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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

قانون الإثبات فـي املعامالت املدنية والتجارية
الباب الأول
�أحكام عامة
املــادة ( ) 1
على املدعي �إثبات االلتزام وعلى املدعى عليه �إثبات التخل�ص منه .
املــادة ( ) 2
ال يجوز للقا�ضي �أن يحكم بعلمه ال�شخ�صي .
املــادة ( ) 3
يجب �أن تك ــون الوق ــائع امل ــراد �إثباتها متعلقة بالدعوى  ،ومنتجة فيها  ،وجائزا قبولها .
املــادة ( ) 4
الأحك ــام ال�صادرة ب�إجراءات الإثبات ال يلـزم ت�سبيبهـا ما مل تت�ضمن ق�ضاء قطعيا .
املــادة ( ) 5
�إذا ق�ضت املحكمـ ـ ــة مبب ـ ـ ــا�شـ ــرة �إج ـ ـ ــراء مـ ــن �إج ـ ـ ــراءات الإثبـ ـ ــات �أو ن ــدبت لـ ـ ــذلك �أح ـ ـ ـ ــد
ق�ض ـ ــاتهـ ــا تعـ ــني عليهـ ـ ــا �أن حتـ ــدد ف ــي احلكــم تــاريخ �أول جل�ســة ملبــا�شـرة الإجـ ــراء  ،وعل ــى
�أمــانة ال�ســر �إعــالن اخل�صــوم الغـائبني به  ،ويعني رئي�س الدائرة عند االقت�ضاء من يخلف
القا�ضي املنتدب .
املــادة ( )6
كلما ا�ستلــزم �إمتــام الإجـ ــراء �أكرث م ــن ميع ــاد  ،ذك ــر فـ ــي املح�ضــر اليــوم وال�ساعة اللذان
يح�صل الت�أجيل �إليهما  ،ويعترب النطق بالقرار مبثابة �إعالن للخ�صوم بامليعاد اجلديد .
وعلى القا�ضي املنتدب �أن يذكر فـي حم�ضر �آخر جل�سة من جل�سات �إجراء الإثبات املنتدب
له  ،اليوم الذي يحدده لنظــر الدع ــوى �أم ــام املحكم ــة  ،وعلى �أمانة ال�سر �إع ــالن اخل�صــوم
الغائبني بذلك .
املــادة ( ) 7
تق ــدم امل�س ـ ــائل الع ـ ــار�ضـ ــة املتعلقـ ــة ب�إجـ ــراءات الإثبـات للقا�ضي املنتدب  ،ومــا مل يقـدم له
منها ال يجوز عر�ضه على املحكمة .
وما ي�صدره القا�ضي املنتدب من القرارات فـي هذه امل�سائل يكون واجب النفاذ  ،وللخ�صوم
احلق فـي �إعادة عر�ضها على املحكمة عند نظر الدعوى ما مل ين�ص القانون على غري ذلك .
-2-

املــادة ( ) 8
للمحكمــة �أن تع ــدل بق ــرار تثبته فــي حم�ضـر اجلـل�سـة عمـا �أمـرت بـه من �إجـ ــراءات الإثبـ ــات
ب�شـرط �أن تبني �أ�سب ــاب العــدول باملح�ض ــر � ،إال �إذا كـان العدول عن �إجراء اتخذته من
نف�سها بغري طلب من اخل�صوم .
ويج ــوز للمحكمة �أال ت�أخذ بنتيجة �إجراء الإثبات ب�شرط �أن تبني �أ�سباب ذلك فـي حكمها .
املــادة ( ) 9
�إذا مل يج ــد القـ ــا�ضي ن�صـا فـي هـ ــذا القــانون حك ــم مبقت�ض ــى القـواعد العامة فـي ال�شريعة
الإ�سالمية .
البــاب الثانــي
الأدلـة الكتابيـة
الف�صــل الأول
املحــررات الر�سميــة
املــادة ()10
املحـ ــررات الـ ــر�سمي ــة هــي الت ــي يثبت فيه ــا موظف عــام �أو �شخـ�ص مكـلف بخــدمة عامة
مــا مت علـى يــديــه �أو م ــا تلقــاه من ذوي ال�ش�أن  ،وذلك طبقا للأو�ضاع القانونية وفـي حدود
�سلطته واخت�صا�صه .
فـ ـ�إذا مل تكـت�سب هـ ــذه املح ـ ــررات �صف ــة الر�سمية فال يكون لها �إال قيمة املحـ ــررات العـ ــرفيـ ــة
مت ــى ك ـ ــان ذوو ال�شـ ـ ـ�أن ق ـ ــد وقعــوهـ ــا ب ـ�إم�ضـ ــاءاتهم �أو ب�أختامهم �أو بب�صمات �أ�صابعهم .
املــادة ()11
املحـ ــررات الـ ــر�سمي ــة حج ــة على الك ــافـة مبــا دون فيهــا من �أمــور قــام بها حم ــررها ف ــي
حدود مهمت ــه �أو وقعت من ذوي ال�ش�أن فـي ح�ضوره ما مل يتبني تزويرها بالطرق املقررة
قانونا .
�أمــا ما ورد عل ــى ل�س ــان ذوي ال�شـ�أن م ــن بيانات �أو �إقرارات فيجوز �إثبات عدم �صحتها
بالطرق العادية طبقا للقواعد العامة .
املــادة ()12
�إذا ك ــان �أ�صـ ــل املحــرر الر�سمي موجودا ف�إن �صورته الر�سمية خطية كانت �أو �ضوئية تكون
حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأ�صل .
وتعترب ال�ص ــورة مطـ ــابقة للأ�ص ــل  ،ف ـ ـ�إذا ن ــازع فـ ــي ذلك �أحد الطرفني وجب مراجعة
ال�صورة على الأ�صل .
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املــادة ()13
�إذا مل ي ــوج ــد �أ�ص ــل املح ــرر ال ــر�سمـ ــي كـ ــانت ال�ص ـ ــور حجـ ــة فــي احلــدود الآتية :
�أ  -تكـ ــون لل�صورة الـ ــر�سمي ــة الأ�صليـ ــة تنفيــذيــة كانت �أو غري تنفيذية حجي ــة
الأ�ص ــل متــى ك ــان مظهــرها اخلــارج ــي ال ي�سمــح بال�ش ــك فــي مطابقتها للأ�صل .
ب  -تك ــون لل�صور الر�سمية امل�أخوذة من ال�صور الأ�صلية احلجية ذاتها  ،ولكل مــن
الطــرفني �أن يطلب مـراجعتها علـى ال�صـور الأ�صليــة التي �أخذت منها .
ج  -ال يعتــد مبــا يـ ـ�ؤخ ــذ م ــن �صـ ــور ر�سمـيـ ــة لل�صور امل�أخوذة من ال�صور الأ�صلية �إال
على �سبيل اال�ستئنا�س .
املــادة ()14
يك ـ ـ ــون للقـ ــا�ضـ ــي تق ــدير حجي ـ ــة مـ ــا ي ـ ــرد مـ ــن بي ـ ـ ــان ــات فـ ـ ــي ال�شهــادات وامل�ستخرجات
املنقولة عن املحررات الر�سمية .
الف�صــل الثانـي
املحــررات العرفيــة
املــادة ()15
تعترب املحـ ــررات الع ــرفيـ ــة �صــادرة ممن وقعها ما مل ينكر �صراحة ما هو من�سوب �إليه من
خط �أو �إم�ضاء �أو ختم �أو ب�صمة � ،أما الوارث �أو اخللف فــال يطلب منــه الإنكــار  ،ويكفــي
�أن يحلف ميينــا بـ�أنـ ــه ال يعــلم �أن اخلــط �أو الإم�ضاء �أو اخلتم �أو الب�صمة هي ملن تلقى عنه
احلق .
وم ــع ذلك فلي�س مل ــن ن ــاق�ش مـ ــو�ضـ ــوع املح ــرر �أن ينكر ما ن�سب �إليــه من خــط �أو �إم�ضــاء
�أو ختم �أو ب�صمة � ،أو �أن يتم�سك بعدم علمه ب�أن �شيئا من ذلك �صدر ممن تلقى عنه احلق .
وال حجي ـ ــة ل�ص ـ ــور املح ــررات الع ــرفية فــي الإثبات �إال مبقدار ما تهدي �إىل الأ�صل .
املــادة ()16
ال تك ـ ــون املح ـ ــررات العـ ـ ــرفية حج ـ ــة على الغري فـي تاريخها �إال منذ �أن يكون لها تاريخ
ثابت  ،ويكون تاريخ املحرر ثابتـا :
�أ  -من يوم �أن يقيد بال�سجل املعد لذلك .
ب  -من يوم �أن ي�ؤ�شر عليه موظف عام خمت�ص .
ج  -من يوم �أن يثبت م�ضمونه فـي حمرر �آخر ثابت التاريخ .
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د  -مــن يـ ـ ــوم وف ـ ــاة �أحـ ــد ممــن لهم على املحرر �أث ــر معتـرف به من خ ــط �أو �إم�ضـ ــاء
�أو ب�صم ــة �أو مــن ي ــوم �أن ي�صبح م�ستحيال على واحد من ه�ؤالء �أن يكتب �أو يب�صم
لعلة فـي ج�سمه .
هـ  -مـن ي ــوم وقــوع �أي حـ ــادث �آخ ــر يكون قاطعا فـي �أن املحرر قد �صدر قبل وقوعه .
وم ــع ذلك يج ــوز للمحكمة تبعــا للظروف �أال تطبق حكم هذه املادة على املخال�صات
والأوراق التجارية .
املــادة ()17
تك ــون للــر�ســائل املــوقــع عليها قيمـة املحـرر العـرفـي فــي الإثب ــات  ،وتكـون للربقيات هذه
القيمة �أي�ضا �إذا كان �أ�صلها املودع فـي مكتب الت�صدير موقعا من مر�سلها  ،وتعترب الربقية
مطابقة لأ�صله ــا حتى يق ــوم الدلي ــل على عك�س ذلك  .ف�إذا مل يوجد �أ�صل للربقيـ ــة  ،ف ـ ــال
يعتد بها �إال على �سبيل اال�ستئنا�س .
املــادة ()18
ال تكـ ــون ال ــدفـ ــاتر والأوراق املن ــزليـ ــة حج ــة علــى مـن �صــدرت منه �إال فـي احلالتني
الآتيتني :
�أ � -إذا ذكر فيها �صراحة �أنه ا�ستوفى دينه .
ب � -إذا ذك ــر فيها �ص ــراحــة �أن ــه ق�ص ــد مبا دونه �أن يقوم مقام ال�سند ملن �أثبت حقا
مل�صلحته .
املــادة ()19
ت�أ�شري ال ـ ــدائن علــى �سنــد الدين بخطــه ودون توقيع من ــه مبا يفيد براءة ذمة املدين
يعترب حجة عليه �إىل �أن يثبت العك�س  ،ويكون ت�أ�شري الدائن مبثل ذلك حجة عليه �أي�ضا
ولو مل يكن بخطه وال موقعا منه ما دام ال�سند مل يخرج قط من حيازته .
وكــذلك يك ــون احل ــكم �إذا �أثبت ال ــدائن بخطه ودون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة املدين
فـي ن�سخة �أ�صلية �أخرى لل�سند �أو فـي خمال�صة  ،وكانت الن�سخة �أو املخال�صة فـي يد املدين .
الف�صل الثالث
طلب �إلزام اخل�صم بتقدمي املحررات املوجودة حتت يده
املــادة ()20
يج ــوز للخ�صــم �أن يطلب �إل ــزام خ�صم ــه بتقدمي �أيـ ــة حمررات منتجة فـي الدعوى تكون
حتت يده فـي الأحوال الآتية :
�أ � -إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقدميها �أو ت�سليمها .
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ب � -إذا ك ــانت م�شــرتكة بينه وبني خ�صمه  ،ويعترب املحرر م�شرتكا على الأخ�ص �إذا
كـ ـ ــان مل�صلحـ ـ ـ ــة اخل�صم ـ ــني �أو ك ـ ــان مثبتـ ــا اللتزاماتهــما وحقوقهما املتبادلة .
ج � -إذا ا�ستند �إليه خ�صمه فـي �أية مرحلة من مراحل الدعوى .
ويج ــب �أن يب ــني ف ــي الطلب �أو�ص ــاف املحرر  ،وفحواه تف�صيال بقدر ما ميكن ،
والواقعة التي ي�ست�شهد به عليها  ،والدالئل والظروف امل�ؤيدة لوجوده حتت يد
اخل�صم  ،ووجه �إلزام اخل�صم بتقدميه .
املــادة ()21
�إذا �أثبت الط ـ ــالب طلب ـ ــه  ،و�أقـر اخل�صم �أن املحرر فـي حوزته � ،أو �سكت � ،أمرت املحكمة
بتقدمي املحرر فـي احلال �أو فـي �أقرب موعد حتدده .
و�إذا ل ــم يقدم للمحكم ــة �إثبات ـ ــا كافيا ل�صح ــة الطل ــب  ،و�أنكر اخل�صم وجود املحــرر  ،وجب
علـى هـذا اخل�صـم �أن يحـلف ميينـا ب ـ�أن املحــرر ال وجـود لـه �أو �أن ــه ال يعلــم وج ــوده وال
مك ــانــه و أ�ن ــه مل يخف ــه ومل يهم ــل البحث عنـه ليحرم خ�صمه من اال�ستدالل به .
و�إذا مل يقــم اخل�صــم بتق ــدمي املح ــرر فــي املــوعد الذي حددته املحكمة � ،أو امتنع عن حلف
اليمني اعتربت �صورة املحرر التي قدمها الطالب �صحيحة مطابقة لأ�صلها  ،ف�إن مل يكن
قد قدم �صورة من املحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق ب�شكله ومو�ضوعه .
املــادة ()22
يجوز للمحكمة �أثناء �سري الدعوى ولو �أمام حمكمة ثاين درجة �أن ت�أذن فـي �إدخال الغري
لإلزامه بتقدمي حمرر حتت يده �أو �صورة ر�سمية منه  ،وذلك فـي الأحوال ومع مراعاة
الأحكام والأو�ضاع املن�صو�ص عليها فـي املواد ال�سابقة .
كما يجوز للمحكمة  -ولو من تلقاء نف�سها � -أن تطلب من �أية جهة �إدارية �أن تقدم كتابة
ما لديها من املعلومات والأوراق الالزمة لل�سري فـي الدعوى ما مل يكن فـي ذلك �إخالل
بامل�صلحة العامة .
املــادة ()23
�إذا ق ــدم اخل�صــم حمــررا لال�ست ــدالل بــه فـي الدعوى فال يجوز له �سحبه بغري ر�ضاء
خ�صمه �إال ب�إذن مكتوب من القا�ضي �أو رئي�س الدائرة بعد �أن يحفظ منه �صورة فـي ملف
الدعوى ت�ؤ�شر عليها �أمانة ال�سر مبطابقتها للأ�صل .
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الف�صــل الرابــع
�إثبـات �صحـة املحـررات
الفــرع الأول
�أحكــــام عامـــــة
املــادة ()24
للمحكم ـ ــة �أن تق ــدر م ــا يرتتب على الك�شط واملحو والتح�شري وغري ذلك من العيوب
املادية فـي املحرر من �إ�سقاط قيمته فـي الإثبات �أو �إنقا�صها .
و�إذا كانت �صحة املحرر حمل �شك فـي نظر املحكمة جاز لها  -من تلقاء نف�سها � -أن تدعو
املوظف الذي �صدر عنه �أو ال�شخ�ص الذي حرره ليبدي ما يو�ضح حقيقة الأمر فيه .
املــادة ()25
يـ ــرد الطعــن بالتــزويــر علـى املح ــررات الر�سمي ــة والعرفيــة � .أما �إنكـ ــار اخلــط �أو اخلت ــم
�أو الإم�ضـ ــاء �أو ب�صم ـ ــة الأ�صبـ ــع ف ـ ــال ي ـ ــرد �إال عل ــى املحـ ــررات العرفية  ،وعلى من يطعن
بالتزوير عبء �إثبات طعنه .
�أما من ينكر �صدور املحرر العرفـي منه �أو يحلف بعدم علمه �أنه �صدر ممن تلقى احلق عنه
فيقع على خ�صمه عبء �إثبات �صدوره منه �أو من �سلفه .
و�إذا �أق ــر اخل�ص ــم ب�صح ــة اخلتـم املوقع به على املحرر العرفـي ونفى �أنه ب�صم به تعني عليه
اتخاذ طريق الطعن بالتزوير .
الفرع الثاين
�إنكار اخلط �أو الإم�ضاء �أو اخلتم
�أو ب�صمة الأ�صبع وحتقيق اخلطوط
املــادة ()26
�إذا �أنكـر مـن ي�شهد عليه املحرر خطه �أو �إم�ضاءه �أو ختمه �أو ب�صمة �أ�صبعه �أو حلف اخللف
بعدم علمه �أنه �صدر ممن تلقى عنه احلق وظل اخل�صم الآخر متم�سكا باملحرر  ،وكان
املحرر منتجا فـي النزاع ومل تكف وقائع الــدعــوى وم�ستنــداتها لتــكوي ــن عقي ــدة املحكم ــة
فــي �شـ ـ�أن �صحــة اخلــط �أو الإم�ضاء �أو اخلتم �أو ب�صمة الأ�صبع � ،أمرت املحكمة بالتحقيق
بامل�ضاهاة �أو ب�سماع ال�شهود �أو بكليهما .
وجتـرى امل�ضاهاة وفقا للقواعد املقررة فـي �أعمال �أهل اخلربة  ،ويح�صل �سمــاع ال�شهـ ــود
وفقـ ــا للق ــواع ـ ــد املقـ ــررة ف ــي �شهـ ــادة ال�شه ــود  ،وال ت�سمــع �شه ــادتهم �إال فيم ــا يتعل ــق
ب�إثب ــات ح�ص ــول الكتــاب ــة �أو الإم�ضــاء �أو اخلتم �أو ب�صمة الأ�صبع عل ــى املحرر املقت�ضى
حتقيقه ممن ن�سب �إليه .
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املــادة ()27
حت ــدد املحكمـ ــة جل�س ــة حل�ضــور اخل�صــوم لتقــدمي م ــا لــديـهم م ــن �أوراق امل�ضاهاة واالتفاق
على ما ي�صلح منها لذلك وال�ستكتاب اخل�صم الذي ينازع فـي �صحة املحرر  .ف�إذا امتنع
اخل�صم الذي ينازع فـي �صحة املحرر عن احل�ضور بنف�سه لال�ستكتاب بغري عذر مقبول
جاز احلكم ب�صحة املحرر  ،و�إن تخلف اخل�صم املكلف بالإثبات بغري عذر مقبول جاز
احلكم ب�سقـ ــوط حقـ ــه فـ ــى الإثبـ ـ ــات  ،و�إذا تخـ ــلف خ�صمـ ــه ج ـ ــاز اعتبـ ــار الأوراق املقدمة
للم�ضاهاة �صاحلة لها .
وي�أم ــر رئي�س اجلل�سة ب�إيــداع املح ــرر املقت�ضــى حتقيقــه و�أوراق امل�ضــاهــاة و�أوراق اال�ستكتاب
�أمانة ال�سر بعد التوقيع عليها منه ومن �أمني ال�سر  .ويحرر حم�ضر يبني فيه حالة املحرر
املقت�ضى حتقيقه و�أو�صافه ويوقع هذا املح�ضر من رئي�س اجلل�سة ومن �أمني ال�سر .
املــادة ()28
تكــون م�ضــاهاة اخلـط �أو الإم�ضاء �أو اخلت ــم �أو ب�صم ــة الأ�صب ــع الذي ح�صــل �إنكـ ــاره على
ما هو ثابت ملن ي�شهد عليه املحرر املقت�ضى حتقيقه من خط �أو �إم�ضاء �أو ختم �أو ب�صمة
الأ�صبع .
وال يقبل للم�ضاهاة فـي حالة عدم اتفاق اخل�صوم �إال ما ي�أتي :
�أ  -اخلط �أو الإم�ضـ ــاء �أو اخلت ــم �أو ب�صمة الأ�صبـع امل ـ ــو�ضـوع علـ ــى حمررات ر�سمية .
ب  -اجلزء الذي يعرتف اخل�صم ب�صحته من املحرر املقت�ضى حتقيقه .
ج  -خط اخل�صم �أو �إم�ضـا�ؤه الـذي يكتبـه �أمـام املحكمة �أو الب�صمة التي يطبعها �أمامها .
املــادة ()29
ال يجـ ــوز للمحكم ـ ـ ــة �أن تق�ض ـ ــي بحكـ ــم واح ـ ــد ب�صحـ ـ ــة املحـ ـ ـ ــرر �أو ب ــرده �أو ب�سقوط احلق
فـي �إثبات �صحته وفـي مو�ضوع الدعوى  ،ف�إذا ما ق�ضت املحكمة ب�صحة املحرر �أو برده
�أو ب�سقوط احلق فـي �إثبات �صحته وجب �أن حتدد �أقرب جل�سة قبل الف�صل فـي املو�ضوع
ليبدي اخل�صوم ما لديهم من �أوجه دفاع �أخرى .
الفــرع الثالــث
الطعــن بالتزويــر
املــادة ()30
يكـ ــون الطــعن بالت ــزوير فــي �أي ــة ح ــالة تكون عليها الدعوى بتقرير يودع �أمانة �سر املحكمة ،
ويجب �أن يت�ضمن تقرير الطعن بيانا مبوا�ضع التزوير و�إال كان باطال  ،كما يجب �أن يعلن
الطاعن خ�صمه خالل الأيام الثمانية التالية لإيداع التقرير مبذكرة يبني فيها �شواهد
التزوير و�إج ــراءات التحقيق التــي يطلب �إثب ــاته بهـ ــا  ،و�إال جـ ــاز احلك ــم ب�سق ــوط الطعن
بالتزوير .
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املــادة ()31
للمطع ـ ــون �ضـ ـ ــده بالتـ ــزوير �إنه ــاء �إج ــراءات الطع ــن فــي �أي ــة حالة كـانت عليها بنزوله
عن التم�سك باملحرر املطعون فيــه  .وللمحكمــة فـي هذه احلالــة �أن ت�أمــر ب�ضب ــط املح ــرر
�أو بحفظه �إذا طلب الطاعن ذلك مل�صلحة م�شروعة .
املــادة ()32
علـ ــى الطاعـ ــن بالتــزوي ـ ــر �أن ي�سل ــم �أمان ــة ال�ســر املحـرر املطعون فيـه �إن كان حتت ي ــده
�أو �صــورت ــه املعلن ــة �إلي ــه  ،ف ـ�إن ك ــان املحــرر حتــت يــد املحكم ــة �أو �أمني ال�سر وجب �إيداعه
�أمانة ال�سر  ،و�إذا كان حتت يد اخل�صم كلفه رئي�س اجلل�سة مبجرد تقدمي تقرير الطعن
بالتزوير بت�سليمه �إىل �أمانة ال�سر  ،و�إال �أمر ب�ضبطه و�إيداعه �أمانة ال�سر  ،و�إذا امتنع
اخل�ص ــم عن ت�سليمه وتعذر �ضبطه اعترب غري موجود  .وال مينع هذا من �ضبطه فيما
بعد �إن �أمكن .
وف ــي جميع الأح ــوال يوقع رئي�س اجلل�سة و�أمني ال�سر على املحرر قبل �إيداعه �أمانة ال�سر .
املــادة ()33
�إذا كـ ــان الطع ــن بالـتزوير منتج ــا ف ــي الــنزاع ومل تكــف وق ـ ــائع ال ــدعـ ــوى وم�ستنداتها
لإقناع املحكمة ب�صحة املحرر �أو بتزويره ور�أت �أن �إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن فـي
تقريره منتج وجائز �أقرت بالتحقيق بامل�ضـ ــاهاة �أو ب�شـ ـه ــادة ال�ش ــهود �أو بكليه ــما طبق ــا
للق ــواع ــد والإج ــراءات املن�صو�ص عليها فـي املواد ال�سابقة .
ويجـب �أن ي�شتمل احلكم ال�صادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت املحكمة حتقيقها
والإجراءات التي ر�أت �إثباتها بها .
واحل ــكم بالتحقـيق فـي الطعن بالتزوير يوقف �صالحية املحرر للتنفيذ �إىل �أن يف�صل فـي
الطعن دون �إخالل بالإجراءات التحفظية .
املــادة ()34
�إذا حكم ب ــرف�ض الط ــعن بالتــزوير �أو ب�سقــوطـه جــاز احلك ــم على الطاعن بغرامة ال تقل
عن خم�سني رياال وال تزيد على خم�سمائة ريال  ،وال يحكم عليه ب�شــيء �إذا ثبت بع�ض ما
ادعاه  ،وتتعدد الغرامة بتعدد املحررات املطعون بتزويرها �إال �إذا وجد ارتباط بينها .
املــادة ()35
يج ــوز للمحكم ــة  -ول ــو مل يطعـ ــن �أم ــامه ــا بالتزوير � -أن حتــكم ب ــرد �أي حمرر وبطالنه
�إذا ظهر لها بجالء من حالته �أو من ظروف الدعوى �أنه مزور  ،ويجب عليها فـي هذه
احلالة �أن تو�ضح فـي حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك .
-9-

الفرع الرابع
دعوى �صحة التوقيع ودعوى التزوير الأ�صلية
املــادة ()36
يج ــوز ملــن بيــده حم ــرر عرفـي �أن يخت�صم من ي�شهد عليه هذا املحرر ليقر ب�أنه بخطه
�أو ب�إم�ضائه �أو بختمه �أو بب�صمة �أ�صبعه  ،ولو كان االلتزام الوارد به غري م�ستحق الأداء ،
ويكون ذلك بدعوى �أ�صلية بالإجراءات املعتادة  ،ف�إذا ح�ضر املدعى عليه و�أقر بذلك � ،أثبتت
املحكمة �إقراره  ،وتكون جميع امل�صروفات على املدعي  ،ويعترب املحرر معرتفا به �إذا �سكت
امل ــدع ــى علي ــه �أو مل ينـ ـك ــره �أو مل ين�سبــه ل�سواه � .أما �إذا �أنكر املدعى عليه اخلط �أو الإم�ضاء
�أو اخلتم �أو ب�صمة الأ�صبع فيجري التحقيق طبقا للقواعد والإجراءات املن�صو�ص عليها
فـي املواد ال�سابقة .
و�إذا مل يح�ض ــر امل ــدع ــى عليه بغري عـ ــذر مقبول  ،حكمت املحكمة فـي غيبته ب�صحة اخلط
�أو الإم�ض ــاء �أو اخلتــم �أو ب�صمـة الأ�صبع .
املــادة ()37
يج ــوز مل ــن يخ�ش ــى االحتجـاج عليه مبحرر مزور �أن يخت�صم من بيده هذا املح ــرر ومــن
ي�ستفيـد منه ل�سمـاع احلـكم بتزويره  ،ويكون ذلك بدعوى �أ�صلية ترفع بالأو�ضاع املعتادة .
وتراعي املحكمة فـي حتقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي املواد
ال�سابقة .
الباب الثالث
�شهادة ال�شهــــود
املــادة ()38
عل ــى اخل�ص ــم ال ــذي يطــلب الإثب ــات ب�شه ــادة ال�شـ ــهود �أن يبني للمحـكمــة الـ ــوق ـ ــائع التـي
ي ــريـد �إثب ــاتهـ ــا كت ــابـة �أو �شف ــاهــة ف ـ ــي اجل ــل�سـ ــة  ،و�أ�سـمـ ــاء الأ�شخا�ص الذين يطلب �سماع
�شهادتهم وحمل �إقامتهم .
ويج ــب �أن يبــني فـي منطوق احلكم الذي ي�أمر بالإثبات ب�شهـادة ال�شهود كل واقعة من
الوقائع امل�أمور ب�إثباتها  ،كما يبني فيه اليوم الذي يبد�أ فيه التحقيق وامليعاد الذي يجب
�أن يتم فيه .
و�إذا �أذنت املحــكم ــة لأح ــد اخل�ص ــوم ب�إثب ــات واقع ــة ب�شهـ ــادة ال�شهود كان للخ�صم الآخر
احلق ف ـ ــي نفيها بهذا الطريق .
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وللمحكم ــة  -م ــن تلقـ ــاء نف�سها � -أن ت ـ ـ�أمر بالإثبات ب�شهادة ال�شهود فـي الأحوال الت ــي
يجيز القانون فيها الإثبات بهذا الطري ــق مت ـ ـ ــى ر�أت فـ ــي ذلك �إظه ــارا للحقيق ــة  .كما
يكــون لها فـي جميع الأحوال كلم ــا �أمرت بالإثب ــات ب�شه ــادة ال�شـهــود �أن ت�ست ــدع ــي لل�شهــادة
مــن تـرى لزوما ل�سماع �شهادته �إظهارا للحقيقة .
املــادة ()39
ال يكـ ــون �أهـال لل�شهادة من مل تبلغ �سنه خم�س ع�شرة �سنة  .على �أنه يجوز �أن تــ�سمع �أقوال
من مل يبلغ هذه ال�سن بغري ميني على �سبيل اال�ستئنا�س .
املــادة ()40
املـ ــوظفـون واملكلفون بخدمة عامة ال ي�شهدون  -ولو بعد تركهم العمل  -عما يكون قد
و�صل �إىل عملهم فـي �أثناء قيامهم به من معلومات ذات طابع �سري مل تن�شر بالطريق
القانوين ومل ت�أذن ال�سلطة املخت�صة فـي �إذاعتها  .وفـي كل الأحوال على ال�سلطة املخت�صة
�أن ت�أذن بال�شهادة فيما ذكر بناء على طلب املحكمة �أو �أحد اخل�صوم .
وال يجـ ــوز مل ــن عل ــم م ـ ــن املح ــامـي ــن �أو الأطباء �أو الوك ــالء �أو غريه ــم عن طري ــق مهنتــه
�أو �صفته بواقعة �أو مبعلومات �أن يف�شيها  ،ولو بعد انتهاء خدمته �أو زوال �صفته  ،ما مل يكن
ذكره لها مق�صودا به فقط منع ارتكاب جناية �أو جنحة  .ومع ذلك يجب على الأ�شخا�ص
ال�سالف ذكرهم �أن ي�ؤدوا ال�شهادة عن الواقعة �أو املعلومات متى طلب ذلك منهم من �أ�سرها
�إليهم  ،على �أال يخل ذلك ب�أحكام القوانني اخلا�صة بهم .
وف ــي جمي ــع الأح ــوال يجــب علــى املــذكورين �أن ي�ؤدوا ال�شهادة �إذا طلبت املحكمة منهم
�أداءها  ،وال يجوز لأحد الزوجني �أن يف�شــي بغي ــر ر�ضـاء الآخر ما �أبلغ ــه �إليه �أثناء الزوجي ــة
ولو بعد انف�صامها �إال فـي حالة رفع دع ــوى م ــن �أحدهم ــا علــى الآخر وبالن�سبة �إىل ما
يقت�ضيه الدفاع فيها �أو �إقامة دعوى على �أحدهما ب�سبب جناية �أو جنحة وقعت منه على
الآخر .
املــادة ()41
فـ ــي غــري امل ـ ــواد التج ــاريــة �إذا كــان الت�صـرف القــانــونـي تـزيــد قيمته على �ألف ريال �أو كان
غري حمدد القيمة  ،فال جتوز �شهادة ال�شهود فـي �إثبات وجوده �أو انق�ضائه ما مل يوجد
اتفاق �أو ن�ص يق�ضي بغري ذلك .
ويق ــدر االل ــتزام باعتبار قيمته وقت �صدور الت�صرف بغري �ضم امللحقات �إىل الأ�صل .
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و�إذا ا�شتم ــلت ال ــدع ــوى عل ــى طلب ــات متعـ ــددة نا�شئ ــة عن م�ص ــادر متعددة ج ــاز الإثبـ ــات
ب�شهادة ال�شهود فـي كل طلب ال تزيد قيمته على �ألف ريال ولــو كــانت هــذه الطلبــات فـي
جمموعها تزي ــد على هذه القيمـ ـ ــة  ،ولــو كـان من�ش�ؤهـ ــا عالق ـ ــات بني اخل�صـ ــوم �أنف�سه ــم
�أو ت�صرفات من طبيعة واحدة .
وتكون العربة فـي �إثبات الوفاء اجلزئي بقيمة االلتزام الأ�صلي .
املــادة ()42
ال يجوز الإثبات ب�شهادة ال�شهود ولو مل تزد القيمة على �ألف ريال :
�أ  -فيما يخالف �أو يجاوز ما ا�شتمل عليه دليل كتابي .
ب � -إذا كـ ــان املط ـ ــلوب ه ـ ــو البـ ـ ــاقـ ــي �أو ج ـ ـ ــزء م ــن حـ ــق ال يجـوز �إثباته �إال بالكتابة .
ج � -إذا طـالب �أحد اخل�صوم فـي الدعوى مبا تزيد قيمته على �ألف ريال ثم عدل عن
طلبه �إىل ما ال يزيد على هذه القيمة .
املــادة ()43
يجوز الإثبات ب�شهادة ال�شهود فيما كان يجب �إثباته بالكتابة فـي الأحوال الآتية :
�أ � -إذا وجـد مبد�أ ثبوت بالكتابة  ،ويعترب مبد�أ ثبوت بالكتابة كل كتابة ت�صـ ــدر مـ ــن
اخل�صم ويك ــون م ــن �شـ ـ�أنهــا �أن جتعل وجود الت�صرف املدعى به قريب االحتمال .
ب � -إذا وجد مانع مادي �أو �أدبي يحول دون احل�صول على دليل كتابي .
ج � -إذا فقد الدائن �سنده الكتابي ب�سبب �أجنبي ال يد له فيه .
د � -إذا ر�أت املحكمة لأ�سباب مقنعة الإثبات ب�شهادة ال�شهود .
املــادة ()44
ي ـ�ؤدي كــل �شـاهد �شهادته على انفراد بغري ح�ضور باقي ال�شهود الذين مل ت�سمع �شهادتهم .
ويجري �سماع �شهود النفي فـي اجلل�سة ذاتها التي �سمع فيها �شهود الإثبات � ،إال �إذا حال
دون ذلك مانع  .و�إذا �أجل التحقيق جلل�سة �أخرى كان النطق بالت�أجيل مبثابة تكليف ملن
يكون حا�ضرا من ال�شهود باحل�ضور فـي تلك اجلل�سة �إال �إذا �أعفتهم املحكمة �أو القا�ضي
املنتدب �صراحة من احل�ضور .
ويح ــلف ال�ش ــاهد اليم ــني بـ ـ�أن يقـ ــول " �أق�س ـ ــم باللـ ــه العظيـ ــم " ويكـون احللف على ح�سب
الأو�ضاع اخلا�صة بدينه �إن طلب ذلك .
املــادة ()45
�إذا مل يح�ضـ ــر اخل�صــم �شاهده �أو مل يكلفه باحل�ضور فـي اجلل�سة املحددة قررت املحكمة
�أو القا�ضي املنتدب �إلزامه ب�إح�ضـاره �أو بتكليفــه باحل�ضـور جلل�س ــة �أخــرى  ،فـ ـ�إذا مل يفعــل
ج ــاز �إ�سقـ ــاط حق ــه ف ــي اال�ست�شه ــاد ب ــه  .وال يخل هذا ب�أي جزاء �آخر يرتبه القانون على
هذا الت�أخري .
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املــادة ()46
�إذا رف�ض ال�ش ـ ــاهد احل�ض ــور �إج ــابـة لدعوة اخل�صم �أو املحكمة �أو القا�ضي املنتــدب وجـب
علــى اخل�صــم �أو �أم ــان ـ ـ ــة ال�س ـ ــر ح�س ــب الأحـ ــوال  ،تكليـ ـف ــه باحل�ضـور لأداء ال�شهادة قبل
التاريخ املعني ل�سماعه ب�أربع وع�شرين �ساعة على الأقل  ،وذلك مع مراعاة مواعيد امل�سافة .
ويجـ ــوز ف ــي �أحـ ــوال اال�ستعجـ ــال نق�ص ه ـ ــذا امليع ـ ــاد وتكل ــيف ال�شـ ــاهـ ــد باحل�ضور بربقية
من �أمانة ال�سر ب�أمر من املحكمة �أو القا�ضي املنتدب .
املــادة ()47
�إذا كلف ال�شـاهد باحل�ضــور تكليفا �صحيحــا ومل يح�ضــر  ،جــاز للمحكمـة �أو القا�ضي املنتدب
فـي �أحوال اال�ستعجال ال�شديد �أن ت�صدر �أمرا ب�إح�ضاره .
�أم ــا فـي غ ــري ه ــذه الأحــوال في�ؤمر ب�إعادة تكليف ال�شاهد باحل�ضور �إذا كان لذلك مقت�ض  ،ف�إذا
تخلف فللمحكمة �أو القا�ضي املنتدب احلكم عليه بغرامة مقدارها ع�شرون رياال  ،ويجوز
للمحكمة �أو القا�ضي املنتدب �إ�صدار �أمر ب�إح�ضاره  ،وللمحكمة �أو القا�ضي املنتدب �إعفاء
ال�شاهد من الغرامة �إذا ح�ضر و�أبدى عذرا مقبوال .
املــادة ()48
�إذا كـ ــان لل�ش ــاه ــد عـ ــذر مينعـ ــه 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 تاريخ ومكان �سماع �أقواله  ،ويعترب النطق بهذا القرار مبثابة
�إعالن للخ�صوم للح�ضور لت�أدية هذه ال�شهادة  ،ويحرر حم�ضر بها يوقعه القا�ضي املنتدب
و�أمني ال�سر .
املــادة ()49
توج ــه الأ�سئل ــة �إىل ال�شــاهــد م ــن املحكم ـ ــة �أو الق ــا�ضـي املنتــدب  ،ويجـيب ال�شاهد �أوال
عن �أ�سئلة اخل�صم الذي ا�ست�شهده ثم عن �أ�سئلة اخل�صم الآخر  ،و�إذا انتهى اخل�صم من
ا�ستجواب ال�شاهد فال يجوز له �إبداء �أ�سئلة جديدة �إال ب�إذن املحكمة �أو القا�ضي املنتدب .
املــادة ()50
تثبت �إج ــابـ ــة ال�ش ــاهــد ف ــي املح�ضــر  ،ثم تت ــلى علي ــه  ،ويــوقــع عليهــا بعـد ت�صحيح ما يرى
لزوم ت�صحيحه منها  ،و�إذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك و�سببه فـي املح�ضر  ،ويوقع املح�ضر
رئي�س اجلل�سة �أو القا�ضي املنتدب و�أمني ال�سر .
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املــادة ()51
تق ــدر م�صـ ــاريف ال�ش ــهود ومق ــابــل تعطيلهم بن ــاء علـ ــى طلبهــم  ،ويعطـى ال�ش ــاهــد �ص ــورة
من �أمر التقدير تكون نافذة على اخل�صم الذي ا�ست�شهد به .
املــادة ()52
�إذا ات�ضــح عن ــد احلكم ف ــي م ــو�ضــوع الدعوى �أن ال�شاهد �شهد زورا  ،حترر املحكمة حم�ضرا
ب ــذلك وتــر�سلــه �إىل االدع ــاء الع ــام التخــاذ الإجـراءات اجلــزائية الالزم ــة .
املــادة ()53
يجــوز ملــن يخ�شـى فوات فر�صة اال�ست�شهاد ب�شاهد على مو�ضوع مل يعر�ض بعد �أمام الق�ضاء
ويحتمل عر�ضه عليه �أن يطلب فـي مواجهة ذوي ال�ش�أن �سماع هذا ال�شاهـد  ،ويقدم هذا
الطل ــب 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 �إثباته
ب�شهادة ال�شهود .
ويجــوز للق ــا�ضي �سمــاع �شهـود نفي بناء على طلب اخل�صم الآخر بالقدر الذي تقت�ضيه
ظروف اال�ستعجال فـي الدعوى .
وفيمــا عــدا ذلك تتبـع فـي ال�شهادة القواعد والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي املواد ال�سابقة .
وال يجوز فـي هذه احلالة ت�سليم �صورة من حم�ضر التحقيق وال تقدميه �إىل الق�ضاء �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
املــادة ()54
الق ــرائن الت ــي ين�ص عليه ــا القـ ــان ــون تغنــي مــن قــررت مل�صلحتــه عــن �أية طريقــة �أخ ــرى
من ط ــرق الإث ــبات  ،على �أنه يجــوز نقـ�ض ه ــذه القرائ ـ ــن بالدليل العك�سي ما مل يوجد
ن�ص يق�ضي بغري ذلك .
وللقا�ضــي �أن ي�ستنبط قــرائــن �أخـرى للإثبــات مل ين�ص عليهــا القـانون  ،وال يجوز الإثبات
بهذه القرائن �إال فـي الأحوال التي يجوز فيها الإثبات ب�شهادة ال�شهود .
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املــادة ()55
الأحكــام التـي حازت حجية الأمر املق�ضي تكون حجة فيما ف�صلت فيه من احلقــوق  ،وال
يجـوز قبول دليل ينق�ض هذه احلجية  ،ولكن ال تكون لتلك الأحكــام هـذه احلجية �إال فـي
نزاع قام بني اخل�صوم �أنف�سهم دون �أن تتغري �صفاتهم وتتعلق بذات احلق حمال و�سببا .
وتق�ضي املحكمة بهذه احلجية من تلقاء نف�سها .
املــادة ()56
ال يرتبط القـا�ضي املدين باحلكم اجلزائي �إال فـي الوقائع التي ف�صل فيها هذا احلكم وكان
ف�صله فيها �ضروريا  ،ومع ذلك ف�إنه ال يرتبط باحلكم ال�ص ــادر بالـرباءة �إال �إذا ق ــام على
نفي ن�سبة الواقعة �إىل املتهم .
الباب اخلام�س
الإقرار وا�ستجواب اخل�صوم
الف�صل الأول
الإقرار
املــادة ()57
الإق ــرار ه ــو اعرتاف �شخـ�ص ب ــواقعـة قانونية لآخر بق�صد اعتبارها ثابتة فـي ذمته ،
ويكون ق�ضائيا �أو غري ق�ضائي .
املــادة ()58
الإقرار الق�ضائي هو اعرتاف اخل�صم �أمام الق�ضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك
�أثناء ال�سري فـي الدعوى املتعلقة بهذه الواقعة .
�أما الإقرار غري الق�ضائي فهو اعرتاف اخل�صم بواقعة قانونية فـي غري جمل�س الق�ضاء
�أو فـي غري الدعوى املتعلقة بالواقعة املقر بها  ،وتتبع فـي �إثباته القواعد العامة املتعلقة
بالإثبات .
املــادة ()59
ي�شرتط فـي �صحـة الإقــرار �أن يكـون للمقر �أهلية الت�صرف وغري حمجور عليه فيما �أقر به .
املــادة ()60
الإقــرار الق�ض ــائــي حج ــة ق ــاطعة عل ــى املقر وق ــا�صرة عليـه ومـلـ ــزمــة للقا�ضي  ،وال يتجز�أ
الإقرار على �صاحبه �إال �إذا ان�صب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها ال ي�ستلزم
حتما وجود الوقائع الأخرى .
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الف�صل الثاين
ا�ستجواب اخل�صوم
املــادة ()61
للمحكمـ ــة �أن ت�ستجــوب مــن يكــون حـا�ضـرا مـن اخل�صــوم  ،ولكل منهم �أن يطلب ا�ستجواب
خ�صمه احلا�ضر  ،وللمحكمة �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 �أن يح�ضر بنف�سه اجلل�سة املحددة
لذلك .
املــادة ()62
�إذا ك ــان اخل�صــم عدمي الأهلية �أو ناق�صها جاز ا�ستجواب من ينوب عنه  ،وج ــاز للمحكم ــة
منـ ــاق�شت ــه ه ــو �إن ك ــان مميزا فــي الأم ــور امل�أذون فيها  ،ويجـ ــوز بالن�سب ــة �إىل الأ�شخـ ــا�ص
املعنـ ــوي ــة تــوجي ــه اال�ستج ــواب �إىل مـن ميثلها قانونا .
وي�شرتط فـي جميع الأحوال �أن يكون املراد ا�ستجوابه �أهال للت�صرف فـي احلق املتنازع فيه .
املــادة ()63
توج ــه املحكم ــة الأ�سئلـ ــة الت ــي تــراهـا �إىل اخل�صم  ،وتوجه �إليه كذلك ما يطلب اخل�صــم
الآخــر توجيهه منهـا  ،وتكون الإجابة فـي اجلل�سة ذاتها �إال �إذا ر�أت املحكمة �إعطاء ميعاد
للإجابة .
املــادة ()64
تك ــون الإجــابـ ــة ف ــي م ـ ــواجهــة مـ ــن طــلب اال�ستج ــواب  ،ولكـ ــن ال يتــوقف اال�ستجواب على
ح�ضوره .
املــادة ()65
تـدون الأ�سئلة والأجوبة بالتف�صيل والدقة مبح�ضر اجلل�سة ويوقع عليها رئي�س اجلل�سة
و�أمني ال�سر وامل�ستجوب  ،و�إذا امتنع امل�ستجوب عن الإجابة �أو عن التوقيع ذكر فـي املح�ضر
امتناعه و�سببه .
املــادة ()66
�إذا تخــلف اخل�ص ــم عــن احل�ضــور لال�ستجــواب بغـري عذر مقبول �أو امتنع عن الإجــابة
بغري مـربر قانونــي ج ــاز للمحكمــة �أن تقب ــل الإثب ــات بطــرق الإثبات كافة � ،أما �إذا كان
للخ�صم عذر مقبول مينعه من احل�ضور لال�ستجواب فللمحكمة �أن تندب �أحد ق�ضاتها
ال�ستجوابه .
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الباب ال�ساد�س
اليمني
الف�صل الأول
اليمني احلا�سمة
املــادة ()67
يج ــوز لك ــل مـ ــن اخل�صــمني فــي �أي ــة ح ــالــة كانت عليها الـدعوى �أن يوجه اليمـني احلا�سمة
�إىل اخل�صم الآخر  ،ويجب �أن تكون الواقعة التي تن�صب عليها اليمني متعلقة ب�شخ�ص من
وجهت �إليه  ،و�إن كانت غري متعلقة ب�شخ�صـه ان�صبت اليمني على جمرد علمه بها  ،ومع
ذلك يجوز للقا�ضي �أن مينع توجيه اليمني �إذا كان اخل�صم متع�سفا فـي توجيهها  ،وملن
وجهت �إليه اليمني �أن يردها على خ�صمه  ،على �أنه ال يجوز الرد �إذا ان�صبت اليمني على
واقعة ال ي�شرتك فيها اخل�صمان بل ي�ستقل بها �شخ�ص من وجهت �إليه اليمني .
وللمحكمــة �أن تقــرر عـدم رجوع من وجه اليمني �أو ردها متى قبل خ�صمه �أن يحلف .
املــادة ()68
ال يجوز للو�صي �أو القيم �أو وكيل الغائب �أن يوجه اليمني احلا�سمة �أو �أن يــردها �إال فيمــا
يـدخـ ــل فــي �سلطت ــه طبقــا للقــانون  ،وال يجــوز للوكي ــل ف ــي اخل�صوم ــة توجي ــه اليمي ــن
احلا�سمة �أو قبولها �أو ردها على اخل�صم الآخر �إال بتوكيل خا�ص .
املــادة ()69
ال يج ـ ــوز توجي ـ ــه اليمـ ــني احلـ ــا�سـم ــة ف ــي واقعـ ــة خمـ ــالفــة للنظــام العام �أو الآداب .
املــادة ()70
يج ــب عل ــى مــن يــوجــه �إىل خ�صمــه اليمــني �أن يبــني بالدقة الوقائع التي يريد ا�ستحالفه
عليها و�أن يذكر �صيغة اليمني التي يوجهها �إليه بعبارة وا�ضحة  ،وللمحكمة �أن تعدل
ال�صيغة التي يعر�ضها اخل�صم بحيث توجه بو�ضوح ودقة على الواقعة املطلوب احللف
عليها .
املــادة ()71
�إذا مل ينازع من وجهت �إليه اليمني ال فـي جوازها وال فـي تعلقها بالدعوى وجب علي ــه �إن
كــان حــا�ض ــرا بنف�سـه �أن يحلفها فورا �أو يردها على خ�صمه و�إال اعتــرب ن ــاك ــال  ،ويج ــوز
للمحكم ــة �أن تعطي ــه ميعـ ــادا للح ــلف �إذا ر�أت ل ــذلك وجه ــا  ،فـ ـ�إذا مل يك ــن ح ــا�ض ــرا وجــب
�إعــالن منط ــوق احلـكــم �إليـه وتكليفه باحل�ضور فـي اجلل�سة املحددة حللف اليمني  ،ف�إذا
ح�ضر وامتنع دون �أن يناز ع �أو تخلف بغري عذر اعترب ناكال كذلك .
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املــادة ()72
�إذا نــازع م ــن وجهت �إلي ــه اليم ــني ف ــي ج ــوازه ــا �أو ف ــي تعــلقهــا بالــدعــوى ورف�ضــت املحكـمـة
من ــازعته وحكمت بتحليفــه بينت فــي منطوق حكمها �صيغ ــة اليمــني ويع ــلن ه ــذا املنط ــوق
للخ�صــم �إن مل يكــن حـا�ضــرا بنف�سه ويتبع ما ن�ص عليه فـي املادة ال�سابقة .
املــادة ()73
�إذا كـ ــان ملن وجـ ــهت �إليــه اليمـني عذر مينعه من احل�ضور انتقلت املحكمة �أو ندبت �أحد
ق�ضاتها لتحليفه .
املــادة ()74
تك ــون ت�أدي ــة اليمــني بـ ـ�أن يق ــول احلــالف " �أق�سـم باللـه العظيــم " ويــذكر ال�صيغــة التـي
�أقــرتهـا املحكمــة  ،وملــن يكلف بحلف اليمني �أن ي�ؤديها وفقا للأو�ضاع املقررة فـي ديانته �إذا
طلب ذلك .
ويعتـرب فـي حـلف الأخــر�س ونكــوله ورده �إ�شــارته املعهـودة �إن كان ال يعرف الكت ــابة ف�إن كان
يعرفها فحلفه ونكوله ورده بها .
ويحـرر حم�ضـر بحلف اليمــني يوقعه احلالف ورئي�س اجلل�سة �أو القا�ضي املنتدب و�أمني
ال�سر .
املــادة ()75
ك ــل م ــن وجهت �إليــه اليم ــني فنك ــل عنها دون �أن يردها على خ�صمه  ،وكل من ردت عليه
اليمني فنكل عنها  ،خ�سر دعواه .
املــادة ()76
يرتتب علـى تـوجيـه اليمـني احلـ ــا�سم ــة التنــازل عمــا عــداه ــا مــن البينــات بالن�سبة �إىل
الواقعة التي ترد عليها .
وال يجـ ـ ــوز للخ�صــم �أن يثبت كـ ــذب اليم ــني بع ــد �أن يـ ـ�ؤديه ــا اخل�صـ ــم الذي وجه ــت �إليه
�أو ردت عليه .
الف�صل الثاين
اليمني املتممة
املــادة ()77
 -1للمحكمــة فـي �أي ــة ح ــالة كــانت عليهـا الدعوى �أن توجه اليمني املتممة من تلقاء
نف�سها �إىل �أي من اخل�صمني لتبني على ذلك حكمها فـي مو�ضوع الدعوى �أو فـي
قيمة ما يحكم به  ،وي�شرتط فـي توجيه هذه اليمني �أال يكون فـي الدعوى دليل
كامل و�أال تكون الدعوى خالية من �أي دليل .
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� -2إذا كــان الــدليــل املعترب وفقا للفقرة ( )1من هذه املادة هو �شاهد واحد فال يج ــوز
للمحكم ــة اللج ــوء �إىل توجي ــه اليم ــني املتمم ــة �إىل امل ــدعي الكمال الدليل .
 -3ال يج ــوز للخ�ص ــم الـ ــذي وجهت �إلي ــه اليم ــني املتمم ــة �أن يــردها علـ ــى اخل�صم
الآخر .
املــادة ()78
ال يجــوز للمحكم ــة �أن تــوجــه �إىل املـدعي اليم ــني املتمم ــة لتح ــديـد قيمــة املدعــى بـه �إال
�إذا ا�ستحال حتديد هذه القيمة بطريقة �أخرى  ،وللمحكمة �أن حتدد القيمة التي يحلف
عليها املدعي .
املــادة ()79
ت�ســري علــى اليمني املتممة الأحكـ ــام املق ــررة ف ــي املـ ــواد ( ) 74 ، 73 ، 72 ، 71 ، 70من هذا
القانون  ،وذلك فيما ال يتعار�ض مع الأحكام الواردة فـي هذا الف�صل .
الباب ال�سابع
املعاينة ودعوى �إثبات احلالة
املــادة ()80
للمحكم ــة مـ ــن تلقـ ــاء نف�سه ــا �أو بنـ ــاء عل ــى طلب �أح ــد اخل�ص ــوم �أن تقــرر االنتق ــال ملعاينــة
املتنــازع في ــه �أو تنــدب ل ــذلك �أحــد ق�ضــاتهــا  ،وتعي ــن فـي قرارها تاريخ ومكان املعاينة ،
وحترر املحكمة �أو القا�ضي املنتدب حم�ضرا يبني فيه جميع الأعمال املتعلقة باملعاينة و�إال
كان عملها باطال .
وللمـحكمـ ــة �أو ملـ ـ ــن تن ــدبـ ــه مـ ــن ق�ضـ ــاتهـ ــا ح ـ ــال االنتقـ ــال تعي ــني خبـري لال�ستعانة به
فـي املعاينة  ،ولها وللقا�ضي املنتدب �سماع من ترى �سماعه من ال�شهود  ،وتكون دعوة ه�ؤالء
للح�ضور بطلب ولو �شفويا من �أمني ال�سر .
املــادة ()81
يج ــوز مل ــن يخ�ش ــى �ضي ــاع معـامل واقعــة يحتمـل �أن ت�صبـح حمـل نـزاع �أمام الق�ضاء �أن
يطلب فـي مواجهة ذوي ال�ش�أن وبالطرق املعتادة من قا�ضي الأمور امل�ستعجلة االنتقال
للمعاينة  ،وتراعى فـي هذه احلالة الأحكام املبينة فـي املادة ال�سابقة .
ويج ــوز لقا�ضي الأمــور امل�ستعجــلة فـي هذه احلالة �أن يندب �أحد اخلرباء لالنتقال واملعاينة
و�سماع ال�شهود بغري ميني  ،وفـي هذه احلالة يكون عل ــى الق ــا�ض ــي �أن يعيــن جل�س ــة ل�سم ــاع
م ــالحظ ــات اخل�صوم على تقرير اخلبـري و�أعمـالـه  .وتتبـع الأحكام املنظمة لأعمال اخلربة
�أمام املحاكـ ــم .
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البــاب الثامــن
اخلربة
املــادة ()82
للمحكمــة مــن تلقــاء نف�سها �أو بن ــاء علــى طلب اخل�ص ــوم �أن ت�ستعني ب�أهل اخلربة لتحقيق
واقعة معينة فـي الدعوى �أو �إبداء ر�أيهم فيما يطرح فيها من م�سائل فنية �أو متخ�ص�صة
دون امل�سائل القانونية .
املــادة ()83
يجــب ت�ضمــني احلكــم ال�صـادر باال�ستعانة بخبري بيان املهمة املكلف بها  ،والأمانة التي
يجب �إيداعها حل�ساب م�صروفاتـه  ،واخل�صم الذي يكلف ب�إيــداع هــذه الأمــانــة  ،والأجــل
الــذي يجــب فيــه الإيــداع  ،والأجل املحدد لإيــداع تق ـ ــريـر اخلبـري  ،وتـ ــاريــخ اجل ــل�س ـ ــة التــي
ت ـ�ؤجــل �إليهــا الــدع ــوى للمرافعة فـي حالة �إيداع الأمانة  ،وجل�سة �أخرى �أقرب لنظرها فـي
حالة عدم �إيداعها .
املــادة ()84
�إذا اتفق اخل�صـوم علــى اختيــار خبــري �أو �أك ــرث �أقــرت املحكمة اتفاقهم و�إال اختـارت املحكمــة
مــن اخلرباء املقبولي ــن �أمــامها م ــا مل تقـ�ض بغــري ذلك ظروف خا�صة  ،وعليها حينئذ �أن
تبني هذه الظروف فـي احلكم .
املــادة ()85
�إذا مل ت ـ ــودع الأم ـ ــانـ ــة مـ ــن اخل�صــم املكـلف ب�إي ــداعه ــا وال م ــن غـريه م ــن اخل�صــوم ك ــان
اخلبري غري ملزم ب�أداء املهمة  ،وتقرر املحكمة �سقوط حق اخل�صـم الذي مل يقم بدفع
الأم ــانة فــي التم�ســك باحلكــم ال�صـادر بتعيني اخلبري �إذا وجدت �أن الأعذار التي �أبداها
لذلك غري مقبولة .
املــادة ()86
فــي الي ــومــني التــاليــني لإيــداع الأمــانــة ت ــدعـو �أمانة �سر املحكمة اخلبري بكت ــاب م�سج ــل
ليطل ــع علـ ــى الأوراق املـ ــودعـ ــة ملف الـ ــدعـ ــوى بغـ ــري �أن يت�سلمها ما مل ت�أذن له املحكمــة
�أو اخل�صوم فـي ذلك  ،وت�سلم �إليه �صورة من احلكم .
املــادة ()87
للخبــري خ ـ ــالل الأي ـ ــام اخلم�سـ ــة التــاليـة لتاريخ ت�سلمه �صورة احلكم من �أم ــان ــة �سـ ــر
املحكم ــة �أن يطــلب �إعف ــاءه م ــن �أداء املهم ــة الت ــي كلف بهــا  ،وللمحكم ــة التي عينته �أن
تعفيه منها �إذا ر�أت �أن الأ�سباب التي �أبداها لذلك مقبولة .
ويجوز فـي الدعاوى امل�ستعجلة �أن تقرر املحكمة فـي حكمها نق�ص هذا امليعاد .
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املــادة ()88
�إذا مل ي ـ�ؤد اخلبـري مهمتــه ج ــاز للمحكمــة التــي ندبتــه �أن حتكـم عليه بكل امل�صروفات
التي ت�سبب فـي �إنفاقها بال مقت�ض وبالتعوي�ضات �إن كان لها حمل و ذلك بغري �إخالل
مب�ساءلته ت�أديبيا .
املــادة ()89
يجـ ـ ــوز رد اخلبـري :
�أ � -إذا كـان قريبـا �أو �صهــرا لأحد اخل�صوم �إىل الدرجة الرابعة �أو كان له �أو ل ــزوجـ ــه
خ�صــومـ ــة ق ــائم ــة مــع �أحــد اخل�صــوم فــي الـدعوى �أو مع زوجــه م ـ ــا مل تكــن
هـ ــذه اخل�صــوم ــة قـد �أقيمت من اخل�صم �أو زوجه بعد تعيني اخلبري بق�صد رده .
ب � -إذا كـ ــان وكيـ ــال لأحــد اخل�صـ ــوم ف ــي �أعم ــال ــه اخلــا�صة �أو و�صيــا عليه �أو قيم ــا
�أو مظنــون ــة وراثت ــه ل ــه بعــد مــوته �أو ك ــانت لــه �صلــة قــرابــة �أو م�صاهرة �إىل
الدرجة الرابعة بو�صي �أحد اخل�صوم �أو بالقيم عليه �أو ب�أحد �أع�ضاء جمل�س �إدارة
ال�شركة املخت�صمة �أو ب�أحد مديريها وكان لهذا الع�ضو �أو املدير م�صلحة �شخ�صية
فـي الدعوى .
ج � -إذا كـ ــان لـ ــه �أو لـ ـ ــزوج ــه �أو لأح ــد �أقــاربه �أو �أ�صهاره على عمود الن�سب �أو ملن يكون
هو وكيال عنه �أو و�صيا �أو قيما عليه م�صلحة فـي الدعوىالقائمة .
د � -إذا ك ــان يعم ــل عنــد �أحــد اخل�ص ــوم �أو كـ ــان قــد اعت ــاد م ـ�ؤاكلـة �أحـدهـم �أو م�ساكنته
�أو كان قد تلقى منه هدية �أو كانت بينهما عداوة �أو مودة يرجح معها عدم ا�ستطاعته
�أداء مهمته بغري حتيز .
املــادة ()90
يح�ص ــل طلب الــرد بتكليف اخلبري باحل�ض ــور �أم ــام املحكمــة التــي كلفتــه وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ احلكم بتعيينه �إذا كان هذا احلكـم قــد �صـدر فـي ح�ض ــور اخل�صـم طــالب
الرد و�إال ففي الأ�سبوع التايل لإعالن منطوق احلكم �إليه .
وال ي�سقط احلـق فــي 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 .
وال يقبــل مـن �أحــد اخل�ص ــوم طلب رد اخلبري املعــني بنــاء علــى اختيــارهـم �إال �إذا كان �سبب
الرد قد حدث بعد تعيينه .
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املــادة ()91
يحكــم فــي طــلب ال ــرد عل ــى وجــه ال�سـ ــرعة وال يجـ ــوز الطــعن فــي احلكــم ال�ص ــادر فيـ ــه
ب�أي ط ــريـ ــق  ،و�إذا رف�ض الطـ ــلب جـ ــاز احلكــم علــى طــالب ــه بغرامة ال تزيد على ع�شرين
رياال .
املــادة ()92
علــى اخلبري �أن يح ــدد لب ــدء عمـل ــه تاريخ ــا ال يجــاوز اخلم�سـة ع�شر يوما الت ــالي ــة للتكليف
املــذكــور فـي املــادة ( ، )86وعليه �أن يدعو اخل�صوم بكتب م�سجلــة تــر�س ــل قب ــل ذلك الت ــاريــخ
ب�سبعــة �أيـام على الأقل يخربهم فيها مبكان �أول اجتماع ويومه و�ساعته .
وفـي حـالــة اال�ستعجــال يجــوز �أن ين�ص فـي احلكم على مبا�شرة العمل فـي الثالثة الأيام
التالية لتاريخ التكليف املذكور على الأكرث  ،وعندئذ يدعى اخل�صــوم ب�إ�شــارة بــرقيــة تـر�سل
قبل االجتماع الأول ب�أربع وع�شرين �ساعة علــى الأق ــل  ،وف ــي حــاالت اال�ستعجال الق�صوى
يجوز �أن ين�ص فـي احلكم علــى مبــا�ش ــرة املهم ــة ف ــورا ودع ــوة اخل�صــوم ب�إ�ش ــارة بــرقيـة
للح�ضور فـي احلال .
ويرتتب على عدم دعوة اخل�صوم بطالن عمل اخلبري .
املــادة ()93
يجب علـى اخلبري �أن يبــا�شــر �أعماله ولو فـي غيبة اخل�صوم متى كانوا قد دعوا على الوجه
ال�صحيح .
املــادة ()94
ي�سمــع اخلبري �أق ــوال اخل�صـ ــوم وم ــالحظـاتهم  ،ف�إذا تخلف �أحدهم عن احل�ض ــور �أمــام ــه
�أو ع ــن تق ــدمي م�ستنــداته �أو عــن تنفيــذ �أي �إج ــراء م ــن �إج ــراءات اخلربة فــي املواعي ـ ـ ــد
املحــددة مب ــا يتعـ ــذر مع ـ ــه عل ــى اخلبيـ ـ ــر مبـا�شرة �أعماله �أو ي�ؤدي �إىل الت�أخري فـي
مبا�شرتها  ،جاز له �أن يطلب مــن املحكمـ ــة �أن حتــكم علــى اخل�ص ــم بـ ـ ـ�أحــد اجلـ ـ ــزاءات
املق ـ ــررة فـ ــي املــادة ( )101م ــن ق ـ ــان ــون الإجـ ــراءات امل ــدني ـ ــة والتج ــاري ــة  ،وي�س ــري علــى
ه ــذا احلكـم الأحكام املبينة فـي املادة املذكورة .
كمــا ي�سم ــع اخلبري  -بغري مي ــني � -أق ــوال من يح�ضرهم اخل�صوم �أو من يرى هو �سماع
�أقوالهم �إذا كان احلكم قد �أذن له فـي ذلك .
املــادة ()95
ال يجـ ـ ــوز لأيـ ـ ــة وزارة �أو وحـ ــدة م ـ ــن وح ــدات اجله ـ ــاز الإداري لل ــدول ــة �أو �شركة �أو جمعية
�أو م�ؤ�س�سة �أو �أي من الأ�شخا�ص الطبيعية �أو املعنوية االمتناع بغري مربر قانوين عن
�إطالع �أهل اخلربة الذين ت�ستعني بهم املحكمة على ما يلزم .
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املــادة ()96
على كـ ــل وزارة �أو وح ــدة مــن وح ــدات اجله ــاز الإداري للــدول ـ ــة وال�شــرك ــات واجلمعيــات
وامل ـ�ؤ�س�ســات وغريهـا �أن تي�سـر للعــامـلني لــديهــا مــن اخلرباء القيام مبا كلفتهم به املحكمة .
املــادة ()97
يعـد اخلبري حم�ضـرا ب�أعمـاله ويجب �أن ي�شتمـل املح�ضر علـى مـا يـ�أتـي :
 - 1بيان ح�ضور اخل�صوم و�أق ــوالهم ومــالحظــاتهم مــوقع ــة منهـم ما مل يكن لديهم
مانع من التوقيع فيذكر �سبب ذلك فـي املح�ضر .
 - 2بي ــان الأعم ــال الت ــي قـ ــام بهـا اخلبري بالتف�صيـ ــل و�أقـ ــوال الأ�شخــا�ص الذين
�سمعهم من تلقاء نف�سه �أو بناء على طلب �أحد اخل�صوم وتوقيعاتهم .
املــادة ()98
علـى اخلبري �أن يقدم تقــريـرا مــوقعــا منــه بنتيجــة �أعماله ور�أيه والأوجه التي ا�ستند �إليها ،
ف�إذا تعدد اخلرباء فلكل منهم �أن يقدم تقريرا م�ستقال بر�أيه ما مل يتفقوا على تقدمي
تقرير واحد .
املــادة ()99
يـودع اخلبـري تق ــريره وحمــا�ضر �أعمـالــه �أمــانة ال�سر ويودع كذلك جميع الأوراق التي
�سلمت �إليه  ،ف�إذا كان مقر املحكمة املنظورة �أمامها الدعوى بعيدا عن موطن اخلبري جاز
له �إيداع تقريره وملحقاته �أمانة �سر �أقرب حمكمة له  ،وعلى هذه املحكمة �إر�سال الأوراق
املودعة �إىل املحكمة التي تنظر الدعوى .
وعلى اخلبري �أن يخرب اخل�صوم بهذا الإيداع فـي الأربع والع�شرين �ساعة التالية حل�صوله
وذلك بكتاب م�سجل .
املــادة ()100
�إذا مل يودع اخلبري تقـريـره فـي الأجل املحدد فـي احلكم ال�صادر بتعيينه وجب عليه �أن
يودع �أمانة ال�سر قبل انق�ضاء ذلك الأجل مذكرة يبني فيها ما قام به من الأعمال والأ�سباب
التي حالت دون �إمتام مهمته .
وفـي اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى �إذا وجدت املحكمة فـي مذكرة اخلبري ما يربر ت�أخريه
منحته �أجال لإجناز مهمته و�إيداع تقريره  ،ف�إن مل يكن ثمة مربر لت�أخره جاز للمحكمة
�أن حتكم عليه بغرامة ال تزيد علــى خم�ســني ري ــاال ومنحت ــه �أج ــال �آخ ــر لإجنــاز مهمتــه
و�إيــداع تقــريره �أو ا�ستبدلت به غريه و�ألزمته برد ما يكون قد قب�ضه من الأمانة �إىل �أمانة
ال�سر وذلك بغري �إخالل باجلزاءات الت�أديبية والتعوي�ضات �إن كان لها وجه .
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وال يقبل الطعن فـي احلكم ال�صادر ب�إبدال اخلبري و�إلزامه برد ما قب�ضه من الأمانة .
و�إذا كان الت�أخري نا�شئا عن خط�أ اخل�صم جاز احلكم عليه بغرامة ال تزيد على خم�سني
رياال  ،كما يجوز احلكم ب�سقوط حقه فـي التم�سك باحلكم ال�صادر بتعيني اخلبري .
املــادة ()101
للمحكم ــة �أن تـ ـ�أمر با�ست ــدع ــاء اخلبري ف ــي جل�س ــة حتــددهــا ملنـاق�شتــه فـي تقريره �إن ر�أت
حاجة لذلك  ،ولها �أن تعيد �إليه املهمة ليتدارك ما تبينه ل ــه مــن وج ــوه النق�ص فـي عملـه ،
ولهـ ــا �أن تعه ــد ب ــذلك �إىل خبري �آخــر �أو �أكرث  ،وله�ؤالء �أن ي�ستعينوا مبعلومات اخلبري
ال�سابق .
املــادة ()102
للمحكم ــة �أن تع ــني خب ــريا لإبـ ــداء ر�أيـ ــه �شف ــاه ــة باجل ــل�سة بدون تقدمي تقرير ويثبت
ر�أيه فـي املح�ضر .
املــادة ()103
ر�أي اخلبري ال يقيد املحكمة .
املــادة ()104
للمحكم ــة �أن ت�أخــذ بــر�أي �أهــل اخلبــرة الــذي تطمئــن �إليــه مع بيان الأ�سبــاب �إذا خالـ ــف
التقرير الذي �أخـ ــذت به تقـ ــريرا �آخ ــر  ،وله ـ ــا �أن ت�ستم ـ ــع �إىل مناق�شات اخل�صوم فـي �ش�أن
التقارير املقدم ــة ومالحظاتهـ ــم عليه ــا  ،و�أن تكلف �أهـل اخلب ــرة مرة �أخرى ال�ستكمالهـ ــا
�أو ت�صحيحها �إذا لزم الأم ـ ــر .
املــادة ()105
تقــدر �أتعــاب اخلبري وم�ص ــروفــات ــه ب�أمــر ي�صــدر علــى عـري�ضة من رئي�س الدائرة التي
كلفته مبجرد �صدور احلكم فـي الدعوى �أو بعد انق�ضاء ثالثة �أ�شهر من �إيداع التقرير �إذا
مل ي�صدر احلكم فـي هذه املدة لأ�سباب ال دخل للخبري فيها .
وي�ستوفـي اخلبري ما قدر له من الأمانة  ،ويكون �أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ
على من طلب تعيينه من اخل�صوم  ،وكذلك على اخل�صم الذي ق�ضي ب�إلزامه امل�صروفات .
املــادة ()106
للخبري ولكل خ�صم فـي الدعوى �أن يتظلم من �أمر التقدير وذلك خالل الثمانية �أيام
التالية لإعالنه  ،ويكون التظلم وفقا للإجراءات املقررة للتظلم من الأوامر على العرائ�ض ،
وال يخت�صم فـي التظلم من مل يطلب تعيني اخلبري ومل يحكم عليه بامل�صروفات وذلك �إذا
كان قد حكم نهائيا فـي �ش�أن الإلزام مب�صروفات الدعوى  ،و�إذا حكم فـي التظلم بتخفي�ض
ما قدر للخبري جاز للخ�صم �أن يحتج بهذا احلكم على خ�صمه الذي يكون قد �أدى مطلوبه
على �أ�سا�س �أمر التقدير  ،دون �إخالل بحق هذا اخل�صم فـي الرجوع على اخلبري .
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