ﻗﺎﻧﻮن اﺛﺒﺎت ﻓﻲ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

»ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ  ١٠ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٢م«
ﻣﻌﺪ ً
ﻻ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) (٣٦ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٦م

ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﻴﺐ اﻟﺠﻴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ )(1
ﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت وﻗﻮاﻧﻴﻦ
دوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

سلسلة كتيب الجيب القانوني ()1
لتشريعات وقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة

قانون اإلثبات في المعامالت
المدنية والتجارية
«قانون اتحادي رقم  10لسنة 1992م»
معد ً
ال بالقانون االتحادي رقم ( )36لسنة 2006م

إعداد:
قسم الدراسات والبحوث

 1437هـ  2016 -م

قانون اإلثبات في المعامالت المدنية والتجارية

ق�سم الدرا�سات والبحوث  -معهد دبي الق�ضائي.
بطاقة فهر�سة �أثناء الن�شر.
معهد دبي الق�ضائي
قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية:
القانون االحت��ادي رق��م  10ل�سنة  1992معد ًال
ب��ال��ق��ان��ون االحت�����ادي رق���م  36ل�سنة 2006م /
�إع���داد معهد دب��ي الق�ضائي  - .طـ  - . ١دبي:
املعهد.٢٠١٦ ،
� ٩٦ص .؛ � ١٢سم�( -. .سل�سلة الت�شريعات والقوانني
لدولة الإمارات العربية املتحدة ؛) 1
ردمك 978-9948-16-212-4 :

 الإثبات املعامالت املدنية املعامالت التجارية قوانني و ت�شريعات -الإمارات العربية املتحدة

347.535064
ISBN: 978-9948-16-212-4

الطبعة الأوىل
 1437هـ  2016 -م
حقوق الن�شر © 2016
جميع احلقوق حمفوظة ملعهد دبي الق�ضائي

2

3

الفهرس
تقـديـم
املقدمة
قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية
ق��ان��ون احت����ادي رق���م ( )10ل�سنة 1992م ب���إ���ص��دار
قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية
قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية
الباب الأول� :أحكام عامة
الباب الثاين :الأدلة الكتابية
الف�صل الأول :املحررات الر�سمية
الف�صل الثاين :املحررات العرفية
ال��ف�����ص��ل ال��ث��ال��ث :ط��ل��ب ال�����زام اخل�����ص��م بتقدمي
املحررات والأوراق املوجودة حتت يده
4

6
8
14

17
17
20
20
23
31

35
الف�صل الرابع� :إثبات �صحة الأوراق
35
الفرع الأول� :أحكام عامة
الفرع الثاين� :إنكار اخلط �أو الإم�ضاء �أو اخلتم 37
�أو ب�صمة الأ�صبع
41
الفرع الثالث :الطعن بالتزوير
ال��ف��رع ال���راب���ع :دع����وى ���ص��ح��ة ال��ت��وق��ي��ع ودع���وى 44
التزوير الأ�صلية
46
الباب الثالث� :شهادة ال�شهود
58
الباب الرابع :القرائن وحجية الأمر املق�ضي
60
الباب اخلام�س :الإقرار وا�ستجواب اخل�صوم
60
الف�صل الأول :الإقرار
61
الف�صل الثاين :ا�ستجواب اخل�صوم
64
الباب ال�ساد�س :اليم ـ ــني
70
الباب ال�سابع :املعاينة ودعوى �إثبات احلالة
72
الباب الثامن :اخلب ـ ــرة
5

قانون اإلثبات في المعامالت المدنية والتجارية

تقـديـم

لقد �أ�صبح الت�شريع يف الع�صر احلديث
ي��ح��ت��ل م��ك��ان��ة م��رم��وق��ة يف �إط�����ار م�����ص��ادر
القانون ،ف�أغلب املجتمعات املتطورة تعتمد
عليه .فهو امل�صدر الأ�صلي العام للقاعدة
القانونية� ،إذ �إن القا�ضي يتعني عليه �أن
يلج�أ �إليه �أو ًال للو�صول �إىل القاعدة التي
حت��ك��م ال���ن���زاع ،ف�لا مي��ك��ن��ه �أن ي��ع��دل عنه
�إىل ب��اق��ي امل�����ص��ادر الأخ�����رى �إال يف حالة
عدم وجود قاعدة فيه �أو �إذا �أحال هو على

م�صدر �آخر.
ونحن يف معهد دبي الق�ضائي ارت�أينا �أن
تكون لنا ب�صمة م�ؤثرة يف الت�شريع وخدمة
ال��ق��ان��ون��ي�ين وال��ع��دل��ي�ين ك��اف��ة يف ال��دول��ة
وخ��ارج��ه��ا فيما يتعلق بالبحث القانوين
من خ�لال �إع���داد تلك الت�شريعات يف حلة
متميزة وعملية يف ال��وق��ت ذات���ه ،وتعك�س
ر�ؤي�����ة امل��ع��ه��د ور���س��ال��ت��ه ب��اع��ت��ب��اره م��رك��زاً
�إقليمياً للتميز العديل والقانوين.
القاضي د.جمال السميطي

مدير عام املعهد
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املقدمة

ينعقد الإج��م��اع على �أن لنظرية الإث��ب��ات
�أهمية حيوية يف العمل الق�ضائي اليومي.
ف��احل��ق  -كما ت��ق��ول امل��ذك��رة الإي�ضاحية -
يتجرد من قوته �إذا مل يقم دليل على �إثباته
وهذا الإجماع يقابله اختالف �شديد ب�ش�أن
حتديد املوقع الأن�سب لت�سكني هذه النظرية،
فالبع�ض �ضمنها قانون املرافعات كالقانون
الأمل��اين وال�سوي�سري ،والبع�ض ق�سمها بني
التقنني املدين ،وتقنني املرافعات .كالقانون
الفرن�سي و�أكرث ال�شرائح الالتينية .و�أفرد
ل��ه��ا ال��ب��ع�����ض ال��ث��ال��ث ت�����ش��ري��ع��ات م�ستقلة
ك��ال��ق��ان��ون�ين الإجن��ل��ي��زي والأم���ري���ك���ي� .أم��ا
امل�شرع الإم��ارات��ي فقد ارت���أى يف البداية �أن
يقنن قواعد الإث��ب��ات املو�ضوعية يف قانون
امل��ع��ام�لات امل��دن��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا ق��واع��د كلية
تت�صل مبو�ضوع الأدل���ة التي ي�ستند �إليها
8

الفقه الإ���س�لام��ي ،وه��ي الأدل���ة ال��ت��ي جرت
عليها املحاكم.
ويف مرحلة الح��ق��ة ،ومت�شياً م��ع النه�ضة
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة يف دول�����ة الإم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة
املتحدة ،اقت�ضى احلال �إ�صدار قانون م�ستقل
ل�ل�إث��ب��ات .ففي  15يناير  1992ا مل��واف��ق 11
رجب  1412هـ �صدر القانون رقم ( )10ل�سنة
 1992ب�إ�صدار قانون الإث��ب��ات يف املعامالت
املدنية والتجارية ،وق��د جمع ه��ذا التقنني
قواعد الإثبات املو�ضوعية وقواعد الإثبات
الإج���رائ���ي���ة ،ويف ذل����ك ب�ل�ا ���ش��ك التي�سري
الكبري بالتعرف على الأدل��ة التي هي قوام
حياة احلق ،وعلى كيفية تقدميها للق�ضاء،
هذا ال��ذي يجنب يف ذات الوقت ال�صعوبات
الناجتة عن ت�شتت قواعد الإثبات بني �أكرث
من قانون.
9
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وق���د ج���اء ق��ان��ون الإث���ب���ات رق���م  10ل�سنة
 1992يف ( )92مادة مق�سماً �إىل ثمانية �أبواب
كالآتي:
الباب الأول :الأحكام العامة.
الباب الثاين :الأدلة الكتابية.
الباب الثالث� :شهادة ال�شهود.
ال���ب���اب ال���راب���ع :ال��ق��رائ��ن وح��ج��ي��ة الأم���ر
املق�ضي.
ال���ب���اب اخل���ام�������س :الإق��������رار وا���س��ت��ج��واب
اخل�صوم.
الباب ال�ساد�س :اليمني.
الباب ال�سابع :املعاينة ودعوى الإثبات.
الباب الثامن :اخلربة.
وقواعد قانون الإثبات رقم  10ل�سنة ،1992
وقواعد الإثبات الواردة يف قانون املعامالت
امل��دن��ي��ة تطبق على ك��اف��ة امل��ن��ازع��ات املدنية
والتجارية م��ع م��راع��اة الأح��ك��ام ال����واردة يف

ق���وان�ي�ن خ��ا���ص��ة ك���أح��ك��ام الإث���ب���ات ال�����واردة
يف ق��ان��ون ال��ت��ج��ارة ،ف��امل��ادة  123معامالت
مدنية تن�ص على �أن��ه «يتبع ل��دى املحاكم
يف قواعد �إج���راءات الإث��ب��ات وا�ستيفاء �أدل��ة
احلق الأحكام املن�صو�ص عليها يف قوانينها
اخلا�صة وذلك فيما ال يتعار�ض مع الأحكام
ال�سابقة» ،كذلك تن�ص املادة ( )6من قانون
الإث��ب��ات امل�����ش��ار �إل��ي��ه على �أن���ه «�إذا مل يجد
القا�ضي ن�صاً يف هذا القانون حكم مبقت�ضى
ال�شريعة الإ�سالمية على �أن يراعى تخري
�أن�����س��ب احل��ل��ول م��ن م��ذه��ب��ي الإم�����ام مالك
والإمام �أحمد بن حنبل ،ف�إذا مل يجد فمن
املذاهب الأخرى ح�سبما تقت�ضيه امل�صلحة».
وه���ذا م��ا يعني �أن ال�����ش��ري��ع��ة الإ���س�لام��ي��ة
تعد م�صدراً ثانياً يلج�أ �إليه القا�ضي عندما
ال يجد يف ال��ق��ان��ون ن�صاً ي�سعفه ،ه��ذا مع
االلتزام بالت�سل�سل للمذاهب الفقهية على
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النحو املذكور يف الن�ص املتقدم.
ومن ال�سمات الأ�سا�سية لقانون الإثبات �أنه
ي�سارع ال�ستحداث ما ي�ستوجب من �أحكام
ل��ه��ا �أه��م��ي��ت��ه��ا ،في�سد ب��ذل��ك م��ا ق��د يوجد
م��ن ث��غ��رات ت�شريعية ت�ترت��ب على التقدم
املتالحق الذي يجلب تقنيات حديثة ،ومن
ذل��ك التعديل ال���ذي مت مب��وج��ب القانون
االحت�����ادي رق���م  36ل�����س��ن��ة  2006وال�����ص��ادر
بتاريخ  2006/10/9م�ستحدثاً �أحكاماً تتعلق
بالوفاء عن طريق الو�سائط الإلكرتونية
و�أخ��������رى ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��وق��ي��ع الإل����ك��ت�روين
والكتابة الإلكرتونية واملحررات وال�سجالت
الإلكرتونية.
12

وق��د �أعانه على ذل��ك اجلهد املتميز الذي
يبذله الق�ضاء الإم���ارات���ي ،واحل��ر���ص على
اال�ستفادة من التقنينات املقارنة يف التعرف
على احل��ل��ول املختلفة والتخري منها على
ن��ح��و ي���واك���ب ال���ت���ط���ور امل���ت�ل�اح���ق وال���وف���اء
باحتياجات املجتمع يف حياته املعا�صرة.
ول����ن��ت�رك ال����ق����ارئ ي���ت���اب���ع ن�����ص��و���ص ه���ذا
القانون يف �أح���دث طبعة ت�صدر ع��ن معهد
دبي الق�ضائي يف �إطار �أداء ر�سالته.
�أ.د .حممد حممد �أبو زيد
�أ�ستاذ القانون املدين
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قانون الإثبات يف املعامالت املدنية
والتجارية
قانون احتادي رقم ( )10ل�سنة 1992م
ب�إ�صدار قانون الإثبات يف املعامالت
املدنية والتجارية

ن��ح��ن زاي���د ب��ن �سلطان �آل ن��ه��ي��ان ،رئي�س
دولة الإمارات العربية املتحدة،
بعد االطالع على الد�ستور امل�ؤقت،
وع����ل����ى ال����ق����ان����ون االحت�����������ادي رق������م ()1
ل�سنة  ،1972ب�����ش���أن اخت�صا�صات ال����وزارات
و�صالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون االحت��ادي رق��م ( )10ل�سنة
 1973يف ���ش���أن امل��ح��ك��م��ة االحت���ادي���ة العليا،
والقوانني املعدلة له،
وع�� ّل��ى ال��ق��ان��ون االحت����ادي رق��م ( )8ل�سنة
 1974يف �ش�أن تنظيم اخلربة �أمام املحاكم،
14

وع��ل��ى ال��ق��ان��ون االحت����ادي رق��م ( )6ل�سنة
 1978يف �ش�أن �إن�شاء حماكم احتادية ونقل
اخت�صا�صات الهيئات الق�ضائية املحلية يف
بع�ض الإمارات �إليها ،والقوانني املعدلة له،
وع��ل��ى ق��ان��ون امل��ع��ام�لات امل��دن��ي��ة ال�����ص��ادر
بالقانون االحت���ادي رق��م ( )5ل�سنة ،1985
والقوانني املعدلة له ،وبناء على ما عر�ضه
وزي����ر ال���ع���دل ،وم��واف��ق��ة جم��ل�����س ال�����وزراء،
وت�صديق املجل�س الأعلى لالحتاد،
�أ�صدرنا القانون الآتي-:
املادة الأوىل

يعمل بالقانون املرافق يف �ش�أن الإثبات يف
املعامالت املدنية والتجارية ،ويلغى كل ن�ص
�آخر يخالف �أحكامه.
15
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املادة الثانية

ين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية،
ويعمل به بعد ثالثة �أ�شهر من تاريخ ن�شره.
زايد بن �سلطان �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
�صدر عنا يف ق�صر الرئا�سة ب�أبوظبي.
بتاريخ 11 :رجب  1412هـ
املوافق 15 :يناير 1992م
ن�شر القانون يف اجلريدة الر�سمية العدد
رقم ( )233بتاريخ  25يناير 1992م
�صفحة (.)٥٥

قانون الإثبات يف املعامالت
املدنية والتجارية
الباب الأول:
�أحكام عامة
املادة ()1

 -1على امل��دع��ي �أن يثبت حقه وللمدعى
عليه نفيه.
 -2ويجب �أن تكون الوقائع امل��راد �إثباتها
متعلقة ب��ال��دع��وى ومنتجة فيها ،وج��ائ��زاً
قبولها.
 -3وال ي��ج��وز للقا�ضي �أن ي��ح��ك��م بعلمه
ال�شخ�صي.
املادة ()2

 -1الأحكام ال�صادرة ب�إجراءات الإثبات ال
16
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يلزم ت�سبيبها ما مل تت�ضمن حكماً قطعياً يف
دفع �أو طلب.
 -2ويف ج��م��ي��ع الأح�������وال ي��ت��ع�ين ت�سبيب
الأح��ك��ام ال�����ص��ادرة يف ال��دع��اوى امل�ستعجلة
ب�إثبات احلالة �أو ب�سماع �شاهد.

املادة ()4

ك��ل��م��ا ا���س��ت��ل��زم �إمت�����ام الإج�������راء �أك��ث�ر من
جل�سة ،ذكر يف املح�ضر اليوم وال�ساعة اللذان
يح�صل الت�أجيل �إليهما ،وال حم��ل لإخبار
من يكون غائباً بهذا الت�أجيل.

املادة ()3

املادة ()5

� -1إذا ق�ضت املحكمة مببا�شرة �إج��راء من
�إج����راءات الإث��ب��ات تعني عليها �إن حت��دد يف
احل��ك��م ت��اري��خ �أول جل�سة ملبا�شرة الإج���راء
وع��ل��ى قلم ك��ت��اب املحكمة �إخ��ط��ار اخل�صوم
الغائبني.
 -2وي��ج��ب �أن يح�ضر �إج�����راءات الإث��ب��ات
كاتب يحرر املح�ضر ويوقعه.

 -1للمحكمة �أن ت��ع��دل ب���ق���رار ت��ث��ب��ت��ه يف
حم�ضر اجلل�سة عما �أمرت به من �إجراءات
�إث����ب����ات ب�����ش��رط �أن ت��ب�ين �أ����س���ب���اب ال���ع���دول
باملح�ضر ،وال �ضرورة لبيان الأ�سباب �إذا كان
العدول عن �إجراء اتخذته من تلقاء نف�سها
بغري طلب من اخل�صوم.
 -2وي��ج��وز للمحكمة �أال ت���أخ��ذ بنتيجة
�إج��راء الإثبات ب�شرط �أن تبني �أ�سباب ذلك
يف حكمها.

18
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املادة ()6

�إذا مل يجد القا�ضي ن�صاً يف هذا القانون
حكم مبقت�ضى ال�شريعة الإ���س�لام��ي��ة على
�أن يراعي تخري �أن�سب احللول من مذهبي
الإمام مالك والإمام �أحمد بن حنبل ف�إذا مل
يجد فمن املذاهب الأخرى ح�سبما تقت�ضيه
امل�صلحة.
الباب الثاين
الأدلة الكتابية

الف�صل الأول
املحررات الر�سمية
املادة ()7

وذل��ك طبقاً للأو�ضاع القانونية ويف حدود
�سلطته واخت�صا�صه.
 -2ف�����إذا مل تك�سب ه���ذه امل���ح���ررات �صفة
ر�سمية ف�لا ي��ك��ون ل��ه��ا �إال قيمة امل��ح��ررات
العرفية متى ك��ان ذوو ال�����ش���أن ق��د وقعوها
ب���إم�����ض��اءات��ه��م �أو ب���أخ��ت��ام��ه��م �أو بب�صمات
�أ�صابعهم.
املادة ()8

املحرر الر�سمي حجة على الكل مبا دون
ف��ي��ه م���ن �أم�����ور ق����ام ب��ه��ا حم����رره يف ح���دود
مهمته �أو وقعت من ذوي ال�ش�أن يف ح�ضوره
ما مل يتبني تزويده بالطرق املقررة قانوناً.

 -1املحررات الر�سمية هي التي يثبت فيها
موظف عام �أو �شخ�ص مكلف بخدمة عامة،
ما مت على يديه �أو ما تلقاه من ذوي ال�ش�أن

املادة ()9

� -1إذا كان �أ�صل املحرر الر�سمي موجوداً
ف������إن ����ص���ورت���ه ال��ر���س��م��ي��ة خ��ط��ي��ة ك���ان���ت �أو
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فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون
فيه مطابقة للأ�صل.
 -2وتعترب ال�صورة مطابقة للأ�صل ،ف�إذا
نازع يف ذلك �أحد ذوي ال�ش�أن وجب مراجعة
ال�صورة على الأ�صل.
املادة ()10

الأ�صلية التي �أخذت منها.
ج� -أما ما ي�ؤخذ من �صور ر�سمية لل�صور
امل�أخوذة من ال�صور الأ�صلية فال يعتد بها
�إال ملجرد اال�ستئنا�س.
الف�صل الثاين
املحررات العرفية

�إذا مل يوجد �أ���ص��ل امل��ح��رر الر�سمي كانت
ال�صورة حجة يف احلدود الآتية:
�أ-تكون لل�صورة الر�سمية الأ�صلية تنفيذية
كانت �أو غ�ير تنفيذية حجية الأ���ص��ل متى
كان مظهرها اخلارجي ال ي�سمح بال�شك يف
مطابقتها للأ�صل.
ب-وي��ك��ون لل�صورة الر�سمية امل���أخ��وذة
م���ن ال�����ص��ورة الأ���ص��ل��ي��ة احل��ج��ي��ة ذات��ه��ا،
ولكن يجوز يف هذه احلالة لكل من ذوي
ال�ش�أن �أن يطلب مراجعتها على ال�صور

 -1يعترب املحرر العريف �صادراً ممن وقعه
ما مل ينكر �صراحة ما هو من�سوب �إليه من
خط �أو �إم�ضاء �أو ختم �أو ب�صمة� ،أما الوارث
�أو اخللف فال يطلب منه الإنكار ،ويكفي �أن
ينفي علمه ب�أن اخلط �أو الإم�ضاء �أو اخلتم
�أو الب�صمة هي ملن تلقى عنه احلق.
-2وم�����ع ذل���ك ف��ل��ي�����س مل���ن ن��اق�����ش م��و���ض��وع
امل��ح��رر �أن ينكر م��ا ن�سب �إل��ي��ه م��ن خ��ط �أو
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�إم�ضاء �أو ختم �أو ب�صمة �أو �أن يتم�سك بعدم
علمه ب���أن �شيئاً م��ن ذل��ك �صدر مم��ن تلقى
عنه احلق.
املادة ()12

قاطعاً يف �أن املحرر قد �صدر قبل وقوعه.
هـ� -أو من يوم �أن يكتب م�ضمونه يف ورقة
�أخرى ثابتة التاريخ.
 -2ومع ذلك يجوز للقا�ضي تبعاً للظروف
�أال يطبق حكم ه��ذه امل���ادة على املخال�صات
والأوراق ال��ت��ج��اري��ة ،و�سند القر�ض املوقع
مل�صلحة ت��اج��ر ب��ره��ن �أو ب��غ�ير ره���ن مهما
كانت �صفة املقرت�ض.

 -1ال يكون املحرر العريف حجة على الغري
يف تاريخه �إال منذ �أن يكون له تاريخ ثابت،
ويكون تاريخ املحرر ثابتاً يف الأحوال الآتية:
�أ -من يوم �أن يقيد بال�سجل املعد لذلك.
ب� -أو من يوم �أن ي�ؤ�شر عليه موظف عام
خمت�ص.
ج� -أو م��ن ي���وم وف���اة �أح���د مم��ن ل��ه��م على
املحرر �أثر معرتف به من خط �أو �إم�ضاء �أو
ختم �أو ب�صمة �أو من يوم �أن ي�صبح م�ستحي ً
ال
على واحد من ه�ؤالء �أن يكتب �أو يب�صم لعلة
يف ج�سمه.
د� -أو من ي��وم وق��وع �أي ح��ادث �آخ��ر يكون

 -1تكون للر�سائل املوقع عليها قيمة املحرر
العريف من حيث الإثبات ،وتكون للربقيات
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املادة ()13

تقبل يف الإث��ب��ات امل��ح��ررات ال�صادرة خارج
ال��دول��ة وامل�����ص��دق عليها مم��ن ميثلها ومن
اجلهات الر�سمية يف البلد الذي �صدرت فيه.
املادة ()14
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ه��ذه القيمة �أي�ضاً �إذا ك��ان �أ�صلها امل��ودع يف
مكتب الت�صدير موقعاً من مر�سلها ،وتعترب
الربقية مطابقة لأ�صلها حتى يقوم الدليل
على عك�س ذلك.
 -2و�إذا مل يوجد �أ�صل الربقية ،فال يعتد
بالربقية �إال ملجرد اال�ستئنا�س.
املادة ()15

ال��دف��ات��ر منتظمة .وت�سقط ه���ذه احلجية
ب��ال��دل��ي��ل ال��ع��ك�����س��ي وي���ج���وز �أن ي����ؤخ���ذ ه��ذا
الدليل من دفاتر اخل�صم املنتظمة.
 -3وتكون دفاتر التجار الإلزامية منتظمة
كانت �أو غري منتظمة  ،حجة على �صاحبها
التاجر فيما ا�ستند �إليه خ�صمه التاجر �أو
غري التاجر على �أن تعترب القيود التي يف
م�صلحة �صاحب الدفاتر حجة له �أي�ضاً.
 -4وي�����ج�����وز حت���ل���ي���ف �أح��������د اخل�����ص��م�ين
التاجرين على �صحة دع��واه �إذا ا�ستند �إىل
دفاتر خ�صمه و�سلم مقدماً مبا ورد فيها ،ثم
امتنع اخل�صم دون مربر عن �إبراز دفاتره.

 -1دفاتر التجار ال تكون حجة على غري
ال��ت��ج��ار ،وم���ع ذل���ك ف�����إن ال��ب��ي��ان��ات املثبتة
فيها عما ورده التجار ت�صلح �أ�سا�ساً يجيز
للقا�ضي �أن يوجه اليمني املتممة �إىل �أي من
الطرفني وذل��ك فيما يجوز �إثباته ب�شهادة
ال�شهود.
 -2ت��ك��ون دف��ات��ر ال��ت��ج��ار الإل��زام��ي��ة حجة
ل�صاحبها التاجر �ضد خ�صمه التاجر� ،إذا
ك���ان ال���ن���زاع متعلقاً بعمل جت����اري ،وك��ان��ت

 -1ال ت��ك��ون ال��دف��ات��ر والأوراق امل��ن��زل��ي��ة
حجة على من �صدرت منه �إال يف احلالتني
الآتيتني-:
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املادة ()16
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�أ� -إذا �أورد فيها �صراحة �أنه ا�ستوفى دينه.
ب� -إذا �أورد فيها �صراحة �أنه ق�صد مبا دونه
�أن يقوم مقام ال�سند ملن �أثبت حقاً مل�صلحته.
 -2ويف احلالتني �إذا ك��ان ما ورد من ذلك
غ�ير م��وق��ع مم��ن ���ص��در عنه ج��از ل��ه �إث��ب��ات
عك�سه بكل طرق الإثبات.

الف�صل الثاين مكرر ًا

املادة ()17

املادة ( 17مكرر ًا)

 -1ت�أ�شري الدائن على �سند الدين بخطه
ودون توقيع منه مبا يفيد براءة ذمة املدين
ي��ع��ت�بر ح��ج��ة ع��ل��ي��ه �إىل �أن ي��ث��ب��ت ال��ع��ك�����س،
ويكون ت�أ�شري الدائن مبثل ذلك حجة عليه
�أي�ضاً ولو مل يكن بخطه وال موقعاً منه ما
دام ال�سند مل يخرج قط من حيازته.
 -2وكذلك يكون احلكم �إذا �أثبت الدائن بخطه
ودون توقيع منه ما يفيد ب��راءة ذمة املدين يف
ن�سخة �أ�صلية �أخرى ل�سند �أو خمال�صة وكانت
28

الن�سخة �أو املخال�صة يف يد املدين.
 -3ي���ك���ون ال�����وف�����اء ع����ن ط���ري���ق ال���و����س���ائ���ط
الإلكرتونية مربئاً للذمة وذلك وفق ما يحدده
(((
وزير العدل بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.
(((

 -1يعترب توقيعاً �إلكرتونياً كل �أح��رف �أو
�أرقام �أو رموز �أو �إ�شارات �أو �صور �أو �أ�صوات
� - أ�ضيف ن�ص بند جديد برقم � 3إىل املادة ( )17مبوجب املادة الأوىل
من القانون االحتادي رقم  2006/36تاريخ 2006/10/9م .ويعمل به من
تاريخ ن�شره (تاريخ الن�شر-2006/10/12 :العدد )455
� - أ�ضيف ف�صل جديد برقم الف�صل الثاين مكرر ًا و�ضمنه مادة
جديدة برقم ( )17مكرر ًا مبوجب املادة ( )2من القانون االحتادي رقم
 2006/36تاريخ 2006/10/9م ويعمل به من تاريخ ن�شره (تاريخ الن�شر:
.)2006/10/12
29

قانون اإلثبات في المعامالت المدنية والتجارية

ل��ه��ا ط��اب��ع م��ن��ف��رد ت�سمح بتحديد �شخ�ص
���ص��اح��ب ال��ت��وق��ي��ع ومت��ي��ي��زه ع��ن غ�ي�ره على
النحو ال��وارد يف قانون املعامالت والتجارة
الإلكرتونية.
 -2يعترب حم����رراً �إل��ك�ترون��ي��اً ك��ل انتقال
�أو �إر����س���ال �أو ا���س��ت��ق��ب��ال �أو ت��خ��زي��ن ل��رم��وز
�أو �إ���ش��ارات �أو كتابة �أو �صور �أو �أ���ص��وات �أو
م��ع��ل��وم��ات �أي�����اً ك��ان��ت طبيعتها جت���ري من
خالل و�سيلة تقنية معلومات.
 -3ل��ل��ت��وق��ي��ع الإل����ك��ت�روين ذات احل��ج��ي��ة
امل���ق���ررة ل��ل��ت��وق��ي��ع��ات امل�����ش��ار �إل��ي��ه��ا يف ه��ذا
ال��ق��ان��ون �إذا روع���ي فيه الأح��ك��ام امل��ق��ررة يف
قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية.
 -4ل��ل��ك��ت��اب��ة الإل����ك��ت�رون����ي����ة وامل�����ح�����ررات
الإل����ك��ت�رون����ي����ة وال�������س���ج�ل�ات وامل�������س���ت���ن���دات
الإل��ك�ترون��ي��ة ذات احلجية امل��ق��ررة للكتابة
واملحررات الر�سمية والعرفية يف �أحكام هذا

املادة ()18

 -1يجوز للخ�صم يف احل���االت التالية �أن
يطلب �إلزام خ�صمه بتقدمي �أي حمررات �أو
�أوراق منتجة تكون حتت يده:
�أ � -إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقدميه
�أو ت�سليمه.
ً
ب � -إذا ك���ان امل��ح��رر م�����ش�ترك��ا بينه وب�ين
خ�صمه ويعترب املحرر م�شرتكاً على الأخ�ص
�إذا ك���ان مل�صلحة اخل�صمني �أو ك���ان مثبتاً
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القانون متى ا�ستوفت ال�شروط والأح��ك��ام
امل����ق����ررة يف ق����ان����ون امل���ع���ام�ل�ات وال���ت���ج���ارة
الإلكرتونية.
الف�صل الثالث
طلب الزام اخل�صم بتقدمي املحررات
والأوراق املوجودة حتت يده
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اللتزاماتها وحقوقها املتبادلة.
ج � -إذا ا�ستند �إليه خ�صمه يف �أي مرحلة
من مراحل الدعوى.
 -2ويجب �أن يبني يف هذا الطلب� ،أو�صاف
املحرر ،وفحواه ،والواقعة التي ي�ستدل بها
عليه وال��دالئ��ل وال��ظ��روف امل���ؤي��دة لوجوده
حت���ت ي���د اخل�������ص���م ،ووج�����ه ال������زام اخل�����ص��م
بتقدميه.
املادة ()19

مييناً ب�أن املحرر �أو الورقة ال وجود له و�أنه
ال يعلم وج��وده وال مكانه و�أن��ه مل يخفه �أو
مل يهمل البحث عنه ليحرم خ�صمه من
اال�ستدالل به.
 -3و�إذا مل ي��ق��م اخل�����ص��م ب��ت��ق��دمي امل��ح��رر
�أو ال��ورق��ة يف امل��وع��د ال��ذي ح��ددت��ه املحكمة
�أو امتنع ع��ن حلف اليمني �سالفة ال��ذك��ر،
اعتربت �صورة املحرر �أو الورقة التي قدمها
الطالب �صحيحة مطابقة لأ�صلها ف���إن مل
يكن قد ق��دم �صورة من املحرر ج��از الأخ��ذ
بقوله فيما يتعلق ب�شكله ومو�ضوعه.

� -1إذا �أث��ب��ت الطالب �صحة طلبه �أو �أق��ر
اخل�����ص��م �أن امل���ح���رر �أو ال���ورق���ة يف ح��وزت��ه
�أو �سكت �أم���رت املحكمة بتقدمي امل��ح��رر �أو
الورقة يف احلال �أو يف �أقرب موعد حتدده.
 -2و�إذا مل ي��ق��دم للمحكمة �إث��ب��ات��اً كافياً
ل�صحة الطلب و�أنكر اخل�صم وجود املحرر
�أو الورقة وجب على هذا اخل�صم �أن يحلف

يجوز للمحكمة �أث��ن��اء �سري ال��دع��وى ولو
�أم��ام حمكمة اال�ستئناف �أن ت���أذن يف �إدخ��ال
ال��غ�ير الل���زام���ه ب��ت��ق��دمي حم���رر حت���ت ي��ده
وذل����ك يف الأح������وال وم���ع م���راع���اة الأح���ك���ام
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املادة ()20
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والأو�ضاع املن�صو�ص عليها يف املواد ال�سابقة.
ولها �أي�ضاً �أن ت�أمر  -ولو من تلقاء نف�سها
 ب�إدخال �أية جهة �إداري��ة لتقدمي ما لديهامن املعلومات واملحررات الالزمة يف ال�سري
يف الدعوى.
املادة ()21

الف�صل الرابع
�إثبات �صحة الأوراق
الفرع الأول
�أحكام عامة

�إذا قدم اخل�صم حم��رراً لال�ستدالل به يف
ال��دع��وى ف�لا ي��ج��وز ل��ه �سحبه بغري ر�ضاء
خ�صمه �إال ب���إذن مكتوب من رئي�س الدائرة
�أو القا�ضي بح�سب الأح��وال بعد �أن يحفظ
منه �صورة يف ملف الدعوى ي�ؤ�شر عليها قلم
الكتاب مبطابقتها للأ�صل.

املادة ()22
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 -1للمحكمة �أن ت��ق��در م���ا ي�ترت��ب على
الك�شط وامل��ح��و والتح�شري وغ�ير ذل��ك من
العيوب املادية يف املحرر من �إ�سقاط قيمته
يف الإثبات �أو �إنقا�صها.
 -2و�إذا كانت �صحة امل��ح��رر حم��ل �شك يف
نظر املحكمة ج��از لها من تلقاء نف�سها �أن
تدعو املوظف ال��ذي �صدر عنه �أو ال�شخ�ص
الذي حرره ليبدي ما يو�ضح حقيقة الأمر
فيه.
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املادة ()23

 -1ي���رد ال��ط��ع��ن ب��ال��ت��زوي��ر ع��ل��ى امل��ح��ررات
ال��ر���س��م��ي��ة وال��ع��رف��ي��ة� ،أم����ا �إن���ك���ار اخل���ط �أو
اخلتم �أو الإم�ضاء �أو ب�صمة الأ�صبع فال يرد
�إال على املحررات العرفية .وعلى من يطعن
بالتزوير ع��بء �إث��ب��ات طعنه� .أم��ا من ينكر
���ص��دور امل��ح��رر ال��ع��ريف منه �أو يحلف بعدم
علمه �أن��ه �صدر ممن تلقى احلق عنه فيقع
على خ�صمه عبء �إثبات �صدوره منه �أو من
�سلفه.
 -2و�إذا �أقر اخل�صم ب�صحة اخلتم املوقع به
على املحرر العريف ونفى �أن��ه ب�صم به تعني
عليه اتخاذ طريقة الطعن بالتزوير.
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الفرع الثاين
�إنكار اخلط �أو الإم�ضاء �أو اخلتم
�أو ب�صمة الأ�صبع حتقيق اخلطوط
املادة ()24

� -1إذا �أنكر من ي�شهد عليه املحرر خطه �أو
�إم�ضاءه �أو ختمه �أو ب�صمة �أ�صبعه �أو نفي
ال����وارث �أو اخل��ل��ف ب��ع��دم علمه ب����أن امل��ح��رر
���ص��در مم��ن تلقى احل��ق عنه وظ��ل اخل�صم
الآخر متم�سكاً باملحرر وكان املحرر منتجاً يف
النزاع ومل تكف وقائع الدعوى وم�ستنداتها
لتكوين قناعة املحكمة يف �ش�أن �صحة اخلط
�أو الإم�����ض��اء �أو اخل��ت��م �أو ب�صمة الأ���ص��ب��ع
�أمرت املحكمة بالتحقيق بامل�ضاهاة �أو ب�سماع
ال�شهود �أو بكليهما.
ً
 -2وجترى امل�ضاهاة وفقا للقواعد املقررة
يف �إع���م���ال �أه�����ل اخل��ب��رة .وي��ح�����ص��ل ���س��م��اع
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ال�����ش��ه��ود وف��ق��اً ل��ل��ق��واع��د امل���ق���ررة يف �شهادة
ال�شهود ،وال ت�سمع �شهادتهم �إال فيما يتعلق
ب�إثبات ح�صول الكتابة �أو الإم�ضاء �أو اخلتم
�أو ب�����ص��م��ة الأ���ص��ب��ع ع��ل��ى امل���ح���رر املقت�ضى
حتقيقه ممن ن�سبه �إليه.
املادة ()25

اعتبار املحررات املقدمة للم�ضاهاة �صاحلة
لها.
 -2وي���أم��ر رئي�س اجلل�سة ب���إي��داع املحرر
املقت�ضى حتقيقه و�أوراق امل�ضاهاة ،و�أوراق
اال�ستكتاب قلم الكتاب بعد التوقيع عليها
منه ومن كاتب اجلل�سة ،كما يحرر حم�ضراً
ي��ب�ين ف��ي��ه ح��ال��ة امل��ح��رر املقت�ضى حتقيقه
و�أو�صافه ويوقع على هذا املح�ضر �أي�ضاً منه
ومن كاتب اجلل�سة.

 -1حت�������دد امل���ح���ك���م���ة ج���ل�������س���ة حل�������ض���ور
اخل�����ص��وم لتقدمي م��ا لديهم م��ن حم��ررات
للم�ضاهاة واالت���ف���اق ع��ل��ى م��ا ي�صلح منها
ل��ذل��ك وال�ستكتاب اخل�صم ال���ذي ي��ن��ازع يف
���ص��ح��ة امل���ح���رر .ف�����إذا ام��ت��ن��ع اخل�����ص��م ال��ذي
ينازع يف �صحة املحرر عن احل�ضور بنف�سه
لال�ستكتاب بغري ع��ذر مقبول ج��از احلكم
ب�صحة هذا املحرر و�إن تخلف اخل�صم املكلف
بالإثبات �ش�أن �صحة اخل��ط �أو الإم�ضاء �أو
اخلتم �أو ب�صمة الأ�صبع تخلف خ�صمه جاز

 -1ت��ك��ون م�ضاهاة اخل��ط �أو الإم�����ض��اء �أو
اخلتم �أو ب�صمة الأ�صبع الذي ح�صل �إنكاره
ع��ل��ى م��ا ه��و ث��اب��ت مل��ن ت�شهد عليه ال��ورق��ة
املقت�ضى حتقيقها من خط �أو �إم�ضاء �أو ختم
�أو ب�صمة �أ�صبع.
 -2وال يقبل للم�ضاهاة يف حالة عدم اتفاق
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اخل�صوم �إال ما ي�أتي:
�أ -اخل��ط �أو الإم�ضاء �أو اخلتم �أو ب�صمة
الأ�صبع املو�ضوع على حمررات ر�سمية.
ب -اجل��زء ال��ذي يعرتف اخل�صم ب�صحته
من املحرر املقت�ضى حتقيقه.
ج��ـ -خطه �أو �إم�����ض��ا�ؤه ال���ذي يكتبه �أم��ام
املحكمة �أو الب�صمة التي يطبعها �أمامها.

الفرع الثالث
الطعن بالتزوير
املادة ()28

�إذا حكم ب�صحة كل املحرر فيحكم على من
�أنكر بغرامة ال تقل عن خم�سمائة درهم وال
جتاوز �ألفي درهم.

 -1ي��ك��ون ال��ط��ع��ن ب��ال��ت��زوي��ر يف �أي���ة حالة
عليها الدعوى ،ويحدد الطاعن كل موا�ضع
ال���ت���زوي���ر امل���دع���ى ب����ه ،و�أدل����ت����ه ،و�إج�������راءات
التحقيق ال��ت��ي يطلب �إث��ب��ات��ه ب��ه��ا ،وي��ك��ون
ذلك مبذكرة يقدمها للمحكمة �أو ب�إثباته يف
حم�ضر اجلل�سة .و�إذا كان الطعن منتجاً يف
النزاع ومل تكف وقائع الدعوى وم�ستنداتها
لإق��ن��اع املحكمة ب�صحة امل��ح��رر �أو بتزويره
ور�أت �أن �إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن
منتج وجائز �أم��رت بالتحقيق بامل�ضاهاة �أو
ب�شهادة ال�شهود �أو بكليهما وذلك على الوجه
املبني يف املواد ال�سابقة.
 -2ويجوز للمطعون �ضده بالتزوير وقف
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�سري التحقيق فيه ،يف �أي��ة حالة كان عليها
بنزوله عن التم�سك باملحرر املطعون فيه.
وللمحكمة يف هذه احلالة �أن ت�أمر ب�ضبط
املحرر �أو بحفظه �إذا طلب الطاعن بالتزوير
ذلك مل�صلحة م�شروعة.
املادة ()29

 -1على الطاعن بالتزوير �أن ي�سلم قلم
ال��ك��ت��اب امل��ح��رر امل��ط��ع��ون ف��ي��ه �إن ك���ان حتت
يده �أو �صورته املعلنة �إليه ،ف�إن كان املحرر
حت��ت ي��د املحكمة �أو ال��ك��ات��ب وج��ب �إي��داع��ه
ق��ل��م ال���ك���ت���اب ،و�إذا ك����ان حت���ت ي���د اخل�����ص��م
كلفه رئي�س اجلل�سة مبجرد تقدمي الطعن
بالتزوير بت�سليمه فوراً �إىل قلم الكتاب ،و�إال
�أمر ب�ضبطه و�إيداعه قلم الكتاب ،و�إذا امتنع
اخل�صم ع��ن ت�سليمه وت��ع��ذر �ضبطه اعترب
غري موجود ،وال مينع هذا من �ضبطه فيما
42

بعد �إن �أمكن.
 -2ويف جميع الأحوال يوقع رئي�س اجلل�سة
والكاتب على املحرر قبل �إيداعه قلم الكتاب.
املادة ()30

احلكم بالتحقيق يف الطعن بالتزوير يوقف
�صالحية الورقة املطعون فيها للتنفيذ دون
�إخالل بالإجراءات التحفظية.
املادة ()31

ي��ج��وز للمحكمة ،ول���و مل يطعن �أم��ام��ه��ا
بالتزوير �أن حتكم ،برد �أي حمرر وبطالنه
�إذا ظهر لها بجالء من حالته �أو من ظروف
ال��دع��وى �أن���ه م���زور .وي��ج��ب عليها يف هذه
احلالة �أن تبني يف حكمها الظروف والقرائن
التي تبينت منها ذلك.
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املادة ()32

�إذا حكم برف�ض الطعن بالتزوير �أو �سقوط
حق الطاعن يف الإثبات حكم عليه بغرامة ال
تقل عن خم�سمائة دره��م وال جت��اوز ثالثة
�آالف دره��م ،وال يحكم عليه ب�شيء �إذا ثبت
بع�ض ما ادعاه و�إذا ثبت تزوير املحرر �أر�سلته
املحكمة مع �صور املحا�ضر املتعلقة به �إىل
النيابة العامة التخاذ �إجراءاتها اجلنائية
يف �ش�أنها.
الفرع الرابع
دعوى �صحة التوقيع ودعوى
التزوير الأ�صلية
املادة ()33

ب�إم�ضائه �أو بختمه �أو بب�صمة �أ�صبعه ،ولو
ك���ان االل���ت���زام ال����وارد غ�ير م�ستحق الأداء،
وي��ك��ون ذل���ك ب��دع��وى �أ���ص��ل��ي��ة ب���الإج���راءات
املعتادة .ف�إذا ح�ضر املدعى عليه و�أقر �أثبتت
املحكمة �إقراره وتكون جميع امل�صروفات على
املدعي ،ويعترب املحرر معرتفاً به �إذا �سكت
املدعى عليه �أو مل ينكره �أو مل ين�سبه ل�سواه.
�أما �إذا �أنكر املدعى عليه اخلط �أو الإم�ضاء
�أو اخلتم �أو ب�صمة الأ�صبع فيجرى التحقيق
وفق القواعد املتقدمة و�إذا مل يح�ضر املدعى
عليه بغري ع��ذر مقبول حكمت املحكمة يف
غيبته ب�صحة اخلط �أو الإم�ضاء �أو اخلتم �أو
ب�صمة الأ�صبع.
املادة ()34

يجوز ملن بيده حمرر عريف �أن يخت�صم من
ي�شهد عليه هذا املحرر ليقر ب�أنه بخطه �أو

يجوز ملن يخ�شى االحتجاج عليه مبحرر
مزور �أن يخت�صم من بيده هذا املحرر ومن
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يفيد منه ل�سماع احل��ك��م ب��ت��زوي��ره ،ويكون
ذلك بدعوى �أ�صلية ترفع بالأو�ضاع املعتادة.
وت��راع��ي املحكمة يف حتقيق ه��ذه ال��دع��وى
ال��ق��واع��د والإج�����راءات املن�صو�ص عليها يف
املواد ال�سابقة.

 -3و�إذا ا���ش��ت��م��ل��ت ال���دع���وى ع��ل��ى ط��ل��ب��ات
م��ت��ع��ددة ن��ا���ش��ئ��ة ع���ن م�����ص��ادر م��ت��ع��ددة ج��از
الإثبات ب�شهادة ال�شهود يف كل طلب ال تزيد
قيمته ع��ل��ى خم�سة �آالف دره���م ول���و كانت
ه��ذه الطلبات يف جمموعها تزيد على تلك
القيمة� ،أو كان من�ش�ؤها عالقات بني اخل�صوم
�أنف�سهم �أو ت�صرفات من طبيعة واحدة.
 -4وتكون العربة يف �إثبات الوفاء اجلزئي
بقيمة االلتزام الأ�صلي.

 -1يف غري املواد التجارية �إذا كان الت�صرف
ت��زي��د ق��ي��م��ت��ه ع��ل��ى خ��م�����س��ة �آالف دره����م �أو
ك��ان غ�ير حم��دد القيمة ،ف�لا جت��وز �شهادة
ال�شهود يف �إثبات وج��وده �أو انق�ضائه ما مل
يوجد اتفاق �أو ن�ص يق�ضى بغري ذلك.
 -2ويقدر االلتزام باعتبار قيمته وقت �صدور
الت�صرف بغري �ضم امللحقات �إىل الأ�صل.

املادة ()36

ال ي��ج��وز الإث���ب���ات ب�����ش��ه��ادة ال�����ش��ه��ود ول��و
مل ت��زد القيمة على خم�سة �آالف دره��م يف
احلاالت الآتية:
 -1فيما يخالف �أو يجاوز ما ا�شتمل عليه
دليل كتابي.
� -2إذا كان املطلوب هو الباقي �أو جزء من
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�شهادة ال�شهود
املادة ()35
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حق ال يجوز �إثباته �إال بالكتابة.
� -3إذا طالب �أحد اخل�صوم يف الدعوى مبا
تزيد قيمته على خم�سة �آالف درهم ثم عدل
عن طلبه �إىل ما ال يزيد على هذه القيمة.

بالإثبات بال�شهادة.
� -5إذا طعن يف الدليل الكتابي ب�أنه يت�ضمن
ما يحظره القانون �أو خمالف للنظام العام
�أو الآداب العامة.

املادة ()37

املادة ()38

تكون ال�شهادة عن م�شاهدة ومعاينة ومع
ذل��ك تقبل ال�شهادة بالت�سامع يف احل��االت
الآتية:
 -1الوفاة.
 -2الن�سب.
� -3أ�����ص����ل ال����وق����ف اخل���ي���ري ال�����ص��ح��ي��ح
و�شرائطه.

يجوز الإث��ب��ات ب�شهادة ال�شهود فيما كان
يجب �إثباته بالكتابة يف الأحوال الآتية:
� -1إذا وج��د مبد�أ ثبوت بالكتابة ،ويعترب
م��ب��د�أ ث��ب��وت بالكتابة ك��ل كتابة ت�صدر من
اخل�صم ويكون من �ش�أنها �أن جتعل وجود
الت�صرف املدعى به قريب االحتمال.
� -2إذا وجد مانع مادي �أو �أدبي يحول دون
احل�صول على دليل كتابي.
� -3إذا فقد ال��دائ��ن �سنده الكتابي ب�سبب
�أجنبي ال يد له فيه.
� -4إذا ر�أت املحكمة لأ�سباب وجيهة ال�سماح

 -1ع��ل��ى اخل�����ص��م ال����ذي ي��ط��ل��ب الإث���ب���ات
ب�شهادة ال�شهود �أن يبني الوقائع التي يريد
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�إثباتها كتابة �أو �شفاها يف اجلل�سة.
 -2ويجب �أن يبني يف منطوق احلكم الذي
ي�أمر بالإثبات ب�شهادة ال�شهود كل واقعة من
الوقائع امل�أمور ب�إثباتها واليوم ال��ذي يبد�أ
فيه التحقيق.
 -3و�إذا �أذن�����ت امل��ح��ك��م��ة لأح����د اخل�����ص��وم
ب�إثبات واقعة ب�شهادة ال�شهود كان للخ�صم
الآخر احلق يف نفيها بهذا الطريق.
 -4وللمحكمة  -م��ن ت��ل��ق��اء نف�سها � -أن
تق�ضي بالإثبات ب�شهادة ال�شهود يف الأحوال
ال��ت��ي ي��ج��ي��ز ال���ق���ان���ون ف��ي��ه��ا الإث����ب����ات ب��ه��ذا
الطريق متى ر�أت يف ذلك فائدة للحقيقة.
كما يكون لها يف جميع الأحوال ،كما ق�ضت
ب���الإث���ب���ات ب�����ش��ه��ادة ال�����ش��ه��ود �أن ت�ستدعي
لل�شهادة م��ن ت���رى ل��زوم��اً ل�سماع �شهادته
�إظهاراً للحقيقة.
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املادة ()40

ال تقبل ���ش��ه��ادة امل��وظ��ف�ين وامل�ستخدمني
وامل��ك��ل��ف�ين ب��خ��دم��ة ع��ام��ة ول���و ب��ع��د تركهم
العمل عما ي��ك��ون ق��د و���ص��ل �إىل علمهم يف
�أث��ن��اء قيامهم ب��ه م��ن معلومات ومل ت���أذن
ال�سلطة املخت�صة يف �إذاع���ت���ه���ا .وم���ع ذل��ك
فلهذه ال�سلطة �أن ت�أذن لهم يف ال�شهادة بناء
على طلب املحكمة �أو �أحد اخل�صوم.
املادة ()41

 -1ي����ؤدي ك��ل �شاهد �شهادته على ان��ف��راد
بغري ح�ضور باقي ال�شهود الذين مل ت�سمع
���ش��ه��ادت��ه��م وي���ج���رى ���س��م��اع ���ش��ه��ود ال��ن��ف��ي
يف اجل��ل�����س��ة ذات���ه���ا ال��ت��ي ���س��م��ع ف��ي��ه��ا �شهود
الإث��ب��ات �إال �إذا ح��ال دون ذل��ك م��ان��ع .و�إذا
�أج���ل التحقيق جلل�سة �أخ���رى ك��ان النطق
بالت�أجيل مبثابة تكليف ملن يكون حا�ضراً
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من ال�شهود باحل�ضور يف تلك اجلل�سة �إال �إذا
�أعفتهم املحكمة �صراحة من احل�ضور.
 -2وي��ح��ل��ف ال�����ش��اه��د ال��ي��م�ين ب�����أن ي��ق��ول
«�أق�سم ب��اهلل العظيم �أن �أق��ول كل احل��ق وال
�شيء غري احلق» .ويكون احللف على ح�سب
الأو�ضاع اخلا�صة بدينه �إن طلب ذلك.

تكليفه باحل�ضور لأداء ال�شهادة قبل التاريخ
املعني ل�سماعه ب���أرب��ع وع�شرين �ساعة على
الأق��ل ع��دا مواعيد امل�سافة ،ويجوز �أح��وال
اال���س��ت��ع��ج��ال ن��ق�����ص ه����ذا امل���ي���ع���اد وت��ك��ل��ي��ف
ال�شاهد احل�ضور بربقية م��ن قلم الكتاب
ب�أمر من املحكمة.
 -3و�إذا ك��ل��ف ال�����ش��اه��د ب��احل�����ض��ور تكليفاً
�صحيحاً ومل يح�ضر حكمت عليه املحكمة
بغرامة ال جت��اوز خم�سمائة دره���م .ويثبت
احلكم يف حم�ضر اجلل�سة وال يكون قاب ً
ال
للطعن .ويف �أح����وال اال���س��ت��ع��ج��ال ال�شديد
ي��ج��وز �أن ت�����ص��در امل��ح��ك��م��ة �أم�����راً ب���إح�����ض��ار
ال�����ش��اه��د� .أم����ا يف غ�ير �أح�����وال اال�ستعجال
ال�����ش��دي��د ف��ي���ؤم��ر ب����إع���ادة ت��ك��ل��ي��ف ال�����ش��اه��د
باحل�ضور �إذا ك��ان ل��ذل��ك مقت�ضى وتكون
عليه م�صروفات ذل��ك التكليف ف���إذا تخلف
حكم عليه بغرامة ال تقل عن مائتي درهم
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املادة ()42

� -1إذا مل ي��ح�����ض��ر اخل�����ص��م ����ش���اه���ده �أو
مل ي��ك��ل��ف��ه ب��احل�����ض��ور يف اجل��ل�����س��ة امل��ح��ددة
قررت املحكمة �إلزامه ب�إح�ضاره �أو بتكليفه
باحل�ضور جلل�سة �أخرى ف�إذا مل يفعل �سقط
احل��ق يف اال�ست�شهاد ب��ه .وال يخل ه��ذا ب�أي
جزاء يرتبه القانون على هذا الت�أخري.
 -2و�إذا رف�����ض ال�����ش��اه��د احل�����ض��ور �إج��اب��ة
ل����دع����وة اخل�������ص���م �أو امل��ح��ك��م��ة وج�����ب ع��ل��ى
اخل�����ص��م �أو ق��ل��م ال��ك��ت��اب ح�����س��ب الأح�����وال
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وال جت�����اوز �أل�����ف دره�����م وال ي���ك���ون احل��ك��م
قاب ً
ال للطعن ويجوز للمحكمة �إ�صدار �أمر
ب�إح�ضاره.
 -4ويف جميع الأح�����وال ي��ج��وز للمحكمة
�إقالة ال�شاهد من الغرامة �إذا ح�ضر و�أبدى
عذراً مقبو ًال.

�سماع �أقواله وعلى قلم كتاب املحكمة �إخطار
اخل�صوم الغائبني ويحرر حم�ضر بها يوقعه
القا�ضي املنتدب والكاتب.
املادة ()44

� -1إذا ح�ضر ال�����ش��اه��د وام��ت��ن��ع ع��ن حلف
ال��ي��م�ين �أو ام��ت��ن��ع ب��غ�ير م�ب�رر ق��ان��وين عن
الإجابة حكم عليه بالعقوبة املقررة يف قانون
العقوبات.
 -2و�إذا ك����ان ل��ل�����ش��اه��د ع����ذر مي��ن��ع��ه من
احل�ضور جاز �أن ينتقل �إليه القا�ضي املنتدب
ل�سماع �أقواله ف�إن كان التحقيق �أمام املحكمة
جاز لها �أن تندب �أحد ق�ضاتها لذلك .وحتدد
املحكمة �أو القا�ضي املنتدب ت��اري��خ ومكان

 -1توجه الأ�سئلة �إىل ال�شاهد من املحكمة.
وي��ج��ي��ب ال�����ش��اه��د �أو ًال ع��ن �أ���س��ئ��ل��ة اخل�صم
الذي ا�ست�شهده ثم عن �أ�سئلة اخل�صم الآخر
وملن ا�ست�شهده �أن يعيد �س�ؤاله .و�إذا انتهى
اخل�صم من ا�ستجواب ال�شاهد فال يجوز له
�إبداء �أ�سئلة جديدة �إال ب�إذن املحكمة.
 -2ولرئي�س اجلل�سة �أو لأي من �أع�ضائها
وللقا�ضي املنتدب ح�سب الأح��وال �أن يوجه
لل�شاهد مبا�شرة ما يراه من الأ�سئلة مفيداً
يف ك�شف احلقيقة .وت���ؤدى ال�شهادة �شفاها
وال يجوز اال�ستعانة مب��ذك��رات مكتوبة �إال
ب�����إذن املحكمة �أو ال��ق��ا���ض��ي امل��ن��ت��دب وحيث

54

55

املادة ()43
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ت�����س��وغ ذل���ك ط��ب��ي��ع��ة ال���دع���وى .و�إذا �أغ��ف��ل
ال�شاهد �شيئاً يجب ذكره �س�ألته املحكمة �أو
القا�ضي املنتدب عنه.
املادة ()45

ت��ث��ب��ت �إج����اب����ة ال�����ش��اه��د يف امل��ح�����ض��ر ،ثم
تتلى عليه ،وي��وق��ع عليها بعد ت�صحيح ما
يرى ل��زوم ت�صحيحه منها .و�إذا امتنع عن
التوقيع ذكر ذلك و�سببه يف املح�ضر.
املادة ()46

�إذا ات�ضح للمحكمة �أثناء نظر الدعوى �أو
عند احلكم يف مو�ضوع الدعوى �أن ال�شاهد
�شهد زوراً حت���رر حم�����ض��راً ب��ذل��ك وتر�سله
للنيابة العامة التخاذ الإج��راءات اجلنائية
الالزمة.
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املادة ()47

 -1ي����ج����وز مل�����ن ي���خ�������ش���ى ف��������وات ف��ر���ص��ة
اال�ست�شهاد ب�شاهد على مو�ضوع مل يعر�ض
بعد �أم��ام الق�ضاء ويحتمل عر�ضه عليه �أن
يطلب يف م��واج��ه��ة ذوي ال�����ش���أن �سماع هذا
ال�شاهد .ويقدم هذا الطلب بالطرق املعتادة
لقا�ضي الأمور امل�ستعجلة وتكون م�صروفاته
كلها على من طلبه ،وعند حتقق ال�ضرورة
يحكم القا�ضي ب�سماع ال�شاهد متى كانت
الواقعة مما يجوز �إثباتها ب�شهادة ال�شهود.
 -2ويجوز للقا�ضي �سماع �شهود نفي بناء
ع��ل��ى ط��ل��ب اخل�����ص��م الآخ�����ر ب��ال��ق��در ال���ذي
تقت�ضيه ظروف اال�ستعجال يف الدعوى.
 -3وفيما عدا ذلك تتبع يف ال�شهادة القواعد
والإج��راءات ال�سالف ذكرها يف املواد ال�سابقة
وال يجوز يف ه��ذه احل��ال��ة ت�سليم ���ص��ورة من
حم�ضر التحقيق وال تقدميه �إىل الق�ضاء
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�إال �إذا ر�أت حمكمة املو�ضوع عند نظره جواز
�إثبات الواقعة ب�شهادة ال�شهود ويكون للخ�صم
االعرتا�ض �أمامها على قبول هذا الدليل كما
يكون له طلب �سماع �شهود نفي مل�صلحته.
الباب الرابع
القرائن وحجية الأمر املق�ضي
املادة ()48

 -1القرائن التي ين�ص عليها القانون تغني
من ق��ررت مل�صلحته عن �أي��ة طريقة �أخ��رى
من طرق الإثبات ،على �أنه يجوز نق�ض هذه
القرائن بالدليل العك�سي ما مل يوجد ن�ص
يق�ضي بغري ذلك.
 -2وللقا�ضي �أن ي�ستنبط ق��رائ��ن �أخ��رى
للإثبات وذلك يف الأح��وال التي يجوز فيها
الإثبات ب�شهادة ال�شهود.
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املادة ()49

 -1الأحكام التي حازت حجية الأمر املق�ضي
تكون حجة فيما ف�صلت فيه من اخل�صومة
وال ي��ج��وز ق��ب��ول دل��ي��ل ينق�ض ه��ذه القرينة
ولكن ال تكون لتلك الأحكام هذه احلجية �إال
يف نزاع قام بني اخل�صوم �أنف�سهم دون �أن تتغري
�صفاتهم وتعلق بذات احلق حم ً
ال و�سبباً.
 -2وت��ق�����ض��ي امل��ح��ك��م��ة ب��ه��ذه احل��ج��ي��ة من
تلقاء نف�سها.
املادة ()50

ال يرتبط القا�ضي املدين باحلكم اجلنائي
�إال يف الوقائع التي ف�صل فيها ه��ذا احلكم
وكان ف�صله فيها �ضرورياً ،ومع ذلك ف�إنه ال
يرتبط باحلكم ال�صادر بالرباءة �إال �إذا قام
على نفي ن�سبة الواقعة �إىل املتهم.
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الباب اخلام�س
الإقرار وا�ستجواب اخل�صوم
الف�صل الأول
الإقرار
املادة ()51

الإق���رار ه��و �إخ��ب��ار الإن�����س��ان ع��ن ح��ق عليه
لآخر.
ً
ويكون الإقرار ق�ضائيا �إذا اعرتف اخل�صم
�أم����ام ال��ق�����ض��اء ب��واق��ع��ة ق��ان��ون��ي��ة م��دع��ى بها
عليه ،وذلك �أثناء ال�سري يف الدعوى املتعلقة
بهذه الواقعة.
ويكون الإقرار غري ق�ضائي �إذا وقع يف غري
جمل�س الق�ضاء �أو ب�صدد نزاع �أثري يف دعوى
�أخرى.
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املادة ()52

ي�����ش�ترط يف �صحة الإق�����رار الق�ضائي �أن
يكون املقر عاق ً
ال بالغاً خمتاراً غري حمجور
عليه فيما �أقر به.
املادة ()53

الإقرار الق�ضائي حجة على املقر وال يقبل
منه الرجوع فيه.
الف�صل الثاين
ا�ستجواب اخل�صوم
املادة ()54

ال يجوز �سماع اخل�صوم ك�شهود يف الدعوى،
غري �أن��ه يجوز للمحكمة �أن ت�ستجوب من
ي��ك��ون ح��ا���ض��راً م��ن اخل�����ص��وم ،ول��ك��ل منهم
�أن ي��ط��ل��ب ا����س���ت���ج���واب خ�����ص��م��ه احل��ا���ض��ر،
61

قانون اإلثبات في المعامالت المدنية والتجارية

وللمحكمة كذلك �أن ت�أمر بح�ضور اخل�صم
ال�ستجوابه �سواء من تلقاء نف�سها �أو بناء
على طلب خ�صمه ،وعلى من تقرر ا�ستجوابه
�أنه يح�ضر اجلل�سة التي حددها القرار.

الآخ����ر ت��وج��ي��ه��ه م��ن��ه��ا ،وت��ك��ون الإج���اب���ة يف
اجلل�سة ذات��ه��ا �إال �إذا ر�أت املحكمة �إع��ط��اء
ميعاد للإجابة.
 -2وحت�صل الإجابة يف مواجهة من طلب
اال���س��ت��ج��واب ،ول��ك��ن ال يتوقف اال�ستجواب
على ح�ضوره.
 -3وت����دون الأ���س��ئ��ل��ة والأج���وب���ة مبح�ضر
اجل��ل�����س��ة وي����وق����ع ع��ل��ي��ه��ا رئ���ي�������س اجل��ل�����س��ة
والكاتب وامل�ستجوب و�إذا امتنع امل�ستجوب
عن الإجابة �أو عن التوقيع ذكر يف املح�ضر
امتناعه و�سببه.
 -4و�إذا ت��خ��ل��ف اخل�����ص��م ع���ن احل�����ض��ور
ل�لا���س��ت��ج��واب ب��غ�ير ع���ذر م��ق��ب��ول �أو امتنع
عن الإجابة بغري مربر قانوين ا�ستخل�صت
امل��ح��ك��م��ة م���ا ت����راه م���ن ذل����ك ،وج����از ل��ه��ا �أن
تقبل الإثبات ب�شهادة ال�شهود والقرائن يف
الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.

62

63

املادة ()55

�إذا كان اخل�صم عدمي الأهلية �أو ناق�صها
جاز ا�ستجواب من ينوب عنه ،وجاز للمحكمة
مناق�شته هو �إن كان مميزاً يف الأمور امل�أذون
فيها ،ويجوز ا�ستجواب الأ�شخا�ص االعتبارية
عن طريق من ميثلها قانوناً ،وي�شرتط يف
جميع الأحوال �أن يكون املراد ا�ستجوابه �أه ً
ال
للت�صرف يف احلق املتنازع فيه.
املادة ()56

 -1توجه املحكمة الأ�سئلة التي تراها �إىل
اخل�����ص��م ،وت��وج��ه �إل��ي��ه م��ا ي��ط��ل��ب اخل�صم
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� -5أما �إذا كان للخ�صم عذر مقبول مينعه
م��ن احل�����ض��ور ل�لا���س��ت��ج��واب فللمحكمة �أن
تندب �أحد ق�ضاتها ال�ستجوابه.

ع��ل��ى خ�����ص��م��ه ،ع��ل��ى �أن����ه ال ي��ج��وز ال����رد اذا
ان�صبت اليمني على واقعة ال ي�شرتك فيها
اخل�صمان بل ي�ستقل بها �شخ�ص من وجهت
�إليه اليمني.
 -3وال يجوز ملن وج��ه اليمني �أو رده��ا �أن
يرجع يف ذلك متى قبل خ�صمه �أن يحلف.

املادة ()57

املادة ()58

الباب ال�ساد�س
اليمـــــني

ال يجوز للو�صي �أو القيم �أو وكيل الغائب
�أن يوجه اليمني احلا�سمة �أو �أن يردها �إال
فيما يدخل يف �سلطته طبقاً للقانون.

 -1يجوز لكل من اخل�صمني يف �أي��ة حالة
ك���ان���ت ع��ل��ي��ه��ا ال����دع����وى �أن ي���وج���ه ال��ي��م�ين
احلا�سمة �إىل اخل�صم الآخر ب�شرط �أن تكون
الواقعة التي تن�صب عليها اليمني متعلقة
ب�شخ�ص م��ن وج��ه��ت �إل��ي��ه و�إن ك��ان��ت غري
�شخ�صية له ان�صبت على جمرد علمه بها.
وم��ع ذل��ك ي��ج��وز للقا�ضي �أن مينع توجيه
اليمني �إذا كان اخل�صم متع�سفاً يف توجيهها.
 -2ومل���ن وج��ه��ت �إل���ي���ه ال��ي��م�ين �أن ي��رده��ا

املادة ()59
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ال يجوز توجيه اليمني احلا�سمة يف واقعة
خمالفة للنظام العام �أو الآداب.
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املادة ()60

كل من وجهت �إليه اليمني فنكل عنها دون
�أن يردها على خ�صمه ،وك��ل من ردت عليه
اليمني فنكل عنها ،خ�سر دعواه.
املادة ()61

ال يجوز خل�صم �أن يثبت كذب اليمني بعد
�أن ي�ؤديها اخل�صم الذي وجهت �إليه �أو ردت
عليه ،على �أن��ه �إذا ثبت ك��ذب اليمني بحكم
جنائي ف�إن للخ�صم الذي �أ�صابه �ضرر منها
�أن يطالب بالتعوي�ض دون �إخ�لال مبا قد
يكون له من حق يف الطعن على احلكم الذي
�صدر �ضده.
املادة ()62

نف�سه �إىل �أي من اخل�صمني ليبني على ذلك
حكمه يف م��و���ض��وع ال��دع��وى �أو يف قيمة ما
يحكم به ،وي�شرتط يف توجيه هذه اليمني
�أال يكون يف الدعوى دليل كامل و�أال تكون
الدعوى خالية من �أي دليل.
 -2وال ي��ج��وز للخ�صم ال���ذي وج��ه��ت �إليه
هذه اليمني �أن يردها على اخل�صم الآخر.
املادة ()63

ال ي��ج��وز للقا�ضي �أن ي��وج��ه �إىل امل��دع��ي
اليمني املتممة لتحديد قيمة املدعى به �إال
�إذا ا�ستحال حت��دي��د ه��ذه القيمة بطريقة
�أخرى ،ويحدد القا�ضي يف هذه احلالة حداً
�أق�صى للقيمة التي يحلف عليها املدعي.

 -1ل��ل��ق��ا���ض��ي يف �أي�����ة ح���ال���ة ك���ان���ت عليها
الدعوى �أن يوجه اليمني املتممة من تلقاء
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املادة ()64

 -3و�إذا ن���ازع م��ن وج��ه��ت �إل��ي��ه اليمني يف
ج���وازه���ا �أو يف تعلقها ب��ال��دع��وى ورف�ضت
املحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت يف
منطوق حكمها �صيغة اليمني .ويعلن هذا
املنطوق للخ�صم �إن مل يكن حا�ضراً بنف�سه
ويتبع ما ن�ص عليه يف الفقرة ال�سابقة.

 -1ي��ج��ب ع��ل��ى م���ن ي���وج���ه �إىل خ�صمه
اليمني �أن يبني بالدقة الوقائع التي يريد
ا���س��ت��ح�لاف��ه ع��ل��ي��ه��ا وي���ذك���ر ���ص��ي��غ��ة اليمني
بعبارة وا�ضحة .وللمحكمة �أن تعدل ال�صيغة
التي يعر�ضها اخل�صم بحيث توجه بو�ضوح
ودقة الواقعة املطلوب احللف عليها.
 -2و�إذا مل ينازع من وجهت �إليه اليمني
ال يف جوازها وال يف تعلقها بالدعوى وجب
عليه �إن كان حا�ضراً بنف�سه �أن يحلفها فوراً
�أو ي��رده��ا ع��ل��ى خ�صمه و�إال اع��ت�بر ن��اك�لا.
ويجوز للمحكمة �أن تعطيه ميعاداً للحلف
�إذا ر�أت لذلك وجها ،ف���إذا مل يكن حا�ضراً
وج��ب �إع�لان��ه ب�صيغة اليمني التي �أقرتها
املحكمة للح�ضور يف اجلل�سة املحددة حللفها
ف���إذا ح�ضر وامتنع دون �أن ينازع �أو تخلف
بغري عذر اعترب ناكال كذلك.

 -1ت��ك��ون ت����أدي���ة ال��ي��م�ين ب�����أن ي��ق��ول احل��ال��ف
«اق�سم باهلل العظيم» ويذكر ال�صيغة التي �أقرتها
املحكمة .وملن يكلف حلف اليمني �أن ي�ؤديها وفقاً
للأو�ضاع املقررة يف دينه �إذا طلب ذلك.
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املادة ()65

�إذا كان ملن وجهت �إليه اليمني عذر مينعه
من احل�ضور انتقلت املحكمة �أو ندبت �أحد
ق�ضاتها لتحليفه.
املادة ()66
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 -2ويعترب يف حلف الأخ��ر���س ونكوله ورده
لليمني �إ�شارته املعهودة �إن كان ال يعرف الكتابة
ف�إن كان يعرفها فحلفه ونكوله ورده بها.
 -3وي��ح��رر حم�ضر بحلف اليمني يوقعه
احلالف ورئي�س اجلل�سة والكاتب.

خبري لال�ستعانة به يف املعاينة ،ولها �سماع من
ترى �سماعه من ال�شهود ،وتكون دعوة ه�ؤالء
للح�ضور بطلب ولو �شفوياً من كاتب املحكمة.
املادة ()68

 -1للمحكمة بناء على طلب �أحد اخل�صوم
�أو من تلقاء نف�سها �أن تقرر االنتقال ملعاينة
امل��ت��ن��ازع فيه �أو ت��ن��دب ل��ذل��ك �أح���د ق�ضاتها
وت��ع�ين يف ق���راره���ا ت��اري��خ وم��ك��ان امل��ع��اي��ن��ة.
وحت��رر املحكمة �أو القا�ضي حم�ضراً يبني
فيه جميع الأعمال املتعلقة باملعاينة.
 -2وللمحكمة �أو ملن تندبه من ق�ضاتها تعيني

 -1ي��ج��وز مل���ن ي��خ�����ش��ى ���ض��ي��اع م��ع��امل واق��ع��ة
يحتمل �أن ت�صبح حمل ن��زاع �أم��ام الق�ضاء �أن
يطلب يف مواجهة ذوي ال�ش�أن وبالطرق املعتادة
من قا�ضي الأمور امل�ستعجلة االنتقال للمعاينة،
وتراعى يف هذه احلالة الأحكام ال�سابقة.
 -2وي���ج���وز ل��ق��ا���ض��ي الأم������ور امل�ستعجلة
يف احل���ال���ة ���س��ال��ف��ة ال���ذك���ر� ،أن ي��ن��دب �أح���د
اخل�براء لالنتقال واملعاينة و�سماع ال�شهود
ب��غ�ير مي�ي�ن .وع��ن��دئ��ذ ي��ك��ون ع��ل��ى القا�ضي
�أن يعني جل�سة ل�سماع مالحظات اخل�صوم
على تقرير اخلبري و�أعماله وتتبع القواعد
املن�صو�ص عليها يف الباب اخلا�ص باخلربة.
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الباب ال�سابع
املعاينة ودعوى �إثبات احلالة
املادة ()67
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الباب الثامن
اخلبـــــرة
املادة ()69

للمحكمة عند االقت�ضاء �أن حتكم بندب
خبري �أو �أك�ثر م��ن ب�ين موظفي ال��دول��ة �أو
من بني اخلرباء املقيدين يف جدول اخلرباء
لال�ستنارة بر�أيهم يف امل�سائل التي ي�ستلزمها
الف�صل يف الدعوى وتقدر املحكمة الأمانة
التي يجب �إيداعها خزانة املحكمة حل�ساب
م�صروفات اخلبري ومقابل جهده (�أتعابه)،
واخل�صم ال��ذي يكلف ب���إي��داع ه��ذه الأم��ان��ة
والأج�����ل ال���ذي ي��ج��ب ف��ي��ه الإي������داع ،واملبلغ
الذي يجوز للخبري �سحبه مل�صروفاته.
املادة ()70

�إذا ات��ف��ق اخل�����ص��وم ع��ل��ى اخ��ت��ي��ار خ��ب�ير �أو
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�أك��ث�ر �أق����رت امل��ح��ك��م��ة ات��ف��اق��ه��م وف��ي��م��ا ع��دا
هذه احلالة تختار املحكمة اخلبري من بني
اخلرباء املقبولني �أمامها ما مل تق�ض بغري
ذلك ظروف خا�صة وعلى املحكمة حينئذ �أن
تبني هذه الظروف.
املادة ()71

�إذا حكمت املحكمة ب��ن��دب خبري �أو �أك�ثر
وجب �أن يت�ضمن منطوق حكمها ما ي�أتي:
 -1بياناً دقيقاً مبهمة اخلبري والتدابري
العاجلة التي ي�ؤذن له يف اتخاذها.
 -2الأجل امل�ضروب لإيداع تقرير اخلبري.
 -3تاريخ اجلل�سة التي ت�ؤجل �إليها الق�ضية
للمرافعة يف ح��ال��ة �إي����داع الأم��ان��ة وجل�سة
�أخ���رى �أق���رب منها لنظر الق�ضية يف حالة
عدم �إيداعها.
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املادة ()72

�إذا مل ت���ودع الأم���ان���ة م��ن اخل�����ص��م املكلف
ب���إي��داع��ه��ا وال م��ن غ�يره م��ن اخل�����ص��وم كان
اخلبري غري ملزم ب�أداء املهمة املوكولة �إليه،
وت��ق��رر املحكمة �سقوط ح��ق اخل�صم ال��ذي
مل يقم بدفع الأم��ان��ة يف التم�سك باحلكم
ال�صادر بتعيني اخلبري �إذا وجدت �أن الأعذار
التي �أبداها لذلك غري مقبولة.
املادة ()73

املادة ()74

�إذا كان ا�سم اخلبري غري مقيد يف اجلداول
وج��ب �أن يحلف �أم���ام املحكمة ال��ت��ي ندبته
مييناً ب����أن ي����ؤدي عمله بال�صدق والأم��ان��ة
و�إال كان العمل باط ً
ال وال ي�شرتط ح�ضور
اخل�صوم عند حلف اخلبري اليمني ويحرر
حم�ضر بحلف اليمني.
املادة ()75

ع��ل��ى ق��ل��م ك��ت��اب امل��ح��ك��م��ة خ�ل�ال اليومني
التاليني لإي���داع الأم��ان��ة �أن ي��دع��و اخلبري
للإطالع على الأوراق املودعة ملف الدعوى
بغري �أن يت�سلمها م��ا مل ت����أذن ل��ه املحكمة
�أو اخل�صوم يف ذلك وت�سلم �إليه �صورة من
احلكم.

 -1للخبري خ�لال الأي��ام اخلم�سة التالية
لتاريخ ت�سلمه �صورة احلكم من قلم الكتاب
�أن يطلب �إعفاءه من �أداء املهمة التي كلف
بها ويجوز يف الدعاوى امل�ستعجلة �أن تقرر
املحكمة يف حكمها نق�ص هذا امليعاد.
 -2وللمحكمة التي عينته �أن تعفيه منها �إذا
ر�أت �أن الأ�سباب التي �أبداها لذلك مقبولة.

74

75

قانون اإلثبات في المعامالت المدنية والتجارية

املادة ()76

�إذا مل ي����ؤد اخل��ب�ير مهمته ومل ي��ك��ن قد
�أعفي من �أدائها جاز للمحكمة التي ندبته
�أن حتكم عليه بكل امل�صروفات التي ت�سبب
يف �إنفاقها بال فائدة وبالتعوي�ضات �إن كان
ل��ه��ا حم���ل ،وذل���ك ب��غ�ير �إخ��ل�ال ب��اجل��زاءات
الت�أديبية.
املادة ()77

يجوز للخ�صوم طلب رد اخلبري �إذا توافر
يف �ش�أنه �سبب يرجح معه ع��دم ا�ستطاعته
�أداء مهمته بغري حتيز .وبوجه خا�ص يجوز
رد اخل��ب�ير �إذا ك��ان ق��ري��ب��اً �أو ���ص��ه��راً لأح��د
اخل�صوم للدرجة ال��راب��ع��ة �أو وك��ي ً
�لا لأح��د
اخل�صوم يف �أع��م��ال��ه اخل��ا���ص��ة� ،أو و�صياً �أو
ق��ي��م��اً� ،أو ك��ان يعمل عند �أح���د اخل�����ص��وم �أو
ك��ان له �أو لزوجه خ�صومة قائمة مع �أحد
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اخل�����ص��وم يف ال���دع���وى �أو م��ع زوج����ه م��ا مل
تكن ه��ذه اخل�صومة قد �أقيمت بعد تعيني
اخلبري بق�صد رده.
املادة ()78

يتم طلب ال��رد بتكليف اخلبري باحل�ضور
�أمام املحكمة وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ
احلكم بتعيينه �إذا كان هذا احلكم قد �صدر
يف ح�����ض��ور اخل�����ص��م ط��ال��ب ال����رد .ف�����إذا ك��ان
احل��ك��م ق��د ���ص��در يف غيبته ق��دم طلب ال��رد
خ��ل�ال الأ����س���ب���وع ال���ت���ايل لإع��ل��ان م��ن��ط��وق
احلكم �إليه .وال ي�سقط احلق يف طلب الرد
�إذا كانت �أ�سبابه قد طر�أت بعد ذلك امليعاد �أو
�إذا قدم اخل�صم الدليل على �أنه مل يعلم بها
�إال بعد انق�ضائه.
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املادة ()79

�إذا عني اخلبري باتفاق اخل�صوم فال يقبل
طلب رده من �أحدهم ما مل يكن �سبب الرد
قد حدث بعد تعيينه �أو ثبت �أنه كان ال يعلم
بهذا ال�سبب عند تعيينه.

�أول اجتماع ويومه و�ساعته.
 -2وي��ج��وز يف حالة اال�ستعجال �أن يدعو
اخل�صوم فوراً ب�إر�سال برقية.
 -3وي�ت�رت���ب ع��ل��ى ع����دم دع�����وة اخل�����ص��وم
بطالن عمل اخلبري.

املادة ()80

املادة ()82

تف�صل املحكمة على وجه ال�سرعة يف طلب
ال��رد ويكون احلكم ال�صادر يف الطلب غري
قابل للطعن ب�أي وجه و�إذا رف�ض طلب الرد،
حكم على طالبه بغرامة ال تقل عن مائتي
درهم وال تزيد على خم�سمائة درهم.

 -1يح�ضر اخل�صوم �أمام اخلبري ب�أنف�سهم
�أو بوكيل عنهم.
 -2ويجوز للخبري �أن يبا�شر �أعماله ولو يف
غيبة اخل�صوم الذين دعاهم للح�ضور على
الوجه ال�صحيح.
 -3وال يجوز لأية جهة حكومية �أو غريها
�أن متتنع ب��غ�ير م�ب�رر ق��ان��وين ع��ن �إط�ل�اع
اخلبري على ما يلزم االطالع عليه مما يكون
لديها من دفاتر و�سجالت �أو م�ستندات �أو
�أوراق تنفيذاً للحكم ال�صادر بندب خبري.
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املادة ()81

 -1يحدد اخلبري تاريخاً لبدء عمله على
�أن يدعو اخل�صوم قبل ذلك التاريخ ب�سبعة
�أيام على الأقل على �أن يبني يف الدعوة مكان
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املادة ()83

يعد اخلبري حم�ضراً ب�أعماله ،ويجب �أن
ي�شتمل املح�ضر على ما ي�أتي:
 -1ب���ي���ان ح�������ض���ور اخل�������ص���وم و�أق���وال���ه���م
وم�لاح��ظ��ات��ه��م م��وق��ع��ة م��ن��ه��م ،م��ا مل يكن
لديهم مانع من التوقيع فيذكر �سبب ذلك
يف املح�ضر.
 -2ب���ي���ان ب���الأع���م���ال ال���ت���ي ق����ام ب��ه��ا اخل��ب�ير
بالتف�صيل و�أق���وال الأ�شخا�ص الذين �سمعهم
من تلقاء نف�سه �أو بناء على طلب �أحد اخل�صوم.
املادة ()84

املادة ()85

 -1يودع اخلبري تقريره وحما�ضر �أعماله
وجميع الأوراق التي �سلمت �إليه قلم كتاب
املحكمة التي ندبته.
 -2وعلى قلم كتاب املحكمة �أن يبلغ اخل�صوم
بهذا الإيداع خالل الأربع والع�شرين �ساعة
التالية حل�صوله.
 -3وير�سل اخلبري لكل خ�صم يف الدعوى
���ص��ورة م��ن ت��ق��ري��ره خ�ل�ال الأي�����ام الثالثة
التالية للإيداع.
املادة ()86

على اخلبري �أن يقدم تقريراً موقعاً منه
بنتيجة �أعماله ور�أي��ه والأوج��ه التي ا�ستند
�إليها ف���إذا تعدد اخل�براء جاز لكل منهم �أن
يقدم تقريراً م�ستق ً
ال بر�أيه ما مل يتفقوا
على تقدمي تقرير واحد.

� -1إذا مل يقدم اخلبري تقريره يف الأج��ل
ال��ذي ح��دده احلكم ال�صادر بتعيينه ،وجب
عليه قبل انق�ضاء هذا الأج��ل �أن ي��ودع قلم
كتاب املحكمة التي ندبته مذكرة يبني فيها
ما قام به من �أعمال والأ�سباب التي حالت
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دون �إمتام م�أموريته.
 -2ف���إذا وجدت املحكمة يف مذكرة اخلبري
ما يربر ت�أخريه منحته �أج ً
ال لإجناز مهمته
و�إيداع تقريره ،و�إال حكمت عليه بغرامة ال
تزيد على خم�سمائة درهم ويف هذه احلالة
الأخ�ي�رة ي��ج��وز للمحكمة �أن متنحه �أج ً
�لا
لإجناز مهمته و�إيداع تقريره �أو �أن ت�ستبدل
به غريه مع �إلزامه برد ما يكون قب�ضه من
الأمانة �إىل قلم الكتاب وذل��ك بغري �إخالل
ب��اجل��زاءات الت�أديبية والتعوي�ضات �إن كان
لها حمل.
 -3وال ي��ق��ب��ل ال��ط��ع��ن يف احل��ك��م ال�����ص��ادر
ب���إب��دال اخلبري و�إل��زام��ه ب��رد ما قب�ضه من
الأمانة.
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املادة ()87

�إذا تبني للمحكمة بعد اطالعها على املذكرة
ال��ت��ي ق��دم��ه��ا اخل��ب�ير وف��ق��اً ل��ل��م��ادة ال�سابقة
�أن الت�أخري نا�شئ عن خط�أ اخل�صم ،حكمت
عليه بغرامة ال تزيد على �أل��ف دره��م ف�ض ً
ال
عن جواز احلكم ب�سقوط حق هذا اخل�صم يف
التم�سك باحلكم ال�صادر بتعيني اخلبري.
املادة ()88

 -1للمحكمة من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب
اخل�صوم �أن ت�أمر با�ستدعاء اخلبري يف جل�سة
حتددها ملناق�شته يف تقريره ،ولها �أن توجه �إليه
ما تراه من الأ�سئلة مفيداً يف الدعوى.
 -2ولها �أن ت�أمر اخلبري با�ستكمال �أوجه
النق�ص يف عمله وتدارك ما تتبينه من �أوجه
اخلط�أ فيه ولها �أن تعهد بذلك �إىل خبري
�آخر �أو �أكرث.
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املادة ()89

للمحكمة �أن ت��ع�ين خ���ب�ي�راً لإب�����داء ر�أي���ه
�شفاهة باجلل�سة بدون تقرير ويثبت ر�أيه يف
املح�ضر.
املادة ()90

 -1ر�أي اخلبري ال يقيد املحكمة.
 -2و�إذا حكمت املحكمة خالفاً لر�أي اخلبري
بينت يف حكمها الأ�سباب التي �أدت بها �إىل
عدم الأخذ بهذا الر�أي كله �أو بع�ضه.
املادة ()91

 -1تقدر م�صروفات اخلبري ومقابل جهده
(�أت��ع��اب��ه) ب���أم��ر على عري�ضة ي�صدر بغري
م��راف��ع��ة م���ن امل��ح��ك��م��ة ال��ت��ي ع��ي��ن��ت��ه ،ول��ك��ل
م��ن اخل�����ص��وم واخل��ب�ير �أن يتظلم م��ن �أم��ر
التقدير وذلك خالل الأيام الثمانية التالية
لإعالنه.
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 -2ويكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب
امل��ح��ك��م��ة وي�ت�رت���ب ع��ل��ي��ه وق���ف ت��ن��ف��ي��ذ �أم���ر
التقدير ويف�صل يف هذا التظلم قا�ض �آخر
�أو دائ��رة �أخ��رى باملحكمة بعد �سماع �أق��وال
املتظلم ويكون حكمها يف هذا ال�ش�أن نهائياً
وغري قابل للطعن ب�أي وجه.
املادة ()92

ي�����س��ت��ويف اخل��ب�ير م��ا ق���در ل��ه م��ن الأم��ان��ة
ويكون �أم��ر التقدير فيما زاد عليها واجب
التنفيذ على اخل�صم ال���ذي حكم ب���إل��زام��ه
بامل�صروفات.
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�أهداف املن�شورات يف املعهد

قواعد الن�شر

�إثراء العمل الق�ضائي بالبحوث والدرا�سات واملعلومات القانونية
مما يعني القا�ضي يف �أداء عمله ،وتو�سيع م��دارك��ه ،وزي���ادة ح�صيلته
املعلوماتية.
العمل على تن�شيط االجتهاد يف جمال الفقه والق�ضاء ،من خالل
ن�شر الدرا�سات والبحوث واملقاالت املعمقة يف جمال الفقه والق�ضاء
والت�شريع.
ال��ع��ن��اي��ة ب��ت��ط��وي��ر �صيغ الأح���ك���ام وال��ت��وث��ي��ق��ات يف امل��ح��اك��م ،وك��ذا
ت�أ�صيل كتابات العدل ،وتطوير قوالبها الكتابية مبا يتفق وال�ضوابط
القانونية وال�شرعية.
�إمداد املحاكم والنيابة العامة بالبحوث والدرا�سات التي ت�سهم يف
تطوير الق�ضاء و�أ�ساليبه و�إجراءاته.
توثيق �أن�شطة املعهد وما يقام فيه من دورات ،ون�شر ما يلقى فيه
من حما�ضرات بغية الإ�سهام يف التقييم الفني لأعمال الق�ضاء.
ت��وط��ي��د ال�����ص�لات العلمية وال��ف��ك��ري��ة ب�ين معهد دب���ي الق�ضائي
ونظرائه من املعاهد اخلليجية والعربية والعاملية.
معاجلة الق�ضايا الإن�سانية املعا�صرة يف �إطار القانون ،ال�سيما ما
يخت�ص منها بدولة الإمارات العربية املتحدة والعامل.
الإ�سهام يف رف��ع امل�ستوى الفقهي والق�ضائي يف �أو���س��اط املجتمع
الإماراتي ،من خالل �إم��داده ب�أحدث الأبحاث القانونية ،والدرا�سات
الق�ضائية ،و�شروح القانون.

�أن تكون البحوث والدرا�سات يف �إطار ما يعنى به املعهد من درا�سات
قانونية وق�ضائية ذات الطابع العملي ،وك��ذا التعليق على الأح��ك��ام
القانونية ،على �أن تت�سم بالعمق والرثاء املعريف.
االلتزام ب�أ�صول البحث العلمي وقواعده العامة ،ومراعاة التوثيق
العلمي الدقيق.
يقدم البحث مطبوعاً يف ن�سختني ،بعد مراجعته م��ن الأخ��ط��اء
الطباعية ،ويرفق به ن�سخة من الوعاء الإلكرتوين املطبوع من خالله.
يجب �أن يكون البحث خالياً من الأخطاء اللغوية والنحوية ،مع
مراعاة الرتقيم املتعارف عليه يف الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات
ال��ت��ي حت��ت��اج �إىل ���ض��ب��ط ،وت��ق��وم هيئة ال��ت��ح��ري��ر ب��امل��راج��ع��ة اللغوية
والتعديل مبا ال يخل مبحتوى البحث �أو م�ضمونه.
�أن ال يكون البحث قد �سبق ن�شره على �أي نحو كان� ،أو مت �إر�ساله
للن�شر يف غري املعهد ،ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث وتوقيعه.
يلتزم الباحث بعدم �إر�سال بحثه لأي جهة �أخرى للن�شر حتى ي�صله
رد املعهد ب�صالحية بحثه للن�شر من عدمه.
يرفق الباحث بحثه بنبذة عن �سريته العلمية ،وعنوانه بالتف�صيل
ورقم الهاتف ،والفاك�س (�إن وجد) والربيد الإلكرتوين.
يراعى عندكتابة الهوام�ش ما يلي:
ال��ك��ت��ب :امل���ؤل��ف ،ع��ن��وان ال��ك��ت��اب (دار الن�شر ،م��ك��ان الن�شر� ،سنة
الن�شر) ،ال�صفحة.
ال��دوري��ات :امل���ؤل��ف ،ع��ن��وان البحث ،ا�سم ال��دوري��ة ،ال��ع��دد (مكان
الن�شر� ،سنة الن�شر) ،ال�صفحة.
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تخ�ضع البحوث التي ترد �إىل املعهد للتقومي والتحكيم من قبل
املخت�صني للحكم على �أ�صالتها وجدتها وقيمتها و�سالمة طريقة
عر�ضها ،ومن ثم �صالحيتها للن�شر من عدمه.
يلتزم الباحث ب�إجراء تعديالت املحكمني على بحثه وفق التقارير
املر�سلة �إليه ،وموافاة املعهد بالن�سخة املعدلة.
تكون �أول��وي��ة الن�شر للبحوث املرتبطة بالتحليالت القانونية
والق�ضائية لدولة الإمارات العربية املتحدة ،وكذا تاريخ و�صول البحث
�إىل هيئة التحرير.
مينح كل باحث خم�س ع�شرة ن�سخة من ال�سل�سلة املحتوية مل�ضمون
بحثه.
مينح املعهد مكاف�أة مالية للأبحاث التي تتقرر �صالحيتها للن�شر
ويقوم املعهد بن�شرها.
ت�صبح البحوث والدرا�سات املن�شورة ملكاً ملعهد دبي الق�ضائي ،وال
يحق للباحث �إع��ادة ن�شرها يف مكان �آخ��ر دون احل�صول على موافقة
كتابية من املعهد.
للمعهد احل���ق يف ت��رج��م��ة ال��ب��ح��ث �أو �أج�����زاء م��ن��ه ومب���ا ال يخل
مبحتوى البحث �أو م�ضمونه متى اقت�ضت الظروف ذلك ومبا ال يخل
بفحوى املادة العلمية.
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�إجراءات الن�شر
تر�سل البحوث والدرا�سات با�سم رئي�س التحرير .
يتم �إخطار الباحث مبا يفيد ت�سلم بحثه خالل �أ�سبوعني من تاريخ
الت�سلم.
ير�سل البحث �إىل ثالثة حمكمني من ذوي االخت�صا�ص يف جمال
البحث بعد �إجازته من هيئة التحرير ،على �أن يتم التحكيم يف مدة ال
تتجاوز �أربعة �أ�سابيع من تاريخ �إر�سال البحث للتحكيم.
يخطر الباحث بقرار �صالحية البحث للن�شر من عدمه خالل
�شهرين على الأكرث من تاريخ ت�سلم البحث.
يف ح��ال��ة ورود م�لاح��ظ��ات م��ن املحكمني ،تر�سل امل�لاح��ظ��ات �إىل
الباحث لإجراء التعديالت الالزمة ،على �أن تعاد خالل مدة �أق�صاها
�شهر.
ويف كل الأحوال يخطر �أ�صحاب البحوث بالقرار حول �صالحيتها
للن�شر� ،أو عدمه ،وكذا ميعاد الن�شر يف مدة ال تتجاوز �أربعة �أ�شهر من
تاريخ و�صول البحث �إىل هيئة التحرير.
�أ���ص��ول البحوث التي ت�صل �إىل املعهد ال ت��رد �سواء ن�شرت �أو مل
تن�شر.
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�سل�سلة الدرا�سات القانونية والق�ضائية
�سل�سلة علمية حمكمة

ت�صدر عن معهد دبي الق�ضائي
�صدر من هذه ال�سل�سلة:
 )1اجتاهات الق�ضاء الإماراتي يف جمال عالقات العمل ()2009
الأ�ستاذ الدكتور حممد حممد حممد �أبوزيد (الطبعة الأوىل)
 )٢قانون ال�شركات التجارية ..يف �ضوء �أحكام حمكمة متييز دبي
واملبادئ القانونية ال�صادرة عنها ()2009
القا�ضي الدكتور جمال ح�سني ال�سميطي
� )٣أعمال النيابة املدنية تطورها واخت�صا�صاتها ..وفقاً لأحدث
الت�شريعات معززة ب�أحكام حمكمة التمييز بدبي ()2009
امل�ست�شار عبداهلل حممد �أحمد كليب
 )٤م�ؤمتر االحتفال باليوبيل الف�ضي لقانون املعامالت املدنية
االحتادي رقم ( )5ل�سنة  1985واملعدل بالقانون رقم ( )1ل�سنة 1987
� )٥أحكام احل�ضانة ..وفقاً لقانون الأح��وال ال�شخ�صية الإماراتي
معززاً ب�أحكام حمكمة التمييز بدبي ()2009
الدكتور حممد عبدالرحمن ال�ضويني
 )٦العملي يف ال�شيك ..يف قانون وق�ضاء دول��ة الإم���ارات العربية
املتحدة ()2011
الأ�ستاذ الدكتور �شريف حممد غنام
 )٧النظام القانوين للوكيل الإلكرتوين ..درا�سة مقارنة يف �ضوء
الأعمال الدولية والوطنية ()2012
الأ�ستاذ الدكتور �شريف حممد غنام
 )٨ات��ف��اق التحكيم يف ���ض��وء �أح��ك��ام الق�ضاء الإم���ارات���ي وم�شروع
القانون االحتادي يف �ش�أن التحكيم يف املنازعات التجارية ()2013
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الدكتور ال�شهابي �إبراهيم ال�شهابي ال�شرقاوي
 )٩اجتاهات الق�ضاء الإماراتي يف جمال عالقات العمل ()2013
الأ�ستاذ الدكتور حممد حممد حممد �أبوزيد (الطبعة الثانية)
 )١٠ال�شروط املقرتنة بعقد النكاح وتطبيقاتها
درا�سة ت�أ�صيلية وحتليلية يف �ضوء �أحكام قانون الأحوال ال�شخ�صية
الإماراتي ()2013
الدكتور حممد عبدالرحمن حممد ال�ضويني
 )١١برامج املعلومات :طبيعتها القانونية والعقود الواردة عليها:
درا�سة مقارنة للقوانني امل�صرية والإماراتية والفرن�سية ()2013
الأ�ستاذ الدكتور مدحت حممد عبدالعال
 )١٢مدى اخت�صا�ص الق�ضاء مبنازعات عقد االحرتاف الريا�ضي
املحامي عبدالرزاق فاروق �سفلو
� )١٤شرح قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات لدولة الإمارات
العربية املتحدة املر�سوم بالقانون االحتادي رقم 2012 / 5
الدكتور عبدالرازق املوافــي
 )١٥االخت�صا�ص اجلنائي للمحاكم االقت�صادية و�أث��ره يف حماية
اقت�صاد ال�سوق  :درا�سة مقارنة.
الدكتور حازم اجلمل
 )١٦حلول قانونية لإ�شكاليات وت�����س��ا�ؤالت عملية يف م��واد قانون
الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي (تفاعل ت�شريعي -ق�ضائي -فقهي)
الأ�ستاذ الدكتور حممد �أبو زيد
 )١٧النظام القانوين لتحول ال�شركات :درا�سة مقارنة بني القانون
الإماراتي وامل�صري والفرن�سي
الأ�ستاذ حم�سن �سيف قائد
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�سل�سلة الت�شريعات والقوانني لدولة الإمارات

املنظومة اجلنائية ب�ش�أن الأن�شطة االقت�صادية يف قوانني دولة
الإم����ارات العربية املتحدة (ال��ق��وان�ين االحت��ادي��ة وال��ق��وان�ين املحلية
لإمارة دبي)
ق��ان��ون ال�����ش��رك��ات ال��ت��ج��اري��ة ل��دول��ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة
-القانون االحتادي رقم  2ل�سنة 2015م

�صدر من هذه ال�سل�سلة:
 )١منظومة الت�شريعات العقارية يف �إمارة دبي
قانون الأحوال ال�شخ�صية لدولة الإمارات العربية املتحدة  -قانون
احتادي رقم ( )28ل�سنة 2005م
 )٨قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية «-قانون احتادي
رقم  10ل�سنة 1992م«معد ًال بالقانون االحتادي رقم ( )36ل�سنة 2006م
 )٨قانون الإج��راءات اجلزائية لدولة الإم��ارات العربية املتحدة -
القانون االحتادي رقم ( )35ل�سنة  1992وفقاً لأحدث التعديالت
ق���ان���ون الإج�������راءات امل��دن��ي��ة «-ق���ان���ون احت�����ادي رق���م ( )11ل�سنة
1992م«ب���إ���ص��دار قانون الإج���راءات املدنية املعدلة بالقانون االحت��ادي
رقم ( )30ل�سنة 2005م
قانون املعامالت املدنية لدولة الإم��ارات العربية املتحدة ال�صادر
بالقانون االحتادي رقم ( )5ل�سنة 1985م واملعدل بالقانون االحتادي
رقم ( )1ل�سنة 1987م
قانون مكافحة املواد املخدرة وامل�ؤثرات العقلية  -القانون االحتادي
رقم ( )14ل�سنة 1995م واالتفاقيات الدولية املتعلقة باملخدرات
قانون ال�سري وامل��رور لدولة الإم��ارات العربية املتحدة  -القانون
االحتادي رقم ( )21ل�سنة 1995م
ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات ل��دول��ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة  -ال��ق��ان��ون
االحتادي رقم ( )3ل�سنة 1987م وفقاً لأحدث التعديالت
ق��ان��ون امل��ع��ام�لات ال��ت��ج��اري��ة ل��دول��ة الإم�����ارات العربية امل��ت��ح��دة -
القانون االحتادي رقم ( )18ل�سنة 1993م
القانون االحت��ادي رقم ( )8ل�سنة 1980م يف �ش�أن تنظيم عالقات
العمل وتعديالته والت�شريعات الفرعية ال�صادرة لتنفيذ �أحكامه منذ
1980م ولغاية 2012م

�سل�سلة كتيب اجليب القانوين
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�سل�سلة م�ؤلفات رجال الق�ضاء والعدالة

دليل الدعوى يف قانون ر�سوم املحاكم  -القا�ضي� :سمري فايزي
عبداحلميد
�إج���راءات الطعن بالتمييز يف قانون الإج���راءات اجلزائية لدولة
الإمارات العربية املتحدة  -امل�ست�شار حممد نبيل ريا�ض
الب�سيط يف التحكيم ( - )2001امل�ست�شار عبداللطيف �سلطان
العلماء
�شرح قانون الإج��راءات اجلزائية لدولة الإم��ارات العربية املتحدة
معززاً ب�أحكام املحاكم العليا  -امل�ست�شار ح�سن عرب
�أ�صحاب االحتياجات اخلا�صة بني ال�شريعة الإ�سالمية والقوانني
متالزمة داون وم�س�ؤولية متويل ال��رق��اب��ة عليهم  -القا�ضي ماهر
�سالمة
�أح��ك��ام جرائم التزوير التقليدي والإل��ك�تروين  -القا�ضي ماهر
�سالمة
�س�ؤال وجواب يف التحكيم التجاري  -القا�ضي خليل م�صطفى
�شرح قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية لدولة الإمارات
العربية املتحدة معلقاً عليه ب�أحكام املحاكم العليا يف الدولة  -القا�ضي
م�صطفى ال�شرقاوي
التزام الطبيب بتب�صري املري�ض  -القا�ضي خولة علي العبدويل
القواعد القانونية واملبادئ الق�ضائية
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املبادئ الق�ضائية يف الإثبات اجلنائي
مبادئ ق�ضائية تتعلق بالطفل واملر�أة واملنزل
املبادئ الق�ضائية لالرتباط واالقرتان واال�شرتاك يف حماكم دولة
الإمارات العربية املتحدة
املبادئ الق�ضائية للتقادم يف حماكم دولة الإمارات العربية املتحدة
امل��ب��ادئ الق�ضائية للنفقة وم�شتمالتها يف املحاكم العليا بدولة
الإمارات العربية املتحدة
املبادئ الق�ضائية يف قانون العمل لدولة الإمارات العربية املتحدة
املبادئ الق�ضائية يف الت�أمني

�أ�شه ــر.
جملة معهد دب��ي الق�ضائي العلمية املحكمة  -ت�صدر مرتان يف
ال�سنة.

�سل�سلة الر�سائل العلمية

النظام القانوين للتحكيم الإل��ك�تروين يف التجارة الإلكرتونية
(درا�سة مقارنة) � -إعداد /رفعت ف�ضل حممد الراعي
طبيعة ال��رق��اب��ة على د�ستورية ال��ق��وان�ين و�إط��اره��ا املو�ضوعي يف
د�ستور دولة الإمارات العربية املتحدة (درا�سة مقارنة) � -إعداد /علي
جمعة عاطن �سعيد الكتبي
امل�س�ؤولية اجلنائية عن جرائم تلويث البيئة (درا�سة مقارنة) -
ت�أليف /حوراء مو�سى
احليل الفقهية وبيع ال��ت��و ّرق ب�ين الفقه الإ���س�لام��ي وال��ق��ان��ون -
القا�ضي الدكتور جا�سم احلو�سني

�سل�سلة االقت�صاد الإ�سالمي

الفروق الأ�سا�سية يف املعامالت املالية الإ�سالمية (درا�سة يف �ضبط
الفروق يف امل�صطلحات املالية وامل�صرفية املعا�صرة)  -ت�أليف الدكتور/
عبد ال�ستار اخلويلدي

جمالت املعهد

جملة«املعهد» الف�صلية  -ت�صدر  4م��رات فـي ال�سنة ك��ل ثالثـة
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المعامالت المدنية والتجارية
قانون اإلثبات في إصداراتنا

�سل�سلة الدرا�سات القانونية و الق�ضائية
�سل�سلة علمية حمكمة
ت�صدر عن معهد دبي الق�ضائي

�صدر من هذه ال�سل�سلة:

 )1اجتاهات الق�ضاء الإماراتي يف جمال عالقات العمل ()2009
الأ�ستاذ الدكتور حممد حممد حممد �أبو زيد (الطبعة الأوىل)

ي

 )2قانون ال�شركات التجارية ..يف �ضوء �أحكام حمكمة متييز دبي
واملبادئ القانونية ال�صادرة عنها ()2009
القا�ضي الدكتور جمال ح�سني ال�سميطي

ث

� )3أعمال النيابة املدنية تطورها واخت�صا�صاتها ..وفقاً لأحدث
الت�شريعات معززة ب�أحكام حمكمة التمييز بدبي ()2009
امل�ست�شار عبد اهلل حممد �أحمد كليب

ي

� )4أحكام احل�ضانة ..وفقاً لقانون الأح��وال ال�شخ�صية الإماراتي
معززاً ب�أحكام حمكمة التمييز بدبي ()2009
الدكتور حممد عبد الرحمن ال�ضويني
 )5الب�سيط يف التحكيم ()2011
امل�ست�شار عبد اللطيف �سلطان العلماء

ة

 )7النظام القانوين للوكيل الإلكرتوين ..درا�سة مقارنة يف �ضوء
الأعمال الدولية والوطنية ()2012
الأ�ستاذ الدكتور �شريف حممد غنام
 )8ات��ف��اق التحكيم يف ���ض��وء �أح��ك��ام الق�ضاء الإم���ارات���ي وم�شروع
القانون االحتادي يف �ش�أن التحكيم يف املنازعات التجارية ()2013
الدكتور ال�شهابي �إبراهيم ال�شهابي ال�شرقاوي
 )9اجتاهات الق�ضاء الإماراتي يف جمال عالقات العمل ()2013
الأ�ستاذ الدكتور حممد حممد حممد �أبو زيد (الطبعة الثانية)
 )10ال�شروط املقرتنة بعقد النك ــاح وتطـبيقاتهـا
درا����س���ة ت���أ���ص��ي��ل��ي��ة وحت��ل��ي��ل��ي��ة يف ���ض��وء �أح���ك���ام ق��ان��ـ��ون الأح���ـ���وال
ال�شخ�ص ــية الإم ــاراتي ()2013
الدكتور حممد عبد الرحمن حممد ال�ضويني
 )11برامج املعلومات :طبيعتها القانونية والعقود الواردة عليها:
درا�سة مقارنة للقوانني امل�صرية والإماراتية والفرن�سية ()2013
الأ�ستاذ الدكتور مدحت حممود عبدالعال

تطلب من:

 )6العملي يف ال�شيك ..فـي قانون وق�ضاء دولة الإم��ارات العربية
املتحدة ()2011
الأ�ستاذ الدكتور �شريف حممد غنام
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