Texto jurídico:

قانون االجراءات المدنية ()sd
قانون اإلجراءات المدنية لسنة 1983م

الباب الرابع
حضور الخصوم وغيابهم واألثر المترتب على الغياب
من له حق الحضور
"  " 1في اليوم المعين لنظر الدعوي يحضر األطراف بأنفسهم أو من يوكلونه من المحاميين.
"  " 2يقبل الحضور عن األطراف أمام المحاكم :
( أ ) النائب العام وممثلوه من المستشارين القانونيين عند حضورهم عن أجهزة الدولة المختلفة.
( ب ) وكالء األطراف المفوضون بموجب توكيل موثق من جهة رسمية .
"  " 3كل محام أو ممثل للنائب العام أو وكيل مفوض يتسبب عمداً أو عن طريق اإلهمال في
تعطيل اإلجراءات ثالثة مرات  ،يحرم من مباشرة اإلجراءات وتدوم المحكمة ذلك في المحضر
وتكتب به تقريراً للجنة قبول المحاميين أو للنائب العام حسبما يكون الحال وفى هذه الحالة وكذلك
في حالة الوكيل المفوض يعلن الطرف شخصيا ً بأسرع الطرق ويفاد بأسباب حرمان موكله من
تمثيله في الدعوى أو اإلجراء .
نطاق التوكيل
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام باألعمال واإلجراءات الالزمة لرفع الدعوى
ومتابعتها والدفاع فيها إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التى وكل فيها
وإعالن ذلك الحكم وقبض الرسوم والمصاريف وذلك بغير إخالل بما أوجب فيه القانون تفويضا ً
خاصا ً .
أثر غياب المدعي والمدعى عليه
( )1إذا لم يحضر المدعي وال المدعي عليه في الجلسة األولى تشطب الدعوى

( )2إذا شطبت الدعوى بموجب البند ( )1يجوز للمدعي أن يرفع دعوى جديدة ويجوز للمدعي أن
يطلب من المحكمة  ،في خالل سبعة أيام من تاريخ شطبها استئناف السير فيها وإذا اقتنعت المحكمة
بوجود سبب كاف لتخلف المدعي عن الحضور أمرت باستبعاد قرار الشطب وتحديد ميعاد للسير
في إجراءات الدعوى
حضور المدعي وغياب المدعى عليه
(" )1أ" إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه في الجلسة األولى سمعت المحكمة الدعوى في
غيبته بعد التحقق من إعالنه
"ب" إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه عدم إعالنه وجب عليها تأجيل الدعوى لجلسة
أخرى يعلن لها المدعى عليه
ج" إذا تبينت المحكمة مع إعالن المدعى عليه أنه لم يمض من تاريخ اإلعالن وميعاد الجلسة وقت
كاف يمكنه من الحضور وجب عليها تأجيل الدعوى لجلسة مقبله يعلن فيها المدعى عليه
( )2إذا حضر المدعى عليه في أي ميعاد الحق أجلت له الدعوى وأبدى سببا ً كافيا ً لتخلفه عن
الجلسة األولى  ،يجوز للمحكمة وبالشروط التي تقررها فيما يتعلق بالمصاريف أو غير ذلك أن
تستمع إلى دفاعه كما لو حضر الجلسة األولى

إذا صدر حكم ضد المدعى عليه الذي تخلف عن الحضور طبقا ً للبند (" )1أ" يسبب إعالنه بذلك
الحكم ويجوز له في أي وقت خالل سبعة أيام من تاريخ إعالنه بالحكم الصادر ضده أن يطالب من
المحكمة التي أصدرت الحكم أن تصدر أمراً بإلغاء ذلك الحكم وإذا اقتنعت المحكمة بأن المدعى
عليه لم يعلن إعالنا ً صحيحا ً أو بوجود أي سبب كاف حال دون حضوره في اليوم المحدد للسماع
وجب على المحكمة أن تصدر أمراً بإلغاء الحكم الصادر ضده وذلك بالشروط التي تراها مناسبة
بالنسبة للمصروفات أو بإيداع المبلغ المحكوم به في المحكمة أو غير ذلك ثم تحدد ميعاداً لسماع
الدعوى.

