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قانون اإلثبات في المعامالت المدنية والتجارية

تقـديـم

مدير عام املعهد

القاضي د.جمال السميطي

احلديث  الع�ضر  يف  الت�ضريع  اأ�ضبح  لقد 

ــار مــ�ــضــادر  ــ يــحــتــل مــكــانــة مــرمــوقــة يف اإطـ

القانون، فاأغلب املجتمعات املتطورة تعتمد 

للقاعدة  العام  الأ�ضلي  امل�ضدر  فهو  عليه. 

اأن  عليه  يتعني  القا�ضي  اإن  اإذ  القانونية، 

التي  القاعدة  اإىل  اأوًل للو�ضول  اإليه  يلجاأ 

ــزاع، فــال ميــكــنــه اأن يــعــدل عنه  ــنـ حتــكــم الـ

حالة  يف  اإل  الأخـــــرى  املــ�ــضــادر  بــاقــي  اإىل 

عدم وجود قاعدة فيه اأو اإذا اأحال هو على 

م�ضدر اآخر. 

اأن  ارتاأينا  الق�ضائي  ونحن يف معهد دبي 

تكون لنا ب�ضمة موؤثرة يف الت�ضريع وخدمة 

الــقــانــونــيــني والــعــدلــيــني كــافــة يف الــدولــة 

القانوين  بالبحث  يتعلق  فيما  وخــارجــهــا 

الت�ضريعات يف حلة  تلك  اإعـــداد  من خــالل 

وتعك�ص  ــه،  ذاتـ الــوقــت  يف  وعملية  متميزة 

ــة املــعــهــد ور�ــضــالــتــه بــاعــتــبــاره مــركــزاً  ــ روؤيـ

اإقليمياً  للتميز العديل والقانوين.
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الفقه الإ�ــضــالمــي، وهــي الأدلـــة الــتــي جرت 

عليها املحاكم.

النه�ضة  مــع  ومت�ضياً  لحــقــة،  مرحلة  ويف 

الــتــ�ــضــريــعــيــة يف دولـــــة الإمـــــــــارات الــعــربــيــة 

املتحدة، اقت�ضى احلال اإ�ضدار قانون م�ضتقل 

 11 ملــوافــق  ا   1992 يناير   15 لــالإثــبــات. ففي 

رجب 1412 هـ �ضدر القانون رقم )10( ل�ضنة 

املعامالت  يف  الإثــبــات  قانون  باإ�ضدار   1992

التقنني  هــذا  جمع  وقــد  والتجارية،  املدنية 

الإثبات  وقواعد  املو�ضوعية  الإثبات  قواعد 

التي�ضري  �ــضــك  بـــال  ذلــــك  ويف  الإجـــرائـــيـــة، 

التي هي قوام  الأدلــة  بالتعرف على  الكبري 

للق�ضاء،  حياة احلق، وعلى كيفية تقدميها 

ال�ضعوبات  الوقت  ذات  يجنب يف  الــذي  هذا 

الناجتة عن ت�ضتت قواعد الإثبات بني اأكرث 

من قانون.

املقدمة

الإثــبــات  لنظرية  اأن  على  الإجــمــاع  ينعقد 

اليومي.  الق�ضائي  العمل  يف  حيوية  اأهمية 

 - الإي�ضاحية  املــذكــرة  تــقــول  كما   - فــاحلــق 

يتجرد من قوته اإذا مل يقم دليل على اإثباته 

ب�ضاأن  �ضديد  اختالف  يقابله  الإجماع  وهذا 

حتديد املوقع الأن�ضب لت�ضكني هذه النظرية، 

املرافعات كالقانون  فالبع�ص �ضمنها قانون 

ق�ضمها بني  والبع�ص  وال�ضوي�ضري،  الأملــاين 

التقنني املدين، وتقنني املرافعات. كالقانون 

واأفرد  الالتينية.  ال�ضرائح  واأكرث  الفرن�ضي 

م�ضتقلة  تــ�ــضــريــعــات  الــثــالــث  الــبــعــ�ــص  لــهــا 

كــالــقــانــونــني الإجنــلــيــزي والأمـــريـــكـــي. اأمــا 

اأن  البداية  ارتــاأى يف  امل�ضرع الإمــاراتــي فقد 

قانون  يف  املو�ضوعية  الإثــبــات  قواعد  يقنن 

املــعــامــالت املــدنــيــة بــاعــتــبــارهــا قــواعــد كلية 

اإليها  ي�ضتند  التي  ــة  الأدلـ مبو�ضوع  تت�ضل 
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ــبـــات رقـــم 10 ل�ضنة  ــاء قــانــون الإثـ وقـــد جـ

1992 يف )92( مادة مق�ضماً اإىل ثمانية اأبواب 

كالآتي:

الباب الأول: الأحكام العامة.

الباب الثاين: الأدلة الكتابية.

الباب الثالث: �ضهادة ال�ضهود.

الـــبـــاب الـــرابـــع: الــقــرائــن وحــجــيــة الأمـــر 

املق�ضي.

ــ�ـــص: الإقــــــــرار وا�ــضــتــجــواب  ــامـ الـــبـــاب اخلـ

اخل�ضوم.

الباب ال�ضاد�ص: اليمني.

الباب ال�ضابع: املعاينة ودعوى الإثبات.

الباب الثامن: اخلربة.

وقواعد قانون الإثبات رقم 10 ل�ضنة 1992، 

وقواعد الإثبات الواردة يف قانون املعامالت  

املدنية  املــنــازعــات  كــافــة  على  تطبق  املــدنــيــة 

والتجارية مــع مــراعــاة الأحــكــام الــــواردة يف 

ــواردة  ــ قـــوانـــني خــا�ــضــة كــاأحــكــام الإثـــبـــات الـ

معامالت   123 فــاملــادة  الــتــجــارة،  قــانــون  يف 

املحاكم  لــدى  »يتبع  اأنــه  على  تن�ص  مدنية 

اأدلــة  وا�ضتيفاء  الإثــبــات  ــراءات  اإجـ يف قواعد 

قوانينها  عليها يف  املن�ضو�ص  الأحكام  احلق 

اخلا�ضة وذلك فيما ل يتعار�ص مع الأحكام 

ال�ضابقة«، كذلك تن�ص املادة )6( من قانون 

»اإذا مل يجد  اأنـــه  اإلــيــه على  املــ�ــضــار  الإثــبــات 

القا�ضي ن�ضاً يف هذا القانون حكم مبقت�ضى 

تخري  يراعى  اأن  على  الإ�ضالمية  ال�ضريعة 

ــام مالك  ــ اأنــ�ــضــب احلــلــول مــن مــذهــبــي الإمـ

والإمام اأحمد  بن حنبل، فاإذا مل يجد فمن 

املذاهب الأخرى ح�ضبما تقت�ضيه امل�ضلحة«.

الإ�ــضــالمــيــة  الــ�ــضــريــعــة  اأن  مــا يعني  وهـــذا 

تعد م�ضدراً ثانياً يلجاأ اإليه القا�ضي عندما 

مع  هــذا  ي�ضعفه،  ن�ضاً  الــقــانــون  يف  يجد  ل 

على  الفقهية  للمذاهب  بالت�ضل�ضل  اللتزام 
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النحو املذكور يف الن�ص املتقدم.

ومن ال�ضمات الأ�ضا�ضية لقانون الإثبات اأنه 

اأحكام  من  ي�ضتوجب  ما  ل�ضتحداث  ي�ضارع 

قــد يوجد  بــذلــك مــا  اأهــمــيــتــهــا، في�ضد  لــهــا 

التقدم  على  تــرتــب  ت�ضريعية  ثــغــرات  مــن 

الذي يجلب تقنيات حديثة، ومن  املتالحق 

القانون  مبــوجــب   مت  الـــذي  التعديل  ذلــك 

والــ�ــضــادر   2006 لــ�ــضــنــة   36 رقـــم  الحتـــــادي 

بتاريخ 2006/10/9 م�ضتحدثاً اأحكاماً تتعلق 

الإلكرونية  الو�ضائط  طريق  عن  بالوفاء 

واأخــــــــرى تــتــعــلــق بــالــتــوقــيــع الإلــــكــــروين 

والكتابة الإلكرونية واملحررات وال�ضجالت 

الإلكرونية.

الذي  املتميز  ذلــك اجلهد  اأعانه على  وقــد 

على  واحلــر�ــص  الإمـــاراتـــي،  الق�ضاء  يبذله 

ال�ضتفادة من التقنينات املقارنة يف التعرف 

على  منها  والتخري  املختلفة  احلــلــول  على 

نــحــو يـــواكـــب الـــتـــطـــور املـــتـــالحـــق والـــوفـــاء 

باحتياجات املجتمع يف حياته املعا�ضرة.

ــنــــرك الــــقــــارئ يـــتـــابـــع نــ�ــضــو�ــص هـــذا  ولــ

معهد  عــن  ت�ضدر  طبعة  اأحـــدث  يف  القانون 

دبي الق�ضائي يف اإطار اأداء ر�ضالته.

اأ.د. حممد حممد اأبو زيد

اأ�ضتاذ القانون املدين
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قانون الإثبات يف املعامالت املدنية 

والتجارية

قانون احتادي رقم )10( ل�سنة 1992م

باإ�سدار قانون الإثبات يف املعامالت 

املدنية والتجارية

رئي�ص  نــهــيــان،  اآل  �ضلطان  بــن  زايـــد  نــحــن 

دولة الإمارات العربية املتحدة،

بعد الطالع على الد�ضتور املوؤقت،

وعــــلــــى الــــقــــانــــون الحتـــــــــــادي رقــــــم )1( 

الــــوزارات  اخت�ضا�ضات  بــ�ــضــاأن   ،1972 ل�ضنة 

و�ضالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،

ل�ضنة   )10( رقــم  الحتــادي  القانون  وعلى 

العليا،  الحتـــاديـــة  املــحــكــمــة  ــاأن  �ــض يف   1973

والقوانني املعدلة له،

وعــّلــى الــقــانــون الحتــــادي رقــم )8( ل�ضنة 

1974 يف �ضاأن تنظيم اخلربة اأمام املحاكم،

ــادي رقــم )6( ل�ضنة  وعــلــى الــقــانــون الحتــ

ونقل  احتادية  حماكم  اإن�ضاء  �ضاأن  يف   1978

يف  املحلية  الق�ضائية  الهيئات  اخت�ضا�ضات 

بع�ص الإمارات اإليها، والقوانني املعدلة له،

وعــلــى قــانــون املــعــامــالت املــدنــيــة الــ�ــضــادر 

 ،1985 ل�ضنة   )5( رقــم  الحتـــادي  بالقانون 

وبناء على ما عر�ضه  له،  املعدلة  والقوانني 

ــر الـــعـــدل، ومــوافــقــة جمــلــ�ــص الـــــوزراء،  وزيــ

وت�ضديق املجل�ص الأعلى لالحتاد،

اأ�ضدرنا القانون الآتي:-

املادة الأوىل

الإثبات يف  �ضاأن  املرافق يف  بالقانون  يعمل 

املعامالت املدنية والتجارية، ويلغى كل ن�ص 

اآخر يخالف اأحكامه.
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املادة الثانية

الر�ضمية،  اجلريدة  يف  القانون  هذا  ين�ضر 

ويعمل به بعد ثالثة اأ�ضهر من تاريخ ن�ضره.

زايد بن �ضلطان اآل نهيان

رئي�ص دولة الإمارات العربية املتحدة

�ضدر عنا يف ق�ضر الرئا�ضة باأبوظبي.

بتاريخ: 11 رجب 1412 هـ

املوافق: 15 يناير 1992م

العدد  الر�ضمية  اجلريدة  يف  القانون  ن�ضر 

رقم )233( بتاريخ 25 يناير 1992م

�ضفحة )55(.

قانون الإثبات يف املعامالت

 املدنية والتجارية

الباب الأول:

اأحكام عامة

املادة )1(

وللمدعى  حقه  يثبت  اأن  املــدعــي  على   -1

عليه نفيه.

اإثباتها  املــراد  الوقائع  تكون  اأن  ويجب   -2

وجــائــزاً  فيها،  ومنتجة  بــالــدعــوى  متعلقة 

قبولها.

بعلمه  يــحــكــم  اأن  للقا�ضي  يــجــوز  ول   -3

ال�ضخ�ضي.

املادة )2(

ل  الإثبات  باإجراءات  ال�ضادرة  الأحكام   -1
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يلزم ت�ضبيبها ما مل تت�ضمن حكماً قطعياً يف 

دفع اأو طلب.

ت�ضبيب  يــتــعــني  الأحـــــــوال  جــمــيــع  ويف   -2

امل�ضتعجلة  الــدعــاوى  الــ�ــضــادرة يف  الأحــكــام 

باإثبات احلالة اأو ب�ضماع �ضاهد.

املادة )3(

اإجــراء من  اإذا ق�ضت املحكمة مببا�ضرة   -1

اإن حتــدد يف  الإثــبــات تعني عليها  اإجــــراءات 

ــراء  الإجـ ملبا�ضرة  جل�ضة  اأول  تــاريــخ  احلــكــم 

اخل�ضوم  اإخــطــار  املحكمة  كــتــاب  قلم  وعــلــى 

الغائبني.

الإثــبــات  اإجـــــراءات  يح�ضر  اأن  ويــجــب   -2

كاتب يحرر املح�ضر ويوقعه.

املادة )4(

كــلــمــا ا�ــضــتــلــزم اإمتـــــام الإجـــــــراء اأكــــرث من 

جل�ضة، ذكر يف املح�ضر اليوم وال�ضاعة اللذان 

لإخبار  حمــل  ول  اإليهما،  التاأجيل  يح�ضل 

من يكون غائباً بهذا التاأجيل.

املادة )5(

يف  تــثــبــتــه  بـــقـــرار  تــعــدل  اأن  للمحكمة   -1

حم�ضر اجلل�ضة عما اأمرت به من اإجراءات 

اأ�ـــضـــبـــاب الـــعـــدول  ــبــــات بــ�ــضــرط اأن تــبــني  اإثــ

باملح�ضر، ول �ضرورة لبيان الأ�ضباب اإذا كان 

العدول عن اإجراء اتخذته من تلقاء نف�ضها 

بغري طلب من اخل�ضوم.

بنتيجة  تــاأخــذ  األ  للمحكمة  ويــجــوز   -2

اأ�ضباب ذلك  اأن تبني  الإثبات ب�ضرط  اإجــراء 

يف حكمها.
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املادة )6(

القانون  يف هذا  ن�ضاً  القا�ضي  يجد  اإذا مل 

على  الإ�ــضــالمــيــة  ال�ضريعة  مبقت�ضى  حكم 

اأن�ضب احللول من مذهبي  اأن يراعي تخري 

الإمام مالك والإمام اأحمد بن حنبل فاإذا مل 

يجد فمن املذاهب الأخرى ح�ضبما تقت�ضيه 

امل�ضلحة.

الباب الثاين

الأدلة الكتابية

الف�سل الأول

املحررات الر�سمية

املادة )7(

1- املحررات الر�ضمية هي التي يثبت فيها 

موظف عام اأو �ضخ�ص مكلف بخدمة عامة، 

ما مت على يديه اأو ما تلقاه من ذوي ال�ضاأن 

حدود  ويف  القانونية  لالأو�ضاع  طبقاً  وذلــك 

�ضلطته واخت�ضا�ضه.

�ضفة  املـــحـــررات  هـــذه  تك�ضب  مل  فــــاإذا   -2

املــحــررات  قيمة  اإل  لــهــا  يــكــون  فــال  ر�ضمية 

وقعوها  قــد  الــ�ــضــاأن  ذوو  كــان  متى  العرفية 

بب�ضمات  اأو  بــاأخــتــامــهــم  اأو  بــاإمــ�ــضــاءاتــهــم 

اأ�ضابعهم.

املادة )8(

دون  مبا  الكل  على  حجة  الر�ضمي  املحرر 

فــيــه مـــن اأمـــــور قــــام بــهــا حمــــرره يف حـــدود 

مهمته اأو وقعت من ذوي ال�ضاأن يف ح�ضوره 

ما مل يتبني تزويده بالطرق املقررة قانوناً.

املادة )9(

موجوداً  الر�ضمي  املحرر  اأ�ضل  كان  اإذا   -1

فـــــاإن �ـــضـــورتـــه الــر�ــضــمــيــة خــطــيــة كـــانـــت اأو 
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فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون 

فيه مطابقة لالأ�ضل.

فاإذا  ال�ضورة مطابقة لالأ�ضل،  2- وتعترب 

نازع يف ذلك اأحد ذوي ال�ضاأن وجب مراجعة 

ال�ضورة على الأ�ضل.

املادة )10(

كانت  الر�ضمي  املــحــرر  اأ�ــضــل  يوجد  مل  اإذا 

ال�ضورة حجة يف احلدود الآتية:

اأ-تكون لل�ضورة الر�ضمية الأ�ضلية تنفيذية 

متى  الأ�ــضــل  حجية  تنفيذية  غــري  اأو  كانت 

كان مظهرها اخلارجي ل ي�ضمح بال�ضك يف 

مطابقتها لالأ�ضل.

املــاأخــوذة  الر�ضمية  لل�ضورة  ب-ويــكــون 

مـــن الــ�ــضــورة الأ�ــضــلــيــة احلــجــيــة ذاتــهــا، 

ولكن يجوز يف هذه احلالة لكل من ذوي 

ال�ضور  على  مراجعتها  يطلب  اأن  ال�ضاأن 

الأ�ضلية التي اأخذت منها.

لل�ضور  ر�ضمية  يوؤخذ من �ضور  اأما ما  ج- 

بها  يعتد  فال  الأ�ضلية  ال�ضور  من  املاأخوذة 

اإل ملجرد ال�ضتئنا�ص.

الف�سل الثاين

املحررات العرفية

املادة )11(

1- يعترب املحرر العريف �ضادراً ممن وقعه 

ما مل ينكر �ضراحة ما هو من�ضوب اإليه من 

خط اأو اإم�ضاء اأو ختم اأو ب�ضمة، اأما الوارث 

اأو اخللف فال يطلب منه الإنكار، ويكفي  اأن 

ينفي علمه باأن اخلط اأو الإم�ضاء اأو اخلتم 

اأو الب�ضمة هي ملن تلقى عنه احلق.

ــع ذلـــك فــلــيــ�ــص ملـــن نــاقــ�ــص مــو�ــضــوع  ــ 2-ومـ

اأو  اإلــيــه مــن خــط  اأن ينكر مــا ن�ضب  املــحــرر 
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اإم�ضاء اأو ختم اأو ب�ضمة اأو اأن يتم�ضك بعدم 

تلقى  ذلــك �ضدر ممــن  مــن  �ضيئاً  بــاأن  علمه 

عنه احلق.

املادة )12(

1- ل يكون املحرر العريف حجة على الغري 

اأن يكون له تاريخ ثابت،  يف تاريخه اإل منذ 

ويكون تاريخ املحرر ثابتاً يف الأحوال الآتية:

اأ- من يوم اأن يقيد بال�ضجل املعد لذلك.

ب- اأو من يوم اأن يوؤ�ضر عليه موظف عام 

خمت�ص.

ــاة اأحـــد ممــن لــهــم على  ج- اأو مــن يـــوم وفـ

املحرر اأثر معرف به من خط اأو اإم�ضاء اأو 

ختم اأو ب�ضمة اأو من يوم اأن ي�ضبح م�ضتحياًل 

على واحد من هوؤلء اأن يكتب اأو يب�ضم لعلة 

يف ج�ضمه.

د- اأو من يــوم وقــوع اأي حــادث اآخــر يكون 

قاطعاً يف اأن املحرر قد �ضدر قبل وقوعه.

هـ- اأو من يوم اأن يكتب م�ضمونه يف ورقة 

اأخرى ثابتة التاريخ.

2- ومع ذلك يجوز للقا�ضي تبعاً للظروف 

املخال�ضات  على  املـــادة  هــذه  حكم  يطبق  األ 

املوقع  القر�ص  و�ضند  الــتــجــاريــة،  والأوراق 

مهما  رهـــن  بــغــري  اأو  بــرهــن  تــاجــر  مل�ضلحة 

كانت �ضفة املقر�ص.

املادة )13(

ال�ضادرة خارج  املــحــررات  الإثــبــات  تقبل يف 

عليها ممــن ميثلها ومن  واملــ�ــضــدق  الــدولــة 

اجلهات الر�ضمية يف البلد الذي �ضدرت فيه.

املادة )14(

1- تكون للر�ضائل املوقع عليها قيمة املحرر 

للربقيات  وتكون  الإثبات،  العريف من حيث 
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يف  املــودع  اأ�ضلها  كــان  اإذا  اأي�ضاً  القيمة  هــذه 

مكتب الت�ضدير موقعاً من مر�ضلها، وتعترب 

الربقية مطابقة لأ�ضلها حتى يقوم الدليل 

على عك�ص ذلك.

2- واإذا مل يوجد اأ�ضل الربقية، فال يعتد 

بالربقية اإل ملجرد ال�ضتئنا�ص.

املادة )15(

على غري  تكون حجة  ل  التجار  دفاتر   -1

الــتــجــار، ومـــع ذلـــك فــــاإن الــبــيــانــات املثبتة 

يجيز  اأ�ضا�ضاً  ت�ضلح  التجار  ورده  عما  فيها 

للقا�ضي اأن يوجه اليمني املتممة اإىل اأي من 

ب�ضهادة  اإثباته  يجوز  فيما  وذلــك  الطرفني 

ال�ضهود.

2- تــكــون دفــاتــر الــتــجــار الإلــزامــيــة حجة 

اإذا  التاجر،  خ�ضمه  �ضد  التاجر  ل�ضاحبها 

وكــانــت  ــاري،  جتــ بعمل  متعلقاً  الـــنـــزاع  كـــان 

احلجية  هـــذه  وت�ضقط  منتظمة.  الــدفــاتــر 

بــالــدلــيــل الــعــكــ�ــضــي ويـــجـــوز اأن يـــوؤخـــذ هــذا 

الدليل من دفاتر اخل�ضم املنتظمة.

3- وتكون دفاتر التجار الإلزامية منتظمة 

كانت اأو غري منتظمة ، حجة على �ضاحبها 

اأو  التاجر  خ�ضمه  اإليه  ا�ضتند  فيما  التاجر 

يف  التي  القيود  تعترب  اأن  على  التاجر  غري 

م�ضلحة �ضاحب الدفاتر حجة له اأي�ضاً.

اأحــــــــد اخلــ�ــضــمــني  ــيـــف  ــلـ ــوز حتـ ــ ــجـ ــ ويـ  -4

اإىل  ا�ضتند  اإذا  دعــواه  �ضحة  على  التاجرين 

دفاتر خ�ضمه و�ضلم مقدماً مبا ورد فيها، ثم 

امتنع اخل�ضم دون مربر عن اإبراز دفاتره.

املادة )16(

املــنــزلــيــة  والأوراق  الــدفــاتــر  تــكــون  ل   -1

اإل يف احلالتني  حجة على من �ضدرت منه 

الآتيتني:-
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اأ- اإذا اأورد فيها �ضراحة اأنه ا�ضتوفى دينه.

ب- اإذا اأورد فيها �ضراحة اأنه ق�ضد مبا دونه 

اأن يقوم مقام ال�ضند ملن اأثبت حقاً مل�ضلحته.

كــان ما ورد من ذلك  اإذا  2- ويف احلالتني 

غــري مــوقــع ممــن �ــضــدر عنه جــاز لــه اإثــبــات 

عك�ضه بكل طرق الإثبات.

املادة )17(

الدائن على �ضند الدين بخطه  تاأ�ضري   -1

ودون توقيع منه مبا يفيد براءة ذمة املدين 

الــعــكــ�ــص،  يــثــبــت  اأن  اإىل  يــعــتــرب حــجــة عــلــيــه 

ويكون تاأ�ضري الدائن مبثل ذلك حجة عليه 

اأي�ضاً ولو مل يكن بخطه ول موقعاً منه ما 

دام ال�ضند مل يخرج قط من حيازته.

2- وكذلك يكون احلكم اإذا اأثبت الدائن بخطه 

ودون توقيع منه ما يفيد بــراءة ذمة املدين يف 

اأو خمال�ضة وكانت  ل�ضند  اأخرى  اأ�ضلية  ن�ضخة 

الن�ضخة اأو املخال�ضة يف يد املدين.

ــن طـــريـــق الـــو�ـــضـــائـــط  ــاء عــ ــ ــوفـ ــ 3- يـــكـــون الـ

الإلكرونية مربئاً للذمة وذلك وفق ما يحدده 

(1(
وزير العدل بالتن�ضيق مع اجلهات املعنية.

(2(
الف�سل الثاين مكررًا

املادة )17 مكررًا(

اأو  اأحــرف  كل  اإلكرونياً  توقيعاً  يعترب   -1

اأ�ضوات  اأو  اأو �ضور  اإ�ضارات  اأو  اأو رموز  اأرقام 

 - اأ�ضيف ن�ص بند جديد برقم 3 اإىل املادة )17( مبوجب املادة الأوىل 
من القانون الحتادي رقم 2006/36 تاريخ 2006/10/9م. ويعمل به من 

تاريخ ن�ضره )تاريخ الن�ضر: 2006/10/12-العدد 455( 
مادة  و�ضمنه  مكررًا  الثاين  الف�ضل  برقم  جديد  ف�ضل  اأ�ضيف   -  
جديدة برقم )17( مكررًا مبوجب املادة )2( من القانون الحتادي رقم 
2006/36 تاريخ 2006/10/9م ويعمل به من تاريخ ن�ضره )تاريخ الن�ضر: 

.)2006/10/12
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�ضخ�ص  بتحديد  ت�ضمح  مــنــفــرد  طــابــع  لــهــا 

�ــضــاحــب الــتــوقــيــع ومتــيــيــزه عــن غـــريه على 

والتجارة  املعامالت  قانون  يف  الــوارد  النحو 

الإلكرونية.

انتقال  كــل  اإلــكــرونــيــاً  ــرراً  حمــ يعترب   -2

لــرمــوز  تــخــزيــن  اأو  ا�ــضــتــقــبــال  اأو  ــضـــال  اإر�ـ اأو 

اأو  اأ�ــضــوات  اأو  �ضور  اأو  كتابة  اأو  اإ�ــضــارات  اأو 

من  كــانــت طبيعتها جتـــري  ــاً  ــ اأيـ مــعــلــومــات 

خالل و�ضيلة تقنية معلومات.

احلــجــيــة  ذات  الإلــــكــــروين  لــلــتــوقــيــع   -3

املـــقـــررة لــلــتــوقــيــعــات املــ�ــضــار اإلــيــهــا يف هــذا 

الــقــانــون اإذا روعـــي فيه الأحــكــام املــقــررة يف 

قانون املعامالت والتجارة الإلكرونية.

ــررات  ــ ــحـ ــ واملـ ــة  ــيــ ــكــــرونــ الإلــ ــكــتــابــة  لــل  -4

ــضـــجـــالت واملـــ�ـــضـــتـــنـــدات  ــ�ـ ــيــــة والـ ــكــــرونــ الإلــ

للكتابة  املــقــررة  احلجية  ذات  الإلــكــرونــيــة 

واملحررات الر�ضمية والعرفية يف اأحكام هذا 

والأحــكــام  ال�ضروط  ا�ضتوفت  متى  القانون 

ــارة  ــتـــجـ ــانــــون املـــعـــامـــالت والـ املــــقــــررة يف قــ

الإلكرونية.

الف�سل الثالث

طلب الزام اخل�سم بتقدمي املحررات 

والأوراق املوجودة حتت يده

املادة )18(

اأن  التالية  احلـــالت  يف  للخ�ضم  يجوز   -1

يطلب اإلزام خ�ضمه بتقدمي اأي حمررات اأو 

اأوراق منتجة تكون حتت يده:

اأ - اإذا كان القانون يجيز مطالبته بتقدميه 

اأو ت�ضليمه.

وبــني  بينه  مــ�ــضــركــاً  املــحــرر  كـــان  اإذا   - ب 

خ�ضمه ويعترب املحرر م�ضركاً على الأخ�ص 

مثبتاً  كـــان  اأو  اخل�ضمني  مل�ضلحة  كـــان  اإذا 
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للتزاماتها وحقوقها املتبادلة.

مرحلة  اأي  يف  خ�ضمه  اإليه  ا�ضتند  اإذا   - ج 

من مراحل الدعوى.

2- ويجب اأن يبني يف هذا الطلب، اأو�ضاف 

بها  ي�ضتدل  التي  والواقعة  وفحواه،  املحرر، 

املــوؤيــدة لوجوده  عليه والــدلئــل والــظــروف 

حتـــت يـــد اخلـــ�ـــضـــم، ووجـــــه الــــــزام اخلــ�ــضــم 

بتقدميه.

املادة )19(

اأقــر  اأو  طلبه  �ضحة  الطالب  اأثــبــت  اإذا   -1

حــوزتــه  يف  ــة  ــورقـ الـ اأو  املـــحـــرر  اأن  اخلــ�ــضــم 

اأو  املــحــرر  بتقدمي  املحكمة  اأمـــرت  �ضكت  اأو 

الورقة يف احلال اأو يف اأقرب موعد حتدده.

كافياً  اإثــبــاتــاً  للمحكمة  يــقــدم  مل  واإذا   -2

املحرر  وجود  اخل�ضم  واأنكر  الطلب  ل�ضحة 

اأو الورقة وجب على هذا اخل�ضم اأن يحلف 

مييناً باأن املحرر اأو الورقة ل وجود له واأنه 

ل يعلم وجــوده ول مكانه واأنــه مل يخفه اأو 

من  خ�ضمه  ليحرم  عنه  البحث  يهمل  مل 

ال�ضتدلل به.

املــحــرر  بــتــقــدمي  يــقــم اخلــ�ــضــم  واإذا مل   -3

اأو الــورقــة يف املــوعــد الــذي حــددتــه املحكمة 

الــذكــر،  �ضالفة  اليمني  حلف  عــن  امتنع  اأو 

اعتربت �ضورة املحرر اأو الورقة التي قدمها 

مل  فــاإن  لأ�ضلها  مطابقة  �ضحيحة  الطالب 

الأخــذ  املحرر جــاز  قــدم �ضورة من  يكن قد 

بقوله فيما يتعلق ب�ضكله ومو�ضوعه.

املادة )20(

ولو  الــدعــوى  �ضري  اأثــنــاء  للمحكمة  يجوز 

اإدخــال  تــاأذن يف  اأن  اأمــام حمكمة ال�ضتئناف 

الــغــري للـــزامـــه بــتــقــدمي حمـــرر حتـــت يــده 

ــاة الأحـــكـــام  ــك يف الأحــــــوال ومـــع مـــراعـ وذلــ
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والأو�ضاع املن�ضو�ص عليها يف املواد ال�ضابقة.

ولها اأي�ضاً اأن تاأمر - ولو من تلقاء نف�ضها 

- باإدخال اأية جهة اإداريــة لتقدمي ما لديها 

ال�ضري  الالزمة يف  املعلومات واملحررات  من 

يف الدعوى.

املادة )21(

اإذا قدم اخل�ضم حمــرراً لال�ضتدلل به يف 

لــه �ضحبه بغري ر�ضاء  يــجــوز  الــدعــوى فــال 

الدائرة  بــاإذن مكتوب من رئي�ص  اإل  خ�ضمه 

اأن يحفظ  اأو القا�ضي بح�ضب الأحــوال بعد 

منه �ضورة يف ملف الدعوى يوؤ�ضر عليها قلم 

الكتاب مبطابقتها لالأ�ضل.

الف�سل  الرابع 

اإثبات �سحة الأوراق

الفرع الأول 

اأحكام عامة

املادة )22(

على  يــرتــب  مـــا  تــقــدر  اأن  للمحكمة   -1

من  ذلــك  وغــري  والتح�ضري  واملــحــو  الك�ضط 

العيوب  املادية يف املحرر من اإ�ضقاط قيمته 

يف الإثبات اأو اإنقا�ضها.

�ضك يف  املــحــرر حمــل  كانت �ضحة  واإذا   -2

اأن  نف�ضها  تلقاء  من  لها  جــاز  املحكمة  نظر 

ال�ضخ�ص  اأو  الــذي �ضدر عنه  املوظف  تدعو 

الذي حرره ليبدي ما يو�ضح حقيقة الأمر 

فيه.



37 36

قانون اإلثبات في المعامالت المدنية والتجارية

املادة )23(

1- يـــرد الــطــعــن بــالــتــزويــر عــلــى املــحــررات 

ــا اإنـــكـــار اخلـــط اأو  الــر�ــضــمــيــة والــعــرفــيــة، اأمــ

اخلتم اأو الإم�ضاء اأو ب�ضمة الأ�ضبع فال يرد 

اإل على املحررات العرفية. وعلى من يطعن 

ينكر  اأمــا من  اإثــبــات طعنه.  عــبء  بالتزوير 

بعدم  اأو يحلف  منه  الــعــريف  املــحــرر  �ــضــدور 

اأنــه �ضدر ممن تلقى احلق عنه فيقع  علمه 

على خ�ضمه عبء اإثبات �ضدوره منه اأو من 

�ضلفه.

2- واإذا اأقر اخل�ضم ب�ضحة اخلتم املوقع به 

اأنــه ب�ضم به تعني  على املحرر العريف ونفى 

عليه اتخاذ طريقة الطعن بالتزوير.

الفرع الثاين

اإنكار اخلط اأو الإم�ساء اأو اخلتم 

اأو ب�سمة الأ�سبع  حتقيق اخلطوط

املادة )24(

1- اإذا اأنكر من ي�ضهد عليه املحرر خطه اأو 

نفي  اأو  اأ�ضبعه  ب�ضمة  اأو  ختمه  اأو  اإم�ضاءه 

ــاأن املــحــرر  بـ اأو اخلــلــف بــعــدم علمه  الــــوارث 

�ــضــدر ممــن تلقى احلــق عنه وظــل اخل�ضم 

الآخر متم�ضكاً باملحرر وكان املحرر منتجاً يف 

النزاع ومل تكف وقائع الدعوى وم�ضتنداتها 

لتكوين قناعة املحكمة يف �ضاأن �ضحة اخلط 

الأ�ــضــبــع  ب�ضمة  اأو  اخلــتــم  اأو  الإمــ�ــضــاء  اأو 

اأمرت املحكمة بالتحقيق بامل�ضاهاة اأو ب�ضماع 

ال�ضهود اأو بكليهما.

2- وجترى امل�ضاهاة وفقاً للقواعد املقررة 

ــل اخلـــــربة. ويــحــ�ــضــل �ــضــمــاع  ــ يف اإعـــمـــال اأهـ
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املـــقـــررة يف �ضهادة  لــلــقــواعــد  الــ�ــضــهــود وفــقــاً 

ال�ضهود، ول ت�ضمع �ضهادتهم اإل فيما يتعلق 

باإثبات ح�ضول الكتابة اأو الإم�ضاء اأو اخلتم 

املقت�ضى  املـــحـــرر  عــلــى  ــبــع  الأ�ــض بــ�ــضــمــة  اأو 

حتقيقه ممن ن�ضبه اإليه.

املادة )25(

ــضـــة حلـــ�ـــضـــور  ــ�ـ ــلـ جـ املـــحـــكـــمـــة  1- حتـــــــدد 

مــا لديهم مــن حمــررات  اخلــ�ــضــوم لتقدمي 

منها  ي�ضلح  مــا  عــلــى  والتـــفـــاق  للم�ضاهاة 

يف  يــنــازع  الـــذي  اخل�ضم  ول�ضتكتاب  لــذلــك 

�ــضــحــة املـــحـــرر. فــــاإذا امــتــنــع اخلــ�ــضــم الــذي 

بنف�ضه  احل�ضور  عن  املحرر  �ضحة  يف  ينازع 

احلكم  جــاز  مقبول  عــذر  بغري  لال�ضتكتاب 

ب�ضحة هذا املحرر واإن تخلف اخل�ضم املكلف 

اأو  الإم�ضاء  اأو  اخلــط  �ضحة  �ضاأن  بالإثبات 

اخلتم اأو ب�ضمة الأ�ضبع تخلف خ�ضمه جاز 

املقدمة للم�ضاهاة �ضاحلة  املحررات  اعتبار 

لها.

املحرر  بــاإيــداع  اجلل�ضة  رئي�ص  ويــاأمــر   -2

واأوراق  امل�ضاهاة،  واأوراق  حتقيقه  املقت�ضى 

عليها  التوقيع  بعد  الكتاب  قلم  ال�ضتكتاب 

منه ومن كاتب اجلل�ضة، كما يحرر حم�ضراً 

حتقيقه  املقت�ضى  املــحــرر  حــالــة  فــيــه  يــبــني 

واأو�ضافه ويوقع على هذا املح�ضر اأي�ضاً منه 

ومن كاتب اجلل�ضة.

املادة )26(

اأو  الإمــ�ــضــاء  اأو  اخلــط  تــكــون م�ضاهاة   -1

اخلتم اأو ب�ضمة الأ�ضبع الذي ح�ضل اإنكاره 

الــورقــة  ثــابــت ملــن ت�ضهد عليه  عــلــى مــا هــو 

املقت�ضى حتقيقها من خط اأو اإم�ضاء اأو ختم 

اأو ب�ضمة اأ�ضبع.

2- ول يقبل للم�ضاهاة يف حالة عدم اتفاق 
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اخل�ضوم اإل ما ياأتي:

ب�ضمة  اأو  اخلتم  اأو  الإم�ضاء  اأو  اخلــط  اأ- 

الأ�ضبع املو�ضوع على حمررات ر�ضمية.

الــذي يعرف اخل�ضم ب�ضحته  ب- اجلــزء 

من املحرر املقت�ضى حتقيقه.

اأمــام  يكتبه  الـــذي  اإمــ�ــضــاوؤه  اأو  جـــ- خطه 

املحكمة اأو الب�ضمة التي يطبعها اأمامها.

املادة )27(

اإذا حكم ب�ضحة كل املحرر فيحكم على من 

اأنكر بغرامة ل تقل عن خم�ضمائة درهم ول 

جتاوز األفي درهم.

الفرع الثالث

الطعن بالتزوير 

املادة )28(

اأيـــة حالة  1- يــكــون الــطــعــن بــالــتــزويــر يف 

عليها الدعوى، ويحدد الطاعن كل موا�ضع 

ــه، واأدلــــتــــه، واإجـــــــراءات  الـــتـــزويـــر املـــدعـــى بــ

ويــكــون  بــهــا،  اإثــبــاتــه  يطلب  الــتــي  التحقيق 

ذلك مبذكرة يقدمها للمحكمة اأو باإثباته يف 

حم�ضر اجلل�ضة. واإذا كان الطعن منتجاً يف 

النزاع ومل تكف وقائع الدعوى وم�ضتنداتها 

بتزويره  اأو  املــحــرر  ب�ضحة  املحكمة  لإقــنــاع 

وراأت اأن اإجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن 

اأو  بامل�ضاهاة  بالتحقيق  اأمــرت  وجائز  منتج 

ب�ضهادة ال�ضهود اأو بكليهما وذلك على الوجه 

املبني يف املواد ال�ضابقة.

2- ويجوز للمطعون �ضده بالتزوير وقف 
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كان عليها  اأيــة حالة  فيه، يف  التحقيق  �ضري 

فيه.  املطعون  باملحرر  التم�ضك  عن  بنزوله 

ب�ضبط  تاأمر  اأن  احلالة  هذه  يف  وللمحكمة 

املحرر اأو بحفظه اإذا طلب الطاعن بالتزوير 

ذلك مل�ضلحة م�ضروعة.

املادة )29(

قلم  ي�ضلم  اأن  بالتزوير  الطاعن  على   -1

الــكــتــاب املــحــرر املــطــعــون فــيــه اإن كـــان حتت 

املحرر  فاإن كان  اإليه،  املعلنة  اأو �ضورته  يده 

اإيــداعــه  اأو الــكــاتــب وجــب  حتــت يــد املحكمة 

ــان حتـــت يـــد اخلــ�ــضــم  الـــكـــتـــاب، واإذا كــ قــلــم 

الطعن  رئي�ص اجلل�ضة مبجرد تقدمي  كلفه 

بالتزوير بت�ضليمه فوراً اإىل قلم الكتاب، واإل 

اأمر ب�ضبطه واإيداعه قلم الكتاب، واإذا امتنع 

اعترب  �ضبطه  وتــعــذر  ت�ضليمه  عــن  اخل�ضم 

غري موجود، ول مينع هذا من �ضبطه فيما 

بعد اإن اأمكن.

2- ويف جميع الأحوال يوقع رئي�ص اجلل�ضة 

والكاتب على املحرر قبل اإيداعه قلم الكتاب.

املادة )30(

احلكم بالتحقيق يف الطعن بالتزوير يوقف 

�ضالحية الورقة املطعون فيها للتنفيذ دون 

اإخالل بالإجراءات التحفظية.

املادة )31(

اأمــامــهــا  يطعن  مل  ولـــو  للمحكمة،  يــجــوز 

بالتزوير اأن حتكم، برد اأي حمرر وبطالنه 

اإذا ظهر لها بجالء من حالته اأو من ظروف 

اأنـــه مـــزور. ويــجــب عليها يف هذه  الــدعــوى 

احلالة اأن تبني يف حكمها الظروف والقرائن 

التي تبينت منها ذلك.
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املادة )32(

اإذا حكم برف�ص الطعن بالتزوير اأو �ضقوط 

حق الطاعن يف الإثبات حكم عليه بغرامة ل 

تقل عن خم�ضمائة درهــم ول جتــاوز ثالثة 

اإذا ثبت  ب�ضيء  اآلف درهــم، ول يحكم عليه 

بع�ص ما ادعاه واإذا ثبت تزوير املحرر اأر�ضلته 

اإىل  به  املتعلقة  املحا�ضر  �ضور  مع  املحكمة 

اجلنائية  اإجراءاتها  لتخاذ  العامة  النيابة 

يف �ضاأنها.

الفرع الرابع

دعوى �سحة التوقيع ودعوى

 التزوير الأ�سلية

املادة )33(

يجوز ملن بيده حمرر عريف اأن يخت�ضم من 

اأو  ي�ضهد عليه هذا املحرر ليقر باأنه بخطه 

ولو  اأ�ضبعه،  بب�ضمة  اأو  بختمه  اأو  باإم�ضائه 

الأداء،  م�ضتحق  غــري  الــــوارد  اللـــتـــزام  كـــان 

ــراءات  ــالإجـ ويــكــون ذلـــك بــدعــوى اأ�ــضــلــيــة بـ

املعتادة. فاإذا ح�ضر املدعى عليه واأقر اأثبتت 

املحكمة اإقراره وتكون جميع امل�ضروفات على 

�ضكت  اإذا  به  املحرر معرفاً  ويعترب  املدعي، 

املدعى عليه اأو مل ينكره اأو مل ين�ضبه ل�ضواه. 

اأو الإم�ضاء  اأنكر املدعى عليه اخلط  اإذا  اأما 

اأو اخلتم اأو ب�ضمة الأ�ضبع فيجرى التحقيق 

وفق القواعد املتقدمة واإذا مل يح�ضر املدعى 

يف  املحكمة  حكمت  مقبول  عــذر  بغري  عليه 

غيبته ب�ضحة اخلط اأو الإم�ضاء اأو اخلتم اأو 

ب�ضمة الأ�ضبع.

املادة )34(

مبحرر  عليه  الحتجاج  يخ�ضى  ملن  يجوز 

مزور اأن يخت�ضم من بيده هذا املحرر ومن 
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ويكون  بــتــزويــره،  احلــكــم  ل�ضماع  منه  يفيد 

ذلك بدعوى اأ�ضلية ترفع بالأو�ضاع املعتادة. 

الــدعــوى  هــذه  حتقيق  يف  املحكمة  وتــراعــي 

يف  عليها  املن�ضو�ص  والإجـــــراءات  الــقــواعــد 

املواد ال�ضابقة.

الباب الثالث

�سهادة ال�سهود

املادة )35(

1- يف غري املواد التجارية اإذا كان الت�ضرف 

اأو  تــزيــد قــيــمــتــه عــلــى خــمــ�ــضــة اآلف درهــــم 

كــان غــري حمــدد القيمة، فــال جتــوز �ضهادة 

اأو انق�ضائه ما مل  اإثبات وجــوده  ال�ضهود يف 

يوجد اتفاق اأو ن�ص يق�ضى بغري ذلك.

2- ويقدر اللتزام باعتبار قيمته وقت �ضدور 

الت�ضرف بغري �ضم امللحقات اإىل الأ�ضل.

طــلــبــات  عــلــى  ــوى  ــدعـ الـ ا�ــضــتــمــلــت  واإذا   -3

مــتــعــددة نــا�ــضــئــة عـــن مــ�ــضــادر مــتــعــددة جــاز 

الإثبات ب�ضهادة ال�ضهود يف كل طلب ل تزيد 

كانت  ولـــو  درهـــم  اآلف  خم�ضة  عــلــى  قيمته 

تلك  على  تزيد  جمموعها  يف  الطلبات  هــذه 

القيمة، اأو كان من�ضوؤها عالقات بني اخل�ضوم 

اأنف�ضهم اأو ت�ضرفات من طبيعة واحدة.

4- وتكون العربة يف اإثبات الوفاء اجلزئي 

بقيمة اللتزام الأ�ضلي.

املادة )36(

ــات بــ�ــضــهــادة الــ�ــضــهــود ولــو  ــبـ ل يــجــوز الإثـ

اآلف درهــم يف  القيمة على خم�ضة  تــزد  مل 

احلالت الآتية:

اأو يجاوز ما ا�ضتمل عليه  1- فيما يخالف 

دليل كتابي.

2- اإذا كان املطلوب هو الباقي اأو جزء من 
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حق ل يجوز اإثباته اإل بالكتابة.

3- اإذا طالب اأحد اخل�ضوم يف الدعوى مبا 

تزيد قيمته على خم�ضة اآلف درهم ثم عدل 

عن طلبه اإىل ما ل يزيد على هذه القيمة.

املادة )37(

كان  فيما  ال�ضهود  ب�ضهادة  الإثــبــات  يجوز 

يجب اإثباته بالكتابة يف الأحوال الآتية:

ويعترب  بالكتابة،  ثبوت  مبداأ  وجــد  اإذا   -1

من  ت�ضدر  كتابة  كــل  بالكتابة  ثــبــوت  مــبــداأ 

وجود  جتعل  اأن  �ضاأنها  من  ويكون  اخل�ضم 

الت�ضرف املدعى به قريب الحتمال.

2- اإذا وجد مانع مادي اأو اأدبي يحول دون 

احل�ضول على دليل كتابي.

ب�ضبب  الكتابي  �ضنده  الــدائــن  فقد  اإذا   -3

اأجنبي ل يد له فيه.

4- اإذا راأت املحكمة لأ�ضباب وجيهة ال�ضماح 

بالإثبات بال�ضهادة.

5- اإذا طعن يف الدليل الكتابي باأنه يت�ضمن 

ما يحظره القانون اأو خمالف للنظام العام 

اأو الآداب العامة.

املادة )38(

ومع  ومعاينة  م�ضاهدة  عن  ال�ضهادة  تكون 

احلــالت  يف  بالت�ضامع  ال�ضهادة  تقبل  ذلــك 

الآتية:

1- الوفاة.

2- الن�ضب.

الــ�ــضــحــيــح  الــــوقــــف اخلـــــــريي  اأ�ــــضــــل   -3

و�ضرائطه.

املادة )39(

1- عــلــى اخلــ�ــضــم الــــذي يــطــلــب الإثـــبـــات 

ب�ضهادة ال�ضهود اأن يبني الوقائع التي يريد 
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اإثباتها كتابة اأو �ضفاها يف اجلل�ضة.

2- ويجب اأن يبني يف منطوق احلكم الذي 

ياأمر بالإثبات ب�ضهادة ال�ضهود كل واقعة من 

يبداأ  الــذي  واليوم  باإثباتها  املاأمور  الوقائع 

فيه التحقيق.

اخلــ�ــضــوم  لأحــــد  املــحــكــمــة  اأذنـــــت  واإذا   -3

للخ�ضم  كان  ال�ضهود  ب�ضهادة  واقعة  باإثبات 

الآخر احلق يف نفيها بهذا الطريق.

اأن   - نف�ضها  تــلــقــاء  مــن   - وللمحكمة   -4

تق�ضي بالإثبات ب�ضهادة ال�ضهود يف الأحوال 

ــبــــات بــهــذا  الــتــي يــجــيــز الـــقـــانـــون فــيــهــا الإثــ

للحقيقة.  فائدة  ذلك  راأت يف  متى  الطريق 

كما يكون لها يف جميع الأحوال، كما ق�ضت 

ت�ضتدعي  اأن  الــ�ــضــهــود  بــ�ــضــهــادة  ــبـــات  بـــالإثـ

�ضهادته  ل�ضماع  لــزومــاً  تـــرى  مــن  لل�ضهادة 

اإظهاراً للحقيقة.

املادة )40(

وامل�ضتخدمني  املــوظــفــني  �ــضــهــادة  تقبل  ل 

ــو بــعــد تركهم  واملــكــلــفــني بــخــدمــة عــامــة ولـ

يف  علمهم  اإىل  و�ــضــل  قــد  يــكــون  عما  العمل 

تــاأذن  ومل  معلومات  مــن  بــه  قيامهم  اأثــنــاء 

ذلــك  ومـــع  اإذاعـــتـــهـــا.  يف  املخت�ضة  ال�ضلطة 

فلهذه ال�ضلطة اأن تاأذن لهم يف ال�ضهادة بناء 

على طلب املحكمة اأو اأحد اخل�ضوم.

املادة )41(

انــفــراد  على  �ضهادته  �ضاهد  كــل  ــوؤدي  يـ  -1

بغري ح�ضور باقي ال�ضهود الذين مل ت�ضمع 

�ــضــهــادتــهــم ويـــجـــرى �ــضــمــاع �ــضــهــود الــنــفــي 

يف اجلــلــ�ــضــة ذاتـــهـــا الــتــي �ــضــمــع فــيــهــا �ضهود 

واإذا  مــانــع.  ذلــك  دون  حــال  اإذا  اإل  الإثــبــات 

النطق  كــان  اأخـــرى  جلل�ضة  التحقيق  اأجـــل 

حا�ضراً  يكون  ملن  تكليف  مبثابة  بالتاأجيل 
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من ال�ضهود باحل�ضور يف تلك اجلل�ضة اإل اإذا 

اأعفتهم املحكمة �ضراحة من احل�ضور.

2- ويــحــلــف الــ�ــضــاهــد الــيــمــني بــــاأن يــقــول 

اأقــول كل احلــق ول  اأن  »اأق�ضم بــاهلل العظيم 

�ضيء غري احلق«. ويكون احللف على ح�ضب 

الأو�ضاع اخلا�ضة بدينه اإن طلب ذلك.

املادة )42(

اأو  �ـــضـــاهـــده  اخلــ�ــضــم  يــحــ�ــضــر  مل  اإذا   -1

مل يــكــلــفــه بــاحلــ�ــضــور يف اجلــلــ�ــضــة املــحــددة 

بتكليفه  اأو  باإح�ضاره  اإلزامه  املحكمة  قررت 

باحل�ضور جلل�ضة اأخرى فاإذا مل يفعل �ضقط 

باأي  هــذا  بــه. ول يخل  ال�ضت�ضهاد  احلــق يف 

جزاء يرتبه القانون على هذا التاأخري.

اإجــابــة  الــ�ــضــاهــد احلــ�ــضــور  رفــ�ــص  واإذا   -2

ــــب عــلــى  اأو املــحــكــمــة وجـ لــــدعــــوة اخلـــ�ـــضـــم 

اخلــ�ــضــم اأو قــلــم الــكــتــاب حــ�ــضــب الأحـــــوال 

تكليفه باحل�ضور لأداء ال�ضهادة قبل التاريخ 

على  �ضاعة  وع�ضرين  بــاأربــع  ل�ضماعه  املعني 

اأحــوال  ويجوز  امل�ضافة،  مواعيد  عــدا  الأقــل 

ــتــعــجــال نــقــ�ــص هــــذا املـــيـــعـــاد وتــكــلــيــف  ال�ــض

الكتاب  قلم  مــن  بربقية  احل�ضور  ال�ضاهد 

باأمر من املحكمة.

تكليفاً  بــاحلــ�ــضــور  الــ�ــضــاهــد  كــلــف  واإذا   -3

املحكمة  عليه  حكمت  يح�ضر  ومل  �ضحيحاً 

ويثبت  درهـــم.  خم�ضمائة  جتــاوز  ل  بغرامة 

قاباًل  يكون  ول  اجلل�ضة  حم�ضر  يف  احلكم 

ال�ضديد  ال�ــضــتــعــجــال  اأحــــوال  ويف  للطعن. 

يــجــوز اأن تــ�ــضــدر املــحــكــمــة اأمـــــراً بــاإحــ�ــضــار 

ال�ضتعجال  ــوال  ــ اأحـ غــري  يف  ــا  اأمــ الــ�ــضــاهــد. 

الــ�ــضــديــد فــيــوؤمــر بـــاإعـــادة تــكــلــيــف الــ�ــضــاهــد 

وتكون  مقت�ضى  لــذلــك  كــان  اإذا  باحل�ضور 

تخلف  فــاإذا  التكليف  ذلــك  م�ضروفات  عليه 

درهم  تقل عن مائتي  بغرامة ل  حكم عليه 
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يـــكـــون احلــكــم  األـــــف درهـــــم ول  ول جتـــــاوز 

اأمر  اإ�ضدار  للمحكمة  ويجوز  للطعن  قاباًل 

باإح�ضاره.

للمحكمة  يــجــوز  ــوال  ــ الأحـ جميع  ويف   -4

اإقالة ال�ضاهد من الغرامة اإذا ح�ضر واأبدى 

عذراً مقبوًل.

املادة )43(

حلف  عــن  وامــتــنــع  الــ�ــضــاهــد  ح�ضر  اإذا   -1

الــيــمــني اأو امــتــنــع بــغــري مـــربر قــانــوين عن 

الإجابة حكم عليه بالعقوبة املقررة يف قانون 

العقوبات.

من  ميــنــعــه  عــــذر  لــلــ�ــضــاهــد  كــــان  واإذا   -2

احل�ضور جاز اأن ينتقل اإليه القا�ضي املنتدب 

ل�ضماع اأقواله فاإن كان التحقيق اأمام املحكمة 

جاز لها اأن تندب اأحد ق�ضاتها لذلك. وحتدد 

ومكان  تــاريــخ  املنتدب  القا�ضي  اأو  املحكمة 

�ضماع اأقواله وعلى قلم كتاب املحكمة اإخطار 

اخل�ضوم الغائبني ويحرر حم�ضر بها يوقعه 

القا�ضي املنتدب والكاتب.

املادة )44(

1- توجه الأ�ضئلة اإىل ال�ضاهد من املحكمة. 

اأ�ــضــئــلــة اخل�ضم  عــن  اأوًل  الــ�ــضــاهــد  ويــجــيــب 

الذي ا�ضت�ضهده ثم عن اأ�ضئلة اخل�ضم الآخر 

انتهى  واإذا  �ضوؤاله.  يعيد  اأن  ا�ضت�ضهده  وملن 

اخل�ضم من ا�ضتجواب ال�ضاهد فال يجوز له 

اإبداء اأ�ضئلة جديدة اإل باإذن املحكمة.

اأع�ضائها  اأو لأي من  2- ولرئي�ص اجلل�ضة 

يوجه  اأن  الأحــوال  املنتدب ح�ضب  وللقا�ضي 

لل�ضاهد مبا�ضرة ما يراه من الأ�ضئلة مفيداً 

�ضفاها  ال�ضهادة  وتــوؤدى  احلقيقة.  ك�ضف  يف 

اإل  مكتوبة  مبــذكــرات  ال�ضتعانة  يجوز  ول 

وحيث  املــنــتــدب  الــقــا�ــضــي  اأو  املحكمة  ــاإذن  ــ ب
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اأغــفــل  الـــدعـــوى. واإذا  تــ�ــضــوغ ذلـــك طــبــيــعــة 

اأو  املحكمة  �ضاألته  ذكره  يجب  �ضيئاً  ال�ضاهد 

القا�ضي املنتدب عنه.

املادة )45(

ــة الــ�ــضــاهــد يف املــحــ�ــضــر، ثم  ــ ــاب تــثــبــت اإجــ

ما  ت�ضحيح  بعد  عليها  ويــوقــع  عليه،  تتلى 

امتنع عن  واإذا  منها.  ت�ضحيحه  لــزوم  يرى 

التوقيع ذكر ذلك و�ضببه يف املح�ضر.

املادة )46(

اأو  اأثناء نظر الدعوى  اإذا ات�ضح للمحكمة 

اأن ال�ضاهد  عند احلكم يف مو�ضوع الدعوى 

وتر�ضله  بــذلــك  حمــ�ــضــراً  حتـــرر  زوراً  �ضهد 

الإجــراءات اجلنائية  العامة لتخاذ  للنيابة 

الالزمة.

املادة )47(

فــــــــوات فــر�ــضــة  يـــخـــ�ـــضـــى  ــن  ــ ملـ يــــجــــوز   -1

يعر�ص  ب�ضاهد على مو�ضوع مل  ال�ضت�ضهاد 

اأن  عليه  ويحتمل عر�ضه  الق�ضاء  اأمــام  بعد 

هذا  �ضماع  الــ�ــضــاأن  ذوي  مــواجــهــة  يف  يطلب 

ال�ضاهد. ويقدم هذا الطلب بالطرق املعتادة 

لقا�ضي الأمور امل�ضتعجلة وتكون م�ضروفاته 

ال�ضرورة  كلها على من طلبه، وعند حتقق 

كانت  متى  ال�ضاهد  ب�ضماع  القا�ضي  يحكم 

الواقعة مما يجوز اإثباتها ب�ضهادة ال�ضهود.

بناء  نفي  �ضهود  �ضماع  للقا�ضي  ويجوز   -2

عــلــى طــلــب اخلــ�ــضــم الآخـــــر بــالــقــدر الـــذي 

تقت�ضيه ظروف ال�ضتعجال يف الدعوى.

3- وفيما عدا ذلك تتبع يف ال�ضهادة القواعد 

والإجــراءات ال�ضالف ذكرها يف املواد ال�ضابقة 

ول يجوز يف هــذه احلــالــة ت�ضليم �ــضــورة من 

الق�ضاء  اإىل  تقدميه  ول  التحقيق  حم�ضر 
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اإذا راأت حمكمة املو�ضوع عند نظره جواز  اإل 

اإثبات الواقعة ب�ضهادة ال�ضهود ويكون للخ�ضم 

العرا�ص اأمامها على قبول هذا الدليل كما 

يكون له طلب �ضماع �ضهود نفي مل�ضلحته.

الباب الرابع

القرائن وحجية الأمر املق�سي

املادة )48(

1- القرائن التي ين�ص عليها القانون تغني 

اأخــرى  اأيــة طريقة  من قــررت مل�ضلحته عن 

من طرق الإثبات، على اأنه يجوز نق�ص هذه 

القرائن بالدليل العك�ضي ما مل يوجد ن�ص 

يق�ضي بغري ذلك.

اأخــرى  قــرائــن  ي�ضتنبط  اأن  وللقا�ضي   -2

لالإثبات وذلك يف الأحــوال التي يجوز فيها 

الإثبات ب�ضهادة ال�ضهود.

املادة )49(

1- الأحكام التي حازت حجية الأمر املق�ضي 

اخل�ضومة  من  فيه  ف�ضلت  فيما  حجة  تكون 

القرينة  هــذه  ينق�ص  دلــيــل  قــبــول  يــجــوز  ول 

ولكن ل تكون لتلك الأحكام هذه احلجية اإل 

يف نزاع قام بني اخل�ضوم اأنف�ضهم دون اأن تتغري 

�ضفاتهم وتعلق بذات احلق حماًل و�ضبباً.

2- وتــقــ�ــضــي املــحــكــمــة بــهــذه احلــجــيــة من 

تلقاء نف�ضها.

املادة )50(

ل يرتبط القا�ضي املدين باحلكم اجلنائي 

احلكم  هــذا  فيها  ف�ضل  التي  الوقائع  اإل يف 

وكان ف�ضله فيها �ضرورياً، ومع ذلك فاإنه ل 

قام  اإذا  اإل  بالرباءة  ال�ضادر  يرتبط باحلكم 

على نفي ن�ضبة الواقعة اإىل املتهم.
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الباب اخلام�س

الإقرار وا�ستجواب اخل�سوم

الف�سل الأول

الإقرار

املادة )51(

الإقـــرار هــو اإخــبــار الإنــ�ــضــان عــن حــق عليه 

لآخر.

ويكون الإقرار ق�ضائياً اإذا اعرف اخل�ضم 

ــام الــقــ�ــضــاء بــواقــعــة قــانــونــيــة مــدعــى بها  اأمــ

عليه، وذلك اأثناء ال�ضري يف الدعوى املتعلقة 

بهذه الواقعة.

ويكون الإقرار غري ق�ضائي اإذا وقع يف غري 

جمل�ص الق�ضاء اأو ب�ضدد نزاع اأثري يف دعوى 

اأخرى.

املادة )52(

اأن  الق�ضائي  ــرار  ــ الإقـ �ضحة  يف  يــ�ــضــرط 

يكون املقر عاقاًل بالغاً خمتاراً غري حمجور 

عليه فيما اأقر به.

املادة )53(

الإقرار الق�ضائي حجة على املقر ول يقبل 

منه الرجوع فيه.

الف�سل الثاين

ا�ستجواب اخل�سوم

املادة )54(

ل يجوز �ضماع اخل�ضوم ك�ضهود يف الدعوى، 

من  ت�ضتجوب  اأن  للمحكمة  يجوز  اأنــه  غري 

يــكــون حــا�ــضــراً مــن اخلــ�ــضــوم، ولــكــل منهم 

ا�ـــضـــتـــجـــواب خــ�ــضــمــه احلــا�ــضــر،  يــطــلــب  اأن 
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اأن تاأمر بح�ضور اخل�ضم  وللمحكمة كذلك 

بناء  اأو  نف�ضها  تلقاء  من  �ضواء  ل�ضتجوابه 

على طلب خ�ضمه، وعلى من تقرر ا�ضتجوابه 

اأنه يح�ضر اجلل�ضة التي حددها القرار.

املادة )55(

ناق�ضها  اأو  الأهلية  عدمي  اخل�ضم  كان  اإذا 

جاز ا�ضتجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة 

مناق�ضته هو اإن كان مميزاً يف الأمور املاأذون 

فيها، ويجوز ا�ضتجواب الأ�ضخا�ص العتبارية 

يف  وي�ضرط  قانوناً،  ميثلها  من  طريق  عن 

جميع الأحوال اأن يكون املراد ا�ضتجوابه اأهاًل 

للت�ضرف يف احلق املتنازع فيه.

املادة )56(

اإىل  التي تراها  الأ�ضئلة  املحكمة  1- توجه 

اخلــ�ــضــم، وتــوجــه اإلــيــه مــا يــطــلــب اخل�ضم 

ــابـــة يف  الآخــــر تــوجــيــهــه مــنــهــا، وتــكــون الإجـ

اإعــطــاء  املحكمة  راأت  اإذا  اإل  ذاتــهــا  اجلل�ضة 

ميعاد لالإجابة.

2- وحت�ضل الإجابة يف مواجهة من طلب 

ال�ضتجواب  يتوقف  ل  ولــكــن  ال�ــضــتــجــواب، 

على ح�ضوره.

والأجـــوبـــة مبح�ضر  الأ�ــضــئــلــة  وتــــدون   -3

ــ�ــضــة ويــــوقــــع عــلــيــهــا رئـــيـــ�ـــص اجلــلــ�ــضــة  اجلــل

امل�ضتجوب  امتنع  واإذا  وامل�ضتجوب  والكاتب 

اأو عن التوقيع ذكر يف املح�ضر  عن الإجابة 

امتناعه و�ضببه.

احلــ�ــضــور  عـــن  اخلــ�ــضــم  تــخــلــف  واإذا   -4

اأو امتنع  بــغــري عـــذر مــقــبــول  لــال�ــضــتــجــواب 

ا�ضتخل�ضت  عن الإجابة بغري مربر قانوين 

ــاز لــهــا اأن  ــك، وجــ ــراه مـــن ذلــ املــحــكــمــة مـــا تــ

يف  والقرائن  ال�ضهود  ب�ضهادة  الإثبات  تقبل 

الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.
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5- اأما اإذا كان للخ�ضم عذر مقبول مينعه 

اأن  فللمحكمة  لــال�ــضــتــجــواب  احلــ�ــضــور  مــن 

تندب اأحد ق�ضاتها ل�ضتجوابه.

الباب ال�ساد�س

اليمـــــني

املادة )57(

اأيــة حالة  1- يجوز لكل من اخل�ضمني يف 

كـــانـــت عــلــيــهــا الــــدعــــوى اأن يـــوجـــه الــيــمــني 

احلا�ضمة اإىل اخل�ضم الآخر ب�ضرط اأن تكون 

متعلقة  اليمني  عليها  تن�ضب  التي  الواقعة 

غري  كــانــت  واإن  اإلــيــه  وجــهــت  مــن  ب�ضخ�ص 

بها.  علمه  جمرد  على  ان�ضبت  له  �ضخ�ضية 

توجيه  مينع  اأن  للقا�ضي  يــجــوز  ذلــك  ومــع 

اليمني اإذا كان اخل�ضم متع�ضفاً يف توجيهها.

اأن يــردهــا  الــيــمــني  اإلـــيـــه  2- وملـــن وجــهــت 

ــرد اذا  ــه ل يــجــوز الــ ــ عــلــى خــ�ــضــمــه، عــلــى اأن

اليمني على واقعة ل ي�ضرك فيها  ان�ضبت 

اخل�ضمان بل ي�ضتقل بها �ضخ�ص من وجهت 

اإليه اليمني.

اأن  اأو ردهــا  اليمني  3- ول يجوز ملن وجــه 

يرجع يف ذلك متى قبل خ�ضمه اأن يحلف.

املادة )58(

اأو وكيل الغائب  اأو القيم  ل يجوز للو�ضي 

اإل  يردها  اأن  اأو  احلا�ضمة  اليمني  يوجه  اأن 

فيما يدخل يف �ضلطته طبقاً للقانون.

املادة )59(

ل يجوز توجيه اليمني احلا�ضمة يف واقعة 

خمالفة للنظام العام اأو الآداب.
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املادة )60(

كل من وجهت اإليه اليمني فنكل عنها دون 

عليه  ردت  من  وكــل  خ�ضمه،  على  يردها  اأن 

اليمني فنكل عنها، خ�ضر دعواه.

املادة )61(

ل يجوز خل�ضم اأن يثبت كذب اليمني بعد 

اأن يوؤديها اخل�ضم الذي وجهت اإليه اأو ردت 

بحكم  اليمني  كــذب  ثبت  اإذا  اأنــه  عليه، على 

جنائي فاإن للخ�ضم الذي اأ�ضابه �ضرر منها 

قد  مبا  اإخــالل  دون  بالتعوي�ص  يطالب  اأن 

يكون له من حق يف الطعن على احلكم الذي 

�ضدر �ضده.

املادة )62(

عليها  كـــانـــت  حـــالـــة  ــة  ــ اأيـ يف  لــلــقــا�ــضــي   -1

الدعوى اأن يوجه اليمني املتممة من تلقاء 

نف�ضه اإىل اأي من اخل�ضمني ليبني على ذلك 

ما  قيمة  اأو يف  الــدعــوى  مــو�ــضــوع  حكمه يف 

اليمني  توجيه هذه  وي�ضرط يف  به،  يحكم 

تكون  واأل  كامل  دليل  الدعوى  يكون يف  األ 

الدعوى خالية من اأي دليل.

اإليه  وجــهــت  الـــذي  للخ�ضم  يــجــوز  ول   -2

هذه اليمني اأن يردها على اخل�ضم الآخر.

املادة )63(

املــدعــي  اإىل  يــوجــه  اأن  للقا�ضي  يــجــوز  ل 

اإل  اليمني املتممة لتحديد قيمة املدعى به 

بطريقة  القيمة  هــذه  حتــديــد  ا�ضتحال  اإذا 

اأخرى، ويحدد القا�ضي يف هذه احلالة حداً 

اأق�ضى للقيمة التي يحلف عليها املدعي.
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املادة )64(

خ�ضمه  اإىل  يـــوجـــه  مـــن  عــلــى  يــجــب   -1

يريد  التي  الوقائع  بالدقة  اأن يبني  اليمني 

ا�ــضــتــحــالفــه عــلــيــهــا ويـــذكـــر �ــضــيــغــة اليمني 

بعبارة وا�ضحة. وللمحكمة اأن تعدل ال�ضيغة 

التي يعر�ضها اخل�ضم بحيث توجه بو�ضوح 

ودقة الواقعة املطلوب احللف عليها.

اليمني  اإليه  وجهت  من  ينازع  مل  واإذا   -2

ل يف جوازها ول يف تعلقها بالدعوى وجب 

عليه اإن كان حا�ضراً بنف�ضه اأن يحلفها فوراً 

نــاكــال.  اعــتــرب  واإل  خ�ضمه  عــلــى  يــردهــا  اأو 

للحلف  ميعاداً  تعطيه  اأن  للمحكمة  ويجوز 

حا�ضراً  يكن  مل  فــاإذا  وجها،  لذلك  راأت  اإذا 

اأقرتها  التي  اليمني  ب�ضيغة  اإعــالنــه  وجــب 

املحكمة للح�ضور يف اجلل�ضة املحددة حللفها 

تخلف  اأو  ينازع  اأن  دون  وامتنع  ح�ضر  فــاإذا 

بغري عذر اعترب ناكال كذلك.

اليمني يف  اإلــيــه  ــازع مــن وجــهــت  نـ واإذا   -3

ورف�ضت  بــالــدعــوى  تعلقها  يف  اأو  جـــوازهـــا 

املحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت يف 

هذا  ويعلن  اليمني.  �ضيغة  حكمها  منطوق 

بنف�ضه  اإن مل يكن حا�ضراً  املنطوق للخ�ضم 

ويتبع ما ن�ص عليه يف الفقرة ال�ضابقة.

املادة )65(

اإذا كان ملن وجهت اإليه اليمني عذر مينعه 

اأحد  ندبت  اأو  املحكمة  انتقلت  من احل�ضور 

ق�ضاتها لتحليفه.

املادة )66(

ــاأن يــقــول احلــالــف  1- تــكــون تـــاأديـــة الــيــمــني بــ

»اق�ضم باهلل العظيم« ويذكر ال�ضيغة التي اأقرتها 

املحكمة. وملن يكلف حلف اليمني اأن يوؤديها وفقاً 

لالأو�ضاع املقررة يف دينه اإذا طلب ذلك.
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ورده  ونكوله  الأخــر�ــص  حلف  يف  ويعترب   -2

لليمني اإ�ضارته املعهودة اإن كان ل يعرف الكتابة 

فاإن كان يعرفها فحلفه ونكوله ورده بها.

يوقعه  اليمني  بحلف  حم�ضر  ويــحــرر   -3

احلالف ورئي�ص اجلل�ضة والكاتب.

الباب ال�سابع

املعاينة ودعوى اإثبات احلالة

املادة )67(

1- للمحكمة بناء على طلب اأحد اخل�ضوم 

اأو من تلقاء نف�ضها اأن تقرر النتقال ملعاينة 

اأحـــد ق�ضاتها  لــذلــك  تــنــدب  اأو  املــتــنــازع فيه 

وتــعــني يف قـــرارهـــا تــاريــخ ومــكــان املــعــايــنــة. 

يبني  حم�ضراً  القا�ضي  اأو  املحكمة  وحتــرر 

فيه جميع الأعمال املتعلقة باملعاينة.

2- وللمحكمة اأو ملن تندبه من ق�ضاتها تعيني 

خبري لال�ضتعانة به يف املعاينة، ولها �ضماع من 

دعوة هوؤلء  وتكون  ال�ضهود،  �ضماعه من  ترى 

للح�ضور بطلب ولو �ضفوياً من كاتب املحكمة.

املادة )68(

1- يــجــوز ملـــن يــخــ�ــضــى �ــضــيــاع مــعــامل واقــعــة 

اأن  الق�ضاء  اأمــام  نــزاع  ت�ضبح حمل  اأن  يحتمل 

يطلب يف مواجهة ذوي ال�ضاأن وبالطرق املعتادة 

من قا�ضي الأمور امل�ضتعجلة النتقال للمعاينة، 

وتراعى يف هذه احلالة الأحكام ال�ضابقة.

امل�ضتعجلة  الأمــــــور  لــقــا�ــضــي  ويـــجـــوز   -2

ــر، اأن يــنــدب اأحـــد  ــذكـ يف احلـــالـــة �ــضــالــفــة الـ

ال�ضهود  و�ضماع  واملعاينة  لالنتقال  اخلــرباء 

بــغــري ميـــني. وعــنــدئــذ يــكــون عــلــى القا�ضي 

اخل�ضوم  مالحظات  ل�ضماع  جل�ضة  يعني  اأن 

على تقرير اخلبري واأعماله وتتبع القواعد 

املن�ضو�ص عليها يف الباب اخلا�ص باخلربة.
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الباب الثامن

اخلبـــــرة

املادة )69(

بندب  حتكم  اأن  القت�ضاء  عند  للمحكمة 

اأو  اأكــرث مــن بــني موظفي الــدولــة  اأو  خبري 

من بني اخلرباء املقيدين يف جدول اخلرباء 

لال�ضتنارة براأيهم يف امل�ضائل التي ي�ضتلزمها 

الأمانة  املحكمة  وتقدر  الدعوى  يف  الف�ضل 

حل�ضاب  املحكمة  خزانة  اإيداعها  يجب  التي 

م�ضروفات اخلبري ومقابل جهده )اأتعابه(، 

بــاإيــداع هــذه الأمــانــة  الــذي يكلف  واخل�ضم 

ــل الـــذي يــجــب فــيــه الإيــــــداع، واملبلغ  ــ والأجـ

الذي يجوز للخبري �ضحبه مل�ضروفاته.

املادة )70(

اإذا اتــفــق اخلــ�ــضــوم عــلــى اخــتــيــار خــبــري اأو 

اأكــــرث اأقــــرت املــحــكــمــة اتــفــاقــهــم وفــيــمــا عــدا 

هذه احلالة تختار املحكمة اخلبري من بني 

اخلرباء املقبولني اأمامها ما مل تق�ص بغري 

ذلك ظروف خا�ضة وعلى املحكمة حينئذ اأن 

تبني هذه الظروف.

املادة )71(

اأكــرث  اأو  خبري  بــنــدب  املحكمة  حكمت  اإذا 

وجب اأن يت�ضمن منطوق حكمها ما ياأتي:

والتدابري  اخلبري  مبهمة  دقيقاً  بياناً   -1

العاجلة التي يوؤذن له يف اتخاذها.

2- الأجل امل�ضروب لإيداع تقرير اخلبري.

3- تاريخ اجلل�ضة التي توؤجل اإليها الق�ضية 

وجل�ضة  الأمــانــة  ــداع  اإيــ حــالــة  يف  للمرافعة 

حالة  يف  الق�ضية  لنظر  منها  اأقـــرب  اأخـــرى 

عدم اإيداعها.
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املادة )72(

املكلف  الأمـــانـــة مــن اخلــ�ــضــم  ــودع  تـ اإذا مل 

بــاإيــداعــهــا ول مــن غــريه مــن اخلــ�ــضــوم كان 

اخلبري غري ملزم باأداء املهمة املوكولة اإليه، 

الــذي  اخل�ضم  حــق  �ضقوط  املحكمة  وتــقــرر 

باحلكم  التم�ضك  يف  الأمــانــة  بدفع  يقم  مل 

ال�ضادر بتعيني اخلبري اإذا وجدت اأن الأعذار 

التي اأبداها لذلك غري مقبولة.

املادة )73(

عــلــى قــلــم كــتــاب املــحــكــمــة خـــالل اليومني 

اخلبري  يــدعــو  اأن  الأمــانــة  لإيـــداع  التاليني 

لالإطالع على الأوراق املودعة ملف الدعوى 

املحكمة  لــه  تـــاأذن  مل  مــا  يت�ضلمها  اأن  بغري 

من  �ضورة  اإليه  وت�ضلم  ذلك  يف  اخل�ضوم  اأو 

احلكم.

املادة )74(

اإذا كان ا�ضم اخلبري غري مقيد يف اجلداول 

ندبته  الــتــي  املحكمة  ــام  اأمـ يحلف  اأن  وجــب 

والأمــانــة  بال�ضدق  عمله  ــوؤدي  يـ بـــاأن  مييناً 

ي�ضرط ح�ضور  ول  باطاًل  العمل  كان  واإل 

ويحرر  اليمني  اخلبري  حلف  عند  اخل�ضوم 

حم�ضر بحلف اليمني.

املادة )75(

التالية  الأيــام اخلم�ضة  للخبري خــالل   -1

لتاريخ ت�ضلمه �ضورة  احلكم من قلم الكتاب 

كلف  التي  املهمة  اأداء  من  اإعفاءه  يطلب  اأن 

تقرر  اأن  امل�ضتعجلة  الدعاوى  ويجوز يف  بها 

املحكمة يف حكمها نق�ص هذا امليعاد.

2- وللمحكمة التي عينته اأن تعفيه منها اإذا 

راأت اأن الأ�ضباب التي اأبداها لذلك مقبولة.
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املادة )76(

قد  يــكــن  ومل  مهمته  اخلــبــري  يـــوؤد  مل  اإذا 

ندبته  التي  للمحكمة  جاز  اأدائها  من  اأعفي 

ت�ضبب  التي  امل�ضروفات  بكل  عليه  حتكم  اأن 

كان  اإن  وبالتعوي�ضات  فائدة  اإنفاقها بال  يف 

لــهــا حمـــل، وذلـــك بــغــري اإخــــالل بــاجلــزاءات 

التاأديبية. 

املادة )77(

اإذا توافر  يجوز للخ�ضوم طلب رد اخلبري 

ا�ضتطاعته  عــدم  معه  يرجح  �ضبب  �ضاأنه  يف 

اأداء مهمته بغري حتيز. وبوجه خا�ص يجوز 

اأو �ــضــهــراً لأحــد  اإذا كــان قــريــبــاً  رد اخلــبــري 

لأحــد  وكــيــاًل  اأو  الــرابــعــة  للدرجة  اخل�ضوم 

اأو  و�ضياً  اأو  اخلــا�ــضــة،  اأعــمــالــه  يف  اخل�ضوم 

اأو  اأحـــد اخلــ�ــضــوم  كــان يعمل عند  اأو  قــيــمــاً، 

اأحد  مع  قائمة  خ�ضومة  لزوجه  اأو  له  كــان 

اخلــ�ــضــوم يف الـــدعـــوى اأو مــع زوجــــه مــا مل 

تعيني  بعد  اأقيمت  قد  اخل�ضومة  هــذه  تكن 

اخلبري بق�ضد رده.

املادة )78(

باحل�ضور  اخلبري  بتكليف  الــرد  طلب  يتم 

اأ�ضبوع من تاريخ  اأمام املحكمة وذلك خالل 

احلكم بتعيينه اإذا كان هذا احلكم قد �ضدر 

ــاإذا كــان  ــرد. فــ يف حــ�ــضــور اخلــ�ــضــم طــالــب الــ

احلــكــم قــد �ــضــدر يف غيبته قــدم طلب الــرد 

ــتـــايل لإعـــــالن مــنــطــوق  ــبـــوع الـ ــضـ خــــالل الأ�ـ

اإليه. ول ي�ضقط احلق يف طلب الرد  احلكم 

اإذا كانت اأ�ضبابه قد طراأت بعد ذلك امليعاد اأو 

اإذا قدم اخل�ضم الدليل على اأنه مل يعلم بها 

اإل بعد انق�ضائه.
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املادة )79(

اإذا عني اخلبري باتفاق اخل�ضوم فال يقبل 

طلب رده من اأحدهم ما مل يكن �ضبب الرد 

قد حدث بعد تعيينه اأو ثبت اأنه كان ل يعلم 

بهذا ال�ضبب عند تعيينه.

املادة )80(

تف�ضل املحكمة على وجه ال�ضرعة يف طلب 

غري  الطلب  يف  ال�ضادر  احلكم  ويكون  الــرد 

قابل للطعن باأي وجه واإذا رف�ص طلب الرد، 

حكم على طالبه بغرامة ل تقل عن مائتي 

درهم ول تزيد على خم�ضمائة درهم.

املادة )81(

على  عمله  لبدء  تاريخاً  اخلبري  يحدد   -1

التاريخ ب�ضبعة  اأن يدعو اخل�ضوم قبل ذلك 

اأيام على الأقل على اأن يبني يف الدعوة مكان 

اأول اجتماع ويومه و�ضاعته.

يدعو  اأن  ال�ضتعجال  حالة  يف  ويــجــوز   -2

اخل�ضوم فوراً باإر�ضال برقية.

3- ويـــرتـــب عــلــى عــــدم دعـــــوة اخلــ�ــضــوم 

بطالن عمل اخلبري.

املادة )82(

1- يح�ضر اخل�ضوم اأمام اخلبري باأنف�ضهم 

اأو بوكيل عنهم.

2- ويجوز للخبري اأن يبا�ضر اأعماله ولو يف 

غيبة اخل�ضوم الذين دعاهم للح�ضور على 

الوجه ال�ضحيح.

3- ول يجوز لأية جهة حكومية اأو غريها 

اإطـــالع  بــغــري مـــربر قــانــوين عــن  اأن متتنع 

اخلبري على ما يلزم الطالع عليه مما يكون 

اأو  م�ضتندات  اأو  و�ضجالت  دفاتر  من  لديها 

اأوراق تنفيذاً للحكم ال�ضادر بندب خبري.
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املادة )83(

اأن  ويجب  باأعماله،  حم�ضراً  اخلبري  يعد 

ي�ضتمل املح�ضر على ما ياأتي:

ــوم واأقـــوالـــهـــم  ــضـ ــ�ـ بـــيـــان حـــ�ـــضـــور اخلـ  -1

ومــالحــظــاتــهــم مــوقــعــة مــنــهــم، مــا مل يكن 

لديهم مانع من التوقيع فيذكر �ضبب ذلك 

يف املح�ضر.

ــال الـــتـــي قــــام بــهــا اخلــبــري  ــمـ ــالأعـ 2- بـــيـــان بـ

�ضمعهم  الذين  الأ�ضخا�ص  واأقـــوال  بالتف�ضيل 

من تلقاء نف�ضه اأو بناء على طلب اأحد اخل�ضوم.

املادة )84(

منه  موقعاً  تقريراً  يقدم  اأن  اخلبري  على 

ا�ضتند  التي  وراأيــه والأوجــه  اأعماله  بنتيجة 

اأن  اإليها فــاإذا تعدد اخلــرباء جاز لكل منهم 

يتفقوا  مل  ما  براأيه  م�ضتقاًل  تقريراً  يقدم 

على تقدمي تقرير واحد.

املادة )85(

1- يودع اخلبري تقريره وحما�ضر اأعماله 

كتاب  قلم  اإليه  �ضلمت  التي  الأوراق  وجميع 

املحكمة التي ندبته.

2- وعلى قلم كتاب املحكمة اأن يبلغ اخل�ضوم 

بهذا الإيداع خالل الأربع والع�ضرين �ضاعة 

التالية حل�ضوله.

3- وير�ضل اخلبري لكل خ�ضم يف الدعوى 

ــام الثالثة  ــ �ــضــورة مــن تــقــريــره خـــالل الأيـ

التالية لالإيداع.

املادة )86(

الأجــل  اإذا مل يقدم اخلبري تقريره يف   -1

وجب  بتعيينه،  ال�ضادر  احلكم  حــدده  الــذي 

يــودع قلم  اأن  عليه قبل انق�ضاء هذا الأجــل 

كتاب املحكمة التي ندبته مذكرة يبني فيها 

التي حالت  والأ�ضباب  اأعمال  به من  قام  ما 
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دون اإمتام ماأموريته.

2- فــاإذا وجدت املحكمة يف مذكرة اخلبري 

ما يربر تاأخريه منحته اأجاًل لإجناز مهمته 

واإيداع تقريره، واإل حكمت عليه بغرامة ل 

تزيد على خم�ضمائة درهم ويف هذه احلالة 

اأجــاًل  متنحه  اأن  للمحكمة  يــجــوز  الأخـــرية 

لإجناز مهمته واإيداع تقريره اأو اأن ت�ضتبدل 

به غريه مع اإلزامه برد ما يكون قب�ضه من 

اإخالل  وذلــك بغري  الكتاب  قلم  اإىل  الأمانة 

كان  اإن  والتعوي�ضات  التاأديبية  بــاجلــزاءات 

لها حمل.

الــ�ــضــادر  الــطــعــن يف احلــكــم  يــقــبــل  3- ول 

بــاإبــدال اخلبري واإلــزامــه بــرد ما قب�ضه من 

الأمانة.

املادة )87(

اإذا تبني للمحكمة بعد اطالعها على املذكرة 

لــلــمــادة ال�ضابقة  الــتــي قــدمــهــا اخلــبــري وفــقــاً 

حكمت  اخل�ضم،  خطاأ  عن  نا�ضئ  التاأخري  اأن 

األــف درهــم ف�ضاًل  عليه بغرامة ل تزيد على 

عن جواز احلكم ب�ضقوط حق هذا اخل�ضم يف 

التم�ضك باحلكم ال�ضادر بتعيني اخلبري.

املادة )88(

1- للمحكمة من تلقاء نف�ضها اأو بناء على طلب 

جل�ضة  يف  اخلبري  با�ضتدعاء  تاأمر  اأن  اخل�ضوم 

حتددها ملناق�ضته يف تقريره، ولها اأن توجه اإليه 

ما تراه من الأ�ضئلة مفيداً يف الدعوى.

اأوجه  با�ضتكمال  اخلبري  تاأمر  اأن  ولها   -2

النق�ص يف عمله وتدارك ما تتبينه من اأوجه 

خبري  اإىل  بذلك  تعهد  اأن  ولها  فيه  اخلطاأ 

اآخر اأو اأكرث.
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املادة )89(

راأيـــه  لإبـــــداء  خـــبـــرياً  تــعــني  اأن  للمحكمة 

�ضفاهة باجلل�ضة بدون تقرير ويثبت راأيه يف 

املح�ضر.

املادة )90(

1- راأي اخلبري ل يقيد املحكمة.

2- واإذا حكمت املحكمة خالفاً لراأي اخلبري 

اإىل  بها  اأدت  التي  الأ�ضباب  حكمها  يف  بينت 

عدم الأخذ بهذا الراأي كله اأو بع�ضه.

املادة )91(

1- تقدر م�ضروفات اخلبري ومقابل جهده 

بغري  ي�ضدر  عري�ضة  على  بــاأمــر  )اأتــعــابــه( 

مــرافــعــة مـــن املــحــكــمــة الــتــي عــيــنــتــه، ولــكــل 

مــن اخلــ�ــضــوم واخلــبــري اأن يتظلم مــن اأمــر 

التقدير وذلك خالل الأيام الثمانية التالية 

لإعالنه.

كتاب  قلم  يودع  بتقرير  التظلم  ويكون   -2

املــحــكــمــة ويـــرتـــب عــلــيــه وقـــف تــنــفــيــذ اأمـــر 

اآخر  التظلم قا�ص  التقدير ويف�ضل يف هذا 

اأقــوال  �ضماع  بعد  باملحكمة  اأخــرى  دائــرة  اأو 

نهائياً  ال�ضاأن  ويكون حكمها يف هذا  املتظلم 

وغري قابل للطعن باأي وجه.

املادة )92(

يــ�ــضــتــويف اخلــبــري مــا قـــدر لــه مــن الأمــانــة 

واجب  عليها  زاد  فيما  التقدير  اأمــر  ويكون 

بــاإلــزامــه  حكم  الـــذي  اخل�ضم  على  التنفيذ 

بامل�ضروفات.
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اأهداف املن�سورات يف املعهد 

القانونية  واملعلومات  بالبحوث والدرا�ضات  الق�ضائي  العمل  اإثراء 

ح�ضيلته  وزيـــادة  مــداركــه،  وتو�ضيع  عمله،  اأداء  يف  القا�ضي  يعني  مما 

املعلوماتية.

 العمل على تن�ضيط الجتهاد يف جمال الفقه والق�ضاء، من خالل 

والق�ضاء  الفقه  جمال  يف  املعمقة  واملقالت  والبحوث  الدرا�ضات  ن�ضر 

والت�ضريع.

الــعــنــايــة بــتــطــويــر �ضيغ الأحـــكـــام والــتــوثــيــقــات يف املــحــاكــم، وكــذا 

تاأ�ضيل كتابات العدل، وتطوير قوالبها الكتابية مبا يتفق وال�ضوابط 

القانونية وال�ضرعية.

اإمداد املحاكم والنيابة العامة بالبحوث والدرا�ضات التي ت�ضهم يف 

تطوير الق�ضاء واأ�ضاليبه واإجراءاته.

توثيق اأن�ضطة املعهد وما يقام فيه من دورات، ون�ضر ما يلقى فيه 

من حما�ضرات بغية الإ�ضهام يف التقييم الفني لأعمال الق�ضاء.

الق�ضائي  دبـــي  معهد  بــني  والــفــكــريــة  العلمية  الــ�ــضــالت  تــوطــيــد 

ونظرائه من املعاهد اخلليجية والعربية والعاملية.

القانون، ل�ضيما ما  اإطار  املعا�ضرة يف  الإن�ضانية  الق�ضايا  معاجلة 

يخت�ص منها بدولة الإمارات العربية املتحدة والعامل.

املجتمع  اأو�ــضــاط  يف  والق�ضائي  الفقهي  امل�ضتوى  رفــع  يف  الإ�ضهام 

والدرا�ضات  القانونية،  الأبحاث  باأحدث  اإمــداده  الإماراتي، من خالل 

الق�ضائية، و�ضروح القانون.

قواعد الن�سر

 اأن تكون البحوث والدرا�ضات يف اإطار ما يعنى به املعهد من درا�ضات 

الأحــكــام  على  التعليق  وكــذا  العملي،  الطابع  ذات  وق�ضائية  قانونية 

القانونية، على اأن تت�ضم بالعمق والرثاء املعريف.

اللتزام باأ�ضول البحث العلمي وقواعده العامة، ومراعاة التوثيق 

العلمي الدقيق.

الأخــطــاء  مــن  مراجعته  بعد  ن�ضختني،  يف  مطبوعاً  البحث  يقدم 

الطباعية، ويرفق به ن�ضخة من الوعاء الإلكروين املطبوع من خالله.

اللغوية والنحوية، مع  البحث خالياً من الأخطاء  اأن يكون  يجب 

الكلمات  و�ضبط  العربي،  الأ�ضلوب  يف  عليه  املتعارف  الرقيم  مراعاة 

اللغوية  بــاملــراجــعــة  الــتــحــريــر  وتــقــوم هيئة  �ــضــبــط،  اإىل  الــتــي حتــتــاج 

والتعديل مبا ل يخل مبحتوى البحث اأو م�ضمونه.

اأن ل يكون البحث قد �ضبق ن�ضره على اأي نحو كان، اأو مت اإر�ضاله 

للن�ضر يف غري املعهد، ويثبت ذلك باإقرار بخط الباحث وتوقيعه.

يلتزم الباحث بعدم اإر�ضال بحثه لأي جهة اأخرى للن�ضر حتى ي�ضله 

رد املعهد ب�ضالحية بحثه للن�ضر من عدمه.

يرفق الباحث بحثه بنبذة عن �ضريته العلمية، وعنوانه بالتف�ضيل 

ورقم الهاتف، والفاك�ص )اإن وجد( والربيد الإلكروين.

يراعى عندكتابة الهوام�ص ما يلي:

�ضنة  الن�ضر،  مــكــان  الن�ضر،  )دار  الــكــتــاب  عــنــوان  املــوؤلــف،  الــكــتــب: 

الن�ضر(، ال�ضفحة.

الــعــدد )مكان  الــدوريــة،  ا�ضم  املــوؤلــف، عــنــوان البحث،  الــدوريــات: 

الن�ضر، �ضنة الن�ضر(، ال�ضفحة.
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املعهد للتقومي والتحكيم من قبل  اإىل  التي ترد  البحوث  تخ�ضع 

طريقة  و�ضالمة  وقيمتها  وجدتها  اأ�ضالتها  على  للحكم  املخت�ضني 

عر�ضها، ومن ثم �ضالحيتها للن�ضر من عدمه.

يلتزم الباحث باإجراء تعديالت املحكمني على بحثه وفق التقارير 

املر�ضلة اإليه، وموافاة املعهد بالن�ضخة املعدلة.

القانونية  بالتحليالت  املرتبطة  للبحوث  الن�ضر  اأولــويــة  تكون   

والق�ضائية لدولة الإمارات العربية املتحدة، وكذا تاريخ و�ضول البحث 

اإىل هيئة التحرير.

مينح كل باحث خم�ص ع�ضرة ن�ضخة من ال�ضل�ضلة املحتوية مل�ضمون 

بحثه.

مينح املعهد مكافاأة مالية لالأبحاث التي تتقرر �ضالحيتها للن�ضر 

ويقوم املعهد بن�ضرها.

ت�ضبح البحوث والدرا�ضات املن�ضورة ملكاً ملعهد دبي الق�ضائي، ول 

اآخــر دون احل�ضول على موافقة  ن�ضرها يف مكان  اإعــادة  للباحث  يحق 

كتابية من املعهد.

ــا ل يخل  مــنــه ومبـ اأجـــــزاء  اأو  الــبــحــث  تــرجــمــة  ــق يف  احلـ للمعهد 

مبحتوى البحث اأو م�ضمونه متى اقت�ضت الظروف ذلك ومبا ل يخل 

بفحوى املادة العلمية.

اإجراءات الن�سر

تر�ضل البحوث والدرا�ضات با�ضم رئي�ص التحرير .

يتم اإخطار الباحث مبا يفيد ت�ضلم بحثه خالل اأ�ضبوعني من تاريخ 

الت�ضلم.

ير�ضل البحث اإىل ثالثة حمكمني من ذوي الخت�ضا�ص يف جمال 

البحث بعد اإجازته من هيئة التحرير، على اأن يتم التحكيم يف مدة ل 

تتجاوز اأربعة اأ�ضابيع من تاريخ اإر�ضال البحث للتحكيم.

خالل  عدمه  من  للن�ضر  البحث  �ضالحية  بقرار  الباحث  يخطر 

�ضهرين على الأكرث من تاريخ ت�ضلم البحث.

اإىل  املــالحــظــات  تر�ضل  املحكمني،  مــن  مــالحــظــات  ورود  حــالــة  يف 

الباحث لإجراء التعديالت الالزمة، على اأن تعاد خالل مدة اأق�ضاها 

�ضهر.

ويف كل الأحوال يخطر اأ�ضحاب البحوث بالقرار حول �ضالحيتها 

للن�ضر، اأو عدمه، وكذا ميعاد الن�ضر يف مدة ل تتجاوز اأربعة اأ�ضهر من 

تاريخ و�ضول البحث اإىل هيئة التحرير.

مل  اأو  ن�ضرت  �ضواء  تــرد  ل  املعهد  اإىل  ت�ضل  التي  البحوث  اأ�ــضــول 

تن�ضر.
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�ضل�ضلة الدرا�ضات القانونية والق�ضائية

�ضل�ضلة علمية حمكمة

ت�ضدر عن معهد دبي الق�ضائي

�ضدر من هذه ال�ضل�ضلة:

1( اجتاهات الق�ضاء الإماراتي يف جمال عالقات العمل )2009)

الأ�ضتاذ الدكتور حممد حممد حممد اأبوزيد )الطبعة الأوىل(

2( قانون ال�ضركات التجارية.. يف �ضوء اأحكام حمكمة متييز دبي 

واملبادئ القانونية ال�ضادرة عنها )2009)

القا�ضي الدكتور جمال ح�ضني ال�ضميطي

لأحدث  وفقاً  واخت�ضا�ضاتها..  تطورها  املدنية  النيابة  اأعمال   )3

الت�ضريعات معززة باأحكام حمكمة التمييز بدبي )2009)

امل�ضت�ضار عبداهلل حممد اأحمد كليب

املدنية  املعامالت  لقانون  الف�ضي  باليوبيل  الحتفال  موؤمتر   )4

الحتادي رقم )5( ل�ضنة 1985 واملعدل بالقانون رقم )1( ل�ضنة 1987 

الإماراتي  ال�ضخ�ضية  الأحــوال  لقانون  وفقاً  اأحكام احل�ضانة..   )5

معززاً باأحكام حمكمة التمييز بدبي )2009)

الدكتور حممد عبدالرحمن ال�ضويني

العربية  الإمـــارات  دولــة  وق�ضاء  قانون  يف  ال�ضيك..  يف  العملي   )6

املتحدة )2011)

الأ�ضتاذ الدكتور �ضريف حممد غنام

القانوين للوكيل الإلكروين.. درا�ضة مقارنة يف �ضوء  النظام   )7

الأعمال الدولية والوطنية )2012)

الأ�ضتاذ الدكتور �ضريف حممد غنام

وم�ضروع  الإمـــاراتـــي  الق�ضاء  اأحــكــام  �ــضــوء  يف  التحكيم  اتــفــاق   )8

القانون الحتادي يف �ضاأن التحكيم يف املنازعات التجارية )2013)

الدكتور ال�ضهابي اإبراهيم ال�ضهابي ال�ضرقاوي

9( اجتاهات الق�ضاء الإماراتي يف جمال عالقات العمل )2013)

الأ�ضتاذ الدكتور حممد حممد حممد اأبوزيد )الطبعة الثانية(

10( ال�ضروط املقرنة بعقد النكاح وتطبيقاتها

درا�ضة تاأ�ضيلية وحتليلية يف �ضوء اأحكام قانون الأحوال ال�ضخ�ضية 

الإماراتي )2013)

الدكتور حممد عبدالرحمن حممد ال�ضويني

11( برامج املعلومات: طبيعتها القانونية والعقود الواردة عليها: 

درا�ضة مقارنة للقوانني امل�ضرية والإماراتية والفرن�ضية )2013)

الأ�ضتاذ الدكتور مدحت حممد عبدالعال

12( مدى اخت�ضا�ص الق�ضاء مبنازعات عقد الحراف الريا�ضي

املحامي عبدالرزاق فاروق �ضفلو

املعلومات لدولة الإمارات  14( �ضرح قانون مكافحة جرائم تقنية 

العربية املتحدة املر�ضوم بالقانون الحتادي رقم 5 / 2012

الدكتور عبدالرازق املوافــي

حماية  يف  واأثــره  القت�ضادية  للمحاكم  اجلنائي  الخت�ضا�ص   )15

اقت�ضاد ال�ضوق : درا�ضة مقارنة.

الدكتور حازم اجلمل

قانون  مــواد  يف  عملية  وتــ�ــضــاوؤلت  لإ�ضكاليات  قانونية  حلول   )16

الأحوال ال�ضخ�ضية الإماراتي )تفاعل ت�ضريعي- ق�ضائي- فقهي(

الأ�ضتاذ الدكتور حممد اأبو زيد

17( النظام القانوين لتحول ال�ضركات: درا�ضة مقارنة بني القانون 

الإماراتي وامل�ضري والفرن�ضي

الأ�ضتاذ حم�ضن �ضيف قائد
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قانون اإلثبات في المعامالت المدنية والتجارية

�ضل�ضلة الت�ضريعات والقوانني لدولة الإمارات

�ضدر من هذه ال�ضل�ضلة:

1( منظومة الت�ضريعات العقارية يف اإمارة دبي

قانون الأحوال ال�ضخ�ضية لدولة الإمارات العربية املتحدة - قانون 

احتادي رقم )28( ل�ضنة 2005م

8( قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية -»قانون احتادي 

رقم 10 ل�ضنة 1992م»معدًل بالقانون الحتادي رقم )36( ل�ضنة 2006م

8( قانون الإجــراءات اجلزائية لدولة الإمــارات العربية املتحدة - 

القانون الحتادي رقم )35( ل�ضنة 1992 وفقاً لأحدث التعديالت

ــادي رقـــم )11( ل�ضنة  ــ املــدنــيــة -»قـــانـــون احتـ قـــانـــون الإجـــــــراءات 

بالقانون الحتــادي  املعدلة  املدنية  الإجـــراءات  1992م»بــاإ�ــضــدار قانون 

رقم )30( ل�ضنة 2005م

ال�ضادر  املتحدة  العربية  الإمــارات  لدولة  املدنية  املعامالت  قانون 

1985م واملعدل بالقانون الحتادي  بالقانون الحتادي رقم )5( ل�ضنة 

رقم )1( ل�ضنة 1987م

قانون مكافحة املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية - القانون الحتادي 

رقم )14( ل�ضنة 1995م والتفاقيات الدولية املتعلقة باملخدرات

القانون   - املتحدة  العربية  الإمــارات  لدولة  واملــرور  ال�ضري  قانون 

الحتادي رقم )21( ل�ضنة 1995م

ــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة - الــقــانــون  ــ قــانــون الــعــقــوبــات لــدولــة الإمــ

الحتادي رقم )3( ل�ضنة 1987م وفقاً لأحدث التعديالت

ــارات العربية املــتــحــدة -  ــ قــانــون املــعــامــالت الــتــجــاريــة لــدولــة الإمـ

القانون الحتادي رقم )18( ل�ضنة 1993م

تنظيم عالقات  �ضاأن  1980م يف  ل�ضنة  رقم )8(  الحتــادي  القانون 

العمل وتعديالته والت�ضريعات الفرعية ال�ضادرة لتنفيذ اأحكامه منذ 

1980م ولغاية 2012م

دولة  قوانني  يف  القت�ضادية  الأن�ضطة  ب�ضاأن  اجلنائية  املنظومة 

املحلية  والــقــوانــني  الحتــاديــة  )الــقــوانــني  املتحدة  العربية  الإمــــارات 

لإمارة دبي(

قــانــون الــ�ــضــركــات الــتــجــاريــة لــدولــة الإمــــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة 

-القانون الحتادي رقم 2 ل�ضنة 2015م

�ضل�ضلة موؤلفات رجال الق�ضاء والعدالة

فايزي  �ضمري  القا�ضي:   - املحاكم  ر�ضوم  قانون  يف  الدعوى  دليل 

عبداحلميد

لدولة  اجلزائية  الإجـــراءات  قانون  يف  بالتمييز  الطعن  اإجـــراءات 

الإمارات العربية املتحدة - امل�ضت�ضار حممد نبيل ريا�ص

�ضلطان  عبداللطيف  امل�ضت�ضار   -  )2001( التحكيم  يف  الب�ضيط 

العلماء

�ضرح قانون الإجــراءات اجلزائية لدولة الإمــارات العربية املتحدة 

معززاً باأحكام املحاكم العليا - امل�ضت�ضار ح�ضن عرب

اأ�ضحاب الحتياجات اخلا�ضة بني ال�ضريعة الإ�ضالمية والقوانني 

ماهر  القا�ضي   - عليهم  الــرقــابــة  متويل  وم�ضوؤولية  داون  متالزمة 

�ضالمة

ماهر  القا�ضي   - والإلــكــروين  التقليدي  التزوير  جرائم  اأحــكــام 

�ضالمة

�ضوؤال وجواب يف التحكيم التجاري - القا�ضي خليل م�ضطفى

�ضرح قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية لدولة الإمارات 

العربية املتحدة معلقاً عليه باأحكام املحاكم العليا يف الدولة - القا�ضي 

م�ضطفى ال�ضرقاوي

التزام الطبيب بتب�ضري املري�ص - القا�ضي خولة علي العبدويل

�ضل�ضلة كتيب اجليب القانوين

القواعد القانونية واملبادئ الق�ضائية
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املبادئ الق�ضائية يف الإثبات اجلنائي

مبادئ ق�ضائية تتعلق بالطفل واملراأة واملنزل

املبادئ الق�ضائية لالرتباط والقران وال�ضراك يف حماكم دولة 

الإمارات العربية املتحدة

املبادئ الق�ضائية للتقادم يف حماكم دولة الإمارات العربية املتحدة

بدولة  العليا  املحاكم  يف  وم�ضتمالتها  للنفقة  الق�ضائية  املــبــادئ 

الإمارات العربية املتحدة

املبادئ الق�ضائية يف قانون العمل لدولة الإمارات العربية املتحدة

املبادئ الق�ضائية يف التاأمني

�ضل�ضلة الر�ضائل العلمية

الإلكرونية  التجارة  يف  الإلــكــروين  للتحكيم  القانوين  النظام 

)درا�ضة مقارنة( - اإعداد/ رفعت ف�ضل حممد الراعي

يف  املو�ضوعي  واإطــارهــا  الــقــوانــني  د�ضتورية  على  الــرقــابــة  طبيعة 

د�ضتور دولة الإمارات العربية املتحدة )درا�ضة مقارنة( - اإعداد/ علي 

جمعة عاطن �ضعيد الكتبي

 - مقارنة(  )درا�ضة  البيئة  تلويث  جرائم  عن  اجلنائية  امل�ضوؤولية 

تاأليف/ حوراء مو�ضى

 - والــقــانــون  الإ�ــضــالمــي  الفقه  بــني  الــتــوّرق  وبيع  الفقهية  احليل 

القا�ضي الدكتور جا�ضم احلو�ضني

�ضل�ضلة القت�ضاد الإ�ضالمي

الفروق الأ�ضا�ضية يف املعامالت املالية الإ�ضالمية )درا�ضة يف �ضبط 

الفروق يف امل�ضطلحات املالية وامل�ضرفية املعا�ضرة( - تاأليف الدكتور/ 

عبد ال�ضتار اخلويلدي

جمالت املعهد

ثالثـة  كــل  ال�ضنة  فـي  مــرات   4 ت�ضدر   - الف�ضلية  جملة»املعهد« 

اأ�ضهـــر.

يف  مرتان  ت�ضدر   - املحكمة  العلمية  الق�ضائي  دبــي  معهد  جملة 

ال�ضنة.
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إصداراتناقانون اإلثبات في المعامالت المدنية والتجارية

�ضل�ضلة الدرا�ضات القانونية و الق�ضائية

�ضل�ضلة علمية حمكمة

ت�ضدر عن معهد دبي الق�ضائي

�ضدر من هذه ال�ضل�ضلة:

1( اجتاهات الق�ضاء الإماراتي يف جمال عالقات العمل )2009)

الأ�ضتاذ الدكتور حممد حممد حممد اأبو زيد )الطبعة الأوىل(

2( قانون ال�ضركات التجارية.. يف �ضوء اأحكام حمكمة متييز دبي 

واملبادئ القانونية ال�ضادرة عنها )2009)

القا�ضي الدكتور جمال ح�ضني ال�ضميطي

لأحدث  وفقاً  واخت�ضا�ضاتها..  تطورها  املدنية  النيابة  اأعمال   )3

الت�ضريعات معززة باأحكام حمكمة التمييز بدبي )2009)

امل�ضت�ضار عبد اهلل حممد اأحمد كليب

الإماراتي  ال�ضخ�ضية  الأحــوال  لقانون  وفقاً  اأحكام احل�ضانة..   )4

معززاً باأحكام حمكمة التمييز بدبي )2009)

الدكتور حممد عبد الرحمن ال�ضويني

5( الب�ضيط يف التحكيم )2011)

امل�ضت�ضار عبد اللطيف �ضلطان العلماء

العربية  ال�ضيك.. فـي قانون وق�ضاء دولة الإمــارات  العملي يف   )6

املتحدة )2011)

الأ�ضتاذ الدكتور �ضريف حممد غنام

�ضل�ضلة الدرا�ضات القانونية و الق�ضائية

�ضل�ضلة علمية حمكمة

ت�ضدر عن معهد دبي الق�ضائي

�ضدر من هذه ال�ضل�ضلة:

1( اجتاهات الق�ضاء الإماراتي يف جمال عالقات العمل )2009)

الأ�ضتاذ الدكتور حممد حممد حممد اأبو زيد )الطبعة الأوىل(

2( قانون ال�ضركات التجارية.. يف �ضوء اأحكام حمكمة متييز دبي 

واملبادئ القانونية ال�ضادرة عنها )2009)

القا�ضي الدكتور جمال ح�ضني ال�ضميطي

لأحدث  وفقاً  واخت�ضا�ضاتها..  تطورها  املدنية  النيابة  اأعمال   )3

الت�ضريعات معززة باأحكام حمكمة التمييز بدبي )2009)

امل�ضت�ضار عبد اهلل حممد اأحمد كليب

الإماراتي  ال�ضخ�ضية  الأحــوال  لقانون  وفقاً  اأحكام احل�ضانة..   )4

معززاً باأحكام حمكمة التمييز بدبي )2009)

الدكتور حممد عبد الرحمن ال�ضويني

5( الب�ضيط يف التحكيم )2011)

امل�ضت�ضار عبد اللطيف �ضلطان العلماء

العربية  ال�ضيك.. فـي قانون وق�ضاء دولة الإمــارات  العملي يف   )6

املتحدة )2011)

الأ�ضتاذ الدكتور �ضريف حممد غنام

القانوين للوكيل الإلكروين.. درا�ضة مقارنة يف �ضوء  النظام   )7

الأعمال الدولية والوطنية )2012)

الأ�ضتاذ الدكتور �ضريف حممد غنام

وم�ضروع  الإمـــاراتـــي  الق�ضاء  اأحــكــام  �ــضــوء  يف  التحكيم  اتــفــاق   )8

القانون الحتادي يف �ضاأن التحكيم يف املنازعات التجارية )2013)

الدكتور ال�ضهابي اإبراهيم ال�ضهابي ال�ضرقاوي

9( اجتاهات الق�ضاء الإماراتي يف جمال عالقات العمل )2013)

الأ�ضتاذ الدكتور حممد حممد حممد اأبو زيد )الطبعة الثانية(

10( ال�ضروط املقرنة بعقد  النكـــاح وتطـبيقاتهـا

ــوال  ــــ ــون الأحـ ــام قــانـــ ــكـ ــة تــاأ�ــضــيــلــيــة وحتــلــيــلــيــة يف �ــضــوء اأحـ ــضـ درا�ـ

ال�ضخ�ضـــية الإمـــاراتي )2013)

الدكتور حممد عبد الرحمن حممد ال�ضويني

11( برامج املعلومات: طبيعتها القانونية والعقود الواردة عليها: 

درا�ضة مقارنة للقوانني امل�ضرية والإماراتية والفرن�ضية )2013)

الأ�ضتاذ الدكتور مدحت حممود عبدالعال

تطلب من:
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