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 جذول الخػذًالث ألاخحرة غلى كاهىن ؤلاجشاءاث اإلاذهُت الاجحادي

 جشاءاث اإلاذهُتبخػذًل بػؼ أحكام كاهىن ؤلا  0205لعىت  51مشظىم بلاهىن اجحادي سكم 

 5990لعىت  55الطادس باللاهىن الاجحادي سكم 

ملخظ 

 الخػذًل

 كبل الخػذًل بػذ الخػذًل

 

 اإلاادة

جلذًم الؿلب في 

اإلاُػاد أضبح هى 

 اإلاػُاس.

إرا هصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصظ اللصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاهىن غلصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصى مُػصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاد حخ صصصصصصصصصصصصصصصصصصصص   -5

الجخصصصصصصصصصصصصصصصار إجصصصصصصصصصصصصصصصشاء ًحطصصصصصصصصصصصصصصصل بصصصصصصصصصصصصصصصا غالن  صصصصصصصصصصصصصصصال ٌػخ صصصصصصصصصصصصصصصر 

 
 
جلصصصصصصصصصصصصصصصصذًم الؿلصصصصصصصصصصصصصصصصب أو إال إرا جصصصصصصصصصصصصصصصصم اإلاُػصصصصصصصصصصصصصصصصاد مشغُصصصصصصصصصصصصصصصصا

  جشاءاث ؤلاغالن خالله.مباششة إ

إجشاء ما با ًذاع وإرا هظ اللاهىن غلى أن ًخم  -0

وجب أن جخم مباششة إجشاءاث ؤلاًذاع خالل 

 اإلاُػاد اإلاحذد في اللاهىن.

إرا هصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصظ اللصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاهىن غلصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصى مُػصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاد حخ صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص   -5

الجخصصصصصصصصصصصصصصصصصصار إجصصصصصصصصصصصصصصصصصصشاء ًحطصصصصصصصصصصصصصصصصصصل بصصصصصصصصصصصصصصصصصصا غالن  صصصصصصصصصصصصصصصصصصال ٌػخ صصصصصصصصصصصصصصصصصصر 

 
 
  إال إرا جم ؤلاغالن خالله.اإلاُػاد مشغُا

وإرا هصصصصصصصصصصصصصصظ اللصصصصصصصصصصصصصصاهىن غلصصصصصصصصصصصصصصى أن ًصصصصصصصصصصصصصصخم إجصصصصصصصصصصصصصصشاء مصصصصصصصصصصصصصصا  -0

ؤلاًصصصصصصصصصصصصصذاع خصصصصصصصصصصصصصالل اإلاُػصصصصصصصصصصصصصاد با ًصصصصصصصصصصصصصذاع وجصصصصصصصصصصصصصب أن ًصصصصصصصصصصصصصخم 

 اإلاحذد في اللاهىن.
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 0إصالت الفلشة 

 وحػذًل بعُـ.

ًجىص لىصٍش الػذل أو لشاِغ الجهت اللػااُت 

أن ًحُل كل أو  -كل بحعب اخخطاضه - اإلاحلُت

ة في جخخظ بها الذوااش اإلاحذدالت  بػؼ الذغاوي 

أكثر  أو دااشة  إلى هزا اللاهىن  ( م02ًاإلاادة )

بشااظت كاض    شد ٌػاوهه اثىان مً الخ راء 

خم الؿػً  ألاحكاموجطذس  الذولُحن أو اإلاحلُحن  ٍو

جشاءاث والػىابـ الىاسدة في هزا غليها بزاث ؤلا 

 .اللاهىن والاحخه الخىظُمُت

ًجىص لىصٍش الػذل أو لشاِغ الجهت اللػااُت  -5

أن ًحُل كل أو  -كل بحعب اخخطاضه -اإلاحلُت 

الكلُت اإلاحذدة الذوااش بػؼ الذغاوي الت  جخخظ بها 

إلى دااشة  مً هزا اللاهىن ( 02في اإلاادة ) (0في البىذ )

أو أكثر بشااظت كاض    شد ٌػاوهه اثىان مً الخ راء 

بزاث الاجشاءاث  ذس ألاحكاموجط الذولُحن اإلاحلُحن أو 

الىاسدة في الفطل ألاول مً الباب الخاظؼ  والػىابـ

 غلى اللحكم، 
 
ىكؼ اللاض   مىفشدا مً هزا اللاهىن، ٍو

ىكؼ اللاض   غلى معىدجه.  ٍو

( مً 5حعخأهف أحكام الذوااش اإلاشاس إليها في البىذ ) -0

هزه اإلاادة أمام الذوااش الاظخئىا ُت اإلاىطىص غليها في 

 هزا اإلاشظىم بلاهىن.

  

33 

 مكرر

اإلاذة إلى جم جخفُؼ 

 ظىت واحذة.

غلى  بمض   ظىتفي جمُؼ ألاحىال جىلض   الخطىمت 

ترجب غلى اهلػائها راث آلاثاس  آخش إجشاء صحُح  يها ٍو

  الت  جترجب غلى ظلىؾها.

 بمض   ظيخحنفي جمُؼ ألاحىال جىلض   الخطىمت  -5

ترجب غلى اهلػائها راث  غلى آخش إجشاء صحُح  يها ٍو

  آلاثاس الت  جترجب غلى ظلىؾها.

552 

 الفلشة أ

جم إلغاء كلمت 

"وسخت الحكم"، 

وجمذ إغا ت  لشة 

ججػل إدساج اللشاس 

لت  أو إضذاسه بؿٍش

غحر صحُحت غلى 

الىظام ؤلالكترووي 

ًجىص للمحكمت بلشاس جطذسه بىاء غلى ؾلب أحذ  -5

الخطىم أو مً جللاء هفعها بغحر مشا ػت جصحُح 

حكمها مً أخؿاء مادًت بحخت  أو ما ًلؼ في كشاسها 

جشي الخصحُح غلى اللشاس   أو كخابُت أو حعابُت ٍو

ىكؼ مً ساِغ الجلعت   .الحكم محل الخصحُح ٍو

 أو اإلاادًت إدساج اللشاس  ألاخؿاءٌػذ مً كبُل  -0

ًجىص للمحكمت بلشاس جطذسه بىاء غلى ؾلب أحذ  -5

الخطىم أو مً جللاء هفعها بغحر مشا ػت جصحُح ما 

ًلؼ في حكمها مً أخؿاء مادًت بحخت كخابُت أو 

جشي كاجب اإلاحكمت هزا الخصحُح غلى  حعابُت ٍو

ىكػه هى وساِغ الجلعت.   وسخت الحكم ألاضلُت ٍو

لخصحُح  ال ًجىص الؿػً وإرا ضذس اللشاس بش ؼ ا -0
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مً كبُل ألاخؿاء 

اإلاادًت الت  ًجىص 

جلذًم ؾلب 

 بشأنها. الخصحُح

بطىسة غحر صحُحت في الىظام  وإضذاسهالحكم 

  ؤلالكترووي

بش ؼ الخصحُح  ال ًجىص  وإرا ضذس اللشاس -0

الؿػً  ُه إال مؼ الؿػً في الحكم هفعه أما 

اللشاس الزي ًطذس بالخصحُح  ُجىص الؿػً  ُه 

 أو الل بؿشق الؿػً الجااضة في اللشاس غلى اظخل

 الخصحُح. مىغىعالحكم 

 

 ُه إال مؼ الؿػً في الحكم هفعه أما اللشاس الزي 

ًطذس بالخصحُح  ُجىص الؿػً  ُه غلى اظخلالل 

 بؿشق الؿػً الجااضة في الحكم مىغىع الخصحُح.

 

جمذ إغا ت  لشة 

جخىل اإلاخلاغحن 

ؾلب جفعحر ألاوامش 

واللشاساث اللػااُت 

لت  بىفغ الؿٍش

ؾلب اإلاخبػت لخلذًم 

 جفعحر ألاحكام.

للخطىم أن ًؿلبىا إلى اإلاحكمت الت  أضذسث  -5

ر ما وكؼ في مىؿىكه مً غمىع أو الحكم جفعح

لذم الؿلب باألوغاع اإلاػخادة لش ؼ يإ هام، ٍو

 مً 
 
ػخ ر الحكم الطادس بالخفعحر مخمما الذغىي َو

عشي غلُه ما  كل الىجىه للحكم الزي ًفعشه َو

ىاغذ الخاضت بؿشق ٌعشي غلى هزا الحكم مً الل

 .الؿػً

وامش وللخطىم ؾلب جفعحر اللشاساث وألا   -0

لذم الؿلب في هزه الحالت بزاث  اللػااُت. ٍو

لت جلذًم اللشاس  عشي غليها راث حمش، و ألا  أو ؾٍش

 الاثاس اإلاىطىص غليها في الفلشاث العابلت.

ًجىص للخطىم أن ًؿلبىا إلى اإلاحكمت الت  أضذسث 

في مىؿىكه مً غمىع أو إبهام، الحكم جفعحر ما وكؼ 

ػخ ر  لذم الؿلب باألوغاع اإلاػخادة لش ؼ الذغىي َو ٍو

 مً كل الىجىه للحكم 
 
الحكم الطادس بالخفعحر مخمما

عشي غلُه ما ٌعشي غلى هزا الحكم  الزي ًفعشه َو

 .مً اللىاغذ الخاضت بؿشق الؿػً

501 

مجشد جىغُح 

 .وجحعحن ضُاغت

بػؼ الؿلباث إرا أغفلذ اإلاحكمت الفطل في 

اإلاىغىغُت  ػليها بىاء  غلى ؾلب مً أحذ أصحاب 

لؿلباث ن جطذس في اأو  الشأن أن جىظش في الؿلب

 
 
 حعب ألا  أو الت  جم إغفالها كشاسا

 
حىال بػذ حكما

خػؼ اللشاس  إغالن للىاغذ  و الحكمأالخطم به ٍو

 الؿػً الت  حعشي غلى اللشاس او الحكم ألاضلي.

كم في بػؼ الؿلباث إرا أغفلذ اإلاحكمت الح

اإلاىغىغُت  ػليها بىاء  غلى ؾلب مً أحذ أصحاب 

والحكم  ُه بػذ إغالن الشأن أن جىظش في الؿلب 

خػؼ الحكم للىاغذ الؿػً الت  حعشي  الخطم به ٍو

 .غلى الحكم ألاضلي

509 

ألاحىال اإلاعخثىاة بىظ اللاهىن أن للخطىم في غحر  إغا ت كلمت كشاساث.

م مااإلاحاكم الابخذااُت أ وكشاساثكام حٌعخأهفىا أ

 محكمت الاظخئىاف اإلاخخطت.

 

ألاحىال اإلاعخثىاة بىظ اللاهىن أن للخطىم في غحر 

م محكمت ماكام اإلاحاكم الابخذااُت أحٌعخأهفىا أ

 الاظخئىاف اإلاخخطت.

 

 

511 

الطادسة في   واللشاساثًجىص اظخئىاف ألاحكام  إغا ت كلمت كشاساث.

حذود الىطاب الاهتهابي مً محاكم الذسجت ألاولى 

بعبب مخالفت كىاغذ الاخخطاص اإلاخػللت بالىظام 

أو بؿالن  أو اللشاسالػام أو وكىع بؿالن في الحكم 

 لشاس.الو أ في الحكم  في ؤلاجشاءاث أثش

ًجىص اظخئىاف ألاحكام الطادسة في حذود الىطاب 

الاهتهابي مً محاكم الذسجت ألاولى بعبب مخالفت 

كىاغذ الاخخطاص اإلاخػللت بالىظام الػام أو وكىع 

 بؿالن في الحكم أو بؿالن في ؤلاجشاءاث أثش في الحكم.

جىص أًػا اظخئىاف جمُؼ ألاحكام في حذود  ٍو

511 

 مكشس 
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جىص أًػا اظخئىاف جمُؼ ألاحكام  في  واللشاساثٍو

 غلى را كان الحكحذود الىطاب الاهتهابي إ
 
م ضادسا

ض كىة ألامش اإلالض   وفي حخالف حكم ظابم لم ً

  اللشاس  أو هزه الحالت ٌػخ ر الحكم 
 
العابم معخأهفا

 غىذ س ؼ 
 
بلىة اللاهىن إرا لم ًكً كذ ضاس اهتهااُا

 الاظخئىاف.

وغلى اإلاعخأهف في هزه ألاحىال أن ًىدع خضاهت 

 اإلاحكمت الاظخئىا ُت غىذ جلذًم الاظخئىا
 
ف جأمُىا

كفي إًذاع جأمحن واحذ في حالت  كذسه ألفا دسهم, ٍو

حػذد الؿاغىحن إرا أكامىا ؾػنهم بصحُفت واحذة 

 ولى اخخلفذ أظباب الؿػً.

وال ًلبل مكخب إداسة الذغىي صحُفت الؿػً إرا لم 

طادس الخأمحن بلىة  جصحب بما ًثبذ هزا ؤلاًذاع ٍو

 .اللاهىن متى حكم بػذم جىاص الاظخئىاف

 غلى خالف  الىطاب الاهتهابي إرا كان الحكم
 
ضادسا

حكم ظابم لم ًجض كىة ألامش اإلالض   وفي هزه الحالت 

 بلىة اللاهىن إرا لم 
 
ٌػخ ر الحكم العابم معخأهفا

 غىذ س ؼ الاظخئىاف.
 
 ًكً كذ ضاس اهتهااُا

وغلى اإلاعخأهف في هزه ألاحىال أن ًىدع خضاهت 

 
 
اإلاحكمت الاظخئىا ُت غىذ جلذًم الاظخئىاف جأمُىا

كفي إًذاع جأمحن واحذ في حالت كذسه ألفا دس  هم, ٍو

حػذد الؿاغىحن إرا أكامىا ؾػنهم بصحُفت واحذة ولى 

 اخخلفذ أظباب الؿػً.

وال ًلبل مكخب إداسة الذغىي صحُفت الؿػً إرا لم 

طادس الخأمحن بلىة  جصحب بما ًثبذ هزا ؤلاًذاع ٍو

 اللاهىن متى حكم بػذم جىاص الاظخئىاف.

 

اللشاس، إغا ت كلمت 

 ُجىص الالخماط 

غلى اللشاساث كما 

ًجىص الالخماط غلى 

 ألاحكام.

للخطىم أن ًلخمعىا إغادة الىظش في ألاحكام 

اللػااُت  الطادسة بطفت اهتهااُت في  واللشاساث

  ألاحىال آلاجُت:

إرا وكؼ مً الخطم غش كان مً شأهه الخأثحر  -5

  اللشاس. أو في الحكم 

كذ بن  غلى أوساق  اللشاس  أو إرا كان الحكم  -0

بتزوٍشها أو كض     حطل بػذ ضذوسه إكشاس

بتزوٍشها أو بن  غلى شهادة شاهذ كض   بػذ 

  ضذوسه بأنها شهادة صوس.

 اللشاس  أو إرا حطل اإلالخمغ بػذ ضذوس الحكم  -0

غلى أوساق كاؾػت في الذغىي كان خطمه كذ حال 

  دون جلذًمها.

لم ًؿلبه   ءبش  اللشاس أو إرا كض ى الحكم  -4

  الخطىم أو بأكثر مما ؾلبىه.

 بػػه  أو اللشاس  إرا كان مىؿىق الحكم -1
 
مىاكػا

  البػؼ.

الطادس في الذغىي  أو اللشاس  إلاً ٌػخ ر الحكم -6

حجت غلُه ولم ًكً كذ أدخل أو جذخل  يها بششؽ 

إثباث غش مً كان ًمثله أو جىاؾئه أو إهماله 

  الجعُم.

للخطىم أن ًلخمعىا إغادة الىظش في ألاحكام الطادسة 

  بطفت اهتهااُت في ألاحىال آلاجُت:

إرا وكؼ مً الخطم غش كان مً شأهه الخأثحر في  -5

  الحكم.

إرا كان الحكم كذ بن  غلى أوساق حطل بػذ  -0

ضذوسه إكشاس بتزوٍشها أو كض   بتزوٍشها أو بن  غلى 

  شهادة شاهذ كض   بػذ ضذوسه بأنها شهادة صوس.

إرا حطل اإلالخمغ بػذ ضذوس الحكم غلى أوساق  -0

كاؾػت في الذغىي كان خطمه كذ حال دون 

  جلذًمها.

إرا كض ى الحكم بش ئ لم ًؿلبه الخطىم أو بأكثر  -4

  مما ؾلبىه.

 بػػه البػؼ.إرا كان مىؿىق  -1
 
  الحكم مىاكػا

إلاً ٌػخ ر الحكم الطادس في الذغىي حجت غلُه ولم  -6

ًكً كذ أدخل أو جذخل  يها بششؽ إثباث غش مً 

  كان ًمثله أو جىاؾئه أو إهماله الجعُم.

إرا ضذس الحكم غلى شخظ ؾبُعي أو اغخباسي لم  -1

 في الذغىي.
 
 صحُحا

 
 جمثُال

 
 ًكً ممثال
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غلى شخظ ؾبُعي أو   اللشاس  أو إرا ضذس الحكم  -1

 في الذغىي.
 
 صحُحا

 
 جمثُال

 
 اغخباسي لم ًكً ممثال

 

 إغا ت كلمت الخمُحز. 

وإغا ت ضالحُت 

جلذًم ؾلب الؿػً 

م الىااب  غً ؾٍش

الػام لشاِغ الجهت 

 اللػااُت اإلاحلُت.

م الىلؼ  -5  أوللىااب الػام أن ًؿػً بؿٍش

مً جللاء هفعه أو بىاء غلى ؾلب مً وصٍش  الخمُحز 

حعب  ساِغ الجهت اللػااُت اإلاحلُتأو الػذل 

الؿػً، ورلك في ظباب أ، مش لا به ألاحىال

ألاحكام الاهتهااُت أًا كاهذ اإلاحكمت الت  أضذستها 

إرا كان الحكم مبيُا غلى مخالفت اللاهىن أو الخؿأ 

له ورلك في ألاحىال آلاجُت:  في جؿبُله أو جأٍو

أ. ألاحكام الت  ال ًجحز اللاهىن للخطىم الؿػً 

  يها.

ب. ألاحكام الت   ىث الخطىم مُػاد الؿػً  يها 

لىا  يها غً الؿػً أو س ػىا ؾػىا  يها كض ى أو هض 

 بػذم كبىله.

ش ؼ هزا الؿػً بصحُفت ًىكػها الىااب  -0 ٍو

خ ضذوس الحكم وجىظش  الػام خالل ظىت مً جاٍس

اإلاحكمت الؿػً في غش ت مشىسة بغحر دغىة 

فُذ هزا الؿػً الخطىم.  الخطىم، ٍو

 

م الىلؼ مً جللاء  للىااب الػام أن ًؿػً بؿٍش

ىاء غلى ؾلب خؿي مً وصٍش الػذل في هفعه أو ب

ألاحكام الاهتهااُت أًا كاهذ اإلاحكمت الت  أضذستها إرا 

كان الحكم مبيُا غلى مخالفت اللاهىن أو الخؿأ في 

له ورلك في ألاحىال آلاجُت:  جؿبُله أو جأٍو

 . ألاحكام الت  ال ًجحز اللاهىن للخطىم الؿػً  يها.5

د الؿػً  يها أو . ألاحكام الت   ىث الخطىم مُػا0

هضلىا  يها غً الؿػً أو س ػىا ؾػىا  يها كض ى بػذم 

 كبىله.

ش ؼ هزا الؿػً بصحُفت ًىكػها الىااب الػام  ٍو

خ ضذوس الحكم وجىظش اإلاحكمت  خالل ظىت مً جاٍس

فُذ  الؿػً في غش ت مشىسة بغحر دغىة الخطىم، ٍو

 هزا الؿػً الخطىم.
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 حسجل و جحفظ _ 5  0إغا ت الفلشة 
 
سجالث الخلاض   غً بػذ إلكتروهُا

كىن لها غها، ٍو ت، وال ًجىص جذاولها  كبل جفَش ضفت العٍش

ً الىظام و حز ها مأو وسخها أالاؾالع غليها  أو 

ال بإرن مً اإلاحكمت اإلاخخطت إلكترووي اإلاػلىماحي ؤلا

 . ألاحىالحعب 

جىص للمحكمت الاظخغىاء غً الدسجُل  -0 دوهذ  إراٍو

 جشاءاث الخلاض   إ
 
ثىاء الجلعت في أ غً بػذ مباششة

 ث مً ساِعها.مذلكترووي واغخلف الذغىي ؤلام

غً بػذ إلكشجىهُا،  الخلاض   سجالثحسجل وجحفظ 

كىن لها ضفت  تٍو  الاؾالعًجىص جذاولها أو  وال ، العٍش

 اإلاػلىماثغليها أو وسخها أو حز ها مً الىظام 

حعب  اإلاخخطت اإلاحكمتبإرن مً  ال إ ؤلالكتروهُت

 .ألاحىال

001 

غ 5 0إغا ت الفلشة  شاءاث الخلاض   غً بػذ في جإ_ للجهت اإلاخخطت جفَش

دون  ،كتروهُت حػخمذهاإلو أمعدىذاث وسكُت  أو محاغش 

 .الػالكتالحاجت للخىكُؼ مً أصحاب 

الخلاض   جشاءاث إن جكخفي بمحاغش أ_ وللمحكمت 0

نها مباششة إغً بػذ  الجلعت في ملف ثىاء أرا جم جذٍو

 اللكترووي واغخمذث مً ساِعها.إالذغىي 

غ إجشاءاث الخلا اإلاخخطتللجهت   فيغً بػذ  ض  جفَش

إلكشجىهُت حػخمذها، دون أو معدىذاث وسكُت أو  غش محا

 .الػالكتالحاجت للخىكُؼ مً أصحاب 

042 
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 ةالجديداملواد 

 سكم اإلاادة هظ اإلاادة الخالضت

 جىاص  إوشاء محاكم خاضت غلى

دسجت واحذة  لـ متى كاهذ 

لذغىي محذدة وججاوص كُمت ا

دسهم، وجخخظ  122،222

بالذغاوي اإلاحذدة بالالاحت 

الخىظُمُت وجخخظ كزلك حال 

اجفاق الؿش حن غلى كىنها 

 اإلاخخطت.

. اظخثىاء  مً أحكام الفطل الثاوي والشابؼ مً الباب الثاوي غشش مً الكخاب ألاول 5

اإلاىطىص غلُه في هزا اللاهىن وأحكام كاهىن مشكض الىظاؾت والخى ُم، ًجىص لىصٍش 

 
 
الػذل أو ساِغ الجهت اللػااُت اإلاحلُت اإلاخخطت بحعب ألاحىال أن ًطذس كشاسا

ذة وحشكل دوااشها مً ثالثت كػاة بشااظت بإوشاء محكمت جخكىن مً دسجت واح

ت كاض   اظخئىاف وكاض    كاض   مً اإلاحكمت الػلُا أو الىلؼ أو الخمُحز وغػٍى

ػاث اإلاىظمت   للدشَش
 
م الىذب أو الخػُحن و لا ابخذابي، غلى أن ًكىن الدشكُل بؿٍش

 لكل جهت. 

ُمُت لهزا . جخخظ هزه اإلاحكمت بالفطل في الذغاوي الت  جحذدها الالاحت الخىظ0

 غلى اخخطاضها، غلى أن جكىن الذغاوي 
 
اللاهىن أو الت  ًخفم أؾشاف الجزاع كخابت

 
 
ملذسة اللُمت في جمُؼ ؾلباتها وأال جلل كُمتها غً هطاب الؿػً بالىلؼ و لا

ألحكام اللاهىن، وبما ال ًخػاسع مؼ الالاحت الخىظُمُت وكىاغذ الاخخطاص اللػابي 

 جحادًت واإلاحلُت.الىالبي بحن اإلاحاكم الا

0 
 
. ًكىن الحكم الطادسة مً اإلاحكمت اإلاىطىص غليها في الفلشة العابلت نهااُا

م الخماط إغادة الىظش في الحاالث   بالىفار اإلاعجل وغحر كابل للؿػً إال بؿٍش
 
مشمىال

بعبب ًخطل بإغالن صحُفت  اإلاىطىص غليها بهزا اللاهىن وبحالت وكىع البؿالن

الشجىع غً رلك الحكم و م الحاالث والػىابـ وؤلاجشاءاث الذغىي، كما ًجىص 

 مً هزا اإلاشظىم بلاهىن.511اإلاىطىص غليها في اإلاادة )
 
 ( مكشسا

02 ( 
 
 (0مكشسا

م غحر غادي  جىظُم الشجىع كؿٍش

للؿػً غلى ألاحكام الباجت في 

 أحىال اظخثىااُت.

( مً 511مً حكم اإلاادة ) (، واظخثىاء  510مؼ غذم ؤلاخالل بالفلشة ألاولى مً اإلاادة )

هزا اللاهىن، ًجىص للمحكمت الشجىع غً اللشاس الطادس منها في غش ت اإلاشىسة أو غً 

حكمها الباث مً جللاء هفعها أو بىاء  غلى ؾلب مً الطادس غذه اللشاس أو الحكم، في 

 :أي مً ألاحىال آلاجُت

ش في ( إرا شاب اللشاس أو الحكم خؿأ إجشابي وكؼ مً اإلاحكمت  أ
َّ
أو أجهضتها اإلاػاوهت أث

 .الىدُجت الت  اهخهى إلُه كشاسها أو حكمها

كىن مً شأن جؿبُم   غلى كاهىن ملغى، ٍو
 
ب( إرا كان اللشاس أو الحكم معدىذا

 .اللاهىن الصحُح حغُحر وجه الشأي في الذغىي 

 ألي مً اإلابادئ اللػااُت الت  كشستها اله
 
ُئت أو ج( إرا ضذس اللشاس أو الحكم مخالفا

 
 
 باإلاحكمت حعب ألاحىال، ورلك بذون الػشع غليها، أو ضذس مخالفا

 
الذوااش مجخمػت

للمبادئ الت  اظخلشث غليها اإلاحكمت أو الت  أضذستها هُئت جىحُذ اإلابادئ بحن 

 .العلؿاث اللػااُت الاجحادًت واإلاحلُت

كمت الاجحادًت ًلذم ؾلب الشجىع مً الطادس غذه اللشاس أو الحكم إلى ساِغ اإلاح . 0

 مً 
 
الػلُا أو ساِغ محكمت الىلؼ أو ساِغ محكمت الخمُحز حعب ألاحىال، مىكػا

 بخأمحن ملذاسه غششون ألف دسهم، وإرا كان 
 
محاٍم ملبىل للمشا ػت أمامها ومصحىبا

ش مً اإلاكخب الفن  إلى   بخلٍش
 
الشجىع مً جللاء هفغ اإلاحكمت ًحُله ساِعها مصحىبا

 .( مً هزه اإلاادة0ها في البىذ )الهُئت اإلاىطىص غلي

511  
 
 مكشسا
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ىظش ؾلب الشجىع أو كشاس ؤلاحالت به اإلاىطىص غلُه في البىذ ) .0 ( مً هزه اإلاادة 0ًُ

أمام هُئت مشكلت مً أكذم خمعت كػاة باإلاحكمت مً غحر مً شاسكىا في إضذاس 

 بأغلبُت أس 
 
 معببا

 
بػت اللشاس أو الحكم، وجطذس الهُئت مىػلذة في غش ت اإلاشىسة كشاسا

طادس مبلغ الخأمحن بلىة اللاهىن غىذ س ؼ الؿلب، وفي  كػاة في ؾلب الشجىع، ٍو

حال كبىل الؿلب ًحال إلى دااشة أخشي لىظش الؿػً مً جذًذ والفطل  ُه مؼ سد 

 .مبلغ الخأمحن إلى الؿالب

وفي جمُؼ ألاحىال، جكىن ؤلاحالت أو جلذًم ؾلب الشجىع إلاشة واحذة  لـ، وال . 4

خ ضذوس اللشاس مً غش ت اإلاشىسة أو ًجىص إحالخ ه أو جلذًمه بػذ اهلػاء ظىت مً جاٍس

 .الحكم الباث

 


