بسم اهلل الرمحن الرحيم
قانون اإلجراءات المدنية لسنة 3891
ترتيب المواد
الباب األول
أحكام تمهيدية
االختصاص واإلحالة في المسائل
التي تخرج عن سلطة المحاكم
الفصل األول
أحكام تمهيدية
المادة :

-1
-2

اسم القانون .

إلغاء .

2أ-

تفسير .

-4

النصوص المنظمة لإلجراءات .

-3
-5
-6

تطبيق .

القانون الواجب التطبيق في مسائل األحوال الشخصية للمسلمين .

ما يتبع عند غياب النص .

الفصل الثاني
االختصاص الدولي
-9

الدعاوى التي ترفع على السوداني .

-7

الدعاوى التي ترفع على األجنبي الذي ال موطن أو محل إقامة له في السودان .

-8

-11
-11
-12
-13
-14
-15

الدعاوى التي ترفع على األجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في السودان .
دعاوى األحوال الشخصية على األجنبي .

تعدد المدعي عليهم األجانب .
مسائل اإلرث والتركات .
قبول االختصاص .

تحديد المحكمة المختصة محلياً .
ما تنظره المحكمة .
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الفصل الثالث
االختصاص القيمي والنوعي
-16

اختصاص المحكمة القومية العليا .

-19

اختصاص محكمة االستئناف القومية .

-18

اختصاص المحكمة المدنية العامة .

-17

اختصاص محكمة القاضي الجزئي .

-21

اختصاص محاكم المدن واألرياف .

-21

إجراءات رفع الدعاوي أمام محاكم المدن واألرياف .

الفصل الرابع
االختصاص المحلي
-22

المحكمة التي ترفع أمامها الدعاوى .

-23

الدعاوى العقارية .

-24

دعاوى التعويض عن الضرر .

-25

الدعاوى األخرى .

-26

تعذر تعيين المحكمة .

الفصل الخامس
اإلحالة في حالة اختصاص أكثر من محكمة
-29

اإلحالة .

-28

السلطة العامة في اإلحالة .

الفصل السادس
المسائل التي تخرج عن سلطات المحاكم
-27

حجية األمر المقضي فيه .

-31

دعاوي قيد النظر .
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الباب الثاني
إجراءات رفع الدعوى وتقدير قيمة الدعوى
وحضور الخصوم وغيابهم
الفصل األول
اجراءات رفع الدعوى
-31

مشتمالت الدعوى .

-32

إمكان المحاكمات المنفصلة .

-33

طريقة رفع الدعوى .

-35

تاريخ رفع الدعوى .

-36

مشتمالت عريضة الدعوى .

-39

تصحيح عريضة الدعوى .

-38

تصريح عريضة الدعوى وشطبها إيجازياً .

-34

المقاضاة أو المدافعة عمن تتفق مصلحتهم .

الفصل الثاني

التكليف بالحضور
-37

مشتمالت أمر التكليف .

-41

تنفيذ أوامر التكليف .

-42

تنفيذ أوامر التكليف في حالة تعدد المدعي عليهم .

-43

تنفيذذذ أمذذر التكليذذف فذذي حالذذة تعذذذر الععذذور علذذى المذذدعي عليذذه أو امتناعذذه عذذن اسذذتالم

-41

وقت تنفيذ أوامر التكليف .

اإلعالن .

-44

الطرق البديلة لإلعالن الشخصي .

-45

تنفيذ أمر التكليف خارج السودان .

-46

تنفيذ أوامر التكليف على الشراكات ووكالء األعمال .

-49

تنفيذ أوامر التكليف على الشركات والمؤسسات .

-48

تنفيذ أوامر التكليف على وكيل المدعي عليه .
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-47

أوامر التكليف بالحضور الموجهة إلى الدولة .

-51

تنفيذ أوامر التكليف على المسجونين .

-52

تنفيذ أوامر التكليف على العاملين بالسفن .

-54

إرسال أوراق التكليف إلى محكمة أخرى .

-55

تأعير وصول اإلعالن على أمر التكليف .

-56

اإلعالنات األخرى .

-59

تقدير قيمة الدعوى .

-51

-53

تنفيذ أوامر التكليف بالحضور على أفراد القوات المسلحة القومية وأجهزة تنفيذ القانون .

الوقت الذي ينتج فيه اإلعالن أعره .

الفصل الثالث
تقدير قيمة الدعوى
الفصل الرابع
حضور الخصوم وغيابهم واألثر المترتب على الغياب
-58

من له حق الحضور .

-57

نطاق التوكيل .

-61

حضور المدعى وغياب المدعى عليه .

-62

غياب المدعى وحضور المدعى عليه .

-63

تعدد المدعين وغياب بعضهم .

-65

إخطار الطرف اآلخر .

-66

تخلف األطراف في السماع المؤجل .

-61

-64

أعر غياب المدعى والمدعى عليه .

تعدد المدعى عليهم وغياب بعضهم .
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الباب الثالث
نظام الجلسات  ،إجراءات نظر الدعوى  ،المذكرات ،
استبعاد المذكرات وتعديلها  ،تحديد نقاط النزاع،
كيفية سماع الدعوى والشهود واستجوابهم
الفصل األول
نظام الجلسات
-69

لغة المحاكم .

-68

علنية الجلسات .

-67

إعبات أقوال األطراف .

-91

سلطة المحكمة في تأجيل سماع الدعوى ومد المواعيد .

-91

ضبط الجلسة وادارتها .

-92

تقديم المذكرات .

-93

مشتمالت المذكرة .

-95

تقديم المذكرات التكميلية لتحديد نقاط النزاع .

-96

استبعاد المذكرات أو تعديلها .

-99

تعديل الطرف لمذكراته بعد اكتمالها .

-97

تحديد نقاط النزاع .

-81

تعديل نقاط النزاع .

-81

عدم إيداع الدفاع .

-83

كيفية سماع الدعوى .

-84

الفصل في المسائل القانونية والوقائع .

الفصل الثاني
إجراءات نظر الدعوى

-94

-98

-82

مشتمالت مذكرة الدفاع .

اإلجراء عند عدم تقديم مذكرة طلبتها المحكمة من المدعى عليه .

بدء سماع الدعوى .
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الفصل الثالث
الشهود
-85

سلطة المحكمة في تكليف الشهود بالحضور .

-86

سلطة إجبار الشهود .

-89

التكليف بأداء الشهادة .

-88

نفقات الشهود .

-87

كيفية سماع الشهود .

-71

االستجواب واعادة السؤال .

-72

منع األسئلة غير المنتجة واإلضرار بالشهود .

-71

وجوب أداء اليمين .

الباب الرابع
ضم واستبعاد الخصوم  ،التدخل  ،دفع المدعى عليه
للدين في المحكمة وسقوط الدعوى وتركها
الفصل األول
اإلدخال والتدخل
-73

التدخل في الدعوى .

-74

االعتراض على التدخل .

-75

إدخال أو استبعاد الخصوم .

الفصل الثاني
عرض الدين أو التعويضات
-76

دفع المدعى عليه للدين أو التعويضات في المحكمة .

-79

قبول المدعى للوفاء جزئياً أو كلياً .

112

الفصل الثالث
سقوط الدعوى وتركها
-78

وفاة أحد األطراف .

-77

إفالس المدعى .

-111

شطب الدعوى للتخلي .

الباب الخامس
األحكام  ،مشتمالت الحكم والمنطوق  ،الحكم بالمصاريف
واألحكام في بعض القضايا الخاصة
الفصل األول
الحكم في الدعوى
-111

وقت النطق بالحكم .

-112

النطق بالحكم .

-113

اشتمال الحكم على أسبابه .

-115

مشتمالت منطوق الحكم .

-116

منطوق الحكم بشأن تسليم األشياء المنقولة .

-119

الحكم بتعديل سجل األراضي .

-117

اشتمال الحكم على طريقة الدفع .

-111

عدم الحكم بالفائدة .

-111

الحكم بالمصاريف والتعويض .

-113

طلب صورة الحكم .

-114

-118

-112

مشتمالت الحكم .

الحكم االبتدائي .

الخصم الملزم بالمصاريف .
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الباب السادس
الدعاوي الخاصة
الفصل األول
الدعاوي التي تقام من أو على األمناء ومنفذي الوصايا
ومديري التركات والقصر ومختلي العقل
 -114تمعيل المستفيدين .
 -115تعدد الممعلين القانونيين .
 -116ولي الخصومة .

 -119تعيين الوصي الشرعي وليا للخصومة .
 -118إعفاء أو عزل ولي الخصومة .
 -117إجراء التنفيذ ضد القصر .
 -121الصلح نيابة عن القصر .

 -121نطاق سريان أحكام الفصل .
الفصل الثاني
دعاوى رهن العقارات
 -122إقامة دعوى فك الرهن .

 -123شروط إقامة دعوى فك الرهن .
 -124شروط إقامة دعوى البيع .
 -125عدم جواز الحكم للمرتهن بغلق الرهن .
 -126انقضاء الدين بغلق الرهن .

 -129إجراء المحاسبة بين الراهن والمرتهن .
 -128الحكم في دعوى البيع أو غلق الرهن .
 -127شروط البيع .
 -131طلب غلق الرهن .
 -131اإلجراء عند طلب غلق الرهن .
-132

حكم غلق الرهن .

-133

حق المرتهن الالحق بفك وغلق الرهن .
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الفصل الثالث
دعاوى قسمة اإلفراز
-134

من يجوز له رفع دعوى القسمة .

-135

رفض إجراء القسمة .

-136

إجراء القسمة .

-139

اإلجبار على البيع .

-138

ضمان سداد قيمة الحصص المباعة أو التي ضمت لشريك .

الفصل الرابع
(ألغى)
الباب السابع
اإلجراءات التحفظية
-137

سلطة القبض على المدعى عليه .

-141

الكفيل والضامن .

-142

سلطة حبس المدعى عليه .

-143

تكليف المدعى عليه .

-145

دعاوى الغير على المحجوز عليه .

-146

إلغاء أمر الحجز .

-149

الحجز ال يؤعر على حقوق الغير وال يمنع بيع المال في حالة التنفيذ .

-141

-144

تكليف المدعى عليه بالحضور أو بتقديم كفيل بالحضور أو ضمان بالوفاء .

إبداء سبب عدم تقديم الضمان أو العجز عن ذلك .

 -148كيف يوقع الحجز .
-147

األوامر الصادرة لمنع ضياع أو تلف أو نقل ملكية المال المتنازع عليه .

-151

األوامر الصادرة بمنع اإلخالل بالعقد أو إحداث ضرر .

-151

إعالن الخصم اآلخر .

-152

جواز إلغاء األمر .
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-153

األمر الصادر ضد شركة يكون ملزما لموظفيها .

-154

تعيين حارس على األموال .

-155

الشروط التي يصدر بموجبها األمر.

-156

التعويض فذي حالذة استصذدار أمذر بذالقبض أو بتوقيذع الحجذز أو أمذر منذع وقتذي بنذاء علذى

أسباب غير كافية .

الباب الثامن
الطعون في األحكام
الفصل األول
أحكام عامة
-159

من له حق الطعن .

-158

األوامر الصادرة أعناء سير الدعوى.

-161

عدم مراعاة مواعيد الطعن .

-161

من يفيد من الطعن ومن يحتج به عليه .

-162

طلب وقف تنفيذ الحكم .

-164

إلغاء وتعديل الحكم المطعون فيه .

-165

متى يعتبر الطعن مرفوعا.

-166

عريضة الطعن ومرفقاتها.

-169

عدم جوازاشتراك قاضي في سماع طعن في حكم أصدره أواشترك في إصداره .

-167

مشتمالت الحكم والمنطوق .

-191

الطلبات الجديدة .

-191

النطق بالحكم .

-157

-163

-168

بدء سريان ميعاد الطعن .

صيانة حقوق األط ارف .

شطب الطعون إيجازيا .
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الفصل الثاني
االستئناف
-192

المحكمة المستأنف إليها.

-193

االستئناف المقابل واالستئناف الفرعي.

-195

األسباب التي يجوز التمسك بها.

-196

تعديل الحكم على سبب مشترك.

-194

ميعاد االستئناف.

 -199نظر االستئناف .
-198

تحديد جلسة للسماع .

-197

سماع األطراف .

-181

غياب وحضور المستأنف .

-181

إعادة قبول االستئناف .

-182

ضم ذوي المصلحة كمستأنف ضدهم .

-184

االعتراض على الق اررات .

-185

تقديم أدلة جديدة .

-186

كيفية تقديم البينات .

-188

سريان أحكام هذا الفصل .

 -183تحديد نقاط جديدة واعادتها للنظر .

-189

الحكم في االستئناف .
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الفصل الثالث
النقض
-187

حاالت الطعن بالنقض .

-171

ميعاد الطعن .

-171

إعالن الطعن .

-172

إدخال األطراف وتدخلهم في الطعن .

 -173نظر الطعن .
-174

األسباب التي يجوز التمسك بها .

-175

سلطات المحكمة القومية العليا.

-176

موافقة منطوق الحكم للقانون .

-179

مراجعة الحكم .

-178

سريان أحكام هذا الفصل .

-177

أحوال مراجعة األحكام .

-211

ميعاد طلب المراجعة .

-211

إجراءات رفع الطلب .

-213

إجراءات التصحيح ومداها.

الباب التاسع
مراجعة األحكام وتصحيحها
الفصل األول
مراجعة الحكم

-212

الحكم في الطلب .

الفصل الثاني
تصحيح األحكام
-214

الطعن في قرار التصحيح .
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الباب العاشر
التنفيذ
الفصل األول
أحكام عامة
 -215نطاق سريان نصوص هذا الباب .
-216

طريقة طلب التنفيذ .

-218

اإلعالن السابق على التنفيذ .

-217

اإلجراء عندما ترسل المحكمة حكما لتنفيذه في محكمة أخرى .

-211

قبول صورة المنطوق والبيان دون إعبات .

-211

إخطار المحكمة المختصة بما تم في التنفيذ .

-213

تنفيذ الحكم الصادر ضد الحكومة .

-214

سلطة المحكمة في إجراء التنفيذ .

-215

إيداع مبلغ يخصص للوفاء .

-219

-212

-216

استيفاء البيانات وقبول الطلب .

تنفيذ التزام الكفيل أو الضامن .

البدء بالتنفيذ على األموال المنقولة .

 -219منازعات التنفيذ .
-218

وقف التنفيذ .

-217

وفاة المحكوم عليه .

-221

تنفيذ الحكم ضد الممعل القانوني .

-222

الحكم بتسليم عقار .

-223

الحكم بالوفاء عينا أو بعمل شئ .

-224

سلطة المحكمة في بيع المحجوزات وتعويض المحكوم له .

-226

إطالق سراح المدين .

-221

-225

الحكم بمال منقول .

القبض والحبس تنفيذا للحكم .
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الفصل الثاني
الحجـز
-229

حجز المال المنقول .

-228

حجز أموال الشراكة .

-227

حجز ما للمدين لدى الغير.

-231

األموال القابلة للحجز.

 -231تعدد الحجوزات .
-232

محضر الحجز.

-233

حظر الحجز في حضور طالب التنفيذ .

-234

كسر األبواب وفض األقفال .

-235

حجز العمار والمزروعات .

-239

حجز العقار .

-238

مشتمالت أمر حجز العقار.

-237

تسجيل أمر الحجز .

-241

تعيين حارس على المحجوزات .

-236

-241

حجز النقود .

بطالن التصرفات بعد الحجز .

الفصل الثالث
بيع المنقوالت المحجوزة
-242

استصدار األمر بالبيع .

-244

القيود على المزايدة .

-245

إعالن البيع .

-246

كيفية اإلعالن عن البيع .

-248

تأجيل البيع .

-247

إعادة البيع .

-243

-249

طريقة إجراء البيع .

مكان وميعاد البيع .
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-251

اشتراك المحكوم له في المزاد .

-251

الكف عن البيع .

-252

محضر البيع .

-254

أمر البيع .

-253

بيع األسهم والسندات .

الفصل الرابع
بيع العقار المحجوز
-255

مشتمالت أمر البيع .

-256

كيفية اإلعالن عن البيع .

-259

ميعاد البيع .

-258

مكان البيع .

-261

تأجيل إجراءات البيع للوفاء.

-261

بدء المزايدة .

-262

عدم وجود مشتر .

-263

إيداع جزء من العمن كضمان .

-265

عدم دفع العمن .

-266

تفضيل الشريك على الشيوع .

-269

إلغاء البيع بإيداع تأمين .

-267

األمر بتأييد البيع .

-291

رد العمن عند إلغاء البيع .

-291

شهادة البيع .

-257

-264

-268

-292

تأجيل المزايدة .

دفع العمن كامال .

إلغاء البيع بسبب اختالل اإلجراءات أو الغش .

تسليم العقار المبيع .
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الفصل الخامس
توزيع حصيلة التنفيذ
-293

كيفية توزيع حصيلة التنفيذ .

-294

الدفع باألقساط .

-295
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الفصل الخامس
" ألغي – تعديل " 3881
 الجدول األولاألوامر

 الجدول الثانيالرسوم

 -الجدول الثالث

قضايا األحوال الشخصية
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
قانون اإلجراءات المدنية لسنة 3891
( ) 3891/9/89
البـاب األول
أحكام تمهيدية
االختصاص واإلحالة فى المسائل التي تخرج عن سلطة المحاكم
الفصل األول
أحكام تمهيدية
اسم القانون.

1ذ

إلغاء.

2ذ

تفسير.

2أذ

() 3

تطبيق واستعناء.

يسمى هذا القانون " قانون اإلجراءات المدنية لسنة . " 1783
()1

يلغى قانون اإلجراءات المدنية لسنة . 1794

في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات

والعبذ ذذارات ال ذ ذواردة فيذ ذذه ذات المعذ ذذاني المعرفذ ذذة بهذ ذذا فذ ذذي قذ ذذانون الهيئذ ذذة

القضائية لسنة . 1786
3ذ

()1

()2

يطبق هذا القانون على اإلجراءات المتعلقة بالمسائل المدنية
ومسذائل األحذوال الشخصذية وعلذذى اإلجذراءات المتعلقذذة بغيرهذذا
من المواد فيما لم يرد بشأنه نص في قوانين أخرى.

()2

ال يطبذ ذذق هذ ذذذا القذ ذذانون علذ ذذى اإلج ذ ذراءات المتعلقذ ذذة بالمسذ ذذائل
المدنيذذة المتص ذذلة بإتفاقيذذات عنائيذذة أو إقليميذذة أو دوليذذة تكذذون
الحكوم ذذة القومي ذذة أو أي م ذذن مس ذذتويات الحك ذذم األخ ذذرى طرفذ ذاً
فيهذذا إذا ح ذذددت ف ذذي تل ذذك اإلتفاقي ذذات آلي ذذات أخ ذذرى لح ذذل تل ذذك

النزاعات .
)(1

قانون رقم  41لسنة 1794

)(2

قانون رقم  41لسنة  ، 1794قانون رقم  13لسنة  ، 2117قانون التعديالت المتنوعة (القوانين المتأعرة
بانفصال جنوب السودان ) رقم  21لسنة . 2112

() 3

قانون رقم  13لسنة .2117
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()3

تطبذذق النصذذوص ال ذواردة فذذي الجذذدول العذذاني مذذن هذذذا القذذانون
على قضايا األحوال الشخصية للمسلمين .

النصوص المنظمة

4ذ

لإلجراءات.

تسرى نصوص هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي

ومذذا لذذم يكذذن قذذد تذذم مذذن اإلجذراءات  ،قبذذل تذذاريخ العمذذل بتلذذك النصذذوص
ويستعنى من ذلك :
(أ )
(ب)

النصذذوص المعدلذذة لالختصذذاص متذذى كذذان تذذاريخ العمذذل بهذذا
بعد البدء في سماع الدعوى .

النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من أحكام

قب ذذل ت ذذاريخ العم ذذل به ذذا مت ذذى كان ذذت تل ذذك النص ذذوص ملغي ذذة أو
منشئة لطريق من تلك الطرق .
القانون الواجذب

5ذ

التطبيق فى مسائل

إذا عرضت في أى دعوى أو أي إجراء أمام المحكمة المدنية مسألة

من المسائل المتعلقة بالتركات أو المواريث أو الوصية في اإلرث أو

األحوال الشخصية

الهبة أو الزواج أو الطالق أو العالقات الخاصة باألسرة أو بإنشاء

للمسلمين.

الوقف فإن قاعدة الفصل في هذه المسألة هي :
( أ)

الشذريعة اإلسذذالمية إذا كذذان الخصذذوم فذذي الذذدعوى مسذذلمين أو

كان الزواج قد تم وفقا للشريعة اإلسالمية ،
(ب)

الع ذذرف الج ذذاري ب ذذين الخص ذذوم ذوي الش ذذأن وال ذذذي ال يخ ذذالف
العدالذة واإلنصذاف والوجذذدان السذليم ولذم يعذذدل أو يلذغ بموجذذب

أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ولذم يتقذرر بطالنذه بقذرار
صادر من محكمة مختصة .
ما يتبع عند

6ذ

()1

إذا لم يوجد نص يمكن تطبيقه على اإلجراءات في المسألة
المعروضذذة تطبذذق المحكمذذة مذذن القواعذذد مذذا مذذن شذذأنه تحقيذذق

غياب النص.

العدالة .
()2

في المسائل التي ال يحكمها أي نص تشذريعي تطبذق المحذاكم
ذاء فذي السذودان
الشريعة اإلسالمية والمبادئ التي استقرت قض ً
والعرف والعدالة والوجدان السليم .
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الفصل الثاني
االختصاص الدولي
9ذ

الدعذاوى التى ترفع

()1

ال ينعقد اإلختصاص للمحاكم السودانية فذي أي مسذائل مدنيذة

ضذد الحكوم ذة أو

ضد الحكومة القومية أو أي من مستويات الحكم األخرى

السودانى.

تتعلق بإلتزامات تعاقدية ناشئة بموجب إتفاقيات عنائية أو

()4

على

إقليميذذة أو دوليذذة إذا حذذددت فذذي تلذذك اإلتفاقيذذات آليذذات أخذذرى
()2

للفصل في تلك النزاعات .

يج ذذوز  ،بموافق ذذة المحكم ذذة  ،إقام ذذة ال ذذدعوى عل ذذى السذ ذوداني
أمام المحاكم السذودانية ولذو لذم يكذن لذه مذوطن أو محذل اقامذة
في السودان ما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار يقع في الخارج.

8ذ

الدعاوى التى ترفع

تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوي التي ترفع على األجنبي

على األجنبى الذى

الذي له موطن أو محل اقامة في السودان  ،وذلك فيما عدا الدعاوى

له موطن أو محل

المتعلقة بعقار خارج السودان .

إقامة فى السودان.

7ذ

الدعاوى التى ترفع

تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوي التي ترفع على األجنبي

على األجنبى الذى

الذي ليس له موطن أو محل اقامة في السودان وذلك في األحوال

ال موطن أو محل

اآلتية  :إذا

()5

إقامة له فى السودان.

( أ)

كان موضوع النزاع متعلقاً بعقار أو منقول موجود في

(ب)

كانذذت الذذدعوى متعلقذذة بذذالتزام نشذذأ أو نفذذذ أو واجذذب التنفيذذذ فذذي

السودان ،

السذ ذذودان  ،أو كانذ ذذت متعلقذ ذذة بذ ذذإفالس أشذ ذذهر أو عذ ذذن أفعذ ذذال

وقعت في السودان .

()4
()5

قانون رقم  13لسنة . 2117
قانون رقم  41لسنة . 1792
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دعاوى األحوال

11ذ

الذ ذذي ل ذذيس ل ذذه مذ ذذوطن أو مح ذذل اقام ذذة فذ ذذي السذذذودان وذلذ ذذك إذا كانذ ذذت

الشخصية على
األجنبى

تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوي التي ترفع على األجنبي

()6

الدعوى :

( أ)

متعلقذذة بطلذذب فسذذخ زواج أو بذذالتطليق أو االنفصذذال وكانذذت

الذذدعوى مرفوعذذة مذذن زوجذذة لهذذا مذذوطن فذذي السذذودان  ،علذذى
زوجهذذا الذذذي كذذان لذذه مذذوطن فيذذه  ،متذذى كذذان الذذزوج قذذد هجذذر
زوجتذذه  ،وجعذذل موطنذذه فذذي الخذذارج بعذذد قيذذام سذذبب الفسذذخ أو
التطليق أو االنفصال  ،أو كان قد أبعد من السودان .

(ب)

متعلق ذذة بطل ذذب نفق ذذة الص ذذغير المق ذذيم ف ذذي الس ذذودان أو ألح ذذد
األبوين أو للزوجة  ،متى كان لهما موطن فيه ،

(ج )

بشذذأن نسذذب صذذغير يقذذيم فذذي السذذودان أو لسذذلب الواليذذة علذذى

(د)

اء ك ذذان
متعلق ذذة بمس ذذألة م ذذن مس ذذائل األحذ ذوال الشخص ذذية ،سذ ذو ً
المذذدعى سذذودانياً أو كذذان أجنبي ذاً  ،وذلذذك إذا لذذم يكذذن للمذذدعى

نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها .

عليه موطن معروف في الخارج أو كان القانون السوداني هو

(هذ)

الواجب التطبيق في الدعوى ،

متعلق ذذة بمس ذذألة م ذذن مس ذذائل الوالي ذذة عل ذذى الم ذذال  ،مت ذذى ك ذذان
للقاصذذر أو المطلذذوب الحجذذر عليذذه مذذوطن أو محذذل اقامذذة فذذي
السذ ذ ذذودان أو كذ ذ ذذان السذ ذ ذذودان آخذ ذ ذذر مذ ذ ذذوطن أو محذ ذ ذذل إقامذ ذ ذذة

للمطلوب الحجر عليه .
تعدد المدعى

11ذ

عليهم األجانب.

()6

تختص المحاكم السودانية بنظر الدعوى المقامة على عدد من
األجانب إذا كان ألي منهم موطن أو محل اقامة في السودان .

قانون رقم  41لسنة . 1794
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مسائل اإلرث

12ذ

تختص المحاكم السودانية بمسائل االرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة،

والتركات.

متذذى كذذان السذذودان آخذذر مذذوطن للمتذذوفى أو كذذان المذذوروث سذذودانياً أو

قبول االختصاص13 .ذ

ينعقد االختصاص لمحاكم السودان ولو لم يكن موضوع الدعوى

كانت أموال التركة كلها أو بعضها في السودان .

داخذالً فذي اختصاصذذها  ،إذا قبذل المذذدعي عليذه ذلذذك صذراحة أو ضذذمناً
وال تقضى المحكمة بعدم االختصاص من تلقاء نفسها .

تحديد المحكمة

14ذ

المختصة محلياً.

إذا انعقد االختصاص لمحاكم السودان  ،بناء على سبب من األسباب

ال ذواردة فذذي الم ذواد  7 ، 8و  12للمذذدعى الخيذذار فذذي رفذذع الذذدعوى أمذذام
المحكمذذة التذذي يقذذع فذذي دائرتهذذا محذذل إقامتذذه أو مكذذان عملذذه أو أمذذام أي
()9

من محاكم والية الخرطوم .
ما تنظره المحكمة 15ذ

إذا رفعت للمحكمة السودانية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه

المحكمة مختصة بالفصل في المسائل األولية والطلبذات العارضذة علذى

الدعوى األصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بتلك الذدعوى
ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها .

الفصل الثالث
االختصاص القيمي والنوعي
اختصاص المحكمة
القومية العليا.

()8

16ذ

تختص المحكمة القومية العليا باآلتي :
( أ)
(ب)

الفصل في الطعن بالنقض في األحكذام واألوامذر الصذادرة مذن
محاكم االستئناف ،

الفصذذل فذذي الطعذذن بذذالنقض فذذي األحكذذام الصذذادرة مذذن محذذاكم

االستئناف في الطعون اإلدارية أو التعويض عنها ،

()9
()8

قانون رقم  41لسنة . 1794
قانون رقم  36لسنة  ، 1786قانون رقم  6لسنة  ، 1776قانون رقم  13لسنة . 2117
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(ج)

الفصل في الطعن في األحكام التي يصدرها قاضذي المحكمذة
القومي ذذة العلي ذذا المخ ذذتص ف ذذي الطع ذذون اإلداري ذذة أو التع ذذويض

(د)

عنها ،

الفصذذل فذذي الطعذذون فذذي التش ذريعات الفرعيذذة بحجذذة مخالفتهذذا

للقوانين المخولة ،
(هذ)

اختصاص محكمة

19ذ

االستئناف القومية.

فحذذص األحك ذام بغذذرض النظذذر فذذي مذذدى مطابقتهذذا ل صذذول
الشرعية ،

(و )

الفصل في مسائل تنازع االختصاص القضائى ،

(ز )

أية مسألة يقرر الدستور أو القانون اختصاصها بها .

تكون لمحكمة االستئناف القومية االختصاصات اآلتية  ،الفصل فى :

( أ)

االستئنافات التي ترفع إليها من األحكام واألوامر الصادرة

بصذفة ابتدائيذذة مذن المحكمذذة المدنيذذة العامذة ومحكمذذة القاضذذي
الجزئي من الدرجة األولى اللتين تقعان فذي دائذرة اختصاصذها
،
(ب)

االستئنافات التي ترفع إليها من األحكام واألوامر الصادرة من

المحكم ذ ذذة المدني ذ ذذة العام ذ ذذة ف ذ ذذي قض ذ ذذايا محكمت ذ ذذي القاض ذ ذذيين
الجزئيين من الدرجة العانية والعالعة بصفة استئنافية ،

(ج)

الطعذذون والقذ اررات اإلداريذذة الصذذادرة مذذن سذذلطة عامذذة بخذذالف
رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء القومى أو أي وزير قومى

.
اختصاص المحكمة
المدنية العامة.

18ذ

()1

()7

تختص المحكمة المدنية العامة بالحكم ابتدائياً في جميع

الذذدعاوي المدنيذذة دون تحديذذد لقيمتهذذا أو نوعهذذا إال مذذا اسذذتعنى

بنص خاص .
()7

قذذانون رقذذم  36لسذذنة  1786وقذذانون رقذذم  6لسذذنة  ، 1776قذذانون رقذذم  41لسذذنة  ، 1794قذذانون رقذذم 13
. 2117
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لسذذنة

()2

تختص المحكمة المدنية العامة دون غيرها من
()11

المحاكم

:

( أ)

بذ ذذالحكم ابت ذ ذذدائياً ف ذ ذذي المس ذ ذذائل المتعلق ذ ذذة بالش ذ ذذركات
والعالمذ ذ ذذات التجاريذ ذ ذذة وأسذ ذ ذذماء األعمذ ذ ذذال ودع ذ ذ ذذاوى
اإلفالس والصلح الواقي ،

(ب)
(ج)

بالفصذ ذ ذذل فذ ذ ذذي دعذ ذ ذذاوي األح ذ ذ ذوال الشخصذ ذ ذذية لغيذ ذ ذذر
المسلمين ،

بالفص ذ ذذل ف ذ ذذي االس ذ ذذتئنافات الت ذ ذذي ترف ذ ذذع إليه ذ ذذا م ذ ذذن
األحكذذام واألوامذذر الصذذادرة مذذن محكمتذذي القاضذذيين

الجزئيين من الدرجة العانية والعالعة اللتين تقعذان فذي
(د)

دائرة اختصاصها ،

بالفصذذل فذذي األحكذذام واألوامذذر الصذذادرة مذذن محكمذذة
القاض ذ ذ ذذي الجزئ ذ ذ ذذي م ذ ذ ذذن الدرج ذ ذ ذذة األول ذ ذ ذذى بص ذ ذ ذذفة

استئنافية ويكون قرارها نهائيا .
اختصاص محكمة

17ذ

()1

(هذ) ألغيت .

()33

تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة األولى بالنظر
فذ ذ ذذي أي دعذ ذ ذذوى دون تحديذ ذ ذذد لقيمتهذ ذ ذذا كمذ ذ ذذا تخذ ذ ذذتص بنظذ ذ ذذر

القاضى الجزئى.

االستئنافات التي ترفع إليها من األحكام واألوامر الصادرة من

مح ذذاكم المذ ذذدن واألري ذذاف وأي اسذ ذذتئنافات أخذذذرى يذ ذذنص علذ ذذى
اختصاصها بها صراحة أي قانون آخر .
()2

()12

تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجذة العانيذة  ،بالفصذل
فذ ذذي الذ ذذدعاوى االبتدائيذ ذذة التذ ذذي يحذ ذذدد قيمتهذ ذذا رئذ ذذيس القضذ ذذاء

بمنشور منه .
()11

()13
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تخذتص محكمذذة القاضذي الجزئذذي مذذن الدرجذة العالعذذة ،بالفصذذل

()3

فذ ذذي الذ ذذدعاوى االبتدائيذ ذذة التذ ذذي يحذ ذذدد قيمتهذ ذذا رئذ ذذيس القضذ ذذاء
بمنشور منه على أنه ال يجوز لهذا نظذر الذدعاوى فذي مواجهذة
()14

الحكومة أو المتعلقة بالعقارات .

()4

(أ )

تنظذ ذذر المحكمذ ذذة الجزئيذ ذذة بطريقذ ذذة ايجازيذ ذذة الذ ذذدعوى
المسذ ذ ذذتعجلة أو ذات الطبيعذ ذ ذذة البسذ ذ ذذيطة أو التذ ذ ذذي
تكذذون بينتهذذا حاض ذرة  ،وال يجذذوز لهذذا أن تنظذذر تلذذك
الذذدعوى بغيذذر الطريق ذة اإليجازيذذة إال ألسذذباب أخذذرى
قوية وعادلة تدون كتابة في المحضر ،

(ب)

عن ذ ذذد نظ ذ ذذر ال ذ ذذدعوى بالطريق ذ ذذة اإليجازي ذ ذذة ال يتقي ذ ذذد
القاض ذ ذذي بش ذ ذذكليات الم ذ ذذذكرات األولي ذ ذذة والمرافع ذ ذذات

والقيذذود اإلجرائيذذة إال مذذا كذذان الزمذذا للفصذذل العذذادل
()15

في الدعاوى .
اختصاص محاكم

تختص محاكم المدن واألرياف بنظر الدعاوى ذات الطبيعة

21ذ ()1

البسيطة ويحدد اختصاصها القيمي في أمر تأسيس كل منها.

المدن واألرياف.

()2

ال يجوز لمحاكم المدن واألرياف أن تنظر الدعاوى التي :
( أ)

تكذذون أي مصذذلحة أو وحذذدة حكوميذذة أو مؤسسذذة أو

(ب)

تك ذذون متعلق ذذة بملكيذ ذذة أي أرض مس ذذجلة أو بملكيذ ذذة

هيئة أخرى ذات شخصية اعتبارية طرفا فيها ،

العقارات ،
(ج)

يقوم سبب الدعوى فيها على أوراق تجارية ،

( د ) يصدر بشأنها أمر من رئيس القضاء من وقت آلخر.

()14
()15

قانون رقم  6لسنة . 1776
قانون رقم

122

()3

إذا عرضذذت علذذى محذذاكم المذذدن واألريذذاف أعنذذاء نظذذر الذذدعوى
مس ذ ذذألة ال ت ذ ذذدخل ف ذ ذذي اختصاص ذ ذذها فيج ذ ذذب عليه ذ ذذا أن تحي ذ ذذل
المسألة إلى المحكمذة المختصذة  ،ويجذب علذي المحكمذة التذي

أحيل ذذت إليه ذذا تل ذذك المس ذذألة أن تفص ذذل فيه ذذا كأنه ذذا نش ذذأت ف ذذي
()16

دعوى أقيمت أمامها .
إجراءات رفع الدعاوى 21ذ

()1

ترفع الدعوى ابتداء أمام محاكم المدن واألرياف المختصة،

أمام محاكم المدن

واذا قدمت عريضة إلى محكمة القاضي الجزئي من أي

واألرياف.

درجة فيجوز له إحالتها إلى تلك المحاكم .

()2

إذا تبذذين لمحذذاكم المذذدن واألريذذاف أنهذذا غيذذر مختصذذة فيجذذب
()19

عليها إحالة الدعوى لمحكمة القاضي الجزئي المختصة.

الفصل الرابع
االختصاص المحلي
المحكمة التى ترفع

22ذ

ترفع الدعوى عادة أمام المحكمة المختصة األدنى درجة .

أمامها الدعوى.
الدعاوى العقارية.

23ذ

دعاوى التعويض

24ذ

يكون االختصاص في الدعاوى المتعلقة بالعقار للمحكمة التي يقع
في دائرتها العقار أو أي جزء منه .

عن الضرر.

يكون االختصاص في دعاوى التعويض عن الضرر الواقع على
األشخاص أو علذى األمذوال المنقولذة للمحكمذة التذي وقذع الفعذل المسذبب
للض ذذرر ف ذذي دائرته ذذا أو للمحكم ذذة الت ذذي يق ذذع ف ذذي دائرته ذذا مك ذذان إقام ذذة

المدعي عليه أو مكان عمله ،

()16
()19
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الدعاوى األخرى.

25ذ ( )1مع مراعاة ما نص عليه في المادة  16يكون االختصاص
ألي محكمة من المحاكم اآلتية :
( أ)

للمحكمذ ذذة التذ ذذي نشذ ذذأ فذ ذذي دائ ذ ذرة اختصاصذ ذذها سذ ذذبب

(ب)

للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها محذل إقامذة

الدعوى كلياً أو جزئياً ،

المدعى عليه أو مكان عمله وقت رفع الدعوى ،
للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها محذل إقامذة

(ج )

أح ذ ذذد الم ذ ذذدعي عل ذ ذذيهم أو مك ذ ذذان عمل ذ ذذه عن ذ ذذد رف ذ ذذع
الدعوى إذا أذنت المحكمة بذلك .

()2

يعتبذذر محذذل إقامذذة الشذذركات أو الجمعيذذات أو المؤسسذذات هذذو
المكذذان الذذذي تمذذارس فيذذه أعمالهذذا أو مقرهذذا الرئيسذذي أو أحذذد

فروعها .
()3

في حالة العقود ينشأ سبب الدعوى إذا كانت الذدعوى بذالمعني
الوارد في الفقرة (أ ) في أي من األماكن اآلتية :
( أ)

المكان الذي أبرم فيه العقد ،

(ب)

المكان المتفق على تنفيذ العقد فيه كلياً أو جزئياً ،

(ج )

المكان الذي أشذترط صذراحة أو ضذمنا أن تذدفع فيذه

أى نقود بمقتضى العقد .
تعذر تعيين المحكمة26 .ذ

إذا لم يكن للمدعي عليه مكان إقامة أو مكان عمل في السودان ولم

يتيسذ ذذر تعيذ ذذين المحكمذ ذذة المختصذ ذذة بموجذ ذذب األحكذ ذذام ال ذ ذواردة فذ ذذى هذ ذذذا

الفصل يكون االختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محذل إقامذة أو
مكذذان عمذذل المذذدعي واذا لذذم يكذذن للمذذدعي مكذذان عمذذل أو إقامذذة يكذذون
االختصاص ألي من محاكم والية الخرطوم .
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الفصل الخامس
اإلحالة في حالة اختصاص أكثر من محكمة
اإلحالة.

29ذ

السلطة العامة

28ذ

()1

يجوز ألي من الخصوم أن يطلب احالة النزاع من محكمة
مختص ذذة إل ذذي محكم ذذة أخذذذرى يخوله ذذا القذذذانون االختصذذذاص
لنظر نفس النزاع .

()2
()3

يقدم طلب اإلحالذة فذي الم ارحذل األولذى للذدعوى وال يقبذل بعذد
صياغة نقاط النزاع .

بعد االستماع للطرف اآلخر تقضي المحكمة فذي ذلذك الطلذب
مراعية مصالح الخصوم ومدي اإلفادة من اإلحالة .

()1

فى اإلحالة.

يجوز لقاضي المحكمة العامة من تلقاء ذاته أو بناء على

طلذذب أحذذد األط ذراف وبعذذد إخطذذار الطذذرف اآلخذذر واالسذذتماع
الي ذذه أن ي ذذأمر باحال ذذة دع ذذوى قي ذذد النظ ذذر أمام ذذه أو أم ذذام أي ذذة
محكم ذذة تابع ذذة ل ذذه إل ذذى أي ذذة محكم ذذة أخ ذذرى ف ذذي دائرت ذذه تك ذذون
مختصة بنظر الدعوى .

()2

يباشذذر رئذذيس محكمذذة االسذذتئناف السذذلطات المنصذذوص عليهذذا
في البند ( )1بالنسبة للدعاوى قيد النظر أمام المحذاكم التابعذة

له .
()3

يباش ذذر رئ ذذيس المحكم ذذة القومي ذذة العلي ذذا الس ذذلطات المنص ذذوص
عليهذذا فذذي البنذذد ( )1للذذدعاوى قيذذد النظذذر أمذذام أي محكمذذة فذذي

السودان .

() 18

الفصل السادس
() 18
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المسائل التي تخرج عن سلطات المحاكم
27ذ

حجية األمر

ال يجوز ألية محكمة أن تنظر في :
( أ) أي أمر كان موضوع جوهري ومباشر في دعوى سذالفة بذين

()17

المقضى فيه.

نفس األطراف أو من يدعون نفس الحق من طريقهم أمذام أيذة
محكمذ ذذة مختصذ ذذة فذ ذذي السذ ذذودان منشذ ذذأة بموجذ ذذب أحكذ ذذام هذ ذذذا
القذانون أو أي قذذانون آخذر إذا كانذذت تلذذك المحكمذة قذذد سذذمعت

الدعوى السالفة وفصلت فيها نهائياً .

أي طلب من الطلبات الواردة في عريضة أو دفع في الذدعوى

(ب)
(ج )

السالفة يعتبر موضع خالف جوهري ومباشر فيها.

أي طلذذب مذذن الطلبذذات الذواردة فذذي عريضذذة الذذدعوى لذذم يحكذذم

به صراحة يعتبر ألغراض هذه المادة أنه قد رفض .
دعاوى قيد النظر.

31ذ

مشتمالت الدعوى.

31ذ

ال يجوز قبول دعوى للفصل في نزاع ال يزال قيد النظر أمام محكمة

مختصة .

الباب الثاني
اجراءات رفع الدعوى وتقدير قيمة الدعوى
وحضور الخصوم وغيابهم
الفصل األول
إجراءات رفع الدعوى
()1

يجب أن تشمل الدعوى كافة الطلبات التي يجوز للمدعي
المطالبذذة به ذذا وم ذذع ذل ذذك يجذ ذوز للم ذذدعى أن يس ذذقط ج ذذزءاً م ذذن

مطالبته إلدخال الدعوى في نطاق اختصاص المحكمة .
()2

إذا تذذرك المذذدعى المقاضذذاة بجذذزء مذذن طلباتذذه أو أسذذقطه عمذذداً
ال يحق له فيما بعد المقاضاة بذلك الجزء .

()17

قانون رقم  41لسنة . 1794

126

()3

إذا تعذذددت الطلبذذات الناشذذئة عذذن سذذبب واحذذد للذذدعوى يجذذوز
للمدعى أن يقاضى بجميع تلك الطلبات أو بعضها غيذر أنذه
اذا ترك المقاضاة ببعض تلك الطلبات بغير إذن المحكمة فال

يجوز له المقاضاة بما تركه من طلبات .
()4

ألغ ذراض هذذذه المذذادة يعتبذذر أي الت ذزام أو أي مطالبذذات أخذذرى
ناشئة عنه سبباً واحداً للدعوى .

إمكان المحاكمات

32ذ

إذا اشتملت الدعوى على عدد من األسباب وتبين للمحكمة صعوبة
النظر أو الفصذل فيهذا سذوياً جذاز لهذا أن تذأمر بذالنظر أو الفصذل فيهذا

المنفصلة.

كالً على حده أو أن تصدر األمر الذي تراه مناسباً .
طريقة رفع

33ذ

()1

ما لم ينص القانون على غير ذلك ترفع الدعوى إلى
المحكمة بناء على طلب المدعى بعريضة واضذحة ومختصذرة

الدعوى.

وبعدد كاف من الصور على أن يرفق معها :
(أ )
(ب)

كشف بالمستندات التي يعتمد عليها في الدعوى مذع
إرفاقها أو إرفاق صور منها ،

كشذذف بأسذذماء الشذذهود الذذذين تعتمذذد علذذيهم الذذدعوى
وعناوينهم وملخص بيناتهم .

()2
()3

ال يسذذمح بتقذذديم أي مسذذتندات ل ذم يقذذدم بهذذا كشذذف  ،أو سذذماع
أي شهذود لم يقدم أسمائهم وفق حكم البند (. )1

ترفع الدعوى مذن أو ضذد أي جهذاز مذن أجذذهزة الدولذة حسذبما

هذذو معذذرف فذذي البنذذد ( )4باسذذم ذلذذك الجهذذاز علذذى أن توضذذح
العريضة على وجه التحديذد الجهذة المدعيذة أو المذدعي عليهذا
.
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()4

ال يجذوز رفذذع دعذوى ضذذد أي جهذاز مذذن أجهذزة الدولذذة حسذذبما
هو معرف في البند ( )5أو ضد موظذف عذام عذن فعذل نسذب
إليذذه بصذذفته أو أعنذذاء قيامذذه بواجبذذات وظيفتذذه أو بسذذببها  ،إال

بعد أن يقوم المذدعى بذإبالو وزيذر العذدل أو مذن ينذوب عنذه ،

ف ذذي مكات ذذب النياب ذذة العام ذذة بالني ذذة ف ذذي رف ذذع ال ذذدعوى بعريض ذذة
واضحة ومختصرة تتضمن كافة البيانات المطلوب توافرها في
عريضة الدعوى وبعدد كاف من الصذور ويمضذي شذهران مذن

تذاريخ ذلذذك التبليذذغ مذذا لذذم يذأذن وزيذذر العذذدل أو مذذن ينذذوب عنذذه
فذذي رفذذع الذذدعوى أو المضذذي فذذي إج ذراءات رفعهذذا قبذذل انتهذذاء
تلك المدة .
()5

()21

ألغ ذ ذراض هذ ذذذه المذ ذذادة تشذ ذذمل عبذ ذذارة أجه ذ ذزة الدولذ ذذة الحكومذ ذذة

القوميذذة وحكومذذات الوالي ذذات وأجهذذزة الحك ذذم المحلذذي والهيئ ذذات
العامذ ذ ذذة والمؤسسذ ذ ذذات العامذ ذ ذذة وشذ ذ ذذركات القطذ ذ ذذاع العذ ذ ذذام فذ ذ ذذي
()21

مستويات الحكم كافة .
المقاضاة أو المدافعة 34ذ
عمن تتفق مصلحتهم.

()1

إذا كان لعدة أشخاص نفس المصلحة في دعوى واحدة جاز
لواحذ ذذد مذ ذذنهم أو بعضذ ذذهم إذا أذنذ ذذت المحكمذ ذذة بذ ذذذلك أن يرفذ ذذع
الدعوى كما يجذوز أن ترفذع عليذه الذدعوى أو يذدافع فيهذا نيابذة

عنهم أو لمصلحة جميع من تتفذق مصذالحهم فذي ذلذك  .غيذر
أنه يجب على المحكمة إعالن كذل األشذخاص المعنيذين بقيذام
الذذدعوى سذواء شخصذذياً أو عذذن طريذذق النشذذر فذذي الصذذحف أو

بالطريقة التي تراها مناسبة إذا تعذر اإلعالن .

()21
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()2

على المحكمة أن تمنح كذل شذخص رفعذت الذدعوى نيابذة عنذه
أو لمصذذلحته أو كانذذت المدافعذذة فيهذذا بالنيابذذة عنذذه وفقذذا لذذنص
البنذذد ( )1فرصذذة معقولذذة لإلعت ذراض كمذذا يجذذوز لذذه أن يطلذذب

اعتباره خصماً في الدعوى .
تاريخ رفع الدعوى.

35ذ

مشتمالت عريضة

36ذ

تعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ دفع الرسوم  ،أو من تاريخ تقديم
العريضذذة إذا كذذان الم ذذدعى ق ذذد أعفذذى مذذن دفذذع الرس ذذوم بموجذذب أحكذذام

قانون أو بقرار من المحكمة .

الدعوى.

تشتمل عريضة الدعوى على البيانات اآلتية :
( أ)

المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ،

(ب)

اسم المدعى ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ،

( ج)

اسم المدعى عليه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ،

(د)

إذا كذ ذذان الم ذ ذذدعى علي ذ ذذه قاصذ ذ ذ ار أو غي ذ ذذر أه ذ ذذل لل ذ ذذدفاع ع ذ ذذن

مصالحه وجب بيان ذلك ،
(هذ)

الوقائع التي تكون سبب الدعوى وتاريخ نشوئها ،

(و)

الوقائع التي تشير إلى أن المحكمة مختصة بنظر الدعوى ،

(ز)

طلبات المدعى ،

( ح ) إذا كان المدعى قد ترك جزء من طلباته على سذبيل المقاصذة
أو اإلسقاط يجب تحديد قيمة ذلك الجزء ،
(ط)
تصحيح عريضة
الدعوى.

39ذ

بيان قيمة الدعوى .

إذا كانت عريضة الدعوى طويلة أو غير واضحة أو وجد بها خطأ

أو نقذذص فذذي البيانذذات الواجذذب ذكرهذذا فذذي العريضذذة  ،تذذرفض المحكمذذة

تصريح عريضة الدعوى  ،وتطلب تقذديم عريضذة أفضذل مذا لذم يصذحح
الخطأ أو يستكمل النقص في نفس الجلسة .
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تصريح عريضة

38ذ

()1

تصرح عريضة الدعوى في محكمة مفتوحة وفي يوم يحدد

للمدعى أو من يمعله وال تصرح دعوى وال يؤمر بتحصيل

الدعوى وشطبها

الرسم أو إعالن المدعى عليه إال بعد مناقشة المدعى وكشف

إيجازياً.

سبب الدعوى ووجه بيناتها على النحذو الذوارد فذي هذذا القذانون

.
()2

يجذذب علذذى المحكمذذة بعذذد فحذذص عريضذذة الذذدعوى واالسذذتماع
إل ذذى الم ذذدعى ش ذذطب العريض ذذة إيجازيذ ذاً وذل ذذك ف ذذي الح ذذالتين
اآلتيتين  ،إذا :

( أ)
(ب)

لم توضح العريضة سبباً للدعوى ،

كانت المحكمة غير مختصة بالدعوى .

الفصل الثاني
التكليف بالحضور
مشتمالت أمر

37ذ

()1

متى استوفت العريضة مشتمالتها المقررة في المادة ، 36
أو إذا صذذححت بموجذذب المذذادة  ، 39أو لذذم تشذذطب بموجذذب

التكليف.

الم ذذادة  ، 38أم ذذرت المحكم ذذة بتصذ ذريح ال ذذدعوى وأداء الرس ذذم

وتكليف المذدعى عليذه بالحضذور بورقذة تحذرر طبقذاً ل نمذوذج

المقرر لذلك تشتمل على بيان موجز بطلبات المدعى ويطلب

فيها من المدعى عليه الحضذور فذي الزمذان والمكذان المعينذين
()2

ويوقعها القاضي .

يراعي عند تحديد الجلسة المعينذة لنظذر الذدعوى مذرور وقذت

كاف بين اإلعالن وتاريخ الجلسة .
()3
()4

يجذ ذذوز للمحكمذ ذذة أن تذ ذذأمر بذ ذذأن ترفذ ذذق صذ ذذورة مذ ذذن عريضذ ذذة
الدعوى مع أمر التكليف بالحضور .

يج ذذب أن ي ذذؤدى الرس ذذم خ ذذالل ي ذذوم م ذذن ت ذذاريخ أم ذذر المحكم ذذة
باستيفائه واال شطبت العريضة .
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تنفيذ أوامر التكليف41 .ذ

()1

يتولى موظفو المحكمة تنفيذ أوامر التكليف بالحضور إال إذا
أمذذرت المحكمذذة بغيذذر ذلذذك  ،ل سذذباب التذذي ت ارهذذا  ،أو نذذص
القانون على خالف ذلك .

()2

يتم تنفيذ أوامر التكليف بتسليم أو عرض نسخة من األمر.

()3

يجب تسليم أمر التكليف بالحضور للمدعى عليه شخصذيا مذا
أمكن ذلك إال إذا كان له وكيل مفوض بقبول اإلعالن .

وقت تنفيذ أوامر

41ذ

الشمس وشروقها إال في حاالت الضرورة وبإذن المحكمة .

التكليف.
تنفيذ أوامر التكليف

ال يجوز إجراء تنفيذ التكليف بالحضور في الفترة ما بين غروب

42ذ

فى حالة تعدد

إذا تعدد المدعى عليهم  ،يتم التنفيذ بتسليم صورة من أمر التكليف
بالحضور لكل منهم  ،ما لم ينص القانون على خالف ذلك .

المدعى عليهم.

تنفيذ أمر التكليف فى 43ذ

()1

حالة تعذر الععور على

إذا تعذر الععور على المدعي عليه يتم اإلعالن بإحدى

الطرق اآلتية :
( أ)

المدعى عليه أو امتناعه

أن يسلم التكليف بالحضور ألى ذكر بالغ من أسرة
المدعى عليه المقيمين معه أو لزوجته المقيمة معه،

عن استالم اإلعالن.

(ب)
()2

في حالذة الذدعاوى العقاريذة يسذلم التكليذف بالحضذور

إلى أي وكيل أو أي وارث يتولى أمر ذلك العقار.

إذا رفض المعلن إليذه قبذول اإلعذالن أو إذا لذم يععذر الموظذف
المكلف باإلعالن على المعلن إليه بعد أن يكذون قذد اتخذذ فذي
سذذبيل ذلذذك جميذذع الوسذذائل المجديذذة والمعقولذذة ولذذم يوجذذد مذذن
يقبذذل االعذذالن نيابذذة عذذن المعلذذن إليذذه  ،أو أي شذذخص آخذذر
يمكذذن أن يوجذذه إليذذه االعذذالن  ،فيجذذب علذذى الموظذذف إعذذادة
ورقة التكليف بالحضور للمحكمذة مؤشذ ار عليهذا بتقريذر منذه أو
أن يرفعها بتقريذر منه يبين فيه هذه الظروف .
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الطذرق البديلذة 44ذ

()1

إذا اقتنعت المحكمة بان المدعى عليه يتهرب لتفادى إعالنه
أو إذا تبذذين لهذذا ألي سذذبب مذذن األسذذباب انذذه ال يمكذذن إج ذراء

لإلعالن الشخصى.

إع ذذالن التكلي ذذف بالحضذذذور ب ذذالطرق العادي ذذة  ،فللمحكم ذذة أن

تأمر بإجراء االعالن بإحدى الطرق اآلتية :
( أ)

بلصذذق صذذورة التكليذذف بالحضذذور فذذي مكذذان ظذذاهر
بذذدار المحكمذذة وعلذذى بذذاب المن ذذزل الذذذي يقذذيم فيذذه

()2
()3

المدعى عليه ،

(ب)

بالنشر في إحدى الصحف اليومية ،

( ج)

بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة .

ينذذتج اإلعذذالن أع ذره مذذن وقذذت تمذذام اإلج ذراء الذذذي أمذذرت بذذه
المحكمة .

يجذوز اإلعذذالن بذذالطرق البديلذة إبتذذداء  ،إذا اقتنعذذت المحكمذذة

ألسذذباب كافيذذة أنذذه السذذبيل االجذذدى لإلعذذالن وتذذدون المحكمذذة
بالمحضر أسباب اللجوء لطرق االعالن البديل .
تنفيذ أمر التكليف

45ذ

خارج السودان.

إذا كان للمطلوب إعالنه محل إقامة معلوم في الخارج وليس له في

السذودان وكيذل مفذذوض بتسذلم اإلعذذالن  ،يرسذل أمذذر التكليذف بالحضذذور
إلى رئيس إدارة المحاكم ليقوم بإرساله إلذى و ازرة الخارجيذة ليذتم االعذالن
بالطرق الدبلوماسية ويجوز للمحكمة أن تأمر بإعالنذه بذأي طريقذة ت ارهذا
مناسبة .

تنفيذ أوامر التكليف

46ذ

اإلعالنات المتعلقة بالشراكات أو وكالء األعمال تسلم في مركز

على الشراكات

إدارة الشراكة ألحد الشركاء المتضامنين أو للمدير أو لوكيل األعمال

ووكالء األعمال.

أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشراكة مركز تسلم ألحد الشركاء .
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49ذ

تنفيذ أوامر التكليف

()1

تسلم اإلعالنات المتعلقة بالشركات والمؤسسذات بمركز

على الشركات

إداراتها إلى السكرتير أو مدير عام الشركة أو المؤسسة أو

والمؤسسات.

لمن يقوم مقامه .

()2

تسلم اإلعالنذات المتعلقذة بالشذركات األجنبيذة التذي لهذا فذرع أو
وكيل في السودان إلى ذلك الفرع أو الوكيل .

48ذ

تنفيذ أوامر التكليف

()1

على وكيل المدعى

في الدعاوى المتعلقة باألشغال أو األعمال والتي ترفع ضد

شخص ال يقيم في دائرة اختصاص المحكمة التي أصدرت
أوراق التكليف بالحضور  ،تسلم أوراق التكليف بالحضور إلى

عليه.

أي وكيل أو مدير يكون قائمذا بنفسذه بمزاولذة تلذك األشذغال أو
()2

األعمال نيابة عن ذلك الشخص في داخل الحدود المذكورة .

ألغراض هذه المادة فإن ربان السفينة يعتبر وكذيال لمالكهذا أو
مستأجرها .

أوامرالتكليف بالحضور 47ذ

اإلعالنذذات الموجهذذة إلذذى أجه ذزة الدول ذة تسذذلم إلذذى وزيذذر العذذدل بصذذورة

الموجهة الى الدولة.

إلى الجهاز المختص .

() 22

51ذ

تنفيذ أوامذر التكليف

تسذذلم أوامذذر التكليذذف بالحضذذور الخاصذذة بذذأفراد القذوات المسذذلحة القوميذذة

بالحضذور على أفراد وأجهزة تنفيذ القانون إلى قائد الوحدة التذابع لهذا بالمكذان الذذي يعمذل
القومية

القذوات المسذلحة

فيه المدعى عليه .
() 23

وأجهزة تنفيذ القانون.

تنفيذ أوامر التكليف 51ذ

اإلعالنات التي تتعلق بالمسجونين تسلم لمأمور السجن .

على المسجونين.

() 22

قانون رقم  13لسنة  ، 2117قانون التعديالت المتنوعة (القوانين المتأعرة بانفصال جنوب السودان) رقم  21لسنة
 ، 2112قانون رقم  41لسنة . 1794

( ) 23قانون رقم  13لسنة . 2117
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تنفيذ أوامر التكليف

52ذ

للربان .

على العاملين بالسفن.
الوقت الذى ينتج

اإلعالنات التي تتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم

53ذ

في الحاالت المنصوص عليها في المواد  51 ، 51و  ، 52ينتج

فيه اإلعالن أعره.

اإلعذذالن أعذره مذذن وقذذت تسذذليمه لقائذذد الوحذذدة أو مذذأمور السذذجن أو ربذذان

إرسال أوراق التكليف 54ذ

يجوز إرسال أوراق التكليف بالحضور للتنفيذ إلى المحكمة األدني

إلى محكمة أخرى.

درجذذة التذذي يقذذيم المذذدعي عليذذه فذذي دائ ذرة اختصاصذذها أو إلذذى المحكمذذة

السفينة .

التي يسهل إعالنه من طريقها .
تأعير وصول اإلعالن -55
على أوامر التكليف.

على الموظف الذي باشر االعالن أن يبين في أصل ورقة التكليف

تذذاريخ ووقذذت وصذذول االعذذالن واسذذم ومهنذذة أو وظيفذذة المذذدعى عليذذه أو
مذذن سذذلمت إليذذه الورقذذة وصذذلته بالمذذدعي عليذذه والحصذذول علذذى توقيعذذه
أواعبات امتناعه عن قبول االعالن .

اإلعالنات األخرى.

56ذ

تقدير قيمة الدعوى.

59ذ

تطبق األحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على كافة اإلعالنات
التي تصدر من المحكمة كلما أمكن ذلك .

الفصل الثالث
تقدير قيمة الدعوى
تقدر قيمة الدعوى حسب القواعد المنصوص عليها في الجدول األول
الملحق بهذا القانون .

الفصل الرابع
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حضور الخصوم وغيابهم واألثر المترتب على الغياب
من له حق
() 24

58ذ

()1

في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر األطراف بأنفسهم أو
من يوكلونه من المحامين .

الحضور.

()2

يقبل الحضور عن االطراف أمام المحاكم من :
( أ)

وزيذر العذدل ومذن ممعليذه مذن المستشذارين القذذانونيين

(ب)

وكالء األطراف المفوضين بموجب توكيل موعق

عند حضورهم عن أجهزة الدولة المختلفة ،

من جهة رسمية .
()3

كل محام أو ممعل لوزير العدل أو وكيل مفوض يتسبب عمداً
أو عن طريق اإلهمذال فذي تعطيذل اإلجذراءات عذالث مذرات .

يح ذ ذذرم م ذ ذذن مباشذ ذ ذرة اإلجذ ذ ذراءات وت ذ ذذدون المحكم ذ ذذة ذل ذ ذذك ف ذ ذذي
المحضذذر وتكتذذب بذذه تقري ذ اًر للجنذذة قبذذول المحذذامين أو لذذوزير

العذذدل  ،وفذذى هذذذه الحالذذة وكذذذلك فذذي حالذذة الوكيذذل المفذذوض

يعلذذن الطذذرف شخصذذياً بأسذذرع الطذذرق ويفذذاد بأسذذباب حرمذذان
موكله من تمعيله في الدعوى أو اإلجراء .

نطاق التوكيل.

57ذ

أعر غياب المدعى

61ذ

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام باألعمال واإلجراءات
الالزمذذة لرفذع الذذدعوى ومتابعتهذذا والذذدفاع فيهذذا إلذذى أن يصذذدر الحكذذم فذذي

موض ذذوعها ف ذذي درج ذذة التقاض ذذي الت ذذي وك ذذل فيه ذذا واع ذذالن ذل ذذك الحك ذذم
وقذذبض الرسذذوم والمصذذاريف وذلذذك بغيذذر إخذذالل بمذذا أوجذذب فيذذه القذذانون
تفويضاً خاصاً .

() 24

()1

إذا لم يحضر المدعى وال المدعى عليه في الجلسة األولى

قانون رقم  13لسنة  ، 2117قانون التعديالت المتنوعة (القوانين المتأعرة بانفصال جنوب السودان ) رقم  21لسنة
. 2112
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تشطب الدعوى .

والمدعى عليه.

()2

إذا شطبت الدعوى بموجذب البنذد ( )1يجذوز للمذدعى أن يرفذع
دعذذوى جديذذدة أو أن يطلذذب مذذن المحكمذذة  ،فذذي خذذالل سذذبعة

أيذ ذذام مذ ذذن تذ ذذاريخ شذ ذذطبها اسذ ذذتئناف السذ ذذير فيهذ ذذا واذا اقتنعذ ذذت

المحكمذذة بوجذذود سذذبب ك ذذاف لتخلذذف الم ذذدعى عذذن الحضذذور
أم ذ ذذرت باس ذ ذذتبعاد قذ ذ ذرار الش ذ ذذطب وتحدي ذ ذذد ميع ذ ذذاد للس ذ ذذير ف ذ ذذي
اج ارءات الدعوى .
حضورالمدعى وغياب 61ذ

()1

إذا حضر المدعى ولم يحضر المدعى عليه في

( أ)

الجلسذذة األولذذى سذذمعت المحكمذذة الذذدعوى فذذي غيبتذذه

المدعى عليه.

بعد التحقق من اعالنه ،
إذا تبينذذت المحكمذذة عنذذد غيذذاب المذذدعى عليذذه عذذدم

(ب)

إعالنذذه وج ذذب عليه ذذا تأجي ذذل ال ذذدعوى لجلس ذذة أخ ذذرى

يعلن لها المدعى عليه ،

إذا تبينت المحكمذة مذع إعذالن المذدعى عليذه أنذه لذم

(ج )

يمض من تاريخ اإلعالن وميعاد الجلسة وقت كذاف
يمكن ذذه م ذذن الحض ذذور وج ذذب عليه ذذا تأجي ذذل ال ذذدعوى
لجلسة مقبلة يعلن لها المدعى عليه .

()2

إذا حضذ ذذر المذ ذذدعى عليذ ذذه فذ ذذي أي ميعذ ذذاد الحذ ذذق أجلذ ذذت لذ ذذه
الدعوى وأبدى سذبباً كافيذاً لتخلفذه عذن الجلسذة األولذى  ،يجذوز

للمحكمذذة وبالشذذروط التذذي تقررهذذا فيمذذا يتعلذذق بالمصذذاريف أو
غي ذذر ذل ذذك ان تس ذذتمع إل ذذى دفاع ذذه كمذذذا لذذذو حضذذذر الجلس ذذة

األولى .

()3

إذا صدر حكم ضد المذدعى عليذه الذذي تخلذف عذن الحضذور

طبقذاً للبنذذد (( )1أ ) يجذذب إعالنذذه بذذذلك الحكذذم ويجذذوز لذذه فذذي
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أي وقذذت خذذالل سذذبعة أيذذام مذذن تذذاريخ إعالنذذه بذذالحكم الصذذادر
ضده أن يطلب مذن المحكمذة التذي أصذدرت الحكذم أن تصذدر
أم اًر بإلغاء ذلك الحكم واذا اقتنعت المحكمة بأن المدعى عليه

لذذم يعلذذن إعالنذاً صذذحيحاً أو بوجذذود أي سذذبب كذذاف حذذال دون

حضذذوره ف ذذي الي ذذوم المح ذذدد للس ذذماع وج ذذب عل ذذى المحكم ذذة أن

تصذدر أمذ اًر بإلغذذاء الحكذم الصذذادر ضذده وذلذذك بالشذروط التذذي

ت ارهذذا مناسذذبة بالنسذذبة للمصذذروفات أو بإيذذداع المبلذذغ المحكذذوم

به في المحكمذة أو غيذر ذلذك عذم تحذدد ميعذاداً لسذماع الذدعوى
.

غذياب المدعذى

62ذ

()1

إذا تخلف المدعى عن حضور الجلسة األولى وحضر
المدعى عليه على المحكمة ان تصدر أم اًر بشطب الدعوى

وحضور المدعى

إال إذا أقر المدعى عليه بطلبذات المذدعى كلهذا أو بجذزء منهذا

عليه.

وفي هذذه الحالذة يجذب علذى المحكمذة ان تحكذم علذى المذدعى
عليذذه بنذذاء علذذى إق ذ ارره فذذإذا كذذان اإلق ذرار بج ذذزء مذذن الطلبذذات

وجب شطب الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات .
()2
()3

إذا ش ذذطبت ال ذذدعوى كله ذذا أو بعض ذذها ال يج ذذوز للم ذذدعى رف ذذع
دعوى جديدة بنفس السبب .

إذا شذذطبت ال ذذدعوى حس ذذبما تق ذذدم فإنذذه يج ذذوز للم ذذدعى خ ذذالل

سذذبعة أيذذام مذذن تذذاريخ شذذطبها أن يطلذذب إصذذدار أمذذر بإلغذذاء
قذرار الشذذطب فذذإذا تمكذذن مذذن إقنذذاع المحكمذذة مذذن وجذذود سذذبب
كذذاف لتخلفذذه عذذن الحضذذور فذذي اليذذوم المحذذدد للسذذماع وجذذب

علذذى المحكمذذة أن تصذذدر أم ذ اًر بإلغذذاء أمذذر الشذذطب بالشذذروط

التي ت ارهذا مناسذبة بالنسذبة للمصذروفات وغيذر ذلذك وعليهذا أن

تحدد ميعاداً للسير في الدعوى .
تعذدد المدعين

63ذ

إذا تعدد المدعون وحضر منهم واحد أو أكعر ولم يحضر الباقون
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يجوز للمحكمة بناء على طلب الحاضر أو الحاضرين من المدعين أن

وغياب بعضهم.

تسير فذي الذدعوى كمذا لذو كذان المذدعون جميعذا قذد حضذروا ويجذوز لهذا
أن تأمر بما تراه مناسباً .
تعدد المدعى عليهم

64ذ

وغياب بعضهم.

إذا تعدد المدعى عليهم وحضر منهم واحد أو أكعر ولم يحضر

الب ذذاقون يج ذذب عل ذذى المحكم ذذة أن تس ذذير ف ذذي ال ذذدعوى بع ذذد التحق ذذق م ذذن
صذذحة إعالنهذذم وعنذذد الحكذذم تصذذدر المحكمذذة األمذذر الذذذي ت ذراه مناسذذباً
بشأن من لم يحضر من المدعى عليهم .

إخطار الطرف اآلخر65 .ذ

ال يجوز إلغاء حكم غيابي بمقتضي المادة  )3( 61كما ال يجوز
إصدار أمر بمقتضي المادة  )3(62إال بعد إخطار الطرف اآلخر .

تخلف األطذراف
فى السماع المؤجل.

66ذ

إذا تخلف األطراف أو أحدهم في اليوم المؤجل له سماع الدعوى

يجوز للمحكمة أن تصدر ما تراه مناسباً من أحكام أو أوامر .

الباب الثالث
نظام الجلسات  ،إجراءات نظر الدعوى  ،المذكرات ،
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استبعاد المذكرات وتعديلها  ،تحديد نقاط النزاع ،
كيفية سماع الدعوى والشهود واستجوابهم
الفصل األول
نظام الجلسات
لغة المحاكم.

69ذ

علنية الجلسات.

68ذ

إعبات أقوال

67ذ

لغة المحاكم هي  ،اللغة العربية واللغة االنجليزية وللمحكمة إذا
اقتضذ ذذى الحذ ذذال أن تسذ ذذمع أق ذ ذوال الخصذ ذذوم أو الشذ ذذهود الذ ذذذين يجهلذ ذذون
العربية واالنجليزية بوسذاطة متذرجم بعذد حلذف اليمذين أمامهذا ،وذلذك كلذه

ما لم ينص القانون على غير ذلذك فذي أحذوال خاصذة أو منذاطق معينذة
.

()25

جلسات المحاكم علنية ويجوز أن تقرر المحكمة جعلها سرية إذا
اقتضي ذلك النظام العام أو المحافظة على اآلداب .
تعبت المحكمة أقوال األطراف والشهود وما يقدمونه من مستندات أو
مذكرات في محضر الجلسة  ،ويجوز لها أن تستعين بمعاون قانوني أو

األطراف.

كاتب كفء لتذدوين البينذات أو بجهذاز تسذجيل أو إختذزال كمذا يجذوز أن
يتلي المحضر بناء على طلب أحد األطراف .
سلطة المحكمذة فى

91ذ

يجوز للمحكمة عند الضرورة في أية مرحلة من مراحل التقاضي
وبالشروط التي تراها مناسبة فيما يتعلق بالمصروفات أن تأمرباآلتي:

تأجيل سماع الدعوى
ومد المواعيد.

( أ)

تأجيل سماع الدعوى من وقت آلخروآلجال قصيرة معقولة،

(ب)

مد الميعاد المعين للقيام بأي إجراء سواء أن كان ذلك قبذل أو
بعذذد انقضذذاء األجذذل المحذذدد بموجذذب أحكذذام هذذذا القذذانون بذذأمر

ضبط الجلسة

()25

91ذ

()1

من المحكمة .

ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها ،ومع مراعاة أحكام
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قذذانون المحامذذاة لسذذنة  ، 1783يجذذوز لذذه أن يخذذرج مذذن قاعذذة

وادارتها.

الجلس ذذة م ذذن يخ ذذل بنظامه ذذا ف ذذإن ل ذذم يمتع ذذل ك ذذان للمحكم ذذة أن
تحكذذم علذذى الفذذور بحبسذذه عالعذذة أيذذام أو بالغ ارمذذة التذذى تحذذددها
()26

()2

ويكون حكمها بذلك نهائياً .

للمحكمذذة الحذذق  ،قبذذل إنتهذذاء الجلس ذذة  ،أن ترجذذع عذذن الحك ذم
الذي أصدرته بناء على البند (. )1

الفصل الثاني
إجراءات نظر الدعوى
تقديم المذكرات.

92ذ

مشتمالت مذكرة

93ذ

()1

في الجلسة األولى أو أية جلسة تالية  ،تبدأ المحكمة مناقشة
م ذذن يك ذذون حاضذ ذ اًر م ذذن الخص ذذوم لحص ذذر المس ذذائل القانوني ذذة

()2
()3

والموضوعية المختلف عليها فيما بينهم .

يجذذوز للمحكمذذة بذذدال عذذن مناقشذذة الخصذذوم أن تذذأمرهم بتقذذديم

مذكرات مكتوبة .

المذكرات المنصوص عليها في البند ( )2تعنى عريضة الدعوى أو

المذكرة المكتوبة بطلب المدعى أو دفاع المدعى عليه .
()1

تشتمل مذكرة اإلدعاء على اآلتي :
( أ)

اإلدعاء.

(ب)

الوقائع الموضوعية ال القانونية ،

الوقذذائع الموضذذوعية الجوهريذذة فقذذط باختصذذار وفذذي

شكل موجز ،

()2
مشتمالت مذكرة
()26

94ذ

()1

(ج)

الوقائع الموضوعية وأدلة اإلعبات التي تؤيدها ،

(د)

التواريخ والمبالغ باألرقام الحسابية ،

(هذ)

توقيع المدعى أو وكيله أو المحامي ،

يجب تقسيم المذكرة إلى فقرات بأرقام مسلسلة .

تشتمل مذكرة الدفاع على اآلتي :
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( أ)

الدفاع.

ك ذذل الذ ذذدفوع الت ذذي يعتم ذذد عليه ذذا المذ ذذدعى علي ذذه ف ذذي
مناهضة الدعوى ،

(ب)

إقذ ذرار أو إنك ذذار صذ ذريح لك ذذل واقع ذذة اش ذذتملت عليه ذذا
عريضذذة الذذدعوى أو مذذذكرة المذذدعى مذذا عذذدا مقذذدار

التعويض .
()2

يرفق مع مذكرة الدفاع كل مستندات الدفاع إن وجدت وأسذماء
وعناوين شهود الدفاع إن وجدوا مع دفع الرسم المقرر .

تقديم المذكرات

95ذ

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم وبالشروط

التكميلية لتحديد

المناسبة  ،أن تأمر بتقديم مذكرات أو بيانات تكميلية بالنسبة للطلبات

نقاط النزاع.

أو الذذدفاع أو عذذن أيذذة مسذذألة ورد ذكرهذذا فذذي أيذذة مذذذكرة لتحديذذد المسذذائل

المتنازع عليها بين الخصوم .
استبعاد المذكرات

96ذ

يجوز للمحكمة في أية مرحلة من مراحل التقاضي ان تأمر باستبعاد
أو تعديل أية مسألة في أية مذكرة إذا كانت تلك المسألة غير منتجة أو

أو تعديلها.

من شأنها تعطيل سير اإلجراءات .
تعديل الطرف

99ذ

لمذكراته بعد

ال يجوز للمحكمة ان تسمح ألي من األطراف بتعديل مذكراته بعد

اكتمال المذكرات إال إذا تبين للمحكمة إن الفصل العادل في الدعوى

يقتض ذ ذذي ذل ذ ذذك بالض ذ ذذرورة أو إن حقذ ذ ذاً واض ذ ذذحاً سيض ذ ذذيع إذا ل ذ ذذم تع ذ ذذدل

اكتمالها.

المذكرات .

اإلجذراء عند تقديم

98ذ

الذي حددته المحكمة فيجوز للمحكمة بعد سماع بينة المدعى أن تحكم

مذكرة طلبتها المحكمة
من المدعى عليه.
تحديد نقاط النزاع.

إذا طلب من المدعى عليه تقديم مذكرة دفاع ولم يقدمها فى الميعاد

97ذ

ضد المدعى عليه أو تصدر أي أمر تراه مناسباً .

بمجرد اكتمال المذكرات أو مناقشة الخصوم تحدد المحكمة من واقع
مناقشة الخصوم أو مذكراتهم :

141

( أ)

المسائل التي ليست محل خالف بين األطراف ،

(ب)

المسائل القانونية والموضوعية المختلف عليها فيما بينهم ،

(ج)

مذ ذ ذذوجز األدلذ ذ ذذة التذ ذ ذذي يذ ذ ذذرون تقذ ذ ذذديمها إلعبذ ذ ذذات نقذ ذ ذذاط الن ذ ذ ذزاع
الموضوعية .

للمحكمة متى كان ذلك ضرورياً والي ما قبل إصدار حكمها في

تعديل نقاط النزاع.

81ذ

عدم إيداع الدفاع.

81ذ

يجب على المحكمة تحديد نقاط النزاع حتى ولو لم يتقدم المدعى

بدء سماع الدعوى.

82ذ

بعد تحديد نقاط النزاع تبدأ المحكمة في سماع الدعوى في الجلسة

الموضذذوع إج ذراء تعذذديل فذذي نقذذاط الن ذزاع التذذي حذذددتها أو إضذذافة نقذذاط

ن ذزاع جديذذدة بالشذذروط التذذي ت ارهذذا مناسذذبة فيمذذا يتعلذذق بالمصذذروفات أو
خالف ذلك .

عليه بأي دفاع .

ذاتها إال إذا رأت ألسذباب جديذة وملحذة تذدون بالمحضذر تأجيذل السذماع

لجلسة أخرى .
كيفية سماع الدعوى83 .ذ

()1

في الجلسة المحددة للسماع تبدأ المحكمة في سماع الخصم
الذذذي يقذذع عليذذه عذذبء اإلعبذذات واألدلذذة التذذي يسذذتند عليهذذا عذذم
تسمع الخصم اآلخر وأدلته وتعقيبه على الدعوى بصفة عامذة
.

()2

الفصل فى المسائل

84ذ

يجذذوز للخصذذم الذذذي سذذمع أوال أن يجيذذب علذذى الذذدعوى بصذذفة

عامة .

إذا أعيرت في نفس الدعوى نقاط قانونية وأخرى موضوعية ورأت
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المحكمذذة أنذذه يمكذذن الفصذذل فذذي الذذدعوى أو فذذي جذذزء منهذذا بالفصذذل فذذي

القانونية والوقائع.

النقاط القانونية وحدها فيجذب عليهذا أن تبذدأ أوال بذالنظر فذي هذذه النقذاط
القانونيذ ذ ذذة ويجذ ذ ذذوز لهذ ذ ذذا تحقيق ذ ذ ذاً لهذ ذ ذذذا الغذ ذ ذذرض تأجيذ ذ ذذل تحديذ ذ ذذد النقذ ذ ذذاط

الموض ذذوعية إل ذذى أن ي ذذتم الفص ذذل ف ذذي النق ذذاط القانوني ذذة مت ذذى رأت ذل ذذك

ضرورياً .

الفصل الثالث
الشهود
سلطة المحكمة فى

85ذ

يجوز للمحكمة كلما كان ذلك ضرورياً وفى أي وقت سواء من تلقاء
نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن :

تكليف الشهود
بالحضور.

( أ)

تكلف بالحضور أي شخص ألداء الشهادة أو لتقديم مستند أو

(ب)

تأمر أي شخص يكون حاض اًر بأن يذؤدى الشذهادة أو أن يقذدم

أي شي آخر من األشياء التي يمكن تقديمها كدليل إعبات،

أي مستند أو أى شئ أخر يكون فذي حيازتذه أو تحذت تصذرفه

،
(ج)

تذذأمر بم ذذا تذ ذراه ض ذذرورياً فذذي جمي ذذع المس ذذائل المتعلق ذذة بتوجي ذذه
األسذذئلة واإلجابذذة عليهذذا واإلقذرار بالمسذذتندات والوقذذائع واظهذذار
المس ذذتندات واألش ذذياء األخ ذذرى س ذذالفة ال ذذذكر واإلط ذذالع عليه ذذا
وابرازها وضبطها واعادتها .

سلطة إجبار الشهود86 .ذ

()1

إذا كلف الشخص بالحضور تطبيقا لنص المادة  85وأهمل
أو رف ذ ذذض تنفي ذ ذذذ طل ذ ذذب الحض ذ ذذور ج ذ ذذاز للمحكم ذ ذذة ان تذ ذ ذأمر

بذذالقبض عليذذه متذذى اقتنعذذت بأنذذه تخلذذف عذذن الحضذذور بغيذذر
()2
رفض التكليف بأداء

89ذ

عذر شرعي أو أنه تفادي عمداً إعالنه بالتكليف بالحضور.

إذا لذذم يحضذذر الشذذخص أو حضذذر وأبذذدى أسذذباباً لذذم تقتنذذع بهذذا
المحكمة جاز لها أن تحكم عليه بغرامة مناسبة .

إذا كلفت المحكمة أحد األطراف الحاضرين في الجلسة أن يؤدي
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()29

الشهادة أو أن يقدم أي مسذتند أو أي شذئ آخذر يكذون وقتئذذ فذي حيازتذه

الشهادة.

أو تح ذذت تصذ ذرفه فذ ذرفض ه ذذذا الط ذذرف بغي ذذر مس ذذوو ش ذذرعي تنفي ذذذ أم ذذر
المحكم ذذة فإن ذذه يج ذذوز للمحكم ذذة أن تص ذذدر حكمذ ذاً ض ذذده أو أن تص ذذدر

األمر الذي تراه مناسباً .
نفقات الشهود.

88ذ

إذا طلب أحد األطراف استدعاء شاهد ألداء الشهادة يجوز للمحكمة
أن تأمر ذلك الطرف بايداع مبلغ يكفي لتغطية نفقذات انتقذال الشذاهد أو
أي نفقات أخرى .

كيفية سماع الشهود87 .ذ

تسمع أقوال الشهود والخصوم شفاهة تحت إشراف القاضي في
محكمة علنية ما لم ينص القانون على خالف ذلك .

وجوب أداء اليمين.

71ذ

يدلي الشاهد بأقواله على اليمين أو يلتزم حسب ديانته أو معتقداته

االستجواب واعادة

71ذ

()1

يجوز لكل خصم في الدعوى أن يستجوب خصمه وشهوده.

()2

يجوز للخصم الذي يطلب شاهدا أن يعيد سؤاله بعد استجواب

السؤال.

على أن يقول الحق كل الحق وال شئ غير الحق .

خصذذمه لذذه وال يجذذوز بعذذد إعذذادة س ذؤال الشذذاهد توجيذذه أسذذئلة
أخرى إليه او إعذادة طلبذه إال بوسذاطة المحكمذة أو بذإذن منهذا

.
منع األسئلة غير

72ذ

()1

الجارحة أو التي يقصد بها مضايقة الشاهد .

المنتجة واإلضرار
بالشهود.

تمنع المحكمة توجيه األسئلة غير المنتجة في الدعوى أو

()2

تمنذذع المحكمذذة كذذل إج ذراء مذذن شذذأنه اإلض ذرار بالشذذاهد إال مذذا

كان الزماً وضرورياً ألداء شهادته .

الباب الرابع

()29
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ضم واستبعاد الخصوم  ،التدخل  ،دفع المدعي عليه
للدين في المحكمة وسقوط الدعوى وتركها
الفصل األول
اإلدخال والتدخل
التدخل فى الدعوى.

73ذ

االعتراض على

74ذ

()1

يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أن يتدخل في
الدعوى منضماً ألحد الخصوم .

()2

يكون التدخل بطلب يقدم إلى المحكمة ويعلن به الخصوم .

()3

ال يقبل التدخل بعد قفل باب المرافعة الختامية في الدعوى .

()1

يجوز لكل من طرفي الدعوى أن يعارض في طلب إدخال
خصم في الدعوى أو التدخل فيها .

التدخل.

()2

إذا رأت المحكمذذة أن طلذذب اإلدخذذال او التذذدخل ال يسذذتند إلذذى
مصذلحة جديذذة أو ال يقصذد بذذه إال تذذأخير الفصذل فذذي الذذدعوى

تقرر رفض الطلب .
إدخال أو استبعاد

75ذ

()1

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم
إلى ما قبل صدور الحكم أن تأمر :

الخصوم.

( أ)

بإدخذ ذذال أي شذ ذذخص كمذ ذذدع او كمذ ذذدعى عليذ ذذه فذ ذذي

الدعوى إذا كان ضمه ضذرورياً للفصذل فذي الذدعوى

(ب)
( ج)

فصالً عادالً أو إلنهاء الخصومة ،

باعتبذذار أي مذذدع مذذدعى عليذذه أو أي مذذدعى عليذذه

مدعياً ،

باسذ ذذتبعاد أسذ ذذماء الخصذ ذذوم الذ ذذذين انضذ ذذموا للذ ذذدعوى

بغير مسوو أو بغير ضرورة .
()2

ال يجوز إدخال شخص في الدعوى كمدع إال برضائه .

الفصل الثاني
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عرض الدين أو التعويضات
دفع المدعذى عليه 76ذ ()1

يجوز للمدعى عليه في أية دعوى لمطالبته بدين أو تعويض

للدين أوالتعويضات

وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى أن يودع في المحكمة

فى المحكمة.

مبلغاً من النقود يراه كافياً للوفاء بالمطلوب منه .

()2

قبول المدعى للوفاء

79ذ

()1

تعلن المحكمة المدعى بحصول اإليداع ويدفع المبلغ المودع

للمدعى إذا طلب ذلك ووافقت عليه المحكمة .

حينما يكون موضوع القضية أو جزء منه استرداد مال
ويعترف أحد الطذرفين أن ذلذك المذال فذي ذمتذه للطذرف اآلخذر

جزئياً أو كلياً.

أو أن الطذذرف اآلخذذر يسذذتحق ذلذذك المذذال فعلذذى المحكمذذة أن

تذذأمر بإحضذذار ذلذذك المذذال وتسذذليمه فذذو اًر للطذذرف اآلخذذر وفقذذا
ألية شروط قد تراها المحكمة ضرورية .

()2

ينفذذذ هذذذا األمذذر بذذالطرق المنصذذوص عليهذذا فذذي هذذذا القذذانون

لتنفيذ األحكام المالية إذا لم يدفع فذو اًر للمذدعى حسذب منطذوق

البند (. )1
()3

عنذذد إصذذدار حكذذم نهذذائي فذذي القضذذية علذذى المحكمذذة أن تأخذذذ
ف ذذي اعتباره ذذا أي مبل ذذغ دف ذذع أو حص ذذل بموج ذذب أحكذذذام ه ذذذه

()4

المادة .

إذا قب ذ ذذل الم ذ ذذدعى تس ذ ذذلم المبل ذ ذذغ الم ذ ذذودع كوف ذ ذذاء جزئ ذ ذذي فق ذ ذذط

لمطلوبه فيجوز لذه االسذتمرار فذي الذدعوى بالنسذبة للبذاقي فذإذا
قضذ ذذت المحكمذ ذذة بذ ذذأن المبلذ ذذغ المذ ذذودع يفذ ذذي بكامذ ذذل مطلذ ذذوب
المدعى فانذه يلذزم بذدفع مصذروفات الذدعوى التذي صذرفت بعذد

اإليذذداع والمصذذروفات السذذابقة علذذى ذلذذك بقذذدر مذذا نشذذأ منهذذا
بسبب الزيادة التي كان قد طلبها .
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()5

إذا قبذذل المذذدعى المبلذذغ المذذودع علذذى أنذذه وفذذاء كلذذى بمطلبذذه
فيجذذب عليذذه إن يقذذدم للمحكمذذة بيان ذاً بذذذلك ويجذذب إن تصذذدر

المحكمذذة حكمهذذا طبقذذا لذذذلك وت ارعذذى المحكمذذة موقذذف كذذل مذذن

الخصمين بالنسبة للمصروفات .

الفصل الثالث
سقوط الدعوى وتركها
وفاة أحد األطراف.

78ذ

إفالس المدعى.

77ذ

()1
()2

ال تسقط الدعوى بوفاة المدعى أو المدعى عليه إذا كان
الحق في التقاضي قائماً .

عنذد وفذذاة أحذذد الخصذذوم يحذذل محلذه مذذن يمعلذذه قانونذذا أو ورعتذذه

بناء على طلبهم أو طلب أي خصم في الدعوى .
وذلك ً

شطب الدعوى للتخلى111 .ذ

ال يترتب على إفالس المدعى سقوط الدعوى وتصدر المحكمة ما

ت اره مناسباً وعادالً بشأن تحصيل الرسوم .
()1

إذا تأجلت الدعوى ألجل غير مسمى أو إلي حين تقديم
طلب بشأنها أو إذا صدر أمر بوقفهذا  ،فيجذب علذى المحكمذة
شطبها إذا لذم يقذدم أحذد الخصذوم طلبذاً بشذأنها خذالل سذنة مذن
التاريخ الذي صدر فيه قرار التأجيل أو الوقف .

()2

إذا تق ذذرر شذ ذذطب الذ ذذدعوى وفقذ ذذا لذ ذذنص البنذ ذذد ( )1يجذ ذذوز رفذ ذذع
دعوى جديذدة بنذاء علذى نفذس سذبب الذدعوى فذي مذدة التجذاوز
المدة التي يسقط فيها الحق المدعى به بالتقادم .
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الباب الخامس
األحكام  ،مشتمالت الحكم والمنطوق  ،الحكم بالمصاريف
واألحكام في بعض القضايا الخاصة
الفصل األول
الحكم في الدعوى
وقت النطق بالحكم.

111ذ

النطق بالحكم.

112ذ

اشتمال الحكم

113ذ

على المحكمة فور انتهاء المرافعات  ،أن تنطق بالحكم في الجلسة
ذاتهذذا وال يجذذوز لهذذا تأجيذذل النطذذق إلذذى جلسذذة أخذذرى إال ألسذذباب جديذذة
وملحة تدون في المحضر .
ينطق بالحكم في جلسة علنية في حضور األطراف أو بعد إعالنهم
للجلسة .

على أسبابه.
مشتمالت الحكم.

114ذ

()1
()2

تكون األحكام كتابة وتشتمل على األسباب التي بنيت عليها.

تعتبر األحكام نافذة من تاريخ النطق بها .

يبين في الحكم :
()1

()2

( أ)

المحكمة التي أصدرته وتاريخ ومكان إصداره ،

(ب)

اسم القاضي أو القضاة الذين أصدروه ،

( ج)

أسماء األطراف وصفاتهم ،

(د)

النقاط المتفق عليها والمتنازع فيها ،

(هذ)

أسباب الحكم ،

(و)

منطوق الحكم ،

(ز)

توقيع القاضي أو القضاة الذين أصدروه .

الكيفية التي ينفذ بها الحكم .
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مشتمالت منطوق

115ذ

()1

الحكم.

()2
()3

يبين في منطوق الحكم :
( أ)

رقم الدعوى ،

(ب)

أسماء األطراف وصفاتهم ،

( ج)

طلبات األطراف التي حكم بها أو أي حكم آخر،

(د)

طريقة تنفيذ الحكم .

يشتمل منطوق الحكم علذى بيذان مصذروفات الذدعوى والطذرف
الملزم بدفعها .

يحمل منطوق الحكم نفس تذاريخ الحكذم وتوقيذع القاضذي الذذي

أصدره .
منطوق الحكذم بشأن 116ذ

في الدعوى المتعلقة بالمنقوالت  ،إذا صدر الحكم بتسليم المنقول ،

تسليم األشياء المنقولة.

يجذذب أن يشذذتمل المنطذذوق علذذى المبلذذغ الواجذذب الذذدفع عنذذد تعذذذر تسذذليم
المنقول المحكوم به .

الحكم بتعديل

119ذ

سجل األراضى.

إذا قضي الحكم بتعديل سجل عقار مسجل تحت قانون تسوية

األ ارضذذي وتس ذذجيلها لس ذذنة  1725أو أي ق ذذانون آخ ذذر يج ذذب أن يش ذذتمل
منطوق الحكم على توجيه لرئيس التسجيالت إلجراء ذلك التعديل .

الحكم االبتدائى.

118ذ

يجوز للمحكمة إلى ما قبل صدور الحكم النهائي أن تصدر حكماً

اشتمال الحكم على

117ذ

إذا كان الحكم يقضي بدفع مبلغ من المال جاز للمحكمة إذا

ابتدائياً إلجراء محاسبة أو تحريات بالطريقة التي تراها مناسبة .

()1

اقتنعت ألسباب كافية أن تأمر بتحذديد أجذل السذداد فذي الحكذم

طريقة الدفع.

أو أن تأمر بدفع المبلغ المحكوم به باألقساط .
()2

إذا عجذذز المحكذذوم عليذذه عذذن الوفذذاء بذذأي قسذذط مذذن األقسذذاط
يحذذق للمحكذذوم لذذه التنفيذذذ علذذى األقسذذاط المتبقيذذة مذذا لذذم تذذأمر
المحكمة بغير ذلك .
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عدم الحكم بالفائدة.

111ذ

الحكم بالمصاريف

111ذ

ال تحكم المحكمة بالفائدة بأي حال من األحوال  ،على أال تسري
أحكام هذه المادة على أي اتفاق تم التوقيع عليه قبل اليوم العامن عشذر
من أغسطس . 1783
()1

والتعويض.

()2

()28

على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة

أمامها أن تفصل من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى .

ت ذ ذذدخل المحكم ذ ذذة ف ذ ذذي حس ذ ذذاب المص ذ ذذاريف أتع ذ ذذاب المحام ذ ذذاة
ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود .

()3

إذا تب ذذين للمحكم ذذة أن الذذذدعوى ك ذذان الغ ذذرض منهذذذا كيذ ذذديا أو

قصذذد بهذذا إلحذذاق الضذذرر بالمذذدعي عليذذه أو تبذذين لهذذا أن أحذذد

أطذ ذراف ال ذذدعوى ماط ذذل أو س ذذوف أو عرق ذذل س ذذير اإلجذ ذراءات
بقصذ ذذد إلحذ ذذاق الضذ ذذرر بالعدالذ ذذة أو بذ ذذالطرف اآلخذ ذذر ،فعلذ ذذى
المحكمذذة أن تحكذذم ضذذده بذذالتعويض المناسذذب تلقائي ذاً وكجذذزء

مذذن منطذذوق الحكذذم أو قبذذل صذذدوره كمذذا يجذذوز لهذذا الحكذذم بذذأي
مصاريف إضافية تراها مناسبة بالنظر إلى سير الذدعوى دون

التقيد إال بحدود اختصاصها القيمى .
الخصم الملزم

112ذ

المحكمة وألسباب كافية خالف ذلك .

بالمصاريف.
طلب صورة الحكم.

يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها إال إذا رأت

113ذ

تعطي صورة الحكم أو أي جزء من المحضر لمن يطلبها من
األطراف بعذد دفذع الرسذوم المقذررة وتعطذي لذه صذورة مذن منطذوق الحكذم

دون رسوم .

()28

قانون رقم  36لسنة . 1786
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الباب السادس
الدعاوي الخاصة
الفصل األول
الدعاوي التي تقام من أو على األمناء ومنفذي الوصايا
ومديري التركات والقصر ومختلى العقل
تمعيل المستفيدين.

114ذ

تعدد الممعلين

115ذ

في الدعاوى المتعلقة باألموال التي آلت إلى األمناء أو منفذي
الوص ذ ذ ذذية أو م ذ ذ ذذديري الترك ذ ذ ذذة  ،إذا كان ذ ذ ذذت ال ذ ذ ذذدعوى ب ذ ذ ذذين األش ذ ذ ذذخاص
المستفيدين من األمذوال وطذرف عالذث  ،يمعذل األمذين أو المنفذذ أو مذدير

التركذذة األشذذخاص المسذذتفيدين دون ضذذمهم كذذأطراف فذذي الذذدعوى مذذا لذذم
تأمر المحكمة بخالف ذلك .
إذا تعدد األمناء أو المنفذون أو مديرو التركة وجب ضمهم جميعهم
كطرف في الدعوى المقامة ضد واحد أو أكعر مذنهم ومذع ذلذك ال يجذوز

القانونيين.

ضذم المنفذذذين الذذذين لذذم يعبتذوا وصذذية موصذذيهم وال المنفذذذين أو المذذديرين
أو األمنذذاء الذذذين يقيمذذون خذذارج السذذودان مذذا لذذم تذذأمر المحكمذذة بخذذالف

ذلك .
ولى الخصومة.

116ذ

يمعل القاصر سواء كان مدعياً أو مدعي عليه في الدعوى ولي

تعيين الوصى

119ذ

إذا عينت محكمة ذات اختصاص وصياً على أموال القاصر يكون

للخصومة تعينه المحكمة .

ذلك الوصي ولياً للخصومة ما لم تأمر المحكمة بخالف ذلك ألسباب

الشرعى ولياً

كافية .

للخصومة.
إعفاء أو عزل
ولى الخصومة.

118ذ

يجوز للمحكمة إعفاء أو عزل ولي الخصومة وتعيين من يحل محله
إذا طلب الولي إعفاءه أو لم يقم بعمله أو ألي سبب آخر تراه المحكمذة

.
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إجراء التنفيذ

117ذ

()1

المحكمة وليا للخصومة ويخطر بطلب التنفيذ .

ضد القصر.

()2

الصلح نيابة

إذا طلب تنفيذ حكم في مواجهة القصر من الورعة تعين

121ذ

تطبق نفس أحكام المادة  118على ولي الخصومة في التنفيذ
.

ال يجوز لولي الخصومة أن يعقد صلحاً أو تسوية  ،في موضوع

نيابة عن القاصر إال بإذن من المحكمة وأي صلح أو تسوية تذتم خالفذا

عن القصر.

لذلك تكون قابلة لإلبطال في مواجهة جميع األطراف ماعدا القاصر إذا
كان الصلح أو التسوية لصالحه .
نطاق سريان

121ذ

أحكام الفصل.

تسري أحكام المواد  116إلى  121شاملة على من تجد المحكمة أنه
غير أهل للدفاع عن مصالحه .

الفصل الثاني
دعاوي رهن العقارات
إقامة دعوى 122ذ

()1

يجوز للراهن أن يرفع دعوى فك الرهن :

فك الرهن.

( أ)

إذا انقضذذى األجذذل المحذذدد لسذذداد المبلذذغ المضذذمون

(ب)

ف ذذي أي وق ذذت بع ذذد إخط ذذار الذ ذراهن للمذ ذرتهن بعزم ذذه

في الرهن  ،أو

على السداد بفك الرهن إذا لم يحدد أجذل السذداد فذي
عقد الرهن .
()2

شذروط إقامذة
دعوى فك الرهن.

123ذ

يض ذ ذذم كط ذ ذذرف ف ذ ذذي الدعذ ذ ذذوى ك ذ ذذل ذي مص ذ ذذلحة ف ذ ذذي العق ذ ذذار

المرهون أو فى ذلك الرهن .

إذا لم يحدد عقد الرهن أجالً لسداد أصل المبلغ أو إذا حدد أجل لذلك

ولم يمارس الراهن حقه في فك الذرهن بعذد انقضذاء األجذل فذال يجذوز لذه

فك الرهن إال في الحاالت اآلتية :
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( أ)

إذا كذذان العقذذار المرهذذون أرض ذاً زراعيذذة تحذذت حيذذازة الم ذرتهن

طبق ذاً لشذذروط العقذذد وأخطذذر ال ذراهن الم ذرتهن بعزمذذه علذذى فذذك

الذذرهن بمنحذذه مذذدة كافيذذة لحصذذاد محصذذول الذذزرع القذذائم عنذذد

حصول اإلخطار ،
(ب)

إذا كذ ذذان العقذ ذذار المرهذ ذذون أرض ذ ذاً غيذ ذذر زراعيذ ذذة تحذ ذذت حيذ ذذازة

المذذرتهن طبق ذذا لش ذذروط العق ذذد وأخطذذر الذ ذراهن المذ ذرتهن بعزم ذذه

( ج)

على فك الرهن ومضت عالعة أشهر على ذلك اإلخطار .

في أية حالة أخذرى إذا أخطذر الذراهن المذرتهن برغبتذه فذي فذك

الرهن ومضت عالعة أشهر على ذلك .
شروط إقامة

124ذ

()1

إذا تأخر الراهن في سداد المبلغ المضمون بالرهن أو أي
قسذذط مسذذتحق لمذذدة شذذهر ج ذذاز للم ذرتهن بعذذد إخطذذار الذ ذراهن

دعوى البيع.

كتابة أن يقيم دعوى بيع العقار المرهون أو غلق الرهن .
()2

عدم جذواز الحكذم

125ذ

للمرتهن بغلق الرهن.

انقضاء الدين
بغلق الرهن.

126ذ

ال يج ذذوز إقام ذذة دع ذذوى البي ذذع أو غل ذذق ال ذذرهن إال بع ذذد مض ذذي
شهر من تاريخ اإلنذار المنصوص عليه في البند (. )1

ال يحق للمرتهن استصدار حكم بغلق الرهن :
( أ)

إذا لم يحدد عقد الرهن أجالً معيناً لسداد أصل المبلغ وكان

(ب)

ف ذ ذي الحذ ذذاالت األخذ ذذرى إال إذا أمذ ذذرت المحكمذ ذذة ببيذ ذذع العقذ ذذار

العقار في حيازة المرتهن طبقاً لشروط العقد ،
المرهون ولم يتم البيع .

إذا أصدرت المحكمة حكماً بغلق الرهن إنقضي الدين المضمون

بالرهن .
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إجراء المحاسبة بين

129ذ

()1

إذا استلم المرتهن حيازة العقار المرهون خالل مدة سريان
الذذرهن تجذذري المحكمذذة فذذي دعذذوى فذذك الذذرهن أو بيذذع أو غلذذق

الراهن والمرتهن.

الرهن محاسبة بين الراهن والمرتهن على النحو التالي :

( أ)

تحسذذب المحكمذذة علذذى المذ ذرتهن األجذ ذرة وأيذذة أربذذاح
تحصذل عليهذا مذن اسذذتعمار العقذار المرهذون أو كذذان
يمك ذذن الحصذذذول عليهذذذا لذ ذوال تقصذذذيره أو إهمالذ ذه أو

(ب)

سوء إدارته المتعمد أواألجرة المناسبة أيهما أكبر،

تحسب المحكمة للمرتهن أية مبالغ صرفها في حفظ
أو ص ذذيانة أو إدارة العق ذذار وأي مب ذذالغ دفعه ذذا نظي ذذر

الض ذ ذرائب أو أي ذ ذذة مص ذ ذذروفات أخذ ذذرى مق ذ ذررة عل ذ ذذى
( ج)

العقار يكون الراهن ملزماً بدفعها ،

إذا زاد صذذافي مذذا تحصذذل عليذذه الم ذرتهن مذذن أج ذرة

وأربذ ذذاح طبق ذ ذاً للفق ذ ذرة (أ) عذ ذذن اسذ ذذتحقاقات الم ذ ذرتهن
المنصوص عليها في الفقرة (ب) تخصم تلك الزيادة

من أصل مبلغ الرهن .

الحكم فى دعوى
البيع أو غلق
الرهن.

128ذ

()2

ال تس ذذري أحك ذذام ه ذذذه الم ذذادة عل ذذى الرهون ذذات العرفي ذذة ف ذذي حال ذذة

()1

إذا نجح المدعى في دعوى بيع أو غلق الرهن في إعبات

األراضي الزراعية عندما يكون الراهن والمرتهن سودانيين .

دعواه تصدر المحكمة حكماً ابتدائياً يبين المبلغ المستحق

والمصاريف ويقضي باآلتي :

( أ)

(ب)

أن يودع المدعي عليه في المحكمة المبلذغ المذذكور

في موعد تحدده المحكمة أقصاه ستة أشهر ،

إذا أودع الم ذذدعى علي ذذه المبل ذذغ أن يغي ذذر الم ذذدعي س ذذجل

العق ذذار المره ذذون إلس ذذم الم ذذدعى علي ذذه خاليذ ذاً م ذذن ال ذذرهن
والموانع المسجلة وأن يعيد له حيازتذه إذا طلذب ذلذك منذه

وكذذذلك كذذل المسذذتندات المتعلقذذة بالعقذذار المرهذذون والتذذي

هى في حيازته أو تحت تصرفه ،
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( ج)

إذا لذذم يذذودع المبلذذغ فذذي أو قبذذل اليذذوم الذذذي حددتذذه
المحكمة تصذدر المحكمذة أمذ اًر ببيذع العقذار المرهذون

أو جذذزء منذذه بذذالمزاد العلنذذي ويذذودع عائذذد البيذذع بعذذد

س ذذداد مص ذذاريف البي ذذع ف ذذي المحكم ذذة ويص ذذرف ف ذذي
وف ذ ذ ذذاء م ذ ذ ذذا قذذ ذ ذذرر اس ذ ذ ذذتحقاقه للم ذ ذ ذذدعى كم ذ ذ ذذا تق ذ ذ ذذدم
والمصذذاريف الالحقذذة ويذذدفع البذذاقي ( إن وجذذد) إلذذى
()2

المدعى عليه أو ألي شخص آخر مستحق .

إذا لذذم يذذتم اإليذذداع وفقذاً للبنذذد ( )1تصذذدر المحكمذذة بنذذاء علذذى

طلب المدعى حكماً نهائياً ببيع العقذار المرهذون أو جذزء كذاف
منه ويصرف العائد كما هو مبين في الحكم االبتدائي.

شروط البيع.

127ذ

طلب غلق الرهن.

131ذ

()1

يتم البيع وفقا للشروط التي تراها المحكمة عادلة وناجزة .

()2

تحدد المحكمة عمناً أساسياً ال يقل عن المبلغ المحكوم به .

()3

اإلجراء عند طلب 131ذ

إذا لذذم يق ذذدم عذذرض للشذ ذراء بذذالعمن األساسذذي يجذذوز للمحكمذذة

عرض العقار للبيع مرة أخرى بدون عمن أساسي .

إذا لم يتم البيع جاز للمدعى أن يطلب من المحكمة غلق الرهن .
()1

إذا قدم طلب لغلق الرهن طبقاً ألحكام المادة  ،131على

المحكمذذة إخطذذار المذذدعى عليذذه بأنذذه مذذا لذذم يذذودع مبلغذاً يكفذذي

غلق الرهن.

لسذذداد الذذدين المسذذتحق وجميذذع المصذذروفات فذذي خذذالل شذذهر

واحد من تاريخ استذالم اإلخطار يصدر حكذم بغلذق الذرهن فذي
مواجهته .
()2

إذا ل ذذم ي ذذتم اإلي ذذداع ف ذذي الميع ذذاد المح ذذدد  ،عل ذذى المحكمذ ذة أن

تصدر حكماً بغلق الرهن .
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حكم غلق الرهن

()1

132ذ

يقضي الحكم بغلق الرهن إسقاط حق المدعى عليه أو أي
شخص يستمد حقه منه في فك الرهن .

()2
حق المرتهن الالحق 133ذ

يسجل العقار المرهون في اسم المرتهن .

إذا رهن العقار عدة رهونات ضماناً لعدة ديون جاز ألي مرتهن رفع

دعذوى لسذذداد حقذذوق المذرتهنين السذذابقين لذذه فذي المرتبذذة والحصذذول علذذى

بفك وغلق الرهن.

حكم بغلق الرهن في مواجهة الراهن والمرتهنين الالحقين له فذي المرتبذة
.

الفصل الثالث
دعاوي قسمة اإلفراز
من يجوز له رفع

إذا كان العقار مملوكاً على الشيوع جاز أن ترفع دعوى قسمته من

134ذ

المذكورين فيما بعد :

دعوى القسمة.

( أ)

واحد أو أكعر من المالك على الشيوع ،

(ب)

الدولة في حالة األراضي المسجلة ،

( ج)

أي شذذخص صذذدر أمذذر فذذي ص ذذالحه لبيذذع حصذذة شذذائعة فذذي
العقار تنفيذاً للحكم .

رفض إجراء

135ذ

القسمة.

يعتبر غير قابل للقسمة العقار الذي :

( أ)

يكون أرضاً زراعية جري عرف الجهة على اعتبارها

(ب)

تق ذذل في ذذه حص ذذة ك ذذل م ذذن الش ذذركاء ع ذذن الح ذذد األدن ذذى المق ذذرر

وحدة مستقلة وترى المحكمة أن قسمته تضر بالشركاء ،

( ج)

()27

قانوناً للتسجيل ،

تحول القوانين الخاصة دون إف ارزه .

قانون رقم  35لسنة . 1776

156

()27

إجراء القسمة.

136ذ

اإلجبار على البيع.

139ذ

()1

إذا كان العقار قابالً للقسمة ولم يتفق المالك على طريقة
قسمته تجرى القسمة وفقا للقواعد اآلتية :

( أ)

إذا تساوت الحصص أو تقاربت في المساحة أو

القيمة تجرى القرعة عليها بين المالك بالكيفيذة التذي

تراها المحكمة مناسبة وفي جلسة علنية ،
(ب)

إذا كانذذت الحصذذص غيذذر متسذذاوية أو غيذذر متقاربذذة
على الوجذه المبذين فذي الفقذرة (أ ) يفذرز نصذيب كذل
مذ ذذن يطلذ ذذب القسذ ذذمة بالكيفيذ ذذة التذ ذذي ت ارهذ ذذا المحكمذ ذذة

مالئمة وعادلة ،
( ج)

إذا رأت المحكمذ ذذة أن القسذ ذذمة بذ ذذأي مذ ذذن الط ذ ذريقتين
المبينت ذذين ف ذذي الفقذ ذرتين (أ) و(ب) تقتض ذذي تع ذذويض
أي مذذن المذذالك جذذاز لهذذا أن تحكذذم بذذالتعويض الذذذي

تذ ذراه ع ذذادالً ل ذذذلك المال ذذك م ذذع بي ذذان م ذذن يل ذذزم ب ذذدفع
التعويض .

()2

ألغراض البند ( )1يتم تقدير قيمة األرض التي تجرى قسمتها
وأي ذذة مب ذذان أو منش ذذعت مقام ذذة عليه ذذا وأي ذذة نت ذذائج تترت ذذب عل ذذى

القسمة تقدي اًر عادالً .

()31

إذا كان العقار قابالً للقسمة إال أنه يترتب على إجذراء القسمذة أن

تصذذبح مسذذاحة حصذذة أو حصذذص أي مذذن الشذذركاء دون الح ذذد األدنذذى

المقرر قانونا للتسجيل فيجوز للمحكمة أن :

( أ)

()31

تعرضها للبيع على الشريك أو الشركاء اآلخرين  ،أو
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(ب)

تضذمها إلذذى حصذذة أي شذريك أو شذركاء آخذرين بالنسذذب التذذي
تراها وبالقيمة التي تقدرها وفي هذه الحالذة يجذوز للمحكمذة أن
تحدد ميعاداً معقوالً لدفع المبلغ الذي تقذدره ويكذون ذلذك المبلذغ
مؤمناً برهن حصة الشذريك الملذزم بالذدفع حتذى يذدفع المبلذغ ،
أو

( ج)

ت ذ ذذأمر ببي ذ ذذع العق ذ ذذار كل ذ ذذه إذا تع ذ ذذذر تطبي ذ ذذق الفقذ ذ ذرتين (أ ) و
()31

(ب) .
ضمان سذداد قيمة

138ذ

الحصص المباعة أو
التى ضمت لشريك.

إذا كان العقار غير قابل للقسمة ورفع واحد أو أكعر من المالك

دعوى لبيع حصته أو بيع العقار كله فعلى المحكمة عند عدم اتفاق

المالك أن :
( أ)
(ب)

تتذذولي تقذذدير قيمذذة الحصذذص المطلذذوب بيعهذذا وعرضذذها علذذى
أي أو جميع المالك على الشيوع بالنسب التي تراها ،

تأمر ببيع :

الحصص المعروضة وذلك إذا لم يرغب المالك

(أوال)

في شرائها  ،لغيرهم ،
(عانيا)

العقار كلذه وذلذك إذا لذم يتقذدم أحذد لشذراء الحصذص
()32

المعروضة .

الفصل الرابع
(ألغى)

()11

من المواد  318ـ  351شاملة
وأعيد الترقيم

()31

قانون رقم  35لسنة . 1776

()32

القانون نفسه .

()33

قانون التحكيم لسنة  2115رقم  15لسنة . 2115
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الباب السابع
اإلجراءات التحفظية
سلطة القبض على
المدعى عليه.

137ذ

في الدعاوى التي تكون قيمتها ألفى جنيه فأكعر إذا تمكن المدعى من
إقناع المحكمة في أية مرحلة من مراحل الذدعوى بذإقرار مشذفوع بذاليمين
أو بغير ذلك من األدلة بأمر من األمور اآلتي ذكرها جاز للمحكمة مع
م ارعذذاة أحكذذام المذذادة  155أن تصذذدر أمذ اًر بذذالقبض علذذى المذذدعى عليذذه

واحضذذاره أمامهذذا ليبذذين السذذبب الذذذي يمنعذذه مذذن تقذذديم ضذذمان لحضذذوره
وهذه األمور هي :

()34

( أ) أن الم ذذدعى علي ذذه بغ ذذرض تعطي ذذل الم ذذدعى أو تف ذذادى أي إجذ ذراء
تتخ ذذذه المحكمذ ذذة أو تعطيذ ذذل أو تذ ذذأخير تنفيذ ذذذ أي حكذ ذذم ق ذ ذد يصذ ذذدر
ضده :

(أوال) اختفي أو غادر الحدود المحلية الختصاص المحكمة،
(عانيذا) أوشذك أن يختفذي أو أن يغذذادر الحذدود المحليذة الختصذذاص
المحكمة ،
(عالعا) تصرف فذي أموالذه أو فذي جذزء منهذا أو أنذه أخذرج شذيئاً مذن
ذلك إلى خارج الحدود المحلية الختصاص المحكمة ،

(ب) أن الم ذذدعى علي ذذه يوش ذذك أن يغ ذذادر الس ذذودان ف ذذي ظ ذذروف ت ذذرجح
ترجيحاً معقوالً بأنها تعوق المدعى أو تذؤخره أو قذد تعوقذه فذي تنفيذذ
أي حكذذم قذذد يصذذدر ضذذد المذذدعى عليذذه فذذي الذذدعوى علذذى أنذذه ال

يجذذوز القذذبض علذذى المذذدعى عليذذه إذا دفذذع إلذذى الموظذذف المكلذذف

بتنفيذ األمر أي مبلغ مبين في األمر المذكور يكفي للوفاء بطلبذات
المذذدعى ويبقذذي هذذذا المبلذذغ فذذي المحكمذذة بصذذفة أمانذذة حتذذى يفصذذل
فذذي الذذدعوى أو إلذذى أن يصذذدر أمذذر آخذذر مذذن المحكمذذة وال يجذذوز
كذلك القبض علذى المذدعى عليذه إذا أودع الضذمان الذذي تذأمر بذه

المحكمة التي أصدرت األمر .

()34
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تكليف المدعى عليه 141ذ

()1

إذا عجز المدعى عليه من بيان السبب المشار إليه في
المادة  137أمرته المحكمة أما أن يودع فيها مبلغاً من

بالحضور أو بتقديم

النقود أو ماالً يكفي للوفاء بالمطلوب منه أو أن يقدم كفيالً

كفيل بالحضور أو

أو ضامناً لحضوره فذي أي وقذت يطلذب منذه فيذه الحضذور مذا

ضامن بالوفاء .

دامذذت الذذدعوى قائمذذة والذذى أن ينفذذذ أو يقذذوم بالوفذذاء بذذأي حكذذم

يصدر ضده في الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تصدر األمر
الذي تراه مناسباً فيما يتعلق بالمبلغ الذي يكذون المذدعى عليذه

قد دفعه بالتطبيق للحكم الوارد في آخر الفقرة (ب) مذن المذادة

. 137
()2

يجب على كفيل أو ضامن المذدعى عليذه أن يتعهذد بذأن يذدفع
عند تخلف المدعى عليه عن الحضور أي مبلغ من النقود قد
يحكم به على المدعى عليه .

الكفيل والضامن.

141ذ

()1

يجوز لمن يضمن أو يتكفل بحضور المدعى عليه أن يطلب

في أي وقت من المحكمة التي قبلت كفالته أو ضمانته اقالتذه

من تعهده .
()2

يج ذذب عل ذذى المحكم ذذة عن ذذد تق ذذديم الطل ذذب الم ذذذكور إليه ذذا أن
تكلف المدعى عليه بالحضور وأن تصدر ابتداء أم اًر بالقبض

()3

عليه إذا رأت ذلك مناسباً .

إذا حضذذر المذذدعى عليذذه س ذواء كذذان ذلذذك مذذن تلقذذاء نفسذذه أم

بناء على ورقة التكليف بالحضور أو أمر القبض فيجب على
ً
المحكمذذة إقالذذة الكفيذذل أو الضذذامن مذذن تعهذذده وأن تطلذذب مذذن
المدعى عليه تقديم كفيل أو ضامن جديد .
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سلطة حبس

142ذ

المدعى عليه.

إذا لم ينفذ المدعى عليه األمر الصادر بموجب المادة  137أو المادة
 141جاز للمحكمة مع مراعاة أحكام المادة  ،155أن تصدر أم اًر

بمنعه من مغادرة السودان أو بحبسه إلى أن يفصل في الذدعوى أو إلذى

أن يوفذي الحكذم إذا كذان قذد صذدر ضذده حكذم ،على أنه ال يجوز حبسه
أو تقييد حريتذه بموجذب هذذه المذادة مذدة تزيذد عذن عالعذة أشذهر فذإذا كذان
موضذوع الذدعوى أو قيمتهذذا ال يجذاوز عذالث جنيهذذات فذال يجذوز أن تزيذذد
المدة عذن سذته أسذابيع وال يجذوز حجذز أحذد بموجذب هذذه المذادة بعذد أن

يكذون قذد نفذذ األمذر الصذادر بموجذب إحذدى المذادتين األخيذرتين سذالفتي
()35

الذكر .
تكليف المدعى عليه143 .ذ

()1

في أية حالة كانت عليها الدعوى إذا اقتنعت المحكمة بإقرار

مشفوع باليمين أو بأية طريقة أخذرى بذأن المذدعى عليذه يقصذد
تعطيل أو تأخير تنفيذ أي حكم تصدره ضده بأن :
( أ) يكذذون علذذى وشذذك التص ذذرف فذذي كذذل أو أي جذذزء مذذن
ماله أو ينقله من دائرة اختصاص المحكمة ،
(ب) غادر دائرة اختصاص المحكمة تاركاً هناك مذاالً يملكذه
يجوز للمحكمة أن تصدر أم اًر تطلذب فيذه مذن المذدعى
عليذذه فذذي ميعذذاد تح ذدده أن يقذذدم ضذذماناً نقذذدياً  ،تحذذدد

المحكمذ ذذة مقذ ذذداره فذ ذذي األمذ ذذر  ،أو أن يحضذ ذذر ويضذ ذذع

تحذ ذذت تصذ ذذرف المحكمذ ذذة إذا طلذ ذذب منذ ذذه ذلذ ذذك المذ ذذال
الم ذذذكور أو قيمت ذذه أو أي ج ذذزء من ذذه بم ذذا يكف ذذي للوف ذذاء

بقيمذ ذذة الحكذ ذذم وفذ ذذي حالذ ذذة عج ذ ذزه عذ ذذن تقذ ذذديم الضذ ذذمان
المذذذكور عليذذه أن يمعذذل أمذذام المحكمذذة إلبذذداء السذذبب
الذي يمنع من تقديم ذلك الضمان .

()35
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()2

على المدعي أن يبين في طلبه نوع ومكان وقيمة المذال الذذي
يراد حجزه ما لم تقرر المحكمة غير ذلك .

()3

يجذذوز للمحكمذذة أيضذاً فذذي نفذذس األمذذر أن تذذأمر بذذالحجز علذذى

كل أو أي جزء من المذال المبذين فذي الطلذب حجذ اًز مؤقتذاً إلذى

أن يقدم المدعى عليه الضمان المذذكور فذي األمذر أو إلذى أن
يمعذ ذذل أمذ ذذام المحكمذ ذذة ويبذ ذذدي السذ ذذبب الذ ذذذي يمنذ ذذع مذ ذذن تقذ ذذديم
الضمان .

إبداء سبب عدم تقديم 144ذ

()1

إذا لم يبد المدعى عليه سبباً لعدم تقديم الضمان أو عجز

الضمان أو العجز عن

عن تقديم الضمان المطلوب في الوقت الذي حددته المحكمة

ذلك.

جذذاز للمحكمذذة أن تذذأمر بتوقيذذع الحجذذز علذذى األم ذوال بالق ذذدر

الذي يكفي للوفاء بأي حكم قد تصدره في الدعوى .
()2

إذا أبذ ذذدى المذ ذذدعى عليذ ذذه سذ ذذبباً لعذ ذذدم تقذ ذذديم الضذ ذذمان أو قذ ذذدم
الضمان المطلوب وكان الحجز قد وقع على األموال المذكورة

فذذي الطلذذب أو علذذى جذذزء منهذذا جذذاز للمحكمذذة أن تذذأمر بإلغذذاء
الحجز .
دعاوى الغير على

145ذ

إذا قدمت قبل صدور الحكم أية دعوى بشأن األموال المحجوز عليها
فيج ذ ذذب عل ذ ذذى المحكم ذ ذذة إجذ ذ ذراء التحقي ذ ذذق ف ذ ذذي ه ذ ذذذه ال ذ ذذدعوى بالطريق ذ ذذة

المحجوز عليه.

المنصذذوص عليهذذا بشذذأن التحقيذذق فذذي الذذدعاوى بشذذأن األمذوال المحجذذوز
عليها في تنفيذ األحكام .
إلغاء أمر الحجز.

146ذ

إذا صدر قبل الحكم في الدعوى أمر بتوقيع الحجز فيجب على
المحكمة أن تأمر بإلغاء الحجز إذا شذطبت الذدعوى أو إذا قذدم المذدعى

عليه الضمان المطلوب ومعه ضمان آخر لمصروفات الحجز .
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الحجز ال يؤعر على 149ذ

الحجز الموقع قبل صدور الحكم ال يؤعر على حقوق الغير التي

حقذوق الغير وال

تكون قد نشأت قبل توقيع الحجز ألشخاص ليسوا طرفاً في الدعوى

كما أن هذا الحجز ال يمنع من بيع المال المذكور تنفيذاً لحكم صدر

يمنع بيع المذال

ضذذد المذذدعى عليذذه سذواء أكذذان هذذذا الحكذذم ق ذد صذذدر فذذي دعذذوى أقيمذذت

فى حالة التنفيذ.

قبل توقيع الحجز أم بعد توقيعه .
كيف يوقع الحجز.

148ذ

فيما عدا ما هو منصوص عليه صراحة في هذا القانون يوقع الحجز
بالكيفية المنصوص عليها في حجز األموال تنفيذاً ل حكام .

األوامر الصادرة لمنع 147ذ
ضياع أو تلف أو نقل

إذا عبت في أعناء نظر الدعوى بإقرار مشفوع باليمين أو بغير ذلك أن
المال محل النزاع في الدعوى عرضة للضياع أو التلف أو لنقل

ملكية المال المتنازع

ملكيته بوساطة أحد الخصوم في الدعوى  ،جاز للمحكمة أن تصدر

عليه.

األمذر الذذوقتي الذذذي تذراه مناسذذباً للمحافظذذة علذى المذذال ومنذذع ضذذياعه أو
تلفه أو نقل ملكيته حتى يفصل في الدعوى أو إلى أن تصذدر المحكمذة

أم اًر آخ اًر  ،على أن يعلن الخصم فو اًر وبأسرع طرق اإلعالن .
األوامر الصادرة بمنع 151ذ
اإلخالل بالعقد أو
إحداث ضرر.

يجوز للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى وبناء على طلب

المدعى ولمنع المدعى عليه من اإلخالل بالعقد أو إحداث ضرر آخر
سذواء أكذذان التعذذويض مطلوبذاً فذذي الذذدعوى أو غيذذر مطلذذوب أن تصذذدر
األمذر الذذوقتى الذذذي تذراه مالئمذاً لمنذذع المذذدعى عليذذه مذذن اإلخذذالل بالعقذذد

أو إحداث ما يترتذب علذى ذلذك مذن ضذرر منشذؤه العقذد نفسذه أو خذاص

بنفس المال أو الحق .
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إعالن الخصم اآلخر151 .ذ

في جميع األحوال يجب على المحكمة قبل أن تصدر األمر الوقتي أن
تأمر بإعالن الخصم اآلخر بالطلب الذي قدم إليها إال إذا ظهر لهذا أن
الغذذرض مذذن األمذر ال يتحقذذق بسذذبب التذذأخير الناشذذئ م ذن ذلذذك اإلعذذالن

جواز إلغاء األمر.

152ذ

األمر الصادر ضد

153ذ

وفي هذه الحالة يجب إعالن الخصم فو اًر أو بأسرع طرق اإلعالن .

يجوز للمحكمة  ،إذا رأت ذلك عادالً إلغاء األمر الوقتي الصادر بمنع

أي فعل أو تعديل هذا األمر أو إعتباره كأن لم يكن إذا قذدم إليهذا طلذب

بذلك من أي شخص أعبت لها أنه يتظلم من األمر المذكور .

شركة يكون ملزماً
لموظفيها.
تعيين حارس

األمر الصادر ضد إحدى الشركات ال يلزم الشركة وحدها بل يلزم

أيضاً جميع أعضائها وموظفيها الذين يقصد منع أفعالهم الشخصية .

154ذ

على األموال.

إذا تبين للمحكمة أن المنقول أو العقار موضوع الدعوى أو الحجز
يتطل ذذب ألج ذذل تص ذذفيته أو لص ذذيانته أو لح ارس ذذته أو إلدارت ذذه عل ذذى وج ذذه
أفضل تعيين حارس  ،جذاز للمحكمذة أن تذأمر بتعيذين حذارس علذى هذذا
الم ذذال وأن تمنح ذذه األج ذذر أو العمول ذذة وتخول ذذه الس ذذلطات وتف ذذرض علي ذذه
القيود التي تراها مناسبة .

الشروط التى يصدر 155ذ

()1

يجوز للمحكمة أن تقرر عدم إصدار أمر القبض المشار
إليه في المادة  ، 137إال إذا دفع المدعى في المحكمذة مبلغذاً

بموجبها األمر.

من النقود تراه المحكمة كافياً لتغطية مصروفات القذبض علذى
المدعى عليه واحضاره أمامها .

()2

ال يجذذوز للمحكمذذة أن تصذذدر األمذذر المشذذار إليذذه فذذي المذذادة
 ، 142إال إذا دفع المدعى في المحكمة مبلغاً من النقذود تذراه
المحكمة كافياً للقيام باود المدعى عليه أعناء مدة حبسه.
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()3

األوامذذر التذذي تصذذدر بموجذذب أيذذة مذذادة مذذن المذواد الذواردة فذذي
هذا الفصل يجوز أن تضع لهذا المحكمذة مذا تذراه مذن الشذروط
المالئمذذة فيمذذا يتعلذذق بعمذذل الحسذذاب أو تقذذديم ضذذمان أو غيذذر

ذلك من الشروط التي يلزم بتنفيذها من يصدر األمر لصالحه
.
التعويض فذى حالذة

156ذ

()1

في الدعاوى التي يكون قد صدر فيها أمر بالقبض أو

استصدار أمر بالقبض

بتوقيع الحجز أو التي صدر فيها أمر بمنع وقتي بموجب

أو بتوقيع الحجزأو أمر

األحكام الواردة في هذا الفصل :

( أ)

منع وقتى بناء على

إذا تبين للمحكمة أن القبض أوالحجز أو أمر المنع

الوقتي كان بناء على أسباب غير كافية ،

أسباب غير كافية .

إن دعذذوى المذذدعى رفضذذت وتبذذين للمحكمذذة أن ذه لذذم

(ب)

يك ذ ذذن هن ذ ذذاك أس ذ ذذاس معق ذ ذذول أو م ذ ذذرجح لرف ذ ذذع ه ذ ذذذه
الذ ذ ذذدعوى  ،يجذ ذ ذذوز للمذ ذ ذذدعى عليذ ذ ذذه أن يطلذ ذ ذذب مذ ذ ذذن

المحكمذذة إل ذزام المذذدعى ب ذالتعويض ويجذذوز للمحكمذذة
عن ذذد تق ذذديم ه ذذذا الطل ذذب إليه ذذا أن تص ذذدر أمذ ذ اًر ض ذذد

المذذدعى بإل ازمذذه بذذأن يذذدفع للمذذدعى عليذذه التعذذويض

الذي تراه معقوالً مقابذل المصذروفات واألضذرار التذي
لحقتذ ذ ذذه علذ ذ ذذى أنذ ذ ذذه ال يجذ ذ ذذوز للمحكمذ ذ ذذة ان تقضذ ذ ذذي

بموجب هذه المذادة بمبلذغ يجذاوز حذدود اختصاصذها
القيمى .
()2

األمر الذي يفصل في طلب التعويض سالف الذكر يمنذع مذن

رفذذع أيذذة دعذذوى بعذذد ذلذذك بسذذبب القذذبض أو الحجذذز أو األمذذر
الوقتي .
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الباب الثامن
الطعون في األحكام
الفصل األول
أحكام عامة
من له حق الطعن.

159ذ

ال يجوز الطعن في األحكام واألوامر إال من المحكوم عليه وال يجوز
ممن قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته .

األوامر الصذادرة 158ذ
أعناء سير الدعوى.

()1

ال يجوز الطعن في األوامر التي تصدر أعناء سير الدعوى
وال تنته ذ ذذي به ذ ذذا الخص ذ ذذومة إال بع ذ ذذد صذ ذ ذدور الحك ذ ذذم المنه ذ ذذي
للخصومة كلها  ،وذلك فيما عدا الحاالت اآلتية :

( أ)

األوامر التي ينص القانون صذراحة بجذواز اسذتئنافها
،

(ب)

األوامر الصادرة بوقف الدعوى أو تعليقها ،

( ج)

األمر بقبول االختصاص ،

(د)

األوامر القابلة للتنفيذ الفوري ،

(هذ)

األم ذذر بإلغ ذذاء قذ ذرار اإلحال ذذة عن ذذد ع ذذدم تق ذذديم قذ ذرار
التحك ذذيم أو التوفي ذذق ف ذذي خ ذذالل الم ذذدة الت ذذي ح ذذددتها

المحكمة ،
( و)

األمر الصادر فذي قذرار التحكذيم أو التوفيذق المرفذوع
للمحكمة في شكل دعوى خاصة ،

( ز)

األمر بتعديل أو تصحيح قرار التحكيم ،

( ح)

األمذذر بإيذذداع أو بذذرفض إيذذداع مشذذارطه التحكذذيم أو

( ط)

األمذذر بوقذذف أو رفذذض وقذذف دعذذوى فذذي حالذذة وجذذود

التوفيق ،

مشارطه للتحكيم أو التوفيق ،
( ى)

األم ذ ذ ذذر بذ ذ ذ ذرفض إلغ ذ ذ ذذاء قذ ذ ذ ذرار التحك ذ ذ ذذيم أو إعادت ذ ذ ذذه

للمحكمين أو الموفقين .
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()2

علذذى الذذرغم مذذن الحكذذم ال ذوارد فذذي البنذذد ( )1يجذذوز اسذذتئناف
األوامر التحفظية الصادرة أعناء سير الدعوى وفي هذذه الحالذة
ترسل للمحكمة المستأنف إليها أوراق اإلجراء التحفظي وحدها

ويستمر نظر الدعوى .
بدء سذريان

157ذ

()1

يحسب ميعاد الطعن في الحكم أو األمر من اليوم التالي
لت ذذاريخ إع ذذالن الط ذذاعن ب ذذالحكم المطع ذذون في ذذه م ذذا ل ذذم ي ذذنص

ميعاد الطعن.

القانون على غير ذلك .
()2

ومع ذلك يحسب ميعاد الطعن مذن اليذوم التذالي لتذاريخ النطذق
بالحكم إذا حضر الطاعن جلسة النطق به أو أعلن بها ولم

يحضر .
عدم م ارعذاة

161ذ

مواعيد الطعن.
من يفيد من الطعذن

161ذ

()36

يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في األحكام واألوامر سقوط
الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها .

()1

ال يفيد من الطعن إال من رفعه وال يحتج به إال على مذن
رفع عليه .

ومن يحتج به عليه.

()2

مع مراعاة ذلك إذا كان الحكذم صذاد اًر فذي موضذوع غيذر قابذل

للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو فذي دعذوى بموجذب القذانون

فيها اختصام أشخاص معينذين ،جذاز لمذن فذوت ميعذاد الطعذن

مذذن المحكذذوم علذذيهم أو قبذذل الحكذذم أن يطعذذن فيذذه أعنذذاء نظذذر
الطعذذن المرفذذوع فذذي الميعذذاد مذذن أحذذد زمالئذذه منضذذماً إليذذه فذذي

طلباته  ،فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطذاعن باختصذامه فذي

الطعذذن واذا رفذذع الطعذذن علذذى أحذذد المحكذذوم لهذذم فذذي الميعذذاد
وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم .

طلب وقف تنفيذ
()36

162ذ

يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تأمر بناء على طلب ذي

قانون رقم  35لسنة . 1776
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الشذذأن بوقذذف تنفيذذذ الحكذذم أو األمذذر إذا كذذان يخشذذي وقذذوع ضذذرر جسذذيم

الحكم.

من التنفيذ أو ألسباب أخرى تراها المحكمة ضرورية لذلك  ،ويجوز لهذا
إصدار أمر اإليقاف بحضذور طذرف واحذد ريعمذا يسذمع الطلذب علذى أن

يعلن الخصم فو ار وبأسرع طرق اإلعالن .
صيانة حقوق

163ذ

للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ طبقا لحكم المادة  162أن توجب
تقذذديم كفالذذة ماليذذة أو أن تذذأمر بمذذا ت ذراه كفذذيالً بصذذيانة حذذق المحكذذوم لذذه

األطراف.

ولهذذا مذذع األمذذر باالسذذتمرار فذذي التنفيذذذ أن تذذأمر باتخذذاذ مذذا ت ذراه كفيذ ذالً
بصيانة حق المحكوم عليه .

الغاء وتعديل الحكم

164ذ

()1

ال يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تقضي بإلغاء
أو تعذديل الحكذم المطعذذون فيذه إال بعذد إخطذذار الطذرف اآلخذذر

المطعون فيه.

بالطعن ومنحه فرصة الرد عليه كتابة أو شفاهة .
()2

ال يلغي الحكم المطعون فيه أو يعدل أو تعذاد القضذية إلعذادة

الحكذذم للمحكمذذة بسذذبب خط ذذأ فذذي تحديذذد الخصذذوم أو أس ذذباب

الذذدعوى أو بسذذبب خطذذأ فذذي اإلج ذراءات م ذا لذذم يكذذن معذذل هذذذا
الخط ذذأ ق ذذد أع ذذر ف ذذي س ذذالمة الحك ذذم أو ف ذذي ص ذذحة إختص ذذاص
المحكمة .
متى يعتبر الطعن

165ذ

مرفوعاً.

عريضة الطعن

يعتبر الطعن مرفوعاً من تاريخ دفع الرسوم  ،أو من تاريخ تقديم

مذكرة الطعن إذا كان الطاعن قد أعفي من دفع الرسوم بمقتضي

قانون أو بقرار من المحكمة .

166ذ

()1

يرفع الطعن بعريضة للمحكمة المرفوع إليها الطعن تشتمل،
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باإلضافة إلى البيانات العامة التي تتضذمنها عريضذة الذدعوى

ومرفقاتها.

 ،على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخذه واألسذباب التذي بنذي
()2

عليها الطعن وطلبات الطاعن .

ترفذذق بعريض ذذة الطع ذذن ص ذذورة رس ذذمية م ذذن منط ذذوق الحك ذذم أو
األوامر المطعون فيها .

()3

يجوز تقديم عريضة الطعن إلى المحكمة التي أصدرت الحكم
المطعون فيه وعلذى المحكمذة إرسذال العريضذة وملذف الذدعوى

وما يفيد ايداع الرسم المسذتحق للمحكمذة المرفذوع إليهذا الطعذن
.
عدم جواز اشذتراك

169ذ

قاض فى سماع طعن

ال يجوز للقاضي الذي أصدر أو اشترك في إصدار الحكم المطعون
فيه أن ينظر أو يشترك في نظر الطعن .

فى حكذم أصدره أو
اشترك فى إصداره.
شطب الطعن

168ذ

تشطب الطعن إيجازياً دون االسذتماع إلذى المطعذون ضذده إذا تبذين أن

إيجازياً.

مشتمالت الحكم

يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن بعد االطالع على المحضر  ،أن
الطعن ال أمل فيه .

167ذ

()1

والمنطوق.

يكون الحكم مسبباً ويبين فيه ما يأتي :
(أ )

النقاط الواجب الفصل فيها ،

(ب)

القرار في تلك النقاط ،
أسباب القرار ،

(ج )

فذذي حالذذة تعذذديل أو إلغذذاء الحكذذم المطعذذون فيذذه يبذذين

(د )

ما حكم به للطاعن .
()2

يحمذذل منطذذوق الحكذذم نفذذس تذذاريخ الحكذذم ويبذذين رقذذم الذذدعوى
وأسذ ذذماء األط ذ ذراف ومذ ذذا حك ذ ذذم بذ ذذه والمصذ ذذاريف ويوقذ ذذع عليذ ذذه
القاضي .
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الطلبات الجديدة.

191ذ

النطق بالحكم.

191ذ

المحكمة المستأنف

192ذ

ال تقبل الطلبات الجديدة في الطعن وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها
بعدم قبولها .
ينطق بالحكم في جلسة علنية يعلن لها األطراف ويجوز إخطار

األطراف به كتابة .

الفصل الثاني
االستئناف
()1

إليها.

()2
()3

تستأنف أحكام محاكم المدن واألرياف أمام محكمة القاضي

الجزئي من الدرجة األولى الذي يجوز استئناف حكمه أمام

المحكمة المدنية العامة ويكون قرارها نهائياً .

تس ذذتأنف أحك ذذام وأوام ذذر القاض ذذي الجزئ ذذي م ذذن الدرج ذذة العاني ذذة

والعالعة أمام المحكمة المدنية العامة .

تسذذتأنف أحك ذذام وأوامذذر القاض ذذي الجزئذذي م ذذن الدرجذذة األول ذذى
()39

والمحكمة المدنية العامة أمام محكمة االستئناف .
االسذتئناف المقابل

193ذ

()1

يجوز للمستأنف ضده  ،إلى ما قبل قفل باب المرافعة أن
يرفذذع اسذذتئنافاً مقذذابالً بذذاإلجراءات المقذذررة لرفذذع االسذذتئناف أو

واالستئناف الفرعى.

بمذكرة مشتملة على أسبابه .
()2

إذا سذذحب االسذذتئناف األصذذلي أو شذذطب فيجذذوز للمحكمذذة أن
تسذذتمر فذذي سذذماع نظذذر االسذذتئناف المقابذذل والفصذذل فيذذه بعذذد

()3

إعالن المستأنف األصلي .

إذا كذذان المسذذتأنف ضذذده قذذد قبذذل الحكذذم المسذذتأنف قبذذل رفذذع

االسذذتئناف األصذذلي أو كذذان ميعذذاد االسذذتئناف لذذه قذذد إنقضذذى
فذذإن االسذذتئناف المقابذذل الذذذي يرفذذع مذذن المسذذتأنف ضذذده فذذي

()39
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هاتين الحالتين يعتبر استئنافاً فرعياً يتبع االسذتئناف األصذلي

ويزول بزواله .
ميعاد االستئناف.

194ذ

األسباب التى يجوز

195ذ

ميعاد االستئناف خمسة عشر يوماً تسري وفق حساب الميعاد
المنصوص عليه في المادة . 157

()1

التمسك بها.

()2

()38

ال يجوز للمستأنف بغير إذن المحكمة التمسك بسبب من
أسباب االستئناف غير التي ذكرت في العريضة .

ومذذع ذلذذك فذذإن المحكمذذة المرفذذوع إليهذذا االسذذتئناف غيذذر مقيذذدة
عند الفصل فذي االسذتئناف باألسذباب الذواردة فذي العريضذة أو

()3

التي أذنت بها .

إذا اس ذذتندت المحكم ذذة ف ذذي حكمه ذذا عل ذذى أس ذذباب ل ذذم ت ذذرد ف ذذي

العريضة عليها أن تخطذر الطذرف اآلخذر وتمنحذه فرصذة الذرد
على تلك األسباب .
تعديل الحكم على

196ذ

سبب مشترك.

إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم في دعوى واحدة وكان الحكم

المس ذذتأنف مبنيذ ذاً عل ذذى س ذذبب مش ذذترك بالنس ذذبة إل ذذى جمي ذذع الم ذذدعين أو
الم ذذدعى عل ذذيهم فيج ذذوز ألح ذذد الم ذذدعين أو الم ذذدعى عل ذذيهم أن يس ذذتأنف

الحك ذذم بجمي ذذع أج ازئ ذذه ويج ذذوز للمحكم ذذة أن تلغ ذذي أو تع ذذدل الحك ذذم كل ذذه
لمصلحة المدعين أو المدعى عليهم حسب األحوال .

نظر االستئناف.

199ذ

إذا لم يشطب االستئناف ايجازياً وفقاً ألحكام المادة  168فيجوز

للمحكم ذذة أن تفص ذذل في ذذه بن ذذاء عل ذذى الم ذذذكرات المكتوب ذذة م ذذا ل ذذم يطل ذذب

األطراف مخاطبة المحكمة .
()38
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()37

تحديد جلسة

198ذ

إذا لم يفصل في االستئناف بناء على المذكرات المكتوبة فتحدد
المحكمة ميعاداً للسماع يعلن له األطراف .

للسماع.
سماع األطراف.

197ذ

غياب وحضور

181ذ

()41

في اليوم المحدد للسماع تسمع المحكمة من المستأنف ما يؤيد استئنافه
عذم تسذمع مذن المسذذتأنف ضذده مذا يذدفع بذذه االسذتئناف وللمسذتأنف الحذذق
في الرد على ما يعيره المستأنف ضده .

()1

االستئناف  ،جاز للمحكمة أن تأمر بشطب االستئناف .

المستأنف.

إعادة قبول

إذا تخلف المستأنف عن الحضور في اليوم المحدد لسماع

181ذ

()2

إذا حض ذ ذذر المس ذ ذذتأنف ول ذ ذذم يحض ذ ذذر المس ذ ذذتأنف ض ذ ذذده ج ذ ذذاز

()1

إذا شطب االستئناف بموجب أحكام المادة  )1( 181جاز

للمحكمة السير في االستئناف في غيبته .

للمستأنف أن يطلب مذن المحكمذة إعذادة قبذول االسذتئناف واذا

االستئناف.

عبذذت للمحكمذذة وجذذود سذذبب كذذاف منعذذه مذذن الحضذذور أمذذرت
المحكمة بإعذادة قبذول االسذتئناف بالشذروط التذي ت ارهذا مناسذبة

بالنسبة للمصروفات أو غيرها .
()2

إذا سذذمعت المحكمذذة االسذذتئناف فذذي غيبذذة المسذذتأنف ضذذده بموجذذب
أحكذذام المذذادة  )2(181وصذذدر الحكذذم ضذذده جذذاز لذذه أن يطلذذب مذذن

المحكمة إلغاء الحكم واعادة سماع االستئناف فإذا اقتنعت المحكمة

بأن ذذه ل ذذم يعل ذذن إعالنذ ذاً قانونيذ ذاً أو ق ذذام لدي ذذه س ذذبب ك ذذاف منع ذذه م ذذن
الحضذذور أمذذرت المحكمذذة بإلغذذاء الحكذذم واعذذادة السذذماع بالشذذروط
التي تراها مناسبة بالنسبة للمصروفات أو غيرها .

ضم ذوى المصلحة

182ذ

كمستأنف ضدهم.

إذا تبين للمحكمة عند سماع االستئناف إن طرفاً من أطراف الدعوى

لذذه مصذذلحة فذذي نتيجذذة االسذذتئناف ولذذم يختصذذم فيذذه جذذاز للمحكمذذة أن

تؤجل سماع االستئناف وتأمر بضمه كمستأنف ضده .
()37
()41
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تحديد نقاط جديدة

183ذ

()1

إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف قد فاتها
أن تحذ ذذدد أو تنظذ ذذر فذ ذذي إحذ ذذدى المسذ ذذائل المتنذ ذذازع عليهذ ذذا أو

واعادتها للنظر.

تفصذ ذ ذذل فذ ذ ذذي مسذ ذ ذذألة مذ ذ ذذن المسذ ذ ذذائل المتعلقذ ذ ذذة بالوقذ ذ ذذائع ورأت
المحكمذة أنهذذا جوهريذذة للفصذل فذذي الذذدعوى فصذالً عذذادالً جذذاز
لهذذا عنذذد الضذذرورة تحديذذد تلذذك المسذذائل واحالتهذذا إلذذى المحكمذذة
المستأنف حكمها لنظرها وفي هذه الحالة توجه المحكمة بأخذ
ما يلزم من األدلة اإلضافية .
()2

علذذى المحكمذذة المسذذتأنف حكمهذذا أن تفصذذل فذذي تلذذك المسذذائل

عذذم تحيلهذذا إلذذى المحكمذذة المختصذذة بنظذذر االسذذتئناف مشذذفوعة
بمحضر السماع والق اررات وأسبابها .

االعتراض على

184ذ

()1

تعتبر األدلة والق اررات المشار إليها في المادة )1( 183
جزءاً من محضر الدعوى ويجذوز لكذل مذن طرفذي الذدعوى أن

على الق اررات.

يقذدم مذذذكرة باعت ارضذاته علذذى أي قذرار منهذذا فذي الميعذذاد الذذذي

تحدده المحكمة .
()2

تبذدأ المحكمذة فذذي الفصذل فذي االسذذتئناف بعذد انقضذاء الميعذذاد
الذي حددته لتقديم مذكرة االعتراض .

تقديم أدلة جديدة.

185ذ

كيفية تقديم البينات.

186ذ

ال يجوز ل طراف في االستئناف تقديم أدلة جديدة ومع ذلك يجوز
للمحكمة أن تسمح بتقديم أدلة جديدة في أي من األحوال اآلتية  :إذا
( أ)

كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول دليل كذان

(ب)

طلب ذذت المحكم ذذة المختص ذذة بنظ ذذر االس ذذتئناف تق ذذديم أي دلي ذذل

يجب عليها قبوله ،

ترى أنه ضروري إلصدار حكم االستئناف .
إذا سمحت المحكمة المستأنف لديها الحكم بتقديم بينة جديدة فعليها أن
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تتخذ ذذذ اإلج ذ ذراءات الخاصذ ذذة بأخذ ذذذها بنفسذ ذذها إال إذا اقتضذ ذذت الضذ ذذرورة
تفويض محكمة أخرى ألخذها .
الحكم فى االستئناف189 .ذ

()1

للمحكمة المختصة بنظر االستئناف الصالحيات اآلتية :
( أ)

تأييد الحكم المستأنف أو تعديله أو إلغاؤه ،

(ب)

إصدار حكم جديد ،

( ج)

إع ذ ذذادة القض ذ ذذية إل ذ ذذى المحكم ذ ذذة المس ذ ذذتأنف حكمه ذ ذذا
إلعادة نظرها ،

(د)
(هذ)

تحديد نقاط النزاع وأحالتها للنظر والفصل فيها ،

إعذ ذ ذذادة صذ ذ ذذياغة نقذ ذ ذذاط الن ذ ذ ذزاع واذا رأت أن األدلذ ذ ذذة
العابتذذة فذذي المحضذذر تكفذذي لتمكينهذذا مذذن الحكذذم فيهذذا
أن تفصل في الدعوى ،

(و)
()2

قبذذول أدلذذة إض ذذافية أو التوجيذذه بقبولهذذا إذا اقتض ذذت
الضرورة تفويض محكمة أخرى .

يصدر الحكم في مدة ال تجاوز الستين يوما من تاريخ إكتمال
القضية وصالحها للحكم .

سريان أحكام

188ذ

تسري أحكام هذا الفصل على االستئنافات المرفوعة لكل من محكمة
االسذذتئناف أو المحكمذذة العامذذة أو محكمذذة القاضذذي الجزئذذي مذذن الدرجذذة

هذا الفصل.

األولى .

()41

الفصل الثالث
النقض
حاالت الطعن

()41

187ذ

يجوز ل طذراف أن يطعنوا بالنقض أمام المحكمة القومية العليا في
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الحاالت اآلتية :

بالنقض.

( أ)

()42

األحكذذام الصذذادرة مذذن محكمذذة االسذذتئناف القوميذذة فذذي القضذذايا
التي يحدد قيمتها رئيس القضاء بمنشور منه إذا :
(أوال)

كان الحكم المطعون فيذه مبنيذاً علذى مخالفذة القذانون

(عانيا)

وقع بطالن في الحكم أو اإلجراءات أعرفي الحكم،

أو خطأ في تطبيقه أو تفسيره ،

عل ذذى أن ذذه إذا كان ذذت قيم ذذة ال ذذدعوى أق ذذل م ذذن خم ذذس جنيه ذذات

فيجذذب أن يتحصذذل الطذذاعن علذذى إذن مذذن رئذذيس القضذذاء أو
مذذن يفوضذذه مذذن قضذذاة المحكمذذة القوميذذة العليذذا  ،ويكذذون قذ ارره
(ب)

في هذا الشأن نهائياً ،

األحكذ ذذام المتعلقذ ذذة بملكيذ ذذة أرض أو أي حذ ذذق عينذ ذذي أصذ ذذلي
عليه ذذا بغ ذذض النظ ذذر ع ذذن قيم ذذة ال ذذدعوى وذل ذذك ف ذذي الح ذذاالت

المضمنة في الشريحتين ( أوال) و (عانيا) ،
( ج)
( د)

تضمن الحكم رأياً مخالفاً بغض النظر عن قيمة الدعوى ،

األحكام واألوامر التي تصدرها محاكم االستئناف فذي الطعذون

اإلدارية مهما كانت قيمتها .
ميعاد الطعن.

171ذ

إعالن الطعن.

171ذ

ميعاد الطعن بطريق النقض خمسة عشر يوماً وتسري وفق حساب
الميعاد المنصوص عليه فى المادة . 157

()1

()43

إذا لم يشطب الطعن بموجب المادة  168تعلن المحكمة
عريضة الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن إليهم.

()42
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()2

للمطع ذذون ض ذذدهم أن يودعذ ذوا بالمحكم ذذة م ذذذكرة ب ذذدفاعهم ف ذذي
أجل ال يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعالنهم بالطعن.

إدخال األطذراف 172ذ

()1

يجوز للمطعون ضدهم أن يدخلوا في الطعن أي خصم في
الذذدعوى التذذي صذذدر فيهذذا الحكذذم المطعذذون فيذذه ولذذم يوجذذه إليذذه

وتدخلهم فى الطعن.

الطعن .
()2

يجذذوز كذذذلك لكذذل طذذرف فذذي الذذدعوى التذذي صذذدر فيهذذا الحكذذم
المطعون فيه ولذم يختصذمه الطذاعن فذي طعنذه أن يتذدخل فذي

()3

الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن .

يكذ ذذون إدخذ ذذال أو تذ ذذدخل األط ذ ذراف فذ ذذي الطعذ ذذن بطلذ ذذب يقذ ذذدم

للمحكمة .
()4

على المحكمة قبل نظذر الطعذن أن تخطذر مذن كذان طرفذاً فذي

الحكذذم المطعذذون فيذذه ولذذم يذذدخل فذذي الطعذذن أو يتذذدخل فيذذه

بقيام الطعن .
نظر الطعن .

173ذ

األسباب التى يجوز

174ذ

التمسك بها.

()1

تنظر المحكمة الطعن وتفصل فيه إستناداً إلى ما يوجد

()2

ومع ذلك للمحكمة متى كذان ذلذك ضذرورياً أن تذأذن ل طذراف

()3

تفصذذل المحكمذذة فذذي الطعذذن بعذذد سذذماع األطذراف ويكذذون ألي

()1

ال يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت

بملف الطعن من األوراق .

بتقديم مذكرات تكميلية تأييداً لدفاعهم .

منهم الحق في مخاطبة المحكمة شخصياً أو بوساطة وكيل.

في العريضة .
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()2

ومذ ذذع ذلذ ذذك فذ ذذإن األسذ ذذباب المبنيذ ذذة علذ ذذى النظذ ذذام العذ ذذام يمكذ ذذن
التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها.

سلطات المحكمة
() 44

175ذ

القومية العليا.

إذا قبلت المحكمة الطعن لها أن تقضي :
( أ)

بنقض الحكم المطعون فيه ،

(ب)

بتعديل الحكم المطعون فيه ،

( ج)

بإصدار حكم جديد ،

(د)

بإعادة القضية للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيذه أو

لمحكمة الموضوع للفصل فيه من جديد .
176ذ

موافقة منطوق

قضت برفض الطعن .

الحكم للقانون.
مراجعة الحكم.

إذا وجدت المحكمة أن منطوق الحكم موافق للقانون بحسب النتيجة

()45

179ذ

()1

ال تخضع أحكام المحكمة القومية العليا للمراجعة على أنه
يجذوز لرئيسذذها أن يشذذكل دائذرة تتكذون مذذن خمسذذة مذذن قضذذاتها
لمراجعة أي حكذم صذادر منهذا موضذوعياً إذا تبذين لذه إن ذلذك

الحكذذم ربمذذا إنطذذوى علذذى مخالفذذة ألحكذذام الش ذريعة اإلسذذالمية

ويصدر قرار الدائرة بأغلبية األعضاء .
()2
()3

تشكل دائرة المراجعة من قضاة أغلبيذتهم ممذن لذم يشذاركوا فذي
إصدار الحكم موضوع المراجعة .

ميعذ ذذاد المراجع ذ ذذة س ذ ذذتون يومذ ذ ذاً تسذ ذذري وف ذ ذذق حس ذ ذذاب الميع ذ ذذاد
المنصوص عليها في المادة .157

الباب التاسع
مراجعة األحكام وتصحيحها
() 44
()45

قانون رقم  13لسنة . 2117
قانون رقم  35لسنة  ،1776قانون رقم  13لسنة .2117
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الفصل األول
مراجعة األحكام
سريان أحكام

178ذ

()46

ال تسري نصوص هذا الفصل على محاكم المدن واألرياف .

هذا الفصل.
أحوال مراجعة

177ذ

األحكام.

يجوز للخصوم أن يطلبوا مراجعة األحكام الصادرة بصفة نهائية في
أي من األحوال اآلتية :

( أ)

إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأعير في الحكم ،

(ب)

إذا حصل مقدم طلب المراجعة على بينة أو مسائل هامة لها
تأعير مباشر في الحكم ولم يكن في وسعه الحصول عليها أو

ميعاد طلب

211ذ

العلم بوجودها قبل صدور الحكم ،

( ج)

إذا وجد خطأ ظاهر بالمحضر ،

(د)

ألسباب كافية وعادلة .

ميعاد المراجعة خمسة عشر يوماً تسري وفقاً لحسذاب الميعاد

المنص ذذوص علي ذذه ف ذذي الم ذذادة  157عل ذذى أن يب ذذدأ الميع ذذاد ف ذذي الحال ذذة

المراجعة.

المنصوص عليهذا فذي الفقذرة (أ) مذن المذادة  177مذن اليذوم التذالي لليذوم
الذي ظهر فيه الغش .
إجراءات رفع

211ذ

()49

يرفع طلب المراجعة بعريضة للمحكمة التي أصدرت الحكم تشمل
باإلضافة إلى البيانات العامة التي تتضمنها عريضة الدعوى على بيان

الطلب.

الحكم موضوع المراجعة وتاريخه وأسباب الطلب .

الحكم فى الطلب.

212ذ

()46

قانون رقم  41لسنة . 1794

()49

قانون رقم  35لسنة .. 1776

عند نظر طلب المراجعة يجوز للمحكمة :
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( أ)
(ب)

رفض طلب المراجعة إيجازياً ،

قبول الطلب والفصل في موضوع الدعوى بناء على المذكرات

المكتوبة أو بعد السماع في جلسة قريبة تحذددها لهذذا الغذرض

يعلن لها األطراف .

الفصل الثاني
تصحيح األحكام
إجراءات التصحيح

213ذ

()1

تتولى المحكمة بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على
طلذذب أحذذد األط ذراف تصذذحيح مذذا يقذذع فذذي حكمهذذا مذذن أخطذذاء

ومداها.

مادية بحتة كتابية أو حسابية .
()2

تذ ذذدعو المحكمذ ذذة الطذ ذذرفين لمواجهتهمذ ذذا بالتصذ ذذحيح المطلذ ذذوب
إجراؤه متى رأت ضرورة لذلك وتسمع أقذوال مذن حضذر منهمذا

بشأنه .
()3

يذذدون قذرار التصذذحيح علذذى هذذامش الحكذذم الصذذادر ويبلذذغ لمذذن
لم يحضر من األطراف .

الطعن فى قرار
التصحيح.

214ذ

القرار الذي يصدر بالتصحيح يجوز الطعن فيه على استقالل بطرق
الطعن الجائزة في الحكم ذاته إذا تجاوزت المحكمة حقهذا فذي التصذحيح

أمذذا الق ذرار الذذذي يصذذدر ب ذرفض التصذذحيح فذذال يجذذوز الطعذذن فيذذه علذذى
استقالل .

الباب العاشر
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التنفيذ
الفصل األول
أحكام عامة
نطذاق سذريان

215ذ

نصوص هذا الباب.
طريقة طلب التنفيذ.

216ذ

استيفاء البيانات

219ذ

ال تسري أحكام هذا الباب على محاكم المدن واألرياف ما لم يقرر

()48

رئيس القضاء خالف ذلك في الئحة محاكم المدن واألرياف .

في الحاالت التي ال ينفذ فيها الحكم عند صدوره تطبيقاً لحكم المادة

 113يكون التنفيذ بنذاء علذى عريضذة يقذدمها المحكذوم لذه إلذى المحكمذة
التي أصدرت الحكم ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات اآلتية :
( أ)

رقم القضية وأسماء األطراف وتاريخ الحكم ،

(ب)

مذ ذذا إذا كذ ذذان قذ ذذد حصذ ذذل وفذ ذذاء ومقذ ذذداره أو أي تسذ ذذوية أخذ ذذري

(ج )

بيان كاف بما يراد أن يستوفيه التنفيذ ،

(د)

اسم الشخص المراد تنفيذ الحكم عليه ،

(هذ)

الطريقذذة الم ذراد تنفيذذذ الحكذذم بهذذا فذذإذا كذذان الحكذذم بتسذذليم ش ذئ

وماهية التسوية ،

علذذى وجذذه التعيذذين أو إذا كذذان التنفيذذذ بحجذذز مذذال وبيعذذه يبذذين

في العريضة ذلك الشذيء أو المذال ومكذان وجذوده واسذم حذائزه
ف ذذإذا ك ذذان عق ذذا اًر يب ذذين وص ذذف ك ذذاف ل ذذه ويب ذذين مق ذذدار حص ذذة
المدين فإذا كان العقار مسجالً ترفق شهادة بحث رسمية .

وقبول الطلب.

()1

إذا لم تستوف العريضة البيانات المشار إليها في المادة
 216تولذت المحكمذة ذلذك بمسذاعدة الطالذب ويجذوز لهذا عنذذد
الضذذرورة أن تذذأمر بإكمالهذذا خذذالل نفذذس الجلسذذة أو فذذي مذذدة

()48

قانون رقم  36لسنة . 1786
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تحددها وتعتبر العريضة كأن لذم تكذن إذا لذم تكمذل خذالل تلذك
المدة .
()2

إذا قبلت العريضذة وجذب علذى المحكمذة نفسذها أن تنفذذ الحكذم

أو إذا كذذان ذلذذك ضذذرورياً أن ترسذذلها للتنفيذذذ بوسذذاطة محكمذذة
أخرى طبقا للنصوص المبينة في هذا القانون .

اإلعالن السابق

218ذ

()1

يجرى التنفيذ دون حاجة إلى إعالن المنفذ ضده بطلب
التنفيذ فيما عدا الحاالت اآلتية  ،إذا :

على التنفيذ.

( أ)

قذذدمت العريضذذة بعذذد مضذذى سذذتة اشذذهر مذذن تذذاريخ

(ب)

كذذان التنفيذذذ ضذذد الورعذذة أو مذذن يقذذوم مقذذام المحكذذوم

الحكم أو من تاريخ آخر إجراء أتخذ في التنفيذ ،
عليه .

()2

يجذذب أن يتضذذمن اإلعذذالن المشذذار إليذذه فذذي البنذذد ( )1تكليذذف
المطل ذذوب التنفي ذذذ ض ذذده ب ذذأن يب ذذين خ ذذالل أج ذذل مح ذذدد أوج ذذه

اعتراضه على التنفيذ ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تصذدر أي
أمذ ذذر بالتنفيذ ذذذ بذ ذذدون إعذ ذذالن سذ ذذابق إذا تبذ ذذين لهذ ذذا أن إصذ ذذدار
اإلعالن قد يسبب تأخي اًر يضر بالعدالة أو بطالب التنفيذ .
اإلجراء عندما ترسل 217ذ
المحكمة حكماً لتنفيذه
فى محكمة أخرى.

إذا عهد بالتنفيذ إلى محكمة أخرى وفقاً لنص المادة  )2( 219وجب
على المحكمة المختصة بالتنفيذ أن ترسل إليها :

( أ)

صورة من منطوق الحكم المطلوب تنفيذه ،

(ب)

شهادة بما يراد أن يستوفيه التنفيذ ،

( ج)

كافة البيانات واألوراق األخرى الالزمة للتنفيذ .

قبول صورة المنطوق 211ذ

يجب على المحكمة التي يرسل إليها حكم التنفيذ أن تقبل صورة

والبيان دون إعبات.

المنطوق والشهادة دون إعبات آخر ما لم تأمر به المحكمة ألسباب
ضرورية وعادلة تدونها بالمحضر .

181

إخطار المحكمة

211ذ

على المحكمة التي يعهد إليها بالتنفيذ أن ترسل إلى المحكمة
المختصة دون إبطاء بياناً بما تم في التنفيذ أو بالظروف التي حالت

المختصة بما تم

دون إجرائه .

فى التنفيذ.
تنفيذ إلتزام الكفيل

212ذ

إذا أصبح الشخص ملزماً ككفيل أو كضامن :

( أ)

أو الضامن.

(ب)
( ج)

لوفاء أي حكم أو جزء منه ،
لرد أي مال أخذ تنفيذاً لحكم ،

لدفع أية نقود أو للقيام بأي شرط مفروض على أي شخص

بموجب أمر المحكمة في أية دعوي أو في إجراء تابع لها،
فيجوز أن ينفذ الحكم أو األمر ضده الى المدعى الذي التزم

به شخصياً  ،بالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون

لتنفيذ األحكام  ،ويعتبر ذلك الشخص ألغراض االستئناف

طرفاً في التنفيذ  ،على أن يتم إعالن الكفيل أو الضامن قبل
وقت كاف .

تنفيذ الحكم الصادر
() 47

213ذ

()1

إذا صدر حكم ضد الحكومة ( أو ضد موظف عام عن فعل
من األفعال المشار إليها في المادة  )4( 33فيجب أن يبين

ضد الحكومة.

في الحكم الميعاد الذي يجب فيه الوفاء به فإذا لم يتم الوفاء
بالحكم في الميعاد المحدد فيجب على المحكمة إبالو ذلك
إلى رئيس المحكمة القومية العليا بصورة لوزير العدل التخاذ
التدابير الالزمة .
()2

ال يجوز تنفيذ معل هذا الحكم إال إذا بقي بغير وفاء لمدة
أربعة أشهر من تاريخ اإلبالو السابق اإلشارة إليه .

() 47

قانون رقم  13لسنة  ، 2117قانون التعديالت المتنوعة (القوانين المتأعرة بانفصال جنوب السودان) رقم  21لسنة
. 2112
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()3

بمجرد مضى المدة المنصوص عليها في البند ( )2يجب
على المحكمة اتخاذ كل التدابير الالزمة لنفاذ الحكم دون
الكتابة ألية جهة أخرى .

سلطة المحكمة فى

214ذ

إجراء التنفيذ.

مع مراعاة حكم المادة  113متى استوفيت التدابير المطلوبة قانوناً

وجب على المحكمة أن تصدر أمرها بتنفيذ الحكم بأي من الطرق
اآلتية :

إيداع مبلذغ

215ذ

( أ)

تسليم أي مال محكوم به على وجه التعيين ،

(ب)

حجز أي مال وبيعه ،

( ج)

القبض على المحكوم عليه ووضعه في السجن ،

(د)

تعيين حارس ،

(هذ)

أية كيفية أخرى تستلزمها طبيعة الشي المحكوم به .

()1

يجوز للمحجوز عليه في أية حالة كانت عليها اإلجراءات
قبل إيقاع البيع أن يطلب من المحكمة المختصة بالتنفيذ

يخصص للوفاء.

األذن له بأن يودع في خزانتها مبلغاً من النقود مساوياً للديون

المحجوز من أجلها والمصاريف يخصص للوفاء بها دون
غيرها ويترتب على هذا اإليداع زوال الحجز عن األموال
المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع .

()2

إذا وقعت بعد اإليداع المنصوص عليه حجوز جديدة على
المبلغ المودع فال يكون لها أعر في حق من خصص لهم

المبلغ المودع .

البدء بالتنفيذ على

216ذ

مع مراعاة حكم المادة  214يبدأ بالتنفيذ على أموال المدين المنقولة
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وال يجرى التنفيذ على عقارات المدين إال إذا قدرت المحكمة عدم

األموال المنقولة.

كفاية األموال المنقولة للوفاء بما يجرى التنفيذ إستيفاء له .
منازعات التنفيذ.

219ذ

وقف التنفيذ.

218ـ

وفاة المحكوم عليه.

217ذ

تنفيذ الحكم ضد

221ذ

()1

تختص المحكمة التي تباشر التنفيذ بالفصل في جميع
منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها وسواء
كانت مقدمة من األطراف أومن غيرهم .

()2

المنازعة في التنفيذ التوقف السير فيه ما لم تر المحكمة
ألسباب كافية ومعقولة األمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في
تلك المنازعة .

إذا طعن المحكوم عليه في الحكم الذي يجرى تنفيذه أو كان ميعاد

الطعن فيه ما يزال قائماً جاز للمحكمة التي تباشر التنفيذ أن تأمر

بوقفه لمدة مناسبة يستصدر خاللها من المحكمة المطعون أمامها في
الحكم أو من المحكمة التي أصدرته  ،بحسب األحوال  ،أم اًر بوقف

تنفيذ الحكم حتى يفصل في الطعن وذلك طبقاً ل وضاع والشروط
المقررة في المادتين  162و.163

()1

إذا توفى المحكوم عليه قبل الوفاء بالحكم بأكمله جاز
للمحكوم له أن يطلب من

المحكمة التي أصدرت الحكم

أن تنفذه ضد الممعل القانوني للمتوفى .
()2

إذا نفذ الحكم ضد الممعل القانوني المذكور فإنه ال يكون
ملزماً إال في حدود ما وصل إلى يده من أموال المتوفى ولم
يحصل فيه تصرف قانوني وألجل التحقيق من هذا االلتزام

يجوز للمحكمة التي تنفذ الحكم من تلقاء نفسها أو بناء على
طلب المحكوم له أن تلزم الممعل القانوني تقديم الحساب
()1

الذي تراه المحكمة عادالً .

عندما يصدر الحكم ضد شخص بصفته الممعل القانوني

184

لشخص متوفى وكان الحكم يقضى بدفع مبلغ من النقود من

الممعل القانونى.

مال المتوفى جاز تنفيذ الحكم بالحجز على أي شي من
()2

أموال المتوفى وبيعه .

إذا لم يكن هناك بيد الممعل القانوني شي من هذا المال ولم

يستطع إقناع المحكمة بأنه صرف ما كان تحت يده من
أموال المتوفى في أوجه الصرف القانونية جاز تنفيذ الحكم
ضده إلى مدى القدر من المال الذي عجز عن إقناع

المحكمة بصرفه على الوجه السابق بيانه وبالطريقة التي ينفذ
بها الحكم كما لو كان صاد اًر ضده شخصياً .
الحكم بمال منقول.

221ذ

الحكم بتسليم عقار.

222ذ

مع مراعاة حكم المادة  ، 214الحكم الصادر بتسليم منقول معين أو

بحصة في منقول معين يجوز تنفيذه بحجز المنقول أوالحصة المنقولة
إن أمكن وبتسليم المنقول أو الحصة المنقولة إلى المحكوم لصالحه أو
إلى الشخص الذي يعينه لالستالم نيابة عنه أو بحبس المحكوم عليه
أو بالحجز على أمواله أو بالطريقتين معاً.
()1

في حالة الحكم الصادر في دعوى بتسليم عقار ،يجب على

المحكمة ما لم تر أن ذلك غير ضروري  ،تعيين موظف
للتحقق من أن العقار محدد بحدود عابتة بمصروفات على

حساب المالك أو المالك عم تأمر المحكمة بنقل حيازة العقار
إلى الشخص المحكوم لصالحه أو إلى الشخص الذي يعينه

لالستالم نيابة عنه .

()2

إذا كان العقار مشغوالً بمستأجر أو بشخص آخر له الحق
في شغله ولم يلزمه الحكم بإخالئه فيجب إذا أمكن الععور

185

على ذلك الشخص إخطاره بإعالن كاف يذكر فيه خالصة
الحكم بشأن هذا العقار فإذا لم يمكن الععور عليه فتلصق
الحكم بالوفاء عيناً

223ذ

()1

صورة من هذا اإلعالن على العقار أو بالقرب منه .

إذا صدر حكم ضد أي شخص بأداء أي عمل غير دفع مبلغ
من النقود أو بالكف عن فعل شئ وكانت لديه فرصة تنفيذ

أو بعمل شئ.

الحكم وتخلف عن ذلك عمداً جاز تنفيذ الحكم بحبس
المحكوم ضده أو بالحجز على أمواله أو بالطريقتين معاً  ،ما

لم ينص هذا القانون على خالف ذلك .
()2

إذا كان الحكم المشار إليه في البند ( )1صاد اًر ضد إحدى
الشركات جاز تنفيذه بالحجز على أموال الشركة أو بحبس

مديري الشركة أو الموظفين الرؤساء فيها أو بالحجز والحبس

()3

معاً .

إذا لم ينفذ حكم بالوفاء العيني للعقد أو باالمتناع عن فعل

شئ جاز للمحكمة بدالً عن كل أو بعض اإلجراءات السابقة

أو باإلضافة إليها أن تأمر بإجراء الفعل المطلوب بقدر

اإلمكان بمعرفة المحكوم لصالحه أو بمعرفة شخص آخر
تعينه المحكمة على نفقة المحكوم ضده ومتى تم إجراء الفعل

تحسب المصاريف التى أنفقت بالطريقة التي تقررها المحكمة
وتستوفى هذه المصروفات كما لو كان قد شملها الحكم .
سلطة المحكمة فى بيع 224ذ

()1

المحجوزات وتعويض

إذا بقي الحجز بموجب المادتين  221و 223لمدة عالعة

أشهر ولم يف المحكوم عليه بالحكم وطالب المحكوم له

ببيع المحجوزات جاز للمحكمة أن تأمر ببيع المحجوزات

المحكوم له.

ودفع ما تراه مناسباً من تعويض وأن تأمر بدفع الباقي (ان

وجد ) للمحكوم عليه .
()2

إذا قام المحكوم عليه بالوفاء ودفع كل مصروفات التنفيذ
الملزم بدفعها أو إذا مضت عالعة أشهر من تاريخ الحجز
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دون أن يطالب المحكوم له بالبيع أو إذا طالب بالبيع ورفض
طلبه يرفع الحجز .
القبض والحبس
() 51

225ذ

()1

تنفيذاً للحكم.

مع مراعاة أحكام المادة  226ودون المساس بأية طريقة

أخرى من طرق تنفيذ األحكام متى كان الحكم متعلقا بالوفاء
بدين أو يقضى بسداد مال فيجب القبض على المدين وحبسه

حتى تمام الوفاء إال إذا كانت المحكمة قد قضت بذلك عند
النطق بالحكم .

()2

إذا كان المدين شخصاً إعتبارياً تحبس المحكمة الشخص أو

()3

يستعنى من تطبيق أحكام البند ( )2مديرو أجهزة الدولة

األشخاص الذين يناط بهم سداد الدين أو األمر بالوفاء به .

والعاملون بها فيما يتعلق بالديون المستحقة على وحداتهم إال
في حالة عدم تنفيذهم ألمر المحكمة المختصة بالتنفيذ .

إطالق سراح المدين226 .ذ

()1

إذا حبس المدين وفاء لحكم تطبيقاً لنص المادة  142أو

 225فال يطلق سراحه إال اذا :
( أ)

دفع المبلغ المحكوم به  ،أو

(ب)

حصل الوفاء بالحكم الصادر ضده بأية طريقة

( ج)

تنازل المحكوم له كتابة وبحضور شهود عند الحكم

أخرى قبلها المحكوم له  ،أو

 ،أو
()2

(د )

أعبتت بينة كافية إعسار المدين .

إذا أطلق سراح المدين بعد عبوت إعساره تطبيقاً لحكم الفقرة

(د) من البند ( )1فيجوز إعادة القبض عليه وحبسه متى عبت
ر على الوفاء بالحكم ما لم يكن الوفاء
للمحكمة أنه أصبح قاد اً

قد تم بأية وسيلة أخرى من وسائل تنفيذ األحكام .

الفصل الثاني
الحجز
() 51

قانون رقم  13لسنة . 2117
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حجز المال المنقول229 .ذ

()1

يصدر األمر بحجز المنقول لدى المدين من المحكمة
المختصة بالتنفيذ ويحفظ المال المحجوز بالحراسة التي

()2

تقررها المحكمة .

إذا كان المال المراد حجزه حصة أو مصلحة في مال منقول

يملكه المحكوم عليه باالشتراك مع شخص آخر ملكية
مشتركة يتم الحجز بإعالن إلى المحكوم عليه يمنعه من نقل
حجز أموال الشراكة228 .ذ

()1

الحصة أو المصلحة أو من إنشاء أي حق عليها بأي شكل .

ما لم ينص فى هذه المادة على خالف ذلك ،ال يجوز توقيع

الحجز على أموال الشراكة أو بيعها تنفيذاً لحكم غير صادر
ضد الشراكة أو ضد الشركاء فيها بصفتهم شركاء .

()2

يجوز للمحكمة بناء على طلب من حكم لمصلحته ضد أحد

أمر يقضى برهن مال الشريك المذكور
الشركاء أن تصدر اً

من حقوقه فى مال الشراكة وأرباحه فيها لدفع المبلغ
المستحق على هذا الشريك بمقتضى الحكم ويجوز للمحكمة
أن تقضى في هذا األمر أو في أمر الحق بتعيين أمين على
نصيب هذا الشريك في األرباح سواء كانت هذه األرباح قد

تقررت أو تستحق على أي نقود أخرى قد تؤول إليه من

الشراكة وتأمر المحكمة بعمل حساب أو تحريات وتصدر
أم اًر يبين هذه الحقوق أو تأمر المحكمة بعمل الحساب

والتحريات وتصدر أم اًر ببيع هذه الحقوق أو تصدر األوامر

األخرى التي كان يجوز أن تصدرها أو تأمر بإصدارها كما
لو كان قد ترتب رهن لمصلحة المحكوم له بوساطة الشريك
المذكور أو حسبما تقتضيه ظروف الحال .

()3

للشريك اآلخر أو الشركاء اآلخرين الخيار في أي وقت في

فك الحق المرهون أو في شرائه ان كان قد صدر أمر ببيعه
.
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()4

كل طلب يقدم الستصدار أمر طبقاً للبند ( )2يجب إعالنه
إلى المحكوم ضده والى من كان موجوداً من الشركاء في

()5

داخل السودان .

الطلب الذي يقدمه أحد شركاء المحكوم ضده عمالً بنص

هذه المادة

يجب إعالنه للمحكوم ضده والى الشركاء

اآلخرين الذين لم يشتركوا في الطلب وكانوا في السودان .
حجز ما للمدين

227ذ

()1

إذا كان المال المراد حجزه من األموال اآلتية :
( أ ) ديناً غير مضمون بأوراق مالية متداولة ،

لدى الغير.

(ب) أسهماً في رأس مال شركة مساهمة ،

(ج ) أي مال منقول آخر ليس في حيازة المحكوم عليه
ماعدا المال المودع في المحكمة أو تحت حراستها،
يوقع الحجز بأمر كتابي يحظر ما يأتي :
(أوال)

في حالة الديون يحظر علي الدائن تحصيل الدين

كما يحظر على المدين الوفاء حتى يصدر أمر
جديد من المحكمة ،
(عانيا)

في حالة األسهم يحظر على الشخص الذي يكون

(عالعا)

في حالة األموال المنقولة األخرى غير ما سبق

السهم باسمه نقل ملكيته ،

ذكره يحظر

على من

يكون المال في حيازته

التصرف فيه حتى يصدر أمر جديد من المحكمة.

()2

في حالة الدين ترسل صورة من األمر سالف الذكر إلى المدين

وفى حالة األسهم ترسل صورة إلى موظف الشركة المختص
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وفى حالة األموال المنقولة األخرى فيما عدا ماسبق بيانه ترسل
صورة إلى الشخص الذي يوجد المال في حيازته.
()3

يجوز للمدين الذي يحظر عليه الوفاء وفقاً للبند ( )1أن يدفع
في المحكمة مبلغ الدين ويعتبر هذا الدفع مبرئاً لذمته كما لو

كان قد دفعه إلى الخصم الذي له الحق في قبضه .
األموال القابلة للحجز231 .ذ

( )1األموال اآلتي بيانها قابلة للحجز والبيع تنفيذاً ل حكام وهذى

األراضي والمنازل أو غيرها من المباني والبضائع والنقود وأوراق
النقد والشيكات والكمبياالت والسندات وأوراق الضمان الحكومية
أو أي سندات مالية أخرى والديون واألسهم في الشركات وجميع

األموال األخرى القابلة للبيع منقولة كانت أو عابتة والمملوكة
للمحكوم عليه أو التي له عليها أو على أرباحها سلطة التصرف

التي يباشرها لمصلحته الشخصية سواء أكانت باسمه أم كانت
تحت يد شخص آخر بصفة أمانة للمحكوم عليه أو بالنيابة عنه
()2

.

األشياء اآلتي بيانها غير قابلة للحجز والبيع وهى :
(أ )

ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه على عمود النسب
وأصهاره ممن يعولهم ويلتزم قانوناً بنفقتهم ويقيمون

معه في معيشة واحدة من فراش وعياب وأدوات
طهى وكذلك ما يلزمهم من غذاء لمدة شهر ،

(ب)

األدوات واآلالت واألشياء الالزمة لحرفة المدين أو
مهنته والتي تراها المحكمة ضرورية لتمكينه من
كسب عيشه إال إذا كان الحجز القتضاء عمن تلك
األشياء أو مصاريف صيانتها ،

171

( ج)

دفاتر الحسابات ،

(د)

حق التقاضي بالتعويضات ،

(هذ)

أي حق في الخدمة الشخصية ،

(و)

أجور العمال وخدم المنازل سواء كانت تدفع نقداً أو

(ز)

الحق في النفقة مستقبالً ،

عيناً ،

أي أجر أو مرتب أو عالوة أو مبلغ من النقود أو

(ح)

أي شي آخر مما ال يجوز الحجز عليه أو بيعه

بنص صريح في أي تشريع معمول به ،
المنشعت واألدوات واآلالت والمهمات المخصصة

(ط)

إلدارة المرافق العامة سواء أكانت تديرها جهة

اإلدارة بنفسها أم كانت تعهد باستغاللها إلى شخص

طبيعي أو اعتباري .
تعدد الحجوزات.

231ذ

محضر الحجز.

232ذ

()1

إذا كان المال محجو اًز عليه تنفيذاً ألحكام صادرة من أكعر

من محكمة ولم يكن في حراسة أي محكمة جاز للمحكمة
األعلى درجة  ،واذا تساوت درجات المحاكم ،للمحكمة التي

أمرت بالحجز أوالً  ،أن تتولى أمر ذلك المال وتقرر في أية

مطالبة بشأنه أو بشأن حجزه .
()2

ال يترتب بطالن أي إجراء اتخذته المحكمة تنفيذاً ألحد

()1

يجب أن يشتمل محضر الحجز فضالً عن البيانات المتعلقة

األحكام السالفة الذكر بناء على أحكام هذه المادة .

بأسماء أطراف الحجز وصفاتهم ومحل إقامة كل منهم على

ما يأتى :
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مكان الحجز وما قام به المحضر من اإلجراءات

(أ)

وما لقيه من العقبات واإلعتراضات أعناء الحجز
(ب)

وما اتخذه في شأنها ،

مفردات األشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها
ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب .

()2
()3

يجب أن يوقع محضر الحجز كل من المحضر والمحجوز
لديه إن كان حاض اًر .

يكون تقدير قيمة األشياء العمينة من ذهب وفضة أو معادن
نفيسة أو مجوهرات أو أحجار كريمة بمعرفة خبير تعينه
المحكمة .

حظذر الحجذز فى

233ذ

وبإذن من المحكمة .

حضور طالب التنفيذ.
كسذر األبواب

234ذ

وفض األقفال.

حجز العمار

ال يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ إال عند الضرورة

ال يجوز للمحضر كسر األبواب أو فض األقفال لتوقيع الحجز إال
بحضور رجل الشرطة أو اإلداري الشعبي ويجب أن يوقع من يحضر
منهما الحجز على محضره .

235ذ

()1

إذا كان المال المراد الحجز عليه زرعاً قائماً فيوقع الحجز
عليه بموجب أحكام المادة . 239

والمزروعات.

()2

مع عدم اإلخالل بالشروط التي قد تفرضها المحكمة سواء
فى أمر الحجز أو في أي أمر الحق له يجوز للمحكوم عليه
القيام بالعناية بالزرع وحصده وجمعه وتخزين الناتج منه
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وعمل كل ما هو ضروري لنضجه أو حفظه فإذا لم يقم بهذا
كله أو بشئ منه جاز للمحكوم له بإذن من المحكمة ومع
مراعاة نفس الشروط القيام بكل هذه األعمال أو أحدها إما

بمعرفته شخصياً أو بوساطة من يعينه لهذا الغرض نيابة

عنه وتستوفى النفقات التي يصرفها في األغراض السابقة من

المحكوم ضده كما لو كانت مضمنة في الحكم وتكون جزءاً

()3

منه .

مجرد قطع المزروعات عن األرض أو جنى العمار عن

األشجار ال يرفع الحجز عنها .
حجز النقود .

236ذ

حجز العقار.

239ذ

مشتمالت أمر

238ذ

إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المحضر أن

يودع ما يبين أوصافها ومقدارها في المحضر وأن يودعها خزانة
المحكمة خالل أربع وعشرين ساعة على األكعر.
()1

يجرى حجز العقار بأمر من المحكمة المختصة بالتنفيذ بناء
على طلب الدائن يحظر فيه على المحكوم عليه نقل ملكية

العقار أو ترتيب أي حق عليه للغير ومنع أي شخص من

استالمه عن طريق الشراء أو الهبة أو غيرها .
()2

تعلق صورة من األمر في مكان ظاهر بالعقار أو بالقرب منه
أو في لوحة إعالنات المحكمة .

حجز العقار.

يجب أن يشتمل األمر الصادر بالحجز على العقار فضالً عن البيانات

العامة المتعلقة بأسماء أطراف الحجز وصفاتهم ومكان إقامة كل منهم

على مايأتى :
(أ)

(ب)

المبلغ الذي يجرى التنفيذ استيفاء له ،
وصف دقيق للعقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده ،
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(ج )

التنبيه على المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يباع العقار
الستيفائه .

تسجيل أمر الحجز237 .ذ
تعذيين حذارس

241ذ

األمر الصادر بالحجز يجب تسجيله بمكتب تسجيالت األراضي .
()1

إذا كان المحجوز عليه حاض اًر في مكان الحجز وجب

تعيينه حارساً على األشياء المحجوزة أال إذا خيف التبديد

على المحجوزات.

ألسباب معقولة تذكر في محضر الحجز وتقوم المحكمة
بتعيين شخص آخر أو اتخاذ كافة التدابير للمحافظة على

األشياء المحجوزة .
()2

يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أج اًر عن حراسته

()1

متى تم الحجز فان أي تصرف بنقل الملكية أو بتسليم المال

تقدره المحكمة التي تباشر التنفيذ .

بطالن التصرفات

241ذ

المحجوز عليه أو أي حق فيه أو أي وفاء للمحكوم ضده

بعد الحجز.

بأي دين أو تسليمه أية أرباح أو غير ذلك من النقود

بالمخالفة لهذا الحجز ،يكون باطالً بالنسبة لجميع المطالبات
الواجبة بموجب الحجز .

()2

تشمل المطالبات الواجبة التنفيذ بموجب الحجز بالمعنى
المقصود في البند ()1

الموجودات توزيعا نسبياً .

المطالبات الخاصة بتوزيع

الفصل الثالث

بيع المنقوالت المحجوزة
استصدار األمر

242ذ

()1

بالبيع.

()2

يصدر األمر ببيع المنقوالت المحجوزة من المحكمذة
المختصة بالتنفيذ بناء على طلب المحكوم له .

يجب إعالن المحجوز عليه باألمر الصادر بالبيع والمكان
والزمان المحددين لذلك .
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طريقة إجراء البيع.

243ذ

يتم البيع بالمزاد العلني ويباشره المحضر أو أي شخص تعينه
المحكمة ويشترط دفع العمن فو اًر .

القيود على المزايدة244 .ذ

إعالن البيع.

245ذ

كيفية اإلعالن

246ذ

ال يجوز للموظف أو الشخص الذي يباشر إجراءات البيع أن يزايد
في المال المعروض للبيع .

يجب أن يسبق البيع اإلعالن عنه ويشتمل على البيانات اآلتية :
(أ)

زمان ومكان البيع ،

( ب)

بيان األشياء المطلوب بيعها ،

(ج)

المبلغ الذي يتم البيع إستيفاء له ،

(د)

أي بيان ترى المحكمة أنه ضروري لتقدير قيمة المال

المحجوز تقدي اًر صحيحاً .
()1

يكون اإلعالن عن البيع بلصق صورة من اإلعالن على
مكان وجود األشياء المطلوب بيعها وفى لوحة اإلعالنات

عن البيع.

بالمحكمة .
()2

للمحكمة أن تأمر بلصق ما تراه ضرورياً أو مناسباً من
اإلعالنات في األسواق واألماكن العامة أو أن تأمر بالنشر

في الصحف .
مكان وميعاد

249ذ

()1

يجرى البيع في المكان الذي توجد فيه األشياء المحجوزة أو
في أقرب سوق أو في أي مكان آخر تحدده المحكمة بناء

البيع.

()2

على طلب ذوى الشأن .

ال يجوز إجراء البيع قبل مضى خمسة عشر يوماً على األقل

من التاريخ الذي تم فيه نشر اإلعالن  ،ومع ذلك فللمحكمة
أن تأمر بالبيع دون التقيد بذلك الميعاد إذا قبل المحجوز
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عليه ذلك  ،أو كانت األشياء المحجوزة عرضة للتلف أو
تقلب األسعار .
تأجيل البيع.

248ذ

إعادة البيع.

247ذ

إشتراك المحكوم

251ذ

()1

يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل البيع  ،ويجوز للمحضر
كذلك أن يرجى البيع السباب تسوو ذلك يدونها في محضر

البيع  ،وعليه عندئذ أن يعرض األمر فو اًر على المحكمة

لتأمر بما تراه .
()2

إذا تقرر تأجيل البيع لمدة تزيد على الشهر وجب اإلعالن
عن البيع من جديد .

()1

إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد العمن فو اًر  ،وجب إعادة

البيع على ذمته بأي عمن كان بالطريقة المبينة في هذا
الفصل ويكون محضر البيع بمعابة الحكم القابل للتنفيذ فيما

يتعلق بفرق العمن ومصاريف إعادة البيع بالنسبة للمشترى
المتخلف .
()2

يحصل الفرق بناء على طلب المحكوم له أو المحكوم عليه

()1

ال يجوز للمحكوم له أن يشترك في المزاد كمشتر اال بأذن

من المشترى المتخلف طبقاً ألحكام هذا الباب .

من المحكمة .

له فى المزاد.

()2

إذا لم يحقق المزاد عمناً مناسباً على المحكمة إخطار المحكوم

()3

إذا عرض المحكوم له عمناً مناسباً ،على المحكمة أن تطرح

له ليتقدم بعرض عمن لشراءالمال المعروض للبيع.

المال المحجوز للبيع مرة أخرى فإذا لم يحقق المزاد عمناً أكبر
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من العمن الذي عرضه المحكوم له يتم البيع له إذا وافقت
المحكمة .
()4

إذا اشترى المحكوم له المال المعروض للبيع بدون إذن من

المحكمة جاز لها أن تأمر بإلغاء البيع بناء على طلب ذوى

الشأن والزام المحكوم له بفرق العمن والمصاريف .
الكف عن البيع.

251ذ

محضر البيع.

252ذ

بيع األسهم

253ذ

على المحضر أن يوقف البيع في أي من األحوال اآلتية  ،اذا :

(أ)

وفاء له
دفع المحكوم عليه المبلغ الذي يجرى البيع
ً
والمصاريف ،

(ب)

تبين للمحضر أن المحكوم عليه قد أودع بخزينة المحكمة

(ج)

المبلغ موضوع التنفيذ ،

نتج عن البيع مبلغ يكفى للوفاء بالمبلغ الذي يجرى البيع
وفاء له .

على المحضر أن يحرر محض اًر يعبت فيه جميع إجراءات البيع وما

لقيه أعناءها من االعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها من
إجراءات وحضور المحجوز عليه أو غيابه والعمن الذي رسا به المزاد

وقبضه واسم من رسا عليه المزاد وتوقيعه .

والسندات.

تباع األسهم والسندات بوساطة أحد المصارف أو السماسرة  ،أو بأي
طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة .

الفصل الرابع
بيع العقار المحجوز
أمر البيع.

254ذ

()1
()2

يصدر أمر بيع العقار المحجوز من المحكمة .

يجب إعالن المحجوز عليه والحائز وكافة أصحاب الحقوق
المسجلة  ،باألمر الصادر بالبيع والزمان والمكان المحددين
لذلك .
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مشتمالت أمر البيع255 .ذ

يجب أن يتضمن األمر الصادر ببيع العقار المحجوز فضالً عن

البيانات العامة المتعلقة بأسماء األطراف وصفاتهم ومحل إقامتهم ما

يأتى :
( أ)

وصفاً دقيقاً للعقار موضوع البيع ،

(ب)

المبلغ الذي يجرى البيع وفاء له ،

(ج)

شروط البيع والعمن األساسي للعقار ،

(د )

الضرائب والعوائد المستحقة على العقار والحقوق العينية
المعقل بها،

كيفية اإلعالن

256ذ

(هذ)

زمان ومكان البيع ،

(و )

أية بيانات أخرى ترى المحكمة أنها ضرورية .

()1

عن البيع.

يجب أن يسبق البيع اإلعالن عنه  ،ويكون ذلك بلصق

صورة من أمر البيع في مكان ظاهر في العقار أو بالقرب

منه وفى لوحة إعالنات المحكمة وفى األماكن العامة التي
تحددها المحكمة .
()2

يجوز نشر اإلعالن في الصحف بناء على طلب ذوى الشأن
.

ميعاد البيع.
مكان البيع.

259ذ
258ذ

ال يجوز بغير موافقة مكتوبة من المحجوز عليه أن يجرى البيع قبل
انقضاء عالعين يوماً على األقل من تاريخ نشر اإلعالن .

تستعمل المحكمة خيارها في تعيين مكان البيع لغرض الحصول على
أحسن األعمان .

تأجيل المزايدة.

257ذ للمحكمة أن توجل إجراء المزايدة بناء على طلب كل ذي مصلحة
إذا كان للتأجيل أسباب قوية .
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تأجيل إجراءات

261ذ

()1

يجوز للمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه أن تؤجل بيع
العقار المحجوز لمدة مناسبة لتمكينه من تدبير المبلغ الذي

البيع للوفاء.

يجرى البيع وفاء له و ذلك في الحاالت اآلتية  ،إذا :
(أ )

أعبت أن صافى ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفى

لوفاء حقوق الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في
إجراءات التنفيذ ،

(ب)

أعبت انه يستطيع تدبير المبلغ الذي يكفى للوفاء

بحقوق الدائنين المشار إليهم في الفقرة (أ) برهن
العقار كله أو بعضذه  ،ويلزم إلجراء الرهذن
الحصول على شهادة من المحكمة تأذن فيها
بالرهن وايداع المتحصل في خزانتها وال ينفذ الرهن
أال إذا صادقت عليه المحكمة ،

(ج)

أعبت انه يستطيع تدبير المبلغ الذي يجرى التنفيذ
وفاء له عن طريق بيع ذلك العقار بطريقته
الخاصة ويلزم إلجراء البيع بهذه الطريقة الحصول
على شهادة من المحكمة تأذن فيها بالبيع وايداع

المتحصل خزينتها وال ينفذ البيع إال إذا صادقت
عليه المحكمة .

()2

تعين المحكمة الميعاد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة
عدم الوفاء مراعية في ذلك المهلة الالزمة للمحكوم عليه
ليستطيع وفاء تلك الديون ودون األضرار بالمحكوم له أو لهم
.

بدء المزايدة.

261ذ

()1

تبدأ المزايدة بمناداة المحضر أو من تعينه المحكمة لذلك
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على العمن األساسي والمصاريف .
()2

إذا تقدم مشتر أو أكعر يعتمد القاضي أو الشخص الذي
يتولى األشراف على البيع أكبر عرض على انه يجوز
للمحكمة وألسباب كافية أن ترفض قبول أكبر عرض .

عدم وجود مشتر.

262ذ

ايداع جزء من

263ذ

إذا لم يتقدم مشتر بالسعر األساسي أو أكعر يؤجل البيع إلى ميعاد
آخر يعلن عنه دون التقيد بالسعر األساسي ويجوز للمحكمة في هذه
الحالة عدم التقيد بقبول أكبر عرض .
()1

العمن كضمان.

()2

يجب على من يعتمد عطاؤه في بيع العقار أن يودع فى
الحال عشرين في المائة من العمن على األقل .

إذا عجز المشترى عن إيداع المبلغ المذكور أعيدت المزايدة
على ذمته في الحال .

()3

إذا كان المشترى هو المحكوم له جاز للمحكمة إعفاؤه من
إيداع المبلغ المذكور .

دفع العمن كامالً.

264ذ

عدم دفع العمن.

265ذ

()1

يدفع باقي العمن خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ بيع

()2

إذا كان المشترى هو المحكوم له جاز للمحكمة إعفاؤه من

العقار .

إيداع العمن على أن يودع الفرق إذا زاد عمن العقار عن

وفاء له .
المبلغ الذي يجرى البيع ً
إذا فشل المشترى في دفع باقي العمن في خالل المدة المحددة جاز

للمحكمة مصادرة ما دفع كضمان للبيع وعرض العقار للبيع مرة أخرى
بعد اإلعالن عنه وال يجوز للمشترى الذي عجز عن دفع العمن

المطالبة بأية حقوق على العقار أو أي جزء من المبلغ الذي بيع به
فيما بعد .
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تفضيل الشريك

266ذ

إذا كان العقار المبيع حصة شائعة وعرض شخصان أو أكعر عمناً

واحداً وكان أحد هؤالء شريكاً على الشيوع اعتمد العطاء المقدم من

على الشيوع.

ذلك الشريك .

إلغذاء البيع 269ذ

()1

يجوز لمالك العقار المبيع أو لصاحب أي حق عيني اكتسب

قبل البيع أن يطلب في خالل عالعين يوماً من تاريخ البيع

بإيداع تأمين.

إلغاء ذلك البيع إذا أودع في خزانة المحكمة :

(أ)
(ب)

خمسة في المائة من العمن الذي رسا به المزاد
لتدفع للمشترى ،

المبالغ التي يجرى البيع استيفاء لها والمصروفات
لتدفع للمحكوم له .

()2

إذا طلب أحد بموجب المادة  268إعتبار بيع العقار المملوك
له كأن لم يكن فليس له الحق في أن يقدم أو يلحق طلباً

()3

بموجب هذه المادة اال إذا سحب طلبه المشار إليه .

ال يترتب على هذه المادة إعفاء المحكوم عليه من أى التزام
فيما يتعلق بالمصروفات التي لم يشتمل عليها إعالن البيع .

إلغاء البيع بسذبب

268ذ

اختالل اإلجراءات

أن يطلب من المحكمة إلغاء البيع إذا أعبت وجود غش أو عيب

جوهري شاب إجراءا ته وترتب على المالك ضرر جسيم بحقوقه .

أو الغش.
األمر بتأييد البيع.

يجوز لكل من الدائن والمدين وغيرهما ممن له مصلحة تتأعر بالبيع

267ذ

()1

إذا مضت عالعون يوماً من تاريخ البيع ولم يقدم طلب

إللغائه بموجب المادتين  269و 268أو قدم طلب ورفض
على المحكمة أن تصدر أم اًر بتأييد البيع ويصبح البيع قطعياً

.
()2

إذا قبل الطلب المقدم تحت المادة  268أو إذا أودع المبلغ
طبقاً للمادة  269في خالل عالعين يوماً من تاريخ البيع
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تصدر المحكمة

أم اًر بإلغاء البيع بعد إخطار األشخاص

الذين يمسهم األمر .
()3

رد العمن عند

291ذ

ال يجوز إقامة دعوى مدنية إللغاء أي أمر صادر بموجب
هذه المادة من أي شخص صدر ضده معل هذا األمر .

إذا ألغي بيع عقار بموجب المادة  268يحق للمشترى أن يطلب من
المحكمة إصدار أمر برد العمن المدفوع في مواجهة أي شخص دفع له

إلغاء البيع.

العمن ويجوز للمحكمة أن تحكم له بالتعويض .
شهادة البيع.

291ذ

إذا أصبح البيع قطعياً وجب على المحكمة أن تستخرج شهادة

للمشترى تبين فيها العقار المبيع واسم المشترى وتحمل تاريخ األمر

بتأييد البيع .
تسليم العقار المبيع292 .ذ

()1

بعد تعيين حدود العقار إذا اقتضى الحال تنقل المحكمة
حيازة العقار للمشترى .

()2

إذا كان العقار في حيازة شخص غير ملزم بإخالئه بموجب
الحكم يخطر شاغل العقار كتابة بمضمون الحكم .

الفصل الخامس
توزيع حصيلة التنفيذ
كيفذية توزيع
حصيلة التنفيذ.

293ذ

()1

إذا كانت حصيلة التنفيذ ال تكفى للوفاء بديون المحكوم
عليهم جميعاً وزعت الحصيلة على النحو التالي  ،إذا :

(أ)

بيعت ممتلكات المحكوم عليه في التنفيذ يوزع عائد
البيع بعد خصم المصاريف على الدائنين الذين
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طلبوا التنفيذ قبل تاريخ صدور أمر البيع بنسبة
ديونهم ،
(ب)

أودعت أية مبالغ في المحكمة سداداً للتنفيذ بخالف
عائد بيع ممتلكات المحكوم عليه توزع على

الدائنين الذين طلبوا التنفيذ قبل تاريخ اإليداع وذلك
بنسبة ديونهم بعد خصم المصروفات ،
(ج)

بيع العقار مشروطا ببقاء الرهن أو أي حق عليه

فال ينشأ حق للمرتهن أو لصاحب الحق في الزيادة
الناشئة من البيع ،

( د)

كان العقار المعروض للبيع خاضعاً لرهن أو أي

حق جاز للمحكمة برضاء المرتهن أو صاحب
الحق أن تأمر ببيع العقار خاليا من الرهن أو الحق

وانتقال الرهن أو الحق إلى عائد البيع ،
(هذ)

بيع أي عقار تنفيذاً لحكم يقضى ببيعه لوفاء حق
عيني مسجل على العقار يوزع عائد البيع كما يلي

:

(أوال)

في دفع مصاريف البيع ،

(عانيا)

في وفاء المبلغ المحكوم عليه به ،

(عالعا)

في وفاء المبالغ األصلية المستحقة عن

(رابعا)

الحقوق الالحقة إن وجدت ،

بين بقية المحكوم لهم نسبياً وفقاً لما جاء
في الفقرة (أ ) .

()2

إذا دفعت المبالغ موضوع التنفيذ أو جزء منها لغير مستحقيها
يجوز لمن يستحقها أن يرفع دعوى الستردادها .

()3

ال تخل أحكام هذه المادة بأية أسبقية يقررها قانون آخر
لصالح الحكومة أو ألي شخص آخر .
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الدفع باألقساط.

294ذ

()1

يجوز للمحكمة المنفذة بناء على طلب المحكوم عليه
وبموافقة المحكوم له سواء قبل الحجز أو بعده أن تأمر بدفع
المبلغ المحكوم به على أقساط كما يجوز لها أن تشترط أية

شروط
()2

تراها

مناسبة

وأن

تأمر

المحذكوم

عليه بالضمان الذي تراه مناسباً .

إذا أصدرت المحكمة أمرها بموجب البند ( )1وفشل المحكوم

عليه في تنفيذ األمر فعلى المحكمة أن تلغى أمر الدفع

باألقساط وعليها إذا طلب المحكوم له أن تسير في تحصيل
باقي الدين .
اعتبار التنفيذ

295ذ

آخر إجراء في التنفيذ دون تقديم طلب للسير فيه على أنه يجوز

خالصاً.

أحكام المحاكم غير

يعتبر التنفيذ خالصاً ويقفل المحضر إذا مضت ستة أشهر من تاريخ
للمحكوم له أن يطلب بعد دفع الرسم المقرر السير في التنفيذ .

296ذ

المحاكم المدنية.

تسرى أحكام هذا الباب على تنفيذ أي أحكام أو أوامر أوكل مهام
تنفيذها للمحاكم المدنية .

الباب الحادي عشر
أحكام متنوعة .لجنة القواعد
الفصل األول
أحكام عامة
دفع نقود للوكيل.

299ذ

ال يجوز دفع أية نقود بوساطة المحكمة إلى أي وكيل أو محام ما لم
يقدم توكيالً موعقاً يخول له استالم تلك النقود .
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التوكيل العام.

298ذ

التوكيل الصادر

297ذ

التوكيل العام للمقاضاة أو مباشرة أي إجراءات قضائية ال يخول
للوكيل استالم أية نقود نيابة عن موكله .
إذا كان التوكيل موعقاً في دولة أجنبية يجب أن يكون وفقاً إلجراءات

التوعيق المعمول بها في تلك الدولة ويصدق عليه بوساطة سفارة

خارج السودان.

السودان (ان وجدت ) بتلك الدولة .
مصاريف مباشرة

281ذ

()1

إذا تكبد أي موظف من موظفي المحكمة نفقات في مباشرة
أي إجراء أمرت به المحكمة فتكون تلك النفقات في بادئ

اإلجراءات.

األمر على الخصم الذي تم اإلجراء لصالحه أو بناء على
()2

طلبه ما لم تقرر المحكمة غير ذلك .

يجوز للمحكمة قبل مباشرة اإلجراء أن تأمر بإيداع مبلغ كاف

.
بيع األشياء القابلة

281ذ

()1

يجوز للمحكمة أن تأمر ببيع أي مال منقول موضوع نزاع
في الدعوى أو محجوز فيها أو في تنفيذ الحكم ومعرض

للتلف.

()2

للتلف ألي سبب آخر وذلك بالشروط التي تراها مناسبة .

يجب إخطار ذوى الشأن قبل إصدار األمر بالبيع ما لم تر
المحكمة ألسباب عادلة خالف ذلك .

دعوى حائز الشئ
المتنازع عليه.

282ذ

إذا تنازع شخصان أو أكعر على استحقاق دين أو نقود أو أي مال
منقول أو عقار في ذمة شخص آخر ال مصلحة له فيه خالف
المصاريف ولديه االستعداد لدفع الدين أو المبلغ أو تسليم المال لمن

يستحقه قانوناً جاز له رفع دعوى على جميع المطالبين الستصدار
قرار يعين الشخص المستحق والحصول على مصروفاته ويجوز له

إيداع المبلغ في المحكمة أو وضع المال تحت تصرفها  ،ومع ذلك ال
يجوز إقامة معل هذه الدعوى في حالة وجود دعوى قيد النظر لتحديد
حقوق األطراف المعنيين .
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سلطة المحكمة

283ذ

شئ تتعلق به أية مسألة معروضة أمامها .

فى المعاينة.
اإلجراءات غير

يجوز للمحكمة في أية مرحلة من مراحل الدعوى معاينة أي مال أو

284ذ

مع مراعاة أحكام الباب العامن يكون للمحكمة التي تختص بنظر
الطعن نفس السلطات التي للمحكمة االبتدائية بالنسبة للدعاوى

الدعاوى.

المرفوعة أمامها .
عذدم المسذاس

285ذ

()1

للمحكمة في أي وقت أن تقوم بتصحيح أي خطأ إجذرائي
وعليها أن تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات وتعديالت

بسلطات المحكمة
الطبيعية.

()2

حتى تصل إلى حقيقة أي نزاع تنظره نظ ار عادالً وناج اًز .

ال يعتبر ما جاء في هذا القانون ماساً أو مقيداً لسلطذات
المحكمة الطبيعية في إصدار األوامر التي تراها ضرورية

لتحقيق العدالة أو منع سوء استغالل إجراءات المحكمة .

الفصل الثاني
لجنة القواعد
تكوين لجنة القواعد

286ذ

()1

تنشأ لجنة تسمى " لجنة القواعد" وتتكون من رئيس المحكمة
القومية العليا ووزير العدل واعنين من قضاة المحكمة العليا

وصالحياتها.

()2

يعينهم رئيس المحكمة القومية العليا .

يجوز للجنة القواعد من وقت آلخر أن تضع قواعد تنظيم

إجراءات المحاكم .
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()3

يجوز للجنة القواعد أن تصدر أي قواعد إجرائية لم يرد
بشأنها نص في هذا القانون مما يقتضيه حسن سير العدالة .

المسائل التى تنظمها 289ذ

()4

القواعد المتعلقة بتقدير ودفع الرسوم تستلزم موافقة وزير

()1

ال يجوز أن تكون القواعد مخالفة للنصوص الواردة في

المالية واالقتصاد الوطنى .

()51

صلب هذا القانون .

القواعد.

()2

مع عدم اإلخالل بعموم السلطات المخولة بالبند ( )1يجوز
أن تنظم اللجنة جميع أو أي من المسائل اآلتية :

(أ )

تبليغ أوراق التكليف بالحضور واإلعالنات وغيرها

من األوراق بالبريد أو بأية كيفية أخرى واعبات
التبليغ ،
(ب)

(ج)

ضمان المصاريف ،

تقدير قيمة الدعاوى واالستئناف وغيرها من
اإلجراءات ألغراض هذا القانون ،

(د )

أخذ البينات على اليمين في اإلجراءات إمام
المحكمين ،

(هذ)

تقدير ودفع الرسوم الواجب دفعها في أية دعوى أو
إجراء أو استئناف أو أمر أو إعالن أو غيرها أو
أي عمل آخر تقوم به المحكمة أو أي موظف

(و)

فيها ،

المصاريف واألجور والنفقات التي يسمح بها

للخصوم والشهود والخبراء والمحكمين والوكالء و
المحامين وغيرهم،

()51
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(ز)

تحليف اليمين واإلعالنات والشهود والتصديقات
القانونية والمحاضر التي تعدها المحكمة أو أحد
موظفيها أو التي تعد أمام أيهما ،

(ح)

إعبات أي شئ باإلقرار المشفوع باليمين ،

(ط)

والسجالت

جميع

األرانيك

والدفاتر

والقيود

والحسابات التي قد تلزم العمال المحاكم المدنية .

الباب الثاني عشر
األحكام األجنبية  ،تنازع االختصاص

()52

تفسير النصوص القانونية
الفصل األول
األحكام األجنبية
أعر الحكم األجنبى.

288ذ

ال يجوز األمر بتنفيذ الحكم أو األمر األجنبي إال بعد التحقق من
إستيفائه للشروط اآلتية  ،وهى أن :

(أ )

الحكم أو األمر صادر من جهة قضائية مختصة طبقاً لقواعد
االختصاص القضائي الدولي المقرر في قانون البلد الذي

(ب)
(ج)

صدر فيه وأنه أصبح نهائياً وفقاً لذلك القانون ،

الخصوم في الدعوى التي يصدر فيها الحكم أو األمر قد

كلفوا بالحضور ومعلوا تمعيالً صحيحاً ،

الحكم أو األمر ال يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من

محاكم السودان ،

()52

(د )

الحكم أو األمر ال يتضمن ما يخالف النظذام العذام أو اآلداب

(هذ)

الحكم أو األمر لم يصدر بناء على الغش ،

في السودان ،
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( و)

الحكم أو األمر لم يتضمن طلباً أساسه اإلخالل بقانون من

(ز)

البلد الذي صدر فيه الحكم المراد تنفيذه يقبل تنفيذ أحكام

القوانين المعمول بها في السودان ،

االفتراض بصحة

287ذ

المحاكم السودانية في أراضيه .

تقديم صورة موعقة من حكم أجنبي ينهض قرينة دالة على أن الحكم
قد أصدرته محكمة أجنبية ذات اختصاص ما لم يظهر في المحضر

الحكم األجنبى.

ما يخالف ذلك ومع ذلك يجوز نقض هذه القرينة بإعبات عدم
االختصاص .
المقاضاة بالحكم

271ذ

األجنبى.

إذا حصل شخص على حكم أجنبي في مواجهة شخص مقيم بالسودان

أو يملك ماالً فيه فيجوز لذلك الشخص إقامة دعوى لتنفيذ ذلك الحكم
إذا كان الحكم المذكور قابالً للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه .

الفصل الثاني
(ألغي)

()53

المواد من  883الى  882شاملة
وأعيد الترقيم

الفصل الثالث
تنازع االختصاص
حاالت تنازع

()53

271ذ

تختص المحكمة القومية العليا بتعيين الجهة المختصة إذا حدث
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تنازع في االختصاص بين جهتين لكلتيهما اختصاص قضائي أو إذا

االختصاص

تخلت كلتاهما عن االختصاص .
272ذ

إجراءات رفع

يرفع الطلب في األحوال المبينة في المادة  271بعريضة تقدم إلى
المحكمة القومية العليا تتضمن باإلضافة إلى البيانات العامة التي

الطلب.

تشتمل عليها عريضة الدعوى موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى
التي وقع في شانها التنازع أو التخلي .

أعر رفع الطلب.

273ذ

يترتب على رفع الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب
تعيين الجهة المختصة .

اج ارءات نظر الطلب 274ذ

()1

والحكم فيه.

بملف الطلب من أوراق .
()2

تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه استناداً إلى ما يوجد
ومع ذلك فللمحكمة أن تأذن ل طراف بتقديم مذكرات ولها أن
تأمر بدعوتهم لسماع أقوالهم أو تقديم إيضاحات معينة .

الفصل الرابع
تفسير النصوص القانونية
طلب التفسير.

()55

275ذ

()1

()54

تتولى المحكمة القومية العليا تفسير النصوص القانونية بناء
على عريضة تقدم اليها من وزير العدل .

()54
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()2

يقدم وزير العدل طلبات التفسير إلى المحكمة القومية العليا
من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشان متى رأى أن
طبيعة النصوص المراد تفسيرها أو أهميتها تستوجب ذلك
ضماناً لوحدة تطبيقها .

مشتمالت العريضة276 .ذ

يجب أن تتضمن عريضة طلب التفسير بيان النص المراد تفسيره

إجراءات نظر الطلب 279ذ

تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه استناداً إلى ما يوجد

واألسانيد والمبررات التي تستدعى تفسيره .
()1

بملف الطلب من أوراق .

والفصل فيه.

()2

ومع ذلك فللمحكمة أن تطلب من وزير العدل تقديم المذكرات

واإليضاحات التي ترى تقديمها .

()56

الفصل الخامس
( ألغي )

()59

من المواد  889الى  133شاملة

الجداول الملحقة بقانون اإلجراءات المدنية لسنة 3891
ترتيب القواعد
الجدول األول
األوامر

()56
()59

القانون نفسه .
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األمر األول  :اإلقرار المشفوع باليمين .

-1

قبول اإلقرار .

-2

حصر اإلق اررات في الحاالت التي يستطيع الشاهد اعباتها.

-3

كيفية حلف اليمين .

-4

شهادة القاضي على حلف اليمين .

-5
-6

الشكل الخاص للشهادة لالستعمال في الخارج .
تفويض المحامين لتحليف اليمين وصالحياتهم.

األمر الثاني  :التفويض.
-1

حاالت التفويض .

-2

التفويض في سؤال الشهود .

-3

التفويض في عمل تحريات محلية.

-5

تزويد المفوض بالتعليمات .

-6

التفويض في إجراء القسمة .

-9

قوة الدليل المأخوذ في التفويض .

-8

تفويض أكعر من شخص .

-33

وجوب حضور الخصوم أمام المفوض.

-4

-7

التفويض لفحص أو تسوية الحسابات.

مصروفات التفويض .

األمر الثالث  :التصديق على المستندات .
كيف يتم التصديق .

األمر الرابع  :البروتستو .

 -1تعيين موظف البروتستو .
 -2طلب البروتستو .

 -3كيفية التقديم ومكانه .
 -4ميعاد إجراء البروتستو .
 -5الحاالت التي يجرى فيها البروتستو .
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 -6مشتمالت استمارة البروتستو .
 -9تسليم نسخة لحامل الكمبيالة.
 -8عدم الععور على الشخص المطلوب .

 -7تطبيق أحكام هذا األمر على السندات االذنية .
األمر الخامس :المستندات .
 -1إعالن الخصم لإلقرار بمستند .
 -2إعالن الخصم لإلقرار بوقائع .
 -1األسئلة واإلجابة عليها وكيفية توجيه األسئلة .
 -4اإلجابة على األسئلة .

 -5االستناد الي اإلجابة في المحكمة .
 -6طلب تقديم المستندات .
 -9االطالع على المستندات .
 -8حالة ما يكون طلب تقديم المستندات سابقا ألوانه .
 -7الجزاء على عدم اإلجابة على االستجوابات أو تقديم المستند .
 -11كيفية قبول المستندات .
 -11حجز المستندات .
 -12رد المستندات .
13ذ االستدالل باألشياء المادية .
األمر السادس  :الرسوم.

-1

وجوب دفع الرسم المبين في جدول الرسوم .

 -2النسبة المئوية القياسية .

 -3تقدير قيمة الدعاوى واالستئنافات وسائر اإلجراءات .
 -4الرسوم في الدعاوى التي التسمع .
-5

الرسوم في الدعاوى التي يترك فيها جزء من المطلوب أو يحصل إقرار به .

 -6إذا زادات قيمة الحكم على المطلوب فيجب دفع الرسوم الزائدة .
 -9من الذي يلتزم بدفع الرسم .
 -8وجوب إعطاء إيصاالت الدفع .
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 -7سلطة إسقاط الرسوم أو تأجيل دفعها .
 -11سلطة رد الرسوم .
 -11اعتبار كسور الجنيه جنيهاً صحيحاً .
 -12تنفيذ دفع الرسم .

 -13الرسوم بالعمالت األجنبية .
 -14المقاضاة بدون رسوم .
 -15مشتمالت طلب اإلعفاء .

 -16االجراء عند عدم رفض الطلب .
 -19استجواب مقدم الطلب والمدعى عليه .
 -18الفصل في الطلب .
 -17وجوب رفض الطلب .
 -21األمر بدفع الرسم .

 -21تحديد ميعاد لدفع الرسوم .
 -22اإلعفاء في الطعن .
-23

نظر الطلب .

ـ

الجدول األول

ـ

الجدول الثانى

ـ

الجدول الثالث

األوامر .
الرسوم .

قضايا األحوال الشخصية .
الجدول األول
األوامر

األمر األول
اإلقرار المشفوع باليمين
قبول اإلقرار
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)1( -1

يجوز ألية محكمة  ،وألسباب كافية تدون بمحضر الدعوى  ،أن تأمر بإعبات أية واقعة
عن طريق إقرار مشفوع باليمين كما يجوز لها قبول اإلقرار المشفوع باليمين من أي
شاهد .

(  )2إذا تبين للمحكمة أن أحد طرفي الدعوى يرغب في إحضار شاهد الستجوابه  ،وانه في
اإلمكان إحضاره  ،فيجوز للمحكمة أن ترفض السماح لذلك الشاهد بذأداء الشذهادة عذن
طريق اإلقرار المشفوع باليمين
( )3إذا تذذم أداء الشذذهادة عذذن طريذذق إقذرار مشذذفوع بذذاليمين  ،جذذاز للمحكمذذة  ،بنذذاء علذذى طلذذب
أحد طرفي الدعوى استدعاء ذلك الشاهد الستجوابه .
حصر اإلق اررات في الحاالت
التي يستطيع الشاهد إثباتها

 -2تنحصر اإلق اررات المشفوعة باليمين فذي الحقذائق التذي يسذتطيع الشذاهد إعباتهذا بمعرفتذه الخاصذة،
مذذا عذذدا فذذي حالذذة الطلبذذات المؤقتذذة  ،فتقبذذل األق ذوال التذذي يعتقذذد الشذذاهد بصذذحتها علذذى شذذرط أن

تذكر أسباب ذلك .

كيفية حلف اليمين

 )1( -3إذا أراد شخص أن يحلف اليمين على أية مسألة أو يؤكدها فيجب عليذه تقذديمها مكتوبذة
الي المحكمة .

( )2تكون صيغة اليمين أو التأكيد هي الصيغة المستعملة في المحكمة .
( )3بعذذد حلذذف اليمذذين أو صذذدور التأكيذذد تجذذب قراءتذذه بوسذذاطة الشذذخص الذذذي قدمذذه أو أن يتلذذى
عليه عم يوقعه .

شهادة القاضي على حلف اليمين

 -4علذذى القاض ذذي أن يعب ذذت علذذى المكت ذذوب شذذهادة يوقعه ذذا ويختمه ذذا بخ ذذاتم المحكم ذذة ،ب ذذان المس ذذألة
المذذكورة فذي المكتذذوب قذد تذذم بشذأنها حلذذف اليمذين أو صذدور التأكيذذد علذى حسذذب األحذوال فذذي
حضوره  ،ووقعها من حلف اليمين أو صدر منه التأكيد في تاريخ هذا اليمين أو التأكيد .
الشكل الخاص للشهادة لالستعمال في الخارج

215

 -5عندما يطلب عمل الشهادة الستعمالها في الخارج فانه يجوز للقاضى تحريرها بالشذكل المطلذوب
.
تفويض المحامين لتحليف اليمين وصالحيتهم

 )1( -6يجذذوز لذ ذرئيس المحكم ذذة العلي ذذا أن يص ذذدر م ذذن وق ذذت آلخ ذذر تفويض ذاً موقعذ ذاً من ذذه بتعي ذذين أي

شخص يزاول مهنة المحاماة لمدة سبع سنوات مفوضا لتحليف اليمين كما يجوز له إلغاء
هذا التعيين .

( )2يجوز لرئيس المحكمة العليا تجاوز المدة المنصذوص عليهذا فذي البنذد ( )1إذا كذان الشذخص
المطلوب تفويضه قد اشتهر بالسمعة الحسنة والكفاءة العالية .
( )3يكذذون المفذذوض فيمذذا فذذوض فيذذه مذذن تحليذذف اليمذذين واإلق ذ اررات المشذذفوعة بذذاليمين والتصذذديق
عل ذذى الوع ذذائق موظفذ ذاً م ذذن م ذذوظفي المحكم ذذة ويج ذذوز ل ذذه تحقيقذ ذاً له ذذذا الغ ذذرض مباشذ ذرة جمي ذذع

السلطات المقررة ألية محكمة كما لو كان قاضياً بها وذلك مع مراعاة ما يلي :

(أ ) لذذيس المفذذوض لتحليذذف اليمذذين أن يخذذتم بخذذاتم أيذذة محكمذذة بذذل يجذذب بذذدال مذذن ذلذذك وعنذذد
الضرورة أن يختم بخاتم يصادق عليه رئيس المحكمة العليا ،
(ب) تذذدفع الرسذذوم المقذذررة لتحليذذف اليمذذين أو ألخذذذ اإلق ذ اررات المشذذفوعة بذذاليمين أو التصذذديق
على الوعائق الى المحكمة بواسطة المفوض ،

(ج ) يتقاضى المفوض األتعاب المعقولة نظير قيامه بالعمل المبذين فذى الفقذرة (ب)
.

()58

األمر الثاني
التفويض

حاالت التفويض

 -1يجوز للمحكمة مع مراعاة الشروط والقيود التي تقررها أن تصدر تفويضا فيما يلى :
( أ ) سؤال أي شخص ،

(ب) اجراء تحريات وتقديرات محلية ،
()58
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أعذاله

(ج) فحص أو تسوية الحسابات ،
(د) اجراء القسمة .
التفويض في سؤال الشهود

 )1( -2يجذذوز للمحكمذذة فذذي أى وقذذت وقبذذل الحكذذم فذذي الذذدعوى أن تصذذدر تفويض ذاً فذذي س ذؤال أحذذد
األشخاص اآلتي ذكرهم :

( أ ) مذذن يقذذيم فذذي دائ ذرة الحذذدود المحليذذة الختصاصذذها ويك ذون غيذذر قذذادر علذذى الحضذذور
لمرض أو عاهة ،
(ب) من يقيم خارج دائرة الحدود المحلية الختصاص المحكمة ،
(ج ) الموظف الذي ترى المحكمة أن حضوره يضر بالخدمة العامة .

( )2يجذوز أن يصذدر التفذويض فذي سذؤال أي شذخص الذذي أيذة محكمذة مختذذصة فذي المكذان الذذذي
يقذذيم فيذذه الشذذخص المطلذذوب س ذؤاله  ،وعلذذى المحكمذذة المفوضذذة فذذي سذ ذؤال شذذخص مذذا أن
تتذذولى سذؤاله  ،فذذإذا نفذذذ مقتضذذى التفذذويض فيجذذب اعادتذذه مذذع األدلذذة التذذي أتخذذذت تنفيذذذاً لذذه
الي المحكمة التي أصدرت التفويض ما لم يقرر األمر الصادر بالتفويض خالف ذلك.

( )3إذا أخذذذت الشذذهادة بطريذذق التفذذويض بنذذاء علذذى طلذذب أحذذد الخصذذوم فيجذذب مذذنح الخصذذم
اآلخر كلما كان ذلك ممكناً فرصة مناقشة الشاهد الذي أدلى بشذهادته  ،ويجذذب مذذع م ارعذاة

جميع االستعناءات العادلة تالوة أقذوال الشذاهد كذدليل فذي الذدعوى وتعتبذر هذذه األقذوال جذزءاً

من المحضر .

( )4إذا لذذم يكذذن لذذدى ذلذذك الخصذذم فرصذذة مناقشذذة الشذذاهد فذذال تتلذذى أق ذوال الشذذاهد كذذدليل فذذي
الدعوى وال تعتبر جزءاً من المحضر  ،اال ألسباب خاصة تدونها المحكمة .

( )5يجوز للمحكمة أن تصدر بدالً من التفويض خطاباً تطلذب فيذه سذؤال شذاهد غيذر موجذود فذي
السودان .

التفويض في عمل تحريات محلية

 )1(-3إذا رأت المحكمذذة انذذه مذذن الضذذروري أو مذذن المناسذذب بالنسذذبة أليذذة دعذذذوى اجذ ذراء تحري ذذات
محلية لتوضيح مسألة مختلف عليها أو للتحقذيق من سعذر السذوق بالنسذبة ألي مذال أو مذن
مقدار الربح أو الخسارة  ،فانه يجذوز للمحكمة أن تصدر تفويضذاً لمذن تذرى صذالحيته لهذذه
المهمة  ،تأمره فيه بعمل التحرى فيها وتقديم تقرير بذلك للمحكمة .
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( )2يجذب علذى مذن صذذدر اليذذه التفذويض أن يقذذوم بذأجراء المعاينذذة المحليذذة التذي ي ارهذذا ضذذرورية
ألداء المهمة المكلف بها  ،وأن يعد تقري اًر مكتوباً بذلك يوقعه ويقدمه للمحكمة .
التفويض لفحص أو تسوية الحسابات

 -4في الدعاوى التي تحتاج الى فحص أو تسوية الحسابات يجذوز للمحكمة أن تصذدر تفويضذاً لمذن
ترى صالحيته ألداء هذه المهمة تأمره فيه باجراء الفحص أو التسوية .
تزويد المفوض بالتعليمات

 -5يجب على المحكمة أن تزود من تفوضه بالتعليمذات التذي ت ارهذا ضذرورية  ،ويجذب أن تبذين هذذه
التعليمات بوضوح ما إذا كان مطلوباً من المفوض أن يسجل فقط اإلجراءات التي قذد يباشذرها

في تحقيق أو أن يذكر أيضاً رأيه في المسألة التي يفحصها في التقذرير الذذذي يرفعذه للمحكمذة

.

التفويض في اجراء القسمة

 )1( -6إذا أصدرت المحكمة حكما تمهيدياً بقسمة عقار فانه يجوز لها أن تصدر تفويضاً لمن ترى

صذذالحيته لتقذذديم تقريذذر عذذن أفضذذل الطذذرق الج ذراء هذذذه القسذذمة ومقذذدار المبلذذغ الذذذي يجذذب
على الشذريك علذى الشذيوع أن يدفعذه الذي أي شذريك آخذر كمعذدل للقسذمة إذا اقتضذى األمذر

ذلك .
( )2يجذذب علذذى المفذذوض أن يرفذذع الذذي المحكمذذة تقري ذ اًر مكتوب ذاً بعذذد النظذذر فذذي المقترحذذات التذذي
يقدمها الخصوم عن القسمة إذا قدم له شئ منها .

( )3على المحكمة أن تؤيد التقرير أو تعدله أو تستبعده وذلك بعد أن تسمع ما تقدم بذه األطذراف
من اعتراضات علذى التقريذر  .إذا أيذدت المحكمذة التقريذر أو عدلتذه  ،فيجذب عليهذا أن
تصذذدر حكمذذا بمذذا يتفذذق مذذع التقريذذر إذا أيدتذذه أو عدلتذذه  .أمذذا إذا قذذررت اسذذتبعاده فانذذه

يجب عليها أما أن تصدر تفويضاً جديداً واما أن تصدر أم اًر بما تراه مناسباً .
قوة الدليل المأخوذ في التفويض
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 )1( -9إذا كذ ذذان التفذ ذذويض صذ ذذاد اًر بموجذ ذذب القواعذ ذذد  4 ،3و  6فذ ذذان اإلج ذ ذراءات التذ ذذي يباشذ ذذرها

المفوض والتقرير الذي يقدمه الى المحكمة  ،تعتبر من األدلة في الدعوى  ،وتكون جزءاً
من المحضر  ،اال انه إذا لم تقتنع المحكمة بها لسبب ما فإنه يجوز لها أن تأمر بذاجراء

تحقيق آخر حسبما تراه مناسباً .

( )2للمحكمة من تلقاء نفسها أو بنذاء علذى طلذب أي مذن طرفذي الذدعوى أن تسذتجوب المفذوض
في جلسة مغلقة بشذأن أي مذن المسذائل الذواردة فذي تقريذره أو عذن الطريقذة التذي اتبعهذا فذي
اعداد التقرير.
تفويض أكثر من شخص

 -8يجوز للمحكمة تفويض أكعر مذن شذخص فذي الحذاالت المنصذوص عليهذا فذي القواعذد ، 4 ، 3

و 6فعندما تفصل المحكمة في ذلك ويختلف المفوضون في الرأي فيجب عليهم إعداد تقارير
منفصلة وموقعة منهم .
مصروفات التفويض

 -7يجوز للمحكمة قبل أن تصدر أي تفويض أن تأمر الخصم الذي يتم إصدار التفويض بناء على
طلبذذه أو لمصذذلحته بذذان يذذودع فذذي الميعذذاد الذذذي تحذذدده المحكمذذة المبلذذغ الذذذي ت ذراه المحكمذذة
مناسباً لمصروفات وأتعاب المفوض .
وجوب حضور الخصوم أمام المفوض

 )1( -11ف ذ ذي حالذ ذذة صذ ذذدور تفذ ذذويض  ،يجذ ذذب علذ ذذى المحكمذ ذذة أن تذ ذذأمر الخصذ ذذوم بالحضذ ذذور أمذ ذذام
المفذ ذذوض  ،ويجذ ذذوز لهذ ذذا مذ ذذع م ارعذ ذذاة أحكذ ذذام هذ ذذذا القذ ذذانون أن تذ ذذأمر بإصذ ذذدار تكليذ ذذف

بالحضور ألي شخص للحضور أمام المفوض كشاهد أو ليقدم أي مستند .
( )2إذا لم يحضر الخصوم أو أحدهم جاز للمفوض االستم ارر في عمله في غيبتهم .

األمر الثالث

التصديق على المستندات
كيف يتم التصديق
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()1

يتم التصديق علذى أي مسذتند بوسذاطة القاضذي فذي حضذور شذاهدين ذكذرين بذالغين
مقيمذين فذي السذودان وليسذذت لهمذا مصذلحة فذي المسذذتند بشذرط أال يكونذا أب أو ابذذن
أو زوج أي من أطراف المستند .

()2

عندما يكون الشخص المراد التصديق على توقيعذه معروفذاً لذدى القاضذي يجذب أن يكذون ذلذك

()3

يمكن لنفس الشخص أن يكون شاهداً للشخصية وشاهداً للتصديق .

الشخص مصحوبا بشيخ القرية أو أي شاهد يمكن االعتماد عليه في تأكيد شخصيته .

( )4على القاضي أن يتأكد أن الشخص الذي صادق على توقيعه قد تفهم مضمون المستند تماماً
.

( )5عندما يرغب شخص ما في اسذتخراج شذهادة بذأن أي مسذتند هذو صذورة طذذبق األصذل لمسذتند
آخر عليه إبراز المستندين للمحكمة  ،وعلى القاضي أن يتأكد من مطابقة المستندين عم يكتب
شذذهادة بذذذلك علذذى كذذل مذذن المسذذتندين ويوقذذع عليهمذذا ويحفذذظ صذذورة منهمذذا بالمحكمذذة وتسذذلم

األخرى للشخص الذي تقدم به .

األمر الرابع
البروتستو

-1

تعيين موظف البروتستو

يعذذين قاضذذى المحكمذذة المدنيذذة العامذذة فذذي المحذذاكم الت ذذي فذذي دائرتذذه  ،إذا اقتضذذى الح ذذال ،
موظفاً يتولى تقديم الكمبياالت وعمل البروتستو وتسجيله .

-2

طلب البروتستو

إذا أراد حامذذل الكمبيالذذة إج ذراء بروتسذذتو لعذذدم القبذذول أو الذذدفع يجذذب عليذذه أن يق ذذدم الكمبيالذذة
للمحكمذذة التذذي يقذذع فذذي دائذ ذرة اختصاصذذها المحلذذى المكذذان الواجذذب دف ذذع الكمبيالذذة فيذذه أومحذذل

إقامة أو عمذل الشذخص المذراد إجذراء البروتسذتو فذي مواجهتذه  .وال يجذوز للمحكمذة أن تذرفض
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إجراء البروتستو متى كانت المستلزمات الشكلية قد استوفيت إال إذا كان البروتستو لعدم الدفع
لكمبيالة غير مستحقة .
كيفية التقديم ومكانه

 )1( -3تقدم الكمبيالذة للبروتسذتو لعذدم الذدفع فذي محذل سذكن أو عمذل المسذحوب عليذه أو الشذخص
اآلخر المراد إجراء البروتستو في مواجهته .

( )2تقدم الكمبيالة للبروتستو لعدم الدفع :
(أ ) في مكان الدفع المبين في الكمبيالة  ،أو
(ب) إذا لم يبين مكان  ،أو بين ولم يتم الععور فيه على الشخص المراد إجذراء البروتسذتو فذي
مواجهتذذه  ،فذذي سذذكن أو مكذ ذان عمذذل المسذذحوب علي ذذه أو القابذذل بالوسذذاطة أو الش ذذخص
اآلخر الملزم بالدفع .
( )3إذا لذذم يذذتم الععذذور علذذى الشذذخص الم ذراد إج ذراء البروتسذذتو فذذي مواجهتذذه فذذي مكذذان عملذذه أو
سكنه على الموظف المكلف بإجراء البروتستو اتخاذ اإلجراءات المناسبة للععور عليه .
ميعاد إجراء البروتستو

 )1( -4عل ذذى الموظ ذذف المكل ذذف ب ذذإجراء البروتس ذذتو أن يق ذذدم الكمبيال ذذة ال ذذي الش ذذخص المذ ذراد إجذ ذراء
البروتستو في مواجهته في خذالل  24سذاعة مذن تسذليم الكمبيالذة الذي المحكمذة ،

وال

يحسب في هذه المدة أي يوم عطلة أو أي جزء منه .

( )2إذا كان مكان التقديم خارج مقذر المحكمذة علذى القاضذي أن يسذمح بميعذاد مسذافة  ،ولذه أن
يعين شخصاً آخر خالف الموظف المختص بالبروتستو على أن يدون التعيذين فذي اسذتمارة
البروتستو ويوقع عليه القاضي وتختم بخاتم المحكمة .

( )3يجب أن يتم التقديم في وقت مناسب في غير يوم عطلة .

)1( -5

الحاالت التي يجرى فيها البروتستو

يجذذرى البروتسذذتو فقذذط فذذي حالذذة رفذذض الشذذخص الذذذي قذذدمت لذذه الكمبيالذذة قبولهذذا أو دفذذع
قيمتها .
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( )2إذا واف ذذق الش ذذخص عل ذذى قب ذذول الكمبيال ذذة أو ع ذذرض دف ذذع قيمته ذذا ولكن ذذه رف ذذض دف ذذع رس ذذوم
البروتسذذتو فذذال يجذذرى بروتسذذتو علذذى الكمبيالذذة اال بعذذد الرجذذوع لحاملهذذا وبنذذاء علذذى تعليماتذذه
فإذا أجرى البروتستو وجب على الموظف المختص تدوين ما يفيد الرضا بالقبول أو عرض

دفع الكمبيالة .
-6

مشتمالت استمارة البروتستو

يجب أن تشتمل استمارة البروتستو علذى نسذخة حرفيذة مذن الكمبيالذة أو القبذول والتحويذل وأي
تعليمذذات ان وجذذدت واإلخطذذار بالقب ذذول أو الذذدفع كمذذا يشتم ذذل علذذى بيذذان حضذذور أو غيذذاب
الشذذخص الذذذي ق ذذدمت لذذه الكمبيالذذة وأسذذباب رفذذض القبذذول أو الذذدفع أو عذذدم المقذذدرة علذذى
التوقيع أو رفض تقرير البروتستو بوساطة الموظف المختص .

-9

تسليم نسخة لحامل الكمبيالة

يجذذب أن تعذذد اسذذتمارة البروتسذذتو مذذن نسذذختين تسذذلم إحذذداهما لحامذذل الكمبيالذذة وتذذودع األخذذرى
بالمحكمة .
عدم العثور على الشخص المطلوب

 -8إذا لم يتم الععور على الشخص المذراد إجذراء البروتسذتو فذي مواجهتذه ولذم يعذرف لذه محذل إقامذة
أو عمذذل تعتبذذر الكمبيالذذة مرفوضذذة وتعلذذق نسذذخة مذذن اسذذتمارة البروتسذذتو علذذى لوحذذة إعالنذذات

المحكمة لمدة عالعين يوماً .

تطبيق أحكام هذا األمر على السندات اإلذنية

 -7تسرى أحكام هذا األمر على السندات اإلذنية لعدم الدفع ما أمكن ذلك .

األمر الخامس
المستندات

إعالن الخصم لإلقرار بمستند
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-1

يجوز لكل من طرفي الدعوى وبعد موافقة المحكمة أن يعلذن خصذمه كتابذة طالبذاً منذه اإلقذرار

ب ذذأي مس ذذتند اال م ذذا اس ذذتعنى بق ذذانون ف ذذإذا رف ذذض الخص ذذم أو أهم ذذل اإلقذ ذرار بع ذذد إعالن ذذه فعل ذذى
المحكمة أن تلزمه بدفع المصروفات الخاصة بإعبات هذا المسذتند أيذاً كانذت نتيجذة الذدعوى مذا
لم تأمر المحكمة بغير ذلك .

إعالن الخصم لإلقرار بوقائع

 )1( -2يجذذوز لكذذل مذذن طرفذذي الذذدعوى وبعذذد موافقذذة المحكمذذة أن يعلذذن خصذذمه كتابذذة طالب ذاً منذذه ،

فيمذذا يخذتص بالذذدعوى فقذذط  ،اإلقذرار بواقعذذة أو وقذذائع محذذددة فذذي ميعذذاد معذذين فذذي اإلعذالن
فذ ذذإذا لذ ذذم يسذ ذذتجب الخصذ ذذم لمذ ذذا طلذ ذذب اليذ ذذه فذ ذذي اإلعذ ذذالن فعلذ ذذى المحكمذ ذذة أن تلزمذ ذذه بذ ذذدفع

مصروفات إعبات الواقعة أو الوقائع أياً كانت نتيجة الدعوى ما لم تأمر المحكمذة بغيذر ذلذك
.

( )2اإلقرار الذي يحصل تنفيذاً لإلعذالن سذالف الذذكر ال يكذون حجذة اال فذي الذدعوى التذي صذدر
فيها .

األسئلة واإلجابة عليها وكيفية توجيه األسئلة

 )1( -3يجوز للمدعى أو المدعى عليه في أية دعوى أن يرسل أسئلة مكتوبة بسذؤال خصذومه أو
سؤال واحد منهم أو أكعر .
( )2ال يجذذوز للخصذذم أن يسذذلم أكعذذر مذذن مجموعذذة مذذن األسذذئلة لذذنفس الخصذذم بذذدون أن يصذذدر
أم اًر بذلك .

( )3األسذذئلة التذذي ال تتعلذذق بمسذذألة مذذن مسذذائل الذذدعوى تعتبذذر خارجذذة عذذن الموضذذوع وان كذذان
يجوز قبولها عند مناقشة أحد الشهود .
( )4تعذذرض األسذذئلة المقترحذذة علذذى المحكمذذة ولهذذا أن تسذذمح باالسذذتجوابات التذذي مذذن شذذأنها أن
تؤدى الي الفصل العادل في الدعوى أو االقتصاد في النفقات .

اإلجابة على األسئلة
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 )1( -4تكذذون اإلجابذذة علذذى األسذذئلة بذذإقرار مشذذفوع بذذاليمين فذذي ظذذرف أربعذذة عشذذر يوم ذاً أو أي
ميعاد تحدده المحكمة .

( )2أي اعتراض على اإلجابة على أي استجواب يبدى في نفس اإلقرار .

-5

االستناد إلي اإلجابة في المحكمة

يجذذوز ألي خصذذم أن يقذذدم ردود خصذذمه علذذى االسذذتجوابات كلهذذا أو جذذزء منهذذا كبينذذة ويجذذوز
للمحكمة أن تأمر بتقديم ما لم يقدم من األجوبة إذا رأت ذلك ضرورياً .
طلب تقديم المستندات

 )1( -6يجوز للخصم أن يطلذب مذن المحكمذة تكليذف خصذمه مذع تحليفذه اليمذين بذأن يظهذر جميذع
المسذذتندات الموجذذودة ف ذذي حيازتذذه أو تحذذت تصذذرفه أو المتعلقذذة بأيذذة مسذذألة مذذن المسذذائل

المتنذ ذذازع عليهذ ذذا فذ ذذي الذ ذذدعوى متذ ذذى كذ ذذان ذلذ ذذك ضذ ذذرورياً للفصذ ذذل فذ ذذي الذ ذذدعوى أو لتذ ذذوفير

المصروفات .

( )2يمكن للخصم المكلف بتقديم المستندات أن يعترض على تقديمها مع ذكر األسباب .
االطالع على المستندات

 )1( -9يج ذذوز للخص ذذم أن يطل ذذب م ذذن المحكم ذذة إع ذذالن أي خص ذذم أش ذذار ف ذذي مذك ارت ذذه أو إق ار ارت ذذه
المشفوعة باليمين الي وجود أي مستند بحيازته ويطلب منه في اإلعالن تقذديم ذلذك المسذتند
لالطذذالع عليذذه والتص ذريح لذذه بأخذذذ صذذورة منذذه فذذاذا لذذم يسذذتجب الخصذذم لمذذا طلذذب اليذذه فذذي
اإلعالن جاز للمحكمة متى اقتنعت بذان تقذديم ذلذك المسذتند ضذروري للفصذل فذي النذزاع وال

يتعلق بحق خاص به كمدعى عليه وليس له أي عذر آخر يبرر عدم تقديمه أن تمنعه من
التمسك به كدليل في الدعوى .
( )2يجذذوز للمحكمذذة أن تذذأمر بذذان يكذذون االطذذالع علذذى المسذذتند فذذي الزمذذان والمكذذان وبالطريقذذة
التي تراها مناسبة .

حالة ما يكون طلب تقديم المستند سابقاً ألوانه
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-8

إذا اعترض الخصم المطلوب منه تقذديم مسذتند أو االطذالع عليذه واقتنعذت المحكمذة أن النظذر
فذذي االعت ذراض يتوقذذف علذذى الفصذذل فذذي أيذذة مسذذألة متنذذازع عليهذذا جذذاز لهذذا تأجيذذل النظذذر فيذذه
لحين الفصل في تلك المسألة .

-7

الجزاء على عدم اإلجابة على االستجوابات أو تقديم مستند

إذا ل ذذم ي ذذذعن الخص ذذم ل م ذذر الص ذذادر باإلجاب ذذة عل ذذى االس ذذتجوابات أو بتق ذذديم المس ذذتندات أو
االطالع عليها فأنه يجوز للمحكمة بناء على طلب الطرف اآلخر :
( أ ) تشطب الدعوى  ،إذا كان مدعياً باعتباره تاركاً للخصومة ،

(ب) تستبعد دفاعه  ،وتعتبره كأن لم يكن إذا كان مدعى عليه .
كيفية قبول المستندات

 )1( -33كل مستند يقبل كبينة يودع بالمحضر ويعطى عالمة أو رقمذاً مميذ اًز ويؤشذر بذرقم الذدعوى
واسم من قدمه والتاريخ الذي قدم فيه عم يوقع القاضي عليه .

( )2إذا رفض القاضي قبول المستند المقدم يوضح فيه البيانات المشار اليها في البنذد( )1مذع
بيان سبب عدم القبول .
حجز المستندات

 -11يجذذوز للمحكمذذة  ،إذا وجذذدت سذذبباً كافيذاً أن تذذأمر بحجذذز أي مسذذتند أو دفتذذر يقذذدم اليهذذا فذذي أيذذة
دعوى وحفظه بالمحكمة للمدة وبالشروط التي تراها مناسبة .
رد المستندات

 -12يحذذق ألي شذذخص س ذواء كذذان طرف ذاً فذذي الذذدعوى أم لذذم يكذذن  ،أن يسذذترد أي مسذذتند قدمذذه فذذي
المحكمذذة مذذا لذذم يكذذن المسذذتند قذذد حجذذز بموجذذب القاعذذدة  11وذلذذك إذا صذذدر حكذذم غيذذر قابذذل

للطعن أو إذا انتهت المدة المقررة للطعن .
االستدالل باألشياء المادية
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 -13تسذذرى أحكذذام القواعذذد  11 ، 11و 12مذذن هذذذا األمذذر علذذى األشذذياء الماديذذة التذذي يسذذتند اليهذذا
كدليل في الدعوى  ،بالقدر الذي يتفق وطبيعة تلك األشياء .
األمر السادس
الرسوم

()58

وجوب دفع الرسم المبين في جدول الرسوم

 )1( -1الرسذذوم المقذذررة فذذي جذذدول الرسذذوم يجذذب أن تذذدفع فذذي الذذدعاوى واإلج ذراءات أمذذام المحذذاكم
المدنية .

( )2فذذي الذذدعاوى يكذذون دفذذع الجذذزء مذذن الرسذذم حسذذبما هذذو مبذذين فذذي جذذدول الرسذذوم عنذذد اإلقذرار
بالمطلوب ويدفع باقي الرسم عند سماع الدعوى .
النسبة المئوية القياسية

 -2يقصذذد بالنسذذبة المئويذذة القياس ذذية فذذي ه ذذذا األمذذر نس ذذبة قيمذذة الذذدعوى أو االس ذذتئناف أو الطع ذذن
محسوبة بالكيفية اآلتية :
 %5من العشرة ألف جنيه األولى من القيمة يضاف اليها  %2عذن مذا يزيذد عذن العشذرة ألذف
جنيه وال يجاوز العشرين ألف جنيه يضاف اليها  %1عن ما يزيد عن العشرين ألف جنيه .
مثال :

بيان النسبة المئوية القياسية :
القيمة :

111ر 41أربعين ألف جنيه .

 %5عن عشرة ألف جنيه تساوى ( 511خمسمائة جنيه) .
 %2من عشرة ألف جنيه تساوى ( 211مائتان جنيه) .
 %1عن عشرين ألف جنيه الباقية تساوى  211جنيه (مائتان جنيه) .
جملة الرسوم

( 711تسعمائة جنيه) .

تقدير قيمة الدعاوى واالستئنافات وسائر اإلجراءات

 )1( -3لتطبيق أحكام هذا القانون  ،تحسب قيمة الدعوى على الوجه اآلتي :
()57

قانون رقم  41لسنة  ، 1794تعديل القواعد بتاريخ . 1774/6/23
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( أ ) في الدعاوى الخاصة بالنقود  ،المبلغ المطالب به ،
(ب) فذذي دعذذاوى النفقذذة  ،جملذذة المبلذذغ المطالذذب بذذه إذا كانذذت المذذدة المطالذذب بنفقتهذذا أقذذل
من سنة واحدة وفى األحوال األخرى نفقة اعنى عشر شه اًر ،

(ج) فذي الذدعاوى التذى يطلذب فيهذا اعبذات حذق دفذع مبلذغ دورى غيذر النفقذة ،عشذرة أمعذذال
المبلغ المطلوب دفعه فى سنة واحدة ،
( د) فذذي دعذذاوى قسذذمة العقذذار  ،قيمذذة العقذذار المطلذذوب قسذذمته فذذي تذذاريخ تقذذديم صذذحيفة
الدعوى ،

(هذ) في دعاوى الشفعة  ،المبلغ الذي يطلب المدعى الشفعة به ،
(و ) في دعاوى استرداد حيازة العقار بسبب اإلخالل بشروط عقد اإليجار  ،مقذدار أجذرة
العقار لستة أشهر ،
(ز ) في دعاوى األموال األخرى  ،غير ما سبق النص عليه صراحة تقذدر القيمذة حسذب
قيمة المال في السوق في تاريخ تقديم صحيفة الدعوى ،

(ح)

في الدعاوى الخاصذة بتعيذين أو عذزل األوصذياء (غيذر وصذى الخصذومة) والقوامذة،
قيمة المال الموضوع تحت الوصاية أو القوامة ،

(ط ) فذذي سذذائر الذذدعاوى األخذذرى  ،قيمذذة الشذذئ المطالذذب بذذه كمذذا يقذذدره المذذدعى وفذذى هذذذه
الحالذذة تسذذرى األحكذذام المقذذررة فذذي المذذادة  38مذذن ق ذذانون اإلج ذراءات المدنيذذة لسذذنة

. 1783

( )2اذا أدخذذل جذذزء مذذن المطلذذوب تحذذت فق ذرة مذذن الفق ذرات ال ذواردة فذذي البنذذد ( )1مذذن هذذذه القاعذذدة
ودخل جزء آخر تحت فقرة أخرى  ،فتحسب قيمة كل جزء طبقاً للبند ( )1وتكون قيمة الدعوى
عبارة عن جملة قيمة كل جزء .

( )3فذذي المنازعذذات الناشذذئة عذذن إج ذراءات اإلفذذالس أو التصذذفية  ،تحسذذب قيمذذة المنازعذذة الخاصذذة
بطلذذب الشذذخص اعتبذذاره دائن ذاً عادي ذاً أو دائن ذاً ممتذذا اًز فذذي التفليسذذة أو التصذذفية التذذي ال تكف ذى

موجوداتها لدفع جميع ديذون الذدائنين الممتذازين بمعابذة مقذدار الحصذة التذي تقذدر للمذدعى فيمذا

لو نجح طلبه .
( )4إذا اشتمل المبلغ الذي قدرت له الدعوى على كسور الجنيه فيعتبر الكسر جنيهاً كامالً .
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( )5تسذذرى نصذذوص هذذذه القاعذذدة بالقذذدر الممكذذن علذذى تقذذدير سذذائر اإلج ذراءات الحاصذذلة بموجذذب
أحكام هذا القانون أو المشار اليها في هذا األمر مع م ارعذاة انذه فذي االسذتئنافات وطلبذات إعذادة
النظر التحسب أية مصروفات محكوم بها .
الرسوم في الدعاوى التي ال تسمع

 -4إذا لم تحصل منازعة في الدعوى ولم تسذمع بوجذه رسذمى فذال يؤخذذ مذن الرسذم إال الرسذم الخذاص
بالطلب .
الرسوم في الدعاوى التي يترك فيها جزء من
المطلوب أو يحصل إقرار به

 -5إذا ترك في الدعوى جزء من المطلوب أو حصل إقرار به بعد دفع رسوم الطلب وقبل دفع رسوم
السماع فيكون جملة الرسم الواجب دفعه في الدعوى عبارة عن جملة نصذف النسذبة المئويذة عذن

قيمة الطلب األصلي ونصف النسبة المئويذة عذن قيمذة الجذزء المتنذازع فيذه مذن الذدعوى علذى انذه
في دعاوى بيع العقار أو غلق رهنه تكون جملة الرسم الواجب دفعه النسبة المئويذة القياسذية عذن
قيمة الجزء المنازع فيه من الدعوى فقط وليس كما هو مقرر سابقاً في هذه القاعدة .
إذا زادت قيمة الحكم على المطلوب فيجب
دفع الرسوم الزائدة

 -6إذا زادت فذ ذذي الذ ذذدعوى أو فذ ذذي االسذ ذذتئناف قيمذ ذذة الحكذ ذذم محسذ ذذوبة طبق ذ ذاً للقاعذ ذذدة  3عذ ذذن مقذ ذذدار
المطلذذوب أو عذذن المقذذدار الذذذي قذذدر بذذه الشذذئ فيجذذب علذذى المذذدعى أو المسذذتأنف علذذى حسذذب

األحوال أن يدفع الرسوم اإلضافية الواجب أداؤها فو اًر .
من الملتزم بدفع الرسم

ذداء الش ذذخص ال ذذذي
 )1( -9الرس ذذوم المس ذذتحقة ع ذذن أي اجذ ذراء م ذذن اإلجذ ذراءات يج ذذب أن ي ذذدفعها ابت ذ ً
يتخذ االجراء لمصلحته اال إذا أمرت المحكمة بخالف ذلك على انه :
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( أ) إذا قبلت المحكمة طلباً بإلغاء الحكم طبقاً لنص المادة  )3( 61مذن قذانون اإلجذراءات
المدني ذذة لس ذذنة  1783فيج ذذب عل ذذى المحكم ذذة تعي ذذين الش ذذخص ال ذذذي يلت ذذزم ب ذذدفع ب ذذاقي

الرسوم ( إن وجد ) الواجب دفعها عند السماع وما إذا كان هذذا الشذخص هذو المذدعى
أو المدعى عليه ،

(ب) يجذذب علذذى مذذن يرفذذع دعذذوى المذذدين أن يذذدفع رسذذوم الطلذذب ويجذذب علذذى المحكمذذة أن
تفصل في أي من الخصوم يلتزم بدفع باقي الرسوم ان بقى منها شئ ،
(ج) يجذذوز للمحكمذذة فذذي إجذراءات اإلفذذالس والتصذذفية أن تذذأمر بتأجيذذل دفذذع الرسذذوم األخذذرى
غير الرسوم الواجب دفعها عند طلب الحكم باإلفالس أو التصفية الي أن يتوافر تحذت

يد األمين أو المصفى من الموجودات ما يكفى لدفع تلك الرسوم .
( )2الرسذذوم التذذي تذذدفع فذذي المنازعذذات التذذي تنشذذأ فذذي إج ذراءات اإلفذذالس والتصذذفية والرسذذوم التذذي
ذاء عل ذذى طلب ذذه أم ذذر ب ذذاإلفالس أو التص ذذفية تك ذذون ج ذذزءاً م ذذن
ي ذذدفعها ال ذذدائن ال ذذذي يص ذذدر بن ذ ً
مصروفات اإلدارة اال إذا أمرت المحكمة بخالف ذلك .
وجوب إعطاء إيصاالت بالدفع

 )1( -8يجب أن يعطى إيصال عن كل رسم يدفع .

( )2إذا دفع رسم عن أي مستند فيجب التأشير على هذا المستند بأن الرسم قد سدد .

( )3إذا دفع رسم عن أية دعوى أو طعن أو تنفيذ فيجب التأشير بذلك في المحضر .
سلطة إسقاط الرسوم أو تأجيل دفعها

 -7مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز للمحكمة أن تسقط أو تؤجل دفذع أي رسذوم متذى عبذت لذديها
فقر الشخص الملزم بدفعها .

سلطة رد الرسوم

 -11يجوز للمحكمة االسذتئنافية إذا رأت أن الطعذن هذو بسذبب خطذأ المحكمذة المطعذون فذي حكمهذا
أن تأمر بحسب تقديرها برد كل الرسم أو جزء من الرسم المدفوع عن الطعن .
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اعتبار كسور الجنيه جنيهاً صحيحاً

 -11إذا اشتمل الرسم الواجب دفعه على كسور الجنيه أعتبر الكسر جنيهاً صحيحاً .
تنفيذ دفع الرسوم

 -12يجوز التنفيذ لدفع أي رسم بنفس الطريقة التي ينفذ بها الحكم الصادر بدفع مبلغ من النقود .
الرسوم بالعمالت األجنبية

 )1( -13تحصذل الرسذذوم بذالعمالت األجنبيذذة فذى حالذذة الذذدعاوى التذى تكذذون قيمتهذا محذذددة بالعملذذة
األجنبي ذذة  ،اذا رأت المحكم ذذة ذل ذذك أو ف ذذى الح ذذاالت األخ ذذرى الت ذذى ي ذذرى رئ ذذيس القض ذذاء

استعناءها .
( )2يسرى هذا النص أيضاً على كافة االجراءات أمام محاكم األحوال الشخصية .
المقاضاة بدون رسوم

 )1( -14يجوز مع مراعاة القاعدة  15رفع أية دعوى أو طعن بوساطة الشخص الفقير .
( )2مذذن أجذذل أغ ذراض هذذذا القذذانون ي ذراد بذذالفقير الشذذخص الذذذي ال يمل ذك مذذا يرقذذى لتمكينذذه
من دفع الرسوم المقررة لسماع الدعوى أو الطعن على حسب الحال .
مشتمالت طلب اإلعفاء

 )1( -15الطلب المقدم لإلعفاء عن دفع الرسوم بسبب الفقذر يجذب أن يكذون مكتوبذاً ويرفذق بذه مذا
يأتى :

( أ ) قائمة بمنقوالت وعقارات مقدم الطلب وقيمتها المقررة ،
(ب) شهادة فقر موقع عليها من شخصين ومصدق عليها بالكيفية التي تراها المحكمة ،
(ج) عريضة الدعوى أو مذكرة الطعن .

( )2يجوز للمحكمة أن تكلذف طالذب اإلعفذاء بعمذل إقذرار مشذفوع بذاليمين عذن أموالذه أو عذن
عجزه عن أداء الرسم المقرر .
( )3اذا اقتنعت المحكمة بأن طالب اإلعفاء ليس فقي اًر  ،وجب عليها رفض الطلب .
رفض الطلب
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 -16إذا استوفى الطلب أشكاله القانونيذة ولذم يذرفض بمقتضذى القاعذدة  )3(15وجذب علذى المحكمذة
استدعاء المدعى عليه إلبداء أي أسباب تمنع اإلعفاء عن دفع الرسم .
استجواب مقدم الطلب والمدعى عليه

 -19فذذي اليذذوم المحذذدد لسذذماع الطلذذب تسذذتجوب المحكمذذة الطالذذب والمذذدعى عليذذه إذا حضذذر عذذن
الطلب وعن مدى نجاح الدعوى .
الفصل في الطلب

 -18بعد اكتمذال االسذتجواب المذذكور فذي القاعذدة  19يجذب علذى المحكمذة أن تصذدر أمرهذا بقبذول
أو رفض الطلب .
وجوب رفض الطلب

 -17على المحكمة رفض الطلب في أي من األحوال اآلتية  ،إذا :
(أ ) لم يكن الطالب فقي اًر ،

(ب) انطوى الطلب على سوء نية ،
(ج) كان بيناً من ادعاءاته أن األمل ضعيف في نجاح دعواه .
األمر بدفع الرسم

 -21يجذذوز للمحكمذذة مذذن تلقذذاء نفسذذها أو بنذذاء علذذى طلذذب المذذدعى عليذذه وبعذذد إخطذذار المذذدعى أن
تقضى بأن المدعى مقتدر على دفع الرسم في األحوال اآلتية  ،إذا :

(أ)

قام بأفعال تتسم بسوء السلوك أعناء سير الدعوى ،

(ب) تبين للمحكمة أن موارده ال تبرر السماح له بالمقاضاة بدون رسوم ،
(ج) تحصل أي شخص على مصلحة في موضوع الذدعوى بموجذب اتفذاق بذين ذلذك الشذخص
والمدعى .

تحديد ميعاد لدفع الرسم
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 -21إذا قذذررت المحكمذذة مقذذدرة المذذدعى علذذى دفذذع الرسذذم يجذذب عليهذذا أن تحذذدد ميعذذادا يذذدفع خاللذذه
المذذدعى الرسذذم المقذذرر واذا لذذم يذذدفع الرسذذم فذذي الميعذذاد المحذذدد وجذذب علذذى المحكمذذة شذذطب
الدعوى .
اإلعفاء في حالة الطعن

 -22يجذذوز لمذذن لذذه حذذق الطعذذن أن يقذذدم طلبذاً للمحكمذذة المختصذذة بنظذذر الطعذذن إلعفائذذه مذذن دفذذع

رسذذوم الطعذذن وتسذذرى فذذي هذذذه الحالذذة القواعذذد السذذابقة فذذي هذذذا الملحذذق مذذا أمكذذن ذلذذك وعلذذى
المحكمة أن ترفض الطلب ما لم يتبين لها من االطالع على الطلب والحكم المطعذون فيذه أن

هناك سبباً لالعتقاد بأن الحكم ينطوي على خطأ أو مخالفة للقانون أو قواعد العدالة .
نظر الطلب

 -23التحري في طلب اإلعفاء المقذدم فذي الطعذن يجذوز أن يذتم بوسذاطة المحكمذة المختصذة بنظذر
الطعذذن أو المحكم ذذة المطع ذذون ف ذذي حكمه ذذا إذا أمذذرت المحكم ذذة المختص ذذة ب ذذذلك أو اذا أق ذذرت

المحكمة المطعون في حكمها إعفاء الطاعن من دفع الرسم فال ضرورة إلجراء تحريات أخرى
ما لم تأمر المحكمة المختصة بنظر الطعن بخالف ذلك .
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