 
 . والمستأنؼ تاركا استونافو

ف  غير األلواؿ الت  نص فييا القانوف عم  وقؼ الدعو  وجوبا أو جػوازا يكػوف  -318مادة 
لمملكمة أف تأمر بوقفيا كمما رأت تعميؽ لكميا فػ  موضػوعيا عمػ  الفصػؿ فػ  مسػألة أخػر  

 .ييا اللكـ . بمجرد زواؿ سبب الوقؼ يكوف لمخصـ تعجيؿ الدعو يتوقؼ عم

 الفصؿ الثاني

 انقطاع الخصومة

ينقطػع سػير الخصػومة بلكػـ القػانوف بوفػاة ألػد الخصػـو ، أو بفقػده أىميػة  –( 3)313مػادة 
الخصومة ، أو بزواؿ صفة مف كاف يباشر الخصومة عنو مػف النػاوبيف ، إال إ ا كانػت الػدعو  

 . لملكـ ف  موضوعياقد تييأت 

ومع  لؾ إ ا طمب ألد الخصـو أجبل العبلف مف يقـو مقاـ الخصـ ال   تلقؽ ف  شأنو سػبب 
أف تكمفو باالعبلف  –قبؿ أف تقض  بانقطاع سير الخصومة  –االنقطاع ، وجب عم  الملكمة 



طػاع خبلؿ أجؿ تلدده لػو ، فػإ ا لػـ يقػـ بػو خػبلؿ ىػ ا األجػؿ دوف عػ ر ، قضػت الملكمػة بانق
 . سير الخصومة من  تلقؽ سببو

وال تنقطػػع الخصػػومة بوفػػاة وكيػػؿ الػػدعو  وال بػػزواؿ وكالتػػو بػػالتنلي أو بػػالعزؿ ولمملكمػػة أف 
تمنح أجبلم مناسبام لمخصـ ال   توف  وكيمو أو انقضت وكالتو إ ا كاف قػد بػادر فعػيف لػو وكػيبلم 

 . األول جديدام خبلؿ الخمسة عشر يومام التالية النقضاء الوكالة 

تعتبػر الػدعو  مييػأة لملكػـ فػي موضػوعيا متػ  كػاف الخصػوـ قػد أبػدوا أقػواليـ  – 313مادة 
 . وطمباتيـ الختامية ف  جمسة المرافعة قبؿ الوفاة ، أو فقد أىمية الخصومة ، أو زواؿ الصفة

يترتب عم  انقطاع الخصومة وقؼ جميع مواعيد المرافعات الت  كانت جارية ف   – 311مادة 
 . لؽ الخصـو وبطبلف جميع اإلجراءات الت  تلصؿ أثناء االنقطاع

تستأنؼ الدعو  سيرىا بصليفة تعمف إل  مف يقـو مقػاـ الخصػـ الػ   تػوف  أو  – 311مادة 
فقد أىميتو لمخصومة أو زالت صفتو ، بنػاء عمػ  طمػب الطػرؼ األخػر ، أو بصػليفة تعمػف إلػ  

 . ى ا الطرؼ بناء عم  طمب أولوؾ

تستأنؼ الدعو  سيرىا إ ا لضر الجمسة التي كانػت ملػددة لنظرىػا وارث المتػوف  ، أو وك لؾ 
 . مف يقـو مقاـ مف فقد أىمية الخصومة ، أو مقاـ مف زالت عنو الصفة وباشر السير فييا

 الفصؿ الثالث

 سقوط الخصومة وانقضاؤىا بمضي المدة

سػػير فػػ  الػػدعو  بفعػػؿ لكػػؿ  ي مصػػملة مػػف الخصػػـو فػػ  لالػػة عػػدـ ال –( 3) 319مػػادة 
المدع  أو امتناعو أف يطمب اللكـ بسقوط الخصومة مت  انقضت ستة أشير مػف أخػر إجػراء 

 . صليح مف إجراءات التقاضي

ال تبدأ مدة سقوط الخصومة ف  لاالت االنقطاع إال مف اليـو ال   قػاـ فيػو مػف  – 315مادة 
  أو مف قاـ مقاـ مف فقػد أىميتو يطمب اللكـ بسقوط الخصومة بإعبلف ورثة خصمو ال   توف

 .لمخصومة ، أو مقاـ مف زالت صفتو ، بوجود الدعو  بينو وبيف خصمو األصمي

يقػػػدـ طمػػػب اللكػػػـ بسػػػقوط الخصػػػومة إلػػػ  الملكمػػػة المقامػػػة أماميػػػا الػػػدعو   – 311مػػػادة 
 . المطموب إسقاط الخصومة فييا باألوضاع المعتادة لرفع الدعو 



 . صومة ف  صورة دفع إ ا عجؿ المدع  دعواه بعد انقضاء السنةويجوز التمسؾ بسقوط الخ

ال كاف غير مقبوؿ  . ويكوف تقديـ الطمب أو الدفع ضد جميع المدعيف أو المستأنفيف وا 

يترتب عم  اللكـ بسقوط الخصومة سقوط األلكاـ الصادرة فييػا بػإجراء اإلثبػات  – 317مادة 
لغػاء جميػع إجػراءات الخصػومة بمػا فػ   لػػؾ  رفػع الػدعو  ، ولكنػو ال يسػقط اللػؽ فػ  أصػػؿ وا 

الػػدعو  وال فػػ  األلكػػاـ القطعيػػة الصػػادرة فييػػا وال فػػ  اإلجػػراءات السػػابقة لتمػػؾ األلكػػػاـ أو 
 . اإلقرارات الصادرة مف الخصـو أو اإليماف الت  لمفوىا

لتػ  عم  أف ى ا السقوط ال يمنع الخصـو مف أف يتمسػكوا بػإجراءات التلقيػؽ وأعمػاؿ الخبػرة ا
 . تمت ما لـ تكف باطمة ف   اتيا

متػ  لكػـ الخصػومة فػ  االسػتوناؼ أعتبػر اللكػـ المسػتأنؼ انتياويػام فػ  جميػع  – 319مادة 
 . األلواؿ

ومت  لكـ بسقوط الخصومة ف  التماس إعػادة النظػر قبػؿ اللكػـ بقبػوؿ االلتمػاس سػقط طمػب 
القواعػد السػالفة الخاصػة باالسػتوناؼ االلتماس نفسو ، أما بعد اللكـ بقبوؿ االلتماس فتسػر  

 .أو بأوؿ درجة لسب األلواؿ

تسػػر  المػػدة المقػػررة لسػػقوط الخصػػومة فػػ  لػػؽ جميػػع األشػػخاص ولػػو كػػانوا  – 318مػػادة 
 . عديمي األىمية أو ناقصييا

ف  جميع األلواؿ تنقضي الخصومة بمضي سنتيف عم  آخر إجراء صػليح  –( 3) 393مادة 
 .فييا

 .ر  لكـ الفقرة السابقة عم  الطعف بطريقة النقضومع  لؾ ، ال يس

 الفصؿ الرابع

 ترؾ الخصومػة

يكوف ترؾ الخصومة بإعبلف مف التارؾ لخصمو عم  يد ملضر أو ببياف صريح  – 393مادة 
فػػ  مػػ كرة موقعػػة مػػف التػػارؾ أو مػػف وكيمػػو مػػع اطػػبلع خصػػمو عمييػػا أو بإبداوػػو شػػفويام فػػ  

ثباتو ف  الملضر  .الجمسة وا 



ال يػػتـ التػػرؾ بعػػد إبػػداء المػػدع  عميػػو طمباتػػو إال بقبولػػو ، ومػػع  لػػؾ ال يمتفػػت  – 391ة مػػاد
العتراضػػو عمػػ  التػػرؾ إ ا كػػاف قػػد دفػػع بعػػدـ اختصػػاص الملكمػػة ، أو بإلالػػة القضػػية إلػػ  
الملكمة مرة أخر  ، أو ببطبلف صليفة الدعو  أو طمب غير  لؾ مما يكوف القصػد منػو منػع 

 . سماع الدعو  الملكمة مف المضي ف 

يترتػػب عمػػ  التػػرؾ إلغػػاء جميػػع إجػػراءات الخصػػومة بمػػا فػػ   لػػؾ رفػػع الػػدعو   – 391مػػادة 
 . واللكـ عم  التارؾ بالمصاريؼ ، ولكف ال يمس  لؾ اللؽ المرفوعة بو الدعو 

إ ا نػػزؿ الخصػػـ مػػع قيػػاـ الخصػػومة عػػف إجػػراء أو ورقػػة مػػف أوراؽ المرافعػػات  – 399مػػادة 
 . تبر اإلجراء أو الورقة كأف لـ يكفصرالة او ضمنا اع

 .النزوؿ عف اللكـ يستتبع النزوؿ عف اللؽ الثابت بو – 395مادة 
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 عدـ صبللية القضاء وردىـ وتنليتيـ

يكوف القاضي غير صالح لنظر الػدعو  ممنوعػام مػف سػماعيا ولػو لػـ يػرده ألػد  – 391مادة 
 : الخصوـ ف  األلواؿ اآلتية

 .ا كاف قريبام أو صيرام أللد الخصـو إل  الدرجة الرابعةإ  .1

 . إ ا كاف لو أو لزوجتو خصومة قاومة مع ألد الخصوـ ف  الدعاو  أو مع زوجتو .2

إ ا كاف وكيبلم أللد الخصـو ف  أعمالو الخصوصية أو وصيا عميو أو قيما أو مظنونػو  .3
لمدرجػة الرابعػة بوصػي ألػد الخصػـو أو بػالقيـ وراثتو لو ، أو كانت لو صػمة قرابػة أو مصػاىرة 

عميػو أو بألػد أعضػاء مجمػػس إدارة الشػركة المختصػة أو بألػد مػػديرييا وكػاف ليػ ا العضػػو أو 
 . المدير مصملة شخصية ف  الدعو 

إ ا كاف لو أو لزوجتو أو أللد أقاربو أو أصياره عم  عمود النسػب أو لمػف يكػوف ىػو  .4
 . عميو مصملة ف  الدعو  القاومة وكيبل عنو أو وصيا أو قيما



إ ا كاف قد أفت  أو ترافع عف ألد الخصػـو فػ  الػدعو  ، أو كتػب فييػا ولػو كػاف  لػؾ  .5
قبؿ اشتغالو بالقضاء أو كػاف قػد سػبؽ لػو نظرىػا قاضػيام أو خبيػرام أو ملكمػام ، أو كػاف قػد أد  

 . شيادة فييا

لػواؿ المتقدمػة الػ كر ولػو تػـ باتفػاؽ يقػع بػاطبل عمػؿ القاضػي أو قضػاؤه فػ  األ – 397مادة 
 . الخصـو

وا  ا وقػػع ىػػ ا الػػبطبلف فػػ  لكػػـ صػػدر مػػف ملكمػػة الػػنقض جػػاز لمخصػػـ أف يطمػػب منيػػا إلغػػاء 
عادة نظر الطعف أماـ داورة أخر   .اللكـ وا 

 : يجوز رد القاضي أللد األسباب اآلتية – 399مادة 

 نظرىا ، أو إ اإ ا كاف لو أو لزوجتو دعو  مماثمة لمدعو  الت  ي .1

وجػدت أللػدىما خصػومة مػع ألػد الخصػـو ، أو لزوجتػو بعػد قيػاـ الػدعو  المطرولػػة  .2
 . عم  القاضي ما لـ تكف ى ه الدعو  قد أقيمت بقصد رده عف نظر الدعو  المطرولة عميو

إ ا كػػاف لمطمقتػػو التػػ  لػػو منيػػا ولػػد أو أللػػد أقاربػػو أو أصػػياره عمػػ  عمػػود النسػػب  .3
أمػػاـ القضػػاء مػػع ألػػد الخصػػـو فػػ  الػػدعو  أو مػػع زوجتػػو مػػا لػػـ تكػػف ىػػ ه خصػػومة قاومػػة 

 . الخصومة قد أقيمت الدعو  المطرولة عم  القاضي بقصد رده

إ ا كاف ألد الخصـو خادمام لو ، أو كاف ىو قد اعتاد موكمة ألد الخصـو أو مسػاكنتو  .4
 . ، أو كاف تمق  منو ىدية قبيؿ رفع الدعو  أو بعده

ف بينو وبيف ألد الخصـو عداوة أو مودة يرجح معيا عدـ استطاعتو اللكـ بغير إ ا كا .5
 .ميؿ

عمػػ  القاضػػ  فػػ  األلػػواؿ المػػ كورة فػػ  المػػادة السػػابقة أف يخبػػر الملكمػػة فػػ   – 398مػػادة 
بسبب الرد القاوـ بو و لؾ  –عم  لسب األلواؿ  –غرفة المشورة أو رويس الملكمة االبتداوية 

 . ، ويثبت ى ا كمو ف  ملضر خاص يلفظ بالملكمة لؤل ف لو بالتنلي

يجػػوز لمقاضػػ  فػػ  غيػػر ألػػواؿ الػػرد المػػ كورة ، إ ا استشػػعر اللػػرج مػػف نظػػر  – 353مػػادة 
الدعو  ألي سبب ، أف يعرض أمر تنليو عمػ  الملكمػة فػ  غرفػة المشػورة ، او عمػ  روػيس 

 . الملكمة لمنظر في إقراره عم  التنلي



ال سقط اللؽ فيويجب  –( 3) 353مادة   . تقديـ طمب الرد قبؿ تقديـ أ  دفع أو دفاع وا 

فإ ا كاف الرد ف  لؽ قاض منتدب إلجراء مف إجراءات اإلثبات ، فيقدـ الطمب خبلؿ ثبلثة أيػاـ 
ندبو إ ا كاف قرار الندب صادرام ف  لضور طالب الرد ، فإف كاف صػادرام فػ  غيبتػو تبػدأ الثبلثػة 

 . مف يـو إعبلنو بو

وز طمب الرد إ ا لدثت أسبابو بعد المواعيد المقررة ، أو إ ا اثبػت طػػالب الػرد أنػو لػـ يعمػـ ويج
 . بيا إال بعد مض  تمؾ المواعيد

ال يقبؿ طمب الرد بعد إقفاؿ باب المرافعة ف  الدعو  أو ممف سبؽ لو طمب  –( 1) 351مادة 
فػػ  ىػػاتيف اللػػالتيف وقػػؼ  رد نفػػس القػػػاض  فػػ   ات الػػػدعو  ، وال يترتػػب عمػػ  طمبػػات الػػرد

 . مف ى ا القانوف 311الدعو  المنصوص عميو ف  المادة 

ويسقط لؽ الخصـ ف  طمب الرد إ ا لـ يلصؿ التقرير بو قبؿ إقفاؿ باب المرافعػة فػ  طمػب رد 
سابؽ مقدـ ف  الدعو  أخطر بالجمسة الملددة لنظره مت  كانت أسباب الرد قاومة لتػ  إقفػاؿ 

 . (3باب المرافعة )

يلصؿ الرد بتقرير يكتب بقمـ كتاب الملكمة الت  يتبعيا القاض  المطموب رده ،  – 351مادة 
يوقعو الطالب نفسو ، أو وكيمو المفوض فيو بتوكيؿ خاص يرفػؽ بػالتقرير ، ويجػب أف يشػتمؿ 

 . الرد عم  أسبابو وأف يرفؽ بو ما قد يوجد مف أوراؽ أو مستندات مؤيده لو

يودع عنػد التقريػر بػالرد ثبلثماوػة جنيػو عمػ  سػبيؿ الكفالػة ، ويجػب عمػ  وعم  طالب الرد أف 
قمـ الكتاب تلديد جمسة فػ  موعػد ال يجػاوز سػبعة أيػاـ مػف تػاريخ تقػديـ الطمػب ويوقػع طالػب 

 .(3الرد بما يفيد عممو بالجمسة )

وتخػػػتص بنظػػػر طمػػػب رد ألػػػد قضػػػاة الملػػػاكـ الجزويػػػة ، أو االبتداويػػػة إلػػػد  دواوػػػر ملكمػػػة 
سػػتوناؼ التػػ  تقػػع فػػ  داوػػرة اختصاصػػيا الملكمػػة االبتداويػػة التػػ  يتبعيػػا القاضػػ  المطمػػوب اال
 .رده

وتختص بنظر رد المستشار بملكمة االستوناؼ ، أو بملكمة النقض داورة بملكمة االسػتوناؼ 
 . (1، أو بملكمة النقض ، لسب األلػواؿ غير الداورة الت  يكوف المطموب رده عضوام فيو)

إ ا كػػاف الػػرد واقعػػام فػػ  لػػؽ قاضػػ  جمػػس أوؿ مػػرة لسػػماع الػػدعو  بلضػػور  – 359مػػادة 
 . الخصـو جاز الرد بم كرة تسمـ لكاتب الجمسة



ال سػقط اللػؽ  وعم  طالب الرد تأييد الطمب بقمـ الكتػاب فػ  اليػـو نفسػو أو فػ  اليػـو التػالي وا 
 .فيو

ويسيا مرفقام بو بيػاف بمػا قػدـ يجب عم  قمـ كتاب الملكمة رفع تقرير الرد إل  ر  – 355مادة 
مف طمبات رد ف  الدعو  وما تـ فييا و لؾ كمو خبلؿ أربػع وعشػريف سػاعة وعمػ  الػرويس أف 

 .يطمع القاض  المطموب رده عم  التقرير فورام ، وأف يرسؿ صورة منو إل  النيابة

و خػػبلؿ عمػػ  القاضػػ  المطمػػوب رده أف يجيػػب بالكتابػػة عمػػ  وقػػاوع الػػرد وأسػػباب – 351مػػادة 
 . األربعة األياـ التالية الطبلعو

وا  ا كانت األسباب تصمح قانونام ولـ يجيػب عمييػا القاضػ  المطمػوب رده فػ  الميعػاد الملػدد ، 
 . أو أعترؼ بيا ف  أجابتو ، أصدر رويس الملكمة أمرام بتنليو

 . لتاليةف  غير األلواؿ المنصوص عميا ف  المادة السابقة تتخ  اإلجراءات ا – 357مادة 

أ( إ ا كػػػػاف المطمػػػوب رده ألػػػد قضػػػاة الملػػػاكـ الجزويػػػة أو االبتداويػػػة ، قػػػاـ روػػػيس الملكمػػػة )
االبتداويػػة بإرسػػاؿ األوراؽ إلػػ  روػػيس ملكمػػة االسػػتوناؼ المختصػػة فػػ  اليػػـو التػػالي النقضػػاء 

 . الميعاد

بالجمسػة الملػددة ويتول  رويس الملكمة المختصة بإخطار باقي الخصـو ف  الدعو  األصمية 
لنظر طمب الػرد و لػؾ لتقػديـ مػا قػد يكػوف لػدييـ مػف طمبػات رد طبقػام لػنص الفقػرة األخيػرة مػف 

 . 351المادة 

ب( يقـو قمـ الكتاب المخػتص بإخطػار بػاقي الخصػـو فػ  الػدعو  األصػمية بالجمسػة الملػددة )
الفقػرة األخيػرة مػف  لنظر طمب الػرد و لػؾ لتقػديـ مػا قػد يكػوف لػدييـ مػف طمبػات رد طبقػام لػنص

 . 351المادة 

جػ( تقـو الداورة التػ  تنظػر طمػب الػرد بتلقيػؽ الطمػب فػ  غرفػة المشػورة ثػـ تلكػـ فيػو ، فػ  )
موعد ال يجاوز شيرا مف تاريخ التقرير و لؾ بعد سماع أقواؿ طالب الرد ، ومبللظات القاضػي 

 . الدعو عند االقتضاء أو إ ا طمب  لؾ ، وممثؿ النيابة إ ا تدخمت ف  

 .(3وال يجوز ف  تلقيؽ طمب الرد استجواب القاضي ، وال توجيو اليميف إليو)



د( يتمػػ  اللكػػـ الصػػادر فػػ  طمػػب الػػرد مػػع أسػػبابو فػػ  جمسػػة عمنيػػة وال يقبػػؿ طمػػب رد ألػػد )
 . مستشاري الملكمة الت  تنظر طمب الرد ، وال يترتب عم  تقديمو وقؼ نظر طمب الرد

وز الطعف ف  اللكـ الصادر برفض طمب الرد إال مع الطعف ف  اللكػـ وف  جميع األلواؿ ال يج
 . الصادر ف  الدعو  األصمية

إ ا كػػاف القاضػػي المطمػػوب رده منتػػدبام مػػف ملكمػػة أخػػر  أمػػر روػػيس الملكمػػة  – 359مػػادة 
بإرساؿ تقرير الرد ومستنداتو إل  الملكمة التابع ىو ليا لتطمعو عمييا وتتمق  جوابو عنيػا ثػـ 

 .دىا إل  الملكمة األول  لتتبع ف  شأنو األلكاـ المقررة ف  المواد السابقةتعي

عم  رويس الملكمة ف  لالة تقديـ طمبات رد قبؿ إقفاؿ بػاب المرافعػة فػ   –مكرر  359مادة 
طمب رد سابؽ ، أف يليؿ ى ه الطمبػات إلػ  الػداورة  اتيػا المنظػور أماميػا  لػؾ الطمػب لتقضػ  

 . 359،  351لد ودوف التقيد بألكاـ المادتيف فييا جميعام بلكـ وا

تلكـ الملكمة عند رفض طمب الرد ، أو سقوط اللؽ فيػو ، أو عػدـ قبولػو ، أو  – 358مادة 
إثبات التنازؿ عنو ، عم  طالب الرد بغرامػة ال تقػؿ عػف مػاوتي جنيػو وال تزيػد عمػ  ألفػ  جنػي 

( مػف 399عمػ  الوجػو الرابػع مػف المػادة ) ومصادرة الكفالة ، وف  لالة ما إ ا كػاف الػرد مبينػام 
 . ى ا القانوف يجوز إببلغ الغرامة إل  ثبلثة آالؼ جنيو

وف  لالة األلواؿ تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطمػوب ردىػـ ، ويعفػ  طالػب الػرد مػف الغرامػة 
فػػ  لالػػة التنػػازؿ عػػف الطمػػب فػػي الجمسػػة األولػػ  أو إ ا كػػاف التنػػازؿ بسػػبب تنلػػ  القاضػػي 

 .مطموب رده أو نقمو أو انتياء خدمتوال

 . ممغاة –( 3) 313مادة 

 . ممغاة –( 1) 313مادة 

يترتب عم  تقديـ طمب الرد وقؼ الدعو  األصمية إل  أف يلكػـ فيػو ، ومػع  –( 3) 311مادة 
 .  لؾ يجوز لرويس الملكمة ندب قاض بدالم ممف طمب رده

و سػػقوط اللػػؽ فيػػو أو عػػدـ قبولػػو أو إ ا قضػػ  بػػرفض طمػػب الػػرد أ –( 1مكػػرر ) 311مػػادة 
بإثبات التنازؿ عنو ، وال يترتب عم  تقديـ أ  طمب رد آخر وقؼ الدعو  األصمية ، ومع  لػؾ 
يجوز لمملكمة الت  تنظر طمب الرد أف تأمر بناء عم  طمب ألد  و  الشأف بوقػؼ السػير فػ  

 .الدعو  األصمية ويسر  ف  ى ه اللالة لكـ المادة السابقة



تتبع القواعػد واإلجػراءات المتقدمػة عنػد رد عضػو النيابػة إ ا كانػت طرفػام منضػمام  – 311 مادة
 . 399،  391لسبب مف األسباب المنصوص عمييا ف  المادتيف 

ال يجػوز طمػب رد جميػع قضػاة أو مستشػاري الملكمػة أو بعضػيـ بليػث ال  –( 3) 319مادة 
 . أو طمب الرد يبق  مف عددىـ مف يكف  لملكـ ف  الدعو  األصمية

إ ا رفػػع القاضػػ  دعػػو  تعػػويض عمػػ  طالػػب الػػرد أو قػػدـ ضػػده ببلغػػام لجيػػة  – 315مػػادة 
 . االختصاص زالت صبلليتو لملكـ ف  الدعو  وتعيف عميو أف يتنل  عف نظرىا

 31الباب التاسع +

 األلكاـ

 الفصؿ األوؿ

 إصدار األلكاـ

 .قضاة مجتمعيفتكوف المداولة ف  األلكاـ سرام بيف ال – 311مادة 

ال كػػاف  – 317مػػادة  ال يجػػوز أف يشػػترؾ فػػ  المداولػػة غيػػر القضػػاة الػػ يف سػػمعوا المرافعػػة وا 
 . اللكـ باطبلم 

ال يجػوز لمملكمػة أثنػاء المداولػة أف تسػمع ألػد الخصػـو أو وكيمػو إال بلضػور  – 319مادة 
ال خصمو ، أو أف تقبؿ أوراقام أو م كرات مف ألد الخصػـو دوف اطػبلع الخصػـ  اآلخػر عمييػا وا 

 . كاف العمؿ باطبلم 

تصػدر األلكػاـ بأغمبيػة اآلراء فػإ ا لػـ تتػوفر األغمبيػة وتشػعبت اآلراء ألكثػر مػف  – 318مادة 
رأيػػيف وجػػب أف ينضػػـ الفريػػؽ األقػػؿ عػػددام أو الفريػػؽ الػػ   يضػػـ ألػػدث القضػػاة أللػػد الػػرأييف 

 . ة ثانيةالصادريف مف الفريؽ األكثر عددام و لؾ بعد أخ  اآلراء مر 

يجػػب أف يلضػػر القضػػاة الػػ يف اشػػتركوا فػػ  المداولػػة تػػبلوة اللكػػـ فػػإ ا لصػػؿ  – 373مػػادة 
 . أللدىػـ مػانع وجب أف يوقع مسودة اللكـ

يجوز لمملكمة عقب انتياء المرافعة أف تنطؽ باللكـ ف  الجمسة ، ويجػوز  –( 3) 373مادة 
 . ليا تأجيؿ إصداره إل  جمسة أخر  قريبة تلددىا



وا  ا صرلت الملكمة بتقديـ م كرات خبلؿ فترة لجز الدعو  لملكـ ، وجب عمييا تلديد ميعػاد 
لممػػدع  يعقبػػو ميعػػاد لممػػدع  عمػػو لتبادليػػا ، بإعبلنيػػا ، أو بإيػػداعيا قمػػـ الكتػػاب مػػف أصػػؿ 
وصور بعدد الخصـو أو وكبلويـ ، بلسب األلواؿ ، وصػورة إضػافية تػرد لممػودع بعػد التأشػير 

 . مـ الكتاب باستبلـ األصؿ والصور وتاريخ  لؾعمييا مف ق

ويقـو قمـ الكتاب بتسميـ الصور لػ و  الشػأف بعػد تػوقيعيـ عمػ  األصػؿ باالسػتبلـ ، وال يجػوز 
سلب المستندات مف الممؼ إ ا طعف ف  اللكـ ، أو قبؿ انقضاء مواعيد الطعػف ، مػا لػـ يػأمر 

 . رويس الملكمة بغير  لؾ

للػػاؿ تأجيػػؿ إصػػدار اللكػػـ مػػرة ثانيػػة صػػرلت الملكمػػة بػػ لؾ فػػ  إ ا اقتضػػت ا – 371مػػادة 
الجمسة مع تعييف اليـو ال   يكوف فيو النطؽ بو وبياف أسباب التأجيؿ ف  ورقة الجمسػة وفػ  

 . الملضر ، وال يجوز ليا تأجيؿ إصدار اللكـ بعدو  إال مرة والدة

بػاللكـ إال بقػرار تصػرح بػو  ال يجوز فتح باب المرافعػة بعػد تلديػد جمسػة لمنطػؽ – 371مادة 
 . الملكمة ف  الجمسة ، وال يكوف  لؾ إال ألسباب جدية تبيف ف  ورقة الجمسة وف  الملضر

ينطؽ القاضي باللكـ بػتبلوة منطوقػة ، أو بػتبلوة منطوقػة مػع أسػبابو ، ويكػوف  – 379مادة 
ال كاف اللكـ باطبلم   .النطؽ بو عبلنية وا 

النطؽ باأللكاـ التػ  تصػدر أثنػاء سػير الػدعو  وال تنتيػي بيػا يعتبر  –( 3مكررام ) 379مادة 
الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فييػا ، إعبلنػام لمخصػـو الػ يف لضػروا إلػد  الجمسػات أو 
قػػدموا مػػ كرة بػػدفاعيـ ، و لػػؾ مػػا لػػـ ينقطػػع تسمسػػؿ الجمسػػات ألي سػػبب مػػف األسػػباب بعػػد 

قمػػـ الكتػػاب بػػإعبلف الخصػػـو بػػاللكـ أو القػػرار لضػػورىـ ، أو تقػػدييـ لممػػ كرة ، فعندوػػ  يقػػـو 
 . الم كور بكتاب مسجؿ مسلوب بعمـ الوصوؿ

يجب ف  جميع األلواؿ أف تودع مسودة اللكـ المشتممة عم  أسبابو موقعة مف  – 375مادة 
ال كػاف اللكػـ بػاطبلم ، ويكػوف المتسػبب فػ  الػبطبلف  الرويس ومف القضاة عند النطؽ بػاللكـ وا 

 . عويضات أف كاف ليا وجوممزمام بالت

ال كانت باطمة – 371مادة   . يجب أف تشتمؿ األلكاـ عم  األسباب الت  بنيت عمييا وا 

تلفػػظ مسػػودة اللكػػـ المشػػتممة عمػػ  منطوقػػة وأسػػبابو بػػالممؼ ، وال تعطػػ  منيػػا  -377مػػادة 
 . صور ، ولكف لمخصـو االطبلع عمييا إل  ليف إتماـ نسخة اللكـ األصمية



يجب أف يبيف ف  اللكـ الملكمة الت  أصدرتو وتػاريخ إصػداره ومكانػو ومػا  –( 3) 379مادة 
إ ا كاف صادرام ف  مادة تجارية أو مسألة مستعجمة ، وأسػماء القضػاة الػ يف سػمعوا المرافعػة ، 
واشػػتركوا فػػ  اللكػػـ ولضػػروا تبلوتػػو وعضػػو النيابػػة الػػ   أبػػد  رأيػػو فػػ  القضػػية أف كػػاف ، 

 . بيـ وصفاتيـ وموطف كؿ منيـ ، ولضورىـ وغيابيـوأسماء الخصـو وألقا

كما يجب أف يشتمؿ اللكـ عم  عرض مجمؿ لوقاوع الدعو  ، ثػـ طمبػات الخصػـو ، وخبلصػة 
 . موجزة لدفوعيـ ودفاعيـ الجوىري ، ورأ  النيابة ثـ ت كر بعد  لؾ أسباب اللكـ ومنطوقة

الجسيـ فػ  أسػماء الخصػـو وصػفاتيـ والقصور ف  أسباب اللكـ الواقعية ، والنقض أو الخطأ 
 . وك ا عدـ بياف أسماء القضاة ال يف أصدروا اللكـ يترتب عميو بطبلف اللكـ

يوقع رويس الجمسة وكاتبيا نسخة اللكـ األصمية المشتممة عمػ  وقػاوع الػدعو   – 378مادة 
 واألسػػباب والمنطػػوؽ وتلفػػظ فػػ  ممػػؼ الػػدعو  و لػػؾ خػػبلؿ أربػػع وعشػػريف سػػاعة مػػف إيػػداع
ال كاف المتسػبب فػ  التػأخير  المسودة ف  القضايا المستعجمة وسبعة أياـ ف  القضايا األخر  وا 

 . ممزمام بالتعويضات

يسوغ إعطاء صورة بسيطة مف نسخة اللكـ األصمية لمف يطمبيا ولو لـ يكف لو  – 393مادة 
 . شأف ف  الدعو  و لؾ بعد دفع الرسـ المستلؽ

التػ  يكػوف التنفيػ  بموجبيػا بخػاتـ الملكمػة ويوقعيػا الكاتػب  تختـ صػورة اللكػـ – 393مادة 
بعد أف ي يميا بالصيغة التنفي ية وال تسمـ إال لمخصػـ الػ   تعػود عميػو منفعػة مػف تنفيػ  اللكػـ 

 . وال تسمـ لو إال إ ا كاف اللكـ جاوزام تنفي ه

ز لطالبيػا أف يقػدـ إ ا امتنع قمـ الكتاب مػف إعطػاء الصػورة التنفي يػة األولػ  جػا – 391مادة 
عريضة بشكواه إل  قاض  األمور الوقتية بالملكمة الت  أصدرت اللكـ ليصدر أمره فييا طبقام 

 . لئلجراءات المقررة ف  باب األوامر عم  العراوض

ال يجػػوز تسػػميـ صػػورة تنفي يػػة ثانيػػة لػػ ات الخصػػـ إال فػػ  لالػػة ضػػياع الصػػورة  – 391مػػادة 
أصدرت اللكـ فػ  المنازعػات المتعمقػة بتسػميـ الصػورة التنفي يػة  األول  . وتلكـ الملكمة الت 

 .الثانية عند ضياع األول  بناء عم  صليفة تعمف مف ألد الخصـو إل  الخصـو خصمو اآلخر

 الفصؿ الثاني

 مصاريؼ الدعو 



يجب عم  الملكمة عند إصدار اللكـ ال ي تنتيي بو الخصومة أماميا أف تلكـ  – 399مادة 
نفسيا ف  مصاريؼ الدعو  ويلكػـ بمصػاريؼ الػدعو  عمػ  الخصػـ الملكػـو عميػو مف تمقاء 

 . فييا ويدخؿ في لساب المصاريؼ مقابؿ أتعاب الملاماة

وا  ا تعدد الملكـو عمييـ جػاز اللكػـ بقسػمة المصػاريؼ بيػنيـ بالتسػاوي ، أو بنسػبو مصػملة 
بالتضػامف فػ  المصػاريؼ إال كؿ منيـ ف  الدعو  عم  لسػب مػا تقػدره الملكػـ ، وال يمزمػوف 

 . إ ا كانوا متضامنيف ف  أصؿ التزاميـ المقضي فيو

لمملكمة أف تلكـ بإلزاـ الخصـ ال ي كسب الدعو  بالمصاريؼ كميػا أو بعضػيا  – 395مادة 
إ ا كػػاف اللػػؽ مسػػمما بػػو مػػف الملكػػـو عميػػو ، أو إ ا كػػاف الملكػػـو لػػو قػػد تسػػبب فػػ  إنفػػاؽ 

كػػاف قػػد تػػرؾ خصػػمو عمػػ  جيػػؿ بمػػا كػػاف فػػ  يػػده مػػف المسػػتندات مصػػاريؼ ال فاوػػدة فييػػا أو 
 . القاطعة ف  الدعو  أو بمضموف تمؾ المستندات

إ ا أخفؽ كؿ مف الخصميف ف  بعض الطمبات جاز اللكػـ بػأف يتلمػؿ كػؿ خصػـ  – 391مادة 
ما دفعو مف المصاريؼ أو بتقسيـ المصاريؼ بينيما عم  لسب ما تقدره الملكمة فػ  لكميػا 

 . ا يجوز ليا أف تلكـ بيا جميعيا عم  ألدىما، كم

يلكـ بمصػاريؼ التػدخؿ عمػ  المتػدخؿ إ ا كانػت لػو طمبػات مسػتقمة ولكػـ بعػدـ  – 397مادة 
 . قبوؿ تدخمو أو برفض طمباتو

يجوز لمملكمة أف تلكـ بالتعويضات مقابؿ النفقات الناشوة عف دعو  أو دفػاع  – 399مادة 
 . قصد بيما الكيد

إلخبلؿ بلكـ الفقرة السابقة يجوز لمملكمة عند إصدار اللكـ الفاصؿ فػ  الموضػوع ومع عدـ ا
أف تلكػػـ بغرامػػة ال تقػػؿ عػػف أربعػػيف جنيػػو وال تجػػاوز أربعماوػػة جنيػػو عمػػ  الخصػػـ الػػ   يتخػػ  

 .(3إجراء أو يبد  طمبام أو دفعام أو دفاعام بسوء نية )

ال قدرىا رويس الييوة التػ  أصػدرت تقدر مصاريؼ الدعو  ف  اللكـ أف أمكف و  – 398مادة  ا 
اللكـ بأمر عم  عريضة يقدميا الملكـو لو ويعمػف ىػ ا األمػر لمملكػـو عميػو بيػا ، وال يسػر  

 . 133عم  ى ا األمر السقوط المقرر ف  المادة 

يجػػوز لكػػؿ مػػف الخصػػـو أف يػػتظمـ مػػف األمػػر المشػػار إليػػو فػػ  المػػادة السػػابقة  – 383مػػادة 
الملضر عنػد إعػبلف أمػر التقػدير أو بتقريػر فػ  قمػـ كتػاب الملكمػة التػ  ويلصؿ التظمـ أماـ 



أصدرت اللكـ و لؾ خبلؿ ثمانية األياـ التاليػة العػبلف األمػر ، ويلػدد الملضػر أو قمػـ الكتػاب 
عمػػ  لسػػب األلػػواؿ اليػػـو الػػ   ينظػػر فيػػو الػػتظمـ أمػػاـ الملكمػػة فػػ  غرفػػة المشػػورة ويعمػػف 

 .بثبلثة أياـ الخصـو ب لؾ قبؿ اليـو الملدد

 الفصؿ الثالث

 تصليح األلكاـ وتفسيرىا

تتػػول  الملكمػػة تصػػليح مػػا يقػػع فػػي لكميػػا مػػف أخطػػاء ماديػػة بلتػػة كتابيػػة أو  -383مػػادة 
لسابية و لؾ بقرار تصدره مف تمقاء نفسيا أو بنػاء عمػ  طمػب ألػد الخصػـو مػف غيػر مرافعػة 

 .األصمية ويوقعو ىو ورويس الجمسةويجر  كاتب الملكمة ى ا التصليح عم  نسخة اللكـ 

ويجوز الطعف في القرار الصادر بالتصػليح إ ا تجػاوزت الملكمػة فيػو لقيػا المنصػوص عميػو 
فػػي الفقػػرة السػػابقة و لػػؾ بطػػرؽ الطعػػف الجػػاوزة فػػي اللكػػـ موضػػوع التصػػليح أمػػا القػػرار الػػ ي 

 .يصدر برفض التصليح فبل يجوز الطعف فيو عم  استقبلؿ

لمخصػـو أف يطمبػوا إلػ  الملكمػة التػي أصػدرت اللكػـ تفسػير مػا وقػع فػي  يجػوز -381مادة 
منطوقػة مػػف غمػػوض أو إبيػػاـ ويقػػدـ الطمػػب األوضػاع المعتػػادة لرفػػع الػػدعو  . ويعتبػػر اللكػػـ 
الصادر بالتفسػير متممػا مػف كػؿ الوجػوه لملكػـ الػ ي يفسػره ويسػري عميػو مػا يسػري عمػ  ىػ ا 

 .العادية وغير العادية اللكـ مف القواعد الخاصة بطرؽ الطعف

إ ا أغفمت الملكمة اللكـ في بعض الطمبات الموضوعية جاز لصػالب الشػاف أف  -381مادة 
 .يعمف خصمو بصليفة لملضور أماميا لنظر ى ا الطمب واللكـ فيو
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 األوامر عم  العراوض

وجو في استصدار أمر  في األلواؿ التي نص فييا القانوف عم  أف يكوف لمخصـ -389مادة 
، يقدـ عريضة بطمبػو إلػ  قاضػي األمػور الوقتيػة بالملكمػة المختصػة ، أو إلػ  روػيس الييوػة 
التي تنظر الدعو  ، وتكوف ى ه العريضة مف نسختيف متطابقتيف ومشتممة عم  وقاوع الطمػب 



يػػػا وأسػػػانيده ، وتعيػػػيف مػػػوطف مختػػػار لمطالػػػب فػػػي البمػػػدة التػػػي بيػػػا مقػػػر الملكمػػػة وتشػػػفع ب
 .المستندات المؤيدة ليا

يجب عم  القاضي أف يصدر أمره بالكتابة عم  إلد  نسختي العريضة في اليػـو  -385مادة 
 .التالي لتقديميا عم  األكثر

وال يمـز  كر األسباب التي بني عمييا األمر إال إ ا كاف مختمفا ألمر سبؽ صػدوره فعندوػ  يجػب 
ال كاف باطبلم  كر األسباب التي اقتضت إصدار األمر ا  .لجديد وا 

يجب عم  قمـ الكتاب تسػميـ الطالػب النسػخة الثانيػة مػف عريضػتو مكتوبػا عمييػا  -381مادة 
 .صورة األمر و لؾ في اليـو التالي لصدوره عم  األكثر

لػػ و  الشػػأف اللػػؽ فػػ  الػػتظمـ إلػػ  الملكمػػة المختصػػة إال إ ا نػػص القػػانوف  –( 3)387مػػادة 
 . عم  خبلؼ  لؾ

تظمـ بػػاإلجراءات المعتػػادة لرفػػع الػػدعو  أمػػاـ الملكمػػة خػػبلؿ عشػػرة أيػػاـ مػػف تػػاريخ ويكػػوف الػػ
صدور األمر بالرفض أو مف تاريخ البػدء فػ  تنفيػ  األمػر أو إعبلنػو بلسػب األلػواؿ . وتلكػـ 

 . الملكمة فيو بإصدار األمر أو بتأييد األمر الصادر أو بتعديمو أو بإلغاوو

ال كاف باطبلم ويجب أف يكوف التظمـ مسببام و   . ا 

يجػػوز رفػػع الػػتظمـ تبعػػام لمػػدعو  األصػػمية فػػ  أيػػة لالػػة تكػػوف عمييػػا ولػػو أثنػػاء  – 389مػػادة 
 . المرافعة بالجمسة

ل و  الشأف بدالم مف التظمـ لمملكمة المختصة اللؽ ف  التظمـ منػو لػنفس  –( 3) 388مادة 
ف  لؾ قياـ الدعو  األصػمية أمػاـ القاضي اآلمر ، باإلجراءات المعتادة لرفع الدعو  وال يمنع م

 .الملكمة

ويلكـ القاض  ف  التظمـ بتأييد األمر أو بتعديمو أو بإلغاوػو ويكػوف لكمػو قػاببل لطػرؽ الطعػف 
 . المقررة لؤللكاـ

يسقط األمر الصادر عم  عريضة إ ا يقدـ لمتنفي  خػبلؿ ثبلثػيف يومػام مػف تػاريخ  – 133مادة 
 . استصدار أمر جديدصدوره وال يمنع ى ا السقوط مف 
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 أوامر األداء

استثناء مػف القواعػد العامػة فػ  رفػع الػدعاو  ابتػداء ، تتبػع األلكػاـ الػواردة  –( 3)133مادة 
ف  المواد التالية إ ا كاف لؽ الداوف ثابتام بالكتابة ولاؿ األداء وكاف كؿ ما يطالب بػو دينػا مػف 

 . قوالم معينام ب اتو أو بنوعو ومقدارهالنقود معيف المقدار أو من

وتتبع ى ه األلكاـ إ ا كاف صالب اللؽ داونام بورقة تجارية واقتصػر رجوعػو عمػ  السػالب أو 
 . الملرر أو القابؿ أو الضامف االلتياطي أللدىـ

 . أما إ ا أراد الرجوع عم  غير ىؤالء وجب عميو اتباع القواعد العامة ف  رفع الدعو 

عمػػ  الػػداوف أف يكمػػؼ المػػديف أوال بالوفػػاء بميعػػاد خمسػػة أيػػاـ عمػػ  األقػػؿ ثػػـ  -131مػػادة 
يستصػػدر أمػػر بػػاألداء مػػف قاضػػي ملكمػػة المػػواد الجزويػػة التػػابع ليػػا مػػوطف المػػديف أو روػػيس 
الػداورة بالملكمػة االبتداويػة لسػػب األلػواؿ و لػؾ مػػا لػـ يقبػؿ المػػديف اختصػاص ملكمػة أخػػري 

التكميؼ بالوفاء أف يلصؿ بكتاب مسجؿ مع عمـ الوصوؿ ويقػـو بالفصؿ في النزاع ويكفي في 
 .بروتستو عدـ الدفع مقاـ ى ا التكميؼ

يصدر األمر بػاألداء بنػاء عمػ  عريضػة يقػدميا الػداوف أو وكيمػو يرفػؽ بيػا سػند  – 131مادة 
الديف وما يثبت لصوؿ التكميؼ بوفاوو ويبق  ى ا السند ف  قمػـ الكتػاب إلػي أف يمضػ  ميعػاد 

 . التظمـ

ويجب أف تلرر العريضة مف نسختيف متطابقتيف وأف تشتمؿ عم  وقاوع الطمب وأسانيده وأسـ 
المديف كػامبلم وملػؿ إقامتػو وترفػؽ بيػا المسػتندات المؤيػدة ليػا وأف يعػيف الطالػب فييػا موطنػام 

اتخػػا  مختػػارام لػػو فػػ  داوػػرة اختصػػاص الملكمػػة فػػإف كػػاف مقيمػػام خػػارج ىػػ ه الػػداورة تعػػيف عميػػو 
 . موطف مختار ف  البمدة الت  بيا مقر الملكمة

ويجب أف يصدر األمر عم  إلد  نسختي العريضة خبلؿ ثبلثة أيػاـ عمػ  األكثػر مػف تقػديميا 
وأف يبيف المبمغ الواجب أداؤه مف أصؿ وفواود أو ما أمر بأداوو مف منقوؿ لسب األلواؿ وكػ ا 

 . المصاريؼ

يجيب الطالب إل  كؿ طمباتو كاف عميو أف يمتنع عف إصػدار  إ ا رأ  القاضي أال – 139مادة 
 . األمر وأف يلدد جمسة لنظر الدعو  أماـ الملكمة مع تكميؼ الطالب بإعبلف خصمو إلييا



 . وال يعتبر رفض شموؿ األمر بالنفا  رفضام لبعض الطمبات ف  لكـ الفقرة السابقة

 . ريضة وباألمر الصادر ضده باألداءيعمف المديف لشخصو أو ف  موطنو بالع – 135مادة 

وتعتبر العريضػة واألمػر الصػادر عمييػا بػاألداء كػأف لػـ تكػف إ ا لػػـ يػتـ إعبلنيػا لممػديف خػبلؿ 
 . ثبلثة أشير مف تاريخ صدور األمر

يجوز لممديف التظمـ مف األمر خبلؿ عشرة أيػاـ مػف تػاريخ إعبلنػو إليػو ويلصػؿ  – 131مادة 
اد الجزويػػة أو أمػػاـ الملكمػػة االبتداويػػة لسػػب األلػػواؿ وتراعػػ  فيػػو الػػتظمـ أمػػاـ ملكمػػة المػػو 

 . األوضاع المقررة لصليفة افتتاح الدعو 

ال كاف باطبلم   . ويجب أف يكوف التظمـ مسببام وا 

ويبػدأ ميعػاد اسػتوناؼ األمػر أف كػاف قػاببلم لػو مػف تػاريخ فػوات ميعػا الػتظمـ منػو أو مػف تػػاريخ 
 . اعتبار التظمـ كأف لـ يكف

 . ويسقط اللؽ ف  التظمـ مف األمر إ ا طعف فيو مباشرة باالستوناؼ

يعتبػػر المػػتظمـ فػػ  لكػػـ المػػدع  وتراعػػ  عنػػد نظػػر الػػتظمـ القواعػػد واإلجػػراءات  – 137مػػادة 
 . المتبعة أماـ ملكمة الدرجة األول 

 وا  ا تخمػػؼ المػػتظمـ عػػف اللضػػور فػػ  الجمسػػة األولػػ  لنظػػر الػػتظمـ تلكػػـ الملكمػػة مػػف تمقػػاء
 . نفسيا باعتبار التظمـ كأف لـ يكف

ال يقبؿ مف الػداوف طمػب األمػر بػاألداء إال إ ا كانػت عريضػتو مصػلوبة بمػا يػدؿ  – 139مادة 
 . عم  أداء الرسـ كامبلم 

يلصػؿ مػف  133عم  أنػو فػ  ألػواؿ اللجػز المنصػوص عمييػا فػ  الفقػرة األولػ  مػف المػادة 
 . لباقي عند طمب األمر باألداء وبصلة اللجزالداوف ربع الرسـ عند طمب توقيع اللجز وا

تسػػر  عمػػ  أمػػر األداء وعمػػ  اللكػػـ الصػػادر فػػ  الػػتظمـ منػػو األلكػػاـ الخاصػػة  – 138مػػادة 
 . بالنفا  المعجؿ لسب األلواؿ الت  بينيا القانوف

لجػػز مػػا يكػػوف لمدينػػة لػػد  الغيػػر وفػػ   133إ ا أراد الػػداوف فػػي لكػػـ المػػادة  – 133مػػادة 
تي يجوز فييا لمداوف استصدار أمر مف القاضي باللجز التلفظي يصدر أمػر اللجػز األلواؿ ال
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وعم  الداوف خبلؿ ثمانية األياـ لتوقيع اللجز أف يقدـ طمب األداء وصلة إجراءات اللجز إلػ  
ال اعتبر اللجز كأف لـ يكف )القاضي الم كو   . (3ر ، وا 

وف  لالة التظمـ مف أمر اللجز لسبب يتصؿ بأصؿ اللػؽ يمتنػع إصػدار األمػر بػاألداء وتلػدد 
 . 139جمسة لنظر الدعو  وفقام لممادة 

 

 35الباب الثاني عشر +

 طرؽ الطعف ف  األلكاـ

 الفصؿ األوؿ

 ألكاـ عامة

إال مػف الملكػـو عميػو وال يجػوز لمػف قبػؿ اللكػـ أو  ال يجوز الطعف ف  األلكػاـ – 133مادة 
 . ممف قض  لو بكؿ طمباتو ما لـ ينص القانوف عم  غير  لؾ

ال يجػوز الطعػف فػ  األلكػاـ التػ  تصػدر أثنػاء سػير الػدعو  وال تنتيػي بيػا  –( 3)131مادة 
المستعجمة الخصومة إال بعد صدور اللكـ المنيي لمخصومة كميا ، و لؾ عدا األلكاـ الوقتية و 

والصادرة بوقؼ الدعو  واأللكػاـ القابمػة لمتنفيػ  الجبػري ، واأللكػاـ الصػادرة بعػدـ االختصػاص 
واإللالػػة إلػػ  الملكمػػة المختصػػة ، وفػػ  اللالػػة األخيػػرة يجػػب عمػػ  الملكمػػة الملالػػة إلييػػا 

 . الدعو  أف توقفيا لت  يفصؿ ف  الطعف

تػاريخ صػدوره مػا لػـ يػنص القػانوف عمػ   يبػدأ ميعػاد الطعػف فػ  اللكػـ مػف –( 3) 131مادة 
غير  لؾ . ويبدأ ى ا الميعاد مف تاريخ إعبلف اللكـ إل  الملكـو عميو ف  األلواؿ الت  يكػوف 
فييا قد تخمؼ عف اللضور ف  جميع الجمسات الملددة لنظر الدعو  ولـ يقدـ مػ كرة بدفاعػو 

ر ولـ يقدـ مػ كرة إلػ  الملكمػة وال أماـ الملكمة وال أماـ الخبير ، و لؾ إ ا تخمؼ عف اللضو 
إلػ  الخبيػػر فػػ  جميػػع الجمسػات التاليػػة لتعجيػػؿ الػػدعو  بعػػد وقػؼ السػػير فييػػا ألي سػػبب مػػف 

 .األسباب



كما يبدأ الميعاد مف تاريخ إعػبلف اللكػـ إ ا لػدث سػبب مػف أسػباب انقطػاع الخصػومة وصػدر 
 . يتو لمخصومة أو زالت صفتواللكـ دوف اختصاـ مف يقـو مقاـ الخصـ ال   توف  أو فقد أىم

 . ويكوف إعبلف اللكـ لشخص الملكـو عميو أو ف  موطنو األصمي

 . ويجر  الميعاد ف  لؽ مف أعمف اللكـ

يكوف إعبلف الطعف لشػخص الخصػـ أو فػ  موطنػو ويجػوز إعبلنػو فػ  المػوطف  – 139مادة 
 . المختار المبيف ف  ورقة اعبلف اللكـ

المػػدع  ، ولػػـ يكػػف قػػد بػػيف فػػ  صػػليفة افتتػػاح الػػدعو  موطنػػو وا  ا كػػاف المطعػػوف ضػػده ىػػو 
 . األصمي ، جاز إعبلنو بالطعف ف  موطنو المختار المبيف ف  ى ه الصليفة

يترتػػب عمػػ  عػػدـ مراعػػاة مواعيػػد الطعػػف فػػ  األلكػػاـ سػػقوط اللػػؽ فػػ  الطعػػف .  – 135مػػادة 
 .وتقض  الملكمة بالسقوط مف تمقاء نفسيا

الطعف بموت الملكـو عميو أو بفقد أىميتػو لمتقاضػي أو بػزواؿ صػفة  يقؼ ميعاد – 131مادة 
مف كاف يباشر الخصومة عنو وال يزوؿ الوقؼ إال بعد اعبلف اللكـ إل  مف يقـو مقاـ الخصػـ 
ال   توف  أو فقد أىميتو لمتقاضػي أو زالػت صػفتو وانقضػاء المواعيػد التػ  يلػددىا قػانوف بمػد 

 . كاف المتوف  التخا  صفة الوارث أف

عبلنػو إلػ   – 137مادة  إ ا توف  الملكـو لو أثنػاء ميعػاد الطعػف جػاز لخصػمو رفػع الطعػف وا 
ورثتػػو جممػػة دوف  كػػر أسػػماويـ وصػػفاتيـ و لػػؾ فػػ  آخػػر مػػوطف كػػاف لمػػورثيـ . ومتػػ  رفػػع 
عبلنػػو عمػػ  الوجػػو المتقػػدـ وجبػػت إعػػادة إعبلنػػو لجميػػع الورثػػة بأسػػماويـ وصػػفاتيـ  الطعػػف وا 

ف  موطف كؿ منيـ . قبؿ الجمسة الملددة لنظر الطعف أو الميعػاد الػ   تلػدده ألشخاصيـ أو 
 . الملكمة ل لؾ

وا  ا فقد الملكـو لو أىميتو لمتقاضي أثناء ميعاد الطعػف ، أو إ ا تػوف  أو زالػت صػفة مػف كػاف 
عبلنػو إلػػ  مػف فقػد أىميتػو أو مػف تػوف  مػف كػػاف  يباشػر الخصػومة عنػو ، جػاز رفػع الطعػف وا 

لخصػومة عنػو ، أو إلػ  مػف زالػت صػفتو ، عمػ  أف يعػاد إعػبلف الطعػف إلػ  مػف يقػـو يباشر ا
مقاـ الخصـ ، لشخصو أو ف  موطنو ، قبؿ الجمسة الملددة لنظر الطعف أو فػ  الميعػاد الػ   

 .تلده الملكمة ل لؾ



فيمػػا عػػدا األلكػػاـ الخاصػػة بػػالطعوف التػػ  ترفػػع مػػف النيابػػة العامػػة ال يفيػػد مػػف  – 139مػػادة 
 .طعف إال مف رفعو وال يلتج بع إي عم  مف رفع عميوال

عم  أنػو إ ا كػاف اللكػـ صػادرام فػ  موضػوع غيػر قابػؿ لمتجزوػة أو فػ  التػزاـ بالتضػامف أو فػ  
دعو  يوجب القانوف فييا اختصاـ أشخاص معينيف جاز لمف فوت ميعػاد الطعػف مػف الملكػـو 

المرفوع ف  الميعاد مف ألد زمبلوو منضمام عمييـ أو قبؿ اللكـ أف يطعف فيو أثناء نظر الطعف 
إليو ف  طمباتو فإف لػـ يفعػؿ أمػرت الملكمػة الطػاعف باختصػامو فػ  الطعػف . وا  ا رفػع الطعػف 

 .عم  ألد الملكـو ليـ ف  الميعاد وجب اختصاـ الباقيف ولو بعد فواتو بالنسبة إلييـ

ا ف  اللكـ الصادر ف  الدعو  ك لؾ يفيد الضامف وطالب الضماف مف الطعف المرفوع مف أييمػ
 .األصمية إ  تخ  دفاعيما فييا ، وا  ا رفع طعف عم  أييما جاز اختصاـ اآلخر فيو

 الفصؿ الثاني

 االستوناؼ

لمخصـو ف  غير األلواؿ المستثناة بنص ف  القانوف أف يسػتأنفوا ألكػاـ ملػاكـ  – 138مادة 
 . الدرجة األول  الصادرة ف  اختصاصيا االبتداوي

 . جوز االتفاؽ ولو قبؿ الدعو  عم  أف يكوف لكـ ملكمة الدرجة األول  انتياويام وي

يجوز اسػتوناؼ األلكػاـ الصػادرة فػ  المػواد المسػتعجمة أيػام كانػت الملكمػة التػ   – 113مادة 
 . أصدرتيا

يجػػوز اسػػتوناؼ األلكػاـ الصػػادرة بصػػفة انتياويػػة مػف ملػػاكـ الدرجػػة األولػػ   –( 3)113مػادة 
لفػػة قواعػػد االختصػػاص المتعمقػػة بالنظػػاـ العػػاـ ، أو وقػػوع بطػػبلف فػػ  اللكػػـ ، أو بسػػبب مخا

 .بطبلف ف  اإلجراءات أثر ف  اللكـ

وعم  المستأنؼ ف  ىػ ه األلػواؿ أف يػودع خزانػة الملكمػة االستونػػافية عنػد تقػديـ االسػتوناؼ 
الطػػاعنيف إ ا  عمػػ  سػػبيؿ الكفالػػة خمسػػيف جنييػػا ، ويكفػػ  إيػػداع أمانػػة والػػدة فػػ  لالػػة تعػػدد

أقاموا طعنيـ بصليفة والدة ولو اختمفت أسباب الطعف ويعف  مف إيداع الكفالة مف أعف  مف 
 . أداء الرسـو القضاوية



وال يقبؿ قمـ الكتاب صليفة الطعف إ ا لـ تصلب بما يثبت ى ا اإليداع ، وتصادر الكفالػة بقػوة 
 . اعد االختصاص أو االنتفاء البطبلفالقانوف مت  لكـ بعدـ جواز االستوناؼ لعدـ خالفو قو 

ويجػوز أيضػام اسػتوناؼ جميػع األلكػاـ الصػادرة فػ  لػدود النصػاب االنتيػاو  إ ا  – 111مادة 
كاف اللكـ صادرام عم  خبلؼ لكـ سابؽ لـ يلز قػوة األمػر المقضػي . وفػ  ىػ ه اللالػة يعتبػر 

 .ويام عند رفع االستوناؼاللكـ السابؽ مستأنفام بقوة القانوف إ ا لـ يكف قد صار انتيا

إل   11تقدر قيمة الدعو  فيما يتعمؽ بنصاب االستوناؼ وفقام أللكاـ المواد مف  – 111مادة 
 وال تلتسب ف  ى ا التقدير الطمبات غير المتنازع فييا وال المبالغ المعروضة عرضام فعميػام  93

. 

مػػ  أسػػاس األكبػػر قيمػػة مػػف إ ا قػػدـ المػػدع  عميػػو طمبػػام عارضػػام كػػاف التقػػدير ع – 119مػػادة 
 . الطمبيف : األصمي أو العارض

ومع  لؾ إ ا كاف موضوع الطمػب العػارض تعويضػات عػف رفػع الػدعو  األصػمية أو عػف طريػؽ 
 .السموؾ فييا فتكوف العبرة بقيمة الطمب األصمي ولده

ـ يكوف التقػدير بمراعػاة القواعػد المتقدمػة عمػ  أسػاس أخػر طمبػات لمخصػـو أمػا – 115مادة 
 . ملكمة الدرجة األول 

جميع األلكاـ الصادرة قبؿ الفصؿ ف  موضػوع الػدعو  يراعػ  فػ  تقػدير نصػاب  – 111مادة 
 . استونافيا قيمة الدعو 

 .ميعاد االستوناؼ أربعوف يومام ما لـ ينص القانوف عم  غير  لؾ – 117مادة 

 .كمة الت  أصدرت اللكـويكوف الميعاد خمسة يومام ف  المواد المستعجمة أيام كانت المل

 .ويكوف ميعاد االستوناؼ ستيف يومام بالنسبة لمناوب العاـ أو مف يقـو مقامو

إ ا صدر اللكػـ بنػاء عمػ  غػش وقػع مػف الخصػـ أو بنػاء عمػ  ورقػة مػزورة أو  – 119مادة 
بناء عم  شيادة زور أو بسبب عدـ إظيار ورقة قاطعة ف  الدعو  التجزىػا الخصػـ فػبل يبػدأ 

اسػتونافو إال مػف اليػـو الػ   ظيػر فيػو الغػش أو الػ   أقػر فيػو بػالتزوير فاعمػو أو لكػـ  ميعاد
 .بثبوتو أو ال   لكـ فيو عم  شاىد الزور أو اليـو ال   ظيرت فيو الورقة الت  التجزت



اسػػتوناؼ اللكػػـ المنيػػي لمخصػػومة يسػػتتبع لتمػػام اسػػتوناؼ جميػػع األلكػػاـ التػػ   – 118مػػادة 
القضية ما لـ تكف قد قبمت صػرالة و لػؾ مػع مراعػاة مػا نصػت عميػو المػادة سبؽ صدورىا ف  
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واستوناؼ اللكـ الصادر ف  الطمب االلتياطي يستتبع لتما استوناؼ اللكـ الصادر فػ  الطمػب 
 . األصمي وف  ى ه اللالة يجب اختصاـ الملكـو لو ف  الطمب األصمي ولو بعد فوات الميعاد

ستوناؼ بصليفة تودع قمـ كتاب الملكمة المرفوع إلييػا االسػتوناؼ وفقػام يرفع اال – 113مادة 
لؤلوضاع المقررة لرفع الدعو  ويجب اف تشتمؿ الصليفة عم  بياف اللكـ المستأنؼ وتاريخػو 

ال كانت باطمة  .وأسباب االستوناؼ والطمبات وا 

ممػػؼ الػػدعو   عمػػ  قمػػـ كتػػاب الملكمػػة المرفػػوع إليػػو االسػػتوناؼ أف يطمػػب ضػػـ – 113مػػادة 
 . االبتداوية ف  اليـو التالي لميـو ال   يرفع فيو االستوناؼ

وعمػ  قمػـ كتػاب الملكمػة التػ  أصػدرت اللكػػـ أف يرسػؿ ممػؼ الػدعو  خػبلؿ عشػرة أيػاـ عمػػ  
األكثػػر مػػف تػػاريخ طمبػػو ويػػنقص ىػػ ا الميعػػاد إلػػ  ثبلثػػة أيػػاـ فػػ  الػػدعاو  المسػػتعجمة وتلكػػـ 

ييمؿ ف  طؿ ضـ الممؼ أو ف  إرسالو ف  الميعاد بغرامة ال تقؿ الملكمة االستونافية عم  مف 
 .(3عف عشريف جنيو وال تجاوز ماوتي جنيو بلكـ غير قابؿ لمطعف)

االستوناؼ ينقؿ الدعو  بلالتيا الت  كانػت عمييػا قبػؿ صػدور اللكػـ المسػتأنؼ  – 111مادة 
 .بالنسبة لما رفع عنو االستوناؼ فقط

كمة أف تنظر االستوناؼ عم  أساس ما يقدـ ليا مف أدلة ودفػوع يجب عم  المل – 111مادة 
 .وأوجو دفاع جديدة وما كاف قد قاـ مف  لؾ إل  ملكمة الدرجة األول 

يجب عم  الملكمة إ ا ألغػت اللكػـ الصػار فػ  الطمػب األصػمي أف تعيػد القضػية  – 119مادة 
 .إل  ملكمة الدرجة األول  لتفصؿ ف  الطمبات االلتياطية

ال تقبؿ الطمبات الجديػدة فػ  االسػتوناؼ وتلكػـ الملكمػة مػف تمقػاء نفسػيا بعػدـ  – 115ة ماد
 .قبوليا

ومع  لؾ يجوز أف يضاؼ إل  الطمب األصم  األجور والفواود والمرتبات وساور المملقػات التػ  
تستلؽ بعد تقديـ الطمبات الختامية أماـ ملكمة الدرجػة األولػ  ومػا يزيػد مػف التعويضػات بعػد 

 .تقديـ ى ه الطمبات



 .وك لؾ يجوز مع بقاء موضوع الطمب األصم  عم  لالة تغيير سببو واإلضافة إليو

 .ويجوز لمملكمة أف تلكـ بالتعويضات إ ا كاف االستوناؼ قد قصد بو الكيد

ال يجوز ف  االستوناؼ إدخاؿ مف لـ يكف خصمام ف  الدعو  الصادر فييا اللكػـ  – 111مادة 
 .ينص القانوف عم  غير  لؾ المستأنؼ ما لـ

 . وال يجوز التدخؿ فيو إال ممف يطمب االنضماـ إل  ألد الخصـو

يجوز لممستأنؼ عميو إلػ  مػا قبػؿ إقفػاؿ بػاب المرافعػة أف يرفػع اسػتونافام مقػاببلم  – 117مادة 
 .باإلجراءات المعتادة أو بم كرة مشتممة عم  أسباب استونافو

عد مض  ميعاد االستوناؼ أو بعد قبوؿ اللكـ قبؿ رفع االسػتوناؼ فإ ا رفع االستوناؼ المقابؿ ب
 .األصم  أعتبر استونافام فرعيام يتبع االستوناؼ األصم  ويزوؿ بزوالو

تلكـ الملكمة فػ  جميػع األلػواؿ بقبػوؿ تػرؾ الخصػومة فػ  االسػتوناؼ إ ا نػزؿ  – 119مادة 
 .الترؾالمستأنؼ عف لقو أو كاف ميعاد االستوناؼ قد انقض  وقت 

اللكػػـ بقبػػوؿ تػػرؾ الخصػػومة فػػ  االسػػتوناؼ األصػػم  يسػػتتبع اللكػػـ بػػبطبلف  – 118مػػادة 
االسػػتوناؼ الفرعػػ  وتمػػـز الملكمػػة بمصػػاريفو مػػف تػػر  إلزامػػو بيػػا مػػف الخصػػـو بنػػاء عمػػ  مػػا 

 .تتبينو مف ظروؼ الدعو  وألواليا

ة األولػ  سػواء فيمػػا تسػر  عمػ  االسػتوناؼ القواعػد المقػػررة أمػاـ ملكمػة الدرجػ – 193مػادة 
 . يتعمؽ باإلجراءات أو باأللكاـ ما لـ يقض القانوف بغير  لؾ

 الفصؿ الثالث

 التماس إعادة النظر

لمخصـو أف يمتمسوا إعادة النظر ف  األلكاـ الصادرة بصفة انتياوية ف  األلواؿ  – 193مادة 
 : اآلتية

 . إ ا وقع مف الخصـ غش كاف مف شأنو التأثير ف  اللكـ .1

 . إ ا لصؿ بعد اللكـ إقرار بتزوير األوراؽ الت  بن  عمييا أزو قض  بتزويرىا .2



 . إ ا كاف اللكـ قد بن  عم  شيادة شاىد قض  بعد صدوره بأنيا مزورة .3

إ ا لصؿ الممتمس بعػد صػدور اللكػـ عمػ  أوراؽ قاطعػة فػ  الػدعو  كػاف خصػمو قػد  .4
 . لاؿ دوف تقديميا

 . لـ يطمبو الخصـو أو بأكثر مما طمبوهإ ا قض  اللكـ بشيء  .5

 . إ ا كاف منطوؽ اللكـ مناقضام بعضو لبعض .6

إ ا صػػدر اللكػػـ عمػػ  شػػخص طبيعػػي أو اعتبػػاري لػػـ يكػػف ممػػثبلم تمثػػيبلم صػػليلام فػػ   .7
 .الدعو  و لؾ فيما عدا لالة النيابة االتفاقية

أدخػػؿ أو تػػدخؿ فييػػا لمػػف يعتبػػر اللكػػـ الصػػادر فػػ  الػػدعو  لجػػة عميػػو ولػػـ يكػػف قػػد  .8
 .بشرط إثبات غش مف كمف يمثمو أو تواطوو أو إىمالو الجسيـ

ميعاد االلتماس أربعوف يومام . وال يبدأ ف  اللاالت المنصوص عمييػا فػ  الفقػرة  – 191مادة 
األربع األول  مف المادة السابقة إال مف اليـو ال   ظير فيو الغػش أو الػ   أقػر فيػو بػالتزوير 

كػـ بثبوتػو أو الػ   لكػـ فيػو عمػ  شػاىد الػزور أو اليػـو الػ   ظيػرت فيػو الورقػػة فاعمػو أو ل
 .الملتجزة

ويبدأ الميعاد ف  اللالة المنصوص عمييا فػ  الفقػرة السػابعة مػف اليػـو الػ   يعمػف فيػو اللكػـ 
 .إل  مف يمثؿ الملكـو عميو تمثيبلم صليلام 

لثامنة مف اليـو ال   ظير فيػو الغػش أو ويبدأ الميعاد ف  اللالة المنصوص عمييا ف  الفقرة ا
 .التواطؤ أو اإلىماؿ الجسيـ

يرفع االلتماس أماـ الملكمة الت  أصدرت اللكـ بصليفة تودع قمػـ كتابيػا وفقػام  – 191مادة 
 . لؤلوضاع المقررة لرفع الدعو 

ال ك انػت ويجب أف تشتمؿ صليفتو عم  بياف اللكـ الممتمس فيو وتاريخو وأسباب االلتماس وا 
 . باطمة

( مػف المػادة  9،  7ويجب عم  رافع االلتماس ف  اللالتيف المنصوص عمييمػا فػ  البنػديف ) 
( مػػف ىػػ ا القػػانوف أف يػػودع خزانػػة الملكمػػة مبمػػغ ماوػػة جنيػػو عمػػ  سػػبيؿ الكفالػػة ، وال 139)

 . يقبؿ قمـ الكتاب صليفة االلتماس إ ا لـ تصلب بما يثبت ى ا اإليداع



 .(3لكفالة مف أعف  مف أداء الرسـو القضاوية )ويعف  مف إيداع ا

 . ويجوز أف تكوف الملكمة الت  تنظر االلتماس مؤلفو موف نفس القضاة ال يف أصدروا اللكـ

 . ال يترتب عم  رفع االلتماس وقؼ تنفي  اللكـ – 199مادة 

وكػػاف ومػػع  لػػؾ يجػػوز لمملكمػػة التػػ  تنظػػر االلتمػػاس أف تػػأمر بوقػػؼ التنفيػػ  متػػ  طمػػب  لػػؾ 
 .يخش  مف التنفي  وقوع ضرر جسيـ يتع ر تداركو

ويجوز لمملكمة عندما تأمر بوقؼ التنفي  أف توجب تقديـ كفالة أو تأمر بما تراه كفيبلم بصيانة 
 . لؽ المطعوف عميو

تفصؿ الملكمة أوالم ف  جواز قبوؿ التماس إعادة النظر ثـ تلدد جمسة لممرافعػة  – 195مادة 
اجة إل  اعبلف جديد . عمػ  أنػو يجػوز ليػا أف تلكػـ فػ  قبػوؿ االلتمػاس ف  الموضوع دوف ل

 .وف  الموضوع بلكـ والد إ ا كاف الخصـو قد قاموا أماميا طمباتيـ ف  الموضوع

 . وال تعيد الملكمة النظر إال ف  الطمبات الت  تناوليا االلتماس

فػػ  الفقػػرات السػػت إ ا لكػػـ بػػرفض االلتمػػاس فػػ  اللػػاالت المنصػػوص عمييػػا  – 191مػػادة 
يلكـ عم  الممتمس بغرامة ال تقؿ عف ستيف جنيو ، وال تجػاوز مػاوتي  193األول  ف  المادة 

جنيو وا  ا لكـ برفض االلتماس ف  اللالتيف المنصوص عمييما ف  الفقرتيف األخيرتيف تقضػ  
ضػات إف الملكمة بمصادرة الكفالػة كميػا أو بعضػيا . وفػ  جميػع األلػواؿ يجػوز اللكػـ بالتعوي

 .(3كاف ليا وجو)

اللكـ ال ي يصػدر بػرفض االلتمػاس او اللكػـ الػ ي يصػدر فػي موضػوع الػدعو   -197مادة 
 .بعد قبولو ال يجوز الطعف في أييما بااللتماس

 الفصؿ الرابع

 النقض

لمخصػػػـو أف يطعنػػػوا أمػػػاـ ملكمػػػة الػػػنقض فػػػي األلكػػػاـ الصػػػادرة مػػػف ملػػػاكـ  -199مػػػادة 
 :تيةاالستوناؼ في األلواؿ اآل



إ ا كػػاف اللكػػـ المطعػػوف فيػػو منيػػا عمػػ  مخالفػػة لمقػػانوف او خطػػأ فػػي تطبيقػػو أو فػػي  .1
 .تأويمو

 .إ ا وقع بطبلف في اللكـ أو بطبلف في اإلجراءات أثر في اللكـ .2

أيام كانت الملكمة  –لمخصـو أف يطعنوا أماـ ملكمة النقض في أي لكـ انتياوي  -198مادة 
زاع خبلفام للكـ آخر سبؽ أف صدر بيف الخصـو أنفسػيـ ولػاز قػوة فصؿ ف  ن –التي أصدرتو 
 .األمر المقضي

 –لمناوب العاـ أف يطعف بطريؽ النقض لمصملة القانوف فػ  األلكػاـ االنتياويػة  – 153مادة 
إ ا كػػاف اللكػػـ مبنيػػام عمػػ  مخالفػػة لمقػػانوف أو خطػػأ فػػ   –أيػػام كانػػت الملكمػػة التػػ  أصػػدرتيا 

 : و و لؾ ف  األلواؿ اآلتيةتطبيقو أو ف  تأويم

 . األلكاـ الت  ال يجيز القانوف لمخصـو الطعف فييا .1

 .األلكاـ الت  فوت الخصـو ميعاد فييا أو نزلوا فييا عف الطعف .2

ويرفػع ىػ ا الطعػف بصػليفة يوقعيػا الناوػب العػاـ . وتنظػر الملكمػة الطعػف فػ  غرفػة المشػػورة 
 . بغير دعوة الخصـو

 . مف ى ا الطعف وال يفيد الخصـو

ال يترتب عم  الطعف بطريؽ النقض وقؼ تنفي  اللكػـ ومػع  لػؾ يجػوز لملكمػة  – 153مادة 
النقض أف تأمر بوقػؼ تنفيػ  اللكػـ مؤقتػام إ ا طمػب  لػؾ فػ  صػليفة الطعػف وكػاف يخشػ  مػف 
التنفي  وقوع ضرر جسيـ يتع ر تداركو ويعيف روػيس الملكمػة بنػاء عمػ  عريضػة مػف الطػاعف 

 . لنظر ى ا اطمب يعمف الطاعف خصمو بيا وبصليفة الطعف وتبمغ لمنيابةجمسة 

ويجوز لمملكمة عندما تأمر بوقؼ التنفي  أف توجب تقديـ كفالة أو تأمر بما تراه كفيبلم بصيانة 
لػػؽ المطعػػوف عميػػو وينسػػلب األمػػر الصػػادر بوقػػؼ تنفيػػ  اللكػػـ عمػػ  إجػػراءات التنفيػػ  التػػ  

 .م  اللكـ المطعوف فيو مف تاريخ طمب وقؼ التنفي اتخ ىا الملكـو لو بناء ع

 . وا  ا رفض الطمب الـز الطاعف بمصروفاتو



وعم  الملكمة إ ا أمرت بوقؼ التنفي  أف تلدد جمسة لنظر الطعف أماميا ف  ميعاد ال يتجػاوز 
لالة ممؼ الطعف إل  النيابة لتػودع مػ كرة بأقواليػا خػبلؿ األجػؿ الػ ي تلػدده ليػا  ستة أشير وا 

(3). 

 . ميعاد الطعف بطريؽ النقض ستوف يومام  – 151مادة 

وال يسر  ى ا الميعاد عم  الطعف ال ي يرفعو الناوب العاـ لمصػملة القػانوف وفقػام للكػـ المػادة 
153 . 

يرفع الطعف بصليفة تودع قمػـ كتػاب ملكمػة الػنقض أو الملكمػة التػ  أصػدرت  – 151مادة 
 .قبوؿ أماـ ملكمة النقضاللكـ المطعوف فيو ويوقعيا ملاـ م

 .فإ ا كاف الطعف مرفوعام مف النيابة العامة وجب أف يوقع صليفتو رويس نيابة عم  األقؿ

وتشتمؿ الصليفة عبلوة عم  البيانػات المتعمقػة بأسػماء الخصػـو وصػفاتيـ ومػوطف كػؿ مػنيـ 
مبػات الطػاعف عم  بياف اللكـ المطعوف فيو وتاريخو وبياف األسباب الت  بن  عمييا الطعف وط

 . فإ ا لـ يلصؿ الطعف عم  ى ا الوجو كاف باطبلم وتلكـ الملكمة مف تمقاء نفسيا ببطبلنو

وال يجوز التمسؾ بسبب مف أسباب الطعف غير التػ   كػرت فػ  الصػليفة ومػع  لػؾ فاألسػباب 
 . المبينة عم  النظاـ العاـ يمكف التمسؾ بيا ف  أ  وقت وتأخ  الملكمة بيا مف تمقاء نفسيا

وا  ا أبد  الطاعف سببام لمطعف بػالنقض فيمػا يتعمػؽ بلكػـ سػابؽ عمػ  صػدور اللكػـ المطعػوف 
 . فيو ف   ات الدعو  أعتبر الطعف شامبلم لملكـ السابؽ ما لـ يكف قد قبؿ صرالة

يجب عم  الطاعف أف يودع خزانة الملكمة الت  تقدـ إلييػا صػليفة الطعػف عمػ   -159مادة 
اوػػة وخمسػػة وعشػػريف جنييػػا إ ا كػػاف اللكػػـ المطعػػوف فيػػو صػػادرام مػػف سػػبيؿ الكفالػػة مبمػػغ م

 .(3ملكمة استوناؼ أو خمسة وسبعيف جنييا إ ا كاف صادرا مف ملكمة ابتداوية أو جزوية)

ويكف  إيداع أمانة والدة ف  لالة تعدد الطاعنيف إ ا أقاموا طعنيـ بصليفة والدة ولو اختمفت 
 . أسباب الطعف

تاب صليفة الطعف إ ا لـ تصلب بما يثبت ى ا اإليداع ويعف  مػف أداء الكفالػة وال يقبؿ قمـ الك
 . مف يعف  مف أداء الرسـو



يجب عم  الطاعف أف يودع قمػـ كتػاب الملكمػة وقػت تقػديـ الصػليفة صػورام  – 155(1مادة )
منيا بقدر عدد المطعوف ضدىـ وصورة لقمـ الكتػاب وسػند توكيػؿ الملػام  الموكػؿ فػ  الطعػف 
وم كرة شارلو ألسباب طعنو ، وعميو أف يرفؽ بيا المستندات الت  تؤيد الطعػف مػػا لػـ مودعػو 
ممؼ القضية الصػادر فييػا اللكػـ المطعػوف فيػو ، فػإف كانػت مقدمػة فػ  طعػف أخػر فيكفػ  أف 
يقػػدـ الطػػاعف مػػا يػػدؿ عمػػ   لػػؾ ولمملكمػػة أف تتخػػ  مػػا تػػراه فػػ  سػػبيؿ االطػػبلع عمػػ  ىػػ ه 

ليفة الطعف قد أودعت قمـ كتاب الملكمة الت  أصدرت اللكـ فيجػب عمػ  المستندات . وا  ا ص
قمـ كتابيػا إرسػاؿ جميػع األوراؽ الخاصػة بػالطعف إلػ  ملكمػة الػنقض فػ  اليػـو التػالي لتقػديـ 

 . الصليفة

ويجب عم  قمـ كتاب ملكمة الػنقض أف يطمػب خػبلؿ يػوميف مػف إيػداع صػليفة الطعػف بػو أو 
بجميع مفرداتيا ، وعم  قمـ كتاب الملكمػة التػي أصػدرت اللكػـ  وصميا إليو ضـ ممؼ القضية

 . أف يرسؿ الممؼ خبلؿ سبعة أياـ عم  األكثر مف تاريخ طمبو

يقيد قمـ كتاب ملكمة النقض الطعف ف  يـو تقديـ الصليفة أو وصوليا إليو ف   – 151مادة 
 . السجؿ الخاص ب لؾ

صػػؿ الصػػليفة وصػػورىا إلػػ  قمػػـ الملضػػريف وعميػػو فػػ  اليػػـو التػػالي عمػػ  األكثػػر أف يسػػمـ أ
 . ألعبلنا ورد األصؿ إل  قمـ الكتاب

وعم  قمـ الملضريف أف يقـو بإعبلف صليفة الطعف خبلؿ ثبلثيف يومام عم  األكثر مػف تػاريخ 
 . تسميميا إليو . وال يترتب عم  عدـ مراعاة ى ا الميعاد بطبلف اعبلف صليفة الطعف

قض بغرامػة ال تقػؿ عػف ثبلثػيف جنييػا وال تجػاوز مػاوتي جنييػا تلكـ ملكمػة الػن – 157مادة 
عم  مف يتخمؼ مف العامميف بأقبلـ الكتاب أو الملضريف عف القياـ بأي إجراء مػف اإلجػراءات 

 .(3المقررة في المادتيف السابقتيف ف  المواعيد الملددة ليا )

يو أف يػودع قمػـ كتػاب ملكمػة إ ا بدأ المدع  عميو ف  الطعف أف يقدـ دفاعام فعم – 159مادة 
النقض ف  ميعاد خمسة عشر يومام مف تاريخ إعبلنو بصليفة الطعػف مػ كرة بدفاعػو مشػفوعة 

 . بسند توكيؿ الملام  الموكؿ عنو وبالمستندات الت  ير  تقديميا

فإف فعؿ  لؾ كاف لرافع الطعف أيضام ف  ميعاد خمسة عشر يومام مػف انقضػاء الميعػاد المػ كور 
 . ع قمـ الكتاب م كرة مشفوعة بالمستندات الت  ير  تقديميا مؤيدة لمردأف يود



وف  لالة تعدد المدع  عمييـ يكو لكؿ منيـ عند االقتضاء أف يودع ف  ميعػاد الخمسػة عشػر 
يومام األخيرة مػ كرة بػالرد عمػ  المػ كرة المقدمػة مػف المػدع  عمػييـ اآلخػريف ، مشػفوعة بسػند 

 . توكيؿ الملام  الموكؿ عنو

فإ ا استعمؿ الطاعف لقو ف  الرد كاف لممدع  عمييـ أف يودعوا ف  ميعػاد خمسػة عشػر يومػام 
 . أخر  م كرة بمبللظاتيـ عم  الرد

يجوز لممدع  عمييـ ف  الطعف قبؿ انقضاء الميعاد المنصوص عميػو فػ  الفقػرة  – 158مادة 
ية التػ  صػدر فييػا اللكػـ األول  مف المادة السابقة أف يػدخموا فػ  الطعػف أ  خصػـ فػ  القضػ
 . المطعوف فيو لـ يوجو إليو الطعف ، ويكوف إدخالو بإعبلنو بالطعف

ولمف أدخؿ أف يودع قمـ كتاب ملكمة النقض ف  ميعاد خمسػة عشػر يومػام مػف تػاريخ إعبلنػو 
م كرة بدفاعو مشفوعة بالمسػتندات التػ  يػر  تقػديميا وفػ  ىػ ه اللالػة ال تسػر  مواعيػد الػرد 

عمييػػا فػػ  الفقػػرات الثانيػػة الثالثػػػة والرابعػػة مػػف المػػادة السػػابقة إال بعػػد انقضػػػاء المنصػػوص 
 . الخمسة عشر يومام الم كورة

يجوز لكؿ خصـ ف  القضية الت  صدر فييا اللكػـ المطعػوف فيػو لػـ يعمنػو رافػع  – 113مادة 
إيػداع الطعف بطعنو أف يتدخؿ ف  قضية الطعػف ليطمػب اللكػـ بػرفض الطعػف . ويكػوف تدخمػو ب
 – 159مػػ كرة بدفاعػػو قمػػـ الكتػػاب قبػػؿ انقضػػاء الميعػػاد الملػػدد فػػ  الفقػػرة األولػػ  مػػف المػػادة 

 . مشفوعة بالمستندات الت  تؤيده

الم كرات ولوافظ المستندات التػ  تػودع باسػـ الخصػـ يجػب أف تكػوف مػف أصػؿ  – 113مادة 
 . لكمة النقضوصور بقدر عدد خصومة وأف تكوف موقعة مف ملاميو المقبوؿ أماـ م

ال يجوز لقمـ الكتاب ألي سبب أف يقبػؿ مػ كرات أو أوراؽ بعػد انقضػاء المواعيػد  – 111مادة 
نما يجب عميو أف يلرر ملضرام يثبت فيو تاريخ تقديـ الورقة واسـ مف قػدميا  الملددة ليا ، وا 

 .وصفتو وسبب عدـ قبوليا

المواد السػابقة يرسػؿ قمػـ الكتػاب بعد انقضاء المواعيد المنصوص عمييا ف   –(3) 111مادة 
 . ممؼ الطعف إل  النيابة العامة

وعم  النيابة أف تودع م كرة بأقواليا ف  أقرب وقت مراعية ف   لؾ ترتيب الطعػوف فػ  السػجؿ 
 . ، ما لـ تر الجمعية العموميػة لملكمة النقض تقديـ نظر أنواع مف الطعوف قبؿ دورىا



واليا ، يعيف رويس الملكمة المستشار المقرر . ويعرض الطعف وبعد أف تودع النيابة م كرة بأق
عم  الملكمة ف  غرفة مشورة . فإ ا رأت الملكمة أف الطعػف غيػر مقبػوؿ لسػقوطو أو بطػبلف 

أمػرت بعػدـ قبولػو  198،  199إجراءاتو ، أو إقامتو عم  غير األسباب المبينػة فػ  المػادتيف 
جزة لسػػبب القػػرار وألزمػػت الطػػاعف بالمصػػروفات بقػػرار يثبػػت فػػ  ملضػػر الجمسػػة مػػع إشػػارة مػػو 

 . فضبلم عف مصادرة الكفالة

وا  ا رأت الملكمة أف الطعف جدير بالنظر لددت جمسة لنظره . ويجوز ليػا فػ  ىػ ه اللالػة أف 
تستبعد مف الطعف مػاال يقبػؿ مػف األسػباب أمػاـ ملكمػة الػنقض ، وأف تقصػر نظػره عمػ  بػاقي 

 . االستبعاد األسباب مع إشارة موجزة لسبب

 . وف  جميع األلواؿ ال يجوز الطعف ف  القرار الصادر مف الملكمة بأي طريؽ

يخطػػػر قمػػػـ الكتػػػاب ملػػػام  الخصػػػـو الػػػ يف أودعػػػوا مػػػ كراتيـ بتػػػاريخ الجمسػػػة  – 119مػػػادة 
الملددة قبؿ انعقادىا بخمسة عشر يومام عم  األقؿ و لػؾ بكتػاب موصػ  عميػو وتػدرج القضػية 

ويعمؽ الجدوؿ ف  قمـ الكتاب قبؿ الجمسػة بخمسػة عشػر يومػام عمػ  األقػؿ  ف  جدوؿ الجمسة .
 . ويبق  معمقام طواؿ المدة الم كورة

تلكػػـ الملكمػػة فػػ  الطعػػف بغيػػر مرافعػػة بعػػد أف يتمػػو المستشػػار المقػػرر تقريػػرام  – 115مػػادة 
ف إبداء يمخص فيو أسباب الطعف والرد عمييا . ويلصػر نقط الخبلؼ الت  تنازعيا الخصـو دو

 . الرأي فييا

إ ا رأت الملكمة ضرورة المرافعة الشػفوية فميػا سػماع ملػام  الخصػـو والنيابػة  – 111مادة 
العامة وف  ى ه اللالة ال يػؤ ف لمخصػـو أف يلضػروا بأنفسػيـ أمػاـ ملكمػة الػنقض مػف غيػر 

 .ملاـ معيـ

 .لاميام ف  الجمسةوليس لمخصـو ال ي لـ تودع باسميـ م كرات اللؽ ف  أف ينيبوا عنيـ م

وال يجوز إبداء أسباب شفيية ف  الجمسة غير األسباب الت  سبؽ لمخصـو بيانيػا فػ  األوراؽ 
 .151و لؾ دوف أخؿ بلكـ الفقرة الثالثة مف المادة 

يجوز لمملكمة استثناء أف ترخص لملام  الخصػـو ولمنيابػة فػ  إيػداع مػ كرات  – 117مادة 
عم  القضية أنو ال غنػ  عػف  لػؾ ولينوػ  تؤجػؿ القضػية لجمسػة تكميمية إ ا رأت بعد اطبلعيا 

 . أخر  وتلدد المواعيد الت  يجب إيداع تمؾ الم كرات فييا



إ ا قبمت الملكمة الطعػف تػنقض اللكػـ المطعػوف فيػو كمػو أو بعضػو وتلكػـ فػ   – 119مادة 
 . المصروفات

االختصػػػاص تقتصػػػر  إ ا كػػػاف اللكػػػـ المطعػػػوف فيػػػو قػػػد نقػػػض لمخالفػػػة قواعػػػد – 118مػػػادة 
الملكمة عم  الفصؿ في مسألة االختصػاص ، وعنػد االقتضػاء تعػيف الملكمػة المختصػة التػي 

 .يجب التداعي إلييا بإجراءات جديدة

فإ ا كاف اللكـ قد نقض لغير  لؾ مف األسباب تليؿ القضية إل  الملكمة الت  أصػدرت اللكػـ 
لخصػػـو وفػػ  ىػػ ه اللالػػة يتلػػتـ عمػػ  المطعػػوف فيػػو لػػتلكـ فييػػا مػػف جديػػد بنػػاء عمػػ  طمػػب ا

الملكمة التػي أليمػت إلييػا القضػية أف تتبػع لكػـ ملكمػة الػنقض فػ  المسػألة القانونيػة التػ  
 .فصمت فييا الملكمة

ويجب أال يكوف مف بيف أعضاء الملكمة التي أليمت إلييا القضيػة ألد القضاة ال يف اشػتركوا 
 . ف  إصدار اللكـ المطعوف فيو

ا لكمت الملكمة بنقض اللكـ المطعوف فيو وكاف الموضوع صاللام لمفصؿ فيػو أو ومع  لؾ إ 
كاف الطعف لممػرة الثانيػة ورأت الملكمػة نقػض اللكػـ المطعػوف فيػو وجػب عمييػا أف تلكػـ فػ  

 .الموضوع

إ ا قضت ملكمة النقض بعدـ قبوؿ الطعف أو بفرضو أو بعدـ جواز نظره لكمت  – 173مادة 
 .يؼ فضبلم عف مصادرة الكفالة كميا أو بعضياعم  رافعو بالمصار 

 .وا  ا رأت أف الطعف أريد بو الكيد فميا أف تلكـ بالتعويض لممدع  عميو ف  الطعف

يترتب عمػ  نقػض اللكػـ إلغػاء جميػع األلكػاـ ، أيػام كانػت الجيػة التػي أصػدرتيا  – 173مادة 
 .لياواألعماؿ البللقة لملكـ المنقوض مت  كاف  لؾ اللكـ أساسام 

وا  ا كاف اللكـ لـ ينقض إال ف  جزء منو بق  ناف ام فيما يتعمؽ باألجزاء ما لـ تكف مترتبة عم  
 . الجزء المنقوض

 .ال يجوز الطعف ف  ألكاـ ملكمة النقض بأي طريؽ مف طرؽ الطعف – 171مادة 



تسػػر  عمػػ  قضػػايا الطعػػوف أمػػاـ ملكمػػة الػػنقض القواعػػد واإلجػػراءات الخاصػػة  – 171مػػادة 
بنظاـ الجمسات كما تسر  عمييا القػػواعد الخاصػة باأللكػاـ فيمػا ال يتعػارض مػع نصػوص ىػ ا 

 . الفصؿ

 الكتاب الثاني

 31التنفي  +

 37الباب األوؿ +

 ألكاـ عامة

 الفصؿ األوؿ

 قاض  التنفي 

يجر  التنفي  تلت إشػراؼ قاضػ  لمتنفيػ  ينػدب فػ  مقػر كػؿ ملكمػة جزويػة مػف  – 179مادة 
الملكمػػػة االبتداويػػػة ويعاونػػػو فػػػ   لػػػؾ عػػػدد كػػػاؼ مػػػف الملضػػػريف وتتبػػػع أمامػػػو بػػػيف قضػػػاة 

 .اإلجراءات المقررة أماـ الملكمة الجزوية ما لـ ينص القانوف عم  خبلؼ  لؾ

يختص قاض  التنفي  دوف غيره بالفصؿ ف  جميػع منازعػات التنفيػ  الموضػوعية  – 175مادة 
 .دار القرارات واألوامر المتعمقة بالتنفي والوقتية أيام كانت قيمتيا ، كما يختص بإص

 . ويفصؿ قاض  التنفي  ف  منازعات التنفي  الوقتية بوصفة قاضيام لؤلمور المستعجمة

يكوف االختصػاص عنػد التنفيػ  عمػ  المنقػوؿ لػد  المػديف لملكمػة التنفيػ  التػ   – 171مادة 
 .مة موطف الملجوز لديويقع المنقوؿ ف  داورتيا ، وف  لجز ما لممديف لد  الغير لملك

ويكوف االختصاص عند التنفيػ  عمػ  العقػار لمملكمػة التػ  يقػع العقػار فػ  داورتيػا فػإ ا تنػاوؿ 
 .التنفي  عقارات تقع ف  دواور ملاكـ متعددة كاف االختصاص إللداىا

تسػػػتأنؼ ألكػػػاـ قاضػػػ  التنفيػػػ  فػػػ  المنازعػػػات الموضػػػوعية إلػػػ  الملكمػػػة  –(3) 177مػػػادة 
لػػ  ملكمػػة االبتداويػػة إ  ا زادت قيمػػة النػػزاع عمػػ  ألفػػ  جنيػػو ولػػـ يجػػاوز عشػػرة آالؼ جنيػػو وا 

 .االستوناؼ إ ا زادت عم   لؾ

 . وتستأنؼ ألكامو ف  المنازعات الوقتية إل  الملكمة االبتداوية



بعد بالملكمة جدوؿ خاص تقيد فيو طمبات التنفي  ، وينشأ لكؿ طمب ممؼ تودع  – 179مادة 
 .المتعمقة بي ه الطمباتبو جميع األوراؽ 

ويعػػرض الممػػؼ عمػػ  قاضػػ  التنفيػػ  عقػػب كػػؿ إجػػراء ويثبػػت بػػو مػػا يصػػدره مػػف قػػرارات وأوامػػر 
 . وألكاـ

يجػػر  التنفيػػ  بوسػػاطة الملضػػريف وىػػـ ممزمػػوف بإجراوػػو بنػػاء عمػػ  طمػػب  ي  – 178مػػادة 
 . الشأف مت  سمميـ السند التنفي ي

ف إجػراءات التنفيػ  كػاف لصػالب الشػأف أف يرفػع فإ ا امتنػع الملضػر عػف القيػاـ بػأي إجػراء مػ
 . األمر بعريضة إل  قاض  التنفي 

فػػإ ا وقعػػت مقاومػػة أو تعػػد عمػػ  الملضػػر وجػػب عميػػو أف يتخػػ  جميػػع الوسػػاوؿ التلفظيػػة وأف 
 . يطمب معونة القوة العامة والسمطة الملمية

 الفصؿ الثاني

 السند التنفي ي وما يتصؿ بو

نفيػػ  الجبػػري إال بسػػند تنفيػػ ي اقتضػػاء للػػؽ ملقػػؽ الوجػػود ومعػػيف ال يجػػوز الت – 193مػػادة 
 . المقدار ولاؿ األداء

والسػػندات التنفي يػػة ىػػي األلكػػاـ واألوامػػر والملػػررات الموثقػػة وملاضػػر الصػػمح التػػ  تصػػدؽ 
 . عمييا الملاكـ أو مجالس الصمح واألوراؽ األخر  الت  يعطييا القانوف ى ه الصفة

غيػػر األلػػواؿ المسػػتثناة بػػنص فػػ  القػػانوف إال بموجػػب صػػورة مػػف السػػند وال يجػػوز التنفيػػ  فػػ  
عمػ  الجيػة التػ  ينػاط بيػا التنفيػ  أف تبػادر إليػو متػ  ” التنفي ي عمييا صيغة التنفي  التاليػة 

طمب منيا وعم  السمطات المختصة أف تعيف عم  إجراوو ولو باستعماؿ القػوة متػ  طمػب إلييػا 
 .” لؾ

سػػبؽ التنفيػػ  اعػػبلف السػػند التنفيػػ   لشػػخص المػػديف أو فػػ  موطنػػو يجػػب أف ي – 193مػػادة 
ال كاف باطبلم   . األصم  وا 

ويجب أف يشتمؿ ى ا االعبلف عم  تكميؼ المديف الوفاء وبياف المطموب وتعييف موطف مختػار 
 . لطالب التنفي  ف  البمدة الت  بيا مقر ملكمة التنفي  المختصة



مي بفتح اعتمػاد أف يعمػف معػو مسػتخرج بلسػاب المػديف ويجب عند الشروع ف  تنفي  عقد رس
 . مف واقع دفاتر الداونيف التجارية

 .وال يجوز إجراء التنفي  إال بعد مض  يـو عم  األقؿ مف إعبلف السند التنفي  

عمػ  الملضػر عنػد إعبلنػو السػػند التنفيػ ي أو عنػد قيامػو بالتنفيػ  قػبض الػػديف  – 191مػادة 
 .ء المخالصة و لؾ دوف لاجة إل  تفويض خاصعند عرضو عميو مع إعطا

عمػ  الملضػر عنػد إعبلنػو السػػند التنفيػ ي أو عنػد قيامػو بالتنفيػ  قػبض الػػديف  – 191مػادة 
 .عند عرضو عميو مع إعطاء المخالصة و لؾ دوف لاجة إل  تفويض خاص

إجػراءات مف لؿ قانونام أو اتفاقام ملؿ الداوف ف  لقػو لػؿ ملمػو فيمػا اتخػ  مػف  – 191مادة 
 .التنفي 

إ ا توف  المديف أو فقد أىميتو أو زالت صفة مف يباشػر اإلجػراءات بالنيابػة عنػو  – 199مادة 
قبؿ البدء فػ  التنفيػ  أو قبػؿ إتمامػو فػ  يجػوز التنفيػ  قبػؿ ورثتػو أو مػف يقػـو مقامػو إال بعػد 

 . مض  ثمانية أياـ مف تاريخ إعبلنيـ بالسند التنفي  

ثبلثة أشير مف تاريخ وفاة المديف أف تعمػف األوراؽ المتعمقػة بالتنفيػ  إلػ  ويجوز قبؿ انقضاء 
 . ورثتو جممة ف  آخر موطف كاف لمورثيـ بغير بياف أسماويـ وصفاتيـ

ال يجوز لمغير أف يؤد  المطموب بموجب السند التنفي   وال أف يجبر عم  أداوو  – 195مادة 
 . نفي  قبؿ وقوعو بثمانية أياـ عم  األقؿإال بعد اعبلف المديف بالعـز عم  ى ا الت

يجػػوز لمملكمػة فػػ  المػواد المسػػتعجمة أو فػػ  األلػواؿ التػػي يكػوف فييػػا التػػأخير  – 191مػادة 
ضػػارام أف تػػأمر بتنفيػػ  اللكػػـ بموجػػب مسػػودتو بغيػػر إعبلنػػو وفػػ  ىػػ ه اللالػػة يسػػمـ الكاتػػب 

 .التنفي المسودة لمملضر وعم  الملضر أف يردىا بمجرد االنتياء مف 

 الفصؿ الثالث

 النفا  المعجؿ

ال يجوز تنفي  األلكاـ جبرام ماداـ الطعف فييا باالستوناؼ جاوزام إال إ ا كاف النفػا   – 197مادة 
 .المعجؿ منصوصام عميو ف  القانوف أو مأمورام بو ف  اللكـ



 . ومع  لؾ يجوز بمقتضاه اتخا  اإلجراءات التلفظية

بغيػػػر كفالػػػة واجػػػب بقػػػوة القػػػانوف لؤللكػػػاـ الصػػػادرة فػػػ  المػػػواد  النفػػػا  المعجػػػؿ – 199مػػػادة 
المستعجمة أيام كانت الملكمة التػي أصػدرتيا ، ولؤلوامػر الصػادرة عمػ  العػراوض ، و لػؾ مػا لػـ 

 .ينص اللكـ أو األمر عم  تقديـ كفالة

و لػؾ  النفا  المعجؿ واجػب بقػوة القػانوف لؤللكػاـ الصػادرة فػ  المػواد التجاريػة ، – 198مادة 
 . بشرط تقديـ كفالة

يجػػوز األمػػر بالنفػػا  المعجػػؿ بكفالػػة أو بغيػػر بكفالػػة أو بغيػػر كفالػػة فػػ  األلػػواؿ  – 183مػػادة 
 :اآلتية

 . األلكاـ الصادرة بأداء النفقات واألجور والمرتبات .1

إ ا كاف اللكـ قد صدر تنف ام للكـ سابؽ لاوز لقوة األمػر المقضػي أو مشػموؿ بالنفػا   .2
ؿ بغيػػر كفالػػة أو كػػاف مبينػػام عمػػ  سػػند رسػػم  لػػـ يطعػػف فيػػو بػػالتزوير و لػػؾ متػػ  كػػاف المعجػػ

 .الملكـو عميو خصمام ف  اللكـ السابؽ أو طرفام ف  السند

 . إ ا كاف الملكـو عميو قد أقر بنشأة االلتزاـ .3

 . إ ا كاف اللكـ مبنيام عم  سند عرف  لـ يجلده الملكـو عميو .4

 . درام لمصملة طالب التنفي  ف  منازعة متعمقة بوإ ا كاف اللكـ صا .5

 .إ ا كاف يترتب عم  تأجير التنفي  ضرر جسيـ بمصملة الملكـو لو .6

يجػػوز الػػتظمـ أمػػاـ الملكمػػة االسػػتونافية مػػف وصػػؼ اللكػػـ و لػػؾ بػػاإلجراءات  – 183مػػادة 
 .المعتادة لرفع الدعو  ويكوف ميعاد اللضور ثبلثة أياـ

 .لتظمـ ف  الجمسة أثناء نظر االستوناؼ المرفوع عف اللكـويجوز إبداء ى ا ا

 . ويلكـ ف  التظمـ مستقبلم عف الموضوع

فبل يجوز ف  جميع األلواؿ لمملكمة المرفوع إلييا االستوناؼ أو التظمـ أف تأمر  – 181مادة 
بناء عم  طمب  ي الشأف بوقؼ النفا  المعجػؿ إ ا كػاف يخشػ  وقػوع ضػرر جسػيـ مػف التنفيػ  

 . وكانت أسباب الطعف ف  اللكـ أو األمر يرجع معيا إلغاؤه



ويجوز لمملكمة عندما تػأمر بوقػؼ التنفيػ  أف توجػب تقػديـ كفالػة أو تػأمر تػراه كفػيبلم بصػيانة 
 . لؽ الملكـو لو

ف  األلواؿ الت  ال يجوز فييا تنفي  اللكـ أو األمر إال بكفالة ، يكوف لمممـز  –(3) 181مادة 
بػػيف أف يقػػدـ كفػػيبل مقتػػدرام ، أو أف يػػودع خزانػػة الملكمػػة مػػف النقػػود أو األوراؽ بيػػا الخيػػار 

الماليػػة مافيػػة الكافيػػة وبػػيف أف يقبػػؿ إيػػداع مػػا يلصػػؿ مػػف التنفيػػ  خزانػػة الملكمػػة أو تسػػميـ 
 . الشيء المأمور بتسميمو ف  اللكـ أو األمر إل  لارس مقتدر

مػا ضػمف  يكوف اعبلف خيار الممـز بالكفالة – 189مادة  أما عم  يد ملضر بورقة مسػتقمة وا 
 .اعبلف السند التنفي   أو ورقة التكميؼ بالوفاء

ويجب ف  جميع األلواؿ أف يتضمف اعبلف الخيار تعييف موطف مختار لطالب التنفي  تعمف فيو 
 .األوراؽ المتعمقة بالمنازعة ف  الكفالة

ي ا االعبلف اف ينازع ف  اقتدار الكفيؿ أو ل و  الشأف خبلؿ ثبلثة األياـ التالية ل – 185مادة 
اللارس أو ف  كفاية ما يودع عمػ  أف يػتـ اعػبلف دعػو  المنازعػة خػبلؿ ىػ ا الميعػاد بتكميػؼ 

 . الخصـ باللضور أماـ قاض  التنفي  المختص ويكوف لكمة ف  المنازعة انتياويام 

يػػؿ فػػ  قمػػـ الكتػػاب التعيػػد وا  ا لػػـ تقػػدـ المنازعػػة فػػ  الميعػػاد أو قػػدمت ورفضػػت اخػػ  عمػػ  الكف
بالكفالة أو عم  اللارس قبولو اللراسة ، ويكوف الملضػر المشػتمؿ عمػ  تعيػد الكفيػؿ بمثابػة 

 .سند تنفي ي قبمو بااللتزامات المترتبة عم  تعيده

 الفصؿ الرابع

 تنفي  األلكاـ واألوامر والسندات الرسمية األجنبية

بمػػد أجنبػػي يجػػوز األمػػر بتنفيػػ ىا بػػنفس الشػػروط األلكػػاـ واألوامػػر الصػػادرة فػػ   – 181مػػادة 
 .المقررة ف  قانوف  لؾ البمد لتنفي  األلكاـ واألوامر المصرية فيو

يقػػدـ طمػػب األمػػر بالتنفيػػ  إلػػ  الملكمػػة االبتداويػػة التػػ  يػػراد التنفيػػ  فػػ  داورتيػػا  – 187مػػادة 
 . و لؾ باألوضاع المعتادة لرفع الدعو 

 : بالتنفي  إال بعد التلقؽ مما يأتيال يجوز األمر  – 189مادة 



إف ملػػاكـ الجميوريػػة غيػػر مختصػػة بالمنازعػػة التػػ  صػػدر فييػػا اللكػػـ أو األمػػر وأف  .1
الملاكـ األجنبية الت  أصدرتو مختصة بيا طبقػام لقواعػد االختصػاص القضػاوي الػدولي المقػررة 

 . ف  قانونيا

وا اللضػػػور ومثمػػػوا تمثػػػيبلم أف الخصػػػـو فػػػ  الػػػدعو  التػػػ  صػػػدر فييػػػا اللكػػػـ قػػػد كمفػػػ .2
 .صليلام 

 .أف اللكـ أو األمر لاز قوة األمر المقضي طبقام لقانوف الملكمة الت  أصدرتو .3

أف اللكـ أو األمر ال يتعارض مع لكـ أو أمر سبؽ صدوره مف ملاكـ الجميوريػة وال  .4
 .يتضمف ما يخالؼ النظاـ العاـ أو اآلداب فييا

واد السػػابقة عمػػ  ألكػػاـ الملكمػػيف الصػػادرة فػػ  بمػػد أجنبػػ  ، تسػػر  ألكػػاـ المػػ – 188مػػادة 
 . ويجب أف يكوف اللكـ صادرام ف  مسألة يجوز التلكيـ فييا طبقام لقانوف الجميورية

السندات الرسػمية الملػررة فػ  بمػد أجنبػي يجػوز األمػر بتنفيػ ىا بػنفس الشػروط  – 133مادة 
 . رسمية القابمة لمتنفي  الملررة ف  الجميوريةالمقررة ف  قانوف  لؾ البمد لتنفي  السندات ال

 . ويطمب األمر بالتنفي  بعريضة تقدـ لقاض  التنفي  ال   يراد التنفي  ف  داورة اختصاصو

 . ويطمب األمر بالتنفي  بعريضة تقدـ لقاض  التنفي  ال   يراد التنفي  ف  داورة اختصاصو

وافر الشػػروط المطموبػػة لرسػػمية السػػند وقابميتػػو وال يجػػوز األمػػر بالتنفيػػ  إال بعػػد التلقػػؽ مػػف تػػ
لمتنفيػػ  وفقػػام لقػػانوف البمػػد الػػ   تػػـ فيػػو ومػػف خمػػوه مػػـ يخػػالؼ النظػػاـ العػػاـ أو اآلداب فػػ  

 .الجميورية

العمؿ بالقواعد المنصػوص عمييػا فػ  المػواد السػابقة ال يخػؿ بألكػاـ المعاىػدات  – 133مادة 
 .بيف غيرىا مف الدوؿ ف  ى ا الشأفالمعقودة أو الت  تعقد بيف الجميورية و 

 الفصؿ الخامس

 ملؿ التنفي 



يجوز ف  أية لالة كانت عمييا اإلجراءات قبؿ إيقاع البيع إيداع مبمغ مف النقػود  – 131مادة 
مساو لمديوف الملجوز مف أجميا والفواود والمصاريؼ يخصص لموفاء بيا دوف غيرىا ويترتػب 

 .ألمواؿ الملجوزة وانتقالو إل  المبمغ المودععم  ى ا اإليداع زواؿ اللجز عف ا

وا  ا وقعت بعد  لؾ لجوز جديدة عم  المبمغ المػودع فػبل يكػوف ليػا أثػر فػ  لػؽ مػف خصػص 
 . ليـ المبمغ

يجوز لملجوز عميو أف يطمب بصفة مستعجمة مف قاضػ  التنفيػ  فػ  أيػة لالػة  – 131مادة 
لملكمػة عمػ   مػة الوفػاء لملػاجز ، ويترتػب تكوف عمييا اإلجراءات تقدير مبمغ يودعػو خزانػة ا

 . عم  ى ا اإليداع زواؿ اللجز عف األمواؿ الملجوزة وانتقالو إل  المبمغ المودع

 .ويصبح المبمغ المودع مخصصام لموفاء بمطموب اللاجز عند اإلقرار لو بو أو اللكـ لو بثبوتو

ب مع قيمة األمػواؿ الملجػوز إ ا كانت قيمة اللؽ الملجوز مف أجمو ، ال تتناس – 139مادة 
عمييا ، جػاز لممػديف أف يطمػب مػف قاضػ  التنفيػ  اللكػـ بصػفة مسػتعجمة بقصػر اللجػز عمػ  
بعض ى ه األمواؿ . ويكوف  لؾ بدعو  ترفع وفقام لئلجراءات المعتػادة ويختصػـ فييػا الػداونوف 

 . اللاجز وف
 

 . وال يكوف اللكـ الصادر قاببلم لمطعف بأي طريؽ

اونيف اللاجزيف قبؿ قصر اللجز أولوية ف  استيفاء لقوقيـ مف األمواؿ الت  يقصر ويكوف لمد
 . اللجز عمييا

ال يجوز اللجز عم  ما يمـز المديف وزوجو وأقاربو وأصياره عمػ  عمػود النسػب  – 135مادة 
 . المقيميف معو ف  معيشة والدة مف الفراش والثبات وك لؾ ما يمزميـ مف الغ اء لمدة شير

ال يجوز اللجز عم  األشياء اآلتية إال القتضاء ثمنيػا أو مصػاريؼ صػيانتيا أو  – 131ة ماد
 : نفقة مقررة

 .ما يمـز المديف مف كتب وأدوات وميمات لمزاولة مينتو أو لرفتو بنفسو .1

إنػػاث الماشػػية البلزمػػة النتفػػاع المػػديف فػػ  معيشػػتو ىػػو وأسػػرتو ومػػا يمػػـز لغػػ اء ىػػ ه  .2
 .الماشية لمدة شير



ال يجوز اللجز عمػ  مػا يلكػـ بػو القضػاء مػف المبمػغ المقػررة أو المرتبػة مؤقتػام  – 137مادة 
لمنفقة أو لمصرؼ منيا ف  غرض معيف وال عم  األمواؿ الموىوبة أو الموص  بيا لتكوف نفقة 

 .إال بقدر الربع وفاء لديف نفقة مقررة

عػدـ جػواز اللجػز عمييػا ال يجػوز  األمواؿ الموىوبة أو الموص  بيا مػع اشػتراط – 139مادة 
لجزىا مف داوني الموىوب لو أو الموص  لو ال يف نشأ ديػنيـ قبػؿ اليبػة أو الوصػية إال لػديف 

 . نفقة مقررة وبالنسبة المبينة ف  المادة السابقة

ال يجوز اللجز عمػ  األجػور والمرتبػات إال بمقػدار الربػع وعنػد التػزالـ يخصػص  – 138مادة 
 . ف النفقة المقررة والنصؼ اآلخر لما عداه مف الديوفنصفو لوفاء دي

إ ا وقػػع اللجػػز عمػػ  ثمػػار أو ملصػػوالت أو غيرىػػا مػػف المنقػػوالت التػػ  يتعػػيف  – 133مػػادة 
تسػػميميا إلػػ  الدولػػة أو إلػػد  الييوػػات العامػػة أو المؤسسػػات العامػػة أو الولػػدات االقتصػػادية 

أف يقػدـ إلػ  مػف يتسػمميا صػور ملاضػر  التابعة ليا وجب عم  اللارس عمػ  ىػ ه المنقػوالت
اللجػػوز الموقعػػة عمييػػا ، وينتقػػؿ اللجػػز بتسػػميـ المنقػػوؿ وملضػػر لجػػزه إلػػ  الػػثمف الػػ   

 . يستلقو المديف و لؾ دوف أ  إجراء آخر

ال يجوز لممديف وال لمقضاة ال يف نظروا بأي وجو مف الوجوه إجراءات التنفيػ  أو  – 133مادة 
وال لمملػػاميف الػػوكبلء عمػػف يباشػػر اإلجػػراءات أو المػػديف أف يتقػػدموا  المسػػاوؿ المتفرعػػة عنيػػا

ال كاف البيع باطبلم   . لممزايػدة بأنفسيـ أو بطريؽ تسخير غيرىـ ، وا 

 الفصؿ السادس

 إشكاالت التنفي 

إ ا عرض عند التنفي  أشػكاؿ وكػاف المطمػوب فيػو إجػراء وقتيػام فممملضػر أف  –( 3)131مادة 
يمض  فيو عم  سبيؿ االلتياط مع تكميؼ الخصـو فػ  اللػالتيف اللضػور  يوقؼ التنفي  أو أف

أمػػاـ قاضػػ  التنفيػػ  ولػػو بميعػػاد سػػاعة وفػػ  منزلػػو عنػػد الضػػرورة ويكفػػ  إثبػػات لصػػوؿ ىػػ ا 
التكميؼ ف  الملضر فيما يتعمؽ برافع األشكاؿ وف  جميع األلواؿ ال يجوز أف يتـ التنفيػ  قبػؿ 

 . أف يصدر القاض  لكمو



ملضر أف يلرر صورام مف ملضره بقػدر عػدد الخصػـو وصػورة لقمػـ الكتػاب يرفػؽ بيػا وعم  ال
أوراؽ التنفي  والمستندات الت  يقدميا إليو المستشكؿ وعم  قمـ الكتاب قيد األشكاؿ يـو تسػميـ 

 . الصورة إليو ف  السجؿ الخاص ب لؾ

مرفوعػام مػف غيػره سػواء  ويجب اختصاـ الطرؼ الممتـز ف  السند التنفي   ف  اإلشػكاؿ إ ا كػاف
بإبداوو أماـ الملضر عم  النلو المبيف ف  الفقرة األول  أو باإلجراءات المعتػادة لرفػع الػدعو  
فػػإ ا لػػـ يختصػػـ فػػ  االشػػكاؿ وجػػب عمػػ  الملكمػػة أف تكمػػؼ المستشػػكؿ باختصػػامو فػػ  ميعػػاد 

 .تلدده لو ، فإف لـ ينف  ما أمرت بو الملكمة جاز اللكـ بعدـ قبوؿ االشكاؿ

 .وال يترتب عم  تقديـ أ  أشكاؿ آخر وقؼ التنفي  ما لـ يلكـ قاض  التنفي  بالوقؼ

وال يسر  لكـ الفقرة السابقة عم  أوؿ أشكاؿ بقيمة الصرؼ الممتـز ف  السػند التنفيػ   إ ا لػـ 
 .يكف قد اختصـ ف  االشكاؿ السابؽ

 .العرض ملؿ نزاعال يترتب عم  العرض اللقيقي وقؼ التنفي  إ ا كاف  – 131مادة 

 . ولقاض  التنفي  أف تأمر بوقؼ التنفي  مؤقتام مع إيداع المعروض أو مبمغ أكبر منو يعينو

إ ا تغيػػػب الخصػػػـو ولكػػػـ القاضػػػ  بشػػػطب االشػػػكاؿ زاؿ األثػػػر الواقػػػؼ لمتنفيػػػ   – 139مػػػادة 
 . المترتب عم  رفعو

ال تقؿ عف ماوة جنيػو وال إ ا خسر المستشكؿ دعواه جاز اللكـ عميو بغرامة  –(3) 135مادة 
 . تزيد عم  أربعماوة جنيو و لؾ مع عدـ اإلخبلؿ بالتعويضات أف كاف لبيا وجو

 39الباب الثاني +

 اللجوز التلفظية

 الفصؿ األوؿ

 اللجز التلفظ  عم  المنقوؿ

 :لمداوف أف يوقع اللجز التلفظ  عم  منقوالت مدينو ف  األلواؿ اآلتية – 131مادة 

امبلم لكمبيالة أو سند تلت األ ف وكاف المديف تاجرام لو توقيع عمػ  الكمبيالػة إ ا كاف ل .1
 . أو السند يمزمو بالوفاء بلسب قانوف التجارة



 . ف  كؿ لالة يخش  فييا فقد الداوف لضماف لقو .2

لمؤجر العقػار أف يوقػع فػ  مواجيػة المسػتأجر أو المسػتأجر مػف البػاطف اللجػز  – 137مادة 
المنقػػوالت والثمػػرات والملصػػوالت الموجػػودة بػػالعيف المػػؤجرة و لػػؾ ضػػمانام للػػؽ التلفظػػ  عمػػ  

 . االمتياز المقرر لو قانونام 

ويجوز لو  لؾ أيضام إ ا كانت تمؾ المنقوالت والثمرات والملصوالت قػد نقمػت بػدوف رضػاوو مػف 
 .العيف المؤجرة ما لـ يكف قد مض  عم  نقميا ثبلثوف يومام 

 . لمنقوؿ أف يوقع اللجز التلفظ  عميو عند لاوزةلمالؾ ا – 139مادة 

ال يوقػع اللجػز التلفظػ  فػ  األلػواؿ المتقدمػة إال اقتضػاء للػؽ ملقػؽ الوجػود  – 138مادة 
 . ولاؿ األداء

وا  ا لـ يكف بيد الداوف سند تنفي   أو لكـ غير واجب النفا  أو كاف دينو غير معيف المقدار ، 
 . ػاض  التنفي  يأ ف فيو باللجز ويقدر ديف اللاجز تقديرام مؤقتام فبل يوقع اللجز إال بأمر مف ق

ويطمػػب األمػػر بعريضػػة مسػػببة ، ويجػػب فػػ  اللالػػة المػػ كورة فػػ  المػػادة السػػابقة أف تشػػتمؿ 
 .العريضة عم  بياف واؼ لممنقوالت المطموب لجزىا

المؤيػػدة لمطمػػب ولمقاضػػي قبػػؿ إصػػدار أمػػره أف يجػػر  تلقيقػػام مختصػػرام إ ا لػػـ تكفػػو المسػػتندات 
ويجوز أف يكػوف أمػره بتوقيػع اللجػز بعػد ميمػة ال تزيػد عمػ  ثبلثػة أيػاـ مػف تػاريخ ىػ ا األمػر 

 . لممطموب اللجز عنو إال ف  اللالة الم كورة ف  المادة السابقة

وا  ا كانت الدعو  مرفوعة باللؽ مف قبؿ أماـ الملكمة المختصة جاز طمب األ ف باللجز مػف 
 . تنظر الدعو  رويس الييوة الت 

يتبع ف  اللجز التلفظػ  عمػ  المنقػوالت القواعػد واإلجػراءات المنصػوص عمييػا  – 113مادة 
 . ف  الفصؿ األوؿ مف الباب الثالث مف ى ا الكتاب عدا ما تعمؽ منيا بتلديد يـو البيع

ويجب أف يعمف اللػاجز إلػ  الملجػوز عميػو ملضػر اللجػز واألمػر الصػادر بػو إ ا لػـ يكػف قػد 
ال اعتبر كأف لـ يكف  . أعمف بو مف قبؿ و لؾ خبلؿ ثمانية أياـ عم  األكثر مف تاريخ توقيعو وا 



وف  األلواؿ الت  يكوف فييا اللجػز بػأمر مػف قاضػ  التنفيػ  يجػب عمػ  اللػاجز خػبلؿ ثمانيػة 
األياـ المشار إلييا ف  الفقػرة السػابقة أف يرفػع أمػاـ الملكمػة المختصػة الػدعو  بثبػوت اللػؽ 

ال أعتبر اللجز كأف لـ يكفال  .لجز وا 

إ ا كانت الدعو  باللؽ مرفوعة مف قبؿ أماـ ملكمة أخر  قػدمت دعػو  صػلة  – 113مادة 
 .اللجز إل  نفس الملكمة لتنظر فييما معام 

إ ا لكـ بصلة اللجز تتبع اإلجراءات المقررة لمبيع فػ  الفصػؿ األوؿ مػف البػاب  – 111مادة 
 . 139بتسميـ المنقوؿ ف  اللالة المشار إلييا ف  المادة الثالث أو يجر  التنفي  

إ ا وقػػع مػػؤجر العقػػار اللجػػز عمػػ  منقػػوالت المسػػتأجر مػػف البػػاطف طبقػػام لممػػادة  – 111مػػادة 
 . فإف إعبلف اللجز لي ا المستأجر يعتبر أيضام بمثابة لجز تلت يده عم  األجرة 137

التأجير مف البػاطف جػاز لممسػتأجر مػف البػاطف أف وا  ا كاف المستأجر األصمي غير ممنوع مف 
 . يطمب رفع اللجز عم  منقوالتو مع بقاء اللجز تلت يده عم  األجرة

إ ا لكـ ببطبلف اللجز التلفظ  أو بإلغاوو النعػداـ أساسػو جػاز اللكػـ عمػ   –(3) 119مادة 
 .واللاجز بغرامة ال تجاوز أربعماوة جنيو فضبلم عف التعويضات لمملجوز عمي

 الفصؿ الثان 

 لجز ما لممديف لد  الغير

يجوز لكؿ داوف بديف ملقؽ الوجود لاؿ األداء أف يلجػز مػا يكػوف لمدينػة لػد   – 115مادة 
 .الغير مف المنقوالت أو الديوف ولو كانت مؤجمة أو معمقو عم  شرط

   متػو مػا ويتناوؿ اللجز كؿ ديف ينشأ لممديف ف   مة الملجوز لديو إل  وقت التقرير بما فػ
 . لـ يكف موقعام عم  ديف ب اتو

ال يجػػوز لملػػاجز أف يضػـ لدينػػو مػػف الفواوػػد التػ  لػػـ تلػػؿ أكثػر مػػف فاوػػدة سػػنة  – 111مػادة 
والدة وال أف يضـ غميو ف  مقابؿ المصاريؼ أكثر مف عشػر مبمػغ الػديف عمػ  أال يجػاوز  لػؾ 

 . العشر أربعيف جنييام 



سند تنفي   أو كػاف غيػر معػيف المقػدار فػ  يجػوز اللجػز إ ا لـ يكف بيد الداوف  – 117مادة 
إال بأمر مف قاض  التنفي  بأ ف فيو بػاللجز ويقػدر ديػف اللػاجز تقػديرام مؤقتػام و لػؾ بنػاء عمػ  

 . عريضة يقدميا طالب اللجز

ومع  لؾ فبل لاجة إل  ى ا األ ف إ ا كاف بيد الداوف لكـ ولو كػاف غير واجب النفا  متػ  كػاف 
 . لثابت بو معيف المقدارالديف ا

يلصؿ اللجز بدوف لاجة إل  إعبلف سابؽ إل  المديف بموجب ورقة مف أوراؽ  – 119مادة 
 : الملضريف تعمف إل  الملجوز لديو وتشتمؿ عم  البيانات اآلتية

صورة اللكـ أو السند الرسم  ال   يوقع اللجز بمقتضػاه أو أ ف القاضػ  بػاللجز أو  .1
 . فأمره بتقدير الدي

 . بياف أصؿ المبمغ الملجوز مف أجمو وفواوده والمصاريؼ .2

ني  الملجػوز لديػو عػف الوفػاء بمػا فػ  يػده إلػ  الملجػوز عميػو او تسػميمو أيػاه مػع  .3
 . تعييف الملجوز عميو تعيينام نافيام جيالة

يػا تعييف موطف مختار لملاجز ف  البمدة الت  بيا مقر ملكمػة المػواد الجزويػة التػابع ل .4
 . موطف الملجوز لديو

 .تكميؼ الملجوز لديو بالتقرير بما ف   متو خبلؿ خمسة عشر يومام  .5

 . ( كاف اللجز باطبلم 1( و )1( و )3وا  ا لـ تشتمؿ الورقة عم  البيانات الواردة ف  البنود )

زويػة وال يجوز لقمـ الملضريف إعبلف ورقة اللجز إال إ ا أودع اللاجز خزانة ملكمة المواد الج
التػػابع ليػػا مػػوطف الملجػػوز لديػػو أو للسػػابيا مبمغػػام كافيػػام ألداء رسػػـ ملضػػر التقريػػر بمػػا فػػ  

 . ال مة ويؤشر باإليداع عم  أصؿ االعبلف وصورتو

إ ا كاف اللجز تلت يد ملصمي األمواؿ العامة أو األمناء عمييا وجػب أف يكػوف  – 118مادة 
 . إعبلنو ألشخاصيـ

ملجوز لديو مقيمام خارج الجميورية وجػب إعػبلف اللجػز لشخصػو أو إ ا كاف ال – 113مادة 
 . ف  موطنو ف  الخارج باألوضاع المقررة ف  البمد ال   يقيـ فيو



إ ا كػػاف لمملجػػوز لديػػو عػػدة فػػروع فػػبل ينػػتج اللجػػز أثػػره إال بالنسػػبة إلػػ  الفػػرع  – 113مػػادة 
 . ال   عينو اللاجز

لجػػوز عميػػو بػػنفس ورقػػة اللجػػز بعػػد إعبلنيػػا إلػػ  يكػػوف إبػػبلغ اللجػػز إلػػ  الم – 111مػػادة 
الملجوز لديو مع تعييف موطف مختار لملاجز ف  البمدة الت  بيا مقر الملكمة الواقع بداورتيا 

 . موطف الملجوز عميو

ال أعتبػر اللجػز كػأف لػـ  ويجب إببلغ اللجز ثمانية األياـ التالية إلعبلنو إل  الملجػوز لديػو وا 
 . يكف

األلواؿ الت  يكػوف فييػا اللجػز بػأمر مػف قاضػ  التنفيػ  يجػب عمػ  اللػاجز  ف  – 111مادة 
خبلؿ ثمانية األياـ المشار إلييا فػ  المػادة السػابقة أف يرفػع أمػاـ الملكمػة المختصػة الػدعو  

ال أعتبر اللجز كأف لـ يكف  . بثبوت اللؽ وصلة اللجز وا 

قػػدمت دعػػو  صػػلة اللجػػز إلػػ  وا  ا كانػػت دعػػو  الػػديف مرفوعػػة مػػف قبػػؿ أمػػاـ ملكمػػة أخػػر  
 . نفس الملكمة لتنظر فييما معام 

إ ا أختصـ الملجوز لديو ف  دعو  صلة اللجز فبل يجوز لو أف يطمب إخراجو  – 119مادة 
 . منيا وال يكوف اللكـ فييا لجة عميو إي فيما يتعمؽ بصلة إجراءات اللجز

اللجػػز أمػػاـ قاضػػ  التنفيػػ  يجػػوز لمملجػػوز عميػػو أف يرفػػع الػػدعو  بطمػػب رفػػع  – 115مػػادة 
يتبعو وال يلتج عم  الملجوز لديو برفع ى ه الػدعو  إال إ ا أبمغػت إليػو ، ويترتػب عمػ  إبػبلغ 

 . الملجوز لديو بالدعو  منعو مف الوفاء لملاجز إال بعد الفصؿ فييا

اللجز ال يوقؼ استلقاؽ الفواود عم  الملجػوز لديػو وال يمنعػو مػف الوفػاء ولػو  – 111مادة 
 . كاف اللجز مدع  ببطبلنو ، كما ال يمنع الملجوز عميو مف مطالبتو بالوفاء

 .ويكوف الوفاء باإليداع ف  خزانة الملكمة التابع ليا الملجوز لديو

يبق  اللجز عم  المبالغ الت  تودع خزانة الملكمػة تنفيػ ام للكػـ المػادة السػابقة  – 117مادة 
وز عميػو بلصػوؿ اإليػداع فػ  ظػرؼ ثبلثػة أيػاـ و لػؾ وعم  قمػـ الكتػاب إخبػار اللػاجز والملجػ

 . بكتاب مسجؿ مصلوب بعمـ وصوؿ



ويجب أف يكوف اإليداع مقترنام ببياف موقع مف الملجػوز لديػو بػاللجوز التػ  وقعػت تلػت يػده 
وتواريخ إعبلنيا وأسماء اللاجزيف والملجوز عميو وصفاتيـ وموطف كؿ منيـ والسػندات التػ  

 . اىا والمبالغ الت  لجز مف أجمياوقعتف اللجوز بمقتض

وى ا اإليداع يغن  عف التقرير بما ف  ال مة إ ا كاف المبمغ المودع كافيام لموفاء بديف اللاجز ، 
وا  ا وقع لجز جديد عم  المبمغ المودع فأصبح غير كاؼ جػاز لملػاجز تكميػؼ الملجػوز لديػو 

 . تكميفو  لؾالتقرير بما ف   متو خبلؿ خمسة عشر يومام مف يـو 

يجب عم  الملجوز لديو رغـ اللجز اف يفي لمملجوز عميو بما ال يجػوز لجػزه  – 119مادة 
 . بغير لاجة إل  لكـ ب لؾ

وجب عم  الملجػوز لديػو أف  131،  131إ ا لـ يلصؿ اإليداع طبقام لممادتيف  – 118مادة 
ليا خبلؿ الخمسة عشر يومام  يقرر بما ف   متو ف  قمـ كتاب ملكمة المواد الجزوية التابع ىو

التاليػػة إلعبلنػػو بػػاللجز ويػػ كر فػػ  التقريػػر مقػػدار الػػديف وسػػببو وأسػػباب انقضػػاوو أف كػػاف قػػد 
انقض  ، ويبيف جميع اللجوز الموقعة تلت يده ويودع األوراؽ المؤيدة لتقريره أو صورام منيػا 

 . مصدقام عمييا

 . أف يرفؽ بالتقرير بيانام مفصبلم بيا وا  ا كاف تلت يد الملجوز لديو منقوالت وجب عميو

 . وال يعفيو مف واجب التقرير أف يكوف غير مديف لمملجوز عميو

إ ا كاف اللجز تلت يػد إلػد  المصػالح اللكوميػة أو ولػدات اإلدارة الملميػة أو  – 193مادة 
تعطػ  الييوات العامة أو المؤسسات العامػة والشػركات والجمعيػات التابعػة ليػا وجػب عمييػا أف 

 . اللاجز بناء عم  طمبو شيادة تقـو مقاـ التقرير

إ ا توف  الملجػوز لديػو أو فقػد أىميتػو أو زالػت صػفتو أو صػفة مػف يمثمػو كػاف  – 193مادة 
لملػػاجز أف يعمػػف ورثػػة الملجػػوز لديػػو أو مػػف يقػػـو مقامػػو بصػػورة مػػف ورقػػة اللجػػز ويكمفػػو 

 . التقرير بما ف  ال مة خبلؿ خمسة عشر يومام 

 . ترفع دعو  المنازعة ف  تقرير الملجوز لديو أماـ قاض  التنفي  ال   يتبعو – 191 مادة

إ ا لـ يقرر الملجوز لديو بما  متو عمػ  الوجػو وفػ  الميعػاد المبػيف فػ  المػادة  – 191مادة 
أو قرر غيػر اللقيقػة أو أخفػ  األوراؽ الواجػب عميػو إيػداعيا لتأييػد التقريػر جػاز اللكػـ  118



وف ال   لصؿ عم  سند تنفي   بدينو بالمبمغ الملجوز مف أجمو و لؾ بػدعو  ترفػع عميو لمدا
 . باألوضاع المعتادة

ويجػػب فػػ  جميػػع األلػػواؿ إلػػزاـ الملجػػوز لديػػو بمصػػاريؼ الػػدعو  والتعويضػػات المترتبػػة عمػػ  
 . تقصيره أو تأخيره

ه أف يػدفع إلػ  يجب عم  الملجوز لديو بعد خمسة عشر يومػام مػف تػاريخ تقريػر  – 199مادة 
اللاجز المبمغ ال   أقر بو أو ما يفي منو بلؽ اللاجز و لػؾ متػ  كػاف لقػو وقػت الػدفع ثبتػام 

 . قد روعيت 195بسند تنفي   وكانت اإلجراءات المنصوص عمييا ف  المادة 

لمملجػػوز لديػػو فػػ  جميػػع األلػػواؿ أف يخصػػـ ممػػا فػػ   متػػي قػػدر مػػا أنفقػػو مػػف  – 195مػػادة 
 . ديرىا مف القاض المصاريؼ بعد تق

إ ا لـ يلصؿ الوفاء وال اإليداع كاف لملػاجز أف ينفػ  عمػ  أمػواؿ الملجػوز لديػو  – 191مادة 
 . بموجب سنده التنفي   مرفقام بو صورة رسمية مف تقرير الملجوز لديو

إ ا كػػػاف اللجػػػز عمػػػ  المنقػػػوالت ، بيعػػػت بػػػاإلجراءات المقػػػررة لبيػػػع المنقػػػوؿ  – 197مػػػادة 
 .المديف دوف لاجة إل  لجز جديد الملجوز لد 

 933إ ا كاف الملجوز دينام غير مستلؽ األداء بيع وفقام لما تنص عميو المادة  – 199مادة 

. 

ومع  لػؾ يجػوز لملػاجز إ ا لػـ يوجػد لػاجزوف غيػره أف يطمػب اختصاصػو بالػديف كمػو و بقػدر 
والملجػوز لديػو أمػاـ لقو منو بلسب األلواؿ ، ويكوف  لؾ بدعو  ترفع عم  الملجوز عميػو 

قاض  التنفي  التابع لو الملجوز لديو ويعتبر اللكػـ باختصػاص اللػاجز بمثابػة لوالػة نافػ ة ، 
 . وال يجوز الطعف ف  ى ا اللكـ بأي طريؽ

يجوز لمداوف أف يوقػع اللجػز تلػت يػد نفسػو عمػ  مػا يكػوف مػدينام بػو لمدينػو ،  – 198مادة 
 . مؿ عم  البيانات الواجب  كرىا ف  ورقة إببلغ اللجزويكوف اللجز بإعبلف إل  المديف يشت

وف  األلواؿ الت  يكوف فييا اللجػز بػأمر مػف قاضػ  التنفيػ  يجػب عمػ  اللػاجز خػبلؿ ثمانيػة 
األيػػاـ التاليػػة إلعػػبلف المػػديف بػػاللجز أف يرفػػع أمػػاـ الملكمػػة المختصػػة الػػدعو  بثبػػوت اللػػؽ 

ال أعتبر اللجز كأف لـ يكف  . وصلة اللجز ، وا 



اللجػػز الواقػػع تلػػت يػػد إلػد  المصػػالح اللكوميػػة أو ولػػدات اإلدارة الملميػػة أو  – 153مػادة 
الييوات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة ليا ال يكوف لػو أثػر إال لمػدة 
ثػػبلث سػػنوات مػػف تػػاريخ إعبلنػػو مػػا لػػـ يعمػػف اللػػاجز الملجػػوز لديػػو فػػ  ىػػ ه المػػدة باسػػتبقاء 

ز فإف لـ يلصؿ ى ا اإلعبلف أو لـ يلصؿ تجديده كؿ ثبلث سنوات اعتبػر اللجػز كػأف لػـ اللج
 .يكف ميما كانت اإلجراءات أو االتفاقات أو األلكاـ الت  تكوف قد تمت أو صدرت ف  شأنو

وال تبدأ مدة الثبلث سػنوات المػ كورة بالنسػبة إلػ  خزانػة الملكمػة إال مػف تػاريخ إيػداع المبػالغ 
 . ميياالملجوز ع

يجػػوز لقاضػػ  التنفيػػ  فػػ  أيػػة لالػػة تكػػوف عمييػػا اإلجػػراءات أف يلكػػـ بصػػفة  – 153مػػادة 
مستعجمة ف  مواجية اللػاجز بػاأل ف لمملجػوز عميػو فػ  قػبض دينػو مػف الملجػوز لديػو رغػـ 

 : اللجز و لؾ ف  اللاالت اآلتية

 . إ ا وقع اللجز بغير سند تنفي   أو لكـ أو أمر .1

أو  111اللجز إل  الملجوز عميو ف  الميعاد المنصوص عميو ف  المادة إ ا لـ يبمغ  .2
 . 111إ ا ترفع الدعو  بصلة اللجز ف  الميعاد المنصوص عميو ف  المادة 

 . 131إ ا كاف قد لصؿ اإليداع والتخصيص طبقام لممادة  .3

انوف مػػف قػػ 139يعاقػػب الملجػػوز لديػػو بالعقوبػػة المنصػػوص عمييػػا فػػ  المػػادة  – 151مػػادة 
العقوبػػات إ ا بػػدد األسػػيـ والسػػندات وغيرىػػا مػػف المنقػػوالت الملجػػوز عمييػػا تلػػت يػػده أضػػرارام 

 . باللاجز

 38الباب الثالث +

 اللجوز التنفي ية

 الفصؿ األوؿ

 التنفي  بلجز المنقوؿ لد  المديف وبيعو

ال كػاف بػاطبلم ويجػب  – 151مادة  أف يجر  اللجز بموجػب ملضػر يلػرر فػ  مكػاف توقيعػو وا 
 : يشتمؿ الملضر فضبلم عف البيانات الواجب  كرىا ف  أوراؽ الملضريف عم  ما يأتي



 .  كر السند التنفي   .1

الموطف المختار الػ   اتخػ ه اللػاجز فػ  البمػدة التػ  بيػا مقػر ملكمػة المػواد الجزويػة  .2
 . الواقع ف  داورتيا اللجز

ومػا لقبػو مػف العقبػات واالعتراضػات مكاف اللجز وما قػاـ بػو الملضػر مػف اإلجػراءات  .3
 . أثناء اللجز وما اتخ ه ف  شأنيا

مفػػردات األشػػياء الملجػػوزة بالتفصػػيؿ مػػع  كػػر نوعيػػا وأوصػػافيا ومقػػدارىا ووزنيػػا أو  .4
 . مقاسيا وبياف قيمتيا بالتقريب

 . تلديد يـو البيع وساعتو والمكاف ال   يجر  فيو .5

لضر والمديف أف كػاف لاضػرام وال يعتبػر مجػرد توقيػع ويجب أف يوقع ملضر اللجز كؿ مف الم
 . المديف رضاء منو باللكـ

ال يجػػوز لجػػز الثمػػار المتصػػمة وال المزروعػػات القاومػػة قبػػؿ نضػػجيا بػػأكثر مػػف  – 159مػػادة 
 . خمسة وأربعيف يومام 

ويجػػب أف يبػػيف فػػ  الملضػػر بالدقػػة موضػػوع األرض واسػػـ اللػػوض ورقػػـ القطعػػة ومسػػالتيا 
وع المزروعػػات أو نػػوع األشػػجار وعػػددىا ومػػا ينتظػػر أف يلصػػد أو يجنػػ  أو ينػػتج ولػػدودىا ونػػ

 .منيا وقيمتو عم  وجو التقريب

 . ال يجوز توقيع اللجز ف  لضور طالب التنفي  – 155مادة 

ال يجوز لمملضر كسر األبواب أو فض األقفاؿ بالقوة لتوقيع اللجز إال بلضػور  – 151مادة 
ال كاف باطبلم ألد مأموري الضبط القضا  . وي ويجب أف يوقع ى ا المأمور عم  ملضر اللجز وا 

وال يجوز لمملضر أف يجر  تفتيش المديف لتوقيع اللجز عم  ما ف  جنيو إال بإ ف سابؽ مف 
 . قاض  التنفي 

 .ال يقتض  اللجز نقؿ األشياء الملجوزة مف موضعيا – 157مادة 

باوؾ مف  ىب أو فضة أو مػف معػدف نفػيس إ ا كاف اللجز عم  مصوغات أو س – 159مادة 
 . آخر أو عم  مجوىرات أو ألجار كريمة فتوزف وتبيف أو صافيا بالدقة ف  ملضر اللجز



وتقـو ى ه األشياء بمعرفة خبير يعينػو قاضػ  التنفيػ  التػابع لػو مكػاف التنفيػ  بنػاء عمػ  طمػب 
 .الملضر

 .مب اللاجز أو الملجوز عميوويجوز بي ه الطريقة تقويـ األشياء األخر  بناء عم  ط

 .وف  جميع األلواؿ يرفؽ تقرير الخبير بملضر اللجز

ويجب إ ا اقتض  اللاؿ نقميا لوزنيا أو تقويميا أف توضع ف  لرز مختـو وأف يػ كر  لػؾ فػ  
 . الملضر مع وصؼ األختاـ

فيا إ ا وقع اللجز عم  نقود أو عممة ورقية وجب عم  الملضر أف يبػيف أوصػا – 158مادة 
 .ومقدارىا ف  الملضر ويودعيا خزانة الملكمة

إ ا لـ يتـ اللجز ف  يـو والد جاز إتمامو فػ  يػـو أو أيػاـ تاليػة بشػرط أف تػابع  – 113مادة 
وعم  الملضر أف يتخ  ما يمـز لمملافظة عم  األشياء الملجوزة والمطموب لجزىا إل  أف يتـ 

 .إجراءات اللجز الملضر ويجب التوقيع عم  الملضر كمما توقفت

ومػػع  لػػؾ إ ا اقتضػػ  اللػػاؿ اسػػتمرار الملضػػر فػػ  إجػػراءات اللجػػز بعػػد المواعيػػد المقػػررة فػػ  
مف ى ا القانوف أو ف  أياـ العطبلت الرسمية جػاز لػو إتمػاـ ملضػره دوف لاجػة إلػ   7المادة 

 .استصدار إ ف مف القضاء

اللجػػز ولػػو لػػـ يعػػيف عمييػػا تصػػبح األشػػياء ملجػػوزة بمجػػرد  كرىػػا فػػ  ملضػػر  – 113مػػادة 
 . لارس

إ ا لصؿ اللجز بلضور المديف أو فػ  موطنػو ، تسػمـ لػو صػورة مػف الملضػر  – 111مادة 
فإف كاف اللجز قد لصؿ ف  غير موطنػو وفػ  غيبتػو وجػب  33عم  الوجو المبيف ف  المادة 

 . إعبلنو بالملضر ف  اليـو التالي عم  األكثر

ب إقفػػاؿ ملضػػر اللجػػز مباشػػرة أف يمصػػؽ عمػػ  بػػاب يجػػب عمػػ  الملضػػر عقػػ – 111مػػادة 
المكاف ال   وجد بو األشياء الملجوزة وعم  باب العمدة أو الشيخ أو المقػر اإلداري التػابع لػو 
المكاف وف  المولة المعدة ل لؾ بملكمة المػواد الجزويػة إعبلنػات موقعػام عمييػا منػو يبػيف فييػا 

ووصػفيا باألجمػاؿ ويػ كر لصػوؿ  لػؾ فػ  ملضػر يـو البيع وساعتو ونوع األشياء الملجػوزة 
 .يملؽ بملضر اللجز



يعػيف الملضػػر لارسػام عمػػ  األشػياء الملجػوزة ويختػػار ىػو ىػػ ا اللػارس إ ا لػػـ  – 119مػادة 
يأت اللاجز أو الملجوز عميو بشخص مقتدر . ويجب تعييف الملجوز عميو إ ا طمػب  لػؾ إال 

 .  كر ف  الملضرإ ا خيؼ التبديد وكاف ل لؾ أسباب معقولة ت

وال يجوز أف يكوف اللارس ممف يعمموف ف  خدمة اللاجز أو الملضػر وال أف يكػوف زوجػام أو 
 .قريبام أو صير لييما إل  الدرجة الرابعة

إ ا لـ يجد الملضر ف  مكاف اللجز مف يقبؿ اللراسػة وكػاف المػديف لاضػرام  –(3) 115مادة 
ما إ ا لـ يكف لاضرام وجب عم  الملضر أف يتخ  جميع كمفو اللراسة وال يعتد برفضو إياىا ، أ

التدابير الممكنة لمملافظة عم  األشياء الملجػوزة وأف يرفػع األمػر عمػ  الفػور لقاضػ  التنفيػ  
مػا بتكميػؼ  يداعيا عند أميف يقبؿ اللراسة يختاره اللػاجز ، أو الملضػر ، وا  ليأمر إما بنقميا وا 

 .سة مؤقتام ألد رجاؿ اإلدارة بالمنطقة ، اللرا

( يوقػػع اللػػارس عمػػ  ملضػػر اللجػػز وتسػػمـ لػػو صػػورة منػػو فػػإف أمتنػػع عػػف 1)– 111مػػادة 
التوقيػػع عمػػ  ملضػػر اللجػػز أو رفػػض اسػػتبلـ صػػورتو وجػػب عمػػ  الملضػػر أف يسػػمـ صػػورة 
ملضر اللجز فػ  اليػـو  اتػو إلػ  جيػة اإلدارة وأف يخطػر اللػارس بػ لؾ خػبلؿ أربػع وعشػريف 

 . الملضر إثبات كؿ  لؾ ف  الملضرساعة بكتاب مسجؿ ، وعم  

يسػػتلؽ اللػػارس غيػػر المػػديف أو اللػػاوز أجػػرام عػػف لراسػػتو ويكػػوف ليػػ ا األجػػر  – 117مػػادة 
 . امتياز المصروفات القضاوية عم  المنقوالت الملجوز عمييا

 . ويقدر أجر اللارس بأمر يصدره قاض  التنفي  بناء عم  عريضة تقدـ إليو

يستعمؿ اللارس األشياء الملجوز عمييػا وال أف يسػتغميا أو بغيرىػا ال يجوز أف  – 119مادة 
ال لػـر مػػف أجػػرة اللراسػػة فضػػبلم عػػف إلزامػو بالتعويضػػات . إنمػػا يجػػوز إ ا كػػاف مالكػػام ليػػا أو  وا 

 . صالب لؽ ف  االنتفاع بيا أف يستعمميا فيما خصصت لو

ة أو اسػػػتغبلؿ أرض أو وا  ا كػػػاف اللجػػػز عمػػػ  ماشػػػية أو عػػػروض أدوات أو آالت الزمػػػة إلدار 
مصػػنع أو مشػػغؿ أو مؤسسػػة جػػاز لقاضػػ  التنفيػػ  بنػػاء عمػػ  طمػػب ألػػد  و  الشػػأف أف يكمػػؼ 

 . اللارس اإلدارة ، أو االستغبلؿ ، أو يستبدؿ بو لارسا آخر يقـو ب لؾ

ال يجػػوز لملػػارس أف يطمػػب إعفػػاءه مػػف اللراسػػة قبػػؿ اليػػـو الملػػدد لمبيػػع إال  – 118مػػادة 
ويرفػع ىػ ا الطمػب بتكميػؼ الملجػوز عميػو واللػاجز اللضػور أمػاـ قاضػ   ألسباب توجػب  لػؾ



التنفيػػ  بميعػػاد يػػـو والػػد وال يجػػوز الطعػػف فػػ  اللكػػـ الػػ   يصػػدر ويجػػرد الملضػػر األشػػياء 
الملجػػوزة عنػػد تسػػميـ اللػػارس الجديػػد ميمتػػو ويثبػػت ىػػ ا الجػػرد فػػ  ملضػػر يوقػػع عميػػو ىػػ ا 

 . اللارس ويسمـ صورة منو

يجوز طمب األ ف بالجني أو اللصاد مف قاض  التنفيػ  بعريضػة تقػدـ غميػو مػف  – 173مادة 
 . اللارس أو مف ألد  و  الشأف

إ ا أنتقػؿ الملضػر لتوقيػع اللجػز عمػ  أشػياء كػاف قػد سػبؽ لجزىػا وجػب عمػ   – 173مادة 
اللارس عمييا أف يبرز لو صورة ملضر اللجز ويقدـ األشياء الملجوزة ، وعمػ  الملضػر أف 

د ىػػ ه األشػػياء فػػ  ملضػػر ويلجػػز عمػػ  مػػا لػػـ يسػػبؽ لجػػزه ويجعػػؿ لػػارس اللجػػز األوؿ يجػػر 
 . لارسام عمييا أف كانت ف  نفس الملؿ

ويعمف ى ا الملضر خبلؿ اليـو التالي عم  األكثر إلػ  اللػاجز األوؿ والمػديف واللػارس إ ا لػـ 
 .يكف لاضرام والملضر ال   أوقع اللجز األوؿ

ف بقاء اللجز بمصملة اللاجز الثان  ولو نزؿ عنو اللػاجز األوؿ كمػا ويترتب عم  ى ا االعبل 
 . يعتبر لجزام تلت يد الملضر عم  المبالغ المتلصمو مف البيع

إ ا وقع اللجز عم  المنقػوالت بػاطبلم فػبل يػؤثر  لػؾ عمػ  اللجػوز البللقػة عمػ   – 171مادة 
 .نفس المنقوالت إ ا وقعت صليلة ف   اتيا

قب اللارس بعقوبة التبديد إ ا تعمد عػدـ إبػراز صػورة ملضػر اللجػز السػابؽ يعا – 171مادة 
 .لمملضر وترتب عم   لؾ األضرار بأي مف اللاجزيف

لمػػداوف الػػ   لػػيس بيػػده سػػند تنفيػػ   أف يلجػػز تلػػت يػػد الملضػػر عمػػ  الػػثمف  – 179مػػادة 
 .المتلصؿ مف البيع بغير لاجة إل  طمب اللكـ بصلة اللجز

ر اللجز كأف لـ يكف إ ا لـ يتـ البيع خبلؿ ثبلثة أشير مف تاريخ توقيعو إال يعتب – 175مادة 
إ ا كاف البيع قػد وقػؼ باتفػاؽ الخصػـو أو بلكػـ الملكمػة أو بمقتضػ  القػانوف . ومػع  لػؾ ال 

 .يجوز االتفاؽ عم  تأجيؿ البيع لمدة تزيد عم  ثبلثة أشير مف تاريخ االتفاؽ

 .يأمر بمد الميعاد لمدة ال تزيد عم  ثبلثة أشير ولقاض  التنفي  عند االقتضاء أف



ال يجوز إجراء البيع إال بعد مض  ثمانية أياـ عم  األقؿ مف تاريخ تسميـ صورة  – 171مادة 
ملضر اللجز لممديف أو إعبلنو بو وال يجوز إجػراؤه إال بعػد مضػ  يػـو عمػ  األقػؿ مػف تػاريخ 

 . إتماـ إجراءات المصؽ والنشر

انت األشياء الملجوزة عرضة لمتمػؼ أو بضػاوع عرضػو لتقمػب األسػعار فمقاضػي ومع  لؾ إ ا ك
التنفي  أف يأمر بإجراء البيػع مػف سػاعة لسػاعة بنػاء عمػ  عريضػة تقػدـ مػف اللػارس أو ألػد 

 . و  الشأف

يجر  البيع ف  المكاف الػ   توجػد فيػو األشػياء الملجػوزة أو فػ  أقػرب سػوؽ .  – 177مادة 
ف  مكػاف آخػر بنػاء عمػ   –بعد اإلعبلف عنو  – لؾ اف يأمر بإجراء البيع ولقاض  التنفي  مع 

 .عريضة تقدـ لو مف ألد  و  الشأف

إ ا كانت قيمة األشياء المطموب بيعيا بلسػب مػا ىػي مقػدرة بػو فػ  ملضػر  –(3) 179مادة 
اللجز تزيد عم  عشرة آالؼ جنيو وجب اإلعبلف عف البيع بالنشر ف  إلد  الصلؼ اليوميػة 
المقررة لنشر اإلعبلنات القضاوية وي كر ف  اإلعبلف يـو البيػع وسػاعتو ومكانػو ونػوع األشػياء 

 .الملجوزة ووصفيا باإلجماؿ

ويجوز لمداوف اللاجز أو المديف الملجػوز عميػو ، إ ا كػاف المبمػغ المطمػوب يزيػد عمػ  خمسػة 
 .آالؼ جنيو ، أف يطمب مف قمـ الكتاب النشر عم  نفقتو الخاصة

لكػػؿ مػػف اللػػاجز والملجػػوز عميػػو فػػ  جميػػع األلػػواؿ أف يطمػػب بعريضػػة تقػػدـ  – 178 مػػادة
لقاض  التنفي  لصؽ عدد أكبر مف االعبلنات أو زيادة النشر ف  الصلؼ أو غيرىا مف وساوؿ 

 .االعبلف أو بياف األشياء المطموب بيعيا ف  االعبلنات بالتفصيؿ

مػف الػ ىب أو الفضػة أو مػف أ  معػدف يجػب قبػؿ بيػع مصػوغات أو سػباوؾ  –(1) 193مادة 
نفيس وبيع المجوىرات واأللجار الكريمة إ ا زادت القيمة المقػدرة ليػا عمػ  عشػريف ألػؼ جنيػو 
أف يلصػػؿ اإلعػػبلف عػػف البيػػع بالنشػػر فػػ  إلػػد  الصػػلؼ اليوميػػة المقػػررة لنشػػر اإلعبلنػػات 

 .القضاوية قبؿ يـو البيع

ة الملميػيف بمصػؽ االعبلنػات فيمػا عػدا مػا يجػب يجوز أف يعيػد إلػ  رجػاؿ اإلدار  – 193مادة 
 . وضعو منيا ف  لولة الملكمة



يثبػػت المصػػؽ بشػػيادة مػػف الملضػػر أو مػػف رجػػاؿ اإلدارة مصػػلوبة بنسػػخة مػػف  – 191مػػادة 
االعبلف ويثبت تعميؽ االعبلف بالملكمة ب كره ف  سجؿ خػاص يعػد لػ لؾ ويثبػت النشػر بتقػديـ 

 .ة األعبلـنسخة مف الصليفة أو شيادة مف جي

إ ا لـ يلصؿ البيع ف  اليـو المعيف ف  ملضر اللجز أعيد المصؽ والنشر عم   – 191مادة 
الوجو المبيف ف  المواد السابقة وأعمف الملجوز عميو بالشيادة المثبتة لمصؽ قبػؿ البيػع بيػـو 

 .والد عم  األقؿ

 .ورام يجر  البيع بالمزاد العمني بمناداة بشرط دفع الثمف ف – 199مادة 

ويجب إال يبدأ الملضر ف  البيع إال بعد أف تجرد األشياء الملجوزة ويلرر ملضػرام بػ لؾ يبػيف 
 . فيو ما يكوف قد نقص منيا

ال يجػػوز بيػػع مصػػوغات أو سػػباوؾ مػػف الػػ ىب أو الفضػػة بػػثمف أقػػؿ مػػف قيمتيػػا  – 195مػادة 
فػ  خزانػة الملكمػة كمػا ال اتية بلسب تقدير أىؿ الخبػرة . فػإف لػـ يتقػدـ ألػد لشػراويا لفظػت 

 .تلفظ النقود ليوف  منيا عينام ديف اللاجز وديوف غيره مف الداونيف

إ ا لـ يتقدـ ألػد لشػراء اللمػي والمجػوىرات واأللجػار الكريمػة واألشػياء المقومػة  – 191مادة 
أجػؿ  امتد أجؿ بيعيا إل  اليـو التالي إ ا لـ يكف يـو عطمو فإ ا لـ يتقدـ مشتر بالقيمة المقػدرة

البيع إل  يـو آخر وأعيػد النشػر والمصػؽ عمػ  الوجػو المبػيف فػ  المػواد السػابقة وعندوػ  تبػاع 
 . لمف يرسو عميو المزاد ولو بثمف أقؿ مما قومت بو

األشياء الت  لـ تقـو يؤجؿ بيعيا لميـو التالي إف لـ يتقدـ ألػد لمشػراء ولػـ يقبػؿ  – 197مادة 
يمػة التػ  يقػدرىا أىػؿ خبػرة يعينػو الملضػر ويػ كر أسػمو فػ  اللاجز أخ ىا استيفاء لدينػو بالق

 . ملضر البيع

يكف  العبلف استمرار البيع أو تأجيمو اف ي كر الملضر  لػؾ عبلنيػة ويثبتػو فػ   – 199مادة 
 . ملضر البيع

إف لـ يدفع الراسي عميو المزاد الثمف فورام وجبت إعادة البيع عم   متػو بالطريقػة  –198مادة 
 . بأي ثمف كاف ويعتبر ملضر البيع سندا تنفي يام بفرؽ الثمف بالنسبة إليو المتقدمة

ويكوف الملضر ممزمػا بػالثمف إف لػـ يسػتوفو مػف المشػتر  فػورا ولػـ يبػادر بإعػادة البيػع عمػ  
 . متو ويعتبر ملضر البيع سندام تنفي يام بالنسبة إليو ك لؾ



ج منػػو مبمػػغ كػػاؼ لوفػػاء الػػديوف يكػػؼ الملضػػر عػػف المضػػي فػػ  البيػػع إ ا نػػت – 183مػػادة 
الملجوز مف أجميا ىػي والمصػاريؼ ، ومػا يوقػع بعػد  لػؾ مػف اللجػوز تلػت يػد الملضػر أو 

 . غيره ممكف يكوف تلت يده الثمف ال يتناوؿ إال ما زاد عم  وفاء ما  كر

يشتمؿ ملضر البيع عم   كر جميع إجراءات البيع وما لقيمػو الملضػر أثناءىػا  – 183مادة 
العتراضات والعقبات وما أتخ ه ف  شأنيا ولضور الملجوز عميو أو غيابػو والػثمف الػ   مف ا

 .رسا بو المزاد وعم  أسـ مف رسا عميو وتوقيعو

إ ا لػػـ يطمػػب الػػداوف المباشػػر لئلجػػراءات البيػػع فػػ  التػػاريخ الملػػدد فػػ  ملضػػر  – 181مػػادة 
إجػػراء البيػػع بعػػد اتخػػا  إجػػراءات أف يطمبػػوا  173اللجػػز جػػاز لملػػاجزيف اآلخػػريف طبقػػام لممػػادة 

المصؽ والنشر المنصوص عمييا ف  المواد السابقة ويجب إعػبلف الشػيادة المثبتػة لمصػؽ إلػ  
ل  الداوف ال   كاف يباشر اإلجراءات و لؾ قبؿ البيع بيػـو والػد عمػ   المديف الملجوز عميو وا 

 . األقؿ

جػػب وقػػؼ البيػػع إ ا لكػػـ قاضػػ  إ ا رفعػػت دعػػو  اسػػترداد األشػػياء الملجػػوزة و  – 181مػػادة 
 .التنفي  باستمرار التنفي  بشرط إيداع الثمف أو بدونو

يجب أف ترفع دعو  االسترداد عمػ  الػداوف اللػاجز والملجػوز عميػو واللػاجزيف  – 189مادة 
المتدخميف وأف تشػتمؿ صػليفتيا عمػ  بيػاف واؼ ألدلػة الممكيػة ويجػب عمػ  المػدع  أف يػودع 

ال وجػػب اللكػػـ بنػػاء عمػػ  طمػػب عنػػد تقػػديـ الصػػليفة  لقمػػـ الكتػػاب مػػا لديػػو مػػف المسػػتندات وا 
 .اللاجز باالستمرار ف  التنفي  دوف انتظار الفصؿ ف  الدعو  وال يجوز الطعف ف  ى ا اللكـ

يلػػؽ لملػػاجز أف يمضػػ  فػػ  التنفيػػ  إ ا لكمػػت الملكمػػة بشػػطب الػػدعو  أو  – 185مػػادة 
كػأف لػـ تكػف أو لكػـ باعتبارىػا كػ لؾ كمػا يلػؽ لػو أف  أو إ ا اعتبرت 88بوقفيا عمبلم بالمادة 

يمض  ف  التنفي  إ ا لكـ ف  الدعو  برفضيا أو بعدـ االختصاص أو بعدـ قبوليػا أو بػبطبلف 
صػػليفتيا أو بسػػػقوط برفضػػػيا أو بعػػػدـ االختصػػاص أو بعػػػد قبوليػػػا أو بػػػبطبلف صػػػليفتيا أو 

 .كـ قاببلم لبلستوناؼبسقوط الخصومة فييا أو بقبوؿ تركيا ولو كاف ى ا الل

إ ا رفعػػت دعػػو  اسػػترداد ثانيػػة مػػف مسػػترد آخػػر أو كػػاف قػػد سػػبؽ مػػف المسػػترد  – 181مػػادة 
نفسػػػو واعتبػػػرت كػػػاف لػػػـ تكػػػف أو لكػػػـ باعتبارىػػػا كػػػ لؾ أو شػػػطبيا أو بعػػػدـ قبوليػػػا أو بعػػػدـ 
اختصاص الملكمة أو ببطبلف صليفتيا أو بسقوط الخصومة فييا أ وبقبػوؿ تركيػا فػبل يوقػؼ 

 .لبيع إال إ ا لكـ قاض  التنفي  بوقفة ألسباب ىامةا



إ ا خسر المسترد دعواه جاز اللكـ عميو بغرامة ال تقؿ عػف ماوػة جنيػو وال تزيػد  – 187مادة 
عم  أربعماوة جنيو تمنح كميػا أو بعضػيا لمػداوف و لػؾ مػع عػدـ اإلخػبلؿ بالتعويضػات إف كػاف 

 .(3ليا وجو)

 الفصؿ الثاني

 دات واإليرادات واللصص وبيعيالجز األسيـ والسن

األسػػيـ والسػػندات إ ا كانػػت للامميػػا أو قابمػػة لمتظييػػر يكػػوف لجزىػػا باألوضػػاع  – 189مػػادة 
 . المقررة للجز المنقوؿ

اإليػػػرادات المرتبػػػة واألسػػػيـ االسػػػمية ولصػػػص األربػػػاح المسػػػتلقة فػػػ   مػػػة  – 188مػػػادة 
 . قررة للجز ما لممديف لد  الغيراألشخاص المعنوية ولقوؽ الموصييف تلجز باألوضاع الم

ويترتب عم  لجز اللقوؽ المشار إلييا بالفقرة السابقة لجػز ثمراتيا وفواودىا ما استلؽ منيا 
 . وما يستلؽ إل  يـو البيع

تباع األسيـ والسندات وغيرىػا ممػا نػص عميػو فػ  المػادتيف السػابقتيف بوسػاطة  – 933مادة 
رؼ يعينو قاض  التنفي  بنػاء عمػ  طمػب يقدمػو إليػو اللػاجز ألد البنوؾ أو السماسرة أو الصيا

 . ويبيف القاض  ف  أمره ما يمـز اتخا ه مف إجراءات االعبلف

 الفصؿ الثالث

 التنفي  عم  العقار

 الفرع األوؿ

ن ار اللاوز وتسجيميما  التنبيو بنزع ممكية العقار وا 

العقػار إلػ  المػديف لشخصػو أو لموطنػو يبدأ التنفيػ  بػإعبلف التنبيػو بنػزع ممكيػة  – 933مادة 
 : مشتمبلم عم  البيانات اآلتية

بيػػاف نػػوع السػػند التنفيػػ   وتاريخػػو ومقػػدار الػػديف المطمػػوب الوفػػاء بػػو وتػػاريخ إعػػبلف  .1
 . السند

 . أع ار المديف بأنو إ ا لـ يدفع الديف يسجؿ التنبيو ويباع عمو العقار جبرام  .2



ومسػػالتو ولػػدوده وأرقػػاـ القطػػع وأسػػماء األلػػواض وصػػؼ العقػػار مػػع بيػػاف موقعػػو  .3
 .وأرقاميا الت  يقع فييا وغير  لؾ مما يفيد ف  تعيينو و لؾ بالتطبيؽ لقانوف الشير العقاري

ولمداوف أف يستصدر بعريضة أمػر بػالترخيص لمملضػر بػدخوؿ العقػار لملصػوؿ عمػ  البيانػات 
يعاونو ف   لؾ وال يجوز التظمـ مف  البلزمة لوصؼ العقار ومشتمبلتو . ولو أف يستصلب مف

 . ى ا األمر

 . تعييف موطف مختار لمداوف المباشر لئلجراءات ف  البمدة الت  بيا مقر ملكمة التنفي  .4

 .مف ى ه المادة كانت باطمة 1، 3وا  ا لـ تشتمؿ ورقة التنبيو عم  البيانيف 

بيو إل  الراىف بعد تكميػؼ المػديف فإ ا كاف التنفي  عم  عقار مرىوف مف غير المديف أعمف التن
 .193بالوفاء وفقام لممادة 

يسػػجؿ تنبيػػو نػػزع الممكيػػة فػػ  مكتػػب مػػف مكاتػػب الشػػير التػػ  تقػػع فػػ  داورتيػػا  – 931مػػادة 
 .العقارات المبينة ف  التنبيو

وا  ا تبيف سبؽ تسػجيؿ آخػر فػ  يجػوز المضػي فػ  اإلجػراءات عمػ  سػبيؿ التعػدد عمػ  العقػار 
 .ألولوية ف  المضي ف  اإلجراءات لمف أعمف التنبيو األسبؽ ف  التسجيؿالوالد وتكوف ا

ومع  لؾ يجوز لمف أعمف تنبييا اللقػا فػ  التسػجيؿ أف يطمػب مػف قاضػ  التنفيػ  أف يػأ ف لػو 
 . ف  اللموؿ ملمو ف  السير باإلجراءات

ير بالتنبيػو إ ا تبيف سبؽ تسجيؿ تنبيو عف العقار  اتو قػاـ مكتػب الشػير بالتأشػ – 931مادة 
الجديػػد عمػػ  ىػػامش تسػػجيؿ التنبيػػو األوؿ مبينػػام تػػاريخ التنبيػػو الجديػػد واسػػـ مػػف أعمنػػو وسػػند 
تنفي ه وأشر ك لؾ عم  أصؿ التنبيو الجديد بعد تسجيمو بمػا يفيػد وجػود التنبيػو األوؿ وبتػاريخ 

 .تسجيمو وأسـ مف أعمنو وسند تنفي ه

مش تسػػجيؿ التنبيػو السػػابؽ والتنبيػو البللػػؽ ويلصػؿ التأشػير بػػأمر القاضػ  بػػاللموؿ عمػ  ىػا
 .و لؾ بمجرد طمبو بعريضة تقدـ إل  مكتب الشير

 . يترتب عم  تسجيؿ التنبيو اعتبار العقار ملجوزام  – 939مادة 

ال ينف  تصرؼ المػديف أو اللػاوز أو الكفيػؿ العينػي فػ  العقػار وال ينفػ  كػ لؾ مػا  – 935مادة 
أو امتيػاز فػ  لػؽ اللػاجزيف ولػو كػانوا داونػيف عػادييف وال يترتب عميو مف رىف أو اختصاص 



وال مػػف لكػػـ بإيقػػاع البيػػع عميػػو إ ا كػػاف  937فػػ  لػػؽ الػػداونيف المشػػار إلػػييـ فػػ  المػػادة 
 .التصرؼ أو الرىف أو االختصاص أو االمتياز قد لصؿ شيره بعد تسجيؿ تنبيو نزع الممكية

يراداتو عف  – 931مادة  المدة التالية لتسجيؿ التنبيو ، ولممديف أف يبيع تملؽ بالعقار ثماره وا 
 .ثمار العقار المملقة بو مت  كاف  لؾ مف أعماؿ اإلدارة اللسنة

ولكؿ داوف بيده سند تنفي   أف يطمب بعريضة مف قاض  التنفي  أمػرام بتكميػؼ ألػد الملضػريف 
 .أو الداونيف أو غيرىـ لصاد الملصوالت وجن  الثمار وبيعيا

ار والملصػػوالت فػػ  كمتػػا اللػػالتيف بػػالمزاد أو بأيػػة طريقػػة أخػػر  يػػأ ف بيػػا القاضػػ  وتػػابع الثمػػ
 . ويودع الثمف خزانة الملكمة

إ ا لػػـ يكػػف العقػػار مػػؤجرام اعتبػػر المػػديف لارسػػام إلػػ  أف يػػتـ البيػػع مػػا لػػـ يلكػػـ  – 937مػػادة 
الػداوف اللػاجز أو قاض  التنفي  بعزلو مف اللراسة أو بتلديػد سػمطتو ، و لػؾ بنػاء عمػ  طمػب 

 .أ  داوف بيده سند تنفي  

 .ولممديف الساكف ف  العقار أف يبق  ساكنام فيو بدوف أجرة إل  أف يتـ البيع

وا  ا كاف العقار مؤجرام اعتبرت األجرة المستلقة عف المدة التالية لتسجيؿ التنبيو ملجوزة تلت 
 ده سند تنفي   بعدـ دفعيا لممػديفيد المستأجر و لؾ بمجرد تكميفو مف اللاجز أو أ  داوف بي

. 

 .وا  ا وف  المستأجر األجرة قبؿ ى ا التكميؼ صح وفاؤه وسوؿ عنيا المديف بوصفو لارسام 

مع مراعاة ألكاـ القػوانيف األخػر  فػ  شػأف إيجػار العقػارات تنفيػ  عقػود اإليجػار  – 939مادة 
 937ف المشػار إلػييـ فػ  المػادة الثابتة التاريخ قبؿ تسجيؿ التنبيو ف  لؽ اللػاجزيف والػداوني

ومف لكـ بإيقاع البيع عميو و لؾ بغير إخبلؿ بألكػاـ القػانوف المتعمقػة بعقػود اإليجػار الواجبػة 
الشير أما عقود اإليجار غير ثابتة التاريخ قبؿ تسجيؿ التنبيو فبل تنفػ  فػ  لػؽ مػف  كػروا إال 

 .إ ا كانت مف أعماؿ اإلدارة اللسنة

ات عف األجرة المعجمة واللوالة بيا يلتج بيا عمػ  اللػاجزيف والػداونيف المخالص – 938مادة 
ومػػف لكػػـ بإيقػػاع البيػػع عميػػو متػػ  كانػػت ثابتػػة التػػاريخ قبػػؿ  937المشػػار إلػػييـ فػػ  المػػادة 

تسجيؿ التنبيو و لؾ بغير إخبلؿ بألكاـ القػانوف المتعمقػة بالمخالصػات الواجبػة الشػير فػإ ا لػـ 
 .سجيؿ التنبيو فبل يلتج بيا إال لمدة سنةتكف ثابتة التاريخ قبؿ ت



مػف قػانوف  113،  191،  193تطبؽ العقوبػات المنصػوص عمييػا فػ  المػواد  – 933مادة 
العقوبات عم  المديف إ ا أختمس الثمرات أو اإليرادات الت  تملؽ بالعقار الملجوز أو إ ا أتمؼ 

 .ى ا العقار أو أتمؼ الثمرات

مثقبلم بتأميف عيني وآؿ إل  لاوز بعقد مسجؿ قبؿ تسجيؿ التنبيػو  إ ا كاف العقار – 933مادة 
ال جر  التنفي  ف  مواجيتو  .وجب إن اره بدفع الديف أو تخميتو العقار وا 

ال كاف باطبلم ويترتب عمػ  إعػبلف اإلنػ ار  ويجب أف يكوف اإلن ار مصلوبام بتبميغ التنبيو إليو وا 
 . 933إل   931عمييا ف  المواد مف ف  لؽ اللاوز جميع األلكاـ المنصوص 

يجػب أف يسػجؿ اإلنػ ار وأف يؤشػر بتسػجيمو عمػ  ىػامش تسػجيؿ التنبيػو خػبلؿ  – 931مادة 
ال سقط تسجيؿ التنبيو  . خمسة عشر يومام مف تاريخ تسجيؿ التنبيو وا 

 931إ ا تبيف سبؽ تسجيؿ إن ار لملاوز عم  العقار  اتو طبقت ألكاـ المػادتيف  – 931مادة 
 . وا  ا سقط تسجيؿ التنبيو سقط تبعام لو تسجيؿ اإلن ار 931 ،

 الفرع الثان 

 قاومة شروط البيع واالعتراض عمييا

يودع مػف يباشػر اإلجػراءات قمػـ كتػاب ملكمػة التنفيػ  قاومػة شػروط البيػع خػبلؿ  – 939مادة 
ال اعتبر تسجيؿ التنبيو كأف  .لـ يكف تسعيف يومام مف تاريخ تسجيؿ تنبيو نزع الممكية وا 

 : ويجب أف تشتمؿ تمؾ القاومة عم  البيانات اآلتية

 . بياف السند التنفي   ال   لصؿ التنبيو بمقتضاه .1

ن ار اللاوز إف وجد ورقمي تسجيميما وتاريخو .2  .تاريخ التنبيو وتاريخ وا 

 تعييف العقارات المبينة ف  التنبيو مػع بيػاف موقعيػا ولػدودىا ومسػالتيا ورقػـ القطعػة .3
 . واسـ اللوض ورقمو وغير  لؾ مف البيانات الت  تفيد ف  تعيينيا

 .شروط البيع والثمف األساسي .4

 . 17ويكػوف تلديد ى ا الثمف وفقام لمفقرة األول  مف المادة 



 .تجزوة العقار إل  صفقات إف كاف ل لؾ ملؿ مع  كر الثمف األساسي لكؿ صفقة .5

 . االعتراضات وتاريخ جمسة البيعويلدد ف  ملضر اإليداع تاريخ جمسة 

 : ترفؽ بقاومة شروط البيع المستندات اآلتية – 935مادة 

 . شيادة بياف الضريبة العقارية أو عواود المباني المقررة عم  العقار الملجوز .1

 . السند ال   يباشر التنفي  بمقتضاه .2

 . التنبيو بنزع الممكية .3

 . إن ار اللاوز إف كاف .4

 . دة عقارية بالقيود لغاية تسجيؿ التنبيو و لؾ عف مدة عشر سنوات سابقةشيا .5

إ ا أستلؽ المبيع كاف لممشتر  الرجوع بالثمف وبالتعويضات إف كاف ليا وجػو ،  – 931مادة 
 . وال يجوز اف تتضمف قاومة شروط البيع اإلعفاء مف رد الثمف

يومػام التاليػة إليػداع قاومػة شػروط  يجب عم  قمـ الكتاب خبلؿ الخمسة عشر –(3) 937مادة 
البيػػع أف يخبػػر بػػو المػػديف واللػػاوز والكفيػػؿ العينػػي والػػداونيف الػػ يف سػػجموا تنبيػػاتيـ والػػداونيف 
أصػػلاب اللقػػوؽ المقيػػدة قبػػؿ تسػػجيؿ التنبيػػو ويكػػوف األخبػػار عنػػد وفػػاة ألػػد ىػػؤالء الػػداونيف 

 . لورثتو جممة ف  الموطف المعيف ف  القيد

خطػار مكتػػب الشػػير بلصػولو خػػبلؿ ثمانيػػة وعمػ  الملضػػر الػ    قػػاـ بػػإعبلف ورقػة األخبػػار وا 
األياـ التالية و لؾ لمتأشير بو عم  ىامش تسػجيؿ التنبيػو ويصػبح الػداونوف المشػار إلػييـ فػ  

 . الفقرة السابقة طرفام ف  اإلجراءات مف تاريخ ى ا التأشير

باإلجراءات إال برضػاء ىػؤالء الػداونيف  وال يجوز بعد  لؾ شطب التسجيبلت والتأشيرات المتعمقة
 . جميعام أو بمقتض  ألاكـ نياوية عمييـ

 : تشتمؿ ورقة األخبار عم  البيانات اآلتية –( 1)939مادة 

 . تاريخ إيداع قاومة شروط البيع .1

 . تعييف العقارات الملجوزة عم  وجو األجماؿ .2



 . بياف الثمف األساسي الملدد لكؿ صفقة .3

تاريخ الجمسة الملددة لمنظر فيما يلتمؿ تقديمو مػف االعتراضػات عمػ  القاومػة وبيػاف  .4
سػػاعة انعقادىػػا وتػػاريخ جمسػػة البيػػع وسػػاعة انعقادىػػا فػػ  لالػػة عػػدـ تقػػديـ اعتراضػػات عمػػ  

 .القاومة

بداء ما قد يكوف لديو مػف أوجػو الػبطبلف أو  .5 إن ار المعمف إليو باالطبلع عم  القاومة وا 
ت بطريؽ االعتراض عمييػا قبػؿ الجمسػة المشػار إلييػا فػ  الفقػرة السػابقة بثبلثػة أيػاـ المبللظا

ال سقط لقو ف   لؾ  . عم  األقؿ وا 

وك لؾ تشتمؿ ورقة األخبار عم  إن ار باوع العقار أو المقايض بو بسقوط لقو ف  فسخ البيػع 
 . 915أو المقايضة إ ا لـ يتبع ألكاـ المادة 

لضر إيداع قاومة شروط البيع لنظر االعتراضات أوؿ جمسة تلؿ بعد تلدد ف  م – 938مادة 
وال تقؿ المػدة بػيف  937انقضاء ثبلثيف يومام مف تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليو ف  المادة 

ى ه الجمسة وجمسة البيع عف ثبلثيف يومام وال تزيد عمػ  سػتيف يومػام ، فػإ ا لػـ تبػد اعتراضػات 
 . الجمستيف كأف لـ يكف وسير ف  إجراءات االعبلف عف البيع اعتبر تلديد أول  ىاتيف

 . 939،  935،  939يترتب البطبلف عم  مخالفة ألكاـ المواد  – 913مادة 

يعمف قمـ الكتػاب عػف إيػداع القاومػة بالنشػر فػ  إلػد  الصػلؼ اليوميػة المقػررة  – 913مادة 
نػػات بالملكمػػة و لػػؾ خػػبلؿ ثمانيػػة لئلعبلنػػات القضػػاوية وبػػالتعميؽ فػػ  المولػػة المعػػدة لئلعبل 

 .التالية آلخر أخبار بإيداع القاومة

 .ويودع ملضر التعميؽ ونسخة مف الصليفة ممؼ التنفي  ف  ثمانية األياـ التالية عف اإليداع

 .ولكؿ شخص أف يطمع عم  قاومة شروط البيع ف  قمـ الكتاب دوف أف ينقميا منو

ت السػػابقة عمػ  الجمسػة الملػددة لنظػر االعتراضػػات أوجػو الػبطبلف فػ  اإلجػراءا – 911مػادة 
وك لؾ جميع المبللظات عم  شروط البيع يجب عم  المديف واللػاوز والكفيػؿ العينػي والػداونيف 

إبداؤىا بطريؽ االعتراض عم  قاومة شروط البيع و لؾ بػالتقرير  937المشار إلييـ ف  المادة 
ال سػقط لقيػـ فػ  بيا ف  قمـ كتاب ملكمة التنفي  قبؿ الجمسة إ لييا بثبلثػة أيػاـ عمػ  األقػؿ وا 

 . التمسؾ بيا



ولكؿ  ي مصملة غير مف ورد  كرىـ ف  الفقػرة السػابقة إبػداء مػا لديػو مػف أوجػو الػبطبلف أو 
 .مف المبللقات بطريؽ االعتراض عم  القاومة أو بطريؽ التدخؿ عند نظر االعتراض

عقػار فمكػؿ داوػف    لػؽ مقيػد رتػب عمػ  إ ا كاف التنفي  عم  لصة شػاوعة فػ  – 911مادة 
أعياف مفرزة تدخؿ ضمنيا تمؾ اللصة الشاوعة أف يعرض رغبتو ف  التنفيػ  عمػ  تمػؾ األعيػاف 
المفرزة ويطمب بطريؽ االعتراض عم  قاومة شروط البيع وقؼ إجػراءات التنفيػ  الخاصػة بيػ ه 

 . اللصة

ف تبػدأ خبلليػا إجػراءات التنفيػ  عمػ  ويلدد اللكـ القاض  بوقؼ اإلجػراءات المػدة التػ  يجػب أ
 . األعياف المفرزة

لكػػؿ مػػف المػػديف أو اللػػاوز أو الكفيػػؿ العينػػ  أف يطمػػب بطريػػؽ االعتػػراض عمػػ   – 919مػػادة 
قاومة شروط البيع وقؼ إجراءات التنفي  عم  عقار أو أكثر مف العقارات المعينة ف  التنبيو إ ا 

ات مسػتمرة بالنسػبة إليػو تكفػ  لموفػاء بلقػوؽ الػداونيف أثبت أف قيمة العقار ال   تظؿ اإلجراء
ويعبف اللكػـ الصػادر فػ   937اللاجزيف وجميع الداونيف صاروا طرفام فييا وفقام أللكاـ المادة 

ى ا االعتراض العقارات الت  تقؼ اإلجراءات مؤقتام بالنسبة إلييا ، ولكؿ داوف بعد اللكـ بإيقػاع 
 .تمؾ العقارات إ ا لـ يكؼ ثمف ما بيع لموفاء بلقو البيع أف يمض  ف  التنفي  عم 

ويجوز ك لؾ لممديف أف يطمب بالطريؽ  اتو تأجيؿ إجراءات بيػع العقػار إ ا أثبػت أف صػاف  مػا 
تغمو أموالو ف  سنة والدة يكف  لوفاء لقوؽ الداونيف اللاجزيف وجميع الداونيف الػ يف صػاروا 

در بالتأجيػؿ الموعػد الػ   تبػدأ فيػو إجػراءات البيػع فػ  طرفام ف  اإلجراءات ، ويعيف اللكـ الصػا
 . لالة عدـ الوفاء مراعيام ف   لؾ الميمة البلزمة لممديف ليستطيع وفاء ى ه الديوف

ويجوز إبداء الطمبات المتقدمة إ ا طرأت ظروؼ تبرر  لؾ ف  أية لالة تكوف عمييا اإلجػراءات 
 . إل  ما قبؿ اعتماد العطاء

باوع العقار أو المقايض بو إ ا أراد أثناء إجراءات التنفي  رفع دعو  الفسخ عم   – 915مادة 
لعدـ دفع الثمف أو افرؽ أف يرفعيا بػالطرؽ المعتػادة ويػدوف  لػؾ فػ   يػؿ قاومػة شػروط البيػع 
قبػػؿ الجمسػػة الملػػددة لمنظػػر فػػ  االعتراضػػات بثبلثػػة أيػػاـ عمػػ  األقػػؿ ، وغػػبل سػػقط لقػػو فػػ  

 . لكـ بإيقاع عميو االلتجاج بالفسخ عم  مف

وا  ا رفعت دعو  الفسػخ وأثبػت  لػؾ فػ   يػؿ قاومػة شػروط البيػع فػ  الميعػاد المشػار إليػو فػ  
 .الفقرة السابقة وقفت إجراءات التنفي  عم  العقار



 الفرع الثالث

 إجراءات البيع

أف  937لمداوف ال   يباشر اإلجراءات ولكؿ داوف اصبح طرفػام فييػا وفقػام لممػادة  – 911مادة 
يستصػػدر أمػػرام مػػف قاضػػ  التنفيػػ  بتلديػػد جمسػػة لمبيػػع ويصػػدر القاضػػ  أمػػره بعػػد التلقػػؽ مػػف 
الفصػؿ فػ  جميػع االعتراضػػات المقدمػة فػ  الميعػػاد بألكػاـ واجبػة النفػػا  وبعػد التلقػؽ مػػف أف 

 . اللكـ المنف  بو أصبح نياويام 

 كػرىـ فػ  المػادة  ويخبر قمـ الكتػاب بخطػاب مسػجؿ مصػلوب بعمػـ الوصػوؿ األشػخاص الػوارد
 .بتاريخ جمسة البيع ومكانو و لؾ قبؿ الجمسة بثمانية أياـ عم  األقؿ 937

يلصػػؿ البيػػع فػػ  الملكمػػة ، ويجػػوز لمػػف يباشػػر اإلجػػراءات والمػػديف واللػػاوز  – 917مػػادة 
والكفيػؿ العينػػ  وكػػؿ    مصػػملة أف يستصػػدر إ نػػام مػػف قاضػػ  التنفيػػ  بػػإجراء البيػػع فػػ  نفػػس 

 . مكاف غيرهالعقار أو ف  

يعمف قمـ الكتاب عػف البيػع قبػؿ اليػـو الملػدد إلجراوػو بمػدة ال تزيػد عمػ  ثبلثػيف  – 919مادة 
 : يومام وال تقؿ عف خمسة عشر يومام و لؾ بمصؽ إعبلنات تشتمؿ عم  البيانات اآلتية

 اسـ كؿ مف باشر اإلجراءات والمديف واللاوز والكفيؿ العين  ولقبو ومينتو وموطنػو أو .1
 . الموطف المختار

 . بياف العقار وفؽ ما ورد ف  قاومة شروط البيع .2

 . تاريخ ملضر إيداع قاومة شروط البيع .3

 . الثمف األساس  لكؿ صفقة .4

 . بياف الملكمة أو المكاف ال   يكوف فيو البيع وبياف يـو المزايدة وساعتيا .5

 : بيانياتمصؽ االعبلنات ف  األمكنة اآلت   – 918مادة 

 .باب كؿ عقار مف العقارات المطموب بيعيا إ ا كانت مسورة أو كانت مف المبان  .1

باب مقر العمػدة فػ  القريػة التػ  تقػع فييػا األعيػاف والبػاب الرويسػي لممركػز أو القسػـ  .2
 . ال   تقع العياف ف  داورتو



 . المولة المعدة لئلعبلنات بملكمة التنفي  .3

عقارات تقع ف  دواور ملػاكـ أخػر  تمصػؽ االعبلنػات أيضػام فػ  لولػات ىػ ه  وا  ا تناوؿ التنفي 
 . الملاكـ

ويثبت الملضر ف  ظير إلػد  صػور االعػبلف أنػو أجػر  المصػؽ فػ  األمكنػة المتقدمػة الػ كر 
 .ويقدـ ى ه الصورة لقمـ الكتاب إليداعيا ممؼ التنفي 

بنشػػر نػػص  919فػػ  المػػادة يقػػوـ قمػػـ الكتػػاب فػػ  الميعػػاد المنصػػوص عميػػو  – 913مػػادة 
اإلعبلف عف البيػع فػ  إلػد  الصػلؼ اليوميػة المقػررة لئلعبلنػات القضػاوية وال يػ كر فػ  ىػ ا 

 .اإلعبلف لدود العقار

وتودع ممؼ التنفي  نسػخة مػف الصػليفة التػ  لصػؿ فييػا النشػر مؤشػر عمييػا مػف قمػـ كتػاب 
 . بتاريخ تقديميا إليو

للاوز والكفيؿ العيني وكؿ  ي مصػملة أف يستصػدر إ نػام يجوز لملاجز والمديف ا – 913مادة 
مف قاضي التنفي  بنشر إعبلنات أخػري عػف البيػع فػي الصػلؼ وغيرىػا مػف وسػاوؿ األعػبلـ أو 
بمصؽ عدد أخر مػف االعبلنػات بسػبب أىميػة العقػار او طبيعتػو أو لغيػر  لػؾ مػف الظػروؼ وال 

يجػوز كػ لؾ عنػد االقتضػاء االقتصػار فػي يترتب عم  طمب زيادة النشر تأخير البيع بأي لاؿ و 
 .اإلعبلف عف البيع بإ ف مف القاضي

 .وال يجوز التظمـ مف األمر الصادر بزيادة االعبلف أو نقصو

يجب عم   وي الشاف إبداء أوجو البطبلف في اإلعبلف بتقرير في قمـ الكتاب قبؿ  -911مادة 
ال س  .قط اللؽ فيياالجمسة الملددة لمبيع بثبلثة أياـ عم  األقؿ وا 

ويلكـ قاضػي التنفيػ  فػي أوجػو الػبطبلف فػي اليػـو الملػدد لمبيػع قبػؿ افتتػاح المزايػدة وال يقبػؿ 
 .الطعف في لكمو بأي طريؽ

وا  ا لكػػـ بػػبطبلف إجػػراءات االعػػبلف أجػػؿ القاضػػي البيػػع إلػػ  يػػـو يلػػدده وأمػػر بإعػػادة ىػػ ه 
 .اإلجراءات

 .ء المزايدة عم  الفوروا  ا لكـ برفض طمب البطبلف أمر القاضي بإجرا



عػػادة االعػػبلف وفقػػا لممػػادة السػػابقة تكػػوف  -911مػادة  إ ا أمػػر قاضػػي التنفيػػ  بتأجيػػؿ البيػػع وا 
مصاريؼ إعادة اإلجراءات فػي ىػ ه اللالػة عمػ  لسػاب كاتػب الملكمػة أو الملضػر المتسػبب 

 .فييا لسب األلواؿ

فييػػا مقابػػؿ أتعػػاب الملامػػاة يقػػدر قاضػػي التنفيػػ  مصػػاريؼ إجػػراءات التنفيػػ  بمػػا  -919مػػادة 
 .ويعمف ى ا التقدير في الجمسة قبؿ افتتاح المزايدة وي كر في لكـ إيقاع البيع

وال يجوز المطالبة بأكثر مما ورد في أمر تقػدير المصػاريؼ وال يصػح عمػ  أيػة صػورة اشػتراط 
 .ما يخالؼ  لؾ

زايػدة بنػاء عمػ  طمػب مػف يتولي قاضػي التنفيػ  فػي اليػـو المعػيف لمبيػع إجػراء الم -915مادة 
يباشػػر التنفيػػ  أو المػػديف أو اللػػاوز أو الكفيػػؿ العينػػي أو أي داوػػف أصػػبح طرفػػا فػػي اإلجػػراءات 

 .، و لؾ بعد التلقيؽ مف إعبلنيـ بإيداع قاومة شروط البيع وبجمسة البيع 937وفقا لممادة 

 .وا  ا جرت المزايدة بدوف طمب ألد مف ىؤالء كاف البيع باطبل

يجوز تأجيػؿ المزايػدة بػ ات الػثمف األساسػي بنػاء عمػ  طمػب كػؿ  ي مصػملة إ ا  -911مادة 
كػػاف لمتأجيػػؿ أسػػباب قويػػة ، وال يجػػوز الطعػػف بػػأي طػػرؽ فػػي اللكػػـ الصػػادر فػػي طمػػب تأجيػػؿ 

 .البيع

تبػػػػدأ المزايػػػػدة فػػػػي جمسػػػػة البيػػػػع بمنػػػػاداة الملضػػػػر عمػػػػ  الػػػػثمف األساسػػػػي ،  -917مػػػػادة 
 .والمصاريؼ

دء المزايدة مقػادير التػدرج فػي العػروض فػي كػؿ لالػة بخصوصػيا مراعيػا ويعيف القاضي قبؿ ب
 .في  لؾ مقدار الثمف األساسي

إ ا لـ يتقدـ مشتر في جمسة البيػع يلكػـ القاضػي بتأجيػؿ البيػع مػع نقػص عشػر  -919مادة 
 .الثمف األساسي مرة بعد مرة كمما اقتضت اللاؿ  لؾ

البيػع يعتمػد القاضػي العطػاء فػي الجمسػة فػورا إ ا تقدـ مشتر أو أكثر فػي جمسػة  -918مادة 
 .لمف تقدـ بأكبر عرض ويعتبر العرض ال ي ال يزاد عميو خبلؿ ثبلث دقاوؽ منييا لممزايدة

يجب عمػ  مػف يعتمػد القاضػي عطػاؤه أف يػودع لػاؿ انعقػاد الجمسػة كامػؿ الػثمف  -993مادة 
 .الملكمة بإيقاع البيع عميو ال ي أعتمد والمصاريؼ ورسـو التسجيؿ ، وفي ى ه اللالة تلكـ



ال أعيػدت المزايػدة عمػ   فاف لـ يودع الثمف كامبل وجب عميو إيػداع خمػس الػثمف عمػ  األقػؿ وا 
 . متو في نفس الجمسة

 .وفي لالة عدـ إيداع الثمف كامبل يؤجؿ البيع

ىػ ه الجمسػة وا  ا أودع المزايد الثمف في الجمسة التالية لكـ بإيقاع البيع عميو إال إ ا تقدـ فػي 
مف يقبؿ الشراء مع زيادة العشر مصلوبا بكامؿ الثمف المػزاد . ففػي ىػ ه اللالػة تعػاد المزايػدة 
في نفس الجمسة عم  أساس ىػ ا الػثمف ، فػإ ا لػـ يتقػدـ ألػد لمزيػادة بالعشػر ولػـ يقػـ المزايػد 

 ه الجمسػة بػأي األوؿ بإيداع الثمف كامبل وجبت إعادة المزايدة فورا عم   متو ، وال يعتد في ىػ
عطاء غير مصلوب بكامؿ قيمتػو . وال يجػوز بػأي لػاؿ مػف األلػواؿ أف تشػتمؿ قاومػة شػروط 

 .البيع عم  ما يخالؼ  لؾ

كؿ لكـ يصدر بتأجيؿ البيع يجب أف يشتمؿ عم  تلديد جمسة إلجراوو في تاريخ  -993مادة 
 .يقع بعد ثبلثيف يوما وقبؿ ستيف يوما مف يـو اللكـ

 918،  919االعبلف عف المبيع في الميعاد وباإلجراءات المنصػوص عمييػا فػي المػواد ويعاد 
 ،913. 

فإ ا كانت التأجيؿ البيع فد سبقو اعتمػاد عطػاء وجػب أف يشػتمؿ االعػبلف أيضػا عمػ  البيانػات 
 : اآلتي  كرىا

 .بياف إجمالي بالعقارات التي أعتمد عطاؤىا .1

 .نو األصمي أو المختاراسـ مف اعتمد عطاؤه ومينتو وموط .2

 .الثمف ال ي أعتمد بو العطاء .3

إ ا كاف مف لكـ بإيقاع البيع عميو داونا وكاف مقدار دينو ومرتبتو يبرراف إعفاءه  -991مادة 
 .مف اإليداع أعفاه القاضي

يمـز المزايد المتخمؼ بما يػنقص مػف ثمػف العقػار بالفواوػد ويتضػمف اللكػـ بإيقػاع  -991مادة 
زاـ المزايػػد المتخمػػؼ بفػػرؽ الػػثمف أف وجػػد وال يكػػوف لػػو لػػؽ فػػي الزيػػادة بػػؿ يسػػتلقيا البيػػع إلػػ

 .المديف أو اللاوز أو الكفيؿ العيني بلسب األلواؿ



يجوز لمف لكـ بإيقاع البيع عميػو أف يقػرر فػي قمػـ كتػاب الملكمػة قبػؿ انقضػاء  -999مادة 
عػف شػخص معػيف إ ا وافقػو الموكػؿ عمػ  الثبلثة األياـ التالية ليـو البيع أنػو اشػتري بالتوكيػؿ 

 . لؾ

عم  المشتري أف يتخ  موطنا مختارا في البمدة التي بيا مقر الملكمة إ ا لـ يكف  -995مادة 
 .ساكنا بيا ، فاف كاف ساكنا وجب أف يبيف عنوانو عم  وجو الدقة

 الفرع الرابع

 اللكـ بإيقاع البيع

لكػاـ ويشػتمؿ عمػ  صػورة مػف قاومػة شػروط يصدر لكػـ إيقػاع البيػع بديباجػة األ -991مادة 
البيػػع وبيػػاف اإلجػػراءات التػػي اتبعػػت فػػي تلديػػد يػػـو البيػػع واإلعػػبلف عنػػو وصػػورة مػػف ملضػػر 
الجمسة ويشتمؿ منطوقة عم  أمر المديف أو اللاوز أو الكفيؿ العيني بتسػميـ العقػار لمػف لكػـ 

 .بإيقاع البيع عميو

 .نفي  في اليـو التالي لصدورهويجب إيداع نسخة اللكـ األصمية ممؼ الت

يقـو قمـ الكتاب بالنيابة عف  وي الشاف بطمب تسػجيؿ اللكػـ بإيقػاع البيػع خػبلؿ  -997مادة 
 .ثبلثة األياـ التالية لصدوره

ويكوف اللكـ المسجؿ سندا بممكية مف أوقع البيع عميو . عم  أنو ال ينقػؿ إليػو سػوي مػا كػاف 
 .ني مف لقوؽ في العقار المبيعلممديف أو لملاوز أو الكفيؿ العي

إ ا لكـ بإيقاع بيع العقار عم  لاوزة ال يكوف تسجيؿ ى ا اللكـ واجبا ويؤشر بو  -999مادة 
 .في ىامش تسجيؿ السند ال ي تممؾ بمقتضاه العقار أصبل وىامش تسجيؿ إن ار اللاوز

ف أو اللػػاوز أو ال يعمػػف لكػػـ إيقػػاع البيػػع ويجػػري تنفيػػ ه جبػػرا بػػأف يكمػػؼ المػػدي -998مػػادة 
الكفيؿ العيني أو اللارس عمػ  لسػب األلػواؿ اللضػور فػي مكػاف التسػميـ فػي اليػـو والسػاعة 

 .الملدديف إلجراوو عم  اف يلصؿ االعبلف ب لؾ قبؿ اليـو المعيف لمتسميـ بيوميف عم  األقؿ

ـ أف وا  ا كاف في العقار منقوالت تعمؽ بيا لػؽ لغيػر الملجػوز عميػو وجػب عمػ  طالػب التسػمي
يطمب مف قاضي التنفي  بصفة مستعجمة اتخا  التدابير البلزمة لمملافظة عم  لقوؽ أصػلاب 

 .الشاف



 999يترتػػب عمػػ  تسػػجيؿ اللكػػـ إيقػػاع البيػػع أو التأشػػير بػػو وفقػػا للكػػـ المػػادة  -953مػػادة 
تطيير العقار المبيع مف لقوؽ االمتيػاز واالختصػاص والرىػوف الرسػمية والليازيػة التػي أعمػف 

وال  911،  937صػػلابيا بإيػػداع قاومػػة شػػروط البيػػع وأخبػػروا بتػػاريخ جمسػػتو طبقػػا لممػػادتيف أ
 .يبقي ليـ إال لقيـ في الثمف

ال يجػػوز اسػػتوناؼ لكػػـ إيقػػاع البيػػع ال لعيػػب فػػي إجػػراءات المزايػػدة أو فػػي شػػكؿ  -953مػػادة 
 .انونااللكـ أو لصدوره بعد رفض طمب وقؼ اإلجراءات في لالة يكوف وقفيا واجبا ق

 .ويرفع االستوناؼ باألوضاع المعتادة خبلؿ خمسة األياـ التالية لتاريخ النطؽ باللكـ

 الفرع الخامس

 انقطاع اإلجراءات واللموؿ

إ ا لػػـ يػػودع مػػف يباشػػر اإلجػػراءات قاومػػة شػػروط البيػػع خػػبلؿ الخمسػػة واألربعػػيف  -951مػػادة 
داوف البللؽ في التسجيؿ أف يقـو بإيداع يوما التالية لتسجيؿ أخر تنبيو قاـ ىو بإجراوو جاز لم

 .القاومة ويلؿ ملمو في متابعة اإلجراءات

وعمػػ  مػػف يباشػػر اإلجػػراءات أف يػػودع قمػػـ الكتػػاب أوراؽ اإلجػػراءات خػػبلؿ ثبلثػػة األيػػاـ التاليػػة 
ال كػاف مسػووال عػف التعويضػات وال تػرد لمػف يباشػر اإلجػراءات  إلن اره بػ لؾ عمػ  يػد ملضػر وا 

 .شره منيا إال بعد إيقاع البيعمصاريؼ ما با

إ ا شطب تسجيؿ تنبيو الداوف المباشر لئلجراءات برضاوو أو أعتبر ى ا التسػجيؿ  -951مادة 
أو بمقتضػػ  لكػػـ صػػدر بػػ لؾ فعمػػي مكتػػب الشػػير عنػػد  939كػػاف لػػـ يكػػف وفقػػا للكػػـ المػػادة 

يتنػاوؿ  ات  التأشير بي ا الشطب أف يؤشر بو تمقاء نفسو عم  ىامش تسػجيؿ كػؿ تنبيػو أخػر
 .العقار ، وعميو خبلؿ ثمانية األياـ التالية أف يخبر بو الداونيف ال يف سجموا تمؾ التنبييات

ولمداوف األسبؽ في تسجيؿ التنبيو أف يسير فػي إجػراءات التنفيػ  مػف أخػر إجػراء صػليح عمػ  
البيػػع أف يلصػػؿ التأشػػير عمػػ  ىػػامش تسػػجيؿ التنبيػػو بمػػا يفيػػد األخبػػار بإيػػداع قاومػػة شػػروط 

ال أعتبػر تسػجيؿ تنبييػو  خبلؿ تسعيف يوما مف تاريخ التأشير عميو وفقا للكـ الفقرة السابقة وا 
 .كاف لـ يكف

 الفرع السادس



 دعو  االستلقاؽ الفرعية

يجوز لمغير طمػب إجػراءات التنفيػ  مػع طمػب اسػتلقاؽ العقػار الملجػوز عميػو أو  -959مادة 
لبلعتػراض عمػ  قاومػة شػروط البيػع و لػؾ بػدعو  ترفػع بعضو ولو بعد انتيػاء الميعػاد المقػرر 

باألوضاع المعتادة أماـ قاضي التنفيػ  ويختصػـ فييػا مػف يباشػر اإلجػراءات والمػديف أو اللػاوز 
 .أو الكفيؿ العيني وأوؿ الداونيف المقيديف

يلكػػػـ القاضػػػي فػػػي أوؿ جمسػػػة بوقػػػؼ إجػػػراءات البيػػػع إ ا أودع الطالػػػب خزانػػػة  -955مػػػادة 
اإلضافة إلػ  مصػاريؼ الػدعو  المبمػغ الػ ي يقػدره قمػـ الكتػاب لموفػاء بمقابػؿ أتعػاب الملكمة ب

الملامػػاة والمصػػاريؼ البلزمػػة إلعػػادة اإلجػػراءات عنػػد االقتضػػاء وكانػػت صػػليفة الػػدعو  قػػد 
اشتممت عم  بياف المستندات المؤيدة ليػا أو عمػ  بيػاف دقيػؽ ألدلػة الممكيػة أو وقػاوع الليػازة 

 .الدعو  التي تستند إلييا

وا  ا لؿ اليـو المعيف لبيع قبؿ أف يقضي باإليقاؼ فمرافع الػدعو  أف يطمػب منػو وقػؼ البيػع ، 
 .و لؾ قبؿ الجمسة الملددة لمبيع بثبلثة أياـ عم  األقؿ

ال يجوز الطعف بأي طريؽ في األلكاـ الصادرة وفقا لممادة السابقة بإيقػاؼ البيػع  -951مادة 
 .أو المضي فيو

إ ا لـ تتناوؿ دعو  االستلقاؽ إال جزءا مػف العقػارات الملجػوزة فػبل يوقػؼ البيػع  -957مادة 
 .بالنسبة إل  باقييا

ومػػع  لػػؾ يجػػوز لمقاضػػي أف يػػأمر بنػػاء عمػػ  طمػػب  ي الشػػاف بإيقػػاؼ البيػػع بالنسػػبة إلػػ  كػػؿ 
 .األعياف إ ا دعت إل   لؾ أسباب قوية

تضػي بيعػو جػزءا مػف صػفقو والػدة . يعدؿ القاضػي الػثمف األساسػي إ ا كػاف المق -959مادة 
وك لؾ الشاف عند استوناؼ إجراءات البيع بعد الفصؿ فػي دعػو  االسػتلقاؽ و لػؾ مػع مراعػاة 

 .17لكـ الفقرة األولي مف المادة 

 الفصؿ الرابع

 بعض البيوع الخاصة



بيػػع عقػػار المفمػػس وعقػػار عػػديـ األىميػػة المػػأ وف ببيعػػو وعقػػار الغاوػػب بطريػػؽ  -958مػػادة 
ايدة تجري بناء عم  قاومػة شػروط البيػع التػي يودعيػا قمػـ كتػاب الملكمػة المختصػة وكيػؿ المز 

 .الداونيف أو الناوب عف عديـ األىمية أو الغاوب

 -: تشتمؿ قاومة شروط البيع المشار إلييا في المادة السابقة عم  البيانات اآلتية -913مادة 

 .األ ف الصادر بالبيع .1

 .933لوجو المبيف بالمادة تعييف العقار عم  ا .2

شروط البيع والثمف األساسي ويكػوف تلديػد ىػ ا الػثمف وفقػا لمفقػرة األولػي مػف المػادة  .3
17. 

 .تجزوة العقار إل  صفقات إ ا اقتضت اللاؿ مع  كره الثمف األساسي لكؿ صفقة .4

 .بياف سندات الممكية .5

 -: ترفؽ بقاومة شروط البيع المستندات اآلتية -913مادة 

 .شيادة ببياف الضريبة العقارية أو عواود المباني المقررة عم  العقار .1

 .سندات الممكية واأل ف الصادر بالبيع .2

 .شيادة عقارية عف مدة العشر السنوات السابقة عم  إيداع القاومة .3

ليازيا يخبر قمـ الكتاب بإيداع قاومة شروط البيع كبل مف الداونيف المرتينيف رىنا  -911مادة 
أو رسميا وأصلاب لقوؽ االختصاص واالمتياز والنيابة العامة و لػؾ باألوضػاع وفػي المواعيػد 

، ويكػػػوف ليػػػؤالء إبػػػداء مػػػا لػػػدييـ مػػػف أوجػػػو الػػػبطبلف  937المنصػػػوص عمييػػػا فػػػي المػػػادة 
والمبللظػات عمػ  شػػروط البيػع بطريػػؽ االعتػراض عمػػ  القاومػة وتطبػػؽ فػي ىػػ ا الشػاف ألكػػاـ 

 .915 ، 911المادتيف 

القواعػد المتعمقػة بػإجراءات بيػع  958تطبؽ عم  البيوع المشار إلييا فػي المػادة  -911مادة 
 .العقار بناء عم  طمب الداونيف المنصوص عمييا في الفرعيف الثالث والرابع مف الفصؿ الثالث



إ ا أمػػرت الملكمػػة ببيػع العقػػار المممػػوؾ عمػ  الشػػيوع لعػػدـ إمكػاف القسػػمة بغيػػر  -919مػادة 
ضرر يجػري بيعػو بطريػؽ المزايػدة بنػاء عمػ  قاومػة بشػروط البيػع يودعيػا قمػـ كتػاب الملكمػة 

 .الجزوية المختصة مف يعينو التعجيؿ مف الشركاء

تشتمؿ قاومػة شػروط البيػع المشػار إلييػا فػي المػادة السػابقة فضػبل عػف البيانػات  -915مادة 
كؿ منيـ كما يرفػؽ بيػا فضػبل عػف  عم  بياف جميع الشركاء وموطف 913الم كورة في المادة 

 .صورة مف اللكـ الصادر بإجراء البيع 913األوراؽ الم كورة في المادة 

يخبػػر قمػػـ الكتػػاب بإيػػداع قاومػػة شػػروط البيػػع المشػػار إلييػػا فػػي المػػادة السػػابقة  -911مػػادة 
وجػو وجميع الشػركاء ويكػوف ليػؤالء إبػداء مػا لػدييـ مػف أ 911الداونيف الم كوريف في المادة 

 .البطبلف والمبللظات عم  شروط البيع بطريؽ االعتراض عم  القاومة

يجوز لمػف يممػؾ عقػارا مقػررا عميػو لػؽ امتيػاز او اختصػاص أو رىػف رسػمي او  -917مادة 
لياز  لػـ يلصػؿ تسػجيؿ تنبيػو بنػزع ممكيتػو أف يبيعػو أمػاـ القضػاء بنػاء عمػ  قاومػة بشػروط 

 .تصةالبيع يودعيا قمـ كتاب الملكمة المخ

تطبؽ عم  بيع العقار لعدـ إمكاف قسمتو وعم  بيعو اختيارا األلكاـ المقررة لبيػع  -919مادة 
 .عقار المفمس وعديـ األىمية والغاوب فيما عدا أخبار النيابة العامة بإيداع قاومة شروط البيع

 13الباب الرابع +

 توزيع لصيمة التنفي 

المػػديف أو تػػـ بيػػع المػػاؿ الملجػػوز أو انقضػػت متػػ  تػػـ اللجػػز عمػػ  نقػػود لػػدي  -918مػػادة 
خمسة عشر يوما مف تاريخ التقرير بما في ال مة فػي لجػز مػاؿ لممػديف لػدي الغيػر ، اخػتص 

 .الداونوف اللاجزوف ومف أعتبر طرفا في اإلجراءات بلصيمة التنفي  دوف إجراء أخر

ونيف اللػػاجزيف ومػػف إ ا كانػػت لصػػيمة التنفيػػ  كافيػػة لموفػػاء بجميػػع لقػػوؽ الػػدا -973مػػادة 
اعتبر طرفا في اإلجراءات وجب عمػ  مػف تكػوف لديػو ىػ ه المبػالغ أف يػؤدي لكػؿ مػف الػداونيف 

 .دينو بعد تقديـ سنده التنفي ي أو بعد موافقة المديف

إ ا تعػػدد اللػػاجزوف ومػػف فػػي لكميػػـ وكانػػت لصػػيمة التنفيػػ  غيػػر كافيػػة لموفػػاء  -973مػػادة 
ىػػ ه اللصػػيمة أف يودعيػػا خزينػػة الملكمػػة التػػي يتبعيػػا  بلقػػوقيـ وجػػب عمػػ  مػػف تكػػوف لديػػو



الملجوز لديو أو التي يقع في داورتيا مكاف البيع لسب األلواؿ . وعم  المودع أف يسػمـ قمػـ 
 .كتاب الملكمة بيانا باللجوز الموقعة تلت يده

ة إ ا امتنع مف عميو اإليداع جاز لكؿ  ي شاف أف يطمب مف قاضػي التنفيػ  بصػف -971مادة 
مستعجمة إلزامو بو مع تلديد موعد لئليداع فإ ا لـ يػتـ اإليػداع خػبلؿ ىػ ا الموعػد جػاز التنفيػ  

 .الجبري عم  الممتنع في أموالو الشخصية

بػػو مػػع تلديػد موعػػد لئليػػداع فػإ ا لػػـ يػػتـ اإليػداع خػػبلؿ ىػػ ا الموعػد جػػاز التنفيػػ   -971مػادة 
 .الجبري عم  الممتنع في أموالو الشخصية

إ ا لػػػـ تكػػػؼ لصػػػيمة التنفيػػػ  لموفػػػاء بلقػػوؽ اللػػػاجزيف ومػػػف أعتبػػػر طرفػػػا فػػػ   -971مػػادة 
اإلجػراءات ولػـ يتفقػػوا والمػديف واللػػاوز عمػ  توزيعيػػا بيػنيـ خػػبلؿ الخمسػة عشػػر يومػا التاليػػة 
ليـو إيداع ى ه اللصيمة خزانة الملكمة قاـ قمـ كتابيا بعرض األمر عم  قاضػي التنفيػ  خػبلؿ 

 .زيع لصيمة التنفي  وفقا لؤلوضاع اآلتيةثبلثة أياـ ليجري تو 

يقـو قاضي التنفي  خبلؿ خمسة عشر يوما مف عرض األمػر عميػو بإعػداد قاومػة  -979مادة 
توزيع مؤقتة يودعيا قمـ كتاب الملكمػة وعمػ  قمػـ الكتػاب بمجػرد إيػداع ىػ ه القاومػة أف يقػـو 

فػي اإلجػراءات إلػ  جمسػة يلػدد  بإعبلف المديف واللػاوز والػداونيف اللػاجزيف ومػف اعتبػر طرفػا
تاريخيػػا بليػػث ال يجػػاوز ثبلثػػيف يومػػا مػػف إيػػداع القاومػػة المؤقتػػة وبميعػػاد لضػػور عشػػرة أيػػاـ 

 .بقصد الوصوؿ إل  تسوية ودية

في الجمسة الملددة لمتسوية الودية يتناقش  وو الشاف المشار إلػييـ فػي المػادة  -975مادة 
قاضي بإثبػات مبللظػاتيـ فػي الملضػر ولمقاضػي السػمطة السابقة في القاومة المؤقتة ويأمر ال

التامػػة فػػي تلقيػػؽ صػػلة اإلعبلنػػات والتػػوكيبلت وقبػػوؿ التػػدخؿ مػػف كػػؿ  ي شػػاف لػػـ يعمػػف أو 
يصح إعبلنو وضـ توزيع إل  أخر أو تعييف خبراء لتقدير ثمف ألاد ما يبع مف العقػارات جممػة 

 .ر اإلجراءاتولو فضبل عف  لؾ اتخا  أي تدبير أخر يقضيو لسف سي

إ ا لضر  وو الشاف وانتيوا إل  اتفاؽ عم  التوزيع بتسوية ودية أثبػت القاضػي  -971مادة 
اتفػػاقيـ فػػي ملضػػره ووقعػػو وكاتػػب الجمسػػة واللاضػػروف وتكػػوف ليػػ ا الملضػػر قػػوة السػػند 

 .التنفي ي

تخمػػؼ ألػػد  وي الشػػاف عػػف اللضػػور فػػي الجمسػػة ال يمنػػع مػػف إجػػراء التسػػوية  -977مػػادة 
 .دية بشرط عدـ المساس بما أثبت لمداوف المتخمؼ في القاومة المؤقتةالو 



وال يجػػوز لمػػف يتخمػػؼ أف يطعػػف فػػي التسػػوية الوديػػة التػػي أثبتيػػا القاضػػي بنػػاء عمػػ  اتفػػاؽ 
 .الخصـو

إ ا تمت التسوية يعد القاضي خػبلؿ خمسػة األيػاـ التاليػة قاومػة التوزيػع النياويػة  -979مادة 
 .ف أصؿ وفواود ومصاريؼبما يستلقو كؿ داوف م

وا  ا تخمػػؼ جميػػع  وي الشػػاف عػػف لضػػور الجمسػػة الملػػددة لمتسػػوية الوديػػة اعتبػػر القاضػػي 
 .القاومة المؤقتة قاومة نياوية

وفػػي كمتػػا اللػػالتيف يػػأمر القاضػػي بتسػػميـ أوامػػر الصػػرؼ عمػػ  الخزانػػة وبشػػطب القيػػود سػػواء 
 .لتوزيعتعمقت بديوف أدرجت في القاومة أو بديوف لـ يدركيا ا

إ ا لػـ يتيسػر التسػوية الوديػة العتػراض بعػض  وي الشػاف يػأمر القاضػي بإثبػات  -978مادة 
مناقصػػاتيـ فػػي الملضػػر وينظػػر فييػػا عمػػ  الفػػور وال يجػػوز إبػػداء مناقصػػات جديػػدة بعػػد ىػػ ه 

 .الجمسة

ع اللكـ فػي المناقضػة ال يقبػؿ الطعػف باالسػتوناؼ إال إ ا كػاف المبمػغ المتنػاز  -(3) 993مادة 
 .فيو يزيد عم  ألفي جنيو و لؾ ميما كانت قيمة لؽ الداوف المناقض أو قيمة لصيمة التنفي 

 .ويكوف ميعاد استوناؼ ى ا اللكـ عشرة أياـ

يجب في استوناؼ اللكـ الصادر في المناقضة اختصاـ جميػع  وي الشػاف ويقػـو  -993مادة 
ر اللكػـ االسػتونافي بأخبػار قمػـ كتػاب قمـ كتاب الملكمة االستونافية خبلؿ ثبلثة أياـ مف صدو 

 .ملكمة التنفي  المستأنؼ لكميا بمنطوؽ اللكـ االستونافي

يقـو قاضي التنفي  خبلؿ سبعة أياـ مف اإلخبػار المشػار إليػو فػي المػادة السػابقة  -991مادة 
ع أو مف الفصؿ في المناقضات إ ا كاف لكمو فييا نياويا أو مف انقضاء ميعػاد اسػتونافو بإيػدا

القاومة النياوية ملررة عم  أساس القاومة المؤقتة ومقتضػ  اللكػـ الصػادر فػي المناقضػة أف 
 .979كاف ويمضي في اإلجراءات وفقا لممادة 

المناقضات في القاومة المؤقتة ال تمنع القاضي مػف األمػر بتسػميـ أوامػر الصػرؼ  -991مادة 
 .ونيف المتنازع في ديونيـلمستلقييا مف الداونيف المتقدميف ؼ الدرجة عم  الدا



لكؿ مف لـ يكمؼ مف  وي الشاف اللضور أماـ قاضي التنفي  أف يطمب إل  وقػت  -999مادة 
تسميـ أوامر الصرؼ إبطاؿ اإلجراءات و لػؾ أمػا بطريػؽ التػدخؿ فػي جمسػة التسػوية أو بػدعو  

لقػوؽ مدعيػو أصمية يرفعيا بػالطرؽ المعتػادة ، وال يلكػـ باألبطػاؿ إال لضػرر يكػوف قػد للػؽ ب
فػػػإ ا لكػػػـ بػػػو أعيػػػدت اإلجػػػراءات عمػػػ  نفقػػػة المتسػػػبب فيػػػو مػػػف العػػػامميف بالملكمػػػة وألػػػـز 

 .بالتعويضات أف كاف ليا وجو

ال يترتب عم  إفبلس المديف الملجوز عميػو بعػد مضػي الميعػاد المشػار إليػو فػي  -995مادة 
ابؽ عمػ  الشػروع فػي وقؼ إجراءات التوزيع ولو لدد لمتوقؼ عف الدفع تاريخ سػ 918المادة 
 .التوزيع

بعد تسميـ أوامر الصرؼ لمستلقييا ال يكوف لمف لـ يعمف أو يختصػـ لػؽ إبطػاؿ  -991مادة 
إجراءات التوزيع وغنما يكوف لو الرجوع عم  المتسبب مف العامميف بالملكمة بالتعويضػات إف 

 .كؿ ليا وجو

 الكتاب الثالث

 13إجراءات وخصومات متنوعة +

 11+الباب األوؿ 

 العرض واإليداع

يلصؿ العرض اللقيقي بإعبلف الداوف عمػ  يػد ملضػر ويشػتمؿ ملضػر العػرض  -997مادة 
 .عم  بياف الشيء المعروض وشروط العرض وقبوؿ المعروض أو رفضو

ويلصؿ عرض ما ال يمكف تسميمو مف األعياف في موطف الداوف بمجرد تكميفو عم  يد ملضر 
 .بتسميمو

العرض وكاف المعروض نقودا قاـ الملضر بإيداعيا خزانة الملكمة في إ ا رفض  -999مادة 
اليـو التالي لتاريخ الملضر عم  األكثر ، وعمي الملضر أف يعمػف الػداوف بصػورة مػف ملضػر 

 .اإليداع خبلؿ ثبلثة أياـ مف تاريخو



وا  ا كػػاف العػػروض شػػيوا غيػػر النقػػود جػػاز لممػػديف الػػ ي رفضػػو عرضػػو أف يطمػػب مػػف قاضػػي 
ور المستعجمة الترخيص في إيداعو بالمكاف ال ي يعينو القاضي إ ا كاف الشيء مما يمكػف األم

 .نقمو ، أما إ ا كاف الشيء معدا لمبقاء ليث وجد جاز لممديف أف يطمب وضعو تلت اللراسة

يجوز العرض اللقيقي في الجمسة أماـ الملكمة بدوف إجراءات إ ا كاف مف وجو  -998مادة 
 .راإليو العرض لاض

وتسمـ النقود المعروضة عند رفضيا لكاتب الجمسة إليداعيا خزانة الملكمة ويثبت في ملضػر 
 .اإليداع ما أثبت في ملضر الجمسة خاصا بالعرض ورفضو

وا  ا كػػاف المعػػروض فػػي الجمسػػة مػػف غيػػر النقػػود تعػػيف عمػػ  العػػارض أف يطمػػب إلػػ  الملكمػػة 
 .الصادر بتعييف اللارستعييف لارس عميو . وال يقبؿ الطعف في اللكـ 

 .ولمعارض أف يطمب عم  الفور اللكـ بصلة العرض

ال يلكـ بصلة العرض ال ي بـ يعقبو إيداع إال إ ا تـ إيداع المعروض مع فواوده  -983مادة 
التي استلقت لغاية يـو اإليػداع ، وتلكػـ الملكمػة مػع صػلة العػرض ببػراءة  مػة المػديف مػف 

 .يـو العرض

ـ يكػف المػديف قػد رجػع فػي عرضػو ، يجػوز لمػداوف أف يقبػؿ عرضػا سػبؽ لػو إ ا ل -983مادة 
رفضػػو وأف يتسػػمـ مػػا أودع عمػػ   متػػو ، متػػي أثبػػت لممػػودع لديػػو أنػػو أخبػػر المػػديف عمػػ  يػػد 
ملضر بعزمو عم  التسػميـ قبػؿ لصػولو بثبلثػة أيػاـ عمػ  األقػؿ . ويسػمـ الػداوف المػودع لديػو 

 .مخالصة بما قبضوصورة ملضر اإليداع المسممة إليو مع 

يجوز لممديف أف يرجع عف عرض لـ يقبمو داونػة وأف يسػترد مػف خزانػة الملكمػة  -981مادة 
ما أودعو مت  أثبت أنو أخبر داونو عم  يد ملضر برجوعو عف العرض وكػاف قػد مضػي عمػ  

 .أخباره ب لؾ ثبلثة أياـ

وؿ الداوف ليػ ا العػرض أو ال يجوز الرجوع عف العرض وال استرداد المودع بعد قب -981مادة 
 .بعد صدور اللكـ بصلة العرض وصيرورتو نياويا

 11الباب الثاني +

 مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة



 -: تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في األلواؿ اآلتية -989مادة 

إ ا وقػػع مػػف القاضػػي أو عضػػو النيابػػة فػػي عمميمػػا غػػش أو تػػدليس أو غػػدر أو خطػػأ  .1
 .سيـميني ج

إ ا امتنع القاضي مف اإلجابة عم  عريضة قدمت لو أو مف الفصػؿ ؼ قضػية صػاللة  .2
لملكـ و لؾ بعد أع اره مرتيف عم  يد ملضر يتخمميما ميعاد أربع وعشريف ساعة بالنسبة إل  
األوامر عم  العراوض وثبلثة أياـ بالنسبة لؤللكاـ في الػدعاو  الجزويػة والمسػتعجمة والتجاريػة 

 .ية أياـ في الدعاو  األخر وثمان

 .وال يجوز رفع دعو  المخاصمة في ى ه اللالة قبؿ مضي ثمانية أياـ عم  أخر أع ار

فػػػي األلػػػواؿ األخػػػر  التػػػي يقضػػػي فييػػػا القػػػانوف بمسػػػوولية القاضػػػي واللكػػػـ عميػػػو  .3
 .بالتعويضات

ليػا القاضػي  ترفع دعو  المخاصمة بقرير في قمـ كتاب ملكمة االستوناؼ التابع -985مادة 
أو عضػػو النيابػػة يوقعػػو الطالػػب ، أو مػػف يوكمػػو فػػي  لػػؾ تػػوكيبل خاصػػا ، وعمػػ  الطالػػب عنػػد 

 .(3التقرير أف يودع خمسماوة جنيو عم  سبيؿ الكفالة)

ويجب أف يشتمؿ التقريػر عمػ  بيػاف أوجػو المخاصػمة وأدلتيػا وأف تػودع معػو األوراؽ المؤديػة 
 .ليا

ملكمة االستوناؼ بأمر مف رويسيا بعد تبميغ صورة التقريػر وتعرض الدعو  عم  إلد  دواور 
إل  القاضي أو عضو النيابة وتنظر في غرفة المشػورة فػي أوؿ جمسػة تعقػد بعػد ثمانيػة األيػاـ 

 .التالية لمتبميغ . ويقوـ قمـ الكتاب بإخطار الطالب بالجمسة

وليا و لؾ بعد سػماع تلكـ الملكمة في تعمؽ أوجو المخاصمة بالدعو  وجواز قب -981مادة 
الطالب أو وكيمو والقاضي أو عضػو النيابػة المخاصػـ لسػب األلػواؿ وأقػواؿ النيابػة العامػة إ ا 

 .تدخمت في الدعو 

وا  ا كاف القاضي المخاصـ مستشارا بملكمة الػنقض تولػت الفصػؿ فػي جػواز قبػوؿ المخاصػمة 
 .إلد  دواور ى ه الملكمة في غرفة المشورة



بجواز قبوؿ المخاصمة وكاف المخاصـ ألد قضػاة الملكمػة االبتداويػة أو  إ ا لكـ -987مادة 
ألد أعضاء النيابػة لػدييا لػدد اللكػـ جمسػة لنظػر موضػوع المخاصػمة فػي جمسػة عمنيػة أمػاـ 
داوػػرة أخػػر  مػػف دواوػػر ملكمػػة االسػػتوناؼ ويلكػػـ فيػػو بعػػد سػػماع الطالػػب والقاضػػي أو عضػػو 

ة إ ا تدخمت ؼ الدعو  . وا  ا كاف المخاصػـ مستشػارا فػي النيابة المخاصـ وأقواؿ النيابة العام
إلػػد  ملػػاكـ االسػػتوناؼ او الناوػػب العػػاـ أو الملػػامي العػػاـ فتكػػوف اإللالػػة عمػػ  داوػػرة خاصػػة 
مؤلفػػة مػػف سػػبعة مػػف المستشػػاريف بلسػػب ترتيػػب أقػػدميتيـ . أمػػا إ ا كػػاف المخاصػػـ مستشػػارا 

 .المخاصمة بملكمة النقض فتكوف اإللالة إل  دواور الملكمة

 .يكوف القاضي غير صالح الدعو  مف تاريخ اللكـ بجواز قبوؿ المخاصمة -989مادة 

إ ا قضػػت الملكمػػة بعػػدـ جػػواز المخاصػػمة ، أو برفضػػيا لكمػػت عمػػ  الطالػػب  -988مػػادة 
بغرامة ال تقؿ عف ماوتي جنيو وال يتزيد عم  ألفي جنيػو وبمصػادرة الكفالػة مػع التعويضػات اف 

وا  ا قضت بصلة المخاصمة لكمػت عمػ  القاضػي أو عضػو النيابػة المخاصػـ  كاف ليا وجو ،
 .(3ببطبلف تصرفو وبالتعويضات والمصاريؼ)

ومع  لؾ ال تلكـ الملكمة ببطبلف اللكـ الصادر لمصملة خصـ أخر غير المػدعي فػي دعػو  
الػدعو   المخاصمة إال بعد إعبلنو إلبداء أقوالو ويجوز لمملكمة فػي ىػ ه اللالػة أف تلكػـ فػي

 .األصمية إ ا رأت أنيا صاللة لملكـ و لؾ بعد سماع أقواؿ الخصـو

 .ال يجوز الطعف في اللكـ الصادر في دعو  المخاصمة إال بطريؽ النقض -533مادة 

 19الباب الثالث +

 التلكيـ

 (3) 531-533المواد مف 

 الكتاب الرابع

 15في اإلجراءات المتعمقة بمساوؿ األلواؿ الشخصية +

 11اب األوؿ +الب

 الفصؿ الثاني



 في إجراءات المرافعة والفصؿ في الدعو 

تتبع في مساوؿ األلواؿ الشخصية القواعد المقػررة فػي قػانوف المرافعػات مػع  -(3) 919مادة 
 .مراعاة القواعد التالية

يرفػع الطمػب إلػ  الملكمػة بعريضػة تػودع قمػـ الكتػاب تشػمؿ فضػبل عػف البيانػات  -918مادة 
بيانػػا كافيػػا الموضػػوع الطمػػب واألسػػباب التػػي يسػػتند إلييػػا وأف  8عمييػػا فػػي المػػادة المنصػػوص 

تشػفع بالمسػتندات التػػي تؤيػده وأوراؽ التلقيػؽ الػػ ي أجرتػو النيابػة فيػػو إ ا كػاف الطمػب مقػػدما 
 .منيا

يلػدد روػيس الملكمػة أو قاضػي ملكمػة المػواد الجزويػة جمسػة لنظػر الطمػب  -(1) 973مادة 
يعػػػيف األشػػػخاص الػػػ يف يػػػدعوف إلييػػػا . ويعمػػػف قمػػػـ الكتػػػاب ورقػػػة التكميػػػؼ أمػػػاـ الملكمػػػة و 

 .باللضور ويجب أف تشتمؿ الورقة عم  ممخص الطمب

تنظر الملكمة في الطمب منعقدة في غرفة المشورة بلضور ألػد أعضػاء النيابػة  -973مادة 
 .العامة وتصدر لكميا عمنا

ة األولي لكمت الملكمػة فػي غيبتػو بعػد إ ا لـ يلضر المدعي عميو الجمس -مكرر 973مادة 
التلقيؽ مف صلة إعبلنو عم  أنو يجوز لممدعي أف يطمب تأجيؿ القضية لجمسػة أخػر  يعمػف 
إلييا خصمو مع أعػ اره بػأف اللكػـ الػ ي يصػدر يعتبػر لضػوريا ويصػبح ىػ ه األعػ ار وجوبيػا 

 .عم  المدعي إ ا لضر بعض المدعي عمييـ ولـ يلضر البعض اآلخر

المعارضة في كؿ لكـ يصدر في الغيبة إ ا لػـ يعتبػره القػانوف بمثابػة لكػـ لضػوري أو  وتجوز
إ ا لـ يمنع الطعف فيو بالمعارضة ويعتبر الطعف في اللكـ الغيابي بطريؽ أخر غيػر المعارضػة 

 .نزوال عف لؽ المعارضة

المشػورة  يرفع التظمـ مف األوامر عم  عراوض إل  الملكمػة منعقػدة بييوػة غرفػة -971مادة 
 .ويكوف قرارىا نياويا 918وفقا لئلجراءات المنصوص عمييا في المادة 

لمملكمػػة أف تعػػدؿ عمػػا اتخػػ ه قاضػػي األمػػور الوقتيػػة مػػف اإلجػػراءات الوقتيػػة أو  -971مػػادة 
التلفظية أو أف تأمر باتخا  إجػراءات أخػر  كمػا يجػوز ليػا أف تعػدؿ أو تمغػي كػؿ إجػراء وقتػي 

 .تكوف قد أمرت بو

 .ميعاد المعارضة ثمانية أياـ مف تاريخ إعبلف اللكـ -979ة ماد



ميعػػػاد االسػػػتوناؼ خمسػػػة عشػػػر يومػػػا مػػػف تػػػاريخ النطػػػؽ بػػػاللكـ إ ا كػػػاف  -(3) 975مػػػادة 
لضػػػوريا أو مػػػف تػػػاريخ انتيػػػاء ميعػػػاد المعارضػػػة ، أو مػػػف اليػػػـو الػػػ ي يلكػػػـ فييػػػا باعتبػػػار 

 .المعارضة كاف لـ تكف إ ا كف اللكـ غيابيا

ميعاد الطعف بالنسبة ل وي الشاف ال يف ليس ليـ مػوطف فػي مصػر ثبلثػوف يومػا  -971مادة 
 .لممعارضة وستوف يوما لبلستوناؼ وال يضاؼ إليو ميعاد مسافة

ترفع المعارضة أو االستوناؼ بتقرير ف  قمػـ كتػاب الملكمػة التػ  أصػدرت اللكػـ  -977مادة 
 973شأف إلييا ما نص عميو ف  المػادة المطعوف فيو وتتبع ف  تلديد الجمسة ودعوة  و  ال

. 

ينظر االستوناؼ ف  غرفة المشورة عم  وجو السػرعة وتبػع الملكمػة االسػتونافية  -979مادة 
 . 973ف  نظره اإلجراءات المبينة ف  المادة 

وتفصػؿ ففيػو الملكمػة وفقػا  918يرفع االلتماس عمػ  الوجػو المبػيف فػ  المػادة  -978مادة 
 . 973،  973ت المنصوص عمييا ف  المادتيف لؤللكاـ واإلجراءا

 . 191ميعاد االلتماس عشرة أياـ تبدأ وفقا لما نص عميو ف  المادة  -(3) 993مادة 

 .(1) 993مادة 

 .(1) 991مادة 

رسػػـو الطمبػػات ومصػػاريؼ اإلجػػراءات وأتعػػاب الخبػػراء والملػػاميف يمػػـز بيػػا مػػف  – 991مػػادة 
المػاؿ وتصػفية التركػات يجػوز لمملكمػة أف تمػـز بيػا كميػا رفض طمبو وف  مساوؿ الوالية عم  

 . بعضيا عديـ األىمية أو الغاوب أو الخزانة العامة أو التركة

 . االختصاصات المخولة لرويس الملكمة يباشرىا بنفسو أو بمف يقـو مقامو -999مادة 

لمػاؿ مػا نػص يسري عم  القرارات الت  تصدر ف  مساوؿ ف  مساوؿ الوالية عم  ا -995مادة 
 . عميو ف  ى ا الفصؿ مف القواعد الخاصة باأللكاـ

 الفصؿ الثالث

 ف  تنفي  األلكاـ والقرارات



 . األمر باإلجراءات الوقتية واجب النفا  ف  جميع األلواؿ -991مادة 

النفا  المعجػؿ بغيػر كفالػة واجػب بقػوة القػانوف لكػؿ لكػـ صػادر بالنفقػة أو بػأجرة  -997مادة 
 . الرضاعة أو لمسكف أو تسميـ الصغير اللضانة أو

تنف  القرارات واأللكاـ بػالطرؽ المقػررة فػ  الكتػاب الثػاني إ ا اقتضػ   لػؾ اللجػز  -999مادة 
عم  األمواؿ وبيعيا وماعدا  لػؾ مػف األلكػاـ والقػرارات ينفػ ىا المعػاونوف المملقػوف بالملكمػة 

 . بالطريؽ اإلداري إال إ ا نص القانوف عم  خبلؼ  لؾ

يجوز تنفي  األلكاـ الصادرة بضـ الصغير ولفظو أو تسميمو ألميف قيرا ولو أد   -998مادة 
 لؾ إل  استعماؿ القوة ودخوؿ المنازؿ ويتبع رجاؿ التنفي  ف   لػؾ مػا يػأمر بػو قاضػ  األمػور 

 . الوقتية بالملكمة الكاوف بداورتيا ملؿ التنفي 

 .  لؾ وتجوز إعادة تنفي  اللكـ كمما اقتض  اللاؿ

يلصؿ التنفي  الم كور ف  المادة السابقة وك لؾ تنفي  ما عدا مػا نػص عميػو فػ   -983مادة 
 . مف األلكاـ والقرارات بمعرفة جيات اإلدارة أو مف يعنيو وزير العدؿ ل لؾ 998المادة 

 الباب الثاني

 17في اإلجراءات الخاصة بنظاـ األسرة +

 الفصؿ األوؿ

 ة األوالد ولفظيـف  عبلقات الزوجية ولضان

يرفع االعتراض عم  الزواج إل  الملكمة االبتداوية الت  يجري ف  داورتيا توثيقو  -983مادة 
ل  الموثؽ وتشتمؿ عم  بياف صػفة  بصليفة تعمف بناء عم  طمب المعترض إل  طرفي العقد وا 

لقػانوف المعترض وموطنو المختػار فػ  البمػدة التػ  بيػا مقػر الملكمػة وسػبب اعتراضػو ولكػـ ا
 . األجنبي ال   يستند إليو

 . ويوقؼ إعبلف الصليفة إتماـ توثيؽ الزواج لت  يفصؿ نياويا ف  االعتراض

 . وتفصؿ الملكمة ف  االعتراض عم  وجو السرعة



ويجوز لمملكمة ف  لالة اللكـ برفض االعتراض أف تلكػـ بػإلزاـ المعتػرض مػف غيػر الوالػديف 
 . بالتعويضات إف كاف ليا وجو

يرفع التظمـ عف امتنػاع الموثػؽ عػف توثيػؽ عقػد الػزواج أو عػدـ إعطاوػو شػيادة  -981مادة 
 . مثبتو لبلمتناع إل  قاض  األمور الوقتية بالملكمة االبتداوية الت  يجري ف  داورتيا التوثيؽ

إ ا طمب اللجز عم  ألد طرفي العقد وكاف قانوف بمػده يجعػؿ سػببا لػزواؿ أىميتػو  -981مادة 
ج فممنيابة العامة أف تأمر المػوثؽ بوقػؼ إتمػاـ توثيػؽ العقػد لتػ  يفصػؿ نياويػا فػ  طمػب لمزوا

 . اللجر

 . ويجوز التظمـ مف أمر النيابة عم  الوجو المبيف ف  المادة السابة

إ ا كػػاف القػػانوف الواجػػب التطبيػػؽ يقضػػ  بػػأف تلصػػؿ المػػرأة المتزوجػػة عمػػ  إ ف  -989مػػادة 
الػػزوج  لػػؾ األ ف فممزوجػػة بعػػد إنػػ ار الػػزوج بأربعػػة وعشػػريف  زوجيػػا لمباشػػرة لقوقيػػا ورفػػض

 . ساعة أف تطمب اإل ف ليا ب لؾ مف رويس الملكمة االبتداوية التابع ليا موطف الزوج

 . ويفصؿ ف  ى ا الطمب عم  وجو السرعة بقرار غير قابؿ لمطعف

الػزواج ، أو يرفػع طمػب الطاعػة وغيرىػا مػف لقػوؽ الزوجيػة وكػ لؾ طمػب بطػبلف  -985مادة 
التفريػػؽ الجسػػماني أو التطميػػؽ ، أو المتعػػة ، إلػػ  الملكمػػة االبتداويػػة الكػػاوف بػػداورتيا مػػوطف 

 .(3المدعي عميو )

قبػػؿ تلقيػػؽ طمػػب التفريػػؽ أو التطميػػؽ يلػػدد روػػيس الملكمػػة موعػػد للضػػور  – 981مػػادة 
ا تخمػؼ المػدع  الزوجيف شخصيا أمامو ليصػمح بينيمػا ويعمنيمػا بيػ ا الموعػد قمػـ الكتػاب فػإ 

عف اللضور اعتبر طمبو كأف لـ يكػف و لػؾ بقػرار مػف الػرويس يثبػت فػ  ملضػر ، وا  ا تخمػؼ 
المدع  عميو جاز لمرويس تلديد موعػد آخػرام للضػوره ويسػمع الػرويس أقػواؿ كػؿ مػف الػزوجيف 
عم  لده ثـ أقواليما مجتمعيف ، وا  ا تخمؼ المدع  عميو أو لـ يتـ الصمح يمضي الرويس ف  

لقيؽ طمب أو التطميؽ بنفسو أ، بواسطة مف يندبو ل لؾ مف أعضاء الداورة ويأمر باإلجراءات ت
التلفظية أو الوقتية الت  يراىا الزمة لمملافظة عمػ  مصػالح كػؿ مػف الػزوجيف واألوالد وبوجػو 
خاص اإل ف لمزوجة باإلقامػة فػ  منػزؿ يتفػؽ عميػو الطرفػاف أو يعينػو مػف تمقػاء نفسػو واألمػر 

 . ـ الزوجة األشياء البلزمة لبلستعماؿ اليومي وتقدير نفقة وقتيةبتسمي



لكؿ مف الزوجيف بمجرد رفع دعو  التطميؽ أو التفريؽ وبأمر يصػدر مػف روػيس  – 987مادة 
الملكمة ويكوف قاببل لمطعف أف يتخ  لضماف لقوقو فيما يتعمػؽ بػاألمواؿ اإلجػراءات التلفظيػة 

 . تطبيقو الت  يجيزىا قانوف البمد الواجب

يجوز لممدع  عميو أثناء نظر الػدعو  أف يرفػع طمبػا عػارض بػالتفريؽ الجثمػان   -989مادة 
 . أو التطميؽ وف  ى ه اللالة ال تعاد إجراءات السعي ف  الصمح

ال يجػػوز توجيػػو اليمػػيف إلػػ  ألػػد طرفػػي الخصػػـو عػػف الوقػػاوع التػػ  بنيػػت عمييػػا  -988مػػادة 
 .شيادة األوالدالدعو  وال تجوز فييا سماع 

إ ا لػـ يكػف المػدع  عميػو فػ  دعػاو  بطػبلف  979استثناء مف لكـ المػادة  –(3) 833مادة 
الػػزواج والتفريػػؽ الجسػػػماني والتطميػػؽ قػػد أعمػػػف لشخصػػو ولػػػـ يكػػف لػػو مػػػوطف معػػروؼ فػػػ  
جميوريػػة مصػػر العربيػػة أو فػػ  الخػػارج وجػػب نشػػر ممخػػص اللكػػـ مػػرتيف فػػ  صػػليفة يوميػػة 

مة بأمر عمػ  عريضػة ويجػب أف يمضػي بػيف النشػرتيف ثبلثػوف يومػا عمػ  يعينيا رويس الملك
 .األقؿ ، وتكوف المعارضة مقبولة ف  الستيف يوما التالية آلخر نشره

ال يقبؿ الطعف مف النيابة العامة ف  مساوؿ الزوجية إال ف  األلكػاـ الصػادرة فػ   – 833مادة 
 . بطبلف الزواج

درت اللكػػـ بالفصػػؿ فػػ  لمنازعػػات التػػ  تنشػػأ بػػيف تخػػتص الملكمػػة التػػ  أصػػ – 831مػػادة 
الػػزوجيف وتكػػوف متعمقػػة باآلثػػار المترتبػػة عمػػ  اللكػػـ بػػالطبلؽ أو التطميػػؽ أو التفريػػؽ سػػواء 

 . بالنسبة للقوؽ كؿ منيما قبؿ اآلخر أـ بالنسبة للفظ األوالد ، أو نفقتيـ

دعاو  المتعمقػة بػاللقوؽ مع عدـ اإلخبلؿ بما نص عميو ف  ى ا الكتاب ترفع الػ – 831مادة 
الشخصية غير المالية بيف الزوجيف أو الناشػوة عػف الػزواج أو الػدعاو  المتعمقػة بضػـ األوالد 

 . ولفظيـ وتربيتيـ إل  الملكمة الكاوف بداورتيا موطف الزوجة أو الصغير لسب األلواؿ

لتراضي يقدـ الطمػب إ ا كاف القانوف الواجب التطبيؽ يجيز التفريؽ أو التطميؽ با – 839مادة 
فػإ ا لػـ يػنجح مسػعاه  981بو إل  رويس الملكمة وعميو أف يسع  لمصمح بينيما وفقام لممػادة 

يثبػػت اتفػػاؽ الػػزوجيف عمػػ  التطميػػؽ أو التفريػػؽ والشػػروط الخاصػػة بيمػػا وبػػاألوالد فػػ  ملضػػر 
 .ويأمر بإلالتو عم  الملكمة لمتصديؽ عميو

 الفصؿ الثاني



نكارهفي إثبات النسب واإلقرا  ر بو وا 

ترفػػع الػػدعاو  بإثبػػات النسػػب وفقػػا لؤللكػػاـ والشػػروط فػػي المواعيػػد التػػي يػػنص  – 835مػػادة 
عمييا قانوف بمد مف يطمب االنتساب إليػو مػف الوالػديف وتتبػع فػي إثباتيػا القواعػد التػي يقررىػا 

 .القانوف الم كور

 .ويقدـ الطمب إل  الملكمة االبتداوية التابع ليا موطف المدعي

ثباتيا والمواعيد التي ترفع فييا واآلثػار التػي  -831ادة م يتبع في قبوؿ دعو  إنكار النسب وا 
 .تترتب عمييا القواعد واأللكاـ التي يقررىا قانوف البمد الواجب التطبيؽ

لػػ  الوالػػد الػػ ي أنكػػر نسػػبو فػػإ ا كػػاف  وتوجػػو الػػدعو  إلػػ  األب أو األـ عمػػ  لسػػب األلػػواؿ وا 
 .وصي خصوموقاصرا تعيف أف يقاـ 

تكوف مدة التقادـ لمدعاو  المتعمقة باللقوؽ المالية المترتبػة عمػ  إثبػات النسػب  -837مادة 
 .خمس شعرة سنة ما لـ ينص القانوف الواجب التطبيؽ عم  مدة اقؿ

يلصػػػؿ اإلشػػػياد بػػػاإلقرار بالنسػػػب أمػػػاـ الموثػػػؽ ويصػػػدؽ عميػػػو ، ويقػػػدـ طمػػػب  -839مػػػادة 
بتداوية الكاونة بداورتيا مػوطف المشػيد مشػفوعا بػاألوراؽ التػي التصديؽ إل  رويس الملكمة اال

 .يوجب قانوف البمد الواجب التطبيؽ تقديميا

يصدؽ رويس الملكمة عم  اإلقرار بأمر يصدره عم  الطمب  اتو بعد التلقػؽ مػف  -838مادة 
يػب آثػاره توافر الشروط واأللكاـ التي يوجبيا قػانوف بمػد الطالػب لقبػوؿ االعتػراؼ وصػلتو وترت

 .عميو

 .831وتتبع في شأف األمر ما نصت عميو المادة 

ترفع المنازعة في اإلقرار بالنسب إل  الملكمة االبتداوية التي جري فيػو التصػديؽ  -833مادة 
عمػػ  اإلقػػرار و لػػؾ فػػي األلػػواؿ التػػي يجيزىػػا قػػانوف البمػػد ومػػف األشػػخاص الػػ يف يعيػػنيـ  لػػؾ 

 .القانوف

 الفصؿ الثالث

 في التبني



إ ا كاف قانوف بمد الشػخص الػ ي يريػد التبنػي وقػانوف بمػد الشػخص المػراد تبنيػو  -833مادة 
يجيػػزاف التبنػػي يثبػػت التبنػػي بملضػػر يلػػرر لػػدي روػػيس الملكمػػة االبتداويػػة التػػابع لػػو مػػوطف 
ألػػدىما ويػػدوف فػػي ىػػ ا الملضػػر إقػػرارات الطػػرفيف شخصػػيا بعػػد التلقػػؽ مػػف تػػوافر الشػػروط 

 .عمييا القانوف الم كوراف النعقاده وصلتوواأللكاـ التي تنص 

إ ا كػاف الشػخص الػ ي يريػد التبنػي وصػيا أو قيمػا أو وليػا عمػ  الشػخص المػراد  -831مادة 
تبنيػو فػبل يجػوز تلريػر ملضػر التبنػي إال بعػد تنلػي طالػب التبنػي عػف وصػايتو أو قوامتػو أو 

ا عػف إدارتػو مػاؿ القاصػر واليتػو وتعيػيف مػف ملػؿ ملمػو فييػا وبشػرط أف يكػوف قػد قػدـ لسػاب
 .وصدقت عميو الملكمة المختصة

 .يقدـ ملضر التبني لمملكمة لمتصديؽ عميو و لؾ بطمب مف ألد  وي الشاف -831مادة 

يجب أف يشتمؿ اللكـ الصادر بالتصديؽ عم  التبني عم  بياف ألسػماء الطػرفيف  -839مادة 
 .وألقابيـ واالسـ والمقب الجديديف لمشخص المتبني

ال يجػوز الطعػف فػي اللكػـ الصػادر فػي شػاف التصػديؽ إال بطريػؽ االسػتوناؼ وال  -835مادة 
 .يجوز الطعف باالستوناؼ مف النيابة إال إ ا كاف اللكـ صادرا بالتصديؽ عم  التبني

يجب أف ينشر ممخص اللكـ القاضي بالتصديؽ عم  التبني ثبلث مرات في مدي  -831مادة 
 .يوميتيف تعينيما الملكمةتسعيف يوما في صليفتيف 

يؤشػػر بمنطػػوؽ اللكػػـ بنػػاء عمػػ  طمػػب  وي الشػػاف خػػبلؿ التسػػعيف يومػػا التاليػػة  -837مػػادة 
لصدوره عم  ىامش دفتر مواليد الجية التي بيػا ملػؿ مػيبلد المتبنػي ويؤشػر أيضػا بمضػموف 

اللكػـ اللكـ عم  ىامش شيادة الميبلد ، فػإ ا كػاف المتنبػي قػد ولػد فػي الخػارج وجػب تسػجيؿ 
 .في دفتر يعد ل لؾ في قمـ كتاب ملكمة القاىرة

تختص الملكمة التي أصدرت اللكـ بالتصديؽ عم  التبني بنظر الدعو  ببطبلف  -839مادة 
 .التبني أو اللكـ بالتصديؽ عميو وبدعو  الرجوع في التبني

يف ويتبػع فػي وتفصؿ الملكمة فييا وفقا لؤللكاـ والشروط التي ينص عمييا قانونا بمػدي الطػرف
 .شاف اللكـ ال ي يصدر فييا ما نص عميو في المادتيف السابقتيف

 الفصؿ الرابع



 في النفقات

تختص ملكمػة المػواد الجزويػة بنظػر دعػاو  نفقػة األقػارب واألصػيار ونفقػة  -(3) 838مادة 
لـ  الصغير ونفقة ألد الزوجيف عم  اآلخر وأجرة اللضانة والرضاعة ويكوف لكميا انتياويا إ ا

يزد ما يطمب اللكـ بػو عمػ  ثبلثماوػة جنيػو سػنويا أو لػـ يلكػـ بػأكثر مػف  لػؾ إ ا كػاف الطمػب 
 .غير معيف

 .ويفصؿ في الدعو  عم  وجو السرعة

تختص الملكمة التي تنظر دعو  الطبلؽ أو التطميؽ أو التفريػؽ الجثمػان  دوف  -813مادة 
 .يف عم  األخرغيرىا بالفصؿ في طمب النفقة المرفوع مف ألد الزوج

لمستلؽ النفقة أف يستصػدر أمػرا مػف الملكمػة المنظػور أماميػا الػدعو  بتقػدير  -813مادة 
نفقة وقتية لو وباللجز عم  ما يكوف لممدعي عميو مف مرتب أو دخؿ في اللدود المصرح بيا 
قانونا ويشمؿ األمر عم  تخصيص قد مف الملجوز لمطالب بما يفي بلاجتو وأ نو بقبضو إل  

 .أف يلكـ في الدعو 

 الفصؿ الخامس

 في الوالية عم  النفس

تختص الملكمة االبتداوية الكاوف في داورتيا موطف الولي أو سكنو إ ا لـ يكف لو  -811مادة 
 .موطف معروؼ باللكـ بسمب الوالية او وقفيا أو اللد منيا

و منسػوب لمػولي يليؿ روػيس الملكمػة الطمػب عمػ  النيابػة العامػة لتلقيػؽ مػا ىػ -811مادة 
 .وتلر  لالة أسرة المشموؿ بالوالية وسيرة أقرباوو المعروفيف

بعػػد سػػماع أقػػواؿ النيابػػة أف يػػأمر بتسػػميـ المشػػموؿ بالواليػػة  –لػػرويس الملكمػػة  -819مػػادة 
مؤقتا ألميف أو إللد  المؤسسات االجتماعية ، ولو أف يقرر منع الولي مؤقتا مف مباشػرة كػؿ 

ف يتخػػ  بوجػػو عػػاـ مػػا يػػراه لمصػػملة المشػػموؿ بالواليػػة مػػف اإلجػػراءات ، أو بعػػض لقوقػػو ، وا
 .الوقتية

ألقرباء المشموؿ بالوالية ممف لـ يسبؽ سمب واليتيـ اللؽ في تقديـ مبللظاتيـ  -815مادة 
 .شفيا أو كتابة في أية لالة كانت عمييا الدعو  ولو أماـ ملكمة االستوناؼ



والية أو وقفيا عيدت بيا إل  مف يمي الملكـو عميػو إ ا قضت الملكمة بسمب ال -811مادة 
فييا وفقا لقانوف بمد المشموؿ بالوالية فاف امتنع أو لـ تتوافر فيو أسباب الصبللية ل لؾ جػاز 
لمملكمػة أف تعيػػد بيػا ألي شػػخص أخػر ولػػو لػػـ يكػف قريبػػا لمصػغير متػػ  كػاف معروفػػا بلسػػف 

بػػو أللػػد المعاىػػد أو المؤسسػػات االجتماعيػػة السػػمعة وصػػاللا لمقيػػاـ عمػػ  تربيتػػو أو أف تعيػػد 
 .899المعدة لي ا الغرض وتتبع في لالة االمتناع اإلجراءات المنصوص عمييا في المادة 

وا  ا قضت الملكمة باللد مف الوالية عيدت بمباشرة اللقوؽ التي لرمت الولي منيا إلػ  ألػد 
 .األلواؿاألقارب أو إل  شخص مؤتمف أو إل  معيد أو مؤسسة عم  لسب 

إ ا كػػاف مػػف أقػػيـ عمػػ  المشػػموؿ بالواليػػة لػػيس مػػف أصػػلاب الواليػػة عمػػ  مالػػو  -817مػػادة 
بمقتض  قانوف بمده سمـ إليو الماؿ بوصفو مديرا مؤقتا ويلرر ب لؾ ملضػر جػرد وفقػا أللكػاـ 

ويجػػب عمػػ  النيابػػة العامػػة اتخػػا  اإلجػػراءات إلقامػػة وصػػي . ومػػع  لػػؾ إ ا كػػاف  815المػػادة 
 .بالوالية ولي عم  مالو سممت أموالو إليو لممشموؿ

يجوز شموؿ اللكـ الصادر بسمب الوالية أو وقفيػا أو اللػد منيػا بالنفػا  المعجػؿ  -819مادة 
 .ببل كفالة رغـ المعارضة أو االستوناؼ

يجوز لمف تتوافر فييـ شروط الوالية ولـ يسبؽ اللكـ في مواجيتيـ أف يعترضوا  -818مادة 
الػ ي أقػـ ، أو عمػ  القػرار الصػادر بتسػميـ المشػموؿ بالواليػة و لػؾ بطمػب  عم  شػخص الػولي

 .يقدـ إل  الملكمة التي أصدرت اللكـ في ميعاد ستة أشير مف تاريخ صدوره

يقػدـ طمػب اسػترداد الواليػة إلػ  الملكمػة االبتداويػة التػي يقػع فػي داورتيػا مػوطف  -813مادة 
 .إ ا كاف قد بمغ سف الرشد غير رشيدالولي أو سكنو أو سكف المشموؿ بالوالية 

تختص الملكمة الت  تقضػ  بسػمب الواليػة أو ردىػا بلسػب األلػواؿ بالفصػؿ فػ   -813مادة 
 . األجر والمصاريؼ لمف تول  شؤوف المشموؿ بالوالة بيا

ال يقبؿ طمب استرداد الوالية ال   سبؽ رفضو إال بعد انقضػاء سػنتيف مػف تػاريخ  -811مادة 
 . وي بالرفضاللكـ النيا

لممشموؿ بالوالية متي كاف مميزام ولمنيابة العامة لؽ الطعف فػ  األلكػاـ الصػادرة  -811مادة 
 . ف  مواد إسقاط الوالية أو اللد منيا أو وقفيا أو ردىا
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 19ف  اإلجراءات الخاصة بالتركات +

 الفصؿ األوؿ

 ف  تلقيؽ الوارثة وقبوؿ اإلرث ورفضة

كػػوف تلقيػػؽ الوفػػاة والوراثػػة أمػػاـ روػػيس الملكمػػة االبتداويػػة الكػػاوف فػػ  داورتيػػا ي -819مػػادة 
 . ملؿ افتتاح التركة

وعم  طالب ى ا التلقيؽ سواء أكػاف وارثػا أـ موصػ  لػو أف يقػدـ بػ لؾ طمبػام يشػتمؿ عػؿ بيػاف 
 .تاريخ الوفاة وآخر موطف لممتوف  وأسماء الورثة والموص  ليـ وموطنيـ

مة أف يطمب مف جية اإلدارة ومف قنصػؿ الدولػة التػ  ينتمػي إلييػا المتػوف  وعم  رويس الملك
عند االقتضاء التلري عف صػلة البيانػات الػواردة فػ  الطمػب وبػاقي الورثػة والموصػي ليػـ فػ  
ميعػػاد يلػػدده ويعمػػنيـ بػػو قمػػـ الكتػػاب . فػػإ ا لضػػروا جميعػػام أو لضػػر الػػبعض وأجػػاب مػػف لػػـ 

أصبلم لقؽ الرويس الوارثة بشيادة مف يثؽ بيـ ومطابقػة  يلضر بالمصادقة أو لـ يجب بشيء
التلريات والوصايا المقدمة إليو و أصدر ب لؾ إشيادام . وا  ا أجاب مف لضر أو مف لـ يلضر 

 . باإلنكار وجب عم  الطالب أف يرفع دعواه بالطرؽ المعتادة

لكػـ بخبلفػة أو مػا لػـ ويكوف اإلشياد ال   يصدره الرويس لجة بالوفاة والوارثػة مػا لػـ يصػدر 
 .تقرر الملكمة أو قاض  األمور المستعجمة قبؿ  لؾ وقؼ ى ه اللجية

و لػػؾ كمػػو مػػع مراعػػاة مػػا يفرضػػو القػػانوف الواجػػب التطبيػػؽ مػػف تعيػػيف منفػػ  لموصػػية أو مػػدير 
 . لمتركة قبؿ تلقيؽ الوارثة

لسػب القػانوف عم  الوارث ال   يريد مباشػرة لقػو فػ  قبػوؿ اإلرث بشػرط الجػرد  -815مادة 
الواجب التطبيؽ أف يقػرر  لػؾ فػ  قمػـ الكتػاب وال يرتػب عمػ  ىػ ا التقريػر أثػر إال إ ا سػبقو أو 

جرد التركػة وفقػام أللكػاـ الفصػؿ الرابػع مػف ىػ ا  –تبله ف  الميعاد الملدد ف  القانوف الم كور 
الوقتيػة وا  ا بػدئ  الباب . وا  ا بدئ الجرد ف  الميعاد المشار إليو ولػـ يػتـ جػاز لقاضػ  األمػور

الجرد ف  لميعاد المشار إليو ولـ يتـ جاز لقاضػ  األمػور الوقتيػة بػأمر عمػ  عريضػة أف يمػده 
بقػػدر مػػا يمػػـز لتمػػاـ الجػػرد ، ويعتبػػر الػػوارث أثنػػاء  لػػؾ مػػديرام مؤقتػػام لمتركػػة وناوبػػام عنيػػا وعيػػو 

ف امتنع عف اللضور أجمت الملكمة ال دعو  لتػ  تتخػ  اللضور ف  كؿ دعو  ترفع عمييا وا 



ف امتنػػع عػػف اللضػػور أجمػػت الملكمػػة الػػدعو  لتػػ  تتخػػ  النيابػػة اإلجػػراءات  النيابػػة عمييػػا وا 
 . البلزمة لتعييف وصي لمخصومة

إ ا كاف القانوف الواجػب التطبيػؽ يجيػز لمػوارث قبػؿ قبولػو اإلرث أف يبيػع منقػوالت  -811مادة
اض  األمور الوقتية ويصدر اإل ف بأمر عم  التركة فبل يجوز لو إجراء ى ا البيع إال بإ ف مف ق

عريضة بعد إبداء النيابة رأييػا كتػاب ويبػيف فػ  األمػر طريقػة البيػع وطريقػة لفػظ الػثمف لتػ  
 . يتقرر مصير التركة

يلصؿ التنازؿ عف اإلرث فػ  األلػواؿ التػ  يجيػزه فييػا القػانوف الواجػب التطبيػؽ  -817مادة 
 . بتقرير ف  قمـ الكتاب

يعيف قاضي األمور الوقتيػة وصػيام عمػ  التركػة بنػاء عمػ  طمػب مػف  ي شػأف أو  -819مادة 
مف النيابة إ ا لـ يكف الورثة لاضريف أو معرفتيف أو كاف جميع الورثة ما لمتركة وما عمييػا ، 
وا  ا عيف غير مصملة األمبلؾ وصيام وجب عميو أف يخطر ى ه المصملة بتعيينػو خػبلؿ عشػرة 

يا أف تجري التلريات ف  بمد المتوف  لمعرفػة مػا إ ا كػاف لػو ورثػة ىنػاؾ أياـ مف لصولو وعمي
فػإف لػـ يظيػػر لػو وارث خػػبلؿ سػنة مػػف تػاريخ اإلخطػػار المشػار إليػػو يسػمـ الوصػػي التركػة إلػػ  

 . مصملة األمبلؾ بملضر

 الفصؿ الثاني

 ف  إدارة التركات وتنفي  الوصايا

منفػػ ي الوصػػية أو تعيػػنيـ ليػػث يفضػػي يكػػوف تعػػيف مػػديري التركػػات أو تثبيػػت  -818مػػادة 
قػػانوف بمػػد المتػػوف  بػػ لؾ مػػف اختصػػاص الملكمػػة االبتداويػػة الكػػاوف فػػ  داورتيػػا ملػػؿ افتتػػاح 

 . التركة

ويقػػدـ الطمػػب بعريضػػة مػػف ألػػد  وي الشػػأف لسػػب تػػرتيبيـ فػػ  قػػانوف بمػػد المتػػوف  ويجػػب أف 
الوفاة وأمواؿ التركة ومكاف  تشتمؿ عم  بياف اسـ المورث وتاريخ وفاتو ولالتو الشخصية عند

عقارتيا وأسماء الورثػة ، أو الموصػي ليػـ ومػوطنيـ ودرجػة قػرابتيـ لممتػوف  وتػاريخ الوصػية 
 . وأسماء منف ي الوصية وترفؽ بالعريضة أصؿ الوصية أو صورة مطابقة ليا

ات ولرويس الملكمة ولو مف تمقاء نفسو أف يتلر  صلة البيانات الواردة ف  الطمػب مػف الجيػ
 . اإلدارية أو القنصمية أو بأية طريقة أخري يراىا مناسبة



 . وتفصؿ الملكمة ف  الطمب عم  وجو السرعة وبدوف إجراءات

يباشر مدير التركة أو منف  الوصية االختصاصات الت  يقررىا قانوف بمد المتػوف   -893مادة 
ينيػة أو شخصػية تراعػي فػ  ، ولمملكمة بناء عم  طمب ألد الداونيف أف تمزمو بتقديـ كفالػة ع

 . تقديرىا قيمة التركة

إلػ  أف يصػدر القػرار بتثبيػت منفػ  الوصػية يجػوز لػو أف يطمػب مػف الملكمػػة أف  -893مػادة 
 .تأمر عم  وجو االستعجاؿ بتسميمو أمواؿ التركة باعتباره مديرام مؤقتام 

قاضػػ  األمػػور ويجػػوز لػػو أف يطمػػب تسػػميمو ىػػ ه األمػػواؿ بالصػػفة المػػ كورة بػػأمر يصػػدر مػػف 
 . الوقتية عم  عريضة إ ا لـ يكف طمب تثبيتو قد رفع إل  الملكمة

إ ا لػـ يقػدـ منفػ  الوصػية طمبػام بتثبيتػو فػ  الميعػاد الػ   يػنص عميػو قػانوف بمػد  -891مادة 
المتوف  أو طمبام بتسميـ أمواؿ التركة وفقام لممادة السابقة جاز بناء عم  طمػب ألػد  وي الشػأف 

 .817العامة أف يقاـ عم  التركة مدير مؤقت وفقام لممادة أو النيابة 

إ ا لػػـ تتجػػاوز قيمػػة التركػػة آلػػؼ جنيػػو جػػاز لقاضػػ  األمػػور الوقتيػػة بػػأمر عمػػ   -891مػػادة 
عريضػػة أف يػػأ ف ألػػد الورثػػة أو شخصػػا أخػػر بتسػػميـ التركػػة وتصػػفيتيا وأداء مػػا عمييػػا مػػف 

 . (3الديوف وتسميـ ما يتبق  منيا ألصلاب اللؽ فييا)

فػػ  سػػجبلت الملكمػػة وال يجػػوز  818تلفػػظ الوصػػايا المشػػار إلييػػا فػػ  المػػادة  -899مػػادة 
تسميميا أللد ، إنما يجوز لمنف  الوصية ولكؿ  ي شأف أف يلصػؿ عمػ  صػورة طبػؽ منيػا او 

 .شيادة بمضمونيا بناء عم  أمر يصدره قاض  األمور الوقتية عم  عريضة

عينتػو الملكمػة أف يقػرر فػ  قمػـ الكتػاب قبولػو الميمػة عم  منف  الوصػية الػ    -895مادة 
 . الت  عدت إليو أو رفضيا

أف تلػػدد أجػػبل لقبػػوؿ منفػػ  الوصػػية فػػإ ا  –بنػػاء عمػػ  طمػػب  وي الشػػأف  –ويجػػوز لمملكمػػة 
 . انقض  ى ا الميعاد دوف أف يقرر قبوليا اعتبر أنو قد رفضيا

ركة عم  منف  الوصية أو مدير التركة يجوز أف ترفع الدعو  بتي لؽ يتعمؽ بالت -891مادة 
 أو الورثة ، فإ ا كاف المنف  أو المدير لـ يتسمـ إدارة التركة جاز رفع الدعو  عم  الورثة فقػط

. 

 الفصؿ الثالث



 ف  تصفية التركات

تختص الملكمة االبتداوية الكاوف ف  داورتيا آخػر مػوطف لممػورث بتعيػيف مصػؼ  -897مادة 
 . ؿ غيره بو وبالفصؿ ف  جميع المنازعات المتعمقة بالتصفيةلمتركة وعزلو واستبدا

فيما عدا األلواؿ الت  يختص بيا قاض  األمور الوقتية يرفع الطمب ويفصػؿ فيػو  -899مادة 
 . وفقام لؤللكاـ واإلجراءات والمواعيد المعتادة ف  الدعاو 

جميع ما يراه الزمام مف  لقاض  األمور الوقتية أف يصدر أمرام عم  عريضة باتخا  -898مادة 
يداع  اإلجراءات التلفظية أو الوقتية لمملافظة عم  التركة وبوجو خاص األمر بوضع األختاـ وا 

 . النقود واألوراؽ المالية واألشياء  ات القيمة ألد المصارؼ أو لدي أميف

مػػػف  ولمملكمػػػة أثنػػػاء نظػػػر الػػػدعو  أف تعػػػدؿ ىػػػ ا األمػػػر أو تمغيػػػو وأف تػػػأمر بمػػػا تػػػراه الزمػػػا
اإلجراءات التلفظية األخػر  و لػؾ بنػاء عمػ  طمػب  وي الشػاف أو النيابػة العامػة أو مػف تمقػاء 

 .نفس الملكمة

 .يصدر قاضي األمور الوقتية أمرا عم  عريضة -853مادة 

بتقدير نفقة وقتية لمف كاف المورث يعوليـ لت  تنتيي التصفية و لؾ بناء عمػ  طمػب  -أوال :
 .رأي المصفي كتابة وي الشاف وبعد أخ  

يػػد األجػػؿ الملػػدد قانونػػا لتقػػديـ قاومػػة بمػػا لمتركػػة ومػػا عمييػػا مػػف اللقػػوؽ إ ا وجػػدت  -ثانيػػا :
 .ظروؼ تبرر  لؾ والتصريح بأداء الديوف التي ال نزاع فييا

بلمػوؿ الػديواف التػي يجمػع الورثػة عمػػ  لموليػا وتعيػيف المبمػغ الػ ي يسػتلقو الػػداوف  -ثالثػا :
 . لؾ بناء عم  طمب المصفي أو ألد الورثةوفقا لمقانوف و 

بتسميـ كؿ وارث شيادة تقرير لقو في اإلرث وتعييف مقدار نصيبو فيو وتعيػيف مػا آؿ  -رابعا :
 .إليو مف أمواؿ التركة . و لؾ عم  طمب الوارث وبعد أخ  رأي المصفي كتابو

عماؿ التػي قػاـ بيػا أو بتقدير نفقات التصفية واألجر ال ي يستلقو المصفي عف األ -خامسا :
 .مف استعاف بيـ مف أىؿ الخبرة

لقاضػػي األمػػور الوقتيػػة فػػي األلػػواؿ المػػ كورة فػػي المادتيػػػف السػػابقتيف أف يطمػػب  -853مػػادة 
استيفاء ما يراه الزما مف المستندات ، كما أف لو عند االقتضاء أف يليؿ الطمػب إلػ  الملكمػة 



ميعاد ثمانية أياـ عم  األقؿ وتفصؿ الملكمة في  ويأمر بإعبلف دوي الشاف لجمسة يلددىا في
 .الطمب منعقدة بييوة غرفة المشورة

ترفع المنازعة في صػلة الجػرد الػ ي أجػراه المصػفي ألمػواؿ التركػة مػف ألػد  وي  -851مادة 
الشاف إل  قاضي األمور المستعجمة في ميعاد ثبلثيف يومػا مػف تػاريخ اإلخطػار بإيػداع القاومػة 

بتعديؿ القاومة مؤقتا إ ا رجح صلة المنازعة ، ويلدد أجبل يرفع خبللو مف يري  ويأمر القاضي
تكميفو مف الطرفيف دعواه إل  الملكمة المختصة فإ ا انقضي ى ا األجؿ ولـ ترفع الدعو  جاز 

 .لمقاضي أف يأمر بعدـ االعتداد بيا في التصفية

 .ة لؽ القاصر أو عديـ أىمية أو غاوبويجوز رفع المنازعة مف النيابة العامة إ ا تعمؽ بالترك

تفصػػؿ الملكمػػة منعقػدة بييوػػة غرفػػة المشػػورة فػي طمػػب بيػػع األوراؽ العاوميػػة أو  -851مػادة 
األشياء المتصمة بعاطفػة الورثػة ، أو بإعطاويػا للػد الورثػة وفقػا لمقػانوف ، وفػي طمػب الورثػة 

 .لتركةتسميميـ األشياء ، أو النقود التي ال يلتاج ليا في تصفية ا

 الفصؿ الرابع

 في وضع األختاـ ورفعيا وفي الجرد

فيمػػا عػػدا األلػػواؿ األخػػر  التػػي يػػنص عمييػػا القػػانوف ، يجػػوز لؤلشػػخاص اآلتػػي  -859مػػادة 
 : بيانيـ أف يطمبوا وضع األختاـ

 .مف يدعي اإلرث في التركة .1

 .  يجيز لو  لؾمدير التركة ، أو وصييا ، أو منف  الوصية إ ا كاف قانوف بمد المتوف .2

 .داوف المتوف  إ ا كاف بيده سند تنفي ي او كاف قد لصؿ عم  إ ف باللجز .3

 .المقيموف مع المتوف  وخدمو عند غياب الورثة كميـ أو بعضيـ .4

 .قنصؿ بمد المتوف  إ ا كانت المعاىدات القنصمية تخولة ى ا اللؽ .5

قػاء نفػس الملكمػة إ ا غػاب الػزوج أو ويجوز وضػع األختػاـ بنػاء عمػ  طمػب النيابػة أو مػف تم
 .غاب الورثة كميـ أو بعضيـ أو كاف المتوف  لـ يترؾ وأرثا معروفا أو كاف أمينا عم  الوداوع



يقـو بوضع األختاـ كاتب ملكمة المواد الجزوية بعػد إطبلعػو عمػ  األمػر الصػادر  -855مادة 
 : ت اآلتيةب لؾ مف قاضي ى ه الملكمة ويلرر ملضرا يشتمؿ عم  البيانا

 التاريخ .1

اسـ الطالب وصناعتو وسكنو وموطنو المختار في البمدة التي بيا مقر الملكمة إ ا لـ  .2
 .يكف مقيما بيا

 .تاريخ األمر الصادر بوضع األختاـ .3

 .إثبات لضور  وي الشاف وأقواليـ .4

 .بياف األماكف والمكاتب والخزاوف التي وضعت األختاـ عمييا .5

 .تصر لؤلشياء التي لـ توضع عمييا األختاـوصؼ مخ .6

 .(3وما بعدىا) 115تعييف لارس عم  مقتض  ما نص عميو فيا لمواد  .7

 . كر إيداع مفاتيح األقفاؿ التي توضع عمييا األختاـ خزانة ملكمة المواد الجزوية .8

ف إثبػػات لالػػة أيػػة وصػػية أو أوراؽ أخػػر  مختومػػة أو إثبػػات مػػا يوجػػد عمػػ  ظاىرىػػا مػػ .9
كتابػة أو خػػتـ والتوقيػػع عمػػ  مظروفيػػا مػػع اللاضػػريف وتعيػػيف اليػػـو والسػػاعة التػػي يقػػوـ فييػػا 

عبلـ اللاضريف ب لؾ  .قاضي ملكمة المواد الجزوية بفض المظروؼ وا 

اإللػػراز التػػي توجػػد مختومػػة يفتليػػا قاضػػي ملكمػػة المػػواد الجزويػػة فػػي اليػػـو  -851مػػادة 
لاجة إل  تكميؼ ألد باللضور ويثبػت القاضػي لالتيػا والساعة الملدديف في الملضر وبغير 

 .ويأمر بإيداعيا قمـ الكتاب

وا  ا ظير مف الكتابػة الموجػودة عمػ  ظػاىر اإللػراز المختومػة أو مػف أي دليػؿ كتػابي أخػر أف 
ى ه اإللراز ممموكة لغير  وي الشاف في التركة يأمر القاضي قبؿ فتليا باستدعاويـ في ميعاد 

فػػتح اإللػػراز ويتػػول  القاضػػي فتليػػا فػػي اليػػـو الملػػدد سػػواء ألضػػروا أـ لػػـ يلػػدده ليلضػػروا 
يلضػروا وا  ا تبػيف أف اإللػراز ال شػاف ليػا بالتركػػة سػمميا لػ وي الشػاف أو أعػاد ختميػا لتسػػمـ 

 .إلييـ بمجرد طمبيـ ليا



إ ا وجدت وصية مفتولة يثبت الكاتب لالتيا ومضمونيا بالملضر وتعرض عم   -857مادة 
 .لكمة المواد الجزوية ليأمر بإيداعيا قمـ الكتابقاضي م

إ ا وجدت أشياء يتعػ ر وضػع األختػاـ عمييػا أو كانػت الزمػة السػتعماؿ المقيمػيف  -859مادة 
بػػالمنزؿ أو إلدارة المػػاؿ يبػػيف الكاتػػب أوصػػافيا بالملضػػر ويتركيػػا بعػػد جردىػػا فػػي مكانيػػا مػػع 

 .تعييف لارس عمييا

وضػػع األختػػاـ أـ بػػالتقرير فػػي الملضػػر أو بعريضػػة تقػػدـ إلػػ  برفػػع الػػتظمـ مػػف  -858مػػادة 
قاضي ملكمة المواد الجزوية ويجب أف يشتمؿ التظمـ عم  بيػاف المػوطف المختػار لممػتظمـ فػي 

 .داورة الملكمة التابع ليا مكاف وضع األختاـ إ ا لـ يكف مقيما فييا وعم  بياف سبب التظمـ

مػػا عػػدا األشػػخاص المشػػار إلػػييـ فػػي  –ختػػاـ لمػػف لػػو اللػػؽ فػػي طمػػب وضػػع األ -813مػػادة 
أف يطمب رفعيا . ويكوف  لؾ بأمر عم  عريضة تقدـ إلػ  قاضػي  – 859مف المادة  9الفقرة 

 .ملكمة المواد الجزوية

ويلدد األمر اليـو والساعة المػ يف ترفػع فييمػا األختػاـ ويعمػف عنػد االقتضػاء قبػؿ رفعيػا بػأربع 
ج المتػػوف  وورثتػػو ومنفػػ  الوصػػية ومػػدير التركػػة ووصػػييا وعشػػريف سػػاعة عمػػ  األقػػؿ إلػػ  زو 

والموصي ليـ بنصيب في التركة أو ببعض أعيانيا أو أمواليػا إ ا كػانوا معػروفيف وليػـ مػوطف 
 .بمصر. ويعتبر ى ا اإلعبلف تكميفا ليـ بلضور رفع األختاـ

ترفع األختاـ قبؿ أف إ ا كاف ألد الورثة أو الموصي لو عديـ األىمية أو غاوبا فبل  -813مادة 
 .يعيف لو وصي أو قيـ أو وكيؿ إال إ ا قضي قانوف البمد الواجب التطبيؽ يغير  لؾ

 :يلرر ملضر برفع األختاـ يشتمؿ عم  البيانات اآلتية -811مادة 

 .التاريخ .1

 .اسـ الطالب وصناعتو وسكنو وموطنو المختار .2

 . كر األمر الصادر برفع األختاـ .3

 .813ؿ اإلعبلف المشار إليو في المادة  كر لصو .4

 .إثبات لضور  وي الشاف وأقواليـ .5



 .بياف لالة األختاـ والتغييرات التي تكوف قد طرأت عمييا .6

تسمـ األشياء واألوراؽ الموضوع عمييا األختاـ إل  صالبيا بغيػر جػرد إال إ ا قػاـ  -811مادة 
 كورة وعػارض فػي التسػميـ ألػد المنػازعيف وأعمػف نزاع التركة أو بشػأف األشػياء أو األوراؽ المػ

اعتراضو إل  قمـ كتاب الملكمة ولو في  ات اليـو الملػدد لفػتح اإللػراز فيػأمر قاضػي ملكمػة 
 .المواد الجزوية بجرد تمؾ األشياء أو األوراؽ

لمف يلؽ لو طمب رفع األختاـ اف يستصدر أمرا عم  عريضػة بػالجرد مػف قاضػي  -819مادة 
 .واد الجزويةملكمة الم

يقـو بالجرد كاتب الملكمة ويلرر بو ملضر يشمؿ عم  البيانات العامة وعم  ما -815مادة 
 : يأتي

 .دعوة  وي الشاف للضور الجرد ولضور مف لضر منيـ وأقوالو .1

 .بياف أوصاؼ األشياء وتقدير قيمتيا بالدقة واسـ الخبير ال ي قاـ بي ا التقدير .2

مف المعادف واأللجار الثمينة واللمي ووزنػو وعيػاره وبيػاف مػا يوجػد بياف نوع ما يوجد  .3
 .مف النقود ونوعو وعدده

بيػػاف األسػػيـ والسػػندات التػػي لمتركػػة أو عمييػػا وتػػرقـ األوراؽ ويؤشػػر عمػػ  كػػؿ منيػػا  .4
وتثبت لالة الدفاتر والسجبلت التجارية وترقـ صلاوفيا ويؤشر عمييا ما لـ يكػف مؤشػرا عمييػا 

 .مؤل ما يكوف في الصفلات المكتوبة مف بياض بخطوط مشيرة عمييامف قبؿ وي

بعػد جػرد األشػياء واألوراؽ تسػمـ إلػ  مػف يتفػؽ عميػو  وي الشػاف فػاف لػـ يتفقػوا  -811مػادة 
 .سممت إل  أميف يعينو القاضي

يجوز لقاضي األمور المستعجمة في ألواؿ االستعجاؿ أف يعيف مديرا مؤقتا لمتركة  -817مادة 
 .عم  طمب  وي الشاف أو النيابة ويبيف القاضي ملدود سمطة ى ا المدير بناء

تتبع القواعد المتقدمة في األلواؿ األخر  التي يجيػز فييػا القػانوف وضػع األختػاـ  -819مادة 
 .والجرد ما لـ ينص عميو غير  لؾ

 18الباب الرابع +



 في اإلجراءات الخاصة بالوالية عم  الماؿ

 الفصؿ األوؿ

 عامةألكاـ 

تتول  النيابة العامة رعاية مصالح عديمي األىمية والغاوبيف والتلفظ عم  أمواليـ  -818مادة 
 .واألشراؼ عم  أدارتيا وفقا أللكاـ ى ا القانوف

 .وليا أف تندب في كؿ أو بعض ما تري اتخا ه مف تدابير ألد رجاؿ الضبط القضاوي

ة بقػػرار يصػػدره وزيػػر العػػدؿ ويعتبػػر ىػػؤالء كمػػا أف ليػػا أف تسػػتعيف بمعػػاونيف يملقػػوف بالملكمػػ
 .المعاونوف مف رجاؿ الضبط القضاوي في خصاوص األعماؿ التي تناط بيـ أثناء تأديتيا

ال تتبػع اإلجػراءات واأللكػاـ المقػررة فػي ىػ ا البػاب إ ا انتيػت الواليػة عمػ  المػاؿ  -873مادة 
في اللساب ال ي قػدـ ليػا وفػي  ومع  لؾ تظؿ الملكمة المرفوعة إلييا المادة مختصة بالفصؿ

 .تسميـ األمواؿ وفقا لئلجراءات واأللكاـ الم كورة

يجػػوز لمملػػاميف المقبػػوليف لممرافعػػة لػػدي الملػػاكـ الشػػرعية اللضػػور عػػف  -(3) 873مػػادة 
الخصـو أماـ الملاكـ في مواد الوالية عمػ  الػنفس والمػاؿ وكػ لؾ فػي غيرىػا مػف مػواد األلػواؿ 

 .الخصـو مسمما أو مصريا الشخصية إ ا كاف ألد

وال يجوز أللدىـ اللضور أماـ ملكمة النقض أو ملاكـ االستوناؼ إال إ ا كاف مقبوال لممرافعة 
 .أماـ الملكمة العميا الشرعية

 الفصؿ الثاني

 في االختصاص

تخػتص ملكمػة المػواد الجزويػة بالفصػؿ ابتػداويا فػي المسػاوؿ اآلتيػة إ ا كػاف  -(3) 871مادة 
 .ر أو القصر أو المطموب مساعدتو قضاويا أو الغاوب ال يتجاوز خمسة آالؼ جنيوماؿ القاص

تثبيػػػت األوصػػػياء المختػػػاريف وتعيػػػيف األوصػػػياء والمشػػػرفيف والمسػػػاعديف القضػػػاوييف  .1
ثبػػات الغيبػػة وتعيػػيف الػػوكبلء عػػف الغػػاوبيف ومراقبػػة أعمػػاليـ والفصػػؿ فػػي لسػػاباتيـ وعػػزليـ  وا 

 .واستبداؿ غيرىـ بيـ



 .رير المساعدة القضاوية ورفعياتق .2

استمرار الواليػة أو الوصػايا إلػ  مػا بعػد سػف اللاديػة والعشػريف واإل ف لمقاصػر بتسػمـ  .3
 .أموالو إلدارتيا وفقا أللكاـ القانوف وسمب ى ا اللؽ أو اللد منو

مػ  وك لؾ اإل ف لمقاصر بمزاولػة أعمػاؿ التجػارة أو التصػرفات التػي يمػـز لمقيػاـ بيػا اللصػوؿ ع
 .إ ف

 .تعييف مأ وف بالخصومة عف القصر أو الغاوبيف .4

تقدير نفقة لمقاصر في مالو والفصؿ فيما يقـو مف نزاع بيف ولي النفس وولػي التربيػة  .5
مف جانب والوصي مف جانب أخر فيما يتعمػؽ باألنفػاؽ عمػ  القاصػر أو فػي تربيتػو أو العنايػة 

 .بو

 .تي يوجب القانوف استو اف الملكمة فييااإل ف بزواج القاصر في األلواؿ ال .6

 .وعم  العمـو جميع المواد المتعمقة بالوالية عم  الماؿ وفقا أللكاـ القانوف .7

 .وتختص أيضا باتخا  اإلجراءات التلفظية والمؤقتة ميما كانت قيمة الماؿ

 : تختص الملكمة االبتداوية بالفصؿ ابتداويا فيما يأتي -(3) 871مادة 

 .وؿ الم كورة في المادة السابقة إ ا تجاوز الماؿ خمسة آالؼ جنيوالمسا .1

 .توقيع اللجر ورفعو .2

تعيػػيف القامػػة ومراقبػػة أعمػػاليـ والفصػػؿ فػػي لسػػاباتيـ وعػػزليـ واسػػتبداؿ غيػػرىـ بيػػـ  .3
واأل ف لمملجور عميو بتسمـ أموالو إلدارتيا وفقا أللكاـ القانوف وسمب ى ا اللؽ أو اللد منػو 

مأ وف لمخصومة عف الملجور عمييـ وتقػدير نفقػة لمملجػور عميػو فػي مالػو والفصػؿ وتعييف 
فييػا يقػـو عػف نػزاع بػيف ولػي الػنفس وولػي التربيػة مػف ناليػة والقػيـ مػف ناليػة أخػر  بشػاف 

 .األنفاؽ عم  الملجور عميو

 .سمب الوالية أو اللد منيا أو رفعيا أو ردىا .4

مادتيف السابقتيف يكوف القرار انتياويا في مساوؿ النفقة استثناء مف ألكاـ ال -(3) 879مادة 
، إ ا كػػاف المبمػػغ المطمػػوب أو المقػػدر مػػف الملكمػػة فػػي لالػػة عػػدـ تقػػديره مػػف الطالػػب ال يزيػػد 



عمػػ  ثبلثماوػػة جنيػػو سػػنويا ، وفػػي مسػػاوؿ األتعػػاب واألجػػور واأل ف بالتصػػرؼ إ ا كػػاف المبمػػغ 
عدـ تقديره . أو إ ا كانت قيمة المػاؿ موضػوع اإل ف المطموب أو المقدر مف الملكمة في لالة 

 .عم  لسب األلواؿ 97،  91في لدود النصاب االنتياو  الم كور في المادتيف 

 .وك لؾ يكوف القرار الصادر بجزاء مالي نياويا إ ا لـ تجاوز قيمة الجزاء خمسيف جنييا

 :يتلدد االختصاص الملمي لمملكمة عم  الوجو اآلتي -875مادة 

 .في مواد الوالية بموطف الولي وفي مواد الوصاية بأخر موطف كاف لممتوف  أو القصر .1

فػػي مػػواد اللجػػر والمسػػاعدة القضػػاوية بمػػوطف المطمػػوب اللجػػر عميػػو أو مسػػاعدتو  .2
 .قضاويا

 .في مواد الغيبة بأخر موطف لمغاوب .3

الملكمػة المختصػة وفقػا وا  ا لـ يكف أللد ممف  كروا موطف وال سكف فػي مصػر وتعػ ر تعيػيف 
لؤللكػػاـ المتقدمػػة يكػػوف االختصػػاص لمملكمػػة الكػػاوف فػػي داورتيػػا مػػوطف الطالػػب أو سػػكنو أو 

 .ماؿ الشخص المطموب لمايتو

إ ا تغيػػر مػػوطف القاصػػر أو الملجػػور عميػػو جػػاز لمملكمػػة أف تليػػؿ المػػادة إلػػ   -871مػػادة 
 .الملكمة التابع ليا الموطف الجديد

كانت المادة ال تدخؿ في اختصاص الملكمة النوعي تلمييا مػف تمقػاء نفسػيا إ ا  -877مادة 
إلػػ  الملكمػػة المختصػػة . وا  ا كانػػت ال تػػدخؿ فػػي اختصاصػػيا الملمػػي فميػػا أف تلمييػػا إلػػ  

 .الملكمة المختصة إ ا طمب منيا  لؾ  و الشاف

 –ؼ الػولي تختص الملكمة التػي أمػرت بسػمب الواليػة أو وقفيػا بتعيػيف مػف يخمػ -879مادة 
سػػواء أكػػاف وليػػا أـ وصػػيا إال إ ا رأت مػػف المصػػملة إلالػػة المػػادة إلػػ  الملكمػػة التػػي يوجػػد 

 .بداورتيا موطف القاصر

 الفصؿ الثالث

في لصر األمػواؿ والػتلفظ عمييػا وفػي إقامػة الناوػب عػف عػديمي األىميػة والغػاوبيف والمسػاعد 
 القضاوي



والػػدة مػػع المتػػوف  وعمػػ  ورثتػػو البػػاوعيف عمػػ  األقػػارب المقيمػػيف فػػي معيشػػة  -878مػػادة 
والمأموريف أو الموظفيف العمومييف ال يف أثبتوا الوفاة وك لؾ مشايخ الببلد أف يبمغوا العمدة أو 
شيخ اللارة في ظرؼ أربع وعشريف ساعة بوفاة كؿ شخص تػوف  عػف لمػؿ مسػتكف أو قصػر 

و الوصػي أو القػػيـ أو الوكيػؿ عػػف أو عػديمي األىميػػة أو ناقصػييا أو غػػاوبيف ، وبوفػاة الػػولي أ
 .غاوب

ويجب عم  األقارب البالغيف ك لؾ أف يبمغوا عف فقد أىميػة ألػد أفػراد األسػرة أو غيابػو إ ا كػاف 
 .مقيما معيـ في معيشة والدة

وعم  العمد ومشايخ اللارات أف يبمغوا  لؾ إل  النيابة العامػة بالملكمػة التػي يقػع فػي داورتيػا 
 .أربع وعشريف ساعة مف وقت إببلغيـ ب لؾ أو عمميـ بوملؿ عمميـ في ظرؼ 

عم  األطباء المعالجيف ومديري المستشفيات والمصػلات عمػ  لسػب األلػواؿ أف  -893مادة 
يبمغوا النيابة العامة عف لاالت فقد األىمية الناشوة عف عاىػة عقميػة بمجػرد ثبػوت  لػؾ لػدييـ 

 .أثناء تأدية أعماليا

  اللمػػػؿ المسػػػتكف أف يبمػػػغ النيابػػػة بانقضػػػاء مػػػدة اللمػػػؿ أو عمػػػ  الوصػػػي عمػػػ-893مػػػادة 
 .بانفصالو ليا أو ميتا

كؿ مخالفة أللكػاـ المػواد السػابقة يعاقػب عمييػا بغرامػة ال تتجػاوز ماوػة جنييػا ،  -891مادة 
فإ ا كاف عدـ التبميغ مقرونا بنية األضرار بعديمي األىمية والغاوبيف تكوف العقوبة اللبس لمدة 

 .ز سنة وبغرامة ال تجاوز ألؼ جنيو أو بإلد  ىاتيف العقوبتيفال تجاو 

يجػب عمػ  السػمطات اإلداريػة والقضػػاوية أف تبمػغ النيابػة العامػة عػف لػاالت فقػػد  -891مػادة 
 .األىمية الناشوة عف عاىة عقمية بمجرد ثبوت  لؾ لدييا أثناء تأدية أعماليا

أف  878لوفاة المنصوص عميو في المػادة عم  النيابة بمجرد ورود التبميغ عف ا -899مادة 
تتخ  اإلجراءات البلزمة لمملافظة عم  لقوؽ اللمػؿ المسػتكف أو عػديمي األىميػة أو الغػاوييف 
بأف تلصر مؤقتا ما ليـ مف األمػواؿ الثابتػة أو المنقولػة ومػا عمػييـ مػف التزامػات فػي ملضػر 

أو بعػض األمػواؿ وفقػا إلجػراءات يوقع عميو  وي الشاف وليا أف تأمر بوضع األختػاـ عمػ  كػؿ 
 .وما بعدىا 855المنصوص عمييا في المواد 



أف تنقػػؿ النقػػود واألوراؽ الماليػػة  –بنػػاء عمػػ  أمػػر يصػػدر مػػف قاضػػي األمػػور الوقتيػػة  –وليػػا 
 .والمستندات والمصوغات وغيرىا مما يخش  عميو إل  خزانة ألد المصارؼ أو إل  مكاف أميف

تػػأ ف وصػػي التركػػة أو منفػػ  الوصػػية أو مػػديرىا أف وجػػد أو أي  أف –عنػػد االقتضػػاء  –وليػػا 
دارة األعمػاؿ  شخص أميف أخر بالصرؼ عم  جنازة المتوف  واألنفاؽ عم  مف تمزمػو نفقػتيـ وا 

 .التي يخش  عمييا مف فوات الوقت

إ ا رأت النيابة أف طمب اللجر أو سمب الوالية أو وقفيا أو إثبػات الغيبػة يقتضػي  -895مادة 
ا  إجراءات تلقيؽ تستغرؽ فتػرة مػف الػزمف يخشػ  خبلليػا مػف ضػياع لػؽ أو تصػرؼ فػي اتخ

األمػػواؿ فعمييػػا أف ترفػػع األمػػر إلػػ  الملكمػػة لتػػأ ف باتخػػا  أي إجػػراء مػػف اإلجػػراءات التلفظيػػة 
السابقة أو تنظر في منو المطموب اللجر عميو أو سمب واليتو أو وقفيػا أو اللػد منيػا أو فػي 

لشخص المدعي بغيبتو مف التصرؼ أو تقييد لريتو فيو وتعييف مػدير مؤقػت منع الوكيؿ عف ا
يتولي إدارة أمػواؿ المطمػوب اللجػر عميػو أو القاصػر أو الغاوػب . وعنػد االقتضػاء لمملكمػة أف 

 .تأمر باتخا  أكثر مف إجراءا والد مف ى ه اإلجراءات

أو المسػاعد القضػاوي لمػف تعيف الملكمة الناوػب عػف عػديمي األىميػة أو الغاوػب  -891مادة 
 .تقررت مساعدتو بعد أخ  رأي النيابة العامة و وي الشاف

وعم  النيابة أف تتخ  اإلجراءات البلزمة لترشيح مػف يصػملوف لمنيابػة عػف عػديمي األىميػة أو 
الغاوب أو مساعدة المطموب مساعدتو قضاويا . وأف ترفع ى ا الترشػيح لمملكمػة خػبلؿ ثمانيػة 

ثػػر مػػف تػػاريخ الوفػػاة أو قػػرار اللجػػر أو المسػػاعدة القضػػاوية أو إثبػػات الغيبػػة أو أيػاـ عمػػ  األك
 .سمب الوالية أو وقفيا أو اللد منيا

ال تتبػػع اإلجػػراءات المنصػػوص عمييػػا فػػي المػػادة السػػابقة إ ا لػػـ يتجػػاوز مػػاؿ  -897مػػادة 
عػت الضػرورة الشخص المطموب لمايتو خمسماوة جنيو أو ألؼ جنيو في لالة التعػدد إال إ ا د

 .ل لؾ . ويكتفي بتسميـ الماؿ لمف يقـو عم  شوونو

 .فإ ا جاوزت قيمة الماؿ ى ا القدر فيما بعد اتخ ت اإلجراءات الم كور

تبمغ النيابة العامة األوصياء والقامة والػوكبلء والمسػاعديف القضػاوييف والمػديريف  -899مادة 
بتيـ وعم  مف يرفض منيـ التعيػيف أف يبػدي المؤقتيف القرار الصادر بتعيينيـ إ ا صدر في غي

 لؾ بتقرير في قمـ كتاب الملكمة المختصة أو بخطاب بعمـ الوصوؿ في خبلؿ ثبلثػة أيػاـ مػف 
 .تاريخ إببلغو القرار وفي ى ه اللالة تعيف الملكمة بدال منو عم  وجو السرعة



عػػديمي األىميػػة أو  عمػػ  النيابػػة بعػػد صػػدور قػػرار الملكمػػة بإقامػػة النػػاوبيف عػػف -898مػػادة 
 .الوكبلء عف الغاوبيف أف تجرد أمواؿ عديمي األىمية أو الغاوبيف بملضر يلرر مف نسختيف

ويػدعي للضػور الجػرد  815ويتبع في الجرد األلكاـ واإلجراءات المنصوص عمييا فػي المػادة 
 .جميع  وي الشاف والقاصر ال ي بمغت سنة ست عشرة سنو

األمػواؿ وتقػديميا وتقػدير الػديوف بخبيػر ، وتسػمـ النيابػة األمػواؿ ولمنيابة أف تستعيف فػي جػرد 
 .بعد انتياء الجرد لمناوب عف عديمي األىمية أو وكيؿ الغاوب

ترفع النيابػة ملضػر الجػرد إلػ  الملكمػة لمتصػديؽ عميػو بعػد التلقػؽ مػف صػلة  -883مادة 
 .البيانات الواردة بو

قبػػػؿ التصػػػديؽ عمػػػ  ملضػػػر الجػػػرد يتػػػولي إ ا عينػػػت الملكمػػػة لمتركػػػة مصػػػفيا  -883مػػػادة 
المصفي جرد التركة كميا ويلرر ملضرا مفصػبل بمػا ليػا ومػا عمييػا يوقعػو ىػو وممثػؿ النيابػة 
العامة عف عديـ األىمية ومف يكوف لاضرا مف الورثة الراشػديف . أمػا إ ا كػاف تعيػيف المصػفي 

صيبو في التركة إلػ  مضػفي بعد التصديؽ عم  ملضر الجرد فيسمـ الناوب عف عديـ األىمية ن
بملضر يوقعو ىو والمصفي وممثؿ النيابة العامة ومف يكوف لاضرا مف الورثة الراشديف و لؾ 
ما لـ ير المصفي إبقاء الماؿ كمو أو بعضو تلت يػد الناوػب عػف عػديـ األىميػة أو الوكيػؿ عػف 

دارتو مؤقتا لت  تتـ التصفية ويثبت  لػؾ عمػ  نسػختي ملضػ ر الجػرد المشػار الناوب للفظو وا 
 .إليو ويوقع عميو األشخاص السابؽ  كرىـ

وعند انتياء التصفية يسمـ ما يؤوؿ إل  عديـ األىمية مف التركة إل  الناوب عف عػديـ األىميػة 
 .وما بعدىا 898أو وكيؿ الغاوب مع مراعاة اإلجراءات المنصوص عمييا في المادة 

ختػاـ والجػرد واإلدارة لػؽ امتيػاز فػي مرتبػو يكوف لنفقات لصر األمواؿ ووضع األ -881مادة 
المصػػروفات القضػػاوية ويلػػتج بػػو عمػػ  عػػديـ األىميػػة والغاوػػب عمػػ  كػػؿ مػػف اسػػتفاد مػػف ىػػ ه 

 .اإلجراءات

ال تطبؽ األلكاـ السابقة إال إ ا كاف القانوف الواجب التطبيؽ يقض  بقياـ وصاية  -881مادة 
ب إدارة مؤقتة أو تقرير المساعدة القضػاوية أو سػمب أو قامة أو بإدارة األمواؿ التي تركيا الغاو

 .الوالية أو وقفيا أو اللد منيا



يعاقب كؿ مف أخفي بقصد اإلضرار ماال منقوال ممموكا لعديمي األىمية أو الغاوبيف  -889مادة 
 .(3باللبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تجاوز ألؼ جنيو أو إلد  ىاتيف العقوبتيف)

يابػػة العامػػة اللػػؽ فػػي دخػػوؿ مسػػكف المتػػوف  أو المطمػػوب اللجػػر عميػػو أو لمن -885مػػادة 
الغاوػػب واألمػػاكف التػػي فػػي ليػػازتيـ وكػػ لؾ مسػػكف الغيػػر ممػػف تنطبػػؽ عمػػييـ المػػادة السػػابقة 

 .واألماكف التي في ليازتيـ التخا  اإلجراءات التلفظية التي يجيزىا القانوف

أقوالػو أو ألداء شػيادتو أف يلضػر فػي  يجب عم  كؿ مف يدعي لملضور لسماع -881مادة 
الميعاد الملدد فاف تخمؼ جاز اللكـ عميو بناء عمػ  طمػب النيابػة العامػة بغرامػة ال تزيػد عمػ  

 .(3خمسيف جنييا)

ويجوز تكميفو باللضور ثانية وتكوف عميو مصاريؼ ى ا التكميؼ فإ ا تخمؼ جاز اللكػـ عميػو 
 .كمة إصدار أمر بإلضارهبضعؼ الغرامة الم كورة . كما يجوز لممل

 .973ويكوف التكميؼ باللضور وفقا لما نصت عميو المادة 

وا  ا لضر الشخص الملكـو عميو بالغرامة وابدي أع ارا مقبولة لتخمفو جاز لمملكمة أف تقميػو 
 .منو

إ ا لضػػر الشػػخص المطمػػوب سػػماع أقوالػػو أو أداء شػػيادتو وأمتنػػع عػػف اإلجابػػة  -887مػػادة 
قػانوني جػاز اللكػـ عميػو بنػاء عمػ  طمػب النيابػة العامػة بغرامػة ال تزيػد عمػ  ماوػة بغير مبرر 

 .(1جنيو)

 الفصؿ الرابع

 في إجراءات المرافعة

يرفع الطمب مػف النيابػة أو  وي الشػاف . وا  ا كػاف الطمػب مقػدما مػف  وي الشػاف  -889مادة 
العامػة إلبػداء مبللظاتيػا  يليمػو روػيس الملكمػة أو قاضػي ملكمػة المػواد الجزويػة إلػ  النيابػة

 .عميو كتابة في ميعاد يلدده ل لؾ

عم  لسب األلواؿ بعػد رفػع الطالػب إليػو  –ولرويس الملكمة أو قاضي ملكمة المواد الجزوية 
أف يػػأمر بمػػػا يػػػراه الزمػػػا مػػف إجػػػراءات التلقيػػػؽ كمػػػا اف لػػػو أف يػػأمر باتخػػػا  مػػػا يػػػراه مػػػف  –

 .اإلجراءات الوقتية أو التلفظية



 .لمملكمة أف تندب النيابة العامة لمباشرة بعض إجراءات التلقيؽ ال ي تأمر بوويجوز 

لمملكمة أف تدعو مف األقارب واألطيار وأصدقاء األسرة أو أي شخص أخر ممف  -888مادة 
يري فاودة مف سماع أقوالو كما أف ليا أف تستوجب مف تري استجوابو وتجري مف التلقيػؽ مػا 

 .تراه الزما

مف لـ يدع مف ىؤالء ولكؿ  ي مصملة أف يطمػب مػف الملكمػة سػماع أقوالػو عنػد ويجوز لكؿ 
 .نظر الطمب

يجب عم  كؿ مف دعي لملضور لسماع أقوالو أو ألداء شػيادتو أمػاـ الملكمػة  -3333مادة 
أف يلضر في الجمسة الملػددة . فػاف تخمػؼ جػاز اللكػـ عميػو بنػاء عمػ  طمػب النيابػة العامػة 

 .(3ماوة جنيو)بغرامة ال تزيد عم  

 .ويجوز تكميفو باللضور ثانية وتكوف عميو مصاريؼ ى ا التكميؼ

فإ ا تخمؼ جاز اللكـ عميو بضعؼ الغرامػة المػ كورة . كمػا يجػوز لمملكمػة أف تػأمر بإلضػاره 
 .973ويكوف التكميؼ باللضور وفقا لما نصت عميو المادة 

مقبولة لتخمفو جاز لمملكمة أف تقبمػو وا  ا لضر الشخص الملكـو عميو بالغرامة وأبدي أع ارا 
 .منو بعد سماع أقواؿ النيابة العامة

إ ا لضر الشخص المطموب سماع أقوالػو أو أداء شػيادتو وأمتنػع عػف اإلجابػة  -3333مادة 
 . بغير مبرر قانوني جاز اللكـ عميو بغرامة ال تزيد عف ماوتي جنييا

ميػػو أجنبيػػا تعػػيف الملكمػػة وصػػيام قيمػػام إ ا كػػاف القاصػػر أو المطمػػوب اللجػػر ع -3331مػػادة 
الشخص ال   بتعيينو قانوف بمد القاصر أو الملجوز عميػو مػا لػـ تلػؿ أسػباب مشػروعة دوف 
 لػػؾ . ويجػػوز أف يكػػوف الوصػػي نػػـ غيػػر أسػػرة القاصػػر أو المطمػػوب اللجػػز عميػػو . ويفضػػؿ 

 . األشخاص ال يف ينتموف إل  جنسيتو

قبػوؿ الوصػاية أو األشػراؼ أو القوامػة إلػ  قػانوف بمػدة  ويرجع ف  تقػدير أسػباب االمتنػاع عػف
 . الوصي أو القيـ أو المشرؼ

وتعيف الملكمة مشرفام أو ناوبام عػف الوصػي فػ  األلػواؿ التػ  يػنص عمييػا قػانوف بمػد القاصػر 
 . عم   لؾ التعييف



و ف  جميع األلواؿ الت  ينص فييا القانوف عم  لصػوؿ ممثػؿ عػديـ األىميػة أ -3331مادة 
كيؿ الغاوب عم  إ ف القياـ بعمؿ مف أعماؿ اإلدارة يمنح  لؾ اإل ف بأمر يصدره قاضػ  األمػور 

 . الوقتية ف  الملكمة المختصة عم  عريضة بعد أف تبدي العامة رأييا كتابة

ولػػو أف يطمػػب اسػػتيفاء مػػا يػػراه الزمػػام مػػف البيانػػات أو المسػػتندات ولػػو أف يليػػؿ الطمػػب عمػػ  
 . تضاءالملكمة عند االق

تنظر الملكمػة عنػد الصػديؽ عمػ  ملضػر الجػرد عمػ  وجػو السػرعة مػف تمقػاء  -3339مادة 
 . نفسيا ف  المساوؿ اآلتية ما لـ تكف قد أصدرت قرارام فييا مف قبؿ

االسػػػتمرار فػػػ  ممكيػػػة األسػػػرة أو الخػػػروج منيػػػا وفػػػ  اسػػػتغبلؿ الملػػػاؿ التجاريػػػة أو  .1
 . بعض الماؿ وفاء لمديوف الصناعية أو تصفيتيا والتصرؼ ف  كؿ أو

 . تقدير النفقة البلزمة لمقاصر أو الملجوز عميو .2

 . أتلا  الطرؽ المؤدية للسف إدارة األمواؿ وصيانتيا .3

لملكمػػة ولػػو مػػف تمقػػاء نفسػػيا أف تعػػدؿ عػػف أ  قػػرار أصػػدرتو فػػ  المسػػاوؿ  -3335مػػادة 
 . ة إ ا تبينت ما يدعوا ل لؾالمبينة ف  المادة السابقة أو إجراء مف اإلجراءات التلفظي

 .ويجوز لقاض  األمور الوقتية أف يعدؿ عف أ  أمر أصدره وا  ا تبيف ما يدعو ل لؾ

 . وف  جميع األلواؿ ال يمس العدوؿ لؽ الغير لسف النية الناش  عف اتفاقات

ال يقبؿ طمب استرداد أو رفع اللجر أو المساعدة القضاوية أو رفػع الوصػاية أو  -3331مادة 
الوالية أو إعادة اإل ف لمقاصر أو الملجوز عميو إ ا كاف قد سبؽ رفضػو إال بعػد انقضػاء سػنة 

 . مف تاريخ القرار النياوي بالرفض

 الفصؿ الخامس

 ف  تقديـ اللساب

يجب عم  الناوب عف تقديـ األىمية أو الوكيؿ عف الغاوب أو المدير المؤقػت أف  -3337مادة 
ام عػف إدارتػو مشػفوعا بالمسػتندات التػ  تؤيػده فػ  الميعػاد الػ   يودع قمـ كتاب الملكمة لساب

 . يلدده القانوف وكمما طمبت منو الملكمة  لؾ ف  الميعاد ال   تلدده



تختص الملكمة المنظورة أماميا المادة دوف غيرىا بالفصػؿ فػ  لسػاب الناوػب  -3339مادة 
 . عف عديـ األىمية أو الوكيؿ عف الغاوب أو المدير المؤقت

إ ا لـ يقدـ الناوػب عػف عػديـ األىميػة أو الوكيػؿ عػف الغاوػب أو المػدير المؤقػت  -3338مادة 
اللسػػاب فػػ  الميعػػاد أمرتػػو الملكمػػة بعػػد تكميفػػو باللضػػور بتقديمػػو فػػ  ميعػػاد تلػػدده و لػػؾ ـ 

 . تمقاء نفسيا أو بناء عم  طمب النيابة أو  وي الشأف

مملكمػػة أف تلكػػـ عميػػو بغرامػػة ال تزيػػد عمػػ  فػػإ ا انقضػػ  الميعػػاد ولػػـ يقػػدـ اللسػػاب جػػاز ل
خمسماوة جنييام فإ ا تكرر منو  لؾ جػاز أف تلكػـ عميػو بغرامػة ال تزيػد عمػ  ألػؼ جنيػو و لػؾ 

 . (3بغير إخبلؿ بالجزاءات األخر  الت  ينص عمييا القانوف)

كػؿ أو  وا  ا قدـ اللساب وأبدي المكمؼ بو ع را مقبوال عف التأخير جاز لمملكمة أف تعفيو مػف
 . بعض الغرامة أو مف اللرماف مف كؿ أو بعض األجر

إ ا قػػدـ اللسػػاب ينػػدب روػػيس الملكمػػة أو الملكمػػة عمػػ  لسػػب األلػػواؿ ألػػد  -3333مػػادة 
 . قضاويا لفلصو

يلدد القاضي المنتدب اليـو والساعة الم يف يلضر فييمػا مقػدـ اللسػاب و وو  -3333مادة 
عامػا والملجػوز عميػو لمسػفو لسػماع المبللظػات عمػ   الشأف والقاصػر الػ   بمػغ أربعػة عشػر

 . اللساب ومناقشة أرقامو

ولػػػو أف يػػػأمر باتخػػػا  مػػػا يػػػراه مػػػف إجػػػراءات التلقيػػػؽ . وتتبػػػع فػػػ   لػػػؾ األلكػػػاـ واإلجػػػراءات 
 . المنصوص عمييا ف  الباب السابع مف الكتاب األوؿ

قاضػػي المنتػػدب أف يصػػدر يجػػوز لػػ وي الشػػأف والنيابػػة العامػػة أف يطمبػػوا مػػف ال -3331مػػادة 
قرارام واجب النفا  بإلزاـ مقدـ اللساب بإيداع المبالغ الت  ال ينازع ف  ثبوتيا فػ   متػو دوف أف 

 . يعتبر  لؾ مصادقة عم  اللساب

بعد انتياء التلقيؽ يليؿ القاضي المنتدب المادة إل  الملكمة مشفوعة بتقرير  -3331مادة 
اللسػػاب ومػػا أتخػػ  مػػف إجػػراءات التلقيػػؽ ونتيجػػة ىػػ ا  يضػػمنو مػػا أبػػدي مػػف المبللظػػات عمػػ 

 . التلقيؽ



يجػػب أف يشػػتمؿ القػػرار الػػ   تصػػدره الملكمػػة عمػػ  بيػػاف اإليػػراد والمنصػػرؼ  -3339مػػادة 
والبػػاقي فػػ   مػػة الناوػػب عػػف عػػديـ األىميػػة أو الوكيػػؿ عػػف الغاوػػب أ والمػػدير المؤقػػت . وتػػأمر 

يداعو  . خزانة الملكمة ف  ميعاد تلدده الملكمة بإلزامو بأداء ى ا الباقي وا 

ال تجػػوز إعػػادة البلػػث فػػ  أقػػبلـ اللسػػاب إال بسػػبب غمػػط مػػادي أو تكػػرار أو  -3335مػػادة 
 . تزوير ويرفع الطمب بيا إل  الملكمة الت  فصمت ف  اللساب

إ ا ألغت الملكمة االستونافية قرارا قض  برفض طمب تقػديـ اللسػاب فعمييػا أف  -3331مادة 
 . و  إل  ملكمة الدرجة األول  ليقدـ ليا اللساب وتفصؿ فيياتليؿ الدع

 الفصؿ السادس

 ف  القرارات واألوامر وطرؽ الطعف فييا

فيما عدا ما نص عميو ف  المواد اآلتية تتبع األلكػاـ الػواردة فػ  البػاب العاشػر  -3337مادة 
 . والثاني عشر والثالث عشر مف الكتاب األوؿ

ع قمػػـ الكتػػاب أسػػباب القػػرارات القطعيػػة الصػػادرة فػػ  مػػواد اللجػػز يجػػب أنػػو تػػود -3339مػػادة 
والمساعدة القضاوية الوالية والغيبة واللساب واإل ف بالتصرؼ سواء منػا مػا تعمػؽ بالصػغير أو 
الملجػػوز عميػػو أو الغاوػػب ومػػا يتعمػػؽ بالنػػاوبيف عػػف ىػػؤالء . وكػػ لؾ القػػرارات الصػػادرة بػػاإل ف 

و لؾ ف  ميعاد ثمانية أيػاـ مػف  895قرارات الصادرة وفقا لممادة لمناوب أو الوكيؿ بالتصرؼ وال
تاريخ النطؽ بيا إ ا صدرت مف ملكمػة مػواد جزويػة وقػ  ميعػاد خمسػة عشػرة يومػا فيمػا عػدا 

 .  لؾ

 .ويكتفي ف  القرارات األخر  بالتوقيع عم  ملضر الجمسة المشتمؿ عم  منطوقيا

بمنطػوؽ  3313تجػوز ليػـ المعارضػة وفقػام لممػادة وعم  قمـ الكتػاب إعػبلف األشػخاص الػ يف 
 . القرار الصادر ف  غيبتـ بعد إيداع أسبابو

القرارات الصادرة مف قاض  ملكمة المواد الجزوية أو الملكمػة االبتداويػة واجبػة  -3338مادة 
 : ولو مع لصوؿ المعارضة أو االستوناؼ فيما عدا القرارات الصادرة ف  المساوؿ اآلتية

 . سابالل .1

 . رفع اللجر والمساعدة القضاوية .2



 . رد الوالية .3

 . إعادة اإل ف لمقاصر أو الملور عميو .4

 . ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الوالية .5

 . اإل ف لمناوب عف عديـ األىمية أو كيؿ الغاوب بالتصرؼ .6

ناؼ أف تأمر بوقؼ التنفي  لت  يفصؿ ومع  لؾ فممملكمة المنظور أماميا المعارضة أو االستو
 . ف  الطعف المرفوع إلييا

عم  قمػـ كتػاب الملكمػة االبتداويػة أف يعمػؽ فػ  المولػة المخصصػة لئلعبلنػات  -3313مادة 
القضاوية صورة مف كؿ قرار نياوي قض  بتعيػيف األوصػياء أو المشػرفيف أ والقامػة أو الػوكبلء 

أو استبداؿ غيرىـ بيػـ أو انتيػاء مػأموريتيـ و لػؾ فػ   عف الغاوبيف أو المساعديف القضاوييف
 . ميعاد عشرة أياـ مف تاريخ صدوره

ال تجوز المعارضة ف  القرارات الغيابية إال فػ  المسػاوؿ اآلتيػة ومػف األشػخاص  -3313مادة 
اآلتي  كرىـ مف المطموب اللجز عميو ف  القػرار الصػادر مػف اإلجػراءات المنصػوص عييػا فػ  

 . أو بتوقيع اللجر 895المادة 

 . مف المطموب مساعدتو قضاويا ف  القرار الصادر بتقرير المساعدة .1

 . مف المدع  بغيبتو أو وكيمو ف  القرار الصادر بإثبات الغيبة أو بعدـ تثبيت الوكيؿ .2

مف الناوبيف عف عديمي األىمية والمشرفيف والوكبلء عف الغاوبيف ف  القػرارات الصػادرة  .3
 . الجزاءات عمييـ أو بعزليـ أو باللد مف سمطتيـ أو الفصؿ ف  لساباتيـبتوقيع 

 . مف الولي ف  القرار الصادر بسمب الوالية أو وقفيا أو اللد منيا .4

مػػف القاصػػر الػػ   بمػػغ سػػف اللاديػػة والعشػػريف فػػ  القػػرار الصػػادر باسػػتمرار الواليػػة أو  .5
 . الوصاية عميو

ة أف تػػأمر بػػأي إجػػراءات تػػراه أكثػػػر تلقيقػػا لممصػػملة بعػػد لمملكمػػة االسػػتونافي -3311مػػادة 
 . سماع أقواؿ  و  الشأف والنيابة العامة



وليا ف  جميع األلواؿ أف تعيد المادة إل  ملكمة الدرجة األول  لمسير فييا عمػ  الوجػو الػ   
 . تعينو ليا

يا و لؾ فيمػا عػدا وليا إ ا رفع استوناؼ عف قرار صادر ف  مسألة معينة أف تتصد  لممادة كم
 . المنازعات المتعمقة باللساب

ال يجوز التماس إعادة النظػر إال النظػر إال فػ  القػرارات اإلنتياويػة الصػادرة فػ   -3311مادة 
 : المواد اآلتية

 . توقيع اللجر أو تقرير المساعدة القضاوية أو إثبات الغيبة .1

 . تثبيت الوصي المختار أو الوكيؿ عف الغاوب .2

 . عزؿ األوصياء والقامة والوكبلء أو اللد مف سمطتيـ .3

 . سمب الوالية أو وقفيا أو اللد منيا .4

 . استمرار الوالية أو الوصاية عم  القاصر .5

 . الفصؿ ف  اللساب .6

فيما عدا مساوؿ اللساب ال يجوز االلتماس إال لسبب مف األسػباب المبينػة فػ   -3319مادة 
 .(3) 9،  1،  3، فقرة  193المادة 

يجػػوز الطعػػف بػػالنقض لمنيابػػة العامػػة ولمػػف كػػاف طرفػػام فػػ  المػػادة فػػ  القػػرارات  -3315مػػادة 
االنتياويػػة الصػػادرة فػػ  مػػواد اللجػػر والغيبػػة والمسػػاعدة القضػػاوية وسػػمب الواليػػة أو وقفيػػا أو 

 . اللد منيا أو ردىا واستمرار الوالية أو الوصاية واللساب

 الفصؿ السابع

 الطمبات والقرارات واإلطبلع وتسميـ الصور والشياداتف  تسجيؿ 

تسجؿ طمبات اللجز والمساعدة القضػاوية واسػتمرار الواليػة أو الوصػاية وسػمب  -3311مادة 
ثبػػات  الواليػػة أو اللػػد منيػػا أو وقفيػػا وسػػمب اإل ف لمقاصػػر أو الملجػػور عميػػو أو اللػػد منػػو وا 

المطمػػوب اللجػػر عميػػو أو سػػمب واليتػػو مػػف الغيبػة واللػػد مػػف سػػمطة الوكيػػؿ عػػف الغاوػػب ومنػع 
التصرؼ أو تقييد لريتو فيو و لؾ بأمر مف قاض  األمور الوقتية يصدر عمػ   ات الطمػب بعػد 



 التلقيؽ مف جديتو وأخ  رأي النيابة كتابة . ويقدـ الطالب اإل ف لقمـ الكتاب فراء التسجيؿ فورام 

. 

لطمبػػات بمضػػموف القػػرارات النياويػػة ويجػػب عمػػ  قمػػـ الكتػػاب أف يؤشػػر عمػػ  ىػػامش تسػػجيؿ ا
 . الصادرة فييا و لؾ ف  ميعاد ثماني وأربعيف ساعة مف تاريخ صدورىا

إ ا لـ يطمب تسجيؿ الطمب أو رفض اإل ف بو وجب عم  قمػـ الكتػاب أف يسػجؿ  -3317مادة 
 :ف  الميعاد الم كور ف  المادة السابقة القرارات النياوية الصادرة بما يأتي

 . اللجر أو تقرير المساعدة القضاوية أو إثبات الغيبةتوقيع  .1

 . سمب الوالية أو اللد منيا أو وقفيا .2

 .استمرار الوالية أو الوصاية .3

 . سمب اإل ف لمقاصر أو الملجوز عميو باإلدارة أو اللد منيا .4

ب مػف منع المطموب اللجر عميو أو سمب واليتو أو وقفيا أو اللد منيا أو وكيػؿ الغاوػ .5
 . التصرؼ أو تقييد لريتو فيو

 . ويجب ك لؾ أف يؤشر عم  ىامش ى ه القرارات بكؿ قرار يصدر ممغيام أو معدالم ليا

ال تكػوف لجػة عمػ  الغيػر لسػف النيػة  3311القرارات المشار إلييا ف  المػادة  -3319مادة 
 . سجيؿ اللكـإال مف تاريخ تسجيؿ الطمب المقدـ عنيا فإف لـ يسجؿ الطمب فمف تاريخ ت

 . ويترتب عم  تسجيؿ الطمب ما يترتب عم  تسجيؿ القرار ف  تطبيؽ ألكاـ القانوف المدني

يعد في كؿ ملكمة ابتداوية فيرس خاص باألوضاع والمشرفيف والقامة والوكبلء  -3318مادة 
 . عف الغاوبيف والمساعديف القضاوييف وفقا لمنظاـ ال   يقرره وزير العدؿ

يجوز لػ وي الشػأف اإلطػبلع عمػ  الممفػات والػدفاتر والسػجبلت واألوراؽ . وتسػمـ –3313مادة 
ليػػـ صػػور منيػػا . أو شػػيادات بمضػػمونيا بػػإ ف مػػف القاضػػي ، أو روػػيس الملكمػػة ، أو ألػػد 

 . أعضاء النيابة العامة بدرجة وكيؿ نيابة عم  األقؿ

مػػ  شػػيادة بمػػا بيػػا يجػػوز لكػػؿ شػػخص اإلطػػبلع عمػػ  السػػجبلت واللصػػوؿ ع – 3313مػػادة 
تسػجيبلت أو تأشػيرات ، ويجػوز لػو بػإ ف مػف القاضػي . أو روػيس الملكمػة ، أو ألػد أعضػػاء 



النيابػػة العامػػة بدرجػػة وكيػػؿ نيابػػة عمػػ  األقػػؿ ، اإلطػػبلع عمػػ  الػػدفاتر الممفػػات واللصػػوؿ عمػػ  
 . صور مف أوراقيا والقرارات الصادرة فييا أو شيادات بمضمونيا

نيابػػة العامػػة وقاضػػ  التلقيػػؽ والملكمػػة فػػ  قضػػايا الجػػنح والجنايػػات يجػػوز لم -3311مػػادة 
اإلطبلع عم  الممفات وضبط األوراؽ المودعة عند االقتضاء ، ويجوز  لػؾ أيضػا لمملكمػة فػ  
الدعاو  المدنية والتجارية بػإ ف مف القاضي أو رويس الملكمة المختصة بعد أخػ  رأ  النيابػة 

. 


