
مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/125

باإ�سدار قانون تب�سيط اإجراءات التقا�سي فـي �ساأن بع�ض املنازعات

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة , 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 89/6 فـي �ساأن تنظيم العالقة بني مالك وم�ستاأجري امل�ساكن 

واملحال التجارية وال�سناعية وت�سجيل عقود الإيجار اخلا�سة بها , 

وعلى قانون التحكيم فـي املنازعات املدنية والتجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 97/47 ,

وعلى قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/90 , 

وعلى قانون محكمة الق�ساء الإداري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/91 , 

وعلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/97 , 

وعلى قانون الإجراءات املدنية والتجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/29 , 

وعلى قانون العمل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/35 , 

وعلى قانون الكّتاب بالعدل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/40 , 

وعلى قانون الإثبات فـي املعامالت املدنية والتجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/68 , 

وعلى قانون املعامالت الإلكرتونية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/69 , 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/10 ب�ساأن تنظيم اإدارة �سوؤون الق�ساء , 

وعلى قانون ا�ستثمار راأ�س املال الأجنبي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/50 , 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعمل بقانون تب�سيط اإجراءات التقا�سي فـي �ساأن بع�س املنازعات , املرفق .



املــادة الثانيــــة 

ي�سدر رئي�س جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء اللوائح والقرارات الالزمة لتنفـيذ اأحكام 

القانون املرفق .

املــادة الثالثــــة 

يلغى كل ما يخالف القانون املرفق , اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الرابعــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية , ويعمل به بعد انق�ساء )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ ن�سره .

�سـدر فـي   : 26 من ربيــــع الأول �سنــة 1442هـ

املـوافــــق   : 12 من نوفمبــــــــــــر �سنــة 2020م

             هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان



قانون تب�سيط اإجراءات التقا�سي فـي �ساأن بع�ض املنازعات

الف�ســــل الأول

املنازعات املتعلقة با�ستثمار راأ�ض املال الأجنبي وعقود الإيجار 

وعقود العمل الفردية وعقود مقاولت البناء واملحررات املتعلقة باإن�ساء دين

املــادة ) 1 (

مع مراعاة اأحكام قانون التحكيم فـي املنازعات املدنية والتجارية , واأحكام قانون محكمة 
الق�ساء الإداري , ت�سري اأحكام هذا الف�سل على الدعاوى املتعلقة مبا ياأتي :

املال  راأ�س  ا�ستثمار  لقانون  اخلا�سع  ال�ستثماري  للم�سروع  التجارية  املنازعات   -1  
الأجنبي . 

2 - املنازعات التي تن�ساأ بني مالك وم�ستاأجري امل�ساكن واملحال التجارية وال�سناعية 
تطبيقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 89/6 فـي �ساأن تنظيم العالقة بني مالك 
وم�ستاأجري امل�ساكن واملحال التجارية وال�سناعية وت�سجيل عقود الإيجار اخلا�سة 

بها .

 3 - منازعات العمل الفردية النا�سئة عن تطبيق قانون العمل .

4 - املنازعات النا�سئة عن عقود مقاولت البناء .

5 - املنازعات املتعلقة باملحررات امل�ستملة على اإقرار بدين , املحررة , اأو امل�سادق على 
الكّتاب  الكاتب بالعدل تطبيقا لأحكام قانون  , مــن  فـيهــا  ال�ســـاأن  توقيعـــات ذوي 

بالعدل .

املــادة ) 2 (

املدنية  املعامالت  فـي  الإثبات  , وقانون  والتجارية  املدنية  الإجراءات  اأحكام قانون  تطبق 
والتجارية , وقانون الكّتاب بالعدل , وذلك فـيما مل يرد ب�ساأنه ن�س خا�س فـي هذا الف�سل , 

ومبا ل يتعار�س مع اأحكامه .



املــادة ) 3 (

كل  فـي  وت�سكل   , واحد  قا�س  من  م�سكلة  اأكرث  اأو  دائرة  ابتدائية  محكمة  كل  فـي  ت�سكل 
اأكرث تتولى نظر طعون ال�ستئناف  اأو  ا�ستئنافـية"  "دائرة  محكمة من محاكم ال�ستئناف 
اإليها فـي الأحوال التي يجيزها هذا القانون عن الأحكام والقرارات ال�سادرة  التي ترفع 

من الدائرة البتدائية .
املــادة ) 4 (

عليها  املن�سو�س  املنازعات  جميع  فـي  بالف�سل  غريها  دون  البتدائية  الدائرة  تخت�س 
فـي املادة )1( من هذا القانون اأّيا كانت قيمتها , كما تخت�س بالأمر بالإجراءات الوقتية 
والتحفظية , وباإ�سدار الأوامر على العرائ�س , واأوامر الأداء , فـي موعد اأق�ساه )48( ثمان 
الأوامر لالإجراءات  التظلم من هذه  , ويخ�سع  الطلب  تاريخ تقدمي  �ساعة من  واأربعون 
املن�سو�س عليها فـي قانون الإجراءات املدنية والتجارية , مع مراعاة الإجراءات وقواعد 

الخت�سا�س املقررة فـي هذا القانون .
املــادة ) 5 (

ا�ستثناء من قانون املعامالت الإلكرتونية , يجوز رفع الدعاوى املن�سو�س عليها فـي املادة )1( 
من هذا القانون , والطعن فـي الأحكام ال�سادرة فـيها , ب�سحيفة تودع اأمانة �سر املحكمة 
عن طريق الأنظمة الإلكرتونية املخ�س�سة لذلك , وفقا لل�سوابط املحددة من قبل رئي�س 
امل�ستندات  وتقدمي  املذكرات  اإيداع  كذلك  يجوز  كما   , للق�ساء  الإدارية  ال�سوؤون  جمل�س 

والطلبات والطالع على اأوراق الدعوى اأو الطعن اإلكرتونيا . 
وي�سري حكم هذه املادة على جميع الدعاوى غري املن�سو�س عليها فـي هذا الف�سل , وعلى 

الطعن فـي الأحكام ال�سادرة فـيها .
املــادة ) 6 (

املنازعات  فـي  النوعي  الخت�سا�س  بعدم  الدفع  فـي  بالف�سل  املخت�سة  املحكمة  تلتزم 
اأيام من  املن�سو�س عليها فـي هذا القانون بحكم م�ستقل خالل مدة اأق�ساها )8( ثمانية 
تاريخ تقدميه , ويكون حكمها قابال لال�ستئناف خالل مدة اأق�ساها )10( ع�سرة اأيام من 
, وتف�سل الدائرة ال�ستئنافـية فـي هذا الطعن , خالل )15( خم�سة ع�سر  تاريخ �سدوره 
يوما من تاريخ تقدميه , بحكم غري قابل للطعن فـيه اأمام املحكمة العليا , ويحال ملف 
الدعوى فور �سدور احلكم اإلى الدائرة البتدائية املن�سو�س عليها فـي املادة )3( من هذا 

القانون .



ول يجوز للدائرة ال�ستئنافـية اإثارة هذا الدفع من تلقاء نف�سها , كما ل يجوز اأن يتم�سك به 
اأمامها من كان باإمكانه الدفع به اأمام الدائرة البتدائية , اإل اإذا تعلق بانتفاء الخت�سا�س 

الولئي للمحكمة .
املــادة ) 7 (

ل تقبل دعاوى منازعات العمل املن�سو�س عليها فـي املادة )1( من هذا القانون , اإذا رفعت 
ابتداء اإلى الدائرة البتدائية دون تقدمي طلب للت�سوية اإلى التق�سيم الإداري املخت�س فـي 

وزارة العمل ,  ليتولى م�ساعي الت�سوية بني اأطرافها وفقا لأحكام قانون العمل .
 , العمل  وزارة  فـي  املخت�س  الإداري  التق�سيم  اأمام  النزاع  اأطراف  بني  الت�سوية  متت  واإذا 
اأثبت هذا ال�سلح فـي مح�سر يوقعه الأطراف , واملوظف املخت�س فـي وزارة العمل , وممن 
فـــي حدود  النزاع  , وينتهي به  التنفـيذي  ال�سند  , ويكون له قوة  انتدابه من الق�ساة  يتم 
وفقا  التنفـيذية  بال�سيغة  املح�سر مذيلة  ر�سمية من  وتعطى �سورة   , فـيه  ال�سلح  ما مت 
فـي  املقررة  الخت�سا�س  قواعد  , مع مراعاة  والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  لأحكام 

هذا القانون .
وفـي حال ف�سل الت�سوية بني اأطراف النزاع , يكون على التق�سيم الإداري املخت�س فـي وزارة 
العمل اإحالة النزاع فورا اإلى الدائرة البتدائية امل�سار اإليها فـي املادة )3( من هذا القانون , ويجب 
, واأ�سماء الأطراف , وموطنهم  اأن تكون الإحالة م�سفوعة مبذكرة تت�سمن وقائع النزاع 
الأ�سلي اأو املوطن املختار من قبل كل واحد منهم لإجراءات التقا�سي , وبيان اأجر العامل 
التي  والأ�سانيد  احلجج  و�سائر  العمل  عقد  من  �سورة  واإرفاق   , الدعوى  فـي  والطلبات 

يقدمها كل الأطراف .
املــادة ) 8 (

يكون لعقد الإيجار املثبت للعالقة الإيجارية قوة ال�سند التنفـيذي , �سريطة اأن يكون مربما 
وفق اأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 89/6 فـي �ساأن تنظيم العالقة بني مالك وم�ستاأجري 

امل�ساكن واملحال التجارية وال�سناعية وت�سجيل عقود الإيجار اخلا�سة بها .
ويتولى ق�سم التنفـيذ فـي املحكمة املخت�سة و�سع ال�سيغة التنفـيذية على عقد الإيجار , 
وفــــي حالــة امتناعه عن ذلك جاز لأحد الأطراف اأن يلجاأ اإلى رئي�س الدائرة البتدائية 
امل�سار اإليها فـي املادة )3( من هذا القانون بطلب اإ�سدار اأمر على عري�سة بت�سليمه ال�سورة 

التنفـيذية وفق حكم املادة )4( من هذا القانون .



املــادة ) 9 (

تعترب املحررات امل�ستملة على اإقرار بدين حال الأداء , املن�سو�س عليها فـي البند )5( من 
املادة )1( من هذا القانون , �سندات تنفـيذية يتم تذييلها بال�سيغة التنفـيذية , وتنفذ وفقا 
مراعاة  مع   , والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  فـي  لالأحكام  املقررة  ذاتها  لالإجراءات 

الإجراءات وقواعد الخت�سا�س املقررة فـي هذا القانون . 

املــادة ) 10 (

اأن ت�سدر حكمها فـي النزاع خالل مدة ل تزيد على )30(  يجب على الدائرة البتدائية 
ثالثني يوما من تاريخ اإحالته اإليها , ويجوز متديد هذه املدة ملدة اأخرى مماثلة , وملرة 

واحدة اإذا كانت الدعوى غري �ساحلة للحكم فـيها .
على اأنه يجوز - بالن�سبة للمنازعات النا�سئة عن عقود مقاولت البناء واملنازعات التجارية 
للم�سروع ال�ستثماري اخلا�سع لقانون ا�ستثمار راأ�س املال الأجنبي - متديد امليعاد امل�سار 

اإليه , على األ تزيد فرتة املد على )4( اأربعة اأ�سهر .

املــادة ) 11 (

يجوز الطعن فـي الأحكام ال�سادرة من الدائرة البتدائية التي تنتهي بها اخل�سومة اأمام 
الدائرة ال�ستئنافـية املخت�سة وفق اأحكام قانون الإجراءات املدنية والتجارية اإذا كانت قيمة 

الدعوى جتاوز )2000( األفـي ريال عماين .

املــادة ) 12 (

ا�ستثناء من حكم املادة )11( من هذا القانون , يجوز ا�ستئناف الأحكام ال�سادرة من الدائرة 
البتدائية ب�سفة انتهائية فـي اأي من احلالت الآتية :

1 - مخالفة قواعد الخت�سا�س املتعلقة بالنظام العام .

2 - اإذا وقع بطالن فـي احلكم اأو بطالن فـي الإجراءات اأثر فـي احلكم .

3 - اإذا كان احلكم �سادرا على خالف حكم �سابق مل يحز قوة الأمر املق�سي , وفـي هذه 
اإذا مل يكن قد �سار انتهائيا  احلالة يعترب احلكم ال�سابق م�ستاأنفا بقوة القانون 

عند رفع ال�ستئناف .

4 - اإذا كان احلكم �سادرا بالإخالء , اأو بتاأييد قرار ف�سل العامل .



5 - اإذا كان احلكم �سادرا فـي دعوى غـري مقــــدرة القيمـــة , تتعلـــق مبقــــاولت البنـــاء 
اأو م�سروع ا�ستثماري خا�سع لقانون ا�ستثمار راأ�س املال الأجنبي .

�سحيفة  تقدمي  عند  املحكمة  خزانة  يودع  اأن  الأحوال  هذه  فـي  امل�ستاأنف  على  ويجب 
فـي  اأمانة واحدة  اإيداع  , ويكفـي  ريال عماين  الكفالة )100( مائة  �سبيل  ال�ستئناف على 
اأ�سباب  اختلفت  ولو   , واحدة  �سحيفة  فـي  ا�ستئنافهم  اأقاموا  اإذا  امل�ستاأنفـني  تعـدد  حالـة 
ال�ستئناف . ول تقبل اأمانة �سر املحكمة �سحيفة ال�ستئناف اإذا مل تكن م�سحوبة مبا يثبت 

هذا الإيداع , ويحكم مب�سادرة الكفالة اإذا حكم بعدم جواز ال�ستئناف ,  لنتفاء �سببه .

املــادة ) 13 (

يكون ميعاد ال�ستئناف )15( خم�سة ع�سر يوما من اليوم التايل ل�سدور احلكم , ويبداأ هذا 
امليعاد من اليوم التايل لإعالن احلكم للمحكوم عليه الذي يكون قد تخلف عن احل�سور 
فـي جميع اجلل�سات املحددة لنظر الدعوى , ومل يقدم مذكرة بدفاعه , وكذلك اإذا حدث 
, و�سدر احلكم دون اخت�سام من يقوم مقام اخل�سم  اأ�سباب انقطاع اخل�سومة  �سبب من 
اإعالن احلكم ل�سخ�س  . ويكون  اأو زالت �سفته   , اأهليته للخ�سومة  اأو فقد   , الذي توفـي 

املحكوم عليه , اأو فـي موطنه الأ�سلي , ويجري امليعاد فـي حق من اأعلن احلكم .
ويجب على الدائرة ال�ستئنافـية اأن ت�سدر حكمها فـي ال�ستئناف خالل مدة ل تزيد على 
)30( ثالثني يوما من تاريخ اإحالته اإليها , ويجوز متديد هذه املدة ملدة اأخرى مماثلة , 

وملرة واحدة اإذا كان ال�ستئناف غري �سالح للحكم فـيه .
على اأنه يجوز - بالن�سبة للمنازعات النا�سئة عن عقود مقاولت البناء واملنازعات التجارية 
للم�سروع ال�ستثماري اخلا�سع لقانون ا�ستثمار راأ�س املال الأجنبي - متديد امليعاد امل�سار 

اإليه , على األ تزيد فرتة املد على )6( �ستة اأ�سهر .

املــادة ) 14 (

مع عدم الإخالل باأحكام املادتني )240( و )241( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية , 
تكـــون الأحكــــام ال�ســــادرة من الدائرة ال�ستئنافـية املن�سو�س عليها فـي هذا القانون غري 
قابلة للطعن فـيها اأمام املحكمة العليا فـيما عدا الأحكام ال�سادرة فـي املنازعات التجارية  
فـيها  الطعن  فـيجوز  الأجنبي  املال  راأ�س  ا�ستثمار  لقانون  اخلا�سع  ال�ستثماري  للم�سروع 
وفق الأحكام الواردة فـي قانون الإجراءات املدنية والتجارية اإذا كانت قيمة الدعوى جتاوز 
)150000( مائة وخم�سني األف ريال عماين , وفـي هذه احلالة يكون على املحكمة العليا , 
اإذا ق�ست بنق�س احلكم املطعون فـيه , اأن حتكم فـي الدعوى , ولو كان الطعن لأول مرة .



املــادة ) 15 (

ين�ساأ بكل محكمة ابتدائية ق�سم لتنفـيذ الأحكام والأوامر والقرارات ال�سادرة من الدوائر 
البتدائية اأو ال�ستئنافـية امل�سار اإليها فـي املادة )3( من هذا القانون , ويلحق به عدد كاف 
من الق�ساة ي�سدر بندبهم قرار من رئي�س جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء , وعدد من 

مح�سري التنفـيذ , واملوظفـني , وي�سرف عليه اأقدم الق�ساة .

املــادة ) 16 (

 , 1 - يخت�س قا�سي التنفـيذ املن�سو�س عليه فـي املادة )15( من هذا القانون دون غريه 
فـــي جميع منازعات تنفـيذ الأحكام والأوامر ال�سادرة تطبيقا لأحكام هذا  بالف�ســــل 

القانون , اأيا كانت قيمتها , و�سواء كانت هذه املنازعات مو�سوعية , اأو وقتية . 

2 - ل يرتتب على املنازعة املن�سو�س عليها بالفقرة )1( من هذه املادة وقف التنفـيذ , ما مل 
ي�سدر قرار بذلك من قا�سي التنفـيذ , واإذا �سدر قرار بوقف التنفـيذ , وجب الف�سل 

فـي املنازعة خالل اأجل ل يتجاوز )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ وقف التنفـيذ . 

اأمام الدائرة ال�ستئنافـية املن�سو�س  التنفـيذ  3 - ت�ستاأنف الأحكام ال�سادرة فـي منازعات 
عليها فـي املادة )3( من هذا القانون , ويف�سل فـي ال�ستئناف خالل )15( خم�سة ع�سر 

يوما من تقدميه , بحكم ل يقبل الطعن فـيه باأي طريق من طرق الطعن .

4 - يكون ميعاد ال�ستئناف )7( �سبعة اأيام من تاريخ �سدور احلكم اإذا كان ح�سوريا , ومن 
تاريخ اإعالنه اإذا �سدر فـي غيبة امل�ستاأنف , ول يرتتب على ال�ستئناف وقف التنفـيذ , 

اإل اإذا �سدر قرار بذلك من الدائرة ال�ستئنافـية التي تنظر الطعن .  

املــادة ) 17 (

 , النفاذ  اأو حكم واجب  تنفـيذا لأمر ق�سائي  بالقب�س  ياأمر  اأن  التنفـيذ  لقا�سي  ل يجوز 
املادة )418( من قانون الإجراءات  املال تطبيقا حلكم  اأو مببلغ من  متعلق بالوفاء بدين 
اأو املفو�س بالإدارة والتوقيع عن ال�سخ�س   , اإذا كان املحكوم عليه  اإل   , املدنية والتجارية 
, وثبت امتناعه عن  التنفـيذي ب�سخ�سه  اإعالنه بال�سند  , قد مت  العتباري املحكوم عليه 
احل�سور , كما ل يجوز لقا�سي التنفـيذ اأن ياأمر بحب�سه ما مل يثبت امتناعه عن التنفـيذ 

رغم قدرته على الوفاء . 



املــادة ) 18 (

ا�ستثناء من قانون املعامالت الإلكرتونية , ومع مراعاة الأحكام الواردة فـي قانون الإجراءات 
املدنية والتجارية ب�ساأن اإعالن الأوراق الق�سائية , يجوز اأن يتم الإعالن بر�سالة هاتفـية 
مكتوبة , اأو باأي و�سيلة ات�سال اإلكرتونية قابلة حلفظه , وا�ستخراجه , ي�سدر بتحديدها 

قرار من رئي�س جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء .
وي�سري حكم هذه املادة على اإجراءات اإعالن الأوراق الق�سائية فـي الدعاوى غري املن�سو�س 
عليها فـي هذا الف�سل , واإجراءات اإعالن الأحكام ال�سادرة فـيها , وتنفـيذها , والطعن فـيها .

املــادة ) 19 (

 - للق�ساء  الإدارية  ال�سوؤون  جمل�س  مع  بالتن�سيق   - املخت�سة  ال�سلطة  من  بقرار  حتدد 
ال�سجالت التي يجب على اجلهة املخت�سة اأن مت�سكها , وبيان كيفـية حفظ الوثائق والأوراق 
التي مت ال�ستناد اإليها عند اإجراء الت�سوية , اأو و�سع ال�سيغة التنفـيذية , وكذلك الأختام 

ذات ال�سلة بتطبيق اأحكام هذا القانون .

املــادة ) 20 (

لديها من  يوجد  ما   - نف�سها  تلقاء  - من  اأن حتيل  درجة  اأول  على جميع محاكم  يجب 
اأحكام هذا القانون - من اخت�سا�س الدائرة البتدائية , وذلك  دعاوى باتت - مبقت�سى 
باحلالة التي تكون عليها , وبدون ر�سوم , وفـي حالة غياب اأحد اخل�سوم تقوم اأمانة ال�سر 
باإعالنه باأمر الإحالة مع تكليفه باحل�سور فـي امليعاد اأمام الدائرة البتدائية التي اأحيلت 

اإليها الدعوى .
ول ي�سري حكم الفقرة ال�سابقة على الدعاوى املحكوم فـيها , اأو الدعاوى املوؤجلة للنطق 
باحلكم , وتبقى الأحكام ال�سادرة فـي هذه الدعاوى خا�سعة للقواعد املنظمة لطرق الطعن 

فـيها ال�سارية قبل العمل بهذا القانون .

املــادة ) 21 (

ت�ستمر املحكمة العليا , ومحاكم ال�ستئناف فـي نظر الطعون املرفوعة اأمامها قبل تاريخ 
العمل بهذا القانون عن الأحكام ال�سادرة فـي املنازعات امل�سار اإليها فـي املادة )1( من هذا 

القانون .



الف�ســـل الثانـــي

الق�سايا اجلزائية املتعلقة بال�سيكات

املــادة ) 22 (

الق�سايا  على  الف�سل  هذا  اأحكام  ت�سري  اجلزائية  الإجراءات  قانون  اأحكام  مراعاة  مع 
اجلنح  محكمة  اإلى  واملحالة   , اآخـــر  بجـــرم  املرتبطة  غري   , بال�سيكات  املتعلقة  اجلزائية 
املخت�سة بعد دخول هذا القانون حيز التنفـيذ , على اأن ت�ستمر املحاكم فـي نظر الدعاوى 
والطعون املتعلقة بهذه الق�سايا , وفقا لالإجراءات املقررة فـي قانون الإجراءات اجلزائية 
اإذا كانت اإحالتها اإلى محكمة اجلنح املخت�سة �سابقة على دخول هذا القانون حيز التنفـيذ .
وتطبق اأحكام قانون الإجراءات اجلزائية فـيما مل يرد ب�ساأنه ن�س خا�س فـي هذا الف�سل , 

ومبا ل يتعار�س مع اأحكامه .
املــادة ) 23 (

يجب على محكمة اجلنح املخت�سة اأن ت�سدر حكمهـا فــــي الدعـــوى العموميـــة خـــالل مدة 
ل تزيد على )30( ثالثني يوما من تاريخ اإحالتها اإليهـــا , مــــا لـــم يتــــم الطعــــن بالتزويــــر 
اإذا  , وملرة واحدة  اأخرى مماثلة  , ويجوز متديد هذه املدة ملدة  ال�سيك  اأو الدعاء ب�سرقة 

كانت الدعوى غري �ساحلة للحكم فـيها .
واإذا ق�ســـت محكمـــة اجلنـــح املخت�ســـة فــي الدعوى العمومية باإدانة املتهم , فال يجوز لها 
اأن حتيل الدعوى املدنية املتعلقة بها اإلى محكمة اأخرى للف�سل فـيها , وعليها اأن تف�سل 

فـي مو�سوعها فـي احلكم ذاته ال�سادر فـي الدعوى العمومية .

املــادة ) 24 (

من  وذلك   , املخت�سة  اجلنح  محكمة  من  ال�سادرة  الغيابية  الأحكام  فـي  املعار�سة  جتوز 
لإعالنه  التالية  الع�سرة  الأيام   )10( املدنية خالل  احلقوق  عن  امل�سوؤول  من  اأو   , املتهم 

باحلكم الغيابي , ويرتتب على املعار�سة وقف تنفـيذ احلكم .
ويحدد رئي�س املحكمة جل�سة لنظر املعار�سة خالل مدة ل تزيد على )10( ع�سرة اأيام من 
تاريخ تقدميها , وتخطر اأمانة �سر املحكمة املعار�س مبيعاد اجلل�سة عند التقرير باملعار�سة , 

ويكلف الدعاء العام اخل�سوم الآخرين باحل�سور فـي اجلل�سة املحددة .
وعلى املحكمة اإ�سدار حكمها فـي املعار�سة خالل املواعيد املن�سو�س عليها فـي املادة )23( 

من هذا القانون .



املــادة ) 25 (

يجب على محكمة اجلنح املخت�سة اأن تودع ن�سخة احلكم ال�سادر منها , موقعا عليه من 
القا�سي , واأمني ال�سر , �سواء كان احلكم ح�سوريا , اأو �سادرا فـي املعار�سة فـي حكم غيابي , 
خالل موعد اأق�ساه )7( �سبعة اأيام من تاريخ �سدوره , وفـي جميع الأحوال يبطل احلكم اإذا 

انق�سى هذا امليعاد دون اإيداع ن�سخته , ما مل يكن �سادرا بعدم القبول , اأو الرباءة . 

املــادة ) 26 (

لكل من الدعاء العام , واملحكوم عليه , واملدعي باحلق املدين ا�ستئناف الأحكام ال�سادرة 
من محكمة اجلنح املخت�سة , �سواء كان احلكم ح�سوريا , اأو �سادرا فـي املعار�سة فـي حكم 

غيابي .
ويجوز ا�ستئناف الأحكام ال�سادرة فـي الدعوى املدنية من املحكوم عليه , واملدعي باحلق 
املدين , وامل�سوؤول عنه فـيما يخت�س باحلق املدين وحده اإذا كان التعوي�س املطلوب يزيد 

على الن�ساب الذي يحكم فـيه القا�سي البتدائي نهائيا .

املــادة ) 27 (

واإذا كان املتهم   , املخت�سة  ال�ستئناف  محكمة  �سر  اأمانة  يودع  بتقرير  ال�ستئناف  يرفع 
محبو�ســــا فاإنـــه يقـــرر بال�ستئنـــاف اأمـــام القائـــم علـــى اإدارة ال�سجــن الذي يقدم التقرير 

اإلى اأمانة �سر هذه املحكمة فورا .
املــادة ) 28 (

يكون ميعاد ال�ستئناف )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ النطق باحلكم اإذا كان ح�سوريا , 
اأو معتربا ح�سوريا , اأو �سادرا فـي املعار�سة , ومن تاريخ �سريورته غري قابل للمعار�سة 
اإذا كان غيابيا بالن�سبة اإلى املحكوم عليه , واملدعي باحلق املدين , وامل�سوؤول عنه , و)30( 

ثالثني يوما بالن�سبة اإلى الدعاء العام .
ويحدد رئي�س املحكمة جل�سة لنظر ال�ستئناف خالل مدة ل تزيد على )10( ع�سرة اأيام من 
تاريخ التقرير بال�ستئناف , ويثبت بهذا التقرير تاريخ اجلل�سة التي حددت لنظره , ويعترب 
باقي اخل�سوم  تكليف  العام  الدعاء  وعلى   , وكيل  التقرير من  كان  ولو   , به  اإعالنا  ذلك 

باحل�سور فـي اجلل�سة املحددة .
وعلـــى محكمــة ال�ستئنــاف اإ�ســدار حكمها فـي ال�ستئناف خالل املواعيد املن�سو�س عليها 

فـي املادة )23( من هذا القانون .



املــادة ) 29 (

تكون الأحكام ال�سادرة من محكمة ال�ستئناف تطبيقا لأحكام هذا الف�ســـل , غـــري قابلــة 

للطعن فـيها اأمام املحكمة العليا .

املــادة ) 30 (

ا�ستثناء من قانون املعامالت الإلكرتونية , حتدد بقرار من رئي�س جمل�س ال�سوؤون الإدارية 

عليها  املن�سو�س  الق�سايا  فـي  تتم  التي  الإلكرتونية  الإعالنات  واإجراءات  طرق  للق�ساء 

فـي هذا الف�سل , وما يجب اأن ت�ستمل عليه من بيانات , واإجراءات عقد جل�سات املحاكمة 

با�ستخدام تقنية الت�سال املرئي , وامل�سموع عن بعد .

وي�سري حكم هذه املادة على جميع الق�سايا اجلزائية الأخرى .


