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__________________________________________________________ 

 رئيس الجميورية
 بناًء عمى أحكام الدستور

 ميالدي 7/31/1135ىجري الموافق  6/3/3437وعمى ما أقره مجمس الشعب في جمستو المنعقدة بتاريخ 
 يصدر ما يمي:

 باب تمييدي
 أحكام عامة
 الفصل األول

 تنازع قوانين األصول
 3المادة 

 تسري قوانين األصول عمى ما لم يكن قد فصل المادة الدعاوى أو تم من اإلجراءات قبل تاريخ العمل بيا.  أ. 
 يستثنى من ذلك:  ب. 

 القوانين المعدلة لبلختصاص متى كان العمل بيا بعد تاريخ قيد الدعوى.   .1
 ل تاريخ العمل بيا.القوانين المعدلة لممواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قب   .2
 تاريخ العمل بيا متى كانت ممغية القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من األحكام قبل   .3

 أو منشئة لطريق من تمك الطرق.
 1المادة 
 كل إجراء تم صحيحًا في ظل قانون معمول بو يبقى صحيحًا ما لم يرد نص عمى خبلف ذلك. أ. 
 مواعيد السقوط من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثيا. يجري ما يستحدث من ب. 

 الفصل الثاني

 االختصاص العام الشامل
 3المادة 

 تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع عمى السوري سواء أكان مقيما في سورية أم خارجيا.

 الفصل الثالث

 االختصاص العام الدولي
 4المادة 

 وى التي ترفع عمى غير السوري إذا كان لو موطن أو سكن في سورية.تختص المحاكم السورية بالدعا
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 5المادة 

تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع عمى غير السوري الذي ليس لو موطن أو سكن في سورية في 
 األحوال اآلتية:

 إذا كان لو في سورية موطن مختار.   أ. 
ار موجود في سورية أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان إذا كانت الدعوى متعمقة بمنقول أو بعق ب. 

 مشروطا تنفيذه في سورية أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فييا.
 إذا كانت الدعوى متعمقة بتركة فتحت في سورية أو تفميس شير فييا.  ج. 
 إذا كان ألحد المدعى عمييم موطن أو سكن في سورية.   د. 

 6المادة 
المحاكم السورية في مسائل الوالية عمى المال إذا كان القاصر أو المطموب الحجر عميو أو المطموب  تختص

 مساعدتو قضائيا من غير السوريين ولو موطن في سورية أو إذا كان فييا آخر موطن لمغائب األجنبي.
 7المادة 

 تختص المحاكم السورية في مسائل اإلرث في األحوال اآلتية:
 كان آخر موطن لممتوفى في سورية.إذا    أ. 
 إذا كان موطن المدعى عمييم كميم أو بعضيم في سورية. ب. 
 إذا كانت أموال التركة كميا أو بعضيا في سورية وكان المورث سوريا أو الورثة كميم أو بعضيم سوريين.  ج. 
 لتركة غير مختصة طبقاة محل فتح اإذا كانت أموال التركة كميا أو بعضيا في سورية وكانت محكم  د. 

 لقانونيا.
 8المادة 

 يجوز رفع الدعوى في سورية إذا لم يكن لممدعى عميو موطن أو سكن فييا في األحوال اآلتية:
 إذا كانت الدعوى معارضة في عقد الزواج وكان العقد يراد إبرامو في سورية.  أ. 
واج وكانت مرفوعة من الزوجة السورية أو التي إذا كانت الدعوى بطمب التفريق أو الطبلق أو فسخ عقد الز  ب. 

فقدت جنسيتيا السورية بالزواج متى كانت مقيمة في سورية أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة المقيمة في 
سورية عمى زوجيا الذي كان لو موطن أو سكن فييا متى كان الزوج قد ىجر زوجتو وجعل موطنو في الخارج 

 لتفريق أو الفسخ أو كان قد أبعد عن أراضي الجميورية العربية السورية.بعد قيام سبب الطبلق أو ا
 إذا كانت الدعوى بطمب نفقة لؤلم أو لمزوجة أو لمصغير وكان ىؤالء يقيمون في سورية. ج. 

إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في سورية أو بسبب الوالية عمى نفسو أو الحد منيا أو وقفيا أو  د.
 .استردادىا

إذا كان المدعي سوريا أو لو موطن في سورية وذلك إذا لم يكن لممدعى عميو موطن معروف في الخارج أو  ه. 
 إذا كان القانون السوري واجب التطبيق في موضوع الدعوى.

 9المادة 
ذا قبل يجوز لممحكمة السورية أن تحكم في الدعوى ولو لم تكن داخمة في اختصاصيا دوليا طبقا لممواد السابقة إ

 المدعى عميو السير فييا صراحة أو ضمنا.
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 31المادة 
تختص المحاكم السورية باتخاذ اإلجراءات المستعجمة والتدابير التحفظية والمؤقتة في سورية ولو كانت غير 

 مختصة بالدعوى األصمية.
 33المادة 

في اختصاصيا فإنيا تكون مختصة إذا رفعت لممحاكم السورية دعوى من دعاوى األحوال الشخصية الداخمة   أ. 
 بالفصل في كل طمب يرفعو المدعى عميو ردا عمى دعوى المدعي وفي كل طمب مرتبط بيذه الدعوى.

إذا رفعت لممحاكم السورية دعوى مدنية أو تجارية داخمة في اختصاصيا فإنيا تكون مختصة كذلك بالفصل  ب. 
 لؤلجانب الخاضعين لقانون مدني.في المسائل الفرعية المتعمقة باألحوال الشخصية 

 
 الفصل الرابع

 حق اإلدعاء
 31المادة 

 ال يقبل أي طمب أو دفع ال يكون لصاحبو فيو مصمحة قائمة يقرىا القانون. أ. 
تكفي المصمحة المحتممة إذا كان الغرض من الطمب االحتياط لدفع الضرر أو االستيثاق من حق يخشى  ب. 

 زوال دليمو عند النزاع فيو.
 قدم بإحدىال يقبل أي طمب من غير السوري أو من في حكمو الذي ليس لو أموال في سورية ما لم ي ج. 

من ىذا القانون التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم  319الوسائل المنصوص عمييا في المادة 
 عميو بيا.
 33المادة 

 ى اآلتية:ينتصب بعض أىالي القرية خصما عن الباقين في الدعاو 
 استعمال العقارات المتروكة المرفقة.  أ. 
 إسقاط حق استعمال ىذه العقارات. ب. 
 الحقوق التي يكسبيا أىل القرية عمى األمبلك العامة.  ج. 

 34المادة 
يجوز ألحد الورثة أن ينتصب خصما عن الباقين بصفتو ممثبل ليم في التركات التي لم تقرر تصفيتيا وذلك  أ. 

 اوى التي تقام بحق سواء أكان لممتوفى أم عميو.في الدع
في الدعاوى العينية العقارية أو الشخصية العقارية أو المنقولة يجوز ألحد الورثة أن ينتصب خصما عن  ب. 

الباقين إذا كانت الدعوى مرفوعة لمصمحة التركة أما إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد التركة وجب اختصام سائر 
 الورثة.

 حصر الخصومة بمصفي التركة إلى أن تنتيي إجراءات تصفية التركة بحكم مكتسب الدرجة القطعية.تن  ج. 
 35المادة 

يرجع في أىمية الشخص لمتقاضي إلى قانون بمده كما يرجع إليو في أحكام تمثيمو أو اإلذن لو أو الحضور  أ. 
 معو إذا لم يكن أىبل.

الذي توافرت لو شروط األىمية طبقا لمقانون السوري ولو لم يكن  يعد أىبل لمتقاضي في سورية غير السوري ب. 
 أىبل بحسب قانون بمده.
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 36المادة 
 يعاد المحدد في قانون بمده لقبوليجوز لمن يختصم بوصفو وارثا أن يطمب تأجيل الدعوى حتى ينقضي الم أ. 

 الصفة التي اختصم بيا.
 ألموال بسبب الوفاة أو الطبلق أو التفرقة.يجوز ذلك لمزوجة بعد انتياء المشاركة في ا ب. 
 ال يخل ىذا الطمب بحق الطالب في إبداء ما لديو من الدفوع بعد انتياء األجل.  ج. 

 37المادة 
 عمى المحكمة في جميع األحوال التثبت من توافر األىمية أو من صحة التمثيل أو اإلذن.

 

 الفصل الخامس

 الميعاد والتبميغ
 38المادة 
القانون عمى ميعاد لرفع دعوى أو تقديم طعن أو القيام بإجراء يحصل بالتبميغ يبدأ الميعاد من اليوم  إذا نص

 التالي لتاريخ تبميغ الخصم ما لم ينص القانون عمى خبلف ذلك.
 39المادة 

رجال كل تبميغ يكون بواسطة المحضرين أو رجال الضابطة العدلية ما لم ينص القانون عمى خبلف ذلك أما  أ. 
 الجيش فيبمغون بواسطة الشرطة العسكرية.

 يجوز ألحد الكتاب المساعدين أن يبمغ الخصم أو وكيمو في دائرة المحكمة إذا كان معروفا منو. ب. 
 11المادة 

ال يجوز إجراء أي تبميغ قبل الساعة الثامنة صباحا وال بعد السادسة مساء وال في أيام العطل األسبوعية أو 
 في حالة الضرورة وبإذن كتابي من رئيس المحكمة.الرسمية إال 

 13المادة 
 يجب أن يشتمل محضر التبميغ عمى البيانات اآلتية:

 تاريخ اليوم والشير والسنة والساعة التي حصل فييا التبميغ.  أ. 
 اسم الطالب ونسبتو ومينتو وموطنو أو اسم من يمثمو ونسبتو وموطنو. ب. 
 التبميغ بأمرىا. اسم المحكمة التي يجري ج. 
 اسم المخاطب ونسبتو ومينتو وموطنو فإن لم يكن موطنو معموما وقت التبميغ فآخر موطن كان لو. د. 
 بيان مفصل بالوثائق واألوراق المربوطة مع محضر التبميغ. ه. 
 اسم من سممت إليو صورة الورقة وتوقيعو عمى األصل أو إثبات امتناعو وسببو. و. 
 ر عمى كل من األصل والصورة.توقيع المحض ز. 

 11المادة 
 تسمم األوراق المطموب تبميغيا إلى الشخص نفسو أينما وجد ما لم ينص القانون عمى خبلف ذلك.

 13المادة 
إذا لم يجد المحضر الشخص المطموب تبميغو في موطنو يسمم الورقة إلى وكيمو أو مستخدمو أو لمن يكون 

أو الزوج أو األخوة أو األخوات ممن يدل ظاىرىم عمى أنيم أتموا الثامنة ساكنا معو من األصول أو الفروع 
 عشرة من عمرىم عمى أال تكون مصمحة المطموب تبميغو متعارضة مع مصمحتيم.
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 14المادة 

إذا لم يجد المحضر في موطن المطموب تبميغو من يصمح لمتبميغ أو امتنع من وجده عن تسمم الورقة وجب   أ. 
لى المختار الذي يقع موطن المطموب تبميغو في دائرتو وفي ىذه الحالة يجب عمى المحضر أن أن يسمميا إ

يمصق بيانا عمى باب موطن المطموب تبميغو يخبره فيو بأن الصورة سممت إلى المختار وتجري ىذه المعاممة 
 بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة.

 ن كل ذلك بالتفصيل في محضر التبميغ موقعا بتوقيع المختار أو الشاىدين.عمى المحضر أن يبي ب. 
 15المادة 

يجوز التبميغ بطريق اإللصاق عمى لوحة إعبلنات المحكمة لكل من يمزم ببيان موطن مختار لو وال يفعل أو 
 يكون بيانو ناقصا أو غير صحيح وال يجوز االتفاق عمى اتخاذ ىذه الموحة موطنا مختارا.

 16لمادة ا
 فيما عدا النصوص الواردة في قوانين خاصة تبمغ وتسمم صورة األوراق المطموب تبميغيا عمى الوجو اآلتي:

 فيما يتعمق بالدولة لموزراء أو معاونييم أو مديري المصالح المختصة أو إلدارة قضايا الدولة.  أ. 
 فيما يتعمق باألشخاص العامة لمنائب عنيا قانونا. ب. 
ا يتعمق بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لرئيس مجمس اإلدارة أو لممدير أو ألحد الشركاء فيم ج. 

 المتضامنين فإن لم يكن لمشركة مركز إدارة تسمم لواحد من ىؤالء لشخصو أو في موطنو.
إدارتيا لمنائب فيما يتعمق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر األشخاص االعتبارية في مركز  د. 

عنيا بمقتضى عقد إنشائيا أو نظاميا فإذا لم يكن ليا مركز إدارة سممت الصورة لمنائب عنيا لشخصو أو في 
 موطنو.

فيما يتعمق بالشركات األجنبية التي ليا فرع أو وكيل في سورية إلى من يمثل ىذا الفرع أو إلى الوكيل  ه. 
 فرع ليا أو وكيل في سورية فيتم تبميغيا في موطنيا المختار.بشخصو أو في موطنو أما في حال عدم وجود 

 فيما يتعمق بالمسجونين إلى مدير السجن.  و. 
 فيما يتعمق ببحارة السفن التجارية أو بخدميا إلى الربان.  ز. 

 17المادة 
األوراق إذا تبين أن المطموب تبميغو غير معموم الموطن أو غادر إلى جية مجيولة تمصق خبلصة عن   أ. 

 عمى لوحة اإلعبلنات في المحكمة بموجب محضر وتعمن في صحيفة يومية.
أما إذا كان المخاطب قد سبق تبميغو في موطنو ثم أصبح غير معموم الموطن فيجري تبميغو في آخر  ب. 

 موطن تبمغ فيو.
 18المادة 

 الت اآلتية:يجوز التبميغ بطريق البريد المضمون مع إشعار باالستبلم البريدي في الحا
 إذا كان المطموب تبميغو مقيما في بمد أجنبي وكان موطنو فيو معروفا.   أ. 
 إذا كان المطموب تبميغو مقيما في سورية ورأى القاضي تبميغو بيذه الطريقة. ب. 
 في جميع األحوال التي ينص القانون عمييا.  ج. 

 19المادة 
تبميغيا بالبريد المضمون في مغمف مختوم محرر عميو اسم  يرسل ديوان المحكمة صورة الورقة المطموب  أ. 

 المرسل إليو ونسبتو وموطنو وعنوانو.
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يؤشر رئيس الديوان في أسفل أصل الورقة بأنو سمم صورتيا إلى مكتب البريد عمى الوجو المتقدم كما يدون   ب. 
 رقم اإليصال البريدي باالستبلم وتاريخو.

 31المادة 
ل إليو مقيما في سورية يسمم ساعي البريد المغمف لو أو ألحد األشخاص المذكورين في المادة إذا كان المرس  أ. 

فإن امتنع عن تسممو أو لم يجد الساعي من يتسممو أشر عمى إشعار االستبلم البريدي بذلك وسمم المغمف  23
 .24عمى الوجو المبين في المادة 

 شر الساعي بذلك عمى غبلف المغمف ورده إلى ديوان المحكمة.إذا تبين أن المرسل إليو قد غير عنوانو أ ب. 
 33المادة 

يعيد ساعي البريد إلى ديوان المحكمة إشعار االستبلم البريدي موضحا عميو ما جرى وعمى رئيس الديوان 
 التأشير بما تم من ذلك عمى أصل الورقة ثم يسمميا إلى مرجعيا مع إشعار االستبلم.

 31المادة 
غ بتسميم المغمف أو باالمتناع عن تسممو ويعد إشعار االستبلم البريدي حجة عمى ذلك ما لم يثبت يتم التبمي
 تزويره.
 33المادة 

إذا كان مكان التبميغ خارج منطقة المحكمة ترسل األوراق التي يراد تبميغيا من رئيس ىذه المحكمة إلى رئيس  أ. 
 المحكمة التي يطمب التبميغ في منطقتيا.

كان الشخص المطموب تبميغو مقيما خارج سورية وكان موطنو معروفا وليس لو موطن مختار في  إذا ب. 
سورية فإن تبميغو يجري إلى موطنو في الخارج بقرار من رئيس المحكمة وفقا لئلجراءات المقررة في القانون 

 دولية النافذة في سورية.المحمي ما لم يرد نص بيذه اإلجراءات في االتفاقيات العربية أو اإلقميمية أو ال
 34المادة 

وما يمييا بسبب ظروف استثنائية يجري التبميغ بإحدى الصحف  22إذا تعذر التبميغ وفق أحكام المادة  أ. 
اليومية في العاصمة أو في أحد مراكز المحافظات وفي لوحة إعبلنات المحكمة بقرار معمل من رئيس المحكمة 

لتعذر في محضر التبميغ عمى أن يتم التبميغ قبل خمسة عشر يوما عمى وعمى الموظف المختص بيان سبب ا
 األقل من تاريخ موعد الجمسة مع مراعاة ميمة المسافة.

يجوز تأكيد التبميغ بواسطة الرسائل النصية واإللكترونية ويصدر وزير العدل التعميمات التنفيذية البلزمة  ب. 
 لذلك.
 35المادة 

ضور أو لحصول اإلجراء ميعادا مقدرا باأليام أو الشيور أو السنين فبل يحسب منو يوم إذا عين القانون لمح أ. 
 التفييم أو التبميغ أو حدوث األمر المعتبر في نظر القانون مجريا لمميعاد.

 ينقضي الميعاد بانقضاء اليوم األخير منو. ب. 
إلجراء إال بعد انقضاء اليوم األخير من إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل اإلجراء ال يجوز حصول ا ج. 

 الميعاد.
إذا كان الميعاد لمحضور مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي تبدأ منيا الساعة التي ينقضي بيا عمى  د. 

 الوجو المتقدم.
 تحسب المواعيد المعينة بالشير والسنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون عمى غير ذلك. ه. 
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 36المادة 
إذا كان الميعاد معينا في القانون لمحضور أو لمباشرة إجراء فيو زيد عميو سبعة أيام لمن كان موطنو في  أ. 

 سورية وخارج الصبلحية المحمية لممحكمة.
 يسري ىذا الحكم عمى من كان موطنو في الجميورية المبنانية أيضا. ب. 

 37المادة 
 سورية ثبلثون يوما. ميعاد المسافة لمن يكون موطنيم خارج  أ. 
 يجوز بأمر من رئيس المحكمة إنقاص ىذه المواعيد تبعا لسيولة المواصبلت وظروف االستعجال. ب. 
ال يعمل بيذا الميعاد في حق من يتبمغ من ىؤالء في سورية بشخصو أثناء وجوده فييا إنما يجوز لممحكمة  ج. 

أو عده ممتدا عمى أال يتجاوز في الحالتين الميعاد الذي  عند النظر في الدعوى أن تأمر بتمديد الميعاد العادي
 كان يستحقو لو بمغ في موطنو في الخارج.

 38المادة 
 إذا صادف آخر الميعاد عطمة أسبوعية أو رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدىا.

 39المادة 
 22و 21و 22و 19و 18يترتب البطبلن عمى عدم مراعاة المواعيد واإلجراءات المنصوص عمييا في المواد 

 .37و 36و 35و 34و 33و 32و 29و 28و 27و 26و 25و 24و 23و

 الفصل السادس

 بطالن اإلجراءات
 41المادة 

يكون اإلجراء باطبل إذا نص القانون صراحة عمى بطبلنو أو إذا شابو عيب لم تتحقق بسببو الغاية من اإلجراء 
 الغاية من اإلجراء.وال يحكم بالبطبلن رغم النص عميو إذا ثبت تحقق 

 43المادة 
يزول البطبلن إذا تنازل من شرع لمصمحتو أو إذا رد عمى اإلجراء بما يدل عمى أنو عده صحيحا أو قام بعمل 

 أو إجراء آخر بعده كذلك فيما عدا الحاالت التي يتعمق فييا البطبلن بالنظام العام.

 الفصل السابع

 معامالت الديوان
 41المادة 

مة في جمساتيا وفي جميع إجراءات اإلثبات وتحت طائمة البطبلن كاتب يتولى تحرير المحضر يساعد المحك
 والتوقيع عميو.

 43المادة 
فيما يتعمق بتنظيم السجبلت الورقية واإللكترونية  26/11/2214الصادر بتاريخ  26تطبق أحكام القانون رقم 
 لممحاكم والدوائر القضائية.

 44المادة 
يعطي فورا من يودع مستندا كتابيا سند إيصال بو أو صورة مصدقة عنو يوقعو ويختمو بخاتم عمى الكاتب أن 

المحكمة بدون رسم أو طابع ويؤشر بذلك عمى أصل المستند المحفوظ موقعا من المودع باستبلم صورة مصدقة 
 عنو.
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 45المادة 
 كمة.يحق لمخصوم ووكبلئيم االطبلع عمى إضبارة الدعوى في ديوان المح  أ. 
يحق ليم أن يحصموا عمى صور مصدقة عن األوراق كميا أو بعضيا كما يحق ليم الحصول عمى صورة  ب. 

 مصدقة عن كل قرار أو حكم صدر في الدعوى بعد أداء الرسوم القانونية.
 46المادة 

ذن خطي من إذا قدم الخصم ورقة أو سندا لبلستدالل بو في الدعوى فبل يجوز لو سحبو إال برضاء خصمو أو بإ
 رئيس المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنو في إضبارة الدعوى.

 47المادة 
يحق لكل شخص أن يحصل بموافقة رئيس المحكمة عمى صورة مصدقة عن كل حكم بعد أداء الرسوم القانونية 

 ما لم ينص القانون عمى خبلف ذلك.
 48المادة 

 خره عمى عدد الصفحات ويختمو بخاتم المحكمة.ترقم صفحات كل سجل ويصدق الرئيس في أولو وفي آ
 49المادة 

 كل مبمغ يدفع لصندوق المحكمة أو يودع أمانة فيو يقيد باألرقام واألحرف في سجل خاص.  أ. 
 يعطي الكاتب لمن سمم المبمغ سند إيصال بو يوقعو ويختمو بخاتم المحكمة. ب. 
 ميا إلى أن يصدر حكم بالدرجة القطعية يقرر مصيره.يحتفظ المبمغ المودع بأوصافو التي اودع من أج ج. 

 51المادة 
 يشرف رئيس المحكمة عمى انتظام الديوان.

 53المادة 
ال يجوز تحت طائمة البطبلن لممحضرين وال لمكتبة وغيرىم من مساعدي القضاء أن يباشروا عمبل يدخل في 

 م أو أصيارىم حتى الدرجة الرابعة.حدود وظائفيم في الدعاوى الخاصة بيم أو بأزواجيم أو أقاربي
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 الباب األول

 االختصاص

 الفصل األول

 تقدير الدعاوى
 51المادة 

في األحوال التي يعين فييا القانون اختصاص المحكمة عمى أساس قيمة موضوع الدعوى تقدر ىذه القيمة يوم 
ي التقدير الفوائد والتضمينات والمصاريف وغيرىا من الممحقات وذلك مع مراعاة المواد رفع الدعوى وال يدخل ف

 اآلتية.
 53المادة 

يعين المدعي قيمة الدعاوى المتعمقة بالمنقوالت وفي حال االعتراض عمى القيمة يصار إلى تحديدىا عن  أ. 
 طريق الخبرة.

ختصاص اكثر من مرة ويجب اإلدالء بو قبل التعرض ال يجوز االعتراض عمى القيمة في معرض تعيين اال ب. 
 لمموضوع.

 54المادة 
 إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فيقدر عند المنازعة في سند ترتبو عمى أساس مرتب أو أجر عشرين سنة.

 55المادة 
 تقدر قيمة الدعاوى المتعمقة بالغبلل وغيرىا من المحاصيل حسب أسعارىا في أسواقيا العامة.

 56دة الما
 تقدر قيمة الدعوى بطمب صحة عقد أو إبطالو أو فسخو بقيمة المعقود عميو.

 57المادة 
تقدر قيمة الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن حجز منقول بقيمة الدين المحجوز من أجمو سواء أكان  أ. 

 النزاع عمى صحة الحجز أم كان عمى إجراء مؤقت متعمق بو.
 بين دائن ومدينو بشأن رىن أو حق امتياز أو تأمين بقيمة الدين المضمون.وتقدر إذا كانت  ب. 
وتقدر إذا كانت مقامة من الغير باستحقاقو لؤلموال المحجوزة أو المنتقمة بالحقوق المذكورة بقيمة ىذه  ج. 

 األموال.
 58المادة 

في الورقة المطموب الحكم بصحة تقدر قيمة دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير األصمية بقيمة الحق المثبت 
 التوقيع عمييا أو بتزويرىا.

 59المادة 
 إذا تضمنت الدعوى طمبات أصمية متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باحتساب قيمتيا جممة.

 61المادة 
قدير بقيمة إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو اكثر عمى واحد أو اكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان الت

 المدعى بو بتمامو بغير التفات إلى نصيب كل منيم فيو.
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 63المادة 
 إذا كان المطموب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة ىذا الجزء.

 61المادة 
 إذا كانت الدعوى بطمب غير قابل لمتقدير بحسب القواعد المتقدمة عدت من اختصاص محكمة البداية.

 الفصل الثاني

 االختصاص النوعي
 63المادة 

تختص محكمة الصمح في دعاوى الحقوق الشخصية المدنية والمنقوالت التي ال تزيد قيمتيا عمى مئتي الف ليرة 
سورية مع عدم اإلخبلل بما لمحكمة البداية من اختصاص شامل في الدعاوى العينية العقارية والدعاوى 

والمصرفية والشركات واإلفبلس والصمح الواقي وفي الشخصية العقارية والبيوع المتعمقة بيا والدعاوى التجارية 
طمب صحة العقد أو إبطالو أو فسخو المتعمقة بالدعاوى التي ىي من اختصاص محكمة البداية وغير ذلك مما 

 نص عميو القانون.
 64المادة 

 تختص محكمة الصمح ميما تكن قيمة المدعى بو في الدعاوى اآلتية:
سميم الماجور وتخميتو وجميع المنازعات التي تقع عمى تنفيذ العقد وعمى بدلو صحة عقد اإليجار وفسخو وت أ. 

 ميما بمغ مقداره وفي دعاوى أجر مثل العقار أو المنقول ميما بمغ المقدار المدعى بو.
 النزاعات المتعمقة بالخدم والصناع. ب. 
ية أو األشجار أو المحاصيل أو الثمار التعويض عن األضرار الدائمة أو المؤقتة البلحقة باألراضي الزراع  ج. 

 والتي ال يترتب عمييا الحكم بنقل ممكية العقار أو جزء منو إلى مسبب األضرار.
 الدعاوى المتعمقة باالنتفاع بالمياه وتطيير األقنية والمجارير. د. 
 قسمة األموال المنقولة والعقارية الرضائية والقضائية وصحة العقد وفسخو. ه. 
 ة الممكية الشائعة والمنازعات التي تقع بشأنيا.إدار  و. 
سائر المنازعات المتعمقة بحقوق االرتفاق عمى اختبلف أنواعيا بما في ذلك المنازعات المتعمقة بالتجاوز  ز. 

 عمى الحقوق المذكورة.
ة أو المنشآت الضارة تعيين الحدود وتقدير المسافات المقررة بالقوانين والقرارات أو العرف فيما يتعمق باألبني ح. 

 أو الغرس والمنازعات المتعمقة بأضرار الجوار إذا لم تكن الممكية أو أصل الحق محل نزاع.
 65المادة 

 تختص محكمة الصمح في جميع دعاوى الحيازة.
 66المادة 

 لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطمب خبلل السنة التالية لفقدىا ردىا إليو.  أ. 
 قد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت كشفو.إذا كان ف ب. 

 67المادة 
 يجوز أن يسترد الحيازة من كان حائزا ليا بالنيابة عن غيره.

 68المادة 
 ال يجوز لفاقد الحيازة أن يستردىا إال من شخص ال يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل. أ. 
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ند قانوني فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو الحيازة األحق بالتفضيل ىي الحيازة التي تقوم عمى س ب. 
 تعادلت سنداتيم كانت الحيازة األحق ىي األسبق في التاريخ.

 إذا كان فقد الحيازة بالقوة فممحائز في جميع األحوال أن يسترد خبلل السنة حيازتو من المتعدي.  ج. 
 69المادة 

الحيازة عمى من انتقمت إليو حيازة الشيء المغتصب منو ولو  لمحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد
 كان ىذا األخير حسن النية.

 71المادة 
في المناطق التي جرت فييا معامبلت التحديد والتحرير يعد مالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري أو 

الحيازة بدون التقيد بالشروط المنصوص في القيود المماثمة لو ىو الحائز القانوني ولو أن يرفع دعوى استرداد 
 عمييا في المواد السابقة.

 73المادة 
من حاز عقارا واستمر حائزا لو سنة كاممة ثم وقع لو تعرض في حيازتو جاز لو أن يرفع خبلل السنة التالية 

 دعوى بمنع ىذا التعرض.
 71المادة 

سباب معقولة التعرض لو من جراء أعمال جديدة من حاز عقارا واستمر حائزا لو سنة كاممة وخشي بعدىا أل أ. 
تيدد حيازتو كان لو أن يرفع األمر إلى محكمة الصمح طالبا وقف ىذه األعمال بشرط أال تكون قد تمت ولم 

 ينقض عام عمى البدء في العمل الذي يكون من شانو أن يحدث الضرر.
وفي كمتا الحالتين يجوز لمقاضي أن يأمر بتقديم لمقاضي أن يمنع استمرار األعمال أو يأذن في استمرارىا  ب. 

كفالة نقدية مناسبة تكون في حالة الحكم بوقف األعمال ضمانا لمتعويض عن الضرر الناشئ من ىذا الوقف 
متى تبين بحكم نيائي أن االعتراض عمى استمرارىا كان عمى غير أساس وتكون في حالة الحكم باستمرار 

األعمال كميا أو بعضيا تعويضا لمضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل عمى حكم األعمال ضمانا إلزالة ىذه 
 نيائي في مصمحتو.

 73المادة 
إذا تنازع أشخاص متعددون عمى حيازة حق واحد عد بصفة مؤقتة أن حائزه ىو من لو الحيازة المادية إال إذا 

 ظير انو قد حصل عمى ىذه الحيازة بطريقة معيبة.
 74المادة 

ال سقط ادعاؤه بدعوى الحيازة.ال   أ.   يجوز لممدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بأصل الحق وا 
 ال يجوز الحكم في دعاوى الحيازة عمى أساس ثبوت أصل الحق أو نفيو. ب. 

 75المادة 
والمنتفع يستفيد من حق إقامة دعوى الحيازة المستأجر وصاحب االمتياز والترخيص الثابت في الممك العام 

 والمرتين إذا كانا مخولين حق االنتفاع ضمن الشروط المبينة في المواد السابقة.
 76المادة 

تختص محكمة الصمح بالحكم في الدعاوى المنصوص عمييا في المواد السابقة وفي جميع الدعاوى الداخمة في 
 اختصاصيا بموجب قوانين خاصة وفقا لآلتي:

 قيمة الدعوى أو البدل ال تتجاوز عشرين ألف ليرة سورية. تحكم بقرار مبرم إذا كانت أ. 
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تحكم بقرار يقبل الطعن بطريق االستئناف في الدعاوى األخرى وحكم محكمة االستئناف مبرم ما لم ينص  ب. 
 القانون عمى خبلف ذلك.

 ن.إذا كان القرار يتضمن جزءا قاببل لمطعن وآخر مبرما يكون القرار بمجموعو قاببل لمطع  ج. 
 77المادة 

تختص محكمة الصمح بالحكم في طمب الضمان وفي سائر الطمبات الفرعية والعارضة عمى الدعوى األصمية 
 ولو كانت قيمة ىذه الطمبات تتجاوز نصاب اختصاصيا.

 78المادة 
من  تختص محكمة البداية في الحكم بدرجة بدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والمصرفية التي ليست

اختصاص محكمة أخرى وفي الدعاوى العينية العقارية والشخصية العقارية ميما كانت قيمتيا وما نص عميو 
من ىذا  64القانون دون اإلخبلل بما لمحكمة الصمح من اختصاص نوعي في الدعاوى المذكورة في المادة 

 القانون.
 79المادة 

 ة دون تعد عمى الموضوع أو اختصاص رئيس التنفيذ.يحكم رئيس محكمة البداية في األمور المستعجم  أ. 
 في المراكز التي ال يوجد فييا محاكم بداية يتولى قاضي الصمح الفصل في ىذه األمور. ب. 
 يبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بيذه األمور إذا رفعت إلييا بطريق التبعية. ج. 
 مييا من فوات الوقت.يقصد باألمور المستعجمة المسائل التي يخشى ع د. 
ال يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي األمور المستعجمة حقوق السمطة اإلدارية متى استوفت  ه. 

 أوضاعيا الشكمية وفقا ألحكام القانون.
يحق لقاضي األمور المستعجمة أن يقرر بناء عمى الطمب المقدم إليو وقبل دعوة الخصوم إجراء معاينة أو  و. 

 ة فنية وذلك في حالة العجمة الزائدة.خبر 
 81المادة 

تختص محكمة االستئناف بالنظر في االستئناف الذي يرفع إلييا بشأن األحكام الصادرة بالدرجة األولى وبالحكم 
       في جميع القضايا التي يرد عمييا نص خاص في القانون.

 الفصل الثالث

 االختصاص المحمي
 83المادة 

 المحمي عمى الوجو المبين في المواد اآلتية. يتحدد االختصاص
 81المادة 

في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون االختصاص لممحكمة التي يقع في دائرتيا موطن المدعى  أ. 
 عميو.

 إذا لم يكن لممدعى عميو موطن في سورية فمممحكمة التي يقع في دائرتيا سكنو المؤقت. ب. 
 عمييم كان االختصاص لممحكمة التي يقع في دائرتيا موطن أحدىم. إذا تعدد المدعى  ج. 

 83المادة 
في الدعاوى العينية العقارية والدعاوى الشخصية العقارية ودعاوى الحيازة يكون االختصاص لممحكمة التي  أ. 

العقارات كان يقع في دائرتيا العقار أو أحد أجزائو إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة أما إذا تعددت 
 االختصاص لممحكمة التي يقع أحدىا في دائرتيا.
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تعد قواعد االختصاص المحمي المنصوص عمييا في الفقرة السابقة من النظام العام وعمى المحكمة أن  ب. 
 تثيرىا من تمقاء نفسيا ويجوز لؤلطراف إثارتيا في أي مرحمة من مراحل الدعوى.

 84المادة 
ة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات أو الجيات في الدعاوى المتعمق أ. 

العامة يكون االختصاص لممحكمة التي يقع في دائرتيا مركز إدارتيا سواء كانت الدعوى عمى الشركة أو 
مى أحد الشركاء الجمعية أو المؤسسة أو الجية العامة أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو الجية العامة ع

 أو األعضاء أو من شريك أو عضو عمى آخر.
يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتيا فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو الجية العامة  ب. 

 وذلك في المسائل المتصمة بيذا الفرع.
 85المادة 

التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في  الدعاوى المتعمقة بالتركات أو التي يرفعيا الدائن قبل قسمة
 دائرتيا محل فتح التركة وكذلك الدعاوى التي يرفعيا بعض الورثة عمى بعض قبل قسمة التركة.

 86المادة 
في المواد التي فييا اتفاق عمى محل مختار لتنفيذ عقد يكون االختصاص لممحكمة التي يقع في دائرتيا موطن 

 المختار لمتنفيذ. المدعى عميو أو المحل
 87المادة 

 في المنازعات المتعمقة باإلفبلس أو اإلعسار المدني يكون االختصاص لممحكمة التي قضت بو.
 88المادة 

في المنازعات المتعمقة بالتوريدات واألشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع يكون االختصاص لمحكمة 
 يا تم االتفاق أو نفذ.المدعى عميو أو لممحكمة التي في دائرت

 89المادة 
في المنازعات المتعمقة بطمب بدل التامين يكون االختصاص لممحكمة التي يقع في دائرتيا موطن الشخص 

 المؤمن عميو أو مكان المال المؤمن عميو.
 91المادة 

التفاق وتسميم في المواد التجارية يكون االختصاص لمحكمة المدعى عميو أو لممحكمة التي في دائرتيا تم ا
 البضاعة أو التي في دائرتيا يجب الوفاء.

 93المادة 
في الدعاوى المتعمقة بالنفقة والحضانة والرضاع والمير يكون االختصاص لممحكمة التي يقع في دائرتيا موطن 

 المدعى عميو أو موطن المدعي.
 91المادة 

االختصاص لممحكمة التي يقع في دائرتيا في الدعاوى المتضمنة طمب اتخاذ إجراء مؤقت أو مستعجل يكون 
 موطن المدعى عميو أو المحكمة المطموب حصول اإلجراء في دائرتيا.

 93المادة 
في المنازعات المتعمقة بمصروفات الدعاوى وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعية يكون االختصاص لممحكمة 

 ام الواردة في قانون المحاماة.التي فصمت في أصل الدعوى عمى أن ال يخل ذلك في األحك
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 94المادة 
إذا لم يكن لممدعى عميو موطن وال سكن في سورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى األحكام 
المتقدمة يكون االختصاص لممحكمة التي يقع في دائرتيا موطن المدعي أو سكنو فإن لم يكن لو موطن وال 

 كمة دمشق.سكن في سورية كان االختصاص لمح
 

 الباب الثاني

 رقم الدعوى وقيدىا
 95المادة 

 ترفع الدعوى باستدعاء يتضمن:  أ. 
 اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أماميا.   .1
 تاريخ تحرير االستدعاء.   .2
 اسم كل من المدعي والمدعى عميو ونسبتو وموطنو.   .3
جنسو ونوعو وقيمتو وأوصافو وان كان من  بيان موضوع الدعوى فإن كان من المنقوالت وجب ذكر   .4

 العقارات وجب تعيين موقعو وحدوده أو بيان رقم محضره.
 عرض األوجو القانونية التي تؤسس عمييا الدعوى.   .5
 ذكر البيانات واألدلة التي يستند إلييا المدعي في تأييد دعواه.   .6
د رسمي ويجب ذكر تاريخ ىذا السند والجية التي توقيع المدعي أو وكيمو متى كان الوكيل مفوضا بسن   .7

 من ىذا القانون. 125صدقت عميو عمى أن يراعى في ذلك أحكام المادة 
ذا لم يفعل جاز تبميغو وفقا  ب.  عمى المدعي الذي ليس لو موطن في دائرة المحكمة أن يختار موطنا لو فييا وا 

 .25لممادة 
 96المادة 

من ىذا القانون يقدم المدعي أو المحامي الوكيل )بحسب الحال( استدعاء الدعوى  125مع مراعاة أحكام المادة 
إلى ديوان المحكمة وصورا عنو بقدر عدد المدعى عمييم ويربط بكل نسخة من استدعاء الدعوى صور األوراق 

قة من األوراق التي يستند إلييا مع قائمة بيان مفردات ىذه األوراق ويجب أن يوقع المدعي أو وكيمو عمى كل ور 
 المتقدم ذكرىا مع إقراره بمطابقتيا لؤلصل أن كانت من قبيل الصور.

 97المادة 
بعد أن يستوفى الرسم يقيد االستدعاء في اليوم نفسو في دفتر خاص وبرقم متسمسل وفقا ألسبقية تقديمو ويوضع 

د ببيان اليوم والشير والسنة ويؤشر بكل عميو وعمى ما يرافقو من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القي
 ذلك عمى صور االستدعاء.

 98المادة 
يسمم االستدعاء وما يرافقو من صور وأوراق اإلثبات لكاتب الضبط ضمن ممف خاص يبين في ظاىره اسم  أ. 

الممف المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد استدعاء الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع األوراق التي تحفظ في 
 بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتيا وأرقاميا في ظاىرىا.

 تسمم صورة االستدعاء وما يرافقيا من صور أوراق لممحضر لتبميغيا إلى المدعى عميو. ب. 
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 99المادة 

عمى المدعى عميو أو وكيمو أن يقدم جوابا عن الدعوى خبلل ثمانية أيام من تاريخ تبميغو استدعاءىا ويجب  أ. 
 أن يكون الجواب كتابيا وان ترفق بو األوراق التي يستند إلييا مع صورىا.

ويتم تبميغو لممدعي أو لوكيمو وفقا  97و 96يتبع في شأن الجواب وما يرفق بو األحكام الواردة في المادتين  ب. 
 لمقواعد الخاصة بتبميغ استدعاء الدعوى.

 311المادة 
تبميغ جواب المدعى عميو أو في اليوم التالي النقضاء األجل الذي كان  بعد انقضاء ثبلثة أيام من تاريخ أ. 

ينبغي أن يتم الجواب فيو يعرض كاتب الضبط عمى رئيس المحكمة إضبارة الدعوى لتعيين جمسة إلصدار قرار 
 إعدادي أو حكم نيائي.

 ب إليو ذلك.لرئيس المحكمة أن يرجئ تعيين الجمسة ويسمح لممدعي بالرد عمى الجواب إن طم ب. 
 313المادة 

في الدعاوى الصمحية والمستعجمة والبسيطة يعين القاضي جمسة المحاكمة فور قيد استدعائيا دون حاجة  أ. 
 لتبادل الموائح.

 تعد الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل الموائح بقرار يصدره رئيس المحكمة في اسفل استدعاء الدعوى. ب. 
التي يقرر القاضي عدىا كذلك عمى المدعى عميو أو وكيمو أن يقدم دفوعو وأدلتو  في الدعاوى البسيطة أو  ج. 

 كاممة في أول جمسة تكتمل فييا الخصومة.
لمقاضي أن يمنح أيا من طرفي الدعوى ميمة لمرة واحدة وال يجوز منح ميل أخرى إال في حالة الضرورة  د. 

 التي يعود تقديرىا إليو.
 311المادة 

أمام محاكم الصمح والبداية واالستئناف ثبلثة أيام عمى األقل ويجوز في حال الضرورة انقاص ميعاد الحضور 
 ىذا الميعاد إلى اربع وعشرين ساعة.

 313المادة 
ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجمة أربع وعشرون ساعة ويجوز في حال الضرورة القصوى إنقاص ىذا 

 مخصم نفسو.الميعاد إلى ساعة بشرط أن يحصل تبميغ ل
 314المادة 

 يكون انقاص المواعيد في األحوال المتقدمة بقرار من المحكمة المرفوعة إلييا الدعوى.

 الباب الثالث

 حضور الخصوم وغيابيم

 الفصل األول

 الحضور
 315المادة 

محامين  ( أن يحضروا أمام المحاكم لمنظر في الدعوى إال بواسطة من غير المحامين ال يجوز لممتداعين ) أ. 
 يمثمونيم بمقتضى سند توكيل.

 : يستثنى من أحكام الفقرة السابقة الحاالت اآلتية ب. 
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 دعاوى الحقوق الشخصية التي تنصب عمى المطالبة بمبمغ نقدي ال يزيد عمى مئة ألف ليرة سورية.   .1
 القضايا الشرعية ما عدا دعاوى النسب واإلرث والوقف.   .2
ومحامو الدولة العاممون والمتقاعدون في دعاوييم الشخصية أو بوكالتيم الموثقة القضاة والمحامون    .3

عن أزواجيم أو أقاربيم حتى الدرجة الثانية ومن في حكميم إلى آخر درجات التقاضي والطعون 
 العادية وغير العادية.

ا يثبت غيابو وترى إذا امتنع أي من المتداعين عن توكيل محام في الدعاوى التي يجب التوكيل فيي   .4
الدعوى بحقو أمام محكمة الدرجة األولى بمثابة الوجاىي أما في المرحمة االستئنافية فيرد االستئناف 
شكبل بالنسبة لممستأنف وأما المستأنف عميو فيثبت امتناعو عن توكيل محام ومن ثم يثبت غيابو وترى 

 الدعوى بحقو بمثابة الوجاىي.
 316المادة 

 لوكيل أن يثبت وكالتو عن موكمو بسند رسمي أو بسند منظم وموثق لدى فرع نقابة المحامين.يجب عمى ا أ. 
يجوز أن يعطى التوكيل في الجمسة بتقرير يدون في محضرىا يوقع عميو الموكل أو يختمو بخاتمو أو  ب. 

 لنافذ.بصمة إبيامو عمى أن تستوفى اإلجراءات المعتمدة لدى نقابة المحامين بمقتضى قانونيا ا
 317المادة 

بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيمو الذي باشر المحاكمة معتبرا في تبميغ األوراق البلزمة 
لسير الدعوى في درجة التقاضي أو اإلجراءات التنفيذية الموكل فييا ويجوز التبميغ لموكيل بالذات فإن تعذر 

لصاق البيان وفق أحكام المادة  التبميغ يجوز أن تجري بحق الموكل معاممة في موطن  24تسميم الورقة وا 
 الوكيل.
 318المادة 

عمى الخصم الذي ال يكون لو وكيل في بمد مقر المحكمة أن يتخذ لو في أول جمسة يحضرىا موطنا فيو  أ. 
أو لتنفيذه  ويكون الموطن المختار المذكور صالحا لمتبميغات كافة بين الخصوم سواء لمطعن في الحكم الصادر

ذا امتنع عن اتخاذ موطن مختار يتم التبميغ وفقا ألحكام المادة /  / من ىذا القانون.25أو لمخاصمتو وا 
 تطبق أحكام الفقرة السابقة عمى المحامي الوكيل. ب. 

 319المادة 
 لتوكيل.إذا تعدد الوكبلء جاز ألحدىم االنفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك صراحة في ا

 331المادة 
 يجوز لموكيل أن ينيب غيره من المحامين في الحضور إن لم يكن ممنوعا من اإلنابة صراحة في التوكيل. أ. 
ينوب المتمرن حكما عن أستاذه في دعاويو الشخصية أو في الدعاوى الموكل بيا سواء أذكر اسمو في سند  ب. 

 التوكيل أم لم يذكر.
 أو المتقاعد أن ينيب غيره من المحامين في الحضور عنو في دعاويو الشخصية. يجوز لممحامي العامل ج. 

 333المادة 
لممحامي أن يعتزل الوكالة بشرط أن يبمغ موكمو ىذا االعتزال إنما ال يجوز لو ذلك في وقت غير مناسب يعود 

 تقديره إلى المحكمة.
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 331المادة 
ت الدعوى في مواجية الوكيل وعميو أن يمضي في عممو إلى أن يبمغ إذا اعتزل الوكيل الوكالة تستمر إجراءا أ. 

الموكل ىذا االعتزال وموعد المحاكمة بواسطة الكاتب بالعدل أو فرع نقابة المحامين أو إلى أن يعين الموكل 
 بدال عنو أو يباشر الدعوى بنفسو في الحاالت التي يجيزىا القانون.

عمى الموكل الحضور في الدعاوى ومباشرتيا بنفسو في الحاالت التي أما إذا عزل الموكل وكيمو وجب  ب. 
 يجيزىا القانون أو توكيل محام جديد عنو بعد تبميغ الوكيل بالعزل.

 333المادة 
ال يجوز ألحد قضاة المحاكم وال لمنائب العام وال ألحد من وكبلئو أو  125مع عدم اإلخبلل بأحكام المادة  أ. 

العاممين في المحاكم أن يكون وكيبل عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء كان  معاونيو وال ألحد من
 بالمشافية أو بالكتابة أو باإلفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع ىو ليا.

 لثانية.لكن يجوز ليم ذلك عمن يمثمونو قانونا وعن زوجاتيم أو أزواجيم وأقاربيم لغاية الدرجة ا ب. 

 الفصل الثاني

 الغياب
 334المادة 

 ال يجوز أن تجري المحاكمة إال بصورة وجاىية أو بمثابة الوجاىي.
 335المادة 

 إذا حضر المدعي أو المدعى عميو في أي جمسة وتغيب أي منيما بعدىا جرت المحاكمة بحقو بمثابة الوجاىي.
 336المادة 

و أي جمسة الحقة وكان مبمغا أصوال فمممدعى عميو الخيار إن شاء إذا لم يحضر المدعي الجمسة األولى أ أ. 
 طمب شطب استدعاء الدعوى أو الحكم في موضوعيا.

إذا طمب المدعى عميو الحكم في موضوع الدعوى أجمت المحكمة الدعوى إلى جمسة ثانية وابمغ المدعي  ب. 
 بميعادىا.

وجب عمى المحكمة تأجيل القضية لتبميغ المتخمفين  إذا تعدد المدعون وتخمف بعضيم عن حضور الجمسة  ج. 
 وفقا لمفقرة السابقة.

 337المادة 
إذا لم يحضر المدعى عميو الجمسة األولى ولم يكن مبمغا بالذات أو بواسطة من يصمح لمتبميغ من أصول أو  أ. 

 فروع أو أزواج مقيمين معو أجمت المحكمة الدعوى إلى جمسة ثانية و اخطر بميعادىا.
 إذا تعدد المدعى عمييم وحضر بعضيم أجمت الدعوى إلى جمسة ثانية وأبمغ من لم يحضر بميعادىا. ب. 

 338المادة 
يجب أن تتضمن المذكرة الثانية التي تبمغ إلى المدعي أو المدعى عميو في الحاالت المنصوص عمييا في  أ. 

 الوجاىي بحقو. المادتين السابقتين إخطارا بأن الحكم الذي سيصدر يعد بمثابة
أما إذا كان المدعى عميو قد تبمغ مذكرة الدعوى بالذات أو بواسطة من يصمح لمتبميغ من أصول أو فروع أو  ب. 

 ولم يحضر فبل يبمغ اإلخطار وتجري المحاكمة بحقو بمثابة الوجاىي. 23أزواج مقيمين معو وفقا لممادة 
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 339المادة 
يو تقرر المحكمة شطب استدعاء الدعوى وتزول في ىذه الحالة مفاعيل إذا لم يحضر المدعي وال المدعى عم

الشطب إذا راجع أحد الطرفين المحكمة خبلل أوقات الدوام من اليوم نفسو وطمب السير في الدعوى إذ يصار 
 جع.في ىذه الحالة إلى إلغاء قرار الشطب وتحديد جمسة جديدة لممحاكمة وتبميغ الطرفين موعدىا عمى نفقة المرا

 311المادة 
 شطب الدعوى إلغاء الستدعائيا.  أ. 
 ال يسقط شطب الدعوى الحق وال االدعاء بو. ب. 
 يترتب عمى الشطب ترقين إشارتي الدعوى والحجز االحتياطي بحكم القانون.  ج. 
بح فييا تسري أحكام ىذه المادة عمى الدعاوى أمام محكمة االستئناف ومحكمة النقض في الحاالت التي تص  د. 

 محكمة موضوع.
 313المادة 

 ال يقبل الحكم الذي يصدر بشطب الدعوى وترقين إشارتي الدعوى والحجز الطعن إال لخطأ في تطبيق القانون.
 311المادة 

ال يجوز تثبيت التخمف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إال بعد انقضاء ساعة عمى الميعاد المعين  أ. 
المحامي الوكيل الذي يجب انتظاره حتى الساعة األخيرة من الدوام الرسمي ما لم لممحاكمة ويستثنى من ذلك 

 يكن ثمة إجراء مقرر في ساعة محددة.
ال تسري آثار التخمف عمى المتخمف الذي ارسل معذرة مشروعة قبل ميعاد الجمسة ويعود إلى المحكمة  ب. 

 تقدير المعذرة.
 إال ألسباب جدية وبقرار معمل.ال يجوز رفض معذرة المحامي النقابية  ج. 
في حال قبول المعذرة تقرر المحكمة تأجيل الجمسة ويعد المتخمف الذي قبمت معذرتو مبمغا الميعاد الجديد  د. 

 حكما.
حال تنسيب الدعوى ألي سبب كان يعمن الميعاد الجديد في لوحة إعبلنات المحكمة في اليوم التالي  في ه. 

 تبميغا لمن كان حاضرا أو مبمغا أصوال قبل جمسة التنسيب. لمتنسيب ويعد ىذا اإلعبلن
 

 الباب الرابع

 تدخل النيابة العامة
 313المادة 

 لمنيابة العامة حق االدعاء مباشرة في الحاالت التي ينص القانون عمييا وفي قضايا الجنسية.  أ. 
 لسابقة واال كان الحكم باطبل.يجب إدخال النيابة العامة في الدعاوى المنصوص عمييا في الفقرة ا ب. 
 تعد النيابة العامة في ىذه الحاالت خصما أصميا ويحق ليا سموك جميع طرق الطعن.  ج. 

 314المادة 
يجوز لمنيابة العامة أن تتدخل في القضايا المتعمقة بإدارة عامة أو باألحوال الشخصية وبعديمي األىمية 

اليبات والوصايا المرصدة لمبر وفي تعيين المرجع والدفع بعدم وناقصييا والغائبين وباألوقاف الخيرية وب
 االختصاص الموضوعي وفي رد القضاة ومخاصمتيم وفي التفميسة والصمح الواقي.
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 315المادة 
يجوز لممحكمة في أي حالة تكون عمييا الدعوى أن ترسل ممف القضية لمنيابة العامة إذا عرضت فييا مسألة 

 أو اآلداب العامة. تتعمق بالنظام العام
 316المادة 

 يكون تدخل النيابة العامة في أي حالة كانت عمييا الدعوى قبل ختام المرافعة فييا.
 317المادة 

في جميع الدعاوى التي تكون فييا النيابة العامة طرفا منضما ال يجوز لمخصوم بعد تقديم أقواليم وطمباتيم أن 
نما يجوز ليم أن يقدموا لممحكمة مذكرة خطية لتصحيح الوقائع التي يطمبوا الكبلم وال أن يقدموا مذكرات  جديدة وا 

 ذكرتيا النيابة العامة.
 

 الباب الخامس

 إجراءات الجمسات ونظاميا

 الفصل األول

 في إجراءات الجمسات
 318المادة 

 عمى كاتب المحكمة أن يعد قائمة بالدعاوى التي تعرض في كل جمسة. أ. 
مة عمى رئيس المحكمة وتعمق صورتيا في الموحة المعدة لذلك عمى باب المحكمة قبل تعرض ىذه القائ ب. 

 افتتاح الجمسة.
 319المادة 

يجب أن تكون المرافعة في قاعة المحاكمة عمنية إال إذا رأت المحكمة من تمقاء ذاتيا أو بناء عمى طمب   أ. 
 امة أو لحرمة األسرة.أحد الخصوم إجراءىا سرا حفظا لمنظام أو مراعاة لآلداب الع

 يحق لقاضي األمور المستعجمة أن يعقد جمساتو في غير قاعة المحاكمة وفي أي وقت يحدده. ب. 
 331المادة 

في الدعاوى الصمحية يسعى القاضي لمصالحة الخصوم قبل الدخول في الدعوى ويثبت ذلك في محضر 
 الجمسة.
 333المادة 

 عينة لممحاكمة.ينادى عمى الخصوم في الساعة الم  أ. 
إذا حضر المدعى عميو بالذات أو بواسطة محاميو في دعوى مستعجمة أو بسيطة لو أن يمتمس إرجاءىا  ب. 

 إلى جمسة تالية ليتسنى لو إيداع دفاعو.
لممحكمة في الدعاوى الخاضعة لتبادل الموائح أن تعطي الخصوم الميل المناسبة لبلطبلع عمى المستندات   ج. 

 كمما اقتضت الحال ذلك. والرد عمييا
تحكم المحكمة عمى من يتخمف من الخصوم عن إيداع دفاعو في الميعاد الذي ضرب لو وفقا لمفقرتين  د. 

السابقتين بغرامة ال تقل عن خمسمئة ليرة سورية وال تزيد عمى الفي ليرة سورية ويثبت ىذا الحكم في محضر 
 الجمسة.
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 331المادة 
 م لممدعي أو لوكيمو أوال ثم يأذن بالكبلم لممدعى عميو أو وكيمو.يأذن رئيس المحكمة بالكبل

 333المادة 
 إذا حضر المدعى عميو فعميو أن يجيب عمى الدعوى.  أ. 
إذا سكت المدعى عميو أو تخمف عن الحضور فمممحكمة أن تتخذ من سكوتو أو تخمفو مسوغا لقبول  ب. 

 وال التي ال يجيز فييا القانون اإلثبات بغير الكتابة.اإلثبات بالبينة الشخصية أو القرائن في األح
 334المادة 

 لرئيس المحكمة أن يوقف المرافعات لطرح األسئمة والممحوظات التي يراىا ضرورية.
 335المادة 

 يقفل باب المرافعة بمجرد انتياء الخصوم من تقديم دفوعيم.
 336المادة 

يام الثبلثة التي تمي إقفال باب المرافعة مذكرة واحدة خطية يجوز لمخصوم أن يقدموا لممحكمة خبلل األ أ. 
 الستكمال بعض النقاط أو تصحيحيا.

يجب أن تقدم ىذه المذكرة بواسطة ديوان المحكمة وان تودع منيا نسخ بعدد الخصوم ويعطى الخصوم  ب. 
 ميعاد ثبلثة أيام لمجواب عمييا.

 الف ليرة سورية وال يشمل ذلك المذكرة الجوابية. يستوفى ممن يقدم ىذه المذكرة رسم مقداره  ج. 
 337المادة 

إذا حدثت واقعة جديدة أو ظيرت واقعة غير معمومة بعد إقفال باب المرافعة وقبل النطق بالحكم كان لممحكمة 
عادة قيدىا في جدول المرافعات.  أن تقرر من تمقاء ذاتيا أو بناء عمى طمب أحد الخصوم فتح باب المرافعة وا 

 338المادة 
 لمخصوم أن يطمبوا إلى المحكمة في أي حال تكون عميو الدعوى تدوين ما اتفقوا عميو في محضر المحاكمة.

 339المادة 
ينشئ كاتب الضبط محضر المحاكمة ويوقع عميو مع رئيس المحكمة في آخر كل جمسة ويذكر فيو ساعة  أ. 

امة إذا مثمت في المحاكمة وأسماء المحامين والوقوعات التي افتتاحيا وساعة ختاميا وأسماء القضاة والنيابة الع
 حدثت والشروح التي يأمره رئيس المحكمة بتدوينيا.

 إن محضر المحاكمة سند رسمي بما دون فيو. ب. 

 الفصل الثاني

 في نظام الجمسات
 341المادة 

دارتيا منوطان برئيسيا الذي يتولى توجيو األسئمة إلى ال أ.  خصوم والشيود من تمقاء ذاتو أو ضبط الجمسة وا 
 بناء عمى طمب أحد أعضاء ىيئة المحكمة أو أي من الخصوم.

لرئيس المحكمة أن يخرج من قاعة المحكمة أو من الجمسة من يخل بنظاميا فإن لم يمتثل وتمادى كان  ب. 
ا غير قابل لطريق لممحكمة أن تحكم عمى الفور بحبسو أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمو ألف ليرة سورية حكم

من طرق الطعن يبمغو رئيس المحكمة إلى النيابة العامة لتنفيذه ويعد من تم إخراجو مبمغا حكما موعد الجمسة 
 التالية.
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 343المادة 
عمى الخصم أو وكيمو أن يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة خصمو ما لم يستمزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة  أ. 

 المرافعة.
ن تقرر حذف األلفاظ أو العبارات النابية أو المخالفة لآلداب أو النظام العام من أي الئحة تقدم لممحكمة أ ب. 

 في الدعوى.
 341المادة 

 يأمر رئيس المحكمة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادىا وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق. أ. 
حة كان لو إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض عمى من وقعت إذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جن ب. 

حالتو إلى النيابة العامة.  منو وا 
 343المادة 

لممحكمة أن تحاكم من تقع منو أثناء انعقادىا جنحة تعد عمى ىيئتيا أو عمى أحد أعضائيا أو أحد موظفييا  أ. 
 وان تحكم عميو فورا بالعقوبة.

 را في الجمسة وان تحكم عميو بالعقوبة المقررة لشيادة الزور.لممحكمة أن تحاكم من شيد زو  ب. 
 يكون حكم المحكمة في ىذه الحاالت نافذا ولو طعن فيو. ج. 
إذا لم تصدر المحكمة حكميا في الجمسة ذاتيا امرت بالقبض عمى من وقعت منو الجريمة وبإحالتو إلى  د. 

 النيابة العامة لمبلحقتو أصوال.
 ى النيابة العامة ال تؤدي إلى وقف السير في الدعوى.إن اإلحالة إل ه. 

 344المادة 
باألحكام القانونية الخاصة بالمحامين المنصوص عمييا في قانون تنظيم  143و 142ال تخل أحكام المادتين 

 مينة المحاماة.
 

 الباب السادس

دخال ضامن والطمبات العارضة  الدفوع واختصام الغير وا 

 الفصل األول

 الدفع بعدم قبول الدعوىالدفوع و 

 345المادة 
 يجب عمى الخصوم أن يبينوا جميع طمباتيم ودفوعيم دفعة واحدة.  أ. 
يجوز لمخصوم استثناء من أحكام الفقرة السابقة أن يطمبوا قبل التعرض لموضوع الدعوى الحكم في الدفوع  ب. 

 اآلتية:
 عدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى.   .1
 مذكرات الدعوى. بطبلن   .2
 إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى مرفوعة إلييا تمك الدعوى أو دعوى ثانية مرتبطة بيا.   .3

 يحكم في ىذه الدفوع عمى حدة ما لم تقرر المحكمة ضميا إلى الموضوع وعندئذ يفصل فييا بحكم واحد.  ج. 
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 346لمادة ا
تصاص المحمي في بدء المحاكمة وقبل أي دفع أو طمب يجب إبداء الدفع بالبطبلن في اإلجراءات وبعدم االخ

ال سقط الحق فييا كما يسقط حق الطاعن في ىذه الدفوع إذا لم يثرىا في استدعاء الطعن.  آخر وا 
 347المادة 

عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم واليتيا أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتيا تحكم بو المحكمة من تمقاء ذاتيا 
 في أي حالة كانت عمييا الدعوى.ويجوز الدفع بو 

 348المادة 
عمى المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصيا )المحمي أو النوعي أو القيمي( المعقود لمقضاء العادي أن تقرر 

 إحالة الدعوى بحالتيا الراىنة إلى المحكمة المختصة ويستوفى فرق الرسوم والتأمينات.
 349المادة 

خصوم عمى التداعي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إلييا الدعوى قررت في االختصاص المحمي إذا اتفق ال
 ىذه المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عمييا ما لم يكن اختصاصيا المحمي من النظام العام.

 351المادة 
قامة أماميا فعمى إذا دفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسو أو الرتباطيا بدعوى أخرى م

 المحكمة المقدم إلييا الدفع أن تحكم فيو عمى وجو السرعة.
 353المادة 

بطبلن مذكرات الدعوى بالحضور الناشئ عن عيب في التبميغ أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجمسة أو عدم 
ل الستكمال ميعاد بحضور المطموب تبميغو وذلك بغير إخبلل بحقو في التأجي  مراعاة مواعيد الحضور يزول

 الحضور.

 الفصل الثاني

دخال ضامن  اختصام الغير وا 
 351المادة 

 لممدعي أن يطمب إدخال من كان يصح اختصامو في الدعوى عند رفعيا.  أ. 
 يقدم الطمب باستدعاء أو بمذكرة. ب. 
 يبمغ من يطمب إدخالو صورة الطمب ويدعى لممحاكمة. ج. 

 353المادة 
 تمقاء ذاتيا أن تقرر إدخال:لممحكمة ولو من  أ. 

 من كان مختصما في الدعوى في مرحمة سابقة. .1
 من تربطو بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام ال يقبل التجزئة. .2
وارث المدعي أو المدعى عميو أو الشريك عمى الشيوع إذا كانت الدعوى متعمقة بالتركة قبل قسمتيا أو  .3

 بعدىا أو بالشيوع.
يضار من قيام الدعوى أو من الحكم فييا إذا بدت لممحكمة دالئل جدية عمى التواطؤ أو الغش من قد  .4

 أو التقصير من جانب الخصوم.
 من ترى المحكمة إدخالو في الدعوى لمصمحة العدالة سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا. .5

 ع رسوم التبميغ من الخصوم.تعين المحكمة ميعادا لحضور من تقرر إدخالو ومن يجب عميو دف ب. 
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 354المادة 
يجوز لممحكمة أن تقرر تبميغ ممخص واف من طمبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى لمصمحة 

 العدالة أو إلظيار الحقيقة أن يكون عمى عمم بيا.
 355المادة 

 عمى المحكمة إجابة الخصم إلى تأجيل الدعوى إلدخال ضامن فييا.
 356المادة 

ي طمب الضمان مع الدعوى األصمية بحكم واحد كمما أمكن ذلك ما لم تر المحكمة ضرورة التفريق يقضى ف
 بينيما.
 357المادة 

إذا رأت المحكمة أن طمب الضمان ال أساس لو جاز ليا الحكم عمى مدعي الضمان بالتعويض عن الضرر 
 الناشئ عن تأخير الفصل في الدعوى األصمية.

 الفصل الثالث

 العارضة من المدعي والمدعى عميو والتدخلالطمبات 
 358المادة 

تقدم الطمبات العارضة من المدعي أو المدعى عميو إلى المحكمة باستدعاء أو مذكرة ويبمغ ذلك لمخصم قبل يوم 
 الجمسة وبعد استيفاء الرسم المتوجب قانونا.

 359المادة 
 لممدعي أن يقدم من الطمبات العارضة:

 يح الطمب األصمي أو تعديل موضوعو لمواجية ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.ما يتضمن تصح   أ. 
 ما يكون مكمبل لمطمب األصمي أو مترتبا عميو أو متصبل بو بصمة ال تقبل التجزئة. ب. 
 ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطمب األصمي عمى حالو.  ج. 
 أو مؤقت. طمب إجراء تحفظي  د. 
 ما تأذن المحكمة بتقديمو مما يكون مرتبطا بالطمب األصمي. ه. 

 361المادة 
 لممدعى عميو أن يقدم من الطمبات العارضة:

طمب المقاصة القضائية وطمب الحكم لو بالتعويض عن ضرر لحقو من الدعوى األصمية أو من إجراء   أ. 
 حصل فييا.

م لممدعي بطمباتو كميا أو بعضيا أو أن يحكم لو بيا مقيدة بقيد أي طمب يترتب عمى إجابتو أال يحك ب. 
 لمصمحة المدعى عميو.

 أي طمب يكون متصبل بالدعوى األصمية بصمة ال تقبل التجزئة.  ج. 
 ما تأذن المحكمة بتقديمو مما يكون مرتبطا بالدعوى األصمية.     د. 

 363المادة 
ضما ألحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسو بطمب مرتبط يجوز لكل ذي مصمحة أن يتدخل في الدعوى من

 بالدعوى.
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 361المادة 
يكون التدخل باستدعاء يقدم وفق إجراءات تقديم الدعوى ابتداء ويبمغ لمخصوم قبل موعد الجمسة وال يقبل التدخل 

 بعد إقفال باب المرافعة.
 363المادة 

 ق بقبول الطمبات العارضة أو التدخل.تحكم المحكمة عمى وجو السرعة في كل نزاع يتعم  أ. 
ال يترتب عمى الطمبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى األصمية متى توافرت أسباب الحكم  ب. 

 فييا.
تحكم المحكمة في موضوع الطمبات العارضة أو في طمبات التدخل مع الدعوى األصمية ما لم تر ضرورة   ج. 

 التفريق بينيا.

 ابعالفصل الر 

 وقف الخصومة
 364المادة 

 لمخصوم أن يتفقوا عمى وقف الدعوى مدة ال تزيد عمى ستة أشير.
 365المادة 

في غير األحوال التي نص فييا القانون عمى وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون لممحكمة أن تقرر        أ. 
 توقف عمييا الحكم.وقفيا كمما رأت تعميق حكميا في موضوعيا عمى الفصل في مسألة أخرى ي

 بمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرىا من النقطة التي وقفت عندىا. ب. 

 الفصل الخامس

 انقطاع الخصومة
 366المادة 

ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أىمية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر 
 نائبين إال إذا كانت الدعوى قد تييأت لمحكم في موضوعيا.الخصومة عنو من ال

 367المادة 
إذا حدث سبب من أسباب االنقطاع المتقدمة وكانت الدعوى قد تييأت لمحكم في موضوعيا جاز لممحكمة أن  أ. 

و فقد تحكم فييا عمى موجب األقوال والطمبات الختامية أو أن تؤجميا بناء عمى طمب من قام مقام الذي توفي أ
 أىمية الخصومة أو من زالت صفتو أو بناء عمى طمب الطرف اآلخر.

تعد الدعوى مييأة لمحكم في موضوعيا متى كان الخصوم قد أبدوا أقواليم وطمباتيم الختامية في جمسة  ب. 
 المرافعات قبل الوفاة أو فقد أىمية الخصومة أو زوال الصفة.

 368المادة 
ف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطبلن جميع يترتب عمى انقطاع الخصومة وق

 اإلجراءات التي تحصل أثناء االنقطاع.
 369المادة 

تستأنف الدعوى سيرىا بناء عمى طمب أحد ذوي العبلقة بتبميغ مذكرة الدعوى إلى من يقوم مقام الخصم   أ. 
 الذي توفي أو فقد أىميتو لمخصومة أو زالت صفتو.
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تستأنف الدعوى سيرىا إذا حضر الجمسة التي كانت محددة لنظرىا وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد  ب. 
 أىمية الخصومة أو مقام من زالت عنو الصفة وباشر السير فييا.

 الفصل السادس

 التنازل عن الحق أو عن الخصومة

 371المادة 
 لدعوى التي أقاميا.يجوز لممدعي أن يتنازل عن الحق الذي يدعي بو أو ا

 373المادة 
ال يتم التنازل بعد إبداء المدعى عميو طمباتو إال بقبولو ومع ذلك ال يمتفت العتراضو عمى التنازل إذا كان قد دفع 
بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو ببطبلن استدعاء الدعوى أو طمب غير ذلك 

 المضي في سماع الدعوى. مما يقصد بو منع المحكمة من
 371المادة 

 يترتب عمى التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات المحاكمة بما في ذلك استدعاء الدعوى.  أ. 
 يترتب عمى التنازل عن الحق سقوطو ويحكم عمى المتنازل بالمصاريف. ب. 
 عوى حكما.يترتب عمى التنازل ترقين إشارتي الدعوى والحجز االحتياطي موضوع الد ج. 

 373المادة 
إذا تنازل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعة صراحة أو ضمنا عد اإلجراء أو 

 الورقة كأن لم يكونا.
 374المادة 

 يترتب عمى التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فيو.
 

 الباب السابع

 ين المرجععدم صالحية القاضي ورده ونقل الدعوى وتعي

 الفصل األول

 عدم صالحية القاضي

 375المادة 
يكون القاضي غير صالح لمنظر في الدعوى وممنوعا من سماعيا ولو لم يرده أحد الخصوم في األحوال  أ. 

 اآلتية:
 إذا كان بينو وبين أحد الخصوم أو وكيمو قرابة أو مصاىرة حتى الدرجة الرابعة.   .1
ولو بعد انحبلل عقد الزواج خصومة قائمة مع أحد الخصوم في إذا كان لو أو لزوجو    .2

 الدعوى أو مع زوجة أحد الخصوم.
 إذا كان وكيبل ألحد الخصوم في أعمالو الخاصة أو وصيا أو قيما عميو.   .3
إذا كان لو أو لزوجو أو ألحد أقاربو أو أصياره عمى عمود النسب أو لمن يكون ىو وكيبل    .4

 قيما عميو مصمحة مباشرة في الدعوى القائمة.عنو أو وصيا أو 
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ال يجوز أن يجتمع في ىيئة قضائية واحدة قاضيان أو أكثر تربطيما رابطة الزوجية أو    .5
ذا وقع الزواج أو المصاىرة أثناء وجود  صمة مصاىرة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة وا 

 قدم طمبا بنقمو.القاضيين في ىيئة واحدة فعمى القاضي األحدث أن يتنحى وي
إذا كان بين القاضي أو ممثل النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم صمة قرابة أو    .6

 مصاىرة حتى الدرجة الرابعة.
إذا كان قد سبق لمقاضي أن نظر في الدعوى واتخذ قرارا كاشفا فييا بدرجة قضائية أخرى    .7

 بيرا أو محكما أو كان قد أدى شيادة فييا.أو كان قد ترافع عن أحد الخصوم فييا أو كان خ
يقع عمل القاضي باطبل مع مراعاة طرق الطعن المقررة قانونا في األحوال المذكورة آنفا ولو تم ذلك باتفاق  ب. 

 الخصوم.
 الفصل الثاني

 رد القاضي

 أسباب الرد

 376المادة 
 نظام العام يجوز رد القضاة أيضا لؤلسباب اآلتية:إضافة إلى األسباب المذكورة في المادة السابقة والتي تتعمق بال

 إذا كان لمقاضي أو لزوجو مصمحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحبلل عقد الزواج.   أ. 
 إذا كان خطيبا ألحد الخصوم. ب. 
 إذا وجد بينو وبين أحد المتداعين عداوة. ج. 
 في قضية سابقة.إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكما  د. 
 إذا كان أحد الخصوم خادما لو أو اعتاد المؤاكمة مع أحد الخصوم أو مساكنتو أو قبول ىدية منو. ه. 

 377المادة 
عمى القاضي في األحوال المذكورة في المادة السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المذاكرة بسبب الرد القائم  أ. 

 وذلك لئلذن لو بالتنحي.
قاضي في غير أحوال الرد المذكورة إذا استشعر الحرج في نظر الدعوى ألي سبب أن يعرض أمر يجوز لم ب. 

 تنحيو عمى المحكمة في غرفة المذاكرة.
 378المادة 

إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد يعرض القاضي أسباب التنحي إلى محكمة الدرجة األعمى لتأذن لو 
 بالتنحي عن نظر الدعوى.

 379المادة 
ال سقط حق طالبو فيو ما لم ينشأ سبب الرد أثناء النظر في  يجب تقديم طمب الرد قبل أي دفع أو دفاع وا 

 الدعوى أو كان ناشئا عن عدم الصبلحية.
 381المادة 

تنظر في طمب الرد محكمة االستئناف إذا كان القاضي المطموب رده قاضيا في محكمة صمح أو في دائرة   أ. 
مة بداية أو في محكمة استئناف أو قاضيا عقاريا أو أحد ممثمي النيابة العامة االستئنافية التنفيذ أو في محك

 عندما يكون خصما منضما.
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إذا طمب رد عدد من قضاة محكمة االستئناف بحيث ال يبقى من عددىم ما يكفي لمحكم رفع طمب الرد إلى  ب. 
مة استئناف بالنسبة إلى المحكمة الواضعة يدىا محكمة النقض فإن قضت بقبولو أحالت الدعوى إلى أقرب محك

 عمى الدعوى.
تنظر محكمة النقض في طمب الرد إذا كان القاضي المطموب رده من قضاتيا أو أحد ممثمي النيابة العامة   ج. 

 لدييا.
 إذا طمب رد قضاة إحدى غرف محكمة النقض تنظر في الطمب غرفة ثانية من غرفيا. د. 
 من قضاة محكمة النقض بحيث ال يبقى من عددىم ما يكفي لمحكم في طمب الرد. ال يقبل رد عدد ه. 

 383المادة 
يقدم طمب الرد إلى المحكمة المختصة بنظر طمب الرد باستدعاء من قبل محام مسجل في جدول المحامين  أ. 

 .125األساتذة باالستناد إلى سند توكيل خاص مع مراعاة االستثناءات الواردة في المادة 
 يجب أن يتضمن استدعاء الرد السبب أو األسباب التي يستند إلييا طالب الرد واألدلة المؤيدة لو. ب. 
يودع طالب الرد تأمينا قدره خمسة آالف ليرة سورية إذا كان المطموب رده أحد قضاة الدرجة األولى أو   ج. 

رة سورية إذا كان المطموب رده من قضاة محكمة الثانية أو أحد ممثمي النيابة العامة االستئنافية وعشرة آالف لي
النقض أو أحد ممثمي النيابة العامة لدييا وخمسة عشر ألف ليرة سورية إذا كان المطموب رده أحد قضاة الييئة 

 العامة لمحكمة النقض أو أحد ممثمي النيابة العامة لدييا.
 يرد الطمب شكبل في حال عدم توافر الشروط السابقة. د. 

 381ة الماد
 يجب عمى كاتب المحكمة رفع استدعاء الرد إلى مرجعو في ظرف اربع وعشرين ساعة.  أ. 
 عمى رئيس المحكمة أن يبمغ كبل من القاضي المطموب رده والنيابة العامة صورة عن االستدعاء فورا. ب. 

 383المادة 
 ل األيام الثبلثة التالية لتبميغو.عمى القاضي المطموب رده أن يجيب بالكتابة عمى وقائع الرد وأسبابو خبل

 384المادة 
إذا كانت األسباب تصمح قانونا لمرد ولم يجب عمييا القاضي المطموب رده في الميعاد المحدد أو اعترف بيا في 

 إجابتو أصدرت المحكمة قرارا بقبول طمب الرد.
 385المادة 

النظر في  183ميعاد المنصوص عميو في المادة إذا انكر القاضي تتولى المحكمة في اليوم التالي النقضاء ال
طمب الرد شكبل وعند قبولو تقوم المحكمة بالتحقيق وتستمع إلى أقوال طالب الرد ومبلحظات القاضي عند 

 االقتضاء وممثل النيابة العامة ثم تصدر القرار في غرفة المذاكرة.
 386المادة 

مصادرة التأمين وقيده إيرادا لمخزينة ويجوز ليا أن تحكم تحكم المحكمة عند رفض طمب الرد عمى الطالب ب أ. 
عمى طالب الرد بغرامة مالية من ألف ليرة سورية إلى خمسة آالف ليرة سورية لصالح صندوق التعاون لدى 

 وزارة العدل.
 إذا تنازل طالب الرد وقبمت المحكمة ىذا التنازل يصادر ربع التأمين ويعاد الباقي لمسمفو. ب. 

 387 المادة
 يجوز لطالب الرد الطعن بالنقض بالحكم برد طمبو إذا كان صادرا عن محكمة االستئناف.
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 388المادة 
 يكون الطعن بالنقض باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في األيام الثمانية التالية ليوم صدوره.

 389المادة 
 أليام الثبلثة التالية لوقوع النقض.يرسل كاتب المحكمة طمب الرد إلى محكمة النقض خبلل ا

 391المادة 
عمى ديوان محكمة النقض إعادة ممف الدعوى إلى المحكمة التي حكمت في الرد مع صورة الحكم المنقوض 

 خبلل اليومين التاليين لصدوره.
 393المادة 

 ال يترتب عمى تقديم طمب الرد وقف الدعوى األصمية ما لم تقبل دعوى الرد شكبل.  أ. 
إذا تقرر قبول طمب الرد شكبل وجب عمى القاضي أو الييئة المطموب ردىا االمتناع عن النظر في الدعوى  ب. 

 األصمية.
إذا طمب الخصم اآلخر ندب قاض أو ىيئة بدال ممن طمب ردىم وتوافرت حالة العجمة قررت المحكمة   ج. 

 الناظرة في طمب الرد الندب أصوال.
وب رده بالدعوى األصمية ثم قضي بقبول طمب رده بحكم اكتسب الدرجة القطعية عد إذا بت القاضي المطم د. 

الحكم الصادر في الدعوى األصمية باطبل ولممحكوم لو بالرد أن يطمب إعبلن بطبلن الحكم المذكور بمذكرة 
ر البطبلن يقدميا إلى المحكمة الناظرة في الطعن في أي مرحمة كان عمييا الطعن وعمى ىذه المحكمة أن تقر 

 ليذا السبب.
ولممحكوم لو بالرد في حال فوات مدة الطعن أو سبق البت بالطعن أن يتقدم إلى محكمة الموضوع التي  ه. 

أصدرت الحكم في الدعوى األصمية أو إلى محكمة النقض في حال كان القاضي المحكوم برده أحد قضاتيا 
كتساب الحكم الصادر بقبول طمب الرد الدرجة بطمب إلعبلن بطبلنو خبلل خمسة عشر يوما من تاريخ ا

 القطعية.
تبت المحكمة بالطمب في غرفة المذاكرة بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تبميغو إلى الخصم اآلخر فإن  و. 

 قررت إعبلن البطبلن باشرت النظر بالدعوى األصمية وفق األصول المعتادة.

 الفصل الثالث

 نقل الدعوى

 391المادة 
الدعوى من المحكمة الواضعة يدىا عمى الدعوى إلى محكمة مماثمة ليا إذا تعذر تأليف المحكمة يجوز نقل 

 ألسباب قانونية أو كان في رؤية الدعوى ما يخشى معو اإلخبلل باألمن.
 393المادة 

حة تنظر محكمة النقض في امر نقل الدعوى بناء عمى طمب وزير العدل أو النيابة العامة أو الخصم ذي المصم
 بعد أن يسمف التأمينات القانونية المنصوص عمييا في قانون الرسوم القضائية.

 394المادة 
يجب أن يتضمن القرار الصادر بنقل الدعوى تعيين المحكمة التي تنقل إلييا الدعوى وال يجوز الطعن في قرار 

 النقل.
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 395المادة 
صاصيا أو بعدم اختصاصيا وحاز الحكمان إذا أقيمت دعوى واحدة لدى محكمتين وحكمت كل منيما باخت

 الدرجة القطعية يصار إلى حل ىذا التنازع اإليجابي أو السمبي عمى االختصاص بطريقة تعيين المرجع.

 الفصل الرابع

 تعيين المرجع

 396المادة 
 يقدم طمب تعيين المرجع باستدعاء إلى الغرفة المدنية في محكمة النقض.

 

 الباب الثامن

 األحكام

 صل األولالف

 إصدار األحكام

 397المادة 
 تكون المداولة في األحكام بين القضاة مجتمعين سرا.  أ. 
 يجمع رئيس المحكمة اآلراء فيبدأ بأحدث القضاة ثم يدلي برأيو. ب. 

 398المادة 
 ال يجوز لممحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيمو إال بحضور خصمو.

 399المادة 
 ر األحكام بإجماع اآلراء أو بأكثريتيا.تصد  أ. 
إذا لم تتوافر األكثرية وتشعبت اآلراء ألكثر من رأيين فالفريق األقل عددا أو الفريق الذي يضم أحدث  ب. 

 القضاة يجب أن ينضم ألحد الرأيين الصادرين وذلك بعد أخذ اآلراء مرة ثانية.
 111المادة 

أن تدون أسباب مخالفتيا عمى محضر مستقل عن نسخة الحكم األصمية  إذا صدر الحكم باألكثرية فعمى األقمية
)المسودة( وعمى األكثرية أن ترد عمى أسباب المخالفة في النسخة المذكورة وال ينطق بيا ويجب في جميع 

 األحوال أن ينص الحكم عمى صدوره باألكثرية أو باإلجماع.
 113المادة 

 المداولة حاضرين تبلوة الحكم. يجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في
 111المادة 

يجوز لممحكمة عقب انتياء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجمسة ويجوز ليا تأجيل إصداره إلى جمسة أخرى 
 قريبة تحددىا.

 113المادة 
ن إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجمسة مع تعيين اليوم الذي يكو 

 فيو النطق بو بعد بيان أسباب التأجيل في المحضر.
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 114المادة 
 ينطق بالحكم عمنا بتبلوة منطوقو مع أسبابو.

 115المادة 
إذا نطق بالحكم وجب أن تودع ديوان المحكمة فورا نسختو األصمية /مسودتو/ المشتممة عمى أسبابو موقعا  أ. 

 عمييا من الرئيس والقضاة.
 نياية مسودة الحكم بعد استبلمو ليا إليداعيا ديوان المحكمة. يوقع الكاتب في ب. 
يجري تسجيل الحكم في سجل األحكام في ظرف اربع وعشرين ساعة من يوم النطق بو في القضايا   ج. 

 المستعجمة وثبلثة أيام في القضايا الصمحية وسبعة أيام في القضايا األخرى.
 116المادة 

عمى األسباب التي بنيت عمييا والرد عمى جميع الدفوع التي آثارىا الخصوم يجب أن تكون األحكام مشتممة 
 تحت طائمة الطعن بيا.

 117المادة 
مسودة الحكم المشتممة عمى منطوقو وأسبابو تحفظ في الممف وال تعطى صور منيا ولكن يجوز لمخصوم إلى 

 حين إتمام تسجيل الحكم االطبلع عمييا.
 118المادة 

لحكم اسم المحكمة التي أصدرتو وتاريخ إصداره وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره يجب أن يتضمن ا
وممثل النيابة العامة الذي أبدى رأيو في القضية كما يجب أن يتضمن أسماء الخصوم ونسبة كل منيم وصفاتيم 

ما استندوا إليو من وموطن كل منيم وحضورىم وغيابيم وأسماء وكبلئيم وخبلصة ما قدموه من طمبات ودفوع و 
 األدلة والحجج القانونية ورأي النيابة العامة وأسباب الحكم ومنطوقو.

 119المادة 
 تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبيا بخاتم المحكمة ويوقع عمييا من رئيس المحكمة والكاتب.

 الفصل الثاني

 مصاريف الدعوى

 131المادة 
كم الذي تنتيي بو الخصومة أماميا أن تحكم من تمقاء ذاتيا في مصاريف يجب عمى المحكمة عند إصدار الح

 الدعوى.
 133المادة 

يحكم عمى الخصم المحكوم عميو بمصاريف الدعوى وبأتعاب المحاماة بالحد األدنى وبرسوم الوكالة المقررة  أ. 
 وفق أنظمة نقابة المحامين.

صاريف وأتعاب المحاماة بينيم بالتساوي أو بنسبة مصمحة إذا تعدد المحكوم عمييم جاز الحكم بقسمة الم ب. 
 كل منيم حسبما تقدره المحكمة.

 ال يمزم المحكوم عمييم بالتضامن بالمصاريف وأتعاب المحاماة إال إذا كانوا متضامنين في أصل الحكم.  ج. 
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 131المادة 
بعضيا إذا كان الحق مسمما بو من  لممحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي ربح الدعوى بالمصاريف كميا أو

المحكوم عميو أو إذا كان المحكوم لو قد تسبب في انفاق مصاريف ال فائدة فييا أو كان قد ترك خصمو عمى 
 جيل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تمك المستندات.

 133المادة 
الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعو من المصاريف أو إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطمبات جاز 

بتقسيم المصاريف بين الخصمين عمى حسب ما تقدره المحكمة بحكميا كما يجوز ليا أن تحكم بيا جميعيا عمى 
 أحدىما.
 134المادة 

مصاريف التدخل يحكم بيا عمى المتدخل إذا كانت لو طمبات مستقمة حكم برفضيا أو بعدم قبول تدخمو من 
 ميا.أج

 135المادة 
 يجوز لممحكمة أن تحكم بالتضمينات في مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بيما الكيد.

 الفصل الثالث

 تصحيح األحكام وتفسيرىا

 136المادة 
تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكميا من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تمقاء   أ. 

 أو بناء عمى طمب أحد الخصوم من غير مرافعة. ذاتيا
 يدون كاتب المحكمة ىذا التصحيح عمى نسخة الحكم األصمية وفي السجل ويوقعو مع رئيس المحكمة. ب. 

 137المادة 
يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيو حقيا المنصوص عميو في المادة   أ. 

 الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح.السابقة وذلك بطرق 
 ال يجوز الطعن مستقبل في القرار الذي يصدر برفض التصحيح. ب. 

 138المادة 
 يجوز لمخصوم أن يطمبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقو من غموض.  أ. 
 يقدم الطمب في ىذه الحالة باألوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ب. 

 139المادة 
الحكم الصادر في الدعوى التفسيرية يعد من كل الوجوه متمما لمحكم الذي يفسره ويسري عميو ما يسري عمى ىذا 

 الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.
 111المادة 

دعوى جديدة بيا أمام إذا أغفمت المحكمة الحكم في بعض الطمبات الموضوعية جاز ألصحاب العبلقة رفع   أ. 
 المحكمة ذاتيا إذا لم يطعنوا في الحكم.

إذا سيت المحكمة عن ترقين إشارة الدعوى أو الحجز االحتياطي في حال وجوبو واكتسب الحكم الدرجة  ب. 
القطعية تتولى المحكمة من تمقاء ذاتيا أو بناء عمى طمب صاحب المصمحة في الدعوى ترقينيا بقرار يتخذ في 

 لمذاكرة ويقبل التنفيذ مع الحكم األصمي أو بعد تنفيذه.غرفة ا
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 الباب التاسع

 طرق الطعن في األحكام

 الفصل األول

 أحكام عامة

 113المادة 
 ال يجوز الطعن في األحكام إال من المحكوم عميو وال يقبل ممن رضخ لمحكم أو قضي لو بكل طمباتو.

 111المادة 
تصدر أثناء سير الدعوى وال ترفع يد المحكمة عنيا إال مع الطعن في ال يجوز الطعن في األحكام التي  أ. 

 الحكم المنيي لمخصومة كميا.
 يجوز الطعن في الحكم الصادر بوقف الدعوى وفي األحكام الوقتية قبل الحكم في الموضوع. ب. 
 ال يستوجب الطعن في األحكام الوقتية تأخير الفصل في الدعوى األصمية.  ج. 

 113المادة 
 تسري مواعيد الطعن في جميع األحكام من اليوم الذي يمي تاريخ تبميغيا. أ. 
يسري الميعاد في حق من طمب تبميغ الحكم من اليوم التالي لتاريخ تبميغ الحكم لمخصم فإذا تعدد المحكوم  ب. 

تبميغ إلى جميع المحكوم عمييم يعد التبميغ ساريا بحق طالبو من اليوم التالي لتاريخ تبمغ أول واحد منيم ويتم ال
 عمييم بطمب خطي من أحد اطراف الدعوى أو وكبلئيم.

يسري الميعاد بحق الطاعن من اليوم التالي لتقديم طعنو إذا لم يكن قد سبق وتبمغ الحكم المطعون فيو وال   ج. 
 يجوز لو تقديم طعن جديد.

دعاء طعن خصمو إذا لم يكن قد سبق وتبمغ يسري الميعاد بحق المطعون ضده من اليوم التالي لتبمغو است د. 
 الحكم المطعون فيو.

 يبمغ المطعون ضده صورة عن استدعاء الطعن. ه. 
 إذا كان المطعون ضدىم ممثمين بوكيل واحد فيكتفى بتبميغو صورة واحدة عن استدعاء الطعن. و. 
حدى الصحف اليومية وفي إذا كان المطعون ضده مجيول محل اإلقامة وجب عمى الطاعن تبميغو في إ ز. 

 لوحة إعبلنات المحكمة خبلل مدة خمسة وأربعين يوما تبدأ من اليوم التالي لتسجيل الطعن تحت طائمة بطبلنو.
 114المادة 

 يترتب عمى عدم مراعاة ميعاد الطعن في األحكام سقوط الحق في الطعن. أ. 
 تقضي المحكمة بالسقوط من تمقاء ذاتيا. ب. 

 115المادة 
ميعاد الطعن بموت المحكوم عميو أو بفقده أىمية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنو  يقف

وال يزول الوقف إال بعد تبميغ الحكم إلى من يقوم مقام المحكوم عميو في موطنو أو في آخر موطن كان لممحكوم 
 عميو.
 116المادة 

يغ الطعن إلى أحد ورثتو في موطنو أو في آخر موطن موت المحكوم لو أثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمو تبم
 كان لمورثيم.
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 117المادة 
ال يستفيد من الطعن إال من رفعو وال يحتج بو إال عمى من رفع عميو عمى انو إذا كان الحكم صادرا في موضوع 

نين جاز لمن غير قابل لمتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فييا اختصام أشخاص معي
فاتو ميعاد الطعن من المحكوم عمييم أو قبل الحكم أن يطعن فيو أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد 
ذا رفع الطعن عمى أحد المحكوم ليم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد  زمبلئو منضما إليو في طمباتو وا 

لب الضمان من الطعن المرفوع من أييما في الحكم الصادر في فواتو بالنسبة إلييم كذلك يستفيد الضامن وطا
ذا رفع طعن عمى أييما جاز اختصام اآلخر فيو.  الدعوى األصمية إذا اتحد دفاعيما فييا وا 

 الفصل الثاني

 االستئناف

 118المادة 
 ولى.يجوز لمخصوم في غير األحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة األ

 119المادة 
يجوز استئناف األحكام الصادرة في المواد المستعجمة أيا كانت المحكمة التي أصدرتيا وتبت المحكمة المختصة 

 في ىذا االستئناف بقرار ال يقبل أي طريق من طرق الطعن.
 131المادة 

اف وخمسة أيام ألحكام قاضي ميعاد االستئناف خمسة عشر يوما لؤلحكام البدائية والصمحية القابمة لبلستئن أ. 
 األمور المستعجمة.

 يبدأ الميعاد من اليوم الذي يمي تاريخ تبميغ الحكم. ب. 
 133المادة 

استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع األحكام التي سبق صدورىا في 
 القضية.
 131المادة 

ا عمى الحكم المستأنف ولو انقضى ميعاد االستئناف بالنسبة إليو عمى لممستأنف عميو أن يرفع استئنافا تبعي أ. 
 أن ال يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة.

 يسقط االستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول االستئناف األصمي شكبل. ب. 
 133المادة 

لتبعي باستدعاء من قبل محام من ىذا القانون يقدم االستئناف األصمي أو ا 125مع مراعاة أحكام المادة   أ. 
 أستاذ باالستناد إلى سند توكيل وتراعى في االستئناف األصمي أو التبعي األوضاع المقررة الستدعاء الدعوى.

 يجب أن يشتمل االستدعاء عمى بيان الحكم المستأنف وأسباب االستئناف واال كان باطبل. ب. 
مينات القانونية المنصوص عمييا في قانون الرسوم والتأمينات عمى المستأنف أن يودع في ميعاد الطعن التأ  ج. 

 القضائية ما لم يرد نص عمى خبلف ذلك.
يسجل االستئناف األصمي في ديوان محكمة االستئناف التي يقع في مركزىا مقر المحكمة التي أصدرت  د. 

 الحكم األصمي أما االستئناف التبعي فيقدم إلى محكمة االستئناف مباشرة.
في المحاكم التي تقع مقراتيا خارج مركز محكمة االستئناف يتولى رئيس ديوان المحكمة مصدرة الحكم    .ه 

المستأنف التأشير في سجل األساس ما يدل عمى وقوع االستئناف وعمى موظف الديوان المختص تحرير سندات 
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إلى ديوان محكمة االستئناف فور  تبميغ االستئناف ورفع أضابير االستئناف مع األضابير األصمية المستأنفة
 انتياء ميعاد االستئناف لتسجيميا لديو أصوال وتحديد موعد المحاكمة وتبميغ األطراف.

 134المادة 
يطمب كاتب الضبط في محكمة االستئناف قبل الجمسة المعينة لمنظر في االستئناف إضبارة الدعوى التي صدر 

 فييا الحكم من المحكمة التي أصدرتو.
 135ادة الم

يبمغ المستأنف عميو صورة استدعاء االستئناف ولممستأنف عميو أن يقدم ردا كتابيا وعندئذ تطبق أحكام المادتين 
 من ىذا القانون. 122و 99

 136المادة 
إذا تخمف المستأنف أو المستأنف عميو في الجمسة األولى أجمت المحكمة القضية إلى جمسة ثانية يبمغ  أ. 

ا فإن لم يحضرىا فصمت المحكمة في موضوع االستئناف أما إذا كان أحدىما أو وكيمو قد تبمغ المتغيب ميعادى
 ميعاد الجمسة األولى بالذات فبل يجري إخطاره وتجري المحاكمة بحقو بمثابة الوجاىي.

إذا غاب المستأنف أو المستأنف عميو عن المحاكمة بعد حضور إحدى الجمسات فصمت المحكمة في  ب. 
 االستئناف. موضوع

إذا غاب المستأنف والمستأنف عميو عن الحضور وكانت الدعوى قد تييأت لمحكم في موضوعيا بعد أن   ج. 
أبدى الخصوم أقواليم وطمباتيم الختامية في جمسة المرافعات قبل الغياب جاز لممحكمة أن تحكم في موضوع 

 االستئناف أو أن تقرر ترك القضية لممراجعة.
اجع أحد من الطرفين المحكمة خبلل ستين يوما من قرار الترك تقرر المحكمة شطب استدعاء إذا لم ير  د. 

 االستئناف من تمقاء ذاتيا.
 137المادة 

 ينشر االستئناف الدعوى أمام محكمة االستئناف بالنسبة لممسائل المستأنفة.  أ. 
مة عنيا وجب عمى محكمة إذا استؤنف حكم ال يتضمن الفصل في موضوع الدعوى ورفع يد المحك ب. 

 االستئناف إذا فسختو أن تحكم في الموضوع أيضا.
إذا استؤنف حكم ال يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وال يرفع يد المحكمة عنيا وجب عمى محكمة   ج. 

 االستئناف إذا فسختو أن تعيده إلى المحكمة لمفصل في الموضوع.
 138المادة 

عمى أساس ما يقدم ليا من أدلة ودفوع جديدة باإلضافة إلى ما قدم إلى  تنظر محكمة االستئناف في الطعن
 محكمة الدرجة األولى.

 139المادة 
ال تقبل الطمبات الجديدة في االستئناف وتحكم المحكمة من تمقاء ذاتيا بعدم قبوليا ومع ذلك يجوز أن يضاف 

ي تستحق بعد تقديم الطمبات الختامية أمام إلى الطمب األصمي األجر والفوائد والمرتبات وسائر النفقات الت
محكمة الدرجة األولى وما يزيد من التعويض بعد صدور الحكم المستأنف كما يجوز مع بقاء موضوع الطمب 

 األصمي عمى حالو تغيير سببو واإلضافة إليو.
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 141المادة 
كم المستأنف ما لم يكن قد طمب ال يجوز في االستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فييا الح

إدخالو أمام محكمة الدرجة األولى ولم تستجب ليذا الطمب وال يجوز التدخل فيو إال ممن يطمب االنضمام إلى 
 أحد الخصوم أو ممن يجوز لو سموك طريق اعتراض الغير عمى الحكم.

 143المادة 
وى أمام محكمة الدرجة األولى سواء فيما يجري عمى الدعوى في االستئناف ما يجري من القواعد عمى الدعا

 يتعمق باإلجراءات أو األحكام ما لم ينص القانون عمى خبلفو.

 الفصل الثالث

 إعادة المحاكمة

 141المادة 
يجوز لمخصوم أن يطمبوا إعادة المحاكمة في األحكام التي حازت قوة القضية المقضية عند تحقق إحدى األحوال 

 اآلتية:
 الخصم غش كان من شأنو التأثير في الحكم. إذا وقع من  أ. 
 إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير األوراق التي بني عمييا أو إذا قضي بتزويرىا. ب. 
 إذا كان الحكم قد بني عمى شيادة شاىد قضى بعد صدوره بأنيا كاذبة. ج. 
 خصمو قد حال دون تقديميا. إذا حصل طالب اإلعادة بعد صدور الحكم عمى أوراق منتجة في الدعوى كان  د. 
 إذا قضى الحكم بشيء لم يطمبو الخصوم أو بأكثر مما طمبوه. ه. 
 إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضو بعضا. و. 
إذا صدر الحكم عمى شخص ناقص األىمية أو عمى جية الوقف أو عمى أحد أشخاص القانون العام أو أحد  ز. 

 ثيبل صحيحا في الدعوى.األشخاص االعتبارية ولم يكن ممثبل تم
 إذا صدر بين الخصوم انفسيم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان.  ح. 

 143المادة 
ميعاد طمب إعادة المحاكمة خمسة عشر يوما وال يبدأ في األحوال المنصوص عمييا في الفقرات األربع  أ. 

الذي اقر فيو بالتزوير فاعمو أو حكم بثبوتو أو األولى من المادة السابقة إال من اليوم الذي يمي ظيور الغش أو 
 الذي حكم فيو عمى الشاىد بأنو كاذب أو اليوم الذي ظيرت فيو الورقة المحتجزة.

 يبدأ الميعاد في الحالتين )ه( )و( من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية. ب. 
اليوم الذي يمي تبميغ الحكم إلى من يمثل  يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عمييا في الفقرة )ز( من  ج. 

 المحكوم عميو تمثيبل صحيحا.
 يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عمييا في الفقرة )ح( من اليوم التالي لتاريخ تبميغ الحكم الثاني. د. 

 144المادة 
 ادة لمدعوى.يقدم طمب إعادة المحاكمة باستدعاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم باألوضاع المعت أ. 
 يجب أن يشتمل االستدعاء عمى بيان الحكم المطعون فيو وأسباب الطعن واال كان باطبل. ب. 
يجب عمى الطالب أن يودع في الميعاد المنصوص عميو في المادة السابقة التأمينات القانونية المنصوص   ج. 

 عمييا في قانون الرسوم والتأمينات القضائية.
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 145المادة 
 ترتب عمى طمب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم إال إذا كان متعمقا بعين العقار.ال ي أ. 
يجوز لممحكمة أن تقرر في األحوال األخرى في قضاء الخصومة وقف تنفيذ الحكم متى كان يخشى من  ب. 

 التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركو وذلك لقاء كفالة نقدية تقدرىا المحكمة.
 146المادة 

  تعيد المحكمة النظر إال في الطمبات التي تناوليا االستدعاء.ال أ. 
لمخصم أن يطمب إعادة المحاكمة تبعيا ولو انقضى الميعاد بالنسبة إليو عمى أن ال يتجاوز ذلك تاريخ قفل  ب. 

 باب المرافعة ويسقط طمب إعادة المحاكمة التبعي إذا حكم بعدم قبول طمب إعادة المحاكمة األصمي شكبل.
 147المادة 

 تفصل المحكمة أوال في جواز قبول طمب إعادة المحاكمة شكبل ثم تنظر في الموضوع.
 148المادة 

 إذا حكم برد الطمب يحكم عمى مقدمو بغرامة ال تقل عن ألف ليرة سورية وبالتضمينات إن كان ليا وجو.
 149المادة 

 ات إلى طالب إعادة المحاكمة.الحكم في موضوع الطمب يحل محل الحكم السابق وتعاد التأمين
 151المادة 

 ال يجوز طمب إعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طمب إعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعو.

 الفصل الرابع

 النقض

 153المادة 
لمخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في األحكام الصادرة عن محاكم االستئناف أو عن المحاكم الشرعية 

 المذىبية أو عن محاكم الصمح في الدرجة األخيرة وذلك في األحوال اآلتية:و 
 من ىذا القانون. 147و 146إذا صدر الحكم عن محكمة غير ذات اختصاص مع مراعاة أحكام المادتين   أ. 
 إذا كان الحكم مبنيا عمى مخالفة القانون أو خطأ في تفسيره. ب. 
كم آخر سبق أن صدر بين الخصوم انفسيم دون أن تتغير صفاتيم وتعمق إذا صدر الحكم نيائيا خبلفا لح ج. 

 النزاع بذات الحق محبل وسببا وحاز قوة القضية المقضية سواء دفع بيذا أم لم يدفع.
 إذا لم يبن الحكم عمى أساس قانوني بحيث ال تسمح أسبابو لمحكمة النقض أن تمارس رقابتيا. د. 
 أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطمبو الخصوم أو بأكثر مما طمبوه.إذا اغفل الحكم الفصل في  ه. 

 151المادة 
لمنائب العام وقضاة النيابة العامة كل في دائرتو أن يطعن بطريق النقض لمصمحة القانون في األحكام المبرمة 

مخالفة لمقانون أو الصادرة عن جيات القضاء العادي أيا كانت المحكمة التي أصدرتيا إذا كان الحكم مبنيا عمى 
 خطأ في تطبيقو أو تأويمو وذلك في األحوال اآلتية:

 األحكام التي ال يجيز القانون لمخصوم الطعن فييا.  أ. 
األحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فييا أو نزلوا فييا عن الطعن ويرفع ىذا الطعن بكتاب وتنظر  ب. 

ة الخصوم وال يفيد الخصوم من ىذا الطعن أما إذا كان الطعن المحكمة في الطعن في قضاء الوالية بغير دعو 
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يتعمق بدعوى عمالية فيعد الطعن في ىذه الحال موقفا لمتنفيذ ويفيد منو الخصوم وتعاد الدعوى في حال نقض 
 الحكم المطعون فيو إلى المحكمة التي أصدرتو التباع قرار محكمة النقض.

 153المادة 
 نقض وقف تنفيذ الحكم.يترتب عمى الطعن بطريق ال

 154المادة 
 ميعاد الطعن بطريق النقض ثبلثون يوما. أ. 
يقدم طمب الطعن بالنقض باستدعاء إلى ديوان محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم وتبمغ  ب. 

ذا قدم الطعن إلى ديوان محكمة النقض يس جل برقم صورتو إلى المطعون ضده وفقا لمقواعد المتعمقة بالتبميغ وا 
أساس ويرسل الديوان الطعن إلى المحكمة المطعون بقرارىا الستكمال إجراءات التبميغ لمجية المطعون ضدىا 

 واستبلم الجواب عمى الطعن وال يرتب ىذا اإلجراء ترقين قيد الطعن من سجبلت محكمة النقض.
تاذ مضى عمى تسجيمو في جدول يجب تحت طائمة الرد أن يقدم استدعاء الطعن بالنقض من قبل محام أس  ج. 

المحامين األساتذة مدة ال تقل عن عشر سنوات باالستناد إلى سند توكيل ويسري ىذا الشرط عمى الطعن التبعي 
وعمى الرد الذي يقدمو المطعون ضده وعمى طمبات اإلدخال والتدخل والرد عمييما وتمثيل الطرفين أمام المحكمة 

كر القضاة ومحامو الدولة الذين مارسوا العمل القضائي أو المرافعة مدة ال تقل ويستثنى من شرط المدة آنفة الذ
عن عشر سنوات قبل تسجيميم في جدول المحامين األساتذة. ويجوز لممحامي األستاذ الذي أحيل عمى التقاعد 

ل بيا لسبب غير صحي المرافعة بالدعاوى التي كان وكيبل فييا حتى آخر درجة من درجات التقاضي الموك
 والطعن باألحكام الصادرة فييا بما ال يتعارض وأحكام قانون تنظيم مينة المحاماة وقانون تقاعد المحامين.

يجب أن يشتمل االستدعاء عمى بيان أسباب طمب النقض التي تنال من الحكم المطعون فيو واال كان  د. 
 باطبل.

 ستدعاء.ال يجوز التمسك بغير األسباب التي اشتمل عمييا اال ه. 
 يجوز التمسك باألسباب المبنية عمى النظام العام في أي وقت وعمى المحكمة أن تأخذ بيا من تمقاء ذاتيا.  و. 

 155المادة 
 لممطعون ضده أن يجيب عمى استدعاء الطعن وأن يقدم جوابو كتابة خبلل الخمسة عشر يوما التالية لتبميغو.

 156المادة 
ولو بعد انقضاء ميعاد الطعن أن تطمب اختصام أي طرف في القضية التي  يجوز لمجية المطعون ضدىا أ. 

صدر فييا الحكم المطعون فيو في حالة عدم توجيو الطعن إليو من قبل الطاعن ولمن قررت محكمة النقض 
 قبول اختصامو أن يودع ديوانيا في ميعاد الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تبميغو مذكرة بدفاعو.

ن كان خصما في القضية التي صدر فييا الحكم المطعون فيو ولم يوجو ضده الطعن أن يتدخل في لكل م ب. 
موضوع الطعن ليطمب الحكم برفضو ويكون تدخمو بإيداع مذكرة بدفاعو ديوان محكمة النقض قبل الفصل في 

 الطعن.
ر يوما التالية لتاريخ تبميغو لممطعون ضده أن يرفع طعنا تبعيا عمى الحكم المطعون فيو خبلل الخمسة عش  ج. 

 استدعاء الطعن.
 157المادة 

يجب عمى الطاعن أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية إذا كانت واجبة وفقا ألحكام قانون الرسوم 
 والتأمينات القضائية.
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 158المادة 
 رئيس محكمة النقض. في يوم ورود الجواب أو انقضاء الميعاد البلزم لوروده يرفع ممف الدعوى إلى

 159المادة 
يودع ممف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالبتيا في األحوال التي تكون النيابة العامة أقامت الدعوى أو 

 تدخمت فييا أو كان يحق ليا ىذا التدخل.
 161المادة 

كان الطعن صادرا عمن لو حق الطعن فإذا لم تتوافر تنظر محكمة النقض في الشروط الشكمية وفيما إذا   أ. 
 الشروط الشكمية قضت برفضو.

 إذا كان االستدعاء مقبوال شكبل فبل حاجة إلصدار قرار خاص بذلك. ب. 
تنظر محكمة النقض وتفصل في موضوع الطعن استنادا إلى ما يوجد في الممف من األوراق وال يحضر  ج. 

 انون عمى خبلف ذلك.الخصوم أماميا ما لم ينص الق
لممحكمة أن تأذن لمخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفاعيم وليا أن تتخذ كل إجراء يعينيا عمى الفصل في  د. 

 الطعن.
 إذا وجدت محكمة النقض أن منطوق الحكم المطعون فيو موافق لمقانون بحسب النتيجة رفضت الطعن. ه. 

 163المادة 
 قض الحكم المطعون فيو كمو أو بعضو.إذا قبمت المحكمة الطعن تن

 161المادة 
إذا طعن في الحكم لمخالفتو قواعد االختصاص وجب عمى محكمة النقض أن تقتصر عمى بحث عمة  أ. 

االختصاص وفي حالة النقض تعين المحكمة المختصة وتحيل الممف إلييا لمنظر فيو عند طمب أحد طرفي 
 الخصومة.

من األسباب أعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيو  إذا نقض الحكم لغير ذلك ب. 
 لتحكم فييا من جديد بناء عمى طمب الخصوم.

ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيو وكان الموضوع صالحا لمحكم فيو فعمى المحكمة   ج. 
 أن تستبقيو لتحكم فيو.

ذا كان الطعن لممرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيو وجب عمييا الحكم في الموضوع وليا عند  وا 
 االقتضاء تحديد جمسة لمنظر فيو.

 163المادة 
يترتب عمى نقض الحكم إلغاء جميع األحكام واإلجراءات البلحقة لمحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا  أ. 

 ليا.
 قي نافذا في أجزائو األخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.إذا كان الحكم لم ينقض إال في جزء منو ب ب. 

 164المادة 
 يجب عمى المحكمة التي تعاد إلييا الدعوى أن تتبع القرار الناقض.

 165المادة 
 إذا حكمت محكمة النقض برفض الطعن حكمت عمى الطاعن بالمصاريف ومصادرة التأمينات.

ذا رأت أن الطعن أريد بو الكيد فميا أن   تحكم بالتعويض لممطعون ضده.وا 
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 166المادة 
 ال تقبل أحكام محكمة النقض الطعن بطريق إعادة المحاكمة إال في حالة تصدييا لمحكم في الموضوع.

 167المادة 
تسري عمى قضايا الطعون القواعد واإلجراءات الخاصة بنظام الجمسات كما تسري عمييا القواعد الخاصة 

 مع نصوص ىذا القانون.باألحكام فيما ال يتعارض 

 الباب العاشر

 اعتراض الغير

 168المادة 
يحق لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى وال ممثبل وال متدخبل فييا أن يعترض عمى حكم يمس بحقوقو  أ. 

 ولو لم يكن الحكم المعترض عميو قد اكتسب الدرجة القطعية.
تزام غير قابل التجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير عمى يحق لمدائنين والمدينين المتضامنين والدائنين بال ب. 

الحكم الصادر عمى دائن أو مدين آخر إذا كان مبنيا عمى غش أو حيمة تمس حقوقيم بشرط أن يثبتوا ىذا 
 الغش أو ىذه الحيمة بجميع طرق اإلثبات.

وى التي لمورثو أو عميو وصدر يحق لموارث أن يستعمل ىذا الحق إذا قام أحد الورثة بتمثيل التركة في الدع  ج. 
 الحكم مشوبا بغش أو حيمة.

يحق لجميع من ورد ذكرىم في الفقرتين السابقتين أن يعترضوا اعتراض الغير إذا استطاعوا اإلدالء بسبب أو  د. 
 دفع شخصي ينال من الحكم كمو أو بعضو.

 169المادة 
 اعتراض الغير عمى نوعين أصمي وطارئ. أ. 
 اض األصمي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيو باستدعاء وفقا لئلجراءات العادية.يقدم االعتر  ب. 
يقدم االعتراض الطارئ باستدعاء إلى المحكمة الناظرة في الدعوى إذا كانت مساوية أو أعمى درجة من   ج. 

 في اختصاصيا.المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عميو وكان النزاع الذي صدر فيو الحكم داخبل 
 إذا فقد أحد الشرطين المشار إلييما في الفقرة السابقة وجب عمى المعترض أن يقدم اعتراضا أصميا. د. 
 يجب أن يشتمل استدعاء االعتراض األصمي أو الطارئ عمى أسباب االعتراض تحت طائمة الرد شكبل. ه. 

 171المادة 
 قط حقو بالتقادم.يبقى لمغير الحق في االعتراض عمى الحكم ما لم يس

 173المادة 
لممحكمة أن كان االعتراض طارئا أن تفصل بالدعوى األصمية وترجئ الفصل في االعتراض ما لم يكن فصل 

 الدعوى األصمية متوقفا عمى نتيجة حكميا في االعتراض.
 171المادة 

 ال يترتب عمى تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المعترض عميو.  أ. 
ز لممحكمة الناظرة باالعتراض أن تقرر في قضاء الخصومة وقف تنفيذ الحكم المعترض عميو متى كان يجو  ب. 

 يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركو وذلك لقاء كفالة نقدية تقدرىا المحكمة.
 173المادة 

 ىذا الغير.إذا كان الغير محقا في اعتراضو عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق    أ. 
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 إذا كان الحكم المعترض عميو ال يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكاممو. ب. 
 

 174المادة 
إذا اخفق الغير في اعتراضو ألزم بالمصاريف وبغرامة قدرىا ألف ليرة سورية وبتعويض خصمو عما أصابو من 

 ضرر.
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 ب األولالبا

 أحكام عامة

 الفصل األول

 السند التنفيذي وما يتصل بو

 175المادة 
 التنفيذ الجبري ال يكون إال لسند تنفيذي.   أ. 
األسناد التنفيذية ىي األحكام والقرارات والعقود الرسمية وصكوك الزواج واألوراق األخرى التي يعطييا  ب. 

 القانون قوة التنفيذ.
عن مجمس الدولة بييئة قضاء إداري لصالح إحدى الجيات العامة أو لصالح الغير  األحكام الصادرة  ج. 

 بالتعويض يجري تنفيذىا بواسطة دائرة التنفيذ المختصة.
 176المادة 

دائرة التنفيذ المختصة ىي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو الدائرة التي أنشأت   أ. 
 يا.األسناد في منطقت

 يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين أو أموالو فييا أو الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتيا. ب. 
 177المادة 

إذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر رئيس التنفيذ إنابة الدائرة التي ستتخذ فييا التدابير 
 التنفيذية.
 178المادة 

 لرئيس التنفيذ أن يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما يرد فيو من الغموض.   أ. 
 من ىذا القانون. 218ال يحجب اإليضاح عن المتضرر استعمال حقو وفق أحكام المادة  ب. 

 179المادة 
 يفصل رئيس التنفيذ في جميع الطمبات واإلشكاالت التنفيذية باالستناد إلى أوراق الممف. أ. 
رئيس التنفيذ بترقين اإلشارات والتسجيبلت البلحقة إلشارة المحكوم لو طالب التنفيذ في السجل يختص  ب. 

العقاري دون حاجة إلى تبميغ أصحابيا ويستثنى من ذلك إشارة المعترض اعتراض الغير عمى الحكم المطموب 
 تنفيذه.

ئناف وال تقبل الطعن القرارات الصادرة تقبل القرارات التي يصدرىا رئيس التنفيذ الطعن لدى محكمة االست  ج. 
 بالتأكيد عمى تنفيذ القرار السابق ما لم تطرأ أسباب جديدة.

يخضع االستئناف لمميعاد واألصول المتبعة في استئناف األحكام المستعجمة ويبمغ استدعاء االستئناف  د. 
لصقا عمى لوحة إعبلنات الدائرة لمخصوم في موطنيم المختار وفي حال عدم اتخاذ موطن مختار يتم التبميغ 

 ويسري ذلك عمى المحامي الوكيل في الممف التنفيذي.
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إذا كان االستئناف واقعا لممرة األولى يجري ضم الممف التنفيذي المستأنف بمجرد تسجيل االستئناف أما   ه. 
ئناف واقعا عمى ذات إذا كان االستئناف قد تكرر رفعو فيجري ضم صورة عن الممف التنفيذي سواء أكان االست

 السبب السابق أم لسبب جديد وتبقى اإلجراءات التنفيذية مستمرة أصوال.
 تفصل محكمة االستئناف في غرفة المذاكرة في الطعن بقرار مبرم ومعمل وعمى رئيس التنفيذ اتباعو.  و. 
اإلجراءات التنفيذية جاز إذا تبين لمحكمة االستئناف أن أسباب االستئناف غير جدية وتنطوي عمى عرقمة   ز. 

 ليا بناء عمى طمب المستأنف عميو الحكم عمى المستأنف بالتعويض تقدره المحكمة.
 181المادة 

يقوم مأمور التنفيذ تحت إشراف رئيس التنفيذ بجميع األعمال التي يقتضييا التنفيذ ولو عند الضرورة أن   أ. 
 يستعين بالشرطة المدنية أو العسكرية حسب الحال.

ال يجوز القيام بأي إجراء تنفيذي قبل الساعة الثامنة صباحا وال بعد الساعة السادسة مساء إال في حاالت  ب. 
 الضرورة وبإذن من رئيس التنفيذ.

 الفصل الثاني

 طمب التنفيذ

 183المادة 
ن المحكوم عميو يقدم طمب التنفيذ إلى الدائرة مشتمبل عمى اسم المستدعي ونسبتو وموطنو واسم ونسبة وموط  أ. 

 أو المدين مشفوعا بالسند التنفيذي.
 من ىذا القانون عمى قضايا التنفيذ. 125تطبق أحكام المادة  ب. 
إذا لم يكن لطالب التنفيذ أو المحكوم عميو أو المدين أو أي طرف في الممف التنفيذي أو الوكيل عن أي   ج. 

يا التنفيذ يجب عميو أن يتخذ موطنا مختارا في تمك الدائرة منيم موطن معموم أو مختار في الدائرة التي يتم في
 من ىذا القانون. 25تحت طائمة تطبيق المادة 

 181المادة 
إذا توفي الدائن أو المحكوم لو قبل أن يقدم طمب التنفيذ فممورثة أن يقدموا الطمب مرفقا بالوثائق التي تثبت  أ. 

 صفتيم.
 تنفيذ يحل ورثتو محمو بعد أن يبرزوا الوثائق التي تثبت صفتيم.إذا وقعت وفاة الدائن أثناء ال ب. 

 183المادة 
 إذا توفي المدين أو المحكوم عميو يحق لمدائن أو المحكوم لو أن يبلحق أموال التركة أينما وجدت.  أ. 
م لو من إثبات إذا انكر الورثة وصول أموال التركة كميا أو بعضيا إلى أيدييم ولم يتمكن الدائن أو المحكو  ب. 

 ذلك بأوراق رسمية وجب عميو أن يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى أصمية.
 عند تنفيذ الحكم لمصمحة التركة ال يقبض الوارث إال نصيبو بعد إثبات صفتو وحصتو اإلرثية.  ج. 

 184المادة 
 يا إلى الممف.عمى المأمور أن يذكر في محضر كل قضية الوثائق التي سممت إليو بعد أن يضم

 185المادة 
 ال يجوز تنفيذ سند يتعمق بحق غير ثابت الوجود أو غير معين المقدار أو غير مستحق.  أ. 
إذا كان التنفيذ موقوفا عمى القيام بالتزام يجب عمى طالب التنفيذ أن يقوم فعبل بوفاء ىذا االلتزام أو أن يضم  ب. 

 إلى طمبو األوراق التي تثبت القيام بو.
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 186لمادة ا
 ال يجوز تنفيذ األحكام إال بعد تبميغيا إلى الخصم.

 187المادة 
 يجب تبميغ إخطار إلى المدين أو المحكوم عميو قبل التنفيذ.  أ. 
 في حال وفاة المدين أو المحكوم عميو يجري التبميغ لمورثة أو المصفي. ب. 

 188المادة 
وطن المختار لطالب التنفيذ في البمدة التي فييا مقر دائرة يشتمل اإلخطار عمى ممخص الطمبات وعمى الم  أ. 

 التنفيذ مع تكميف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام.
إذا كان المدين المكمف بالوفاء مجيول الموطن يكون ميعاد إخطاره خمسة عشر يوما تمي تاريخ اإلعبلن  ب. 

 في صحيفة يومية.
 189المادة 

ي المواد المستعجمة أو في األحوال التي يكون فييا التأخير ضارا أن يقرر انقاص ميعاد يجوز لرئيس التنفيذ ف أ. 
 اإلخطار أو السير في التنفيذ فورًا.

يبمغ المدين أو المحكوم عميو في الحالة األخيرة اإلخطار بصورة تشعر باإلجراءات التي تمت نتيجة التنفيذ  ب. 
 الفوري.
 191المادة 

رئيس التنفيذ كل ممف تنفيذي إذا انقضى عميو ستة أشير ولم يتقدم الدائن أو المحكوم لو يشطب بقرار من  أ. 
 أو ورثتو بطمب إجراء من إجراءات التنفيذ.

 يترتب عمى الشطب إبطال إجراءات التنفيذ وترقين اإلشارات التنفيذية. ب. 
 يتوقف تجديد التنفيذ عمى استدعاء جديد.  ج. 
ادة عمى االستئناف الواقع في القضايا التنفيذية إذا مضت تمك المدة دون مراجعة عمى تطبق أحكام ىذه الم د. 

 آخر إجراء تم فييا.

 الفصل الثالث

 النفاذ المعجل

 193المادة 
ال يجوز تنفيذ األحكام جبرا ما دام الطعن فييا باالستئناف جائزا إال إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عميو  أ. 

 كوما بو.في القانون أو مح
 ال يجوز تنفيذ األحكام الجزائية المتعمقة بالحقوق الشخصية ما لم تكتسب الدرجة القطعية أو تصدر مبرمة. ب. 

 191المادة 
 النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون في األحوال اآلتية:

لك ما لم ينص في الحكم عمى األحكام الصادرة في المواد المستعجمة أيا كانت المحكمة التي أصدرتيا وذ أ. 
 تقديم كفالة.

 األحكام الصادرة بالنفقة أو بإجرة الحضانة أو الرضاع أو المسكن أو تسميم الصغير أو إراءتو لوليو. ب. 
 193المادة 

 : تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل بغير كفالة متى طمب إلييا ذلك في األحوال اآلتية
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 ر بااللتزام.إذا كان المحكوم عميو قد اق  أ. 
إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية أو مشموال بالنفاذ المعجل بغير كفالة  ب. 

أو كان مبنيا عمى سند رسمي لم يطعن فيو بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عميو خصما في الحكم السابق أو 
 طرفا في السند.

 194المادة 
 ذ المعجل مع الكفالة أو دونيا في األحوال اآلتية:تحكم المحكمة بالنفا

 إجراء اإلصبلحات العاجمة.  أ. 
 تقرير نفقة مؤقتة أو نفقة واجبة. ب. 
 أداء أجور الخدم والعاممين لدى القطاع الخاص أو المشترك. ج. 

 195المادة 
 يجوز الحكم بالنفاذ المعجل بالكفالة أو دونيا في الحالتين اآلتيتين:

 إذا كان الحكم مبنيا عمى سند عادي لم يذكره المحكوم عميو.   أ. 
 إذا كان الحكم صادرا في دعاوى الحيازة. ب. 

 196المادة 
 يحوز لممحكمة المرفوع إلييا االستئناف أن تقرر وقف النفاذ المعجل إذا وجدت مسوغا لذلك.

 197المادة 
م الحكم من غير الخصوم بفعل أمر أو أداء شيء ما لم يجوز تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قبل من الزمي

 ينص القانون عمى خبلف ذلك.

 الفصل الرابع

 األموال التي ال يجوز التنفيذ عمييا

 198المادة 
ال يجوز الحجز عمى الفراش البلزم لممدين وزوجو وأقاربو وأصياره عمى عمود النسب ممن يعيميم في داره وال 

 ب.عمى ما يرتدونو من الثيا
 199المادة 

 ال يجوز الحجز عمى األشياء اآلتية إال الستيفاء ثمنيا أو مصاريف صيانتيا أو لنفقة مقررة.
 الكتب والتجييزات البلزمة لمينة المدين وأدوات الصناعة التي يستعمميا بنفسو في عممو.   أ. 
 العتاد الحربي الممموك لو إذا كان من العسكريين مع مراعاة رتبتو. ب. 
 الحبوب والدقيق والوقود وأنواع الدخل البلزمة إلعاشة المحجوز عميو وعائمتو لمدة شير.  ج. 
 الماشية مما ينتفع بو المدين وما يمزمو لغذائيا لمدة شير.  د. 

 311المادة 
ال يجوز الحجز عمى ما يحكم بو القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة لنفقة أو لمصرف منيا في غرض معين 

 وال عمى المبالغ واألشياء الموىوبة أو الموصى بيا لتكون نفقة إال بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.
 313المادة 

ال يجوز حجز المبالغ واألشياء الموىوبة أو الموصى بيا مع اشتراط عدم جواز الحجز عمييا من دائني الموىوب 
 إال لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة في المادة السابقة.أو الموصى لو الذين نشأ دينيم قبل اليبة أو الوصية 
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 311المادة 
ال يجوز الحجز عمى أجور الخدم والصناع أو أجور العمال الخاضعين لقانون العمل أو العاممين لدى  أ. 

التأمينات الجيات العامة والمشمولين بأحكام القانون األساسي لمعاممين في الدولة وال عمى المعاشات التقاعدية و 
 االجتماعية إال بقدر الحدود المبينة في القانون.

ال يجوز الحجز عمى الحقوق التقاعدية ألي من أعضاء المين العممية المنظمة قانونا وحصتو من صناديق  ب. 
رع التعاون واإلسعاف ومعونة التقاعد والوفاة إال تسديدا لنفقة شرعية أو لمطموب خزانة التقاعد أو النقابة أو ف

 النقابة وذلك في حدود النسب المحددة في حجز أجور العاممين في الدولة.
عند التزاحم يخصص نصف األموال المحجوزة لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف اآلخر لما عداىا من  ج. 

 الديون.
 313المادة 

ص لوفاء حقو إال إذا كان ما ال يجوز لمدائن المخصص لو مال لموفاء أن يتخذ إجراءات التنفيذ عمى ما لم يخص
 خصص لموفاء غير كاف وعندئذ يكون التنفيذ عمى غير المال المخصص بقرار من رئيس التنفيذ.

 314المادة 
ال يجوز الحجز عمى الدار التي يسكنيا المدين أو المحكوم عميو وال عمى الحصة الشائعة منيا ولو لم تكن  .أ 

تزيد عمى حاجتو أو حاجة عائمتو لمسكنى بعد وفاتو ويعد الحجز في ىذه  كافية لسكناه إذا كانت ىذه الدار ال
 الحالة باطبل.

غير انو إذا كانت الدار أو الحصة الشائعة فييا مرىونة أو موضع تأمين أو كان الدين ناشئا عن ثمنيا  ب. 
 فيجوز حجز أي منيما وبيعو لوفاء بدل الرىن أو التأمين أو الدين.

دار التي يسكنيا المدين أو الحصة الشائعة التي يممكيا فييا تزيد عمى حاجتو فتباع ويشترى من إذا كانت ال  ج. 
ثمنيا دار تناسب حالو ويحجز ما يفيض من الثمن وال يجوز حجز ثمنيا أو أي جزء منو في حالة استمبلكيا أو 

 إزالة الشيوع عنيا.
لتعويض المحكوم لو بو في دعوى إنياء العبلقة ال يجوز لمستأجر العقار طمب الحجز عميو القتضاء ا د. 

 اإليجارية.
 315المادة 

ال يجوز الحجز عمى ما يممكو المزارع من األرض الزراعية والمسكن الزراعي القائم فييا وثمارىا واألدوات 
 الزراعية البلزمة ليا إال ما يزيد عن حاجتو لمعيشتو مع أسرتو.

 316المادة 
 المحكوم عميو من أحكام المادتين السابقتين.يستفيد ورثة المدين أو 

 317المادة 
العمل باألحكام المتقدمة ال يخل بالقواعد المقررة أو التي تقرر في القوانين الخاصة بشأن عدم جواز الحجز أو 

 التنفيذ أو التنازل.
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 الفصل الخامس

 تنفيذ األحكام والقرارات واألسناد األجنبية

 318المادة 
لصادرة في بمد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذىا بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البمد لتنفيذ األحكام األحكام ا

 السورية فيو.
 319المادة 

 يطمب الحكم بالتنفيذ بدعوى ترفع أمام محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتيا.  أ. 
أو إقميمية أو ثنائية فيتم تنفيذىا وفق األحكام الواردة في  أما األحكام الصادرة وفقا التفاقية أو معاىدة دولية ب. 

 تمك االتفاقية أو المعاىدة.
 331المادة 

 ال يجوز الحكم بالتنفيذ إال بعد التحقق مما يأتي:
أن الحكم صادر عن ىيئة قضائية مختصة وفقا لقانون البمد الذي صدر فيو وأنو حاز قوة القضية المقضية   أ. 

 انون.وفقا لذلك الق
 أن الخصوم قد كمفوا الحضور ومثموا تمثيبل صحيحا. ب. 
 أن الحكم ال يتعارض مع حكم أو قرار سبق صدوره عن المحاكم السورية. ج. 
 أن الحكم ال يتضمن ما يخالف اآلداب العامة أو قواعد النظام العام في سورية.  د. 

 333المادة 
جوز الحكم بتنفيذىا إذا كانت نيائية وقابمة لمتنفيذ في البمد الذي أحكام المحكمين الصادرة في بمد أجنبي ي  أ. 

 صدرت فيو وذلك مع مراعاة القواعد المبينة في المواد السابقة.
أما إذا كانت أحكام المحكمين صادرة في بمد أجنبي وفقا ألحكام القانون السوري أو التفاقية ثنائية أو إقميمية  ب. 

تم الحكم بتنفيذىا بقرار من محكمة االستئناف المدنية وفقا لمشروط المنصوص عمييا أو دولية نافذة في سورية ي
في القانون أو االتفاقية آنفي الذكر وتعامل معاممة أحكام التحكيم الوطنية ما لم يرد نص في االتفاقية يقضي 

 بغير ذلك.
 مادة مبرما.يصدر قرار محكمة االستئناف المنصوص عميو في الفقرة )ب( من ىذه ال  ج. 

 331المادة 
األسناد الرسمية القابمة لمتنفيذ المحررة خارج سورية يجوز الحكم بتنفيذىا بنفس الشروط المقررة في قانون   أ. 

ذلك البمد لتنفيذ األسناد الرسمية القابمة لمتنفيذ المحررة في سورية أو وفقا التفاقية أو معاىدة دولية أو إقميمية أو 
 ثنائية.

ب الحكم بالتنفيذ بدعوى تقدم إلى محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتيا أو التي يقع في دائرتيا يطم ب. 
 موطن المنفذ عميو في سورية.

ال يجوز الحكم بالتنفيذ إال بعد التحقق من توافر الشروط المطموبة لرسمية السند وفقا لقانون البمد الذي تم   ج. 
 آلداب العامة والنظام العام في سورية.فيو ومن خموه مما يخالف ا

 333المادة 
العمل بالقواعد المتقدمة ال يخل بأحكام المعاىدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وبين غيرىا من الدول في ىذا 

 الشأن.
 



47 
 

 الباب الثاني

 الحجز

 الفصل األول

 الحجز االحتياطي

 334المادة 
 عمى أموال مدينو المنقولة وغير المنقولة في الحاالت اآلتية:لمدائن أن يطمب إيقاع الحجز االحتياطي 

 إذا لم يكن لممدين موطن مستقر في سورية.  أ. 
 إذا خشي الدائن فرار مدينو وكان لذلك أسباب جدية. ب. 
 إذا كانت تأمينات الدين ميددة بالضياع. ج. 
 عمق عمى شرط.إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق األداء وغير م  د. 
 إذا كان المدين تاجرا وقامت أسباب جدية يتوقع معيا تيريب أموالو أو إخفاؤىا. ه. 
 إذا قدم الدائن أوراقا أو أدلة ترى المحكمة كفايتيا إلثبات ترجيح احتمال وجود دين لو في ذمة المدين. و. 

 335المادة 
جر الثانوي إيقاع الحجز االحتياطي عمى المنقوالت لمؤجر العقار أن يطمب في مواجية المستأجر أو المستأ أ. 

 والثمرات والمحصوالت الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضمانا لحق االمتياز المقرر لو في القانون المدني.
يجوز لو أن يطمب إيقاع ىذا الحجز إذا كانت المنقوالت والثمرات والمحصوالت المنصوص عمييا في الفقرة  ب. 

 نقمت بدون رضائو من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى عمى نقميا ثبلثون يوما.السابقة قد 
 336المادة 

لكل من يدعي حقا عينيا في عقار أو منقول أن يطمب إيقاع الحجز عمى المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى 
 رفضو.المحكمة تقدير كفاية األدلة واألوراق التي يقدميا المستدعي إلقرار الحجز أو 

 337المادة 
يوقع الحجز االحتياطي في األحوال المتقدمة الذكر بقرار من قاضي األمور المستعجمة الذي يقع في دائرتو  أ. 

المال المطموب حجزه أو أي من الدوائر إذا كان المال يقع في أكثر من دائرة ويرد طمب الحجز تمقائيا في حال 
 عدم االختصاص المحمي.

مب الحجز مستندا إلى حكم أو سند قابل لمتنفيذ يزول أثر الحجز المقرر وفقا لمفقرة السابقة إذا إذا لم يكن ط ب. 
 لم يقدم الحاجز الدعوى بأصل الحق خبلل ثمانية أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ الحكم بالحجز.

 338المادة 
في أصل الحق في األوضاع المقررة يجوز إلقاء الحجز االحتياطي بقرار من المحكمة المختصة لمنظر 

الستدعاء الدعوى وفي ىذه الحالة يجب أن يشتمل استدعاء طمب الحجز عمى مطالب المدعي بأصل الحق ما 
 لم تكن الدعوى بو قائمة أمام المحكمة.

 339المادة 
لة المبرزة عمى طالب الحجز أن يودع صندوق المحكمة كفالة نقدية تحدد المحكمة مقدارىا في ضوء األد أ. 

 وأرجحيتيا تأمينا لمتعويض عمى المحجوز عميو.
 في الدعوى غير محددة القيمة يقدر المدعي طالب الحجز قيمة الحق المدعى بو. ب. 
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يعفى طالب الحجز من اإليداع إذا كان السند الذي يطمب الحجز بمقتضاه حكما أو سندا رسميا واجب   ج.

 ز إذا كان جية عامة أو مصرفا عاما.التنفيذ كما يعفى منو طالب الحج
في حال رفض دعوى أصل الحق تقضي المحكمة لممحجوز عميو بمبمغ الكفالة مع عدم اإلخبلل بحقو في   د. 

 المطالبة بتعويض إضافي عند قيام المقتضى.
 تعاد الكفالة إلى طالب الحجز في حال الحكم لو بحكم مبرم.  ه. 

 311المادة 
 ا بالحجز في غرفة المذاكرة وينفذ بواسطة دائرة التنفيذ.تصدر المحكمة قرارى

 313المادة 
يسري بخصوص الحجز لدى الغير القواعد المنصوص عمييا في الفصل الثالث وينفذ الحجز االحتياطي عمى 
و المنقوالت واألسيم واألسناد بحسب القواعد المنصوص عمييا في الفصمين الثاني والرابع وعمى العقارات بتسجيم

 في السجل العقاري.
 311المادة 

إذا تبين لممحكمة أن لمحاجز مطموبا في ذمة المحجوز عميو أو أن لو حقا عينيا في المال المحجوز تقضي  أ. 
 بصحة الحجز وبإلزام المحجوز عميو بالحق المدعى بو.

يل مطرحو وأن لمحكمة الموضوع أن تحصر نطاق الحجز عمى ما يكفي لوفاء الحق المدعى بو أو تبد ب. 
 تقرر رفعو عن باقي األموال المحجوزة بقرار مستقل يصدر في قضاء الخصومة.

 313المادة 
لممحجوز عميو أن يطعن بقرار الحجز االحتياطي بدعوى مستقمة خبلل ثمانية أيام تمي تاريخ تبميغو صورة  أ. 

محكمة الموضوع أم قاضي األمور القرار ويقدم الطعن إلى المحكمة التي أصدرت قرار الحجز سواء أكانت 
 المستعجمة.

إذا تبين لممحكمة من ظاىر أوراق طمب الحجز أن الحاجز غير محق بطمب الحجز أو ثبت بنتيجة الطعن  ب. 
 بطبلن إجراءاتو تقضي المحكمة برفعو.

 إذا تبين لممحكمة أن إجراءات الحجز صحيحة تقضي برد الطعن.  ج. 
لغائو لعدم ادعاء يختص قاضي األمور الم   د.  ستعجمة بالنظر في دعوى تقرير زوال أثر الحجز االحتياطي وا 

الجية العامة التي صدر قرار الحجز االحتياطي لصالحيا من وزير المالية سندا لمصبلحية الممنوحة لو بنص 
بدأ ىذه من ىذا القانون وت 317في القانون بأصل الحق ضمن الميمة القانونية المنصوص عمييا في المادة 

الميمة بحق الجية العامة المحجوز لصالحيا بدءا من انتياء التحقيق أو التفتيش أو إحالة الموظف إلى القضاء 
أو مجمس التأديب أو المحكمة المسمكية وال يعد تحريك الدعوى العامة دعوى بأصل الحق ما لم يتخذ فييا صفة 

 االدعاء الشخصي.
 314المادة 

قاء الحجز االحتياطي أو رفعو أو رد الطعن بقرار الحجز أو زوال أثره قاببل يصدر الحكم برد طمب إل
 لبلستئناف. وقرار محكمة االستئناف قابل لمطعن بالنقض.
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 الفصل الثاني

 التنفيذ بحجز المنقول الموجود في يد المدين وبيعو

 

 315المادة 
يعاد اإلخطار ما لم ينص القانون عمى خبلف ال يجوز حجز ما في يد المدين من المنقوالت إال بعد انقضاء م

 ذلك.
 316المادة 

ال يجوز حجز الثمار المتصمة وال المزروعات القائمة قبل نضجيا غير أنو يجوز وضعيا تحت الحراسة 
 القضائية.
 317المادة 

ن من ال يجوز لممأمور كسر األبواب أو فض األقفال بالقوة لمحجز إال بحضور مختار المحمة أو شخصي أ. 
 الجوار.

يجب في ىذه الحالة وتحت طائمة البطبلن أن يوقع المختار أو الشخصان المذان حضرا الحجز عمى  ب. 
 محضره.
 318المادة 

ال يستدعي الحجز نقل األشياء المحجوزة من موضعيا ويجب أن يحرر محضر الحجز في مكان وقوعو ما  أ. 
 لم تستدع الضرورة غير ذلك.

يداعيا لدى المرآب المخصص لذلك بإشراف إذا كان المحج ب.  وز عميو مركبة وجب إصدار قرار باحتباسيا وا 
 فرع المرور المختص.

إذا كان المحجوز عميو متجرا غير مسجل في السجل التجاري جاز إلقاء الحجز التنفيذي عميو قبل   ج. 
 ال عدم وجوده.اإلخطار وتسميمو إلى المدين كشخص ثالث في حال وجوده أو إلى الغير في ح

 319المادة 
يجب أن يشتمل محضر الحجز عمى ذكر سند التنفيذ ومكان الحجز وما قام بو المأمور من اإلجراءات وما  أ. 

لقيو من العقبات واالعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأنيا ويجب أن تبين فيو بالتفصيل مفردات األشياء 
ىا أو وزنيا أو مقاييسيا إن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس وبيان المحجوزة مع ذكر نوعيا وأوصافيا ومقدار 

 قيمتيا بالتقريب.
 يجب أن يوقع المأمور والمدين إن كان حاضرا محضر الحجز. ب. 
 ال يعد مجرد توقيع المدين رضاء منو بالحجز.  ج. 

 331المادة 
االستعانة بخبير مختص وأن يبين في  إذا كان الحجز عمى ثمار متصمة أو مزروعات قائمة وجب عمى المأمور

المحضر بالدقة رقم العقار ومنطقتو ومساحتو وحدوده مع نوع المزروعات ونوع األشجار وما ينتظر أن يحصد 
 أو يجنى أو ينتج منيا وقيمتو عمى وجو التقريب.
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 333المادة 
آخر أو عمى مجوىرات أو إذا كان الحجز عمى مصوغات أو سبائك من ذىب أو فضة أو من معدن نفيس  أ. 

أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافيا بدقة في محضر الحجز وتقوم ىذه األشياء بمعرفة خبير يعينو مأمور 
 التنفيذ.

 يجوز أن تقوم األشياء النفيسة األخرى بيذه الطريقة بناء عمى طمب الحاجز أو المحجوز عميو. ب. 
 ع األحوال التي يجري فييا تقييم األشياء المحجوزة.يضم تقرير الخبير إلى محضر الحجز في جمي ج. 
إذا اقتضت الحال نقل األشياء المحجوزة لوزنيا أو تقييميا يجب عمى مأمور التنفيذ أن يضع ىذه األشياء   د. 

 في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف األختام.
 331المادة 

ى المأمور أن يبين أوصافيا ومقدارىا في المحضر ويودعيا إذا وقع الحجز عمى نقود أو عممة ورقية وجب عم
 خزانة الدائرة.

 333المادة 
إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامو في يوم أو أيام متتابعة وعمى المأمور أن يتخذ ما يمزم لممحافظة عمى 

كمما توقفت إجراءات  األشياء المحجوزة والمطموب حجزىا إلى أن يتم الحجز ويجب التوقيع عمى المحضر
 الحجز.
 334المادة 

 تصبح األشياء محجوزة بمجرد ذكرىا في محضر الحجز ولو لم يعين عمييا حارس.
 335المادة 

 يعين المأمور حارسا يختاره لؤلشياء المحجوزة ما لم يأت الحاجز أو المحجوز عميو بشخص كفء.  أ. 
إال إذا خيف التبديل وكان لذلك الخوف أسباب معقولة يجوز تعيين المحجوز عميو حارسا إذا طمب ذلك  ب. 

 تذكر في المحضر.
 336المادة 

إذا لم يجد المأمور في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرا يجوز تكميفو بالحراسة وال يعتد  أ. 
 برفضو إياىا.

الممكنة لممحافظة عمى األشياء  إذا لم يكن المدين حاضرا فيجب عمى المأمور أن يتخذ جميع التدابير ب. 
 المحجوزة وأن ينقميا أو يودعيا عند أمين يقبل الحراسة ممن يختاره الحاجز أو المأمور.

 337المادة 
 يوقع الحارس عمى محضر الحجز فإن لم يقبل تذكر أسباب ذلك فيو ويجب أن تسمم لو صورة عنو.

 338المادة 
ال حرم من أجرة الحراسة فضبل ال يجوز أن يستعمل الحارس األشياء ا أ.  لمحجوزة وال أن يستغميا أو يعيرىا وا 

عن إلزامو بالتعويضات إنما يجوز إذا كان مالكا ليا أو صاحب حق في االنتفاع بيا أن يستعمميا فيما 
 خصصت لو.

 إذا كان الحجز عمى ماشية أو عروض أو أدوات أو آالت الزمة إلدارة أو استغبلل أرض أو مصنع أو ب. 
مشغل أو مؤسسة جاز لرئيس التنفيذ بناء عمى طمب أحد ذوي الشأن أن يكمف الحارس اإلدارة أو االستغبلل أو 

 يستبدل بو حارسا آخر يقوم بذلك.
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 339المادة 
 ال يجوز لمحارس أن يطمب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد لمبيع إال ألسباب يقدرىا رئيس التنفيذ.  أ. 
 التنفيذ في ىذا الخصوص ال يقبل طريقا من طرق الطعن. قرار رئيس ب. 
يجرد المأمور األشياء المحجوزة عند تسمم الحارس الجديد ميمتو ويثبت ىذا الجرد في محضر يوقع عميو   ج. 

 ىذا الحارس ويسمم صورة عنو.
 341المادة 

 د.لمحارس أو أحد ذوي الشأن أن يطمب من رئيس التنفيذ اإلذن بالجني أو الحصا
 343المادة 

إذا انتقل المأمور لمحجز عمى أشياء كان قد سبق حجزىا وجب عمى الحارس عمييا أن يبرز لو صورة   أ. 
 محضر الحجز ويقدم األشياء المحجوزة.

عمى المأمور أن يجرد ىذه األشياء في محضر ويحجز عمى ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز األول  ب. 
 ي نفس المحل.حارسا عمييا إن كانت ف

يرسل المأمور خبلل اليوم التالي عمى األكثر بيانا إلى الحاجز األول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضرا   ج. 
 أو المأمور الذي أوقع الحجز األول.

 341المادة 
وقف يعد الحجز كأن لم يكن إذا لم يطمب البيع خبلل ستة أشير من تاريخ وقوع الحجز إال إذا كان البيع قد أ

 باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون.
 343المادة 

 يتخذ رئيس التنفيذ قرارا ببيع األشياء المحجوزة بناء عمى طمب أحد ذوي الشأن.  أ. 
 عمى المأمور أن يشرع بإجراءات البيع فور صدور ىذا القرار. ب. 

 344المادة 
 دين.ال يجوز إجراء البيع إال بعد إخطار الم  أ. 
 يجب أن تشتمل ورقة اإلخطار عمى ما يأتي: ب. 

 بيان نوع السند التنفيذي وتاريخو ومقدار الدين المطموب.   .1
 إعذار المدين بأنو إذا لم يدفع الدين خبلل ثبلثة أيام تباع األموال المحجوزة.   .2

فمرئيس التنفيذ أن يقرر البيع  إذا كانت األشياء المحجوزة عرضة لمتمف أو بضائع عرضة لتقمب األسعار  ج. 
 في الحال بناء عمى تقرير يقدم من الحارس أو أحد أطراف النزاع.

 345المادة 
يجري البيع في المكان الذي توجد فيو األشياء المحجوزة أو في أقرب سوق ولرئيس التنفيذ أن يقرر البيع في 

 مكان آخر بناء عمى استدعاء أحد أطراف النزاع.
 346المادة 

إذا كانت القيمة المقدرة لؤلشياء المطموب بيعيا تزيد عمى مئة ألف ليرة سورية وجب اإلعبلن عن البيع  أ. 
 بالنشر في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة.

 يذكر في اإلعبلن يوم البيع وساعتو ومكانو ونوع األشياء المحجوزة ووصفيا باإلجمال. ب. 
المحجوز عميو إذا كانت قيمة األشياء المطموب بيعيا تزيد عمى خمسين يجوز لمدائن الحاجز أو المدين   ج. 

 ألف ليرة سورية أن يطمب من المأمور النشر عمى نفقتو الخاصة.
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 347المادة 
 يعمن المأمور عن البيع في جميع األحوال بالتعميق في الموحة المعدة لئلعبلنات لدى الدائرة.  أ. 
ما يراه ضروريا من اإلعبلنات عمى باب موطن المحجوز عميو أو في لرئيس التنفيذ أن يأمر بمصق  ب. 

 األسواق أو في الساحات العامة.
 لرئيس التنفيذ أن يقرر عرض األشياء المحجوزة عمى الجميور قبل بيعيا بناء عمى طمب أحد ذوي الشأن. ج. 

 348المادة 
 التنفيذ زيادة النشر في الصحف. لكل من الحاجز والمحجوز عميو أن يطمب باستدعاء يقدم إلى رئيس

 349المادة 
 يثبت المصق بحاشية من المأمور في أسفل نسخة اإلعبلن ويثبت النشر بتقديم نسخة عن الصحيفة.

 351المادة 
ال يبدأ المأمور في البيع إال بعد أن يجرد األشياء المحجوزة ويحرر محضرا بذلك يبين فيو ما يكون قد نقص  أ. 

 منيا.
 البيع بالمزاد العمني بمناداة الدالل وبحضور المأمور وبالثمن الذي يرسو عميو. يجري ب. 
كل شخص يريد الدخول في المزايدة عميو أن يتخذ موطنا مختارا لو وأن يودع صندوق الدائرة مبمغا يعادل  ج. 

 يسوغان ىذا اإلعفاء. عشر القيمة المقدرة ويعفى من اإليداع إذا كان المزايد دائنا وكان مقدار دينو ومرتبتو
 353المادة 

ال يجوز بيع المصوغات والسبائك الذىبية أو الفضية والحمي والمجوىرات واألحجار الكريمة بثمن أقل من  أ. 
 قيمتيا بحسب تقدير أىل الخبرة.

لي إذا لم إذا لم يتقدم أحد لشراء األشياء المنصوص عمييا في الفقرة السابقة أجل المأمور البيع لميوم التا ب. 
وعندئذ تباع لمن يرسو عميو المزاد ولو  347يكن يوم عطمة وأعيد النشر والمصق عمى الوجو المبين في المادة 

 بثمن أقل مما قومت بو.
إذا لم يتقدم أحد لشراء األشياء المقرر بيعيا ولم يقبل الحاجز أخذىا استيفاء لدينو بالقيمة التي يقدرىا أىل   ج. 

 يع ستين يوما.الخبرة يؤجل الب
 351المادة 

 كل بيع بالمزاد لمنقوالت محجوزة يجب فيو دفع الثمن فورا.
 353المادة 

 إذا لم يدفع الراسي عميو المزاد الثمن أعيد البيع بعد نشر اإلعبلنات ولصقيا عمى ذمتو.  أ. 
يو إيداع ربع القيمة عمى كل مشترك في المزاد الثاني الذي عم 352تطبق أحكام الفقرة )ج( من المادة  ب. 

 المقدرة.
يشمل قرار البيع الثاني إلزام الراسي عميو المزاد األول والراسي عمييم المزاودين الطائشين البلحقين لو  ج. 

بالتضامن بفرق الثمن إن وجد وال يعاد إلييم العربون الذي دفعو كل منيم إال بعد تسديد ثمن البيع والفرق 
 تنفيذيا.المذكور ويعد القرار سندا 

 354المادة 
اإلدالء بأوجو البطبلن في اإلجراءات المتعمقة بقرار البيع يجب أن يقع في اليوم السابق لمبيع عمى األكثر تحت 

 طائمة الرد ويحكم رئيس التنفيذ فييا عمى وجو السرعة.
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 355المادة 
عين أعمن عن التأخير بمصق بيان إذا رأى رئيس التنفيذ بناء عمى طمب أحد ذوي الشأن تأخير البيع إلى أجل م

عنو في الموحة المعدة لئلعبلنات في الدائرة وفي المحل الذي يجري فيو البيع وال يجوز تأخير البيع ألكثر من 
 ستين يوما.

 356المادة 
يكف المأمور عن المضي في البيع إذا نتج عنو مبمغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجميا مضافا إلييا   أ. 

 اريف.المص
ما يقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المأمور أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن ال يتناول إال ما زاد عمى  ب. 

 وفاء ما ذكر.
 357المادة 

يشمل محضر البيع عمى ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيو المأمور أثناءىا من االعتراضات والعقبات وما 
أو غيابو والثمن الذي رسا بو المزاد وقبضو وعمى اسم من رسا عميو  اتخذه بشأنيا وحضور المحجوز عميو

 وتوقيعو.
 358المادة 

إذا لم يطمب البيع من قبل الدائن المباشر إلجراءات الحجز جاز لمحاجزين اآلخرين طمب البيع بعد اتخاذ  أ. 
 إجراءات المصق والنشر المنصوص عمييا في المواد السابقة.

لى الدائن الذي كان يباشر اإلجراءات يبمغ في ىذه الح ب.  الة طمب إجراء البيع إلى المدين المحجوز عميو وا 
 وذلك قبل البيع بيوم واحد عمى األقل.

 359المادة 
 ال توقف دعوى استحقاق األشياء المحجوزة البيع ما لم يصدر حكم بوقفو.

 الفصل الثالث: حجز ما لممدين لدى الغير
 361المادة 

ب إيقاع الحجز عمى ما يكون لمدينو من األعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو لمدائن أن يطم
 كانت مؤجمة أو معمقة عمى شرط.

 363المادة 
 لمدائن أن يطمب إيقاع الحجز تحت يد نفسو عمى ما يكون مدينا بو لمدينو.

 361المادة 
 تمبل عمى البيانات اآلتية:يبمغ الحجز بموجب كتاب يرسل إلى المحجوز لديو مش

صورة الحكم أو السند الرسمي الذي جرى الحجز بمقتضاه وقرار رئيس التنفيذ أو قرار المحكمة القاضي   أ. 
 بالحجز.

 بيان أصل المبمغ المحجوز من أجمو وفوائده والمصاريف. ب. 
 اه.نيي المحجوز لديو عن وفاء ما في يده إلى المحجوز عميو وعن تسميمو إي  ج. 

 363المادة 
إذا كان المحجوز لديو مقيما خارج سورية وجب تبميغ الحجز لشخصو أو لموطنو في الخارج في األوضاع 

 المقررة في البمد الذي يقيم فيو.
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 364المادة 
يجب تبميغ الحجز إلى المحجوز عميو مع بيان حصول الحجز وتاريخو والحكم أو السند الرسمي أو قرار 

 رئيس التنفيذ الذي حصل الحجز بموجبو والمبمغ المحجوز من أجمو. المحكمة أو قرار
 365المادة 

الحجز ال يوقف استحقاق الفوائد المترتبة عمى المحجوز لديو حتى الوفاء ما لم يكن المبمغ المحجوز قد رفع  أ. 
 من التداول لمصمحة الحجز المقرر.

 المحجوز لديو بالوفاء. كذلك فإن الحجز ال يمنع المحجوز عميو من مطالبة ب. 
 يكون الوفاء باإليداع في صندوق الدائرة التابع ليا المحجوز لديو.  ج. 

 366المادة 
 يجوز لممحجوز لديو في جميع األحوال أن يوفي ما في ذمتو بإيداعو صندوق الدائرة المذكورة في المادة السابقة.

 367المادة 
صندوق الدائرة تنفيذا ألحكام المادتين السابقتين وعمى المأمور إخبار يبقى الحجز عمى المبالغ التي تودع في  أ. 

 الحاجز والمحجوز عميو فورا بحصول اإليداع بمذكرة تبمغ حسب األصول.
يجب أن يكون اإليداع مقترنا ببيان موقع عميو من المحجوز لديو بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ  ب. 

جوز عمييم وصفاتيم وموطن كل منيم واألسناد التي وقعت الحجوز بمقتضاىا تبميغيا وأسماء الحاجزين والمح
 والمبالغ التي حجزت من أجميا.

 يغني ىذا اإليداع عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبمغ المودع كافيا لموفاء بدين الحاجز. ج. 
اجز أن يطمب تكميف المحجوز إذا وقع حجز جديد عمى المبمغ المودع فأصبح غير كاف لموفاء جاز لمح د. 

 لديو ببيان ما في ذمتو خبلل ثمانية أيام من يوم تكميفو ذلك.
 368المادة 

إذا أودع في صندوق الدائرة مبمغ مساو لمدين المحجوز من أجمو وخصص لموفاء بمطموب الحاجز زال قيد  أ. 
 الحجز عن المحجوز لديو.

فيذ في أي حالة تكون عمييا اإلجراءات تقدير مبمغ يودعو يجوز لممحجوز عميو أن يطمب من رئيس التن ب. 
 صندوق الدائرة عمى ذمة الوفاء لمحاجز.

ينتيي أثر الحجز بالنسبة إلى المحجوز لديو من وقت اإليداع وال يكون لمحجوز الجديدة بعد ذلك عمى   ج. 
 المبمغ المودع أثر في حق الحاجز.

 369المادة 
قا لممادتين السابقتين وجب عمى المحجوز لديو أن يقرر بما في ذمتو لدى دائرة إذا لم يحصل اإليداع طب أ. 

 التنفيذ التابع ليا خبلل ثمانية أيام من تاريخ تبميغو الحجز.
يذكر في التقرير مقدار الدين وسببو وأسباب انقضائو إن كان قد انقضى ويبين جميع الحجوز الواقعة تحت  ب. 

 لتقريره أو صورا عنيا مصدقا عمييا. يده ويودع األوراق المؤيدة
 إذا كانت تحت يد المحجوز لديو أعيان منقولة وجب عميو أن يرفق بالتقرير بيانا مفصبل بيا.  ج. 
 ال يعفى المحجوز لديو من واجب التقرير أن يكون غير مدين لممحجوز عميو.  د. 
 أو ببيان في محضر التنفيذ. يكون التقرير المذكور بكتاب عادي يوجو إلى رئيس التنفيذ  ه. 
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 371المادة 
إذا كان الحجز تحت يد إحدى الجيات العامة وجب عمييا أن تعطي الحاجز بناء عمى طمبو شيادة تقوم مقام 

 التقرير.
 373المادة 

 الحجز يتناول كل دين ينشأ لممدين في ذمة المحجوز لديو إلى وقت التقرير ما لم يكن واقعا عمى دين بعينو.
 371مادة ال

 ترفع دعوى المنازعة في التقرير أمام المحكمة التي أوقعت الحجز.
 373المادة 

أصبح ممزما تجاه  369إذا لم يقرر المحجوز لديو بما في ذمتو عمى الوجو وفي الميعاد المبينين في المادة 
 الحاجز بالمبمغ الذي كان سبب الحجز ما لم يبد عذرا تقبمو المحكمة.

 374المادة 
ب عمى المحجوز لديو أن يحتفظ بالمال المحجوز إلى حين طمبو من قبل دائرة التنفيذ ولو أن يودعو الدائرة يج

 متى شاء.
 375المادة 

لممحجوز لديو في جميع األحوال أن يخصم مما في ذمتو قدر ما أنفقو من المصاريف بعد تقديرىا من رئيس 
 التنفيذ.
 376المادة 

 إليداع كان لمحاجز أن ينفذ عمى أموال المحجوز لديو.إذا لم يحصل الوفاء وال ا
 377المادة 

 إذا كان الحجز عمى أعيان منقولة بيعت ىذه األعيان باإلجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين.
 

 صل الرابعالف

 حجز اإليرادات واألسيم واألسناد والحصص وبيعيا

 378المادة 
 كانت لحامميا أو قابمة لمتظيير وتباع باألوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين.تحجز األسيم واألسناد إذا 

 379المادة 
األسيم االسمية واإليرادات المرتبة وحصص األرباح المستحقة في ذمة األشخاص االعتبارية وحقوق الموصين 

 تحجز وتباع باألوضاع المقررة لحجز ما لممدين لدى الغير.
 381المادة 

يرادات المترتبة واألسيم والحصص وغيرىا تحت يد المدين بيا يترتب عميو حجز ثمراتيا وفوائدىا وما حجز اإل
 استحق منيا وما يستحق إلى يوم البيع.
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 الباب الثالث

 التنفيذ عمى العقار

 لفصل األولا

 التنبيو بنزع ممكية العقار ووضع اليد عميو

 383المادة 
 يمو في السجل العقاري ويبمغ المدين إخطارا يتضمن اآلتي:ينفذ الحجز عمى العقار بتسج

 بيان نوع السند التنفيذي وتاريخو ومقدار الدين المطموب.   أ. 
 وصف العقار مع بيان موقعو ومساحتو وحدوده أو رقم محضره ومنطقتو العقارية. ب. 
مقر دائرة التنفيذ وكذلك الحال بالنسبة  تعيين الموطن المختار لمدائن مباشر اإلجراءات في البمد التي فييا  ج. 

 من ىذا القانون. 281لكل من ىو طرف في الممف التنفيذي ووكبلئيم طبقا لنص الفقرة )ج( من المادة 
 إعذار المدين بأنو إذا لم يدفع الدين خبلل ثمانية أيام يباع العقار جبرا. د. 

 381المادة 
ار الوارد في المادة السابقة وبناء عمى طمب أحد ذوي الشأن طرح يقرر رئيس التنفيذ بعد انقضاء ميعاد اإلخط

العقار بالمزاد العمني ويقوم المأمور بوضع اليد عمى العقار مستعينا بخبير واحد أو ثبلثة يسمييم رئيس التنفيذ 
 من قائمة الخبراء.

 383المادة 
 اليد عميو وينظم محضرا بذلك. ينتقل المأمور مع الخبراء إلى مكان العقار لتقدير قيمتو ووضع أ. 
يجب أن يشتمل المحضر عمى أوصاف العقار وموقعو ومساحتو ووجائبو وحدوده ورقمو وقيمتو المقدرة  ب. 

وجميع االعتبارات األخرى التي تؤثر في قيمتو وبيان فيما إذا كان المدين ساكنا فيو أم أنو مشغول من الغير 
 واسمو ومستنده في اإلشغال.

تبين وجود اختبلف في أوصاف العقار بين الواقع والقيد العقاري فعمى مباشر اإلجراءات أن يبرز من  إذا  ج. 
الجيات المختصة بيانا بقابمية العقار لتصحيح األوصاف وفي ىذه الحالة يصدر رئيس التنفيذ قرارا بالتصحيح 

 مع قرار اإلحالة القطعية وذلك عمى نفقة المحال عميو.
 ن العقار غير قابل لتصحيح األوصاف كميا أو جزئيا فيباع عمى وضعو الراىن.أما إذا كا د. 

 384المادة 
يترتب عمى معاممة وضع اليد اعتبار المدين حارسا إلى أن يتم البيع ما لم يقرر رئيس التنفيذ عزلو من   أ. 

 الحراسة أو تحديد سمطتو.
 أجرة.لممدين الساكن في العقار أن يبقى ساكنا فيو بدون  ب. 

 385المادة 
لكل دائن أن يطمب من رئيس التنفيذ تعيين حارس قضائي يدخل في ميمتو حصاد المحصوالت وجني   أ. 

 الثمار وبيعيا.
تباع المحصوالت والثمار بالمزاد العمني أو بأي طريقة أخرى يأذن بيا رئيس التنفيذ ويودع الثمن صندوق  ب. 

 الدائرة.
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 386المادة 
اإليجار الثابتة التاريخ قبل تاريخ تسجيل إشارة الحجز االحتياطي أو تسجيل الممف التنفيذي عمى تسري عقود  أ. 

الحاجزين والدائنين والراسي عميو المزاد وذلك بغير إخبلل باألحكام القانونية المتعمقة بعقود اإليجار واجبة 
 الشير.

رة الحجز االحتياطي أو تسجيل الممف التنفيذي في ال تنفذ عقود اإليجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل إشا ب. 
 حق من ذكروا.

 387المادة 
إذا كان العقار مؤجرا فعمى المستأجر بعد أن يتبمغ اإلخطار الذي يقوم مقام الحجز تحت يده أن يمتنع عن   أ. 

 دفع شيء من األجرة إلى المدين.
 الدائرة.يتم الوفاء من قبل المستأجر بإيداع األجرة في صندوق  ب. 

 الفصل الثاني

 قائمة شروط البيع

 388المادة 
عمى المأمور بعد إجراء وضع اليد أن ينظم بناء عمى طمب أحد ذوي الشأن قائمة شروط البيع وتنشر في   أ. 

 لوحة إعبلنات دائرة التنفيذ ويضميا إلى ممف القضية.
 يجب أن تشتمل القائمة عمى اآلتي: ب. 

 ي الذي حصل اإلخطار بمقتضاه.بيان السند التنفيذ   .1
 تاريخ اإلخطار.   .2
تعيين العقارات المبينة في اإلخطار مع بيان موقعيا وحدودىا ومساحتيا أو أرقام محاضرىا أو غير    .3

 ذلك من البيانات التي تفيد تعيينيا.
 شروط البيع والقيمة المقدرة.   .4
 ع ذكر القيمة المقدرة لكل صفقة.تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل م   .5
 389المادة 

 يرفق بقائمة شروط البيع اآلتي:
 شيادة ببيان الضريبة العقارية عمى العقار المحجوز وما عميو من تكميف.  أ. 
 السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه. ب. 
 قيد السجل العقاري في تاريخ إلقاء الحجز.  ج. 
درجة القطعية أو السند العدلي غير القابل لمعزل المثبتان لحق المدين بالعقار في الحكم القضائي المكتسب ال  د. 

 حال بقاء ممكيتو في السجل العقاري باسم البائع مع بيان موجز عن أي منيما بحسب الحال.
 391المادة 

 ذه القائمة.يحدد رئيس التنفيذ بعد ضم قائمة شروط البيع إلى الممف جمسة لمنظر في االعتراضات عمى ى أ. 
يقوم المأمور بإخبار المدين والدائنين الذين سجموا حجزا لمصمحتيم والدائنين أصحاب الرىون والتأمينات  ب. 

واالمتياز الذين قيدت حقوقيم قبل الحجز والمالكين البائعين بسند عدلي غير قابل لمعزل أو بحكم قضائي 
ال فإن مكتسب الدرجة القطعية وأصحاب الحقوق واإلشارات ال سابقة لمحجز إلى موطنيم في حال كان معروفا وا 

 التبميغ يجري عمى لوحة إعبلنات دائرة التنفيذ يذكر فيو ما تم من اإلجراءات.
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 393المادة 
 تشتمل ورقة اإلخبار عمى اآلتي:

 تاريخ إيداع قائمة شروط البيع.  أ. 
 تعيين العقارات المحجوزة عمى وجو اإلجمال. ب. 
 يمة المقدرة لكل صفقة.بيان الق ج. 
تاريخ الجمسة المحددة لمنظر فيما يحتمل تقديمو من االعتراضات عمى القائمة وبيان ساعة انعقادىا وتاريخ   د. 

 جمسة البيع وساعة انعقادىا في حالة عدم تقديم اعتراضات عمى القائمة.
بداء ما قد يكون لد  ه.  يو من أوجو البطبلن أو المبلحظات تنبيو المخاطب بمزوم االطبلع عمى القائمة وا 

ال سقط حقو في  بطريق االعتراض عمييا قبل الجمسة المشار إلييا في الفقرة السابقة بثبلثة أيام عمى األقل وا 
 ذلك.
 391المادة 

جميع الدائنين الثابتة حقوقيم بأحكام أو أسناد رسمية قبل تاريخ تسجيل الحجز االحتياطي أو تاريخ قيد   أ. 
التنفيذي واشتركوا فيو يصبحون من تاريخ اشتراكيم طرفا في اإلجراءات عمى أن يتم ىذا االشتراك في الممف 

 موعد أقصاه قبل يوم جمسة البيع بالمزاد العمني.
من القانون المدني أن تتدخل  1118لجيات الدولة العامة التي لحقوقيا امتياز المنصوص عمييا في المادة  ب. 

 ة في أي مرحمة حتى تاريخ توزيع قيمة المبيع.في القضية التنفيذي
 393المادة 

 لكل شخص أن يطمع عمى قائمة شروط البيع في دائرة التنفيذ.

 الفصل الثالث

 االعتراضات عمى قائمة شروط البيع

 394المادة 
جراءات ولكل ذي مصمحة إبداء أوجو البطبلن في اإل 392يجب عمى المدين والدائنين المشار إلييم في المادة 

سواء أكانت لعيب في الشكل أم في الموضوع وجميع المبلحظات عمى شروط البيع بطريق االعتراض عمى 
ال سقط حقيم من التمسك بيا.  قائمة شروط البيع وا 

 395المادة 
لممدين أن يطمب بطريق االعتراض عمى قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ عمى عقار أو أكثر من   أ. 

ت المعينة في اإلخطار إذا أثبت أن قيمة العقار الذي تظل اإلجراءات مستمرة بالنسبة إليو تكفي لموفاء العقارا
 بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا فييا.

عد يعين القرار الصادر في ىذا االعتراض العقارات التي تقف اإلجراءات مؤقتا بالنسبة إلييا ولكل دائن ب ب. 
 اإلحالة القطعية أن يمضي في التنفيذ عمى تمك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع لموفاء بحقو.

يجوز لممدين أن يطمب بالطريق ذاتو تأجيل إجراءات بيع العقار إذا أثبت أن صافي ما تغمو أموالو في سنة   ج. 
 وا طرفا في اإلجراءات.واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صار 

يعين القرار الصادر بالتأجيل الموعد الذي تبدأ فيو إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء مراعيا في ذلك الميمة  د. 
 البلزمة لممدين ليستطيع وفاء ىذه الديون.
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 396المادة 
سة المحددة لمنظر في تقدم االعتراضات عمى قائمة شروط البيع بالتقرير بيا في دائرة التنفيذ قبل الجم

ال سقط الحق في ذلك.  االعتراضات بثبلثة أيام عمى األقل وا 
 397المادة 

 يفصل رئيس التنفيذ في االعتراضات عمى وجو السرعة سواء حضر الخصوم أو لم يحضروا.
 398المادة 

في إجراءات  لرئيس التنفيذ عند النظر في أوجو البطبلن الموضوعية أن يقرر دون مساس بالحق االستمرار
 التنفيذ.
 399المادة 

 لمدائن الذي باشر اإلجراءات ولكل دائن أصبح طرفا أن يطمب من رئيس التنفيذ تعيين جمسة البيع.  أ. 
 يصدر رئيس التنفيذ قراره بعد التحقق من الفصل في جميع االعتراضات المقدمة في الميعاد. ب. 
المقدرة لمبيع إذا كان القرار الصادر في االعتراض قد قضى  يحدد رئيس التنفيذ في نفس القرار القيمة  ج. 

 بتعديل شروط البيع.
ال يقبل بعد البت باالعتراضات آنفة الذكر أي اعتراض آخر عمى اإلجراءات التنفيذية السابقة من أي طرف  د. 

 أو جية كانت.

 الفصل الرابع

 إجراءات البيع

 411المادة 
 يذ بإشراف رئيس التنفيذ.يجري البيع في دائرة التنف  أ. 
يجوز لمباشر اإلجراءات والمدين والحاجز وكل ذي مصمحة أن يطمب من رئيس التنفيذ إجراء البيع في  ب. 

 العقار ذاتو أو في مكان غيره.
 413المادة 

ا يعمن المأمور عن البيع قبل اليوم المحدد إلجرائو بمدة ال تزيد عن ثبلثين يوما وال تقل عن خمسة عشر يوم
 وذلك بمصق إعبلنات تشتمل عمى البيانات اآلتية:

 اسم كل من باشر اإلجراءات والمدين والحاجز ونسبتو ومينتو وموطنو األصمي أو المختار.  أ. 
 بيان العقار وفقا لما ورد في قائمة شروط البيع. ب. 
 القيمة المقدرة لكل صفقة.  ج. 
 لبيع وبيان يوم المزايدة وساعتيا.بيان الدائرة أو المكان الذي يجري فيو ا  د. 

 411المادة 
 تمصق اإلعبلنات في األمكنة اآلتي بيانيا:  أ. 

 باب كل عقار من العقارات المقرر بيعيا إذا كانت مسورة أو كانت من المباني.   .1
 مقر المختار في المدينة أو البمدة أو القرية التي تقع فييا العقارات.   .2
 لئلعبلنات بدائرة التنفيذ. الموحة المعدة   .3

 إذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر مختمفة تمصق اإلعبلنات أيضا في لوحات تمك الدوائر. ب. 
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يثبت في ظير إحدى صور اإلعبلن أنو أجرى المصق في األمكنة المتقدمة الذكر وتقدم ىذه الصورة   ج. 
 لمأمور التنفيذ إليداعيا الممف.

 413المادة 
بنشر نص اإلعبلن عن البيع في إحدى  421مأمور التنفيذ في الميعاد المنصوص عميو في المادة  يقوم

 الصحف اليومية لمرة واحدة ويودع ممف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فييا النشر.
 414المادة 

التنفيذ قبل الجمسة أو أثناء  عمى من يريد االشتراك بالمزايدة أن يتقدم بنفسو أو بواسطة محام وكيل عنو إلى دائرة
انعقادىا بطمب يتضمن موطنو المختار في البمدة التي فييا مقر الدائرة والسعر الذي يرغب أن يبدأ المزايدة عمى 
أساسو عمى أال يقل عن القيمة المقدرة ويرفق بالطمب تأمينا قدره خمسون بالمئة من القيمة المقدرة ويقدم ىذا 

 اآلتية:التأمين بأحد األشكال 
 أموال نقدية تدفع في صندوق دائرة التنفيذ قبل بدء جمسة المزايدة أو أثناء انعقادىا.  أ. 
شيك مصدق مسحوب عمى أحد المصارف العامة أو المصارف الخاصة المرخص ليا قانونا ألمر مدير  ب. 

 التنفيذ.
مة المقدرة لمعقار أعفاه رئيس التنفيذ من إذا كان المزايد دائنا وكان مقدار دينو ومرتبتو ال يقل عن القي  ج. 

 التأمين بقرار مبرم.
 415المادة 

ال يجوز لمقضاة الذين نظروا في إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنيا وال لممحامين الذين باشروا اإلجراءات 
 يق غيرىم.إضافة لموكمييم وال لممدين تحت طائمة البطبلن أن يتقدموا لممزايدة بأنفسيم أو بطر 

 416المادة 
يباشر مأمور التنفيذ في اليوم والمكان المحددين في اإلعبلن عممو في جمسة عمنية بالمناداة وبحضور   أ. 

المزايدين ويسجل األسعار المعروضة عمى قائمة المزايدة ويطمع المزايد أو وكيمو القانوني عمى القائمة في الحال 
 / بالمئة من العرض السابق.12/ويجب أال تقل كل زيادة معروضة عن 

إذا لم يحضر أحد في الموعد والمكان المحددين أعبله لبلشتراك في المزايدة يؤجل رئيس التنفيذ الموعد لمدة  ب. 
 خمسة عشر يوما وتتبع نفس إجراءات الدعوة.

إحالة العقار عمى إذا تكرر عدم الحضور أيضا لممرة الثانية يحق لمدائن الذي باشر اإلجراءات أن يطمب   ج. 
 اسمو بالقيمة المقدرة إحالة أولى.

أما إذا توافر الحضور وجرت المزايدة وكان العرض األخير نتيجة المزايدة أقل من القيمة المقدرة يقرر رئيس  د. 
 التنفيذ إحالة العقار عمى المزايد األخير إحالة أولى ويعمن النتيجة ويدعو الراغبين خبلل شير وفق اإلجراءات
المبينة في المواد السابقة إلى المزايدة عمى العرض األخير في المكان والزمان المذين يحددىما في اإلعبلن عمى 

 أن يكون التامين في ىذه المزايدة يعادل كامل القيمة المقدرة لمعقار.
ن القيمة المقدرة يحال لمبيع حتما في جمسة البيع عمى المزايد األخير إحالة قطعية وذلك إذا زاد عرضو ع  ه. 

وأما إذا كان ثمن اإلحالة الثانية أقل من تمك القيمة فممدائن أن يطمب في ذات الجمسة إحالة العقار عمى اسمو 
بالقيمة المقدرة لو وبكافة األحوال يحال العقار عمى اسم المزايد األخير في جمسة البيع الثانية بالثمن المعروض 

 .وال يجوز المزايدة عميو بعد ذلك
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 417المادة 
عمى من رسا عميو المزاد أن يؤدي باقي الثمن في يوم العمل التالي لتاريخ اإلحالة تحت طائمة عده ممتنعا  أ. 

 عن إكمال الثمن دون الحاجة إلى إعذار.
كل شخص اشترك في المزايدة وتوقف عن متابعة المزاد عند الثمن الذي عرضو يبقى مرتبطا وممتزما  ب. 

مدة إجراءات المزايدة واأليام الثبلثة من أيام العمل البلحقة لتاريخ اإلحالة المبينة في الفقرة )أ(  بعرضو طيمة
حالة العقار السمو عمى النحو المبين في الفقرة )ج( من ىذه المادة  السابقة لمرجوع عميو بالثمن الذي عرضو وا 

 ن.في حال عد من رسا عميو المزاد مزايدا طائشا لعدم إكمال الثم
إذا عد المزايد األخير ممتنعا عن إكمال الثمن يحال العقار عمى اسم صاحب العرض السابق لو ويبمغ قرار  ج. 

ذا امتنع المذكور أيضا يحال العقار عمى  اإلحالة إلكمال الثمن خبلل المدة المحددة بالفقرة )أ( من ىذه المادة وا 
كل شخص اشترك في المزاد وامتنع عن الوفاء لصالح  اسم من سبقو وىكذا ويصادر مبمغ التأمين المقدم من

 أصحاب الحقوق الثابتة في الممف التنفيذي.
وفي حال امتناع جميع المزايدين عن إكمال الثمن كل فيما يخصو ولم يطمب الدائن إحالة العقار عمى اسمو   د. 

 مصادرة لصالح القضية.يعاد البيع وفق اإلجراءات السابقة عمى أن تبقى قيمة العقار والمبالغ ال
يمزم المشتري المتخمف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد بدءا من تاريخ انتياء ميعاد إيداع الثمن   ه. 

المنصوص عميو في الفقرة األولى وحتى الوفاء بفرق الثمن ويشمل قرار اإلحالة القطعية إلزامو بفرق الثمن إن 
 لمدائن والمدين. وجد وال حق لو بالزيادة التي تصبح حقا

ال تعاد مبالغ التأمين إلى مقدمييا من غير المزايدين الطائشين المشار إلييم في الفقرتين السابقتين إال بعد   و. 
 إيداع الثمن الذي رسا عمى المزايد األخير في صندوق الدائرة.

 حق آخر.يسمف طالب التنفيذ نفقات التنفيذ ولو الحق باستيفائيا من الثمن قبل أي   ز. 
 418المادة 

ينظم المأمور محضرا بوقائع المزايدة ونتيجتيا ويعيد رئيس التنفيذ التأمينات إلى أصحابيا وفقا لشروط المادة 
 السابقة.
 419المادة 

ال يترتب عمى أي اعتراض أو طعن بإجراء أو بإشكال تنفيذي حكم برده إلغاء اإلجراءات أو المواعيد أو 
 يثابر عمى اإلجراءات من النقطة التي وصمت إلييا.التبميغات التي تمت و 

 431المادة 
لممدين أن يودع في صندوق الدائرة حتى اليوم المحدد لممزايدة الثانية مبمغا يكفي لوفاء الديون والفوائد   أ. 

 والمصاريف التي لمدائن مباشر التنفيذ والدائنين الذين اشتركوا بالحجز والدائنين المقيدة حقوقيم.
يبمغ محضر اإليداع إلى الدائنين المتقدم ذكرىم والمحال عميو ويجوز التجاوز عن اإليداع برضاء ىؤالء  ب. 

 الدائنين جميعيم وفي ىذه الحالة يقرر رئيس التنفيذ إلغاء اإلحالة وشطب جميع اإلجراءات.
لجزئي بما يعادل حصتو من في حال تعدد المدينين في ممكية العقار فإنو ال يقبل من أي منيم الوفاء ا  ج. 

نما لو الحق بالوفاء الكامل طبقا لنص الفقرة )أ( من ىذه المادة عمى أن يعود عمى شركائو في ممكية  الدين وا 
 العقار بما أوفاه عن ذمتيم بواسطة دائرة التنفيذ في ذات الممف التنفيذي.
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 الفصل الخامس

 قرار اإلحالة القطعية

 433المادة 
 الة القطعية في أسفل محضر المزايدة وتدون في ضبط الممف التنفيذي.تقرر اإلح  أ. 
يجب عمى المحال عميو أن يودع الثمن في الدائرة خبلل عشرة أيام من تاريخ اإلحالة القطعية ما لم يكن  ب. 

 دائنا أعفاه قرار اإلحالة من إيداع الثمن كمو أو بعضو مراعاة لمقدار دينو ومرتبتو.
رة قرار اإلحالة القطعية إلى المحال عميو إال بعد إيداعو الثمن ما لم يقض قرار اإلحالة بغير ال تسمم صو  ج. 

 ذلك.
 431المادة 

ال يعمن قرار اإلحالة القطعية فإذا أراد المحال عميو أن يتسمم العقار جبرا وجب عميو أن يطمب تكميف المدين  أ. 
 سميم في اليوم والساعة المحددين إلجرائو.أو الحارس عمى حسب األحوال الحضور إلى مكان الت

 يحصل التنبيو قبل الميعاد المعين لمتسميم بثمانية أيام. ب. 
إذا كان في العقار منقوالت تعمق بيا حق لغير المحجوز عميو وجب عمى طالب التسميم أن يطمب من   ج. 

 .رئيس التنفيذ اتخاذ التدابير البلزمة لممحافظة عمى حقوق أصحاب الشأن
 433المادة 

 عمى المأمور تسجيل اإلحالة القطعية فور صدور القرار بيا.  أ. 
يكون قرار اإلحالة القطعية سندا لممكية من جرت اإلحالة القطعية السمو ويترتب عمى تسجيمو تطيير  ب. 

داع شروط البيع صحيفة العقار المبيع من كافة اإلشارات وحقوق االمتياز والتأمين والرىن التي تبمغ أصحابيا إي
 فينتقل حقيم إلى الثمن.

 ال ينقل قرار اإلحالة القطعية إلى المشتري سوى ما كان لممدين من حقوق في العقار المبيع. ج. 
إذا كانت ممكية المدين لمعقار تستند إلى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية أو إلى سند عدلي غير قابل   د. 

 بنقل الممكية مع قرار اإلحالة القطعية عمى نفقة المحال عميو. لمعزل أصدر رئيس التنفيذ قرارا
يكون قرار اإلحالة القطعية سندا لممدين في استيفاء الثمن الذي رسا بو المزاد مع مراعاة أحكام المادتين   ه. 

 من ىذا القانون. 415و 392
 434المادة 

المزايدة أو في شكل القرار أو لصدوره بعد رفض  ال يجوز استئناف قرار اإلحالة القطعية إال لعيب في إجراءات
 طمب وقف اإلجراءات التي يكون وقفيا واجبا قانونا.

 435المادة 
من ىذا القانون يصرف بدل العقار المبيع بالمزاد العمني إلى صاحبو بعد أن  392مع مراعاة أحكام المادة 

ألولوية والترتيب المنصوص عمييا في القوانين تراعى حقوق أصحاب االمتياز والتامين والرىن طبقا لدرجات ا
 الخاصة أوال وفي القوانين العامة ثانيا.
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 الفصل السادس

 دعوى االستحقاق الفرعية

 436المادة 
يجوز في المناطق التي لم تجر فييا أعمال التحديد والتحرير طمب بطبلن إجراءات التنفيذ تبعا لطمب   أ. 

 أو بعضو وذلك بدعوى يختصم فييا مباشر اإلجراءات والمدين والدائنين المقيدين. استحقاق العقار المحجوز كمو
 يجب تحت طائمة سقوط الحق رفع دعوى البطبلن واالستحقاق في ميعاد سنة من تاريخ اإلحالة القطعية. ب. 

 437المادة 
تحقاق صندوق المحكمة يجوز لممحكمة الناظرة في دعوى االستحقاق أن تقرر وقف البيع إذا أودع مدعي االس

المبمغ الذي تقرره لموفاء بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة والمصاريف البلزمة إلعادة إجراءات البيع 
 عند االقتضاء.

 

 الفصل السابع

 بيع العقار إزالة لمشيوع واستيفاء الديون المؤمنة

 438المادة 
ي بيعو بطريق المزايدة بناء عمى قائمة تتضمن شروط البيع إذا حكم ببيع العقار المشترك لعدم إمكان قسمتو يجر 

 يقرىا رئيس التنفيذ.
 439المادة 

 تشتمل قائمة شروط البيع عمى أسماء جميع الشركاء وموطن كل منيم.
 411المادة 

يخبر المأمور بإيداع قائمة شروط البيع الدائنين المرتينين وأصحاب االمتياز وجميع الشركاء وكذلك جميع 
 من ىذا القانون. 392حاب الحقوق واإلشارات المتعمقة بالممكية المدونة عمى صحيفة العقار طبقا لممادة أص

 413المادة 
لكل من الشركاء أن يبدي ما لديو من أوجو البطبلن والمبلحظات عمى شروط البيع بطريق االعتراض عمى 

 القائمة.
 411المادة 

متياز أو تأمين أو رىن أن يطمب بيعو بناء عمى قائمة بشروط البيع يجوز لمن يممك عقارا مقررا عميو حقوق ا
 يقرىا رئيس التنفيذ.

 413المادة 
تطبق عمى بيع العقار لعدم إمكان قسمتو أو الستيفاء حقوق االمتياز والتأمين والرىن المسجمة األحكام المقررة 

 لمتنفيذ عمى العقار.
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 الباب الرابع

 ع بحسب درجات الدائنينالتقسيم بالمحاصة والتوزي

 

 414المادة 
متى صار المحصل من مال المدين أو مما حجز لدى الغير أو مما سوى ذلك كافيا لوفاء جميع حقوق   أ. 

 الحاجزين اختصوا بو بغير إجراء آخر.
 يدفع مأمور التنفيذ لكل حاجز دينو ثم يسمم الباقي لممدين. ب. 
ذية ماال غير كاف لوفاء بحقوق الحاجزين فإن ذمة المدين تبقى مشغولة إذا كان المحصل في القضية التنفي ج. 

 بالرصيد حتى استيفائيم لكامل حقوقيم.
 415المادة 

إذا لم يكف المحصل لوفاء جميع حقوق الحاجزين ولم يتفقوا مع المدين عمى قسمتو بينيم خبلل خمسة عشر 
 وفقا ألحكام المواد اآلتية.يوما تمي إيداع ىذا المحصل صندوق الدائرة قسم بينيم 

 416المادة 
 يتخذ رئيس التنفيذ قرارا بالشروع في التقسيم يعمن عنو المأمور بالتعميق عمى الموحة المعدة لذلك في الدائرة.

 417المادة 
يبمغ المأمور قرار الشروع في التقسيم إلى الدائنين الحاجزين في الموطن المختار لكل منيم في محاضر الحجز 

 دموا خبلل خمسة عشر يوما طمباتيم في التقسيم.ليق
 418المادة 

 يضع رئيس التنفيذ قائمة التوزيع المؤقتة باالستناد إلى األوراق المقدمة فور انقضاء ميعاد التقديم.
 419المادة 

ضى يطرح رئيس التنفيذ في القائمة المؤقتة قبل التقسيم مقدار المصاريف التي أنفقت لتحصيل المبالغ المقت
تقسيميا والمصاريف الخاصة بإجراءات التقسيم من مال المدين ثم يخصص الدائنين أصحاب الرىون والتأمينات 
واالمتياز ما يؤدي ليم عمى حسب درجاتيم وما يبقى بعد ذلك يقسم بين الديون األخرى قسمة غرماء بنسبة دين 

 ل المدين.كل منيم أما الديون غير ثابتة التاريخ فتستوفى من بقية أموا
 431المادة 

 يبين في القائمة المؤقتة درجات امتياز الديون الممتازة ومقدار كل دين من أصل ومصاريف وفوائد.
 433المادة 

في األيام الثبلثة التالية ليوم إقرار قائمة التقسيم المؤقتة يبمغ المأمور ىذا القرار إلى الدائنين الحاجزين الذين   أ. 
لى المدين.قدموا طمباتيم في ا  لتقسيم وا 

 لكل واحد من ىؤالء الحق باالعتراض عمى القائمة في ميعاد خمسة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبميغو. ب. 
 431المادة 

كل من يعترض عمى قائمة التقسيم المؤقتة عميو أن يبين أسباب اعتراضو في مذكرة يقدميا في الميعاد   أ. 
 المذكور في المادة السابقة.

 يفصل رئيس التنفيذ في االعتراضات عمى وجو السرعة. .ب 
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 433المادة 

إذا لم يقدم اعتراض أو قدم وفصل فيو يصدر رئيس التنفيذ من تمقاء ذاتو قائمة التقسيم النيائي مبينا فييا مقدار 
ن من ما خص كبل من الدائنين بعد طرح ما لحق دينو من الحجز ومقدار الفوائد ويصرف المستحق لكل دائ

 صندوق الدائرة وفقا لقائمة التقسيم النيائي.
 434المادة 

 الحجوز التي تحدث بعد مضي الميعاد المحدد لتقديم الطمبات في التقسيم ال يكون ليا أثر ما.
 435المادة 

ما يبقى من ثمن العقار المرىون بعد وفاء الديون التي ليا حق امتياز أو تأمين أو رىن بحسب مراتبيا في 
 وزيع عمى الوجو المبين في ىذا الباب يقرر رئيس التنفيذ تقسيمو بين الدائنين غير الممتازين.الت

 436المادة 
 يقسم رئيس التنفيذ نصيب أي دائن بين دائنيو إذا طمبوا ذلك قبل وضع القائمة المؤقتة.

 437المادة 
 ي الحالتين اآلتيتين:يجوز لكل ذي مصمحة أن يطمب حتى وقت الصرف إبطال التقسيم أو تعديمو ف

 إذا وقع تعارض بين القائمة المؤقتة أو القرارات الصادرة في االعتراض وبين القائمة النيائية.  أ. 
 إذا لم يبمغ المدين أو أحد الدائنين لبلطبلع عمى القائمة المؤقتة واالعتراض عمييا. ب. 

 438المادة 
 ال يجوز إبطال إجراءات التقسيم بعد الصرف.

 

 ب الخامسالبا

 الحبس التنفيذي ومنع السفر

 439المادة 
 يقرر رئيس التنفيذ حبس المحكوم عميو لتأمين استيفاء الحقوق اآلتية دون غيرىا:

المبالغ والتعويضات واإللزامات المحكوم بيا من المحاكم المدنية بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية إذا  أ. 
 كانت ناجمة عن جرم جزائي.

لغ والتعويضات واإللزامات المحكوم بيا في الدعاوى الجزائية بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية المبا ب. 
 باستثناء الحكم بالرد المنصوص عميو في قانون العقوبات العام.

 في قضايا األحوال الشخصية اآلتية: ج. 
 النفقة بأنواعيا.   .1
 كم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.المير المعجل والمؤجل المسمى بصك الزواج أو بح   .2
 استرجاع البائنة في حالة فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم.   .3
 تسميم الولد إلى الشخص الذي عيد إليو بحفظو وتأمين إراءة الصغير لوليو.   .4

واإللزامات المحكوم بيا  لرئيس التنفيذ أن يقرر منع سفر المحكوم عميو إلى حين استيفاء المبالغ والتعويضات  د. 
 من المحاكم المدنية والجزائية وغيرىا من المحاكم بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.
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 441المادة 
 ال يجوز أن تتجاوز مدة الحبس سنة ميبلدية. أ. 
يجوز حبس المحكوم عميو مجددا بمقتضى قرار جديد من أجل االلتزامات المنصوص عمييا في المادة  ب. 

 بقة بعد انتياء مدة الحبس األول.السا
 443المادة 

 لممحكوم عميو أن يعترض عمى توقيفو باستدعاء أو تقرير يقدمو إلى رئيس التنفيذ.  أ. 
 يصدر رئيس التنفيذ قرارا بإطبلق سراح المحكوم عميو إذا ظير أن الشروط القانونية لم تراع في حبسو. ب. 

 441المادة 
الحبس التنفيذي عمى األشخاص الذين تقل سنيم عن خمس عشرة سنة أو تزيد عمى ال يطبق فيما عدا النفقة 

سبعين سنة وال عمى األشخاص الذين ما برحت معامبلت اإلفبلس جارية بحقيم وال عمى الذين ىم من عمود 
 نسب الدائن.

 443المادة 
 يما الحبس معا في وقت واحد.إذا كان لمزوج أو لمزوجة أوالد تقل سنيم عن خمس عشرة سنة ال يجوز أن ينال

 444المادة 
 عمى الوجو اآلتي: 439تكون مدة الحبس في األحوال المنصوص عمييا في المادة   أ. 

 عشرين يوما إذا كان المبمغ موضوع التنفيذ ال يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية.   .1
 ستين يوما إذا كان المبمغ ال يتجاوز مئة ألف ليرة سورية.   .2
 تسعين يوما إذا كان يتجاوز مئة ألف ليرة سورية وال يزيد عمى مئتي ألف ليرة سورية.   .3
 سنة ميبلدية إذا كان المبمغ يتجاوز الحد المذكور آنفا أو يتعمق بتسميم الولد أو إراءتو.   .4

 تحسب مدة الحبس بالنظر إلى أصل الدين وممحقاتو من رسوم مصاريف قضائية وأتعاب محاماة. ب. 
 445لمادة ا

 ينقضي الحق بالحبس التنفيذي في األحوال اآلتية:
 إذا أوفى المنفذ عميو التزامو أو أوفاه عنو شخص آخر.   أ. 
 إذا رضي الدائن بأن يخمي سبيل المنفذ عميو. ب. 
 إذا بمغ المنفذ عميو السبعين من العمر.  ج. 

 446المادة 
أو تسميمو إلى األمين جبرا ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة  يجوز تنفيذ األحكام الصادرة بضم الصغير وحفظو

 ودخول المنازل ويجوز إعادة تنفيذ الحكم كمما اقتضى الحال ذلك.
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 الباب السادس

 تحصيل الديون الثابتة بالكتابة

 447المادة 
ية القابمة لمتظيير أن يراجع لمدائن بدين من نقود إذا كان دينو ثابتا بسند عادي أو ورقة من األوراق التجار   أ. 

 دائرة التنفيذ ويطمب تحصيل دينو.
ال يجوز سموك ىذه الطريقة إال إذا كان لممدين موطن أصمي أو مختار أو سكني في المنطقة ذاتيا التي  ب. 

ي يشمميا االختصاص المكاني لدائرة التنفيذ أو كان ألحد المدينين المتعددين سكن فييا أو كان السند محررا ف
 ىذه المنطقة أو مشروطا دفعو فييا وكان الدين حال األداء معين المقدار.

 448المادة 
 تبمغ دائرة التنفيذ المدين أخطارا يربط بو صورة السند المطموب تنفيذه.  أ. 
 يجب أن يشتمل اإلخطار عمى البيانات اآلتية: ب. 

 طمب تأدية الدين والمصاريف والرسوم.   .1
بداء ما قد يكون لديو من أوجو االعتراض عمى مجموع الدين أو إنذار المدي   .2 ن باالطبلع عمى الممف وا 

 عمى قسم منو في ميعاد خمسة أيام تمي تاريخ التبميغ.
 اإلخطار بأن الدائرة ستقوم بالتنفيذ الجبري إذا لم يتم الوفاء أو يقع االعتراض.   .3
 449المادة 

م االعتراض في الميعاد وفي ىذه الحالة إذا استوفى الدائن دينو كمو أو بعضو يثابر عمى التنفيذ إذا لم يقد  أ. 
فمممدين أن يقيم دعوى باسترداد ما استوفى منو وبطمب التعويض عما لحق بو من ضرر في ميعاد سنة تمي 

 تاريخ استيفاء الدين.
لدائن وال تؤثر الدعوى في سير تقام الدعوى في محكمة المحل الذي جرى فيو العقد أو التنفيذ أو موطن ا ب. 

 التنفيذ ما لم يصدر قرار عن المحكمة بوقفو.
لممدين الذي لم يتمكن من االعتراض خبلل الميعاد المعين ألسباب استثنائية أن يعترض حتى يوم تحصيل  ج. 

أو رفضيا ولو  الدين منو من قبل دائرة التنفيذ وفي ىذه الحالة تعرض القضية عمى رئيس التنفيذ لقبول المعذرة
 أن يوقف اإلجراءات المتخذة عند الحد الذي وصمت إليو.

 451المادة 
 إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منو تقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى اإلقرار بو.  أ. 
 يجب أن يقع اإلقرار بحضور رئيس التنفيذ بعد أن يتثبت من ىوية المقر ويدون بو محضر. ب. 

 453المادة 
 ر المدين الدين كمو أو بعضو كمف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة إلثبات ما وقع اإلنكار عميو.إذا أنك
 451المادة 

إذا أثبت الدائن صحة الدين المطموب بتنفيذه حكمت المحكمة عمى المدين بغرامة ال تقل عن خمس مبمغ الدين 
 اآلخر عمى سبيل التعويض.المنازع بو وال تتجاوز ثمث الدين تمنح كميا أو بعضيا لمخصم 

 453المادة 
 يعفى المدين من رسوم التنفيذ إذا أوفى الدين خبلل خمسة أيام تمي تاريخ التبميغ.
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 454المادة 
يجوز لمدائن أن يطمب من دائرة التنفيذ تحصيل دينو من المظيرين والكفبلء خبلل خمسة عشر يوما تمي تاريخ 

 تبميغ االحتجاج.
 455المادة 
عمى إيداع المستند دائرة التنفيذ وقف سريان التقادم من تاريخ اإليداع حتى تاريخ تفييم الدائن مراجعة يترتب 

 المحكمة.
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 الباب األول

 العرض واإليداع

 456المادة 
 كان أو غيره أن يعرضو عمى دائنو بواسطة مأمور التنفيذ. لممدين إذا أراد تبرئة ذمتو مما ىو مقر بو نقدا

 457المادة 
يجب أن يشتمل محضر العرض أو ورقة التكميف عمى بيان جنس النقود وعددىا ووصف الشيء المعروض 

 وصفا دقيقا وبيان شروط العقد وذكر قبول المعروض عميو أو رفضو.
 458المادة 

ود أودع صندوق الدائرة في اليوم التالي لتاريخ المحضر عمى األكثر إذا رفض العرض وكان المعروض من النق
 وعمى المأمور تبميغ الدائن صورة محضر اإليداع.

 459المادة 
إذا رفض العرض وكان المعروض شيئا غير النقود جاز لممدين أن يطمب من رئيس التنفيذ تعيين حارس لحفظو 

 في المكان الذي يعينو.
 461المادة 

الحكم بصحة العرض أو ببطبلنو وبصحة اإليداع أو عدم صحتو بالطرق المعتادة لرفع الطمبات يجوز طمب 
 األصمية أو العارضة أمام المحكمة المختصة.

 463المادة 
 يجوز العرض حال المرافعة أمام المحكمة بموجب طمب عارض يقدم أصوال.  أ. 
 اعيا صندوق المحكمة.تسمم النقود المعروضة عند رفضيا لكاتب الجمسة إليد ب. 
 يذكر في محضر اإليداع ما أثبت بمحضر الجمسة من بيانات الخصوم المتعمقة بالعرض ورفضو. ج. 
إذا كان المعروض بالجمسة من غير النقود فعمى العارض أن يطمب إلى المحكمة تعيين حارس عميو لحفظو   د. 

 كما ذكر.
 من طرق الطعن. ال يقبل الحكم الصادر بتعيين الحارس طريقا ه. 
 لمعارض أن يطمب عمى الفور الحكم بصحة العرض.  و. 

 461المادة 
ال يحكم بصحة العرض إال إذا تم إيداع المعروض مع فوائده القانونية أو االتفاقية التي استحقت لغاية يوم  أ. 

 من القانون المدني. 228اإليداع وبما ال يتجاوز المعدل المنصوص عميو في المادة 
 تحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض. ب. 

 463المادة 
يجوز لمدائن أن يقبل عرضا سبق لو رفضو وأن يستمم ما أودع عمى ذمتو إذا لم يكن المدين قد رجع عن 

 عرضو.
 464المادة 

 .يجوز لممدين أن يرجع عن عرض لم يقبمو دائنو وأن يسترد من صندوق الدائرة ما أودعو



71 
 

 465المادة 
ال يجوز الرجوع عن العرض وال استرداد المودع بعد قبول الدائن ليذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة 

 العرض وصيرورتو نيائيا.

 الباب الثاني

 مخاصمة قضاة الحكم وممثمي النيابة العامة

 466المادة 
 تقبل مخاصمة القضاة وممثمي النيابة العامة في األحوال اآلتية:

 إذا وقع من القاضي أو ممثل النيابة العامة في عمميما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ ميني جسيم.  أ. 
 إذا امتنع القاضي عن اإلجابة عن استدعاء قدم لو أو عن الفصل في قضية جاىزة لمحكم. ب. 
 في األحوال األخرى التي يقضي فييا القانون بمسؤولية القاضي والحكم عميو بالتعويض.  ج. 

 467المادة 
الدولة مسؤولة عما يحكم بو من التعويض عمى القاضي أو ممثل النيابة العامة بسبب ىذه األفعال وليا حق 

 الرجوع عميو.
 468المادة 

 بإعذار القاضي أو ممثل النيابة العامة. 466يثبت االمتناع المشار إليو في المادة 
 469المادة 

 ة أيام عمى اإلعذار.ال ترفع دعوى المخاصمة قبل مضي ثماني
 471المادة 

ترى دعوى المخاصمة المرفوعة عمى قضاة محكمة النقض وممثمي النيابة العامة التمييزية أمام الييئة العامة  أ. 
 لمحكمة النقض.

ترى دعوى المخاصمة المرفوعة عمى قضاة محكمة االستئناف والنائب العام االستئنافي أمام الغرفة المدنية  ب. 
 النقض.لمحكمة 

ترى دعوى المخاصمة المرفوعة عمى سائر القضاة وممثمي النيابة العامة اآلخرين أمام محكمة استئناف  ج. 
 المنطقة.

تقبل األحكام الصادرة في المواد المستعجمة المخاصمة أما القرارات االستئنافية الصادرة في القضايا  ال د. 
 التنفيذية فإنيا تقبل المخاصمة.

 473المادة 
قدم دعوى المخاصمة إلى المحكمة المختصة المحددة في المادة السابقة ضمن الشروط الشكمية الحصرية اآلتية ت

 تحت طائمة الرد شكبل وىي:
تقدم الدعوى باستدعاء من قبل محام أستاذ مضى عمى تسجيمو في جدول المحامين األساتذة مدة ال تقل عن   أ. 

يتضمن تفويضو بمخاصمة القضاة مع مراعاة االستثناءات الواردة في عشر سنوات باالستناد إلى سند توكيل 
 من ىذا القانون. 125المادة 

يجب أن يتضمن االستدعاء أسماء القضاة المخاصمين ووزير العدل كممثل لمدولة وكذلك أسماء الخصوم  ب. 
نوانو وبيان رقم وتاريخ في الدعوى األصمية التي صدر فييا الحكم محل المخاصمة مع بيان نسبة كل منيم وع

 القرار المخاصم.
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إذا كان الحكم محل المخاصمة صادرا عقب الطعن بالنقض لممرة الثانية وجب حصر دعوى المخاصمة   ج. 
 بالييئة األخيرة التي أصدرت ىذا الحكم فقط.

مة بأكثرية إذا كان الحكم محل المخاصمة صادرا عن أكثرية الييئة القضائية وجب حصر دعوى المخاص   د. 
 الييئة فقط دون القاضي المخالف.

إذا كان الحكم محل المخاصمة صادرا في دعوى جزائية وجب اختصام ممثل النيابة العامة في دعوى   ه. 
 المخاصمة إلى جانب القضاة المخاصمين.

وى التي يجب أن يشتمل االستدعاء عمى بيان أوجو المخاصمة وأن ترفق بو األحكام الصادرة في الدع  و. 
 صدر فييا الحكم محل المخاصمة مصدقة أصوال.

يحدد ميعاد تقديم دعوى المخاصمة بثبلث سنوات تبدأ من اليوم التالي لتبميغ المدعي بالمخاصمة صورة   ز. 
 مصدقة عن الحكم محل المخاصمة.

 عمى مدعي المخاصمة أن يطمب التعويض صراحة في االستدعاء المقدم من وكيمو.  ح. 
يودع مع االستدعاء تأمين قدره خمسة عشر ألف ليرة سورية إذا كان القاضي أو القضاة المخاصمون من   ط. 

قضاة محكمة النقض وعشرة آالف ليرة سورية في حال مخاصمة بقية القضاة وذلك ميما بمغ عدد القضاة 
 المخاصمين في ىيئة محكمة واحدة.

 471المادة 
بميغ صورة االستدعاء لمقاضي وممثل النيابة العامة وضم إضبارة الدعوى تعرض الدعوى عمى المحكمة بعد ت أ. 

 األصمية التي صدر فييا الحكم موضوع المخاصمة.
ن بجواز قبول الدعوى شكبل تحكم المحكمة عمى وجو السرعة وفي غرفة المذاكرة وقبل تبميغ الخصوم اآلخري ب. 

بوضع إشارة الدعوى إذا كانت متعمقة بعقار وبوقف تنفيذ الشروط المنصوص عمييا في المادة السابقة و  بتوافر
 الحكم المخاصم مؤقتا إذا طمب إلييا ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركو.

 473المادة 
إذا حكم بقبول الدعوى شكبل حددت المحكمة جمسة عمنية لمنظر في موضوع المخاصمة والتحقيق فيو   أ. 

دعوى لمحضور بواسطة وكبلئيم من المحامين الذين تنطبق عمييم الشروط المحددة في الفقرة ودعوة اطراف ال
 آنفة الذكر لسماع أقواليم ودفوعيم فييا. 471)أ( من المادة 

 122حتى  114تطبق في دعوى المخاصمة قواعد الحضور والغياب والشطب المنصوص عمييا في المواد  ب. 
 من ىذا القانون.

شطب دعوى المخاصمة حق المدعي بالمخاصمة بطمب تجديدىا لمرة واحدة عمى أن يقدم ىذا  ال يسقط ج. 
 .471الطمب قبل انتياء ميعاد السنوات الثبلث المنصوص عمييا في الفقرة )ز( من المادة 

يجوز لممدعى عميو بالمخاصمة المحكوم لو في الدعوى األصمية أن يتقدم بطمب عارض بالحكم عمى   د. 
 المخاصمة بالتعويض عن الضرر الذي أصابو في حال الحكم برد دعوى المخاصمة موضوعا.مدعي 
 474المادة 

 إذا قضي برد الدعوى شكبل أو موضوعا حكم عمى الطالب بمصادرة التأمين.
 475المادة 

إذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت عمى القاضي أو ممثل النيابة العامة المخاصم بالتعويض   أ. 
 /ح من ىذا القانون.471و 467وببطبلن تصرفو مع مراعاة أحكام المادتين 

 ال يجوز لممحكمة أن تحكم بأن إبطال الحكم يقوم مقام التعويض. ب. 
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 476المادة 
يجوز لممحكمة التي قضت ببطبلن الحكم في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تحكم في الدعوى األصمية  أ. 

 اىزة لمحكم.إذا رأت أنيا ج
وفي كل األحوال يجب الحكم بإعادة ممف الدعوى األصمية المضموم إلى مرجعو مرفقا بو صورة عن القرار  ب. 

 الصادر في دعوى المخاصمة.
 477المادة 

 الحكم في دعوى المخاصمة المرفوعة أمام محكمة االستئناف ال يجوز الطعن فيو إال بطريق النقض.
 478المادة 

قاضي النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول دعوى المخاصمة شكبل ويتابع النظر فييا إذا ردت يمتنع عمى ال
 دعوى المخاصمة موضوعا.

 الباب الثالث

 التوكيل بالخصومة والتنصل

 479المادة 
دفاع التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سمطة القيام باألعمال واإلجراءات البلزمة لرفع الدعوى ومتابعتيا وال أ. 

فييا واإلقرار وقبول اليمين وتوجيييا وردىا واتخاذ اإلجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعيا 
وتبميغ الحكم وتبمغو والطعن فيو بطرق الطعن العادية وغير العادية وذلك بغير إخبلل بما أوجب فيو القانون 

 تفويضا خاصا.
 تقدم ال يحتج بو عمى الخصم اآلخر. كل قيد يرد في سند التوكيل عمى خبلف ما ب. 

 481المادة 
ال يصح بغير تفويض خاص التنازل عن الحق المدعى بو وال الصمح عميو وال التحكيم فيو وال ترك الخصومة 
وال التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيو وال ترك التأمينات مع بقاء الدين وال االدعاء بالتزوير 

وال مخاصمتو وال أي تصرف آخر يوجب القانون فيو تفويضا خاصا ويجوز التنصل من كل ما وال رد القاضي 
 يقع خبلف ذلك.

 483المادة 
إذا كان التنصل من عمل متعمق بخصومة قائمة وجب أن يحصل باستدعاء يقدم إلى المحكمة الناظرة في  أ. 

 الدعوى يبين فيو موضوع التنصل وأسانيده وطمبات المتنصل.
ما يقرره الوكيل بحضور موكمو يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسو إال إذا نفاه أو تنصل منو أثناء نظر  ب. 

 القضية في الجمسة.
 481المادة 

 ال يقبل طمب التنصل من عمل متعمق بخصومة قائمة إذا رفع بعد مضي ستة اشير من تاريخ ذلك العمل.
 483المادة 

ق بخصومة قائمة وجب طمب التنصل منو بدعوى تقدم بالطرق المعتادة إلى إذا كان التنصل من عمل غير متعم
 المحكمة التي يقع موطن المدعى عميو في دائرتيا.

 484المادة 
 ال يقبل االدعاء بالتنصل من عمل بني عميو حكم حاز قوة القضية المقضية.
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 485المادة 
 يحكم في دعاوى التنصل عمى وجو السرعة.  أ. 
 الحكم بقبول التنصل إبطال التصرف المتنصل منو. يترتب عمى ب. 
يمزم الوكيل المدعى عميو بالتعويض قبل المتنصل وقبل غيره من الخصوم عند االقتضاء بناء عمى طمب   ج. 

 المتضرر.
 إذا حكم برفض التنصل الزم المتنصل بغرامة مقدارىا ثبلثة آالف ليرة سورية وبالتضمينات.  د. 
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 486المادة 
 تختص المحكمة الشرعية بالحكم بالدرجة األخيرة في قضايا:  أ. 

 الوالية والوصاية والنيابة الشرعية.   .1
 إثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية لمورثة.   .2
ثبات الرشد.   .3  الحجر وفكو وا 
 المفقود.   .4
 النسب .   .5
 نفقة األقارب من غير الزوجين واألوالد.   .6

 يستثنى من اختصاص ىذه المحكمة: ب. 
الحاالت المنصوص عمييا في قوانين األحوال الشخصية لمطوائف الروحية لمروم األرثوذكس ولمسريان    .1

ريخ تا 31و 16/12/2223تاريخ  23و 12/9/2223تاريخ  12األرثوذكس ولمكاثوليك الصادرة باألرقام 
18/6/2226. 
حاالت اإلرث والوصية لطائفتي الروم األرثوذكس والسريان األرثوذكس المنصوص عمييا في المرسوم    .2

 .11/1/2211تاريخ  7التشريعي رقم 
من قانون األحوال الشخصية الصادر بالمرسوم  328و 327الحاالت المنصوص عمييا في المادتين    .3

 وتعديبلتو. 7/9/1953تاريخ  59التشريعي رقم 
 487المادة 

 تختص المحكمة الشرعية بالحكم بالدرجة األخيرة في قضايا األحوال الشخصية لممسممين وتشمل:
 الزواج. أ. 
 انحبلل الزواج. ب. 
 المير والجياز. ج. 
 الحضانة والرضاع. د. 
 النفقة بين الزوجين واألوالد. ه. 
 شروطو.الوقف الخيري من حيث حكمو ولزومو وصحة  و. 

 488المادة 
تحكم المحكمة الشرعية في الطمبات المستعجمة المتعمقة باألمور الداخمة في اختصاصيا بمقتضى المواد  أ. 

 السابقة.
لممحكمة الشرعية أن توقع الحجز االحتياطي في الدعاوى المالية المتعمقة بمسائل الوالية والوصاية والنيابة  ب. 

 صل في دعاوى االستحقاق المتفرعة عن الحجز الصادر في ىذه الدعاوى.الشرعية والحقوق الزوجية وتف
تطبق عمى طمبات الحجز االحتياطي والقرارات الصادرة فييا عن المحكمة الشرعية القواعد واإلجراءات   ج. 

 من ىذا القانون. 324حتى  317المنصوص عمييا في المواد 
 489المادة 

 تية:تختص المحكمة الشرعية في األمور اآل
 اإلذن لمنائب الشرعي وغيره في األحوال التي يوجب القانون فييا إذن القاضي الشرعي. أ. 
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تنظيم الوصية والوقف الخيري والحقوق المترتبة عميو وعقود الزواج وتثبيتيا والطبلق والمخالعة ووثائق  ب. 
سقاطيا بالتراضي و  نسب الولد بإقرار أبويو و حصر اإلرث الشرعي ونصب النائب الشرعي وفرض النفقة وا 

 إثبات األىمة.
 491المادة 

 تعد الوثائق المنظمة وفقا ألحكام المادة السابقة نافذة إلى أن يقضى ببطبلنيا أو تعديميا في قضاء الخصومة.
 493المادة 

ا الداخمة يجري تصحيح قيود األحوال المدنية تبعا ألحكام المحكمة الشرعية المكتسبة الدرجة القطعية في القضاي
 في اختصاصيا دونما حاجة إلى إصدار حكم بذلك من محكمة الصمح.

 491المادة 
 تنظر المحكمة الشرعية في جميع األمور الداخمة في اختصاصيا بموجب قوانين خاصة.

 493المادة 
 مدني.يمتنع عمى المحكمة الشرعية النظر في الدعاوى والمعامبلت المتعمقة بأجنبي يخضع في ببلده لقانون 

 494المادة 
 تخضع المحاكم الشرعية لقواعد االختصاص المحمي المنصوص عميو في ىذا القانون.

 495المادة 
 يكون إعطاء اإلذن بالزواج من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتيا موطن أحد الزوجين.

 496المادة 
يقع في دائرتيا موطن الولي أو  يكون إعطاء اإلذن بخصوص إدارة شؤون القاصر من اختصاص المحكمة التي

 الوصي أو المحكمة التي يقع في دائرتيا أحد عقارات التركة.
 497المادة 

 يكون نصب الوصي من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتيا موطن المتوفى أو الموصى لو.
 498المادة 

 في القضايا البسيطة. تقام الدعوى وتجري المحاكمة وفقا لئلجراءات الخاصة بمحاكم البداية  أ. 
يخضع قضاة المحكمة الشرعية لقواعد عدم الصبلحية والرد واإلجراءات وطرق الطعن المنصوص عمييا  ب. 

 وما بعدىا من ىذا القانون. 175في المادة 
 تسري المواد الخاصة بإصدار األحكام وتصحيحيا وتفسيرىا ومصاريف الدعوى عمى المحكمة الشرعية. ج. 
 حكام التي تصدرىا المحكمة الشرعية لطرق الطعن المتعمقة باألحكام الصادرة بالدرجة األخيرة.تخضع األ د. 
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 499المادة 
وتعديبلتو إذا فقد ممف الدعوى أمام  13/5/2213الصادر بتاريخ  28مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 

محكمة كانت أو فقدت أوراقيا كميا أو بعضيا وكانت تتعمق بعقود أو وثائق مبرزة أو بتحقيقات أو كشوفات  أي
أو محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد أو إذا اتمف ممف الدعوى أو أوراقو بحريق أو سرقة أو بأي سبب كان تفوض 

ة كل فيما يخصو بترميم الدعاوى التالفة أو المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة التي تنظر في القضي
المفقودة أو التي يتعذر جمبيا نتيجة ظروف استثنائية بقرار يصدر عنيا بناء عمى طمب من صاحب العبلقة 
ويبمغ القرار ألطراف الدعوى لتنفيذه ويتم ذلك بإبراز كل طرف من اطراف الدعوى ما لديو من الوثائق والعقود 

يا مما كان مبرزا في الممف المفقود وتبت الجية القضائية المذكورة آنفا بالممف الجاري والمذكرات أو صور عن
 ترميمو في ضوء الوثائق واألوراق المبرزة فيو ودفوع الطرفين.

 511المادة 
تتولى محكمة االستئناف المدنية في كل محافظة إصدار القرار بنقل الدعوى من محكمة ألخرى ضمن نطاق 

 ئنافية الواحدة طبقا لمظروف االستثنائية التي تحيط بالقضية.الدائرة االست
 513المادة 

تتولى محكمة النقض النظر في امر نقل الدعوى في المواد المدنية والتجارية واألحوال الشخصية بين المناطق 
تأمينات االستئنافية بناء عمى طمب وزير العدل أو النيابة العامة أو الخصم ذي المصمحة بعد أن يسمف ال
 القانونية وفقا لؤلسباب والطريقة المبينة في ىذه األحكام والفصل الثالث من الباب السابع من ىذا القانون.

 511المادة 
 ال يجوز الطعن بقرار النقل والترميم إال مع الطعن في الحكم المنيي لمخصومة.

 513المادة 
وتعديبلتو ويستثنى من ذلك أحكام المواد من  28/9/1953تاريخ  84تمغى أحكام المرسوم التشريعي رقم   أ. 

اإلجرائية منيا والموضوعية المتعمقة بالتحكيم التي تبقى نافذة وسارية فقط بالنسبة التفاقيات  534إلى  526
سواء أكانت إجراءات التحكيم قد بوشرت أم لم  2228لعام  4التحكيم المبرمة قبل نفاذ قانون التحكيم رقم 

 تباشر.
 غى كل نص تشريعي يخالف ىذا القانون أو ال يأتمف مع أحكامو.يم ب. 

 514المادة 
 ينشر ىذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بو بدءا من أول الشير الذي يمي تاريخ نشره.

 
                                                                        

  
 


