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املرسوم بقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ 
 بشأن إصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية

املادة ١ اصدار
يعمل بأحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية املرفق.

املادة ٢ اصدار 
يلغــى املرســوم بقانــون رقــم ٦ لســنة ١٩٦٠ بإصــدار قانــون املرافعــات املدنيــة والتجارية 
والقــرارات الصــادرة تنفيــذا ألحكامــه، كــام يلغــى الباب األول مــن القانون رقم ٥ لســنة 
١٩٦١ بتنظيــم العالقــات القانونيــة ذات العنــر األجنبــى، والبــاب األول مــن القانــون 
رقــم ٤٠ لســنة ١٩٧٢ بشــأن حاالت الطعن بالتمييــز وإجراءاته، ويلغى كذلك املرســوم 
الصــادر ىف ٢٨ ذى احلجــة ســنة ١٣٨٤هـــ املوافــق ٢٩ ابرايــل ســنة ١٩٦٥م باإلجراءات 
التــى تتبــع أمــام املحاكــم اجلزئيــة، كــام يلغــى كل نــص أخــر خيالــف أحــكام هــذا القانون.

املادة ٣ اصدار 
حتيــل املحاكــم بدون رســوم ومــن تلقاء نفســها الدعــاوى املنظــورة أمامها التــى أصبحت 
مــن اختصــاص حماكــم أخــرى بمقتــىض أحكام هــذا القانــون، وذلــك باحلالة التــى تكون 
عليهــا، وىف حالــة غيــاب أحــد اخلصــوم تعلــن إدارة الكتــاب أمــر اإلحالة إليه مــع تكليفه 

احلضــور ىف املواعيــد العاديــة أمــام املحكمة التــى إحيلت إليهــا الدعوى.
وال تــرى أحــكام الفقــرة الســابقة عــى الدعــاوى املحكــوم ىف شــق مــن موضوعهــا، 
والدعــاوى التــى صــدر فيهــا حكــم فرعى منه جلــزء من اخلصومــة والدعــاوى التى صدر 

فيهــا قــرار بتأجيلهــا للنطــق باحلكــم ولــو مــع التريــح للخصــوم بتقديــم مذكــرات.

املادة ٤ اصدار 
ــذ عــى العقــار طبقــا للنصــوص املقــررة قبــل العمــل  يســتمر الســري ىف إجــراءات التنفي

بأحــكام هــذا القانــون متــى كان قــد صــدر فيهــا حكــم برســو املــزاد ىف ظلهــا.

املادة ٥ اصدار
ينرش هذا القانون ىف اجلريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار من أول نوفمرب سنة ١٩٨٠م.

املادة ١
تــري قوانــني املرافعــات عــى مــا مل يكــن فصل فيــه مــن الدعــاوى او تم مــن االجراءات 

قبــل تاريــخ العمــل هبــا ، ويســتثنى مــن ذلك : 
أ- النصــوص املعدلــة لالختصــاص متــى كان تاريــخ العمــل هبــا بعــد اقفال بــاب املرافعة 

الدعوى.  يف 
ب- النصوص املعدلة للمواعيد متى كان امليعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل هبا. 

ــخ  ــل تاري ــكام قب ــن اح ــدر م ــا ص ــبة اىل م ــن بالنس ــرق الطع ــة لط ــوص املنظم ج- النص
ــق مــن تلــك الطــرق.  ــة او منشــئة لطري ــت هــذه النصــوص ملغي ــى كان العمــل هبــا مت

ــه يبقــى  و كل اجــراء مــن اجــراءات املرافعــات تــم تصحيحــا يف ظــل قانــون معمــول ب
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صحيحــا مــا مل ينــص عــى غــري ذلــك. 
وال جيــري مــا يســتحدث مــن مواعيــد الســقوط او غريهــا مــن مواعيــد املرافعــات اال مــن 

تاريــخ العمــل بالنــص الذي اســتحدثها.
 املادة ٢

ال يقبــل أي طلــب او دفــع ال يكــون لصاحبــه فيــه مصلحــة قائمــة يقرهــا القانــون ، ومــع 
ــع رضر  ــاط لدف ــب االحتي ــن الطل ــرض م ــة اذا كان الغ ــة املحتمل ــي املصلح ــك تكف ذل

حمــدق او االســتيثاق حلــق خيشــى زوال دليلــه عنــد النــزاع فيــه.

املادة ٣ 
ال جيــوز ان جيمــع املدعــي يف دعــوى احليــازة بينهــا وبــني املطالبــة باحلق واال ســقط ادعاؤه 

باحليازة. 
وال جيــوز ان يدفــع املدعــي عليــه دعــوى احليــازة باالســتناد اىل احلــق ، وال تقبــل دعــواه 
ــا اال اذا ختــى  ــذي يصــدر فيه ــذ احلكــم ال ــازة وتنفي ــل الفصــل يف دعــوى احلي باحلــق قب

بالفعــل عــن احليــازة خلصمــه. 
وكذلك ال جيوز احلكم يف دعوى احليازة عى اساس ثبوت احلق او نفيه.

املادة ٤
اذا نــص القانــون عــى ميعــاد حتمــي الختــاذ اجــراء حيصــل باالعــالن فــال يعتــرب امليعــاد 

مرعيــا اال اذا تــم االعــالن خاللــه.

 املادة ٥
كل إعــالن - مــا مل ينــص القانــون عــى خــالف ذلــك - يكــون بواســطة منــدويب اإلعــالن 

ــوري التنفيذ.  أو مأم
ويكــون حتريــر اإلعــالن بمعرفــة الطالــب ، أو بناء عى تعريفه بواســطة ضابــط الدعاوي، 

وعلــی اخلصــوم أو وكالئهــم بــذل املعاونة املمكنة إلمتــام اإلعالن .
ومــع مراعــاة املــادة )١٠( مــن هــذا القانــون يتــم اإلعــالن عــن طريــق الربيــد اإللكــرتوين 
أو بــأي وســيلة اتصــال إلكرتونيــة حديثــة قابلــة للحفــظ واالســتخراج يصــدر هبــا قــرار 

مــن وزيــر العــدل .
ويري ذلك عى منازعات األحوال الشخصية ومنازعات األرسة .

ويف حــال تعــذر اإلعــالن عــن طريــق الربيد اإللكــرتوين أو بأي وســيلة اتصــال إلكرتونية 
حديثــة جيــوز للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها أو بناء عــى طلب أحــد اخلصــوم اإلذن بإجراء 

ــق العادي. اإلعالن بالطري
ويصــدر قــرار مــن وزيــر العــدل - بالتنســيق مــع اهليئــة العامــة للمعلومــات املدنيــة أو أي 
جهــة أخــرى خمتصــة - بالــرشوط والضوابط اخلاصة بتنظيــم إجراءات اإلعالن وتســلمه 
والتوقيــع اإللكــرتوين عليــه، واملواقــع اإللكرتونية املعتمــدة وجهة اعتــامد التوقيع أو غريه 
مــن البيانــات اإللكرتونيــة وشــهادات التصديــق التــي تصدرهــا والرتخيــص الــالزم هلــا 

يف هــذه األحوال.
ــع يف هــذا  ــر املقــرر للتوقي ــام يتعلــق باإلعــالن ذات األث ــع اإللكــرتوين في ويكــون التوقي
القانــون وقانــون اإلثبــات يف املــواد املدنيــة والتجاريــة، متــى روعــي يف إنشــائه الــرشوط 
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والضوابــط الفنيــة والتقنيــة التــي توفــر الثقــة يف الوســائل املختلفــة وســالمة املعلومــات 
املوثقــة وإمكانيــة حفــظ الســند اإللكــرتوين املوقــع ضمــن رشوط ســالمته ، والضوابــط 

الفنيــة األخــرى التــي حيددهــا قــرار وزيــر العــدل املشــار إليــه. 
وجيــب عــى اجلهات والــرشكات واملؤسســات واألفراد موافــاة اهليئة العامــة للمعلومات 
املدنيــة ببيانــات اتصــال اهلاتــف املحمــول أو الربيــد اإللكرتوين أو أي وســيلة من وســائل 

االتصــال اإللكــرتوين املعتمــدة ، ويعتــد بأخــر حتديث هلــذه البيانات .

املادة ٦
ال جيــوز اجــراء أي اعــالن او تنفيــذ قبــل الســاعة الســابعة صباحا او بعد الســاعة الســابعة 
مســاء او يف ايــام العطلــة الرســمية ، اال يف حــاالت الــرضورة وبــاذن مكتــوب مــن قــايض 

االمــور الوقتيــة او مديــر ادارة التنفيــذ ويرتتــب البطــالن عــى خمالفــة احــكام هــذه املادة.

 املادة ٧
اذا تــراءى للقائــم باالعــالن وجــه يف االمتنــاع عــن االعــالن وجــب عليــه عــرض االمــر 
فــورا عــى قــايض االمــور الوقتيــة او مديــر ادارة التنفيــذ حســب االحــوال ، ليأمــر - بعــد 
ســامع طالــب االعــالن - باعــالن الورقــة او بعــدم اعالهنــا او بــام يــرى ادخالــه عليهــا مــن 
تغيــري ويكــون امــره يف ذلــك هنائيــا ، مــا مل يكــن االمــر صــادرا بعــدم االعــالن فللطالــب 
ان يتظلــم منــه اىل املحكمــة الكليــة يف غرفــة املشــورة لتفصــل هنائيــا يف التظلــم بعــد ســامع 

القائــم باالعــالن والطالــب.
 

املادة ٨
كل إعالن جيب أن يكون مشتمال عى البيانات اآلتية وإال كان باطال:

أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها اإلعالن .
ــار  ــن املخت ــه أو املوط ــه وموطن ــه أو وظيفت ــل ومهنت ــالن بالكام ــب اإلع ــم طال ب- اس
والربيــد اإللكــرتوين أو وســيلة اإلتصــال اإللكرتونيــة التــي تــم اســتخدامها يف اإلعــالن 

واســم مــن يمثلــه بالكامــل ومهنتــه أو وظيفتــه وموطنــه إن كان يعمــل لغــريه.
ج - اســم املعلــن إليــه بالكامــل ومهنتــه أو وظيفتــه وموطنــه وحمــل عملــه وبريــده 
اإللكــرتوين ، فــإن مل يكــن موطنــه أو حمــل عملــه معلومــة وقــت اإلعــالن فآخــر موطــن 
أو حمــل إقامــة أو حمــل عمــل كان لــه يف الكويــت أو يف اخلــارج. د- اســم القائــم باإلعالن 

ــه واجلهــة التابــع هلــا وتوقعيــه عــى كل مــن األصــل والصــورة. بالكامــل ووظيفت
ه - موضوع اإلعالن.

ــًا - بالكامــل وتوقيعــه عــى األصــل  ــه اإلعــالن - إذا كان ورقي و- اســم مــن ســلم إلي
ــليم . بالتس

 املادة ٩
ــالن إىل  ــورة اإلع ــلم ص ــة، تس ــة احلديث ــال اإللكرتوني ــائل اإلتص ــالن بوس ــري اإلع يف غ
ــليمها يف  ــوز تس ــه ، وجي ــل عمل ــه أو يف حم ــه ، أو يف موطن ــراد إعالن ــخص امل ــس الش نف
املوطــن املختــار يف األحــوال التــي يبينهــا القانــون . وتســلم صــورة اإلعــالن الشــخص 

املعلــن اليــه أينــام وجــد .
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واذا مل جيــد القائــم باالعــالن الشــخص املطلــوب اعالنــه يف موطنــه كان عليــه ان يســلم 
الصــورة فيــه اىل مــن يقــرر انــه وكيلــه او انــه يعمــل يف خدمتــه او انــه مــن الســاكنني معــه 
مــن االزواج او االقــارب او االصهــار ، واذا مل جيــد املطلــوب اعالنــه يف حمــل عملــه كان 
عليــه ان يســلم الصــورة فيــه ملــن يقــرر انــه مــن القائمــني عــى ادارة هــذا املحــل او انــه 
مــن العاملــني فيــه ، ويف مجيــع االحــوال ال تســلم صــورة االعــالن اال اىل شــخص يــدل 
ظاهــره عــى انــه اتــم اخلامســة عــرشة مــن عمــره وليــس لــه او ملــن يمثلــه مصلحــة ظاهــرة 

تتعــارض مــع مصلحــة املعلــن اليــه. 
وإذا مل جيــد القائــم باإلعــالن مــن يصــح تســليم الصــورة إليــه طبقــًا للفقــرات الســابقة ، 
أو امتنــع مــن وجــده مــن املذكوريــن فيهــا عــن التوقيــع عــى األصــل باالســتالم أو عــن 
تســلم الصــورة ، وجــب عليــه أن يســلمها يف اليــوم ذاتــه ملســئول خمفــر الرشطــة أو مــن 
يقــوم مقامــه الــذي يقــع يف دائرتــه موطــن املعلــن إليــه أو حمــل عملــه حســب األحــوال . 
وعليــه أيضــًا - خــالل أربــع وعرشيــن ســاعة مــن تســليم الصــورة ملخفــر الرشطــة - أن 
يوجــه إىل املعلــن إليــه يف موطنــه أو حمــل عملــه أو حملــه املختــار كتابــًا مســجاًل بالربيــد أو 
أي مراســلة بريديــة أخــرى يمكــن إثبــات تســليمها مرفقــًا بــأي منهــام الصــورة ، خيطــره 

فيهــا أن الصــورة ســلمت ملخفــر الرشطــة . 
ــا  ــي اختذه ــوات الت ــع اخلط ــه ، مجي ــالن وصورت ــل االع ــه يف اص ــني يف حين ــه ان يب وعلي

ــالن. ــراء االع الج
ويرتتب البطالن عى خمالفة أحكام هذة املادة .

 املادة ١٠
فيــام عــدا مــا نــص عليــه يف قوانــني خاصــة يرســل اإلعــالن عــى الوجــه اآليت وإال كان 

اإلعــالن باطــال :
أ- مــا يتعلــق بالدولــة يرســل اإلعالن للــوزراء ومديــري اإلدارات املختصــة و املحافظني 
أو ملــن يقــوم مقامهــم ، عــدا صحف الدعاوي وصحــف الطعون وكافــة أوراق اخلصومة 

يف الدعــوى أو الطعــن واألحكام فريســل اإلعــالن إىل إدارة الفتوى والترشيع . 
ب - مــا يتعلــق باألشــخاص االعتباريــة العامــة يرســل اإلعــالن للنائــب عنهــا قانونــا أو 
ملــن يقــوم مقامــة ، أمــا صحــف الدعــاوي ، وصحــف الطعــون وكافــة أوراق اخلصومــة 
يف الدعــوى أو يف الطعــن واألحــكام فريســل اإلعــالن إىل إدارة الفتــوى والترشيــع ، عــدا 
مــا تعلــق منهــا بالبلديــة فريســل اإلعــالن إلدارهتــا القانونية ، مــا مل ينص القانــون اخلاص 
بــأي مــن تلــك األشــخاص عــى غــري ذلــك ويف حالــة ارســال اإلعــالن يف البنديــن أ، ب 
إىل إدارة الفتــوى والترشيــع جيــوز تســليمها إىل مــن يندبــه رئيــس إدارة الفتــوى والترشيــع 

لــدى املحاكــم هلــذا الغــرض.
ج- ما يتعلق باملسجونني يرسل اإلعالن ملدير السجن أو من يقوم مقامه. 

د - مــا يتعلــق ببحــارة الســفن التجاريــة، أو العاملــني فيهــا ، تســلم صــورة اإلعــالن - إذا 
كانــت الســفينة راســية يف إحــدى املوانــئ الكويتيــة - للربــان أو لوكيل الســفينة. 

ه - مــا يتعلــق بالــرشكات واجلمعيــات وســائر األشــخاص االعتبارية اخلاصــة ، إذا تعذر 
اإلعــالن عــن طريــق الربيــد اإللكــرتوين أو بــأي وســيلة اتصــال إلكرتونيــة حديثــة جيــوز 
بــإذن مــن املحكمــة تســليم صــورة اإلعــالن إىل النائــب عنهــا قانونــا أو أحــد القائمــني 
عــى إدارهتــا أو أحــد الــرشكاء املتضامنــني، أو ملــن يقــوم مقــام كل واحــد مــن هــؤالء وإذا 
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مل يكــن املطلــوب إعالنــه موجــودًا ، تســلم الصــورة ملــن يقــرر أنــه مــن العاملــني بمركــز 
اإلدارة وإذا مل يكــن هلــا مركــز إدارة ســلمت الصــورة لواحــد مــن املذكوريــن لشــخصه أو 
يف حمــل عملــه أو يف موطنــه األصــيل أو املختــار ويــري يف شــأن اإلعــالن يف هــذه احلالــة 

حكــم املــادة )٩( مــن هــذا القانــون.
و - مــا يتعلــق برجــال اجليــش أو برجــال الرشطــة أو احلــرس الوطنــي من ضبــاط وصف 
ضبــاط وأفــراد يرســل اإلعــالن إىل وزارة الدفــاع أو وزارة الداخليــة أو احلــرس الوطنــي 

حســب األحــوال ، ويكــون ذلــك متــى طلــب اإلعــالن يف حمــل عملهم.

  املادة ١١
يصــح إعــالن املقيــم خــارج دولــة الكويــت عــن طريــق الربيــد اإللكــرتوين اخلــاص بــه 
أو أيــة وســيلة اتصــال إلكرتونيــة حديثــة معلومــة لــدى طالــب اإلعــالن ، وإال فيعلــن 
يف موطنــه املعلــوم باخلــارج ، وتســلم أوراق اإلعــالن للنيابــة العامــة لتتــوىل إرســاهلا إىل 

ــة لتوصيلهــا بالطــرق الدبلوماســية . وزارة اخلارجي
وينتــج االعــالن آثــاره بوصــول الصــورة اىل املعلــن اليــه ، ومــع ذلــك يعتــرب امليعــاد مرعيا 

مــن وقــت تســليم االوراق للنيابــة العامة. 
ــة  ــه او حمــل عملــه معلومــا ، تســلم صــورة الورقــة للنياب واذا مل يكــن موطــن املعلــن الي

العامــة ويرتتــب البطــالن عــى خمالفــة احــكام هــذه املــادة.

 املادة ١٢
يعتــرب اإلعــالن اإللكــرتوين منتجــًا آلثــاره مــن وقــت ثبــوت اســتالم املعلــن إليــه اإلعالن 
مــن اجلهــة املختصــة املكلفــة بتنفيــذه والــذي يمكــن اســتخراجه منهــا الحقــا . وتعتــرب 
البيانــات الصــادرة مــن األنظمــة اإللكرتونيــة بمثابــة األصــل يف األحــوال التــي يتطلــب 
فيهــا القانــون مبــارشة اإلجــراء عــى أصــل املســتند وال يرتتــب البطــالن عــى خلوهــا مــن 
توقيــع املســتلم . ويعتــرب اإلعــالن الورقــي منتجــًا آلثــاره مــن وقــت تســليم الصــورة إىل 
املعلــن إليــه ، أو مــن وقــت امتناعــه عــن تســلمها أو عــن التوقيــع عــى األصــل باســتالمها 
مــا دامــت اإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف الفقــرة الرابعــة مــن املــادة التاســعة قــد اتبعت 

.

 املادة ١٣
املوطــن هــو املــكان الــذي يقيــم فيــه الشــخص عــادة ، وحمــل العمــل هــو املــكان الــذي 
يبــارش فيــه الشــخص جتــارة او حرفــة او يقــوم عــى ادارة اموالــه فيــه ، وبالنســبة للموظف 

والعامــل هــو املــكان الــذي يــؤدي فيــه عملــه عــادة. 
وجيــوز ان يكــون للشــخص يف وقــت واحــد اكثــر مــن موطــن او اكثــر مــن حمــل عمــل ، 

ويف احــوال التعــدد يتســاوى اجلميــع.
 املادة ١٤

موطن القارص واملحجور عليه واملفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا.
وموطــن الشــخص االعتبــاري هــو املــكان الــذي يوجــد فيــه مركــز ادارتــه , مع ذلــك جيوز 
اعتبــار املــكان الــذي يوجــد فيــه احــد فروعــه موطنــا بالنســبة ملــا يدخــل يف نشــاط هــذا 
ــه نشــاط يف  الفــرع والشــخص االعتبــاري الــذي يكــون مركــزه الرئيــيس يف اخلــارج ول
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الكويــت يعتــرب املــكان الــذي توجــد فيــه ادارتــه املحليه موطنــا بالنســبة اىل ذلك النشــاط.

 املادة ١٥
جيــوز اختــاذ موطــن خمتــار لتنفيــذ عمــل قانــوين معــني ، ويكــون هــو املوطــن بالنســبة لــكل 

مــا يتعلــق هبــذا العمــل اال اذا اشــرتط رصاحــة قــره عــى اعــامل دون اخــرى. 
وال جيوز اثبات وجود املوطن املختار اال بالكتابة.

 
املادة ١٦

اذا اوجــب القانــون عــى اخلصــم تعيــني موطنــه االصــيل او حمــل عملــه او موطــن خمتــار 
فلــم يفعــل او كان بيانــه ناقصــا او غــري صحيــح بحيــث مل يتيــر اعالنــه جــاز اعالنــه يف 
ادارة الكتــاب بجميــع االوراق التــي كان يصــح اعالنــه هبــا يف موطنــه االصــيل او حمــل 

عملــه او يف املوطــن املختــار. 
واذا الغــى اخلصــم او غــري - بعــد بــدء اخلصومــة - موطنــه االصــيل او املختــار او حمــل 
عملــه ومل يعلــن خصمــه بذلــك ، صــح اعالنــه يف املوطــن او حمــل العمل القديم ، وتســلم 

الصــورة عنــد االقتضــاء اىل جهــة االدارة طبقــا للــامدة ٩ .

 املادة ١٧
اذا كان امليعــاد مقــدرا بااليــام او بالشــهور او بالســنني فــال حيســب منــه يــوم االعــالن او 
اليــوم الــذي حــدث فيــه االمــر املعتــرب يف نظــر القانــون جمريــا للميعــاد ، وينقــي امليعــاد 

بانقضــاء اليــوم االخــري منــه اذا كان جيــب ان حيصــل فيــه االجــراء .
أمــا اذا كان امليعــاد ممــا جيــب انقضــاؤه قبــل االجــراء فــال جيــوز حصــول االجــراء اال بعــد 

انقضــاء اليــوم االخــري مــن امليعــاد. 
واذا كان امليعــاد مقــدرا بالســاعات كان حســاب الســاعة التــي يبــدأ فيهــا والســاعة التــي 

ينقــي هبــا عــى الوجــه املتقــدم. 
وحتســب املواعيــد املعينــة بالشــهر او الســنة بالتقويــم امليــالدي مــا مل ينــص القانــون عــى 

غــري ذلــك واذا صــادف اخــر امليعــاد عطلــة رســمية امتــد اىل اول يــوم عمــل بعدهــا.

 املادة ١٧ مكرر
يف األحــوال التــي يقــرر فيهــا جملــس الــوزراء تعطيــل أو وقــف العمــل يف املرافــق العامــة 
للدولــة محايــة لألمــن أو الســلم العــام أو الصحــة العامــة والتــي تقتضيهــا املصلحــة العليا 
للبــالد، ال حتســب مــدة التعطيــل أو التوقــف ضمــن املواعيــد اإلجرائية املنصــوص عليها 
ــن  ــاالت الطع ــون ح ــة وقان ــامت اجلزائي ــراءات واملحاك ــون اإلج ــون وقان ــذا القان يف ه
بالتمييــز وإجراءاتــه، عــى أن يســتأنف احتســاهبا اعتبــارًا مــن اليــوم الــذى يعينــه جملــس 

الــوزراء للعــودة إىل العمــل .

 املادة ١٨
اذا كان امليعــاد معينــا يف القانــون للحضــور او ملبــارشة اجــراء فيــه زيــد ميعــاد مســافة قدره 

ســتون يومــا ملــن يكــون موطنــه خــارج دولــة الكويت. 
وجيــوز بأمــر مــن قــايض االمــور الوقتيــة نقــص هــذا امليعــاد وفقــا للظــروف ويعلــن هــذا 
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االمــر مــع الورقــة. 
وال يعمل هبذا امليعاد يف حق من يعلن لشخصه يف الكويت اثناء وجوده هبا.

 املادة ١٩
يكــون االجــراء باطــال اذا نــص القانــون عــى بطالنــه ، او اذا شــابه عيــب جوهــري ترتب 

عليــه رضر للخصم. 
وال حيكم بالبطالن رغم النص عليه اذا مل يرتتب عى االجراء رضر خلصم.

 املادة ٢٠
ــك  ــوز التمس ــه ، وال جي ــالن ملصلحت ــن رشع البط ــالن اال م ــك بالبط ــوز ان يتمس ال جي
بالبطــالن مــن اخلصــم الــذي تســبب فيــه ، وذلــك كلــه فيــام عــدا احلــاالت التــي يتعلــق 

فيهــا البطــالن بالنظــام العــام. 
ويــزول البطــالن اذا نــزل عنــه - رصاحــة او ضمنــا - مــن رشع ملصلحتــه ، وذلــك فيــام 

عــدا احلــاالت التــي يتعلــق فيهــا بالنظــام العــام.
 

املادة ٢١
ــم ذلــك يف  ــو بعــد التمســك بالبطــالن ، عــى ان يت جيــوز تصحيــح االجــراء الباطــل ول

ــخ تصحيحــه. ــد باالجــراء اال مــن تاري ــا الختــاذ االجــراء وال يعت امليعــاد املقــرر قانون

 املادة ٢٢
قــايض االمــور الوقتيــة يف املحكمــة الكليــة هــو رئيــس املحكمــة او مــن يقــوم مقامــه او 

مــن ينــدب لذلــك مــن قاضتهــا ويف املحكمــة اجلزئيــة هــو قاضيهــا.
 

 املادة ٢٢ مكرر
ملغاة

 املادة ٢٣
ختتــص املحاكــم الكويتيــة بنظــر الدعــاوى التــي ترفــع عــى الكويتــي ، والدعــاوى التــي 
ترفــع عــى االجنبــي الــذي لــه موطــن او حمــل اقامــة يف الكويــت ، وذلــك كلــه فيــام عــدا 

الدعــاوى العقاريــة املتعلقــة بعقــار واقــع يف اخلــارج . 

املادة ٢٤
ــه  ــس ل ــذي لي ــي ال ــى االجنب ــع ع ــي ترف ــاوي الت ــر الدع ــة بنظ ــم الكويتي ــص املحاك ختت

ــة.  ــوال اآلتي ــك يف االح ــت ، وذل ــة يف الكوي ــل اقام ــن او حم موط
أ - اذا كان له يف الكويت موطن خمتار. 

ب - اذا كانــت الدعــوى متعلقــة بعقــار او منقــول موجــود يف الكويــت ، او كانــت 
متعلقــة بالتــزام نشــأ او نفــذ او كان واجبــا تنفيــذه فيهــا ، او كانــت متعلقــة بافــالس 

اشــهر فيهــا. 
ج - اذا كانــت الدعــوى معارضــة يف عقــد زواج وكان العقــد يــراد ابرامــه لــدى موثق 
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كويتي. 
د - اذا كانــت الدعــوى متعلقــة بطلب فســخ الــزواج او التطليــق او االنفصال وكانت 
مرفوعــة مــن الزوجــة هلــا موطــن يف الكويــت عــى زوجهــا الــذي كان لــه موطــن فيهــا 
متــى كان الــزوج قــد هجــر زوجتــه وجعــل موطنــه يف اخلــارج بعد قيام ســبب الفســخ 

او التطليــق أو االنفصــال ، أو كــن قــد ابعــد مــن الكويت .
هـــ - اذا كانــت الدعــوى متعلقــة بطلــب نفقــة لــالم او للزوجــة متــى كان هلــام موطــن 

يف الكويــت او للصغــري املقيــم فيهــا. 
و - اذا كانــت الدعــوى بشــأن، نســب صغــري يقيــم يف الكويــت ، او بســلب الواليــة 

عــى نفســه او احلــد منهــا او وقفهــا او اســرتدادها. 
ز - اذا كانــت الدعــوى متعلقة بمســألة من مســائل االحوال الشــخصية وكان املدعى 
كويتيــا او اجنبيــا لــه موطــن يف الكويــت ، وذلــك اذا مل يكــن للمدعــي عليــه موطــن 

معــروف يف اخلــارج ، او اذا كان القانــون الكويتــي واجــب التطبيــق يف الدعــوى. 
ــى كان  ــال مت ــة عــى امل ــة بمســألة مــن مســائل الوالي ــت الدعــوى متعلق ح - اذا كان
للقــارص او املطلــوب احلجــر عليــه موطــن او حمــل اقامــة يف الكويــت او اذا كان هبــا 

آخــر موطــن او حمــل اقامــة للغائــب. 
ط - اذا كان احــد املختصمــني معــه كويتيــا ، او اجنبيــا لــه يف الكويــت موطــن او حمــل 

اقامــة او موطــن خمتــار.

 املادة ٢٥
ختتــص املحاكــم الكويتيــة بمســائل االرث وبالدعاوى املعلقــة بالرتكة يف االحــوال اآلتية 

 :
أ - اذا كانت الرتكة قد افتتحت يف الكويت. 

ب - اذا كان املورث كويتيا. 
ج - اذا كانــت امــوال الرتكــة كلهــا او بعضهــا يف الكويــت ، وكان الورثــة كلهــم او 
ــا. ــا لقانوهن ــة طبق ــري خمتص ــة غ ــاح الرتك ــل افتت ــة حم ــت حمكم ــني ، وكان ــم كويتي بعضه

 
املادة ٢٦

ختتــص املحاكــم الكويتيــة بالفصــل يف الدعــوى ولــو مل تكــن داخلــة يف اختصاصهــا طبقــا 
للمــواد الســابقة اذا قبــل اخلصــم واليتهــا رصاحــة او ضمنــا.

 املادة ٢٧
اذا رفعــت للمحاكــم الكويتيــة دعــوى داخلــة يف اختصاصهــا ، فأهنــا تكــون خمتصــة ايضا 
بالفصــل يف املســائل االوليــة والطلبــات العارضــة عــى الدعوى االصليــة ، ويف كل طلب 

يرتبــط هبــذه الدعــوى ويقتــي حســن ســري العدالــة ان ينظــر معهــا. 
ــذ يف  ــي تنف ــة الت ــة والتحفظي ــراءات الوقتي ــر باالج ــة باالم ــم الكويتي ــص املحاك ــام ختت ك

ــة.  ــوى االصلي ــة بالدع ــري خمتص ــت غ ــو كان ــت ول الكوي
و ختتــص ايضــا باجــراءات التنفيــذ اجلــربي التي تتخــذ يف الكويت ، وباملنازعــات املتعلقة 

. هبا
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 املادة ٢٨

اذا مل حيــرض املدعــي عليــه وكانــت املحاكــم الكويتيــة غــري خمتصــة بنظــر الدعــوى طبقــا 
للمــواد الســابقة حتكــم املحكمــة بعــدم اختصاصهــا مــن تلقــاء نفســها.

 
املادة ٢٩

ختتــص املحكمــة اجلزئيــة باحلكــم ابتدائيــا يف الدعــاوى املدنيــة والتجاريــة التــي ال جتــاوز 
قيمتهــا مخســة آالف دينــار ، ويكــون حكمهــا انتهائيــا اذا كانــت قيمــة الدعــوى ال جتــاوز 

الــف دينــار.

املادة ٣٠
ــط بالطلــب  ــة باحلكــم يف الطلــب العــارض او الطلــب املرتب ال ختتــص املحكمــة اجلزئي

ــا.  ــل يف اختصاصه ــه ال يدخ ــه او نوع ــب قيمت ــيل اذا كان بحس االص
واذا عــرض عليهــا طلــب مــن هــذا القبيــل جــاز هلــا ان حتكــم يف الطلــب االصــيل وحــده 
اذا مل يرتتــب عــى ذلــك رضر بســري العدالــة واال وجــب عليهــا ان حتكــم من تلقاء نفســها 
باحالــة الدعــوى االصليــة والطلــب العــارض او املرتبــط بحالتهــام اىل املحكمــة الكليــة 

ويكــون حكــم االحالــة غــري قابــل للطعــن. 
ومــع ذلــك اذا كان موضــوع الطلــب العــارض تعويضــا عــن رفــع الدعــوى االصليــة او 
عــن طريــق الســلوك فيهــا اختصت املحكمــة اجلزئية ايــا كان مقــدار التعويــض املطلوب.

 املادة ٣١
ــة ليحكــم بصفــة  ــة قــاض عــى مســتوى املحكمــة اجلزئي ينــدب يف مقــر املحكمــة الكلي

ــة :  ــة ومــع عــدم املســاس باحلــق يف االمــور اآلتي مؤقت
أ - املسائل املستعجلة التي خيشى عليها من فوات الوقت. 

ب - منازعات التنفيذ الوقتية. 
عــى ان هــذا ال يمنــع مــن اختصــاص حمكمــة املوضــوع ايضــا هبــذه االمــور اذا رفعــت هلــا 
بطريــق التبعيــة وجيــوز عنــد الــرضورة تكليــف اخلصــوم امــام قــايض االمــور املســتعجلة 
يف منزلــه ، وينظــم بقــرار مــن وزيــر العــدل - بنــاء عــى عــرض رئيــس املحكمــة الكليــة 

- وســيلة اتصــال رافــع الدعــوى بالكاتــب والقــايض يف هــذه احلالــة.

 املادة ٣٢
ــار  ــول او عق ــى منق ــة ع ــة القضائي ــرض احلراس ــم بف ــتعجل باحلك ــاء املس ــص القض خيت
او جممــوع مــن االمــوال قــام يف شــأنه نــزاع او كان احلــق فيــه غــري ثابــت اذا جتمــع لــدى 
صاحــب املصلحــة يف املــال مــن االســباب املعقولــة مــا خيشــى معــه خطــرا عاجــال مــن 

بقــاء املــال حتــت يــد حائــزه. 
ويكــون تعيــني احلــارس باتفــاق ذوي الشــأن مجيعــا ، فــإذا مل يتفقــوا تــوىل القــايض تعيينــه 
وجيــوز ان يكــون احلــارس مــن بــني احلــراس املدرجــني يف - جــدول احلــراس القضائيــني 

- الــذي يصــدر بتنظيــم اوضاعــه ورشوط القيــد فيــه قــرار مــن وزيــر العــدل. 
وتنتهي احلراسة باتفاق ذوي الشأن مجيعًا او بحكم القضاء.
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 املادة ٣٣
اذا ســكت احلكــم القــايض باحلراســة عــن حتديــد مــا عــى احلــارس مــن التزامــات ومــا لــه 

مــن حقــوق وســلطات رست االحــكام االتية : 
أ - يتكفــل احلــارس بحفــظ املــال وباداراتــه وبــرده مــع غلتــه املقبوضــة اىل مــن يثبــت لــه 
احلــق فيــه ، وجيــب ان يبــذل يف املحافظــة عــى املــال وادارتــه عنايــة الرجــل املعتــاد ، وال 
جيــوز لــه بطريــق مبــارش او غــري مبــارش ان حيــل حملــه يف اداء مهمتــه كلهــا او بعضهــا احــد 

ذوي الشــأن دون رضــاء اآلخريــن. 
ب - ال جيــوز للحــارس يف غــري اعــامل االدارة ان يتــرف اال برضــاء ذوي الشــأن مجيعــا 

او برتخيــص مــن القضاء. 
ج - للحارس ان يتقاىض اجرا ، ما مل يكن قد نزل عنه. 

د - يلتــزم احلــارس بــأن يقــدم لــذوي الشــأن حســابا بــام تســلمه وبــام انفقــه ، معــززا بــام 
يثبــت ذلــك مــن املســتندات. 

هـــ - عــى احلــارس عنــد انتهــاء احلراســة ان يبــادر اىل رد الشــئ املعهــود اليــه حراســته اىل 
مــن خيتــاره ذوو الشــأن او يعينــه القــايض.

املادة ٣٤
ختتــص املحكمــة الكليــة باحلكــم ابتدائيــا يف الدعــاوي املدنيــة والتجاريــة التي ليســت من 
اختصــاص املحكمــة اجلزئيــة ، وذلــك مــا مل ينــص القانــون عــى خــالف ذلــك ، ويكــون 

حكمهــا انتهائيــا اذا كانــت قيمــة الدعــوى ال تتجــاوز مخســة آالف دينــار. 
كــام ختتــص باحلكــم ابتدائيــا يف مجيــع املنازعــات املتعلقــة باالحــوال الشــخصية مــن زواج 
ــة  ــة وقوام ــس ووصاي ــال والنف ــى امل ــة ع ــا ووالي ــررة رشع ــة مق ــب ونفق ــالق ونس وط
ــائل  ــن مس ــا م ــف وغريه ــة ووق ــرياث ووصي ــا وم ــود ميت ــار املفق ــة واعتب ــر وغيب وحج
االحــوال الشــخصية ، وذلــك مــا مل ينــص القانــون عــى خــالف ذلــك ، ويكــون حكمهــا 
انتهائيــا يف املــرياث والوصيــة والوقــف واملهــر اذا كانــت قيمــة الدعــوى ال جتــاوز مخســة 

ــار.  آالف دين
وختتــص كذلــك باحلكــم يف قضايــا االســتئناف الــذي يرفــع اليهــا عــن االحــكام الصادرة 

ابتدائيــا مــن املحكمــة اجلزئيــة او مــن قــايض االمور املســتعجلة.

 املادة ٣٥
ختتــص املحكمــة الكليــة باحلكــم يف الطلــب العارض او الطلــب املرتبــط بالطلب االصيل 

مهــام تكــن قيمتــه او نوعه.

 املادة ٣٦
ختتــص حمكمــة االســتئناف العليــا باحلكــم يف قضايــا االســتئناف الــذي يرفــع اليهــا عــن 

االحــكام الصــادرة ابتدائيــا مــن املحكمــة الكليــة.

 املادة ٣٧
ــى  ــر ع ــون التقدي ــوال يك ــع االح ــا ويف مجي ــوم رفعه ــا ي ــوى باعتباره ــة الدع ــدر قيم تق

ــوم. ــات اخلص ــر طلب ــاس آخ اس
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 املادة ٣٨
يدخــل يف تقديــر قيمــة الدعــوى مــا يكــون مســتحقا يــوم رفعهــا مــن التضمينــات والريــع 
ــع  ــد يف مجي ــك يعت ــك مــن امللحقــات املقــدرة القيمــة ، ومــع ذل ــات وغــري ذل واملروف

االحــوال بقيمــة البنــاء او الغــراس اذا طلبــت ازالتــه. 
وال يدخل يف التقدير ما يستجد بعد رفع الدعوى من مبالغ يف العقود املستمرة.

 املادة ٣٩
الدعــاوى املتعلقــة بملكيــة العقــارات تقــدر قيمتهــا بقيمــة العقــار ودعاوى حــق االنتفاع 
او الرقبــة تقــدر باعتبــار نصــف قيمــة العقــار ، امــا دعــاوى حــق االرتفــاق فتقــدر بربــع 
قيمــة العقــار املقــرر عليــه احلــق. وتقــدر دعــاوى احليــازة بقيمــة احلــق الــذي تــرد عليــه 

احليــازة. 
وتقدر الدعاوى املتعلقة باملنقول بقيمته.

 املادة ٤٠
اذا كانــت الدعــوى بطلــب صحــة عقــد او ابطالــه او فســخه تقــدر قيمتهــا بقيمــة املتعاقــد 

عليــه ، وبالنســبة لعقــود البــدل تقــدر الدعــوى بقيمــة اكــرب البدلــني. 
واذا كانــت الدعــوى بطلــب صحة عقد مســتمر او بابطالــه او فســخه كان التقدير باعتبار 
جممــوع املقابــل النقــدي عــن مــدة العقــد كلهــا ، فــان كان العقــد املذكــور قــد نفــذ يف جــزء 
منــه قــدرت دعــوى فســخه باعتبــار املــدة الباقية. وبالنســبة للدعــوى بامتــداد العقد يكون 

تقديرهــا باعتبــار املقابــل النقــدي للمــدة التــي قــام النــزاع عى امتــداد العقــد اليها.

 املادة ٤١
اذا كانــت الدعــوى بــني دائــن ومدينــه بشــأن حجــز او حــق عينــي تبعــي تقــدر قيمتهــا 
بقيمــة الديــن او بقيمــة املــال حمــل احلجــز او احلــق العينــي اهيــام اقــل ، امــا الدعــوى املقامة 

مــن الغــري باســتحقاق هــذا املــال فتقــدر باعتبــار قيمتــه.

املادة ٤٢
دعــاوى صحــة التوقيــع ودعــاوى التزويــر االصليــة تقــدر قيمتهــا بقيمــة احلــق املثبــت يف 

الورقــة املطلــوب احلكــم بصحــة التوقيــع عليهــا او بتزويرهــا.

 املادة ٤٣
ــار  ــر باعتب ــد كان التقدي ــوين واح ــبب قان ــن س ــئة ع ــات ناش ــوى طلب ــت الدع اذا تضمن
قيمتهــا مجلــة ، فــان كانــت ناشــئة عــن اســباب قانونيــة خمتلفــة كان التقديــر باعتبــار قيمــة 

كل منهــا عــى حــده. 
واذا كانــت الدعــوى مرفوعــة مــن واحــد او اكثــر عــى واحــد او اكثــر بمقتــىض ســبب 
قانــوين واحــد كان التقديــر باعتبــار قيمــة املدعــى بــه دون التفــات اىل نصيــب كل منهــم 

فيــه. 
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املادة ٤٤
اذا كانــت الدعــوى بطلــب غــري قابــل للتقديــر بحســب القواعــد املتقدمة اعتــربت قيمتها 

زائــدة عــى مخســة آالف دينار.

 املادة ٤٥
ترفــع الدعــوى اىل املحكمــة بنــاء عــى طلــب املدعــي بصحيفــة تــودع ادارة كتاهبــا مــا مل 

يقــض القانــون بغــري ذلــك ، وجيــب ان تشــتمل الصحيفــة عــى البيانــات اآلتيــة : 
ــه ، واســم مــن  ــه وحمــل عمل ــه وموطن ــه او وظيفت أ - اســم املدعــي بالكامــل ومهنت

ــه.  ــه وحمــل عمل ــه وموطن ــه او وظيفت ــه بالكامــل ومهنت يمثل
ب - اســم املدعــى عليــه بالكامــل ومهنتــه او وظيفتــه وموطنــه وحمــل عملــه ، واســم 
مــن يمثلــه بالكامــل ومهنتــه او وظيفتــه وموطنــه وحمــل عملــه ، فــان مل يكــن للمدعى 
عليــه او ملــن يمثلــه موطــن او حمــل عمــل معلــوم فأخــر موطــن او حمــل اقامــة او حمــل 

عمــل كان لــه. 
ج - تعيني موطن خمتار للمدعي يف الكويت ان مل يكن له موطن فيها. 

د - موضوع الدعوى والطلبات واسانيدها. 
هـ - تاريخ تقديم صحيفة الدعوى الدارة الكتاب. 

و - املحكمة املرفوعة امامها الدعوى. 
ــإدارة  ــا ب ــداع صحيفته ــخ اي ــن تاري ــا م ــار رفعه ــة آلث ــة ومنتج ــوى مرفوع ــرب الدع وتعت

ــة. ــري خمتص ــة غ ــت املحكم ــو كان ــاب ، ول الكت
 

املادة ٤٥ مكرر
جيــوز رفــع صحيفــة الدعــوى أو الطعــن يف األحــكام عــن طريــق الربيــد أو النظــام 
اإللكــرتوين بــإدارة كتــاب املحكمــة بإســتخدام التوقيــع اإللكــرتوين املعتمــد مــع مراعــاة 
ــات  ــرب البيان ــون، وتعت ــذا القان ــن ه ــني )٨( و )٤٥( م ــواردة يف املادت ــات ال ــة البيان كاف
الصــادرة مــن األنظمــة اإللكرتونيــة بمثابــة األصــل التــي يتطلــب فيهــا القانــون مبــارشة 
اإلجــراء عــى أصــل املســتند . وجيــوز للمحاكــم أن تســتخدم تقنيــة االتصــال والتعامــل 
ــي  اإللكــرتوين عــن بعــد يف إجــراءات التقــايض عــرب اســتخدام وســائل التواصــل املرئ

واملســموع بــني أطــراف الدعــوی .

 املادة ٤٦
ــاب صــورا منهــا بقــدر  ــم صحيفــة دعــواه ان يقــدم الدارة الكت ــد تقدي عــى املدعــي عن
ــة الدعــوى  ــه ان يقــدم مــع صحيف ــاب وعلي عــدد املدعــى عليهــم وصــورة الدارة الكت
او يف اجللســة االوىل املحــددة لنظــر الدعــوى مجيــع املســتندات املؤيــدة لدعــواه ومذكــرة 

شــارحة. 
وعى املدعى عليه ان يودع مستنداته ومذكرة بدفاعه يف اجللسة الثانية عى االكثر.

 املادة ٤٧
تقيــد ادارة الكتــاب الدعــوى يف يــوم تقديــم الصحيفــة يف الســجل اخلــاص بذلــك وتعــني 
تاريــخ اجللســة املحــددة لنظرهــا ويســلم اصــل الصحيفــة وصورهــا اىل منــدوب االعالن 
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ــذ  العالهنــا ورد االصــل اليهــا ، وجيــوز يف غــري دعــاوى االســرتداد واشــكاالت التنفي
الوقتيــة ان يســلم للمدعــي متــى طلــب ذلــك اصــل الصحيفــة وصورهــا ليتــوىل تقديمهــا 
اىل منــدوب االعــالن العالهنــا ورد االصــل اىل املدعي ليقــوم باعادهتــا اىل ادارة الكتاب. 
ــه  ــى علي ــا للمدع ــورة منه ــة ص ــليم املحكم ــة تس ــالن بالصحيف ــم االع ــرب يف حك ويعت
احلــارض باجللســة املحــددة لنظــر الدعــوى ســواء بنفســه او بوكيــل عنــه ، او عرضهــا عــى 

أي منهــام وامتناعــه عــن االســتالم.
 

املادة ٤٨
ميعــاد احلضــور امــام املحاكــم اجلزئيــة والكليــة واالســتئناف مخســة ايــام ، وجيــوز يف حالة 

الــرضورة نقــص هــذا امليعــاد اىل يومني. 
ميعــاد احلضــور يف الدعــاوى املســتعجلة ، ســواء امــام قــايض االمــور املســتعجلة او امــام 
حمكمــة املوضــوع ، اربــع وعــرشون ســاعة ، وجيــوز يف حالــة الــرضورة نقــص هــذا امليعاد 
مــن ســاعة اىل ســاعة بــرشط ان حيصــل االعــالن للخصــم نفســه اال اذا كانــت الدعــوى 

مــن الدعــاوى البحريــة. 
ويكــون نقــص املواعيــد يف االحــوال املتقدمــة بــاذن مــن قــايض االمــور الوقتيــة وتعلــن 

صورتــه للخصــم مــع صحيفــة الدعــوى. 
ــق  ــالل بح ــري اخ ــك بغ ــور وذل ــد احلض ــاة مواعي ــدم مراع ــى ع ــالن ع ــب البط وال يرتت

ــاد. ــتكامل امليع ــل الس ــه يف التأجي ــن الي املعل

  املادة ٤٩
جيــوز بنــاء عــى طلــب املدعــي عليه اعتبــار الدعــوى كأن مل تكــن اذا مل يتم تكليــف املدعى 
عليــه باحلضــور خــالل تســعني يومــا من تاريــخ تقديــم الصحيفــة اىل ادارة الكتــاب وكان 

ذلــك راجعــا اىل فعــل املدعي.

 املادة ٥٠
اذا رفعــت الدعــوى خــالل ســتة اشــهر مــن وفــاة املورث جــاز للمدعــي ايــداع صحيفتها 
ادارة الكتــاب واعالهنــا اىل ورثتــه مجلــة بصفاهتــم دون ذكــر اســامئهم ، وذلــك يف آخــر 

موطــن كان ملورثهــم. 
وجيــب عــى املدعــي اعــادة اعــالن صحيفــة الدعــوى جلميــع الورثــة باســامئهم وصفاهتــم 
الشــخاصهم او يف موطــن كل منهــم او حمــل عملــه قبــل اجللســة املحــددة لنظــر الدعــوى 
او يف امليعــاد الــذي حتــدده املحكمــة العــالن الورثــة الذيــن مل يعلنــوا باجللســة االوىل ومل 

حيرضوها. 
اذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفى باعادة االعالن اىل الورثة الظاهرين. 

ويف مجيــع االحــوال جيــوز ان ينتصــب احــد الورثــة ممثــال للرتكــة يف الدعــاوى التــي تقــام 
منهــا او تقــام عليهــا مــن الغــري.

 املادة ٥١
ــا  ــا عليه ــيهام وعرض ــاء نفس ــن تلق ــة م ــام املحكم ــه ام ــى علي ــي واملدع ــرض املدع اذا ح
نزاعهــام فللمحكمــة ان تســمع الدعــوى يف احلــال وتفصــل فيهــا ان امكــن واال حــددت 
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هلــا جلســة اخــرى وعــى كاتــب املحكمــة ان يســتويف اجــراءات قيــد القضيــة باجلــدول 
بعــد حتصيــل الرســم.

 املادة ٥٢
يف االحــوال التــي ينــص فيهــا القانــون عــى رفــع الدعــوى بطريــق التكليــف باحلضــور 
يقــدم املدعــى صحيفــة الدعــوى اىل منــدوب االعــالن مشــتملة ، فضــال عــن البيانــات 
التــي تنــص عليهــا املــادة ٤٥ عــى اليــوم والســاعة الواجــب حضــور املدعــى عليــه فيهــا. 
وعــى املدعــى بعــد تســلمه اصــل الصحيفــة املعلنــة تقديمــه الدارة الكتاب لقيــد الدعوى 

يف اليــوم الســابق لتاريــخ اجللســة املحــددة لنظرها عــى االكثر. 
وللمدعــى عليــه ان يطلــب قيــد الدعــوى يــوم اجللســة بتقديــم الصــورة املعلنــة لــه اذا مل 
يقيدهــا املدعــى ولرئيــس اجللســة ان يــأذن بقيــد الدعــوى يــوم اجللســة اذا وجــد لذلــك 

مقتــىض.

املادة ٥٣
حتــدد قــرار مــن وزيــر العــدل االجــراءات اخلاصــة باثبــات علــم املدعــى بتاريــخ اجللســة 
وامليعــاد التنظيمــي الــذي تلتزمــه ادارة الكتــاب يف حتديــد اجللســة ، وذلــك الــذي يلتزمــه 
منــدوب االعــالن يف اعــالن الصحيفــة ، واالجــراءات اخلاصة بتســليم صحيفــة الدعوى 
مــن ادارة الكتــاب اىل املدعــى ، او اىل مندوب االعالن واعادهتا من اهيام اىل ادارة الكتاب 
واجــراءات تســليم املســتندات واملذكــرات اىل ادارة الكتــاب ، واســرتداد املســتندات مــن 
ملــف الدعــوى وحيــدد القــرار اجلــزاءات التأديبيــة والعقوبــات التــي توقــع عنــد امهــال 
اجلهــات املذكــورة يف مراعــاة مــا ينــص عليــه مــن مواعيــد واجــراءات بــرشط اال تتجــاوز 

العقوبــة غرامــة قدرهــا مائــة دينــار.

 املادة ٥٤
حيــرض اخلصــوم بانفســهم يف اليــوم املعــني لنظــر الدعــوى او حيــرض عنهــم مــن يوكلونــه 
مــن املحامــني. وللمحكمــة ان تقبــل وكيــال عنهــم مــن خيتارونــه ممــن تربطــه هبــم رابطــة 

الزوجيــة او القرابــة او املصاهــرة اىل الدرجــة الرابعــة. 
وجيــب عــى الوكيــل ان يثبــت وكالتــه عــن موكلــه ، ويكفــي يف اثبــات التوكيــل ان يقــدم 

ورقــة بذلــك ، فــان كانــت غــري رســمية وجــب ان يكــون مصدقــا عــى توقيــع املــوكل. 
وجيــوز ان يعطــي التوكيــل يف اجللســة بتقريــر يــدون يف حمرضهــا وحينئــذ يقــوم التقريــر 

مقــام التصديــق عــى التوقيــع. 
واذا تعــدد الــوكالء جــاز الحدهــم االنفــراد بالعمــل يف القضيــة مــا مل يكــن ممنوعــا مــن 

ذلــك بنــص التوكيــل.

  املادة ٥٥
ــالن  ــربا يف اع ــه معت ــن وكلي ــون موط ــوم يك ــد اخلص ــن اح ــل م ــدور التوكي ــرد ص بمج
ــا مل  ــا م ــي تنظــر فيه ــة درجــات التقــايض الت ــة لســري يف الدعــوى يف كاف االوراق الالزم
ــري  ــه دون س ــل او عزل ــزال الوكي ــول اعت ــة ، وال حي ــة معين ــدا بدرج ــل مقي ــن التوكي يك
االجــراءات يف مواجهتــه اال اذا اعلــن اخلصــم املذكــور اخلصــم اآلخــر بتعيــني بدلــه او 
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ــارشة الدعــوى بنفســه.  ــه عــى مب بعزم
وال جيوز للوكيل ان يعتزل الوكالة يف وقت غري الئق.

  املادة ٥٦
التوكيــل باخلصومــة خيــول الوكيــل ســلطة القيــام باالعــامل واالجــراءات الالزمــة لرفــع 
الدعــوى ومتابعتهــا او الدفــاع فيهــا ، واختــاذ االجــراءات التحفظيــة اىل ان يصــدر احلكــم 
يف موضوعهــا يف درجــة التقــايض التــي وكل فيهــا ، واعــالن هــذا احلكــم وقبض الرســوم 

واملروفــات ، وذلــك بغــري اخــالل بــام اوجــب فيــه القانــون تفويضــا خاصــا.
 

املادة ٥٧
كل مــا يقــرره الوكيــل يف اجللســة بحضــور موكلــه يكــون بمثابــة مــا يقــرره املــوكل نفســه 
اال اذا نفــاه اثنــاء نظــر القضيــة يف ذات اجللســة ، واذا مل حيــرض املــوكل فــال يصــح بغــري 
تفويــض خــاص االقــرار باحلــق املدعــى بــه ، او التنــازل عنــه ، او الصلــح او التحكيــم 
فيــه او قبــول اليمــني او توجيههــا او ردهــا ، او تــرك اخلصومــة ، او التنــازل عــن احلكــم 
كليــا او جزئيــا او عــن طريــق مــن طــرق الطعــن فيــه ، او رفــع احلجــز او تــرك التأمينــات 
مــع بقــاء الديــن ، او االدعــاء بالتزويــر او رد القــايض ، او اخلبــري او العــرض احلقيقــي او 

قبولــه او أي تــرف آخــر يوجــب القانــون فيــه تفويضــا خاصــا.

 املادة ٥٨
ــن  ــد م ــة وال الح ــاء النياب ــد اعض ــام وال الح ــب الع ــاة وال للنائ ــد القض ــوز الح ال جي
العاملــني باملحاكــم ان يكــون وكيــال عــن اخلصــوم يف احلضــور او املرافعــة ســواء أكان 
باملشــافهة ام بالكتابــة او باالفتــاء ولــو كانــت الدعــوى مقامــة امــام حمكمــة غــري املحكمــة 

التابــع هــو هلــا واال كان العمــل باطــال. 
ولكــن جيــوز هلــم ذلــك عمــن يمثلوهنــم قانونــا وعــن زوجاهتــم واصوهلــم وفروعهــم اىل 

الدرجــة الثانيــة.

 املادة ٥٩
اذا مل حيــرض املدعــي وال املدعــي عليــه يف اول جلســة او يف ايــة جلســة اخــرى ، حكمــت 
املحكمــة يف الدعــوى اذا كانــت صاحلــة للحكــم فيهــا واال قــررت شــطبها ، وذلــك بعــد 
التحقــق مــن صحــة االعــالن ، وتقرر املحكمة شــطب الدعوى اذا حــرض الطرفان واتفقا 
عــى الشــطب. ويف حالــة ختلــف املدعــي او املســتأنف للمــرة الثانيــة جيــوز للمحكمة بدال 

مــن شــطبها اعتبــار الدعــوى كأن مل تكن. 
واذا حرض اخلصم الغائب قبل انتهاء اجللسة وجب اعتبار الشطب كأن مل يكن. 

وتعتــرب الدعــوى كأن مل تكــن اذا مل حيــرض الطرفــان بعــد الســري فيهــا او اذا مل يعلــن احــد 
اخلصــوم اخلصــم اآلخــر بالســري يف الدعــوى خــالل تســعني يومــا مــن شــطبها وتدخــل 

يف حســاب هــذا امليعــاد مــدة الشــطب اذا تكــرر ولــو مل يكــن متصــال. 
وال يعترب امليعاد مرعيا اال بوصول االعالن اىل اخلصم قبل انقضائه.

 املادة ٦٠
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يف الدعــاوى التــي يصــدر احلكــم فيهــا هنائيــا اذا ختلــف املدعــى عليــه وحده عــن احلضور 
يف اجللســة االوىل او عــن تقديــم مذكــرة بدفاعــه ومل يكــن قــد اعلــن لشــخصه وجــب عى 
املحكمــة تأجيــل نظــر الدعــوى اىل جلســة تاليــة يعلنــه هبــا املدعــي ، ويعتــرب املدعــي عليــه 
قــد اعلــن لشــخصه ولــو امتنــع عــن اســتالم صــورة االعــالن او التوقيــع باســتالمها مــا 

دامــت االجــراءات املنصــوص عليهــا يف الفقــرة الرابعــة مــن املــادة التاســعة قــد اتبعــت. 
واذا تعــدد املدعــى عليهــم يف الدعــاوى ســالفة الذكــر - وكان البعض قد اعلن لشــخصه 
والبعــض اآلخــر مل يعلــن لشــخصه وختلفــوا مجيعــا عــن احلضــور يف اجللســة االوىل او عن 
تقديــم مذكــرة بالدفــاع او ختلــف عــن ذلــك مــن مل يعلــن لشــخصه وجــب عــى املحكمــة 
ــن  ــخصه م ــن لش ــن مل يعل ــا م ــي هب ــن املدع ــة يعل ــة تالي ــوى اىل جلس ــر الدع ــل نظ تأجي

الغائبني. 
واذا كان املدعــى عليــه يف احلــاالت املنصــوص عليهــا يف الفقرتــني الســابقتني قــد اعلن يف 
مواجهــة النيابــة العامــة طبقــا لنــص املــادة ١١/٢ مــن هــذا القانــون او كان املدعــي عليــه 

جهــة حكوميــة او مــن االشــخاص االعتباريــة العامــة فــال يعــاد االعــالن مــرة اخــرى.

 املادة ٦١
ال جيــوز للمدعــى ان يبــدي يف اجللســة التــي ختلــف فيهــا خصمــه طلبــات جديــدة او ان 
يعــدل يف الطلبــات االوىل ، مــا مل يكــن التعديــل متمحضــا ملصلحــة املدعــى عليــه وغــري 
مؤثــر يف أي حــق مــن حقوقــه ، كــام ال جيــوز للمدعــى عليــه ان يطلــب يف غيبــة املدعــى 

احلكــم عليــه بطلــب مــا.

 املادة ٦٢
اذا تبينــت املحكمــة عنــد غيــاب املدعــى عليــه بطــالن اعالنــه بالصحيفــة وجــب عليهــا 

تأجيــل الدعــوى اىل جلســة تاليــة يعلنــه هبــا املدعــى. 
واذا تبينــت عنــد غيــاب املدعــى عــدم علمه باجللســة قانونا وجــب عليها تأجيــل الدعوى 

اىل جلســة تاليــة يعلنه هبــا ادارة الكتاب.

املادة ٦٣
اذا حــرض اخلصــم الغائــب قبــل انتهــاء اجللســة ، اعتــرب كل حكــم صــدر عليــه فيهــا كأن 

مل يكــن.

 املادة ٦٤
تكــون املرافعــة علنيــة اال اذا رأت املحكمــة مــن تلقــاء نفســها او بنــاء عــى طلــب احــد 
اخلصــوم اجراءهــا رسا حمافظــة عــى النظــام العــام او مراعــاة لــالداب او حلرمــة االرسة.

 املادة ٦٥
ضبــط اجللســة وادارهتــا منوطــان برئيســها ، وهــو الذي يتــوىل توجيه االســئلة اىل اخلصوم 
ــن  ــه م ــرون توجيه ــا ي ــه م ــه توجي ــوا من ــه ان يطلب ــني مع ــاء اجلالس ــهود ، ولالعض والش

اســئلة. 
لرئيــس اجللســة ان خيــرج مــن القاعــة مــن خيــل بالنظــام ، فــان مل يمتثــل كان للمحكمــة 
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ان حتكــم عــى الفــور بحبســه اربعــا وعرشيــن ســاعة او بتغريمــه عرشيــن دينــارا ويكــون 
حكمهــا بذلــك هنائيــا. 

ــاء  ــع اثن ــا ان توق ــة كان هل ــة يف املحكم ــؤدون وظيف ــن ي ــع مم ــد وق ــالل ق ــإذا كان اإلخ ف
ــة.  ــزاءات التأديبي ــن اجل ــه م ــس اإلداري توقيع ــا للرئي ــة م ــاد اجللس انعق

وللمحكمــة اىل مــا قبــل انتهــاء اجللســة ان ترجــع عــن احلكــم الــذي تصــدره بنــاء عــى 
الفقرتــني الســابقتني.

 املادة ٦٦
يأمــر رئيــس اجللســة بكتابــة حمــرض عــن كل جريمــة تقــع اثنــاء انعقادهــا وبــام يــرى اختــاذه 
مــن اجــراءات التحقيــق ، ثــم يأمــر باحالــة االوراق اىل ســلطة التحقيــق والتــرف 
واالدعــاء الجــراء مــا يلــزم فيهــا ولــه اذا اقتضــت احلــال ان يأمــر بالقبض عى مــن وقعت 

منــه اجلريمــة.

 املادة ٦٧
تبــدأ املحكمــة بالســعي يف الصلــح بــني اخلصــوم فــاذا مل يتــم الصلــح امــرت باثبــات مــا 
ــات او دفــوع يف حمــرض اجللســة ويكــون  ــه اخلصــوم او وكالؤهــم شــفاها مــن طلب يبدي

املدعــى عليــه آخــر مــن يتكلــم. 
ــة  ــة او املخالف ــارات اجلارح ــو العب ــر بمح ــها ان تأم ــاء نفس ــن تلق ــو م ــة ول و للمحكم

ــرات. ــات او املذك ــن أوراق املرافع ــة م ــة ورق ــن اي ــام م ــام الع ــآداب او النظ ل

 املادة ٦٨
للمحكمــة ان تســمح للخصــوم اثنــاء ســري الدعــوى بتقديــم مســتندات او مذكــرات او 

وســائل اثبــات جديــدة. 
وجيــوز هلــا عنــد حجز الدعــوى للحكم ان تســمح بتقديم مســتندات او مذكــرات ختامية 

يف املواعيــد التي حتددها. 
وتقــدم مذكــرات اخلصــوم بايداعهــا ادارة الكتــاب او بالتأشــري عــى النســخة االصليــة 

مــن اخلصــم او وكيلــه بــام يفيــد تســلمه لصورهتــا.

 املادة ٦٩
ــوص  ــد املنص ــه يف املواعي ــه تقديم ــتندا كان يف امكان ــة مس ــريف اخلصوم ــد ط ــدم اح اذا ق
ــل الفصــل يف الدعــوى ، ومل يكــن ثمــة  ــادة )٤٦( وترتــب عــى ذلــك تأجي عليهــا يف امل
ســبب آخــر لتأجيلهــا ، حكمــت املحكمــة عليــه بغرامــة ال تقــل عــن عرشيــن دينــارا وال 

تزيــد عــى مائــة دينــار. 
وجيوز للمحكمة اذا قدم اخلصم مستند موضوع توقيع الغرامة ان تقيله منها. 

ومــع ذلــك جيــوز الي مــن الطرفــني ان يقــدم مســتندات ردا عــى دفــاع خصمــه او دفوعه 
او طلباتــه العارضة.

  املادة ٧٠
جيــوز للمحكمــة ان تلــزم مــن يتخلــف مــن اخلصــوم عــن ايــداع املســتندات او عــن القيام 
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بــأي اجــراء مــن اجــراءات املرافعــات يف امليعــاد الــذي حددتــه لــه بغرامــة ال تقــل عــن 
ــل للطعــن يثبــت يف  ــار ، وذلــك بقــرار غــري قاب ــة دين ــد عــى مائ ــارا وال تزي عرشيــن دين
حمــرض اجللســة لــه مــا لالحــكام مــن قــوة تنفيذيــة ، وجيــوز للمحكمــة ان تقيــل املحكــوم 

عليــه مــن الغرامــة كلهــا او بعضهــا اذا ابــدى عــذرا مقبــوال. 
وجيــوز هلــا يف احلــاالت املشــار اليهــا يف الفقــرة الســابقة بــدال مــن احلكــم عــى املدعــي 
ــا مل يعــرتض  ــك م ــة اشــهر وذل ــدة ال جتــاوز ثالث بالغرامــة ان حتكــم بوقــف الدعــوى مل
املدعــى عليــه ان كان حــارضا ، واذا مضــت مــدة الوقــف دون ان ينفــذ املدعى مــا اوقفت 
الدعــوى مــن اجلــه جــاز للمحكمــة احلكــم باعتبــار الدعــوى كأن مل تكــن مــا مل يعــرتض 

املدعــى عليــه ان كان حــارضا. 
واذا مضــت مــدة الوقــف ومل يعجــل املدعــي الســري يف دعــواه خــالل الثالثني يومــا التالية 
النتهائهــا حكمــت املحكمــة باعتبــار الدعــوى كأن مل تكــن ، مــا مل يعــرتض املدعــى عليــه 

ان كان حــارضا.

 املادة ٧١
يكــون تنفيــذ حكــم الغرامة الصــادر وفق احــكام املادتني الســابقتني بعد اخطــار املحكوم 

عليــه بكتــاب مســجل مــن ادارة الكتــاب مرفقــا به صورة مــن منطوق هــذا احلكم.

 املادة ٧٢
فيــام عــدا حالــة الــرضورة ، ال جيــوز للمحكمــة تأجيــل الدعــوى ملــدة تزيــد عــى ثالثــة 
اســابيع يف كل مــرة او التأجيــل اكثــر مــن مــرة لســبب واحــد يرجــع اىل احــد اخلصــوم. 
ــع  ــد. وذلــك مــا مل يمتن ــا للخصــوم باملوعــد اجلدي ــل اعالن ــرب النطــق بقــرار التأجي ويعت
ســري اجللســات املذكــورة ســريا متسلســال الي ســبب مــن االســباب فعندئــذ جيــب عــى 

ادارة الكتــاب اخبــار اخلصــوم باملوعــد اجلديــد بكتــاب مســجل. 
وال جيوز حجز القضية للحكم ملدة تزيد عى اربعة اسابيع. 

واذا اعيــدت القضيــة للمرافعــة وجــب ان يكــون ذلــك الســباب جديــة تثبــت يف حمــرض 
اجللســة.

املادة ٧٣
ــا  ــات م ــوى ، اثب ــا الدع ــون عليه ــة تك ــة حال ــة ، يف اي ــوا اىل املحكم ــوم ان يطلب للخص
ــم او  ــه منه ــع علي ــة ويوق ــرض اجللس ــر يف حم ــاق آخ ــح ، او أي اتف ــن صل ــه م ــوا علي اتفق
مــن وكالئهــم فــإذا كانــوا قــد كتبــوا مــا اتفقــوا عليــه ، احلــق االتفــاق املكتــوب بمحــرض 
اجللســة واثبــت حمتــواه فيــه ويكــون ملحــرض اجللســة يف احلالــني قــوة الســند التنفيــذي ، 

ــه وفقــا للقواعــد املقــررة لتســليم صــورة االحــكام. وتعطــى صورت

 املادة ٧٤
يف احــوال تطبيــق قانــون اجنبــي جيــوز للمحكمــة ان تكلــف اخلصــوم بتقديــم النصــوص 
التــي يســتندون اليهــا مشــفوعة برتمجــة رســمية مــن وزارة العــدل او برتمجــة مــن اجلهــة 

التــي حتددهــا املحكمــة. 
واذا قــدم احــد اخلصــوم مســتندات حمــررة بلغــة اجنبيــة وجــب ان يرفــق هبا ترمجة رســمية 
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او ترمجــة عرفيــة ال يعــرتض عليهــا خصمــه او ترمجــة مــن اجلهــة التــي حتددهــا املحكمــة 
، وللمحكمــة يف مجيــع االحــوال ان تكلــف اخلصــوم بتقديــم ترمجــة رســمية.

 املادة ٧٥
ــوىل  ــب يت ــات كات ــع اجــراءات االثب جيــب ان حيــرض مــع القــايض يف اجللســات ويف مجي

ــه مــع القــايض ، واال كان العمــل باطــال. ــع علي ــر املحــرض والتوقي حتري
 

املادة ٧٦
حتــدد بقــرار مــن وزيــر العــدل االجــراءات التــي يتبعهــا موظفــو املحاكــم لتنفيــذ قــرارات 
املحكمــة واجلــزاءات التأديبيــة والعقوبــات التــي توقــع عنــد خمالفتهــم تلــك االجــراءات 

بــرشط اال تتجــاوز العقوبــة غرامــة قدرهــا مائــة دينــار.

 املادة ٧٧
ــل  ــري املتص ــالن غ ــع بالبط ــاط والدف ــرى لالرتب ــة اخ ــوى اىل حمكم ــة الدع ــع باحال الدف
بالنظــام العــام ، وســائر الدفــوع املتعلقــة باالجــراءات غــري املتصلــة بالنظــام العــام ، جيــب 
ــداء أي دفــع اجرائــي آخــر او طلــب او دفــاع يف الدعــوى او دفــع  ابداؤهــا معــا قبــل اب
ــذه  ــن يف ه ــق الطاع ــقط ح ــام يس ــا ، ك ــد منه ــام مل يب ــق في ــقط احل ــول ، واال س ــدم القب بع

ــة الطعــن.  ــوع اذا مل يبدهــا يف صحيف الدف
وجيــب ابــداء مجيــع الوجــوه التــي يبنــى عليهــا الدفــع املتعلــق باالجــراءات غــري املتصــل 

بالنظــام العــام معــا واال ســقط احلــق فيــام مل يبــد منهــا.

 املادة ٧٨
الدفــع بعــدم اختصــاص املحكمــة النتفــاء واليتهــا او بســبب نــوع الدعــوى او قيمتهــا 
جيــوز ابــداؤه يف ايــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى ، وحتكــم بــه املحكمة مــن تلقاء نفســها. 
واذا قضــت املحكمــة بعــدم االختصــاص بســبب نــوع الدعــوى او قيمتهــا وجــب عليهــا 
ــة الدعــوى بحالتهــا اىل املحكمــة املختصــة ، وعليهــا ان حتــدد للخصــوم  ان تأمــر باحال
اجللســة التــي حيــرضون فيهــا امــام املحكمة املحــال اليها الدعــوى ، ويعترب النطــق باحلكم 

بمثابــة اعــالن للخصــوم باجللســة املحــددة. 
و تلتزم املحكمة املحال اليها الدعوى بنظرها.

 املادة ٧٩
جيــوز ابــداء الدفــع باالحالــة لالرتبــاط امــام أي مــن املحكمتــني وتلتــزم املحكمــة املحــال 

اليهــا الدعــوى بنظرها. 
واذا حكمــت املحكمــة باالحالــة تعــني عليهــا ان حتــدد للخصــوم اجللســة التــي حيــرضون 
ــم بمثابــة اعــالن  فيهــا امــام املحكمــة املحــال اليهــا الدعــوى ، ويعتــرب النطــق باحلك

للخصــوم باجللســة املحــددة.

---------------------
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املادة ٨٠
ــب يف  ــف باحلضــور الناشــئ عــن عي بطــالن اعــالن صحــف الدعــاوى وأوراق التكلي
االعــالن او يف بيــان املحكمــة او يف تاريــخ اجللســة ، يــزول بحضــور املعلــن اليــه يف أي 

جلســة حتــدد لنظــر الدعــوى او بإيــداع مذكــرة بدفاعــه.
 

املادة ٨١
الدفع بعدم قبول الدعوى جيوز ابداؤه يف اية حالة تكون عليها الدعوى. 

واذا رأت حمكمــة الدرجــة االوىل ان الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى النتفــاء صفــة املدعــى 
عليــه قائــم عــى اســاس اجلــت الدعــوى العــالن ذي الصفــة. 

واذا كانــت الدعــوى مرفوعــة عــى جهــة حكوميــة او شــخص اعتبــاري عــام انســحب 
اثــر التصحيــح اىل يــوم رفــع الدعــوى ، ولــو تــم التصحيــح بعــد امليعــاد املقــرر لرفعهــا. ِ

 
املادة ٨٢

الدفــع بعــدم جــواز نظــر الدعــوى لســابقة الفصــل فيهــا جيــوز إبــداؤه يف ايــة حالــة تكــون 
عليهــا الدعــوى ، وحتكــم بــه املحكمــة مــن تلقــاء نفســها.

املادة ٨٣
حتكــم املحكمــة يف الدفــوع عــى اســتقالل مــا مل تأمــر بضمهــا اىل املوضــوع وعندئــذ تبــني 

املحكمــة مــا حكمــت بــه يف كل مــن الدفــع واملوضــوع.

 املادة ٨٤
الطلبــات العارضــة هــي التــي يوجههــا املدعــى اىل املدعى عليه وهــي الطلبــات االضافية 
ــه ، او يوجههــا اهيــام  ــه اىل املدعــى وهــي دعــاوى املدعــى علي ، او يوجههــا املدعــى علي
ــوز  ــل ، وجي ــي التدخ ــام وه ــري اىل اهي ــا الغ ــري ، او يوجهه ــام الغ ــي اختص ــري وه اىل الغ

للمحكمــة ان تأمــر بادخــال الغــري عــى الوجــه املبــني يف املــادة ٨٨

 املادة ٨٥
للمدعــى او للمدعــى عليــه ان يقــدم مــن الطلبــات العارضــة مــا يكــون مرتبطــا بالطلــب 

االصــيل ارتباطــا جيعــل مــن حســن ســري العدالــة نظرمهــا معــا. 
وتقــدم هــذه الطلبــات اىل املحكمــة باالجــراءات املعتــادة لرفــع الدعوى قبل يوم اجللســة 
، او بمذكــرة توجــه وفــق االوضــاع العادية ، او بطلب يقدم شــفاها يف اجللســة يف حضور 

اخلصــم ويثبــت يف حمرضها.

 املادة ٨٦
ــه ان  ــا ، ول ــد رفعه ــا عن ــه فيه ــح اختصام ــم ان يدخــل يف الدعــوى مــن كان يص للخص
يدخــل ضامنــا فيهــا متــى قــام ســبب موجب للضــامن ويكــون ذلــك باالجــراءات املعتادة 
لرفــع الدعــوى قبــل يــوم اجللســة مــع مراعــاة مواعيــد احلضــور ، كــام جيــوز حصولــه يف 

اجللســة اذا حــرض املطلــوب ادخالــه ووافــق امــام املحكمــة عــى هــذا االجــراء.



قانون المرافعات
قــــــــــــــانــــــــــــــون االثـــــــبـــــــــــات
الـــــــرســـــــــــوم الــــقضـــــــائيـــــــــــــة
قــــــــــانـــــــون تـــــــنظيــــم اخلـــــــــــربة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٤٨       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٨٧
جيــوز لــكل ذي مصلحــة ان يتدخــل يف الدعــوى منضــام الحــد اخلصــوم او طالبــا احلكــم 
لنفســه بطلــب مرتبــط بالدعــوى ، ويكــون ذلــك باالجراءات املعتــادة لرفــع الدعوى قبل 
يــوم اجللســة او بطلــب يقــدم شــفاها يف اجللســة يف حضــور اخلصــوم ويثبــت يف حمرضهــا.

 املادة ٨٨
للمحكمــة ولــو مــن تلقــاء نفســها ان تأمــر بادخــال مــن تــرى ادخالــه ملصلحــة العدالــة او 
الظهــار احلقيقــة ، وحتــدد املحكمــة اجللســة التــي يعلــن اليهــا ، كــام تعــني مــن يقــوم مــن 
اخلصــوم بادخالــه واعالنــه لتلــك اجللســة وذلــك باالجــراءات املعتــادة لرفــع الدعــوى 

مــع مراعــاة مواعيــد احلضــور. 
كــام جيــوز للمحكمــة ان تكلــف ادارة الكتــاب اعالن ملخــص واف من طلبــات اخلصوم 
ــة او الظهــار احلقيقــة ان يكــون عــى  يف الدعــوى اىل أي شــخص تــرى ملصلحــة العدال

علــم هبــا.

 املادة ٨٩
ال تقبــل الطلبــات العارضــة خــالل فــرتة حجــز الدعــوى للحكــم ولــو ســمح بتقديــم 

مذكــرات يف هــذه الفــرتة. 
و حتكــم املحكمــة يف الطلبــات املذكــورة مــع الدعــوى االصليــة كلــام امكــن ذلــك ، واال 

اســتبقت الطلــب العــارض للحكــم فيــه بعــد حتقيقــه.
 

املادة ٨٩ مكرر
ــة او العارضــة او جــزءا مــن اهيــام مســلم  اذا تبــني للمحكمــة ان احــد الطلبــات االصلي
بــه امامهــا جــاز هلــا ان حتكــم فيــه بنــاء عــى طلــب صاحــب املصلحــة وتســتبقي الباقــي 

للفصــل فيــه.

 املادة ٩٠
ــق احلكــم يف موضوعهــا عــى الفصــل يف  تأمــر املحكمــة بوقــف الدعــوى اذا رأت تعلي
مســألة اخــرى يتوقــف عليهــا احلكــم. وبمجــرد زوال ســبب الوقــف يكــون الي مــن 

ــل الدعــوى. اخلصــوم تعجي

 املادة ٩١
جيــوز وقــف الدعــوى بنــاء عــى اتفــاق اخلصــوم عــى عــدم الســري فيهــا مــدة ال تزيــد عــى 
ســتة شــهور مــن تاريــخ اقــرار املحكمــة التفاقهــم ، وال يكــون هلــذا الوقــف اثــر يف أي 

ميعــاد حتمــي يكــون القانــون قــد حــدده الجــراء مــا. 
ــة النتهــاء  ــا التالي ــني يوم واذا مل يعجــل احــد اخلصــوم الســري يف الدعــوى خــالل الثالث
االجــل - ايــا كانــت مدة الوقف - اعتــرب املدعي تاركا دعواه واملســتأنف تاركا اســتئنافه.
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املادة ٩٢
ينقطــع ســري اخلصومــة بحكــم القانــون بوفــاة احــد اخلصــوم، او بفقــده اهليــة اخلصومــة، 
او بــزوال صفــة مــن كان يبــارش اخلصومــة عنــه مــن النائبــني اال اذا حــدث يشء مــن ذلــك 
ــار  ــة باعتب ــت املحكم ــوم قض ــدد اخلص ــوى. واذا تع ــة يف الدع ــاب املرافع ــال ب ــد اقف بع
اخلصومــة منقطعــة بالنســبة ملــن قــام به ســبب االنقطــاع واجلــت نظرهــا بالنســبة للباقني.
ــه بالتنحــي او بالعــزل  وال تنقطــع اخلصومــة بوفــاة وكيــل الدعــوى وال بانقضــاء وكالت
وللمحكمــة ان متنــح اجــال مناســبًا للخصــم الــذي تــوىف وكيلــه او انقضــت وكالتــه اذا 
ــة  ــة النقضــاء الوكال ــا التالي ــرش يوم ــة ع ــالل اخلمس ــدا خ ــال جدي ــه وكي ــني ل ــد ع كان ق

االوىل.
ويرتتــب عــى انقطــاع اخلصومــة وقــف مجيــع مواعيــد املرافعــات التــي كانــت جاريــة يف 
حــق اخلصــم الــذي قــام بــه ســبب االنقطــاع، وبطــالن مجيــع االجــراءات التــي حتصــل 

اثنــاء االنقطــاع.

 املادة ٩٣
ــف  ــاع بتكلي ــبب االنقط ــه س ــام ب ــذي ق ــم ال ــبة للخص ــريها بالنس ــوى س ــتأنف الدع تس
باحلضــور يعلــن اىل مــن يقــوم مقــام مــن تــوىف او فقــد اهليتــه للخصومــة او زالــت صفتــه 
بنــاء عــى طلــب الطــرف اآلخــر او بتكليــف يعلن اىل هــذا الطرف بنــاء عى طلــب اولئك 
، وكذلــك تســتأنف الدعــوى ســريها اذا حــرض اجللســة التــي كانــت حمــددة لنظرهــا ورثة 
ــة  ــه الصف ــام مــن زالــت عن ــة اخلصومــة او مق ــام مــن فقــد اهلي ــوىف او مــن يقــوم مق املت

وبــارش الســري فيهــا.

 املادة ٩٤
ــاب املرافعــة يف الدعــوى ، جــاز  اذا حــدث ســبب مــن اســباب االنقطــاع بعــد اقفــال ب
للمحكمــة ان تقــي فيهــا عــى موجــب االقــوال والطلبــات اخلتاميــة او ان تفتــح بــاب 
املرافعــة بنــاء عــى طلــب مــن قــام مقــام الــذي تــوىف او مــن فقــد اهليــة اخلصومــة او مــن 

زالــت صفتــه او بنــاء عــى طلــب الطــرف اآلخــر.

  املادة ٩٥
ــة عــدم الســري يف الدعــوى بفعــل املدعــى او  لــكل ذي مصلحــة مــن اخلصــوم ، يف حال
امتناعــه ، ان يطلــب احلكــم بســقوط اخلصومــة متى انقضت ســنة من آخــر اجراء صحيح 
ــاع اال  ــاالت االنقط ــة يف ح ــقوط اخلصوم ــدة س ــدأ م ــايض ، وال تب ــراءات التق ــن اج م
مــن اليــوم الــذي قــام فيــه مــن يطلــب احلكــم بســقوط اخلصومــة باعــالن ورثــة خصمــه 
ــه  ــت صفت ــن زال ــام م ــة او مق ــه للخصوم ــد اهليت ــن فق ــام م ــام مق ــوىف او مــن ق ــذي ت ال
بوجــود الدعــوى بينــه وبــني خصمــه االصــيل وتــري مــدة ســقوط اخلصومــة يف حــق 

مجيــع االشــخاص ، ولــو كانــوا عديمــي االهليــة او ناقصيهــا.

 املادة ٩٦
ــوى - اىل  ــع الدع ــادة لرف ــراءات املعت ــة - باالج ــقوط اخلصوم ــم بس ــب احلك ــدم طل يق
املحكمــة املقامــة امامهــا الدعــوى املطلــوب اســقاط اخلصومــة فيهــا ، وجيــوز التمســك 



قانون المرافعات
قــــــــــــــانــــــــــــــون االثـــــــبـــــــــــات
الـــــــرســـــــــــوم الــــقضـــــــائيـــــــــــــة
قــــــــــانـــــــون تـــــــنظيــــم اخلـــــــــــربة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٥٠       -العودة لفهرس القانون

ــع اذا عجــل املدعــى دعــواه بعــد انقضــاء الســنة. بســقوط اخلصومــة يف صــورة دف
 املادة ٩٧

متــى حكــم بســقوط اخلصومــة يف االســتئناف اعتــرب احلكــم املســتأنف انتهائيــا يف مجيــع 
االحــوال ، ومتــى حكــم بســقوط اخلصومــة يف التــامس اعــادة النظــر قبــل احلكــم بقبــول 

االلتــامس ســقط طلــب االلتــامس نفســه. 
أمــا بعــد احلكــم بقبــول االلتــامس فتــري القواعــد اخلاصــة باالســتئناف او بــأول درجــة 

حســب االحــوال.

 املادة ٩٨
تنقــي اخلصومــة - يف مجيــع االحــوال - بمــي ثــالث ســنوات عى آخر اجــراء صحيح 

. فيها

 املادة ٩٩
جيــوز للمدعــى تــرك اخلصومــة باعــالن خلصمــه او ببيــان رصيــح يف مذكــرة موقــع عليهــا 
منــه او مــن وكيلــه مــع اطــالع خصمــه عليهــا او بابــداء الطلــب شــفويا يف اجللســة واثباتــه 

املحرض.  يف 
وال يتــم الــرتك بعــد ابــداء املدعــى عليــه لدفاعــه اال بقبولــه ، ومــع ذلــك ال يشــرتط هــذا 
القبــول اذا كان قــد دفــع بعــدم اختصــاص املحكمــة او بإحالــة القضيــة اىل حمكمــة اخــرى 
ــري  ــا ، او بغ ــل فيه ــابقة الفص ــا لس ــواز نظره ــدم ج ــوى او بع ــة الدع ــالن صحيف او ببط
ذلــك مــن الدفــوع التــي يكــون الغــرض منهــا منــع املحكمــة مــن املــي يف نظــر الدعــوى 

، ويرتتــب عــى الــرتك احلكــم عــى التــارك باملروفــات.

 املادة ١٠٠
ــات  ــن اوراق املرافع ــة م ــراء او ورق ــن اج ــة - ع ــام اخلصوم ــع قي ــم - م ــزل اخلص اذا ن
رصاحــة او ضمنــا اعتــرب االجــراء او الورقــة كأن مل تكن ، امــا النزول عن احلكم فيســتتبع 

النــزول عــن احلــق الثابــت بــه.

 املادة ١٠١
يرتتــب عــى احلكم بســقوط اخلصومــة او انقضائهــا بمي املــدة او تركهــا زوال االحكام 
ــع  ــك رف ــام يف ذل ــة ب ــراءات اخلصوم ــع اج ــاء مجي ــات والغ ــراء االثب ــا باج ــادرة فيه الص
الدعــوى ولكنــه ال يمــس احلــق املرفوعــة بــه الدعــوى ، وال االحــكام القطعيــة الصــادرة 
فيهــا وال االجــراءات الســابقة لتلــك االحــكام او االقــرارات الصــادرة مــن اخلصــوم او 

االيــامن التــي حلفوهــا. 
عــى ان هــذا ال يمنــع اخلصــوم مــن التمســك باجــراءات التحقيــق واعــامل اخلــربة التــي 

متــت ، مــا مل تكــن باطلــة يف ذاهتــا. 

املادة ١٠٢
يكــون القــايض غــري صالــح لنظــر الدعــوى ممنوعــا مــن ســامعها ولــو مل يــرده احــد مــن 

اخلصــوم يف االحــوال اآلتيــة : 



قانون المرافعات
قــــــــــــــانــــــــــــــون االثـــــــبـــــــــــات
الـــــــرســـــــــــوم الــــقضـــــــائيـــــــــــــة
قــــــــــانـــــــون تـــــــنظيــــم اخلـــــــــــربة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٥١       -العودة لفهرس القانون

أ - اذا كان زوجا الحد اخلصوم او كان قريبا او صهرا له اىل الدرجة الرابعة. 
ب - اذا كان له او لزوجته خصومة قائمة مع احد اخلصوم او مع زوجه. 

ج - اذا كان وكيــال الحــد اخلصــوم يف اعاملــه اخلاصــة او وصيــا عليــه او قيــام او 
مظنونــة وراثتــه لــه او كان زوجــا لــويص احــد اخلصــوم او القيــم عليــه او كانــت لــه 
صلــة قرابــة او مصاهــرة للدرجــة الرابعــة هبــذا الــويص او القيــم ، او باحــد اعضــاء 
جملــس ادارة الرشكــة املختصمــة او احــد مديرهيــا وكان هلذا العضــو او املدير مصلحة 

شــخصية يف الدعــوى. 
د - اذا كان لــه او لزوجتــه او الحــد اقاربــه او اصهــاره عــى عمــود النســب أو ملــن 

يكــون هــو وكيــال عنــه او وصيــا او قيــام عليــه مصلحــة يف الدعــوى القائمــة. 
هـــ - اذا كان بينــه وبــني احــد قضــاة الدائــرة صلــة قرابــة او مصاهــرة للدرجــة الرابعة 
، او كان بينــه وبــني ممثــل النيابــة العامــة او املدافــع عــن احــد اخلصــوم صلــة قرابــة او 

مصاهــرة للدرجــة الثانية. 
و - اذا كان قــد افتــى او ترافــع عــن احــد اخلصــوم يف الدعــوى او كتــب فيهــا ، ولــو 
كان ذلــك قبــل اشــتغاله بالقضــاء ، او كان قــد ســبق لــه نظرهــا قاضيــا او خبــريا او 

حمكــام او كان قــد ادى شــهادة فيهــا. 
ز - اذا رفع دعوى تعويض عى طالب الرد او قدم ضده بالغا جلهة االختصاص.

 املادة ١٠٣
يقــع باطــال عمــل القــايض او قضــاؤه يف االحــوال املشــار اليهــا يف املــادة الســابقة ولــو تــم 
باتفــاق اخلصــوم ، واذا وقــع هــذا البطــالن يف حكــم صــدر مــن احــدى دوائــر التمييــز 
ــز ال  ــرة متيي جــاز للخصــم ان يطلــب منهــا الغــاء احلكــم واعــادة نظــر الطعــن امــام دائ

يكــون فيهــا املستشــار املتســبب يف البطــالن.

 املادة ١٠٤
جيوز رد القايض الحد االسباب اآلتية : 

أ - اذا كان لــه او لزوجتــه دعــوى مماثلــة للدعوى التي ينظرهــا او اذا جدت الحدمها 
خصومــة مــع احــد اخلصــوم او مــع زوجــه بعد قيــام الدعــوى املطروحة عــى القايض 
مــا مل تكــن هــذه الدعــوى قــد اقيمــت بقصــد رده عــن نظر الدعــوى املطروحــة عليه. 

ــه او اصهــاره عــى عمــود  ــد او الحــد اقارب ــه منهــا ول ــي ل ــه الت ب - اذا كان ملطلقت
النســب خصومــة قائمــة امــام القضــاء مــع احــد اخلصــوم يف الدعــوى او مــع زوجــه 
مــا مل تكــن هــذه اخلصومــة قــد اقيمــت بعــد قيــام الدعــوى املطروحــة عــى القــايض 

بقصــد رده. 
ج - اذا كان احد اخلصوم يعمل عنده. 

د - اذا كان قــد اعتــاد مؤاكلــة احــد اخلصــوم او مســاكنته او كان قــد تلقــى منــه هديــة 
قبيــل رفــع الدعــوى او بعــده. 

هـــ - اذا كان بينــه وبــني احــد اخلصــوم عــداوة او مــودة يرجــع معهــا عــدم اســتطاعته 
احلكــم بغــري ميــل.



قانون المرافعات
قــــــــــــــانــــــــــــــون االثـــــــبـــــــــــات
الـــــــرســـــــــــوم الــــقضـــــــائيـــــــــــــة
قــــــــــانـــــــون تـــــــنظيــــم اخلـــــــــــربة
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 املادة ١٠٥
اذا كان القــايض غــري صالــح لنظــر الدعــوى او قــام بــه ســبب للــرد فعليــه ان خيــرب رئيــس 

املحكمــة لــالذن لــه يف التنحــي ، ويثبــت هــذا يف حمــرض خــاص حيفــظ باملحكمــة. 
ــه ســبب للــرد ، اذا  وجيــوز للقــايض ، حتــى لــو كان صاحلــا لنظــر الدعــوى ، ومل يقــم ب
استشــعر احلــرج مــن نظــر الدعــوى الي ســبب ان يعرض امــر تنحيه عى رئيــس املحكمة 

للنظــر يف اقــراره عــى التنحــي.

 املادة ١٠٦
اذا قــام بالقــايض ســبب للــرد ومل يتنــح ، جــاز للخصــم طلــب رده ، وحيصــل الــرد بتقريــر 
يف ادارة الكتــاب يوقعــه الطالــب نفســه او وكيلــه املفــوض فيــه بتوكيــل خــاص ، ويرفــق 
التوكيــل بالتقريــر ، وجيــب ان يشــتمل تقريــر الــرد عــى اســبابه ، وان يرفــق بــه مــا يوجــد 
مــن االوراق املؤيــدة لــه ، ويتعــني عــى طالــب الــرد ان يــودع عنــد تقديــم التقريــر عــى 
ــة بتعــدد القضــاة املطلــوب ردهــم وال  ــار وتتعــدد الكفال ــة دني ــة مبلــغ مائ ســبيل الكفال
تقبــل ادارة الكتــاب تقريــر الــرد اذا مل يصحــب بــام يثبــت ايــداع الكفالــة ، ويكفــي ايــداع 
ــر  ــرد اذا قدمــوا طلبهــم يف تقري ــي ال ــة تعــدد طالب ــة واحــدة عــن كل قــاض يف حال كفال
واحــد ولــو اختلفــت اســباب الــرد ، وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون اذا قــىض برفــض 

طلــب الــرد او ســقوط احلــق فيــه او عــدم قبولــه او بطالنــه.

 املادة ١٠٧
جيــب تقديــم طلــب الــرد قبــل تقديــم أي دفــع او دفــاع يف القضيــة ، واال ســقط احلــق فيــه 
ومــع ذلــك جيــوز طلــب الــرد اذا حدثــت اســبابه بعــد ذلــك ، او اذا اثبــت طالــب الــرد 
انــه كان ال يعلــم هبــا ويف مجيــع االحــوال يســقط حــق اخلصــم يف طلــب الــرد اذا مل حيصــل 
التقريــر بــه قبــل اقفــال بــاب املرافعــة يف اول طلــب رد مقــدم يف الدعــوى متــى كان قــد 
اخطــر باجللســة املحــددة لنظــره وكانــت اســباب الــرد قائمــة ومعلومــة لــه حتــى اقفــال 

بــاب املرافعــة.

 املادة ١٠٨
جيــب عــى ادارة الكتــاب رفــع تقريــر الــرد اىل رئيــس املحكمــة ، واذا كان املطلــوب رده 
، هــو الرئيــس رفــع التقريــر اىل مــن يقــوم مقامــه ، وعــى مــن رفــع اليــه التقريــر ان يطلــع 

القــايض املطلــوب رده عــى التقريــر فــورا. 
و عــى القــايض ان جييــب بالكتابــة عــى وقائــع الــرد واســبابه خــالل اربعــة االيــام التاليــة 
الطالعــه ، فــاذا مل جيــب خــالل هــذا امليعــاد ، او اعــرتف بأســباب الــرد ، وكانــت هــذه 

االســباب تصلــح قانونــا للــرد ، اصــدر رئيــس املحكمــة امــرا بتنحيــه. 
و اذا اجــاب القــايض عــى اســباب الــرد ومل يعــرتف بســبب يصلــح قانونــا لــرده عــني مــن 
رفــع اليــه التقريــر الدائــرة التــي تتــوىل نظــر الــرد وحــدد تاريــخ نظــره امامهــا وعــى ادارة 
الكتــاب اخطــار طالــب الــرد والقــايض هبــذا التاريــخ كــام خيطــر بــه ايضــا باقــي اخلصــوم 
يف الدعــوى االصليــة وذلــك لتقديــم مــا قــد يكــون لدهيــم مــن طلبــات رد طبقــا للــامدة 
الســابقة ، وعــى الدائــرة املذكــورة ان تقــوم بتحقيــق طلــب الــرد يف غرفــة املشــورة ، ثــم 
حتكــم بعــد ســامع اقــوال طالــب الــرد و مالحظــات القــايض عنــد االقتضــاء او اذا طلــب 
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ذلــك ، وال جيــوز يف حتقيــق طلــب الــرد اســتجواب القــايض وال توجيــه اليمــني اليــه. 
وعــى رئيــس املحكمــة - او مــن يقــوم مقامــه حســب االحــوال - يف حالــة تقديــم طلبات 
رد قبــل اقفــال بــاب املرافعــة يف طلــب الــرد االول ، ان حييــل هــذه الطلبــات اىل الدائــرة 

ذاهتــا املنظــور امامهــا ذلــك الطلــب لتقــي فيهــا مجيعــا بحكــم واحــد. 
ــه  ــازل عن ــه التن ــرر رافع ــو ق ــه ول ــل في ــرد والفص ــب ال ــراءات طل ــري يف اج ــني الس و يتع

ــة. ــة علني ــرد يف جلس ــب ال ــم يف طل ــدر احلك ويص

 املادة ١٠٩
يرتتــب عــى تقديــم طلــب الــرد وقــف الدعــوى االصليــة اىل ان حيكــم فيــه هنائيــا ومــع 
ذلــك جيــوز للمحكمــة يف - حالــة االســتعجال وبنــاء عــى طلــب اخلصــم اآلخــر - نــدب 
قــاض بــدال ممــن طلــب رده ، كــام جيــوز طلــب النــدب اذا صــدر احلكــم االبتدائــي برفض 

طلــب الــرد وطعــن فيــه باالســتئناف.

 املادة ١١٠
اذا طلــب رد مجيــع قضــاة املحكمــة الكليــة او بعضهــم بحيــث ال يبقــى مــن عددهــم مــا 
يكفــي للحكــم ، رفــع طلــب الــرد واجابــات القضــاة عليــه ملحكمــة االســتئناف العليــا ، 

فــان قضــت بقبولــه نظــرت الدعــوى للحكــم يف موضوعهــا حكــام انتهائيــا 
ــى  ــث ال يبق ــم بحي ــا او بعضه ــتئناف العلي ــر االس ــاري دوائ ــع مستش ــب رد مجي واذا طل
مــن عددهــم مــا يكفــي للحكــم رفــع طلــب الــرد اىل دائــرة التمييــز ، فــان قضــت بقبولــه 

حكمــت يف موضــوع الدعــوى االصليــة. 
واذا طلــب رد مستشــار او اكثــر مــن دائــرة التمييــز حكمــت يف هــذا الطلــب دائــرة متييز ال 
يكــون هــذا املستشــار عضــوا فيهــا ، وال يقبــل طلــب رد مجيــع مستشــاري دوائــر التمييــز 
او بعضهــم بحيــث ال يبقــى مــن عددهــم مــا يكفــي للحكــم يف طلــب الــرد او يف موضوع 

الدعــوى عنــد قبــول طلــب الرد.

 املادة ١١١
جيــوز لطالــب الــرد اســتئناف احلكــم الصــادر يف طلبــه املتعلــق بــرد احــد قضــاة املحكمــة 
اجلزئيــة او الكليــة ولــو كان موضــوع الدعــوى ممــا حيكــم فيــه انتهائيــا ويكــون االســتئناف 

بتقريــر يف ادارة كتــاب املحكمــة الكليــة يف مخســة األيــام التاليــة ليــوم صــدوره. 
ــة  ــرد اىل حمكم ــف ال ــتئناف ومل ــر االس ــها تقري ــاء نفس ــن تلق ــاب م ــل ادارة الكت وترس
ــر االســتئناف. وعــى ادارة  ــة لتقري ــام التالي ــة االي ــا وذلــك خــالل ثالث االســتئناف العلي
ــة  ــذه املحكمــة الحال ــس ه ــى رئي ــرض االوراق ع ــا ع ــاب حمكمــة االســتئناف العلي كت
االســتئناف عــى احــدى دوائرهــا لتنظــر فيــه وتصدر حكمهــا عى الوجــه املبــني يف الفقرة 

الثالثــة مــن املــادة ١٠٨. 
وعــى ادارة كتــاب حمكمــة االســتئناف العليــا اعــادة ملــف القضيــة اىل املحكمــة الكليــة 
مرفقــا بــه صــورة مــن احلكــم االســتئنايف ، وذلــك خــالل اليومــني التاليــني ليــوم النطــق 

هبــذا احلكــم.
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املادة ١١٢
تكــون املداولــة يف االحــكام رسيــة بــني القضــاة جمتمعــني ، وال جيــوز ان يشــرتك فيهــا غــري 

القضــاة الذيــن ســمعوا املرافعة. 
وتصــدر االحــكام بأغلبيــة اآلراء فــاذا مل تتوفــر االغلبية وتشــعبت اآلراء الكثــر من رأيني 
ــق الــذي يضــم احــدث القضــاة الحــد  ــق االقــل عــددا او الفري وجــب ان ينضــم الفري

الرأيــني الصادريــن مــن االكثــر عــددا وذلــك بعــد اخــذ اآلراء مــرة ثانيــة. 
وجيــب ان حيــرض القضــاة الذيــن اشــرتكوا يف املداولــة تــالوة احلكــم فإذا حصــل الحدهم 

مانــع وجــب ان يكــون قــد وقــع عــى مســودة احلكم.

 املادة ١١٣
ال جيــوز للمحكمــة اثنــاء املداولــة ان تســمع احــد اخلصــوم اال بحضــور اخلصــم اآلخــر 
ــول اوراق او مذكــرات مــن احــد اخلصــوم دون اطــالع اخلصــم  ، وكذلــك ال جيــوز قب

اآلخــر عليهــا.

 املادة ١١٤
متــى متــت املرافعــة يف الدعــوى ، قضــت املحكمــة فيهــا ، او اجلــت اصــدار احلكــم اىل 
ــر مــن  ــذ اكث ــل اصــدار احلكــم بعدئ ــة حتددهــا ، وال جيــوز هلــا تأجي جلســة اخــرى قريب

مرتــني. 
كلــام حــددت املحكمــة جلســة للنطــق باحلكــم فــال جيــوز هلــا تأجيــل اصــدار احلكــم او 
اعــادة القضيــة للمرافعــة اال بقــرار تــرح بــه املحكمــة يف اجللســة ويثبــت يف حمرضهــا 
ويعتــرب النطــق هبــذا القــرار اعالنــا للخصــوم باملوعــد اجلديــد ، وذلــك مــا مل يمتنــع ســري 
اجللســات املذكــورة ســريا متسلســال الي ســبب مــن االســباب فعندئــذ جيــب عــى ادارة 

الكتــاب اخبــار اخلصــوم باملوعــد اجلديــد بكتــاب مســجل.

املادة ١١٥
ينطق باحلكم بتالوة منطوقة يف جلسة علنية. 

وجيــب ان تشــتمل االحــكام عــى االســباب التــي بنيــت عليهــا واال كانــت باطلــة ، كــام 
جيــب ان تــودع مســودة احلكــم املشــتملة عــى اســبابه موقعــا عليهــا مــن الرئيــس والقضــاة 
ــا  ــى منه ــف وال تعط ــودة باملل ــذه املس ــظ ه ــال ، وحتف ــم واال كان باط ــق باحلك ــد النط عن
صــور ، ولكــن جيــوز للخصــوم االطــالع عليهــا اىل حــني امتــام نســخة احلكــم االصليــة. 
ومــع ذلــك فــال رضورة الشــتامل احلكــم عــى اســباب اذا صــدر مــن حمكمــة اول درجــة 
ــل يف الدعــوى ومل يقــدم مذكــرة  ــه مل يمث ــات املدعــى وكان املدعــى علي ــة كل طلب باجاب

بدفاعــه. 
وال يعتــرب رفــض شــمول احلكــم بالنفــوذ املعجــل رفضا لبعــض الطلبات يف حكــم الفقرة 

السابقة.

 املادة ١١٦
جيــب ان يبــني يف احلكــم املحكمــة التــي اصدرتــه وتاريــخ اصــداره ومكانــه ومــا اذا كان 
ــة  ــمعوا املرافع ــن س ــاة الذي ــامء القض ــتعجلة واس ــألة مس ــة او مس ــادة جتاري ــادرا يف م ص
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واشــرتكوا يف احلكــم وحــرضوا النطــق بــه وعضــو النيابــة الــذي ابــدى رأيــه يف القضية ان 
كان واســامء اخلصــوم بالكامــل وصفاهتــم وموطــن كل منهــم او حمــل عملــه وحضورهــم 

او غياهبــم. 
كــام جيــب ان يشــتمل احلكــم عــى عــرض جممــل لوقائــع الدعــوى ثــم طلبــات اخلصــوم 
ــك  ــد ذل ــر بع ــم تذك ــة ث ــري ورأي النياب ــم اجلوه ــم ودفاعه ــزة لدفوعه ــة موج وخالص

اســباب احلكــم ومنطوقــه. 
و القصــور يف اســباب احلكــم الواقعيــة ، والنقــص او اخلطــأ اجلســيم يف اســامء اخلصــوم 
وصفاهتــم ، وكــذا عــدم بيــان اســامء القضــاة الذيــن اصــدروا احلكــم يرتتــب عليــه بطــالن 

احلكــم.

 املادة ١١٧
يوقــع رئيــس اجللســة وكاتبهــا عــى نســخة احلكــم االصلية املشــتملة عــى وقائــع الدعوى 
واالســباب واملنطــق وذلــك يف ظــرف ثالثــة ايــام من ايــداع املســودة وحتفظ تلك النســخة 
فــورا يف ملــف الدعــوى ويســوغ اعطــاء صــورة بســيطة منهــا الي شــخص ولــو مل يكــن 

لــه شــأن يف الدعــوى عــى اال تذكــر فيهــا اســامء اخلصــوم او صفاهتــم. 
واذا قــام ســبب يمنــع رئيــس اجللســة مــن التوقيــع عــى نســخة احلكــم االصليــة او يعطــل 
التوقيــع عــى نحــو ضــار بالعدالــة او بمصالــح اخلصــوم ، جــاز ان يوقــع عليهــا رئيــس 
املحكمــة او مــن ينــوب عنــه ، واذا قــام ســبب ممــا ذكــر بكاتــب اجللســة ، جــاز ان يوقــع 

رئيــس الكتــاب بــدال منــه ، ويثبــت كل ذلــك عــى هامــش نســخة احلكــم االصليــة. 
و يف حالــة فقــد املســودة ونســخة احلكــم االصليــة جيــوز لرئيــس املحكمة املختصــة اعتامد 
صــورة احلكــم املأخــوذة مــن النســخة االصليــة ، وذلــك بعد حتقــق الدائرة التــي اصدرت 
احلكــم مــن صحتــه ، ويتــم ختمــه بخاتــم املحكمــة وتــودع حمــل النســخة االصليــة بملف 
الدعــوى ، ويف حالــة تعــذر ذلــك يكــون للمدعــي اختــاذ اجــراءات رفــع الدعــوى مــن 

جديــد بدون رســوم.

 املادة ١١٨
ختتــم صــورة احلكــم التــي يكــون التنفيــذ بموجبهــا بخاتــم املحكمــة ، ويوقعهــا الكاتــب 
بعــد ان يذيلهــا بالصيغــة التنفيذيــة ، وال تســلم اال للخصــم الــذي لــه مصلحــة يف تنفيــذ 

احلكــم ، وبــرشط ان يكــون احلكــم جائــز التنفيــذ. 
واذا امتنعــت ادارة الكتــاب عــن اعطــاء الصــورة التنفيذيــة االوىل جــاز لطالبهــا ان يقــدم 
عريضــة اىل قــايض االمــور الوقتيــة باملحكمــة التــي اصــدرت احلكــم ليصــدر امــره فيهــا 

عــى مــا هــو مقــر يف بــاب االوامــر عــى العرائــض. 
ــذات اخلصــم اال اذا ضاعــت الصــورة االوىل  ــة ل ــة ثاني وال جيــوز تســليم صــورة تنفيذي
او تعــذر اســتعامهلا لســبب مــن االســباب ، ويقــدم طلــب تســليمها بعريضــة اىل قــايض 
االمــور الوقتيــة ليصــدر امــره فيهــا عــى مــا هــو مقــرر يف فصــل االوامــر عــى العرائــض.

 املادة ١١٩
جيــب عــى املحكمــة عنــد اصــدار احلكــم الــذي تنتهــي بــه اخلصومــة امامهــا ان تقــي 
ــل اتعــاب  ــام يف ذلــك مقاب مــن تلقــاء نفســها يف مروفــات الدعــوى ، وحيكــم هبــا - ب
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املحامــاة - عــى اخلصــم املحكــوم عليــه يف الدعــوى ، واذا تعــدد املحكــوم عليهــم قــىض 
بقســمة املروفــات بينهــم بنســبة مصلحــة كل منهــم يف الدعــوى عــى حســب مــا تقــدره 
املحكمــة ، وال يلزمــون بالتضامــن يف املروفــات اال اذا كانــوا متضامنــني يف اصــل 

التزامهــم املقــي فيــه. 
و حيكــم بمروفــات التدخــل عــى املتدخــل اذا كانــت لــه طلبــات مســتقلة وحكــم بعدم 

قبــول تدخلــه او برفــض طلباته.

 املادة ١١٩ مكرر
تقــدر املحكمــة اتعــاب املحامــاة بنــاء عــى طلــب املحكــوم لــه يف حــدود طلباتــه ويف ضوء 
االتعــاب الفعليــة التــي حتملهــا وبمراعــاة موضــوع الدعوى ، ودرجــة التقــايض املنظورة 

امامها.

 املادة ١٢٠
اذا اخفــق كل مــن اخلصمــني يف بعــض الطلبــات ، جــاز احلكــم بــأن يتحمــل كل خصــم 
مــا دفعــه مــن املروفــات ، او احلكــم بتقســيم املروفــات بينهــام عــى حســب مــا تقــدره 

املحكمــة او احلكــم هبــا مجيعــا عــى احدمهــا.  

املادة ١٢١
جيــوز للمحكمــة ان تقــي بالــزام اخلصــم الــذي كســب الدعــوى باملروفــات كلهــا او 
بعضهــا اذا كان احلــق مســلام بــه مــن املحكــوم عليــه ، او اذا كان املحكــوم لــه قــد تســبب 
يف انفــاق مروفــات ال فائــدة فيهــا ، او كان قــد تــرك خصمــه عــى جهــل بــام كان يف يــده 

مــن املســتندات القاطعــة يف الدعــوى او بمضمــون هــذه املســتندات.

 املادة ١٢٢
إذا ُقصــد مــن الدعــوى أو الدفــاع فيهــا جمــرد الكيــد ، جــاز احلكــم بالتعويـــض عــى مــن 
ــاع  ــي نظــرت الدعــوى أو الدف قصــد ذلــك ، وختتــص بنظــر هــذا الطلــب املحكمــة الت
الكيــدي ، ويرفــع إليهــا بطلـــب عــــارض أو بدعــوى أصليــة ، وذلــك مــا مل يكــن الطلــب 

- بحســب قيمتــه أو نوعــه - ال يدخــل يف اختصاصهــا .

ــة بموجــب القانــون رقــم ٢٦ لســنة ٢٠١٥ النــص قبــل التعديــل : اذا قصــد مــن  معدل
ــد جــاز احلكــم بالتعويــض عــى مــن قصــد ذلــك.  ــاع فيهــا جمــرد الكي الدعــوى او الدف
وختتــص بنظــر هــذا الطلــب املحكمــة التــي نظــرت الدعــوى او الدفــاع الكيــدي ويرفــع 

اليهــا بطلــب عــارض او بدعــوى اصليــة.

 املادة ١٢٣
تقــدر مروفــات الدعــوى بامــر عــى عريضــة يقدمهــا املحكــوم لــه لرئيــس اهليئــة التــي 
اصــدرت احلكــم ، ويعلــن هــذا االمــر للمحكــوم عليــه هبــا وال يــري عليــه الســقوط 

املقــرر يف املــادة ١٦٣ 
وجيــوز لــكل مــن اخلصــوم ان يتظلــم مــن تقديــر املروفــات الصــادر هبــا هــذا االمــر ، 
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وحيصــل التظلــم امــا امــام منــدوب االعــالن عنــد اعــالن االمــر ، وامــا بتقريــر يف ادارة 
كتــاب املحكمــة التــي اصــدرت احلكــم يف ظــرف ثامنيــة االيــام التاليــة العــالن االمــر ، 
وحيــدد منــدوب االعــالن او ادارة الكتــاب - عــى حســب االحــوال - اليــوم الــذي ينظــر 
فيــه التظلــم امــام املحكمــة يف غرفــة املشــورة ، ويعلــن اخلصــوم بذلــك قبــل اليــوم املحــدد 

بثالثــة ايــام.

 املادة ١٢٤
جيــوز للمحكمــة - بقــرار تصــدره بنــاء عــى طلــب احــد اخلصــوم او مــن تلقــاء نفســها - 
بغــري مرافعــة تصحيــح مــا يقــع يف حكمهــا مــن اخطــاء ماديــة بحتــة ، كتابيــة او حســابية 
وجيــري كاتــب املحكمــة هــذا التصحيــح عى نســخة احلكم االصليــة ويوقعه هــو ورئيس 

اجللسة. 
ــه اال مــع الطعــن يف احلكــم  واذا صــدر القــرار برفــض التصحيــح فــال جيــوز الطعــن في
نفســه ، امــا القــرار الــذي يصــدر بالتصحيــح فيجــوز الطعــن فيــه عــى اســتقالل بطــرق 
الطعــن اجلائــزة يف احلكــم موضــوع التصحيــح ، وذلــك اذا متســك الطاعــن بــان القــرار مل 

يقتــر عــى تصحيــح اخطــاء ماديــة بحتــة.

 املادة ١٢٥
ــب اىل  ــوم ان يطل ــن اخلص ــاز الي م ــس ، ج ــوض أو لب ــم غم ــوق احلك ــع يف منط اذا وق
املحكمــة التــي اصدرتــه تفســريه ، ويقــدم الطلــب باالجــراءات املعتــادة لرفــع الدعــوى. 
ويــدون الكاتــب احلكــم الصــادر بالتفســري عــى هامــش نســخة احلكــم االصليــة للحكــم 
االصــيل ، ويعتــرب احلكــم الصــادر بالتفســري متمــام للحكــم االصــيل ، ويــري عليــه مــا 

يــري عــى هــذا احلكــم مــن القواعــد اخلاصــة بطــرق الطعــن العاديــة وغــري العاديــة.

 املادة ١٢٦
اذا اغفلــت املحكمــة احلكــم يف بعــض الطلبــات املوضوعيــة ، جــاز لصاحــب الشــأن ان 
يعلــن خصمــه باحلضــور امامهــا لنظــر هــذا الطلــب واحلكــم فيــه ، ويكــون ذلــك خــالل 

ســتة اشــهر مــن صــريورة احلكــم باتــا.

  املادة ١٢٧
ال جيــوز الطعــن يف االحــكام اال مــن املحكــوم عليــه ، وال جيــوز ممــن قبــل احلكــم رصاحة 
او ضمنــا او ممــن قــىض لــه بــكل طلباتــه ، مــا مل ينــص القانــون عــى غــري ذلــك. وال جيــوز 

للمحكمــة ان تســوئ مركــز الطاعــن بالطعــن املرفــوع منــه وحــده.

 املادة ١٢٨
ال جيــوز الطعــن يف االحــكام التــي تصــدر اثنــاء ســري الدعــوى وال تنتهــي هبــا اخلصومــة 
اال بعــد صــدور احلكــم املنهــي للخصومــة كلهــا ، وذلــك فيــام عــدا االحــكام الوقتيــة او 

املســتعجلة واالحــكام الصــادرة بوقــف الدعــوى واالحــكام القابلــة للتنفيــذ اجلــربي.
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املادة ١٢٩
يبــدأ ميعــاد الطعــن يف احلكــم مــن تاريــخ صــدوره مــا مل ينــص القانــون عــى غــري ذلــك ، 
ويبــدأ هــذا امليعــاد مــن تاريــخ اعــالن احلكــم اىل املحكــوم عليــه يف االحــوال التــي يكــون 
فيهــا قــد ختلــف عــن احلضــور يف مجيع اجللســات املحــددة لنظر الدعــوى ومل يقــدم مذكرة 
بدفاعــه ، وكذلــك اذا ختلــف املحكــوم عليــه عــن احلضــور وعــن تقديــم مذكــرة يف مجيــع 
اجللســات التاليــة لتعجيــل الدعــوى بعــد امتنــاع ســريها ســريا متسلســال الي ســبب مــن 

االسباب. 
كــام يبــدأ امليعــاد مــن تاريــخ اعــالن احلكــم اذا حدث ســبب من اســباب انقطــاع اخلصومة 
ولــو بعــد اقفــال بــاب املرافعــة ، وصــدر احلكــم دون اختصــام مــن يقــوم مقــام اخلصــم 

الــذي تــوىف او فقــد اهليتــه للخصومــة او زالــت صفتــه. 
ويكــون اعــالن احلكــم لشــخص املحكــوم عليــه او يف موطنــه االصــيل او حمــل عملــه ، 

وجيــري امليعــاد ايضــا يف حــق مــن اعلــن احلكــم. 
ويرتتــب عــى عــدم مراعــاة مواعيــد الطعــن يف االحــكام ســقوط احلــق يف الطعــن وتقي 

املحكمــة بالســقوط مــن تلقاء نفســها.

 املادة ١٣٠
يقــف ميعــاد الطعــن بوفــاة املحكــوم عليــه او بفقــد اهليتــه للتقــايض او بــزوال صفــة مــن 
كان يبــارش اخلصومــة عنــه ، وال يــزول الوقــف اال بعــد اعــالن احلكــم اىل الورثــة يف آخــر 
موطــن كان ملورثهــم او اعالنــه اىل مــن يقــوم مقــام مــن فقــد اهليتــه للتقــايض او زالــت 

صفتــه. 
واذا كان الباقــي مــن ميعــاد الطعــن اقــل مــن عــرشة ايــام امتــد اىل عــرشة ايــام أمتــد ميعــاد 

الطعــن إىل ذات املــدة املقــررة للطعــن .

 املادة ١٣١
اذا تــوىف املحكــوم لــه اثنــاء ميعــاد الطعــن جــاز خلصمــه رفــع الطعــن واعالنــه اىل ورثتــه 
ــد  ــاد بع ــم ويع ــن كان ملورثه ــر موط ــك يف آخ ــم وذل ــامئهم وصفاهت ــر اس ــة دون ذك مجل
ــة بأســامئهم وصفاهتــم ، الشــخاصهم او يف موطــن  ــع الورث ذلــك اعــالن الطعــن جلمي
كل منهــم او حمــل عملــه قبــل اجللســة املحــددة لنظــر الطعــن او يف امليعــاد الــذي حتــدده 
املحكمــة العــالن الورثــة الذيــن مل يعلنــوا باجللســة االوىل ومل حيرضوهــا واذا كانــت 

ــن.  ــة الظاهري الدعــوى مســتعجلة اكتفــى باعــادة االعــالن اىل الورث
واذا فقــد املحكــوم لــه اهليــة التقــايض اثنــاء ميعــاد الطعــن او اذا زالــت صفــة مــن كان 
يبــارش اخلصومــة عنــه ، جــاز رفــع الطعــن واعالنــه اىل مــن فقــد اهليتــه او زالــت صفــة 
ــه ، ويعــاد بعــد ذلــك اعــالن الطعــن اىل مــن يقــوم مقــام  ــارش اخلصومــة عن مــن كان يب
ــن يف  ــر الطع ــددة لنظ ــة املح ــل اجللس ــه قب ــل عمل ــه او حم ــخصه او يف موطن ــم لش اخلص

امليعــاد الــذي حتــدده املحكمــة وفــق مــا تقــدم.
 

املادة ١٣٢
يكــون اعــالن الطعــن لشــخص اخلصــم او يف موطنــه االصــيل او يف حمــل عملــه ، او يف 

موطنــه املختــار املبــني يف ورقــة اعــالن احلكــم. 
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واذا كان املطعــون ضــده هــو املدعــى او املســتأنف ومل يكــن قــد بــني يف صحيفــة افتتــاح 
الدعــوى او صحيفــة االســتئناف موطنــه االصــيل وال حمــل عملــه ، ومل يتضــح هــذا البيان 
ــه يف  ــار بين ــن خمت ــر موط ــن يف آخ ــه بالطع ــاز اعالن ــوى ، ج ــرى يف الدع ــن اوراق اخ م
ــان  ــرى ، ف ــوى االخ ــتئناف او اوراق الدع ــة االس ــوى او صحيف ــاح الدع ــة افتت صحيف
خلــت الصحيفــة واالوراق االخــرى مــن املوطــن املختار ايضا جــرى اعالنــه - بالتطبيق 
الحــكام الفقــرة االوىل مــن املــادة ١٦ - يف ادارة كتــاب املحكمــة املرفــوع اليهــا الطعــن.

 املادة ١٣٣
ال يرتتــب عــى الطعــن يف احلكــم وقــف تنفيــذه ومــع ذلك جيــوز للمحكمــة املرفــوع اليها 
الطعــن ان تأمــر ، بنــاء عــى طلــب الطاعــن ، بوقــف تنفيــذ احلكــم اذا كان خيشــى وقــوع 

رضر جســيم مــن التنفيــذ وكانــت اســباب الطعــن يف احلكــم ممــا يرجــح معهــا الغــاؤه. 
وجيــوز للمحكمــة التــي تأمــر بوقــف التنفيــذ ان توجــب تقديــم كفالــة او تأمــر بــام تــراه 
كفيــال بصيانــة حــق املطعــون ضــده ، وينســحب االمــر الصــادر بوقــف تنفيــذ احلكــم عى 
اجــراءات التنفيــذ التــي اختذهــا املحكــوم لــه بنــاء عــى احلكــم املطعــون فيــه مــن تاريــخ 

طلــب وقــف التنفيــذ.

 املادة ١٣٤
ال يفيد من الطعن اال من رفعه وال حيتج به اال عى من رفع عليه. 

عــى انــه اذا كان احلكــم صــادرا يف موضــوع غــري قابــل للتجزئــة او يف التــزام بالتضامن او 
يف دعــوى يوجــب القانــون فيهــا اختصــام اشــخاص معينــني جاز ملــن فوت ميعــاد الطعن 
مــن املحكــوم عليهــم او قبــل احلكــم ان يطعــن فيــه اثنــاء نظــر الطعــن املرفــوع يف امليعــاد 
مــن احــد زمالئــه منضــام اليــه يف طلباتــه فــان مل يفعل امــرت املحكمــة الطاعــن باختصامه 
يف الطعــن ، واذا رفــع الطعــن عــى احــد املحكــوم هلــم يف امليعــاد وجــب اختصــام الباقــني 
ولــو بعــد فواتــه بالنســبة اليهــم ، واذا حكــم ببطــالن الطعــن املرفــوع مــن احــد املحكــوم 

عليهــم او ضــد احــد املحكــوم هلــم بطــل الطعــن بالنســبة للجميــع. 
واذا رفــع الطعــن يف امليعــاد مــن الضامــن او طالب الضــامن يف احلكم الصــادر يف الدعوى 
االصليــة وكان دفاعهــام فيهــا واحــدا ، جــاز ملــن فــوت امليعــاد منهــام او قبــل احلكــم ان 
يطعــن فيــه منضــام اىل زميلــه واذا رفــع طعــن عــى اهيــام يف امليعــاد جــاز اختصــام اآلخــر 

ولــو بعــد فواتــه بالنســبة اليــه.

 املادة ١٣٥
جيــوز للطاعــن أو للمطعــون ضــده - بعــد صــدور احلكــم يف الطعــن - أن يطلــب مــن 
املحكمــة املختصــة احلكــم لــه بالتعويضــات ، إذا كان صاحــب الطعــن أو طريق الســلوك 

فيــه قــد قصــد بــه الكيــد .

 املادة ١٣٥ مكرر
اذا قــي بالغــاء احلكــم املطعــون فيــه لبطالنــه ، وكان هــذا البطــالن راجعــا لســبب يتصل 
بإعــالن صحيفــة افتتــاح الدعــوى فــان املحكمــة تقــي مــع البطــالن بإعــادة الدعــوى اىل 
حمكمــة اول درجــة لنظرهــا بعــد اخطــار اخلصــوم عــى ان يعتــرب رفــع الطعــن يف حكــم 
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االعــالن بالطلبــات املعروضــة فيهــا.
  

املادة ١٣٦
حتــدد بقــرار مــن وزيــر العــدل االجــراءات املنظمــة لطلــب ملــف الدعــوى التــي طعــن 
يف احلكــم الصــادر فيهــا ، وارســاله اىل املحكمــة او الدائــرة التــي تنظــر الطعــن واملواعيــد 
بالنســبة ملختلــف الدعــاوى ، واالجــراءات اخلاصــة باثبات علــم الطاعن بتاريخ اجللســة 
، وامليعــاد الــذي تلتزمــه ادارة الكتــاب يف حتديــد اجللســة ، وذاك الــذي يلتزمــه منــدوب 
االعــالن يف اعــالن صحيفــة الطعــن واجــراءات تســليم صحيفتــه مــن ادارة الكتــاب اىل 
ــن  ــتندات م ــرتداد املس ــاب واس ــرات اىل ادارة الكت ــتندات واملذك ــليم املس ــن وتس الطاع

امللــف. 
وحيــدد القــرار اجلــزاءات التأديبيــة والعقوبــات التــي توقــع عــى مــن خيالــف االجــراءات 

واملواعيــد املشــار اليهــا بــرشط اال تتجــاوز العقوبــة غرامــة قدرهــا مائــة دينــار.

 املادة ١٣٧
يرفــع االســتئناف بصحيفــة تــودع ادارة كتــاب املحكمــة املرفــوع اليهــا الســتئناف وفقــا 
لالجــراءات املقــررة لرفــع الدعوى ويكون امليعــاد املنصوص عليه يف املــادة )٤٩( ثالثني 
ــتئناف  ــباب االس ــتأنف واس ــم املس ــان احلك ــى بي ــة ع ــتمل الصحيف ــب ان تش ــا وجي يوم

والطلبــات واال كانــت باطلــة. 
ويتعــني عــى املســتأنف ان يــودع عنــد تقديــم االســتئناف عــى ســبيل الكفالــة عرشيــن 
دينــارا اذا كان احلكــم املســتأنف صــادرا مــن حمكمة جزئية ومخســني دينــارا اذا كان صادرا 
ــام  ــب ب ــتئناف اذا مل تصح ــة االس ــاب صحيف ــل ادارة الكت ــة وال تقب ــة الكلي ــن املحكم م
يثبــت ايــداع الكفالــة ، ويكفــي ايــداع كفالــة واحــدة يف حالــة تعــدد املســتأنفني اذا اقامــوا 
اســتئنافهم بصحيفــة واحــدة ولــو اختلفــت اســباب الطعــن ، وتعفــي احلكومــة مــن ايداع 

هــذه الكفالــة كــام يعفــي مــن ايداعهــا مــن يعفــون مــن الرســوم القضائيــة. 
وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون متــى حكــم بعــدم قبــول االســتئناف او بعــدم جــوازه او 

بســقوطه او ببطالنــه.

 املادة ١٣٨
للخصــوم - يف غــري االحــوال املســتثناه يف القانــون - ان يســتأنفوا احــكام حماكــم الدرجــة 
ــكام  ــتئناف - االح ــك اس ــع ذل ــوز - م ــي. وجي ــا االبتدائ ــادرة يف اختصاصه االوىل الص
الصــادرة بصفــة انتهائيــة مــن حماكــم الدرجــة االوىل اذا كان احلكــم صــادرا عــى خــالف 
حكــم ســابق مل حيــز قــوة االمــر املقــي ، ويف هــذه احلالــة يعتــرب احلكــم الســابق مســتأنفا 

بقــوة القانــون اذا مل يكــن قــد صــار انتهائيــا عنــد رفــع االســتئناف. 
ــة االوىل  ــم الدرج ــن حماك ــة م ــة انتهائي ــادرة بصف ــكام الص ــتئناف االح ــا اس ــوز ايض وجي

ــم. ــر يف احلك ــراءات اث ــالن يف االج ــم او بط ــالن يف احلك ــوع بط ــبب وق بس

 املادة ١٣٩
ــي  ــة الت ــت املحكم ــا كان ــتعجلة اي ــائل املس ــادرة يف املس ــكام الص ــتئناف االح ــوز اس جي

اصدرهتــا.
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 املادة ١٤٠
تقــدر قيمــة الدعــوى فيــام يتعلــق بنصــاب االســتئناف وفقــا الحــكام املــواد مــن ٣٧ حتــى 
٤٤ وال حتســب يف هــذا التقديــر الطلبــات غــري املتنــازع فيهــا وال املبالــغ املعروضــة عرضا 

 . حقيقيا
ويف حالــة تقديــم طلــب عــارض مــن املدعــي عليــه يكــون التقديــر عــى اســاس االكــرب 
قيمــة مــن الطلبــني : االصــيل او العــارض ، مــا مل يكــن الطلــب العــارض تعويضــا عــن 
رفــع الدعــوى االصليــة او عــن طريــق الســلوك فيهــا فتكــون العــربة بالطلــب االصــيل 

وحــده. 
ويراعــى يف تقديــر نصــاب اســتئناف االحــكام الصــادرة قبــل الفصــل يف املوضــوع قيمــة 

الدعــوى.

 املادة ١٤١
ميعــاد االســتئناف ثالثــون يومــا ، مــا مل ينــص القانــون عــى غــري ذلــك ، ويكــون امليعــاد 

مخســة عــرش يومــا يف املســائل املســتعجلة ايــا كانــت املحكمــة التــي اصــدرت احلكــم.

 املادة ١٤٢
اذا صــدر احلكــم بنــاء عــى غــش وقــع مــن اخلصــم او بنــاء عــى ورقــة مــزورة او بنــاء عــى 
شــهادة زور او بســبب عــدم اظهــار ورقــة قاطعــة يف الدعــوى احتجزهــا اخلصــم فــال يبدأ 
ميعــاد اســتئنافه اال مــن اليــوم الــذي ظهــر فيــه الغــش او الــذي اقــر بالتزويــر فاعلــه او 
حكــم بثبوتــه او الــذي حكــم فيــه عــى شــاهد الــزور او اليــوم الــذي ظهــرت فيــه الورقــة 

التــي احتجــزت.

 املادة ١٤٣
جيــوز للمســتأنف عليــه ، اىل مــا قبــل اقفــال بــاب املرافعــة ان يرفــع اســتئنافا مقابــال امــا 
باالجــراءات املعتــادة ، وامــا بمذكــرة مشــتملة عــى اســباب اســتئنافه وامــا بابدائــه شــفويا 

يف اجللســة يف مواجهــة اخلصــوم واثباتــه يف حمــرض اجللســة. 
ــع بعــد مــي  ــا اذا رف ــه يف الفقــرة الســابقة اســتئنافا فرعي ــرب االســتئناف املشــار الي ويعت
ميعــاد االســتئناف او اذا كان رافعــه قــد قبــل احلكــم يف وقــت ســابق عــى رفع االســتئناف 
االصــيل. ويتبــع االســتئناف الفرعــي االســتئناف االصيل ويــزول بزواله ، اما االســتئناف 

املقابــل فــال يــزول بــزوال االســتئناف االصــيل ايــا كانــت الطريقــة التــي رفــع هبــا.

 املادة ١٤٤
االســتئناف ينقــل الدعــوى بحالتهــا التــي كانــت عليهــا قبــل صــدور احلكــم املســتأنف 

بالنســبة اىل مــا رفــع عنــه االســتئناف فقــط. 
وتنظــر املحكمــة االســتئناف عــى اســاس مــا يقــدم هلــا مــن ادلــة ودفــوع و أوجــه دفــاع 

جديــدة ومــا كان قــد قــدم مــن ذلــك ملحكمــة الدرجــة االوىل. 
وال تقبــل الطلبــات اجلديــدة يف االســتئناف ، وتقــي املحكمــة مــن تلقــاء نفســها بعــدم 
ــائر  ــات وس ــور واملرتب ــيل االج ــب االص ــاف اىل الطل ــوز ان يض ــك جي ــع ذل ــا ، وم قبوهل
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امللحقــات التــي تســتحق بعــد تقديــم الطلبــات اخلتاميــة امــام حمكمــة الدرجــة االوىل ومــا 
يزيــد مــن التعويضــات بعــد تقديــم هــذه الطلبــات ، وكذلــك جيــوز مــع بقــاء موضــوع 

الطلــب االصــيل عــى حالــه تغيــري ســببه واالضافــة اليــه. 
وال جيــوز يف االســتئناف ادخــال مــن مل يكــن خصــام يف الدعــوى الصــادر فيهــا احلكــم 
املســتأنف ، وال جيــوز التدخــل فيــه اال ممــن يطلــب االنضــامم اىل احــد اخلصــوم ، او ممــن 
يعتــرب احلكــم املســتأنف حجــة عليــه وجيــوز لــه االعــرتاض عليــه وفقــا لالحــكام املقــررة 

يف هــذا الشــأن. 
واســتئناف احلكــم املنهــي للخصومــة يســتتبع حتــام اســتئناف مجيــع االحــكام التــي ســبق 
صدورهــا يف القضيــة مــا مل تكــن قــد قبلــت رصاحــة مــع مراعــاة مــا نــص عليــه يف الفقــرة 

االوىل مــن هــذه املــادة.

 املادة ١٤٥
اســتئناف احلكــم الصــادر يف الطلــب االحتياطــي يســتتبع حتــام اســتئناف احلكــم الصــادر 
ــه يف الطلــب االصــيل  ــة جيــب اختصــام املحكــوم ل يف الطلــب االصــيل ، ويف هــذه احلال

ولــو بعــد فــوات امليعــاد. 
وجيــب عــى املحكمــة اذا الغــت احلكــم الصــادر يف الطلــب االصــيل ان تعيــد القضيــة اىل 

حمكمــة الدرجــة االوىل لتفصــل يف الطلــب االحتياطــي.

 املادة ١٤٦
اذا تــرك املســتأنف اخلصومــة يف االســتئناف قضــت املحكمــة يف مجيــع االحــوال بقبــول 
تركــه للخصومــة اذا نــزل عــن حقــه يف االســتئناف او كان ميعــاد االســتئناف قــد انقــىض 

وقــت الــرتك.

 املادة ١٤٧
تــرى عــى االســتئناف القواعــد واالجــراءات التــي تــري عــى الدعــوى امــام حمكمــة 

الدرجــة االوىل ، مــا مل ينــص القانــون عــى غــري ذلــك.

 املادة ١٤٨
للخصــوم ان يلتمســوا اعــادة النظــر يف االحــكام الصــادرة بصفــة انتهائيــة يف االحــوال 

اآلتيــة : 
أ - اذا وقع من اخلصم غش كان من شأنه التأثري يف احلكم. 

ب - اذا كان احلكــم قــد بنــي عــى اوراق حصــل بعــد صــدوره اقــرار بتزويرهــا او قــي 
بتزويرهــا ، او بنــي عــى شــهادة شــاهد قــىض بعــد صــدوره بأهنــا مــزورة. 

ج - اذا حصــل امللتمــس بعــد صــدور احلكــم عــى اوراق قاطعة يف الدعــوى كان خصمه 
قــد حــال دون تقديمها. 

د - اذا قىض احلكم بشئ مل يطلبه اخلصوم او بأكثر مما طلبوه. 
هـ - اذا كان منطوق احلكم مناقضا بعضه لبعض. 

و - اذا صــدر احلكــم عــى شــخص طبيعــي او اعتبــاري مل يكــن ممثــال متثيــال صحيحــا يف 
الدعــوى وذلــك فيــام عــدا حالــة النيابــة االتفاقيــة.
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 املادة ١٤٩
ــرات  ــا يف الفق ــوص عليه ــاالت املنص ــدأ يف احل ــا ، وال يب ــون يوم ــامس ثالث ــاد االلت ميع
أ وب وج مــن املــادة الســابقة اال مــن اليــوم الــذي ظهــر فيــه الغــش ، او الــذي تــم فيــه 
االقــرار بالتزويــر او حكــم بثبوتــه او حكــم فيــه عــى شــاهد الــزور ، او الــذي ظهــرت 
فيــه الورقــة املحتجــزة ويبــدأ امليعــاد يف احلالــة املنصــوص عليهــا يف الفقــرة و مــن اليــوم 

الــذي يعلــن فيــه احلكــم اىل مــن يمثــل املحكــوم عليــه متثيــال صحيحــا.

املادة ١٥٠
يرفــع التــامس اعــادة النظــر امــام املحكمــة التــي اصــدرت احلكــم بصحيفــة تــودع ادارة 
كتاهبــا وفقــا لالجــراءات املقــررة لرفــع الدعــوى ويكــون امليعــاد املنصوص عليــه يف املادة 
٤٩ ثالثــني يومــا وجيــب ان تشــتمل الصحيفــة عــى بيــان احلكــم امللتمــس فيــه واســباب 

االلتــامس واال كانــت باطلــة. 
ــة  ــه - عــى ســبيل الكفال ــد تقديــم صحيفت ويتعــني عــى رافــع االلتــامس ان يــودع - عن
ــة  ــة او املحكم ــة جزئي ــن حمكم ــادرا م ــه ص ــس في ــم امللتم ــارا اذا كان احلك ــن دين عرشي
الكليــة ومخســني دينــارا اذا كان صــادرا مــن حمكمــة االســتئناف ، وال تقبــل ادارة الكتــاب 
صحيفــة االلتــامس اذا مل يصحــب بــام يثبــت ايــداع الكفالــة. ويكفــي ايــداع كفالــة واحــدة 
ــو اختلفــت  ــامس اذا اقامــوا التامســهم بصحيفــة واحــدة ول ــة تعــدد رافعــي االلت يف حال
اســباب الطعــن ، وتعفــى احلكومــة مــن ايــداع هــذه الكفالــة كــام يعفــي مــن ايداعهــا مــن 
يعفــون مــن الرســوم القضائيــة وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون متــى حكــم بعــدم قبــول 

الطعــن او بعــدم جــوازه او بســقوطه او ببطالنــه او برفضــه. 
وجيــوز ان تكــون املحكمــة التــي تنظــر االلتــامس مؤلفة مــن نفــس القضاة الذيــن اصدروا 

احلكم.

 املادة ١٥١
تفصــل املحكمــة اوال يف جــواز قبــول االلتــامس ، فــاذا قبلتــه حــددت جلســة للمرافعــة يف 
املوضــوع دون حاجــة اىل اعــالن جديــد ، عــى انــه جيــوز هلــا ان حتكــم يف قبــول االلتــامس 
ويف املوضــوع بحكــم واحــد اذا كان اخلصــوم قــد قدمــوا امامهــا طلباهتــم يف املوضــوع 
، وال تعيــد املحكمــة النظــر اال يف الطلبــات التــي تناوهلــا االلتــامس ، واذا حكــم بجــواز 
ــل  ــون اىل ان تفص ــوة القان ــا بق ــم مؤقت ــذ احلك ــف تنفي ــك وق ــى ذل ــب ع ــامس ترت االلت

املحكمــة يف موضــوع الدعــوى. 
وينســحب وقــف التنفيــذ عــى اجــراءات التنفيــذ التــي اختذهــا املحكــوم لــه مــن تاريــخ 

رفــع االلتــامس. 
وال جيــوز التــامس اعــادة النظــر يف احلكــم الــذي يصــدر برفــض االلتــامس او يف احلكــم يف 

موضــوع الدعــوى بعــد قبوله.
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 املادة ١٥٢
ــا يف  ــوا بالتمييــز يف االحــكام الصــادرة مــن حمكمــة االســتئناف العلي للخصــوم ان يطعن

االحــوال اآلتيــة. 
أ - اذا كان احلكم املطعون فيه مبنيا عى خمالفة للقانون او خطأ يف تطبيقه او تأويله. 

ب - اذا وقع بطالن يف احلكم او بطالن يف االجراءات اثر يف احلكم. 
و للخصوم ان يطعنوا بالتمييز ايضا يف أي حكم انتهائي - ايا كانت املحكمة التي 
اصدرته - فصل يف نزاع خالف حلكم آخر سبق ان صدر بني اخلصوم انفسهم  

املادة ١٥٣
ميعاد الطعن بالتمييز ستون يومًا.

ويرفــع بصحيفــة تــودع ادارة كتــاب حمكمــة االســتئناف العليــا ، ويوقعهــا احــد املحامــني 
ــن كل  ــم وموط ــوم وصفاهت ــامء اخلص ــة بأس ــات املتعلق ــى البيان ــالوة ع ــتمل - ع ، وتش
منهــم وحمــل عملــه - عــى تعيــني احلكــم املطعــون فيــه وتارخيــه وبيــان االســباب التــي 
بنــي عليهــا الطعــن وطلبــات الطاعــن ، واذا مل حيصــل الطعــن عــى هــذا الوجــه كان باطال 

، وحتكــم املحكمــة مــن تلقــاء نفســها ببطالنــه. 
ــي ذكــرت يف الصحيفــة ومــع  وال جيــوز التمســك بســبب مــن اســباب الطعــن غــري الت
ــذ  ــت وتأخ ــا يف أي وق ــك هب ــن التمس ــام يمك ــام الع ــى النظ ــة ع ــباب املبني ــك فاالس ذل

املحكمــة هبــا مــن تلقــاء نفســها. 
ــني  ــة مخس ــبيل الكفال ــى س ــن - ع ــم الطع ــد تقدي ــودع - عن ــن ان ي ــى الطاع ــب ع وجي
دنيــارا اذا كان احلكــم املطعــون فيــه صــادرا مــن حمكمــة جزئيــة او مــن املحكمــة الكليــة 
ــاب  ــل ادارة الكت ــا ، وال تقب ــتئناف العلي ــة االس ــن حمكم ــادرا م ــار اذا كان ص ــة دين ومائ
صحيفــة الطعــن اذا مل تصحــب بــام يثبــت ايــداع الكفالــة ويكفــي ايــداع كفالــة واحــدة 
ــباب  ــت اس ــو اختلف ــدة ول ــة واح ــم بصحيف ــوا طعنه ــني اذا اقام ــدد الطاعن ــة تع يف حال
الطعــن وتعفــى احلكومــة مــن ايــداع هــذه الكفالــة كــام يعفــى مــن ايداعهــا مــن يعفــون 
مــن الرســوم القضائيــة ، وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون متــى حكــم بعــدم قبــول الطعــن 

ــه او برفضــه.  او بعــدم جــوازه او بســقوطه او ببطالن
وجيــب عــى الطاعــن كذلــك ان يــودع مــع الصحيفــة املســتندات التــي تؤيــد الطعــن مــا مل 
تكــن مودعــة ملــف القضيــة الصــادر فيهــا احلكم املطعــون فيه ، ولــه عند ايــداع الصحيفة 
ان يــودع معهــا مذكــرة شــارحة الســباب الطعــن عــى ان يرفــق هبــا صــورا بقــدر عــدد 

اخلصــوم يف الطعــن. 
ــا  ــه مؤقت ــون في ــم املطع ــذ احلك ــف التنفي ــب وق ــا لطل ــاك وجه ــن ان هن ــدا للطاع واذا ب
فيجــب عليــه ان يــورده يف صحيفــة الطعــن ، وتقــوم ادارة الكتــاب باخطــار نيابــة التمييــز 

لتبــدي رأهيــا كتابــة يف الطلــب خــالل ثالثــة أيــام او شــفاها يف اجللســة.

 املادة ١٥٤
ــم الصحيفــة ومرفقاهتــا يف الســجل املعــد لذلــك  ــوم تقدي ــاب الطعــن ي ــد ادارة الكت تقي
وعليهــا يف اليــوم التــايل عــى االكثــر ان تســلم اصــل الصحيفــة وصورهــا واملذكــرة 
ــل ،  ــا ورد االص ــة العالهن ــات باملحكم ــم االعالن ــدت - اىل قس ــارحة -- ان وج الش
وعليهــا ايضــا ان تضــم ملــف القضيــة الصــادر فيهــا احلكــم املطعون فيــه بجميــع مفرادهتا 
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خــالل اســبوع عــى االكثــر. 
واذا بــدا للمدعــي عليــه يف الطعــن ان يقــدم دفاعــا كان عليــه ان يــودع ادارة الكتــاب يف 
ميعــاد مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ اعالنــه بالطعــن مذكــرة بدفاعــه وصــورا منهــا بقــدر 

عــدد اخلصــوم ، ولــه ان يرفــق هبــا املســتندات التــي يــرى تقديمهــا. 
وال جيــوز قبــول املذكــرات او املســتندات التــي يقدمهــا اخلصــوم بعــد املواعيــد املحــددة 
هلــا وانــام حتــرر ادارة الكتــاب حمــرضا يرفــق بامللــف ببيــان مــا يقــدم منهــا وتاريــخ تقديمها 

ومضموهنــا واســم مــن قدمهــا مــع اثبــات ردهــا اليــه. 
ــودع مذكــرة برأهيــا يف اســباب  ــد الســابقة ان ت ــز بعــد انقضــاء املواعي ــة التميي وعــى نياب
الطعــن او ان تــؤرش هبــذا الــرأي عــى ملــف الطعــن ان كان ذلــك كافيــا ، وتعيــده اىل ادارة 
ــذه االدارة  ــام ه ــخ قي ــن تاري ــا م ــتني يوم ــاوز س ــدة ال جت ــالل م ــه خ ــك كل ــاب وذل الكت

بارســاله اليهــا. 
يعــرض الطعــن عــى املحكمــة منعقــدة يف غرفــة املشــورة ، مشــفوعا بــرأي نيابــة التمييــز ، 
فــإذا رأت املحكمــة انــه غــري مقبــول لعيــب يف الشــكل او لبطــالن يف اجراءاتــه او القامتــه 
عــى غــري االســباب املبينــة يف املــادة )١٥٣( مــن هــذا القانــون قــررت عــدم قبولــه بقــرار 
غــري قابــل للطعــن ، بأســباب موجــزة تثبــت يف حمــرض اجللســة واذا رأت املحكمــة غــري 

ذلــك حــددت جلســة لنظــر الطعــن.

 املادة ١٥٥
تفصــل املحكمــة يف الطعــن ، ولــو يف غيبــة اخلصــوم ، وبغــري مرافعــة ، مــا مل تــر املحكمــة 
رضورة لذلــك فلهــا - حينئــذ - ســامع اقــوال اخلصــوم ونيابــة التمييــز وجيــوز هلــا اســتثناء 
ــام  ــدده كل ــذي حت ــاد ال ــة يف امليع ــرات تكميلي ــداع مذك ــة باي ــوم والنياب ــرح للخص ان ت

رأت وجهــا لذلــك وتكــون النيابــة آخــر مــن يتكلــم.

 املادة ١٥٦
اذا قضــت املحكمــة بتمييــز احلكــم املطعــون فيــه كان عليهــا ان تفصــل يف املوضــوع ، اال 
ــه لقواعــد االختصــاص فإهنــا تقتــر عــى  ــزت احلكــم بســبب خمالفت ــد مي ــت ق اذا كان

الفصــل يف مســألة االختصــاص مــع تعيــني املحكمــة املختصــة عنــد االقتضــاء. 
وال جيوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيام تصدره املحكمة من االحكام.

 املادة ١٥٧
تــري عــى الطعــن بالتمييــز القواعــد واالجــراءات التي تري عــى الطعن باالســتئناف 

امــام حمكمــة االســتئناف العليــا فيــام ال يتعــارض مــع نصوص هــذا الفصل.

 املادة ١٥٨
وجيــوز ملــن يعتــرب احلكــم الصــادر يف الدعــوى حجــة عليــه ومل يكــن قــد ادخــل او تدخــل 
فيهــا ان يعــرتض عــى هــذا احلكــم بــرشط اثبــات غش مــن كان يمثلــه او تواطئــه او امهاله 

اجلسيم. 
ــل  ــري قاب ــزام غ ــني بالت ــني واملدين ــني وللدائن ــني املتضامن ــني واملدين ــوز للدائن ــك جي كذل

ــم. ــر منه ــن آخ ــن او مدي ــى دائ ــادر ع ــم الص ــى احلك ــرتاض ع ــة االع للتجزئ
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 املادة ١٥٩
يرفــع االعــرتاض اىل املحكمــة التي اصــدرت احلكم باالجــراءات املعتادة لرفــع الدعوى 
، وجيــب ان تشــتمل صحيفتــه عــى بيــان احلكــم املعرتض عليه واســباب االعــرتاض واال 

كانــت باطلة. 
ــن  ــاة الذي ــس القض ــن نف ــة م ــرتاض مؤلف ــر االع ــي تنظ ــة الت ــون املحكم ــوز ان تك وجي

ــم.  ــدروا احلك اص
وعــى املعــرتض ان يــودع - عند تقديم االعرتاض - عى ســبيل الكفالة عرشين دينارا اذا 
كان احلكــم املعــرتض صــادرا مــن حمكمــة جزئيــة او من املحكمــة الكلية ، ومخســني دينارا 
اذا كان صــادرا مــن حمكمــة االســتئناف ، وال تقبــل ادارة الكتــاب صحيفــة االعــرتاض 
ــدد  ــة تع ــدة يف حال ــة واح ــداع كفال ــي اي ــة ويكف ــداع الكفال ــت اي ــام يثب ــب ب اذا مل تصح
املعرتضــني اذا اقامــوا اعرتاضهــم بصحيفــة واحــدة ولــو اختلفــت اســباب االعــرتاض 
وتعفــى احلكومــة مــن ايــداع هــذه الكفالــة كــام يعفى مــن إيدعهــا مــن يعفون من الرســوم 
القضائيــة . وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون متــى حكــم بعــدم قبــول االعــرتاض او بعــدم 

جــوازه او بســقوطه او ببطالنــه.

املادة ١٦٠
ــن  ــا مل تك ــة ، م ــوى قائم ــا لدع ــارض تبع ــب ع ــورة طل ــى ص ــرتاض ع ــع االع ــوز رف جي
املحكمــة غــري خمتصــة بذلــك بســبب نــوع الدعــوى او قيمتها او كانــت ادنى مــن املحكمة 
التــي اصــدرت احلكــم فعندئــذ ال جيــوز االعــرتاض اال بدعــوى اصلية ترفــع اىل املحكمة 

التــي اصــدرت احلكــم.

  املادة ١٦١
يبقى حق االعرتاض عى احلكم ما مل ينقض حق املعرتض بمي املدة.

 املادة ١٦٢
ــه  ــوع اليهــا بوقف ــا مل تأمــر املحكمــة املرف ــذ ، م االعــرتاض عــى احلكــم ال يوقــف التنفي

ــة.  ــباب جدي الس
ويرتتــب عــى االعــرتاض عــى احلكــم اعــادة طــرح الدعــوى عــى املحكمــة مــن جديــد 

وذلــك بالنســبة ملــا يتناولــه االعــرتاض فقــط. 
واذا قبلــت املحكمــة االعــرتاض فــال جيــوز هلــا ان تلغــي احلكــم املعــرتض عليــه او تعدلــه 

اال بالنســبة الجزائــه الضــارة باملعرتض. 
وال يستفيد من احلكم الصادر يف االعرتاض غري من رفعه.

 املادة ١٦٣
ــايض  ــه اىل ق ــة بطلب ــى عريض ــر ع ــتصدار ام ــون اس ــا القان ــز فيه ــي جيي ــوال الت يف االح
ــون  ــوى وتك ــر الدع ــي تنظ ــة الت ــس اهليئ ــة او اىل رئي ــة املختص ــة باملحكم ــور الوقتي االم
هــذه العريضــة مــن نســختني متطابقتــني ومشــتملة عــى وقائــع الطلــب وأســانيد وموطــن 
الطالــب وحمــل عملــه وتعيــني موطــن خمتــار لــه يف الكويــت اذا مل يكــن لــه موطــن او حمــل 
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عمــل فيهــا ، وتشــفع بالعريضــة املســتندات املؤيــدة هلــا. 
ويصــدر القــايض امــره كتابــة عــى احــدى نســختي العريضــة يف اليــوم التــايل لتقديمهــا 

عــى االكثــر ، وال يلــزم ذكــر االســباب التــي بنــي عليهــا االمــر. 
وتســلم ادارة الكتــاب الطالــب النســخة الثانيــة مــن عريضتــه مكتوبــا عليهــا صــورة االمر 

، وذلــك يف اليــوم التــايل لصــدوره عــى االكثر. 
ويســقط االمــر الصــادر عــى عريضــة اذا مل يقــدم للتنفيــذ خــالل ثالثــني يومــا مــن تاريــخ 

صــدوره ، وال يمنــع هــذا الســقوط مــن اســتصدار امــر جديــد.

 املادة ١٦٤
للطالــب اذا صــدر االمــر برفــض طلبــه ، وملــن صــدر عليــه االمــر ، احلــق يف التظلــم اىل 
املحكمــة املختصــة اال اذا نــص القانــون عــى خــالف ذلــك وللخصــم الــذي صــدر عليــه 
امــر بــدال مــن التظلــم للمحكمــة املختصــة احلــق يف التظلــم لنفــس القــايض اآلمــر ، وال 

يمنــع مــن ذلــك قيــام الدعــوى االصليــة امــام املحكمــة. 
ــع  ــبيل التب ــوى وجيــوز رفعــه عــى س ــع الدع ــادة لرف ــراءات املعت ــم باالج ــون التظل ويك
للدعــوى االصليــة وذلــك باالجــراءات التــي ترفــع هبــا الطلبــات العارضــة وجيــب ان 

ــال.  ــببا واال كان باط ــم مس ــون التظل يك
وحيكــم يف التظلــم بتأييــد االمــر او بتعديلــه او بالغائــه ويكــون هــذا احلكــم قابــال للطعــن 

بطــرق الطعــن املقــررة لالحــكام.

 املادة ١٦٥
التظلم من االمر ال يوقف تنفيذه. 

ــا وفقــا الحــكام  ومــع ذلــك جيــوز للمحكمــة او القــايض ان يأمــر بوقــف التنفيــذ مؤقت
ــادة ١٣٣ . امل

 
املادة ١٦٦

اســتثناء مــن القواعــد العامــة يف رفــع الدعــاوى ابتــداء تتبــع االحــكام الــواردة يف املــواد 
ــا  ــه دين ــب ب ــا يطال ــال االداء وكان كل م ــة وح ــا بالكتاب ــن ثابت ــق الدائ ــة اذا كان ح التالي
مــن النقــود معــني املقــدار او منقــوال معينــا بنوعــه و مقــداره او معينــا بذاتــه تعيينــا نافيــا 

للجهالــة. 
وتتبــع هــذه االحــكام ايضــا اذا كان صاحــب احلــق دائنــا بورقــة جتاريــة واقتــر رجوعــه 
عــى الســاحب او املحــرر او القابــل او الضامــن االحتياطــي الحدهــم ، امــا اذا اراد 

الرجــوع عــى غــري هــؤالء وجــب عليــه اتبــاع القواعــد العامــة يف رفــع الدعــوى.

 املادة ١٦٧
عــى الدائــن ان يكلــف املديــن اوال بالوفــاء بميعــاد مخســة ايــام عــى االقــل ثــم يســتصدر 
امــرًا بــاالداء مــن قــايض حمكمــة املــواد اجلزئيــة او رئيــس الدائــرة باملحكمة الكلية حســب 
االحــوال ، وال جيــوز ان يكــون احلــق الــوارد يف التكليــف بالوفــاء اقــل مــن املطلــوب يف 
عريضــة اســتصدار االمــر بــاالداء ويكفي يف التكليــف بالوفاء ان حيصل بكتاب مســجل. 
ــن ومــا  ــن يرفــق هبــا ســند الدي ــاء عــى عريضــة يقدمهــا الدائ ــاالداء بن ويصــدر االمــر ب
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يثبــت حصــول التكليــف بوفائــه ويبقــى هــذا الســند يف ادارة الكتــاب اىل ان يمــي ميعــاد 
ــات  ــى بيان ــتمل ع ــني وان تش ــختني متطابقت ــن نس ــة م ــرر العريض ــب ان حت ــم وجي التظل

ــادة ٤٥  صحيفــة الدعــوى املنصــوص عليهــا يف امل
وجيــب ان يصــدر االمــر عــى احــدى نســختي العريضــة خــالل ثالثة ايــام عــى االكثر من 
تقديمهــا وان يبــني املبلــغ الواجــب اداؤه او مــا امــر بادائــه مــن منقــول حســب االحــوال 

، كــام يبــني مــا اذا كان صــادرا يف مــادة جتاريــة. 
وتعتــرب العريضــة ســالفة الذكــر منتجــة آلثــار رفــع الدعــوى مــن تاريــخ تقديمهــا ، ولــو 

كانــت املحكمــة غــري خمتصــة.

 املادة ١٦٨
ــه او رأى عــدم اصــدار االمــر ألي  ــب اىل كل طلبات ــة الطال اذا رأى القــايض عــدم اجاب
ســبب آخــر وجــب عليــه ان يمتنــع عــن اصــدار االمــر وان حيــدد جلســة لنظــر الدعــوى 
امــام املحكمــة املختصــة وعندئــذ يقــوم الطالــب بتكليــف املدين باحلضــور امــام املحكمة 
يف اجللســة املحــددة باعــالن يتضمــن بيانــات العريضــة املشــار اليهــا يف املــادة الســابقة ، 
وال يعتــرب رفــض شــمول االمــر بالنفــاذ املعجــل رفضــا لبعــض الطلبــات يف حكــم هــذه 

املــادة.

 املادة ١٦٩
يعلــن املديــن لشــخصه او يف موطنــه االصــيل او حمــل عملــه بالعريضــة وباالمــر الصــادر 
ــم  ــاالداء كأن مل تكــن اذا مل يت ــا ب ــر الصــادر عليه ــة واالم ــرب العريض ــاالداء وتعت ــده ب ض

اعالهنــا للمديــن خــالل ســتة اشــهر مــن تاريــخ صــدور االمــر.

املادة ١٧٠
جيــوز للمديــن التظلــم مــن االمــر خــالل عــرشة ايــام مــن تاريــخ اعالنــه اليــه وحيصــل 
التظلــم امــام املحكمــة اجلزئيــة او الكليــة حســب االحوال ويكــون مســببا واال كان باطال 
، وتراعــى عنــد نظــر التظلــم القواعــد واالجــراءات املتبعــة امــام حمكمــة الدرجــة االوىل. 
وجيــوز اســتئناف امــر االداء وفقــا للقواعــد واالجــراءات املقــررة الســتئناف االحــكام ، 

ويبــدأ ميعــاد اســتئناف االمــر مــن تاريــخ فــوات ميعــاد التظلــم منــه.

 املادة ١٧١
تــري عــى امــر االداء وعــى احلكــم الصــادر يف التظلــم منــه القواعــد اخلاصــة بالنفــاذ 

املعجــل حســب االحــوال التــي بينهــا القانــون.
 

املادة ١٧٢
اذا اراد الدائــن يف حكــم املــادة ١٦٦ توقيــع حجــز حتفظــي او حجــز مــا للمديــن لــدى 
الغــري اتبعــت االجــراءات العاديــة يف احلجــز املــراد توقيعــه ويف دعــوى صحــة احلجــز.

 
املادة ١٧٣

جيــوز االتفــاق عــى التحكيــم يف نــزاع معــني ، كــام جيــوز االتفــاق عــى التحكيــم يف مجيــع 
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املنازعــات التــي تنشــأ عــن تنفيــذ عقــد معــني. وال يثبــت التحكيــم اال بالكتابــة. 
وال جيــوز التحكيــم يف املســائل التــي ال جيــوز فيهــا الصلــح ، وال يصــح التحكيــم اال ممــن 

لــه اهليــة التــرف يف احلــق حمــل النــزاع. 
ــو كان  ــاء املرافعــة ول ــم او اثن ــزاع يف االتفــاق عــى التحكي وجيــب ان حيــدد موضــوع الن

ــال.  ــم باط ــح ، واال كان التحكي ــا بالصل ــم مفوض املحك
وال ختتــص املحاكــم بنظــر املنازعــات التــي اتفــق عــى التحكيــم يف شــأهنا وجيــوز النــزول 

عــن الدفــع بعــدم االختصــاص رصاحــة او ضمنــا. 
وال يشمل التحكيم املسائل املستعجلة ما مل يتفق رصاحة عى خالف ذلك.

 املادة ١٧٤
ال جيــوز ان يكــون املحكــم قــارصا او حمجــورا عليــه او حمرومــا مــن حقوقــه املدنية بســبب 

عقوبــة جنائيــة او مفلســا مل يــرد اليــه اعتباره. 
ــب  ــام جي ــرا ، ك ــم وت ــون عدده ــوال ان يك ــع االح ــب يف مجي ــون وج ــدد املحكم واذا تع

ــتقل. ــاق مس ــم او يف اتف ــى التحكي ــاق ع ــم يف االتف ــني املحك تعي
 

املادة ١٧٥
اذا وقــع النــزاع ومل يكــن اخلصــوم قــد اتفقــوا عــى املحكمــني او امتنــع واحــدا او اكثــر 
ــرده او  ــم ب ــه او حك ــزل عن ــه او ع ــل او اعتزل ــن العم ــم ع ــق عليه ــني املتف ــن املحكم م
قــام مانــع مــن مبارشتــه لــه ، ومل يكــن هنــاك اتفــاق يف هــذا الشــأن بــني اخلصــوم عينــت 
املحكمــة املختصــة اصــال بنظــر النــزاع مــن يلــزم مــن املحكمــني وذلــك بنــاء عــى طلــب 
احــد اخلصــوم باالجــراءات املعتــادة لرفــع الدعــوى. وجيــب ان يكــون عــدد مــن تعينهــم 
املحكمــة مســاويا للعــدد املتفــق عليــه بــني اخلصــوم او مكمــال لــه ، وال جيــوز الطعــن يف 

احلكــم الصــادر بذلــك بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن.

 املادة ١٧٦
ال جيــوز التفويــض للمحكمــني بالصلــح ، وال احلكــم منهــم بصفــة حمكمــني مصاحلــني ، 

اال اذا كانــوا مذكوريــن بأســامئهم يف االتفــاق عــى التحكيــم.

 املادة ١٧٧
ملغاه

 املادة ١٧٨
مــع عــدم االخــالل بــام نــص عليــه يف املــادة الســابقة او أي قانــون آخــر ، يشــرتط ان يقبــل 

املحكــم القيــام بمهمتــه ويثبــت القبــول كتابة. 
ــم.  ــه التحكي ــه بعــد قبول ــام بعمل واذا تنحــى املحكــم - بغــري ســبب جــدي - عــن القي

ــات.  ــه بالتعويض ــم علي ــاز احلك ج
وال جيوز عزل املحكم اال بموافقة اخلصوم مجيعا. 

وال جيــوز رده عــن احلكــم اال الســباب حتــدث او تظهــر بعــد تعيــني شــخصه ، ويطلــب 
ــح للحكــم ،  ــرب بســببها غــري صال ــرد هبــا القــايض او يعت ــي ي ــذات االســباب الت ــرد ل ال
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ويرفــع طلــب الــرد اىل املحكمــة املختصــة أصــال بنظــر الدعــوى خــالل مخســة ايــام مــن 
اخبــار اخلصــم بتعيــني املحكــم ، او مــن تاريــخ حــدوث ســبب الــرد او علمــه بــه اذا كان 

تاليــا الخبــاره بتعيــني املحكــم .
ويف مجيــع االحــوال ال يقبــل طلــب الــرد اذا صــدر حكــم املحكمــني او اقفل بــاب املرافعة 

القضية.  يف 
و جيــوز لطالــب الــرد اســتئناف احلكــم الصــادر يف طلبه ايا كانــت قيمة املنازعــة املطروحة 

عــى احلكم .

 املادة ١٧٩
يقــوم املحكــم خــالل ثالثــني يومــا عــى االكثــر - مــن قبــول التحكيــم باخطــار اخلصــوم 
بتاريــخ اول جلســة حتــدد لنظــر النــزاع ، وبمــكان انعقادهــا وذلــك دون تقيــد بالقواعــد 
املقــررة يف هــذا القانــون لالعــالن ، وحيــدد هلــم موعــدا لتقديــم مســتنداهتم ومذكراهتــم 
واوجــه دفاعهــم وجيــوز احلكــم بنــاء عــى مــا يقدمــه جانــب واحــد اذا ختلــف اآلخــر عــن 

ذلــك يف املوعــد املحــدد. 
واذا تعــدد املحكمــون وجــب ان يتولــوا جمتمعــني اجــراءات التحقيق وان يوقــع كل منهم 
ــه يف  ــوا ندب عــى املحــارض ، مــا مل جيمعــوا عــى نــدب واحــد منهــم الجــراء معــني ويثبت

حمــرض اجللســة ، او كان اتفــاق التحكيــم خيــول ذلــك الحدهــم.

املادة ١٨٠
تنقطــع اخلصومــة امــام املحكــم اذا قــام ســبب مــن اســباب انقطــاع اخلصومــة املقــررة يف 

هــذا القانــون ، ويرتتــب عــى االنقطــاع آثــاره املقــررة قانونــا. 
واذا عرضــت خــالل التحكيــم مســألة اوليــة ختــرج عــن واليــة املحكــم او طعــن بتزويــر 
ورقــة او اختــذت اجــراءات جنائيــة عــن تزويرهــا او عــن حــادث جنائــي آخــر ، اوقــف 
املحكــم عملــه حتــى يصــدر فيهــا حكــم انتهائــي ، كــام يوقــف املحكــم عملــه للرجــوع 

اىل رئيــس املحكمــة املختصــة اصــال بنظــر النــزاع الجــراء مــا يــأيت : 
أ - احلكــم باجلــزاء املقــرر قانونــا عــى مــن يتخلــف مــن الشــهود عــن احلضــور او يمتنــع 

عــن االجابــة. 
ب - احلكم بتكليف الغري بإبراز مستند يف حوزته رضوري للحكم يف التحكيم. 

ج - االمر باالنابات القضائية.

 املادة ١٨١
اذا مل يشــرتط اخلصــوم يف االتفــاق عــى التحكيــم اجــال للحكــم ، كان عــى املحكــم ان 
حيكــم خــالل ســتة اشــهر مــن تاريــخ اخطــار طــريف اخلصومــة بجلســة التحكيــم ، واال 
ــا اذا كان  ــه امامه ــي في ــة ، او امل ــزاع اىل املحكم ــع الن ــوم رف ــن اخلص ــاء م ــن ش ــاز مل ج

مرفوعــا مــن قبــل. 
واذا اختلفــت تواريــخ اخطــار اخلصــوم بــدأ امليعــاد مــن تاريــخ االخطــار االخــري. 
ــا ،  ــا - عــى مــد امليعــاد املحــدد اتفاقــا او قانون وللخصــوم االتفــاق - رصاحــة او ضمن

ــني.  ــل مع ــده اىل اج ــم يف م ــض املحك ــم تفوي وهل
ويقــف امليعــاد كلــام اوقفــت اخلصومــة او انقطعــت امــام املحكــم ، ويســتأنف ســريه مــن 
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تاريــخ علــم املحكــم بــزوال ســبب الوقــف او االنقطــاع ، واذا كان الباقــي مــن امليعــاد 
اقــل مــن شــهرين امتــد اىل شــهرين.

  املادة ١٨٢
ــذا  ــه يف ه ــص علي ــا ن ــدا م ــات ع ــراءات املرافع ــد باج ــري مقي ــه غ ــم حكم ــدر املحك يص
البــاب ، ومــع ذلــك جيــوز للخصــوم االتفــاق عــى اجــراءات معينــة يســري عليهــا املحكم. 
ويكــون حكــم املحكــم عــى مقتــىض قواعــد القانــون اال اذا كان مفوضــا بالصلــح فــال 

يتقيــد هبــذه القواعــد عــدا مــا تعلــق منهــا بالنظــام العــام. 
وتطبق القواعد اخلاصة بالنفاذ املعجل عى احكام املحكمني. 

ــررة  ــد املق ــأنه القواع ــت يف ش ــت واال اتبع ــم يف الكوي ــم املحك ــدر حك ــب ان يص وجي
ــي. ــد اجنب ــادرة يف بل ــني الص ــكام املحكم الح

 املادة ١٨٣
يصــدر حكــم املحكمــني بأغلبيــة اآلراء وجتــب كتابتــه وجيــب ان يشــتمل بوجــه خــاص 
عــى موجــز االتفــاق عــى التحكيــم ، وملخــص اقــوال اخلصــوم ومســتنداهتم واســباب 
احلكــم ومنطوقــه وتاريــخ صــدوره واملــكان الــذي صــدر فيــه وتوقيعــات املحكمــني ، 
واذا رفــض واحــد او اكثــر مــن املحكمــني توقيــع احلكــم ذكــر ذلــك فيــه ، ويكــون احلكــم 
صحيحــا اذا وقعتــه اغلبيــة املحكمــني ولــو كان قــد تنحــى او اعتــزل واحــد منهــم او اكثر 
بعــد حجــز الدعــوى للحكــم وبــدء املداولــة بحضــوره ، وذلــك اســتثناء مــن نــص املــادة 

 .١٧٥
وحيــرر احلكــم باللغــة العربيــة مــا مل يتفــق اخلصــوم عــى غــري ذلــك ، وعندئــذ يتعــني ان 

ترفــق بــه عنــد ايداعــه ترمجــة رســمية. 
ويعترب احلكم صادرا من تاريخ توقيع املحكمني عليه بعد كتابته.

 املادة ١٨٣ مكرر
خيتــص املحكــم بتصحيــح مــا يقــع يف حكمــه مــن اخطــاء ماديــة بحتــة كتابيــة او حســابية 
وبتغــريه اذا وقــع يف منطوقــه غمــوض او لبــس ، كــام خيتــص ايضــا بالفصــل يف الطلبــات 
املوضوعيــة التــي اغفــل الفصــل فيهــا ، وذلــك خــالل االجــل املحــدد قانونــا او اتفاقــا 
الصــدار حكمــه ، ويتــم ذلــك طبقــا للقواعــد املنصــوص عليهــا يف املــواد ١٢٤ ، ١٢٥ ، 
١٢٦ مــن هــذا القانــون ، فــإذا تعــذر ذلــك او انتهــى االجــل املحــدد للحكــم تكــون هــذه 

املســائل مــن اختصــاص املحكمــة املختصــة اصــال بنظــر النــزاع. 
واذا طعــن يف احلكــم باالســتئناف حــني يكــون جائــزا او رفعــت دعــوى اصليــة ببطالنــه 
ختتــص املحكمــة التــي تفصــل يف االســتئناف او يف دعــوى البطالن دون غريهــا بتصحيح 

مــا يقــع يف احلكــم مــن اخطــاء ماديــة او بتفســريه.

 املادة ١٨٤
ــق - مــع اصــل  ــو كان صــادرا باجــراء مــن اجــراءات التحقي ــودع اصــل احلكــم - ول ي
االتفــاق عــى التحكيــم ادارة كتــاب املحكمــة املختصــة اصــال بنظــر النــزاع خــالل عــرشة 
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االيــام التاليــة لصــدور احلكــم املنهــي للخصومــة. 
وحيرر كاتب املحكمة حمرضا هبذا االيداع.

 املادة ١٨٥
ال يكــون حكــم املحكــم قابــال للتنفيذ اال بأمــر يصدره رئيــس املحكمة التــي اودع احلكم 
ادارة كتاهبــا بنــاء عــى طلــب احــد ذوي الشــأن ، وذلــك بعــد االطــالع عــى احلكــم وعــى 
اتفــاق التحكيــم وبعــد التثبــت مــن انتفــاء موانــع تنفيــذه ، وانقضــاء ميعــاد االســتئناف اذا 
كان احلكــم قابــال لــه وغــري مشــمول بالنفــاذ املعجــل ، ويوضــع امــر التنفيــذ بذيــل اصــل 

احلكم.
 املادة ١٨٦

ال جيــوز اســتئناف حكــم املحكــم اال اذا اتفــق اخلصــوم قبــل صــدوره عــى خــالف ذلــك 
ــد  ــع للقواع ــتئنافية ، وخيض ــة اس ــة هبيئ ــة الكلي ــام املحكم ــذ ام ــتئناف عندئ ــع االس ويرف
ــداع اصــل  ــدأ ميعــاده مــن اي املقــررة الســتئناف االحــكام الصــادرة مــن املحاكــم ، ويب

احلكــم ادارة الكتــاب وفقــا للــامدة ١٨٤. 
ومــع ذلــك ال يكــون احلكــم قابــال لالســتئناف اذا كان املحكــم مفوضا بالصلــح ، او كان 
ــار ، او كان احلكــم  حمكــام يف االســتئناف او كانــت قيمــة الدعــوى ال تتجــاوز الــف دين

صــادرا مــن اهليئــة املنصــوص عليهــا يف املــادة ١٧٧. 
وجيــوز لــكل ذي شــأن ان يطلــب بطالن حكــم املحكم الصــادر هنائيا وذلــك يف االحوال 

اآلتيــة ولــو اتفــق قبــل صــدوره عى خــالف ذلك : 
ــاوز  ــقط بتج ــل او س ــم باط ــاق حتكي ــى اتف ــاء ع ــم او بن ــاق حتكي ــري اتف ــدر بغ أ - اذا ص

ــم.  ــى التحكي ــاق ع ــدود االتف ــن ح ــرج ع ــد خ ــم ق ــاد او اذا كان احلك امليع
ب - اذا حتقق سبب من االسباب التي جيوز من اجلها التامس اعادة النظر. 

ج - اذا وقع بطالن يف احلكم او بطالن يف االجراءات اثر يف احلكم.

 املادة ١٨٧
ــادة  ــاع املعت ــزاع باالوض ــر الن ــال بنظ ــة اص ــة املختص ــالن اىل املحكم ــوى البط ــع دع ترف
لرفــع الدعــوى وذلــك خــالل ثالثــني يومــا مــن اعــالن احلكــم ، ويبــدأ هــذا امليعــاد وفقــا 
ــي يتحقــق فيهــا ســبب مــن االســباب التــي جيــوز  ــادة ١٤٩ يف احلــاالت الت الحــكام امل

مــن اجلهــا التــامس اعــادة النظــر. 
وجيب ان تشتمل الصحيفة عى اسباب البطالن ، واال كانت باطلة. 

ويتعــني عــى رافــع الدعــوى ان يــودع عنــد تقديــم صحيفتهــا عــى ســبيل الكفالــة مخســني 
دينــارا ، وال تقبــل ادارة الكتــاب صحيفــة الدعــوى اذا مل تصحــب بام يثبت ايــداع الكفالة 
ويكفــي ايــداع كفالــة واحــدة يف حالــة تعــدد املدعــني اذا اقامــوا دعواهم بصحيفــة واحدة 
ولــو اختلفــت اســباب البطــالن وتعفــي احلكومــة مــن ايــداع هــذه الكفالــة كــام يعفــى من 

ايداعهــا مــن يعفــون مــن الرســوم القضائية. 
وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون متــى حكــم بعــدم قبــول الدعــوى او بعــدم جــواز رفعهــا 

او بســقوطها او ببطالهنــا او برفضهــا. 
واذا حكمت املحكمة ببطالن حكم املحكمني تعرضت ملوضع النزاع وقضت فيه.
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 املادة ١٨٨
ال يرتتب عى رفع دعوى البطالن وقف تنفيذ حكم املحكم. 

ومــع ذلــك جيــوز للمحكمــة التــي تنظــر الدعــوى ان تأمــر بنــاء عى طلــب املدعــى بوقف 
تنفيــذ احلكــم اذا كان خيشــى وقــوع رضر جســيم مــن التنفيــذ وكانــت اســباب البطــالن 

ممــا يرجــح معهــا القضــاء ببطــالن احلكــم. 
وجيــوز للمحكمــة عندمــا تأمــر بوقــف التنفيــذ ان توجــب تقديــم كفالــة او تأمــر بــام تــراه 
كفيــال بصيانــة حــق املدعــى عليــه ، وينســحب االمــر الصــادر بوقــف تنفيــذ احلكــم عــى 

اجــراءات التنفيــذ التــي اختذهــا املحكــوم لــه مــن تاريــخ طلــب وقــف التنفيــذ.
 

 املادة ١٨٩
ــون بشــئ مــن ذلــك اىل جهــة  ــا مل يعهــد القان ــذ م ــادارة التنفي ــه ب ــذ واعالنات ــاط التنفي ين

ــرى.  اخ
وينــدب لرئاســة هــذه االدارة احــد رجــال القضــاء ، كــام ينــدب ملعاونتــه قــاض او اكثــر 
ــع  ــه او وجــود مان ــد غياب ــس عن ــام الرئي ــوم اقدمهــم مق ــة يق ــة الكلي ــاة املحكم مــن قض

لديــه. 
ويبــارش اجــراءات التنفيــذ واعالناهتــا عــدد مــن مأمــوري التنفيــذ ومنــدويب االعــالن ، 
ويلحــق بــاالدارة عــدد كاف مــن املوظفــني ، كــام ينــدب هبــا عــدد مــن رجــال الرشطــة 

للمعاونــة عنــد اختــاذ اجــراءات التنفيــذ واعالناهتــا. 
وملديــر االدارة االرشاف عــى جيمــع اعــامل االدارة ومــن يعمــل هبــا مــن مأمــوري تنفيــذ 
ومنــدويب اعــالن وموظفــني ورجــال رشطــة ويرجعــون اليــه يف اعامهلــم ويلتزمــون 

ــه.  بتوجيهات
وملديــر االدارة او مــن يعاونــه مــن القضــاة اصــدار االوامــر الوالئيــة يف احلــاالت التــي 
خيــول فيهــا القانــون ملديــر ادارة التنفيــذ ســلطة اصــدار هــذه االوامــر ، ويكــون التظلــم 
ــوارد يف الفصــل اخلــاص باالوامــر عــى العرائــض ، وتعامــل مــن  منهــا عــى الوجــه ال

حيــث التظلــم فيهــا كاالوامــر الصــادرة مــن رئيــس املحكمــة الكليــة. 
ويصدر بتنظيم ادارة التنفيذ قرار من وزير العدل.

 املادة ١٩٠
السند التنفيذي : 

ال جيــوز التنفيــذ اجلــربي اال بســند تنفيــذي اقتضــاء حلــق حمقــق الوجــود ومعــني املقــدار 
وحــال االداء. 

والسندات التنفيذية هي : 
أ - االحكام واالوامر. 

ب - املحررات املوثقة ، وحمارض الصلح التي تصدق عليها املحاكم. 
ج - االوراق االخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة. 

و ال جيــوز التنفيــذ - يف غــري االحــوال املســتثناه بنــص يف القانــون - اال بموجــب صــورة 
مــن الســند التنفيــذي عليهــا صيغــة التنفيــذ اآلتيــة : 

ــى كل  ــا وع ــب منه ــى طل ــه مت ــادر الي ــذ ان تب ــا التنفي ــاط هب ــي ين ــة الت ــى اجله ــب ع وجي
ســلطة ان تعــني عــى اجــراءه ولــو باســتعامل القــوة اجلربيــة متــى طلــب منهــا ذلــك طبقــا 
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ــون . للقان

 املادة ١٩١
التنفيذ بمسودة احلكم : 

جيــوز للمحكمــة يف املــواد املســتعجلة او يف االحــوال التــي يكــون فيهــا التأخــري ضــارا 
، ان تأمــر - بنــاء عــى طلــب صاحــب الشــأن - بتنفيــذ احلكــم بموجــب مســودته بغــري 
ــودة  ــب املس ــلم الكات ــة يس ــذه احلال ــه ، ويف ه ــة علي ــة تنفيذي ــع صيغ ــري وض ــه وبغ اعالن

ملأمــور التنفيــذ الــذي يردهــا بعــد االنتهــاء مــن التنفيــذ.

 املادة ١٩٢
االحكام اجلائز تنفيذها والنفاذ املعجل : 

ال جيــوز تنفيــذ االحــكام جــربا مــا دام الطعــن فيهــا باالســتئناف جائــزا ، اال اذا كان النفــاذ 
املعــدل منصوصــا عليــه يف القانــون او مأمــورا بــه يف احلكم. 

ومع ذلك جيوز بمقتضاها اختاذ اجراءات حتفظية. 
ــزم بتعويــض الــرضر  ــذ احلكــم املشــمول بالنفــاذ املعجــل الت ــه تنفي واذا قــام املحكــوم ل
الــذي يصيــب املنفــذ ضــده لــو الغــى احلكــم بعــد ذلــك ، ولــو كان طالــب التنفيــذ حســن 

النيــة.
 

املادة ١٩٣
النفاذ املعجل واجب بقوة القانون يف االحوال االتية : 

أ - االحكام الصادرة يف املواد املستعجلة ايا كانت املحكمة التي اصدرهتا. 
ــليم  ــكن أو تس ــاع او الس ــة او الرض ــرة احلضان ــة او بأج ــادرة بالنفق ــكام الص ب - االح

ــه.  الصغــري او رؤيت
ج - االوامر الصادرة عى العرائض واالحكام الصادرة يف التظلم منها. 

د - االحكام الصادرة يف املواد التجارية. 
ــة مــا مل  ــواردة يف الفقــرات أ و ب و ج بغــري كفال ويكــون النفــاذ املعجــل يف احلــاالت ال
ينــص يف احلكــم او االمــر عــى تقديــم الكفالــة ، امــا احلالــة الــواردة يف الفقــرة د فيكــون 

النفــاذ املعجــل بــرشط تقديــم الكفالــة.

 املادة ١٩٤
جيــوز للمحكمــة - بنــاء عــى طلــب ذي الشــأن - شــمول حكمها بالنفــاذ املعجــل بكفالة 

او بدوهنــا يف االحــوال اآلتية : 
أ - اذا كان املحكوم عليه قد اقر بنشأة االلتزام ولو نازع يف نطاقه او ادعى انقضاءه. 

ب - اذا كان احلكــم قــد صــدر تنفيــذا حلكــم ســابق حائــز لقــوة االمــر املقي او مشــمول 
بالنفــاذ املعجــل بغــري كفالــة او كان مبينــا عــى ســند رســمي مل يــدع تزويــره او ســند عــريف 

مل جيحــد ، متــى كان املحكــوم عليــه خصــام يف احلكــم الســابق او طرفــا يف الســند. 
ج - اذا كان احلكم صادرا ملصلحة طالب التنفيذ يف منازعة متعلقة به. 

د - اذا كان احلكم صادرا باداء اجور او مرتبات او تعويض ناشئ عن عالقة عمل. 
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هـــ - اذا كان احلكــم صــادرا يف احــدى دعــاوى احليــازة او باخــراج مســتأجر العقار الذي 
انتهــى عقــده او فســخ ، او كان صــادرا باخــراج شــاغل العقــار الــذي ال ســند لــه متــى 

كان حــق املدعــى غــري جمحــود او ثابتــا بســند رســمي. 
ــة  ــيم بمصلح ــذ رضر جس ــري التنفي ــى تأخ ــب ع ــرى ، اذا كان يرتت ــة اخ ــة حال و - يف اي

ــا. ــا وافي ــه ، عــى ان يبــني ذلــك يف احلكــم بيان املحكــوم ل

املادة ١٩٥
النفــاذ املعجــل - بقــوة القانــون او بحكــم املحكمــة - يمتــد ايضــا اىل ملحقــات الطلــب 

االصــيل واىل مصاريــف الدعــوى. 
وال جيوز االتفاق قبل صدور احلكم عى شموله بالنفاذ املعجل يف غري حالة من  املادة 

املادة ١٩٦
تنفيذ رشط الكفالة : 

ــزم هبــا  ــة يكــون للمل ــذ احلكــم او االمــر اال بكفال ــي ال جيــوز فيهــا تنفي يف االحــوال الت
اخليــار بــني ان يقــدم كفيــال مقتــدرا او ان يــودع خزانــه ادارة التنفيــذ مبلغــا كافيــا او اوراق 
ماليــة كافيــة وبــني ان يقبــل ايــداع مــا حيصــل مــن التنفيــذ خزانــة ادارة التنفيــذ او تســليم 

الشــئ املأمــور بتســليمه يف احلكــم او االمــر اىل حــارس امــني.

املادة ١٩٧
يقــوم امللــزم بالكفالــة باعــالن خيــاره امــا عــى يــد مأمــور التنفيــذ بورقــة مســتقلة وامــا 

ضمــن اعــالن الســند التنفيــذي أو ورقــة التكليــف بالوفــاء. 
وجيــب يف جيمــع االحــوال ان يتضمــن اخليــار تعيــني موطــن خمتــار يف الكويــت لطالــب 
التنفيــذ اذا مل يكــن لــه موطــن أو حمــل عمــل فيها ، وذلــك لتعلن اليــه فيــه االوراق املتعلقة 

ــة يف الكفالة.  باملنازع
ولــذي الشــأن خــالل ثالثــة ايــام من هــذا االعالن أن يرفــع أمــام املحكمة اجلزئيــة دعوى 
ينــازع فيهــا يف اقتــدار الكفيــل أو امانــة احلــارس او يف كفايــة مــا يــو دع ويكــون احلكــم 

الصــادر فيــه انتهائيــا. 
واذا مل ترفــع الدعــوى يف امليعــاد او رفعــت ورفضــت اخــذ عــى الكفيــل يف ادارة التنفيــذ 
التعهــد بالكفالــة او عــى احلــارس قبولــه احلراســة ، ويكــون املحــرض املشــتمل عــى تعهــد 

الكفيــل او احلــارس بمثابــة ســند تنفيــذي قبلــه بااللتزامــات املرتتبــة عــى تعهــده. 

املادة ١٩٨
ــأ  ــى اخلط ــم - ع ــتئناف او التظل ــع االس ــادة لرف ــراءات املعت ــرتاض - باالج ــوز االع جي
القانــوين يف وصــف احلكــم او االمــر او يف النفــاذ املعجــل او الكفالــة وجيــوز ابــداء هــذا 
االعــرتاض يف اجللســة - ولــو بعــد فــوات مواعيــد االســتئناف او التظلــم - اثنــاء نظــر 
االســتئناف او التظلــم املرفــوع يف امليعــاد عــن احلكــم او االمــر ، وحيكــم يف االعــرتاض - 

حكــام وقتيــا - مســتقال عــن املوضــوع. 
ويرفــع االعــرتاض عــى الوصــف باالجــراءات املعتــادة لرفــع الدعــوى اىل املحكمــة التي 

اصــدرت احلكــم اذا كان هنائيــا ووصفتــه خطــأ بأنــه ابتدائي.
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املادة ١٩٩
جيــوز االمــر بتنفيــذ األحــكام واألوامــر الصــادره يف بلــد اجنبــي يف الكويــت بالــرشوط 
املقــرره يف ذلــك البلــد لتنفيــذ األحــكام واألوامــر الصــادره يف الكويــت ويســتثني مــن 
هــذه الــرشوط األحــكام واألوامــر الصــادره لصالح شــخص طبيعــي او اعتبــاري كويتي 

مطلــوب تنفيذهــا عــى أمــوال مملوكــه لشــخص طبيعــي او اعتبــاري كويتــي

 املادة ٢٠٠
يــري حكــم املــادة الســابقة عــى احــكام املحكمــني الصــادرة يف بلــد اجنبــي ، وجيــب ان 
يكــون حكــم املحكمــني صــادرا يف مســألة جيــوز التحكيــم فيهــا طبقــا للقانــون الكويتــي 

وقابــال للتنفيــذ يف البلــد الــذي صــدر فيــه.

 املادة ٢٠١
ــرشوط  ــس ال ــت بنف ــا يف الكوي ــر بتنفيذه ــوز االم ــي جي ــد اجنب ــة يف بل ــررات املوثق املح

ــت. ــة يف الكوي ــررات املوثق ــذ املح ــد لتنفي ــك البل ــون ذل ــررة يف قان املق

 املادة ٢٠٢
يطلــب االمــر بالتنفيــذ املشــار اليــه يف املــادة الســابقة بعريضــة تقــدم ملديــر ادارة التنفيــذ ، 
وال جيــوز االمــر بالتنفيــذ اال بعــد التحقــق مــن توافــر الــرشوط املطلوبــة لقابليــة املحــرر 
للتنفيــذ وفقــا لقانــون البلــد الــذي تــم توثيقه فيــه ، ومن خلوه ممــا خيالــف اآلداب والنظام 

العــام يف الكويــت.

 املادة ٢٠٣
ال ختــل القواعــد املنصــوص عليهــا يف املادتــني الســابقتني بأحــكام املعاهــدات بــني دولــة 

الكويــت وبــني غريهــا مــن الــدول يف هــذا الشــأن.
 

املادة ٢٠٤
جيــب أن يســبق التنفيــذ إعــالن الســند التنفيــذي إىل املنفــذ ضــده )املديــن( وفــق أحــكام 
هــذا القانــون، وإذا كان الســند التنفيــذي هــو عقــد رســمي بفتــح اعتــامد وجــب أن يعلــن 

معــه مســتخرج بحســاب املديــن مــن واقــع دفاتــر الدائــن التجاريــة.
وجيــب أن يشــتمل اإلعــالن ســواء أكان عاديــًا أم إلكرتونيــًا عــى بيــان املطلــوب وتكليف 
املديــن بالوفــاء، والبيانــات اإللكرتونيــة للدائــن التــي يتــم اإلعــالن مــن خالهلــا ، وإذا مل 
يكــن للدائــن موطــن أصــيل أو حمــل عمــل يف دولــة الكويــت وجــب عليــه تعيــني موطــن 

خمتــار لــه فيهــا.
ويف حالــة التنفيــذ بإخــالء عقــار أو تســليم أمــوال منقولــة أو عقاريــة جيــب أن يشــتمل 
إعــالن الســند التنفيــذي عــى حتديــد كاف هــذه األمــوال، وإذا اشــتمل الســند التنفيــذي 
عــى حتديــد ميعــاد لإلخــالء أو التســليم وجــب أن يتضمــن اإلعــالن هــذا امليعــاد، ويف 
مجيــع األحــوال ال جيــوز البــدء يف التنفيــذ قبــل مــي مخســة أيــام من تاريــخ اســتالم املدين 

لإلعــالن املشــار إليــه .
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 املادة ٢٠٥
عــى منــدوب االعــالن او مأمــور التنفيــذ حســب االحوال - عنــد اعالن الســند التنفيذي 
او يف ايــة حالــة كانــت عليهــا االجــراءات - قبــض الديــن عنــد عرضــه عليــه مــع اعطــاء 
املخالصــة وذلــك دون حاجــة اىل تفويــض خــاص واذا كان املعــروض جــزءا مــن الديــن 
ــه ان يقبضــه ويســتمر يف التنفيــذ بالنســبة للباقــي ، وعليــه - يف حالــة عــدم وجــود  فعلي
طالــب التنفيــذ - ايــداع املبالــغ التــي قبضهــا خزانــة ادارة التنفيــذ عــى ذمــة طالــب التنفيذ 

يف اليــوم ذاتــه ، او يف اليــوم التــايل عــى االكثــر.
 

املادة ٢٠٦
جيــرى التنفيــذ بواســطة مأمــوري التنفيــذ وهــم ملزمــون باجرائــه يف مواعيــده متــى طلــب 
صاحــب الشــأن ذلــك وال جيــوز هلــم كــر االبــواب او فــض االقفــال بالقــوة الجــراء 
ــذ اال بحضــور احــد رجــال الرشطــة ، وجيــب ان يوقــع هــذا االخــري عــى حمــرض  التنفي

التنفيــذ.
 

املادة ٢٠٧
ــه ان يتخــذ مجيــع الوســائل  اذا وقعــت مقاومــة او تعــد عــى مأمــور التنفيــذ وجــب علي

ــة القــوة العامــة. ــة وان يطلــب معون التحفظي

 املادة ٢٠٨
من حل قانونا او اتفاقا حمل الدائن يف حقه حل حمله فيام اختذ من اجراءات التنفيذ. 

واذا تــوىف املديــن او فقــد اهليتــه او زالــت صفــة مــن يبــارش االجــراءات بالنيابــة عنــه قبــل 
البــدء يف التنفيــذ او قبــل امتامــه فــال جيــوز التنفيــذ قبــل ورثتــه او مــن يقــوم مقامــه اال بعــد 

مــي ثامنيــة ايــام مــن تاريــخ اعالهنــم بالســند التنفيــذي.
واذا تــوىف الدائــن او فقــد اهليتــه او زالــت صفــة مــن يبــارش االجــراءات بالنيابــة عنــه بعد 
البــدء يف التنفيــذ وقفــت اجــراءات التنفيــذ وكافــة املواعيــد الســارية يف حقــه حتــى يقــوم 

املديــن باعــالن ورثتــه او مــن يقــوم مقامــه بوجــود اجــراءات التنفيــذ. 
وجيــوز قبــل انقضــاء ســتة اشــهر من تاريــخ الوفــاة ان يتم االعالن املشــار اليــه يف الفقرتني 

الســابقتني اىل الورثــة مجلــة يف آخــر موطــن كان ملورثهم بغري بيان اســامئهم وصفاهتم.

املادة ٢٠٩
ال جيــوز للغــري ان يــؤدي املطلــوب بموجــب الســند التنفيــذي وال ان جيــرب عــى أدائــه اال 

بعــد اعــالن املديــن بالعــزم عــى هــذا التنفيــذ قبــل وقوعــه بثامنيــة ايــام عــى االقــل.
 املادة ٢١٠

يرفــع مــا يعــرض يف التنفيــذ من اشــكاالت اىل قايض االمــور املســتعجلة اذا كان املطلوب 
اجــراء وقتيا. 

أما موضوع هذه االشكاالت فريفع اىل املحكمة املختصة وفقا للقواعد العامة.

 املادة ٢١١



قانون المرافعات
قــــــــــــــانــــــــــــــون االثـــــــبـــــــــــات
الـــــــرســـــــــــوم الــــقضـــــــائيـــــــــــــة
قــــــــــانـــــــون تـــــــنظيــــم اخلـــــــــــربة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٧٨       -العودة لفهرس القانون

جيوز رفع االشكال قبل البدء يف التنفيذ. 
ويتعــني لقبــول االشــكال ان يرفــع قبــل متــام التنفيــذ وان يقــدم املستشــكل كفالــة قدرهــا 
ــة االوىل  ــل اجللس ــا قب ــك اىل م ــذ ، وذل ــا للتنفي ــكال موقف ــارا اذا كان االش ــون دين ثالث
املحــددة لنظــره ، واال حكمــت املحكمــة بعــدم قبــول االشــكال ، ويكفــي ايــداع او 
تقديــم كفالــة واحــدة يف حالــة تعــدد املستشــكلني اذا اقامــوا اشــكاهلم بصحيفــة واحــدة 
ــة كــام يعفــي مــن  ولــو اختلفــت اســباب االشــكال وتعفــي احلكومــة مــن ايــداع الكفال
ايداعهــا او تقديمهــا مــن يعفــي مــن الرســوم القضائيــة. وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون 
متــى حكــم بعــدم قبــول االشــكال او بعــدم جــوازه او بســقوطه او بطالنــه او برفضــه او 

بشــطبه. 
وينســحب احلكــم الصــادر بوقــف التنفيــذ عــى اجــراءات التنفيــذ التــي اختــذت بعــد رفع 

االشكال. 
وال يمنــع متــام التنفيــذ بعــد صــدور حكــم حمكمــة اول درجــة يف االشــكال مــن اســتئناف 

احلكــم املذكــور ســواء تــم التنفيــذ قبــل رفــع االســتئناف او بعــد رفعــه.

 املادة ٢١٢
اذا عــرض عنــد التنفيــذ اشــكال وكان املطلــوب فيــه اجــراء وقتيــا ، فلمأمــور التنفيــذ ان 
يوقــف التنفيــذ او ان يمــي فيــه عــى ســبيل االحتيــاط مــع تكليــف اخلصــوم يف احلالتــني 
احلضــور امــام قــايض االمــور املســتعجلة ولــو بميعــاد ســاعة ويف منزلــه عنــد الــرضورة 
ــام يتعلــق برافــع االشــكال ويف  ــات حصــول هــذا التكليــف يف املحــرض في ، ويكفــي اثب
مجيــع االحــوال ال جيــوز ملأمــور التنفيــذ ان يتــم التنفيــذ قبــل ان يصــدر القــايض حكمــه. 
وعــى مأمــور التنفيــذ ان حيــرر صــورا مــن حمــرضه بقــدر عــدد اخلصــوم وصــورة الدارة 
الكتــاب يرفــق هبــا اوراق التنفيــذ واملســتندات التــي يقدمهــا اليــه املستشــكل وعــى ادارة 
الكتــاب قيــد االشــكال يــوم تســليم الصــورة اليهــا يف الســجل اخلــاص بذلــك ، واذا رفــع 
االشــكال الوقتــي باالجــراءات املعتــادة لرفــع الدعــوى ترتــب عــى رفعــه وقــف التنفيــذ. 
وجيــب اختصــام الطــرف امللتــزم يف الســند التنفيــذي يف اإلشــكال ، إذا كان مرفوعــًا مــن 
غــريه ســواء كان مرفوعــًا بإبدائــه أمــام مأمــور التنفيــذ عــى النحــو املبــني يف الفقــرة األوىل 
ــى  ــب ع ــكال ، وج ــم يف اإلش ــإذا مل خيتص ــوى ، ف ــع الدع ــادة لرف ــراءات املعت أو باإلج
املحكمــة أن تكلــف املستشــِكل باختصامــه يف ميعــاد حتدده لــه، فإن مل ينفــذ ذلك حكمت 
املحكمــة بــزوال األثــر الواقــف للتنفيــذ املرتتــب عــى رفعــه ، وجــاز هلــا أن حتكــم باعتبــار 

اإلشــكال كأن مل يكــن . 
ــور  ــايض االم ــم ق ــا مل حيك ــذ م ــف التنفي ــر وق ــكال آخ ــم أي اش ــى تقدي ــب ع وال يرتت
ــع  ــي ترف ــكاالت الت ــى االش ــا ع ــرة ايض ــذه الفق ــم ه ــري حك ــف وي ــتعجلة بالوق املس

ــذ.  ــة للتنفي ــة موقف ــذ موضوعي ــة تنفي ــة منازع ــد اي بع
وال يــري حكــم الفقــرة الســابقة عــى اول اشــكال يقيمــه امللتــزم يف الســند التنفيــذي اذا 

مل يكــن قــد اختصــم يف االشــكال او املنازعــة املوضوعيــة الســابقة. 
وجيــب عــى املستشــٍكل تقديــم مســتنداته عنــد تقديــم صحيفــة اإلشــكال أو يف اجللســة 
األوىل املحــددة لنظــره ، وإال جــاز للمحكمــة أن حتكــم بإعتبــار اإلشــكال كأن مل يكــن .

 املادة ٢١٣
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ــزاع ولقــايض  ــذ اذا كان العــرض حمــل ن ال يرتتــب عــى العــرض احلقيقــي وقــف التنفي
االمــور املســتعجلة ان يأمــر بوقــف التنفيــذ مؤقتــا مــع ايــداع املعــروض او مبلــغ اكــرب منــه 

يعينــه.

 املادة ٢١٤
اذا حكــم القــايض بشــطب االشــكال وفقــا للــامدة ٥٩ زال االثــر الواقف للتنفيــذ املرتتب 

عــى رفع االشــكال. 
واذا كان االشــكال موقفــا للتنفيــذ وخــر املستشــكل دعــواه جــاز احلكــم عليــه بغرامة ال 
تقــل عــن عــرشة دنانــري وال تزيــد عــى مائــة دينار وذلــك مع عــدم االخــالل بالتعويضات 

ان كان هلــا وجه.

 املادة ٢١٥
تنفــذ القــرارت واالحــكام الصــادرة يف مســائل االحــوال الشــخصية بالطــرق املقــررة يف 

البــاب الثــاين مــن هــذا الكتــاب اذا اقتــىض ذلــك احلجــز عــى االمــوال وبيعهــا. 
وينفــذ مــا عــدا ذلــك مــن هــذه القــرارات واالحــكام بالطريــق االداري بمعرفــة جهــات 

االدارة او مــن يعينــه وزيــر العــدل لذلــك ، اال اذا نــص القانــون عــى غــري ذلــك. 
وتنفــذ االحــكام الصــادرة بضــم الصغــري وحفظــه او تســليمه المــني بالطريــق املشــار اليه 
يف الفقــرة الســابقة ، وجيــوز تنفيذهــا جــربا ولــو ادى ذلــك اىل اســتعامل القــوة ودخــول 
املنــازل ، ويتبــع القائمــون بالتنفيــذ يف ذلــك مــا يأمــر بــه مديــر ادارة التنفيــذ وجتــوز اعــادة 

التنفيــذ كلــام اقتــىض احلــال ذلــك. 
وحتــدد املحكمــة طريقــة تنفيــذ احلكــم الصــادر برؤيــة الصغــري ، وال جيــوز ان يكــون ذلك 

يف خمفــر الرشطــة او ايــة جهــة من جهــات االدارة.

 املادة ٢١٦
مع عدم االخالل بام ينص عليه أي قانون آخر ، ال جيوز احلجز عى ما يأيت : 

أ - االموال العامة او اخلاصة اململوكة للدولة. 
ب - مــا يلــزم املديــن وزوجتــه واقاربــه واصهــاره املقيمــني معــه يف معيشــة واحــدة مــن 

الثيــاب ومــا يكــون رضوريــا هلــم مــن اثــاث املنــزل وادوات املطبــخ. 
مــا يلزمهــم مــن الغــذاء والوقــود ملــدة شــهر ، كــام ال جيــوز احلجــز عــى مــا يلــزم للقيــام 

بواجباهتــم الدينيــة. 
ــا  ــا مؤقت ــة او مرتب ــا نفق ــي او عائده ــون ه ــا لتك ــوىص هب ــة او امل ــوال املوهوب ج - االم
او مــدى احليــاة ، ومــا حيكــم بــه القضــاء مــن املبالــغ املقــررة او املرتبــة مؤقتــا للنفقــة او 
ــة مقــررة.  ــن نفق ــاء لدي ــع وف ــك اال بقــدر الرب للــرف منهــا يف غــرض معــني وكل ذل
د - االمــوال املوهوبــة او املــوىص هبــا مــع اشــرتاط عــدم جــواز احلجــز عليهــا ، وذلــك 
اذا كان احلاجــز مــن دائنــي املوهــوب لــه او املــوىص لــه الذيــن نشــأ دينهــم قبــل اهلبــة او 

الوصيــة اال لديــن نفقــة مقــررة ويف حــدو د الربــع. 
هـــ - مــا يلــزم املديــن مــن كتــب وادوات ومهــامت ملزاولــة مهنتــه او حرفتــه بنفســه وذلك 

مــا مل يكــن احلجــز القتضــاء ثمنهــا او مصاريــف صيانتهــا او نفقــة مقــررة. 
و - املنقــول الــذي يعتــرب عقــارا بالتخصيــص اذا كان احلجــز عليــه مســتقال عــن العقــار 



قانون المرافعات
قــــــــــــــانــــــــــــــون االثـــــــبـــــــــــات
الـــــــرســـــــــــوم الــــقضـــــــائيـــــــــــــة
قــــــــــانـــــــون تـــــــنظيــــم اخلـــــــــــربة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٨٠       -العودة لفهرس القانون

املخصــص خلدمتــه وذلــك مــا مل يكــن احلجــز القتضــاء ثمنــه او مصاريــف صيانتــه. 
ــواز  ــدم ج ــم رشوط ع ــاص بتنظي ــون خ ــدر قان ــي مل يص ــات - الت ــور واملرتب ز - االج
احلجــز عليهــا - اال بقــدر النصــف ، وعنــد التزاحــم خيصــص نصفــه لوفــاء ديــون النفقــة 

املقــررة والنصــف اآلخــر ملــا عداهــا مــن ديــون. 
ح - الســكن اخلــاص الــالزم القامــة املديــن الكويتــي وارستــه بــرشط ان يكــون شــاغال 
لــه قبــل نشــأة الديــن ، وال يــري هــذا احلكــم اال عــى ســكن واحــد لــه ، كل ذلــك مــامل 
يكــن احلجــر القتضــاء ديــن مقــرر لبنــك اإلئتــامن الكويتــي او ديــن مقــرر لــه امتيــاز عــى 
هــذه العــني طبقــا للمــواد ١٠٨٠ و ١٠٨١ و ١٠٨٢ مــن القانــون املــدين او نفقــة حمكــوم 

 . هبا
وال يســتفيد املديــن مــن هــذا احلكــم اذا اثبــت الدائــن ان املديــن قــام بالتــرف يف اموالــه 

قبــل او بعــد نفــاذ هــذا القانــون ترفــا يــرض بحــق الدائــن. 
يعتــرب الســكن الزمــا اذا كان مــن البيــوت احلكوميــة او مــا يامثلهــا مــن الســكن اخلــاص 

املقــام عــى ارض ال تزيــد مســاحتها عــى الــف مــرت مربــع. 
ــن  ــة املدي ــر حاج ــن تقدي ــئة ع ــات الناش ــتعجلة يف املنازع ــور املس ــايض االم ــل ق ويفص
وارستــه للســكن ، بــام يراعــي حقــوق الدائــن ويوفــر محايــة للمديــن يف ســكنه اخلــاص.

 املادة ٢١٧
اذا مل يتــم احلجــز يف يــوم واحــد جــاز امتامــه يف يــوم او ايــام تاليــة بــرشط ان تتتابــع ، وعــى 
املأمــور ان يتخــذ مــا يلــزم للمحافظــة عــى االشــياء املحجــوزة ، واملطلــوب حجزهــا اىل 
ــام توقفــت اجــراءات احلجــز ومــع  ــع عــى املحــرض كل ــم املحــرض ، وجيــب التوقي ان يت
ذلــك اذا اقتــىض احلــال اســتمرار املأمــور يف اجــراءات احلجــز ، بعــد املواعيــد املقــررة يف 
املــادة السادســة او يف العطلــة الرســمية جــاز لــه امتامهــا دون حاجــة الســتصدار اذن مــن 

قــايض االمــور الوقتيــة.

 املادة ٢١٨
جيــوز يف ايــة حالــة كانــت عليهــا االجــراءات قبــل رســو املــزاد ايــداع مبلــغ مــن النقــود 
خزانــة ادارة التنفيــذ مســاو للديــون املحجــوز مــن اجلهــا وملحقاهتــا خيصــص للوفــاء هبا 
دون غريهــا ، ويرتتــب عــى هــذا االيــداع زوال احلجــز عــن االمــوال املحجــوزة وانتقالــه 

اىل املبلــغ املــودع. 
واذا وقعــت بعــد ذلــك حجــوز جديــدة عــى املبلــغ املــودع فــال يكــون هلــا اثــر يف حــق مــن 

خصــص هلــم املبلغ. 
و جيــوز للمحجــوز عليــه ان يطلــب مــن قــايض االمــور املســتعجلة يف ايــة حالــة تكــون 
ــى  ــذ ع ــة ادارة التنفي ــه خزان ــه يودع ــوم مقام ــا يق ــغ او م ــر مبل ــراءات تقدي ــا االج عليه
ذمــة الوفــاء للحاجــز ويرتتــب عــى هــذا االيــداع زوال احلجــز عــن االمــوال املحجــوزة 
وانتقالــه اىل مــا اودع ويصبــح مــا اودع خمصصــا للوفــاء بمطلــوب احلاجــز عنــد االقــرار 

لــه بــه او احلكــم لــه بثبوتــه.

املادة ٢١٩
اذا كانــت قيمــة احلــق املحجــوز مــن اجلــه ال تتناســب مــع قيمــة االمــوال املحجــوز عليها 
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جــاز للمديــن ان يطلــب مــن قــايض االمــور املســتعجلة احلكــم بقــر احلجــز عــى بعض 
هــذه االمــوال ، ويكــون ذلــك بدعــوى ترفــع وفقــا لالجــراءات املعتــادة وخيتصــم فيهــا 

الدائنــون احلاجــزون ومــن اعتــرب بحكــم القانــون طرفــا يف االجــراءات. 
ــن  ــم م ــى غريه ــة ع ــم اولوي ــز يف مواجهته ــر احلج ــرر ق ــن تق ــني الذي ــون للدائن ويك

ــا. ــز عليه ــر احلج ــي يق ــوال الت ــن االم ــم م ــتيفاء حقوقه ــني يف اس الدائن

 املادة ٢٢٠
اذا كان احلجــز ظاهــر البطــالن ، فلــكل ذي مصلحــة ان يطلــب مــن قــايض االمــور 
املســتعجلة يف مواجهــة احلاجــز احلكــم بعــدم االعتــداد باحلجــز وبــزوال مــا ترتــب عليــه 

مــن آثــار.

 املادة ٢٢١
ال جيــوز للمديــن وال للقضــاة أو اعضــاء النيابــة العامــة أو العاملــني باملحاكــم أو األجهزة 
املعاونــة للقضــاء ، وال للمحامــني الــوكالء عمــن يبــارش اإلجــراءات أو عــن املديــن أن 

يتقدمــوا للمزايــدة بأنفســهم أو بطريــق تســخري غريهــم ، وإال كان البيــع باطــاًل

 املادة ٢٢٢
مــع عــدم االخــالل بــام ينــص عليــه أي قانــون آخــر ، جيــوز للدائــن بديــن حمقــق الوجــود 

حــال االداء ان يوقــع احلجــز التحفظــي عــى منقــوالت مدينــة يف االحــوال اآلتيــة : 
أ - كل حالة خيشى فيها فقدانه لضامن حقه. 

ب - ملؤجــر العقــار يف مواجهــة املســتأجر واملســتأجر مــن الباطــن عــى املنقــوالت 
والثمــرات واملحصــوالت املوجــودة بالعــني املؤجــرة ، وذلــك ضامنــا حلق االمتيــاز املقرر 
لــه قانونــا ، وجيــوز لــه ذلــك ايضــا اذا كانــت تلــك املنقــوالت والثمــرات واملحصــوالت 
قــد نقلــت عــى غــري علــم منــه مــا مل يكــن قــد مــىض عــى نقلهــا ثالثــون يومــا او بقــى يف 

العــني املؤجــرة امــوال كافيــة لضــامن حــق االمتيــاز املقــرر لــه.

 املادة ٢٢٣
جيــوز ملالــك املنقــول ومــن لــه حــق عيني عليه او حــق يف حبســه ان يوقع احلجــز التحفظي 

عليــه عند مــن حيوزه.

 املادة ٢٢٤
اذا مل يكــن بيــد الدائــن ســند تنفيــذي او كان دينــه غــري معــني املقــدار فــال جيــوز احلجــز اال 
بأمــر مــن قــايض االمــور الوقتيــة يــأذن فيــه باحلجــز ويقــدر ديــن احلاجــز تقديــرا مؤقتــا 

وذلــك بنــاء عــى عريضــة مســببة يقدمهــا طالــب احلجــز. 
ــدة  ــتندات املؤي ــه املس ــرا اذا مل تكف ــا خمت ــري حتقيق ــر ان جي ــدار االم ــل اص ــايض قب للق
للطلــب. وجيــب يف احلالــة املذكــورة باملــادة الســابقة ان تشــتمل العريضــة عــى بيــان واف 

للمنقــوالت املطلــوب حجزهــا. 
ومــع ذلــك فــال حاجــة اىل هــذا االذن اذا كان بيــد الدائــن حكــم ولــو كان غــري واجــب 

النفــاذ متــى كان الديــن الثابــت بــه معــني املقــدار. 
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و اذا كان الدعــوى مرفوعــة باحلــق مــن قبــل امــام املحكمــة املختصــة جــاز طلــب االذن 
باحلجــز املشــار اليــه يف الفقــرة االوىل مــن رئيــس اهليئــة التــي تنظــر الدعــوى.

 املادة ٢٢٥
يتبــع يف احلجــز التحفظــي عــى املنقــوالت القواعــد واالجــراءات املنصــوص عليهــا يف 
الفصــل الرابــع مــن هــذا البــاب عــدا مــا يتعلــق منهــا بتحديــد يــوم البيــع اال اذا كانــت 
هــذه املنقــوالت عرضــه للتلــف فرياعــي نــص الفقــرة الثانيــة مــن املــادة ٢٥٢ وجيــب ان 
يعلــن احلاجــز اىل املحجــوز عليــه حمــرض احلجــز واالمــر الصــادر بــه اذا مل يكــن قــد اعلــن 
بــه مــن قبــل وذلــك خــالل ثامنيــة ايــام عــى االكثــر مــن تاريــخ توقيعــه واال اعتــرب كان مل 

يكــن. 
كــام جيــب عــى احلاجــز - خــالل االجل ســالف الذكــر - ان يرفع امــام املحكمــة املختصة 
الدعــوى بثبــوت احلــق وصحــة احلجــز ، وذلــك يف االحــوال التــي يكــون فيهــا احلجــز 

بأمــر مــن القــايض ، واال اعتــرب احلجــز كأن مل يكــن. 
و اذا كانــت الدعــوى باحلــق مرفوعــة مــن قبــل قدمــت دعــوى صحــة احلجــز اىل ذات 

املحكمــة لتنظــر فيهــام معــا. 
واذا صــدر حكــم بصحــة احلجــز وكان واجــب التنفيــذ او صــار كذلــك تتبــع االجراءات 
ــذ بتســليم املنقــول يف  ــاب او جيــري التنفي ــع مــن هــذا الب ــع يف الفصــل الراب املقــررة للبي

احلالــة املشــار اليهــا يف املــادة ٢٢٣.
 

املادة ٢٢٦
اذا وقــع مؤجــر العقــار احلجــز عــى منقــوالت املســتأجر مــن الباطــن طبقــا للفقــرة ب 
مــن املــادة ٢٢٢ وجــب ان توجــه االجــراءات اىل كل مــن املســتأجر االصــيل واملســتأجر 
مــن الباطــن ، ويعتــرب اعــالن احلجــز اىل املســتأجر مــن الباطــن بمثابــة حجــز ايضــا حتــت 

يــده عــى االجــرة. 
واذا كان املســتأجر االصــيل غــري ممنــوع مــن التأجــري مــن الباطــن جــاز للمســتأجر مــن 
الباطــن ان يطلــب رفــع احلجــز عــى منقوالتــه مــع بقــاء احلجــز حتــت يــده عــى االجــرة.

 املادة ٢٢٧
جيــوز لــكل دائــن بديــن حمقــق الوجــود حــال االداء ان حيجــز مــا يكــون ملدينــه لــدى الغــري 

مــن املنقــوالت او الديــون ولــو كانــت مؤجلــة او معلقــة عى رشط. 
ــاول كل مــا يكــون  ــه يتن ــه فأن ــن بذات واذا كان مل يكــن احلجــز موقعــا عــى منقــول او دي
ــه  ــه مــن ديــون يف ذمت ــه او ينشــأ ل ــد املحجــوز لدي ــه مــن منقــوالت يف ي للمحجــوز علي

ــه.  ــام يف ذمت ــر ب بعــد ذلــك اىل وقــت التقري
ويوقع حجز ما للمدين لدى الغري عى منقوالت املدين التي يف حيازة ممثله القانوين.

 
املادة ٢٢٨

جيــوز اتبــاع طريــق حجــز املنقــول لــدى املديــن املنصــوص عليــه يف الفصــل الرابــع مــن 
هــذا البــاب عنــد احلجــز عــى منقــوالت املديــن يف حيــازة الغــري اذا وافــق هــذا االخــري 

وقــت احلجــز عــى اتبــاع هــذا الطريــق عوضــا عــن حجــز مــا للمديــن لــدى الغــري.
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املادة ٢٢٩
اذا مل يكــن بيــد الدائــن ســند تنفيــذي او كان دينــه غــري معــني املقــدار فــال جيــوز احلجــز 
اال بأمــر مــن قــايض االمــور الوقتيــة يــأذن فيــه باحلجــز ويقــدر ديــن احلجــز تقديــرا مؤقتــا 
وذلــك بنــاء عــى عريضــة يقدمهــا طالــب احلجــز ومــع ذلــك فــال حاجــة اىل هــذا االذن 
ــه معــني  ــو غــري واجــب النفــاذ متــى كان الديــن الثابــت ب ــد الدائــن حكــم ول اذا كان بي

املقــدار.

 املادة ٢٣٠
حيصــل احلجــز بموجــب إعــالن بمعرفــة مأمــور التنفيــذ إىل املحجــوز لديه - وال يشــرتط 

اإلعــالن الســابق للمديــن - ويشــتمل اإلعــالن عــى البيانــات اآلتية:
أ- صــورة مــن احلكــم أو الســند التنفيــذي الــذي يوقــع احلجــز بمقتضــاه أو إذن القــايض 

باحلجــز أو أمــره بتقديــر الديــن . 
ب- بيان أصل املبلغ املحجوز من أجله وملحقاته.

ــال  ــى م ــز واردًا ع ــة ، إذا كان احلج ــكل جهال ــًا ل ــًا نافي ــه تعيين ــوز علي ــني املحج ج- تعي
معــني ، وهنــي املحجــوز لديــه عــن الوفــاء بــام يف يــده إىل املحجــوز عليــه أو تســليمه إيــاه.
د- الربيــد اإللكــرتوين وموطــن احلاجــز وحمل عمله وتعيــني موطن خمتار لــه يف الكويت، 

إذا مل يكــن لــه موطــن أو حمل عمــل فيها. 
ه- تكليــف املحجــوز لديــه بالتقريــر بــام يف الذمــة بــإدارة كتــاب املحكمــة الكليــة ، خــالل 

عــرشة أيــام مــن إعالنــه باحلجــز.
ــال  ــز باط ــود أ، ب، ج كان احلج ــواردة يف البن ــات ال ــى البيان ــالن ع ــمل اإلع وإذا مل يش
ــه عــدة  ، وجيــوز لــكل ذي مصلحــة التمســك هبــذا البطــالن ، وإذا كان للمحجــوز لدي

ــه احلاجــز. ــره إال بالنســبة إىل الفــرع الــذي عين فــروع فــال ينتــج احلجــز أث

 املادة ٢٣١
جيــب إبــالغ احلجــز إىل املحجــوز عليــه بإعالنــه بالطــرق املنصــوص عليهــا يف هــذا 
القانــون، ويشــتمل اإلعــالن عــى ذكــر حصــول احلجــز وتارخيــه وبيــان احلكــم أو الســند 
التنفيــذي أو أمــر القــايض الــذي حصــل احلجــز بموجبــه ، واملبلــغ املحجــوز مــن أجلــه 
واملــال املحجــوز عليــه وموطــن احلاجــز وحمــل عملــه وتعيــني موطــن خمتــار يف الكويــت 
إذا مل يكــن لــه موطــن أو حمــل عمــل فيهــا ، وجيــوز أن يتــم اإلبــالغ بنفــس ورقــة احلجــز 
بعــد إعالهنــا إىل املحجــوز لديــه ، وجيــب أن يتــم إبــالغ احلجــز خــالل الثامنيــة أيــام التاليــة 
ــوز  ــدد املحج ــد تع ــن ، وعن ــز كأن مل يك ــرب احلج ــه ، وإال اعت ــوز لدي ــه إىل املحج إلعالن

لدهيــم جيــب احتســاب امليعــاد بالنســبة لــكل منهــم عــى اســتقالل. 
كــام جيــب عــى احلاجــز - خــالل االجــل املشــار اليــه يف الفقــرة الســابقة - ان يرفــع عــى 
املحجــوز عليــه امــام املحكمــة املختصــة الدعــوى بثبــوت احلــق وصحــة احلجــز وذلــك 
يف االحــوال التــي يكــون فيهــا احلجــز بامــر مــن القــايض واال اعتــرب احلجــز كأن مل يكــن 
واذا اختصــم املحجــوز لديــه يف هــذه الدعــوى فــال جيــوز لــه ان يطلــب اخراجــه منهــا ، 

وال يكــون احلكــم فيهــا حجــة عليــه اال فيــام يتعلــق بصحــة اجــراءات احلجــز. 
واذا كانــت الدعــوى باحلــق مرفوعــة مــن قبــل قدمــت دعــوى صحــة احلجــز اىل نفــس 
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املحكمــة لتنظــر فيهــام معــا.

 املادة ٢٣٢
جيــوز للمحجــوز عليــه ان يرفــع الدعــوى بطلــب رفــع احلجــز امــام املحكمــة املختصــة 
وال حيتــج عــى املحجــوز لديــه او ادارة التنفيــذ برفــع هــذه الدعــوى اال اذا ابلغــت اليهــام 

ويرتتــب عــى هــذا االبــالغ منعهــام مــن الوفــاء للحاجــز اال بعــد الفصــل يف الدعــوى. 
وال يرتتــب هــذا االثــر عــى االبــالغ عــن رفــع دعــوى اخــرى بطلــب رفــع احلجــز مــا مل 

تأمــر املحكمــة بمنعهــام مــن الوفــاء.

 املادة ٢٣٣
ال يمنــع احلجــز املحجــوز لديــه مــن الوفــاء ، كــام ال يمنــع املحجوز عليــه من مطالبتــه به ، 
ويكــون الوفــاء بايــداع مــا يف ذمتــه خزانــة ادارة التنفيــذ ، واذا كان حمــل احلجــز منقــوالت 
ال يمكــن ايداعهــا تلــك اخلزانــة جــاز تســليمها اىل حــارس يعينــه مديــر ادارة التنفيــذ بنــاء 
عــى طلــب يقــدم اليــه مــن املحجــوز لديــه او املحجــوز عليــه ويبقــى احلجــز قائــام عــى 

املبالــغ او املنقــوالت املذكــورة. 
وجيــب ان يكــون االيــداع مقرتنــا ببيــان موقــع مــن املحجــوز لديــه باحلجــوز التــي وقعــت 
حتــت يــده وتواريــخ اعالهنــا واســامء احلاجزيــن واملحجــوز عليــه وصفاهتــم وموطــن كل 
ــا  ــوز بمقتضاه ــت احلج ــي وقع ــندات الت ــار والس ــه املخت ــه او موطن ــل عمل ــم او حم منه

واملبالــغ التــي حجــز مــن اجلهــا. 
ــداع او وضــع  ــه فــورا بحصــول االي ــذ ابــالغ احلاجــز واملحجــوز علي وعــى ادارة التنفي

املنقــوالت حتــت يــد حــارس وذلــك بكتــاب مســجل. 
ــام يف الذمــة اذا كان  ــر ب ــداع او وضــع املنقــوالت حتــت احلراســة عــن التقري ويغنــي االي

ــا للوفــاء بديــن احلاجــز.  املبلــغ او املنقــول كافي
واذا وقــع حجــز جديــد عــى املبلغ املــودع او املنقــوالت املوضوعة حتت احلراســة فأصبح 
اهيــام غــري كاف جــاز ألي مــن احلاجزيــن الســابقني تكليــف املحجــوز لديــه التقريــر بــام يف 

ذمتــه خــالل عــرشة ايــام مــن يــوم تكليفــه بذلك.

املادة ٢٣٤
اذا مل حيصــل االيــداع طبقــا للــامدة الســابقة او املــادة ٢١٨ وجــب عــى املحجــوز لديــه ان 
يقــرر بــام يف ذمتــه يف ادارة كتــاب املحكمــة الكليــة خــالل عــرشة ايــام مــن اعالنــه باحلجــز 
ــع  ــني مجي ــه ان وجــدت ويب ــن وســببه واســباب انقضائ ــر مقــدار الدي ، ويذكــر يف التقري
احلجــوز املوقعــة حتــت يــده ، ويــودع االوراق املؤيــدة لتقريــره او صــورا منهــا ، واذا كان 
حتــت يــد املحجــوز لديــه منقــوالت وجــب عليــه ان يرفــق بالتقريــر بيانــا مفصــال عنهــا. 
واذا كان احلجــز حتــت يــد احلكومــة او احــدى اهليئــات العامــة او املؤسســات العامــة او 
احــد البنــوك فيكــون التقريــر بــام يف الذمــة بواســطة كتــاب ترســله اجلهــة املحجــوز لدهيــا 

اىل ادارة كتــاب املحكمــة الكليــة يف امليعــاد ســالف الذكــر يتضمــن بيانــات التقريــر. 
وال يعفــى املحجــوز لديــه مــن واجب التقرير بــام يف الذمة ان يكون غــري مدين للمحجوز 
عليــه ، وعندئــذ جيــوز ان يتــم التقريــر ببيــان يثبتــه مأمــور التنفيــذ يف حمــرض اعــالن احلجــز 
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قــــــــــانـــــــون تـــــــنظيــــم اخلـــــــــــربة
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عنــد توقيعــه ، كــام ان رس املهنــة ال يعفيــه مــن واجــب التقرير بــام يف الذمة.

 املادة ٢٣٥
اذا تــويف املحجــوز لديــه او فقــد اهليتــه او زالــت صفتــه او صفــة مــن يمثلــه كان للحاجــز 
ان يعلــن ورثــة املحجــوز لديــه او مــن يقــم مقامــه بصــورة مــن ورقــة احلجــز ويكلفهــم 

التقريــر بــام يف الذمــة خــالل عــرشة ايــام مــن هــذا التكليــف.

 املادة ٢٣٦
اذا رفعــت دعــوى املنازعــة يف التقريــر بــام يف الذمــة مــن احلاجــز فــال يعتــرب مــن الغــري مــن 

حيــث االدلــة اجلائــزة يف اثبــات الدعــوى او نفيهــا.

 املادة ٢٣٧
اذا مل يقــرر املحجــوز لديــه بــام يف ذمتــه عــى الوجــه املقــرر قانونــا او قــدم تقريــرا غــري كاف 
ــر جــاز  ــد التقري ــه ايداعهــا لتأيي او قــرر غــري احلقيقــة ، او اخفــى االوراق الواجــب علي
احلكــم عليــه للدائــن الــذي حصــل عــى ســند تنفيــذي بدينــه باملبلــغ املحجــوز مــن اجلــه 

وذلــك بدعــوى ترفــع باالجــراءات املعتــادة. 
ويعترب تنفيذ احلكم الصادر هبذا اجلزاء وفاء حلق احلاجز قبل املحجوز عليه. 

وال يصــدر احلكــم باجلــزاء املذكــور اذا تــاليف املحجــوز لديــه العيــب الــذي رفعت بســببه 
الدعــوى حتــى اقفــال بــاب املرافعــة فيهــا ولــو امــام حمكمــة ثــاين درجة. 

ــات  ــوى والتعويض ــات الدع ــه بمروف ــوز لدي ــزام املحج ــوال ال ــع االح ــب يف مجي وجي
ــة عــى تقصــريه او تأخــريه. املرتتب

 املادة ٢٣٨
جيــب عــى املحجــوز لديــه بعــد عــرشة ايــام مــن تاريــخ تقريــره بــام يف الذمــة ان يدفــع اىل 
احلاجــز املبلــغ الــذي اقــر بــه او مــا يفــي منــه بحــق احلاجــز وذلــك متــى كان حقــه وقــت 
ــد  ــادة ٢٠٩ ق ــا يف امل ــوص عليه ــراءات املنص ــت االج ــذي وكان ــند تنفي ــا بس ــع ثابت الدف

روعيــت.
 

املادة ٢٣٩
اذا مل حيصــل الوفــاء وفقــا للــامدة الســابقة وال االيــداع طبقــا للامدتــني ٢١٨ و ٢٣٣ كان 
للحاجــز ان ينفــذ عــى امــوال املحجــوز لديــه بموجــب ســنده التنفيــذي مرفقــا بــه صــورة 

رســمية مــن تقريــر املحجــوز لديــه ، وذلــك مــع مراعــاة مــا تنــص عليــه املــادة ٢٠٤.
 

املادة ٢٤٠
اذا كان احلجــز عــى منقــوالت ، بيعــت باالجــراءات املقــررة لبيــع املنقــول املحجــوز لدى 
املديــن دون حاجــة اىل حجــز جديــد ، واذا كان املحجــوز دينــا غــري مســتحق االداء بيــع 

باالجــراءات املنصــوص عليهــا يف املــادة ٢٦٢.



قانون المرافعات
قــــــــــــــانــــــــــــــون االثـــــــبـــــــــــات
الـــــــرســـــــــــوم الــــقضـــــــائيـــــــــــــة
قــــــــــانـــــــون تـــــــنظيــــم اخلـــــــــــربة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٨٦       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٢٤١
ــه يكــون  ــه ملدين ــا ب ــد نفســه عــى مــا يكــون مدين ــن ان يوقــع احلجــز حتــت ي جيــوز للدائ
ذلــك باعــالن اىل املديــن يشــتمل عــى البيانــات الواجــب ذكرهــا يف ورقــة ابــالغ احلجــز. 
ــالل  ــز خ ــى احلاج ــب ع ــايض جي ــن الق ــر م ــز بأم ــا احلج ــون فيه ــي يك ــوال الت ويف االح
ثامنيــة االيــام التاليــة العــالن املديــن باحلجــز ان يرفــع امــام املحكمــة املختصــة الدعــوى 

بثبــوت احلــق وصحــة احلجــز واال اعتــرب احلجــز كأن مل يكــن.

 املادة ٢٤٢
جيــري احلجــز بموجــب حمــرض حيــرر يف مــكان توقيعــه ، وجيــب ان يشــتمل فضــال عــن 

البيانــات الواجــب ذكرهــا يف اوراق االعــالن عــى مــا يــأيت : 
أ - ذكر السند التنفيذي. 

ب - ذكــر موطــن احلاجــز او حمــل عملــه وتعيــني موطــن خمتــار لــه يف الكويــت اذا مل يكــن 
لــه موطــن او حمــل عمــل فيهــا. 

ــات  ــن العقب ــه م ــا لقي ــراءات وم ــن االج ــور م ــه املأم ــام ب ــا ق ــز ، وم ــكان احلج ج - م
واالعرتاضــات اثنــاء احلجــز ومــا اختــذه بشــأهنا. 

د - مفــردات االشــياء املحجــوزة بالتفصيــل مع ذكــر نوعها واوصافهــا ومقدارها ووزهنا 
او مقاســها وبيان قيمتهــا بالتقريب. 

هـــ - حتديــد يــوم للبيــع وســاعته واملــكان الــذي جيــري فيه وجيــب ان يوقــع مأمــور التنفيذ 
عــى حمــرض احلجــز وال جيــوز توقيــع احلجــز يف حضــور طالــب التنفيذ. 

وال يقتــي احلجــز نقــل االشــياء املحجــوزة مــن موضعهــا وتصبــح االشــياء حمجــوزة 
بمجــرد ذكرهــا يف حمــرض احلجــز ولــو مل يعــني عليهــا حــارس. 

وال جيــوز تفتيــش املديــن لتوقيــع احلجــز عــى مــا يف جيبــه اال بــإذن ســابق مــن مديــر ادارة 
التنفيــذ بنــاء عــى طلــب الدائــن. 

واذا حصــل احلجــز بحضــور املديــن او يف موطنــه او حمل عمله تســلم صــورة من املحرض 
ــا اذا حصــل  ــادة ٩ ام ــني يف امل ــك عــى الوجــه املب ــه وذل ــة عن ــه تســلمها نياب ــن ل ــه او مل ل
احلجــز يف غيبتــه ويف غــري موطنــه او حمــل عملــه وجــب اعالنــه باملحــرض لشــخصه او يف 

موطنــه او حمــل عملــه وذلــك خــالل االيــام الســبعة التاليــة للحجــز عــى االكثــر.

 املادة ٢٤٣
اذا كان احلجــز عــى مصوغــات او ســبائك ذهبيــة او فضيــة او مــن معــدن نفيــس آخــر او 
عــى جموهــرات او احجــار كريمــة وجــب وزهنــا وبيــان اوصافهــا بدقــة يف حمــرض احلجــز 
، وتقــوم هــذه االشــياء بمعرفــة خبــري يعينــه مديــر ادارة التنفيــذ بنــاء عــى طلــب مأمــور 

التنفيــذ. 
وجيــوز هبــذه الطريقــة تقويــم االشــياء الفنيــة واالشــياء النفيســة االخــرى بنــاء عــى طلــب 

احلاجــز او املحجــوز عليــه ويف مجيــع االحــوال يرفــق تقريــر اخلبــري بمحــرض احلجــز. 
وجيــب اذا اقتــىض احلــال نقلهــا لوزهنــا او تقويمهــا ان توضــع يف حــرز خمتــوم وان يذكــر 

ذلــك يف املحــرض مــع وصــف االختــام. 
واذا وقــع احلجــز عــى نقــود او عملــة ورقيــة وجــب عى مأمــور التنفيــذ ان يبــني اوصافها 

ومقدارهــا يف املحــرض ويودعها خزانــة ادارة التنفيذ.



قانون المرافعات
قــــــــــــــانــــــــــــــون االثـــــــبـــــــــــات
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 املادة ٢٤٤
يعــني مأمــور التنفيــذ حارســا لالشــياء املحجــوزة ، ويقــوم باختيــار احلــارس اذا مل يــأت 
احلاجــز او املحجــوز عليــه بشــخص مقتــدر وجيــب تعيــني املحجــوز عليــه اذا طلــب هــو 
ــذ  ــرض ، وعندئ ــني يف املح ــة تب ــباب معقول ــك اس ــد وكان لذل ــف التبدي ــك اال اذا خي ذل
يذكــر رأي املحجــوز عليــه يف تلــك االســباب ان كان ويعــرض امرهــا فــورا عــى مديــر 

ادارة التنفيــذ الختــاذ قــراره يف هــذا الشــأن. 
ــارضا  ــن ح ــة وكان املدي ــل احلراس ــن يقب ــز م ــكان احلج ــذ يف م ــور التنفي ــد مأم واذا مل جي
كلفــه احلراســة وال يعتــد برفضــه اياهــا ، امــا اذا مل يكــن حــارضا وجــب عليــه ان يتخــذ 
مجيــع التدابــري املمكنــة للمحافظــة عــى االشــياء املحجــوزة وان يرفــع االمــر عــى الفــور 
ملديــر ادارة التنفيــذ ليأمــر امــا بنقلهــا وايداعهــا عنــد امــني يقبــل احلراســة خيتــاره احلاجــز 

او املأمــور وامــا بنقلهــا اىل خمــازن ادارة التنفيــذ.

 املادة ٢٤٥
اذا كان احلــارس موجــودا وقت احلجز ســلمت اليه االشــياء املحجــوزة يف مكان حجزها 
بعــد التوقيــع منــه عــى حمــرض احلجــز وتســليمه صــورة منــه ، فــاذا كان غائبــا او عــني فيــام 
ــه بعــد التوقيــع عــى حمــرض اجلــرد  بعــد وجــب جــرد االشــياء املحجــوزة وتســليمها الي

وتســليمه صــورة منــه. 
واذا امتنــع احلــارس عــن التوقيــع عــى حمــرض احلجــز او اجلــرد او رفــض تســلم صورتــه 

وجــب ان تذكــر اســباب ذلــك يف املحــرض.

 املادة ٢٤٦
يســتحق احلــارس غــري املديــن او احلائــز اجــرا عــن حراســته ويكــون هلــذا االجــر امتيــاز 
ــر  ــارس بأم ــر احل ــدر اج ــا. ويق ــوز عليه ــوالت املحج ــى املنق ــة ع ــات القضائي املروف

يصــدره مديــر ادارة التنفيــذ بنــاء عــى عريضــة تقــدم اليــه.

 املادة ٢٤٧
ال جيــوز للحــارس ان يســتعمل االشــياء املحجــوزة او يســتغلها او يعريهــا او يعرضهــا 
ــام جيــوز اذا  للتلــف واال حــرم مــن اجــرة احلراســة فضــال عــن الزامــه بالتضمينــات وان

كان مالــكا هلــا او صاحــب حــق انتفــاع عليهــا ان يســتعملها فيــام خصصــت لــه. 
واذا كان احلجــز عــى ماشــية او عــروض او ادوات او آالت الزمــة الدارة او اســتغالل 
ارض او مصنــع او مشــغل او مؤسســة جــاز ملديــر ادارة التنفيــذ بنــاء عــى عريضــة تقــدم 
مــن احــد ذوي الشــأن ان يأمــر تكليــف احلــارس االدارة او االســتغالل ان كان صاحلــا 

لذلــك او يســتبدل بــه حارســا آخــر يقــوم بذلــك.

 املادة ٢٤٨
ال جيــوز للحــارس ان يطلــب اعفــاءه مــن احلراســة قبــل اليــوم املحــدد للبيــع اال الســباب 
توجــب ذلــك ويكــون اعفــاؤه بأمــر عــى عريضــة يصــدر مــن مديــر ادارة التنفيــذ ويقــوم 
ــه وحيــرر  ــد مهمت ــد تســلم احلــارس اجلدي ــذ بجــرد االشــياء املحجــوزة عن مأمــور التنفي
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حمــرضا بذلــك يوقــع عليــه هــذا احلــارس ويتســلم صــورة منــه.

املادة ٢٤٩
اذا انتقــل مأمــور التنفيــذ لتوقيــع احلجــز عــى منقوالت ســبق حجزها لــدى املدين وجب 
عــى احلــارس عليهــا ان يــربز لــه صــورة حمــرض احلجــز ويقــدم االشــياء املحجــوزة ، وعى 
املأمــور ان جيردهــا يف حمــرض وحيجــز عــى مــا مل يســبق حجــزه وجيعــل حــارس احلجــز 

االول حارســا عليهــا ان كانــت يف ذات املــكان. 
ويعلــن هــذا املحــرض خــالل ثالثــة ايــام عــى االكثــر اىل احلاجــز االول واملديــن واحلارس 
اذا مل يكــن حــارضا ، كــام يعلــن اىل مأمــور التنفيــذ الــذي اوقــع احلجــز االول اذا كان غــري 

مــن حــرر حمــرض اجلرد. 
ويرتتــب عــى هــذا االعــالن بقــاء احلجــز ملصلحــة احلاجــز الثــاين ولــو نــزل عنــه احلاجــز 

االول ، كــام يعتــرب حجــزا حتــت يــد مأمــور التنفيــذ عــى املبالــغ املتحصلــة مــن البيــع. 
ــر ذلــك عــى احلجــوز الالحقــة  واذا كان احلجــز االول عــى املنقــوالت باطــال فــال يؤث

ــه اذا وقعــت صحيحــة يف ذاهتــا. علي

 املادة ٢٥٠
ــن  ــى الثم ــذ ع ــور التنفي ــد مأم ــت ي ــز حت ــذ ان حيج ــند تنفي ــده س ــن بي ــو مل يك ــن ول للدائ
املتحصــل مــن البيــع وفقــا لقواعــد حجــز مــا للمديــن لــدى الغــري بغــري حاجــة اىل طلــب 

احلكــم بصحــة احلجــز.
 

املادة ٢٥١
جيــب عــى مأمــور التنفيــذ عقــب امتــام احلجــز مبــارشة ان يلصــق عــى بــاب املــكان الــذي 
بــه االشــياء املحجــوزة وكذلــك باللوحــات املعــدة لذلــك بــادارة التنفيــذ اعالنــات مبينــا 
فيهــا يــوم البيــع وســاعته ومكانــه ونــوع االشــياء املحجــوزة ووصفهــا باالمجــال ويذكــر 

حصــول ذلــك يف حمــرض يلحــق بمحــرض احلجــز. 
وجيــوز ملديــر ادارة التنفيــذ ان يأمــر باعــالن ذلــك يف اجلريدة الرســيمة او احدى الصحف 
اليوميــة او غريهــا مــن وســائل االعالم كــام جيوز له - بنــاء عى طلب احلاجــز او املحجوز 
عليــه - ان يــأذن بزيــادة وســائل االعــالن والنــرش عــى نفقــة الطالــب ولــه ايضــا ان يأمــر 

بذلــك مــن تلقــاء نفســه خصام مــن حصيلــة البيع. 
ويثبــت اللصــق بذكــره يف ســجل خــاص يعــد لذلــك بــادارة التنفيــذ ويثبت النــرش بتقديم 

نســخة مــن الصحيفــة او شــهادة مــن جهــة االعالم.

 املادة ٢٥٢
جيــري البيــع يف املــكان الــذي توجــد فيــه االشــياء املحجــوزة او يف املــكان الــذي خصــص 
بمعرفــة ادارة التنفيــذ لبيــع املحجــوزات اال اذا اقتضــت املصلحــة خالف ذلــك ، ويكون 
اجــراؤه بعــد ثامنيــة ايــام عــى االقــل مــن تاريــخ تســليم صــورة حمــرض احلجــز للمديــن او 

اعالنــه بــه وبعــد مــي يــوم عــى االقــل مــن تاريــخ امتــام اجــراءات اللصــق او النــرش. 
ــب  ــة لتقل ــع عرض ــف او بضائ ــة للتل ــوزة عرض ــياء املحج ــت االش ــك اذا كان ــع ذل وم



قانون المرافعات
قــــــــــــــانــــــــــــــون االثـــــــبـــــــــــات
الـــــــرســـــــــــوم الــــقضـــــــائيـــــــــــــة
قــــــــــانـــــــون تـــــــنظيــــم اخلـــــــــــربة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٨٩       -العودة لفهرس القانون

االســعار ، فلمديــر ادارة التنفيــذ ان يأمــر باجــراء البيــع يف املــكان الــذي يــراه ومــن ســاعة 
لســاعة عــى حســب االحــوال وذلــك بنــاء عــى طلــب يقــدم اليــه مــن احلــارس او احــد 

ذوي الشــأن او مأمــور التنفيــذ. 
واذا مل حيصــل البيــع يف اليــوم املعــني بمحــرض احلجــز حــدد لــه مأمــور التنفيــذ يومــا آخــر 
ــواد  ــني يف امل ــه املب ــى الوج ــرش ع ــق او الن ــاد اللص ــأن ويع ــارس وذوو الش ــه احل ــن ب يعل

الســابقة.
 

املادة ٢٥٣
ــوز  ــورا وجي ــن ف ــع الثم ــرشط دف ــذ ب ــور التنفي ــاداة مأم ــي بمن ــزاد العلن ــع بامل ــري البي جي
االســتثناء مــن هــذا الــرشط يف احلــاالت التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن وزيــر العــدل 
وجيــب ان ال يبــدأ املأمــور يف البيــع اال بعــد جــرد االشــياء املحجــوزة واثبــات حالتهــا يف 
حمــرض البيــع ، وعليــه ان يثبــت فيــه مجيــع اجــراءات البيــع ومــا لقيــه مــن االعرتاضــات 
والعقبــات ومــا اختــذه يف شــأهنا كــام يثبــت حضــور كل مــن احلاجــز واملحجــوز عليــه او 

غياهبــام وتوقيعــه ان كان حــارضا او امتناعــه عــن التوقيــع. 
وعــى املأمــور ان يثبــت يف املحــرض بقــدر االمــكان اســامء املتزايديــن وموطــن كل منهــم 
وحمــل عملــه واالثــامن التــي عرضــت منهــم وتوقيعاهتــم وجيب ان يشــتمل املحــرض بوجه 
خــاص عــى ذكــر الثمــن الــذي رســا بــه املــزاد واســم مــن رســا عليــه وموطنه وحمــل عمله 

وتوقيعه. 
ويكفــي العــالن اســتمرار البيــع او تأجيلــه ان يذكــر املأمــور ذلــك عالنيــة ويثبته بمحرض 

البيع.

 املادة ٢٥٤
اذا مل يتقــدم احــد لــرشاء املصوغــات او الســبائك مــن الذهــب او الفضــة او احلــيل 
واملجوهــرات واالحجــار الكريمــة واالشــياء املقومــة بقيمتهــا حســب تقديــر اهــل اخلربة 
ومل يقبــل الدائــن اســتيفاء دينــه منهــا عينــا هبــذه القيمــة امتــد اجــل بيعهــا اىل اليــوم التــايل 
اذا مل يكــن يــوم عطلــة او اىل اول يــوم عمــل عقــب العطلــة ، فــاذا مل يتقــدم مشــرت بالقيمــة 
املقــدرة اجــل البيــع اىل يــوم آخــر مواعيــد اللصــق او النــرش عــى الوجــه املبــني يف املــواد 

الســابقة وعندئــذ تبــاع ملــن يرســو عليــه املــزاد ولــو بثمــن اقــل ممــا قومــت بــه.

 
املادة ٢٥٥

ــة  ــه بالطريق ــع عــى ذمت ــورا وجــب اعــادة البي ــزاد الثمــن ف ــه امل ــرايس علي ــع ال اذا مل يدف
املتقدمــة بــأي ثمــن كان ويلــزم بــام ينقــص مــن الثمــن ، ويعتــرب حمــرض البيــع ســندا تنفيذيا 
ــتحقها  ــل يس ــن ب ــادة يف الثم ــة زي ــق يف اي ــه ح ــه ، وال يكــون ل ــبة الي ــن بالنس ــرق الثم بف

املديــن ودائنــوه.
  

 املادة ٢٥٦
ــن  ــوز م ــون املحج ــاء الدي ــغ كاف لوف ــوزة مبل ــياء املحج ــض االش ــع بع ــن بي ــج ع اذا نت

ــع عنهــا احلجــز.  ــي املحجــوزات ويرف ــع باق ــا ، فــال جيــوز بي اجله
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واذا وقعــت حجــوز اخــرى حتــت يــد مأمــور التنفيــذ او غــريه ممــن يكــون حتــت يــده ثمــن 
ــون املحجــوز مــن  ــاء بالدي ــد عــى الوف ــاول اال مــا يزي ــي بيعــت فأهنــا ال تتن االشــياء الت

اجلهــا اوال.
املادة ٢٥٧

اذا رفعــت دعــوى اســرتداد االشــياء املحجــوزة وجــب وقــف البيــع اال اذا حكــم قــايض 
االمــور املســتعجلة باســتمرار التنفيــذ بــرشط ايــداع الثمــن او بدونــه.

 املادة ٢٥٨
ــن  ــه واحلاجزي ــوز علي ــز واملحج ــن احلاج ــى الدائ ــرتداد ع ــوى االس ــع دع ــب ان ترف جي
املتدخلــني وان تشــتمل صحيفتهــا عــى بيــان واف الدلــة امللكيــة ، وجيــب عــى املدعــي 
أن يــودع عنــد تقديــم الصحيفــة الدارة الكتــاب مــا قــد يكــون لديــه مــن املســتندات واال 
وجــب احلكــم بنــاء عــى طلــب احــد املدعــى عليهــم باالســتمرار يف التنفيــذ دون انتظــار 

الفصــل يف الدعــوى وال جيــوز الطعــن يف هــذا احلكــم.

املادة ٢٥٩
حيــق للحاجــز ان يمــي يف التنفيــذ اذا حكمــت املحكمــة بشــطب الدعــوى او بوقفهــا 
عمــال باملــادة ٧٠ او اذا اعتــربت كأن مل تكــن ، او حكــم باعتبارهــا كذلــك ، كــام حيــق لــه 
ــدم  ــاص او بع ــدم االختص ــا ، او بع ــوى برفضه ــم يف الدع ــذ اذا حك ــي يف التنفي ان يم

قبوهلــا ، او ببطــالن صحيفتهــا ، او بســقوط اخلصومــة فيهــا او بقبــول تركهــا. 
ويمــي احلاجــز يف التنفيــذ ولــو كانــت االحــكام املشــار اليهــا يف الفقــرة الســابقة قابلــة 

لالســتئناف.

 املادة ٢٦٠
اذا رفعــت دعــوى اســرتداد ثانيــة مــن نفــس املســرتد وكانــت دعــواه االوىل قــد اعتــربت 
كأن مل تكــن او حكــم باعتبارهــا كذلــك ، او برفضهــا او بعدم قبوهلــا ، او بعدم اختصاص 
املحكمــة او ببطــالن صحيفتهــا او بســقوط اخلصومــة فيهــا او بقبــول تركهــا ، فــال يوقــف 
البيــع اال اذا حكــم قــايض االمــور املســتعجلة بوقفــه ألســباب هامة ، ويري هــذا احلكم 

اذا جــددت دعــوى االســرتداد بعــد شــطبها او وقفهــا عمال باملــادة ٧٠. 
ــرب  ــر ، وتعت ــرتد آخ ــن مس ــة م ــرتداد ثاني ــوى اس ــت دع ــه اذا رفع ــم ذات ــري احلك ــام ي ك
الدعــوى ثانيــة متــى كانــت تاليــة يف تاريــخ رفعهــا ولــو قبــل زوال االثــر الواقــف للبيــع 

ــوى االوىل. ــع الدع ــى رف ــب ع املرتت

 املادة ٢٦١
حتجــز االســهم والســندات اذا كانــت حلاملهــا او قابلــة للتظهــري باالوضاع املقــررة حلجز 

املنقول. 
ويكــون حجــز االيــرادات املرتبــة واالســهم االســمية وحصــص االربــاح املســتحقة يف 
ذمــة االشــخاص املعنويــة وحقــوق املوصــني باالوضــاع املقــررة حلجــز مــا للمديــن لــدى 
ــوم  الغــري ، ويرتتــب عــى حجزهــا حجــز ثمراهتــا مــا اســتحق منهــا ومــا يســتحق اىل ي

البيــع.
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 املادة ٢٦٢
ــك او  ــاطة بن ــابقة بوس ــادة الس ــه يف امل ــص علي ــا ن ــا مم ــندات وغريه ــهم والس ــاع االس تب
سمســار او رصاف يعينــه مديــر ادارة التنفيــذ الــذي حيــدد يف قــراره مــا يلــزم اختــاذه مــن 

اجــراءات لالعــالن.
 

املادة ٢٦٣
يقــدم احلاجــز طلبــا باحلجــز عــى العقــار اىل ادارة التنفيــذ مشــفوعا بالســند التنفيــذي ، 
وصــورة اعالنــه للمطلــوب احلجــز عليــه وتكليفــه بالوفــاء بالتطبيــق لنــص املــادة ٢٠٤ 
ــات  ــه ويتضمــن الطلــب البيان ــة املطلــوب احلجــز علي وصــورة رســمية مــن ســند ملكي

اآلتيــة : 
أ - اســم الطالــب بالكامــل ومهنتــه وموطنــه وحمــل عملــه وموطنــه املختــار يف الكويــت 

اذا مل يكــن لــه موطــن او حمــل عمــل فيهــا. 
ب - اسم املطلوب احلجز عليه بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه وحمل عمله. 

ج - رشوط البيع. 
د - وصــف العقــار املطلــوب احلجــز عليــه مــع بيــان موقعه ومســاحته وحــدوده ومنطقته 
العقاريــة ، وايــة بيانــات اخــرى تفيــد يف تعيينــه وذلــك طبقــا ملــا هــو ثابــت يف ســجالت 

ادارة التســجيل العقــاري والتوثيــق. 
و للدائــن ان يســتصدر بعريضــة امــرا مــن مديــر ادارة التنفيــذ بالرتخيــص ملأمــور التنفيــذ 
بدخــول العقــار للحصــول عــى البيانــات الالزمــة لوصفــه وحتديــد مشــتمالته وال جيــوز 

التظلــم مــن هــذا االمــر.

 املادة ٢٦٤
ينتقــل مأمــور التنفيــذ يف اليــوم التــايل عــى االكثــر اىل ادارة التســجيل العقــاري والتوثيــق 
، ويقــوم بتســجيل طلــب حجــز العقــار يف ســجالت هــذه االدارة. ويــؤرش بذلــك عــى 
الطلــب مــع حتديــد تاريــخ التســجيل وســاعته كــام يــؤرش بتحديــد مــكان البيــع ويومــه 

وســاعته وذلــك بمراعــاة املواعيــد املشــار اليهــا يف املــادة ٢٦٦. 
وعــى مأمــور التنفيــذ ان حيصــل عــى بيــان رســمي مــن واقــع الســجل العقــاري بالدائنــني 

اصحــاب احلقــوق املقيــدة وموطــن كل منهــم وحمــل عمله. 
ويرتتب عى تسجيل طلب احلجز اعتبار العقار حمجوزا.

 املادة ٢٦٥
ــز  ــن واحلائ ــن املدي ــالن كل م ــز باع ــن احلج ــام م ــبعة اي ــالل س ــذ خ ــور التنفي ــوم مأم يق
والكفيــل العينــي بصــورة مــن طلــب احلجــز بعــد التأشــري عليــه بــام يفيــد تســجيله وحتديد 

مــكان ويــوم البيــع وســاعته. 
كــام يقــوم يف امليعــاد ذاتــه باعــالن هــذا املحــرض اىل الدائنــني املقيدين املشــار اليهــم يف املادة 
الســابقة ، ويصبــح هــؤالء الدائنــون بمجــرد اعالهنــم طرفــا يف االجــراءات كحاجزيــن 
ويكــون االعــالن عنــد وفــاة اهيــم لورثتــه مجلــة يف املوطــن املعــني يف القيــد اذا مل يكــن قــد 

انقــىض عــى الوفــاة اكثــر مــن ســتة اشــهر.
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املادة ٢٦٦

حتيــل ادارة التنفيــذ ملــف التنفيــذ اىل املحكمــة الكليــة فــور اجــراء االعالنات املشــار اليها 
يف املــادة الســابقة ، وتعلــن ادارة الكتــاب عــن البيــع قبــل اليــوم املحــدد الجرائــه بمــدة 
ال تزيــد عــى ثالثــني يومــا وال تقــل عــن مخســة عــرش يومــا بالنــرش يف اجلريــدة الرســمية 

وصحيفــة او اكثــر مــن الصحــف اليوميــة حســبام يــراه قــايض البيــوع مناســبا. 
ويعــني قــايض البيــوع - قبــل االعــالن عــن البيــع - خبــريا او اكثــر لتقديــر ثمــن العقــار 
او سمســارا او اكثــر مــن الســامرسة املختصــني املجازيــن لعــرض العقــار املحجــوز عليــه 
للبيــع - خــارج املحكمــة - ويعطــى مــن يعــني مــن اخلــرباء او الســامرسة مهلــة ال تتجــاوز 
ثالثــني يومــا وال تقــل عــن مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ تكليف قــايض البيــوع لــه بالقيام 

بمهمتــه . 
وتبدأ املزايدة بالثمن االسايس الذي حدده اخلبري او السمسار مع املروفات.

 املادة ٢٦٧
قايض البيوع هو من يندب لذلك من قضاة املحكمة الكلية.

 املادة ٢٦٨
يشتمل االعالن عن البيع عى البيانات االتية : 

أ - اســم كل مــن احلاجــز واملديــن واحلائــز او الكفيــل العينــي بالكامــل ومهنتــه وموطنــه 
وحمــل عملــه. 

ب - بيان العقار وفق ما ورد يف طلب احلجز. 
ج - رشوط البيع والثمن االسايس الذي حدده اخلبري او السمسار واملروفات. 

د - بيان املحكمة التي سيتم امامها البيع ويوم املزايدة وساعتها. 
و جيــوز للحاجــز واملديــن احلائــز والكفيــل العينــي وكل ذي مصلحــة ان يســتصدر اذنــا 
مــن قــايض البيــوع بنــرش اعالنــات اخــرى عــن البيــع يف الصحــف وغريهــا مــن وســائل 
االعــالم بســبب امهيــة العقــار او طبيعتــه او لغــري ذلــك مــن الظــروف وال يرتتــب عــى 
زيــادة النــرش تأخــري البيــع بــأي حــال. وال جيــوز التظلــم مــن امــر القــايض يف هــذا الشــأن.

 املادة ٢٦٩
ال ينفــذ تــرف املديــن او احلائــز او الكفيــل العينــي يف العقــار وال ينفــذ كذلــك ما يرتتب 
عليــه مــن رهــن او امتيــاز يف حــق احلاجزيــن ولــو كانوا دائنــني عاديني وال يف حــق الرايس 
عليــه املــزاد اذا كان التــرف او الرهــن او االمتيــاز قــد حصــل شــهره بعد تســجيل طلب 

احلجز. 
تلحــق بالعقــار ثــامره وايراداتــه عــن املــدة التاليــة لتســجيل طلــب احلجــز ويــودع االيــراد 
ــرب  ــرا اعت ــار مؤج ــن العق ــذ ، واذا مل يك ــة ادارة التنفي ــوالت خزان ــامر واملحص ــن الث وثم
املحجــوز عليــه حارســا اىل ان يتــم البيــع ، وللمحجــوز عليــه الســاكن يف العقــار ان يبقــى 
ــرة -  ــربت االج ــرا اعت ــار مؤج ــع واذا كان العق ــم البي ــرة اىل ان يت ــدون اج ــه ب ســاكنا في
املســتحقة عــن املــدة التاليــة لتســجيل طلــب احلجــز - حمجــوزة حتــت يــد املســتأجر وذلك 
بمجــرد تكليفــه مــن احلاجــز او أي دائــن بيــده ســند تنفيــذي بعــدم دفعهــا للمديــن واذا 
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ــه  ــوز علي ــا املحج ــئل عنه ــاؤه وس ــح وف ــف ص ــذا التكلي ــل ه ــرة قب ــتأجر االج ويف املس
بوصفــه حارســا.

 
املادة ٢٧٠

اذا كان العقــار مثقــال بتأمــني عينــي وآل اىل حائــز بعقــد مســجل قبــل احلجــز وجــب قبــل 
طلــب احلجــز انــذار احلائــز بدفــع الديــن او ختليــة العقــار واال جــرى التنفيــذ يف مواجهتــه 

 .
و يشــتمل االنــذار فضــال عــن البيانــات العامــة يف اوراق االعــالن والتكليــف بالدفــع او 

التخليــة عــى البيانــات اآلتيــة : 
أ - السند التنفيذي. 

ب - اعالن املدين وتكليفه بالوفاء وفقا للامدة ٢٠٤. 
ج - بيــان العقــار حمــل التنفيــذ طبقــا ملــا هــو ثابــت يف ســجالت ادارة التســجيل العقــاري 

والتوثيق. 
كــام يوجــه االنــذار ســالف الذكــر اىل الراهــن يف احلــاالت التــي جيــري التنفيــذ فيهــا عــى 

عقــار مرهــون مــن غــري املديــن. 
ويرتتــب عــى اعــالن االنــذار يف حــق املعلــن اليــه مجيــع االحــكام املنصــوص عليهــا يف 

الفقــرة الثانيــة مــن املــادة الســابقة.

 املادة ٢٧١
جيــب عــى ذوي الشــأن ابــداء اوجــه البطــالن يف االعــالن املنصــوص عليــه يف املادتــني 
٢٦٦ و ٢٦٨ بتقريــر يف ادارة كتــاب املحكمــة الكليــة قبــل اجللســة املحــددة للبيــع بثالثــة 

ايــام عــى االقــل واال ســقط احلــق فيهــا. 
وحيكــم قــايض البيــوع يف اوجــه البطــالن ســالفة الذكــر يف اليــوم املحــدد للبيع قبــل افتتاح 
املزايــدة وال يقبــل الطعــن يف حكمــه بــأي طريــق ، واذا حكــم ببطــالن اجــراءات االعالن 

اجــل البيــع اىل يــوم حيــدده وامــر باعــادة هذه االجــراءات. 
واذا حكم برفض طلب البطالن امر باجراء املزايدة عى الفور. 

كــام جيــب عــى املديــن واحلائــز والكفيل العينــي والدائنــني املشــار اليهم يف املــادة ٢٦٥/٢ 
ابــداء اوجــه البطــالن االخــرى املتعلقــة باالجــراءات الســابقة عــى جلســة البيــع وكذلك 
اوجــه االعــرتاض عــى رشوط البيــع قبــل حلــول ميعــاد تلــك اجللســة بعــرشة ايــام عــى 
االقــل واال ســقط احلــق يف ابدائهــا ، ويكــون ذلــك بدعــوى ترفــع باالجــراءات املعتــادة 
امــام املحكمــة املختصــة ، ويتعــني عــى رافعهــا ايــداع صــورة مــن صحيفتها بــادارة كتاب 
املحكمــة الكليــة قبــل اجللســة املحــددة للبيــع بثالثــة ايــام عــى االقــل ، وحيكــم قــايض 
ــالفة  ــوى س ــع الدع ــب راف ــى طل ــاء ع ــتعجلة ( بن ــور املس ــا لالم ــه قاضي ــوع ) بصفت البي
الذكــر بايقــاف البيــع او االســتمرار فيــه حســبام يتبينــه مــن جديــة تلــك االوجــه او عــدم 
جديتهــا ، ويكــون حكمــه غــري قابــل للطعــن ، واذا قــىض االســتمرار يف البيــع امــر باجراء 

املزايــدة عــى الفــور.

 املادة ٢٧٢
ــل اتعــاب املحامــاة ،  ــام فيهــا مقاب ــذ ب ــوع مروفــات اجــراءات التنفي يقــدر قــايض البي
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ــدة ويذكــر يف حكــم مرســى املــزاد. ــاح املزاي ــل افتت ــر يف اجللســة قب ويعلــن هــذا التقدي

 املادة ٢٧٣
يتــوىل قــايض البيــوع يف اليــوم املعــني للبيــع اجــراء املزايــدة ، وال جيــوز البــدء يف اجرائهــا 

اال بعــد التحقــق مــن صــريورة احلكــم املنفــذ بمقتضــاه هنائيــا. 
ــرت  ــدم مش ــاذا مل يتق ــذ ، ف ــه ادارة التنفي ــن تندب ــاداة م ــع بمن ــة البي ــدة يف جلس ــدأ املزاي وتب
يف جلســة البيــع حيكــم القــايض بتأجيــل البيــع مــع نقــص نســبة مــن الثمــن االســايس ال 
تزيــد عــى العــرش مــرة بعــد مــرة كلــام اقتضــت احلــال ذلــك ، امــا اذا تقــدم مشــرت او اكثــر 
يف جلســة البيــع فيعتمــد القــايض يف اجللســة فــورا اكــرب عطــاء ويعتــرب العطــاء الــذي ال 

يــزاد عليــه خــالل مخــس دقائــق منهيــا للمزايــدة.

 املادة ٢٧٤
جيــب عــى مــن يعتمــد القــايض عطــاءه ان يــودع حــال انعقــاد جلســة البيــع كامــل الثمــن 
الــذي اعتمــد واملروفــات ورســوم التســجيل ، ويف هــذه احلالــة حيكــم القــايض برســو 

املــزاد عليــه. 
ــه ايــداع مخــس الثمــن عــى االقــل واال اعيــدت  فــإن مل يــودع الثمــن كامــال وجــب علي

املزايــدة عــى ذمتــه يف نفــس اجللســة عــى اســاس الثمــن الــذي كان قــد رســا بــه. 
ويف حالــة ايــداع مخــس الثمــن عى االقــل يؤجل البيــع. واذا اودع املزايد الثمن يف اجللســة 
ــل الــرشاء مــع  ــه ، اال اذا تقــدم يف هــذه اجللســة مــن يقب ــة حكــم برســو املــزاد علي التالي
زيــادة العــرش مصحوبــا بايــداع كامــل الثمــن املــزاد ، ففــي هــذه احلالــة تعــاد املزايــدة يف 
نفــس اجللســة عــى اســاس هــذا الثمــن ، واذا مل يقــم املزايــد االول بايــداع الثمــن كامــال 
يف اجللســة التاليــة ومل يتقــدم احــد للزيــادة بالعــرش وجــب اعــادة املزايــدة فــورا عــى ذمتــه 
عــى اســاس الثمــن الــذي كان قــد رســا بــه عليــه يف اجللســة الســابقة وال يعتــد يف هــذه 

اجللســة بــأي عطــاء غــري مصحــوب بايــداع كامــل قيمتــه. 
ويف مجيــع االحــوال يقــوم مقــام االيــداع تقديــم خطــاب ضــامن او شــيك مصــدق عليــه 
ــربران  ــه ي ــه ومرتبت ــا وكان مقــدار دين ــداع دائن ــوك واذا كان املكلــف باالي مــن احــد البن
اعفــاءه مــن االيــداع اعفــاه القــايض مــن ايــداع كل او بعــض مــا يلزمــه القانــون ايداعــه 

مــن الثمــن واملروفــات. 
ويلــزم املزايــد املتخلــف بــام ينقــص مــن ثمــن العقــار ويتضمــن احلكــم برســو املــزاد الــزام 
املزايــد املتخلــف بفــرق الثمــن ان وجــد ، وال يكــون لــه حــق يف الزيــادة بــل يســتحقها 

املديــن او احلائــز او الكفيــل العينــي بحســب االحــوال. 
وال جيوز بأي حال من االحوال ان تشتمل رشوط البيع عى ما خيالف ذلك.

 املادة ٢٧٥
جيــوز بنــاء عــى طلــب كل ذي مصلحــة تأجيــل املزايــدة بــذات الثمــن اذا كان للتأجيــل 
ــوه  ــن وج ــه م ــأي وج ــل ب ــادر بالتأجي ــم الص ــن يف احلك ــوز الطع ــة. وال جي ــباب قوي اس

الطعــن. 
ويف مجيــع احلــاالت التــي يتــم فيهــا البيــع يف موعــده يقــوم قــايض البيــوع بتحديــد جلســة 
اخــرى الجرائــه بنــاء عــى طلــب صاحــب املصلحــة مــع اعــادة اجــراءات النــرش وفــق مــا 
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تقدم. 
واذا كان تأجيــل البيــع قــد ســبقه اعتــامد عطــاء وجــب ان يشــتمل االعــالن ايضــا عــى 

ــة :  ــات اآلتي البيان
أ - بيان امجايل بالعقار الذي اعتمد عطاؤه. 

ب - االسم الكامل ملن اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه االصيل او حمل عمله. 
ج - الثمن الذي اعتمد به العطاء.

 
املادة ٢٧٦

يصــدر حكــم رســو املــزاد بديباجــة االحــكام بغــري اســباب ويشــتمل عــى صــورة مــن 
طلــب احلجــز عــى العقــار ، وبيــان االجــراءات التــي اتبعــت يف شــأنه ويف االعــالن عــن 
البيــع ، وصــورة مــن حمــرض جلســة البيــع ، ويشــتمل منطوقــه عــى امــر املديــن او احلائــز 
او الكفيــل العينــي بتســليم العقــار ملــن حكــم برســو املــزاد عليــه ، وجيــب ايــداع نســخة 

احلكــم االصليــة ملــف القضيــة يف اليــوم التــايل لصــدوره. 
ــل  ــز او الكفي ــن او احلائ ــف املدي ــان يكل ــربا ب ــذه ج ــري تنفي ــذا احلكــم وجي ــن ه وال يعل
ــاعة  ــوم والس ــليم يف الي ــكان التس ــور يف م ــوال احلض ــب االح ــارس حس ــي او احل العين
املحدديــن الجرائــه عــى ان حيصــل االعــالن بذلــك قبــل اليــوم املعــني للتســليم بيومــني 

عــى االقــل. 
واذا كان يف العقــار منقــوالت تعلــق هبــا حــق لغــري املحجــوز عليــه وجــب عــى طالــب 
ــر ادارة التنفيــذ اختــاذ التدابــري الالزمــة للمحافظــة  التنفيــذ ان يطلــب بعريضــة مــن مدي
ــىض  ــام اقت ــأن كل ــاب الش ــوال اصح ــمع اق ــه ان يس ــأن ، ول ــاب الش ــوق اصح ــى حق ع

احلــال ذلــك قبــل اصــدار امــره. 
واذا كان مــن نزعــت ملكيتــه ســاكنا يف العقــار بقــى فيــه كمســتأجر بقــوة القانــون ويلتــزم 

الــرايس عليــه املــزاد بتحريــر عقــد اجيــار لصاحلــه بأجــرة املثــل.

 املادة ٢٧٧
ال جيــوز اســتئناف حكــم مرســى املــزاد اال لعيــب يف اجــراءات املزايدة او يف شــكل احلكم 

او لصــدوره دون وقــف االجــراءات يف حالــة يكــون وقفها واجبــا قانونا. 
ويرفع االستئناف باالوضاع املعتادة يف خالل سبعة ايام من النطق باحلكم.

 املادة ٢٧٨
عــى ادارة كتــاب املحكمــة الكليــة - بنــاء عــى طلــب ذي الشــأن - ان تطلــب مــن ادارة 
التســجيل العقــاري والتوثيــق تســجيل حكــم مرســى املــزاد بعــد قيــام مــن حكــم برســو 
املــزاد عليــه بايــداع كامــل الثمــن مــا مل يكــن قــد اعفــي مــن االيــداع وتتبــع يف تســجيل 

احلكــم القواعــد املقــررة يف قانــون التســجيل العقــاري. 
واذا حكــم برســو مــزاد العقــار عــى حائــزه فــال يكــون تســجيل هــذا احلكــم واجبــا وانــام 

يــؤرش بــه يف هامــش تســجيل الســند الــذي متلــك بمقتضــاه العقــار. 
ــاز  ــوق االمتي ــن حق ــع م ــار املبي ــري العق ــري تطه ــجيل او التأش ــذا التس ــى ه ــب ع ويرتت
والرهــون الرســمية واحليازيــة التــي اعلــن اصحاهبــا وفقــا للــامدة ٢٦٥/٢ وال يبقــى اال 

ــن. ــم يف الثم حقه
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املادة ٢٧٩
جيــوز للغــري طلــب بطــالن اجــراءات التنفيــذ مــع طلب اســتحقاق العقــار املحجــوز عليه 
او بعضــه وذلــك بدعــوى ترفــع باالجــراءات املعتــادة امــام املحكمــة املختصــة وخيتصــم 
ــز او  ــن او احلائ ــادة ٢٦٥/٢ واملدي ــم يف امل ــار اليه ــون املش ــز والدائن ــن احلاج ــا الدائ فيه
الكفيــل العينــي ، وتقــي املحكمــة يف اول جلســة بوقــف اجــراءات البيــع اذا اشــتملت 
صحيفــة الدعــوى عــى بيــان دقيــق الدلــة امللكيــة او لوقائــع احليــازة التــي تســتند اليهــا 

الدعــوى وارفقــت هبــا املســتندات التــي تؤيدهــا. 
أمــا اذا حــل اليــوم املعــني للبيــع قبــل ان تقــي املحكمــة بالوقــف فلرافــع الدعــوى ان 
يطلــب مــن قــايض البيــوع وقــف البيــع بــرشط ان يــودع ملــف التنفيــذ صــورة رســمية 

مــن صحيفــة الدعــوى املعلنــة. 
وال جيــوز الطعــن بــأي طريــق يف االحــكام الصــادرة وفقــا للفقرتــني الســابقتني بوقــف 

البيــع او املــي فيــه.

 املادة ٢٨٠
اذا مل تتنــاول دعــوى االســتحقاق اال جــزءا مــن العقــارات املحجــوزة فــال يوقــف البيــع 

بالنســبة لباقيهــا. 
ومــع ذلــك جيــوز لقــايض البيــوع ان يأمــر - بنــاء عــى طلــب ذي الشــأن - وقــف البيــع 

بالنســبة اىل كل االعيــان اذا دعــت اىل ذلــك اســباب قويــة.

 املادة ٢٨١
اذا اســتحق املبيــع كان للــرايس عليــه املــزاد الرجــوع بالثمــن وبالتعويضــات ان كان هلــا 

وجــه ، وال جيــوز ان تتضمــن رشوط البيــع االعفــاء مــن رد الثمــن.

 املادة ٢٨٢
متــى تــم احلجــز عــى نقــود لــدى املديــن ، او تــم بيــع املــال املحجــوز ، او انقــىض عــرشة 
ايــام مــن تاريــخ التقريــر بــام يف الذمــة يف حجــز مــا للمدين لــدى الغــري ، اختــص الدائنون 
احلاجــزون ومــن اعتــرب طرفــا يف االجــراءات بحصيلــة التنفيــذ دون أي اجراء آخــر ، ولو 

كانــت احلصيلــة ال تكفــي لوفــاء كامــل حقوقهم. 
ــن مــن احلجــز  ــي املدي ــع غريهــم مــن دائن ــذ ال يمن ــة التنفي واختصــاص هــؤالء بحصيل

ــه االولــون. عــى هــذه احلصيلــة ، وذلــك فيــام يزيــد عــام اختــص ب

  املادة ٢٨٣
اذا كانــت حصيلــة التنفيــذ كافيــة للوفــاء بجميــع حقــوق الدائنــني احلاجزيــن ومــن اعتــرب 
ــؤدي لــكل مــن  ــغ ان ي ــه هــذه املبال ــا يف االجــراءات ، وجــب عــى مــن تكــون لدي طرف

الدائنــني دينــه بعــد تقديــم ســنده التنفيــذي ، او بعــد موافقــة املديــن. 
ــد احدهــم ســند تنفيــذي وكانــت دعــوى ثبــوت احلــق وصحــة احلجــز  ــإذا مل يكــن بي ف
مازالــت منظــورة ومل يوافــق املديــن عــى الــرف لــه ، خصــص هلــذا الدائــن مبلــغ يقابــل 
الديــن املحجــوز مــن اجلــه وحيفــظ يف خزانــة ادارة التنفيــذ حلســابه عــى ذمــة الفصــل يف 
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الدعــوى هنائيــا.

 املادة ٢٨٤
اذا كانــت حصيلــة التنفيــذ غــري كافيــة للوفــاء بجميــع حقــوق الدائنــني احلاجزيــن ومــن 
اعتــرب طرفــا يف االجــراءات وجــب عــى مــن تكــون لديــه هــذه احلصيلــة ان يودعهــا عــى 
الفــور خزانــة ادارة التنفيــذ مشــفوعة ببيــان باحلجــوز املوقعــة حتــت يــده ، واذا امتنــع عــن 
االيــداع جــاز لــكل ذي شــأن ان يطلــب مــن قــايض االمــور املســتعجلة الزامــه بذلــك مــع 
حتديــد موعــد االيــداع ، وان مل يــودع يف هــذا امليعــاد جــاز التنفيــذ اجلــربي عــى اموالــه 

الشــخصية. 
واذا مل يتفــق احلاجــزون مــع املديــن واحلائــز عــى توزيــع احلصيلــة بينهــم خــالل االســبوع 
ــن  ــيل م ــا ي ــق م ــم وف ــا بينه ــرى توزهي ــابقة ج ــرة الس ــه يف الفق ــار الي ــداع املش ــايل لالي الت

احــكام. 
ويكــون التوزيــع بــني اربــاب الديــون املمتازة واصحــاب احلقــوق املقيدة بحســب ترتيب 

درجاهتــم املبينــة يف القانون.

 املادة ٢٨٥
تبــدأ اجــراءات التوزيــع بــأن يعــد مديــر ادارة التنفيــذ بنــاء عــى طلــب احــد ذوي الشــأن 
قائمــة توزيــع مؤقتــة يودعهــا االدارة املذكــورة وعليهــا بمجــرد ايــداع القائمــة ان تقــوم 
باعــالن املديــن واحلائــز واحلاجزيــن ومــن اعتــرب طرفــا يف االجــراءات للحضــور امــام 

ادارة التنفيــذ يف جلســة حتددهــا للوصــول اىل تســوية وديــة. 
واذا حــرض ذوو الشــأن وانتهــوا اىل اتفــاق عــى التوزيــع بتســوية وديــة اثبــت مديــر ادارة 
التنفيــذ اتفاقهــم يف حمــرض يوقعــه واملوظــف املختــص واحلــارضون وتكــون هلــذا املحــرض 

قــوة الســند التنفيــذي. 
واذا ختلــف احــد ذوي الشــأن او بعضهــم عــن حضــور تلــك اجللســة فــان ختلفــه ال يمنــع 
مــن اجــراء التســوية الوديــة بــرشط عــدم املســاس بــام أثبــت للدائــن املتخلــف يف القائمــة 
املؤقتــة وال جيــوز ملــن ختلــف أن يطعــن يف التســوية الوديــة التــي أثبتهــا مديــر إدارة التنفيــذ 

بنــاءا عــى إتفــاق مــن حــرض مــن اخلصــوم .
ــر ادارة  ــني الســابقتني اعــد مدي ــه يف الفقرت ــى متــت التســوية عــى الوجــه املشــار الي ومت

ــن.  ــتحقه كل دائ ــام يس ــة ب ــع النهائي ــة التوزي ــة قائم ــام التالي ــة االي ــالل مخس ــذ خ التنفي
واذا ختلــف مجيــع ذوي الشــأن عــن حضــور اجللســة املحــددة للتســوية الوديــة اعتــرب مدير 

ادارة التنفيــذ القائمــة املؤقتــة قائمــة هنائية.

  املادة ٢٨٦
ــذ  ــر ادارة التنفي ــة العــرتاض بعــض ذوي الشــأن ، يأمــر مدي اذا مل تتيــر التســوية الودي
ــذه  ــد ه ــدة بع ــات جدي ــداء مناقض ــوز اب ــة ، وال جي ــرض اجللس ــم يف حم ــات مناقضاهت باثب
اجللســة ، وعــى املناقــض ان يرفــع دعــواه امــام املحكمــة الكليــة يف خــالل عــرشة ايــام 
مــن تاريــخ اثبــات مناقضتــه يف املحــرض ســالف الذكــر ، وخيتصــم فيهــا مجيــع اصحــاب 
الشــأن ويكــون احلكــم الصــادر فيهــا انتهائيــا ، وتقــوم ادارة الكتــاب بارســال صــورة مــن 
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هــذا احلكــم اىل ادارة التنفيــذ فــور صــدوره.
 

املادة ٢٨٧
ــتحقه كل  ــام يس ــة ب ــع النهائي ــة التوزي ــورة قائم ــاالدارة املذك ــذ ب ــر ادارة التنفي ــودع مدي ي
ــام مــن انقضــاء ميعــاد رفــع دعــوى املناقضــة يف  دائــن ، ويتــم االيــداع خــالل عــرشة اي
حالــة عــدم رفعهــا او مــن وصــول صــورة احلكــم الصــادر فيهــا اىل ادارة التنفيــذ يف حالــة 
رفعهــا وحتــرر هــذه القائمــة عــى اســاس القائمــة املؤقتــة او عى اساســها ومقتــىض احلكم 

الصــادر يف املناقضــة وذلــك حســب االحــوال. 
ويف مجيــع االحــوال يأمــر مديــر ادارة التنفيــذ بتســليم اوامــر الــرف عى خزانــة االدارة ، 
وبشــطب القيــود ســواء تعلقــت بديــون ادرجــت يف القائمة او بديــون مل يدركهــا التوزيع.

 املادة ٢٨٨
ال متنــع املناقضــات يف القائمــة املؤقتــة مأمــور التنفيــذ مــن االمــر بتســليم اوامــر الــرف 

ملســتحقيها مــن الدائنــني املتقدمــني يف الدرجــة عــى الدائنــني املتنــازع يف ديوهنــم.

 املادة ٢٨٩
ــذ بتســليم منقــول او عقــار - ان يتوجــه اىل  ــة التنفي جيــب عــى مأمــور التنفيــذ - يف حال
ــل  ــياء حم ــرضه االش ــني يف حم ــه ان يب ــب ، وعلي ــليمه للطال ــئ لتس ــه الش ــذي ب ــكان ال امل
التســليم ، والســند التنفيــذي ، وتاريــخ اعالنــه ، واذا كان التســليم واردا عــى عقــار 

ــد.  ــز اجلدي ــرتاف باحلائ ــذ باالع ــور التنفي ــه مأم ــه علي ــريض نب ــز ع ــغول بحائ مش
واذا كانــت االشــياء املــراد تســليمها حمجــوزا عليهــا فــال جيــوز ملأمــور التنفيــذ تســليمها 

للطالــب وعــى املأمــور اخبــار الدائــن احلاجــز. 
ويصــدر مديــر ادارة التنفيــذ االوامــر الالزمــة للمحافظــة عــى حقــوق ذوي الشــأن بنــاء 

عــى طلــب صاحــب املصلحــة او مأمــور التنفيــذ.

 املادة ٢٩٠
يقــوم مأمــور التنفيــذ باخبــار امللــزم باخــالء العقــار باليــوم والســاعة اللذيــن ســيتويل فيهام 

تنفيــذ االخــالء وذلــك قبــل اليــوم املحــدد بثالثــة ايــام عــى االقل. 
وعنــد حلــول املوعــد املحــدد يقــوم بتمكني الطالب مــن حيــازة العقــار ، واذا كان بالعقار 
املذكــور منقــوالت غــري واجــب تســليمها لطالــب االخــالء ومل ينقلهــا صاحبهــا فــورا 
ــا  ــب او ينقله ــكان اىل الطال ــتها يف ذات امل ــد بحراس ــذ ان يعه ــور التنفي ــى مأم ــب ع وج
اىل مــكان آخــر اذا مل يوافــق الطالــب عــى احلراســة ، واذا كانــت تلــك املنقــوالت حتــت 
ــز او  ــع احلج ــذي وق ــن ال ــار الدائ ــذ اخب ــور التنفي ــى مأم ــب ع ــة وج ــز او احلراس احلج
احلراســة بنــاء عــى طلبــه ، وعــى مأمــور التنفيــذ يف احلالتــني رفــع االمــر اىل مديــر ادارة 

التنفيــذ الختــاذ مايــراه الزمــا للمحافظــة عــى حقــوق ذوي الشــأن. 
وحيــرر مأمــور التنفيــذ حمــرضا يبــني فيــه الســند التنفيــذي وتاريــخ اعالنــه ووصــف العقار 
حمــل االخــالء واملنقــوالت غــري الواجــب تســلميها للطالــب واالجــراء الــذي اختــذ يف 

شــأهنا.
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املادة ٢٩١

جيــب عــى مــن يطلــب التنفيــذ اجلــربي بالتــزام بعمــل او امتنــاع عــن عمــل ان يقــدم طلبــا 
اىل مديــر ادارة التنفيــذ لكــي حيــدد الطريقــة التــي يتــم هبــا هــذا التنفيــذ ، ويرفــق بالطلــب 

الســند التنفيــذي واعالنــه. 
ويقــوم مديــر ادارة التنفيــذ - بعــد اعــالن الطــرف اآلخــر لســامع اقوالــه - باصــدار امــره 
بتحديــد الطريقــة التــي يتــم هبــا التنفيذ وتعيــني مأمور التنفيــذ الذي يقوم به واالشــخاص 

الذيــن يكلفــون بامتــام العمــل او االزالة.

 املادة ٢٩٢
يصــدر مديــر إدارة التنفيــذ أو مــن تندبــه اجلمعيــة العامــة للمحكمــة الكليــة مــن الــوكالء 
باملحكمــة أمــرًا - بنــاء عــى عريضــة تقــدم مــن املحكــوم لــه - بضبــط وإحضــار املديــن 
وبحبســه مــدة ال تزيــد عــى ســته أشــهر ، إذا امتنــع عــن تنفيــذ حكــم هنائــي أو أمــر أداء 
هنائــي رغــم ثبــوت قدرتــه عــى الوفــاء ، وال يعتــرب املديــن قــادرًا عــى الوفــاء إذا قامــت 
مالءتــه كليــًا عــى أمــوال ال جيــوز احلجــز عليهــا ، وحيــدد األمــر مــدة احلبــس ، كــام يبــني 

مــا إذا كانــت تنفــذ دفعــًة واحــدًة أو عــى دفعــات .

** ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠  قانون اإلفالس.

 املادة ٢٩٣
ــه  ــذ مشــفوعا بصــورة مــن الســند التنفيــذي واعالن يقــدم طلــب احلبــس اىل ادارة التنفي
ــدة  ــتندات املؤي ــه املس ــرا اذا مل تكف ــا خمت ــري حتقيق ــر ان جي ــدار االم ــل اص ــر قب ولآم

ــب.  للطل
ــد  ــه - بع ــوز ل ــام جي ــهرا ، ك ــاوز ش ــاء ال تتج ــة للوف ــن مهل ــح املدي ــر ان يمن ــوز لآم وجي
موافقــة الدائــن - ان يأمــر بتقســيط الديــن متــى ثبــت لــه عــدم قــدرة املديــن عــى ادائــه 
كامــال ، ويعتــرب االمــر الصــادر بالتقســيط كأن مل يكــن اذا ختلــف املديــن عــن الوفــاء بــاي 

قســط يف امليعــاد املحــدد لــه. 
ويكــون التظلــم مــن االمــر عــى الوجه الــوارد يف الفصل اخلــاص باالوامر عــى العرائض 
، ويعامــل معاملــة التظلــم مــن االوامــر الوالئيــة التي تصدر مــن رئيس املحكمــة الكلية. 

وال يــؤدي تنفيــذ االمــر باحلبــس اىل انقضــاء احلــق الــذي تقــرر احلبــس القتضاءئــه وال 
يمنــع مــن التنفيــذ اجلــربي القتضائــه بالطــرق املقــررة قانونــا.

** تم الغاء الفقرات األوىل والثانية والرابعة بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠  قانون اإلفالس. 
**عدلت الفقرة الثانية بموجب املرسوم بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٨ . 

 املادة ٢٩٤
يمتنع اصدار امر بحبس املدين يف االحوال اآلتية : 

أ - اذا جتاوز اخلامسة والستني. 
ب - اذا كان لــه اوالد مل يبلغــوا اخلامســة عــرش عامــا ، وكان زوجــه متــوىف او حمبوســا 
الي ســبب ، واذا قــدم الطلــب وامتنــع االمــر باحلبــس تنفيــذا حلكــم او امــر فــال يقوم 
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املانــع بعــد ذلــك مــن اصــدار امــر باحلبــس تنفيــذا حلكــم او امــر آخر. 
ج - اذا كان زوجا للدائن او من اصوله او فروعه ما مل يكن الدين نفقة مقررة. 

ــي حددهــا امــر ســابق عــن  د - اذا كان قــد اســتوىف احلــد االقــى ملــدة احلبــس الت
ــن.  ذات الدي

ــدار  ــص باص ــه املخت ــدرا يقبل ــال مقت ــة ، او كفي ــة كافي ــة مرفي ــدم كفال هـــ - اذا ق
االمــر ، ويكــون املحــرض املشــتمل عــى تعهــد الكفيــل ســندا تنفيذيــا بالتزامــات قبلــه 

بااللتزامــات املرتبــة عــى كفالتــه.

** تم الغائها  بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ قانون اإلفالس. 
** تم تعديل البند هـ من املادة ٢٩٤ بموجب القانون ٣٦ لسنة ٢٠٠٢

 
املادة ٢٩٥

اذا كان املديــن شــخصا اعتباريــا خاصــا صــدر االمــر بحبــس مــن يكــون االمتنــاع عــن 
التنفيــذ راجعــا اليــه شــخصيا.

 
** تم الغائها  بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ قانون اإلفالس.

 
املادة ٢٩٦

يسقط االمر الصادر بحبس املدين يف االحوال اآلتية : 
أ - اذا وافق الدائن كتابة عى اسقاط االمر. 

ب - اذا انقــىض - الي ســبب مــن االســباب - التــزام املديــن الــذي صــدر ذلــك االمــر 
القتضائــه. 

ج - اذا ســقط أي رشط مــن الــرشوط الــالزم توافرهــا لالمــر باحلبــس او حتقــق مانــع مــن 
ــع اصداره. موان

** تم الغائها  بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ قانون اإلفالس.

 املادة ٢٩٧
ــة ، ان  ــوى املوضوعي ــع الدع ــل رف ــو قب ــال االداء ، ول ــود ح ــق الوج ــق حمق ــن بح للدائ
ــن  ــة م ــة الكلي ــة للمحكم ــة العام ــه اجلمعي ــن تندب ــذ او م ــر ادارة التنفي ــن مدي ــب م يطل
الــوكالء باملحكمــة اصــدار امــر بمنــع املديــن مــن الســفر وبتقديــر الديــن تقديــرا مؤقتــا 
اذا مل يكــن معــني املقــدار ، ويصــدر االمــر بذلــك بنــاء عــى عريضــة تقــدم مــن صاحــب 
الشــأن الدارة التنفيــذ اذا قامــت اســباب جديــة تدعــو اىل الظــن بقــرار املديــن مــن الوفــاء 
بالديــن رغــم ثبــوت قدرتــه عــى الوفــاء ، ولآمــر قبــل اصــدار االمــر ان جيــري حتقيقــا 

خمتــرا اذا مل تكفــه املســتندات املؤيــدة للطلــب. 
وال خيــل صــدور امــر املنــع مــن الســفر بســلطة االدارة يف اهنــاء اقامــة املديــن االجنبــي او 

امــره بمغــادرة البــالد اذا اقتــىض ذلــك الصالــح العــام. 
ــخ  ــع الســفر ملــن صــدر ضــده االمــر خــالل اســبوعني مــن تاري و جيــب اعــالن امــر من
صــدوره وخيضــع التظلــم فيــه لالحــكام املنصــوص عليهــا يف الفقــرة الثالثــة مــن املــادة 

 .٢٩٣
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وجيــوز ملديــر ادارة التنفيــذ املوافقــة عــى ســفر املديــن بســبب مرضــه هــو او احــد اصولــه 
او فروعــه مــن الدرجــة االوىل او زوجتــه ويشــرتط ذلــك ان يشــفع الطلــب بشــهادة طبيــة 
ــل  ــالج داخ ــكان الع ــدم ام ــارج وع ــالج يف اخل ــة اىل الع ــد احلاج ــمية تفي ــة رس ــن جه م

البــالد وذلــك مــع بقــاء أمــر املنــع مــن الســفر قائــام.

 املادة ٢٩٨
يســتمر امــر املنــع مــن الســفر ســاري املفعــول حتــى ينقــي - ألي ســبب مــن االســباب 
ــه الــذي اســتصدر االمــر ، ومــع ذلــك يســقط االمــر ســالف  ــزام املديــن قبــل دائن - الت

الذكــر يف االحــوال اآلتيــة : 
أ - اذا سقط أي رشط من الرشوط الالزم توفرها لالمر باملنع من السفر. 

ب - اذا وافق الدائن كتابة عى اسقاط االمر. 
أمــا اذا انقــىض ديــن املديــن قبــل الدائــن الــذي صــدر االمــر بنــاء عــى طلبــه خــارج نطــاق 
ــن  ــبوع م ــالل اس ــك خ ــورة بذل ــار االدارة املذك ــن اخط ــى الدائ ــني ع ــذ ، تع ادارة التنفي
تاريــخ االنقضــاء حتــى تســقط االمــر ، وللمديــن ان يقــوم هبــذا االخطــار مــن جانبــه يف 

أي وقــت. 
ــدار  ــص بإص ــه املخت ــدرا يقبل ــال مقت ــة او كفي ــة كافي ــة مرفي ــن كفال ــدم املدي ج - اذا ق

االمــر. 
ويكــون حمــرض الكفالــة املشــتمل عــى تعهــد الكفيــل مصحوبــا باحلكــم الصــادر بالــزام 

املديــن ســندا تنفيذيــا قبلــه بــام قــىض بــه هــذا احلكــم. 
د - اذا أودع خزانــة ادارة التنفيــذ مبلــغ النقــود مســاو للديــن وملحقاتــه وخصص للوفاء 
بحــق الدائــن الــذي صــدر االمــر بنــاء عــى طلبــه ، ويعتــرب هــذا املبلــغ حمجــوزا عليــه بقوة 
القانــون لصالــح هــذا الدائــن ، واذا وقعــت عليــه بعــد ذلــك حجــوز جديــدة فــال يكــون 

هلــا اثــر يف حــق مــن خصــص لــه املبلــغ. 
هـــ - اذا مل يقــدم الدائــن الدارة التنفيــذ مــا يــدل عــى رفع املطالبــة القضائيــة بالدين خالل 

ســبعة ايــام مــن صــدور االمــر باملنع من الســفر. 
و - إذا إنقضــت ثــالث ســنوات عــى صــدور احلكــم النهائــي يف دعــوى املطالبــة بالديــن 
ــه إىل إدارة  ــوم ل ــن املحك ــدم الدائ ــه دون أن يتق ــفر إلقتضائ ــن الس ــع م ــر املن ــادر أم الص

التنفيــذ بطلــب تنفيــذ ذلــك احلكــم .
ح - اذا انقضــت ثــالث ســنوات عــى آخــر اجــراء صحيــح مــن اجــراءات تنفيــذ احلكــم 
النهائــي بالديــن الصــادر امــر املنــع مــن الســفر القتضائــه دون ان يتقــدم الدائــن املحكــوم 

لــه اىل ادارة التنفيــذ بطلــب االســتمرار يف مبــارشة اجــراءات تنفيــذ ذلــك احلكــم.
  

املادة ٢٩٩
ــتمل  ــالن ويش ــدويب االع ــد من ــد اح ــى ي ــن ع ــالن الدائ ــي باع ــرض احلقيق ــل الع حيص
ــروض  ــه واذا كان املع ــه او رفض ــروض وقبول ــئ املع ــه والش ــان رشوط ــى بي ــرض ع الع
ممــا ال يمكــن تســليمه للدائــن يف موطنــه او حمــل عملــه او ممــا ال يتيــر نقلــه اال بمشــقة 
فيكفــي يف عرضــه عرضــا حقيقيــا جمــرد تكليــف الدائــن عــى يــد احــد منــدويب االعــالن  –



قانون المرافعات
قــــــــــــــانــــــــــــــون االثـــــــبـــــــــــات
الـــــــرســـــــــــوم الــــقضـــــــائيـــــــــــــة
قــــــــــانـــــــون تـــــــنظيــــم اخلـــــــــــربة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٠٢       -العودة لفهرس القانون

املادة ٣٠٠
اذا رفــض العــرض وكان املعــروض نقــودا او اشــياء اخــرى ممــا يمكــن نقلهــا وايداعهــا 
خزانــة ادارة التنفيــذ ، قــام منــدوب االعــالن بايداعهــا تلــك اخلزانــة يف اليــوم التــايل عــى 
ــالل  ــداع خ ــرض االي ــن حم ــورة م ــن بص ــن الدائ ــالن ان يعل ــدوب االع ــى من ــر وع االكث

ثالثــة ايــام مــن تارخيــه. 
واذا كان املعــروض شــيئا غــري مــا ذكــر يف الفقــرة الســابقة طلــب منــدوب االعــالن مــن 
قــايض االمــور الوقتيــة بعريضــة الرتخيــص يف ايداعــه باملكان الــذي يعينه القــايض وذلك 
اذا كان الشــئ ممــا يتيــر نقلــه بغــري مشــقة ، امــا اذا كان معــدا للبقــاء حيــث وجــد او ممــا 

ال يتيــر نقلــه اال بمشــقة طلــب مــن القــايض املذكــور وضعــه حتــت احلراســة. 
ــه التلــف او ممــا يتكلــف نفقــات باهظــة يف ايداعــه او  واذا كان املعــروض ممــا يــرع الي
حراســته جــاز للمديــن او منــدوب االعــالن ان يطلــب مــن القــايض املذكــور بيعــه باملــزاد 
ــواق  ــروف يف االس ــعر مع ــه س ــذ واذا كان ل ــة ادارة التنفي ــن اخلزان ــداع الثم ــي واي العلن
او كان التعامــل فيــه متــداوال يف البورصــات فــال جيــوز بيعــه باملــزاد اال اذا تعــذر البيــع 

ممارســة بالســعر املعــروف.

 املادة ٣٠١
ــدون اجــراءات اذا كان مــن وجــه  جيــوز العــرض احلقيقــي يف اجللســة امــام املحكمــة ب

ــه العــرض حــارضا.  الي
واذا كان املعــروض نقــودا او اشــياء اخــرى ممــا يمكن نقلهــا وايداعها خزانــة ادارة التنفيذ 
ورفضهــا مــن وجــه اليــه العــرض وجب تســليمها لكاتــب اجللســة اليداعها تلــك اخلزانة 

ويثبــت يف حمــرض االيــداع مــا اثبت يف حمــرض اجللســة خاصا بالعــرض ورفضه. 
واذا كان املعــروض يف اجللســة شــيئا غــري مــا ذكــر يف الفقــرة الســابقة ، تعني عــى العارض 
ان يطلــب اىل املحكمــة تعيــني حــارس عليــه ، وال يقبــل الطعــن يف احلكــم الصــادر بتعيني 

احلارس. 
وللعارض ان يطلب عى الفور بصحة العرض.

  
املادة ٣٠٢

ال حيكــم بصحــة العــرض الــذي مل يعقبــه ايــداع اال اذا تــم ايــداع املعــروض وامللحقــات 
التــي اســتحقت لغايــة يــوم االيــداع وحتكــم املحكمــة مــع صحــة العــرض بــرباءة ذمــة 

املديــن مــن يــوم العــرض.

 املادة ٣٠٣
جيــوز للمديــن ان يرجــع عــن عــرض مل يقبلــه دائنــه وان يســرتد مــا اودعــه متــى اثبــت انــه 
اخــرب دائنــه عــى يــد احــد منــدويب االعــالن برجوعــه عــن العــرض وكان قــد مــىض عــى 

اخبــاره بذلــك ثالثــة ايــام. 
وال جيــوز الرجــوع عــن العــروض وال اســرتداد املــودع بعــد قبــول الدائــن هلــذا العــرض 

او بعــد صــدور احلكــم بصحــة العــرض وصريورتــه هنائيــا.



قانون المرافعات
قــــــــــــــانــــــــــــــون االثـــــــبـــــــــــات
الـــــــرســـــــــــوم الــــقضـــــــائيـــــــــــــة
قــــــــــانـــــــون تـــــــنظيــــم اخلـــــــــــربة
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 املادة ٣٠٤
جيــوز للدائــن ان يقبــل عرضــا ســبق لــه رفضــه وان يتســلم مــا اودع عــى ذمتــه وذلــك اذا 
مل يكــن املديــن قــد رجــع عــن عرضــه واثبــت الدائــن للمــودع لديــه انــه اخــرب املديــن عــى 
ــام عــى االقــل  ــة اي ــه بثالث ــد احــد منــدويب االعــالن بعزمــه عــى التســلم قبــل حصول ي
ويســلم الدائــن للمــودع لديــه صــورة حمــرض االيــداع املســلمة اليــه مــع خمالصة بــام قبضه.

 


