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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
قرار رقم ( )134ل�سنة 2021
ب�إ�صدار الئحة �إجراءات ت�سوية املنازعات التي تخت�ص بها غرفة البحرين
لت�سوية املنازعات مبوجب الف�صل الأول من الباب الثاين
من املر�سوم بقانون رقم ( )30ل�سنة  2009ب�ش�أن غرفة البحرين لت�سوية
املنازعات االقت�صادية واملالية واال�ستثمارية
وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف:
بعد االطالع على قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ()12
ل�سنة  ،1971وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون ( )3ل�سنة  1972ب�ش�أن الر�سوم الق�ضائية ،وتعديالته،
وعلى قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم بقانون ( )26ل�سنة  ،1980وتعديالته،
وعلى قانون حمكمة التمييز ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )8ل�سنة  ،1989وتعديالته،
وعلى قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة
 ،1996وتعديالته،
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )42ل�سنة  ،2002وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )30ل�سنة  2009ب�ش�أن غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
االقت�صادية واملالية واال�ستثمارية ،وتعديالته ،وعلى الأخ�ص املادة ( )26منه،
وعلى قانون اخلطابات واملعامالت االلكرتونية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة
 ،2018املعدل بالقانون رقم ( )٢٩ل�سنة ,٢٠٢١
وعلى الئحة �إجراءات ت�سوية املنازعات التي تخت�ص بها غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
مبوجب الف�صل الأول من الباب الثاين من املر�سوم بقانون رقم ( )30ل�سنة  2009ال�صادرة
بالقرار رقم ( )65ل�سنة  ،2009وتعديالتها،
وعلى القرار رقم ( )39ل�سنة  2021ب�ش�أن قبول ونطاق التعامل الإلكرتوين بغرفة البحرين
لت�سوية املنازعات،
وعلى القرار رقم ( )40ل�سنة  2021ب�ش�أن اعتماد ْ
ن�شر الإعالنات الق�ضائية يف الدعاوى
التي تخت�ص بها غرفة البحرين لت�سوية املنازعات على موقع اجلريدة الر�سمية بهيئة املعلومات
واحلكومة الإلكرتونية،

ملحق العدد – 3572 :الخميس  23ديسمبر 2021

وعلى القرار رقم ( )41ل�سنة  2021ب�ش�أن تنظيم الإعالن بالو�سائل الإلكرتونية يف الدعاوى
التي تخت�ص بها غرفة البحرين لت�سوية املنازعات،
وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�ضاء،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ُيعمل ب�أحكام الئحة �إجراءات ت�سوية املنازعات التي تخت�ص بها غرفة البحرين لت�سوية
املنازعات مبوجب الف�صل الأول من الباب الثاين من املر�سوم بقانون رقم ( )30ل�سنة ،2009
املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية

ُتلغى الئحة �إجراءات ت�سوية املنازعات التي تخت�ص بها غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
مبوجب الف�صل الأول من الباب الثاين من املر�سوم بقانون رقم ( )30ل�سنة  2009ال�صادرة
بالقرار رقم ( )65ل�سنة .2009

املادة الثالثة

ُي َ
ـن�شـر هذا القرار والالئحة املرافقة له يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيـعمل بهما من اليوم التايل
لتاريخ الن�شر.

وزير العدل
وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبداهلل �آل خليفة
�صدر بتاريخ 9 :جمادى الأولى 1443هـ
الـم ــواف ـ ـ ــق 13 :دي�سـمـبـ ـ ـ ـ ــر 2021م
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الئحة �إجراءات ت�سوية املنازعات
التي تخت�ص بها غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
مبوجب الف�صل الأول من الباب الثاين
من املر�سوم بقانون رقم ( )30ل�سنة  2009ب�ش�أن غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
االقت�صادية واملالية واال�ستثمارية
تنظيم الإجراءات
باب متهيدي
مادة ()1
تعاريف

يف تطبيق �أحكام هذه الالئحة تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املب َّيـنة قرين ٍّ
كل
منها ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك:
المملكة :مملكة البحرين.
المجل�س :المجل�س الأعلى للق�ضاء.
الوزير :الوزير المع ِنـي ب�شئون العدل.
الغرفة :غرفة البحرين لت�سوية المنازعات.
القان��ون :المر�س��وم بقان��ون رقم ( )30ل�س��نة  2009ب�ش���أن غرف��ة البحرين لت�س��وية المنازعات
االقت�صادية والمالية واال�ستثمارية.
الرئي���س التنفي��ذي :الرئي���س التنفي��ذي المع َّيـ��ن طبق�� ًا لأحكام البن��د ( )6من الفق��رة (�أ) من
المادة ( )5من القانون.
الهيئة :هيئة ت�سوية النزاع التي ت�ش َّكـل طبق ًا لأحكام المادة ( )35من هذه الالئحة.
المنتدب من المجل�س طبق ًا لأحكام المادة ( )31من القانون.
القا�ضي المنتدَب :القا�ضي
َ
ج��دول المواعي��د :الج��دول ال��ذي ُت��د َرج في��ه الآج��ال المح�� َّددة للخ�ص��وم لتقديم كاف��ة الأمور
المتعلق��ة بالدعوى و�إثباته��ا ،ومواعيد االجتماعات حال تقريرها طب ًقا لأحكام المادة ( )28من
هذه الالئحة.
الو�سائل المعت َمـدة :هي الو�سائل التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير.
الم�سجـ��ل العام المع َّيـ��ن طبق ًا لأحكام البند ( )7من الفقرة (�أ) من المادة ( )5من
الم�سجـ��ل:
ِّ
ِّ
القانون.
مدير الدعوى :المدير المخت�ص ب�إدارة الدعوى طبق ًا لأحكام هذه الالئحة.

مادة ()2
نطاق ال�سريان

ُتـط َّبـق هذه الالئحة على املنازعات التي تنظرها الغرفة طبق ًا للف�صل الأول من الباب الثاين
من القانون.
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مادة ()3
�إ�شراف املجل�س

ـ�شرف املجل�س على ُح ْـ�سـن �سري العمل بالغرفة فيما يتعلق باملنازعات التي تخت�ص بنظرها
ُي ِ
كهيئة ذات اخت�صا�ص ق�ضائي طبق ًا لأحكام هذه الالئحة ،وللمجل�س يف �سبيل مبا�شرة مهام
الإ�شراف ما ي�أتي:
 -1درا�س��ة التقارير الدورية التي ترفعها الغرفة �إلى المجل���س كل �س��تة �أ�شهر عن ن�شاطها ب�ش�أن
المنازعات التي تط َّبـ��ق ب�ش���أنها هذه الالئحة ،و�س��ير العمل المتعلق بتلك المنازعات وما تم
�إنجازه ب�ش�أنها ،وتحديد معوقات الأداء ،وما تم اعتماده من حلول لتفاديها.
 -2للمجل���س �أن يطل��ب م��ن الغرف��ة تزوي��ده ب�أي��ة بيان��ات �أو معلوم��ات �أو تقاري��ر الزم��ة لقيامه
بالإ�شراف على �أعمال الغرفة ب�ش�أن المنازعات التي تط َّبـق ب�ش�أنها هذه الالئحة.
 -3متابعة توفير ودعم الغرفة لبرامج التدريب المتعلقة بالمنازعات التي تط َّبـق ب�ش�أنها �أحكام
هذه الالئحة.

مادة ()4
مكان �إدارة الدعوى وع ْقـد جل�سات الهيئة

ُتـدار الدعوى وتَـع ِقـد الهيئة جل�ساتها يف مقر الغرفة �أو يف � ِّأي مكان �آخر داخل اململكة يحدِّ ده
الوزير بنا ًء على طلب من الرئي�س التنفيذي.
ويجوز �أن ُتـدار الدعوى �أو ُتـع َقـد جل�سات الهيئة با�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية التي ي�صدر
بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة املجل�س.

مادة ()5
اللغات امل�ستخدَمة �أمام الغرفة وترجمة امل�ستندات والأوراق

الم�س��تخدمة في �إج��راءات ت�س��وية المنازعات �أم��ام الغرفة،
�أ -تك��ون اللغ��ة العربي��ة ه��ي اللغة
َ
���ستخدم �أمام
ويج��وز لأط��راف الن��زاع �أن يتفقوا كتاب ًة عل��ى اختيار اللغ��ة الإنجليزية كلغة ُتـ
َ
الغرفة عند نظر الدعوىِ ،و ْفـق ًا لل�شروط الآتية:
�	-1أن يكون العقد �سند الدعوى مح َّرر ًا بلغة �أخرى غير اللغة العربية.
�	-2أن يكون االتفاق على اختيار اللغة الإنجليزية من�صو�ص ًا عليه في العقد �سند الدعوى �أو
في المرا�سالت بين �أطراف العقد �أو في اتفاق خا�ص.
ـ�ستخدم �أمام الغرفة �أثناء �إدارة
�	-3أن يق َّدم االتفاق على اختيار اللغة الإنجليزية كلغة ُت َ
الدعوى وخالل الآجال المح َّددة لذلك بجدول المواعيد.
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ف�إذا مل يقدِّ م الأطراف االتفاق على اختيار اللغة الإجنليزية خالل الأجل املح َّدد لذلك
امل�ستخدمة يف �إجراءات ت�سوية النزاع.
بجدول املواعيد كانت اللغة العربية هي
َ
ب -على كل طرف في الدعوى �أن يقدِّ م �إلى مدير الدعوى �أو الهيئة -بح�س��ب الأحوال -ترجمة
للم�س��تندات والأوراق المح�� َّررة بلغ��ة �أجنبية �إلى اللغ��ة العربية� ،أو �إلى اللغ��ة الإنجليزية �إذا
اتُّـ ِفـق على ا�ستخدامها طبق ًا للفقرة (�أ) من هذه المادة �إذا كانت مح َّررة بلغة غيرها.
جُ -يـ��عتد بالترجم��ة المق َّدم��ة م��ن � ٍّأي م��ن �أط��راف الدع��وى �إل��ى مدي��ر الدع��وى �أو الهيئ��ة
بح�س��ب الأح��وال -م��ا لم ين��ازِع الطرف الآخر فيه��ا ،ف�إذا ن��ا َزع الطرف الآخ��ر في �صحةوجـ��ب علي��ه تقدي��م ترجمة بديل��ة ،ف�إذا ن��ا َزع الطرف مق��دِّ م الترجم��ة الأولى في
الترجم��ة َ
الترجمة البديلة ،جاز للهيئة اال�ستعانة بالخبرة في ِّ
ال�شـق المتنا َزع عليه من الترجمة.

مادة ()6
احت�ساب املواعيد

لأغرا�ض هذه الالئحة� ،إذا ع َّيـن القانون ميعاد ًا حل�صول الإجراء مق َّدر ًا بالأيام �أو بالأ�شهر
ـح�سـب منه يوم حدوث الأمر املعت َبـر ُمـجري ًا للميعاد� ،أما �إذا كان امليعاد مما
�أو بال�سنني فال ُي َ
يجب انق�ضا�ؤه قبل الإجراء فال يجوز ح�صول الإجراء �إال بعد انق�ضاء اليوم الأخري منه.
وينق�ضي امليعاد بانق�ضاء اليوم الأخري منه �إذا كان خالل فرتة يجب �أن يح�صل فيها الإجراء.
و ُتـح�سب املدة املح َّددة بالأ�شهر من يوم ابتدائها �إىل اليوم الذي يقابله من الأ�شهر التالية.
و ُتـح�سب مدة اليوم من منت�صف الليل �إىل منت�صف الليل التايل ،واليوم وال�ساعة اللذين
يكونان مبد�أ للمهلة ال يدخالن يف ح�سابها� ،أما اليوم وال�ساعة اللذان تنتهي فيهما املهلة
فيدخالن يف ح�سابها.
و�إذا �صادف �آخر امليعاد عطلة ر�سمية امت َّد �إىل �أول يوم عمل بعدها.

مادة ()7
�ضوابط تقدمي اللوائح واملذ ِّكـرات والطلبات

ُيـراعى يف تقدمي لوائح الدعوى واملذ ِّكـرات وطلبات الدفاع والدفوع والأدلة وطلبات
�إجراءات الإثبات والإدخال والت ََّـد ُّخـل واخت�صام الغري والطلبات العار�ضة والإجراءات الوقتية
والت ََّـحـ ُّفـظية التي تق َّدم طبق ًا لأحكام هذه الالئحة� ،أن تتوافر فيها ذات ال�ضوابط املعت َمـدة �أمام
املحاكم ،مبا يف ذلك:
� -1أن تكون مطبوعة �أو مكتوبة بخط وا�ضح.
� -2أن تت�ضمن رقم الدعوى �-إنْ ُو ِجـد -و�أ�سماء �أطراف الدعوى.
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� -3أن تكون مو َّقـعة من الطرف الذي ق َّدمها.
و�إذا ق َّدم � ُّأي طرف لوائح �أو مذ ِّكـرات �أو م�ستندات �أو �أوراق ًا �إىل مدير الدعوى �أو الهيئة
وجـب عليه �أن يقدِّ م �صور ًا منها بقدر عدد �أطراف الدعوى ون�سخة �إلكرتونية
بح�سب الأحوالَ -منها.

الباب الأول
�إجراءات ر ْفـع الدعوى و�أوامر الأداء والإعالن ومتثيل الأطراف
الف�صل الأول
ر ْفـع الدعوى
مادة ()٨
�إجراءات ر ْفـع الدعـوى

�أُ -تـرفع الدعوى �إلى الغرفة بنا ًء على طلب المدعي بالو�سائل المعت َمـدة بما في ذلك الو�سائل
الإلكترونية بموجب الئحة ت�شتمل على الآتي:
 -١ا�سم المدعي ولقبه ومهنته �أو وظيفته ومحل �إقامته �أو موطنه المختار ،ورقمه ال�شخ�صي
�أو رقم �سجله التجاري ،ورقم الهاتف الثابت ورقم الهاتف النقال ،والبريد الإلكتروني،
وا�سم َمـن يم ِّثـله ولقبه ومهنته �أو وظيفته و�صفته ومحل �إقامته �أو موطنه المختار،
ورقمه ال�شخ�صي ،ورقم الهاتف الثابت ورقم الهاتف النقال والبريد الإلكتروني.
 -٢ا�سم المدعى عليه ولقبه ومهنته �أو وظيفته ومحل �إقامته �أو موطنه المختار ،ورقم
الهاتف الثابت ورقم الهاتف النقال والبريد الإلكتروني �-إنْ ُو ِجـد ،-ف�إن لم يكن له
محل �إقامة معلوم وقت ر ْفـع الدعوى ف�آخر محل �إقامة معلوم كان له.
 -٣وقائع الدعوى وطلبات المدعي.
 -٤تحديد المبلغ الم َّدعى به.
 -٥حافظة م�ستندات بالأدلة التي ي�ستند �إليها في دعواه مرفقة بها قائمة بمفردات هذه
الحافظة ،و�إذا كانت الم�ستندات �أو بع�ضها مح َّررة بلغة �أجنبية فيجب عليه تقديم ترجمة
لها �إلى اللغة العربية ،ما لم يكن �أطراف الدعوى قد اتَّـفقوا على اختيار اللغة الإنجليزية
ـ�ستخدم في �إجراءات نظر النزاع ،وفي هذه الحالة يجب عليهم تقديم ترجمة �إلى
كلغة ُت َ
اللغة الإنجليزية �إذا كانت مح َّررة بلغة غيرها.
ب -على المدعي �س ْرد وقائع ومو�ضوع الدعوى و�أ�سبابها ،وطلباته و�أ�سانيده بو�ضوح وجالء.
ج -يج��ب �أن تك��ون الدع��وى �ش��املة لجمي��ع م��ا يحق للمدع��ي المطالبة به بالن�س��بة �إلى �أ�س��باب
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الدع��وى ،ويج��وز للمدعي �أن يجمع في دعوى واحدة طلبات متعدِّ دة تقوم على �س��بب قانوني
واحد �أو على �أ�سباب �أو وقائع قانونية متعدِّ دة.
د -يجب ا�ستيفاء �أية بيانات وتقديم �أية م�ستندات �أخرى ،بذات الب ِّيـنات �أو الم�ستندات المعت َمـدة
�أمام المحاكم.
هـ -يكون رافع الدعوى م�سئو ًال عن ا�ستيفاء و�صحة البيانات والم�ستندات الالزمة لر ْفـع الدعوى.

مادة ()9
ق ْيـد الئحة الدعوى

�أ -على المدعي عند تقديم الئحة الدعوى �أنْ ي�ؤدي الر�سم كام ًال.
ب -تق��وم الغرف��ة بعد الت ََّـحـ ُّقـ��ق من �س��داد الر�س��م وا�س��تيفاء كاف��ة البيانات والم�س��تندات بق ْيد
الدع��وى ف��ي �س��جل الغرف��ة الخا���ص بذل��ك و�إي��داع الئحة الدع��وى و�إي�صال �س��داد الر�س��م
والم�ستندات في ملف الدعوى.
جُ -يع َلن المدعي بما يفيد ق ْيـد دعواه بجدول المواعيد.

مادة ()10
ر�سوم الدعوى

�أ -تق َّدر قيمة الدعاوى والطلبات والأوامر التي ُتـ��رفع �إلى الغرفة طبق ًا لأحكام قانون الر�س��وم
الق�ضائية ،و ُتـ�ستو َفـى عنها الر�سوم طبق ًا للفئات المب َّيـنة بقرار الوزير.
ب�	-إذا تب َّيـ��ن لمدي��ر الدع��وى عدم ا�س��تكمال �أو �س��داد الر�س��م المقرر َكـ َّلـ��ف المدع��ي �أو وكيله
با�س��تكماله �أو �س��داده خالل مهلة يحدِّ دها ،دون �إخالل بالآجال المب َّيـ��نة بجدول المواعيد،
ف�إذا لم يلتزم المدعي �أو وكيله بهذا التكليف خالل المهلة المح َّددة يحيل مدير الدعوى ملف
المنتدب �أو الهيئة -بح�سب الأحوال -ليقرر ْ
�شطـب الدعوى في
الدعوى بحالته �إلى القا�ضي
َ
ه��ذه الحالة ،ويجوز للمدعي �إعادة الدعوى من َّ
ال�ش ْـطـ��ب ب�إجراءات �صحيحة ،ويتولى مدير
الدعوى و�ضع جدول جديد ال�ستكمال ما ت َبـ َّقـى من �إجراءات مرحلة �إدارة الدعوى.
ج -ف��ي حال��ة ع��دم قي��ام المدع��ي �أو وكيله ب�س��داد الر�س��م المق�� َّرر �أو ا�س��تكماله خ�لال المهلة
المنتدب للأمر ْ
ب�شطـ ِبـها ،و�إذا ا�ستمرت
المح َّددة ،يعر�ض مدير الدعوى الأمر على القا�ضي
َ
الدع��وى م�ش��طوبة لم��دة �س��تين يوم ًا ولم يطل��ب �أحد الخ�صوم ال�س��ير فيها �أ�ص��در القا�ضي
المنت َ��دب ق��را ًرا باعتبار الدع��وى ك�أن لم تكن دون حاجة �إلى تقدي��م طلب بذلك من � ٍّأي من
الطرفين.
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د -يجوز بقرار من الوزير ت�أجيل �س��داد الر�س��وم �أو الإعفاء منها كلي ًا �أو جزئي ًا بطلب يق َّدم قبل
ق ْيد الدعوى �أمام الغرفة.

مادة ()11
�آثار ق ْيـد الالئحة وق ْيـد طلب الأمر بالأداء

يرتتب على ق ْيـد الئحة الدعوى �أو ق ْيـد طلب الأمر بالأداء يف الغرفة طبق ًا لأحكام املادتني
( )9و( )13من هذه الالئحة ما ي�أتي:
ْ -1
قطـع مرور الزمن ال�ساري لم�صلحة المدعى عليه.
� -2سريان الفوائد الت�أخيرية ما لم تكن �سارية من وقت �آخر بحكم القانون �أو العرف التجاري
�أو االتفاق.

الف�صل الثاين
�أوامر الأداء
مادة ()12
�شروط طلب �أمر الأداء

مع عدم الإخالل باحلق يف ر ْفـع الدعوى طبق ًا للقواعد املن�صو�ص عليها يف الف�صل ال�سابق،
يجوز ل�صاحب احلق �أنْ ي�ست�صدر �أمر �أداء طبق ًا للأحكام الواردة يف هذا الف�صل مبوجب طلب
يق َّدم للغرفة متى توافرت ال�شروط الآتية:
�	-1أن يكون الحق َدين ًا من النقود مع َّيـن المقدار �أو منقو ًال مع َّيـن ًا بذاته �أو بنوعه ومقداره.
�	-2أن يكون الحق ثابت ًا بالكتابة.
�	-3أن يكون الحق حال الأداء.
�	-4أن يكون مو�ضوع �أمر الأداء مما يدخل في اخت�صا�ص الغرفة.
و ُتـتَّـبع هذه الأحكام �إذا كان �صاحب احلق دائن ًا بورقة جتارية واقت�صر طلبه على الرجوع
على ال�ساحب �أو املح ِّرر �أو القابل �أو ال�ضامن االحتياطي لأحدهم� ،أما �إذا �أراد الرجوع على غري
وجـب عليه ا ِّتـباع الإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة ب�ش�أن ر ْفـع الدعوى.
ه�ؤالء َ

مادة ()13
�إجراءات �إ�صدار �أمر الأداء

�أ -عل��ى الدائ��ن ال��ذي تتوافر ف��ي َدينه ال�ش��روط المن�صو�ص عليه��ا في الم��ادة ( )12من هذه
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الالئح��ة واخت��ار �س��لك طريق �أم��ر الأداء� ،أنْ يك ِّلـ��ف المدين بالوف��اء �أو ًال خالل �س��بعة �أيام
المنتدب ،ويكون التكلي��ف بالوفاء بموجب
عل��ى الأق��ل ثم ي�س��ت�صدر �أمر الأداء م��ن القا�ضي
َ
ير�سـل �إلى المدين بالو�سائل المعت َمـدة ،بما في ذلك الو�سائل
كتاب َّ
م�سجـل بعلم الو�صول �أو َ
الإلكترونية ،ويقوم احتجاج عدم ال َّدفع مقام هذا التكليف.
بُ -يـ��قدِّ م الدائ��ن طلب �إ�صدار �أمر الأداء �إلى الغرفة بالئح��ة يراعى فيها البيانات المن�صو�ص
عليها في الفقرة (�أ) من المادة ( )8من هذه الالئحة ،وير ِفـ��ق بها �س��ند ال َّدين وما ُيـث ِبـ��ت
ح�صول التكليف بوفائه بعد �س��داد الر�س��م المق َّرر ،وتق َّيـ��د في �س��جل الغرفة الخا�ص بذلك
طبق ًا لأحكام الفقرة (ب) من المادة ( )9من هذه الالئحة.
بقدر عدد املدعى
وعلى الدائن عند تقدمي الالئحة �أن يقدِّ م �صور ًا منها وكافة مرفقاتها ْ
عليهم ويبقى �أ�صل الالئحة يف الغرفة.
املنتدب خالل ثالثة �أيام على الأكرث من يوم تقدميه ويب َّيـن
وي�صدر الأمر من القا�ضي َ
فيه املبلغ الواجب �أدا�ؤه من �أ�صل وفوائد �أو ما �أمر ب�أدائه من منقول -بح�سب الأحوال -وكذا
امل�صروفات.
ويبقى �سند ال َّدين بعد �صدور �أمر الأداء يف الغرفة �إىل �أن مي�ضي ميعاد الت ََّـظـلُّـم من الأمر.

مادة ()14
االمتناع عن �إ�صدار �أمر الأداء

املنتدب �أال يجيب الطالب �إىل كل طلباته كان عليه �أنْ ميتنع عن �إ�صدار
�إذا ر�أى القا�ضي َ
الأمر و�أنْ يحيل الأوراق �إىل الغرفة لإدارة الدعوى ونظرها طبق ًا لأحكام هذه الالئحة.

مادة ()15
الإعالن وال َّت َـظـ ُّلـم من �أمر الأداء

�أ -يع َل��ن المدي��ن بالطلب وبالأمر ال�ص��ادر �ضده بالأداء ،و ُيـعت َبـ��ر الطلب والأم��ر ال�صادر عليه
بالأداء ك�أنْ لم يكن �إذا لم يتم �إعالنهما خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ �صدور الأمر.
ب -يجوز لل�صادر عليه الأمر بالأداء الت ََّـظـلُّـ��م من الأمر خالل خم�س��ة وخم�س��ين يوم ًا من تاريخ
�إعالنه �إليه ،و ُيـرفع الت ََّـظـلُّـم بالئحة تق َّدم �إلى الغرفة وتراعى فيه الإجراءات المق َّررة لر ْفـع
الدعوى بالو�س��ائل المعت َمـ��دة بما في ذلك الو�س��ائل الإلكترونية طبق ًا لأحكام هذه الالئحة،
ويجب �أن يكون الت ََّـظـلُّـم م�س َّبـب ًا و�إال كان غير مقبول.
ج -يعتبر ال ُمـت ََـظـ ِّلـم في ُحـ ْكـم المدعي ،ويراعى عند نظر الت ََّـظـلُّـم القواعد والإجراءات المق َّررة
لإدارة الدعوى ونظرها �أمام الهيئة طبق ًا لأحكام هذه الالئحة.
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الف�صل الثالث
الإعالن
مادة ()16
�إ�صدار م�ستند الإعالن

�أ -ف��ي غي��ر حال��ة الإعالن بوا�س��طة الو�س��ائل الإلكترونية ،يج��ب �أن يكون م�س��تند الإعالن من
ن�سختين ويو ِّقـعه مدير الدعوى �أو �أمين �سر الهيئة -بح�سب الأحوال -و ُيـختَـم بخاتم الغرفة،
و ُيـعت َبـ��ر الإع�لان بالو�س��ائل الإلكتروني��ة ُمـن ِتـ��ج ًا لآثاره من تاريخ �إر�س��اله �إلى المع َلـ��ن �إليه،
وت�س��ري في �ش���أن الإعالن بالو�س��ائل الإلكترونية القواعد والإجراءات المن�صو�ص عليها في
قرار الوزير ال�صادر بهذا ال�ش�أن.
ب -يتولى مدير الدعوى �أو �أمين �سر الهيئة -بح�سب الأحوال -الإ�شراف على مهمة الإعالن.

مادة ()17
بيانات م�ستند الإعالن

�أ -يجب �أن ي�شتمل م�ستند الإعالن على البيانات الآتية:
-1تاريخ اليوم وال�شهر وال�سنة وال�ساعة التي ح�صل فيها الإعالن.
-2ا�سم طالب الإعالن ولقبه وموطنه وا�سم َمن يم ِّثـله ولقبه وموطنه ومهنته.
-3ا�سم المع َلـن �إليه ولقبه وموطنه ومهنته ،ف�إنْ لم يكن موطنه معلوم ًا وقت الإعالن ف ُيـعت ُّد
ب�آخر موطن كان له.
-4ا�سم القائم بالإعالن ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على الأ�صل ون�سخة منه ،ما لم
تقت�ض طبيعة الإعالن بالو�سائل الإلكترونية غير ذلك.
-5مو�ضوع الإعالن.
-6تاريخ االجتماع �أو الجل�سة �إنْ كان هناك اجتماع �أو جل�سة مح َّددة.
-7ا�سم َمن ُ�سـ ِّلـم �إليه م�ستند الإعالن ولقبه و�صفته و�إم�ضا�ؤه �أو ختْـمه �أو ب�صمة �إبهامه على
الأ�صل بما يفيد الت�سليم ،وفي حالة امتناعه يتع َّيـن �إثبات ذلك و�سببه بح�ضور �شاهد ،ما
لم تقت�ض طبيعة الإعالن بالو�سائل الإلكترونية غير ذلك.
َـوا�صـل المع َلـن �إليه.
-8عنوان البريد الإلكتروني للأطراف �أو �أرقام ت ُ
ب -يك��ون الإع�لان بوا�س��طة � ِّأي موظف عام مك َّلـ��ف بذلك� ،أو بوا�س��طة الو�س��ائل الإلكترونية� ،أو
بوا�سطة �أية جهة �أخرى يحدِّ دها الوزير بعد موافقة المجل�س.
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مادة ()18
ت�سليم ن�سخة الإعالن

فيما عدا ما ُنـ�ص عليه يف � ِّأي قانون خا�ص ومبراعاة ما يقت�ضيه الإعالن بالو�سائل
ت�سـ َّلـم ن�سخة الإعالن �إىل ال�شخ�ص املراد �إعالنه �أو يف موطنه على الوجه الآتي:
الإلكرتونيةَ ،
ت�سـ��لم
 -1ما يتعلق بالوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والم�ؤ�س�س��ات العامة على اختالفهاَ ،
�إلى َمـن يم ِّثـلها قانون ًا.
 -2ما يتعلق بال�شركات والجمعيات والم�ؤ�س�سات الخا�صة و�سائر الأ�شخا�ص االعتبارية الخا�صة،
ت�سـ َّلـ��م بمرك��ز �إدارته��ا للنائ��ب عنها قانون�� ًا �أو لمن يق��وم مقامه ،وفي حالة ع��دم وجودهما
َ
ت�سـ َّلـ��م ال�صورة
ت�سـ َّلـ��م �صورة الإعالن لأحد موظفي مكتبيهما ،ف�إذا لم يكن لها مركز �إدارة َ
َ
للنائب عنها ل�شخ�صه �أو في موطنه.
ت�سـ َّلـ��م �إلى م�س��ئول فرع
 -3م��ا يتعل��ق بال�ش��ركات الأجنبي��ة التي لها ف��رع �أو مكتب في المملكةَ ،
ت�سـ َّلـ��م �إلى �أحد
ال�شركة �أو مكتبها �أو َمـ��ن يم ِّثـ��لها قانون ًا في المملكة ،وفي حالة عدم وجوده َ
موظفي مكتبه.
ت�سـ َّلـم �إلى الجهة
 -4ما يتعلق ب�أفراد قوة دفاع البحرين �أو قوات الأمن العام �أو من في حكمهمَ ،
المخت�صة التابعين لها لتبليغها �إليهم.
ت�سـ َّلـم �إلى �إدارة المكان المو َدعين فيه لتبليغها �إليهم.
 -5ما يتعلق بالم�سجونينَ ،
ت�سـ َّلـ��م �إلى الربان �أو َمـ��ن يم ِّثـله لتبليغها
 -6ما يتعلق ببحارة ال�سفن التجارية �أو العاملين فيهاَ ،
�إليهم.

مادة ()19
عدم وجود ال�شخ�ص املطلوب �إعالنه

مع مراعاة ما يقت�ضيه الإعالن بالو�سائل الإلكرتونية� ،إذا مل يجد القائم بالإعالن ال�شخ�ص
املطلوب �إعالنه يف موطنه ،كان عليه ما يلي:
 -1ت�سليم ن�سخة الإعالن �إلى َمن يق ِّرر �أنه وكيله �أو �أنه يعمل في خدمته �أو �أنه من ال�ساكنين معه
من الأزواج �أو الأقارب �أو الأ�صهار.
�	-2إذا ل��م يوج��د �أح��د ممن ي�ص ُّح ت�س��ليم ن�س��خة الإعالن �إليه��م طبق ًا لأحكام الفقرة ال�س��ابقة
وجب عل��ى القائم بالإعالن �إثبات ذلك في ن�س��ختي
ت�سـلُّـ��مهَ ،
�أو امتن��ع َمـ��ن ُو ِجـ��د منهم عن َ
ـل�صـق �إحداهما على باب المقر �أو المكان الذي يقيم فيه المراد �إعالنه.
الإعالن و ُت َ
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مادة ()20
الإم�ضاء �أو اخل ْتـم على ن�سخة الإعالن

و�ضـع �إم�ضائه
�إذا كان ال�شخ�ص الذي ُ�سـ ِّلـم �إليه م�ستند الإعالن �أو ُت ِـرك لديه غري قادر على ْ
وجـب على القائم بالإعالن ت�سليم م�ستند الإعالن �أو ت ْر ِكـه بح�ضور �شاهد.
�أو ختْمهَ ،

مادة ()21
�إثبات ح�صول الإعالن

ُيـقبل يف معر�ض الب ِّيـنة لإثبات ح�صول الإعالن ،كل �إقرار كتابي يظهر �أنه �صادر ومو َّقـع
�شاهـد الإعالن ،وكذلك كل ن�سخة من الإعالن تبدو مو َّقـعة بالكيفية
من القائم بالإعالن �أو من ِ
املب َّيـنة يف البند ( )7من الفقرة (�أ) من املادة ( )17من هذه الالئحة� ،أو ب�أية و�سيلة �إثبات
�إلكرتونية مق َّررة قانون ًا �إذا كان الإعالن قد مت بوا�سطة و�سيلة �إلكرتونية.

مادة ()22

الإعالن يف اجلريدة الر�سمية وال�صحف واملوقع الإلكرتوين للغرفة
�إذا ثبت ملدير الدعوى �أو الهيئة -بح�سب الأحوال� -أنه ال �سبيل لإجراء الإعالن طبق ًا لأحكام
املواد ال�سابقة ل ِّأي �سبب ،جاز �إجراء الإعالن على النحو الآتي:
 -1الإع�لان على موقع الجريدة الر�س��مية بهيئ��ة المعلومات والحكوم��ة الإلكترونية وفي الموقع
الإلكتروني للغرفة ،و ُيـعت َبـر تاريخ ْ
ن�شـر الإعالن تاريخ ًا لإجراء الإعالن.
 -2يج��وز بالإ�ضاف��ة �إل��ى م��ا ورد في البند ال�س��ابقْ ,
ن�شـ�� ُر �إعالن ف��ي �أية �صحيفة يومية وا�س��عة
االنت�ش��ار ت�ص��در ف��ي المملكة باللغ��ة العربي��ة �أو باللغة الإنجليزي��ة �إذا اقت�ض��ى الأمر ذلك،
و ُيـعت َبـر تاريخ ْ
ن�شـر الإعالن تاريخ ًا لإجراء الإعالن.
 -3ف��ي غي��ر حال��ة الإع�لان بوا�س��طة الو�س��ائل االلكتروني��ة� ،إذا ثبت لمدي��ر الدع��وى �أو الهيئة
 بح�س��ب الأح��وال� -أن المطل��وب �إعالن��ه يقيم خارج المملكة ولي���س له ممثل فيها لت ََـ�سـلُّـ��مالم�سجـ��ل
الإع�لان نياب��ة عنه وكان له موطن معلوم في الخارج ،تم �إعالنه بوا�س��طة البريد
َّ
على عنوانه الذي يقيم فيه ،وجاز طلب الأمر ب�إعالنه بالطرق الدبلوما�س��ية �إنْ �أمكن ذلك،
�أو ْ
ن�شـ�� ُر الإعالن في �صحيفة وا�سعة االنت�شار في البلد الذي يقيم فيه المطلوب �إعالنه على
نفقة طالب الإعالن ،ما لم َّ
تنظـم طرق الإعالن في هذه الحالة باتفاقيات خا�صة.
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الف�صل الرابع
متثيل �أطراف الدعوى
مادة ()23
احل�ضور �أمام مدير الدعوى �أو الهيئة

�أ -م��ع مراعاة ُحـ ْكـ��م الفق��رة (ب) من هذه الم��ادة ،يكون ح�ضور �أطراف الدع��وى �أمام مدير
الدعوى �أو الهيئة ب�أنف�سهم �أو َمـن يوكلونهم من المحامين �أو الوكالء طبق ًا لقانون المحاماة.
ب	-ال يج��وز للمحامي��ن غير البحرينيين تمثيل �أط��راف الدعوى �أو الح�ضور عنهم �أو القيام ب� ٍّأي
م��ن الأعم��ال �أو الإج��راءات الالزمة لر ْفـ��ع الدع��وى �إلى الغرف��ة �أو متابعته��ا �أو الدفاع فيها
�أمام مدير الدعوى �أو الهيئة �إال باال�ش��تراك مع �أحد المحامين البحرينيين المجازين �أمام
محكمة التمييز.
ج -بمجرد �صدور التوكيل من �أحد الخ�صوم لوكيله ،يكون محل وكيله وعنوان بريده الإلكتروني
معت َبـر ًا في �إعالن الأوراق الق�ضائية الالزمة لل�سير في الدعوى.
يتنحـ��ى عن الوكالة في وقت غير منا�س��ب� ،س��واء كان �أثناء �إدارة الدعوى
د	-ال يجوز للوكيل �أنْ َّ
�أو �أثناء نظرها �أمام الهيئة.
هـ -عل��ى الوكي��ل �أن ي��و ِدع مل��ف الدع��وى �صورة من �س��ند الوكالة ،بعد ْاطـ�لاع مدي��ر الدعوى �أو
الهيئة -بح�سب الأحوال -على �أ�صل التوكيل.
م�ستندا
و -يترتب على ح�ضور الخ�صوم �أو وكالئهم لدى مدير الدعوى �أو تقديمهم مذ ِّكـ��رة �أو
ً
�أو طلب ًا بالو�س��ائل المعت َمـ��دة بما في ذلك الو�س��ائل الإلكترونية ،اعتبار الخ�صومة ح�ضورية
ف��ي حقه��م ولو لم يح�ض��روا ابتدا ًء �أو َ
تخـ َّلـ��فوا عن الح�ضور بعد ذلك ل��دى مدير الدعوى �أو
الهيئة.

مادة ()24
التوكيل باخل�صومة

مع مراعاة ُحـ ْكـم الفقرة (ب) من املادة ( )23من هذه الالئحة ،يخ ِّول التوكيل باخل�صومة
َ
الوكيل �سلطة القيام بالأعمال والإجراءات الالزمة لر ْفـع الدعوى و�إدارتها ومتابعتها والدفاع
فيها واتخاذ الإجراءات الت ََّـحـ ُّفـظية �إىل �أنْ ي�صدر احلكم يف مو�ضوعها و�إعالن هذا احلكم
يوجـب فيها القانون تفوي�ض ًا خا�ص ًا،
وق ْبـ�ض الر�سوم وامل�صاريف ،وذلك يف غري احلاالت التي ِ
وكل ق ْيـد يرد يف �سند التوكيل على خالف ما تق َّدم ال ُيـحتج به على الطرف الآخر.
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مادة ()25
اخت�صا�ص الوكيل

�أ -كل ما يق ِّرره الوكيل بح�ضور مو ِّكـ��له في اجتماع �إدارة الدعوى �أو الجل�سة �أثناء نظر الدعوى
يكون بمثابة ما يق ِّرره المو ِّكـل نف�سه �إال �إذا كان قد نفاه في ذات االجتماع �أو ذات الجل�سة.
ب	-ال ي�ص��ح بغي��ر تفوي���ض خا�ص الإقرار بالحق الم َّد َعـ��ى ب��ه �أو التنازل عن��ه �أو ال�صلح �أو قبول
اليمي��ن �أو توجيهه��ا �أو ر ِّده��ا �أو ت�� ْرك الخ�صومة �أو التنازل عن الحكم كلي ًا �أو جزئي ًا �أو ر ْفـ��ع
الحج��ز �أو ت�� ْرك الت�أمين��ات مع بقاء ال َّدي��ن �أو االدِّعاء بالتزوير �أو ر ِّد ع�ض��و الهيئة �أو الخبير
�أو الع ْر���ض الحقيق��ي �أو قبول��ه� ،أو ق ْبـ���ض المبال��غ من الغرفة لح�س��اب المو ِّكـ��ل �أو �إجراء � ِّأي
يوجـب فيه القانون تفوي�ض ًا خا�ص ًا ،وكل ما يقع خالف ذلك يجوز للمو ِّكـل طلب
ت�ص ُّرف �آخر ِ
عدم االعتداد به.

مادة ()26
تنحـي الوكيل
ع ْز ُل �أو ِّ

مع عدم الإخالل بحكم الفقرة (ج) من املادة ( )63من هذه الالئحة:
بدل منه
	-1ال يحول عزْ ُل الوكيل دون �سير الإجراءات في مواجهته �إال �إذا �أعلنه المو ِّكـل بتعيين ٍ
�أو بعزمه على مبا�شرة الدعوى بنف�سه.
وجـ��ب �إعالن المو ِّكـ��ل بن�سخة من طلب التَّـ َن ِّـحـ��ي� ،أو مح�ضر االجتماع �أو
�	-2إذا ت َن َّـحـ��ى الوكيل َ
الجل�سة التي �أُث ِبـت فيها ت َن ِّـحـي الوكيل.

الباب الثاين
�إدارة الدعوى �أمام مدير الدعوى
مادة ()27
عدم �صالحية مدير الدعوى

يكون مدير الدعوى غري �صالح ملبا�شرة املهام امل�س َنـدة �إليه ب�ش�أن �إدارة الدعوى �إذا كان
خ�صـم ًا يف الدعوى� ،أو كانت تربطه �صلة قرابة �أو م�صاهرة حتى الدرجة الرابعة ب�أحد اخل�صوم
ْ
�أو مم ِّثـله �أو املدا ِفـع عنه� ،أو كانت له يف الدعوى م�صلحة �شخ�صية� ،أو كان قد �أفتى �أو تَـرا َفـع عن
�أحد اخل�صوم يف الدعوى �أو كتب فيها.
وعلى مدير الدعوى يف حالة عدم �صالحيته ملبا�شرة تلك الإجراءات يف � ٍّأي من الدعاوى� أن
امل�سجـل للإذن له يف التَّـ َن ِّـحـي وحتديد من يحل حمله يف مبا�شرتها ،و ُيـث َبـت ذلك يف
ُي ِ
ـخطـر ِّ
حم�ضر خا�ص يو َدع مبلف الدعوى.
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مادة ()28
جدول املواعيد

�أ -ي�شتمل جدول المواعيد على ما ي�أتي:
 -1رقم الدعوى و�أ�سماء الخ�صوم فيها.
 -2الآجال المح َّددة للخ�صوم لتقديم كافة الأمور المتعلقة بالدعوى و�إثباتها من مذ ِّكـرات
وم�ستندات وطلبات ،واختيار اللغة والقانون الواجب التطبيق والع�ضو الثالث ،بح�سب
الأحوال.
 -3المواعيد المح َّددة لالجتماعات حال تقريرها.
 -4تاريخ الجل�سة المح َّددة لنظر الدعوى �أمام الهيئة.
ب -يج��ب عل��ى الخ�صوم االلتزام بالآجال المح َّددة في جدول المواعيد ،ف�إذا َ
تخـ�� َّلف � ٌّأي منهم
ع��ن تقديم مذ ِّكـ��رة �أو م�س��تند �أو طلب خالل � ٍّأي من الآجال المح�� َّددة بجدول المواعيد جاز
لمدير الدعوى ،بعد الت ََّـحـ ُّقــق من �صحة �إعالن َمـن َ
تخـ َّلـف منهم� ،أنْ يحيل الدعوى بحالتها
�إلى الهيئة.
ج� -إذا َ
تخـ َّلـف المدعى عليه عن تقديم مذ ِّكـرة �أو م�ستند �أو طلب خالل الآجال المح َّددة لذلك
بج��دول المواعي��د ،وفي غ�ضون ال�ش��هر الأول من م��دة �إدارة الدع��وى المن�صو�ص عليها في
المادة ( )33من هذه الالئحة ،جاز لمدير الدعوى ،بعد الت ََّـحـ ُّقـق من �صحة �إعالن المدعى
علي��ه ،اعتم��اد تاري��خ الجل�س��ة المح�� َّددة بج��دول المواعيد في حال��ة عدم تقدي��م الرد على
الدعوى ،مع �إحالة ملفها �إلى الهيئة.
د�-إذا ا�ستلزمت �إدارة الدعوى ع ْقـد اجتماعات بين الخ�صوم �أو ط َلـب �أحدهم ذلك ،جاز لمدير
الدع��وى تحدي��د مواعيد انعقادها و�إدراجها في جدول المواعيد و�إعالن الخ�صوم بها ،و�إذا
َ
تخـ َّلـف � ٌّأي من الخ�صوم عن ح�ضور � ِّأي اجتماع مق َّرر جاز لمدير الدعوى ،بعد الت ََّـحـ ُّقـق من
�صحة �إعالن َمـ��ن َ
ال�سـَ ْيـ��ر ف��ي �إجراءات �إدارة الدع��وى بح�ضور باقي
تخـ َّلـ��ف عن الح�ضورّ ،
الخ�صوم.
ه��ـ�-إذا �ص��ادف �آخر يوم من الآجال المح َّددة بجدول المواعيد �أو تاريخ االجتماع المق َّرر عطلة
وج��ب عل��ى الخ�ص��وم تقديم ما يل��زم تقديم��ه �أو الح�ضور في �أول ي��وم عمل بعدها
ر�س��ميةَ ،
بح�سب الأحوال -دون الحاجة �إلى �إعادة �إعالن � ٍّأي منهم.الم�سجـ��ل و�إعالن
و-يج��وز لمدي��ر الدعوى تعديل الآجال المح َّددة بجدول المواعيد بعد اعتماد
ِّ
الخ�ص��وم به��ا ،كما يجوز له تعديل مواعي��د االجتماعات المق َّررة في ح�ضور الخ�صوم ،ف�إذا
وجـ��ب �إعالن الخ�صم الغائب ،ويج��ب على مدير الدعوى في
ت��م تعديله��ا في غيبة � ٍّأي منهم َ
جمي��ع الأحوال مراع��اة المدة المح َّددة لإدارة الدعوى طب ًقا لأح��كام المادة ( )33من هذه
الالئحة.
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ز -يراع��ى ف��ي �إع��داد ج��دول المواعي��د الم�س��اواة بي��ن الخ�صوم بم��ا يتيح لكل خ�ص��م الفر�صة
الكافية لتقديم دفاعه وم�ستنداته وع ْر�ض �أدلته.
ح-يجب �إثبات تاريخ تقديم الخ�صم لأية مذ ِّكـ��رات �أو م�س��تندات �أو طلبات ،و�إذا ق َّدم الخ�صم
وجـب عليه �أن يب ِّيـن كتاب ًة �أ�سباب وظروف
�أي ًا من ذلك بعد الأجل المح َّدد بجدول المواعيد َ
ذل��ك ،وت��و َدع المذ ِّكرات والم�س��تندات والطلبات ملف الدعوى ،و ُتـ َّتـ��خذ الإجراءات الالزمة
طب ًقا لأحكام هذه الالئحة بما في ذلك �إعالن الخ�صوم.
ط -يتولى مدير الدعوى تحـرير محا�ضر اجتماعات �إدارة الدعـوى ،وله في �سبيل ذلك ا�ستخدام
الو�س��ائل الإلكتروني��ة المعت َمـ��دة ،وتودع المحا�ضـ��ر ملف الدع��وى بعد اعتمادها من ِقـ َبـ��له،
وحـ ْف َـظـها
ويجوز بقرار من
أمين لل�سـر يتولى تحـرير محا�ضر االجتماعات ِ
ِّ
الم�سجـ��ل ت�سمية � ٍ
فـي ملف الدعوى بعـد اعتمادها من مديـر الدعوى.

مادة ()29
تقدمي املذ ِّكـرات وامل�ستندات والطلبات والأدلة

يجب على اخل�صم �أن يبادر �إىل تقدمي ما يلزم تقدميه للف�صل يف الدعوى ،مبا يف ذلك
املذ ِّكـرات وامل�ستندات والطلبات املتعلقة ب�إجراءات الإثبات ،وذلك خالل الآجال املح َّددة لذلك
بجدول املواعيد ،وله على الأخ�ص تقدمي ما ي�أتي:
 -1مذ ِّكـرات بالدفاع والدفوع.
 -2حوافظ م�ستندات بالأدلة التي ي�ستند �إليها في دفاعه ،مع قائمة بمفردات هذه الحوافظ.
 -3الطلبات العار�ضة والدعاوى المتقابلة.
 -4طلبات اخت�صام الغير والإدخال.
الم�ستعجـلة والإجراءات الت ََّـحـ ُّفـظية والوقتية.
 -5الطلبات
َ
 -6تقارير الخبراء.
 -7طلب �سماع ال�شهود ،وبيان الوقائع التي يرغب في �إثباتها بالب ِّيـنة.
 -8طلب تمكين الخبير من مبا�شرة عمله ،مع �ضرورة بيان الم�سائل المراد �إثباتها بالخبرة.
 -9طلب الإنكار �أو االدعاء بالتزوير.
 -10طلب �إلزام الخ�صم الآخر في الدعوى بتقديم المح َّررات الموجودة تحت يده.
 -11طلب �إلزام الجهات الإدارية بتقديم ما قد تكون لديها من معلومات �أو وثائق.
ـحرزه من �أ�شياء.
 -12طلب �إلزام الغير بع ْر�ض ما يحوزه �أو ُي ِ
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 -13طلب ا�ستجواب الخ�صوم.
 -14طل��ب توجي��ه اليمي��ن الحا�س��مة ،وبي��ان الوقائع التي يريد ا�س��تحالف خ�صمه عليها ِوذ ْكـ��ر
�صيغة اليمين.
 -15طلب �إجراء المعاينة.
���ستخدم في �إجراءات ت�س��وية النزاعِ ،و ْفـ��ق ًا لل�ش��روط
 -16االتف��اق عل��ى اللغ��ة الإنجليزية كلغة ُتـ
َ
المن�صو�ص عليها في المادة ( )5من هذه الالئحة.
 -17االتفاق على القانون واجب التطبيق على مو�ضوع النزاع� ،إنْ ُو ِجـد.
 -18تقديم ن�صو�ص القانون واجب التطبيق على مو�ضوع النزاع� ،إذا اتَّـفق الأطراف على قانون
�آخر غير القانون البحريني.
ْ -19
ك�شـف بم�صروفات الدعوى� ،إنْ ُو ِجـد.
ْ -20
ك�شـف ب�أتعاب المحاماة� ،إنْ ُو ِجـد.
ويع َلـن �أطراف الدعوى بكافة املذ ِّكـرات وامل�ستندات والطلبات املتعلقة ب�إجراءات الإثبات
املن�صو�ص عليها يف هذه املادة ،وذلك ِو ْفـق ًا لأحكام هذه الالئحة.
املنتدب يف هذه املرحلة الطلبات املب َّيـنة يف البنود ( )12 ،11 ،10 ،5من
وينظر القا�ضي َ
هذه املادة والتي ُتـرفع تبع ًا للطلب الأ�صلي بالئحة الدعوى.

مادة ()30
�أ�سباب رد الدعوى وعدم قبولها

�أ -يج��وز للمدعى عليه ف��ي مرحلة �إدارة الدعوى وخالل الأجل المح َّدد لذلك بجدول المواعيد
�أن يدف��ع بع��دم جواز نظر الدعوى ل�س��ابقة الف�صل فيها� ،أو بعدم �س��ماعها لمرور الزمن� ،أو
لر ْفـعها بعد الميعاد المق َّرر قانون ًا� ،أو بعدم قبولها النعدام �صفة �أو �أهلية المدعي� ،أو النتفاء
�أو لزوال �ش ْرط الم�صلحة في الدعوى� ،أو لر ْفـ��عها بغير الطريق الذي ر�سمه القانون� ،أو ل ِّأي
�سبب �آخر.
ب� -إذا اكتفى المدعى عليه بالرد على الدعوى ب� ٍّأي من الدفوع الم�شار �إليها في الفقرة ال�سابقة
دون تقدي��م دف��اع مو�ضوعي �آخر� ،أع�� َّد مدير الدعوى تقرير ًا يت�ضم��ن وقائع الدعوى وحجج
الأطراف وطلباتهم ودفاعهم وما ا�ستندوا �إليه من �أدلة وما تق َّدموا بها من طلبات ،ويعر�ض
مل��ف الدعوى على الهيئة مر ِفـ��ق ًا به التقريـ��ر الم�ش��ار �إليه ،وال يجوز للهيئ��ة في هذه الحالة
�إعادة الدعوى لمدير الدعوى بعد �إحالتها �إليها.
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مادة ()31
االتفاق على القانون واجب التطبيق

�أ�	-إذا لم يكن �أطراف الدعوى قد اتَّـفقوا على القانون واجب التطبيق على مو�ضوع النزاع قبل
وجـب عليهم تقديم ا ِّتـفاقهم في هذا ال�ش�أن �إلى
ر ْفـع الدعوى ورغبوا في االتفاق على ذلكَ ،
مدير الدعوى خالل الأجل المح َّدد لذلك بجدول المواعيد.
وجـ��ب عليهم تقديم ن�صو�ص
ب�	-إذا ا َّتـ��فق �أطراف الدعوى على قانون غير القانون البحرينيَ ،
ذلك القانون �إلى مدير الدعوى خالل الأجل المح َّدد لذلك بجدول المواعيد.
ج�	-إذا لم يتَّـ ِفـق �أطراف الدعوى على اختيار القانون واجب التطبيق قبل ر ْفـع الدعوى �أو خالل
الأجل المح َّدد لذلك بجدول المواعيد� ،أو لم يقدِّ موا ن�صو�ص القانون الأجنبي طبق ًا لأحكام
الفقرة (ب) من هذه المادة ،كان القانون البحريني هو القانون واجب التطبيق على مو�ضوع
النزاع.
د -يجوز لأطراف الدعوى �أن يقدِّ موا �أمام مدير الدعوى �أو الهيئة -بح�سب الأحوال -ما ي�ؤ ِّيـ��د
دفاعهم �أو دفوعهم من �أحكام ق�ضائية �أو �آراء فقهية حول ن�صو�ص القانون واجب التطبيق.
هـ -على الهيئة �أن تراعي في تطبيق �أحكام القانون الأجنبي واجب التطبيق على المنا َزعة طرق
تطبيق وتف�سير �أحكام ذلك القانون� ،إذا كان �أطراف الدعوى قد ق َّدموا تلك الأحكام.
و -ف��ي جمي��ع الأح��وال يك��ون القان��ون البحرين��ي ه��و القان��ون واج��ب التطبي��ق عل��ى الم�س��ائل
الم�ستعجـلة التي ُتـرفع ت َبـع ًا للطلب الأ�صلي ،والطلبات الت ََّـحـ ُّفـظية والوقتية.
َ
زُ -يـ���شت َرط في القانون واجب التطبيق الذي يتَّـ ِفـ��ق �أطراف الدعوى على تطبيقه على مو�ضوع
النزاع� ،أال تكون �أحكامه مخا ِلـفة للنظام العام في المملكة.
وجـب
و�إذا ر�أت الهيئة �أن �أحكام القانون واجب التطبيق تخالف النظام العام يف اململكة َ
عليها ،قبل �أنْ تق ِّرر ا�ستبعاد تطبيق القانون الأجنبي� ،أنْ تب ِّيـن للأطراف �أوجه خمالفته للنظام
العام ،وللأطراف �أن يقدِّ موا دفاعهم يف هذا ال�ش�أن خالل اجلل�سة التي حتدِّ دها الهيئة.
ويف حالة ا�ستبعاد القانون الأجنبي ملخالفته للنظام العام ،يجب على الهيئة �أن تطبق القانون
البحريني.

مادة ()32
ت�سوية النزاع عن طريق ال�صلح �أو الو�ساطة

�أ -يجوز للخ�صوم خالل مرحلة �إدارة الدعوى �إثبات ت�سوية النزاع ُ�صـلح ًا ،ف�إذا اتَّـفق الأطراف
عل��ى ذل��ك �أثبـ��ت ما ا َّتـ��فقوا عليه ف��ي مح�ضر تكون له قوة ال�س��ند التنفيذي بع��د توقيعه من
وو�ضـ��ع ال�صيغ��ة التنفيذية عليه بعد ا ِّتـ��باع
الخ�ص��وم �أو م��ن وكالئه��م وم��ن مدير الدع��وى ْ

27

28

ملحق العدد – 3572 :الخميس  23ديسمبر 2021

���صل ن�صف الر�س��م
الإج��راءات المن�صو���ص عليها في المادة ( )76من هذه الالئحة،و ُي َـحـ َّ
المق َّرر �أو ُي َر ُّد ما زاد عنه -بح�س��ب الأحوال -في حالة ا ِّتـ��فاق الخ�صوم على ت�س��وية النزاع
ُ�صـلح ًا خالل مرحلة �إدارة الدعوى.
ب -يجوز للخ�صوم خالل مرحلة �إدارة الدعوى ت�سوية النزاع القائم بينهم عن طريق الو�ساطة،
تو�صـلوا �إلى الت�سوية كلي ًا �أو جزئي ًا يكون التفاق الت�سوية قوة ال�سند التنفيذي بعد توثيقه
ف�إذا َّ
المنتدب .و ُيـع َفـ��ى راف��ع الدعوى كلي ًا من الر�س��م الق�ضائي
�أو الت�صدي��ق علي��ه م��ن القا�ضي
َ
بخ�صو�ص ما تمت ت�سويته من النزاع �إذا تم �إيداع اتفاق الت�سوية خالل �شهر من تاريخ ق ْيـد
الدع��وى ،و ُيـع َفـ��ى م��ن ن�صف الر�س��م بخ�صو�ص ما تم ت�س��ويته من النزاع �إذا ت��م �إيداع هذا
االتف��اق خ�لال �أربعة �أ�ش��هر م��ن تاريخ ق ْيـ��د الدعوى ،ويق�� ِّرر القا�ضي المنت َ��دب الإعفاء من
الر�سم ك ِّلـ��ه �أو بع�ضه �أو �إلزام رافع الدعوى ب�أداء الر�سم ً
كامل �أو ما ت َبـ َّقـ��ى منه �أو ردِّه �إليه
،بح�سب الأحوال.
ج -للهيئة �أثناء نظر الدعوى وفي �أية حالة تكون عليها� ،أن تق ِّرر بنا ًء على ا ِّتـفاق الأطراف و ْقـف
الدعوى و�إحالة النزاع القائم بينهم للت�س��وية عن طريق الو�س��اطة ،و ُتـث ِبـ��ت ذلك في مح�ضر
جل�ستها والمدة التي ُتـو َقـف الدعوى خاللها.

مادة ()33
مدة �إدارة الدعوى وانتها�ؤها

تكون مدة �إدارة الدعوى ( )30يوم ًا من تاريخ ق ْيـد الدعوى يف حالة عدم ر ِّد املدعى عليه
على الئحة الدعوى ،وت�ضاف مدة ( )30يوم ًا �أخرى يف حالة ردِّه عليها.
امل�سجـل ،بنا ًء على ا ِّتـفاق
يوما �أخرى بقرار من ِّ
ويجوز م ُّد هذه املدة مبا ال يجا ِوز (ً )60
اخل�صوم �أو طلب م�س َّبـب من مدير الدعوى مرفق به جدول ب�آجال جديدة ،بح�سب الأحوال.
ومع عدم الإخالل بحكم الفقرة (ب) من املادة ( )28من هذه الالئحة ،تنتهي �إجراءات
�إدارة الدعوى بانتهاء مدتها طب ًقا للفقرتني ال�سابقتني من هذه املادة� ،أو �إذا اكتفى اخل�صوم مبا
مت تقدميه من مذ ِّكـرات وم�ستندات وطلبات يف الدعوى� ،أو �إذا تو�صل الأطراف �إىل اتفاق لت�سوية
النزاع كلي ًا عن طريق ال�صلح �أو الو�ساطة.

مادة ()34
�إحالة الدعوى �إىل الهيئة

ُيـ ِعـ ُّد مدير الدعوى بعد انتهائه من �إدارة الدعوى تقرير ًا يت�ضمن وقائع الدعوى وحجج
الأطراف وطلباتهم ودفاعهم وما ا�ستندوا عليه من �أدلة وما تق َّدموا به من طلبات تتعلق
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ب�إجراءات الإثبات ،ويجب عليه �إحالة ملف الدعوى خالل (� )3أيام عمل �إىل الهيئة مر ِفـق ًا به
التقرير امل�شار �إليه.

الباب الثالث
نظر الدعوى �أمام الهيئة
الف�صل الأول
ت�شكيل الهيئة وحاالت عدم �صالحية �أحد �أع�ضائها
مادة ()35
ت�شكيل الهيئة

يوما من تاريخ تقديم الئحة الدعوى �إلى الغرفة،
�أُ -ت�ش َّكـل الهيئة من ثالثة �أع�ضاء خالل (ً )60
الم�سجـل ،ويع َلـن �أطراف الدعوى بن�سخة من القرار
وي�صدر بت�سمية �أع�ضاء الهيئة قرار من
ِّ
ف��ور �ص��دوره ،عل��ى �أن يراع��ى في اختي��ار �أع�ضاء الهيئ��ة من الق�ض��اة الت ََّـ�سـ ْل ُـ�سـ��ل في قوائم
التخ�صـ�صات ت َبـ ًعا لقوائم
اللغات ،كما يراعى في اختيار الع�ضو الثالث الت ََّـ�سـ ْل ُـ�سـل في جدول
ُّ
اللغات في كل تخ�ص�ص.
ب -يك��ون ت�ش��كيل الهيئ��ة من ع�ضوين م��ن الق�ضاة المد َرجة �أ�س��ما�ؤهم في القوائ��م المن�صو�ص
عليه��ا ف��ي الفقرة (ج) من هذه المادة ،ويتولى �أقدمهما رئا�س��ة الهيئة ،وع�ضو ثالث يختاره
الم�سجـ��ل من بين المد َرجين في الجدول المن�صو�ص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة،
ِّ
ـراعـ��ى في هذا
بعد � ْأخـ��ذ ر�أي �أقدم الق�ضاة المد َرجة �أ�سما�ؤهم في قوائم اللغات ،على �أن ُي َ
ـ�ستخدم في ت�سوية النزاع �أمام الغرفة.
االختيار الت ََّـ�سـ ْل ُـ�سـل في قائمة اللغة التي ُت َ
وا�ستثنا ًء من ذلك يجوز لأطراف النزاع خالل ( )30يوم ًا من تاريخ ق ْيـد الدعوى اال ِّتـفاق
على �أنْ يختاروا الع�ضو الثالث يف الهيئة ،على �أن يتح َّمـلوا �أية م�صاريف �إ�ضافية قد ترتتب على
هذا االختيار.
جُ -يـ ِعـ�� ُّد الرئي���س التنفي��ذي قوائ��م ب�أ�س��ماء الق�ض��اة الذي��ن يندبه��م المجل���س بن��ا ًء على طلب
الوزي��ر ،عل��ى �أن تت�ضمن تلك القوائم �أ�س��ماء ق�ض��اة لنظر الدعاوى باللغ��ة العربية و�آخرين
قا�ض بمحكمة
لنظرها باللغة الإنجليزية� ،أو باللغتين ،على �أال تقل درجة � ٍّأي منهم عن درجة ٍ
اال�ستئناف العليا.
التخ�صـ�صات ،ويت�ضمن
دُ -تـ ِعـ ُّد الغرفة جدول اختيار الع�ضو الثالث في الهيئة ويكون مبني ًا على
ُّ
تخ�صـ�ص لنظر الدعاوى باللغة العربية �أوباللغة الإنجليزية �أوباللغتين ،ويجوز �أن
قائمة لكل ُّ
للتخ�صـ�صات
ي�شمل الجدول �أ�سما ًء للق�ضاة الذين يعتمد المجل�س �أ�سماءهم كع�ضو ثالث ت َبـع ًا
ُّ
ال��واردة في ج��دول اختيار الع�ض��و الثالث وبذات تق�س��يم اللغات ،ولأغرا���ض اختيار �أع�ضاء
الج��دول م��ن غي��ر الق�ضاة ،ت�ش َّكـ��ل لجنة برئا�س��ة الرئي���س التنفي��ذي وع�ضوين ِّ
ير�شـ��حهما
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ير�شـ��حه الوزير وع�ضو ِّ
ير�شحـ��هما مجل�س �أمناء الغرفة وع�ضو ِّ
ير�شـ��حه
المجل���س وع�ضوين ِّ
ير�شـ��حه مجل���س التنمي��ة االقت�صادية وع�ضو ِّ
م�ص��رف البحري��ن المركزي وع�ضو ِّ
تر�شـ��حه
غرف��ة تج��ارة و�صناعة البحرين ،وتنعقد اللجنة الختيار الأع�ضاء من غير الق�ضاة ِمـ��ن بين
للتخ�صـ�صات المعت َمـدة بالجدول،
َمـ��ن تتوافر فيهم الخبرة الالزمة لنظر المنازعات ت َبـ�� ًعا
ُّ
وذل��ك ع��ن طريق ف ْتـ��ح باب التر�ش��يح لمن يرغب من ه�ؤالء وبعد الت�ش��اور م��ع الجهات ذات
العالق��ة ،وتق��وم اللجن��ة باعتماد جدول الأ�س��ماء وتحديثه بذات الطريقة مرة كل �س��نة على
الأقل ،ويجوز لها االنعقاد في � ِّأي وقت عند االقت�ضاء.
هـ -يجب �أن يتمتع �أع�ضاء الهيئة بالح ْيـ��دة واال�س��تقالل ،وعلى ٍّ
كل منهم عند ت�س��ميته ع�ضو ًا في
للم�سجـ��ل عن �أية ظروف �أو مالب�سات ُيـحت َمـ��ل �أنْ ت�ؤدي �إلى �إثارة �شكوك
ـف�صـ��ح
الهيئة �أن ُي ِ
ِّ
حول ح ْيـ��دته �أو ا�س��تقالله ،ف�إذا ا�س��تج َّدت � ٌّأي من تلك الظروف �أو المالب�س��ات بعد ت�سميته
الم�سجـل.
ـف�صـح عن ذلك �إلى
وجـب عليه �أن ُي ِ
ِّ
َ

مادة ()36
حاالت عدم �صالحية ع�ضو الهيئة

�أ -يكون ع�ضو الهيئة غير �صالح لنظر الدعوى ممنوع ًا من �س��ماعها ،ولو لم ي ُر َّده �أحد �أطراف
الدعوى ،في � ٍّأي من الحاالت الآتية:
�	-1إذا كان طرف ًا في الدعوى المنظورة �أمام الهيئة.
�	-2إذا كانت تربطه �صلة قرابة �أو م�صاهرة حتى الدرجة الرابعة ب�أحد �أطراف الدعوى �أو
مم ِّثـله �أو َمـن يدافع عنه.
�	-3إذا كانت له في الدعوى م�صلحة �شخ�صية.
�	-4إذا كان قد �أفتى �أو تَـرا َفـع عن �أحد الأطراف في الدعوى �أو كتب فيها.
تنحـي ع�ضو الهيئة عن نظر الدعوى يف � ٍّأي من هذه احلاالت بعد ا�ستئذان املجل�س �إذا
ويكون ِّ
كان من الق�ضاة �أو �إخطار الرئي�س التنفيذي �إذا كان ع�ض ًوا ثال ًثا.
ب -ال يج��وز �أن تك��ون هن��اك �صلة قراب��ة �أو م�صاهرة حتى الدرجة الرابعة بي��ن �أع�ضاء الهيئة،
يتنحـ��ى �أحدهما ،و�إذا ُو ِجـ��دت هذه
ف���إذا ُو ِجـ��دت ه��ذه ال�صلة بين ع�ضوين منهم َ
وجـ��ب �أنْ َّ
يتنحـ��ى اثنان منهم ،وذلك بعد ا�ستئذان المجل�س
ال�صلة بين جميع �أع�ضاء الهيئة َ
وجـ��ب �أنْ َّ
المتنحـي من الق�ضاة �أو بعد �إخطار الرئي�س التنفيذي �إذا كان ع�ضو ًا ثالث ًا.
�إذا كان الع�ضو
ِّ
ج�	-إذا ل��م يتن َّ��ح ع�ض��و الهيئة في الح��االت المن�صو�ص عليها في الفقرتي��ن (�أ) و(ب) من هذه
الم��ادة ،ج��از ل ٍّأي م��ن �أطراف الدع��وى �أن يتق َّدم �إل��ى الهيئة بطلب ر ِّد ذل��ك الع�ضو بالئحة
ُتـرفع و ُتـع َلـن طبق ًا لأحكام هذه الالئحة ،ويكون حكم الهيئة في طلب الر ِّد نهائي ًا وغير قابل
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للطعن عليه ب� ِّأي وجه ،وذلك دون الإخالل بحق طالب الر ِّد في َّ
الطـ ْعـن بالبطالن في الحكم
النهائ��ي ال�ص��ادر من الهيئة �أم��ام محكمة التمييز طبق ًا لأحكام البن��د ( )2من الفقرة (�أ)
من المادة ( )13من القانون.
د -يقع باط ًال ،طبق ًا لحكم البند ( )2من الفقرة (�أ) من المادة ( )13من القانون ،عمل ع�ضو
الهيئ��ة ف��ي الأح��وال المن�صو�ص عليها في الفقرتين (�أ) و (ب) م��ن هذه المادة ما لم يتفق
�أطراف الدعوى جميع ًا على خالف ذلك.
هـ -يجوز لع�ضو الهيئة ،حتى ولو كان �صالح ًا لنظر الدعوى ولم يقم به �س��بب من �أ�س��باب الرد،
يتنحـى عن نظرها �إذا ا�ست�شعر الحرج ،وذلك بعد ا�ستئذان المجل�س �إذا كان من الق�ضاة
�أن َّ
�أو �إخطار الرئي�س التنفيذي �إذا كان ع�ضو ًا ثالث ًا.
و�	-إذا قام � ُّأي �س��بب من الأ�س��باب التي تجعل ع�ضو الهيئة غير �صالح �أو غير قادر على موا�صلة
ال�س��ير ف��ي �إجراءات نظ��ر الدعوى ،يتم ت�س��مية ع�ضو� آخر يح��ل محله ب��ذات الطريقة التي
ُ�س ِّـمـ��ي به��ا ذل��ك الع�ض��و وذلك خ�لال ( )30يوم ًا م��ن قيام ال�س��بب .و�إذا كان ع�ض��و الهيئة
الم�سجـ��ل ت�س��مية ع�ضو
مختار ًا با ِّتـ��فاق الأطراف ولم يبادروا �إلى اختيار ع�ضو �آخر ،تو َّلـ��ى
ِّ
يحل محله من بين المد َرجين في جدول اختيار الع�ضو الثالث بالغرفة.

مادة ()37
�أمني �سر الهيئة

يجب �أن يح�ضر مع الهيئة يف اجلل�سات �أمني �سر يح ِّرر املح�ضر بوا�سطة �أجهزة احلا�سب
الآيل ،ويو ِّقـع رئي�س الهيئة على املح�ضر ،وتكون للمح�ضر املح َّرر �إلكرتوني ًا ذات احلجية املق َّررة
للم�ستند الر�سمي.

الف�صل الثاين
�إعالن الأطراف و�إجراءات اجلل�سات ونظامها
مادة ()38
�إعالن �أطراف الدعوى

وجـب �إعالنه طبق ًا لأحكام الف�صل الثالث
�إذا مل يع َلـن �أحد �أطراف الدعوى �إعالن ًا �صحيح ًاَ ،
من الباب الأول من هذه الالئحة.
ويع َلـن �أطراف الدعوى بجميع اللوائح وامل�ستندات.
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مادة ()39
نظام اجلل�سات والت�أجيالت

ـخرج من قاعة
يتوىل رئي�س اجلل�سة �ض ْبـط اجلل�سات و�إدارتها ،ويكون له يف �سبيل ذلك �أن ُي ِ
اجلل�سة َمـن ُي ِـخـل بنظامها.
ويكون احلد الأق�صى لت�أجيالت نظر الدعوى ( )10جل�سات ،وال يتجاوز حتى الف�صل فيها
مدة ( )180يوم ًا من تاريخ ق ْيـدها.
وال يتم ت�أجيل نظر الدعوى لتقدمي طلب �أو د ْفـع �أو دفاع �أو دليل جديد لأول مرة �أمام الهيئة،
وال ُيـعتَـ ُّد مبا ُقـدِّ م من ذلك يف مرحلة �إدارة الدعوى خارج الآجال املح َّددة بجدول املواعيد� ،إال يف
احلاالت والظروف اال�ستثنائية املن�صو�ص عليها يف املادة ( )41من هذه الالئحة �أو �إذا ا�ستلزم
�إمتام الإجراء �أكرث من جل�سة �أو �أكرث من يوم.

مادة ()40
ال َّت َـحـ ُّقـق من �صحة الئحة الدعوى

على الهيئة �أن تتح َّقـق من �صحة الئحة الدعوى ،قبل نظر مو�ضوع الدعوى ويف اجلل�سة
الأوىل املح َّددة لنظرها.
ف�إذا وجدت الهيئة خط�أً �أو نق�ص ًا يف الدعوى �أو خط�أً يف تقدير قيمة مو�ضوع الدعوى �أو قيمة
الر�سوم� ،أمرت املدعي بت�صحيح ذلك اخلط�أ �أو تكملة البيان الناق�ص �أو تكملة الر�سم خالل
مدة ال تتجاوز ( )14يوم ًا ،و�إال ق َّررت ْ
�شطـب الدعوى� ،أو ا�ستمرت يف نظرها بحالتها.

مادة ()41
حاالت تقدمي دفاع �أو دفوع �أو �أدلة جديدة �أمام الهيئة

�أ	-ال يجوز ل ٍّأي من الخ�صوم في الدعوى بعد انتهاء �إدارتها �أن يتق َّدم ب� ِّأي طلب �أو د ْفـع �أو دفاع
لم ي�سبق تقديمه في مرحلة �إدارة الدعوى وخالل الآجال المح َّددة لذلك بجدول المواعيد،
�إال �إذا كان ال َّد ْفع متعلق ًا بالنظام العام� ،أو �إذا كان تقديم الطلب �أو ال َّد ْفع �أو الدِّ فاع لمواجهة
ن�ص � ُّأي قانون
ظ��روف طر�أت �أو تب َّيـ��نت بعد الأج��ل المح َّدد لذلك بجدول المواعي��د� ،أو �إذا َّ
�آخ��ر عل��ى جواز تقديم ذلك الطلب �أو ال َّد ْفـ��ع �أو الدِّ فاع ف��ي �أية حالة تكون عليها الدعوى� ،أو
�إذا تب َّيـن للهيئة �أن الخ�صم لم يع َلـن �إعالن ًا �صحيح ًا خالل مرحلة �إدارة الدعوى.
ب	-ال يج��وز ل ٍّأي م��ن الخ�صوم ف��ي الدعوى تقديم �أية �أدلة جديدة �أو طل��ب �إجراء من �إجراءات
الإثب��ات �أم��ام الهيئ��ة بع��د انته��اء �إدارتها� ،إال �إذا تب َّيـ��ن له��ا �أن الخ�صم لم يق��دِّ م الدليل �أو
طلب الإجراء في مرحلة �إدارة الدعوى خالل الأجل المح َّدد لذلك بجدول المواعيد لأ�سباب
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خارج��ة ع��ن �إرادت��ه� ،أو كان تقدي��م ذل��ك الدلي��ل �أو طلب الإج��راء لمواجهة ظ��روف طر�أت
ن���ص � ُّأي قان��ون �آخر على
�أو تب َّيـ��نت بع��د الآج��ال المح�� َّددة لذل��ك بجدول المواعي��د� ،أو �إذا َّ
ج��واز تقدي��م ذلك الطلب �أو الدليل في �أية حالة تكون عليها الدعوى� ،أو �إذا تب َّيـ��ن للهيئة �أن
الخ�صم لم يع َلـن �إعالن ًا �صحيح ًا خالل مرحلة �إدارة الدعوى.
طلب �إجراء م��ن �إجراءات الإثب��ات طبق ًا
ج� -إذا وافق��ت الهيئ��ة عل��ى تقدي��م الدلي��ل الجدي��د �أو ِ
وجـب عليها �أن تعطي الطرف الآخر الفر�صة
لأحكام الفقرتين (�أ) و(ب) من هذه المادةَ ،
في ن ْقـ�ض و�إثبات عك�س ذلك الدليل �أو الإجراء.
د� -إذا تب َّيـ��ن للهيئ��ة �أن م��ا قدم��ه �أحد �أطراف الدعوى من د ْفـ��ع �أو دفاع �أو �أدل��ة جديدة �أو طلب
�إج��راء م��ن �إج��راءات الإثبات طبق ًا لأح��كام الفقرتين (�أ) و(ب) من ه��ذه المادة ال تتوافر
وجـ��ب عليها عدم االعتداد بما ق َّدمه
فيها ال�ش��روط المن�صو�ص عليها في هاتين الفقرتينَ ،
ذلك الطرف.

مادة ()42
علنية املرافعة

تكون املرافعة �أمام الهيئة علنية �إال �إذا ر�أت الهيئة من تلقاء نف�سها �أو بنا ًء على طلب �أحد
�أطراف الدعوى �إجراءها �سر ًا حمافظ ًة على النظام العام �أو مراعاة للآداب �أو حلرمة الأ�سرة.

مادة ()43
ترجمة �أقوال �أطراف الدعوى �أو ال�شهود

مع مراعاة حكم الفقرة (�أ) من املادة ( )5من هذه الالئحة ،يجوز للهيئة �أن ت�سمع �أقوال
امل�ستخدمة يف �إجراءات ت�سوية النزاع
�أطراف الدعوى �أو ال�شهود الذين يجهلون اللغة �أو اللغات
َ
عن طريق مرتجم بعد �أن يحلف اليمني ب�أنْ يلتزم وجه الدقة واحلق يف الرتجمة� ،أو ي�صرح
ت�صريح ًا ر�سمي ًا بقول احلق.

مادة ()44
حمو العبارات املخالفة

للهيئة -ولو من تلقاء نف�سها� -أن ت�أمر مبحو العبارات اخلارجة �أو املخا ِلـفة للآداب �أو النظام
العام من �أية ورقة من �أوراق الدعوى �أو املذ ِّكـرات املو َدعة فيها.
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مادة ()45
ح�ضور �أطراف الدعوى ب�أنف�سهم �أمام الهيئة

يجوز للهيئة �أن ت�أمر بح�ضور �أطراف الدعوى ب�أنف�سهم �أمامها يف جل�سة تع ِّيـنها لذلك،
و�إذا كان للمطلوب ح�ضوره عذر مقبول م َنـ َعـه من احل�ضور جاز للهيئة �أن تنتقل �أو تندُب �أحد
�أع�ضائها لي�سمع �أقواله يف ميعاد تع ِّيـنه لذلك ،وعلى �أمني �سر الهيئة �أن يعلن الطرف الآخر
املنتدب
بهذا امليعاد و�أنْ يح ِّرر حم�ضر ًا ب�أقوال الأطراف يو ِّقـع عليه رئي�س الهيئة �أو ع�ضو الهيئة َ
,بح�سب الأحوال.

مادة ()46
نظر الدعوى يف غري مواعيد اجلل�سات

�أ	-ال يجوز للهيئة ،في غير الجل�سات المح َّددة لنظر الدعوى� ،أن ت�ستمع �إلى �أي تو�ضيحات من
�أحد �أطراف الدعوى �إال في ح�ضور الطرف الآخر.
ب -م��ع مراع��اة �أح��كام الم��ادة ( )41من هذه الالئح��ة ،يجوز للهيئ��ة قبول مذ ِّكـ��رات من �أحد
�أط��راف الدع��وى �إذا كان م� َّؤ�شـ��ر ًا عليها باال�س��تالم من الطرف الآخر� ،أو كانت مع َلـ��نة �إليه
طبق ًا لأحكام الف�صل الثالث من الباب الأول من هذه الالئحة.

الف�صل الثالث
امل�ستعجـلة والإجراءات ال َّت َـحـ ُّفـظية الوقتية
الطلبات
َ
مادة ()47
اخت�صا�ص القا�ضي املنتدَب

يخت���ص القا�ض��ي المنت َ��دب ب�إ�ص��دار الأوام��ر والقرارات الالزمة لل�س��ير في �إج��راءات نظر
�أ-
ُّ
النزاع والتي تتطلب َتد ُّخـ ًال ق�ضائي ًا فيما بين ر ْفـع النزاع �إلى الغرفة وت�شكيل الهيئة ،وي�شمل
الم�ستعجـلة ،والأمر بتعيين الحار�س الق�ضائي،
ذلك الطلبات الت ََّـحـ ُّفـظية والوقتية والم�سائل
َ
وو ْقـ��ف الدع��وى اتفاق�� ًاْ ،
و�شطـ��ب الدعوى ،والتقري��ر بت ْرك الدع��وى ،والتقرير في الر�س��وم
والم�صروف��ات بن��ا ًء على اتفاق الت�س��وية �أثن��اء مرحل��ة �إدارة الدعوى ،والتي تق َّدم بوا�س��طة
الو�س��ائل الإلكتروني��ة المعت َمـ��دة ت َبـ��ع ًا للطل��ب الأ�صل��ي �أو في الح��االت اال�س��تثنائية التي قد
ت َُـحـ ْول دون نظر الهيئة لتلك الطلبات.
المنتدب �إلى الهيئة فور ت�شكيلها كافة الطلبات والت ََّـظلُّمات التي لم ُي َبت فيها.
ب -يحيل القا�ضي
َ
الم�ستعجـ��لة التي ُتـر َفـ��ع ت َبـ��ع ًا للطلب الأ�صلي
تخت�ص الهيئة فور ت�شكيلها بنظر كافة لطلبات
ج-
َ
ُّ
والطلبات الت ََّـحـ ُّفـظية والوقتية.
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يخت���ص القا�ض��ي المنت َ��دب ،بعد �صدور الحكم م��ن الهيئة ،بنظر الطلبات التي تق َّدم لر ْفـ��ع
د-
ُّ
كافة الإجراءات الوقتية والت ََّـحـ ُّفـ��ظية التي ات ُِّـخـ��ذت �أثناء نظر الدعوى ،ما لم يتم فت ُْـح ملف
التنفيذ فينعقد االخت�صا�ص بنظر هذه الطلبات لقا�ضي محكمة التنفيذ.

مادة ()48
الإجراءات ال َّت َـحـ ُّفـظية والوقتية

المنتدب �أو الهيئة في الدعاوى المرفوعة �أمام الغرفة
�أ -يج��وز للمدع��ي �أن يطلب من القا�ضي
َ
بح�سب الأحوال� -إ�صدار الأمر بما ي�أتي: -1م ْنـع المدعى عليه من ال�سفر �إذا ا�ستندت المطالبة �إلى َدين مح َّقـق الوجود ِّ
وحال الأداء
وثابت بالكتابة� ،أو ُيـ َر َّجـح وجود الحق من ظاهر الأوراق وقامت �أ�سباب جدية تدعو �إلى
الظن ب�أنَّ ِفـرار المدعى عليه من الخ�صومة �أمر قريب الوقوع.
وال ُي ِـخـ ُّل �صدور �أمر امل ْنـع من ال�سفر من تنفيذ حكم الإبعاد الباتِّ ال�صادر بحق املدعى عليه
�أو ب�سلطة الإدارة يف �إنهاء �إقامة الأجنبي �أو � ْأم ِـره مبغادرة البالد طبق ًا لأحكام القانون.
وينق�ضي �أمر امل ْنـع من ال�سفر �إذا مل يقم املدعي ب�إعالن َمـن �صدر الأمر بحقه طبق ًا لأحكام
الفقرة (د) من هذه املادة� ،أو �إذا �سقط �شرط من ال�شروط الالزم توافرها للأمر بامل ْنـع من
املنتدب �أو الهيئة -بح�سب الأحوال-
ال�سفر� ،أو �إذا ق َّدم املدعى عليه كفي ًال مقبو ًال لدى القا�ضي َ
املنتدب �أو الهيئة -بح�سب الأحوال -ل�ضمان تنفيذ ما
�أو �إذا ق َّدم ت�أمين ًا نقدي ًا يقدِّ ره القا�ضي َ
ع�سى �أن يحكم به عليه يف الدعوى� ،أو �إذا انق�ضت مدة �ستني يوم ًا على �صدور احلكم يف دعوى
املطالبة بال َّدين ال�صادر �أمر امل ْنـع من ال�سفر القت�ضائه دون �أن يتق َّدم الدائن املحكوم له �إىل
حمكمة التنفيذ بطلب تنفيذ احلكم.
بع�ضـها �إذا خ�شي المدعي
-2توقيع الحجز االحتياطي على �أموال المدعى عليه ك ِّلـها �أو ِ
لأ�سباب جدية من ِفـرار المدعى عليه �أو تهريب �أمواله �إلى الخارج �أو الت�صرف فيها
بق�صـد عرقلة �أو ت�أخير تنفيذ � ِّأي حكم �أو قرار ي�صدر في حقه.
ْ
ب    -م��ا ل��م تت�ضمن الئحة الدعوى الأ�صلي��ة طلب �إ�صدار الأمر باتخاذ الإجراءات الت ََّـحـ ُّفـ��ظية
والوقتي��ة الم�ش��ار �إليه��ا ف��ي الفقرة (�أ) من ه��ذه المادة ،يك��ون طلب �إ�ص��دار الأمر بموجب
الئحة ُتـر َفـع طبق ًا لأحكام الف�صل الأول من الباب الأول من هذه الالئحة.
ـ�صدر �أمره الم�شار �إليه في الفقرة
ج    -يجوز للقا�ضي
َ
المنتدب �أو الهيئة -بح�سب الأحوال� -أن ُي ِ
(�أ) من هذه المادة على وجه اال�ستعجال دون �إعالن الطرف الآخر.
د  -يجب على المدعي �إعالن المدعى عليه ،بالإجراء الت ََّـحـ ُّفـظي �أو الوقتي ال�صادر من القا�ضي
المنت َ��دب �أو الهيئة -بح�س��ب الأح��وال� -إذا �صدر في غيبة المدعى علي��ه ،خالل ثمانية �أيام
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م�سجـ��ل بعل��م الو�صول �أو با�س��تخدام الو�س��ائل
م��ن تاري��خ �ص��دوره ،وذل��ك بموجب خط��اب َّ
الإلكترونية المعت َمـدة.
هـ  -للمدعي �إذا �صدر الأمر بر ْفـ�ض طلبه ،ولل�صادر عليه الأمر ،الحق في الت ََّـظـلُّـم �إلى القا�ضي
المنتدب �أو الهيئة -بح�س��ب الأحوال -خالل ثمانية �أيام من تاريخ �صدور الأمر ،وال ي�س��ري
َ
المنتدب �أو
ه��ذا الميع��اد في حق َمـ��ن �صدر علي��ه الأمر �إال من تاري��خ �إعالنه به ،وللقا�ض��ي
َ
الهيئة -بح�سب الأحوال -ت�أييد الأمر �أو تعديله �أو �إلغائه ،ويكون القرار ال�صادر في الت ََّـظـلُّـم
نهائي ًا وغير قابل َّ
للطـ ْعـن عليه.

مادة ()49
تعيني حار�س على الأموال املحجوزة

المنتدب �أو الهيئة -بح�س��ب الأحوال� -أن ت�أمر بنا ًء على طلب � ٍّأي من �أطراف
�أ -يجوز للقا�ضي
َ
الدعوى بتعيين حار���س ق�ضائي على الأموال المحجوزة طبق ًا لأحكام المادة ( )48من هذه
المنتدب
ـفظـ��ها و�إدارتها مع تقديم ح�ساب عنها �إلى القا�ضي
َ
بح ِ
الالئحة ،ويتك َّفـ��ل الحار�س ِ
�أو الهيئ��ة -بح�س��ب الأحوال -ويكون تقدي��م طلب الأمر بتعيين حار���س ق�ضائي على الأموال
المحجوزة بالئحة ُتـر َفـع وتع َلـن طبق ًا لأحكام هذه لالئحة.
ب -يحدِّ د القرار ال�صادر بتعيين الحار���س الق�ضائي ما على الحار���س من التزامات وما َلـ��ه من
�صالحي��ات وحق��وق ،ويج��وز للحار���س �أن يتقا�ضى �أج��ر ًا يق�� ِّرره القا�ضي �أو الهيئة ,بح�س��ب
الأحوال.
المنتدب �أو الهيئة -بح�س��ب
ج -تنتهي الحرا�س��ة با ِّتـ��فاق �أطراف الدعوى �أو بقرار من القا�ضي
َ
حينئذ �أن يبادر �إلى ر ِّد ال�ش��يء المعهود �إليه بحرا�س��ته �إلى َمـ��ن
الأح��وال ،-وعل��ى الحار���س ٍ
المنتدب �أو الهيئة -بح�سب الأحوال -مع تقديم الح�ساب
يختاره الأطراف �أو يع ِّيـنه القا�ضي
َ
عن �إدارته م�ؤ َّيـد ًا بالم�ستندات.

الباب الرابع
�أ�سباب الدعوى ومو�ضوعها و�أطرافها والطلبات العار�ضة
الف�صل الأول
نطاق الدعوى و�أ�سبابها وتعدُّ د الأطراف
مادة ()50
نطاق الدعوى

يتح َّدد نطاق الدعوى� ،سوا ًء من حيث مو�ضوعها �أو �سببها �أو �أطرافها ،بالطلبات الأ�صلية
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الواردة يف الئحة الدعوى ،وذلك مع مراعاة الأحكام املن�صو�ص عليها يف هذا الباب.

مادة ()51
الدعوى التي تت�ضمن �أكرث من �سبب

�إذا كانت الدعوى تنطوي على عدة �أ�سباب وظهر للهيئة �أنه ال ي�سعها �أنْ تف�صل فيها جمتمعة
ـ�صدر
على وجه منا�سب ،جاز لها �أن تق ِّرر نظر كل �سبب من تلك الأ�سباب على حدة �أو �أن ُت ِ
القرار الذي ت�ست�صوبه.

مادة ()52
تعدُّ د �أطراف الدعوى

ـحدث ارتباك ًا �أو ت�أخري ًا يف نظرها،
�إذا ظهر للهيئة �أن تع ُّدد املدعني يف الدعوى من �ش�أنه �أنْ ُي ِ
جاز لها �أن تطلب من املدعني �أن يختاروا فيما بينهم تفريق الدعوى �أو �أن تق ِّرر من تلقاء نف�سها
ـ�صدر القرار الذي ت�ست�صوبه.
�إ�صدار �أحكام م�ستقلة فيها �أو ُت ِ
ويجوز لعدد من اخل�صوم يف الدعوى الواحدة� ،أن يدخلوا طرف ًا يف الدعوى ب�صفتهم مدعني
�أو ُيـ�ض ُّمـوا يف الدعوى كمدعى عليهم ،وذلك �إذا كانت هناك �صلة يف مو�ضوع الدعوى �أو �سببها،
بحيث لو �أقيمت �أو �أقاموا دعاوى على انفراد لظهر �أن بني هذه الدعاوى م�س�ألة قانونية �أو واقعية
م�شرتَكة.
ـ�صدر الهيئة حكمها لواحد �أو �أكرث من املدعني كل مبقدار ما يثبت له من ا�ستحقاق يف
و ُت ِ
الدعوى ،وعلى واحد �أو �أكرث من املدعى عليهم كل مبقدار ما يثبت عليه من التزام.

الف�صل الثاين
الطلبات العار�ضة والدعاوى املتقابلة
مادة ()53
الطلبات العار�ضة من املدعي

يجوز للمدعي يف مرحلة �إدارة الدعوى خالل الأجل املح َّدد بجدول املواعيد �أن يقدِّ م من
الطلبات العار�ضة على مو�ضوع الدعوى الأ�صلي ما ي�أتي:
 -1ما يت�ضمن ت�صحيح الطلب الأ�صلي �أو تعديل مو�ضوعه لمواجهة ظروف طر�أت �أو تب َّيـنت بعد
ر ْفـع الدعوى.
 -2ما يت�ضمن �إ�ضاف ًة �أو تغيير ًا في �سبب الدعوى مع بقاء المو�ضوع على حاله.
مكمـ ًال لمو�ضوع الطلب الأ�صلي �أو متر ِّتـب ًا عليه �أو متَّ�ص ًال به ات�صا ًال ال يقبل التجزئة.
 -3ما يكون ِّ

37

38

ملحق العدد – 3572 :الخميس  23ديسمبر 2021

مادة ()54
الطلبات العار�ضة والدعاوى املتقابلة من املدعى عليه

يجوز للمدعى عليه يف مرحلة �إدارة الدعوى خالل الأجل املح َّدد بجدول املواعيد �أن يقدِّ م
من الطلبات العار�ضة والدعاوى املتقابلة ما ي�أتي:
المقا�صـة الق�ضائية.
 -1طلب
َّ
 -2طلب الحكم بت�ضمينات عن �ضرر ِلحـ َقـه من الدعوى الأ�صلية �أو من �إجراء فيها.
بع�ضـ��ها �أو �أن ُيـح َكـم له بها
ُّ �	-3أي طلب يترتب على �إجابته �أال ُيـح َكـ��م للمدعي بطلباته ك ِّلـ��ها �أو ِ
مق َّيـدة بق ْيـد لم�صلحة المدعى عليه.
ُّ �	-4أي طلب يكون مرتبط ًا �أو متَّـ�ص ًال بالدعوى الأ�صلية ات�صا ًال ال يقبل التجزئة.

مادة ()55
�إجراء تقدمي الطلبات العار�ضة والدعاوى املتقابلة

تق َّدم الطلبات العار�ضة �أو الدعاوى املتقابلة املن�صو�ص عليها يف هذا الف�صل بالئحة ُتـر َفـع
وتع َلـن طبق ًا لأحكام هذه الالئحة.

مادة ()56
احلكم يف الطلبات العار�ضة والدعاوى املتقابلة

حت ُكـم الهيئة يف الطلبات العار�ضة �أو الدعاوى املتقابلة مع الدعوى الأ�صلية كلما �أمكن ذلك،
و�إال ا�ست ْبـقت الطلب العار�ض للحكم فيه بعد حتقيقه.

الف�صل الثالث
طلبات ال َّتـد َُّخـل والإدخال
مادة ()57
ال َّتـد َُّخـل يف الدعوى

يجوز لكل ذي م�صلحة �أن يتدخل يف الدعوى من�ضم ًا لأحد الأطراف� ،أو طالب ًا احلكم لنف�سه
بطلب مرتبط بالدعوى.

مادة ()58
�إدخال الغري

يجوز ل ٍّأي من �أطراف الدعوى يف مرحلة �إدارتها وخالل الأجل املح َّدد بجدول املواعيد �أن
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ـدخـل فيها َمـن كان ي�صح اخت�صامه عند ر ْفـ ِعـها وذلك ِو ْفـق ًا للآتي:
ُي ِ
�	-1إذا ا َّدع��ى المدع��ى علي��ه �أن ل��ه حق�� ًا في الرج��وع بمبلغ من المال على �ش��خ�ص لي���س طرف ًا
ف��ي الدع��وى جاز ل��ه �أن يقدِّ م في مرحل��ة �إدارة الدعوى خالل الأجل المح�� َّدد لذلك بجدول
المواعي��د طلب�� ًا يب ِّيـ��ن فيه ماهية االدِّعاء و�أ�س��بابه ويطل��ب �إدخال ذلك ال�ش��خ�ص طرف ًا في
الدعوى.
 -2يجوز ل ٍّأي من الطرفين طلب �إدخال الغير لإلزامه بتقديم مح َّرر تحت يده �أو �صورة ر�س��مية
منه.
�	-3إذا ر�أت الهيئ��ة قب��ول � ٍّأي من الطلبات الم�ش��ار �إليها في البندي��ن ( )1و( )2من هذه المادة
�أمرت ب�إدخال ذلك ال�شخ�ص طرف ًا في الدعوى و�إعالنه ِو ْفـق ًا لأحكام هذه الالئحة.
 -4للهيئ��ة -ول��و م��ن تلقاء نف�س��ها� -أنْ ت�أمر ب�إدخال َمـ��ن تربط��ه ب�أحد �أط��راف الدعوى رابطة
ت�ضامن �أو َمـن قد ي�ضا َّر من الحكم في الدعوى� ،إذا بدت للهيئة دالئل جدية على التواط�ؤ �أو
ال ِغـ�ش �أو التق�صير من جانب �أطراف الدعوى ،ويتم �إعالنه ِو ْفـق ًا لأحكام هذه الالئحة.

مادة ()59
�إجراءات تقدمي طلبات الإدخال وال َّتـد َُّخـل

تق َّدم الطلبات املن�صو�ص عليها يف هذا الف�صل بالئحة ُتـر َفـع وتع َلـن طبق ًا لأحكام هذه
الالئحة.

مادة ()60
احلكم يف طلبات الإدخال �أو ال َّتـد َُّخـل

حت ُكـم الهيئة يف مو�ضوع طلب الإدخال �أو الت ََّـد ُّخـل والدعوى الأ�صلية بحكم واحد كلما �أمكن
ذلك ،و�إال ف�صلت الهيئة يف مو�ضوع طلب الإدخال �أو الت ََّـد ُّخـل بعد احلكم يف الدعوى الأ�صلية.

الباب اخلام�س
عوار�ض اخل�صومة
مادة ()61
و ْقـف الدعوى

�أ -يج��وز للهيئ��ة �أن ت�أمر بو ْقـ��ف الدع��وى �إذا ر�أت تعليق الحكم في مو�ضوعه��ا على الف�صل في
م�س�ألة �أخرى يتو َّقـف عليها الحكم ،وبمجرد زوال �سبب الو ْقـف ت�ست�أنف الهيئة نظر الدعوى
من النقطة التي وقفت عندها.
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ب -يج��وز و ْقف الدعوى بنا ًء على ا ِّتـ��فاق �أطرافها على عدم ال�س��ير فيه��ا مدة ال تزيد على �أربعة
المنتدب لذلك االتفاق
�أ�ش��هر من تاريخ �إقرار الهيئة التفاقهم� ،أو من تاريخ �إقرار القا�ضي
َ
تعجـ��ل الدعوى
�إذا ُقـ��دِّ م اال ِّتـ��فاق ف��ي مرحل��ة �إدارة الدع��وى �أو قبل ت�ش��كيل الهيئة ،و�إذا لم َّ
خالل ثمانية �أيام من تاريخ انتهاء مدة الو ْقـ��ف ،حكمت الهيئة باعتبار المدعي تارك ًا دعواه
ـح�سـ��ب م��دة الو ْقـ��ف �ضم��ن الم��دة المح�� َّددة لإدارة الدع��وى
و�ألزمت��ه بم�صروفاته��ا ،وال ُت َ
المن�صو�ص عليها في المادة ( )33من هذه الالئحة.
أحد �أع�ضاء الهيئة �أ�صبح غير �صالح �أو
ج�	-إذا ح�صل �أثناء ال�سير في �إجراءات نظر الدعوى �أنَّ � َ
غير قادر على موا�صلة ال�سير في �إجراءات نظر الدعوىُ ،تـو َقـف الدعوى �إلى �أنْ يع َّيـن ع�ضو
�آخ��ر يح��ل محله طبق�� ًا للإج��راءات المن�صو�ص عليها ف��ي المادة ( )35من ه��ذه الالئحة،
وت�س��ت�أنف الهيئة نظر الدعوى من النقطة التي وقفت عندها .ويجوز للهيئة من تلقاء نف�س��ها
�أو بن��ا ًء عل��ى طل��ب �أحد �أط��راف الدع��وى �أنْ تعيد التحقيق ف��ي الدعوى و�أنْ ت�س��تدعي ثاني ًة
جميع ال�شهود �أو �أي ًا منهم.

مادة ()62
ت ْرك اخل�صومة

�أ -يج��وز للمدع��ي �أن يت��رك الخ�صوم��ة بطل��ب يق َّدم ف��ي مرحل��ة �إدارة الدعوى �أو �أم��ام الهيئة
بح�سب الأحوال -ويع َلـن الطلب للطرف الآخر.ب	-ال يت��م الت�� ْرك بع��د �إب��داء المدعى عليه طلبات��ه �إال بقبول��ه ،ويترتب على الت�� ْرك �إلغاء جميع
�إجراءات الدعوى بما في ذلك الئحتها ،وال يم�س ذلك الحق المرفوعة به الدعوى.
المنتدب -بح�سب الأحوال -قرا ًرا ب�إلزام تارك الدعوى بالر�سوم
���صدر الهيئة �أو القا�ضي
َ
جُ -تـ ِ
والم�صاريف.

مادة ()63
انقطاع �س ْيـر اخل�صومة

�أ -ينقطع �س ْيـر الخ�صومة بوفاة �أحد �أطراف الدعوى �أو ب َفـ ْق ِـده �أهليتَـه �أو بزوال �صفة َمـن كان
يبا�شر الخ�صومة عنه من النائ ِبـين ،مالم تكن الدعوى منظورة �أمام الهيئة و�صالحة للحكم
في مو�ضوعها.
ب� -إذا حدث �سبب من �أ�سباب االنقطاع المن�صو�ص عليها في الفقرة (�أ) من هذه المادة وكانت
الدع��وى �صالح��ة للحك��م في مو�ضوعها ،جاز للهيئ��ة �أن تحكم فيها ِو ْفـ�� ًقا للأقوال والطلبات
فقد �أهل َّيـة الخ�صومة
الختامية� ،أو �أن ت� ِّؤجـلها بنا ًء على طلب َمـن قام مقام الذي ُتـ ُو ِّف َـي �أو َمن َ
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�أو َمن زالت �صفته �أو بنا ًء على طلب طرف الدعوى الآخر ،و ُتـعت َبـر الدعوى مه َّيـ�أة للحكم في
مو�ضوعها متى كان الأطراف قد �أبدوا دفوعهم وطلباتهم الختامية في جل�سة المرافعة قبل
الوفاة �أو ف ْق ِـد �أهل َّيـة الخ�صومة �أو زوال ال�صفة.
التنحـي ،وللهيئة
ج	-ال تنقطع الخ�صومة بموت الوكيل في الدعوى وال بانق�ضاء وكالته بالعزْ ل �أو ِّ
�أن تمنح �أج ًال منا�سب ًا للطرف الذي مات وكيله �أو انق�ضت وكالته �إذا كان قد بادر �إلى تعيين
وكيل جديد خالل الخم�سة ع�شر يوم ًا التالية النق�ضاء الوكالة الأولى.
د -يترتَّـب على انقطاع �س ْيـر الخ�صومة و ْق ُـف جميع المواعيد التي كانت جارية في حق الأطراف
وبطالن جميع الإجراءات التي تح�صل �أثناء االنقطاع.

مادة ()64
�سقوط اخل�صومة

�أ -ل��كل ذي م�صلح��ة م��ن �أطراف الدع��وى ،في حالة عدم ال�س ْيـ��ر ف��ي �إجراءات نظ��ر الدعوى
ب ِفـ ْعـ��ل المدعي �أو امتناعه� ،أن يطلب الحكم ب�س��قوط الخ�صومة متى انق�ضت �س��نة من �آخر
�إجراء �صحيح من �إجراءات نظر الدعوى ،وال يبد�أ ح�ساب مدة �سقوط الخ�صومة في حاالت
انقط��اع �س ْيـ��رها �إال من الي��وم الذي قام فيه َمـ��ن يطلب الحكم ب�س��قوط الخ�صومة ب�إخطار
ورث��ة الط��رف الذي ُتـ ُو ِّفـ َ��ي �أو َمـ��ن قام مق��ام َمن ف َق َد �أهل َّيـ��ته للخ�صومة �أو مقام َمـ��ن زالت
�صفته بوجود الدعوى بينه وبين الطرف الأ�صلي.
وت�سري مدة �سقوط اخل�صومة يف حق جميع الأ�شخا�ص ،ولو كانوا عدميي الأهلية �أو
ناق�صيها.
ب -يق َّدم طلب الحكم ب�س��قوط الخ�صومة للهيئة ،ويجوز تقديم هذا الطلب في �صورة د ْفـ��ع �إذا
عجـ��ل المدع��ي دعواه بعد انق�ضاء ال�س��نة ،ويكون تقديمه �ضد جمي��ع المدعين و�إال كان غير
َّ
مقبول ،و�إذا ق َّدمه �أحد الأطراف ا�ستفاد منه الباقون.
ج -الحك��م ب�س��قوط الخ�صوم��ة يترتب عليه �س��قوط الأح��كام ب�إج��راءات الإثب��ات و�إلغاء جميع
�إجراءات الخ�صومة بما في ذلك الئحة الدعوى ،ولكنه ال ُيـ�س ِقط الحق في �أ�صل الدعوى ،وال
في الأحكام القطعية ال�صادرة فيها ،وال في الإجراءات ال�س��ابقة لهذه الأحكام �أو الإقرارات
ال�صادرة من �أطراف الدعوى �أو الأَيمان التي ح َلـفوها ،على �أن هذا ال�سقوط ال يمنع الأطراف
من �أنْ يتم�سكوا ب�إجراءات التحقيق و�أعمال الخبرة التي تمت ،ما لم تكن باطلة في ذاتها.

مادة ()65
انق�ضاء اخل�صومة

يف جميع الأحوال تنق�ضي اخل�صومة �إذا انق�ضت خم�س �سنوات على �آخر �إجراء �صحيح
فيها.
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الباب ال�ساد�س
الأحكام
مادة ()66
املداولة و�إ�صدار الأحكام

�أ -تك��ون المداولة في الأحكام �س��رية ,وت�صدر الأح��كام ب�أغلبية الآراء ،ف�إذا لم تتوافر الأغلبية
َ
قا�ض طبق ًا للإجراءات المن�صو�ص عليها في
وت�ش َّع ـ��بت الآراء ب�أكثر من ر�أيين ،وجب تعيين ٍ
المادة ( )35من هذه الالئحة لترجيح �أحد الآراء.
ب -تنطق الهيئة بالحكم بتالوة منطو ِقه في جل�سة علنية.

مادة ()67
الأحكام الإلكرتونية وال ُّن ْطق بها

ت�صدُر الأحكام و ُتـح َفظ مبلف الدعوى دون حاجة لإيداع م�س َّوداتها.
ويكون ال ّن ْـطـق باحلكم فور ختام نظر الدعوى �إنْ �أمكن ذلك ،و�إال ففي جل�سة �أخرى ُتـع َّيـن
لهذا الغر�ض.
ويكون ال ُّن ْـطـق باحلكم بتالوة منطو ِقـه يف جل�سة علنية �أو ْ
ن�ش ِـره بالو�سائل الإلكرتونية يف مقر
الغرفة والنظام الإلكرتوين.

مادة ()68
احلكم ال�صادر من الهيئة

�أ -يجب �أن يت�ضمن الحكم ال�صادر من الهيئة ما ي�أتي:
�	-1أ�سماء �أع�ضاء الهيئة وتوقيعهم للحكم ،و�إذا رف�ض �أحد �أع�ضاء الهيئة توقيع الحكم �أو
قام به �سبب يمنعه من ذلك ُذ ِكـر ذلك فيه ،ويكون الحكم �صحيح ًا �إذا تم توقيع من
الع�ضوين الآخرين.
�	-2أ�سماء �أطراف الدعوى و�صفاتهم وموطن كل منهم وح�ضورهم وغيابهم و�أ�سماء وكالئهم
�إنْ ُو ِجـدوا.
-3خال�صة ما ق َّدمه �أط��راف الدعوى من طلبات �أو دفاع �أو دفوع وما ا�ستندوا �إليها من
الأدلة الواقعية والحجج القانونية ومراحل الدعوى.
�	-4أ�سباب الحكم ومنطوقه.
-5التقرير في كافة الإجراءات الوقتية والت ََّـحـ ُّفـظية َ
المتخـذة �أثناء نظر الدعوى.
ب -الق�صور في �أ�سباب الحكم الواقعية �أو الخط�أ الج�سيم في �أ�سماء الأطراف و�صفاتهم وكذلك
عدم بيان �أ�سماء وتوقيع �أع�ضاء الهيئة طبق ًا لأحكام الفقرة (�أ) من هذه المادة يترتب عليه
بطالن الحكم.
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مادة ()69
�إغفال الطلبات وتف�سري الأحكام

�أ�	-إذا �أغفلت الهيئة الحكم في بع�ض الطلبات المو�ضوعية جاز ل�صاحب ال�ش���أن �أن يتقدم �إلى
الغرف��ة بالئحة ُتـر َفـ��ع وتع َلـ��ن طبق�� ًا لأحكام هذه الالئح��ة ،وذلك لنظر ه��ذه الطلبات �أمام
الهيئة والحكم فيها.
ب -يج��وز للخ�ص��وم �أن يطلب��وا تف�س��ير م��ا وقع في منط��وق الحكم م��ن غمو�ض �أو �إبه��ام ويق َّدم
الطلب �إلى الهيئة بالئحة ُتـر َفـ��ع وتع َلـ��ن طبق ًا لأحكام هذه الالئحة ،و ُيـ َعـ�� ُّد الحكم ال�صادر
يف�سـره.
بالتف�سير ِّ
متمـم ًا للحكم الذي ِّ

مادة ()70
ت�صحيح الأخطاء املادية يف احلكم

�أ -تتول��ى الهيئ��ة ت�صحي��ح ما يقع في حكمه��ا من �أخطاء مادي��ة بحتة كتابية �أو ح�س��ابية وذلك
���صدره من تلقاء نف�سها �أو بنا ًء على طلب يقدِّ مه �أطراف الدعوى ِو ْفـ��ق ًا لأحكام هذه
بقرار ُتـ ِ
الالئح��ة م��ن غير مرافع��ة ،ويجري الت�صحيح على ن�س��خة الحك��م الأ�صلية ويو ِّقـ��عه �أع�ضاء
الهيئة.
ب -يجوز الطعن �أمام محكمة التمييز في القرار ال�صادر بالت�صحيح �إذا تجاوزت الهيئة ح َّقـ��ها
المن�صو���ص علي��ه ف��ي الفق��رة (�أ) من هذه الم��ادة ،وذلك طبق�� ًا لأحكام الم��ادة ( )13من
القانون.
ج	-ال يجوز َّ
الطـ ْعـن ا�ستقال ًال في القرار ال�صادر بر ْفـ�ض الت�صحيح.

مادة ()71
احلكم مب�صروفات الدعوى

�أ -على الهيئة عند �إ�صدار الحكم الذي تنتهي به الخ�صومة �أمامها �أن تحكم من تلقاء نف�سها في
م�صاريف الدعوى ،وتحكم الهيئة بم�صروفات الدعوى ،بما في ذلك مقابل �أتعاب المحاماة
على خا�سر الدعوى ،و�إذا تعددوا تحكم بق�سمة الم�صروفات بينهم بن�سبة م�صلحة كل منهم
في الدعوى على ح�س��ب ما تقدِّ ره الهيئة ،وال يلزمون بالت�ضامن �إال �إذا كانوا مت�ضامنين في
�أ�صل التزامهم الم ْق ِـ�ض ِّـي فيه.
ب -يجب على �أطراف الدعوى �أن ُيـر ِفـقوا ك�شف ًا بم�صروفات الدعوى و�أتعاب المحاماة مع ملف
الدع��وى ،وعليه��م كذلك �إرفاق ك�ش��وف ب�أي��ة م�صروف��ات �أو �أتعاب �أثناء نظره��ا وذلك قبل
حجـ��ز الدع��وى للحكم ،وف��ي حالة �إغف��ال التقدير في الحك��م ،ت�أمر الهيئة ب�إل��زام الطرف
ْ
بالم�صاريف بعد �س��ماع �أقواله وذلك بنا ًء على طلب م�ؤ َّيـ��د بالم�س��تندات يقدِّ مه ذوو ال�ش�أن،
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الم�ستحـقة للمحامين وت�أمر بالدفع.
وتع ِّيـن الهيئة الم�صاريف والأتعاب
َ
مدعـ��ي
جُ -يـح َكـ��م بم�صاريف تدقيق الخط والخ ْتـ��م والإم�ضاء وب�صمة الإ�صبع على ُمـ ْن ِـكـ ِ��ره �أو ِّ
تزويره ،وذلك �إذا ثبت من نتيجة التحقيق والم�ضاهاة عدم �صحة ادِّعائه �أو �إنكاره.
وح ِـكـم بعدم قبول
د -م�صاريف الت ََّـد ُّخـ��ل ُيـح َكـ��م بها على المتدخل �إذا كانت له طلبات م�ستقلة ُ
ت ََـد ُّخـله �أو بر ْفـ�ض طلباته.
م�سـ َّلـم ًا به
هـ -يجوز للهيئة �أنْ تحكم ب�إلزام المدعي بالم�صاريف ك ِّلـها �أو ِ
بع�ضـها �إذا كان الحق َ
من المدعى عليه� ،أو �إذا كان المدعي قد ت�س َّبـ��ب في �إنفاق م�صاريف ال فائدة منها� ،أو كان
قد ترك المدعى عليه على ج ْهـ��ل بما كان تحت يده من الم�س��تندات القاطعة في الدعوى �أو
بم�ضمون تلك الم�ستندات.
و�	-إذا �أخف��ق ك ٌّل م��ن طرف��ي الدعوى في بع�ض الطلبات ،جاز الحكم ب�أن يتح َّمـ��ل كل طرف بما
دفعه من الم�صاريف� ،أو بتق�سيم تلك الم�صاريف بين الطرفين على ح�سب ما تقدِّ ره الهيئة
في حكمها ،كما يجوز �أن تحكم بها جميع ًا على �أحدهما.

الباب ال�سابع
�أحكام متفرقة
مادة ()72
الع ْر�ض بالوفاء �أثناء �س ْيـر �إجراءات الدعوى

�أ -يج��وز الع ْر���ض بالوفاء في مرحل��ة �إدارة الدعوى �أو في مرحلة نظرها �أمام الهيئة -بح�س��ب
يوجـ��ه �إلي��ه الع ْر�ض حا�ضر ًا بنف�س��ه �أو بوكيل مخ َّول
الأح��وال -ب��دون �إجراءات �إذا كان َمـ��ن َّ
���ضها لمدير الدعوى �أو �أمين �سر الهيئة
وت�سـ َّلـ��م النقود عند ر ْفـ ِ
في قبول الوفاء �أو ر ْف ِـ�ضـ��هَ ،
بح�س��ب الأح��وال -لإيداعه��ا ،خزان��ة الغرف��ة ،وعلي��ه تحري��ر مح�ض��ر بالإيداع تث َبـ��ت فيهتقريرات الأطراف ب�ش�أن الع ْر�ض بالوفاء �أو ر ْف ِـ�ضـ��ه ،و�إذا كان المعرو�ض الوفاء به من غير
وجـب على العار�ض �أن يطلب تعيين حار�س عليه ِلحـ ْف ِـظـه �أو بيعه بالمزاد ،وعلى مدير
النقود َ
الدع��وى �أو �أمين ال�س��ر -بح�س��ب الأح��وال -ع ْر�ض الطلب عل��ى القا�ضي المنت َ��دب �أو الهيئة
بح�سب الأحوال -لتعيين حار�س عليه وبيعه في المزاد ،بعد تحرير مح�ضر بالإيداع ُيـث ِبـتفيه تقريرات الأطراف ب�ش�أن الع ْر�ض بالوفاء �أو ر ْف ِـ�ضـه ،و�إذا ظل الع ْر�ض بالوفاء قائم ًا حتى
الحك��م ف��ي مو�ض��وع الدعوى يج��ب �أن يت�ضمن الحكم الف�ص��ل في �صحة �أو بط�لان الع ْر�ض
بالوفاء والإيداع.
ب -يجوز للمعرو�ض عليه �أن يقبل ع ْر�ض ًا بالوفاء �سبق له ر ْف ُـ�ضـ��ه و�أن يت�س َّلـ��م ما �أودع على ذمته
ت�سـ َّلـ��مه ،ويترتب
خزانة الغرفة ،وعليه �أن ي�س ِّلـ��م الغرفة �أو الحار�س مخال�صة بما ق َب َـ�ضـ��ه �أو َ
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ت�سـلُّـم المعرو�ض عليه براءة ذمة العار�ض من النقود �أو الأ�شياء المعرو�ضة بالوفاء بها
على َ
من يوم �إيداعها.
وتح ُّمـ��ل المعرو�ض
ج -يترتب على الحكم ب�صحة الع ْر�ض بالوفاء والإيداع و ْقـ��ف �سريان الفوائد َ
علي��ه ت ِبـ��عة هالك ال�ش��يء محل الحرا�س��ة �أو تلفه من تاري��خ الإيداع �أو �ص��دور الأمر بتعيين
حار�س عليه �أو بيعه ،ويكون المعرو�ض عليه الذي ُيـح َكـم في مواجهته ب�صحة الع ْر�ض بالوفاء
والإيداع ملزَ م ًا بالر�سوم المق َّررة قانون ًا وبم�صاريف �إجراءات الحرا�سة �أو البيع.
د	-ال يجوز الرجوع في الع ْر�ض وال ا�سترداد المودع ،على �أنه �إذا ق ِبـل الدائن من المدين رجوعه
ف��ي الع ْر���ض ف�لا يكون له في هذه الحالة �أن يتم�س��ك بع��د ذلك بما يكفل حق��ه من ت�أمينات
وتبر�أُ ذمة ال�شركاء في ال َّدين وذمة ال�ضامن.
هـ -ت�سري على �إجراءات الع ْر�ض بالوفاء والإيداع قواعد الر�سوم المق َّررة.

مادة ()73
احل�صول على ن�سخة من احلكم �أو الأمر �أو املح�ضر

املنتدب -بح�سب الأحوال-
مي�سـه حكم �أو �أمر �صادر من الهيئة �أو القا�ضي َ
لكل ذي �ش�أن ُّ
احل�صول على ن�سخة من احلكم �أو الأمر �أو جزء �آخر من املح�ضر ،و ُت َ
ـعطـى له تلك الن�سخة
املنتدب -بح�سب الأحوال -بعد �سداد
بطلب يق َّدم بالو�سائل املعت َمـدة ومبوافقة الهيئة �أو القا�ضي َ
الر�سم املق َّرر.

مادة ()74
اعرتا�ض اخلارج عن اخل�صومة على احلكم ال�صادر يف الدعوى

ـلحـ��ق به
�أ -ف��ي الح��االت الت��ي يكون فيه��ا الحكم ال�صادر في الدعوى حج ًة على ال�ش��خ�ص �أو ُي ِ
�ضرر ًا ولم ي�س��بق �إدخاله �أو ت ََـد ُّخـ��له في الدعوى ،يكون لهذا ال�ش��خ�ص الحق في االعترا�ض
على هذا الحكم ما لم ي�سقط ح ُقـه بمرور الزمن ،ويق َّدم طلب االعترا�ض �إلى الغرفة بالئحة
ُتـر َفـع وتع َلـن طبق ًا لأحكام هذه الالئحة.
ب -يترتب على االعترا�ض على الحكم �إعادة ط ْرح الخ�صومة على الهيئة من جديد ،وال ي�ستفيد
من الحكم ال�صادر فيه غير َمـن َر َفـ َعـه.
ج -االعترا�ض على الحكم ال يو ِقـف َ
تنفيذه ما لم ت�أمر الهيئة بو ْقـ ِفـه لأ�سباب جدية.
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مادة ()75
طلب �إعادة نظر النزاع

للخ�صوم �أن يطلبوا �إعادة النظر يف املنازعة بالن�سبة للأحكام ال�صادرة ب�صفة انتهائية من
الهيئة ،وذلك ل ِّأي �سبب من الأ�سباب الآتية:
�	-1إذا وقعت من الخ�صم �أو من وكيله حيلة �أو ِغـ�ش كان من �ش�أنه الت�أثير في الحكم.
�	-2إذا ح�صل بعد الحكم �إقرار بتزوير الأوراق التي ُبـ ِنـ َ��ي عليها �أو ُق ِـ�ضـ َ��ي بتزويرها� ،أو �إذا كان
ق�ضي بعد �صدورها ب�أنها �شهادة زور.
الحكم قد ُبـ ِن َـي على �شهادة �شاهد َ
�	-3إذا ح�ص��ل الخ�ص��م بع��د �صدور الحكم عل��ى �أوراق قاطعة في الدع��وى كان خ�صمه قد حال
دون تقديمها.
�	-4إذا ق�ضى الحكم ب�شيء لم يطلبه الخ�صوم �أو ب�أكثر مما طلبوه.
�	-5إذا �صدر حكمان متناق�ضان والخ�صمان كالهما ذات ًا و�صفة والدعوى هي الدعوى ال�سابقة،
وب�شرط �أال تكون قد ظهرت مادة يمكن �أن تكون بح�سب القانون �سبب ًا ل�صدور حكم مغاير.

مادة ()76
و�ضع ال�صيغة التنفيذية

تق َّدم طلبات ا�ستالم ن�سخة م�شمولة بال�صيغة التنفيذية على الأحكام والأوامر والقرارات
امل�سجل بعد الت ََّـحـ ُّقـق من مطابقتها
وحما�ضر ال�صلح �أو الو�ساطة بالو�سائل املعت َمـدة ،ويقوم ِّ
وو�ضـع ال�صيغة التنفيذية.
للن�سخة الأ�صلية املودعة يف الدعوى ،باعتماد الطلب ْ
وال ت�س َّلـم الن�سخة امل�شمولة بال�صيغة التنفيذية �إال ملن تكون له م�صلحة يف تنفيذها بعد
�سداد الر�سم املق َّرر.
كما ال يجوز ت�سليم ن�سخة �أخرى م�شمولة بال�صيغة التنفيذية �إال بعد �أن يتقدم َمـن له
م�صلحة يف التنفيذ بطلب يذكر فيه �سبب طلبه لن�سخة �أخرى مع تقدمي ما ي�ؤ ِّيـد الأ�سباب التي
يذكرها بعد �سداد الر�سم املق َّرر.

مادة ()77
بطالن حكم الهيئة

ال يكون احلكم ال�صادر من الهيئة باط ًال �إال يف الأحوال املن�صو�ص عليها �صراحة يف هذه
الالئحة ،ويجوز َّ
الطـ ْعـن يف احلكم بالبطالن �أمام حمكمة التمييز طبق ًا لأحكام املادة ( )13من
القانون.
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مادة ()78
الكيدية يف الدعوى �أو الدفاع

�إذا ق�صد من الدعوى �أو الدفاع فيها جمرد الكيد ،جاز احلكم بالتعوي�ض على من ق�صد
ذلك.

الباب الثامن
الإثبات
مادة ()79
�ضوابط الإثبات

�أ -على الدائن �إثبات االلتزام ،وعلى المدين �إثبات التخلُّـ�ص منه.
ب -يجب �أن تكون الوقائع المراد �إثباتها متعلقة بالدعوى ،من ِتـجة فيها ،وجائز ًا قبولها.

مادة ()80
مبا�شرة �إجراءات الإثبات

�أ -تقوم الهيئة بمبا�ش��رة �إجراءات الإثبات ويجوز لها �أن تندب �أحد �أع�ضائها لمبا�ش��رة �إجراء
وجـب
من �إجراءاته ،و�إذا ندبت الهيئة �أحد �أع�ضائها لمبا�شرة �إجراء من �إجراءات الإثبات َ
يوما للب��دء ف��ي مبا�ش��رة ه��ذا الإجراء و�أج ً
عليه��ا �أن تح��دِّ د �أج ً
�لا �آخر
�لا ال يتج��اوز (ً )21
لإتمامه ،وت�أذن الهيئة عند االقت�ضاء في مدِّ هذا الأجل.
اخت�ص ع�ضو الهيئة
ب�	-إذا انتدبت الهيئة �أحد �أع�ضائها لمبا�شرة �إجراء من �إجراءات الإثبات َّ
المنتدب لإجرائه بما في ذلك التوقيع على المحا�ضر
المنتدب بكل ما يتعلق ب�إجراء الإثبات
َ
َ
التي ت�شترط توقيع رئي�س الهيئة عليها والحكم بالغرامات طبق ًا لأحكام هذه الالئحة.
ج�	-إذا ا�س��تلزم �إتمام الإجراء �أكثر من جل�س��ة ُذ ِكـ��ر في المح�ضر اليوم وال�ساعة اللذان يح�صل
الت�أجيل �إليهما ،وال محل لإخطار َمـ��ن يكون غائب ًا بهذا الت�أجيل �إذا �سبق �إعالنه �أو ح�ضوره
عند مبا�شرة الإجراء ال�سابق.
المنتدب -بح�سب
د -تق َّدم الم�سائل العار�ضة المتعلقة ب�إجراءات الإثبات للهيئة �أو لع�ضو الهيئة
َ
الأحوال -وال يجوز �أن يثار �أمام الهيئة من الم�سائل العار�ضة ما لم ي�سبق ع ْر ُ�ضـه منها على
المنتدب ،وتكون قراراته ب�ش���أن هذه الم�س��ائل واجبة النف��اذ دون �إخالل بحق
ع�ض��و الهيئ��ة
َ
الأطراف في �إعادة ع ْر�ض تلك الم�سائل على الهيئة عند نظر الدعوى.
هـ�	-إذا �أح��ال ع�ض��و الهيئ��ة المنت َ��دب الدعوى �إلى الهيئة ل ِّأي �س��بب َعـ َّيـ��ن لها �أقرب جل�س��ة ،مع
�إعالن َمـن لم يح�ضر من الأطراف بوا�سطة �أمين �سر الهيئة بتاريخ الجل�سة.
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مادة ()81
الأحكام والأوامر ال�صادرة ب�إجراءات الإثبات

�أ -الأحكام ال�صادرة ب�إجراءات الإثبات ،ال يلزم ت�سبيبها ،ما لم تت�ض َّمـن حكم ًا قطعي ًا.
ب -يجب �إعالن منطوق الأحكام ال�صادرة ب�إجراءات الإثبات �إلى َمـ��ن لم يح�ضر جل�سة ال ُّن ْـطـق
بها ،كما يجب �إعالن الأوامر ال�صادرة بتعيين تاريخ �إجراء الإثبات� ،إذا كان تحديد الميعاد
ق��د ت��م ف��ي غيب��ة الأطراف �أو في جل�س��ة لم يتم �إع�لان الأط��راف به��ا� ،إال �إذا كان الإجراء
باط ًال.
ج -للهيئ��ة �أن تَـ ْعـ ِ��دل عم��ا حكم��ت ب��ه م��ن �إج��راءات الإثب��ات ب�ش��رط �أن تب ِّي��ن �أ�س��باب العدول
بالمح�ضر ،ويجوز لها �أال ت�أخذ بنتيجة الإجراء ب�شرط �أن تب ِّيـن �أ�سباب ذلك في حكمها.

مادة ()82
املح َّررات وال�سجالت والتوقيعات الإلكرتونية

تط َّبـق ب�ش�أن كل ما يتعلق باملح َّررات املح َّررة ب�صورة �إلكرتونية وال�سجالت الإلكرتونية
أحكام املن�صو�ص عليها يف قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية
والتوقيعات الإلكرتونية ال ُ
ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )٥٤ل�سنة .٢٠١٨

الباب التا�سع
الأدلة الكتابية
الف�صل الأول
املح َّررات الر�سمية
مادة ()83
ماهية املح َّرر الر�سمي

�أ -المح َّررات الر�سمية هي التي ُيـث ِبـت فيها موظف عام �أو �شخ�ص مك َّلـف بخدمة عامة ما يتم
عل��ى يديه �أو ما ت َلـ َّقـ��اه من ذوي ال�ش���أن ،وذل��ك طبق ًا للأو�ضاع القانونية وفي حدود �س��لطته
واخت�صا�صه.
ب�	-إذا ل��م تكت�س��ب هذه المح َّررات �صفة الر�س��مية ،ف�لا تكون لها �إال قيمة المح َّررات ال ُعـ�� ْرفية
متى كان ذوو ال�ش�أن قد و َّقـعوها ب�إم�ضاءاتهم �أو ب�أختامهم �أو بب�صمات �أ�صابعهم.
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مادة ()84
حج َّيـة املح َّررات الر�سمية

حجـة على الكا َّفـة مبا ُد ِّون فيها من �أمور قام بها حم ِّر ُرها يف حدود
املح َّررات الر�سمية َّ
مهمته �أو ُو ِّقـعت من ذوي ال�ش�أن يف ح�ضوره ما مل يتب َّيـن تزويرها بالطرق املق َّررة قانون ًا� .أما ما
ورد على ل�سان ذوي ال�ش�أن من بيانات �أو �إقرارات فيجوز �إثبات عدم �صحتها بالطرق العادية
طبق ًا للقواعد العامة.

مادة ()85
حج َّيـة �صور املح َّررات الر�سمية

�أ�	-إذا كان �أ�صل المح َّرر الر�س��مي موجود ًا ف�إن �صورته الر�س��مية خطي ًة كانت �أو فوتوغرافي ًة �أو
بالقدر الذي تكون فيه مطا ِبـقة للأ�صل.
حجـة ْ
�إلكتروني ًة تكون َّ
بُ -تـعت َبـ��ر ال�صورة مطا ِبـ��قة للأ�صل ما لم ينازِع في ذلك �أحد طرفي الدعوى في مرحلة �إدارة
تراجـع ال�صورة على
الدعوى خالل الأجل المح َّدد لذلك بجدول المواعيد ،وفي هذه الحالة َ
الأ�صل ،على �أن تتم المراجعة في مواجهة الأطراف.
حجـة على الوجه الآتي:
ج�	-إذا لم يوجد �أ�صل المح َّرر الر�سمي ،كانت ال�صورة الر�سمية َّ
 -1تكون لل�صورة الر�سمية الأ�صلية تنفيذي ًة كانت �أو غير تنفيذي ًة حج ُّيـ ُة الأ�صل متى كان
مظهرها الخارجي ال ي�سمح بال�شك في مطابقتها للأ�صل.
 -2تكون لل�صورة الر�سمية الم�أخوذة من ال�صورة الأ�صلية الحج َّيـ ُة ذاتها ،ولكن يجوز في
هذه الحالة ٍّ
لكل من طرفي الدعوى �أن يطلب في مرحلة �إدارة الدعوى خالل الأجل
المح َّدد لذلك بجدول المواعيد مراجعتها على ال�صورة الأ�صلية التي �أُ ِخـذت منها.
 -3ما ي�ؤخذ من �صور ر�سمية لل�صور الم�أخوذة من ال�صورة الأ�صلية ،ال ُيـعـت ُّد به �إال لمجرد
اال�ستئنا�س ت َبـع ًا للظروف.

الف�صل الثاين
املح َّررات ال ُعـ ْرفية
مادة ()86
املح َّرر ال ُعـ ْريف

ينكـر �صراحة ما هو من�سوب �إليه من خط
�أُ -يـعت َبـ��ر المح َّرر ال ُعـ�� ْرفي �صادر ًا ممن و َّقـ��عه ما لم ِ
�أو �إم�ضاء �أو ختْـم �أو ب�صمة.
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ب	-ال ُيـط َلـ��ب م��ن ال��وارث �أو الخ َلـ��ف الإن��كار ،ويكف��ي �أن يحلف يمين�� ًا ب�أنه ال يعل��م �أنَّ الخط �أو
الإم�ضاء �أو الختْـم �أو الب�صمة هي ل َمن ت َلـ َّقـى عنه الحق.
جَ -مـ��ن اح ُتـ َّ��ج عليه بمح َّرر ُعـ�� ْرفي وناق���ش مو�ضوعه ال ُيـق َبـ��ل من��ه �إنكار الخ��ط �أو الإم�ضاء �أو
الختْـم �أو ب�صمة الإ�صبع� ،سواء �أكانت مناق�شته قبل الإنكار �أم بعده.

مادة ()87
�إثبات تاريخ املح َّرر ال ُعـ ْريف

حجـ��ة على الغير في تاريخه �إال منذ �أن يكون له تاريخ ثابت ،ويكون
�أ	-ال يكون المح َّرر ال ُعـ�� ْرفي َّ
للمح َّرر تاريخ ثابت في الأحوال الآتية:
 	-1من يوم �أنْ يق َّيـد في ال�سجل المعد لذلك.
-2من يوم �أنْ ُيـث َبـت م�ضمونه في ورقة �أخرى ثابتة التاريخ.
-3من يوم �أنْ ي� َّؤ�شـر عليه من موظف عام مخت�ص.
أحد ممن لهم على المح َّرر �أثر معت َرف به من خط �أو �إم�ضاء �أو ب�صمة �أو
-4من يوم وفاة � ٍّ
يب�صـم لع َّلـة في ج�سمه.
من يوم �أنْ ي�صبح م�ستحي ًال على � ِ
أحد ه�ؤالء �أنْ يكتب �أو ُ
-5من يوم وقوع � ِّأي حادث �آخر يكون قاطع ًا في �أنَّ الورقة قد �صدرت قبل وقوعه.
ب     -يجوز للهيئة تـبـعـ ًا للظروف �أال تط ِّبـق حكم هذه المادة على المخال�صات.

مادة ()88
حج َّيـة الر�سائل والربقيات واملكاتبات

�أ -تك��ون للر�س��ائل المو َّقـ��ع عليه��ا قيم��ة المح َّرر ال ُعـ�� ْرفي م��ن حيث الإثب��ات ،وتك��ون للبرقيات
مر�سـلها،
والمكاتبات هذه القيمة �إذا كان �أ�صلها المو َدع في مكان الت�صدير م َو َّقـع ًا عليه من ِ
�أو من �شخ�ص ينوب عنه �أو مك َّلـف من ِقـ َبـله ب�إر�سالها.
بُ -تـعت َبـر البرقيات والمكاتبات مطا ِبـقة لأ�صلها حتى يقوم الدليل على عك�س ذلك.
عدم �أ�صل البرقيات والمرا�سالت فال ُيـع َت ُّد بها �إال لمجرد اال�ستئنا�س.
ج�	-إذا �أُ ِ

مادة ()89
حج َّيـة الدفاتر

حجـة على غير التجار ،غير �أن البيانات المث َبـتة فيها عما و َّرده التجار
�أ -دفاتر التجار ال تكون َّ
توجـ��ه اليمين المت ِّمـ��مة �إلى � ٍّأي من الطرفين وذلك فيما يجوز
ت�صلح �أ�سا�س ًا يجيز للهيئة �أن ِّ
�إثباته بالب ِّيـنة.
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حجـ��ة عليهم ،و�إذا كانت ه��ذه الدفاتر منتظمة فال يج��وز لمن يريد �أنْ
ب -تك��ون دفات��ر التجار َّ
يج ِّـزىء ما ورد فيها وي�ستبعد منه ما كان منا ِقـ�ض ًا لدعواه.
ي�ستخل�ص منها دلي ًال لنف�سه �أنْ َ
ج�	-إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاج َرين ،جاز للهيئة �أن تق ِّرر �إ َّمـ��ا �إهدار الب ِّيـ��نتين �أو
ال ْأخـذ ب�إحداهما دون الأخرى ،على ما يظهر لها من ظروف الدعوى.
د�	-إذا ا�س��تند �أح��د الطرفي��ن التاج َرين �إلى دفاتر الطرف الآخر و�س َّلـ��م مقدم�� ًا بما ورد فيها،
ج��از للهيئ��ة توجيه اليمين المت ِّمـ��مة له على �صحة دعواه �إذا امتن��ع الطرف الآخر دون مبرر
عن �إبراز دفاتره.
حجـة على َمـن �صدرت منه �إال في الحالتين الآتيتين:
هـ	-ال تكون الدفاتر والأوراق المنزلية َّ
�	-1إذا ذكر فيها �صراحة �أنه ا�ستوفى دين ًا.
ال�سـ َنـد لمن �أثبتت
�	-2إذا ذكر �صراحة �أنه ق�صد بما د َّونه في هذه الأوراق �أنْ تقوم مقام َّ
حق ًا لم�صلحته.

مادة ()90
الت�أ�شري على َ�سـ َنـد الدَّين

حجـة على الدائن �إىل
الت�أ�شري على َ�سـ َنـد ال َّدين مبا ي�ستفاد منه براءة ذمة املدين يكون َّ
ال�سـ َنـد مل يخرج من حيازته .وي�سري
�أن يث ُبـت العك�س ،ولو مل يكن الت�أ�شري مو َّقـع ًا منه ما دام َّ
هذا احلكم كذلك �إذا �أثبت الدائن ِّ
بخطـه دون توقيع ما ي�ستفاد منه براءة ذمة املدين يف ن�سخة
لل�سـ َنـد �أو يف خمال�صة وكانت الن�سخة �أو املخال�صة يف يد املدين.
�أ�صلية َّ

الف�صل الثالث
طلبات تقدمي املح َّررات واملعلومات والوثائق وع ْر�ض الأ�شياء
مادة ()91
�إلزام الطرف بتقدمي املح َّررات املوجودة حتت يده

�أ-يجوز ل ٍّأي من �أطراف الدعوى في مرحلة �إدارتها وخالل الأجل المح َّدد بجدول المواعيد �أن
يتق َّدم بطلب لإلزام الطرف الآخر بتقديم �أية مح َّررات من ِتـ��جة في الدعوى تكون تحت يده
في الأحوال الآتية:
�	-1إذا كان يجوز قانون ًا مطالبته بتقديمها �أو ت�سليمها.
�	-2إذا كانت م�شت َركة بينه وبين الطرف الآخر ،و ُتـعت َبـر المح َّررات م�شت َركة ،على الأخ�ص،
�إذا كانت مح َّررة لم�صلحة الطرفين �أو كانت مث ِبـتة اللتزاماتهما وحقوقهما المتبا َدلة.
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�	-3إذا ا�ستند الطرف الآخر �إليها في �أية مرحلة من مراحل الدعوى.
المنتدب ليقرر ما يراه في هذا ال�ش�أن ،كما يجوز التق ُّدم للهيئة
ب -يع َر�ض الطلب على القا�ضي
َ
بذات الطلب في الأحوال المن�صو�ص عليها في المادة ( )41من هذه الالئحة.
ج    -يجب �أن يب َّيـن في الطلب الم�شار �إليه بالفقرتين (�أ) و(ب) من هذه المادة ما ي�أتي:
�	-1أو�صاف المح َّررات.
قدر الإمكان.
-2م�ضمون المح َّررات بالتف�صيل ْ
-3الواقعة التي ُيـ�ست�ش َهـد بالمح َّررات عليها.
-4الدالئل والظروف التي ت�ؤ ِّيـد �أن المح َّررات تحت يد الطرف الآخر.
-5وجه �إلزام الطرف الآخر بتقديم المحررات.
د   -ال ُيـقبل الطلب �إذا لم ترا َع فيه الأحكام المن�صو�ص عليها في الفقرتين (�أ) و(ج) من هذه
المادة.
ه��ـ� -إذا ق�� َّدم الطال��ب طلبه الم�ش��ار �إليه ف��ي الفقرة (�أ) من ه��ذه المادة ،و�أق�� َّر الطرف الآخر
المنتدب -بح�س��ب الأحوال-
ب�أن المح َّرر في حوزته �أو �س��كت� ،أمرت الهيئة �أو �أمر القا�ضي
َ
بتقدي��م المح�� َّرر ف��ي الحال �أو ف��ي �أقرب موع��د يتم تحدي��ده ،و�إذا �أنكر الط��رف ولم يقدِّ م
المنكـ��ر �أن المح َّرر ال وجود له
وجـ��ب �أن يحلف الطرف ِ
الطالب �إثبات ًا كافي ًا ل�صحة الطلبَ ،
�أو �أن��ه ال يعل��م بوج��وده وال مكانه و�أنه لم ُي ْـخـ ِفـ��ه �أو لم يهمل في البح��ث عنه ليح ُرم الطالب
من اال�ست�شهاد به.
و�  -إذا ل��م يق��م الط��رف بتقدي��م المح َّرر ف��ي الموع��د المح َّدد في الفق��رة ال�س��ابقة وامتنع عن
حلف اليمين المذكورة ،اعتُـ ِبـ��رت �صورة المح َّرر التي ق َّدمها الطرف مقدِّ م الطلب �صحيحة
مطا ِبـ��قة لأ�صله��ا ،ف���إنْ لم يك��ن ذلك الطرف قد ق َّدم �ص��ورة من المح َّرر جاز ال ْأخـ��ذ بقوله
فيما يتعلق ب�شكله ومو�ضوعه.
�سحـ ُبـ��ه �إال ب�إذن من الهيئة �أو القا�ضي
ز�   -إذا ُقدِّ م مح َّرر لال�س��تدالل به في الدعوى فال يجوز ْ
المنت َ��دب -بح�س��ب الأح��وال -بن��ا ًء عل��ى طلب كتاب��ي من الطرف ال��ذي ق َّدمه بع��د �أن تودع
�صورة منه في ملف الدعوى م� َّؤ�شـر عليها بمطابقتها للأ�صل.

مادة ()92
تقدمي اجلهة الإدارية للمعلومات والوثائق

يجوز ل ٍّأي من �أطراف الدعوى يف مرحلة �إدارتها وخالل الأجل املح َّدد بجدول املواعيد �أن
يتق َّدم بطلب لإلزام اجلهات الإدارية بتقدمي ما قد تكون لديها من معلومات �أو وثائق ،يف الأحوال
الآتية:
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�	-1أنْ تكون المعلومات �أو الوثائق الزمة لل�سير في �إجراءات الدعوى.
�	-2أال يت�ض َّمـن تقديم تلك المعلومات �أو الوثائق مخا َلـفة للقانون �أو �إ�ضرار ًا بالم�صلحة العامة.
املنتدب للبت فيه.
ويع َر�ض الطلب على القا�ضي َ
كما يجوز لأطراف الدعوى التق ُّدم للهيئة بذات الطلب املب َّيـن يف الفقرة الأوىل من هذه
املادة ،وللهيئة من تلقاء نف�سها �أنْ تطلب من اجلهات الإدارية تلك املعلومات �أو الوثائق ،وذلك
كله مبا ال يخالف الأحوال املب َّيـنة يف الفقرة الأوىل من هذه املادة.

مادة ()93
�إلزام الغري بع ْر�ض ما يحوزه �أو يحرِزه من �أ�شياء

�أ -يج��وز ل ٍّأي م��ن �أط��راف الدعوى في مرحلة �إدارتها وخالل الأج��ل َّ المحدد بجدول المواعيد
يحرزه �أنْ يعر�ضه على الطرف مقدِّ م الطلب متى
�أن يتق َّدم بطلب لإلزام َمـ��ن يحوز �شيئ ًا �أو ِ
كان فح�ص ذلك ال�شيء �ضروري ًا للبتِّ في الدعوى ،ف�إذا كان الأمر متعلق ًا ب�سندات �أو �أوراق
المنتدب -بح�س��ب الأحوال -الأمر بع ْر ِ�ضـ��ها على الطرف
�أخ��رى ،فيجوز للهيئة �أو القا�ضي
َ
مق��دِّ م الطل��ب وبتقديمها عند الحاجة �إلى الهيئة �أو بتقديم �صورة منها للهيئة بعد الت�أ�ش��ير
عليها من مدير الدعوى �أو �أمين ال�سر -بح�سب الأحوال -بمطابقتها للأ�صل.
ب -يجوز للهيئة ر ْفـ ُ
���ض �إ�صدار الأمر بع ْر�ض ال�شيء �إذا كانت لمن �أحرزه م�صلحة م�شروعة في
المنتدب االمتناع عن �إ�صدار الأمر وت ْرك البتِّ فيه
االمتناع عن ع ْر ِ�ضه ،كما يجوز للقا�ضي
َ
للهيئة.
ج     -يك��ون ع ْر�ض ال�ش��يء في المكان الذي يوجد فيه وق��ت طلب الع ْر�ض ما لم يتم تعيين مكان
�آخ��ر ،وعل��ى الط��رف طال��ب الع ْر�ض �أن يقوم بدف��ع نفقاته مق َّدم�� ًا ،وللهيئة �أن تع ِّلـ��ق ع ْر�ض
ال�ش��يء على تقديم كفالة ْ
يحرزه تعوي�ض ما قد يحدث له من
ت�ضـ َمـ��ن لمن يحوز ال�ش��يء �أو ِ
�ضرر ب�سبب الع ْر�ض.

الف�صل الرابع
�إثبات �صحة املح َّررات
مادة ()94
�إ�سقاط قيمة املح َّرر يف الإثبات

�أ -للهيئة �أن تقدِّ ر ما يترتب على ْ
المحـ��و �أوالت َّْـح ِـ�شـير وغير ذلك من العيوب المادية
الك�شـ��ط �أو ْ
في المح َّرر من �إ�سقاط قيمته في الإثبات �أو �إنقا�صها.
ب�	-إذا كانت �صحة المح َّرر محل �شك في نظر الهيئة جاز لها من تلقاء نف�سها �أن تدعو الموظف
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ليبدي ما ِّ
يو�ضـح حقيقة الأمر فيه.
الذي �صدر عنه �أو ال�شخ�ص الذي ح َّرره َ
ج�	-إنكار الخط �أو الخ ْتـ��م �أو الإم�ضاء �أو ب�صمة الأ�صبع ِيرد على المح َّررات غير الر�سمية� ،أ َّمـ��ا
المحررات الر�سمية وغير الر�سمية.
ادِّعاء التزوير ِ
فيرد على جميع َّ

مادة ()95
�إنكار اخلط �أو الإم�ضاء �أو اخلتم �أو ب�صمة الإ�صبع

�أ -يجوز ل َمـن ي�شهد عليه المح َّرر �أن ينكر خطه �أو �إم�ضاءه �أو ختْـمه �أو ب�صمة �إ�صبعه في مرحلة
�إدارة الدعوى خالل الأجل المح َّدد لذلك بجدول المواعيد.
ب�	-إذا �أنكر َمـ��ن ي�شهد عليه المح َّرر خطه �أو �إم�ضاءه �أو خ ْتـ��مه �أو ب�صمة �إ�صبعه� ،أو حلف وارثه
�أو خ َلـ��فه يمين ًا ب�أنه ال يعلم ب�أن الخط �أو الإم�ضاء �أو الخ ْتـ��م �أو الب�صمة هي لمن ت َلـ َّقـ��ى عنه
الح��ق طبق�� ًا لأحكام الفقرة (ب) من المادة ( )86من هذه الالئحة ،وكان المح َّرر من ِتـ��ج ًا
��ف وقائع الدعوى وم�ستنداتها لتكوين عقيدة الهيئة في �ش�أن �صحة الخط
في النزاع ولم ت ْكـ ِ
�أو الإم�ضاء �أو الختْـم �أو ب�صمة الإ�صبع حكمت الهيئة بتحقيقه بالم�ضاهاة �أو ب�سماع ال�شهود
�أو بكليهما.
ج -يح�� َّرر مح�ضر تب َّيـ��ن ب��ه حالة المح�� َّرر و�أو�صافه بيان ًا كافي�� ًا ،ويو َّقع رئي���س الهيئة على ذلك
المح�ضر والمح َّرر.

مادة ()96
�إجراءات امل�ضاهاة

�أ -ي�شتمل منطوق الحكم ال�صادر ب�إجراء التحقيق بالم�ضاهاة على:
ْ -1ندب �أحد �أع�ضائها لمبا�شرة التحقيق بالم�ضاهاة �إذا ر�أت الهيئة ذلك.
-2تعيين خبير �أو ثالثة خبراء من بين قائمة الخبراء التي ي�صدر بها قرار من الوزير �أمام
المحاكم.
-3تحديد اليوم وال�ساعة اللذين يجرى فيهما التحقيق بالم�ضاهاة.
المق�ض ِّـي بتحقيقه لدى �أمين �سر الهيئة بعد بيان حالته على الوجه
-4الأمر ب�إيداع المح َّرر
ِ
المب َّيـن بالمادة ال�سابقة.
-5تحديد �أتعاب الخبير وم�صاريفه و�إيداعها خزانة الغرفة قبل مبا�شرة عمله ِمـن ِقـ َبـل َمـن
تق َّرر الإجراء لم�صلحته.
ب -يك ِّل��ف �أمي��ن ال�س��ر الخبي��ر بالح�ض��ور �أم��ام الهيئ��ة في الي��وم وال�س��اعة المعينين لمبا�ش��رة
التحقيق بالم�ضاهاة.
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ج -عل��ى الأط��راف في الدع��وى �أن يح�ضروا في الموعد الم�ش��ار �إليه في الفق��رة (ب) من هذه
الم��ادة لتقدي��م م��ا لديه��م م��ن �أوراق الم�ضاهاة واالتف��اق على م��ا ي�صلح منها لذل��ك ،ف�إنْ
تخ َّلـف الطرف المك َّلـف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم ب�سقوط حقه في الإثبات ،و�إذا تخ َّلـف
الطرف الآخر جاز اعتبار الأوراق المق َّدمة �صالحة للم�ضاهاة.
د -على الطرف الذي ينازِع في �صحة المح َّرر �أن يح�ضر بنف�س��ه لال�س��تكتاب في الموعد الذي
تع ِّيـنه الهيئة ،ف�إنْ امتنع عن الح�ضور بغير عذر مقبول جاز الحكم ب�صحة المح َّرر.

مادة ()97
كيفية امل�ضاهاة

�أ -تكون م�ضاهاة الخط �أو الإم�ضاء �أو الخ ْتـ��م �أو ب�صمة الإ�صبع الذي ح�صل �إنكاره على ما هو
ثابت ل َمـن ي�شهد عليه المح َّرر من خط �أو �إم�ضاء �أو ختْـم �أو ب�صمة الإ�صبع.
ب	-ال ُيـقبل للم�ضاهاة في حالة عدم اتفاق الأطراف �إال:
-1الخط �أو الإم�ضاء �أو الختْـم �أو ب�صمة الإ�صبع المو�ضوع على مح َّررات ر�سمية� ،أو مح َّررات
ُعـ ْرفية يعترف الطرف ب�صحتها بعد �إنكاره �إياها.
-2الجزء الذي يعترف الطرف ب�صحته من المح َّرر المقت�ضي تحقيقه.
-3خط الطرف �أو �إم�ضا�ؤه الذي يكتبه �أو الب�صمة التي يطبعها �أمام الهيئة وبح�ضور الخبير.
ج -يجوز للهيئة �أنْ ت�أمر ب�إح�ضار المح َّررات الر�سمية المطلوبة للم�ضاهاة عليها من الجهة التي
تكون بها �أو ت�أمر الخبير باالنتقال �إلى محلها لالطالع عليها.
د -يو ِّقـ��ع الخبي��ر والأط��راف ورئي���س الهيئ��ة عل��ى �أوراق الم�ضاهاة قبل ال�ش��روع ف��ي التحقيق،
و ُيـذ َكـر ذلك في المح�ضر.
هـ -تراع��ى فيم��ا يتعلق بذوي الخبرة الأحكام المن�صو�ص عليها في الباب الثالث ع�ش��ر من هذه
الالئحة.

مادة ()98
�سماع ال�شهود ب�ش�أن �صحة املح َّرر

�أ�    -إذا حكم��ت الهيئ��ة ب�إجراء التحقيق ب�س��ماع ال�ش��هود طبق ًا لأحكام الفق��رة (ب) من المادة
( )95والفقرة (�أ) من المادة ( )102من هذه الالئحة ،ال ُتـ���سمع �ش��هادة ال�ش��هود �إال فيما
يتعلق ب�إثبات ح�صول الكتابة �أو الإم�ضاء �أو الختْـم �أو ب�صمة الإ�صبع على المح َّرر المقت�ضي
تحقيقه ممن ن�سبت �إليه.
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ب -تراع��ى فيم��ا يتعل��ق ب�س��ماع ال�ش��هود طبق�� ًا لأح��كام الفق��رة (�أ) من ه��ذه الم��ادة ،الأحكام
المن�صو�ص عليها في الباب العا�شر من هذه الالئحة.

مادة ()99
احلكم ب�صحة املح َّرر

�أ�    -إذا ُح ِـكـم ب�صحة المح َّرر ك ِّلـه� ،سواء كان ذلك دون ا ِّتـباع �إجراءات تحقيق الخطوط �أو بعد
ا ِّتـباعها ،فيحكم على َمـن �أنكره بغرامة ال تقل عن مائة دينار وال تجاوز خم�سمائة دينار.
ب -ال ُيـح َكـ��م بالغرامة على الوارث �أو الخ َلـ��ف الذي اقت�صر ط ْعـ ُنـه على عدم علمه ب�أنَّ الخط �أو
الإم�ضاء �أو الخ ْتـ��م �أو الب�صمة هي لمن ت َلـ َّقـ��ى الحق عنه ،وال تتع َّدد الغرامة بتع ُّدد الورثة �أو
الخ َلـف.
ج  -ال يج��وز للهيئ��ة �أن تحك��م بحك��م واحد ب�صح��ة المح َّرر �أو بردِّه �أو ب�س��قوط الح��ق في �إثبات
�صحته وفي مو�ضوع الدعوى.
وجـب �أنْ تحدِّ د
د�   -إذا حكمت الهيئة ب�صحة المح َّرر �أو بردِّه �أو ب�سقوط الحق في �إثبات �صحته َ
ليبدي الأطراف مرافعاتهم الختامية.
جل�سة قبل الف�صل في المو�ضوع َ

مادة ()100
�إجراءات االدِّعاء بالتزوير

�أ   -يج��ب �أن يق�� َّدم طلب االدِّعاء بالتزوير في مرحلة �إدارة الدع��وى خالل الأجل المح َّدد لذلك
المدعـ��ى به و�شواهد
بجدول المواعيد وذلك بمذكرة مكتوبة ُتـب َّيـ��ن فيها كل موا�ضع التزوير َ
التزوير و�إجراءات التحقيق التي ُيـط َلـب �إثباته بها ،و�إال كان االدِّعاء بالتزوير باط ًال.
مدعـي التزوير عند تقديمه الطلب الم�شار �إليه في الفقرة (�أ) من هذه المادة �أن يودع
ب -على ِ
في خزانة الغرفة كفالة مقدارها مائة دينار لتعوي�ض ما قد ي�صيب الطرف الآخر من �ضرر.
مدعـي التزوير �أن ي�س ِّلـم مدير الدعوى المح َّرر المطعون فيه �إنْ كان تحت يده �أو �صورة
ج  -على ِ
منه �إنْ لم يكن المح َّرر تحت يده.
د�  -إذا كان المح�� َّرر تح��ت يد �أح��د الأطراف في الدعوى جاز للهيئة بعد ِّاطـ�لاعها على مذكرة
االدِّعاء بالتزوير �أن ت�أمر ذلك الطرف ب�إيداعه ملف الدعوى ،ف�إذا امتنع ذلك الطرف عن
�إيداع المح َّرر اعتُـ ِبـر غير موجود ،وال يمنع هذا من �إيداعه فيما بعد �إنْ �أمكن.
هـ    -ف��ي الأح��وال التي تقبل فيها الهيئة م�س��تند ًا طبق ًا لأحكام الم��ادة ( )41من هذه الالئحة،
�أو �إذا �أم��رت ب�إدخال �ش��خ�ص في الدعوى لتقديم م�س��تند تحت يده طبق�� ًا لحكم البند ()2
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من المادة ( )58من هذه الالئحة� ،أو �إذا �أمرت �أحد �أطراف الدعوى بتقديم م�س��تند تحت
ي��ده طبق�� ًا لأح��كام المادة ( )91من هذه الالئح��ة ،جاز ل ِّأي طرف ف��ي الدعوى خالل ()7
يدعي فيه بالتزوير
�أيام من تاريخ تقديم ذلك الم�س��تند �أو �إعالنه به -بح�س��ب الأحوال� -أنْ َ
وذلك بمذكرة مكتوبة تق َّدم �إلى �أمين �سر الهيئة تراعى ب�ش�أنها �أحكام الفقرتين (�أ) و(ب)
من هذه المادة.

مادة ()101
االدِّعاء بالتزوير ب�ش�أن املح َّررات وال�سجالت والتوقيعات الإلكرتونية

�أ  -يجوز ل ٍّأي من �أطراف الدعوى في مرحلة �إدارة الدعوى خالل الأجل المح َّدد بجدول المواعيد
�أن يتق َّدم بطلب االدِّعاء بالتزوير ب�ش�أن المح َّررات المح َّررة ب�صورة �إلكترونية �أو ال�سجالت
الإلكتروني��ة �أو التوقيع��ات الإلكترونية وذلك طبق ًا للإج��راءات المن�صو�ص عليها في المادة
( )100من هذه الالئحة.
ب -ت ْف ِـ�صـ��ل الهيئة في طلب االدِّعاء بالتزوير الم�ش��ار �إليه في الفقرة (�أ) من هذه المادة طبق ًا
لأح��كام ه��ذه الالئح��ة وبم��ا يتفق وطبيع��ة المح�� َّررات وال�س��جالت الإلكتروني��ة والتوقيعات
الإلكترونية.

مادة ()102
الف�صل يف االدِّعاء بالتزوير

��ف وقائع الدعوى وم�س��تنداتها القتناع
�أ�    -إذا كان اال ِّدع��اء بالتزوي��ر من ِتـ��ج ًا في النزاع ولم ت ْكـ ِ
مدعـ��ي التزوير من ِتـ��ج
الهيئة ب�صحة المح َّرر �أو بتزويره ور�أت �أن �إجراء التحقيق الذي طلبه ِ
وجائز حكمت ب�إجراء التحقيق بالم�ضاهاة �أو ب�سماع ال�شهود �أو بكليهما.
ب -ي�شتمل الحكم ال�صادر بالتحقيق بالم�ضاهاة على البيانات المن�صو�ص عليها في الفقرة (�أ)
من المادة ( )96من هذه الالئحة ،ويجري التحقيق بالم�ضاهاة طبق ًا للأحكام المن�صو�ص
عليها في المادة ( )97من هذه الالئحة.
ج -يجري التحقيق ب�ش��هادة ال�ش��هود طبق ًا للأحكام المن�صو�ص عليها في المادة ( )98من هذه
الالئحة.

مادة ()103
احلكم بالغرامة على املدعِ ـي بالتزوير

المدعـ��ي بالتزوير في ادِّعائه �أو بر ْف ِـ�ضـ��ه ُح ِـكـ��م عليه بغرامة ال تقل
�أ�    -إذا ُح ِـكـ��م ب�سقوط حق ِ
عن ( )250دينار ًا وال تجاوز ( )1000دينار ،وال ُيـح َكـم عليه ب�شيء �إذا ثبت بع�ض ما ا َّدعاه.
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المدعـى بتزويرها �إال �إذا ُو ِجـد ارتباط بينها.
ب    -تتع َّدد الغرامة بتع ُّدد الأوراق َ

مادة ()104
التم�سـك باملح َّرر
تنا ُزل املدعى عليه بالتزوير عن ُّ

للمدعى عليه بالتزوير �إنهاء �إجراءات االدِّعاء بالتزوير يف �أية حالة كانت عليها بنزوله عن
التم�سـك باملح َّرر املطعون فيه ،وللهيئة يف هذه احلالة �أن ت�أمر املدعى عليه بالتزوير ب�إيداع ذلك
ُّ
مدعـي التزوير ذلك مل�صلحة م�شروعة.
املح َّرر ملف الدعوى �إذا طلب ِ

مادة ()105
ر ُّد الهيئة للمح َّررات دون االدِّعاء بالتزوير

يجوز للهيئة ،ولو مل يتم االدِّعاء �أمامها بالتزوير بالإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذه
الالئحة� ،أنْ حتكم بر ِّد � ِّأي حم َّرر وبطالنه �إذا ظهر لها بجالء من حالته �أو من ظروف الدعوى
�أنه مز َّور ،ويجب عليها يف هذه احلالة �أن تب ِّيـن يف حكمها الظروف والقرائن التي ا�ستندت �إليها
يف احلكم بر ِّد وبطالن املح َّرر.

الباب العا�شر
�شهادة ال�شهود
مادة ()106
�أهلية وموانع ال�شهادة

�أ    -ال يكون �أه ًال لل�شهادة َمـ��ن لم يبلغ ِ�سـ ُّنـ��ه (� )15سنة ،على �أنه يجوز �أن ُتـ���سمع �أقوال َمـن لم
يبلغ هذه ال�سن بغير يمين على �سبيل اال�ستئنا�س ،وال يكون �أه ًال لل�شهادة كذلك من لم يكن
�سليم الإدراك.
ب -الموظف��ون والمك َّلـ��فون بخدمة عامة ال ي�ش��هدون ،ولو بعد ت ْركه��م العمل ،عما يكون قد و�صل
�إلى علمهم في �أثناء قيامهم به من معلومات لم ُت َ
ـن�شـر بالطريق القانوني ولم ت� َأذن ال�سلطة
المخت�صـ��ة في �إذاعتها ،ومع ذلك فلهذه ال�س��لطة �أن ت� َأذن لهم في ال�ش��هادة بنا ًء على طلب
َّ
الهيئة �أو �أحد الأطراف.
ج -ال يجوز ل َمـ��ن ع ِلـ��م من المحامين �أو الوكالء �أو الأطباء �أو مد ِّقـ��قي الح�سابات وغيرهم عن
ـف�شـ َيـها ولو بعد انتهاء الخدمة �أو زوال �صفته،
طريق مهنته �أو �صفته بواقعة �أو بمعلومات �أنْ ُي ِ
ما لم يكن ِذ ْكـ��رها له مق�صود ًا به ارتكاب جناية �أو جنحة ،ومع ذلك يجب على الأ�ش��خا�ص
المذكوري��ن �أن ي���ؤ ُّدوا ال�ش��هادة عل��ى تل��ك الوقائ��ع �أو المعلومات متى َطـ�� َلب منه��م ذلك من
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�أ�س�� َّرها �إليه��م ،عل��ى �أال يخ�� َّل ذل��ك ب�أح��كام القواني��ن الخا�صة به��م ،و�إذا تع َّدد من �أ�س�� ُّروا
بالواقعة ت َع َّيـنت موافقتهم جميع ًا على �إف�شائها.
ـف�شـ��ي بغير ر�ضاء الطرف الآخر ما �أبلغه �إليه �أثناء قيام عالقة
د   -ال يجوز لأحد الزوجين �أنْ ُي ِ
الزوجية ولو بعد انق�ضائها� ،إال في حالة ر ْفـع دعوى من �أحدهما على الآخر.
ه��ـ  -ال يج��وز ر ُّد ال�ش��اهد ول��و كان قريب�� ًا �أو �صه��ر ًا لأح��د الأط��راف �إال �أن يكون غير ق��ادر على
التمييز ب�سبب ِهـ َرم �أو حداثة �أو مر�ض �أو ل ِّأي �سبب �آخر.

مادة ()107
�إجراءات الإثبات ب�شهادة ال�شهود

�أ   -عل��ى الط��رف ال��ذي طلب الإثبات ب�ش��هادة ال�ش��هود ف��ي مرحل��ة �إدارة الدعوى �أن يب ِّيـ��ن في
تلك المرحلة الوقائع التي يريد �إثباتها ب�ش��هادة ال�ش��هود خالل الأجل المح َّدد لذلك بجدول
المواعيد ،و�أن يب ِّيـن للهيئة �إذا �أمرت ب�إحالة الدعوى للتحقيق ،كتابة �أو �شفاهة في الجل�سة،
�أ�سماء الأ�شخا�ص الذين يط ُلـب �سماع �شهادتهم و�أرقام هواتفهم وعناوين البريد الإلكتروني
الخا�صة بهم ومحال �إقامتهم.
ب -للهيئة من تلقاء نف�سها �أنْ تحكم بالإثبات ب�شهادة ال�شهود متى ر�أت في ذلك �إظهار ًا للحقيقة،
كما يكون لها في جميع الأحوال ،كلما حكمت بالإثبات ب�شهادة ال�شهود �أن ت�ستدعي لل�شهادة
َمـن ترى لزوم �سماع �شهادته �إظهار ًا للحقيقة.
ج -يجب �أن تب َّيـن في منطوق حكم الإثبات ب�شهادة ال�شهود كل واقعة من الوقائع الم�أمور ب�إثباتها
و�إال كان باط ًال ،ويب َّيـ��ن كذلك في الحكم اليوم الذي يبد�أ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب
�أن يتم فيه.
د   -ال ْإذن لأحد الأطراف ب�إثبات واقعة َّمـا ب�شهادة ال�شهود يقت�ضي دائم ًا �أن يكون للطرف الآخر
الحق في ن ْفـ ِيـها بهذا الطريق.

مادة ()108
�سماع ال�شهود يف جل�سات التحقيق

�أ   -ي�ستمر التحقيق �إلى �أن يتم �سماع جميع �شهود الإثبات وال َّنـ ْفـي في الميعاد المح َّدد لذلك من
الهيئة ،و�إذا تم ت�أجيل التحقيق لجل�سة �أخرى كان ال ُّن ْـطـق بالت�أجيل بمثابة تكليف ل َمـن يكون
حا�ضر ًا من ال�شهود بالح�ضور �أمام الهيئة �إال �إذا � ْأعـ َفـتهم الهيئة �صراحة من الح�ضور.
ب� -إذا طلب �أحد الأطراف خالل الميعاد المح َّدد للتحقيق م َّد الميعاد ف�صلت الهيئة على الفور
ف��ي الطل��ب بقرار ُيـث َبـ��ت في مح�ضر الجل�س��ة ،و�إذا انتدب��ت الهيئة �أحد �أع�ضائها لمبا�ش��رة
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المنتدب م َّد الميعاد ،جاز الت ََّـظـلُّـ��م �إلى الهيئة بنا ًء على طلب
التحقي��ق ورف���ض ع�ضو الهيئة
َ
�ش��فوي ُيـث َبـ��ت في مح�ضر التحقيق ،وتف�صل الهيئة في الطلب على وجه ال�س��رعة ،وال يجوز
َّ
الطـ ْعـن في قرار الهيئة ب� ِّأي طريق ،وال يجوز للهيئة م ُّد الميعاد لأكثر من مرة واحدة.
ج  -ال يجوز بعد انق�ضاء ميعاد التحقيق �سماع �شهادة �شهود بنا ًء على طلب الأطراف.

مادة ()109
َ
تخـ ُّلـف ال�شهود عن احل�ضور

�شاهـ��ده �أو لم يتم تكليف��ه بالح�ضور في الجل�س��ة المح َّددة
ـح�ضـ��ر ط��رف الدع��وى ِ
�أ�    -إذا ل��م ُي ِ
ق َّررت الهيئة �إلزام ذلك الطرف ب�إح�ضاره �أو بتكليفه بالح�ضور لجل�سة �أخرى ما دام الميعاد
المح َّدد للتحقيق لم ينق�ض ،ف�إذا لم يفعل �سقط حقه في اال�ست�شهاد به.
ب� -إذا ُكـ ِّلـف ال�شاهد بالح�ضور تكليف ًا �صحيح ًا ولم يح�ضر حكمت عليه الهيئة بغرامة مقدارها
ع�شرون دينار ًا ،و ُيـث َبـت الحكم في المح�ضر وال يكون قاب ًال َّ
ـ�صدر
للطـ ْعـن ،ويجوز للهيئة �أنْ ُت ِ
�أم��ر ًا ب�إح�ضار ال�ش��اهد و�أنْ ت�أم��ر ب�إعادة تكليفه بالح�ضور ،ف�إذا َ
تخـ َّلـ��ف حكمت عليه الهيئة
ب�ضعف الغرامة المذكورة ،ويجوز للهيئة �إعفاء ال�شاهد من الغرامة �إذا ح�ضر �أمامها و�أبدى
عذر ًا مقبو ًال.
ج�  -إذا ح�ض��ر ال�ش��اهد وامتن��ع بغي��ر مب�� ِّرر قانوني ع��ن �أداء اليمي��ن �أو عن الإجابة ُح ِـكـ��م عليه
طبق�� ًا لأح��كام الفق��رة (ب) من هذه المادة بغرامة ال تجاوز مائة دينار ،و ُيـث َبـ��ت الحكم في
المح�ضر وال يكون قاب ًال َّ
للطـ ْعـن.

مادة ()110
�إجراءات �سماع ال�شهادة

�أ   -يكون �س��ماع ال�ش��هود �أمام الهيئة بح�ضور الأطراف ،و�إذا كان لل�شاهد عذر مقبول يمنعه من
الح�ضور جاز االنتقال �إليه ل�س��ماع �ش��هادته ،و ُيـ��دعى الأطراف لح�ضور ت�أدية هذه ال�ش��هادة
ويح َّرر مح�ضر بها ويو ِّقـعه رئي�س الهيئة.
ب -ت�ؤ َّدى ال�ش��هادة �ش��فاهة ،وال يجوز اال�ستعانة بمذ ِّكـ��رات مكتوبة �إال ب�إذن الهيئة وحيث ُتـ���س ِّوغ
طبيعة الدعوى ذلك.
ج  -ي�ؤدِّي َمـن ال قدرة له على الكالم ال�شهادة� ،إذا �أمكن له �أن يب ِّيـن مراده ،بالكتابة �أو بالإ�شارة.
د  -ي�ؤدِّي كل �شاهد �شهادته على انفراد بغير ح�ضور باقي ال�شهود الذين لم ُتـ�سمع �شهادتهم.
و�سـ َّنـ��ه وموطنه و�أن يب ِّيـ��ن قرابته �أو م�صاهرته
هـ  -على ال�ش��اهد �أن يذكر ا�س��مه ولقبه ومهنته ِ
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ودرجتها �إنْ كان قريب ًا �أو �صهر ًا لأحد الأطراف ويب ِّيـن كذلك �إنْ كان يعمل عند �أحدهم.
و  -عل��ى ال�ش��اهد �أن يحل��ف يمين�� ًا ب���أنْ يق��ول الحق ،كل الح��ق ،وال �ش��يء غير الح��ق ،و�إال كانت
�شهادته باطلة ،ويكون الحلف ح�سب الأو�ضاع الخا�صة بديانته �إنْ ط َلـب ذلك.

مادة ()111
ا�ستجواب ال�شاهد

�أ    -يكون توجيه الأ�س��ئلة �إلى ال�ش��اهد من الهيئة ،ويجيب ال�ش��اهد �أو ًال عن �أ�س��ئلة الطرف الذي
ا�ست�ش��هد ب��ه ثم عن �أ�س��ئلة الط��رف الآخر دون �أنْ يقطع �أحد الأط��راف كالم الآخر �أو كالم
ال�شاهد وقت �أداء ال�شهادة.
ب� -إذا انتهى الطرف من ا�ستجواب ال�شاهد فال يجوز له �إبداء �أ�سئلة جديدة �إال ب�إذن الهيئة.
يوجـ��ه لل�ش��اهد مبا�ش��رة ما يراه من الأ�سئلة مفيد ًا في
ج -لرئي���س الهيئة �أو ل ٍّأي من �أع�ضائها �أن ِّ
ْ
ك�شـف الحقيقة.
دُ    -تـث َبـ��ت �إجاب��ات ال�ش��اهد ف��ي المح�ض��ر ثم ُتـتْـ َلـ��ى عليه ويو ِّقـ��عها بعد ت�صحيح م��ا يرى لزوم
ت�صحيحه منها ،و�إذا امتنع عن التوقيع ُذ ِكـر ذلك و�سببه في المح�ضر.
هـ -تق�� َّدر م�صاري��ف ال�ش��هود ومقابل تعطيلهم بن��ا ًء على طلبهم ويعطى ال�ش��اهد �صورة من �أمر
التقدير تكون نافذة على الطرف الذي ا�ستدعاه بعد ا ِّتباع الإجراءات المن�صو�ص عليها في
المادة ( )76من هذه الالئحة.

مادة ()112
بيانات حم�ضر التحقيق

�أ -ي�شتمل مح�ضر التحقيق على البيانات الآتية:
 -1يوم ومكان و�ساعة بدء التحقيق وانتهائه مع بيان الجل�سات التي ا�ستغرقها.
� -2أ�سماء الأطراف و�ألقابهم ِوذ ْكـر ح�ضورهم �أو غيابهم وطلباتهم.
� -3أ�سماء ال�شهود و�ألقابهم ومهنهم وموطن كل منهم ِوذ ْكـر ح�ضورهم �أو غيابهم وما �صدر
ب�ش�أنهم من الأوامر.
 -4ما يبديه ال�شهود ِوذ ْكـر تحليفهم اليمين.
الموجـهة �إليهم َومـن تو َّلـى توجيهها وما ن�ش�أ عن ذلك من الم�سائل العار�ضة
 -5الأ�سئلة َّ
ون�ص �إجابة ال�شاهد على كل �س�ؤال.
 -6توقيع ال�شاهد على �إجابته بعد �إثبات تالوتها ومالحظاته عليها.
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 -7قرار تقدير م�صروفات ال�شاهد �إذا كان قد طلب ذلك.
 -8توقيع رئي�س الهيئة.
ب -بمجرد انتهاء التحقيق �أو انق�ضاء الميعاد المح َّدد لإتمامه تع ِّيـ��ن الهيئة �أقرب جل�س��ة لنظر
الدعوى ويقوم �أمين �سر الهيئة بتبليغ الطرف الغائب.

الباب احلادي ع�شر
القرائن وحج َّيـة الأمر امل ْق ِـ�ض ِّـي والإقرار وا�ستجواب الأطراف واملعاينة
مادة ()113
القرائن

�أ    -القرائ��ن التي ين�ص عليها القانون ت ْغـ��ني َمـ��ن َّ تقررت لم�صلحته ع��ن �أية طريقة �أخرى من
طرق الإثبات ،على �أنه يجوز ن ْقـ���ض هذه القرينة بالدليل العك�سي ،ما لم يوجد ن�ص يق�ضي
بغير ذلك.
ب -القرائ��ن الق�ضائي��ة ه��ي التي لم ين�ص عليه��ا القانون ،وللهيئة ا�س��تنباط كل قرينة منها من
ظروف الدعوى وتقدير مدى داللتها على الأمر المراد �إثباته.

مادة ()114
حج َّيـة الأمر امل ْق ِـ�ضـي

�أ     -الأحكام التي حازت قوة الأمر الم ْق ِـ�ضـي تكون حجة فيما ف�صلت فيه من الحقوق ،وال يجوز
نزاع قام بين
قبول دليل ين ُقـ���ض هذه الحج َّيـ��ة ،وال تكون لتلك الأحكام هذه الحج َّيـ��ة �إال في ٍ
�أط��راف الدع��وى �أنف�س��هم دون �أن تتغير �صفاته��م وتتعلق بذات الحق مح ًال و�س��بب ًا ،وتحكم
الهيئة بهذه الحج َّيـة من تلقاء نف�سها.
ف�صـ ُلـ��ه
ب -ال تتق َّيـ��د الهيئ��ة بالحك��م الجنائ��ي �إال في الوقائع الت��ي ف�صل فيها هذا الحكم وكان ْ
فيها �ضروري ًا.

مادة ()115
الإقرار

بق�صـ��د اعتبار تلك الواقعة
�أ -الإقرار هو اعتراف �ش��خ�ص بواقعة قانونية َ
مدع ًى عليه بها لآخر ْ
ثابته في ذمته ،ويكون ق�ضائيا �أو غير ق�ضائي.
مدعـ ً��ى بها عليه ،وذلك
ب -الإق��رار الق�ضائ��ي هو اعتراف الطرف �أمام الق�ضاء بواقعة قانونية َ
�أثن��اء ال�س��ير في الدع��وى المتعلقة بهذه الواقعة ،و ُيـعت َبـ��ر �إقرار الطرف �أم��ام الهيئة بواقعة
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مدع ًـى بها عليه �أثناء ال�سير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة �إقرار ًا ق�ضائي ًا.
قانونية َ
مدعـ ً��ى به��ا عليه ،وذلك في غير
ج -الإق��رار غي��ر الق�ضائ��ي هو اعتراف الطرف بواقعة قانونية َ
حالة االعتراف �أمام الق�ضاء �أو في غير الدعوى المتعلقة بالواقعة الم َقـ ِّر بها.
حجة قاطعة على ال ُمـ ِقـ��ر وقا�صرة عليه وملزم��ة له ،وال يتجز�أ الإقرار على
د -الإق��رار الق�ضائ��ي َّ
ان�صب على وقائع متعدِّ دة ،وكـ��ان وجـ��ود واقـعـ��ة مـنـهـا
�صاحبه ،ومع ذلك يتجز�أ الإقرار �إذا
َّ
ال ي�ستلزم حتم ًا وجود الوقائع الأخرى.

مادة ()116
ا�ستجواب الأطراف

�أ -للهيئة من تلقاء نف�سها �أو بنا ًء على طلب مق َّدم من �أحد الأطراف في مرحلة �إدارة الدعوى
خالل الأجل المح َّدد لذلك بجدول المواعيد �أن ت�ستجوب َمـن يكون حا�ضر ًا من الأطراف �أو
موجـب ًا لذلك.
ت�أمر بح�ضورهم ب�أنف�سهم �أمامها ال�ستجوابهم متى ر�أت ِ
بُ -يـ�شت َرط �أن يكون المراد ا�ستجوابه �أه ًال للت�صرف في الحق المتنا َزع فيه.
ناق�صـ��ها ،ج��از ا�س��تجواب َمـ��ن ين��وب عنه وج��از للهيئة
ج�  -إذا كان الط��رف عدي��م الأهلي��ة �أو َ
مناق�شته هو ْ �إن كان مم ِّيـزا في الأمور الم�أذون بها.
د -يجوز بالن�سبة �إلى الأ�شخا�ص االعتبارية توجيه اال�ستجواب �إلى َمـن يمثلها قانون ًا.
هـ� -إذا ر�أت الهيئة �أن الدعوى لي�ست في حاجة �إلى ا�ستجواب ،رف�ضت طلب اال�ستجواب.
وتوجـه �إليه كذلك ما يطلب الطرف
توجـه الهيئة الأ�سئلة التي تراها �إلى الطرف الم�ستج َوبِّ ،
وِّ -
الآخ��ر توجيه��ه منه��ا ،وتك��ون الإجاب��ة ف��ي الجل�س��ة ذاته��ا �إال �إذا ر�أت الهيئة �إعط��اء ميعاد
للإجابة.
ز -تكون الإجابة في مواجهة الأطراف ،ولكن ال يتوقف اال�ستجواب على ح�ضورهم.
ح -تد َّون الأ�سئلة والأجوبة بالتف�صيل والد َّقـة في مح�ضر الجل�سة ،وبعد تالوتها يو ِّقـع عليها رئي�س
الهيئ��ة والم�س��تج َوب ،و�إذا امتنع الم�س��تج َوب ع��ن الإجابة �أو عن التوقيع ُذ ِكـ��ر في المح�ضر
امتناعه و�سببه.
ط� -إذا كان للط��رف ع��ذر مقب��ول يمنع��ه م��ن الح�ضور لال�س��تجواب ،ج��از للهيئة االنتق��ال �إليه
ال�ستجوابه.
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مادة ()117
املعاينة

المنتدب بنا ًء على طلب مق َّدم من �أحد �أطراف الدعوى
�أ -للهيئة من تلقاء نف�س��ها �أو للقا�ضي
َ
يق َّدم ِو ْفـق ًا لأحكام هذه الالئحة في مرحلة �إدارة الدعوى خالل الأجل المح َّدد لذلك بجدول
المواعيد ،االنتقال لمعاينة المتنا َزع فيه.
ب -يت��م تحري��ر مح�ض��ر تب َّيـ��ن فيه جميع الأعم��ال المتعلق��ة بالمعاينة ويو ِّقـ��عه رئي���س الهيئة �أو
المنتدب -بح�سب الأحوال -و �إال كان العمل باط ًال.
القا�ضي
َ
المنتدب -بح�س��ب الأحوال -حال االنتقال للمعاينة �س��ماع َمـ��ن يرى لزوم
ج -للهيئة �أو للقا�ضي
َ
�سماعه من ال�شهود ،وتكون دعوة ه�ؤالء للح�ضور بطلب ولو �شفوي ًا من �أمين �سر الهيئة �أو من
مدير الدعوى ،بح�سب الأحوال.

الباب الثاين ع�شر
اليمني احلا�سمة واليمني املت ِّمـمة
مادة ()118
توجيه اليمني احلا�سمة

ـح�سـم بها النزاع.
�أ -اليمين الحا�سمة هي التي ِّ
يوجـهها �أحد الأطراف للطرف الآخر ل ُي َ
يوجـ��ه
ب -يج��وز ل��كل ِمـ��ن طرفي الدع��وى ،في �أي��ة حالة كانت عليه��ا الدعوى �أم��ام الهيئة� ،أن ِّ
اليمي��ن الحا�س��مة �إل��ى الطرف الآخر ،على �أنه يج��وز للهيئة �أن تمنع توجي��ه اليمين �إذا كان
وجـ��هها ،على
الطرف ِّ
متع�سـ��ف ًا في توجيهها ،ول َمـ��ن ُو ِّجـ��هت �إليه اليمين �أن ير َّدها على َمـ��ن َّ
�أن��ه ال يج��وز ال��ر ُّد �إذ ان�ص َّبـ��ت اليمي��ن على واقعة ال ي�ش��ترك فيه��ا الطرفان ،بل ي�س��تقل بها
وجـ��ه اليمين �أو ل َمـ��ن ر َّدها �أن يرجع في ذلك متى
�شخ�ص َمـ��ن ُو ِّجـ��هت �إليه ،وال يجوز ل َمـ��ن َّ
ق ِبـل الطرف الآخر �أن يحلف.
ج -ال يجوز توجيه اليمين الحا�س��مة في واقعة مخا ِلـ��فة للنظام العام �أو الآداب ،ويجب �أن تكون
تن�صب عليها اليمين متعلقة ب�شخ�ص َمـن ُو ِّجـهت �إليه ،ف�إذا كانت غير �شخ�صية
الواقعة التي
ُّ
له ان�ص َّبـت على مجرد علمه بها.
يوجـ��ه اليمين الحا�س��مة فيما يجوز له الت�صرف
د   -يجوز للو�صي �أو ال َقـ ِّيـ��م �أو وكيل الغائب �أن ِّ
فيه ،ولكن ال يجوز للوكيل في الدعوى توجيه اليمين الحا�سمة �أو قبولها �أو ردِّها على الطرف
الآخر �إال بتفوي�ض خا�ص طبق ًا لأحكام الفقرة (ب) من المادة ( )25من هذه الالئحة.
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مادة ()119
�إجراءات توجيه وحلف اليمني احلا�سمة

يوجـ��ه اليمين �أنْ يب ِّيـ��ن بالد َّقـ��ة الوقائع التي يريد ا�س��تحالف الطرف الآخر
�أ  -يجب على َمـ��ن ِّ
يوجـ��هها �إلي��ه بعبارة وا�ضحة ،وللهيئ��ة �أنْ تعدِّ ل �صيغة
عليه��ا .و�أنْ يذك��ر �صيغة اليمين التي ِّ
توجـ��ه بو�ضوح ود َّقـ��ة عل��ى الواقعة المطل��وب الحلف عليه��ا ،ويحلف الطرف
اليمي��ن بحي��ث َّ
اليمين بنف�سه ،وال يجوز له �إنابة غيره في ت�أديتها.
وجـ��ب عليه،
ب� -إذا لم ينازع َمـ��ن ُو ِّجـ��هت �إليه اليمين ،ال في جوازها وال في تعلُّـ ِقـ��ها بالدعوىَ ،
وجـهها ،و�إال اعتُـ ِبـر ناك ًال .ويجوز
�إنْ كان حا�ضر ًا بنف�سه� ،أنْ يحلفها فور ًا �أو ير َّدها على َمـن َّ
وجـ��ب تبليغه
للهيئ��ة �أنْ تعط َيـ��ه ميع��اد ًا للحل��ف �إذا ر�أت وجه�� ًا لذل��ك ،ف�إنْ ل��م يكن حا�ضر ًا َ
بالح�ض��ور لحلفه��ا بال�صيغ��ة التي �أق َّرتها الهيئ��ة وفي اليوم الذي تحدِّ ده ،ف���إن ح�ضر وامتنع
دون �أن ينازِع �أو َ
تخـ َّلـف بغير عذر مقبول اعتُـ ِبـر ناك ًال.
ج�  -إذا نا َزع َمـن ُو ِّجـهت �إليه اليمين في جوازها �أو في تع ُلـ ِقـها بالدعوى ،ورف�ضت الهيئة منا َزعته
وحكم��ت بتحليفه ،ب َّيـ��نت ف��ي منطوق حكمها �صيغة اليمين ،و ُيـع َلـ��ن هذا المنط��وق له �إنْ لم
يكن حا�ضر ًا بنف�س��ه ،و ُتـ َّتـ��بع في هذا ال�ش���أن الإجراءات المن�صو�ص عليها في الفقرة (ب)
من هذه المادة.
د�  -إذا كان ل َمـن ُو ِّجـهت �إليه اليمين عذر مقبول يمنعه من الح�ضور ،انتقلت �إليه الهيئة لتحليفه.
هـ  -تك��ون ت�أدي��ة اليمين ب���أنْ يقول الحال��ف ((�أَحلف)) ثم يذك��ر ال�صيغة الت��ي �أق َّرتها الهيئة.
ولم��ن يك َّلـ��ف بحلف اليمي��ن �أنْ ي�ؤدِّيها بنف�س��ه طبق ًا للأو�ض��اع المق َّررة في ديانت��ه �إذا طلب
ذلك.
وُ   -تـعت َبـر في حلف الأخر�س ونكوله وردِّه لليمين� ،إ�شارته المعهودة �إذا كان ال يعرف الكتابة ،ف�إن
كان يعرفها فحلفه ونكوله ور ُّده يكون بها.
ز   -يح َّرر مح�ضر بحلف اليمين يو ِّقـعه الحالف ورئي�س الهيئة.
ح  -يترتب على توجيه اليمين الحا�س��مة التنازل عما عداها من الب ِّيـ��نات بالن�س��بة للواقعة التي
وجـ ِّهـ��ت �إليه �أو ُر َّدت
ت��رد عليه��ا ،وال يج��وز �إثبات كذب اليمين بع��د �أن ي�ؤدِّيها الطرف الذي ُ
علي��ه ،عل��ى �أنه �إذا ثبت كذب اليمي��ن بحكم جنائي ،ف�إن للطرف الذي �أ�صابه �ضرر منها �أن
يطالب بالتعوي�ض ،دون �إخالل ب� ِّأي حق قانوني �آخر ب�سبب اليمين الكاذبة.
ط  -كل َمـ��ن ُو ِّجـ��هت �إلي��ه اليمين الحا�س��مة فحلفها ُح ِـكـ��م ل�صالحه� ،أما �إذا ن��كل عنها دون �أن
خ�سـر دعواه ،وكذلك من ُر َّدت عليه هذه اليمين فنكل عنها.
ير َّدها على الطرف الآخر ِ
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مادة ()120
اليمني املت ِّمـمة

توجـ��هها الهيئة من تلقاء نف�سها ل ٍّأي من الطرفين لتبني على ذلك
المتمـ��مة هي التي ِّ
�أ  -اليمين ِّ
حكمها في مو�ضوع الدعوى �أو في قيمة ما تحكم به.
المتمـ��مة �أال يكون في الدعوى دليل كامل ،و�أال تكون الدعوى خالية
بُ -يـ���شت َرط لتوجيه اليمين ِّ
من � ِّأي دليل.
ج  -ال يجوز للطرف الذي ُو ِّجـهت �إليه الهيئة اليمين المت ِّمـمة �أن ير َّدها على الطرف الآخر.
المدعـ��ى ب��ه �إال �إذا
توجـ��ه �إل��ى ِ
المدعـ��ي اليمين المت ِّمـ��مة لتحديد قيمة َ
د   -ال يج��وز للهيئ��ة �أنْ ِّ
ا�ستحال تحديد هذه القيمة بطريقة �أخرى ،وتحدِّ د الهيئة ،حتى في هذه الحالة ،حد ًا �أق�صى
للقيمة التي ي�ص َّدق فيها المدعي بيمينه.
هـ  -ت�س��ري عل��ى اليمي��ن المت ِّمـ��مة الأح��كام المق�� َّررة ف��ي المادتي��ن ( )118و( )119م��ن هذه
الالئحة ،وذلك فيما ال يتعار�ض مع الأحكام الواردة في هذه المادة.

الباب الثالث ع�شر
اخلربة
مادة ()121
اخلربة

ـق�صـد باخلربة الر�أي الفني الالزم لإثبات م�س�ألة حتتاج �إىل معرفة فنية �أو علمية
ُي َ
متخ�ص�صة.

مادة ()122
اخلرباء واال�ستعانة بهم

ـق�صـد باخلبري كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري لديه املعرفة والدراية الكافية يف امل�س�ألة
ُي َ
الفنية �أو العلمية املعرو�ضة عليه ويكون قادر ًا على �إعداد تقرير خربة فيها.
وللخ�صوم من تلقاء �أنف�سهم حق اللجوء �إىل اخلربة ،ول ٍّأي منهم تعيني خبري م�ستقل عن
الآخر ،ويجوز لهم االتفاق على تعيني خبري م�شرتَك ،ويف جميع الأحوال ال يكون ر�أي اخلبري
ملزم ًا للهيئة.

مادة ()123
التزام اخلبري وكفاءته وال�شروط واملعايري

يجب على اخلبري �أنْ ُيار�س عمله يف حدود امل�س�ألة الفنية املعرو�ضة عليه ،و�أنْ يكون لديه
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القدر الكايف من العلم واملعرفة واخلربة والتدريب يف جمال عمله.
ْ
ـ�صدر قرار ًا بال�شروط واملعايري التي يلزم توافرها يف
ويجوز للوزير بعد موافقة املجل�س �أن ُي ِ
اخلبري يف م�سائل معينة ،وباملبادىء التوجيهية اخلا�صة مبتطلبات �إعداد التقرير الفني.

مادة ()124
احل ْيـدة وال�صالحية

يجب �أن يتمتع اخلبري باحل ْيـدة والنزاهة يف عمله جتاه �أطراف الدعوى ،وعليه قبل مبا�شرة
ـف�صـح يف اال�ستمارة املعت َمـدة لذلك عن �أية م�صلحة �شخ�صية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
عمله �أنْ ُي ِ
�أو عن �أية ظـروف �أو مالب�سات ُيـحـتـ َمـل �أنْ ت�ؤدي �إىل �إثارة �شكوك حول ح ْيدته �أو نزاهته مبا
وجب
يتعار�ض مع مقت�ضيات عمله ،ف�إذا ا�ستجدت � ٌّأي من تلك الظروف �أو املالب�سات �أثناء عمله َ
تراخ للهيئة وجلميع �أطراف الدعوى ب�شكل كتابي.
عليه �أن ُي ِ
ف�صح عن ذلك فور ًا ودون ٍ
وتت�ضمن اال�ستمارة املن�صو�ص عليها يف الفقرة الأوىل من هذه املادة ا�ستبانة الت ََّـح ُّقـق من
ويتعي على اخلبري
احل ْيـدة والنزاهة ِو ْفـق ًا للقرار ال�صادر من الوزير بتنظيم ذلك �أمام املحاكمَّ ،
الإجابة عليها وتقدميها ِو ْفق ًا لأحكام هذه املادة ،كما يجب الإف�صاح فور ًا ب� ِّأي تغيري يطر�أ على
املعلومات الواردة يف �إجابة اال�ستبانة.
ويتحمل الطرف الذي يتعاقد مع اخلبري �أو كالهما -بح�سب الأحوال -تكاليف �أتعابه املب َّيـنة
يف العقد كاملة.
و ُتـعت َبـر �أتعاب اخلبري ،وبدل امل�صاريف التي ت َكـ َّبـدها لقاء �أعمال اخلربة الالزمة وال�ضرورية
لإعداد التقرير من �ضمن م�صاريف الدعوى ،وحت ُكـم بها الهيئة من تلقاء نف�سها عند الف�صل
يف الدعوى.

مادة ()125
تقدمي تقارير اخلرباء ومتكينهم

للخ�صوم عند االقت�ضاء �أن يقدِّ موا تقرير اخلربة ابتدا ًء عند ق ْيـد الالئحة� ،أو �أثناء ال�سري
يف �إجراءاتها ،مع مراعاة الآجال املح َّددة بجدول املواعيد.
املنتدب -بح�سب الأحوال -احل�صول
وللخ�صوم بنا ًء على طلب يق َّدم �إىل الهيئة �أو للقا�ضي َ
على �إذن بتمكني اخلبري متى كان هناك عائق يحول دون مبا�شرة عمله.
ويجب �أن يت�ض َّمـن طلب التمكني و�صف ًا دقيق ًا للم�س�ألة الفنية التي ُيـ�ستلزَ م بحثها �أو تقديرها
من ِقـ َبـل اخلبري ،وحتديد طبيعة العائق الذي يحول دون مبا�شرة عمله.
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مادة ()126
�إجراءات الأمر بتمكني اخلبري

�إذا ر�أت الهيئة �أنَّ امل�س�ألة حمل اخلربة جمدية يف الدعوى والزمة للف�صل فيها ،و�أنَّ الطلب
املعرو�ض ي�ستلزم متكني اخلبري من مبا�شرة عمله ،ي�صدر الأمر بتمكينه من ذلك.
وعلى الهيئة عند الأمر بتمكني اخلبري �أن حتدِّ د بيان ًا دقيق ًا بحدود العمل املُـناط به ونطاق
بحث امل�سائل الفنية املتعلقة بالنزاع ،والتدابري العاجلة التي ي� َؤذن له با ِّتـخاذها ،واملدة املح َّددة
لإيداع التقرير.

مادة ()127
الأمر بتمكني اخلبري

ال يجوز لأية وزارة� ،أو �إدارة حكومية� ،أو هيئة عامة� ،أو م�ؤ�س�سة عامة �أو �أية جمعية تعاونية
�أو �شركة �أو ُمـن�ش�أة فردية �أو � ِّأي �شخ�ص طبيعي �أو معنوي �أن ميتنع بغري م ِّربر قانوين عن �إطـالع
اخلبري على ما يلزم ِّ
االطـالع عليه تنفيذ ًا للأمر ال�صادر بتمكني اخلبري.

مادة ()128
�إيداع تقرير اخلبري

يق َّدم تقرير اخلربة �إىل الهيئة م�شتم ًال على الر�أي الفني الذي انتهى �إليه اخلبري ونتيجة
واف ب�سريته
�أعماله والأوجه التي ا�ستند �إليها يف �إعداد التقرير ،على �أن يكون م�شفوع ًا ببيان ٍ
الذاتية وخرباته العملية ،و�إقرار �أداء العمل بح ْيـدة ونزاهة.
كما يجب �أن ير َفـق بالتقرير َّ �إىل الهيئة �أو ملدير الدعوى -بح�سب الأحوال -ن�سخة من ع ْقـد
تقدمي اخلربة امل َربم مع اخلبري.
و ُيـعت َمـد �أمام الغرفة منوذج ع ْقـد تقدمي اخلربة و�إقرار �أداء اخلبري لعمله ،املعمول به �أمام
املحاكم.

مادة ()129
مناق�شة اخلبري

توجـه الهيئة �إىل اخلبري �أ�سئلة مكتوبة ال�ستي�ضاح جوانب الغمو�ض يف تقريره املق َّدم يف
ِّ
الدعوى� ،أو تطلب منه ت�صحيح ما تب َّيـن لها من وجوه اخلط�أ يف التقرير �أو ا�ستكمال نق�ص يف
الأبحاث التي �أجراها ،وذلك متى كان التقرير من ِتـج ًا يف النزاع املعرو�ض عليها ،وعلى الهيئة �أنْ
تتيح للخ�صوم فر�صة تقدمي الأ�سئلة كتابة ليتم توجيهها �إىل اخلبري ،وعليه يف جميع الأحوال �أنْ
يرد على تلك الأ�سئلة كتاب ًة خالل الأجل الذي حتدِّ ده الهيئة.
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ويجوز للهيئة عند االقت�ضاء� ،أو بنا ًء على طلب اخل�صوم ،ا�ستدعاء اخلرباء للمناق�شة حول
التقارير وما مت �إبدا�ؤه من الأ�سئلة.

مادة ()130
التقارير التكميلية

�إذا ارت�أت الهيئة �أن التقارير املعرو�ضة ت�ستلزم تقدمي ر�أي م�شرتك حيالها من طرف اخلرباء
الذين �أع ُّدوا تلك التقارير ووافق اخل�صوم على ذلك �أمرت بتقدمي تقرير تكميلي م�شرتَك.
و�إذا َّ
تعذر االتفاق بني اخل�صوم على تقدمي تقرير خربة تكميلي� ،أو ر�أت الهيئة �أن هناك
م�س�ألة فنية تتطلب �إبداء ر�أي فني للحكم فيها ،فيجوز للهيئة �أن ت�أمر َمـن ترى لزوم تكليفه من
اخل�صوم بتقدمي تقرير خربة يف هذه امل�س�ألة.
ويجوز ملن مل يتم تكليفه من اخل�صوم تقدمي تقرير اخلربة اخلا�ص به يف ذات امل�س�ألة التي
�أمرت بها الهيئة� ،إذا ارت�أوا مالءمة ذلك.
وت�سري على الأمر ال�صادر من الهيئة بتقدمي تقرير اخلربة �أحكام الفقرة الثانية من املادة
( )126من هذه الالئحة.

مادة ()131
ُمـدد تقدمي التقرير

املنتدب -بح�سب
يلتزم اخلبري بتقدمي التقرير خالل املدة التي حتدِّ دها الهيئة �أو القا�ضي َ
الأحوال -ومبا ال يجاوز �ستني يوم ًا من تاريخ الأمر بتمكينه ،على �أن تتم مراعاة الآجال املح َّددة
املنتدب -بح�سب الأحوال -بنا ًء على طلب
لذلك بجدول املواعيد ،كما يجوز للهيئة �أو القا�ضي َ
اخلبري م ُّدها ملدة �أخرى مماثلة.

مادة ()132
املبادىء الأ�سا�سية لعمل اخلبري

-1
-2
-3
-4

اخلرباء هم �أعوان الق�ضاء عند مبا�شرة �أعمالهم ِو ْفـق ًا للمبادىء الآتية:
ُيـعت َبـر الخبير مك َّلـف ًا من ِقـ َبـل الهيئة عند مبا�شرة عمله.
ُتـعت َبـ��ر المعلوم��ات الت��ي َّ
يطـ��لع عليه��ا الخبي��ر قبل تقدي��م تقريره للهيئ��ة من ِقـ َبـ��ل الطرف
المتعا ِقـ��د مع��ه �أو الأطراف -بح�س��ب الأحوال -خا�ضع��ة لاللتزام بال�س��رية وذلك حتى يتم
تقديم التقرير للهيئة.
يك��ون �إطار ال�س��رية فيما َّ
يطـ��لع عليها الخبير م��ن معلومات وبيانات بم��ا ال يخ ُّل بواجبه عن
الإبالغ عن جريمة �أو م ْنـع وقوعها وكذلك واجبه من � ْإطـالع الهيئة المعنية على كل المعلومات
والبيانات التي تتوافر لديه في �إطار عمله.
تقت�ص��ر الم�س��ئولية العقدي��ة للخبي��ر تج��اه الط��رف �أو الأط��راف المتعاقدة مع��ه على تعمد
الإخالل بالعقد �أو الخط�أ المهني الج�سيم فيما يتعلق بمبا�شرته لعمله.
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