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املقدمة 
تهدف دائرة التبليغات مبا متثله من ركيزة اأ�ضا�ضية يف �ضري الدعوى، اإىل �ضمان 
اإي�ضال الأوراق الق�ضائية من م�ضادرها املختلفة اإىل اأ�ضحابها وفق الأ�ضول 
القانونية املقررة، اذ ُتعد ورقة التبليغ من الأوراق الق�ضائية الهامة واأحد الأوراق 

الر�ضمية التي يجريها املوظف العام وُتعد لذلك حجة على النا�س كافة.

الق�ضائية على  الورقة  اإلية  املوجه  ال�ضخ�س  اطالع  �ضاأنه  اإجراء من  فالتبليغ 
اأعمال  اأن  اإذ  �ضروري،  الإجراء  وهذا  ر�ضمية،  ب�ضورة  الورقة  هذه  م�ضمون 
املحكمة واأوراقها ل قيمة لها اإل اإذا جرى اطالع اخل�ضم عليها ر�ضميًا بتبليغ 
الورقة  اأو  ب�ضدور احلكم  قد علم  ال�ضاأن  يكون �ضاحب  اأن  يكفي  ول  قانوين، 
اإليه، اإذ ل بد اأن يتم تبليغه اإياها بالطريقة الر�ضمية وح�ضب الأ�ضول لكي يبنى 
عليها اآثارها القانونية، وورقة التبليغ هي من ال�ضندات الر�ضمية ول يطعن بها 
اإل بالتزوير، اأن يقوم باإجرائها موظف خمت�س يدون بها وقائع قام بها املوظف 
يف حدود مهمته وهي من الأوراق الق�ضائية واجبة الإجراء بحكم القانون وهي 
ومهل  الأحكام  وتنفيذ  للطعن  املواعيد  �ضريان  وبدء  الدعوى  ل�ضري  �ضرورية 
هذا  يف  املخت�س  باملوظف  يق�ضد  وهنا  الأخرى،  الطلبات  و�ضائر  الإنذارات 

ال�ضاأن هو املح�ضر وكاتب التبليغات.

ولتحقيق هذه الغاية كان ل بد من توفر نظام اداري ورقابي ي�ضمن التزام دوائر 
التبليغ بالأ�ضول والقواعد القانونية املنظمة لإجراءات التبليغ، مبا يوؤمن �ضرعة 
الف�ضل يف الدعاوى ب�ضورة قاطعة للخ�ضومة حا�ضمة لها. وعليه  مت و�ضع هذا 
مت  التي  العديدة  الأدوات  اأحد  وهو  التبليغات،  دوائر  يدي  بني  املي�ضر  الدليل 
تطويرها لتمكني دوائر التبليغات يف اأداء دورها يف حتقيق العدالة، حيث تت�ضمن 

23املالحق

ملحق )1(: الباب الأول من قانون اأ�ضول املحاكمات املدنية 
والتجارية رقم )2( ل�ضنة 2001م
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41ملحق )3(: التعليمات الإدارية
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مبادىء ار�ضادية وتو�ضيات مبنية على اأف�ضل املمار�ضات، اإ�ضافة ملا يت�ضمنه هذا 
الدليل من ال�ضارة اإىل ال�ضالحيات واجلهات املخت�ضة، والدوار وامل�ضوؤوليات 
اإ�ضافة اىل املواد القانونية الناظمة لعملية  والجراءات واملمار�ضات املوجبة، 
العالقة  ذات  الإدارية  والتعليمات  املدنية  املحاكمات  اأ�ضول  قانون  يف  التبليغ 
ال�ضادرة عن جمل�س الق�ضاء الأعلى، كما ينطوي على مناذج واأدوات عملية 
وتو�ضيح بع�س الجراءات  الدوائر،  العمل يف  امل�ضاعدة يف تنظيم  �ضاأنها  من 

القانونية بهدف الو�ضول اىل اآليات عمل موحدة لدى كافة الدوائر.  

اللتزام مبا ورد يف  التبليغات  العمل يف دوائر  القائمني على  لذا فعلى جميع 
الدليل، علمًا باأن دائرة اإدارة املحاكم يف جمل�س الق�ضاء الأعلى �ضتتوىل م�ضوؤولية 

التاأكد من التزام كافة الدوائر مبا جاء فيه.

نتمنى التوفيق للجميع

القا�شي فريد اجلالد
رئي�ض املحكمة العليا

رئي�ض جمل�ض الق�شاء الأعلى

الباب الأول 
اآليات العمل الداخلي يف دوائر التبليغات

اوًل: ا�صتالم التبليغات من دوائر واأقالم املحكمة وفرزها وت�صنيفها
يقوم م�ضوؤول دائرة التبليغات اأو من ينيبه باإ�ضتالم التبليغات ال�ضادرة عن   .1
اأقالم ودوائر املحكمة املختلفة من رئي�س القلم اأو ماأمور التنفيذ ح�ضب 
الأحوال، مرفق بها ك�ضف يت�ضمن رقم التبليغ، تاريخ التبليغ، رقم الدعوى 
العائد لها التبليغ، نوع التبليغ،  وذلك يوميًا قبل نهاية الدوام الر�ضمي.

)منوذج رقم 1(

التاأكد من حتويل كافة التباليغ امل�ضتلمة من برنامج امليزان اىل الربنامج   .2
اخلا�س بالتبليغات.

اإ�ضتالم الك�ضوف والتبليغات التي مل يتم تو�ضيلها لأ�ضحابها من املح�ضرين   .3
يف اليوم ال�ضابق لعادة حماولة اي�ضالها اىل ا�ضحابها ح�ضب ما يقرره 

رئي�س الدائرة.

يقوم م�ضوؤول الدائرة او من ينيبه بتدقيق البيانات املدونه على كل تبليغ   .4
)البيانات الواردة يف املادة 9 من قانون اأ�ضول املحاكمات املدنية( والتاأكد 

من و�ضوحها ودقتها و�ضحتها.

مالحظة: يف حال وجود اأي نق�س اأو خطاأ يف البيانات الواجب توفرها يف التبليغ يتوجب 
على م�ضوؤول دائرة التبليغات اإعادته اىل الدائرة التي اأ�ضدرته لت�ضويب البيانات. مع 
�ضرورة توقيع رئي�س الدائرة املعاد اليها التبليغ على الك�ضف امللحق )منوذج رقم 1( 

يف بند املالحظات املقابل للتبيلغ املق�ضود، مبا يفيد اإعادة التبليغ.
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يقوم م�ضوؤول الدائرة او من ينيبه بفرز التبليغات ح�ضب املكان املراد التبليغ   .5
حكومية،  دوائر  لها،  التابع  املحكمة  نطاق  يف  اجلغرافية  )املناطق  فيه 
واملح�ضر  املعتمد  التق�ضيم  ح�ضب  حم�ضر  بكل  واملناطة  اأخرى(  حماكم 

املكلف باملنطقة.

يقوم م�ضوؤول الدائرة اأو من ينيبه باإعداد ك�ضوف بالتبليغات اخلا�ضة بكل   .6
حم�ضر واملراد تبليغها ح�ضب املنطقة املناط بها.)منوذج رقم 2(

  مالحظة: تكون م�ضوؤولية متابعة التبليغات واإي�ضالها اإىل دائرة التبليغات يف املحكمة 
من اخت�ضا�س رئي�س القلم اأو ماأمور التنفيذ ح�ضب الأحوال.

ثانيًا: توزيع التبليغات على املح�صرين واإي�صالها اىل اأ�صحابها 
اإ�ضتالم التبليغات والك�ضوف من رئي�س الدائرة ح�ضب املح�ضرين والأماكن   .1

واملناطق املناطة بهم واإ�ضتالم املح�ضرين لها وتوقيعهم على الإ�ضتالم.

توقيع  من  والتاأكد  عناوينهم،  ح�ضب  اأ�ضحابها  اىل  التبليغات  اي�ضال   .2
اأ�ضحاب التبليغات على ن�ضخ التبليغ اخلا�س بهم. 

يقوم املح�ضر بتدوين نتيجة كل تبليغ على ن�ضخة التبليغ التي �ضيتم اعادتها   .3
اىل الدائرة م�ضدرة التبليغ. 

يتوىل م�ضوؤول الدائرة بالتن�ضيق مع املح�ضر املخت�س حتديد عدد التبليغات   .4
الواجب توزيعها يف يوم معني.

على  الواجب  اجلغرافية  املنطقة  اأولوية  حتديد  الدائرة  م�ضوؤول  يتوىل   .5
املح�ضر التوجه اليها.

اإذا كان موطن املراد تبليغه يقع يف دائرة حمكمة اأخرى:  .6

يقوم قلم املحكمة باإر�ضال التبليغ اإىل دائرة التبليغات يف حمكمته  اأ. 
الواقع  املحكمة  التبليغات يف  لدائرة   باإر�ضالها  بدورها  تقوم  والتي 
بدائرتها موطن املراد تبليغه، مرفق معها ك�ضف بالتبليغات )منوذج 

رقم 4( ليجري العمل على تبليغه وفق الأ�ضول.

يقوم م�ضوؤول دائرة التبليغات املكلفة بالتبليغ بتوقيع الك�ضف املرفق  ب. 
مبا يفيد اأنه ا�ضتلم التبليغ واإعادته اإىل دائرة التبليغات يف املحكمة 

امل�ضجل لديها الدعوى بوا�ضطة الفاك�س.

تقوم دائرة التبليغات املكلفة بالتبليغ باإعادة ورقة التبليغ اإىل دائرة  ج. 
املقت�ضى  اإجراء  فور  الدعوى  لديها  امل�ضجل  املحكمة  يف  التبليغ 

القانوين.

اإعادة التبليغات والك�ضوف للدائرة وت�ضليمها اإىل رئي�س الدائرة اأو من ينيبه   .7
ليقوم بفرز التباليغ ح�ضب اجلهة امل�ضدرة لها وت�ضليمها  لها وفق ك�ضوف 
معدة لهذا اخل�ضو�س، )منوذج رقم 3( بحيث يوؤخذ توقيع رئي�س اجلهة 

امل�ضتلمة على ن�ضخة من الك�ضوف.

مالحظة: على م�ضوؤول الدائرة اعطاء الولوية لي�ضال التبليغات امل�ضتعجلة. 

ثالثًا: اإعادة الوراق املبلغة اىل الدوائر امل�صدرة لها
يقوم كل حم�ضر باإعادة الوراق املبلغة اىل رئي�س الدائرة  �ضباح اليوم   .1

التايل لتبليغها مرفق بها ك�ضف ا�ضتالم التباليغ )منوذج رقم 2(.
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على  املح�ضرين  �ضروحات  مبراجعة  ينيبه  من  اأو  امل�ضوؤول  املوظف  يقوم   .2
التبليغات.

اىل  اي�ضالها  يتم  مل  التي  التبليغات  اعادة  امل�ضوؤول  املوظف  يتوىل    .3
ا�ضحابها ل�ضباب فنية ولي�س قانونية اىل املح�ضر املخت�س لإعادة حماولة 

تبليغها. 

املبلغة ح�ضب اجلهة  التبليغات  بفرز  ينيبه  اأو من  امل�ضوؤول  املوظف  يقوم   .4
امل�ضدرة لها واعداد ك�ضوف بها تت�ضمن )الت�ضل�ضل، تاريخ الت�ضليم، توقيع 
رقم  مالحظات.)منوذج  الإعادة،  تاريخ  التبليغ،  اإجراء  كيفية  امل�ضتلم، 

 .)4

بت�ضليمها اىل اجلهات  ليقوم بدوره  الدائرة  التبليغات اىل رئي�س  ت�ضليم   .5
امل�ضدرة لها، مبوجب الك�ضوف املذكورة يف البند اعاله)منوذج رقم 5(، 

مع توقيع امل�ضتلم على الك�ضف. 

رابعًا: التدقيق والرقابة
يعدها  التي  الك�ضوف  على  التدقيق  ينيبه  من  اأو  الدائرة  م�ضوؤول  يتوىل   .1 
الواردة يف  املعلومات  والتاأكد من مطابقة  واملح�ضر  املنطقة  وفق  غريه، 
التبليغات مع تلك املتوفرة يف الك�ضوف من حيث ال�ضحة والدقة قبل توزيع 

التبليغات.
تو�ضيلها  بعد  املح�ضرين  قبل  من  لك�ضوف  ا توقيع  على  لتدقيق  ا  .2

لأ�ضحابها.

ك�ضوف  اإ�ضتالمها  عند  للتبليغات  امل�ضدرة  اجلهات  توقيع  على  التدقيق   .3
التباليغ املبلغة والتباليغ غري املبلغة )الراجعة(

التدقيق على الك�ضوف اخلا�ضة بالتبليغات املبلغة لأ�ضحابها، اأي بعد توزيع   .4
التبليغات.

اإعداد ك�ضوف تفقد فجائية واأخرى دورية، بحيث يتم وفقها اخلروج يف   .5
جولت تفقدية اإىل امليدان اأثناء عمل املح�ضرين، هدف كل منها التاأكد 
من العمل يف امليدان وفق التخطيط والتاأكد خالل اجلولت امليدانية من 

اإي�ضال التبليغات لأ�ضحابها.
التعرف على امل�ضاكل التي تواجه عملية التبليغ واملح�ضرين وو�ضع احللول   .6
املعلومات  خالل  من  اأو  امليدانية  اجلولت  خالل  من  �ضواء  لها  املالئمة 

املتوفرة يف البيانات اأو بناء على معلومات تزود من قبل املح�ضرين.

خام�صًا: حتديث املعلومات والبيانات الإح�صائية
الهدف: 

املتوفرة  املعلومات  خالل  من  باملواطنني  اخلا�ضة  البيانات  حتديث  مواكبة 
موافقة  بعد  تتم  اأخرى  جهات  خالل  من  اأو  بالتبليغات  املعنية  اجلهات  لدى 
امل�ضوؤولني يف جمل�س الق�ضاء الأعلى، فيما يخ�س العنوان ومكان عمل املبلغني 

ب�ضكل م�ضتمر.

املهام:  
يتوىل م�ضوؤول الدائرة اأو من ينيبه العمل على حتديث بيانات املواطنني.  .1

التاأكد من  بالتبليغات ب�ضكل م�ضتمر بهدف  التن�ضيق مع اجلهات املعنية   .2



1213

املعلومات وت�ضحيحها وفق اآخر معلومة.

من  اأي  على  تغيري  يطراأ  عندما  م�ضتمر  ب�ضكل  املحدثة  البيانات  اإدخال   .3
املعلومات اأو البيانات وتوفري املعلومات لدائرة التبليغات.

الباب الثاين
كيفية التعامل مع بع�ض ال�صكاليات التي تواجه املح�صر

�صوؤال: قيام املح�ضر بالذهاب اىل منزل �ضخ�س ما وله ورقة تبليغ ومل يجد 
اأحد باملنزل اأو من ينوب عنه فماذا على املح�ضر فعله بهذه احلالة.

جواب:  على املح�ضر مراعاة مواعيد ال�ضخا�س املتواجدين يف منازلهم 
يف اأوقات خمتلفة ، وبهذه احلالة وجب عليه تكرار الذهاب اىل املنزل 
اأو مكان عملة املق�ضود لجراء التبليغ عدة مرات واذا مل يتمكن من 
وجود الطرف املطلوب وجب علية ال�ضرح على ورقة التبليغ واقع احلال 

واعادتها اىل دائرة التبليغات.

طرف  من  مال  عر�س  م�ضكلة  التبليغات  وكاتب  املح�ضر  يواجهه  قد  �صوؤال: 
املراد تبليغة لكي ل يقوم املح�ضر بتيليغه فماذا على املح�ضر عمله يف هذه 

احلالة.

جواب:  وجب على املح�ضر يف هذه احلالة �ضرح الواقعة على ورقة التبليغ 
بح�ضور �ضاهد على القل واأعادتها اىل املحكمة و�ضرح ذلك بكتاب 

اىل رئي�س املحكمة اأي�ضًا بالواقعة.

الذهاب عدة مرات ومل  لتبليغ �ضخ�س وكرر  اذا ذهب املح�ضر اىل  �صوؤال: 
يتمكن من تبليغة ووجد ابناءه يف املنزل وبعد التعرف عليهم تبني انهم مل 

يبلغوا ال�ضن القانوين.

جواب: عليه �ضرح واقع احلال واعادة ورقة التبليغ اىل املحكمة.
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�صوؤال: اذا توجه املح�ضر اىل تبليغ الورقة اىل �ضخ�س واأكت�ضف بعد ال�ضتدلل 
من  التاأكد  بعد  الورقة  على  املوجود  لال�ضم  ال�ضم غري مطابق  اأن  عليه 

ال�ضخ�س باإبراز هويته ال�ضخ�ضية والتاأكد منها ورف�س ال�ضتالم.

جواب:جاز لل�ضخ�س ذلك و تعاد الورقة اىل املحكمة لعدم و�ضوح ا�ضمه.
�صوؤال: اذا كان ال�ضخ�س املراد تبليغة يعلم مبوعد اجلل�ضة انها بتاريخ كذا 

ورف�س ا�ضتالمها.

يكون بهذه احلالة قد تبلغ مبوعد اجلل�ضة ح�ضب ال�ضول  جواب:        
والقانون �ضواء علم مبوعد اجلل�ضة اأو ل.

�صوؤال: اذا كان املراد تبليغة ي�ضكن يف منطقة بعيده ولي�س بها موا�ضالت.
ال�ضول  ح�ضب  املذكور  لتبليغ  والتوجه  اجلهد  بذل  املح�ضر  جواب:على 
بال�ضافة اىل اأ�ضعار املحكمة بذلك علها جتد له عنوان اآخر لتبليغه.

�صوؤال: كيف يتم تبليغ ورقة التبليغ املوجهة ل�ضخ�س اعتباري ومل يتم العثور 
عليه.

التنفيذي  الرئي�س  اأو  الهيئة  اأو رئي�س  املدير  تبليغ  جواب:على املح�ضر 
للجهة املراد تبليغها ب�ضفته الوظيفية.

�صوؤال: اذا قام املح�ضر بتبليغ ورقة ل�ضخ�س ما واأكت�ضف بعد تبليغه انه ن�ضي 
يقوم  املح�ضر هل  يفعل  الورقة ماذا  تبليغة على  املطلوب  يوقع  اأن  �ضهوًا 

بالتوقيع نيابتة عنه كونه قد تبلغ وا�ضتلم التبليغ.

ال�ضرح  وعليه  تبلغ  قد  كونه  حتى  عنه  التوقيع  نهائيًا  يجوز  جواب:ل 

على الورقة الواقعة وبخالف ذلك يكون املح�ضر قد وقع باملحظور 
)التزوير(.

�صوؤال: اذا كانت ورقة التبليغ اىل حمامي ورف�س ا�ضتالمها.
جواب:على املح�ضر اثبات ذلك بال�ضرح على ورقة التبليغ ان كان حمامي 

اأو غري ذلك.

املح�ضر  ب�ضتم  تبليغة  املطلوب  وقام  ل�ضخ�س  تبليغ  ورقة  كانت  اذا  �صوؤال: 
بامل�ضبات املهينه وقام بتمزيق ورقة التبليغ ماذا يجب على املح�ضر فعله. 

وعدم  واحلكمة  بال�ضرب  التحلي  املح�ضر  على  احلالة  بهذه  جواب: 
الكرتاث والن�ضحاب فورَا والتوجه اىل املحكمة والبالغ بالواقعة.

�صوؤال: ورقة تبليغ اىل �ضركة م�ضاهمة وعند ذهاب املح�ضر اىل ال�ضركة مل 
اأنهم  واأفادت  و�ضاألها عنهم  ال�ضكرترية فقط  نائبة ووجد  اأو  املدير  يجد 

م�ضافرون اىل خارج البالد لفرتة معينه.

ال�ضكرترية مع �ضرح وايف لواقع احلال ، حيث جاز  يقوم بتيلغ  جواب: 
التبليغ لأن ال�ضكرتري تعترب من القائمني على ادارة ال�ضركة يف حال 

غياب املدير.

ان هذه المثلة قد تقع مع املح�ضرين وكتبة التبيلغات بطبيعة عملهم اليومي ، 
وهنا على املح�ضر وكاتب التبليغات النتباه دائمًا اىل عمله وال�ضرح على ورقة 

التبليغ.
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الباب الثالث
اأوًل: �صوؤون اإدارية

يتوىل م�ضوؤول الدائرة حفظ الن�ضخ الأ�ضلية من الك�ضوف الوارد ذكرها   .1
اأعاله يف ملفات خا�ضة لكل نوع من اأنواع الك�ضوف املذكورة.

على  املح�ضرين  توزيع  املح�ضرين  مع  بالتن�ضيق  الدائرة  م�ضوؤول  يتوىل   .2
املناطق اجلغرافية التابعة ل�ضالحية املحكمة ب�ضكل عادل.

على املح�ضرين مغادرة الدائرة لتبليغ الأوراق الق�ضائية ال�ضاعة التا�ضعة   .3
كحد اأق�ضى �ضباح كل يوم عمل.

على املح�ضرين النتهاء من عملية ا�ضتالم التباليغ املراد تبليغها يف يوم   .4
معني وت�ضليم التباليغ املبلغة يف اليوم ال�ضابق بني ال�ضاعة الثامنة وال�ضاعة 

التا�ضعة من �ضباح كل يوم عمل.

ثانيًا: الواجبات التي على املح�صر اللتزام بها:
ان يقوم بنف�ضه مبتطلبات عمله ويكر�س لها اأوقات عمله، لهذا يحظرعلى   .1

املح�ضر ان يكلف اأو ينيب عنه اأي �ضخ�س للقيام مبهام عمله.

اأن يتحرى ال�ضدق ويقوم بتاأدية واجباته باأمانه ودقة ون�ضاط.  .2

اأن يت�ضرف باأدب وحكمة يف تعامله مع املواطنني على ا�ضا�س من العدالة   .3
وامل�ضاواة دون متييز بينهم.

تنفيذ اأوامر روؤ�ضائه وتوجيهاتهم.  .4

ان يعمل على الطالع على القوانني والنظمة والتعليمات املتعلقة بعمله   .5
والتقيد بها.

متطلبات  مع  تن�ضجم  بلباقة  واملراجعني  وزمالئه  روؤ�ضائه  مع  الت�ضرف   .6
القيام بالوظيفة العامة باعتبارها خدمة عامة تقدمها الدولة ملواطنيها 
وهذا يتطلب من املح�ضر ان يت�ضم عمله باللياقة ومراعاة الذوق ال�ضليم 
فال يدخل حفاًل فيحرج املطلوب تبليغه ويكدر �ضفوه اأو يرتكب جرمية يف 
�ضبيل الو�ضول اىل املكان الذي يوجد فيه ال�ضخ�س املطلوب تبليغه كاأن 
يقتحم منزله اأو منزل �ضخ�س اآخر موجود لديه وبذلك فاإن املح�ضر يكون 

م�ضوؤول تاأديبيًا اأو جزائياأ ح�ضب مقت�ضى احلال.

باأي  الف�ضاء  عليه  بحيث ميتنع  الق�ضائية  الوراق  �ضرية  املحافظة على   .7
بيانات اأو معلومات تتعلق بالوراق الق�ضائية امل�ضلمة اليه كذلك الحتفاظ 

لنف�ضه باأي وثيقه اأو �ضورة عنها.

عليه   لال�ضتدلل  جاهدًا  وي�ضعى  تبليغه  املطلوب  مكان  اىل  يتوجه  اأن   .8
وتبليغه الوراق الق�ضائية دون تاأخر وهذا ما اأكدت عليه القوانني واأحكام 

املحاكم.

اأن يدرج بيانًا كافيًا على ورقة التبليغ بكيفية وقوع التبليغ مذياًل باإ�ضمه   .9
وتوقيعه ب�ضكل وا�ضح.

اأو  هدايا  قبول  اأو  �ضخ�ضي  ربح  اأو  ذاتية  ملنفعة  وظيفته  ا�ضتغالل  عدم   .10
اإكراميات او منح من اأي �ضخ�س له عالقة اأو م�ضلحة.

عدم اإجراء اأي تغيري يف البيانات الواردة يف ورقة التبليغ.  .11
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ثالثًا: م�صوؤولية املح�صر عن ورقة التبليغ والأخطاء املعاقب 
عليها قانونًا:

املح�ضر موظف عام له ما ل�ضائر املوظفني العامني من حقوق وعليه ما عليهم 
تبليغ  اإجراء  �ضالحية  القانون  يخوله  الق�ضاة  اأعوان  من  وهو  واجبات،  من 
التبليغ  ورقة  لو�ضول  هامة  �ضمانة  ذلك  ي�ضكل  اأن  بهدف  الق�ضائية،  الأوراق 
للمطلوب تبليغه، وورقة التبليغ هي حمرر ر�ضمي يثبت فيها املح�ضر ما مت على 
يديه وذلك طبقًا لالأو�ضاع القانونية ويف حدود �ضلطته واخت�ضا�ضه، وهويخ�ضع 
للم�ضائلة القانونية اإن هو خالف احلقيقة عمدًا واأثبت عك�س ما ح�ضل عليه او 

دون معلومات غري حقيقية مل يح�ضل عليها فعاًل.
وينبني على ما تقدم اأن ورقة التبليغ حمرر ر�ضمي يكون حجة مبا يثبته فيها 
املح�ضر من البيانات التي قام بتحقيقها بنف�ضه و�ضهد بذلك على �ضحتها فال 
ميكن تكذيبه فيها ال باإدعاء التزوير، ويعد مرتكبًا جلرم اإعطاء م�ضدقة كاذبه 

اإن خالف احلقيقة عمدًا.
لهذا فاإن ورقة التبليغ هي من ال�ضندات الر�ضمية التي ينظمها املوظفون الذين 
من اإخت�ضا�ضهم تنظيمها طبقًا لالو�ضاع القانونية، ويحكم بها دون ان يكلف 

مربزها اإثبات ما ن�س عليها فيها ويعمل بها ما مل يثبت تزويرها.
وكون املح�ضر هو موظف عام فاإنه يخ�ضع للم�ضائلة التاأديبية ابتداًء عن الخطاء 
التي يرتكبها اأثناء تاأديته لعمله وبح�ضب ج�ضامة الفعل ما مل يرتقي عمله اىل فعل 
جمرم جزائيًا. والعقوبات التاأديبية هي: التنبيه النذار، احل�ضم من الراتب، 
تاأخري الزيادة ال�ضنوية، تخفي�س العالوات كليًا اأو جزئيًا، تنزيل الراتب ، تنزيل 

الدرجة، ال�ضتغناء عن اخلدمة، العزل.

ومما تقدم ذكره ميكن القول اأن الفعال املوجبة للعقوبة املذكورة قد ل تقرتن 
ب�ضوء الق�ضد اإذ اأن الهمال الب�ضيط قد يكون �ضببًا ليقاعها، اما اإذا اقرتنت 
ب�ضيء من ذلك فاإن الفعل قد ي�ضبح فعل جمرم جزائيًا، وخلطورة وح�ضا�ضية 
عمل املوظف العام فاإنه ينبغي ا�ضتعرا�س الن�ضو�س القانونية التي حتكم الفعال 
املجرمة قانونًا والتي تنطبق على كل موظف عام ولي�س على املح�ضر فقط اإل 
اأن ا�ضتعرا�ضها هنا ياأتي كونها تتعلق بعمل املح�ضر وباإجراءات التبليغ، ومن 

اأهم الفعال املتعلقة باأوراق التبليغ واملعاقب عليها قانوناً:

1. الإهمال بواجبات الوظيفة:
ن�ضت املادة 183 من قانون العقوبات على ما يلي: كل موظف تهاون بال �ضبب 
م�ضروع يف القيام بواجبات وظيفته، وتنفيذ اأوامر اآمره امل�ضتند فيها اىل الحكام 
القانونية، يعاقب بالغرامة من ع�ضرة دنانري اىل خم�ضني دينار اأو باحلب�س من 

ا�ضبوع واحد اىل ثالثة اأ�ضهر.

املوظف  ذلك  عوقب  الهمال  هذا  من جراء  الدولة  �ضرر مب�ضالح  اإذا حلق 
باحلب�س من �ضهر واحد اىل �ضنة و�ضمن قيمة ال�ضرر.

2. ا�صتثمار الوظيفة
ن�ضت املادة 176 من قانون العقوبات على اأن: كل موظف ح�ضل على منفعة 
�ضخ�ضية من اإحدى معامالت الدارة التي ينتمي اليها �ضواء اأفعل ذلك مبا�ضرة 
اأو على يد �ضخ�س م�ضتعار اأو باللجوء اىل �ضكوك �ضورية عوقب باحلب�س من 

�ضتة اأ�ضهر اىل �ضنتني والغرامة.
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3. العمال التي تعرقل �صري العدالة
ن�ضت املادة 222 من قانون العقوبات على ان: كل من اأخفى اأو اأتلف ق�ضدًا وثيقة 
اأو م�ضتندًا اأو اأي �ضيء اآخر مهما كان نوع اأو �ضوهه لدرجة جتعله غري مقروء اأو 
جتعل معرفة حقيقته غري ممكنة وهو يعلم اأنه �ضروري يف اأية اإجراءات قا�ضدًا 
بعمله هذا اأن يحول دون ا�ضتعماله يف معر�س البينة يعاقب حتى �ضنة واحدة، 

اأو بالغرامة اأو بكلتا العقوبتني.

4. امل�صدقات الكاذبة
ن�ضت املادة 266 من قانون العقوبات على: من اأقدم حال ممار�ضته وظيفة عامة 
اأو خدمة عامة اأو مهنة طبية اأو �ضحية اأو اأي جهة اأخرى على اإعطاء م�ضدقة 
كاذبة معدة لكي تقدم اىل ال�ضلطات العامة اأو من �ضاأنها اأن جتر لنف�ضه اأو اىل 
غريه منفعة غري م�ضروعة اأو تلحق ال�ضرر مب�ضالح اأحد النا�س، ومن اإختلق 
بانتحاله ا�ضم احد ال�ضخا�س املذكورين اآنفًا اأو زور تلك امل�ضدقة اأو ا�ضتعملها 

يعاقب باحلب�س من �ضهر اىل �ضنة.
اإذا كانت امل�ضدقة الكاذبة قد اأعدت لكي تربز اأمام الق�ضاء اأو تربز العفاء 

من خدمة عامة، فال ينق�س احلب�س عن ثالثة اأ�ضهر.

5. الر�صوة
ن�ضت املادة 170 من قانون العقوبات على اأن: كل موظف وكل �ضخ�س ندب اإىل 
خدمة عامة �ضواء بالنتخاب او بالتعيني وكل �ضخ�س كلف مبهمة ر�ضمية كاملحكم 
واخلبري طلب او قبل لنف�ضه اأو لغريه هدية او وعدًا اأو اأية منفعة اأخرى ليقوم 
بعمل حق بحكم وظيفته عوقب باحلب�س من �ضتة اأ�ضهر اإىل �ضنتني وبغرامة من 

ع�ضرة دنانري اىل مائتي دينار.

اأما املادة 171 من القانون ذاته فقد ن�ضت على اأن: كل �ضخ�س من ال�ضخا�س 
املذكورين يف املادة ال�ضابقة طلب اأو قبل لنف�ضه او لغريه هديه اأو وعدًا اأو اأية 
اأن يقوم به  اأو ليمتنع عن عمل كان يجب  اأخرى ليعمل عماًل غري حق  منفعة 
بحكم وظيفته عوقب باحلب�س من �ضنة اىل ثالث �ضنوات وبغرامة من ع�ضرين 

دينار اىل مائتي دينار.

وعليه فاإنه وفق ن�س املادتني املذكورتني يحظر طلب اأو قبول هدية اأو وعدًا اأو 
منفعة للنف�س او للغري �ضواء للقيام بعمل حق بحكم وظيفته اأو ليعمل عمل غري 

حق اأو المتناع عن عمل كان يتوجب القيام به بحكم الوظيفة.

6. التزوير
ن�ضت املادة 261 من قانون العقوبات على التزوير، هو حتريف مفتعل للحقيقة 
اأو  اأو خمطوط يحتج بهما جنم  اإثباتها ب�ضك  يف الواقع والبيانات التي يراد 

ميكن اأن ينجم عنه �ضرر مادي او معنوي اأو اإجتماعي.

يعاقب بعقوبة مرتكب التوير نف�ضها من ا�ضتعمل املزور وهو عامل باأمره اإل اإذا 
ن�س القانون على عقوبة خا�ضة.

اأما املادة 262 من القانون ذاته فقد ن�ضت على اأن: يعاقب بال�ضغال املوؤقتة خم�س 
�ضنوات على الأقل املوظف الذي يرتكب تزويرًا ماديًا يف اأثناء قيامه بالوظيفة 
اأما باإ�ضاءة ا�ضتعمال اإم�ضاء اأو ختم او ب�ضمة اإ�ضبع اأو اإجماًل بتوقيعه اإم�ضاء 
مزورًا، واإما ب�ضنع �ضك او خمطوط واإما مبا يرتكبه من حذف اأو اإ�ضافة تغيري 

يف م�ضمون �ضك او خمطوط.
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املالحـــــق

التي  ال�ضندات  املزور من  ال�ضند  كان  اإذا  �ضنوات  �ضبع  العقوبة عن  تنق�س  ل 
يعمل بها اإىل اأن يدعى تزويرها وتطبق اأحكام هذه املادة يف حال اإتالف ال�ضند 

اإتالفًا كليًا اأو جزئيًا.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها:
املوظف الذي ينظم �ضندًا من اإخت�ضا�ضه فيحدث ت�ضوي�ضًا يف مو�ضوعه اأو ظروفه 
اأما باإ�ضاءة ا�ضتعمال اإم�ضاء على بيا�س اوؤمتن عليه، اأو بتدوينه عقودًا اأو اأقواًل 
غري التي �ضدرت عن املتعاقدين او التي اأملوها. اأو باإثباته وقائع كاذبه على انها 
�ضحيحة او وقائع غري معرتف بها على انها معرتف بها او بتحريفه اأية واقعة 

اأخرى باإغفاله اأمرًا اأو ايراده على وجه غري �ضحيح.

كذلك املوظف الذي يكون يف عهدته الفعلية �ضجل اأو �ضبط حمفوظ بتفوي�س 
قانوين وي�ضمح عن علم منه باإدخال قيد فيه يتعلق مب�ضاألة جوهرية مع علمه 

بعدم �ضحة ذلك القيد
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قانون اأ�صول املحاكمات املدنية والتجارية 
رقم )2( ل�صـنة 2001م

الباب الأول
اأحكام عامة

مادة  )1(
�صريان القانون

اأو مت من  1- ي�ضري هذا القانون على ما مل يكن قد ف�ضل فيه من الدعاوى 
الإجراءات قبل تاريخ العمل به وي�ضتثنى من ذلك:

الن�ضو�س املعدلة لالخت�ضا�س متى كان تاريخ العمل بها بعد   اأ- 
اإقفال باب املرافعة يف الدعوى.

الن�ضو�س املعدلة للمواعيد متى كان امليعاد قد بداأ �ضريانه قبل   ب- 
بدء تاريخ العمل بها .

الن�ضو�س املنظمة لطرق الطعن بالن�ضبة اإىل ما �ضدر من اأحكام  ج-  
قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه الن�ضو�س ملغية اأو من�ضئة 

لطريق من تلك الطرق.

كل اإجراء مت �ضحيحًا يف ظل قانون معمول به يبقى �ضحيحًا ما مل ين�س   -2
القانون على خالف ذلك.

)ملحق رقم 1(
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مادة )5(
موطن القا�ضر اأو فاقد الأهلية اأو املحجور عليه اأو املفقود اأو الغائب هو موطن 
من ينوب عنه قانونًا، وموطن ال�ضخ�س العتباري هو املكان الذي يوجد فيه 
مركز اإدارته الرئي�س، وبالن�ضبة لالأ�ضخا�س العتبارية التي يكون مركزها يف 

اخلارج ولها فروع يف فل�ضطني يعترب مركز فرعها موطنًا لها.

مادة )6(
يجوز اتخاذ موطن خمتار لتنفيذ عمل قانوين معني، ويكون هو املوطن   -1
بالن�ضبة لكل ما يتعلق بهذا العمل اإل اإذا ا�ضرتط �ضراحة ق�ضره على عمل 

دون اآخر.
ل يجوز اإثبات وجود املوطن املختار اإل بالكتابة.  -2

تبليغ الأوراق الق�صائية
مادة )7( 
طرق التبليغ

يجري التبليغ باإحدى الطرق الآتية:  -1
بوا�ضطة ماأمور التبليغ. اأ ـ  

بالربيد امل�ضجل مع علم الو�ضول بوا�ضطة قلم كتاب املحكمة. ب ـ  
اأية طريقة اأخرى تقررها املحكمة مبا يتفق واأحكام هذا القانون. ج ـ  

الورقة  تر�ضل  اأخرى  دائرة حمكمة  يقع يف  تبليغه  املراد  عنوان  كان  اإذا   -2
الق�ضائية اإىل قلم تلك املحكمة ليتوىل تبليغها واإعادتها اإىل املحكمة التي 

ل يجري ما ي�ضتحدث يف مواعيد ال�ضقوط اأو غريها من مواعيدالإجراءات    -3
اإل من تاريخ العمل بالقانون الذي ا�ضتحدثها.

مادة )2(   
امل�صلحة يف الدعوى

ل تقبل دعوى اأو طلب اأو دفع اأو طعن ل يكون ل�ضاحبه م�ضلحة قائمة فيه   -1
يقرها القانون.

تكفي امل�ضلحة املحتملة اإذا كان الغر�س من الطلب الحتياط  لدفع �ضرر   -2
حمدق اأو ال�ضتيثاق حلق يخ�ضى زوال دليله عند النزاع فيه.

اإذا مل تتوافر امل�ضلحة وفقًا للفقرتني ال�ضابقتني ق�ضت املحكمة  من تلقاء   -3
نف�ضها بعدم قبول الدعوى.

مادة )4(
املوطن

املوطن هو املكان الذي يقيم فيه ال�ضخ�س عادة، وحمل العمل هو املكان   -1
اأمواله  اإدارة  اأو يقوم على  اأو حرفته  الذي ميار�س فيه ال�ضخ�س جتارته 

فيه، بالن�ضبة للموظف والعامل هو املكان الذي يوؤدي فيه عمله عادة.

اأكرث من موطن واأكرث من حمل عمل يف وقت  اأن يكون لل�ضخ�س  2-  يجوز 
واحد، ويف اأحوال التعدد يت�ضاوى اجلميع.
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اأ�ضدرتها مرفقة مبح�ضر يفيد ما اتخذ ب�ضاأنها من اإجراءات.
يتوىل قلم املحكمة تنظيم اآلية التبليغ.  -3

مادة )8(
تبليغها  ويتم  الأ�ضول  ن�ضختني متطابقتني ح�ضب  التبليغ من  ورقة  حترر   -1
بت�ضليم اأو تقدمي الن�ضخة الثانية ملن يجوز ت�ضليمها له قانونًا، واإذا تعدد 

املراد تبليغهم وجب تعدد اأوراق التبليغ بعددهم.
ل يجوز اإجراء اأي تبليغ اأو تنفيذ قبل ال�ضاعة ال�ضابعة �ضباحًا ول بعد ال�ضاعة    -2
ال�ضابعة م�ضاًء ول يف اأيام العطل الر�ضمية اإل يف حالت ال�ضرورة وباإذن 

كتابي من قا�ضي الأمور امل�ضتعجلة اأو قا�ضي التنفيذ ح�ضب الأحوال.

مادة )9(
يجب اأن ت�ضتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية:

ا�ضم املحكمة ورقم الدعوى اأو الطلب.  -1
ا�ضم طالب التبليغ وعنوانه و�ضفته ومن ميثله اإن وجد.  -2

ا�ضم املراد تبليغه وعنوانه و�ضفته.  -3
مو�ضوع التبليغ.  -4

يوم التبليغ وتاريخه و�ضاعة ح�ضوله.  -5
ا�ضم من يقوم بالتبليغ وتوقيعه.  -6

اإىل  املعادة  الن�ضخة  على  وتوقيعه  التبليغ  ليه  اإ �ضلم  من  و�ضفة  ا�ضم   -7
املحكمة.

مادة )10(
تغيري العنوان بعد بدء اخل�صومة  

اإذا غري اأحد الأطراف عنوانه لتبليغ الأوراق الق�ضائية بعد بدء اخل�ضومة ومل 
يبلغ املحكمة بذلك عندئذ يعترب التبليغ على العنوان القدمي �ضحيحًا.

مادة )11(
موعد ت�صليم اأوراق التبليغ

يتعني على قلم املحكمة ت�ضليم ماأمور التبليغ اأو مكتب الربيد الورقة املراد   -1
تبليغها يف مدة اأق�ضاها يومني من تاريخ ورودها اإليه اأو من تاريخ �ضدور 

الأمر بتبليغها.

على املاأمور تبليغ الأوراق الق�ضائية امل�ضلمة اإليه خالل مدة اأق�ضاها اأ�ضبوع   -2
من تاريخ ا�ضتالمها ما مل تاأمر املحكمة بخالف ذلك، واأن يعيدها اإىل 
قلم املحكمة م�ضروحًا عليها بيانًا بالوقت الذي جرى فيه التبليغ وكيفية 

اإجرائه.

مادة )12(
تعيني �صخ�ض لتبليغ الأوراق اإليه

يجوز لأي �ضخ�س اأن يعني اآخر يقيم يف دائرة اخت�ضا�س املحكمة لتبليغ اإليه 
الأوراق الق�ضائية على اأن يتم هذا التعيني مبوجب �ضك كتابي موقع منه بح�ضور 

رئي�س القلم الذي ي�ضدق على هذا التوقيع ويحفظ يف ملف الدعوى.
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مادة )13(
مكان التبليغ وكيفيته واأثر رف�صه

يتم التبليغ ل�ضخ�س املراد تبليغه اأو يف موطنه الأ�ضلي اأو املختار اأو يف حمل   -1
عمله اأو لوكيله فاإذا تعذر ذلك فاإىل اأي فرد من اأفراد عائلته ال�ضاكنني 

معه ممن تدل مالحمه على اأنه بلغ الثامنة ع�ضر من العمر.

اإذا رف�س ال�ضخ�س املراد تبليغه اأو وكيله اأو اأحد اأفراد عائلته ال�ضاكنني   -2
معه ت�ضلم الورقة الق�ضائية اأو امتنع عن التوقيع عليها اأثبت ذلك ماأمور 
التبليغ اأو موظف الربيد على اأ�ضل الورقة اأو على اإ�ضعار علم الو�ضول ويجوز 

للمحكمة اعتبار التبليغ �ضحيحًا.

مادة )14(
تبليغ ال�صركاء يف حمل جتاري

اأ�ضخا�س ب�ضفتهم �ضركاء يف حمل جتاري تبلغ الورقة  اإذا تعلق التبليغ بعدة 
الق�ضائية لأي منهم اأو لأي �ضخ�س يكون وقت التبليغ قائمًا على اإدارة املحل.

مادة )15(
تبليغ اأوراق الدعوى املتعلقة بعمل جتاري اأو مهني ل�صخ�ض غري مقيم
على  مقامة  وكانت  حريف  اأو  مهني  اأو  جتاري  بعمل  تتعلق  الدعوى  كانت  اإذا 
�ضخ�س ل يقيم �ضمن احلدود املحلية لدائرة اخت�ضا�س املحكمة التي �ضدرت 
اأو الوكيل الذي يتوىل بنف�ضه �ضوؤون  منها الورقة الق�ضائية يعترب تبليغ املدير 

ذلك العمل �ضمن تلك احلدود تبليغًا �ضحيحًا.

مادة )16(
كيفية التبليغ يف اأحوال معينة

مع مراعاة ن�ضو�س هذا القانون اأو اأي قانون اآخر 

يجري تبليغ الورقة الق�ضائية على الوجه الآتي:

فيما يتعلق باحلكومة ت�ضلم للنائب العام اأو من يقوم مقامه يف ت�ضلم اأوراق   -1
التبليغ .

ميثلها  من  اأو  مديرها  اأو  لرئي�ضها  ت�ضلم  املحلية  بالهيئات  يتعلق  فيما   -2
قانونًا.

فيما يتعلق مبوظفي احلكومة اأو م�ضتخدميها اأو م�ضتخدمي اإحدى الهيئات   -3
املحلية ت�ضلم الورقة اإىل الدائرة التي يعمل بها.

فيما يتعلق بال�ضركات واجلمعيات و�ضائر الأ�ضخا�س العتبارية الأخرى   -4
ت�ضلم يف مراكز اإدارتها الرئي�ضة اأو للنائب عنها قانونًا اأو لأحد القائمني 
على اإدارتها،اأو لأحد ال�ضركاء املت�ضامنني فيها،  فاإذاتعلقت الورقة بن�ضاط 

الفرع يجوز ت�ضليمها اإىل مركز الفرع.
فيما يتعلق بال�ضركات الأجنبية التي لها فرع اأو وكيل يف فل�ضطني ت�ضلم اإىل   -5

هذا الفرع اأو الوكيل ب�ضخ�ضه اأو يف موطنه . 
فيما يتعلق بالنزيل )ال�ضجني( ت�ضلم اإىل ماأمور مركز الإ�ضالح والتاأهيل   -6

)ال�ضجن( اأو من ينوب عنه.
فيما يتعلق بالقا�ضر اأو فاقد الأهلية ت�ضلم اإىل من ينوب عنه قانونًا.  -7
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مادة )17(
تبليغ اأ�صخا�ض ال�صفينة

اإذا كان املراد تبليغه �ضاحب �ضفينة اأو م�ضتاأجرًا لها اأو اأحد طواقمها اأو العاملني 
فيها فيكفي ت�ضليم الورقة الق�ضائية لربان ال�ضفينة اأو وكيلها.

مادة )18(
التبليغ يف موطن معلوم يف اخلارج

اأن تاأذن  اإذا كان للمراد تبليغه موطن معلوم يف اخلارج يجوز للمحكمة   -1
باإجراء تبليغه الورقة  الق�ضائية بطريق الربيد امل�ضجل مع علم الو�ضول 

اأو باأية طريقة اأخرى .
2-  اإذا اأمرت املحكمة باإجراء التبليغ ح�ضب الفقرة )1( من هذه املادة حتدد 
املدة التي يرتتب على املراد تبليغه تقدمي دفاعه وح�ضوره اأمام املحكمة 

مراعية يف ذلك بعد امل�ضافة و�ضبل النتقال وظروف ال�ضتعجال.
3-  اإذا ت�ضادف وجود ال�ضخ�س املراد تبليغه يف فل�ضطني واأمكن تبليغه فيها 

يعترب التبليغ �ضحيحًا.

مادة )19(
اإعادة الورقة م�صروحا عليها تعذر اإجراء التبليغ

اإذا ظهر لأي �ضبب من الأ�ضباب تعذر اإجراء التبليغ مبوجب املواد ال�ضابقة تعاد 
الورقة اإىل املحكمة التي اأ�ضدرتها مع �ضرح واٍف لواقع احلال والتدابري التي 

اتخذت لإجراء التبليغ، ويعترب مثل هذا ال�ضرح بينة على عدم وقوع التبليغ.

مادة )20(
كيفية التبليغ يف حالة تعذره وفق الأ�صول املحددة

له،  �ضبيل  ل  املتقدمة  الأ�ضول  وفق  التبليغ  اإجراء  اأن  للمحكمة  تبني  اإذا   -1
من  �ضورة  بتعليق  املحكمة  من  اأمرًا  ي�ضت�ضدر  اأن  التبليغ  لطالب  جاز 
الورقة الق�ضائية على لوحة اإعالنات املحكمة و�ضورة اأخرى على جانب 
ظاهرللعيان يف اآخر حمل اإقامة اأو مكان عمل للمراد تبليغه وبن�ضر اإعالن  
ال�ضحف اليومية، ويعترب التبليغ على هذا الوجه �ضحيحًا مع مراعاة حتديد 

موعد حل�ضور املحاكمة اإذا تعلق الأمر بتبليغ للح�ضور اأمام املحكمة.
على  ال�ضابقتني  الفقرتني  يف  عليها  املن�ضو�س  التبليغ  قواعد  ت�ضري   -2

الإخطارات العدلية اإذا كان املخطر اإليه جمهول حمل الإقامة.

مادة )21(
ح�صاب املواعيد

اإذا كان امليعاد مقدرًا بالأيام اأو الأ�ضابيع اأو ال�ضهور اأو بال�ضنني فال يح�ضب   -1
منه يوم التبليغ اأو حدوث الأمر املعترب يف نظر القانون جمريًا للميعاد، 
فاإذا كان مما يجب انق�ضاوؤه قبل الإجراء فال يجوز ح�ضول الإجراء قبل 
انق�ضاء اليوم الأخري من امليعاد، اأما اإذا كان ظرفًا يجب اأن يح�ضل فيه 

الإجراء ينق�ضي امليعاد بانق�ضاء اليوم الأخري فيه.
املواعيد املعينة بال�ضهر اأو بال�ضنة حت�ضب بالتقومي ال�ضم�ضي.   -2

اإذا �ضادف اآخر امليعاد عطلة ر�ضمية امتد اإىل اأول يوم عمل بعدها.  -3
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مادة )22(
بطالن التبليغ

يرتتب البطالن على عدم اللتزام مبواعيد واإجراءات التبليغ و�ضروطه.

مادة )23( 
يكون الإجراء باطاًل اإذا ن�س القانون �ضراحة على بطالنه، اأو اإذا �ضابه   -1

عيب مل تتحقق ب�ضببه الغاية من الإجراء. 
2- ل يحكم بالبطالن رغم الن�س عليه اإذا ثبت حتقق الغاية من الإجراء. 

مادة )24( 
التم�ضك  يجوز  ول  مل�ضلحته،  البطالن  فيها  يتعلق  التي  احلالت  عدا  فيما 

بالبطالن من اخل�ضم الذي ت�ضبب فيه.
1-  ل يجوز اأن يتم�ضك بالبطالن اإل من �ضرع البطالن مل�ضلحته، ول يجوز 

التم�ضك بالبطالن من اخل�ضم الذي ت�ضبب فيه.
يزول البطالن اإذا نزل عنه �ضراحة اأو �ضمنًا من �ضرع مل�ضلحته.   -2 

مادة )25( 
يجوز ت�ضحيح الإجراء الباطل ولو بعد التم�ضك بالبطالن، على اأن يتم ذلك 
يف امليعاد املقرر قانونًا لتخاذ الإجراء فاإذا مل يكن لالإجراء ميعاد مقرر يف 
القانون حددت املحكمة ميعادًا منا�ضبًا لت�ضحيحه، ول يعتد بالإجراء اإل من 

تاريخ ت�ضحيحه. 

مادة )26( 
1-  اإذا كان الإجراء باطاًل وتوفرت فيه عنا�ضر اإجراء اآخر فيعترب �ضحيحًا 

باعتبار الإجراء الذي توفرت  عنا�ضره. 

اإذا كان الإجراء باطاًل يف �ضق منه فيعترب هذا ال�ضق وحده باطاًل ما مل    -2
يكن الإجراء غري قابل للتجزئة.

اإذا كانت الإجراءات ال�ضابقة اأو الالحقة غري معتمدة على الإجراء الباطل    -3
فال تبطل. 
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احمد �صحادة
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