
 المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية 0212لعام  1القانون رقم  

  

   رئيس الجميٌرية
 بناء على أحكام الدستٌر 

ىـ 31/3/3313ًعلى ما أقره مجلس الشعب في جلستو المنعقدة بتاريخ 
 م99/39/9009المٌافق 

 يصدر مايلي:
  

 3مادة 

ٔرؼذٚالرّ  3575/ نؼبو 46ٚؼذل لبٌَٕ أطٕل انًحبكًبد انظبدس ثبنًشسٕو انزششٚؼٙ سلى/
 ػهٗ انُحٕ انزبنٙ:

 9المادة 

/ ثحٛث ٚظجح يبئزٙ أنف نٛشح سٕسٚخ ثذالً يٍ ثالثخ آالف نٛشح 83ٚؼذل انًجهغ انٕاسد فٙ انًبدح/
 سٕسٚخ

 1المادة 

ئزٙ أنف نٛشح سٕسٚخ ثذالً يٍ ػششح آالف / ثحٛث ٚظجح يب84ٚؼذل انًجهغ انٕاسد فٙ انًبدح /
 نٛشح سٕسٚخ

 3المادة 

ثذالً يٍ  ثحٛث ٚظجح ػششٍٚ أنف نٛشح سٕسٚخ 57ٚؼذل انًجهغ انٕاسد فٙ انفمشح/أ/ يٍ انًبدح 
 أنف نٛشح سٕسٚخ

  5المادة 

 ( ٔٚسزؼبع ػُٓب ثبنُض انزبنٙ:44رهغٗ انًبدح)
ظٛخ انؼمبسٚخ ٔدػبٖٔ انحٛبصح ٚكٌٕ االخزظبص فٙ انذػبٖٔ انؼُٛٛخ انؼمبسٚخ ٔ انذػبٖٔ انشخ -3

نهًحكًخ انزٙ ٚمغ فٙ دائشرٓب انؼمبس، أٔ أحذ أجضائّ، إرا كبٌ ٔالؼبً فٙ دٔائش يحبكى يزؼذدح ٔ 
 إرا رؼذدد انؼمبساد كبٌ االخزظبص نهًحكًخ انزٙ ٚمغ أحذْب فٙ دائشرٓب.

يٍ انُظبو انؼبو . ٔػهٗ  /3رؼزجش لٕاػذ االخزظبص انًحهٙ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انفمشح/ -4
 انًحكًخ إثبسرٓب يٍ رهمبء َفسٓب ٔٚجٕص نهخظٕو إثبسرٓب فٙ أٚخ يشحهخ يٍ يشاحم انذػٕٖ

 6المادة 

 / ٔٚسزؼبع ػُٓب ثبنُض انزبنٙ:343رهغٗ انًبدح /
ال ٚجٕص رثجٛذ انزخهف ثحك أحذ يٍ انخظٕو ػٍ انحؼٕس إال ثؼذ اَمؼبء سبػخ ػهٗ انًٛؼبد  -3

 ًخ.انًؼٍٛ نهًحبك
ال رسش٘ آثبس انزخهف ػهٗ انًزخهف انز٘ أسسم يؼزسح يششٔػخ لجم يٛؼبد انجهسخ ٔٚؼٕد  -4

 إنٗ انًحكًخ رمذٚش انًؼزسح
ٔفٙ حبل لجٕل انًؼزسح رمشس رأجٛم انجهسخ ٔٚؼزجش انًزخهف انز٘ لجهذ يؼزسرّ يجهغبً  -5

. ًً  انًٛؼبد انجذٚذ حكًبً
نًٛؼبد انجذٚذ فٙ نٕحخ إػالَبد انًحكًخ فٙ حبل رُسٛت انذػٕٖ أل٘ سجت كبٌ ٚؼهٍ ا -6

 فٙ انٕٛو انزبنٙ نهزُسٛت ٔٚؼزجش ْزا اإلػالٌ رجهٛغبً نًٍ كبٌ حبػشاً لجم جهسخ انزُسٛت



 7المادة 

 /ٔٚسزؼبع ػُٓب ثبنُض انزبنٙ: 355رهغٗ انًبدح/ 
ٚمذو ؽهت انشد إنٗ انًحكًخ انًخزظخ ثُظش ؽهت انشد ثبسزذػبء يٍ لجم يحبو يسجم فٙ  -3
 ذٔل انًحبيٍٛ األسبرزح ثبالسزُبد إنٗ رٕكٛم خبص ج
ٚجت أٌ ٚشًم اسزذػبء انشد انسجت أٔ األسجبة انزٙ ٚسزُذ إنٛٓب ؽبنت انشد ٔاألدنخ  -4

 انًؤٚذح نّ.
ٕٚدع ؽبنت انشد رأيٍٛ لذسِ خًسخ آالف نٛشح سٕسٚخ إرا كبٌ انًطهٕة سدِ أحذ لؼبح انذسجخ  -5

انُٛبثخ انؼبيخ االسزئُبفٛخ ٔػششح آالف نٛشح سٕسٚخ إرا كبٌ األٔنٗ أٔ انثبَٛخ أٔ أحذ يًثهٙ 
انًطهٕة سدِ يٍ لؼبح يحكًخ انُمغ أٔ أحذ يًثهٙ انُٛبثخ انؼبيخ نذٚٓب . ٔخًسخ ٔػششٌٔ 
أنف نٛشح سٕسٚخ إرا كبٌ انًطهٕة سدِ أحذ لؼبح انٓٛئخ انؼبيخ نًحكًخ انُمغ أٔ أحذ يًثهٙ 
 انُٛبثخ انؼبيخ نذٚٓب

 شكالً فٙ حبل ػذو رٕفش انششٔؽ انسبثمخٚشد انطهت  -6

 8  المادة

 /ٔٚسزؼبع ػُٓب ثبنُض انزبنٙ: 345رهغٗ انًبدح/ 
ال ٚزشرت ػهٗ رمذٚى ؽهت انشد ٔلف انذػٕٖ األطهٛخ يب نى رزٕفش أسجبة رسزذػٙ رنك  -3

 فزمشس انًحكًخ انُبظشح ثطهت انشد ػُذئز ٔنٕ لجم أٌ ٚزى انزجهٛغ ٔلف انذػٕٖ األطهٛخ يجُٛخ
 األسجبة

إرا لشسد انًحكًخ ٔلف انذػٕٖ ٔؽهت انخظى اٜخش اَزذاة لبعٍ ثذالً يًٍ ؽهت سدِ ٔرٕفشد  -4
 حبنخ انؼجهخ لشسد انًحكًخ رنك

إرا ثذ انمبػٙ انًطهٕة سدِ ثبنذػٕٖ األطهٛخ ثى لؼٙ ثمجٕل ؽهت سدِ ثحكى اكزست  -5
 ٔنهًحكٕو نّ ثبنشد أٌ ٚطهت انذسجخ انمطؼٛخ اػزجش انحكى انظبدس فٙ انذػٕٖ األطهٛخ ثبؽالً 

إػالٌ ثطالٌ انحكى انًزكٕس ثًزكشح ٚمذيٓب إنٗ انًحكًخ انُبظشح فٙ انطؼٍ فٙ أٚخ يشحهخ 
 كبٌ ػهٛٓب انطؼٍ ٔػهٗ ْزِ انًحكًخ أٌ رمشس انجطالٌ نٓزا انسجت

ٔنهًحكٕو نّ ثبنشد فٙ حبل فٕاد يذح انطؼٍ أٔ سجك انجذ ثبنطؼٍ أٌ ٚزمذو إنٗ يحكًخ  -6
ػٕع انزٙ أطذسد انحكى فٙ انذػٕٖ األطهٛخ أٔ إنٗ يحكًخ انُمغ فٙ حبل أٌ كبٌ انًٕ

انمبػٙ انًحكٕو ثشدِ أحذ لؼبرٓب ثطهت إلػالٌ ثطالَّ خالل خًسخ ػشش ٕٚيبً يٍ ربسٚخ 
 اكزسبة انحكى انظبدس ثمجٕل انشد انذسجخ انمطؼٛخ

ٍ ربسٚخ رجهٛغّ إنٗ رجذ انًحكًخ ثبنطهت فٙ غشفخ انًزاكشح ثؼذ خًسخ ػشش ٕٚيبً ي -7
 انخظى اٜخش فئٌ لشسد إػالٌ انجطالٌ ثبششد انُظش ثبنذػٕٖ األطهٛخ ٔفك األطٕل انًؼزبدح

 9المادة 

 ( انؼجبسح اٜرٛخ:537( يٍ انًبدح )3رؼبف إنٗ آخش انفمشح) 
 ) انز٘ ٚمغ فٙ دائشرّ انًبل انًطهٕة إنمبء انحجض ػهّٛ أٔ أ٘ يٍ انذٔائش إرا كبٌ انًبل ٚمغ فٙ

 أكثش يٍ دائشح ٔٚشد ؽهت إنمبء انحجض رهمبئٛبً فٙ حبل ػذو االخزظبص انًحهٙ

 30المادة 

 /ٔٚسزؼبع ػُٓب ثبنُض انزبنٙ: 535رهغٗ انًبدح/ 
% يٍ انًجهغ انًحجٕص يٍ أجهّ 5ػهٗ ؽبنت انحجض أٌ ٕٚدع طُذٔق انًحكًخ يجهغبً ٚؼبدل  -3

 ّأٔ كفبنخ يؼبدنخ رأيُٛبً نهزؼٕٚغ ػهٗ انًحجٕص ػهٛ
 فٙ انذػٕٖ غٛش يحذدح انمًٛخ ٚمذس انًذػٙ ؽبنت انحجض لًٛخ انحك انًذػٗ ثّ -4
ٚؼفٗ ؽبنت انحجض يٍ اإلٚذاع إرا كبٌ انسُذ انز٘ ٚطهت انحجض ثًمزؼبِ حكًبً أٔ سُذاً  -5

 سسًٛبً ٔاجت انزُفٛز كًب ٚؼفٗ ؽبنت انحجض إرا كبٌ جٓخ ػبيخ أٔ يظشفبً ػبيبً 
حك رمؼٙ انًحكًخ نهًحجٕص ػهّٛ ثًجهغ انزأيٍٛ يغ ػذو فٙ حبل سفغ دػٕٖ أطم ان -6

 اإلخالل ثحمّ فٙ انًطبنجخ ثزؼٕٚغ إػبفٙ ػُذ لٛبو انًمزؼٗ
 ٚؼبد انزأيٍٛ إنٗ ؽبنت انحجض فٙ حبل انحكى نّ ثحكى يجشو -7

 33المادة 



 ( ٔفك انُض انزبنٙ:6( انفمشح )543رؼبف إنٗ انًبدح )
َطبق انحجض ػهٗ يب ٚكفٙ نٕفبء انحك ٔأٌ رمشس سفؼّ ػٍ ثبلٙ نهًحكًخ أٌ رمؼٙ ثحظش  -6

 األيٕال انًحجٕصح

 39المادة

 /ٔٚسزؼبع ػُٓب ثبنُض انزبنٙ:  544رهغٗ انًبدح/ 
ٚظذس انحكى ثشد ؽهت إنمبء انحجض االحزٛبؽٙ أٔ لظشِ أٔ سفؼّ أٔ سد انطؼٍ ثمشاس انحجض يجشيبً  -3

ٔلبثالً نهطؼٍ ثبالسزئُبف إرا كبٌ انحكى ثأطم انُضاع  إرا كبٌ حكى انًحكًخ ثأطم انُضاع يجشيبً 
 لبثالً نالسزئُبف . ٔٚؼزجش حكى يحكًخ االسزئُبف يجشيبً 

 31المادة 

 /ٔٚسزؼبع ػُٓب ثبنُض انزبنٙ:  653رهغٗ انًبدح/ 
رمذو دػٕٖ انًخبطًخ يٍ لجم يحبو يسجم فٙ جذٔل انًحبيٍٛ األسبرزح ثبالسزُبد إنٗ  -3

 سُذ رٕكٛم خبص
ٚجت أٌ ٚزؼًٍ االسزذػبء أٔجّ انًخبطًخ ٔأدنزٓب ٔأٌ رشفك ثّ األٔساق انًؤٚذح نٓب يظذلخ  -4

 ثًب ٚشؼش ثأَٓب أثشصد فٙ انذػٕٖ انزٙ طذس فٛٓب انحكى يحم انًخبطًخ
ٕٚدع يغ االسزذػبء رأيٍٛ لذسِ خًسخ ٔػششٌٔ أنف نٛشح سٕسٚخ إرا كبٌ انمبػٙ أٔ انمؼبح  -5

انُمغ ٔػششح آالف نٛشح سٕسٚخ فٙ حبل يخبطًخ ثمٛخ انمؼبح  انًخبطًٌٕ يٍ لؼبح يحكًخ
 ٔرنك يًٓب ثهغ ػذد انمؼبح انًخبطًٍٛ فٙ ْٛئخ يحكًخ ٔاحذح

 33المادة 

 /ٔٚسزؼبع ػُٓب ثبنُض انزبنٙ:  656رهغٗ انًبدح/ 
 إرا لؼٙ ثشد انذػٕٖ شكالً أٔ يٕػٕػبً حكى ػهٗ انطبنت ثًظبدسح انزأيٍٛ

 35المادة 

ًحبكى انزٙ أػحذ غٛش يخزظخ يحهٛبً ثًمزؼٗ ْزا انمبٌَٕ انذػبٖٔ إنٗ رحٛم يخزهف ان
انًحبكى انزٙ أػحذ يخزظخ ثبنُظش فٛٓب دٌٔ أ٘ ؽهت أٔ سسى أٔ يؼبيهخ أيب انذػبٖٔ األخشٖ 
فزجمٗ يُظٕسح يٍ لجم انًحبكى انمبئًخ أيبيٓب ثزبسٚخ َفبر ْزا انمبٌَٕ ٔفٙ حبل رجذٚذ انذػٕٖ 

 كًخ انًخزظخ ٔفك أحكبو ْزا انمبٌَُٕٚظش فٛٓب يٍ لجم انًح

 36المادة 

 رهغٗ جًٛغ األحكبو انًخبنفخ نٓزا انمبٌَٕ أًُٚب ٔسدد

 37المادة 

 ُٚشش ْزا انمبٌَٕ فٙ انجشٚذح انشسًٛخ ٔٚؼزجش َبفزا ثؼذ سزٍٛ ٕٚيبً يٍ ربسٚخ طذٔسِ
 و 6/3/4232نـ ْجش٘ انًٕافك  35/3/3653ديشك فٙ 
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