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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية
قرار رقم )65( ل�سنة 2009

 باإ�سدار لئحة اإجراءات ت�سوية املنازعات 
التي تخت�ص بها غرفة البحرين لت�سوية 

املنازعات مبوجب الف�سـل الأول من الباب الثاين 
من املر�ســوم بقانون رقم )30( ل�سنــة 2009

وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية:
ال�صادر  والتجارية  املدنية  املرافعات  قانون  على  الإطـالع  بعد 

باملر�صوم بقانون رقم )12( ل�سنة 1971 وتعديالته،

وعلى املر�صوم بقانون رقم )3( ل�سنة 1972 ب�صاأن الر�صوم الق�صائية 

وتعديالته،

ل�سنة   )26( رقم  بقانون  باملر�صوم  ال�صادر  املحاماة  قانون  وعلى 

1980 وتعديالته،

باملر�صوم  ال�صادر  والتجارية  املدنية  املواد  الإثبات يف  وعلى قانون 

بقانون رقم )14( ل�سنة 1996 وتعديالته، 

املعامالت  ب�صاأن   2002 ل�سنة   )28( رقم  بقانون  املر�صوم  وعلى 

اللكرتونية، املعدل بالقانون رقم )13( ل�سنة 2006،

وعلى قانون ال�صلطة الق�صائية ال�صادر باملر�صوم بقانون رقم )42( 

ل�سنة 2002، املعدل بالقانون رقم )50( ل�سنة 2006، 

وعلى املر�صوم بقانون رقم )30( ل�سنة 2009 ب�صاأن غرفة البحرين 

لت�صوية املنازعات القت�صادية واملالية وال�صتثمارية وعلى الأخ�ص 

املادة )26( منـه، وبعـد موافقة املجل�ص الأعلى للق�صاء،

قـرر الآتي:
املادة الأوىل

ُيعمل باأحكام الالئحة املرافقة لهذا القرار ب�صاأن اإجراءات ت�صوية 

املنازعات  لت�صوية  البحرين  غرفة  بها  تخت�ص  التي  املنازعات 

رقم  بقانون  املر�صوم  من  الثاين  الباب  من  الأول  الف�صل  مبوجب 

)30( ل�سنة 2009 .

املادة الثانية

ُين�صر هذا القرار والالئحة املرافقة له يف اجلريدة الر�صمية، ويعمل 

املادة  لأحكام  طبقًا  اخت�صا�صاتها  الغرفة  مبا�صرة  تاريخ  من  بهما 

)39( من املر�صوم بقانون رقم )30( ل�سنة 2009. 
 

وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�صدر يف: 14 حمرم 1431هـ

املـوافق: 31 دي�صمرب 2009م
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لئحة اإجراءات ت�سوية املنازعات التي 
 تخت�ص بها غرفة البحرين 

لت�سوية املنازعات مبوجب الف�سل الأول من 
الباب الثاين  من املر�سوم بقانون رقم )30( 

ل�سنة 2009

تنظيم الإجـراءات باب متهيدي 

مادة )1(

تعاريف

يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين 

املبينة قرين كل منها، ما مل يقت�ص �صياق الن�ص خالف ذلك:

اململكة: مملكة البحـرين.

الوزير: الوزير املخت�ص ب�صئون العدل.

الغرفة: غرفة البحرين لت�صوية املنازعات.

غرفة  ب�صاأن   2009 ل�سنة   )30( رقم  بقانون  املر�صوم  القانون: 

البحرين لت�صوية املنازعات القت�صادية واملالية وال�صتثمارية.

الرئي�ص التنفيذي: الرئي�ص التنفيذي املعني طبقًا لأحكام البند 

)6( من الفقرة )اأ( من املادة )5( من القانون.

الهيئة: هيئة ت�صوية النزاع التي ت�صكل طبقًا لأحكام املادة )40( 

من هذه الالئحة.

للق�صاء  الأعلى  املجل�ص  املنتدب من  القا�صي  املنتدب:  القا�سي 

طبقًا لأحكام املادة )31( من القانون.

امل�سجل: امل�صجل العام املعني طبقًا لأحكام البند )7( من الفقرة 

)اأ( من املادة )5( من القانون. 

مدير الدعوى: املدير املخت�ص باإدارة الدعوى طبقًا لأحكام هذه 

الالئحة.

مادة )2(

نطاق ال�سريان 

طبقًا  الغرفة  تنظرها  التي  املنازعات  على  الالئحة  هذه  تطبق 

للف�صل الأول من الباب الثاين من القانون.    
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مادة )3(

اإ�سـراف املجل�ص الأعلى للق�ساء

بالغرفة  العمل  �صري  ح�صن  على  للق�صاء  الأعلى  املجل�ص  ي�صرف 

فيما يتعلق باملنازعات التي تخت�ص بنظرها كهيئة ذات اخت�صا�ص 

مبا�صرة  �صبيل  يف  وللمجل�ص  الالئحة،  هذه  لأحكام  طبقًا  ق�صائي 

مهام الإ�صراف ما ياأتي:

املجل�ص  اإىل  الغـرفة  ترفعها  التي  الدورية  التقارير  درا�صة   -1   

تطبق  التي  املنازعات  ب�صاأن  ن�صاطها  عن  اأ�صهر  �صتة  كل     

املنازعات  بتلك  املتعلق  العمل  و�صري  الالئحة،  ب�صاأنها هذه     

وعن ما مت اإجنازه ب�صاأنها، وحتديد معوقات الأداء، وما مت     

اعتماده من حلول لتفاديها.   

اأو  بيانات  باأية  تزويده  الغرفـة  من  يطلب  اأن  للمجلـ�ص   -2   

اأعمال  على  بالإ�صـراف  لقيامه  لزمة  تقارير،  اأو  معلومات     

الغرفة ب�صاأن املنازعات التي تطبق ب�صاأنها هذه الالئحة.   

املتعلقة  التدريب  لربامج  الغرفة  ودعم  توفري  متابعة   -3   

باملنازعات التي تطبق ب�صاأنها اأحكام هذه الالئحة.    

مادة )4(

مكان اإدارة الدعوى وعقد جل�سات الهيئة

الغرفة. ويجوز، عند  الهيئة جل�صاتها يف مقر  وتعقد  الدعوى  تدار 

ال�صرورة، اأن تدار الدعوى اأو تعقد الهيئة جل�صاتها يف اأي مكان اآخر 

يحدده الوزير بناء على طلب من الرئي�ص التنفيذي.

مادة )5(

اللغات امل�ستخدمة اأمام الغرفة وترجمة امل�ستندات والأوراق 

اأ- ي�صدر الوزير بعد موافقة املجل�ص الأعلى للق�صاء قرارًا بتحديد 

ت�صوية  اإجراءات  يف  ت�صتخدم  اأن  ميكن  التي  الأجنبية  اللغات 

اللغة امل�صتخدمة  العربية هي  اللغة  الغرفة، وتكون  اأمام  املنازعات 

يف تلك الإجراءات حلني �صدور ذلك القرار. 
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اأو  الدعوى  مدير  اإىل  يقدم  اأن  الدعوى  يف  طـرف  كل  على  ب- 

 الهيئة، بح�صب الأحوال، ترجمة للم�صتندات والأوراق املحررة بلغة 

قد  الدعـوى  اأطـراف  يكن  مل  ما  العربية،  اللغة  اإىل  اأجنبية 

اإجـراءات  يف  ت�صتخدم  اأخـرى  لغات  اأو  لغة  اختيار  على   اتفقوا 

ت�صوية النزاع من بني اللغات التي حتدد طبقًا لأحكام الفقرة )اأ( 

من هذه املادة ويف هذه احلالة يجب عليهم تقدمي ترجمة اإىل تلك 

اللغة اأو اللغات.

ج- اإذا قدم اأي من اأطراف الدعوى اإىل مدير الدعوى اأو الهيئة، 

بح�صب الأحوال، ترجمة اعتد بها ما مل ينازع الطرف الآخـر فيها، 

تقدمي  عليه  وجب  الرتجمة  �صحة  يف  الآخـر  الطرف  نازع  فاإذا 

ترجمة بديلة، فاإذا نازع الطرف مقدم الرتجمة الأولـى يف الرتجمة 

البديلة، جاز للهيئة ال�صتعانة باخلبـرة يف ال�صق املتنازع عليه من 

الرتجمة. 

مادة )6(

احت�ساب املواعيد

لأغرا�ص هذه الالئحة، اإذا مت تعيني ميعاد حل�صول الإجراء مقدرًا 

الأمر  حدوث  يوم  منه  يح�صب  فال  بال�صنني  اأو  بالأ�صهر  اأو  بالأيام 

املعترب جمـريًا للميعاد،  اأما اإذا كان امليعاد مما يجب انق�صاوؤه قبل 

الأخري  اليوم  انق�صاء  بعد  اإل  الإجراء  ح�صول  يجوز  فال  الإجراء 

منه.  وينق�صي امليعاد بانق�صاء اليوم الأخري منه اإذا كان فرتة يجب 

اأن يح�صل فيها الإجراء.  

الذي  اليوم  اإىل  ابتدائها  يوم  من  بالأ�صهر  املحددة  املدة  وحت�صب 

يقابله من الأ�صهر التالية.  وحت�صب مدة اليوم من منت�صف الليل 

مبداأ  يكونان  اللذان  وال�صاعة  واليوم  التايل،  الليل  منت�صف  اإىل 

تنتهي  اللذان  وال�صاعة  اليوم  اأما  ح�صابها،  يف  يدخالن  ل  للمهلة 

فيهما املهلة فيدخالن يف ح�صابها.  واإذا �صادف اآخر امليعاد عطلة 

ر�صمية امتد اإىل اأول يوم عمل بعدها.
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مادة )7(

�ضوابط تقدمي اللوائح واملذكرات والطلبات 

والطلبات  واملذكـرات  الدعوى  لوائح  اأن يراعى يف تقدمي  اأ- يجب 

التي تقدم طبقًا لأحكام هذه الالئحة ما ياأتي:

اأن تكون مطبوعة اأو مكتوبة بخط وا�صح.  -1  

اأن تت�صمن رقم الدعوى اإن وجد، واأ�صماء اأطـراف الدعوى.  -2  

اأن تكون موقعة من الطـرف الذي قدمها.  -3  

اأو  مذكرات  اأية  تقدمي  عند  الدعـوى  يف  طـرف  كل  علـى  ب- 

م�صتندات اأو اأوراق اإىل مدير الدعوى اأو الهيئة، بح�صب الأحوال، اأن 

يقدم �صورًا منها بقـدر عدد اأطـراف الدعوى.

الباب الأول
اإجراءات رفع الدعوى واأوامر الأداء والإعالن 

ومتثيل الأطراف

الف�سل الأول 

رفع الدعوى

مادة )8(

اإجراءات رفع الدعـوى

اأ- ترفع الدعوى اإىل الغرفة، بناء على طلب املدعي، بالئحة ت�صتمل 

على الآتي:

اأو  اإقامته  وحمل  وظيفته  اأو  ومهنته  ولقبه  املدعي  ا�صم   -1   

رقم  اأو  ال�صخ�صي  ورقمه  الهاتف،  ورقم  املختار  موطنه     

الإلكرتوين  والربيد  الفاك�ص  ورقم  التجاري  �صجله     

اإن وجدوا، وا�صم من ميثله ولقبه ومهنته اأو وظيفته و�صفته     

ورقمه  الهاتف،  ورقم  املختار  موطنه  اأو  اإقامته  وحمل     

ال�صخ�صي ورقم الفاك�ص والربيد الإلكرتوين اإن وجدوا.    

اإقامته  وحمل  وظيفته  اأو  ومهنته  ولقبه  عليه  املدعى  ا�صم   -2   

الفاك�ص  ورقم  الهاتف  ورقم  املختار.  موطنه  اأو     

حمل  له  يكن  مل  فاإن  وجدوا،  اإن  الإلكرتوين  والربيد     

اإقامة معلوم وقت رفع الدعوى فاآخر حمل اإقامة كان له.    
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وقائع الدعوى وطلبات املدعي.  -3  

4-  حتديد املبلغ املدعى به.   

حافظة م�صتندات بالأدلة التي ي�صتند اإليها يف دعواه مرفق   -5   

اإذا كانت امل�صتندات اأو  بها قائمة مبفردات هذه احلافظة و    

اأجنبية فيجب عليه تقدمي ترجمة لها  بع�صها حمررة بلغة     

اتفقوا  قد  الدعوى  اأطراف  يكن  مل  ما  العربية  اللغة  اإىل     

اإجراءات  يف  ت�صتخدم  اأخرى  لغات  اأو  لغة  اختيار  على     

)اأ(  الفقرة  اإليها يف  امل�صار  اللغات  النزاع، من بني  ت�صوية     

يجب  احلالة  هذه  ويف  الالئحة،  هذه  من   )5( املادة  من     

عليهم تقدمي ترجمة اإىل تلك اللغة اأو اللغات.     

وطلباته  واأ�صبابها  الدعوى  ومو�صوع  وقائع  ب�صط  املدعي  على  ب- 

واأ�صانيده بو�صوح وجالء. 

منها  �صورًا  يقدم  اأن  الدعوى  لئحة  تقدمي  عند  املدعي  على  ج- 

لئحة  اأ�صل  ويبقى  عليهم،  املدعى  عدد  بقدر  مرافقاتها  وكافة 

الدعـوى يف الغرفة. 

لالأو�صاع  طبقًا  اللكرتونية  بالو�صائل  الدعوى  رفع  يجوز  د- 

موافقة  بعد  الوزير  من  قرار  بتحديدها  ي�صـدر  التي  وال�صروط 

املجل�ص الأعلى للق�صاء. 

هـ- يجب اأن تكون الدعوى �صاملة جلميع ما يحق للمدعي املطالبة 

به بالن�صبة اإىل اأ�صباب الدعوى، ويجوز للمدعي اأن يجمع يف دعوى 

واحدة طلبات متعددة تقوم على �صبب قانوين واحد اأو على اأ�صباب 

اأو وقائع قانونية متعددة.

مادة )9(

تقدمي لئحة الدعوى

اأ- على املدعي عند تقدمي لئحة الدعوى اأن يوؤدي الر�صم كامـاًل.

كافة  وا�صتيفاء  الر�صم  �صداد  من  التحقق  بعد  الغـرفة،  تقوم  ب- 

البيانات وامل�صتندات، بقيد الدعوى يف �صجل الغرفة اخلا�ص بذلك 

ملف  وامل�صتندات  الر�صم  �صداد  واإي�صال  الدعـوى  لئحة  واإيداع 

الدعوى.
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ج-  وُيـ�صلم املدعي ما يفيد قيد دعواه، ويتم اإعالنه يف ذات الوقت 

وذلك  الدعوى  مدير  اأمام  الدعوى  لإدارة  الأول  الجتماع  مبوعد 

بالتاأ�صري بالعلم منه على اأ�صل لئحة الدعوى.

مادة )10( 

تقدير ر�سوم الدعوى

اإىل  ترفع  التي  والأوامـر  والطلبات  الدعاوى  كافة  قيمة  تقدر  اأ- 

الر�صوم  وت�صتوفى  الق�صائية،  الر�صوم  قانون  لأحكام  الغرفة طبقًا 

عليها طبقًا للفئات املبينة بقرار من الوزير.

ذات  تطبق  ال�صاأن  هذا  يف  الوزير  من  قرار  ي�صدر  اأن  واإىل  ب- 

الر�صوم املبينة بقانون الر�صوم الق�صائية واجلدول املرافق له.  

منها  الإعفاء  اأو  الر�صم  �صداد  تاأجيل  الوزير  من  بقرار  يجوز  ج- 

كليًا اأو جزئيًا. 

 

مادة )11( 

اآثار قيد الالئحة

يرتتب على قيـد لئحة الدعوى اأو قيـد طلب الأمر بالأداء يف �صجالت 

الغرفة طبقًا لأحكام املادتني )9( و)13( من هذه الالئحة ما ياأتي: 

قطع مرور الزمن ال�صاري مل�صلحة املدعى عليه.  -1  

�صريان الفوائد التاأخريية ما مل تكن �صارية من وقت اآخر    -2  

بحكم القانون اأو العرف التجاري اأو التفاق.   

الف�سل الثانـي
اأوامـر الأداء

مادة )12(

�سروط طلب اأمر الأداء

هذه  لأحكام  طبقًا  الدعوى  لرفع  املنظمة  الأحكام  من  ا�صتثناًء 

الالئحة، تتبع الأحكام الواردة يف هذا الف�صل اإذا كان حق الدائن 

ثابتًا بالكتابة وحاَلّ الأداء، وكان كل ما يطالب به دينًا من النقود 

معني املقدار اأو منقوًل معينًا بذاته اأو بنوعه ومقداره، وكان مو�صوعه 

مما يدخل يف اخت�صا�ص الغـرفة. 
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وتتبع هذه الأحكام اإذا كان �صاحب احلق دائنًا بورقة جتارية واقت�صر 

الحتياطي  ال�صامن  اأو  القابل  اأو  املحرر  اأو  ال�صاحب  على  رجوعه 

اإتباع  عليه  وجب  هوؤلء  غري  على  الرجوع  اأراد  اإذا  اأما  لأحدهم 

الإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة ب�صاأن رفع الدعوى.

مادة )13(

اإجراءات اإ�سدار اأمر الأداء

على الدائن الذي تتوافـر يف دينه ال�صروط املن�صو�ص عليها يف املادة 

)12( من هذه الالئحة اأن يكلف املدين بالوفاء اأولً  يف خالل �صبعة 

اأيام على الأقل ثم ي�صت�صدر اأمر الأداء من القا�صي املنتدب ويكـون 

التكليف بالوفاء بكتاب م�صجل مع علم الو�صول ويقوم احتجاج عدم 

الدفع مقام هذا  التكليف. 

يراعى  بـالئحة  الغرفة  اإىل  الأداء  اأمر  اإ�صدار  طلب  الدائن  ويقدم 

فيها البيانات املن�صو�ص عليها يف البنود )1( و)2( و)3( و)4( من 

الفقـرة )اأ( من املادة )8( من هذه الالئحة، ويرفق بها �صند الدين 

وما يثبت ح�صول التكليف بوفائه بعـد �صداد الر�صم املقرر، وتقيد يف 

�صجل الغرفة اخلا�ص بذلك طبقًا لأحكام الفقرة )ب( من املادة )9( 

من هـذه الالئحة.  

على الدائن عند تقدمي الالئحـة اأن يقدم �صورًا منها وكافة مرفقاتها 

بقدر عدد املدعى عليهم، ويبقى اأ�صل الالئحة يف الغـرفة. 

وي�صدر الأمر على اأ�صـل الالئحة خالل ثالثة اأيام على الأكرث من 

يوم تقدميه ويبني به املبلغ الواجب اأداوؤه من اأ�صل وفوائد اأو ما اأمر 

باأدائه من منقول ح�صب الأحوال وكذا امل�صروفات. 

ويبقى �صند الدين بعد �صدور اأمر الأداء يف الغرفة اإىل اأن مي�صى 

ميعاد التظلم من الأمر.

 

مادة )14(

المتناع عن اإ�سدار اأمر الأداء

اإذا راأى القا�صي املنتدب اأن ل يجيب الطالب اإىل كل طلباته كان 

عليه اأن ميتنع عن اإ�صدار الأمر واأن يحيل الأوراق اإىل الغرفة لإدارة 

الدعوى ونظـرها طبقًا لأحكام هذه الالئحة.
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مادة )15(

الإعالن والتظلم من اأمر الأداء

ويعترب  بالأداء،  �صده  ال�صادر  وبالأمر  بالطلب  املدين  يعلن  اأ- 

الطلب والأمر ال�صادر عليه بالأداء كاأن مل يكن اإذا مل يتم اإعالنهما 

خالل �صهر من تاريخ �صدور الأمر. 

خالل  الأمر  من  التظلم  بالأداء  الأمر  عليه  لل�صادر  يجوز  ب-  

خم�صة وخم�صني يومًا من تاريخ اإعالنه اإليه. ويرفع التظلم بالئحة 

الدعوى  لرفع  املقررة  الإجراءات  فيه  وتراعى  الغرفة  اإىل  تقدم 

طبقًا لأحكام هذه الالئحة، ويجب اأن يكون التظلم م�صببًا واإل كان 

باطاًل.

التظلم  نظر  عند  ويراعى  املدعي،  حكم  يف  املتظلم  يعترب  ج- 

الهيئة  اأمام  ونظرها  الدعوى  لإدارة  املقررة  والإجراءات  القواعد 

طبقًا لأحكام هذه الالئحة. 

                                                       

الف�سل الثالث
الإعـالن

مادة )16(

اإ�سدار م�ستند الإعالن

اأن  يجب  اللكرتونية،  الو�صائل  بوا�صطة  الإعالن  حالة  غري  يف  اأ- 

يحـرر كل م�صتند اإعالن من ن�صختني ويوقعه مدير الدعوى اأو اأمني 

�صر الهيئة، بح�صب الأحوال،  ويختم بخامت الغـرفة.

الأحوال،  بح�صب  الهيئة،  �صر  اأمني  اأو  الدعوى  مدير  يتوىل  ب- 

الإ�صراف على مهمة الإعالن.

مادة )17(

بيانات م�ستند الإعالن

اأ- يجب اأن ي�صتمل م�صتند الإعالن على البيانات الآتية:

1-  تاريخ اليوم وال�صهر وال�صنة وال�صاعة التي ح�صل فيها    

الإعالن.   

ا�صم طالب الإعالن ولقبه وموطنه وا�صم من ميثله ولقبه    -2  

وموطنه ومهنته.   
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3-  ا�صم املعلن اإليه ولقبه وموطنه، فاإن مل يكن موطنه معلومًا    

وقت الإعالن فاآخر موطن كان له.   

وتوقيعه لها  التابع  واجلهة  ووظيفته  بالإعالن  القائم  ا�صم   -4   

على الأ�صل والن�صخة ما مل تقت�ص طبيعة الإعالن بالو�صائل      

الإلكرتونية غري ذلك.   

5-   مو�صوع الإعالن.  

اأو جل�صة  اإن كان هناك اجتماع  اأو اجلل�صة  تاريخ الجتماع   -6   

حمددة.   

ا�صم من �صلم اإليه الإعالن ولقبه و�صفته واإم�صائه اأو ختمه   -7   

بالت�صليم، ويف حالة امتناعه  اإبهامه على الأ�صل  اأو ب�صمة     

تقت�ص  مل  ما  �صاهد،  بح�صور  و�صببه  ذلك  اإثبات  يتعني     

طبيعة الإعالن بالو�صائل الإلكرتونية غري ذلك.   

ب- ويكون الإعالن بوا�صطة اأي موظف عام مكلف بذلك اأو اأي جهة 

اأخرى يحددها الوزير بعد موافقة املجل�ص الأعلى للق�صاء.

وي�سدر  قانونًا،  املقررة  الإلكرتونية  بالو�صائل  الإعالن  يجوز  ج- 

الوزير قرارًا بتنظيم ذلك بعد موافقة املجل�ص الأعلى للق�صاء.

مادة )18(

ت�سليم ن�سخة الإعالن

فيما عدا ما ُنـ�ص عليه يف اأي قانون خا�ص، ومبراعاة ما يقت�صيه 

ال�صخ�ص  اإىل  الإعالن  ن�صخة  ت�صلم  الإلكرتونية  بالو�صائل  الإعالن 

املراد اإعالنه اأو يف موطنه على الوجه الآتي:

ما يتعلق بالوزارات والدوائر احلكومية والهيئات واملوؤ�ص�صات   -1   

العامة على اختالفها ت�صلم اإىل من ميثلها قانونًا.   

اخلا�صة  واملوؤ�ص�صات  واجلمعيات  بال�صركات  يتعلق  ما   -2   

و�صائر الأ�صخا�ص العتبارية اخلا�صة ت�صلم مبركز اإدارتها     

عدم  حالة  ويف  مقامه،  يقوم  ملن  اأو  قانونًا  عنها  للنائب     

وجودهما ت�صلم �صورة الإعالن لأحد موظفي مكتبيهما فاإذا     

مل يكن لها مركز اإدارة ت�صلم ال�صورة للنائب عنها ل�صخ�صه     

اأو يف موطنه.   
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يف  مكتب  اأو  فرع  لها  التي  الأجنبية  بال�صركات  يتعلق  ما   -3   

اأو  مكتبها  اأو  ال�صركة  فرع  م�صئول  اإىل  ت�صلم  اململكة     

من ميثلها قانونًا يف اململكة، ويف حالة عدم وجوده ت�صلم اإىل     

اأحد موظفي مكتبه.   

ما يتعلق باأفراد قوة دفاع البحرين اأو ال�صرطة اأو من يف    -4  

لتبليغها  لها  التابعني  املخت�صة  اجلهة  اإىل  ت�صلم  حكمهم     

اإليهم.   

فيه  املودعني  املكان  اإدارة  اإىل  ت�صلم  بامل�صجونني  يتعلق  ما   -5   

لتبليغها اإليهم.   

ما يتعلق ببحارة ال�صفن التجارية اأو العاملني فيها ت�صلم اإىل   -6   

الربان اأو من ميثله لتبليغها اإليهم.   

مادة )19(

عدم وجود ال�سخ�ص املطلوب اإعالنه

يف  اإعالنه  املطلوب  ال�صخ�ص  بالإعالن  القائم  يجد  مل  اإذا  اأ- 

اأنه  اأو  وكيله  اأنه  يقرر  اإىل من  الن�صخة  ي�صلم  اأن  موطنه كان عليه 

الأقارب  اأو  الأزواج  من  معه  ال�صاكنني  من  اأنه  اأو  يعمل يف خدمته 

اأو الأ�صهار.

اإليهم  الإعالن  ن�صخة  ت�صليم  ي�صح  ممن  اأحد  يوجد  مل  اإذا  ب- 

ت�صلمه  امتنع من وجد منهم عن  اأو  ال�صابقة  الفقرة  طبقًا لأحكام 

الإعالن  ن�صختي  يف  ذلك  اإثبات  بالإعالن  القائم  على  وجب 

فيه  يقيم  الذي  املكان  اأو  املقر  باب  على  اإحداهما   وتل�صق 

املراد اإعالنه.

مادة )20(

الإم�ساء اأو اخلتم على ن�سخة الإعالن

اأو تركت لديه  اإليه ن�صخة الإعالن  ال�صخ�ص الذي �صلمت  اإذا كان 

غري قادر على و�صع اإم�صائه اأو ختمه، وجب على القائم بالإعالن 

ت�صليم ن�صخة الإعالن اأو تركها بح�صور �صاهد.
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مادة )21(

اإثبات ح�سول الإعـالن

كتابي  اإقرار  كل  الإعالن  ح�صول  لإثبات  البينة  معر�ص  يف  يقبل 

يبدو باأنه �صادر وموقع من القائم بالإعالن اأو من �صاهد الإعالن، 

بالبند  وكذلك كل ن�صخة من الإعالن تبدو موقعه بالكيفية املبينة 

)7( من الفقرة )اأ( من املادة )17( من هذه الالئحة اأو باأي و�صيلة 

بوا�صطة  مت  قد  الإعالن  كان  اإذا  قانونًا  مقررة  الكرتونية  اإثبات 

و�صيلة اإلكرتونية.

مادة )22(

 الإعالن يف ال�سحف واجلريدة الر�سمية ولوحة 

الإعالنات بالغرفة

�صبيل  ل  اأنه  الأحوال،  بح�صب  للهيئة،  اأو  الدعوى  ملدير  ثبت  اإذا 

لإجراء الإعالن طبقًا لأحكام املواد ال�صابقة لأي �صبب، جاز اإجراء 

الإعالن على النحو التايل:

ن�صخة  وتعليق  الر�صمية،  اجلريدة  يف  اإعـالن  ن�صر   -1   

من الإعالن يف لوحة الإعالنات املعدة لذلك مبقر الغرفة،     

ون�صخة اأخرى على جانب ظاهر للعيان من باب اآخر مقراأو     

مكان اأقام فيه املطلوب اإعالنه اأو كان ميار�ص فيه عمله.   

2-  يجوز، بالإ�صافة اإىل ما ورد فـي البند )1( من هذه املادة،    

النت�صار  وا�صعة  يومية  �صحيفة  اأي  يف  اإعـالن  ن�صر     

اإذا  اأجنبية  بلغة  اأو  العربية  باللغة  اململكة  يف  ت�صدر     

اقت�صى الأمر ذلك.    

 

مادة )23(

طرق الإعـالن

املطلوب  اأن  الأحوال،  بح�صب  للهيئة،  اأو  الدعوى  ملدير  ثبت  اإذا 

اإعالنه يقيم خارج اململكة واأن لي�ص له ممثل فيها  لت�صلم الإعالن 

نيابة عنه واأن له موطن معلوم يف اخلارج جاز طلب الأمر باإعالنه 

بالطرق الدبلوما�صية اإن اأمكن، واإل باإعالنه بوا�صطة الربيد امل�صجل 

اأو باأي و�صيلة الكرتونية  بعلم الو�صول اإىل عنوانه الذي يقيم فيه، 

باتفاقيات  احلالة  هذه  يف  الإعالن  طرق  تنظم  مل  ما  منا�صبة، 

خا�صة.
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الف�سل الرابع

متثيل اأطراف الدعوى

مادة )24(

احل�سور اأمام مدير الدعوى اأو الهيئة

يكون احل�صـور  املادة،  الفقرة )ب( من هذه  اأ- مع مراعاة حكم 

من  اأو  باأنف�صهم  الدعوى  لأطراف  الهيئة  اأو  الدعوى  مدير  اأمام 

يوكلونهم من املحامني اأو الوكالء طبقًا لقانون املحاماة. 

اأو  اأطراف الدعوى  ب- ل يجوز للمحامني غري البحرينيني متثيل 

الالزمة  الإجراءات  اأو  الأعمال  من  باأي  القيام  اأو  عنهم  احل�صور 

مدير  اأمام  فيها  الدفاع  اأو  متابعتها  اأو  الغرفة  اإىل  الدعوى   لرفع 

البحرينيني  املحامني  اأحد  مع  بال�صرتاك  اإل  الهيئة  اأو  الدعوى 

املجازين اأمام حمكمة التمييز.

ج- ل يجـوز للوكيل اأن يتنحى عن الوكالة يف وقت غري منا�صب.

د- على الوكيل اأن يودع ملف الدعوى �صورة من �صند الوكالة، بعد 

اإطالع مدير الدعوى اأو الهيئة، بح�صب الأحوال، على اأ�صل التوكيل. 

مادة )25( 

التوكيل باخل�سومة

مع مراعاة الفقرة )ب( من املادة )24( من هذه الالئحة يخول 

والإجراءات  بالأعمال  القيام  �صلطة  الوكيل  باخل�صومة  التوكيل 

واتخاذ  فيها  والدفاع  ومتابعتها  واإدارتها  الدعوى  لرفع  الالزمة 

الإجراءات التحفظية اإىل اأن ي�صدر احلكم يف مو�صوعها واإعالن 

مبا  اإخالل  بغري  وذلك  وامل�صاريف  الر�صوم  وقب�ص  احلكم  هذا 

التوكيل  �صند  يرد يف  قيد  وكل  تفوي�صًا خا�صًا،  القانون  فيه  اأوجب 

على خالف ما تقدم ل يحتج به على الطرف الآخر. 

مادة )26(

اخت�سا�ص الوكيل

اأ- كل ما يقرره الوكيل يف اجلل�صة بح�صور موكله يكون مبثابة ما 

يقرره املوكل نف�صه اإل اإذا نفاه اأثناء نظر الدعوى يف ذات اجلل�صة.

اأو  به،  املدعى  باحلق  الإقرار  خا�ص  تفوي�ص  بغري  ي�صح  ول  ب- 
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اأو  ردها،  اأو  توجيهها  اأو  اليمني  قبول  اأو  ال�صلح،  اأو  عنه،  التنازل 

ترك اخل�صومة اأو التنازل عن احلكم كليًا اأو جزئيا اأو رفع احلجز 

رد ع�صو  اأو  بالتزوير  الدعاء  اأو  الدين  بقاء  مع  التاأمينات  ترك  اأو 

الهيئة اأو اخلبري اأو العر�ص احلقيقي اأو قبوله ول قب�ص املبالغ من 

الغرفة حل�صاب املوكل اأو اأي ت�صرف اآخـر يوجب القانون فيه تفوي�صًا 

خا�صًا، وكل ما يقع خالف ذلك يجوز للموكل التن�صل منه.

حمل  يكون  الدعوى  اأطراف  اأحد  من  التوكيل  �صدور  مبجرد  ج- 

وكيله معتربًا يف اإعالنه بكل ما يتعلق بالدعوى املوكل هو فيها.

مادة )27( 

عزل اأو تنحي الوكيل

املادة )76( من هذه  الفقرة )ج( من  باأحكام   مع عدم الإخـالل 

الالئحة:

ل يحول عـزل الوكيل دون �صري الإجراءات يف مواجهته اإل   -1   

مبا�صرة  على  بعزمه  اأو  منه  بدل  تعيني  املوكل  اأعلن  اإذا     

الدعوى بنف�صه.     

طلب  من  بن�صخة  املوكل  اإعالن  وجب  الوكيل  تنحى  اإذا   -2   

فيها  اأثبت  التي  اجلل�صة  اأو  الجتماع  حم�صر  اأو  التنحي     

تنحي الوكيل.    

 الباب الثاين
اإدارة الدعوى اأمام مدير الدعـوى

مادة )28(

مديـر الدعوى

اأ- يخت�ص مدير الدعوى باإدارة الدعـوى طبقًا لأحكام هذا الالئحـة.

ب- يجب اأن يتمتع مدير الدعوى باحليدة وال�صتقالل، وعليه عند توليه 

مهام اإدارة الدعوى اأن يف�صح للم�صجل عن اأية ظـروف اأو مالب�صات 

فاإذا  ا�صتقالله.  اأو  حيدته  حول  �صكوك  اإثارة  اإىل  توؤدي  اأن  يحتمل 

ا�صتجدت اأي من تلك الظروف اأو املالب�صات اأثناء اإدارته للدعوى وجب 

عليه اأن يف�صح بذلك للم�صجل.  
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ج- اإذا كان مديـر الدعوى طرفًا يف الدعوى اأو كانت تربطه �صلة قـرابة 

اأو م�صاهرة حتى الدرجة الرابعة باأحد اأطـراف الدعوى اأو ممثله اأو 

املدافع عنه اأو كان له يف الدعوى م�صلحة �صخ�صية اأو كان قد اأفتى اأو 

ترافع عن اأحد الأطراف يف الدعوى اأو كتب فيها، جاز لأي طرف يف 

الدعوى، خـالل �صبعة اأيام من تاريخ اإعـالنه با�صم مدير الدعوى، اأن 

يقدم طلبًا للم�صجل با�صتبدال مدير الدعوى مبدير اآخـر يحل حمله.

د- يجوز ملدير الدعوى اإذا ا�صت�صعر احلـرج من اإدارة الدعوى لأي �صبب، 

اأن يخطر امل�صجل بذلك ويطلب منه تعيني مدير اآخر لإدارة الدعوى

مادة )29( 

جدول مواعيد الجتماعات

ُيـ�صلم مدير الدعوى لأطراف الدعوى يف الجتماع الأول املحدد  اأ- 

لإدارتها جدوًل باملواعيد التي يجب على الأطراف احل�صور فيها اأمامه 

ويثبت ذلك يف املح�صر، ويعترب ذلك اإعالنًا لالأطراف بهذه املواعيد.

ب- اإذا تخلف اأي من اأطراف الدعوى عن ح�صور الجتماع الأول 

بجدول  الأطراف  من  الغائب  اإعالن  الدعوى  مدير  على  وجب 

اإذا تخلف اأي من الأطراف عن ح�صور اأي اجتماع جاز  املواعيد. و

املواعيـد،  بجدول  اإعالنه  �صحة  من  التحقق  بعد  الدعوى،  ملدير 

اإدارة الدعوى بح�صور من ح�صر منهم.

ملدير  جاز  املواعيد  بجدول  اأعلن  قد  الأطراف  من  اأي  كان  واإذا 

حاجة  ودون  ح�صوره  دون  الدعوى  اإدارة  يف  ال�صتمرار  الدعوى 

اأي من الأطراف، �صواء  اإعالن  واإذا ثبت عدم  اإعالنه.  اإعادة  اإىل 

وجب  املواعيد،  بجدول  اأو  الدعوى  لإدارة  املحدد  الأول  بالجتماع 

اإعالنه بذلك.

انقطع  اأو  ر�صمية  الجتماعات عطلة  مواعيد  اأحد  اإذا �صادف  ج- 

ت�صل�صل الجتماعات لأي �صبب، وجب على اأطراف الدعـوى احل�صور 

اإىل  حاجة  دون  املواعيد،  بجدول  املبني  التايل  الجتماع  موعد  يف 

اإعادة اإعالنهم.

التعديل  مت  فاإذا  املواعيد،  جدول  تعديل  الدعوى  ملدير  يجوز  د- 

باجلدول  اإعالنه  وجب  الدعوى  اأطـراف  من  اأي  غيبة  يف 

املدة  الدعوى  مدير  يراعي  اأن  يجب  الأحوال  جميع  ويف  املعدل، 

هذه  من   )37( املادة  لأحكام  طبقًا  الدعوى  لإدارة   املحددة 

الالئحة.
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هـ- يراعي مـدير الدعـوى يف اإعداده جدول املواعيـد امل�صاواة بني 

اأطـراف الدعوى مبا يتيح لكل طرف الفر�صة الكافية لتقدمي دفاعه 

وعر�ص اأدلته.

و- يجب على اأطـراف الدعوى تقدمي مذكرات بدفاعهم ودفوعهم 

وم�صتنداتهم يف الجتماعات املحددة لذلك بجدول املواعيد.   

بطلبات  وبيان  الأدلة  تقدمي  الدعـوى  اأطـراف  على  يجب  ز- 

اإجـراءات الإثبات التي يرغبون يف تقدميها خالل الآجال املحددة 

لذلك بجدول املواعيد.   

اآجاًل  املواعيد  جدول  يف  يحـدد  اأن  الدعوى  مدير  علـى  يجب  ح- 

والدعاوى  العار�صة  الطلبات  الدعـوى  اأطـراف  خاللها  يقدم 

املتقابلة وطلبات الإدخال.

ط- يتوىل مدير الدعوى حتـرير حما�صر اجتماعات اإدارة الدعـوى 

بخـط اليد اأو بوا�صطة اأجهزة احلا�صب الآيل، اأو الأجهزة الإلكرتونية 

ال�صمعية منها اأو الب�صرية اأو كليهما معًا. وتودع املحا�صـر يف ملف 

الدعوى بعد توقيعها من قبل مدير الدعوى بخط اليد اأو بوا�صطة 

املحرر  للمح�صـر  ويكون  الأحوال،  بح�صب  الإلكرتوين،  التوقيع 

بقرار  ويجـوز،  الر�صمي.  للم�صتند  املقررة  احلجية  ذات  اإلكرتونيًا 

من امل�صجل، ت�صمية اأمني لل�صـر يتوىل حتـرير حما�صر الجتماعات 

وحفظها فـي ملف الدعوى بعـد توقيعها من مديـر الدعوى. 

مادة )30(

تقدمي املذكرات والأدلة 

والآجـال  الجتماعات  خالل  يقدم  اأن  الدعـوى  يف  طرف  كل  على 

واإثباتها من  املبينة بجدول املواعيد كافة الأمـور املتعلقة بالدعوى 

مذكرات واأدلة وطلبات باإجراءات الإثبات، وله على الأخ�ص تقدمي 

ما ياأتي:

مذكرات بالدفاع.  -1  

اإليها يف دفاعه، مع  حوافـظ م�صتندات بالأدلة التي ي�صتند   -2   

قائمة مبفردات هذه احلوافظ.    

تقارير اخلبـراء.  -3  

الوقائع التي يرغب يف اإثباتها بالبينة.  -4  

5-  بيان امل�صائل املراد اإثباتها باخلـربة، واأ�صماء اخلرباء ممن    

يرغب يف �صماع راأيهم الفني.   
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طلب الإنكار اأو الإدعـاء بالتزوير.  -6  

املحررات  بتقدمي  الدعوى  يف  الآخـر  الطرف  اإلزام  طلب   -7   

املوجودة حتت يده.   

الوثائق  اأو  املعلومات  بتقدمي  الإدارية  اجلهات  اإلزام  طلب   -8   

املوجودة لديها.   

طلب اإلزام الغري بعر�ص ما يحوزه اأو يحرزه من اأ�صياء.  -9  

10- طلب ا�صتجواب اأطراف الدعـوى.  

11-  طلب املعاينة.  

12- طلبات الإدخال والطلبات العار�صة.  

التفاق على اللغة اأو اللغات امل�صتخدمة يف اإجراءات ت�صوية   -13   

النزاع.   

التفاق على القانون الواجب التطبيق على مو�صوع النزاع.  -14  

تقدمي ن�صو�ص القانون الواجب التطبيق اإذا اتفق الأطراف   -15   

على قانون غري القانون البحريني.   

مادة )31 (

اأ�سباب رد الدعوى وعدم قبولها

خالل  الدعوى  اإدارة  مرحلة  يف  يطلب  اأن  عليه  للمدعى  يجوز  اأ- 

الأجل املحدد لذلك بجدول املواعيد رد الدعـوى املرفوعة عليه بناء 

على اأحد الأ�صباب الآتية:

1-  �صبق الف�صل يف الدعوى.  

2-  عدم الخت�صا�ص.  

مرور الزمن.  -3  

اأو بال�صتناد اإىل اأي �صبب اآخر ي�صتوجب رد الدعوى.  -4  

خالل  الدعوى  اإدارة  مرحلة  يف  يدفع  اأن  عليه  للمدعى  يجوز  ب- 

�صفة  لنعدام  قبولها  بعدم  املواعيد  بجدول  لذلك  املحدد  الأجل 

اأو لأي �صبب اآخر، وحتكم الهيئة يف  اأو م�صلحته  اأهليته  اأو  املدعي 

هذا الدفع على ا�صتقالل، ما مل تاأمر ب�صمه اإىل املو�صوع وعندئذ 

تعني الهيئة ما حكمت به يف كل من الدفع واملو�صوع.
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مادة )32(

التفاق على اللغة امل�ستخدمة يف اإجراءات ت�سوية النزاع

مع مراعاة اأحكام الفقرة )اأ( من املادة )5( من هذه الالئحة، اإذا مل 

يكـن اأطراف الدعوى قد اتفقوا على اللغة اأو اللغات التي ت�صتخدم يف 

اإجراءات ت�صوية النزاع قبل رفع الدعوى، ورغبوا يف التفاق على ذلك 

وجب عليهم تقدمي اتفاقهم يف هذا ال�صاأن اإىل مدير الدعوى خالل 

الأجـل املحدد لذلك يف جدول املواعيد.

فاإذا مل يتفق الأطراف على اختيار اللغة اأو اللغات خالل الأجـل املحدد 

كانت اللغة العربية هي امل�صتخدمة يف اإجراءات ت�صوية النزاع.

 

مادة )33(

التفاق على القانون الواجب التطبيق

الواجب  القانون  على  اتفقوا  قد  الدعوى  اأطـراف  يكـن  مل  اإذا  اأ- 

يف  ورغبوا  الدعوى،  رفع  قبل  النزاع  مو�صوع  على  التطبيق 

ال�صاأن  هذا  يف  اتفاقهم  تقدمي  عليهم  وجب  ذلك  على  التفاق 

جدول  يف  لذلك  املحدد  الأجل  خالل  الدعوى  مدير   اإىل 

املواعيد. 

القانون البحريني  اأطـراف الدعوى على قانون غري  اإذا اتفق  ب- 

وجب عليهم تقدمي ن�صو�ص ذلك القانون اإلـى مدير الدعوى خـالل 

الأجل املحدد لذلك يف جدول املواعيـد.

الواجب  القانون  اختيار  على  الدعوى  اأطراف  يتفق  مل  اإذا  ج- 

هذه  من  )اأ(  الفقـرة  لأحكام  طبقًا  املحدد  الأجل  خالل  التطبيق 

املادة، اأو مل يقدموا ن�صو�ص القانون الأجنبي طبقًا لأحكام الفقرة 

الواجب  القانون  هو  البحريني  القانون  كان  املادة،  )ب( من هذه 

التطبيق على مو�صوع النزاع.

د- يجـوز لأطـراف الدعوى اأن يقدموا اأمام مدير الدعوى اأو الهيئة، 

بح�صب الأحـوال، ما يوؤيد دفاعهم اأو دفوعهم من اأحكام ق�صائية اأو 

اآراء فقهية حول ن�صو�ص القانون الواجب التطبيق.  

هـ- على الهيئة اأن تراعي يف تطبيق اأحكام القانون الأجنبي الواجب 

القانون،  اأحكام ذلك  وتف�صري  تطبيق  املنازعة طرق  التطبيق على 

اإذا كان اأطـراف الدعوى قد قدموا تلك الأحـكام.
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الواجب  القانون  هو  البحريني  القانون  يكون  الأحوال  كل  يف  و- 

الأ�صلي،  للطلب  تبعًا  ترفع  التي  امل�صتعجلة  امل�صائل  على  التطبيق 

والطلبات التحفظية والوقتية.

ز- ي�صرتط يف القانون الواجب التطبيق الذي يتفق اأطراف الدعوى 

على تطبيقه على مو�صوع النزاع، األ تكون اأحكامه خمالفة للنظام 

العام يف اململكة. واإذا راأت الهيئة اأن اأحكام القانون الواجب التطبيق 

تخالف النظام العام يف اململكة وجب عليها، قبل اأن تقـرر ا�صتبعاد 

تطبيق القانون الأجنبي، اأن تبني لالأطراف اأوجه خمالفته للنظام 

العام. ولالأطراف اأن يقدموا دفاعهم يف هذا ال�صاأن خالل اجلل�صة 

التي حتددها الهيئة. ويف حالة ا�صتبعاد القانون الأجنبي ملخالفته 

للنظام العام، يجب على الهيئة اأن تطبق القانون البحريني.

مادة )34(

اتفاق الأطراف على وقف الدعوى للو�ساطة

النزاع  لت�صوية  الدعوى  وقف  على  الدعوى  اأطراف  اتفق  اإذا  اأ- 

وديًا عن طريق الو�صاطة، رفع مدير الدعوى مبا�صرة اتفاقهم اإىل 

طبقًا  اتفاقهم  لإقرار  ت�صكيلها  مت  اإذا  الهيئة  اأو  املنتدب  القا�صي 

لأحكام الفقرة )ب( من املادة )74( من هذه الالئحة.

املحددة  املدة  �صمن  الو�صاطة  ت�صتغرقها  التي  املدة  تدخل  ل  ب- 

لإدارة الدعوى اأمام مدير الدعوى املن�صو�ص عليها يف املادة )37( 

من هذه الالئحة.

مادة )35(

اإدارة الدعوى يف غري مواعيد الجتماعات

لإدارة  املحددة  الجتماعات  غري  يف  الدعوى،  ملدير  يجوز  ل  اأ- 

الدعوى ، اأن ي�صتمع اإىل اأية تو�صيحات من اأحد اأطـراف الدعوى اإل 

يف ح�صور الطـرف الآخر.

اأو م�صتندات  اأوراق  اأو  ب- يجـوز ملديـر الدعوى قبول اأي مذكرات 

لإدارة  املحددة  الجتماعات  غري  يف  الدعوى  اأطراف  اأحد  من 

الآخـر،  الطـرف  من  بال�صتالم  عليها  موؤ�صـرًا  اإذاكانت  الدعوى 

فاإذا مل يكن موؤ�صـرًا عليها بال�صتالم جاز له قبولها �صريطة اإعالن 

الطـرف الآخر بها، وذلك دون اإخـالل باملواعيـد والآجال املن�صو�ص 

عليها يف املادة )30( من هذه الالئحة.
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مادة )36(

التفاق على ال�سـلح

اإثبات ما  اأن يطلبوا من مدير الدعوى  اأ- يجوز لأطـراف الدعوى 

اتفقوا عليه من �صلح اأو اأي اتفاق اآخـر يف حم�صر الجتماع، ويوقع 

منهم اأو من ممثليهم. 

ويكون لهذا املح�صر بعد توقيعه من الأطـراف اأو ممن ميثلهم ومن 

مدير الدعوى قوة ال�صند التنفيذي بعد اإتباع الإجراءات املن�صو�ص 

عليها يف املادة )88( من هذه الالئحة.

خالل  �صلحًا  النزاع  ت�صوية  على  الدعوى  اأطـراف  اتفق  اإذا  ب- 

كان  اإذا  املدعي  اإىل  الر�صم  ن�صف  يرد  الدعوى  اإدارة  مرحلة 

مدفوعًا، وينفذ عليه مبقدار الن�صف اإذا كان الر�صم موؤجاًل.

مادة )37( 

مدة اإدارة الدعوى

اأربعة  على  الدعوى  مدير  اأمام  الدعوى  اإدارة  مدة  تزيد  األ  يجب 

الرئيـ�ص  اأ�صهـر من تاريخ تقدمي لئحة الدعوى. ويجوز بقرار من 

التنفيذي، بناًء على طلب م�صبب من مدير الدعوى، مد هذه املدة 

مبا ل يجاوز اأربعة اأ�صهـر.

مادة )38(

الإعالن عن موعد اجلل�سة الأوىل اأمام الهيئة

الدعوى  لإدارة  املحدد  الأخري  الجتماع  يف  الدعوى  مدير  يتوىل 

لنظر  املحدد  باملوعد  اأمامه  احلا�صرين  الدعوى  اأطـراف  اإعالن 

الدعوى اأمام الهيئة وذلك بالتاأ�صري بالعلم منهم على اأ�صل لئحة 

باملوعد  منهم  الغائب  اأعلن  اإل  و الجتماع،  حم�صر  يف  اأو  الدعوى 

بذات الطرق املقررة لالإعالن املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة.
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مادة )39( 

اإحالة الدعوى اإىل الهيئة

يت�صمن  تقريرًا  الدعوى  اإدارة  انتهائه من  بعـد  الدعوى  يعد مدير 

ا�صتندوا  وما  ودفاعهم  وطلباتهم  الأطراف  وحجج  الدعوى  وقائع 

اإليه من اأدلة وما تقدموا به من طلبات باإجراءات الإثبات، ويجب 

عليه اإحالة ملف الدعوى خـالل ثالثة اأيام عمل اإىل الهيئة مرفقًا 

به التقريـر امل�صار اإليه.

الباب الثالث
نظر الدعوى اأمام الهيئة

الف�سل الأول

ت�سكيل الهيئة وحالت عدم �سالحية اأحد اأع�سائها

مادة )40(

ت�سكيل الهيئة

اأ- ت�صكل الهيئة من ثالثة اأع�صاء خالل �صهـرين من تاريخ تقدمي 

لئحة الدعوى اإىل الغرفة، وي�صدر بت�صمية اأع�صاء الهيئة قرار من 

امل�صجل ويعلن اأطراف الدعوى بن�صخة من القرار فور �صدوره. 

من  منهم  اثنان  اأع�صاء  ثالثة  من  الهيئة  ت�صكيل  يكون  ب- 

الفقرة  القائمة املن�صو�ص عليها يف  اأ�صمائهم يف  الق�صاة املدرجة 

وع�صو  الهيئة،  رئا�صة  اأقدمهما  ويتوىل  املادة،  هذه  من  )د( 

بالغرفة  لذلك  املعـد  اجلدول  يف  اأ�صماوؤهم  املدرجة  من   واحد 

اأو اأي موؤ�ص�صة معتمدة من الغرفة.

لطريف  يجـوز  املادة،  هذه  من  )ب(  الفقرة  من  ا�ستثناء  ج- 

الدعوى خالل �صهـر من تاريخ اإعالن املدعـى عليه بـالئحة الدعـوى 

التفاق على اأن يختار كل منهما ع�صـوًا يف الهيئة، علـى اأن يتحمـال 

دون  وذلك  املختارين،  الع�صوين  واأتعاب  م�صاريف  منا�صفة 

الإخـالل بحكم املادة )84( من هذه الالئحة. ويتوىل اأحـد الق�صاة 

املدرجة اأ�صماوؤهم يف القائمة املن�صو�ص عليها يف الفقرة )د( من 

هذه املادة رئا�صة الهيئة.

يندبهم  الذين  الق�صاة  باأ�صماء  قائمة  التنفيذي  الرئيـ�ص  يعـد  د- 

املجلـ�ص الأعلى للق�صاء بناًء على طلب الوزير على اأن ل تقل درجة 

اأي منهم عن درجة قا�صي مبحكمة ال�صتئناف العليا.
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هـ- يجب اأن يتمتع اأع�صاء الهيئة باحليـدة وال�صتقالل، وعلى كل 

اأية  عن  للم�صجل  يف�صح  اأن  الهيئة  يف  ع�صـوًا  ت�صميته  عند  منهم 

ظروف اأو مالب�صات يحتمل اأن توؤدي اإىل اإثارة �صكوك حول حيدته 

اأو ا�صتقالله. فاإذا ا�صتجدت اأي من تلك الظروف اأو املالب�صات بعد 

ت�صميته وجب عليه اأن يف�صح بذلك للم�صجل. 

 

مادة )41(

حالت عدم �سالحية ع�سو الهيئة

من  ممنوعًا  الدعوى،  لنظر  �صالح  غري  الهيئة  ع�صو  يكون  اأ- 

�صماعها، ولو مل يرده اأحد اأطراف الدعوى يف احلالت الآتية:

اإذا كان طرفًا يف الدعوى املنظورة اأمام الهيئة.   -1  

الدرجة  حتى  م�صاهرة  اأو  قـرابة  �صلة  تربطه  كانت  اإذا   -2   

الرابعة باأحد اأطـراف الدعوى اأو ممثله اأو املدافع عنه.   

اإذا كان له يف الدعوى م�صلحة �صخ�صية.  -3  

اإذا كان قد اأفتى اأو ترافع عن اأحد الأطراف يف الدعوى اأو   -4   

يتنحى  اأن  الهيئة  ع�صو  على  احلالت  هذه  ويف  فيها.  كتب     

للق�صاء  الأعلى  املجل�ص  ا�صتئذان  بعد  الدعوى  نظر  عن     

كان  اإذا  التنفيذي  الرئي�ص  اإخطار  اأو  الق�صاة  كان من  اإذا     

من غري الق�صاة.   

ب- ل يجوز اأن يكون هناك �صلة قرابة اأو م�صاهرة حتى الدرجة 

بني ع�صوين  ال�صلة  فاإذا وجدت هذه  الهيئة،  اأع�صاء  بني  الرابعة 

اإذا وجدت هذه ال�صلة بني جميع  منهم وجب اأن يتنحى اأحدهما، و

ا�صتئذان  بعد  وذلك  منهم،  اثنان  يتنحى  اأن  وجب  الهيئة  اأع�صاء 

املجل�ص الأعلى للق�صاء اإذا كان الع�صو املتنحي من الق�صاة اأو بعد 

اإخطار الرئي�ص التنفيذي اإذا كان من غري الق�صاة.

املن�صو�ص  احلالت  يف  النزاع  ت�صوية  هيئة  ع�صو  يتنّح  مل  اإذا  ج- 

عليها يف الفقرتني )اأ( و)ب( من هذه املادة، جاز لأي من اأطراف 

ترفع  الع�صو بالئحة  الهيئة بطلب رد ذلك  اإىل  يتقدم  اأن  الدعوى 

طلب  يف  الهيئة  حكم  ويكون  الالئحة،  هذه  لأحكام  طبقًا  وتعلن 

الرد نهائيًا وغري قابل للطعن عليه باأي وجه، وذلك دون الإخالل 

ال�صادر  النهائي  بالبطالن يف احلكم  الطعن  الرد يف  بحق طالب 
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من الهيئة اأمام حمكمة التمييز طبقًا لأحكام البند )2( من املادة 

)13(  من القانون.

من   )13( املادة  من   )2( البند  لأحكام  طبقًا  باطـاًل  يقـع  د- 

القانون عمل ع�صو الهيئة يف الأحوال املن�صو�ص عليها يف الفقرتني 

)اأ( و)ب( من هذه املادة ما مل يتفق اأطراف الدعوى جميعًا على 

خالف ذلك.  

هـ- يجوز لع�صو الهيئة، حتى ولو كان �صاحلًا لنظر الدعوى ومل يقم 

اأن  اإذا ا�صت�صعر احلرج من نظر الدعوى لأي �صبب،  به �صبب للرد، 

يتنحى عن نظر الدعوى بعد ا�صتئذان املجل�ص الأعلى للق�صاء اإذا كان 

من الق�صاة اأو اإخطار الرئي�ص التنفيذي اإذا كان من غري الق�صاة.

�صالح  غري  الهيئة  ع�صو  جتعل  التي  الأ�صباب  من  اأي  قـام  اإذا  و- 

يتم  الدعوى،  نظـر  اإجراءات  ال�صري يف  قادر على موا�صلة  اأو غيـر 

بها ذلك  �صمي  التي  الطريقة  بذات  اآخـر يحل حمله  ت�صمية ع�صو 

الع�صو وذلك خالل ثالثني يومًا من قيام ال�صبب. واإذا كان ع�صو 

الفقرة )ج( من  لأحكام  املختارين طبقًا  الأع�صاء  الهيئة من بني 

اختار  الذي  الطرف  يبادر  ومل  الالئحة،  هذه  من   )40( املادة 

ع�صو الهيئة اإىل اختيار ع�صو اآخـر، جاز للم�صجل ت�صمية ع�صو من 

اأي موؤ�ص�صة  اأو  اأ�صماوؤهم يف اجلدول املعـد لذلك بالغرفـة  املدرجة 

معتمدة من الغرفة بدًل منه. 

مادة )42(

اأمني �سر الهيئة

يجب اأن يح�صر مع الهيئة يف اجلل�صات اأمني �صر يحرر املح�صر بخط 

اليد اأو بوا�صطة اأجهزة احلا�صب الآيل، اأو الأجهزة الإلكرتونية ال�صمعية 

منها اأو الب�صرية اأو كليهما معًا، ويوقع رئي�ص الهيئة على املح�صر بخط 

اليد اأو بوا�صطة التوقيع الإلكرتوين، بح�صب الأحوال، ويكون للمح�صر 

املحرر اإلكرتونيًا ذات احلجية املقررة للم�صتند الر�صمي. 
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الف�سل الثاين
احل�سور والغياب اأمام الهيئة

مادة )43(

غياب جميع اأطـراف الدعوى

املحددة  الأولـى  اجلل�صة  يف  الدعوى  اأطراف  جميع  يح�صر  مل  اإذا 

لنظر الدعوى وكانوا قد اأعلنوا لأ�صخا�صهم وجب على الهيئة احلكم 

�صطبها.  اأو  مو�صوعها  يف  للحكم  �صاحلة  كانت  اإذا  الدعوى  يف 

نظـر  تاأجيل  الهيئة  على  وجب  لأ�صخا�صهم  معلنني  يكونوا  فاإذا مل 

الدعـوى، ويعلـن الأطراف بتاريخ اجلل�صة الثانية. فاإذا مل يح�صروا 

كانت  اإذا  الدعوى  الهيئة احلكم يف  على  وجب  الثانية  اجلل�صة  يف 

�صاحلة للحكم يف مو�صوعها اأو �صطبها.   

مادة )44(

غياب اأحد اأطراف الدعوى

اأ- اإذا ح�صـر املدعي يف اجلل�صة الأوىل، ومل يح�صـر املدعى عليه 

نظـر  اإجراءات  يف  ال�صري  الهيئة  فعلى  ل�صخ�صه،  اأعلن  قد  وكان 

الدعوى مبا يف ذلك احلكم يف الدعوى اإذا طلب املدعي ذلك. فاإذا 

مل يكن املدعى عليه معلنًا ل�صخ�صه وجب على الهيئة تاأجيل نظـر 

الدعوى، ويعلن املدعـى عليه بتاريخ اجلل�صة الثانية.

ب- اإذا ح�صر املدعى عليه يف اجلل�صة الأوىل، وغاب املدعي وكان 

قد اأعلن ل�صخ�صه، فعلى الهيئة، بناء على طلب املدعى عليه، ال�صري 

معلنًا  املدعي  يكن  فاإذا مل  �صطبها.  اأو  الدعوى  نظـر  اإجراءات  يف 

املدعي  ويعلن  الدعوى،  نظـر  تاأجيل  الهيئة  على  وجب  ل�صخ�صه 

بتاريخ اجلل�صة الثانية.

مادة )45(

اإعالن اأطراف الدعـوى 

اإذا مل يعلن اأحـد اأطراف الدعوى اإعالنًا �صحيحًا، اأو مل يثبت اأنه 

اإىل  الدعوى  نظر  تاأجيل  الهيئة  على  وجب  �صحيحًا،  اإعالنًا  اأعلن 

جل�صة تالية، يعلن بها جميع من مل يعلن من الأطـراف اأو مل يعلن 

اإعالنًا �صحيحًا.
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مادة )46(

اعتبار الدعوى كاأن مل تكن

اأو  املدعي  يطلب  ومل  يومًا  �صتني  ملدة  م�صطوبة  الدعوى  بقيت  اإذا 

املدعى عليه ال�صري فيها اعتربت الدعوى كاأن مل تكن.

�صطبها  بعد  الدعوى  اإىل  الرجوع  عليه  املدعى  اأو  للمدعي  ويجوز 

وذلك بتقدمي طلب اإىل الهيئة ودفع الر�صم املقرر.

الف�سل الثالث
اإجراءات اجلل�سات ونظامها

 مادة )47(

�سبط واإدارة اجلل�سة

�صبط اجلل�صة واإدارتها منوطان برئي�ص الهيئة، ويكون له يف �صبيل 

ذلك اأن يخرج من قاعة اجلل�صة من يخل بنظامها.

مادة )48(

التحقق من �سحة لئحة الدعوى

على الهيئة اأن تتحقق من �صحة لئحة الدعوى، قبل نظر مو�صوع 

الهيئة  وجدت  فاإذا  لنظرها.  املحددة  الأوىل  اجلل�صة  ويف  الدعوى 

 يف تقديـر قيمة مو�صوع الدعـوى 
 اأو نق�صًا يف الدعوى اأو خطاأً

خطاأً

تكملة  اأو  اخلطاأ  ذلك  بت�صحيح  املدعي  اأمرت  الر�صـوم،  قيمة  اأو 

البيان الناق�ص اأو تكملة الر�صم خالل مدة ل تتجاوز �صهرًا واحدًا، 

اإل ا�صتمرت الهيئة يف نظر الدعوى بحالتها. و

مادة )49(

تقدمي دفاع اأو دفوع اأو اأدلة جديدة 

اأ- ل يجوز لأي من اأطـراف الدعوى اأن يتقدم اإىل الهيئة باأي دفع اأو 

دفاع مل ي�صبق تقدميه يف مرحلة اإدارة الدعوى خالل الأجل املحدد 

لذلك بجدول املواعيد اإل اإذا كان الدفع متعلقًا بالنظام العام، اأو اإذا 

كان تقدمي ذلك الدفـع اأو الدفاع ملواجهة ظروف طـراأت اأو تبينت بعد 

الأجل املحـدد لذلك بجدول املواعيد، اأو اإذا ن�ص اأي قانون على جواز 

تقدمي ذلك الدفع اأو الدفاع يف اأية حالة تكون عليها الدعوى.

اإجراءات  من  اإجراء  طلب  اأو  جديدة  اأدلة  اأية  تقدمي  يجوز  ل  ب- 
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الإثبات اأمام الهيئة اإل مبوافقتها اإذا تبني لها اأن طرف الدعوى مل 

يقدم الدليل اأو طلب الإجراء يف مرحلة اإدارة الدعوى خالل الأجل 

املحدد لذلك بجدول املواعيد لأ�صباب 

خارجة عن اإرادته اأو كان تقدمي ذلك الدليل اأو طلب الإجـراء ملواجهة 

ظروف طـراأت اأو تبينت بعد الأجل املحـدد لذلك بجدول املواعيـد.

بالجتماع  الدعوى  اأطراف  اأحـد  اإعـالن  عـدم  للهيئة  ثبت  اإذا  ج- 

اأمام  احل�صور  الطـرف  لذلك  ي�صبق  ومل  املواعـيد  بجدول  اأو  الأول 

مدير الدعوى، وجب على الهيئة اأن تعطيه الفر�صة الكافية لتقدمي 

دفاعه ودفوعه وعر�ص اأدلته وذلك ا�صتثناًء من اأحكام الفقرتني )اأ( 

و)ب( من هذه املادة.

من  اإجراء  طلب  اأو  جديد  دليل  تقدمي  على  الهيئة  وافقت  اإذا  د- 

اإجراءات الإثبات طبقًا لأحكام الفقرتني )ب( و)ج( من هذه املادة، 

وجب عليها اأن تعطي الطرف الآخر الفر�صة يف نق�ص واإثبات عك�ص 

ذلك الدليل اأو الإجراء. 

هـ- اإذا تبني للهيئة اأن ما قدمه اأحد الأطراف يف الدعوى من دفع 

الإثبات طبقًا  اإجراءات  اإجراء من  اأو طلب  اأدلة جديدة  اأو  اأو دفاع 

لأحكام الفقرتني )اأ( و)ب( من هذه املادة ل تتوافر فيها ال�صروط 

الفقرتني، وجب عليها عدم العتداد مبا  املن�صو�ص عليها يف تلك 

قدمه ذلك الطرف يف هذا ال�صاأن. 

مادة )50(

علنية املرافعة

تكون املرافعـة اأمام الهيئة علنية اإل اإذا راأت الهيئة من تلقاء نف�صها 

اأو بناء على طلب اأحد اأطـراف الدعوى باإجرائها �صرًا حمافظة على 

النظام العام اأو مراعاة لالآداب اأو حلرمة الأ�صرة.

مادة )51(

ترجمة اأقوال اأطراف الدعوى اأو ال�سهود

يجوز  الالئحة،  هذه  من   )5( املادة  من  )اأ(  الفقرة  مراعـاة  مع 

يجهلون  الذين  ال�صهود  اأو  الدعوى  اأطـراف  اأقوال  ت�صمع  اأن  للهيئة 

طريق  عن  النزاع  ت�صوية  اإجراءات  يف  امل�صتخدمة  اللغات  اأو  اللغة 

يف  واحلق  الدقة  وجه  يلتزم  باأن  اليمني  يحلف  اأن  بعد  مرتجم 

الرتجمة، اأو ي�صرح ت�صريحًا ر�صميًا بقول احلق.
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مادة )52(

حمو العبارات املخالفة

اأو  العبارات اخلارجة  تاأمر مبحو  اأن  تلقاء نف�صها،  للهيئة، ولو من 

الدعوى  اأوراق  ورقة من  اأية  العام من  النظام  اأو  لالآداب  املخالفة 

اأو املذكرات.  

مادة )53(

ح�سور اأطـراف الدعوى باأنف�سهم اأمام الهيئة

اأمامها  باأنف�صهم  الدعوى  اأطـراف  بح�صور  تاأمر  اأن  للهيئة  يجوز 

مقبول  عذر  ح�صوره  للمطلوب  كان  واإذا  لذلك.   تعينها  جل�صة  يف 

اأع�صائها  اأحد  تندب  اأو  تتنقل  اأن  للهيئة  جاز  احل�صور،  من  منعه 

لي�صمع اأقواله يف ميعاد تعينه لذلك، وعلى اأمني �صر الهيئة اأن يعلن 

يوقع عليه  الأطـراف  باأقوال  واأن يحرر حم�صرًا  به  الآخر  الطـرف 

رئي�ص الهيئة اأو ع�صو الهيئة املنتدب بح�صب الأحـوال. 

مادة )54(

نظـر الدعوى يف غري مواعيد اجلل�سات

اأن  الدعوى،  لنظـر  املحددة  اجلل�صات  غري  يف  للهيئة،  يجوز  ل  اأ- 

اأية تو�صيحات من اأحد اأطـراف الدعوى اإل يف ح�صور  ت�صتمع اإىل 

الطرف الآخر.

ب- مع مراعاة ما تن�ص عليه املادة )49( من هذه الالئحة، يجـوز 

للهيئة قبول اأي مذكرات من اأحد اأطـراف الدعوى اإذا كانت موؤ�صـرًا 

عليها  موؤ�صـرًا  يكن  مل  فاإذا  الآخـر،  الطـرف  من  بال�صتالم  عليها 

بال�صتالم جاز لها قبولها �صريطة اإعالن الطرف الآخر بها.

 

الف�سل الرابع

الطلبات امل�ضتعجلة والإجراءات التحفظية والوقتية 

مادة )55(

اخت�سا�ص القا�سي املنتدب 

ترفـع  التي  امل�صتعجلة  الطلبات  بنظـر  املنتدب  القا�صي  - يخت�ص  اأ

اإذا قدم الطلب  تبعًا للطلب الأ�صلـي والطلبات التحفظية والوقتية 

احلالت  فـي  اأو  الهيئة  وت�صكيل  الدعـوى  رفع  بني  ما  الفرتة  يف 

ال�صتثنائية التي قد حتول دون نظـر الهيئة لتلك الطلبات. 
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ب- يحيل القا�صـي املنتدب اإىل الهيئة فور ت�صكيلها كافة الطلبات 

والتظلمات التي مل يبت فيها. 

ج- تخت�ص الهيئة فور ت�صكيلها بنظـر كافة الطلبات امل�صتعجلة التي 

ترفـع تبعًا للطلب الأ�صلـي والطلبات التحفظية والوقتية.

مادة )56(

الطلبات امل�ستعجلة التي ترفع تبعًا للطلب الأ�سلي

بالف�صل  الأحوال،  بح�صب  الهيئة،  اأو  املنتدب  القا�صي  يخت�ص  اأ- 

ب�صفة موؤقتة مع عدم امل�صا�ص باأ�صل احلق يف امل�صائل امل�صتعجلة التي 

ترفع تبعًا للطلب الأ�صلي ويخ�صى عليها من فوات الوقت. 

ب- ما مل تت�صمن لئحة الدعوى الأ�صلية امل�صائل امل�صتعجلة التي ترفع 

تبعًا للطلب الأ�صلي، ترفع تلك امل�صائل بالئحة تقدم اإىل الغرفة طبقًا 

لإجراءات رفع الدعوى املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة.

ج- يعلن املدعي بجل�صة نظر الدعوى امل�صتعجلة عند رفعها وذلك 

بالتاأ�صري بالعلم منه على لئحة الدعوى يف موعد ل يقل عن اأربع 

من  وباأمر  الق�صوى  ال�صرورة  حالة  يف  ويجوز  �صاعة،   وع�صرين 

امليعاد  هذا  نق�ص  الأحـوال،  بح�صب  الهيئة،  اأو  املنتدب  القا�صي 

بالئحة  الأطراف  باقي  اإعالن  ويتم  �صاعة.  اإىل  �صاعة  من  وجعله 

الدعوى وباحل�صور معًا.

مادة )57(

الإجراءات التحفظية قبل رفع الدعوى

اأ- يجـوز للدائن قبل رفع الدعوى اأو التقدم بطلب اإ�صدار اأمر الأداء 

طبقًا لأحكام هذه الالئحة اإذا كانت الغرفة خمت�صة بنظر النزاع، 

اأن يطلب من القا�صي املنتدب توقيع احلجز الحتياطي على اأموال 

مدينه يف كل حالة يخ�صى فقد الدائن �صمان حقه.

ب- يكون طلب توقيع احلجز الحتياطي بالئحة ترفع طبقًا لأحكام 

املطلوب  بالأموال  واف  بيان  على  ت�صتمل  اأن  ويجب  الالئحة،  هذه 

من  له  تبني  اإذا  الطلب  رف�ص  املنتدب  القا�صـي  وعلى  حجزها، 

ظاهـر الأوراق اأن الغرفـة غري خمت�صة بنظـر النزاع.
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الفقرة  اإليه يف  امل�صار  اأمره  ي�صدر  اأن  املنتدب  للقا�صي  يجوز  ج- 

)اأ( من هذه املادة على وجه ال�صتعجال دون اإعالن اخل�صم الآخر، 

اإذا مل  اأن يجري حتقيقًا خمت�صرًا  اأمره  اإ�صدار  كما يجوز له قبل 

تكفه امل�صتندات املوؤيدة للطلب.  

اأيام عمل من  اإعالن املدين بالطلب والأمر خـالل ثالثة  د- يجب 

تاريخ �صدور الأمر طبقًا لأحكام الفقـرة )اأ( من هذه املادة.

الأمر  عليه  ولل�صادر  طلبه  برف�ص  الأمر  �صدر  اإذا  للدائن  هـ- 

احلق يف التظلم اإىل القا�صي املنتدب خـالل ثمانية اأيام من تاريخ 

�صدوره، ول ي�صرى هذا امليعاد يف حق من �صــدر عليــه الأمر اإل من 

تاريخ اإعالنه به. و للقا�صي املنتدب اأن يوؤيد الأمر اأو يعدله اأو يلغيه، 

ويكون القرار ال�صادر يف التظلم نهائيًا وغري قابل للطعن عليه. 

احلجز  لتوقيع  التالية  يومًا  ع�صر  اخلم�صة  خالل  الدائن  على  و- 

طبقًا لهذه املادة اأن يرفع اأمام الغرفة الدعوى اأو طلب الأمر بالأداء 

و�صحة احلجز واإل اعترب احلجز كاأن مل يكن.

ز- اإذا كان الدين تتوافر فيه �صروط اإ�صدار اأمر الأداء طبقًا لأحكام 

املادة )12( من هذه الالئحة وتظلم املدين من اأمر احلجز وكان 

التظلم متعلقا باأ�صل احلق فاإنه ميتنع على القا�صي املنتدب اإ�صدار 

اأمر الأداء ويحيل الأوراق اإىل الغرفة لإدارة الدعوى ونظرها طبقًا 

لأحكام هذه الالئحة.

مادة )58(

الإجراءات التحفظية والوقتية بعـد رفع الدعوى

اأو  املنتدب  القا�صي  من  اأمر  اإ�صدار  يطلب  اأن  للمدعي  يجوز  اأ- 

الهيئة، بح�صب الأحوال، مبا ياأتي:

جدية  اأ�صباب  قامت  اإذا  ال�صفر،  من  عليه  املدعى  مبنع   -1   

اأمر  اخل�صومة  من  عليه  املدعى  فرار  باأن  الظن  اإىل  تدعو     

مقبول  كفيال  عليه  املدعى  يقدم  مل  ما  وذلك  الوقوع  قريب     

تاأمينا  اأو  الأحوال،  بح�صب  الهيئة،  اأو  املنتدب  القا�صي  لدى     

الأحوال،  بح�صب  الهيئة،  اأو  املنتدب  القا�صي  يقدره  نقديا     

ل�صمان تنفيذ ما ع�صى اأن يحكم به عليه يف الدعوى.   

اأو  كلها  عليه  املدعى  اأموال  على  الحتياطي  احلجز  بتوقيع   -2   
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املدعى  فرار  من  جدية  لأ�صباب  املدعي  خ�صي  اإذا  بع�صها     

فيها  الت�صرف  اأو  اخلارج  اإىل  اأمواله  تهريب  من  اأو  عليه     

بق�صد عرقلة اأو تاأخري تنفيذ اأي حكم اأو قرار ي�صدر يف حقه.   

ب-  ما مل تت�صمن لئحة الدعوى الأ�صلية طلبات الأمر بالإجراءات 

التحفظية والوقتية امل�صار اإليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، يكون 

تقدمي طلب الأمر بالئحة ترفع طبقًا لأحكام  هذه الالئحة.

اأن ي�صدر  اأو الهيئة، بح�صب الأحوال،   ج- يجوز للقا�صي املنتدب 

اأمره امل�صار اإليه يف الفقرة )اأ( من هذه املادة  على وجه ال�صتعجال 

دون اإعالن الطرف الآخر. 

التحفظي  بالإجراء  الأمر  بطلب  عليه  املدعى  اإعـالن  يجب  د- 

بح�صب  الهيئة،  اأو  املنتدب  القا�صي  من  ال�صادر  والقرار  والوقتي 

الأحوال، خالل ثالثة اأيام عمل من تاريخ �صدور القـرار.  

الأمر  عليه  ولل�صادر  طلبه  برف�ص  الأمر  �صدر  اإذا  للمدعى  هـ- 

اأو الهيئة، بح�صب الأحوال،   اإىل القا�صي املنتدب  احلق يف التظلم 

خـالل ثمانية اأيام من تاريخ �صدوره، ول ي�صرى هذا امليعاد يف حق 

من �صــدر عليــه الأمر اإل من تاريخ اإعالنه به. و للقا�صي املنتدب 

اأو الهيئة، بح�صب الأحوال، اأن يوؤيد الأمر اأو يعدله اأو يـلغيه، ويكون 

القرار ال�صـادر بالتظلـم نهائيًا وغـري قابل للطعن عليـه. 

مادة )59(

تعيني حار�ص على الأمـوال املحجوزة

اأ-  يجوز للقا�صي املنتدب اأو الهيئة، بح�صب الأحوال، اأن ياأمر بناء 

على طلب اأحـد اأطـراف الدعوى بتعيني حار�ص ق�صائي على الأموال 

الالئحة،  هذه  من  و)58(   )57( املادتني  لأحكام  طبقًا  املحجوزة 

اإىل  عنها  ح�صاب  تقدمي  مع  واإدارتها  بحفظها  احلار�ص  ويتكفل 

طلب  تقدمي  ويكون  الأحوال.  بح�صب  الهيئة،  اأو  املنتدب  القا�صي 

ترفع  بالئحة  املحجوزة  الأموال  على  ق�صائي  حار�ص  بتعيني  الأمر 

وتعلن طبقًا لأحكام  هذه الالئحة.

ب- يحدد احلكم ال�صادر باحلرا�صة ما على احلار�ص من التزامات 

وما له من حقوق و�صلطة، ويجوز للحار�ص اأن يتقا�صى اأجرا يقرره 

القا�صي املنتدب اأو الهيئة بح�صب الأحوال.



| 31

ج- تنتهي احلرا�صة باتفاق اأطراف الدعوى اأو بحكم من القا�صي 

املنتدب اأو الهيئة، بح�صب الأحوال، وعلى احلار�ص حينئذ اأن يبادر 

اإىل رد ال�صيء املعهود اإليه حرا�صته اإىل من يختاره الأطراف اأو يعينه 

القا�صي املنتدب اأو الهيئة، بح�صب الأحوال، مع تقدمي احل�صاب عن 

اإدارته موؤيدًا بامل�صتندات.

الباب الرابـع
اأ�سباب الدعوى ومو�سوعها واأطـرافها والطلبات العار�سة

الف�سل الأول 
نطاق الدعوى واأ�سبابها وتعدد الأطراف

مادة )60(

نطاق الدعوى

اأو �صببها  اأ�صال، �صواء من حيث مو�صوعها   يتحدد نطاق الدعوى 

اأو اأطرافها، بالطلبات الأ�صلية الواردة يف لئحة الدعوى وذلك مع 

مراعاة الأحكام املن�صو�ص عليها يف هذا الباب.

مادة )61(

الدعوى التي تت�سمن اأكرث من �سبب

ل  اأنه  للهيئة  وظهر  اأ�صباب  عدة  على  تنطوي  الدعوى  كانت  اإذا 

ي�صعها اأن تف�صل فيها جمموعة على وجه منا�صب، جاز لها اأن تقرر 

روؤية كل �صبب من تلك الأ�صباب على حدة، اأو اأن ت�صدر القرار الذي 

ت�صت�صوبه.

 

مادة )62( 

تعدد اأطراف الدعوى

اأن  يحدث  اأن تعدد املدعني يف الدعوى من �صاأنه  اإذا ظهر للهيئة 

اأن  املدعني  من  تطلب  اأن  لها  جاز  روؤيتها،  يف  تاأخريًا  اأو  ارتباكًا 

نف�صها  تلقاء  من  تقرر  اأن  اأو  الدعوى  تفريق  بينهم  فيما  يختاروا 

اإ�صـدار اأحكام م�صتقلة فيها اأو ت�صدر القرار الذي ت�صت�صوبه.  

ما  مبقدار  كل  املدعني  من  اأكرث  اأو  لواحد  حكمها  الهيئة  وت�صدر 

يثبت له من ا�صتحقاق يف الدعوى، وعلى واحد اأو اأكرث من املدعى 

عليهم كل مبقدار ما يثبت عليه من التزام.
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الف�سل الثاين
الطلبات العار�سة والدعاوى املتقابلة 

مادة )63(

الطلبات العار�سة من املدعي

يجوز للمدعي اأن يقدم يف مرحلة اإدارة الدعوى خالل الأجـل املحدد 

لذلك بجدول املواعيد من الطلبات العار�صة على مو�صوع الدعوى 

الأ�صلي ما ياأتي:

مو�صوعه  تعديل  اأو  الأ�صلي  الطلب  ت�صحيح  يت�صمن  ما    -1   

ملواجهة ظروف طراأت اأو تبينت بعد رفع الدعوى.   

بقاء  مع  الدعوى  �صبب  يف  تغيريا  اأو  اإ�صافة  يت�صمن  ما    -2   

املو�صوع على حاله.   

اأو  عليه  مرتتبا  اأو  الأ�صلي  الطلب  ملو�صوع  مكماًل  يكون  ما    -3   

مت�صاًل به ات�صاًل ل يقبل التجزئة.   

مادة )64(

الطلبات العار�سة والدعاوى املتقابلة من املدعى عليه

 للمدعى عليه اأن يقدم يف مرحلة اإدارة الدعوى خالل الأجـل املحدد لذلك 

بجدول املواعيد من الطلبات العار�صة اأو الدعاوى املتقابلة ما ياأتي:

طلب املقا�صة الق�صائية.  -1  

الدعوى  من  حلقه  �صرر  عن  بت�صمينات  له  احلكم  طلب   -2   

الأ�صلية اأو من اإجراء فيها.   

بطلباته  للمدعي  يحكم  األ  اإجابته  على  يرتتب  طلب  اأي    -3   

كلها اأو بع�صها اأو اأن يحكم له بها مقيدة بقيد مل�صلحة     

املدعى عليه.   

اأي طلب يكون مرتبطًا، اأو مت�صاًل بالدعوى الأ�صلية ات�صاًل    -4   

ل يقبل التجزئة.   
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مادة )65(

الأذن بتقدمي طلبات عار�ضة اأو دعاوى متقابلة

اأي  يقدم  باأن  عليه  املدعـى  اأو  للمدعـي  تاأذن  اأن  للهيئة  يجوز  اأ- 

من الطلبات العار�صة اأو الدعاوى املتقابلة امل�صار اإليها يف املادتني 

ملواجهة  ذلك  يكون  اأن  ب�صـرط  الالئحة  هذه  من  و)64(   )63(

الطلبات  هذه  لتقدمي  املحدد  الأجـل  بعد  تبينت  اأو  طراأت  ظروف 

بجدول املواعيد. 

ب- اإذا تبني للهيئة اأن ما قدمه املدعي اأو املدعى عليه من طلبات 

عار�صة اأو دعاوى متقابلة طبقًا لأحكام الفقرة )اأ( من هذه املادة 

وجب  الفقرة،  تلك  يف  عليها  املن�صو�ص  ال�صروط  فيها  تتوافر  ل 

عليها رف�ص تلك الطلبات والدعاوى املتقابلة. 

مادة )66(

اإجراءات تقدمي الطلبات العار�سة والدعوى املتقابلة

عليها يف  املن�صو�ص  املتقابلة  الدعاوى  اأو  العار�صة  الطلبات  تقدم 

هذا الف�صـل بالئحة ترفع وتعلن طبقًا لأحكام هذه الالئحة.

مادة )67(

احلكم يف الطلبات العار�سة والدعوى املتقابلة

حتكم الهيئة يف الطلبات العار�صة اأو الدعاوى املتقابلة مع الدعوى 

الأ�صلية كلما اأمكن ذلك، واإل ا�صتبقت الطلب العار�ص للحكم فيه 

بعد حتقيقه.
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الف�سل الثالث
الإدخال والتدخل 

مادة )68(

التدخل فـي الدعوى

يجوز لكل ذي م�صلحة اأن يتدخل يف الدعوى من�صمًا لأحد الأطراف، 

اأو طالبًا احلكم لنف�صه بطلب مرتبط بالدعوى.  

مادة )69(

اإدخال الغري

الدعوى  اإدارة  مرحلة  يف  يدخل،  اأن  الدعـوى  يف  طرف  لأي  يجوز 

ي�صح  كان  من  املواعيد،  بجدول  لذلك  املحدد  الأجـل  خالل 

اخت�صامه فيها عند رفعها.

 

مادة )70(

طلبات الإذن باإدخال الغري

اأ- اإذا ادعى املدعى عليه اأن له حقا يف الرجوع مببلغ من املال على 

اإدارة  مرحلة  يف  يقدم  اأن  له  يجوز  الدعوى  يف  طرفًا  لي�ص  �صخ�ص 

الدعوى خالل الأجـل املحدد لذلك بجدول املواعيد طلبًا يبني فيه ماهية 

الدعاء واأ�صبابه ويطلب اإدخال ذلك ال�صخ�ص طـرفًا يف الدعوى. 

ب- يجوز لأي طرف يف الدعوى اأن يقدم يف مرحلة اإدارة الدعوى 

الغري  اإدخال  طلب  املواعيد  بجدول  لذلك  املحدد  الأجل  خـالل 

لإلزامه بتقدمي حمرر حتت يده اأو �صورة ر�صمية منه.

ج-  اإذا راأت الهيئة قبول اأي من الطلبات امل�صار اإليها يف الفقرتني 

)اأ( و)ب( من هذه املادة اأمرت الطرف مقدم الطلب باإدخال ذلك 

ال�صخ�ص طـرفًا يف الدعوى. 

تربطه  من  باإدخال  تاأمر  اأن  نف�صها،  تلقاء  من  ولو  للهيئة،  د- 

باأحد اأطـراف الدعوى رابطة ت�صامن اأو من قد ي�صار من احلكم 

اأو  الغ�ص  اأو  التواطوؤ  للهيئة دلئل جدية على  اإذا بدت  الدعوى،  يف 

التق�صري من جانب اأطراف الدعوى.  وتكلف الهيئة اأحـد الأطـراف 

باإدخال ذلك ال�صخ�ص طـرفًا يف الدعوى. 
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مادة )71(

الأذن بتقدمي طلبات الإدخال والتدخل 

من  اأي  يقدم  باأن  عليه  املدعـى  اأو  للمدعـي  تاأذن  اأن  للهيئة  يجوز 

الالئحة  هذه  من  و)70(   )69( املادتني  يف  اإليها  امل�صار  الطلبات 

اأو تبينت بعد الأجـل  ب�صـرط اأن يكون ذلك ملواجهة ظروف طراأت 

املحدد لتقدمي هذه الطلبات بجدول املواعيد. 

مادة )72(

اإجراءات تقدمي طلبات الإدخال والتدخل 

تقدم الطلبات املن�صو�ص عليها يف هذا الف�صـل بالئحة ترفع وتعلن 

طبقًا لأحكام هذه الالئحة.

مادة )73(

احلكم يف طلبات الإدخال اأو التدخل

حتكم الهيئة يف مو�صوع طلب الإدخال اأو التدخل والدعوى الأ�صلية 

اأمكن ذلك، واإل ف�صلت الهيئة يف مو�صوع طلب  بحكم واحد كلما 

الإدخال اأو التدخل بعد احلكم يف الدعوى الأ�صلية.

الباب اخلام�ص
عوار�ص اخل�سومة

مادة )74(

وقف الدعوى 

اأ- يجوز للهيئة اأن تاأمر بوقف الدعوى اإذا راأت تعليق احلكم يف مو�صوعها 

على الف�صل يف م�صاألة اأخرى يتوقف عليها احلكم، ومبجرد زوال �صبب 

الوقف ت�صتاأنف الدعوى �صريها من النقطة التي وقفت عندها.

الدعوى  اأطراف  اتفاق  على  بناء  الدعوى  وقف  يجوز  ب- 

تاريخ  من  اأ�صهر  �صتة  على  تزيد  ل  مدة  فيها  ال�صري  عدم  على 

املنتدب  القا�صي  اإقرار  تاريخ  من  اأو  لتفاقهم،  الهيئة  اإقرار 

وقبل  الدعوى  اإدارة  مرحلة  يف  التفاق  قدم  اإذا  التفاق   لذلك 

ت�صكيل الهيئة. واإذا مل تعجل الدعوى يف ثمانية الأيام التالية لنهاية 

الأجل، اعترباملدعي تاركًا دعواه.

ج- اإذا ح�صل اأثناء ال�صري يف اإجراءات نظـر الدعوى اأن اأحـد اأع�صاء 

الهيئة اأ�صبح غري �صالح اأو غري قادر على موا�صلة ال�صري يف اإجراءات 
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نظـر الدعوى، تقف الدعوى اإىل اأن يعني ع�صو اآخـر يحل حمله طبقًا 

الالئحة.  هذه  من   )40( املادة  يف  عليها  املن�صو�ص  لالإجراءات 

وت�صتاأنف الدعوى �صريها من النقطة التي وقفت عندها.  ويجوز للهيئة 

من تلقاء نف�صها اأو بناء على طلب من اأحد اأطراف الدعوى اأن تعيد 

التحقيق يف الدعوى واأن ت�صتدعي ثانية جميع ال�صهود اأو اأّيًا منهم.

مادة )75(

ترك اخل�سومة

اأ- يجوز للمدعي اأن يرتك اخل�صومة بطلب يقدم ملدير الدعوى اأو 

الهيئة، بح�صب الأحوال، ويعلن للطرف الآخر بعـد اإثباته يف حم�صر 

اجلل�صة.  

ب- ل يتم الرتك بعد اإبداء املدعى عليه طلباته، اإل بقبوله، ويرتتب 

على الرتك اإلغاء جميع اإجراءات الدعوى مبا يف ذلك لئحتها، ولكن 

ل مي�ص ذلك احلق املرفوعة به الدعوى.

ج- حتكم الهيئة على تارك الدعوى بالر�صوم وامل�صاريف اإذا كان 

طلب ترك اخل�صومة مقدمًا اإليها، اأما اإذا قدم الطلب يف مرحلة اإدارة 

للدعوى وقبل ت�صكيل الهيئة، وجب على مدير الدعوى رفع الطلب اإىل 

القا�صي املنتدب للحكم على التارك بالر�صوم وامل�صاريف. 

مادة )76(

انقطاع اخل�سومة

اأ- ينقطع �صري اخل�صومة بوفاة اأحد اأطـراف الدعوى اأو بفقده اأهليته 

اأو بزوال �صفة من كان يبا�صر اخل�صومة عنه من النائبني، ما مل تكن 

الدعوى منظورة اأمام الهيئة و�صاحلة للحكم يف مو�صوعها.

قي  عليها  املن�صو�ص  النقطاع  اأ�صباب  من  �صبب  حدث  اإذا  ب- 

يف  للحكم  �صاحلة  الدعوى  وكانت  املادة  هذه  من  )اأ(  الفقرة 

مو�صوعها، جاز للهيئة اأن حتكم فيها على موجب الأقوال والطلبات 

تويف  الذي  مقام  قام  من  طلب  على  بناء  توؤجلها  اأن  اأو  اخلتامية، 

اأو بناء على طلب  اأو من زالت �صفته  اأهلية اخل�صومة  اأو من فقد 

طـرف الدعوى الآخر. وتعترب الدعوى مهياأة للحكم يف مو�صوعها 

متى كان الأطراف قد اأبدوا اأقوالهم وطلباتهم اخلتامية يف جل�صة 

املرافعة قبل الوفاة اأو فقد اأهلية اخل�صومة اأو زوال ال�صفة.
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بانق�صاء  ول  الدعوى  يف  الوكيل  مبوت  اخل�صومة  تنقطع  ل  ج- 

اأجال منا�صبًا للطرف  اأن متنح  التنحي،  وللهيئة  اأو  وكالته بالعزل 

الذي مات وكيله اأو انق�صت وكالته اإذا كان قد بادر فعني له وكياًل 

جديدًا خالل اخلم�صة ع�صر يوما التالية لنق�صاء الوكالة الأوىل.

التي كانت  انقطاع اخل�صومة وقف جميع مواعيد  د- يرتتب على 

حت�صل  التي  الإجراءات  جميع  وبطالن  الأطـراف  حق  يف  جارية 

اأثناء النقطاع.

مادة )77( 

�سقوط اخل�سومة

اأ- لكل ذي م�صلحة من اأطـراف الدعوى، يف حالة عدم ال�صري يف 

يطلب احلكم  اأن  امتناعه،  اأو  املدعي  بفعل  الدعوى  نظـر  اإجراءات 

من  �صحيح  اإجراء  اآخر  من  �صنة  انق�صت  متى  اخل�صومة  ب�صقوط 

اإجراءات نظـر الدعوى. ول تبتدئ مدة �صقوط اخل�صومة يف حالت 

ب�صقوط  احلكم  يطلب  من  فيه  قام  الذي  اليوم  من  اإل  النقطاع 

من  مقام  قام  من  اأو  تويف  الذي  الطرف  ورثة  باإخطـار  اخل�صومة 

فقد اأهليته للخ�صومة اأو مقام من زالت �صفته بوجود الدعوى بينه 

وبني الطرف الأ�صلي. وت�صري مدة �صقوط اخل�صومة يف حق جميع 

الأ�صخا�ص، ولو كانوا عدميي الأهلية اأو ناق�صيها.

ب- يقدم طلب احلكم ب�صقوط اخل�صومة للهيئة. ويجوز تقدمي هذا 

ال�صنة.  انق�صاء  بعد  دعواه  املدعي  عجل  اإذا  دفع  �صورة  يف  الطلب 

ويكون تقدميه �صد جميع املدعني واإل كان غري مقبول، واإذا قدمه 

اأحد الأطراف ا�صتفاد منه الباقون.

ج- احلكم ب�صقوط اخل�صومة يرتتب عليه �صقوط الأحكام ال�صادرة 

فيها باإجراءات الإثبات. واإلغاء جميع اإجراءات اخل�صومة مبا يف ذلك 

لئحـة الدعوى. ولكنه ل ي�صقط احلق يف اأ�صل الدعوى، ول يف الأحكام 

القطعية ال�صادرة فيها، ول يف الإجراءات ال�صابقة لهذه الأحكام اأو 

الإقرارات ال�صادرة من اأطراف الدعوى اأو الأميان التي حلفوها. على 

اأن هذا ال�صقوط ل مينع الأطـراف من اأن يتم�صكوا باإجراءات التحقيق 

واأعمال اخلرباء التي متت، ما مل تكن باطلة يف ذاتها.
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مادة )78(

انق�ساء اخل�سومة 

يف جميع الأحوال تنق�صي اخل�صومة اإذا انق�صت خم�ص �صنوات على 

اآخر اإجراء �صحيح فيها.

الباب ال�ساد�ص
 الأحكام 

مادة )79(

املداولة واإ�ضـدار الأحكام

اأ- تكون املداولة يف الأحكام �صرية. وت�صدر الأحكام باأغلبية الآراء،  

فاإذا مل تتوافر الأغلبية وت�صعبت الآراء لأكرث من راأيني، وجب تعيني 

قا�ٍص طبقًا لالإجراءات املن�صو�ص عليها يف املادة )40( من هذه 

الالئحة لرتجيح اأحد الآراء.

ب- تنطق الهيئة باحلكم بتالوة منطوقه يف جل�صة علنية.

مادة )80(

اإيداع م�سودة احلكم

على  امل�صتملة  احلكم  م�صودة  تودع  اأن  الأحوال  جميع  يف  يجب 

اأع�صاء الهيئة يف ملف الدعوى عند  واأ�صبابه وموقعة من  منطوقه 

النطق باحلكم واإل كان احلكم باطاًل طبقًا لأحكام البند )2( من 

املادة )13( من القانون. 

ولكن  �صور،  منها  تعطى  ول  الدعوى  م�صـودة احلكم مبلف  وتودع  

يجوز لأطراف الدعـوى الطالع عليها اإىل حني اإمتـام ن�صخة احلكم 

الأ�صلية، وذلك بح�صور اأمني �صر الهيئة. 

مادة )81(

 احلكم ال�سادر من الهيئة 

اأ- يجب اأن يكون احلكم مكتوبًا وموؤرخًا واأن يت�صمن ما ياأتي:

اأع�صاء  اأحد  رفـ�ص  واإذا  الهيئة،  اأع�صاء  وتوقيعات  اأ�صماء   -1   

الهيئة توقيع احلكم اأو قام به �صبب مينعه من التوقيع ذكر     

ذلك فيه، ويكون احلكم �صحيحًا اإذا مت توقيعه من      

الع�صوين الآخرين.    
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كل  وموطن  و�صفاتهم  واألقابهم  الدعوى  اأطراف  اأ�صماء   -2   

منهم وح�صورهم وغيابهم واأ�صماء وكالئهم اإن وجدوا.   

اأو  دفاع  اأو  طلبات  من  الدعوى  اأطراف  قدمه  ما  خـال�صة   -3   

دفوع و ما ا�صتندوا اإليه من الأدلة الواقعية واحلجج القانونية     

ومراحل الدعوى.     

اأ�صباب احلكم ومنطوقه.  -4  

ب- الق�صور يف اأ�صباب احلكم الواقعية اأو اخلطاأ اجل�صيم يف اأ�صماء 

الأطراف و�صفاتهم وكذلك عدم بيان اأ�صماء وتوقيعات اأع�صاء الهيئة 

طبقًا لأحكام الفقرة )اأ( من هذه املادة يرتتب عليه بطالن احلكم 

طبقًا لأحكام البند )2( من املادة )13( من القانـون.

مادة )82(

اإغفال الطلبات وتف�سري الأحكام  

اأ- اإذا اأغفلت الهيئة احلكم يف بع�ص الطلبات املو�صوعية جاز ل�صاحب 

ال�صاأن اأن يتقدم اإىل الغرفة بالئحة ترفع وتعلن طبقًا لأحكام هذه 

الالئحة، وذلك لنظر هذه الطلبات اأمام الهيئة واحلكم فيها. 

ب- يجوز للخ�صوم اأن يطلبوا تف�صري ما وقع يف منطوق احلكم من 

غمو�ص اأو اإبهام ويقدم الطلب اإىل الهيئة بالئحة ترفع وتعلن طبقًا 

لأحكام هذه الالئحة ، ويعد احلكم ال�صادر بالتف�صري متممًا للحكم 

الذي يف�صره.

مادة )83(

ت�سحيح الأخطاء املادية يف احلكم

اأ-  تتوىل الهيئة ت�صحيح ما يقع يف حكمها من اأخطاء مادية بحتة 

كتابية اأو ح�صابية وذلك بقرار ت�صدره من تلقاء نف�صها اأو بناء على 

طلب اأحد اأطـراف الدعوى من غري مرافعة. ويجرى الت�صحيح على 

ن�صخة احلكم الأ�صلية ويوقعه اأع�صاء الهيئة. 

جتاوزت  اإذا  بالت�صحيح  ال�صادر  القرار  يف  الطعن  يجوز  ب- 

املادة  هذه  من  )اأ(  الفقرة  يف  عليه  املن�صو�ص  حقها  فيه  الهيئة 

 )13( املادة  لأحكام  طبقًا  التمييز  حمكمة  اأمام  بالطعن  وذلك 

الت�صحيح فال يجوز  القرار الذي ي�صدر برف�ص  اأما  القانون.  من 

الطعن فيه على ا�صتقالل. 
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مادة )84(

احلكم مب�سروفات الدعوى

اخل�صومة  به  تنتهي  الذي  احلكم  اإ�صدار  عند  الهيئة  على  اأ- 

الدعوى.   م�صاريف  يف  نف�صها  تلقاء  من  حتكم  اأن  اأمامها 

اأتعاب  مقابل  ذلك  يف  مبا  الدعوى،  مب�صروفات  الهيئة  وحتكم 

بق�صمة  حتكم  تعددوا  واإذا  الدعوى،  خا�صر  على   املحاماة، 

امل�صروفات بينهم بن�صبة م�صلحة كل منهم يف الدعوى على ح�صب 

ما تقدره الهيئة، ول يلزمون بالت�صامن اإل اإذا كانوا مت�صامنني يف 

اأ�صل التزامهم املق�صي فيه.

مب�صروفات  ك�صفًا  يرفقوا  اأن  الدعوى  اأطـراف  على  يجب  ب- 

الدعوى واأتعاب املحاماة مع ملف الدعوى ويف حالة اإغفال التقدير 

يف احلكم، تاأمر الهيئة باإلزام الطرف بامل�صاريف بعد �صماع اأقواله 

وتعني  ال�صاأن،  ذوو  يقدمه  بامل�صتندات  موؤيد  على طلب  بناء  وذلك 

الهيئة امل�صاريف والأتعاب امل�صتحقة للمحامني وتاأمر بالدفع.

وب�صمة  والإم�صاء  واخلتم  اخلط  تدقيق  مب�صاريف  يحكم  ج- 

الإ�صبع على منكره اأو مدعي تزويره، اإذا ثبت من نتيجة التحقيق 

وامل�صاهاة عدم �صحة ادعائه اأو اإنكاره.

د- م�صاريف التدخل يحكم بها على املتدخل اإذا كانت له طلبات 

م�صتقلة وحكم بعدم قبول تدخله اأو برف�ص طلباته.

اأو  كلها  بامل�صاريف  املدعـي  باإلزام  حتكم  اأن  للهيئة  يجوز  هـ- 

بع�صها اإذا كان احلق م�صلمًا به من املدعى عليه، اأو اإذا كان املدعي 

قد ت�صبب يف اإنفاق م�صاريف ل فائدة منها، اأو كان قد ترك املدعى 

عليه على جهل مبا كان حتت يده من  امل�صتندات القاطعة يف الدعوى 

اأو مب�صمون تلك امل�صتندات.

و- اإذا اأخفق كل من طريف الدعوى يف بع�ص الطلبات، جاز احلكم 

باأن يتحمل كل طرف ما دفعه من امل�صاريف، اأو بتق�صيم امل�صاريف 

بني الطرفني على ح�صب ما تقدره الهيئة يف حكمها، كما يجوز اأن 

حتكم بها جميعا على اأحدهما.
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الباب ال�سابع
اأحكام متفرقة

مادة )85(

العر�ص بالوفاء اأثناء �سري اإجراءات الدعوى 

مرحلة  يف  اأو  الدعوى  اإدارة  مرحلة  يف  بالوفاء  العر�ص  يجوز  اأ- 

كان  اإذا  اإجراءات  بدون  الأحوال،  بح�صب  الهيئة،  اأمام  نظرها 

قبول  يف  خمول  بوكيل  اأو  بنف�صه  حا�صرًا  العر�ص  اإليه  يوجه  من 

الدعوى  ملدير  رف�صها  عند  النقود  وت�صلم  رف�صه.   اأو   الوفاء 

الغرفة  خزانة  لإيداعها  الأحوال،  بح�صب  الهيئة،  �صر  اأمني  اأو 

وعليه حترير حم�صر بالإيداع يثبت فيه تقريرات الأطـراف ب�صاأن 

غري  من  به  الوفاء  املعرو�ص  كان  واإذا  ورف�صه.   بالوفاء   العر�ص 

اأو  املنتدب  القا�صي  من  يطلب  اأن  العار�ص  على  وجب  النقود 

بيعه  اأو  حلفظه  عليه  حار�ص  تعيني  الأحوال،  بح�صب  الهيئة، 

طبقًا  وتعلن  ترفع  بالئحة  احلار�ص  تعيني  ويكون  باملزاد. 

حتى  قائمًا  بالوفاء  العر�ص  ظل  واإذا  الالئحة.   هذه   لأحكام 

يف  الف�صل  احلكم  يت�صمن  اأن  يجب  الدعوى  مو�صوع  يف  احلكم 

�صحة اأو بطالن العر�ص بالوفاء والإيداع.

ب- يجوز للدائن اأن يقبل عر�صًا بالوفاء �صبق له رف�صه واأن يت�صلم 

ما اأودع على ذمته خزانة الغـرفة، وعليه اأن ي�صلم الغرفة اأو احلار�ص 

خمال�صة مبا قب�صه اأو ت�صلمه.ويرتتب على ت�صلم الدائن براءة ذمة 

املدين من النقود اأو الأ�صياء املعرو�ص الوفاء بها من يوم اإيداعها.

والإيداع  بالوفاء  العر�ص  ب�صحة  احلكم  على  يرتتب  ج- 

حمل  ال�صيء  هالك  تبعة  الدائن  وحتمل  الفوائد  �صريان  وقف 

بتعيني  الأمر  �صدور  اأو  الإيداع  تاريخ  من  تلفه  اأو  احلرا�صة 

ب�صحة  يحكم  الذي  الدائن  ويكون  بيعه.   اأو  عليه  حار�ص 

اأو  مدينه  ذمة  وبراءة  مواجهته  يف  والإيداع  بالوفاء   العر�ص 

الذي يت�صلم ما اأودع على ذمته بعد رف�صه ملزما بالر�صوم املقررة 

قانونًا ومب�صاريف اإجراءات احلرا�صة اأو البيع.
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د- ليجوز الرجوع يف العر�ص ول ا�صرتداد املودع بعد قبول الدائن 

لهذا العر�ص. 

على اأنه اإذا قبل الدائن من املدين رجوعه يف العر�ص يف هذه احلالة 

مل يكن لهذا الدائن اأن يتم�صك بعد ذلك مبا يكفل حقه من تاأمينات 

وترباأ ذمة ال�صركاء يف الدين وذمة ال�صامن.

هـ- ت�صري على اإجراءات العر�ص بالوفاء والإيـداع قواعد الر�صوم 

املقررة. 

 

مادة )86(

احل�سول على ن�سخة من احلكم اأو الأمر اأو املح�سر 

احل�صول  الهيئة  من  �صادر  اأمر  اأو  حكم  مي�صه  �صاأن  ذي  لكل 

حما�صر  من  حم�صر  اأي  اأو  الأمر  اأو  احلكم  ذلك  من  ن�صخة  على 

الهيئة على  ووافقت  اإذا طلبها  الن�صخة  تلك  له  وتعطى  اجلل�صات، 

طلبه بعد �صداد الر�صم املقرر.

مادة )87(

اعرتا�ص اخلارج عن اخل�سومة على احلكم ال�سادر يف الدعوى

الدعوى حجة  ال�صادر يف  فيها احلكم  يكون  التي  اأ-  يف احلالت 

يف  تدخله  اأو  اإدخاله  ي�صبق  ومل  �صررًا  به  يلحق  اأو  �صخ�ص  على 

الدعوى، يكون لهذا ال�صخ�ص احلق يف العرتا�ص على هذا احلكم 

ما مل ي�صقط حقه مبرور الزمن. ويقدم طلب العرتا�ص اإىل الغرفة 

بالئحة ترفع وتعلن طبقًا لأحكام هذه الالئحة. 

ب- يرتتب على العرتا�ص على احلكم اإعادة طرح اخل�صومة على 

الهيئة من جديد، ول ي�صتفيد من احلكم ال�صادر فيه غري من رفعه.

ج- العرتا�ص على احلكم ل يوقف تنفيذه ما مل تاأمر الهيئة بوقفه 

لأ�صباب جدية.
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مادة )88(

و�سع ال�سيغة التنفيذية 

تو�صع ال�صيغة التنفيذية على الأحكام والأوامر والقرارات وحما�صر 

للن�صخة  مطابقتها  من  التحقق  بعد  امل�صجل،  بوا�صطة  ال�صلح 

بعبارة  عليها  بالتاأ�صري  وذلك  الدعوى،  ملف  فـي  املودعة  الأ�صلية 

»�صلمت ن�صخة طبق الأ�صل لأجل التنفيـذ« وتختم بخامت الغرفـة. ول 

ت�صلم الن�صخة امل�صمولة بال�صيغة التنفيذية اإل ملـن يكون له م�صلحة 

يف تنفيذها بعد �صداد الر�صم املقـرر.    

مادة )89(

بطـالن حكم الهيئة

ل يكـون حكم الهيئة باطـاًل اإل يف الأحوال املن�صو�ص عليها �صراحة 

يف هذه الالئحـة، ويجوز الطعن يف احلكم بالبطالن اأمام حمكمة 

التمييز طبقًا لأحكام املادة )13( من القانون. 

مادة )90(

الكيدية يف الدعوى اأو الدفاع

احلكم  جاز  الكيد،  جمرد  فيها  الدفاع  اأو  الدعوى  من  ق�صد  اإذا 

بالتعوي�ص على من ق�صد ذلك. 
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الإثبات

الباب الثامن 
اأحكام عامة

مادة )91( 

�سـوابط الإثبات

اأ- على الدائن اإثبات اللتزام، وعلى املدين اإثبات التخل�ص منه. 

اإثباتها متعلقة بالدعوى، منتجة  اأن تكون الوقائع املراد  ب- يجب 

فيها، وجائزًا قبولها.

اأحكام الفقرتني )ب( و)ج( من املادة )49( من  ج- مع مراعاة 

هذه الالئحة، ل يجوز لأي من اأطـراف الدعوى اأن يتقدم اإىل الهيئة 

باأية اأدلة جديدة اأو بطلب اأي اإجراء من اإجراءات الإثبات مل ي�صبق 

يف  لذلك  املحدد  الأجل  خالل  الدعوى  اإدارة  مرحلة  يف  تقدميه 

جدول املواعـيد. 

مادة )92(

مبا�سرة اإجراءات الإثبات

تندب  اأن  لها  ويجوز  الإثبات  اإجراءات  مببا�صرة  الهيئة  تقوم  اأ- 

اأحد اأع�صائها ملبا�صرة اإجراء من اإجراءاته، واإذا ندبت الهيئة اأحد 

اأع�صائها ملبا�صرة اإجراء من اإجراءات الإثبات وجب عليها اأن حتدد 

اأجاًل ل يتجاوز ثالثة اأ�صابيع للبدء يف مبا�صرة هذا الإجراء واأجاًل 

اآخر لإمتامه، وتاأذن الهيئة عند القت�صاء يف مد هذا الأجل.

ب- اإذا انتدبت الهيئة اأحـد اأع�صائها ملبا�صرة اإجراء من اإجراءات 

الإثبات اخت�ص ع�صو الهيئة املنتدب بكل ما يتعلق باإجراء الإثبات 

ت�صرتط  التي  املحا�صر  على  التوقيع  ذلك  يف  مبا  لإجرائه  املنتدب 

هذه  لأحكام  طبقًا  بالغرامات  واحلكم  عليها  الهيئة  رئي�ص  توقيع 

الالئحة.

املح�صر  يف  ُذكر  جل�صة  من  اأكرث  الإجراء  اإمتام  ا�صتلزم  اإذا  ج- 

اليوم وال�صاعة اللذان يح�صل التاأجيل اإليهما، ول حمل لإخطار من 

يكون غائبًا بهذا التاأجيل اإذا �صبق اإعالنه اأو ح�صوره عند مبا�صرة 

الإجراء ال�صابق.   
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اأو  للهيئة  الإثبات  باإجراءات  املتعلقة  العار�صة  امل�صائل  تقدم  د- 

اأمام  يثار  اأن  يجوز  ول  الأحوال،  بح�صب  املنتدب،  الهيئة  لع�صو 

الهيئة من امل�صائل العار�صة ما مل ي�صبق عر�صه على ع�صو الهيئة 

دون  النفاذ  واجبة  امل�صائل  هذه  ب�صاأن  قراراته  وتكون  املنتدب، 

اإخالل بحق الأطراف يف اإعادة عر�ص تلك امل�صائل على الهيئة عند 

نظر الدعوى. 

اإذا اأحال ع�صو الهيئة املنتدب الدعوى اإىل الهيئة لأي �صبب   - هـ 

الأطراف  من  يح�صر  مل  من  اإعالن  مع  جل�صة،  اأقرب  لها  عني 

بوا�صطة اأمني �صر الهيئة بتاريخ اجلل�صة. 

مادة )93(

الأحكام والأوامر ال�سادرة باإجراءات الإثبات

ما مل  ت�صبيبها،  يلزم  ل  الإثبات،  باإجراءات  ال�صادرة  الأحكام  اأ- 

تت�صمن حكمًا قطعيا. 

ب- يجب اإعالن منطوق الأحكام ال�صادرة باإجراءات الإثبات اإىل 

من مل يح�صر جل�صة النطق بها، كما  يجب اإعالن الأوامر ال�صادرة 

بتعيني تاريخ اإجراء الإثبات، اإذا كان حتديد امليعاد قد مت يف غيبة 

الأطراف اأو يف جل�صة مل يتم اإعالن الأطراف بها، واإل كان الإجراء 

باطـاًل. 

ج- للهيئة اأن تعدل عما حكمت به من اإجراءات الإثبات ب�صرط اأن 

تبني اأ�صباب العدول باملح�صر، ويجور لها األ تاأخذ بنتيجة الإجراء 

ب�صرط اأن تبني اأ�صباب ذلك يف حكمها. 

 

مادة )94(

املحررات وال�سجالت والتوقيعات اللكرتونية

اإلكرتونية  ب�صورة  املحررة  باملحـررات  يتعلـق  ما  كل  ب�صاأن  يطبق 

وال�صجالت اللكرتونية والتوقيعات اللكرتونية الأحكام املن�صو�ص 

عليها يف قانون املعامالت اللكرتونية. 
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الباب التا�سع
الأدلة الكتابية

الف�سل الأول

املحررات الر�سمية

مادة )95(

ماهية املحرر الر�سمي

اأ- املحررات الر�صمية هي التي يثبت فيها موظف عام اأو �صخ�ص 

مكلف بخدمة عامة ما يتم على يديه اأو ما تلقاه من ذوى ال�صاأن، 

وذلك طبقًا لالأو�صاع القانونية ويف حدود �صلطته واخت�صا�صه. 

ب- اإذا مل تكت�صب هذه املحررات �صفة الر�صمية، فال يكون لها اإل 

قيمة املحررات العرفية متى كان ذوو ال�صاأن قد وقعوها باإم�صاءاتهم 

اأو باأختامهم اأو بب�صمات اأ�صابعهم. 

مادة )96(

حجية املحررات الر�سمية

املحررات الر�صمية حجة على الكافة مبا دّون فيها من اأمور قام بها 

حمررها يف حدود مهمته اأو وقعت من ذوي ال�صاأن يف ح�صوره ما مل 

يتبني تزويرها بالطرق املقررة قانونًا. اأما ما ورد على ل�صان ذوى 

اإثبات عدم �صحتها بالطرق  اإقرارات فيجوز  اأو  ال�صاأن من بيانات 

العادية طبقا للقواعد العامة.

 

مادة )97(

حجية �سور املحررات الر�سمية 

الر�صمية  �صورته  فاإن  موجودًا  الر�صمي  املحرر  اأ�صل  كان  اإذا  اأ- 

فيه  تكون  الذي  بالقدر  حجة  تكون  فوتوغرافية  اأو  كانت  خطية 

مطابقة لالأ�صل. 

ب- تعترب ال�صورة مطابقة لالأ�صل ما مل ينازع يف ذلك اأحد طـريف 

الدعوى يف مرحلة اإدارة الدعوى خـالل الأجل املحدد لذلك بجدول 

املواعيد، ويف هذه احلالة تراجع ال�صورة على الأ�صل، على اأن تتم 

املراجعة يف مواجهة الأطراف.

الر�صمية  ال�صورة  كانت  الر�صمي،  املحرر  اأ�صل  يوجد  مل  اإذا  ج- 

حجة على الوجه الآتي: 
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غري  اأو  كانت  تنفيذية  الأ�صلية  الر�صمية  لل�صورة  تكون   -1   

ل  اخلارجي  مظهرها  كان   متى  الأ�صل  حجية  تنفيذية     

ي�صمح بال�صك يف مطابقتها لالأ�صل.    

الأ�صلية  ال�صورة  من  املاأخوذة  الر�صمية  لل�صورة  تكون    -2   

احلجية ذاتها، ولكن يجوز يف هذه احلالة لكل من طريف    

الدعوى اأن يطلب يف مرحلة اإدارة الدعوى خالل الأجل    

ال�صورة  على  مراجعتها  املواعـيد  بجدول  لذلك  املحدد     

الأ�صلية التي اأخذت منها.    

من  املاأخوذة  لل�صور  ر�صمية  �صور  من  يوؤخذ  ما  اأما    -3   

تبعًا  ال�صتئنا�ص  ملجرد  اإل  به  يعتد  فال  الأ�صلية،  ال�صورة     

للظروف.    

الف�سل الثاين
املحررات العرفية

مادة )98(

املحرر العرفـي

اأ- يعترب املحرر العريف �صادرًا ممن وقعه ما مل ينكر �صراحة ما هو 

من�صوب اإليه من خط اأو اإم�صاء اأو ختم اأو ب�صمة. 

ب- ل يطلب من الوارث اأو اخللف الإنكار، ويكفي اأن يحلف ميينًا باأنه ل 

يعلم اأن اخلط اأو الإم�صاء اأو اخلتم اأو الب�صمة هي ملن تلقى عنه احلق. 

ج- من احتج عليه مبحرر عريف وناق�ص مو�صوعه ل يقبل منه اإنكار 

اخلط اأو الإم�صاء اأو اخلتم اأو ب�صمة الإ�صبع. 

مادة  )99(

اإثبات تاريخ املحرر العريف 

اأن  منذ  اإل  تاريخه  الغري يف  على  العريف حجة  املحرر  يكون  ل  اأ- 

يكون له تاريخ ثابت. ويكون للمحرر تاريخ ثابت يف الأحوال الآتية: 

من يوم اأن يقيد يف ال�صجل املعد لذلك.   -1  

من يوم اأن يثبت م�صمونه يف ورقة اأخرى ثابتة التاريخ.   -2  

من يوم اأن يوؤ�صر عليه من موظف عام خمت�ص.   -3  

من يوم وفاة اأحد ممن لهم على املحرر اأثر معرتف به من   -4   
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م�صتحياًل  ي�صبح  اأن  يوم  من  اأو  ب�صمة  اأو  اإم�صاء  اأو  خط     

على اأحد هوؤلء اأن يكتب اأو يب�صم لعلة يف ج�صمه.    

من يوم وقوع اأي حادث اآخـر يكون قاطعا يف اأن الورقة قد   -5   

�صدرت قبل وقوعه.    

على  املادة  هذه  حكم  تطبق  األ  للظروف  تبعًا  للهيئة  يجوز  ب- 

املخال�صات. 

مادة )100(

حجية الر�سائل والربقيات واملكاتبات 

اأ- تكون للر�صائل املوقع عليها قيمة املحرر العريف من حيث الإثبات، 

يف  املودع  اأ�صلها  كان  اإذا  القيمة  هذه  واملكاتبات  للربقيات  وتكون 

مكان الت�صدير موقعًا عليه من مر�صلها، اأو من �صخ�ص ينوب عنه 

اأو مكلف من قبله باإر�صالها. 

الدليل  ب- تعترب الربقيات واملكاتبات مطابقة لأ�صلها حتى يقوم 

على عك�ص ذلك. 

اإل ملجرد  بها  يعتد  واملرا�صالت فال  الربقيات  اأ�صل  اأعدم  اإذا  ج- 

ال�صتئنا�ص. 

مادة )101(

حجية الدفاتـر التجـارية

اأن البيانات  اأ- دفاتر التجار ل تكون حجة على غري التجار، غري 

توجه  اأن  للهيئة  يجيز  اأ�صا�صًا  ت�صلح  التجار  ورده  فيها عما  املثبتة 

اليمني املتممة اإىل اأي من الطرفني. 

الدفاتر  هذه  كانت  واإذا  عليهم،  حجة  التجار  دفاتر  تكون  ب- 

اأن  لنف�صه  دلياًل  منها  ي�صتخل�ص  اأن  يريد  ملن  يجوز  فال  منتظمة 

يجزئ ما ورد فيها وي�صتبعد منه ما كان مناق�صًا لدعواه. 

ج- اإذا تباينت القيود بني دفاتر منتظمة لتاجرين، جاز للهيئة اأن 

تقرر اإما اإهدار البينتني اأو الأخذ باإحداهما دون الأخرى، على ما 

يظهر لها من ظروف الدعوى. 
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الآخر  الطـرف  دفاتر  اإىل  التاجرين  الطرفني  اأحد  ا�صتند  اإذا  د- 

و�صلم مقدمًا مبا ورد فيها، جاز للهيئة توجيه اليمني املتممة له على 

�صحة دعواه اإذا امتنع الطرف الآخر دون مربر عن اإبراز دفاتره. 

 

مادة )102(

التاأ�سري على �سند الدين

التاأ�صري على �صند الـدين مبا  ي�صتفاد منه براءة ذمة املدين حجة 

التاأ�صري موقعًا منه  يكن  ولو مل  العك�ص،  يثبت  اأن  اإىل  الدائن  على 

ما دام ال�صند مل يخرج من حيازته. وكذلك يكون احلكم اإذا اأثبت 

يف  املدين  ذمة  براءة  منه  ي�صتفاد  مـا  توقيع  دون  بخطه  الدائن 

 ن�صخة اأ�صلية لل�صند اأو يف خمال�صة وكانت الن�صخة اأو املخال�صة يف 

يد املدين. 

 

الف�سل الثالث
طلبات تقدمي املحررات واملعلومات والوثائق وعر�ص الأ�سياء

مادة )103(

اإلزام الطرف بتقدمي املحررات املوجودة حتت يده

اأ- يجوز لأي طرف يف الدعـوى اإذا �صبق واأن تقدم بطلب يف مرحلة 

اإدارة الدعـوى خالل الأجل املحدد لذلك يف جدول املواعيد اإلزام 

الطرف الآخـر بتـقدمي اأية حمررات منتجة يف الدعوى تكون حتت 

يده يف الأحوال الآتية: 

اإذا كان يجوز قانونًا مطالبته بتقدميها اأو ت�صليمها.   -1  

2-  اإذا كانت م�صرتكة بينه وبني الطرف الآخر، وتعترب     

حمررة  كانت  اإذا  الأخ�ص،  على  م�صرتكة،  املحررات     

وحقـوقهما  للتزاماتهما  مثبتة  كانت  اأو  الطرفني  مل�صلحة     

املتبادلة.    

اأية مرحلة من مراحل  اإليها يف  الآخر  الطـرف  ا�صتند  اإذا   -3   

الدعوى.    
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هذه  )اأ( من  الفقرة  اإليه يف  امل�صار  الطلب  يبني يف  اأن  يجب  ب- 

املادة ما ياأتي:

اأو�صاف املحررات.  -1  

2-  م�صمون املحررات بقدر ما ميكن من التف�صيل.   

الواقعة التي ي�صت�صهد باملحررات عليها.   -3  

يد  حتت  املحررات  اأن  توؤيد  التي  والظروف  الدلئل   -4   

الطرف الآخـر.    

وجه اإلزام الطرف الآخـر بتقدمي املحررات.   -5  

ج-  ل يقبل الطلب اإذا مل تراع  فيه الأحكام املن�صو�ص عليها يف 

الفقرتني )اأ( و)ب( من هذه املادة. 

هذه  من  )اأ(  الفقرة  يف  اإليه  امل�صار  طلبه  الطالب  اأثبت  اإذا  د- 

�صكت،  اأو  حوزته  يف  املحرر  باأن  الآخـر  الطرف  واأقر  املادة، 

موعد حتدده.  اأقرب  اأو يف  احلال  املحرر يف  بتقدمي  الهيئة  اأمرت 

الطلب،  ل�صحة  كافيًا  اإثباتا  الطالب  يقدم  ومل  الطرف  اأنكر  واإذا 

اأو  له  وجود  ل  املحرر  باأن  ميينًا،  املنكر  الطرف  يحلف  اأن  وجب 

 اأنه ل يعلم وجوده ول مكانه واأنه مل يخفه اأو مل يهمل البحث عنه 

ليحرم الطالب من ال�صت�صهاد به. 

حددته  الذي  املوعد  يف  املحرر  بتقدمي  الطرف  يقم  مل  اإذا   - هـ 

اأو امتنع عن حلف اليمني املذكورة، اعتربت �صورة املحرر  الهيئة، 

التي قدمها الطرف مقدم الطلب �صحيحة مطابقة لأ�صلها فاإن مل 

يكن ذلك الطرف قد قدم �صورة من املحرر جاز الأخذ بقوله فيما 

يتعلق ب�صكله ومو�صوعه. 

و- اإذا ُقـدم حمررًا لال�صتدلل به يف الدعوى فال يجوز �صحبه اإل 

باإذن من الهيئة بناًء على طلب كتابي من الطرف الذي قدمه بعد 

�صر  اأمني  من  عليها  موؤ�صرًا  الدعوى  ملف  يف  منه  �صورة  تودع  اأن 

الهيئة مبطابقتها لالأ�صل. 
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مادة )104(

تقدمي اجلهات الإدارية املعلومات والوثائق

للهيئة اأن تطلب من اجلهات الإدارية اأن تقدم كتابة ما لديها من 

املعلومات والوثائق الالزمة لل�صري يف اإجراءات الدعوى، ب�صرط األ 

يت�صمن تقدمي تلك املعلومات اأو الوثائق خمالفة للقانون اأو اإ�صرارًا 

بامل�صلحة العامة.

مادة )105(

اإلزام الغري بعر�ص ما يحوزه اأو يحرزه من اأ�سياء  

اأ- يجوز للهيئة، اإذا �صبق واأن تقدم اأي طـرف يف الدعوى بطلب يف 

مرحلة اإدارة الدعوى خالل الأجل املحدد لذلك بجدول املواعيد، اأن 

تاأمر من يحوز �صيئًا اأو يحرزه اأن يلتزم بعر�صه على الطرف مقدم 

الطلب متى كان فح�ص ذلك ال�صيء �صروريًا للبت يف الدعوى. فاإذا 

كان الأمر متعلقًا ب�صندات اأو اأوراق اأخرى، فللهيئة اأن تاأمر بعر�صها 

اأو  الهيئة  اإىل  احلاجة  عند  وبتقدميها  الطلب  مقدم  الطرف  على 

اأمني �صر الهيئة  بتقدمي �صورة منها للهيئة بعد التاأ�صري عليها من 

مبطابقتها لالأ�صل بعد اإطالعه عليه.

ب- يجوز للهيئة اأن ترف�ص اإ�صدار الأمر بعر�ص ال�صيء اإذا كان ملن 

اأحرزه م�صلحة م�صروعه يف المتناع عن عر�صه، اأو مل يقدم طرف 

الدعوى طلبه باإلزام الغري بعر�ص ما يحوزه اأو يحرزه من اأ�صياء يف 

مرحلة اإدارة الدعوى خـالل الأجل املحدد لذلك بجدول املواعيـد. 

ج- يكون عر�ص ال�صيء يف املكان الذي يوجد فيه وقت طلب العر�ص 

ما مل تعني  الهيئة مكانًا اآخر، وعلى الطرف طالب العر�ص اأن يقوم 

تقدمي  على  ال�صيء  عر�ص  تعلق  اأن  وللهيئة  مقدمًا،  نفقاته  بدفع 

له  تعوي�ص ما قد يحدث  اأو يحرزه  ال�صيء  كفالة ت�صمن ملن يحوز 

من �صرر ب�صبب العر�ص. 
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الف�سل الرابع
اإثبات �سحة املحررات

مادة )106(

اإ�سقاط قيمة املحرر يف الإثبات

اأ-  للهيئة اأن تقدر ما يرتتب على الك�صط واملحو والتح�صري وغري ذلك 

من العيوب املادية يف املحرر من اإ�صقاط قيمته يف الإثبات اأو اإنقا�صها. 

ب- اإذا كانت �صحة املحرر حمل �صك يف نظر الهيئة جاز لها من تلقاء 

نف�صها اأن تدعو املوظف الذي �صدر عنه اأو ال�صخ�ص الذي حرره ليبدي 

ما يو�صح حقيقة الأمر فيه. 

على  يرد  الإ�صبع  ب�صمة  اأو  الإم�صاء  اأو  اخلتم  اأو  اخلط  اإنكار  ج-  

املحررات غري الر�صمية، اأما ادعاء التزوير فريد على جميع املحررات 

الر�صمية وغري الر�صمية. 

مادة )107( 

اإنكار اخلط اأو الإم�ساء اأو اخلتم اأو ب�سمة الإ�سبع

اأ- يجـوز ملن ي�صهد عليه املحرر اأن ينكـر خطه اأو اإم�صاءه اأو ختمه 

اأو ب�صمة اإ�صبعه يف مرحلة اإدارة الدعوى خالل الأجل املحدد لذلك 

يف جدول املواعيـد.

اأو  اأو ختمه  اإم�صاءه  اأو  اأنكر من ي�صهد عليه املحرر خطه  اإذا  ب- 

ب�صمة اإ�صبعه، اأو حلف خلفه اأو وارثه ميينًا باأنه ل يعلم باأن اخلط اأو 

الإم�صاء اأو اخلتم اأو الب�صمة هي ملن تلقى عنه احلق طبقًا لأحكام 

الفقرة )ب( من املادة )98( من هذه الالئحة، وكان املحرر منتجًا 

يف النزاع ومل تكف وقائع الدعوى وم�صتنداتها لتكوين عقيدة الهيئة 

يف �صاأن �صحة اخلط اأو الإم�صاء اأو اخلتم اأو ب�صمة الإ�صبع حكمت 

الهيئة بالتحقيق  بامل�صاهاة اأو ب�صماع ال�صهود اأو بكليهما. 

ج- يحـرر حم�صر تبني به حالة املحرر واأو�صافه بيانًا كافيًا ويوقـع 

رئي�ص الهيئة ذلك املح�صر واملحرر. 



| 53

مادة )108(

اإجراءات امل�ساهاة

اأ- ي�صتمل منطوق احلكم ال�صادر بالتحقيق بامل�صاهاة على: 

راأت  اإذا  بامل�صاهاة  التحقيق  ملبا�صرة  اأع�صائها  اأحد  ندب   -1   

الهيئة ذلك.   

تعيني خبري اأو ثالثة خرباء.   -2  

التحقيق  فيهما  يجرى  اللذين  وال�صاعة  اليوم  حتديد   -3   

بامل�صاهاة.    

اليوم  يف  الهيئة  اأمام  باحل�صور  اخلبري  الهيئة  �صر  اأمني  يكلف  ب- 

وال�صاعة املعينني ملبا�صرة التحقيق بامل�صاهاة. 

ج- على الأطراف يف الدعوى اأن يح�صروا يف املوعد امل�صار اإليه يف الفقرة 

)ب( من هذه املادة  لتقدمي ما لديهم من اأوراق امل�صاهاة والتفاق على 

ما ي�صلح منها لذلك، فاإن تخلف الطرف املكلف بالإثبات بغري عذر 

 جاز احلكم ب�صقوط حقه يف الإثبات، واإذا تخلف الطرف الآخـر جاز 

اعتبار الأوراق املقدمة للم�صاهاة �صاحلة لها. 

بنف�صه  يح�صر  اأن  املحرر  �صحة  يف  ينازع  الذي  الطرف  على  د- 

امتنع عن احل�صور  فاإن  الهيئة،  تعينه  الذي  املوعد  لال�صتكتاب يف 

بغري عذر مقبول جاز احلكم ب�صحة املحرر. 

مادة )109(

كيفية امل�ساهاة

الإ�صبع  ب�صمة  اأو  اخلتم  اأو  الإم�صاء  اأو  اخلط  م�صاهاة  تكون  اأ- 

الذي ح�صل اإنكاره على ما هو ثابت ملن ي�صهد عليه املحرر من خط 

اأو اإم�صاء اأو ختم اأو ب�صمة الإ�صبع. 

ب-  ل يقبل للم�صاهاة يف حالة عدم اتفاق الأطراف اإل: 

اخلط اأو الإم�صاء اأو اخلتم اأو ب�صمة الإ�صبع املو�صوع على   -1   

الطرف  يعرتف  عرفية  حمررات  اأو  ر�صمية،  حمررات     

ب�صحتها، ول يعتد باملحررات العرفية التي يحكم ب�صحتها     

بعد اإنكاره اإياها.    

املقت�صي  املحرر  الطرف ب�صحته من  الذي يعرتف  اجلزء   -2   

حتقيقه.    
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خط الطرف اأو اإم�صاوؤه الذي يكتبه اأو الب�صمة التي يطبعها   -3   

اأمام الهيئة وبح�صور اخلبري.    

املطلوبة  الر�صمية  املحررات  باإح�صار  تاأمر  اأن  للهيئة  يجوز  ج- 

للم�صاهاة عليها من اجلهة التي تكون بها اأو تاأمـر اخلبري بالنتقال 

اإىل حملها لالإطالع عليها. 

د- يوقع اخلبري والأطراف ورئي�ص الهيئة على اأوراق امل�صاهاة قبل 

ال�صروع يف التحقيق، ويذكر ذلك يف املح�صر. 

هـ - تراعى فيما يتعلق بذوي اخلربة الأحكام املن�صو�ص عليها يف 

الباب الثاين ع�صر من هذه الالئحة. 

مادة )110(

�سماع ال�سهود ب�ساأن �سحة املحرر

اأ- اإذا حكمت الهيئة بالتحقيق ب�صماع ال�صهود طبقًا لأحكام الفقرة 

هذه  من   )114( املادة  من  )اأ(  والفقرة   )107( املادة  من  )ب( 

الالئحة، ل ت�صمع �صهادة ال�صهود اإل فيما يتعلق باإثبات ح�صول الكتابة 

اأو الإم�صاء اأو اخلتم اأو ب�صمة الإ�صبع على املحرر املقت�صي حتقيقه 

ممن ن�صبت اإليه.

ب- تراعى فيما يتعلق �صماع ال�صهود طبقًا لأحكام الفقرة )اأ( من هذه 

املادة الأحكام املن�صو�ص عليها يف الباب العا�صر من هذه الالئحة.

مادة )111(

احلكم ب�سحة املحرر

اأ- اإذا حكم ب�صحة املحرر كله، �صواء كان ذلك دون اإتباع اإجراءات 

حتقيق اخلطوط اأو بعد اإتباعها، فيحكم على من اأنكره بغرامة ل 

تقل عن مائة دينار ول جتـاوز خم�صمائة دينار. 

اأو اخللف الذي اقت�صر طعنه  الوارث  ب- ل يحكم بالغرامة على 

على عدم علمه باأن اخلط اأو الإم�صاء اأو اخلتم اأو الب�صمة هي ملن 

تلقى احلق عنه، ول تتعدد الغرامة بتعدد الورثة اأو اخللف. 

ج- ل يجوز للهيئة اأن حتكم بحكم واحد ب�صحة املحرر اأو برده اأو 

ب�صقوط احلق يف اإثبات �صحته ويف مو�صوع الدعوى. 
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ب�صقوط احلق يف  اأو  برده  اأو  املحرر  الهيئة ب�صحة  اإذا حكمت  د- 

اإثبات �صحته وجب اأن حتدد جل�صة قبل الف�صل يف املو�صوع ليبدي 

الأطراف مرافعاتهم اخلتامية.  

مادة )112(

اإجـراءات الإدعاء بالتزوير

اإدارة  مرحلة  يف  بالتزوير  الإدعاء  طلب  يقدم  اأن  يجب  اأ- 

وذلك  املواعيد  بجدول  لذلك  املحدد  الأجل  خالل  الدعوى 

به و�صواهد  التزوير املدعى  ُيـبني فيها كل موا�صع  مبذكرة مكتوبة 

كان  واإل  بها  اإثباته  يطلب  التي  التحقيق  واإجراءات   التزوير 

الدعاء بالتزوير باطـاًل. 

ب- على مدعي التزوير عند تقدميه الطلب امل�صار اإليه يف الفقرة 

مائة  قدرها  كفالة  الغرفة  خزانة  يف  يودع  اأن  املادة  هذه  من  )اأ( 

دينار لتعوي�ص ما قد ي�صيب الطرف الآخر من �صرر.

ج- على مدعي التزوير اأن ي�صلم مدير الدعوى املحرر املطعون فيه 

اإن كان حتت يده اأو �صورة منه اإن مل يكن املحرر حتت يده.

د- اإذا كان املحرر حتت يد اأحـد الأطراف يف الدعوى جاز للهيئة 

اأن تاأمر ذلك الطرف  بعد اإطالعها على مذكرة الإدعاء بالتزوير 

اإيداع املحرر  باإيداعه ملف الدعوى. فاإذا امتنع ذلك الطرف عن 

اعترب غري موجود ول مينع هذا من اإيداعه، فيما بعد اإن اأمكن. 

هـ - يف الأحـوال التي تقبل فيها الهيئة م�صتندًا طبقًا لأحكام الفقرة 

)ب( من املادة )49( من هذه الالئحة، اأو اأمرت باإدخال �صخ�ص 

)ب(  الفقرة  لأحكام  طبقًا  يده  حتت  م�صتند  لتقدمي  الدعوى  يف 

من املادة )70( من هذه الالئحة، اأو اأمرت اأحد اأطراف الدعوى 

هذه  من   )103( املادة  لأحكام  طبقًا  يده  حتت  م�صتند  بتقدمي 

تاريخ  اأيام من  �صبعة  الدعـوى خالل  لأي طرف يف  الالئحة، جاز 

اأن يدعـي فيه  اأو اإعالنه به ،بح�صب الأحوال،  تقدمي ذلك امل�صتند 

يراعى  الهيئة  �صر  اأمني  اإىل  تقدم  بالتزوير وذلك مبذكرة مكتوبة 

ب�صاأنها اأحكام الفقـرتني )اأ( و)ب( من هذه املادة. 
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مادة )113(

الإدعاء بالتزوير ب�ساأن املحررات وال�سجالت 

والتوقيعات اللكرتونية

اإدارة  مرحلة  يف  يتقدم  اأن  الدعوى  يف  طرف  لأي  يجوز  اأ- 

بطلب  املواعيد  جدول  يف  لذلك  املحدد  الأجل  خالل  الدعوى 

اإلكرتونية  ب�صورة  املحررة  املحررات  ب�صاأن  بالتزوير  الإدعاء 

طبقًا  وذلك  اللكرتونية  التوقيعات  اأو  اللكرتونية  ال�صجالت   اأو 

لالإجراءات املن�صو�ص عليها يف املادة )112( من هذه الالئحة.

ب- تف�صل الهيئة يف طلب الإدعاء بالتزوير امل�صار اإليه يف الفقرة 

يتفق وطبيعة  الالئحة ومبا  املادة طبقًا لأحكام هذه  )اأ( من هذه 

املحررات وال�صجالت اللكرتونية والتوقيعات اللكرتونية.

مادة )114(

الف�سل يف الإدعـاء بالتزوير

وقائع  تكف  ومل  النزاع  يف  منتجًا  بالتزوير  الإدعاء  كان  اإذا  اأ- 

الدعوى وم�صتنداتها لقتناع الهيئة ب�صحة املحرر اأو بتزويره وراأت 

اأن اإجراء التحقيق الذي طلبه مدعي التزوير منتج وجائز حكمت 

بالتحقيق  بامل�صاهاة اأو ب�صماع ال�صهود اأو بكليهما. 

البيانات  على  بامل�صاهاة  بالتحقيق  ال�صادر  احلكم  ي�صتمل  ب- 

املذكورة يف الفقرة )اأ( من املادة )108( من هذه الالئحة، ويجري 

املادة  يف  عليها  املن�صو�ص  لالأحكام  طبقا  بامل�صاهاة  التحقيق 

)109( من هذه الالئحة.

ج- يجري التحقيق ب�صهادة ال�صهود طبقًا لالأحكام املن�صو�ص عليها 

يف املادة )110( من هذه الالئحة.

مادة )115(

احلكم بالغرامة على مدعي بالتزوير 

اأ- اإذا حكم ب�صقوط حق مدعي التزوير يف ادعائه اأو برف�صه حكم 

األف  جتاوز  ول  دينارًا  وخم�صني  مائتني  عن  تقل  ل  بغرامة  عليه 

دينار. ول يحكم عليه ب�صيء اإذا ثبت بع�ص ما ادعاه. 

وجد  اإذا  اإل  بتزويرها  املدعى  الأوراق  بتعدد  الغرامة  تتعدد  ب- 

ارتباط بينها.
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مادة )116(

تنازل املدعي عليه بالتزوير عن التم�سك باملحرر

للمدعى عليه بالتزوير اإنهاء اإجراءات الإدعاء بالتزوير يف اأية حالة 

وللهيئة يف  فيه.  املطعون  باملحرر  التم�صك  بنزوله عن  عليها  كانت 

هذه احلالة اأن تاأمر املدعى عليه بالتزوير باإيداع ذلك املحرر ملف 

الدعوى اإذا طلب مدعي التزوير ذلك مل�صلحة م�صروعة. 

مادة )117(

رد الهيئة للمحررات دون الإدعاء بالتزوير

املن�صو�ص  بالإجراءات  بالتزوير  اأمامها  يدع  مل  ولو  للهيئة،  يجوز 

عليها يف هـذه الالئحة،  اأن حتكم برد اأي حمرر وبطالنه اإذا ظهر 

لها بجالء من حالته اأو من ظروف الدعوى اأنه مزور. ويجب عليها 

تبينت  التي  والقرائن  الظروف  تبني يف حكمها  اأن  يف هذه احلالة 

منها ذلك. 

الباب العا�سـر
�سهادة ال�سهود

مادة )118(

اأهلية وموانع ال�سهادة

اأ- ل يكون اأهاًل لل�صهادة من مل تبلغ �صنه خم�ص ع�صرة �صنة، على 

على  ميني  بغري  ال�صن  هذه  يبلغ  مل  من  اأقوال  ت�صمع  اأن  يجوز  اأنه 

�صبيل ال�صتئنا�ص. ول يكون اأهـاًل لل�صهادة كذلك من مل يكن �صليم 

الإدراك. 

تركهم  بعد  ولو  ي�صهدون  ل  عامة  بخدمة  واملكلفون  املوظفون  ب- 

من  به  قيامهم  اأثناء  يف  علمهم  اإىل  و�صل  قد  يكون  عما  العمل، 

معلومات مل تن�صر بالطريق القانوين ومل تاأذن ال�صلطة املخت�صة يف 

اإذاعتها. ومع ذلك فلهذه ال�صلطة اأن تاأذن لهم يف ال�صهادة بناء على 

طلب الهيئة اأو اأحد الأطراف. 

اأو  الأطباء  اأو  الوكالء  اأو  املحامني  من  علم  ملن  يجـوز  ل  ج- 

�صفته،  اأو  مهنته  طريق  عن  غريهم  اأو  احل�صابات  مدققي 

اأو  خدمته  انتهاء  بعد  ولو  يف�صيها  اأن  مبعلومات  اأو  بواقعة 

ارتكاب  به  مق�صودًا  له  ذكرها  يكن  مل  ما  �صفته،  زوال 

املذكورين  الأ�صخا�ص  على  يجب  ذلك  ومع  جنحة،  اأو   جناية 



| 58

منهم  متى طلب  املعلومات  اأو  الوقائع  تلك  على  ال�صهادة  يوؤدوا  اأن 

ذلك من اأ�صرها اإليهم، على األ يخل ذلك باأحكام القوانني اخلا�صة 

على  جميعا  موافقتهم  تعني  بالواقعة  اأ�صروا  من  تعدد  واإذا  بهم. 

اإف�صائها. 

اأبلغه  ما  الآخر  ر�صاء  بغري  يف�صي  اأن  الزوجني  لأحد  يجوز  د-ل 

اإل يف حالة رفع دعوى من  اأثناء الزوجية ولو بعد انق�صائها،  اإليه 

اأحدهما على الآخر.

هـ -ل يجوز رَدّ ال�صاهد ولو كان قريبًا اأو �صهرًا لأحد الأطراف اإل 

اأن يكون غري قادر على التمييز ب�صبب هـرم اأو حداثة اأو مر�ص اأو 

لأي �صبب اآخر. 

مادة )119(

اإجراءات الإثبات ب�سهادة ال�سهود

اأ-على الطرف الذي طلب الإثبات ب�صهادة ال�صهود يف مرحلة اإدارة 

ب�صهادة  اإثباتها  يريد  التي  الوقائع  املرحلة  تلك  يف  وبّيـن  الدعوى 

ال�صهود خالل الأجل املحدد لذلك بجدول املواعيد، اأن يبني للهيئة 

اجلل�صة  يف  �صفاهة،  اأو  كتابة  للتحقيق،  الدعوى  باإحالة  اأمرت  اإذا 

اأ�صماء الأ�صخا�ص الذين يطلب �صماع �صهادتهم وحمال اإقامتهم. 

ب-للهيئة من تلقاء نف�صها اأن حتكم بالإثبات ب�صهادة ال�صهود متى 

راأت يف ذلك اإظهارًا للحقيقة. كما يكون لها يف جميع الأحوال، كلما 

حكمت بالإثبات ب�صهادة ال�صهود اأن ت�صتدعى لل�صهادة من ترى لزومًا 

ل�صماع �صهادته اإظهارًا للحقيقة. 

ج-يجب اأن يبني يف منطوق حكم الإثبات ب�صهادة ال�صهود كل واقعة 

من الوقائع املاأمور باإثباتها واإل كان باطـاًل، ويبني كذلك يف احلكم 

اليوم الذي يبداأ فيه التحقيق وامليعاد الـذي يجب اأن يتم فيه. 

يقت�صي  ال�صهود  ب�صهادة  واقعة ما  باإثبات  الأطراف  د-الإذن لأحد 

دائمًا اأن يكون للطرف الآخر احلق يف نفيها بهذا الطريق. 

مادة )120(

�سماع ال�سهود يف جل�سات التحقيق

الإثبات  �صهود  جميع  �صماع  يتم  اأن  اإىل  التحقيق  اأ-ي�صتمر 

التحقيق  اأجل  واإذا  الهيئة،  من  لذلك  املحدد  امليعاد  يف  والنفي 

يكون  ملن  تكليف  مبثابة  بالتاأجيل  النطق  كان  اأخرى  جلل�صة 
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اأعفتهم  اإذا  اإل  الهيئة  اأمام  باحل�صور  ال�صهود  من   حا�صرًا 

الهيئة �صراحة من احل�صور.     

ب-اإذا طلب اأحد الأطراف خالل امليعاد املحدد  للتحقيق مد امليعاد 

ف�صلت الهيئة على الفور يف الطلب بقرار يثبت يف حم�صر اجلل�صة.  

ورف�ص ع�صو  التحقيق  ملبا�صرة  اأع�صائها  اأحد  الهيئة  انتدبت  واإذا 

بناء على طلب  الهيئة  اإىل  التظلم  امليعاد، جاز  املنتدب مد  الهيئة 

على  الطلب  يف  الهيئة  وتف�صل  التحقيق،  حم�صر  يف  يثبت  �صفوي 

وجه ال�صرعة، ول يجوز الطعن باأي طريق يف قرار الهيئة. ول يجوز 

للهيئة مـّد امليعاد لأكرث من مرة واحدة. 

بناء  �صهود  �صهادة  �صماع  التحقيق  ميعاد  انق�صاء  بعد  يجوز  ج-ل 

على طلب الأطراف. 

مادة )121(

تخلف ال�سهود عن احل�سور

اأو مل يتم تكليفه باحل�صور يف اجلل�صة املحددة  اأ-الدعوى �صاهده 

باحل�صور  بتكليفه  اأو  باإح�صاره  الطرف  ذلك  اإلزام  الهيئة  قررت 

مل  فاإذا  ينق�ص،  مل  للتحقيق  املحدد  امليعاد  دام  ما  اأخرى  جلل�صة 

يفعل �صقط حقه يف ال�صت�صهاد به. 

ب-اإذا كلف ال�صاهد باحل�صور تكليًفا �صحيحًا ومل يح�صر حكمت 

عليه الهيئة بغرامة مقدارها ع�صرون دينارًا، ويثبت  

احلكم يف املح�صر ول يكون قابـاًل للطعن. ويجوز للهيئة اأن ت�صدر 

فاإذا  باحل�صور،  تكليفه  باإعادة  تاأمر  اأن  اأو  ال�صاهد  باإح�صار  اأمرًا 

تخلف حكمت عليه الهيئة ب�صعف الغرامة املذكورة، ويجوز للهيئة 

اإعفاء ال�صاهد من الغرامة اإذا ح�صر اأمامها واأبدى عـذرًا مقبوًل. 

ج- اإذا ح�صر ال�صاهد وامتنع بغري مربر قانوين عن اأداء اليمني اأو 

املادة  الفقرة )ب( من هذه  الإجابة حكم عليه طبقًا لأحكام  عن 

يكون  ول  املح�صر  يف  احلكم  ويثبت  دينار،  مائة  جتاوز  ل  بغرامة 

قاباًل للطعن. 



| 60

مادة )122(

اإجراءات �سماع ال�سهادة 

كان  واإذا  الأطراف،  بح�صور  الهيئة  اأمام  ال�صهود  �صماع  اأ-يكون 

ل�صماع  اإليه  النتقال  لل�صاهد عذر مقبول مينعه من احل�صور جاز 

ويحرر  ال�صهادة  هذه  تاأدية  حل�صور  الأطراف  ويدعى  �صهادته، 

حم�صر بها ويوقعه رئي�ص الهيئة.

ب-توؤدي ال�صهادة �صفاهة، ول يجوز ال�صتعانة مبذكرات مكتوبة اإل 

باإذن الهيئة وحيث ت�صـّوغ طبيعة الدعوى ذلك. 

يبني  اأن  اأمكن  اإذا  ال�صهادة،  الكالم  له على  قدرة  ل  ج-يوؤدي من 

مراده، بالكتابة اأو بالإ�صارة. 

د-يوؤدي كل �صاهد �صهادته على انفراد بغري ح�صور باقي ال�صهود 

الذين مل ت�صمع �صهادتهم. 

واأن  و�صنه وموطنه  ولقبه ومهنته  ا�صمه  يذكر  اأن  ال�صاهد  هـ-على 

لأحد  �صهرًا  اأو  قريبًا  كان  اإن  ودرجتها  م�صاهرته  اأو  قرابته  يبني 

الأطراف ويبني كذلك اإن كان يعمل عند اأحدهم. 

و-على ال�صاهد اأن يحلف ميينًا باأن يقول احلق، كل احلق، ول�صيء 

غري احلق واإل كانت �صهادته باطلة، ويكون احللف ح�صب الأو�صاع 

اخلا�صة بديانته اإن طلب ذلك. 

مادة )123(

ا�ستجواب ال�ساهد

اأ- يكون توجيه الأ�صئلة اإىل ال�صاهد من الهيئة، ويجيب ال�صاهد اأوًل 

اأ�صئلة الطرف الآخر  اأ�صئلة الطرف الذي ا�صت�صهد به ثم عن  عن 

وقت  ال�صاهد  اأو كالم   الآخر  الأطراف كالم   اأحد  يقطع  اأن  دون 

اأداء ال�صهادة. 

اإبداء  له  يجوز  ال�صاهد فال  ا�صتجواب  الطرف من  انتهى  اإذا  ب- 

اأ�صئلة جديدة اإل باإذن الهيئة. 

ج- لرئي�ص الهيئة اأو لأي من اأع�صائها اأن يوجه لل�صاهد مبا�صرة ما 

يراه من الأ�صئلة مفيدًا يف ك�صف احلقيقة. 

بعد  ويوقعها  عليه  تتلى  ثم  املح�صر  يف  ال�صاهد  اإجابات  تثبت  د- 

ت�صحيح ما يرى لزوم ت�صحيحه منها، واإذا امتنع عن التوقيع ذكر 

ذلك و�صببه يف املح�صر. 
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طلبهم  على  بناًء  تعطيلهم  ومقابل  ال�صهود  م�صاريف  تقـدر  هـ- 

الطرف  على  نافذة  تكون  التقدير  اأمر  من  �صورة  ال�صاهد  ويعطى 

املادة  يف  عليها  املن�صو�ص  الإجراءات  اإتباع  بعد  ا�صتدعاه  الذي 

)88( من هذه الالئحة. 

مادة )124(

بيانات حم�سر التحقيق

اأ-ي�صتمل حم�صر التحقيق على البيانات الآتية: 

يوم ومكان و�صاعة بدء التحقيق وانتهائه مع بيان اجلل�صات   -1   

التي ا�صتغرقها.    

اأ�صماء الأطراف واألقابهم وذكر ح�صورهم اأو غيابهم   -2   

وطلباتهم.    

اأ�صماء ال�صهود واألقابهم ومهنهم وموطن كل منهم وذكر   -3   

ح�صورهم اأو غيابهم وما �صدر ب�صاأنهم من الأوامر.    

ما يبديه ال�صهود وذكر حتليفهم اليمني.   -4  

الأ�صئلة املوجهة اإليهم ومن توىل توجيهها وما ن�صاأ عن   -5   

ذلك من امل�صائل العار�صة ون�ص اإجابة ال�صاهد على كل �صوؤال.    

توقيع ال�صاهد على اإجابته بعد اإثبات تالوتها ومالحظاته عليها.   -6  

قرار تقدير م�صروفات ال�صاهد اإذا كان قد طلب ذلك.   -7  

توقيع رئي�ص الهيئة.  -8  

ب- مبجرد انتهاء التحقيق اأو انق�صاء امليعاد املحدد لإمتامه تعني 

بتبليغ  الهيئة  �صر  اأمني  ويقوم  الدعوى  لنظر  جل�صة  اأقرب  الهيئة 

الطرف الغائب.
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الباب العا�سر
القرائن وحجية الأمر املق�سي والإقرار وا�ستجواب 

الأطراف واملعاينة

مادة )125(

القرائن

اأ-القرائن التي ين�ص عليها القانون تغني من تقررت مل�صلحته عن 

اأية طريقة اأخرى من طرق الإثبات، على اأنه يجوز نق�ص هذه القرينة 

بالدليل العك�صي، ما مل يوجد ن�ص يق�صي بغري ذلك.  

ب-القرائن الق�صائية هي التي مل ين�ص عليها القانون، وللهيئة ا�صتنباط 

كل قرينة منها من ظروف الدعوى وتقدير مدى دللتها فيها. 

مادة )126(

حجية الأمر املق�سي

اأ-الأحكام التي حازت قوة الأمر املق�صي تكون حجة فيما ف�صلت فيه 

من احلقوق، ول يجوز قبول دليل ينق�ص هذه احلجية، ول تكون لتلك 

الأحكام هذه احلجية اإل يف نزاع قام بني  اأطراف الدعوى اأنف�صهم 

دون اأن تتغري �صفاتهم وتتعلق بذات احلق حماًل و�صببًا، وحتكم الهيئة 

بهذه احلجية من تلقاء نف�صها. 

ب- ل ترتبط الهيئة باحلكم اجلنائي اإل يف الوقائع التي ف�صل فيها 

هذا احلكم وكان ف�صله فيها �صروريًا، ومع ذلك فاإنها ل ترتبط باحلكم 

ال�صادر بالرباءة اإل اإذا قام على نفي ن�صبة الواقعة اإىل املتهم.  

مادة )127(

الإقرار

اأ-الإقرار هو اعرتاف �صخ�ص بواقعة قانونية مدعى عليه بها لآخر بق�صد 

اعتبار تلك الواقعة ثابتة يف ذمته، ويكون ق�صائيا اأو غري ق�صائي. 

ب-الإقرار الق�صائي هو اعرتاف الطرف اأمام الق�صاء بواقعة قانونية 

مدعى بها عليه، وذلك اأثناء ال�صري يف الدعوى املتعلقة بهذه الواقعة. 

ويعترب اعرتاف الطرف اأمام الهيئة بواقعة قانونية مدعى بها عليه 

اأثناء ال�صري يف الدعوى املتعلقة بهذه الواقعة اإقرارا ق�صائيًا. 
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ج-الإقرار غري الق�صائي هو اعرتاف الطرف بواقعة قانونية مدعى 

اأو يف غري  الق�صاء  اأمام  العرتاف  وذلك يف غري حالة  عليه،  بها 

الدعوى املتعلقة بالواقعة املقر بها. 

د-الإقرار الق�صائي حجة قاطعة على املقر وقا�صرة عليه وملزمة 

اإذا  الإقرار  يتجزاأ  ذلك  ومع  �صاحبه.  على  الإقرار  يتجزاأ  ول  له، 

ان�صب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها ل ي�صتلزم حتما 

وجود الوقائع الأخرى. 

مادة )128(

ا�ستجواب الأطراف

اأ-للهيئة من تلقاء نف�صها اأو بناء على طلب مقدم من اأحد الأطراف 

يف مرحلة اإدارة الدعوى خالل الأجل املحدد لذلك بجدول املواعيد 

بح�صورهم  تاأمر  اأو  الأطراف  من  حا�صرًا  يكون  من  ت�صتجوب  اأن 

باأنف�صهم اأمامها ل�صتجوابهم متى راأت موجبًا لذلك. 

احلق  يف  للت�صرف  اأهال  ا�صتجوابه  املراد  يكون  اأن  ب-ي�صرتط 

املتنازع فيه. 

ج-اإذا كان الطرف عدمي الأهلية اأو ناق�صها، جاز ا�صتجواب من ينوب 

عنه وجاز للهيئة مناق�صته هو اإن كان مميزا يف الأمور املاأذون بها. 

د-يجوز بالن�صبة اإىل الأ�صخا�ص العتبارية توجيه ال�صتجواب اإىل 

من ميثلها قانونًا. 

ا�صتجواب،  اإىل  حاجة  يف  لي�صت  الدعوى  اأن  الهيئة  راأت  هـ-اإذا 

رف�صت طلب ال�صتجواب. 

و-توجه الهيئة الأ�صئلة التي تراها اإىل الطرف امل�صتجوب، وتوجه 

الإجابة  وتكون  منها،  توجيهه  الآخر  الطرف  يطلب  ما  كذلك  اإليه 

فـي اجلل�صة ذاتها اإل اإذا راأت الهيئة اإعطاء ميعاد لالإجابة.  

ز-تكون الإجابة يف مواجهة الأطراف، ولكن ل يتوقف ال�صتجواب 

على ح�صورهم. 

ح-تدون الأ�صئلة والأجوبة بالتف�صيل والدقة يف حم�صر اجلل�صة، وبعد 

تالوتها يوقع عليها رئي�ص الهيئة وامل�صتجوب، واإذا امتنع امل�صتجوب 

عن الإجابة اأو عن التوقيع ذكر يف املح�صر امتناعه و�صببه. 

ط-اإذا كان للطرف عذر مقبول مينعه من احل�صور لال�صتجواب، 

جاز للهيئة النـتـقال اإليه ل�صتجوابه. 
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مادة )129(

املعاينة

اأ-للهيئة من تلقاء نف�صها اأو بناء على طلب مقدم من اأحد اأطراف 

يف  لذلك  املحدد  الأجل  خالل  الدعوى  اإدارة  مرحلة  يف  الدعوى 

جدول املواعيد اأن تقرر النتقال ملعاينة املتنازع فيه. 

ب-حترر الهيئة حم�صرًا تبني فيه جميع  الأعمال املتعلقة باملعاينة 

ويوقعه رئي�ص الهيئة، واإل كان العمل باطالً .

به يف  اأن تعني خبريًا لال�صتعانة  للمعاينة  النـتـقال  ج-للهيئة حال 

املعاينة، ولها �صماع من ترى �صماعه من ال�صهود، وتكون دعوة هوؤلء 

للح�صور بطلب ولو �صفويًا من اأمني �صر الهيئة. 

الباب احلادي ع�سر
اليمني احلا�سمة واليمني املتممة

مادة )130(
توجيه اليمني احلا�سمة

اأ-اليمني احلا�صمة هي التي يوجهها اأحد الأطراف للطرف الآخر 

ليح�صم بها النزاع. 

ب-يجوز لكل من طريف الدعوى، يف اأية حالة كانت عليها الدعوى 

على  الآخر،  الطرف  اإىل  احلا�صمة  اليمني  يوجه  اأن  الهيئة،  اأمام 

اأنه يجوز للهيئة اأن متنع توجيه اليمني اإذا كان الطرف متع�صفًا يف 

توجيهها. وملن وجهت اإليه اليمني اأن يردها على من وجهها، على اأنه 

ل يجوز الرد اإذ ان�صبت اليمني على واقعة ل ي�صرتك فيها الطرفان، 

بل ي�صتقل بها �صخ�ص من وجهت اإليه. ول يجوز ملن وجه اليمني اأو 

ردها اأن يرجع يف ذلك متى قبل الطرف الآخـر اأن يحلف. 

ج-ل يجوز توجيه اليمني احلا�صمة يف واقعة خمالفة للنظام العام 

اأو الآداب، ويجب اأن تكون الواقعة التي تن�صب عليها اليمني متعلقة 

ب�صخ�ص من وجهت اإليه، فاإذاكانت غري �صخ�صية له ان�صبت على 

جمرد علمه بها. 

د-يجـوز للو�صي اأو القيم اأو وكيل الغائب اأن يوجه اليمني احلا�صمة 

الدعوى  يف  للوكيل  يجوز  ل  ولكن  فيه،  الت�صرف  له  يجوز  فيما 

اإل  الآخر  الطرف  على  ردها  اأو  قبولها  اأو  احلا�صمة  اليمني  توجيه 

من   )26( املادة  من   )ب(  الفقرة  لأحكام  طبقًا  خا�ص  بتفوي�ص 

هذه الالئحة.
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مادة )131(

اإجراءات توجيه وحلف اليمني احلا�سمة

يريد  التي  الوقائع  بالدقة  يبني  اأن  اليمني  يوجه  من  على  اأ-يجب 

التي  اليمني  �صيغة  يذكر  واأن  عليها.  الآخر  الطرف  ا�صتحالف 

يوجهها اإليه بعبارة وا�صحة، وللهيئة اأن تعدل �صيغة اليمني بحيث 

ويحلف  عليها،  احللف  املطلوب  الواقعة  على  ودقة  بو�صوح  توجه 

الطرف اليمني بنف�صه، ول يجوز له اإنابة غريه يف تاأديتها. 

ب-اإذا مل ينازع من وجهت اإليه اليمني، ل يف جوازها ول يف تعلقها 

اأو  اأن يحلفها فورًا  بنف�صه،  اإن كان حا�صرًا  بالدعوى، وجب عليه، 

يردها على من وجهها، واإل اأعترب ناكـاًل. ويجوز للهيئة اأن تعطيه 

وجب  حا�صرًا  يكن  مل  فاإن  وجهًا.  لذلك  راأت  اإذا  للحلف  ميعادًا 

اليوم  ويف  الهيئة  اأقرتها  التي  بال�صيغة  حللفها  باحل�صور  تبليغه 

الذي حتدده، فاإن ح�صر وامتنع دون اأن ينازع اأو تخلف بغري عذر 

مقبول اعترب ناكـاًل. 

ج-اإذا نازع من وجهت اإليه اليمني يف جوازها اأو يف تعلقها بالدعوى، 

ورف�صت الهيئة منازعته وحكمت بتحليفه، بينت يف منطوق حكمها 

بنف�صه،  حا�صرًا  يكن  مل  اإن  له  املنطوق  هذا  ويعلن  اليمني،  �صيغة 

ويتبع ما ن�ص عليه يف الفقرة )ب( من هذه املادة. 

د-اإذا كان ملن وجهت اإليه اليمني عذر مقبول مينعه من احل�صور، 

انتقلت اإليه الهيئة لتحليفه. 

هـ-تكون تاأدية اليمني باأن يقول احلالف » اأحلف » ثم يذكر ال�صيغة 

التي اأقرتها الهيئة. وملن يكلف حلف اليمني اأن يوؤديها بنف�صه طبقًا 

لالأو�صاع املقررة يف ديانته اإذا طلب ذلك. 

و-يعترب يف حلف الأخر�ص ونكوله ورده لليمني، اإ�صارته املعهودة اإن 

كان ل يعرف الكتابة، فاإن كان يعرفها فحلفه ونكوله ورده بها. 

ز-يحرر حم�صر بحـلف اليمني يوقعه احلالف ورئي�ص الهيئة.

من  عداها  عما  التنازل  احلا�صمة  اليمني  توجيه  على  ح-يرتتب 

كذب  اإثبات  يجوز  ول  عليها.  ترد  التي  للواقعة  بالن�صبة  البينات 

اليمني بعد اأن يوؤديها الطرف الذي وجهت اإليه اأو ردت عليه. على 

اأ�صابه  اإذا ثبت كذب اليمني بحكم جنائي، فاإن للطرف الذي  اأنه 

�صرر منها اأن يطالب بالتعوي�ص، دون اإخالل باأي حق قانوين اآخـر 

ب�صبب اليمني الكاذبة. 
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ل�صاحله،  فحلفها حكم  احلا�صمة  اليمني  اإليه  وجهت  ط-كل من 

اأن يردها على الطرف الآخر خ�صر دعواه.  اإذا نكل عنها دون  اأما 

وكذلك من ردت عليه هذه اليمني فنكل عنها. 

مادة )132(

اليمني املتممة

اأ-اليمني املتممة هي التي توجهها الهيئة من تلقاء نف�صها لأي من 

الطرفني لتبني على ذلك حكمها يف مو�صوع الدعوى اأو يف قيمة ما 

حتكم به. 

ب-ي�صرتط لتوجيه اليمني املتممة األ يكون يف الدعوى دليل كامل، 

واأل تكـون الدعوى خالية من اأي دليل. 

اأن  املتممة  اليمني  الهيئة  اإليه  وجهت  الذي  للطرف  يجوز  ل  ج- 

يردها على الطرف الآخر.

لتحديد  املتممة  اليمني  املدعي  اإىل  توجه  اأن  للهيئة  يجوز  د-ل 

بطريقة  القيمة  هذه  حتديد  ا�صتحال  اإذا  اإل  به  املدعى   قيمة 

اأخرى. وحتدد الهيئة، حتى يف هذه احلالة، حدا اأق�صى للقيمة التي 

ي�صدق فيها املدعي بيمينه. 

من  املادتني  يف  املقررة  الأحكام  املتممة  اليمني  على  هـ-ت�صري 

مع  يتعار�ص  ل  فيما  وذلك  الالئحة،  هذه  من  و)131(   )130(

الأحكام الواردة يف هـذه املادة. 

الباب الثاين ع�سر
اخلربة

مادة )133(

احلكم بندب اخلبري

اأ-للهيئة من تلقاء نف�صها اأو بناء على طلب اأي من اأطراف الدعوى 

جدول  يف  لذلك  املحدد  الأجل  خالل  الدعوى  اإدارة  مرحلة  يف 

املواعيد اأن حتكم بندب خبري واحد اأو ثالثة. 

ب-على الهيئة اأن تذكر يف حكمها امل�صار اإليه يف الفقـرة )اأ( ما ياأتي:

له  يوؤذن  التي  العاجلة  والتدابري  اخلبري  ملهمة  دقيقًا  بيانًا   -1   

يف اتخاذها.    
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حل�صـاب  الغرفة  خزانة  اإيداعها  يجب  التي  الأمانة   -2   

باإيداع  يكلف  الذي  والطرف  واأتعابه  اخلبري  م�صروفات     

الذي  واملبلغ  الإيداع  فيه  يجب  الذي  والأجل  الأمانة  هذه     

يجوز للخبري �صحبه مل�صروفاته.    

3-  الأجل املحدد لإيداع تقرير اخلبري.   

للمرافعة يف حالة  الدعوى  اإليها  توؤجل  التي  تاريخ اجلل�صة   -4   

يف  الدعوى  لنظر  منها  اأقرب  اأخرى  وجل�صة  الأمانة  اإيداع     

حالة عدم اإيداعها.    

ج-يف حالة اإيداع الأمانة طبقًا لأحكام البند )2( من الفقرة )ب( 

باإيداع  الأطراف  اإخطار  قبل  الدعوى  ت�صطب  ل  املادة  هذه  من 

اخلبيـر تقريره طبقا لالإجراءات املقررة يف الفقرة )ج( من املادة 

)138( من هذه الالئحة. 

د-للهيئة اأن تعني خبريًا لإبداء راأيه �صفاهة يف اجلل�صة بدون تقدمي 

تقرير ويثبت راأيه يف حم�صر اجلل�صة. 

هـ-راأي اخلبري ل يقيد الهيئة. 

مادة )134(

اختيار اخلبري

اأ-اإذا اتفق الأطراف على اختيار خبري معني اأو ثالثة خرباء اأقرت 

من  اخلرباء  الهيئة  تختار  احلالة  هذه  عدا  وفيما  اتفاقهم،  الهيئة 

بني املقبولني اأمام الغـرفة اإل اإذا حكمت بغري ذلك لظروف خا�صة، 

وعليها حينئذ اأن تبني هذه الظروف يف احلكم. 

 ب- اإذا كان النـــدب لأحـــدى اجلهـــات الإداريـــــةـ

 ج- فاإنه يتوجب على تلك اجلهة الإدارية فور اإخطارها باإيداع 

الأمانة ت�صمية �صخ�ص اخلبري الذي عهد اإليه باملهمة واإخطار الهيئة 

بهذا الت�صمية. 

يتوجب على ذلك  فاإنه  اعتباري خا�ص  ل�صخ�ص  الندب  د-اإذا كان 

ت�صمية  الأمانة  باإيداع  اإخطاره  فور  اخلا�ص  العتباري  ال�صخ�ص 

�صخ�ص اخلبري الذي عهد اإليه باملهمة واإخطار الهيئة بهذا الت�صمية. 
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هـ- اإذا كان ا�صم اخلبري غري مقيد يف جدول اخلرباء اأمام الغرفة 

اأمام رئي�صها وبغري �صرورة حل�صور  اأو  اأمام الهيئة  اأن يحلف  وجب 

العمل  كان  واإل  وال�صدق  بالأمانة  عمله  يوؤدي  اأن  ميينًا  الأطراف، 

باطـاًل. 

مادة )135(

اإيداع الأمانة واإخطار اخلبري واإعفائه من اأداء املهمة

غريه  من  ول  باإيداعها  املكلف  الطرف  من  الأمانة  تودع  مل  اأ-اإذا 

من الأطراف كان اخلبري غري ملزم باأداء املهمة املوكلة له، وتقـرر 

التم�صك  الهيئة �صقوط حق الطرف الذي مل يقم بدفع الأمانة يف 

باحلكم ال�صادر بتعيني اخلبري اإذا وجدت اأن الأعذار التي اأبداها 

لذلك غري مقبولة. 

ب- يف اليومني التاليني لإيداع الأمانة يعلن اأمني �صر الهيئة اخلبري 

الإعالن دعوة اخلبري لالإطالع  ويت�صمن  بتعيينه  ال�صادر  باحلكم 

على ملف الدعوى، وي�صلم اأمني �صر الهيئة اخلبري �صور من اأوراق 

الدعوى التي يطلب �صورًا منها. 

ج- للخبري خالل ال�صبعة اأيام التالية لتاريخ اإعالنه باحلكم ال�صادر 

بتعيينه اأن يطلب اإعفاءه من اأداء مهمته، وي�صدر قرار الإعفاء من 

رئي�ص الهيئة. 

د-اإذا مل يوؤد اخلبري مهمته ومل يكن قد اأعفي من اأدائها جاز للهيئة 

اإنفاقها بال جدوى  اأن حتكم عليه بكل امل�صروفات التي ت�صبب يف 

باجلزاءات  اإخالل  بغري  وذلك  حمل  لها  كان  اإن  وبالتعوي�صات 

التاأديبية. 

مادة )136(

رد اخلبري

اأ-يجوز لأي طرف يف الدعوى طلب رد اخلبري اإذا توافر يف �صاأنه 

وبوجه  حتيز،  بغري  مهمته  اأداء  ا�صتطاعته  عدم  معه  يرجح  �صبب 

الأطراف  لأحد  �صهرًا  اأو  قريبًا  كان  اإذا  اخلبري  رد  يجوز  خا�ص 

اأو  اخلا�صة،  اأعماله  يف  الأطراف  لأحد  وكيالً   اأو  الرابعة  للدرجة 

و�صيًا اأو قيمًا اأو كان يعمل عند اأحد الأطراف اأو كان له اأو لزوجه 

دعوى قائمة مع اأحد الأطراف يف الدعوى اأو مع زوجه ما مل تكن 

هذه الدعوى قد اأقيمت بعد تعيني اخلبري بق�صد رده.
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ب- يقدم طلب رد اخلبري بالئحة ترفع وتعلن طبقًا لأحكام هذه 

الالئحة، وذلك خـالل �صبعة اأيام من تاريخ احلكم بتعيني اخلبري 

اإذا كان هذا احلكم قد �صدر يف ح�صور الطرف طالب الرد، فاإذا 

اأيام  ال�صبعة  كان احلكم قد �صدر يف غيبته قدم طلب الرد خالل 

التالية لإعالن منطوق احلكم اإليه. 

رده  طلب  يقبل  فال  الدعوى،  اأطراف  باتفاق  اخلبري  ـني 
ُ
عـ ج-اإذا 

 من اأحدهم ما مل يكن �صبب الرد قد حدث بعد تعيينه اأو ثبت اأنه 

كان ل يعلم بهذا ال�صبب عند تعيينه. 

احلكم  ويكون  الرد  طلب  يف  ال�صرعة  وجه  على  الهيئة  د-تف�صل 

ال�صادر يف الطلب غري قابل للطعن باأي وجه. 

مادة )137(

مبا�سرة اخلبري مهمته

اأ-على اخلبري اأن يحدد لبدء مهمته تاريخًا ل يجاوز اخلم�صة ع�صر 

يومًا التالية لإعالنه باحلكم ال�صادر بتعيينه، وعليه اأن يدعو اأطراف 

الدعوى بكتب م�صجلة تر�صل قبل ذلك التاريخ ب�صبعة اأيام على الأقل 

يخربهم فيها مبكان اأول اجتماع ويومه و�صاعته. ويرتتب على عدم 

دعوة الأطراف بطالن عمل اخلبري. 

ب- يجب على اخلبري اأن يبا�صر مهمته ولو يف غيبة اأطراف الدعوى 

متى كانوا قد دعوا على الوجه ال�صحيح. 

ج-ي�صمع اخلبري اأقوال اأطراف الدعوى ومالحظاتهم، فاإذا تخلف 

اأحدهم عن احل�صور اأمامه اأو عن تقدمي م�صتنداته اأو عن تنفيذ اأي 

اإجراء من اإجراءات اخلربة يف املواعيد املحددة مما يتعذر معه على 

اخلبري مبا�صرة مهمته اأو يوؤدي اإىل التاأخري يف مبا�صرتها جاز لـه اأن 

يخطر الهيئة بذلك. وللهيئة اأن حتكم على ذلك الطرف بغرامة ل 

تقل عن ع�صرين دينارًا، ول يقبل الطعن فيه باأي طريق، وللهيئة اأن 

تعفيه من الغرامة كلها اأو بع�صها اإذا اأبدى عذرًا مقبوًل. 

د-ي�صمع اخلبري،  بغري ميني،  اأقوال من يح�صرهم الأطراف اأو من 

يرى هو �صماع اأقوالهم اإذا كان احلكم قد اأذن له يف ذلك. 

املادة  هذه  من  )د(  الفقرة  يف  ذكروا  ممن  اأحد  تخلف  هـ-اإذا 

للهيئة  جاز  بذلك  تكليفه  رغم  مقبول،  عذر  بغري  احل�صور،  عن 

قدرها  بغرامة  املتخلف  على  احلكم  اخلبري  طلب  على  بناء 

طريق،  باأي  فيه  الطعن  احلكم  ذلك  يقبل  ول  دينارًا،   ع�صرون 
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وللهيئة اأن تعفيه من الغرامة اإذا ح�صر واأبدى عذرًا مقبوًل. 

و-ل يجوز لأية وزارة اأو اإدارة حكومية، اأو هيئة عامة، اأو موؤ�ص�صة عامة 

اأو اأية جمعية تعاونية اأو �صركة اأو من�صاأة فردية اأو اأي �صخ�ص طبيعي 

اأو معنوي اأن ميتنع بغري مربر قانوين عن اإطالع اخلبري على ما يلزم 

الإطالع عليه مما يكون لديه من دفاتر اأو �صجالت اأو م�صتندات اأو 

اأوراق تنفيذًا للحكم ال�صادر بندب اخلبري. 

مادة )138(

حم�سر اأعمال اخلبري واإيداع تقريره

اأ-يجب اأن ي�صتمل حم�صر اأعمال اخلبري على بيان ح�صور اأطراف 

الدعوى واأقوالهم  ومالحظاتهم موقعة منهم ما مل يكن لديهم مانع 

من ذلك فيذكر يف املح�صر، كما يجب اأن ي�صتمل على بيان اأعمال 

اخلبري بالتف�صيل واأقوال وتوقيعات الأ�صخا�ص الذين �صمعهم من 

تلقاء نف�صه اأو بناء على طلب اأي من الأطراف. 

وراأيه  اأعماله  بنتيجة  منه  موقعًا  تقريرًا  يقدم  اأن  ب-على اخلبري 

والأوجه التي ا�صتند اإليها، فاإذا كان اخلرباء ثالثة فلكل منهم اأن 

تقريرًا  يقدموا  اأن  يتفقوا على  براأيه ما مل  تقريرًا م�صتقالً   يقدم 

واحدًا يذكر فيه راأي كل منهم واأ�صبابه. 

التي  الأوراق  وجميع  اأعماله  وحما�صر  تقريره  اخلبري  ج-يودع 

�صلمت اإليه لدى اأمني �صر الهيئة، وعليه اأن يخطر اأطراف الدعوى 

وذلك  حل�صوله،  التالية  �صاعة  وع�صرين  الأربع  يف  الإيداع  بهذا 

بكتاب م�صجل. 

مادة )139(

التاأخري يف اإيداع التقرير 

اأ-اإذا مل يودع اخلبري تقريره يف الأجل املحدد يف احلكم ال�صادر 

بتعيينه وجب عليه اأن يودع لدى اأمني �صر الهيئة قبل انق�صاء ذلك 

الأجل مذكرة يبني فيها ما قام به من اأعمال والأ�صباب التي حالت 

دون اإمتام مهمته. 

ب- يف اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى اإذا وجدت الهيئة يف مذكرة 

اخلبري ما يربر تاأخريه منحته اأجال لإجناز مهمته واإيداع تقريره. 

تزيد  بغرامة ل  الهيئة عليه  لتاأخره حكمت  ثمة مربر  يكن  فاإن مل 
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على خم�صني دينارًا ومنحته اأجاًل اآخر لإجناز مهمته واإيداع تقريره 

الأمانة  من  قب�صه  قد  يكون  ما  برد  واألزمته  به غريه  ا�صتبدلت  اأو 

اإىل خزانة الغرفة والتعوي�صات اإن كان لها وجه، وذلك بغري اإخالل 

باجلزاءات التاأديبية. 

باإبدال اخلبري واإلزامه برد  ج-ل يقبل الطعن يف احلكم ال�صادر 

ما قب�صه من الأمانة. 

اأن  د-اإذا كان التاأخري نا�صئًا عـن خطاأ اأحد الأطراف جاز للهيئة 

مائة  على  تزيد  ول  دنانري  خم�صة  عن  تقل  ل  بغرامة  عليه  حتكم 

باحلكم  التم�صك  يف  حقه  ب�صقوط  احلكم  للهيئة  ويجوز  دينار، 

ال�صادر بتعيني اخلبري. 

مادة )140(

مناق�سة اخلبري واإعادة املهمة اإليه

اأ-للهيئة اأن تاأمر با�صتدعاء اخلبري يف جل�صة حتددها ملناق�صته يف 

باأ�صبابه،  موؤيدا  راأيه  ويبدي اخلبري  لذلك،  راأت حاجة  اإن  تقريره 

وتوجه اإليه الهيئة من تلقاء نف�صها اأو بناء على طلب اأي من اأطراف 

الدعوى ما تراه مفيدًا من الأ�صئلة يف الدعوى. 

ب- للهيئة اأن تعيد املهمة اإىل اخلبري ليتدارك ما تبني لها من وجوه 

اخلطاأ اأو النق�ص يف مهمته اأو بحثه، ولها اأن  تعهد بذلك اإىل خبري 

مبعلومات  ي�صتعينوا  اأن  ولهوؤلء  اآخرين،  خرباء  ثالثة  اإىل  اأو  اآخر 

اخلبري ال�صابق، كما اأن لها اأن تندب خبريين اآخرين ين�صمان اإىل 

اخلبري ال�صابق ندبه لإعادة بحث املهمة. 
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مادة )141(

تقدير اأتعاب وم�سروفات اخلبري

اأ-تقدر اأتعاب اخلبري وم�صروفاته يف احلكم ال�صادر من الهيئة. 

فاإذا مل ي�صدر هذا احلكم يف الثالثة اأ�صهـر التالية لإيداع التقرير 

لأ�صباب ل دخل للخبري فيها جاز للهيئة، بناء على طلب اخلبري، اأن 

تقدر اأتعابه وم�صروفاته بغري انتظار احلكم يف مو�صوع الدعوى. 

ب-ي�صتويف اخلبري ما قدر له من اأمانة، ويكون حكم اأو اأمر التقدير، 

بح�صب الأحوال، فيما زاد عليها واجب التنفيذ على الطرف الذي 

حتدده الهيئة يف حكمها اأو اأمرها. 

ج- للخبري ولكل طرف يف الدعوى اأن يتظلم من حكم اأو اأمر التقدير، 

بح�صب الأحوال، وذلك خالل الثمانية اأيام التالية لإعالنه به. 

اأمر  اأو  احلكم  تنفيذ  يجوز  الذي  الطرف  من  التظلم  يقبل  د-ل 

التقدير، بح�صب الأحوال، عليه اإل اإذا اأودع الباقي من املبلغ املقدر 

خزانة الغرفة مع تخ�صي�صه لأداء ما ي�صتحقه اخلبري. 

الأحوال،  بح�صب  التقدير،  اأمر  اأو  حكم  من  التظلم  هـ-يح�صل 

بالئحة ترفع وتعلن طبقًا لأحكام هذه الالئحة، ويرتتب على رفعه 

وقف تنفيذ احلكم اأو اأمر التقدير، بح�صب الأحوال، وينظر يف غري 

عالنية بعد تبليغ اخلبري والأطراف باحل�صور. 

اأن  للطرف  جاز  للخبري  قدر  ما  بتخفي�ص  التظلم  يف  حكم  و-اإذا 

يحتج بهذا احلكم على الطرف الآخر الذي يكون قد اأدى للخبري ما 

ي�صتحقه على اأ�صا�ص احلكم اأو اأمر التقدير، بح�صب الأحوال، دون 

اإخالل بحق هذا الطرف يف الرجوع على اخلبري. 


