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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

(1) 2002قانهن السحكسة الدستهرية لدشة 
 

(2002/11/9) 
 الفرل األول 

 أحكام تسهيدية

  

      اسم القانهن .
 " .  2115يدسي هذا القانؾن ، " قانؾن السحكسة الدستؾرية لدشى       ـ1

  
      الغاء و استثشاء.

ومع ذلػ تغل صحيحة وسارية جسيع المؾائح الرادرة   1998يمغي قانؾن السحكسة الدستؾرية لدشى       ـ2
 بسؾجبى إلي أن تمغي أو تعدل وفقًا ألحكام هذا القانؾن .

    
           تفدير .  
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 في هذا القانؾن ما لؼ يقتض الدياق معشي آخر :      ـ3

 ، 2115يقرد بى دستؾر جسهؾرية الدؾدان االنتقالي لدشة          "الدستؾر" 
بها الدعؾى طعشًا في دستؾرية القؾانيؽ أو مخالفة الدسـتؾر   يقرد         "الدعؾى" 

 ،  أو إهدار الحقؾق الدستؾرية أو تشازع االختراص
 يقرد بى رئيس السحكسة ،         ئيس" "الر 

 يقرد بى أي مؽ قزاة السحكسة ،          "العزؾ" 

 يقرد بى الرئيس وأي مؽ قزاة السحكسة ،        " القاضي" 

 . 4يقرد بها السحكسة الدستؾرية السذار إليها في السادة         " السحكسة "
  
   

 الفرل الثاني

 السحكسة

  

     تكهين السحكسة. 
 تتكؾن السحكسة مؽ :      ـ4

تدعة أعزاء يعيشهؼ رئيس الجسهؾرية بشاًء عمي تؾصية السفؾضـية القؾميـة       ) أ(
 لمخدمة القزائية ومؾافقة ثمثي جسيع السسثميؽ في مجمس الؾاليات ،

يشــى رئـيس الجسهؾريــة بسؾافقـة الشائــب األول لــرئيس      )ب( يكـؾن لمسحكســة رئـيس يع 
 بيؽ القزاة السعيشيؽ بسؾجب أحكام الفقرة )أ ( .  الجسهؾرية مؽ

  

        السحكسة. مداءلة رئيس

 يكؾن رئيس السحكسة مداءاًل لدى رئاسة الجسهؾرية .      ـ5

  
     والية القاضي. 

 تكؾن والية القاضي سبع سشؾات ويجؾز تجديدها .      ـ6

  
       مقر السحكسة.

ية الخرطؾم ويجؾز لها أن تعقد جمداتها عشد االقتزاء في مكان آخر يقرر  يكؾن مقر السحكسة بؾال      ـ7
 الرئيس بالتذاور مع األعزاء .

  
      ونرابها.   جلدات السحكسة

 يشعقد الشراب القانؾني لمسحكسة بحزؾر سبعة مؽ أعزائها .     ( 1)      ـ8

ها أي مؽ األعزاء حدب الترتيب يترأس الرئيس جمدات السحكسة وفي حال غيابى يترأس     ( 2)
 الؾارد في قرار التعييؽ .

  



            شـروط تعيين قزاة السحكسة.
 :يذترط في القاضي      ـ9

أن يكـؾن سؾدانيًا كامل األهمية ال يقل عسـر  عؽ أربعيؽ عامًا ومذـهؾدًا لـى       ) أ(
 بالكفاءة والشزاهة والسرداقية والتجرد ،

ضد  حكؼ نهائي مؽ محكسة مخترة في أمر مخل بالذرف أو لؼ يردر       )ب(
 األمانة حتى ولؾ صدر قرار بالعفؾعشى،

  أن يكؾن محسؾد الدسعة وحدؽ الديرة والدمؾك ،     )ج (
أن يكؾن حاصـاًل عمـى درجـة جام يـة فـي القـانؾن مـؽ جامعـة معتـرف بهـا       )د (

 في الدؾدان ،

ــمي مــؽ الس  )هـــ ( ــانؾن فــي العســل فــي الدــابق ب ــدريس الق هــؽ القانؾنيــة أو مسارســة ت
احدى الجامعات السعترف بها في الدؾدان وذلـػ لسـدة ال تقـل عـؽ عذـريؽ 

 عامًا .

  

       خله السشرب.
ــ11 ــى ال يعــزل إال بقــرار مــؽ      ( 1)    ـ ــي ان ــاة أو االســتقالة أو العــزل عم ــة الؾف ــرئيس فــي حال ــؾ مشرــب ال يخم

ي أعزاء مجمس الؾاليات في حالة فقدان األهميـة أو الدـمؾك ريـر رئيس الجسهؾرية بسؾافقة ثمث
 الالئق بسشربى .

رئيس الجسهؾرية بشاًء عمي تؾصية رئيس السحكسة ومؾافقة مجمس   يعزل العزؾ بقرار مؽ      (2)
 الؾاليات بمرمئية ثمثي أعزائى في حالة فقدان االهمية أو الدمؾك رير الالئق بسشربى .

 (2)مشرب القاضي ألي مؽ األسباب اآلتية:يخمؾ       (3)
 قئؾل االستقالة لدى رئيس الجسهؾرية ،      ) أ(

اإلعفـاء بؾسـاطة رئـيس الجسهؾريــة لعمـة صـحية مقعــدة بقـرار مـؽ القسدــيؾن      )ب(
ة مـــؽ محكســـة مخترـــة فـــي أمـــر مخـــل بالذـــرف الظئـــي أو لندانـــة بجريســـ

 واألمانة ،

 ( ،2العزل وفق أحكام الئشد )    )ج (
 الؾفاة .    )د (

  
   وحرـانات رئيس وأعزاء السحكسة.  مخررات وامتيازات

 تحدد مخررات رئيس وأعزاء السحكسة بعقؾد خاصة تؾافق عميها رئاسة الجسهؾرية .      ( 1)    ـ11

مي قزاة السحكسة االمتيازات والحرانات السحددة لذارمي السشاصب الدستؾرية تدري ع      (2)
القيادية السشرؾص عميها في قانؾن مخررات شارمي السشاصب الدستؾرية التشفيذية 

    . 2111والتذري ية وامتيازاتهؼ وحراناتهؼ لدشة 
  

          أداء القدم. 

 رئيس الجسهؾرية :   أمـام  القدـؼ اآلتييؤدي القاضـي قئل تؾليى مهام عسمـى     ـ12
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" أقدــؼ بــاع العغــيؼ أن أحتــرم نرــؾص الدســتؾر ودســاتير الــبالد وقؾانيشهــا ، وأن أراعــي مــؾازيؽ العــدل ، 
 مؤديًا لألمانة متجردًا ، وأن أقؾم بؾاجئي دون رغبة أو رهبة أو محاباة " . 

  
 حغر الشذاط السخالف لهاجبات الهعيفة. 

  عمي القاضي مسارسة أي عسل أو نذاط اليتفق مع واجبات الؾعيفة القزائية واستقالل السحكسة يحغر    ـ13
وفق ما جاء بالدستؾر   وذلػ حدبسا تفرمى المؾائح بسا يزسؽ كفاءة ونزاهة وتجرد ومرداقية القزاة

.(3) 
  

       حرانة القزاة.
ال يجؾز القبض عمى القاضي أو إتخاذ أي مؽ اجراءات التحقيق معى أو رفع دعؾى جشائية ضد  ، إال     ـ14

 بإذن مؽ رئيس الجسهؾرية فيسا عدا حاالت التمبس . 

  

  
 الفرل الثالث

 اختراصات السحكسة الدستهرية وسلظاتها

  

  اختراصات السحكسة.
ــ15 ــات وتعتئــر أحكامهــا       (1)      ـ تكــؾن السحكســة حارســة لمدســتؾر ودســتؾر جشــؾب الدـــؾدان ودســاتير الؾالي

(4)نهائية وممزمة وتتؾلي:
 

ـــة أو  تفدـــير الشرـــؾص الدســـتؾرية بشـــاًء عمـــي طمـــب مـــؽ      ) أ(  رئـــيس الجسهؾري
ـــــة أو  ـــــة أو حكؾمـــــة جشـــــؾب الدـــــؾدان أو حكؾمـــــة أي والي الحكؾمـــــة القؾمي

 السجمس الؾطشي أو مجمس الؾاليات ،

االخترــاص عشــد الفرــل فــى السشازعــات التــي يحكسهــا الدســتؾر ودســـاتير      )ب(
الؾاليات الذـسالية بشـاًء عمـي طمـب مـؽ الحكؾمـة أو الذخرـيات االعتباريـة 

 أو األفراد ،

ــ     )ج ( ــا لجشــؾب الدــؾدان فــي الفرــل ف ي االســتعشافات ضــد أحكــام السحكســة العمي
القزــــايا الستعمقــــة بالدســــتؾر االنتقــــالي لجشــــؾب الدــــؾدان ودســــاتير واليــــات 

 جشؾب الدؾدان ،

 حساية حقؾق اإلندان وحرياتى األساسية ،     )د ( 

ــًا لمدســتؾر والدســتؾر االنتقــال   )هـــ(  ي الفرــل فــي دســتؾرية القــؾانيؽ والشرــؾص وفق
 لجشؾب الدؾدان أو دساتير الؾاليات السعشية ،

ــيؽ مدــتؾيات الحكــؼ وأجهزتــى بذــمن     )و (  الفرــل فــي الشزاعــات الدســتؾرية فيســا ب
 االختراصات الحررية أو السذتركة أو الستبقية ، 

ــرئيس     )ز (  ــة والشائــب األول ل ــائي فــي مؾاجهــة رئــيس الجسهؾري االخترــاص الجش
ــًا ألحكــا ــة وفق ( مــؽ الدســتؾر كســا لهــا اخترــاص 2) 61م الســادة الجسهؾري
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جشــــائي فـــــي مؾاجهـــــة نائــــب رئـــــيس الجسهؾريـــــة ورئيدــــي مجمدـــــي الهيعـــــة 
ــة العميــا وقزــاة السحكســة العميــا  ــة وقزــاة السحكســة القؾمي التذــري ية القؾمي

 لجشؾب الدؾدان .

ـــانؾن أو دســـاتير أي مـــؽ      )ح ( أي اختراصـــات أخـــرى يحـــددها الدســـتؾر أو الق
 ات .الؾالي

  ( ال تخزع أعسال الدمظة القزائية واألحكام والقرارات1عمى الررؼ مؽ أحكام الئشد )     ( 2)
 واإلجراءات واألوامر التي تردرها محاكسها لسراجعة السحكسة الدستؾرية .

  
     سلظات السحكسة.

ــ16 مسارســة  15الســادة  السشرــؾص عميهــا فــي  باالختراصــات  يكــؾن لمسحكســة فــي ســئيل القيــام     ( 1)    ـ
 الدمظات اآلتية :

الشغــــر والحكــــؼ و لغــــاء أي قــــانؾن أو عســــل مخــــالف لمدســــتؾر ورد الحــــق       )أ (
 والحرية لمستغمؼ وتعؾيزى عؽ الزرر ،

 إصدار أي أمر إلى أي جهة في أي مدملة أمامها،    )ب( 

إصــــدار أي أمــــر ألي جهــــة أو شــــخم إلحزــــار الذــــخم السعتقــــل أو      )ج( 
 ئؾس أمام السحكسة بغرض الشغر في دستؾرية الحبس أو اإلعتقال ،السح

ـــيس     )د (  ـــي حالـــة محاكســـة رئ ـــة ف ـــة لمسحكســـة الجشائي مسارســـة الدـــمظات اإلجرائي
الجسهؾريــة أو نائئيــى أو رئــيس السجمــس الــؾطشي أو رئــيس مجمــس الؾاليــات 

دـؾدان أو قزاة السحكسة القؾمية العميـا أو قزـاة السحكسـة العميـا لجشـؾب ال
.(5) 

يجؾز لمسحكسة بشاء عمى طمب الستزرر أن تممر بؾقف التشفيذ متى رؤى أن نتائج التشفيذ      ( 2)
ضرر  يتعذر تداركها أو جئرها بالتعؾيض السالي أو العيشي وأن وقف التشفيذ ال يترتب عميى

 لمظرف اآلخر وأن تتخذ اإلجراءات التي تراها ضرورية كفالة لمحقؾق والحريات. 

  
  

 الفرل الرابع

 إجراءات السحكسة

  

   إجراءات طلب تفدير الشرهص الدستهرية. 
 يقدم طمب تفدير الشرؾص الدستؾرية لمسحكسة بعريزة مؽ :     ( 1)    ـ17

 رئيس الجسهؾرية ،      ) أ(

 رئيس السجمس الؾطشي ،     )ب( 

 رئيس مجمس الؾاليات ،    )ج ( 

 الحكؾمة القؾمية بؾساطة وزير العدل ،     ) د ( 

 رئيس حكؾمة جشؾب الدؾدان ،    )هـ( 
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 حكؾمة أي والية .   ) و ( 

 ( عمى اآلتي :1يذتسل الظمب السشرؾص عميى في الئشد )     ( 2)

 مب ،اسؼ الجهة مقدمة الظ      )أ (
 بيان الشم السراد تفدير  ، واألسباب واألسانيد التي تدتدعي التفدير ،    )ب( 

 أي معمؾمات أخرى أو مدتشدات تداعد في التفدير .     )ج( 

تشغر السحكسة في الظمب وتفرل فيى إستشادًا عمى السدتشدات السقدمة ، ويجؾز لها أن      ( 3)
 تظمب السذكرات التي تراها ضرورية . 

  
    الدعهى.   مذتسالت عريزة

 ما يمي : يجب أن تذتسل عريزة الدعؾى ، بحدب الحال ، عمى     ( 1)    ـ18

 اسؼ مقدم الظمب وعشؾانى ،      )أ (

 القانؾن أو القرار أو مؾضؾع الدعؾى وأوجى مخالفتى لمدستؾر ،    )ب( 

 ،الحق الدستؾري الذي أنتهػ أو الحرية التي أهدرت      )ج( 
السرـمحة التـي أضـيرت إذا كانـد الـدعؾى مقدمـة مـؽ األفـراد أو الجساعـات      )د (

 أو الزرر الذي حاق بهؼ .

تفرل السحكسة في الدعؾى مؽ واقع السدتشدات السقدمة ويجؾز لها سساع األطراف وقئؾل      ( 2)
 مرافعاتهؼ متى رأت ذلػ مشاسبًا لتحقيق العدالة .

  
    إجراءات الدعهى.

 دائرة تتكؾن مؽ ثالثة مؽ أعزائها .  تقدم عريزة الدعؾى لرئيس السحكسة وتشغـر أمام     ( 1)    ـ19

تشغر الدائرة في إستيفاء عريزة الدعؾى لذروطها الذكمية ولها أن تظمب مؽ مقدمها تعديمها       (2)
        في ميعاد تحدد  أو إستكسال متظمباتها. 

يزة في مؾاعيدها أو ترحح فعمى الدائرة رفزها وال يسشع هذا الرفض مؽ إذا لؼ تعدل العر      ( 3)
       تقديسها ثانية مدتؾفية لجسيع متظمباتها.

فيسا عدا الحقؾق والحريات السزسشة في وثيقة الحقؾق الؾاردة في الدستؾر إذا كان القرار أو       (4)
مى سمظة مراجعتى فعمى مقدم الدعؾى العسل السظعؾن فيى دستؾريًا مسا يجيز القانؾن لجهة أع

تقديؼ ما يثئد إستشفاد  لظرق التغمؼ أو إنقزاء ثالثؾن يؾمًا مؽ تاريخ إستالم الجهة األعمى 
 لمتغمؼ.

إذا كاند الدعؾى تتعمق بقرار رفزد الجهة التي أصدرتى تدميسى لسقدم العريزة فعمى رئيس      ( 5)
 ى القرار السظمؾب .السحكسة أن يممر الجهة السذكؾرة بتدميس

إذا استؾفد العريزة أوصافها الذكمية ومتظمباتها تممر الدائرة بترريح الدعؾى وسداد الرسؾم      ( 6)
 مؽ دفعها بقرار مؽ السحكسة .   إال إذا أعفى مقدمها

   
         شظـب عريزة الدعهى إيجازيًا.



قذة مقدمها أو مؽ يسثمى إذا لزم األمر أن تممر إذا تؼ ترريح عريزة الدعؾى يجؾز لمسحكسة بعد مشا    ـ21
 بذظئها إيجازيًا إذا تئيؽ لها أن :

مقدم العريزـة لـيس لـى حـق أو مرـمحة فـي إقامـة الـدعؾى أو أن مرـمحة       )أ (
أو حق السدعي قد مزى عميى أكثر مؽ ستة أشهر مـؽ تـاريخ عمسـى بـذلػ 

، 
 رل فيها ،العريزة ال تذتسل عمى مدملة صالحة لمف    )ب( 

ـــؾق     )ج (  ـــة الحق ـــى اضـــرار بحـــق عـــاهر لحـــق مـــؽ وثيق العريزـــة ال تذـــتسل عم
 والحريات ،

 مقدم العريزة لؼ يدتشفد كافة طرق التغمؼ الستاحة لى .     )د ( 

  
        دعهى تشازع اإلختراص. 

دان أو حكؾمـــات تقـــدم دعــؾى تشـــازع اإلخترــاص مـــؽ الحكؾمـــة القؾميــة أوحكؾمـــة جشــؾب الدـــؾ      ( 1)    ـــ21
الؾاليــات حدــبسا يكــؾن الحــال فيســا يخــم الدــمظات الحرــرية أو السذــتركة لتمــػ الجهــات أو 

 الدمظات الستبقية .

مؽ السفؾضيات القؾمية والسؤسدات السدتقمة األخرى إذا كان   تقدم دعؾى تشازع اإلختراص      (2)
 األصيل ألي مشها .  هشاك إدعاء بالتعدي عمى االختراص

تحدد عريزة دعؾى التشازع السدملة الستشازع عميها والجهة السشازعة وأسباب األحقية       (3)
وترفق معها السدتشدات والسذكرات السقدمة ويجؾز لمسحكسة اإلستساع لظرفي   باالختراص

 الشزاع .

  
ـة القهمية العليا إجراءات إتهام رئيس الجسههرية ونائبيه ورئيدي الهيئة التذـريعية القهمية وقزـاة السحكس

 وقزاة السحكسة  

     العليا لجشهب الدهدان.
  

ـــ22 مـــؽ الدســـتؾر ال يجـــؾز اتخـــاذ أي إجـــراءات جشائيـــة ضـــد رئـــيس  61مـــع مراعـــاة أحكـــام الســـادة      ( 1)   ـ
الجسهؾريـة أو الشائــب األول إال بقــرار مــؽ الهيعــة التذـري ية القؾميــة بمرمئيــة ثالثــة أربــاع جسيــع 

 األعزاء .

اليجؾز اتخاذ أي إجراءات جشائية ضد نائب رئيس الجسهؾرية إال بقرار مؽ ثمثي جسيع أعزاء      (2)
 الهيعة التذري ية القؾمية .

ال يجؾز اتخاذ أي إجراءات جشائية ضد رئيس السجمس الؾطشي أو رئيس مجمس الؾاليات إال      (3)
 بإذن مكتؾب مؽ رئيس الجسهؾرية .

إجراءات جشائية ضد رئيس القزاء أو نؾابى إال بإذن مكتؾب مؽ رئيس ال يجؾز اتخاذ     ( 4)
 الجسهؾرية .

أو السحكسة العميا   ال يجؾز اتخاذ إجراءات جشائية ضد أي مؽ قزاة السحكسة القؾمية العميا     (5)
 لجشؾب الدؾدان إال بإذن مكتؾب مؽ رئيس الجسهؾرية .



 واإلذن السذكؾر تتخذ السحكسة اإلجراءات التالية :إذا أخذت السحكسة عمسًا بالقرار      ( 6)

يتـؾلى رئــيس السحكســة التحقيــق مــع رئـيس الجسهؾريــة ونائئيــى ويتــؾلى نائــب       ) أ(
رئيس السحكسة التحقيق مع رئـيس القزـاء ونؾابـى ورئـيس السجمـس الـؾطشي 

 ورئيس مجمس الؾاليات ،

ــة   قزــاة السحكســةيتــؾلى أحــد أعزــاء السحكســة التحقيــق مــع أي مــؽ    )ب(  القؾمي
 العميا والسحكسة العميا لجشؾب الدؾدان ،

 يرفع السحقق نتائج التحقيق لمسحكسة .     )ج( 

 يحدد قانؾن خاص طئيعة الجرائؼ واإلجراءات التي تتبعها السحكسة في التحقيق والسحاكسة .     ( 7)

 ي قررت أو أذند بالسحاكسة .ترفع السحكسة قرارها باإلدانة أو الئراءة لمجهة الت     ( 8)

  

  

 الفرل الخامس

 األحكام والقرارات

  

      والسراجعة.  صدور األحكام
 تردر السحكسة حكسها باإلجساع أو األرمئية مؾقعًا عميى ِمؽ م ؽ أصدرو  .      ( 1)    ـ23

 في حالة صدور الحكؼ باألرمئية تدون اآلراء السخالفة في السحزر .     ( 2)

 تفرل السحكسة في جسيع السدائل الفرعية .     ( 3)

 تشذر أحكام السحكسة وقراراتها في الجريدة الرسسية الخاصة بها .     ( 4)

أحكام السحكسة وقراراتها نهائية رير قابمة لمظعؽ أمام أي جهة إال أنى لمسحكسة مؽ تمقاء       (5)
تئيؽ لها أن مؾضؾع القرار أو الحكؼ ال ذاتها أو بشاًء عمى طمب األطراف مراجعة أحكامها إذا 

 يدخل في أي أمر ضسؽ إختراصاتها بذكل مباشر .

( يجؾز لمسحكسة أن ترفض طمب السراجعة إيجازيًا إذا مزى 5عمى الررؼ مؽ أحكام الئشد )      (6)
 مؽ الزمؽ ما يتعذر معى تدارك نتائج الحكؼ والقرار وفقًا لتقديرها .

  

        إلزامية الحكم.
ــ24 أحكــام السحكســة وقراراتهــا ممزمــة لجسيــع مدــتؾيات الحكــؼ فــي الدــؾدان وأجهــزة الحكؾمــة القؾميــة       (1)    ـ

وحكؾمـــة جشـــؾب الدـــؾدان وحكؾمـــات الؾاليـــات ولمكافــــة فـــؾر صـــدورها ويحـــدد قـــانؾن خــــاص 
 إجراءات تشفيذ السحكسة إلحكامها .

قانؾن أو عدم دستؾرية أي عسل أو أي  يترتب عمى الحكؼ بعدم دستؾرية أي نم في أي     ( 2)
تدابير تذري ية فرعية عدم جؾاز تظئيقها، فإذا كان الحكؼ بعدم الدستؾرية متعمقًا بشم جشائي 
تعتئر األحكام التي صدرت باإلدانة إستشادًا إلى ذلػ الشم كمن لؼ تكؽ ويقؾم الرئيس بتئميغ 

 سقتزا  .الجهات السعشية بحدب الحال فؾر الشظق بى لنجراء ب

اذا كان الحكؼ بعدم الدستؾرية متعمقًا بشم مدني فال يؤثر ذلػ عمي الحقؾق القانؾنية التي      ( 3)
 استقرت قئل صدور الحكؼ. 



  
          بالتعهيض.   تشفيذ األحكام

 تشفذ السحكسة أحكامها بالتعؾيض حدبسا يقتزي قانؾنها الخاص بإجراءاتها السدنية .    ـ25

  
  

 ل الدادسالفر

 الذئهن السالية

  

     السهازنة الدشهية.
تكؾن لمسحكسة مؾازنة سشؾية مدـتقمة تعـد وفقـًا لألسـس التـي تعـد بهـا مؾازنـة الدولـة وتجـاز بقـرار       (1)    ـ26

 مؽ رئيس الجسهؾرية .

األعزاء  يتؾلى الرئيس إعداد مذروع السؾازنة لتقديسى إلى الجهة السخترة بعد مؾافقة جسيع     ( 2)
، ويكؾن الرئيس مدعؾاًل عؽ جسيع السدائل الستعمقة بتشفيذ السؾازنة وفقًا لمؾائح الرادرة 
 بسؾجب أحكام هذا القانؾن .

 تدري عمى مؾازنة السحكسة والحداب الختامي أحكام قؾانيؽ السال العام .      ( 3)

  
      الذئهن اإلدارية.

 اف مؽ العامميؽ ، يعيشهؼ الرئيس .يكؾن لمسحكسة أميؽ عام وعدد ك    ـ27

  
       سريان قهانين الخدمة. 

 تدري عمى العامميؽ بالسحكسة ، شروط الخدمة السظبقة عمى العامميؽ بالدمظة القزائية .    ـ28

  

  
 الفرل الدابع

 أحكام عامة

  

   مباشـرة إجراءات الدعهى الدستهرية.
لدسـتؾرية أمـام السحكسـة إال بؾسـاطة مدتذـار قـانؾني أو محـام ال تقـل ال يجـؾز مباشـرة الـدعؾى ا      (1)    ـ29

 خئرتى عؽ عذرة أعؾام في مسارسة مهشة القانؾن .

( إذا ثئد إعدار السدعي يعيؽ وزير العدل مدتذارًا قانؾنيًا أو 1مع مراعاة أحكام الئشد )     ( 2)
 محاميًا لسباشرة الدعؾى .

  
   اإلعفاء من الرسهم.

 جؾز إعفاء السدعي مؽ الرسؾم إذا تئيؽ إعدار  .ي    ـ31

  



               تظبيق.

تظئق أحكام قؾاعد اإلثبات وتفدـير القؾانيؽ والشرـؾص العامة ، وذلػ فيسا لؼ يـرد فيـى نـم فـي       (1)    ـ31
 هذا القانؾن .

 السحاكسة والتشفيذ .تظئق السحكسة قؾانيؽ اإلجراءات السدنية والجشائية الخاصة بها في      ( 2)

  
     سلظـة إصـدار اللهائح والقهاعد. 

 يجؾز لمسحكسة أن تردر المؾائح والقؾاعد الالزمة لتشفيذ أحكام هذا القانؾن .      (1)     ـ32

( يجؾز لمسحكسة بعد التذاور مع وزير السالية واالقتراد 1دون السداس بعسؾم أحكام الئشد )     ( 2)
 ائح رسؾم التقاضي . الؾطشي إصدار لؾ 
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