


الجيوز ثيفِذ احاكم احملامك الاحٌحَة يف اًـراق الا تـد ان ٌس خحطي احملىوم هل كرار 

ثيفِذ احاكم احملامك الاحٌحَة يف اًـراق الحاكم كاهون تدٌفِذُا من حموكة ؾراكِة وفلا 

َة املـمول  .هباواالثفاكِات  ادلًو

الاشارة اىل ان احاكم اثفاكِة ثيفِذ تـظ الاحاكم اًطادرة يف احدى دول وجية  

ادلامؽ اًـرتَة يف سائر دول ادلامـة وان اكهت ال ثخـارض مؽ كاهون ثيفِذ الاحاكم 

الاحٌحَة يف اًـراق من حِر رضورة اضدار كرار ابًخيفِذ من حموكة ؾراكِة الا اهنٌل 

حفسة االثفاكِة ًـخرب كاتال ٌَخيفِذ لك حنك هنايئ ملرر .خيخَفان يف موضوع اذلنك 

ظ ضادر من حمامك حزائَة  او ًخـَق ابالحوال  ة او كايض تخـًو ذللوق مدهَة او جتاًر

   .ادلامـة دول اًشخطَة اذا اكن ضادرا من حموكة احدى 



كرص كاهون ثيفِذ الاحاكم الاحٌحَة ذكل ؿىل الاحاكم اًيت ثخـَق تدٍن  او تُامن 

ذلكل فاذلنك الاحٌيب اذلي ًخـَق ابملعاوؿة  .مبحَف  مـني من اًيلود او ثـوًظ مدين 

او  تدسَمي  ظفي اًطادر من حمامك كري حمامك  ادلول  اًـرتَة الٍىون كاتال ٌَخيفِذ يف 

ادلامـةيف حني ٍىون نذكل اذا اكن ضادر من حموكة دوةل من دول . اًـراق 

. اًـرتَة  

ظ  وجية اًرحوع يف حىَِف ماذا اكن اذلنك الاحٌيب ًخـَق تدٍن او مبحَف او تخـًو

.اىل اًلاهون اًـرايق

نٌل ان ظرق اًخيفِذ واًضٌلانت امللررة يف اًلاهون اًـرايق يه اًيت ثعحق ؾيد ثيفِذ 

اذلنك الاحٌيب امللرتن تلرار اًخيفِذ اًطادر من احملوكة اًـراكِة  سواء ااكن اًلاهون 

.الاحٌيب ايخذ تَ اوال ايخذ هبا 



من ( ب)اما ابًًس حة ًالحاكم الاحٌحَة اًلاتةل ٌَخيفِذ املؤكت  فلد هطت اًفلرة 

ؿىل احملوكة فامي اذا ازخت )املادة اًثامٌة من كاهون ثيفِذ الاحاكم الاحٌحَة ؿىل اهَ

د  مراحـهتا وفلا  احملىوم ؿَََ ابن هل حق مراحـة حموكة اؿىل وكد راحـِا او اهَ ًٍر

َمحوكة اذا  ًالضول ان ثؤخي ادلؾوى اىل حني اىهتاء املـامةل يف ثكل احملوكة ٌو

اًرضورة ان اتمر توضؽ اذلجز الاحذَاظي تـد اخذ اًىفاةل من احملىوم هل  اكذضت 

( .اذلنك مما هص ؿَََ يف فلرة ا من ُذٍ املادة اذا مل ٍىن مثة اؿرتاض ؿىل 

حرد احملوكة ظَة )اما اًفلرة أ  من املادة اًثامٌة مدار اًححر فاهنا ثيص ؿىل اهَ

ق  اضدار كرار اًخيفِذ فامي اذا ازخت احملىوم ؿَََ دلهيا ابن اذلنك كد اس خحطي  تعًر

او . اًخدًُس او ان سري ادلؾوى يف احملوكة الاحٌحَة حرى خماًفا ٌَـدل والاهطاف

.(ابمجـِا 6احملوكة ابن اذلنك مل ثخوفر فَِ رشوط املادة  اذا وخدت 



جية ان ثخوفر )من كاهون ثيفِذ احاكم احملامك الاحٌحَة يف اًـراق ؿىل اهَ ( 6)وثيص املادة 

ثَلاء  اًرشوط االثَة ابمجـِا يف لك حنك ًعَة اضدار كرار اًخيفِذ ثشاهَ وثيؼر احملوكة من 

 :هفسِا يف ثوفر ُذٍ اًرشوط سواء دافؽ احملىوم ؿَََ من اخَِا او ال

   .هون احملىوم ؿَََ مدَلا ابدلؾوى امللامة دلى احملوكة الاحٌحَة تعرق مـلوةل واكفِة ٌَخحََف  -ا 

  .من ُذا اًلاهون 7هون احملوكة الاحٌحَة ذات ضالحِة ابملـىن اًوارد يف املادة   -ب 

ضا مدهَا فلط اذا  -ج   هون اذلنك ًخـَق تدٍن او مبحَف مـني من اًيلود او هون احملىوم تَ ثـًو

   .اذلنك الاحٌيب ضادرا يف دؾوى ؾلاتَة اكن 

  .ان ال ٍىون سخة ادلؾوى تيؼر اًلواهني اًـراكِة ملاٍرا ٌَيؼام اًـام -د  

 .ان ٍىون اذلنك حائزا ضفة اًخيفِذ يف اًحالد الاحٌحَة -ُػ 



من املادة اًثامٌة اؿالٍ ان ٌَمحوكة اًـراكِة املعَوب ( ب)وؿىل لك ًحدو من حنك اًفلرة 

مهنا اضدار كرار اًخيفِذ وضؽ اذلجز الاحذَاظي يف حاالت اًرضورة وثرشط اخذ نفاةل 

من هفس املادة وذكل ( أ  )من احملىوم هل وؿدم وحود اؿرتاض ؿىل اذلنك  وفلا ذلنك اًفلرة

.اذا اكن اذلنك احٌيب كاتال ٌَخيفِذ املؤكت 

هون احملىوم ؿَََ كد . ه.او اكن مش خلال ابًخجارة فهيا يف اًخارخي اذلي اكميت فَِ ادلؾوى 

هون احملىوم ؿَََ كد وافق ؿىل كضاء احملوكة الاحٌحَة يف . و.حرض ادلؾوى ابخذَاٍر 

(.دؾواٍ

وادلدٍر ابذلهر ُو ان تـظ الاكعار اًـرتَة ومهنا اًعرق اكرت اثفاكِة خدًدة ٌَخـاون 

واًيت متَزي الاؿرتاف , ( اثفاكِة اًرايض اًـرتَة ٌَخـاون اًلضايئ )اًلضايئ تُهنا يه 

ابالحاكم اًلضائَة واًس يدات  اًخيفِذًة  الاخرى وكرارات اًخيفِذًة الاخرى و كرارات 

هدٌاوهل .احملوكخني اًطادرة يف احدى َُ ادلول من ادلول الاخرى  وفلا ًرشوط مـَية 

:ابجياز فامي ًًل 



باالحكام االعرتاف 

: القضائية وتنفيذها 



ًلطد ابذلنك يف مـرض ثعحَق ُذا -أ  )من اثفاكِة اذلنك اًلضايئ ؿىل اهَ ( 25)ثـرف املادة 

حراءات كضائَة أ و والئَة من حمامك أ و أ ًة  -أ اي اكهت جسمَخَ -اًحاب لك كرار ًطدر تياء ؿىل ا 

.هجة خمخطة دلى أ حد

من ُذٍ االثفاكِة, ًـرتف لك من ال ظراف املخـاكدة  30مؽ مراؿاة هص املادة -ب

ظرف مذـاكد أ خر يف اًلضااي املدهَة مبا يف ذكل   اًطادرة ؾن حمامك أ ي  ابل حاكم

ة واًلضااي   ال حاكم املخـَلة ابذللوق املدهَة اًطادرة ؾن حمامك حزائَة, ويف اًلضااي اًخجاًر

كَميَ وفق  يفذُا يف ا  ة وكضااي ال حوال اًشخطَة, اذلائزة ًلوة ال مر املليض تَ ًو اال داًر

ذا اكهت حمامك  اال حراءات املخـَلة تدٌفِذ ال حاكم  امليطوص ؿَهيا يف ُذا اًحاب, وذكل ا 

أ ضدرت اذلنك خمخطة ظحلا ًلواؿد الاخذطاص اًلضايئ ادلويل امللررة   اًعرف املخـاكد اًيت

ًََ الاؿرتاف أ و اًخيفِذ أ و خمخطة مبلذىض أ حاكم ُذا اًحاب,   دلى اًعرف املخـاكد املعَوب ا 

ًََ الاؿرتاف أ و اًخيفِذ ال حيخفغ حملاهكة أ و   واكن اًيؼام اًلاهوين ٌَعرف املخـاكد املعَوب ا 

ضدار اذلنك ا ابالخذطاص اب  .حملامك ظرف أ خر دون كرُي



:ال جرسى ُذٍ املادة ؿىل -ت

ًََ  اًيت  ال حاكم-  الاؿرتاف أ و   ثطدر ضد حىومة اًعرف املخـاكد املعَوب ا 

.اًخيفِذ أ و ضد أ حد موػفهيا ؾن أ ؾٌلل كام هبا أ زياء اًوػَفة أ و ثسخهبا فلط

َة  - ال حاكم اًيت ًدٌاىف الاؿرتاف هبا أ و ثيفِذُا مؽ املـاُدات واالثفاكات ادلًو

ًََ .اًخيفِذ  املـمول هبا دلى اًعرف املخـاكد املعَوب ا 

اًطادرة يف كضااي اال فالس واًرضائة   اال حراءات اًوكذَة واًخحفؼَة وال حاكم-

.واًرسوم

ُو لك كرار ضادر تياء ؿىل ( اذلنك اًلضايئ)واحض من اًيص اؿالٍ ان املراد ب

من حمامك احدى ادلول املوكـة ؿىل االثفاكِة  او اًة هجة . احراءات كضائَة اووالئَة 

ة او الاداًرة  او الاحوال اًشخطَة , خمخطة فهيا  ثخـَق ابًلضااي املدهَة او اًخجاًر

.او اذللوق املدهَة اًطادرة  من احملامك ادلزائَة  واذلائزة ًلوة الامر املليض تَ



نٌل ًحدو من اًيص اؿالٍ واًيطوص اًخاًَة اهَ ٌشرتط ًخيفِذ الاحاكم اًلضائَة اًطادرة من 

حمامك احد ادلول املوكـة  ؿىل االثفاكِة يف ادلول الاخرى املخـاكدة اًرشوط اًخاًَة 

ان حىون الاحاكم اًلضائَة املعَوب الاؿرتاف هبا او ثيفِذُا  حائزة  ًلوة الامر امللىض ( أ  )

.تَ 

ة او الاحوال ( ب) ة او الاداًر ان ثخـَق الاحاكم اًلضائَة ابملسائي املدهَة اواًخجاًر

.اًشخطَة  وان ثخـَق ابذللوق املدهَة اذا اكهت ضادرة من احملامك ادلزائَة 

ان حىون حمامك اًعرف اًيت اضدرت اذلنك خمخطة ظحلا ًلواؿد الاخذطاص ادلويل امللررة (ج)

دلى ادلوةل املعَوب مهنا الاؿرتاف هبا وثيفِذُا او خمخطة هبا مبلذىض احاكم اًحاب ارلامس 

من االثفاكِة

ان حىون الاحاكم اًلضائَة ُذٍ كاتةل ٌَخيفِذ دلى اًعرف اًخاتـة هل احملوكة اًيت اضدرت ( د)

 اذلنك



ان الحيخفغ اًيؼام اًلاهوين ٌَعرف املعَوب مٌَ الاؿرتاف او اًخيفِذ حملاهكة او ( ُػ)

حملامك ظرف اخر ابالخذطاص تب ضدار اذلنك 

ان الٍىون اذلنك ضادرا ضد حىومة اًعرف املعَوب مٌَ الاؿرتاف او ( و)

او ضد احد موػفهيا ؾن اؾٌلل كام هبا ازياء اًوػَفة او ثسخهبا,اًخيفِذ

َة املـمول ( ز) ان الًيايف الاؿرتاف ابذلنك او ثيفِذٍ مؽ املـاُدات واالثفاكِات ادلًو

هبا دلى اًعرف املعَوب مٌَ الاؿرتاف او اًخيفِذ

الا ًخـَق اذلنك ابالحراءات اًوكذَة واًخحفؼَة والاحاكم اًطادرة يف كضااي ( ح)

الافالس واًرضائة واًرسوم

-:من االثفاكِة ويه 30ان الثخحلق حاةل من اذلاالت اًواردة يف املادة ( ط)



اذا اكن اذلنك خماًفا ل حاكم اًرشًـة الاسالمِة او احاكم ادلس خور او اًيؼام اًـام او الاداب دلى  -اوال

(االثفاكِة 1\30)اًعرف املعَوب مٌَ الاؿرتاف 

اذا اكن اذلنك قَاتَا ومل ًـَن ارلطم احملىوم ؿَََ ابدلؾوى او اذلنك اؿالان حصَحا ميىٌَ ادلفاع ؾن  -:اثهَا 

هفسَ

اذا مل حراؾى كواؿد كاهون اًعرف املعَوب اًََ الاؿرتاف ارلاضة ابٍمتثَي اًلاهوين ًالشخاص  -:اثًثا 

(  .ب االثفاكِة /30)ؿدميي الاََُة او انكطهيا 

خـَق  -:راتـا  اذا اكن  اًزناع اًطادر يف شب ن اذلنك حمال ذلنك ضادر يف املوضوع تني ارلطوم اهفسِم ًو

تذات اذلق حمال وسخدا وحائزا ًلوة الامر امللىض تَ دلى اًعرف املعَوب اًََ الاؿرتاف او دلى ظرف 

(د االثفاكِة /30)مذـاكد اخر ومـرتف تَ دلر اًعرف املعَوب اًََ الاؿرتاف 

اذا اكن اًزناع موضوع  اذلنك املعَوب الاؿرتاف تَ حمال دلؾوى مٌؼورٍ امام احدى حمامك  -:خامسا 

خـَق تذات اذلق حمال وسخدا ومرفوؿة اٍهيا يف  اًعرف املعَوب  مٌَ الاؿرتاف تني ارلطوم  اهفسِم  ًو

وؿىل ادلِة ( ه االثفاكِة /30)اترخي ساتق ؿىل  ؾرض اًزناع ؿىل احملوكة  اًيت اضدرت اذلنك املذهور

:اًيت ثعَة الاؿرتاف  ابذلنك  ان حرفق تَ املسدٌدات اًخاًَة اًيت هطت ؿَهيا االثفاكِة



.ضورة اكمةل رمسَة من اذلنك مطدكا ؿىل اًخوكِـات فهيا من ادلِة اخملخطة-أ  

شِادة تب ن اذلنك أ ضحح هنائَا وحائزا ًلوة ال مر املليض تَ ما مل ٍىن ذكل -ب

.مٌطوضا ؿَََ يف اذلنك ذاثَ

ضي أ و أ ي -ج مسدٌد أ خر   ضورة من مسدٌد ثحََف اذلنك مطدكا ؿَهيا مبعاتلهتا ًل 

ؿالان حصَحا ابدلؾوى اًطادر فهيا اذلنك وذكل  ؿالن املدؾى ؿَََ ا  زحات ا  من شب هَ ا 

.يف حاةل اذلنك اًلَايب

ىل اًواثئق املذهورة أ ؿالٍ ضورة مطدكة من  -د ويف حاةل ظَة ثيفِذ اذلنك ًضاف ا 

.اذلنك اًلايض توحوب اًخيفِذ



وجية أ ن حىون املسدٌدات املحٌُة يف ُذٍ املادة موكـا ؿَهيا رمسَا وخمخومة خبامت 

ىل اًخطدًق ؿَهيا من أ ًة هجة أ خرى, ابس خثٌاء املسدٌد  احملوكة اخملخطة دون حاخة ا 

.                                                                         من ُذٍ املادة( أ  )امليطوص ؿَََ يف اًحيد 

وثلذرص هممة اًحُئة اًلضائَة اخملخطة دلى اًعرف املعَوب مٌَ الاؿرتاف ابذلنك او 

ثيفِذٍ ؿىل اًخحلق من ثوافر اًرشوط اؿالٍ ومن اذلنك امليطوص ؿَهيا يف االثفاكِة 

والجيوز ٌََِئة اًلضائَة اخملخطة .اضافة اىل اًرشوط اًـامة ٌَخيفِذ الاحاكم اًلضائَة

وجيوز ان ًخطف ظَة . املذهورة اًححر يف موضوع اذلنك املعَوب الاؿرتاف تَ

 32م .)الامر ابًخيفِذ ؿىل مٌعوق اذلنك لكَ او تـضَ ثرشط ان ٍىون كاتال ٌَخجزئة

وان الامر ابًخيفِذ ٌرسي ؿىل مجَؽ اظراف ادلؾوى امللميني يف اكَمي (. من االثفاكِة

.اًعرف املخـاكد اذلي ضدر فَِ اذلنك



بتنفيذ االمر 

  -:السندات التنفيذية



ابًًس حة ٌَس يدات اًخيفِذًة الاخرى كري الاحاكم اًلضائَة املربمة يف احدى دول 

من االثفاكِة الامر تدٌفِذُا دلى الاظراف املخـاكدة  36فلد اخازت املادة .االثفاكِة

حراءات املخحـة يف ثيفِذ الاحاكم اًلضائَة اذا اكهت خاضـة ًخكل  الاخرى ظحلا ًل 

-:الاحراءات وثرشوط

ان ثلوم ادلِة اًيت ثعَة الاؿرتاف ثس يد موزق وثيفِذٍ تخلدمي ضورة رمسَة مٌَ  -أ  

او شِادة ضادرة مٌَ ثفِد ان , خمخومة خبامت املوزق او مىذة اًخوزَق مطدكا ؿَهيا

 34وثعحق يف ُذٍ اذلاةل اًفلرة ج من املادة . املسدٌد حائز ًلوة اًس يد اًخيفِذي

من االثفاكِة

ب ان الًخـارض ثيفِذ اًس يد اًخيفِذي مؽ احاكم اًرشًـة الاسالمِة او ادلس خور 

.او اًيؼام اًـام او الاداب دلى اًعرف املعَوب اًََ اًخيفِذ



االعرتاف بأحكام 

احملكمني وتنفيذها 



هي االتفبقُت االعتزاف بأحكبم الوحكوُي  37اجبسث الوبدة 

وتٌفُذهب لذي اٌ هي االطزاف الوتعبقذة بٌفس الكُفُت  

الوٌصىص علُهب فٍ الببة الخبهس وبذوى االخالل بٌص  

هي االتفبقُتهع هزاعبة القىاعذ القبًىًُت لذي   30و  28الوبدتُي 

.الطزف الوطلىة هٌه االعتزاف والتٌفُذ

والَجىس للهُئت القضبئُت الوختصت لذي الطزف الوطلىة هٌه 

االعتزاف والتٌفُذ التطزق الً هىضىع التحكن او رفض تٌفُذ  

  -:الحكن اال فٍ الحبالث التبلُت



اذا اكن كاهون اًعرف املعَوب مٌَ الاؿرتاف او اًخيفِذ الجيزي حي  -أ  

ق اًخحىمي .موضوع اًزناع ؾن ظًر

اذا اكن حنك احملوكة ضادرا ًرشط او ًـلد حتىمي ابظي او مل ًطحح  -ب

.هنائَا

اذا اكن احملوكون كري خمخطني ظحلا ًـلد او رشط اًخحىمي او ظحلا  -ج

.ٌَلاهون اذلي ضدر حنك احملوكني ؿىل ملذضاٍ

اذا اكن ارلطوم مل ًـَيوا ابذلضور ؿىل اًوخَ اًطحَح -د

اذا اكن يف حنك احملوكني ماخياًف احاكم اًرشًـة الاسالمِة او اًيؼام  -ُػ

 .اًـام او الاداب دلى اًعرف املعَوب اًََ اًخيفِذ



وؿىل ادلِة اًيت ثعَة الاؿرتاف واًخيفِذ ان ثلدم ضورة مـمتدة من حنك 

احملوكني شِادة ضادرة من ادلِة اًلضائَة ثفِد حِازثَ ٌَلوة اًخيفِذًة واذا 

وخد اثفاق حصَح مىذوب تني الاظراف ًيص ؿىل خضوؾِم ل خذطاص 

احملوكني ٌَفطي يف ىزاع مـني ًًشب  فامي تُهنم من مٌازؿات ثخـَق تـالكة 

فِجة ثلدمي ضورة مـمتدة مٌَ وادلدٍر ابذلهر ُيا ان ُذٍ , كاهوهَة مـَية

الاحاكم ثعحق فلط تني الاظراف املوكـة ؿىل االثفاكِة والا فِجة مراؿاة 

احاكم كاهون ثيفِذ الاحاكم الاحٌحَة واالثفاكِات الاخرى املربمة واملشار 

اٍهيا ساتلا اكالثفاكِة املربمة تني اًـراق ومجِورًة مرص واًيت جتزي ثيفِذ 

.الاحاكم اًطادرة من حمامك احداُا يف اًثاهَة دون اذلاخة اىل كرار تدٌفِذُا





جية ان ٍىون اذلق يف احملرر اًخيفِذي )من كاهون اًخيفِذ ؿىل  13ثيص املادة 

(مـَوما ومس خحلا وكري مـَق ؿىل رشط, ومل ٍىن خماًفا ٌَيؼام اًـام او الاداب 



-:فِجة ان ٍىون اذلق حمي اًخيفِذ 

اي ان ٍىون حمددا ؿىل اساس اًوزن او اذلجم او اًلِاس   -:مـَوما -1

اخل واذا اكن اذلق جسَمي يشء مـني تذاثَ او ُدم خدار وحة ثـَني ....

.اًيشء املعَوب جسَميَ او اًـمي املراد اًلِام هبا تخِان هوؿَ واوضافَ

فذـَني اذلق حمي اًخيفِذ هل امهَخَ ابًًس حة , ووحود اذلق الًلين ؾن ثـٌََُ

اذ ان من املـَوم ان ٌَمدٍن ان ًخفادى احراءات اًخيفِذ ادلربي اذا . ٌَمدٍن

ُو كام ابًخيفِذ الاخذَاري وان ثـَني اذلق اذلي ميىٌَ من مـرفة ماُو 

معَوب مٌَ وابًخايل ميىٌَ من ممارسة حلَ يف ثفادي احراءات اًخيفِذ 

.ادلربي 

 



فب ذا اكن . جية ان ٍىون اذلق حمي اًخيفِذ مس خحق الاداء -:مس خحق الاداء -2

مـَلا ؿىل رشط او مضافا اىل اخي فال جيوز املعاًحة تدٌفِذٍ الا اذا حتلق اًرشط 

شرتط يف ُذا اًرشط ؾيد اًحدء يف اًخيفِذ الكدهل. او حي الاخي ذلكل . ٌو

الٌشرتط ان ٍىون اذلق مس خحق الاداء ؾيد احملرر اًخيفِذي تي ٍىفي اذلق نذكل 

.وكت املعاًحة ابًخيفِذ

والٍىفي ان ًخحلق تـد اًحدء يف اًخيفِذ وامنا ًًدلي ان ٍىون اذلق مس خحق 

رتثة ؿىل ذكل تعالن احراءات اًخيفِذ اًيت ثخخذ . الاداءوكت املعاًحة تدٌفِذٍ ًو

حفَول الاخي تـد اًرشوع ابًخيفِذ الًطحح ُذٍ . كدي حَول الاخي احملدد ٌدلٍن

واًسخة يف ذكل ُو الااثر ارلعرية اًيت ثرتثة ؿىل اًحدء ابالحراءات . الاحراءات

الامر اذلي ًلذيض , اًخيفِذًة وحخس املدٍن واذلجز ؿىل امواهل واملساس ثسمـخَ

.ؿدم اًسٌلح ابًرشوع هبا كدي ان ًطحح مس خحق الاداء



ذا اًرشط ُو هدِجة ظحَـَة  -:كري خماًف ٌَيؼام اًـام والاداب -3 ل حاكم املواد . ُو

ًطح ان ٍرد اًـلد ؿىل أ ي )من اًلاهون املدين واًيت ثلرر الاوىل مهنا ( 184,130,75)

اما اًثاهَة ( يشء أ خر ال ٍىون الاًزتام تَ مميوؿًا ابًلاهون او خماًفًا ٌَيؼام اًـام او ًل داب

ًَزم ان ٍىون حمي الاًزتام كري مميوع كاهواًن وال خماًفًا ٌَيؼام اًـام او –1)فذيص ؿىل اهَ 

.  ًل داب والا اكن اًـلد ابظالً 

ـخرب من اًيؼام اًـام توخَ خاص الاحاكم املخـَلة ابالحوال اًشخطَة اكالََُة –2 ًو

واملرياث والاحاكم املخـَلة ابالهخلال والاحراءات اًالزمة ٌَخرصف يف اًوكف ويف اًـلار 

واًخرصف يف مال احملجور ومال اًوكف ومال ادلوةل وكواهني اًدسـري ادلربي وسائر اًلواهني 

اما ابًًس حة ًل رادة امليفردة فب ن املادة ( اًيت ثطدر ذلاخة املس هتَىني يف اًؼروف الاس خثٌائَة

رسي ؿَهيا ما ٌرسي ؿىل اًـلد )من اًلاهون املدين ثيص يف فلرهتا اًثاهَة ؿىل اهَ ( 184) ٌو

(من الاحاكم الا ما ثـَق مهنا ترضورة وحود ارادثني مذعاتلذني الوشاء الاًزتام





ويه ؾحارة ؾن واثئق شلكَة مىذوتة يف ضَف مـَية ثثخت دٍن مبحَف مـني ًخـِد املوكؽ ؿَهيا او 

ًب مر خشطا اخر فهيا تب داء املحَف املذهور يف موؿد مـني ل مر خشص مـني او من ًب مر تَ ُذا 

ة, الاخري او اىل حامَِا ذٍ الاوراق حىون كاتةل ٌَخداول ابًخؼِري واملياوةل اًَدًو وامه . ُو

.ضورُا يه اًسفذجة واًس يد ًل مر واًطم

واملرشع جيزي ل حصاب اًـالكة مراحـة مدٍرايت اًخيفِذ ل س خحطال مداًلِا دون حاخة 

.ل س خحطال حنك هبا

ة كوة اًخيفِذ دون اذلاخة ل كراهنا حبنك كضايئ يه رقحة املرشع  واًـةل يف مٌح الاوراق اًخجاًر

ف واًوكت ابًًس حة  يف اًخخفِف من حزامح اًياس ؿىل احملامك من هجة واًخوفري يف املطاًر

-:وان ُياك اس خثٌائني ٍردان ؿىل ُذٍ اًلاؿدة .ل حصاب اًـالكة من هجة اخرى

 



ة مؼِرا -أ   حِر الجيوز اًخيفِذ حبلَ ل ن , اذا اكن املدٍن يف اًوركة اًخجاًر

حق اًرحوع ؿَََ ًخوكف ؿىل مدد كاهوهَة ومراس مي ًًشب  ؾهنا مٌازؿات 

ودفوع ًطَح لك مهنا ًل ؿرتاض وثوكِف اًخيفِذ مبا ًدسخة يف اهـدام اًفائدة 

.يف ثيفِذُا حبلَ

الا اذا اكن  (ثيفِذ 25م , 2ف)اذا اؿرتض املدٍن خالل املدة اًلاهوهَة  -ب

حِر الًؤخر اؿرتاض املدٍن احراءات , ادلٍن او اذلق امليفذ ًـود ٌدلوةل

الا اذا كام املدٍن , اًخيفِذ والجيوز ٌَمحوكة اضدار كرار تخب خري اًخيفِذ

ة اًخفِذ  فَ اماهة يف ضيدوق احملوكة او يف مدًٍر ابًداع مدَف ادلٍن ومطاًر

فَ  )  ًطاحل ادلِة امليفذة او كدم نفاةل مرصفِة او ؾلارا ثب مِيَا ٌدلٍن ومطاًر

(كاهون اًخيفِذ 26ب من اوال من املادة ,اًفلرة أ  



من كاهون اًخيفِذ اًس يدات املخضمية اكرارا تدٍن  14من املادة ( د,ب)اؾخربت اًفلرثني 

من هفس املادة ( اثًثا)وجشرتط اًفلرة .واًس يدات املثخذة ذلق خشيص من احملررات اًخيفِذًة

واًـةل يف . ًخيفِذ اًس يدات املخضمية اكرارا تدٍن ان الٍىون املدٍن فهيا نفِال كري مذضامن

ة اوال من كدي ادلائن ان ًعاًة الاخري  ذكل واحضة حِر اًىفِي اًلري املخضامن اذا ظًو

اًرحوع ؿىل اًىفِي كري املخضامن اذا ثحني ان ٌَمدٍن الاضًل اموال حىفي ًلِاهما ٌَوفاء 

 1031م )اما اذا اكن اًىفِي مذضامٌا فِجوز ٌدلائن اًرحوع ؿَََ اوال ( مدين 1021.)ابدلٍن

وؿىل لك حال ٌشرتط يف حاةل رحوع ادلائن ؿىل اًىفِي ثحََف املدٍن ٌَوكوف ؿىل (. مدين

فلد ٍىون الاخري كد . مادلًَ من اؿرتاضات خالل س حـة اايم من اًَوم اًخايل ًخارخي ثحََلَ

,  او ان الاخري كد اجرى ذمذَ الك او كسٌل. او اهَ ثطاحل مؽ ادلائن, سدد ادلٍن الك او كسٌل

.او ان ادلٍن كد اهلىض ابًخلادم وحرى لك ذكل دون ؿمل اًىفِي



من كاهون اًخيفِذ اًس يدات املثخذة ذلق ؾَين  14اؾخربت املادة ج من املادة 

.  من احملررات اًخيفِذًة ؿىل ان جس خويف اًشلك اذلي هص ؿَََ اًلاهون

رتثة ؿىل ذكل اهَ ٌشرتط ًخيفِذ اًس يدات املثخذة ٌَحلوق اًـًَِة اضافة , ًو

اي ان , ان جس خويف اًس يدات اًشلك امللرر يف اًلاهون, ًرشوط اذلق

ذا اذلنك هدِجة ظحَـَة ًىون . حىون مسجةل يف دائرة اًدسجَي اًـلاري ُو

ة الثيـلد الا ابًدسجحي  اًخرصف يف اذللوق اًـًَِة الاضََة واًخحـَة اًـلاًر

يف دائرة اًدسجَي اًـلاري



واًىفاةل اًيت هص ؿَهيا ( مدين 1008م )اًىفاةل يه مض ذمة اىل ذمة يف املعاًحة تدٌفِذ اًزتام

الا اهَ ٌشرتط . كاهون اًخيفِذ جشمي نفاةل ادلٍن ونفاةل اًـني ًورود لكمة نفاةل تطورة معَلة

ًخيفِذ اًىفاةل يف مدٍرايت اًخيفِذ وكوؾِا امام امليفذ اًـدل ذلكل فاًىفاةل الحىون حائزة ٌَلوة 

و اكهت هجات رمسَة وامنا ًًدلي ل ماكهَة . اًخيفِذًة اذا اكهت واكـة امام هجات اخرى ًو

واذا كام اًىفِي تدفؽ ادلٍن الك او كسٌل . ثيفِذُا حطول ادلائن ؿىل حنك من احملوكة اخملخطة

ؾن اًـني فال ٍىون هل حسة اًرأ ي اًراحج اًرحوع مبا دفؽ ؿىل املدٍن الا تـد اذلطول ؿىل 

من كاهون اًخيفِذ هطت ؿىل اؾخحار اًىفاةل  14حنك من احملوكة اخملخطة تذكل ل ن املادة 

اًواكـة امام امليفذ اًـدل من احملررات اًخيفِذًة ومل جسوغ ٌَىفِي اًرحوع ؿىل املىفول مبا 

نٌل ان اًرأ ي اًراحج ًذُة اىل اًلول تـدم اماكهَة . ًدفـَ ؾيَ دون اذلطول ؿىل حنك حموكة

اؾخحار اًىفاةل اًيت ثلدم اىل احملوكة اخملخطة جمتَزي اًلرارات اًخيفِذًة ًلرض اس خحطال كرار 

.تخب خري اًخيفِذ من احملررات اًخيفِذ ًيفس اًسخة اًساتق



ون  تياء ؿىل ظَة ادلائن املرهتن اذا ختَف , ثلوم دائرة اًدسجَي اًـلاري تخِؽ اًـلار املُر

ن ن اؾخربت . املدٍن اًراُن ؾن اًوفاء تحدل اًُر فب ذا اكن تدل املحَؽ اكفِا ًدسدًد تدل اًُر

ن فذحرر دائرة اًدسجَي اًـلاري وزَلة . اًلضَة مٌهتَة اما اذا مل ٍىف اًحدل ًسد تدل اًُر

(  جسجَي ؾلاري 183)موكـة من كدي رئُس ادلائرة ابملحَف املخحلي ٌدلائن ؿىل املدٍن اًراُن 

من كاهون اًخيفِذ ًـدم  14وثـخرب ُذٍ اًوزَلة من احملررات اًخيفِذًة حبنك اًفلرة ز من املادة 

ن ظاملا  وحود ماًربر اًزام ادلائن املرهتن مبراحـة احملامك ل س خحطال حنك ابملخحلي من تدل اًُر

ان حلَ اثتت رمسَا حِا مبوحة اًوزَلة املذهورة واًيت ثطدر من دائرة رمسَة خمخطة  

ؿىل ان ادلدٍر ابالشارة ُيا ُو ان . ول س ياد ُذٍ اًوزَلة ؿىل س يدات رمسَة كاتةل ٌَخيفِذ

ادلائن املرهتن ؾيدما ًيفذ مبوحة ُذٍ اًوزَلة ؿىل اموال املدٍن اًراُن الاخرى فب هَ ًيفذ 

ا دائيا ؿاداي الدائيا مرهتيا  (مدين 1300م )ؿَهيا تب ؾخحاُر



وكـِا اًلايض  ا حموكة الاحوال اًشخطَة ًو اذلجة اًرشؾَة وزَلة ثطدُر

َد اوشاء ثرصف او ثخضمن  وثخضمن مٌح اذن او ثثخِت اكرار او اخدار او ثبً 

هوع ًخضمن فلرة حوكَة وحجة  -:فاذلجج اًرشؾَة ؿىل هوؿني. فلرة حوكَة

وهوع . اًيفلة اًيت ثطدر تب ثفاق امليفق وامليفق ؿَََ من كري خطومة ومرافـة

. اخر خيَو من فلرة حوكَة وحجج الاكرارات وجحج مٌح الاذن ًل وضَاء

واًيوع الاول من اذلجج ًـخرب من احملررات اًخيفِذًة ل حذواهئا ؿىل فلرة 

اما اًيوع اًثاين اذلي . (ثيفِذ 14ف ز م )حوكَة وان مل ًطدر هدِجة مرافـة 

-:الًخضمن فلرة حوكَة فب هَ الًيفذ الا يف اذلاًخني اًخاًَخني 



ِا حىون كاتةل ٌَخيفِذ فامي ًخـَق ابملِر  -أ   ان جحة اًزواج املسجةل وفق اضًو

(احوال خشطَة 10م )مامل ًـرتض ؿَهيا دلى احملوكة اخملخطة

فب هنا ثيفذ وفلا ذلنك اًفلرة ب من , اذا اكهت اذلجة مذضمية اكرارا تدٍن -ب

تدٍن من كاهون اًخيفِذ ل ظالق ثـحري اًس يدات املخضمية اكرارا  14املادة 

ىون اذلجة اًرشؾَة اكوى من اًس يد اًـادي ًطدورُا من  اًوارد فهيا ًو

.مرحؽ رمسي



من كاهون اًخيفِذ ؿىل اؾخحار اًلرارات والاوامر اًيت ًـعهيا  14من املادة ( ز)ثيص اًفلرة 

اًلاهون كوة اًخيفِذ من احملررات اًخيفِذًة سواء مٌحت ُذٍ اًلوة مبوحة كاهون اًخيفِذ او اي 

 -:ومن امثةل ُذٍ اًلرارات والاوامر . كاهون اخر

كرار امليفذ اًـدل  -أ  

ثشب ن ثضمني املشرتي اًيالك اًفرق تني اًحدًني مؽ اًيفلات 

ظ او اس خحطال قرامات من الاحداث مامل ًيص ؾيد اذلنك ؿىل  -ب اًلرار اًطادر ابًخـًو

خالف ذكل 

من كاهون  165وكد هطت املادة  -:كرارات اًلضاء املس خـجي والاوامر ؿىل اًـرائظ  -ج

اًيفاذ املـجي واحة تلوة اًلاهون الحاكم اًيفلات واًلرارات  - 1)املرافـات املدهَة ؿىل 

وثلوم احملوكة مدارشة تدٌفِذ . اًطادرة يف املواد املس خـجةل والاوامر اًطادرة ؿىل اًـرائظ 

ا  .  وجيوز ثيفِذُا تواسعة دائرة اًخيفِذ ؾيد الاكذضاء . كراُر



ال ًؤخر ُذا اًخيفِذ مراحـة ظرق اًعـن امللررة يف اًلاهون ما مل ثلرر احملوكة  - 2

(املرفوع اٍهيا اًعـن خالف ذكل 

من كاهون املرافـات املدهَة جيوز االثفاق  251حسة املادة  -:كرارا ت احملوكني -ُػ

الا . ؿىل اًخحىمي يف ىزاع مـني او يف مجَؽ امليازؿات اًيت ثًشب  ؾن ثيفِذ ؾلد مـني

اهَ الجيوز ثيفِذ كرار احملوكني مامل ثطادق ؿَََ احملوكة اخملخطة ابًزناع وثدفؽ ؾيَ 

نٌل ان ثيفِذ كرار احملوكني ٍىون حق ارلطوم اذلٍن حوكومه فلط . اًرسوم امللررة

وجرسي ؿىل (. مرافـات 272م )ويف ارلطوص اذلي حرى اًخحىمي من اخهل

كرارات احملوكني ؾيد اًخيفِذ مجَؽ الاحاكم املخـَلة ابالحاكم اًلضائَة مؽ مراؿاة 

من كاهون املرافـات ( 276-251)الاحاكم ارلاضة ابًخحىمي واًواردة يف املواد من 

.املدهَة


