
 

  2001 لسنة ) 2(قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية رقم 

 
 42رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد اإلطالع على قانون أصول احملاكمات احلقوقية رقم 

، وعلى أصول دعاوى العالمات التجارية يف 1937املعمول به يف حمافظات الضفة الغربية، وعلى أصول احملكمة العليا لسنة  1952لسنة 
لسنة  14وتعديالته، وعلى قانون أصول احملاكمات احلقوقية رقم  1938، وعلى أصول احملاكمات احلقوقية لسنة 1937احملكمة العليا لسنة 

، 1947لسنة  45وتعديالته، وعلى قانون صالحية حماكم الصلح رقم  1940، وعلى أصول احملاكمات لدى حماكم الصلح لسنة 1938
وعلى أصول احملاكمات احلقوقية العثماين، املعمول ا يف حمافظات غزة، وبعد إقرار الس التشريعي ملشروع القانون يف جلسته املنعقدة بتاريخ 

: أصدرنا القانون التايل. ميالدية 28/9/2000
 
 

 الباب األول 

 أحكام عامة 

 ) 1(مادة 
النصوص  -أ: يسري هذا القانون على ما مل يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو مت من اإلجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثىن من ذلك -1

النصوص املعدلة للمواعيد مىت كان امليعاد قد بدأ سريانه  -ب. املعدلة لالختصاص مىت كان تاريخ العمل ا بعد إقفال باب املرافعة يف الدعوى
النصوص املنظمة لطرق الطعن بالنسبة إىل ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل ا مىت كانت هذه النصوص ملغية  -ج. قبل بدء تاريخ العمل ا

ال -3. كل إجراء مت صحيحاً يف ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما مل ينص القانون على خالف ذلك -2. أو منشئة لطريق من تلك الطرق
 . جيري ما يستحدث يف مواعيد السقوط أو غريها من مواعيد اإلجراءات إال من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها

 
 ) 2(مادة 

 . تسري أحكام هذا القانون على كافة الدعاوى والطلبات والدفوع والطعون املدنية والتجارية أمام احملاكم النظامية يف فلسطني
 

 ) 3(مادة 
تكفي املصلحة احملتملة إذا كان الغرض من  -2. ال تقبل دعوى أو طلب أو دفع أو طعن ال يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون -1

إذا مل تتوافر املصلحة وفقاً للفقرتني السابقتني قضت  -3. الطلب االحتياط لدفع ضرر حمدق أو االستيثاق حلق خيشى زوال دليله عند الرتاع فيه
 . احملكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى

 
 ) 4(مادة 

املوطن هو املكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، وحمل العمل هو املكان الذي ميارس فيه الشخص جتارته أو حرفته أو يقوم على إدارة أمواله  -1
جيوز أن يكون للشخص أكثر من موطن وأكثر من حمل عمل يف وقت  -2. فيه، بالنسبة للموظف والعامل هو املكان الذي يؤدي فيه عمله عادة
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 . واحد، ويف أحوال التعدد يتساوى اجلميع
 

 ) 5(مادة 
موطن القاصر أو فاقد األهلية أو احملجور عليه أو املفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه قانوناً، وموطن الشخص االعتباري هو املكان الذي 
. يوجد فيه مركز إدارته الرئيس، وبالنسبة لألشخاص االعتبارية اليت يكون مركزها يف اخلارج وهلا فروع يف فلسطني يعترب مركز فرعها موطناً هلا

 
 ) 6(مادة 

جيوز اختاذ موطن خمتار لتنفيذ عمل قانوين معني، ويكون هو املوطن بالنسبة لكل ما يتعلق ذا العمل إال إذا اشترط صراحة قصره على عمل  -1
 . ال جيوز إثبات وجود املوطن املختار إال بالكتابة -2. دون آخر

 
 ) 7(مادة 

أية طريقة أخرى -ج. بالربيد املسجل مع علم الوصول بواسطة قلم كتاب احملكمة. بواسطة مأمور التبليغ 1:جيري التبليغ بإحدى الطرق اآلتية -
إذا كان عنوان املراد تبليغه يقع يف دائرة حمكمة أخرى ترسل الورقة القضائية إىل قلم تلك  -2. تقررها احملكمة مبا يتفق وأحكام هذا القانون

. يتوىل قلم احملكمة تنظيم آلية التبليغ -3. احملكمة ليتوىل تبليغها وإعادا إىل احملكمة اليت أصدرا مرفقة مبحضر يفيد ما اختذ بشأا من إجراءات
 

 ) 8(مادة 
حترر ورقة التبليغ من نسختني متطابقتني حسب األصول ويتم تبليغها بتسليم أو تقدمي النسخة الثانية ملن جيوز تسليمها له قانوناً، وإذا تعدد  -1

ال جيوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً وال بعد الساعة السابعة مساًء  -2. املراد تبليغهم وجب تعدد أوراق التبليغ بعددهم
 . وال يف أيام العطل الرمسية إال يف حاالت الضرورة وبإذن كتايب من قاضي األمور املستعجلة أو قاضي التنفيذ حسب األحوال

 
 ) 9(مادة 

اسم طالب التبليغ وعنوانه وصفته ومن ميثله إن  -2. اسم احملكمة ورقم الدعوى أو الطلب -1: جيب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات اآلتية
7. اسم من يقوم بالتبليغ وتوقيعه -6. يوم التبليغ وتارخيه وساعة حصوله -5. موضوع التبليغ -4. اسم املراد تبليغه وعنوانه وصفته -3. وجد

 . اسم وصفة من سلم إليه التبليغ وتوقيعه على النسخة املعادة إىل احملكمة -
 

 ) 10(مادة 
 . إذا غري أحد األطراف عنوانه لتبليغ األوراق القضائية بعد بدء اخلصومة ومل يبلغ احملكمة بذلك عندئذ يعترب التبليغ على العنوان القدمي صحيحاً

 
 ) 11(مادة 

يتعني على قلم احملكمة تسليم مأمور التبليغ أو مكتب الربيد الورقة املراد تبليغها يف مدة أقصاها يومني من تاريخ ورودها إليه أو من تاريخ  -1
على املأمور تبليغ األوراق القضائية املسلمة إليه خالل مدة أقصاها أسبوع من تاريخ استالمها ما مل تأمر احملكمة  -2. صدور األمر بتبليغها

 . خبالف ذلك، وأن يعيدها إىل قلم احملكمة مشروحاً عليها بياناً بالوقت الذي جرى فيه التبليغ وكيفية إجرائه
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 ) 12(مادة 
جيوز ألي شخص أن يعني آخر يقيم يف دائرة اختصاص احملكمة لتبليغ إليه األوراق القضائية على أن يتم هذا التعيني مبوجب صك كتايب موقع منه

 . حبضور رئيس القلم الذي يصدق على هذا التوقيع وحيفظ يف ملف الدعوى
 

 ) 13(مادة 
يتم التبليغ لشخص املراد تبليغه أو يف موطنه األصلي أو املختار أو يف حمل عمله أو لوكيله فإذا تعذر ذلك فإىل أي فرد من أفراد عائلته  -1

إذا رفض الشخص املراد تبليغه أو وكيله أو أحد أفراد عائلته الساكنني معه -2. الساكنني معه ممن تدل مالحمه على أنه بلغ الثامنة عشر من العمر
تسلم الورقة القضائية أو امتنع عن التوقيع عليها أثبت ذلك مأمور التبليغ أو موظف الربيد على أصل الورقة أو على إشعار علم الوصول وجيوز 

 . للمحكمة اعتبار التبليغ صحيحاً
 

 ) 14(مادة 
إذا تعلق التبليغ بعدة أشخاص بصفتهم شركاء يف حمل جتاري تبلغ الورقة القضائية ألي منهم أو ألي شخص يكون وقت التبليغ قائماً على إدارة 

 . احملل
 

 ) 15(مادة 
إذا كانت الدعوى تتعلق بعمل جتاري أو مهين أو حريف وكانت مقامة على شخص ال يقيم ضمن احلدود احمللية لدائرة اختصاص احملكمة اليت 

 . صدرت منها الورقة القضائية يعترب املدير أو الوكيل الذي يتوىل بنفسه شؤون ذلك العمل ضمن تلك احلدود تبليغاً صحيحاً
 

 ) 16(مادة 
فيما يتعلق باحلكومة تسلم للنائب العام أو  -1: مع مراعاة نصوص هذا القانون أو أي قانون آخر جيري تبليغ الورقة القضائية على الوجه اآليت

فيما يتعلق مبوظفي  -3. فيما يتعلق باهليئات احمللية تسلم لرئيسها أو مديرها أو من ميثلها قانوناً -2. من يقوم مقامه يف تسلم أوراق التبليغ
فيما يتعلق بالشركات واجلمعيات وسائر  -4. احلكومة أو مستخدميها أو مستخدمي إحدى اهليئات احمللية تسلم الورقة إىل الدائرة اليت يعمل ا

األشخاص االعتبارية األخرى تسلم يف مراكز إدارا الرئيسة أو للنائب عنها قانوناً أو ألحد القائمني على إدارا، أو ألحد الشركاء املتضامنني 
فيما يتعلق بالشركات األجنبية اليت هلا فرع أو وكيل يف فلسطني تسلم -5. فيها، فإذا تعلقت الورقة بنشاط الفرع جيوز تسليمها إىل مركز الفرع

أو من ) السجن(تسلم إىل مأمور مركز اإلصالح والتأهيل ) السجني(فيما يتعلق بالرتيل  -6. إىل هذا الفرع أو الوكيل بشخصه أو يف موطنه
 . فيما يتعلق بالقاصر أو فاقد األهلية تسلم إىل من ينوب عنه قانوناً -7. ينوب عنه

 
 ) 17(مادة 

 . إذا كان املراد تبليغه صاحب سفينة أو مستأجراً هلا أو أحد طواقمها أو العاملني فيها فيكفي تسليم الورقة القضائية لربان السفينة أو وكيلها
 

 ) 18(مادة 
إذا كان للمراد تبليغه موطن معلوم يف اخلارج جيوز للمحكمة أن تأذن بإجراء تبليغه الورقة القضائية بطريق الربيد املسجل مع علم الوصول  -1

من هذه املادة حتدد املدة اليت يترتب على املراد تبليغه تقدمي دفاعه ) 1(إذا أمرت احملكمة بإجراء التبليغ حسب الفقرة  -2. أو بأية طريقة أخرى
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إذا تصادف وجود الشخص املراد تبليغه يف فلسطني  -3. وحضوره أمام احملكمة مراعية يف ذلك بعد املسافة وسبل االنتقال وظروف االستعجال
 . وأمكن تبليغه فيها يعترب التبليغ صحيحاً

 
 ) 19(مادة 

إذا ظهر ألي سبب من األسباب تعذر إجراء التبليغ مبوجب املواد السابقة تعاد الورقة إىل احملكمة اليت أصدرا مع شرح واٍف لواقع احلال 
 . والتدابري اليت اختذت إلجراء التبليغ، ويعترب مثل هذا الشرح بينة على عدم وقوع التبليغ

 
 ) 20(مادة 

إذا تبني للمحكمة أن إجراء التبليغ وفق األصول املتقدمة ال سبيل له، جاز لطالب التبليغ أن يستصدر أمراً من احملكمة بتعليق صورة من  -1
الورقة القضائية على لوحة إعالنات احملكمة وصورة أخرى على جانب ظاهر للعيان يف آخر حمل إقامة أو مكان عمل للمراد تبليغه وبنشر إعالن 
موجز يف إحدى الصحف اليومية، ويعترب التبليغ على هذا الوجه صحيحاً مع مراعاة حتديد موعد حلضور احملاكمة إذا تعلق األمر بتبليغ للحضور 

 . تسري قواعد التبليغ املنصوص عليها يف الفقرتني السابقتني على اإلخطارات العدلية إذا كان املخطر إليه جمهول حمل اإلقامة -2. أمام احملكمة
 

 ) 21(مادة 
إذا كان امليعاد مقدراً باأليام أو األسابيع أو الشهور أو بالسنني فال حيسب منه يوم التبليغ أو حدوث األمر املعترب يف نظر القانون جمرياً  -1

للميعاد، فإذا كان مما جيب انقضاؤه قبل اإلجراء فال جيوز حصول اإلجراء قبل انقضاء اليوم األخري من امليعاد، أما إذا كان ظرفاً جيب أن حيصل 
إذا صادف آخر امليعاد  -3. املواعيد املعينة بالشهر أو بالسنة حتسب بالتقومي الشمسي -2. فيه اإلجراء ينقضي امليعاد بانقضاء اليوم األخري فيه

 . عطلة رمسية امتد إىل أول يوم عمل بعدها
 

 ) 22(مادة 
 . يترتب البطالن على عدم االلتزام مبواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه

 
 ) 23(مادة 

ال حيكم بالبطالن رغم  -2. يكون اإلجراء باطالً إذا نص القانون صراحة على بطالنه، أو إذا شابه عيب مل تتحقق بسببه الغاية من اإلجراء -1
 . النص عليه إذا ثبت حتقق الغاية من اإلجراء

 
 ) 24(مادة 

ال جيوز أن يتمسك بالبطالن إال -1. فيما عدا احلاالت اليت يتعلق فيها البطالن ملصلحته، وال جيوز التمسك بالبطالن من اخلصم الذي تسبب فيه
يزول البطالن إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً من شرع  -2. من شرع البطالن ملصلحته، وال جيوز التمسك بالبطالن من اخلصم الذي تسبب فيه

 . ملصلحته
 

 ) 25(مادة 
جيوز تصحيح اإلجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطالن، على أن يتم ذلك يف امليعاد املقرر قانوناً الختاذ اإلجراء فإذا مل يكن لإلجراء ميعاد مقرر 
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 . يف القانون حددت احملكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه، وال يعتد باإلجراء إال من تاريخ تصحيحه
 

 ) 26(مادة 
إذا كان اإلجراء باطالً يف  -2. إذا كان اإلجراء باطالً وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فيعترب صحيحاً باعتبار اإلجراء الذي توفرت عناصره -1

إذا كانت اإلجراءات السابقة أو الالحقة غري معتمدة على  -3. شق منه فيعترب هذا الشق وحده باطالً ما مل يكن اإلجراء غري قابل للتجزئة
 . اإلجراء الباطل فال تبطل

 
 
 

 الباب الثاين 

 اختصاص احملاكم 

 
 الفصل األول 

 االختصاص الدويل 
 ) 27(مادة 

ختتص احملاكم يف فلسطني بنظر الدعاوى املدنية والتجارية اليت تقام على الفلسطيين ولو مل يكن له موطن أو حمل إقامة يف فلسطني، وكذلك اليت 
 . تقام على األجنيب الذي له موطن أو حمل إقامة يف فلسطني، وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية املتعلقة بعقار واقع يف اخلارج

 
 ) 28(مادة 

إذا  -1: ختتص احملاكم بنظر الدعاوى املدنية والتجارية اليت ترفع على األجنيب الذي ليس له موطن أو حمل إقامة يف فلسطني يف األحوال التالية
إذا كانت الدعوى متعلقة مبال موجود يف فلسطني أو بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها أو  -2. كان له موطن خمتار يف فلسطني

 . إذا تعدد املدعى عليهم وكان ألحدهم موطن أو حمل إقامة يف فلسطني -3. بإفالس أشهر فيها
 

 ) 29(مادة 
ختتص احملاكم بالفصل يف الدعاوى املدنية والتجارية ولو مل تكن داخلة يف اختصاصها إذا قبل اخلصوم واليتها صراحة أو ضمناً، طبقاً لقواعد -1

إذا اختصت احملاكم بدعوى ما فإا ختتص أيضاً باملسائل والطلبات العارضة واألصلية املرتبطة  -2. االختصاص املنصوص عليها يف هذا القانون
 . ختتص احملاكم باإلجراءات الوقتية والتحفظية اليت ستنفذ يف فلسطني رغم عدم اختصاصها بالدعوى األصلية - .3ا
 

 ) 30(مادة 
إذا مل حيضر املدعى عليه األجنيب ومل تكن احملكمة خمتصة بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة حتكم احملكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى من تلقاء

 . نفسها
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 الفصل الثاين 

 االختصاص القيمي والنوعي 
 ) 31(مادة 

 . تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم إقامتها، ويكون التقدير على أساس آخر طلبات اخلصوم
 

 ) 32(مادة 
يدخل يف تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم إقامتها من التضمينات والريع واملصروفات وغري ذلك من امللحقات املقدرة القيمة، ويعتد 

 . كذلك يف مجيع األحوال بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته
 

 ) 33(مادة 
2. إذا مل حتدد القيمة بالنقد وكان باإلمكان تقديرها، أو ارتابت احملكمة يف صحة القيمة، فتقدر من قبل رئيس احملكمة وله االستعانة باخلرباء -1
 . إذا كان املدعى به مبلغاً من املال بغري النقد املتداول قانوناً فتقدر القيمة مبا يعادل ذلك املبلغ بالعملة املتداولة قانوناً -
 

 ) 34(مادة 
 . الدعاوى العقارية تقدر قيمتها بقيمة العقار، ودعاوى املنقول تقدر بقيمته، وفق األوراق املرفقة أو تقدير اخلرباء

 
 ) 35(مادة 

إذا كانت الدعوى بطلب صحة أو نفاذ عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة املتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة  -1
إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه كان التقدير باعتبار جمموع املقابل النقدي عن املدة الباقية  -2. أكرب البدلني

 . إذا كانت الدعوى متعلقة جبزء من احلق قدرت قيمتها بقيمة هذا اجلزء ما مل يكن احلق كله متنازعاً فيه -3. منه
 

 ) 36(مادة 
إذا كانت الدعوى بني دائن ومدينه بشأن حجز أو حق عيين تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة املال حمل احلجز أو احلق العيين أيهما أقل، 

 . أما الدعوى املقامة من الغري باستحقاق هذا املال فتقدر باعتبار قيمته
 

 ) 37(مادة 
إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوين واحد كان التقدير باعتبار قيمتها مجلة فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية خمتلفة كان  -1

إذا كانت الدعوى مقامة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر مبقتضى سبب قانوين واحد، كان  -2. التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة
 . التقدير باعتبار قيمة املدعى به دون التفات إىل نصيب كل منهم

 
 ) 38(مادة 

إذا كانت قيمة الدعوى غري قابلة للتقدير وفقاً للقواعد املتقدمة اعتربت قيمتها زائدة على عشرين ألف دينار أردين أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة 
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 . قانوناً
 

 ) 39(مادة 
عشرين ألف دينار أردين أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة ) 20,000(الدعاوى اليت ال جتاوز قيمتها  -1: ختتص حمكمة الصلح بالنظر فيما يلي

الدعاوى اآلتية مهما  -2. قانوناً، ويكون حكمها ائياً إذا كانت قيمة الدعوى ال جتاوز ألف دينار أردين أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة قانوناً
. املنازعات املتعلقة بوضع اليد -د. حقوق االرتفاق -ج. إخالء املأجور -ب. تقسيم األموال املشتركة املنقولة وغري املنقولة -أ: بلغت قيمتها

االنتفاع باألجزاء املشتركة وصيانتها يف  -ح. استرداد العادية -ز. تعيني احلدود وتصحيحها -و. املنازعات املتعلقة باالنتفاع يف العقار -هـ
 . الدعاوى والطلبات اليت تنص القوانني األخرى على اختصاص حمكمة الصلح ا -ط. املباين املتعددة الطوابق

 
 ) 40(مادة 

. ال ختتص حمكمة الصلح باحلكم يف الطلب العارض أو الطلب املرتبط بالطلب األصلي إذا كان حبسب قيمته ونوعه ال يدخل يف اختصاصها -1
أعاله جاز هلا أن حتكم يف الطلب األصلي وحده إذا مل يترتب على ذلك ) 1(إذا عرض على حمكمة الصلح طلب مما نص عليه يف الفقرة  -2

ضرر بسري العدالة، وإال وجب عليها أن حتكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى األصلية والطلب العارض أو املرتبط إىل حمكمة البداية املختصة 
 . ويكون حكم اإلحالة غري قابل للطعن

 
 ) 41(مادة 

متارس حمكمة  -2. تكون حمكمة البداية صاحبة الوالية العامة يف نظر مجيع الدعاوى والطلبات اليت ال تدخل يف اختصاص حمكمة الصلح -1
 . البداية صالحيتها االستئنافية يف األحوال املبينة يف هذا القانون

 
 

 الفصل الثالث 
 االختصاص احمللي 

 ) 42(مادة 
إذا تعدد املدعى  -2. يكون االختصاص للمحكمة اليت يقع يف دائرا موطن املدعى عليه، أو حمل عمله، أو املكان الذي نشأ فيه االلتزام -1

 . عليهم كان االختصاص للمحكمة اليت يقع يف دائرا موطن أو حمل عمل أحدهم
 

 ) 43(مادة 
من هذا القانون ويف هذه احلالة ) 42(جيوز لألطراف االتفاق على اختصاص حمكمة معينة على خالف القواعد املنصوص عليها يف املادة  -1

من هذا القانون فال جيوز االتفاق ) 42(إذا نص القانون على اختصاص حمكمة خالف املشار إليه يف املادة  -2. يكون االختصاص هلذه احملكمة
 . مقدماً على ما خيالف هذا االختصاص

 
 ) 44(مادة 

إذا تعددت األموال العقارية فيكون  -2. إذا تعلقت الدعوى حبق عيين على عقار أو على أحد أجزائه فيكون االختصاص حملكمة موقع املال -1
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 . االختصاص للمحكمة اليت يقع يف دائرا أي منها
 

 ) 45(مادة 
يكون االختصاص يف الدعاوى املتعلقة باألشخاص االعتبارية للمحكمة اليت يقع يف دائرا مركزها الرئيس، فإذا تعلقت الدعوى بفرع الشخص 

 . االعتباري جاز رفعها أمام احملكمة اليت يقع يف دائرا ذلك الفرع
 

 ) 46(مادة 
إذا كانت الدعوى تتعلق بإفالس تاجر أو شركة وكان له أو هلا فروع يف أماكن متعددة فينعقد االختصاص للمحكمة اليت يقع يف دائرا املركز 

 . الرئيس
 

 ) 47(مادة 
 . ختتص احملكمة اليت أصدرت قرار اإلعسار وإشهار اإلفالس باملنازعات املتعلقة به

 
 ) 48(مادة 

جيوز يف دعاوى التعويضات الناشئة عن الفعل الضار إقامة الدعوى لدى احملكمة اليت يقيم املدعي ضمن دائرة اختصاصها أو احملكمة اليت حدثت 
 . يف دائرا الواقعة املنشئة للفعل املشكو منه

 
 ) 49(مادة 

 . ختتص حمكمة موطن املدعى عليه أو احملكمة املطلوب حصول اإلجراء يف دائرا بالدعاوى املتضمنة طلب اختاذ إجراء وقيت أو مستعجل
 

 ) 50(مادة 
إذا مل يكن للمدعى عليه موطن أو حمل إقامة يف فلسطني ومل يكن ممكناً تعيني احملكمة املختصة مبوجب أحكام السابقة يكون االختصاص 

للمحكمة اليت يقع يف دائرا موطن املدعي أو حمل إقامته، فإذا مل يكن للمدعي موطن أو حمل إقامة يف فلسطني فيكون االختصاص حملكمة 
 . العاصمة القدس

 
 

 الفصل الرابع 
 تعيني املرجع 

 ) 51(مادة 
إذا وقع تنازع يف االختصاص بني حمكمتني نظاميتني يف دعوى واحدة وقررت كلتامها اختصاصها أو عدم اختصاصها بنظر الدعوى، فيجوز  -1

يقدم الطلب إىل حمكمة النقض وفق اإلجراءات املعتادة  -2. ألي من اخلصوم أن يطلب من حمكمة النقض حسم التنازع وتعيني احملكمة املختصة
يترتب على تقدمي الطلب وقف السري يف  -4. ينظر الطلب تدقيقاً دون حاجة حلضور اخلصوم -3. ويف أي مرحلة كانت عليها الدعوى
 . الدعويني حلني البت يف االختصاص
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 الباب الثالث 

 إقامة الدعاوى وقيدها واللوائح اجلوابية 

 
 الفصل األول 

 إقامة الدعوى وقيدها 
 ) 52(مادة 

اسم املدعي وصفته وحمل عمله وموطنه واسم الشخص الذي ميثله -2. اسم احملكمة -1: تقام الدعوى بالئحة تودع قلم احملكمة متضمنة ما يلي
إذا كان املدعي أو املدعى عليه فاقداً ألهليته أو ناقصها فينبغي  -4. اسم املدعى عليه وصفته وحمل عمله وموطنه -3. إن وجد وصفته وعنوانه

وقائع وأسباب الدعوى  -7. قيمة الدعوى بالقدر املمكن بيانه إذا كانت من الدعاوى غري حمددة القيمة -6. موضوع الدعوى -5. ذكر ذلك
إذا كان موضوع الدعوى عقاراً أو منقوالً معيناً بالذات  -8. وتاريخ نشوئها وطلبات املدعي اليت تبني أن للمحكمة صالحية نظر الدعوى

 . توقيع املدعي أو وكيله -9. فيجب أن تتضمن الئحتها وصفاً كافياً لتمييزه عن غريه
 

 ) 53(مادة 
يرفق املدعي عند إيداع الئحة الدعوى قلم احملكمة نسخاً عنها بقدر عدد املدعى عليهم وصوراً عن املستندات اليت يستند إليها تأييداً لدعواه 

. مصدقة منه مبا يفيد مطابقتها لألصل، فإذا مل تكن حبوزته فعليه أن يرفق بياناً ا دون إخالل حبقه يف تقدمي ما يستجد من مستندات أثناء املرافعة
 

 ) 54(مادة 
يقيد قلم احملكمة الئحة الدعوى يوم إيداعها يف سجل القضايا بعد دفع الرسم وتعطى رقماً مسلسالً وختتم خبامت احملكمة ويدون التاريخ باليوم 

 . والشهر والسنة
 

 ) 55(مادة 
تعترب اخلصومة منعقدة من تاريخ تبليغ  -2. تعترب الدعوى مقامة من تاريخ قيدها بعد دفع الرسوم أو من تاريخ طلب تأجيل دفع الرسوم -1

 . الئحة الدعوى للمدعى عليه
 

 ) 56(مادة 
جيوز للمدعي أن جيمع أكثر من سبب يف دعوى واحدة ما  -2. تكون الئحة الدعوى شاملة جلميع ما حيق للمدعي املطالبة به وقت إقامتها -1

 . مل يرد نص على خالف ذلك
 

 ) 57(مادة 
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ال جيوز اجلمع بني الطلبات اليت يطلبها املمثل القانوين أو يطلبها منه اخلصم بصفته الشخصية إال إذا ادعى أن تلك الطلبات ناشئة عن أمور تتعلق 
 . بالتركة اليت بشأا نشأت اخلصومة أو كان املمثل القانوين ضامناً باالشتراك مع املتوىف الذي ميثله

 
 ) 58(مادة 

إذا اشتملت الدعوى على عدة أسباب وتبني للمحكمة أنه ال يسعها أن تفصل فيها جمتمعة على وجه مناسب جيوز هلا نظر كل سبب على حدة 
 . أو أن تصدر القرار الذي تستصوبه

 
 ) 59(مادة 

إذا دفع املدعى عليه أن املدعي مجع يف دعواه أسباباً متعددة ال ميكن الفصل فيها جمتمعة على وجه مناسب وطلب من احملكمة إصدار قرار بقصر 
 . الدعوى على سبب أو أكثر ميكن الفصل فيها ورأت أن الطلب يف حمله قررت إجراء التعديل الالزم

 
 ) 60(مادة 

 . إذا قضت احملكمة بعدم اختصاصها، فعليها أن تأمر بإحالة الدعوى إىل احملكمة املختصة، وتلتزم احملكمة احملال إليها بنظر الدعوى
 

 ) 61(مادة 
 . ال تقبل دعوى يف حماكم البداية أو االستئناف أو النقض دون حمام مزاول

 
 

 الفصل الثاين 
 اللوائح اجلوابية 

 ) 62(مادة 
على املدعى عليه أن يقدم إىل قلم احملكمة الئحة جوابية خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الئحة الدعوى، من أصل وصور بعدد املدعني 
مرفقة باملستندات اليت تؤيد دفاعه، فإن مل تكن حبوزته فعليه أن يقدم بياناً باملستندات اليت بوسعه احلصول عليها دون اإلخالل حبقه يف تقدمي ما 

 . يستجد من مستندات أثناء املرافعة
 

 ) 63(مادة 
من هذا القانون رغم تبليغه لشخصه بالئحة) 62(جتري احملاكمة إذا ختلف املدعى عليه عن تقدمي الئحته اجلوابية خالل املدة احملددة يف املادة  -1

إذا تعدد املدعى  -2. الدعوى، فإن مل يكن قد تبلغ لشخصه وجب يف غري الدعاوى املستعجلة إعادة تبليغه ويعترب احلكم يف احلالتني حضورياً
عليهم وكان البعض قد تبلغ لشخصه والبعض اآلخر مل يبلغ وتغيبوا مجيعاً أو تغيب من مل يبلغ لشخصه وجب يف غري الدعاوى املستعجلة إعادة 

لغايات تطبيق أحكام  -3. تبليغ من مل يبلغ لشخصه من الغائبني وجتري احملاكمة ويعترب احلكم يف الدعوى حضورياً يف حق املدعى عليهم مجيعاً
 . هذه املادة يعترب تبليغ الشخص االعتباري العام أو اخلاص يف مركز إدارته أو للنيابة العامة تبليغاً لشخصه

 
 ) 64(مادة 
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 . جيوز للمحكمة أن تسمح للمدعى عليه بتقدمي الئحته اجلوابية إذا حضر يف أول جلسة تعقدها احملكمة للنظر يف الدعوى
 

 ) 65(مادة 
يعرض ملف الدعوى على رئيس احملكمة أو القاضي املختص بعد إقامتها لتعيني جلسة للنظر فيها ويبلغ موعد هذه اجللسة إىل اخلصوم، مع مراعاة

 . من هذا القانون) 62(أحكام املادة
 

 ) 66(مادة 
جيب على املدعى عليه يف الدعوى األصلية أو املتقابلة أن يرد يف الئحته اجلوابية بشكل صريح وحمدد على كل ادعاء بأمر واقعي يدعيه اخلصم وال

 . يسلم بصحته وال يكتفي بإنكاره امل
 

 ) 67(مادة 
إذا أظهرت وقائع جديدة تتعلق بالدعوى بعد إقامتها أو بعد تقدمي الالئحة اجلوابية املتضمنة ادعاء متقابالً جيوز لكل من املدعي واملدعى عليه أن 

 . يتقدم ا أثناء احملاكمة
 

 
 

 الباب الرابع 

 التسوية القضائية 

 ) 68(مادة 
يعقد  -2. جيوز لس القضاء األعلى أن ينتدب يف حماكم الصلح والبداية قاض يتوىل التوفيق بني اخلصوم يف الدعاوى اليت جيوز الصلح فيها -1

 . القاضي املنتدب جلساته يف مقر احملكمة املختصة
 

 ) 69(مادة 
 . حييل قلم احملكمة ملف الدعوى إىل القاضي املنتدب خالل ثالثة أيام من إيداع الالئحة اجلوابية بناًء على طلب أحد اخلصوم

 
 ) 70(مادة 

 . حيدد القاضي جلسة يدعو فيها أطراف اخلصومة املثول أمامه خالل أسبوعني من تاريخ اإلحالة
 

 ) 71(مادة 
 . إذا حضر اخلصوم يتوىل القاضي التوفيق بينهم لتسوية الرتاع كلياً أو جزئياً

 
 ) 72(مادة 
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إذا مل حيضر أي من اخلصوم يف اليوم املعني أو مل يرغب أحدهم يف تسوية الرتاع حييل القاضي امللف إىل حمكمة املوضوع ومن مث تسري 
 . اإلجراءات العادية للتقاضي املنصوص عليها يف هذا القانون

 
 ) 73(مادة 

ينجز القاضي مهمته خالل فترة أقصاها ستون يوماً من تاريخ إحالة ملف الدعوى إليه إال إذا وافق اخلصوم على متديدها، فإذا متت التسوية كلياً 
 . أو جزئياً حيرر حمضر يوقعون عليه ويصدقه القاضي ويكون له قوة السند التنفيذي

 
 ) 74(مادة 

ال يعرض ملف  -2. إذا مل تتم التسوية كلياً حييل القاضي الدعوى إىل حمكمة املوضوع وذلك دون إخالل مبا يكون قد مت من تسوية جزئية -1
 . التسوية اجلزئية على قاضي املوضوع

 
 ) 75(مادة 

ال جيوز للقاضي املنتدب  -2. ال يترتب على ما مت من إجراءات أمام قاضي التسوية أي إجحاف حبقوق اخلصوم أمام حمكمة املوضوع -1
 . للتسوية أن يتوىل نظر الرتاع يف موضوع الدعوى

 
 ) 76(مادة 

 . إذا انتهى الرتاع بني اخلصوم صلحاً أمام قاضي التسوية ترد ثالثة أرباع الرسوم املدفوعة
 

 ) 77(مادة 
 . ال تعني جلسة حماكمة أمام حمكمة املوضوع ما دام الرتاع معروضاً أمام القاضي املنتدب للتسوية

 
 ) 78(مادة 
 . ال تسري أحكام هذا الباب على الطلبات املستعجلة ومنازعات التنفيذ

 
 
 

 الباب اخلامس 

 احلضور والغياب / اخلصوم

 
 الفصل األول 

 اخلصوم يف الدعوى 
 ) 79(مادة 
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جيب أن يكون كل من طريف اخلصومة متمتعاً باألهلية القانونية اليت تتعلق ا الدعوى وإال وجب أن ينوب عنه من ميثله قانوناً، فإن مل يكن له 
 . ممثل قانوين تعني احملكمة املختصة من ميثله

 
 ) 80(مادة 

-2. جيوز ألكثر من شخص بصفتهم مدعني أو مدعى عليهم أن يقدموا الئحة واحدة إذا كانت الطلبات مرتبطة أو احتدت سبباً وموضوعاً -1
إذا رفعت أكثر من دعوى أمام حمكمة واحدة أو أكثر من حمكمة، وكانت متحدة يف السبب واملوضوع، فيجوز للمحكمة بناًء على طلب أحد 

بإحالة هذه الدعاوى إىل احملكمة املرفوعة أمامها ) مع مراعاة قواعد االختصاص(اخلصوم أن تضم هذه الدعاوى يف خصومة واحدة، أو أن تأمر 
 . الدعوى األوىل

 
 ) 81(مادة 

 . إذا تعدد املدعون يف الئحة واحدة جيوز للمحكمة تفريق الدعوى بإجراء حماكمات مستقلة إذا اقتضى حسن سري العدالة ذلك
 

 ) 82(مادة 
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها إخراج أي من املدعى عليهم يف الدعوى إذا مل يكن هناك حمل إلدخاله، وهلا ولو من تلقاء نفسها أن تدخل  -1

إذا أدخل مدعى عليه يف الدعوى فال تسري عليه اإلجراءات املتخذة فيها إال  -2. يف الدعوى من ترى إدخاله إلظهار احلقيقة أو ملصلحة العدالة
 . من تاريخ تبليغه بالئحة الدعوى

 
 ) 83(مادة 

 . كل طلب يتعلق بإدخال مدع أو مدعى عليه أو بإخراجه من الدعوى جيوز أن يقدم يف أي وقت قبل إقفال باب املرافعة
 

 ) 84(مادة 
إذا تويف أحد اخلصوم يف الدعوى أو تقرر إعالن إفالسه أو طرأ عليه ما يفقده أهليته للخصومة يف الدعوى فللمحكمة من تلقاء نفسها أو  -1

بناًء على طلب اخلصم اآلخر اختاذ اإلجراء املناسب لتبليغ ورثته أو من يقوم مقامه قانوناً للحضور إىل احملكمة يف وقت تعينه للسري يف الدعوى من
إذا توىف أحد اخلصوم بعد إقفال باب املرافعة تصدر احملكمة حكمها يف الدعوى إذا كانت مهيأة للفصل يف  -2. النقطة اليت وصلت عندها

 . موضوعها
 

 
 الفصل الثاين 

 حضور اخلصوم وغيام 
 ) 85(مادة 

. إذا مل حيضر املدعي وال املدعى عليه تقرر احملكمة شطبها -1: يف اليوم احملدد لنظر الدعوى ومع مراعاة القواعد املتعلقة بتبليغ األوراق القضائية
إذا حضر املدعي ومل حيضر املدعى عليه وكانت الئحة الدعوى قد بلغت لشخصه حكمت احملكمة يف الدعوى، فإذا مل يكن قد بلغ لشخصه -2

وجب على احملكمة يف غري الدعاوى املستعجلة تأجيل نظر الدعوى إىل جلسة تالية يبلغ ا املدعى عليه للحضور وتقدمي دفاعه ويعترب احلكم يف 
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إذا حضر املدعى عليه ومل حيضر املدعي جيوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناًء على طلب املدعى عليه تأجيل الدعوى أو -3. الدعوى حضورياً
والسري يف الدعوى املتقابلة إذا كان ) املدعى عليه يف االدعاء املتقابل(شطبها، فإذا كان للمدعى عليه ادعاء متقابل فله أن يطلب حماكمة املدعي 

ال جيوز للمدعي أن يبدي يف اجللسة اليت ختلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص  -4. املدعي قد تبلغ بالطلبات املتقابلة
 . يف الطلبات األوىل إال إذا كان املدعى عليه قد تبلغ ذه الطلبات

 
 ) 86(مادة 

إذا حضر املدعى عليه إحدى جلسات احملاكمة وتغيب بعد ذلك لغري عارض من عوارض اخلصومة فإن احلكم الصادر ضده يكون حضورياً 
 . وقابالً لالستئناف

 
 ) 87(مادة 

 . من هذا القانون عند تعدد املدعني عليهم وفقاً ملقتضى احلال) 86(و) 85(تسري أحكام املادتني 
 

 ) 88(مادة 
إذا جددت  -2. إذا شطبت الدعوى ومل يقدم طلب لتجديدها خالل ستني يوماً من تاريخ قرار الشطب اعتربت الدعوى كأن مل تكن -1

 . الدعوى وتغيب املدعي عن احلضور يف اجللسة األوىل بعد التجديد قررت احملكمة تأجيل الدعوى أو اعتبارها كأن مل تكن
 

 
 

 الباب السادس 

 
 الفصل األول 

 الطلبات والدفوع 
 ) 89(مادة 

 . جيب على اخلصوم تقدمي طلبام ودفوعهم مرة واحدة قبل الدخول يف أساس الدعوى
 

 ) 90(مادة 
جيوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم قبول الدعوى استناداً إىل أي سبب يؤدي لعدم قبوهلا قبل الدخول يف األساس، ويكون القرار الصادر برد 

 . الطلب أو قبوله قابالً لالستئناف
 

 ) 91(مادة 
الدفع بعدم االختصاص احمللي، والدفع بإحالة الدعوى إىل حمكمة أخرى لقيام ذات الرتاع أمامها أو لالرتباط، والدفع بالبطالن، وسائر  -1

 -2. الدفوع املتعلقة باإلجراءات جيب إبداؤها معاً قبل إبداء أي طلب أو دفاع يف الدعوى أو دفع بعدم القبول وإال سقط احلق فيما مل يبد منها
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 . حتكم احملكمة يف هذه الدفوع على استقالل ما مل تأمر بضمها إىل املوضوع وعليها أن تبني ما حكمت به يف كل منها على حدة
 

 ) 92(مادة 
الدفع بعدم االختصاص النتفاء واليتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو لسبق الفصل فيها حتكم به احملكمة من تلقاء نفسها، وجيوز الدفع به 

 . يف أية حالة كانت عليها الدعوى
 

 ) 93(مادة 
 . وتلتزم احملكمة احملال إليها الدعوى بنظرها. على احملكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى حبالتها إىل احملكمة املختصة

 
 ) 94(مادة 

إذا اتفق اخلصوم على التقاضي أمام حمكمة غري احملكمة اليت تنظر الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إىل احملكمة اليت اتفقوا عليها ما 
 . مل ينص القانون على خالف ذلك

 
 ) 95(مادة 

إذا قررت احملكمة اإلحالة وجب عليها أن حتدد للخصوم اجللسة اليت حيضرون فيها أمام احملكمة اليت أحيلت إليها الدعوى وتبليغ الغائبني منهم 
 . بذلك

 
 ) 96(مادة 

جيوز ملن له مصلحة يف دعوى قائمة بني طرفني أن يطلب  -2. جيوز للخصم أن يدخل يف الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند إقامتها -1
يكون القرار الصادر بعدم قبول أو رفض  -3. تدخله فيها بوصفه شخصاً ثالثاً منضماً أو خماصماً فإذا اقتنعت احملكمة بصحة طلبه تقرر قبوله

 . التدخل قابالً لالستئناف
 

 ) 97(مادة 
ما يتضمن تصحيح الئحة الدعوى أو تعديل موضوعها ملواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد  -1: للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة

 -4. طلب األمر بإجراء حتفظي أو وقيت -3. ما يكون مكمالً الئحة الدعوى أو مترتباً عليها أو متصالً ا اتصاالً ال يقبل التجزئة -2. إقامتها
 . ما تأذن احملكمة بتقدميه مما يكون مرتبطاً بالطلبات الواردة يف الئحة الدعوى

 
 ) 98(مادة 

.طلب املقاصة وطلب احلكم له بالتعويضات عن الضرر الذي حلقه من جراء إجراءات التقاضي -1: للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة
ما تأذن احملكمة بتقدميه مما يكون مرتبطاً بالطلبات الواردة يف الئحة  -3. أي طلب يكون متصالً بالئحة الدعوى اتصاالً ال يقبل التجزئة -2

 . الدعوى
 

 ) 99(مادة 
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للخصم الذي تبلغ الالئحة  -2. جيوز للمحكمة يف حاليت اإلدخال والتدخل تكليف املدعي أن يعدل الئحة دعواه مبقدار ما تتطلبه العدالة -1
 . املعدلة أن يرد عليها خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه وإال يعترب مكتفياً بالئحته األساسية

 
 ) 100(مادة 

تقدم الطلبات املشار إليها يف املواد السابقة إىل احملكمة املختصة وفقاً لإلجراءات املقررة إلقامة الدعوى، ويف كل األحوال ال تقبل الطلبات  -1
 . تفصل احملكمة فيما يقدم إليها من طلبات مع الدعوى األصلية كلما أمكن ذلك -2. املشار إليها بعد إقفال باب املرافعة

 
 ) 101(مادة 

تصدر احملكمة األمر املطلوب حبضور املستدعي -2. تقدم سائر الطلبات األخرى املتعلقة بالدعوى إىل احملكمة املختصة يف شكل استدعاءات -1
ما مل تَر ضرورة تبليغ اخلصم اآلخر بصورة عن االستدعاء حسب األصول، وعلى هذا اخلصم أن يرد حال رغبته يف االعتراض على الطلب خالل

 . املدة اليت تقررها احملكمة
 

 
 الفصل الثاين 

 الطلبات املستعجلة 
 ) 102(مادة 

جيوز ملن خيشى حدوث ضرر حمتمل من فوات الوقت أن يقدم طلباً إىل قاضي األمور املستعجلة يطلب فيه اختاذ إجراءات وقتية وفقاً ملقتضى 
 . احلال مبا ال مينع قاضي املوضوع من نظر هذا الطلب تبعاً للدعوى األصلية

 
 ) 103(مادة 

احملكمة اليت تنظر موضوع الدعوى بالتبعية  -2. قاضي األمور املستعجلة بصورة مستقلة -1: تقدم الطلبات املتعلقة باملسائل املستعجلة إىل
 . للدعوى األصلية

 
 ) 104(مادة 

جيوز لقاضي األمور املستعجلة أن ينظر الطلب حبضور املستدعي أو أن يقرر تعيني جلسة خالل مدة ال تتجاوز سبعة أيام لنظر الطلب وتبليغ 
 . املستدعى ضده باحلضور

 
 ) 105(مادة 

 . ينظر قاضي األمور املستعجلة يف الطلب بدون التعرض ألصل احلق
 

 ) 106(مادة 
 . يصدر قاضي األمور املستعجلة قراره يف الطلب حبضور املستدعي أو بعد االستماع إىل اخلصوم حسب مقتضى احلال
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 ) 107(مادة 
إذا أصدر قاضي األمور املستعجلة قراره يف الطلب قبل إقامة الدعوى األصلية فيجب أن يتضمن القرار إلزام املستدعي بتقدمي الئحة دعواه خالل 

 . مثانية أيام وإال اعترب القرار الصادر يف الطلب كأن مل يكن
 

 ) 108(مادة 
 . تسري على القرار املستعجل إجراءات التقاضي املقررة يف هذا القانون مع مراعاة األحكام اخلاصة باملواد املستعجلة

 
 ) 109(مادة 

 . حيق للمستدعى ضده أن يقدم طلباً إىل القاضي الذي أصدر القرار من أجل إلغائه أو تعديله
 

 ) 110(مادة 
 . يكون القرار الصادر يف الطلب املستعجل على ذمة الدعوى األصلية قابالً لالستئناف

 
 ) 111(مادة 

جيوز لقاضي األمور املستعجلة عند إصدار قراره مبنع املستدعى ضده من السفر بناًء على أسباب جدية تدعو إىل االعتقاد بأنه على وشك مغادرة 
 . فلسطني أن يكلف املستدعي بتقدمي كفالة مالية لضمان ما قد يصيب املستدعى ضده من عطل أو ضرر إذا تبني أنه غري حمق يف دعواه

 
 ) 112(مادة 

جيوز ملن قطعت عنه املياه أو تيار الكهرباء أو غري ذلك من املرافق اخلدماتية الضرورية أن يطلب من قاضي األمور املستعجلة إعادا وفقاً ألحكام 
 . هذا الفصل

 
 ) 113(مادة 

جيوز ملن خيشى ضياع معامل واقعة أو إحداث تغيريات من شأا أن متس مركزه القانوين سواء قبل إقامة الدعوى أو أثناء نظرها أن يطلب من 
 . قاضي األمور املستعجلة إثبات احلالة مبعرفة مندوب احملكمة ومنع املستدعى ضده من إجراء التغيريات حلني البت يف الدعوى

 
 ) 114(مادة 

لقاضي األمور املستعجلة أن يكلف طالب اإلجراء املستعجل بتقدمي كفالة مالية تضمن للمستدعى ضده كل عطل أو ضرر يترتب على اإلجراء 
 . املتخذ إذا تبني أن املستدعي غري حمق يف طلبه

 
 
 

 الباب السابع 

 نظر الدعوى 
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 ) 115(مادة 
تكون جلسات احملاكمة علنية إال أنه جيوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناًء على طلب أحد اخلصوم إجراءها سراً حمافظة على النظام العام أو 

 . مراعاة لآلداب أو حرمة األسرة
 

 ) 116(مادة 
اللغة العربية هي لغة احملكمة، فإذا كان اخلصوم أو أحدهم أو شهودهم ممن جيهلون اللغة العربية فتجري املخاطبة بوساطة مترجم يؤدي اليمني 

 . القانونية على صدق ترمجته قبل القيام مبهمته
 

 ) 117(مادة 
لرئيس هيئة احملكمة أن يأمر بإخراج كل من خيل بنظام اجللسة من قاعة احملكمة فإن مل ميتثل  -2. ضبط اجللسة وإدارا منوطان برئيسها -1

ساعة أو بغرامة ال تتجاوز مخسني ديناراً أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة قانوناً، وجيوز العدول عن هذه العقوبة قبل  24حيكم عليه باحلبس مدة 
. جيوز للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بشطب العبارات اجلارحة أو املخالفة لآلداب أو النظام العام من حمضر اجللسة -3. انتهاء اجللسة

إذا  -5. إذا وقعت جناية أو جنحة أثناء انعقاد اجللسة تأمر احملكمة بإلقاء القبض على مرتكبها مث حتيله إىل النيابة العامة وتدون حمضراً بذلك -4
ارتكب شخص أو أكثر أثناء انعقاد جلسة احملاكمة جنحة تشكل تعدياً على احملكمة أو أحد العاملني فيها فتحكم عليه فوراً بالعقوبة املقررة قانوناً

 . كل ذلك مع عدم اإلخالل بالقواعد املنصوص عليها يف قانون تنظيم مهنة احملاماة -6. ويكون حكمها نافذاً ولو استؤنف
 

 ) 118(مادة 
للخصوم أن يطلبوا  -2. حيضر مع هيئة احملكمة كاتب يتوىل تدوين إجراءات احملاكمة ويوقع حمضر اجللسة من هيئة احملكمة وكاتب اجللسة -1

إىل احملكمة يف أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه يف حمضر اجللسة ويوقع منهم أو من وكالئهم، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا 
عليه احلق االتفاق مبحضر اجللسة وأثبت حمتواه فيه ويكون هلذا احملضر قوة السند التنفيذي وتسلم صورته وفقاً للقواعد املقررة إلعطاء صور 

 . األحكام
 

 ) 119(مادة 
للمدعي حق البدء يف الدعوى إال إذا سلم املدعى عليه باألمور املبينة يف الئحة الدعوى وادعى أن هناك أسباباً قانونية أو وقائع إضافية تدفع  -1

 . للخصم الذي بدأ يف الدعوى أن يقدم بينة مفندة -2. دعوى املدعي، فيكون عندئذ حق البدء يف الدعوى للمدعى عليه
 

 ) 120(مادة 
تكلف احملكمة اخلصوم يف اجللسة األوىل لنظر الدعوى وبعد تكرار اللوائح حتديد نقاط االتفاق واالختالف يف املسائل املتعلقة بالدعوى  -1

من هذه املادة يتوجب على كل خصم حصر وحتديد بيناته اليت يرغب يف ) 1(مع مراعاة ما ورد يف الفقرة  -2. ويدون ذلك يف حمضر اجللسة
 . تقدميها حول املسائل املختلف عليها وحتدد احملكمة مواعيد اجللسات لسماع بينات كل منهما

 
 ) 121(مادة 

.للمحكمة تأجيل الدعوى من وقت آلخر وفق مقتضى احلال وال جيوز التأجيل ألكثر من مرة لذات السبب إال إذا اقتنعت احملكمة بضرورة ذلك
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 ) 122(مادة 

 . تعقد احملكمة جلساا يف قاعة احملكمة أو يف أي مكان آخر حسب مقتضى احلال
 

 ) 123(مادة 
 . من هذا القانون حتذف مؤقتاً من جدول القضايا) 127(إذا قررت احملكمة تأجيل الدعوى تأجيالً عاماً وفقاً ألحكام املادة 

 
 ) 124(مادة 

 . إذا تغري تشكيل هيئة احملكمة أثناء احملاكمة تواصل اهليئة اجلديدة النظر يف الدعوى من النقطة اليت وصلت إليها
 

 ) 125(مادة 
 . يسري قانون البينات يف املواد املدنية والتجارية على إجراءات اإلثبات يف الدعوى

 
 
 

 الباب الثامن 

 عوارض اخلصومة 

 
 الفصل األول 

 وقف السري يف الدعوى 
 ) 126(مادة 

للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناًء على طلب اخلصوم وقف السري يف الدعوى إذا رأت أن احلكم يف موضوعها يتوقف على الفصل  -1
 . حيق ألي من اخلصوم طلب تعجيل السري يف الدعوى مبجرد زوال سبب الوقف -2. يف مسألة أخرى

 
 ) 127(مادة 

ال تتأثر  -2. جيوز للمحكمة تأجيل الدعوى تأجيالً عاماً بناًء على اتفاق اخلصوم مدة ال تزيد على ستة أشهر من تاريخ قرار احملكمة بذلك -1
-4. ال جيوز ألي من اخلصوم تعجيل الدعوى خالل املدة املذكورة إال باتفاقهم -3. املواعيد احلتمية اليت ينص عليها القانون بسبب هذا التأجيل

إذا مل يتقدم أحد اخلصوم بطلب إعادة السري يف الدعوى خالل أسبوعني من تاريخ انتهاء مدة الستة أشهر اعترب املدعي تاركاً لدعواه واملستأنف 
 . ال جيوز طلب التأجيل العام إال ملرة واحدة فقط -5. تاركاً الستئنافه

 
 

 الفصل الثاين 
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 انقطاع السري يف الدعوى 
 ) 128(مادة 

ينقطع السري يف الدعوى حبكم القانون بوفاة أحد اخلصوم أو فقدان أهليته أو بزوال صفة من كان ميثله إال إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم  -1
إذا طلب أحد اخلصوم أجالً لتبليغ من يقوم مقام اخلصم الذي حتقق يف شأنه سبب االنقطاع، وجب على احملكمة قبل أن  -2. يف موضوعها

تقضي بانقطاع سري اخلصومة أن تكلفه بالتبليغ خالل أجل حتديده له، فإذا مل يقم بالتبليغ خالل األجل دون عذر قضت احملكمة بانقطاع سري 
ال ينقطع السري يف الدعوى بوفاة حمامي أحد اخلصمني، أو بتنحيه أو بعزله، على أن يبلغ املوكل يف حاليت الوفاة  -3. اخلصومة منذُ حتقق سببه

 . والتنحي
 

 ) 129(مادة 
تعترب الدعوى مهيأة للحكم يف موضوعها مىت كان اخلصوم قد أبدوا مرافعام وطلبام اخلتامية يف جلسة املرافعة قبل الوفاة، أو فقدان أهلية 

 . اخلصومة أو زوال الصفة
 

 ) 130(مادة 
 . يترتب على انقطاع السري يف الدعوى وقف مجيع املواعيد اليت كانت جارية يف حق اخلصوم وبطالن مجيع اإلجراءات اليت حتصل أثناء االنقطاع

 
 ) 131(مادة 

 . تستأنف الدعوى سريها إذا حضر اجللسة أحد ورثة اخلصم املتوىف، أو من يقوم مقام فاقد األهلية، أو من زالت عنه الصفة، وباشر السري فيها
 

 
 الفصل الثالث 
 سقوط اخلصومة 

 ) 132(مادة 
لكل ذي مصلحة من اخلصوم يف حالة عدم السري يف الدعوى بفعل املدعي أو امتناعه أن يطلب احلكم بسقوط اخلصومة إذا انقضت ستة أشهر 

 . اعتباراً من آخر إجراء اختذ فيها
 

 ) 133(مادة 
تبدأ مدة سقوط اخلصومة يف حاالت االنقطاع من اليوم الذي قام فيه من يطلب احلكم بسقوط اخلصومة بتبليغ ورثة خصمه الذي تويف أو من 

 . قام مقام من فقد أهليته للخصومة، أو مقام من زالت صفته
 

 ) 134(مادة 
 . يقدم طلب احلكم بسقوط اخلصومة ضد مجيع املدعني يف الدعوى أو املستأنفني يف االستئناف وإال كان غري مقبول

 
 ) 135(مادة 
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يترتب على احلكم بسقوط اخلصومة سقوط القرارات التمهيدية الصادرة فيها، وال يسقط احلق يف أصل الدعوى وال يف األحكام القطعية  -1
ال مينع احلكم بالسقوط من  -2. الصادرة فيها وال يف اإلجراءات السابقة لتلك األحكام أو القرارات الصادرة من اخلصوم أو األميان اليت حلفوها

 . التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال اخلربة اليت متت ما مل تكن باطلة يف ذاا
 

 ) 136(مادة 
 . مىت حكم بسقوط اخلصومة يف االستئناف اعترب احلكم املستأنف ائياً يف مجيع األحوال

 
 ) 137(مادة 

أعاله على الطعن بطريق ) 1(ال يسري حكم الفقرة  -2. يف مجيع األحوال تنقضي اخلصومة مبضي سنتني على آخر إجراء صحيح مت فيها -1
 . النقض

 
 

 الفصل الرابع 
 ترك اخلصومة 

 ) 138(مادة 
حيق للمدعي يف غياب املدعى عليه أن يطلب ترك دعواه يف أي مرحلة تكون عليها الدعوى، فإذا كان املدعى عليه حاضراً فال جيوز للمدعي 

طلب ترك دعواه إال مبوافقة املدعى عليه ومع ذلك ال يلتفت العتراضه إذا كان قد تقدم بطلب أو دفع مما يكون الغرض منه منع احملكمة من نظر 
 . الدعوى

 
 ) 139(مادة 

ترك اخلصومة ال مينع من  -2. يترتب على الترك إلغاء مجيع إجراءات اخلصومة مبا يف ذلك إقامة الدعوى، وحيكم على التارك باملصاريف -1
 . إقامة دعوى جديدة ما مل يكن الترك مربئاً من احلق املدعى به

 
 ) 140(مادة 

 . الرتول عن احلكم يستتبع الرتول عن احلق الثابت به
 

 
 

 الباب التاسع 

 عدم صالحية القضاة وتنحيهم وردهم 

 ) 141(مادة 
إذا كان قريباً أو صهراً  -أ: جيب على القاضي أن ميتنع عن نظر الدعوى ولو مل يطلب رده أحد اخلصوم إذا توافرت إحدى احلاالت اآلتية -1
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إذا كان ممثالً  -ج. إذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد اخلصوم أو زوجه يف الدعوى -ب. ألحد اخلصوم أو زوجه حىت الدرجة الرابعة
قانونياً أو شريكاً ألحد اخلصوم أو كان وارثاً ظنياً له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة مع أحد أوصياء اخلصوم أو القيم عليه أو 

إذا كانت الدعوى تنطوي على مصلحة قائمة له أو لزوجه أو ألحد أقاربه أو  -د. بأحد أعضاء جملس إدارة الشركة املختصة أو بأحد مديريها
إذا كان قبل اشتغاله يف القضاء قد أفىت أو ترافع عن أحد اخلصوم يف الدعوى  -هـ. أصهاره حىت الدرجة الرابعة أو ملن يكون هو ممثالً قانونياً له

إذا كان بينه وبني أحد قضاة اهليئة -ي. إذا كان قد سبق له نظرها بصفته قاضياً أو خبرياً أو حمكماً أو وسيطاً -و. أو كتب أو أدىل بشهادة فيها
يقع باطالً  -2. صلة قرابة أو مصاهرة حىت الدرجة الرابعة أو كان بينه وبني املمثل عن أحد اخلصوم صلة قرابة أو مصاهرة حىت الدرجة الرابعة

 . كل قرار أو حكم أصدره القاضي يف إحدى احلاالت املتقدمة
 

 ) 142(مادة 
من هذا القانون ومل يتنح القاضي من تلقاء نفسه جيوز ألحد اخلصوم طلب رده وفقاً ) 141(إذا توفرت إحدى احلاالت املذكورة يف املادة 

 . من هذا القانون) 149، 148، 147(لإلجراءات املنصوص عليها يف املواد 
 

 ) 143(مادة 
إذا كان للقاضي أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى اليت ينظرها أو إذا وجدت  -1: جيوز ألي من اخلصوم طلب رد القاضي ألحد األسباب اآلتية

ألحدمها خصومة مع أحد اخلصوم أو لزوجه بعد مساع الدعوى املنظورة أمام القاضي ما مل تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر 
إذا كان ملطلقته اليت له منها ولد أو ألحد أقاربه أو أصهاره حىت الدرجة الرابعة خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد  -2. الدعوى املنظورة أمامه

إذا كان أحد  -3. اخلصوم يف الدعوى أو مع زوجه ما مل تكن هذه الدعوى قد أقيمت بعد مساع الدعوى املنظورة أمام القاضي بقصد رده
 . اخلصوم عامالً لديه أو كان بينه وبني أحد اخلصوم كراهية أو مودة يرجح معها عدم احليدة يف احلكم

 
 ) 144(مادة 

من هذا القانون إذا استشعر احلرج من مساع الدعوى ألي سبب أن يتنحى ) 143و 141(جيوز للقاضي يف غري احلاالت املذكورة يف املادتني 
 . عن نظرها وإعالم رئيس احملكمة التابع هلا

 
 ) 145(مادة 

من هذا القانون أن يعلم كتابياً رئيس احملكمة التابع هلا عن سبب التنحي، ) 143و 141(يتعني على القاضي يف احلاالت املذكورة يف املادتني 
 . ويصدر رئيس احملكمة قراراً بإحالة القضية إىل هيئة أخرى أو لقاض آخر

 
 ) 146(مادة 

من هذا القانون أن يتقدم بطلب متضمناً األسباب املوجبة ملنع القاضي من مساع الدعوى ) 143(حيق لطالب الرد يف احلاالت املذكورة يف املادة 
 . وذلك يف أية مرحلة كانت عليها الدعوى

 
 ) 147(مادة 

املشار إليها أعاله أن يقدم طلب الرد قبل الدخول يف الدعوى، ما مل يكن سبب الرد) 143(جيب على طالب الرد يف احلاالت املذكورة يف ملادة 
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ناشئاً بعد الدخول فيها فيشترط عندئذ لقبول طلب الرد أن يقدم يف أول جلسة تالية لنشوء السبب والعلم به، وال يقبل طلب الرد بعد إقفال باب
 . املرافعة، كما ال يقبل طلب الرد ممن سبق له أن طلب رد نفس القاضي يف ذات الدعوى

 
 ) 148(مادة 

رئيس حمكمة  -ب. رئيس حمكمة البداية إذا كان املطلوب رده قاضي صلح أو أحد قضاة حمكمة البداية -أ: يقدم طلب الرد باستدعاء إىل -1
رئيس حمكمة النقض إذا كان املطلوب رده رئيس  -ج. االستئناف إذا كان املطلوب رده رئيس حمكمة البداية أو قاضياً يف حمكمة االستئناف

يتعني على القاضي املطلوب رده كتابة اإلجابة على الطلب خالل ثالثة أيام من تسلمه طلب  -2. حمكمة االستئناف أو قاضياً يف حمكمة النقض
 . الرد
 

 ) 149(مادة 
ينظر رئيس احملكمة املختص يف طلب الرد حبضور طالب الرد، ويصدر قراره بقبول الطلب أو رفضه خالل سبعة أيام من تاريخ تقدمي الطلب -1

إذا امتنع  -2. ويكون قرار الرفض قابالً لالستئناف أو النقض مع القرار الفاصل يف الدعوى ما مل يكن القرار صادراً عن رئيس حمكمة النقض
من هذا القانون جيوز لرئيس احملكمة املختص إذا ) 148(من املادة ) 2(القاضي املطلوب رده عن الرد كتابة خالل املدة املذكورة يف الفقرة 

ال جيوز يف حتقيق طلب الرد  -3. كانت أسباب طلب الرد تصلح قانوناً للرد أن يصدر أمراً مبنعه من مساع الدعوى وندب قاض آخر لسماعها
 . استجواب القاضي وال توجيه اليمني له

 
 ) 150(مادة 

يترتب على تقدمي طلب الرد إىل رئيس احملكمة املختص وقف السري يف الدعوى األصلية إىل أن حيكم فيه ائياً، ومع ذلك جيوز لرئيس احملكمة 
 . املختص يف حالة االستعجال وبناًء على طلب أحد اخلصوم ندب قاض آخر

 
 ) 151(مادة 

عند رفض طلب الرد، أو سقوط احلق فيه أو عدم قبوله، أو إثبات التنازل عنه، جاز للمحكمة أن حتكم على طالب الرد بغرامة ال تقل عن مائة 
 . دينار وال تتجاوز مخسمائة دينار أردين أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة قانوناً

 
 ) 152(مادة 

 . إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده شكوى جلهة االختصاص امتنع عليه نظر الدعوى
 

 
 

 الباب العاشر 

 دعوى خماصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة 

 ) 153(مادة 
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إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة العامة يف عملهم غش أو تدليس أو خطأ  -1: جتوز خماصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة يف احلالتني اآلتيتني
 . يف األحوال األخرى اليت يقضي فيها القانون مبسؤولية القاضي واحلكم عليه بالتعويضات -2. مهين جسيم ال ميكن تداركه

 
 ) 154(مادة 

 . يتعني على املدعي يف دعوى املخاصمة قبل إقامتها أن خيطر جملس القضاء األعلى مبا يسنده إىل املدعى عليه
 

 ) 155(مادة 
تقام دعوى املخاصمة بالئحة تقدم إىل قلم حمكمة االستئناف التابع هلا القاضي أو عضو النيابة موقعة من املدعي أو من وكيله مبوجب توكيل -1

على املدعي إيداع خزينة احملكمة  -3. جيب أن تشتمل الالئحة على بيان أوجه املخاصمة وأدلتها وأن ترفق ا األوراق املؤيدة هلا -2. خاص
 . مبلغ مائيت دينار أردين أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة قانوناً على سبيل الكفالة

 
 ) 156(مادة 

 . يأمر رئيس حمكمة االستئناف بتحديد جلسة سرية لنظر دعوى املخاصمة يبلغ ا اخلصوم
 

 ) 157(مادة 
 . حتكم احملكمة يف قبول دعوى املخاصمة أو عدم قبوهلا بعد مساع اخلصوم مرافعةً أو مبوجب مذكرات مكتوبة

 
 ) 158(مادة 

إذا كان املدعى عليه قاضياً باحملكمة العليا أو مبحكمة االستئناف أو نائباً عاماً ختتص بنظر الدعوى إحدى دوائر حمكمة النقض، أما إذا كان 
 . املدعى عليه من غري هؤالء ختتص بنظرها حمكمة االستئناف

 
 ) 159(مادة 

 . يكون القاضي غري صاحل لنظر الدعوى من تاريخ احلكم بقبول دعوى املخاصمة
 

 ) 160(مادة 
إذا قضت احملكمة بعدم قبول دعوى املخاصمة أو بردها، حتكم على املدعي بغرامة ال تزيد على مخسمائة دينار أردين أو ما يعادهلا بالعملة  -1

إذا قضت احملكمة للمدعي بطلباته حتكم على املدعى عليه بالتعويضات  -2. املتداولة قانوناً ومبصادرة الكفالة مع التعويضات إذا كان هلا وجه
 . وجيوز هلا يف هذه احلالة أن حتكم يف الدعوى األصلية إذا رأت أا صاحلة للحكم يف موضوعها بعد مساع اخلصوم. واملصاريف وببطالن تصرفه

 
 ) 161(مادة 

 . ال حتكم احملكمة ببطالن احلكم الصادر ملصلحة خصم آخر غري املدعي إال بعد تبليغه إلبداء أقواله
 

 ) 162(مادة 
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 . جيوز الطعن يف احلكم الصادر يف دعوى املخاصمة ما مل يكون صادراً من حمكمة النقض
 

 ) 163(مادة 
ويف مجيع األحوال تسقط  -2. تسقط دعوى املخاصمة مبضي ثالثة أشهر تبدأ من تاريخ اكتشاف الغش أو التدليس أو اخلطأ املهين اجلسيم -1

 . هذه الدعوى مبضي ثالث سنوات على ارتكاب الفعل املستوجب للمخاصمة
 

 
 

 الباب احلادي عشر 

 األحكام واملصاريف 

 
 الفصل األول 

 املداولة وإصدار األحكام والنطق ا 
 ) 164(مادة 

 . ال جيوز ألية حمكمة أن متتنع عن إصدار حكم يف دعوى منظورة أمامها بسبب عدم وجود نص قانوين أو غموض فيه
 

 ) 165(مادة 
 . للمحكمة النطق باحلكم فور اختتام احملاكمة أو يف جلسة تالية -2. تقرر احملكمة حجز القضية للحكم بعد إقفال باب املرافعة -1
 

 ) 166(مادة 
 . جيوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناًء على طلب أحد اخلصوم أن تقرر فتح باب املرافعة ألسباب جدية وضرورية للفصل يف الدعوى

 
 ) 167(مادة 

 . تكون املداولة يف األحكام سرية بني القضاة الذين استمعوا إىل املرافعة اخلتامية وإال كان احلكم باطالً
 

 ) 168(مادة 
تصدر األحكام بإمجاع اآلراء أو باألغلبية فإذا مل تتوافر األغلبية وتشعبت اآلراء ألكثر من رأيني وجب أن ينضم الفريق األقل عدداً أو الذي يضم

 . أحدث القضاة ألحد الرأيني الصادرين من الفريق األكثر عدداً وذلك بعد أخذ اآلراء مرة ثانية
 

 ) 169(مادة 
حيضر جلسة النطق باحلكم القضاة الذين اشتركوا يف املداولة، فإذا كانت مسودة احلكم موقعة من هيئة املداولة وتغيب بعضهم فيجوز تالوته من 

 . هيئة أخرى على أن يثبت ذلك يف حمضر اجللسة
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 ) 170(مادة 

 . إذا حجزت القضية للحكم وتبدلت هيئة احملكمة، تقوم اهليئة اجلديدة بسماع املرافعات اخلتامية للخصوم مث تصدر حكمها
 

 ) 171(مادة 
 . ينطق القاضي باحلكم، بتالوة منطوقة، أو بتالوة منطوقة مع أسبابه، ويكون النطق باحلكم يف جلسة علنية وإال كان احلكم باطالً

 
 ) 172(مادة 

 . تودع مسودة احلكم يف ملف الدعوى عند النطق به مشتملة على منطوقه وأسبابه وموقعة من هيئة احملكمة
 

 ) 173(مادة 
 . للخصوم احلق يف االطالع على صورة عن منطوق احلكم وال تعطى منه صور إال بعد إمتام نسخته األصلية

 
 ) 174(مادة 

جيب أن يشتمل احلكم على اسم احملكمة اليت أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ إصدار احلكم وأمساء القضاء الذين اشتركوا يف إصداره وحضروا 
النطق به وأمساء اخلصوم بالكامل وحضورهم أو غيام وأن يشتمل على عرض جممل لوقائع الدعوى وخالصة موجزة لطلبات اخلصوم 

 . ومستندام ودفوعهم ودفاعهم اجلوهري مع بيان أسباب احلكم ومنطوقه
 

 ) 175(مادة 
القصور يف أسباب احلكم الواقعية، والنقص أو اخلطأ اجلسيم يف أمساء اخلصوم وصفام وعدم بيان أمساء القضاة الذين أصدروا احلكم يترتب عليه

 . البطالن
 

 ) 176(مادة 
 . يوقع رئيس اجللسة وكاتبها نسخة احلكم األصلية املشتملة على وقائع الدعوى واألسباب واملنطوق وحتفظ يف ملف الدعوى

 
 ) 177(مادة 

 . جيوز إعطاء صورة من نسخة احلكم األصلية ملن يطلبها ولو مل يكن له شأن يف الدعوى وذلك بعد دفع الرسم املستحق
 

 ) 178(مادة 
 . إذا تعلق احلكم مبال فيجب أن يشتمل احلكم على وصف لذلك املال لتمييزه عن غريه

 
 ) 179(مادة 

 . إذا تعلق احلكم بأداء مبلغ من املال فيجوز للمحكمة بناًء على أسباب جدية اقتضتها ظروف الدعوى أن تقرر كيفية دفع املبلغ احملكوم به
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 ) 180(مادة 

 . ال جيوز تنفيذ األحكام والقرارات واألوامر إال بعد تبليغها إىل احملكوم عليه طبقاً للقانون
 

 ) 181(مادة 
إذا كان احلكم واجب النفاذ حيق للمحكوم له احلصول على صورة تنفيذية من احلكم ألجل تنفيذه خمتومة خبامت احملكمة وموقعة من رئيس قلم 

 . احملكمة
 

 ) 182(مادة 
 . ال جيوز تسليم صورة تنفيذية ثانية للمحكوم له إال يف حالة التثبت من فقدان الصورة األوىل أو تلفها

 
 

 الفصل الثاين 
 تصحيح األحكام وتفسريها 

 ) 183(مادة 
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناًء على طلب أحد اخلصوم أن تقرر تصحيح ما وقع يف حكمها من أخطاء مادية حبتة كتابية كانت أو  -1

جيوز للطعن يف القرار الصادر بالتصحيح بطرق الطعن  -2. حسابية دون مرافعة، على أن يتم التوقيع على التصحيح من رئيس اجللسة وكاتبها
 . أما القرار الصادر برفض التصحيح فال جيوز الطعن فيه على استقالل. اليت يقبلها احلكم موضوع التصحيح

 
 ) 184(مادة 

جيوز للخصوم أن يطلبوا باستدعاء يقدم إىل احملكمة اليت أصدرت احلكم تفسري ما وقع يف منطوقه من غموض أو إام، ويعترب القرار الصادر 
بالتفسري متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره، ويسري عليه ما يسري على هذا احلكم من القواعد اخلاصة بطرق الطعن العادية وغري 

 . العادية
 

 ) 185(مادة 
إذا أغفلت احملكمة من أسباب حكمها ومنطوقه الفصل يف بعض الطلبات املوضوعية، جاز لصاحب املصلحة أن يطلب باستدعاء يقدم إىل احملكمة

 . اليت أصدرت احلكم النظر يف الطلب واحلكم فيه، ويعترب احلكم الصادر يف الطلب متمماً للحكم الصادر يف الدعوى
 

 
 الفصل الثالث 

 املصاريف والرسوم 
 ) 186(مادة 

للمحكمة  -2. حتكم احملكمة للمحكوم له مبصاريف الدعوى ورسومها وأتعاب احملاماة عند إصدارها احلكم الذي تنتهي به اخلصومة أمامها -1
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أن حتكم أثناء احملاكمة برسوم ومصاريف أي طلب أو إجراء مرتبط بالدعوى دون أن يؤثر ذلك على القرار الصادر فيها بشأن الرسوم 
 . تسري هذه األحكام على رسوم ومصاريف الدعوى املتقابلة والطلبات املتفرعة عن الدعوى -3. واملصاريف

 
 ) 187(مادة 

إذا تعدد احملكوم عليهم فللمحكمة أن حتكم بقسمة الرسوم واملصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبة ما حكم على كل منهم، وال يلزمون بالتضامن 
 . إال إذا كانوا متضامنني يف أصل احلق املدعى به

 
 ) 188(مادة 

 . إذا تبني أن املدعي حمق يف قسم من دعواه فيحكم له بالرسوم واملصاريف بنسبة احلق احملكوم به
 

 ) 189(مادة 
إذا كان احلق مسلماً به من قبل احملكوم عليه جاز للمحكمة إلزام اخلصم الذي حكم لصاحله بالرسوم واملصاريف كلها أو بعضها ما مل يكن 

 . احملكوم عليه قد أعذر قبل إقامة الدعوى ومل يؤد احلق املدعى به
 

 ) 190(مادة 
 . جيوز احلكم برسوم ومصاريف التدخل على طالب التدخل إذا حكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته

 
 
 

 الباب الثاين عشر 

 طرق الطعن يف األحكام 

 
 الفصل األول 
 أحكام عامة 

 ) 191(مادة 
ال يقبل الطعن ممن قبل احلكم صراحة أو أسقط حقه أمام احملكمة  -2. للخصوم الطعن يف احلكم وفقاً لطرق الطعن املقررة يف هذا القانون -1

.ال يضار الطاعن بطعنه -4. ال يقبل الطعن يف األحكام الصادرة بناًء على اتفاق اخلصوم -3. إسقاطاً مربئاً لذمة اخلصم أو قضي له بكل طلباته
 . ال يعتد بإدعاء اخلصوم يف تكييف احلكم للطعن فيه -6. ال يفيد من الطعن إال من رفعه وال حيتج به إال على من رفع عليه -5
 

 ) 192(مادة 
: ال جيوز الطعن يف القرارات التمهيدية اليت تصدر أثناء سري الدعوى وال تنتهي ا اخلصومة إال مع احلكم الفاصل يف موضوع الدعوى كلها عدا

األحكام الصادرة بعدم  -4. القرارات القابلة للتنفيذ اجلربي -3. القرارات الصادرة بوقف الدعوى -2. القرارات الوقتية واملستعجلة -1
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احلاالت  -5. االختصاص واإلحالة إىل احملكمة املختصة، ويف هذه احلالة جيب على احملكمة احملالة إليها الدعوى أن توقفها حىت يفصل يف الطعن
 . اليت نص القانون على جواز الطعن فيها استقالالً

 
 ) 193(مادة 

ويبدأ هذا امليعاد من تاريخ تبليغ احلكم -2. يبدأ ميعاد الطعن يف احلكم من اليوم التايل لتاريخ صدوره ما مل ينص القانون على خالف ذلك -1
إىل احملكوم عليه الذي ختلف عن حضور مجيع اجللسات احملددة لنظر الدعوى ومل يقدم الئحة جوابية أو مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا ختلف عن 

 . احلضور ومل يقدم مذكرة إىل احملكمة يف مجيع اجللسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السري فيها ألي سبب من األسباب
 

 ) 194(مادة 
يكون تبليغ احلكم لشخص احملكوم عليه أو يف موطنه األصلي، فإذا تعذر ذلك تطبق األحكام اخلاصة بالتبليغ املنصوص عليها يف هذا القانون  -1

 . من هذه املادة على تبليغ الطعن) 1(تسري أحكام الفقرة  -2. على مسؤولية طالب التبليغ
 

 ) 195(مادة 
 . يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن يف األحكام والقرارات رد الطعن شكالً وتقضي به احملكمة من تلقاء نفسها

 
 ) 196(مادة 

إذا طلب الطاعن تأجيل دفع الرسوم فعليه أن يتقدم بطعنه خالل امليعاد القانوين مرفقاً به طلب التأجيل، وعلى قلم احملكمة املختصة قيد  -1
 . يوقف نظر الطعن حلني صدور القرار الفاصل يف طلب التأجيل -2. الطعن

 
 ) 197(مادة 

يترتب على وفاة احملكوم عليه أو إعالن إفالسه أو فقد أهليته أو زوال صفة من كان ميثله قانوناً خالل ميعاد الطعن انقطاع هذا امليعاد وال يعود 
 . للسريان إال من تاريخ تبليغ احلكم لورثته أو من يقوم مقامه

 
 ) 198(مادة 

إذا مت تبليغ الطعن طبقاً  -2. إذا تويف احملكوم له أثناء سريان مدة الطعن جيري تبليغ الطعن لورثته بشكل عام يف آخر موطن كان للمورث -1
للفقرة األوىل أعاله وجب تبليغه إىل مجيع الورثة بأمسائهم وصفام، ألشخاصهم أو يف موطن كل منهم قبل اجللسة احملددة لنظر الطعن أو يف 

 . امليعاد الذي حتدده احملكمة لذلك
 

 ) 199(مادة 
إذا فقد احملكوم له أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن أو تويف من كان يباشر اخلصومة عنه أو زالت صفته، جاز رفع الطعن وتبليغه إىل من فقد 
أهليته أو إىل األصيل على أن يعاد تبليغ الطعن إىل من يقوم مقام احملكوم له لشخصه أو يف موطنه قبل اجللسة احملددة لنظر الطعن أو يف امليعاد 

 . الذي حتدده احملكمة
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 ) 200(مادة 
إذا كان احلكم صادراً يف موضوع غري قابل للتجزئة أو يف التزام بالتضامن أو يف دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينني جاز ملن 

فوت ميعاد الطعن من احملكوم عليهم أو قبل احلكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن املرفوع يف امليعاد من أحد زمالئه منضماً إليه يف طلباته فإن مل 
يفعل أمرت احملكمة الطاعن باختصامه يف الطعن، وإذا رفع الطعن على أحد احملكوم هلم يف امليعاد وجب اختصام الباقني ولو بعد فواته بالنسبة 

 . إليهم
 

 
 الفصل الثاين 
 االستئناف 

 ) 201(مادة 
تستأنف األحكام  -2. تستأنف األحكام والقرارات الصادرة من حماكم الصلح إىل حمكمة البداية الواقعة يف دائرا بصفتها االستئنافية -1

 . والقرارات الصادرة من حمكمة البداية بصفتها حمكمة أول درجة أمام حمكمة االستئناف
 

 ) 202(مادة 
 . جيوز استئناف األحكام والقرارات الصادرة يف املواد املستعجلة أياً كانت احملكمة اليت أصدرا

 
 ) 203(مادة 

جيوز استئناف األحكام والقرارات الصادرة بصفة ائية من حماكم الصلح بسبب خمالفة قواعد االختصاص املتعلقة بالنظام العام أو وقع بطالن يف 
 . احلكم أو بطالن يف اإلجراءات أثر يف احلكم

 
 ) 204(مادة 

جيوز استئناف مجيع األحكام والقرارات الصادرة يف حدود النصاب النهائي إذا كان احلكم صادراً على خالف حكم سابق مل حيز قوة األمر 
املقضي فيه إذا احتدا يف اخلصوم والسبب واملوضوع، ويف هذه احلالة يعترب احلكم السابق مستأنفاً بقوة القانون ما مل يكون قد صار ائياً عند رفع 

 . االستئناف
 

 ) 205(مادة 
يكون ميعاد االستئناف يف املواد املستعجلة مخسة  -2. يكون ميعاد الطعن باالستئناف ثالثني يوماً ما مل ينص القانون على خالف ذلك -1

 . عشرة يوماً
 

 ) 206(مادة 
إذا صدر احلكم بناًء على غش وقع من اخلصم أو بناًء على ورقة مزورة، أو بناًء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة يف الدعوى 

اخلصم، فال يبدأ ميعاد االستئناف إال من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو اليوم الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو اليوم الذي حجبها 
 . حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة اليت حجبت
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 ) 207(مادة 

ترفق صورة مصدقة  -2. تقدم الئحة االستئناف مرفقاً ا بعدد من النسخ بقدر عدد املستأنف عليهم إىل قلم احملكمة االستئنافية املختصة -1
 . عن احلكم أو القرار املستأنف مع الئحة االستئناف

 
 ) 208(مادة 

 -3. اسم املستأنف وعنوانه ومهنته واحملامي الذي ميثله وعنوانه -2. اسم احملكمة املستأنف إليها -1: تتضمن الئحة االستئناف البيانات اآلتية
 -5. احلكم أو القرار املستأنف واحملكمة اليت أصدرته وتاريخ صدوره ورقم الدعوى اليت صدر فيها -4. اسم املستأنف عليه وعنوانه ومهنته

 . توقيع حمامي املستأنف -7. طلبات املستأنف -6. أسباب االستئناف
 

 ) 209(مادة 
 . تبلغ الئحة االستئناف إىل املستأنف عليه وفقاً لقواعد تبليغ األوراق القضائية املنصوص عليها يف هذا القانون

 
 ) 210(مادة 

 . جيوز للمحكمة االستئنافية إذا قدم هلا أكثر من استئناف على احلكم أو القرار املستأنف أن تقرر ضمها لوحدة السبب املوضوع
 

 ) 211(مادة 
يترتب على تقدمي االستئناف وقف تنفيذ احلكم أو القرار املستأنف حلني الفصل فيه ما مل يكن النفاذ املعجل منصوصاً عليه يف القانون أو  -1

إذا ألغي احلكم أو القرار  -3. جيوز مع ذلك اختاذ اإلجراءات التحفظية مبقتضى احلكم أو القرار املستأنف -2. مأموراً به يف احلكم أو القرار
 . املستأنف تلغى إجراءات التنفيذ اليت متت قبل ذلك

 
 ) 212(مادة 

 . جيوز للمستأنف عليه أن يقدم الئحة جوابية خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الئحة االستئناف
 

 ) 213(مادة 
 . جيوز للمحكمة أن تأذن ألي من اخلصوم تعديل الئحته إذا توافرت أسباب جدية لذلك

 
 ) 214(مادة 

 . يترتب على تقدمي االستئناف إحالة ملف الدعوى باحلالة اليت كانت عليها عند صدور احلكم املستأنف إىل حمكمة االستئناف
 

 ) 215(مادة 
تكلف احملكمة املستأنف بإمتام دفع رسم االستئناف إذا كان ناقصاً خالل مدة حتددها ويرد االستئناف إذا مل يقم املستأنف بذلك دون عذر 

 . مقبول
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 ) 216(مادة 

 . تعني احملكمة موعداً لنظر االستئناف وتبلغ به اخلصوم بعد استيفاء الشروط واألحكام املتعلقة باالستئناف
 

 ) 217(مادة 
جيوز للمستأنف عليه إىل ما قبل انتهاء اجللسة األوىل لنظر االستئناف أن يرفع استئنافاً مقابالً باإلجراءات املعتادة أو مبذكرة مشتملة على  -1

احلكم -3. إذا رفع االستئناف املقابل بعد مضي ميعاد االستئناف اعترب استئنافاً فرعياً يتبع االستئناف األصلي ويزول بزواله -2. أسباب استئنافه
 . بقبول ترك اخلصومة يف االستئناف األصلي يستتبع احلكم بسقوط االستئناف الفرعي

 
 ) 218(مادة 

2. استئناف احلكم املنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف مجيع األحكام والقرارات اليت سبق صدورها يف الدعوى ما مل تكن قبلت صراحة -1
 . استئناف احلكم الصادر يف الطلب االحتياطي يستتبع حتماً استئناف احلكم الصادر يف الطلب األصلي -
 

 ) 219(مادة 
 . االستئناف ينقل الدعوى حبالتها اليت كانت عليها قبل صدور احلكم املستأنف بالنسبة ملا رفع عنه االستئناف فقط

 
 ) 220(مادة 

 . تنظر احملكمة االستئناف على أساس ما يقدم هلا من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إىل حمكمة أول درجة
 

 ) 221(مادة 
ومع ذلك جيوز أن يضاف إىل الطلب األصلي  -2. ال تقبل الطلبات اجلديدة يف االستئناف وحتكم احملكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوهلا -1

األجور واملرتبات وسائر امللحقات اليت تستحق بعد تقدمي الطلبات اخلتامية أمام حمكمة الدرجة األوىل وما يزيد من التعويضات بعد تقدمي هذه 
 . جيوز للمحكمة أن حتكم بالتعويضات إذا كان االستئناف قد قصد به الكيد -3. الطلبات

 
 ) 222(مادة 

ال جيوز -2. ال جيوز يف االستئناف إدخال من مل يكن خصماً يف الدعوى الصادر فيها احلكم املستأنف ما مل ينص القانون على خالف ذلك -1
 . التدخل يف االستئناف إال ممن يطلب االنضمام إىل أحد اخلصوم

 
 ) 223(مادة 

. تقرر احملكمة قبول االستئناف شكالً إذا استوىف االستئناف شروطه القانونية، مث تنظر يف املوضوع، وهلا أن تقضي بتأييده مع بيان األسباب -1
إذا ألغي احلكم املستأنف  -3. حملكمة االستئناف أن تلغي احلكم املستأنف أو أن تعدله أو تصدر حكماً جديداً طبقاً للقانون والبينات -2

القاضي برد الدعوى لعدم االختصاص أو لسبق الفصل فيها أو لسقوط احلق املدعى به بالتقادم أو ألي سبب شكلي ترتب عليه عدم الفصل يف 
 . موضوعها وجب على حمكمة االستئناف أن تقرر إعادة الدعوى إىل حمكمة أول درجة للنظر يف موضوعها
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 ) 224(مادة 

تسري على االستئناف القواعد املقررة أمام حماكم الدرجة األوىل سواء فيما يتعلق حبضور اخلصوم وغيام أو باإلجراءات واألحكام ما مل ينص 
 . القانون على خالف ذلك

 
 

 الفصل الثالث 
 النقض 

 ) 225(مادة 
للخصوم حق الطعن بطريق النقض يف األحكام النهائية الصادرة من حماكم االستئناف إذا كان الطعن مبنياً على خمالفة للقانون أو خطأ يف تطبيقه 

 . أو يف تأويله
 

 ) 226(مادة 
إذا وقع بطالن يف احلكم أو بطالن يف اإلجراءات أثر يف  -1: جيوز للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض يف أي حكم ائي يف األحوال اآلتية

 . إذا تناقض احلكم املطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة األمر املقضي فيه وصدر بني اخلصوم أنفسهم وبذات الرتاع -2. احلكم
 

 ) 227(مادة 
 . يكون ميعاد الطعن بالنقض أربعني يوماً

 
 ) 228(مادة 

-3. اسم املطعون ضده وعمله وعنوانه -2. اسم الطاعن وعمله وعنوانه واسم حماميه وعنوانه -1: تتضمن الئحة الطعن بالنقض البيانات اآلتية
-5. بيان أسباب الطعن بصورة واضحة وحمددة -4. اسم احملكمة اليت أصدرت احلكم املطعون فيه وتاريخ صدوره ورقم الدعوى اليت صدر فيها

 . طلبات الطاعن وتوقيعه
 

 ) 229(مادة 
تودع الئحة الطعن لدى قلم حمكمة النقض أو قلم احملكمة اليت أصدرت احلكم املطعون فيه مرفقاً ا صورة مصدقة عن احلكم املطعون فيه 

 . ونسخاً عن الئحة الطعن وفق مقتضى احلال بعدد املطعون ضدهم وصورة لقلم احملكمة وصورة لتوكيل حماميه
 

 ) 230(مادة 
حيق للمطعون ضده أن يقدم الئحة جوابية خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الئحة الطعن ومرفقاا ويقوم قلم احملكمة بتبليغ الطاعن نسخة

 . من هذه الالئحة
 

 ) 231(مادة 
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 . تكلف حمكمة النقض الطاعن بإكمال دفع الرسم إذا كان ناقصاً خالل مدة حتددها ويرد الطعن إذا مل يقم الطاعن بذلك دون عذر مقبول
 

 ) 232(مادة 
جيوز التمسك بأدلة جديدة إذا تعلقت  -2. ال جيوز إبداء دفوع أو تقدمي أدلة جديدة أمام حمكمة النقض إال إذا تعلق ذلك بالنظام العام -1

 . بعيوب احلكم اإلجرائية على أن تقتصر على األدلة الكتابية
 

 ) 233(مادة 
إذا رأت احملكمة أن الطعن جدير بالنظر فيه حددت جلسة ويبلغ ا اخلصوم، وجيوز هلا يف هذه  -2. تنظر حمكمة النقض يف الطعن تدقيقاً -1

يف مجيع األحوال ال جيوز الطعن  -3. احلالة أن تستبعد من الطعن ما مل تقبله من األسباب وأن تقصر نظره على الباقي منها مع بيان سبب ذلك
 . يف القرار الصادر من احملكمة بأي طريق

 
 ) 234(مادة 

ال جيوز -2. إذا رأت احملكمة ضرورة املرافعة الشفوية فلها مساع حمامي اخلصوم وال يؤذن للخصوم أن حيضروا بأنفسهم من غري حمام مزاول -1
 . إبداء أسباب يف اجللسة غري األسباب اليت سبق للخصوم بياا يف الئحة الطعن

 
 ) 235(مادة 

 . جيوز حملكمة النقض استثناًء أن تأذن حملامي اخلصوم بإيداع مذكرات تكميلية يف امليعاد الذي حتدده
 

 ) 236(مادة 
إذا كان نقض احلكم  -2. إذا قبلت احملكمة الطعن تنقض احلكم املطعون فيه كله أو بعضه وحتكم بالرسوم واملصروفات وأتعاب احملاماة -1

فإذا  -3. املطعون فيه ملخالفة قواعد االختصاص وجب على احملكمة الفصل يف هذه املسألة وحدها، وهلا عند االقتضاء تعيني احملكمة املختصة
4. كان النقض لغري ذلك من األسباب حتيل الدعوى إىل احملكمة اليت أصدرت احلكم املطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناًء على طلب اخلصوم

 . على احملكمة اليت أحيلت إليها الدعوى أن تتبع حكم حمكمة النقض يف املسألة القانونية اليت فصلت فيها -
 

 ) 237(مادة 
إذا وقع قصور يف تسبيب احلكم املطعون فيه رغم موافقة منطوق احلكم للقانون تقرر احملكمة تأييده من حيث النتيجة اليت انتهى إليها بعد 

 -أ: إذا حكمت احملكمة بنقض احلكم املطعون فيه وجب عليها أن حتكم يف املوضوع يف أي من احلالتني اآلتيتني -2. استدراك أسباب القصور
 . إذا كان الطعن للمرة الثانية -ب. إذا كان موضوع الدعوى صاحلاً للفصل فيه

 
 ) 238(مادة 

إذا كان احلكم مل  -2. يترتب على نقض احلكم إلغاء مجيع األحكام واألعمال الالحقة للحكم املنقوض مىت كان ذلك احلكم أساساً هلا -1
 . ينقض إال يف جزء منه، يبقى نافذاً فيما يتعلق باألجزاء األخرى ما مل تكن مترتبة على اجلزء املنقوض
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 ) 239(مادة 
إذا تبني إلحدى دوائر حمكمة النقض أا ستخالف سابقة قضائية مستقرة للنقض تنعقد بكامل هيئتها إلصدار حكمها، ويكون هذا احلكم واجب

 . االتباع لدى احملاكم األخرى يف مجيع األحوال
 

 ) 240(مادة 
 . الطعن بطريق النقض ال يوقف تنفيذ احلكم املطعون فيه ما مل تقرر احملكمة خالف ذلك بكفالة أو بدوا بناًء على طلب الطاعن

 
 ) 241(مادة 

 . جيب أال يكون من بني أعضاء احملكمة اليت أحيلت إليها الدعوى أحد القضاة الذين شاركوا يف إصدار احلكم املطعون فيه
 

 ) 242(مادة 
 . ال جيوز الطعن يف أحكام حمكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن

 
 ) 243(مادة 

تسري على الطعون أمام حمكمة النقض القواعد واإلجراءات اخلاصة بنظر الدعوى كما تسري عليها القواعد اخلاصة باألحكام فيما ال يتعارض 
 . مع نصوص هذا الفصل

 
 

 الفصل الرابع 
 اعتراض الغري 

 ) 244(مادة 
لكل شخص مل يكن خصماً وال ممثالً وال متدخالً يف دعوى صدر فيها حكم يعترب حجة عليه أن يعترض على هذا احلكم اعتراض الغري،  -1

حيق للدائنني واملدينني املتضامنني أو بالتزام غري قابل للتجزئة أن يعترضوا على احلكم الصادر على  -2. ويستثىن من ذلك أحكام حمكمة النقض
حيق للوارث أن يستعمل هذا احلق إذا مثله  -3. دائن أو مدين آخر إذا كان مبنياً على غش أو حيلة متس حقوقهم بشرط إثبات الغش أو احليلة

 . أحد الورثة يف الدعوى اليت ملورثه أو عليه إذا صدر احلكم مشوباً بغش أو حبيلة
 

 ) 245(مادة 
 . ال يقبل اعتراض الغري بعد تنفيذ احلكم املعترض عليه إال إذا كان التنفيذ قد مت دون حضور املعترض أو من ميثله

 
 ) 246(مادة 

تشتمل الئحة االعتراض على بيان احلكم املعترض عليه -2. يقدم اعتراض الغري بالئحة دعوى إىل احملكمة اليت أصدرت احلكم املعترض عليه -1
 . وأمساء اخلصوم وأسباب االعتراض
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 ) 247(مادة 
ال يترتب على تقدمي اعتراض الغري وقف تنفيذ احلكم املعترض عليه ما مل تقرر احملكمة خالف ذلك، بناًء على طلب املعترض مىت كان يف مواصلة

 . تنفيذه ضرر جسيم بكفالة أو بدوا
 

 ) 248(مادة 
إذا كان احلكم املعترض عليه ال يقبل التجزئة عدلت  -2. إذا كان الغري حمقاً يف اعتراضه عدلت احملكمة احلكم يف حدود ما ميس هذا الغري -1

 . احملكمة احلكم بكامله
 

 ) 249(مادة 
 . إذا أخفق الغري يف اعتراضه يرد االعتراض مع إلزامه بالرسوم واملصاريف وأتعاب احملاماة

 
 

 الفصل اخلامس 
 إعادة احملاكمة 

 ) 250(مادة 
 . ال جيوز الطعن بطريق إعادة احملاكمة إذا كان احلكم قابالً للطعن فيه بطرق الطعن األخرى

 
 ) 251(مادة 

. إذا مت احلصول على احلكم بطريق الغش أو احليلة -1: جيوز للخصوم الطعن بطريق إعادة احملاكمة يف األحكام النهائية يف إحدى احلاالت اآلتية
إذا بين احلكم على شهادة شاهد قضي بعد صدوره  -3. إذا بين احلكم على مستند مت بعد صدوره إقرار بتزويره أو قضي ذا التزوير -2

إذا قضي احلكم -5. إذا حصل بعد صدور احلكم على أوراق هلا تأثري يف احلكم كان خصمه قد أخفاها أو محل الغري على إخفائها -4. بزورها
 . إذا كان منطوق احلكم مناقضاً بعضه لبعض -6. بشيء مل يطلبه اخلصوم أو بأكثر مما طلبوه

 
 ) 252(مادة 

اليوم الذي ظهر فيه الغش أو احليلة أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم  -1: يكون ميعاد الطعن بطريقة إعادة احملاكمة ثالثني يوماً تبدأ من
من املادة ) 4و 3و 2و 1(بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهر فيه الورقة يف احلاالت املنصوص عليها يف الفقرة 

 . من املادة السابقة) 6و 5(اليوم التايل لصدور احلكم يف احلالتني املنصوص عليهما يف الفقرتني  -2. السابقة
 

 ) 253(مادة 
أمساء اخلصوم  -أ: بقدم الطعن بطريق إعادة احملاكمة إىل احملكمة اليت أصدرت احلكم املطعون فيه بالئحة دعوى، تشتمل على البيانات اآلتية -1

.أسباب الطعن حمددة على وجه الدقة -ج. خالصة احلكم وتارخيه واحملكمة اليت أصدرته وتاريخ تبليغه إىل احملكوم عليه -ب. وعملهم وعناوينهم
 . ويترتب البطالن على عدم بيان احلكم أو أسباب الطعن -2
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 ) 254(مادة 
 . تعني احملكمة موعداً لنظر الطعن بعد دفع الرسوم القانونية ويبلغ هذا املوعد للخصوم حسب األصول

 
 ) 255(مادة 

 . ال يترتب على تقدمي الطعن بإعادة احملاكمة وقف تنفيذ احلكم املطعون فيه ما مل تقر احملكمة خالف ذلك بكفالة أو بدوا
 

 ) 256(مادة 
تفصل احملكمة أوالً يف جواز قبول الطعن شكالً فإذا قررت قبوله تنظر يف املوضوع، وجيوز هلا أن حتكم يف قبول الطعن ويف املوضوع حبكم  -1

 . ال تعيد احملكمة النظر إال يف الطلبات اليت تناوهلا الطعن -2. واحد إذا كان اخلصوم قد قدموا طلبام يف املوضوع
 

 ) 257(مادة 
 

 ) 258(مادة 
 . ال جيوز الطعن بطريق إعادة احملاكمة مرة أخرى يف احلكم الصادر يف الطعن بإعادة احملاكمة

 
 
 

 الباب الثالث عشر 

 خصومات وإجراءات خاصة 

 
 الفصل األول 

 دعوى اإلجراءات املختصرة 
 ) 259(مادة 

استثناًء من القواعد العامة يف إقامة الدعاوى وتقدمي اللوائح اجلوابية، جيوز للمدعي إذا كان حقه ثابتاً بالكتابة وينحصر طلبه يف استيفاء دين معني 
 . املقدار وحال األداء أو منقوالً معيناً بذاته أو بنوعه ومبقداره، أن يقيم دعواه أمام احملكمة املختصة مظهرة بعبارة إجراءات خمتصرة

 
 ) 260(مادة 

 . يتعني على املدعي أن خيطر املدعى عليه بأداء احلق املدعى به وذلك قبل إقامة الدعوى خبمسة عشر يوماً ويرفق هذا اإلخطار بالئحة الدعوى
 

 ) 261(مادة 
يرفق بتبليغ املدعى عليه نسخة من -2. حتدد احملكمة جلسة لنظر الدعوى خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ تقدمي الئحتها ويبلغ ا اخلصوم -1

 . الئحة الدعوى وصورة عن املستندات املؤيدة للحق املدعى به
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 ) 262(مادة 

إذا مل حيضر املدعى عليه جلسة احملاكمة رغم تبليغه يكلف املدعى بإثبات دعواه وتصدر احملكمة حكمها يف الدعوى، فإذا رأت أال جتيب املدعي 
 . إىل دعواه تعني جلسة أخرى لنظر الدعوى ويبلغ املدعى عليه ا

 
 ) 263(مادة 

إذا حضر املدعى عليه وأقر بقسم من اإلدعاء تصدر احملكمة قرارها فوراً ذا القسم مع قابليته للتنفيذ، مث تستمع لبينات اخلصوم فيما يتعلق 
 . بالقسم الباقي وفق اإلجراءات املعتادة على أن يراعى يف تعيني اجللسات طبيعة هذه الدعاوى

 
 ) 264(مادة 

إذا تعدد املدعى عليهم وكان املبلغ املدعى به مشموالً بالتضامن أو غري قابل للتجزئة وأقر أحدهم بالدعوى تصدر احملكمة حكمها على املقر 
فوراً، أما إذا كان املبلغ املدعى به قابالً للتجزئة وأقر أحدهم باجلزء الذي خيصه تصدر احملكمة حكمها يف هذا اجلزء وتسري باإلجراءات املعتادة 

 . بالنسبة لباقي اخلصوم فيما تبقى من املبلغ املدعى به
 

 ) 265(مادة 
 . تسري على األحكام الصادرة يف دعوى اإلجراءات املختصرة القواعد اخلاصة باألحكام والطعون فيها

 
 

 الفصل الثاين 
 احلجز التحفظي 

 ) 266(مادة 
للدائن أن يقدم طلباً مؤيداً باملستندات إليقاع احلجز التحفظي على أموال املدين سواء كانت حبيازته أم لدى الغري قبل إقامة الدعوى أو عند  -1

جيب أن يقترن طلب احلجز بكفالة تضمن ما قد يلحق  -2. تقدميها أو أثناء السري فيها إىل قاضي األمور املستعجلة أو احملكمة املختصة بالدعوى
جيب أن يكون مقدار الدين معلوماً ومستحق األداء وغري مقيد  -3. باحملجوز عليه من عطل وضرر إذا ظهر أن طالب احلجز غري حمق يف دعواه
ال جيوز أن حيجز من أموال املدين إال مبا يفي مبقدار الدين  -4. بشرط، وإذا كان مقدار الدين غري معلوم عينته احملكمة على وجه التقريب

 . والرسوم والنفقات ما مل يكن املال احملجوز غري قابل للتجزئة
 

 ) 267(مادة 
 . إذا وقع احلجز قبل إقامة الدعوى فيجب على طالب احلجز أن يقيم دعواه خالل مثانية أيام من تاريخ قرار احلجز وإال اعترب القرار كأن مل يكن

 
 ) 268(مادة 

بيت املدين  -2. األلبسة واألسرة والفرش الضرورية للمدين وإفراد عائلته املقيمني معه يف معيشة واحدة -1: تستثىن األموال التالية من احلجز
الكتب واآلالت واألوعية واألمتعة الالزمة  -4. أواين ومستلزمات الطبخ وأدوات األكل للمدين ومن يعوهلم -3. الالزم لسكنه ومن يعوهلم
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مقدار املؤونة اليت تكفي املدين وأفراد عائلته املقيمني معه يف معيشته واحدة ومقدار البذور واألمسدة اليت تكفي -5. ملزاولة املدين مهنته أو حرفته
ما يكفي  -7. احليوانات الالزمة لزراعته ومعيشته إن كان مزارعاً -6. األرض اليت اعتاد زراعتها إن كان مزارعاً ملدة موسم زراعي واحد

 -9. اللباس الرمسي ملوظفي احلكومة ولوازمهم الرمسية األخرى -8. احليوانات املستثناة من احلجز من األعالف مدة ال تتعدى موسم البيدر
 -11. أموال الدولة املخصصة للنفع العام -10. األدوات واألثواب واحللل اليت تستعمل خالل إقامة الصالة وما يلزم للقيام بالواجبات الدينية

 . ما زاد على ربع رواتب املوظفني وأجور العمال -12. النفقة
 

 ) 269(مادة 
يتم إيقاع احلجز التحفظي على املال يف دفاتر تسجيله إذا كان التصرف فيه خاضعاً للتسجيل أو بوضع إشارة احلجز يف سجله، وحيظر إجراء أي 

 . تصرف فيه وال يرفع احلجز عنه إال بقرار من احملكمة املختصة
 

 ) 270(مادة 
يباشر مندوب احملكمة أعمال احلجز وينظم حمضراً به ويوقعه مث يقدمه إىل احملكمة اليت أصدرت القرار مشتمالً على بيان احملجوزات وقيمتها 

 . املقدرة على وجه التقريب وكل ما قام به
 

 ) 271(مادة 
يبلغ املدين بقرار احلجز الواقع على أمواله خالل أسبوع من تاريخ احلجز عليها، وجيوز له تقدمي طلب لرفع احلجز إىل احملكمة اليت أصدرت 

 . القرار، وللمحكمة أن تقرر رفع احلجز بكفالة أو بدوا
 

 ) 272(مادة 
يكون للمحكمة حفظ األموال املنقولة احملجوزة بالكيفية اليت تراها مناسبة مبا يف ذلك وضع تلك األموال لدى شخص ثالث أمني يناط به حفظ 

 . تلك األموال أو إدارا وذلك حلني صدور تعليمات مغايرة من احملكمة املختصة
 

 ) 273(مادة 
إذا كان قرار احلجز يتعلق بأموال املدين لدى الغري فيجري تبليغ ذلك الشخص فوراً وعليه بيان األموال املوجودة للمدين حبوزته أو املستحقة 
للمدين، على أن يوقع حمضراً بذلك وينبه عليه بعدم التصرف يف تلك األموال إال بقرار من احملكمة املختصة، ويف حالة قيام الشخص الثالث 

 . بالتصرف يف األموال احملجوزة أو تبديدها يكون ضامناً لقيمتها
 

 
 الفصل الثالث 

 تعيني قيم على املال واملنع من السفر 
 ) 274(مادة 

يف كل قضية يقدم طلب لتعيني قيم على مال أو تقرر فيها احلجز على مال وطلب تعيني قيم عليه جيوز للمحكمة إذا رأت أن هذا الطلب  -1
رفع يد أي شخص عن التصرف باملال  -ب. تعيني قيم على ذلك املال سواء أكان الطلب قد قبل صدور القرار باحلجز أم بعده: عادل أن تقرر
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تفويض القيم يف ممارسة مجيع أو بعض الصالحيات اليت  -د. تسليم املال إىل القيم أو وضعه يف عهدته أو حتت إدارته -ج. أو أخذه من عهدته
جيب على احملكمة قبل أن تصدر قرارها بتعيني قيم أن تأخذ بعني االعتبار قيمة املال املطلوب تعيني قيم  -2. حيق لصاحب املال ممارستها بنفسه

 . عليه ومقدار الدين الذي يدعيه مقدم الطلب والنفقات احملتمل إنفاقها بسبب تعيينه
 

 ) 275(مادة 
 . حتدد احملكمة أجراً للقيم وامللزم به ما مل يكن متربعاً

 
 ) 276(مادة 

دفع املبالغ احملصلة حسبما تأمر  -ب. تقدمي احلساب عن كل ما يقبضه يف املواعيد والكيفية اليت تأمر ا احملكمة -أ: يتعني على القيم ما يلي -1
 . يكون القيم مسؤوالً عن أية خسارة تلحق باألموال بسبب تقصريه املتعمد أو إمهاله اجلسيم -2. احملكمة

 
 ) 277(مادة 

إذا اقتنعت احملكمة بناًء على ما قدم إليها من بينات بأن املدعى عليه أو املدعي الذي أقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف جبميع أمواله أو هرا 
إىل خارج فلسطني وأنه على وشك أن يغادرها وذلك بقصد عرقلة تنفيذ أي قرار قد يصدر يف حقه جاز هلا أن تصدر مذكرة تأمره باملثول 

أمامها وإن تكلفه بتقدمي كفالة مالية تضمن ما قد حيكم به عليه، فإذا امتنع عن تقدمي الكفالة تقرر منعه من مغادرة البالد حلني الفصل يف 
 . الدعوى

 
 ) 278(مادة 

 . تكون القرارات الصادرة يف احلجز التحفظي أو تعيني قيم أو املنع من السفر قابلة لالستئناف
 

 
 الفصل الرابع 

 إيداع املال صندوق احملكمة 
 ) 279(مادة 

يرفق مع -2. جيوز ألي من اخلصوم أن يودع إىل صندوق احملكمة مبلغاً من املال على ذمة الدعوى تسديداً لالدعاء أو ألي سبب من أسبابه -1
 . طلب اإليداع إشعار يتضمن املبلغ املودع والسبب أو األسباب اليت أودع من أجلها وتقوم احملكمة بتبليغ اخلصم اآلخر

 
 ) 280(مادة 

كل  -2. حيق للخصم اآلخر قبول املبلغ املودع، وإذا رفض ذلك فعليه خالل سبعة أيام من تاريخ إشعاره أن يبني للمحكمة أسباب الرفض -1
 . إيداع أو سحب للمال من صندوق احملكمة يتم مبوجب قرار من احملكمة

 
 ) 281(مادة 

 . تقضي احملكمة بإاء اخلصومة يف الدعوى كلها أو فيما يتعلق بالسبب أو األسباب املعينة فيها إذا قبل اخلصم املال املودع حسب مقتضى احلال
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 ) 282(مادة 

 . تسري القواعد السابقة الذكر يف هذا الفصل على الدعاوى املتقابلة
 

 
 

 الباب الرابع عشر 

 أصول احملاكمات املتبعة أمام حمكمة العدل العليا 

 ) 283(مادة 
 . تبدأ اإلجراءات أمام حمكمة العدل العليا بتقدمي استدعاء إىل قلم احملكمة بعدد املستدعى ضدهم مرفقاً به األوراق املؤيدة له

 
 ) 284(مادة 

يكون ميعاد تقدمي االستدعاء إىل حمكمة العدل العليا ستني يوماً من تاريخ نشر القرار اإلداري املطعون فيه أو تبليغه إىل صاحب الشأن، ويف  -1
تسمع الطلبات املتعلقة  -2. حالة رفض اإلدارة أو امتناعها عن اختاذ أي قرار يبدأ امليعاد من تاريخ انقضاء ثالثني يوماً على تقدمي الطلب إليها

 . بأوامر اإلفراج عن األشخاص املوقوفني بوجه غري مشروع طيلة مدة إيقافها دون التقيد مبيعاد
 

 ) 285(مادة 
يشترط أن يكون توكيل احملامي موقعاً من املستدعي أو أحد  -2. ال يسمع االستدعاء لدى هذه احملكمة إال إذا كان مقدماً من حمام مزاولة -1

 . أقاربه حىت الدرجة الرابعة يف الطلبات املتعلقة باحلقوق واحلريات العامة
 

 ) 286(مادة 
تعني احملكمة ميعاداً لسماع االستدعاء حبضور فريق واحد للنظر يف إصدار قرار مؤقت وإصدار مذكرة للمستدعى ضده لبيان األسباب  -1

يبلغ القرار املؤقت إىل املستدعى ضده وإىل كل شخص ترى احملكمة  -2. املوجبة للقرار املطعون فيه أو املانعة من إصدار القرار موضوع الطلب
 . تبليغه

 
 ) 287(مادة 

إذا رغب املستدعى ضده يف معارضة إصدار قرار قطعي وجب عليه خالل مثانية أيام من تاريخ تبليغه االستدعاء أن يقدم الئحة جوابية مع نسخة 
 . منها لتبليغها للمستدعي، فإذا ختلف عن تقدمي الالئحة خالل تلك املدة ال جيوز مساعه يف معارضة االستدعاء

 
 ) 288(مادة 

 . إذا قدمت الالئحة اجلوابية خالل املدة القانونية يعني ميعاٌد لنظر االستدعاء ويبلغ ذلك للخصوم إذا مل يكن هذا امليعاد حمدداً يف القرار املؤقت
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 ) 289(مادة 
يقوم املستدعى ضده يف اليوم احملدد لسماع الطلب بتكرار الئحته اجلوابية وتقدمي بيناته، ويكون للمستدعي احلق يف الرد على احلجج اليت أدىل ا

 . املستدعى ضده
 

 ) 290(مادة 
 . جيوز للمحكمة أن تكلف أياً من الطرفني تقدمي الئحة إضافية أو بينة توضح أو تفصل أياً من وقائع االستدعاء أو أسبابه

 
 ) 291(مادة 

تصدر احملكمة حكمها على وجه السرعة يف الطلب وذلك إما برفضه أو بإلغاء القرار املطعون فيه أو بتعديله مع ما يترتب على حكمها من آثار 
 . قانونية

 
 
 

 الباب اخلامس عشر 

 األحكام اخلتامية 

 ) 292(مادة 
وتعديالته املعمول به يف حمافظات  1952لسنة  42قانون أصول احملاكمات احلقوقية رقم  -1: يلغى العمل بالقوانني واألصول اآلتية: أوالً

أصول  -4. 1937أصول دعاوى العالمات التجارية يف احملكمة العليا لسنة  -3. 1937أصول احملكمة العليا لسنة  -2. الضفة الغربية
أصول احملاكمات لدى حماكم  -6. 1938لسنة  14قانون أصول احملاكمات احلقوقية رقم  -5. وتعديالته 1938احملاكمات احلقوقية لسنة 

أصول احملاكمات احلقوقية العثماين، املعمول ا  -8. 1947لسنة  45قانون صالحية حماكم الصلح رقم  -7. وتعديالته 1940الصلح لسنة 
 . يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون: ثانياً. يف حمافظات غزة

 
 ) 293(مادة 
 . ويعمل به بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. على مجيع اجلهات املختصة، كل فيما خيصه، تنفيذ أحكام هذا القانون

 
هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير  1422من صفر  18ميالدية املوافق  12/5/2001صدر مبدينة غزة بتاريخ 

 الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 

 . ، اعداد معهد احلقوق يف جامعة بريزيت-املقتفي  -عن منظومة القضاء والتشريع يف فلسطني 
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