


من إصدارات:

دار نرش معهد ديب القضايئ

نسخة إلكترونية 
اإلصدار األول

شوال 1441 هـ - يونيو 2020 م

ألننا -وبإذن الله تعالى- #سننتصر..
فنحن في معهد دبي القضائي حريصون عليكم و#ال_تشلون_هّم المعرفة

نحن. معكم في هذه الجائحة.. خليك في البيت،، وإصداراتنا  تصل إليك.



قانون اإلجراءات المدنية والئحته التنظيميةنسخة إلكترونية  تصدر عن  دار نشر معهد دبي القضائي

3 2

الفهرس

التعديالت  ألحدث  وفقا  املتحدة:  العربية  اإلمارات  لدولة  املدنية  اإلجراءات  قانون 

باملرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018 والالئحة التنظيمية رقم 57 لسنة 2018 

املعدلة بالقرار رقم 33 لسنة 2020 . ديب: معهد ديب القضايئ، 2020.

181 ص. ؛ 21 سم. - )سلسلة الترشيعات والقوانني لدولة اإلمارات العربية املتحدة؛ 5(

ردمك: 978-9948-16-211-7

- اإلجراءات املدنية

- قوانني وترشيعات

- اإلمارات العربية املتحدة

حقوق النرش © 2020 

جميع الحقوق محفوظة ملعهد ديب القضايئ

إدارة املعرفة والنرش - معهد ديب القضايئ. 

بطاقة فهرسة أثناء النرش.

تقديم

مكانة  يحتل  الحديث  العرص  يف  الترشيع  أصبح  لقد 
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يف الوقت ذاته، وتعكس رؤية املعهد ورسالته باعتباره 

مركزاً إقليمياً  للتميز العديل والقانوين.
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المادة األولى)1(
يعمل بالقانون املرافق يف شأن اإلجراءات املدنية أمام املحاكم وتلغى كافة القوانني واملراسيم 

واألوامر والتدابري والتعليامت املعمول بها والخاصة باإلجراءات املدنية.

وذلك باستثناء صالحية السلطة املختصة يف اإلمارة التي مل تنقل قضاءها املحيل إىل القضاء 

مادة  أو  دعوى  أية  يف  والفصل  للنظر  خاصة  قضائية  لجان  أو  محاكم  بتشكيل  االتحادي 

حقوقية معينة وفقاً لقانونها الساري املفعول عند صدور هذا القانون.

المادة الثانية
ينرش هذا القانون يف الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثالثة أشهر من تاريخ نرشه.

زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

صدر عنا يف قرص الرئاسة بأبوظبي.

بتاريخ: 21 شعبان 1412هـ.

املوافق: 24 فرباير 1992م.

)1( املادة األوىل استبدلت بالقانون االتحادي رقم )30( لسنة 2005 نرش بالجريدة الرسمية العدد 440 - 2005/12/14م ويعمل به من تاريخ نرشه.

قانون اتحادي رقم )11( لسنة 1992 م
بإصدار قانون اإلجراءات المدنية)1(

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية 
المتحدة،

بعد االطالع عىل الدستور املؤقت،

وعىل القانون االتحادي رقم )1( لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء 

والقوانني املعدلة له،

وعىل القانون االتحادي رقم )10( لسنة 1973 يف شأن املحكمة االتحادية العليا، والقوانني 

املعدلة له.

بني  القضائية  العالقات  تنظيم  شأن  يف  1973م  لسنة   )11( رقم  االتحادي  القانون  وعىل 

اإلمارات األعضاء يف االتحاد.

وعىل القانون االتحادي رقم )6( لسنة 1978 يف شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات 

الهيئات القضائية املحلية يف بعض اإلمارات إليها، والقوانني املعدلة له،

وعىل القانون االتحادي رقم )17( لسنة 1978 بتنظيم حاالت وإجراءات الطعن بالنقض أمام  

املحكمة االتحادية العليا والقوانني املعدلة  له،

وعىل قانون املعامالت املدنية الصادر بالقانون االتحادي رقم )5( لسنة 1985م والقوانني 

املعدلة له،

وبناء عىل ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق املجلس األعىل لالتحاد، 

أصدرنا القانون اآليت:

)1( نرش يف العدد رقم 235 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 5 رمضان 1412هـ املوافق 8 مارس 1992م
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الباب التمهيدي

أحكام عامة

المادة )1(
1 - ترسي قوانني اإلجراءات عىل ما مل يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما مل يكن قد تم من 

اإلجراءات قبل تاريخ العمل بها.

ويستثنى من ذلك:-

يف  املرافعة  باب  إقفال  بعد  بها  العمل  تاريخ  كان  متى  لالختصاص  املعدلة  القوانني   - أ 

الدعوى.

ب - القوانني املعدلة للمواعيد متى كان امليعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.

ج - القوانني املنظمة لطرق الطعن بالنسبة إىل ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى 

كانت هذه القوانني ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق. 

2 - وكل إجراء تم صحيحاً يف ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما مل ينص عىل غري ذلك.
3 - وال يجرى ما يستحدث من مواعيد عدم سامع الدعوى أو السقوط أو غريها من مواعيد 

اإلجراءات إال من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها. 

المادة )1( مكرر)1(
وزير  اقرتاح  بناء عىل  الوزراء  يصدر مجلس  القانون،  )1( من هذا  املادة  مراعاة نص  مع 

املختصة  الجهات  مع  والتنسيق  االتحادي  للقضاء  األعىل  املجلس  رأي  أخذ  وبعد  العدل 

املعنية يف اإلمارات، الئحة لتنظيم اإلجراءات املدنية ملا يأيت:

1- طرق اإلعالن وإجراءاته.

2- رفع الدعوى وقيدها وتقدير قيمتها.

3- حضور الخصوم وغيابهم.

4- إجراءات الجلسة ونظامها.

)1( املادة )1( مكرر أضيفت باملرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2017.

5- إصدار األحكام.

6- مرصوفات الدعوى.

7- األوامر عىل العرائض.

8- أوامر األداء.

9- التنفيذ ويشمل األحكام العامة، الحجوز، توزيع حصيلة التنفيذ، التنفيذ العيني، حبس 

املدين ومنعه من السفر.

المادة )2(
ال يقبل أي طلب أو دفع ال يكون لصاحبه فيه مصلحة قامئة ومرشوعة ومع ذلك تكفي 

املصلحة املحتملة إذا كان الغرض من الطلب االحتياط لدفع رضر محدق أو االستيثاق لحق 

يخىش زوال دليله عند النزاع فيه.

 المادة )3( 
1 - إذا نص القانون عىل ميعاد حتمي التخاذ إجراء يحصل باإلعالن فال يعترب امليعاد مرعياً 

إال إذا تم اإلعالن خالله.

2 - وإذا نص القانون عىل أن يتم إجراء ما باإليداع وجب أن يتم اإليداع خالل امليعاد املحدد 
يف القانون. 

 المادة )4( 
لغة املحاكم هي اللغة العربية، وعىل املحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود أو غريهم 

الذين يجهلون اللغة العربية بوساطة مرتجم بعد حلفه اليمني، ما مل يكن قد حلفها عند 

تعيينه أو عند الرتخيص له بالرتجمة. 

المادة )5()1(

ألغيت

)1( املادة )5( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم 57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.
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المادة )6()1(

ألغيت

المادة )7()2(

ألغيت

المادة )8()3(

ألغيت

المادة )9()4(

ألغيت

المادة )10()5(

ألغيت

المادة )11()6(

ألغيت

)1( املادة )6( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )7( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)3( املادة )8( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)4( املادة )9( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)5( املادة )10( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)6( املادة )11( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

المادة )12()1(

ألغيت

المادة )13()2(

ألغيت

المادة )14()3(

ألغيت

المادة )15()4(

ألغيت

المادة )16()5(

ألغيت

المادة )17()6(

ألغيت

)1( املادة )12( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )13( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)3( املادة )14( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)4( املادة )15( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)5( املادة )16( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)6( املادة )17( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   
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المادة )18()1(

ألغيت

المادة )19()2(

ألغيت

)1( املادة )18( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )19( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

الكتاب األول
التداعي

أمام المحاكم
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 الباب األول 

اختصاصات المحاكم

 الفصل األول

االختصاص الدولي للمحاكم
 

المادة )20(
التـي  الدعاوى  الخارج تختص املحاكم بنظر  املتعلقة بعقار يف  العينية  الدعاوى  فيام عدا 

إقامة يف  أو محل  له موطن  الذي  األجنبي  ترفع عىل  التـي  والدعاوى  املواطن  ترفع عىل 

الدولة. 

 المادة )21( 
تختص املحاكم بنظر الدعوى عىل األجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة يف الدولة يف 

الحاالت اآلتية:-

1 - إذا كان له يف الدولة موطن مختار.
2 - إذا كانت الدعوى متعلقة بأموال يف الدولة أو إرث ملواطن أو تركة فتحت فيها.

3 - إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام أبرم أو نفذ أو كان مرشوطاً تنفيذه يف الدولة أو بعقد 
يراد توثيقه فيها أو بواقعة حدثت فيها أو بإفالس أشهر يف إحدى محاكمها.

له  كان  الذي  الدولة عىل زوجها  لها موطن يف  الدعوى مرفوعة من زوجة  كانت  إذا   -  4
موطن فيها.

5 - إذا كانت الدعوى متعلقة بنفقة أحد الوالدين أو زوجة أو مبحجور عليه أو بصغري أو 
بنسبه أو بالوالية عىل املال أو النفس إذا كان طالب النفقة أو الزوجة أو الصغري أو املحجور 

عليه له موطن يف الدولة.

6 - إذا كانت متعلقة باألحوال الشخصية وكان املدعي مواطناً أو أجنبياً له موطن يف الدولة 

وذلك إذا مل يكن للمدعى عليه موطن معروف يف الخارج أو كان القانون الوطني واجب 

التطبيق يف الدعوى.

7 - إذا كان ألحد املدعى عليهم موطن أو محل إقامة يف الدولة. 

 المادة )22( 
تختص املحاكم بالفصل يف املسائل األولية والطلبات العارضة عىل الدعوى األصلية الداخلة 

ويقتيض حسن سري  الدعوى  بهذه  يرتبط  بالفصل يف كل طلب  تختص  اختصاصها كام  يف 

العدالة أن ينظر معها وكذلك تختص باألمر باإلجراءات املستعجلة والتحفظية التـي تنفذ يف 

الدولة ولو كانت غري مختصة بالدعوى األصلية. 

 

المادة )23( 
السابقة  للمواد  الدعوى طبقاً  بنظر  املحكمة مختصة  تكن  عليه ومل  املدعى  إذا مل يحرض 

تحكم املحكمة من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها. 

 

المادة )24( 
يقع باطاًل كل اتفاق يخالف مواد هذا الفصل.

 الفصل الثاني

االختصاص النوعي والقيمي للمحاكم

المادة )25( )1(
واألحوال  والعاملية  واإلدارية  والتجارية  املدنية  املنازعات  بنظر  االبتدائية  املحاكم  تختص 

الشخصية باستثناء املنازعات التي يكون االتحاد طرفاً فيها، حيث تختص بنظرها املحاكم 

االتحادية.

)1( املادة )25( استبدلت بالقانون رقم )10( لسنة 2014م
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التوقيع،  صحة  ودعاوى  الشائع،  املال  قسمة  ودعاوى  الشخصية،  األحوال  دعاوى  ب - 

والدعاوى املتعلقة باملطالبة باألجور واملرتبات وما يف حكمهام أًيا كانت قيمتها.

القيمي  والنصاب  الدوائر،  لهذه  القيمي  النصاب  القانون  لهذا  التنظيمية  الالئحة  وتحدد 

لألحكام االنتهائية.

ويجوز بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية املحلية بحسب األحوال، تخصيص 

دائرة أو أكرث من الدوائر املنصوص عليها يف هذه الفقرة، للفصل يف الدعاوى املعروضة عليها 

خالل جلسة واحدة فقط، وتنظم الالئحة التنظيمية لهذا القانون اإلجراءات املتبعة أمام تلك 

الدوائر، واألحكام الصادرة عنها، وحاالت الطعن فيها وتنفيذها.

2- تختص الدوائر الكلية املشكلة من ثالثة قضاة مبا يأيت:

أ - الحكم يف جميع الدعاوى املدنية  والتجارية والعاملية التي ليست من اختصاص الدوائر 

الجزئية.

ب- الدعاوى اإلدارية والدعاوى العينية العقارية األصلية والتبعية أًيا كانت قيمتها.

الطلبات  يف  وكذلك  العارضة  الطلبات  وسائر  املستعجلة  أو  الوقتية  بالطلبات  الحكم  ج- 

املرتبطة بالطلب األصيل مهام تكن قيمتها أو نوعها.

د- دعاوى اإلفالس والصلح الواقي.

هـ- الدعاوى التي ينص القانون عىل اختصاصها بها.

المادة )30( مكرر )1(
1- يجوز لوزير العدل أو لرئيس الجهة القضائية املحلية -كل بحسب اختصاصه- أن يحيل 

املادة  من   )2( البند  يف  املحددة  الكلية-  الدوائر  بها  تختص  -التي  الدعاوى  بعض  أو  كل 

)30( من هذا القانون، إىل دائرة أو أكرث برئاسة قاض فرد يعاونه اثنني من الخرباء املحليني 

أو الدوليني، وتصدر األحكام بذات اإلجراءات والضوابط الواردة يف الفصل األول من الباب 

التاسع من هذا القانون، ويوقع القايض منفرًدا عىل الحكم، ويوقع الخرباء عىل مسودته.

2- ُتستأنف أحكام الدوائر املشار إليها يف البند )1( من هذه املادة، أمام الدوائر االستئنافية 

املنصوص عليها يف هذا املرسوم بقانون.

)1( املادة )30( مكرر أضيفت باملرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2017.

 المادة )26( )1(
استثناء من أحكام نص املادة السابقة يجوز لكل إمارة أن تنشئ لجاناً تختص دون غريها 

بنظر املنازعات املتعلقة بعقود إيجار األماكن بني املؤجر واملستأجر، ولها أن تنظم إجراءات 

تنفيذ قرارات تلك اللجان.

المادة )27( 
تختص املحاكم االستئنافية بالحكم يف قضايا االستئناف التـي ترفع إليها عن األحكام الصادرة 

من املحاكم االبتدائية عىل الوجه املبني بالقانون. 

 المادة )28( )2(
1 - يندب يف مقر املحكمة االبتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم املساس 

بأصل الحق يف املسائل املستعجلة التـي يخىش عليها من فوات الوقت.

2 - تختص محكمة املوضوع بنظر هذه املسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية.
3 - أما يف خارج املدينة التي بها مقر املحكمة االبتدائية فيكون هذا االختصاص للمحكمة 

الجزئية.

  المادة )29( 
يختص القضاء املستعجل بالحكم بفرض الحراسة القضائية عىل منقول أو عقار أو مجموع 

من األموال قام يف شأنه نزاع أو كان الحق فيه غري ثابت، إذا تجمع لدى صاحب املصلحة 

يف املال من األسباب املعقولة ما يخىش معه خطراً عاجاًل من بقاء املال تحت يد حائزه. 

 
المادة )30()3(

يأيت: فيام  ابتدائًيا  بالحكم  فــرد  قــاض  من  املشكلة  الجزئية  الــدوائــر  تختص   -1 

أ - الدعاوى املدنية والتجارية والعاملية، والدعاوى املتقابلة أًيا كانت قيمتها.

)1( املادة )26( استبدلت بالقانون رقم )30( لسنة 2005م.

)2( املادة )28( استبدلت بالقانون رقم )30( لسنة 2005م.

)3( املادة )30( استبدلت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )18( لسنة 2018 - املنشور يف الجريدة الرسمية عدد 637 )ملحق( -  بتاريخ 2018/9/30
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المادة )30( مكرر )1( )1(
1- يصدر وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية املحلية -كل بحسب اختصاصه- القرارات 

التنظيمية بشأن ما يأيت:

أ- ضوابط إحالة الدعاوى أمام الدوائر املشار إليها يف املادة )30( مكرر من هذا املرسوم بقانون.

ب- ضوابط اختيار الخرباء املتخصصني وتعيينهم وتحديد مكافآتهم أو رواتبهم وتوزيعهم 

بالدوائر املشكلة عىل النحو الوارد يف املادة )30( مكرر من هذا املرسوم بقانون.

2- يؤدي الخرباء املشار إليهم يف البند )1( من املادة )30( مكرر من هذا املرسوم بقانون، 

املحلية  القضائية  الجهة  رئيس  أو  العدل  وزير  أمام  القانونية  اليمني  مهامهم  مبارشة  قبل 

-بحسب األحوال- وفًقا للصيغة التالية:

“أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحرتم القوانني وأن أؤدي مهمتي بكل أمانة وإخالص”.

املرسوم  )30( مكرر من هذا  املادة  من   )1( البند  إليهم يف  املشار  الخرباء  3- ترسي عىل 

بقانون، ذات األحكام املتعلقة بعدم صالحية القضاة وردهم ومخاصمتهم الواردة يف هذا 

ذات  عليهم  تطبق  كام  القضاة،  بها  يلتزم  التي  الواجبات  بذات  االلتزام  وعليهم  القانون، 

إجراءات املساءلة التأديبية والتفتيش عىل أعاملهم، وذلك عىل النحو الوارد بقوانني السلطة 

القضائية ذات الصلة.

 الفصل الثالث 

االختصاص المحلي للمحاكم 

المادة )31(
1 - يكون االختصاص للمحكمة التي يقع يف دائرتها موطن املدعى عليه ما مل ينص القانون 
عىل خالف ذلك فإن مل يكن للمدعى عليه موطن يف الدولة يكون االختصاص للمحكمة التي 

يقع بدائرتها محل إقامته أو محل عمله.

)1( املادة )30( مكرر)1( أضيفت باملرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2017.

2 - ويجوز رفع الدعوى إىل املحكمة التي وقع يف دائرتها الرضر وذلك يف دعاوى التعويض 
بسبب وقوع رضر عىل النفس أو املال.

3 - ويكون االختصاص يف املواد التجارية للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن املدعى عليه 
أو للمحكمة التي تم االتفاق أو نفذ كله أو بعضه يف دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ 

االتفاق يف دائرتها.

4 - وإذا تعدد املدعى عليهم كان االختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم.
5 - يف غري األحوال املنصوص عليها يف املواد 32 ومن 34 إىل 39 يجوز االتفاق عىل اختصاص 
محكمة معينة بنظر النزاع ويف هذه الحالة يكون االختصاص لهذه املحكمة أو للمحكمة 

التـي يقع يف دائرتها موطن املدعى عليه أو محل إقامته أو محل عمله. 

 

المادة )32( 
1 - يف الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون االختصاص للمحكمة التـي يقع يف 

دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً يف دوائر محاكم متعددة.

2 - ويف الدعاوى الشخصية العقارية يكون االختصاص للمحكمة التـي يقع يف دائرتها العقار 
أو موطن املدعى عليه. 

المادة )33( 
يف الدعاوى املتعلقة بالرشكات أو الجمعيات القامئة أو التـي يف دور التصفية أو املؤسسات 

الخاصة يكون االختصاص للمحكمة التـي يقع يف دائرتها مركز إدارتها، ويجوز رفع الدعوى 

املسائل  أو املؤسسة وذلك يف  الجمعية  أو  التـي يقع يف دائرتها فرع الرشكة  إىل املحكمة 

املتصلة بهذا الفرع. 

المادة )34(
الدعاوى املتعلقة بالرتكات التـي ترفع قبل القسمة من دائن الرتكة أو من بعض الورثة عىل 

بعض تكون من اختصاص املحكمة التـي يقع يف دائرتها آخر موطن للمتوىّف. 
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المادة )35(
التـي يقع يف دائرتها  تكون من اختصاص املحكمة  املتعلقة باإلفالس تجارياً  الدعاوى   -  1
املحل التجاري للمفلس وإذا تعددت محاله التجارية فتختص بها محكمة املحل الذي اتخذه 

مركزاً رئيسياً ألعامله التجارية.

2 - وإذا اعتزل التاجر التجارة فتقام الدعوى أمام املحكمة التابع لها موطن املدعى عليه.
3 - أما الدعاوى الناشئة عن التفليس فتقام أمام املحكمة التـي قضت بإشهار اإلفالس. 

المادة )36(
يكون االختصاص يف املنازعات املتعلقة بالتوريدات واملقاوالت وأجرة املساكن وأجور العامل 

يف  نفذ  أو  االتفاق  تم  التـي  للمحكمة  أو  عليه  املدعى  موطن  ملحكمة  واألجراء  والصناع 

دائرتها. 

المادة )37( 
يف املنازعات املتعلقة بطلب قيمة التأمني يكون االختصاص للمحكمة التـي يقع يف دائرتها 

موطن املستفيد أو مكان املال املؤمن عليه. 

المادة )38( 
1 - يف الدعاوى املتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي أو مستعجل يكون االختصاص للمحكمة 
االبتدائية املختصة والتـي يقع يف دائرتها موطن املدعى عليه أو للمحكمة املطلوب حصول 

اإلجراء يف دائرتها.

2 - ويف املنازعات املستعجلة املتعلقة بتنفيذ األحكام والسندات يكون االختصاص للمحكمة 
التـي يجري يف دائرتها التنفيذ. 

 

المادة )39( 
أنه يجوز  العارضة عىل  الطلبات  بالفصل يف  األصلية  الدعوى  تنظر  التـي  املحكمة  تختص 

للمدعى عليه يف طلب الضامن أن يتمسك بعدم اختصاص املحكمة إذا ثبت أن الدعوى 

األصلية مل تقم إال بقصد جلبه أمام محكمة غري محكمته املختصة. 

المادة )40( 
إذا مل يكن للمدعى عليه موطن وال محل إقامة يف الدولة ومل يتيرس تعيني املحكمة املختصة 

موطن  دائرتها  يف  يقع  التـي  للمحكمة  االختصاص  يكون  املتقدمة  األحكام  موجب  عىل 

املدعي أو محل إقامته فإن مل يكن للمدعي موطن وال محل إقامة يف الدولة كان االختصاص 

ملحكمة العاصمة. 

 

المادة )41( 
يف االلتزامات التـي سبق االتفاق عىل موطن مختار لتنفيذها يكون االختصاص للمحكمة 

التـي يقع يف دائرتها موطن املدعى عليه أو املوطن املختار للتنفيذ. 
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 الباب الثاني

رفع الدعوى وقيدها وتقدير قيمتها

  الفصل األول

رفع الدعوى وقيدها

المادة )42()1(

ألغيت

المادة )42( مكررًا)2(

ألغيت

المادة )43()3(

ألغيت

المادة )44()4(

ألغيت

)1( املادة )42( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )42( مكرراً  ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 

.2018

)3( املادة )43( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)4( املادة )44( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

المادة )45()1(

ألغيت

المادة )46()2(

ألغيت

المادة )47()3(

ألغيت

 الفصل الثاني  

تقدير قيمة الدعوى

المادة )48()4(

ألغيت

المادة )49()5(

ألغيت

)1( املادة )45( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )46( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)3( املادة )47( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)4( املادة )48( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)5( املادة )49( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   
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الفهرس

الباب الثالث

حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل بالخصومة

الفصل األول

 حضور الخصوم وغيابهم

المادة )50()1(

ألغيت

المادة )51()2(

ألغيت

المادة )52()3(

ألغيت

المادة )53()4(

ألغيت

)1( املادة )50( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018   

)2( املادة )51( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018   

)3( املادة )52( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018   

)4( املادة )53( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018   

المادة )54()1(

ألغيت

المادة )54( مكررًا )2(

ألغيت

 الفصل الثاني 

التوكيل بالخصومة

المادة )55( 
1 - تقبل املحكمة من الخصوم من يوكلونه وفقاً ألحكام القانون.
2 - ويجب عىل الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي.

3 - ويجوز أن يتم التوكيل بتقرير يّدون يف محرض الجلسة. 

المادة )56( 
1 - صدور التوكيل من أحد الخصوم يجعل موطن وكيله معترباً يف إعالن األوراق الالزمة 
لسري الدعوى يف درجة التقايض املوكل هو فيها وعىل الخصم الذي ال يكون له وكيل بالبلد 

الذي به مقر املحكمة أن يتخذ له موطناً فيها.

2 - وال يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سري اإلجراءات يف مواجهته إال إذا أعلن الخصم 
بتعيني بدله أو بعزم املوكل عىل مبارشة الدعوى بنفسه.

3 - وال يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة يف وقت غري الئق وبدون إذن من املحكمة. 

)1( املادة )54( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )54( مكرراً ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.
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الفهرس

المادة )57( 
الدعوى  لرفع  الالزمة  واإلجراءات  باألعامل  القيام  الوكيل سلطة  يخول  بالخصومة  التوكيل 

الحكم يف موضوعها يف  التحفظية إىل أن يصدر  ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ اإلجراءات 

درجة التقايض التـي وكل فيها وإعالن هذا الحكم وذلك بغري إخالل مبا أوجب فيه القانون 

تفويضاً خاصاً. 

المادة )58( 
1 - كل ما يقرره الوكيل يف الجلسة بحضور موكله يكون مبثابة ما يقرره املوكل نفسه إال إذا 

نفاه أثناء نظر القضية يف ذات الجلسة.

أو  الصلح  أو  التنازل عنه  أو  به  املدعي)1(  بالحق  اإلقرار  - وال يصح بغري تفويض خاص   2
التحكيم فيه أو قبول اليمني أو توجيهها أو ردها أو ترك الخصومة أو التنازل عن الحكم كلياً 

أو جزئياً أو عن طريق من طرق الطعن فيه أو رفع الحجز أو ترك التأمينات مع بقاء الدين 

أو االدعاء بالتزوير أو رد القايض أو الخبري أو العرض الحقيقي أو قبوله أو أي ترصف آخر 

يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً. 

المادة )59( )2(
ال يجوز ألحد القضاة وال للنائب العام وال ألحد أعضاء النيابة وال ألحد العاملني باملحاكم أن 

يكون وكياًل عن الخصوم يف الحضور أو املرافعة، سواء كان باملشافهة أو بالكتابة، ولو كانت 

الدعوى مقامة أمام محكمة غري املحكمة التابع هو لها، وإال كان العمل باطاًل، ولكن يجوز 

لهم ذلك عمن ميثلونهم قانوًنا وعن أزواجهم وأصولهم وفروعهم إىل الدرجة الثانية.

)1( هكذا وردت يف األصل والصواب كام نرى: الحق املدعى به 

)2( املادة )59( استبدلت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )18( لسنة 2018. 

  الباب الرابع 

تدخل النيابة العامة

  المادة )60( 
للنيابة العامة رفع الدعوى يف الحاالت التـي ينص عليها القانون ويكون لها يف هذه الحاالت 

ما للخصوم من حقوق. 

 المادة )61( 
فيام عدا الدعاوى املستعجلة يجب عىل النيابة العامة أن تتدخل يف الحاالت التالية وإال 

كان الحكم باطاًل:-

1 - الدعاوى التـي يجوز لها أن ترفعها بنفسها.
2 - الطعون والطلبات أمام املحكمة االتحادية العليا باستثناء طعون النقض يف املواد املدنية.

3 - الدعاوى الخاصة بعدميي األهلية وناقصيها والغائبني واملفقودين.
4 - الدعاوى املتعلقة باألوقاف الخريية والهبات والوصايا املرصودة للرب.

5 - دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم.
6 - كل حالة أخرى ينص القانون عىل وجوب تدخلها فيها. 

المادة )62( 
فيام عدا الدعاوى املستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل يف الحاالت اآلتية:-

1 - عدم االختصاص النتفاء والية جهة القضاء.
2 - الصلح الواقي من اإلفالس التجاري.

3 - الدعاوى التـي ترى التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو اآلداب.
4 - كل حالة أخرى ينص القانون عىل جواز تدخلها فيها. 
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الفهرس

المادة )63( 
يجوز للمحكمة يف أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القضية إىل النيابة 

العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو اآلداب، ويكون تدخل النيابة العامة 

يف هذه الحالة وجوبياً. 

المادة )64( 
1 - تعترب النيابة العامة ممثلة يف الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها وال يتعني حضورها 

إال إذا نص القانون عىل ذلك.

2 - ويف جميع األحوال ال يتعني حضور النيابة العامة عند النطق بالحكم. 
 

المادة )65( 
يف جميع األحوال التـي ينص فيها القانون عىل تدخل النيابة العامة يجب عىل مكتب إدارة 

الدعوى  أثناء نظر  فإذا عرضت  الدعوى  قيد  كتابة مبجرد  النيابة  إخبار  باملحكمة  الدعوى 

مسألة مام تتدخل فيها النيابة فيكون إخطارها بناًء عىل أمر من املحكمة. 

 المادة )66( 
متنح النيابة العامة بناًء عىل طلبها ميعاد سبعة أيام عىل األقل لتقديم مذكرة برأيها ويبدأ 

هذا املوعد من اليوم الذي يرسل لها فيه ملف القضية. 

المادة )67( 
يكون تدخل النيابة العامة يف أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب املرافعة فيها. 

المادة )68( 
يف جميع الدعاوى التـي تكون فيها النيابة العامة طرفاً منضاًم ال يجوز للخصوم بعد تقديم 

يقدموا  أن  لهم  يجوز  وإمنا  جديدة  مذكرات  يقدموا  وال  الكالم  يطلبوا  أن  وطلباتها  رأيها 

للمحكمة يف  يجوز  ذلك  ومع  النيابة  ذكرتها  التـي  الوقائع  لتصحيح  كتابياً  بياناً  للمحكمة 

األحوال االستثنائية التـي ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن يف 

تقدميها ويف إعادة املرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم. 

المادة  )69( 
للنيابة العامة الطعن يف الحكم يف األحوال التـي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا 

خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون عىل ذلك.
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 الباب الخامس 

إجراءات الجلسة ونظامها

 الفصل األول 

إجراءات الجلسة

المادة )70()1(

ألغيت

المادة )71()2(

ألغيت

المادة )72()3(

ألغيت

المادة )73()4(

ألغيت

)1( املادة )70( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )71( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)3( املادة )72( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)4( املادة )73( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

المادة )74()1(

ألغيت

المادة )75()2(

ألغيت

الفصل الثاني 

نظام الجلسة

المادة )76()3(

ألغيت

المادة )77()4(

ألغيت

المادة )78()5(

ألغيت

)1( املادة )74( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )75( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)3( املادة )76( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)4( املادة )77( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)5( املادة )78( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   
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الفهرس

المادة )79()1(

ألغيت

المادة )80()2(

ألغيت

المادة )81()3(

ألغيت

المادة )82()4(

ألغيت

المادة )83()5(

ألغيت

)1( املادة )79( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )80( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)3( املادة )81( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)4( املادة )82( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)5( املادة )83( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

 الباب السادس 

الدفوع واإلدخال والتدخل
والطلبات العارضة

 الفصل األول 

الدفـــــــوع

المادة )84( 
لقيام ذات  الدعوى إىل محكمة أخرى  بإحالة  الدفع بعدم االختصاص املحيل والدفع   -  1
النزاع أمامها أو لالرتباط، والدفع بالبطالن غري املتصل بالنظام العام، وسائر الدفوع املتعلقة 

باإلجراءات الغري متصلة، يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أي دفع إجرايئ آخر أو طلب أو دفاع 

يف الدعوى أو بعدم القبول وإال سقط الحق فيام مل يبد منها كام يسقط حق الطاعن يف هذه 

الدفوع إذا مل يبدها يف صحيفة الطعن.

املتصل  باإلجراءات غري  املتعلق  الدفع  عليها  يبنى  التـي  الوجوه  إبداء جميع  - ويجب   2
بالنظام العام معاً وإال سقط الحق فيام مل يبد منها.

المادة )84( مكررًا )1(
1 - ال تقبل دعوى إلغاء القرارات اإلدارية بعد ميض )60( ستني يوماً من تاريخ نرش القرار 

اإلداري املطعون فيه أو إعالن صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علاًم يقينياً.

2 - ينقطع رسيان هذا امليعاد بالتظلم إىل الجهة اإلدارية التي أصدرت القرار أو إىل الجهة 

الرئاسية لها، ويجب أن يبت يف التظلم خالل ستني يوماً من تاريخ تقدميه وإذا صدر القرار 

)1( املادة )84( مكرراً أضيفت بالقانون رقم )10( لسنة 2014م
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بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعترب فوات ستني يوماً عىل تقديم التظلم دون أن تجيب 

عنه الجهات املختصة مبثابة رفضه، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الرصيح 

أو الضمني حسب األحوال. 

المادة )85( )1(
1 - الدفع بعدم اختصاص املحكمة النتفاء واليتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز 

إبداؤه يف أية حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به املحكمة من تلقاء نفسها.

2 - وإذا قضت املحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إىل 
املحكمة املختصة، وعىل مكتب إدارة الدعوى باملحكمة إعالن الخصوم بالحكم.

 المادة )86( 
جاز  الدعوى  إليها  املرفوعة  املحكمة  غري  محكمة  أمام  التقايض  عىل  الخصوم  اتفق  إذا 

للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إىل املحكمة التـي اتفقوا عليها. 

 المادة )87( 
إذا رفع النزاع إىل محكمتني وجب إبداء الدفع باإلحالة أمام املحكمة التـي رفع إليها النزاع 

أخرياً للحكم فيه. 

المادة )88( 
إليها  املحالة  املحكمة  وتلتزم  املحكمتني  أي من  أمام  لالرتباط  باإلحالة  الدفع  إبداء  يجوز 

الدعوى بنظرها. 

المادة )89( 
1 - كلام حكمت املحكمة يف األحوال املتقدمة باإلحالة جاز لها أن تحدد للخصوم الجلسة 

التـي يحرضون فيها أمام املحكمة التـي أحيلت إليها الدعوى، وعىل مكتب إدارة الدعوى 

)1( املادة )85( استبدلت بالقانون رقم )30( لسنة 2005م.

إعالن الغائبني من الخصوم بذلك.

2 - وإذا مل تحدد املحكمة جلسة للخصوم كان عىل املحكمة املحال إليها الدعوى تحديدها 

وإعالن الخصوم بها.

3 - وتلتزم املحكمة املحالة إليها الدعوى بنظرها ما مل تكن غري مختصة بنظرها والئياً أو 

نوعياً. 

 المادة )90( 
بطالن إعالن صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب اإلعالن أو يف بيان 

املحكمة أو يف تاريخ الجلسة يزول بحضور املعلن إليه يف الجلسة املحددة يف هذا اإلعالن أو 

بإيداع مذكرة بدفاعه وذلك بغري إخالل بحقه يف التأجيل الستكامل ميعاد الحضور. 

 المادة )91( 
1 - الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه يف أية حالة تكون عليها الدعوى.

2 - وإذا رأت املحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى النتفاء صفة املدعى عليه قائم عىل 
أساس سليم أجلت الدعوى إلعالن ذي الصفة بناء عىل طلب املدعي. 

أثر  انسحب  عام  اعتباري  أو شخص  مرفوعة عىل جهة حكومية  الدعوى  كانت  وإذا   -  3
التصحيح إىل يوم رفع الدعوى ولو تم التصحيح بعد امليعاد املقرر لرفعها. 

المادة )92( 
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها يجوز إبداؤه يف أية حالة تكون عليها 

الدعوى وتحكم به املحكمة من تلقاء نفسها. 

المادة )93( 
تحكم املحكمة يف الدفوع عىل استقالل ما مل تأمر بضمها إىل املوضوع، وعندئذ تبني املحكمة 

ما حكمت به يف كل من الدفع واملوضوع.
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 الفصل الثاني 

اإلدخال والتدخل

المادة )94( )1(
للخصم أن يدخل يف الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويجوز للمدعى عليه 

إذا ادعى أن له حقاً يف الرجوع بالحق املدعى به عىل شخص ليس طرفاً يف الدعوى أن يقدم 

طلباً مكتوباً إىل مكتب إدارة الدعوى أو إىل املحكمة يبني فيه ماهية االدعاء وأسبابه ويطلب 

إدخال ذلك الشخص طرفاً يف الدعوى ويكون ذلك باإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى، كام 

يجوز دخوله يف الجلسة إذا حرض املطلوب إدخاله ووافق أمام املحكمة عىل هذا اإلجراء.  

المادة )95( 
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل يف الدعوى منضاًم ألحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه 

يقدم  بطلب  أو  الدعوى  لرفع  املعتادة  باإلجراءات  ذلك  ويكون  بالدعوى  مرتبط  بطلب 

شفاهاً يف الجلسة يف حضور الخصوم ويثبت يف محرضها وال يقبل التدخل بعد إقفال باب 

املرافعة. 

 

المادة )96( 
1 - للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله ملصلحة العدالة أو إلظهار 
وتأمر  الخصومة  يف  مركزه  تعني  كام  إليها  يعلن  التـي  الجلسة  املحكمة  وتحدد  الحقيقة 

بإعالنه لتلك الجلسة وذلك باإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى.

الدعوى بإعالن ملخص واٍف من طلبات  - كام يجوز للمحكمة أن تكلف مكتب إدارة   2
الخصوم يف الدعوى إىل أي شخص ترى ملصلحة العدالة أو إلظهار الحقيقة أن يكون عىل 

علم بها.

)1( املادة )94( استبدلت بالقانون رقم )10( لسنة 2014م

الفصل الثالث

الطلبات العارضة

المادة )97( 
1 - للمدعي أو املدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطاً بالطلب األصيل 

ارتباطاً يجعل من حسن سري العدالة نظرهام معاً.

الدعوى أو بطلب يقدم  املعتادة لرفع  الطلبات إىل املحكمة باإلجراءات  - وتقدم هذه   2
شفاهة يف الجلسة يف حضور الخصم ويثبت يف محرضها. 

المادة )98( 
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:-

1 - ما يتضمن تصحيح الطلب األصيل أو تعديل موضوعه ملواجهة ظروف طرأت أو تبينت 
بعد رفع الدعوى.

2 - ما يكون مكماًل للطلب األصيل أو مرتتباً عليه أو متصاًل به اتصاالً ال يقبل التجزئة.
3 - ما يتضمن إضافة أو تغيرياً يف سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب عىل حاله.

4 - طلب األمر بإجراء تحفظي. 
5 - ما تأذن املحكمة بتقدميه مام يكون مرتبطاً بالطلب األصيل. 

المادة )99( 
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:

الدعوى  من  لحقه  عن رضر  بالتعويضات  له  الحكم  وطلب  القضائية  املقاصة  طلب   -  1
األصلية أو من إجراء فيها.

2 - أي طلب يرتتب عىل إجابته أال يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له 
بها مقيدة بقيد ملصلحة املدعى عليه.

3 - أي طلب يكون متصاًل بالدعوى األصلية اتصاالً ال يقبل التجزئة.
4 - ما تأذن املحكمة بتقدميه مام يكون مرتبطاً بالدعوى األصلية. 
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 المادة )100( 
1 - ال تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال املرافعة. 

2 - وتحكم املحكمة يف الطلبات املذكورة مع الدعوى األصلية كلام أمكن ذلك وإال استبقت 

الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.

 الباب السابع 

وقف الخصومة وانقطاع سيرها 
وسقوطها وانقضاؤها بمضي المدة وتركها

الفصل األول

وقف الخصومة

المادة )101( 
1 - يجوز وقف الدعوى إذا اتفق الخصوم عىل عدم السري فيها مدة ال تزيد عىل ستة أشهر 
أي ميعاد حتمي يكون  أثر يف  الوقف  لهذا  يكون  املحكمة التفاقهم، وال  إقرار  تاريخ  من 

القانون قد حدده إلجراء ما.

وال يجوز ألي من الطرفني أن يعجل الدعوى خالل تلك املدة إال مبوافقة خصمه.

2 - وإذا مل يعجل أحد الخصوم الدعوى خالل الثامنية أيام التالية لنهاية األجل اعترب املدعي 
تاركاً دعواه واملستأنف تاركاً استئنافه. 

المادة )102( 
تأمر املحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم يف موضوعها عىل الفصل يف مسألة أخرى 

يتوقف عليها الحكم ومبجرد زوال سبب الوقف يكون ألي من الخصوم تعجيل الدعوى.
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الفصل الثاني

انقطاع سير الخصومة

المادة )103( 
1 - ينقطع سري الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو 
بزوال صفة من كان يبارش الخصومة عنه من النائبني إال إذا حدث يشء من ذلك بعد إقفال 

منقطعة  الخصومة  باعتبار  املحكمة  قضت  الخصوم  تعدد  وإذا  الدعوى  يف  املرافعة  باب 

بالنسبة ملن قام به سبب االنقطاع وأجلت نظرها بالنسبة للباقني.

بالعزل  أو  بالتنحي  وكالته  بانقضاء  وال  الدعوى  وكيل  بوفاة  الخصومة  تنقطع  وال   -  2
وللمحكمة أن متنح أجاًل مناسباً للخصم الذي تويف وكيله أو انقضت وكالته لتعيني وكيل آخر 

إذا رغب يف ذلك.

3 - ويرتتب عىل انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد اإلجراءات التـي كانت جارية يف حق 
الخصم الذي قام به سبب االنقطاع وبطالن جميع اإلجراءات التـي تحصل أثناء االنقطاع. 

 

المادة )104( 
تستأنف الدعوى سريها بالنسبة للخصم الذي قام به سبب االنقطاع بتكليف بالحضور يعلن 

إىل من يقوم مقام من تويف أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناًء عىل طلب الطرف 

اآلخر أو بتكليف يعلن إىل هذا الطرف بناًء عىل طلب أولئك وكذلك تستأنف الدعوى سريها 

إذ حرض الجلسة التـي كانت محددة لنظرها ورثة املتوىّف أو من يقوم مقام من فقد أهلية 

الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وبارش السري فيها. 

المادة )105( 
إذا حدث سبب من أسباب االنقطاع بعد إقفال باب املرافعة يف الدعوى جاز للمحكمة أن 

تقيض فيها عىل موجب األقوال والطلبات الختامية أو أن تفتح باب املرافعة بناًء عىل طلب 

من قام مقام الذي تويف أو من فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناًء عىل طلب 

الطرف اآلخر.

الفصل الثالث

 سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة وتركها 

المادة )106( 
1 - لكل ذي مصلحة من الخصوم يف حالة عدم السري يف الدعوى بفعل املدعي أو امتناعه 
من  إجراء صحيح  آخر  من  أشهر  ستة  انقضت  متى  الخصومة  بسقوط  الحكم  يطلب  أن 

إجراءات التقايض.

2 - وال تبدأ مدة سقوط الخصومة يف حاالت االنقطاع إال من اليوم الذي قام فيه من طلب 
الحكم بسقوط الخصومة بإعالن ورثة خصمه الذي تويف أو من قام مقام من فقد أهليته 

للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبني خصمه األصيل.

3 - وترسي املدة املقررة لسقوط الخصومة يف حق جميع األشخاص ولو كانوا عدميي األهلية 
أو ناقصيها وال يخل ذلك بحقهم يف الرجوع عىل النائبني عنهم بالتعويض بسبب إهاملهم يف 

متابعة الدعوى مام أدى إىل سقوطها. 

 

المادة )107(
املطلوب  الدعوى  أمامها  املقامة  املحكمة  إىل  الخصومة  بسقوط  الحكم  طلب  يقدم   -  1

إسقاط الخصومة فيها.

2 - ويجوز التمسك بسقوط الخصومة يف صورة دفع إذا عّجل املدعي دعواه بعد انقضاء الستة أشهر.
3 - ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع املدعني أو املستأنفني وإال كان غري مقبول. 

 

المادة )108( 
يرتتب عىل الحكم بسقوط الخصومة سقوط األحكام الصادرة فيها بإجراء اإلثبات وإلغاء 

جميع إجراءات الخصومة مبا يف ذلك صحيفة الدعوى ولكن ال يسقط الحق يف رفعها وال يف 

األحكام القطعية الصادرة فيها وال يف اإلجراءات السابقة لتلك األحكام أو اإلقرارات الصادرة 

من الخصوم أو األميان التـي حلفوها. عىل أن هذا ال مينع الخصوم من التمسك بإجراءات 

التحقيق وأعامل الخربة التـي متت ما مل تكن باطلة يف ذاتها. 
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المادة )109( 
متى حكم بسقوط الخصومة يف االستئناف اعترب الحكم املستأنف نهائياً يف جميع األحوال 

ومتى حكم بسقوط الخصومة يف التامس إعادة النظر قبل الحكم بقبول االلتامس، سقط 

طلب االلتامس. أما بعد الحكم بقبول االلتامس فترسي القواعد السالفة الخاصة باالستئناف 

أو بأول درجة حسب األحوال. 

 المادة )110( 
1 - يف جميع األحوال تنقيض الخصومة مبيض سنتني عىل آخر إجراء صحيح فيها ويرتتب عىل 

انقضائها ذات اآلثار التـي ترتتب عىل سقوطها.

2 - وال يرسي حكم الفقرة السابقة عىل الطعن بطريق النقض. 

المادة )111( 
1 - للمدعي ترك الخصومة بإعالن لخصمه أو ببيان رصيح يف مذكرة موقع عليها منه أو 

ممن ميثله قانوناً مع اطالع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً يف الجلسة وإثباته يف املحرض.

2 - وال يتم الرتك بعد إبداء املدعى عليه طلباته إال بقبوله. ومع ذلك ال يلتفت العرتاضه 
عىل الرتك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص املحكمة أو بإحالة القضية إىل محكمة أخرى أو 

ببطالن صحيفة الدعوى أو بعدم جوازها لسابقة الفصل فيها أو بغري ذلك مام يكون القصد 

منه منع املحكمة من امليّض يف نظر الدعوى. 

 المادة )112( 
يرتتب عىل ترك الخصومة كافة اآلثار التـي ترتتب عىل سقوطها ويلزم التارك مبصاريف الدعوى. 

 

المادة )113( 
1 - إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق اإلجراءات رصاحة أو 

ضمناً اعترب اإلجراء أو الورقة كأن مل يكن.

2 - ويستتبع النزول عن الحكم النزول عن الحق الثابت به. 

 الباب الثامن 

عدم صالحية القضاة وردهم وتنحيتهم 

المادة )114( )1(
1- يكون القايض غري صالح لنظر الدعوى، ممنوًعا من سامعها ولو مل يرده أحد من الخصوم، 

يف األحوال اآلتية:

أ - إذا كان زوًجا ألحد الخصوم، أو كان قريًبا أو صهرًا له إىل الدرجة الرابعة.

ب- إذا كان له أو لزوجه خصومة قامئة مع أحد الخصوم.

ج- إذا كان وكياًل ألحد الخصوم يف أعامله الخاصة أو وصًيا أو قياًم عليه أو مظنونة وراثته له 

أو كان زوًجا لويص أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة 

الرابعة بهذا الويص أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الرشكة املختصمة أو أحد مديريها 

وكان لهذا العضو أو املدير مصلحة شخصية يف الدعوى.

د- إذا كان له أو لزوجه أو ألحد أقاربه أو أصهاره عىل عمود النسب أو ملن يكون هو وكياًل 

عنه أو وصياً أو قياًم عليه مصلحة يف الدعوى القامئة.

هـ- إذا كان بينه وبني أحد قضاة الدائرة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة، ويف هذه 

الحالة يتنحى القايض األحدث.

و- إذا كان بينه وبني ممثل النيابة العامة أو املدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة 

للدرجة الثانية.

ز-إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم يف الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل 

اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضًيا أو خبريًا ومحكاًم أو كان قد أدى شهادة فيها.

ح- إذا رفع دعوى تعويض عىل طالب الرد أو قدم ضده بالًغا لجهة االختصاص.

2- ويقع باطاًل عمل القايض أو قضاؤه يف األحوال السابقة ولو تم باتفاق الخصوم.

3- وإذا وقع هذا البطالن يف حكم صدر يف طعن بالنقض جاز للخصم أن يطلب من املحكمة 

إلغاء هذا الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة ال يكون فيها القايض الذي قام به سبب 

البطالن.

)1( املادة )114( استبدلت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )18( لسنة 2018. 
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المادة )115( )1(
يجوز رد القايض ألحد األسباب اآلتية:

ألحدهام  جدت  إذا  أو  ينظرها،  التي  للدعوى  مامثلة  دعوى  لزوجه  أو  له  كان  إذا   -1

القايض،  عىل  املطروحة  الدعوى  قيام  بعد  زوجــه  مع  أو  الخصوم  أحد  مع  خصومة 

عليه. املطروحة  الدعوى  نظر  عن  رده  بقصد  أقيمت  قد  الدعوى  هذه  تكن  مل   ما 

2- إذا كان ملطلقته التي له منها ولد أو ألحد أقاربه أو أصهاره عىل عمود النسب خصومة 

قامئة أمام القضاء مع أحد الخصوم يف الدعوى أو مع زوجه ما مل تكن هذه الخصومة قد 

أقيمت بعد قيام الدعوى املطروحة عىل القايض بقصد رده.

3- إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو 

كان قد تلقى منه هدية قبل رفع الدعوى أو بعده.

 4- إذا كان بينه وبني أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغري ميل.

5- إذا كان أحد الخصوم قد اختاره محكاًم يف قضية سابقة.

المادة )116( 
أن يخرب رئيس  للرد فعليه  به سبب  قام  أو  الدعوى  لنظر  القايض غري صالح  كان  إذا   -  1
املحكمة بذلك ويف حالة قيام سبب للرد فلرئيس املحكمة أن يأذن للقايض يف التنحي ويثبت 

هذا كله يف محرض خاص يحفظ باملحكمة.

2 - ويجوز للقايض حتى ولو كان صالحاً لنظر الدعوى، ولو مل يقم به سبب للرد إذا استشعر 
الحرج من نظر الدعوى ألي سبب أن يعرض أمر تنحيه عىل رئيس املحكمة للنظر يف إقراره 

عىل التنحي.

3 - وإذا تحققت إحدى الحاالت السابقة يف رئيس املحكمة قام بعرض األمر عىل من يقوم 
مقامه. 

)1( املادة )115( استبدلت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )18( لسنة 2018. 

المادة )117( )1(
1 - إذا قام بالقايض سبب للرد ومل يتنح جاز للخصم رده ويحصل الرد بطلب يقدم لرئيس 
التوكيل  ويرفق  فيه  املفوض  وكيله  أو  نفسه  الطالب  ويوقعه  القايض  يتبعها  التـي  املحكمة 

بالطلب، ويجب أن يشتمل طلب الرد عىل أسبابه وأن يرفق به ما يوجد من األوراق املؤيدة له.

2 - ويتعني عىل طالب الرد أن يودع عند تقديم الطلب مبلغ خمسة آالف درهم تأميناً، 
إذا مل  الرد  املحكمة طلب  رئيس  يقبل  املطلوب ردهم وال  القضاة  بتعدد  التأمني  ويتعدد 

يصحب مبا يثبت إيداع التأمني ويكفي إيداع تأمني واحد عن كل طلب رد قاض يف حالة 

تعدد طالبي الرد إذا قدموا طلبهم يف طلب واحد ولو اختلفت أسباب الرد، وتحكم املحكمة 

الرد بغرامة ال تقل عن خمسة آالف درهم وال تجاوز عرشة آالف درهم مع  عىل طالب 

مصادرة التأمني إذا رفض طلبه.

 

المادة )118( 
1 - يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع يف القضية وإال سقط الحق فيه 
ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك أو إذا أثبت طالب الرد أنه كان ال 

يعلم بها.

إقفال  الطلب قبل  إذا مل يقدم  الرد  الخصم يف طلب  - ويف جميع األحوال يسقط حق   2
باب املرافعة يف أول طلب رد مقدم يف الدعوى متى كان قد أخطر بالجلسة املحددة لنظره 

وكانت أسباب الرد قامئة ومعلومة له حتى إقفال باب املرافعة. 

المادة )119( 
1 - عىل رئيس املحكمة أن يطلع القايض املطلوب رده عىل طلب الرد ومرفقاته يف أرسع 

وقت ممكن.

التالية  السبعة  األيام  خالل  وأسبابه  الرد  وقائع  عىل  بالكتابة  يجيب  أن  القايض  عىل   -  2
الرد وكانت هذه األسباب تصلح  الطالعه فإذا مل يجب خالل هذا امليعاد أو قبل بأسباب 

قانوناً للرد أصدر رئيس املحكمة أمراً بتنحيته.

)1( املادة )117( استبدلت بالقانون رقم )30( لسنة 2005م.
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لرده عني من رفع  الرد ومل يقبل بسبب يصلح قانوناً  - وإذا أجاب القايض عىل أسباب   3
إدارة  مكتب  وعىل  أمامها  نظره  تاريخ  وحدد  الرد  نظر  تتوىل  التـي  الدائرة  الطلب  إليه 

الدعوى إخطار طالب الرد والقايض بهذا التاريخ كام يخطر أيضاً باقي الخصوم يف الدعوى 

األصلية وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً للامدة السابقة وعىل الدائرة 

املذكورة أن تقوم بتحقيق طلب الرد يف غرفة املشورة ثم تحكم بعد سامع أقوال طالب الرد 

ومالحظات القايض عند االقتضاء أو إذا طلب ذلك. وال يجوز يف تحقيق طلب الرد استجواب 

القايض وال توجيه اليمني إليه.

4 - وعىل رئيس املحكمة، أو من يقوم مقامه حسب األحوال يف حالة تقديم طلبات رد قبل 
إقفال باب املرافعة يف طلب الرد األول، أن يحيل هذه الطلبات إىل الدائرة ذاتها املنظور 

أمامها الطلب لتقيض فيها جميعاً بحكم واحد.

5 - ويتعني السري يف إجراءات طلب الرد والفصل فيه ولو قرر رافعه التنازل عنه.
6 - وينطق بالحكم يف طلب الرد يف جلسة علنية ويكون غري قابل للطعن. 

 

المادة )120( 
يرتتب عىل تقديم طلب الرد وقف الدعوى األصلية إىل أن يحكم فيه نهائياً ومع ذلك يجوز 

يف حالة االستعجال - وبناء عىل طلب الخصم اآلخر - ندب قاض بدالً ممن طلب رده. 

 المادة )121( 
تفصل محكمة االستئناف يف طلب الرد إذا كان املطلوب رده قاضياً بها أو قاضياً باملحكمة 

االبتدائية التـي تتبعها. 

 

المادة )122( 
1 - إذا طلب رد جميع قضاة املحكمة االبتدائية وقضت محكمة االستئناف بقبول طلب الرد 

أحالت الدعوى للحكم يف موضوعها إىل محكمة ابتدائية أخرى.

2 - وإذا طلب رد جميع قضاة محكمة االستئناف أو بعضهم بحيث ال يبقى من عددهم 
ما يكفي للحكم رفع طلب الرد إىل املحكمة األعىل درجة منها فإن قضت بقبول طلب الرد 

أحالت الدعوى للحكم يف موضوعها إىل محكمة استئنافية أخرى. 

 المادة )123( 
ترسي القواعد املنصوص عليها يف قانون املحكمة االتحادية العليا يف شأن رد رئيسها وقضاتها. 

المادة )124( 
تتبع القواعد واإلجراءات املتقدمة عند رد عضو النيابة العامة إذا كانت طرفاً منضاًم بسبب 

من األسباب املنصوص عليها يف املادتني )114( و)115(. 
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الباب التاسع

األحكام 

 الفصل األول

إصدار األحكام 

المادة )125()1(

ألغيت

المادة )126()2(

ألغيت

المادة )127()3(

ألغيت

المادة )128()4(

ألغيت

)1( املادة )125( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )126( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)3( املادة )127( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)4( املادة )128( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018. 

المادة )129()1(

ألغيت

المادة )130()2(

ألغيت

المادة )131()3(

ألغيت

المادة )132()4(

ألغيت

الفصل الثاني 

مصروفات الدعوى 

المادة )133()5(

ألغيت

)1( املادة )129( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )130( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)3( املادة )131( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)4( املادة )132( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)5( املادة )133( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   
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المادة )134()1(

ألغيت

المادة )135()2(

ألغيت

المادة )136()3(

ألغيت

 الفصل الثالث 

 تصحيح األحكام وتفسيرها 

المادة )137( 
تلقاء نفسها بغري  أو من  الخصوم  بناء عىل طلب أحد  بقرار تصدره  للمحكمة  - يجوز   1
مرافعة تصحيح ما يقع يف حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ويجري كاتب 

املحكمة هذا التصحيح عىل نسخة الحكم األصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.

2 - وإذا صدر القرار برفض التصحيح فال يجوز الطعن فيه إال مع الطعن يف الحكم نفسه 
أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الطعن فيه عىل استقالل بطرق الطعن الجائزة يف 

الحكم موضوع التصحيح. 

 

)1( املادة )134( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )135( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)3( املادة )136( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

المادة )138( 
يجوز للخصوم أن يطلبوا إىل املحكمة التـي أصدرت الحكم تفسري ما وقع يف منطوقه من 

الصادر  الحكم  ويعترب  الدعوى  لرفع  املعتادة  باألوضاع  الطلب  ويقدم  إبهام،  أو  غموض 

بالتفسري متماًم من كل الوجوه للحكم الذي يفرسه ويرسي عليه ما يرسي عىل هذا الحكم 

من القواعد الخاصة بطرق الطعن. 

 المادة )139( 
بناًء عىل طلب من أحد  الطلبات املوضوعية فعليها  إذا أغفلت املحكمة الحكم يف بعض 

أصحاب الشأن أن تنظر يف الطلب والحكم فيه بعد إعالن الخصم به ويخضع الحكم لقواعد 

الطعن التـي ترسي عىل الحكم األصيل.
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 الباب العاشر 

 األوامر على العرائض

المادة )140()1(

ألغيت

المادة )141()2(

ألغيت

المادة )142()3(

ألغيت

)1( املادة )140( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )141( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)3( املادة )142( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

 الباب الحادي عشر 

أوامر األداء 
المادة )143()1(

ألغيت
المادة )144()2(

ألغيت
المادة )145()3(

ألغيت
المادة )146()4(

ألغيت
المادة )147()5(

ألغيت
المادة )148()6(

ألغيت
المادة )149()7(

ألغيت

)1( املادة )143( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )144( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)3( املادة )145( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)4( املادة )146( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)5( املادة )147( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)6( املادة )148( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)7( املادة )149( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   
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 الباب الثاني عشر 

طرق الطعن في األحكام 

 الفصل األول 

 أحكام عامة 

المادة )150( 
1 - ال يجوز الطعن يف األحكام إال من املحكوم عليه وال يجوز ممن قبل الحكم رصاحة أو 

ضمناً أو ممن قىض له بكل طلباته ما مل ينص القانون عىل غري ذلك.

2 - وال يضار الطاعن بطعنه. 

المادة )151( 
ال يجوز الطعن يف األحكام التـي تصدر أثناء سري الدعوى وال تنتهي بها الخصومة إال بعد 

صدور الحكم املنهي للخصومة كلها وذلك فيام عدا األحكام الوقتية واملستعجلة والصادرة 

بوقف الدعوى واألحكام القابلة للتنفيذ الجربي واألحكام الصادرة بعدم االختصاص وكذلك 

األحكام الصادرة باالختصاص إذا مل يكن للمحكمة والية الحكم يف الدعوى. 

المادة )152()1(
1 - يبدأ ميعاد الطعن يف الحكم من اليوم التايل لتاريخ صدوره ما مل ينص القانون عىل غري 

ذلك ويبدأ هذا امليعاد من تاريخ إعالن الحكم إىل املحكوم عليه يف األحوال التي يكون فيها 

قد تخلف عن الحضور يف جميع الجلسات املجددة لنظر الدعوى ومل يقدم مذكرة بدفاعه، 

وكذلك إذا تخلف املحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة يف جميع الجلسات التالية 

)1( املادة )152( استبدلت بالقانون رقم )10( لسنة 2014م

لتعجيل الدعوى بعد وقف السري فيها ألي سبب من األسباب.

2 - يبدأ امليعاد من تاريخ إعالن الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر 

الحكم دون اختصام من يقوم مقام الذي تويف أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.

3 - يكون إعالن الحكم وفق األوضاع املقررة يف املادة )8( من هذا القانون.

وتقيض  الطعن  يف  الحق  سقوط  األحكام  يف  الطعن  مواعيد  مراعاة  عدم  عىل  يرتتب   -  4

املحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها. 

المادة )153()1(
1 - يقف ميعاد الطعن بوفاة املحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقايض أو بزوال صفة من كان 

يبارش الخصومة عنه.

2 - ال يزول الوقف إال بعد إعالن الحكم إىل الورثة جملة دون ذكر أسامئهم وصفاتهم وذلك 

يف آخر موطن كان ملورثهم إذا مل يكن الورثة معروفني أو إعالنه إىل من يقوم مقام من فقد 

أهليته للتقايض أو زالت صفته.

3 - يف حال معرفة الورثة يكون اإلعالن وفق األوضاع املقررة يف املادة )8( من هذا القانون. 

المادة )154()2(
ورثته  إىل  وإعالنه  الطعن  رفع  لخصمه  الطعن جاز  ميعاد  أثناء  له  املحكوم  تويف  إذا   -  1

جملة دون ذكر أسامئهم وصفاتهم وذلك يف آخر موطن كان ملورثهم، ويعاد بعد ذلك إعالن 

الطعن لجميع الورثة بأسامئهم وصفاتهم قبل الجلسة املحددة لنظر الطعن أو يف امليعاد 

الذي تحدده املحكمة إلعالن الورثة الذين مل يعلنوا بالجلسة األوىل ومل يحرضوها وإذا كانت 

الدعوى مستعجلة اكتفي بإعادة اإلعالن إىل الورثة الظاهرين.

أثناء ميعاد الطعن أو زالت صفة من كان يبارش  التقايض  2 - إذا فقد املحكوم له أهلية 

الخصومة عنه جاز رفع الطعن وإعالنه إىل من فقد أهليته أو زالت صفة من كان يبارش 

الخصومة عنه، ويعاد بعد ذلك إعالن الطعن إىل من يقوم مقام الخصم قبل الجلسة املحددة 

)1( املادة )153( استبدلت بالقانون رقم )10( لسنة 2014م

)2( املادة )154( استبدلت بالقانون رقم )10( لسنة 2014م
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لنظر الطعن أو يف امليعاد الذي تحدده املحكمة وفق ما تقدم.

3 - يتم اإلعالن يف البندين )1( و)2( من هذه املادة وفق األوضاع املقررة يف املادة )8( من 

هذا القانون. 

 المادة )155()1(
1 - يكون إعالن الطعن وفق األوضاع املقررة يف املادة )8( من هذا القانون.

2 - إذا كان املطعون ضده هو املدعي أو املستأنف ومل يكن قد بني يف صحيفــــة افتتــاح 

البيان من أوراق  العنوان الذي يعلن عليه، ومل يتضح هذا  الدعوى أو صحيفة االستئناف 

أخرى يف الدعوى، أعلن بالطعن طبقاً لألوضاع املقررة يف املادة )8( من هذا القانون. 

المادة )156( 
1 - ال يفيد من الطعن إال من رفعه وال يحتج به إال عىل من رفع عليه، عىل أنه إذا كان 

الحكم صادراً يف موضوع غري قابل للتجزئة أو يف التزام بالتضامن أو يف دعوى يوجب القانون 

فيها اختصام أشخاص معينني جاز ملن فوت ميعاد الطعن من املحكوم عليهم أو قبل الحكم 

أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن املرفوع يف امليعاد من أحد زمالئه منضاًم إليه يف طلباته، فإن 

مل يفعل أمرت املحكمة الطاعن باختصامه يف الطعن، وإذا رفع الطعن عىل أحد املحكوم 

لهم يف امليعاد وجب اختصام الباقني ولو بعد فواته بالنسبة إليهم.

2 - وإذا رفع الطعن يف امليعاد من الضامن أو طالب الضامن يف الحكم الصادر يف الدعوى 

األصلية، وكان دفاعهام فيها واحداً جاز ملن فوت امليعاد أو قبل الحكم أن يطعن فيه منضاًم 

إىل زميله، وإذا رفع الطعن عىل أيهام يف امليعاد جاز اختصام اآلخر ولو بعد فواته بالنسبة 

إليه.

3 - ويفيد الضامن وطالب الضامن من الطعن املرفوع من أيهام يف الحكم الصادر يف الدعوى 

األصلية إذا اتحد دفاعهام فيها. 

)1( املادة )155( استبدلت بالقانون رقم )10( لسنة 2014م

المادة )157( 
1 - ال يجوز إعادة املستندات إىل الخصوم الذين قدموها إال بعد انتهاء مواعيد الطعن أو 

الفصل يف الطعن املرفوع.

2 - ومع ذلك يجوز أن تعطى صور من هذه املستندات ملن يطلبها من ذوي الشأن.

3 - وإذا اقتىض األمر تسلم أصل املستندات فيكون ذلك بأمر من القايض أو رئيس الدائرة 

حسب األحوال ويحتفظ بصورة منها يصدق عليها أيهام وتختم بخاتم املحكمة. 

 الفصل الثاني 

 االستئناف 

المادة )158( 
للخصوم يف غري األحوال املستثناة بنص القانون أن يستأنفوا أحكام املحاكم االبتدائية أمام 

محكمة االستئناف املختصة.

المادة )158( مكررًا)1(
يجوز استئناف األحكام الصادرة يف حدود النصاب االنتهايئ من محاكم الدرجة األوىل بسبب 

أو بطالن يف  الحكم  أو وقوع بطالن يف  العام  بالنظام  املتعلقة  االختصاص  قواعد  مخالفة 

اإلجراءات  أثر يف الحكم.

ويجوز أيضاً استئناف جميع األحكام يف حدود النصاب االنتهايئ إذا كان الحكم صادراً عىل 

خالف حكم سابق مل يحز قوة األمر املقيض ويف هذه الحالة يعترب الحكم السابق مستأنفاً 

بقوة القانون إذا مل يكن قد صار انتهائياً عند رفع االستئناف.

وعىل املستأنف يف هذه األحوال أن يودع خزانة املحكمة االستئنافية عند تقديم االستئناف 

تأميناً قدره ألفا درهم، ويكفي إيداع تأمني واحد يف حالة تعدد الطاعنني إذا أقاموا طعنهم 

)1( املادة )158( مكرراً أضيفت بالقانون رقم )30( لسنة 2005م.
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بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن.

وال يقبل مكتب إدارة الدعوى صحيفة الطعن إذ مل تصحب مبا يثبت هذا اإليداع ويصادر 

التأمني بقوة القانون متى حكم بعدم جواز االستئناف.

 المادة )159( 
ميعاد االستئناف ثالثون يوماً ما مل ينص القانون عىل غري ذلك ويكون امليعاد عرشة أيام يف 

املسائل املستعجلة. 

المادة )160( 
عىل  بناًء  أو  مزورة  ورقة  عىل  بناًء  أو  الخصوم  من  وقع  غش  عىل  بناًء  الحكم  صدر  إذا 

يبدأ  فال  الخصم  احتجزها  الدعوى  يف  قاطعة  ورقة  إظهار  عدم  بسبب  أو  مزورة  شهادة 

ميعاد استئناف الحكم إال من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله 

أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه عىل شاهد الزور أو من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة 

التـي احتجزت. 

 

المادة )161( 
1 - استئناف الحكم الصادر يف الطلب االحتياطي يستتبع حتاًم استئناف الحكم الصادر يف 
الطلب األصيل ويف هذه الحالة يجب اختصام املحكوم له يف الطلب األصيل ولو بعد فوات 

امليعاد.

2 - وإذا ألغت املحكمة االستئنافية الحكم الصادر يف الطلب األصيل وجب عليها أن تعيد 
القضية إىل املحكمة االبتدائية لتفصل يف الطلب االحتياطي. 

المادة )162( )1(
االستئنافية  املحكمة  يف  الدعوى  إدارة  مكتب  تــودع  بصحيفة  االستئناف  يرفع   -  1

تشتمل  أن  ويجب  إلكرتونًيا،  بقيدها  أو  لذلك  املعد  بالسجل  فــورًا  وتقيد  املختصة 

)1( املادة )162( استبدلت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )18( لسنة 2018. 

والبيانات  والطلبات  االستئناف  وأسباب  وتاريخه  املستأنف  الحكم  بيان  عىل  الصحيفة 

املستأنف  يختاره  الذي  واملوطن  منهم  كل  وموطن  وصفاتهم  الخصوم  بأسامء  املتعلقة 

ميثله. من  أو  املستأنف  وتوقيع  املختصة  االستئنافية  املحكمة  مقر  به  الذي  البلد   يف 

2 - يجب عىل املستأنف أن يقدم صورًا كافية من صحيفة االستئناف بقدر عدد املستأنف 

 عليهم، وصورة ملكتب إدارة الدعوى، وأن يرفق بكل صورة املستندات املؤيدة الستئنافه.

لتبادل  األوىل  الجلسة  تاريخ  استئنافه حتى  أسباب  تقديم  للمستأنف  - مع ذلك يجوز   3

املذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى، وإال حكم بعدم قبول استئنافه.

المادة )163( 
1 - عىل مكتب إدارة الدعوى باملحكمة املرفوع إليها االستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى 

االبتدائية يف اليوم التايل لليوم الذي يرفع فيه االستئناف.

التـي أصدرت الحكم أن يرسل ملف  - وعىل مكتب إدارة الدعوى باملحكمة االبتدائية   2
الدعوى خالل عرشة أيام عىل األكرث من تاريخ طلبه وينقص هذا امليعاد إىل ثالثة أيام يف 

الدعاوى املستعجلة. 

المادة )164( )1(
1- يجوز املستأنف عليه حتى تاريخ الجلسة األوىل لتبادل املذكرات والردود أمام مكتب إدارة 

 الدعوى أن يرفع استئناًفا إما باإلجراءات املعتادة أو مبذكرة مشتملة عىل أسباب استئنافه.

ميعاد  إذا رفع خالل  مقاباًل  استئناًفا  السابقة،  الفقرة  إليه يف  املشار  االستئناف  ويعترب   -2

االستئناف، واستئناًفا فرعًيا إذا رفع بعد امليعاد، أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم يف وقت 

سابق عىل رفع االستئناف األصيل.

عن  األصيل  املستأنف  تنازل  إذا  ويسقط  األصيل،  االستئناف  الفرعي  االستئناف  ويتبع   -3

استئنافه أو حكم بعدم قبول االستئناف األصيل شكاًل، أما االستئناف املقابل فال يزول بزوال 

االستئناف األصيل أًيا كانت الطريقة التي رفع بها.

 

)1( املادة )164( استبدلت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )18( لسنة 2018. 
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المادة )165( 
1 - االستئناف ينقل الدعوى بحالتها التـي كانت عليها قبل صدور الحكم املستأنف بالنسبة 

إىل ما رفع عنه االستئناف فقط.

2 - وتنظر املحكمة االستئناف عىل أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة 
وما كان قد قدم من ذلك للمحكمة االبتدائية.

- وال تقبل الطلبات الجديدة يف االستئناف وتقيض املحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها،   3
ومع ذلك يجوز أن يضاف إىل الطلب األصيل األجور واملرتبات وسائر امللحقات التـي تستحق 

بعد تقديم الطلبات الختامية أمام املحكمة االبتدائية وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه 

الطلبات وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب األصيل عىل حاله تغيري سببه واإلضافة إليه.

4 - وال يجوز يف االستئناف إدخال من مل يكن خصاًم يف الدعوى الصادر فيها الحكم املستأنف 
الحكم  يعترب  ممن  أو  الخصوم  أحد  إىل  االنضامم  يطلب  ممن  إال  فيه  التدخل  يجوز  وال 

املستأنف حجة عليه.

التـي سبق  - واستئناف الحكم املنهي للخصومة يستتبع حتاًم استئناف جميع األحكام   5
صدورها يف القضية ما مل تكن قد قبلت رصاحة مع مراعاة ما نص عليه يف الفقرة )1( من 

هذه املادة. 

المادة )166( )1(
بطالًنا  هناك  أن  االستئناف  محكمة  ورأت  املوضوع  يف  االبتدائية  املحكمة  حكمت  إذا 

الدعوى. يف  وتحكم  بإلغائه  تقيض  الحكم،  يف  أثر  ــراءات  اإلج يف  بطالًنا  أو  الحكم   يف 

محكمة  فتقيض  الــدعــوى،  صحيفة  بإعالن  يتصل  لسبب  الحكم  بطالن  كــان  ــإذا  ف

موضوعها. يف  للحكم  االبتدائية  للمحكمة  القضية  وإعــادة  الحكم  بإلغاء   االستئناف 

أما إذا حكمت املحكمة االبتدائية بعدم االختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع 

السري يف الدعوى، وحكمت محكمة االستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص املحكمة أو برفض 

الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة االبتدائية للحكم يف 

موضوعها.

)1( املادة )166( استبدلت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )18( لسنة 2018. 

المادة )167( 
تحكم املحكمة يف جميع األحوال بقبول ترك الخصومة يف االستئناف إذ نزل املستأنف عن 

حقه يف االستئناف. 

 المادة )168( 
ترسي عىل االستئناف القواعد واإلجراءات التـي ترسي عىل الدعوى أمام املحكمة االبتدائية 

ما مل ينص القانون عىل غري ذلك. 

 الفصل الثالث

 التماس إعادة النظر 

المادة )169( 
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر يف األحكام الصادرة بصفة انتهائية يف األحوال اآلتية:

1 - إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثري يف الحكم.
2 - إذا كان الحكم قد بني عىل أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قيض بتزويرها 

أو بني عىل شهادة شاهد قيض بعد صدوره بأنها شهادة زور.

3 - إذا حصل امللتمس بعد صدور الحكم عىل أوراق قاطعة يف الدعوى كان خصمه قد حال 
دون تقدميها.

4 - إذا قىض الحكم بيشء مل يطلبه الخصوم أو بأكرث مام طلبوه.
5 - إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه البعض.

6 - ملن يعترب الحكم الصادر يف الدعوى حجة عليه ومل يكن قد أدخل أو تدخل فيها برشط 
إثبات غش من كان ميثله أو تواطئه أو إهامله الجسيم.

7 - إذا صدر الحكم عىل شخص طبيعي أو اعتباري مل يكن ممثاًل متثياًل صحيحاً يف الدعوى. 
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المادة )170( 
ميعاد االلتامس ثالثون يوماً وال يبدأ يف الحاالت املنصوص عليها يف البنود )3،2،1( من املادة 

السابقة إال من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته أو 

الذي حكم فيه عىل شاهد الزور أو الذي ظهرت فيه الورقة املحتجزة ويبدأ امليعاد يف الحالة 

املنصوص عليها يف البند )6( من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو اإلهامل الجسيم 

ويف البند )7( من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إىل املحكوم عليه أو من ميثله متثياًل صحيحاً. 

 

المادة )171( 
1 - يرفع االلتامس إىل املحكمة التـي أصدرت الحكم بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى 

وفقاً لإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى.

2 - ويجب أن تشتمل الصحيفة عىل بيان الحكم امللتمس فيه وتاريخه وأسباب االلتامس 
وإال كانت باطلة.

3 - ويجوز أن تكون املحكمة التـي تنظر االلتامس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا 
الحكم.

4 - وال يقبل االلتامس إذا مل تصحب عريضته مبا يدل عىل إيداع تأمني قدره خمسامئة درهم 
ويصادر التأمني إذا حكم برفض االلتامس أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه. 

 المادة )172( 
قبلته حددت جلسة  فإذا  االلتامس  أوالً يف جواز  الخصوم  - تفصل املحكمة بعد سامع   1

للمرافعة يف املوضوع دون حاجة إىل إعالن جديد.

عىل أنه يجوز لها أن تحكم يف قبول االلتامس ويف املوضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم 

قد قدموا أمامها طلباتهم يف املوضوع وال تعيد املحكمة النظر إال يف الطلبات التـي تناولها 

االلتامس.

2 - وال يرتتب عىل رفع االلتامس أو قبوله وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز للمحكمة 
التـي تنظر االلتامس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخىش من التنفيذ وقوع 

رضر جسيم يتعذر تداركه.

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر مبا تراه كفياًل 

بصيانة حق امللتمس ضده.

النظر يف الحكم الذي صدر برفض االلتامس أو يف الحكم يف  التامس إعادة  - وال يجوز   3
موضوع الدعوى بعد قبوله.

 الفصل الرابع 

 النقــــــض 

المادة )173( )1(
للنصاب  وفًقا  االستئناف  محاكم  من  الصادرة  األحكام  بالنقض يف  يطعنوا  أن  للخصوم   -1

القيمي للدعوى الذي تحدده الالئحة التنظيمية لهذا القانون، أو كانت غري مقدرة القيمة، 

وذلك يف األحوال اآلتية:

أ - إذا كان الحكم املطعون فيه مبنًيا عىل مخالفة القانون أو الخطأ يف تطبيقه أو يف تأويله.

ب - إذا وقع بطالن يف الحكم أو يف اإلجراءات أثر يف الحكم.

ج- إذا كان الحكم املطعون فيه قد صدر عىل خالف قواعد االختصاص.

د- إذا فصل يف النزاع عىل خالف حكم آخر صدر يف ذات املوضوع بني نفس الخصوم وحاز 

قوة األمر املقيض به.

هـ- خلو الحكم من األسباب أو عدم كفايتها أو غموضها.

و- إذا حكم مبا مل يطلبه الخصوم أو بأكرث مام طلبوا.

2- وللخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض يف أي حكم انتهايئ -أًيا كانت املحكمة التي 

أصدرته- فصل يف نزاع خالًفا لحكم آخر سبق أن صدر بني الخصوم أنفسهم وحاز قوة األمر 

املقيض به.

للطعن  قابلة  غري  التنفيذ  إجراءات  االستئناف يف  محاكم  الصادرة عن  األحكام  وتكون   -3

بالنقض.

)1( املادة )173( استبدلت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )18( لسنة 2018. 
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  المادة )174()1(
للنائب العام أن يطعن بطريق النقض من تلقاء نفسه أو بناء عىل طلب خطي من وزير 

عىل  مبنياً  الحكم  كان  إذا  أصدرتها  التي  املحكمة  كانت  أياً  االنتهائية  األحكام  يف  العدل 

مخالفة القانون أو الخطأ يف تطبيقه أو تأويله وذلك يف األحوال اآلتية:-

1 - األحكام التي ال يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.

2 - األحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً 

فيها قيض بعدم قبوله.

ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام خالل سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر 

املحكمة الطعن يف غرفة مشورة بغري دعوة الخصوم، ويفيد هذا الطعن الخصوم. 

 المادة )175( )2(
1 - يرتتب عىل الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم إذا كان صادراً بالطالق أو فسخ الزواج 
أو متعلقاً مبلكية عقار ويف غري هذه الحاالت يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم 

مؤقتاً إذا طلب الطاعن ذلك يف صحيفة الطعن وكان يخىش أن يؤدي التنفيذ إىل وقوع رضر 

جسيم يتعذر تداركه ويعني رئيس الدائرة املختصة جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن 

خصمه بها بصحيفة الطعن، فإذا رأت املحكمة وقف تنفيذ الحكم أو أن الطعن أقيم عىل 

غري األسباب الواردة باملادة )173( من هذا القانون، تحدد له جلسة لنظر الطعن يف غضون 

)90( تسعني يوماً يف غرفة مشورة.

2 - ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر مبا تراه كفياَلً 
لصيانة حق املطعون عليه.

وينسحب األمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم عىل إجراءات التنفيذ التي اتخذها املحكوم له 

بناء عىل الحكم املطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.

3 - وإذا رفض الطلب ألزم الطاعن مبرصوفاته.

)1( املادة )174( استبدلت بالقانون رقم )10( لسنة 2014م

)2( املادة )175( استبدلت بالقانون رقم )30( لسنة 2005م.

المادة )176( )1(
ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً.

المادة )177( )2(
1 - يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى يف املحكمة التي أصدرت الحكم 

أو املحكمة االتحادية العليا أو محكمة النقض أو محكمة التمييز -بحسب األحوال- موقعة من 

محامي مقبول للمرافعة أمامها عىل أن يقدم ما يفيد أداء الرسم كاماًل مع التأمني خالل ثالثة 

أيام عمل تالية لتاريخ اإليداع، ويقيد الطعن يف السجل املعد لذلك عقب استيفاء ذلك اإلجراء.

2 - عىل الطاعن أن يودع وقت تقديم الصحيفة صورًا منها بقدر عدد املطعون ضدهم وصورة 

ملكتب إدارة الدعوى.

 3 - يجب عىل الطاعن وقبل حجز الطعن للحكم أن يودع سند توكيل املحامي املوكل يف الطعن.

4 - يجب أن تشتمل الصحيفة عالوة عىل البيانات املتعلقة بأسامء الخصوم وصفاتهم وعنوان 

كل منهم عىل بيان الحكم املطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ إعالنه إذا كان قد تم اإلعالن 

وبيان األسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن.

5 - إذا مل يحصل الطعن عىل الوجه املتقدم كان غري مقبول وتحكم املحكمة من تلقاء نفسها 

بعدم قبوله.

المادة )178( 
متعلقاً  السبب  يكن  ما مل  الطعن  يرد بصحيفة  املحكمة بسبب مل  أمام  التمسك  يجوز  ال 

بالنظام العام فيمكن التمسك به يف أي وقت كام تأخذ به املحكمة من تلقاء نفسها. 

المادة )179( )3( 
1 - يفرض رسم ثابت قدره ألفا درهم عن كل طعن بطريق النقض وتعفى الوزارات والهيئات 

)1( املادة )176( استبدلت بالقانون رقم )30( لسنة 2005م.

)2( املادة )177( استبدلت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )18( لسنة 2018. 

)3( املادة )179( استبدلت بالقانون رقم )30( لسنة 2005م.
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والدوائر الحكومية وما يف حكمها يف الدولة من أداء هذا الرسم ويتوىل رئيس املحكمة أو 

من يندبه الفصل يف طلبات تأجيل الرسوم أو اإلعفاء منها ويرتتب عىل تقديم الطلب وقف 

رسيان امليعاد املقرر للطعن.

2 - ويجب عىل الطاعن بالنقض أن يودع خزانة املحكمة عند أداء الرسم املقرر للطعن مبلغ 
ثالثة آالف درهم عىل سبيل التأمني يرد إليه إذا حكم بقبول طعنه فإذا أقام الطاعنون طعنهم 

بصحيفة واحدة اكتفي بإيداع تأمني واحد. ويعفى من التأمني من يعفى من الرسوم القضائية. 

3 - يفرض رسم ثابت قدره ألف درهم عن كل طلب يتقدم به الطاعن لوقف تنفيذ الحكم 
املطعون فيه وتعفى الجهات الوارد ذكرها يف البند )1( من هذه املادة من أداء هذا الرسم.

المادة )180( )1(
1 - يعلن مكتب إدارة الدعوى يف محكمة الطعن صحيفة الطعن إىل املطعون ضده خالل 

الدعوى  ملف  الدعوى طلب ضم  إدارة  مكتب  الطعن وعىل  إيداع  وقت  من  أيام  عرشة 

املطعون عىل الحكم فيها خالل ثالثة أيام من تاريخ تقديم الصحيفة.

وعىل مكتب إدارة الدعوى باملحكمة التي أصدرت الحكم إرسال ملف الدعوى خالل عرشة 

أيام عىل األكرث من تاريخ ورود طلب امللف.

وعىل مكتب إدارة الدعوى باملحكمة التي أصدرت الحكم إرسال الطعن مع ملف الدعوى 

خالل عرشة أيام من تاريخ تقدميه إليها.

2 - يجوز للمحكمة أن تقرر االكتفاء بالصورة الرسمية للحكم التي يقدمها الطاعن بدالً من 

طلب ملف الدعوى.

3 - للمطعون ضده أن يودع مذكرة بدفاعه خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ إعالنه.

4 - للمحكمة أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفوعهم ولها أن تتخذ كل 

إجراء يعينها عىل الفصل يف الطعن. 

المادة )181( 
1 - يجوز للمطعون ضده أن ُيدخل يف الطعن أي خصم يف الدعوى التـي صدر فيها الحكم 

)1( املادة )180( استبدلت بالقانون رقم )10( لسنة 2014م.

املطعون فيه مل يوجه إليه الطعن ويكون إدخاله بإعالنه بالطعن عىل أن يتم هذا اإلعالن 

خالل امليعاد املنصوص عليه يف الفقرة )3( من املادة السابقة.

2 - وملن أدخل يف الطعن أن يودع مكتب إدارة الدعوى باملحكمة مذكرة بدفاعه يف خالل 
خمسة عرش يوماً من تاريخ إعالنه وللطاعن الحق يف الرد عىل هذه املذكرة طبقاً للمواعيد 

املقررة يف املادة السابقة. 

المادة )182( 
يجوز لكل خصم يف الدعوى التـي صدر فيها الحكم املطعون فيه مل يعلنه الطاعن بطعنه أن 

يتدخل يف الطعن ليطلب الحكم برفضه ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه مكتب إدارة 

الدعوى قبل انقضاء امليعاد املنصوص عليه يف الفقرة )3( من املادة )180(. 

 
المادة )183( )1(

1 - يعني رئيس الدائرة املختصة قاضًيا إلعداد تقرير تلخيص بأوجه الطعن والرد عليها، وعىل 

مكتب إدارة الدعوى عرض ملف الدعوى مبجرد إيداع التقرير عىل الرئيس، لتحديد جلسة 

لنظر الطعن يف غرفة مشورة، فإذا رأت املحكمة أن الطعن غري مقبول لسقوطه أو بطالن 

إجراءاته أو إقامته عىل غري األسباب املبينة يف املادة )173(، أو لكون املسألة القانونية املثارة 

يف الطعن سبق للمحكمة إصدار مبدأ قضايئ فيها ومل تر ما يربر العدول عنه، أمرت بعدم 

قبوله بقرار يثبت يف محرض الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار.

تقرير  فيها  ليتىل  لنظره  جلسة  حددت  بالنظر  جدير  الطعن  بأن  املحكمة  رأت  إذا   -  2

التلخيص وتحكم املحكمة يف الطعن بعد املداولة وبغري مرافعة.

3 - وإذا رأت املحكمة رضورة املرافعة الشفوية فلها سامع أقوال املحامني عن الخصوم أو 

الخصوم أنفسهم.

  المادة )184( 
إذا قبلت املحكمة الطعن وكان املوضوع صالحاً للحكم فيه أو كان الطعن للمرة الثانية فإنها 

)1( املادة )183( استبدلت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )18( لسنة 2018. 
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تتصدى للفصل فيه ولها استيفاء اإلجراءات الالزمة، أما يف غري هذه األحوال فتقيض املحكمة 

بنقض الحكم كله أو بعضه وتحيل الدعوى إىل املحكمة التـي أصدرت الحكم املطعون فيه ما مل 

تر املحكمة نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها إىل املحكمة املختصة لتقيض 

فيها من جديد، وتلتزم املحكمة املحال إليها الدعوى بحكم النقض يف النقاط التـي فصل فيها. 

المادة )185( 
1 - يرتتب عىل نقض الحكم إلغاء جميع األحكام التـي اتخذ الحكم املطعون فيه أساساً لها 

وذلك أياً كانت املحكمة التـي أصدرتها.

2 - وإذا كان الحكم مل ينقض إال يف جزء منه بقي نافذاً فيام يتعلق باألجزاء األخرى ما مل 
تكن مرتتبة عىل الجزء املنقوض. 

 المادة )186( 
إذا قضت املحكمة بعدم جواز الطعن أو بعدم قبوله أو برفضه كلياً أو جزئياً حكمت عىل 

رافعه باملرصوفات املناسبة فضاًل عن مصادرة التأمني كله أو بعضه حسب األحوال. 

 

المادة )187( 
ال يجوز الطعن يف أحكام النقض بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيام عدا ما صدر منها 

يف أصل النزاع فيجوز الطعن فيها بطريق التامس إعادة النظر يف الحاالت املنصوص عليها يف 

البنود 3،2،1 من املادة )169(. 

المادة )188( 
1 - ترسي عىل الطعن بالنقض القواعد واإلجراءات التـي ترسي عىل الطعن باالستئناف أمام 

محكمة االستئناف فيام ال يتعارض مع نصوص هذا الفصل.

2 - ويكون الطعن بالنقض يف األحكام الصادرة من املحاكم االتحادية أمام املحكمة االتحادية 
العليا يف الحاالت ووفقاً لإلجراءات والقواعد السالف بيانها. وفيام مل يرد به نص خاص يف 

هذا الفصل ترسي أحكام القانون االتحادي رقم )10( لسنة 1973 يف شأن املحكمة االتحادية 

العليا والقوانني املعدلة له. 

الكتاب الثاني

 إجراءات
وخصومات متنوعة 
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 الباب األول 

 العرض واإليداع

المادة )189()1(
أو  نقود  من  بأدائه  التزم  ما  حقيقياً  عرضاً  الدائن  يعرض عىل  أن  الوفاء  أراد  إذا  للمدين 

مستندات أو منقوالت يف موطن الدائن.

ويتم العرض بطلب يقدم إىل مكتب إدارة الدعوى أو إىل رئيس املحكمة االبتدائية – بحسب 

بيان  به محرض يشتمل عىل  باإلعالن ويحرر  القائم  بوساطة  الدائن  إىل  - ويعلن  األحوال 

اليشء املعروض ورشوط العرض وقبول املعروض أو رفضه، ويجوز إبداء العرض يف الجلسة 

أمام املحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حارضاً. 

المادة )190( 
يجوز للمدين أن يطلب مع العرض موافقة الدائن عىل تحرير أمواله من الكفالة العينية أو 

من أي قيد آخر يحد من الترصف. 

 

المادة )191( 
يشرتط لصحة العرض ما يأيت:-

أ - أن يوجه إىل ذي أهلية للتسلم أو من ينوب عنه.

ب - أن يوجه من شخص يصح منه القيام بالوفاء.

ج - أن يشمل العرض املبالغ واألعيان املستحقة وامللحقات واملرصوفات.

د - أن يتحقق الرشط املتعلق بااللتزام.

هـ - أن يتقدم املدين بالعرض للدائن نفسه أو يف موطنه. 

 

)1( املادة )189( استبدلت بالقانون رقم )10( لسنة 2014م

المادة )192( 
1 - إذا كان املعروض نقوداً أو أشياء أخرى مام ميكن نقلها وإيداعها خزانة املحكمة ورفضها 
من وجه إليه العرض أمر رئيس املحكمة االبتدائية أو رئيس الجلسة حسب األحوال بإيداعها 

تلك الخزانة فوراً.

2 - وإذا رفض العرض وكان املعروض مام ال ميكن إيداعه خزانة املحكمة أمر رئيس الجلسة 
أو رئيس املحكمة االبتدائية بناًء عىل طلب القائم باإلعالن حسب األحوال بإيداعه املكان 

الذي يعينه وذلك إذا كان اليشء مام يتيرس نقله بغري مشقة أما إذا كان معداً للبقاء حيث 

وجد أو مام ال يتيرس نقله إال مبشقة أمر بوضعه تحت الحراسة.

إيداعه  يف  باهظة  نفقات  يتكلف  مام  أو  التلف  إليه  يرسع  مام  املعروض  كان  وإذا   -  3
األمر  االبتدائية  املحكمة  أن يطلب من رئيس  باإلعالن  للقائم  أو  للمدين  أو حراسته جاز 

ببيعه باملزاد العلني وإيداع الثمن خزانة املحكمة وإذا كان له سعر معروف يف األسواق أو 

كان التعامل فيه متداوالً فال يجوز بيعه باملزاد العلني إال إذا تعذر البيع مامرسة بالسعر 

املعروف.

4 - وللعارض أن يطلب الحكم بصحة العرض.
 

المادة )193( 
يوم  لغاية  استحقت  التـي  وامللحقات  املعروض  إيداع  تم  إذا  إال  العرض  بصحة  يحكم  ال 

اإليداع وتحكم املحكمة مع صحة العرض برباءة ذمة املدين من يوم العرض. 

 

المادة )194( 
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض مل يقبله دائنه وأن يسرتد ما أودعه بعد ميض عرشة أيام 

من تاريخ إعالن دائنه بالعرض و اإليداع. 
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المادة )195( 
ال يجوز الرجوع عن العرض وال اسرتداد املودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور 

الحكم بصحة العرض وصريورته نهائياً. 

المادة )196( 
يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع عىل ذمته وذلك إذا مل يكن 

املدين قد رجع عن عرضه. 

 الباب الثاني 

 مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة 

المادة )197( 
تجوز مخاصمة قضاة املحاكم االبتدائية ومحاكم االستئناف وأعضاء النيابة العامة يف األحوال 

اآلتية:-

1 - إذا وقع من القايض أو عضو النيابة يف عملهام غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم.
2 - يف األحوال األخرى التي يقيض فيها القانون مبسؤولية القايض والحكم عليه بالتعويضات.

المادة )198( 
لها  التابع  االستئناف  الدعوى مبحكمة  إدارة  بتقرير يف مكتب  املخاصمة  ترفع دعوى   -  1
التقرير  أو من يفوضه يف ذلك ويجب أن يشتمل  الطالب  النيابة يوقعه  القايض أو عضو 

عىل بيان أوجه املخاصمة وأدلتها وأن تودع معه األوراق املؤيدة لها مع تأمني مقداره ألف 

درهم.

2 - وتعرض املخاصمة للنظر يف قبولها عىل إحدى دوائر محكمة االستئناف بأمر من رئيسها 
بعد تبليغ صورة من التقرير إىل القايض أو عضو النيابة.

وتنظر يف غرفة املداولة يف أول جلسة تعقد بعد األيام الثامنية التالية للتبليغ ويقوم مكتب 

إدارة الدعوى بإخطار الطالب واملخاصم بالجلسة وإذا كان القايض املخاصم قاضياً مبحكمة 

االستئناف أو كان عضو النيابة املخاصم النائب العام أو محامياً عاماً عىل األقل تولت الفصل 

يف قبول املخاصمة إحدى دوائر النقض يف غرفة املداولة فإذا حكمت بقبولها أحالت نظر 

موضوع املخاصمة إىل دائرة خاصة مؤلفة من خمسة من قضاتها بحسب ترتيب أقدمياتهم. 

 المادة )199( 
بعد  وذلك  وقبولها  بالدعوى  املخاصمة  أوجه  تعلق  الرسعة يف  وجه  املحكمة عىل  تحكم 

سامع الطالب أو وكيله والقايض أو عضو النيابة املخاصم حسب األحوال بنفسه أو بوكيل 

من رجال القضاء، وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت يف الدعوى. 
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 المادة )200( 
1 - إذا حكم بقبول املخاصمة حدد الحكم جلسة لنظر موضوع املخاصمة يف جلسة علنية 

ويحكم فيه بعد سامع الطالب واملخاصم وأقوال النيابة إذا تدخلت يف الدعوى.

2 - ويكون القايض غري صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بقبول املخاصمة. 

المادة )201( 
الطالب مبصادرة  أو رفضها موضوعاً حكم عىل  املخاصمة شكاًل  إذا قىض بعدم قبول   -  1

التأمني مع التعويضات إن كان لها وجه.

2 - وإذا قىض بصحة املخاصمة حكم عىل القايض أو عضو النيابة بالتضمينات واملرصوفات 
أو  القايض  عىل  التضمينات  من  به  يحكم  عام  مسؤولة  الدولة  وتكون  ترصفه  وببطالن 

عضو النيابة ولها حق الرجوع عليه ويجوز التنفيذ عليها مبارشة بالحكم الصادر يف دعوى 

املخاصمة.

املدعي يف دعوى  آخر غري  الصادر ملصلحة خصم  الحكم  ببطالن  يقىض  ذلك ال  - ومع   3
املخاصمة إال بعد إعالنه إلبداء أقواله ويجوز يف هذه الحالة أن تصدر املحكمة يف الدعوى 

األصلية حكاًم جديداً إذا رأت أنها صالحة للفصل وذلك بعد سامع أقوال الخصوم. 

 

المادة )202( 
ال يجوز الطعن يف الحكم الصادر يف دعوى املخاصمة إال بطريق النقض. 

الباب الثالث

 التحكيم

المادة )203()1(

ألغيت

المادة )204( )2(

ألغيت

 المادة )205( )3(

ألغيت

 المادة )206()4( 

ألغيت

المادة )207( )5(

ألغيت

)1( املادة )203( ُألغيت بالقانون االتحادي رقم )6( لسنة 2018م بشأن التحكيم.

)2( املادة )204( ُألغيت بالقانون االتحادي رقم )6( لسنة 2018م بشأن التحكيم.

)3( املادة )205( ُألغيت بالقانون االتحادي رقم )6( لسنة 2018م بشأن التحكيم.

)4( املادة )206( ُألغيت بالقانون االتحادي رقم )6( لسنة 2018م بشأن التحكيم.

)5( املادة )207( ُألغيت بالقانون االتحادي رقم )6( لسنة 2018م بشأن التحكيم.
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المادة )208( )1(

ألغيت

المادة )209( )2(

ألغيت

المادة )210()3( 

ألغيت

المادة )211( )4(

ألغيت

المادة )212()5( 

ألغيت

المادة )213()6( 

ألغيت

)1( املادة )208( ُألغيت بالقانون االتحادي رقم )6( لسنة 2018م بشأن التحكيم

)2( املادة )209( ُألغيت بالقانون االتحادي رقم )6( لسنة 2018م بشأن التحكيم

)3( املادة )210( ُألغيت بالقانون االتحادي رقم )6( لسنة 2018م بشأن التحكيم

)4( املادة )211( ُألغيت بالقانون االتحادي رقم )6( لسنة 2018م بشأن التحكيم

)5( املادة )212( ُألغيت بالقانون االتحادي رقم )6( لسنة 2018م بشأن التحكيم

)6( املادة )213( ُألغيت بالقانون االتحادي رقم )6( لسنة 2018م بشأن التحكيم

المادة )214()1(

ألغيت

المادة )215()2( 

 ألغيت

المادة )216( )3(

ألغيت

 المادة )217()4(

ألغيت

 المادة )218( )5(

ألغيت

)1( املادة )214( ُألغيت بالقانون االتحادي رقم )6( لسنة 2018م بشأن التحكيم

)2( املادة )215( ُألغيت بالقانون االتحادي رقم )6( لسنة 2018م بشأن التحكيم

)3( املادة )216( ُألغيت بالقانون االتحادي رقم )6( لسنة 2018م بشأن التحكيم

)4( املادة )217( ُألغيت بالقانون االتحادي رقم )6( لسنة 2018م بشأن التحكيم

)5( املادة )218( ُألغيت بالقانون االتحادي رقم )6( لسنة 2018م بشأن التحكيم
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الباب األول 

أحكام عامة 

الفصل األول 

قاضي التنفيذ 

المادة )219()1(

ألغيت

المادة )220()2(

ألغيت

المادة )221()3(

ألغيت

المادة )222()4(

ألغيت

)1( املادة )219( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )220( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)3( املادة )221( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)4( املادة )222( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

الكتاب الثالث

 التنفيـــذ 

الفهرس
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المادة )228()1(

ألغيت
المادة )229()2(

ألغيت
المادة )230()3(

ألغيت

المادة )231()4(

ألغيت

المادة )232()5(

ألغيت

المادة )233()6(

ألغيت

المادة )234()7(

ألغيت

)1( املادة )228( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )229( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)3( املادة )230( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)4( املادة )231( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)5( املادة )232( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)6( املادة )233( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)7( املادة )234( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

المادة )223()1(

ألغيت
المادة )224()2(

ألغيت

الفصل الثاني

 السند التنفيذي 

المادة )225()3(

ألغيت
المادة )226()4(

ألغيت

 الفصل الثالث 

 النفاذ المعّجل 
المادة )227()5(

ألغيت

)1( املادة )223( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )224( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)3( املادة )225( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)4( املادة )226( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)5( املادة )227( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   
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الفهرس

 الفصل الرابع 

 تنفيذ األحكام واألوامر 

والسندات األجنبية 

المادة )235()1(

ألغيت

المادة )236()2(

ألغيت

المادة )237()3(

ألغيت

المادة )238()4(

ألغيت

)1( املادة )235( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )236( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)3( املادة )237( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)4( املادة )238( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

الفصل الخامس

 إجراءات التنفيذ 

المادة )239()1(

ألغيت

المادة )240()2(

ألغيت

المادة )241()3(

ألغيت

المادة )242()4(

ألغيت

المادة )243()5(

ألغيت

)1( املادة )239( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )240( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)3( املادة )241( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)4( املادة )242( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)5( املادة )243( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   
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الفهرس

الفصل السادس

 إشكاالت التنفيذ 

المادة )244()1(

ألغيت

المادة )245()2(

ألغيت

المادة )246()3(

ألغيت

)1( املادة )244( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )245( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)3( املادة )246( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

الباب الثاني

 الحجوز 

الفصل األول

 أحكام عامة 

المادة )247()1(

ألغيت

المادة )248()2(

ألغيت

المادة )249()3(

ألغيت
المادة )250()4(

ألغيت
المادة )251()5(

ألغيت

)1( املادة )247( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )248( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)3( املادة )249( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)4( املادة )250( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)5( املادة )251( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   
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الفهرس

 الفصل الثاني

 الحجز التحفظي 

المادة )252()1(

ألغيت

المادة )253()2(

ألغيت

المادة )254()3(

ألغيت

المادة )255()4(

ألغيت

المادة )256()5(

ألغيت

)1( املادة )252( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )253( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)3( املادة )254( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)4( املادة )255( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)5( املادة )256( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

الفصل الثالث

 حجز ما للمدين لدى الغير 

المادة )257()1(

ألغيت

المادة )258()2(

ألغيت

المادة )259()3(

ألغيت

المادة )260()4(

ألغيت

المادة )261()5(

ألغيت

)1( املادة )257( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )258( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)3( املادة )259( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)4( املادة )260( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)5( املادة )261( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   
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الفهرس

المادة )262()1(

ألغيت

المادة )263()2(

ألغيت

المادة )264()3(

ألغيت

المادة )265()4(

ألغيت

المادة )266()5(

ألغيت

المادة )267()6(

ألغيت

)1( املادة )262( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )263( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)3( املادة )264( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)4( املادة )265( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)5( املادة )266( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)6( املادة )267( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

المادة )268()1(

ألغيت

المادة )269()2(

ألغيت

المادة )270()3(

ألغيت

الفصل الرابع

 حجز المنقول لدى المدين 

المادة )271()4(

ألغيت

المادة )272()5(

ألغيت

)1( املادة )268( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )269( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)3( املادة )270( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)4( املادة )271( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)5( املادة )272( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   
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الفهرس

المادة )273()1(

ألغيت

المادة )274()2(

ألغيت

المادة )275()3(

ألغيت

المادة )276()4(

ألغيت
المادة )277()5(

ألغيت
المادة )278()6(

ألغيت

المادة )279()7(

ألغيت

)1( املادة )273( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )274( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)3( املادة )275( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)4( املادة )276( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)5( املادة )277( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)6( املادة )278( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)7( املادة )279( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

المادة )280()1(

ألغيت

المادة )281()2(

ألغيت

المادة )282()3(

ألغيت

المادة )283()4(

ألغيت

المادة )284()5(

ألغيت
المادة )285()6(

ألغيت
المادة )286()7(

ألغيت

)1( املادة )280( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )281( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)3( املادة )282( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)4( املادة )283( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)5( املادة )284( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)6( املادة )285( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)7( املادة )286( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   
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الفهرس

المادة )287()1(

ألغيت

المادة )288()2(

ألغيت

المادة )289()3(

ألغيت

الفصل الخامس

 حجز األسهم والسندات 
واإليرادات والحصص 

المادة )290()4(

ألغيت

المادة )291()5(

ألغيت

)1( املادة )287( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )288( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)3( املادة )289( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)4( املادة )290( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)5( املادة )291( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

الفصل السادس

 الحجز على العقار وبيعه 

المادة )292()1(

ألغيت

المادة )293()2(

ألغيت

المادة )294()3(

ألغيت

المادة )295()4(

ألغيت
المادة )296()5(

ألغيت
المادة )297()6(

ألغيت

)1( املادة )292( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )293( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)3( املادة )294( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)4( املادة )295( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)5( املادة )296( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)6( املادة )297( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   
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الفهرس

المادة )298()1(

ألغيت

المادة )299()2(

ألغيت

المادة )300()3(

ألغيت

المادة )301()4(

ألغيت

المادة )302()5(

ألغيت

)1( املادة )298( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )299( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)3( املادة )300( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)4( املادة )301( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)5( املادة )302( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

المادة )303()1(

ألغيت

المادة )304()2(

ألغيت

المادة )305()3(

ألغيت

المادة )306()4(

ألغيت

المادة )307()5(

ألغيت

)1( املادة )303( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )304( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)3( املادة )305( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)4( املادة )306( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)5( املادة )307( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   
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الفهرس

المادة )308()1(

ألغيت

المادة )309()2(

ألغيت

المادة )310()3(

ألغيت

المادة )311()4(

ألغيت

المادة )312()5(
ألغيت

)1( املادة )308( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )309( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)3( املادة )310( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)4( املادة )311( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)5( املادة )312( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

الفصل السابع

 بعض البيوع الخاصة 

المادة )313()1(
ألغيت

المادة )314()2(
ألغيت

المادة )315()3(
ألغيت

)1( املادة )313( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )314( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)3( املادة )315( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   
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الفهرس

 الباب الثالث 

توزيع حصيلة التنفيذ 

المادة )316()1(
ألغيت

المادة )317()2(
ألغيت

المادة )318()3(
ألغيت

المادة )319()4(
ألغيت

المادة )320()5(
ألغيت

)1( املادة )316( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )317( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)3( املادة )318( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)4( املادة )319( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)5( املادة )320( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

 الباب الرابع 
التنفيذ العيني

المادة )321()1(
ألغيت

المادة )322()2(
ألغيت

المادة )323()3(
ألغيت

)1( املادة )321( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )322( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)3( املادة )323( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   
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الفهرس

 الباب الخامس 

 حبس المدين ومنعه من السفر
 وإجراءات احتياطية أخرى 

 الفصل األول 
 حبس المدين 

المادة )324()1(
ألغيت

المادة )325()2(
ألغيت

المادة )326()3(
ألغيت

المادة )327()4(
ألغيت

المادة )328()5(
ألغيت

)1( املادة )324( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )325( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)3( املادة )326( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)4( املادة )327( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)5( املادة )328( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

 الفصل الثاني 

 منع المدين من السفر 
المادة )329()1(

ألغيت

المادة )330()2(
ألغيت

 الفصل الثالث 

إجراءات احتياطية أخرى 

المادة )331()3(
ألغيت

)1( املادة )329( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)2( املادة )330( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   

)3( املادة )331( ألغيت باملرسوم بقانون اتحادي رقم )10( لسنة 2017، ولصدور الالئحة  التنظيمية رقم  57 لسنة 2018، املنشورة بتاريخ  16 ديسمرب 2018.   
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الفهرس

 الباب السادس  )1(

استخدام تقنية االتصال عن بعد  في اإلجراءات المدنية

المادة )332( )2(
يقصد باستخدام تقنية االتصال عن بعد يف اإلجراءات املدنية استخدام وسائل التواصل املريئ 

واملسموع بني طرفني أو أكرث لتحقيق الحضور عن بعد وتبادل املستندات والتي تشمل قيد 

الدعوى وإجراءات اإلعالن واملحاكمة والتنفيذ التي تتم عرب استخدام تلك التقنية.

المادة )333( )3(
يرجع يف تحديد معاين: املستند اإللكرتوين، املعلومات اإللكرتوين، النظام املعلومايت اإللكرتوين، 

شأن  2006 يف  لسنة   )1( رقم  االتحادي  يف القانون  املحدد  للمعنى  اإللكرتوين  التوقيع 

املعامالت والتجارة اإللكرتونية.

المادة )334( )4(
الحضور وإجراءات سير المحاكمة

والعالنية  والحضور  املستندات  وتقديم  واإلعالن  والقيد  الرسوم  استيفاء  أحكام  تتحقق 

واملرافعة واستامع الشهود واالستجواب واملداولة وإصدار األحكام وتقديم الطعون والتنفيذ 

بكافة إجراءاته املنصوص عليها يف هذا القانون وتعديالته، إذا متت كلًيا أو جزئًيا من خالل 

تقنية االتصال عن بعد.

)1( الباب السادس يف الكتاب الثالث أضيف باملرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2017.

)2( املادة )332( أضيفت باملرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2017.

)3( املادة )333( أضيفت باملرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2017.

)4( املادة )334( أضيفت باملرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2017.

المادة )335( )1(
اتخاذ اإلجراءات عن بعد

لرئيس املحكمة أو رئيس الدائرة أو القايض املختص أو من يتم تفويضه من أي منهم، اتخاذ 

اإلجراءات عن بعد متى ارتأى القيام بذلك يف كل مرحلة من مراحل الدعوى املدنية، مبا 

يحقق سهولة إجراءات التقايض.

المادة )336()2( 
الواليئ ملحاكم أي إمارة تنظر إجراءات  اتخاذ اإلجراءات عن بعد خارج االختصاص  يجوز 

مدنية عن بعد، ويكون التنسيق -عند االقتضاء- مع الجهة املختصة يف اإلمارة التي يتواجد 

فيها من يراد اتخاذ اإلجراء بشأنه، أو توجد فيها أي مستندات يراد تقدميها يف الدعوى.

المادة )337()3( 
طلب الحضور الشخصي

يف املحاكامت التي تجرى عن بعد، يجوز يف كل دور من أدوار املحاكمة ألي من أطراف 

بعد  املحكمة  الشخيص، وعىل  بالحضور  املحاكمة  إجراء  املحكمة  من  يطلب  أن  الدعوى، 

إعالن باقي األطراف البت يف هذا الطلب.

المادة )338()4( 
حفظ سجالت اإلجراءات عن بعد

يجوز  وال  الرسية،  صفة  لها  ويكون  إلكرتونًيا،  بعد  عن  التقايض  سجالت  وتحفظ  تسجل 

تداولها أو االطالع عليها أو نسخها أو حذفها من النظام املعلومايت اإللكرتوين إال بإذن من 

املحكمة املختصة حسب األحوال.

)1( املادة )335( أضيفت باملرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2017.

)2( املادة )336( أضيفت باملرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2017.

)3(  املادة )337( أضيفت باملرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2017.

)4(   املادة )338( أضيفت باملرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2017.
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الفهرس

المادة )339( )1(
تطبيق سياسات أمن المعلومات

أمن  وسياسات  للوائح  القانون،  هذا  يف  عليها  املنصوص  بعد  عن  االتصال  تقنية  تخضع 

املعلومات املعتمدة يف الدولة.

المادة )340()2(
محاضر اإلجراءات عن بعد

للجهة املختصة تفريغ إجراءات التقايض عن بعد يف محارض أو مستندات ورقية أو إلكرتونية 

تعتمدها، دون الحاجة للتوقيع من أصحاب العالقة.

المادة )341()3( 
استخدام اإلجراءات عن بعد مع الدول األجنبية

يجوز استخدام تقنية االتصال عن بعد لطلب أو تنفيذ اإلنابات واملساعدات القضائية مع 

الدول األجنبية، وفًقا ألحكام االتفاقيات واملعاهدات التي تصادق عليها الدولة.

المادة )342()4( 
حجية التوقيع والمستندات اإللكترونية

يكون للتوقيع اإللكرتوين وللمستندات اإللكرتونية ذات الحجية املقررة للتوقيع أو للمحررات 

إليه،  لسنة 1992 املشار   )10( عليها يف القانون رقم  املنصوص  والعرفية  الرسمية  الورقية 

متى استوفت الرشوط واألحكام املنصوص عليها يف القانون االتحادي رقم )1( لسنة 2006 

املشار إليه.

)1( املادة )339( أضيفت باملرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2017.

)2( املادة )340( أضيفت باملرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2017.

)3( املادة )341( أضيفت باملرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2017.

)4( املادة )342( أضيفت باملرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2017.

المادة )343()1( 
جحد المستندات أو التوقيع اإللكتروني

1- تقبل صور املستندات يف اإلجراءات املدنية التي تتم عن طريق تقنية االتصال عن بعد، 

وال يحول ذلك دون تكليف املحكمة من قدم املستندات بتقديم أصولها إذا وجدت ذلك 

رضورًيا للبت بالدعوى.

2- ال يعتد بإنكار الخصم للمستندات املقدمة من خصمه ملجرد أنها صور، ما مل يتمسك من 

أنكرها بعدم صحة تلك املستندات أو عدم صدورها عمن نسبت له.

3- تطبق األحكام الواردة يف هذا القانون ويف القانون االتحادي رقم )10( لسنة 1992 املشار 

إليه، يف حال إنكار املستندات املقدمة أو ادعاء عدم صحتها.

4- إذا ثبت صحة املستندات التي تم جحدها أو صحة صدورها عمن نسبت له، وكان إنكار 

أو ادعاء عدم صحة تلك املستندات غري مربر، وترتب عليه تأخري البت بالدعوى املعروضة 

أو تكبد الخصم الذي قدم املستندات مصاريف إضافية دون مربر، جاز للمحكمة أن تحكم 

عىل من جحد تلك املستندات أو ادعى عدم صحتها، بغرامة ال تقل عن )1000( ألف درهم 

املكلفة  الجهة  ذلك دون مخاطبة  يحول  )10.000( عرشة آالف درهم، وال  تزيد عىل  وال 

بتنظيم مزاولة مهنة املحاماة بهذا الخصوص، إذا وجدت املحكمة مربرًا لذلك.

)1( املادة )343( أضيفت باملرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2017.
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الالئحة التنظيمية لقانون 
اإلجراءات المدنية االتحادي

قرار مجلس الوزراء  رقم )57( لسنة  2018  في شأن 
الالئحة التنظيمية للقانون االتحادي رقم  )11(  لسنة 

1992 بشأن قانون اإلجراءات المدنية )1(

مجلس الوزراء،

بعد االطالع عىل الدستور،

وعىل القانون االتحادي رقم )1( لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء، 

وتعديالته،

وعىل القانون االتحادي رقم )10( لسنة 1973 يف شأن املحكمة االتحادية العليا وتعديالته،

وعىل القانون االتحادي رقم )11( لسنة 1973 يف شأن تنظيم العالقات القضائية بني اإلمارات 

األعضاء يف االتحاد،

وعىل القانون االتحادي رقم )6( لسنة 1978 يف شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات 

الهيئات القضائية املحلية يف بعض اإلمارات إليها وتعديالته،

وعىل القانون االتحادي رقم )17( لسنة 1978 بتنظيم حاالت وإجراءات الطعن بالنقض أمام 

املحكمة االتحادية العليا وتعديالته،

وعىل القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980  بشأن تنظيم عالقات العمل وتعديالته،

وعىل القانون االتحادي رقم )3( لسنة 1983 يف شأن السلطة القضائية االتحادية وتعديالته،

وعىل القانون االتحادي رقم )5( لسنة 1985 بشأن إصدار قانون املعامالت املدنية لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة وتعديالته،

وعىل القانون االتحادي رقم )23( لسنة 1991 يف شأن تنظيم مهنة املحاماة وتعديالته،

وعىل القانون االتحادي رقم )10( لسنة 1992 بإصدار قانون اإلثبات يف املعامالت املدنية 

والتجارية وتعديالته،

وعىل القانون االتحادي رقم )11( لسنة 1992 بإصدار قانون اإلجراءات املدنية وتعديالته،

وعىل القانون االتحادي رقم )18( لسنة 1993 بإصدار قانون املعامالت التجارية،

وعىل القانون االتحادي رقم )28( لسنة 2005 يف شأن األحوال الشخصية،

)1(   نرش يف الجريدة الرسمية، عدد 643 )ملحق(  بتاريخ 16 ديسمرب 2018 وُيعمل به بعد شهرين من تاريخ نرشه.

الفهرس
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القائم بالتنفيذ: كل من ُكلف مبقتىض القانون أو اللوائح أو القرارات النافذة بتويل تنفيذ 

قرارات قايض التنفيذ سواًء كان موظفاً عاماً أو شخصاً اعتبارياً خاصاً.

أو يدوياً وفق  الهيئة القضائية، إلكرتونياً  الحكم: النسخة الوحيدة املوقعة من القايض أو 

الضوابط واإلجراءات املنصوص عليها يف هذه الالئحة.

أو يدوياً وفق  الهيئة القضائية، إلكرتونياً  الحكم: النسخة الوحيدة املوقعة من القايض أو 

الضوابط واإلجراءات املنصوص عليها يف هذه الالئحة.

وعىل القانون االتحادي رقم )1( لسنة 2006 يف شأن املعامالت والتجارة اإللكرتونية،

وعىل القانون االتحادي رقم )6( لسنة 2010 يف شأن املعلومات االئتامنية،

املعلومات  تقنية  جرائم  مكافحة  شأن  يف   2012 لسنة   )5( رقم  االتحادي  القانون  وعىل 

وتعديالته،

وعىل القانون االتحادي رقم )6( لسنة 2012 يف شأن تنظيم مهنة الرتجمة،

الجهات  أمام  الخربة  مهنة  تنظيم  شأن  يف   2012 لسنة   )7( رقم  االتحادي  القانون  وعىل 

القضائية،

وعىل القانون االتحادي رقم )2( لسنة 2015 بشأن الرشكات التجارية وتعديالته،

وعىل املرسوم بقانون اتحادي رقم )9( لسنة 2016 بشأن اإلفالس،

وعىل القانون االتحادي رقم )6( لسنة 2018 بشأن التحكيم،

وبناًء عىل اقرتاح وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،

قرر:

المادة )1(
يعمل بأحكام هذه الالئحة بشأن اإلجراءات املدنية أمام محاكم الدولة.

المادة )2()1(
يف تطبيق أحكام هذه الالئحة، ُيقصد بالكلامت والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل 

منها، ما مل يقِض سياق النص بغري ذلك:

الدولة: دولة اإلمارات العربية املتحدة.

القانون: القانون االتحادي رقم )11( لسنة 1992 بإصدار قانون اإلجراءات املدنية، وتعديالته،

املحكمة: محكمة الدرجة األوىل االبتدائية سواًء كانت مدنية أو أحوال شخصية.

القايض املرشف: القايض املرشف عىل مكتب إدارة الدعوى.

القائم باإلعالن: كل من ُكلف مبقتىض القانون أو اللوائح أو القرارات النافذة بتويل تنفيذ 

اإلعالن القضايئ، سواًء كان موظفاً عاماً أو شخصاً اعتبارياً خاصاً.

)1( املادة )2( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.
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 الباب األول 

التداعي أمام المحاكم

 الفصل األول

اإلعالن وإجراءاته

المادة )3()1(
بواسطة  الدعوى  إدارة  أو مكتب  املحكمة  أمر  أو  الخصم  بناًء عىل طلب  اإلعالن  يتم   -1

القائم باإلعالن أو بالطريقة التي تحددها هذه الالئحة.

2- للمحكمة أن ترصح للخصم أو وكيله القيام باإلعالن وفقاً إلجراءات اإلعالن املقررة يف 

هذه الالئحة، عدا اإلعالن بوسائل التقنية الحديثة املنصوص عليها يف البند »1« من املادة 

)6( من هذه الالئحة.

3- يجوز اإلعالن بواسطة رشكة أو مكتب خاص أو أكرث وفق أحكام هذه الالئحة.

بقيام الرشكات واملكاتب الخاصة إلجراء اإلعالن وفق  ويصدر مجلس الوزراء نظاماً خاصاً 

أحكام هذه الالئحة، ويعد قامئاً باإلعالن كل من كلف بتويل عملية اإلعالن يف هذا الشأن.

ويف جميع األحوال يجوز القيام باإلعالن عىل مستوى الدولة دون التقيد بقواعد االختصاص 

املكاين.

المادة  )4(
1- ال يجوز إجراء أي إعالن أو البدء يف إجراء من إجراءات التنفيذ بواسطة القائم باإلعالن 

أو التنفيذ قبل الساعة السابعة صباًحا وال بعد الساعة التاسعة مساًء وال يف أيام العطالت 

الرسمية إال يف حاالت الرضورة وبإذن من القايض املرشف أو رئيس الدائرة املختصة أو قايض 

)1( املادة )3( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.

األمور املستعجلة.

2- إذا كان اإلعالن بأحد وسائل التقنية الحديثة سواء ألشخاص طبيعية أو اعتبارية خاصة 

فال ترسي املواعيد املنصوص عليها يف البند )1( من هذه املادة.

3- بالنسبة للحكومة واألشخاص االعتبارية العامة يكون موعد اإلعالن أو بدء التنفيذ فيام 

يتعلق بنشاطها يف مواعيد عملها.

المادة )5(
1- يشمل اإلعالن البيانات اآلتية:

أ- اسم طالب اإلعالن ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، ونسخة ضوئية من هويته، ورقم 

هاتفه املتحرك ورقم الفاكس وبريده اإللكرتوين أو موطنه املختار ومحل عمله واسم من 

ميثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله إن كان يعمل لغريه.

ب- اسم املطلوب إعالنه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو موطنه املختار فإن مل يكن 

موطنه معلوًما وقت اإلعالن فآخر موطن كان له ومحل عمله، ورقم هاتفه املتحرك ورقم 

الفاكس وبريده اإللكرتوين إن وجدا.

ج- اسم القائم باإلعالن ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه.

د- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي نفذ فيها اإلعالن.

هـ- اسم املحكمة وموضوع اإلعالن ورقم الدعوى والجلسة إن وجدت.

و- اسم وصفة من سلم إليه اإلعالن ولقبه وتوقيعه أو خامته أو بصمة إبهامه باالستالم أو 

إثبات امتناعه وسببه.

2- يف حال اإلعالن بالوسائل التقنية ُيكتفى بالبيانات املحددة يف البنود )أ(، )ب(، )د(، )هـ(، 

من البند )1( من هذه املادة.

3- فإذا كانت اللغة الرسمية لجنسية املدعى عليه غري اللغة العربية، يلتزم املدعي بأن يرفق 

باإلعالن ترجمة معتمدة له باللغة اإلنجليزية، مامل يكن هناك اتفاق سابق بني األطراف عىل 

إرفاق الرتجمة بلغة أخرى.

ويرسي حكم الفقرة السابقة عىل جميع الدعاوى املدنية والتجارية عدا الدعاوى العاملية 

املقامة من العامل ودعاوى األحوال الشخصية.
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المادة  )6()1(
1- يتم إعالن الشخص املعلن إليه بأي من الطرق اآلتية:

التطبيقات  أو  املحمول،  الهاتف  الرسائل عىل  أو  املرئية،  أو  الصوتية  املسجلة  املكاملات  أ- 

الذكية، أو الربيد اإللكرتوين، أو الفاكس، أو وسائل التقنية الحديثة األخرى، أو بأي طريقة 

أخرى يتفق عليها الطرفان.

ب- لشخصه أينام وجد أو يف موطنه أو محل إقامته، أو لوكيله، فإذا رفض استالم اإلعالن يعد 

ذلك إعالناً لشخصه وإذا مل يجد القائم باإلعالن الشخص املطلوب إعالنه يف موطنه أو محل 

إقامته فعليه أن يسلم الصورة إىل أي من الساكنني معه من األزواج أو األقارب أو األصهار 

أو العاملني يف خدمته، ويف حال رفض أي من املذكورين أعاله استالم اإلعالن أو مل يجد أحداً 

ممن يصح تسليم اإلعالن إليه أو كان محل إقامته مغلقاً، فعليه مبارشة أن يلصق اإلعالن 

بشكل واضح عىل الباب الخارجي ملحل إقامته.

ج- يف موطنه املختار.

د- يف محل عمله، وإذا مل يجد الشخص املطلوب إعالنه فعليه أن يسلم الصورة لرئيسه يف 

العمل أو ملن يقرر أنه من القامئني عىل إدارته أو من العاملني فيه.

هـ- عن طريق الرشكات أو املكاتب الخاصة.

2- يجب عىل القائم باإلعالن التأكد من شخصية من سلم إليه اإلعالن، بحيث يدل ظاهره 

تتعارض مع  أو ملن ميثله مصلحة ظاهرة  له  الثامنة عرشة من عمره، وليس  أتم  أنه  عىل 

مصلحة املعلن إليه، ويف حالة اإلعالن بوسائل االتصال بالتقنيات الحديثة املنصوص عليها 

يف الفقرة »أ« من البند )1( من هذه املادة، يجب عىل القائم باإلعالن التأكد من أن هذه 

الوسيلة أياً كانت خاصة باملعلن إليه، كام يلتزم يف حالة اإلعالن باملكاملات املسجلة الصوتية 

أو املرئية بتحرير محرض يثبت فيه مضمون املكاملة وساعتها وتاريخها وشخص مستلمها، 

ويكون لهذا املحرض حجيته يف اإلثبات، ويرفق مبلف الدعوى.

3- إذا تعذر إعالن املطلوب إعالنه وفق البند )1( من هذه املادة يعرض األمر عىل مكتب 

إدارة الدعوى أو القايض املختص أو رئيس الدائرة بحسب األحوال، للتحري من جهة واحدة 

االنتشار  واسعة  يومية  بالنرش يف صحيفة  إعالنه  ثم  العالقة  ذات  الجهات  من  األقل  عىل 

)1( املادة )6( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.

تصدر يف الدولة باللغة العربية، وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إن اقتىض األمر وكان 

املطلوب إعالنه أجنبياً.

المادة  )7()1(
فيام عدا ما ُنص عليه يف أي ترشيع آخر، تسلم صورة اإلعالن عىل الوجه اآليت:

1- الوزارات والدوائر الحكومية االتحادية واملحلية والهيئات العامة واملؤسسات العامة عىل 

اختالفها، تسلم صورة اإلعالن إىل من ميثلها قانوناً.

والفردية  الخاصة  واملؤسسات  والرشكات  والجمعيات  الخاصة  االعتبارية  األشخاص   -2

والرشكات األجنبية التي لها فرع أو مكتب يف الدولة إذا كان اإلعالن متعلقاً بفرع الرشكة، 

تعلن وفق أحكام البند )1( من املادة )6( من هذه الالئحة، أو تسلم صورة اإلعالن مبركز 

إدارتها للنائب عنها قانوناً أو ملن يقوم مقامه أو ألحد الرشكاء فيها- بحسب األحوال-، ويف 

حال عدم وجود النائب عنها قانوناً أو من يقوم مقامه يتم التسليم ألحد موظفي مكتبيهام، 

فإذا مل يكن لها مركز إدارة أو كانت مغلقة أو رفض مديرها أو أي من موظفيها االستالم، يتم 

اإلعالن باللصق مبارشة دون إذن من املحكمة أو يتم النرش بحسب األحوال.

اإلدارة  إىل  اإلعالن  تسلم صورة  أو من يف حكمهم،  الرشطة  أو  املسلحة  القوات  أفراد   -3

املختصة- وفقاً ملا تحدده الجهتان سالفتا البيان- لتبليغها إليهم.

4- املسجونون واملوقوفون، تسلم صورة اإلعالن إىل إدارة املكان املودعني فيه لتبليغها إليهم.

5- بحارة السفن التجارية أو العاملون فيها، تسلم صورة اإلعالن إىل الربان لتبليغها إليهم، 

فإذا كانت السفينة قد غادرت امليناء فيتم التسليم إىل وكيلها املالحي.

6- األشخاص الذين لهم موطن معلوم يف الخارج وتعذر إعالنهم بوسائل التقنية أو من خالل 

الرشكات أو املكاتب الخاصة أو الطريقة التي اتفق عليها األطراف، تسلم صورة اإلعالن إىل 

وزارة العدل إلحالتها إىل وزارة الخارجية والتعاون الدويل ليتم إعالنهم بالطرق الدبلوماسية 

ما مل تنظم طرق اإلعالن يف هذه الحالة باتفاقيات خاصة.

)1( املادة )7( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.
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المادة  )8()1(
يعترب اإلعالن منتجاً آلثاره وفقاً لآليت:

1- من تاريخ تسليم صورة منه وفقاً لألحكام الواردة يف املادتني )6( و)7( من هذه الالئحة، 

أو من تاريخ رفض املعلن إليه لشخصه استالم اإلعالن.

2- من تاريخ ورود كتاب وزارة الخارجية والتعاون الدويل أو البعثة الدبلوماسية مبا يفيد 

استالم املعلن إليه صورة اإلعالن أو امتناعه عن االستالم.

3- من تاريخ وصول الفاكس، أو تاريخ إرسال الربيد اإللكرتوين أو رسالة الهاتف املحمول 

أو أي من وسائل تقنية املعلومات، أو من تاريخ تحقق املكاملة املسجلة الصوتية أو املرئية.

4- من تاريخ إمتام اللصق أو النرش وفقاً لألحكام املنصوص عليها يف هذا الفصل.

المادة  )9(
أو  باأليام  مقدراً  ميعاداً  اإلجراء  لحصول  أو  للحضور  الالئحة  أو هذه  القانون  إذا عني   -1

بالشهور أو بالسنني فال يحسب منه يوم اإلعالن أو حدوث األمر املعترب يف نظر القانون أو 

هذه الالئحة مجرياً للميعاد وينقيض امليعاد بانقضاء اليوم األخري منه.

2- إذا كان امليعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها امليعاد والتي ينقيض 

بها عىل الوجه املتقدم.

بعد  إال  اإلجراء  يجوز حدوث  فال  اإلجراء  قبل  انقضاؤه  امليعاد مام يجب  كان  إذا  أما   -3

انقضاء اليوم األخري من امليعاد.

4- تنتهي املواعيد املقدرة بالشهر أو بالسنة يف اليوم الذي يقابله من الشهر أو السنة التالية.

5- يف جميع األحوال إذا صادف آخر امليعاد عطلة رسمية امتد امليعاد إىل أول يوم عمل 

بعدها.

6-  تحسب املواعيد املعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم امليالدي باعتبار الشهر )30( ثالثني 

يوماً، والسنة )365( يوماً، مامل ينص القانون عىل غري ذلك.

)1(   املادة )8( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.

المادة )10(
نقص  أو  عيب  شابه  إذا  أو  بطالنه  عىل  القانون رصاحة  نص  إذا  باطاًل  اإلجراء  يكون   -1

جوهري مل تتحقق بسببه الغاية من اإلجراء.

2- يف جميع األحوال ال يحكم بالبطالن رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من اإلجراء.

المادة  )11(
فيام عدا الحاالت التي يتعلق فيها البطالن بالنظام العام:

1- ال يجوز أن يتمسك به إال من رشع ملصلحته.

2- ال يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه.

3- يزول البطالن إذا نزل عنه من رشع ملصلحته رصاحًة أو ضمناً.

المادة  )12(
يجوز تصحيح اإلجراء الباطل ولو بعد التمسك به، عىل أن يتم ذلك يف امليعاد املقرر مبقتىض 

القانون أو هذه الالئحة التخاذ اإلجراء، فإذا مل يكن لإلجراء ميعاد مقرر يف القانون أو يف 

تاريخ  من  إال  باإلجراء  يعتد  وال  لتصحيحه  مناسباً  ميعاداً  املحكمة  حددت  الالئحة  هذه 

تصحيحه.

المادة  )13(
باعتباره  يكون صحيحاً  األخري  فإن  آخر  إجراء  عنارص  فيه  وتوفرت  باطال  اإلجراء  كان  إذا 

اإلجراء الذي توافرت عنارصه وإذا كان اإلجراء باطال يف شق منه فإن هذا الشق وحده الذي 

يبطل.

وال يرتتب عىل بطالن اإلجراء بطالن اإلجراءات السابقة عليه أو اإلجراءات الالحقة له إذا مل 

تكن مبنية عليه.
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المادة )14()1(
يعد محرض الجلسة سنداً رسمياً مبا دون فيه ويتوىل تحريره كاتب ويوقع عليه مع القايض 

إلكرتونياً أو ورقياً، وإال كان املحرض باطاًل.

المادة  )15(
ال يجوز للقائم باإلعالن وال للكتبة وال لغريهم من أعوان القضاة أن يبارشوا عماًل يدخل يف 

حدود وظائفهم يف الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة 

الرابعة وإال كان هذا العمل باطاًل.

الفصل الثاني

رفع الدعوى وقيدها

المادة  )16(
لدى  دعواه  بإيداع صحيفة  وذلك  املدعي،  بناء عىل طلب  املحكمة  إىل  الدعوى  ترفع   -1

مكتب إدارة الدعوى، إلكرتونيا أو ورقياً وفق املعمول به يف املحكمة.

2-  تشتمل صحيفة الدعوى عىل البيانات اآلتية :

وثائق  يقوم مقامها من  ما  أو  منها،  أو نسخة ضوئية  ولقبه ورقم هويته  املدعي  اسم  أ- 

صادرة من جهات حكومية تثبت هويته، ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله ورقم 

هاتفه أو رقم الفاكس أو الربيد اإللكرتوين، فإن مل يكن للمدعي موطًنا يف الدولة عني موطًنا 

مختاراً له، واسم من ميثله ولقبه ورقم هويته ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله أو 

رقم الفاكس أو الربيد اإللكرتوين.

ب- اسم املدعى عليه ولقبه ورقم هويته إن وجدت ومهنته أو وظيفته وموطنه أو موطنه 

املختار أو محل إقامته ومحل عمله ورقم هاتفه وبريده اإللكرتوين ورقم الفاكس واسم من 

)1( املادة )14( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.

ميثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله إن كان يعمل لدى الغري، فإن مل يكن 

للمدعى عليه أو ملن ميثله موطن أو محل عمل معلوم فآخر موطن أو محل إقامة أو محل 

عمل كان له ورقم الفاكس أو الربيد اإللكرتوين.

ج- املحكمة املرفوع أمامها الدعوى.

د- تاريخ إيداع صحيفة الدعوى مبكتب إدارة الدعوى.

هـ- موضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها.

و- توقيع املدعي أو من ميثله، وذلك بعد التثبت من شخصية كل منهام.

المادة  )17()1(
1- ينشأ بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية املحلية كل بحسب اختصاصه يف 

مقر املحكمة املختصة مكتب يسمى )مكتب إدارة الدعوى( ويحدد القرار نظام عمله.

2- ُيشكل مكتب إدارة الدعوى من رئيس وعدد كاٍف من موظفي املحكمة من القانونيني 

وغريهم تحت إرشاف رئيس املحكمة املختصة أو قاٍض أو أكرث يتم اختيارهم من قبل رئيس 

املحكمة املختصة.

3- يناط مبكتب إدارة الدعوى تحضري الدعوى وإدارتها قبل مرحلة املحاكمة، مبا يف ذلك 

قيدها وإعالنها وتبادل املذكرات واملستندات وتقارير الخربة بني الخصوم.

4- للقايض املرشف أن يصدر قراراً بعدم قبول الدعوى لعدم سداد الرسم، أو بإثبات الرتك أو 

التنازل أو ندب الخربة وإحالة الدعوى للتحقيق وسامع الشهود واستجواب الخصوم، كام أن 

له توقيع الجزاءات اإلجرائية املقررة يف القانون، وحق االجتامع مع أطراف الدعوى املعروضة، 

وعرض الصلح عليهم ومحاولة التوفيق بينهم، وله يف سبيل ذلك أن يأمر بحضورهم شخصياً، 

فإذا تم الصلح ُيصدر قراراً يثبت فيه هذا الصلح ومضمون اتفاق األطراف، ويكون له قوة 

السند التنفيذي.

5- إذا انقطع سري الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة 

أو بزوال صفة من كان يبارش الخصومة عنه من النائبني قبل إحالة الدعوى، أو قدم طلب 

بإدخال خصم مل ترفع الدعوى يف مواجهته، أحالها مكتب إدارة الدعوى إىل القايض املرشف 

)1( املادة )17( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.
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ليفصل بقرار منه يف تصحيح شكل الدعوى يف هذه الحاالت.

6- إذا تضمنت الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى دفعاً من أحد الخصوم يرتتب عليه عدم 

عدم  أو  القبول  بعدم  لحكم قىض  استئنافاً  كانت  أو  مستعجاًل  طلباً  أو  الدعوى  يف  السري 

عىل  الدعوى  إدارة  مكتب  عرضها  قانوناً،  املقرر  امليعاد  بعد  أقيم  استئنافاً  أو  االختصاص 

القايض املرشف ليحيلها بعد متام اإلعالن بقرار منه إىل املحكمة املختصة منعقدة يف غرفة 

مشورة لتفصل فيام ُعرض عليها ولها أن تحدد جلسة لنظر املوضوع إذا اقتىض األمر ذلك، 

ويف جميع األحوال ال يجوز ملحكمة املوضوع إعادة الدعوى للقايض املرشف أو مكتب إدارة 

الدعوى بعد اتصال واليتها بها.

7- يسقط الحق يف إبداء الدفوع غري املتعلقة بالنظام العام املبينة باملادة )84( من القانون 

إذا مل تبد من الخصم الحارض أمام مكتب إدارة الدعوى.

8- وإذا قدم إىل مكتب إدارة الدعوى مطالبة تتوافر فيها رشوط استصدار أمر األداء املنصوص 

عليها يف املادتني )62( و)63( من هذه الالئحة، يعرضها عىل القايض املرشف مبارشًة إلحالتها 

إىل قايض أمر األداء املختص للفصل فيها يف املدة املحددة يف البند »4« من املادة )63( من 

هذه الالئحة، ويعترب قرار اإلحالة نهائياً وغري قابل للطعن.

المادة  )18(
1- ميعاد الحضور أمام مكتب إدارة الدعوى أو املحكمة عرشة أيام ويجوز يف حالة الرضورة 

نقص هذا امليعاد إىل ثالثة أيام.

2- ميعاد الحضور يف الدعاوى املستعجلة أربع وعرشون ساعة ويجوز يف حالة الرضورة نقص 

هذا امليعاد بحيث ال يقل عن ساعة برشط أن يحصل اإلعالن للخصم نفسه إال إذا كانت 

الدعوى من الدعاوى البحرية.

3- يكون إنقاص املواعيد املشار إليها يف البندين )1( و)2( من هذه املادة بإذن من القايض 

املختص أو القايض املرشف بحسب األحوال وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.

4- ال يرتتب البطالن عىل عدم مراعاة مواعيد الحضور، وذلك بغري إخالل بحق املعلن إليه 

يف التأجيل الستكامل امليعاد.

المادة  )19()1(
بذلك-  الخاص  السجل  يف  الدعوى  بقيد  الرسوم  استيفاء  بعد  الدعوى  إدارة  مكتب  يقوم 

إلكرتونياً أو ورقياً- عىل أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل فيه علم املدعي بالجلسة، وتعترب 

الصحيفة رشيطة سداد  إيداع  تاريخ  من  آلثارها  ومنتجة  مرفوعة  الحالة  تلك  الدعوى يف 

الرسم خالل أجل ال يتجاوز ثالثة أيام عمل من تاريخ اإليداع، وإال اعترب اإليداع كأن مل يكن.

المادة  )20(
يف غري أحوال استخدام تقنية االتصال عن بعد أو القيد اإللكرتوين:

1- عىل املدعي عند قيد صحيفة دعواه أن يودع صوراً منها بقدر عدد املدعى عليهم وصورة 

ملكتب إدارة الدعوى تحفظ إلكرتونياً أو مبلف خاص، وعليه أن يودع مع الصحيفة صوراً 

إن  مقيدين  معدة من خرباء  تقارير خربة  أية  وكذلك  لدعواه،  املؤيدة  املستندات  لجميع 

وجدت. 

2- عىل املدعى عليه أن يودع إلكرتونياً أو ورقياً مذكرة بدفاعه وصوراً ملستنداته موقًعا عليها 

منه خالل عرشة أيام من تاريخ إعالنه بالدعوى.

3- عند املنازعة يف صحة صور املستندات، تحدد املحكمة أو مكتب إدارة الدعوى أو القايض 

املرشف بحسب األحوال أقرب جلسة لتقديم أصولها، وال يعتد بإنكار املستندات املقدمة من 

الخصم ملجرد أنها صور، مامل يتمسك من أنكرها بعدم صحتها أو عدم صدورها عمن نسبت 

له، وإذا ثبتت صحة املستندات املجحودة أو صحة صدورها عمن نسبت له، وكان إنكار 

صحتها غري مربر، وترتب عليه تأخري إجراءات الدعوى أو تكبد الخصم الذي قدم املستندات 

مصاريف إضافية دون مربر، جاز لكل من القايض املرشف أو القايض املختص حسب األحوال 

أن يقرر إلزام من جحد تلك املستندات أو أدعى عدم صحتها، بغرامة ال تقل عن )1000( 

ألف درهم وال تزيد عىل )10.000( عرشة آالف درهم، وال يحول ذلك دون مخاطبة الجهة 

املكلفة بتنظيم مهنة املحاماة بهذا الخصوص، إذا وجدت املحكمة مربراً لذلك.

كانت  إذا  للقانون  طبًقا  معتمدة  املرتجمة  املستندات  تكون  أن  يجب  األحوال  كل  4- يف 

محررة بلغة أجنبية.

)1( املادة )19( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.
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المادة )21(
يف غري أحوال استخدام وسائل التقنية واالتصال عن بعد:

1- يقوم مكتب إدارة الدعوى يف اليوم التايل عىل األكرث لقيد صحيفة الدعوى بتسليم صورة 

منها وما يرافقها من صور وأوراق ومستندات إىل الجهة املنوط بها أمر إعالنها، وذلك إلجراء 

اإلعالن عىل النموذج املعد لهذا الغرض وحفظه، أما إذا كان امللف إلكرتونياً فتمكن الجهة 

الوسائل  أو بإحدى  إلكرتونياً  له  أو إرسالها  النظام  الخصوم من االطالع عليها يف  القضائية 

التقنية األخرى. 

أو ورقياً خالل عرشة أيام عىل األكرث من تاريخ  2- يجب إعالن صحيفة الدعوى إلكرتونياً 

تسليمها إىل القائم باإلعالن، وإذا حدد لنظر الدعوى جلسة تقع خالل هذا امليعاد فعندئذ 

يجب أن يتم اإلعالن قبل الجلسة. 

3- ال يرتتب البطالن عىل عدم مراعاة امليعاد املقرر يف البندين )1( و)2( من هذه املادة.

المادة )22()1(
1- باستثناء الدعاوى التي تكون الدولة طرفاً فيها والدعاوى املستعجلة وأوامر األداء، ومع 

مراعاة أحكام البند )1( من املادة )30( من القانون واملادة )23( من هذه الالئحة، يجوز 

بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية املحلية املختصة بحسب األحوال، أن تخصص 

دائرة أو أكرث من الدوائر الجزئية للفصل يف الدعاوى املعروضة عليها خالل جلسة واحدة 

فقط، وذلك يف أي من الدعاوى اآلتية:

أ- الدعاوى املدنية والتجارية والعاملية ودعاوى املطالبة باألجور واملرتبات التي ال تجاوز 

قيمتها )500.000( خمسامئة ألف درهم.

ب- دعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها.

2- عىل مكتب إدارة الدعوى، تحضري الدعوى وتحديد الجلسة األوىل للدوائر املشار إليها يف 

البند )1( من هذه املادة خالل خمسة عرش يوماً عىل األكرث من تاريخ قيد الصحيفة، ويجوز 

متديدها ملدة واحدة مامثلة فقط بقرار من القايض املرشف، ويف حالة ندب الخبري تحدد 

أيام من تاريخ ورود تقرير الخربة فيها، وفيام عدا ذلك ترسي  الجلسة األوىل خالل ثالثة 

)1( املادة )22( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.

بشأن تحضري الدعوى أمام تلك الدوائر كافة القواعد واألحكام واإلجراءات املنصوص عليها 

يف املواد )16، 17، 19، 20، 21( من هذه الالئحة.

3- للقايض املرشف فيام يتعلق بالدوائر املشار إليها يف البند )1( من هذه املادة، االختصاصات 

املنصوص عليها يف البنود )4، 5، 6، 8( من املادة )17(، واملادة )33( من هذه الالئحة.

الفصل الثالث

تقدير قيمة الدعوى

المادة  )23()1(
1- تختص الدوائر الجزئية املنصوص عليها يف البند )1( من املادة )30( من القانون، بالحكم 

ابتدائياً يف الدعاوى املدنية والتجارية والعاملية التي ال تجاوز قيمتها )10.000.000( عرشة 

ماليني درهم، والدعاوى املتقابلة أياً كانت قيمتها.

قيمة  كانت  إذا  انتهائياً  الجزئية  الدوائر  من  الصادر  الحكم  يكون  األحوال،  جميع  يف   -2

الدعوى ال تجاوز )50.000( خمسني ألف درهم.

3- وتكون األحكام الصادرة من محاكم االستئناف نهائية غري قابلة للطعن بالنقض، إذا كانت 

قيمة الدعوى ال تجاوز )500.000( خمسامئة ألف درهم.

المادة  )24(
تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها، ويف جميع األحوال يكون التقدير عىل أساس آخر طلبات 

الفائدة  من  رفعها  يوم  مستحقا  يكون  ما  الدعوى  قيمة  تقدير  يف  ويدخل  الخصوم، 

والتضمينات والريع واملرصوفات وغري ذلك من امللحقات املقدرة القيمة، ومع ذلك يعتد يف 

جميع األحوال بقيمة البناء أو الغراس إذا طلب إزالته.

)1( املادة )23( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.
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المادة  )25()1(
1- إذا مل تذكر القيمة بالنقد وكان باإلمكان تقديرها به فتقدر من قبل املحكمة.

2- إذا كان املدعى به مبلغاً من املال بغري عملة الدولة، فتقدر قيمة الدعوى مبا يعادل ذلك 

املبلغ من عملة الدولة.

3- الدعاوى املتعلقة مبلكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار، فإذا كان العقار غري مقدر 

القيمة أو أرض فضاء غري مقدرة القيمة فتعترب الدعوى غري قابلة للتقدير ويرسي عليها البند 

)11( من هذه املادة، وتقدر الدعوى املتعلقة باملنقول بقيمته.

4- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه، تقدر قيمتها بقيمة املتعاقد 

عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكرب البدلني.

5- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه، كان التقدير باعتبار 

مجموع املقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإذا كان العقد املذكور قد نفذ يف جزء منه 

قدرت دعوى فسخه باعتبار املدة الباقية.

6- تقدر الدعاوى املتعلقة بحل الرشكة وتعيني مصف لها عىل أساس قيمة رأس مال الرشكة 

وقت رفع الدعوى.

7- تقدر دعوى إخالء املأجور بقيمة بدل اإليجار السنوي.

8- إذا كانت الدعوى بني دائن ومدين بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة 

الدين أو بقيمة املال محل الحجز أو الحق العيني أيهام أقل، أما الدعوى املقامة من الغري 

باستحقاق هذا املال، فتقدر باعتبار قيمته.

9- إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوين واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها 

جملة، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها عىل 

حدة.

10- مع مراعاة البند )1( من هذه املادة وفيام عدا األوراق التجارية، يقدر طلب استخراج 

أو اسرتجاع أو رد محررات أو مستندات أو شهادات بقيمة )5000( خمسة آالف درهم.

11- إذا كانت الدعوى بطلب غري قابل للتقدير بحسب القواعد املتقدمة، اعتربت قيمتها 

زائدة عىل )10.000.000( عرشة ماليني درهم.

)1( املادة )25( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.

 الفصل الرابع 

حضور الخصوم وغيابهم

المادة  )26()1(
األحوال  املحكمة بحسب  أو  الدعوى  إدارة  أمام مكتب  الدعوى  لنظر  املعني  اليوم  1- يف 

يحرض الخصوم بأنفسهم أو بوكيل عنهم سواء محاٍم أو أحد األقارب أو األصهار إىل الدرجة 

أن  خاصاً، عىل  اعتبارياً  الخصم شخصاً  لديهم يف حال كان  العاملني  بوكيل من  أو  الرابعة 

يكون التوكيل صادراً من ممثله القانوين، مبيناً به صفته الوظيفية، ومصادقاً عليه من الكاتب 

العدل يف كل خصومة.

2- ويشرتط لصدور التوكيل الخاص يف الدعوى املشار إليها يف البند )1( من هذه املادة، أن 

يتوافر يف الوكيل الرشوط اآلتية:

أ- أن يكون مواطناً متمتعاً باألهلية القانونية الكاملة، وحاصاًل عىل مؤهل جامعي يف القانون.

ب- أن يكون قد مىض عىل خدمته لدى املوكل مدة ال تقل عن سنة متصلة.

3- ويقبل حضور مندوب املحامي بوكالة أمام مكتب إدارة الدعوى فقط وذلك يف الدعاوى 

املوكل فيها املحامي.

المادة  )27(
كانت صالحة  إذا  الدعوى  املحكمة يف  عليه حكمت  املدعى  وال  املدعي  مل يحرض  إذا   -1

للحكم فيها وإال قررت شطبها، فإذا انقىض ثالثون يوماً ومل يطلب أحد الخصوم السري فيها 

أو مل يحرض الطرفان بعد السري فيها اعتربت كأن مل تكن حكاًم وعىل مكتب إدارة الدعوى 

عرضها بعد ميض املدة املشار إليها يف هذه الفقرة عىل القايض املختص ليصدر قراراً بذلك.

2- تقرر املحكمة شطب الدعوى إذا غاب املدعي يف أي جلسة وحرض املدعى عليه مامل 

يطلب األخري الحكم يف الدعوى.

)1( املادة )26( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.
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3- إذا كانت الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى يكون قرار الشطب واعتبار الدعوى كأن مل 

تكن، وذلك بقرار يصدره القايض املرشف مبارشة بعد مرور املدة املشار إليها يف الفقرة )1( 

من هذه املادة.

المادة  )28()1(
أمام  بوكيل عنه  أو  إذا حرض بشخصه  املدعى عليه  الخصومة حضورية يف حق  1- تكون 

مكتب إدارة الدعوى أو يف أية جلسة من جلسات املحاكمة أو أمام الخبري أو الحكمني أو 

أودع مذكرة بدفاعه، ولو تخلف عن الحضور بعد ذلك.

2- مع مراعاة أحكام املادة )35( من هذه الالئحة ال يجوز للمدعي أن يبدي يف الجلسة التي 

تخلف عنها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل يف الطلبات األوىل ما مل يكن التعديل ملصلحة 

املدعى عليه وغري مؤثر يف أي حق من حقوقه.

3- ال يجوز للمدعى عليه أن يطلب يف غيبة املدعي الحكم عليه بطلب ما.

المادة  )29(
 مع مراعاة حكم البند  )1( من املادة )28( من هذه الالئحة إذا تخلف املدعى عليه املعلن 

عن الحضور حكمت املحكمة يف الدعوى ويكون الحكم مبثابة الحضوري ملن مل يحرض.

المادة  )30(
إعالنه  بطالن  عليه  املدعى  غياب  عند  الدعوى  إدارة  مكتب  أو  للمحكمة  تبني  إذا   -1

بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى إىل جلسة تالية إلعالنه بها إعالناً صحيحا.

تأجيل  عليها  وجب  قانوناً  بالجلسة  علمه  عدم  املدعي  غياب  عند  للمحكمة  تبني  إذا   -2

الدعوى إىل جلسة تالية يعلن بها إعالناً صحيحاً.

)1(  املادة )28( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.

المادة  )31()1(
1- عىل الخصم املعلن بالدعوى متابعة تأجيالتها ومواعيد جلساتها وإجراءاتها وتكون أحكام 

وقرارات املحكمة والقايض املرشف ومكتب إدارة الدعوى بحسب األحوال، التي تصدر بعد 

انعقاد الخصومة منتجة آلثارها دون حاجة إىل إعالن، فيام عدا توجيه اليمني الحاسمة أو 

الطعن بالتزوير.

2- إذا صادف اليوم املحدد ملوعد جلسة املحاكمة عطلة ألي سبب كان تعترب الجلسة مؤجلة 

إىل اليوم ذاته من األسبوع الذي يليه دون حاجة إىل إعالن.

الفصل الخامس

إجراءات الجلسة

المادة )32(
تجري املرافعة يف أول جلسة، وإذا قدم املدعي أو املدعى عليه يف هذه الجلسة مستنداً 

كان بإمكانه تقدميه يف امليعاد املقرر يف البند )2( من املادة  )20( من هذه الالئحة، قبلته 

املحكمة إذا مل يرتتب عىل ذلك تأجيل نظر الدعوى، فإذا ترتب عىل قبول املستند تأجيل 

الدعوى يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء عىل طلب الخصوم أن تصدر قراراً بتغريم 

املتسبب يف التأجيل مببلغ ال يقل عن )2000( ألفي درهم وال يجاوز )5000( خمسة آالف 

درهم، ومع ذلك يجوز لكل من املدعي واملدعى عليه أن يقدم مستندات رداً عىل دفاع 

خصمه أو طلباته العارضة.

)1( املادة )31( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.
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المادة )33()1(
1- تقرر املحكمة أو القايض املرشف عىل من يتخلف من العاملني باملحكمة أو من الخصوم 

عن إيداع املستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات الدعوى يف امليعاد الذي حددته 

يتجاوز  وال  درهم  ألف   )1000( عن  تقل  ال  بغرامة  الدعوى  إدارة  مكتب  أو  املحكمة 

)10.000( عرشة آالف درهم، ويكون ذلك بقرار يثبت يف محرض الجلسة له ما لألحكام من 

قوة تنفيذية، وال يقبل الطعن فيه بأي طريق.

2- للمحكمة أو القايض املرشف بحسب األحوال أن يقيل املحكوم عليه من الغرامة كلها أو 

بعضها إذا أبدى عذراً مقبوالً.

3- وللمحكمة حال امتناع أيًّ من الخصوم بعد تغرميه عن إيداع املستند أو القيام باإلجراء 

املطلوب أن تحكم يف الدعوى بحالتها.

المادة  )34(
يجوز تنفيذ قرار الغرامة الصادر وفقاً ألحكام املادتني )32( و)33( من هذه الالئحة، بواسطة 

يكن حارضاً  إن مل  عليه  املحكوم  إخطار  بعد  األحوال  القايض املرشف حسب  أو  املحكمة 

بالجلسة فإذا تعذر ذلك يتم التنفيذ وفقاً إلجراءات التنفيذ الجربي املنصوص عليها يف هذه 

الالئحة.

المادة  )35(
1- للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سري الدعوى بتقديم مستندات أو دفوع أو وسائل 

إثبات جديدة أو تعديل طلباتهم أو تقديم طلبات عارضة تعذر عليهم تقدميها إىل مكتب 

إدارة الدعوى، ولها أن تحكم بعدم قبول تقدميها إذا تحقق لها أنه كان باإلمكان تقدميها 

إىل مكتب إدارة الدعوى، وتبلغ مذكرات الخصوم بإيداعها مكتب إدارة الدعوى أو بطريق 

تبادلها مع التأشري عىل النسخة األصلية من الخصم مبا يفيد ذلك أو بالطرق اإللكرتونية.

2- عىل املحكمة أن تستوضح من الخصوم ما تراه من نقص يف الدعوى أو مستنداتها. 

3- يجوز للمحكمة عند حجز الدعوى للحكم أن تسمح للخصوم بتبادل مذكرات ختامية 

)1( املادة )33( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.

يف املواعيد التي تحددها وفقاً للضوابط املنصوص عليها يف املادة )49( من هذه الالئحة.

المادة  )36(
للمحكمة أن تعرض الصلح عىل الخصوم، ولها يف سبيل ذلك أن تأمر بحضورهم شخصياً، 

ويتم إثبات الصلح وإنفاذه وفقاً لإلجراءات والقواعد واآلثار املنصوص عليها يف املادة )41( 

من هذه الالئحة.

المادة  )37()1(
ال يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى أكرث من مرة واحدة لسبب واحد يرجع إىل أحد الخصوم 

إال لسبب طارئ بعد اإلحالة كوفاة أحد الخصوم أو فقد أهليته أو التدخل يف الدعوى من 

الغري أو الطعن بالتزوير أو تقديم ما يفيد وجود دعوى جزائية مرتبطة بنفس املوضوع أو 

طلب أحد الخصوم تقديم ما يفيد التصالح، عىل أال تجاوز فرتة التأجيل أسبوعني. وال يجوز 

لها تأجيل الدعوى أكرث من )10( عرش جلسات مهام تعددت األسباب، ويف جميع األحوال 

عىل املحكمة إصدار الحكم املنهي للخصومة خالل فرتة ال تجاوز )100( مائة يوم من تاريخ 

أول جلسة لنظر الدعوى أمامها.

 الفصل السادس 

نظام الجلسة

المادة )38(
رأت  أو  ذلك  خالف  عىل  الدولة  يف  السارية  القوانني  نصت  إذا  إال  علنية  املرافعة  تكون 

املحكمة من تلقاء نفسها أو بناًء عىل طلب أحد الخصوم إجراءها رساً محافظة عىل النظام 

العام أو مراعاة لآلداب أو لحرمة األرسة.

)1( املادة )37( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.
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المادة )39(
السلطة  أو  العدل  وزارة  من  لهم  املرخص  أو  املعينني  من  مبرتجم  تستعني  أن  للمحكمة 

املختصة كام لها االستعانة مبرتجم من أي جهة أخرى أو بأي وسيلة تقنية معتمدة ومتاحة 

إذا رأت رضورة لذلك.

المادة  )40(
1- ينادى عىل الخصوم يف املوعد املعني لنظر الدعوى.

2- للمدعي حق البدء يف الدعوى إال إذا سلم املدعى عليه باألمور املبينة يف صحيفة الدعوى 

قانونية أو وقائع إضافية تدفع دعوى املدعي فيكون عندئذ حق  وادعى أن هناك أسباباً 

البدء يف الدعوى للمدعى عليه.

إلثباتها،  بيناته  يقدم  وأن  دعواه  يرسد  أن  الدعوى  يف  البدء  حق  ميلك  الذي  للخصم   -3

وللخصم اآلخر بعدئذ أن يرسد دفاعه وأن يقدم بيناته إلثباتها.

4- للخصم الذي بدأ يف الدعوى أن يورد بينته لدحض بينة الخصم.

5- تستمع املحكمة ملرافعة الخصوم ويكون املدعى عليه آخر من يتكلم.

6- للمحكمة أن تستجوب الخصوم وأن تستمع لشهادة من ترى لزوماً لسامع شهادته.

المادة  )41(
للخصوم أن يطلبوا من املحكمة يف أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه يف 

فإذا كانوا قد كتبوا  املفوض لهم بذلك  أو وكالئهم  الجلسة ويوقع عليه كل منهم  محرض 

ما اتفقوا عليه ألحق االتفاق املكتوب مبحرض الجلسة وأثبت محتواه فيه، ويكون ملحرض 

الجلسة يف الحالتني قوة السند التنفيذي وتعطى صورته وفقاً للقواعد املقررة لتسليم صور 

األحكام.

المادة )42(
1- مع مراعاة أحكام القانون االتحادي رقم )23( لسنة 1991 املشار إليه، ضبط الجلسة 

وإدارتها منوط برئيسها ويكون له يف سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها 

فإذا مل ميتثل كان للمحكمة أن تأمر عىل الفور بحجزه أربع وعرشين ساعة أو تغرميه مببلغ 

ال يقل عن )1000( ألف درهم وال يزيد عىل )3000( ثالثة آالف درهم ويكون أمرها بذلك 

نهائياً.

2-  للمحكمة قبل انتهاء الجلسة أن تعدل عن األمر الذي تصدره بناًء عىل البند )1( من 

هذه املادة.

المادة  )43(
أو  العام  للنظام  املخالفة  أو  الجارحة  العبارات  مبحو  تأمر  أن  نفسها  تلقاء  من  للمحكمة 

اآلداب من أية ورقة من أوراق املرافعات أو املذكرات.

المادة  )44(
مع مراعاة أحكام القانون االتحادي رقم )23( لسنة 1991 املشار إليه، يأمر رئيس الجلسة 

التحقيق  اتخاذه من إجراءات  انعقادها ومبا يرى  أثناء  بكتابة محرض عن كل جرمية تقع 

ثم يأمر بإحالة األوراق إىل النيابة العامة إلجراء ما يلزم فيها وله إذا اقتىض الحال أن يأمر 

بالقبض عىل من وقعت منه الجرمية.

المادة )45(
أن  للمحكمة  إليه،  املشار  لسنة 1991   )23( رقم  االتحادي  القانون  أحكام  مراعاة  1- مع 

تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعدٍّ عىل هيئتها أو عىل أحد أعضائها أو عىل أحد 

العاملني باملحكمة وتحكم عليه فوراً بالعقوبة املقررة قانوناً.

2- للمحكمة أيضاً أن تأمر بتوقيف من شهد زوراً بالجلسة وتحيله للنيابة العامة.

3- يكون حكم املحكمة يف الحالتني املشار إليهام يف البندين )1( و)2( من هذه املادة نافذاً 

ولو تم استئنافه.
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الفصل السابع

األحكام

المادة )46()1(
1- تصدر األحكام من املحاكم االتحادية وتنفذ باسم رئيس الدولة.

2- تنرش األحكام الصادرة يف املواد التجارية واملدنية والعقارية والعاملية من كافة درجات 

التقايض يف املحاكم االتحادية واملحلية وفق الضوابط واآللية التي يحددها وزير العدل أو 

رئيس الجهة القضائية املحلية بحسب األحوال.

 
المادة )47(

ال يجوز للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم وال أثناء املداولة أن تسمع أحد الخصوم أو 

وكيله إال بحضور خصمه أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطالع الخصم 

الطرفني  عليه من  الصلح موقعاً  عىل  اتفاقاً  يكن  باطاًل، مامل  اإلجراء  كان  اآلخر عليها وإال 

وموثقاً لدى كاتب العدل.

المادة )48()2(
متى متت املرافعة يف الدعوى قضت املحكمة فيها أو حددت موعداً إلصدار الحكم وال يجوز 

لها مد أجل إصدار الحكم أو إعادة الدعوى للمرافعة إال ملرة واحدة بقرار مسبب ترصح به 

يف الجلسة ويثبت يف محرضها، ويعترب صدور هذا القرار إعالناً للخصوم باملوعد الجديد، ويف 

كلتا الحالتني ال يجوز أن تزيد املدة عىل أسبوعني.

)1( املادة )46( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.

)2( املادة )48( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.

المادة  )49()1(
مع مراعاة أحكام املادة )30( مكرر من القانون:

1- تكون املداولة يف األحكام رسية بني القضاة مجتمعني وال يجوز أن يشرتك فيها غري القضاة 

الذين سمعوا املرافعة.

2- يجمع الرئيس اآلراء ويبدأ بأحدث القضاة فاألقدم ثم يبدي رأيه، وتصدر األحكام بإجامع 

ينضم  أن  رأيني وجب  من  اآلراء ألكرث  وتشعبت  األغلبية  تتوفر  مل  فإذا  بأغلبيتها  أو  اآلراء 

الفريق األقل عدداً أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة ألحد الرأيني الصادرين من الفريق 

األكرث عدداً وذلك بعد أخذ اآلراء مرة ثانية.

3- يصدر الحكم من القايض أو رئيس وقضاة الدائرة حسب األحوال.

الذين  القضاة  أسامء  به  مبيناً  املحدد إلصداره  التاريخ  يف  الحكم  بإيداع  يحرر محرض   -4

حرضوا إيداعه، ويوقع من رئيس الدائرة أو القايض حسب األحوال.

المادة  )50()2(
1- يجب يف جميع األحوال أن تشتمل األحكام عىل األسباب التي ُبنيت عليها، وتودع عند 

إصدارها يف ملف الدعوى موقعة من الرئيس والقضاة سواًء إلكرتونياً أو يدوياً.

2- يجوز يف املواد املستعجلة إذا صدر الحكم يف جلسة املرافعة أن يودع الحكم مشتماًل عىل 

أسبابه خالل ثالثة أيام عىل األكرث من تاريخ صدوره.

3- ترتب عىل مخالفة األحكام الواردة يف البندين )1( و)2( من هذه املادة بطالن الحكم.

المادة  )51()3(
1- يجب أن يبني يف الحكم، املحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، ومكانه، ونوع القضية، 

وأسامء القضاة الذين سمعوا املرافعة وأصدروا الحكم، ورأي النيابة العامة يف القضية إن 

كان، وأسامء الخصوم وحضورهم أو غيابهم.

)1( املادة )49( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.

)2( املادة )50( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.

)3( املادة )51( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.
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2- يجب أن يشتمل الحكم عىل عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخالصة 

موجزة لدفاعهم الجوهري ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.

3- القصور يف أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم يف أسامء الخصوم وصفاتهم 

وكذا عدم بيان أسامء القضاة الذين أصدروا الحكم يرتتب عليه بطالن الحكم.

الصادرة يف  األحكام  يكتفي يف  املادة،  من هذه  و)3(   )2( البندين  أحكام  من  استثناء   -4

الدعاوى الجزئية ببيان طلبات املدعي وخالصة موجزة لدفاع الخصوم ورأي النيابة العامة- 

يف الحاالت التي نص عليها القانون- وأسباب الحكم ومنطوقه، وال يعد ذلك قصوراً يف أسباب 

الحكم الواقعية أو نقصاً فيها وال يرتتب عىل ذلك بطالن الحكم.

المادة  )52()1(
ألغيت.

المادة  )53(
1- تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ مبوجبها بخاتم املحكمة ويوقعها املوظف املختص 

بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية وال تسلم إال للخصم الذي له مصلحة يف تنفيذ الحكم، 

بالتوقيع  التنفيذية  بالصيغة  الحكم  تذييل  يتم  أو  التنفيذ  الحكم جائز  أن يكون  ويشرتط 

اإللكرتوين يف حالة الحصول عليها عن بعد.

2- ال يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إال إذا فقدت الصورة األوىل أو تعذر 

استعاملها ويكون ذلك بأمر من القايض أو رئيس الدائرة حسب األحوال.

إلكرتونية أو ورقية ملن يطلبها من ذي  الحكم  3- يجوز إعطاء صورة مصدقة من نسخة 

الشأن وال تعطى لغريهم إال بإذن من القايض أو رئيس الدائرة بحسب األحوال.

المادة )54(
1- استثناًء من أحكام املادتني )48( و)50( من هذه الالئحة، تفصل الدوائر املنصوص عليها 

يف املادة )22( من هذه الالئحة، يف الدعاوى املعروضة عليها، بقرار منهي للخصومة تودع 

)1( املادة )52( ألغيت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.

أسبابه يف ذات الجلسة.

2- يجوز الطعن باالستئناف عىل القرارات املشار إليها يف الفقرة )1( من هذه املادة، أمام 

محكمة االستئناف املختصة منعقدة يف غرفة املشورة، وذلك خالل خمسة عرش يوماً من 

تاريخ إيداع األسباب، ووفقا للقواعد واإلجراءات املقررة للطعن عىل األحكام، عىل أن يفرض 

تأمني ثابت قدره )1000( ألف درهم عن كل استئناف، ُيرد إىل املستأنف إذا ُقبل استئنافه،

ويجب عىل املستأنف إيداع مذكرة شارحة بأسباب االستئناف عند القيد يف مكتب إدارة 

الحكم  يكون  األحوال،  جميع  ويف  االستئناف،  قبول  بعدم  املحكمة  قضت  وإال  الدعوى، 

الصادر يف االستئناف باتاً غري قابل للطعن عليه بأي طريق كان.

 

الفصل الثامن

مصروفات الدعوى

المادة  )55(
أن  أمامها  الخصومة  به  تنتهي  الذي  القرار  أو  الحكم  إصدار  املحكمة عند  1- يجب عىل 

تحكم من تلقاء نفسها يف مرصوفات الدعوى.

2- يحكم مبرصوفات الدعوى عىل الخصم املحكوم عليه فيها، ويدخل يف حساب املرصوفات 

تكلفة ترجمة اإلعالن ومقابل أتعاب املحاماة، وإذا تعدد املحكوم عليهم جاز الحكم بتقسيم 

املرصوفات بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم يف الدعوى عىل حسب ما تقدره املحكمة، 

وال يلزمون بالتضامن إال إذا كانوا متضامنني يف التزامهم املقيض به، وال يتعدد مقابل أتعاب 

املحاماة بتعدد املحكوم لهم أو املحكوم عليهم أو بتعدد الوكالء.

3- يحكم مبرصوفات التدخل عىل املتدخل إن كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول 

تدخله أو برفض طلباته.
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المادة  )56(
للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى باملرصوفات كلها أو بعضها إذا كان 

املحكوم له قد تسبب يف إنفاق مرصوفات ال جدوى منها أو كان قد ترك خصمه عىل جهل 

مبا يف يده من املستندات القاطعة يف الدعوى أو مبضمون تلك املستندات.

المادة )57(
إذا أخفق كل من الخصمني يف بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من 

املرصوفات أو بتقسيم املرصوفات بينهام بحسب ما تقدره املحكمة يف حكمها كام يجوز لها 

أن تحكم بها جميعاً عىل أحدهام.

المادة  )58(
1- للمحكمة أن تحكم بالتضمينات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهام 

الكيد.

2- مع عدم اإلخالل بحكم املادة )55( من هذه الالئحة، للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل 

يف املوضوع أن تحكم بغرامة ال تقل عن )1000( ألف درهم، وال تزيد عىل )10.000( عرشة 

آالف درهم عىل الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدي طلباً أو دفعاً أو دفاعاً كيدياً.

 

 الباب الثاني 

األوامر القضائية

 الفصل األول

األوامر على العرائض

المادة  )59(
إىل  بطلب  عريضة  يقدم  أمر،  استصدار  يف  وجه  للخصم  فيها  يكون  التي  األحوال  يف   -1

القايض املختص أو إىل رئيس الدائرة التي تنظر الدعوى بعد قيدها وتكون هذه العريضة 

من نسختني مامل تكن مقيدة إلكرتونيا، بحيث تكون مشتملة عىل وقائع الطلب وأسانيده 

وموطن الطالب ومحل عمله وتعيني موطن مختار له يف الدولة إذا مل يكن له موطن أو محل 

عمل فيها ويرفق بالعريضة املستندات املؤيدة لها.

2- يصدر القايض أو رئيس الدائرة حسب األحوال أمره كتابًة عىل إحدى نسختي العريضة أو 

إلكرتونياً يف اليوم التايل لتقدميها عىل األكرث، وال يلزم ذكر األسباب التي بني عليها األمر إال إذا 

كان مخالًفا ألمر سبق صدوره فعندئٍذ يجب ذكر األسباب التي اقتضت إصدار األمر الجديد 

وإال كان باطاًل ويسجل هذا األمر يف محرض خاص أو يف محرض الجلسة.

املعنّية  الجهة  الدائرة حسب األحوال إىل  أو رئيس  القايض  األمر بكتاب يصدره  ينفذ    -3

التنفيذ  تعذر  وإذا  تنفيذية،  أو صيغة  إعالن  إىل  الحاجة  امللف دون  العريضة يف  وُتحفظ 

لسبب راجع إىل شخص طبيعي أو اعتباري خاص، يجوز للقايض أو رئيس الدائرة حسب 

األحوال أن يحكم عليه بغرامة ال تقل عن )1000( ألف درهم وال تزيد عىل )10.000( عرشة 

آالف درهم عن كل يوم تأخري يف التنفيذ، ويكون ذلك بقرار مسبب ال يقبل الطعن فيه بأي 

طريق من طرق الطعن، وللقايض أو رئيس الدائرة بحسب األحوال أن يقيل املحكوم عليه 

من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبوالً بعد متام التنفيذ.

4- يجوز تنفيذ حكم الغرامة املشار إليه يف البند )3( من هذه املادة بواسطة مصدرها بعد 

إخطار املحكوم عليه.
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5- يسقط األمر الصادر عىل عريضة إذا مل يقدم للتنفيذ خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ 

صدوره وال مينع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.

المادة  )60()1(
1- للطالب إذا صدر األمر برفض طلبه وملن صدر عليه ولذوي الشأن الحق يف التظلم من 

األمر إىل املحكمة املختصة أو القايض الذي أصدره حسب األحوال إال إذا نص القانون أو 

هذه الالئحة عىل خالف ذلك وال مينع من نظر التظلم قيام الدعوى األصلية أمام املحكمة.

2- يجب أن يكون التظلم مسبباً.

3- يقدم التظلم استقالالً أو تبعاً للدعوى األصلية، وذلك باإلجراءات التي ترفع بها الطلبات 

العارضة.

للطعن  قاباًل  الحكم  ويكون هذا  بإلغائه  أو  بتعديله  أو  األمر  بتأييد  التظلم  يحكم يف   -4

باالستئناف فقط، ما مل يكن الحكم يف التظلم صادراً من محكمة االستئناف.

المادة  )61(
1- التظلم من األمر ال يوقف تنفيذه.

2- ومع ذلك للمحكمة أو القايض أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً وفقاً ألحكام املادة )84( من 

هذه الالئحة.

)1( املادة )60( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.

 الفصل الثاني 

أوامر األداء

المادة  )62()1(
استثناء من القواعد العامة يف رفع الدعوى ابتداًء تتبع األحكام الواردة يف املواد التالية إذا 

كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة- إلكرتونياً أو مستندياً- وحال األداء وكان كل ما يطالب به ديناً 

من النقود معني املقدار أو منقوالً معيناً بنوعه ومقداره، وال مينع من سلوك أمر األداء طلب 

الفوائد أو التعويض أو اتخاذ أي إجراء من اإلجراءات التحفظية.

وتتبع األحكام الواردة يف الفقرة السابقة إذا كانت املطالبة املالية محلها إنفاذ عقد تجاري، 

أو كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية.

المادة  )63()2(
1- عىل الدائن أن يكلف املدين أوالً بالوفاء يف ميعاد خمسة أيام عىل األقل ثم يستصدر أمراً 

باألداء من قايض املحكمة التي يقع يف دائرتها موطن املدين أو املحكمة التي تم االتفاق أو 

نفذ كله أو بعضه يف دائرتها أو املحكمة التي يجب تنفيذ االتفاق يف دائرتها، وال يجوز أن 

يكون الحق الوارد يف التكليف بالوفاء أقل من املطلوب يف عريضة استصدار األمر باألداء، 

ويكون التكليف بالوفاء بأي وسيلة من وسائل اإلعالن املحددة يف هذه الالئحة.

2- يصدر األمر باألداء بناًء عىل عريضة، إلكرتونية أو ورقية بحسب األحوال يقدمها الدائن 

الدعوى  إدارة  مكتب  ويحتفظ  بوفائه،  التكليف  يثبت حصول  وما  الدين  سند  بها  يرفق 

بالعريضة املقدمة إىل أن مييض ميعاد االستئناف.

3- يجب أن تشتمل العريضة عىل بيانات صحيفة الدعوى املنصوص عليها يف املادة )16( 

من هذه الالئحة.

الواجب  املبلغ  العريضة، ويبني فيه  أيام عىل األكرث من تقديم  4- صدر األمر خالل ثالثة 

)1( املادة )62( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.

)2( املادة )63( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.
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أداؤه أو ما أمر بأدائه من منقول حسب األحوال، كام يبني ما إذا كان صادراً يف مادة تجارية.

5- تعترب العريضة املشار إليها يف هذه املادة منتجة آلثار رفع الدعوى من تاريخ تقدميها ولو 

كانت املحكمة غري مختصة.

المادة  )64()1(
عىل القايض الفصل يف الطلب قبوالً أو رفضاً كلياً أو جزئياً، فإذا أصدر قراره بالرفض أو بعدم 

القبول يجب أن يكون هذا القرار مسبباً.

المادة  )65()2(
1- يعلن املدين باألمر الصادر ضده باألداء وفق األحكام والطرق املبينة يف هذه الالئحة.

2- يعترب األمر الصادر باألداء عىل املدين كأن مل يكن إذا مل يتم إعالنه خالل ثالثة أشهر من 

تاريخ صدور األمر.

المادة  )66()3(
1- للخصوم التظلم من أمر األداء إذا كانت قيمته يف حدود النصاب االنتهايئ ملحكمة أول 

درجة خالل )15( خمسة عرش يوماً من تاريخ إعالن املدين باألمر ومن تاريخ صدور القرار 

بالنسبة للدائن وينظر التظلم أمام قايض أمر األداء املختص ويكون باإلجراءات املعتادة لرفع 

الدعوى وتراعى عند نظر التظلم القواعد واإلجراءات املتبعة أمام املحكمة ويفصل القايض 

يف التظلم بحكم نهايئ منٍه للخصومة غري قابل للطعن تودع أسبابه يف ذات الجلسة.

قيمته  تتجاوز  الذي  األداء  أمر  استئناف  يجوز  املادة،  هذه  من   )1( البند  مراعاة  مع   -2

النصاب االنتهايئ ملحكمة أول درجة خالل )15( خمسة عرش يوماً، وفقاً لإلجراءات املقررة 

الستئناف األحكام.

3- تفصل املحكمة يف االستئناف يف غرفة املشورة دون تحضريها من إدارة الدعوى خالل 

)1( املادة )64( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.

)2( املادة )65( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.

)3( املادة )66( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.

أسبوع من تاريخ إمتام إعالن صحيفة االستئناف، ولها أن تحدد جلسة لنظر املوضوع إذا 

اقتىض األمر ذلك، وال يجوز لها أن تعيد املطالبة إىل محكمة أول درجة.

أو استئنافه عىل اإلجراءات  بالتظلم من أمر األداء  الخاصة  القواعد واإلجراءات  4- ترسي 

التحفظية الصادرة مع األمر.

المادة )67(
ترسي عىل أمر األداء القواعد الخاصة بالنفاذ املعجل وفقا ألحكام القانون أو هذه الالئحة.

المادة  )68(
الغري  للمدين لدى  ما  توقيع حجز  الالئحة  املادة )62( من هذه  الدائن يف حكم  أراد  إذا 

اتبعت اإلجراءات العادية يف الحجز املراد توقيعه.
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 الباب الثالث 

التنفيذ

 الفصل األول

قاضي التنفيذ ومعاونوه

المادة  )69(
1- يجري التنفيذ تحت إرشاف قايض التنفيذ يندب يف مقر كل محكمة ابتدائية ويعاونه يف 

ذلك عدد كاف من مأموري التنفيذ، أو الرشكات واملكاتب الخاصة. 

أحكام  تنص  مامل  االبتدائية  املحكمة  أمام  املقررة  اإلجراءات  التنفيذ  قايض  أمام  تتبع   -2

القانون أو هذه الالئحة عىل خالف ذلك.

المادة  )70(
منازعات  جميع  يف  وبالفصل  التنفيذي  السند  بتنفيذ  غريه  دون  التنفيذ  قايض  يختص   -1

التنفيذ بصفة مستعجلة كام يختص بإصدار األحكام والقرارات واألوامر املتعلقة بذلك. 

التنفيذي  السند  أصدرت  التي  املحكمة  يف  التنفيذ  لقايض  بالتنفيذ  االختصاص  يكون   -2

بالدولة.

3- وإذا تعلق التنفيذ بإجراء يقع يف دائرة محكمة أخرى، له مبارشة التنفيذ مبارشة يف هذه 

الدائرة، كام له أن ينيب قايض التنفيذ املختص املطلوب اتخاذ اإلجراء يف دائرته للقيام بذلك.

4- تتم اإلنابة )إلكرتونية أو ورقية( مع إرسال كافة املستلزمات املطلوبة للتنفيذ.

5- إذا تعددت ملفات التنفيذ بني ذات األطراف واملنظورة أمام قضاة تنفيذ بدوائر محاكم 

وإذا  تنفيذ،  ملف  أول  أمامه  قيد  الذي  التنفيذ  قايض  أمام  لُتنظر  فيجوز ضمها  مختلفة، 

تعددت الحجوزات عن طريق قضاة تنفيذ يف دوائر محاكم مختلفة فيكون قايض التنفيذ 

الذي أجرى أول حجز هو املختص بتوزيع حصيلة البيوع بني الدائنني. 

6-  إذا كان اإلجراء املطلوب اتخاذه إصدار أمر بالحبس، وفقا ألحكام حبس املدين املبينة 

يف القانون أو هذه الالئحة، وكان موطن املدين يقع يف دائرة محكمة أخرى خالف املحكمة 

التنفيذ املختص أن يبارش إجراءات الحبس وله  التنفيذي، فعىل قايض  املنفذ لديها السند 

أن يحيل األمر إىل قايض التنفيذ املطلوب اتخاذ اإلجراء يف دائرته للقيام بالتحقيق وإصدار 

األمر املناسب وتنفيذه.

المادة  )71()1(
1- تتم اإلنابة من قايض التنفيذ املختص إىل قايض التنفيذ املطلوب اتخاذ اإلجراء يف دائرته، 

ويرفق بها جميع املستندات القانونية املطلوبة لتنفيذها.

2- يتخذ قايض التنفيذ املناب القرارات الالزمة لتنفيذ اإلنابة، ويفصل يف إشكاالت التنفيذ 

املعروضة عليه، ويتم التظلم من قراراته أو استئنافها أمام املحكمة املختصة بحسب األحوال 

وفقاً لإلجراءات واملدد املنصوص عليها يف املادة )72( من هذه الالئحة.

3- يعلم قايض التنفيذ الذي أجرى تنفيذ اإلنابة قايض التنفيذ مبا تم ويحول إليه أية أشياء 

تسلمها أو أموال أخرى نتيجة بيع املحجوزات.

إذا تعذر عليه  أو  التنفيذ  قانونية متنع  أسباباً  أن هناك  املناب  التنفيذ  إذا وجد قايض   -4

التنفيذ ألي سبب آخر، فعليه إعالم قايض التنفيذ املختص بذلك.

المادة  )72()2(
1- تكون قرارات قايض التنفيذ قابلة للتظلم يف أي من الحاالت اآلتية:

أ- ترتيب األفضلية بني املحكوم لهم.

ب- تأجيل تنفيذ الحكم ألي سبب.

ج- إعطاء املدين مهلة للدفع أو تقسيط املبلغ املنفذ من أجله.

د- قبول الكفالة من عدمه.

هـ- املنع من السفر.

و- أمر الضبط واإلحضار.

)1(  املادة )71( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.

)2( املادة )72( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.
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لتاريخ  التايل  اليوم  أيام من  التظلم أمام رئيس املحكمة أو من يفوضه خالل سبعة  ويتم 

صدوره بالنسبة للشخص الصادر اإلجراء بحضوره، ومن تاريخ إعالنه به بالنسبة للشخص 

الصادر اإلجراء يف غيبته، وذلك مبوجب طلب يودع يف ذات ملف التنفيذ، ويكون للقايض 

املتظلم أمامه التنفيذ بقرار منه أن يلغي أو يعدل القرار املتظلم منه حسبام يراه مناسباً، 

دون حاجة لدعوة الخصوم ما مل يَر رضورة لذلك.

ويكون القرار الصادر يف التظلم نهائياً وغري قابل للطعن.

2- يجوز استئناف قرارات قايض التنفيذ مبارشة أمام محكمة االستئناف املختصة خالل )10( 

عرشة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كان حضورياً ومن يوم إعالنه إذا صدر القرار يف غيبته، 

يف أي من األحوال اآلتية:

أ- اختصاص قايض التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي.

ب- األموال املحجوز عليها مام يجوز أو ال يجوز حجزها أو بيعها.

ج- اشرتاك أشخاص آخرين غري الخصوم يف الحجز.

د- قرار حبس املدين عىل أن يقدم املستأنف كفياًل يكون مسؤوالً عن إحضار املنفذ ضده 

أو الوفاء باملبلغ املحكوم به ويف حال عجزه عن إحضاره وتخلف الكفيل عن إحضار مكفوله 

ألزمته املحكمة بقيمة الكفالة، وتحصل منه بالطريقة التي تنفذ بها األحكام.

3- ملحكمة االستئناف املختصة أن تنظر االستئناف منعقدة يف غرفة املشورة، ولها يف الحاالت 

املشار إليها يف البند )2( من هذه املادة، أن تأمر بوقف اإلجراء محل الطعن مؤقتاً لحني 

الفصل يف النزاع ما مل يكن بحسب طبيعته مؤثراً عىل تنفيذه بالكامل، فلها أن تأمر يف هذه 

الحالة بوقف التنفيذ بأكمله.

المادة  )73(
القرارات  اختصاصه،  بحسب  كل  املحلية،  القضائية  الجهات  ورؤساء  العدل  وزير  يصدر 

التنظيمية بشأن قيد طلبات التنفيذ وإنشاء ملفاته.

المادة  )74(
إذا وقعت مقاومة أو تعدٍّ عىل القائم بالتنفيذ وترتب عىل ذلك تعطيل التنفيذ وجب عليه 

التحفظية وطلب  الوسائل  اتخاذ  يراه مناسبا بشأن  التنفيذ لألمر مبا  قايض  أن يخطر فوراً 

معونة أفراد الرشطة، وتحرير محرض لإلحالة إىل النيابة العامة التخاذ ما تراه مناسبا.

 الفصل الثاني 

السند التنفيذي

المادة  )75(
املقدار  الوجود ومعني  اقتضاًء لحق محقق  تنفيذي  بسند  إال  الجربي  التنفيذ  يجوز  1- ال 

وحال األداء.

2- السندات التنفيذية هي:

وغرامات  وتعويضات  رد  من  تضمنته  فيام  الجزائية  األحكام  وتشمل  واألوامر  األحكام  أ- 

وغريها من الحقوق املدنية.

ب- املحررات املوثقة طبقاً للقانون املنظم للتوثيق والتصديق.

ج- محارض الصلح التي تصدق عليها املحاكم.

د- األوراق األخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.

3- ال يجوز التنفيذ - يف غري األحوال املستثناة بنص يف القانون - إال مبوجب صورة من السند 

التنفيذي عليها صيغة التنفيذ اآلتية: “ عىل السلطات والجهات املختصة أن تبادر إىل تنفيذ 

هذا السند وإجراء مقتضاه وعليها أن تعني عىل تنفيذه ولو جرباً متى طلب إليها ذلك”.

تاريخ آخر معاملة  إذا تركت مدة خمسة عرش عاماً عىل  التنفيذية  السندات  تنفذ  4- ال 

تنفيذية أو إذا تركت لذات املدة منذ صدورها دون تنفيذ.

المادة  )76(
يجوز للمحكمة يف املواد املستعجلة أو يف األحوال التي يكون فيها التأخري ضاراً، أن تأمر 

- بناًء عىل طلب ذي الشأن -  بتنفيذ الحكم بغري إعالن وبغري وضع صيغة تنفيذية عليه.
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 الفصل الثالث 

النفاذ المعجل

المادة  )77(
1- ال يجوز تنفيذ األحكام جرباً مادام الطعن فيها باالستئناف جائزاً إال إذا كان النفاذ املعجل 

منصوصاً عليه يف القانون أو محكوماً به.

2- يجوز مبقتىض األحكام املشار إليها يف البند )1( من هذه املادة اتخاذ إجراءات تحفظية 

بشأنها.

المادة )78(
1- النفاذ املعجل واجب بقوة القانون يف أي من األحوال اآلتية:

أ- األحكام الصادرة يف املواد املستعجلة أيا كانت املحكمة التي أصدرتها.

ب- األحكام الصادرة بالنفقات وما يرتبط بها من مرصوفات وزيادتها أو تخفيضها واألجور.

ج- األحكام الصادرة بتسليم الصغري أو رؤيته أو زيارته أو اصطحابه.

د- األوامر الصادرة عىل العرائض.

2- يكون النفاذ املعجل بغري كفالة مامل ينص يف الحكم أو األمر عىل تقديم كفالة.

المادة  )79(
أو  بالنفاذ املعجل بكفالة  الشأن - شمول حكمها  بناء عىل طلب ذوي  يجوز للمحكمة - 

بدونها يف أي من األحوال اآلتية:

1- األحكام الصادرة يف املواد التجارية.

2- إذا كان املحكوم عليه قد أقر بنشأة االلتزام ولو نازع يف نطاقه أو ادعى انقضاءه.

3- إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة األمر املقيض أو مشموال بالنفاذ 

املعجل بغري كفالة أو كان مبنياً عىل سند رسمي مل يطعن بتزويره أو سند عريف مل يجحد 

متى كان املحكوم عليه خصاًم يف الحكم السابق أو طرفا يف السند.

4- إذا كان الحكم صادراً ملصلحة طالب التنفيذ يف منازعة متعلقة به.

5- إذا كان الحكم صادراً بأداء أجور أو مرتبات أو تعويض ناشئ عن عالقة عمل.

6- إذا كان الحكم صادراً يف إحدى دعاوى الحيازة أو بإخراج مستأجر العقار الذي انتهى 

عقده أو فسخ، أو بإخراج شاغل العقار الذي ال سند له متى كان حق املدعي غري مجحود 

أو كان ثابتاً بسند رسمي.

7- يف أية حالة أخرى إذا كان يرتتب عىل تأخري التنفيذ رضر جسيم مبصلحة املحكوم له عىل 

أن يبني ذلك يف الحكم بياناً وافياً.

المادة  )80(
1- النفاذ املعجل – بقوة القانون أو بحكم املحكمة – ميتد أيضاً إىل ملحقات الطلب األصيل 

وإىل مرصوفات الدعوى.

2- ال يجوز االتفاق قبل صدور الحكم عىل شموله بالنفاذ املعجل يف غري حالة من حاالته.

المادة  )81(
يف األحوال التي ال يجوز فيها تنفيذ الحكم أو األمر إال بكفالة، يكون للملزم بها الخيار بني أن 

يقدم كفياًل مقتدراً أو أن يودع خزانة املحكمة من النقود أو األوراق املالية ما فيه الكفاية، 

أو أن يقبل إيداع ما ُيحصل من التنفيذ خزانة املحكمة أو تسليم اليشء املأمور بتسليمه يف 

الحكم أو األمر إىل حارس أمني.

المادة )82(
1- يقوم امللزم بالكفالة بإعالن خياره إما عىل يد مندوب التنفيذ بورقة مستقلة وإما ضمن 

إعالن السند التنفيذي.

2- يجب يف جميع األحوال أن يتضمن الخيار تعيني موطن مختار يف الدولة لطالب التنفيذ 

إذا مل يكن له موطن أو محل عمل فيها وذلك لتعلن إليه فيه األوراق املتعلقة باملنازعة يف 

الكفالة.

3- لذوي الشأن خالل ثالثة أيام من إعالن الخيار أن يرفع أمام قايض التنفيذ تظلاًم ينازع يف 

اقتدار الكفيل أو أمانة الحارس أو يف كفاية ما يودع، ويكون القرار الصادر يف التظلم نهائياً.

4- إذا مل يرفع التظلم يف امليعاد أو رفع ورفض أخذ قايض التنفيذ تعهداً عىل الكفيل بالكفالة 
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أو عىل الحارس بقبول الحراسة ويكون املحرض املشتمل عىل تعهد الكفيل أو الحارس مبثابة 

سند تنفيذي قبله بااللتزامات املرتتبة عىل تعهد الكفيل أو قبول الحارس.

المادة  )83(
1- يجوز التظلم أمام محكمة االستئناف من وصف الحكم وذلك باإلجراءات املعتادة لرفع 

االستئناف وتنظره محكمة االستئناف منعقدة يف غرفة مشورة.

2- يجوز إبداء التظلم املشار إليه بالبند )1( من هذه املادة يف الجلسة – ولو بعد فوات 

مواعيد االستئناف – أثناء نظر االستئناف املرفوع عن الحكم.

3- يحكم يف التظلم استقالالً عن املوضوع.

المادة  )84(
1- يجوز يف جميع األحوال للمحكمة املرفوع إليها االستئناف أو التظلم أن تأمر بناء عىل 

طلب ذي الشأن بوقف النفاذ إذا كان يخىش وقوع رضر جسيم من التنفيذ.

2- للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر مبا تراه كفيال بحامية 

حق املحكوم له.

الفصل الرابع

تنفيذ األحكام واألوامر والسندات األجنبية

المادة  )85(
1- األحكام واألوامر الصادرة من بلد أجنبي يجوز األمر بتنفيذها يف الدولة بذات الرشوط 

املقررة يف قانون ذلك البلد لتنفيذ األحكام واألوامر الصادرة يف الدولة. 

املحددة  البيانات  عىل  مشتملة  الشأن  ذي  من  تقدم  بعريضة  بالتنفيذ  األمر  يطلب    -2

أيام  ثالثة  أمره خالل  القايض  ويصدر  التنفيذ،  قايض  إىل  الالئحة  )16( من هذه  املادة  يف 

عىل األكرث من تاريخ  تقدميها ويجوز استئنافه وفقا للقواعد واإلجراءات املقررة الستئناف 

األحكام، وال يجوز األمر بالتنفيذ إال بعد التحقق مام يأيت :

أ- أن محاكم الدولة غري مختصة حرصياً باملنازعة التي صدر فيها الحكم أو األمر وأن املحاكم 

األجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد االختصاص القضايئ الدويل املقررة يف قانونها. 

ب- أن الحكم أو األمر صادر من محكمة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه ومصدق عليه 

وفقاً لألصول. 

ج- أن الخصوم يف الدعوى التي صدر فيها الحكم األجنبي قد كلفوا بالحضور، ومثلوا متثياًل 

صحيحاً.

لقانون املحكمة التي أصدرته، عىل أن  د- أن الحكم أو األمر حاز قوة األمر املقيض طبقاً 

يقدم شهادة بأن الحكم أصبح حائزاً لقوة األمر املقيض به أو كان منصوصاً عليه يف الحكم 

ذاته.

هـ- أن الحكم ال يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة وال يتضمن ما 

يخالف النظام العام أو اآلداب فيها.

3- يكون لقايض التنفيذ الحق يف استيفاء املستندات املؤيدة للطلب قبل إصداره قراره.

المادة  )86(
يرسي حكم املادة )85( من هذه الالئحة عىل أحكام املحكمني الصادرة يف بلد أجنبي ويجب 

التحكيم فيها طبقا لقانون الدولة وقاباًل  أن يكون حكم املحكمني صادراً يف مسألة يجوز 

للتنفيذ يف البلد الذي صدر فيه.

المادة  )87(
1- املحررات املوثقة ومحارض الصلح التي تصدق عليها املحاكم يف بلد أجنبي يجوز األمر 

بتنفيذها يف الدولة بذات الرشوط املقررة يف قانون ذلك البلد لتنفيذ مثيالتها الصادرة يف 

الدولة.

لقايض  تقدم  بعريضة  املادة  )1( من هذه  البند  إليه يف  املشار  بالتنفيذ  األمر  يطلب    -2

التنفيذ بذات اإلجراءات والرشوط املنصوص عليها يف البند )2( من املادة )85( من هذه 

الالئحة، وال يجوز األمر بالتنفيذ إال بعد التحقق من توافر الرشوط املطلوبة لقابلية املحرر 

فيه وخلوه مام  عليه  التصديق  أو  توثيقه  تم  الذي  البلد  لقانون  للتنفيذ وفقا  املحرض  أو 

يخالف النظام العام أو اآلداب يف الدولة.
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المادة )88(
ال تخل القواعد املنصوص عليها يف هذا الفصل بأحكام املعاهدات واالتفاقيات بني الدولة 

وغريها من الدول يف شأن تنفيذ األحكام واألوامر والسندات األجنبية.

الفصل الخامس

تنفيذ السندات التنفيذية والقرارات المتعلقة 
بمسائل األحوال الشخصية

المادة  )89(
األحوال  وقرارات  أحكام  تنفيذ  يجري  الالئحة،  هذه  من   )69( املادة  أحكام  من  استثناء 

الشخصية تحت إرشاف قاض مختص يندب يف مقر كل محكمة، ويعاونه يف ذلك عدد كاف 

من القامئني عىل التنفيذ واألخصائيني االجتامعيني.

وترسي أحكام وإجراءات التنفيذ الواردة يف هذه الالئحة فيام خلت منه املواد الواردة يف 

هذا الفصل.

المادة )90(
التنفيذية  السندات  بتنفيذ  غريه،  دون  وحده  الشخصية،  األحوال  تنفيذ  قايض  يختص 

والقرارات املتعلقة بأحكام األحوال الشخصية والفصل يف جميع منازعات وإشكاالت التنفيذ، 

واألعراف  والتقاليد  العادات  التنفيذ  عند  يراعى  أن  عىل  السفر،  من  املنع  أوامر  وإصدار 

السائدة يف الدولة.

المادة  )91(
لقايض تنفيذ األحوال الشخصية عند االقتضاء أن يستعني مبن يراه من أهل الخربة واالختصاص 

يف مسائل األحوال الشخصية.

المادة  )92(
لقايض تنفيذ األحوال الشخصية أن يعرض الصلح عىل أطراف التنفيذ، وله أن يصدق عىل 

محارض الصلح التي تتم بني األطراف بشأن كيفية تنفيذ السند التنفيذي ولو كان ذلك الصلح 

يخالف سند التنفيذ أو القرار املنفذ مبوجبه، وبرشط عدم اإلخالل مبصلحة املحضونني.

المادة  )93(
تكون جلسات التنفيذ يف مسائل األحوال الشخصية يف غري عالنية، وتصدر قرارات التنفيذ 

دون الحاجة إىل عقد جلسة لذلك مامل يقرر قايض تنفيذ األحوال الشخصية خالف ذلك.

المادة  )94(
والزيارة  الرؤية  وأماكن  مواعيد  يف  يعدل  أن  الشخصية  األحوال  تنفيذ  لقايض  يجوز   -1

مصلحة  يحقق  ومبا  لذلك  الحاجة  دعت  متى  التنفيذي  بالسند  الواردة  واالصطحاب 

الواردة  والضوابط  لإلجراءات  وفقا  للتظلم  قاباًل  الشأن  هذا  يف  قراره  ويكون  املحضونني، 
بالبند )1( من املادة )72( هذه الالئحة.)1(

2- يجوز لقايض تنفيذ األحوال الشخصية أن مينح املدين مهلة للوفاء ال تجاوز الشهر، أو 

يقدرها  احتياطية  تدابري  أو  أقساط مناسبة بضامنات  أجله عىل  املنفذ من  املبلغ  تقسيط 

القايض وبرشط عدم اإلخالل مبصلحة املحضونني.

المادة  )95(
التنفيذية والقرارات املتعلقة مبسائل األحوال الشخصية بعد مرور  يجري تنفيذ السندات 

سبعة أيام من تاريخ اإلعالن بالسند.

)1(   هكذا وردت يف األصل ونرى صحتها »من هذه الالئحة«
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المادة  )96()1(
1- تكون األحكام الصادرة من قايض تنفيذ األحوال الشخصية يف منازعات التنفيذ املوضوعية 

قابلة لالستئناف خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ صدورها.

2- إذا كان لطالب التنفيذ أو املنفذ ضده ملفات تنفيذ أخرى متعلقة مبسائل أحوال شخصية 

بينهام تنفيذ يف دوائر محاكم أخرى، فيجوز ضمها لنظرها أمام قايض التنفيذ الذي قيد أمامه 

أول ملف تنفيذ، ما مل يتفق الطرفان عىل خالف ذلك.

الفصل السادس

إجراءات التنفيذ

المادة )97(
1- يجب أن يسبق التنفيذ إعالن السند التنفيذي طبقا إلجراءات اإلعالن املقررة يف هذه 

الالئحة. 

2- يجب أن يشتمل اإلعالن عىل بيان املطلوب، وتكليف املدين بالوفاء به خالل خمسة 

التي  املحكمة  دائرة  التنفيذ يف  لطالب  وتعيني موطن مختار  إعالنه  تاريخ  يوما من  عرش 

يجري فيها التنفيذ إذا مل يكن موطنه األصيل أو محل عمله فيه أو موطنه املختار. 

3-  إذا كان السند التنفيذي صادراً استناداً إىل عقد فتح اعتامد وجب أن يعلن معه مستخرج 

بحساب املدين من واقع دفاتر الدائن التجارية. 

4-  يف حال التنفيذ بإخالء عقار أو بتسليم أموال منقولة أو عقارية يجب أن يشتمل إعالن 

السند التنفيذي عىل تحديد كاف لهذه األموال. 

يتضمن  أن  وجب  التسليم  أو  لإلخالء  ميعاد  تحديد  عىل  التنفيذي  السند  اشتمل  إذا   -5

اإلعالن هذا امليعاد.

)1( املادة )96( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.

المادة  )98()1(
1- استثناء من أحكام املادة )97( من هذه الالئحة، ودون اإلخالل بقواعد الحجز التحفظي 

يجوز  آخر،  أي ترشيع  عليه  ينص  وما  الغري  لدى  للمدين  ما  والعقار وحجز  املنقول  عىل 

لقايض التنفيذ أن يأمر بالحجز التحفظي عىل أموال املدين طبقاً للقواعد واإلجراءات املقررة 

يف هذه الالئحة قبل إعالنه بالسند التنفيذي إذا تبني له ما يشري إىل سعي املدين بتهريب 

الدائن للضامن  أو فقدان  الحال  أو من قرائن  االئتامين  املعلومات  تقرير  أمواله من واقع 

العام.

2- لقايض التنفيذ أن يأمر باالستعالم عن أموال املدين قبل إعالنه بالسند التنفيذي.

3- لقايض التنفيذ منع املنفذ ضده من السفر قبل اإلعالن بالسند إذا تبني له ما يشري إىل 

سعي املدين ملغادرة الدولة.

 

المادة  )99(
1- إذا عرض املدين عىل القائم بالتنفيذ عند إعالن السند التنفيذي أو يف أية حالة كانت 

عليها اإلجراءات، الوفاء مبحل التنفيذ كله أو بعضه، أو تسليمه، فعىل القائم بالتنفيذ إثبات 

ذلك يف املحرض وتكليف املدين بإيداع املبلغ املعروض خزانة املحكمة لصالح طالب التنفيذ 

ويتم اإليداع أو التسليم يف ذات اليوم أو يف اليوم التايل عىل األكرث. 

بالنسبة  التنفيذ  بالتنفيذ أن يستمر يف  القائم  الدين فعىل  2- إذا كان املعروض جزءاً من 

للباقي.

المادة  )100(
ال يجوز للقائم بالتنفيذ كرس األبواب أو فتح األقفال بالقوة إلجراء التنفيذ إال مبوافقة قايض 

التنفيذ وإال كان  أفراد الرشطة ويثبت حضوره يف محرض  التنفيذ ويتم ذلك بحضور أحد 

باطال.

)1( املادة )98( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.
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المادة  )101(
1- إذا تويف املدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يبارش اإلجراءات بالنيابة عنه قبل البدء 

يف التنفيذ أو قبل إمتامه فال يجوز التنفيذ أو االستمرار قبل ورثته املبّينة أسامؤهم وصفاتهم 

يف اإلعالم الرشعي أو من يقوم مقامه إال بعد ميض سبعة أيام من تاريخ إعالنهم بالسند 

التنفيذي. 

2- إذا تويف الدائن أو فقد أهليته أو زالت صفة من يبارش اإلجراءات بالنيابة عنه بعد البدء 

يف التنفيذ أوقفت إجراءات التنفيذ وكل املواعيد السارية يف حقه حتى يعجلها أحد طريف 

التنفيذ. 

3- يجوز قبل انقضاء ثالثة أشهر من تاريخ الوفاة أن يتم اإلعالن املشار إليه يف البندين )1( 

و)2( من هذه املادة إىل الورثة كافة يف آخر موطن كان يقيم فيه مورثهم بغري بيان أسامئهم 

وصفاتهم، بعد انقضاء هذه املدة يجب إعالنهم بصفاتهم وأشخاصهم.

المادة )102(
التنفيذي وال أن يجرب عىل أدائه إال بعد  ال يجوز للغري أن يؤدي املطلوب مبوجب السند 

إعالن املدين بالعزم عىل هذا التنفيذ قبل وقوعه بسبعة أيام عىل األقل.

 الفصل السابع 

إشكاالت التنفيذ

المادة )103(
أو  بالتنفيذ  القائم  فعىل  التنفيذ إشكال وكان املطلوب فيه إجراء وقتياً  1- إذا عرض عند 

املنفذ ضده أن يعرض هذا اإلشكال عىل قايض التنفيذ ليقرر وقف التنفيذ أو امليض فيه. 

2- يف جميع األحوال ال يجوز للقائم بالتنفيذ، أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القايض قراره، 

ويتم التظلم من هذا القرار وفق البند )1( من املادة  )72( من هذه الالئحة. 

املادة  هذه  من   )1( رقم  البند  يف  إليه  املشار  القرار  إصدار  يرفض  أن  التنفيذ  لقايض   -3

ويحدد جلسة باإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى إذا تبني له أن اإلشكال يعترب منازعة تنفيذ 

موضوعية مع استمراره بالتنفيذ، مامل تقض املحكمة التي تنظر املنازعة بوقف التنفيذ.

أمام  الدعوى  لرفع  املعتادة  باإلجراءات  عقار  مبلكية  تتعلق  بدعوى  اإلشكال  رفع  إذا   -4

املحكمة املختصة ترتب عىل رفعه وقف التنفيذ إال إذا أمرت املحكمة خالف ذلك.

5-  وال يرتتب عىل تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ مامل يحكم قايض التنفيذ بالوقف 

ويرسي حكم هذه الفقرة أيضا عىل اإلشكاالت التي ترفع بعد أي منازعة تنفيذ موضوعية 

موقفة للتنفيذ.

المادة  )104(
ال يرتتب عىل العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع، ولقايض التنفيذ أن 

يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع املعروض أو مبلغ أكرب منه يعينه.

المادة  )105()1(
إذا رصح قايض التنفيذ بقيد منازعة تنفيذ يحصل من املستشكل عند القيد تأمني مقداره 

القانون يف حالة  )5000( خمسة آالف درهم يسرتد يف حالة قبول اإلشكال ويصادر بقوة 

خسارته.

ويف جميع األحوال ال تقبل املنازعة إذا مل تصحب مبا يثبت إيداع التأمني.

)1( املادة )105( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.
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 الفصل الثامن 

الحجوز

الفرع األول
أحكام عامة

المادة  )106(
مع عدم اإلخالل بأي نص ورد يف أي ترشيع آخر، ال يجوز الحجز عىل ما يأيت : 

1- األموال العامة للدولة أو إلحدى اإلمارات فيها وأموال الوقف. 

2- الدار التي ُتعد سكناً للمدين أو املحكوم عليه ومن كان يسكن معه من أقاربه الذين 

يعولهم رشعاً يف حالة وفاته إال إذا كانت الدار أو الحصة الشائعة فيها مرهونة وكان الدين 

ناشئاً عن مثنها فيجوز حجزه للوفاء بالدين. 

3- ما يلزم املدين من الثياب وما يكون رضورياً له وألرسته من أثاث املنزل وأدوات املطبخ، 

وما يلزمهم من الغذاء والوقود ملدة ستة أشهر. 

يكفي  ما  بقدر  لها  الالزمة  الزراعية  األدوات  أو  األرض  الصياد من  أو  املزارع  ما ميلكه   -4

معيشته ومن يعوله. 

5- األموال املوهوبة أو املويص بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو راتباً مؤقتاً أو مدى الحياة، 

وما يحكم به القضاء من املبالغ املقررة أو املرتبة مؤقتاً للنفقة أو للترصف منها يف غرض 

معني وكل ذلك إال بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.  

6- األموال املوهوبة أو املويص بها مع اشرتاط عدم جواز الحجز عليها، وذلك إذا كان الحاجز 

من دائني املوهوب له أو املويص له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إال لدين نفقة 

مقررة ويف حدود الربع. 

7- ما يلزم املدين من كتب وأدوات ومهامت ملزاولة مهنته أو حرفته بنفسه وذلك مامل يكن 

الحجز القتضاء مثنها أو مرصوفات صيانتها أو نفقة مقررة.

8- املنقول الذي يعترب عقاراً بالتخصيص إذا كان الحجز عليه مستقاًل عن العقار املخصص 

لخدمته وذلك مامل يكن الحجز القتضاء مثنه أو مرصوفات صيانته. 

9- األجور والرواتب لدى جهة العمل ولو حولت إىل حساب مرصيف إال بقدر الربع من األجر 

أو الراتب اإلجاميل الثابت وعند التزاحم تكون األولوية لدين النفقة.

الدبلوماسية  بالحصانة  تتمتع  التي  الدبلوماسية  والهيئات  األجنبية  السفارات  أموال   -10

رشط املعاملة باملثل.

المادة  )107(
القائم  وعىل  متتابعة،  متتالية  أيام  أو  يوم  يف  إمتامه  جاز  واحد  يوم  يف  الحجز  يتم  مل  إذا 

يتم  للمحافظة عىل األشياء املحجوزة واملطلوب حجزها إىل أن  يلزم  بالتنفيذ أن يتخذ ما 

املحرض، ويجب التوقيع عىل املحرض كلام توقفت إجراءات الحجز.

ومع ذلك إذا اقتىض الحال استمر القائم بالتنفيذ بإجراءات الحجز بعد املواعيد املقررة يف 

املادة  )4( من هذه الالئحة، أو يف أيام العطل الرسمية جاز له إمتامها دون حاجة الستصدار 

إذن من قايض التنفيذ.

المادة  )108(
خزانة  النقود  من  مبلغ  إيداع  املزاد،  رسو  قبل  اإلجراءات  عليها  كانت  حالة  أية  يف  يجوز 

املحكمة مساٍو للديون املحجوز من أجلها واملرصوفات.

ويرتتب عىل هذا اإليداع زوال الحجز عن األموال املحجوزة وانتقاله إىل املبلغ املودع.

المادة )109(
يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من قايض التنفيذ يف أية حالة تكون عليها اإلجراءات تقدير 

مبلغ أو ما يقوم مقامه يودعه خزانة املحكمة عىل ذمة الوفاء للحاجز، ويرتتب عىل هذا 

اإليداع زوال الحجز عن األموال املحجوزة وانتقاله إىل ما أودع.

المادة )110(
ال  أجله  من  املحجوز  الحق  قيمة  كانت  وإذا  به،  املطالب  الدين  حدود  يف  الحجز  يوقع 

تتناسب مع قيمة األموال املحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من القايض املختص حسب 

األحوال قرص الحجز عىل بعض هذه األموال.
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 الفرع الثاني
الحجز التحفظي

المادة  )111(
مع عدم اإلخالل مبا ينص عليه أي ترشيع آخر، يجوز للدائن أن يطلب من املحكمة التي 

الحجز  توقيع  األحوال  وقتية حسب  بصفة  املستعجلة  األمور  قايض  أو من  الدعوى  تنظر 

التحفظي عىل عقارات ومنقوالت خصمه يف أي من األحوال اآلتية : 

1-  كل حالة يخىش فيها فقدانه لضامن حقه، كالحاالت اآلتية : 

أ- إذا مل يكن للمدين إقامة مستقرة يف الدولة. 

ب- إذا خيش الدائن فرار مدينه أو تهريب أمواله أو إخفاءها وكان ذلك بوجود دالئل جدية. 

ج- إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع. 

2-  ملؤجر العقار يف مواجهة املستأجر األصيل واملستأجر من الباطن عىل املنقوالت والثمرات 

واملحصوالت املوجودة بالعني املؤجرة وذلك ضامنا لحق االمتياز املقرر له قانونا ويجوز له ذلك 

أيضا إذا كانت املنقوالت والثمرات واملحصوالت قد نقلت عىل غري علم منه مامل يكن قد مىض 

عىل نقلها ثالثون يوما أو بقيت يف العني املؤجرة أموال كافية لضامن حق االمتياز املقرر له. 

3-  إذا كان الدائن حاماًل لسند رسمي أو سند عادي بدين مستحق األداء وغري معلق عىل 

رشط، أو إذا كان بيده حكاًم غري واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معني املقدار.

4- للعامل عند تعذر التسوية بشأن مستحقاته التي حددها القانون املنظم للعالقة بينهام، 

وذلك ضامناً للوفاء مبستحقاته بعد تقديرها مؤقتاً من قبل الجهة اإلدارية املختصة. 

5- يف جميع األحوال يجوز للمحكمة قبل االستجابة لطلب الحجز أن تطلب أية بيانات أو 

الالزمة  التحريات  أو إجراء  أو تجري تحقيقا مخترصاً  باليمني  إقرارات مشفوعة  أو  بينات 

مبعاونة الجهات اإلدارية املختصة متى رأت رضورة لذلك.

المادة  )112(
الحجز  توقيع  يطلب  أن  حبسه  يف  أو حق  عليه  عيني  حق  له  ومن  املنقول  ملالك  يجوز 

التحفظي عليه عند من يحوزه، وذلك مبوجب عريضة مشتملة عىل بيان واف عن املنقول 

املطلوب الحجز عليه.

المادة  )113(
1- إذا مل يكن بيد الدائن سنداً تنفيذياً أو كان دينه غري معني املقدار، جاز لقايض األمور 

املستعجلة أن يأمر بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء عىل عريضة مسببة 

تكن  مل  إذا  مخترصاً  تحقيقا  يجري  أن  األمر  إصدار  قبل  وللقايض  الحجز،  طالب  يقدمها 

املستندات املؤيدة للطلب كافية. 

2- يجب يف حالة الحجز عىل عقار أن يقدم مع العريضة صورة رسمية من سند ملكية ذلك 

العقار املطلوب الحجز عليه. 

3- إذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام املحكمة املختصة جاز طلب األمر بالحجز 

املشار إليه يف البند رقم )1( من هذه املادة من املحكمة التي تنظر الدعوى.

المادة  )114()1(
1- يتبع يف الحجز التحفظي عىل املنقوالت القواعد واإلجراءات املنصوص عليها يف املادتني 

رقمي )112( و)113( من هذه الالئحة عدا ما يتعلق منها بتحديد يوم البيع إال إذا كانت 

الالئحة،  هذه  من   )137( املادة  من   )2( البند  نص  فرياعى  للتلف  عرضة  املنقوالت  هذه 

ويتبع يف الحجز التحفظي عىل العقارات القواعد واإلجراءات املنصوص عليها يف املواد من 

)149( إىل )169( من هذه الالئحة عدا ما يتعلق منها بتقديم السند التنفيذي وإجراءات 

البيع باملزاد.

2- يجب عىل الحاجز خالل )8( مثانية أيام عىل األكرث من تاريخ صدور قرار الحجز أن يرفع 

أمام املحكمة املختصة الدعوى بثبوت الحق، وذلك يف األحوال التي يكون فيها الحجز بأمر 

من قايض األمور املستعجلة وإال اعترب الحجز كأن مل يكن.

3- ملن صدر األمر برفض طلبه وللمحجوز عليه ولذوي الشأن أن يتظلم من أمر الحجز أمام 

قايض األمور املستعجلة أو أمام املحكمة املختصة- بحسب األحوال- سواًء كان التظلم يف 

موضوع الحجز أو مواعيده، ويف جميع األحوال ينقيض الحجز إذا صدر حكم نهايئ برفض 

دعوى ثبوت الحق.

4- إذا صدر حكم برفض التظلم وكان واجب التنفيذ أو صار كذلك تتبع اإلجراءات املقررة 

)1( املادة )114( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.
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للبيع يف املواد من )128 إىل 146( ومن )149 إىل 169( من هذه الالئحة، بحسب األحوال 

أو يجري التنفيذ بتسليم املنقول يف الحالة املشار إليها يف املادة )112( من هذه الالئحة.

المادة  )115(
 )2( للبند  طبقا  الباطن  من  املستأجرين  منقوالت  عىل  الحجز  العقار  مؤجر  أوقع  إذا   -1

من املادة )111( من هذه الالئحة وجب أن توجه اإلجراءات إىل كل من املستأجر األصيل 

واملستأجر من الباطن.

2- يعترب إعالن الحجز إىل املستأجر من الباطن مبثابة حجز أيضاً تحت يده عىل األجرة.

3- إذا كان املستأجر األصيل غري ممنوع من التأجري من الباطن جاز للمستأجر من الباطن 

أن يطلب رفع الحجز عىل منقوالته مع بقاء الحجز تحت يده عىل األجرة.

الفرع الثالث
حجز ما للمدين لدى الغير

المادة )116(
1- يجوز لكل دائن أن يطلب من املحكمة املختصة أو قايض األمور املستعجلة الحجز عىل 

ما يكون ملدينه لدى الغري من املنقوالت أو ديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة عىل رشط أو 

كانت محاًل للنزاع. 

2- إذا مل يكن الحجز موقعاً عىل منقول أو دين بذاته فإنه يتناول كل ما يكون للمحجوز 

عليه من منقوالت يف يد املحجوز لديه وديون يف ذمته إىل وقت التقرير مبا يف الذمة. 

3- يوقع حجز ما للمدين لدى الغري عىل منقوالت املدين التي يف حيازة ممثله القانوين.

المادة  )117(
يحصل الحجز - بدون حاجة إىل إعالن سابق إىل املدين - مبوجب أمر موقع من القايض 

ويعلن إىل املحجوز لديه مبعرفة القائم بالتنفيذ ويشتمل عىل البيانات اآلتية:

1- بيان أصل املبلغ املحجوز من أجله واملرصوفات.

2- تعيني املحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة إن كان الحجز وارداً عىل مال معني، ونهى 

املحجوز لديه عن الوفاء مبا يف يده إىل املحجوز عليه أو تسليمه إياه.

3- رقم الدعوى أو طلب الحجز واسم الحاجز وموطنه أو محل عمله يف الدولة فإذا مل يكن 

له موطن أو محل عمل يف الدولة وجب عليه تعيني موطن مختار له يف دائرة املحكمة التي 

يجري فيها التنفيذ.

4- تكليف املحجوز لديه بالتقرير مبا يف الذمة وإفادة املحكمة اآلمرة بالحجز خالل سبعة 

أيام من إعالنه بالحجز.

المادة  )118(
إذا مل يشتمل األمر عىل البيانات الواردة يف البندين )1( و)2( من املادة )117( من هذه 

الالئحة كان الحجز باطاًل، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطالن.

المادة  )119(
1- يكون الوفاء من املحجوز لديه بإيداع ما يف ذمته خزانة املحكمة وإذا كان محل الحجز 

منقوالت ال ميكن إيداعها تلك الخزانة جاز تسليمها إىل حارس تعّينه الجهة اآلمرة بالحجز 

بناء عىل طلب يقدم إليها من املحجوز لديه أو املحجوز عليه.

2- يجب أن يكون اإليداع مقرتنا ببيان موقع من املحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت 

والسندات  وعناوينهم  عليهم وصفاتهم  واملحجوز  الحاجزين  وأسامء  إعالنها  وتواريخ  يده 

التي وقعت الحجوز مبقتضاها واملبالغ التي حجز من أجلها.

اإليداع أو وضع  بحصول  الحاجز واملحجوز عليه فوراً  إبالغ  بالحجز  الجهة اآلمرة  3- عىل 

املنقوالت تحت يد حارس.

4- يغني اإليداع أو وضع املنقوالت تحت الحراسة عن التقرير مبا يف الذمة إذا كان املبلغ أو 

املنقول كافياً للوفاء بدين الحاجز.

5- إذا وقع حجز جديد عىل املبلغ املودع أو املنقوالت املوضوعة تحت الحراسة فأصبح أيهام 

غري كاف جاز ألي من الحاجزين تكليف املحجوز لديه التقرير مبا يف ذمته خالل سبعة أيام 

من يوم تكليفه بذلك.
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المادة )120(
1- إذا مل يحصل اإليداع طبقاً للامدة )119(  أو املادتني )108( و)109( من هذه الالئحة 

وجب عىل املحجوز لديه أن يقرر مبا يف ذمته إىل الجهة اآلمرة بالحجز خالل سبعة أيام من 

إعالنه بالحجز، ويذكر يف التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن وجدت، وإذا كان 

تحت يد املحجوز لديه منقوالت وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصاًل عنها.

2- إذا كان الحجز تحت يد الحكومة أو إحدى املؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو أحد 

الجهة  الجهة املحجوز لديها إىل  الذمة بواسطة كتاب ترسله  التقرير مبا يف  البنوك فيكون 

اآلمرة بالحجز يف امليعاد سالف الذكر يتضمن بيانات التقرير.

3- ال يعفى املحجوز لديه من واجب التقرير مبا يف الذمة أن يكون غري مدين للمحجوز 

عليه، وعندئذ يجوز أن يتم التقرير ببيان يقدمه إىل الجهة اآلمرة بالحجز كام أن رس املهنة 

ال يعفيه من واجب التقرير مبا يف الذمة.

المادة   )121(
إذا تويف املحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من ميثله كان للحاجز أن يعلن 

ورثة املحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفهم التقرير مبا يف الذمة 

خالل سبعة أيام من هذا التكليف.

المادة )122(
ترفع املنازعة يف تقرير املحجوز لديه أمام املحكمة التي تنظر دعوى الحجز يف أي مرحلة 

من مراحل التقايض.

المادة )123(
1- إذا مل يقرر املحجوز لديه مبا يف ذمته عىل الوجه املقرر قانوناً أو قدم تقريراً غري كاف أو 

قرر غري الحقيقة، أو أخفى األوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه 

للدائن الذي حصل عىل سند تنفيذي بدينه باملبلغ املحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع 

باإلجراءات املعتادة.

2- يعترب تنفيذ الحكم الصادر ضد املحجوز لديه وفاء لحق الحاجز قبل املحجوز عليه، وال 

يخل ذلك برجوع املحجوز لديه عىل املحجوز عليه مبا أّداه للحاجز.

3- ال يصدر الحكم إذا تالىف املحجوز لديه السبب الذي رفعت بسببه الدعوى حتى إقفال 

باب املرافعة فيها ولو أمام محكمة االستئناف.

4- يجب يف جميع األحوال إلزام املحجوز لديه مبرصوفات الدعوى والتعويضات املرتتبة عىل 

تقصريه أو تأخريه.

المادة )124(
إذا كان حق الحاجز ثابتاً بسند تنفيذي جاز له فور التقرير مبا يف الذمة أن يطلب من قايض 

التنفيذ إصدار أمر إىل املحجوز لديه بأن يدفع إىل الحاجز املبلغ الذي أقر به أو ما يفي 

منه بحق الحاجز برشط اتباع اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة  )102( من هذه الالئحة.

المادة  )125(
إذا مل يحصل الوفاء وفقا للامدة  )124(، وال اإليداع طبقا للمواد )108( و)109( و)119( 

من هذه الالئحة، كان للحاجز أن ينفذ عىل أموال املحجوز لديه مبوجب سنده التنفيذي 

مرفقا به صورة رسمية من تقرير املحجوز لديه، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه املادة )97( 

من هذه الالئحة.

المادة )126(
إذا كان الحجز عىل منقوالت بيعت باإلجراءات املقررة لبيع املنقول املحجوز لدى املدين 

وإذا كان املحجوز دينا غري مستحق األداء بيع باإلجراءات املنصوص عليها يف املادة )148( 

من هذه الالئحة.

المادة  )127(
1- يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه عىل ما يكون مدينا به ملدينه ويكون ذلك 

الواجب ذكرها يف ورقة  البيانات  املدين مشتمال عىل  إىل  يعلن  املختص  القايض  بأمر من 

إبالغ الحجز.
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2- فإذا مل يكن بيد الحاجز سند تنفيذي أو حكم، تتبع اإلجراءات واملدد املنصوص عليها يف 

البنود )2، 3، 4، 5( من املادة )114( من هذه الالئحة.

الفرع الرابع
حجز المنقول لدى المدين

المادة  )128(  
1- مع مراعاة ما نصت عليه املادة )100( من هذه الالئحة، يجري الحجز مبوجب محرض 

يشتمل فضال عن  أن  ويجب  توقيعه،  مكان  يحرر يف  األحوال،  بحسب  ورقي  أو  إلكرتوين 

البيانات الواجب ذكرها يف اإلعالن عىل ما يأيت :

أ- ذكر السند التنفيذي.

ب- ذكر موطن الحاجز أو محل عمله يف الدولة فإذا مل يكن له موطن أو محل عمل يف 

الدولة وجب عليه تعيني موطن مختار له يف دائرة املحكمة التي يجري فيها التنفيذ.

ج- مكان الحجز، وما قام به القائم بالتنفيذ من اإلجراءات وما لقيه من العقبات واالعرتاضات 

أثناء الحجز وما اتخذه بشأنها. 

د-  مفردات األشياء املحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها 

وبيان قيمتها بالتقريب. 

2-  يجب أن يوقع القائم بالتنفيذ واملدين إن كان حارضاً محرض الحجز، ويف حال امتناعه 

عن التوقيع يثبت القائم بالتنفيذ ذلك يف محرض الحجز، وال يعترب مجرد توقيع املدين رضاًء 

منه بالحكم. 

3- ال يقتيض الحجز نقل األشياء املحجوزة من موضعها إال بأمر من قايض التنفيذ. 

4- تصبح األشياء محجوزة مبجرد ذكرها يف محرض الحجز ولو مل يعني عليها حارس. 

5- إذا حصل الحجز بحضور املدين أو يف موطنه أو محل عمله تسلم صورة من املحرض له 

أو ملن تسلمها نيابة عنه، أما إذا حصل الحجز يف غيبته ويف غري موطنه أو محل عمله وجب 

إعالنه باملحرض عىل الوجه املبني يف املادة )6( من هذه الالئحة وذلك خالل األيام السبعة 

التالية للحجز عىل األكرث.

المادة  )129(
1- إذا كان الحجز عىل مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو من معدن نفيس آخر أو عىل 

مجوهرات أو أحجار كرمية وجب وزنها وبيان أوصافها بدقة يف محرض الحجز، وتقّوم هذه 

األشياء مبعرفة خبري يعينه قايض التنفيذ بناء عىل طلب طالب التنفيذ.

2- يجوز بهذه الطريقة تقويم األشياء الفنية واألشياء النفيسة األخرى بناء عىل طلب الحاجز 

أو املحجوز عليه، ويف جميع األحوال يرفق تقرير الخبري مبحرض الحجز.

3- يجب إذا اقتىض الحال نقلها لوزنها أو تقوميها أن توضع يف حرز مختوم وأن يذكر ذلك 

يف املحرض مع وصف األختام وتودع يف خزانة املحكمة.

4- إذا وقع الحجز عىل نقود أو عملة ورقية وجب عىل مندوب التنفيذ أن يبني أوصافها 

ومقدارها يف املحرض ويودعها خزانة املحكمة.

المادة  )130(
1- يعني القائم بالتنفيذ حارساً لألشياء املحجوزة، ويقوم باختيار الحارس إذا مل يأت الحاجز 

أو املحجوز عليه بشخص مقتدر، ويجب تعيني املحجوز عليه، إذا طلب هو ذلك إال إذا 

خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تبني يف املحرض، وعندئذ يذكر رأي املحجوز عليه 

يف تلك األسباب ويعرض أمرها فوراً عىل قايض التنفيذ التخاذ قراره يف هذا الشأن.

2- إذا مل يجد القائم بالتنفيذ يف مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان املدين حارضاً كلفه 

بالحراسة وال يعتد برفضه إياها، أما إذا مل يكن حارضاً وجب عليه أن يتخذ جميع التدابري 

املمكنة للمحافظة عىل األشياء املحجوزة وأن يرفع األمر عىل الفور لقايض التنفيذ ليأمر إما 

بتكليف  وإما  بالتنفيذ  القائم  أو  الحاجز  يختاره  الحراسة  يقبل  أمني  وإيداعها عند  بنقلها 

الرشطة بالحراسة مؤقتاً.

المادة   )131( 
1- إذا كان الحارس موجوداً وقت الحجز سلمت إليه األشياء املحجوزة يف مكان حجزها بعد 

التوقيع منه عىل محرض الحجز وتسليمه صورة منه، فإذا كان غائباً أو عني فيام بعد وجب 

جرد األشياء املحجوزة وتسليمها إليه بعد التوقيع عىل محرض الجرد وتسليمه صورة منه.

2- إذا امتنع الحارس عن التوقيع عىل محرض الحجز أو الجرد أو رفض تسلم صورته وجب 
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عىل القائم بالتنفيذ أن يستبدل به حارساً آخر وإال فعليه أن يعرض األمر عىل قايض التنفيذ 

فوراً ليقرر ما يراه مناسباً.

المادة )132(
يستحق الحارس غري املدين أو الحارس الحائز أجراً عن حراسته ويكون لهذا األجر امتياز 

املرصوفات القضائية عىل املنقوالت املحجوز عليها، ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره قايض 

التنفيذ بناء عىل عريضة تقدم إليه.

المادة  )133(
1- ال يجوز للحارس أن يستعمل االشياء املحجوزة أو يستغلها أو يعريها أو يعرضها للتلف 

وإال حرم من أجرة الحراسة فضال عن إلزامه بالتعويضات وإمنا يجوز إذا كان مالكا لها أو 

صاحب حق انتفاع عليها أن يستعملها فيام خصصت له. 

2- إذا كان الحجز عىل ماشية أو عروض أو أدوات أو آالت الزمة إلدارة أو استغالل أرض 

أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة أو ما مياثلها جاز لقايض التنفيذ بناء عىل عريضة تقدم من 

أحد ذوي الشأن أن يأمر الحارس باإلدارة أو االستغالل إن كان صالحاً لذلك أو يستبدل به 

حارساً آخر يقوم بذلك.

 

المادة  )134(
1- ال يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم املحدد للبيع إال ألسباب توجب 

ذلك، ويكون إعفاؤه بأمر عىل عريضة يصدر من قايض التنفيذ. 

2-  يقوم القائم بالتنفيذ بجرد األشياء املحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويحرر 

محرضاً بذلك يوقع عليه هذا الحارس ويتسلم صورة منه.

المادة )135(
1- إذا انتقل القائم بالتنفيذ لتوقيع الحجز عىل منقوالت سبق حجزها لدى املدين وجب 

القائم  الحارس عليها أن يربز له صورة محرض الحجز ويقدم األشياء املحجوزة وعىل  عىل 

بالتنفيذ أن يجردها يف محرض ويحجز عىل مامل يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز األول 

حارساً عليها إن كانت يف ذات املكان.

2- يعلن هذا املحرض خالل ثالثة أيام عىل األكرث إىل الحاجز األول واملدين والحارس إذا مل 

يكن حارضاً، كام يعلن إىل الجهة التي أمرت بتوقيع الحجز األول.

3- يرتتب عىل هذا اإلعالن بقاء الحجز ملصلحة الحاجز الثاين ولو نزل عنه الحاجز األول كام 

يعترب حجزاً تحت يد القائم بالتنفيذ عىل املبالغ املتحصلة من البيع.

4- إذا كان الحجز األول عىل املنقوالت باطاًل فال يؤثر ذلك عىل الحجوز الالحقة عليه إذا 

وقعت صحيحة يف ذاتها.

المادة  )136(
1- بعد إمتام الحجز، يجوز للمدين أن يقدم لقايض التنفيذ طلباً ببيع األموال املحجوزة ألحد 

املشرتين ويرفق بطلبه مثن البيع وموافقة املشرتي عليه، ويعرض ذلك عىل الدائن الحاجز 

خالل سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، فإذا مل يعرتض خالل سبعة أيام من تاريخ إخطاره 

أو عند موافقته يتم إجراء البيع وإيداع الثمن خزينة املحكمة لصالح الدائن وعند تعدد 

بحسب  املقيدة،  الحقوق  وأصحاب  املمتازة  الديون  أرباب  أغلبية  مبوافقة  يعتد  الدائنني 

ترتيب درجاتهم املبينة يف القانون أو هذه الالئحة ثم الدائنني العاديني. 

2- مع مراعاة أحكام املادة )140( من هذه الالئحة، فإنه يف حالة تعذر الحصول عىل موافقة 

التنفيذ.  قايض  مبعرفة  ومكانه  وساعته  البيع  يوم  تحديد  يجري  رفضه  أو  الحاجز  الدائن 

ويجب عىل القائم بالتنفيذ عقب ذلك مبارشة أن يلصق عىل باب املكان الذي به األشياء 

املحجوزة وكذلك باللوحات املعدة لذلك باملحكمة. 

3- يجوز لقايض التنفيذ أن يأمر بإعالن ذلك يف إحدى الصحف اليومية الصادرة يف الدولة 

باللغة العربية أو األجنبية عند االقتضاء أو غريها من الوسائل التقنية ووسائل اإلعالم املختلفة.

المادة  )137(
1- يجري البيع يف املكان الذي توجد فيه األشياء املحجوزة أو يف املكان الذي خصص مبعرفة 

بعد  إجراؤه  ويكون  ذلك،  املصلحة خالف  اقتضت  إذا  إال  املحجوزات  لبيع  التنفيذ  قايض 

ثالثة أيام عىل األقل من تاريخ إمتام إجراءات اللصق أو النرش، ويسمح ملن يرغب مبعاينة 

املحجوزات خالل الفرتة املذكورة. 
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2- مع ذلك إذا كانت األشياء املحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب األسعار فلقايض 

يراه ومن ساعة لساعة عىل حسب األحوال  الذي  املكان  البيع يف  بإجراء  يأمر  التنفيذ أن 

وذلك بناء عىل طلب يقدم إليه من الحارس أو أحد ذوي الشأن أو القائم بالتنفيذ. 

الدائن مببارشة بيع املحجوزات خالل )30( يوماً من بعد الحجز – ما مل  3- إذا مل يتقدم 

توجد موانع قانونية - لقايض التنفيذ أن يبارش إجراءات البيع أو رفع الحجز عن املحجوزات 

بحسب األحوال وتخصم املرصوفات من حصيلة البيع.

المادة  )138(
إذا مل يحصل البيع يف اليوم املعني مبحرض الحجز حدد له يوم آخر يعلن به الحارس وذوي 

الشأن، ويعاد اللصق أو النرش عىل الوجه املبني يف املواد الواردة يف هذا الفصل، مع جواز 

خفض التثمني 5% لعدد خمس مرات ثم البيع بسعر يقدره قايض التنفيذ.

المادة  )139(
برشط  بالتنفيذ  القائم  مبناداة  التنفيذ  قايض  إرشاف  تحت  العلني  باملزاد  البيع  يجري   -1

دفع الثمن فوراً ويجوز للقايض إمهاله مدة ال تزيد عىل خمسة أيام، ويجب أال يبدأ القائم 

بالتنفيذ يف البيع إال بعد جرد األشياء املحجوزة وإثبات حالتها يف محرض البيع، وعليه أن 

يثبت فيه جميع إجراءات البيع وما لقيه من االعرتاضات والعقبات وما اتخذه يف شأنها كام 

يثبت حضور كل من الحاجز واملحجوز عليه أو غيابهام وتوقيعه إن كان حارضاً أو امتناعه 

عن التوقيع.

2- عىل القائم بالتنفيذ أن يثبت يف املحرض أسامء املزايدين وموطن كل منهم، ومحل عمله 

أو بريد)1( اإللكرتوين بحسب األحوال، واألمثان التي عرضت منهم وتوقيعاتهم، كام يجب أن 

يشتمل املحرض بوجه خاص عىل ذكر الثمن الذي رسا به املزاد واسم من رسا عليه وموطنه 

ومحل عمله وتوقيعه. 

3-  يكفي إلعالن استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر القائم بالتنفيذ ذلك عالنية ويثبته مبحرض 

البيع. 

)1(   هكذا وردت يف األصل، ونرى صحتها »بريده«

4- ويجوز استخدام تقنية االتصال عن بعد املنصوص عليها يف القانون يف أي من إجراءات 

البيع باملزاد العلني الواردة يف هذه املادة ويف املواد من )140(  إىل )142( من هذه الالئحة.

المادة )140(
إذا مل يتقدم أحد لرشاء املصوغات أو السبائك من الذهب أو الفضة أو الحيل واملجوهرات 

واألحجار الكرمية واألشياء املقّومة بقيمتها حسب تقدير أهل الخربة ومل يقبل الدائن استيفاء 

دينه عينا بهذه القيمة امتد أجل بيعها إىل اليوم التايل إذا مل يكن عطلة أو إىل أول يوم عمل 

عقب العطلة، فإذا مل يتقدم مشرت بالقيمة املقدرة أّجل البيع إىل يوم آخر وأعيد اللصق أو 

النرش عىل الوجه املبني يف املواد السابقة وعندئذ يعرض مندوب التنفيذ األمر عىل القايض 

املختص ليأمر برسو املزاد بالثمن الذي يراه مناسباً ولو يف موعد آخر.

المادة  )141(
إذا مل يدفع الرايس عليه املزاد الثمن فوراً يجوز للقايض إمهاله مدة خمسة أيام للدفع، وبعد 

انقضاء املدة املشار إليها دون التزام الرايس عليه املزاد بالدفع، وجب إعادة البيع عىل ذمته 

بالطريقة املتقدمة بأي مثن كان، وُيلزم مبا ينقص من الثمن، كام يلتزم مبصاريف ورسوم 

إعادة البيع ويعترب محرض البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه. 

وال يكون له حق يف أي زيادة يف الثمن بل يستحقها املدين ودائنوه ويكون القائم بالتنفيذ 

ملزماً بالثمن إن مل يستوفه من املشرتي فوراً ومل يبادر بإعادة البيع عىل ذمته، ويعترب محرض 

البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة إليه.

المادة )142(
يكف القائم بالتنفيذ عن امليض يف البيع إذا نتج عنه مبلغ كاف لوفاء الديون املحجوز من 

أجلها واملرصوفات وأما ما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد القائم بالتنفيذ أو غريه ممن 

يكون تحت يده الثمن فإنه ال يتناول إال ما زاد عىل وفاء ما ذكر.
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المادة  )143(
ترفع دعوى اسرتداد األشياء املحجوزة أمام املحكمة املختصة، ويرتتب عىل رفعها وقف البيع 

إال إذا حكمت املحكمة باستمرار التنفيذ بالرشوط التي تراها مناسبة، ويجوز للمحكمة أن 

تقيض بغرامة ال تقل عن )1000( ألف درهم وال تزيد عىل )5000( خمسة آالف درهم يف 

حال رفض دعوى االسرتداد.

المادة  )144(
يجب أن ترفع دعوى االسرتداد عىل الدائن الحاجز واملحجوز عليه والحاجزين املتدخلني وأن 

تشتمل صحيفتها عىل بيان واف ألدلة امللكية وإال كانت غري مقبولة وتقيض املحكمة بعدم 

القبول من تلقاء نفسها.

المادة  )145(
1- يحق للحاجز أن مييض يف التنفيذ إذا حكمت املحكمة بشطب دعوى االسرتداد أو إذا 

اعتربت كأن مل تكن، أو حكم باعتبارها كذلك، كام يحق له أن مييض يف التنفيذ إذا حكم 

يف الدعوى برفضها أو بعدم االختصاص أو بعدم قبولها، أو ببطالن صحيفتها، أو بسقوط 

الخصومة فيها أو بقبول تركها.

2- مييض الحاجز يف التنفيذ ولو كانت األحكام املشار إليها يف البند )1( من هذه املادة قابلة 

لالستئناف.

المادة  )146(
1- إذا رفعت دعوى اسرتداد ثانية من نفس املسرتد وكانت دعواه األوىل قد اعتربت كأن 

مل تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو برفضها أو بعدم قبولها، أو بعدم اختصاص املحكمة أو 

ببطالن صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها، فال يوقف البيع إال إذا قررت 

أو  إذا جددت دعوى االسرتداد بعد شطبها  الحكم  املحكمة املختصة بوقفه، ويرسي هذا 

وقفها.

2- يرسي الحكم املشار إليه يف البند )1( من هذه املادة، إذا رفعت دعوى اسرتداد ثانية من 

مسرتد آخر وتعترب الدعوى ثانية متى كانت تالية يف تاريخ رفعها ولو قبل زوال األثر الواقف 

للبيع املرتتب عىل رفع الدعوى األوىل.

 الفرع الخامس
حجز األسهم والسندات واإليرادات والحصص

المادة  )147(
املقررة  باألوضاع  للتظهري يكون حجزها  قابلة  أو  إذا كانت األسهم والسندات لحاملها   -1

لحجز املنقول لدى املدين أو لدى الغري.

2- يكون حجز اإليرادات املرتبة واألسهم اإلسمية وحصص األرباح املستحقة يف ذمة األشخاص 

املعنوية وحقوق املوصني يف الرشكات باألوضاع املقررة لحجز مال املدين لدى الغري، ويرتتب 

عىل حجزها حجز مثراتها إىل يوم البيع.

المادة  )148(
تباع األسهم والسندات وغريها مام نص عليه يف املادة )147( من هذه الالئحة باملزاد العلني 

طبقاً لإلجراءات املنصوص عليها يف املادة )136( وما بعدها من هذه الالئحة، وذلك تحت 

إرشاف قايض التنفيذ.

الفرع السادس
الحجز على العقار وبيعه

المادة  )149(
1- يقدم الحاجز طلبا بالحجز عىل العقار إىل قايض التنفيذ، ويتضمن الطلب البيانات اآلتية : 

أ- اسم الطالب ولقبه ومهنته وموطنه ومحل عمله وموطنه املختار يف دائرة املحكمة التي 

يجري فيها التنفيذ إذا مل يكن له موطن أو محل عمل فيها.

ب- اسم املطلوب الحجز عليه ولقبه ومهنته وموطنه ومحل عمله.

ج- وصف العقار املطلوب الحجز عليه مع بيان موقعه ومساحته وحدوده أو رقمه ومنطقته 

العقارية وأية بيانات أخرى تفيد يف تعيينه، وذلك طبقا ملا هو ثابت يف السجالت الرسمية 

املعدة لذلك. 

2- للدائن أن يستصدر أمراً بعريضة من قايض التنفيذ بالرتخيص للقائم بالتنفيذ لدخول العقار، 
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للحصول عىل البيانات الالزمة لوصفه وتحديد مشتمالته، وال يجوز التظلم من هذا األمر.

   

المادة  )150(
1- إذا تبني لقايض التنفيذ أن طلب الحجز عىل العقار قد استوىف رشوطه القانونية أصدر 

قراره بالحجز، ويبلغ هذا القرار إىل الدائرة املختصة بتسجيل العقارات للتأشري يف السجالت 

الخاصة بهذا العقار وتحديد الساعة والتاريخ.

2- يرتتب عىل تسجيل قرار الحجز، اعتبار العقار محجوزاً. 

السجل  واقع  من  التنفيذ  قايض  تطلع  أن  العقار  لديها  املحجوز  املختصة  الدائرة  عىل   -3

العقاري، بالدائنني أصحاب الحقوق املقيدة وموطن كل منهم ومحل عمله وفيام إذا كانت 

توجد أية موانع تعيق الترصف بالعقار.

المادة  )151(
1- يقوم القائم بالتنفيذ بإعالن كل من املدين والحائز والكفيل العيني بصورة من طلب 

الحجز، بعد التأشري عليه مبا يفيد تسجيله، خالل سبعة أيام من الحجز.

إىل  الحجز  نفس  إعالن  املادة  )1( من هذه  البند  إليه يف  املشار  امليعاد  يتم يف ذات    -2

الدائنني أصحاب الحقوق املقيدة، ويصبح هؤالء الدائنون مبجرد إعالنهم طرفاً يف اإلجراءات 

كحاجزين، ويكون اإلعالن عند وفاة أي منهم لورثته يف املوطن املعني يف القيد إذا مل يكن قد 

انقىض عىل الوفاة أكرث من ثالثة أشهر.

المادة  )152()1(
1- بعد إمتام الحجز، يجوز للمدين أن يقدم لقايض التنفيذ طلباً ببيع العقار املحجوز ألحد 

املشرتين، ويرفق بطلبه مثن البيع وموافقة املشرتي عليه، ويعرض ذلك عىل الدائن الحاجز 

خالل )7( سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، فإذا مل يعرتض خالل )7( سبعة أيام من تاريخ 

إخطاره أو عند موافقته يتم إجراء البيع وإيداع الثمن خزينة املحكمة لصالح الدائن، وعند 

تعدد الدائنني يعتد مبوافقة أغلبية أرباب الديون املمتازة وأصحاب الحقوق املقيدة، بحسب 

)1(  املادة )152( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.

ترتيب درجاتهم املبينة يف القانون ثم الدائنني العاديني.

الدين  العقار بطريق املزاد أن يخطر املدين بأداء  التنفيذ قبل مبارشة بيع  2- عىل قايض 

خالل )15( خمسة عرش يوماً من تاريخ التبليغ وإال بيع العقار بطريق املزايدة، وللمدين أن 

يطلب خالل هذه املدة إرجاء البيع ولقايض التنفيذ إجابة الطلب يف أي من الحالتني اآلتيتني:

أ- إذا كانت إيرادات العقار ملدة )3( ثالث سنوات تكفي لسداد الدين والفوائد والرسوم 

والنفقات، لقايض التنفيذ يف هذه الحالة أن يفّوض الدائن تحت إرشافه يف تحصيل إيرادات 

العقار حتى السداد التام وإذا حدث طارئ يحول دون حصول الدائن عىل حقوقه بصورة 

منتظمة فعىل قايض التنفيذ بناًء عىل طلب الدائن االستمرار يف إجراءات بيع العقار.

ب- إذا كانت إيرادات العقار ملدة )3( ثالث سنوات ال تكفي لسداد الدين والفوائد والرسوم 

الدين  لسداد  تكفي  العقار  إيرادات  إىل  باإلضافة  أخرى  إيرادات  للمدين  وكان  والنفقات 

عىل أقساط خالل مدة ال تجاوز املدة املشار إليها يف هذه الفقرة وذلك بالضامنات التي 

يراها وإذا قرّص املدين يف دفع قسط من هذه األقساط فعىل قايض التنفيذ- بناًء عىل طلب 

الدائن- االستمرار يف إجراء بيع العقار.

3- إذا انقضت مدة اإلخطار املنصوص عليها يف البند )1( من هذه املادة ومل يدفع املدين 

أو مل يقدم طلباً بإرجاء البيع أو رفض هذا الطلب فعىل قايض التنفيذ أن يحدد مكان البيع 

ويومه واملدة التي تجرى خاللها املزايدة.

4- يعني قايض التنفيذ قبل اإلعالن عن البيع خبرياً أو أكرث لتقدير مثن العقار، وذلك خالل 

مهلة ال تجاوز )15( خمسة عرش يوماً من تاريخ تكليف القايض له باملهمة.

5- عىل القائم بالتنفيذ إخطار كل من املدين والحائز والكفيل العيني مبكان البيع ويومه 

واملدة التي تجرى خاللها املزايدة، وباإلعالن عن البيع قبل اليوم املحدد إلجرائه مبدة ال تزيد 

عىل )30( ثالثني يوماً، وذلك بالنرش يف صحيفتني يوميتني تصدران يف الدولة، وتعلق نسخة 

من اإلعالن يف مكان بارز من العقار وأخرى عىل لوحة إعالنات املحكمة.

المادة  )153(
1- يشتمل اإلعالن عن البيع عىل البيانات اآلتية:

أ-  اسم كل من الحاجز واملدين، والحائز أو الكفيل العيني ولقبه ومهنته وموطنه ومحل 

عمله.
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ب- بيان العقار وفق ما ورد يف إقرار الحجز.

ج- الثمن األسايس الذي حدده الخبري واملرصوفات والتأمني الذي يتعني عىل راغب الرشاء 

دفعه مقدماً عىل أال يقل عن 20% من الثمن األسايس، وأي رشوط خاصة للبيع.

د – بيان املحكمة التي سيتم أمامها البيع ويوم املزايدة واملدة التي تجري خاللها املزايدة.

2- يجوز للحاجز واملدين والحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذنا من 

قايض التنفيذ، بنرش إعالنات أخرى عن البيع يف الصحف وغريها من وسائل اإلعالم بسبب 

أهمية العقار أو غري ذلك من الظروف، وال يرتتب عىل زيادة النرش تأخري البيع بأي حال، وال 

يجوز التظلم من أمر القايض يف هذا الشأن.

المادة  )154(
1- إذا كان العقار املعروض للبيع قاباًل للتجزئة وكان الجزء من هذا العقار - حسب تقدير 

الخرباء -  كافيا لسداد الدين وفوائده والرسوم والنفقات فعىل قايض التنفيذ أن يقوم بفرز 

ذلك الجزء بطرحه للمزاد وأن يستثني األجزاء األخرى وإذا تبني من نتيجة املزاد أن البدل 

التنفيذ أن يطرح للمزاد  املعروض يف ذلك الجزء من العقار ال يكفي للسداد فعىل قايض 

باقي العقار أو أي جزء آخر إضايف منه كاف للسداد، وإذا أقيمت دعوى االستحقاق بقسم 

يستلزم  ال  القرار  هذا  فإن  املزايدة  تأخري  املحكمة  وقررت  للمزايدة  املطروح  العقار  من 

تأخري املزايدة عىل األقسام الباقية إال أن تكون الحصص – حسب تقدير الخرباء – غري قابلة 

للتجزئة فيجب عندئذ تأخري املزايدة يف باقي الحصص.

إذا  إال  للبيع عىل حدة  عقار  فيطرح كل  باملزاد  بيعها  املطلوب  العقارات  تعددت  إذا   -2

وجد قايض التنفيذ  -بعد أخذ رأي الخرباء – أن من املصلحة بيع أكرث من عقار أو العقارات 

جميعها يف مزايدة واحدة.

المادة   )155(
األجانب  الخاصة بجواز متلك  األحوال  إال ملواطن، ويستثنى من ذلك  العقار  بيع  ال يجوز 

القواعد  مراعاة  مع  كله  وذلك  الدولة،  يف  النافذة  القوانني  يف  عليها  املنصوص  للعقارات 

الخاصة بانتقال امللكية العقارية.

المادة  )156(
1- ال ينفذ ترصف املدين أو الحائز أو الكفيل العيني يف العقار وال ينفذ كذلك ما يرتتب عليه 

من رهن أو امتياز يف حق الحاجزين ولو كانوا دائنني عاديني، وال يف حق الرايس عليه املزاد، 

إذا كان الترصف أو الرهن أو االمتياز قد حصل تسجيله بعد تسجيل قرار الحجز.

2- تلحق بالعقار مثاره وإيراداته عن املدة التالية لتسجيل قرار الحجز، ويودع اإليراد ومثن 

اعترب املحجوز عليه حارساً  الثامر واملحصوالت خزانة املحكمة، وإذا مل يكن العقار مؤجراً 

إىل أن يتم البيع، وإذا كان العقار مؤجراً اعتربت األجرة املستحقة عن املدة التالية لتسجيل 

طلب الحجز محجوزة تحت يد املستأجر وذلك مبجرد تكليفه من الحاجز أو أي دائن بيده 

سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين وإذا وىف املستأجر األجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه 

وسئل عنها املحجوز عليه بوصفه حارساً.

وإذا كان عقد اإليجار قد سجل قبل تكليف املستأجر بالوفاء ظل العقد نافذاً يف حق الحاجز 

والدائنني أصحاب الحقوق املقيدة قبل التسجيل.

المادة  )157(
1- إذا كان العقار مثقال بتأمني عيني وآل إىل حائز بعقد مسجل قبل الحجز وجب قبل طلب 

الحجز إنذار الحائز بدفع الدين أو تخليته العقار وإال جرى التنفيذ يف مواجهته.

التخلية عىل  العامة يف اإلعالن والتكليف بالدفع أو  البيانات  2- يشتمل اإلنذار فضاًل عن 

البيانات اآلتية:

أ- السند التنفيذي.

ب- إعالن املدين وتكليفه بالوفاء وفقا للامدة )97( من هذه الالئحة.

ج- بيان العقار محل التنفيذ طبقا ملا هو ثابت يف السجالت الرسمية املعدة لذلك.

3- يوجه اإلنذار املشار إليه يف البند )1( من هذه املادة إىل الراهن يف الحاالت التي يجرى 

التنفيذ فيها عىل عقار مرهون من غري املدين.

4- يرتتب عىل إعالن اإلنذار يف حق املعلن إليه، جميع األحكام واآلثار املنصوص عليها يف 

املادة )156( من هذه الالئحة.
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المادة  )158(
1- يجب عىل ذوي الشأن إبداء أوجه البطالن يف اإلعالن املنصوص عليه يف املادتني )151( 

و)152( من هذه الالئحة بطلب يقدم لقايض التنفيذ قبل الجلسة املحددة للبيع بثالثة أيام 

عىل األقل وإال سقط الحق يف إبدائها.

2- يحكم قايض التنفيذ يف أوجه البطالن املشار إليها يف البند )1( من هذه املادة يف اليوم 

املحدد للبيع قبل افتتاح املزايدة وال يقبل الطعن يف حكمه بأي طريق وإذا حكم ببطالن 

إجراءات اإلعالن أجل البيع إىل يوم يحدده، وأمر بإعادة هذه اإلجراءات.

3- إذا حكم برفض طلب البطالن، أمر بإجراء املزايدة عىل الفور.

4- يجب عىل املدين والحائز والكفيل العيني والدائنني املشار إليهم يف املادة )150( من هذه 

الالئحة إبداء أوجه البطالن األخرى املتعلقة باإلجراءات السابقة عىل جلسة البيع، وكذلك 

أوجه االعرتاض عىل رشوط البيع، قبل حلول ميعاد تلك الجلسة بعرشة أيام عىل األقل، وإال 

سقط الحق يف إبدائها، ويكون ذلك بطلب يقدم إىل قايض التنفيذ املختص ويحكم قايض 

التنفيذ بناء عىل الطلب املشار إليه بإيقاف البيع أو االستمرار فيه، حسبام يتبني من جدية 

تلك األوجه أو عدم جديتها، وإذا قىض باالستمرار يف البيع أمر بإجراء املزايدة عىل الفور.

المادة  )159(
عىل الدائن قبل البدء يف إجراءات املزايدة أن يقوم بإيداع مبلغ يقدره قايض التنفيذ لتغطية 

نفقات ومرصوفات بيع العقار مبا يف ذلك مقابل أتعاب املحاماة، ويخصم هذا املبلغ من 

مثن بيع العقار ويرد للدائن.

المادة  )160()1(
1- ُيرشف قايض التنفيذ يف اليوم املعني للبيع عىل إجراء املزايدة، وال يجوز البدء يف إجرائها 

إال بعد التحقق من صريورة الحكم املنفذ مبقتضاها نهائياً.

2- إذا تقدم مشرٍت أو أكرث يف جلسة البيع األوىل فيعتمد قايض التنفيذ يف نهاية املدة املحددة 

للمزايدة أكرب عطاء برشط أال يقل عن الثمن األسايس الذي حدده الخبري مع املرصوفات، 

)1(  املادة )160( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.

فإذا قّل العطاء عن ذلك أو مل يتقدم مشرت يف هذه الجلسة يقرر قايض التنفيذ تأجيل البيع 

لليوم التايل يف ذات املكان واملدة املحددة للمزايدة، فإذا مل يتقدم مشرٍت يف الجلسة الثانية 

ثم  بنسبة %5  األسايس  الثمن  إنقاص  مع  التايل  لليوم  البيع  القايض  أّجل  األسايس  بالثمن 

لجلسة تالية وهكذا مع إنقاص الثمن 5% يف كل مرة، فإذا بلغ مجموع النقص 25% وجب 

تأجيل البيع ملدة ال تجاوز )3( ثالثة أشهر تالية مع إعادة إجراءات اإلعالن ويف هذه الحالة 

يباع العقار بأعىل عطاء عىل أاّل يقل عن 50% من الثمن األسايس الذي حدده الخبري.

3- تشمل جلسة البيع يف مفهوم هذه املادة الجلسة اإللكرتونية.

 

المادة  )161(
1- يجب عىل من يعتمد قايض التنفيذ عطاءه، أن يودع خالل العرشة أيام التالية لجلسة البيع 

كامل الثمن الذي اعتمد واملرصوفات، ويف حالة دفعه الثمن يحكم القايض برسو املزاد عليه.

2- إذا مل يودع من رسا عليه املزاد الثمن كاماًل، يعرض قايض التنفيذ العقار عىل املزايد الذي 

يليه بالسعر الذي عرضه فإذا وافق يعتمد القايض عطاءه وعليه إيداع الثمن خالل املدة 

املحددة يف البند )1( من هذه املادة وأما إذا رفض املزايد الثاين فعىل قايض التنفيذ إعادة 

برسو  القايض  يحكم  وعندئذ  السابقة  اإلجراءات  وبذات  يوماً  املزايدة خالل خمسة عرش 

املزاد عىل صاحب أعىل عطاء.

3- لكل شخص غري ممنوع من املزايدة أن يزيد عىل الثمن، خالل األيام العرشة التالية لرسو 

املزاد، برشط أال تقل هذه الزيادة عن عرش الثمن، ويلزم املزايد يف هذه الحالة، بإيداع كامل 

الثمن املعروض مع املرصوفات خزينة املحكمة، وتعاد املزايدة يف هذه الحالة خالل سبعة 

أيام، فإذا مل يتقدم أحد بعرض أكرب حكم القايض برسو املزاد عليه.

4- يلزم املزايد املتخلف عن السداد مبا ينقص من مثن العقار، ويتضمن الحكم برسو املزاد، 

الزيادة، بل  الثمن إن وجد، وال يكون له حق يف  إلزام املزايد املتخلف عن السداد بفرق 

يستحقها املدين أو الحائز أو الكفيل العيني بحسب األحوال.

5- يف جميع األحوال، يقوم مقام اإليداع، تقديم كفالة من أحد البنوك املعتمدة يف الدولة، 

وكان مقدار دينه ومرتبته  دائناً  باإليداع  املكلف  الدفع، وإذا كان  تقديم شيك مقبول  أو 

يربران إعفاءه من اإليداع، أعفاه القايض من إيداع كل أو بعض ما يلزمه القانون إيداعه من 

الثمن واملرصوفات.
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6- ال يجوز بأي حال من األحوال أن تشمل رشوط البيع ما يخالف ذلك.

7- إذا تعذر بسبب ال يد للمشرتي فيه إمتام معاملة البيع والتسجيل بقيمة املزايدة خالل 

ثالثني يوماً من تاريخ رسو املزاد فللمشرتي الحق يف طلب فسخ املزايدة واستعادة البدل 

النقدي الذي دفعه وعند إجابة هذا الطلب عىل قايض التنفيذ أن يعيد املزايدة من جديد.

8- للمدين يف أي وقت يسبق إمتام نقل امللكية وتسجيل العقار للمشرتي بنتيجة املزايدة 

أن يسدد الدين والفوائد والرسوم والنفقات أو أن يبيع العقار مبوافقة قايض التنفيذ وتحت 

إرشافه بسعر أعىل وبزيادة ال تقل عن عرشة باملائة من السعر الذي رسا به املزاد.

المادة  )162(
إذا تأخرت املزايدة ألسباب قانونية أو لعدم تعقب الدائن لها فيجب إعادة املزايدة ملدة 

خمسة عرش يوماً ولكن إذا تركت ملدة ستة أشهر أو أكرث فيجب إعادة املزايدة من جديد 

وتلغى املهل السابقة.

المادة  )163()1(
الحجز عىل  من طلب  ويشتمل عىل صورة  األحكام،  بديباجة  املزاد  رسو  يصدر حكم   -1

البيع، وصورة من محرض  اإلعالن عن  اتبعت يف شأنه، ويف  التي  اإلجراءات  وبيان  العقار، 

جلسة البيع، ويشتمل منطوقه عىل أمر املدين أو الحائز أو الكفيل العيني، بتسليم العقار 

ملن حكم برسو املزاد عليه، ويجب إيداع الحكم ملف القضية يف اليوم التايل لصدوره.

2- ال ُيعلن الحكم املشار إليه يف البند )1( من هذه املادة، ويجري تنفيذه جرباً بأن يكلف 

املدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس حسب األحوال، الحضور يف مكان التسليم 

يف اليوم والساعة املحددين إلجرائه، عىل أن يحصل اإلعالن بذلك قبل اليوم املعني للتسليم 

بيومني عىل األقل.

3- إذا كان يف العقار منقوالت تعلق بها حق لغري املحجوز عليه وجب عىل طالب التنفيذ 

أن يطلب بعريضة من قايض التنفيذ اتخاذ التدابري الالزمة للمحافظة عىل حقوق أصحاب 

الشأن، وله أن يسمع أقوالهم كلام اقتىض الحال ذلك قبل إصدار أمره.

)1( املادة )163( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.

4- إذا تعذر نقل ملكية العقار املبيع أو جزء منه ألي سبب ال دخل لألطراف فيه فلقايض 

التنفيذ إلغاء حكم إرساء املزايدة وإعادة الحال إىل ما كان عليه.

المادة  )164(
1- ال يجوز استئناف حكم مريس املزاد، إال لعيب يف إجراءات املزايدة أو يف شكل الحكم أو 

لصدوره دون وقف اإلجراءات يف حالة يكون وقفها واجباً قانوناً.

2- يرفع االستئناف باألوضاع املعتادة خالل سبعة أيام من تاريخ النطق بالحكم.

 

المادة  )165(
1- عىل قايض التنفيذ بناء عىل طلب ذوي الشأن، أن يطلب من اإلدارة املختصة بتسجيل 

العقارات تسجيل حكم مريس املزاد بعد قيام من حكم برسو املزاد عليه إيداع كامل الثمن، 

مامل يكن قد أعفي من اإليداع، وتتبع يف تسجيل الحكم القواعد املقررة يف التسجيل العقاري.

البند )1( من هذه املادة تطهري العقار املبيع من  2- يرتتب عىل التسجيل املشار إليه يف 

حقوق االمتياز والرهون التأمينية والحيازية التي أعلن أصحابها وفقا للامدة )150( من هذه 

الالئحة، وال يبقى إال حقهم يف الثمن.

المادة  )166()1(
1- يجوز للغري طلب بطالن إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار املحجوز عليه أو 

بعضه وذلك بدعوى ترفع باإلجراءات املعتادة أمام املحكمة املختصة، ويختصم فيها الدائن 

الحاجز والدائنون املشار إليهم يف املادة )150( من هذه الالئحة واملدين أو الحائز أو الكفيل 

العيني، وتقيض املحكمة يف أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا اشتملت صحيفة الدعوى 

الدعوى  إليها  تستند  التي  االستحقاق  أو  الحيازة  لوقائع  أو  امللكية  دقيق ألدلة  بيان  عىل 

وأرفقت بها املستندات التي تؤيدها.

أن  الدعوى  لرافع  فيجوز  بالوقف،  املحكمة  تقيض  أن  قبل  للبيع  املعني  اليوم  حّل  إذا   -2

يطلب من قايض التنفيذ وقف البيع برشط أن يودع ملف التنفيذ صورة رسمية من صحيفة 

الدعوى املعلنة.

)1(  املادة )166( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.
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3- ال يجوز الطعن يف األحكام الصادرة وفقاً للبندين )1( و)2( من هذه املادة بوقف البيع 

أو امليض فيه.

4- ال تقبل دعوى االستحقاق إال بعد إيداع تأمني مقداره )10.000( عرشة آالف درهم عند 

قيدها ويرد عند قبولها يف حالة الرفض.

المادة  )167(
1- إذا مل تتناول دعوى االستحقاق إال جزءاً من العقارات املحجوزة فال يوقف البيع بالنسبة 

لباقيها.

2- دون اإلخالل بالحكم الوارد يف البند )1( من هذه املادة، يجوز لقايض التنفيذ أن يأمر 

العقارات إذا دعت إىل ذلك  البيع بالنسبة إىل كل  - بناء عىل طلب ذي الشأن - بوقف 

أسباب جدية.

 

المادة  )168(
أو  الدائنني  عىل  وبالتعويضات  بالثمن  الرجوع  املزاد  عليه  للرايس  كان  املبيع  استحق  إذا 

املدينني إن كان له وجه، وال يجوز أن تتضمن رشوط البيع اإلعفاء من رد الثمن.

المادة  )169(
ال يجوز للمدين وال للقضاة وال ألعضاء النيابة العامة وال للقامئني بالتنفيذ وال لكّتاب املحكمة 

وال للمحامني الوكالء ممن يبارش اإلجراءات عن املدين أو أقربائهم حتى الدرجة الثانية أن 

يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخري غريهم وإال كان البيع باطاًل.

الفرع السابع
بعض البيوع الخاصة

المادة  )170(
1- يتم بيع عقار املفلس وفقا لقانون اإلفالس وبطريق املزايدة ويجرى بناء عىل رشوط البيع 

التي يقدمها أمني التفليسة.

2- يتم بيع عقار عديم األهلية املأذون ببيعه، وعقار الغائب، بطريق املزايدة، ويجري بناء 

عىل رشوط البيع التي يقدمها وكيل الدائنني أو النائب عن عديم األهلية أو الغائب إىل قايض 

التنفيذ بعد إقرارها منه.

3- يجب أن تشمل رشوط البيع عىل اإلذن الصادر بالبيع من املحكمة املختصة.

4- عىل مكتب إدارة الدعوى باملحكمة، إخطار النيابة العامة برشوط البيع، قبل عرضها عىل 

قايض التنفيذ.

المادة )171(
القسمة بغري رضر،  إمكان  الشيوع لعدم  اململوك عىل  العقار  ببيع  املحكمة  أمرت  إذا   -1

يجري قايض التنفيذ بيعه بطريق املزايدة، بناء عىل طلب أحد الرشكاء.

2- يجب أن تشتمل رشوط البيع عىل بيان جميع الرشكاء، وموطن كل منهم، وصورة من 

الحكم الصادر بإجراء البيع.

المادة  )172(
القواعد  الالئحة  هذه  من  و)171(   )170( املادتني  يف  عليها  املنصوص  البيوع  عىل  تطبق 

املتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء عىل طلب الدائنني، واملنصوص عليها يف هذه الالئحة.

المادة  )173(
مع مراعاة األحكام الواردة يف هذا الفصل، يجوز لقايض التنفيذ أن يعهد ألي شخص طبيعي 

أو اعتباري خاص أو عام باتخاذ إجراءات توقيع الحجز أو بيع املحجوزات سواء بشكل كيل 

أو جزيئ أو املعاونة يف أدائها، وفق القواعد واإلجراءات التي تصدر بقرار من وزير العدل أو 

رئيس الجهة القضائية املختصة – كل بحسب اختصاصه – عىل أن تحدد هذه القواعد آلية 

عملهم واحتساب أتعابهم.
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 الفصل التاسع 

توزيع حصيلة التنفيذ

المادة  )174(
متى تم الحجز عىل نقود لدى املدين، أو تم بيع املال املحجوز، أو انقضت عرشة أيام من 

تاريخ التقرير مبا يف الذمة يف حجز ما للمدين لدى الغري، توزع حصيلة التنفيذ عىل الدائنني 

الحاجزين ومن اعترب طرفاً يف اإلجراءات دون أي إجراء آخر، ولو كانت الحصيلة ال تكفي 

لوفاء كامل حقوقهم.

المادة  )175(
1- إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنني الحاجزين، ومن اعترب طرفاً 

يف اإلجراءات فعىل قايض التنفيذ أن يأمر باستيفاء كل من الدائنني دينه بعد تقديم سنده 

التنفيذي.

تنفيذياً،  2- فإذا مل يكن بيد أحد الدائنني املشار إليهم يف البند )1( من هذه املادة سنداً 

وكانت دعوى ثبوت الحق مازالت منظورة، خصص لهذا الدائن مبلغ يقابل الدين املحجوز 

من أجله، ويحفظ يف خزانة املحكمة لحسابه عىل ذمة الفصل يف الدعوى نهائياً.

المادة  )176(
1- إذا كانت حصيلة التنفيذ غري كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنني الحاجزين، ومن اعترب 

طرفاً يف اإلجراءات وجب عىل من تكون لديه هذه الحصيلة، أن يودعها عىل الفور خزانة 

املحكمة، مشفوعة ببيان بالحجوز املوقعة تحت يده.

ترتيب  بحسب  املقيدة،  الحقوق  وأصحاب  املمتازة  الديون  أرباب  بني  التوزيع  يكون   -2

درجاتهم املبينة يف القانون.

المادة  )177(
تبدأ إجراءات التوزيع بإعداد قايض التنفيذ قامئة توزيع يعلن بها املدين والحائز والحاجزين، 

ومن اعترب طرفاً يف اإلجراءات للحضور أمامه يف جلسة يحددها لذلك، ويفصل قايض التنفيذ 

خالل الثالثة أيام الالحقة لتاريخ الجلسة يف أي اعرتاض قد يقدم قبل رصف املبالغ.

المادة  )178(
1- يودع قايض التنفيذ مكتب إدارة الدعوى باملحكمة، قامئة التوزيع النهائية مبا يستحق كل 

دائن من أصل ومرصوفات.

2- ويف جميع األحوال، يأمر قايض التنفيذ بتسليم أوامر الرصف عىل خزانة املحكمة، وشطب 

القيود سواء تعلقت بديون أدرجت يف القامئة أو بديون مل يدركها التوزيع.

 الفصل العاشر 

التنفيذ العيني

المادة  )179(
1- يجب عىل القائم بالتنفيذ - يف حالة التنفيذ بتسليم منقول أو عقار - أن يتوجه إىل املكان 

الذي به اليشء لتسليمه للطالب، وعليه أن يبني يف محرضه األشياء محل التسليم والسند 

التنفيذي، وتاريخ إعالنه، وإذا كان التسليم وارداً عىل عقار مشغول بحائز عريض، نّبه عليه 

القائم بالتنفيذ باالعرتاف بالحائز الجديد بعد إمتام إجراء تسليم العقار.

تسليمها  بالتنفيذ  للقائم  يجوز  فال  عليها،  محجوزاً  تسليمها  املراد  األشياء  كانت  إذا    -2

للطالب، وعىل القائم بالتنفيذ إخبار الدائن الحاجز.

3- يصدر قايض التنفيذ األوامر الالزمة للمحافظة عىل حقوق ذوي الشأن، بناء عىل طلب 

صاحب املصلحة أو القائم بالتنفيذ.

المادة  )180(
1- عىل القائم بالتنفيذ إخبار امللزم بإخالء العقار، باليوم الذي سيتوىل فيه تنفيذ اإلخالء، 

بتمكني  يقوم  املحدد،  املوعد  األقل، وعند حلول  أيام عىل  بثالثة  املحدد  اليوم  قبل  وذلك 
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الطالب من حيازة العقار، وإذا كان بالعقار املذكور منقوالت غري واجب تسليمها لطالب 

ذات  يف  بحراستها  يعهد  أن  بالتنفيذ  القائم  عىل  وجب  فوراً،  صاحبها  ينقلها  ومل  اإلخالء 

املكان إىل الطالب، أو بنقلها إىل مكان آخر عىل نفقة املنفذ ضده إذا مل يوافق الطالب عىل 

بالتنفيذ  القائم  الحراسة وجب عىل  أو  الحجز  تحت  املنقوالت  تلك  كانت  وإذا  الحراسة، 

إخبار الدائن الذي وقع الحجز أو الحراسة بناء عىل طلبه، وعىل القائم بالتنفيذ يف الحالتني 

رفع األمر إىل قايض التنفيذ، التخاذ ما يراه الزماً للمحافظة عىل حقوق ذوي الشأن.

العقار  إعالنه، ووصف  التنفيذي وتاريخ  السند  فيه  يبني  بالتنفيذ محرضاً  القائم  2- يحرر 

محل اإلخالء واملنقوالت غري الواجب تسليمها للطالب، واإلجراء الذي اتخذ يف شأنها.

المادة  )181(
1- يجب عىل من يطلب التنفيذ الجربي بالتزام بعمل أو امتناع عن عمل، أن يقدم طلباً إىل 

قايض التنفيذ ليك يحدد الطريقة التي يتم بها هذا التنفيذ، ويرفق بالطلب السند التنفيذي 

وإعالنه.

2- يقوم قايض التنفيذ بعد إعالن الطرف اآلخر لسامع أقواله، بإصدار أمره بتحديد الطريقة 

التي يتم بها التنفيذ، وتعيني قائم بالتنفيذ للقيام به، واألشخاص الذين يكلفون بإمتام العمل 

أو اإلزالة.

المادة  )182(
1- إذا تعذر التنفيذ العيني بالطريقة املحددة يف املادة )181( من هذه الالئحة، أو اقتىض 

التنفيذ قيام املدين به بنفسه ومل يقم بذلك، فلقايض التنفيذ أن يلزمه بغرامة يومية ال تقل 

عن )1000( ألف درهم وال تزيد عىل )10.000( عرشة آالف درهم، ترصف كتعويض للمنفذ 

له عن التأخري، عىل أال تتجاوز مجموع الغرامات أصل الدين محل التنفيذ.

2- لقايض التنفيذ الحق يف إلغاء الغرامة، أو جزء منها إذا بادر املنفذ ضده بالتنفيذ قبل 

رصفها فعلياً.

3- ترسي أحكام البند )1( من هذه املادة، عىل املمثل القانوين للشخص االعتباري، وعىل 

املتسبب شخصياً يف عرقلة التنفيذ من العاملني لديه.

 الفصل الحادي عشر 

حبس المدين ومنعه من السفر 
وإجراءات احتياطية أخرى

الفرع األول
حبس المدين

المادة  )183(
بناء عىل طلب يقدم من املحكوم له، بحبس املدين إذا  التنفيذ أن يصدر أمراً  1- لقايض 

امتنع عن تنفيذ أي سند تنفيذي، مامل يثبت عدم قدرته عىل الوفاء، وال يعترب املدين مقتدراً 

عىل الوفاء إذا ثبتت مالءته كليا عىل أموال ال يجوز الحجز عليها أو بيعها.

2- ال يقبل من املدين ادعاء عدم القدرة عىل الوفاء إذا امتنع عن الوفاء، يف أي من الحاالت 

اآلتية:

أ- إذا قام بتهريب أمواله أو إخفائها بقصد اإلرضار بالدائن، واستحال عىل الدائن بسبب 

ذلك التنفيذ عىل تلك األموال.

ب- إذا كان الدين قسط أو أكرث من األقساط املقررة عىل املدين، أو كان املدين ممن كفلوا 

وقائع  املدين حصول  أثبت  إذا  إال  التنفيذ،  قايض  أو  املحكمة  أمام  بالدفع  األصيل  املدين 

جديدة أثرت عىل مالءته وجعلته غري قادر عىل دفع األقساط أو قيمة الكفالة أو أي جزء 

منها، بعد تقرير هذه األقساط عليه أو بعد إعطائه الكفالة.

3- يأمر قايض التنفيذ بحبس املدين يف الحاالت املبينة بالفقرتني )أ( و)ب( من البند )2( 

من هذه املادة مدة ال تزيد عىل شهر ويجوز تجديدها ملدد أخرى، فإذا كان املدين ممن ال 

يخىش هربه وله إقامة، فال يجوز أن تتجاوز مدد الحبس ستة أشهر متتالية، ويجوز تجديد 

حبسه بعد انقضاء تسعني يوما عىل إخالء سبيله إذا بقي ممتنعا عن التنفيذ، وذلك برشط 

أال يتعدى مجموع مدد حبس املدين ستة وثالثني شهراً مهام تعدد الدين أو الدائنون، مامل 

يتعلق األمر بدين ناتج عن جرائم مالية عمدية، فيجوز أن تصل مدد الحبس إىل ستني شهراً.
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المادة )184()1(
تكفه  مل  إذا  مخترصاً  تحقيقاً  يجري  أن  الحبس  أمر  إصداره  قبل  التنفيذ  قايض  عىل   -1

املستندات املؤيدة للطلب.

2- يجوز للقايض أن مينح املدين مهلة للوفاء ال تجاوز )6( ستة أشهر متتالية، أو تقسيط 

املبلغ املنفذ من أجله عىل أقساط مناسبة ال تجاوز )3( ثالث سنوات بضامنات أو تدابري 

احتياطية يقدرها القايض إذا كان يخىش هروب املدين من الدولة.

3- يكون التظلم أو االستئناف من األمر الوارد يف البندين )1( و)2( من هذه املادة باإلجراءات 

املقررة يف املادة )72( من هذه الالئحة.

المادة )185(
1- ميتنع إصدار األمر بحبس املدين يف أي من األحوال اآلتية:

أ- إذا مل يبلغ الثامنة عرشة أو تجاوز السبعني من عمره.

ب- إذا كان له ولد ومل يبلغ الخامسة عرشة وكان زوجه متوىف أو محبوسا ألي سبب.

ج- إذا كان زوجا للدائن أو من أصوله، مامل يكن الدين نفقة مقررة.

د-  إذا قدم كفالة مرصفية أو كفيال مقتدرا يقبله قايض التنفيذ، للوفاء بالدين يف املواعيد 

املحددة أو رصح عن أموال له يف الدولة يجوز التنفيذ عليها وتكفي للوفاء بالدين.

هـ- إذا ثبت ببينة طبية معتمدة أن املدين مريض مرضاً مزمناً ال يرجى شفاؤه وال يتحمل 

معه الحبس.

و- إذا كان الدين املنفذ به يقل عن )10.000( عرشة آالف درهم مامل يكن غرامة مالية أو 

نفقة مقررة أو أجرة عمل أو التزاماً بعمل أو امتناعاً عن عمل.

2- لقايض التنفيذ أن يؤجل إصدار األمر بحبس املدين يف أي من الحالتني اآلتيتني:

أ-  للمرأة الحامل وملدة سنتني من تاريخ وضعها وتنقص تلك املدة إىل ثالثة أشهر من تاريخ 

انفصال جنينها ميتاً.

ب- إذا ثبت ببينة طبية معتمدة أن املدين مريض مرضا مؤقتا ال يتحمل معه الحبس وذلك 

لحني شفائه.

)1(  املادة )184( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.

المادة   )186(
اعتبارياً خاصاً، صدر األمر بحبس من ميثله قانونا أو غريه إذا كان  إذا كان املدين شخصاً 

االمتناع عن التنفيذ راجعاً إليهم شخصياً، ويجوز املنع من السفر وفق اإلجراءات والضوابط 

الواردة يف املواد )188( إىل )190( من هذه الالئحة، ولو مل يكن بيد الدائن سندا تنفيذياً يف 

مواجهتهام.

المادة   )187(
يأمر قايض التنفيذ بسقوط األمر الصادر بحبس املدين يف أي من األحوال اآلتية:

1- إذا وافق الدائن كتابة عىل إسقاط األمر.

2- إذا انقىض - ألي سبب من األسباب – التزام املدين الذي صدر ذلك األمر القتضائه.

موانع  من  مانع  تحقق  أو  بالحبس،  لألمر  توفرها  الالزم  الرشوط  من  سقط رشط  إذا   -3

إصداره.

الفرع الثاني
منع المدين من السفر

المادة )188()1(
1- للدائن ولو قبل رفع الدعوى املوضوعية إذا قامت أسباب جدية يخىش معها فرار املدين 

وكان الدين ال يقل عن )10.000( عرشة آالف درهم ما مل يكن نفقة مقررة أو التزاماً بعمل 

أو امتناعاً عن عمل أن يطلب من القايض املختص أو رئيس الدائرة حسب األحوال، إصدار 

أمر مبنع املدين من السفر يف أي من الحالتني اآلتيتني:

أوالً: إذا كان الدين معلوماً ومستحق األداء غري مقيد برشط.

يتوافر  أن  مؤقتاً، عىل  تقديراً  بتقديره  القايض  يقوم  املقدار  الدين معني  يكن  مل  إذا  ثانياً: 

الرشطان اآلتيان:

أ- أن تستند املطالبة بالحق إىل بينة خطية.

)1( املادة )188( استبدلت بالقرار رقم 33 لسنة 2020 - نرش يف الجريدة الرسمية عدد 677 بتاريخ 2020/04/30.
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ب- أن يقدم الدائن كفالة تقبلها املحكمة يضمن فيها كل عطل ورضر يلحق باملدين من 

جراء منعه من السفر إذا تبني أن الدائن غري محق يف ادعائه.

املؤيدة  املستندات  تكفه  مل  إذا  مخترصاً  تحقيقاً  يجري  أن  األمر،  إصدار  قبل  وللقايض   -2

للطلب، كام له أن يأمر بإيداع جواز سفر املدين يف خزانة املحكمة وتعميم األمر باملنع من 

السفر عىل جميع منافذ الدولة يف حالة إصدار األمر باملنع من السفر.

3- ولقايض تنفيذ األحوال الشخصية حال توفر إحدى الحاالت الواردة يف املواد من )149( 

إىل )151( من القانون االتحادي رقم )28( لسنة 2005 بشأن األحوال الشخصية أن يصدر 

أمراً مبنع املحضون من السفر.

4- وملن صدر األمر مبنعه من السفر أو رفض طلبه أن يتظلم منه باإلجراءات املقررة للتظلم 

من األوامر عىل العرائض، ما مل يكن مصدر األمر هو قايض التنفيذ املختص فيكون التظلم 

من قراره وفقاً لإلجراءات املنصوص عليها يف البند )1( من املادة )72( من هذه الالئحة.

5- وال يحول األمر الصادر باملنع من السفر دون تنفيذ األحكام الباتة الصادرة بتدبري اإلبعاد، 

ويعرض األمر باملنع من السفر يف حالة صدور حكم بات أو أمر إداري بتدبري اإلبعاد عىل 

لجنة قضائية برئاسة قاض يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء للنظر يف تنفيذ أيهام.

6- ويجوز لرئيس املحكمة املختصة أو من يفوضه املوافقة عىل سفر املدين بسبب مرضه 

هو أو أحد أصوله أو فروعه من الدرجة األوىل أو زوجه، ويشرتط ذلك أن يرفق بالطلب 

شهادة طبية من جهة رسمية تفيد الحاجة إىل العالج يف الخارج وعدم إمكان العالج داخل 

الدولة وذلك مع بقاء أمر املنع من السفر قامئاً.

المادة  )189(
يبقى أمر املنع من السفر ساري املفعول حتى ينقيض التزام املدين قبل دائنه الذي استصدر 

األمر يف أي من  املختص بسقوط  القايض  يأمر  األمر- ألي سبب من األسباب  -ومع ذلك 

األحوال اآلتية:

1- إذا سقط أي رشط من الرشوط الالزم توفرها لألمر باملنع من السفر.

2- إذا وافق الدائن كتابة عىل إسقاط األمر.

محرض  ويكون  القايض،  يقبله  مقتدرا  كفيال  أو  كافية،  مرصفية  كفالة  املدين  قدم  إذا   -3

سنداً  املدين  بإلزام  الصادر  األمر  أو  بالحكم  الكفيل مصحوباً  تعهد  املشتمل عىل  الكفالة 

تنفيذياً قبله مبا قىض به هذا الحكم.

4- إذا أودع املدين خزانة املحكمة مبلغاً من النقود مساوياً للدين واملرصوفات، وخصص 

للوفاء بحق الدائن الذي صدر األمر بناء عىل طلبه، ويعترب هذا املبلغ محجوزا عليه بقوة 

القانون لصالح الدائن.

5- إذا مل يقدم الدائن للقايض ما يدل عىل رفع الدعوى بالدين خالل مثانية أيام من صدور 

األمر باملنع من السفر أو مل يبدأ يف تنفيذ الحكم النهايئ الصادر لصالحه خالل ثالثني يوما 

من تاريخ صريورته قطعياً.

6- إذا انقضت ثالث سنوات عىل آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهايئ بالدين 

الصادر أمر املنع من السفر القتضائه دون أن يتقدم الدائن املحكوم له إىل قايض التنفيذ 

بطلب االستمرار يف مبارشة إجراءات تنفيذ ذلك الحكم.

الفرع الثالث
إجراءات احتياطية أخرى

المادة  )190(
إذا امتنع املدين املمنوع من السفر عن تسليم جواز سفره دون مربر أو تبني للقايض أنه 

ترصف يف أمواله أو هربها أو أنه يعد العدة للفرار خارج الدولة بالرغم من التدابري املتخذة 

ملنعه من السفر، فللقايض أن يقرر إحضاره وإلزامه بتقديم كفالة دفع أو كفالة حضور أو 

بإيداع املبلغ املدعى عليه به خزانة املحكمة فإذا مل ميتثل لألمر فللقايض أن يقرر التحفظ 

عليه مؤقتا لحني تنفيذ األمر ويكون هذا القرار قاباًل لالستئناف خالل سبعة أيام من تاريخ 

صدوره.
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الفهرس

 الباب الرابع 

أحكام ختامية

المادة )191(
ُيصدر وزير العدل ورؤساء الجهات القضائية املحلية – حسب األحوال – القرارات الالزمة 

لتنفيذ أحكام هذه الالئحة.

المادة )192(
ُيلغى كل حكم ُيخالف أو يتعارض مع أحكام هذه الالئحة.

المادة  )193(
ُتنرش هذه الالئحة يف الجريدة الرسمية، وُيعمل بها بعد شهرين من تاريخ نرشها.

محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء

صدر عنا:

بتاريخ:  2 / ربيع اآلخر  / 1440 هـ.

املوافق :  9  /   ديسمرب  / 2018 م.



تطلب من دار نشر معهد دبي القضائي




	_GoBack

