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تقديم

مكانة  يحتل  الحديث  العرص  يف  الترشيع  أصبح  لقد 

املجتمعات  فأغلب  القانون،  مصادر  إطار  يف  مرموقة 

املتطورة تعتمد عليه. فهو املصدر األصيل العام للقاعدة 

أوالً  إليه  يلجأ  أن  عليه  يتعني  القايض  إن  إذ  القانونية، 

أن  ميكنه  فال  النزاع،  تحكم  التي  القاعدة  إىل  للوصول 

عدم  حالة  إال يف  األخرى  املصادر  باقي  إىل  عنه  يعدل 

وجود قاعدة فيه أو إذا أحال هو عىل مصدر آخر. 

ونحن يف معهد ديب القضايئ ارتأينا أن تكون لنا بصمة 

كافة  والعدليني  القانونيني  وخدمة  الترشيع  يف  مؤثرة 

من  القانوين  بالبحث  يتعلق  فيام  وخارجها  الدولة  يف 

وعملية  متميزة  حلة  يف  الترشيعات  تلك  إعداد  خالل 

يف الوقت ذاته، وتعكس رؤية املعهد ورسالته باعتباره 

مركزاً إقليمياً  للتميز العديل والقانوين.

مدير عام المعهد

القاضي د.جمال السميطي
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قانون اتحادي رقم )10( لسنة 1992م      
بإصدار قانون اإلثبات في المعامالت المدنية والتجارية)1(

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة،

بعد االطالع عىل الدستور املؤقت،

وعىل القانون االتحادي رقم )1( لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء 

والقوانني املعدلة له،

وعىل القانون االتحادي رقم )10( لسنة 1973 يف شأن املحكمة االتحادية العليا، والقوانني املعدلة 

له،

وعىل القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1974 يف شأن تنظيم الخربة أمام املحاكم،

وعىل القانون االتحادي رقم )6( لسنة 1978 يف شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات 

الهيئات القضائية املحلية يف بعض اإلمارات إليها، والقوانني املعدلة له،

االتحادي رقم )5( لسنة 1985، والقوانني  بالقانون  الصادر  املدنية  املعامالت  قانون  وعىل 

املجلس  الوزراء، وتصديق  العدل، وموافقة مجلس  وزير  ما عرضه  وبناء عىل  له،  املعدلة 

األعىل لالتحاد،

أصدرنا القانون اآليت:-

)1(  نرش القانون يف الجريدة الرسمية العدد رقم )233( بتاريخ 25 يناير 1992 م.

المادة األولى
يعمل بالقانون املرافق يف شأن اإلثبات يف املعامالت املدنية والتجارية، ويلغى كل نص آخر 

يخالف أحكامه.

المادة الثانية
ينرش هذا القانون يف الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثالثة أشهر من تاريخ نرشه.

زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

صدر عنا يف قرص الرئاسة بأبوظبي.

بتاريخ: 11 رجب 1412 هـ

املوافق: 15 يناير 1992م
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قانون اإلثبات في

المعامالت المدنية والتجارية

 الباب األول 

أحكام عامة

المادة )1(
1- عىل املدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه.

2- ويجب أن تكون الوقائع املراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها.

3- وال يجوز للقايض أن يحكم بعلمه الشخيص.

المادة )2(
1- األحكام الصادرة بإجراءات اإلثبات ال يلزم تسبيبها ما مل تتضمن حكاًم قطعياً يف دفع أو 

طلب.

2- ويف جميع األحوال يتعني تسبيب األحكام الصادرة يف الدعاوى املستعجلة بإثبات الحالة 

أو بسامع شاهد.

المادة )3(
1- إذا قضت املحكمة مببارشة إجراء من إجراءات اإلثبات تعني عليها أن تحدد يف الحكم 

تاريخ أول جلسة ملبارشة اإلجراء وعىل قلم كتاب املحكمة إخطار الخصوم الغائبني.

2- ويجب أن يحرض إجراءات اإلثبات كاتب يحرر املحرض ويوقعه.

المادة )4(
يحصل  اللذان  والساعة  اليوم  املحرض  يف  ذكر  جلسة،  من  أكرث  اإلجراء  إمتام  استلزم  كلام 

التأجيل إليهام، وال محل إلخبار من يكون غائباً بهذا التأجيل.

المادة )5(
1- للمحكمة أن تعدل بقرار تثبته يف محرض الجلسة عام أمرت به من إجراءات إثبات برشط 

أن تبني أسباب العدول باملحرض، وال رضورة لبيان األسباب إذا كان العدول عن إجراء اتخذته 

من تلقاء نفسها بغري طلب من الخصوم.

2- ويجوز للمحكمة أال تأخذ بنتيجة إجراء اإلثبات برشط أن تبني أسباب ذلك يف حكمها.

المادة )6(
إذا مل يجد القايض نصاً يف هذا القانون حكم مبقتىض الرشيعة اإلسالمية عىل أن يراعي تخري 

أنسب الحلول من مذهبي اإلمام مالك واإلمام أحمد بن حنبل فإذا مل يجد فمن املذاهب 

األخرى حسبام تقتضيه املصلحة.

 الباب الثاني 

األدلة الكتابية

 الفصل األول 

المحررات الرسمية

المادة )7(
1- املحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما 

تم عىل يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً لألوضاع القانونية ويف حدود سلطته 

واختصاصه.

2- فإذا مل تكسب هذه املحررات صفة رسمية فال يكون لها إال قيمة املحررات العرفية متى 

كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصامت أصابعهم.
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المادة )8(
املحرر الرسمي حجة عىل الكل مبا دون فيه من أمور قام بها محرره يف حدود مهمته أو 

وقعت من ذوي الشأن يف حضوره ما مل يتبني تزويده بالطرق املقررة قانوناً.

المادة )9(
1- إذا كان أصل املحرر الرسمي موجوداً فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية 

تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة لألصل.

2-وتعترب الصورة مطابقة لألصل، فإذا نازع يف ذلك أحد ذوي الشأن وجب مراجعة الصورة 

عىل األصل.

المادة )10(
إذا مل يوجد أصل املحرر الرسمي كانت الصورة حجة يف الحدود اآلتية:

كان  متى  األصل  حجية  تنفيذية  غري  أو  كانت  تنفيذية  األصلية  الرسمية  للصورة  أ-تكون 

مظهرها الخارجي ال يسمح بالشك يف مطابقتها لألصل.

ب-ويكون للصورة الرسمية املأخوذة من الصورة األصلية الحجية ذاتها، ولكن يجوز يف هذه 

الحالة لكل من ذوي الشأن أن يطلب مراجعتها عىل الصور األصلية التي أخذت منها.

ج- أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور املأخوذة من الصور األصلية فال يعتد بها إال ملجرد 

االستئناس.

 الفصل الثاني 

المحررات العرفية
المادة )11(

1- يعترب املحرر العريف صادراً ممن وقعه ما مل ينكر رصاحة ما هو منسوب إليه من خط أو 

إمضاء أو ختم أو بصمة، أما الوارث أو الخلف فال يطلب منه اإلنكار، ويكفي  أن ينفي علمه 

بأن الخط أو اإلمضاء أو الختم أو البصمة هي ملن تلقى عنه الحق.

2-ومع ذلك فليس ملن ناقش موضوع املحرر أن ينكر ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو 

ختم أو بصمة أو أن يتمسك بعدم علمه بأن شيئاً من ذلك صدر ممن تلقى عنه الحق.

المادة )12(
1- ال يكون املحرر العريف حجة عىل الغري يف تاريخه إال منذ أن يكون له تاريخ ثابت، ويكون 

تاريخ املحرر ثابتاً يف األحوال اآلتية:

أ- من يوم أن يقيد بالسجل املعد لذلك.

ب- أو من يوم أن يؤرش عليه موظف عام مختص.

ج- أو من يوم وفاة أحد ممن لهم عىل املحرر أثر معرتف به من خط أو إمضاء أو ختم أو 

بصمة أو من يوم أن يصبح مستحياًل عىل واحد من هؤالء أن يكتب أو يبصم لعلة يف جسمه.

د- أو من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً يف أن املحرر قد صدر قبل وقوعه.

هـ- أو من يوم أن يكتب مضمونه يف ورقة أخرى ثابتة التاريخ.

2- ومع ذلك يجوز للقايض تبعاً للظروف أال يطبق حكم هذه املادة عىل املخالصات واألوراق 

التجارية، وسند القرض املوقع ملصلحة تاجر برهن أو بغري رهن مهام كانت صفة املقرتض.

المادة )13(
تقبل يف اإلثبات املحررات الصادرة خارج الدولة واملصدق عليها ممن ميثلها ومن الجهات 

الرسمية يف البلد الذي صدرت فيه.

المادة )14(
1- تكون للرسائل املوقع عليها قيمة املحرر العريف من حيث اإلثبات، وتكون للربقيات هذه 

الربقية  وتعترب  مرسلها،  من  موقعاً  التصدير  مكتب  يف  املودع  أصلها  كان  إذا  أيضاً  القيمة 

مطابقة ألصلها حتى يقوم الدليل عىل عكس ذلك.

2- وإذا مل يوجد أصل الربقية، فال يعتد بالربقية إال ملجرد االستئناس.
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المادة )15(
1- دفاتر التجار ال تكون حجة عىل غري التجار، ومع ذلك فإن البيانات املثبتة فيها عام ورده 

التجار تصلح أساساً يجيز للقايض أن يوجه اليمني املتممة إىل أي من الطرفني وذلك فيام 

يجوز إثباته بشهادة الشهود.

النزاع  إذا كان  التاجر،  التاجر ضد خصمه  اإللزامية حجة لصاحبها  التجار  2- تكون دفاتر 

متعلقاً بعمل تجاري، وكانت الدفاتر منتظمة. وتسقط هذه الحجية بالدليل العكيس ويجوز 

أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم املنتظمة.

3- وتكون دفاتر التجار اإللزامية منتظمة كانت أو غري منتظمة حجة عىل صاحبها التاجر 

فيام استند إليه خصمه التاجر أو غري التاجر عىل أن تعترب القيود التي يف مصلحة صاحب 

الدفاتر حجة له أيضاً.

التاجرين عىل صحة دعواه إذا استند إىل دفاتر خصمه  4- ويجوز تحليف أحد الخصمني 

وسلم مقدماً مبا ورد فيها، ثم امتنع الخصم دون مربر عن إبراز دفاتره.

المادة )16(
1- ال تكون الدفاتر واألوراق املنزلية حجة عىل من صدرت منه إال يف الحالتني اآلتيتني:-

أ- إذا أورد فيها رصاحة أنه استوىف دينه.

ب- إذا أورد فيها رصاحة أنه قصد مبا دونه أن يقوم مقام السند ملن أثبت حقاً ملصلحته.

2- ويف الحالتني إذا كان ما ورد من ذلك غري موقع ممن صدر عنه جاز له إثبات عكسه بكل 

طرق اإلثبات.
المادة )17()1(

1- تأشري الدائن عىل سند الدين بخطه ودون توقيع منه مبا يفيد براءة ذمة املدين يعترب 

حجة عليه إىل أن يثبت العكس، ويكون تأشري الدائن مبثل ذلك حجة عليه أيضاً ولو مل يكن 

بخطه وال موقعاً منه ما دام السند مل يخرج قط من حيازته.

2- وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه ودون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة املدين 

يف نسخة أصلية أخرى لسند أو مخالصة وكانت النسخة أو املخالصة يف يد املدين.

)1( أضيف البند )3( للامدة )17( بالقانون االتحادي رقم 36 لسنة 2006.

وزير  يحدده  ما  للذمة وذلك وفق  اإللكرتونية مربئاً  الوسائط  الوفاء عن طريق  يكون   -3

العدل بالتنسيق مع الجهات املعنية.

 الفصل الثاني مكررًا  )1(

المادة )17 مكررًا()2(
1- يعترب توقيعاً إلكرتونياً كل أحرف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو صور أو أصوات لها طابع 

منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع ومتييزه عن غريه عىل النحو الوارد يف قانون 

املعامالت والتجارة اإللكرتونية.

2- يعترب محرراً إلكرتونياً كل انتقال أو إرسال أو استقبال أو تخزين لرموز أو إشارات أو كتابة 

أو صور أو أصوات أو معلومات أياً كانت طبيعتها تجري من خالل وسيلة تقنية معلومات.

3- للتوقيع اإللكرتوين ذات الحجية املقررة للتوقيعات املشار إليها يف هذا القانون إذا روعي 

فيه األحكام املقررة يف قانون املعامالت والتجارة اإللكرتونية.

ذات  اإللكرتونية  واملستندات  والسجالت  اإللكرتونية  واملحررات  اإللكرتونية  للكتابة   -4

الحجية املقررة للكتابة واملحررات الرسمية والعرفية يف أحكام هذا القانون متى استوفت 

الرشوط واألحكام املقررة يف قانون املعامالت والتجارة اإللكرتونية.

)1( أضيف الفصل الثاين مكرراً بالقانون االتحادي رقم 36 لسنة 2006.

)2( أضيفت املادة )17( مكرراً بالقانون االتحادي رقم 36 لسنة 2006.

)1(  نرش القانون يف الجريدة الرسمية العدد رقم ( 233 ) 

بتاريخ 25 يناير 1992 م.
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 الفصل الثالث 

طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات
واألوراق الموجودة تحت يده

المادة )18(
1- يجوز للخصم يف الحاالت التالية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محررات أو أوراق 

منتجة تكون تحت يده:

أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقدميه أو تسليمه.

ب- إذا كان املحرر مشرتكاً بينه وبني خصمه ويعترب املحرر مشرتكاً عىل األخص إذا كان 

ملصلحة الخصمني أو كان مثبتاً اللتزاماتهام وحقوقهام املتبادلة.

ج- إذا استند إليه خصمه يف أي مرحلة من مراحل الدعوى.

2- ويجب أن يبني يف هذا الطلب، أوصاف املحرر، وفحواه، والواقعة التي يستدل بها عليه 

والدالئل والظروف املؤيدة لوجوده تحت يد الخصم، ووجه إلزام الخصم بتقدميه.

المادة )19(
1- إذا أثبت الطالب صحة طلبه أو أقر الخصم أن املحرر أو الورقة يف حوزته أو سكت أمرت 

املحكمة بتقديم املحرر أو الورقة يف الحال أو يف أقرب موعد تحدده.

2- وإذا مل يقدم للمحكمة إثباتاً كافياً لصحة الطلب وأنكر الخصم وجود املحرر أو الورقة 

وجب عىل هذا الخصم أن يحلف مييناً بأن املحرر أو الورقة ال وجود له وأنه ال يعلم وجوده 

وال مكانه وأنه مل يخفه أو مل يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من االستدالل به.

3- وإذا مل يقم الخصم بتقديم املحرر أو الورقة يف املوعد الذي حددته املحكمة أو امتنع 

عن حلف اليمني سالفة الذكر، اعتربت صورة املحرر أو الورقة التي قدمها الطالب صحيحة 

مطابقة ألصلها فإن مل يكن قد قدم صورة من املحرر جاز األخذ بقوله فيام يتعلق بشكله 

وموضوعه.

المادة )20(
الغري  إدخال  يف  تأذن  أن  االستئناف  محكمة  أمام  ولو  الدعوى  سري  أثناء  للمحكمة  يجوز 

إللزامه بتقديم محرر تحت يده وذلك يف األحوال ومع مراعاة األحكام واألوضاع املنصوص 

عليها يف املواد السابقة.

من  لديها  ما  لتقديم  إدارية  أية جهة  بإدخال  نفسها-  تلقاء  من  –ولو  تأمر  أن  أيضاً  ولها 

املعلومات واملحررات الالزمة يف السري يف الدعوى.

المادة )21(
إذا قدم الخصم محرراً لالستدالل به يف الدعوى فال يجوز له سحبه بغري رضاء خصمه إال 

بإذن مكتوب من رئيس الدائرة أو القايض بحسب األحوال بعد أن يحفظ منه صورة يف ملف 

الدعوى يؤرش عليها قلم الكتاب مبطابقتها لألصل.

 الفصل  الرابع 

إثبات صحة األوراق

الفرع األول 
أحكام عامة

المادة )22(
1- للمحكمة أن تقدر ما يرتتب عىل الكشط واملحو والتحشري وغري ذلك من العيوب  املادية 

يف املحرر من إسقاط قيمته يف اإلثبات أو إنقاصها.

2- وإذا كانت صحة املحرر محل شك يف نظر املحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو 

املوظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة األمر فيه.
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بصحة هذا املحرر وإن تخلف الخصم املكلف باإلثبات شأن صحة الخط أو اإلمضاء أو الختم 

أو بصمة األصبع تخلف خصمه جاز اعتبار املحررات املقدمة للمضاهاة صالحة لها.

2- ويأمر رئيس الجلسة بإيداع املحرر املقتىض تحقيقه وأوراق املضاهاة، وأوراق االستكتاب 

يبني فيه حالة  قلم الكتاب بعد التوقيع عليها منه ومن كاتب الجلسة، كام يحرر محرضاً 

املحرر املقتىض تحقيقه وأوصافه ويوقع عىل هذا املحرض أيضاً منه ومن كاتب الجلسة.

المادة )26(
1- تكون مضاهاة الخط أو اإلمضاء أو الختم أو بصمة األصبع الذي حصل إنكاره عىل ما هو 

ثابت ملن تشهد عليه الورقة املقتىض تحقيقها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع.

2- وال يقبل للمضاهاة يف حالة عدم اتفاق الخصوم إال ما يأيت:

أ- الخط أو اإلمضاء أو الختم أو بصمة األصبع املوضوع عىل محررات رسمية.

ب- الجزء الذي يعرتف الخصم بصحته من املحرر املقتىض تحقيقه.

جـ- خطه أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام املحكمة أو البصمة التي يطبعها أمامها.

المادة )27(
إذا حكم بصحة كل املحرر فيحكم عىل من أنكر بغرامة ال تقل عن خمسامئة درهم وال 

تجاوز ألفي درهم.

الفرع الثالث
الطعن بالتزوير 

المادة )28(
التزوير  بالتزوير يف أية حالة عليها الدعوى، ويحدد الطاعن كل مواضع  1- يكون الطعن 

املدعي به، وأدلته، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك مبذكرة يقدمها 

النزاع ومل تكف وقائع  بإثباته يف محرض الجلسة. وإذا كان الطعن منتجاً يف  للمحكمة أو 

الدعوى ومستنداتها إلقناع املحكمة بصحة املحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي 

المادة )23(
1- يرد الطعن بالتزوير عىل املحررات الرسمية والعرفية، أما إنكار الخط أو الختم أو اإلمضاء 

أو بصمة األصبع فال يرد إال عىل املحررات العرفية. وعىل من يطعن بالتزوير عبء إثبات 

طعنه. أما من ينكر صدور املحرر العريف منه أو يحلف بعدم علمه أنه صدر ممن تلقى 

الحق عنه فيقع عىل خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه.

2- وإذا أقر الخصم بصحة الختم املوقع به عىل املحرر العريف ونفى أنه بصم به تعني عليه 

اتخاذ طريقة الطعن بالتزوير.

الفرع الثاني

إنكار الخط أو اإلمضاء أو الختم أو بصمة األصبع 
تحقيق الخطوط

المادة )24(
1- إذا أنكر من يشهد عليه املحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه أو نفي الوارث 

أو الخلف بعدم علمه بأن املحرر صدر ممن تلقى الحق عنه وظل الخصم اآلخر متمسكاً 

قناعة  لتكوين  الدعوى ومستنداتها  وقائع  النزاع ومل تكف  يف  منتجاً  املحرر  وكان  باملحرر 

املحكمة يف شأن صحة الخط أو اإلمضاء أو الختم أو بصمة األصبع أمرت املحكمة بالتحقيق 

باملضاهاة أو بسامع الشهود أو بكليهام.

2- وتجرى املضاهاة وفقاً للقواعد املقررة يف أعامل أهل الخربة. ويحصل سامع الشهود وفقاً 

للقواعد املقررة يف شهادة الشهود، وال تسمع شهادتهم إال فيام يتعلق بإثبات حصول الكتابة 

أو اإلمضاء أو الختم أو بصمة األصبع عىل املحرر املقتىض تحقيقه ممن نسبه إليه.

المادة )25(
1- تحدد املحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محررات للمضاهاة واالتفاق 

عىل ما يصلح منها لذلك والستكتاب الخصم الذي ينازع يف صحة املحرر. فإذا امتنع الخصم 

الذي ينازع يف صحة املحرر عن الحضور بنفسه لالستكتاب بغري عذر مقبول جاز الحكم 
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المادة )32(
إذا حكم برفض الطعن بالتزوير أو سقوط حق الطاعن يف اإلثبات حكم عليه بغرامة ال تقل 

عن خمسامئة درهم وال تجاوز ثالثة آالف درهم، وال يحكم عليه بيشء إذا ثبت بعض ما 

ادعاه وإذا ثبت تزوير املحرر أرسلته املحكمة مع صور املحارض املتعلقة به إىل النيابة العامة 

التخاذ إجراءاتها الجنائية يف شأنها.

الفرع الرابع
دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير األصلية

المادة )33(
أو  بخطه  بأنه  ليقر  املحرر  هذا  عليه  يشهد  من  يختصم  أن  عريف  محرر  بيده  ملن  يجوز 

األداء، ويكون  الوارد غري مستحق  االلتزام  كان  ببصمة أصبعه، ولو  أو  بختمه  أو  بإمضائه 

ذلك بدعوى أصلية باإلجراءات املعتادة. فإذا حرض املدعى عليه وأقر أثبتت املحكمة إقراره 

وتكون جميع املرصوفات عىل املدعي، ويعترب املحرر معرتفاً به إذا سكت املدعى عليه أو 

مل ينكره أو مل ينسبه لسواه. إما إذا أنكر املدعى عليه الخط أو اإلمضاء أو الختم أو بصمة 

األصبع فيجرى التحقيق وفق القواعد املتقدمة وإذا مل يحرض املدعى عليه بغري عذر مقبول 

حكمت املحكمة يف غيبته بصحة الخط أو اإلمضاء أو الختم أو بصمة األصبع.

المادة )34(
يجوز ملن يخىش االحتجاج عليه مبحرر مزور أن يختصم من بيده هذا املحرر ومن يفيد منه 

لسامع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع باألوضاع املعتادة. وتراعي املحكمة 

يف تحقيق هذه الدعوى القواعد واإلجراءات املنصوص عليها يف املواد السابقة.

طلبه الطاعن منتج وجائز أمرت بالتحقيق باملضاهاة أو بشهادة الشهود أو بكليهام وذلك 

عىل الوجه املبني يف املواد السابقة.

2- ويجوز للمطعون ضده بالتزوير وقف سري التحقيق فيه، يف أية حالة كانت عليه بنزوله 

أو  املحرر  بضبط  تأمر  أن  الحالة  وللمحكمة يف هذه  فيه.  املطعون  باملحرر  التمسك  عن 

بحفظه إذا طلب الطاعن بالتزوير ذلك ملصلحة مرشوعة.

المادة )29(
1- عىل الطاعن بالتزوير أن يسلم قلم الكتاب املحرر املطعون فيه إن كان تحت يده أو 

صورته املعلنة إليه، فإن كان املحرر تحت يد املحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب، 

وإذا كان تحت يد الخصم كلفه رئيس الجلسة مبجرد تقديم الطعن بالتزوير بتسليمه فوراً 

تسليمه  عن  الخصم  امتنع  وإذا  الكتاب،  قلم  وإيداعه  بضبطه  أمر  وإال  الكتاب،  قلم  إىل 

وتعذر ضبطه اعترب غري موجود، وال مينع هذا من ضبطه فيام بعد إن أمكن.

2- ويف جميع األحوال يوقع رئيس الجلسة والكاتب عىل املحرر قبل إيداعه قلم الكتاب.

المادة )30(
الحكم بالتحقيق يف الطعن بالتزوير يوقف صالحية الورقة املطعون فيها للتنفيذ دون إخالل 

باإلجراءات التحفظية.

المادة )31(
يجوز للمحكمة، ولو مل يطعن أمامها بالتزوير أن تحكم، برد أي محرر وبطالنه إذا ظهر لها 

بجالء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور. ويجب عليها يف هذه الحالة أن تبني يف 

حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.
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2- إذا وجد مانع مادي أو أديب يحول دون الحصول عىل دليل كتايب.

3- إذا فقد الدائن سنده الكتايب بسبب أجنبي ال يد له فيه.

4- إذا رأت املحكمة ألسباب وجيهة السامح باإلثبات بالشهادة.

5- إذا طعن يف الدليل الكتايب بأنه يتضمن ما يحظره القانون أو مخالف للنظام العام أو 

اآلداب العامة.

المادة )38(
تكون الشهادة عن مشاهدة ومعاينة ومع ذلك تقبل الشهادة بالتسامع يف الحاالت اآلتية:

1- الوفاة.

2- النسب.

3- أصل الوقف الخريي الصحيح ورشائطه.

المادة )39(
1- عىل الخصم الذي يطلب اإلثبات بشهادة الشهود أن يبني الوقائع التي يريد إثباتها كتابة 

أو شفاها يف الجلسة.

الذي يأمر باإلثبات بشهادة الشهود كل واقعة من  2- ويجب أن يبني يف منطوق الحكم 

الوقائع املأمور بإثباتها واليوم الذي يبدأ فيه التحقيق.

3- وإذا أذنت املحكمة ألحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم اآلخر الحق 

يف نفيها بهذا الطريق.

4- وللمحكمة –من تلقاء نفسها- أن تقيض باإلثبات بشهادة الشهود يف األحوال التي يجيز 

القانون فيها اإلثبات بهذا الطريق متى رأت يف ذلك فائدة للحقيقة. كام يكون لها يف جميع 

األحوال، كلام قضت باإلثبات بشهادة الشهود أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسامع 

شهادته إظهاراً للحقيقة.

 الباب الثالث 

شهادة الشهود

المادة )35(
1- يف غري املواد التجارية إذا كان الترصف تزيد قيمته عىل خمسة آالف درهم أو كان غري 

محدد القيمة، فال تجوز شهادة الشهود يف إثبات وجوده أو انقضائه ما مل يوجد اتفاق أو 

نص يقيض بغري ذلك.

2- ويقدر االلتزام باعتبار قيمته وقت صدور الترصف بغري ضم امللحقات إىل األصل.

اإلثبات  جاز  متعددة  مصادر  عن  ناشئة  متعددة  طلبات  عىل  الدعوى  اشتملت  وإذا   -3

بشهادة الشهود يف كل طلب ال تزيد قيمته عىل خمسة آالف درهم ولو كانت هذه الطلبات 

يف مجموعها تزيد عىل تلك القيمة، أو كان منشؤها عالقات بني الخصوم أنفسهم أو ترصفات 

من طبيعة واحدة.

4- وتكون العربة يف إثبات الوفاء الجزيئ بقيمة االلتزام األصيل.

المادة )36(
ال يجوز اإلثبات بشهادة الشهود ولو مل تزد القيمة عىل خمسة آالف درهم يف الحاالت اآلتية:

1- فيام يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتايب.

2- إذا كان املطلوب هو الباقي أو جزء من حق ال يجوز إثباته إال بالكتابة.

3- إذا طالب أحد الخصوم يف الدعوى مبا تزيد قيمته عىل خمسة آالف درهم ثم عدل عن 

طلبه إىل ما ال يزيد عىل هذه القيمة.

المادة )37(
يجوز اإلثبات بشهادة الشهود فيام كان يجب إثباته بالكتابة يف األحوال اآلتية:

1- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، ويعترب مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم 

ويكون من شأنها أن تجعل وجود الترصف املدعي به قريب االحتامل.
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عليه مرصوفات ذلك التكليف فإذا تخلف حكم عليه بغرامة ال تقل عن مائتي درهم وال 

تجاوز ألف درهم وال يكون الحكم قاباًل للطعن ويجوز للمحكمة إصدار أمر بإحضاره.

عذراً  وأبدى  إذا حرض  الغرامة  من  الشاهد  إقالة  للمحكمة  يجوز  األحوال  جميع  ويف   -4

مقبوالً.

المادة )43(
1- إذا حرض الشاهد وامتنع عن حلف اليمني أو امتنع بغري مربر قانوين عن اإلجابة حكم 

عليه بالعقوبة املقررة يف قانون العقوبات.

املنتدب لسامع  القايض  إليه  ينتقل  الحضور جاز أن  2- وإذا كان للشاهد عذر مينعه من 

أقواله فإن كان التحقيق أمام املحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك. وتحدد املحكمة 

الخصوم  إخطار  املحكمة  كتاب  قلم  أقواله وعىل  تاريخ ومكان سامع  املنتدب  القايض  أو 

الغائبني ويحرر محرض بها يوقعه القايض املنتدب والكاتب.

المادة )44(
الذي  الخصم  أوالً عن أسئلة  الشاهد  املحكمة. ويجيب  الشاهد من  1- توجه األسئلة إىل 

استشهده ثم عن أسئلة الخصم اآلخر وملن استشهده أن يعيد سؤاله. وإذا انتهى الخصم من 

استجواب الشاهد فال يجوز له إبداء أسئلة جديدة إال بإذن املحكمة.

2- ولرئيس الجلسة أو ألي من أعضائها وللقايض املنتدب حسب األحوال أن يوجه للشاهد 

يجوز  وال  شفاها  الشهادة  وتؤدى  الحقيقة.  كشف  يف  مفيداً  األسئلة  من  يراه  ما  مبارشة 

االستعانة مبذكرات مكتوبة إال بإذن املحكمة أو القايض املنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة 

الدعوى. وإذا أغفل الشاهد شيئاً يجب ذكره سألته املحكمة أو القايض املنتدب عنه.

المادة )45(
لزوم  يرى  ما  تصحيح  بعد  عليها  ويوقع  عليه،  تتىل  ثم  املحرض،  يف  الشاهد  إجابة  تثبت 

تصحيحه منها. وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه يف املحرض.

المادة )40(
ال تقبل شهادة املوظفني واملستخدمني واملكلفني بخدمة عامة ولو بعد تركهم العمل عام 

يكون قد وصل إىل علمهم يف أثناء قيامهم به من معلومات ومل تأذن السلطة املختصة يف 

إذاعتها. ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم يف الشهادة بناء عىل طلب املحكمة أو أحد 

الخصوم.

المادة )41(
1- يؤدي كل شاهد شهادته عىل انفراد بغري حضور باقي الشهود الذين مل تسمع شهادتهم 

ويجرى سامع شهود النفي يف الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود اإلثبات إال إذا حال دون 

ذلك مانع. وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل مبثابة تكليف ملن يكون 

حارضاً من الشهود بالحضور يف تلك الجلسة إال إذا أعفتهم املحكمة رصاحة من الحضور.

2- ويحلف الشاهد اليمني بأن يقول »أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق وال يشء غري 

الحق«. ويكون الحلف عىل حسب األوضاع الخاصة بدينه إن طلب ذلك.

المادة )42(
1- إذا مل يحرض الخصم شاهده أو مل يكلفه بالحضور يف الجلسة املحددة قررت املحكمة 

إلزامه بإحضاره أو بتكليفه بالحضور لجلسة أخرى فإذا مل يفعل سقط الحق يف االستشهاد 

به. وال يخل هذا بأي جزاء يرتبه القانون عىل هذا التأخري.

2- وإذا رفض الشاهد الحضور إجابة لدعوة الخصم أو املحكمة وجب عىل الخصم أو قلم 

بأربع  التاريخ املعني لسامعه  الشهادة قبل  الكتاب حسب األحوال تكليفه بالحضور ألداء 

وعرشين ساعة عىل األقل عدا مواعيد املسافة، ويجوز يف أحوال االستعجال نقص هذا امليعاد 

وتكليف الشاهد الحضور بربقية من قلم الكتاب بأمر من املحكمة.

بغرامة  املحكمة  ومل يحرض حكمت عليه  تكليفاً صحيحاً  بالحضور  الشاهد  3- وإذا كلف 

للطعن. ويف  قاباًل  الجلسة وال يكون  الحكم يف محرض  ال تجاوز خمسامئة درهم. ويثبت 

أحوال االستعجال الشديد يجوز أن تصدر املحكمة أمراً بإحضار الشاهد. أما يف غري أحوال 

إذا كان لذلك مقتىض وتكون  بالحضور  الشاهد  بإعادة تكليف  الشديد فيؤمر  االستعجال 
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المادة )49(
1- األحكام التي حازت حجية األمر املقيض تكون حجة فيام فصلت فيه من الخصومة وال 

يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن ال تكون لتلك األحكام هذه الحجية إال يف نزاع 

قام بني الخصوم أنفسهم دون أن تتغري صفاتهم وتعلق بذات الحق محاًل وسبباً.

2- وتقيض املحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

المادة )50(
ال يرتبط القايض املدين بالحكم الجنايئ إال يف الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله 

فيها رضورياً، ومع ذلك فإنه ال يرتبط بالحكم الصادر بالرباءة إال إذا قام عىل نفي نسبة 

الواقعة إىل املتهم.

 الباب الخامس 

اإلقرار واستجواب الخصوم

 الفصل األول 

اإلقرار

المادة )51(
اإلقرار هو إخبار اإلنسان عن حق عليه آلخر.

ويكون اإلقرار قضائياً إذا اعرتف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك 

أثناء السري يف الدعوى املتعلقة بهذه الواقعة.

ويكون اإلقرار غري قضايئ إذا وقع يف غري مجلس القضاء أو بصدد نزاع أثري يف دعوى أخرى.

المادة )46(
إذا اتضح للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم يف موضوع الدعوى أن الشاهد شهد 

زوراً تحرر محرضاً بذلك وترسله للنيابة العامة التخاذ اإلجراءات الجنائية الالزمة.

المادة )47(
1- يجوز ملن يخىش فوات فرصة االستشهاد بشاهد عىل موضوع مل يعرض بعد أمام القضاء 

هذا  ويقدم  الشاهد.  هذا  الشأن سامع  ذوي  مواجهة  يطلب يف  أن  عليه  عرضه  ويحتمل 

طلبه،  من  كلها عىل  وتكون مرصوفاته  املستعجلة  األمور  لقايض  املعتادة  بالطرق  الطلب 

إثباتها  الواقعة مام يجوز  القايض بسامع الشاهد متى كانت  وعند تحقق الرضورة يحكم 

بشهادة الشهود.

تقتضيه  الذي  بالقدر  اآلخر  الخصم  طلب  بناء عىل  نفي  شهود  للقايض سامع  ويجوز   -2

ظروف االستعجال يف الدعوى.

3- وفيام عدا ذلك تتبع يف الشهادة القواعد واإلجراءات السالف ذكرها يف املواد السابقة وال 

يجوز يف هذه الحالة تسليم صورة من محرض التحقيق وال تقدميه إىل القضاء إال إذا رأت 

محكمة املوضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود ويكون للخصم االعرتاض 

أمامها عىل قبول هذا الدليل كام يكون له طلب سامع شهود نفي ملصلحته.

 الباب الرابع 

القرائن وحجية األمر المقضي

المادة )48(
1- القرائن التي ينص عليها القانون تغني من قررت ملصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق 

اإلثبات، عىل أنه يجوز نقض هذه القرائن بالدليل العكيس ما مل يوجد نص يقيض بغري ذلك.

اإلثبات  فيها  يجوز  التي  األحوال  يف  وذلك  لإلثبات  أخرى  قرائن  يستنبط  أن  وللقايض   -2

بشهادة الشهود.
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3- وتدون األسئلة واألجوبة مبحرض الجلسة ويوقع عليها رئيس الجلسة والكاتب واملستجوب 

وإذا امتنع املستجوب عن اإلجابة أو عن التوقيع ذكر يف املحرض امتناعه وسببه.

4- وإذا تخلف الخصم عن الحضور لالستجواب بغري عذر مقبول أو امتنع عن اإلجابة بغري 

مربر قانوين استخلصت املحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل اإلثبات بشهادة الشهود 

والقرائن يف األحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.

5- أما إذا كان للخصم عذر مقبول مينعه من الحضور لالستجواب فللمحكمة أن تندب أحد 

قضاتها الستجوابه.

 الباب السادس 

اليمـــــين

المادة )57(
1- يجوز لكل من الخصمني يف أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمني الحاسمة إىل 

الخصم اآلخر برشط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمني متعلقة بشخص من وجهت 

إليه وإن كانت غري شخصية له انصبت عىل مجرد علمه بها. ومع ذلك يجوز للقايض أن مينع 

توجيه اليمني إذا كان الخصم متعسفاً يف توجيهها.

2- وملن وجهت إليه اليمني أن يردها عىل خصمه، عىل أنه ال يجوز الرد اذا انصبت اليمني 

عىل واقعة ال يشرتك فيها الخصامن بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمني.

3- وال يجوز ملن وجه اليمني أو ردها أن يرجع يف ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.

المادة )58(
اليمني الحاسمة أو أن يردها إال فيام  القيم أو وكيل الغائب أن يوجه  ال يجوز للويص أو 

يدخل يف سلطته طبقاً للقانون.

المادة )59(
ال يجوز توجيه اليمني الحاسمة يف واقعة مخالفة للنظام العام أو اآلداب.

المادة )52(
يشرتط يف صحة اإلقرار القضايئ أن يكون املقر عاقاًل بالغاً مختاراً غري محجور عليه فيام أقر به.

المادة )53(
اإلقرار القضايئ حجة عىل املقر وال يقبل منه الرجوع فيه.

 الفصل الثاني 

استجواب الخصوم
المادة )54(

ال يجوز سامع الخصوم كشهود يف الدعوى، غري أنه يجوز للمحكمة أن تستجوب من يكون 

حارضاً من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحارض، وللمحكمة كذلك أن 

تأمر بحضور الخصم الستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء عىل طلب خصمه، وعىل من 

تقرر استجوابه أن يحرض الجلسة التي حددها القرار.

المادة )55(
للمحكمة  وجاز  عنه،  ينوب  من  استجواب  جاز  ناقصها  أو  األهلية  عديم  الخصم  كان  إذا 

مناقشته هو إن كان مميزاً يف األمور املأذون فيها، ويجوز استجواب األشخاص االعتبارية عن 

طريق من ميثلها قانوناً، ويشرتط يف جميع األحوال أن يكون املراد استجوابه أهاًل للترصف 

يف الحق املتنازع فيه.

المادة )56(
1- توجه املحكمة األسئلة التي تراها إىل الخصم، وتوجه إليه ما يطلب الخصم اآلخر توجيهه 

منها، وتكون اإلجابة يف الجلسة ذاتها إال إذا رأت املحكمة إعطاء ميعاد لإلجابة.

عىل  االستجواب  يتوقف  ال  ولكن  االستجواب،  طلب  من  مواجهة  يف  اإلجابة  وتحصل   -2

حضوره.
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التي أقرتها املحكمة للحضور يف الجلسة املحددة لحلفها فإذا حرض وامتنع دون أن ينازع أو 

تخلف بغري عذر اعترب ناكال كذلك.

اليمني يف جوازها أو يف تعلقها بالدعوى ورفضت املحكمة  إليه  3- وإذا نازع من وجهت 

املنطوق  هذا  ويعلن  اليمني.  صيغة  حكمها  منطوق  يف  بينت  بتحليفه  وحكمت  منازعته 

للخصم إن مل يكن حارضاً بنفسه ويتبع ما نص عليه يف الفقرة السابقة.

المادة )65(
أحد  ندبت  أو  املحكمة  انتقلت  الحضور  من  مينعه  اليمني عذر  إليه  كان ملن وجهت  إذا 

قضاتها لتحليفه.

المادة )66(
1- تكون تأدية اليمني بأن يقول الحالف »أقسم بالله العظيم« ويذكر الصيغة التي أقرتها 

املحكمة. وملن يكلف حلف اليمني أن يؤديها وفقاً لألوضاع املقررة يف دينه إذا طلب ذلك.

2- ويعترب يف حلف األخرس ونكوله ورده لليمني إشارته املعهودة إن كان ال يعرف الكتابة 

فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله ورده بها.

3- ويحرر محرض بحلف اليمني يوقعه الحالف ورئيس الجلسة والكاتب.

 الباب السابع 

المعاينة ودعوى إثبات الحالة

المادة )67(
ملعاينة  االنتقال  تقرر  أن  نفسها  تلقاء  من  أو  الخصوم  أحد  بناء عىل طلب  للمحكمة   -1

وتحرر  املعاينة.  ومكان  تاريخ  قرارها  يف  وتعني  قضاتها  أحد  لذلك  تندب  أو  فيه  املتنازع 

املحكمة أو القايض محرضاً يبني فيه جميع األعامل املتعلقة باملعاينة.

2- وللمحكمة أو ملن تندبه من قضاتها تعيني خبري لالستعانة به يف املعاينة، ولها سامع من 

ترى سامعه من الشهود، وتكون دعوة هؤالء للحضور بطلب ولو شفوياً من كاتب املحكمة.

المادة )60(
كل من وجهت إليه اليمني فنكل عنها دون أن يردها عىل خصمه، وكل من ردت عليه اليمني 

فنكل عنها، خرس دعواه.

المادة )61(
ال يجوز لخصم أن يثبت كذب اليمني بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه، 

عىل أنه إذا ثبت كذب اليمني بحكم جنايئ فإن للخصم الذي أصابه رضر منها أن يطالب 

بالتعويض دون إخالل مبا قد يكون له من حق يف الطعن عىل الحكم الذي صدر ضده.

المادة )62(
1- للقايض يف أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمني املتممة من تلقاء نفسه إىل أي 

من الخصمني ليبني عىل ذلك حكمه يف موضوع الدعوى أو يف قيمة ما يحكم به، ويشرتط 

يف توجيه هذه اليمني أال يكون يف الدعوى دليل كامل وأال تكون الدعوى خالية من أي دليل.

2- وال يجوز للخصم الذي وجهت إليه هذه اليمني أن يردها عىل الخصم اآلخر.

المادة )63(
ال يجوز للقايض أن يوجه إىل املدعي اليمني املتممة لتحديد قيمة املدعى به إال إذا استحال 

تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى، ويحدد القايض يف هذه الحالة حد أقىص للقيمة التي 

يحلف عليها املدعي.

المادة )64(
1- يجب عىل من يوجه إىل خصمه اليمني أن يبني بالدقة الوقائع التي يريد استحالفه عليها 

الخصم  يعرضها  التي  الصيغة  تعدل  أن  وللمحكمة  واضحة.  بعبارة  اليمني  صيغة  ويذكر 

بحيث توجه بوضوح ودقة الواقعة املطلوب الحلف عليها.

2- وإذا مل ينازع من وجهت إليه اليمني ال يف جوازها وال يف تعلقها بالدعوى وجب عليه إن 

كان حارضاً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها عىل خصمه وإال اعترب ناكال. ويجوز للمحكمة أن 

تعطيه ميعاداً للحلف إذا رأت لذلك وجها، فإذا مل يكن حارضاً وجب إعالنه بصيغة اليمني 



الفهرسنسخة إلكترونية  تصدر عن  دار نشر معهد دبي القضائي

35 34

قانون اإلثبات في المعامالت المدنية والتجارية

المادة )68(
1- يجوز ملن يخىش ضياع معامل واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب 

للمعاينة،  االنتقال  املستعجلة  األمور  املعتادة من قايض  وبالطرق  الشأن  يف مواجهة ذوي 

وتراعى يف هذه الحالة األحكام السابقة.

2- ويجوز لقايض األمور املستعجلة يف الحالة سالفة الذكر، أن يندب أحد الخرباء لالنتقال 

لسامع  جلسة  يعني  أن  القايض  عىل  يكون  وعندئذ  ميني.  بغري  الشهود  وسامع  واملعاينة 

مالحظات الخصوم عىل تقرير الخبري وأعامله وتتبع القواعد املنصوص عليها يف الباب الخاص 

بالخربة.

 الباب الثامن 

الخبـــــرة

المادة )69(
الدولة أو من بني  أو أكرث من بني موظفي  للمحكمة عند االقتضاء أن تحكم بندب خبري 

يف  الفصل  يستلزمها  التي  املسائل  يف  برأيهم  لالستنارة  الخرباء  جدول  يف  املقيدين  الخرباء 

الدعوى وتقدر املحكمة األمانة التي يجب إيداعها خزانة املحكمة لحساب مرصوفات الخبري 

ومقابل جهده )أتعابه(، والخصم الذي يكلف بإيداع هذه األمانة واألجل الذي يجب فيه 

اإليداع، واملبلغ الذي يجوز للخبري سحبه ملرصوفاته.

المادة )70(
إذا اتفق الخصوم عىل اختيار خبري أو أكرث أقرت املحكمة اتفاقهم وفيام عدا هذه الحالة 

تختار املحكمة الخبري من بني الخرباء املقبولني أمامها ما مل تقض بغري ذلك ظروف خاصة 

وعىل املحكمة حينئذ أن تبني هذه الظروف.

المادة )71(
إذا حكمت املحكمة بندب خبري أو أكرث وجب أن يتضمن منطوق حكمها ما يأيت:

1- بياناً دقيقاً مبهمة الخبري والتدابري العاجلة التي يؤذن له يف اتخاذها.

2- األجل املرضوب إليداع تقرير الخبري.

3- تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة يف حالة إيداع األمانة وجلسة أخرى 

أقرب منها لنظر القضية يف حالة عدم إيداعها.

المادة )72(
إذا مل تودع األمانة من الخصم املكلف بإيداعها وال من غريه من الخصوم كان الخبري غري 

بدفع  يقم  مل  الذي  الخصم  حق  سقوط  املحكمة  وتقرر  إليه،  املوكولة  املهمة  بأداء  ملزم 

األمانة يف التمسك بالحكم الصادر بتعيني الخبري إذا وجدت أن األعذار التي أبداها لذلك 

غري مقبولة.

المادة )73(
عىل قلم كتاب املحكمة خالل اليومني التاليني إليداع األمانة أن يدعو الخبري لالطالع عىل 

األوراق املودعة ملف الدعوى بغري أن يتسلمها ما مل تأذن له املحكمة أو الخصوم يف ذلك 

وتسلم إليه صورة من الحكم.

المادة )74(
إذا كان اسم الخبري غري مقيد يف الجداول وجب أن يحلف أمام املحكمة التي ندبته مييناً بأن 

يؤدي عمله بالصدق واألمانة وإال كان العمل باطاًل وال يشرتط حضور الخصوم عند حلف 

الخبري اليمني ويحرر محرض بحلف اليمني.
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المادة )75(      
1- للخبري خالل األيام الخمسة التالية لتاريخ تسلمه صورة  الحكم من قلم الكتاب أن يطلب 

إعفاءه من أداء املهمة التي كلف بها ويجوز يف الدعاوى املستعجلة أن تقرر املحكمة يف 

حكمها نقص هذا امليعاد.

2- وللمحكمة التي عينته أن تعفيه منها إذا رأت أن األسباب التي أبداها لذلك مقبولة.

المادة )76(
إذا مل يؤد الخبري مهمته ومل يكن قد أعفي من أدائها جاز للمحكمة التي ندبته أن تحكم 

عليه بكل املرصوفات التي تسبب يف إنفاقها بال فائدة وبالتعويضات إن كان لها محل، وذلك 

بغري إخالل بالجزاءات التأديبية. 

المادة )77(
أداء  استطاعته  معه عدم  يرجح  شأنه سبب  توافر يف  إذا  الخبري  رد  للخصوم طلب  يجوز 

مهمته بغري تحيز. وبوجه خاص يجوز رد الخبري إذا كان قريباً أو صهراً ألحد الخصوم للدرجة 

الرابعة أو وكياًل ألحد الخصوم يف أعامله الخاصة، أو وصياً أو قيام، أو كان يعمل عند أحد 

الخصوم أو كان له أو لزوجه خصومة قامئة مع أحد الخصوم يف الدعوى أو مع زوجه ما مل 

تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيني الخبري بقصد رده.

المادة )78(
يتم طلب الرد بتكليف الخبري بالحضور أمام املحكمة وذلك خالل أسبوع من تاريخ الحكم 

بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر يف حضور الخصم طالب الرد. فإذا كان الحكم قد صدر 

يف غيبته قدم طلب الرد خالل األسبوع التايل إلعالن منطوق الحكم إليه. وال يسقط الحق 

يف طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد ذلك امليعاد أو إذا قدم الخصم الدليل عىل أنه 

مل يعلم بها إال بعد انقضائه.

المادة )79(
إذا عني الخبري باتفاق الخصوم فال يقبل طلب رده من أحدهم ما مل يكن سبب الرد قد 

حدث بعد تعيينه أو ثبت أنه كان ال يعلم بهذا السبب عند تعيينه.

المادة )80(
تفصل املحكمة عىل وجه الرسعة يف طلب الرد ويكون الحكم الصادر يف الطلب غري قابل 

للطعن بأي وجه وإذا رفض طلب الرد، حكم عىل طالبه بغرامة ال تقل عن مائتي درهم وال 

تزيد عىل خمسامئة درهم.

المادة )81(
1- يحدد الخبري تاريخاً لبدء عمله عىل أن يدعو الخصوم قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام عىل 

األقل عىل أن يبني يف الدعوة مكان أول اجتامع ويومه وساعته.

2- ويجوز يف حالة االستعجال أن يدعو الخصوم فوراً بإرسال برقية.

3- ويرتتب عىل عدم دعوة الخصوم بطالن عمل الخبري.

المادة )82(
1- يحرض الخصوم أمام الخبري بأنفسهم أو بوكيل عنهم.

2- ويجوز للخبري أن يبارش أعامله ولو يف غيبة الخصوم الذين دعاهم للحضور عىل الوجه 

الصحيح.

3- وال يجوز ألية جهة حكومية أو غريها أن متتنع بغري مربر قانوين عن اطالع الخبري عىل ما 

يلزم االطالع عليه مام يكون لديها من دفاتر وسجالت أو مستندات أو أوراق تنفيذاً للحكم 

الصادر بندب خبري.
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المادة )83(      
يعد الخبري محرضاً بأعامله، ويجب أن يشتمل املحرض عىل ما يأيت:

مانع من  لديهم  ما مل يكن  الخصوم وأقوالهم ومالحظاتهم موقعة منهم،  بيان حضور   -1

التوقيع فيذكر سبب ذلك يف املحرض.

2- بيان باألعامل التي قام بها الخبري بالتفصيل وأقوال األشخاص الذين سمعهم من تلقاء 

نفسه أو بناء عىل طلب أحد الخصوم.

المادة )84(
عىل الخبري أن يقدم تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعامله ورأيه واألوجه التي استند إليها فإذا 

تعدد الخرباء جاز لكل منهم أن يقدم تقريراً مستقاًل برأيه ما مل يتفقوا عىل تقديم تقرير 

واحد.

المادة )85(
1- يودع الخبري تقريره ومحارض أعامله وجميع األوراق التي سلمت إليه قلم كتاب املحكمة 

التي ندبته.

2- وعىل قلم كتاب املحكمة أن يبلغ الخصوم بهذا اإليداع خالل األربع والعرشين ساعة 

التالية لحصوله.

3- ويرسل الخبري لكل خصم يف الدعوى صورة من تقريره خالل األيام الثالثة التالية لإليداع.

المادة )86(
1- إذا مل يقدم الخبري تقريره يف األجل الذي حدده الحكم الصادر بتعيينه، وجب عليه قبل 

انقضاء هذا األجل أن يودع قلم كتاب املحكمة التي ندبته مذكرة يبني فيها ما قام به من 

أعامل واألسباب التي حالت دون إمتام مأموريته.

2- فإذا وجدت املحكمة يف مذكرة الخبري ما يربر تأخريه منحته أجاًل إلنجاز مهمته وإيداع 

األخرية  الحالة  تزيد عىل خمسامئة درهم ويف هذه  بغرامة ال  تقريره، وإال حكمت عليه 

مع  به غريه  تستبدل  أن  أو  تقريره  وإيداع  مهمته  أجاًل إلنجاز  أن متنحه  للمحكمة  يجوز 

إلزامه برد ما يكون قبضه من األمانة إىل قلم الكتاب وذلك بغري إخالل بالجزاءات التأديبية 

والتعويضات إن كان لها محل.

3- وال يقبل الطعن يف الحكم الصادر بإبدال الخبري وإلزامه برد ما قبضه من األمانة.

المادة )87(
أن  السابقة  للامدة  وفقاً  الخبري  قدمها  التي  املذكرة  عىل  اطالعها  بعد  للمحكمة  تبني  إذا 

التأخري ناشئ عن خطأ الخصم، حكمت عليه بغرامة ال تزيد عىل ألف درهم فضاًل عن جواز 

الحكم بسقوط حق هذا الخصم يف التمسك بالحكم الصادر بتعيني الخبري.

المادة )88(
1- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء عىل طلب الخصوم أن تأمر باستدعاء الخبري يف جلسة 

تحددها ملناقشته يف تقريره، ولها أن توجه إليه ما تراه من األسئلة مفيداً يف الدعوى.

2- ولها أن تأمر الخبري باستكامل أوجه النقص يف عمله وتدارك ما تتبينه من أوجه الخطأ 

فيه ولها أن تعهد بذلك إىل خبري آخر أو أكرث.

المادة )89(
للمحكمة أن تعني خبرياً إلبداء رأيه شفاهة بالجلسة بدون تقرير ويثبت رأيه يف املحرض.

المادة )90(
1- رأي الخبري ال يقيد املحكمة.

2- وإذا حكمت املحكمة خالفاً لرأي الخبري بينت يف حكمها األسباب التي أدت بها إىل عدم 

األخذ بهذا الرأي كله أو بعضه.
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المادة )91(

1- تقدر مرصوفات الخبري ومقابل جهده )أتعابه( بأمر عىل عريضة يصدر بغري مرافعة من 

املحكمة التي عينته، ولكل من الخصوم والخبري أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خالل األيام 

الثامنية التالية إلعالنه.

2- ويكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب املحكمة ويرتتب عليه وقف تنفيذ أمر التقدير 

ويفصل يف هذا التظلم قاض آخر أو دائرة أخرى باملحكمة بعد سامع أقوال املتظلم ويكون 

حكمها يف هذا الشأن نهائياً وغري قابل للطعن بأي وجه.

المادة )92(
يستويف الخبري ما قدر له من األمانة ويكون أمر التقدير فيام زاد عليها واجب التنفيذ عىل 

الخصم الذي حكم بإلزامه باملرصوفات.



تطلب من دار نشر معهد دبي القضائي




