
 
 

 ادلدنية احملاكمات أصول قانون
 

 16/9/1983 يف صادر - 90 رقم اشرتاعي مرسوم
 
 
 

 الجمهورٌة، ربٌس إن
 الدستور، على بناء
 مراسٌم إصدار حق الحكومة منح )17/11/1982 تارٌخ 26/82 رقم القانون على بناء

 ،21/5/1983 تارٌخ 10/83 رقم بالقانون الممدد ،(اشتراعٌة
 الدولة، شورى مجلس استشارة وبعد
 العدل، وزٌر اقتراح على بناء
 ،24/8/1983 بتارٌخ الوزراء مجلس موافقة وبعد
: ٌؤتً ما ٌرسم

 
 

 المرسوم بهذا المرفق بنصه التنفٌذ قٌد وٌوضع المدنٌة المحاكمات أصول قانون ٌصدر -1 المادة

. االشتراعً
 
 

ًا  به وٌعمل الرسمٌة الجرٌدة فً االشتراعً المرسوم هذا ٌنشر -2 المادة  من 1033 للمادة  بقا

. به المرفق النص
 

 1983 سنة أٌلول 16 فً بعبدا     
 الجمٌل أمٌن: اإلمضاء     
 الجمهورٌة ربٌس عن صدر
 الوزراء مجلس ربٌس

 الوزان شفٌق: اإلمضاء
 العدل وزٌر     
 شٌخانً روجٌه: اإلمضاء     

 
 



 اجلديد ادلدنية احملاكمات أصول قانون
 
 
 

 احملاكمات أصول - األول الكتاب
 
 
 

 عامة مبادئ - متهيدي باب
 
 
 

 ٌحد ال فٌها، والحكم الدعاوى تحقٌق فً األخرى السل ات تجاه مستقلة سل ة القضاء -1 المادة

. الدستور علٌه ٌنص ال قٌد أي استقبللها من
 
 

. القواعد تسلسل بمبدأ تتقٌد أن المحاكم على -2 المادة

 على األولى الت بٌق مجال فً تتقدم العادي، القانون أحكام مع الدولٌة المعاهدات أحكام تعارض عند
. الثانٌة

 على العادٌة القوانٌن ان باق لعدم االشتراعٌة السل ة أعمال ب بلن تعلن أن للمحاكم ٌجوز ال
. الدولٌة المعاهدات أو الدستور

 
 

. األنظمة صٌؽة فً أحكامه ٌضع أن للقاضً ٌجوز ال -3 المادة

 
 

ًا  اعتباره  ابلة تحت للقاضً ٌجوز ال -4 المادة : الحق إحقاق عن مستنكفا

. انتقابه أو النص ؼموض بحجة الحكم عن ٌمتنع أن -1
. الحكم إصدار عن سبب بؽٌر ٌتؤخر أن -2

ًا  ٌكون أثراًا  معه ٌحدث الذي بالمعنى القاضً ٌفسره النص ؼموض وعند  منه الؽرض مع متوافقا
ًا  . األخرى النصوص وبٌن بٌنه التناسق ومإمنا
. واإلنصاؾ والعرؾ العامة المبادئ القاضً ٌعتمد النص انتفاء وعند



 
 

 الدعاوى من فٌه فصل قد ٌكن لم ما على فوراًا  الجدٌدة المحاكمات أصول قوانٌن تسري -5 المادة

: ذلك من وتستثنى بها، العمل تارٌخ قبل اإلجراءات من تم أو
ًا  بها العمل تارٌخ كان متى لبلختصاص المعدلة القوانٌن -1  أو الدعوى فً المحاكمة لختام الحقا

. بالموضوع متعلقة مسؤلة فً فصل حكم لصدور
. بها العمل قبل بدأت قد المهلة كانت متى للمهل المعدلة القوانٌن -2
 تارٌخ قبل التحكٌمٌة القرارات أو األحكام من صدر لما بالنسبة ال عن ل رق المنظمة القوانٌن -3

. ال رق تلك من ل رٌق منشبة أو ملؽٌة القوانٌن هذه كانت متى بها العمل
 بها العمل تارٌخ قبل والقرارات األحكام من صدر لما بالنسبة الجبري للتنفٌذ المنظمة القوانٌن -4

. تمنعه أو التنفٌذ تجٌز القوانٌن هذه كانت متى
 
 

 القوانٌن فً نقص وجد إذا المدنٌة المحاكمات أصول قانون فً العامة القواعد تتبع -6 المادة

. األخرى اإلجرابٌة والقواعد

 
 

 الدعوى - األول الباب
 
 
 

 عامة أحكام - األول الفصل
 
 
 

 له للحكم القضاء إلى به ٌتقدم بؤن م لب ذي لكل ٌعود الذي الحق هً الدعوى -7 المادة

. بموضوعه
. الم لب ذلك دحض إلى ترمً بدفوع أو دفاع بؤسباب ٌدلً بؤن الحق الخصم إلى بالنسبة وهً
. أجنبً أو لبنانً معنوي أو  بٌعً شخص لكل الدفاع وحق االدعاء حق وٌكون

 
 

 بالنظام المتعلقة واألحوال القانون، عٌنها التً األحوال فً االدعاء حق العامة للنٌابة -8 المادة

. به المساس شؤنها من أفعال أو وقابع حدوث عند العام



 
 

 تثبٌت إلى منها ٌهدؾ لمن أو قابمة، قانونٌة مصلحة له من لكل مباحة الدعوى تكون -9 المادة

 دلٌله زوال ٌخشى حق من االستٌثاق أو مستقبل أو محدق ضرر لدفع االحتٌا  أو وجوده أنكر حق
 تقدٌم حق صفتهم ٌحدد بؤشخاص القانون فٌها ٌحصر التً الحاالت باستثناء وذلك فٌه، النزاع عند
. معٌنة مصلحة عن الدفاع أو دحضه أو  لب
. له صفة ال شخص ضد أو عن صادر دفاع أو دفع أو  لب أي ٌقبل وال
 
 

 ٌدلً دفع أو دفاع أو  لب فكل استعمالهما، بحسن مقٌدان الدفاع وحق االدعاء حق -10 المادة

ًا  به . عنه المسبب الضرر عن للتعوٌض به تقدم من وٌعرض ٌرد تعسفا
 
 

 7/5/1992 تارٌخ 2411 رقم للمرسوم وفقا معدلة  -11 المادة

 6/9/2000 تارٌخ 3800 رقم والمرسوم  
 األكثر على لٌرة وملٌونً األقل على لٌرة ألؾ أربعٌن قدرها بؽرامة المتعسؾ الخصم على ٌحكم
 .نفسها تلقاء من المحكمة بها تقضً

 
 

 فاقدي دولة قانون إلى وٌرجع. المتقاضً دولة قانون إلى للتقاضً األهلٌة فً ٌرجع -12 المادة

. وتمثٌلهم علٌهم اإلشراؾ خص فٌما المفقودٌن أو ناقصٌها أو األهلٌة
 
 

 للتقاضً األهلٌة من تتحقق أن المحاكمة، مراحل من مرحلة كل فً المحكمة، على -13 المادة

. المفقودٌن أو ناقصٌها أو األهلٌة فاقدي تمثٌل صحة ومن
 
 

 ممثل على ٌوجب الخصوم أحد له ٌخضع الذي الشخصٌة األحوال قانون كان إذا -14 المادة

 التً فللمحكمة بالتقاضً القضاء من ترخٌص على الحصول المفقودٌن أو ناقصٌها أو األهلٌة فاقدي
ًا  وٌبقى الترخٌص هذا تمنحه أن لدٌها الدعوى تقام أن ٌجب  المحاكمة مراحل جمٌع فً صالحا

. والتنفٌذ
 
 

 20/6/1996 تارٌخ 529 للقانون وفقا معدلة -15 المادة

 29/10/1999 تارٌخ 144 رقم والقانون  
 
 أقٌمت إذا أو قانونً ممثل له ٌكن ولم مفقود على أو ناقصها أو األهلٌة فاقد على الدعوى أقٌمت إذا
 الناظرة للمحكمة جاز ورثته، تعٌٌن وتعذر المحاكمة أثناء توفً أو متوفى أنه تبٌن متقاضً على



 محلٌتٌن ٌومٌتٌن جرٌدتٌن وفً الرسمٌة الجرٌدة فً النشر  رٌق عن التبلٌؽات إجراء بالدعوى
. تعٌنهما

ًا  ممثبلًا  المحكمة تعٌن نشر آخر على شهرٌن مرور بعد  إذا الورثة أو القانونً الممثل مقام ٌقوم خاصا
. المفقود أو األهلٌة فاقد عن أو الورثة عن قانونً ممثل ٌحضر لم

ًا  الخاص الممثل ٌبقى  ٌتم رٌثما التنفٌذ دوابر وأمام المحاكمة أ وار جمٌع فً الصفة بهذه محتفظا
. الورثة تعٌٌن أو القانونً الممثل تعٌٌن
. الرضوخ أو الصلح عقد أو اإلسقا  أو التنازل أو اإلقرار الخاص للممثل ٌحق ال

. الدعوى نفقات من وتعتبر عٌنته التً المحكمة من بقرار الخاص الممثل أتعاب تحدد

 
 

 الدعاوى تصنيف - الثاين الفصل
 
 
 

 الحق كان إذا شخصٌة فهً تحمٌه، الذي الحق إلى بالنظر الدعوى صفة تتعٌن -16 المادة

ًا، ًا، كان إذا وعٌنٌة شخصٌا ًا  الحقٌن موضوعها تناول إذا ومختل ة عٌنٌا  تنفٌذ إلى ترمً كانت أو معا
. إب اله أو فسخه أو العقد هذا إلؽاء أو عٌنً حق على قابم عقد
 ؼٌر بحقوق المختصة سٌما ال األولى الفقرة فً إلٌها المشار الفبات فً تدخل ال التً الدعاوى أما

. الشخصٌة الدعاوى بحكم فتعتبر مالٌة
 
 

 وتكون منقوالًا، حماٌته إلى ترمً الذي الحق موضوع كان إذا منقولة الدعوى تكون -17 المادة

. بحٌازته أو عقار على عٌنٌن بحق تتعلق عندما عقارٌة
 
 

 الحق دعاوى إلى منها، المقصود الؽرض بحسب العقارٌة، العٌنٌة الدعاوى تقسم -18 المادة

. الحٌازة ودعاوى
 
 

. اللبنانً القانون ألحكام الدعاوى تصنٌؾ ٌخضع -19 المادة

 
 

 احليازة دعاوى - الثالث الفصل



 
 
 

: نوعان الحٌازة دعاوى -20 المادة

. الحٌازة على االعتداء منع إلى ترمً التً التعرض منع دعوى -1
. عنوة منه سلبت حٌازة الحابز استرداد إلى ترمً التً الحٌازة استرداد دعوى -2
 
 

: التعرض منع لدعوى ٌشتر  -21 المادة

 وعلنٌة هادبة حٌازة أصلً عقاري عٌنً لحق سلفة بواس ة أو بنفسه حابزاًا  المدعً ٌكون أن -1
. التعرض قبل األقل على سنة ومستمرة ملتبسة وؼٌر
 قوة عن ناشا وقتً مانع الحق على الفعلٌة السٌ رة مباشرة دون حال إذا منقضٌة الحٌازة تعتبر ال

. قاهرة
 
 الحٌازة، تلك ممارسته من الحد شؤنه من بعمل حٌازته فً للمدعً تعرض وقع قد ٌكون أن -2

ًا  العمل هذا كان سواء ًا  كان أو تاما  حصلت وسواء لحٌازته، التعرض إلى تإدي بؤشؽال فٌه مشروعا
 إلحاق شؤنها من وكان للؽٌر عقار فً حصلت أو المدعً حٌازة فً هو عقار فً األشؽال هذه

. العقار بذلك الضرر
 
 

: الحٌازة استرداد لدعوى ٌشتر  -22 المادة

 فً لها المعٌنة الشرو  تستجمع مادٌة حٌازة أصلً عقاري عٌنً لحق حابزاًا  المدعً ٌكون أن -1
. الحٌازة سلب قبل األقل على سنة مدة استمرارها شر  باستثناء السابقة، المادة من األولى الفقرة

 
. بها االنتفاع من فحرم منه سلبت قد المدعً حٌازة تكون أن -2
 
 

ًا  تقبل -23 المادة  والمستؤجر والمرتهن كالودٌع العرضً الحابز من بنوعٌها الحٌازة دعوى أٌضا

 فٌها موجهة الدعوى تكون التً الحالة باستثناء العام، الدولة ملك فً االمتٌاز وصاحب والمزارع
. منه حقوقه العرضً الحابز استمد من ضد
 
 

 ٌبق لم ما الؽصب أو التعرض وقوع تارٌخ من سنة خبلل إال الحٌازة دعوى تقبل ال -24 المادة

ًا  ًا  سببه ٌكن أو خفٌا  الحابز كشؾ تارٌخ من عندبذ السنة مهلة تبدأ وحٌث التباس أو بؽموض مشوبا
. منه تٌقنه أو للتعرض

 
 



 ٌعتبر الحق دعوى أقام فمن الحق، ودعوى الحٌازة دعوى بٌن الجمع ٌجوز ال -25 المادة

 أقام إذا أو الحق، دعوى فً النظر أثناء حٌازته على اعتدي إذا إال الحٌازة دعوى عن متنازالًا 
 دعوى برد الحكم عند فٌها ٌنظر الحال هذه وفً الحٌازة دعوى مع است رادٌة بصورة الحق دعوى
. الحٌازة

 
 

 التعدي إزالة بعد إال الحق دعوى ٌقٌم أن الحٌازة بدعوى علٌه للمدعى ٌجوز ال -26 المادة

. عنه الصادر
 
 

 أن أو األصلً الحق إلى ٌت رق أن الحٌازة دعوى فً ٌنظر الذي للقاضً ٌجوز ال -27 المادة

 وتوافر الحٌازة نوع لتقدٌر إلٌها استند إذا إال الحق بهذا تتعلق مستندات أو أسباب على حكمه ٌبنً
. القانونٌة شرو ها
. التنفٌذ معجل الحٌازة بدعوى الحكم ٌكون

 
 

 الطارئة والطلبات األصلي الطلب - الرابع الفصل
 
 
 

: قسمٌن إلى ال لبات تقسم -28 المادة

. المحاكمة بها تباشر أصلٌة  لبات -1
. المحاكمة أثناء تقدم  اربة  لبات -2
 
 

ًا  ٌسمى المدعً من المقدم ال ارئ ال لب -29 المادة ًا،  لبا  من المقدم ال ارئ وال لب إضافٌا

 تدخبلًا، ٌسمى المتخاصمٌن بوجه ثالث به ٌتقدم الذي وال لب مقاببلًا  ٌسمى المدعً ضد علٌه المدعى
. إدخاالًا  فٌسمى الخصومة عن خارج ثالث إلى المتخاصمٌن أحد من ٌوجه الذي ال لب أما
 األصلً ال لب موضوع تضٌٌق أو توسٌع شؤنه من ٌكون وال المحاكمة أثناء ٌعرض  لب كل

. المحاكمة  وارئ من ٌعتبر
 
 

: ال ارئ ال لب لقبول ٌشتر  -30 المادة

ًا  ٌكون أن -1  ٌإثر أن شؤنه من ألحدهما ٌقرر الذي الحل ٌكون أن أي األصلً ال لب مع متبلزما
. المقاصة  لب ذلك من ٌستثنى أن على. لآلخر ٌقرر أن ٌجب الذي الحل فً



 
 األصلً ال لب فً الناظرة للمحكمة النوعً أو الوظٌفً االختصاص عن فٌه النظر ٌخرج ال أن -2

. تحكٌمٌة هٌبة اختصاص من ٌكون ال وأن
 
 

 أو إكماله أو األصلً ال لب تصحٌح إلى ترمً  اربة ب لبات ٌتقدم أن للمدعً -31 المادة

. سببه أو موضوعه تعدٌل
 
 

 23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -32 المادة

 بوجه اآلتٌة وبال لبات ،30 المادة شرو  فٌها تتوافر التً ال اربة بال لبات ٌتقدم أن علٌه للمدعى
: خاص
. المقاصة  لب -1
. المحاكمة إجراءات أحد من أو األصلً االدعاء من لحقه ضرر عن التعوٌض  لب -2
. خصمه  لبات رد مجرد ؼٌر أخرى منفعة على الحصول إلى ٌرمً  لب أي -3
 
 

  اربة، ب لبات ٌدلً أن علٌه، المدعى بها تقدم  اربة  لبات على رداًا  للمدعً، -33 المادة

. علٌه المدعى  لبات علٌه بنٌت الذي السبب عن ناشبة تكون أن شر 
 
 

ًا  ال ارئ وال لب األصلً ال لب فً ٌفصل -34 المادة  سٌر لحسن المحكمة، تر لم ما معا

. اآلخر قبل أحدهما فً تفصل أن العدالة،
 ؼٌر أحدهما ٌكون وحٌث مبدأهما فً وأكٌدٌن متبلزمٌن دٌنٌن بٌن المقاصة  لب حالة فً أنه ؼٌر

 ٌؤمر وأن المقاصة مبدأ الواحد الحكم فً ٌثبت أن القاضً على ٌتعٌن مستحق، ؼٌر أو محرر
. الحسابات تصفٌة إلى اآلٌلة بالتدابٌر

 
 

. مإقتة أو احتٌا ٌة تدابٌر اتخاذ إلى ترمً ب لبات ٌتقدم أن الخصوم من لكل ٌجوز -35 المادة

 
 

ًا  بذلك فٌصبح المحاكمة، فً إدخاله أو الؽٌر تدخل ٌجوز -36 المادة . فٌها خصما

 
 

ًا  االختٌاري التدخل ٌكون -37 المادة  المحاكمة فً نفسه تلقاء من الؽٌر ٌتدخل عندما أصلٌا

ًا  أحدهم أو الخصوم تجاه حماٌتها أو حقوقه إلثبات  أحد  لبات مع متبلزم ب لب لنفسه الحكم  البا
ًا  وٌكون. الخصوم  مصلحة من استجابتها كانت إذا الخصوم أحد  لبات لتؤٌٌد ٌرمً عندما تبعٌا
. المتدخل



 
 

 فً إشراكه ألجل الخصوم أحد  لب على بناء المحاكمة فً الؽٌر إدخال ٌجوز -38 المادة

 ألجل أو الخصوم، أحد  لبات مع متبلزمة ب لبات علٌه الحكم ألجل إدخاله ٌجوز كما. الحكم سماع
. الضمان

 
 

 20/6/1996 تارٌخ 529 للقانون وفقا معدلة -39 المادة

. إدخاله الم لوب فٌهم بمن العبلقة ذوي إلى تبلػ البحة، بموجب اإلدخال أو التدخل  لب ٌقدم
 
 

 مصلحة اإلدخال ل الب أو للمتدخل تكون أن اإلدخال أو التدخل لقبول ٌشتر  -40 المادة

. ومشروعة شخصٌة
 
 

 23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -41 المادة

 الدرجة محكمة أمام جابز وهو. ختامها وحتى المحاكمة أوقات جمٌع فً جابز اإلدخال أو لتدخل
. االستبناؾ محكمة وأمام األولى

 625 و 624 المواد أحكام مراعاة مع التبعً، االختٌاري التدخل سوى التمٌٌز محكمة أمام ٌقبل ال
. 627 و 626 و
 
 

 أو التدخل قبول فً ٌنازعوا أن إدخاله الم لوب الثالث والشخص الخصوم على -42 المادة

 بقرار ال لب فً تفصل أن الحالة، هذه فً وللمحكمة،. الموضوع فً المناقشة قبل شكبلًا  اإلدخال
. الموضوع فً الحكم مع أو مستقل

 ٌ لب أن المدخل أو للمتدخل حق قبوله، المحكمة قررت إذا أو التدخل قبول على نزاع ٌقم لم إذا
. الخصوم ٌ لبه لم وأن مفٌداًا  ٌراه تحقٌق أي إجراء

 
 

 تؤخٌر إال به ٌقصد ولم شؤن ذات مصلحة إلى مسند ؼٌر اإلدخال أو التدخل كان إذا -43 المادة

 المادة أحكام وفق ٌ لبوا أن قبوله، فً معارضتهم إلى باإلضافة للخصوم، حق الدعوى، فً الفصل
 أحكام وفق بالؽرامة تقضً أن للمحكمة كما والضرر، الع ل ٌبدل لهم الحكم القانون، هذا من 10
. 11 المادة

 
 

. مقابل ب لب اإلدخال أو التدخل فً الوارد ال لب ٌواجه أن ٌجوز -44 المادة

 
 



 من أن رأت إذا المحاكمة فً ثالث شخص إدخال نفسها تلقاء من تقرر أن للمحكمة -45 المادة

 فابدة فٌه وأن الحقٌقة، إظهار إلى وٌإدي األصلٌة الدعوى فً الحكم ٌسهل أن التدبٌر هذا شؤن
 الشخص ٌبلػ أن المحكمة قلم وعلى. إدخاله المقرر حقوق أو أحدهم أو الخصوم حقوق لصٌانة
. اإلدخال قرار الثالث

 مهلة األخٌر لهذا تحدد وأن أوراقه الثالث الشخص ٌبلػ أن الخصوم من كل على توجب أن للمحكمة
. للجواب

 
 

 فً األصلٌة الدعوى فً الناظرة المحكمة أمام لضمان ثالث شخص إدخال ٌقبل ال -46 المادة

: اآلتٌة األحوال
. النوعً أو الوظٌفً اختصاصها عن خارجة الضمان دعوى كانت إذا -1
 اختصاص من الضمانة قضٌة فً النظر حق ٌجعل اتفاق والمضمون الضامن بٌن وجد إذا -2

. تحكٌمٌة هٌبة أو أخرى محكمة
. أخرى محكمة أمام النظر قٌد تزال ال ذاتها بالضمانة مختصة دعوى هناك كانت إذا -3
 
 

ًا  هو ٌدعو أن الضمانة ألجل المدعو للشخص -47 المادة ًا  لضمانته أٌضا ًا  آخر شخصا . بها ملزما

 
 

ًا  دعا الذي للخضم ٌجوز -48 المادة  الخصوم برضى المحاكمة من ٌخرج أن له ضامناًا  شخصا

. ذلك فً له مصلحة ٌرى عندما المحاكمة إلى ٌعود أن وله. فٌها محله الشخص هذا لٌحل
. المحاكمة من خرج من وعلى الجمٌع على ٌصدر الذي الحكم ٌسري

 
 

 التعوٌضات وال الدعوى مصارٌؾ ٌتحمل فبل المحاكمة من المضمون خرج إذا -49 المادة

. األخٌر هذا مبلءة عدم حال فً إال الضامن على بها المحكوم

 
 

 القبول بعدم والدفع اإلجرائي والدفع الدفاع - اخلامس الفصل
 
 
 

 الدفاع أسباب - األول القسم
 



 
 

 بحث بعد صحته لعدم خصمه  لب رد إلى الخصم به ٌرمً سبب كل هو الدفاع -50 المادة

. الموضوع فً الحق
 
 

. المحاكمة علٌها كانت حالة أٌة فً الدفاع بؤسباب اإلدالء ٌجوز -51 المادة

 
 

 اإلجرائية الدفوع - الثاين القسم
 
 
 

 أو المحاكمة قانونٌة عدم إعبلن إلى الخصم به ٌرمً سبب كل هو اإلجرابً الدفع -52 المادة

. سٌرها وقؾ أو سقو ها
 بب بلن أو بالتبلزم أو االدعاء بسبق أو االختصاص بعدم الدفع اإلجرابٌة الدفوع من ٌعتبر

 أو للقرابة أو المشروع لبلرتٌاب الدعوى نقل و لب األخرى، اإلجرابٌة األعمال أو االستحضار
. االستمهال ودفوع المصاهرة،

 
 

 أو الموضوع فً المناقشة وقبل المحاكمة بدء فً اإلجرابٌة بالدفوع اإلدالء ٌجب -53 المادة

 المشار باالستثناءات االعتداد ومع ذلك، بعد ظهر سبب عن نشؤت إذا إال القبول، عدم بدفوع اإلدالء
. التالٌة المواد فً إلٌها
ًا  األوراق تبلٌػ  لب ٌشكل ال . اإلجرابً الدفع قبول لعدم سببا
ًا  االختصاص كان إذا ًا  أو وظٌفٌا ًا  أو نوعٌا ًا، مكانٌا  مراحل جمٌع فً انتفابه بدفع اإلدالء ٌحق إلزامٌا

. نفسها تلقاء من تثٌره أن المحكمة وعلى المحاكمة
 
 

 كلتاهما مختلفتٌن محكمتٌن أمام نفسها الدعوى تقام عندما االدعاء بسبق الدفع ٌتوافر -54 المادة

. بنظرها مختصتان
 
 

 أمام عالقتان متبلزمة  لبات على تشتمبلن دعوٌان توجد عندما بالتبلزم الدفع ٌتوافر -55 المادة

. لدٌها المقامة الدعوى بنظر مختصة منهما كل مختلفتٌن محكمتٌن



 
 

ًا  مقامة دعوى مع بالتبلزم أو االدعاء بسبق أمامها أدلً التً المحكمة على -56 المادة  لدى سابقا

 فٌها تكون التً الحالة باستثناء المحكمة، هذه إلى وتحٌلها الدعوى عن ٌدها ترفع أن أخرى محكمة
ًا  الدعوى إلٌها المقدمة المحكمة  تكون التً أو النزاع نقا  إحدى فً فاصبلًا  قراراًا  أصدرت قد الحقا

 التبعً، الضمان موجب إلى مسندة دعوى فً تنظر األخرى بٌنما األصلٌة الدعوى فً ناظرة فٌها
 إلى أمامها بالدفع ٌدلى والتً أوالًا  لدٌها أقٌمت التً المحكمة من الدعوى تحال أن عندبذ ٌجب وحٌث
. الثانٌة المحكمة

 محكمة أمام بالتبلزم أو االدعاء بسبق الدفع ٌقبل ال مختلفتٌن درجتٌن من المحكمتان كانت إذا
. األعلى الدرجة
 المنفرد القاضً أمام عالقة دعوى بٌن التبلزم أو االدعاء سبق وجود عند األحوال، م لق وفً

 عندبذ علٌه الذي المنفرد القاضً أمام بالدفع اإلدالء ٌجري االبتدابٌة، الؽرفة أمام عالقة وأخرى
. الؽرفة إلى الدعوى إحالة

 
 

 أدلً أنه ٌتضح لم ما المحاكمة، علٌها كانت حالة أٌة فً التبلزم بدفع اإلدالء ٌجوز -57 المادة

. رفضه عندبذ المحكمة فتقرر المحاكمة، أمد إ الة بقصد متؤخر وقت فً به
 
 

 وإ بلع إتمامها فور الشكل فً لعٌب القضابٌة اإلجراءات بب بلن بالدفع ٌدلى -58 المادة

 اإلجراء، إتمام بعد تذرع، قد به ٌدلً الذي الخصم كان إذا ٌزول الب بلن ولكن. علٌها الخصم
. بالب بلن التمسك دون القبول، بعدم بدفع أو الموضوع فً دفاع بؤوجه
 قبول عدم  ابلة تحت واحدة، دفعة تمت، التً القضابٌة اإلجراءات ب بلن أسباب بجمٌع ٌدلى
. الوجه هذا على به ٌدل لم الذي السبب

 
 

 فً صرٌح نص بشؤنه ورد إذا إال الشكل فً لعٌب إجراء أي ب بلن إعبلن ٌجوز ال -59 المادة

ًا  العٌب كان أو القانون  الخصم أثبت وإذا العام بالنظام متعلقة أو جوهرٌة صٌؽة مخالفة عن ناتجا
 من عنه تنازل إذا الب بلن وٌزول المذكور العٌب جراء من له ضرر وقوع بالب بلن ٌتمسك الذي
ًا  أو صراحة لمصلحته شرع . العام بالنظام الب بلن فٌها ٌتعلق التً األحوال عدا فٌما وذلك ضمنا
ًا  الب بلن وٌزول  على الب بلن بهذا التمسك بعد ولو لئلجراء الحق بتصحٌح األحوال م لق فً أٌضا

ًا  المقررة المهلة فً التصحٌح ٌتم أن . ضرر أي ذلك عن ٌنشؤ ال كان إذا باإلجراء للقٌام قانونا
 وال لتصحٌحه، مناسبة مهلة المحكمة حددت القانون، فً محددة إسقا  مهلة لئلجراء تكن لم وإذا
. تصحٌحه تارٌخ من إال باإلجراء ٌعتد
 
 

ًا  تشكل -60 المادة : القضابً اإلجراء ب بلن إلى تإدي موضوعٌة عٌوبا

. للتقاضً األهلٌة انتفاء -1



 أو معنوي لشخص كممثل المحاكمة فً الحاضرٌن األشخاص أحد أو الخصوم أحد سل ة انتفاء -2
. اإلجرابٌة األهلٌة فاقد لشخص

. الخصوم أحد بتمثٌل ٌقوم شخص سل ة أو أهلٌة انتفاء -3
 
 

 23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -61 المادة

 القضابٌة باإلجراءات المتعلقة الموضوعٌة القواعد مخالفة على المبنٌة الب بلن بدفوع اإلدالء ٌجوز
 الخصم على والضرر الع ل ببدل ٌحكم أن للقاضً ٌعود إنما. المحاكمة علٌها كانت حالة أٌة فً
. المحاكمة أمد وإ الة المما لة بقصد مبكر، وقت فً بها اإلدالء عن تمنع الذي
 وال الب بلن هذا بشؤن صرٌح نص ٌرد لم ولو األولى الفقرة فً إلٌها المشار الب بلن دفوع تقبل

. بالدفع ٌدلً الذي للخصم ضرر وقوع ٌشتر 
ًا  تثٌر أن ولها. العام بالنظام تعلقت إذا هذه الب بلن دفوع نفسها تلقاء من تثٌر أن المحكمة على  تلقابٌا

. للتقاضً األهلٌة انتفاء عن الناتج الب بلن
ًا، الب بلن إلى المإدي العٌب تصحٌح فٌها ٌكون التً األحوال فً  إذا الب بلن إعبلن ٌقرر فبل ممكنا
. للحكم القاضً إصدار عند زال قد سببه كان

 
 

 القبول بعدم الدفوع - الثالث القسم
 
 
 

 20/6/1996 تارٌخ 529 للقانون وفقا معدلة -62 المادة

 فً البحث دون خصمه،  لب قبول عدم إعبلن إلى الخصم به ٌرمً سبب كل هو القبول بعدم الدفع
. الدعوى فً حقه النتفاء موضوعه،

 أو بها المحكوم بالقضٌة أو المصلحة بانتفاء أو الصفة بانتفاء الدفع القبول عدم دفوع من ٌعتبر
 مراعاة مع القبول عدم دفوع من الزمن بمرور الدفع وٌعتبر. القضابٌة اإلجراءات مهل بانقضاء
. والعقود الموجبات قانون من 361 المادة كؤحكام الخاصة األحكام

 
 

 ٌعود إنما. المحاكمة علٌها كانت حالة أٌة فً القبول عدم بدفوع اإلدالء ٌجوز -63 المادة

 بقصد مبكر، وقت فً بها اإلدالء عن تمنع الذي الخصم على والضرر الع ل ببدل ٌحكم أن للقاضً
. المحاكمة أمد وإ الة المما لة

 
 

 20/6/1996 تارٌخ 529 للقانون وفقا معدلة -64 المادة



 مهل مراعاة عدم عن نتج إذا سٌما العام بالنظام ٌتصل عندما القبول عدم دفع تثٌر أن المحكمة على
. ال عن  رق استعمال جواز عدم عن أو ال عن
ًا  تثٌر أن للمحكمة . المصلحة أو الصفة انتفاء عن الناتج القبول عدم دفع تلقابٌا

 
 

 كان إذا الدفع هذا فٌرد للتصحٌح، قاببلًا  القبول بعدم الدفع عنه الناشا السبب كان إذا -65 المادة

 لئلدعاء الصفة ذو الشخص كان إذا كذلك األمر وٌكون. للحكم المحكمة إصدار عند زال قد السبب
ًا  أصبح قد . السقو  مهل انقضاء قبل الدعوى فً خصما

 
 

 مشرتكة أحكام - الرابع القسم
 
 
 

 أو الشكل فً الدعوى رد علٌه ٌترتب دفع بؤي ٌتذرع الذي علٌه المدعى على ٌجب -66 المادة

. االست راد وجه على الموضوع فً وم الٌبه بدفاعه ٌتقدم أن المحاكمة إب ال أو قبولها عدم
 
 

. الموضوع إلى تضمها أن أو حدة على الدفوع فً تفصل أن للمحكمة -67 المادة

 
 

 التً تلك باستثناء أمامها بها المدلى الدفاع وأسباب الدفوع فً تفصل أن للمحكمة -68 المادة

. سواه دون آخر قضابً مرجع اختصاص فً تدخل مسؤلة تثٌر

 
 

 النزاع قيمة تقدير - السادس الفصل
 
 
 

. واللوابح االستحضار فً الواردة بال لبات النزاع قٌمة تقدٌر فً العبرة -69 المادة

 
 



: إلى النزاع قٌمة تقدٌر فً ٌنظر -70 المادة

 وتعوٌضات ونفقات فوابد من الدعوى إقامة بعد ٌستحق بما االعتداد دون األصلً ال لب قٌمة -1
. الملحقات من وؼٌرها

 وسواء مختلفة أسباب عن أم واحد قانونً سبب عن ناشبة أكانت المتبلزمة ال لبات مجموع -2
ًا  بعد فٌما ضمت مختلفة خصومات أم واحدة خصومة فً قدمت  هذه فً األ راؾ عدد كان وأٌا

. حدة على  لب كل بقٌمة فٌعتد متبلزمة ؼٌر ال لبات كانت إذا أما. الخصومات أو الخصومة
. كله الحق فً النزاع وأثٌر منه جزءاًا  الم لوب كان إذا كله الحق قٌمة -3
. مدٌنٌن أم دابنٌن فٌه الشركاء كان سواء المشترك السند قٌمة -4
 أي أو الحجز صحة بشؤن علٌه والمحجوز الحاجز بٌن الناشبة المنازعات فً الدٌن أصل قٌمة -5

 التؤمٌن أو الرهن أو االمتٌاز حقوق أصحاب بٌن الناشبة المنازعات فً أو منقول على مإقت إجراء
. ومدٌنهم

ًا  النزاع كان إذا  أو المحجوزة األشٌاء استحقاق على ثالث وشخص المذكورٌن األشخاص بٌن قابما
. بقٌمتها فالعبرة بها المإمن أو المرهونة األموال

. فسخه أو إلؽابه أو بإب اله الدعوى أقٌمت إذا السند فً المثبت الحق قٌمة -6
 جمٌع وفً. األمٌرٌة األراضً فً التصرؾ حق أو الملكٌة حق النزاع تناول إذا العقار قٌمة -7

. إزالتها  لبت ولو واألؼراس اإلنشاءات بقٌمة ٌعتد األحوال
. االدعاء ٌوم سعرها بحسب البضاعة قٌمة -8
 فٌعتبر الحٌاة بمدة محدداًا  كان إذا أما. بمدة محددة موجبات إلى مسنداًا  كان إذا الدخل مجموع -9

. القٌمة محدد ؼٌر
 
 

. قٌمة األعلى ال لب إلى ٌنظر تخٌٌرٌة موجبات عن الناشبة الدعاوى فً -71 المادة

 
 

 االختصاص - الثاين الباب
 
 
 

 عامة أحكام - األول الفصل
 
 
 

: أنواع أربعة على االختصاص -72 المادة

. الحاكمة الهٌبة تقدم أن ٌجب التً الدولة تتعٌن وبمقتضاه: الدولً االختصاص -1



. الدعوى بنظر المختصة القضاء جهة تتعٌن وبمقتضاه: الوظٌفً االختصاص -2
 بٌن من الدعوى تنظر التً المحكمة ودرجة صنؾ ٌتعٌن وبمقتضاه: النوعً االختصاص -3

. واحدة قضابٌة لجهة التابعة المحاكم
 المحاكم بٌن من الدعوى نظر سل ة لها التً المحكمة تتعٌن وبمقتضاه: المكانً االختصاص -4

. واحدة ودرجة واحد صنؾ من هً التً
 
 

 الناشبة الخبلفات فً ال عن، ٌقبل ال بقرار التمٌٌز، لمحكمة األول الربٌس ٌفصل -73 المادة

. المحكمة هذه ؼرؾ بٌن األعمال توزٌع قرار عن
 قرار عن الناشبة الخبلفات فً ال عن، ٌقبل ال بقرار االستبناؾ، لمحكمة األول الربٌس ٌفصل
 الؽرؾ بٌن التوزٌع قرار عن الناشبة الخبلفات وفً المحكمة هذه ؼرؾ بٌن األعمال توزٌع

. األولى الدرجة محكمة فً واألقسام
. الموضوع ٌمس وال بحتة إدارٌة صفة ذو إلٌه المشار األول الربٌس قرار

 
 

 الدويل االختصاص - الثاين الفصل
 
 
 

ًا  اللبنانً للمحاكم الدولً االختصاص ٌخضع -74 المادة  باالختصاص المتعلقة لؤلحكام مبدبٌا

. وأجنبً لبنانً بٌن تمٌٌز دون الداخلً
 
 

 أصحاب كان إذا الشخصٌة األحوال مسابل فً بالنظر اللبنانٌة المحاكم تختص -75 المادة

. اللبنانٌٌن من العبلقة
 
 

 كابنة بمصالح أو اللبنانٌٌن بؤحد تتعلق قضٌة أٌة فً بالنظر اللبنانٌة المحاكم تختص -76 المادة

. مختصة أخرى محاكم هناك تكن لم إذا لبنان فً
 
 

 29/7/2002 تارٌخ 440 رقم للقانون وفقا معدلة -77 المادة
 لدى تقام اللبنانٌة الدولة قبل من به معترؾ أو ممنوح امتٌاز بمخالفة أو بصحة المتعلقة الدعوى
. الثانٌة فقرتها 809و الثالثة فقرتها الجدٌدة 762 المادتٌن أحكام مراعاة مع وذلك اللبنانٌة، المحاكم

 



 :29/7/2002 تارٌخ 440 رقم بالقانون تعدٌلها قبل( 77 )المادة نص
ًا  تقام اللبنانٌة الدولة قبل من به معترؾ أو ممنوح امتٌاز بمخالفة أو بصحة المتعلقة الدعوى  المحاكم لدى إلزامٌا
 .اللبنانٌة

 
 

 المرسوم أحكام مراعاة ومع السابقة المواد فً علٌها المنصوص الحاالت على عبلوة -78 المادة

 ضد المقامة الدعاوى فً بالنظر اللبنانٌة المحاكم تختص 1967 آب 5 تارٌخ 34 رقم االشتراعً
 األحوال فً لبنان فً سكن أو مختار أو حقٌقً إقامة محل له لٌس أجنبً أو لبنانً شخص أي

: اآلتٌة
 تنفٌذ شر  أو لبنان فً أبرم بعقد أو االدعاء تبلٌػ عند لبنان فً واقع بمال الدعوى تعلقت إذا -1
. لبنان فً عنه الناشبة الربٌسٌة االلتزامات أحد
ًا  تدبٌراًا  ال لب موضوع كان إذا -2 ًا  أو مإقتا . لبنان فً ٌتم احتٌا ٌا
 فً موجوداًا  األول كان إذا إلٌه ضمه حق له من إلى الصؽٌر تسلٌم الدعوى موضوع كان إذا -3

ًا  الثانً كان أو لبنان . فٌه مقٌما
 مال على بالوالٌة أو علٌه بالوصاٌة أو بالوالٌة أو القاصر بنسب تتعلق الدعوى كانت إذا -4

ًا  مساعدته أو علٌه الحجر م لوب شخص  مساعدته أو حجره الم لوب أو القاصر وكان قضابٌا
ًا  . لبنان فً قضابٌا

. لبنان فً إبرامه ٌراد زواج عقد معارضة الدعوى موضوع كان إذا -5
 
 

 الذي الزواج عقد عن الناشبة المنازعات فً بالنظر المدنٌة اللبنانٌة المحاكم تختص -79 المادة

 البلد، ذلك قانون فً المقرر المدنً بالشكل وأجنبً لبنانً بٌن أو لبنانٌٌن بٌن أجنبً بلد فً تم
 من الزوجٌن كبل كان إذا والدرزٌة الشرعٌة المحاكم باختصاص المتعلقة القوانٌن أحكام وتراعى
ًا  األقل على وأحدهما الدمحمٌة ال وابؾ . لبنانٌا

 
 

 الداخلً، المكانً االختصاص عدم لقواعد اللبنانٌة المحاكم اختصاص عدم ٌخضع -80 المادة

ًا  وٌكون . إلزامٌة اختصاص بحالة ٌتعلق لم ما نسبٌا

 
 

 الوظيفي االختصاص - الثالث الفصل
 
 
 

 القضابٌة الجهات  إلى بالنسبة واألنظمة القوانٌن بموجب الوظٌفً االختصاص ٌتحدد -81 المادة

. الشرعً أو المذهبً والقضاء اإلداري والقضاء المدنً كالقضاء المختلفة



 
 

. مخالؾ نص ٌرد لم ما النوعً االختصاص بحكم الوظٌفً االختصاص ٌكون -82 المادة

 
 

 النوعي االختصاص - الرابع الفصل
 
 
 

: القضاء ٌتولى -83 المادة

. الدولً الدرجة محاكم -أوالًا 
ًا  . االستبناؾ محاكم -ثانٌا
ًا  . التمٌٌز محكمة -ثالثا
 
 

 القوانٌن وفق المنازعات بعض فً استثنابً بوجه النظر خاصة محاكم تتولى -84 المادة

. تعارضها ال التً القانون هذا وأحكام لها الموضوعة واألنظمة

 
 

 األوىل الدرجة حماكم اختصاص - األول القسم
 
 
 

 ٌتولى أقسام ومن وعضوٌن ربٌس من مإلفة ؼرؾ من األولى الدرجة محكمة تتؤلؾ -85 المادة

. منفردون قضاة فٌها القضاء
. االبتدابٌة الؽرفة اسم التالٌة النصوص فً األولى الدرجة محكمة ؼرفة على ٌ لق

 
 

 تارٌخ 791 والمرسوم 23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -86 المادة

 20/6/1996 تارٌخ 529 والقانون 7/5/1992 تارٌخ 2411 والمرسوم 13/12/1990
 5/11/1998 تارٌخ 13440 االشتراعً والمرسوم

: التالٌة والتجارٌة المدنٌة القضاٌا فً المنفرد القاضً ٌنظر



 ماٌة على قٌمتها تزٌد ال التً منقول ؼٌر أو بمنقول المتعلقة والدعاوى الشخصٌة الدعاوى -1
. لبنانٌة لٌرة ملٌون
. بالجنسٌة ٌتعلق ما باستثناء النفوس دعاوى -2
. اإلرثٌة األنصبة تحدٌد أو الورثة تعٌٌن حول نزاع ٌعترضها لم ما اإلرث حصر  لبات -3
 البدل قٌمة كانت مهما الحرة واإلدارة المنقول وؼٌر المنقول إٌجار بعقود المتعلقة الدعاوى -4

. الدعاوى لهذه المبلزمة والدفوع ال لبات جمٌع مع باألشؽال المتعلقة والدعاوى
. الحٌازة دعاوى -5
. الري لحق التعرض منع دعاوى -6
. االرتفاق بحقوق المتعلقة الدعاوى -7
. الحدود تعٌٌن دعاوى -8
. المستعجلة األمور قضاء دعاوى -9

. العقاري للقاضً العابد االختصاص وٌراعى
 
 

ًا  بوصفه المنفرد القاضً ٌتولى -87 المادة  أساس فً وٌنظر التنفٌذ أمور التنفٌذ لدابرة ربٌسا

 بشؤنها ٌتخذ أن فله اإلجراءات بهذه المتعلقة ؼٌر المشاكل أما التنفٌذ، بإجراءات المتعلقة المشاكل
. المستعجلة األمور قضاء لدى المتبعة األصول وفق المإقتة التدابٌر

 
 

 تدخل التً المقاصة و لبات المقابلة ال لبات جمٌع فً المنفرد القاضً ٌنظر -88 المادة

 ٌتجاوز األصلً ال لب مع مجموعها كان ولو اختصاصه ن اق فً قٌمتها أو ماهٌتها بمقتضى
ًا  وٌنظر. االختصاص هذا حدود  عن المتفرعة والضرر الع ل  لبات فً األصلٌة الدعوى مع أٌضا

 الدعوى موضوع الحق عن ٌتفرغ فٌما ٌنظر كما. ال لبات تلك قٌمة بلؽت مهما األصلٌة الدعوى
. قٌمتها بلؽت مهما والنتابج والزوابد الفوابد من األصلٌة

 
 

 وٌدخل المنفرد القاضً اختصاص  عن قٌمته بحسب ٌخرج المقابل ال لب كان إذا -89 المادة

 أما. وحدها األصلٌة الدعوى فً الفصل على المنفرد القاضً اقتصر االبتدابٌة الؽرفة اختصاص فً
 األصلٌة، للدعوى سٌقرر الذي الحل على ٌإثر أن شؤنه من المقابل ال لب فً الحكم أن وجد إذا

ًا، فٌهما تفصل التً االبتدابٌة الؽرفة إلى المقابل ال لب مع الدعوى هذه إحالة فٌقرر  لم ما هذا معا
. نفسه المنفرد القاضً فٌهما ٌفصل أن على الخصوم ٌتفق
 
 

 المدنٌة القضاٌا فً عام اختصاص ولها العادٌة المحكمة هً االبتدابٌة الؽرفة -90 المادة

ًا  كان ما إال االختصاص هذا عن ٌخرج وال والتجارٌة، . أخرى محكمة إلى خاص بنص متروكا
 
 

 23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -91 المادة



 التابع المنفرد القاضً إلى ٌعود فٌها النظر اختصاص وكان االبتدابٌة الؽرفة أمام دعوى أقٌمت إذا
ًا  الدعوى وتحٌل اختصاصها عدم الؽرفة فتعلن نفسها األولى الدرجة لمحكمة معها  القاضً إلى إدارٌا

 الؽرفة اختصاص من هً دعوى المنفرد القاضً أمام تقام عندما نفسه الحكم وٌسري. المنفرد
ًا  ٌحٌلها أن عندبذ علٌه فٌتعٌن االبتدابٌة، . األخٌرة هذه إلى إدارٌا

 أمامه المقامة القضابً المرجع فٌها ٌفصل أن على االتفاق الدعوى إقامة بعد للخصوم ٌحق أنه ؼٌر
. قٌمتها بحسب المختص هو المرجع هذا ٌكن لم وإن
 توزٌع قرار بحسب فٌها النظر ٌعود أمامها المرفوعة الدعوى أن االبتدابٌة الؽرفة وجدت إذا

ًا  إحالتها فتقرر نفسها األولى الدرجة محكمة ؼرفة من أخرى لؽرفة األعمال  الؽرفة هذه إلى إدارٌا
 آخر منفرد لقاض فٌها النظر ٌعود أمامه المقامة الدعوى أن المنفرد القاضً وجد إذا كذلك األخرى،

ًا  إحالتها فٌقرر نفسها األولى الدرجة محكمة قضاة من . األخٌر هذا إلى إدارٌا
 
 

 قراراتهم على وٌعترض القانون فً بهم المنا ة الصبلحٌات الؽرؾ رإساء ٌتولى -92 المادة

. ٌربسونها التً الؽرفة أمام

 
 

 االستئناف حماكم اختصاص - الثاين القسم
 
 
 

 23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -93 المادة

: من قتها ضمن والصادرة لبلستبناؾ القابلة والقرارات باألحكام ال عن فً االستبناؾ محكمة تنظر
. والتجارٌة المدنٌة القضاٌا فً األولى الدرجة محاكم عن -1
. القانون علٌها ٌنص التً األحوال فً الخاصة والمجالس واللجان التنفٌذ دوابر عن -2
  عن أو  لب أي وفً الدعاوى، فً النظر عن األولى الدرجة محاكم قضاة رد  لب فً تنظر كما
. فٌه النظر القانون ٌولٌها آخر
. ملؽى -3

 
 

 التمييز حمكمة اختصاص - الثالث القسم
 
 
 



: التمٌٌز محكمة تنظر -94 المادة

. والتجارٌة المدنٌة القضاٌا فً االستبناؾ محاكم عن الصادرة الق عٌة األحكام نقض  لبات فً -1
 من 116 المادة فً علٌها المنصوص الحاالت فً أخرى إلى محكمة من الدعوى نقل  لبات فً -2
. القانون هذا
. فٌه النظر أمر القانون ٌولٌها آخر  لب كل فً -3
 
 

 5/1/1989 تارٌخ 4/89 للقانون وفقا معدلة -95 المادة

: القضاء تنظٌم قانون فً المحدد بالنصاب تنعقد التً العامة بهٌبتها التمٌٌز محكمة تنظر
. العدلٌٌن القضاة أعمال عن الناجمة المسإولٌة بشؤن الدولة على المقامة الدعوى فً -1
 مع للتناقض المجال ٌفسح أن شؤنه من ٌكون أو هام قانونً مبدأ تقرٌر حلها ٌثٌر قضٌة كل فً -2

. الدعوى علٌها المعروضة الؽرفة من بقرار القضٌة إلٌها تحال الحالة هذه وفً سابقة، أحكام
: االختصاص على سلبً أو إٌجابً اختبلؾ حدوث عند المرجع تعٌٌن  لبات فً -3
. عدلٌتٌن محكمتٌن بٌن -أ
. مذهبٌة أو شرعٌة ومحكمة عدلٌة محكمة بٌن -ب
. مذهبٌة ومحكمة شرعٌة محكمة بٌن -ج
. مختلفتٌن شرعٌتٌن أو مذهبٌتٌن محكمتٌن بٌن -د
 هذه اختصاص لعدم شرعٌة أو مذهبٌة محكمة عن صادر مبرم قرار على االعتراض فً -4

ًا  لمخالفته أو المحكمة . العام بالنظام تتعلق جوهرٌة صٌؽا
. التمٌٌز محكمة لدى العام المدعً من المقدم القانون لمنفعة األحكام نقض استدعاء فً -5

 
 

 ادلكاين االختصاص - اخلامس الفصل
 
 
 

 ال ابع وله واستثنابً النسبً، ال ابع وله عادي: نوعان المكانً االختصاص -96 المادة

. اإللزامً

 
 

 العادي ادلكاين االختصاص - األول القسم
 
 



 
 ٌنص لم ما علٌه المدعى مقام دابرتها فً ٌقع التً للمحكمة االختصاص ٌكون -97 المادة

 دابرتها فً ٌقع التً للمحكمة االختصاص ٌكون علٌهم المدعى تعدد وإذا ذلك خبلؾ على القانون
ًا  األخٌر هذا ٌكون أن بشر  أحدهم مقام  بحق ال لبات تكون أن ٌشتر  وال. أصلٌة بصورة مختصما

. متبلزمة تكون أن ٌكفً بل واحد سبب إلى مسندة علٌهم المدعى
. الحقٌقً المقام بمنزلة المختار المقام وٌعتبر. وجوده عدم عند المقام بمثابة السكن مكان ٌعتبر
 القضاء عن االختصاص نزع مجرد علٌهم المدعى أحد محكمة اختٌار من المدعً قصد كان إذا

 بالتعوٌض علٌه وللحكم المكانً االختصاص لعدم ادعابه لرد فٌتعرض بالخصم، إضراراًا  ال بٌعً
. القانون هذا من 10 المادة فً علٌه المنصوص

 
 

 ٌكون العقارٌة والقسمة الحٌازة دعاوى فٌها بما العقارٌة العٌنٌة الدعاوى فً -98 المادة

 لمحكمة االختصاص ٌكون العقارات تعددت وإذا. العقار دابرتها فً ٌقع التً للمحكمة االختصاص
. أحدها مكان

 
 

 العقاري الحق أصل عن بالتعوٌض المتعلقة الدعاوى فً كما المختل ة الدعاوى فً -99 المادة

ًا، به االدعاء حق زوال أو بضرر إصابته أو هبلكه بسبب  ٌكون العقار، بإجارة المتعلقة أو عٌنا
. علٌه المدعى لمحكمة أو العقار مكان لمحكمة المدعً، اختٌار بحسب االختصاص،

 
 

 مقام لمحكمة االختصاص ٌكون التجاري أو المدنً بالعقد المتعلقة الدعاوى فً -100 المادة

 أحد تنفٌذ واشتر  دابرتها فً العقد أبرم التً للمحكمة أو المختار المقام أو الحقٌقً علٌه المدعى
. دابرتها فً بكامله العقد تنفٌذ اشتر  التً للمحكمة أو فٌها عنه الناشبة الربٌسٌة االلتزامات

. المتعاقدٌن ورثة على المقام اختٌار ٌسري
 
 

 فً ٌقع التً للمحكمة االختصاص ٌكون المعنوي بالشخص المتعلقة الدعاوى فً -101 المادة

 من أو أفراده أحد على منه أم المعنوي الشخص على الدعوى أكانت سواء الربٌسً مركزه دابرتها
. اآلخر على أفراده أحد

 الناشبة المنازعات فً المعنوي للشخص فرع دابرتها فً ٌقع التً المحكمة لدى الدعوى إقامة تجوز
. عمله عن أو الفرع هذا مع التعاقد عن
 
 

 المدعى مقام لمحكمة االختصاص ٌكون جرم شبه أو جرم عن الناشبة الدعاوى فً -102 المادة

. للتعوٌض الموجب الضرر أو الضار الفعل دابرتها فً وقع التً للمحكمة أو علٌه
 
 



 دابرتها فً ٌقع التً للمحكمة االختصاص ٌكون النفقة بدٌن المتعلقة الدعاوى فً -103 المادة

. المدعً مقام أو علٌه المدعى مقام
 
 

 مقام لها التابع المختصة المحكمة تكون الزوجٌة بالراب ة المتعلقة الدعاوى فً -104 المادة

. لبنان فً األخٌر علٌه المدعى
 
 

 بٌن فٌما باإلرث المختصة الدعاوى تقام القسمة انتهاء وحتى الورثة تعدد حال فً -105 المادة

 افتتحت الذي المحل محكمة لدى التركة، دابنً وبٌن بٌنهم أو لهم الموصى وبٌن بٌنهم أو الورثة،
. التركة فٌه
 المنازعات فإن لبنان، فً واقعة عقارات على تحتوي وكانت أجنبً بلد فً التركة افتتحت إذا

. العقارات هذه مكان محكمة اختصاص من تكون األولى الفقرة فً والمبٌنة العقارات بهذه المتعلقة
 
 

 ٌعود االختصاص وكان لبنان فً سكن محل أو مقام علٌه للمدعى ٌكن لم إذا -106 المادة

 فٌكون القانون، هذا فً الواردة القواعد وفق المختصة المحكمة تعٌٌن ٌتسن ولم اللبنانٌة للمحاكم
. سكنه محل أو المدعً مقام لمحكمة االختصاص

. بٌروت لمحكمة ٌكون فاالختصاص سكن محل أو مقام األخٌر لهذا ٌكن لم وإذا

 
 

 اإللزامي ادلكاين االختصاص - الثاين القسم
 
 
 

ًا  اآلتٌة المواد فً المعٌنة للمحاكم المكانً االختصاص ٌكون -107 المادة ًا  اختصاصا . إلزامٌا

 
 

 أشهرت التً للمحكمة االختصاص ٌكون اإلفبلس عن الناشبة الدعاوى فً -108 المادة

. اإلفبلس
 
 

. المضمون مقام لمحكمة االختصاص ٌكون الحٌاة بضمان المتعلقة الدعاوى فً -109 المادة

 
 



 وقوع مكان لمحكمة االختصاص ٌكون الحوادث بضمان المتعلقة الدعاوى فً -110 المادة

. المضمون مقام محكمة أو الحادث
 
 

 وقوع مكان لمحكمة االختصاص ٌكون الحرٌق بضمان المتعلقة الدعاوى فً -111 المادة

. الحرٌق
 
 

 ٌكون بالذات، معٌنة محكمة لدى تقدم أن القانون ٌوجب التً الدعاوى فً -112 المادة

. سواها دون المحكمة لهذه االختصاص
 
 

 األحكام استبناؾ فً بالنظر المكانً االستبناؾ محكمة اختصاص ٌنحصر -113 المادة

. مخالؾ نص ٌرد لم ما من قتها، فً الكابنة القضابٌة والمراجع المحاكم عن الصادرة

 
 

 ادلرجع تعيني - السادس الفصل
 
 
 

: المرجع تعٌٌن العامة بهٌبتها التمٌٌز محكمة إلى ٌ لب أن مصلحة ذي لكل -114 المادة

 دون الق عٌة الصفة اكتسب بقرار دعوى فً للنظر اختصاصها بعدم المحاكم إحدى قضت إذا -1
. مختصة أخرى محكمة هناك تكون أن
 بعدم أو باختصاصها منها كل وقضت أكثر أو مختلفتٌن محكمتٌن لدى دعوى أقٌمت إذا -2

. الق عٌة الصفة اكتسب بقرار اختصاصها
 
 

 إلٌها، ال لب تقدٌم فور االقتضاء، عند تقرر، أن التمٌٌز لمحكمة العامة للهٌبة -115 المادة

. الدعوى فً الناظرة المحكمة أمام المحاكمة وقؾ
 الخصم تبلٌػ على أٌام عشرة انقضاء بعد السرعة بوجه المرجع تعٌٌن  لب فً العامة الهٌبة تفصل
. إلٌها الملؾ وتحٌل المختصة المحكمة قرارها فً وتعٌن. جوابه لتقدٌم

 
 



 الدعوى نقل - السابع الفصل
 
 
 

: درجتها من أخرى محكمة إلى محكمة من الدعوى تنقل -116 المادة

 المحكمة قٌام االستحالة أو القضاة من كاؾ عدد وجود لعدم المحكمة هٌبة تشكٌل تعذر إذا -1
. القاهرة القوة بسبب بؤعمالها

 ربٌسها أو المحكمة منهم تتؤلؾ ممن قاضٌٌن أو المنفرد القاضً وبٌن الخصوم أحد بٌن كان إذا -2
. الرابعة الدرجة لؽاٌة الحاشٌة من أو النسب عمود جهة من مصاهرة أو قرابة
. المحكمة بحٌاد االرتٌاب ٌبرر سبب وجد إذا -3
ًا  ٌحدث أن المحاكم إحدى لدى الدعوى نظر شؤن من كان إذا -4 . باألمن اض رابا
 
 

 7/5/1992 تارٌخ 2411 للمرسوم وفقا معدلة -117 المادة

 السابقة المادة من األولى الثبلث الحاالت فً الخصوم أحد من التمٌٌز محكمة إلى النقل  لب ٌقدم
. محكمتهم من الدعوى نقل الم لوب المحكمة قضاة أو القاضً إلى وٌبلػ
. الرابعة الحالة فً التمٌٌز محكمة لدى العام النابب من ٌقدم
ًا  إٌداعه ٌثبت إٌصاالًا  ب لبه ٌرفق أن السابقة المادة من الثالثة الحالة فً المستدعً على  مقداره تؤمٌنا

. ال لب برد الحكم عند ٌصادر. ل.ل ألؾ أربعون
 
 

 إلدخال حاجة دون السرعة بوجه الدعوى نقل  لب فً التمٌٌز محكمة تنظر -118 المادة

 ذات من تكون والتً الدعوى إلٌها تنقل التً المحكمة قرارها فً وتعٌن المحاكمة فً الخصوم
 القاضً إلى ت لب أن 116 المادة من الثالثة الحالة فً ولها. الملؾ إلٌها وٌحال والدرجة الصنؾ

ًا  منها الدعوى نقل الم لوب المحكمة قضاة أو . بمبلحظاتهم بٌانا
 
 

 والثالثة الثانٌة الحالتٌن فً الدعوى نقل  لب تقدٌم بمجرد بالمحاكمة السٌر ٌقؾ -119 المادة

. 116 المادة من

 
 

 احلكم عن تنحيو أو القاضي رد - الثامن الفصل
 
 



 
 20/6/1996 تارٌخ 529 للقانون وفقا معدلة -120 المادة

: التالٌة األسباب ألحد القاضً رد  لب ألحدهم أو للخصوم ٌجوز
 انحبلل بعد ولو الدعوى فً مباشرة ؼٌر أو مباشرة مصلحة لخ ٌبه أو لزوجه أو له كان إذا -1
. الخ بة أو الزواج عقد
 من مصاهرة أو قرابة الشرعً ممثله أو بالخصومة وكٌله أو الخصوم أحد وبٌن بٌنه كان إذا -2

. المصاهرة عنه نتجت الذي الزواج انحبلل بعد ولو الرابعة الدرجة لؽاٌة الحاشٌة أو النسب عمود
 الشركة إدارة مجلس أعضاء بؤحد الرابعة الدرجة لؽاٌة مصاهرة أو قرابة صلة له كانت إذا -3

. بالدعوى شخصٌة مصلحة المدٌر أو العضو لهذا وكانت مدٌرٌها بؤحد أو المختصمة
ًا  ممثبلًا  أو الخصوم ألحد وكٌبلًا  كان إن سبق أو كان إذا -4  اختاره قد الخصوم أحد كان أو له قانونٌا

ًا  . سابقة قضٌة فً محكما
ًا  بالدعوى نظر أن الرابعة الدرجة لؽاٌة أصهاره أو أقاربه ألحد أو له سبق قد كان إذا -5  أو قاضٌا

ًا  أو خبٌراًا   أو باالعتراض ناظراًا  فٌها ٌكون التً الحالة وتستثنى. فٌها شهادة أدى قد كان أو محكما
. المذكورٌن أصهاره أو أقاربه أحد أو هو فٌه اشترك حكم ضد المحاكمة إعادة أو الؽٌر اعتراض

ًا  أبدى قد كان إذا -6  إثبات ٌصح وال. القضاء فً تعٌٌنه قبل ذلك كان ولو بالذات الدعوى فً رأٌا
. القاضً بإقرار أو خ ً بدلٌل إال األمر هذا
 وال مٌل، بؽٌر الحكم است اعته عدم معها ٌرجح مودة أو عداوة الخصوم أحد وبٌن بٌنه كانت إذا -7

. الخصوم أحد له ٌوجهه الذي التحقٌر بسبب للرد القاضً ٌستهدؾ
ًا  الخصوم أحد كان إذا -8 ًا  أو دابنا ًا  أو مدٌنا . الثانٌة الدرجة لؽاٌة أقاربه ألحد أو للقاضً خادما
 
 

 المادة فً المبٌنة األحوال فً نفسه تلقاء من تنحٌه ٌعرض أن القاضً على ٌجب -121 المادة

. السابقة
 
 

 نظر من الحرج استشعر إذا ذكرها، المتقدم الرد أحوال ؼٌر فً للقاضً، ٌجوز -122 المادة

. تنحٌه ٌعرض أن سبب، ألي الدعوى
 
 

 إلى األولى الدرجة محاكم بقضاة ٌتعلق فٌما الرد  لب أو التنحً عرض ٌقدم -123 المادة

.  عن أي ٌقبل ال وقرارها المذاكرة بؽرفة فٌه فتنظر المحاكم تلك لها التابعة االستبناؾ محكمة
 ذاتها االستبناؾ محكمة إلى االستبناؾ محكمة بقضاة ٌتعلق فٌما الرد  لب أو التنحً عرض ٌقدم

 ؼرفة فً ٌصدر الذي وقرارها المحكمة لهذه األول الربٌس ٌعٌنها ؼرفها من ؼرفة فٌه فتنظر
.  عن أي ٌقبل ال المذاكرة

 فٌه فتنظر المحكمة هذه إلى التمٌٌز محكمة بقضاة ٌتعلق فٌما الرد  لب أو التنحً عرض ٌقدم
. التمٌٌز لمحكمة األول الربٌس ٌعٌنها ؼرفها من ؼرفة

 
 



 سببه ٌكن لم ما الموضوع فً المناقشة قبل قبوله عدم  ابلة تحت الرد  لب ٌقدم -124 المادة

. به العلم أو سببه وقوع من أٌام ثمانٌة خبلل تقدٌمه ٌجب الحالة هذه وفً. ذلك بعد عرؾ أو وقع قد
 
 

 النظر متابعة عن ٌتوقؾ أن علٌه ٌجب الرد  لب رده الم لوب القاضً تبلػ منذ -125 المادة

 وجود حال فً الرد  لب فً تنظر التً للمحكمة ٌجوز أنه إال. ال لب فً ٌفصل أن إلى القضٌة فً
. رده الم لوب القاضً فٌها ٌشترك أن دون المحاكمة فً السٌر تقرر أن ضرورة

 
 

 ثبلثة مهلة خبلل مبلحظاته ٌبدي أن منهم ولكل الرد  لب والخصوم القاضً ٌبلػ -126 المادة

. أٌام
. الخصوم دعوة بدون المذاكرة ؼرفة فً ال لب فً ٌفصل

 
 

 7/5/1992 تارٌخ 2411 رقم للمرسوم وفقا معدلة -127 المادة

 6/9/2000 تارٌخ 3800 رقم والمرسوم  
 

 وثمانماٌة وماٌة ألؾ ماٌتً بٌن تتراوح بؽرامة الرد  لب فً محق ؼٌر ٌظهر من ما على ٌحكم
 من المتضرر وللخصم رده الم لوب للقاضً بالتعوٌض علٌه ٌحكم أن وٌمكن. لبنانٌة لٌرة ألؾ
 .المحاكمة تؤخٌر

 
 

. والخبراء والمحكمٌن العامة النٌابة قضاة على والرد التنحً أحكام ت بق -128 المادة

ًا  ٌكون التً المحكمة العامة النٌابة عضو رد  لب فً تنظر . القضابً التنظٌم حسب لها تابعا
 القاضً من قتها فً الكابن أو الدعوى بنظر المختصة االبتدابٌة الؽرفة المحكم رد  لب فً تنظر

. التحكٌم وجود لوال الدعوى بنظر المختص
. عٌنتهم التً المحكمة الخبراء رد  لب فً تنظر

 
 

  بقت المحكمة هٌبة تؤلٌؾ تعذر إلى المتعددة الرد  لبات أو الرد  لب أدى إذا -129 المادة

. الدعوى نقل أحكام
 
 

 قضاة الدعاوى إحدى فً للنظر واحدة ؼرفة فً ٌجمع أن محكمة أٌة فً ٌجوز ال -130 المادة

ًا  الحكم كان وإال الرابعة الدرجة لؽاٌة مصاهرة أو قربى صلة ببعض بعضهم ترب   لئلب ال معرضا
. القانونٌة ال عن  رق باتباع

 



 
 اإلثبات - الثالث الباب

 
 
 

 عامة أحكام - األول الفصل
 
 
 

 منهما أي إلى ٌسند قانونً عمل أو واقعة على القضاة أمام الدلٌل إقامة هو اإلثبات -131 المادة

. دفاع أو دفع أو  لب
. الحقٌقة جبلء سبٌل فً القضاء ٌإازر أن شخص كل على وٌتعٌن

 
 

. العمل أو الواقعة ٌدعً من على اإلثبات عبء ٌقع -132 المادة

ًا  إثباته ٌراد ما ٌكون أن وٌجب . إثباته وجابزاًا  النزاع فً مجدٌا
 
 

 اإلثبات وسابل بجمٌع واحد وقت فً ٌدلً أن المحاكمة فً خصم كل على ٌجب -133 المادة

. ٌدعٌها واقعة كل صدد فً بها ٌتمسك التً
. االستقامة بمبادئ اإلثبات فً ٌتقٌدوا أن الخصوم وعلى

 
 

ًا  تبلػ أن المحكمة على -134 المادة  إلى اإلثبات بإجراءات الصادرة األحكام من وق تلقابٌا

. إلصدارها المعٌن الموعد ٌتبلؽوا لم الذٌن الخصوم
 
 

 الخصوم به تذرع لما استكماالًا  تحقٌق أي بإجراء نفسها تلقاء من تؤمر أن للمحكمة -135 المادة

. األدلة من
 إجراء الواجب المكان كان وإذا. به للقٌام قضاتها أحد تنتدب أو بنفسها بالتحقٌق المحكمة تقوم

 فً المكان هذا ٌقع الذي المنفرد القاضً تنتدب أن لها جاز المحكمة مقر عن بعٌداًا  فٌه التحقٌق
. بمهمته فٌها القٌام المنتدب القاضً على ٌجب التً المهلة المحكمة وتعٌن. دابرته
 المحكمة أمام قراراته على وٌعترض. التحقٌق أثناء تنشؤ التً ال وارئ فً المنتدب القاضً ٌفصل
. التحقٌق لسٌر موقؾ أثر لبلعتراض ٌكون أن دون المنتدبة



 
 

 أو البصري أو الصوتً التسجٌل إلى اللجوء حق المنتدب القاضً أو للمحكمة -136 المادة

. منهما أي ٌباشرها التً التحقٌق عملٌات بعض أو لكل البصري السمعً
 االستنساخ وٌتم. النفقة دفع مقابل عنه نسخة تسلٌمه ٌ لب أن خصم ولكل القلم، لدى التسجٌل ٌحفظ
. العدل وزارة فً أو القلب فً أما
 
 

 هذا تبرر ظروؾ  رأت إذا اإلثبات إجراءات من به أمرت عما تعدل أن للمحكمة -137 المادة

. مجد ؼٌر المقرر اإلثبات وتجعل العدول
. الحكم فً ذلك أسباب تبٌن أن بشر  اإلجراء بنتٌجة المحكمة تؤخذ أال ٌجوز

 
 

 هذه إنشاء وقت بها المعمول للنصوص القانونٌة األعمال على الدلٌل قبول ٌخضع -138 المادة

. األعمال
. الدعوى إقامة وقت بها المعمول للنصوص المادٌة األعمال على الدلٌل قبول ٌخضع

. بها القٌام وقت النافذ القانون ألحكام اإلثبات إجراءات تخضع األحوال جمٌع فً
 
 

ًا  القانونٌة األعمال على الدلٌل إقامة تجوز -139 المادة  آثار على ٌ بق الذي الدولة لقانون وفقا

ًا  أو األعمال هذه . فٌها أنشبت التً الدولة لقانون وفقا
. بالنزاع ٌنظر الذي القاضً لقانون المادٌة األعمال على الدلٌل قبول ٌخضع
. فٌه أنشبت الذي المحل لقانون لئلسناد الثبوتٌة القوة تخضع

 
 

 بإجراءات ٌعتد ذلك ومع أمامه، تتم الذي القاضً لقانون اإلثبات إجراءات تخضع -140 المادة

 مخالفة كانت وإن اللبنانً، القانون ألحكام م ابقة كانت إذا أجنبٌة دولة فً تمت التً اإلثبات
. الدعوى نظر ٌقتضٌها إثبات إجراءات التخاذ أجنبٌة محكمة إنابة الجابز ومن. األجنبً للقانون

 
 

. الدعوى فً الشخصٌة معلوماته على بناء ٌحكم أن للقاضً ٌجوز ال -141 المادة

 قبٌل من بها الكافة المام المفروض العامة الشإون فً القاضً خبرة من المستقاة المعلومات تعد ال
. علٌها حكمه ٌبنً أن القاضً على المحظور الشخصٌة المعلومات

 
 

 األجنبً القانون مضمون إثبات أما. اللبنانً القانون وجود على الدلٌل ٌ لب ال -142 المادة

ًا  القاضً ٌكن لم ما به ٌتمسك ممن فٌ لب . به عالما
ًا  ٌحكم أن القاضً فعلى األجنبً القانون مضمون إثبات تعذر إذا . اللبنانً للقانون وفقا



 
 

 بالكتابة اإلثبات - الثاين الفصل
 
 
 

 الرمسي السند - األول القسم
 
 
 

 ضمن عامة بخدمة مكلؾ شخص أو عام موظؾ فٌه ٌثبت الذي هو الرسمً السند -143 المادة

 القواعد وفق العبلقة ذوي تصرٌحات من تلقاه ما أو ٌده على تم ما واختصاصه، سل ته حدود
. المقررة
. فٌه أنشا الذي المكان قانون إلى علٌه إ بلقها عدم أو السند على الرسمٌة الصفة إ بلق فً ٌرجع

 
 

 اختصاص أو صفة النتفاء أو شكله فً لعٌب الرسمٌة صفته السند ٌكتسب لم إذا -144 المادة

ًا  كان إذا عادي سند بمثابة اعتبر الرسمً، الموظؾ  تراع لم ولو العبلقة أصحاب تواقٌع على محتوٌا
 م لوبة الرسمٌة الصفة تكن لم ما القانون، هذا من 152 المادة فً علٌها المنصوص القاعدة فٌه
. القانونً العمل لقٌام
 
 

ًا  ٌعد الخارجً ومظهره الرسمً السند شكل له الذي السند -145 المادة  ٌثبت أن إلى رسمٌا

. علٌه به ٌحتج من العكس
 
 

 بها قام أمور من فٌه دون بما الكافة على حجة وهو تنفٌذٌة، قوة الرسمً للسند -146 المادة

 أثر وٌمتد. واختصاصه سل ته حدود ضمن حضوره فً العبلقة ذوي من وقعت أو العام الموظؾ
. وخلفابهم أ رافه ورثة إلى الرسمً السند
. والتنفٌذ اإلثبات فً قوته ٌوقؾ الرسمً السند بتزوٌر االدعاء إن
 
 

 وعلى علٌهم حجة الرسمً السند فً الواردة المتعاقدٌن تصرٌحات مضمون ٌكون -147 المادة



. العكس ٌثبت لم ما صحٌحة وتعتبر خلفابهم،
 مباشرة عبلقة لها لٌس التً بالتصرٌحات ٌختص فٌما خ ٌة بٌنة كبداءة إال الرسمً السند ٌصلح ال

. العقد بموضوع
 
 

 أحد ذلك فً ٌنازع لم ما له م ابقة الرسمً للسند الرسمٌة الصورة تعتبر -148 المادة

. األصل مع الصورة هذه عندبذ فتقابل الخصوم،
 
 

 جمٌع فقدت وإذا. الرسمٌة بصورته االعتداد وجب الرسمً السند أصل فقد إذا -149 المادة

 فقدان من التحقق بشر  خ ٌة بٌنة كبداءة ٌصلح الرسمٌة السجبلت فً أدراجه فإن الرسمٌة صوره
. وصوره الرسمً السند
 أمام الشهود هإالء دعوة وجبت شهود بحضور أنشا السند أن السجبلت هذه بٌانات من ظهر إذا

. المحكمة

 
 

 العادي السند - الثاين القسم
 
 
 

 ٌنكر لم ما وقعه عمن صادراًا  وٌعتبر الخاص التوقٌع ذو السند هو العادي السند -150 المادة

. التوقٌع ٌجهل كان إذا بصمة أو توقٌع أو خ  من إلٌه منسوب هو ما صراحة
ًا  ٌحلؾ أن وٌكفً. اإلنكار منه ٌ لب فبل الخلؾ أو الوارث أما  التوقٌع أو الخ  أن ٌعلم ال بؤنه ٌمٌنا
. الحق منه تلقى لمن هً البصمة أو
 
 

 التوقٌع أو الخ  إنكار منه ٌقبل ال موضوعه فً وناقش عادي بسند علٌه احتج من -151 المادة

. البصمة أو
 
 

 المصالح ذوي أ رافها عدد بقدر األصلٌة النسخ تتعدد أن ٌجب المتبادلة العقود فً -152 المادة

. ٌختارونه ثالث لدى وحٌدة نسخة إٌداع على ٌتفقوا لم ما المتعارضة
. العقد قٌام على خ ٌة بٌنة بداءة بمثابة إال السند ٌعد ال القاعدة هذه تراع لم إذا
 
 



ًا  -153 المادة  السند ٌكون أن ٌشتر  ال والعقود الموجبات قانون من 363 المادة ألحكام خبلفا

ًا  واحد جانب من التزام على المحتوي . «ألجل صالح» عبارة متضمنا
. العكس ٌثبت لم ما باألرقام المحرر المبلػ على اإلثبات فً ٌتؽلب باألحرؾ المحرر المبلػ

 
 

 بصمته أو توقٌعه بصحة حكم صدر أو عنه، صدر من العادي بالسند اعترؾ إذا -154 المادة

 الذي الوقت من إال تارٌخه فً الؽٌر على حجة ٌكون ال وإنما الكافة، على حجة السند أصبح علٌه،
: اآلتٌة الحاالت فً ثابت تارٌخ العادي للسند وٌكون التارٌخ، هذا فٌه ٌثبت
. مختص عام موظؾ من علٌه التؤشٌر ٌوم من -1
. التارٌخ ثابت آخر مستند فً أو رسمً سند فً مضمونه إثبات ٌوم من -2
 أن ٌوم من أو بصمة أو توقٌع أو خ  من به معترؾ أثر السند على لهم من أحد وفاة ٌوم من -3

. الكتابة من تمنعه جسمه فً لعلة ٌبصم أو ٌكتب أن هإالء أحد على مستحٌبلًا  ٌصبح
 
 

 إال أثراًا  تنتج ال عادي أو رسمً سند تعدٌل بها المقصود الظاهرة ؼٌر األوراق -155 المادة

. العام وخلفهم المتعاقدٌن بٌن
 
 

 لئلضرار احتٌاالًا  ظاهري سند أنشا الذٌن الخاص وخلفهم المتعاقدٌن لدابنً ٌجوز -156 المادة

. اإلثبات  رق بجمٌع صورٌته إثبات بهم
 
 

 هذا صحة عدم الخصم أثبت إذا إال به ٌتذرع لمن حجة بعد سابق لسند المإٌد السند -157 المادة

. صحته ثابتة آخر خ ً بمستند أو األصلً السند بإبرازه السند

 
 

 األخرى األوراق - الثالث القسم
 
 
 

 المرسل لمصلحة اإلثبات حٌث من العادي السند قٌمة علٌها الموقع للرسابل تكون -158 المادة

. إرسالها أحداًا  ٌكلؾ ولم الرسالة ٌرسل لم أنه المرسل ٌثبت لم ما إلٌه
ًا  القٌمة هذه للبرقٌات تكون ًا  والبرٌد البرق مكتب فً المودع أصلها كان إذا أٌضا  من علٌه موقعا

. ذلك عكس على الدلٌل ٌقام حتى ألصلها م ابقة البرقٌة وتعتبر. مرسلها
 



 

. للؽٌر عنها والتنازل استعمالها إلٌه للمرسل جاز سرٌة الرسالة تكن لم إذا -159 المادة

. التجارٌة المواد فً سرٌة الرسالة تكون وال
 
 

 اتفاق بؽٌر المحكمة إلى تقدم التً السرٌة بالرسابل المدنٌة المواد فً ٌعتد ال -160 المادة

. إلٌه والمرسل المرسل
 
 

 بسند أو البرٌد من باالستبلم بإشعار وصولها الثابت المضمونة الرسالة كانت إذا -161 المادة

ًا  العنوان كان أو مكشوفة ب اقة بشكل موضوعة إلٌه المرسل من إٌصال  الرسالة ظهر على مكتوبا
 رفض إذا صحٌحة النسخة وتعد لدٌه المحفوظة النسخة بإبراز مضمونها إثبات للمرسل جاز ذاتها،

 إثبات المرسل على ٌكون األحوال من ذلك ؼٌر فً. استلمها التً الرسالة إبراز إلٌه المرسل
ًا  إلٌه، المرسل من إنكارها بحال الرسالة، مضمون . لئلثبات العامة للقواعد وفقا

 
 

 ثم الرسالة، نسخة إبرازه على بنً حكم على السابقة المادة ألحكام  بقاًا  حصل من -162 المادة

 الضرر عن بالتعوٌض علٌه ٌحكم صحٌحة، ؼٌر النسخة هذه أن منه واتضح األصل بعد فٌما ظهر
. الحكم عن الناتج

 
 

 أو حوزته فً بقً سند على الذمة براءة تفٌد التً العبارات من الدابن ٌكتبه ما -163 المادة

 على حجة العكس ثبوت حتى ٌعتبر المدٌن حوزة فً إٌصال سند على أو السند هذا نسخة على
. موقعة أو مإرخة العبارات تلك تكن لم ولو اإلٌفاء إلثبات الدابن

 
 

 أو الدٌن سند تسلٌمه اإلٌصال، سند على عبلوة اإلٌفاء، عند ٌ لب أن للمدٌن ٌحق -164 المادة

. حوزته فً ٌبق لم السند بؤن اإلٌصال فً الدابن تصرٌح
 
 

: العمومٌٌن وخلفابه منشبها على حجة العٌلٌة واألوراق الدفاتر -165 المادة

. ما إٌفاء حصول تفٌد عندما -1
ًا  تثبت عندما -2 . للؽٌر دٌنا
 
 

: حجة تكون اإلجبارٌة التجارٌة الدفاتر -166 المادة

 أن ٌرٌد لمن ٌجوز ال ولكن تكن، لم أم منتظمة أكانت سواء شخص أي لمصلحة صاحبها على -1



ًا  كان ما منها وٌستبعد فٌها ورد ما ٌجزئ أن لنفسه دلٌبلًا  منها ٌستخلص . لدعواه مناقضا
. تاجر وبٌن بٌنه الخبلؾ وكان منتظمة كانت إذا بتجارته، المختصة المعامبلت فً لصاحبها -2
 
 

 ظروؾ بحسب ٌقرر، أن للقاضً جاز لتاجرٌن منتظمة دفاتر فً القٌود تباٌنت إذا -167 المادة

. األخرى دون بواحدة األخذ وإما المتعارضتٌن البٌنتٌن إهمال إما القضٌة،
 
 

 ظروؾ بحسب ٌرد، أن أو ٌقبل أن التجار بٌن القابم النزاع فً للقاضً ٌجوز -168 المادة

 اإلجبارٌة التجارٌة الدفاتر من أو اإلجبارٌة ؼٌر التجارٌة الدفاتر من تستخلص التً البٌنة القضٌة،
. المنتظمة ؼٌر
 
 

 عما فٌها المثبتة البٌانات أن ؼٌر. التجار ؼٌر على حجة تكون ال التجار دفاتر -169 المادة

ًا  تصلح التجار ورده  إثباته ٌجوز فٌما الخصمٌن من إلى المتممة الٌمٌن ٌوجه أن للقاضً ٌجٌز أساسا
. بالشهادة

 
 

 األخرى واألوراق اإلسناد صحة إثبات - الرابع القسم
 
 
 

 العٌوب من ذلك وؼٌر والتحشٌة والحك المحو على ٌترتب ما تقدر أن للمحكمة -170 المادة

. إنقاصها أو اإلثبات فً قٌمته إسقا  من السند أو الورقة فً المادٌة
 تدعو أن نفسها تلقاء من لها جاز المحكمة نظر فً شك محل -الورقة أو -السند صحة كانت وإذا

. فٌه األمر حقٌقة ٌوضح ما لٌبدي كتبه الذي الشخص أو عنه صدر الذي العام الموظؾ
 
 

 الرسمٌة، ؼٌر واألسناد األوراق على ٌرد األصبع بصمة أو التوقٌع أو الخ  إنكار -171 المادة

. الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة واألسناد األوراق جمٌع على فٌرد التزوٌر ادعاء أما
 
 

 الدعوى أمامها المقامة المحكمة أو للقاضً الخ و  ت بٌق فً االختصاص ٌكون -172 المادة

 ٌ لب عندما االبتدابٌة للؽرفة االختصاص وٌكون.  اربة بصورة الت بٌق ٌ لب عندما األصلٌة
. أصلٌة بصورة الت بٌق



 
 

 الدعوى لدٌها المقامة للمحكمة التزوٌر بادعاء النظر فً االختصاص ٌكون -173 المادة

. االستبناؾ محكمة أو االبتدابٌة الؽرفة أمام  اربة بصورة التزوٌر ٌدعى عندما األصلٌة
. االبتدابٌة للؽرفة التزوٌر بادعاء النظر فً االختصاص ٌكون األخرى الحاالت وفً

 
 

 التطبيق ويف األصبع بصمة أو التوقيع أو اخلط إنكار يف - األول الفرع
 
 
 

 البصمة أو التوقٌع أو الخ  الورقة أو السند إلٌه ٌنسب الذي الخصم أنكر إذا -174 المادة

 كان ثالث، شخص إلى المنسوبة البصمة أو التوقٌع أو الخ  ٌعرؾ ال بؤنه صرح أو علٌها، المشتمل
 ٌ لب ولم النزاع فً مجد ؼٌر رآه أو المما لة لمجرد وسٌلة رآه إذا الدفاع هذا ٌهمل أن للقاضً

 إجراء وٌقرر وٌوقعها «ٌبدل ال» عبارة السند أو الورقة على ٌضع فإنه وإال. الخ  ت بٌق إلٌه
 وٌجوز. خبراء بواس ة وإما األسناد أو األوراق بٌن المقابلة  رٌق عن بنفسه إما الخ  ت بٌق
. بحضورهم البصم و التوقٌع أو الكتابة حصول إلثبات الشهود شهادة سماع

 
 

: هً للمقابلة تصلح التً األوراق -175 المادة

. رسمٌة أسناد أو أوراق فً الحاصلة البصمات أو التواقٌع -1
. بها المعترؾ العادٌة األسناد فً البصمات أو والتواقٌع الخ و  -2
. ت بٌقه ٌجري الذي السند من صحته فً المنازع ؼٌر القسم -3
 ال.التحقٌق أثناء القاضً أمام الموضوعة أو المكتوبة البصمة أو التوقٌع أو الخ  -4
 
 

 للت بٌق الم لوبة الرسمٌة األسناد أو األوراق بإحضار ٌؤمر أن للقاضً ٌجوز -176 المادة

. نقلها بدون علٌها لبل بلع محلها إلى منه معٌن خبٌر مع ٌنتقل أو بها، تكون التً الجهة من علٌها
 
 

 على إلٌه المنسوب التوقٌع أو الخ  أنكر الذي الخصم دعوة القاضً قرر إذا -177 المادة

 مقبول، عذر بؽٌر الحضور عن وامتنع لبلستكتاب معٌن موعد فً بنفسه للحضور السند، أو الورقة
. السند الورقة بصحة الحكم جاز
 
 



 7/5/1992 تارٌخ 2411 رقم للمرسوم وفقا معدلة -178 المادة

 6/9/2000 تارٌخ 3800 رقم والمرسوم  
 
 على ٌحكم أن بالعذر، الحري الخ ؤ عدا فٌما جاز، صحٌح السند أن الت بٌق، بنتٌجة تبٌن، إذا

 وبتعوٌض لبنانٌة لٌرة ملٌونً إلى ألؾ ماٌتً من نقدٌة بؽرامة حق بؽٌر الخ  أنكر الذي الخصم
 .والضرر الع ل عن
 
 

 لٌقر الورقة أو السند إلٌه ٌنسب من ٌختصم أن عادي سند أو ورقة بٌده لمن ٌجوز -179 المادة

 وٌكون األداء، مستحق ؼٌر فٌه الوارد االلتزام كان ولو أصبعه ببصمة أو بتوقٌعه أو بخ ه بؤنه
. أصلٌة بدعوى ذلك
. المدعً  على المصارٌؾ جمٌع وتكون إقراره المحكمة تثبت وأقر، علٌه المدعى حضر فإذا

ًا  -الورقة أو -السند وٌعتبر . لسواه ٌنسبه لم أو ٌنكره لم أو علٌه المدعى سكت إذا به معترفا
ًا  الموعد أبلػ قد وكان علٌه المدعى ٌحضر لم وإذا ًا  ٌقدم ولم شخصٌا  االدعاء، صحة فٌه ٌنكر جوابا

. البصمة أو التوقٌع أو الخ  بصحة ؼٌابه فً المحكمة فتحكم
 وٌسري. المتقدمة القواعد وفق الت بٌق فٌجري البصمة أو التوقٌع أو الخ  علٌه المدعى أنكر إذا أما
ًا  الحكم هذا ًا  ٌكون أن دون علٌه المدعى فٌها ٌتؽٌب التً الحالة على أٌضا ًا  مبلؽا . شخصٌا

 
 

 بالتزوير اإلدعاء يف - الثاين الفرع
 
 
 

 هذا تزوٌر ٌدعً أن عادي بسند أو رسمً بسند بوجهه ٌدلى الذي للخصم ٌجوز -180 المادة

. المحاكمة علٌها كانت حالة أٌة فً السند
 
 

 لدٌها المقامة المحكمة أو القاضً إلى ٌ لب أن التزوٌر ادعاء ٌرٌد الذي للخصم -181 المادة

 وإما استعماله على بإصراره إما ٌصرح لكً السند مبرز اآلخر للخصم مهلة تعٌٌن األصلٌة الدعوى
 لهذا استجابت النزاع فً الحكم على تؤثٌراًا  للسند أن -القاضً أو -المحكمة رأت فإذا. عنه بعدوله
. المهلة وعٌنت ال لب
. السند وٌسترد نفقاته هو وٌتحمل ال ارئ ٌنتهً السند عن بعدوله اآلخر الخصم صرح إذا
 عنه بالعدول منه تصرٌح دون المهلة انقضت إذا أو السند استعمال على بإصراره صرح وإذا

. التزوٌر ادعاء لخصمه حق واسترداده،
 



 

 فٌها وٌحدد المحكمة قلم إلى ٌقدمها البحة أو باستدعاء السند تزوٌر الخصم ٌدعً -182 المادة

. با بلًا  التزوٌر ادعاء كان وإال به المدعى التزوٌر مواضع كل
 أو االستدعاء الكاتب ٌحٌل االبتدابٌة، الؽرفة ؼٌر محكمة أو قاض أمام جارٌة المحاكمة كانت إذا

 عن المحكمة أو القاضً وٌتوقؾ بالتزوٌر، االدعاء فً بالنظر المختصة الؽرفة هذه قلم إلى البلبحة
. االدعاء هذا فً الفصل حتى األصلٌة الدعوى نظر
 وقؾ أمامها التزوٌر ادعاء على ٌترتب االبتدابٌة، الؽرفة أمام مقامة األصلٌة الدعوى كانت إذا

. التزوٌر بادعاء الفصل حتى بالمحاكمة السٌر
 
 

 وٌرسل. اآلخر الخصم إلى البلبحة أو االستدعاء عن نسخة الؽرفة كاتب ٌبلػ -183 المادة

. العامة النٌابة إلى أخرى نسخة الؽرفة ربٌس
 
 

 بٌان على ٌشتمل به قراراًا  المحكمة تتخذ التحقٌق ٌستوجب التزوٌر ادعاء كان إذا -184 المادة

 قلم فً تزوٌره المدعى األصلً السند إٌداع وٌوجب بها، التحقٌق المحكمة قبلت التً الوقابع
. فٌه أودع قد ٌكن لم إن القرار تبلٌػ تارٌخ من أٌام خمسة خبلل فً المحكمة

 دون التزوٌر موضوع فً الفصل حتى للتنفٌذ السند صبلحٌة تتوقؾ بالتحقٌق القرار صدور منذ
. االحتٌا ٌة باإلجراءات إخبلل

 
 

 وأن المودع األصلً السند  على المحكمة قلم فً ٌ لع أن لوكٌله أو اآلخر للخصم -185 المادة

. عنه صورة ٌؤخذ
 
 

 هذا ٌخرج المعٌنة المهلة فً المحكمة قلم فً تزوٌره المدعى السند إٌداع ٌتم لم إذا -186 المادة

. أخرى مهلة منح المحكمة تقرر لم ما المناقشة من السند
 
 

 رسمٌة دابرة فً موجود أصلً سند عن نسخة إال تزوٌره المدعى السند ٌكن لم إذا -187 المادة

 وٌبلػ األصلً السند إٌداع وجوب المحكمة فتقرر ثالث، شخص حٌازة فً أو عام مستودع فً أو
. المحددة المهلة فً إلٌها إرساله ألجل ٌده تحت السند هذا ٌكون من إلى القرار هذا
 
 

 دابرته، فً الموجود السند إٌداع عن عامة بخدمة القابم أو العام الموظؾ تؤخر إذا -188 المادة

. القانونٌة اإلجراءات بحقه لتتخذ العامة النٌابة تخابر أن فللمحكمة
 
 



 7/5/1992 تارٌخ 2411 رقم للمرسوم وفقا معدلة -189 المادة

 6/9/2000 تارٌخ 3800 رقم والمرسوم  
 
 علٌه تحكم أن للمحكمة كان المعٌنة المدة فً إٌداعه عن السند استودع الذي الشخص تؤخر إذا

 ؼرامة  ابلة تحت بإٌداعه تؤمره وأن لبنانٌة لٌرة ألؾ ماٌتً إلى ألفا عشرٌن من نقدٌة بؽرامة
 .تحددها إكراهٌة

 
 

 تجري القلم، فً تزوٌره المدعى السند إٌداع تلً التً الثمانٌة األٌام خبلل فً -190 المادة

 وتحشٌة وإضافة ش ب من علٌه ٌحتوي وما السند هذا وصؾ معاملة وكبلبهم أو الخصوم بحضور
 الؽاٌة لهذه انتدب الذي القاضً أو المحكمة ربٌس بعناٌة وذلك الظاهرة الممٌزات من وؼٌرها
 أو الربٌس وٌضع المعاملة لهذه محضراًا  المحكمة كاتب وٌحرر باإلٌداع، أمر الذي القرار بمقتضى
. وٌوقعها السند على «ٌبدل ال» عبارة المنتدب القاضً

 
 

 تعٌنهم بخبراء باالستعانة وخاصة اإلثبات، وسابل بجمٌع السند تزوٌر إثبات ٌجوز -191 المادة

. أخرى أسناد أو أوراق مع التوقٌع أو الخ  وبمقابلة الشهود شهادة إلى المحكمة،وباالستماع
 
 

 تصلح التً ذاتها األوراق هً التزوٌر دعوى فً للمقابلة تصلح التً األوراق -192 المادة

. 175 المادة أحكام وفق الت بٌق معاملة فً للمقابلة
 
 

 عن بتنازله علٌها كانت حالة أٌة فً االدعاء إجراءات إنهاء بالتزوٌر علٌه للمدعى -193 المادة

. فٌه الم عون السند
 لمصلحة ذلك التزوٌر مدعً  لب إذا حفظه أو السند ضب  تقرر أن الحالة هذه فً وللمحكمة
. مشروعة

 
 

 7/5/1992 تارٌخ 2411 رقم للمرسوم وفقا معدلة -194 المادة

 6/9/2000 تارٌخ 3800 رقم والمرسوم  
 
 إلى ألؾ ماٌتً من نقدٌة بؽرامة علٌه حكم رفضه، أو ادعابه فً التزوٌر مدعً حق سقو  تقرر إذا

. االقتضاء عند اآلخر الخصم لمصلحة والضرر الع ل وببدل لبنانٌة لٌرة ملٌونً
 .ادعاه ما بعض ثبت إذا ذلك من بشًء علٌه ٌحكم وال
 
 

 من فٌه ما ش ب أو إتبلفه تقرر فإنها السند تزوٌر حكمها فً المحكمة أثبتت إذا -195 المادة



. الصحٌح نصه إعادة أو إصبلحه أو تزوٌر
 
 

. المقابلة ألجل أبرزت التً األسناد بإعادة الحكم فً ٌإمر األحوال جمٌع فً -196 المادة

 
 

. انبرامه بعد إال للتنفٌذ قاببلًا  ٌكون ال التزوٌر ادعاء قضٌة فً ٌصدر الذي الحكم -197 المادة

 
 

 صورة تسلٌم ٌجوز ال المحكمة قلم لدى مودعة تزوٌرها المدعى األسناد دامت ما -198 المادة

 وجود على ٌدل خاص شرح الصورة على ٌوضع أن ٌجب حال كل وفً. المحكمة بإذن إال عنها
. التزوٌر دعوى

 
 

 المحكمة فعلى به المدعى التزوٌر بسبب الجزابٌة الدعوى أقٌمت قد كانت إذا -199 المادة

ًا  ٌكن لم ما الجزابٌة، بالدعوى ٌفصل أن إلى لدٌها الجارٌة المحاكمة توقؾ أن المدنٌة  الحكم ممكنا
ًا  تزوٌره المدعى بالسند االعتداد دون المدنٌة بالدعوى . جزابٌا

 
 

 تزوٌر ادعاء من مدنً نزاع فً الخصوم أحد ٌمنع ال بالبراءة الجزابً الحكم -200 المادة

ًا  الحكم هذا كان إذا الجزابٌة، الدعوى موضوع كان الذي السند  ؼٌر ولكنه الظنٌن براءة على مبنٌا
. نفسه السند لصحة مثبت

 
 

 برد تحكم أن المتقدمة، باإلجراءات بالتزوٌر أمامها ٌدع لم ولو للمحكمة، ٌجوز -201 المادة

. مزور أنه الدعوى ظروؾ من أو حالته من بجبلء لها ظهر إذا وب بلنه سند أي
. ذلك منها تبٌنت التً والقرابن الظروؾ حكمها فً تبٌن أن الحالة هذه فً علٌها وٌجب

 
 

 ومن السند ذلك بٌده من ٌختصم أن مزور بسند علٌه االحتجاج ٌخشى لمن ٌجوز -202 المادة

. العادٌة األصول وفق ترفع أصلٌة بدعوى ذلك وٌكون بتزوٌره، الحكم لسماع منه ٌفٌد
 الفرع هذا فً علٌها المنصوص القواعد فٌها والحكم الدعوى بهذه التحقٌق فً المحكمة وتراعى
. السابق والفرع

 
 

 يده حتت مستند بتقدمي الغري أو اخلصم إلزام - اخلامس القسم



 
 
 

 تحت تكون النزاع فً منتجة ورقة أٌة بإبراز خصمه إلزام ٌ لب أن للخصم ٌجوز -203 المادة

: اآلتٌة األحوال ي ٌده
. تسلٌمها أو بتقدٌمها م البته ٌجٌز القانون كان إذا -1
 محررة كانت إذا خاص بوجه مشتركة الورقة وتعتبر. خصمه وبٌن بٌنه مشتركة كانت إذا -2

. المتبادلة وحقوقهما اللتزاماتهما مثبتة كانت أو الخصمٌن لمصلحة
 . المحاكمة مراحل من مرحلة أٌة فً خصمه إلٌها استند إذا -3
 
 

: الرد  ابلة تحت ال لب فً ٌبٌن أن المستدعً على -204 المادة

. التفصٌل من ٌمكن ما بقدر ومضمونها الورقة أوصاؾ -1
. علٌها بالورقة ٌستدل التً الواقعة -2
. لها الخصم حٌازة تثبت التً األدلة -3
. بتقدٌمها الخصم إلزام وجه -4
 
 

 سكت، أو حوزته فً الورقة بوجود الخصم أقر أو  لبه المستدعً أثبت إذا  -205 المادة

. معٌنة مهلة فً أو الحال فً الورقة بتقدٌم المحكمة أمرت
ًا  ال الب ٌقدم ولم الخصم أنكر إذا أما ًا  إثباتا ًا  المنكر ٌحلؾ أن وجب ال لب، لصحة كافٌا  بؤن ٌمٌنا

 لٌحرم عنها البحث ٌهمل لم أو ٌخفها لم وأنه مكانها أو وجودها ٌعلم ال بؤنه أو لها وجود ال الورقة
. الحال مقتضٌات بحسب الٌمٌن صٌؽة ٌعدل أن للقاضً وٌجوز. بها االستدالل من خصمه

 
 

 جاز الٌمٌن حلؾ عن امتنع أو المعٌن الموعد فً الورقة الخصم ٌقدم لم إذا -206 المادة

. أبرزها التً وبالصورة المستدعً بقول تؤخذ أن للمحكمة
 
 

 برضى إال سحبها له ٌجوز فبل المحاكمة فً بها لبلستدالل ورقة الخصم قدم إذا -207 المادة

 القضٌة ملؾ فً صورة منها تحفظ أن بعد المحكمة ربٌس أو القاضً من خ ً وبإذن خصمه
. لؤلصل بم ابقتها القلم ربٌس علٌها ٌإشر

 
 
 

 ألجل المحاكمة فً شخص بإدخال تؤمر أن القضٌة فً النظر أثناء للمحكمة ٌجوز -208 المادة

. حوزته فً موجودة ورقة بتقدٌم إلزامه



ًا  ولها  إذا الرسمٌة الدوابر من أوراق بجلب الخصوم  لب على بناء أو نفسها تلقاء من تؤمر أن أٌضا
. ذلك علٌهم تعذر

 
 

 7/5/1992 تارٌخ 2411 رقم للمرسوم وفقا معدلة -209 المادة

 6/9/2000 تارٌخ 3800 رقم والمرسوم  
 

 تنفٌذ عن ٌتخلؾ من على لبنانٌة لٌرة ألؾ أربعماٌة إلى آالؾ أربعٌن من بؽرامة تحكم أن للمحكمة
. المحددة المهلة فً مستند بإبراز عنها صادر أمر
 عذراًا  أبدى إذا الؽرامة من علٌه المحكوم تعفً أن للمحكمة ٌبقى إنما ال عن، الحكم هذا ٌقبل ال

 .مقبوالًا 

 
 

 اخلصوم واستجواب اإلقرار - الثالث الفصل
 
 
 

 اإلقرار - األول القسم
 
 
 

 وٌكون. علٌه منهما بؤي مدعى قانونً بعمل أو بواقعة خصم اعتراؾ هو اإلقرار -210 المادة

ًا   إذا قضابً ؼٌر وٌكون. العمل أو الواقعة بهذه ٌتعلق نزاع فً النظر أثناء القضاء أمام تم إذا قضابٌا
. اإلثبات فً العامة القواعد وفق ٌثبت وعندبذ الوجه هذا ؼٌر على تم
 
 

. المقر على قا عة حجة القضابً اإلقرار -211 المادة

 
 

 واقعة وجود وكان متعددة وقابع على انصب إذا إال صاحبه على اإلقرار ٌتجزأ ال -212 المادة

ًا  ٌستلزم ال منها . األخرى الوقابع وجود حتما
 
 



ًا  اإلقرار ٌسمى -213 المادة  اآلخر الخصم بها صرح التً الواقعة على ٌقتصر عندما موصوفا

. اإلضافٌة البٌانات من علٌه ٌشتمل بما القانونٌة نتابجها ٌفسد أنه إال
 أن إلى ثابتة فتعد اإلضافٌة البٌانات أما األصلٌة، بالواقعة ٌختص فٌما التام الثبوت ٌفٌد اإلقرار وهذا
. عكسها ٌثبت

 
 

ًا  اإلقرار ٌسمى -214 المادة ًا  ٌكون عندما مركبا  األصلٌة الواقعة على واحد وقت فً منصبا

 ٌقدر الجدٌدة الواقعة كانت إذا وهً واحدة، حالة فً للتجزبة قابل ؼٌر وٌكون أخرى واقعة وعلى
 المبلػ اقترض بؤنه اإلٌفاء دعوى علٌه أقٌمت الذي المدٌن ٌعترؾ كؤن األصلٌة، الواقعة وجود معها

ًا  االقتراض فعل تعتبر فالمحكمة بعد فٌما أوفاه أنه اعترافه على ٌزٌد ولكنه به المدعى  وجه على ثابتا
ًا  فٌعد اإلٌفاء أما نهابً . عكسه ٌثبت أن إلى ثابتا

 
 

. ذلك المقر ٌثبت أن على الواقع فً لخ ؤ إال اإلقرار عن الرجوع ٌصح ال -215 المادة

 
 

 اعتمدت التً الوسابل بحسب القضابً ؼٌر اإلقرار حجٌة تقدٌر للقاضً ٌعود -216 المادة

. اإلقرار هذا إلثبات
 
 

 على بعلمه المسجل الخصم تصرٌح من القضابً ؼٌر اإلقرار ٌستخلص أن ٌجوز -217 المادة

. مؽنا ٌسً شرٌ 
 بواس ة الصوت تدقٌق إلى ٌلجؤ أن للقاضً ٌجوز إلٌه، المنسوب التصرٌح الخصم إنكار حال وفً
. خبٌر

 
 

 اخلصوم استجواب - الثاين القسم
 
 
 

 على بناء أو نفسها تلقاء من تقرر، أن المحاكمة مراحل من مرحلة أٌة فً للمحكمة -218 المادة

. المذاكرة ؼرفة فً أو علنٌة جلسة فً الستجوابهم بالذات أحدهم أو الخصوم حضور ال لب،
 إقامة القانون ٌمنع التً أو الصلح أو التنازل فٌها ٌصح ال التً األمور عن االستجواب ٌجوز ال

. علٌها الدلٌل
 



 

. به للقٌام قضاتها أحد تنتدب أن أو بنفسها الخصوم استجواب تباشر أن للمحكمة -219 المادة

 
 

 ٌراد التً الوقابع أن أو استجواب إلى تحتاج ال القضٌة أن المحكمة رأت إذا -220 المادة

. االستجواب  لب رفضت اإلثبات جابزة ؼٌر أو منتجة ؼٌر عنها الخصم استجواب
 
 

 وجاز عنه، ٌنوب من استجواب جاز ناقصها أو األهلٌة عدٌم الخصم كان إذا -221 المادة

. بها المؤذون األمور فً ممٌزاًا  كان إن بالذات الخصم مناقشة للمحكمة
ًا  ٌمثلهم من إلى االستجواب توجٌه المعنوٌٌن األشخاص إلى بالنسبة وٌجوز . قانونا
. هذه بصفتهم بها علموا أو ٌدهم على تمت التً األعمال عن الخصوم ممثلً استجواب ٌجري

 
 

 الحق فً للتصرؾ أهبلًا  استجوابه المراد ٌكون أن األحوال م لق فً ٌجب -222 المادة

. علٌه المتنازع
 
 

 لحضوره المعٌن الموعد قبل استجوابه تقرر من إلى باالستجواب القرار ٌبلػ -223 المادة

 فً كان أو فوراًا  باستجوابه وقبل المحاكمة جلسة فً حاضراًا  كان إذا إال األقل على أٌام بثبلثة
. قصوى عجلة القضٌة

 
 

 جاز لبلستجواب، المحكمة أمام بنفسه الحضور من ٌمنعه عذر للخصم كان إذا -224 المادة

. اآلخر الخصم بحضور الستجوابه قضاتها أحد تنتدب أن للمحكمة
 
 

ًا  استجوابه المقرر الخصم كان إذا -225 المادة  استنابة لها جاز المحكمة من قة خارج مقٌما

. خصمه بحضور الستجوابه أخرى محكمة
ًا  ٌجوز . باستجوابه للقٌام أجنبٌة دولة محكمة استنابة أٌضا

 
 

 كل استجواب الظروؾ تقتض لم ما خصمه، بحضور الخصم استجواب ٌجري -226 المادة

 المحكمة رأت إذا أو أحدهما  لب على بناء ذلك بعد بٌنهما مقابلة وتحصل اآلخر، بؽٌاب منهما
. لذلك ضرورة

. اآلخر الخصم استجواب ٌمنع ال الحضور عن الخصوم أحد تخلؾ إن
 



 

. الشهود مع مقابلتهم تجوز كما. فنً خبٌر بحضور الخصوم استجواب ٌجوز -227 المادة

 
 

 20/6/1996 تارٌخ 529 للقانون وفقا ملؽاة -228 المادة

 
 

. االستجواب بموضوع المتعلقة األسبلة المنتدب القاضً أو المحكمة ربٌس ٌوجه -229 المادة

. اآلخر الخصم إلى توجٌهها الخصوم أحد منه ٌ لب والتً مجدٌة ٌراها التً األسبلة ٌ رح كما
 
 

 بكتابة االستعانة دون علٌه الم روحة األسبلة على بنفسه المستجوب الخصم ٌجٌب -230 المادة

. ما
 
 

 أو المحكمة ربٌس علٌه ٌوقع المع اة واألجوبة الم روحة باألسبلة محضر ٌنظم -231 المادة

 امتنع وإذا. المستجوبون والخصوم المنفرد القاضً أو االستجواب إلجراء المنتدب القاضً
. وسببه امتناعه المحضر فً ذكر التوقٌع عن أو اإلجابة عن المستجوب

 
 

 اإلجابة عن امتنع أو مقبول عذر بؽٌر لبلستجواب الحضور عن الخصم تخلؾ إذا -232 المادة

ًا  االمتناع أو التخلؾ هذا من تتخذ أن للمحكمة جاز قانونً مبرر بؽٌر  التً الوقابع العتبار مسوؼا
. ثابتة عنها استجوابه تقرر

 
 

 موقؾ اتخذ أنه ذلك مع ٌظهر ولم الجهل أو بالنسٌان المستجوب الخصم تذرع إذا -233 المادة

 الوقابع إلثبات والقرابن الشهود شهادة تقبل أن للمحكمة جاز السابقة، المادة فً إلٌه المشار الرفض
. أصبلًا  مقبولة البٌنة هذه تكن لم ولو االستجواب موضوع

 
 

 قرٌنة أو خ ٌة بٌنة بداءة منه تستخلص أن جاز إقرار، إلى االستجواب ٌإد لم إذا -234 المادة

. بسٌ ة

 
 

 اليمني - الرابع الفصل



 
 
 

. المتممة والٌمٌن الحاسمة، الٌمٌن: نوعان القضابٌة الٌمٌن -235 المادة

 
 

 احلامسة اليمني - األول القسم
 
 
 

 حلفها ولكن. النزاع بها لٌحسم خصمه إلى خصم ٌوجهها التً هً الحاسمة الٌمٌن -236 المادة

. المحكمة بإذن إال ٌجوز ال
 قبل حتى حدة على لل عن قاببلًا  ٌكون برفضه أو الٌمٌن تحلٌؾ بقبول المحكمة تصدره الذي القرار
. الموضوع فً الحكم صدور

 
 

. المحكمة تقررها التً بالصٌؽة الٌمٌن تؤدٌة تكون -237 المادة

 فحلفه ٌعرفها كان فإذا. الكتابة ٌعرؾ ال كان إذا المعهودة إشارته ونكوله األخرس حلؾ فً وتعتبر
. بها ٌتمان ونكوله

 
 

 أو العام للنظام مخالؾ عمل على أو جرمً فعل على االستحبلؾ ٌجوز ال -238 المادة

ًا، سنداًا  لصحته القانون ٌوجب عقد على وال اآلداب،  رسمً سند ٌفٌد واقعة إنكار على وال خ ٌا
 قانونٌة بقرٌنة ثابتة واقعة إنكار على أو أمامه، القانونً العمل تم الذي الموظؾ بحضور حصولها
. العكس إثبات تقبل ال قا عة

 
 

 ودقة بوضوح تنصب بحٌث الخصم ٌعرضها التً الٌمٌن صٌؽة تعدل أن للمحكمة -239 المادة

. علٌها الحلؾ الم لوب الواقعة على
 
 

. إلٌه وجهت من بشخص متعلقة الٌمٌن علٌها تنصب التً الواقعة تكون أن ٌجب -240 المادة

. بها علمه عدم أو علمه مجرد على انصبت به شخصٌة ؼٌر كانت فإذا



 
 

 إلٌه وجهها من على ٌردها أو الحاسمة الٌمٌن ٌوجه أن القانونً للممثل ٌجوز ال -241 المادة

. فٌه التصرؾ له ٌجوز فٌما إال
. بذلك خاصة وكالة ٌحوز كان إذا إال ردها أو الٌمٌن هذه توجٌه للوكٌل ٌجوز وال
 
 

 توجه أن وٌمكن. المحاكمة مراحل من مرحلة أٌة فً الحاسمة الٌمٌن توجٌه ٌجوز -242 المادة

 لعدم أصلٌة بصورة المقدمة األدلة رد المحكمة تقرر أن بعد تحلٌفها فٌجري االحتٌا ، سبٌل على
. جدواها أو كفاٌتها أو قانونٌتها

 
 

 على منصبة كانت إذا إال خصمه على ٌردها أن الٌمٌن إلٌه وجهت لمن ٌجوز -243 المادة

. إلٌه وجهت من فٌها ٌستقل بل الخصمان فٌها ٌشترك لم واقعة
 عنها، فنكل الٌمٌن علٌه ردت ومن خصمه، على ٌردها أن دون عنها فنكل الٌمٌن إلٌه وجهت من

. ادعاه ما خسر
 
 

. ٌحلؾ أن خصمه قبل متى ذلك عن ٌرجع أن ردها أو الٌمٌن وجه لمن ٌجوز ال -244 المادة

 
 

 جاز بنفسه، حاضراًا  إلٌه وجهت من وكان الٌمٌن تحلٌؾ المحكمة قررت إذا -245 المادة

 قررتها التً بالصٌؽة لحلفها بالحضور تكلٌفه وجب حاضراًا  ٌكن لم وإذا فوراًا  تحلٌفه للمحكمة
 عذر بؽٌر الحضور عن تخلؾ أو حلفها عن وامتنع حضر فإن له تحدده الذي الٌوم وفً المحكمة
ًا  وكان ًا  مبلؽا . ناكبلًا  اعتبر شخصٌا

 
 

 تنتدب أو المحكمة فتنتقل الحضور من ٌمنعه عذر الٌمٌن إلٌه وجهت لمن كان إذا -246 المادة

. األصول حسب دعوته بعد أو اآلخر الخصم بحضور وذلك. لتحلٌفه قضاتها أحد
 
 

 المنتدب القاضً أو المحكمة وربٌس الحالؾ ٌوقعه الٌمٌن بحلؾ محضر ٌحرر -247 المادة

. والكاتب
 
 

 أو إلٌه وجهت الذي الخصم ٌإدٌها أن بعد الٌمٌن كذب إثبات للخصم ٌجوز ال -248 المادة

 ٌدعً أن منها ضرر أصابه الذي للخصم فإن جزابً بحكم الٌمٌن كذب ثبت إذا أنه على. علٌه ردت



 ال عن ب رق ضده ٌصدر الذي الحكم فً ال عن حق من له ٌكون قد بما إخبلل دون بالتعوٌض
. الممكنة

 
 

 ورثته وعلى عنها نكل أو ردها أو وجهها من على إال حجة الٌمٌن حلؾ ٌكون ال -249 المادة

. وخلفابه

 
 

 ادلتممة اليمني - الثاين القسم
 
 
 

 الخصوم أحد إلى نفسها تلقاء من المحكمة توجهها التً هً المتممة الٌمٌن -250 المادة

. به سٌحكم ما قٌمة لتحدٌد أو الدعوى موضوع فً الحكم من والتمكن منه المقدم الدلٌل الستكمال
 
 

 تكون وإال كامل، دلٌل الدعوى فً ٌكون أال المتممة الٌمٌن توجٌه فً ٌشتر  -251 المادة

. دلٌل أي من خالٌة الدعوى
 
 

. اآلخر الخصم على ٌردها أن المتممة الٌمٌن إلٌه وجهت الذي للخصم ٌجوز ال -252 المادة

 
 

 إال به المدعى قٌمة لتحدٌد المتممة الٌمٌن المدعً إلى توجه أن للمحكمة ٌجوز ال -253 المادة

 التً للقٌمة أقصى حداًا  الحالة هذه فً المحكمة وتعٌن. أخرى ب رٌقة القٌمة هذه تحدٌد استحال إذا
. بٌمٌنه المدعً فٌها ٌصدق

 
 

 الشهود شهادة - اخلامس الفصل
 
 
 



 7/5/1992 تارٌخ 2411 رقم للمرسوم وفقا معدلة -254 المادة

 6/9/2000 تارٌخ 3800 رقم والمرسوم  
 
: الشهود شهادة تقبل ال
 انتقالها أو والتزامات حقوق إنشاء بها ٌقصد التً القانونٌة التصرفات من وؼٌرها العقود إلثبات -1
 معٌنة ؼٌر كانت إذا أو لبنانٌة لٌرة ألؾ خمسماٌة تتجاوز قٌمتها كانت إذا انقضاإها أو تعدٌلها أو

. القٌمة
 تتجاوز ال فٌه المنازع قٌمة كانت ولو خ ً، سند علٌه ٌشتمل ما ٌجاوز أو ٌخالؾ ما إلثبات -2

. لبنانٌة لٌرة ألؾ خمسماٌة
ًا  أو صراحة القاعدة بهذه التمسك عن ٌعدلوا أن للخصوم ٌجوز  .ضمنا

 
 

 7/5/1992 تارٌخ 2411 رقم للمرسوم وفقا معدلة -255 المادة

 6/9/2000 تارٌخ 3800 رقم والمرسوم  
 

 بشهادة اإلثبات ٌجوز ال ولهذا. ال لب بقٌمة ولٌس فٌه المنازع الحق بقٌمة الشهادة قبول فً العبرة
: اآلتٌتٌن الحالتٌن فً لبنانٌة لٌرة ألؾ أربعٌن على ال لب قٌمة تزد لم ولو الشهود

 لٌرة ألؾ أربعٌن على قٌمته تزٌد علٌه متنازع حق من جزء هو أو الباقً هو الم لوب كان إذا -1
. خ ً بسند ثابت وؼٌر لبنانٌة

 
 ال ال لب قٌمة لٌجعل كامبلًا  به  الب أن بعد حقه من جزأًا  عن تنازل أو  لبه الخصم جزأ إذا -2

. لبنانٌة لٌرة ألؾ خمسماٌة تتجاوز
 األصل إلى والملحقات الفوابد ضم عن ناتجة لبنانٌة لٌرة ألؾ أربعٌن على القٌمة زٌادة كانت إذا
 .مقبوالًا  بالشهادة اإلثبات كان
 
 

 7/5/1992 تارٌخ 2411 رقم للمرسوم وفقا معدلة -256 المادة

 6/9/2000 تارٌخ 3800 رقم والمرسوم  
 
 كل فً الشهود بشهادة اإلثبات جاز متعددة مصادر عن ناشبة متعددة  لبات على االدعاء اشتمل إذا

 على تزٌد مجموعها فً ال لبات هذه كانت ولو لبنانٌة لٌرة ألؾ خمسماٌة على قٌمته تزٌد ال  لب
 .واحدة  بٌعة من تصرفات أو أنفسهم الخصوم بٌن عبلقات منشؤها كان ولو القٌمة هذه
 
 

 23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -257 المادة

: اآلتٌة والحاالت المواد فً به المدعى قٌمة كانت مهما الشهود بشهادة اإلثبات ٌجوز
. التجارٌة المواد -1
 وخلفابهم أ رافه لؽٌر بالنسبة القانونً التصرؾ مادي عمل بمثابة وٌعتبر. المادٌة األعمال -2

. به علٌهم ٌحتج الذٌن



 علٌه بها المحتج الخصم عن صادرة التوقٌع من خالٌة ولو كتابة أي خ ٌة بٌنة بداءة وجدت إذا -3
. االحتمال قرٌب به المدعى التصرؾ وجود تجعل ٌمثله عمن أو
 تنشؤ وهً المعنوٌة، االستحالة بمجرد وٌكتفى. خ ٌة بٌنة على الحصول الدابن على استحال إذا -4

ًا   بٌن أو والفروع األصول بٌن القربى عبلقات عن أو المهن بعض فً المتبع العرؾ عن خصوصا
 بٌن أو اآلخر الزوج ووالدي الزوجٌن أحد بٌن أو الزوجٌن بٌن أو الثالثة الدرجة  حتى الحواشً
. وخ ٌبته الخ ٌب

. فٌه للخصم ٌد ال أجنبً بسبب الخ ً السند فقدان ثبت إذا -5
. إلزامً لنص أو العام للنظام مخالؾ عقد إلجراء القانون على تحاٌل وجود ثبت إذا -6
 
 

. القانونً التصرؾ فٌهما تم اللذٌن والمكان الوقت فً قٌمته باعتبار الحق ٌقدر -258 المادة

 
 

: الشهادة ألداء أهبلًا  ٌكون ال -259 المادة

. عمره من عشرة الخامسة ٌكمل لم من -1
. اإلدراك سلٌم ٌكن لم من -2
. الشهادة أهلٌة عنه تسق  جزابٌة أحكام علٌه صدرت من -3
 
 

 عقد انحبلل بعد ولو الزوجٌن وبٌن والفروع األصول بٌن الشهود شهادة تقبل ال -260 المادة

. الزواج
ًا  تقبل ال  لموكله الوكٌل شهادة وال بخدمته داموا ما لشخصه المبلزمٌن لمخدومهم الخدم شهادة أٌضا
. المكفول بالتزامات ٌختص فٌما الكفٌل وال بالشركة ٌتعلق فٌما الشرٌك شهادة وال
 
 

 سبٌل على ٌمٌن بؽٌر السابقتٌن المادتٌن فً إلٌهم المشار أقوال تسمع أن ٌجوز -261 المادة

. االستبناس
 
 

. القانون علٌها ٌنص التً األحوال فً إال الخبر شٌوع على الشهادة تقبل ال -262 المادة

 
 

 به علموا ما على الشهادة من الوظٌفة تركهم بعد حتى العام الق اع موظفو ٌمنع -263 المادة

 بناء بالشهادة السل ة لهم أذنت إذا إال علٌها، الجمهور ال بلع معدة تكن لم أمور من بها قٌامهم أثناء
. الخصوم أحد  لب على بناء أو المحكمة  لب على
. المختص الوزٌر من وللموظفٌن الوزراء مجلس من للوزٌر السل ة إذن ٌع ى

 
 



 مهنته  رٌق عن ؼٌرهم أو األ باء أو الوكبلء أو المحامٌن من علم لمن ٌجوز ال -264 المادة

 له ذكرها ٌكن لم ما صفته زوال أو خدمته انتهاء بعد ولو ٌفشٌها أن بمعلومات أو بواقعة صنعته أو
ًا  . جنحة أو جناٌة ارتكاب قصد عن مفصحا
 متى المعلومات أو الواقعة تلك على الشهادة ٌإدوا أن المذكورٌن األشخاص على ٌجب ذلك ومع
. بهم الخاصة القوانٌن بؤحكام ذلك ٌخل أال على إلٌهم أسرها من ذلك منهم  لب

 
 

 الزوجٌة، أثناء إلٌه أبلؽه ما اآلخر رضى بدون ٌفشً أن الزوجٌن ألحد ٌجوز ال -265 المادة

 أحدهما على دعوى إقامة أو اآلخر على أحدهما من الدعوى رفع حالة فً إال انفصالها، بعد ولو
. اآلخر على منه وقعت جنحة أو جناٌة بسبب

 
 

 إثباتها ٌرٌد التً الوقابع ٌبٌن أن الشهود بشهادة اإلثبات ٌ لب الذي الخصم على -266 المادة

 عن الخمسة عددهم ٌتجاوز ال أن على شهوده ٌسمً وأن الجلسة، فً شفاها أو الخ ً  لبه فً
. ذلك المحكمة له أجازت إذا إال الواحدة الواقعة

 
 

: التحقٌق بإجراء القاضً القرار ٌتضمن أن ٌجب -267 المادة

. إثباتها الواجب الوقابع تعٌٌن -1
. فٌها سٌسمعون التً الجلسة موعد وتعٌٌن التحقٌق  الب من المعٌنٌن الشهود دعوة -2
 
 

 القانون ٌجٌز التً األحوال فً الشهود استماع تقرر أن نفسها تلقاء من للمحكمة -268 المادة

. للحقٌقة فابدة ذلك فً رأت متى الشهود بشهادة اإلثبات فٌها
 من للشهادة تستدعً أن الشهود، بشهادة اإلثبات فٌها تقرر التً األحوال جمٌع فً لها، ٌكون كما
ًا  ترى . للحقٌقة إظهاراًا  شهادته لسماع لزوما
 
 

 قضاتها أحد تنتدب أن االقتضاء عند لها وٌجوز. المحكمة أمام التحقٌق ٌجري -269 المادة

 عند المهلة هذه تمدٌد ٌقرر أن المنتدب وللقاضً. فٌها ٌتم أن ٌجب التً المهلة له وتعٌن إلجرابه،
. ذلك المحكمة وٌبلػ الحاجة،
. القانون هذا من 135 المادة فً له المعٌنة السل ة التحقٌق أثناء المنتدب القاضً ٌمارس

 
 

ًا  ٌستتبع الشهود بشهادة واقعة بإثبات الخصوم ألحد اإلذن -270 المادة  أن قرار وبدون حكما

. ال رٌق بهذا نفٌها فً الحق اآلخر للخصم ٌكون
 
 



 إٌداع التحقٌق  الب على وتوجب التحقٌق نفقات مإقتة بصورة المحكمة تحدد -271 المادة

. تحدده الذي المبلػ
 أن ٌجب من قرارها فً تعٌن فإنها لسماعهم شهود دعوة نفسها تلقاء من المحكمة تقرر وعندما
. إلٌداعها مهلة وتحدد نفقاتهم ٌسلؾ

 
 

ًا  والمعاٌنة التحقٌق إجراء من فابدة المحكمة رأت إذا -272 المادة  أحد تنتدب أن لها كان معا

 الحال، وفً المعاٌنة، مكان فً ٌسمع أن وله بالمهمة، المنتدب القاضً فٌقوم. الؽاٌة لهذه قضاتها
 الشهود هإالء ٌدعو أن أو الخصوم سماهم الذٌن ؼٌر شهود من لسماعهم ضرورة ٌرى من

. ٌعٌنه آخر موعد فً لسماعهم
 
 

: الشاهد دعوة تتضمن أن ٌجب -273 المادة

. الشهادة أمامها تإدى التً المحكمة تعٌٌن -1
. ومقامه ومهنته ولقبه باسمه الخصوم من كل تعٌٌن -2
. الدعوة إلٌه الموجهة الشاهد تعٌٌن -3
. والساعة والٌوم الحضور محل تعٌٌن -4
. الشهادة فٌها ت لب التً الدعوى ماهٌة -5
. الحضور عن المتخلؾ الشاهد لها ٌتعرض التً العقوبة إلى التنبٌه -6
 عنه نتج إذا إال الدعوة ٌب ل ال النقص فهذا المدعوٌن الشهود أو الخصوم تعٌٌن فً نقص وجد إذا
. هوٌتهم فً جدي شك
 
 

ًا  الشاهد كان إذا -274 المادة ًا  الجٌش فً منتظما  بواس ة إلٌه الدعوة فتوجه فعلٌة، بخدمة وقابما

. بالحضور له لٌؤذن فرقته ربٌس
 
 

ًا  الشاهد كان إذا -275 المادة  إحضاره السجن مدٌر إلى ت لب أن المحكمة فعلى مسجونا

ًا، . إب اء ببل المحكمة ٌعلم أن السجن مدٌر فعلى ممكن ؼٌر إحضاره كان وإذا محروسا
 
 

. واس ة أٌة بدون مباشرة الشاهد ٌدعى استثناء ببل األخرى األحوال جمٌع فً -276 المادة

 
 

 النواب مجلس ربٌس أو الجمهورٌة ربٌس شهادة استماع الضروري من كان إذا -277 المادة

 بمحضر الكاتب وٌدونها أقواله فتسمع لدٌه تنتدبه الذي القاضً أو المحكمة فتنتقل الوزارة ربٌس أو
. القضٌة ملؾ إلى ٌضمه

 



 

 على أٌام بثبلثة لحضوره المعٌن الموعد قبل الشاهد إلى الدعوة تصل أن ٌجب -278 المادة

. المهلة بتقصٌر قراراًا  المحكمة اتخذت إذا إال األقل
 وجود عند وذلك بوصولها إشعار مع مضمونة ببرقٌة الدعوة إرسال المحكمة، لقرار بناء وٌمكن،
. عجلة

 
 

 7/5/1992 تارٌخ 2411 رقم للمرسوم وفقا معدلة -279 المادة

 6/9/2000 تارٌخ 3800 رقم والمرسوم  
 
 وبدفع لبنانٌة لٌرة ألؾ مبة إلى آالؾ عشرة من نقدٌة بؽرامة علٌه ٌحكم الشاهد ٌحضر لم إذا

 عدم على مصراًا  بقً فإذا ثانٌة الشاهد تدعو أن وللمحكمة. حضوره عدم عن الناشبة النفقات
 أن للمحكمة وٌحق وضعفٌها، األولى الؽرامة قٌمة بٌن تتراوح ثانٌة بؽرامة علٌه ٌحكم الحضور

ًا  الشاهد كان إذا أما. المسلحة القوة بواس ة قسراًا  بإحضاره تؤمر  فٌ لب الجٌش فً فعلٌة بخدمة قابما
 .فرقته ربٌس من إحضاره

 
 

 أبدى إذا السابقة المادة فً إلٌها المشار بالؽرامة القاضً الحكم عن الرجوع ٌجوز -280 المادة

ًا  عذراًا  الحضور عن المتخلؾ الشاهد . بالقبول حرٌا
 
 

 لسماعه، المعٌن الموعد فً الحضور من منعه مقبول بعذر الشاهد أدلى إذا -281 المادة

 بحسب لها ٌجوز كما. شهادته لسماع االنتقال أو اإلنابة تقرر أن أو مهلة تمنحه أن فللمحكمة
. الشاهد هذا سماع عن تعدل أن الظروؾ

 
 

 7/5/1992 تارٌخ 2411 رقم للمرسوم وفقا معدلة -282 المادة

 6/9/2000 تارٌخ 3800 رقم والمرسوم  
 
 من بؽرامة علٌه ٌحكم اإلجابة وعن الٌمٌن أداء عن قانونً مبرر بؽٌر وامتنع الشاهد حضر إذا

 .شهادته سماع عن سماه الذي الخصم ٌتنازل لم ما لبنانٌة لٌرة ملٌونً إلى ألؾ ماٌتً
 
 

 7/5/1992 تارٌخ 2411 رقم للمرسوم وفقا معدلة -283 المادة

 6/9/2000 تارٌخ 3800 رقم والمرسوم  
 

. بعد فٌما للمقابلة تجمعهم أن للمحكمة وٌحق الخصوم، بحضور انفراد على شاهد كل شهادة تسمع
 لؽرامة استهدؾ وإال المحكمة من بإذن إال االنصراؾ للشاهد ٌجوز ال تنته لم التحقٌقات دامت وما



 .لبنانٌة لٌرة ألؾ أربعٌن إلى ألؾ عشرٌن من
 
 

 وبٌن بٌنه ٌكون وعما إقامته ومحل ومهنته وسنه ولقبه اسمه عن أوالًا  الشاهد ٌسؤل -284 المادة

 صدرت إذا وعما ؼٌرها، أو استخدام عبلقة من أو ودرجتها مصاهرة أو قرابة عبلقة من الخصوم
. للشهادة األهلٌة تسق  جزابٌة أحكام علٌه
 
 

 وال كله بالحق ٌشهد أنه على الٌمٌن ٌحلؾ أن الشهادة أداء قبل الشاهد على ٌجب -285 المادة

. با لة شهادته كانت وإال بالحق، إال ٌشهد
ًا  الٌمٌن حلؾ دون ٌسمعون الذٌن األشخاص أما  أو القاضً علٌهم فٌإكد 261 المادة ألحكام وفقا

. الحق بقول واجبهم المحكمة ربٌس
 
 

 الوقابع عن المنتدب القاضً أو المحكمة ربٌس من الشاهد إلى األسبلة توجه -286 المادة

. بالتحقٌق القاضً القرار فً معٌنة تكن لم ولو بالشهادة إثباتها ٌجوز والتً بالنزاع المتعلقة
 رآها إذا الخصوم أو المحكمة قضاة  رحها ٌ لب التً األسبلة الشاهد على ٌ رح أن وللربٌس
. الحقٌقة كشؾ فً مفٌدة

 
 

 األسبلة توجٌه أو علٌه التؤثٌر ٌحاولوا وأال الشاهد كبلم ٌق عوا أال الخصوم على -287 المادة

. الجلسة فٌها المنعقدة القاعة من إخراجهم  ابلة تحت الشهادة، أدابه أثناء إلٌه مباشرة
 
 

 وأن مجدداًا  الشهود االقتضاء عند ٌسمع أن المنتدب القاضً أو المحكمة لربٌس -288 المادة

. فنً خبٌر بحضور سماعهم وٌمكنه والخصوم، بٌنهم فٌما أو بٌنهم فٌما المقابلة ٌجري
  لب وٌمكنهم التحقٌق، جلسة ختام حتى المنتدب القاضً أو الربٌس تصرؾ تحت الشهود وٌبقى

. أدوها التً الشهادة فً تعدل إضافٌة معلومات إلبداء مجدداًا  سماعهم
 
 

 تؤمٌن لزٌادة بالخروج الخصوم أحد ٌؤمر أن المنتدب القاضً أو المحكمة لربٌس -289 المادة

. علٌه وتتلى الشهادة أداء بعد ٌدخل أن على الشاهد سرٌة
 
 

ًا  الشهادة تإدى -290 المادة  القاضً أو المحكمة بإذن إال ما بكتابة االستعانة ٌجوز وال شفاها

. النزاع  بٌعة ذلك تسوغ وحٌث المنتدب
 ٌعٌنه مترجم بواس ة وتترجم ٌعرفها التً باللؽة شهادته فٌإدي العربٌة اللؽة ٌجهل الشاهد كان إذا

. وأمانة بصدق بالترجمة القٌام على الٌمٌن وٌحلفه المنتدب القاضً أو المحكمة ربٌس



 
 

 أو بالكتابة مراده ٌبٌن أن أمكن إذا الشهادة ٌإدي الكبلم على له قدرة ال من -291 المادة

. باإلشارة
 
 

 من على تتلى ثم فٌها، تؽٌٌر دون بكاملها الجلسة محضر فً الشاهد إجابات تثبت -292 المادة

. الشهادة نص عقب التعدٌل وٌذكر تعدٌل من ٌرى ما علٌها ٌدخل أن وله عنه، صدرت
. شهادته شؤن فً ومبلحظات الشاهد إلى أسبلة من وجه ما كل المحضر فً كذلك وٌثبت
. المحضر فً وسببه ذلك ذكر التوقٌع عن امتنع وإذا المحضر الشاهد ٌوقع
 
 

 المبلػ من لهم ٌقدر ما وٌتقاضون  لبهم على بناء الشهود  نفقات المحكمة تقدر -293 المادة

. النفقات لحساب أودع الذي
 
 

 تارٌخ من أٌام ثمانٌة خبلل السابقة المادة فً المعٌنة بالنفقات الم البة عن التخلؾ -294 المادة

. الخصوم من أداه لمن المعجل المبلػ وٌرد فٌها، الشاهد حق ٌسق  الشهادة أداء
 
 

. م لقة بصورة الموضوع حٌث من الشهود شهادة قٌمة تقدٌر للمحكمة ٌعود -295 المادة

 
 

 أمام بعد ٌعرض لم موضوع على بشاهد االستشهاد فرصة فوات ٌخشى لمن ٌجوز -296 المادة

. الشاهد ذلك سماع الشؤن ذوي مواجهة فً ٌ لب أن علٌه عرضه وٌحتمل القضاء
 قدمه، من على كلها نفقاته وتكون المستعجلة األمور قاضً إلى المعتادة بال رق ال لب هذا وٌقدم
 بشهادة إثباته ٌجوز مما الواقعة كانت متى الشاهد سماع القاضً ٌقرر الضرورة تحقق وعند
. الشهود

 
 

 القضاء إلى تقدٌمه وال التحقٌق محضر عن صورة تسلٌم الحالة هذه فً ٌجوز ال -297 المادة

 للخصم وٌكون. الشهود بشهادة الواقعة إثبات جواز نظره عند الموضوع محكمة رأت إذا إال
. لمصلحته نفً شهود سماع  لب له ٌكون كما الدلٌل، هذا قبول على أمامها االعتراض

 
 

 و 269 المادتٌن فً علٌه نص ما عدا المتقدمة القواعد التحقٌق هذا فً تتبع -298 المادة

270 .



 
 

 ادلنقول حيازة وحجية هبا احملكوم القضية وحجية القرائن - السادس الفصل
 
 
 

 القرائن - األول القسم
 
 
 

 معروفة واقعة من القاضً، تقدٌر أو القانون بحكم تستخلص، نتابج هً القرابن -299 المادة

. معروفة ؼٌر واقعة على لبلستدالل
 
 

. قضابٌة وقرابن قانونٌة قرابن: نوعان القرابن -300 المادة

 
 

 عن لمصلحته قررت من تؽنً وهً القانون، علٌها ٌنص التً هً القانونٌة القرٌنة -301 المادة

 ٌوجد لم ما العكسً، بالدلٌل القرٌنة هذه نقض ٌجوز أنه على. اإلثبات  رق من أخرى  رٌقة أٌة
. ذلك بؽٌر ٌقضً نص
 
 

 23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -302 المادة

 الدعوى ووقابع ظروؾ من القاضً وٌستنب ها القانون، علٌها ٌنص لم التً هً القضابٌة القرٌنة
. التقدٌر سل ة من له بما
 وٌكون. الشهود بشهادة اإلثبات فٌها ٌجوز التً األحوال فً إال القضابٌة بالقرابن اإلثبات ٌجوز ال
ًا، تنفٌذاًا  تعد أن ٌمكن وقابع من القرٌنة تستخلص عندما خاص بوجه جابزاًا  اإلثبات هذا ًا  اختٌارٌا  كلٌا
ًا، أو . به المدعى لبللتزام جزبٌا

 
 

 هبا احملكوم القضية حجية - الثاين القسم



 
 
 

 هذه ٌنقض دلٌل قبول ٌجوز وال الحقوق من فٌه فصلت فٌما حجة النهابٌة األحكام -303 المادة

 تتؽٌر أن دون أنفسهم الخصوم بٌن قام نزاع فً إال الحجٌة هذه األحكام لتلك تكون ال ولكن. الحجٌة
. نفسهما والسبب الموضوع وتناول صفاتهم
. نفسها تلقاء من الحجٌة هذه تثٌر أن للمحكمة وٌكون

 
 

 الحكم هذا فٌها فصل التً الوقابع فً إال الجزابً بالحكم المدنً القاضً ٌرتب  ال -304 المادة

ًا  فٌها فصله وكان . ضرورٌا
 
 

 الفعل بحث على مقتصراًا  علٌه المدعى عن التبعة برفع الجزابً الحكم قضى إذا  -305 المادة

 المدنً القضاء أمام علٌه المدعى مبلحقة دون ٌحول ال فإنه وقوعه، نفً ؼٌر من التجرٌم ناحٌة من
. بالتعوٌض

 
 

 ادلنقول حيازة حجية - الثالث القسم
 
 
 

 قا عة حجة االلتباس، من وخالٌة وهادبة علنٌة وبصورة نٌة بحسن المنقول حٌازة -306 المادة

. دلٌل بؤي دحضها ٌصح ال ملكٌته على
 فً ٌحوزه، من بوجه استحقاقه ٌدعً أن ٌمكنه منقول مال منه سرق أو أضاع من إن ذلك ومع
. منه تلقاه الذي الشخص على ٌرجع أن وللحابز. سرقته أو ضٌاعه ٌوم من تبدأ سنوات ثبلث خبلل

 
 

 ٌجبر فبل أمثاله، ٌبٌع بابع من أو عامة سوق فً اشتراه قد المنقول حابز كان إذا -307 المادة

 باألسناد المتعلقة الخاصة األحكام مراعاة مع وذلك دفعه، الذي الثمن مقابل إال لمستحقه إعادته على
. لحاملها المحررة

 
 



 ادلعاينة - السابع الفصل
 
 
 

 االنتقال الخصوم، أحد  لب على بناء أو نفسها تلقاء من تقرر، أن للمحكمة ٌجوز -308 المادة

. الؽاٌة لهذه قضاتها أحد تنتدب أن ولها. علٌه المتنازع الشًء لمعاٌنة
ًا  نقله وكان منقول بمال النزاع تعلق وإذا  أنه تر لم ما لمعاٌنته أمامها جلبه تقرر أن فللمحكمة ممكنا
. مكانه فً معاٌنته للتحقٌق األجدى من

. فٌه ستجري الذي الموعد بالمعاٌنة القاضً القرار فً وٌذكر
 
 

 دعوة وجبت وجوده، مكان فً علٌه المتنازع الشًء معاٌنة المحكمة قررت إذا -309 المادة

. المهلة تقصٌر المحكمة تقرر لم ما األقل على أٌام بثبلثة موعدها قبل المعاٌنة لحضور الخصوم
. المعاٌنة فً به لبلستعانة خبٌر تعٌٌن قضاتها من تنتدبه لمن أو للمحكمة

ًا  سماعه ٌكون ومن الخصوم سماع المنتدب للقاضً أو ولها  هإالء دعوة وتتم الشهود، من ضرورٌا
ًا  ولو للحضور . المحكمة كاتب من شفهٌا

 
 

 القاضً أو المحكمة تحققتها التً الوقابع فٌه ٌثبت للمعاٌنة محضراًا  الكاتب ٌحرر -310 المادة

 ملؾ إلى المحضر هذا وٌضم والكاتب، المنتدب القاضً أو المحكمة ربٌس علٌه وٌوقع المنتدب
. القضٌة

 
 

 القضاء أمام نزاع موضوع تصبح أن ٌحتمل واقعة معالم ضٌاع ٌخشى لمن ٌجوز -311 المادة

 دعوة االقتضاء عند ٌقرر أن وللقاضً. للمعاٌنة االنتقال المستعجلة األمور قاضً من ٌ لب أن
. السابقة المواد فً المبٌنة األحكام وتراعى. المعاٌنة لحضور العبلقة ذوي
 
 

 أحد ٌنتدب أن السابقة، المادة فً المبٌنة الحالة فً المستعجلة األمور لقاضً ٌجوز -312 المادة

 لسماع جلسة ٌعٌن أن علٌه ٌكون وعندبذ ٌمٌن، بؽٌر الشهود وسماع والمعاٌنة لبلنتقال الخبراء
. وأعماله الخبٌر تقرٌر على الخصوم مبلحظات

. بالخبرة الخاص الفصل فً علٌها المنصوص القواعد وتتبع

 
 

 اخلربة - الثامن الفصل



 
 
 

 عامة أحكام - األول القسم
 
 
 

 للقٌام أو فنٌة استشارة لتقدٌم أو معاٌنة إلجراء خبٌر تعٌٌن تقرر أن للمحكمة -313 المادة

. فنٌة معارؾ تت لب مسؤلة بشؤن فنً بتحقٌق
 
 

 معلل، بقرار وٌمكن، خاص، جدول فً المعٌنٌن الخبراء بٌن من الخبٌر ٌختار -314 المادة

 إلى بالنسبة الفنٌة معارفه إلى الخبٌر اختٌار فً وٌنظر. األجانب من ولو ؼٌرهم من اختٌاره
. التحقٌق موضوع

ًا  عٌنته التً المحكمة أمام ٌحلؾ أن وجب الجدول، فً اسمه مدرج ؼٌر الخبٌر كان إذا  بؤن ٌمٌنا
. با بلًا  العمل كان وإال وأمانة بصدق عمله ٌإدي

 
 

ًا  ٌقوم أن الخبٌر  على -315 المادة  االستعانة ٌمكنه أنه على. بها المكلؾ المهمة بتنفٌذ شخصٌا

. ومراقبته إشرافه تحت لدٌه بعاملٌن
ًا  الخبٌر كان إذا  أو ال بٌعً الشخص اسم للمحكمة ٌبٌن أن القانونً ممثله فعلى معنوٌاًا  شخصا

 تولٌة وتخضع. المهمة تنفٌذ وباسمه الشخص ذلك ن اق فً ٌتولون الذٌن ال بٌعٌٌن األشخاص
. المحكمة لموافقة األشخاص هإالء

 
 

ًا  الخبٌر كان وإذا. القاضً رد تبرر التً ذاتها لؤلسباب الخبٌر رد ٌجوز -316 المادة  شخصا

 على كما المعنوي الشخص على كما المعنوي الشخص على الرد  لب ٌوجه أن ٌجوز معنوٌاًا،
. المحكمة علٌهم وافقت وقد باسمه المهمة تنفٌذ ٌتولون الذٌن ال بٌعٌٌن األشخاص أو الشخص

. الخبٌر عٌنت التً المحكمة إلى الرد  لب ٌقدم
 المحكمة على نفسه تلقاء من تنحٌه ٌعرض أن علٌه وجب الرد أسباب من سبب الخبٌر فً قام وإذا
. عٌنته التً
 
 

 تعٌٌن قرار خبلصة تبلٌؽه تارٌخ من أٌام ثبلثة مهلة فً الرد  لب الخصم ٌقدم -317 المادة

 الخصم وإلى الخبٌر إلى وتبلػ الرد أسباب فٌها ٌبٌن بعرٌضة الرد، بسبب علمه تارٌخ من أو الخبٌر



 الرد  لب فً تبت أن المحكمة وعلى. أٌام ثبلثة خبلل فً مبلحظاته إبداء منهما لكل وٌحق اآلخر،
.  عن ألي قابل ؼٌر فٌه الصادر الحكم وٌكون الخصوم دعوة دون مماثلة مهلة فً
 
 

 قٌام أو إلٌه إببلؼها تعذر أو المهمة الخبٌر رفض أو التنحً أو الرد قبول حال فً -318 المادة

. الخبٌر إبدال إلى المحكمة تلجؤ قانونً، مانع أي
ًا، وللمحكمة  عن ٌتخلؾ الذي الخبٌر إبدال تقرر أن الخصوم،  لب على بناء أو نفسها تلقاء من أٌضا

. منه الجدوى لعدم ذلك عن النظر صرؾ المحكمة تقرر لم ما أقواله سماع وبعد بواجباته، القٌام
 
 

. بها القٌام كلفته التً المهمة تضٌٌق أو توسٌع تقرر أن الخبٌر عٌنت التً للمحكمة -319 المادة

 
 

. وتجرد وأمانة بصدق المهمة ٌنفذ أن الخبٌر على -320 المادة

 إذا إال األمور من لؽٌرها التعرض وعدم فٌها، بالتحقٌق إلٌه عهد التً األمور فً رأٌه إبداء وعلٌه
. ذلك على كتابة الخصوم اتفق
. القانونً ال ابع له تقدٌر إبداء له ٌجوز وال
 
 

. له المحددة بالمهل ٌتقٌد أن الخبٌر على -321 المادة

 
 

. الخصوم بٌن المصالحة مهمة الخبٌر تولً أن للمحكمة ٌجوز ال -322 المادة

 
 

 أن على شخص، أي من خ ٌة أو شفهٌة معلومات على ٌحصل أن للخبٌر ٌجوز -323 المادة

 عبلقة أٌة أو المصاهرة أو القرابة عبلقة االقتضاء وعند إقامته، ومحل ومهنته ولقبه اسمه ٌبٌن
. الخصوم وبٌن بٌنه قابمة أخرى

. للتحقٌق مفٌدة أنها رأت إذا الشخص هذا شهادة ذلك بعد تسمع أن للمحكمة
 
 

. المهمة تنفٌذ على ٌساعد مستند أي تسلٌمه الؽٌر أو الخصوم من ٌ لب أن للخبٌر -324 المادة

. االقتضاء عند بذلك تؤمر أن وللمحكمة
 
 

 من التً المعلومات جمٌع رأٌه المتضمن التقرٌر فً ٌبٌن أن الخبٌر على ٌجب -325 المادة

. فٌها التحقٌق الم لوب األمور فً المحكمة تنٌر أن شؤنها



. مهمته تنفٌذ أثناء علٌها ا لع ٌكون التً األخرى المعلومات عن ٌكشؾ أن علٌه وٌمتنع
 
 

 الناقصة المعلومات توضٌح أو إلكمال الخبٌر تدعو أن وقت أي فً للمحكمة ٌجوز -326 المادة

ًا  أو كتابة إن تقرٌره، فً المبهمة  أو . الجلسة فً شفاها
. وقت أي فً إلٌه االستماع المحكمة من ٌ لب أن وللخبٌر

 
 

. تقرٌره فً الواردة المعلومات وكذلك المحكمة ٌقٌد ال الخبٌر رأي -327 المادة

 
 

 الحٌاة بصفو المساس إلى إفشاإه ٌإدي الذي الخبٌر، برأي االستدالل ٌجوز ال -328 المادة

 بذلك ترخص لم ما النزاع ن اق عن خارجة أمور على مشروعة، أخرى مصلحة بؤٌة أو الخاصة
. العبلقة ذو الخصم علٌه ٌوافق أو المحكمة

 
 

 أجراًا  كان، شكل أي وتحت الخصوم أحد من مباشرة ٌتلقى أن الخبٌر على ٌحظر -329 المادة

. ذلك المحكمة قررت إذا إال النفقات، أداء سبٌل على ولو

 
 

 اخلبري بواسطة ادلعاينة - الثاين القسم
 
 
 

. علٌه المتنازع الشًء بمعاٌنة مهمته تحصر خبٌراًا  تعٌن أن للمحكمة -330 المادة

ًا  ٌبدي أن الخبٌر  على ٌمتنع . بها المكلؾ المعاٌنة على قانونٌة أو واقعٌة نتابج من ٌترتب قد فٌما رأٌا
 
 

. مهمته وتحدٌد بتعٌٌنه الصادر بالقرار الخبٌر المحكمة كاتب ٌشعر -331 المادة

 
 

 هذه تقرر لم ما المحكمة، إلى ٌرفعه تقرٌر فً وقابع من ٌعاٌنه ما الخبٌر ٌثبت -332 المادة

ًا  المعلومات تقدٌم . إلٌها شفهٌا
 
 



 الجلسة تارٌخ أو فٌها تقرٌره إٌداع الخبٌر على ٌجب التً المهلة المحكمة تحدد -333 المادة

ًا  معلوماته فٌها ٌقدم التً  الخبٌر أتعاب حساب على سلفة بتعجٌل أحدهم أو الخصوم وتؤمر. شفهٌا
. مبلؽها تحدد
 
 

 معلوماته الخبٌر قدم وإذا. القضٌة ملؾ إلى فٌضم المحكمة قلم تقرٌره الخبٌر ٌودع -334 المادة

ًا  . الجلسة محضر فً فتدون شفهٌا
 
 

. المهمة تنفٌذ فور الخبٌر أتعاب بدل المحكمة تحدد -335 المادة

 
 

 إقامة قبل مصلحة ذي من إلٌه مقدمة عرٌضة على بناء المستعجلة، األمور لقاضً -336 المادة

 دعوة بدون ولو العرٌضة ذٌل فً ٌتخذه بقرار فنٌة معاٌنة إلجراء خبٌر بتعٌٌن ٌؤمر أن دعوى، أٌة
. السابقة المواد فً علٌها المنصوص القواعد وتتبع. اآلخر الخصم

 
 

 اخلبري استشارة احملكمة طلب - الثالث القسم
 
 
 

 للمحكمة ٌجوز معقدة، تحقٌقات تت لب ال صرفة فنٌة مسؤلة الدعوى فً أثٌرت إذا -337 المادة

. المسؤلة هذه بشؤن لها استشارة لتقدٌم خبٌراًا  تكلؾ أن
ًا  االستشارة تع ى ًا  تقدٌمها المحكمة تقرر لم ما شفهٌا . خ ٌا

 
 

. مهمته وتحدٌد بتعٌٌنه الصادر بالقرار الخبٌر المحكمة كاتب ٌشعر -338 المادة

 
 

ًا  االستشارة تع ى التً الجلسة موعد المحكمة تحدد -339 المادة  ٌجب التً المهلة أو فٌها شفهٌا

 أتعاب حساب على سلفة بتعجٌل أحدهم أو الخصوم وتؤمر. خبللها فً الخ ٌة االستشارة إٌداع
. مبلؽها تحدد الخبٌر

 
 



ًا  االستشارة أع ٌت إذا -340 المادة  توقٌعه ٌجب الذي الجلسة محضر فً محتواها فٌدون شفهٌا

ًا  أع ٌت إذا أما. الخبٌر من . القضٌة ملؾ إلى وتضم المحكمة قلم فتودع خ ٌا
 
 

. المهمة تنفٌذ فور الخبٌر أتعاب بدل المحكمة تحدد -341 المادة

 
 

 اخلبري بواسطة الفين التحقيق - الرابع القسم
 
 
 

 أو المعاٌنة تكون ال التً الحالة فً إال خبٌر بواس ة الفنً التحقٌق إلى ٌلجؤ ال -342 المادة

. المحكمة قناعة إلنارة كافٌة فٌها االستشارة
 
 

 -الدم كفحص -اإلنسان جسم على إجراء اتخاذ الفنً التحقٌق ٌتناول أن ٌجوز -343 المادة

ًا  ٌكون أال شر  ًا  أو الفن لقواعد مخالفا . هام ضرر إلى مفضٌا
 الواقعة الحالة صحة على قرٌنة اإلجراء لهذا اإلذعان الخصوم أحد رفض من تستخلص أن للمحكمة
. إثباتها الم لوب

 
 

: الفنً بالتحقٌق القاضً القرار ٌتضمن أن ٌجب -344 المادة

. شخصٌته على الدالة البٌانات من ذلك وؼٌر ولقبه الخبٌر اسم -1
. االقتضاء عند أعماله على لئلشراؾ المنتدب القاضً اسم -2
. اتخاذها فً له ٌرخص التً العاجلة والتدابٌر فٌها، بخبرته االستعانة ٌراد التً المسابل بٌان -3
 إٌداع ٌكلؾ الذي والخصم وأتعابه الخبٌر نفقات لحساب المحكمة صندوق إٌداعه الواجب المبلػ -4
. وأتعابه نفقاته ألجل سحبه للخبٌر ٌجوز الذي والمبلػ اإلٌداع فٌها ٌتم التً والمهلة المبلػ هذا
. فٌها تقرٌره إٌداع الخبٌر على ٌجب التً المهلة تحدٌد -5
. الخبٌر تقرر ورود بانتظار معٌن لموعد المحاكمة تؤجٌل -6
 
 

 أحكام وفق المحددة المهلة خبلل إٌداعه المكلؾ المبلػ إٌداع عن الخصم امتنع إذا -345 المادة

. االمتناع هذا على تراها التً النتابج ترتب أن للمحكمة كان السابقة، المادة
 
 



 فً بالتحقٌق القاضً القرار صورة الخبٌر القلم ٌبلػ إلٌه، المشار المبلػ إٌداع بعد -346 المادة

. مهمته لتسلم وٌدعوه أٌام ثبلثة مهلة
 أٌة إلٌه تسلم ال إنما المهمة، ٌقبل أن قبل حتى القضٌة ملؾ على القلم فً اال بلع للخبٌر ٌحق
. منه أوراق

 
 

 المهمة، من إعفاءه ٌ لب أن القرار تبلؽه تارٌخ من أٌام ثبلثة خبلل فً للخبٌر -347 المادة

 أبداها التً األسباب أن رأى إذا منها ٌعفٌه أن عٌنه الذي القاضً أو عٌنته التً المحكمة ولربٌس
. مقبولة
. المهلة هذه تقصٌر حكمها فً المحكمة تقرر أن المستعجلة الدعاوى فً وٌجوز

 
 

 7/5/1992 تارٌخ 2411 رقم للمرسوم وفقا معدلة -348 المادة

 6/9/2000 تارٌخ 3800 رقم والمرسوم  
 
 إنذار إلٌه ٌوجه المعٌنة، المهلة فً تقرٌره تقدٌم عن تؤخر أو قبلها، أن بعد بمهمته الخبٌر ٌقم لم إذا

 بجزاء وٌؽرم بسواه ٌستبدل مقبوالًا  عذراًا  ٌبد ولم ٌفعل لم فإذا. مناسبة جدٌدة مهلة فً عمله إلتمام
 ٌكون الذي المبلػ المحكمة قلم إلى ٌرد بؤن وٌلزم لبنانٌة لٌرة ألؾ ماٌتً إلى ألؾ أربعٌن من نقدي
 وعلى علٌه ٌفرض أن ٌمكن الذي التؤدٌبً الجزاء على عبلوة هذا أتعابه، أو نفقاته لحساب قبضه قد

. للمتضرر ٌترتب قد الذي التعوٌض
 كان وإذا. وأتعابه نفقاته لحساب قبضه ما برد وبإلزامه الخبٌر بإبدال الصادر الحكم ال عن ٌقبل ال

ًا  التؤخٌر  لبنانٌة، لٌرة ألؾ ماٌتً إلى ألؾ أربعٌن من بؽرامة علٌه حكم الخصم خ ؤ عن ناشبا
. الخبٌر بتعٌٌن الصادر بالقرار التمسك فً حقه بسقو  الحكم وٌجوز

 مجلس إلى عنه صورة تبلػ بواجباته القٌام عن المتخلؾ الخبٌر بحق ٌصدر بالتؽرٌم حكم كل
 .بحقه المناسبة التؤدٌبٌة العقوبات إلصدار ثم ومن ملفه إلى لضمها األعلى القضاء

 
 

ًا  عمله لبدء ٌحدد أن الخبٌر على -349 المادة ًا  عشر الخمسة ٌجاوز ال تارٌخا  لتبلٌؽه التالٌة ٌوما

 قبل ترسل باالستبلم إشعار مع ببرقٌات أو مضمونة بكتب الخصوم ٌدعو أن وعلٌه تكلٌفه، قرار
. وساعته وٌومه اجتماع أول بمكان فٌها ٌخبرهم األقل على أٌام بسبعة التارٌخ ذلك
 لتارٌخ التالٌة الثبلثة األٌام فً العمل مباشرة على الحكم فً ٌنص أن ٌجوز االستعجال حاالت وفً
 قبل باالستبلم إشعار مع ببرقٌة الخصوم ٌدعى وعندبذ األكثر، على تكلٌفه قرار الخبٌر تبلٌػ

 ٌنص أن ٌجوز القصوى االستعجال حاالت وفً. األقل على ساعة وعشرٌن بؤربع األول االجتماع
ًا  الخصوم ودعوة فوراًا  المهمة مباشرة على الحكم فً . الحال فً لحضور برقٌا

 التحقٌق على لئلشراؾ المنتدب القاضً إلى المهمة فٌهما ٌباشر اللذٌن والمكان الوقت الخبٌر وٌبلػ
. تعٌٌنه حال فً

. الخبٌر عمل ب بلن الخصوم دعوة عدم على وٌترتب
 
 



 وعلٌهم. محامٌهم بواس ة أو بالذات الفنً التحقٌق معاملة ٌحضروا أن للخصوم -350 المادة

 تخلفوا وإذا. مهمته لتنفٌذ ضرورٌة ٌراها التً المستندات جمٌع إب اء بدون الخبٌر إلى ٌسلموا أن
  ابلة تحت المستندات بإبراز الخصوم بإلزام إما قراراًا  فتتخذ باألمر، المحكمة ٌعلم فإنه ذلك عن

 أو المستندات، إبراز عن النظر بصرؾ للخبٌر بالترخٌص وإما االقتضاء، عند اإلكراهٌة الؽرامة
ًا  . الراهنة بالحالة تقرٌره بإٌداع أٌضا

 
 

 إلٌه قدمت وإذا و لباتهم، الخصوم مبلحظات االعتبار فً ٌؤخذ أن الخبٌر على -351 المادة

 التً النتٌجة إلى التقرٌر فً ٌشٌر أن وٌجب. ذلك الخصوم  لب إذا التقرٌر إلى ٌضمها أن كتابة
. علٌها رتبها

 
 

ًا  ٌستعٌن أن للخبٌر ٌجوز -352 المادة  فنٌة مسؤلة شؤن فً فق  ولكن آخر، خبٌر برأي تلقابٌا

ًا  تستلزم ًا  اختصاصا . اختصاصه عن مختلفا
 
 

ًا  بدا إذا أو متابعته دون حالت عقبة الخبٌر عمل اعترضت إذا -353 المادة  توسٌع ضرورٌا

. المحكمة إلى تقرٌراًا  بذلك فٌرفع مهمته، ن اق
 على ٌجب التً المهلة االقتضاء عند تمدد وأن ذلك ضوء فً المناسب القرار تتخذ أن للمحكمة
. فٌها التقرٌر تقدٌم الخبٌر

 
 

 أن اتضح إذا  وأتعابه الخبٌر نفقات لحساب إضافً مبلػ بإٌداع تؤمر أن للمحكمة -354 المادة

. كاؾ ؼٌر أصبلًا  المودع المبلػ
. الحساب على دفعة بقبض للخبٌر ترخص أن ولها
 
 

 المحكمة إلى تقرٌراًا  بذلك ٌرفع منه، الخبٌر وتحقق صلح الخصوم بٌن حصل إذا -355 المادة

. موضوع بدون بالتالً أصبحت مهمته أن وإلى إلٌه فٌه ٌشٌر
. التنفٌذٌة القوة إلع ابه الصلح  على التصدٌق المحكمة من ٌ لبوا أن للخصوم

 
 

 وأقوالهم الخصوم حضور بٌان على ٌشتمل بؤعماله محضراًا  الخبٌر ٌضع -356 المادة

 بٌان على ٌشتمل كما المحضر، فً فٌذكر ذلك من مانع لدٌهم ٌكن لم ما منهم موقعة ومبلحظاتهم
 الخصوم،  لب على بناء أو نفسه تلقاء من سمعهم الذٌن األشخاص وأقوال بالتفصٌل الخبٌر أعمال

. وتواقٌعهم
 
 



 ٌستند التً واألوجه ورأٌه أعماله نتٌجة ٌضمنه تقرٌراًا  ٌنظم أن الخبٌر على ٌجب -357 المادة

. ووضوح بدقة الرأي، هذا تبرٌر فً إلٌها
 منهم كل رأي فٌه ٌذكروا وأن واحداًا  تقرٌراًا  ٌنظموا أن فعلٌهم الرأي فً واختلفوا الخبراء تعدد وإذا

. وأسبابه
 إلى الرأي هذا فٌضم اختصاصه، عن ٌختلؾ اختصاص فً آخر خبٌر برأي الخبٌر استعان وإذا

. التقرٌر
 
 

ًا  تقرٌره ٌودع أن الخبٌر على -358 المادة  إٌصال، سند مقابل المحكمة قلم فً بالمحضر مرفقا

. والنفقات أتعابه بدل تقدٌر مفصل بٌان بموجب وٌ لب
 
 

 إٌداعه، فور الخبٌر تقرٌر عن صورة الخصوم من كل إلى المحكمة قلم ٌرسل -359 المادة

 المهلة هذه تقصٌر المحكمة وٌمكن. التبلٌػ تارٌخ من أٌام عشرة مهلة فً علٌه مبلحظاتهم إبداء ولهم
. الضرورة عند تمدٌدها أو
 
 

 الخبٌر تدعو أن فلها واضح ؼٌر أو ناقص الخبٌر تقرٌر أن للمحكمة ظهر إذا -360 المادة

. إضافٌة خبرة إلى تلجؤ أن لها كما لتستوضحه
ًا  الخبٌر بتقرٌر األخذ عدم حال فً ولها ًا  أو كلٌا  جراء من أساسه فً نقص أو صٌؽته فً لخلل جزبٌا
 إجراء تكلفه أن أو والنفقات األجر من قبضه ما برد الخبٌر على تقضً أن خ ؤه، أو الخبٌر إهمال
. األعلى القضاء مجلس إلى األمر وتبلػ أجر، بدون إضافً أو جدٌد تحقٌق
 القضاء مجلس إلى عنه نسخة أحالت جسٌمة، أخ اء على ٌشتمل التقرٌر أن للمحكمة ظهر وإذا

. بحقه المناسبة التؤدٌبٌة العقوبات إلصدار ثم ومن الخبٌر ملؾ إلى لضمها األعلى
 
 

 من أو عٌنته التً المحكمة ربٌس من بقرار ونفقاته الخبٌر أتعاب بدل ٌحدد -361 المادة

 المرجع أمام القرار هذا على االعتراض للخصوم، كما للخبٌر، وٌحق. عٌنه الذي المنفرد القاضً
. التبلٌػ تارٌخ من أٌام ثبلثة مهلة فً عٌنه الذي
 دعوة بعد المذاكرة ؼرفة فً فٌه فتفصل المحكمة، قلم إلى استدعاء بموجب االعتراض ٌقدم

. ال عن  رق من  رٌق ألي خاضع ؼٌر االعتراض بنتٌجة الصادر الحكم وٌكون الخصوم،
 المعونة الحابز الخصم لمصلحة بالتحقٌق القٌام ٌكلؾ والذي الجدول فً المقٌد الخبٌر أن على

ًا  المهمة بتنفٌذ ملزم القضابٌة  بنفقات علٌه حكم إذا اآلخر الخصم بؤجره ٌ الب أن له ٌبقى إنما. مجانا
. ٌسره بعد القضابٌة المعونة الحابز الخصم أو الدعوى

 
 

ًا  الحكم كان وإذا. المحكمة ٌقٌد ال الخبٌر رأي -362 المادة  أو بعضه فً الخبٌر، لرأي مخالفا

. المخالفة هذه تبرر التً األسباب بٌان وجب كله،



 
 

 احملاكمة - الرابع الباب
 
 
 

 عامة أحكام - األول الفصل
 
 
 

 القانون فٌها ٌنص التً الحاالت عدا فٌما الدعوى إقامة فً الحق وحدهم للخصوم -363 المادة

ًا  وذلك أعباء، من علٌهم ٌترتب ما مع المحاكمة بإجراءات السٌر ولهم ذلك، ؼٌر على  للصٌػ  بقا
 أو الحكم بصدور تنقضً أن قبل للمحاكمة حد وضع وٌمكنهم. المحددة المهل وفً واألشكال
. القانون بمقتضى

 
 

 المهل بمنح الحق ذلك سبٌل فً وله المحاكمة سٌر حسن على القاضً ٌسهر -364 المادة

. تدابٌر من ٌلزم ما وباتخاذ
 
 

. واللوابح االستحضار فً الواردة الخصوم بم الب النزاع موضوع ٌتحدد -365 المادة

. 30 المادة فً المبٌنة الشرو  فٌها تتوافر  اربة ب لبات تعدٌله وٌجوز
 
 

. م لوب هو بما وفق  م لوب هو ما بكل حكمه فً ٌفصل أن القاضً على -366 المادة

 
 

. إلٌها م البهم ٌسندون التً بالوقابع اإلدالء الخصوم على -367 المادة

 
 

. المحاكمة ن اق عن خارجة وقابع إلى حكمه إسناد للقاضً ٌجوز ال -368 المادة

ًا  الخصوم بها ٌتذرع لم ولو المحاكمة فً الواردة بالوقابع االعتداد له ٌجوز ولكن  إلسناد خصٌصا
. مدافعاتهم أو  لباتهم



 
 

. علٌه ت بق التً القانونٌة القواعد وفق النزاع فً القاضً ٌفصل -369 المادة

 
 

 فٌها المتنازع واألعمال للوقابع الصحٌح القانونً الوصؾ ٌع ً أن القاضً على -370 المادة

. الخصوم من لها المع ى بالوصؾ التقٌد دون
ًا  الصرفة القانونٌة األسباب نفسه تلقاء من ٌثٌر أن وله  به تذرع الذي القانونً األساس كان أٌا

. الخصوم
 وبشؤن الصرٌح باتفاقهم الخصوم ٌكون عندما القانونً األساس أو الوصؾ ٌعدل أن ٌجوز ال ولكن
. فٌها المناقشة حصر أرادوا قانونٌة ونقا  بوصؾ قٌدوه قد بها، التصرؾ حرٌة ٌملكون حقوق

 
 

 التً اإلٌضاحات القانونٌة النقا  أو الوقابع بشؤن الخصوم من ٌ لب أن للقاضً -371 المادة

. النزاع فً للحكم ضرورٌة ٌراها
 
 

 إبداء من ٌمكن أو سماعه ٌجر لم خصم ضد الحكم إصدار اإل بلق على ٌصح ال -372 المادة

. دفاعه
 
 

. الوجاهٌة بمبدأ التقٌد ٌفرض وأن ٌتقٌد أن حال، أي فً القاضً، على ٌجب -373 المادة

ًا  حكمه فً ٌعتمد أن له ٌجوز فبل  إال أبرزها مستندات أو الخصوم أحد بها أدلى إٌضاحات أو أسبابا
ًا  مناقشتها اآلخرٌن للخصوم أتاح إذا . وجاهٌا
ًا  الخصوم ٌدعو أن دون نفسه تلقاء من آثارها قانونٌة أسباب إلى حكمه إسناد ٌصح وال  إلى مقدما
. بشؤنها مبلحظاتهم تقدٌم
 
 

 ٌكون الخصم، علم بدون تدبٌر إقرار الضرورة تقتضً أو القانون ٌجٌز عندما -374 المادة

. المناسب بال رٌق به الضار بالقرار ال عن حق األخٌر لهذا
 
 

. القاضً مهمة ضمن من الخصوم بٌن التوفٌق ٌعتبر -375 المادة

 
 

 ؼرفة فً أو سراًا  إجراءها أجاز أو القانون أوجب إذا إال علنٌة المحاكمة تكون -376 المادة

. المذاكرة



 
 

 بها للن ق التً اللؽة ٌعرؾ كان إذا مترجم إلى اللجوء القاضً على ٌتعٌن ال -377 المادة

. الخصوم

 
 

 احملاكمة يف التمثيل - الثاين الفصل
 
 
 

 7/5/1992 تارٌخ 2411 رقم للمرسوم وفقا معدلة -378 المادة

 6/9/2000 تارٌخ 3800 رقم والمرسوم  
 

 لٌرة ملٌونً به المدعى قٌمة فٌها تتجاوز التً القضاٌا فً كوكٌل بمحام ٌستعٌنوا أن الخصوم على
 .بمحام فٌها االستعانة القانون ٌوجب التً القضاٌا من وؼٌرها لها معٌنة قٌمة ال التً أو لبنانٌة

 
 

 7/5/1992 تارٌخ 2411 رقم للمرسوم وفقا معدلة -379 المادة

 6/9/2000 تارٌخ 3800 رقم والمرسوم  
 
 ال التً القضاٌا فً أنه على. رسمً عقد بموجب المحاكمة أو الدعوى فً المحامً توكٌل ٌتم

 وكالة بموجب األولى الدرجة محكمة لدى التوكٌل ٌتم أن ٌجوز لبنانٌة لٌرة ملٌونً قٌمتها تتجاوز
 .المحاكمة جلسة محضر فً ٌدون الموكل من بتصرٌح أو المختار لدى منظمة

 
 

 الدعوى إلقامة البلزمة واإلجراءات باألعمال القٌام سل ة ٌولٌه المحامً توكٌل -380 المادة

 االحتٌا ٌة اإلجراءات واتخاذ ال عن و رق التقاضً درجات جمٌع فً فٌها الدفاع أو ومتابعتها
 وذلك القضابٌة والتؤمٌنات والمصارؾ الرسوم وقبض تنفٌذها وإجراءات وتبلؽها األحكام وتبلٌػ
ًا  القانون فٌه أوجب بما إخبلل بدون ًا  تقوٌضا . خاصا
. اآلخر الخصم على به ٌحتج ال تقدم ما خبلؾ على التوكٌل سند فً قٌد كل
 
 

 والصلح عنه والتنازل به المدعى بالحق اإلقرار خاص تفوٌض بدون ٌصح ال -381 المادة

 عن أو الحكم عن والتنازل المحاكمة عن والتنازل وردها وتوجٌهها الٌمٌن وقبول فٌه والتحكٌم
 بالتزوٌر واالدعاء الدٌن بقاء رؼم التؤمٌنات عن والتنازل الحجز ورفع فٌه ال عن  رق من  رٌق



ًا  فٌه القانون ٌوجب آخر تصرؾ وأي وقبوله الفعلً والعرض الخبٌر ورد القاضً ورد  تفوٌضا
ًا  . خاصا

 
 

 20/6/1996 تارٌخ 529 للقانون وفقا معدلة -382 المادة

ًا  مكتبه ٌصبح المحامً توكٌل بمجرد  التً المحاكمة بإجراءات ٌتعلق ما كل فً لموكله مختاراًا  مقاما
 أن عندبذ له ٌجوز وال المحاكمة هذه بنتٌجة الصادرة األحكام تنفٌذ وبإجراءات فٌها وكالته استعمل
. التبلٌػ ٌرفض
 المستخدمٌن من ألي أو له المعاونٌن أو الشركاء المحامٌن من وألي الوكٌل للمحامً التبلٌػ ٌصح

. مكتبه فً العاملٌن
 
 

 فً مخالؾ نص بؤي االعتداد دون منفرداًا  العمل منهم لكل جاز الوكبلء تعدد إذا -383 المادة

. التوكٌل سند
 
 

ًا  ٌكن لم إن المحامٌن من ؼٌره ٌنٌب أن للوكٌل -384 المادة  فً اإلنابة من صراحة ممنوعا

. التوكٌل
 
 

 العزل أو الرجوع هذا أن إال وكٌله وٌعزل الوكالة عن ٌرجع أن المحامً لموكل -385 المادة

. المحكمة قلم إلى إببلؼه بعد إال القضاء إزاء أثره ٌحدث ال
ًا  ٌعٌن أن الحالة هذه فً الموكل وعلى  فً اإلجراءات جمٌع تبلٌؽه جاز ٌفعل لم فإذا جدٌداًا، محامٌا
ًا  اختار أو معروؾ مقام له كان إذا إال المحكمة قلم . المقام هذا فً فٌبلػ المحكمة ن اق فً مقاما
 
 

. المحكمة قلم وإلى موكله إلى االعتزال هذا ٌبلػ أن على الوكالة ٌعتزل ن للمحامً -386 المادة

 المعقولة المدة انقضاء أو منه بدالًا  آخر محام تعٌٌن حتى الوكالة أعمال فً ٌستمر أن علٌه وٌجب
ًا  عشر خمسة تتجاوز ال أن على التعٌٌن لهذا . االعتزال الموكل تبلٌػ تارٌخ من ٌوما
ًا  الموكل تعٌٌن عدم حال فً  المادة من الثانٌة الفقرة أحكام ت بق ذكرها المتقدم المهلة فً آخر محامٌا

. السابقة

 
 

 وأعمالو احملاكمة قلم - الثالث الفصل
 
 



 
. خاص لنظام ٌخضعون ومباشرٌن كتاب ومن له ربٌس من المحاكمة قلم ٌتؤلؾ -387 المادة

. بٌنهم العمل وتوزٌع علٌهم اإلشراؾ المحكمة ربٌس وٌتولى
 
 

 من وؼٌره القانون هذا بمقتضى علٌهم المفروضة باألعمال القلم موظفو ٌقوم -388 المادة

. الخاصة واألنظمة القوانٌن
 
 

 واالستدعاءات االستحضارات جمٌع الكتاب من عنه ٌنوب من أو القلم ربٌس ٌتقبل -389 المادة

. القانونٌة الرسوم استٌفاء بعد وٌقٌدها بها إٌصاالًا  وٌع ى والمستندات واللوابح
ًا  قضٌة لكل وٌرتب ًا  ملفا . 448 المادة علٌه تنص ما وفق بها خاصا

 
 

  ابلة وتحت والمعاٌنة والتحقٌق المحاكمة جلسات فً المحكمة ٌساعد أن ٌجب -390 المادة

. علٌه والتوقٌع المحضر تحرٌر ٌتولى كاتب الب بلن
 
 

 والحصول المحكمة قلم فً القضٌة ملؾ على اال بلع لوكبلبهم أو للخصوم ٌجوز -391 المادة

 بعد وذلك لؤلصل، م ابقتها على الكاتب أو القلم ربٌس تصدٌق بعد والمستندات األوراق صور على
. النفقات تؤدٌة
 
 

 الجلسات جداول وتنظٌم القضاٌا ملفات وحفظ ترتٌب المحاكم كتاب ٌتولى -392 المادة

 أكانت سواء والقرارات األحكام وتسجٌل الدعاوى لقٌد المخصصة والسجبلت المحاكمة ومحاضر
. رجابٌة أو قضابٌة

 
 

 المحكمة ربٌس منها واألخٌرة األولى الصفحتٌن على وٌإشر السجبلت جمٌع ترقم -393 المادة

. الؽاٌة لهذه القضاة من ٌنتدبه من أو
 
 

 عن صورة له المحكوم الخصم ٌسلم أن الكتاب من ٌنٌبه من أو القلم ربٌس على -394 المادة

 استٌفاء بعد وذلك. بتوقٌعه ومذٌلة «للتنفٌذ صالحة األصل  بق صورة» عبارة على مشتملة الحكم
ًا  وله. للتنفٌذ الحكم صبلحٌة من والتحقق الرسوم  مقابل ٌسلم أن دفعت، قد الرسوم تكون أن بعد أٌضا
. القانونٌة االستثناءات عدا كان شخص ألي األصل  بق صورة النفقات دفع
 



 

 إحدى قلم من والقرارات األحكام أصول على المحتوٌة السجبلت إخراج ٌجوز ال -395 المادة

 لمحكمة األول الربٌس ٌصدره خاص قرار بمقتضى إال االستبناؾ أو األولى الدرجة محاكم
 ٌصدره قرار بمقتضى إال التمٌٌز محكمة قلم من السجبلت تلك إخراج ٌجوز ال كما االستبناؾ
 وٌتضمن. مصلحة ذي فرٌق أي أو العامة النٌابة  لب على بناء وذلك المحكمة، لهذه األول الربٌس

. الوقت من ٌمكن ما أقرب فً وإرجاعها السجبلت إخراج  رٌقة تعٌٌن القرار هذا
 
 

 فً وظابفهم حدود فً ٌدخل إجراء بؤي ٌقوموا أن وللمباشرٌن للكتبة ٌجوز ال -396 المادة

. با بلًا  كان وإال الرابعة الدرجة حتى أصهارهم أو أقاربهم أو بؤزواجهم أو بهم الخاصة الدعاوى
 

 
 

 التبليغ - الرابع الفصل
 
 
 

  رٌق عن وإجراءاتها المحاكمة أوراق بمضمون العبلقة أصحاب إعبلم ٌجري -397 المادة

. التبلٌػ
 أخرى  رٌقة على القانون نص ولو الفصل هذا فً علٌها المنصوص التبلٌػ أصول اتباع ٌجوز
. اإلجراءات أو األوراق بمضمون العبلقة أصحاب إلعبلم

 
 

. مباشر ٌد على التبلٌػ ٌجري -398 المادة

ًا  إجراإه وٌجوز . الدرك أو الشر ة رجال بواس ة أٌضا
. القلم فً الكاتب بواس ة إجراإه ٌجوز كما
 
 

 20/6/1996 تارٌخ 529 للقانون وفقا معدلة -399 المادة

 مكان أي فً أو عمله محل أو مسكنه أو مقامه فً نفسه الشخص إلى تبلٌؽها الم لوب األوراق تسلم
. القانون فً المعٌنة األحوال فً المختار المقام فً تسلٌمها وٌجوز. فٌه ٌوجد آخر
 إلى مسكنه أو األخٌر هذا مقام فً األوراق فٌسلم تبلٌؽه الم لوب الشخص ٌعرؾ ال المباشر كان إذا
 تبلٌؽه المراد إلى األوراق ٌسلم فبل المسكن أو المقام خارج أما بالتبلٌػ المقصود هو بؤنه ٌصرح من
. هوٌته تثبت رسمٌة أوراق على منه اال بلع بعد إال

 المتقدم هوٌته إثبات  رٌقة إلى أو إلٌه المبلػ تصرٌح إلى التبلٌػ محضر فً ٌشٌر أن المباشر وعلى



. الهوٌة وثٌقة رقم إدراج مع ذكرها
 األوراق تسلم عن مختار إقامة محل لدٌه المتخذ الشخص أو إببلؼه الم لوب امتناع حال وفً

. المحضر توقٌع رفض ولو قانونً، وجه على حاصبلًا  عندبذ التبلٌػ وٌعتبر له المباشر ٌتركها
 
 

 20/6/1996 تارٌخ 529 للقانون وفقا معدلة -400 المادة

 من إلى الورقة تسلٌم له جاز مسكنه، أو مقامه فً تبلٌؽه الم لوب الشخص المباشر ٌجد لم إذا
 واألصهار واألقارب األزواج من معه الساكنٌن من أنه أو خدمته فً ٌعمل أو وكٌله بؤنه ٌصرح
 الم لوب مصلحة تكون ال أن على عمرهم من عشرة الثامنة أتموا أنهم على ظاهرهم ٌدل ممن
. مصلحتهم مع متعارضة تبلٌؽه
 التبلٌػ وٌعتبر له المباشر ٌتركها األوراق تسلم عن أعبله المذكورٌن األشخاص أحد امتناع حال فً

. المحضر توقٌع رفض ولو قانونً، وجه على حاصبلًا  عندبذ
 
 

 20/6/1996 تارٌخ 529 للقانون وفقا ملؽاة -401 المادة

 
 

 المقام هذا بٌان كان أو ٌفعل فلم مختار مقام تعٌٌن الخصم على القانون أوجب إذا -402 المادة

ًا   فً إٌاها إببلؼه ٌصح كان التً األوراق جمٌع المحكمة قلم فً إببلؼه جاز صحٌح ؼٌر أو ناقصا
. النهابً الحكم باستثناء المختار، المقام

 علٌها المنصوص الشرو  وفق بذلك محضراًا  المباشر فٌنظم القلم، ربٌس إلى األوراق تبلٌػ وٌجري
. المحكمة إعبلنات لوحة على المبلؽة الورقة عن نسخة وتعلق 405 المادة فً
 
 

: اآلتً الوجه على األوراق تبلػ خاصة قوانٌن فً علٌه نص ما عدا فٌما -403 المادة

ًا  عنها للنابب ٌبلػ: العامٌن األشخاص وسابر بالدولة ٌتعلق ما -1 . مقامه ٌقوم لمن أو قانونا
 أو المعنوي الشخص مركز فً ٌبلػ المعنوٌٌن األشخاص وسابر والجمعٌات بالشركات ٌتعلق ما -2
 فً الموجود األجنبً المعنوي الشخص فرع فً أو 2 فقرة 101 المادة فً إلٌه المشار فرعه فً

 بؤنه ٌصرح لمن أو للوكٌل أو الفرع عن للمسإول أو القانونً لممثله وكٌله، مركز فً أو لبنان
. الموجودٌن المستخدمٌن أو األعضاء أحد فإلى منهم أحد هناك ٌكن لم وإذا أحدهم، عن ٌنوب
 أو القانونً للممثل األوراق فتبلػ توكٌل، مركز أو فرع أو مركز المعنوي للشخص ٌكن لم وإذا

. مقامه فً أو لشخصه الوكٌل
 للممثل بالنسبة ت بق التبلٌػ عن السابقتٌن الفقرتٌن فً المذكورٌن األشخاص امتناع حال وفً

 .401 المادة أحكام اآلخرٌن لؤلشخاص وبالنسبة 4 فقرة 399 المادة أحكام الوكٌل أو القانونً
. الوحدة قٌادة بواس ة ٌبلػ: الجٌش بؤفراد ٌتعلق ما -3
. السجن مدٌر بواس ة ٌبلػ: بالمسجونٌن ٌتعلق ما -4
. الربان بواس ة ٌبلػ: فٌها بالعاملٌن أو التجارٌة السفن ببحارة ٌتعلق ما -5
. الشرعً ممثله إلى ٌبلػ: المفقود أو ناقصها أو األهلٌة بفاقد ٌتعلق ما -6

 للمشرؾ أخرى ونسخة إلٌه الورقة عن نسخة تبلػ قضابً، مشرؾ األهلٌة لناقص كان وإذا



. األخٌر التبلٌػ تارٌخ من اعتباراًا  المهل وتسري القضابً،
 
 

. ألحدهم التبلٌػ جاز إببلؼه الم لوب الشخص ممثلو أو الوكبلء تعدد إذا -404 المادة

 
 

: اآلتٌة البٌانات على التبلٌػ محضر ٌشتمل أن ٌجب  -405 المادة

. والساعة والسنة والشهر بالٌوم وقوعه وتارٌخ التبلٌػ محل ذكر -1
 وظٌفته أو ومهنته ولقبه ٌمثله من واسم ومقامه وظٌفته أو ومهنته ولقبه التبلٌػ  الب اسم -2

. ومقامه
. التبلٌػ بإجراء أمرت التً المحكمة اسم -3
. تبلٌؽها الجاري الورقة ماهٌة -4
ًا  مقامه ٌكن لم فإن ومقامه، وظٌفته أو ومهنته ولقبه إلٌه المبلػ اسم -5  مقام فآخر التبلٌػ وقت معلوما

. له كان
. إببلؼها الم لوب الورقة إلٌه سلمت من وصفة اسم -6
 الورقة تسلم عن امتناعه حال وفً. توقٌعه وأخذ تسلمها لمن إببلؼها الم لوب الورقة تسلٌم ذكر -7
 الورقة كون إلى فٌه اإلشارة وكذلك المحضر، فً وسببه االمتناع هذا إلى اإلشارة التوقٌع أو

. بالذات إببلؼه الم لوب الشخص إلى تركت قد إببلؼها الم لوب
. وتوقٌعه بالتبلٌػ قام الذي المباشر اسم -8

ًا  ٌذكر أن المباشر وعلى  المادتٌن فً إلٌها المشار البٌانات التبلٌػ محضر فً االقتضاء عند أٌضا
. 401 و 399
 الرجابٌة أو القضابٌة القرارات أو األحكام أحد العبلقة أصحاب من ؼٌره أو الخصم تبلٌػ تناول وإذا
. التمٌٌز أو االستبناؾ أو الؽٌر اعتراض أو االعتراض مهلة التبلٌػ وثٌقة فً تذكر أن فٌجب

 
 

 7/5/1992 تارٌخ 2411 رقم للمرسوم وفقا معدلة -406 المادة

 6/9/2000 تارٌخ 3800 رقم والمرسوم  
 

 ساعة وأربعٌن ثمان خبلل المحكمة قلم فً التبلٌػ محضر ٌودع أن بالتبلٌػ ٌقوم من أو المباشر على
. المحكمة بها تقضً لبنانٌة لٌرة ألؾ أربعٌن إلى ألفا عشرٌن من لؽرامة استهدؾ وإال األكثر على
 .القضٌة ملؾ إلى المحضر هذا وٌضم

 
 

 تثبت بعد االستثنابً التبلٌػ إلى ٌلجؤ األسباب من لسبب العادي التبلٌػ تعذر إذا -407 المادة

. التعذر هذا قٌام من المحكمة
 
 

 تثبت بعد االستثنابً التبلٌػ ٌجري معلوم مقام إببلؼه الم لوب للشخص ٌكن لم إذا -408 المادة



. األمر هذا من المحكمة
 به ٌقوم وواؾ دقٌق تحقٌق إلى باالستناد المقام مجهول إببلؼه الم لوب كون من المحكمة وتتثبت
 ٌقٌم كان حٌث المحلة ومختار إببلؼه الم لوب الشخص ومعارؾ وجٌران أقارب لدى التبلٌػ مؤمور
. الشؤن هذا فً التبلٌػ  الب له ٌبدٌها التً اإلٌضاحات ضوء وفً
 
 

ًا  بخاتمها، مختوم ؼبلؾ ضمن المحكمة، قلم بإرسال االستثنابً التبلٌػ ٌجري -409 المادة  كتابا

ًا   وإلى إببلؼه الم لوب للشخص ٌكون قد معروؾ مسكن أو مقام آخر إلى بالوصول علم مع مضمونا
 ٌذكر أن وٌجب. إلٌه الموجهة الورقة الستبلم القلم إلى للحضور فٌه ٌدعى وجد، إذا المختار مقامه
. إلٌه الكتاب تسلٌم ٌمكن من المختار المقام إلى الموجه الؽبلؾ على
 باإلشارة مذٌبلًا  المحكمة قلم إلى إب اء ببل البرٌد موظؾ ٌعٌده الكتاب تسلم عن إلٌه المرسل امتنع إذا
. التبلٌػ حصول على دلٌبلًا  لٌقوم القضٌة ملؾ إلى فٌضم امتناعه إلى
 الكتاب وٌعٌد الواقع فٌشرح المبٌن المقام فً التبلٌػ إلٌه الموجه الشخص البرٌد موظؾ ٌجد لم وإذا
 مسكن أو مقام أي إببلؼه للم لوب ٌكون ال التً الحالة فً كما الحالة، هذه وفً. المحكمة قلم إلى
 المحكمة فً اإلعبلنات لوحة على إببلؼها المراد الورقة عن نسخة تعلق. معروؾ مختار مقام أو
ًا  عشرٌن مدة  ٌنبا إعبلن القضابٌة لئلعبلنات المعدة الجرابد من ٌومٌة جرٌدة فً وٌنشر ٌوما

ًا  عشرٌن بانقضاء التبلٌػ وٌتم المحكمة فً به ٌختص تبلٌػ بوجود إببلؼه المراد الشخص  على ٌوما
. ذلك تثبت الكاتب من بشهادة التبلٌػ محضر عن وٌستعاض. اإلعبلن ونشر النسخة تعلٌق

 
 

 الورقة تسلٌم فإن معٌنة مهلة فً ٌتم لم إذا للسقو  ٌستهدؾ التبلٌػ كان متى -410 المادة

. المهلة هذه سرٌان وقؾ شؤنه من للمباشرة إببلؼه الم لوبة
 
 

 الم لوب الورقة ترسل أن بشر  مباشرة المحامٌن بٌن األوراق تبلٌػ ٌصح -411 المادة

 بعد فوراًا  زمٌله إلى للمحكمة تقدٌمها الواجب إحداهما فٌعٌد بنسختٌن اآلخر المحامً إلى إببلؼها
. بالتبلٌػ إشعاراًا  منه وتوقٌعها علٌها التارٌخ وضع

 
 

 المراد األوراق إرسال لربٌسها ٌمكن المحكمة من قة خارج التبلٌػ مكان كان إذا -412 المادة

. من قتها فً التبلٌػ ٌ لب التً المحكمة ربٌس إلى تبلٌؽها
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ًا  التبلٌػ كان إذا  أو بالوصول إشعار مع مضمون بكتاب فٌتم أجنبً بلد فً مقٌم شخص إلى موجها
 القانون فً المقررة القواعد بمقتضى أو المذكور البلد فً اللبنانٌة القنصلٌة أو السفارة بواس ة
. المحلً
 تبلٌؽه فٌجرى المقام مجهول التبلٌػ إلٌه الموجه الشخص تعتبر أن للمحكمة جاز التبلٌػ تعذر وإذا



. االستثنابٌة بال رٌقة
 
 

ًا  التبلٌػ كان إذا -414 المادة  ألحد أو دولٌة هٌبة أو لمنظمة أو أجنبٌة لدولة ممثل إلى موجها

 تعٌد بنسختٌن كتاب بموجب لبنان فً والخارجٌة العدل وزارتً  رٌق عن فٌتم لبنان، فً مبعوثٌها
. بالتبلٌػ اآلمرة المحكمة إلى منها وموقعة مإرخة الثانٌة النسخة إلٌها المبلػ الجهة

 
 

 ادلهل - اخلامس الفصل
 
 
 

 هذه فتبدأ ما بإجراء القٌام أو  عن تقدٌم أو دعوى لرفع مهلة على القانون نص إذا -415 المادة

ًا  القانون نظر فً ٌعتبر الذي التبلٌػ أو القرار أو الواقعة أو العمل تارٌخ من المهلة . لها مجرٌا
 
 

 حصول ٌجوز فبل اإلجراء، اتخاذ قبل مهلة انقضاء وجوب على القانون نص إذا -416 المادة

. المهلة هذه من األخٌر الٌوم انقضاء قبل اإلجراء
 
 

ًا  أو بالسنٌن، أو باألشهر أو باألٌام القضابٌة اإلجراءات مهل تحدد -417 المادة . بالساعات أٌضا

. النتهابها المعٌن الٌوم لٌل منتصؾ إلى المهلة ابتداء لٌل منتصؾ من باألٌام المحددة المهلة تحسب
 المقابل الٌوم إلى السنٌن أو األشهر أحد فً ابتدابها ٌوم من السنٌن أو باألشهر المحددة المهلة تحسب

 من ٌوم آخر فً المهلة فتنتهً مقابل ٌوم ٌوجد لم وإذا. المهلة فٌها تنتهً التً السنة أو الشهر فً له
. الشهر
. النتهابها المعٌنة الساعة فٌها ابتدأت التً الساعة من بالساعات المحددة المهلة تحسب

 
 

 أو التبلٌػ ٌوم بالسنٌن أو باألشهر أو باألٌام المعٌنة المهلة حساب فً ٌدخل ال -418 المادة

ًا  القانون نظر فً المعتبر األمر حدوث . لها مجرٌا
. فٌها ابتدأت التً الساعة بالساعات المعٌنة المهلة حساب فً تدخل ال كذلك

. منها األخٌرة الساعة أو األخٌر الٌوم بانقضاء المهلة تنقضً
 
 

. ٌلٌه عمل ٌوم أول إلى امتدت رسمٌة ع لة المهلة آخر صادفت إذا -419 المادة



 
 

ًا  اإلجراء إلٌه الموجه الشخص كان إذا -420 المادة  المهلة على فٌزاد لبنان خارج مقٌما

: األصلٌة
ًا  ثبلثون -1 ًا  كان إذا ٌوما . قبرص أو تركٌا فً أو العربٌة الدول إحدى فً مقٌما
ًا  ستون -2 ًا  كان إذا ٌوما . األخرى الببلد فً مقٌما

ًا  المهل هذه إنقاص المحكمة أو القاضً من بؤمر ٌجوز  وظروؾ المواصبلت لسهولة تبعا
. االستعجال

ًا  وجد من كل المسافة مهل من ٌستفٌد ال ًا  وأبلػ لبنان فً مإقتا . شخصٌا
 
 

 بمثابة المحامً توكٌل عن الناشا أو صرٌح اتفاق فً المعٌن المختار المقام ٌعد -421 المادة

ًا  المقام هذا بمثابة ٌعد كما. المسافة بمهل ٌتعلق فٌما الحقٌقً المقام  التبلٌػ ٌتم عندما المحكمة قلم أٌضا
ًا  فٌه .  450 و 402 المادتٌن ألحكام  بقا
 
 

 هذا لسقو  تجاوزها ٌإدي ما حق الستعمال القانون هذا فً المعٌنة المهل جمٌع -422 المادة

. الحق

 
 

 القضائية اإلجراءات فيو تتم الذي الوقت - السادس الفصل
 
 
 

: تم إذا با بلًا  وٌعد التنفٌذ أو المحاكمة إجراءات من إجراء بؤي القٌام ٌصح ال -423 المادة

. الرسمٌة الع لة أٌام فً -1
ًا  السابعة الساعة قبل -2  ٌكن أو باإلجراء المقصود بذلك ٌقبل لم ما مساء الثامنة وبعد صباحا

. القانونً الوقت فً به شرع لما تتمة اإلجراء
 
 

: السابقة المادة أحكام من تستثنى -424 المادة

. المستعجلة القضاٌا إجراءات -1
. العجلة تبرر لظروؾ بالنظر بها بالقٌام المحكمة تؤمر التً اإلجراءات -2

 



 
 القضائية ادلعونة - السابع الفصل

 
 
 

 أن فٌمكنه المحاكمة ونفقات رسوم دفع من تمكنه ال الخصوم أحد حالة كانت إذا -425 المادة

. القضابٌة المعونة منحه ٌ لب
 
 

 لؤلجانب وكذلك اللبنانٌة، التابعٌة من ال بٌعٌٌن لؤلشخاص القضابٌة المعونة تمنح -426 المادة

. بالمثل المعاملة وبشر  لبنان فً اعتٌادٌة بصورة المقٌمٌن
 وٌكون الربح ٌستهدفون ال الذٌن المعنوٌٌن لؤلشخاص استثنابً بوجه المعونة هذه تمنح أن ٌجوز
. لبنان فً أعمالهم أو إدارتهم مركز

 
 

. فٌها المدافعة ألجل أو االبتدابٌة الدعوى إقامة ألجل القضابٌة المعونة  لب ٌجوز -427 المادة

. ال عن  رق استعمال ألجل األولى، للمرة قدم ولو ٌجوز، أنه كما
 الصادر القرار تبلٌػ حتى وذلك المهلة هذه وقؾ إلى ال عن مهلة خبلل فً ال لب هذا تقدٌم ٌإدي
. المعونة  الب إلى بشؤنه

 
 

 نسخ، بثبلث محررة المالً وال ابع الرسوم من معفاة بعرٌضة المعونة  لب ٌقدم -428 المادة

 إلى الثانٌة النسخة وٌرسل بنسخة الكاتب فٌحتفظ الدعوى فً ستنظر التً المحكمة قلم وتودع
 النٌابة فً الثالثة النسخة وٌرسل أٌام خمسة خبلل فً الخ ٌة مبلحظاته ٌبدي أن له الذي الخصم
ًا  أٌام خمسة مهلة فً الرأي إبداء ٌمكنها التً العامة . أٌضا
 ٌكون التً االبتدابٌة الؽرفة إلى المعونة  لب فٌقدم المنفرد، القاضً إلى سترفع الدعوى كانت وإذا

. من قتها فً القاضً
 
 

 مدٌنة )المالٌة وزارة فً والخزٌنة الواردات مصلحتً من شهادة ال لب إلى تضم -429 المادة

 محلٌة سل ة أٌة من وشهادة المعونة  الب ٌإدٌها التً المباشرة الضرابب على تدل( العامة المالٌة
. عسره تثبت

 
 

ًا  بدا إذا ٌرد  لبه فإن المالٌة الوجهة من المعونة  الب حالة تكن مهما -430 المادة  أن واضحا



. أساس إلى مسند ؼٌر أو مقبول ؼٌر دفاعه أو ادعاءه
ًا  التمٌٌز استدعاء كان إذا التمٌٌز محكمة إلى المقدم المعونة  لب رفض ٌجوز  أي ذكر من خالٌا
. للنقض جدي سبب

 
 

 ولها المذاكرة، ؼرفة فً لدٌها للحضور وخصمه المعونة  الب المحكمة تدعو -431 المادة

. ال لب فً تنظر أن ؼٌابهما حال فً حتى
 
 

 المحكمة تصدره الذي القرار مضمون العامة والنٌابة الخصمٌن المحكمة قلم ٌبلػ -432 المادة

.  عن أي القرار هذا ٌقبل وال
 
 

 المحامٌن أحد فٌعٌن المحامٌن نقٌب إلى القضابٌة المعونة بمنح الصادر القرار ٌبلػ -433 المادة

. المعونة تلك نال من مصالح عن للدفاع
 
 

 أن له ٌجوز فبل مجانٌة الوجه هذا على المحامً ٌقدمها التً المساعدة تكون -434 المادة

. مصالحه عن ٌدافع الذي من منفعة أٌة أو أتعاب بدل أي ٌتقاضى أن ٌحاول أو ٌتقاضى
 قد ٌكن لم إذا المحاماة برسم الدعوى خسارته حال فً اآلخر الخصم على تحكم أن للمحكمة لكن
. القضابٌة المعونة منح
 
 

 الضرورٌة التدابٌر ونفقات مجانٌة بالمعان المختصة القلمٌة المعامبلت تكون -435 المادة

. الدولة خزٌنة عاتق على بالتحقٌق المختصة
 
 

 منحت التً للمحكمة ٌجوز األصلٌة، الدعوى إقامة قبل ولو األحوال، جمٌع فً -436 المادة

 وزارة أو العامة النٌابة  لب على بناء أو نفسها تلقاء من قرارها عن ترجع أن القضابٌة المعونة
 هذه وفً. صحٌحة ؼٌر أنها اتضح أو المعونة منحت أجلها من التً الظروؾ تؽٌرت إذا المالٌة
.  رجعً بؤثر المعونة تلؽى األخٌرة الحالة

 
 

. رجعً أثر لزوالها ٌكون وال المعان بوفاة القضابٌة المعونة تزول -437 المادة

. االقتضاء عند القضابٌة المعونة ٌ لبوا أن المعان لورثة ٌجوز
 
 



 المسلفة النفقات ذلك فً بما بالنفقات خصمه على فٌحكم الدعوى المعان ربح إذا -438 المادة

. بالتحقٌق المختصة التدابٌر ألجل
 
 

 المدافعة أو الحكم تنفٌذ ألجل منها مستفٌداًا  القضابٌة المعونة منح الذي الخصم ٌبقى -439 المادة

. ضده ال عن  رق استعمال عند
 
 

 فً تمت التً اإلجراءات عن منه أجر ٌستوفى فبل الدعوى المعان خسر إذا -440 المادة

. ٌسره بعدبذ تحقق أو ثبت إذا إال الدولة خزٌنة من المسلفة المبالػ برد ٌلزم وال مصلحته
 
 

 القواعد وفق التنفٌذ ألجل القضابٌة المعونة ٌمنح أن التنفٌذ دابرة لربٌس ٌجوز -441 المادة

.  السابقة

 
 

 األوىل الدرجة حمكمة لدى احملاكمة إجراءات - الثامن الفصل
 
 
 

: األولى الدرجة محكمة على المنازعات تعرض -442 المادة

. فٌها الحكم ٌ لب التً األمور فٌه مبٌناًا  خصمه إلى المدعً من ٌوجه باستحضار إما -
 الفصل وٌ لبان بٌنهما قابم نزاع موضوع متنازعان  رفان فٌها ٌعرض مشتركة بعرٌضة وإما -
. فٌه
 
 

: ٌلً ما العرٌضة هذه تتضمن أن ٌجب مشتركة بعرٌضة النزاع عرض حالة فً -443 المادة

. إلٌها ترفع التً المحكمة اسم -1
ًا  كان وإذا ومقامه، وظٌفته أو ومهنته ولقبه المتنازعٌن من كل اسم -2  شكله بٌان معنوٌاًا  شخصا

ًا  ٌمثله من واسم أعماله ومركز عنوانه أو واسمه . قانونا
 منهم كل م الب مع المتنازعٌن بٌن علٌها المختلؾ والمسابل النزاع لموضوع مفصل بٌان -3

. الم الب لهذه تؤٌٌداًا  بها ٌتذرع التً الحجج أو واألدلة واألسباب
 وإرفاق حججه، أو دفاعه وأسباب م الٌبه المتنازعٌن من كل إلٌها ٌسند التً المستندات بٌان -4

. بالعرٌضة المستندات هذه عن صور
 فً المحامٌن وكبلبهم توقٌع أو المتنازعٌن األ راؾ من كل وتوقٌع العرٌضة تقدٌم تارٌخ -5



ًا  فٌها التمثٌل ٌكون التً القضاٌا  علٌها، صدقت التً والجهة الوكالة تارٌخ بٌان مع بمحامٌن ضرورٌا
. بالعرٌضة عنها صورة وإرفاق

 
 

 تعرض الرسم، استٌفاء بعد وقٌدها المحكمة قلم المشتركة العرٌضة إٌداع لدى -444 المادة

 إب اء بدون األ راؾ من كل إلى ٌبلػ للمحاكمة موعداًا  الحال فً ٌعٌن الذي الربٌس على فوراًا 
. الكاتب بواس ة
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: التالٌة البٌانات على ٌشتمل باستحضار الدعوى تقام آخر على خصم من االدعاء حال فً
. الدعوى إلٌها ترفع التً المحكمة اسم -1
 من اسم االقتضاء وعند ومقامه وظٌفته أو ومهنته ولقبه علٌه والمدعى المدعً من كل اسم -2

ًا  عنه ٌنوب ًا  كان وإذا ومقامه، وصفته وظٌفته أو ومهنته ولقبه قانونا  واسمه شكله بٌان معنوٌاًا  شخصا
ًا، ٌمثله من واسم أعماله ومركز أعماله ومركز عنوانه أو  الوكٌل المحامً وهوٌة اسم وذكر قانونا
. باالستحضار الوكالة عن صورة إرفاق مع وجوده، عند
 واضحة بصورة إٌرادها ٌجب التً المدعً وم الب لها المإٌدة واألدلة وأسبابها الدعوى وقابع -3

 بها ٌختتم التً الم الب فقرة فً احتٌا ٌة، أو فرعٌة أو أصلٌة م الب كانت سواء ومفصلة،
. االستحضار

ًا، ٌمثله من أو المدعً وتوقٌع االستحضار، تقدٌم تارٌخ -4  كان إذا الوكٌل المحامً توقٌع أو قانونا
ًا  التمثٌل . بواس ته واجبا

. باالستحضار المرفقة المستندات بٌان -5
 هذه فً له مختار مقام تعٌٌن علٌه وجب المحكمة اختصاص من قة فً مقام للمدعً ٌكن لم إذا

ًا  مكتبه ٌعد حٌث بمحام ممثبلًا  ٌكن لم ما المن قة،  هذا وجد أٌنما فٌه إببلؼه وٌجوز له مختاراًا  مقاما
. المكتب

 
 

ًا  المحكمة قلم إلى االستحضار المدعً ٌقدم -446 المادة  منه وٌودع له، المإٌدة بالمستندات مرفقا

 أنها بتوقٌعه ٌثبت المستندات عن صوراًا  نسخة بكل وٌرفق علٌهم المدعى عدد بقدر النسخ من عدداًا 
. لؤلصل م ابقة

 
 

 متسلسل برقم خاص سجل فً نفسه الٌوم فً الرسم، استٌفاء بعد االستحضار، ٌقٌد -447 المادة

ًا   القٌد رقم علٌه وٌذكر المحكمة، خاتم به المرفقة المستندات وعلى علٌه وٌوضع تقدٌمه، ألسبقٌة وفقا
. االستحضار نسخ على بذلك وٌإشر وتارٌخه،

 
 

 فً ٌبٌن خاص ملؾ ضمن للكاتب به المرفقة المستندات مع االستحضار ٌسلم -448 المادة



 التً األوراق جمٌع وترقم السنة وتارٌخ االستحضار قٌد ورقم الخصوم وأسماء المحكمة اسم ظاهره
. ظاهرها فً وأرقامها مفرداتها بٌان وٌدرج متابعة بؤرقام الملؾ فً تحفظ
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ًا  عشر خمسة خبلل فً علٌه المدعى على ٌجب  فٌها ٌجٌب البحة ٌقدم أن االستحضار تبلؽه من ٌوما
 وهوٌة اسم ذكر على تشتمل أن وٌجب لجوابه، المإٌدة المستندات جمٌع بها وٌرفق الدعوى على
 بصورة الم الب إٌراد وعلى ،445 المادة علٌه نصت ما وفق والمدعً علٌه المدعى من كل

. البلبحة بها تختتم التً الم الب فقرة فً ومفصلة واضحة
ًا، علٌه المدعى وعلى ًا  ٌعٌن أن المحكمة من قة فً مقام له ٌكن لم إذا أٌضا  هذه فً له مختاراًا  مقاما
ًا  مكتبه ٌعد حٌث بمحام ممثبلًا  ٌكن لم ما المن قة  هذا وجد أٌنما فٌه إببلؼه وٌجوز له مختاراًا  مقاما
. المكتب

 
 

 لهذا بٌانه كان أو السابقة األحكام وفق المختار مقامه الخصوم أحد ٌعٌن لم إذا -450 المادة

ًا  المقام ًا  المحكمة قلم فً إلٌه األوراق جمٌع تبلٌػ جاز التبلٌػ، ٌتعذر بحٌث صحٌح ؼٌر أو ناقصا  وفاقا
 المحكمة إعبلنات لوحة على المبلؽة الورقة فوراًا  ٌعلق أن القلم ربٌس وعلى. 402 المادة لنص
 ٌثبت محضراًا  بذلك وٌضع األوامر، لتنفٌذ أو للمراجعة أو للحضور أو للجواب المحددة المهلة  ٌلة
. بنزعها آخر ومحضراًا  الورقة تعلٌق فٌه
 
 

 وٌرسل إلٌه تسلم التً القضابٌة باألوراق إٌصاالًا  الكاتب أو القلم ربٌس ٌع ً -451 المادة

 حال فً التؤدٌبٌة العقوبة  ابلة تحت األكثر على ساعة وعشرٌن أربع مهلة خبلل للتبلٌػ صورها
. مقبول عذر بدون التؤخر

 
 

 تبلؽها تارٌخ من أٌام عشرة خبلل فً علٌه المدعى البحة على ٌجٌب أن للمدعً -452 المادة

. مماثلة مهلة خبلل علٌها ٌجٌب أن له ٌحق الذي علٌه المدعى إلى تبلػ ببلبحة
 
 

 أٌة ٌقدم أن الخصوم من ألي ٌجوز ال السابقة المواد فً المحددة المهل انقضاء بعد -453 المادة

 المحكمة ربٌس ٌحدد الحالة هذه وفً جدٌدة، البحة تقدٌم ٌبرر بسبب أو مقبول بعذر ٌدل لم ما البحة
. االقتضاء عند علٌها والجواب البلبحة هذه لتقدٌم مهلة القاضً أو
 
 

 البحته خاتمة فً ٌورد أن الخصوم من كل على ٌجب اللوابح تعدد حال فً -454 المادة

 على ٌتعٌن وال سابقة، لوابح أو البحة فً أوردها التً الم الب حتى م البه تتضمن فقرة األخٌرة
. األحكام هذه خبلؾ على الواردة الم الب فً تفصل أن المحكمة



 
 

 ال أن على العجلة، تستلزم التً القضاٌا فً اللوابح تبادل مهل تقصر أن لمحكمة -455 المادة

 بناء المهل تلك ت ٌل أن األخرى القضاٌا فً ولها. ساعة وعشرٌن أربع عن تحددها التً المهلة تقل
 بإ التها أو المهل بتقصٌر قرارها المحكمة وتصدر. لذلك مبرراًا  وجدت إذا الخصوم أحد  لب على
. المذاكرة ؼرفة فً
 
 

 أن الكاتب أو القلم ربٌس على ٌجب اللوابح، تقدٌم مهل النتهاء التالً الٌوم فً -456 المادة

 عند استكماله ألجل علٌه لبل بلع قضاتها أحد ٌنتدب الذي المحكمة ربٌس إلى الملؾ ٌحٌل
 وٌعود. الحاجة عند للتمدٌد قابلة وتكون له ٌحددها مهلة فً للمرافعة القضٌة وتحضٌر االقتضاء
. بنفسه العمل هذا ٌباشر أن المحكمة لربٌس
 التدابٌر اتخاذ الملؾ، على اال بلع بعد المنفرد، للقاضً كما المنتدب، القاضً أو للربٌس ٌكون
 أو الواقع فً البلزمة اإلٌضاحات تقدٌم الخصوم ٌكلؾ أن فله. المذكورة للؽاٌة مناسبة ٌراها التً

ًا  إلٌها، أسندوها التً المستندات وإبراز مدافعاتهم أو ادعاءاتهم بشؤن القانون  مناقشة فً حقهم مراعٌا
ًا  وٌمكنه. إلٌه تقدم جدٌدة أوراق أو مستندات أٌة ًا  الخصوم إلى االستماع أٌضا  التوفٌق إلى سعٌا

. الخصوم ل لب وفقاًا  حضورهم بدون أو المحامٌن وكبلبهم بحضور وذلك بٌنهم الصلح وإجراء
 حال فً أنه إلى الخصوم وٌنبه ٌتخذه الذي القرار لتنفٌذ مهلة ٌحدد فإنه المتقدمة الحاالت جمٌع وفً
. بحالتها القضٌة فً ٌنظر القرار هذا تنفٌذ عدم
 
 

 إلى القضٌة ملؾ المنتدب القاضً ٌعٌد السابقة المادة فً المبٌنة المهمة انتهاء فور -457 المادة

 فٌها تنظر التً الجلسة موعد الخصوم، بٌن صلح تم قد ٌكن لم إذا الربٌس، فٌعٌن المحكمة، قلم
. القضٌة

 
 

 أحد تنتدب أن تحقٌق إلجراء ضرورة وجدت إذا للمحكمة ٌعود حال أي فً -458 المادة

. 135 المادة أحكام وفق وذلك به للقٌام قضاتها
 
 

 7/5/1992 تارٌخ 2411 للمرسوم وفقا معدلة -459 المادة

 القاضً ٌمكن المستعجلة القضاٌا وفً لبنانٌة لٌرة ألؾ ثمانماٌة على قٌمتها تزٌد ال التً القضاٌا فً
 حاجة بدون األولى الجلسة فً الخصوم إلى ٌستمع وأن االستحضار قٌد فوق الجلسة موعد ٌعٌن أن

. اللوابح لتبادل
 
 

 الفرٌقٌن ٌدعو أن المنفرد، للقاضً كما قضاتها، من ٌنتدبه من أو المحكمة لربٌس -460 المادة

 محضراًا  نظم جزبٌة ولو مصالحة على اتفقا فإذا بٌنهما، للتوفٌق ٌسعى وأن مكتبه إلى المتخاصمٌن



 حال وفً. للتنفٌذ قاببلًا  ٌكون المصالحة هذه على بالتصدٌق قراراًا  وأصدر علٌه توقٌعهما وأخذ ٌثبتها
. الرفض هذا ٌثبت محضراًا  ٌنظم المصالحة الفرٌقٌن رفض

 
 

ًا  ولو ٌتصالحا أن المحاكمة أوقات من وقت أي فً للفرٌقٌن -461 المادة  إلى ٌ لبا وأن جزبٌا

. المصالحة هذه على بالتصدٌق قرار إصدار المنفرد القاضً أو المحكمة
 
 

ًا  ٌقدموا أن للخصوم -462 المادة ًا  تصرٌحا ًا  خ ٌا  بالمدافعات ٌكتفون أنهم فٌه ٌعلنون مشتركا

 ألي أم الشفهٌة المرافعات لسماع ضرورة ال أن المحكمة رأت فإذا. لوابحهم فً المبٌنة الخ ٌة
 هذه فً وٌجب. للمرافعة جلسة تعٌٌن دون فٌها الفصل لها جاز للحكم جاهزة القضٌة وأن تحقٌق
ًا  ثبلثٌن خبلل فً الحكم إلصدار موعد تعٌٌن الحالة  وإرسال الخ ً، التصرٌح تقدٌم تارٌخ من ٌوما
 الكتاب هذا وصول تؤخر ٌعد وال الموعد، بهذا إلعبلمه الخصوم من كل إلى المضمون بالبرٌد كتاب

ًا  ألحدهم أو العبلقة ألصحاب . الحكم إصدار لتؤخٌر سببا
. الخصوم إلى ٌبلػ إلصداره جدٌد موعد تعٌٌن وجب المذكور الموعد فً الحكم ٌصدر لم إذا

 
 

 وغياهبم اخلصوم حضور - التاسع الفصل
 
 
 

 7/5/1992 تارٌخ 2411 رقم للمرسوم وفقا معدلة -463 المادة

 6/9/2000 تارٌخ 3800 رقم والمرسوم  
 
 قٌمة كانت إذا بؤنفسهم الخصوم ٌحضر األولى الدرجة محكمة أمام القضٌة لنظر المعٌن الموعد فً

. المحامٌن من ٌوكلونه من عنهم ٌحضر أن وٌجوز. لبنانٌة لٌرة ملٌون تتجاوز ال علٌه المتنازع
 المواد أحكام وفق ٌمثلونهم محامٌن بواس ة إال ٌحضروا أن ٌجوز فبل األخرى القضاٌا فً أما

 محام توكٌل عن وامتنع الخصم حضر وإذا. محامٌن أنفسهم الخصوم ٌكن لم ما 386 إلى 378
ًا  الحكم وٌعتبر بؽٌابه القضٌة فتنظر  .وجاهٌا

 
 

 تقرر مقبول عذر بدون الجلسة حضور عن علٌه والمدعى المدعً تخلؾ إذا -464 المادة

. الجدول  من القضٌة ش ب المحكمة
 القضٌة إعادة أحدهم أو الخصوم  لب دون ٌحول فبل القضابٌة باإلدارة خاص تدبٌر الش ب قرار
. الش ب قبل إلٌها وصلت التً النق ة من بها والسٌر الجدول إلى



 
 

 فً وجاهٌة المحاكمة اعتبرت جلسة أٌة فً علٌه المدعى أو المدعً حضر إذا -465 المادة

. ذلك بعد تخلؾ ولو حقه
 
 

 20/6/1996 تارٌخ 529 للقانون وفقا معدلة -466 المادة

 للمدعى كان الجلسة موعد تبلػ قد وكان مقبول، عذر بدون األولى الجلسة عن المدعً ؼاب إذا
 إسقا  وإما الموضوع فً الحكم وإما المرافعات جدول من الدعوى ش ب ٌ لب أن إما علٌه

. االستحضار
 ٌبلػ ثانٌة جلسة إلى القضٌة تإجل االستحضار إسقا  أو الموضوع فً الحكم علٌه المدعى  لب إذا

  لب إجابة المحكمة على مقبول عذر دون الثانٌة الجلسة عن المدعً ؼاب وإذا. موعدها المدعً
 االستحضار، إسقا  حال فً أنه، على. المدعً بحق الوجاهً بمثابة حكمها وٌصدر علٌه المدعى
. القانونٌة المهلة ضمن ٌزال ال كان إذا مجدداًا  الدعوى إقامة للمدعً ٌمكن

 
 

  -467 المادة
. السابقة المادة أحكام  بقت األولى الجلسة عن جمٌعهم وؼاب المدعون تعدد إذا -1
  لب علٌه للمدعى جاز مقبول، عذر بدون اآلخر البعض وؼاب المدعٌن بعض حضر إذا -2

 الحكم  لب أو للتجزبة، قاببلًا  االدعاء موضوع كان إذا تؽٌب لمن بالنسبة االستحضار سقو  إعبلن
 موضوع كان وإذا. السابقة المادة من األولى الفقرة أحكام المتؽٌبٌن على و بقت الموضوع، فً

 األحكام و بقت الموضوع فً الحكم على علٌه المدعى  لب اقتصر للتجزبة، قابل ؼٌر االدعاء
. نفسها إلٌها المشار

 تالٌة جلسة إلى القضٌة تؤجٌل وجب مقبول بعذر اآلخر البعض وؼاب المدعٌن بعض حضر إذا -3
. المادة هذه من الثانٌة الفقرة أحكام ت بٌق ذلك بعد وجاز. موعدها ٌبلؽون

 
 

 23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -468 المادة

 الجلسة موعد وكان مقبول عذر بدون األولى الجلسة فً الحضور عن وحده علٌه المدعى تخلؾ إذا
ًا  المحكمة أصدرت بدفاعه، البحة قدم قد كان أو لشخصه أبلػ قد ًا  حكما  وهً. الموضوع فً وجاهٌا
 أساس على ومبنٌة القبول وجابزة الشكل فً قانونٌة وجدتها إذا إال المدعً لم الب تستجٌب ال

. صحٌح
ًا  تبلػ قد علٌه المدعى ٌكن لم وإذا  أو نفسها تلقاء من للمحكمة كان بدفاعه، البحة ٌقدم ولم شخصٌا
 موعدها ٌبلػ تالٌة جلسة إلى القضٌة نظر تؤجٌل المستعجلة القضاٌا ؼٌر فً المدعً  لب على بناء
. علٌه المدعى إلى

ًا  الحكم ٌصدر  ولم لشخصه التبلٌػ ٌحصل ولم لبلستبناؾ قابل ؼٌر كان إذا علٌه المدعى بحق ؼٌابٌا
 كان أو لبلستبناؾ قاببلًا  الحكم كان إذا أما. لبلعتراض قاببلًا  الحالة هذه فً وٌكون بدفاعه البحة ٌقدم

ًا  الحكم فٌعد بدفاعه، البحة األخٌر هذا قدم أو علٌه المدعى لشخص حصل قد التبلٌػ  هذه فً وجاهٌا
. الحال



 
 

 الحضور عن بعضهم أو أحدهم وتخلؾ الواحد بالموضوع علٌهم المدعى تعدد إذا -469 المادة

ًا  الحكم اعتبر. مقبول عذر بدون األولى الجلسة فً  أو لبلستبناؾ قاببلًا  كان إذا جمٌعهم بحق وجاهٌا
ًا  أبلؽوا قد تخلفوا من كان إذا . شخصٌا
ًا  المبلؽٌن ؼٌر المتخلفٌن تبلٌػ إعادة وجبت لبلستبناؾ، قابل ؼٌر الحكم كان وإذا  وٌعتبر. شخصٌا
ًا  ذلك بعد الصادر الحكم ًا  أبلػ أو حضر قد علٌهم المدعى أحد كان متى الجمٌع إزاء وجاهٌا  شخصٌا
ًا  الحكم ٌكون العكسٌة الحالة وفً. الثانٌة أو األولى المرة فً . ؼٌابٌا
 
 

 فإذا الحضور، عن المتخلؾ الخصم تبلٌػ صحة من تتثبت أن المحكمة على ٌجب -470 المادة

ًا  وجدته . تالٌة جلسة إلى صحٌح بشكل إجرابه بإعادة أمرت معٌبا
 
 

 ساعة انقضاء بعد إال الخصوم من أحد بحق الحضور عن التخلؾ تثبٌت ٌجوز ال -471 المادة

. للمحاكمة المعٌن الموعد على
 
 

 القرار اعتبر الحقة جلسة فً أو نفسها الجلسة فً الؽابب الخصم حضر إذا -472 المادة

ًا  بمحاكمته الصادر . ٌكن لم كؤنه ؼٌابٌا
 
 

 الخصم ٌقدمها جدٌدة وأدلة مقابلة، أو إضافٌة جدٌدة  لبات قبول للمحكمة ٌجوز ال -473 المادة

 مبلحظاته أو جوابه لتقدٌم مهلة وٌع ى األخٌر هذا إلى تبلػ لم ما الؽابب، خصمه ضد الحاضر
. بشؤنها

 
 

 أشهر ثبلثة خبلل فً عنه الرسوم تدفع ولم تبلٌؽه ٌ لب ولم ؼٌابً حكم صدر إذا -474 المادة

ًا  ٌعتبر به الن ق تارٌخ من ًا  ساق ا . حتما
. قابمة فتظل له السابقة اإلجراءات أما الحكم، إال السقو  ٌتناول وال

 
 

 احملاكمة يف العامة النيابة دور - العاشر الفصل
 
 



 
 فً لها وٌكون ،8 المادة فً المبٌنة الحاالت فً الدعوى إقامة حق العامة للنٌابة -475 المادة

. حقوق من للخصوم ما الحاالت هذه
 
 

. 8 المادة فً علٌها المنصوص الدعاوى فً العامة النٌابة إدخال أو تدخل ٌجوز -476 المادة

ًا  عندبذ فتصبح المحاكمة علٌها كانت حالة أٌة وفً . النزاع فً أصلٌاًا  خصما
 
 

 القضٌة ملؾ بإرسال تؤمر أن المحاكمة علٌها تكون حالة أٌة فً للمحكمة ٌجوز -477 المادة

 العامة النٌابة تدخل وٌكون 8 المادة فً علٌها المنصوص الحاالت فً تدخلها ألجل العامة النٌابة إلى
ًا  الحالة هذه فً . وجوبٌا
 
 

ًا  بوصفها رأٌها العامة النٌابة تبدي -478 المادة ًا  فرٌقا : التالٌة الحاالت فً منضما

ًا  العامة النٌابة تكون ال عندما 8 المادة فً المبٌنة الحاالت -1 . المحاكمة فً أصلٌاًا  خصما
. القضاة أعمال عن الناجمة المسإولٌة بشؤن الدولة على المقامة الدعاوى -2
. المرجع تعٌٌن  لب -3

 محكمة أمام رأٌها تبدي أن األولى الفقرة من( 1 )البند فً المعٌنة الحاالت فً العامة النٌابة وعن
 المحكمة، قبل من الملؾ إٌداعها تارٌخ من أٌام عشرة خبلل فً االستبناؾ ومحكمة األولى الدرجة
. إب اء بدون المحكمة إلى الملؾ وٌعاد عنه النظر ٌصرؾ وإال
 
 

ًا  كانت ولو األولى الدرجة محكمة أمام المثول العامة النٌابة على ٌتعٌن ال -479 المادة  خصما

ًا  أو أصلٌاًا  ًا   رفا  والمذاكرات واللوابح االستحضار بتقدٌم األحوال بحسب تقوم وهً أمامها، منضما
ًا  الرأي بإٌداع أو منها بتلقٌها أو المحكمة إلى واألدلة والمستندات  حال وفً. االقتضاء عند خ ٌا

. العامٌن المحامٌن بؤحد تتمثل فإنها العامة النٌابة حضور
ًا  كانت إذا االستبناؾ محكمة أمام العامة النٌابة تمثل  علٌها ٌتعٌن ال إنما المحاكمة فً أصلٌاًا  خصما

. القضٌة فً خ ً رأي إبداء على تقتصر عندما الحضور
 
 

ًا  العامة النٌابة فٌها تكون التً المحاكمات جمٌع فً -480 المادة ًا   رفا  للخصوم ٌجوز ال منضما

 ٌقدموا أن لهم ٌجوز وإنما جدٌدة لوابح ٌقدموا أن وال الكبلم ٌ لبوا أن و لباتها أقوالها تقدٌم بعد
ًا  للمحكمة ًا  بٌانا . العامة النٌابة ذكرتها التً الوقابع لتصحٌح كتابٌا

 لوابح أو جدٌدة مستندات قبول فٌها ترى التً االستثنابٌة األحوال فً للمحكمة ٌجوز ذلك ومع
. العامة للنٌابة األخٌر الكبلم وٌكون المرافعة إعادة وفً تقدٌمها فً تؤذن أن تكمٌلٌة

 
 



ًا  تكن لم وإن االستبناؾ حق 8 المادة فً المبٌنة الحاالت فً العامة للنٌابة -481 المادة  خصما

 تارٌخ من أشهر الستة الحالة هذه فً ال عن مهلة تتجاوز ال أن على البدابٌة، المحاكمة فً أصلٌاًا 
. ٌبلػ لم أم إلٌها أبلػ سواء الحكم صدور

 
 

 ونظامها احملاكمة جلسات إجراءات - عشر احلادي الفصل
 
 
 

 اجللسة إجراءات - األول القسم
 
 
 

 بحسب مرتبة جلسة كل فً تعرض التً بالقضاٌا قابمة ٌعد أن المحكمة كاتب على -482 المادة

. لنظرها المعٌنة والساعات المتسلسلة أرقامها
 المحكمة باب على لذلك المعدة اللوحة فً صورتها وتعلق المحكمة ربٌس على القابمة هذه تعرض

. الجلسة افتتاح قبل
 
 

. األقل على أٌام بثبلثة حلوله قبل الخصوم إلى الجلسة موعد ٌبلػ -483 المادة

 
 

 تلقاء من المحكمة، رأت إذا إال الب بلن،  ابلة تحت علنٌة المحاكمة جلسات تكون -484 المادة

 أو لآلداب مراعاة أو العام النظام على محافظة سراًا  إجراءها الخصوم، أحد  لب على بناء أو نفسها
ًا  ٌتلى الحالة هذه فً الحكم ولكن األسرة لحرمة . علنا

 
 

. علنٌة ؼٌر بصورة المذاكرة ؼرفة فً الجلسة تنعقد -485 المادة

 فً صراحة المعٌنة القضابٌة األمور وكذلك الرجابٌة األمور المذاكرة ؼرفة فً المحكمة تنظر
. القانون

 
 

 نشره ممنوع هو وما الذم قضاٌا فً المحاكمة وقابع الصحؾ فً تنشر أن ٌجوز ال -486 المادة



. الم بوعات قانون أحكام وبمقتضى العقوبات قانون من 420 المادة بمقتضى
 
 

. مباشر بواس ة للمحاكمة المعٌنة الساعة فً الخصوم على ٌنادى -487 المادة

 وفق اللوابح لتبادل خاضعة ؼٌر قضٌة فً المحامً وكٌله بواس ة أو بالذات علٌه المدعى حضر إذا
. مدافعاته تقدٌم له لٌتسنى تالٌة جلسة إلى إرجاءها ٌ لب أن له جاز ،459 المادة أحكام
 ذلك من منعه سبب قام وقد لتمثٌله محام توكٌل فٌها ٌجب قضٌة فً بالذات علٌه المدعى حضر إذا

. بدفاعه البحة وتقدٌم محام لتوكٌل تالٌة جلسة إلى التؤجٌل  لب له كان المحكمة، به اقتنعت
 
 

 أو علٌه للمدعى الكبلم فً ٌؤذن ثم أوالًا  لوكٌله أو للمدعى الكبلم فً الربٌس ٌؤذن -488 المادة

 المادة أحكام مراعاة مع علٌه، للمدعى األخٌر الكبلم ٌبقى حال كل وفً للمتدخلٌن، وأخٌراًا  لوكٌله
480 .

 
 

 بعضهم، أو أعضابها بكامل المحكمة هٌبة تبدلت أن المحاكمة ختام قبل حدث إذا -489 المادة

. الجدٌدة الهٌبة أمام المناقشات تعاد أن وجب
 
 

 اتفقوا ما إثبات المحاكمة علٌها تكون حالة أٌة فً المحكمة إلى ٌ لبوا أن للخصوم -490 المادة

 االتفاق الحق علٌه اتفقوا ما كتبوا قد كانوا فإذا. وكبلبهم من أو منهم وٌوقع الجلسة محضر فً علٌه
 على بالتصدٌق قراراًا  الحالٌن فً المحكمة وتصدر. فٌه محتواه وأثبت الجلسة بمحضر المكتوب
. للتنفٌذ قاببلًا  ٌكون االتفاق

 
 

 وٌذكر جلسة كل آخر فً الربٌس مع علٌه ٌوقع محاكمة لكل محضراًا  الكاتب ٌنشا -491 المادة

 الخصوم وأسماء القضاة أو القاضً أسماء أو واسم اختتامها وساعة الجلسة افتتاح ساعة فٌه
. بتدوٌنها الربٌس ٌؤمره التً والبٌانات حدثت التً والوقوعات ووكبلبهم
. الرسمٌة األوراق فً تزوٌراًا  ٌعد وتزوٌره رسمً سند المحاكمة محضر

 
 

 اجللسة نظام - الثاين القسم
 
 
 



 ٌستوجب ذلك سبٌل فً ٌصدره أمر وكل. بربٌسها منو ان وإدارتها الجلسة ضب  -492 المادة

. الحال فً التنفٌذ
 
 

 ٌبدي وأن مفٌدة ٌراها التً األسبلة وكبلبهم أو الخصوم إلى ٌوجه أن للربٌس -493 المادة

. بحثها أهملوا مسؤلة فً البحث ضرورة إلى المترافعٌن ٌنبه وأن ضرورٌة ٌراها التً المبلحظات
ًا  مرافعته فً انتهج إذا الكبلم عن ٌرافع من ٌمنع أن وله .  البق ؼٌر أو مفٌد ؼٌر نهجا
 
 

 أن للمحكمة كان ٌمتثل لم فإن بنظامها، ٌخل من الجلسة قاعة من ٌ رد أن للربٌس -494 المادة

. العقوبات قانون من -418 المادة أحكام علٌه ت بق
 المادة فً المعٌنة العقوبة من أشد عقوبة تستحق جرٌمة ٌشكل  رده أوجب الذي الفعل كان وإذا

 أمر إصدار وٌمكنه. لمبلحقته العامة النٌابة إلى وٌحٌله بحقه محضراًا  الربٌس ٌنظم المذكورة،
. الحال فً ٌنفذ بالتوقٌؾ

 
 

 بش ب الخصوم، أحد  لب على بناء أو نفسها تلقاء من تؤمر، أن للمحكمة -495 المادة

 تكلؾ أن أو المحاكمة أوراق من ورقة أٌة من العام النظام أو باآلداب المخلة أو الجارحة العبارات
 تحت العبارات تلك من خالٌة بورقة واستبدالها فٌها وردت التً الورقة سحب عنه صدرت من

. الملؾ من إخراجها  ابلة
 
 

 جرٌمة كل عن محضر بكتابة الجلسة ربٌس ٌؤمر المحاماة قانون أحكام مراعاة مع -496 المادة

 العامة النٌابة إلى األوراق بإحالة ٌؤمر ثم التحقٌق إجراءات من اتخاذه ٌرى وبما انعقادها أثناء تقع
. فٌها ٌلزم ما إلجراء

 من على بالقبض ٌؤمر أن الحال اقتضت إذا له كان جنحة أو جناٌة وقعت التً الجرٌمة كانت إذا
. منه وقعت

 
 

 التً الجلسة أثناء منه تقع من تحاكم أن للمحكمة المحاماة قانون أحكام مراعاة مع -497 المادة

. بالعقوبة فوراًا  علٌه وتحكم موظفٌها أحد أو أعضابها أحد على أو هٌبتها على تعد جنحة تعقدها
ًا  وللمحكمة . الزور لشهادة المقررة بالعقوبة علٌه وتحكم الجلسة فً زوراًا  شهد من تحاكم أن أٌضا

. استبنافه حصل ولو نافذاًا  األحوال هذه فً المحكمة حكم ٌكون

 
 

 احملاكمة اختتام - الثالث القسم



 
 
 

 إلصدار موعداًا  وٌعٌن المحاكمة اختتام المحكمة ربٌس ٌقرر المرافعات انتهاء بعد -498 المادة

 تعٌٌن علٌه ٌجب المعٌن الموعد فً إصداره عدم حال وفً. أسابٌع ستة تتجاوز ال مهلة فً الحكم
. الخصوم إلى ٌبلػ لذلك آخر موعد
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 وتوضٌح الستكمال خ ٌة مذكرة المحاكمة اختتام ٌلً أسبوع خبلل فً ٌقدم أن الخصوم من لكل
. اللوابح فً الواردة النقا 
 مسإولٌتهم وعلى -علٌهم الذٌن الخصوم بعدد نسخ منها وتودع المحكمة قلم بواس ة المذكرة تقدم
. األولى الفقرة فً عنها المنصوص األسبوع مهلة تلً أٌام ثبلثة مهلة فً المحكمة قلم فً تبلؽها
. تبلؽهم تارٌخ من أسبوع مهلة خبلل جوابٌة مذكرة تقدٌم ولهم
. العجلة قضاء أمام العالقة القضاٌا فً ٌومٌن إلى المادة هذه فً الواردة المهل تقصر

 
 

 وقبل المحاكمة اختتام بعد معلومة ؼٌر واقعة ظهرت أو جدٌدة واقعة حدثت إذا -500 المادة

 فتح الخصوم، أحد  لب على بناء أو نفسها تلقاء من تقرر، أن للمحكمة كان بالحكم، الن ق
. المرافعات جدول فً القضٌة قٌد وإعادة المحاكمة

 
 

 احملاكمات طوارئ - عشر الثاين الفصل
 
 
 

 بينها والفصل اخلصومات ضم - األول القسم
 
 
 

 أو خصومتٌن ضم تقرر أن الخصوم،  لب على بناء أو نفسها تلقاء من للمحكمة، -501 المادة

 فٌها والحكم التحقٌق ٌجري أن العدالة، سٌر لحسن اقتضت، صلة بٌنها قامت إذا أمامها عالقة أكثر



ًا  . معا
ًا  وللمحكمة . أكثر أو خصومتٌن إلى لدٌها القابمة الخصومة انفصال تقرر أن أٌضا

 
 

. القضابٌة اإلدارة تدابٌر من هً انفصالها أو الخصومات ضم قرارات -502 المادة

 
 

 احملاكمة وقف - الثاين القسم
 
 
 

 تزٌد ال مدة فٌها السٌر عدم على الخصوم اتفاق على بناء المحاكمة وقؾ ٌجوز -503 المادة

. االتفاق لهذا المحكمة إقرار تارٌخ من اشهر ستة على
 
 

ًا  المحاكمة وقؾ على القانون فٌها نص التً األحوال ؼٌر فً -504 المادة  جوازاًا  أو وجوبا

 تعود أن ولها. قرارها فً تحدده ما  ارئ حدوث حتى أو معٌنة لمدة وقفها تقرر أن للمحكمة ٌكون
. مدته تقصر أن أو الوقؾ قرار عن

. المحاكمة متابعة للخصوم ٌكون الوقؾ سبب زوال بمجرد

 
 

 احملاكمة انقطاع - الثالث القسم
 
 
 

: التالٌة الحاالت فً اختتمت قد تكن لم ما المحاكمة تنق ع  -505 المادة

. لبلنتقال القابلة الدعاوى فً الخصوم أحد وفاة -1
. التقاضً أهلٌة الخصوم أحد فقد -2
. عنه قانونً كنابب الدعوى فً الخصم ٌمثل كان من صفة زوال -3

ًا  االنق اع ٌسري . اآلخر الخصم إلى سببه إببلغ منذ حكما
 
 



 أو باالعتزال أو بالعزل وكالته بانقضاء وال الخصم وكٌل بوفاة المحاكمة تنق ع ال -506 المادة

. له جدٌد وكٌل لتعٌٌن مهلة الخصم تمنح أن وللمحكمة آخر، سب بؤي
 
 

 جمٌع وب بلن الجارٌة المهل جمٌع انق اع المحاكمة انق اع على ٌترتب -507 المادة

 أو صراحة االنق اع سبب به تعلق الذي الخصم ٌتنازل لم ما االنق اع أثناء تحصل التً اإلجراءات
ًا  . بالب بلن التذرع عن ضمنا

 
 

 أو للتقاضً أهلٌته فقد أو توفً الذي الخصم مقام ٌقوم من بتبلٌػ المحاكمة تستؤنؾ -508 المادة

  لب على بناء األخٌر هذا بتبلٌػ أو اآلخر، الخصم  لب على بناء الصفة، عنه زالت من مقام
. أولبك
 ٌقوم من أو المتوفً وإرث لنظرها، محددة كانت التً الجلسة حضر إذا المحاكمة تستؤنؾ كذلك
. فٌها السٌر وباشر الصفة عنه زالت من أو للتقاضً أهلٌته فقد من مقام

 
 

 ادلدة مبضي احملاكمة سقوط - الرابع القسم
 
 
 

ًا  المحاكمة، تركت إذا -509 المادة  إجراء آخر منذ سنتٌن مدة مبلحقة ببل موضوعها، كان أٌا

. إسقا ها ٌ لب أن الخصوم من لكل جاز فٌها، تم صحٌح
 
 

 به تستؤنؾ الذي اإلجراء منذ إال االنق اع حالة فً السقو  مهلة تسري ال -510 المادة

 نص قد الوقؾ ٌكن لم ما سرٌانها فً السقو  مهلة فتستمر المحاكمة وقؾ حالة فً أما. المحاكمة
 تعود وال عندبذ المهلة فتنق ع معٌن  ارئ حدوث حتى أو معٌنة لمدة القضاء قرره أو القانون علٌه
. ال ارئ حدوث أو المدة انقضاء منذ إال السرٌان إلى
 
 

 ٌبلػ باستدعاء الدعوى، أمامها المقامة المحكمة إلى المحاكمة بسقو  ال لب ٌقدم -511 المادة

 انقضاء بعد المحاكمة فً للسٌر إجراء بؤي ٌقوم الذي الخصم بوجه به ٌدلى بدفع أو الخصم إلى
. السنتٌن
 بؤي اإلدالء قبل قبوله، عدم  ابلة تحت المحاكمة، بسقو  بالدفع التمسك أو االستدعاء تقدٌم ٌجب
. بالمحاكمة ٌتعلق إجراء بؤي القٌام أو دفاع أو دفع أو  لب
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ًا  ٌقضى -1  تلقاء من به تقضً أن للمحكمة لٌس ولكن شرو ه توفر لدى المحاكمة بسقو  حتما
. ذاتها
 خمس مدة مبلحقة ببل تركت المحاكمة أن من اإلثبات وسابل من لدٌها بما المحكمة تحققت إذا -2

ًا  إسقا ها تقرر أن لها فٌجوز فٌها تم صحٌح إجراء آخر منذ سنوات  الخصوم دعوة بدون تلقابٌا
. أصله على نافذ رجابً بقرار
 على سنوات عشر مرور بعد تش ب ومصدرها نوعها كان مهما حجز أو دعوى إشارة كل -3

 الرسوم من معفى باستدعاء القٌد تجدٌد إلى المصلحة صاحب ٌعمد لم إذا العقار صحٌفة على قٌدها
. المختص التنفٌذ دابرة ربٌس إلى أو الدعوى لدٌها العالقة المحكمة إلى ٌقدم
 فً العقار الواقع االبتدابٌة الؽرفة ربٌس إلى باستدعاء الحجز أو الدعوى إشارة ش ب  لب ٌقدم -4

 الجرٌدة فً االستدعاء خبلصة بنشر وٌؤمر وواؾ دقٌق بتحقٌق االبتدابٌة الؽرفة ربٌس ٌقوم ن اقها
ًا  عشرٌن مرور بعد قراره وٌتخذ. ٌعٌنهما محلٌتٌن جرٌدتٌن وفً الرسمٌة  بقبول إما النشر على ٌوما
 أو الدعوى ملؾ أن تبٌن إذا ال لب برد وإما مفقود الحجز أو الدعوى ملؾ أن تبٌن إذا ال لب
. اصله على نافذاًا  وٌكون الرجابٌة بالصورة الش ب قرار ٌصدر. موجوداًا  ٌزال ال الحجز
 فً تدخل ال. القانون بهذا العمل على سنة مرور بعد المادة هذه من 4 و 3 الفقرتٌن أحكام ت بق -5

. 23/5/1991 تارٌخ 50/90 رقم القانون بموجب المعلقة المهلة سنوات العشر مهلة حساب
 
 

ًا  بعضهم أو أحدهم وقدم المحاكمة  رفً أحد أشخاص تعدد إذا -513 المادة  بإسقا   لبا

 أو أحدهم إلى السقو  لمهلة القا ع اإلجراء وجه وإذا. جمٌعهم منه فٌفٌد بسقو ها دفعا أو المحاكمة
. جمٌعهم إزاء المهلة فتنق ع بعضهم
 وجه وإذا. جمٌعاًا  ضدهم به الدفع أو اإلسقا   لب تقدٌم وجب اآلخر ال رؾ أشخاص تعدد وإذا

ًا  إجراء بعضهم أو أحدهم . الباقون منه استفاد السقو  لمهلة قا عا
 
 

 ذلك فً بما إجراءاتها جمٌع سقو  المحاكمة بسقو  الحكم على ٌترتب -514 المادة

. اإلثبات بإجراءات فٌها الصادرة األحكام وسقو  االستحضار
 وال الحق ٌسق  ال أنه كما الزمن مرور انق اع على المترتب األثر سقو  إلى ٌإدي ال ولكنه

 الخصوم عن الصادرة اإلقرارات أو األحكام هذه علٌها المبنٌة اإلجراءات وال النهابٌة األحكام
. حلفوها التً واألٌمان
. ذاتها فً با لة تكن لم ما تمت التً الخبرة وأعمال التحقٌق بإجراءات ٌتمسكوا أن وللخصوم

 
 

 ٌكن لم ولو فٌه، الم عون الحكم اعتبر االعتراض أو االستبناؾ بسقو  حكم متى -515 المادة

ًا، ًا  مبلؽا ًا  حكما . ق عٌا
 بعد أما بذاته، ال لب هذا سق  ال لب بقبول الحكم قبل المحاكمة إعادة  لب بسقو  حكم ومتى
. األحوال حسب درجة بؤول أو باالستبناؾ الخاصة المتقدمة القواعد فتسري بقبوله الحكم



 
 

 والمعنوٌٌن، ال بٌعٌٌن األشخاص جمٌع على المحاكمة لسقو  المعٌنة المدة تسري -516 المادة

. إدارتهم متولً أو أوصٌابهم على الرجوع حق لهم وٌبقى األهلٌة، الناقصً أو العدٌمً وحتى
 
 

. الدعوى أقام من على بسقو ها قضً التً المحاكمة نفقات تكون -517 المادة

 
 

 احلق وعن احملاكمة عن التنازل - اخلامس القسم
 
 
 

. علٌها كانت حالة أٌة فً المحاكمة عن ٌتنازل أن للمدعً ٌجوز -518 المادة

 
 

 لم إذا الزمة تبقى ال الموافقة هذه ولكن. علٌه المدعى بموافقة إال التنازل ٌكتمل ال -519 المادة

ًا  قدم قد التنازل حٌن علٌه المدعى ٌكن  أو القبول بعدم دفع أو الموضوع فً دفاع على ٌشتمل جوابا
. مقابل  لب

 
 

. مشروع سبب إلى مسندة تكن لم إذا علٌه المدعى بمعارضة ٌعتد ال -520 المادة

 
 

ًا  التنازل ٌكون -521 المادة ًا، أو صرٌحا . علٌه المدعى موافقة وكذلك ضمنٌا

 
 

 االستحضار ذلك فً بما إجراءاتها جمٌع إلؽاء المحاكمة عن التنازل على ٌترتب -522 المادة

 كما الزمن، مرور انق اع على المترتب األثر إلؽاء إلى ٌإدي ال إنما. بالنفقات المتنازل على والحكم
. الدعوى به المرفوعة الحق ٌمس ال أنه
 
 

 بتحفظات اقترن إذا إال علٌه المستؤنؾ موافقة إلى ٌحتاج ال االستبناؾ عن التنازل -523 المادة

ًا  التنازل هذا ٌفٌد. تبعً باستبناؾ أو  ارئ ب لب ذلك قبل تقدم قد األخٌر هذا كان أو  رضوخ حتما



ًا  الحق وقت فً آخر خصم قدم إذا ٌكن لم كؤن ٌعتبر ولكنه. للحكم المستؤنؾ  األصول وفق استبنافا
. المرعٌة

 
 

 لم ما األصلً المدعً علٌه المعترض موافقة إلى ٌحتاج ال االعتراض عن التنازل -524 المادة

. إضافً ب لب ذلك قبل تقدم قد األخٌر هذا ٌكن
. للحكم المعترض رضوخ تحفظ بدون الحاصل التنازل هذا ٌفٌد
 
 

 تشتر  فبل المحاكمة أوراق من ورقة أو معٌن إجراء على التنازل اقتصر إذا -525 المادة

. الورقة هذه أو اإلجراء هذا فً مشروعة مصلحة له تتوافر لم ما اآلخر الخصم موافقة الكتماله
. ٌكن لم كؤنه -الورقة أو -اإلجراء اعتبار التنازل هذا على ٌترتب

 
 

. فٌه الثابت الحق عن التنازل ٌستتبع الحكم عن التنازل -526 المادة

 
 

. به المدعى الحق عن ٌتنازل أن المحاكمة علٌها كانت حالة أٌة فً للمدعً ٌجوز -527 المادة

 عند لخصمه المستحق والتعوٌض بالنفقات المدعً وٌلزم الدعوى وٌنهً الحق ٌسق  التنازل وهذا
. به المدعى بالحق المتعلقة األوراق األخٌر هذا ٌسلم أن وعلٌه. االقتضاء
ًا  حق، عن الجزبً التنازل ًا، أو كان صرٌحا ًا  تنازالًا  بذاته ٌفٌد ال ضمنٌا . الحق هذا عن كلٌا

 
 

 األحكام - اخلامس الباب
 
 
 

 األحكام إصدار - األول الفصل
 
 
 

 جرت الذٌن القضاة بٌن الب بلن،  ابلة تحت األحكام، إلصدار المداولة تجري -528 المادة

. بحضورهم المحاكمة واختتمت المرافعة



. سرٌة المداولة وتكون
 
 

 القاضً على الثانٌة الحالة وفً. بؤؼلبٌتها أو اآلراء بإجماع األحكام تصدر -529 المادة

. مخالفته ٌدون أن المخالؾ
 
 

. با بلًا  الحكم كان وإال ذلك، فور الكاتب وٌوقعه به الن ق قبل الحكم القضاة ٌوقع -530 المادة

 
 

 لها وٌجوز الجلسة، فً بالحكم تن ق أن المرافعة انتهاء عقب للمحكمة ٌجوز -531 المادة

. تحددها قرٌبة أخرى جلسة إلى إصداره تؤجٌل
 
 

 الجلسة فً بذلك المحكمة صرحت ثانٌة مرة الحكم إصدار تؤجٌل الحال اقتضت إذا -532 المادة

. المحضر فً التؤجٌل أسباب وبٌان به الن ق فٌه ٌكون الذي الٌوم تعٌٌن مع
 
 

 فً معه اشتركوا الذٌن القضاة أحد أو الربٌس قبل من بالحكم الن ق ٌجري -533 المادة

. فٌها جمٌعاًا  حضورهم ٌتعٌن ال جلسة فً المداولة،
. ذلك خبلؾ على القانون ٌنص لم ما با بلًا، الحكم كان وإال عبلنٌة بالحكم الن ق ٌكون

 
 

. الحكمٌة فقرته تبلوة على بالحكم الن ق ٌقتصر أن ٌجوز -534 المادة

 
 

. ذلك خبلؾ على نص ٌرد لم ما المحكمة مقر فً الحكم ٌصدر -535 المادة

ًا  بالحكم الن ق تارٌخ وٌكون .  نفسه للحكم تارٌخا
 
 

. والكاتب الربٌس ٌوقعه بالحكم الن ق إلثبات محضراًا  الكاتب ٌنظم -536 المادة

 
 

 23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -537 المادة

: التالٌة البٌانات الحكم ٌتضمن أن ٌجب
. فٌه صراحة ذلك ٌذكر أن على اللبنانً، الشعب باسم صدوره -1
. أصدرته التً المحكمة اسم -2



. إصداره فً اشتركوا الذٌن القضاة أسماء -3
. القضٌة فً رأٌه أبدى قد ٌكون الذي العامة النٌابة ممثل اسم -4
. إصداره وتارٌخ مكان -5
. وصفاتهم وألقابهم الخصوم أسماء -6
. الخصوم وكبلء أسماء -7
. وؼٌابهم الخصوم حضور- 8
. ودفوع دفاع أسباب ومن لها وأسباب  لبات من قدموه ما خبلصة -9
. القانونٌة والحجج األدلة من الخصوم إلٌه استند ما خبلصة -10
. وجوده حال فً العامة النٌابة رأي -11
. الحكمٌة وفقرته الحكم أسباب -12
ًا  المدرجة 12 و 9 و 6 و 2 األرقام فً الواردة البٌانات تعد . الحكم ب بلن  ابلة تحت إلزامٌة سابقا

ًا، الحكم ٌتضمن أن وٌجب  الخصوم من الم روحة المسابل لجمٌع حبلًا  الب بلن،  ابلة تحت أٌضا
. لذلك المبلبمة األسباب ٌبٌن وأن
 بؤوراق ثبت إذا فٌما الحكم ب بلن اإللزامٌة البٌانات أحد صحة عدم أو إؼفال على ٌترتب ال

 الواقع فً روعٌت قد القانون أحكام أن أخرى  رٌقة بؤٌة أو المحاكمة بمحضر
 
 

 منح تصدره الذي الحكم فً تقرر أن القانون، أحكام حدود فً للمحكمة، ٌجوز -538 المادة

. لذلك دعتها التً األسباب تبٌن أن على لتنفٌذه مهلة علٌه المحكوم
ًا  كان إذا الحكم تارٌخ من الممنوحة المهلة تسري . تبلؽٌه تارٌخ فمن وإال وجاهٌا

. االحتٌا ٌة التدابٌر اتخاذ دون المهلة منح ٌحول ال
 
 

 عن الرجوع ٌجب منحها حال وفً السابقة، المادة فً المبٌنة المهلة منح ٌجوز ال -539 المادة

: الخصم  لب على بناء ذلك
. علٌه المحكوم مبلءة عدم أو إفبلس حالة فً -1
 له للمحكوم أع اها التً الخاصة التؤمٌنات إنقاص إلى أدى بفعل علٌه المحكوم قٌام حالة فً -2

. عقد بموجب نحوه بها تعهد التً التؤمٌنات األخٌر لهذا تقدٌمه عدم أو عقد، بموجب
.  آخرٌن دابنٌن قبل من بعضها أو علٌه المحكوم أموال حجز حالة فً -3

 
 

 احملاكمة نفقات - الثاين الفصل
 
 
 

 ونفقات الخبراء وأجرة الشهود وتعوٌض القضابٌة الرسوم المحاكمة نفقات تشمل -540 المادة



ًا، تعرٌفتها المحددة اإلجراءات . المحاماة ورسوم رسمٌا
 
 

 نفسها تلقاء من تحكم أن للخصومة المنهً الحكم إصدار عند المحكمة على ٌجب -541 المادة

. المحاكمة نفقات فً
. فٌها الخاسر الخصم على المحاكمة بنفقات ٌحكم
 منهم كل مصلحة بنسبة أو بالتساوي بٌنهم النفقات بقسمة الحكم جاز الخاسرون الخصوم تعدد إذا
 منهم كل ٌتحملها التً النسبة تعٌٌن دون بالنفقات علٌهم حكم وإذا. المحكمة تقدره ما حسب على

. بالتساوي بٌنهم قسمتها فتجري
. به المقضى التزامهم أصل فً متضامنٌن كانوا إذا النفقات فً بالتضامن الخصوم على ٌحكم

 
 

 الحق كان إذا بعضها أو كلها بالنفقات الرابح الخصم بإلزام تحكم أن للمحكمة -542 المادة

ًا   إضافٌة بنفقات بخ ؤه تسبب قد له المحكوم كان إذا أو الدعوى رفع قبل علٌه المحكوم من به مسلما
 فً القا عة المستندات من ٌده فً كان بما جهل على خصمه ترك قد كان إذا أو فٌها، فابدة ال أو

. المستندات تلك بمضمون أو النزاع
 
 

 توزع أن للمحكمة جاز  لباته بعض فً محق ؼٌر الخصوم من كل ظهر إذا -543 المادة

. أحدهم تحملها أن أو تراه الذي الوجه على بٌنهم النفقات
 
 

.  لباته برفض أو تدخله قبول بعدم حكم إذا المتدخل على التدخل بنفقات ٌحكم -544 المادة

 
 

ًا  المحامً على الحكم ٌجوز -545 المادة  أو بإجراءات أو بمحاكمة المختصة بالنفقات شخصٌا

. الوكالة حدود متجاوزاًا  باشرها تنفٌذٌة بمعاملة
 
 

 على لها مبرر ال تنفٌذٌة بمعاملة أو بإجراءات أو بمحاكمة المختصة النفقات تكون -546 المادة

 عند به ٌ الب الذي بالتعوٌض اإلخبلل عدم مع باشرها، الذي القضابً المساعد أو المحامً عاتق
ًا  ذلك وٌسري. االقتضاء  با لة تنفٌذٌة بمعاملة أو بإجراءات أو بمحاكمة المختصة النفقات على أٌضا
. عنه صادر خ ؤ بنتٌجة

 
 

 ٌتولى تحدٌده عدم حال وفً القضٌة، فً ٌفصل الذي الحكم فً النفقات مقدار ٌحدد -547 المادة

 سند بمثابة ٌعتبر الحق بٌان فً أو للتنفٌذ الصالحة الحكم نسخة ذٌل فً ذلك بٌان المحكمة قلم ربٌس
. تنفٌذي



 
 

 تبلٌػ تارٌخ من أٌام ثبلثة خبلل فً النفقات تعٌٌن قرار على االعتراض ٌجوز -548 المادة

.  الرسم من معفى المحكمة لقلم بتصرٌح وذلك النفقات، بٌان أو الحكم
 
 

 المذاكرة ؼرفة فً فٌه فتنظر الحكم عنها صدر التً الحكمة إلى االعتراض ٌقدم -549 المادة

 هذه الحال اقتضت إذا ساعة وعشرٌن أربع بمهلة للحضور المعترض الخصم أو الخصوم دعوة بعد
. الدعوة

 
 

ًا  المعان الخصم على ٌحكم ال -550 المادة . المحاكمة بنفقات قضابٌا

 
 

 دفع أو دفاع أو ادعاء عن ناشا ضرر كل عن بالتعوٌض تحكم أن المحكمة على -551 المادة

 المحاكمة نفقات فً الداخلة ؼٌر المصارٌؾ إبقاء المجحؾ من ترى عندما ولها،. الكٌد به قصد
.  تحدده الذي المبلػ له ٌدفع بؤن اآلخر الخصم تلزم أن بذلها، الذي الخصوم أحد عاتق على

 
 

 األحكام آثار - الثالث الفصل
 
 
 

ًا  الحكم ٌكون -552 المادة  صدر إذا ورجابٌاًا  خصوم، بٌن قابمة منازعة فً صدر إذا قضابٌا

. قابمة منازعة أٌة بدون
 
 

 أو ،365 المادة فً محدد هو كما النزاع أصل فً ٌفصل الذي هو النهابً الحكم -553 المادة

ًا  وٌكون به متعلق دفاع أو دفع فً أو جهاته من جهة فً ٌفصل الذي . فٌه فصل لما بالنسبة نهابٌا
. المحكمة ٌد من القضٌة ٌخرج النهابً الحكم
ًا  النهابً الحكم ٌكون . العادٌة ال عن ب رق لل عن قاببلًا  ٌعد لم أو ٌكون ال عندما ق عٌا
ًا  الحكم وٌكون ًا  أو -باتا  وؼٌر العادٌة ال عن  رق من  رٌق بؤي لل عن قاببلًا  ٌعد لم إذا -مبرما
. العادٌة

 
 



 اإلثبات أو التحقٌق تدابٌر أحد متناوالًا  النزاع أصل فً الفصل قبل ٌصدر قرار كل -554 المادة

ًا  ٌكون . تمهٌدٌا
 على ٌتعٌن ولكن. النزاع ألصل بالنسبة بها المحكوم القضٌة حجٌة التمهٌدي للقرار تكون ال

 معها ٌتمتم أموراًا  المحكمة تكتشؾ أو معلومة ؼٌر أو جدٌدة واقعة ت رأ لم ما به التقٌد المحكمة
. عنه الرجوع أو تعدٌله

 
 

 القضٌة ظروؾ تستدعٌه عاجل إجراء أو احتٌا ً إجراء باتخاذ ٌقضً قرار كل -555 المادة

ًا  ٌكون فٌها النظر أثناء . مإقتا
 
 

 منازعة لكل بالنسبة بها المحكوم القضٌة حجٌة صدورها منذ النهابٌة لؤلحكام -556 المادة

ًا  فٌها فصل . 303 للمادة وفقا
ًا  ولها . 564 المادة أحكام وفق التنفٌذٌة القوة أٌضا
 أو تضامنً بموجب لهم المحكوم شركاء لمصلحة وٌسري الخصوم خلفاء إلى األحكام أثر ٌمتد

. الخصوص بهذا القانون فً المقررة القواعد وفق لتجزبة قابل ؼٌر بموجب
 
 

 ال علٌها تؤثٌر لها ٌكون قد والتً الجنسٌة موضوع ؼٌر فً الصادرة القرارات إن -557 المادة

ًا  مفعولها تنتج . مسابلها فً بالنظر المختصة المحكمة تقٌد وال الجنسٌة على حكما
 
 

 سنوات عشر تكون المدة فهذه علٌه المتنازع الحق على الزمن مرور مدة كانت أٌة -558 المادة

. الحكم فً ٌثبت الذي الحق إلى بالنسبة
 ؼٌر حق بثبوت ٌقضً حكم على وال به مدعى حق وجود ٌنفً حكم على الزمن مرور ٌسري ال

. الزمن بمرور للسقو  قابل
 
 

ًا  الحكم ٌعتبر -559 المادة ًا  مبدبٌا  القضاء، أمام بالحق الم البة تارٌخ إلى آثاره فترجع للحق معلنا

 التنفٌذ مسابل فً الصادر الحكم أو أهلٌته فً أو الشخص حالة فً تؽٌٌراًا  ٌحدث الذي الحكم أن على
ًا  ٌعتبر . به الن ق تارٌخ من إال أثر له ٌكون وال منشبا

 
 

 وتفسريىا األحكام تصحيح - الرابع الفصل
 



 
 

 أم كانت كتابٌة بحتة مادٌة أؼبل  من حكمها فً ٌقع ما تصحٌح المحكمة تتولى -560 المادة

 إلٌهم واالستماع الخصوم دعوة بعد ال لب على بناء أو نفسها تلقاء من تصدره بقرار وذلك حسابٌة
ًا  الحكم ٌكن لم ما . العادٌة ال عن  رق بإحدى فٌه م عونا
. رسم ألي المادٌة األؼبل  تصحٌح  لب ٌخضع ال

 على وٌسجله المحكمة وربٌس هو وٌوقعه األصلٌة الحكم نسخة على التصحٌح المحكمة كاتب ٌدرج
ًا  المسلمة النسخة وٌتلؾ السجل، فً الحكم هامش  الصادر الحكم تبلٌػ وٌجري استردادها بعد سابقا

. نفسه كالحكم بالتصحٌح
 
 

 الحدود المحكمة تجاوزت إذا بالتصحٌح الصادر الحكم فً ال عن ٌجوز -561 المادة

 موضوع الحكم فً الجابزة ال عن ب رق وذلك السابقة المادة من األولى الفقرة فً علٌها المنصوص
. استقبلل على فٌه ال عن ٌجوز فبل التصحٌح برفض الحكم أما. التصحٌح

 
 

 من فٌه وقع ما تفسٌر الحكم أصدرت التً المحكمة إلى ٌ لبوا أن للخصوم ٌجوز -562 المادة

ًا  الحكم هذا ٌكن لم ما إبهام أو ؼموض . ال عن  رق بإحدى فٌه م عونا
ًا  بالتفسٌر الصادر الحكم وٌعتبر. الدعوى إلقامة المقررة األصول وفق ال لب ٌقدم  كل من متمما

 ب رق الخاصة القواعد من الحكم هذا على ٌسري ما علٌه وٌسري ٌفسره الذي للحكم الوجوه
. ال عن

 
 

 العبلقة لصاحب جاز الموضوعٌة ال لبات بعض فً الحكم المحكمة أؼفلت إذا -563 المادة

. الحكم فً ٌ عن لم إذا بها جدٌدة دعوى رفع

 
 

 األحكام تنفيذ - اخلامس الفصل
 
 
 

 األحكام لتنفيذ العامة الشروط - األول القسم
 



 
 

ًا  كان إذا صدوره تارٌخ من التنفٌذٌة القوة الحكم ٌكتسب -564 المادة  الذي التارٌخ من أو ق عٌا

ًا  فٌه ٌصبح . المعجل التنفٌذ له المحكوم أو للتنفٌذ مهلة علٌه المحكوم ٌمنح لم ما ق عٌا
 
 

 مختومة للتنفٌذ الصالحة الحكم صورة عنه ٌنٌبه الذي الكاتب أو القلم ربٌس ٌسلم -565 المادة

 للخصم «للتنفٌذ صالحة األصل  بق صورة» بعبارة ٌذٌلها أن وبعد منه وموقعة المحكمة بخاتم
. التنفٌذ جابز الحكم أن من التحقق وبعد الحكم تنفٌذ من منفعة علٌه تعود الذي
 المحكمة وتبت األولى، الصورة ضٌاع حال فً إال ذاته للخصم ثانٌة تنفٌذٌة صورة تسلٌم ٌجوز ال

. الخصوم دعوة بعد به المتعلقة المنازعات وفً ال لب فً السرعة وبوجه الحكم أصدرت التً
 
 

ًا  األحكام تنفٌذ ٌجوز ال -566 المادة  أو القانون علٌه نص ما باستثناء تبلٌؽها بعد إال جبرٌا

. أصله على تنفٌذه بوجوب الحكم من وق
 
 

 ألي قاببلًا  ٌكون ال عندما مضمونه من للحكم التنفٌذٌة الصفة على الدلٌل ٌستخلص -567 المادة

ًا  ٌكون أو للتنفٌذ موقؾ  عن . المعجل بالتنفٌذ مقترنا
 إفادة ومن الحكم تبلٌػ من أو علٌه، المحكوم رضوخ من األخرى الحاالت فً الدلٌل هذا وٌستخلص

. القانونٌة المهلة خبلل فً استبناؾ أو اعتراض تقدٌم عدم التبلٌػ، هذا مع بالمقابلة تبٌن،
 عدم تبٌن إفادة تسلٌمه  عن إلٌها ٌرفع أن ٌمكن التً المحكمة كانت من ٌ لب أن خصم لكل وٌحق
. حصوله حال فً ال عن تقدٌم تارٌخ تبٌن أو استبناؾ أو اعتراض حصول

 
 

 الشرو  ووفق الحاالت فً لبنان فً تنفذ أجنبٌة محاكم عن الصادرة األحكام -568 المادة

. القانون هذا فً المحددة
 
 

 تنفٌذ لضمان اإلكراهٌة بالؽرامة تقضً أن نفسها، تلقاء من حتى للمحاكم، ٌجوز -569 المادة

. عنها الصادرة األحكام
 مإقتة األصل فً وتعد نهابٌة أو مإقتة وتكون التعوٌض، بدل عن متمٌزة اإلكراهٌة الؽرامة تعتبر
. النهابٌة بصفتها المحكمة تصرح لم ما
 إلى الؽرامة قررت التً المحكمة تعمد التنفٌذ، فً التؤخٌر أو الكلً أو الجزبً التنفٌذ عدم حال فً

. تصفٌتها
 الحكم تنفٌذ عدم أن ٌثبت لم ما تصفٌتها، عند النهابٌة الؽرامة مقدار تعدٌل للمحكمة ٌجوز ال

 عدم ثبوت حال فً حتى المإقتة الؽرامة إلؽاء أو تعدٌل لها ٌجوز إنما. قاهرة قوة عن ناتج القضابً



. التنفٌذ

 
 

 ادلعجل التنفيذ - الثاين القسم
 
 
 

 التً الحاالت فً إال الحكم فً مقرراًا  ٌكن لم أن المعجل التنفٌذ مباشرة تجوز ال -570 المادة

. القانون بقوة التنفٌذ معجل الحكم فٌها ٌكون
 والقرارات المستعجلة األمور فً الصادرة القرارات األخص على القانون بقوة التنفٌذ معجلة تعتبر
 ن اق فً احتٌا ٌة أو مإقتة بتدابٌر القاضٌة والقرارات العرابض على الصادرة األوامر أو

. تنفٌذه تعجٌل على القانون ٌنص آخر قرار أو حكم وأي المحاكمة
 
 

ًا  المحكمة تحكم -571 المادة  فً المصلحة، ذي الخصم  لب على بناء المعجل، بالتنفٌذ وجوبا

: اآلتٌة األحوال
 تنفٌذاًا  صدر أو المعجل بالتنفٌذ مشمول أو ق عً سابق حكم إلى باالستناد صدر قد الحكم كان إذا -1

. الحكم لهذا
ًا  الحكم كان إذا -2 . إقرار على أو به معترؾ عادي سند أو رسمً سند على مبنٌا
 
 

 فً المصلحة، ذي الخصم  لب على بناء المعجل، بالتنفٌذ تحكم أن للمحكمة ٌجوز -572 المادة

. العجلة فٌها تتوافر التً والقضاٌا التجارٌة القضاٌا
. منه قسم فً أو به المحكوم كامل فً التنفٌذ تعجٌل ٌجوز
 لدى به المحكوم المبلػ بإٌداع تؤمر أن األولى الفقرة فً المعٌنة الحاالت فً المحكمة وٌمكن
. اإلٌداع عدم عند المعجل بالتنفٌذ الترخٌص مع مقبول مصرؾ

 
 

 فً إال المعجل بالتنفٌذ القضاء ٌجوز ال 576 و 575 المادتٌن بؤحكام االحتفاظ مع -573 المادة

. التنفٌذ هذا به ٌختص الذي الحكم
 
 

 من التنفٌذ على ٌترتب قد ما تضمن وافٌة كفالة لتقدٌم المعجل التنفٌذ إخضاع ٌجوز -574 المادة

. الدعوى ورد الحكم فسخ حالة فً التعوٌض أو بالرد التزام
. معادلة بكفالة األصلٌة الكفالة باستبدال وقت أي فً ترخص أن وللمحكمة



 
 

ًا  ٌكون عندما المعجل التنفٌذ ٌ لب لم إذا -575 المادة  المحكمة وأؼفلت  لب إذا أو وجوبٌا

 ضمن أو مستقل باستدعاء سواء االستبناؾ، محكمة إلى ٌ لب أن المصلحة ذي فللخصم به، الحكم
 هذه وعلى. التنفٌذ بتعجٌل قرار إصدار خصمه، استبناؾ على جوابه فً أو به ٌتقدم أصلً استبناؾ
 انقضاء أو علٌه خصمه جواب بعد المذاكرة ؼرفة وفً السرعة بوجه  لبه فً تفصل أن المحكمة
. تحددها التً الجواب مهلة
. والتؤمٌن للرسم االستدعاء هذا ٌخضع ال مستقل باستدعاء ال لب هذا تقدٌم حال وفً
 
 

 محكمة فتفصل الجهة هذه من استبنافه جاز المعجل التنفٌذ  لب الحكم رد إذا -576 المادة

. السرعة وجه وعلى المذاكرة ؼرفة فً االستبناؾ هذا فً الثانٌة الدرجة
 
 

 أن األحوال جمٌع فً االستبناؾ لمحكمة جاز التنفٌذ، المعجل الحكم استإنؾ إذا -577 المادة

ًا  كان إذا المعجل التنفٌذ وقؾ العبلقة، ذي الخصم  لب على بناء تقرر،  التً النتابج أن واضحا
 ال عن أسباب كانت إذا أو القضٌة، ظروؾ إلى بالنظر المعقولة الحدود تتجاوز التنفٌذ على ستترتب

. فسخه معها ٌرجع الحكم فً
 حق بصٌانة كفٌبلًا  تراه بما تؤمر أو كفالة تقدٌم توجب أن التنفٌذ وقؾ تقرر عندما للمحكمة وٌجوز
. له المحكوم
. التنفٌذ تعجٌل القانون فٌها ٌمنع التً الحاالت فً التنفٌذ وقؾ تقرر أن المحكمة وعلى
ًا، السابقة السل ات وتثبت . ال عن هذا إلٌها المقدم للمحكمة االعتراض، حال فً أٌضا

 
 

 عن والتعوٌض والؽرامة والرسوم المحاكمة نفقات ٌشمل ال المعجل التنفٌذ -578 المادة

.  الدعوى عن المسببة األضرار

 
 

 ادلستعجلة األمور قضاء - السادس الفصل
 
 
 

ًا  بوصفه ٌنظر، أن المنفرد للقاضً -579 المادة  اتخاذ  لبات فً المستعجلة، لؤلمور قاضٌا

 بالصبلحٌة االحتفاظ مع الحق، ألصل التعرض دون والتجارٌة المدنٌة المواد فً المستعجلة التدابٌر
. التنفٌذ دابرة لربٌس المقررة الخاصة



 األوضاع أو الحقوق على الواضح التعدي إزالة إلى اآلٌلة التدابٌر ٌتخذ أن ذاتها بالصفة وله
. المشروعة

 منح المستعجلة األمور لقاضً ٌجوز جدي، لنزاع قابل ؼٌر الدٌن وجود فٌها ٌكون التً الحالة وفً
. حقه حساب على وقتٌة سلفة الدابن

 
 

ًا  المختص القاضً -580 المادة : هو المستعجلة األمور فً مكانٌا

 أو االبتدابٌة الؽرفة اختصاص فً أو اختصاصه فً النزاع أساس ٌدخل الذي المنفرد القاضً إما -
. دابرتها فً ٌكون أخرى محكمة أٌة
. المستعجلة الدعوى موضوع دابرته فً نشؤ الذي المنفرد القاضً وإما -
 
 

 بقضٌة ٌتعلق المستعجلة األمور قاضً من تدبٌر أي اتخاذ  لب ٌجوز ال -581 المادة

 ذلك اتخاذ ٌ لب من لمصلحة صادراًا  االبتدابً الحكم ٌكن لم ما االستبناؾ محكمة على معروضة
. الحكم هذا مع المتعارض ؼٌر التدبٌر

 
 

 اللذٌن والساعة الٌوم فً القاضً ٌعقدها التً الجلسة فً المستعجلة الدعوى تنظر -582 المادة

ًا  الحضور إلى الدعوى مهلة وتكون. ٌعٌنهما . المهلة هذه تقصٌر القاضً قرر إذا إال كامبلًا  ٌوما
 إلى أو النزاع موقع إلى أو المحكمة إلى إما ٌعٌنها التً المهلة فً الخصوم بدعوة ٌؤذن أن وللقاضً
 أحد ٌنتدب الحالة هذه وفً القانونٌة، العمل أوقات وخارج الرسمٌة الع لة أٌام فً حتى مسكنه

. المهلة تقصٌر وقرار االستحضار إلببلغ المباشرٌن
 
 

. إب اء بدون إلٌه المرفوعة الدعوى فً قراره المستعجلة األمور قاضً ٌصدر -583 المادة

 
 

 ألصل بالنسبة بها المحكوم القضٌة حجٌة المستعجلة األمور قاضً لقرار تكون ال -584 المادة

. ذلك تبرر جدٌدة ظروؾ  رأت إذا إال إلؽاإه أو تعدٌله له ٌجوز ال إنما. الحق
 
 

 القاضً ٌؤمر لم ما كفالة بدون التنفٌذ معجل المستعجلة األمور قاضً قرار ٌكون -585 المادة

. كفالة بتقدٌم
. أصله على القرار بتنفٌذ ٌؤمر أن الضرورة عند وله
 
 

 األمور فً استبنافه ٌجوز إنما. االعتراض المستعجلة األمور قاضً قرار ٌقبل ال -586 المادة

 تبلٌػ تارٌخ من أٌام ثمانٌة خبلل فً وذلك األولى الدرجة محاكم أحكام استبناؾ فٌها ٌجوز التً



ًا  االستبناؾ ٌكون وال. المستعجلة األصول وفق االستبناؾ محكمة فٌه وتفصل القرار، . للتنفٌذ موقفا
 
 

 ٌمتنع الذي الخصم على إكراهٌة ؼرامة بقرض ٌؤمر أن المستعجلة األمور لقاضً -587 المادة

. مإقتة بصفة ٌصفٌها أن له كما. قراره تنفٌذ عن
 
 

. قلمه لدى المستعجلة األمور قاضً قرارات أصول تحفظ -588 المادة

 
 

 واالحتياطية ادلؤقتة التدابري - السابع الفصل
 
 
 

 مراعاة مع المستعجلة األمور لقاضً كما الدعوى، فً الناظر الموضوع لقاضً -589 المادة

 التدابٌر جمٌع بدونها، أو كفالة مقابل الخصوم، أحد  لب على بناء ٌتخذ أن ،581 المادة أحكام
 الموجودات وجرد األختام كوضع الضرر ومنع الحقوق حفظ شؤنها من التً واالحتٌا ٌة المإقتة
. الحالة ووصؾ للتلؾ القابلة األموال وبٌع القضابٌة الحراسة وفرض

 
 

 وعلى السابقة المادة أحكام وفق الصادرة الوجاهٌة القرارات استبناؾ على ت بق -590 المادة

. المستعجلة األمور قاضً قرارات الستبناؾ المعٌنة واألصول القواعد استبنافها مهلة
 
 

 إذا تعدٌلها أو واالحتٌا ٌة المإقتة بالتدابٌر المتعلقة القرارات عن الرجوع ٌجوز -591 المادة

. تبررها التً الظروؾ تؽٌرت
 
 

. أصلها على واالحتٌا ٌة المإقتة بالتدابٌر المتعلقة القرارات تنفذ -592 المادة

 
 

 الخصم دعوة بدون احتٌا ً أو مإقت تدبٌر اتخاذ تستدعً التً الحاالت فً -593 المادة

. العرابض على باألوامر المتعلقة األحكام ت بق وسماعه،

 



 
 العرائض على واألوامر الرجائية القرارات - الثامن الفصل

 
 
 

 الرجائية القرارات - األول القسم
 
 
 

 القانون ٌوجب التً المسابل فً خصومة بدون الرجابٌة القرارات تصدر -594 المادة

. المستدعً لصفة أو  بٌعتها إلى بالنظر القضاء لرقابة إخضاعها
 
 

 االختصاص ذات المحكمة أو القاضً إلى استدعاء بموجب الرجابً ال لب ٌقدم -595 المادة

. المذاكرة ؼرؾ فً به النظر وٌجري
 
 

 التحرٌات بجمٌع وٌقوم علنٌة ؼٌر بصورة نفسه تلقاء من التحقٌق القاضً ٌباشر -596 المادة

 أن أو ال لب، موضوع حول ٌنٌره أن ٌمكن شخص أي إلى ٌستمع أن له وٌجوز. مفٌدة ٌراها التً
. عنه ٌصدر الذي القرار مصالحه ٌمس

 
 

 ولو علٌه المعروض بال لب تتعلق التً الوقابع جمٌع إلى قراره ٌسند أن للقاضً -597 المادة

. المستدعً بها ٌتذرع لم
 
 

 على القانون ٌنص لم ما علنٌة ؼٌر بصورة أو المذاكرة ؼرفة فً القرار ٌصدر -598 المادة

ًا  به الن ق . أصله على بتنفٌذه األمر المحكمة أو ولقاضً. المبلبم التعلٌل على مشتمبلًا  وٌكون. علنا
 
 

 التالٌة األحكام مراعاة ومع. بها المحكوم القضٌة حجٌة الرجابً للقرار تكون ال -599 المادة

  رأت إذا المصلحة، ذي  لب على بناء ٌعدله، أن أو عنه ٌرجع أن أصدره الذي للقاضً ٌحق
ًا  ذلك ٌمس أال بشر  صدوره، عند معلومة تكن لم أسباب اتضحت أو جدٌدة ظروؾ  اكتسبه حقا



. المذكور القرار إلى باالستناد نٌة بحسن الؽٌر
 
 

 والحصول إشرافه تحت القضٌة ملؾ على باال بلع للؽٌر ٌرخص أن للقاضً -600 المادة

. المصلحة هذه حدود وفً ذلك فً المشروعة مصلحته ٌثبت أن بعد عنه نسخة على
 
 

 23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -601 المادة

 أن الرجابً القرار صدور من المتضرر للؽٌر ٌجوز 3 بند 1 فقرة 86 المادة أحكام مراعاة مع
 أمام تنفٌذه، إجراءات من إجراء أو القرار هذا تبلٌؽه تارٌخ من أٌام ثمانٌة خبلل فً علٌه ٌعترض
 إلى وٌبلػ االعتراض أسباب فٌه ٌبٌن باستدعاء وذلك منهما أي عن الصادر المحكمة أو القاضً
 عن صادراًا  القرار كان وإذا. المحكمة أو القاضً أمام للحضور دعوته مع القرار من المستفٌد
 للدولة االعتراض مهلة وتكون. الؽرفة هذه أمام االعتراض فٌقدم االبتدابٌة الؽرفة ربٌس

ًا  ثبلثٌن اإلدارٌة الصفة ذات العامة والمإسسات . التبلٌػ تارٌخ من ٌوما
 لهذا جاز منه، المتضرر الؽٌر إلى تنفٌذه إجراءات من إجراء أي أو الرجابً القرار ٌبلػ لم وإذا

. حقه على الزمن مرور مدة  ٌلة السابقة الفقرة أحكام وفق االعتراض ب رٌق فٌه ال عن األخٌر
. السرعة وجه وعلى القضابٌة بال رٌقة االعتراض فً ٌنظر

 
 

 القانون مخالفته بسبب الرجابً القرار بإب ال الدعوى إقامة المتضرر للؽٌر ٌحق -602 المادة

 إذا أما. حقه أساس على الزمن مرور مدة  ٌلة وذلك الموضوع فً بالنظر المختصة المحكمة أمام
ًا  ثبلثٌن المذكورة الدعوى إقامة مهلة فتكون تنفٌذه إجراءات من إجراء أو القرار أبلػ  تارٌخ من ٌوما
. التبلٌػ هذا
 
 

 23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً لمرسوم وفقا معدلة -603 المادة

 القرار كان إذا. الرفض قرار فً ٌ عن أن  لبه ورفض رجابً ب لب تقدم الذي للمستدعً ٌجوز
 ثمانٌة خبلل الؽرفة هذه أمام االعتراض ب رٌق ال عن ٌقدم االبتدابٌة، الؽرفة ربٌس عن صادراًا 
. التبلٌػ تارٌخ من أٌام
 االستبناؾ ب رٌق ال عن ٌقدم االبتدابٌة الؽرفة عن أو المنفرد القاضً عن صادراًا  القرار كان وإذا
ًا  ثبلثٌن المهلة هذه تكون. التبلٌػ تارٌخ من أٌام ثمانٌة خبلل فً االستبناؾ محكمة أمام  بالنسبة ٌوما
. اإلدارٌة الصفة ذات العامة والمإسسات الدولة إلى
 أو القاضً وٌمكن. القرار منهما أي عن الصادر المحكمة أو القاضً قلم بواس ة االستبناؾ ٌقدم

 محكمة إلى القضٌة ملؾ فٌحال وإال تعدٌله، أو القرار عن الرجوع علٌه اال بلع بعد المحكمة
. إب اء بدون اإلحالة أو النظر إعادة أمر العبلقة صاحب المحكمة  أو القاضً قلم وٌبلػ. االستبناؾ

 الدرجة محكمة لدى الرجابٌة المسابل فً المتبعة األصول وفق ال عن فً االستبناؾ محكمة تفصل
. األولى
ًا  االستبناؾ فً الصادر القرار على الؽٌر قبل من ال عن ٌقبل . 602 و 601 المادتٌن ألحكام وفقا



 
 

 العرائض على األوامر - الثاين القسم
 
 
 

 التً الحاالت فً خصومة بدون تصدر مإقتة قرارات هً العرابض على األوامر -604 المادة

 مراعاة مع التالٌة لؤلحكام تخضع وهً وسماعه، الخصم دعوة بدون األمر إصدار فٌها ٌصح
. الخاصة النصوص

 
 

 ذلك خبلؾ على القانون ٌنص لم ما المستعجلة األمور قاضً إلى ال لب ٌقدم  -605 المادة

. المختص المحكمة ربٌس إلى عندبذ ال لب ٌقدم وحٌث
 ربٌس أو المنفرد القاضً إلى األحوال بحسب ال لب ٌقدم القضاء، أمام عالق نزاع وجود حال وفً

. 581 المادة أحكام وتراعى االستبنافٌة، أو االبتدابٌة الؽرفة
 
 

 مشتملة نسختٌن من بعرٌضة المختص المحكمة ربٌس أو القاضً إلى ال لب ٌقدم -606 المادة

 حقٌقً مقام له ٌكن لم إذا المحكمة ن اق فً ل الب مختار مقام وتعٌٌن وأسانٌده ال لب وقابع على
. لل لب المإٌدة المستندات بها وترفق العرٌضة، فً ذكره جرى فٌه
 العمل أوقات وخارج مسكنه فً القاضً إلى العرٌضة تقدٌم ٌجوز القصوى العجلة حاالت فً

. القانونٌة
 
 

 المقدمتٌن العرٌضة نسختً إحدى على بكتابته أمره ٌصدر أن القاضً على ٌجب -607 المادة

. األمر علٌها بنى التً األسباب ذكر وعلٌه. األكثر على ٌومٌن مهلة فً إلٌه
 
 

 صورة علٌها مكتوبة العرٌضة من الثانٌة النسخة ال الب تسلٌم المحكمة قلم على -608 المادة

. األكثر على لصدوره التالً الٌوم فً وذلك األمر
 
 

 ٌشتر  لم ما كفالة وبدون القانون بقوة أصله على التنفٌذ معجل األمر ٌكون -609 المادة

. كفالة تقدٌم األمر، نص فً القاضً،
 



 

 ،603 إلى 599 و 597 و 596 المواد أحكام العرابض على األوامر على ت بق -610 المادة

. المستعجلة األمور قاضً لدى المتبعة األصول وفق الؽٌر اعتراض فً ٌنظر أنه ؼٌر
. الؽرفة هذه إلى االستبنافٌة الؽرفة ربٌس عن الصادر األمر على االعتراض وٌقدم

 
 

 من األمر أصدر الذي القاضً ٌمنع ال الموضوع محكمة إلى القضٌة رفع إن -611 المادة

. تعدٌله أو عنه الرجوع
 
 

ًا  ثبلثٌن خبلل للتنفٌذ ٌقدم لم إذا عرٌضة على الصادر األمر ٌسق  -612 المادة  تارٌخ من ٌوما

 حال فً ال عن  هذا ٌرفض القرار صدور تارٌخ من أو علٌه  عن وقوع عدم حال فً صدوره
. جدٌد أمر استصدار من السقو  هذا ٌمنع وال. وقوعه

 
 

 األحكام يف الطعن طرق - السادس الباب
 
 
 

 عامة أحكام - األول الفصل
 
 
 

 مع القانون، فً المعٌنة ال عن  رق باستعمال إال الحكم إب ال  لب ٌجوز ال -613 المادة

. 602 المادة أحكام مراعاة
 
 

 ٌقبل وال. منه المتضرر من أو علٌه المحكوم من إال الحكم فً ال عن ٌجوز ال -614 المادة

. ذلك خبلؾ على القانون ٌنص لم ما  لباته بكل له قضً ممن أو للحكم رضخ ممن ال عن
 
 

 23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -615 المادة

. به المحاكمة تنتهً الذي الحكم مع إال المحاكمة أثناء تصدر التً األحكام فً ال عن ٌجوز ال



: ذلك من وٌستثنى
. المحاكمة بوقؾ ٌقضً الذي الحكم -1
. إدخال أو تدخل  لب قبول بعدم ٌقضً الذي الحكم -2
. برفضه أو الحاسمة الٌمٌن تحلٌؾ بقبول ٌقضً الذي الحكم -3
. تركة أو شركة بتصفٌة أو ببٌعه أو مشترك مال بقسمة ٌقضً الذي الحكم -4
 الفصل قبل التنفٌذ معجل ٌكون عندما جهاته إحدى أو النزاع نقا  إحدى فً ٌفصل الذي الحكم -5
. األخرى الجهات أو النقا  فً
. المإقتة األحكام -6

 ٌحول وال النزاع جهات أو نقا  سابر عن للحكم المصدرة المحكمة ٌد ٌرفع ال األحكام بهذه ال عن
ًا  ٌكون ال ما كل فً بالمحاكمة السٌر دون . فٌه الم عون بالحكم مرتب ا
 
 

 لم ما الحكم، تبلٌػ تارٌخ من بال عن الحق ٌسق  بانقضابها التً المهلة تسري -616 المادة

. سرٌانها منه ٌبدأ آخر تارٌخ على القانون ٌنص
. واحد آن فً إلٌه والمبلػ التبلٌػ  الب بحق المهلة تسري

 
 

 المحكوم بٌن للتجزبة قابل ؼٌر موضوع فً أو بالتضامن الحكم صدور حال فً -617 المادة

. وحده بحقه سارٌة المهلة ٌجعل ألحدهم الحاصل التبلٌػ فإن علٌهم،
 لكل ٌحق للتجزبة قابل ؼٌر موضوع فً أو بالتضامن خصوم عدة لمصلحة الحكم صدور حال وفً
. أحدهم من الحاصل بالتبلٌػ التذرع منهم
 
 

 وتقضً ال عن، فً الحق سقو  األحكام فً ال عن مهل مراعاة عدم على ٌترتب -618 المادة

. نفسها تلقاء من بالسقو  المحكمة
 
 

 من صفة بزوال أو للتقاضً أهلٌته بفقد أو علٌه المحكوم بوفاة ال عن مهلة تنق ع -619 المادة

 ٌقوم من إلى الحكم تبلٌػ بعد إال مدداًا  المهلة تسري وال عنه قانونً كنابب الدعوى من ٌمثله كان
. لتمثٌله صفته زالت من مقام أو للتقاضً أهلٌته فقد أو توفً الذي الخصم مقام
 
 

 علٌه المحكوم وعلى المهلة هذه تنق ع ال ال عن، مهلة أثناء له المحكوم توفً إذا -620 المادة

ًا  كان ولو ال عن هذا وٌصح خبللها، فً  عنه تقدٌم  دون جملة ورثته ضد أو له المحكوم ضد موجها
 وإرساله ال عن تقدٌم تم ومتى. لمورثهم كان مقام آخر فً إلٌهم أرسل وقد وصفاتهم أسمابهم ذكر
 كل مقام فً أو ألشخاصهم وصفاتهم بؤسمابهم الورثة لجمٌع إببلؼه إعادة وجبت المتقدم الوجه على
 المهلة فً أو ال عن فً للنظر المحددة الجلسة قبل القانون ٌجٌزه للتبلٌػ آخر  رٌق بؤي أو منهم
 هذا استصدار أو اإلرث بحصر الحكم أبلػ قد ال اعن ٌكون أن وبعد لذلك، المحكمة تحددها التً



. الحكم
 عنه قانونً كنابب ٌمثله كان من توفً أو صفته زالت إذا أو للتقاضً أهلٌته له المحكوم فقد وإذا
 هذا وٌصح. خبللها فً ال عن تقدٌم علٌه المحكوم وعلى المهلة، هذه تنق ع ال ال عن، مهلة أثناء
 مقام ٌقوم من إلى تبلٌؽه ٌعاد أن على صفته، زالت أو أهلٌته فقد من إلى وأبلػ وجه ولو ال عن
 للنظر المحددة الجلسة قبل القانون، ٌجٌزه للتبلٌػ آخر  رٌق بؤي أو مقامه فً أو لشخصه الخصم،

. لذلك المحكمة تحددها التً المهلة فً أو ال عن فً
 المبٌن الوجه على الحاصل الثانً التبلٌػ منذ إال ضده الم عون بحق ال ارئ ال عن مهلة تسري ال
. السابقتٌن الفقرتٌن فً
 
 

 العنوان فً مقٌم أنه التبلٌػ، هذا ولحاجة إلٌه ال عن ٌبلػ الذي له المحكوم ٌفترض -621 المادة

. الحكم تبلٌػ وثٌقة فً عٌنه الذي
 
 

 فً الفاصل القرار تبلٌػ وحتى القضابٌة المعونة  لب بتقدٌم ال عن مهلة تتوقؾ -622 المادة

. ال لب هذا
 
 

. إببلؼها تارٌخ من إال العامة النٌابة بحق ال عن مهلة تسري ال -623 المادة

ًا  تبدي أو العامة النٌابة فٌها تتمثل قضٌة كل وفً  نسخة إببلؼها إب اء بدون القلم على ٌجب فٌها، رأٌا
. رسومه دفع انتظار دون ٌصدر الذي الحكم

. 481 المادة أحكام وتراعى
 
 

 23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -624 المادة

 الحكم كان إذا أنه على. بوجهه قدم من على إال به ٌحتج وال قدمه، من إال ال عن من ٌستفٌد ال
 فٌها القانون ٌوجب دعوى فً أو بالتضامن التزام فً أو للتجزبة قابل ؼٌر موضوع فً صادراًا 
 ٌتدخل أن للحكم رضخ أو علٌهم المحكوم من ال عن مهلة فوت لمن جاز معٌنٌن، أشخاص اختصام

ًا  ؼٌره من المهلة فً المقدم  ال عن فً  فً بإدخاله ال اعن المحكمة أمرت ٌفعل لم فإن. إلٌه منضما
. فٌه الباقٌن إدخال وجب المهلة فً لهم المحكوم أحد بوجه ال عن قدم وإذا. الخصومة

ًا  ال عن كان إذا حال أي وفً  فً أو للتجزبة قابل ؼٌر موضوع فً علٌهم المحكوم أحد من مقدما
 القرار  هذا من علٌهم المحكوم سابر استفاد لصالحه، ال عن هذا فً القرار وصدر بالتضامن التزام
. ال عن فً ٌدخلوا أو ٌتدخلوا لم ولو
 
 

 فً الصادر الحكم فً أحدهما من المقدم ال عن من الضمان و الب الضامن ٌفٌد -625 المادة

. فٌه اآلخر إدخال جاز أحدهما ضد  عن قدم وإذا. فٌها دفاعهما اتحد إذا األصلٌة الدعوى
 



 

 الحق على ٌإثر ال عنها الصادر للحكم المحكمة تع ٌه الذي الوصؾ فً الخ ؤ -626 المادة

. فٌه بال عن
 
 

.  عن ألي تخضع ال القضابٌة باإلدارة الخاصة القرارات -627 المادة

 
 

ًا  فٌه الدفاع أو ال عن قدم إذا -628 المادة  وبالؽرامة بالتعوٌض مقدمه على فٌحكم تعسفا

. 11 و 10 المادتٌن فً علٌهما المنصوص
 
 

 بالحكم إال ٌعتد فبل مبرمة وأصبحت مختلفة محاكم عن متناقضة أحكام صدرت إذا -629 المادة

 الدرجة فً متساوٌة محاكم عن أو المحكمة نفس عن صدرت إذا أما. منها محكمة أعلى عن الصادر
ًا  األحكام أحدث إال ٌنفذ فبل . تارٌخا
 
 

: نوعان الحكم فً ال عن  رق -630 المادة

. واالستبناؾ االعتراض وهً العادٌة ال رق -1
 مداعاة بها وتلحق التمٌٌز، و لب المحاكمة وإعادة الؽٌر اعتراض وهً العادٌة ؼٌر ال رق -2

ًا  شؤنها من ٌكون وال القضاة، أعمال عن الناجمة المسإولٌة بشؤن الدولة . الحكم تنفٌذ وقؾ مبدبٌا

 
 

 العادية الطعن طرق - الثاين الفصل
 
 
 

 االعرتاض - األول القسم
 
 
 

 بالصورة عنها صادر حكم عن المحكمة رجوع إلى ٌرمً  عن االعتراض -631 المادة

. الؽٌابٌة



ًا  علٌه المحكوم من إال االعتراض ٌقبل ال . 3 فقرة 468 المادة أحكام وفق ؼٌابٌا
 
 

ًا  عشر خمسة االعتراض مهلة -632 المادة . الحكم تبلٌػ تارٌخ من ٌوما

 
 

 23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -633 المادة

 فٌه وتراعى فٌه الم عون الحكم أصدرت التً المحكمة  إلى استحضار بموجب االعتراض ٌقدم
. با بلًا  كان وإال األسباب بٌان على ٌشتمل أن وٌجب الدعوى، الستحضار المقررة القواعد

 
 

 الحكم فً بها المقضى النقا  فً المحكمة أمام مجدداًا  النزاع االعتراض ٌ رح -634 المادة

. والقانون الواقع فً جدٌد من فٌها ٌفصل كً الؽٌابً
. عنه بالرجوع ٌقضً حكم بصدور إال فٌه الم عون الحكم ٌلؽى ال
 
 

 المحكمة لدى المتبعة واألصول القواعد وفق االعتراض فً المحاكمة تجري -635 المادة

. علٌه المعترض الحكم عنها الصادر
 
 

 والمعترض المدعً م الب قبول جدٌد، من االعتراض، فً الناظرة المحكمة تقدر -636 المادة

ًا  . العادٌة القواعد وفق األصلً لل لب تبعا
 
 

ًا  الحكم صدر ممن جدٌد اعتراض ٌقبل ال -637 المادة . ثانٌة مرة علٌه ؼٌابٌا

 
 

 االستئناف - الثاين القسم
 
 
 

 صادر حكم تعدٌل أو إب ال بقصد الثانٌة الدرجة محكمة إلى ٌقدم  عن االستبناؾ -638 المادة

. األولى الدرجة محكمة عن
 
 



 استثنً ما إال االستبناؾ تقبل األولى الدرجة محاكم عن الصادرة األحكام جمٌع -639 المادة

. القانون فً بنص منها
 
 

 2411 والمرسوم 23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -640 المادة

 7/5/1992 تارٌخ
 ال معٌنة قٌمة ذي نزاع فً تفصل التً األحكام لبلستبناؾ تخضع ال علٌه المتنازع قٌمة إلى بالنظر
. لبنانٌة لٌرة مبلٌٌن الثبلثة تتجاوز
. االستبناؾ تقدٌم بتارٌخ علٌه المتنازع بقٌمة ٌعتد

. القانون هذا نشر فور بها وٌعمل العالقة الدعاوى على المادة هذه من الثانٌة الفقرة أحكام تسري
 
 

 2411 والمرسوم 23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -641 المادة

 7/5/1992 تارٌخ
ًا   ألؾ ثمانماٌة على تزٌد ال فٌه المنازع قٌمة كانت ولو االستبناؾ ٌجوز السابقة المادة ألحكام  خبلفا
: اآلتٌة األسباب أحد على بنً إذا لبنانٌة لٌرة
. النوعً أو الوظٌفً االختصاص عدم -1
. الحكم علٌها بنً التً الجوهرٌة اإلجراءات ب بلن أو فٌه لعٌب الحكم ب بلن -2
. تنفٌذه معه ٌتعذر الذي الحكم من وق فً التناقض -3
. الم الب أحد فً الفصل إؼفال -4
. به ادعً مما باألكثر أو به ٌدع لم بما الحكم -5
 
 

. دفع قد الرسم كان إذا تبلؽه وقبل النهابً الحكم صدور فور االستبناؾ تقدٌم ٌجوز -642 المادة

 
 

 تارٌخ 529 والقانون 23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -643 المادة

20/6/1996 
: المهلة هذه تكون لبلستبناؾ خاصة مهلة القانون فٌها ٌعٌن التً الحاالت باستثناء

 فً الفاصلة واألحكام المستعجلة األمور قاضً أحكام الستبناؾ الحكم تبلٌػ تارٌخ من أٌام ثمانٌة -
. مإقتة بتدابٌر القاضٌة والقرارات التنفٌذ دابرة ربٌس عن والصادرة التنفٌذ مشاكل

ًا  ثبلثٌن -  الدرجة محاكم عن تصدر التً األحكام سابر الستبناؾ الوجاهً الحكم تبلٌػ تارٌخ من ٌوما
. األولى
 تبلٌػ تارٌخ من تبدأ المهلة هذه فإن االستبناؾ مهلة فٌه تبدأ الذي الوقت خاص نص ٌعٌن ال عندما
. الحكم
 على منها االستبناؾ ٌقبل ما استبناؾ ٌمكن فإنه واحدة قضٌة فً الصادرة األحكام تعدد حالة فً
ًا  المحددة المهل ضمن النهابً الحكم مع استبنافها أو حدة . قانونا
 



 

 عدل قد ٌكن لم إن فٌه، مصلحة ذي المحاكمة فً خصم أي من االستبناؾ ٌقدم -644 المادة

. عنه
 
 

  23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -645 المادة

 الخاصة القواعد مراعاة مع االبتدابٌة، المحكمة فً خصوم ضد إال االستبناؾ توجٌه ٌجوز ال
. الرجابٌة بالقرارات
. االبتدابٌة  المحاكمة فً الخصوم من أي ضد االستبناؾ ٌوجه أن وٌجوز

 
 

ًا  المستؤنؾ ٌوجه ٌقدم أن علٌه للمستؤنؾ -646 المادة ًا  استبنافا ًا   اربا  ولو المستؤنؾ بالحكم  عنا

. استبنافه مهلة انقضاء أو له الرضوخ بعد
 أن جاز منها، حكم سوى األصلً االستبناؾ ٌتناول ولم القضٌة فً الصادرة األحكام تعددت إذا

 مهل انقضاء أو لها الرضوخ بعد ولو األخرى األحكام وسابر الحكم هذا ال ارئ االستبناؾ ٌتناول
. استبنافها

 
 

  23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -647 المادة

ًا  بدوره ٌقدم أن استبنافه ٌتناوله لم حكماًا  خصمه استبنافه حال فً األصلً للمستؤنؾ ًا  استبنافا  إضافٌا
ًا  . السابق استبنافه ٌتناوله لم الخصومة فً صدر آخر حكم وبكل الحكم بهذا  عنا
 الجهات ال ارئ خصمه استبناؾ وتناول الحكم جهات بعض استبناؾ فً تناول أن بعد له، كما

ًا  ٌقدم أن منه، األخرى ًا  استبنافا ًا  إضافٌا . األصلً استبنافه ٌتناولها لم التً الحكم  جهات بسابر  عنا
 
 

  23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -648 المادة

ًا  ال ارئ االستبناؾ تقدٌم ٌجوز  االبتدابٌة المحاكمة فً خصم أي أو آخر علٌه مستؤنؾ بوجه أٌضا
 االبتدابٌة المحاكمة فً ضده وجه قد ال ارئ االستبناؾ مقدم كان متى علٌه، مستؤنؾ ؼٌر ولو

. بردها قضً م الب
ًا  ٌقدم أن  ارئ استبناؾ إلٌه وجه ولمن ًا  استبنافا  انقضاء أو للحكم رضوخه بعد ولو مقاببلًا   اربا
. استبنافه مهلة
 
 

ًا  وكان االستبناؾ إلٌه ٌوجه لم لمن ٌجوز -649 المادة  ٌستؤنؾ أن االبتدابٌة المحاكمة فً خصما

 االستبناؾ من ٌضار كان متى استبنافه مهلة انقضت أو له رضخ الذي الحكم  اربة بصورة
. سواه من المقدم ال ارئ االستبناؾ أو األصلً

 
 



 من ٌقدمها البحة بؤول اإلضافً االستبناؾ أو ال ارئ االستبناؾ تقدٌم ٌجب -650 المادة

. المحاكمة اختتام حتى مقبوالًا  فٌبقى علٌه المستؤنؾ ؼٌر من المقدم ال ارئ االستبناؾ أما. ٌرفعه
 
 

ًا  اإلضافً االستبناؾ أو ال ارئ االستبناؾ كان إذا -651 المادة  أو ٌرفعه من رضوخ بعد مقدما

 لم فإن عنه، انبعث الذي االستبناؾ بقاء على ٌعلق قبوله فإن األصلً االستبناؾ مهلة انقضاء بعد
 مراعاة مع اإلضافً، أو ال ارئ االستبناؾ زال المستؤنؾ عنه رجع أو شكبلًا  االستبناؾ هذا ٌقبل
. 523 المادة أحكام
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ًا  ٌكن لم ما مصلحة ذي لكل االستبناؾ فً التدخل ٌجوز  أو االبتدابٌة المحاكمة فً ممثبلًا  أو خصما
. أخرى بصفة فٌها ماثبلًا  كان
. االستبناؾ فً المذكور الشخص إدخال ٌجوز كما
 
 

. االستبناؾ حق عن العدول ٌجوز الصلح فٌها ٌصبح التً القضاٌا فً -653 المادة

 الحكم، صدور قبل صرٌح باتفاق ٌتم وهو إقامتها بعد ٌجوز بل الدعوى، إقامة قبل العدول ٌصح ال
ًا  أو صراحة له بالرضوخ صدوره بعد وٌتم . ضمنا
ًا  الحكم تنفٌذ ٌعتبر ًا  تحفظ بدون  وعا . له رضوخا

 
 

 تفسٌر مشاكل فً الفصل حق األولى الدرجة محكمة تفقد االستبناؾ تقدٌم منذ -654 المادة

 النظر وٌعود فٌه، الواردة المادٌة األؼبل  تصحٌح فً أو بالموضوع المتعلقة تنفٌذه ومشاكل حكمها
 صدور بعد ت رأ التً المشاكل أما. القضٌة فً النظر أثناء االستبناؾ محكمة إلى األمور هذه فً

 وإلى الحكم تصدٌق حالة فً األولى الدرجة محكمة إلى فٌها النظر حق فٌعود االستبنافً الحكم
. فسخه حالة فً االستبناؾ محكمة
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 المقررة القواعد فٌه وتراعى إلٌها المقدم المحكمة قلم ٌودع استحضار بموجب االستبناؾ ٌقدم
 على ٌشتمل وأن االستبناؾ فً محام من ٌوقع أن وٌجب. األولى الدرجة محكمة أمام لبلستحضار

 أن وٌجب. وال لبات االستبناؾ وأسباب وتارٌخه، عنها الصادر المحكمة بذكر المستؤنؾ الحكم بٌان
 لبلستبناؾ المإٌدة المستندات كذلك به ترفق وأن المستؤنؾ، الحكم عن األصل  بق صورة به ترفق
. فٌه الم عون الحكم فٌها الصادر القضٌة ملؾ مودعة تكن لم ما

 المحاكمة فً المقدمة اللوابح إلى بشؤنها اإلحالة تكفً وال صراحة، االستبناؾ أسباب تذكر أن ٌجب
. االبتدابٌة
ًا  استبنافه كان إذا المستؤنؾ وعلى  الرسوم قانون فً علٌه المنصوص التؤمٌن ٌودع أن أصلٌا



. القضابٌة
 له حكم إذا المستؤنؾ إلى وٌعاد االستبناؾ رد حالة فً الدولة خزٌنة لمصلحة التؤمٌن هذا ٌصادر
. استبنافه عن رجع إذا أو ببعضها أو ب لباته

 
 

 7/5/1992 تارٌخ 2411 رقم للمرسوم وفقا معدلة -656 المادة

 6/9/2000 تارٌخ 3800 رقم والمرسوم  
 

 ٌقدم الذي للٌوم التالً الٌوم فً االبتدابٌة المحاكمة ملؾ ضم ٌ لب أن االستبناؾ محكمة قلم على
. االستبناؾ فٌه

 تارٌخ من األكثر على أٌام سبعة خبلل الملؾ هذا ٌرسل أن الحكم أصدرت التً المحكمة قلم وعلى
 مهبلًا  االستبناؾ محكمة تقرر لم ما المستعجلة، الدعاوى فً أٌام ثبلثة إلى المهلة هذه وتخفض  لبه
 من بؽرامة المهلة فً إرساله فً أو الملؾ ضم  لب فً ٌهمل من على المحكمة هذه وتحكم. أقصر
 .لل عن قابل ؼٌر بحكم لبنانٌة لٌرة ألؾ أربعٌن إلى لٌرة أالؾ عشرة

 
 

 بما األولى الدرجة محكمة لدى تتبع التً واألصول القواعد االستبناؾ فً ت بق -657 المادة

 على القانون ٌنص لم ما األحكام وإصدار المحاكمة وإجراءات والتبلٌػ والمهل اللوابح بتبادل ٌتعلق
. ذلك ؼٌر

ًا  االستبنافً القرار وٌصدر  عن تخلؾ قد علٌه المستؤنؾ كان إذا لبلعتراض قاببلًا  وٌكون ؼٌابٌا
. بدفاعه البحة ٌقدم ولم المحامً لوكٌله أو لشخصه حاصبلًا  التبلٌػ ٌكن ولم الحضور

 
 

 ربٌس ٌنتدبه مستشار بواس ة للمرافعة وتحضٌرها الدعوى فً التحقٌق ٌجري -658 المادة

ًا  وذلك. الؽاٌة لهذه االستبناؾ محكمة . 456 المادة ألحكام  بقا
 عرض انقضابها بعد مقدم أنه وجد فإذا.المهلة فً االستبناؾ ورود من ٌتثبت أن المنتدب للمستشار

. بشؤنه القرار التخاذ المحكمة على فوراًا  األمر
ًا  وٌعرض . ق عً بؤنه خ ؤ وصؾ الذي المستؤنؾ الحكم تنفٌذ وقؾ مسؤلة المحكمة على أٌضا

 
 

 فٌها للفصل االستبناؾ محكمة أمام بها المحكوم القضٌة مجدداًا  االستبناؾ ٌ رح -659 المادة

. والقانون الواقع فً جدٌد من
 
 

 صراحة االستبناؾ تناولها التً الوجوه فً للنزاع االستبناؾ محكمة نظر ٌنحصر -660 المادة

ًا  أو . بها المرتب ة وتلك ضمنا
 أو فق ، الوجوه ببعض محصوراًا  االستبناؾ ٌكن لم إذا االستبناؾ محكمة أمام برمتها القضٌة وتنشر

. للتجزبة قابل ؼٌر النزاع موضوع كان إذا أو الحكم إب ال إلى ٌرمً كان إذا
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 بؤسباب األولى الدرجة محكمة أمام منهم المقدمة للم الب تؤٌٌداًا  االستبناؾ فً ٌتذرعوا أن للخصوم
. جدٌدة وأدلة مستندات ٌقدموا وأن جدٌدة دفاع وأوجه ودفوع
ًا  ٌعد المستؤنؾ الحكم تصدٌق إلى الرامً الخصم  لب وإن  ؼٌر الحكم هذا ألسباب منه تبنٌا

. االستبناؾ فً به ٌدلً ما مع المتعارضة
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 عن المتفرعة ال لبات أو المقابلة ال لبات من كان إذا إال جدٌد  لب أي االستبناؾ فً ٌقبل ال
ًا  المشمولة أو األصلً ال لب  لرد الدفاع قبٌل من كان إذا أو المقاصة إلى ٌرمً كان إذا أو به ضمنا
 كشؾ أو حدوث عن أو الؽٌر تدخل عن ناشبة مسابل فً الفصل إلى ٌهدؾ كان أو الخصم  لبات
 ولو األولى الدرجة محكمة أمام الم لوبة عٌنها النتٌجة إلى الرامٌة  ال لبات كذلك وتقبل. ما واقعة

. جدٌد قانونً أساس إلى باالستناد
. قبولها على الخصم ٌعترض لم إذا مقبولة تبقى الجدٌدة ال لبات أن على
 
 

  23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -663 المادة

 الحكم صدور منذ استحقت التً األخرى واللواحق اإلٌجار وبدالت والمتؤخرات الفوابد  لبات إن
 الجدٌدة ال لبات من تعد ال صدوره منذ أو الحكم جراء من الواقعة األضرار عن التعوٌض و لب
ًا  بها اإلدالء وٌمكن . البحة بموجب إضافٌة ك لبات استبنافا

 
 

 فعلى بالموضوع ٌتعلق ال لسبب الدعوى برد ٌقضً نهابً حكم استإنؾ إذا -664 المادة

. الموضوع فً تنظر أن الحكم هذا فسخت إذا االستبناؾ محكمة
 أو المحاكمة إجراءات ب بلن بسبب بالموضوع المتعلق الحكم فسخ حالة فً ذاتها القاعدة ت بق
. الحكم

 
 

 خ ؤ وصفت التً األحكام تنفٌذ وقؾ وقت أي فً تقرر أن االستبناؾ لمحكمة -665 المادة

. ق عٌة بؤنها
 
 

 ٌنص التً الحاالت فً العامة النٌابة رأي است بلع ٌجري المرافعات سماع بعد -666 المادة

. القانون علٌها
 
 



ًا  بعد البدابً الحكم ٌصدق الذي االستبنافً القرار -667 المادة  ؼٌر الحكم هذا ألسباب متبنٌا

. أسبابه مع المتعارضة

 
 

 العادية غري الطعن طرق - الثالث الفصل
 
 
 

 ٌنص لم ما التنفٌذ ٌوقفان ال الستعماله المحددة والمهلة عادي ؼٌر ب رٌق ال عن -668 المادة

. كفالة بؽٌر أو بكفالة جدٌة ألسباب التنفٌذ وقؾ المحكمة تقرر أو ذلك خبلؾ على القانون
 
 

. القانون فً المعٌنة األحوال فً إال العادٌة ؼٌر ال عن  رق استعمال ٌجوز ال -669 المادة

 
 

 الرسوم قانون فً علٌه المنصوص التؤمٌن مبلػ ٌودع أن ال اعن على ٌجب -670 المادة

. القضابٌة
 حال فً إلٌه وٌرد  عنه، فً ال اعن إخفاق حال فً الدولة خزٌنة لمصلحة التؤمٌن هذا ٌصادر
ًا  ولو لمصلحته الحكم صدور . فٌه الحكم صدور قبل ال عن عن رجوعه حال فً أو جزبٌا

 
 

 الغري اعرتاض - األول القسم
 
 
 

 الشخص لمصلحة تعدٌله أو الحكم عن الرجوع إلى ٌرمً  عن الؽٌر اعتراض -671 المادة

. المعترض الثالث
 الحكم، من ٌتناولها التً الجهات فً المعترض إلى بالنسبة مجدداًا  النزاع الؽٌر اعتراض ٌ رح
. والقانون الواقع فً جدٌد من فٌها للفصل

 
 

. ذلك خبلؾ على القانون ٌنص لم ما الؽٌر العتراض قابلة األحكام جمٌع -672 المادة



ًا  الؽٌر اعتراض وٌقبل . ضده المقدم التمٌٌز  لب برد انبرم لو حتى االستبنافً القرار أٌضا
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ًا  ٌكن لم مصلحة ذي شخص لكل الؽٌر اعتراض ٌجوز  صدر التً المحاكمة فً ممثبلًا  وال خصما
. فٌه الم عون الحكم فٌها
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ًا  الخلفاء وسابر للدابنٌن الؽٌر اعتراض ٌجوز  كان إذا الحقوق فً سلفهم ضد صادر حكم بكل  عنا
ًا  . بهم خاصة دفوع أو بؤسباب أدلوا إذا أو إلٌهم موجه ؼش أو باحتٌال مشوبا

 
 

 لسواهم ٌحق فبل معٌنٌن أشخاص عدة أو بشخص المداعاة حق القانون حصر إذا -675 المادة

. الؽٌر باعتراض الحكم فً ٌ عنوا أن المداعاة حق حرموا الذٌن
 
 

 ال عن ٌقبل فبل فٌه، خصوم عدة إلى بالنسبة للتجزبة قابل ؼٌر الحكم كان إذا -676 المادة

. المحاكمة إلى الخصوم هإالء جمٌع دعوة جرت إذا إال الؽٌر اعتراض ب رٌق
 
 

. بها المحكوم القضٌة بنسبة ٌتذرع أن الؽٌر اعتراض إلى ٌلجؤ ال لمن ٌجوز -677 المادة

 
 

. و ارئ أصلً: نوعان الؽٌر اعتراض -678 المادة

 
 

 تبلٌػ تارٌخ من بشهرٌن القضابٌة األحكام على الؽٌر اعتراض مهلة تحدد -679 المادة

 االعتراض حق فٌبقى التبلٌػ هذا ٌحصل لم وإذا. تنفٌذه إجراءات من إجراء أي أو الحكم المعترض
ًا،  أن على الزمن، بمرور المعترض حق ٌسق  أن إلى ذلك، خبلؾ على القانون ٌنص لم ما قابما
. بمهلة التقٌد دون ال ارئ الؽٌر اعتراض ٌقبل
 
 

 فٌه الم عون الحكم أصدرت التً المحكمة إلى األصلً الؽٌر اعتراض ٌقدم -680 المادة

. المحكمة هذه لدى المتبعة واإلجراءات القواعد بشؤنه وت بق. قلمها فً ٌودع باستحضار
 
 



 فً المعترض، بوجه أمامها أدلً التً المحكمة إلى ال ارئ الؽٌر اعتراض ٌقدم -681 المادة

ًا  األخٌر هذا ٌكن لم الذي علٌه المعترض بالحكم أخرى، محاكمة سٌاق  عندما فٌه، ممثبلًا  أو خصما
 التً المحكمة من أعلى درجة من أو الدرجة ذات من االعتراض إلٌها المقدم المحكمة تلك تكون

. اختصاصها فً داخبلًا  الحكم فٌه صدر الذي النزاع وٌكون علٌه المعترض الحكم أصدرت
 التً المحكمة إلى أصلٌة بصورة االعتراض تقدٌم وجب ذكرهما المتقدم الشر ٌن أحد فقد إذا

. الحكم أصدرت
 
 

. االعتراض أسباب بٌان على تشتمل م الٌب ببلبحة ٌقدم ال ارئ الؽٌر اعتراض -682 المادة

 
 

 تقرر، أن الؽٌر باعتراض فٌه الم عون بالحكم أمامها التذرع ٌجري التً للمحكمة -683 المادة

 بالمحاكمة السٌر وقؾ وإما المحاكمة ومتابعة ال عن هذا عن النظر صرؾ إما األحوال، حسب
. نهابً بحكم الؽٌر باعتراض الفصل حتى
 
 

 على صدر قد فٌه الم عون القرار أن على الدلٌل ٌقٌم أن المعترض على ٌجب -684 المادة

. القانون أو الواقع فً صحٌح ؼٌر وجه
 
 

 بالرجوع ٌقضً فٌه الواردة الم الب وفق الؽٌر اعتراض فً ٌصدر الذي الحكم -685 المادة

 األصلً للحكم وتبقى. المعترض حقوق ٌمس ما حدود فً بتعدٌله أو علٌه المعترض الحكم عن
. أب لت التً بجهاته ٌتعلق بما حتى فٌه الخصوم بٌن آثاره
 الخصوم جمٌع إزاء بها المحكوم القضٌة حجٌة الؽٌر اعتراض فً الصادر للحكم تكون أنه ؼٌر
ًا  المحاكمة إلى دعوتهم جرت الذٌن . 676 المادة لنص  بقا

 
 

 بها ٌ عن التً ذاتها بال رق لل عن قاببلًا  الؽٌر اعتراض فً الصادر الحكم ٌكون -686 المادة

. عنها الصادر المحكمة أحكام فً
 
 

 مدنٌة منازعات من تناولته فٌما الجزابٌة األحكام على الؽٌر اعتراض ٌجوز -687 المادة

ًا  بها فصلت . العامة للدعوى تبعا
 أصدرت التً الجزابٌة المحكمة من قة فً الكابنة المدنٌة المحكمة أمام األصلً االعتراض ٌقدم
. فٌه المنازع لقٌمة بالنظر والمختصة الدرجة فً لها  والمساوٌة الحكم
. القانون هذا فً علٌها المنصوص االحكام سابر الحالة هذه فً الؽٌر اعتراض على ت بق

 



 
 احملاكمة إعادة - الثاين القسم

 
 
 

 كما الق عٌة الصفة حابز حكم عن الرجوع إلى ٌرمً  عن المحاكمة إعادة  لب -688 المادة

. والقانون الواقع فً مجدداًا  النزاع فً النظر ألجل ،553 المادة تحددها
 
 

. فٌه الممثلٌن أو الحكم فً الخصوم من إال المحاكمة إعادة  لب ٌجوز ال -689 المادة
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: التالٌة األسباب ألحد إال المحاكمة إعادة  لب ٌجوز ال
 بعد اإلعادة  الب اكتشفه، وقد الحكم إصدار فً أثر ؼش وكٌله من أو له المحكوم من صدر إذا -1

. ذلك
 قد له المحكوم كان النزاع فً حاسمة أوراق على الحكم صدور بعد اإلعادة  الب حصل إذا -2

. تقدٌمها دون حال أو احتجزها
. بتزوٌرها قضً إذا أو علٌها بنً التً األوراق بتزوٌر إقرار الحكم بعد حصل إذا -3
 بؤنها صدوره بعد قضً ترجمة أو خبٌر أقوال أو شهادة أو ٌمٌن إلى أسند قد الحكم كان إذا -4

. مزورة أو كاذبة
 وذلك عنه، بالرجوع أو بتعدٌله أو بإب اله بعد فٌما قضً سابق حكم إلى أسند قد الحكم كان إذا -5
. 3 و 2 فقرة  733 المادة أحكام مراعاة مع
 
 

 كان إذا إال اإلعادة  لب ٌقبل ال السابقة المادة فً المبٌنة األحوال جمٌع فً -691 المادة

 ٌتذرع الذي بالسبب عادي،  عن استعمال  رٌق عن التمسك، منه، خ ؤ بدون ٌست ع، لم ال الب
ًا  الحكم ٌصبح أن قبل به . ق عٌا
 
 

ًا  ثبلثون المحاكمة إعادة  لب مهلة -692 المادة  ال الب فٌه علم الذي الٌوم من تبتدئ ٌوما

ًا  أصبح أو صدر قد فٌه الم عون الحكم ٌكون أن بشر  اإلعادة،  لب علٌه ٌبنً الذي بالسبب  ق عٌا
 تبلٌؽه تارٌخ من إال المهلة تسري فبل ذلك بعد إلٌه أبلػ إذا أما. المذكور بالسبب علمه قبل إلٌه وأبلػ
ًا  كان إذا الحكم ًا  الحكم فٌه أصبح الذي التارٌخ من أو ق عٌا  المادة أحكام مراعاة مع التبلٌػ بعد ق عٌا
. السابقة
.  لبه علٌه ٌبنً الذي بالسبب علمه تارٌخ إثبات عبء اإلعادة  الب على وٌترتب



 
 

 الحكم فً الخصوم جمٌع إلٌها ٌستحضر أن المحاكمة إعادة  الب على ٌجب -693 المادة

.  لبه قبول عدم  ابلة تحت فٌه الم عون
 
 

 قلم ٌودع باستحضار الحكم أصدرت التً المحكمة إلى المحاكمة إعادة  لب ٌقدم -694 المادة

 أن وٌجب. األولى الدرجة محكمة أمام لبلستحضار المقررة القواعد فٌه وتراعى المحكمة هذه
. با بلًا  كان وإال وال لبات اإلعادة وأسباب وتارٌخه فٌه الم عون الحكم بٌان على ٌشتمل

 
 

 المحكمة لدى المتبعة واإلجراءات القواعد اإلعادة  لب فً النظر على ت بق -695 المادة

. إلٌها المقدم
 
 

 عشر خمسة خبلل فً بدوره ٌقدم أن المحاكمة إعادة  لب ضده الموجه للخصم -696 المادة

ًا   األسباب بٌان على تشتمل البحة بموجب  اربة محاكمة إعادة ال لب، هذا تبلؽه من ٌوما
. والم الٌب

 
 

 هذا فً ال عن مهلة وكانت سابق حكم على مبنٌة أصلٌة بدعوى مدع تقدم إذا -697 المادة

 بشر   اربة محاكمة إعادة  لب ٌقدم أن علٌه للمدعى جاز تنقض، لم المحاكمة إعادة ب لب الحكم
 أو درجتها من أخرى محكمة أو الحكم ذلك أصدرت التً المحكمة لدى مقامة الدعوى تكون أن

. منها أعلى
 ٌقدم أن فٌجب الحكم، أصدرت التً المحكمة من درجة أدنى الدعوى إلٌها المقدمة المحكمة كانت إذا

 أن اإلعادة ل الب ٌحق الحالة هذه وفً األخٌرة، المحكمة هذه إلى أصلٌة بصورة اإلعادة  لب
  لب ٌقدم أن إلى فٌها الفصل عن تتوقؾ أن األصلٌة الدعوى فً تنظر التً المحكمة إلى ٌ لب
 هذا قبول القضٌة، ظروؾ بحسب تقرر، أن وللمحكمة. فٌه الحكم وٌصدر األصلٌة المحاكمة إعادة
. األصلٌة بالدعوى النظر ومتابعة رفضه أو ال لب

 
 

 هذا قبول جواز فً أوالًا  تفصل أن المحاكمة إعادة  لب إلٌها قدم التً للمحكمة -698 المادة

 بحكم الموضوع وفً اإلعادة  لب قبول فً تحكم أن لها وٌجوز. الموضوع فً تنظر ثم ال لب
. الموضوع فً  لباتهم أمامها قدموا قد الخصوم كان إذا واحد

 
 

 الم عون الحكم عن بالرجوع ٌقضً المحاكمة إعادة  لب بقبول الصادر القرار -699 المادة

. المودع التؤمٌن مبلػ وبإعادة فٌه



 
 

 وما ال لب هذا تناولها التً الجهات فً النظر إعادة شؤنه من اإلعادة  لب قبول -700 المادة

. المحاكمة إلعادة ضرورٌة نتٌجة هو وما التجزبة عدم أو التبلزم بحكم بها مرتب  هو
 
 

 إال سابق، محاكمة إعادة ب لب فٌه  عن حكم ضد المحاكمة إعادة  لب ٌقبل ال -701 المادة

. األول ال عن فً الصادر للحكم الحق وقت فً ظهر لسبب
 
 

 موضوع فً ٌصدر الذي الحكم أو المحاكمة إعادة  لب برفض ٌصدر الذي الحكم -702 المادة

. اإلعادة ب لب فٌه ال عن ٌجوز ال ال لب هذا قبول بعد النزاع

 
 

 التمييز - الثالث القسم
 
 
 

 بسبب القرار نقض ألجل العلٌا المحكمة إلى ٌرفع  عن التمٌٌز ب رٌق ال عن -703 المادة

. القانونٌة القواعد مخالفته
 
 

 تنتهً والتً االستبناؾ محاكم عن الصادرة القرارات التمٌٌز ب رٌق ال عن تقبل -704 المادة

. مخالؾ نص ٌرد لم ما الخصومة، بها
 التمٌٌز ب رٌق ال عن تقبل للخصومة المنهً القرار قبل االستبناؾ محكمة عن الصادرة القرارات

ًا  . 615 المادة ألحكام وفقا
 
 

 مهلة انقضاء بعد إال الؽٌابٌة القرارات فً التمٌٌز ب رٌق ال عن ٌجوز ال -705 المادة

. علٌها االعتراض
 
 

  23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -706 المادة

 لم شخص ضد أو لمصلحة صادراًا  فٌه الم عون القرار كان إذا حتى التمٌٌز ب رٌق ال عن ٌجوز
ًا  ٌكن . المحاكمة فً خصما



. خصومة بدون ولو جابزاًا  التمٌٌز ب رٌق ال عن ٌكون الرجابٌة األمور وفً
 
 

 أن العدل، وزٌر  لب على بناء أو نفسه تلقاء من التمٌٌز، محكمة لدى العام للنابب -707 المادة

 فً نقضه الخصوم أحد ٌ لب لم للنقض قابل قرار أي فً القانون لمنفعة التمٌٌز ب رٌق ٌ عن
ًا  القرار ٌكون عندما نقضه،  لب عن الخصوم تنازل أو القانونٌة المهلة  أو للقانون مخالفة على مبنٌا
. تفسٌره أو ت بٌقه فً خ ؤ على
 بند 95 المادة فً المبٌنة ولؤلسباب بالقرارات القانون ولمنفعة االعتراض ب رٌق ٌ عن أن له كما
4 .

 استدعاء بموجب القرار صدور تارٌخ من سنة مهلة خبلل االعتراض أو التمٌٌز ب رٌق ال عن ٌقدم
. الخصوم دعوة بدون المذاكرة ؼرفة فً ال عن المحكمة وتنظر. العام النابب من موقع
. ال عن هذا من الخصوم ٌفٌد ال
 
 

  23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -708 المادة

: التالٌة لؤلسباب التمٌٌز ب رٌق ال عن ٌجوز
 المبدأ أو النص ٌبٌن أن ال اعن على وٌجب تفسٌره أو ت بٌقه فً الخ ؤ أو القانون مخالفة -(1)

 وأوجه تفسٌرها أو ت بٌقها فً الخ ؤ الواقع أو المخالفة علٌها الواقعة القانونٌة القاعدة أو القانونً
. الخ ؤ أو المخالفة

. النوعً أو الوظٌفً االختصاص قواعد مخالفة -(2)
. تنفٌذه ٌستحٌل بحٌث الواحد للقرار الحكمٌة الفقرة فً التناقض -(3)
. الم الب أحد فً الفصل إؼفال -(4)
.  لبوه مما بؤكثر أو الخصوم ٌ لبه لم بما الحكم -(5)
 ؼٌر أو كافٌة ؼٌر الواقعٌة أسبابه جاءت بحٌث فٌه الم عون للقرار القانونً األساس فقدان -(6)

. فٌه المقرر القانونً الحل ألسناد واضحة
ًا  وقابع بذكر المستندات مضمون تشوٌه -(7)  الواضح المعنى بمناقضة أو فٌها علٌه وردت لما خبلفا

. لنصوصها والصرٌح
 أو مختلفتٌن محكمتٌن عن الدعوى ذات فً األخٌرة بالدرجة صادرٌن حكمٌن بٌن التناقض -(8)

. واحدة محكمة عن
 
 

 تارٌخ 20 االشتراعً المرسوم و 7/5/1992 تارٌخ 2411 للمرسوم وفقا معدلة -709 المادة

23/3/1985 
 به المدعى قٌمة فٌها تزٌد ال التً بالقضاٌا الصادرة القرارات فً التمٌٌز ب رٌق ال عن ٌجوز ال
 الثانً لؤلسباب إال ال عن ٌقبل ال الحد هذا تتجاوز ال القٌمة كانت وإذا لبنانٌة، لٌرة مبلٌٌن ستة عن

. القانون هذا من 708 المادة فً المبٌنة األسباب من والثامن والخامس والرابع والثالث
. التمٌٌز تقدٌم بتارٌخ علٌه المتنازع بقٌمة ٌعتد

. القانون هذا نشر فور بها وٌعمل العالقة الدعاوى على المادة هذه من الثانٌة الفقرة أحكام تسري
 



 

  23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -710 المادة

. مخالؾ خاص نص ٌرد لم ما شهران التمٌٌز ب رٌق ال عن مهلة
 من تبدأ المهلة هذه فإن التمٌٌز ب رٌق ال عن مهلة فٌه تبدأ الذي الوقت خاص نص ٌعٌن ال عندما
 تمٌٌز ٌمكن فإنه واحدة قضٌة فً الصادرة االستبنافٌة القرارات تعدد حالة وفً. القرار تبلٌػ تارٌخ
ًا  المحددة المهلة ضمن النهابً القرار مع أو حدة على منها تمٌٌزه ٌمكن ما . قانونا
 
 

. رسومه دفع شر  االستبنافً القرار تبلػ قبل التمٌٌز ب رٌق ال عن ٌجوز -711 المادة

 
 

 20/6/1996 تارٌخ 529 للقانون وفقا معدلة -712 المادة

ًا  ثبلثٌن مهلة فً ٌقدم أن ضده للم عون ًا  األصلً ال عن تبلؽه تارٌخ من ٌوما ًا   عنا  القرار فً  اربا
 القرارات تعددت إذا. التمٌٌز مهلة انقضاء أو له الرضوخ بعد ولو األصلً ال عن تناوله الذي

 ال ارئ ال عن ٌتناول أن جاز منها، قراراًا  سوى األصلً ال عن ٌتناول ولم القضٌة فً الصادرة
. علٌها ال عن مهل انقضاء أو لها الرضوخ بعد ولو األخرى القرارات وسابر القرار هذا
 
 

  23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -713 المادة

 ب رٌق بدوره ٌ عن أن األصلً، ال عن ٌتناوله لم قرار فً خصمه  عن حال فً األصلً، لل اعن
. السابق  لبه ٌتناوله لم آخر قرار وكل القرار هذا فً اإلضافً، التمٌٌز  لب
 الجهات ال ارئ خصمه  عن وتناول القرار جهات بعض األصلً  عنه فً تناول أن بعد له كما

ًا  ٌقدم أن منه األخرى ًا   عنا . األصلً  عنه ٌتناولها لم التً القرار جهات بسابر إضافٌا
ًا  عشر خمسة مهلة فً السابقتٌن الحالتٌن فً اإلضافً ال عن ٌقدم  ال عن مقدمة تبلػ تارٌخ من ٌوما

. ال ارئ
 
 

  23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -714 المادة

ًا، ال ارئ ال عن تقدٌم ٌجوز  ،712 المادة من األولى الفقرة فً المحددة عٌنها المهلة وفً أٌضا
 ضده، م عون ؼٌر ولو االستبنافٌة المحاكمة فً خصم أي أو األصلً ال عن فً آخر خصم بوجه
. بردها قضً م الب االستبنافٌة المحاكمة فً إلٌه وجه قد ال ارئ ال عن مقدم كان متى
ًا  ٌقدم أن  ارئ  عن إلٌه وجه ولمن ًا   عنا  مهلة انقضاء أو للقرار رضوخه بعد ولو مقاببلًا   اربا

ًا  عشر خمسة خبلل فً وذلك ال عن، . ال ارئ ال عن تبلؽه من ٌوما
 
 

  23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -715 المادة

ًا  وكان ال عن إلٌه ٌوجه لم لمن ٌجوز  فً  اربة بصورة ٌ عن أن االستبنافٌة المحاكمة فً خصما
 ال عن أو األصلً ال عن من ٌضار كان متى علٌه ال عن مهلة انقضت وأن له رضخ الذي القرار



. القضٌة فً القرار ٌصدر لم  الما الحالة هذه فً مقبوالًا  ال عن وٌظل. سواه من المقدم ال ارئ
 
 

  23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -716 المادة

. البحة بموجب اإلضافً أو ال ارئ ال عن ٌقدم
 ال عن بقاء على ٌعلق قبوله فإن األصلً ال عن مهلة انقضاء بعد أو ٌرفعه من رضوخ بعد قدم وإذا
 أو ال ارئ ال عن زال ال اعن عنه رجع أو شكبلًا  ال عن هذا ٌقبل لم فإن عنه، انبعث الذي

. 736 المادة أحكام مراعاة مع اإلضافً،
 
 

 بواس ة تقدٌمه وٌمكن التمٌٌز، محكمة قلم ٌودع باستدعاء األصلً ال عن ٌقدم -717 المادة

 محكمة إلى القضٌة أوراق ملؾ مع فتحٌله فٌه الم عون القرار أصدرت التً االستبناؾ محكمة
. الخاص السجل فً فٌه الم عون القرار تسجٌل بعد التمٌٌز

 
 

 على عبلوة ٌشتمل وأن االستبناؾ، فً محام من التمٌٌز استدعاء ٌوقع أن ٌجب -718 المادة

 بذكر فٌه الم عون القرار بٌان على منهم، كل ومقام وصفاتهم الخصوم بؤسماء المتعلقة البٌانات
  بق صورة به ترفق أن وٌجب. وال لبات النقص أسباب وبٌان وتارٌخه، عنها الصادر المحكمة
 مودعة تكن لم ما لل عن المإٌدة المستندات كذلك به ترفق وأن فٌه، الم عون القرار عن األصل
. نقضه الم لوب القرار فٌها الصادر القضٌة ملؾ
 
 

 تبلٌؽها ألجل الخصوم عدد بقدر النسخ من عدد التمٌٌز استدعاء مع ٌودع أن ٌجب -719 المادة

. واحدة نسخة بإٌداع عندبذ فٌكتفى واحد بمحام ممثلٌن كانوا إذا إال إلٌهم
 
 

 المحدد التؤمٌن مبلػ العدلٌة صندوق فً ٌودع أن األصلً التمٌٌز مستدعً على -720 المادة

 حالة وفً. اإلٌداع لهذا المثبت اإلٌصال سند التمٌٌز استدعاء مع ٌقدم وأن القضابٌة، الرسوم بقانون
. واحد بتؤمٌن فٌكتفى الواحد االستدعاء فً المصلحة المتحدي التمٌٌز  البً تعدد
. قانونً بنص منه أعفً من التؤمٌن إٌداع من ٌعفى

 
 
 

ًا  ٌكن لم إذا مقبوالًا  التمٌٌز استدعاء ٌكون ال -721 المادة  أنه على القانونٌة شرو ه مستوفٌا

 وإال انقضت قد التمٌٌز  لب مهلة تكن لم إذا النواقض وٌكمل استدعاءه ٌصحح أن المستدعً ٌمكن
. النواقص إكمال فً أو التصحٌح فً حقه سق 
 
 

 7/5/1992 تارٌخ 2411 رقم للمرسوم وفقا معدلة -722 المادة



 6/9/2000 تارٌخ 3800 رقم والمرسوم  
 
 القلم هذا على وجب فٌه الم عون القرار أصدرت التً المحكمة قلم أودع قد التمٌٌز استدعاء كان إذا

. االستدعاء لتقدٌم التالً الٌوم فً التمٌٌز محكمة إلى بال عن الخاصة األوراق جمٌع إرسال
 إلٌه، وصوله أو التمٌٌز استدعاء إٌداع من ٌومٌن خبلل ٌ لب أن التمٌٌز محكمة قلم على وٌجب
 خبلل الملؾ ٌرسل أن القرار أصدرت التً المحكمة قلم وعلى. مفرداته بجمٌع القضٌة ملؾ ضم
 أو الملؾ ضم  لب فً ٌهمل من على التمٌٌز محكمة وتحكم.  لبه تارٌخ من األكثر على أٌام سبعة
 .لبنانٌة لٌرة ألؾ أربعٌن إلى لٌرة آالؾ عشرة من بؽرامة المهلة فً إرساله فً
 
 

 20/6/1996 تارٌخ 529 للقانون وفقا معدلة  -723 المادة

 29/10/1999 تارٌخ 144 رقم والقانون   
 

 محكمة تقرر لم ما القرار هذا نقض قبل فٌه الم عون القرار تنفٌذ ٌوقؾ ال النقض ب رٌق ال عن
. ومقدارها نوعها تحدد كفالة لقاء التنفٌذ وقؾ التمٌٌز
 والقرارات والحضانة بالنفقة المتعلقة القرارات تنفٌذ وقؾ تقرر أن التمٌٌز لمحكمة ٌجوز ال أنه ؼٌر

. ٌبرره هام سبب وجود عند إال التنفٌذ المعجلة
 ضمن أنه علٌه المنفذ ٌثبت عندما التنفٌذ دابرة على ٌجب السابقة الفقرة فً المعٌنة الحاالت باستثناء
 التمٌٌز محكمة تصدر أن إلى التنفٌذ متابعة عن تتوقؾ أن التنفٌذ وقؾ  لب منه المقدم ال عن
. البلحقة الفقرة فً المحددة المهلة خبلل ال لب بهذا قرارها
 مهلة األخٌر هذا وٌع ى ضده الممٌز إلى تبلؽه أن إلٌها ال لب ورود فور التمٌٌز محكمة على

 من شهر مهلة خبلل التنفٌذ وقؾ ب لب تبت أن التمٌٌز محكمة على وٌكون علٌه للجواب أسبوع
. التنفٌذ ٌتابع وأال انقضابها تارٌخ
 فً به المحكوم المبلػ ٌودع أن شر  له المحكوم ل لب بناء التنفٌذ بمتابعة تسمح أن التمٌٌز لمحكمة
. تنفٌذه الم لوب القرار نقض حال فً التنفٌذ ذلك نتابج تضمن كفالة ٌقدم أن أو مقبول مصرؾ

 
 

ًا  ثبلثٌن خبلل التمٌٌز لمستدعً -724 المادة  فٌها ٌفصل البحة ٌقدم أن استدعابه إٌداع من ٌوما

. بها المولجة ال عن أسباب
 
 

ًا  ثبلثٌن خبلل ٌقدم أن ضده التمٌٌز للم لوب -725 المادة  بها ٌجٌب البحة التبلٌػ تارٌخ من ٌوما

 البلبحة على فٌها ٌجٌب مماثلة مهلة فً أخرى البحة ٌقدم أن له كما التمٌٌز، استدعاء على
 مهلة فً األخٌر الرد حق لخصمه و ٌوما عشر خمسة خبلل فً الرد حق النقض ل الب. التفصٌلٌة
. مماثلة

 
 

  23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -726 المادة

 فً خصم أي ال عن فً ٌدخل أن التمٌٌز، مهلة انقضاء بعد ولو ضده، التمٌٌز للم لوب ٌجوز



. إدخاله فً مصلحة له تحققت إذا ال عن إلٌه ٌوجه لم فٌه، الم عون القرار فٌها صدر التً القضٌة
ًا  عشر خمسة مهلة فً التمٌٌز محكمة قلم ٌودع أن أدخل ولمن  بدفاعه البحة تبلٌؽه، تارٌخ من ٌوما

. تقدٌمها ٌرى التً بالمستندات مشفوعة
 
 

  23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -727 المادة

 فً ٌتدخل أن ال عن إلٌه ٌوجه لم فٌه الم عون القرار فٌها صدر التً القضٌة فً خصم لكل ٌجوز
 بالمستندات مشفوعة بدفاعه، البحة بإٌداع تدخله وٌكون. برفضه الحكم لٌ لب ال عن هذا قضٌة
. ال عن فً الفصل قبل التمٌٌز محكمة قلم له، المإٌدة

 
 

ًا  كانت إذا إال الجدٌدة األسباب التمٌٌز محكمة أمام تقبل ال -728 المادة  أو صرفة قانونٌة أسبابا

. مخالؾ نص ٌرد لم ما نقضه الم لوب القرار عن ناشبة
 
 

  23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -729 المادة

 من مستشاراًا  القضٌة نظر تتولى التً الؽرفة ربٌس ٌعٌن التمٌٌز استدعاء تقدٌم تلً أٌام ثبلثة خبلل
 المهل خبلل الستكماله فٌها نقص كل إلى الخصوم وٌنبه اإلجراءات بمراقبة ٌقوم مستشارٌها
 القضٌة وقابع فٌه ٌبٌن تقرٌراًا  اللوابح تبادل مهل انتهاء من أشهر ثبلثة خبلل فً ٌنظم ثم القانونٌة
ًا  التقرٌر وٌبقى ٌقترحها، التً القانونٌة والحلول ال عن وأسباب  حتى الخصوم إلى بالنسبة سرٌا
. بنفسه المهام هذه ٌتولى أن الؽرفة ربٌس وٌمكن. النهابً القرار صدور

 
 

  23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -730 المادة

ًا  عشر خمسة خبلل رأٌها لتبدي العامة، النٌابة إلى ال عن ملؾ ٌحال  القضاٌا فً وذلك ٌوما
. 478 المادة فً علٌها المنصوص

 
 

  23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -731 المادة

 وإذا. التمٌٌز أسباب توافر وفً شكبلًا  ال عن قبول فً أوالًا  المذاكرة ؼرفة فً التمٌٌز محكمة تنظر
. فٌه الم عون القرار بإبرام فتقضً ال عن رد قررت وإذا. قررت
ًا  أو صرؾ قانونً بسبب القرار فً خا ا سبب باستبدال ال عن ترد أن التمٌٌز لمحكمة  أٌضا
. زابداًا  تراه فٌه خا ا قانونً سبب عن النظر بصرؾ
. نفسها تلقاء من العام بالنظام ٌتعلق صرؾ قانونً سبب باعتماد فٌه الم عون القرار تنقض أن ولها

ًا  المحكمة اعتماد حال فً تراعى ًا  سببا ًا  قانونٌا . 3 فقرة 373 المادة أحكام نفسها، تلقاء من صرفا
 
 

  23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -732 المادة



 عن الناجمة المسإولٌة بشؤن الدولة بمداعاة المتعلقة واألحكام 3 فقرة 737 المادة أحكام مراعاة مع
 من  رٌق بؤي التمٌٌز محكمة عن الصادرة القرارات فً ال عن ٌجوز ال العدلٌٌن، القضاة أعمال
. ال عن  رق

 
 

  23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -733 المادة

 صدور قبل علٌها كانوا التً الحالة إلى التمٌٌز، تناولها التً بالنقا  ٌتعلق فٌما الخصوم، ٌرجع
.  المنقوض القرار
 للقرار البلحقة واإلجراءات األحكام جمٌع إب ال جدٌد، قرار إلى حاجة بدون النقض، على وٌترتب
. حتمٌة براب ة به مرتب ة كانت أو له تنفٌذ أو كت بٌق أو إلٌه باالستناد صادرة كانت إذا المنقوض
 للقرار تنفٌذاًا  أداها التً األموال استرداد ٌ لب أن التمٌٌز قرار صدور بمجرد التمٌٌز، ل الب وٌحق

. التنفٌذ جراء من ما خ ؤ ضده الم عون إلى ٌنسب أن ودون المنقوض
 على مترتبة تكن لم ما األخرى األجزاء فً نافذاًا  فٌبقى القرار من جزء على التمٌٌز اقتصر وإذا

. المنقوض الجزء
 
 

 فً مباشرة تفصل أن التمٌٌز لمحكمة فٌه، الم عون القرار نقض حالة فً -734 المادة

 تراه ما إلجراء أو المرافعات لسماع موعداًا  تعٌن فإنها وإال للحكم، جاهزة كانت إذا القضٌة موضوع
ًا   أن وللخصوم االستبناؾ، محكمة لدى المتبعة األصول الحالة هذه فً وت بق. تحقٌق من ضرورٌا
ًا، قبولها ٌجوز ما بقدر الجدٌدة الوسابل و والدفوع ال لبات ٌقدموا  فً التمٌٌز محكمة وتحكم استبنافا
. التمٌٌز ٌتناولها لم التً الجهات باستثناء والقانون الواقع فً جدٌد من القضٌة

 
 

ًا  الدعوى اقتضت إذا -735 المادة  التحقٌق ٌتناولها التً األمور التمٌٌز محكمة تعٌن تحقٌقا

. به القٌام مستشارٌها أحد وتكلؾ
 
 

 الم عون بموافقة إال ٌكتمل ال التمٌٌز محكمة أمام ال عن عن الحاصل التنازل -736 المادة

.  ارئ ب عن ذلك قبل تقدم ضده الم عون كان أو تحفظات على مشتمبلًا  كان متى ضده
. مشروع سبب إلى مسندة تكن لم إذا ضده الم عون بمعارضة ٌعتد ال
ًا  التنازل ٌفٌد  وقت فً آخر خصم قدم إذا ٌكن لم كؤنه ٌعتبر ولكنه. للقرار ال اعن رضوخ حتما
ًا  الحق . المرعٌة األصول وفق  عنا
. ذلك خبلؾ على ٌتفق لم ما عنه تنازل الذي ال عن نفقات المتنازل ٌتحمل

 
 

  23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -737 المادة

 إلى 180 المواد ألحكام ٌخضع التمٌٌز محكمة إلى مقدم رسمً أو عادي مستند أي تزوٌر ادعاء
202 .



 المدعى المستند فٌه قدم الذي ال عن نظر تتولى التً التمٌٌز محكمة ؼرفة التزوٌر دعوى فً تنظر
. تزوٌره
. الؽٌر واعتراض المحاكمة إعادة ب رٌق لل عن قاببلًا  ٌكون التزوٌر دعوى فً الصادر القرار

 
 

 تارٌخ 529 والقانون 23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -738 المادة

 5/1/1989 تارٌخ 4 القانون و 20/6/1996
 فٌها تنظر التً التمٌٌز  لبات على التمٌٌز محكمة أمام المرعٌة واإلجراءات واآلثار القواعد ت بق
. مخالؾ نص ٌرد لم ما العامة، الهٌبة
ًا  العامة، الهٌبة عن الصادرة القرارات جمٌع تقبل وال   رق من  رٌق أي موضوعها، كان أٌا

. القضاة أعمال عن الناجمة المسإولٌة بشؤن الدولة مداعاة فٌها بما ال عن
 من 3 البند فً المعٌنة القضاٌا فً ال عن، مهلة باستثناء التمٌٌز، محكمة أمام المحاكمة أصول وتتبع
. 95 المادة
 بما/ 95 /المادة من/ 4 /البند فً المبٌنة القضاٌا فً التمٌٌز محكمة أمام المحاكمة أصول تتبع كما
. االعتراض موضوع القرار تبلٌػ تارٌخ من ابتداء تسري التً ال عن مهلة ذلك فً
 تحدد كفالة لقاء التنفٌذ وقؾ العامة الهٌبة تقرر لم ما فٌه الم عون القرار تنفٌذ االعتراض ٌوقؾ ال

 والحضانة بالنفقة المتعلقة القرارات تنفٌذ وقؾ العامة للهٌبة ٌجوز ال أنه على ومقدارها، نوعها
. ٌبرره هام سبب وجود عند إال التنفٌذ المعجلة والقرارات

 العامٌن، المحامٌن من ٌنٌبه من أو العام المدعً بشخص العلنٌة المحاكمة فً العامة النٌابة تمثل
. المعروضة القضاٌا فً رأٌها وتبدي

 
 

  23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -739 المادة

 العمل بنزاعات بالنظر المتعلق 1980 األول تشرٌن 21 قانون من 6 المادة أحكام مراعاة مع
 باألحكام ال عن على ت بق االجتماعً، الضمان قانون ت بٌق عن الناشبة والنزاعات الفردٌة
 هذا فً علٌها المنصوص التمٌٌز وآثار وأصول أسباب التحكٌمٌة العمل مجالس عن الصادرة
. القانون
 وفق التمٌٌز ب رٌق لل عن والتحرٌر التحدٌد قضاٌا فً الصادرة االستبنافٌة القرارات تخضع
. القسم هذا فً علٌها المنصوص القواعد

 
 

  23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -740 المادة

. المعنى بهذا فٌه وردت نص أي فً «النقض» بلفظة «التمٌٌز» لفظة تستبدل

 
 

 العدليني القضاة أعمال عن النامجة ادلسؤولية بشأن الدولة مداعاة - الرابع القسم
 



 
 

 ممن كان سواء القاضً أعمال عن الناجمة المسإولٌة بشؤن الدولة مداعاة تجوز -741 المادة

 خاص نص المداعاة هذه فٌها ٌجٌز التً الحاالت جمٌع فً العامة النٌابة أو التحقٌق أو الحكم ٌتولون
: التالٌة الحاالت وفً
. الحق إحقاق عن االستنكاؾ -1
. الؽش أو الخداع -2
. الرشوة -3
. العادي االهتمام بواجباته ٌهتم قاض فٌه ٌقع ال أن ٌفترض الذي الجسٌم الخ ؤ -4
 
 

 على ٌجب الحق إحقاق عن القاضً استنكاؾ بسبب الدولة على الدعوى إقامة قبل -742 المادة

 أٌام سبعة واألخرى منهما كل بٌن تفصل بعرٌضتٌن بواجبه للقٌام مرتٌن القاضً ٌنذر أن المتضرر
 ساعة وعشرٌن أربع مهلة فً إلٌه ٌحٌلهما أن الكاتب وعلى المحكمة، كاتب بواس ة إلٌه توجهان
. تؤخره حال فً التؤدٌبٌة العقوبات  ابلة تحت
 ما بوجه المستدعً ل لب القاضً استجابة دون الثانٌة العرٌضة إٌداع على أٌام عشرة مضً بعد

. مقبولة الدولة مداعاة تصبح
 
 

 العامة الهٌبة ذكرها السابق الحاالت فً الدولة على المقامة الدعوى فً تنظر -743 المادة

. التمٌٌز لمحكمة
 
 

 تارٌخ أو اإلجراء أو الحكم تبلٌػ تارٌخ من شهرٌن مهلة فً الدعوى تقدم أن ٌجب -744 المادة

 أو الؽش على بنٌت إذا إال ،742 المادة أحكام وفق الحق إحقاق عن االستنكاؾ شرو  توافر
 المهلة تبدأ الحالة هذه ففً اإلجراء، أو الحكم تبلٌػ بعد إال السبب هذا ٌعرؾ ولم الرشوة أو الخداع
. السبب بذلك العلم تارٌخ من
 
 

 بٌان على ٌشتمل أن وٌجب الدولة، إلى موجه استحضار بموجب الدعوى تقدم -745 المادة

 واألدلة الدعوى علٌها ٌبنً التً األسباب أو والسبب المدعً منه ٌشكو الذي التصرؾ أو الحكم
. لها المإٌدة
. المحاكمة فً لهم المحكوم إدخال ٌجب

 
 

ًا  كان إذا إال االستحضار ٌقبل ال -746 المادة  الدعوى بإقامة صراحة مفوض محام من موقعا

. المذكورة



 إلقامة محام تكلٌؾ المحامٌن نقٌب ورفض محام توكٌل من العبلقة صاحب ٌتمكن لم إذا أنه على
 االستحضار توقٌع الرفض هذا إثبات بعد العبلقة لصاحب جاز المحاماة قانون إلى باالستناد الدعوى
. بنفسه

 
 

ًا  استحضاره مع ٌودع أن المدعً على -747 المادة . التمٌٌز استدعاء لتؤمٌن معادالًا  تؤمٌنا

 
 

 7/5/1992 تارٌخ 2411 رقم للمرسوم وفقا معدلة -748 المادة

 6/9/2000 تارٌخ 3800 رقم والمرسوم  
 
 ؼرامة لدفع موقعه استهدؾ الدفاع حق ٌبررها ال مهٌنة عبارات على ٌشتمل االستحضار كان إذا
 المبلحقة دون ذلك ٌحول وال العامة، الهٌبة بها تحكم لبنانٌة لٌرة ألؾ ثمانماٌة إلى ألؾ اربعماٌة من

 .الجزابٌة أو التؤدٌبٌة
 
 

 إنما منه، المشكو الحكم تنفٌذ وقؾ الدولة ضد االستحضار تقدٌم على ٌترتب ال -749 المادة

ًا  به تسمح أن أو التنفٌذ وقؾ تقرر أن العامة للهٌبة ٌعود  فً علٌها المنصوص والشرو  للقواعد وفقا
. 723 المادة

 
 

 أسبابها جدٌة وفً القانونٌة لشرو ها الدعوى استٌفاء فً أوالًا  العامة الهٌبة تنظر -750 المادة

. قبولها إمكان فً وبالتالً
ًا  ال لب رد إذا أو الدعوى قبول عدم تقرر إذا  علٌه وٌحكم أودعه الذي التؤمٌن المدعً ٌفقد أساسا

. العامة الهٌبة تقدره بتعوٌض علٌها المدعى لمصلحة
 
 

  23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -751 المادة

 و لب أقواله إلبداء وقت أي فً المحاكمة فً التدخل الدعوى سبب إلٌه المنسوب القاضً ٌكون
. االقتضاء عند المدعً ضد بالتعوٌض له الحكم
. علٌها المدعى  لب على بناء العامة الهٌبة من بقرار إال المحاكمة فً إدخاله ٌجوز وال
 أعمال من عمل بؤي ٌقوم أن استحضارها تقدٌم منذ الدعوى سبب إلٌه المنسوب للقاضً ٌجوز وال

. بالمدعً ٌتعلق وظٌفته
 
 

 أن ولها أٌام، ثبلثة خبلل فً علٌها المدعى إلى القرار ٌبلػ الدعوى قبول تقرر إذا -752 المادة

ًا  تقدم ًا  جوابا ًا  عشر خمسة خبلل فً خ ٌا  ٌحق الذي للمدعً الجواب هذا وٌبلػ. التبلٌػ تارٌخ من ٌوما
. مماثلة مهلة فً علٌه ٌرد أن له



ًا  عشر خمسة مهلة فً األخٌر ردها تقدٌم علٌها للمدعً ٌكون رده المدعً تقدٌم بعد  تبلؽها من ٌوما
 أو خ ٌة بصورة رأٌها العامة النٌابة وتبدي. سراًا  المحاكمة وتجري للمرافعة جلسة تعٌن ثم الرد،
. شفهٌة

 
 

 على ٌقضً الحق إحقاق عن االستنكاؾ على المبنً ال لب بصحة الحكم حال فً -753 المادة

 آخر لقاض األساسٌة الدعوى وبإحالة له المسبب الضرر عن للمدعً بالتعوٌض علٌهما المدعى
. فٌها ٌنظر

 
 

 الخ ؤ أو الرشوة أو الؽش أو الخداع على المبنٌة الدعوى بصحة الحكم حال فً -754 المادة

. له المسبب الضرر عن للمدعً وبتعوٌض منه المشكو اإلجراء أو الحكم بب بلن ٌقضً الجسٌم
 
 

 علٌها كانت التً الحالة إلى القضٌة ٌعٌد منه المشكو اإلجراء أو الحكم إب ال إن -755 المادة

. م الب البحة على بناء اإلجراءات تستؤنؾ و مباشرة منه المشكو اإلجراء أو الحكم قبل
 
 

 الدعوى نظر فً عنه الصادر اإلجراء أو حكمه أب ل الذي القاضً ٌشترك ال -756 المادة

ًا  نظرها عن وٌنحى األساسٌة . حكما
 فتحال المحكمة ؼرؾ من ؼرفة عن صادر إجراء أو حكم شؤن فً حصلت قد المداعاة كانت إذا

. اإلجراء أو الحكم إب ال بعد أخرى ؼرفة إلى األساسٌة الدعوى
 
 

 على المقامة الدعوى فً القرار صدور قبل منه المشكو القرار أو الحكم نفذ إذا -757 المادة

 إلى ثانٌة ٌلجؤ أن فللمتضرر األسباب، من لسبب تنفٌذه تعذر مخالؾ قرار أو حكم صدر ثم الدولة
 اآلخر، الخصم مواجهة فً التعوٌض ب لب تنفٌذه تعذر الذي القرار أو الحكم أصدرت التً المحكمة

. جرابه من علٌه ٌعوض لم والذي له المسبب الضرر عن
 أو الحكم لها تخضع التً نفسها ال عن ل رق التعوٌض  لب فً الصادر القرار أو الحكم وٌخضع
. تنفٌذه تعذر الذي القرار

 
 

  23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -758 المادة

 أمام وذلك القاضً على به الرجوع حق لها ٌكون بالتعوٌض الدولة على الحكم صدور حال فً
. التمٌٌز لمحكمة العامة الهٌبة
ًا  للدولة ٌكون  إلٌه والمشار أب ل الذي القرار أو الحكم لصالحه نفذ الذي الخصم على تعود أن أٌضا
ًا  التنفٌذ هذا جراء من تحملته قد تكون الذي التعوٌض بقدر ،757 المادة فً . 754 للمادة ت بٌقا

. التمٌٌز لمحكمة العامة الهٌبة أمام بذلك الدعوى وتقٌم



 
 

 من 4 و 3 و 2 البنود فً المبٌنة الحاالت فً لها، جاز الدولة، ضد حكم صدر إذا -759 المادة

 ووفق المهل فً التمٌٌز، لمحكمة العامة الهٌبة أمام القاضً بمخاصمة الدعوى تقٌم أن ،741 المادة
 الحكم إب ال بقصد وذلك مدعٌة، الدولة بكون االعتداد ومع القسم هذا فً علٌها المنصوص األصول
 القاضً، ت الب أن وللدولة. 756 و 755 المادتٌن أحكام وفق جدٌد من بالقضٌة نظر وثم المذكور

 الخصم على بالرجوع الحق ولها الحكم، إب ال حال فً المناسب بالتعوٌض عٌنها، الدعوى فً
. 757 المادة أحكام وفق اآلخر

 
 

 القضاء مجلس إلى منها أو الدولة على المقامة الدعوى فً الصادرة األحكام تبلػ -760 المادة

. القضابً التفتٌش هٌبة وإلى األعلى
 
 

 فً القانون هذا نشر فور( 760 إلى 741 المواد )هذا الرابع القسم أحكام ت بق -761 المادة

. التمٌٌز لمحكمة العامة الهٌبة أمام العالقة القضاة مخاصمة دعاوى جمٌع على الرسمٌة الجرٌدة
. القانون هذا نشر منذ وذلك األحكام، هذه وفق دعواه لتصحٌح شهرٌن مهلة للمدعً وتكون

 
 

 متنوعة وإجراءات خصومات - الثاين الكتاب
 
 
 

 التحكيم - األول الباب
 
 
 

 الداخلي القانون يف التحكيم قواعد - األول القسم
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 تحل أن على ٌنص بندا بٌنهم المبرم المدنً أو التجاري العقد فً ٌدرجوا أن للمتعاقدٌن ٌجوز
. تنفٌذه أو تفسٌره أو العقد هذا صحة عن تنشؤ التً للصلح القابلة المنازعات جمٌع التحكٌم ب رٌق
ًا  العام القانون وألشخاص للدولة ٌجوز . التحكٌم إلى اللجوء النزاع موضوع العقد  بٌعة كانت أٌا
 فً نافذاًا  التحكٌم اتفاق أو التحكٌمً البند ٌكون ال التعدٌلً، القانون بهذا العمل تارٌخ من اعتبارا
 المختص الوزٌر القتراح بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم إجازته بعد إال اإلدارٌة العقود
. العام القانون من المعنوٌٌن لؤلشخاص بالنسبة الوصاٌة سل ة أو للدولة بالنسبة
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 جمٌع التحكٌم ب رٌق تحل أن على ٌنص بنداًا  بٌنهم المبرم المدنً أو التجاري العقد فً ٌدرجوا أن للمتعاقدٌن ٌجوز

 .تفسٌره أو العقد هذا تنفٌذ عن تنشؤ التً للصلح القابلة المنازعات

 
 

ًا  كان إذا إال التحكٌمً البند ٌصح ال -763 المادة  ٌحٌل وثٌقة فً أو األساسً العقد فً مكتوبا

. العقد هذا إلٌها
 أو صفاتهم أو بؤشخاصهم المحكمٌن أو المحكم تعٌٌن على ب بلنه،  ابلة تحت ٌشتمل، أن وٌجب
. هإالء بها ٌعٌن التً ال رٌقة بٌان على
 
 

  -المحكمٌن أو المحكم تعٌٌن سبٌل فً عقبة قامت أن النزاع نشوء بعد حصل إذا -764 المادة

. االبتدابٌة الؽرفة ربٌس من تعٌٌنهم فٌ لب تعٌٌنهم،  رٌقة ت بٌق لدى أو الخصوم أحد بفعل
 ٌتٌح كً كاؾ ؼٌر أنه أو واضح بشكل با ل التحكٌمً البند أن االبتدابٌة الؽرفة ربٌس رأى إذا

. هإالء لتعٌٌن محل ال أن وٌعلن ذلك فٌه ٌثبت قراراًا  فٌصدر المحكمٌن أو المحكم تعٌٌن
. ٌكن لم كؤن ٌعتبر البا ل التحكٌمً البند
 
 

 ناشا للصلح قابل نزاع حل على فٌه األ راؾ ٌتفق بموجبه عقد التحكٌمً العقد -765 المادة

. أشخاص عدة أو شخص تحكٌم  رٌق عن بٌنهم
 
 

. بالكتابة إال التحكٌم عقد ٌثبت ال -766 المادة

 المحكمٌن أو المحكم تعٌٌن وعلى النزاع موضوع تحدٌد على ب بلنه،  ابلة تحت ٌشتمل، أن وٌجب
. هإالء بها ٌعٌن التً ال رٌقة بٌان على أو بصفاتهم أو بؤشخاصهم

ًا  التحكٌم عقد ٌعتبر . إلٌه الموكولة المهمة فٌه المعٌن المحكم رفض إذا ساق ا
 
 

ًا  كان ولو التحكٌم ب رٌق نزاع حل على االتفاق للخصوم ٌجوز -767 المادة  لدعوى موضوعا

. القضاء أمام مقامة



. أجنبً عرؾ أو أجنبً قانون أحكام وفق الحل ٌكون أن على االتفاق وٌمكنهم
 
 

ًا  التحكٌم عقد عٌن وإذا  بٌعً، شخص لؽٌر المحكم مهمة تولى ال -768 المادة  معنوٌاًا  شخصا

. التحكٌم تنظٌم على مهمته فتقتصر
ًا  أو علٌه محجوزاًا  أو قاصراًا  المحكم ٌكون أن ٌجوز ال ًا  أو المدنٌة حقوقه من محروما  ٌرد لم ما مفلسا
. اعتباره له
 
 

. بالكتابة القبول هذا وٌثبت إلٌه الموكولة للمهمة المحكم قبول ٌشتر  -769 المادة

 قبول له ٌجوز ال الحالة هذه وفً به، الخصوم إعبلم فعلٌه للرد سبب المحكم شخص فً قام إذا
. الخصوم هإالء بموافقة إال المهمة
 بالتعوٌض علٌه الحكم جاز وإال جدي سبب بؽٌر التنحً للمحكم ٌجوز ال المهمة قبول بعد

. للمتضرر
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ًا، الخصوم بتراضً إال المحكمٌن عزل ٌجوز ال  تحدث ألسباب إال الحكم عن ردّهم ٌجوز وال جمٌعا
. تعٌٌنهم بعد تظهر أو

. القاضً بها ٌرد التً ذاتها لؤلسباب الرد وٌ لب
 الؽرفة فإلى وإال علٌه المتفق التحكٌم مركز من قتها فً الكابن االبتدابٌة الؽرفة إلى الرد  لب ٌقدم

ًا  عشر خمسة مهلة خبلل فً وذلك بٌروت فً االبتدابٌة  المحكم بتعٌٌن الرد  الب علم تارٌخ من ٌوما
. ذلك بعد الرد سبب ظهور تارٌخ أو

.  عن أي ٌقبل ال الشؤن بهذا المحكمة وقرار
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ًا  الخصوم بتراضً إال المحكمٌن عزل ٌجوز ال  بعد تظهر أو تحدث ألسباب إال الحكم  عن ردهم ٌجوز وال. جمٌعا

. القاضً بها ٌرد التً ذاتها لؤلسباب الرد وٌ لب. تعٌٌنهم
 فً االبتدابٌة الؽرفة فإلى وإال علٌه المتفق التحكٌم مركز من قتها فً الكابن االبتدابٌة الؽرفة إلى الرد  لب ٌقدم

 .ذلك بعد الرد سبب ظهور تارٌخ أو المحكم بتعٌٌن الرد  الب علم تارٌخ من أٌام خمسة خبلل فً وذلك بٌروت

 
 

 كان وإال وتراًا  عددهم ٌكون أن األحوال جمٌع فً وجب المحكمون تعدد إذا -771 المادة

. با بلًا  التحكٌم
 وفق ٌختار إلٌهم آخر محكم إضافة وجبت زوجً بعدد محكمٌن أو اثنٌن محكمٌن الخصوم عٌن إذا
 الؽرفة ربٌس من بقرار فٌعٌن ٌتفقوا لم وإذا المعٌنٌن، المحكمٌن فباتفاق وإال الخصوم حدده ما

. االبتدابٌة
 
 



 أو لمحكم التحكٌم بمهمة فٌعهد التحكٌم، لتنظٌم معنوي أو  بٌعً شخص عٌن إذا -772 المادة

. الخصوم جمٌع بهم ٌقبل محكمٌن عدة
 واحد محكم لتعٌٌن خصم كل التحكٌم بتنظٌم المكلؾ الشخص ٌدعو القبول، هذا ٌحصل لم وإذا

 عن الخصوم تخلؾ وإذا. التحكٌمٌة الهٌبة إلكمال البلزم المحكم تعٌٌن االقتضاء عند بنفسه وٌتولى
. التحكٌم بتنظٌم المكلؾ الشخص بتعٌٌنه فٌقوم محكم تعٌٌن
. الثانٌة الفقرة أحكام وفق المحكمٌن تعٌٌن إلى مباشرة اللجوء وٌجوز

 
 

 القٌام المحكمٌن على وجب عقداًا، أم كانت بنداًا  التحكٌم، اتفاقٌة فً مهلة تحدد لم إذا -773 المادة

. لمهمته محكم آخر قبول تارٌخ من األكثر على أشهر ستة خبلل فً بمهمتهم
 االبتدابٌة الؽرفة ربٌس من بقرار وإما الخصوم باتفاق إما القانونٌة أو االتفاقٌة المهلة تمدٌد ٌجوز
. التحكٌمٌة الهٌبة أو الخصوم أحد  لب على بناء ٌصدر

 
 

 ربٌس ٌصدر 773 و 771 و 764 المواد فً علٌها المنصوص الحاالت فً -774 المادة

 أحد  لب على بناء السرعة وجه على قراره 2 فقرة 770 المادة فً إلٌها المشار االبتدابٌة الؽرفة
.  عن ألي قاببلًا  القرار هذا ٌكون وال. التحكٌمٌة الهٌبة أو الخصوم

 لتعٌٌن محل ال أن فٌه أعلن قد الربٌس ٌكون عندما إلٌه المشار القرار استبناؾ ٌجوز أنه على
 محكمة وتنظر ،764 المادة من الثانٌة الفقرة فً المعٌنة األسباب ألحد المحكمٌن أو المحكم

. السرعة وجه على ال عن فً االستبناؾ
 
 

 مستقل عقد فً أو التحكٌم عقد فً أو التحكٌمً البند فً الخصوم ٌتفق أن ٌجوز -775 المادة

ًا  التحكٌم ٌكون أن على ًا، أو عادٌا . الخصوم بٌن التوفٌق المحكمٌن أو المحكم تفوٌض ٌجوز كما م لقا
 
 

ًا  ٌعتبر فإنه التحكٌم وصؾ فً شك حال فً -776 المادة ًا  تحكٌما . عادٌا

 ما باستثناء العادٌة المحاكمة وأصول القانون قواعد المحكمون أو المحكم ٌ بق العادي التحكٌم فً
. الباب هذا فً المبٌنة القواعد سٌما وال التحكٌم أصول مع منها ٌتفق ال

 باستثناء بعضها، أو العادٌة المحاكمة أصول ت بٌق من المحكمٌن أو المحكم إعفاء للخصوم ٌجوز
 ٌتناول أن ٌجوز وال. التحكٌم وأصول قواعد مع متفقة تكون أن وبشر  العام بالنظام تتعلق التً تلك

. 374 إلى 371 و 368 إلى 365 المواد فً علٌها المنصوص المبادئ خاص بوجه اإلعفاء
. مستقل اتفاق فً أو التحكٌم اتفاق فً صرٌح بنص إال إلٌه المشار اإلعفاء ٌثبت ال
 
 

 وأصول القانون قواعد ت بٌق من المحكمون أو المحكم ٌعفى الم لق التحكٌم فً -777 المادة

. اإلنصاؾ بمقتضى وٌحكمون العادٌة المحاكمة
 ال المحاكمة ألصول األساسٌة والمبادئ العام بالنظام المتعلقة القانون قواعد اإلعفاء هذا من تستثنى



ًا  الحكم وبتعلٌل الدفاع بحق المتعلقة سٌما . التحكٌم بنظام الخاصة القواعد وأٌضا
. مستقلة اتفاقٌة فً أو التحكٌم اتفاقٌة فً صرٌح نص بمقتضى إال الم لق التحكٌم ٌثبت ال
 
 

 أحدهم من أو مشتركٌن الخصوم من المحكمٌن أو المحكم على النزاع ٌعرض -778 المادة

. عجلة األكثر
 
 

 لهذه أحدهم تفوٌض التحكٌم عقد لهم ٌجز لم ما مجتمعٌن المحكمون بالتحقٌق ٌقوم -779 المادة

. الؽاٌة
. الٌمٌن تحلٌفهم بدون ثالثٌن أشخاص أقوال إلى المحكمون ٌستمع
 التحكٌم وجود لوال النزاع بنظر االختصاص ذات المحكمة ربٌس أو القاضً إلى المحكمون ٌرجع
: ٌؤتً ما إلجراء

 بالجزاءات اإلجابة عن منهم ٌمتنع من أو الحضور عن الشهود من ٌتخلؾ من على الحكم -1
. القانون هذا فً المقررة

. القضابٌة باإلنابات األمر -2
 
 

. بإبرازه أمره للمحكمٌن جاز ما دلٌل الخصوم أحد حٌازة فً وجد إذا -780 المادة

 
 

 فً الخصومة تنتهً الخصوم بٌن خاص اتفاق علٌه ٌنص قد بما االحتفاظ مع -781 المادة

: التحكٌم
 حقوقه استعمال بحرمانه أو لمهامه مباشرته دون ٌحول مانع بقٌام أو بوفاته أو المحكم بعزل -1

. المدنٌة
. الحكم عن برده أو المحكم بامتناع -2
. التحكٌم مهلة بانقضاء -3
 
 

. 508 إلى 505 المواد ألحكام ٌخضع التحكٌم فً الخصومة انق اع إن -782 المادة

 
 

 أحكام وفق الخ  ت بٌق  ارئ فً ٌفصل أن للمحكم مخالؾ، اتفاق ثمة ٌكن لم ما -783 المادة

. 178 إلى 174 المواد
 بالخصومة السٌر عن األخٌر هذا فٌتوقؾ المحكم لدى الخصومة فً مبرز سند تزوٌر ادعى إذا

 من قتها فً الكابن أو النزاع بنظر المختصة االبتدابٌة الؽرفة من بقرار ال ارئ بهذا الفصل حتى
 إال السرٌان إلى تعود  وال التحكٌم مهلة وتتوقؾ. التحكٌم وجود لوال النزاع بنظر المختص القاضً

. ال ارئ فً الصادر الحكم المحكمٌن تبلٌػ بعد



 
 

 فً  عن أو المحكمٌن والٌة عن تخرج معترضة بمسؤلة التحكٌم أثناء أدلً إذا -784 المادة

 ٌوقؾ بالنزاع، ٌتصل جزابً بحادث أو بتزوٌرها تتعلق جزابٌة إجراءات اتخذت أو ورقة
 فً الصادر النهابً الحكم المحكمون ٌبلػ أن إلى للحكم المحددة المهلة وتتوقؾ عملهم المحكمون

. المعترضة المسؤلة تلك
 
 

 القضٌة لنظر له العابدة الوالٌة مدى أو مبدأ فً المحكم أمام الخصوم أحد نازع إذا -785 المادة

. المنازعة هذه فً ٌفصل أن له فٌكون علٌه، المعروضة
 
 

. ذلك على الخصوم ٌوافق لم ما المحكمٌن أمام النزاع فً الؽٌر تدخل ٌجوز ال -786 المادة

 
 

 المداولة أو التدقٌق قٌد القضٌة فٌه تعتبر الذي التارٌخ المحكمون أو المحكم ٌحدد -787 المادة

. فٌها القرار إلصدار تمهٌداًا 
 من ب لب ٌكن لم ما مستند أو مبلحظة أو سبب أو م لب أي تقدٌم جابزاًا  ٌبقى ال التارٌخ هذا منذ

.  المحكمٌن أو المحكم
 
 

 اآلراء بإجماع القرار وٌصدر سراًا، بٌنهم المداولة تجري المحكمٌن تعدد حال فً -788 المادة

. بؽالبٌتها أو
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 عقد فً الخصوم ٌخولهم لم ما 776 المادة فً المعٌنة القواعد وفق النزاع فً المحكمون ٌفصل
. 777 المادة فً المعٌنة القواعد عندبذ فٌ بقون م لقٌن كمحكمٌن فصله صبلحٌة التحكٌم
 تحفظٌة أو مإقتة تدابٌر من ٌراه ما باتخاذ ٌؤمر أن قابمة، تحكٌمٌة منازعة معرض فً للمحكم،
. القانون هذا من 589 المادة وفق النزاع  بٌعة تقتضٌها
 الُمنهً القرار إصدار قبل ال لبات من جزءاًا  ٌبت أن له كما وقتٌة قرارات المحكم ٌصدر أن ٌجوز

 .للخصومة
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 صبلحٌة التحكٌم عقد فً الخصوم ٌخولهم لم ما 776 المادة فً المعٌنة القواعد وفق النزاع فً المحكمون ٌفصل
 .777 المادة فً المعٌنة القواعد عندبذ فٌ بقون م لقٌن كمحكمٌن فصله

 
 



: على التحكٌمً القرار ٌشتمل أن ٌجب -790 المادة

. أصدروه الذٌن المحكمٌن أسماء أو المحكم اسم -1
. إصداره وتارٌخ مكان -2
. وكبلبهم وأسماء وصفاتهم وألقابهم الخصوم أسماء -3
. لها مإٌدة وأدلة و لبات وقابع من الخصوم أبداه ما خبلصة -4
. الحكمٌة وفقرته القرار أسباب -5
 
 

. عنهم الصادر المحكمون أو المحكم التحكٌمً القرار ٌوقع -791 المادة

 لو كما ذاته األثر للقرار وٌكون ذلك إلى اآلخرون المحكمون ٌشٌر التوقٌع منهم أقلٌة رفضت وإذا
ًا  كان . جمٌعهم من موقعا
 
 

. المحكم ٌد عن القضٌة تخرج التحكٌمً القرار بصدور -792 المادة

 فً وإكماله أؼبل  أو سهو من فٌه ٌقع ما وتصحٌح القرار تفسٌر صبلحٌة للمحكم تبقى ذلك ومع
. 563 إلى 560 المواد أحكام الصدد هذا فً وت بق. ال لبات بؤحد الفصل إؼفاله حال
 المهلة خبلل فً إال جابزاًا  ٌكون ال المحكم قبل من إكماله أو تصحٌحه أو القرار تفسٌر أن ؼٌر

 لها ٌعود التً المحكمة تصحٌحه أو القرار تفسٌر تتولى المهلة وبعد النزاع، فً للفصل له المحددة
. التحكٌم وجود لوال االختصاص

 
 

 قلم القرار هذا أصل إٌداع التحكٌمً، للقرار التنفٌذٌة الصٌؽة إع اء لؽرض ٌجب -793 المادة

 الخصم أو المحكمٌن أحد قبل من سواء 2 فقرة -770 المادة فً إلٌها المشار االبتدابٌة الؽرفة
ًا  التحكٌم اتفاقٌة عن صورة المذكور القرار بؤصل وترفق. عجلة األكثر  بم ابقتها علٌها مصدقا
. األصل هذا على ا بلعه وبعد القلم ربٌس أو مختصة رسمٌة سل ة أو المحكمٌن قبل من ألصلها
. اإلٌداع بهذا محضراًا  المحكمة كاتب وٌحرر

 
 

 الذي النزاع إلى بالنسبة بها المحكوم القضٌة  حجٌة صدوره منذ التحكٌمً للقرار -794 المادة

. فٌه فصل
 
 

 440 رقم والقانون 23/3/1985 تارٌخ 20 رقم االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -795 المادة

 29/7/2002 تارٌخ
 التً االبتدابٌة الؽرفة ربٌس ٌصدره عرٌضة على بؤمر إال للتنفٌذ قاببلًا  التحكٌمً القرار ٌكون ال

 واتفاقٌة القرار على اإل بلع بعد وذلك العبلقة، ذوي من  لب على ناء قلمه، فً القرار اصل أودع
. التحكٌم

 قبل من التنفٌذٌة الصٌؽة تع ى اإلداري القضاء اختصاص من التحكٌم موضوع النزاع كان إذا



. القضاٌا مجلس لدى قراره على ٌعترض رفضها حال وفً. الدولة شورى مجلس ربٌس
 عن اإلداري العقد فً المتعاقدٌن بٌن ٌنشؤ أن ٌمكن الذي النزاع الفقرة هذه موضوع بالنزاع ٌُفهم
 من حصراًا  تبقى التً السل ة حد تجاوز بسبب اإلب ال  لبات دون تنفٌذه أو العقد هذا تفسٌر

. اإلداري القضاء صبلحٌة
 

 :29/7/2002 تارٌخ 440 رقم بالقانون تعدٌلها قبل( 795 )المادة نص
 القرار أصل أودع التً االبتدابٌة الؽرفة ربٌس ٌصدره عرٌضة على بؤمر إال للتنفٌذ قاببلًا  التحكٌمً القرار ٌكون ال
. التحكٌم واتفاقٌة القرار على اال بلع بعد وذلك العبلقة، ذوي من  لب على بناء قلمها، فً
 شورى مجلس ربٌس قبل من التنفٌذٌة الصٌؽة تع ى اإلداري القضاء اختصاص من التحكٌم موضوع النزاع كان إذا

 .القضاٌا مجلس لدى قراره على ٌعترض رفضها حال وفً. الدولة

 
 

 المقدم األصل وعلى المودع التحكٌمً القرار أصل على التنفٌذٌة الصٌؽة توضع -796 المادة

. ذلك فور األخٌر األصل هذا إلٌه وٌعاد الصٌؽة، هذه  الب من
 الصٌؽة رفض ٌجوز وال األسباب بٌان على ٌشتمل أن ٌجب التنفٌذٌة الصٌؽة ٌرفض الذي القرار
. 800 المادة فً علٌها المنصوص اإلب ال أسباب ألحد إال التنفٌذٌة

 
 

. لؤلحكام المعجل بالتنفٌذ المتعلقة القواعد التحكٌمٌة القرارات على ت بق -797 المادة

 ال عن إلٌها المقدم االستبنافٌة الؽرفة ربٌس ٌتولى اإلب ال ب رٌق ال عن أو االستبناؾ حالة وفً
 تقرر أن االستبناؾ ولمحكمة. المعجل بالتنفٌذ المقترن التحكٌمً للقرار التنفٌذٌة الصٌؽة إع اء
. 575 المادة فً المعٌنة وبالشرو  األحوال فً المعجل التنفٌذ

 
 

  23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -798 المادة

. االعتراض ٌقبل ال التحكٌمً القرار
 لوال الدعوى بنظر المختصة المحكمة أمام الؽٌر اعتراض ب رٌق القرار هذا فً ال عن ٌجوز
. 1 فقرة 681 المادة أحكام مراعاة مع التحكٌم وجود

 
 

 فً االستبناؾ عن عدلوا قد الخصوم ٌكن لم ما االستبناؾ ٌقبل التحكٌمً القرار -799 المادة

. التحكٌم اتفاقٌة
 احتفظوا قد الخصوم ٌكن لم ما االستبناؾ ٌقبل ال م لق محكم عن الصادر التحكٌمً القرار

 فً االستبناؾ محكمة تنظر الحال هذه وفً التحكٌم، اتفاقٌة فً ال عن هذا رفع بحق صراحة
. م لق كمحكم القضٌة

 
 

 االستبناؾ بحق صراحة ٌحتفظوا لم أو االستبناؾ عن عدلوا قد الخصوم كان إذا -800 المادة

ًا  ٌبقى السابقة، المادة فً مبٌن هو كما  ب رٌق المحكمٌن عن الصادر القرار فً ال عن لهم ممكنا



. مخالؾ اتفاق أي من بالرؼم اإلب ال
: اآلتٌة الحاالت فً إال جابزاًا  اإلب ال ب رٌق ال عن ٌكون ال
. المهلة بانقضاء ساق  أو با ل تحكٌمً اتفاق على بناء أو تحكٌمً اتفاق بدون القرار صدور -1
ًا  ٌعٌنوا لم محكمٌن عن القرار صدور -2 . للقانون  بقا
. المحكمٌن أو للمحكم المعٌنة المهلة حدود عن القرار خروج -3
. للخصوم الدفاع حق مراعاة بدون القرار صدور -4
 والوسابل واألسباب الخصوم بم الب المتعلقة اإللزامٌة بٌاناته جمٌع على القرار اشتمال عدم -5

. علٌه المحكمٌن وتوقٌع وتارٌخه ومن وقه القرار وأسباب المحكمٌن وأسماء لها، المإٌدة
. العام بالنظام تتعلق لقاعدة القرار مخالفة -6
 
 

 تنظر فإنها التحكٌمً القرار اإلب ال ب رٌق ال عن إلٌها المقدم المحكمة أب لت إذا -801 المادة

. ذلك خبلؾ على الخصوم ٌتفق لم ما للمحكم، المعٌنة المهمة حدود فً الموضوع فً
 
 

 فً الصادر االستبناؾ محكمة إلى ٌقدمان اإلب ال ب رٌق وال عن االستبناؾ -802 المادة

. التحكٌمً القرار ن اقها
 ال أنه ؼٌر فٌه، الم عون القرار صدور منذ جابزاًا  ٌكون اإلب ال ب رٌق وال عن االستبناؾ من كل
ًا  ثبلثٌن انقضاء بعد قدم إذا ٌقبل . التنفٌذٌة الصٌؽة المع ى القرار تبلٌػ على ٌوما
 
 

 وال عن االستبناؾ من كل مهلة فإن التنفٌذ معجل التحكٌمً القرار ٌكن لم ما -803 المادة

. المهلة خبلل فً المقدم ال عن تنفٌذه ٌوقؾ كما القرار، تنفٌذ توقؾ اإلب ال ب رٌق
 
 

 529 رقم والقانون 23/3/1985 تارٌخ 20 رقم االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -804 المادة

 29/7/2002 تارٌخ 440 رقم والقانون 20/6/1996 تارٌخ
 واألصول القواعد وفق فٌه والفصل التحقٌق وٌجري اإلب ال ب رٌق وال عن االستبناؾ من كل ٌقدم

. االستبناؾ محكمة أمام للخصومة المقررة
 مهلة انتهاء حتى توضٌحه أو تعدٌله ٌجوز تقدٌمه عند ال عن ل رٌق الخصوم من المع ى الوصؾ
. ال عن
 ب رٌق ال عن ٌقبل ال األولى الفقرة فً المبٌنة األحوال فً االستبناؾ محكمة من الصادر القرار

ًا  التمٌٌز وٌقبل االعتراض . العامة للقواعد  بقا
 فً التحكٌمً القرار ٌقبل ال المدنٌة، المحاكمات أصول قانون من الخامسة المادة أحكام مراعاة مع

 فً التمٌٌز وٌنحصر. المذكور القرار االستبناؾ محكمة أب لت حال فً إال التمٌٌز الم لق التحكٌم
. الب بلن بؤسباب الحالة هذه
 

 :29/7/2002 تارٌخ 440 رقم بالقانون تعدٌلها قبل( 804 )المادة نص
 المقررة واألصول القواعد وفق فٌه والفصل التحقٌق وٌجري اإلب ال ب رٌق وال عن االستبناؾ من كل ٌقدم



. االستبناؾ محكمة أمام للخصومة
. ال عن مهلة انتهاء حتى توضٌحه أو تعدٌله ٌجوز تقدٌمه عند ال عن ل رٌق الخصوم من المع ى الوصؾ
 والتمٌٌز االعتراض ب رٌق ال عن ٌقبل األولى الفقرة فً المبٌنة األحوال فً االستبناؾ محكمة عن الصادر القرار
ًا   .العامة للقواعد  بقا

 
 

.  عن أي ٌقبل ال التنفٌذٌة الصٌؽة بإع اء الصادر القرار  -805 المادة

ًا، ٌفٌد إب اله ب رٌق ال عن أو التحكٌمً القرار استبناؾ أن على  المنعقدة الخصومة حدود فً حكما
ًا  االستبناؾ، محكمة أمام ًا  أو التنفٌذٌة الصٌؽة بقرار  عنا . بإصداره المختص القاضً لٌد رفعا
 
 

ًا  ثبلثٌن خبلل فً لبلستبناؾ قابل التنفٌذٌة الصٌؽة برفض الصادر القرار -806 المادة  من ٌوما

 فً الخصوم،  لب على بناء تنظر، أن االستبناؾ لمحكمة ٌكون الحالة هذه وفً. تبلٌؽه تارٌخ
 اإلب ال أو االستبناؾ ب رٌق التحكٌمً القرار ضد بها التذرع هإالء بإمكان كان التً األسباب
. األحوال حسب

 
 

 منح شؤنه من بعضه أو كله اإلب ال ب رٌق ال عن رفض أو االستبناؾ رفض إن -807 المادة

. اإلب ال أو الفسخ ٌتناولها لم التً لفقراته أو التحكٌمً للقرار التنفٌذٌة الصٌؽة
 
 

  23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -808 المادة

 األحكام فً لل عن المعٌنة وبالشرو  لؤلسباب المحاكمة إعادة ب رٌق ال عن التحكٌمً القرار ٌقبل
. ال رٌق  بهذا
 القرار وٌكون التحكٌمً، القرار ن اقها فً صدر التً االستبناؾ محكمة إلى ال عن هذا ٌقدم

. الؽٌر اعتراض وب رٌق التمٌٌز ب رٌق لل عن قاببلًا  االستبناؾ محكمة عن الصادر

 
 

 الدويل التحكيم - الثاين القسم
 
 
 

 عامة أحكام- أوالً 
 



 
 

ًا  ٌعتبر -809 المادة . الدولٌة التجارة بمصالح ٌتعلق الذي التحكٌم دولٌا

. الدولً التحكٌم إلى اللجوء العامٌن المعنوٌٌن األشخاص ولسابر للدولة ٌحق
 
 

 أو المحكم للتحكٌم، نظام إلى باإلحالة أو مباشرة التحكٌم، اتفاقٌة فً ٌعٌن أن ٌجوز -810 المادة

. هإالء تعٌٌن  رٌقة فٌها تحدد أن أو المحكمون
 ت بٌق فٌه اعتمد أو لبنان فً حاصل تحكٌم فً المحكمٌن أو المحكم تعٌٌن فً ما صعوبة  رأت إذا

 ٌ لب أن مخالؾ، بند ٌوجد لم إذا عجلة، األكثر للفرٌق جاز اللبنانً، المحاكمات أصول قانون
 اقتضت كلما 774 المادة فً المحددة الشرو  وفق االبتدابٌة الؽرفة ربٌس من ٌصدر بقرار التعٌٌن
 التحكٌم مركز محكمة محل بٌروت محكمة تقوم الدولً التحكٌم قواعد ت بٌق مجال فً الحاجة
. الخارج فً الحاصل

 
 

 التً األصول للتحكٌم، نظام إلى باإلحالة أو مباشرة التحكٌم، اتفاقٌة تحدد أن ٌجوز -811 المادة

ًا  وٌجوز. التحكٌمٌة الخصومة فً تتبع  أصول قوانٌن من معٌن لقانون الخصومة هذه إخضاع أٌضا
. االتفاقٌة فً ٌحدد المحاكمة

 أن مناسبة ٌراها التً األصول الحال، مقتضى ٌحسب المحكم، ٌ بق االتفاقٌة فً نص ٌرد لم إن
. للتحكٌم نظام إلى أو معٌن قانون إلى بااللتجاء أو مباشرة

 
 

ًا  الدولً التحكٌم ٌكون عندما -812 المادة  المواد أحكام علٌه ت بق ال اللبنانً، للقانون خاضعا

. 811 و 810 المادتٌن أحكام مراعاة ومع خاصة اتفاقٌات توجد لم إذا إال 792 إلى 762
 
 

ًا  النزاع فً المحكم ٌفصل -813 المادة ًا  وإال الخصوم، اختارها التً القانونٌة للقواعد وفقا  فوفقا

. التجارٌة باألعراؾ األحوال هذه جمٌع فً ٌعتد وهو. مناسبة ٌراها التً للقواعد
. الوجه هذا على مهمته الخصوم اتفاقٌة حددت اذا م لق كمحكم النزاع فً ٌفصل وهو

 
 

 وتنفيذىا دويل حتكيم يف أو اخلارج يف الصادرة التحكيمية بالقرارات االعرتافات- ثانياً 
 
 



 
 الذي الشخص أثبت إذا التنفٌذٌة الصٌؽة وتع ى التحكٌمٌة بالقرارات ٌعترؾ -814 المادة

. الدولً العام للنظام واضحة بصورة مخالفة تكن ولم وجودها بها ٌتذرع
ًا  أصله بإبراز التحكٌمً القرار وجود ٌثبت  هذٌن عن األصل  بق بصور أو التحكٌمً باالتفاق مرفقا

 بلؽة محررة المستندات هذه كانت وإذا. مختصة سل ة أٌة من أو المحكمٌن من مصدقة المستندٌن
. محلؾ مترجم بواس ة ترجمتها إلى عمد أجنبٌة،

 
 

. 797 إلى -793 المواد أحكام التحكٌمً القرار على ت بق -815 المادة

 ألجل التحكٌمً القرار عن لؤلصل م ابقة صورة تقدٌم ٌصح الخارج فً حاصبلًا  التحكٌم كان وإذا
. التنفٌذٌة الصٌؽة وإع اء اإلٌداع

 
 

 دويل حتكيم يف أو اخلارج يف الصادرة التحكيمية القرارات يف الطعن طرق: ثالثاً 
 
 
 

 تحكٌم فً أو الخارج فً صادر تحكٌمً بقرار االعتراؾ ٌرفض الذي القرار -816 المادة

. لبلستبناؾ قاببلًا  ٌكون التنفٌذٌة الصٌؽة إع اءه أو دولً
 
 

 فً إال جابزاًا  التنفٌذٌة الصٌؽة أو االعتراؾ ٌمنح الذي القرار استبناؾ ٌكون ال -817 المادة

: اآلتٌة الحاالت
. المهلة بانقضاء ساق  أو با ل تحكٌمً اتفاق على بناء أو تحكٌمً اتفاق بدون القرار صدور -1
ًا  ٌعٌنوا لم محكمٌن عن القرار صدور -2 . للقانون  بقا
. للمحكمٌن المعٌنة المهلة عن القرار خروج -3
. للخصوم الدفاع حق مراعاة بدون القرار صدور -4
. الدولً العام بالنظام تتعلق لقاعدة القرار مخالفة -5
 
 

ًا  ثبلثٌن انقضاء بعد السابقتٌن المادتٌن فً علٌه المنصوص االستبناؾ ٌقبل ال -818 المادة  ٌوما

. البدابً القرار تبلٌػ على
 
 



 فً اإلب ال ب رٌق ال عن ٌقبل لبنان فً الصادر الدولً التحكٌمً القرار إن -819 المادة

. 817 المادة فً علٌها المنصوص الحاالت
 هذا فً ال عن أن على.  عن أي ٌقبل ال القرار لهذا التنفٌذٌة الصٌؽة بإع اء القاضً األمر إن

ًا، ٌفٌد اإلب ال ب رٌق األخٌر القرار ًا  االستبناؾ، محكمة أمام المنعقدة الخصومة حدود فً حكما   عنا
ًا  أو التنفٌذٌة الصٌؽة بقرار . القرار هذا بإصدار المختص القاضً لٌد رفعا
. من قتها فً التحكٌمً القرار صدر التً االستبناؾ محكمة إلى ال عن ٌقدم

ًا  ثبلثٌن انقضاء بعد ٌقبل ال أنه ؼٌر. القرار صدور منذ ال عن تقدٌم جابزاًا  وٌكون  تارٌخ من ٌوما
. التنفٌذٌة الصٌؽة المع ى القرار تبلٌػ
 
 

 ٌوقؾ كما تنفٌذه، توقؾ ال عن مهلة فإن التنفٌذ معجل التحكٌمً القرار ٌكن لم ما -820 المادة

. المهلة خبلل فً المقدم ال عن تنفٌذه
 
 

 29/7/2002 تارٌخ 440 رقم للقانون وفقا معدلة -821 المادة
 ب رق المتعلقة المواد من سواهما دون 2 فقرة 805 و الجدٌدة 804 المادتان القسم هذا على ت بق
. الداخلً التحكٌم فً ال عن

 
 :29/7/2002 تارٌخ 440 رقم بالقانون تعدٌلها قبل( 821 )المادة نص
 فً ال عن ب رق المتعلقة المواد من سواهما دون 2 فقرة 805 و 1 فقرة 804 المادتان القسم هذا على ت بق
 .الداخلً التحكٌم

 
 

 .واإليداع الفعلي العرض - الثاين الباب
 
 
 

 بواس ة األخٌر هذا على ٌعرض أن دابنه إزاء ذمته إبراء ٌرٌد الذي للمدٌن -822 المادة

ًا  نفسه ٌعتبر الذي المبلػ  أو الشًء العدل الكاتب  إذا أو، نفسه العدل الكاتب لدى ٌودعه وأن به، مدٌنا
ًا  كان  صندوق فً أو مقبول مصرؾ فً األخٌر هذا وباسم بواس ة ٌودعه أن النقود، من مبلؽا

. الخزٌنة
 تسلمه الدابن على المدٌن فٌعرض العدل الكاتب دابرة إلى نقله ٌمكن ال المعروض الشًء كان وإذا
. لتسلٌمه البلزم التفوٌض العدل الكاتب وٌع ً معٌن، مكان فً
 وجوده ومكان المعروض الشًء تعٌٌن ٌتضمن واإلٌداع العرض إلثبات محضراًا  العدل الكاتب ٌنظم
. إب اء بدون نسخة علٌه المعروض وٌبلػ التباس، لكل ناؾ وجه على
 



 

ًا  ٌتخذ أن الدابن على -823 المادة  على ٌدونه بتصرٌح سواء رفضه أو العرض بقبول موقفا

 تارٌخ من األكثر على ساعة وأربعٌن ثمان خبلل العدل الكاتب إلى ٌقدمه بتصرٌح أو تبلٌؽه وثٌقة
 أن العدل الكاتب على العرض رفض حال وفً. تحفظ أو شر  على القبول تعلٌق ٌجوز وال تبلؽه،
. المدٌن إلى ذلك ٌبلػ
 باسمه أو لدٌه المودع المبلػ أو الشًء ٌسلمه أن العدل للكاتب كان العرض بقبول الدابن صرح إذا
 ذمة وبربت هبلكه مخا ر تحمل باستبلمه ٌ الب لم فإذا. العرض فً المعٌن المكان فً الموجود أو

. الدٌن من المدٌن
ًا  وكان العدل الكاتب حٌازة ؼٌر فً المعروض الشًء وكان العرض الدابن رفض وإذا  نقله ممكنا
 الدابن رفض تبلؽه تارٌخ من ٌومٌن خبلل المستعجلة األمور قاضً من ٌ لب أن للمدٌن جاز

 جاز ٌوجد حٌث للبقاء معداًا  الشًء كان إذا أما القاضً، ٌعٌنه الذي المكان فً بإٌداعه الترخٌص
.  الحراسة تحت وضعه المذكور القاضً من ٌ لب أن للمدٌن

 
 

 ٌتقدم أن واإلٌداع، العرض على المترتبة اآلثار سقو   ابلة تحت المدٌن، على -824 المادة

. واإلٌداع العرض صحة إلثبات بدعوى الدابن رفض تبلؽه تارٌخ من أٌام عشرة خبلل
 العرض ب بلن إلثبات بدعوى ٌتقدم أن رفضه صدور تارٌخ من أٌام عشرة خبلل للدابن وٌكون
. واإلٌداع

 إلقامة الموضوعة القواعد وفق تقدم إلب اله أو واإلٌداع العرض صحة إلثبات تقام التً الدعوى إن
. الدعاوى
. ال اربة بال لبات المتعلقة األصول وفق أصلٌة دعوى فً  ارئ ب لب الدعوى هذه تقدٌم وٌجوز

 
 

 العرض تارٌخ من المدٌن ذمة براءة ٌعلن واإلٌداع العرض بصحة القاضً الحكم -825 المادة

 مسإولٌة المدٌن عن وترتفع الدٌن مبلػ على الفوابد سرٌان ٌنق ع اإلٌداع تارٌخ ومنذ واإلٌداع،
. الدابن عاتق على والمخا ر النفقات وتنتقل اإلٌفاء عن التؤخٌر

 
 

 إذا أخرى إجراءات بدون المحكمة أمام الجلسة فً العرض إجراء للمدٌن ٌجوز -826 المادة

. حاضراًا  العرض إلٌه ٌوجه من كان
. باسمها إٌصال لقاء الخزٌنة صندوق المعروض المبلػ إٌداع العرض رفض عند المحكمة تقرر
. ورفضه العرض بشؤن الجلسة محضر فً ذكر وما اإلٌداع فٌه ٌثبت محضراًا  الكاتب وٌضع
 تعٌٌن المحكمة إلى ٌ لب أن العارض على تعٌن النقود ؼٌر من الجلسة فً المعروض كان وإذا

.  عن أي الحارس بتعٌٌن الصادر الحكم ٌقبل وال. علٌه حارس
. العرض بصحة الحكم الفور على ٌ لب أن وللعارض

 
 



 التنفيذ - الثالث الكتاب
 
 
 

 عامة أحكام - األول الباب
 
 
 

 عام وجو على واختصاصها التنفيذ دائرة - األول الفصل
 
 
 

 المن قة فً المنفرد القاضً ٌربسها للتنفٌذ دابرة األولى الدرجة بمحكمة ترب  -827 المادة

. المهمة هذه إلٌه توكل من ٌربسها المنفردٌن، القضاة تعدد وعند. لها التابعة
. القضابٌٌن المساعدٌن من أكثر أو للتنفٌذ مؤمور التنفٌذ دابرة ربٌس ٌعاون
. فٌه وردت نص أي فً «التنفٌذ دابرة» بعبارة «اإلجراء دابرة» عبارة تستبدل

 
 

 على المحاكم عن الصادرة واألوامر والقرارات األحكام تنفٌذ التنفٌذ دابرة تتولى -828 المادة

 األشخاص، أو األموال على تدابٌر اتخاذ تنفٌذها ٌستوجب إلزامات والمتضمنة أنواعها اختبلؾ
 مع وذلك االحتٌا ٌة، الحجوز وتقرٌر تنفٌذها، القانون أجاز التً األسناد وسابر الرسمٌة واألسناد
. أخرى لمراجع المهام هذه مثل تولً التً القوانٌن أحكام مراعاة
. الشخصٌة الحقوق على التنفٌذ ٌقتصر الجزابٌة المحاكم عن الصادرة باألحكام ٌتعلق فٌما
 دابرة بواس ة وإما أصدرته التً المحكمة قلم بواس ة إما تنفٌذه جاز أصله على نافذاًا  الحكم كان إذا

. التنفٌذ
 
 

 القرارات بإصدار التنفٌذ دابرة ربٌس ٌختص مخالؾ، نص فٌه ٌرد ما باستثناء -829 المادة

 بإجراءات المتعلقة المشاكل أساس فً بالفصل ؼٌره دون ٌختص كما بالتنفٌذ، المتعلقة واألوامر
. السرعة وجه على بشؤنها قراراته وٌتخذ التنفٌذ

 وتكلٌؾ التنفٌذ وقؾ المستعجلة، القضاٌا فً المتبعة األصول وفق ٌقرر، أن التنفٌذ دابرة ولربٌس
 تحت له ٌحددها مهلة ضمن الموضوع محكمة مراجعة باإلجراءات المتعلقة ؼٌر المشكلة مقدم
 من لدٌه تقام دعوى على بناء وله. المهلة خبلل فً المراجعة تقدٌم عدم حال فً التنفٌذ متابعة  ابلة



 وفق ٌقرر أن لئلٌفاء، مهبلًا  منحه إلى والرامٌة اإلنذار مهلة خبلل فً الدابن بوجه نقدي بدٌن المدٌن
 ٌمنع أن دون أشهر ستة تتجاوز ال مهبلًا  المدٌن منح ،539 و 538 المادتٌن فً المبٌنة الشرو 

. االحتٌا ٌة التدابٌر اتخاذ من ذلك
ًا  التنفٌذ ٌوقؾ أن األحوال، جمٌع فً التنفٌذ، دابرة ولربٌس  بدون ولو كفالة، بدون أو بكفالة مإقتا
. قراره إصدار حتى الخصم، دعوة

 
 

 التً للدابرة القضابٌة واألوامر والقرارات األحكام تنفٌذ عند االختصاص ٌكون -830 المادة

 مقرها ٌكون التً أو بها المحكوم الدعوى نظرت التً األولى الدرجة محكمة مركز فً مقرها ٌكون
 دعوى فً ربٌسها عن أو المحكمة هذه عن الحكم صدور حال فً االستبناؾ محكمة مركز فً

. أحدهما لدى مباشرة أقٌمت
 للدابرة األجنبٌة أو اللبنانٌة التحكٌمٌة والقرارات األجنبٌة األحكام تنفٌذ عند االختصاص ٌكون

. التنفٌذٌة الصٌؽة قرار ربٌسها عن الصادر المحكمة أحكام بتنفٌذ المختصة
 القابلة األوراق وسابر والعادٌة الرسمٌة الخ ٌة والتعهدات األسناد تنفٌذ عند االختصاص ٌكون
 له ٌكن لم إذا سكنه محل أو المختار أو الحقٌقً علٌه المنفذ مقام لها التابع للدابرة مباشرة للتنفٌذ
 بعٌن التنفٌذ تعلق إذا إال الموجب، لتنفٌذ المعٌن المكان أو المتعددٌن، علٌهم المنفذ أحد مقام أو مقام،
 حال وفً. العٌن تلك فٌها الكابنة المن قة فً التنفٌذ لدابرة االختصاص فٌكون منقولة ؼٌر أو منقولة
 من قتها فً توجد التً للدابرة االختصاص ٌكون فٌها توجد التً األمكنة واختبلؾ األعٌان تعدد
. األعٌان تلك إحدى
. االحتٌا ً الحجز فً المادة هذه أحكام ت بق

 
 

 الم لوب الدابرة من قة خارج ٌقع بعضها أو علٌها التنفٌذ المراد األموال كانت إذا -831 المادة

 وإٌداعها التنفٌذ بؤعمال للقٌام من قتها فً األموال توجد التً الدابرة تستنٌب أن فعلٌها التنفٌذ، إلٌها
. المحصلة األموال

 
 

 وعلى للتنفٌذ البلزمة األعمال بجمٌع الدابرة ربٌس رقابة تحت التنفٌذ مؤمور ٌقوم -832 المادة

: ٌؤتً بما األخص
 بدون بها إٌصاالًا  مقدمها وإع اء متسلسلة بؤرقام السجبلت فً وقٌدها واألوراق العرابض تسلم -1

 وٌوقع بها الصادرة الربٌس وقرارات المعامبلت فٌه تدون ومحضر قضٌة لكل ملؾ وتنظٌم  ابع،
. المحضر هذا
 المحصلة المبالػ وقبض وتوزٌعها، الخزٌنة صندوق وإٌداعها للدٌن إٌفاء تدفع التً المبالػ قبض -2
ًا  مقبول مصرؾ فً وإٌداعها المحجوزة األموال بٌع من . وتوزٌعها الربٌس لقرار وفقا

 النٌابة أو الدابرة رباسة بواس ة أو مباشرة العامة بالقوة االستعانة االقتضاء عند التنفٌذ لمؤمور
. ربٌسه من مسبق ترخٌص بدون األختام وضع وله. العامة

 
 

 ٌستهدؾ الرسمٌة صفته إعبلن بعد التنفٌذ مؤمور مشروع ؼٌر بوجه ٌقاوم من -833 المادة



. العقوبات قانون من 379 المادة فً علٌها المنصوص للعقوبة
 
 

 فً علٌها المنصوص العقوبة ت بٌق  ابلة تحت التنفٌذ دوابر موظفً على ٌحظر -834 المادة

 عن بالنٌابة أو مستعارٌن أشخاص بواس ة أو بؤنفسهم ٌشتروا أن العقوبات قانون من 364 المادة
. لها التابعٌن الدابرة لدى محجوزة أو العلنً بالمزاد م روحة أمواالًا  ؼٌرهم

 
 

 التنفيذ يف عامة قواعد - الثاين الفصل
 
 
 

 والقرارات األحكام هً التنفٌذٌة األسناد. تنفٌذي بسند إال الجبري التنفٌذ ٌجوز ال -835 المادة

 التً األوراق وسابر والعادٌة الرسمٌة واألسناد للتنفٌذ القابلة المحكمٌن وقرارات القضابٌة واألوامر
. مباشرة للتنفٌذ قابلة القانون ٌعتبرها

 
 

 له كانت إذا إال الجبري للتنفٌذ قاببلًا  الحكم ٌكون ال المعجل التنفٌذ أحكام مراعاة مع -836 المادة

. 553 المادة حددتها كما الق عٌة الصفة
 
 

  23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -837 المادة

 وصفته، ومقامه ولقبه التنفٌذ  الب اسم على وتشتمل التنفٌذ دابرة تودع بعرٌضة التنفٌذ  لب ٌقدم
 ماهٌة أو الدٌن ومبلػ تنفٌذه المراد السند بٌان وعلى وصفته، ومقامه ولقبه علٌه المنفذ اسم وعلى
. تنفٌذه الم لوب السند بال لب وٌرفق. حجزها الم لوب واألموال االلتزام
ًا  العرٌضة تشتمل أن ٌجب  لم إذا التنفٌذ دابرة ن اق فً التنفٌذ ل الب مختار مقام تعٌٌن على أٌضا
. فٌه مقام له ٌكن
ًا  التنفٌذ  الب ٌعٌن لم إذا ًا  التنفٌذ دابرة قلم ٌعتبر المتقدمة، الحالة فً بالعرٌضة له مختاراًا  مقاما  مقاما

 الورقة عن صورة وتعلق التنفٌذ دابرة قلم ربٌس إلى به الخاصة التبلٌؽات تجري وعندبذ له، مختاراًا 
. الدابرة باب عند اإلعبلنات لوحة على تبلٌؽها الم لوب

 لم إذا التنفٌذ دابرة ن اق فً للمعترض مختار مقام تعٌٌن ٌتضمن أن ٌجب التنفٌذ على اعتراض كل
. السابقة الفقرة حكم اتباع وجب وإال فٌه، مقام له ٌكن
ًا  ٌعٌن أن التنفٌذ دابرة ن اق فً له مقام ال الذي علٌه المنفذ على  الن اق ذلك فً له مختاراًا  مقاما

 مهلة فً التنفٌذ لمؤمور ٌقدمه أو اإلجرابً اإلنذار أو التنفٌذ  لب تبلٌؽه وثٌقة على ٌدون بتصرٌح
. المادة هذه من الثالثة الفقرة أحكام  بقت وإال اإلنذار



ًا  مكتبه فٌعد بمحام ممثبلًا  علٌه المنفذ أو التنفٌذ  الب كان إذا  أٌنما فٌه تبلٌؽه وٌجوز له مختاراًا  مقاما
. المكتب هذا وجد
. اختٌاراًا  المدٌن  لبه أم الدابن التنفٌذ  لب سواء السابقة القواعد ت بق

 
 

 بالتنفٌذ إنذاره مع مقامه فً أو لشخصه علٌه، للمنفذ تنفٌذه المراد السند إببلغ ٌجب -838 المادة

ًا  تبلٌؽه حصول حال فً السند إببلغ عن وٌستؽنى. أٌام خمسة أقصاها مهلة فً اختٌاراًا   للمنفذ سابقا
.  إنذار بدون أصله على النافذ الحكم تنفٌذ وٌجري. علٌه
 
 

ًا  السند أو الحكم تنفٌذ كان إذا -839 المادة  كفٌل، تقدٌم على أو ما، بموجب القٌام على موقوفا

 الكفالة تقدٌم أو بالموجب القٌام تثبت التً األوراق عرٌضته إلى ٌضم أن التنفٌذ  الب على وجب
 قبول أو القاضً، ٌقبلها ضمانات أو مالٌة أوراق أو النقود من مبلػ إٌداع الكفالة، من بدالًا  وٌجوز،
. حارس إلى به المحكوم الشًء تسلٌم أو مقبول مصرؾ لدى التنفٌذ حصٌلة إٌداع التنفٌذ  الب

 فً أو الحارس أو الكفٌل مبلءة فً التنفٌذ  الب مواجهة فً التنفٌذ دابرة لدى ٌنازع أن وللخصم
.  عن أي الشؤن بهذا الصادر القرار ٌقبل وال المقدمة، والضمانات المودع المال كفاٌة

 
 

 االشتراك حق للتنفٌذ، القانونٌة الشرو  دٌنهم فً توافرت إذا علٌه، المنفذ لدابنً -840 المادة

 فً علٌها المنصوص القواعد وفق العقار على أو المنقول على الجاري التنفٌذي الحجز معاملة فً
. القانون هذا
ًا  حل من ًا  أو قانونا . التنفٌذ إجراءات من اتخذ فٌما محله حل حقه فً الدابن محل اتفاقا
 
 

ًا  ٌمثله من صفة زالت أو أهلٌته فقد أو المدٌن توفً إذا -841 المادة  ال لب تقدٌم قبل قانونا

 تارٌخ من أٌام خمسة مضً بعد إال مقامه ٌقوم من أو ورثته مواجهة فً التنفٌذ ٌجوز فبل بالتنفٌذ،
. التنفٌذي السند تبلٌؽهم
. 508 إلى 505 المواد أحكام ت بق التنفٌذ  لب تقدٌم وبعد
 
 

 لربٌس جاز تعٌٌنهم تعذر أو الورثة صفة فً نزاع ونشؤ المدٌن أو الدابن توفً إذا -842 المادة

 وتعٌٌن االحتٌا ً الحجز إلقاء المصلحة، صاحب أو اإلرث مدعً  لب على بناء التنفٌذ، دابرة
. للورثة ممثل

 
 

 التنفٌذٌة المعاملة فً المشتركٌن أحد أو التنفٌذ  الب ٌقم ولم كاملة سنة انقضت إذا -843 المادة

 فٌها األ راؾ أحد  لب على بناء التنفٌذ دابرة ربٌس ٌتخذه بقرار المعاملة هذه تسق  لمتابعتها بعمل
ًا  أو  قرار صدر قد كان إذا إال أٌام، خمسة مهلة خبلل مبلحظاتهم لتقدٌم األ راؾ إببلغ وبعد تلقابٌا



. التنفٌذ معاملة متابعة دون قانونً حابل قام أو التنفٌذ بوقؾ
 استنفدت قد تكن لم ما له التالٌة واإلجراءات التنفٌذ استدعاء ب بلن السقو  هذا على ٌترتب
. الزمن مرور انق اع على المترتب األثر زوال إلى السقو  ٌإدي وال. مفاعٌلها

 
 

 والمعترض التنفٌذ  الب بحق القانون هذا من 11 و 10 المادتٌن أحكام ت بق -844 المادة

ًا  كان إذا التنفٌذ هذا على . اعتراضه أو  لبه فً متعسفا
 
 

. عٌنً بموجب التنفٌذ على نقدي بدٌن التنفٌذ قواعد األصل، فً ت بق، -845 المادة

 إلى ذلك أدى ولو قسراًا  األمٌن إلى تسلٌمه أو حفظه أو الصؽٌر بضم الصادر الحكم تنفٌذ ٌجوز
. ذلك الحال اقتضت كلما تنفٌذه إعادة وتجوز. المنزل ودخول القوة استعمال

 
 

 7/5/1992 تارٌخ 2411 رقم للمرسوم وفقا معدلة -846 المادة

 6/9/2000 تارٌخ 3800 رقم والمرسوم 
 

 .لبنانٌة لٌرة ملٌون قٌمتها تتجاوز التً القضاٌا فً بمحام االستعانة التنفٌذ فً الخصوم على

 
 

 اخلطية والتعهدات األسناد تنفيذ - الثالث الفصل
 
 
 

 أو رسمً بسند مثبت تعهد أو عقد عن ناشا عٌنً أو شخصً بحق دابن لكل -847 المادة

. المختصة التنفٌذ دابرة بواس ة مباشرة مدٌنه بحق السند هذا تنفٌذ ٌ لب أن عادي
 ضٌاع حال وفً. لؤلصل الم ابقة األولى الصورة أو األصلً السند هو للتنفٌذ القابل الرسمً السند

 دعوة بعد للتنفٌذ صالحة ثانٌة صورة إع اء  لب فً المستعجلة األمور قاضً ٌبت األولى الصورة
. أصوالًا  الخصوم

 
 

 المادة من الثالثة الفقرة بحسب االختصاص ذات التنفٌذ دابرة إلى التنفٌذ  لب ٌقدم -848 المادة

830 .
 
 



 العقاري السجل أمانة إلى عقاري عٌنً بحق المتعلق التنفٌذ  لب نسخة تبلػ -849 المادة

  الب إلى النسخة تسلٌم ٌتم أن وٌجوز. العقاري السجل فً تسجٌلها ألجل المعاون المكتب بواس ة
. المرجع هذا إلٌداعها التنفٌذ
 ٌحول مانع وجود أو التسجٌل حصول إب اء بدون التنفٌذ دابرة ٌبلػ أن العقاري السجل أمٌن على
.  دونه
 
 

 علٌه المنفذ إلى تنفٌذه الم لوب السند وعن التنفٌذ  لب عن نسخة التنفٌذ دابرة تبلػ -850 المادة

 أمام المهلة هذه خبلل التنفٌذ على اعتراضه بتقدٌم أو أٌام عشرة مهلة فً اإلٌفاء بوجوب وتنذره
 إال لل عن قابل ؼٌر السند ٌصبح االعتراض، تقدٌم دون المهلة هذه وبانقضاء. المختصة المحكمة
ًا  الحق انتفاء لسبب ًا  أو كلٌا . جزبٌا
. التزوٌر إلى مسنداًا  ٌكن لم ما التنفٌذ األخٌر ال عن هذا ٌوقؾ وال
ًا  التنفٌذ وقؾ التنفٌذ دابرة ربٌس ٌقرر الجزابٌة المحاكم أمام السند بتزوٌر ادعً فإذا  حتى حكما

 المحكمة هذه فتفصل المدنٌة المحكمة أمام بالتزوٌر ادعً إذا أما. مبرم بقرار االدعاء بهذا الفصل
. بموجبه للعمل التنفٌذ دابرة إلى قرارها القلم وٌبلػ التنفٌذ وقؾ ب لب
. التبلٌػ هذا ب بلن  ابلة تحت التبلٌػ وثٌقة فً المادة هذه من األولى الفقرة وتدرج

 
 

 المادة فً المذكورة أٌام العشرة مهلة ضمن التنفٌذ، على ٌعترض أن علٌه للمنفذ -851 المادة

  إلى وٌضم. التنفٌذ دابرة فٌها الكابنة المن قة فً المختصة المحكمة إلى ٌقدمه باستحضار السابقة،
. مستندات من لدٌه ما استحضاره

 
 

 20/6/1996 تارٌخ 529 للقانون وفقا معدلة -852 المادة

 ٌوم التنفٌذ دابرة إلى التنفٌذ على االعتراض المتضمن االستحضار عن نسخة المحكمة قلم ٌبلػ
 أن أو التنفٌذ هذا توقؾ إن للمحكمة، ٌجوز أنه إال الدٌن سندات تنفٌذ ٌوقؾ ال االعتراض أن. تقدٌمه
. جدٌة أسباب على ٌرتكز االعتراض أن لها تبٌن إذا كفالة على تعلقه
ًا  التنفٌذ ٌوقؾ علٌه االعتراض فإن دٌن سند التنفٌذ موضوع ٌكن لم إذا  محكمة تصدر أن إلى حكما

ًا  األولى الدرجة . برده ٌقضً حكما
 حق لصٌانة االحتٌا ٌة التدابٌر اتخاذ دون التنفٌذ وقؾ أو االعتراض ٌحول ال األحوال جمٌع وفً
. التنفٌذ  الب
 ٌكون معٌن وجه على التنفٌذ  الب حق تحدٌد أو التنفٌذ على االعتراض برد ٌقضً الذي الحكم إن

. تعٌنها كفالة تقدٌم على تنفٌذه تعلق أن للمحكمة أن إال. أصله على وٌنفذ التنفٌذ معجل
 والصكوك القضابٌة األحكام تنفٌذ على المترتب النسبً الرسم نصؾ الدٌن سندات تنفٌذ عن ٌستوفى
. الرسمٌة

 به، العمل بعد تقدم التً التنفٌذ  لبات على إال القانون هذا بموجب المعدلة المادة هذه أحكام ت بق ال
ًا  المقدمة ال لبات وتظل . تقدٌمها بتارٌخ بها المعمول القانونٌة لؤلحكام خاضعة سابقا

 
 



 فإنه علٌه ٌعترض ال أنه صراحة أعلن أو التنفٌذ على علٌه المنفذ ٌعترض لم إذا -853 المادة

  الب من القسم هذا استٌفاء دون التنفٌذ وٌتم القضابٌة الرسوم من المعجل ؼٌر القسم من ٌعفى
. التنفٌذ

 
 

 الجزء فً التنفٌذ فٌتابع به الم الب الحق من جزءاًا  إال االعتراض ٌتناول لم إذا -854 المادة

. اآلخر
 
 

 7/5/1992 تارٌخ 2411 رقم للمرسوم وفقا معدلة -855 المادة

 6/9/2000 تارٌخ 3800 رقم والمرسوم  
 

 كان إذا إال المحكمة أمام بمحام ٌتمثل أن التنفٌذ  الب وخصصه التنفٌذ على المعترض من كل على
 .لبنانٌة لٌرة ملٌون تتجاوز ال معٌنة قٌمة ذا النزاع موضوع

 
 

 أٌام عشرة مهلة فً لبلستبناؾ القابلة التنفٌذ على االعتراضات فً األحكام تستؤنؾ -856 المادة

. عنها نسخة لتقدٌم حاجة وبدون التارٌخ هذا الخصوم إفهام حال فً صدورها تارٌخ من

 
 

 حجزه جيوز ال وما التنفيذ موضوع - الرابع الفصل
 
 
 

 إٌداع البٌع، وقوع قبل اإلجراءات علٌها تكون حالة أٌة فً علٌه للمحجوز ٌجوز -857 المادة

 على وٌترتب والمصارٌؾ، والفوابد الحجز فً والمشتركٌن الحاجزٌن لدٌن مساوٍو  النقود من مبلػ
 إلٌفاء ٌخصص الذي المودع المبلػ إلى وانتقاله المحجوزة األموال عن الحجز زوال اإلٌداع هذا
. سواهم دون والمشتركٌن الحاجزٌن دٌن
 
 

 أموال بعض أو أحد على التؤمٌن أو الرهن أو االمتٌاز حق صاحب الدابن إن -858 المادة

. األموال  هذه على أوالًا  ٌنفذ بؤن ملزم ؼٌر مدٌنه
 
 

ًا  أجله من المحجوز الدٌن قٌمة كانت إذا -859 المادة  جاز المحجوزة األموال قٌمة دون احتٌا ٌا



 ال أن بشر  األموال هذه بعض على الحجز بحصر الحكم التنفٌذ دابرة ربٌس من ٌ لب أن للمدٌن
 المقررة اإلجراءات وفق تقام بدعوى وذلك أجله، من المحجوز الدٌن قٌمة ضعفً عن قٌمتها تقل

. الحاجزٌن الدابنٌن جمٌع فٌها وٌختصم المستعجلة للدعاوى
. بها الحجز حصر التً األموال من حقوقهم استٌفاء فً أولوٌة الحجز حصر قبل الحاجزٌن للدابنٌن
ًا  الحجز كان وإذا ًا  العقاري السجل فً الحجز بحصر الصادر القرار قٌد وجب بعقارات متعلقا  تثبٌتا
. المذكور األولوٌة لحق
 
 

 23/3/1985 تارٌخ 20 رقم االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -860 المادة

 7/5/1992 تارٌخ 2411 رقم االشتراعً والمرسوم  
 6/9/2000 تارٌخ 3800 رقم والمرسوم  
 
: اآلتٌة األموال وعلى حجزها القانون منع التً األموال على الحجز إلقاء ٌجوز ال
. العامة الصفة ذوي المعنوٌٌن األشخاص وسابر الدولة أموال -1
. الخاص القانون لقواعد خاضع تعامل موضوع منها كان ما باستثناء األجنبٌة الدول أموال -2
. المدٌن بشخص اللصٌقة الحقوق -3
. الخاصة المراسبلت -4
 إخراجها أو ترجمتها أو نشرها بإعادة وحقه نشرها، قبل الفنٌة وآثاره مإلفاته على المإلؾ حق -5

. جدٌد بشكل
. الوقؾ عٌن -6
. به المتعلقة العقار عن مستقلة حجزها  لب إذا التبعٌة العٌنٌة والحقوق االرتفاق حقوق -7
. ولعابلته للمدٌن الضرورٌة والمنامة للكسوة المعدة األشٌاء -8
. الدٌنً بواجبه المدٌن لقٌام البلزمة األشٌاء -9
 شهرٌن، سحابة وعابلته المدٌن إلعاشة البلزمة الدخل وأنواع والوقود لبلستنفاد المعدة األشٌاء -10
. للموسم البذار حبوب من المزارع أرض تحتاجه وما
 لٌرة ملٌونً قٌمته تتجاوز ال بما لمهنته، البلزمة والكتب بالمدٌن، المختصة الشؽل أدوات -11

. به ٌحتفظ ما خٌار حق علٌه للمحجوز وٌترك. لبنانٌة
 الحدود ضمن ممارستها أو والفنون العلوم وت بٌق للتعلٌم تستخدم التً والعدد اآلالت -12

. السابق البند فً المعٌنة والشرو 
 مدة لتؽذٌتها البلزمة والمواد المعزى من عشرة أو الخراؾ من رإوس ستة أو واحدة بقرة -13

. عمله أو لحرفته ٌستعملها لمن بالنسبة شهرٌن
. معٌن ؼرض فً للصرؾ أو للنفقة القضاء من المقررة المبالػ أو األشٌاء -14
 والعمال والمستخدمٌن للموظفٌن تمنح التً والمبالػ المعٌشة ؼبلء وتعوٌض العابلً التعوٌض -15

. اإلسعاؾ سبٌل على والخدم
 ٌجوز أنه على تقاعدهم، ومعاشات العام الق اع لموظفً الخدمة من الصرؾ تعوٌضات -16

 دٌن على ال عام نفقة ترجٌح مع بحكم مثبتة  عام نفقة أو للدولة دٌن أجل من النصؾ لؽاٌة حجزها
. الدولة
 على. للتفرغ أو للحجز قابلٌتها عدم اشترا  مع بها الموصى أو الموهوبة األموال أو المبالػ -17
 له الموهوب ٌد وضع تارٌخ من سنوات بعشر تتحدد األموال أو المبالػ هذه على الحجز منع مدة أن



 بإلقاء الحق وحدهم المذكورة المدة بعد دابنٌن ٌصبحون الذٌن لؤلشخاص وٌكون له الموصى أو
. إلٌها المشار المبالػ أو األموال على الحجز
. التداول قٌد تجاري لسند مإونة ٌإلؾ الذي الدٌن -18
. ملؽى -19
 وبؤحكام اإلفبلس بؤحكام اإلخبلل بدون منها المادٌة ؼٌر والعناصر بجملتها التجارٌة المإسسة -20

 فٌجوز منها المادٌة العناصر أما. 1967 تموز 11 بتارٌخ الصادر 11 رقم االشتراعً المرسوم
. التنفٌذي الحجز ب رٌقة حجزها
. المصارؾ سرٌة قانون أحكام وتراعى

 
 

 و 12 و 11 و 10 و 9 و 8 بالفقرات ٌتعلق فٌما السابقة المادة حكم ٌسري ال -861 المادة

 المنفذ حوزة فً والموجودة الفقرات هذه فً إلٌها المشار األشٌاء بثمن ٌ الب الذي الدابن على 13
. ؼذابٌة مواد تقدٌم عن دٌنه نشؤ الذي الدابن على وال صٌانتها بنفقات أو علٌه
 
 

 فإنه علٌه المحجوز ألمر سفاتج أو أسناداًا  الحجز إلقاء عند التنفٌذ مؤمور وجد إذا -862 المادة

 ببٌعها التنفٌذ دابرة ربٌس فٌؤمر بعٌداًا  استحقاقها موعد كان إذا أما قٌمتها وٌقبض علٌها ٌده ٌضع
. قٌمتها قبض لمشترٌها وٌجٌز العلنً بالمزاد

 
 

 أٌار 4 فً الصادر 25 رقم االشتراعً المرسوم من 15 المادة أحكام مراعاة مع -863 المادة

 أٌلول 26 فً الصادر االجتماعً الضمان قانون من 57 والمادة العمل ب وارئ والمتعلق 1943
 مرتبات وعلى والخدم والعمال المستخدمٌن تقاعد ومعاشات أجور على الحجز  ٌجوز ال ،1963
: اآلتٌة النسب وفق إال العام الق اع موظفً

. لؤلجور الرسمً األدنى الحد ٌتجاوز ال ما عشر -1
. أضعافه ثبلثة ٌتجاوز وال الحد هذا ٌفوق ما خمس -2
. أضعافه ستة ٌتجاوز وال أضعافه ثبلثة ٌفوق ما ثلث -3
. أضعافه تسعة ٌتجاوز وال أضعافه ستة ٌفوق ما نصؾ -4
. أضعافه تسعة ٌفوق ما كامل -5

 كل للحجز القابلة القٌمة لتعٌٌن به ٌعتد الذي التقاعد معاش أو األجر أو األصلً الراتب  إلى ٌضاؾ
. الزٌادات من ذلك وؼٌر كالمكافآت له، كتتمة الراتب هذا ٌفوق ما
 وفق إال والخدم والعمال للمستخدمٌن العابدة الخدمة من الصرؾ تعوٌضات على الحجز ٌجوز وال

. سنوي أساس على لؤلجور الرسمً األدنى الحد ٌحسب أن على ذكرها المتقدم النسب
 
 

 تقاعد ومعاشات أجور حجز ٌجوز السابقة، المادة من 5 البند أحكام مراعاة مع -864 المادة

 لؽاٌة العام الق اع موظفً ومرتبات الخدمة من صرفهم وتعوٌضات والخدم والعمال المستخدمٌن
: اآلتٌة األحوال فً نصفها
. للدولة دٌن أجل من -1



. ؼذابٌة مواد ثمن أجل من -2
. نفقة دٌن أجل من -3
 
 

 التقاعد ومعاشات واألجور المرتبات من آخر جزء عن إال التفرغ ٌجوز ال -865 المادة

. للحجز القابل الجزء ٌعادل السابقتٌن المادتٌن فً علٌها المنصوص الصرؾ وتعوٌضات

 
 

 االحتياطي احلجز - الثاين الباب
 
 
 

  23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -866 المادة

ًا  مدٌنه أموال على االحتٌا ً الحجز بإلقاء الترخٌص التنفٌذ دابرة ربٌس من ٌ لب أن للدابن  تؤمٌنا
ًا  ٌجوز ال الحجز هذا أن على. لدٌنه  بعد ٌتحقق لم شر  على معلق أو األداء مستحق ؼٌر لدٌن تؤمٌنا
. والعقود الموجبات قانون من 111 بالمادة المعٌنة الحاالت فً إال
ًا  الدٌن ٌكن لم إذا  لدٌه توافرت متى االحتٌا ً الحجز إلقاء ٌقرر أن التنفٌذ دابرة فلربٌس بسند ثابتا
. الدٌن هذا وجود ترجح أدلة
 
 

  23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -867 المادة

. البلزمة األخرى والوثابق الدٌن بمستندات مرفق باستدعاء الحجز  لب ٌقدم
ًا  تقدٌره التنفٌذ دابرة ربٌس فعلى المقدار معٌن ؼٌر الدٌن كان إذا  الدٌن أصل إلى ٌضم أن على مإقتا

. المتوقعة والنفقات والرسوم تستحق لم سنة وفابدة المستحقة الفوابد
 
 

  23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -868 المادة

 دون للدٌن المإقت بالتقدٌر أو بكفالة بتقٌٌده أو برفضه أو بالحجز قراراًا  التنفٌذ دابرة ربٌس ٌصدر
. للمدٌن سابق إنذار توجٌه
 المختصة األصول ووفق المهلة فً لبلستبناؾ قاببلًا  الحجز  لب برفض القاضً القرار ٌكون

 ال عن ٌقبل فإنه للدٌن المإقت وبالتقدٌر الحجز بإلقاء القاضً القرار أما. العرابض على باألوامر
 األصول وفق ال عن هذا فً وٌنظر تبلٌؽه تارٌخ من أٌام خمسة مهلة فً أصدره الذي القاضً أمام

. المستعجلة القضاٌا فً المتبعة
 
 



 التً األموال على الحجز إللقاء البلزمة واإلجراءات باألعمال التنفٌذ مؤمور ٌقوم -869 المادة

ًا  كان إذا المعاون المكتب ب رٌق العقاري السجل أمانة إلى الحجز قرار وبإببلغ حجزها تقرر  متعلقا
 الجارٌة المعامبلت بتوثٌق أو المحجوزة األموال قٌود بحفظ المختصة الرسمٌة الدوابر إلى أو بعقار
. الحجز إلقاء بعد المدٌن إلى الحجز قرار بإببلغ وكذلك بشؤنها،
 حجز على وت بق المنقول على التنفٌذي الحجز فً المرعٌة األصول المنقول حجز على ت بق
 وؼرض  بٌعة مع منها ٌتفق ال ما باستثناء العقار على التنفٌذي الحجز فً المرعٌة األصول العقار
. االحتٌا ً الحجز
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 للحكم المختصة المحكمة لدى بادعاء أو التنفٌذي سنده تنفٌذ ب لب الحاجز ٌتقدم لم إذا الحجز ٌسق 
 أو ال لب بهذا تقدم قد ٌكن لم ما الحجز، قرار تارٌخ من أٌام خمسة مهلة فً الحجز، سبب بدٌنه له

ًا  االدعاء ًا  تبلؽه تارٌخ من أٌام خمسة مهلة خبلل فً بذلك قٌامه ٌثبت أن الحاجز وعلى. سابقا  كتابا
ًا  التنفٌذ دابرة ربٌس ٌعلن وإال التنفٌذ دابرة من الشؤن بهذا . الحجز سقو  تلقابٌا
ًا  مستحق ؼٌر دٌن سند تنفٌذ  لب تقدٌم ٌصح أنه ؼٌر  ٌباشر ال أن على الحجز لسقو  منعا

. االستحقاق قبل التنفٌذ بإجراءات
 جمٌع إلى األولى الفقرة فً علٌهما المنصوص االدعاء عن أو السند تنفٌذ  لب عن نسخة وتبلػ
 أو التنفٌذ دابرة بواس ة الحاجز  لب على بناء التبلٌػ وٌجري. الحجز قرار إلٌها أبلػ التً الدوابر

. األحوال بحسب المحكمة قلم
. إشارته لش ب الحجز قرار إلٌها أبلػ التً الدوابر جمٌع إلى الحجز بسقو  القرار التنفٌذ دابرة تبلػ
 
 

 بإثبات للتنفٌذ قابل حكم صدور لدى تنفٌذي حجز إلى االحتٌا ً الحجز ٌتحول -871 المادة

 انقضاء بعد إال تحوله ٌتم فبل مباشرة للتنفٌذ قابلة ورقة أو سند على الحجز بنً وإذا الدابن، حق
. التنفٌذ على اعتراض تقدٌم بدون اإلنذار مهلة
 
 

 حاجة بدون الحاجز  لب على بناء العادي مجراها التنفٌذي الحجز معامبلت تؤخذ -872 المادة

 وٌبلػ تنفٌذي حجز إلى االحتٌا ً الحجز تحول التنفٌذ دابرة ربٌس وٌعلن جدٌد، حجز إلقاء إلى
 المختصة الدابرة إلى أو عقاراًا  المحجوز كان إذا العقاري السجل أمانة إلى التحول هذا التنفٌذ مؤمور

ًا  كان إذا . الدابرة هذه لدى القٌد إلى به التصرؾ ٌخضع شٌبا
 
 

 الحجز رفع الحاجز مواجهة فً التنفٌذ دابرة ربٌس من ٌ لب أن علٌه للمحجوز -873 المادة

. وملحقاته الحجز سبب الدٌن قٌمة ٌوازي بما الدابن حق تضمن ضامنة كفالة قدم إذا
. ومقدارها الكفالة هذه ماهٌة التنفٌذ دابرة ربٌس ٌقدر
 
 



 المحجوز ودعوة إلببلغ حاجة بدون الحاجز  لب على بناء الحجز رفع ٌمكن -874 المادة

. علٌه
 
 

 20/6/1996 تارٌخ 529 للقانون وفقا معدلة -875 المادة

ًا  بالمال التصرؾ من علٌه المحجوز ٌمنع منقول على االحتٌا ً الحجز  من أو للملكٌة ناقبلًا  تصرفا
. علٌه حقوق أٌة ترتٌب

 الدوابر فً بشؤنه الجارٌة المعامبلت وتوثق قٌوده تحفظ منقوالًا  أو عقاراًا  المحجوز المال كان إذا
 ٌتحمل أن على وتجزبته علٌه حقوق أٌة ترتٌب أو به التصرؾ علٌه للمحجوز فٌمكن. الرسمٌة
. الحجز سبب بالدٌن المتعلقة األساس دعوى ونتابج الحجز هذا نتابج الحق مكتسب أو الجدٌد المالك
 ربٌس ٌعٌن لم ما علٌه للمحجوز برٌعه واالنتفاع المحجوز المال استؽبلل ٌبقى األحوال جمٌع وفً
ًا  التنفٌذ دابرة ًا  حارسا . المال هذا على قضابٌا

 
 

ًا  المحجوزة األموال كانت إذا -876 المادة  ٌقوم الذي فالمؤمور ثالث شخص بٌد موجودة احتٌا ٌا

 بحجز المختص المحضر عن وصورة الحجز قرار عن صورة الشخص هذا إلى ٌسلم الحجز بإلقاء
. ٌده فً األموال

 
 

 االستحقاق حجز - الثالث الباب
 
 
 

 التنفٌذ دابرة ربٌس من ٌ لب أن منقولة أعٌان على تتبع أو امتٌاز حق له من لكل -877 المادة

. علٌها االستحقاق حجز بإلقاء الترخٌص األعٌان تلك وجود مكان لها التابع
 
 

 استحقاق ٌدعً أن القانون بمقتضى الحقٌقً للمالك فٌها ٌجوز التً األحوال فً -878 المادة

. علٌه االستحقاق حجز بإلقاء الترخٌص ٌ لب أن المالك لذلك ٌجوز ٌحرزه، من على منقول مال
 
 

 رفعه ٌجوز ال إنما االحتٌا ً بالحجز المختصة القواعد االستحقاق حجز فً تتبع -879 المادة

. كفالة لقاء
 
 



ًا  ٌتضمن الحق بإثبات الصادر الحكم -880 المادة  إلى المحجوزة العٌن بإرجاع القضاء حكما

. فٌه تكون أن ٌجب الذي المكان إلى أو الحقٌقً مالكها

 
 

 ثالث شخص لدى احلجز - الرابع الباب
 
 
 

 من ثالث شخص لدى لمدٌنه ما حجز التنفٌذ دابرة ربٌس من ٌ لب أن دابن لكل -881 المادة

: اآلتٌة األموال
. شر  على معلقة أو مإجلة كانت ولو النقدٌة والدٌون المبالػ -1
 اسمٌة أسناد أو أسهم بشكل والمصدرة البورصة فً للتسعٌر القابلة أو المسعرة المالٌة األوراق -2
. الشركات فً األرباح وأنصبة واإلٌرادات مختل ة أو
 الماجة فً الواردة المخالفة األحكام عن النظر وبصرؾ حلها، قبل حتى الشركات فً الحصص -3

 ولسابر للشركة العابدة الشراء فً األفضلٌة حقوق وعن والعقود الموجبات قانون من 909
. الحاضر القانون من 3 فقرة 897 المادة أحكام تراعى أن على الشركاء،

. المنقولة واألعٌان المثلٌات من األشٌاء -4
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.  البلزمة األخرى والوثابق الدٌن بمستندات مرفق باستدعاء الحجز  لب ٌقدم
ًا  ثالث شخص لدى االحتٌا ً الحجز الم لوب الدٌن ٌكن لم اذا-  ًا  له تؤمٌنا  دابرة فلربٌس بسند ثابتا

 هذا أن على. المذكور الدٌن وجود ترجح أدلة لدٌه توافرت متى الحجز هذا إلقاء ٌقرر أن التنفٌذ
ًا  ٌجوز ال الحجز  الحاالت فً إال بعد ٌتحقق لم شر  على معلق أو األداء مستحق ؼٌر لدٌن تؤمٌنا
. والعقود الموجبات قانون من 111 بالمادة المعٌنة

 
 

 لم ما ٌده تحت الدٌن هذا حجز ٌ لب أن مدٌنه لصالح بدٌن ذمته المشؽولة للدابن -883 المادة

. علٌه المحجوز إلى الحجز بإببلغ ذلك وٌتم. المقاصة ب رٌق أوفً قد ٌكن
 مواجهة فً مصلحة ذي كل من أو علٌه المحجوز من مقدم  لب على بناء التنفٌذ، دابرة لربٌس
ًا  أو الدابرة صندوق المال بإٌداع األخٌر هذا ٌؤمر أن الحاجز،  وفً. ٌحددها مهلة فً مقبوالًا  مصرفا

ًا  الحجز ٌسق  المهلة هذه فً إٌداعه عدم حال  على بناء الدابرة ربٌس من بقرار سقو ه وٌعلن حكما
. الحاجز مواجهة فً اإلٌداع  الب من مقدم  لب
 القضاٌا فً المتبعة األصول وفق إلٌهما المشار ال لبٌن من كل فً التنفٌذ دابرة ربٌس ٌنظر

. المستعجلة



 
 

 قٌمته ٌقدر أن التنفٌذ دابرة ربٌس فعلى المقدار معٌن الحجز سبب الدٌن ٌكن لم إذا -884 المادة

ًا، تقدٌراًا   والرسوم تستحق لم سنة وفابدة المستحقة الفوابد الدٌن أصل إلى ٌضم أن على مإقتا
. المتوقعة والنفقات
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 أو بكفالة بتقٌٌده أو برفضه أو ثالث شخص لدى االحتٌا ً بالحجز قراراًا  التنفٌذ دابرة ربٌس ٌصدر
. للمدٌن سابق إنذار توجٌه دون للدٌن المإقت بالتقدٌر
 المختصة األصول ووفق المهل فً لبلستبناؾ قاببلًا  الحجز  لب برفض القاضً القرار ٌكون

 ال عن ٌقبل فإنه للدٌن المإقت وبالتقدٌر الحجز بإلقاء القاضً القرار أما. العرابض على باألوامر
 األصول وفق ال عن هذا فً وٌنظر. تبلٌؽه تارٌخ من أٌام خمسة مهلة فً أصدره الذي القاضً أمام

. المستعجلة القضاٌا فً المتبعة
. 874 و 873 المادتٌن أحكام االحتٌا ٌة مرحلته فً ثالث شخص لدى الحجز على وت بق

 
 

 بما تصرٌحه وقت إلى لدٌه المحجوز ذمة فً للمدٌن نشؤ دٌن كل الحجز ٌتناول -886 المادة

ًا  الحجز كان إذا إال ذمته فً ًا  ٌستحق بدٌن أو معٌن بدٌن مختصا . دورٌا
 ٌعٌن لم وإذا الحاجز عٌنه الذي الفرع على إال الحجز ٌسري فبل فروع عدة لدٌه للمحجوز كان إذا

ًا  الحاجز ًا  فرعا ًا  الحجز فٌسري لدٌه للمحجوز خاصا  لبنان فً الموجود الربٌسً المركز على حكما
. الربٌسً المركز إلى الحالة هذه فً التبلٌػ وٌجري فٌه، الكابنة فروعه وعلى

 
 

 الحساب عناصر أحد حجز ٌجوز ال المصارؾ سرٌة قانون أحكام مراعاة مع -887 المادة

 المحجوز إلى الحجز إببلغ شؤن من وٌكون الرصٌد، حجز ٌجوز وإنما االستقبلل وجه على الجاري
 تقٌدت قد تكن لم ولو السابقة المعامبلت أساس على الحجز، تنفٌذ لؽاٌة وتصفٌته، الحساب وقؾ لدٌه
. فٌه
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 أٌام خمسة خبلل فً التصرٌح تكلٌفه مع لدٌه المحجوز إلى إب اء ببل ومستنداته الحجز قرار ٌبلػ
 وشرو ه وسببه رصٌده، أو الدٌن ومقدار األعٌان ببٌان وذلك دٌن أو مال من ذمته فً بما

 المادة نص التبلٌػ وثٌقة فً وٌدرج. علٌه ألقٌت التً والحجوز بشؤنه حصلت التً والحواالت
890 .
 وٌجب. لدٌه المحجوز إلى التبلٌػ وصول بعد إال علٌه المحجوز إلى ومستنداته الحجز قرار ٌبلػ ال
 تبلٌػ وثٌقة ورود تارٌخ من أٌام خمسة أقصاها مهلة فً علٌه المحجوز إلى التبلٌػ ٌرسل أن

. لدٌه المحجوز



. 413 المادة أحكام وفق إلٌه التبلٌػ ٌتم لبنان خارج لدٌه المحجوز أو علٌه المحجوز إقامة حال فً
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 على أو التبلٌػ مذكرة على ٌدونه الحجز قرار على جواب بشكل تصرٌحه لدٌه المحجوز ٌضع
 خمسة مدة خبلل بالوصول إشعار مع مضمون بكتاب ٌرسله أو باستدعاء ٌقدمه أو الحجز محضر

. التبلٌػ من أٌام
ًا  ٌقدم أن لدٌه المحجوز على ًا  تصرٌحا  الحقة حواالت أو حجز من الدٌن على ٌقع ما بكل إضافٌا

 أو الحجز تبلؽه تارٌخ من أٌام خمسة خبلل وذلك هبلك من المال على ٌقع ما وبكل األول للتصرٌح
. الهبلك حادث وقوع أو الحوالة
 لتمكٌنه لدٌه المحجوز من المقدم التصرٌح مضمون إب اء بدون الحاجز ٌبلػ أن التنفٌذ مؤمور على
. االقتضاء عند فٌه المنازعة من
. مالً  ابع أو رسم أي من اإلضافً والتصرٌح األصلً التصرٌح ٌعفى
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ًا  أصبح المعٌنة المهلة فً األصلً التصرٌح لدٌه المحجوز ٌرسل لم إذا  بالمبلػ الحاجز تجاه ملزما
ًا  كان الذي ًا  عذراًا  أبدى إذا إال للحجز سببا . المحكمة تقدره بالقبول حرٌا
. الحاجز حدده بما إال  األخٌر هذا ٌلزم فبل لدٌه المحجوز دٌن مقدار الحاجز قدر إذا
 
 

 7/5/1992 تارٌخ 2411 رقم للمرسوم وفقا معدلة -891 المادة

 6/9/2000 تارٌخ 3800 رقم والمرسوم  
 

 أمام باستحضاره لدٌه المحجوز تصرٌح صحة فً ٌنازع أن علٌه وللمحجوز حاجز لكل ٌجوز
ًا  المختصة المحكمة . العامة للقواعد وفقا

 لٌرة ألؾ ماٌتً إلى ألفا عشرٌس من بؽرامة علٌه فٌحكم النٌة سٌا كان لدٌه المحجوز أن ظهر إذا
 من المسلك هذا أحدثه ما بسبب ضرر من أصابه عما بالتعوٌض للحاجز الحق حفظ مع لبنانٌة
. والنفقات التؤخٌر

 أن الربٌس إذن على بناء التنفٌذ لمؤمور ٌكون منقولة بؤعٌان فٌه المنازع التصرٌح تعلق حال فً
 عن إخفاءها حاول أو لدٌه المحجوز أخفاها وإذا. علٌها الحجز وٌلقً األعٌان تلك وجود مكان ٌدخل
 .المحجوزة األموال وإتبلؾ اختبلس لعقوبة تعرض نٌة سوء
 
 

: الحجز على ٌترتب -892 المادة

 األخٌر هذا ومنع الحجز تبلؽه تارٌخ من لدٌه المحجوز ٌد تحت بؤجمعه المحجوز المال حبس -1
. الدٌن على معه مقاصة إجراء من أو دابنه إلى دفعه أو تسلٌمه من
 منح من أو قٌمته إنقاص أو إسقا ه من أو الدٌن قبض أو العٌن تسلم من علٌه المحجوز منع -2

. بالحاجز إضراراًا  المحجوز بالمال التصرؾ ومن لمدٌنه مهلة



ًا  لدٌه المحجوز اعتبار -3 . المحجوزة للعٌن حارسا
 الفوابد هذه سرٌان أن على لدٌه، المحجوز على الفوابد استحقاق ٌوقؾ أن الحجز شؤن من لٌس

. اإلٌداع عند ٌتوقؾ
. والعابدات وبالفوابد المال برأس التصرؾ ٌمنع فإنه اإلسمً السند على الحجز وقع إذا
 
 

 األصول وفق ٌقرر أن علٌه، المحجوز  لب على بناء التنفٌذ، دابرة لربٌس ٌجوز -893 المادة

. الدٌن لتسدٌد كاؾ المحجوز المال من بجزء الحجز حصر المستعجلة القضاٌا فً المتبعة
 اآلخر الجزء ٌستوفً أن علٌه وللمحجوز الحجز، فٌه حصر الذي الجزء  على امتٌاز للحاجز ٌكون
. مدٌنه من
 
 

ًا  ٌودع أن لدٌه للمحجوز -894 المادة  لدى أو الدابرة صندوق لدى المحجوزة األموال تلقابٌا

ًا  النزاع كان لو حتى مقبول مصرؾ  على مستمراًا  الحجز وٌبقى. الحاجز دٌن ثبوت على قابما
. المودعة والمبالػ األموال
 لدٌه، المحجوز مواجهة فً علٌه المحجوز أو الحاجز من مقدم  لب على بناء التنفٌذ، دابرة لربٌس

 صندوق المحجوزة األموال بإٌداع المستعجلة القضاٌا فً المتبعة ال رٌقة على األخٌر هذا ٌؤمر أن
ًا  أو الدابرة  المحددة المهلة فً اإلٌداع عن لدٌه المحجوز تخلؾ وإذا. ٌحددها مهلة فً مقبوالًا  مصرفا
 أموال على االحتٌا ٌة التدابٌر اتخاذ لحقوقه، صٌانة علٌه، والمحجوز الحاجز من لكل جاز

. لدٌه المحجوز
. أٌام خمسة خبلل فً اإلٌداع بحصول علٌه والمحجوز الحاجز ٌخبر أن التنفٌذ مؤمور على
 
 

  23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -895 المادة

 بادعاء أو التنفٌذي سنده تنفٌذ ب لب الحاجز ٌتقدم لم إذا ثالث شخص لدى االحتٌا ً الحجز ٌسق 
 قبل من إببلؼه تارٌخ من أٌام خمسة مهلة فً الحجز سبب بدٌنه له للحكم المختصة المحكمة لدى
 هذا الحجز، قرار لدٌه المحجوز تبلٌػ بحصول إشعاراًا  علٌه المحجوز  لب على بناء التنفٌذ دابرة
ًا  تقدم قد ٌكن لم ما  خمسة خبلل فً بذلك، قٌامه ٌثبت أن الحاجز وعلى. االدعاء أو ال لب بذلك سابقا
ًا  تبلؽه تارٌخ من أٌام ًا  التنفٌذ دابرة ربٌس ٌعلن وإال التنفٌذ، دابرة من الشؤن بهذا كتابا  سقو  تلقابٌا

. الحجز
ًا  مستحق ؼٌر دٌن سند تنفٌذ  لب تقدٌم ٌصح أنه ؼٌر  ٌباشر ال أن على الحجز لسقو  منعا

. االستحقاق قبل التنفٌذ بإجراءات
. الثالث الشخص إلى الحجز بسقو  القرار التنفٌذ دابرة تبلػ

   علٌها المنصوص األحكام تنفٌذي حجز إلى بتحوله ٌتعلق فٌما ثالث شخص لدى الحجز على وت بق
. 872 و 871 المادتٌن فً االحتٌا ً للحجز بالنسبة الصدد هذا فً
 
 

  23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -896 المادة

 خبلل وفً التنفٌذٌة المرحلة فً التنفٌذ دابرة ربٌس ٌقرره تكلٌؾ على بناء لدٌه، المحجوز على



 ما أو به، أقر ما ،890 المادة أحكام مراعاة مع الدابرة، هذه إلى ٌسلم أن أٌام، خمسة أقصاها مهلة
 لدٌه المحجوز أهمل إذا أو ٌفوقهما به المصرح المبلػ كان إذا النفقات وقٌمة الحاجز بدٌن ٌفً

 أن وله. بالتصرٌح المنازعة فً المحكمة به قضت ما أو عذره، بقبول قراراًا  ٌستصدر ولم التصرٌح
. التنفٌذ دابرة ربٌس ٌقدرها كما مصارٌؾ من أنفقه ما ٌحسم
 على الواقعة والحواالت الحجوز عن مفصل ببٌان التسلٌم ٌشفع أن لدٌه المحجوز على وٌجب
. المحجوزة األموال
ًا  التسلٌم عن لدٌه المحجوز تخلؾ حال فً للحاجز،  أموال على ٌنفذ أن السابقة، الفقرة ألحكام وفقا

. ضده تنفٌذي سند على لبلستحصال حاجة دون نفسها التنفٌذٌة المعاملة سٌاق فً األخٌر هذا
 المحجوز من استلمتها التً األموال من تبقى ما توزع المعاملة، نفقات التنفٌذ دابرة تقت ع أن بعد
 الرصٌد تسلم ثم األولى، الفقرة فً المذكور التكلٌؾ قرار تارٌخ حتى الظاهرٌن الحاجزٌن على لدٌه
 كان وإذا المذكور، التارٌخ بعد ظهروا قد آخرون حاجزون هنالك ٌكن لم إذا علٌه المحجوز إلى

 التوزٌع فٌجري ذكره السابق التكلٌؾ قرار تارٌخ حتى الظاهرٌن الحاجزٌن إلٌفاء ٌكفً ال المبلػ
. 899 و 898 المادتٌن وأحكام األفضلٌة حقوق وتراعى. النسبً

 
 

ًا  الحجز تناول إذا -897 المادة  القواعد وفق تباع أن الحاجز، سند تنفٌذ عند وجب، منقولة أعٌانا

. جدٌد حجز إلى حاجة بدون المنقول لبٌع المقررة
ًا  المحجوز المال كان إذا  التنفٌذ دابرة ربٌس من بؤمر العلنً بالمزاد بٌعه جاز األداء مستحق ؼٌر دٌنا

. مخالؾ نص ٌرد لم ما التنفٌذ، مؤمور ٌد وعن
 المواد فً علٌها المنصوص القواعد وفق بٌعه فٌجري شركة فً حصة المحجوز المال كان إذا

 قانونً نص فٌها ٌخول التً الحاالت وفً. المال هذا ماهٌة مع به تتفق الذي بالقدر 944 إلى 937
 اإلحالة قرار تبلٌػ تارٌخ من أٌام عشرة مهلة للشركاء تكون. المشترى على الموافقة حق للشركاء

 بموافقتهم المهلة هذه خبلل التنفٌذ لدابرة ٌصرحوا لم فإذا. الحق هذه الستعمال الشركة مركز إلى
. المبٌعة الحصة تصفٌة إلى اللجوء للمشتري حق القانونٌة الشرو   بق

. ٌلٌها وما 990 المواد أحكام وفق الثمن توزٌع وٌجري
 
 

 لدٌه المحجوز إلى الحجز لتبلٌػ سابق بتارٌخ الدٌن عن علٌه المحجوز تفرغ إذا -898 المادة

. بالحجز ٌعتد فبل
ًا  التفرغ كان إذا ًا  لدٌه المحجوز إلى الحجز لتبلٌػ الحقا  فٌعتبر علٌه المحجوز إلى الحجز لتبلٌػ وسابقا

 ٌكن لم ما الدٌن فً حصته بقدر الحاجز مع ٌشترك أن له وٌكون الثانً الحاجز بحكم له المتفرغ
 لدٌه المحجوز إلى الحجز لتبلٌػ الحق بتارٌخ التفرغ حصل إذا أما. امتٌاز صاحب أصبح قد الحاجز

. الحاجز على ٌسري فبل علٌه والمحجوز
 
 

 إلى إببلؼه وقبل لدٌه المحجوز إلى الحجز إببلغ بعد الدٌن عن التفرغ وقع إذا -899 المادة

: التالً الوجه على التوزٌع ٌتم ثان حجز التفرغ بعد وقع ثم علٌه المحجوز
 الزٌادة تع ى ثم الثبلثة، العبلقة ذوي بٌن نسبً توزٌع بإجراء األول الحاجز حصة أوالًا  تحدد

. الثانً الحاجز على باألفضلٌة له للمتفرغ



 
 

 التنفيذي احلجز - اخلامس الباب
 
 
 

 ادلنقول على التنفيذي احلجز - األول الفصل
 
 
 

 احلجز يف عامة أحكام - األول القسم
 
 
 

 واألعٌان األشٌاء على وٌقع الحجز ب رٌق المنقول على أصبلًا  التنفٌذ ٌجري -900 المادة

. المدٌن حٌازة فً هً التً للتظهٌر القابلة أو لحاملها المحررة المالٌة واألوراق المنقولة
 
 

 الحجز قبل المدٌن إلى التنفٌذ دابرة تبلؽه إنذار ٌسبقه لم إذا با بلًا  الحجز ٌكون -901 المادة

 بناء التنفٌذ، دابرة ربٌس ٌقرر لم ما األكثر، على أٌام وخمسة األقل على ساعة وعشرٌن أربع بمدة
 ٌتحمل الحالة هذه وفً. واحد وقت فً الحجز محضر ووضع اإلنذار إببلغ الدابن،  لب على

 قد المدٌن ٌكن لم ما الحجز، تارٌخ من ٌومٌن مهلة فً باإلٌفاء المدٌن قام إذا الحجز نفقات الحاجز
. ٌفعل ولم الدٌن لدفع مضمون بكتاب أو العدل الكاتب بواس ة التنفٌذ  لب قبل أنذر
 
 

 على أو التنفٌذ دابرة من إلٌه المرسل اإلنذار على ٌعترض أن علٌه للمحجوز -902 المادة

 المادة أحكام وفق االعتراض فً ٌنظر الذي التنفٌذ دابرة ربٌس أمام خصمه باستحضار الحجز
829 .

 
 

 إلى التنفٌذ، دابرة ربٌس قرره الذي الحجز إلقاء ألجل ٌنتقل أن التنفٌذ مؤمور على -903 المادة



 وال الرسمٌة، صفته إعبلن بعد المدٌن بٌت ٌدخل وأن حجزها المراد واألموال األشٌاء وجود مكان
. العدلٌة الضاب ة أفراد أحد أو المحلة مختار بحضور إال المدٌن بٌت فً التفتٌش ٌجري
. ذلك ؼٌر الضرورة تقتض لم ما إلقابه مكان فً الحجز محضر ٌنظم
. علٌه المحجوز ذلك  لب إذا الحجز معاملة الحاجز حضور استبعاد ٌمكن

 
 

 محل أو المنزل بدخول السماح مستخدمٌه أو عابلته أفراد أحد أو المدٌن رفض إذا -904 المادة

 فتح عن امتنع أو أحد ٌجب فلم مستخدمٌه أو عابلته أفراد على أو علٌه نودي أو المستودع أو العمل
 واألقفال األبواب خلع التنفٌذ لمؤمور جاز شابهها، ما أو المقفلة الخزابن أو الصنادٌق أو األبواب
ًا  ٌكتفً أن وله. العدلٌة الضاب ة أفراد أحد أو المحلة مختار بحضور ذلك ٌجري أن على  بختم مإقتا

 تحت التنفٌذ دابرة معرفة بدون األختام مس فٌها ٌحظر عبارة علٌها وٌضع األحمر بالشمع األبواب
. األموال على للمحافظة خفٌراًا  ٌقٌم أن أو القانونٌة العقوبة  ابلة
. بمهمته القٌام سبٌل فً العامة بالقوة ٌستعٌن أن االقتضاء عند التنفٌذ لمؤمور

 
 

: الحجز محضر ٌتضمن أن ٌجب  -905 المادة

. منهما كل ومقام والمدٌن الدابن هوٌة -1
 ٌكن لم إذا وجودهما، حال فً علٌه وللمحجوز للحاجز التنفٌذ دابرة من قة فً مختار مقام تعٌٌن -2

ًا  اختارا أن ٌسبق لم أو المن قة تلك فً حقٌقً مقام لهما . فٌها مقاما
. بشؤنها تقرر وما واعتراضات عقبات من لقٌه وما التنفٌذ مؤمور بها قام التً األعمال -3
 وقٌمتها قٌاسها أو ووزنها ومقدارها وأوصافها نوعها ذكر مع المحجوزة واألموال األشٌاء بٌان -4

. التقرٌب بوجه
 الفرٌقٌن من حاضراًا  كان من أقوال إلى االستماع بعد المحجوزة األموال  لتسلم حارس تعٌٌن -5

. وتدوٌنها
 
 

ًا  علٌه المحجوز تعٌٌن ٌجوز -906 المادة  تبدٌدها خشً إذا إال المحجوزة لؤلموال حارسا

. الحراسة رفض له ولٌس. جدٌة ألسباب
 
 

 أن التنفٌذ مؤمور فعلى حاضراًا  علٌه المحجوز ٌكن ولم الحراسة أحد ٌقبل لم إذا -907 المادة

. أمٌن محل فً بإٌداعها المحجوزة األموال على للمحافظة البلزمة التدابٌر ٌتخذ
 
 

 إلٌه وتسلم المانعة األسباب تذكر ٌفعل لم وإذا الحجز محضر على الحارس ٌوقع -908 المادة

 أو إتبلؾ كل أن إلى وٌنبهه عاتقه على الملقاة التبعة له ٌوضح أن التنفٌذ مؤمور وعلى. عنه صورة
 الجزابٌة للمسإولٌتٌن ٌستهدؾ تسلٌمها عن االمتناع أو المحجوزة لؤلشٌاء إخفاء أو اختبلس
. والمدنٌة



 
 

 كان إذا أما. إعارتها أو استؽبللها أو المحجوزة األموال استعمال للحارس ٌجوز ال -909 المادة

 لم ما له خصصت فٌما ٌستعملها أن عندبذ له فٌجوز بها االنتفاع حق صاحب أو مالكها هو الحارس
. الحق قرار فً أو الحجز قرار فً التنفٌذ دابرة ربٌس ذلك علٌه ٌمنع
ًا  الحجز كان وإذا  أو مصنع أو أرض استؽبلل أو إلدارة الزمة آالت أو أدوات أو ماشٌة على واقعا

. واالستؽبلل باإلدارة القٌام سواه أو الحارس ٌكلؾ أن التنفٌذ دابرة لربٌس جاز مإسسة أو مشؽل
 
 

. حارس إلى تسلم لم ولو الحجز محضر تنظٌم بمجرد محجوزة األموال تصبح -910 المادة

 
 

 الحارس كان إذا العامة النفقات من للحراسة أجراًا  ٌقرر أن التنفٌذ دابرة لربٌس -911 المادة

. علٌه المحجوز ؼٌر

 
 

 ادلنقولة األموال من معينة أنواع حجز يف خاصة إجراءات - الثاين القسم
 
 
 

 بمعزل القابمة المزروعات أو بالشجر أو باألرض المتصلة الؽلة حجز ٌجوز ال -912 المادة

. التنفٌذي الحجز ب رٌقة الحجز هذا وٌجري.. نضوجها تسبق التً الستة األسابٌع فً إال العقار عن
 بمعرفة تقدٌرها وٌجري بالؽلة، المدٌن تصرؾ منع شؤنه من ٌكون محضر بتنظٌم الحجز إلقاء ٌتم

ًا  ٌعٌن أن االقتضاء عند التنفٌذ دابرة ولربٌس خبٌر . لها حارسا
 
 

 المعٌنة حالتها فً المزروعات أو الؽلة على الحجز إلقاء عند التنفٌذ، مؤمور على -913 المادة

 واألشجار المزروعات ونوع ومساحتها األرض مكان المحضر فً ٌبٌن أن السابقة، المادة فً
. منها ٌنتج أو ٌجنى أو ٌحصد أن ٌنتظر وما وعددها

 
 

 إلى ٌفوض أن التنفٌذ دابرة لربٌس ٌجوز أنه ؼٌر بالمزاٌدة، الؽلة اجتناء حق ٌباع -914 المادة

 أو الثمار إصابة معه ٌخشى حداًا  بلػ النضوج كان إذا اجتنابها أمر نفسه الحاجز إلى أو حارس
 التنفٌذ دابرة ربٌس ٌقرره ما وفق المجتناة المزروعات أو الثمار حٌنبذ فتباع بضرر، المزروعات

. الؽلة اجتناء على أنفقه ما الحاجز أو الحارس وٌستوفى. 923 المادة أحكام بموجب



 
 

 نفٌس معدن من أو فضة من أو ذهب من سبابك أو مصوؼات الحجز تناول إذا -915 المادة

 فً وتنقل خبٌر بمعرفة وتقدر بدقة أوصافها وتعٌن توزن أن فٌجب كرٌمة أحجاراًا  أو ومجوهرات
. مختوم حرز

 
 

 فً والمصوؼات الثمٌنة واألشٌاء المالٌة واألوراق النقود التنفٌذ دابرة تودع -916 المادة

. المقبولة المصارؾ أحد فً أو صندوقها
 
 

ًا  الحجز كان إذا -917 المادة  أحد من المدٌن استؤجرها خزانة فً محفوظة أموال على واقعا

 مدٌر الحال فً ٌعٌن أن التنفٌذ مؤمور فعلى عام، معرض فً معروضة أموال على أو المصارؾ
ًا  المعرض مدٌر أو المصرؾ . لها حارسا

 بحضور موجوداتها وجرد فتحها من ٌتمكن أن إلى األحمر بالشمع الخزانة ٌختم األولى الحالة وفً
. العدلٌة الضاب ة أفراد أحد أو المحلة مختار بحضور أو علٌه المحجوز
. المحجوزة األموال التنفٌذ دابرة استبلم عند الحراسة تنتهً

 
 

 احلجز يف االشرتاك - الثالث القسم
 
 
 

  23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -918 المادة

 ٌ لبوا أن لهم وإنما المحجوزة األموال على ثان تنفٌذي حجز إلقاء علٌه المحجوز لدابنً ٌجوز ال
ًا  التنفٌذ دابرة إلى ٌقدم باستدعاء الحجز فً اشتراكهم  أن وعلٌهم لحقهم، المإٌدة بالمستندات مرفقا
ًا  ٌتخذوا  ٌعد حٌث بمحام ممثلٌن ٌكونوا لم ما فٌه مقام لهم ٌكن لم إذا الدابرة ن اق فً مختاراًا  مقاما
ًا  مكتبه . المكتب هذا وجد أٌنما فٌه إببلؼهم وٌجوز لهم مختاراًا  مقاما
. األول الحجز عن الخارجة األموال على جدٌد حجز إلقاء ٌستدعوا أن علٌه المحجوز دابنو ٌمكن
ًا  المحجوزة األموال بجرد ٌقوم أن الجدٌد، الحجز بإلقاء القرار صدور بعد التنفٌذ، لمؤمور  سابقا
 إلى األموال هذه وٌسلم عنها الخارجة األموال بحجز محضراًا  ٌضع وأن وجد إذا الحارس بحضور
. آخر حارس إلى أو نفسه الحارس
. جدٌدة أموال اكتشاؾ عن  لبهم ٌسفر لم إذا النفقات ٌتحملوا أن الدابنٌن على
 
 



 علٌه والمحجوز الحاجز إلى بالحجز االشتراك  لب ٌبلػ أن التنفٌذ مؤمور على -919 المادة

 المال بٌع عن ٌحصل الذي البدل على حجز بمثابة بالحجز االشتراك تبلٌػ وٌكون. والحارس
 ٌقتصر الحالة هذه وفً. البٌع عن الكؾ بعد بالحجز االشتراك  لب ورد قد ٌكن لم ما المحجوز

. البٌع عن الكؾ قبل بالحجز والمشتركٌن الحاجز إٌفاء بعد البدل من تبقى ما على أثره
 
 

ًا  المحجوزة األموال وجود عند التنفٌذ دابرة لربٌس ٌجوز -920 المادة  أن متفرقة أماكن فً سابقا

. البٌع معاملة وتوحٌد واحد محل فً كلها األموال جمع الحال ظروؾ بحسب ٌقرر

 
 

 البيع إجراءات - الرابع القسم
 
 
 

 أن الحجز محضر وضع تارٌخ من أٌام خمسة خبلل فً التنفٌذ دابرة ربٌس على -921 المادة

. العلنً بالمزاد المحجوزة األموال بٌع ٌقرر
 
 

 مكان أي أو سوق أقرب فً أو المحجوزة األموال وجود مكان فً البٌع ٌجري -922 المادة

. التنفٌذ دابرة ربٌس ٌعٌنه آخر
 
 

 ربٌس ٌقرر أن فٌجب األسعار لتقلب أو للتلؾ عرضة المحجوزة األموال كانت إذا -923 المادة

 التً بال رٌقة وساعة ساعة بٌن بٌعها الحارس، أو العبلقة ذوي  لب على بناء التنفٌذ، دابرة
ًا  التقٌد ودون ٌرتبٌها . القسم هذا فً علٌها المنصوص باإلجراءات حتما

 
 

 فً بالنشر البٌع عن وٌعلن والساعة بالٌوم البٌع إلجراء موعداًا  التنفٌذ مؤمور ٌحدد -924 المادة

 وفً البلدة أو المدٌنة ساحة فً الجدران على وباللصق الرسمٌة الجرٌدة وفً الٌومٌة الصحؾ
 الموعد قبل وذلك المحجوزة، األموال وجود محل وفً التنفٌذ دابرة باب على لئلعبلن المعدة اللوحة
ًا  عشر وخمسة األقل على أٌام بثمانٌة للبٌع المعٌن . األكثر على ٌوما

 
 

 تارٌخ 529 والقانون 7/5/1992 تارٌخ 2411 للمرسوم وفقا معدلة -925 المادة

20/6/1996 



 الصحؾ وٌعٌن المحجوزة األموال لقٌمة بالنسبة واإلعبلنات النشرات عدد التنفٌذ دابرة ربٌس ٌحدد
. لبنانٌة لٌرة الملٌون تتعدى ال القٌمة كانت إذا اللصق بمعاملة ٌكتفً أن وله الٌومٌة

 
 

. لها المحددة المحبلت فً اإلعبلنات بلصق القرى مختاري إلى ٌعهد أن ٌجوز -926 المادة

 
 

 النشر وٌثبت البلدة مختار أو المباشر أو التنفٌذ مؤمور من بشهادة اللصق ٌثبت -927 المادة

. الجرٌدة عن نسخة بتقدٌم
 

 
 

 7/5/1992 تارٌخ 2411 للمرسوم وفقا معدلة -928 المادة

 ٌنازع ولم لبنانٌة لٌرة ألؾ وستون ماٌة تتجاوز ال المحجوز المال قٌمة أن التنفٌذ مؤمور قدر إذا
 لتقدٌر خبٌراًا  التنفٌذ دابرة ربٌس ٌعٌن الحالة هذه ؼٌر وفً قدر، بما فٌكتفى بتقدٌره علٌه المحجوز

 الثمن ٌبلػ لم ما البٌع إتمام ٌجوز وال. ال رح إعبلنات فً المقدرة القٌمة إلى وٌشار المحجوز قٌمة
. المقدرة القٌمة من بالمابة ستٌن المعروض

 
 

 بمعرفة قٌمتها وتقدر بدقة توزن الكرٌمة والمجوهرات والفضٌة الذهبٌة األشٌاء -929 المادة

 بثمن بٌعها ٌتم وال. ال رح إعبلنات فً المقدرة القٌمة إلى وٌشار التحؾ، قٌمة تقدر وكذلك خبٌر،
. القٌمة هذه أعشار تسعة عن ٌقل
 
 

 المال وٌحٌل المعٌنٌن والمكان الموعد فً المزاٌدة إجراءات التنفٌذ مؤمور ٌباشر -930 المادة

 ٌختاره آخر بدالل أو البلدٌة بدالل االستعانة وٌكن. األكبر الثمن ٌدفع الذي األخٌر الزابد على
. التنفٌذ نفقات من وتعتبر البٌع حصٌلة من أجرته وتعٌن التنفٌذ مؤمور
 وما مزاٌدة كل اسم بٌان مع أمامه تمت التً اإلجراءات جمٌع ٌنظمه بمحضر التنفٌذ مؤمور ٌثبت
. صفقة كل أو شًء كل ثمن بلؽه
 
 

 تعٌن أن التنفٌذ دابرة رباسة فعلى للمزاٌدة المعٌن الموعد فً مزاٌدون ٌتقدم لم إذا -931 المادة

ًا  عشر خمسة البٌع موعد تإجل ثم ال رح ثمن من تخفضه الذي المبلػ ًا  وثبلثٌن األقل على ٌوما  ٌوما
. األولى المزاٌدة قبل اتبعت التً النشر معاملة الجدٌد الموعد فً المزاٌدة قبل وتتبع. األكثر على

. المخفض الثمن فٌها ٌذكر أن وٌجب واللصق، النشر معاملة توسع أن التنفٌذ دابرة لرباسة وٌمكن
. بالشراء راؼب ٌتقدم أن إلى والتخفٌض التؤجٌل تكرار التنفٌذ دابرة ربٌس على وٌجب
. القانون هذا نشر فور المادة هذه أحكام ت بق

 
 



. مهلة أٌة المشتري ٌمنح أن التنفٌذ لمؤمور لٌس و ربٌس حاالًا  البٌع ثمن ٌدفع -932 المادة

 
 

 للبٌع مجدداًا  المحجوزة األموال فت رح الثمن دفع عن المشتري عجز أو امتنع إذا -933 المادة

ًا  األمر كان إذا الحال فً المزاٌدة وتجري عهدته على  بٌن الفرق الناكل المشتري وٌتحمل مست اعا
 البٌع محضر وٌعتبر بها تسبب التً اإلضافٌة النفقات مع أخٌراًا  المدفوع والثمن عرضه الذي الثمن
ًا  سنداًا  . المذكورة وبالنفقات الثمن بفرق إلٌه بالنسبة تنفٌذٌا
. الثمن فً الزٌادة من الناكل المشتري ٌستفٌد ال
 
 

ًا  مقداراًا  المبٌعات قٌمة تبلػ عندما البٌع عن الكؾ ٌجب -934 المادة  ودٌون النفقات ألداء كافٌا

 األموال على الحجز وٌنتهً الدٌون إلٌفاء البٌع حصٌلة وتخصص الحجز فً والمشتركٌن الحاجز
. البٌع ٌتناولها لم التً
 
 

ًا  ٌصبح الثمن وٌدفع مزاٌدة فً منقوالًا  ماالًا  نٌة حسن عن ٌشتري من -935 المادة  بوجه له مالكا

. 1 فقرة 306 المادة أحكام مراعاة مع بات،
 
 

 التنفٌذ دابرة قبل من إشعاره رؼم التنفٌذ إجراءات متابعة عن الحاجز تمتع إذا -936 المادة

 هذا استبلمه على أٌام خمسة ومضى اإلجراءات تلك لمتابعة الحجز فً مشترك من  لب بورود
. التنفٌذ لمتابعة الحاجز محل ٌحل أن التنفٌذ دابرة ربٌس من بقرار المشترك لهذا جاز اإلشعار،
. علٌه المحجوز إلى الحلول هذا وٌبلػ

 
 

 واألسناد األسهم بيع إجراءات - اخلامس القسم
 
 
 

 كانت نوع أي من األسهم أن بٌروت، بورصة بنظام الخاصة األحكام مراعاة مع -937 المادة

 التنفٌذٌة الدوابر وعلى. بٌروت تنفٌذ دابرة بواس ة العلنً بالمزاد تباع للتداول القابلة واألسناد
 مختومة ظروؾ ضمن البرٌد ب رٌق بٌعها الم لوب األوراق الدابرة هذه إلى ترسل أن األخرى
. بقٌمتها مصرح

 
 



 شؤن، ذات للبٌع الم روحة األسهم أو األسناد كانت إذا التنفٌذ، دابرة لربٌس ٌجوز -938 المادة

 الممهدة اإلجراءات بعض فً المصارؾ أو البورصة فً االختصاصٌٌن العاملٌن بؤحد ٌستعٌن أن
 القانونٌة األحكام مراعاة مع اإلعبلن إجراءات من اتخاذه ٌجب ما ٌقرر أن عندبذ وعلٌه للبٌع،

. البورصة فً بالبٌع المتعلقة واألنظمة
 
 

 الحق ونوع ومقامهم العبلقة أصحاب هوٌة بٌان تتضمن قابمة الحاجز ٌضع -939 المادة

 ثمن وتعٌٌن له التابعة والحقوق والتؤمٌنات له المثبت والسند والحقٌقٌة االسمٌة وقٌمته بٌعه الم لوب
 وبٌان القابمة على لبل بلع العبلقة ذوي ٌدعو أن التنفٌذ مؤمور على. المزاٌدة وشرو  ال رح

 مهلة فً التنفٌذ دابرة ربٌس إلى الحاجز بوجه ٌقدمونه استدعاء فً اعتراضاتهم أو مبلحظاتهم
. بذلك حقهم سق  وإال الدعوة تبلؽهم من أٌام خمسة

 
 

. 829 المادة فً المبٌنة األصول وفق االعتراضات فً التنفٌذ دابرة ربٌس ٌفصل -940 المادة

. هامة ألسباب البٌع ٌوقؾ أن وله
 
 

 واللصق النشر معاملة وتتقدمه البٌع، إلجراء موعداًا  التنفٌذ دابرة ربٌس ٌحدد -941 المادة

. 927 المادة إلى 924 المواد فً علٌها المنصوص المهل وفً نفسها بال رٌقة
. 931 المادة أحكام ت بق المتقدمة، الشرو  وفق البٌع ٌتم لم إذا
 
 

ًا  المزاٌدة تحصل -942 المادة ًا  قراراًا  ٌصدر الذي التنفٌذ دابرة ربٌس لدى علنا  البٌع بإحالة مبرما

 وتنفٌذ الثمن دفع بعد إال المشتري إلى القرار عن للتنفٌذ صالحة صورة تسلم وال. األخٌر المزاٌد إلى
. البٌع شرو 

 
 

 بتحوٌله األصلً السند مصدر المعنوي الشخص ٌلزم أن التنفٌذ دابرة لربٌس ٌجوز -943 المادة

 النظام أو القانون ذلك ٌمنع لم ما األخٌر هذا رؼبة حسب لحامله سنداًا  بجعله أو المشتري اسم إلى
. السند هذا له الخاضع

 
 

 ٌرسل اإلحالة، قرار صدور من أٌام عشرة مهلة فً الثمن المشتري ٌدفع لم إذا -944 المادة

 مهلة فً بذلك للقٌام إنذاراًا  العبلقة، ذوي أحد أو الحاجز  لب على بناء التنفٌذ، دابرة ربٌس إلٌه
 عهدة على ٌجري البٌع أن اإلعبلنات فً وٌذكر عهدته على البٌع ٌعاد الدفع عن نكل وإذا. أٌام ثبلثة

. األولى اإلحالة إلٌه انتهت الذي والثمن ل رح عٌن الذي األول الثمن فٌها وٌبٌن والناكل المشتري
 التً اإلضافٌة النفقات مع الثمن ٌؽرق األول المشتري إلزام األخٌر اإلحالة قرار ٌتضمن أن وٌجب
. الثمن فً الزٌادة من األخٌر هذا ٌستفٌد وال. بها تسبب



 
 

 احملجوز ادلال استحقاق دعوى - السادس القسم
 
 
 

 ربٌس لدى الحجز على ٌعترض أن المحجوزة المنقوالت ملكٌة ٌدعً لمن ٌجوز -945 المادة

ًا  ٌودع أن وعلٌه. الحجز من المنقوالت هذه إخراج وٌ لب التنفٌذ دابرة  كان إذا النشر نفقات مقدما
 مؤمور على عندبذ وٌجب. حقه تثبت التً األدلة وٌوضح مستندات من لدٌه ما ٌقدم وأن حاصبلًا 
 المعترض من كبلًا  إٌصال بإسناد مصحوبة مضمونة بكتب أو خاصة بمذكرات ٌدعو أن التنفٌذ

 الربٌس وٌنظر. التنفٌذ دابرة ربٌس أمام جلسة إلى علٌه والمحجوز بالحجز والمشتركٌن والحاجز
. المستعجلة القضاٌا فً المتبعة األصول وفق االعتراض فً

. بشؤنه التنفٌذ دابرة ربٌس قرار صدور وحتى االعتراض تقدٌم بمجرد التنفٌذ ٌتوقؾ
 
 

 من المال هذا إخراج به المدعى للمال المعترض بملكٌة العبلقة ذوي جمٌع أقر إذا -946 المادة

 أن النزاع جدٌة له تبٌنت متى التنفٌذ دابرة لربٌس جاز اختلفوا وإذا. المعترض إلى وسلم الحجز
ًا  المال إخراج ٌقرر  فً الفصل حتى حارس إلى تسلٌمه أو ٌعٌنه محل فً وإٌداعه البٌع من مإقتا
 المحجوز أو الحاجز ٌصٌب الذي الضرر تضمن كفالة تقدٌم المعترض ٌكلؾ أن وله. النزاع أساس
. بالحجز المشتركٌن أو علٌه
 أمام حقه إلثبات علٌه والمحجوز بالحجز والمشتركٌن الحاجز بوجه الدعوى ٌقدم أن المعترض على

 ٌستؤنؾ وإال التنفٌذ دابرة ربٌس قرار صدور من اعتباراًا  أٌام خمسة خبلل فً المختصة المحكمة
 دابرة إلى تقدٌمه ٌوم االستحضار عن نسخة المحكمة قلم وٌبلػ. لوقفه متخذ إجراء كل وٌسق  التنفٌذ
ًا  الدعوى برد الحكم ٌصدر أن إلى التنفٌذ وقؾ وٌستمر. التنفٌذ ًا، أو كلٌا  الحكم هذا وٌكون جزبٌا
. التنفٌذ معجل

 
 

 إذا بالمزاٌدة البٌع بعد ولو دعواه ٌقٌم أن المحجوز المال ملكٌة ٌدعً لمن ٌجوز -947 المادة

. النٌة سٌا المشتري كان

 
 

 العقار على التنفيذي احلجز - الثاين الفصل
 



 
 

 وآثاره احلجز - األول القسم
 
 
 

 العقاري العٌنً الحق على أو فٌه شابعة حصة على أو العقار على التنفٌذ  لب إن -948 المادة

 عدة من المإلفة األبنٌة ملكٌة تنظٌم قانون وفق العقاري السجل فً مقٌدة شقة أو  ابق على أو
 جمٌع أو العقار فً الواقع التنفٌذ دابرة إلى أو المختصة التنفٌذ دابرة إلى ٌقدم شقق أو  وابق

 من وبإفادة التنفٌذي بالسند مرفق الدابن من باستدعاء من قتها فً علٌها التنفٌذ الم لوب العقارات
 من بها ٌتعلق وما ملكٌتها تبٌن علٌها التنفٌذ الم لوب العقارات أو العقار عن العقاري السجل أمانة
. مشتمبلتها أو أوصافها تبٌن كما وأعباء حقوق
 أمانة عن أو المحلة مختار عن اإلفادة فتصدر العقاري السجل لنظام خاضع ؼٌر العقار كان إذا

 اإلفادة فتصدر والتحرٌر التحدٌد قٌد العقار كان وإذا الخاص، السجل إلى باالستناد العقاري السجل
. العقاري القاضً عن
 
 

 أن فٌجب مختلفة تنفٌذ لدوابر تابعة منا ق فً واقعة المدٌن عقارات كانت إذا -949 المادة

 التابعة بالعقارات ٌتعلق بما إجراءاته تتم أن على المعاملة بهذه المختصة الدابرة التنفٌذ معاملة تتولى
 ن اق فً داخلة أو متبلصقة العقارات تكن لم ما الدوابر هذه استنابة ب رٌق األخرى للدوابر
 أحد أو المشروع مركز لها التابع الدابرة لدى واحد تنفٌذ عندبذ فٌجري واحد مشروع استثمار
. العقارات

 
 

 23/3/1985 تارٌخ 20 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -950 المادة

: تكلٌفه ٌتضمن المدٌن إلى إنذاراًا  الدابن  لب تسلمه فور التنفٌذ مؤمور ٌرسل
. أٌام خمسة خبلل فً اإلٌفاء -1
ًا  اتخذ أن له ٌسبق لم أو فٌه مقام له ٌكن لم إذا الدابرة ن اق فً له مختار مقام تعٌٌن -2  مختاراًا  مقاما

ًا  الدابرة قلم اعتبر وإال السابق البند فً إلٌها المشار المهلة خبلل فً وذلك فٌه،  هذا له، مختاراًا  مقاما
ًا  مكتبه ٌعد حٌث بمحام ممثبلًا  ٌكن لم ما . المكتب هذا وجد أٌنما فٌه إببلؼه وٌجوز له مختاراًا  مقاما
. فٌها الكابن والمن قة العقار ورقم حجزه الم لوب العٌنً الحق أو العقار نوع ذكر ٌتضمن كما
 عندبذ تكفً إذ المدٌن إلى إببلؼه سبق قد ٌكن لم ما تنفٌذه، الم لوب السند عن صورة باإلنذار ترفق

. الم لوب الدٌن ومقدار إببلؼه وتارٌخ السند إلى اإلشارة
 
 



 أن التنفٌذ مؤمور فعلى المدٌن ؼٌر العٌنً الحق صاحب أو العقار صاحب كان إذا -951 المادة

. اإلنذار عن صورة إلٌه ٌرسل
 
 

 على بناء التنفٌذ، دابرة ربٌس ٌقرر الدٌن إٌفاء بدون اإلنذار مهلة انقضاء عند -952 المادة

 وإببلغ الحجز ٌقرر أن األخٌر، هذا  لب على بناء وٌجوز،. العقارات على الحجز الدابن،  لب
. 901 المادة أحكام عندبذ وت بق المدٌن، إلى واحد آن فً اإلنذار
  رٌق عن العقاري السجل أمٌن إلى الحجز قرار عن صورة فوراًا  ٌرسل أن التنفٌذ مؤمور على

 ٌحٌله ثم وروده ساعة الٌومً السجل فً ٌقٌده أن األخٌر هذا وعلى العقار، له التابع المعاون المكتب
. العٌنٌة العقار صحٌفة فً لتسجٌله العقاري السجل أمٌن إلى
 إلى الحجز قرار عن صورة التنفٌذ مؤمور فٌرسل العقاري السجل لنظام خاضع ؼٌر العقار كان إذا

 الؽاٌة لهذه ٌنشبه دفتر فً أو لدٌه الموجود الدفتر فً حاالًا  الحجز ٌقٌد أن علٌه الذي المحلة مختار
 سجل فً حاالًا  الحجز ٌقٌد أن علٌه ٌجب الذي المختص العقاري السجل أمٌن إلى أخرى وصورة
 والمختار السجل أمٌن تبلٌػ ٌتم أن وٌمكن عقارٌة، من قة أو بلدة أو قرٌة لكل لدٌه ٌتخذه خاص
ًا  التنفٌذ دابرة إلى التبلٌػ وثٌقة ٌعٌد أن المذكور المرجع وعلى العبلقة، صاحب بواس ة  علٌها موقعا

 صورة تبلػ والتحرٌر التحدٌد قٌد العقار كان وإذا التبلٌػ، تارٌخ ذكر ومع الرسمً خاتمه بجانب منه
. والتحرٌر التحدٌد محضر على الحجز لقٌد العقاري القاضً إلى الحجز قرار عن
 
 

 من أٌام خمسة خبلل فً التنفٌذ دابرة إلى ٌرسل أن العقاري السجل أمٌن على -953 المادة

ًا  الحجز قرار تبلؽه : فٌه ٌثبت بٌانا
 المتعلق الخاص السجل فً أو العٌنٌة الصحٌفة وفً الٌومً السجل فً الحجز تسجٌل تارٌخ -1

. العقاري السجل لنظام الخاضعة ؼٌر بالعقارات
. العقار على المترتبة االحتٌا ٌة والقٌود والحجوز واألعباء الحقوق عن خبلصة -2

ًا  نفسها المهلة خبلل فً التنفٌذ دابرة إلى ٌرسل أن المختار وعلى  الحجز تسجٌل تارٌخ فٌه ٌثبت بٌانا
 على المترتبة االحتٌا ٌة والقٌود والحجوز واألعباء الحقوق عن وخبلصة لدٌه الموجود الدفتر فً

. العقاري السجل لنظام الخاضع ؼٌر العقار
ًا  وٌكون ًا  نفسها المهلة خبلل فً التنفٌذ دابرة إلى ٌرسل أن العقاري القاضً على أٌضا  ٌتضمن إعبلما
ًا  الحجز ٌكون عندما والتحرٌر التحدٌد محضر فً والمدونة السابقة الفقرة فً الواردة البٌانات  واقعا
. والتحرٌر التحدٌد قٌد هو عقار على
 تسجٌل دون ٌحول قانونً مانع قٌام عند والمختار العقاري والقاضً العقاري السجل أمٌن وعلى
 بدون الحاجز إلى األمر تبلػ التً التنفٌذ دابرة إلى المانع هذا ذكر مع األوراق ٌعٌدوا أن الحجز
ًا  وعلٌهم إب اء، . بالحجز احتٌا ً قٌد وضع أٌضا
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 المثبت المختار أو العقاري القاضً أو العقاري السجل أمٌن جواب ورود من أٌام خمسة خبلل فً
 دابرة ربٌس ٌعٌن مهلته وانقضت اإلنذار أبلػ قد حال أي فً المدٌن ٌكون أن وبعد الحجز تسجٌل
ًا  علٌه وٌجري العقار مكان إلى التنفٌذ مؤمور ٌرافق خبٌراًا  التنفٌذ  أحد أو المختار بحضور كشفا



 حدوده وتعٌٌن العقار وصؾ من للتثبت المحل سكان من شاهدٌن أو االختٌارٌة مجلس أعضاء
ًا  فٌجري واحد ٌوم من اكثر ٌستؽرق العمل هذا كان وإذا. وقٌمته ومحتوٌاته  مقتضٌات حسب تباعا

. الحال
 952 المادة فً المذكورة المراجع إلى عنه نسخة وٌبلػ العقار بوصؾ محضراًا  التنفٌذ مؤمور ٌنظم
 المادة تلك فً والمذكورة لدٌها الموجودة المحاضر أو الدفاتر أو السجبلت فً تسجل أن علٌها التً
ًا  ٌثبته وبما المحضر بهذا إشارة  نٌابة الجدٌدة اإلنشاءات بتسجٌل ٌقوم أن التنفٌذ ول الب للقٌود، خبلفا
. التنفٌذ بنفقات التسجٌل رسوم وتلحق مدٌنة، عن
 
 

 الكشؾ نفقات لتسدٌد كافٌة سلفة  لبه تقدٌم عند ٌعجل أن التنفٌذ  الب على -955 المادة

. التنفٌذ دابرة ربٌس تقدٌر حسب الخبرة ونفقات
 
 

 األولوٌة حق حجزه تسجٌل فً لؤلسبق كان واحد عقار على التنفٌذ  البو تعدد إذا -956 المادة

. التنفٌذ مبلحقة فً
ًا  كان لمن ٌجوز ذلك ومع  عرٌضة فً التنفٌذ دابرة ربٌس من ٌ لب أن حجزه تسجٌل فً الحقا
. اإلجراءات فً للسٌر التسجٌل فً األسبق محل الحلول فً له ٌؤذن أن جدٌة وألسباب إلٌه ٌقدمها
. العرابض على الصادرة األوامر فً بها ٌ عن التً بال رق لل عن قاببلًا  الربٌس قرار وٌكون

 
 

 أو العٌنٌة الصحٌفة فً الحجز فً اشتراكه أو حجزه تسجٌل منذ ٌصبح دابن كل -957 المادة

 أو العقاري السجل لنظام الخاضعة ؼٌر بالعقارات المتعلق الخاص السجل فً أو المختار دفتر فً
ًا  والتحرٌر التحدٌد محضر فً ًا  ٌصبح كما. التنفٌذٌة المعاملة فً  رفا ًا  أٌضا  المعاملة، هذه فً  رفا
. مسجل دابن أو عٌنً حق صاحب كل إجراءاتها، أحد إببلؼه منذ
 
 

 السابقة المادة فً المذكور الوجه على فٌه االشتراك أو الحجز تسجٌل بمجرد -958 المادة

ًا  المشترك أو الحاجز ٌكتسب ًا  حقا . المحجوز العقار على عٌنٌا
 
 

 حجز كل تسجٌل من اعتباراًا  الحجز فً والمشتركٌن الحاجزٌن على تسري ال -959 المادة

 :957 المادة فً المبٌن الوجه على فٌه واشتراك
 إذا إال علٌه عٌنً حق إنشاء أو تجزبته أو العقار ملكٌة نقل شؤنها من التً علٌه المنفذ تصرفات -1
 وبإببلؼهم وملحقاتها الدابنٌن هإالء دٌون لتسدٌد كاؾ مبلػ بإٌداع البٌع إجراء قبل العبلقة ذوو قام

 دابرة ربٌس وعلى. ؼٌرهم دون دٌونهم إلٌفاء ومخصصة محجوزة المبالػ هذه وتكون. اإلٌداع
 أي من اعتراضات تقدٌم وعدم اإلٌداع المذكورٌن الدابنٌن تبلٌػ على أٌام خمسة انقضاء بعد التنفٌذ،
 الحقٌقً المقدار إلى المودعة المبالػ ٌخفض أن المودع  لب على بناء وله الحجز، ٌش ب أن منهم،
. المودع إلى ذلك على زاد ما ٌعٌد وأن للدٌون



 وفق المودعة المبالػ تخفٌض  لب وفً اإلٌداع على االعتراضات فً التنفٌذ دابرة ربٌس ٌنظر
. المستعجلة القضاٌا فً المتبعة األصول

 سنة مدتها تتجاوز وال تمدٌد حق إلى تإدي ال كانت إذا إال علٌه المنفذ ٌعقدها التً اإلٌجارات -2
 ٌتخذ الذي التنفٌذ دابرة ربٌس بإذن مقترنة وكانت الزراعٌة األراضً فً سنوات وثبلث المبانً فً

. التوزٌع عند بالثمن لتلحق اإلٌجار بدالت لحفظ البلزمة التدابٌر
 
 

 من الخالٌة بدالتها وعن عنها والتفرغ اإلجارة عن والمخالصات اإلٌجار عقود -960 المادة

 فً والمشتركٌن الحاجزٌن حق فً نافذة تكون الحجز تسجٌل قبل صحٌح بتارٌخ والموثقة الؽش
. العقاري بالسجل المختصة بالقواعد إخبلؾ بدون وذلك بالمزاد والمشتركٌن الحجز

 
 

 وجعلها للتسجٌل البلحقة وثماره العقار إٌرادات حبس الحجز تسجٌل على ٌترتب -961 المادة

. التوزٌع عند بالثمن والثمار اإلٌرادات هذه وتلحق. عقاري ؼٌر حجز ألي قابلة ؼٌر
 
 

 أو المستؤجر ٌد تحت محجوزاًا  المزارعة فً المالك نصٌب أو اإلٌجار بدل ٌكون -962 المادة

. للمدٌن الدفع بعدم األخٌر هذا على التنبٌه سوى إجراء ألي حاجة دون لدٌه محجوز بصفة المزارع
 بناء التنفٌذ، دابرة ولربٌس. العقار على الكشؾ إجرابه فوق أو أثناء التنبٌه ٌوجه أن التنفٌذ ولمؤمور

. مقبول مصرؾ لدى المستحقة البدالت بإٌداع ٌؤمر أن المدٌن، أو الدابن  لب على
 
 

ًا  أو مإجراًا  العقار ٌكن لم إذا -963 المادة ًا  المدٌن فٌعتبر لمزارع مسلما ًا  له حارسا  بحفظه وملزما

ًا  منها كان ما عدا ما ٌجنٌها التً ثماره عن ومسإوالًا  لبٌعه التنفٌذ دابرة إلى وبتسلٌمه  لمعٌشته الزما
ًا  المدٌن كان وإذا. عابلته ومعٌشة  أن التنفٌذ دابرة لربٌس وٌجوز بدل، بدون البقاء فله فٌه ساكنا
 ٌخصص أن ٌمكنه الحالة هذه وفً استعماله، سوء أو تلفه ٌخشى كان إذا المدٌن ٌد من العقار ٌخرج
ًا  العقار رٌع من . حالته مع ٌتناسب معٌشته على لمساعدته للمدٌن مبلؽا
 
 

 المحصوالت بحصاد العبلقة ذوي  لب على بناء ٌؤذن أن التنفٌذ دابرة لربٌس -964 المادة

. مقبول مصرؾ فً الثمن وإٌداع المناسبة بال رٌقة وبٌعها المدنٌة ؼٌر الثمار وحتى

 
 

 البيع شروط دفرت تنظيم - الثاين القسم
 
 



 
 أٌام ثمانٌة خبلل فً البٌع شرو  دفتر الحاجز  لب على بناء التنفٌذ مؤمور ٌضع -965 المادة

: فٌه وٌذكر بتنظٌمه قام الذي العقار وصؾ محضر تسجٌل تارٌخ من
. السابقة األعمال خبلصة -1
 السجل قٌود وفق أعباء من علٌها وما حقوق من لها وما ومشتمبلتها المحجوزة العقارات بٌان -2

 أو العقاري السجل لنظام الخاضعة ؼٌر بالعقارات الخاص السجل أو المختار دفتر وفق أو العقاري
 وصؾ محضر ووفق المبرزة والمستندات العقاري القاضً لدى الكابن والتحرٌر التحدٌد محضر
. العقار
 المقدرة القٌمة أعشار ستة أساس على التنفٌذ دابرة ربٌس ٌحدده كما ال رح وبدل البٌع شرو  -3
. العقارات بها
 
 

 إلى أخباراًا  الشرو  دفتر وضع تارٌخ من أٌام ثبلثة خبلل فً التنفٌذ مؤمور ٌرسل -966 المادة

ًا  أصبح دابن وكل العقار على مسجل دابن أو عٌنً حق صاحب كل وإلى المدٌن  فً  رفا
 علٌه مبلحظاته وبٌان الشرو ، دفتر على لبل بلع الدابرة إلى الحضور به ٌكلفه اإلجراءات
 واقع ب بلن على مبنً اعتراض ب رٌق فٌه ال عن أو التنفٌذ، مؤمور لدى ٌودعها عرٌضة بموجب

 التبلٌػ تارٌخ من أٌام خمسة مهلة ضمن وذلك األساس، فً أو الشكل فً لعٌب التنفٌذٌة المعاملة فً
. المذكورتٌن الحالتٌن من كل فً

ًا  التنفٌذ ٌكون عندما 850 المادة أحكام وتراعى . سند على مبنٌا
 قبل علٌها تعلٌقه ٌبدي وأن المقدمة المبلحظات على الدابرة فً ٌ لع أن األخبار تبلػ من لكل وٌعود
. بشؤنها القرار صدور
. التنفٌذ دابرة ربٌس أمام فٌه للنظر جلسة إلى وٌدعون للخصوم االعتراض وٌبلػ

 
 

 المادة أحكام وفق الجاري لئلخبار تبلٌػ آخر تارٌخ من أٌام عشرة انقضاء بعد -967 المادة

 على وٌجري الخصوم دعوة لزوم بدون السابقة، المبلحظات فً التنفٌذ دابرة ربٌس ٌنظر السابقة،
ًا  المبلحظات هذه بشؤن قراره وٌكون. الشرو  دفتر تعدٌل االقتضاء عند أساسها  إلى حاجة دونما باتا

. تبلٌػ أي
 المادة فً علٌه المنصوص باالعتراض المذكورة، المهلة انقضاء بعد التنفٌذ، دابرة ربٌس وٌنظر
. التنفٌذ مشاكل فً للنظر المقررة األصول وفق السابقة

 
 

ًا  الشرو  دفتر ٌصبح -968 المادة  المادة فً المعٌنة المهلة انقضت إذا للتؽٌٌر قابل وؼٌر مبرما

 من األولى الفقرة فً إلٌه المشار القرار صدور بعد أو علٌه اعتراض أو مبلحظات تقدٌم دون 966
 الحاصلة، التنفٌذ بإجراءات ٌتعلق  عن أي بتقدٌم األخبار ابلػ من حق عندبذ وٌسق . السابقة المادة
 ٌكون وال. البٌع بإلؽاء دعوى أٌة بإقامة األخبار أبلػ الذي المحجوز العقار بابع حق ٌسق  كما

 المادة أحكام مراعاة مع وذلك اإلجراءات، تلك فً تؤثٌر أي الحجز أساس بالحق المتعلق لل عن
850 .



 دابرة لربٌس جاز المزاٌدة، بعد تحصل ولم التخمٌن على سنتٌن من أكثر انقضى قد كان أنه ؼٌر
ًا  التنفٌذ،  الرابجة، األسعار وفق إجرابه إعادة ٌقرر أن التخمٌن، قرر الذي القضابً المرجع كان أٌا
ًا   ستة عن ٌنقص بثمن البٌع ٌجوز ال ذلك تقرٌر حال وفً. العبلقة ذوي أحد  لب على بناء أو تلقابٌا
ًا  قسمته استحالت الذي العقار بٌع ٌجوز ال كما الجدٌدة التخمٌنٌة القٌمة أعشار  العلنً بالمزاد عٌنا
 الشرو  دفتر التنفٌذ دابرة ربٌس ٌعدل االقتضاء وعند. الجدٌدة التخمٌنٌة القٌمة عن ٌنقص بثمن
 تقدم عدم حال وفً. أحد إلى التعدٌل هذا ٌبلػ وال المذكور األساس على ال رح بدل تعٌٌن لجهة

. 2 فقرة 976 المادة أحكام ت بق مزاٌدٌن
 فٌها بما كافة التنفٌذٌة المعامبلت على القانون هذا نشر فوق المادة هذه من الثانٌة الفقرة أحكام ت بق

. العالقة المعامبلت

 
 

 ادلزايدة جلسة - الثالث القسم
 
 
 

: فٌه ٌذكر إعبلن بصٌؽة الشرو  دفتر خبلصة التنفٌذ مؤمور ٌضع -969 المادة

. منهما كل ومقام علٌه والمنفذ المنفذ هوٌة -1
 ؼٌر بالعقارات المتعلق الخاص السجل  أو العقاري السجل فً تسجٌله وتارٌخ الحجز تارٌخ -2

 العقاري، القاضً لدى والتحرٌر التحدٌد محضر أو المختار دفتر أو العقاري السجل لنظام الخاضعة
. الم لوب الدٌن ومقدار

. منها لكل المعٌن ال رح وبدل المحجوزة العقارات أو العقار بٌان -3
. التنفٌذ دابرة ربٌس من بقرار المعٌنٌن إجرابها ومكان والساعة والٌوم بالشهر المزاٌدة موعد -4
. التنفٌذ دابرة ربٌس ٌقدرها كما البدل على عبلوة دفعها الواجب النفقات -5
 
 

 الجرٌدة وفً ٌعٌنهما ٌومٌتٌن صحٌفتٌن فً اإلعبلن بنشر التنفٌذ دابرة ربٌس ٌؤمر -970 المادة

: اآلتٌة األماكن فً وٌلصقه الرسمٌة
. التنفٌذ دابرة لدى لئلعبلنات المعدة اللوحة -1
. علٌه المنفذ مقام -2
. للخارج وظاهرة فٌها مثبتة لوحات أو المحجوزة العقارات أبواب -3
. العقار وجود من قة فً المختار منزل باب وجودها عدم وعند البلدٌة دار باب -4
. البلدة أو المدٌنة ساحة -5

. العبلقة ذوي  لب على بناء ٌنقصه أو النشرات عدد ٌزٌد أن الضرورة عند التنفٌذ دابرة لربٌس
 
 

 أٌام بعشرة المزاٌدة جلسة موعد قبل واللصق بالنشر اإلعبلن معاملة تتم أن ٌجب -971 المادة



. لها المحددة المحبلت فً اإلعبلنات بلصق القرى مختاري إلى ٌعهد أن وٌجوز. األقل على
 
 

 اللصق وٌثبت اإلعبلن المتضمن الصحٌفة عدد عن نسخة بإبراز النشر ٌثبت -972 المادة

. البلدة مختار أو المباشر أو التنفٌذ مؤمور من بشهادة
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: بالمزاٌدة االشتراك فً راؼب كل على ٌترتب
 المصارؾ أحد أو الخزٌنة صندوق لدى بالمزاٌدة المباشرة قبل التنفٌذ دابرة ربٌس باسم ٌودع أن -1

ًا  المقبولة ًا  مبلؽا . المبلػ هذا تضمن مصرفٌة كفالة ٌقدم أو ال رح لبدل موازٌا
ًا  ٌعٌن أن -2 ًا  عٌن أن له ٌسبق لم أو فٌه مقام له ٌكن لم إذا الدابرة ن اق فً له مختاراًا  مقاما  مقاما

ًا  الدابرة قلم اعتبر وإال فٌه، مختاراًا  ًا  مكتبه ٌعد حٌث بمحام ممثبلًا  ٌكن لم ما هذا له، مختاراًا  مقاما  مقاما
. المكتب هذا وجد أٌنما فٌه إببلؼه وٌجوز له مختاراًا 

 
 

 ال رح بدل عن دٌنه مقدار ٌقل ال الذي الدابن الكفالة أو اإلٌداع موجب من ٌعفى -974 المادة

 ٌتقدم أال بشر  ذلك كل به، كفالة بتقدٌم أو الفرق بإٌداع فٌلزم البدل هذا عن دٌنه قٌمة قلت وإذا
. آخر دابن ٌشاركه أو االمتٌاز أصحاب من آخر دابن علٌه
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ًا  المزاٌدة جلسة تعقد  بها ٌباشر وال ٌستنسبه، آخر محل فً أو دابرته فً التنفٌذ دابرة ربٌس أمام علنا
 حق أصحاب من المسجلٌن أو الحجز فً المشتركٌن أو الحاجزٌن الدابنٌن حد  لب على بناء إال

 مثقبلًا  العقار إلٌه انتقل من أو المدٌنٌن أحد أو للتنفٌذ القانونٌة الشرو  دٌنه فً المتوافرة األولوٌة
. ال رح بدل قٌمة مردداًا  بالبٌع المباشر وٌنادي مسجل، امتٌاز أو تؤمٌن أو برهن
. سبقتها التً الزٌادة تسق  با لة ولو زٌادة كل
 
 

 األعلى الثمن عرض الذي األخٌر الزابد إلى المبٌع إحالة التنفٌذ دابرة ربٌس ٌقرر -976 المادة

. العروض تساوي حال فً األسبق العرض صاحب إلى أو دقٌقة عشر خمس انقضاء بعد
 وتجري. ال رح بدل وٌخفض وشهرٌن شهر بٌن تتراوح لمدة البٌع ٌإجل للشراء أحد ٌتقدم لم إذا

 هذا ٌكرر أن التنفٌذ دابرة ربٌس وعلى. المخفض البدل أساس على مجدداًا  اإلعبلن معاملة عندبذ
. للشراء راؼب ٌتقدم أن إلى العمل

 
 

 الزابد ٌكن ولم الكفالة أو اإلٌداع بموجب وقام بالمزاٌدة اشترك من لكل ٌجوز -977 المادة

. المزاٌدة جلسة انتهاء فور الكفالة أو المودع المال ٌسحب أن األخٌر،



 
 

 قرار صدور تارٌخ من أٌام ثبلثة خبلل فً المزاٌدة، فً المشتري ٌقم لم إذا -978 المادة

 المقبولة، المصارؾ أحد أو الخزٌنة صندوق فً التنفٌذ دابرة ربٌس باسم الثمن كامل بإٌداع اإلحالة،
 خاص بوجه فٌها وٌذكر والنشر اإلعبلن إجراءات وتعاد للبٌع، جدٌدة جلسة التنفٌذ ربٌس ٌحدد
. إلٌه المحال والشخص اإلحالة هذه به تمت الذي والثمن األولى اإلحالة موضوع العقارات أو العقار
ًا  وكان العشر زٌادة مع الشراء قبل من الجدٌدة الجلسة فً تقدم فإذا  فٌه بما الثمن بكامل مصحوبا

. الثمن هذا أساس على المزاٌدة أعٌدت معادلة، مصرفٌة بكفالة أو المذكورة الزٌادة
 تمت الذي الثمن ٌودع أن نفسها، الجلسة فً األول، للمشتري كان بالعشر للزٌادة أحد ٌتقدم لم وإذا
 ٌعتد وال. عهدته إلى فوراًا  المزاٌدة إعادة وجبت وإال تؤخره، عن الناجمة النفقات مع إلٌه اإلحالة به
. معادلة مصرفٌة بكفالة أو قٌمته بكامل مصحوب ؼٌر عرض بؤي الجلسة هذه فً

 المشتري عهدة على الجارٌة المزاٌدة فً أو بالعشر المزاٌدة فً اإلحالة قرار صدور على ٌترتب
 قرار ٌتضمن أن وٌجب. رجعً بوجه مقامه الجدٌد المشتري وإقامة األخٌر هذا حقوق إلؽاء الناكل
 النفقات مع الثمن بفرق األخٌر هذا إلزام الناكل المشتري عهدة على الجارٌة المزاٌدة فً اإلحالة

. منها ٌستفٌد فبل الثمن فً الزٌادة أما بها، تسبب التً اإلضافٌة
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 مركز االعتبار فً ٌؤخذ أن المدٌن،  لب على وبناء المزاٌدة، جلسة أثناء التنفٌذ دابرة لربٌس ٌجوز
 ٌسلؾ أن بشر  اشهر وستة شهرٌن بٌن تتراوح مدة البٌع فٌإجل االقتصادٌة والحالة األخٌر هذا

 األولوٌة حق أصحاب من والمسجلٌن الحجز فً والمشتركٌن الحاجزٌن الدابنٌن جمٌع لصالح المدٌن
 ٌجوز وال. المدفوعة والنفقات الممنوحة المدة عن الفابدة للتنفٌذ القانونٌة الشرو  دٌنهم فً المتوافرة
. المذكورٌن الدابنٌن برضى إال التؤجٌل هذا تجدٌد

 
 

 ٌقدمها عرٌضة على بناء واحدة سنة البٌع تؤجٌل ٌقرر أن التنفٌذ دابرة ربٌس على -980 المادة

 المدة هذه عن أمواله رٌع صافً أن فٌها ٌثبت البٌع موعد من األقل على أٌام خمسة قبل إلٌه المدٌن
 دابرة لربٌس وٌمكن. السابقة المادة فً المذكورٌن الدابنٌن لجمٌع المستحقة المبالػ لتسدٌد ٌكفً
. الرٌع هذا لحفظ البلزمة التدابٌر ٌتخذ أن التنفٌذ

 
 

: اآلتٌة األسباب ألحد البٌع ٌوقؾ -981 المادة

. التنفٌذ بوقؾ مختص قضابً مرجع عن قرار صدور -1
 مدعى سند على أو ،797 المادة أحكام مراعاة مع فٌه م عون تحكٌمً قرار على التنفٌذ ارتكاز -2

ًا  تزوٌره . جزابٌا
. المزاٌدة جلسة فً البٌع ب لب 975 المادة فً المذكورٌن األشخاص أحد قٌام عدم -3
 الحجز، فً والمشتركٌن الحاجزٌن إلى الوفاة هذه أبلؽت إذا المزاٌدة جلسة قبل المدٌن وفاة -4

. للمزاٌدة الجدٌد الموعد الورثة إببلغ حتى البٌع وقؾ وٌستمر
 صاحب المسجلٌن الدابنٌن أو الحجز فً المشتركٌن أو الحاجزٌن بٌن ٌكن لم إذا المدٌن إفبلس -5



. البٌع فً االستمرار على أصر خاص امتٌاز
 
 

.  عن أي تقبل ال وقفه أو البٌع تجٌل على القاصرة القرارات -982 المادة

 
 

 20/6/1996 تارٌخ 529 للقانون وفقا معدلة -983 المادة

: اإلحالة قرار صدور على ٌترتب
 بدون والنفقات والرسوم الثمن دفع األخص وعلى عاتقه على الملقاة بالموجبات المشتري قٌام -1

ًا  عشرٌن خبلل فً وذلك  لب، أو إلنذار حاجة  التنفٌذ دابرة فتودع القرار، صدور تارٌخ من ٌوما
. المقبولة المصارؾ أحد إلٌها المدفوعة المبالػ
ًا  المشتري اعتبار -2 ًا  كان ولمن علٌه للمنفذ بالنسبة مالكا  إخبلء من وتمكٌنه اإلجراءات فً  رفا

 إببلؼه تارٌخ من أٌام خمسة خبلل فً علٌه المنفذ من جبراًا  أو رضاء التنفٌذ دابرة بواس ة العقار
 األشٌاء تسلم عن تمنعه أو علٌه المنفذ حضور عدم حال وفً التنفٌذ دابرة من باإلخبلء إنذار

 إلى األمر وٌبلػ. قضابً حارس إلى األشٌاء هذه تسلم العقار، فً والموجودة له العابدة واألموال
 البٌع محصول وٌحفظ العلنً بالمزاد تباع وإال أٌام ثبلثة مهلة فً األشٌاء تلك أخذ ألجل علٌه المنفذ
. الحفظ نفقات حسم بعد لصاحبه أمانة مقبول مصرؾ أو الخزٌنة صندوق فً
 باإلجراءات ٌتعلق  عن أي بتقدٌم البٌع شرو  دفتر على لبل بلع الدعوة أبلػ من حق سقو  -3

. هذا الشرو  دفتر النبرام البلحقة
 
 

 صندوق ٌودع أن اإلحالة قرار صدور من أٌام عشرة خبلل فً علٌه للمنفذ ٌحق -984 المادة

ًا  أو الخزٌنة ًا  مقبوالًا  مصرفا ًا  مبلؽا  اإلٌداع هذا على وٌترتب والمصارٌؾ، الدٌون جمٌع إلٌفاء كافٌا
. الحجز ورفع اإلحالة قرار زوال

 
 

 قرار وانبرام السابقة المادة فً المعٌنة المهلة انقضاء بعد التنفٌذ، دابرة على -985 المادة

 فً أو العقاري السجل فً اإلحالة قرار تسجٌل ت لب أن والرسوم، الثمن المشتري ودفع اإلحالة
 فً أو العقاري السجل لنظام الخاضعة ؼٌر بالعقارات المتعلق الخاص السجل فً أو المختار دفتر

. العقاري القاضً لدى الكابن التحرٌر أو التحدٌد محضر
 
 

 للؽٌر بالنسبة الملكٌة نقل السابقة المادة فً علٌه المنصوص التسجٌل على ٌترتب -986 المادة

 الدعوة أبلؽوا الذٌن لؤلشخاص تكون التً واالمتٌاز والتؤمٌن الرهن قٌود من العقار وت هٌر
. البٌع شرو   دفتر على لبل بلع
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 صدوره تارٌخ من أٌام خمسة خبلل فً االستبناؾ ٌقبل إنما االعتراض اإلحالة قرار ٌقبل ال
: التالٌة لؤلسباب

. القرار صٌؽة فً أو المزاٌدة إجراءات فً العٌب -1
ًا  ٌكون عندما التنفٌذ وقؾ رفض بعد صدوره -2 . واجبا
 صحة فً التؤثٌر شؤنها من كان إذا اإلحالة قرار تناولها فرعٌة منازعة فً القانون مخالفة -3

. اإلجراءات
 على اإلب ال  لب إلٌه المسند الحق على الزمن مرور مدة خبلل لئلب ال قاببلًا  اإلحالة قرار وٌكون

 المختصة المحكمة أمام تقام أساسٌة بدعوى وذلك صدوره، تارٌخ من سنوات خمس تتجاوز ال أن
ًا  ٌكن لم ممن . التنفٌذٌة المعاملة فً  رفا

 
 

 التنفيذ إجراءات يف اإلنابة - الرابع القسم
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 لكل جاز متابعتها، أو القانونٌة المهل فً باإلجراءات القٌام كان سبب ألي التنفٌذ  الب أهمل إذا
ًا  أصبح دابن  أن. للتنفٌذ القانونٌة الشرو  دٌنه فً تتوافر تنفٌذي بسند آخر لدابن أو فٌها  رفا

 الربٌس وعلى. التنفٌذ متابعة حق فً محله بإحبلله الحكم لسماع التنفٌذ دابرة ربٌس أمام ٌستحضره
 عرض استجابته دون ٌحول وال المستعجلة، القضاٌا فً المتبعة األصول وفق ال لب فً ٌنظر أن

 صدور بعد إال أنفقها التً المصارٌؾ المتقاعس للدابن ترد وال اإلجراءات، باستبناؾ وتعهده المنفذ
. اإلحالة قرار
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ًا  كان آخر دابن فلكل التنفٌذ معاملة عن أو حقه عن المنفذ الدابن تنازل إذا  وتتوافر التنفٌذ فً  رفا
 لقرار حاجة دون علٌها وصلت التً النق ة من اإلجراءات ٌتابع أن للتنفٌذ القانونٌة الشرو  دٌنه فً
. إنابة

 
 

 الثمن توزيع معاملة - السادس الباب
 
 



 
 ترتب خاص، سجل فً بها المتعلقة الحقوق تسجل التً األموال من البٌع كان إذا -990 المادة

 تسجٌل بعد أو الثمن ودفع منقول على تنفٌذي حجز على بناء الجاري البٌع بعد التنفٌذ،  الب على
 تبٌن المختص المرجع من إفادة ٌبرز أن ،986 و 985 المادتٌن فً علٌه المنصوص اإلحالة قرار
. اإلحالة أو البٌع حصول تارٌخ حتى وأعباء حقوق من علٌه وما البٌع ذلك وضع
. األولى الفقرة فً إلٌها المشار اإلفادة إبراز التنفٌذٌة المعاملة فً األ راؾ باقً من ألي ٌمكن

 
 

ًا  المحجوزة األموال بٌع من المتحصل الثمن كان إذا -991 المادة  وسابر النفقات لتسدٌد كافٌا

 االمتٌاز وأصحاب أسماإهم المسجلة والدابنٌن الحجز فً والمشتركٌن للحاجزٌن العابدة الدٌون
 فً الثابت حقه منهم كل إلى ٌدفع أن التنفٌذ مؤمور فعلى البٌع، قبل التنفٌذ لدابرة أنفسهم أعلنوا الذٌن
 تسجل ال التً باألموال ٌختص فٌما الثمن ودفع البٌع تارٌخ من أٌام عشرة أقصاها مهلة خبلل

 فٌما 990 المادة فً المذكورة اإلفادة إبراز تارٌخ من أو خاص سجل فً بها المتعلقة الحقوق
 ما وٌسلم المال أودع حٌث المصرؾ أو الخزٌنة صندوق على حوالة فٌسلمه األموال، بباقً ٌختص
. المدٌن إلى تبقى
. السابقة الفقرة فً المذكورون الدابنون إال التوزٌع معاملة فً ٌشترك ال
 
 

ًا  الثمن ٌكن لم إذا -992 المادة  على السابقة، المادة فً المبٌن الوجه على الحقوق إلٌفاء كافٌا

 اإلفادة إبراز تارٌخ من أو الثمن ودفع البٌع تارٌخ من أٌام خمسة خبلل ترسل أن التنفٌذ دابرة
 السابقة المادة من األولى الفقرة فً إلٌهم المشار الدابنٌن إلى أخباراًا  ،990 المادة فً المذكورة
 تسلمهم من أٌام عشرة خبلل فً وذلك مستنداتها مع دٌونهم إٌفاء  لب تقدٌم وجوب به تكلفهم
. األخبار

 هذه خبلل فً اإلٌفاء ب لب المذكورٌن الدابنٌن من تقدم من إال الثمن توزٌع معاملة فً ٌشترك ال
. المهلة
ًا  لئلٌفاء  لب آخر تسلمه تارٌخ من أٌام عشرة خبلل فً ٌضع أن التنفٌذ مؤمور على  مشروعا

: اآلتً الوجه على األولوٌة ترتٌب معتمداًا  للتوزٌع
. التنفٌذ نفقات -1
. مراتبها مراعاة مع تؤمٌن أو رهن أو امتٌاز بحق المقترنة الدٌون -2
. لمقدارها بالنسبة العادٌة الدٌون -3
 
 

 المدٌن فٌهم بمن العبلقة ذوي التنفٌذ مؤمور ٌدعو التوزٌع، مشروع وضعه فور -993 المادة

 أن ٌجب الدعوة وهذه باالستبلم، إشعار مع مضمون كتاب أو تبلٌػ وثٌقة بموجب أمامه، للحضور
 علٌه وافقوا فإذا مشروعه علٌهم فٌعرض األقل، على أٌام بثبلثة المحدد الموعد قبل إلٌهم تصل
ًا  ٌصبح  وإذا. منه ٌستفٌد من لصالح فوراًا  وٌنفذ الجزبً االتفاق ٌبرم منه جزء على وافقوا وإذا مبرما
 المنفذ دعوة بعد أٌام خمسة خبلل فً فٌها للنظر التنفٌذ دابرة ربٌس إلى القضٌة تحال أحدهم رفضه
. تقدم فٌما المحددتٌن المهلة وفً بال رٌقة والدابنٌن علٌه



ًا  المعترض وكان االعتراض رد وإذا  المختص المرجع أمام للم البة تعرض اعتراضه فً متعسفا
. القانون هذا من 11 المادة فً علٌها المنصوص وللؽرامة التعوٌض سبٌل على التؤخٌر بفوابد

 
 

 7/5/1992 تارٌخ 2411 رقم للمرسوم وفقا معدلة -994 المادة

 6/9/2000 تارٌخ 3800 رقم والمرسوم  
 
 إذا إال الرضابٌة التسوٌة منع التنفٌذ مؤمور أمام الحضور عن الدابنٌن أحد تخلؾ على ٌترتب ال

ًا  تخلفه ٌعتبر الحالة هذه وفً. كامبلًا  حقه أداء تضمن ال كانت  دابرة ربٌس إلى القضٌة وتحال رفضا
 ما لبنانٌة لٌرة ألؾ وماٌتً ألفا عشرٌن بٌن تتراوح بؽرامة المتخلؾ على ٌحكم أن ٌمكنه الذي التنفٌذ

 .مقبوالًا  عذراًا  ٌبد لم
 
 

 البلبحة ٌقر والدابنٌن علٌه المنفذ أقوال إلى التنفٌذ دابرة ربٌس ٌستمع أن بعد -995 المادة

 من أٌام خمسة مهلة فً لبلستبناؾ قاببلًا  قراره وٌكون. له العابد المبلػ منهم لكل وٌعٌن النهابٌة
. انبرامه بعد إال التوزٌع قرار ٌنفذ وال التمٌٌز ل لب االستبنافً القرار ٌخضع وال صدوره، تارٌخ

 
 

ًا  ٌجمع أن التنفٌذ دابرة لربٌس -996 المادة  من الحاصلة المبالػ واحدة توزٌع معاملة فً إدارٌا

. عقار كل إلى بالنسبة للدابنٌن العابدة الحقوق مراعاة مع للمدٌن، عقارات جملة على واقعة حجوز

 
 

 ادلدين حبس - السابع الباب
 
 
 

 مع التالٌة، الدٌون أحد تسدٌد ٌرفض الذي مدٌنه حبس ٌ لب أن للدابن ٌجوز -997 المادة

: أخرى قوانٌن علٌه تنص ما مراعاة
 هذا بدعوى المتعلقة القضابٌة والنفقات مدنً جرم أو جزابً جرم بسبب به المحكوم التعوٌض -1

. التعوٌض
 بشؤن األخٌرة هذه على المقامة الدعوى رد بنتٌجة وللدولة للقاضً به المحكوم التعوٌض -2

. القضاة أعمال عن الناجمة المسإولٌة
ًا  ٌعتبر منه قس  وكل. به المحكوم النفقة  دٌن -3 . مستقبلًا  دٌنا
. للزوجة بهما المحكوم المإجل والمهر البابنة -4
 



 

ًا  ٌجوز -998 المادة . تسلٌمه عن االمتناع حال فً قاصر ولد بتسلٌم علٌه المحكوم حبس أٌضا

 
 

 المإجل والمهر والبابنة النفقة بدٌون ٌختص فٌما المدٌن بحبس القرار ٌصدر -999 المادة

 الدٌون بجمٌع ٌختص فٌما العامة النٌابة عن وٌصدر التنفٌذ، دابرة ربٌس عن القاصر الولد وبتسلٌم
. األخرى القوانٌن أو القانون هذا أحكام بموجب أجلها من الحبس ٌجوز التً األخرى

 
 

 7/5/1992 تارٌخ 2411 رقم للمرسوم وفقا معدلة -1000 المادة

 6/9/2000 تارٌخ 3800 رقم والمرسوم  
 

 عشرٌن كل عن ٌوم بنسبة السابقة المادة فً إلٌها المشار الدٌون بجمٌع ٌتعلق فٌما الحبس مدة تكون
. أشهر ستة أقصاها ٌتعدى ال أن على ولواحقه الدٌن من لبنانٌة لٌرة ألؾ

 .األكثر على أشهر ستة قاصر ولد بتسلٌم علٌه المحكوم حبس مدة وتكون
 
 

 العامة النٌابة إلى أو الحكم بتنفٌذ المختصة التنفٌذ دابرة إلى الحبس  لب ٌقدم -1001 المادة

 المدٌن نكول من التحقق بعد قراره ٌصدر أن العام النابب أو التنفٌذ دابرة ربٌس وعلى. االستبنافٌة
 المهلة هذه إنقاص وٌجوز إنذاره، على أٌام خمسة مهلة بانقضاء أو الصرٌح بالرفض التنفٌذ عن
. واحد ٌوم عن تقل ال أن على القاصر  تسلٌم لموجب أو النفقة لدٌن
 
 

 مواجهة فً التنفٌذ دابرة ربٌس لدى حبسه قرار على ٌعترض أن للمدٌن ٌجوز -1002 المادة

. متوافرة ؼٌر الحبس شرو  كانت إذا الدابن
 
 

: على الحبس ٌ بق ال -1003 المادة

 حالة باستثناء التنفٌذ عند سنة وستٌن خمس من أكثر أو سنة عشرة خمس من أقل سنه كان من -1
. قاصر تسلٌم أجل من الحبس
. الواقً الصلح  الب المدٌن أو اإلفبلس معامبلت أثناء المفلس المدٌن -2
 ولؽٌر 997 المادة من 4 و 3 الفقرتٌن فً المعٌنة الدٌون لؽٌر وأصوله فروعه أو الدابن زوج -3

 .998 المادة فً علٌه المنصوص القاصر الولد تسلٌم موجب
. عمره من السنة بلوؼه حتى الولٌد وأم الوضع بعد شهرٌن انقضاء حتى الحامل -4
 
 

ًا  الزوجٌن بحق الحبس تنفٌذ ٌمكن ال -1004 المادة  خمس عن سنه ٌنقص ولد لهما كان متى معا

. سنة عشرة



 
 

 المفروض السجن نظام المدٌن على وٌ بق العامة النٌابة بواس ة الحبس ٌنفذ  -1005 المادة

 بها الرجوع حق لها ٌبقى أن على الدولة، على اإلعاشة نفقات وتكون جنحة بمادة الموقوفٌن على
. المدٌن على
 
 

  لب على بناء وذلك جدٌد دٌن أجل من مدته انقضاء بعد الحبس استمرار ٌمكن -1006 المادة

. آخر دابن أو نفسه الدابن
 
 

: الحبس ٌنتهً -1007 المادة

. الدابن ب لب أو الدٌن بتسدٌد -1
ًا  كفٌبلًا  المدٌن بتقدٌم -2 . أٌام ثمانٌة خبلل الدٌن إٌفاء ٌضمن ملٌبا
. عمره من والستٌن الخامسة المدٌن ببلوغ -3

 ٌ لب أو لحكم حاجة بدون علٌه ٌنفذ أن للدابن كان المذكورة المهلة فً الدفع عن الكفٌل تمنع وإذا
. مجدداًا  األصلً المدٌن حبس

 
 

 ٌرد لم ما الحبس، بتنفٌذ الدٌن ٌسق  وال المدٌن حبس دون العام العفو ٌحول ال -1008 المادة

. مخالؾ نص

 
 

 األجنبية والسندات األحكام تنفيذ - الثامن الباب
 
 
 

 األجنبية األحكام تنفيذ يف - األول القسم
 
 
 

 ؼٌر سٌادة باسم الصادرة األحكام الباب، بهذا المقصود بالمعنى أجنبٌة، تعد -1009 المادة

. اللبنانٌة السٌادة



 
 

 على اإلكراه أو األموال على التنفٌذ بوسابل لبنان فً األجنبٌة األحكام تنفذ ال -1010 المادة

ًا  التنفٌذٌة بالصٌؽة اقترانها بعد إال األشخاص . الباب هذا فً علٌها المنصوص للشرو  وفقا
 مستنداًا  أو ثبوتٌة وسٌلة ٌتخذ أن التنفٌذٌة، بالصٌؽة األجنبً الحكم اقتران قبل ٌجوز، أنه على

 التً الدٌون التفلٌسة وكٌل و لب القضابٌة والحراسة العقاري االحتٌا ً كالقٌد احتٌا ٌة إلجراءات
 وٌقوم الؽٌر لدى والحجز االستحقاق وحجز االحتٌا ً والحجز المفلس دعاوى فً تدخله أو لها

. الدٌن صحة دعوى أو الحجز إثبات دعوى مقام التنفٌذٌة الصٌؽة  لب
 
 

 أو الجزابً القضاء عن الصادرة األجنبٌة األحكام القانون لهذا تخضع ال -1011 المادة

. فق  اإللزامات لهذه ٌعود وفٌما مدنً  ابع ذات إلزامات تضمنت إذا إال اإلداري
 
 

 األجنبٌة والقرارات الشخصٌة وباألحوال باألهلٌة المتعلقة األجنبٌة األحكام تنتج -1012 المادة

ًا  مفاعٌلها الرجابً القضاء عن الصادرة  أال شر  التنفٌذٌة بالصٌؽة اقترانها دون لبنان فً حكما
. نزاع موضوع تكون
 ترقٌن أو تصحٌحها أو القٌود إجراء 1010 بالمادة المقصود بالمعنى التنفٌذ إجراءات من تعتبر

. اللبنانٌة الشخصٌة األحوال سجبلت فً المدونة اإلشارات
 
 

 إلى عرٌضة بموجب الرجابٌة بال رٌقة أجنبً لحكم التنفٌذٌة الصٌؽة  لب ٌقدم -1013 المادة

 المراد األموال وجود محل أو مسكنه أو علٌه المدعى مقام لها التابع المدنٌة االستبناؾ محكمة ربٌس
 العرٌضة على قراراًا  الربٌس فٌصدر المدنٌة، بٌروت استبناؾ محكمة فلربٌس وإال علٌها التنفٌذ
. برفضه أو ال لب بقبول
 أمام علٌه االعتراض للمتضرر ٌحق التنفٌذٌة الصٌؽة وإع اء ال لب بقبول القرار صدور حال وفً

ًا  ثبلثٌن مهلة فً االستبناؾ محكمة . تنفٌذه إجراءات من إجراء أو القرار هذا تبلٌؽه تارٌخ من ٌوما
ًا  التنفٌذٌة الصٌؽة المع ى الحكم كان وإذا  توقؾ الخصم  عن مهلة فإن التنفٌذ معجل ٌكن ولم قضابٌا
. المهلة خبلل فً المقدم ال عن ٌوقفه كما التنفٌذ
ًا  عشر خمسة مهلة فً الرفض قرار على االعتراض لل الب ٌحق ال لب رفض حال وفً  من ٌوما
. االستبناؾ محكمة أمام التبلٌػ تارٌخ
. االستبناؾ محاكم عن الصادرة القرارات لها تخضع التً ال عن ل رق االستبنافً القرار ٌخضع

 
 

: مجتمعة التالٌة  الشرو  فٌه توافرت إذا األجنبً للحكم التنفٌذٌة الصٌؽة تمنح -1014 المادة

 ٌكون أال شر  فٌه صدر الذي البلد قانون بحسب مختصٌن قضاة عن صادراًا  ٌكون أن -أ
 سٌادتٌن باسم أجنبٌٌن حكمٌن صدور حال وفً فق ، المدعً جنسٌة إلى بالنظر مقرراًا  اختصاصهم
 وقواعد ٌتفق الذي للحكم التنفٌذٌة الصٌؽة تمنح الخصوم، ذات وبٌن واحد موضوع فً مختلفتٌن



. الدولً لبلختصاص اللبنانً القانون
 وؼٌر. باسمها صدر التً الدولة فً التنفٌذٌة والقوة بها المحكوم القضٌة قوة اكتسب ٌكون أن -ب
 فً للتنفٌذ قابلة أصبحت التً المإقتة ولؤلحكام الرجابٌة لؤلحكام التنفٌذٌة الصٌؽة منح ٌمكن أنه

. المعٌنة الدولة
. الدفاع حقوق له وتؤمنت الحكم إلى أدت التً الدعوى أبلػ قد علٌه المحكوم ٌكون أن -ج
 فٌها التدقٌق بعد أراضٌها على اللبنانٌة األحكام بتنفٌذ قوانٌنها تسمح دولة باسم صادراًا  ٌكون أن -د
. التنفٌذٌة الصٌؽة إع ابها بعد أو
. العام النظام ٌخالؾ ما على ٌحتوي ال أن -هـ
 
 

 النظر تعٌد أن التنفٌذٌة الصٌؽة  لب إلٌها رفع التً اللبنانٌة للمحكمة ٌجوز ال -1015 المادة

: التالٌة الحاالت إحدى فً إال علٌه المدعى  لب على بناء األجنبً الحكم أساس فً
. لصدوره الحق بتارٌخ كاذبة أعلنت أو اعتبرت وثابق إلى باالستناد صدر الحكم أن ثبت إذا -أ
. إبرازها دون األ راؾ أحد حال حاسمة وثابق الحكم، صدور بعد اكتشفت إذا -ب
. الحكمٌة الفقرة فً تناقض وجد إذا -ج
 األحكام أساس فً النظر إعادة توجب األجنبً الحكم باسمها صدر التً الدولة قوانٌن أن ثبت إذا -د

. التنفٌذٌة الصٌؽة إع ابها قبل اللبنانٌة
 
 

: التالٌة الحاالت فً التنفٌذٌة الصٌؽة ترفض أن اللبنانٌة المحاكم على -1016 المادة

 القضاء عن نهابً حكم األجنبً، الحكم صدور إلى أدى الذي النزاع بذات صدر قد كان إذا -أ
. األ راؾ ذات بٌن اللبنانً

 تقدمت الخصوم ذات وبٌن النزاع بذات دعوى اللبنانً القضاء أمام عالقة تزال ال كانت إذا -ب
. األجنبً بالحكم اقترنت التً للدعوى سابق بتارٌخ

 
 

: ٌبرز أن التنفٌذٌة الصٌؽة أجنبً حكم إع اء ٌ لب الذي الفرٌق على -1017 المادة

 لقانون وفقاًا  صحته تثبت التً الشرو  مستجمعة األجنبً الحكم عن األصول حسب مصدقة نسخة -أ
. الحكم فٌه صدر الذي البلد
. فٌه صدر الذي البلد فً التنفٌذٌة القوة الحكم هذا اكتساب تثبت أن شؤنها من التً المستندات -ب
 وثٌقة وعن المحاكمة حضور عن تخلؾ الذي الفرٌق إلى الموجه االستحضار عن مصدقة نسخة -ج

. الؽٌابٌة بالصورة صادراًا  الحكم كان إذا المحاكمة أوراق تبلٌؽه
ًا  ومصدقة أعبله المدرجة المستندات ألصل م ابقة ترجمة -د . اللبنانً القانون ألحكام وفقا
 
 

 كانت متى منه جزبٌة لناحٌة أو بكامله للحكم التنفٌذٌة الصٌؽة تمنح أن للمحكمة -1018 المادة

 أن شؤنه من تعدٌل أي علٌه تدخل أن لها ولٌس األخرى، النواحً عن لبلنفصال قابلة الناحٌة هذه
. للخصوم بالنسبة أو للموضوع بالنسبة سواء مداه ٌوسع

 



 

 بعد  رأ قد ٌكون بما اإلدالء التنفٌذٌة الصٌؽة  لب فً النظر أثناء ٌجوز -1019 المادة

. دفاع ووسابل أسباب من األجنبً الحكم صدور
 
 

 الحكم ٌع ً أن علٌه، معروضة دعوى فً النظر أثناء اللبنانً، للقاضً -1020 المادة

 و 1014 المادتٌن فً علٌها المنصوص الشرو  تحققت متى لدٌه به التذرع عند مفاعٌله األجنبً
. صراحة الفرٌقٌن أحد  لبها إذا التنفٌذٌة الصٌؽة الحكم هذا ٌمنح أن وله. القانون هذا من 1015
 األحكام وعلى الشخصٌة واألحوال باألهلٌة المتعلقة األجنبٌة األحكام على القواعد هذه ت بق

. الرجابً القضاء عن الصادرة األجنبٌة
 
 

 األحكام سرٌان عدم إعبلن إلى الرامٌة الدعاوى على الباب هذا أحكام ت بق -1021 المادة

. اللبنانٌة المحاكم أمام عالقة دعوى مجرى فً أو مباشرة بصورة تقدمت سواء األجنبٌة
 
 

 بها تتمتع التً التنفٌذٌة بالقوة التنفٌذٌة الصٌؽة على الحابز األجنبً الحكم ٌتمتع -1022 المادة

. األحكام هذه تنفٌذ  رق من وٌفٌد اللبنانٌة األحكام

 
 

 للتنفيذ القابلة األجنبية للسندات التنفيذية الصيغة إعطاء يف - الثاين القسم
 
 
 

ًا  تنفٌذها ٌبقى والتً عٌنً أو شخصً لحق المثبتة السندات باستثناء -1023 المادة  خاضعا

 على بناء إال لبنان فً للتنفٌذ قابلة األجنبٌة الرسمٌة السندات تكون ال ،856 و 847 المواد ألحكام
. 1013 المادة ألحكام وفقاًا  صادر قرار
 
 

 التالٌة الشرو  توافرت إذا إال األجنبً الرسمً للسند التنفٌذٌة الصٌؽة تمنح ال -1024 المادة

: وهً مجتمعة
. الصبلحٌة منحه الذي القانون أحكام حسب المختص الرسمً الموظؾ عن السند صدور -أ
. فٌه نظم الذي البلد قوانٌن فً علٌه المنصوص الشكل فً المذكور السند تنظٌم -ب
. العام النظام ٌخالؾ ما على السند ان واء عدم -ج
. فٌه نظم الذي البند قوانٌن حسب التنفٌذٌة بالقوة اقترانه -د



 
 

 ختامية أحكام - التاسع الباب
 
 
 

 المدنٌة للشركات سجل المدنٌة القضاٌا فً الناظرة االبتدابٌة الؽرفة قلم لدى ٌنشؤ -1025 المادة

 وزٌر اقتراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم قٌوده مفاعٌل وتحدد مسكه  رٌقة تنظم
. العدل
 القضاٌا فً الناظرة االبتدابٌة الؽرفة لدى المنشآن له التابع الخاص والسجل التجاري السجل ٌنظم

 مركزي تجاري سجل ٌنشؤ العدل وزٌر اقتراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم التجارٌة
 وٌنظم بٌروت فً التجارٌة القضاٌا فً الناظرة االبتدابٌة الؽرفة لدى له تابع خاص سجل مع

. العدل وزٌر اقتراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم
. الرسمٌة الجرٌدة فً القانون هذا نشر فور المادة هذه أحكام ت بق

 
 

 بالنسبة تعدٌلها ٌجوز نقدٌة لمبالػ تحدٌداًا  المتضمنة القانون هذا نصوص جمٌع -1026 المادة

. العدل وزٌر اقتراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم المبالػ لهذه
ًا  وٌجوز  ٌمس ال علٌه تعدٌل أي إدخال القانون هذا نشر تارٌخ من شهراًا  عشر ثمانٌة مدة خبلل أٌضا
. العدل وزٌر اقتراح على بناء الوزراء مجلس فً ٌتخذ بمرسوم وذلك الجوهر

 
 

 بنظر مختصة ؼٌر القانون هذا أحكام بموجب أصبحت التً المحاكم على -1027 المادة

ًا  القضاٌا هذه تحٌل أن أمامها، العالقة القضاٌا . المختصة المحاكم إلى إدارٌا
 
 

ًا  مبادئ تكرس التً األحكام إن -1028 المادة  هذا ولها تفسٌري،  ابع لها ٌكون بها معترفا

ًا  ال ابع . 557 و بفقرتٌها 527 و 373 و 368 و 7 و( 3 )بند 5 المواد أحكام خصوصا
 
 

 أو االتفاقٌات على ت بق ال التحكٌم باب فً الواردة الجدٌدة القواعد إن -1029 المادة

. القانون بهذا العمل لتارٌخ السابقة التحكٌمٌة القرارات أو الخصومات
 
 

: التالٌة القوانٌن تلؽى -1030 المادة



 1933 شبا  1 تارٌخ 72 رقم االشتراعً بالمرسوم الصادر المدنٌة المحاكمات أصول قانون -
. تعدٌبلته مع
. العثمانً اإلجراء قانون -
 مراعاة مع 16/10/1961 فً الصادر القضابً التنظٌم قانون من 148 و 98 إلى 31 المواد -

. 9/9/1982 فً الصادر اإلٌجارات قانون من 30 المادة أحكام
. 4/5/1968 فً الصادر الخ ٌة والتعهدات العقود بتنفٌذ المتعلق القانون -
 والسندات التحكٌمٌة والقرارات األحكام بتنفٌذ المتعلق 19/12/1967 تارٌخ 73/67 رقم القانون -

. األجنبٌة
. الذكر اآلنفة القوانٌن ألؽتها التً النصوص ملؽاة وتبقى
 السابقة األخرى واألحكام أحكامه مع تتفق ال التً أو القانون لهذا المخالفة األحكام جمٌع تلؽى كما
 والنصوص صراحة بمراعاتها القانون احتفظ التً النصوص باستثناء فٌه، مضمونها ورد التً

 أو الدٌون من معٌنة ألنواع تحصٌبلًا  خاصة تنفٌذ ألصول والمنظمة أخرى قوانٌن فً الواردة
: سٌما ال األموال، من خاصة أنواع بٌع أو حجز إلجراءات المنظمة

 بالمإسسة المختص 1967 تموز 11 تارٌخ 11 رقم االشتراعً والمرسوم البرٌة التجارة قانون -
. التجارٌة

. البحرٌة التجارة قانون -
. ال ٌران قانون -
 الزراعٌة واآلالت السٌارة المركبات ببٌع والمختص 1935 أٌار 20 بتارٌخ الصادر القانون -

ًا  والصناعٌة . معٌنة لمواعٌد دٌنا
 الصندوق أموال تحصٌل أصول بتحدٌد المختص 1978 نٌسان 24 تارٌخ 13/78 رقم القانون -

. االجتماعً للضمان الو نً
. المنقوالت رهن بعقد المختص 1932 األول تشرٌن 20 تارٌخ 46 رقم االشتراعً المرسوم -
 أٌلول 25 تارٌخ 8949 رقم بالمرسوم المعدل 1971 آذار 12 تارٌخ 780 رقم المرسوم -

. المركبات واحتجاز حجز شرو  بتحدٌد والمختص 1974
 1946 الثانً كانون 31 بقانون المعدل 1924 الثانً كانون 17 تارٌخ 2385 رقم القرار -

. والصناعٌة التجارٌة الملكٌة حقوق بنظام والمختص
. 1982 آذار 6 فً الصادر الشٌوع إزالة قانون أحكام تراعى

 
 

 القوانٌن نصوص فً الواردة المدنٌة المحاكمات أصول قانون مواد أرقام تعتبر -1031 المادة

ًا  مستبدلة األخرى . لها المقابلة القانون هذا مواد بؤرقام حكما
 هذا مواد فً قواعدها أدخلت قوانٌن نصوص إلى تحٌل التً األخرى القانونٌة النصوص أن كما

ًا  تعتبر القانون، . األخٌرة المواد هذه إلى تحٌل أنها حكما
 
 

 المتضمنة الدولٌة واالتفاقات المعاهدات نصوص جمٌع القانون بهذا ملحقة تعتبر -1032 المادة

 قواعد أو التنفٌذ بؤصول أو قضابٌة مراجع أو محاكم باختصاص أو المحاكمة بؤصول خاصة قواعد
. إثبات

 



 

 26/1/1985 تارٌخ 2 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -1033 المادة

 القانون بهذا ٌعمل 2 فقرة 1026 و 1025 و 968 و 931 و 761 المواد أحكام مراعاة مع
 وتارٌخ 1985 الثانً كانون أول بٌن ما ت بٌقه بفترة االعتداد مع 1985 سنة تموز أول من ابتداء
. االشتراعً المرسوم بهذا العمل

 


