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8 رات وأَثُر التََّخلُِّف عن حضورها............................................. 2 ثانيًا: َجْلَسُة إحضار املحرَّ
8 3 ......................................................................... ر ثالثًا: الغرامة عىل ُمنِْكِر امُلَحرَّ
8 4 .................................................................... املسألة احلادية عرشة: االدعاء بالتزوير:
8 ْفِع بالتزوير....................................................................... 4 الفرع األول: حمَلُّ الدَّ
8 4 ................................................................. م بَطَلِب التزوير الفرع الثاين: آليَُّة التََّقدُّ
8 5 ..................................... املحكمة التي ينعقد هلا االختصاص يف نظر دعوى التزوير األصلية
8 5 ...................................................... عي التزوير بياُنه يف َطلبِِه الفرع الثالث: ما َيْلَزُم مدَّ
8 6 ........................ ر املدعى تزويره: تُِّب عىل امتناع اخلُُصوم عن تسليم املحرَّ الفرع الرابع: األََثُر امُلرَتَ
8 6 ............................................................................ ِعي التزوير أوالً: امتناع ُمدَّ
8 6 ...................................................................... ِعي التزوير ثانيًا: امتناع َخْصِم ُمدَّ
8 الفرع اخلامس: متى تأُمُر املحكمة بإجراء التحقيق بالتزوير؟............................................ 6
8 االعرتاض عىل إجراءات التحقيق بالتزوير............................................................. 7
8 7 .................................................. الفرع السادس: األََثُر املرتتُِّب عىل قيام دعوى التزوير
8 7 .......................................... أثر قيام دعوى التزوير عىل الدعاوى املنظورة وطلبات التنفيذ
8 7 .................................................................... الفرع السابع: انتهاُء َدعوى التزوير
8 8 ........................ ِر الذي ادُّعي بتزويره بعد انتهاء دعوى التزوير الفرع الثامن: ما جُيَْرى بَحقِّ امُلَحرَّ
8 8 ........................ عه أحد الفرع التاسع: احلُْكُم بالتزوير من ِقَبِل املحكمة من تلقاء نفسها ولو مل يدَّ
8 ُه باالدِّعاء بالتزوير أو ُرفَِضت َدعواه به.............................. 8 الفرع العارش: ما َيْلَزُم من َسَقَط َحقُّ
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90 ............................................................... الوسيلة الثالثة: الدليل الرقمي:
9 1 ..................................................... املسألة األوىل: ضابُِط األدلة الرقميَّة املقبولة يف اإلثبات
9 1 ................................................................ املسألة الثانية: هل األدلة الرقمية حمصورة؟
9 املسألة الثالثة: أمثلٌة عىل األدلة الرقمية من النظام........................................................... 2
9 املسألة الرابعة: أقسام الدليل الرقمي:...................................................................... 2
9 3 ................................................................. القسم األول: الدليل الرقميُّ الرسميُّ
9 3 .............................................................. القسم الثاين: الدليل الرقمي غري الرسميِّ
9 ُحجيَّة الدليل الرقمي الرسميِّ وغري الرسميِّ ومنزلُة كلِّ واحٍد منهام:................................... 3
9 - أوالً: حجيَّة الدليل الرقمي الرسمي................................................................. 4
9 4 ............................................................. - ثانيًا: ُحجيَّة الدليل الرقمي غري الرسميِّ
9 5 ....................................................... املسألة اخلامسة: ُحجيَّة امُلسَتْخَرج من الدليل الرقمي
9 املسألة السادسة: الطَّْعُن يف الدليل الرقمي.................................................................. 5
9 5 ................................................... املسألة السابعة: املكلَّف بإثبات الطَّْعن يف الدليل الرقمي
9 املسألة الثامنة: آليَّة االطالع عىل الدليل الرقمي............................................................. 6
9 7 ................................................................. املسألة التاسعة: التََّثبُُّت من الدليل الرقمي
9 7 ........................... وللمحكمة يف سبيل ذلك استعانة املحكمة بخبري للتحقق من الدليل الرقمي
9 7 ............................ َة الدليل الرقمي بغري ُعذٍر: املسألة العارشة: َأَثُر االمتناع عن تقديم ما ُيْثبُِت ِصحَّ
9 7 ............................................. احلالة األوىل: أن يكون امُلْمَتنُِع هو املسَتِدلَّ بالدليل الرقمي
9 ًة عليه......................... 8 احلالة الثانية: أن يكوَن امُلْمَتنُِع هو اخلَْصُم الذي يكون الدليل الرقمي حجَّ
9 8 ............................................... ة الدليل الرقمي ُر التحقق من ِصحَّ املسألة احلادية عرشة: َتَعذُّ
9 8 .................................... املسألة الثانية عرشة: احلُْكُم فيام مل َيِرد فيه َنصٌّ بخصوص الدليل الرقمي
99 .................................................................... الوسيلة الرابعة: الشهادة:
املسألة األوىل: حملُّ الشهادة.............................................................................. 100
املسألة الثانية: األحوال التي ال جَيوز فيها اإلثبات بشهادة الشهود:........................................ 100
100 ......................... احلالة األوىل: إذا كان املبَلغ املطاَلُب به َيزيُد عن مئة ألف )100.000( ريال
د القيمة................................................ 101 احلالة الثانية: إذا كان املبَلُغ املطاَلُب به غرُي حمدَّ
101 ................................................................... االستثناء األول: الطلبات املتعددة
ــَف عــن احلضــور يف الدعــوى أو امتنــع  ــَف اخلصــم عــن احلضــور لالســتجواب أو ختلَّ لَّ االســتثناء الثــاين: إذا خَتَ
101 .................................................................................... عن اإلجابة عنها
101 ...................................................... االستثناء الثالث: إذا ُوِجَد مبدأ الثبوت بالكتابة
101 ................................ االستثناء الرابع: وجوُد مانٍع ماديٍّ أو أديبٍّ َيوُل دون اإلثبات بالكتابة
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102 ....................................... االستثناء اخلامس: فقُد الدليل الكتايبِّ بسَبٍب ال َيَد للخصم فيه
102 ..................................... تنبيه: صور معينة ال جيوز فيها اإلثبات إال بالكتابة دون الشهادة:
102 ................................... تِِه أو إثباتِِه أن يكوَن مكتوبًا  َط النظام لِصحَّ الصورة األوىل: ما اشرَتَ
103 .......... الصورة الثانية: إذا كان املبَلُغ املطاَلُب به هو الباقي أو ُجْزٌء من َحقٍّ ال جيوُز إثباُتُه إال بالكتابة
103 ......................................... الصورة الثالثة: ما يالُِف أو جياِوُز ما اشَتَمَل عليه دليٌل كتايبٌّ
103 ..................................................................... املسألة الثالثة: ُمسَتنَُد العلم بالشهادة
104 .......................................................................... املسألة الرابعة: رشوط الشهادة
105 .......................................................................... املسألة اخلامسة: موانع الشهادة
105 ..................................................... املسألة السادسة: طلُب اإلثبات بالشهادة وما يلزم له
106 ....................................................................... املسألة السابعة: الطَّْعُن يف الشهادة
107 ......................................................... املسألة الثامنة: من الذي َيْطُلُب إحضار الشاهد؟
املسألة التاسعة: عَدُد امُلَهِل............................................................................... 108
املسألة العارشة: إجراءات الشهادة:...................................................................... 108
108 ............................................................ الفرع األول: طريقُة أداء الشاهد لشهادته
109 ............................................................. رشط قبول املحكمة ألداء الشهادة كتابة
110 .......................................................................... الفرع الثاين: تفريُق الشهود
الفرع الثالث: ُتسَمُع الشهادة بحضور اخلَْصِم املشهوِد عليه........................................... 110
الفرع الرابع: ما يلزم أن يبينه الشاهد قبل أدائه للشهادة............................................... 111
111 ...................... الفرع اخلامس: األثر املرتتب عىل ختلُّف الشاهد عن اجللسة املعيَّنة لسامع شهادته
111 ................................................................. املسألة احلادية عرشة: استجواب الشاهد
112 ............................................. َهة للشاهد املسألة الثانية عرشة: االعرتاض عىل األسئلة املوجَّ
املسألة الثالثة عرشة: ِحْفُظ نظام اجللسة أثناء أداء الشهادة................................................. 113
113 ............................................................ ِوْيُفُه ُة الشاهد وخَتْ املسألة الرابعة عرشة: مضارَّ
113 ................................................... املسألة اخلامسة عرشة: حَمَْضُ الشهادة وما يشتمل عليه
114 ................................................ ل عىل نص شهادته؟ الفرع األول: هل للشاهد أن يعدِّ
114 ..................................... الفرع الثاين: العمل فيام تضمنته شهادة الشاهد من إمجال أو إهبام
114 ................................................................... املسألة السادسة عرشة: حتليُف الشاهد
املسألة السابعة عرشة: أثُر اختالف الشهود............................................................... 114
115 ..................................................................... املسألة الثامنة عرشة: تعديُل الشهود
115 ........................................................ املسألة التاسعة عرشة: ما يرتتَّب عىل شهادة الزور
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املسألة العرشون: الدعوى املستعجلة لسامع شهادة شاهد................................................. 116
املسألة احلادية والعرشون: هل ُتْسَمُع يف الدعوى املستعجلة شهادة شهود النفي؟.......................... 117
املسألة الثانية والعرشون: مرصوفات شهادة الشاهد...................................................... 117
117 ................................................................. ض عنه الشاهد الفرع األول: ما يعوَّ
117 .............................................................. الفرع الثاين: متى ُيَكُم هبذا التعويض؟
ر التعويض.................................................................... 118 الفرع الثالث: من ُيقدِّ
118 ........................................... الفرع الرابع: من اخلَْصُم املطاَلُب بدفع التعويض املذكور؟
118 ............................................. الفرع اخلامس: أثر أداء شهادة الشاهد لشهادته إلكرتونيًا
الوسيلة اخلامسة: القرائن:.................................................................. 119
املسألة األوىل: ضابُِط القرينة التي يصلح أن تكوم وسيلًة لإلثبات......................................... 120
املسألة الثانية: حجية القرائن............................................................................. 121
121 ........................................................................ املسألة الثالثة: حملُّ اعتبار القرائن
121 ............................................................................ املسألة الرابعة: َنْقُض القرائن
122 ...........................................................................: املسألة اخلامسة: األْمُر املقيضُّ
122 .................................................................... الفرع األول: املراُد باألمِر املقيضِّ
122 ..................................................................... الفرع الثاين: ُحجيَّة األمِر املقيضِّ
122 ....................................................... الفرع الثالث: رشوط االحتجاج باألمِر املقيضِّ
123 .......................... الفرع الرابع: ُحجيَُّة احلُْكِم اجلزائيِّ املرَتبِِط بالدعوى املعروضة عىل املحكمة
124 .......................................................... الوسيلة السادسة: العرف والعادة:
125 ..................................................................... املسألة األوىل: املراد بالعرف والعادة
املسألة الثانية: امُلَكلَُّف باإلثبات.......................................................................... 125
عاة.......................................................... 126 املسألة الثالثة: الطَّْعُن يف الُعْرِف أو العادة املدَّ
126 ................................................... املسألة الرابعة: تعاُرُض الُعْرِف والعادة والرتجيح بينها
126 .............................................................. ُق من الُعْرِف والعادة املسألة اخلامسة: التحقُّ
127 ................................... املسألة السادسة: ما يلزم املحكمة بيانه عند استنادها عىل عرف أو عادة
128 ................................................................... الوسيلة السابعة: اليمني:
حمل اليمني.......................................................................................... 129
129 ............................................................................. املسألة األوىل: أقساُم اليمني
130 ..................................................................... املسألة الثانية: اليمنُي عىل نفي العلم
130 ................................................................. املسألة الثالثة: من َتكوُن اليمني يف جانبه
130 .............................................................. ُط يف احلالف لليمني املسألة الرابعة: ما ُيْشرَتَ
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131 .............................................................. توجيه اليمني عىل الشخصية االعتبارية
املسألة اخلامسة: النيابة يف أداء اليمني..................................................................... 131
131 ........................................... املسألة السادسة: احلقُّ يف َطَلِب اليمني أو َقُبوهِلَا أو النكول عنها
132 ........................................................................... املسألة السابعة: ِصْيَغُة اليمني:
132 ................................................................ ُد صيغة اليمني؟ الفرع األول: من ُيَدِّ
132 .................................... الفرع الثاين: هل َتَتَقيَُّد املحكمة بصيغة اليمني التي ُيَعيِّنُها اخلَْصُم؟
املسألة الثامنة: أحكام اليمني احلاسمة:................................................................... 133
الفرع األول: حملُّ اليمني احلاسمة.................................................................... 133
للمحكمة أن تنع توجيه اليمني احلاسمة إذا رأت كفاية األدلة ممن ُطلَبت منه اليمني................... 133
133 ................................................................... الفرع الثاين: ما َيْلَزُم لَطَلِب اليمني
134 ........................................................................ الفرع الثالث: وْقُت توجيهها
134 ...................................................... ها ُجوُع عن طلب اليمني أو ردِّ الفرع الرابع: الرُّ
الفرع اخلامس: ردُّ اليمني:........................................................................... 134
134 ............................................................................... أوالً: رشُط ردِّ اليمني
ثانيًا: حملُّ اليمني املردودة............................................................................ 135
الفرع السادس: احلُْكُم بالنكول عن اليمني:.......................................................... 135

هــت عليــه اليمــني عــن احلَِلــِف وال يطُلــَب ردَّ اليمــني: ]النكــول بــال طلــب رد  احلالــة األوىل: أن َينـْـُكَل مــن وجِّ
135 ............................................................................................. اليمني[

ُك بعلمه  َهت عليه اليمني عن احللف ويطُلَب ردَّ اليمني عىل خصمه فيام َيْشرَتِ احلالة الثانية: أن ينُْكَل من وجِّ
135 ................................................................... الطرفان:  ]النكول مع رد اليمني[
135 ..................... احلالة الثالثة: أن يكون النُُّكوُل عن اليمني املردودة: ]النكول عن اليمني املردودة[

هت عليه اليمنُي عن حضور اجللسة املحددة لسامع اليمني بعد تبلُّغه  احلالة الرابعة: أن يتخلََّف اخلَْصُم الذي وجِّ
َم عذرًا عن تغيبه............................................................................. 136 وال ُيَقدِّ
هل يقبل من الناكل عن اليمني أن يؤدي اليمني بعد حكم املحكمة بنكوله عنها؟...................... 136
136 ................................ عي للبينة وَطَلُب توجيه اليمني عىل َخْصِمِه: الفرع السابع: إسقاُط املدَّ
137 ........................................ احلالة األوىل: أن يكوَن َطَلُب اليمني َقْبَل تعيني البينة وتعريِفها
137 .......................................... احلالة الثانية: أن يكوَن طلُب اليمني بعد َتْعيني املدعي لبيِّنَتِِه
137 ...................... الفرع الثامن: هل َيِقُّ لطالب اليمني أن ُيْثبَِت َكِذَب اليمني بعد أداء َخْصِمِه هلا؟
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الفرع التاسع: مكاُن أداء اليمني...................................................................... 138
138 ............................................................................... سامع اليمني إلكرتونيًا
الفرع العارش: تكوُن اليمنُي يف مواجهة طالبها........................................................ 138
139 ................................................................. الفرع احلادي عرش: يمني املستحقني
139 ...................................................... هت عليه اليمني ُد من وجِّ الفرع الثاين عرش: َتَعدُّ
139 .......................................... ِد الطلبات يف الدعوى ُد اليمني بَتَعدُّ الفرع الثالث عرش: َتَتَعدَّ
140 ................................................................... املسألة التاسعة: أحكام اليمني املتممة:
140 ..................................................................... الفرع األول: حملُّ اليمني املتممة
140 ................................................... الفرع الثاين: هل تكون اليمني املتممة لنفي العلم؟
الفرع الثالث: هل َتْقَبُل اليمني املتممة الردَّ؟.......................................................... 140
الفرع الرابع: من يؤدِّي اليمني املتممة................................................................ 141
141 ........................................................ الفرع اخلامس: أَثُر النكول عن اليمني املتممة
عني........................................................................ 141 الفرع السادس: تعدد املدَّ
142 .................................................................... الوسيلة الثامنة: املعاينة:
143 ......................................................................... املسألة األوىل: من َيْطُلُب املعاينة
املسألة الثانية: َثَمَرُة املعاينة............................................................................... 143
املسألة الثالثة: ما َيْلَزُم يف قرار املعاينة..................................................................... 144
144 .................................................................... املسألة الرابعة: تبليُغ الطَّرفني باملوعد
144 ............................................................... أثر التغيب عن املوعد املحدد للمعاينة
145 ........................................................................ املسألة اخلامسة: من جُيري املعاينة
145 ............................................................ عوى املستعَجَلة للمعاينة املسألة السادسة: الدَّ
146 .................................................. املحكمة املختصة بنظر الدعوى املستعجلة للمعاينة
146 .................................. ما جيب أن يتضمنه طلب الدعوى املستعجلة للمعاينة وإثبات احلالة
146 ........................................................... ر املعاينة املسألة السابعة: األثر املرتتب عىل تعذُّ
املسألة الثامنة: حكم إجراء املحكمة للمعاينة عن طريق الوسائل احلديثة:................................. 147
املسألة التاسعة: حمض املعاينة............................................................................ 147
148 ................................................................... الوسيلة التاسعة: اخلربة:
املسألة األوىل: من يطُلُب اإلحالة إىل أهل اخلربة.......................................................... 149
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مقدمة اجلمعية

احلمـد هلل وحـده، والصـالة والسـالم عـىل مـن ال نبي بعـده، حممد بن عبـد اهلل وعىل آلـه وصحبه، 
وبعد:

فتهدف اجلمعية العلمية القضائية السـعودية )قضاء( دومًا إىل املشـاركة الفاعلة يف اجلهود املبذولة 
لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن اجلوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم البحـوث والدراسـات التي 
تـيّل تيُّـز القضـاء اإلسـالمي وأصولـه وقواعده وتطبيقاتـه، وإبراز جوانـب العدالة فيـه، واإلجابة عام 
يثـار حولـه مـن شـبهات، وتسـعى إىل التنسـيق بني املتخصصـني -من القضـاة واملحامـني والباحثني يف 

الشـؤون العلميـة القضائيـة-، ومـد اجلسـور بينهم وبني اجلهـات العلمية واإلعالميـة ونحوها.

وضمـن السـعي احلثيـث املتطـور يف العجلـة التنظيميـة يف اململكة العربية السـعودية، صـدر )نظام 
اإلثبـات( باملرسـوم امللكـي رقـم )م/43( وتاريـخ 26/ 05/ 1443هــ، منظِّـاًم أحـكام املعامـالت 
ا  ـًدا االجتهـاد يف اختيـار األقـوال الفقهيـة يف أكثـر مسـائل اإلثبـات، وسـادًّ املدنيـة والتجاريـة، وموحِّ

لكثـري مـن النقـص السـابق يف نظاَمـي )املرافعـات الرشعيـة( و)املحاكـم التجاريـة(.

وهـذا جهـد متميـز مـن فضيلـة د. عبـد الرمحـن بـن يوسـف اللحيـدان، حـرص فيـه مسـائل )نظـام 
اإلثبـات(، وعنوهنـا، وضـم النظـري إىل نظـريه واملسـتثنى إىل مـا اسـتثني منـه، خترجـه اجلمعيـة العلميـة 
القضائية السـعودية )قضاء( برعاية كريمة من )مكتب عبد العزيز العسـاف - حمامون ومستشـارون(، 

وتقدمـه للمهتمـني تقريًبـا هلذا النظـام املهم.

واجلمعيـة ترحـب بالتعـاون مع مجيـع اجلهات واألفـراد املتخصصـني الراغبني بتقديم الدراسـات 
واملشـاريع القضائيـة والنظاميـة، وتسـتعد لذلـك بكافـة اخلدمـات واإلمكانيـات املتميـزة -بـإذن اهلل 

وتيسـريه -.

مركز قضاء للبحوث والدراسات
m@qadha.org.sa
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مقدمة الراعي
احلمـد هلل الـذي علـم بالقلـم، علـم اإلنسـان مـا مل يعلـم، والصـالة عـىل خـري معلـم النـاس اخلـري 

حممـد مـلسو هيلع هللا ىلص، ثـم أمـا بعـد، 

فـإن اهلل لجو زع قـد رشع يف كتابـه لعبـاده املؤمنـني توثيـق عقودهـم بالكتابـة فقال: ﴿وال تسـأموا 
أن تكتبـوه صغـريًا أو كبـريًا إىل أجلـه﴾، وقـد مـى عـىل هـذا نبينـا الكريـم مالسلاو ةالصلا هيلع بتوثيـق 

ُصلحـه كتابـة كـام فعـل أصحابه مـن بعده.

وملـا تقاعـس النـاس عن ذلك واسـتهانوا به كان لزامـًا عىل اجلهات املنظمة حول العامل اسـتحداث 
التنظيـامت املقننـة لوسـائل اإلثبـات، وفعـاًل قامـت كثـري من الـدول بتنظيم وسـائل اإلثبات واشـرتاط 
وسـائل منهـا يف أحـوال معينـة، وهـو مـا قامـت بـه اململكـة العربيـة السـعودية مـن خـالل إصدارهـا 
للمرسـوم امللكي رقم )م/43( وتاريخ 26/ 05/ 1443هـ، باملوافقة عىل )نظام اإلثبات( كام صدر 
قـرار معـايل وزير العدل رقم )921( وتاريـخ 1444/03/16هـ، واملعمـم برقم )13/ت/8905(

وضوابـط  اإلثبـات،  لنظـام  اإلجرائيـة  األدلـة  عـىل  املوافقـة  املتضمـن  1444/03/28هــ  وتاريـخ 
إجـراءات اإلثبـات إلكرتونيـًا، املنصـوص عليهـام يف املـادة السادسـة والعرشيـن بعـد املئـة مـن نظـام 

اإلثبـات، وهبـام تتضـح مجلـة مـن اإلجـراءات املنصـوص عليهـا يف النظام.

وملا كان هذا الباب من التنظيامت حديثًا بالنسبة للمامرسني القضائيني السعوديني، فإنه كان من 
صاحب  بذلك  بادر  وقد  واملهتمني،  والباحثني  املختصني  من  ولغريهم  هلم  وتسهيله  تقريبه  الالزم 
م. الفضيلة الدكتور عبد الرمحن بن يوسف اللحيدان فبذل فيه جهدًا كبريًا، فجزاه اهلل خريًا ونفع بام قدَّ

ونحـن إذ نثمـن لصاحـب الفضيلـة مبادرتـه َلنتطلـع إىل مزيـد مـن هـذا العطـاء العلمـي، ونسـعد 
بنـرش هـذا التقريـب مـع )اجلمعيـة العلميـة القضائيـة السـعودية(، ونشـكرها عـىل مسـامهتها املسـتمرة 

ومعاونتهـا للباحثـني واملتخصصـني يف النـرش، وإفادهتـا للمهتمـني بشـكل مميـز منقطـع النظـري.

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

عبد العزيز بن عبد املحسن العساف
حمامون ومستشارون
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مقدمة التحديث
احلمـد هلل رب العاملـني، والصـالة والسـالم عـىل املبعـوث رمحـة للعاملـني، نبينـا حممـد وعـىل آلـه 

وصحبـه أمجعـني أمـا بعـد:

فحيـث صـدر قـرار معـايل وزيـر العـدل رقـم )921( وتاريـخ 1444/03/16هــ واملعمـم برقم 
13/ت/8905 وتاريـخ 1444/03/28هــ املتضمـن املوافقـة عـىل األدلة اإلجرائيـة لنظام اإلثبات 
وضوابـط إجـراءات اإلثبـات إلكرتونيـًا، املنصـوص عليهـام يف املـادة السادسـة والعرشيـن بعـد املئـة 
مـن نظـام اإلثبـات، وهبـام تتضـح التفاصيـل اإلجرائيـة لنظـام اإلثبـات، وألن ذلـك يسـتلزم التحديث 
واإلضافـة عـىل كتـاب )تسـهيل نظـام اإلثبـات(، وكنـت قـد وعـدُت بتحديـث مـا جـاء يف الكتـاب إذا 
صـدرت هـذه األدلـة والضوابـط، فقد اسـتعنت اهلل يف حتديثه، وأضفـت وعدلت ما يتـاج إىل تعديل، 
حمافظًا عىل ترتيب املسـائل يف النسـخ السـابقة، فجاءت املسـائل املضافة بعد مسـائل الكتاب األصلية، 
وأضفـت فروعـًا وتنبيهـات وتقسـيامت يف املسـائل السـابقة ممـا اقتضتـه األدلـة أو الضوابـط، عسـى أن 
تكتمـل بذلـك املـادة. وال أنسـى أن أخـص بالشـكر )اجلمعيـة العلميـة القضائيـة السـعودية - قضـاء( 
عـىل مـا أولـوه هلـذا الكتـاب مـن عنايـة، كـام أشـكرهم عـىل رسعـة التجـاوب، واهللَ أسـأل أن ينفـع بـه 

قارئـه وكاتبـه، واحلمـد هلل أوالً.

1444/04/08هـ
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مقدمة املؤلف
احلمـد هلل رب العاملـني، والصـالة والسـالم عـىل نبينـا حممـد خاتـم النبيـني، وعـىل آلـه وصحبـه 

أمجعـني.

أما بعد:

فإين اطلعت عىل نظام اإلثبات الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/43( وتاريخ 1443/05/26هـ، 
والذي صدر باملوافقة عىل ما قرره جملس الوزراء يف قراره رقم )283( وتاريخ 1443/05/24هـ، 
فوجدت أنه يتاج إىل تقريٍب وتسهيل، فاستعنت اهلل -العو لج- يف حتقيق هذا الغرض ببسط مسائله 

وتبسيطها.

ـم املنظِّـم النظـام إىل أبـواب وفصـول وفـروع. وملَّـا كان مقصود هـذه الورقات التسـهيل،  وقـد قسَّ
ـم هذه الورقات  وألن التقسـيم باألبواب والفصول والفروع شـتت مسـائل النظام، فقد رأيت أن ُأقسِّ
عت -حسـب احلاجة-  عىل الوسـائل مسـتبدالً األبواب بمسـمى كل وسـيلة من وسـائل اإلثبات، وفرَّ
م املنظِّـم،  مـت يف ترتيـب الوسـائل مـا قـدَّ يف داخـل كل مسـألة رأيـت أهنـا بحاجـة إىل تفصيـل، ثـم قدَّ
فبـدأت يف الـكالم عـىل االسـتجواب واإلقـرار، ثـم الكتابـة، ثـم الدليـل الرقمـي، ثـم الشـهادة، ثـم 
مـت قبـل ذلـك كلـه بتمهيـد  القرائـن، ثـم العـرف والعـادة، ثـم اليمـني، ثـم املعاينـة، ثـم اخلـربة، وقدَّ
ذكـرت فيـه املسـائل العامـة التـي ال ختتـص بواحـدة من هذه الوسـائل كمحـل إعامل النظـام والرشوط 
ـمت  العامـة لإلثبـات ونحـو ذلـك مـن املسـائل، ومل ألتـزم بذكـر املسـائل حيـث ذكرهـا املنظِّـم، بل قسَّ
حسـب الطريقـة التـي رأيـت أهنـا حتقـق الغـرض، وقد ميَّـزت كل مسـألة وقفت عليهـا يف هـذا النظام، 
ثـم عنونـت لـكل مسـألة بعنـوان، وأحلقت النظـري بالنظري، وضممـت املسـتثنى إىل املسـتثنى منه -ولو 
ق بينها  كان أحدمهـا أسـبق يف الذكـر يف ترتيـب املنظِّـم-، فـإن كان يف املسـألة صوٌر ميَّزهـا املنظِّم أو فـرَّ
لـت وقسـمت عـىل نحـٍو ُيفهـم به مـراده ومقصـوده، وربام أذكـر نص النظـام أثناء عريض للمسـألة  فصَّ

فأضيـف إليـه ترقيـاًم بـني معكوفـني، واملـراد مـن هذا كلـه: أن يتضـح مـراد املنظِّم.

ومل أخـُرج عـن نـص املنظِّـم إال يف مسـألة واحـدة اضطـررت فيهـا إىل بيـان مـا ذكـره الفقهـاء يف 
ضابـط املدعـي مـن املدعـى عليه عـىل نحٍو ُيعَرف به مرادي يف تلك املسـألة، وسـتأيت املسـألة الثانية من 

ر ما سـريد فيها. مـت قائمـة بقائمـة املوضوعـات يف أوائـل الورقـات لُيتصـوَّ التمهيـد، كـام قدَّ
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وختمـت هـذه الورقـات بتوصيـات جلملـة مـن العناوين التـي يصلـح أن ُتَمع، أو ُتفـَرد بمرشوع 
. مسـتقل، أو مـا يصلـح أن يكـون مرشوعًا لبحـٍث أكاديميٍّ

واهللَ أسـأُل أن ينفـع هبـذه الورقـات كاتبهـا وقارئها، وال أنسـى أن أخص بالشـكر صديقي فضيلة 
الشـيخ/ طـارق بـن زيـد املانـع؛ والـذي مـا زال يدينـي مالحظاتـه عـىل كل مـا أكتـب، فأسـأل اهلل أن 

جيزيـه عنـي خـري اجلزاء.

وبعـُد؛ فهـذا جهـد املقـل، فـإن كان مـن صـواب فمـن اهلل، وإن كان مـن خطـأ فمنـي والشـيطان، 
وسـيكون هلـذه الورقـات حتديـث -بمشـيئة اهلل- إن كتـب اهلل يل عمـرًا، وذلـك إذا صـدرت مالحـق 
هـذا النظـام )الضوابـط والقواعـد واألدلـة( املنصـوص عليهـا يف املـادة السادسـة والعرشين والسـابعة 
لُيتـداَرك يف  فنبهـوين عـىل ذلـك  أو نقـص  فـإن كان مـن مالحظـة عـىل خطـأ  املئـة،  بعـد  والعرشيـن 
اإلصـدارات الالحقـة، وال تنسـوين ووالـديَّ وأهـيل ومـن سـاهم يف هـذا العمـل من صالـح دعائكم. 

وصلِّ اللهم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

كتبه:

الرياض، 1443/07/11هـ
ayluhaidan@gmail.com
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التمهيد واألحكام العامة

الفهرس
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املسألة األوىل

حمل إعمال النظام
ترسي أحكام هذا النظام عىل املعامالت املدنية والتجارية. ]املادة األوىل من نظام اإلثبات[.

لة بموجب املرسـوم  وجـاء يف املـادة الثامنـة عـرشة بعـد املئتـني من نظـام اإلجـراءات اجلزائيـة املعدَّ
هـا: »تطبـق األحـكام الـواردة يف نظـام املرافعـات  امللكـي رقـم )م/43( يف 1443/05/26هــ ونصُّ
الرشعيـة ويف نظـام اإلثبـات فيـام مل يـرد فيـه حكـم يف هـذا النظـام بـام ال يتعـارض مـع طبيعـة القضايـا 

اجلزائية«.

لـة بموجب املرسـوم امللكي  وجـاء يف املـادة السـتني مـن نظـام املرافعـات أمام ديـوان املظـامل واملعدَّ
هـا: »تطبق عىل الدعاوى املرفوعـة أمام حماكم ديوان املظامل  رقـم )م/43( يف 1443/05/23هــ ونصُّ
أحـكام نظـام املرافعـات الرشعيـة ونظـام اإلثبـات فيـام مل يـرد فيه حكـم يف هـذا النظام، بـام ال يتعارض 

مـع طبيعة املنازعـة اإلدارية«.

لية.  كـام تـرسي أحـكام هذا النظام عىل مسـائل اإلثبـات يف األحوال الشـخصية، واملنازعـات العامَّ
]املـادة الثانيـة من األدلـة اإلجرائية[.

املسألة الثانية

ضابط املدعي واملدعى عليه من واقع النظام
ال يفـى اختـالف الفقهـاء يف تعريفهـم للمدعي واملدعى عليه، فمنهم من قال: هو من إذا سـكت 

ُتـرك، وأن املدعى عليه من إذا سـكت مل ُيرتك)1(.

والقـول اآلخـر يف املسـألة أن املدعـي مـن يدعـي أمـرًا باطنـًا خفيَّـًا، واملنكـر -املدعـى عليـه- مـن 
عـي أمـرًا ظاهـرًا جليَّـًا)2(. يدَّ

اإلنصـاف )120/29-121(، كشـاف القنـاع )382/6(، مطالـب أويل النهـى )566/6(، وبـنيَّ ابـن املنجى وجه   )1(
ذلـك فقـال: »ألن املدعـي طالـب، واملنكـر مطلـوب، والطالب إذا سـكت ُترك، واملطلوب إذا سـكت مل ُيـرتك« املمتع 

رشح املقنـع )597/4(.
ينظر: اإلنصاف )121/29(.  )2(
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هـذان تعريفـان يظهـر اختـالف مأخذمهـا، فـاألول َنَظـَر إىل رافـِع الدعـوى ومـن يبـدأ هبـا عنـد 
القـايض، والثـاين َنَظـَر إىل مـن يقـع عليـه عـبُء اإلثبـات فيكـون مدعيـًا، ولـو كان هـو املرفوعـُة عليـه 
الدعـوى، وضابـط املدعـى عليـه عنـد أصحـاب القـول الثـاين: أن املدعـى عليـه مـن َضُعـَف جانبـه 

فيطالـب بالبينـة، واملدعـى عليـه مـن َقـِوَي جانبـه فيكتفـى منـه باليمـني.

ف املدعي واملدعى عليه هبذين االعتبارين)1(. وعليه فُيْحَمُل كلُّ قوٍل عىل حال، فيعرَّ

والناظـر يف مـواد النظـام جيـد أن املنظِّم أخذ بالقولني عـىل هذين االحتاملني، فتجـده يقول يف املادة 
الثانيـة: »عـىل املدعـي أن ُيْثبِـَت مـا يدعيـه مـن حـقٍّ وللمدعـى عليـه نفيـه«، وكـذا قـول املنظِّـم يف املادة 

هـا: »إذا َعِجـَز املدعـي عـن البينـة وطلب يمـني خصمه ُحلِّـف...« إلخ. السـابعة والتسـعني ونصُّ

ى من دفع بالتزويـر مدعيًا مـع أن الدافع بالتزويـر قد يكون مدعـى عليه قال  وتـده أيضـًا قـد سـمَّ
يف املـادة الرابعـة واألربعـني: »1. يكـون االدعـاء بالتزويـر يف أي حالـة تكـون عليهـا الدعـوى، ويـدد 

املدعـي بالتزويـر...« إلخ.

املسألة الثالثة

الشروط العامة لإلثبات
يشرتط يف الوقائع املراد إثباهتا ما ييل:

1. أن تكون متعلقة بالدعوى.

2. أن تكون منتجة فيها.

3. أن يكون من اجلائز قبوهلا. ]املادة الثانية[.

ملخـص مـن حاشـية معايل الشـيخ عبد اهلل ابن خنـني -حفظه اهلل- عىل كتاب القضاء من الـروض املربع ص)223-  )1(
.)224
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املسألة الرابعة

وسائل اإلثبات غري حمصورة
ليـس إلثبـات االلتزامـات شـكل معـنيَّ جيـب عـىل اخلصـوم األخـذ بـه إال أن يـرد فيه نـصٌّ نظاميٌّ 

دٍة لإلثبـات برشطه. َفـاٌق بـني اخلصـوم عـىل قواعد حمـدَّ خـاص، أو يوجـد اتِّ

، مـا مل َيـِرْد فيـه نـصٌّ  جـاء يف املـادة اخلامسـة مـن النظـام: »ال يلـَزُم إلثبـاِت االلتـزام َشـْكٌل معـنيَّ
خـاصٌّ أو اتِّفـاٌق بـني اخلصـوم«.

وهذا االتفاق بني اخلصوم له رشط كام سيأيت قريبًا.

املسألة اخلامسة
ما ال ُيَعدُّ وسيلَة إثباٍت

نـصَّ املنظِّـم عـىل أنـه ال ُيَعـدُّ مـن وسـائل اإلثبـات: قضـاء القـايض بـام علمـه بنفسـه مـن وقائـع 
الدعـوى.

ه: »ال جيوز للقايض أن يكم بعلمه الشخيص«. جاء يف الفقرة الثالثة من املادة الثانية ما نصُّ

املسألة السادسة

الثمرة من البيِّنة واليمني
الثمرة من البينة: إثبات خالف الظاهر.

والثمرة من اليمني: إثبات بقاء األصل. ]الفقرة الثانية من املادة الثالثة[.

املسألة السابعة

قواعد اإلثبات من النظام
نص املنظِّم عىل مجلة من قواعد اإلثبات وهي:
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1. البينة عىل من ادَّعى، واليمني عىل من أنكر.

2. البينة إلثبات خالف الظاهر، واليمني إلبقاء األصل.

ٌة قارِصٌة. ية، واإلقرار ُحجَّ ٌة متعدِّ 3. البينة ُحجَّ

4. الثابت بالربهان كالثابت بالعيان. ]املادة الثالثة[.

املسألة الثامنة

العمل عند تعارض البينات
إذا تعارضت أدلة اإلثبات فيصار إىل ما ييل:

أوالً: اجلمع بينها: بأن يمكن أن تمع األدلة عىل وجٍه صحيح دون تعاُرٍض.

فإن تعذر اجلمع فيصار إىل:

ثانيًا: الرتجيح: فتأخذ املحكمة باألدلة بحسب ما ترجح هلا من ظروف الدعوى.

فإن تعذر ذلك:

فـإن هـذه األدلة تتسـاقط، فـال تأخذ املحكمة بـأيٍّ منها. جاء يف املـادة الرابعـة: »إذا تعارضت أدلة 
ـح هلـا مـن ظـروف الدعـوى،  اإلثبـات ومل ُيْمِكـن اجلمـع بينهـا فتأخـُذ املحكمـة منهـا بحسـِب مـا يرتجَّ
ر ذلـك فـال تأخـُذ املحكمـة بـأيٍّ منهـا، ويف مجيـع األحـوال جيـب عليهـا أن تبنيِّ أسـباب ذلك  فـإن تعـذَّ

حكمها«. يف 

املسألة التاسعة

مراتب وسائل اإلثبات من حيث القوة
َيـة: الكتابـة، وألجل ذلـك نصَّ عـىل أن الشـهادة إذا خالفت  جعـل املنظِّـم أقـوى اإلثباتـات املتعدِّ
مـا اشـتمل عليـه دليـٌل كتـايبٌّ أو زاَد عليـه فـإن الشـهادة ال تقبـل. ]الفقـرة الثالثـة مـن املـادة السـابعة 

والسـتني[.
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ى إىل غريه. ]املـادة الثالثة، واملادة السـابعة  ـٌة قاطعة عـىل امُلِقرِّ فقـط، فال يتعـدَّ أمـا اإلقـرار فهـو ُحجَّ
عرشة[.

املسألة العاشرة

تقييد اخلصوم وسائل اإلثبات فيما بينهم من تعامالت
أجاز املنظِّم للخصوم أن يتفقوا عىل قواعد حمددة يف اإلثبات برشطني:

األول: أال يالف اتفاقهم النظام العام.

الثاين: أن يكون االتفاق مكتوبًا. ]املادة السادسة[)1(.

تنبيه مهم:

مـا سـبق هـو يف حكـم اتفـاق اخلصـوم عـىل قواعـد حمـددة لإلثبـات فيـام بينهـم، ويبقى عـدة فروع 
تتعلـق هبذه املسـألة:

الفرع األول: حمل االتفاق عىل هذه القواعد:
جاء يف النظام واألدلة اإلجرائية بيان ذلك وأنه جيوز يف حالني:

األول: أن يكون هذا االتفاق قبل قيام النزاع.

الثاين: أن يكون هذا االتفاق بعد قيام النزاع.

وأجـازت األدلـة اإلجرائيـة للنظـام كـون ذلـك يف أيِّ مرحلة مـن مراحل الدعوى، عـىل أن يكون 
ُم إىل املحكمة. ]املادة السادسـة من نظام اإلثبات، والفقـرة الثانية من  إثبـات هـذا االتفـاق بمذكـرة ُتَقـدَّ

املادة السـابعة من األدلـة اإلجرائية[.

ـه: »1. جيوز يف األحـوال التي جيـب فيها اإلثبـات بالكتابة  جـاء يف الفقـرة األوىل مـن املـادة احلاديـة واخلمسـني مـا نصُّ  )1(
أن يـل حملهـا اإلقـرار القضائـي، أو اليمـني احلاسـمة، أو مبـدأ الثبـوت بالكتابة املعـزز بطريق إثبات آخـر؛ وذلك فيام 

مل يـرد فيـه نص يف هـذا النظام.
2. مبـدأ الثبـوت بالكتابـة هـو: كل كتابـة تصـدر مـن اخلصـم ويكـون مـن شـأهنا أن تعل وجـود التـرصف املدعى به 

قريـب االحتامل«.
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الفرع الثاين: ما جيوز االتفاق عليه من قواعد اإلثبات:
أجازت األدلة اإلجرائية أن يكون االتفاق يف اآليت:

1. حتديد أدلة معينة أو شكل حمدد لإلثبات.

2. إجراءات خربة معينة.

3. االتفاق عىل قبول نتيجة تقرير اخلبري. ]املادة الثامنة من األدلة اإلجرائية[.

الفرع الثالث: حمل االحتجاج هبذه القواعد:
ُألـِزَم امُلسـَتنُِد عـىل هـذه القواعـد املتفـق عليهـا أن يتمسـك بذلـك عنـد رفـع الدعـوى -إن كان 
مدعيـًا- أو عنـد أول مذكـرة دفـاع -إن كان مدعـى عليـه- فـإن مل يتمسـك هبـذه القواعـد سـقط حقـه 

باالسـتناد عليهـا. ]املـادة السـابعة مـن األدلـة اإلجرائيـة[.

الفرع الرابع: عىل من يقع عبء اإلثبات بوجود قواعد حمددة لإلثبات بني اخلصوم؟
إذا ادَّعـى أحـُد اخلصـوم وجـوَد قواعـد حمـددة لإلثبـات اتفـق عليهـا مـع خصمـه قبـل قيـام النزاع 
وأنكرهـا خصمـه: فيقـع عـبُء اإلثبـات عـىل مـن يدعيهـا. ]الفقـرة األوىل مـن املـادة الثامنة مـن األدلة 

اإلجرائيـة، وهـو أخـذ بالقاعـدة األوىل املنصـوص عليهـا يف املـادة الثالثـة مـن نظـام اإلثبات[.

الفرع اخلامس: اإلجراء املتبع الذي يلزم املحكمة السري عليه إذا وجد رشط إعامل اتفاقهم:
جـاء يف املـادة التاسـعة مـن األدلـة اإلجرائيـة مـا نصـه: »1- يف األحوال التـي ُتعمل فيهـا املحكمة 

اتفـاق اخلصـوم عـىل إجـراء مـن إجـراءات اإلثبـات جيب إثبـات ذلك عنـد اختـاذ اإلجراء«.

الفـرع السـادس: اإلجـراء الـذي يلـزم املحكمـة اتباعـه إذا مل تأخـذ بالقواعد التي اتفـق عليها 
اخلصوم:

ـة تقييـد اخلصـوم لقواعـد اإلثبـات فيام بينهـم: فيلزم  إذا ختلَّـف رشٌط مـن الـرشوط الالزمـة لصحَّ
َ سـبب عـدم أخذهـا هبـا مبينـة وجـه املخالفـة. ]الفقـرة الثانيـة مـن املـادة التاسـعة مـن  املحكمـة أن ُتَبـنيِّ

اإلجرائية[. األدلـة 
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املسألة احلادية عشرة

التسبيب إلجراءات اإلثبات
ال يلـَزُم املحكمـة تسـبيُب األحكام واألوامـر والقرارات الصـادرة بإجراءات اإلثبات حسـبام َنصَّ 

عليـه النظـام، واسـُتْثنَِي من ذلـك ما ييل:

أوالً: أن تتضمن -األحكام واألوامر والقرارات الصادرة بإجراءات اإلثبات- ُحْكاَمً قطعيًَّا.

ثانيًا: أن تكون يف دعوى إثباٍت مستعجَلة فَيلَزُم تسبيُبها. ]املادة السابعة[.

ثالثـًا: إذا مل تأخـذ املحكمـة بـأيٍّ مـن إجـراءات اإلثبـات أو تعارضـت لديـا أدلـة اإلثبـات، أو 
مل تأخـذ بنتيجـة أيٍّ مـن إجـراءات اإلثبـات: فيجـب عليهـا أن تبـنيِّ ذلـك يف أسـباب حكمهـا. ]املـادة 

الرابعـة، واملـادة التاسـعة مـن النظـام، املـادة اخلامسـة مـن األدلـة اإلجرائيـة[.

وهلذه املسألة فروع:

الفرع األول: حمل التسبيب إلجراءات اإلثبات:
حيث وجد املقتيض للتسبيب حسب النظام فأين يكون ذلك؟

جـاء يف الفقـرة األوىل مـن املـادة العـارشة مـن األدلـة اإلجرائيـة مـا نصـه: »1- يف مجيـع األحـوال؛ 
يكـون التسـبيب املنصـوص عليـه يف النظـام واألدلـة: يف احلكـم الصـادر يف موضـوع الدعـوى، مـا مل 

ينـص عـىل خـالف ذلك«.

الفرع الثاين: ما يلزم ذكره يف التسبيب املتعلق بإجراء اإلثبات:
ألزمت األدلة اإلجرائية أن يكون التسبيب املتعلق باإلثبات مشتماًل عىل ما ييل:

1. بيان األدلة املقدمة.

2. وجه االستناد عليها.

3. الدفوع اجلوهرية.
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العـارشة مـن األدلـة  املـادة  الثانيـة مـن  ]الفقـرة  أو دفـع.  دليـل  بشـأن كل  املحكمـة  تـراه  مـا   .4
اإلجرائيـة[.

املسألة الثانية عشرة

العدول عن إجراء اإلثبات أو عدم األخذ بنتيجته
جيـوز للمحكمـة أن َتعـِدل عـامَّ أمرت بـه من إجراءات اإلثبـات، وجيوز هلا كذلـك أال تأخذ بنتيجة 

إجراء اإلثبات برشط: أن ُتبنيِّ أسـباب ذلك يف حمض اجللسـة. ]املادة التاسـعة بفقرتيها[.

وألزمت األدلة اإلجرائية أن تبنيِّ املحكمة يف املحض ما ييل: 

1. اإلجراء الذي ُعدل عنه.

2. سبب العدول.

3. ما يرتتب عىل العدول -عند االقتضاء-. ]املادة الثانية والعرشون من األدلة اإلجرائية[.

املسألة الثالثة عشرة

األصل يف اإلثبات أن يكون أمام احملكمة
ـه: »تكـون إجـراءات اإلثبـات من إقـرار أو  جـاء يف الفقـرة األوىل مـن املـادة احلاديـة عـرشة مـا نصُّ
َر ذلـك فللمحكمة أن َتنتِقـَل أو ُتَكلَِّف  اسـتجواب أو أداء للشـهادة أو اليمـني أمـام املحكمـة، فـإن تعذَّ

أحـد ُقضاهتـا بذلك«.

ويلـزم قبـل انتقـال املحكمـة أو تكليفهـا أن حتـرر حمـضًا يتضمـن تعـذر اإلجـراء. ]املـادة الرابعـة 
والعـرشون مـن األدلـة اإلجرائيـة[.

وهلذه املسألة فروع:
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الفرع األول: ما جيوز أن تكلَِّف املحكمة فيه أحد قضاهتا:
ر كون ذلك أمام املحكمـة، ويكون ذلك  أجـاز املنظـم أن تسـتخلف املحكمـة أحد قضاهتا إذا تعـذَّ
يف أيِّ إجـراء مـن إجـراءات اإلثبـات عدا سـامع اليمني، جاء يف الفقـرة األوىل من املـادة الثانية عرشة ما 
نصـه: »للمحكمـة تكليـف أحـد قضاهتا بمبارشة أي إجراء مـن إجراءات اإلثبات عدا سـامع اليمني«.

الفرع الثاين: اإلجراء الذي يلزم املحكمة اتباعه يف هذا التكليف:
ن حمض يتضمن ما ييل: ألزمت األدلة اإلجرائية أن يدوَّ

1. اسم املكلَّف باإلجراء.

2. نوع إجراء اإلثبات املكلف به.

3. نطاقه.

4. الصالحيات املمنوحة للمكلف.

5. تاريخ االنتقال.

6. املـكان املنتَقـل إليـه. ]الفقـرة الثانيـة مـن املـادة الثانيـة عـرشة، واملـادة اخلامسـة والعـرشون مـن 
األدلـة اإلجرائيـة[.

السـابعة عـرشة مـن األدلـة  التبليـغ ]املـادة  ويبلَّـغ اخلصـوم بموعـد االنتقـال حسـب إجـراءات 
اإلجرائيـة[.

الفرع الثالث: ما يلزم املحكمة بعد انتهاء إجراء االنتقال:
بعد انتهاء إجراء االنتقال: فإنه يلزم املحكمة ما ييل:

أ. إعداد حمض باالنتقال وتدوين بياناته يف املحض.

ب. تدوين نتيجة اإلجراء.

ت. إرفاق حمض االنتقال بالقضية. ]املادة اخلامسة والعرشون من األدلة اإلجرائية[
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الفرع الرابع: استخالف حمكمة أخرى:
إذا اقتى احلال استخالف حمكمة أخرى غري املحكمة ناظرة القضية فإنه يراعى ما ييل:

1. إصدار قرار باالستخالف يدون يف املحض ويتضمن ما ييل:

أ. اسم املحكمة املستخَلَفة.

ب. ملخص الواقعة.

ت. نوع اإلجراء.

ث. الصالحيات املمنوحة للمحكمة املستخَلَفة.

2. إبالغ املحكمة املستخلفة بقرار االستخالف.

3.مراعـاة التزامـات اململكـة يف االتفاقيـات الدوليـة التـي تكـون اململكـة طرفـًا فيهـا إذا كانـت 
اإلنابـة إلجـراء إثبـات خـارج اململكـة)1(. ]املـادة السادسـة والعـرشون مـن األدلـة اإلجرائيـة[.

املسألة الرابعة عشرة
حكم اإلثبات الذي جرى إلكرتونيًا

إذا َوَقـَع أيٌّ مـن إجـراءات اإلثبـات املنصـوص عليهـا يف هذا النظـام بطريٍق إلكـرتوين فهل تكون 
لـه احلجيَّـة املنصـوص عليها يف هـذا النظام؟

ِـَذ إلكرتونيًا األحكام  ه: »يكون أليِّ إجـراٍء من إجراءات اإلثبات اختُّ جـاء يف املـادة العـارشة ما نصُّ
املقـررة يف هذا النظام«.

وهلذه املسألة مجلة من الفروع:

ومـن هـذه االتفاقيـات: اتفاقيـة الرياض للتعاون القضائي، وجيـرى بخصوصها: ما ورد يف الدليل اإلرشـادي لإلنابة   )1(
ة مـن وكالـة وزارة العـدل للشـؤون القضائيـة املعممـة مـن وكيـل وزارة العـدل للشـؤون  اخلارجيـة والنـامذج املعـدَّ

القضائيـة برقـم 13/ت/6297 وتاريـخ 1437/08/04هــ.
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الفرع األول: رشط اعتبار إجراء اإلثبات إلكرتونيًا:
ويشـرتط العتبـار هـذا اإلجراء: أن يكون بوسـاطة األنظمـة اإللكرتونية املعتمـدة، وأن يكون من 
جيـري اإلجـراء قـد أجـراه بوسـاطة حسـابه الشـخيص املسـجل يف األنظمـة اإللكرتونية املعتمـدة، وأن 
يصـادق عـىل اإلجـراء بوسـاطة خدمـة النفـاذ الوطنـي أو وسـائل التحقـق اإللكرتونية املعتمـدة ]املادة 

الرابعـة واخلامسـة والسادسـة مـن ضوابط إجـراءات اإلثبـات إلكرتونيًا[.

الفرع الثاين: ما يدخل يف معنى إجراء اإلثبات إلكرتونيًا:
وتـرسي أحـكام هـذه املـادة عـىل مجيـع إجـراءات اإلثبـات التـي اختـذت إلكرتونيـًا، ويدخـل فيهـا 
ـذ أثنـاء هتيئـة الدعـوى، أو مـا أجرتـه اإلدارة املختصـة يف مرحلـة مـا قبـل القيـد متـى ما  كذلـك: مـا اختُّ

قررهـا النظـام. ]املـادة الثانيـة مـن ضوابـط إجـراءات اإلثبـات إلكرتونيـًا[.

ها: »2. إذا  وقـد أملـح املنظِّـم إىل يشٍء مـن صـور ذلك يف الفقرة الثانيـة من املادة احلادية عـرشة ونصُّ
هت إليه اليمني ونحوهم مقيـاًم خارج نطاق اختصاص  كان امُلِقـرُّ أو امُلْسـَتْجَوُب أو الشـاهد أو مـن وجِّ
ر إجـراُء اإلثبـات إلكرتونيًا فعـىل املحكمة أن تسـتخِلَف...« إلخ، وهو رصيـٌح يف بيان  املحكمـة وتعـذَّ

املقصود.

املواعيـد والبيانـات  أثـر اإلثبـات اإللكـرتوين عـىل مـا قررتـه األنظمـة مـن  الثالـث:  الفـرع 
وغريهـا:

والسـؤال: هـل كـون اإلجـراء إلكرتونيـًا يلغـي مـا قررتـه األنظمـة فيـام يـص املواعيـد والبيانـات 
ونحوها؟

جـاء يف املـادة الثالثـة مـن ضوابـط إجـراءات اإلثبـات إلكرتونيـًا مـا نصـه: »ال يـل اختـاذ إجـراء 
اإلثبـات إلكرتونيـًا باسـتيفاء أي متطلبـات ذات صلـة بإجـراءات اإلثبات املنصوص عليهـا يف النظام، 

واألنظمـة ذات العالقـة بـام يف ذلـك املواعيـد والبيانـات«.
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الفرع الرابع: آلية تقديم الدليل اإللكرتوين:
م مـن خـالل اإلجـراء اإللكرتوين املعتمـد. ]املادة السـابعة  ال يعتـد بـأيِّ دليـل إلكـرتوين إال إذا ُقـدِّ

مـن ضوابـط إجـراءات اإلثبـات إلكرتونيًا[.

تنبيهان:
األول: يلزم املحكمة عند اختاذ إجراء اإلثبات إلكرتونيًا: أن تتحقق من اآليت:

- هوية الشخص احلارض،

ـر عـىل اإلجـراء، وإذا ظهر هلا خـالف ذلك، فلها اختـاذ ما تـراه. ]املادة  - ومـن عـدم وجـود مـا يؤثِّ
العـارشة من ضوابـط إجراءات اإلثبـات إلكرتونيًا[.

الثـاين: جـاء يف املـادة الثالثـة والعرشيـن مـن ضوابط إجـراءات اإلثبـات إلكرتونيًا ما نصـه: »فيام مل 
يـرد بـه نـص خاص: تطبـق اإلجـراءات اإللكرتونيـة املقررة يف إجـراء املرافعـة عىل إجـراءات اإلثبات 

إلكرتونيـًا بـام ال يالف طبيعـة اإلثبات«.

املسألة اخلامسة عشرة

االستخالف يف إجراءات اإلثبات
جيوز االستخالف يف إجراء اإلثبات برشوط:

َر كونه أمام املحكمة. 1. أن يتعذَّ

ر إجراؤه إلكرتونيًا. 2. أن يتعذَّ

3. أن يكون املستخَلف قاضيًا. ]املادة احلادية عرشة[.

املسألة السادسة عشرة

إجراء اإلثبات الذي جرى خارج اململكة
جيوز للمحكمة أن تأخذ باإلثبات الذي جرى خارج اململكة برشوط:
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األول: أال يكـون يف ذلـك إخـالل بالتزامـات اململكـة يف االتفاقيـات الدوليـة التـي تكـون اململكة 
طرفـًا فيها.

الثاين: أال خُتالَِف هذه اإلجراءات النظام العام. ]املادة الثالثة عرشة[.

املسألة السابعة عشرة

إجراءات اإلثبات اليت مل َيِرْد فيها نص يف هذا النظام
إذا مل َيِرْد يف نصوص هذا النظام يشٌء َيُصُّ إجراًء من إجراءات اإلثبات فثمَّ حاالن:

التجاريـة عـىل إجرائـه -بحسـب  املرافعـات الرشعيـة أو نظـام املحاكـم  ينُـصَّ نظـام  األول: أن 
احلـال- فيؤخـذ بـه. ]الفقـرة األوىل مـن املـادة اخلامسـة والعرشيـن بعـد املئـة[.

ُة مـن الرشيعـة  فُتَطبَّـق األحـكاُم املسـَتَمدَّ ـه  الثـاين: أال يوجـد يف النظامـني املشـار إليهـام مـا ُيصُّ
اإلسـالمية األكثـُر مالءمـًة للرتجيحـاِت التـي َأَخـَذ هبا هـذا النظـام فيام َيُصُّ مسـائل اإلثبـات. ]الفقرة 

الثانيـة مـن املـادة اخلامسـة والعرشيـن بعـد املئـة[.

املسألة الثامنة عشرة

ما يلحق بنظام اإلثبات من القواعد واإلجراءات
يلتحق هبذا النظام عدد من الضوابط والقواعد واألدلة اإلجرائية وهي:

1. ضوابط إجراءات اإلثبات إلكرتونيًا.

2. القواعد اخلاصة بتنظيم شؤون اخلربة أمام املحاكم.

3. األدلة اإلجرائية والقرارات الالزمة لتنفيذ النظام.

4. القواعد املنظمة لالستعانة بالقطاع اخلاص يف إجراءات اإلثبات.

وَتْصـُدُر هـذه الضوابـط والقواعـد واألدلة من وزير العدل بالتنسـيق مع املجلـس األعىل للقضاء. 
]ينظر املادة السادسـة والعرشون والسـابعة والعـرشون بعد املئة[.
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املسألة التاسعة عشرة

احُلْكُم فيما يعاِرُض هذا النظام
ُيْلِغـي هـذا النظـام الباب التاسـع مـن نظـام املرافعات الرشعيـة املتعلِّق بوسـائل اإلثبـات، والباب 
السـابع مـن نظـام املحاكم التجاريـة، وُيْلِغي كلَّ ما يتعـارض مَعُه من أحكام. ]املـادة الثامنة والعرشون 

بعـد املئة[.

املسألة العشرون

تاريخ بدء العمل بهذا النظام
]املـادة  الرسـمية  اجلريـدة  يف  ِه  َنـرْشِ تاريـخ  مـن  يومـًا  وثامنـنَي  مئـٍة  بعـد  النظـام  هبـذا  ُيْعَمـُل 
بتاريـخ  رقـم )4916(  القـرى يف عددهـا  أم  ُنـرِشَ يف جريـدة  وقـد  املئـة[،  بعـد  والعـرشون  التاسـعة 

1443هــ. /06 /04

املسألة احلادية والعشرون

هل لنظام اإلثبات أثر على إجراءات اإلثبات اليت أجريت قبل نفاذ النظام؟
ال أَثـَر لنظـام اإلثبـات عـىل إجـراءات اإلثبـات التـي ُأْجِرَيت قبـل نفاذ هـذا النظام، جـاء يف الفقرة 
)خامسـًا( مـن املرسـوم امللكي رقـم )م/43( وتاريـخ 1443/05/26هـ والذي صـدر باملوافقة عىل 
ـه: »خامسـًا: أن  مـا قـرره جملـس الـوزراء يف قـراره رقـم )283( وتاريـخ 1443/05/24هــ مـا نصُّ
كلَّ إجـراء مـن إجـراءات اإلثبـات تـمَّ صحيحـًا قبـل نفـاذ النظـام -املشـار إليـه يف البنـد أوالً- يبقـى 

.» صحيحًا

وجـاء تأكيـد ذلـك يف املـادة الثالثة مـن األدلة اإلجرائيـة ونصها: »1- ترسي يف شـأن أدلة اإلثبات 
وحجيتهـا أحـكام النظـام القائـم وقـت نشـوء الوقائـع أو الترصفـات املـراد إثباهتـا. 2- كل إجـراء من 
إجـراءات اإلثبـات تـم صحيحـًا قبل نفاذ النظـام يبقى صحيحـًا، وتطبق اإلجـراءات املنصوص عليها 

يف النظـام واألدلـة عىل إجـراءات اإلثبات التاليـة لنفاذه«.
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املسألة الثانية والعشرون

أثر النظام على الوقائع اليت حصلت قبل نفاذ نظام اإلثبات
جـاء يف الفقـرة األوىل مـن املـادة الثالثة من األدلـة اإلجرائية ما نصه: »ترسي يف شـأن أدلة اإلثبات 

وحجيتهـا: أحـكام النظام القائم وقت نشـوء الوقائع أو الترصفـات املراد إثباهُتا«.

فيفهم من رصيح هذه الفقرة: 

ف وقـع قبـل نفـاذ النظـام فإنـه يقبـل فيه وسـائل اإلثبـات التي كانت سـارية  أن كل واقعـة أو تـرصُّ
وقـت إثباهتـا، وهلـذه الوسـائل التـي ُأثبـت هبا احلجيـة يف النظام الـذي كان سـاريًا وقتها.

وبه ُيعلم أنه ال أثر لنظام اإلثبات عىل هذه الوقائع.

مثال ذلك: 

البيـع شـفهيًا  بيعـت أرض يف عـام 1439هــ بثمـن قـدره 1.000.000 مليـون ريـال، وكان 
وأشـَهَد الطرفـان عـىل هـذا البيـع شـاهدين عدلـني، ثـم يف عـام 1444هــ رفعـت الدعـوى فهـل يقبـل 

اإلثبـات هبذيـن الشـاهدين؟ 

مـن املعلـوم أن نظـام اإلثبـات منـع اإلثبـات بالشـهود فيـام زاد عـن مئـة ألـف ريـال إال يف أحـوال 
مصوصـة سـتأيت يف موضعهـا -بـإذن اهلل-، ولكـن هـذا التـرصف وهـذه الواقعـة -حمـل الشـهادة- 
حصلـت قبـل نفـاذ النظام، وكان النظام السـاري وقتها: نظـام املرافعات الذي أجاز اإلثبات بالشـهادة 
ومل يـدده بمبلـغ وال رشط، وعليـه: فيقبـل يف هـذه الواقعـة اإلثبـات بالشـهادة برشوطهـا وموانعهـا 

املنصـوص عليهـا يف نظـام املرافعـات لعـام 1435هــ لكونـه السـاري وقتهـا.

املسألة الثالثة والعشرون

أثر النظام على القضية املنظورة اليت أجريت فيها إجراءات إثبات قبل 
نفاذه

ال أثـر يف هـذه الصـورة عـىل اإلجـراءات التـي أجريـت قبـل رسيـان هـذا النظـام، ولكـن تطبـق 
أحكامـه عـىل أي إجـراء مـن إجـراءات اإلثبـات التـي أجريـت بعـد نفـاذه ورسيانـه.
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جـاء يف نـص الفقـرة الثانيـة مـن املـادة الثالثة مـن األدلـة اإلجرائيـة: »2- كل إجراء مـن إجراءات 
اإلثبـات تـم صحيحـًا قبـل نفاذ النظـام يبقى صحيحـًا، وتطبق اإلجـراءات املنصوص عليهـا يف النظام 

واألدلـة عـىل إجـراءات اإلثبات التاليـة لنفاذه«.

املسألة الرابعة والعشرون

املكلَّف باإلثبات
نصـت املـادة الرابعـة مـن األدلـة اإلجرائية عىل أنـه يلزم املحكمـة التثبت من الذي يقـع عليه عبء 

اإلثبـات قبـل إجراء اإلثبـات، وأن ذلك يكون وفـق القواعد املقررة.

وهل ُيمنَع اخلصم من تقديم الدليل الذي يثبت به ما كلِّف بإثباته؟

جـاء يف املـادة اخلامسـة مـن األدلـة اإلجرائيـة مـا نصـه: »ال يمنـع اخلصـم مـن تقديـم الدليـل مـا مل 
ر املحكمـة حجيتـه يف اإلثبـات مـع التسـبيب لذلك«. ينـصَّ النظـام واألدلـة عـىل خـالف ذلـك، وتقـدِّ

املسألة اخلامسة والعشرون

حكم الدليل الناقص وحكم أخذ احملكمة به
بيَّنـت املـادة املئـة مـن األدلـة اإلجرائيـة ضابـط الدليـل الناقـص وأنـه: »كل دليـل يقـوي جانـب 

اخلصـم وال يكفـي بمجـرده للحكـم بـه«.

وللمحكمة أن تعتد بالدليل الناقص يف أحوال:

احلالة األوىل: أن يؤيده دليل آخر.

د الدليل بقرينة. احلالة الثانية: إذا ُأيِّ

ورشط ذلـك يف احلالتـني املاضيتـني: أن تسـبب ألخذهـا هبـذا الدليـل. ]املادة السادسـة مـن األدلة 
اإلجرائية[.

احلالـة الثالثـة: أن يلـف املسـتدل بالدليل الناقـص بعد توجيـه املحكمة اليمني له. ]املادة اخلامسـة 
بعـد املئة من نظـام اإلثبات[.
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املسألة السادسة والعشرون

االعرتاض على إجراءات اإلثبات
إذا أخـذت املحكمـة بإجـراء مـن إجـراءات اإلثبـات ومل يرتـِض اخلصـم ذلـك فكيـف يعـرتض 

اخلصـم عـىل ذلـك ؟

جـاء يف املـادة احلاديـة عـرشة مـن األدلـة اإلجرائيـة مـا نصـه: »فيـام مل يـرد فيـه نـص خـاص: يكـون 
االعـرتاض عـىل أيٍّ مـن إجـراءات اإلثبـات مـع االعـرتاض عـىل احلكـم الصـادر يف الدعـوى«.

املسألة السابعة والعشرون

حكم اإلجراء الذي يتخذه القاضي املكلف أو اإلدارة املختصة
جيـوز أن ُتكلِّـف املحكمـة قاضيـًا بإجـراء مـن إجـراءات اإلثبـات ]املـادة احلاديـة عـرشة مـن نظـام 
اإلثبـات، واملـادة الثانيـة عـرشة مـن األدلـة اإلجرائيـة[ كـام جيـوز أن تتـوىل اإلدارة املختصـة مـا يتعلـق 
بتقديـم األدلـة والطلبات املتعلقة بإجراءات اإلثبات وهتيئتها عدا االسـتجواب وسـامع الشـهادة وأداء 
اليمـني، والسـؤال هنـا: هـل ترسي أحكام النظـام عىل ما يتخـذه القايض املكلَّـف أو اإلدارة املختصة؟

جـاء يف املـادة الرابعـة عـرشة من األدلـة اإلجرائية ما نصـه: »1- فيام مل يرد فيه نـص خاص: ترسي 
أحـكام النظـام واألدلـة عـىل أي إجـراء مـن إجـراءات اإلثبـات تتخـذه املحكمـة، أو القـايض املكلـف 
بإجـراءات اإلثبـات، أو اإلدارة املختصـة، ويرتتـب عليـه اإلثـار املنصـوص عليهـا نظامـًا. 2- يرتتـب 
عـىل إجـراء اإلثبـات الـذي يتخـذه القـايض املكلـف أو اإلدارة املختصـة ما يرتتـب عىل اختـاذ املحكمة 
لإلجـراء بـام يف ذلـك سـقوط أي حـق أو أي دفـع أو طلـب يتعلـق باإلجـراء إذا مل يدفـع بـه أو يطلبـه 

اخلصـم أمـام أي منهام«.

املسألة الثامنة والعشرون

هل للمحكمة أن ُتعيد عرَض دليٍل أو أن تعيد طلبًا أو دفعًا يتعلَّق بدليٍل 
؟ معنيَّ

جيوز للمحكمة ذلك سواء أكان ذلك بطلب من اخلصوم أم من تلقاء نفسها.
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]الفقرة الثالثة من املادة الرابعة عرشة من األدلة اإلجرائية[.

املسألة التاسعة والعشرون

اإلفصاح عن أدلة اإلثبات
َم أدلـة اإلثبات عنـد رفع الدعـوى أو عند تقديم مذكـرة الدفاع  أوجبـت األدلـة اإلجرائيـة أن ُتَقـدَّ

األوىل.

وأجـازت للمحكمـة أن تقبـل أدلـة اإلثبـات التـي ختلـف فيها هـذا الـرشط. ]املادة اخلامسـة عرشة 
مـن األدلـة اإلجرائية[.

املسألة الثالثون

مذكرة دليل اإلثبات
إذا كان لدى املكلَّف باإلثبات دليٌل، وأراد رفعه ملقام املحكمة فإنه يلزُمُه ما ييل:

1. أن يرفق نسخة كاملة، واضحة، ومرتبة بحسب ترتيب الدليل األصل.

2. أن يرفق به مذكرة تشتمل عىل ما ييل:

أ- نوع الدليل.

ب- بياناته.

ت- صلته بالدعوى.

ث- أثـره يف الدعـوى. ]املـادة السادسـة عـرشة مـن األدلـة اإلجرائيـة، والفقـرة األوىل مـن املـادة 
الثانيـة عـرشة مـن ضوابـط إجـراءات اإلثبـات إلكرتونيـًا[.



الفهرس40

تنبيه:
م إلكرتونيـًا متـى تبـني: عدم وضوحـه، أو نقصـه، أو عدم إمكانيـة االطالع  ر ُقـدِّ ال ُيعَتـدُّ بـأيِّ حمـرَّ
عليـه ملخالفـة اإلجـراء اإللكرتوين املعتمـد. ]الفقرة الثانية من املادة الثانية عـرشة من ضوابط إجراءات 

إلكرتونيًا[. اإلثبات 

املسألة احلادية والثالثون

إجراءات التبليغ
إذا اسـتلَزَم إجـراُء اإلثبـات حضـوَر خصـوم أو أيِّ شـخٍص ذي صلـة باإلثبات: فإنـه يتبع يف هذه 

احلـال: أحـكام التبليـغ املنصـوص عليهـا يف األنظمـة ذات الصلـة مـا مل يرد بذلـك نص خاص.

ـَن التبليـُغ باإلضافـة إىل البيانـات الـواردة يف األنظمـة ذات  ويـزاد عـىل ذلـك: أنـه يلـَزُم أن يتضمَّ
الصلـة- مـا ييل:

1. مضمون اإلجراء الذي سيتم اختاذه.

2. األثـر املرتتـب عـىل عـدم احلضـور إذا كان اإلجـراء هـو أداء اليمـني. ]املـادة السـابعة عرشة من 
األدلـة اإلجرائية[.

تنبيه:
إذا اتفـق اخلصـوم عـىل آليـة معينة للتبليـغ فتجري املحكمة ما جـرى اتفاقهم عليـه. ]الفقرة األوىل 

مـن املادة السـابعة عرشة من األدلـة اإلجرائية[.

املسألة الثانية والثالثون

تأجيل املوعد احملدد إلجراء اإلثبات
َل  إذا حـددت املحكمـة موعـدًا إلجـراء إثبات فإنه يلزمهـا أن تريه يف املوعد املحـدد، وهلا أن تؤجِّ
ة  هـذا اإلجـراء مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء عـىل طلـب أحـد اخلصـوم، عـىل أن يكـون هـذا التأجيـل ملـرَّ

واحـدٍة فقـط، وال جيـوز تكـراره. ]املـادة الثامنـة عـرشة مـن األدلـة اإلجرائية[.
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املسألة الثالثة والثالثون

دفوع اخلصوم بشأن إجراء احملكمة ألي إجراء من إجراءات اإلثبات
جـاء يف الفقـرة الثانيـة مـن املـادة الثامنـة عـرشة مـن األدلـة اإلجرائية ما نصـه: »2- جيـب أن يكون 
الدفـع املقـدم مـن اخلصـم بشـأن أيِّ دليٍل أو إجـراٍء من إجراءات اإلثبات ]1[ مسـبَّبًا ]2[ ويف اجللسـة 

ذاهتا«.

وجيـوز للمحكمـة تأجيـُل اختـاذ اإلجراء أو تقديـم الدفع ملرة واحـدة من تلقاء نفسـها، أو بناء عىل 
طلـب أحـد اخلصـوم، وال جيـوز التأجيـل ألكثـر مـن مـرة. ]الفقـرة الثالثـة مـن املـادة الثامنـة عـرشة من 

األدلـة اإلجرائية[.

املسألة الرابعة والثالثون

األثر املرتتب على ختلُّف اخلصم عن احلضور عند طلبه أو ختلُّفه عن 
تقديم ما ُكلِّف بإثباته

م مـا ُكلِّـف بـه دون عـذر مقبـول: فللمحكمة  »إذا ختلـف اخلصـم عـن احلضـور أو امتنـع أو مل ُيقـدِّ
َر سـقوط حقـه يف تقديـم أيِّ دليـل أو طلٍب متصل به -بحسـب األحوال- وذلـك دون إخالٍل  أن ُتَقـرِّ

بـه النظـام«. ]الفقـرة األوىل من املادة التاسـعة عـرشة من األدلـة اإلجرائية[. بـأيِّ أثـٍر آخـر رتَّ

املسألة اخلامسة والثالثون

التوكيل يف إجراءات اإلثبات
أليٍّ من اخلصوم توكيُل غريه يف أيِّ إجراٍء من إجراءات اإلثبات سوى ما استثني -وسيأيت-.

وبينـت املـادة العـرشون مـن األدلـة اإلجرائيـة مجلـة مـن األحـكام املتعلقـة بالتوكيـل يف إجـراءات 
اإلثبـات يمكـن تفريعهـا حسـب اآليت:

الفرع األول: ما جيوز التوكيل فيه من إجراءات اإلثبات:
أجازت األدلة اإلجرائية أن ينوب الوكيل عن موكله فيام ييل:
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1. تقديم األدلة،

2. وكذلك الطعن يف األدلة املقدمة من اخلصم،

3. وأي طلب آخر يتصل بإجراءات اإلثبات. ]املادة العرشون من األدلة اإلجرائية[.

واستثنت ما جاء فيه نص خاص يمنع النيابة فيه، ومن مجلة ذلك:

-اليمني؛ ملا جاء يف املادة الرابعة والتسعني من نظام اإلثبات: »ال تقبل النيابة يف أداء اليمني«.

- االسـتجواب: جـاء يف املـادة السادسـة والثالثـني مـن األدلـة اإلجرائية: مـا نصه: »فيـام مل يرد فيه 
نـص خـاص: ال تـوز اإلنابـة يف اإلجابة عىل االسـتجواب«.

الفرع الثاين: ما يستفيده الوكيل من الوكالة باملرافعة:
ل وكيـل بحـق املرافعـة، فـام الذي ختوله هـذه الوكالة من إجراءات اإلثبـات؟ جاء يف الفقرة  إذا ُوكِّ
الثانيـة مـن املـادة العرشيـن مـن األدلـة اإلجرائيـة ما نصـه: »2- ختـول الوكالـة يف املرافعة الوكيـَل اختاَذ 

أي إجـراء من إجـراءات اإلثبات«.

الفرع الثالث: إجراءات اإلثبات التي ال ُيقَبُل فيها التوكيل إال بالنَصِّ الرصيح:
أجازت األدلة اإلجرائية -كام سـبق- للوكيل باملرافعة أن يتَّخذ أيَّ إجراء من إجراءات اإلثبات، 

إال أهنا اشـرتطت أن تتضمن الوكالة النص الرصيح يف الوكالة عىل إجراءات اإلثبات اآلتية:

1. اإلقرار.

2. طلـب اليمـني، وقبوهلـا، وردهـا، واالمتنـاع عـن أدائهـا. ]ينظر بخصوصهـا: الفقـرة الثانية من 
املـادة الرابعـة والتسـعني من نظـام اإلثبات[.

3.ادعاء تزوير املحررات.

4. قبول نتيجة تقرير اخلربة. ]املادة العرشون من األدلة اإلجرائية[.
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املسألة السادسة والثالثون

تدوين إجراءات اإلثبات
نصـت األنظمـة ذات الصلـة عـىل ما جيـب أن يتضمنه ضبـط القضية مـن الوقائع، وجـاء يف األدلة 

َن يف املحـض ما ييل: اإلجرائيـة الترصيـح بأنـه يلـزم أن يدوَّ

1. أدلة اإلثبات التي استدلَّ هبا اخلصوم.

مة من اخلصوم املتعلقة بإجراءات اإلثبات. 2. الدفوُع املقدَّ

3. اإلجراءات املتعلقة باإلثبات,.

4. األوامـر والقـرارات واألحـكام املتعلقـة باإلثبـات. ]الفقـرة األوىل من املـادة احلادية والعرشين 
من األدلـة اإلجرائية[.

تنبيه:
إذا قـررت املحكمـة األخـذ بـأيِّ إجـراٍء من إجـراءات اإلثبات واسـتلزم ذلك إصدار قـرار أو أمر 
أو حكـم ناتـٍج عـن إجـراء اإلثبـات -كالنكـول مثاًل-: فـإن ذلك ال يكـون بصك مسـتقل؛ وإنام يكون 

ن فيهـا اإلثبات. يف حمـض اجللسـة التي دوِّ

وجيـوز ألي مـن اخلصـوم أن يصـل عىل مسـتخرج من املحـض الذي ُأثبـت به إجـراء اإلثبات أو 
األمـر أو القـرار الصـادر بـه. ]الفقـرة الثانية من املـادة احلاديـة والعرشين من األدلـة اإلجرائية[.
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الوسيلة األوىل
اإلقرار واستجواب اخلصوم
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أواًل: اإلقرار

املسألة األوىل

شروط اإلقرار
اشرتط املنظِّم لإلقرار املعترب رشوطًا:

الرشط األول: أهلية الترصف فيام أقرَّ به:

ويِصحُّ إقرار الويص والويل وناظر الوقف ونحوهم إذا انطبق عليه وصفان:

األول: أن يكون إقرارهم فيام بارشوه.

الثاين: أن يكون ذلك يف حدود واليتهم. ]الفقرة الثالثة من املادة اخلامسة عرشة[.

واستثنى املنظِّم من هذا الرشط:

إقـرار الصغـري املميـز املـأذون لـه يف البيـع والـرشاء بقـدر مـا ُأِذَن لـه فيـه. ]الفقـرة الثانيـة مـن املادة 
اخلامسـة عـرشة[.

َب اإلقراُر ظاهَر احلال. الرشط الثاين: أال يكذِّ

]الفقرة الثانية من املادة السادسة عرشة[.

وبـكل حـال فعـىل املحكمة أن تتحقق مـن صفة املقر وأهليتـه. ]املادة الثامنة والعـرشون من األدلة 
اإلجرائية[.

وليـس مـن رشط اإلقـرار قبـوُل املَقـرِّ لـه أو حضـوره، ولـه احلـق باالطـالع عـىل مضمـون اإلقرار 
واالعـرتاض عليـه ولـه ردُّ اإلقـرار كذلـك. ]املـادة احلاديـة والثالثـون مـن األدلـة اإلجرائية[.

املسألة الثانية

أقسام اإلقرار
أورد املنظم عددًا من األقسام لإلقرار وهي:
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الفرع األول: اإلقرار القضائي وغري القضائي:
وبنيَّ ضابَط اإلقرار القضائي فقال:

ـًى هبا عليه، ]3[  »يكـون اإلقـرار قضائيـًا: ]1[ إذا اعـرتف اخلَْصُم أمـام املحكمة، ]2[ بواقعة مدعَّ
َقٍة هبـذه الواقعـة)1(«. ]الفقرة األوىل من املـادة الرابعة عرشة[. وذلـك أثنـاء السـري يف دعوى متعلِّ

فـإن ختلَّـف أَحـُد هـذه الضوابـط فإن اإلقـرار ال ُيَعدُّ قضائيـًا جاء يف الفقـرة الثانية من املـادة الرابعة 
: إذا مل َيَقـْع أمـام املحكمـة، أو كان أثنـاء السـري يف دعوى  ـه: »يكـون اإلقـرار غـرَي قضائـيٍّ عـرشة مـا نصُّ

أخرى«.

تنبيه:
أدخلـت األدلـة اإلجرائيـة يف حكم ما ُتريه املحكمة: ما جُيريه القـايض املكلَّف باالنتقال واإلدارة 
املختصـة التـي يـوكل إليهـا أيُّ إجـراٍء من إجـراءات اإلثبات، فجعلـت إلجراء اإلثبات الـذي يتم عن 
طريقهـم: مـا يرتتـب عـىل اإلجـراء الـذي تقـوم بـه املحكمـة بنفسـها ]الفقـرة الثانيـة مـن املـادة الرابعـة 

عـرشة مـن األدلـة اإلجرائيـة[ وألجـل ذلك أدخلـت األدلة يف اإلقـرار القضائـي ما ييل:

1. ما يصدر من إقرار أمام اإلدارة املختصة.

2. ما ورد يف الطلبات املقدمة من اخلصم.

3. ما ورد يف املذكرات املقدمة يف الدعوى.

كـام أدخلـت فيـه مـا يصدر مـن اخلصم أمـام اجلهـات القضائية ولو كانـت غري متصة، ومـا يصُدر 
منـه أمـام هيئـات التحكيـم أو اللجـان ذات االختصـاص القضائـي. ]الفقـرة الثانيـة من املادة التاسـعة 

والعرشيـن من األدلـة اإلجرائية[.

الَفْرُق بني اإلقرار القضائي وغريه:

بنيَّ املنظِّم الفرق بني اإلقرار القضائي واإلقرار غري القضائي وذلك من جهتني:

جـاء يف الفقـرة اخلامسـة مـن املـادة التاسـعة والسـتني مـن األدلة اإلجرائيـة ما نصـه: »الواقعة هـي: واقعة مادية يرتـب عليها النظـام أثرًا   )1(
سـواء أكان حدوقهـا إراديًا أو غـري إرادي«.
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اجلهة األوىل: بالنظر إىل وصفه:

: كأن  َعـُل اإلقـرار غـرَي قضائـيٍّ وقـد َسـَبَق أن خَتَلُّـَف أحـد الضوابـط املعتـربة لإلقـرار القضائـي جَيْ
يكـون اإلقـراُر مل َيَقـْع أمـام املحكمـة، أو َوَقـَع أمـام املحكمـة ولكـن يف أثنـاء السـري يف دعـوى أخـرى.

اجلهة الثانية: بالنظر إىل الثبوت:

، فَيلَزُمـُه اإلقرار  ـٌة قاطَِعٌة عىل امُلِقـرِّ فاإلقـرار -إذا انطبقـت عليـه ضوابـط اإلقـرار القضائـي- ُحجَّ
ُط يف هذا اإلثبات:  َتاُج إىل إثباٍت، وُيشـرَتَ وُحْكُمـُه بمجـرد ُحصولِـِه، أمـا اإلقرار غري القضائي: فإنـه َيْ

أن يكـون وفـق أحكام هـذا النظام.

وَمثَّـَل املنظِّـم عـىل مـا ُيَتَقيَّـُد بـه مـن أحـكام هـذا النظـام يف إثبـات اإلقـرار غـري القضائـي: بأنـه ال 
َيثبـُت بالشـهادة إال وفـق األحـوال التـي نـصَّ املنظِّـم عـىل جوازها، جـاء يف نـصِّ املادة التاسـعة عرشة: 
»يكـون إثبـات اإلقـرار غـري القضائـي وفـق األحـكام املقـررة يف هـذا النظـام، بـام يف ذلـك عـدم جـواز 

إثباتـه بالشـهادة إال يف األحـوال التـي جيـوز فيهـا اإلثبـات بالشـهادة«.

الفرع الثاين: اإلقرار الرصيح واإلقرار بالداللة:
بنيَّ املنظِّم أن اإلقرار بالنََظِر إىل مستنَِدِه عىل نوعني:

األول: اإلقراُر رصاحًة.

الثاين: اإلقراُر داللًة.

ه: »يكون اإلقرار رصاحًة أو داللًة«. جاء يف الفقرة األوىل من املادة السادسة عرشة ما نصُّ

الفرع الثالث: وسيلة التَّعبري عن اإلقرار:
يكـون اإلقـرار لفظـًا ومشـافهًة، ويكـون كذلـك بالكتابـة جـاء يف الفقـرة األوىل من املادة السادسـة 

ـه: »يكون اإلقـرار رصاحـة أو داللـة، باللفـظ أو بالكتابة«. عـرشة مـا نصُّ
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تنبيه:
ن َيْعَجُز عـن التعبري بالـكالم يكـون بالكتابة ويشـرتط لقبوهلا:  تعبـرُي األخـرس ومـن يف حكمـه مِمَـّ
رت الكتابـُة بـأن كان ال ُيِْسـنَُها: فإنـه ُيْقَبـُل منـه إشـارُته  أن تكـون الكتابـة أمـام املحكمـة، فـإن تعـذَّ
املعهـودة بـرشط أن تكـون ترمجة إشـارته عن طريـق مرتجم معتمد لـدى املحكمة. ]املـادة الثانية عرشة 

مـن النظـام، واملـادة السـابعة والعرشون مـن األدلـة اإلجرائية[.

املسألة الثالثة

حجيَُّة اإلقرار
ـٍة لـه وجهـان: فبالنظـر إىل املقرِّ  ـًة أو غـري ُحجَّ إذا نظرنـا إىل اإلقـرار َنِجـُد أنـه مـن حيـث كونـه ُحجَّ

نفسـه لـه ُحْكـٌم، وبالنظـر إىل غـريه لـه ُحْكـٌم آخـر، وبـنيَّ املنظِّم هـذا أوضـَح بياٍن:

، ولكنـه قـارِصٌ عليـه، بمعنـى: أن اإلقـراَر ال يكـوُن  ـٌة قاطِعـٌة عـىل امُلِقـرِّ : حجَّ فاإلقـراُر القضائـيُّ
، وبـنيَّ املنظِّـم هـذا املعنـى مـرارًا. ]ينظر: املـادة السـابعة عـرشة، واملـادة الثالثة من  ـًة عـىل غـري امُلِقـرِّ ُحجَّ

ذاته[. النظـام 

ـة قـارصة عـىل  ؛ ألن اإلقـرار القضائـيَّ ُحجَّ ـًة عـىل غـرِي امُلِقـرِّ وبـه َنْعـِرُف أن اإلقـراَر ال يكـون ُحجَّ
. مُلِقرِّ ا

تنبيه:
اإلقـرار الـذي يصـُدُر مـن اخلصـوم أثنـاء إجـراءات املصاحلـة أو الوسـاطة ال يكـون لـه حجيـة 
اإلقـرار، وكذلـك مـا اسـتنتج مـن العـروض واملحـررات املقدمـة فيهـا، أو الناتـة عنهـا، عـدا مـا يـيل:

1. األدلة واملحررات املتاحة بغري املصاحلة والوساطة.

2. ما يستلزمه تنفيذ الصلح أو التسوية.

3. اتفـاق أطـراف املصاحلـة والوسـاطة عـىل خـالف ذلـك. ]املـادة الرابعـة والثالثـون مـن األدلـة 
اإلجرائيـة[.
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املسألة الرابعة

الرجوع عن اإلقرار
ِعـَي هبـا عليـه، ثـم َرَجَع عـن اإلقـرار أليِّ سـبٍب كان: فـإن رُجوَعُه هذا  إذا أقـرَّ َخْصـٌم بدعـوى ادُّ
ـه: »ُيْلـَزُم امُلِقـرُّ بإقـراره، وال ُيْقَبـُل  ال ُيقَبـُل منـه، جـاء يف الفقـرة األوىل مـن املـادة الثامنـة عـرشة مـا نصُّ

َعنُْه«. رُجوُعـُه 

املسألة اخلامسة

ؤ اإلقرار زُّ َتَ
ُأ اإلقـرار عليه بأن  ًة عليـه: فإنَّـه ال يتجزَّ ـًة لـه، وما يكـون ُحجَّ إذا كان يف إقـرار املقـرِّ مـا يكـون حجَّ
ًة لـه، جـاء يف الفقرة الثانيـة من املـادة الثامنة  ـًة عليـه وال ُيْؤَخـُذ ما يكـون ُحجَّ ُيؤَخـَذ منـه مـا يكـون ُحجَّ
َط هلـا رشطان: »إال:  ُأ اإلقـرار عىل صاحبه«، واسـُتْثنَِي من ذلك حالٌة واشـرُتِ ـه: »ال َيَتَجـزَّ عـرشة مـا نصُّ
َدٍة، ]2[ وكان وجـوُد واقعـٍة منهـا ال َيْسـَتْلِزُم َحْتـاَمً وجـوَد الوقائـع  ]1[ إذا انَصـبَّ عـىل وقاِئـَع متعـدِّ

األخرى«.

فـإذا دفـع أحـد اخلصـوم بتجـزؤ اإلقـرار: فعـىل املحكمـة أن تقـرر مـا تـراه وتبـني أسـباب ذلـك يف 
املحـض. ]املـادة الثالثـة والثالثـون مـن األدلـة اإلجرائيـة[.

املسألة السادسة

أثر زوال صفة النائب على حجية اإلقرار
ل باإلقـرار، ثـم زالت صفة نيابتـه، أو اعتربت املحكمة الدعـوى كأن مل تكن أو  إذا أقـرَّ نائـٌب مـوكَّ

ـٌة؟ أم أن حجيته تـزوُل هبذه األمور؟ ُنِقـَض احلكـم أو ُأْلِغـَي فهـل يبقـى لإلقرار املثبت ُحجَّ

فاجلـواب أن يقـال: هـذا إقرار مكتمل للرشوط فال يزول بمثل هذه األمـور، جاء يف املادة الثالثني 
مـن األدلـة اإلجرائيـة مـا نصه: »ال تـزول حجية اإلقـرار القضائي يف األحـوال اآلتيـة: 1- زوال صفة 

النائـب بعـد إقـراره. 2- اعتبار الدعوى كأن مل تكن. 3- نقـض احلكم أو إلغاؤه«.
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املسألة السابعة

ادِّعاُء عيٍب من عيوب اإلرادة يف اإلقرار
إذا ادَّعى امُلِقرُّ عيبًا من عيوب اإلقرار يف إقراره فهل ُيسمع ذلك منه؟

جـاء يف املـادة الثانيـة والثالثـني مـن األدلـة اإلجرائيـة مـا نصـه: »يقع عـبء إثبات االدعـاء بوجود 
عيـب مـن عيـوب اإلرادة يف اإلقـرار عىل مـن يدعيه«.
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ثانيًا: االستجواب
جعل املنظِّم الفصل الثاين من الباب الثاين يف )استجواب اخلصوم( وذكر مجلًة من املسائل:

املسألة األوىل

أحوال االستجواب
ًأمَلـَح املنظِّـم إىل أن املـراد باالسـتجواب هـا هنـا: االسـتجواب أثنـاء السـري يف الدعوى، بعد سـامع 
الدعـوى واإلجابـة ونحـو ذلـك، وغاَيـَر بـني هذا وبـني طلـب املحكمة جـواَب اخلصم عـن الدعوى، 
هـا: »إذا ختلَّـَف اخلَْصـُم  يسـتفاد هـذا ممـا نصـت عليـه الفقـرة الثانيـة مـن املـادة احلاديـة والعرشيـن ونصُّ
عـن احلضـور لالسـتجواب بغـري ُعـْذِر مقبـوٍل، أو امتنـع عـن اإلجابـة بغري مسـّوغ معترب، اسـَتْخَلَصت 

املحكمـة مـا تـراه من ذلـك«)1(.

كـام بينـت األدلـة اإلجرائيـة أن األصـل يف االسـتجواب أن يكـون شـخصيًا ملـن ُطلـب اسـتجوابه، 
وأنـه ال تـوز اإلنابـة يف االسـتجواب سـوى مـا ورد فيـه نـص خـاص. ]املـادة السادسـة والثالثـون من 

اإلجرائية[. األدلـة 

وجيوز كون االستجواب إلكرتونيًا برشطه عىل أن يراعى اآليت:

1. أن يتم يف اجللسة شفاهًا مبارشة.

2. أن يكون نظر املستجَوب باتاه عدسة الكامريا.

3. أال يتحـدث مـع أحد خارج اجللسـة حتـى انتهائها. ]املادة احلادية عرشة مـن ضوابط إجراءات 
اإلثبات إلكرتونيًا[.

ويسـتثنى مـن ذلـك: األخـرس ومـن يف حكمـه، فيطبـق بحقـه مـا نصـت عليـه املـادة الثانيـة عرشة 
مـن النظـام، واملـادة السـابعة والعـرشون مـن األدلـة اإلجرائية.

يكـون التبليـغ املذكـور وفـق مـا نصـت عليـه األنظمـة ذات الصلـة بـام يف ذلك مـن كان يقيـم خارج املحكمـة. ]الفقـرة األوىل مـن املادة   )1(
السـابعة عـرشة مـن األدلـة اإلجرائية[.
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املسألة الثانية

االستجواب ملن يكون؟
منهـم  احلـارضون  ذلـك  يف  وسـواء  اخلصومـة،  ألطـراف  يكـون  االسـتجواب  أن  املنظِّـم  بـنيَّ 
والغائبـون، فلهـا أن تسـتجوب اخلصـوم احلارضيـن سـواٌء أكان ذلـك مـن تِلَقـاِء نفسـها أم كان بطلٍب 

مـن أحـد اخلصـوم. ]املـادة العـرشون[.

وأمـا الغائبـون عـن اجللسـة فللمحكمـة أن تأُمَر بحضـوِرِه ألجل اسـتجوابه، فإن أَمـَرت املحكمة 
ُدهـا املحكمـة لذلـك. ]الفقـرة األوىل  دِّ بحضـور أيِّ خصـٍم: َوَجـَب عليـه احلضـور يف اجللسـة التـي حُتَ

مـن املـادة احلاديـة والعرشين[.

وسيأيت ما يتعلَّق بتخلُّف اخلصم املطلوب لالستجواب.

وهل توز اإلنابة يف اإلجابة عىل االستجواب؟

جـاء يف املـادة السادسـة والثالثـني مـن األدلـة اإلجرائيـة مـا نصـه: »فيـام مل يـرد فيه نـص خاص: ال 
تـوز اإلنابـة يف اإلجابـة عىل االسـتجواب«.

املسألة الثالثة

من يقوم باالستجواب؟
بنيَّ املنظِّم من يقوم باالستجواب وهو إما:

1. املحكمة. ]الفقرة األوىل من املادة العرشين والفقرة األوىل من املادة احلادية والعرشين[.

ـٌق بالدعـوى. ]الفقـرة الثانية  2. اخلصـم، فلـكلِّ خصـٍم أن َيْسـَتْجِوَب َخْصَمـُه مبـارشًة عـامَّ لـه تعلُّ
مـن املـادة العرشين[.

وجيـوز إجـراء االسـتجواب يف أيِّ مرحلـٍة تكـون عليهـا الدعـوى. ]املـادة اخلامسـة والثالثـون من 
اإلجرائية[. األدلـة 
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املسألة الرابعة

َشْرُط ما جيوُز فيه االستجواب
ُط فيام َيستجِوُب عنه اخلصوُم بعَضُهْم َبْعَضًا أن تنطبق عليه الرشوط التالية: ُيشرَتَ

1. أن يكون متعلِّقًا بالدعوى.

2. أن يكون منتجًا فيها.

3. أن يكون من اجلائز َقُبوُلُه.

وَتْنَـُع املحكمـة ُكلَّ سـؤاٍل ختلََّفـت فيـه هـذه الـرشوط أو أحُدهـا، جـاء يف الفقـرة الثانيـة مـن املادة 
ـه: »عـىل املحكمـة َمنُْع ُكلِّ سـؤاٍل غـرِي متعلٍِّق بالدعـوى، أو غري منتـٍج فيها،  الرابعـة والعرشيـن مـا نصُّ

أو غـرِي جائـٍز قبوُلُه«.

املسألة اخلامسة

ختلُّف اخلصم املطلوب لالستجواب
َدت جلسـًة لذلـك فإمـا أن  إذا َأَمـَرت املحكمـة بحضـور َخْصـٍم مـن اخلصـوم السـتجوابه وحـدَّ

يـُضَ وجييـب، وإمـا أن يـُضَ ويمتنـع عـن اجلـواب، وإمـا أال يـض فهـذه أحـواٌل ثالثـٌة:

احلالة األوىل: أن يُضَ وجُيِْيَب عامَّ سألْتُه املحكمة، فَتْبنِي املحكمُة عىل ما سمعته من املستجَوب.

. ٍغ معَترَبٍ احلالة الثانية: أن َيُْضَ وَيْمَتنَِع عن اجلواب بغري مسوِّ

م عذرًا عن تغيبه: احلالة الثالثة: أن يتخلََّف عن احلضور وال يقدِّ

لُّـٍف أو امتنـاٍع، وألجـل أن  ففـي هاتـني احلالتـني األخريَتـنْي: َتْسـَتْخِلُص املحكمـة مـا َتـراُه مـن خَتَ
ي جانـَب اخلصـم اآلخـر =  ٍغ وكذلـك ختلُّفـه عـن احلضـور بغـري عـذٍر: يقـوِّ امتنـاع اخلصـم بغـرِي مسـوِّ
أجـاَز املنظِّـم يف هـذه احلـال أن ُتْقَبـَل الشـهادات والقرائـن يف األحـوال التـي ال جيوز فيهـا اإلثبات هبا. 

]الفقـرة الثانيـة مـن املـادة احلاديـة والعرشين[.
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تنبيه مهمٌّ جدًا:
أحلََق امُلنَظُِّم بمن خَتَلََّف عن االستجواب أو امتنََع عنه حاَلنْي:

األول: من ختلَّف عن احلضور من ابتداء الدعوى:

ًا من جلسـاهتا اسـَتْخَلَصت املحكمة ما يرتتـب عىل ختلُّفه  ـَغ َشـْخٌص بَدعـوًى فلم َيُضْ أيَّ فـإذا تبلَّ
م بُعـذٍر مقبوٍل. ذلـك ما مل يتقدَّ

الثاين: من امتنع عن اجلواب عن الدعوى:

هـت املحكمـة دعـواه عـىل خصمـه -املدعـى عليـه- فامتنـَع عـن  َر املدعـي دعـواه، فوجَّ إذا َحـرَّ
َر آنفـًا. ]الفقـرة الثانيـة مـن  ـُب عليـه وفـق مـا ُقـرِّ اجلـواب: فـإن املحكمـَة َتْسـَتْخِلُص مـن ذلـك مـا يرتتَّ

املـادة احلاديـة والعرشيـن[.

املسألة السادسة

كيف ُيْسَتْجَوُب َعِدْيُم األهليَّة أو ناقصها؟
إذا كان أحـُد اخلُصـوِم َعِدْيـَم األهليَّـة، أو كان ناِقـَص األهليَّـة، فُيْسـَتْجَوُب مـن َينُوُب عنـه. ]املادة 

الثانيـة والعرشون[.

واسُتْثنَِي من ذلك حالٌة واحدٌة: وهي حالة امُلَميِِّز:

بـأن تكـون األمـور التـي ُتِرْيـُد املحكَمـُة اسـتجواَب امُلَميِّـِز عليهـا مـن األمـور التـي َأِذَن لـه وليُّـه 
والعـرشون[. الثانيـة  ]املـادة  ف.  بالتـرصُّ

املسألة السابعة

من ينوب عن الشخصية االعتبارية يف االستجواب؟
ِف  َينُـْوُب عن الشـخصية االعتبارية يف االسـتجواب: مـن ُيَمثُِّلها نظامًا، برشط: كونـه أهاًل للترصُّ

يف احلـقِّ املتنـاَزِع فيه. ]املـادة الثانية والعرشون[.
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املسألة الثامنة

ِهُل احملكمة اخَلْصَم فيما اسَتْجَوَبْتُه ألجله؟ هل ُتْ
األصـُل أن تكـون اإلجابة عن االسـتجواب يف اجللسـة نفسـها، وجيوز للمحكمـة أن ُتِْهَل اخلصَم 

للجـواب عـامَّ طلَبـت اجلواب عنـه يف موعٍد آخـر. ]الفقرة األوىل مـن املادة الثالثـة والعرشين[.

ُد، وهـو مـا  ُر هـذه املهلـة؟ ظاهـُر النظـام أن هـذا اإلمهـال يكـون ملـرٍة واحـدة وال َيَتَعـدَّ وهـل َتَتَكـرَّ
َدُتـه الفقـرة الثالثـة مـن املـادة الثامنـة عـرشة مـن األدلـة اإلجرائيـة ونصهـا: »3- يف مجيـع األحـوال:  أكَّ
للمحكمـة مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء عـىل طلـب أحـد اخلصـوم تأجيل اختـاذ اإلجـراء أو تقديـم الدفع، 

وال جيـوز التأجيـل أكثـر مـن مـرة واحدة«.

املسألة التاسعة

حضوُر طاِلِب االستجواب
إذا َطَلـَب أحـُد اخلُُصـْوِم من املحكمة أن َتْسـَتْجِوَب َخْصَمُه: فاألَْصـُل أن يكون اجلواُب عامَّ طلَب 
ِرْي االسـتجواَب  االسـتجواَب عنـه أماَمـُه وبُحُضـوِرِه، لكـن: إذا ختلَّـَف عـن احلضور فـإن املحكمة ُتْ
ـِرْي الـالزم حياَلـُه، وال ُتْوِقـُف هذا اإلجـراَء عىل حضوِر اخلصـم طالِِب االسـتجواب، وال يلزمها  وُتْ
إعادتـه إذا تبـنيَّ أن طالـب االسـتجواب قـد تغيَّب بعـذر، إال أن ذلك ال ُيْسـِقُط حـقَّ املتغيب باالطالع 

عـىل املحـض الـذي جـرى فيـه رْصُد اإلجـراء، وال يسـُقُط حقه بتقديـم أيِّ دفٍع أو طلـٍب متصل به.

ـه: »تكوُن اإلجابـُة يف مواجهِة مـن َطَلَب  جـاء يف الفقـرة الثانيـة مـن املـادة الثالثـة والعرشيـن ما نصُّ
االسـتجواَب، وال َيَتَوقَُّف االسـتجواُب عـىل ُحُضْوِرِه«.

فـإن حـض بعـد تغيُّبـه وبـنيَّ أنـه قـد كان تغيَّـب لعـذر فهـل يلـزم املحكمـة إعـادة إجـراء اإلثبـات 
الـذي تـم يف غيبتـه؟ جـاء يف الفقـرة الثانيـة من املادة التاسـعة عرشة مـن األدلة اإلجرائية مـا نصه: »2- 
ال يعـاد إجـراء اإلثبـات الـذي تـم يف غيبـة اخلصـم، ولـو كان غيابـه بعذر، وذلـك دون اإلخـالل بحقه 

يف االطـالع عـىل اإلجـراء وتقديـم أي دفـع أو طلـب متصـل بـه وفق أحـكام النظـام واألدلة«.
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املسألة العاشرة

صورة االستجواب
أجـازت األدلـة اإلجرائيـة أليٍّ مـن اخلصـوم توجيـَه األسـئلة مبـارشًة إىل خصمـه، فـإذا انتهى من 
اسـتجوابه مل جَيُـز لـه أن يبدي أيَّ أسـئلٍة جديدة تتعلـق بذات الوقائع إال بإذن املحكمـة. ]الفقرة األوىل 

مـن املادة السـابعة والثالثـني من األدلـة اإلجرائية[.

املسألة احلادية عشرة

االعرتاض على السؤال من املستجِوب
ُه إليه السـؤال عقَب  إذا أذنـت املحكمـة خلصـم بأن يسـتجِوَب خصمه، فلـم َيْعرَتض اخلصُم املوجَّ
ـه يف االعـرتاض عىل السـؤال، ولزمـه اجلواب عنه، فـإن مل جيب عد  توجيـه السـؤال مبـارشة: َسـَقَط حقُّ
ممتنعـًا وأجـرت املحكمـة الـالزم حيـال امتناعه. ]الفقـرة الثانية مـن املادة السـابعة والثالثـني من األدلة 

اإلجرائية[.

وبناء عليه فإنه يلزم لقبول االعرتاض عىل االستجواب ما ييل:

َض اخلصُم عىل سؤال االستجواب َعِقَب توجيه السؤال مبارشة. 1. أن يعرَتِ

َ وجه اعرتاضه عىل السؤال حمل االستجواب. 2. أن يبنيِّ

فـإن مل يتحقـق هذان األمـران: قررت املحكمـة َرْفَض االعـرتاض وألزمت املسـتجَوب باجلواب. 
تـه املحكمـة ممتنعًا عن االسـتجواب، وأجرت الالزم حياله وفق مـا نصت عليه الفقرة  فـإن مل يفعـل عدَّ

الثانيـة مـن املـادة احلادية والعرشين مـن النظام. ]املادة السـابعة والثالثون من األدلـة اإلجرائية[.
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الوسيلة الثانية
الكتابة
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ثـاين وسـائل اإلثبـات التـي نـصَّ عليهـا النظـام: )اإلثبـات بالكتابـة(، واإلثبـات هبـا أقـوى أنـواع 
اإلثباتـات كـام سـيأيت، بـل أوَجَب املنظِّـم يف بعض الترصفـات)1( واالتفاقيـات أن تكون مكتوَبـًة، وأنه 

ال يقَبـُل اإلثبـات فيهـا بغـري الكتابة.

املسألة األوىل

أحوال جيب فيها اإلثبات بالكتابة
فاٍت واتفاقيات ال جيوُز اإلثبات فيها بغري الكتابة وهي: ذكر املنظِّم ترَصُّ

َط املنظِّـُم لقبـول هـذا  َدٍة لإلثبـات عنـد التَّنـازع، فقـد اشـرَتَ 1. اتفـاق املتعاِقديـن عـىل قواعـد حمـدَّ
َفاُقُهـم مكتوبـًا. ]الفقـرة الثانيـة مـن املـادة السادسـة[. االتفـاق أن يكـون اتِّ

ٍف غرِي  ٍف َتزْيـُد قيمُتـُه عـىل مئـة ألف ريـال أو ما يعادهلا، وكـذا إن كان اإلثبـات لترصُّ 2. كلُّ تـرصُّ
ِد القيمـة. ]الفقرة األوىل من املادة السادسـة والسـتني[. حمـدَّ

استثناء:
أجـاز املنظِّـم ُحلـوَل بعـض اإلثباتـات حمـلَّ اإلثبـات بالكتابـة يف هـذه املواضـع التـي جيـب فيهـا 

اإلثبـات هبـا، إال أن اإلثبـات خمصـوص بأمـور:

األول: اإلقرار القضائي.

الثاين: اليمني احلاسمة.

ز بطريـِق إثبـاٍت آخـر. ]الفقـرة األوىل مـن املـادة احلاديـة  الثالـث: مبـدأ الثبـوت بالكتابـة)2( املعـزَّ
واخلمسـني[.

جـاء يف الفقـرة الثالثـة مـن التاسـعة والسـتني من األدلـة اإلجرائية ما نصـه: »الترصف: اتـاه اإلرادة نحـو إحداث أثر   )1(
نظامـي معـني، ويرتـب النظام عليها هـذا األثر ويشـمل العقـد واإلرادة املنفردة«.

عى  ف امُلدَّ وُيعنـى بمبـدأ الثبـوت بالكتابـة: »ُكلُّ ِكتاَبـٍة َتْصـُدُر مـن اخَلْصـِم، ويكـوُن من شـأهنا أن َتعـَل وجوَد التَّـرصُّ  )2(
بـه قريـَب االحتـامل«. ]الفقـرة الثانيـة من املـادة احلادية واخلمسـني[.
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الرابـع: اإلثبـات بالشـهادة برشطـه: وهـو ]1[ أن يوجـد مبـدأ الثبـوت بالكتابـة، ]2[ أو إذا ُوِجـَد 
ـه: »جيـوز اإلثبات بشـهادة الشـهود فيام كان  : جـاء يف املـادة الثامنـة والسـتني مـا نصُّ مانِـٌع مـاِديٌّ أو أديِبٌّ

جيـب إثباتـه بالكتابـة يف األحـوال اآلتية:

1.إذا ُوِجَد مبدُأ الثبوت بالكتابة.

ـِة  ، وُيَعـدُّ مـن املوانـع املاديَّ ـْوُل دون احلصـول عـىل دليـٍل كتـايبٍّ 2.إذا ُوِجـَد مانِـٌع مـاديٌّ أو أديِبٌّ َيُ
عـدُم وجـوِد مـن َيسـتطيُع الكتابـة، أو أن يكـون طالِـُب اإلثبـات َشـْخَصًا ثالثـًا مل َيُكـْن َطَرَفـًا يف العقد، 

وُيَعـدُّ مـن املوانـع األدبيـة رابَِطـُة الزوجيَّـة، وِصَلـُة القرابـة واملصاَهـَرُة حتـى الدرجـة الرابعة.

3.إذا َثَبَت أن املدعي َفَقَد دليَلُه الكتايب بسبٍب ال َيَد له فيه«.

وذلك فيام مل يِرد فيه نصٌّ يف هذا النظام.

فـإذا طلـب خصٌم اإلثبات بشـهادة الشـهود -مثال- عىل أيٍّ مـن الترصفات الواجـب إثباهتا كتابًة 
ى هلـذا الطلـب مـن تلقـاء نفسـها وال َتقبـَل  ومل يوجـد رشُط قبـول الشـهادة فيهـا: فـإن املحكمـة تتصـدَّ

اإلثبـات بـه. ]الفقـرة األوىل مـن املادة التاسـعة والسـتني من األدلـة اإلجرائية[.

سؤال مهم:
َط املنظِّم إثباهتا بالكتابة: هل جيوز توجيه اليمني فيها؟ يف األحوال التي اشرَتَ

ـُه اليمـني فيـام اشـرتط  جـاء يف الفقـرة األوىل مـن املـادة الرابعـة والتسـعني مـا نصـه: »1- ال ُتوجَّ
النظـام لصحتـه أن يكـون مكتوبـًا«)1(.

)1(  هكـذا جـاء يف األدلـة اإلجرائيـة، وجـاء يف الفقـرة األوىل مـن املـادة احلادية واخلمسـني مـن النظام ما نصـه: »1. جيوز 
يف األحـوال التـي جيـب فيهـا اإلثبـات بالكتابـة أن يـل حملهـا اإلقـرار القضائـي، أو اليمني احلاسـمة، أو مبـدأ الثبوت 

بالكتابـة املعـزز بطريـق إثبـات آخـر؛ وذلـك فيـام مل يرد فيه نـص يف هـذا النظام«.
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املسألة الثانية

أنواع احملررات

الفرع األول: املحررات الرسمية:
تعريفها:

َر الرسـميَّ بأنـه: »الـذي ُيْثبِـُت فيـه موظَّـٌف عـام، أو َشـْخٌص ُمَكلَّـٌف بخدمـٍة  ف املنظِّـم امُلَحـرَّ عـرَّ
ـاُه مـن ذوي الشـأن طبقـًا لألوضـاع النظاميـة ويف ُحـدوِد  ـٍة: ]1[ مـا تـمَّ عـىل يديـه، ]2[ أو مـا تلقَّ عامَّ

ُسـلطتِه واختصاصـه«. ]الفقـرة األوىل مـن املـادة اخلامسـة والعرشيـن[.

رشوطها:

ِر الرسميِّ وهو ما ييل: ُطُه املنظُِّم يف املحرَّ ومن هذا التعريف يتبنيَّ ما يشرَتِ

1. أن يكون صادرًا عن موظِّف عامٍّ أو شخٍص مكلٍَّف بخدمة عامة.

ِر واحدًا من أمرين: 2. أن يكون مضموُن املحرَّ

ِر نتيجَة ما تمَّ عىل يديه من أعامٍل. أ- أن يكون مضموُن املحرَّ

ـاه مـن ذوي الشـأن، أو َحَدَثْت من ذوي الشـأن  ِر نتيجـَة مـا تلقَّ ب- أن يكـون مضمـوُن املحـرَّ
يف حضـوره. ]الفقـرة األوىل مـن املـادة السادسـة والعرشين[.

ِر مطابقًا لألوضاع النظامية. 3. أن يكون ُصُدْوُر املحرَّ

ر ومـا تـمَّ عىل يديـه يف ُحدوِد سـلَطة املوظَّف الصادر عنـه ويف ُحدود  4. أن يكـون مضمـوُن املحـرَّ
اختصاصه.

ٌة؟ ر الرسميِّ ُحجَّ إذا اخَتلَّ أحد رشوطها فهل َيْبَقى للمحرِّ

ِر العاديِّ برشِط: َر يكوُن له حجيَّة املحرَّ إذا اختلَّت َأَحُد هذه الرشوط فإن املحرَّ

عًا من ذوي الشأن. ]الفقرة الثانية من املادة اخلامسة والعرشين[. أن يكون موقَّ
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: ِر الرسميِّ ُحجيَُّة املحرَّ

ـة إذا حتققت رشوطـه السـابق ذكُرها. ]الفقـرة األوىل من  ـًة عىل الكافَّ يكـون املحـرر الرسـمي ُحجَّ
املـادة السادسـة والعرشين[.

تنبيه:
ـًة عليـه إال أن َيْثُبـت غري  ٍر رسـميٍّ فـإن مـا َذَكـَرُه يكـوُن ُحجَّ إذا ُأثبِـَت ألحـد اخلصـوم كالٌم يف حمـرَّ

ذلـك. ]الفقـرة الثانيـة مـن املـادة السادسـة والعرشين[.

الطعن عىل املحرر الرسمي:

يكون الطعن عىل املحرر الرسمي بالتزوير فقط. ]الفقرة األوىل من املادة السادسة والعرشين[.

الصورة املطابقة للمحرر الرسمي:

م املنظِّم الصورة املأخوذة عن املحرر الرسمي عىل قسمني: قسَّ

القسم األول: أن تكون الصورة رسميَّة.

القسم الثاين: أن تكون الصورة غري رسمية. ]املادة السابعة والعرشون[.

وبنيَّ الضابط يف كلٍّ منها كام سيأيت:

القسم األول: الصورة الرسمية:

وضابطهـا: أن تكـون »]1[ ُأِخـَذْت مـن األصـل، ]2[ وفقـًا لإلجـراءات املنظَِّمِة لذلـك«. ]الفقرة 
الثانيـة من املـادة السـابعة والعرشين[.

َيُتها: ُحجِّ

ُتَعـدُّ الصـورة الرسـمية مطابقـًة ألصلهـا ما مل ُيناِزع أحـٌد من َذوي الشـأن، فإن نـاَزَع َأَحُد اخلصوم 
تهـا: َوَجـَب مطابقتهـا لألصـل. ]الفقرة الثالثـة من املادة السـابعة والعرشين[. يف صحَّ
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تنبيه:
نبَّـه املنظِّـم إىل أن احلكـم السـابق يف حـال كـون أصـل املحـرر موجـودًا، فـإن كان مفقـودًا »فتكون 
للصـورة الرسـمية حجيَّـة األصـل« وبـنيَّ رشط ذلك: »متـى كان مظهرها اخلارجي ال يسـمح بالشـك 

يف مطابقتهـا لألصـل«. ]املـادة الثامنـة والعرشون[.

القسم الثاين: الصورة غري الرسمية:

ُط الصورة الرسمية. وهي التي مل ينطبق عليها رَشْ

َيُتَها: ُحجِّ

ال ُيْعَتدُّ هبا، وال ُتعدُّ صاحلة لالحتجاج إال ملجرد االستئناس. ]املادة الثامنة والعرشون[.

ة: َراُت العاديَّ الفرع الثاين: املحرَّ
: ِر العاديِّ ضابُط املحرَّ

ِر العـاديِّ يف الفقـرة األوىل من املـادة التاسـعة والعرشيـن، وحاِصُل ذلك  بـنيَّ املنظِّـم ضابِـَط املحـرَّ
أنه:

ُر الذي ُنِسَب إىل شخٍص وعليه: َخطٌّ أو إمضاٌء أو ختٌم أو بصمٌة منسوبٌة إليه. امُلَحرَّ

ـَع عليها من  وأضـاف يف املـادة الثالثـني: املراسـالت التي ثبتت نسـبُتَها وكذلك املراسـالت التي ُوقَّ
إليه. ُنِسَبت 

حجيَّة املحرر العادي:

ـًة عـىل مـن ُنِسـَب إليـه مـا مل ُينِْكـْر رصاحًة ما ُنِسـَب إليـه فيهـا. ]الفقرة  ُر العـاديُّ ُحجَّ يكـون املحـرَّ
األوىل مـن املـادة التاسـعة والعرشين[.

ـى عنه املدعى عليه احلقَّ فيقوُم املدعى عليـه مقاَمُه يف اإلنكار،  ُر منسـوبًا إىل من تلقَّ فـإن كان املحـرَّ
ويكـوُن إنـكاُرُه يف هـذه الصـورة بأحـد أمريـن: ]1[ إمـا بالقطـع بـأن هـذه الورقـة مل تصُدر عمـن تلقى 

عنـه احلـق، ]2[ أو ينِفـَي العلـَم بصدورها عنه. ]الفقـرة األوىل من املادة التاسـعة والعرشين[.
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حجية صورة املحرر العادي:

ٍر عـاديٍّ ومل ينـازع خصُمـه فيهـا اعتـدت املحكمـة هبـذه  إذا ادعـى خصـٌم بموجـب صـورة حمـرَّ
ت مطابقـة ألصلهـا. ]الفقـرة األوىل مـن املـادة األربعـني مـن األدلـة اإلجرائيـة[. وُتعـد  الصـورة وُعـدَّ
ـة أيضـًا: إذا اسـتند عليهـا أحـد اخلصـوم، وال يقبـل منـه بعـد ذلـك طلـب  صـورة املحـرر العـادي حجَّ

مطابقتهـا ألصلهـا. ]الفقـرة الرابعـة مـن املـادة األربعـني مـن األدلـة اإلجرائيـة[.

فـإن نـازع يف صحتهـا عنـد عرضها عليـه: أمرت املحكمـة بإحضار أصلهـا للمقابلـة -إن وجد-، 
وجيـوز أن ُتـِري املحكمـة املطابقـة إلكرتونيـًا. ]الفقـرة الثانية من املـادة األربعني من األدلـة اإلجرائية، 

واملـادة الثالثـة عـرشة من ضوابط إجـراءات اإلثبـات إلكرتونيًا[.

تنبيهان:
ر العـادي ومل ينـاِزع يف صحتـه: مل ُتْقَبـل منـه  األول: إذا ناقـش اخلصـُم يف موضـوع صـورة املحـرَّ

منازعتـه ألصلهـا بعـد ذلـك. ]الفقـرة الثالثـة مـن املـادة األربعـني مـن األدلـة اإلجرائيـة[.

َر مطابقتهـا عـىل أصلهـا فهـل  ٍر عـادي، وتعـذَّ الثـاين: إذا نـازع ذووا الشـأن يف حجيـة صـورة حمـرَّ
ـة؟ تبقـى هلـذه الصـورة ُحجَّ

جـاء يف املـادة احلاديـة واألربعـني مـن األدلـة اإلجرائيـة مـا نصه: »جيـوز أن ُتَعـدَّ قرينـة يف اإلثبات: 
صـورة املحـرر العـادي التـي نـازع فيهـا أيٌّ من ذوي الشـأن وتعـذرت مطابقتهـا عىل أصلهـا وذلك يف 

األحـوال اآلتية:

أ- إذا أيدها دليل آخر.

ب-إذا كانت حمفوظة ومثبتة بياناهتا لدى جهة عامة«.

إنكار املحرر العادي:

ـًة عـىل مـن ُنِسـَب إليـه مـا مل ُينْكـر ذلـك رصاحـًة فإن مـن املهـم معرفُة  ُر العـاديُّ ُحجَّ ملَّـا كان املحـرَّ
ر العـادي، وأن ذلك يكون  ِر العـادي، وبنيَّ املنظـمِّ ذلك يف كالمـه عىل املحـرَّ مـا يكـون بـه إنـكاُر املحـرَّ

بالتايل:
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ـًة عليـه اخلـطَّ أو اإلمضـاَء أو اخلتـَم أو البصمـَة املنسـوبة  ر ُحجَّ أوالً: أن ُينْكِـَر مـن يكـوُن املحـرَّ
رصاحـًة:

ك بـه فإنـه ال يعـدُّ إنـكارًا منـه لـه؛ ألنـه ليـس  ض باإلنـكار أو شـكَّ وُيسـتَفاُد مـن هـذا: أنـه إن عـرَّ
رصيـًا يف اإلنـكار، وقـد اشـرتط املنظِّـم رصاحـة اإلنـكار.

ُر العـاديُّ صـادرًا ممـن  جـاء يف املـادة الثامنـة والثالثـني مـن األدلـة اإلجرائيـة مـا نصـه: »ُيَعـدُّ املحـرَّ
ُنسـب إليـه إذا سـكت ومل ينكـره رصاحـًة أو يدعـي تزويـره«.

ثانيًا: أن ُينْكَِر ذلك َخَلُفُه:

ثـه-: »هذه الورقة  ى عنـه احلق -كمورِّ ٍر عاديٍّ منسـوٍب ملن تلقَّ بـأن يقـول من اسـُتِدلَّ عليـه بمحرَّ
َة هلا«. ثـي وال صحَّ غـرُي صحيحـٍة ومل َتْصُدر عن مورِّ

ثالثًا: أن ُينْكَِر اخَلَلُف العلَم هبا:

ة هذا  ثه: »ال علـَم يل بصحَّ ٍر عـاديٍّ منسـوٍب إىل مورِّ وذلـك مثـل أن يقـول مـن اسـُتِدلَّ عليه بمحرَّ
ثي«. ر مـن عدمه وال أعلـم أنه صدر عـن مورِّ املحـرَّ

ِعَي ُصـُدْوُرُه عنه ما مل  ًة عىل مـن ادُّ ُر العـاديُّ بمثـل هذه األحـوال: فال يكـون ُحجَّ فـإذا ُأْنِكـَر املحـرَّ
ُيْثبِـْت اخلَْصـُم امُلْسـَتِدلُّ بـه مـا ادَّعـى به مـن ُصُدْوِرَهـا عنه. ]املـادة األربعون، وسـيأيت اإلشـارة إليها يف 

الـكالم عـىل إثبات صحـة املحررات[.

ـًة: أن ُيْثبِـَت املدعـى عليـه باإلرسـال: أنـه مل ُيرِسـل الرسـالة ومل يكلِّـف  وُيـَزاُد يف املراسـالت خاصَّ
أحـدًا بإرسـاهلا. ]املـادة الثالثون[.

ـِع عليهـا أو الثابِـِت نسـبُتها إىل ُمرسـلها  جـاء يف نـص املـادة الثالثـني: »تكـون للمراسـالت املوقَّ
سـالة ومل ُيَكلِّْف أحدًا بإرسـاهلا«. ر العاديِّ يف اإلثبات، ما مل ُيْثبِت امُلْرِسـل أنه مل ُيْرِسـل الرِّ حجيَُّة املحرَّ

: ر العاديِّ سقوُط احلقِّ بإنكار املحرَّ

ِر العـاديِّ بـنيَّ األحواَل التـي َيْسـُقُط هبا احلقُّ  ملَّـا بـنيَّ املنظِّـم األحـوال التـي ُيقَبـل فيها إنـكاُر املحرَّ
باإلنـكار وذلـك يف أحوال:
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األول: اإلنكاُر غري الرصيح:

ٍر عـاديٍّ فلـم ُينِْكـر مـا ُنِسـَب إليـه رصاحـًة: فإنـه ال َيِـقُّ لـه إنـكاُر  إذا ادُّعـي عـىل شـخٍص بمحـرَّ
ها:  كونِـِه َقـد َصـَدَر عنـه بعـد ذلـك، وهـو مفهوٌم مـن الفقـرة األوىل من املـادة التاسـعة والعرشيـن ونصُّ
ًة عليـه؛ ما مل ُينْكِـْر رَصاَحًة ما هو َمنسـوٌب إليـه من َخطٍّ  َعـُه وُحجَّ ُر العـاديُّ صـادرًا ممـن وقَّ »ُيَعـدُّ املحـرَّ
ـًة عليه. َر يكون ُحجَّ أو إمضـاٍء أو َخْتـٍم أو بصَمـٍة« ومفهـوُم ذلـك: أنـه إن مل ُينِْكـْر رصاحـًة: فـإن املحـرَّ

ِر أمام املحكمة فال ُيْقَبُل منه إنكاره بعد ذلك: الثاين: إذا ناَقَش موضوَع املحرَّ

ِر مثـُل أن يدفَع بـأيِّ دفٍع شـكيلٍّ أو  ٍر عـاديٍّ فناَقـَش يف موضـوع هذا املحـرَّ مـن ادُّعـي عليـه بمحـرَّ
َر مل يصـُدْر عنه أو  ـه بعد ذلك قال: بـأن هذا املحرَّ موضوعـيٍّ بشـأن املحـرر -ومل ُينِْكـره رصاحـًة- ثم إنَّ
أن اخلتـَم أو البصمـَة أو اإلمضـاَء أو اخلـطَّ ليـس لـه، فإنـه ال ُيْقَبـُل منـه ذلك، بل ُتَعـدُّ مناَقَشـُتُه ملوضوع 

ـه يف اإلنكار. الورقة إسـقاطًا حلقِّ

، فإنـه ال ُيْقَبُل منـه إنكاره وال  ـى عنه احلقَّ ٍر منسـوٍب ملن تلقَّ وكـذا الشـأُن فيمـن ادُّعـي عليـه بمحرَّ
ر. ]الفقرة الثانية مـن املادة التاسـعة والعرشين[. ع بنفـي علِمـِه بـه بعد مناقشـته ملوضوع املحـرَّ التـذرُّ

جـاء يف املـادة التاسـعة والثالثـني مـن األدلـة اإلجرائية مـا نصـه: »1. ال يقبل إنكار املحـرر العادي 
أو االدعـاء بتزويـره بعد مناقشـة موضوعه«.

وجـاء يف الفقـرة الثانيـة من املادة التاسـعة والثالثني مـن األدلة اإلجرائية ما نصه: »2. يعد مناقشـة 
ملوضوع املحرر: أيُّ دفٍع شـكيل أو موضوعي بشـأن املحرر«)1(.

حكم دفاتر التُّجار من حيث احُلجيَّة من عدمها:

ًة، ولتقريب  ًة، وأحواالً أخرى ال تكـون فيها ُحجَّ ار ُحجَّ بـنيَّ املنظِّـم أحـواالً تكون فيها دفاتـُر التُّجَّ
ـم الكالَم عليها بَحَسـب األحوال التالية: وهلا أحوال ثالثة: ذلك فسأقسِّ

احلالة األوىل: الدفاتر اإللزامية املنتظمة:

إذا كانت دفاتُِر التَّاجر إلزاميًَّة ُمنَتظَِمًة فلها صورتان وذلك بالنظر إىل اخلصم:

)1(  وكـذا الشـأن يف صـورة املحـرر العـادي فـإذا احتـج خصـم عىل خصمـه بصورة حمـرر عـادي فناقـش يف موضوعه ومل 
ينـازع يف صحتـه: مل تقبـل منـه منازعتـه ألصلهـا بعـد ذلـك. ]الفقـرة الثالثـة مـن املـادة األربعني مـن األدلـة اإلجرائية[.
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الصورة األوىل: أن يكون اخَلْصُم تاجرًا:

ـًة عليه. ]الفقـرة الثانية من املـادة احلادية  ويف هـذه احلالـة تكـوُن الدفاتـر -اإللزاميـة املنتظمة- ُحجَّ
والثالثني[.

واسـُتْثنَِي مـن ذلـك: أن َيْثُبـَت عكُسـها بطريـٍق مـن ُطـُرِق اإلثبـات: فـإذا اسـتدلَّ خصٌم عـىل تاجٍر 
بدفاتـره اإللزاميـة امُلنتظمـة فأثبـت التاجـُر عكـس مـا ورد فيهـا بطريٍق مـن ُطُرِق اإلثبـات: فـإن ُحِجيََّة 

هـذه الدفاتـر َتْسـُقُط. ]الفقـرة الثانيـة من املـادة احلاديـة والثالثني[.

ار املنتظمـة: دفاتر اخلصم املنتظمـة ]الفقرة  ومـن ُطـُرِق اإلثبـات التي َتْسـُقُط هبـا حجيَّة دفاتـر التُّجَّ
الثانية مـن املادة احلاديـة والثالثني[.

ًة عليه: الصورة الثانية: أن تكون يف مواجهة غري التَّاِجِر: فال تكون ُحجَّ

ـًة عليـه. ]الفقرة  إذا كان اخلَْصـُم الـذي اسـُتِدلَّ عليـه بالدفاتـر غـري تاجـٍر فـإن الدفاتـر ال ُتَعـدُّ ُحجَّ
األوىل مـن املـادة احلاديـة والثالثني[.

واسـُتْثنَِي مـن ذلـك صـورٌة واحدٌة: وذلك إذا اسـَتنََد اخلَْصُم غـرُي التاجر إىل دفاتـر َخْصِمِه التاجر: 
ـًة عليـه، جـاء يف الفقـرة الثالثة مـن املـادة احلاديـة والثالثني ما  فتكـوُن دفاتـر التاجـر يف هـذه احلالـة ُحجَّ
ـًة عـىل صاحبهـا التاجر  ـار اإللزاميـة -منتظمـة كانـت أو غـري منتظمـة- ُحجَّ ـه: »تكـون دفاتـر التُّجَّ نصُّ
فيـام اسـَتنََد إليـه َخْصُمـُه التاجـر أو غـري التاجـر؛ ويف هـذه احلالـة ُتَعـدُّ القيـود التـي يف مصلحـِة صاحب 

ـًة لـه أيضًا«. الدفاتـر ُحجَّ

تنبيه:
ـًة عـىل خصمـه غـري التاجـر، وأشـار املنظِّـم إىل حالـٍة ُتعـدُّ فيهـا  سـبق أن دفاتـر التاجـر ال ُتَعـدُّ ُحجَّ
ًة عـىل اخلصم، وذلـك: إذا َقِوَي  البيانـات امُلْثَبَتـُة يف الدفاتـر أساسـًا تأُخـُذ بـه املحكمـة ولـو مل َتُكـْن ُحجَّ
جانـب أحـد اخلصـوم، فإنـه جيـوز للمحكمـة يف هـذه احلالـة أن تعـل البيانـات التـي وردت يف دفاتـر 
التاجـر أساسـًا يف توجيـه اليمـني املتممـة بـرشط: أن يكـون ذلـك فيـام جيـوُز إثباُتـُه بالشـهود. ]الفقـرة 

األوىل مـن املـادة احلاديـة والثالثـني[.
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احلالـة الثانيـة: أن تكـون دفاتـر التاجـر إلزاميـة غـرَي ُمنَتظَِمـٍة: فتكـون حجـًة عـىل صاحبهـا التاجـر 
. فقط

ًة عىل اخلصم اآلخر: واسُتْثنَِي من هذه احلالة صورٌة تكون الدفاتر فيها ُحجَّ

ًة عىل  وذلـك إذا اسـَتنََد إليهـا اخلصـُم التاجـر أو غـرُي التاجـر، ويف هـذه احلـال: تكـون الدفاتـر ُحجَّ
اخلصمـني مجيعـًا. ]الفقـرة الثالثـة من املـادة احلاديـة والثالثني[.

ُحجيَّة الدفاتر واألوراق اخلاصة:

ـُق بالدفاتـر واألوراق  َ املنظِّـم مـا يتعلَّـق بحجيَّـة دفاتـر التجـار بـنيَّ بعـد ذلـك مـا يتعلَّ بعـد أن بـنيَّ
اخلاصـة:

ًة عىل من َصَدَرت عنه إال يف حالتني: َ أهنا ال ُتَعدُّ ُحجَّ فبنيَّ

احلالة األوىل: إذا َأْوَرَد فيها صاِحُبَها رَصاحًة أنه استوىف َدْينَُه.

نـه فيهـا أن يقـوَم مقـاَم السـند ملن  احلالـة الثانيـة: إذا َأورَد فيهـا صاحُبهـا رَصاحـًة: أنـه َقَصـَد بـام دوَّ
ـًا ملصلحتـه. ]املـادة الثانيـة والثالثون[. َأثبـَت حقَّ

ًة يف هاتني احلالتني: ها حجَّ ورشط عدِّ

ـًة عليـه أن ُيْثبَِت  ت ُحجَّ َعٍة جـاز ملن ُعـدَّ َعـًة ممـن َصـَدَرْت عنـه، فـإن كانـت غـري موقَّ أن تكـون موقَّ
عكَسـها. ]املـادة الثانيـة والثالثون[.

تنبيه:
إذا نظرنـا إىل احلالتـني اللتـني اسـتثنامها املنظِّـم: َنِجـُد أنـه جيَمعهـام وصـٌف وهـو: أن تكـون الورقة 

ـة حجـًة عـىل مـن هـي يف يده. اخلاصَّ

التأشري عىل سندات الديون برباءة ذمة املدين:

هلذا أحوال:
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ـة أشـاَر إىل مسـألٍة مهمٍة وهي: مسـألة التأشـري عىل  رات العاديَّ يف سـياق حديـث املنظِّـم عـن املحـرَّ
سـندات الديـون، وحاصـُل مـا َذَكـَر: أن التأشـري يَتِلـُف باختـالف حمـلِّ السـند األصـيل وهـل هـو بيد 

الدائـن أو بيـد املِدْيـِن، ويمكـن إمجـاُل ذلـك وبيانه حسـب األحـوال التالية:

احلالة األوىل: أن يكون السنُد األصيلُّ بيد املدين:

وهلا صورتان:

الصـورة األوىل: أن َيْثُبـَت للمحكمـة أن التأشـري بـام ُيِفْيـُد براءَة ذمـة املدين َجَرى بأَحـِد أمرين: إما 
ًة عـىل الدائن. بخـط الدائـن وإمـا بتوقيعـه: ويف هاتني احلالتني يكون التأشـري ُحجَّ

ًة عىل  الصـورة الثانيـة: أالَّ َيثُبـَت للمحكمـة أن التأشـري كان بخـطِّ الدائـن أو توقيعه: فال ُيَعـدُّ ُحجَّ
الدائـن. ]الفقـرة األوىل مـن املادة الثالثـة والثالثني[.

ن عليـه مـا يفيد  ـُرْج عـن حيازتـه وقـد دوِّ احلالـة الثانيـة: أن يكـون السـنُد األصـيلُّ بيـد الدائـن ومل َيْ
ـة املدين: بـراءة ذمَّ

ـًة للمدين ولو مل يكن بخطِّ الدائـن أو توقيعه. ]الفقرة  ففـي هـذه احلالة يكون التأشـرُي املذكور ُحجَّ
األوىل مـن املادة الثالثة والثالثني[.

ـنُد بيـد الدائـن ومل يرج عـن حيازته:  فيالحـظ هنـا: أن الفـرق بـني احلالتـني: أنـه يف حـال كان السَّ
ـًة عليـه، بخالف حـال كون السـند خارجـًا عن حيازتـه إذ ال  فـأيُّ إضافـٍة عـىل َسـنَِد الديـن تكـون ُحجَّ
بـد مـن الثبـوت باخلـطِّ أو التوقيـع، وسـبب ذلـك ظاِهـٌر؛ ألن السـند ملَّـا كان بيـد الدائـن ومل ْيـُرْج عن 

حيازتـه فـإن الظاهـر أن أيَّ إضافـٍة عليـه تكـون منـه أو بأمِرِه.

احلالـة الثالثـة: أن يكـون التأشـري عـىل نسـخٍة أصليَّـة أخرى لسـنٍد أو عـىل خُمَاَلَصٍة وكانت النسـخة 
يف يـد املدين:

َعًا  ـًة للمديـن: بـرشٍط: وهو أن َيْثُبَت أن التأشـري املذكـور بخطِّ الدائن ولـو مل يكن موقَّ فيكـون ُحجَّ
منـه. ]الفقرة الثانيـة من املادة الثالثـة والثالثني[.

ًة؟ ُر الورقيُّ الصادر من خارج اململكة ُحجَّ هل ُيَعدُّ املحرَّ

بموجـب  اململكـة  بالتزامـات  اإلخـالل  عـدم  »مـع  ـه:  نصُّ مـا  واخلمسـني  الثانيـة  املـادة  يف  جـاء 
َر الورقـيَّ  االتفاقيـات الدوليـة التـي تكـون طرفـًا فيهـا: جيـوُز للمحكمـة أن َتْقَبـَل يف اإلثبـاِت املحـرَّ
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ـة يف الدولـة التـي َصـَدَر فيهـا  ق عليـه مـن اجلهـات املختصَّ أو الرقمـيَّ الصـادر خـارج اململكـة واملصـدَّ
ـة يف اململكـة، وذلـك مـا مل ُيَالِـْف النظـام العـام«. واجلهـات املختصَّ

وجـاء يف املـادة التاسـعة واخلمسـني من األدلة اإلجرائيـة ما نصه: »وعىل من يتـج باملحرر الورقي 
أو الرقمـي الصـادر خـارج اململكـة أن يرفـق بـه ]1[ مـا يثبت تصديقه مـن اجلهات املختصـة يف الدولة 

التـي صـدر فيها ]2[ واجلهات املختصـة يف اململكة«.

املسألة الثالثة

رات اليت يف يد غري من احتجَّ بها الطريُق إلحضار احملرَّ
راُت  رات العادية، وملَّـا كانت املحـرَّ َ املنظِّـم مجلـة مـن األحـكام املتعلِّقـة بحجيَّـة املحـرَّ بعـد أن بـنيَّ
َ املنظِّـم يف الفصـل الثالـث مـن البـاب  ـٌة لـه، وقـد ال تكـون كذلـك، بـنيَّ قـد تكـون بيـِد مـن هـي ُحجَّ

َرات املوجـودة حتـت يـده(. الثالـث اإلجـراءات املتعلِّقـة بـ)طلـب إلـزام اخلصـم بتقديـم املحـرَّ

رات التي بيد الغري يكون هبذه الطُُّرِق: وحاِصُل ذلك: أن الطريَق إلحضار املحرَّ

رات املوجودة حتت َيِدِه: الطريق األول: أن َيْطُلَب اخلَْصُم إلزاَم خصِمِه بتقديم املحرَّ

وقد أجاز املنظِّم هذا برشوط:

ُر ُمنتَِجًا يف الدعوى. ]املادة الرابعة والثالثون[. الرشط األول: أن يكوَن املحرَّ

الرشط الثاين: أن َيْذُكَر امُلَطالُِب يف َطَلبِِه ما ييل:

ِر بقَدِر ما ُيْمِكُن أن َيْذُكَرُه من تفصيٍل. أ- أن َيْذُكَر أوصاَف املحرَّ

ب- أن َيْذُكَر َمْضُمْوَنُه بَقْدِر ما ُيْمِكُن أن َيْذُكَرُه من تفصيٍل.

َر حتت يد خصمه. ُد أن املحرَّ الِئَل والظُّروَف التي تؤيِّ َ الدَّ ت- أن ُيَبنيِّ

ر عليها. َ الواقعَة التي َيْسَتِدلُّ باملحرَّ ث- أن ُيَبنيِّ

َ َوْجَه َطَلبِِه بإلزام خصمه بتقديمه. ]الفقرة الثانية من املادة الرابعة والثالثني[. ج- أن ُيَبنيِّ

الرشط الثالث: اجلواُز النظامي:
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ر، ومن صور ذلك مما نصَّ عليه املنظِّم: وذلك بأن يكون من اجلائز نظامًا إبراُز املحرَّ

ـًة إذا كان ملصلحـِة اخلصمـني أو كان مثبَِتـًا  ُر مشـرَتَكًا بينـه وبـني خصمـه، خاصَّ - أن يكـون املحـرَّ
اللتزامهـام وُحُقْوِقِهـاَم امُلَتَباَدَلـِة. ]الفقرتـان )أ، ب( مـن الفقـرة األوىل مـن املـادة الرابعـة والثالثـني[.

ر يف أيِّ مرحلـٍة مـن مراحـل الدعـوى، فقـد نـصَّ املنظِّـم  - أن َيْسـَتنَِد َخْصـُم املطالِـِب إىل املحـرَّ
ر الـذي اسـَتنََد إليه.  عـىل أن هـذا مـن األسـباب التـي ُتِْيـُز للخصـم أن َيْطُلـَب من خصمـه إبـداء املحرَّ

]الفقـرة )ج( مـن الفقـرة األوىل مـن املـادة الرابعـة والثالثـني[.

فـإذا مل يكـن الطلـب مسـتوفيًا للعنارص املنصوص عليهـا يف املادة الرابعة والثالثني مـن النظام: فإن 
ُر من تلقاء نفسـها عـدم قبول الطلب. ]املـادة الثانية واألربعون مـن األدلة اإلجرائية[. املحكمـة ُتَقـرِّ

م بمذكرٍة  وبـكلِّ حـاٍل فيلـزم اخلصـم الـذي يطلـب إلزام خصمـه بتقديم حمـرر حتت يـده: أن يتقـدَّ
يقيدهـا لـدى املحكمـة. ]املـادة الثانية واألربعـون من األدلـة اإلجرائية[.

ٍر حتت يده: الطريق الثاين: إدخاُل الغري إللزاِمِه بتقديم حمرَّ

ُر الـذي َيسـَتنُِد إليـه أحـُد اخلصـوم حتت يد مـن ليس َطَرَفـًا يف الدعـوى: فللمحكمة  إذا كان املحـرَّ
ر الذي  مـن تلقـاء نفسـها أو بطلـِب أحـد اخلصـوم إدخـاُل مـن بيده هـذا املسـتند وإلزاُمـه بتقديم املحـرَّ

حتـت يـده. ]الفقـرة األوىل من املـادة السـابعة والثالثني[.

وتـرسي عـىل هـذه احلالـة أحـكام اإلدخـال ملصلحـة إظهـار احلقيقـة املنصـوص عليهـا يف نظـام 
املرافعـات الرشعيـة واألنظمـة ذات الصلـة. ]الفقـرة األوىل مـن املـادة اخلامسـة واألربعـني مـن األدلـة 

اإلجرائيـة[.

ِر إىل املحكمـة مبـارشة فللمحكمـة االسـتغناء عـن اإلدخـال. ]الفقـرة  فـإذا أمكـن تقديـم املحـرَّ
الثانيـة مـن املـادة اخلامسـة واألربعـني مـن األدلـة اإلجرائيـة[.

فرٌع:
ٍر حتـت يده فإنـه يلزمه  إذا طلـب اخلصـُم إدخـاَل مـن ليـس طرفـًا يف الدعـوى إللزامـه بتقديـم حمـرَّ

أن يسـتويف مـا ييل:

1. أوصاف املحرر.
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2. مضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل.

3. الدالئل والظروف التي تؤيد أن املحرر حتت يد اخلصم.

4. الواقعـة التـي يسـتدل باملحـرر عليهـا، ووجـه اإللـزام بتقديمه. ]املـادة اخلامسـة واألربعون من 
األدلـة اإلجرائيـة، واملـادة الرابعـة والثالثـون من نظـام اإلثبات[.

ة: الطريق الثالث: طلُب املحكمة من ِجَهٍة عامَّ

ٍة: ُر حتت يِد ِجَهٍة عامَّ ٍر وكان امُلَحرَّ إذا َعِجَز اخلصم عن إحضار أْصِل حُمَرَّ

فيلزم اخلصم املطالب هبذا اإلجراء: أن يتقدم بطلب يتضمن ما ييل:

1. ما يبني تعذر إحضار املحرر من قبل اخلصم.

2. حتديد املحررات املطلوبة وبيان صلتها بالدعوى وأثرها.

ة، أو أن  ِر من اجلهـة العامَّ فـإذا اسـتويف املطلـوب: فللمحكمـة يف هذه احلـال أن َتْطُلَب أصـَل املحرَّ
َقًة منه. َتْطُلـَب صـورًة مصدَّ

َم كتابًة أو شـفاهًا مـا لديا مـن معلوماٍت  ـة أن ُتَقـدِّ كـام جيـوز للمحكمـة أن َتْطُلـَب مـن اجلهـة العامَّ
ذات ِصَلـٍة بالدعـوى دون إخـالل باألنظمـة. ]الفقـرة الثانيـة مـن املـادة السـابعة والثالثني مـن النظام، 

واملـادة السادسـة واألربعون مـن األدلـة اإلجرائية[.

املسألة الرابعة

ر؟ متى ُتلِزُم احملكمُة اخلصَم بإحضار احملرَّ
ر حتـت يـد اخلصـم قـد يكـون صادقـًا وقـد ال يكـون كذلك، وملَّـا كان  ملَّـا كان املدعـي بكـون املحـرَّ
عـي اخلصم كوَنـُه حتت يـد خصمه أثٌر -كام سـيأيت-، بـنيَّ املنظِّم  ر الـذي يدَّ لالمتنـاع عـن تقديـم املحـرَّ

األحـوال التـي تأُمـُر فيهـا املحكمـة اخلَْصـَم بتقديـم ما لديـه، وقيَّد ذلـك يف األحـوال التالية:

ر أنه بحوزته. 1. أن ُيِقرَّ اخلصم املطاَلُب بإبراز املحرَّ

ر بيد َخْصِمِه وَيْسُكَت اخلَْصُم عن إنكار ذلك. عي اخلَْصُم أن املحرَّ 2. أن يدَّ
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ِر حتت يد خصمـه. ]الفقرة  عيـِه مـن كون املحـرَّ ـَة مـا يدَّ ِر ِصحَّ 3. أن ُيثبِـَت امُلطالِـب بتسـليِم املحـرَّ
األوىل مـن املادة اخلامسـة والثالثني[.

املسألة اخلامسة

ر حتت يده إنكاُر اخلصم كون احملرَّ
ر  ر الـذي َيْسـَتنُِد إليه حتت يد خصمـه، فأنكَر اخلَْصُم كـوَن املحرَّ إذا ادَّعـى أحـُد اخلصـوم أن املحـرَّ

حتـت يده فثمـة أحواٌل:

احلالـة األوىل: أن ُيـِضَ املطالِـُب إثباتـًا بـأن املحـرر حتـت يـد خصمـه فُتْلِزُمـُه املحكمـة بإحضاره. 
]الفقـرة الثانيـة مـن املـادة اخلامسـة والثالثني[.

احلالـة الثانيـة: أال ُيْـِضَ امُلَطالِـُب إثباتـًا: فللطالـب أن َيْطُلـَب توجيـَه اليمـني خلصمـه فيـام يتعلَّـق 
َهـا عـىل امُلَطالِـِب فَحَلـَف: فـال يلـو مـن  َهـت اليمـني فنَـَكَل اخلَْصـُم عنهـا أو ردَّ ر، فـإذا ُوجِّ هبـذا املحـرَّ

صورتـني:

عـي كوَنُه حتت يد خصمه،  ر الذي يدَّ م صـورًة عن املحرَّ الصـورة األوىل: أن يكـوَن املطالِـُب قد قدَّ
مهـا مطابقًة ألصلها. ففـي هذه احلـال ُتَعدُّ الصورة التي قدَّ

ر: ففي هذه احلال: جيـوُز للمحكمة  م صـورًة عن امُلَحـرَّ الصـورة الثانيـة: أالَّ يكـون امُلطالِـُب قـد قدَّ
املـادة اخلامسـة  أن تأخـذ بقـول املطالِـِب فيـام يتعلـق بشـكل املحـرر ومضمونـه. ]الفقـرة الثالثـة مـن 

والثالثـني[.
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املسألة السادسة

ٍر ألَزَمْتُه احملكمُة بإحضاره بعد إمهاله  أَثُر امتناِع اخلصم عن تقديم حمرَّ
ملرة واحدة ]يف غري الدعاوى التجارية[.

ٍر َثَبـَت لديـا كوُنـُه حتـت يـده حسـب األحـوال  إذا َأْلَزَمـت املحكمـة أحـَد اخلصـوم بتقديـم حمـرَّ
املنصـوص عليهـا يف الفقـرة األوىل مـن املـادة اخلامسـة والثالثـني، وأمَهَلْتـُه إلحضارهـا فامتنـَع اخلصم 

ـة حالتـان)1(: عـن تقديمـه وكان ذلـك يف غـري الدعـاوى التجاريـة فثمَّ

ر املطلـوب: ففـي هـذه  م صـورًة للمحـرَّ ر قـد قـدَّ احلالـة األوىل: أن يكـوَن امُلطالِـُب بتقديـم املحـرَّ
احلالـة: ُتعـدُّ الصـورة حجـًة مطابقـًة ألصلهـا. ]الفقـرة الثانيـة مـن املـادة اخلامسـة والثالثـني[.

َم صـورًة: فللمحكمـة جـوازًا أن تأُخـَذ  ِر قـد قـدَّ احلالـة الثانيـة: أالَّ يكـوَن امُلطالِـُب بتقديـِم املحـرَّ
ِر ومضمونـه. ]الفقـرة الثانيـة مـن املـادة اخلامسـة والثالثـني[. ـُق بشـكل املحـرَّ بقـوِل امُلطالِـب فيـام يتعلَّ

فرع: األثر املرتتب عن امتناع اخلصم عن تقديم املحرر الذي بني يديه:
ر الـذي بـني يديـه بعـد أمـر املحكمـة له: فيرتتـب عـىل امتناعه:  إذا امتنـع اخلصـم عـن تقديـم املحـرَّ

عـدم جـواز احتجاجـه باملحـرر يف الدعـوى. ]املـادة الرابعـة واألربعـون مـن األدلـة اإلجرائية[.

املسألة السابعة

 َطْلُب اخلصم إلزاَم َخْصِمِه يف الدعاوى التجارية 
ٍر ذي ِصَلٍة بالدعوى بتقديم حمرَّ

ٍر لالطـالع عليه فإنـه يلزمه أن  إذا طلـب اخلصـم يف الدعـاوى التجاريـة إلـزاَم خصمـه بتقديـم حمرَّ
يتقـدم بمذكـرة يبـني فيهـا ما ييل:

تنبيه: ما سيأيت يف غري الدعاوى التجارية وسيأيت ما يص االمتناع عن تسليم املحررات يف الدعاوى التجارية.  )1(
ٍغ فـإن هلـا أن توجـه اليمـني املتممـة ملن  ويتنبَّـه إىل أن للمحكمـة يف حـال امتنـاع التاجـر عـن تقديـم الدفاتـر دون مسـوِّ

اسـتند إىل الدفاتـر. ]الفقـرة الرابعـة مـن املـادة احلاديـة والثالثني[.
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1. مـا يثبـت أن للمحـرر عالقـة بالتعامـل التجـاري حمل الدعـوى، أو أنه يؤدي إىل إظهـار احلقيقة 
فيه.

2. حتديد املحرر بذاته ونوعه.

3. إقـرار مـن الطالـب بـأن املحـرر ليـس لـه طابـع الرسيـة أو أنـه ليـس مـن شـأن االطـالع عليـه 
انتهـاك أي حـق يف الـرس التجـاري أو أي حقـوق متصلـة به. ]الفقـرة األوىل من املـادة الثالثة واألربعني 

مـن األدلـة اإلجرائيـة، الفقـرة األوىل مـن املـادة السادسـة والثالثـني مـن النظام[.

فـإذا كان الطلـب مسـتوفيًا للمتطلبـات النظاميـة -املذكورة بعاليـه- فتأمر املحكمـة بإلزام اخلصم 
بتقديـم املحـرر أو تكـني اخلصـم مـن االطالع عليه بقـرار يثبـت يف املحض، وللخصـوم احلصول عىل 
مسـتخرج منـه، ويكـون قـرار املحكمـة هنائيـًا غـري قابـل لالعـرتاض. ]الفقـرة الثانيـة مـن املـادة الثالثـة 

واألربعـني مـن األدلـة اإلجرائية[.

وتقـرر املحكمـة مـن تلقاء نفسـها عدم قبول الطلـب إذا مل يكن مسـتوفيًا للمتطلبـات ويثبت ذلك 
يف املحـض. ]الفقـرة الثالثـة من املادة الثالثـة واألربعني من األدلـة اإلجرائية[.

املسألة الثامنة

متى يكون للمحرر طابع السرية؟
ر طابُع الرسية بأحد أمرين: يكوُن للمحرَّ

. 1. نصٌّ خاصٌّ

2. اتِّفاق بني اخلصوم. ]الفقرة )ج( من الفقرة األوىل من املادة السادسة والثالثني[.

فـإذا نـازع اخلصـم املطاَلـب بإبـراز املحـرر مدعيـًا وجـود طابع الرسيـة عىل املحـرر: فإنـه يلزمه أن 
يتقـدم بدفعـه بشـأن ذلـك يف اجللسـة ذاهتـا مرفقًا معـه ما يثبـت صحته.

وجيـوز للمحكمـة أن تقـرر إمهالـه لبيـان ذلـك. ]الفقـرة )ج( مـن الفقـرة األوىل مـن املـادة الثالثـة 
واألربعـني مـن األدلـة اإلجرائيـة[.



الفهرس75

املسألة التاسعة

امتناع اخلصم يف الدعاوى التجارية عن تقديم احملرر رغم أمر احملكمة
ٍر َأَمـَرْت املحكمة بتقديمـه فللمحكمة أن  إذا امتنـَع اخلصـُم يف الدعـاوى التجاريـة عـن تقديم حمـرَّ

تعـدَّ امتناعـه قرينـًة. ]الفقـرة الثانية من املـادة السادسـة والثالثني[.

ق بني الدعاوى التجارية وغريها يف مسألة االمتناع عن تقديم املحرر. ويالحظ أن املنظِّم فرَّ

تنبيه:
ـه: »إذا اسـَتنََد أحـُد اخلَْصَمـنْيِ التَّاجرين  جـاء يف الفقـرة الرابعـة مـن املـادة احلاديـة والثالثني ما نصُّ
ٍغ عـن إبراز دفاتِـِرِه أو التَّمكني  َمـًا بـام َوَرَد فيهـا وامتنَع اخلَْصُم دون مسـوِّ َم ُمَقدَّ إىل دفاتـر َخْصِمـِه وَسـلَّ
ـة دعواه«. مـن االطـالع عليهـا؛ جـاَز للمحكمـة توجيُه اليمـني املتممة ملـن اسـَتنََد إىل الدفاتر عىل ِصحَّ

تنبيه ثاٍن:
إذا امتنـع اخلصـم عـن تقديـم املحـرر الـذي بـني يديـه بعـد أمر املحكمـة لـه: فيرتتب عـىل امتناعه: 

عـدم جـواز احتجاجـه باملحـرر يف الدعـوى. ]املـادة الرابعـة واألربعون مـن األدلـة اإلجرائية[.

املسألة العاشرة

رات ة احملرَّ إثبات ِصحَّ
رات العاديـة أن جييب بـه، وملَّا أجـاَز ملن ادُّعي عليـه هبا أن  َ املنظِّـم مـا للمدعـى عليـه باملحـرَّ ملَّـا بـنيَّ

ـُق بـ)إثبات صحـة املحررات(. َ يف الفصـل الرابع من البـاب الثالث ما يتعلَّ ُينِْكـَر صدورهـا عنـه: بـنيَّ

رات، ثـم الطعـون التـي َيُسـْوُغ الطَّعُن هبا  ـُر يف ُحجيَّـة املحـرَّ وابتـدأ ذلـك بالـكالم عـىل ُعيـوٍب تؤثِّ
لًة بـإذن اهلل تعاىل. ة األوراق، وسـيأيت الكالم عليهـا مفصَّ رات، ثـم الطريـُق إىل إثبـات ِصحَّ عـىل املحـرَّ
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رات: ة املحرَّ ة عىل صحَّ الفرع األول: أَثُر العيوب املاديَّ
إذا كانـت الورقـة حمـلُّ اإلثبـات َمِعْيَبـًة بكشـٍط أو شـقٍّ أو تعديـٍل ونحـو ذلـك مـن العيـوب املادية 

فهـل َيْسـُقُط االحتجـاج هبا؟

َر أثـَر هـذا  َجَعـَل امُلنَظِّـُم مـردَّ ذلـك إىل تقديـر املحكمـة، وعـىل املحكمـة -يف هـذه احلـال- أن ُتَقـدِّ
َ أسـباب ذلـك. ]الفقـرة األوىل مـن املـادة السـابعة واألربعـني مـن األدلـة  املحـرر يف احلجيـة، وأن تبـنيِّ

اإلجرائيـة[.

وللمحكمة بعد ذلك أحد األحوال التالية:

ر بالكليَّة. أوالً: أن ُتْسِقَط ُحجيَّة املحرَّ

َر إنقاَص ُحجيَّته. ثانيًا: أن ُتَقرِّ

ر فلها: َرت املحكمة إنقاَص حجيَّة املحرَّ ويف حاِل قرَّ

ر. نَُه املحرَّ - األخذ بكلِّ ما تضمَّ

- وهلا األخذ ببعضه. ]الفقرة األوىل من املادة الثامنة والثالثني[.

رات: ة املحرَّ الفرع الثاين: شكُّ املحكمة يف ِصحَّ
ُر حَمَلَّ َشـكٍّ عنـد املحكمة ومل تكـِف وقائع  ٍر وكان هـذا املحرَّ إذا اسـتدلَّ أحـُد املتخاصمـني بمحـرَّ
ر وأجاز هلـا املنظِّم يف  ـة هذا املحـرَّ الدعـوى ومسـتنداهتا للحكـم يف الدعـوى: فلهـا أن تتثبـت مـن ِصحَّ

سـبيل ذلك أمرين:

ر وظاهُر تقسيم امُلنَظِّم أن ذلك يكون كتابًة. ة املحرَّ 1. أن تسأَل من َصَدَرت عنه عن ِصحَّ

ُح احلقيقة، ويكون ذلك بحضور الشـخص  رُه لُيْبِدَي هلا ما يوضِّ 2. أن َتْدُعـَو الشـخص الذي حـرَّ
املذكـور أمـام املحكمـة. ]الفقـرة الثانيـة من املـادة الثامنـة والثالثني مـن النظام، الفقـرة الثانية مـن املادة 

السـابعة واألربعني من األدلـة اإلجرائية[.

ر مـَـَحلَّ شـكٍّ  ُة املحرَّ ونـصُّ الفقـرة الثانيـة مـن املادة الثامنـة والثالثني من النظـام: »إذا كانت ِصحَّ
رُه لُيْبـِدَي  يف نظـر املحكمـة، فلهـا: ]1[ أن تسـأل مـن َصـَدَر َعنْـُه، ]2[ أو َتْدُعـَو الشـخص الـذي َحـرَّ
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ـُح حقيقـَة األمـر فيـه«، وظاِهـُر هذا أن ثـمَّ حالـني: حالـٌة ال َتْسـَتْدِعي احلُضوَر، وحالـٌة أخرى  مـا يوضِّ
ِعْيِه. َتْسَتْد

ونـص الفقـرة الثانيـة مـن املـادة السـابعة واألربعـني مـن األدلـة: »2- يف حـال كـون صحـة املحرر 
حمـل شـك يف نظـر املحكمـة ومل تكِف وقائـع الدعوى ومسـتنداهتا للحكـم يف موضوعهـا: فللمحكمة 
أن تقـرر سـؤال مـن صـدر عنـه، أو تدعـو الشـخص الـذي حرره ليبـدي ما يوضـح حقيقة األمـر فيه«.

رات: ة املحرَّ الفرع الثالث: الطَّْعُن يف ِصحَّ
ر امُلسـَتَدلِّ به عليه، وقد  ـة املحرَّ ٍر فقد أجاز لـه املنظِّم الطَّعَن يف ِصحَّ إذا ادُّعـي عـىل شـخٍص بمحـرَّ

رات عىل نوعني: رسـمية وعادية: سـبق أن املحرَّ

أوالً: الطعن يف املحررات الرسمية:

رات الرسـمية إال بأمر واحٍد فقط: وهو الطَّعن بالتزوير)1(. ]الفقرة  وال سـبيَل إىل الطَّعِن يف املحرَّ
األوىل من املادة السادسـة والعرشين[.

ة: رات العاديَّ ثانيًا: الطَّْعُن يف املحرَّ

ر َعنْـُه أو ُينِْكـَر نسـبَتُه إليـه، وقـد سـبق بيان  ٍر عـاديٍّ أن ُينِْكـَر صـدوَر املحـرَّ ملـن ادُّعـي عليـه بمحـرَّ
ر العـاديِّ وأنـه يكون بـام ييل)2(: ر العـادي، وبـنيَّ املنظِّـم ُصـَوَر الطَّعـِن باملحـرَّ وصـف املحـرَّ

. 1. إنكاُر اخلطِّ

2. إنكاُر اخلتم.

3. إنكاُر اإلمضاء.

4. إنكاُر البصمة.

ٍر عليـه َخـطٌّ أو َخْتـٌم أو إِْمَضـاٌء أو َبْصَمـٌة َمنسـوبٌة إىل املدعـى عليـه َفَلـُه  فمـن ادُّعـي عليـه بمحـرَّ
إنكاُرهـا مبينـًا: موضـع اإلنـكار، ووجهـه وأثـره يف املحـرر، ويكـون ذلـك بمذكـرة أو شـفاهًا أمـام 

ن يف املحـض. ]املـادة الثامنـة واألربعـون، واملـادة اخلمسـون مـن األدلـة اإلجرائيـة[. الدائـرة ويـدوَّ

اًل بإذن اهلل تعاىل. وسيأيت الكالم عىل إجراءات الطعن بالتزوير مفصَّ  )1(
ال َيِرُد واحٌد من هذه الطعون عىل املحررات الرسمية، وال يسوُغ الطعن إال بالتزوير فقط كام سبق قريبًا.  )2(
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تها كام سيأيت. عي ِصحَّ ويكون عبُء اإلثبات عىل مدَّ

5. التزوير.

ٍر الطَّْعُن هبا عـىل املحـرر العـادي: الطَّْعـُن بالتزوير،  مـن الطعـون التـي َيِـقُّ للمدعـى عليـه بمحـرَّ
ويلـزم اخلصـم املدعـي للتزويـر: أن يـدد موضـع التزويـر وأثره. ]املـادة الثامنـة واألربعون مـن األدلة 

اإلجرائية[.

ِعْيِه -أعني مدعي التزوير-، وسيأيت قريبًا. ويكون عبُء إثبات التزوير عىل مدَّ

ِع به  ـَة اخلَْتـِم املوقَّ ٍر عاديٍّ ِصحَّ وَيْدُخـُل يف االدعـاء بالتزويـر: أن ُيِقـرَّ اخلَْصـُم املدعـى عليـه بمحـرَّ
ة  ه: »إذا أقـرَّ اخلَْصُم بصحَّ وَينِْفـي أنـه َخَتـَم بـه، جاء يف الفقـرة الثالثة من املادة التاسـعة والثالثني مـا نصُّ

َاُذ طريـِق االدعـاِء بالتزوير«. َ عليـه اختِّ ر العاديِّ وَنَفـى أنه َخَتـَم به: تعنيَّ ـع بـه عـىل املحـرَّ اخلَْتـِم املوقَّ

الفرع الرابع: إثبات الطَّعن:
رات، ويف هذه املسـألة الـكالم عىل من  سـبق قريبـًا بيـان الطُُّعـون التـي جيـوز الطَّْعـُن هبا عـىل املحـرَّ

يكـون عليـه عبء إثبـات الطعـن، وعليه فثـمَّ أحوال:

: ر العاديِّ أو الرسميِّ احلالة األوىل: أن يكون الطَّْعُن بالتزوير يف املحرَّ

عاُه مـن التزوير، جاء يف الفقـرة الثانية من  عـي التزويـر أن ُيْثبَِت ما ادَّ ويف هـذه احلالـة فإنـه َيْلـَزُم ُمدَّ
عـي التزوير ِعْبُء إثبـات ادعائه«)1(. ه: »عـىل اخلَْصِم الذي يدَّ املـادة التاسـعة والثالثـني ما نصُّ

ى عنه احلق  ر منه أو ممـن تلقَّ ـًة عليه بإنكاِر صـدور املحرَّ ُر ُحجَّ احلالـة الثانيـة: َدْفـُع مـن يكـون املحرَّ
أو ُمنِْيبِـِه أو َينِْفـي علَمُه به:

ـة ُصـُدور  ِر العـاديِّ ُمطاَلـٌب بإثبـات ِصحَّ ـَة املحـرَّ عـي ِصحَّ ويف هـذه احلـال فـإن اخلَْصـَم الـذي يدَّ
ه: »عـىل اخلصم  َعـى عليـه بـه، جـاء يف الفقـرة الثانيـة مـن املـادة التاسـعة والثالثني مـا نصُّ ر ممـن ادَّ املحـرَّ
ر العـاديِّ منـه أو ُينْكِـُر ذلـك  عائـه، أمـا مـن ُينْكِـُر صـدوَر املحـرَّ الـذي يدعـي التزويـر ِعـْبُء إثبـات ادِّ

َخَلُفـُه أو نائُِبـُه أو َينِْفـي علَمـُه بـه، فَيَقـُع عـىل َخْصِمـِه ِعـْبُء إثبـات ُصـُدوِرِه منـه أو مـن َسـَلِفِه«.

سـبق قريبـًا أن ممـا يدخـل يف التزويـر: إقـرار اخلصـم بصحـة اخلتـم املوقـع بـه عـىل املحـرر العـادي ونفـي أنـه ختـم به.   )1(
ينظـر: الفقـرة الثالثـة مـن املـادة التاسـعة والثالثني.
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ـة اخلَْتـِم  ر بِصحَّ عـى عليـه باملحـرَّ ـة جـدًا: وهـي أن ُيِقـرَّ اخلَْصـُم املدَّ واسـُتْثنَِي مـن ذلـك حالـٌة مهمَّ
وَينِْفـي َخْتَمـُه بـه؛ فيكون املنِكُر هـو املكلََّف باإلثبات، جاء يف الفقرة الثالثة من املادة التاسـعة والثالثني 
َ عليه  ِر العـاديِّ وَنَفـى أنه َخَتـَم به، تعـنيَّ ـع بـه عـىل املحـرَّ ـة اخلَْتـِم املوقَّ ـه: »إذا أقـرَّ اخلَْصـُم بصحَّ مـا نصُّ

عـاء بالتَّزوْيِر«. َـاُذ طريـِق االدِّ اختِّ

 وللخصم املحتجِّ باملحرر: أن يطلب التحقيق بشأنه، ويشرتط إلجراء التحقيق:

- أن يطلب من احتج باملحرر التحقيق فيه.

- أن يكون املحرر منتجًا يف الدعوى.

- أال تكفـي وقائـع الدعـوى ومسـتنداهتا يف إقنـاع املحكمـة بصحـة اخلـط أو اإلمضـاء أو اخلتم أو 
البصمـة. ]الفقـرة الثانيـة من املادة اخلمسـني مـن األدلـة اإلجرائية[.

ن ذلك  ُر املحكمـة من تلقاء نفسـها عدم قبـول طلب التحقيـق، وتدوِّ فـإن مل تتوفـر الـرشوط: فُتَقـرِّ
يف املحـض. ]الفقـرة الثالثـة من املادة اخلمسـني من األدلـة اإلجرائية[.

وإن كانـت الـرشوط منطبقـة عىل الواقعة: فإن املحكمة ُتِري الالزم حيـال ذلك، وتأمر بالتحقيق 
عـىل أن يتضمـن قرارهـا بيـان طريـق التحقيـق باملضاهاة أو بسـامع الشـهود أو بكليهام. ]الفقـرة الرابعة 

مـن املادة اخلمسـني من األدلـة اإلجرائية[.

ِزم حياَل إثبات الطَّْعِن الذي َدَفَع به اخَلْصُم: ُط إجراِء املحكمة الالَّ الفرع اخلامس: رَشْ
ر العـاديِّ إذا َدَفـَع خصُمـُه بإنـكار اخلـطِّ أو اإلمضـاِء أو اخلتـِم أو  سـبق قريبـًا أن امُلَسـَتِدلَّ باملحـرَّ

ر فيكـون عـىل املسـَتِدلِّ عـبء اإلثبـات. الَبْصَمـِة املرصـوَدِة عـىل املحـرَّ

رات العادية،  َ املنظِّـم اإلجـراءات املتَّبَعـَة يف حـال إنـكاِر مـا ُنِسـَب إىل الشـخص يف املحـرَّ وقـد بـنيَّ
ـة نِسـَبتَِها إليـه، إالَّ أن املنظِّـم َجَعـَل السـرَي يف هـذه اإلجـراءات  ومـا يتبـع ذلـك مـن التَّحقيـق يف ِصحَّ

مرشوطـًا بـرشوط وهي:

ر. كًا باملحرَّ ر- ُمَتَمسِّ الرشط األول: أن َيَظلَّ اخلصم اآلخر -املسَتِدلُّ باملحرَّ

ُر منتَِجًا يف النِّزاع. الرشط الثاين: أن يكوَن املحرَّ



الفهرس80

ـة مـا ُنِسـَب إىل  عـوى ومسـتنداهُتا يف إقنـاع املحكمـة بِصحَّ الـرشط الثالـث: أالَّ َتْكفـي وقائـُع الدَّ
اخلَْصـم.

ر العـاديِّ خطَّـه أو إمضـاَءه أو  ـه: »إذا أنَكـَر مـن اْحُتـجَّ عليـه باملحـرَّ جـاء يف املـادة األربعـني مـا نصُّ
ـَكًا  ختَمـه أو بصمَتـه، أو أْنَكـَر ذلـك َخَلُفـُه أو ناِئُبـُه أو َنَفـى ِعلَمـُه بـه، ]1[ وظـلَّ اخلَْصـُم اآلخـُر متمسِّ
عـوى ومسـتنداهُتا يف إقنـاع  ُر ُمنْتًِجـا يف النـزاع، ]3[ ومل َتْكـِف وقائـُع الدَّ ِر، ]2[ وكان امُلَحـرَّ باملحـرَّ
ـة اخلَـطِّ أو اإلمضاِء أو اخلَْتـِم أو الَبْصَمة؛ فتأُمُر املحكَمُة بالتَّحِقْيِق بامُلضاَهاة، أو بسـامع  املحكمـة بِصحَّ

الشـهود أو بكليهـام...« إلـخ. وسـيأيت الـكالم عليهـا قريبًا.

رات التي َأنكَرها اخَلْصُم؟ ُة امُلَحرَّ الفرع السادس: كيف ُتْثَبُت ِصحَّ
ـابق ِذْكُرها َفَتِسـرْيُ املحكمة  َقت الرشوط السَّ قَّ رات امَلنُْسـوَبة إليه وحَتَ ـة امُلَحـرَّ إذا َأْنَكـَر اخلَْصـُم ِصحَّ
ـة مـا ُنِسـَب إىل اخلصم، وبـنيَّ املنظِّـم أن الطريق إىل ذلك يكـون بأحد أمرين: يف إجـراءات إثبـات ِصحَّ

األول: املضاهـاة، ويعنـى هبـا: مقارنـة اخلـط أو اإلمضـاء أو اخلتـم أو البصمة الذي حصـل إنكاره 
عـىل مـا هـو ثابـت مـن خـط أو إمضـاء أو ختـم أو بصمـة ملـن نسـب إليـه ذلـك املحـرر. ]الفقـرة الثانية 

مـن املـادة احلادية واخلمسـني مـن األدلـة اإلجرائية[.

هود وفق اإلجراءات املنصوص عليها يف هذا النظام.]املادة األربعون[. الثاين: َسامُع شهادة الشُّ

وبالنظر إىل هذه املادة فإنَّه َينَْبغي التنبه إىل ما ييل:

التنبيـه األول: أن سـامع شـهادة الشـهود يف هذه احلـال َينَْحرِصُ بإثبات ُحصـوِل الكتابة أو اإلمضاء 
ِة  أو اخلتـم أو البصمـة فقـط، فـال ُيدَخُل يف موضوع الدعـوى؛ إذ الغرض من هذا اإلجـراء إثبات ِصحَّ

ما ُنِسـَب إىل اخلَْصِم.

التنبيـه الثـاين: أنـه جَيُـوُز اجلَْمـُع بـني َطريَقـي اإلثبـات املذكوريـن، فَيجـوُز اجلَْمـُع بـني اإلثبـات 
امُلنِْكـِر. للخصـم  ر  امُلحـرَّ نِْسـَبة  ـِة  بِصحَّ الشـهود  بشـهادة  باملضاهـاة واإلثبـات 

التنبيـه الثالـث: أن الشـهادة يف هذا املوضع مقيَّـدة بالقواعد واإلجراءات املنصـوص عليها يف هذا 
النظام وسـتأيت. ]املادة األربعون[.
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التنبيـه الرابـع: أنـه يلـزم املحتـج باملحـرر أن يذكـر أسـامء شـهوده قبـل اجللسـة املحـددة للتحقيـق، 
َم شـهودًا آخرين سـوى من ذكرهـم. ]املادة الثانية واخلمسـني من األدلـة اإلجرائية[. وليـس لـه أن يقـدِّ

الفرع السابع: إجراءات املضاهاة:
رات، بـدأ يف بيـان إجراءات  ـة املحرَّ اُذَهـا يف إثبـات ِصحَّ َ املنظِّـم الطـرق التـي جيـوُز اختِّ بعـد أن بـنيَّ

الطريـق األول منهـا وهـو طريـق املضاهـاة، وتتبـع املحكمـة حيال ذلـك اإلجـراءات اآلتية:

1. تكليف من بحوزته أصل املحرر بإيداعه يف املحكمة.

2. تكليـف اخلصـوم بتقديـم مـا لديـم مـن حمـررات للمضاهـاة، واالتفـاق عـىل مـا يصلـح منهـا. 
]الفقـرة األوىل مـن املـادة احلاديـة واخلمسـني مـن األدلـة اإلجرائيـة[.

وجيـوز للمحكمـة أن تنـدب خبريًا إلجراء املضاهاة أو االسـتكتاب. ]الفقرة )د( مـن املادة احلادية 
واخلمسـني من األدلة اإلجرائية[.

وفيه مجلة من املسائل:

رات امَلقبوَلُة للمضاهاة: أوالً: املحرَّ

َنصَّ املنظِّم يف املادة احلادية واألربعني أن إلجراءات املضاهاة حالني:

احلالة األوىل: اتِّفاق اخلُصوم عىل ما َيْصُلُح للمضاهاة:

ر إىل َخْصِمِه فَطَلـَب إثباَت  ة نِسـَبة امُلحـرَّ ِر َبيِّنََتـُه عىل ِصحَّ إذا َطَلَبـت املحكمـة مـن املسـَتِدلِّ بامُلَحـرِّ
راٍت  ُد َجْلسـًة الَغـَرُض منهـا: تقديـُم اخلُُصـوم مـا لديـم مـن حمـرَّ ـدِّ ذلـك باملضاهـاة: فـإن املحكمـَة حُتَ

للمضاهـاة، واالتِّفـاق عـىل مـا َيْصُلـُح منهـا للمضاهاة.

َفُقـوا  رات التـي اتَّ ت املضاهـاة يف املحـرَّ َفـَق اخلصـوم عـىل مـا يصُلـُح للمضاهـاة: انحـرَصَ فـإذا اتَّ
عليهـا. ]الفقـرة األوىل مـن املـادة احلاديـة واألربعـني، والفقـرة األوىل مـن املـادة الثانيـة واألربعـني[.

َرات: احلالة الثانية: أالَّ َيتَِّفَق اخلصوم عىل ما َيْصُلُح للمضاهاة من املحرَّ

ويف هذه احلالة فال ُيقبل من املحررات للمضاهاة إال ما ييل:

راٍت رسميَّة. 1. اخلطُّ أو اإلمضاُء أو اخلَتُم أو الَبصمُة املوضوعة عىل حمرَّ
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ِر حملِّ التحقيق. تِِه من املحرَّ ُف اخلَْصُم بصحَّ 2. اجلزُء الذي َيْعرَتِ

3. خـطُّ اخلَْصـِم أو إمضـاؤه الـذي َيْكُتُبـُه أمـام املحكمـة عنـد اسـتكتابه أو الَبْصَمـُة التـي يبُصُمَهـا 
أماَمها)1(.

ة َثَبَتت نِْسـَبُتَها إىل اخلصم.  راٍت عاديَّ 4. اخلَـطُّ أو اإلمضـاُء أو اخلتـُم أو البصمـُة املوضوعة عىل حمرَّ
]املـادة الثانيـة واألربعون والفقرة الثانية من املـادة احلادية واألربعني[.

ـه: »تكـوُن مضاهـاُة ما تـمَّ إنـكاُرُه من  وجـاء يف الفقـرة الثانيـة مـن املـادة احلاديـة واألربعـني مـا نصُّ
ر حَمَـلُّ التحقيق من خطٍّ  اخلـطِّ أو اإلمضـاِء أو اخلتـِم أو البصمـِة عـىل ما هو ثابٌت ملن َيْشـَهُد عليـه املحرَّ

أو إمضـاٍء أو ختـٍم أو بصمٍة«.

وللمحكمـة أن تأمـر بإحضـار املحـررات الرسـمية املطلوبـة للمضاهـاة عليهـا مـن اجلهـة التـي 
تكـون هبـا، وهلـا كذلـك تكليـف خبري لالطـالع عىل املحـرر دون نقلـه. ]الفقـرة )د( من الفقـرة األوىل 

مـن املـادة احلاديـة واخلمسـني مـن األدلـة اإلجرائيـة[.

رات وأَثُر التََّخلُِّف عن حضورها: ثانيًا: َجْلَسُة إحضار املحرَّ

راٍت للمضاهـاة، أو َأَمَرت  َدت املحكمـة َجْلَسـًة حلضـور اخلصوم لتقديم ما لديـم من حمرَّ إذا حـدَّ
َدٍة َفْهل لعـدم حضورهم أثٌر؟ املحكمـُة اخلصـوم باحلضور لالسـتكتاب يف جلسـٍة حمدَّ

نصَّ املنظِّم عىل األََثر املرتتِّب عىل ذلك يف املادة احلادية واألربعني بفقرتيها.

وحاصل ذلك أنه ال يلو من حالني:

األوىل: أن يكـوَن امُلَتَخلِّـُف عـن احلضـور هـو اخلَْصـُم املكلَّـف باإلثبات، وقد ختلَّـف عن احلضور 
ـه باإلثبات. ُكَم بُسـُقوِط حقِّ بـدون ُعـْذٍر مقبـوٍل: فَيجـوُز للمحكمة يف هـذه احلال أن حَتْ

ر وهلا صورتان: الثانية: أن يكوَن امُلَتَخلُِّف عن احلضور هو اخلَْصُم امُلْسَتَدلُّ عليه باملحرَّ

 ً رات التي سـتكون حمالَّ دًة لتقديـم املحـرَّ الصـورة األوىل: أن تكـون اجللسـة التـي ختلَّـَف عنهـا حمـدَّ
مـة للمضاهـاة مـن ِقَبـِل َخْصِمِه  رات املقدَّ للمضاهـاة فَيُجـوُز للمحكمـة يف هـذه احلـال أن َتْعَتـرِبَ املحـرَّ

للمضاهاة. صاحلـًة 

يقصـد باالسـتكتاب: طلـب الكتابـة ممـن أنكـر نسـبة املحرر إليه أمـام اجلهـة املختصة ملقارنة خطـه بام هو مـدون يف املحرر الـذي أنكره.   )1(
]الفقـرة الثالثـة مـن املادة احلادية واخلمسـني مـن األدلـة اإلجرائية[.
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َدة السـتكتابه فيجـوز للمحكمـة يف هذه  الصـورة الثانيـة: أن تكـون اجللسـة التـي ختلَّـَف عنهـا حمدَّ
ر. ـة املحرَّ احلـال احُلْكـُم بصحَّ

ُكَم بصحة املحرر حمل النزاع. وكذا إن َحَضَ امُلْسَتْكَتُب وَرَفَض الكتابة، فيجوز للمحكمة أن حَتْ

ويالحـظ أن احلكـم يف هـذه األحـوال ليـس واجبـًا عـىل املحكمة، وإنام جيـوز هلا ذلـك، وعليه فهو 
راجع إىل تقديـر املحكمة.

تنبيه:
إذا امتنـع اخلصـم املنكـر للمحـرر عـن تسـليم أصـل املحـرر للمضاهـاة: فـإن احلـال ال يلـو مـن 

اآليت:

أ- أن يكون املمتنع عن التسليم هو املنكر:

ويف هـذه احلـال يسـقط حقـه يف اإلنـكار، ويعـد املحـرر صحيحـًا يف مواجهتـه. ]الفقـرة )أ( مـن 
الفقـرة األوىل مـن املـادة احلاديـة واخلمسـني مـن األدلـة اإلجرائيـة[.

ب- أن يكون املمتنع عن التسليم هو املستدل باملحرر:

ويف هذه احلال يعد املحرر غري موجود. ]املادة احلادية واخلمسون من األدلة اإلجرائية[.

ر: ثالثًا: الغرامة عىل ُمنْكِِر امُلَحرَّ

ـر الَبـتِّ يف الدعـاوى: الغرامة التـي َفَرَضها  ـة التـي نـصَّ عليهـا املنظِّم َدْفَعـًا لتأخُّ مـن األمـور املهمَّ
ٍر  ـُة حمرَّ رات املسـتَدلَّ هبـا يف حـال ثبتـت صحتهـا، فأوجَب احلُْكـَم عىل مـن َثَبَت ِصحَّ عـىل ُمنِْكـِر املحـرَّ
أنكـَره بغرامـة ال تزيـد عـىل عـرشة آالف ريـال، وذلـك دون إخـالٍل بحـق َذِوي الشـأن يف املطالبـة 

بالتعويـض. ]الفقـرة األوىل مـن املـادة الثالثـة واألربعـني[.

إال أنه ينبغي التنبُّه إىل أموٍر مهمة نصَّ عليها املنظِّم فيام يص الغرامة:

ر ُكلِّه، ومفهوم ذلك:  ُكَم املحكمة بصحة املحـرَّ األمـر األول: أن مـن رشط احلكـم بالغرامة: أن حَتْ
ر فإنـه ال ُيَْكُم بالغرامة. ُة بعض املحرَّ أنـه إن َثَبـَت للمحكمـة ِصحَّ

األمر الثاين: أن احلُْكَم بالغرامة قد يكون عىل اخلَْصِم أصالًة وقد يكوُن عىل ناِئبِه أو َخَلِفه.
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ُد عليهم. َد اخلََلُف أو النَّاِئُب فإن الَغَراَمَة ال تتعدَّ األمر الثالث: أنه إذا تعدَّ

األمر الرابع: أن احلُْكَم بالغَراَمِة عىل اخللف أو النائب له حاالن:

ر: بنفي العلم ويف هذه احلالة: فال ُيَْكُم عليهام بالغرامة. ا للُمحرَّ احلالة األوىل: أن يكوَن إنكاُرمُهَ

وا عنه احلَـقَّ أو من َينوُبوَن  ر إىل مـن َتَلقَّ ـا بالَقْطِع بنفي نِسـَبِة املحرَّ احلالـة الثانيـة: أن يكـوَن إنكاُرمُهَ
عنـه: ويف هـذه احلالة فُيحَكُم عليهـم بالغرامة. ]املـادة الثالثة واألربعون[.

املسألة احلادية عشرة

االدعاء بالتزوير
رات العاديـة، بـنيَّ  َقـِة بإنـكار مـا ُنِسـَب للخصـم يف املحـرَّ ملَّـا فـرغ املنظِّـم مـن اإلجـراءات املتعلِّ

بالتزويـر. عـاَء  واالدِّ ْفـِع  بالدَّ َقـَة  املتعلِّ اإلجـراءات 

َقِة بذلك من خالل الفروع التالية: ويمكن إمجاُل املسائل املتعلِّ

ْفِع بالتزوير: الفرع األول: حَملُّ الدَّ
ْفـَع بالتزويـر: يكـون يف أيِّ حالٍة تكوُن عليهـا الدعوى. ]الفقـرة األوىل من املادة  َ املنظِّـم أن الدَّ بـنيَّ

واألربعني[. الرابعة 

م بَطَلِب التزوير: الفرع الثاين: آليَُّة التََّقدُّ
ر امُلْسَتَدلِّ به عليه بالتزوير فإن ذلك ال يلو من حالني: إذا َطَعَن أَحُد اخلصوم يف املحرَّ

ُم  احلالـة األوىل: أن تكـوَن الدعـوى بالتزويـر يف دعـوًى منظـورٍة: ويف هـذه احلالـة فيكـون التقـدُّ
بالتزويـر بأحـد أمريـن:

ُمها للمحكمة. َرٍة ُيَقدِّ 1. أن يكون ذلك بمذكِّ

2. أن َيطُلـَب إثبـاَت ذلـك شـفاهًا ويثبـت طلبـه يف حمِض اجللسـة. ]الفقرة األوىل من املـادة الرابعة 
واألربعـني مـن النظـام، والفقرة األوىل من املادة اخلامسـة واخلمسـني من األدلـة اإلجرائية[.
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ر: فيتقـدم  ٍر مـزوَّ احلالـة الثانيـة: أالَّ يكـون ثـمَّ دعـوًى قائمـة، ولكـن َيَْشـى أن ُيَتـجَّ عليـه بمحـرَّ
بــ )دعـوى التزويـر األصليَّـة( وذلـك بدعـوى مسـتقلة، وختتـص بالنظـر يف هـذه الدعـوى: املحكمـة 
املختصـة أصـاًل بنظر النزاع ذي الصلة باملحرر. ]املادة اخلمسـون من النظام، واملادة الثامنة واخلمسـون 

مـن األدلـة اإلجرائية[.

عي التزوير بياُنه يف َطلبِِه: الفرع الثالث: ما َيْلَزُم مدَّ
ٍر أن ُيَبيِّنَه أو يرفقه يف طَلبِِه مبينًا ما ييل: عي تزويَر حمرَّ جَيُِب عىل من يدَّ

أوالً: بيانات املحرر املدعى تزويره.

عيه. ثانيًا: مجيَع مواِضع التزوير الذي يدَّ

ثالثًا: شواهده.

رابعًا: أثره عىل الدعوى.

خامسـًا: إجـراءاُت التَّحقيـق التـي َيْطُلـُب إثبـات التزويـر هبـا. ]الفقـرة األوىل مـن املـادة الرابعـة 
واألربعـني مـن النظـام، واملـادة الثامنـة واألربعـني والفقـرة األوىل مـن املـادة اخلامسـة واخلمسـني مـن 

األدلـة اإلجرائيـة[.

عـي تزويـره إن كان حتـت يـده، أو يقـدم صورتـه املبلَّغـة إليـه.  ر الـذي يدَّ سادسـًا: أن ُيسـلَِّم املحـرَّ
]الفقـرة األوىل مـن املـادة اخلامسـة واألربعـني[.

فـإذا اسـتوىف مدعـي التزوير هـذه املتطلبات: أمـرت املحكمة بالتحقيق فيه بقـرار تثبته يف املحض. 
]الفقـرة الثالثة من املادة اخلامسـة واخلمسـني مـن األدلة اإلجرائية[.

ُر من  أمـا إذا مل ُتسـتوَف املتطلبـات املذكـورة بعاليـه يف طلـب االدعـاء بالتزويـر: فـإن املحكمـة ُتقـرِّ
ُن ذلك يف املحـض. ]الفقـرة الثانية من املادة اخلامسـة  تلقـاء نفسـها عـدم قبـول االدعـاء بالتزويـر وتـدوِّ

واخلمسـني مـن األدلـة اإلجرائية[.
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ر املدعى تزويره: تُِّب عىل امتناع اخُلُصوم عن تسليم املحرَّ الفرع الرابع: األََثُر امُلرَتَ
ِعي التزوير: أوالً: امتناع ُمدَّ

عـى تزويـُرُه إن كان حتـت يـده  ر امُلدَّ َسـَبَق أن ممـا جيـب عـىل مدعـي التزويـر: أن ُيَسـلَِّم أصـَل امُلَحـرَّ
عاُء  ـُه بالتزويـر َيْسـُقُط، وال ُيْقَبـُل منه هـذا االدِّ أو صورَتـه، فـإن أبـى مدعـي التزويـر التسـليم: فـإن َحقَّ
بعـد ذلـك. ]الفقـرة األوىل مـن املادة اخلامسـة واألربعني من النظـام، والفقرة )أ( من الفقـرة األوىل من 

املـادة احلادية واخلمسـني مـن األدلـة اإلجرائية[.

ِعي التزوير: ثانيًا: امتناع َخْصِم ُمدَّ

َفـُه  عـي التزويـر: فيجـوز للمحكمـة أن ُتَكلِّ ُر املدعـى تزويـُرُه حتـت يـد َخْصـِم مدَّ إذا كان امُلَحـرَّ
َر عـىل املحكمة ضبُطـُه: »ُعدَّ  بتسـليِمِه هلـا، أو أن َتْأُمـَر بَضْبطِـِه وإيداعـه، فـإذا امتنـَع عن التسـليم وتعذَّ
غـرَي موجـوٍد، وال َيْمنَـُع ذلـك مـن ضبطـه -إن أمكـن- فيـام بعـد-« ]مـن نـص الفقـرة الثانية مـن املادة 

اخلامسـة واألربعـني[.

الفرع اخلامس: متى تأُمُر املحكمة بإجراء التحقيق بالتزوير؟
ْيُبـُه إىل إجـراِء التحقيق  ِعـَي بـه عليـه فإن املحكمـة ال ُتِ ٍر ادُّ إذا ادَّعـى أحـد اخلصـوم بالتزويـر ملحـرَّ
ُرهـا هلـذا اإلجـراء يف  بالتزويـر إال بعـد حتقـق املوجـب لذلـك، وقـد بـنيَّ املنظِّـم الـرشوط الواجـَب توفُّ

الفقـرة الثانيـة مـن املـادة الرابعـة واألربعـني وهي:

الرشط األول: أن يكوَن االدِّعاء بالتزوير ُمنْتَِجًا يف النزاع.

ر أو بتزوْيِرِه. ة امُلَحرَّ الرشط الثاين: أالَّ تكفي وقائُع الدعوى وُمستنداهُتا إلقناع املحكمة بصحَّ

الرشط الثالث: أن يكوَن إجراُء التحقيق املطلوب منتجًا وجائزًا.

ُرُه املحكمة  وتثبـت املحكمـة إجـراءات التحقيـق وفق أحـكام النظام يف املحـض بام يف ذلك ما ُتَقـرِّ
يف كلِّ حالـٍة بحسـب األحـوال. ]الفقـرة الثانية من املادة التاسـعة واألربعني من األدلـة اإلجرائية[.



الفهرس87

تنبيه:
أليٍّ مـن اخلصـوم االعـرتاُض عىل أي إجـراء من إجـراءات التحقيق، وتفصل فيـه املحكمة بقرار 

مسـبَّب يف املحـض. ]الفقـرة الثالثـة من املادة التاسـعة واألربعني من األدلـة اإلجرائية[.

الفرع السادس: األََثُر املرتتُِّب عىل قيام دعوى التزوير:
َعـى َتزويـُرُه للتنفيذ،  ِر املدَّ ـُب عـىل ذلـك وقـُف صالحيَّة امُلَحـرَّ تَّ ـه َيرَتَ إذا ُأِقْيَمـت دعـوى تزويـٍر فإنَّ

وذلـك دون إخـالٍل باإلجـراءات التحفظيـة. ]املـادة السـابعة واألربعون[.

َقـًة هبذا املحرر،  وال يمنـُع ذلـك مـن االسـتمرار يف نظر الدعوى، إال إذا كانـت مجيع الطلبات متعلِّ
ومل يكـن للخصـوم أو أحدهـم دليل آخر سـواه. ]الفقـرة األوىل من املادة التاسـعة واألربعني من األدلة 

اإلجرائية[.

الفرع السابع: انتهاُء َدعوى التزوير:
تنتهي دعوى التزوير يف األحوال التالية:

أوالً: التنازل قبل انتهاء إجراءات التحقيق:

عـي بالتزويـر قبـل انتهـاء إجـراءات التحقيـق فلـه احلَقُّ بذلـك، إال أن ذلك ُمْسـِقٌط  فـإذا تنـاَزَل امُلدَّ
ِر بعد تنازله املذكـور، وال يقبل منه  عـاُء بتزوير امُلَحـرَّ عـاء التزويـر بمعنـى: أنـه ال ُيْقَبُل منه االدِّ ـه بادِّ حلقِّ
-بعـد ذلـك- إنـكار املحـرر. ]الفقـرة األوىل من املادة السادسـة واألربعني مـن النظـام، والفقرة األوىل 

مـن املـادة الثالثة واخلمسـني من األدلـة اإلجرائية[.

ْوٌط: بأالَّ تنتهي إجراءات التحقيق. وُيَتنَبَُّه إىل أن هذا احلقَّ َمرْشُ

ر: ك بامُلَحرَّ ثانيًا: التنازل عن الَتَمسُّ

ِزِم  ٌر، فقد َسـَبَق أن مـن الالَّ َر ُمَزوَّ ٍر، فادَّعـى َخْصُمـُه أن هـذا امُلَحرَّ إذا ادَّعـى َخْصـٌم بَمْضُمـوِن حُمَـرَّ
ـور  زاع، ومـن الصُّ َعـى: أن يكـون التحقيـق بالتزويـر ُمنْتَِجـًا يف النِـّ إلجـراء التحقيـق بشـأن التزويـر امُلدَّ
ـك بـه، ويف هذه  ِر عن التمسُّ ـر يف النـزاع: أن يتنـاَزَل امُلْسـتِدلُّ بامُلَحـرَّ التـي يكـون هبـا التَّحقيـق َغـرْيَ مؤثِّ
ر  احلـال: تنتهـي الدعـوى بالتزويـر، وليس هلذا احلَقِّ أمٌد َيْسـُقُط به، بـل َيِقُّ للَخْصم النُـُزوُل عن امُلحرَّ
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الـذي يدعـي تزويـره يف أيِّ حالـٍة تكـون عليهـا الدعوى. ]الفقـرة الثانية مـن املادة السادسـة واألربعني 
مـن النظـام، والفقـرة الثانية مـن املـادة الثالثة واخلمسـني من األدلـة اإلجرائية[.

والنتهاء الدعوى بالتزوير أثر سيأيت قريبًا فيام يتعلق بالغرامة.

ِر الذي ادُّعي بتزويره بعد انتهاء دعوى التزوير: الفرع الثامن: ما جُيَْرى بَحقِّ امُلَحرَّ
ر، وطلـَب أن َتْضبَِط  ـك بامُلَحرَّ عـى عليـه بالتزوير عن الَتَمسُّ إذا انتهـت دعـوى التزويـر بَتنـاُزِل املدَّ
ـظ عليـه فإنـه جيـوز للمحكمـة أن ُتِْيَبـُه إىل ذلـك بـرشِط: أن َيْذُكـَر مصلَحـًة  َر أو تتحفَّ املحكمـُة امُلَحـرَّ

مرشوَعـًة مـن هـذا اإلجـراء. ]الفقـرة الثانية مـن املـادة السادسـة واألربعني[.

عه أحد: الفرع التاسع: احُلْكُم بالتزوير من ِقَبِل املحكمة من تلقاء نفسها ولو مل يدَّ
ٍر وأن حتُكـَم بُبْطاَلنِـِه إذا  ع أحـٌد أمامهـا بالتزويـر أن حتكـَم بـردِّ أيِّ حُمَـرَّ جيـوز للمحكمـة ولـو مل يـدَّ

ر مـا ييل: َظَهـَر هلـا مـن امُلَحرَّ

م هلا. ر املقدَّ أوالً: إذا َظَهَر للمحكمة بجالٍء بطالُن امُلَحرَّ

ٌر. ثانيًا: إذا اسَتْظَهَرت املحكمة من ُظروِف الدعوى أنه ُمَزوَّ

َ يف ُحْكِمهـا الظـروَف والقرائـَن التـي َتَبيَّنت منها  وجيـب عـىل املحكمـة يف هذيـن احلالـني: أن ُتَبـنيِّ
ذلـك. ]املـادة الثامنـة واألربعون[.

تنبيه:
ر  ر: فُتحيـل الواقعـَة للنيابـة العامـة مرفقـًا هبـا ]1[ أصـل املحـرَّ إذا ثبـت للمحكمـة تزويـر املحـرَّ
املـزور، ]2[ وتقريـر اخلبـري، ]3[ وُحكـم املحكمـة املتعلقـة بالواقعـة. ]املـادة السـابعة واخلمسـون مـن 

األدلـة اإلجرائيـة[.

ُه باالدِّعاء بالتزوير أو ُرفَِضت َدعواه به: الفرع العارش: ما َيْلَزُم من َسَقَط َحقُّ
عـاء بالتزويـر غرامـًة ماليَّـًة ال تزيـد عـن عـرشة آالف ريـال  أوجـب املنظِّـم يف سـبيل احلـدِّ مـن االدِّ

وحتُكـُم هبـا امَلْحَكَمـُة يف األحـوال التاليـة:
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عى بتزويره. ر املدَّ احلالة األوىل: إذا َحَكَمت بَرْفِض االدِّعاء بتزوير امُلَحرَّ

عـي التزويـر يف اإلثبات. ]الفقـرة األوىل من  احلالـة الثانيـة: إذا َحَكَمـت املحكمـة بُسـُقوط َحقِّ ُمدَّ
املـادة التاسـعة واألربعني[.

عي التزوير عن تسـليم املحـرر الذي يدعي بتزويره أو امتنع عن تسـليم  وذلـك مثـل: أن َيْمَتنِـَع ُمدَّ
صورتـه. ]الفقرة األوىل من املادة اخلامسـة واألربعني[.

عـي التزويـر عـن دعـواه بالتزويـر بعـد انتهـاء إجـراءات التحقيـق.  احلالـة الثالثـة: أن َيتنـاَزَل ُمدَّ
]الفقـرة الثانيـة مـن املـادة التاسـعة واألربعـني[.

عاِئِه قبل انتهاء إجراءات التحقيق فيـه إالَّ َأْن َيْثُبَت للمحكمة  واسـُتْثنَِي مـن ذلـك: إذا تناَزَل عـن ادِّ
َقْصـُد الَكْيـِد أو إراَدُة التأخـري يف الفصـل يف الدعـوى. ]الفقـرة الثانيـة مـن املـادة التاسـعة واألربعني من 

النظـام، والفقـرة الثانية مـن املادة الرابعة واخلمسـني من األدلـة اإلجرائية[.

عي التزوير أو بعضـه. ]الفقرة  َعـاه ُمدَّ ُط للُحْكـِم بالغرامـة: أالَّ َيْثُبَت ما ادَّ وبـكلِّ حـاٍل: فإنـه ُيْشـرَتَ
الثالثة مـن املادة التاسـعة واألربعني[.

فرٌع: تعدد الغرامة:
ر بعد إنـكاره، أو َحَكَمت املحكمة برفض  ُد الغرامـُة إذا كان املوجـب هلا احلُكـُم بصحة املحرَّ تتعـدَّ

االدعـاء بتزوير املحـرر يف األحوال اآلتية:

َتُه كلُّ واحٍد منهم. ُر منسوبًا لعدٍد من األشخاص، وأنكَر صحَّ 1. إذا كان املحرَّ

2. إذا تعـددت املحـررات حمـل اإلنـكار. ]الفقـرة األوىل مـن املـادة الرابعـة واخلمسـني، واملـادة 
األدلـة اإلجرائيـة[. مـن  السادسـة واخلمسـني 
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الوسيلة الثالثة
الدليل الرقمي
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املسألة األوىل

ضاِبُط األدلة الرقميَّة املقبولة يف اإلثبات
ذكر املنظِّم أوصافًا ملا ُيْعَترَبُ من األدلة الرقميَّة وهو: ُكلُّ َدليٍل ُيْسَتَمدُّ من أيِّ بيانات:

1. ُتنَْشُأ بوسيلة رقمية.

2. أو َتْصُدُر بوسيلة رقمية.

3. أو ُتسلَُّم بوسيلة رقمية.

َفُظ بوسيلة رقمية. 4. أو حُتْ

5. أو ُتبلَُّغ بوسيلة رقمية. ]املادة الثالثة واخلمسون[.

وبيَّنـت ضوابـط إجـراءات اإلثبـات إلكرتونيـًا ضابطـًا ملـا يدخـل يف الوسـائل الرقميـة وأنـه: »أيُّ 
وسـيلٍة رقميـة ُتتيـح تقديـم الدليـل والتحّقـق منـه عنـد االقتضـاء«. ]املـادة الرابعـة عـرشة مـن ضوابـط 

إجـراءات اإلثبـات إلكرتونيـًا[.

املسألة الثانية

هل األدلة الرقمية حمصورة؟
د يف كلِّ يـوم َذَكـَر املنظِّـم أوصاَفـُه وَسـَكَت عـن حرص أعيـان األدلة  ر الرقمـيُّ يتجـدُّ ملَّـا كان الَتَطـوُّ
الرقميـة، بـل َنـصَّ عـىل أمثلـٍة مـن األدلـة الرقميـة، ثـم َذَكَر أن مـن مُجلـة األدلة الرقميـة: أيُّ دليـٍل آخر 

غريهـا. ]الفقـرة السـابعة من املـادة الرابعة واخلمسـني[.

ويسـتفاد مـن هـذا أن األدلـة الرقميـة غـري حمصـورة، ويدخـل فيهـا أيُّ وسـيلٍة رقميـة تتيـح تقديم 
ـَق منـه عند االقتضاء. ]املـادة الرابعة عرشة مـن ضوابط إجراءات اإلثبـات إلكرتونيًا[. الدليـل والتحقُّ

وُيرَجـُع يف مفهـوم أنـواع الدليـل الرقمـي املنصـوص عليهـا يف املادة الرابعة واخلمسـني مـن النظام 
لألنظمـة ذات الصلـة ومنهـا نظـام التعامـالت اإللكرتونيـة. ]املادة السـتون من األدلـة اإلجرائية[.
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املسألة الثالثة

أمثلٌة على األدلة الرقمية من النظام
َها، ومن مجلة ما َمثََّل به ما ييل: َسَبَق أن املنظِّم مثَّل عىل األدلة الرقمية ومل َيْرُصْ

1. السجالت الرقمية.

رات الرقمية. 2. املحرَّ

3. التوقيُع الرقمي.

4. املراسالُت الرقمية بام فيها الربيُد الرقمي.

5. وسائُل االتصال.

6. الوسائُط الرقمية. ]املادة الرابعة واخلمسون[.

فع املستخَرَجة املطابقة لسجلها الرقمي. ]املادة الثالثة والستون[. 7. وسائُل الدَّ

8. ما يصُدُر من األنظمة الرقميَّة للجهات العامة.

ة. ]املادة السادسة واخلمسني[. 9. ما يصُدُر من اجلهات املكلَّفة بخدمٍة عامَّ

10. أي دليل رقمي آخر. ]الفقرة السابعة من املادة الرابعة واخلمسني[.

ـَع املنظِّـُم هبـذه الفقـرة دائرَة األدلـة الرقمية مـا داَم انطَبـَق عليها الوصف السـابق ذكره يف  وقـد وسَّ
املادة الثالثة واخلمسـني.

املسألة الرابعة

أقسام الدليل الرقمي
أشـاَر املنظِّم يف املادة اخلامسـة والسادسـة واخلمسـني إىل أن الدليل الرقمي: كاإلثبات بالكتابة من 

رات الكتابية: جهـة احلُجيَّـة وترتيبها، ثم ذكر أنه َينَْقِسـُم إىل قسـمني كذلك كاملحـرَّ
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: القسم األول: الدليل الرقميُّ الرسميُّ

وُيَعـدُّ الدليـل الرقمـيُّ رسـميًَّا إذا انطبقـت عليـه الـرشوط املنصـوص عليهـا يف الفقـرة األوىل مـن 
املـادة اخلامسـة والعرشيـن، وال مانـع مـن إعـادة ذكرهـا وهي:

1. أن يكون صادرًا عن موظٍِّف عامٍّ أو شخٍص مكلٍَّف بخدمة عامة.

ر واحدًا من أمرين: 2. أن يكون مضموُن املحرَّ

ر َنتيَجَة ما تمَّ عىل يدي املوظف من أعامل. أ-أن يكون مضموُن املحرَّ

ـاُه مـن ذوي الشـأن، أو َحَدَثت من ذوي الشـأن  ر نتيجـَة مـا تلقَّ ب- أن يكـون مضمـوُن املحـرَّ
يف حضـوره. ]الفقـرة األوىل مـن املـادة السادسـة والعرشين[.

ِر مطابقًا لألوضاع النظامية. 3. أن يكون ُصُدوُر امُلَحرَّ

ر ومـا تـمَّ عىل يديـه يف ُحُدود ُسـلَطِة املوظَّف الصاِدر عنـه ويف حدوِد  4. أن يكـوَن َمْضُمـوُن امُلَحـرَّ
اختصاِصه.

ومن أمثلة الدليل الرقمي الرسمي:

مـا يصـُدُر مـن األنظمـة الرقمية للجهـات العامة أو املكلفـة بخدمة عامة. ]نص عـىل ذلك يف املادة 
السادسة واخلمسني[.

: القسم الثاين: الدليل الرقمي غري الرسميِّ

َرة  ـه: »يكـون للدليـل الرقمـيِّ الرسـميِّ احلجيَّـة املقـرَّ جـاء يف املـادة السادسـة واخلمسـني مـا نصُّ
)اخلامسـة  املـادة  مـن   )1( الفقـرة  يف  عليهـا  املنصـوص  الـرشوط  اسـتوىف  إذا  ؛  الرسـميِّ ر  للمحـرَّ
. : أن مـا مل َتنَْطبِق عليه الرشوط السـابق ذكرها غرُي رسـميٍّ والعرشيـن«، ومفهـوُم املخالفـة هلـذا النَـصِّ

ُحجيَّة الدليل الرقمي الرسميِّ وغري الرسميِّ ومنزلُة كلِّ واحٍد منهام:

َسـَبَق الـكالُم عـن رشوط َعـدِّ الدليـل الرقمـي رسـميًَّا، ومـا َيْثُبـُت بـه ُكـوُن الدليـل الرقمـي غـري 
، وقـد أشـاَر املنظِّـم إىل ُحجيَّـة كلٍّ منهـام. رسـميٍّ
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أوالً: حجيَّة الدليل الرقمي الرسمي:

ـت عليـه املـادة السادسـة  رات الرسـميَّة حسـبام نصَّ يكـوُن للدليـل الرقمـي الرسـميُّ ُحجيَّـة املحـرَّ
واخلمسـون.

: ثانيًا: ُحجيَّة الدليل الرقمي غري الرسميِّ

إذا مل َتنَْطبِـق الـرشوط املنصـوص عليهـا يف املادة اخلامسـة والعرشين من نظام اإلثبـات: فإنه يكون 
ـة، واسـَتثنَى املنظِّـم حـاالٍت يكـون  رات العاديَّ للدليـل الرقمـي غـري الرسـميِّ ُحجيَّـة اإلثبـات باملحـرَّ
ـًة عـىل أطـراف التعامل -فقـط- مـا مل َيْثُبت خالُفهـا وذلك يف  فيهـا الدليـل الرقمـيُّ غـرُي الرسـميِّ ُحجَّ

األحـوال اآلتية:

احلالـة األوىل: إذا كان الدليـل الرقمـي صـاِدَرًا ِوفقًا لنظام التعامالت اإللكرتونيـة أو نظام التجارة 
اإللكرتونية.

احلالة الثانية: إذا كان ُمستَفاَدًا من وسيلٍة رقميٍَّة منصوٍص عليها يف العقد حملِّ النزاع.

قـٍة أو مشـاَعٍة للعمـوم)1(. ]املـادة السـابعة  احلالـة الثالثـة: إذا كان ُمسـَتَفادًا مـن وسـيلٍة رقميـة موثَّ
واخلمسـون[.

وجيـب عـىل مـن يتـج بالدليل الرقمي املسـتفاد من وسـيلة رقمية أن يقـدم ما يثبت ذلـك. ]الفقرة 
األوىل مـن املادة احلادية والسـتني من األدلـة اإلجرائية[.

ًة عىل أطراف  وُيَتنَبَّـُه إىل أن الدليـل الرقمـي غري الرسـمي يف هذه األحوال املسـتثناة: إنام يكـوُن ُحجَّ
اهم إىل غريهم. ]املادة السـابعة واخلمسـون من النظام[. التعامـل فقـط، وال َيَتَعدَّ

جـاء التعريـف بالوسـيلة الرقميـة املوثقـة والوسـيلة الرقميـة املشـاعة للعمـوم يف املـادة احلاديـة والسـتني مـن األدلـة اإلجرائيـة ونصهـا:   )1(
»2-الوسـيلة الرقميـة املشـاعة للعموم: كل وسـيلة أتيح اسـتخدامها بشـكل عـام أو للمتعاملني بنـوع خاص من التعامل. 3- الوسـيلة 

الرقميـة املوثقـة: هـي كل وسـيلة مرخصـة من اجلهـة املختصـة أتيـح اسـتخدامها للمتعاملني«.
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املسألة اخلامسة

ُحجيَّة امُلسَتْخَرج من الدليل الرقمي
َسـَبَق الـكالم عىل األدلة الرقمية وُحجيَّتِها، والسـؤاُل: هل يكوُن للمسـتخَرِج مـن الدليل الرقمي 

ُحجيَّـة الدليل الرقمي؟

ـه: »1- يكـون للُمْسـَتْخَرَجات مـن الدليـل الرقمـيِّ احلُجيَّـة  جـاء يف املـادة الثالثـة والسـتني مـا نصُّ
َرُة للدليـل نفسـه، وذلـك بالَقـْدِر الـذي تكـوُن فيـه امُلْسـَتْخَرَجاُت مطابقـًة لِسـِجلِّها الرقمـي. 2-  امُلَقـرَّ

فـع الرقميَّـة«. ي ُحْكـُم الفقـرة )1( مـن هـذه املـادة عـىل امُلْسـَتْخَرَجات مـن َوسـاِئِل الدَّ َيـرْسِ

املسألة السادسة

ْعُن يف الدليل الرقمي الطَّ
ملَّـا كان للدليـل الرقمـي ُحجيَّـة املحـررات بحسـب حاهلـا إن كانـت رسـميًة أو غـري رسـميِة، فقـد 
عي  ـًة عليـه: أن َيْطَعـَن يف ُثُبوتِِه، ولـه أن يدَّ نـصَّ املنظِّـم عـىل أنـه َيُسـوُغ ملـن َيُكـوُن الدليل الرقمـيُّ ُحجَّ
َعـَدَم صحتـه، وذلـك ]1[ بإثبـات تزويـره، ]2[ أو إثبـات خالف مضمونـه. ]املادة الثامنة واخلمسـون 
والتاسـعة واخلمسـون واملادة الرابعة والستون من النظام، واملادة الثانية والستون من األدلة اإلجرائية[.

ونصَّ عىل مسألٍة من املسائِِل املتعلِّقة بالطعون وهي:

املسألة السابعة

ْعن يف الدليل الرقمي املكلَّف بإثبات الطَّ
ـة الدليـل الرقميِّ  ِعي عـدم ِصحَّ ـه: »عـىل اخَلْصـِم الـذي َيدَّ جـاء يف املـادة الثامنـة واخلمسـني مـا نصُّ

املنصـوص عليـه يف املادتـني )السادسـة واخلمسـني( و)السـابعة واخلمسـني( عـبُء إثبـات ادعائه«.

، والدليل الرقمـيُّ الذي يكون  ـت عليـه املادتـان املذكورتان: الدليـُل الرقميُّ الرسـميُّ والـذي َنصَّ
ـًة عىل طـريَف التعامل وقد سـبق بياهنـا قريبًا. ُحجَّ
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: يَتِلـُف باختـالف الدليـل الرقمـي مـن جهة  ـة الدليـل الرقمـيِّ واملكلَّـف باإلثبـات يف عـدم ِصحَّ
ت عليه املادتان السادسـة  ًة عـىل الطرفني وفق مـا نصَّ احلُجيَّـة: فـإن كان الدليـُل الرقمـي رسـميًَّا أو ُحجَّ

عي َعـَدم الصحة. واخلمسـون والسـابعة واخلمسـون: فـإن امُلَكلَّـَف باإلثبـات هو مـن يدَّ

ر العـاديِّ ]املادة التاسـعة  أمـا الدليـل الرقمـي غـرُي الرسـميِّ والـذي َجَعـَل لـه املنظِّم ُحجيَّـة امُلحـرَّ
ـة، ويكـون املكلَّـُف  رات العاديَّ واخلمسـون[ فُيقَبـُل الطعـن فيـه بإنـكاِرِه كـام سـبق يف الطَّعـِن يف املحـرَّ
حـة. ]ُينْظـر املـادة التاسـعة والعـرشون والفقـرة الثانيـة مـن املـادة  عـي الصِّ تِـه: هـو مـن يدَّ بإثبـات صحَّ

التاسـعة والثالثـني[.

عـى. ]الفقـرة الثانيـة مـن املادة التاسـعة  أمـا إذا ادَّعـى بالتزويـر فيكـوُن مكلَّفـًا بإثبـات التزويـر املدَّ
والثالثني[.

املسألة الثامنة

آليَّة االطالع على الدليل الرقمي
إذا كان دليُل اإلثبات ألحد اخلصوم دلياًل رقميًا، فكيف يكون االطِّالع عليه؟

بيَّنت املادة الستون ذلك وأن تقديَم الدليل الرقمي يكوُن بأحد طريقني:

َم هبيئته األصلية. الطريق األول: أن ُيَقدَّ

َم عن طريق أيِّ وسيلٍة رقميَّة. الطريق الثاين: أن ُيَقدَّ

وأجـاَز للمحكمـة أن َتْطُلـَب تقديـم حُمتـَواه مكتوبـًا، بـرشط: أن َتْسـَمَح طبيعـُة الدليـل بتقديمـه 
مكتوبـًا. ]املـادة السـتون مـن النظـام، واملـادة الرابعـة والسـتون مـن األدلـة اإلجرائيـة[.

: ]1[ هبيئتِِه األصلية، ]2[ أو بأيِّ وسـيلٍة رقميٍَّة  ُم الدليل الرقمـيُّ جـاء يف نـص املـادة السـتني: »ُيَقدَّ
أخـرى، وللمحكمـة أن َتْطُلـَب تقديم حمتـواه مكتوبًا؛ متى كانت طبيعُتُه َتْسـَمُح بذلك«.

وجيب عىل أن يرافق تقديم أي دليل رقمي اآليت:

1. بيان نوع الدليل الرقمي.
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2. مضمـون الدليـل، ونسـخة منـه متى كانت طبيعته تسـمح بذلـك. ]املادة الثالثة واخلمسـون من 
اإلجرائية[. األدلة 

املسألة التاسعة

التََّثبُُّت من الدليل الرقمي
م  م أحـُد اخلصـوم بدليلـه الرقمي فَعـىل املحكمة أن تتحقق مـن صحة الدليـل الرقمي املقدَّ إذا تقـدَّ
هلـا، وذلـك بمطابقتـه بسـجله الرقمـي، وهلـا يف سـبيل ذلـك أن َتْطُلـَب مـن أيِّ واحـٍد مـن اخلصـوم 
ـة الدليـل الرقمـي مـن َعَدِمـه. ]املـادة احلاديـة والسـتون مـن النظـام، واملـادة  ـُق ِصحَّ َم هلـا مـا ُيَقِّ أن ُيَقـدِّ

السادسـة والسـتون مـن األدلـة اإلجرائيـة[.

وللمحكمـة يف سـبيل ذلـك: االسـتعانة بخبـري للتحقـق مـن الدليـل الرقمـي وفقـًا لإلجـراءات 
املنصـوص عليهـا يف إجـراءات اخلـربة. ]املـادة الثامنـة والسـتون مـن األدلـة اإلجرائيـة[.

م الدليل  جـاء يف املـادة اخلامسـة عـرشة مـن ضوابط إجـراءات اإلثبـات إلكرتونيًا ما نصـه: »إذا ُقـدِّ
إلكرتونيـًا واقتضـت أحـكام النظـام واألدلـة التحقق مـن صحته: فيكون إجـراء التحقـق إلكرتونيًا«.

ة الدليل بغري سبٍب من اخلصوم قريبًا. ق من ِصحَّ ِر التَّحقُّ ُق بَتَعذُّ وسيأيت ما يتعلَّ

املسألة العاشرة

َة الدليل الرقمي بغري ُعذٍر َأَثُر االمتناع عن تقديم ما ُيْثِبُت ِصحَّ
ـَق مـن الدليـل الرقمي، وأن هلـا أن َتْطُلَب من أيِّ واحـٍد من اخلصوم  َسـَبَق أن عـىل املحكمـة التحقُّ
ـة الدليل من عدمـه، والكالم هنا: عـن َأَثِر امتناع اخلصـم الذي َأَمَرْتـُه املحكمة  ـُق بـه مـن ِصحَّ مـا َتَتَحقَّ

بتقديـم ذلك دوَن ُعـْذٍر مقبوٍل:

وقد بيَّنت املادة احلادية والستون رصاَحًة أن أَثَر هذا االمتناع يتلف باختالف حال امُلْمَتنِع:

احلالة األوىل: أن يكون امُلْمَتنُِع هو املسَتِدلَّ بالدليل الرقمي:

مه. ك بالدليل الذي قدَّ ُه بالتمسُّ ويف هذه احلالة َيْسُقُط َحقُّ
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ًة عليه: احلالة الثانية: أن يكوَن امُلْمَتنُِع هو اخَلْصُم الذي يكون الدليل الرقمي حجَّ

ًة عليه. ]املادة احلادية والستون[. م ُحجَّ ويف هذه احلال فُيَعدُّ الدليل الرقميُّ املقدَّ

وبـكل حـال: فُتجَرى يف هذه األحـوال األحكام واإلجراءات املنصوص عليهـا يف املادتني الرابعة 
والثالثـني والسادسـة والثالثـني مـن النظـام، واملادتـني الثانيـة واألربعني والثالثـة واألربعني مـن األدلة 

اإلجرائية.

املسألة احلادية عشرة

ة الدليل الرقمي ُر التحقق من ِصحَّ َتَعذُّ
ُر املحكمـة ُحجيََّتُه  ـة الدليـل الرقمـي بسـبٍب ال يعـوُد للخصـوم: فُتَقـدِّ ـُق مـن ِصحَّ َر التحقُّ إذا َتَعـذَّ

مـن َعَدِمَهـا بـام َيظَهـُر هلا مـن ُظـروِف الدعـوى. ]املـادة الثانية والسـتون[.

املسألة الثانية عشرة

احُلْكُم فيما مل َيِرد فيه َنصٌّ خبصوص الدليل الرقمي
ي عـىل الدليل الرقمـي ما جاء يف بـاب اإلثبات  جـاء يف املـادة الرابعـة والسـتني النَـصُّ عـىل أنَّه َيرْسِ

بالكتابـة، إال أن ذلك مـرشوط بام ييل:

. 1. أالَّ َيِرَد يف باب الدليل الرقميِّ َنصٌّ خاصٌّ

2. أالَّ َيتعاَرَض مع أحكام الدليل الرقمي.

3. أالَّ يتَعاَرَض مع الطبيعة الرقميَّة للدليل الرقمي.

وإذا رأت املحكمـة أن أحـكام الكتابـة ال تـرسي عـىل الدليل الرقمـي لتعارضه لطبيعتهـا الرقمية: 
ُ وجـه التعـارض. ]املادة السـابعة والسـتون من األدلـة اإلجرائية[. فُتبـنيِّ



الفهرس99

الوسيلة الرابعة
الشهادة
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الشـهادة الوسـيلة الرابعـة مـن وسـائل اإلثبات التي َنـصَّ عليها املنظِّـم، وجيوز أن يثبت بالشـهادة 
مجيـع الوقائـع املاديـة بـام يف ذلـك الفعـل الضـار. ]الفقـرة الثالثـة من املادة التاسـعة والسـتني مـن األدلة 

اإلجرائية[.

َ مجلًة من إجراءاهتا وقيودها كام سيأيت. وقد بنيَّ

املسألة األوىل

حملُّ الشهادة
أجاز املنظِّم اإلثبات بشهادة الشهود ما مل َيِرْد َنصٌّ َيقيِض بغري ذلك. ]املادة اخلامسة والستون[.

لة، وما اسُتْثنَِي منها. وسيأيت األحوال التي ال جيوز فيها اإلثبات بالشهادة مفصَّ

املسألة الثانية

األحوال اليت ال جَيوز فيها اإلثبات بشهادة الشهود
بـنيَّ املنظِّـم أن الشـهادة ُتقَبـُل يف أحـواٍل دون أحواٍل، وَنـصَّ عىل األحوال التي ال جَيـوز فيها َقبول 
اإلثبـات بالشـهادة، وذلـك إذا كانـت الواقعـة أو التـرصف -حمـل اإلثبـات- ُتطبَّـق بشـأنه إجـراءات 

النظـام، ويمكـن إمجـال هذه األحـوال يف اآليت:

احلالة األوىل: إذا كان املبَلغ املطاَلُب به َيزيُد عن مئة ألف )100.000( ريال:

إذا كان املبلـغ املطاَلـب بـه َيزيـُد عـن مئـة ألف ريال فإنـه ال جيوز يف هـذه احلال اإلثبات بالشـهادة، 
َط للترصفـات التـي تزيد عىل هـذا املبلغ أن ُتثَبـَت بالكتابـة. ]الفقرة األوىل  إذ قـد َسـَبَق أن املنظِّـم اشـرَتَ

من املادة السادسـة والسـتني[.

وامُلعَتـرَبُ يف حتديـد القيمـة: وقـت صدور التـرصف بغري َضـمِّ امُللحَقات إىل أصل االلتـزام. ]الفقرة 
الثالثة من املادة السادسـة والسـتني[.
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د القيمة: احلالة الثانية: إذا كان املبَلُغ املطاَلُب به غرُي حمدَّ

د القيمة: فإن اإلثبات بالشـهادة ال يقَبـل فيه كذلك.  إذا كان املبلـغ امُلـَراُد إثباتـه بالشـهادة َغـرَي حُمَـدَّ
]الفقـرة األوىل من املادة السادسـة والسـتني[.

واسُتثنَِي من هذين احلالني ما ييل:

االستثناء األول: الطلبات املتعددة:

َدة: جـاَز اإلثبـات بشـهادة  َدٍة ناِشـئة عـن مصـادر متعـدِّ إذا اشـتملت الدعـوى عـىل طلبـات متعـدِّ
الشـهود يف ُكلِّ طلـب ال َتِزْيـُد قيمتـه عـىل مئـة ألـف ريـال أو مـا ُيعاِدهُلا، ولـو كانت هـذه الطلبات تزيد 
َفـاٍت ذات  بمجموعهـا عـىل تلـك القيمـة، أو كان َمنَْشـؤها عالقـات بـني اخلصـوم أنفسـهم، أو ترصُّ

طبيعـة واحـدة. ]الفقـرة الرابعـة مـن املـادة السادسـة والسـتني[.

ـَف اخلصـم عن احلضـور لالسـتجواب أو ختلََّف عن احلضـور يف الدعوى  لَّ االسـتثناء الثـاين: إذا خَتَ
أو امتنـع عـن اإلجابة عنها:

ٍغ  إذا َأَمـَرت املحكمـة بحضـور َخْصـٍم السـتجوابه، أو اسـتجوبته فامتنـَع عـن اجلـواب بغري مسـوِّ
ُمعَتـرَب، وكـذا إذا ختلَّـف عـن احلضـور يف الدعـوى أو امتنـع عن اجلواب عـن الدعوى: فـإن للمحكمة 
يف هـذه احلـال أن َتْسـَتْخِلَص مـا تـراه مـن ذلـك، وجَيـوُز هلـا يف هـذه احلـال: أن تقبـَل اإلثبـات بشـهادة 
الشـهود يف األحـوال التـي ال جيـوز فيها ذلك. ]الفقرتـان الثانية والثالثـة من املادة احلاديـة والعرشين[.

االستثناء الثالث: إذا ُوِجَد مبدأ الثبوت بالكتابة:

َنـصَّ املنظِّـم عـىل أنـه جَيـوُز اإلثبـات بشـهادة الشـهود فيـام جيـُب إثباتـه بالكتابـة: إذا ُوِجـَد مبـدأ 
والسـتون[. الثامنـة  ]املـادة  بالكتابـة.  الثبـوت 

وُيعنـى بمبـدأ الثبـوت بالكتابـة: »ُكلُّ ِكتاَبـٍة َتْصُدُر من اخلَْصـِم، ويكوُن من شـأهنا أن َتعَل وجوَد 
عـى بـه قريَب االحتـامل«. ]الفقـرة الثانية من املادة احلادية واخلمسـني[. ف امُلدَّ التَّـرصُّ

االستثناء الرابع: وجوُد مانٍع ماديٍّ أو أديبٍّ َيوُل دون اإلثبات بالكتابة:

إذا ُوِجـَد مانِـٌع مـاديٌّ أو أديبٌّ َيـوُل دون احلصول عىل دليل كتايب: فإنه جيوُز يف هذه احلال اإلثبات 
بالشـهادة يف األحواِل التي ال جَيوُز فيها اإلثبات هبا. ]الفقرة الثانية من املادة الثامنة والسـتني[.



الفهرس102

ة التي َنصَّ عليها املنظِّم ما ييل: ومن املوانع املاديَّ

1. أال يوَجَد يف امَلَحلِّ املراِد إثباُته من يستطيع الكتابة.

2. أن يكون طالُِب اإلثبات َشْخَصًا ثالثًا مل يكن طرفًا يف العقد.

ومن املوانع األدبية التي نصَّ عىل املنظِّم:

أ- رابطة الزوجية.

ب- صلـة القرابـة واملصاهـرة حتـى الدرجـة الرابعـة. ]الفقـرة األوىل والثانية من املـادة الثامنة 
والستني[.

االستثناء اخلامس: فقُد الدليل الكتايبِّ بسَبٍب ال َيَد للخصم فيه:

إذا ادَّعـى شـخٌص تعامـاًل أو اتفاقـًا ال جيـوز إثباتـه بغـري الكتابـة وأنـه قـد أثبـت ذلك بدليـٍل كتايبٍّ 
ة ما يدعيـه من فقـد الدليل بغري تسـبٍُّب منه:  إال أنـه َفَقـَدُه بسـبٍب ال يـد لـه فيـه، وَثَبـَت للمحكمـة صحَّ
فيُعـدُّ هـذا احلـال مـن األحوال املسـتثناة التي جيوز فيها سـامع شـهادة الشـاهد. ]الفقرة الثالثـة من املادة 

الثامنة والسـتني[.

تنبيه: صور معينة ال جيوز فيها اإلثبات إال بالكتابة:
ُيسـَتَفاُد ممـا َسـَبَق أن مـا عـدا احلـاالت السـابق ِذْكُرها جَيـوُز اإلثبات فيها بالشـهادة، وقـد َنصَّ عىل 
هـا: »جَيـوُز اإلثبات بشـهادة الشـهود ما مل َيـِرد نصٌّ يقيض  ذلـك املنظِّـم يف املـادة اخلامسـة والسـتني ونصُّ

بغـري ذلك«.

إال أن ثـمَّ صـورًا ال ُيقَبـُل فيهـا اإلثبـات بشـهادة الشـهود ولـو كانت املطالبـة ال تزيد عـن مئة ألف 
ريـال، وذلـك فيام ييل:

تِِه أو إثباتِِه أن يكوَن مكتوبًا: َط النظام لِصحَّ الصورة األوىل: ما اشرَتَ

َفـاُق املتعاِقَديِن عىل  ـة بعـض الترصفـات أن يكـون مكتوبـًا، ومـن ذلـك: اتِّ َط املنظِّـم يف ِصحَّ اشـرَتَ
ف ال ُيثَبُت  قواعـد حمـددة لإلثبـات والـواردة يف املـادة السادسـة مـن هـذا النظـام، فـإن ِمْثَل هـذا التـرصُّ
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بالشـهادة ولـو كان قيمـة التـرصف املطاَلـُب بـه ال َيِزْيُد عن مئـة ألف ريـال)1(. ]الفقـرة األوىل من املادة 
السـابعة والستني[.

الصورة الثانية: إذا كان املبَلُغ املطاَلُب به هو الباقي أو ُجْزٌء من َحقٍّ ال جيوُز إثباُتُه إال بالكتابة.

]الفقرة الثانية من املادة السابعة والستني[.

. الصورة الثالثة: ما يالُِف أو جياِوُز ما اشَتَمَل عليه دليٌل كتايبٌّ

]الفقرة الثالثة من املادة السابعة والستني[.

وأكـدت الفقـرة الثانيـة مـن املـادة السـبعني مـن األدلـة اإلجرائيـة ذلـك بـام نصـه: »2- ال تـرسي 
أحـكام املـادة الثامنـة والسـتني مـن النظام فيام اشـرتط النظـام لصحته أن يكـون مكتوبـًا، أو فيام يالف 

أو جيـاوز مـا اشـتمل عليـه دليـل كتايب«.

تنبيه:
إذا تقـدم خصـٌم بطلـب اإلثبـات بشـهادة الشـهود فيلـزم املحكمـة التحقق مـن انطبـاق احلال عىل 
األحـوال التـي جيـوز اإلثبـات فيهـا بالشـهادة، وُتثبـت ذلـك يف املحـض، فـإن كان املحـل الـذي طلب 
اإلثبـات بالشـهادة فيـه مـن األحـوال التـي ال جيـوز فيها ذلك -مثـل ما ورد يف املادة السادسـة والسـتني 
ُر مـن تلقـاء نفسـها عدم قبـول ذلك.  واملـادة السـابعة والسـتني مـن نظـام اإلثبـات- فـإن املحكمـة ُتَقـرِّ
املـادة التاسـعة والسـتني مـن األدلـة  املـادة السـبعني والفقـرة األوىل والثانيـة مـن  ]الفقـرة األوىل مـن 

اإلجرائية[.

املسألة الثالثة

ُمسَتَنُد العلم بالشهادة
َ املنظِّـم األحـواَل التـي ال جَيـوُز فيهـا اإلثبـات بالشـهادة انتقـل إىل تفاصيـل أحـكام  بعـد أن بـنيَّ

ُل ذلـك ُمسـَتنَُد العلـم بالشـهادة. الشـهادة التـي َيِصـحُّ اإلثبـات هبـا، وأوَّ

: اإلقـرار القضائـي، أو  ـلَّ تنبيـه مهـم: اسـتثنى املنظِّـم مـن صـورة اإللـزام باإلثبـات كتابـة: أحـوااًل أجـاز فيهـا أن َيِ  )1(
اليمـني احلاسـمة، أو مبـدأ الثبـوت بالكتابـة إذا كان معـززًا بطريـق إثبـات آخـر، وذلـك بـرشط: أال يرد يف هـذا النظام 

نـص يالفـه. ]الفقـرة األوىل مـن املـادة احلاديـة واخلمسـني[ وقـد سـبق التنبيـه عليهـا.
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فذكر أن مستند العلم بالشهادة ما ييل:

املستند األول: املشاهدة أو املعاينة.

املستند الثاين: السامع.

ُر ِعلُمـُه غالبـًا بدوهنـا ]املـادة التاسـعة والسـتون[، وقد مثَّل  املسـتند الثالـث: االسـتفاضة فيـام َيَتَعـذَّ
املنظِّـم عـىل مـا ُيقَبـُل من الشـهادة باالسـتفاضة بـام ييل:

1. الوفاة.

2. النكاح.

3. النسب.

4. املِلك املطلق.

5. الوقف والوصية ومرصفهام.

تنبيه:
ـُه: »تكـون العـربة يف إثبـات الوفـاء  جـاء يف الفقـرة اخلامسـة مـن املـادة السادسـة والسـتني مـا نصُّ

اجلزئـي بقيمـة االلتـزام األصـيل«.

املسألة الرابعة

شروط الشهادة
َط املنظِّم لَقبول الشهادة -حيث أجاز قبوهلا- رشوطًا: اشرَتَ

الرشط األول: بلوُغ َخَْسَة عرَش عامًا: فال ُيقَبُل شهادة من مل يبلغ هذا السن.

ق فيه هذا الرشط، عىل سبيل االستئناس. إال أنه أجاَز سامَع أقوال من مل َيَتَحقَّ

الرشط الثاين: سالمة اإلدراك:

ُط فيمن ُتْقَبُل شهاَدُتُه أن يكون سلياًم يف احلواس املدِركة. ]املادة السبعون[. فُيشرَتَ
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وتتحقـق املحكمـة مـن تلقـاء نفسـها من سـن الشـاهد وسـالمة إدراكـه. ]املـادة احلادية والسـبعون 
مـن األدلـة اإلجرائية[.

املسألة اخلامسة

موانع الشهادة
َ املنظِّم موانَع ال يقبل معها اإلثبات بشهادة الشهود وهي ما ييل: بنيَّ

1. كون الشاهد أصاًل أو فرعًا للمشهود له.

ق. 2. كون الشاهد زوجًا للمشهود له ولو بعد التفرُّ

3. كون الشاهد وصيًَّا أو وليًَّا ملا اشُتِمَلت عليه واليته أو وصايته.

4. دفُع الشاهد بشهاَدتِِه رضرًا عن نفسه.

5. َجْلُب الشاهد بشهادته نفعًا لنفسه. ]الفقرة الثانية من املادة احلادية والسبعني[.

ـٍة ولـو َبْعَد تركهـم العمل بام يكـون قد َوَصـَل لِِعْلِمِهم  6. شـهادة املوظفـني واملكلَّفـني بخدمـٍة عامَّ
بُحكـِم قيامهـم بَعَمِلِهـم مـن معلومات رسية، واسـُتثنَِي مـن ذلك حاالن:

ة عن هذه املعلومات. أ- أن ترتفع ِصَفُة الرسيَّ

ـة بالشـهادة هبـا بناًء عىل طلـب املحكمة أو أحد اخلصـوم. ]الفقرة  ب- أن تـأَذَن اجلهـة املختصَّ
الثالثـة من املادة احلادية والسـبعني[.

املسألة السادسة

طلُب اإلثبات بالشهادة وما يلزم له
َ يف طلبه ما ييل: َألَزَم املنظِّم عىل اخلصم الذي َيْطُلُب اإلثبات بالشهادة أن يبنيِّ

1. الوقائَع التي ُيريُد إثباهَتا.

2. عدد الشهود.
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3. أسامءهم. ]الفقرة األوىل من املادة الثانية والسبعني[.

4. مكان إقامتهم.

5. حمل الشهادة وصلته بالدعوى. ]املادة الثانية والسبعون من األدلة اإلجرائية[.

املسألة السابعة

ْعُن يف الشهادة الطَّ
أجـاَز املنظِّـم للمشـهود عليـه أن َيْطَعـَن يف شـهادة الشـهود، ويكـون ذلـك بـأن ينفـي الواقعـة التي 

الشـهود: أثبتها 

1. بإحضاِر شهوٍد آخرين.

2. أو إحضـار شـهوٍد بالنفـي برشطـه: وذلـك بـأن يكـوَن حمـلُّ الشـهادة حَمصـورًا ُيمكـُن للشـاهد 
اإلحاطـة بـه. ]الفقـرة الثانيـة مـن املـادة الثانيـة والسـبعني[.

3. بيـان مـا ُيِـلُّ بشـهادة الشـاهد من َطْعٍن يف شـخص الشـاهد. ]الفقـرة األوىل من املادة التاسـعة 
والسبعني[.

4. بيـان مـا ُيِلُّ بشـهادة الشـاهد مـن َطْعٍن يف مضمون شـهادته. ]الفقـرة األوىل من املادة التاسـعة 
والسبعني[.

ُر هـذه الطعـون وأَثَرَهـا عـىل الشـهادة  وبـكلِّ حـال فـإن املحكمـة تثبـت الطعـن يف املحـر، وتقـدِّ
ـه وأسـباَبُه يف املحـر أو احلكـم بحسـب األحـوال. ]الفقـرة األوىل مـن املـادة التاسـعة  ُمَبيِّنَـًة ذلـك كلَّ

والسـبعني مـن النظـام، والفقـرة الثانيـة مـن املـادة الثامنـة والسـبعني مـن األدلـة اإلجرائيـة[.

َيت فيها الشـهادة عىل أن يبني املشـهود  واشـرتطت األدلـة أن يكـون هـذا الطعن يف اجللسـة التي ُأدِّ
عليـه وجـه طعنـه، وأجـازت للمحكمة أن ُتِْهَل املشـهود عليه عنـد االقتضاء. ]الفقـرة األوىل من املادة 

الثامنة والسـبعني من األدلـة اإلجرائية[.
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املسألة الثامنة

من الذي َيْطُلُب إحضار الشاهد؟
سـبق أن املنظِّـم أجـاز اإلثبـات بالشـهود، وسـؤاُل هـذه املسـألة: مـن الـذي َجَعـَل لـه املنظِّـُم َحـقَّ 
طلـب إحضـار الشـهود؟ بـنيَّ املنظِّم ذلـك يف املادة الثانيـة والسـبعني وحاِصُل ما ذكـر: أن الذي يطلب 

إحضـار الشـاهد هو:

1. اخلَْصُم املكلَُّف باإلثبات.

2. املحكمة من تلقاِء نفسها أو بَِطَلِب أحِد اخلصوم برشطني:

الرشط األول: أن َتَرى املحكمة لزوَم سامع شهادته:

وذلك بأن يكون لسامع شهادته أَثٌر يف النزاع حمل الدعوى.

الثانيـة  املـادة  الـرشط الثـاين: أن يكـوَن يف سـامع شـهادته إظهـارًا للحقيقـة. ]الفقـرة الثالثـة مـن 
والسـبعني[.

ونـصُّ الفقـرة املذكـورة: »للمحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاًء عـىل طلـب أحـد اخلصـوم- أن 
َتْسـَتْدِعَي للشـهادة مـن َتـرى لزومـًا لسـامع شـهادته؛ إظهـارًا للحقيقـة«.

تنبيه:
أجاز املنظِّم للمحكمة أن َتْسَمَع شهادة من ترى َسامَع شهاَدتِِه، وذلك يف مواضع:

قـت الـرشوط املعتـربة لذلـك وكان ملـن  ـًا احُتـجَّ بـه عليـه وحتقَّ َرًا عاديَّ األول: إذا أنكـَر َخْصـٌم حمـرَّ
ر سـامع شـهادة الشـهود. ]املـادة  اسـتدلَّ باملحـرر العـاديِّ شـهوٌد فللمحكمـة مـن تلقـاء نفسـها أن تقـرِّ

األربعـون[.

ت عليه  الثـاين: إذا رأت املحكمـة أن احلاجـة داعيٌة إىل سـامع شـهادة شـاهٍد فلها ذلك، وفـَق ما نصَّ
ها: »للمحكمـة َنْدُب خبرٍي لالسـتعانة بـه يف املعاينة، وهلا  الفقـرة الثانيـة مـن املـادة الثامنـة بعد املئـة وَنصُّ

سـامع من ترى سـامعه من الشـهود«.
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املسألة التاسعة
عَدُد امُلَهِل

ُهـم أو أحَضَ من مل  إذا َأِذَنـت املحكمـة للَخْصـِم بإحضـار شـهوده وأمَهَلْتُه ألجل ذلـك فَلْم ُيِضْ
ُتوِصـْل شـهادُتُه فهـل ُيْمَهُل مرًة أخـرى إلحضارهم؟

ة حالتان: ثمَّ

احلالة األوىل: أن َيْذُكَر اخلَْصُم ُعْذَرًا تقَبُلُه املحكمة لعدم اسـتطاعته إلحضار الشـاهد أو الشـهود: 
ويف هـذه احلال ُتِْهُلـُه املحكمة مرًة أخرى.

احلالـة الثانيـة: أالَّ ُيْـِضَ اخلَْصـُم املكلَّـُف بإحضـار الشـهود عـذرًا تقَبُلـُه املحكمـة لسـبِب ختلُّـِف 
َ أن شـهادهتم َغرْيُ موِصَلـٍة: فَيْلَزُم املحكمة الفصـُل يف اخلصومة، وال  الشـهود، أو أحـَضَ ُشـهوَدًا فتبـنيَّ

ُتِْهـُل اخلصـَم مـرة أخـرى. ]املـادة الثالثة والسـبعون[.

ـه: »1-إذا قررت  وجـاء يف الفقـرة األوىل مـن املـادة الثالثـة والسـبعني مـن األدلـة اإلجرائية مـا نصُّ
ُ جلسـًة لذلـك، ويرتتـب عـىل عـدم حضـور الشـهود يف املوعد سـقوط  املحكمـة سـامع الشـهادة فُتَعـنيِّ
احلـق يف سـامع الشـهادة، -مـا مل تقـرر املحكمـة اإلمهـال- وفق أحـكام النظـام واألدلـة. 2- إذا قررت 

املحكمـة إمهـال اخلصـم إلحضار شـهوده فتبـني سـبب اإلمهال«.

املسألة العاشرة

إجراءات الشهادة
َ املنظِّـم مجلـًة مـن اإلجـراءات التـي َيْلـَزُم املحكمـة اتباعهـا يف حـاِل سـامع شـهادة الشـهود،  بـنيَّ

التاليـة: ويمكـن بياهنـا يف الفـروع 

الفرع األول: طريقُة أداء الشاهد لشهادته:
إذا َحَضَ الشاهد أمام املحكمة فاألصُل أن تكون شهادُتُه:

1. مشافهة.



الفهرس109

2. وجيوز للمحكمة أن تأَذَن للشاهد بأدائها كتابة. ]الفقرة األوىل من املادة الرابعة والسبعني[.

فإذا أذنت املحكمة بأداء الشهادة كتابة فيلزم ما ييل:

أوالً: أن يتوىلَّ الشاهد حتريرها وتوقيعها بنفسه.

األدلـة  مـن  الرابعـة والسـبعني  املـادة  املنصـوص عليهـا يف  البيانـات  الشـهادة  تتضمـن  أن  ثانيـًا: 
اإلجرائيـة وهـي: اسـمه الكامـل، وتاريـخ ميـالده، ومهنتـه، ومـكان إقامتـه، ووجـه اتصالـه باخلصـوم 
مـن قرابـة أو عمـل أو غريمهـا، وأن يفصـح عـن أي عالقـة لـه هبـم، وعـن أي مصلحة لـه يف الدعوى.

تنبيه:
إذُن املحكمـة بتقديـم الشـهادة املكتوبـة: ال ُيِـلُّ بحـق املحكمـة أو اخلصم بطلب حضور الشـاهد 

ومناقشـته. ]الفقـرة الثانيـة مـن املادة الثامنـني من األدلـة اإلجرائية[.

َم الشهادة املكتوبة إلكرتونيًا برشط أن يراعى اآليت: وللمحكمة اإلذن بأن تقدَّ

1. أن تكون الشهادة املكتوبة كاملة.

2. وواضحة.

3. ومرتبة.

وال ُيعَتـدُّ بالشـهادة املكتوبـة إذا اختـلَّ يشٌء مـن هـذه الـرشوط كأن تكـون غري واضحـة أو ناقصة 
أو مل يمكـن االطـالع عليهـا ملخالفـة اإلجراء اإللكـرتوين املعتمد. ]املادة السـابعة عـرشة والثانية عرشة 

مـن ضوابط إجـراءات اإلثبـات اإللكرتوين[.

وجيوز كون سامع شهادة الشاهد إلكرتونيًا برشطه بأن يراعى اآليت:

1. أن يتم يف اجللسة شفاهًا مبارشة.

2. أن يكون َنَظُر الشاهد باتاه عدسة الكامريا.

َث مـع أحد خارج اجللسـة حتـى انتهائها. ]املادة احلادية عرشة مـن ضوابط إجراءات  3. أال يتحـدَّ
اإلثبات إلكرتونيًا[.
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ـه مـا نصـت عليـه املـادة الثانيـة عرشة  ويسـتثنى مـن ذلـك: األخـرس ومـن يف حكمـه، فُيَطبَّـُق بحقِّ
مـن النظـام، واملـادة السـابعة والعـرشون مـن األدلـة اإلجرائية.

4. أن تسمع شهادة كل شاهد عىل انفراد إال ملقتى معترب.

5. أن يتاح للخصوم سـامع الشـهادة مبارشة وتوجيه األسـئلة للشـهود إلكرتونيًا. ]املادة السادسـة 
عرشة مـن ضوابط إجراءات اإلثبـات إلكرتونيًا[.

الفرع الثاين: تفريُق الشهود:
ـت الفقـرة األوىل مـن املـادة اخلامسـة والسـبعني: عىل أن ُتسـَمَع شـهادُة كلِّ شـاهٍد عـىل انفراد،  نصَّ
َق الشـهود وَتْسـَمَع شـهادهتم مجيعًا،  إال أن ُيوَجَد مقتٍض معترَبٌ فيجوز للمحكمة يف هذه احلال أال ُتَفرِّ
وتبـنيِّ املحكمـة سـبب ذلـك يف املحـض. ]ينظـر: الفقـرة األوىل والثانيـة مـن املادة السادسـة والسـبعني 

من األدلـة اإلجرائية[.

الفرع الثالث: ُتسَمُع الشهادة بحضور اخَلْصِم املشهوِد عليه:
تـؤدَّى الشـهادة بُحضـوِر اخلَْصـِم املشـهود عليـه إالَّ أن يتخلَّـَف عـن احلضـور يف اجللسـة املحـددة 
لسـامع شـهادة الشـاهد، ففـي هـذه احلالة ُتْسـَمُع الشـهادة، وُيكَتُب حَمْـَضٌ بام جـاء فيها. ]الفقـرة الثانية 
مـن املـادة اخلامسـة والسـبعني مـن النظـام، والفقـرة األوىل مـن املـادة السادسـة والسـبعني مـن األدلـة 

اإلجرائية[.

تنبيه:
دة لسـامع الشـهادة: ال يمنع من سـامعها، وال يلزم  خَتَلُّـُف اخلصـم املشـهود عليـه عن اجللسـة املحدَّ
ُه  املحكمـة أن تعيـد إجـراء اإلثبـات لـه بعـد حضـوره ولـو كان تغيُّبـه لعـذر، إال أن ذلـك ال ُيْسـِقُط َحقَّ
ـه بتقديـم أيِّ دفـع أو طلـب  باالطـالع عـىل حَمْـَض اجللسـة التـي ُضبَِطـت فيهـا الشـهادة وال ُيسـِقُط حقَّ
متصـل بـه. ]الفقـرة الثانيـة مـن املادة اخلامسـة والسـبعني مـن النظـام، والفقرة الثانيـة من املادة التاسـعة 

عـرشة مـن األدلـة اإلجرائية[.
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الفرع الرابع: ما يلزم أن يبينه الشاهد قبل أدائه للشهادة:
يلزم الشاهد أن َُيبِّنَي قبل أدائه للشهادة ما ييل:

1. اسمه الكامل.

2. تاريخ ميالده.

3. مهنته.

4. مكان إقامته.

5. وجه اتصاله باخلصوم من قرابة أو عمل أو غريمها.

6. أن يفصح عن أي عالقة له باخلصوم.

7. أن يفصـح عـن أي مصلحـة لـه يف الدعـوى. ]الفقـرة األوىل مـن املـادة الرابعـة والسـبعني مـن 
األدلـة اإلجرائيـة[.

فإذا مل ُيَبنيِّ الشـاهد هذه البيانات: فإن شـهادته ال تقبل. ]الفقرة الثانية من املادة الرابعة والسـبعني 
من األدلة اإلجرائية[.

الفرع اخلامس: األثر املرتتب عىل ختلُّف الشاهد عن اجللسة املعيَّنة لسامع شهادته:
د جلسـة لذلـك، فـإن مل يـض يف اجللسـة َسـَقَط  َرت املحكمـة سـامع شـهادة شـاهد، فُتحـدِّ إذا قـرَّ
احلـقُّ يف سـامع الشـهادة، وللمحكمـة إمهـال طالـب اإلثبـات بـه، عىل أن تثبـت ذلك يف املحـض وتبنيِّ 

سـبب اإلمهـال. ]املـادة الثالثـة والسـبعون مـن األدلـة اإلجرائية[.

املسألة احلادية عشرة

استجواب الشاهد
َأِذَن املنظِّـم باسـتجواب الشـاهد وتوجيـه األسـئلة إليه بعد أدائه لشـهادته يف اجللسـة ذاهتـا ]الفقرة 

األوىل مـن املادة التاسـعة والسـبعني مـن األدلة اإلجرائيـة[، والذي يقوم باالسـتجواب:
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أوالً: اخلصوم:

فلـُكلِّ واحـٍد مـن اخلصـوم احلَـقُّ بتوجيـه األسـئلة مبـارشًة إىل الشـاهد، إالَّ أن هـذا احلـقَّ بَتوِجيـه 
ـاهد َفـال جيـوُز لـه بعـد  ة واحـدٍة فقـط، فـإذا فـرغ اخلصـُم مـن اسـتجواب الشَّ األَسـئلِة ال يكـون إالَّ ملـرَّ
ة ثانيـة إالَّ بـإذن املحكمـة. ]الفقـرة األوىل مـن املـادة  ـهود وُسـؤاهَلم ملـرَّ ذلـك أن يطلـَب اسـتجواَب الشَّ

السـابعة والسـبعني[.

وبـكل حـاٍل: فيلـزم املحكمـة أن َتْنَـَع األسـئلة املوجهة للشـاهد إذا كانـت تتضمن تلقينًا للشـاهد 
أو تأثـريًا عليـه. ]الفقـرة الرابعـة مـن املادة التاسـعة والسـبعني من األدلـة اإلجرائية[.

ثانيًا: املحكمة:

ـه للشـاهد مـا تـراه ُمفيـدًا يف كشـف احلقيقـة. ]الفقـرة الثانيـة مـن املـادة  فيجـوز للمحكمـة أن توجِّ
السـابعة والسـبعني[.

وتثبـت املحكمـة األسـئلة املوجهة للشـاهد وتثبت جواب الشـاهد يف املحـض. ]الفقرة األوىل من 
املادة التاسـعة والسـبعني من األدلـة اإلجرائية[.

املسألة الثانية عشرة

َهة للشاهد االعرتاض على األسئلة املوجَّ
ـَه أحـد اخلصـوم سـؤاالً للشـاهد فيجـوز للخصـم اآلخـر أو الشـاهد  هـت املحكمـة أو وجَّ إذا وجَّ
ُط هلـذا أمـران: ]األول[ أن يكـون االعـرتاض َعِقـَب توجيه السـؤال  االعـرتاض عـىل السـؤال، وُيشـرَتَ
ُض  َ امُلْعـرَتِ مبـارشة، فـإن مـى هـذا الوقـت سـقط احلـق يف االعـرتاض عـىل السـؤال ]الثـاين[ أن يبـنيِّ
ُرُه بشـأن إْذهِنا بتوجيه  وجـَه اعرتاضـه عـىل السـؤال، وجَيُِب عىل املحكمـة أن ُتْثبَِت االعرتاض، ومـا ُتَقرِّ
السـؤال مـن َعَدِمـه. ]الفقـرة الرابعـة من املادة السـابعة والسـبعني مـن النظـام، والفقرة الثانيـة من املادة 

التاسـعة والسـبعني مـن األدلـة اإلجرائية[.
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املسألة الثالثة عشرة

ِحْفُظ نظام اجللسة أثناء أداء الشهادة
ُيْمنَـُع اخلصـوم مـن مقاطعـة الشـاهد أثنـاء أدائـه للشـهادة،، أو جوابـه عـىل األسـئلة املوجهـة إليه، 
َه للشـاهد مـن أسـئلة. ]الفقرة الثالثـة من املادة السـابعة  وُيمنـع عـىل اخلصـوم كذلـك أن جييبـوا عـام وجِّ

والسـبعني مـن النظـام، والفقـرة الثالثـة مـن املادة التاسـعة والسـبعني مـن األدلـة اإلجرائية[.

املسألة الرابعة عشرة
ِوْيُفُه ُة الشاهد وخَتْ مضارَّ

َة الشـهود أو  راَعـى املنظِّـم مـا يَفـُظ حـقَّ اخلصـوم حني أداء الشـهادة ويف سـبيل ذلـك َمنَـَع مضارَّ
ختويَفُهـم أو حماَولـَة التأثـري عليهـم عنـد أدائهـم للشـهادة، وأوجـب عـىل املحكمـة أن َتْنَـَع كلَّ سـلوٍك 
ة  يـدُف إىل ختويـِف الشـاهد، أو التأثـري عليـه عنـد أداء الشـهادة، وتثبـت املحكمـة أيَّ حماولـٍة ملضـارَّ
الشـاهد أو التأثـري عليـه، وتتخـذ بشـأهنا اإلجـراء النظامـي. ]املـادة الثانية والثامنـون من النظـام، واملادة 

الثالثـة والثامنـون مـن األدلـة اإلجرائية[.

املسألة اخلامسة عشرة

َضُر الشهادة وما يشتمل عليه حَمْ
ر املحكمة حمضًا بعد سامعها للشهادة، وُتْثبُِت فيه ما ييل: حترِّ

- بيانات الشاهد.

- جهة اتصاله باخلصوم.

- نصُّ شهادته كام أداها.

ه له من أسئلة. ]املادة الثامنة والسبعون[. - إجاباُتُه عامَّ ُوجِّ

وللمحكمـة أن تقتـرص عـىل ما يتعلـق بموضوع النزاع من نص الشـهادة. ]الفقـرة األوىل من املادة 
السـابعة والسـبعني من األدلة اإلجرائية[.
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وثمَّ فرعان مهامن جاء ذكرمها يف األدلة اإلجرائية:

ل عىل نص شهادته؟ الفرع األول: هل للشاهد أن يعدِّ
بيَّنت األدلة اإلجرائية للنظام أن ذلك جائز للشـاهد، عىل أن تلتزم املحكمة بضبط نصِّ شـهادته، 
ثـم تذكـر نـصَّ التعديـل، جـاء يف الفقـرة األوىل مـن املـادة السـابعة والسـبعني مـن األدلـة اإلجرائيـة ما 

ل شـهادته بام يـراه، وُيذَكـُر التعديل عقب نص الشـهادة«. نصـه: »وللشـاهد أن يعـدِّ

الفرع الثاين: العمل فيام تضمنته شهادة الشاهد من إمجال أو إهبام:
بينت األدلة اإلجرائية للنظام أن للمحكمة أن تسـتفرس من الشـاهد عام ُأهبم أو ُأمجِل من شـهادته 

وتطلـب منه إيضاحه. ]الفقرة الثانية من املادة السـابعة والسـبعني مـن األدلة اإلجرائية[.

املسألة السادسة عشرة

حتليُف الشاهد
أجـاز املنظِّـم للمحكمـة حتليـَف الشـاهد عنـد وجـود املقتـيض لذلـك، عـىل أن تبني سـبب ذلك يف 
املحـض، وحتـدد صيغـة اليمـني. ]الفقـرة الثانيـة من املـادة الرابعة والسـتني مـن النظام، واملادة اخلامسـة 

والسـبعون مـن األدلـة اإلجرائية[.

رت املحكمـة أَثـَر ذلـك عـىل الشـهادة واألخـَذ هبـا. ]الفقـرة  فـإن امتنـَع الشـاهُد عـن احللـف: قـدَّ
الثانيـة مـن املـادة الرابعـة والسـبعني[.

املسألة السابعة عشرة

أثُر اختالف الشهود
ـه: »تأخُذ املحكمة حاَل اختالِف شـهادة الشـهود: بالَقْدِر  جـاء يف املادة السادسـة والسـبعني ما نصُّ

تـه من الشـهادة؛ عىل أالَّ يـؤِدَي هذا االختالف إىل التناقض يف شـهادهتم«. الـذي َتْقَتنِـُع بصحَّ

وحاصل ما ُذِكَر يف هذه املادة أن اختالف الشهود له صورتان:
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الصـورة األوىل: أن يكـوَن اختالفهـم قريبـًا ال َيِصـُل إىل التناقض، ويف هذه احلالـة: تأُخُذ املحكمة 
تِـِه مـن شـهادهتم، عىل أن تبني القـدر الذي تقتنـع بصحته من الشـهادة، وأن  بالَقـْدِر الـذي تقَتنِـُع بصحَّ

تبني أسـباب ذلـك يف حكمها.

الصـورة الثانيـة: أن تكـوَن شـهادُة الشـهود متناقِضـًة: ويف هـذه احلالـة ال ُيؤَخـُذ بـيء مما شـهدوا 
بـه. ]املـادة احلاديـة والثامنـون مـن األدلـة اإلجرائية[.

املسألة الثامنة عشرة

تعديُل الشهود
َقبِـل املنظِّـم شـهادة الشـهود، وجعـل تقديـَر عدالتهـم وتقديـر صالحيتهـم للشـهادة راجعـًا إىل 

ُر املحكمـة عدالـَة الشـاهد بالنظـر إىل: املحكمـة، فُتَقـدِّ

- سلوِكِه.

فِِه. - وترصُّ

- وظروِف الدعوى.

فإن استباَن هلا عدالة الشاهد أو عدم عدالته اكتفت به.

وإن مل يسـَتبِن هلـا ذلـك: فَلهـا االسـتعانة يف تقديـر العدالـة بام َتـَراُه من وسـائل. ]الفقـرة الثانية من 
املادة التاسـعة والسـبعني[.

وجـاء يف املـادة احلادية والسـبعني مـن األدلة اإلجرائية مـا نصه: »تتحقق املحكمة من تلقاء نفسـها 
من سـن الشاهد وسـالمة إدراكه«.

املسألة التاسعة عشرة

ما يرتتَّب على شهادة الزور
إذا َثَبـَت للمحكمـة أثنـاَء َنَظـِر الدعـوى أو عنـد احلُْكـِم يف موضوعهـا: أن الشـاهد َشـِهَد ُزْوَرًا، 
اذ اإلجـراءات الالزمة. ]املـادة الثامنون[. ـة الختِّ ًا بذلـك، وحُتِْيـُل الشـاهَد إىل النيابة العامَّ ُر حَمـَضَ فتُحـرِّ
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املسألة العشرون

الدعوى املستعجلة لسماع شهادة شاهد
م بطلبـه بإحضار شـهوده واإلْذِن  َسـَبَق أن اإلثبـات بالشـهادة َحـقٌّ للخصم املشـهود لـه، وأنَّه يتقدَّ

لـه باإلثبـات بالشـهادة، وذلـك يف الدعـاوى القائمة، التـي وَصَلت إىل مرحلـة اإلثبات.

وقد أجاز املنظِّم حالًة ُتْسَمُع فيها شهادة الشاهد ولو َتُقم دعوًى بخصوصها وذلك برشوط:

الشـأن  بدعـوًى مسـتعَجَلٍة يف مواجهـة ذوي  لـه(  )املشـهود  الطالِـُب  م  يتقـدَّ أن  الـرشط األول: 
)املشـهود عليهـم( وفقـًا لإلجـراءات املنظمـة لذلـك، وأن يبـني يف الدعـوى مـا يـيل:

1. الواقعة حمل الشهادة.

2. وجه الضورة أو االستعجال يف سامع شهادة الشاهد.

3. بيانات املشهود عليه إن أمكن.

4. بيانات الشاهد. ]املادة الثانية والثامنون من األدلة اإلجرائية[.

الـرشط الثـاين: أن يكـون َسـَبُب سـامع الشـهادة: أن الطالِـَب لسـامع الشـهادة َيَْشـى فـواَت فرصة 
الشاهد. استشـهاد 

عاة. ُق الضورة املدَّ قُّ الرشط الثالث: أن َيثُبَت للمحكمة حَتَ

الـرشط الرابـع: أن تكـوَن الواقعـة املـراُد إثباُت شـهادة الشـهود عليها: جيـوُز إثباهتا بالشـهود وفقًا 
ألحـكام هـذا النظـام. ]الفقرة األوىل مـن املادة احلاديـة والثامنني[.

فـإذا اسـتوفيت هـذه الـرشوط وحتققـت الـضورة: فـإن املحكمة تسـمع شـهادة الشـاهد. ]الفقرة 
األوىل مـن املـادة احلاديـة والثامنـني مـن النظـام، والفقـرة الثانيـة مـن املـادة الثانيـة والثامنـني مـن األدلـة 

اإلجرائيـة[.
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املسألة احلادية والعشرون

هل ُتْسَمُع يف الدعوى املستعجلة شهادة شهود النفي؟
إذا َأِذَنـت املحكمـة بسـامع شـهادة الشـهود يف الدعوى املسـتعجلة التـي رفعت ألجل ذلـك، فَذَكَر 
املشـهود عليـه أن لديـه شـهودًا بنفـي الواقعـة التـي َأْثَبَتَهـا الشـهود فهـل َتْسـَمُع املحكمـة التـي َتنُْظـُر 

الدعـوى املسـتعجلة الشـهادة بالنفـي؟

ـه: »جيوُز للمحكمة سـامع شـهود نفي بناًء  جـاء يف الفقـرة الثانيـة مـن املـادة احلاديـة والثامنني ما نصُّ
عـىل طلـب اخلصـم اآلخر: بالَقـْدِر الذي تقتضيه ظـروُف االسـتعجال يف الدعوى«.

املسألة الثانية والعشرون

مصروفات شهادة الشاهد
ـَب عـىل حضـوره أمـام املحكمـة  ملَّـا كان مـن املحتمـل أن يتعطَّـَل الشـاهد عـن أعاملـه، ولربـام ترتَّ
مرصوفـاٌت لالنتقـال ونحـو ذلـك: فقد َعالـَج املنظُِّم هـذا اجلانب يف املـادة الثالثة والثامنني مـن النظام، 
واشـرتطت األدلة اإلجرائية أمرين: ]1[ أن يكون طلب الشـاهد ملرصوفات الشـهادة يف اجللسـة التي 
أدى فيهـا الشـهادة ]الفقـرة األوىل مـن املـادة الرابعـة والثامنـني مـن األدلـة اإلجرائيـة[، ]2[ أال تكـون 
الشـهادة قـد سـمعت إلكرتونيـًا كـام سـيأيت، ويمكـن حتصيـل مـا جـاء يف املادتـني مـن خـالل الفـروع 

التالية:

ض عنه الشاهد: الفرع األول: ما يعوَّ
ض عنه هو: ]1[ مرصوفاُت انتقاله، ]2[ ومقابل تعطيله. ت املادة أن املعوَّ َنصَّ

الفرع الثاين: متى ُيَكُم هبذا التعويض؟
بيَّنـت املـادة أن املحكمـة تبـنيِّ ذلـك يف احلكـم الصـادر يف الدعوى، وسـبق أن مـن رشط ذلك: أن 

يطلـب الشـاهد ذلـك يف اجللسـة التي ُسـمعت فيها شـهادته.
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ر التعويض: الفرع الثالث: من ُيقدِّ
ى لتقديـر التعويـض بطلـٍب مـن الشـاهد، عـىل أن يبـني  بيَّنَـت املـادة أن املحكمـة هـي مـن تتصـدَّ
الشـاهد للمحكمـة مقـدار مرصوفـات انتقالـه ومقابـل تعطيلـه واملسـتندات املؤيـدة لذلـك. ]الفقـرة 

الثانيـة مـن املـادة الرابعـة والثامنـني مـن األدلـة اإلجرائيـة[.

الفرع الرابع: من اخَلْصُم املطاَلُب بدفع التعويض املذكور؟
ُلَهـا اخلْصـُم الـذي َخـرِسَ الدعـوى«، وهـذا يف حال  جـاء يف املـادة الثالثـة والثامنـني أن الـذي »يتحمَّ

ِ خصـٍم خـارس يف الدعوى. تعـنيُّ

ل كلُّ واحٍد من اخلصوم بَقْدِر خسارته. أما إن كانت اخلسارة نسبيًَّة: فيتحمَّ

الفرع اخلامس: أثر أداء شهادة الشاهد لشهادته إلكرتونيًا:
إذا أدى الشـاهد شـهادته إلكرتونيـًا فإنـه ال يـق لـه املطالبـة بمرصوفـات انتقالـه وتعطيلـه. ]املـادة 

الثامنـة عـرشة مـن ضوابـط إجـراءات اإلثبـات اإللكرتوين[.

ويعلم مما تقدم أن هلذا احلق رشطان كام قدمنا يف بداية املسألة.
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الوسيلة اخلامسة
القرائن
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املسألة األوىل

ضاِبُط القرينة اليت يصلح أن تكون وسيلًة لإلثبات
أمَلح املنظِّم إىل أن القرائن املعتربة هي ما ييل:

أوالً: القرائُن املنصوص عليها رشعًا أو نظامًا.

ويلـزم املحكمـة عنـد اسـتنادها عـىل القرينـة املنصـوص عليهـا رشعـًا أو نظامـًا أن تبـنيِّ مسـتند 
حجيتهـا. ]املـادة اخلامسـة والثامنـون مـن األدلـة اإلجرائيـة[.

ثانيـًا: الوسـائُل العلميَّـة التي ُيْمِكُن للمحكمة االسـتعانة هبا يف اسـتنباط القرائـن، ويلزم املحكمة 
َ نـوَع الوسـيلة وداللتها. ]املادة السـابعة والثامنون من األدلـة اإلجرائية[. أن ُتَبـنيِّ

االصطناعـي،  الـذكاء  مثـل  احلديثـة  بالتقنيـات  باالسـتعانة  لذلـك:  اإلجرائيـة  األدلـة  ومثَّلـت 
فـإذا َحَصَلـت الغايـة مـن اسـتخدام هـذه التقنيـة: فـإن ذلـك ُيغنـي عـن أيِّ إجـراٍء آخـر. ]املـادة الثالثـة 

اإلجرائيـة[. األدلـة  مـن  والعـرشون 

ثالثًا: أيُّ قرائَن أخرى َتراها املحكمة صاحلًة لإلثبات، واشرتَط يف هذا الطريق رشوط:

الرشط األول: أن يكون هذا يف األحوال التي جَيُوُز فيها اإلثبات بالشهادة.

واخلامسـة  والثامنـون  الرابعـة  ]املادتـان  القرينـة.  داللـة  وْجـَه  املحكمـة   َ تبـنيِّ أن  الثـاين:  الـرشط 
والثامنـون[.

الـرشط الثالـث: أن تكـون القرينـة حمـل االسـتناد: ممـا ُطـرح أمامهـا يف الدعـوى. ]املـادة السادسـة 
والثامنـون مـن األدلـة اإلجرائية[.

ا جـاء يف ثنايـا النظام النـصُّ عىل كونه قرينًة معتربة: مـا جاء يف الفقرة الثانية من املادة السادسـة  وممَـّ
ٍر ذي صلٍة  والثالثـني والتـي جـاء فيهـا بيان أثر امتناع اخلصـم يف الدعاوى التجاريـة عن تقديم أيِّ حُمَـرَّ
بالدعـوى برشطِـِه، ونـصُّ الفقـرة املذكـورة: »إذا امتنَـَع اخلَْصـُم عن تقديم مـا َأَمَرت املحكمـة بتقديمه 

إىل خصمـه وفـق أحـكام الفقـرة )1( من هذه املـادة؛ فللمحكمة أن َتُعـدَّ امتناَعه قرينًة«.



الفهرس121

املسألة الثانية

حجية القرائن
ـه: »القرائـُن املنصـوُص عليهـا رشعـًا أو نظامـًا ُتْغنِـي َمـْن  جـاء يف املـادة الرابعـة والثامنـني مـا نصُّ
َرْت ملصلحتـه عـن أيِّ طريـٍق آخـَر من ُطُرِق اإلثبـات، عىل أنَّه جيـوُز نقض داللتها بـأيِّ طريٍق آخر؛  ُقـرِّ

مـا مل ُيوَجـد نـصٌّ يقـيض بغـري ذلك«.

َ -عند اسـتنباطها لقرينة يف اإلثبات- وجه داللتها، عىل أن تكون ُمسـَتنَِدًة  ويلـزُم املحكمـَة أن ُتَبنيِّ
عـىل مـا ُطِرَح أمامها يف الدعوى. ]املادة السادسـة والثامنون مـن األدلة اإلجرائية[.

املسألة الثالثة

حملُّ اعتبار القرائن
ال يكـون اإلثبـاُت بالقرائـن إال يف األحـوال التـي جيـوز فيهـا اإلثبـاُت بشـهادة الشـهود. ]الفقـرة 

األوىل مـن املـادة اخلامسـة والثامنـني[.

املسألة الرابعة

َنْقُض القرائن
ـًة عليـه احلـقَّ يف نقِضهـا والطَّعـِن فيهـا، ويكـون ذلـك بـأيِّ  َجَعـَل املنظِّـم ملـن كانـت القرينـُة ُحجَّ
طريـٍق مـن طـرق اإلثبـات املنصوص عليها يف هـذا النظـام، إال أن يوَجَد َنصٌّ َيْقيض بغـري ذلك. ]املادة 

والثامنون[. الرابعـة 
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املسألة اخلامسة

األْمُر املقضيُّ

: الفرع األول: املراُد باألمِر املقيضِّ
: األحـكاُم القضائيـة التـي حـاَزت احلجيَّـة فيـام َفَصَلـت فيـه مـن احلقـوق.  ُيعنَـى باألمـِر املقـيضِّ

]ُمسـَتَفاٌد مـن املـادة السادسـة والثامنـني[.

وجـاء يف املـادة التاسـعة والثامنـني مـن األدلـة اإلجرائيـة مـا نصـه: »تـرسي أحـكام حجيـة األمـر 
املقـيض عـىل أسـباب احلكـم متـى ارتبطـت ارتباطـًا وثيقـًا بمنطـوق احلكـم«.

: الفرع الثاين: ُحجيَّة األمِر املقيضِّ
ـَرت الـرشوط وانَتَفـت املوانـع  ـًة فيـام ُفِصـَل فيـه مـن احلُقـوق إذا توفَّ يكـوُن األمـُر املقـيضُّ ُحجَّ
السادسـة والثامنـون[. تلقـاء نفسـها. ]املـادة  -وسـتأيت قريبـًا-، وتقـيض املحكمـة هبـذه احلُجيَّـة مـن 

ًة يف النـزاع، »وال جيوُز قبـوُل دليٍل ينقض  ـَرت الـرشوط املعتـربة يف األمـِر املقيضِّ ُعـدَّ ُحجَّ فـإذا توفَّ
هـذه احلجية«. ]املادة السادسـة والثامنون[.

وسيأيت قريبًا أحوال ال يعدُّ فيها األمر املقيض حجة.

: الفرع الثالث: رشوط االحتجاج باألمِر املقيضِّ
َط املنظِّم حلُجيَّة األمِر املقيضِّ رشطني: اشرَتَ

الـرشط األول: أن يكـوَن األمـُر املقـيضُّ صـادرًا يف نِـزاٍع قـاَم بـني اخلصـوم أنُفِسـِهم دون أن تتغـريَّ 
هُتُم. صفا

ً وسـببًا. ]املـادة السادسـة  الـرشط الثـاين: أن يتعلَّـق األمـُر املقـيضُّ باحلـقِّ -حمـل الدعـوى- حمـالَّ
والثامنـون[.

ويلزم املحكمة عند االستناد عىل أمٍر مقيضٍّ أن تذُكَر ما ييل:

1. بيانات احلكم.
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2. منطوقه.

3. مـا يثبـت توافـر رشوط حجيتـه املنصـوص عليهـا بعاليـه. ]املـادة الثامنـة والثامنـون مـن األدلـة 
اإلجرائيـة[.

الفرع الرابع: ُحجيَُّة احُلْكِم اجلزائيِّ املرَتبِِط بالدعوى املعروضة عىل املحكمة:
ـه: »ال َتَتَقيَّـُد املحكمـة باحلُْكـِم اجلزائـيِّ املرَتبِـِط بالدعـوى  جـاء يف املـادة السـابعة والثامنـني مـا نصُّ
املعروضـة عليهـا إال ]1[ يف الوقائـع التـي َفَصـَل فيهـا ذلـك احلُْكـُم، وكان َفْصُلـُه فيهـا رضوريـًا، ومع 

ذلـك ال تتقيَّـد باحلُْكـِم الصـادر بعـدم اإلدانـة إال ]2[ إذا قـاَم عـىل نفـي نسـبة الواقعـة إىل امُلتَّهـم«.
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الوسيلة السادسة
العرف والعادة
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َ املنظِّـم مجلًة مـن األحكام  مـن وسـائل اإلثبـات التـي نـصَّ عليهـا املنظِّم: العـرُف، والعـادُة، وبـنيَّ
واإلجـراءات املتعلِّقـة هبـا، وأول ذلـك: املـراُد بـكلِّ واحـٍد منهام.

املسألة األوىل

املراد بالعرف والعادة
بنيَّ املنظِّم يف املادة التسعني أن املراد بالعرف: )العرف العام(.

وأن املـراد بالعـادة: العـرف اخلـاص الـذي جَيْـِري بـني اخلصـوم. ]ينظـر: الفقـرة األوىل مـن املـادة 
التاسـعة والثامنـني[.

املسألة الثانية

امُلَكلَُّف باإلثبات
َ املنظِّم الطَّريَق إىل إثبات وجوِد ُكلٍّ منهام: ملَّا كان الُعْرُف والعادُة من وسائل اإلثبات بنيَّ

ـُك بالعـرف أو العادة بني اخلصـوم، وهو مـن َيْلَزُمُه أن  فذكـر أن املكلَّـف باإلثبـات: هـو مـن َيَتَمسَّ
ُيْثبِـَت وجوَدمُهـا وقـت الواقعـة. ]الفقرة األوىل مـن املادة التاسـعة والثامنني[.

ويلزم من يتمسك بالعرف أو العادة أن يبني يف طلبه اإلثبات هبام أو بأحدمها ما ييل:

1. العرف أو العادة التي يتمسك هبا.

2. صلتهام بالدعوى.

3. أثرمها عىل الدعوى.

4. ما يثبت وجودمها وقت الواقعة. ]املادة التسعون من األدلة اإلجرائية[.
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املسألة الثالثة

عاة ْعُن يف الُعْرِف أو العادة املدَّ الطَّ
ـًة بينَـُه وبـني َخْصِمـِه، وأحـَضَ مـا ُيْثبِـُت وجوَدَهـا،  إذا ادَّعـى أحـُد اخلصـوم ُعْرَفـًا أو عـادًة خاصَّ
عاة بام  فللخصـم اآلخـر الطَّْعـُن يف ثبـوت العـرف أو العادة، وله أيضـًا: معاَرَضـُة العرف أو العـادة املدَّ
هـو أْقـَوى منهـا، وعليـه أن يبـني وجه طعنـه، أو ما يثبـت معارضتهام بام هـو أقوى منهام. ]املـادة احلادية 

والتسـعون مـن األدلـة اإلجرائية[.

ـه: »أليٍّ مـن اخلصـوم الطَّْعـُن يف ثبـوت  جـاء يف الفقـرة الثانيـة مـن املـادة التاسـعة والثامنـني مـا نصُّ
الُعـْرِف أو العـادة، كـام أن هلـم معارضَتُهـام بـام هـو أقـوى منهـا«.

وجـاء يف املـادة احلاديـة والتسـعني مـن األدلة اإلجرائيـة ما نصه: »عـىل من يطعن يف ثبـوت العرف 
أو العـادة: أن يبـني وجـه طعنـه، أو مـا يثبـت معارضتهام بام هو أقـوى منهام«.

املسألة الرابعة

تعاُرُض الُعْرِف والعادة والرتجيح بينها
ـًة بينهام ُتعـاِرُض الُعـْرَف العام فام  ـًا، وأثبت اآلخـُر عادًة خاصَّ إذا أثبـَت أحـُد اخلصمـني ُعْرَفـًا عامَّ

ُم؟ الـذي ُيَقدَّ

ُم العـادة بـني اخلصـوم والُعـْرُف اخلـاصِّ عـىل الُعـْرِف العام  ـه: »ُتَقـدَّ جـاء يف املـادة التسـعني مـا نصُّ
التَّعـاُرض«. عند 

املسألة اخلامسة

ُق من الُعْرِف والعادة التحقُّ
ق  عـاة: أن تنُدَب خبـريًا للتَحقُّ ـق مـن الُعْرِف أو العـادة املدَّ أجـاز املنظِّـم للمحكمـة يف سـبيِل التحقُّ
مـن الثبـوت املدعـى، عـىل أن تتقيـد باإلجـراءات اخلاصة بنـدب اخلبري، وسـتأيت مفصلة. جـاء يف نصِّ 
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ق من ثبـوت العرف أو  ـُه: »للمحكمة عند االقتضـاء نْدُب خبـرٍي للتحقُّ املـادة احلاديـة والتسـعني مـا نصُّ
العـادة بـني اخلصـوم، وفقـًا لألحكام املقـررة يف البـاب )العارش( من هـذا النظام«.

املسألة السادسة

ما يلزم احملكمة بيانه عند استنادها على عرف أو عادة
إذا استندت املحكمة عىل عرف أو عادة: فتبني يف أسباب حكمها ما ييل:

1. العرف أو العادة التي استندت عليها.

2. صلتهام بالدعوى.

3. أثرمها عىل الدعوى. ]املادة الثانية والتسعون من األدلة اإلجرائية[.
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الوسيلة السابعة
اليمني
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الوسيلة السابعة من وسائل اإلثبات: اليمني، وسيأيت بياهنا وبيان أقسامها وأحكامها.

ـه يف غري احلقـوق املالية إال أن يرد نـص خاص بخصوص  ومـن املهـم أن ُيعَلـم: أن اليمـني ال توجَّ
حمـل آخـر. ]املادة الثالثة والتسـعون من األدلـة اإلجرائية[.

املسألة األوىل

أقساُم اليمني
ف كلَّ واحٍد منهام. م املنظِّم اليمني إىل قسمني رئيسني وعرَّ قسَّ

القسم األول: اليمني احلاسمة:

»وهـي التـي يؤدِّيـا املدعـى عليـه لَدْفِع الدعوى، وجيـوُز ردُّها عـىل املدعي وفقًا لألحـكام الواردة 
يف هـذا البـاب«. ]الفقـرة األوىل من املادة الثانية والتسـعني[.

القسم الثاين: اليمني املتممة:

عـي إلتـام البينة، وال جيـوُز ردُّها عىل املدعـى عليه وفقًا لألحـكام الواردة  ْيَـا املدَّ »وهـي التـي يؤدِّ
يف هـذا البـاب«. ]الفقرة الثانيـة من املادة الثانية والتسـعني[.

لت تعريف املنظِّم هلاتني اليمينني يتبنيَّ لك الفرق بينهام: وإذا تأمَّ
املستنداليمني املتممةاليمني احلاسمةاملسألة

املادة الثانية والتسعون بفقرتيها، والفقرة ال جيوز الردجيوُز الردجواز الرد
الثالثة من املادة اخلامسة بعد املئة.

حمل اليمني
توز عىل البت 

والقطع، وتوز عىل 
نفي العلم.

الفقرة األوىل من املادة اخلامسة والتسعني، ال توز إال عىل البت والقطع
والفقرة الثانية من املادة اخلامسة بعد املئة.

وجود 
ال يشرتط هلا البينةالبينة

نصَّ املنظِّم عىل أهنا إلتام 
البينة؛ وعليه فال تكون اليمني 

املتممة إال مع البينة
الفقرة األوىل والثانية من املادة الثانية 

والتسعني.
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املسألة الثانية

اليمنُي على نفي العلم
َ املنظُِّم أن اليمني َتنَْقِسُم بالنظر إىل متعلَّقها إىل قسمني: بنيَّ

َقًة باحلالِف أو بإثباِت فعٍل لغريه: األول: أن تكوَن متعلِّ

وهذه تسمى اليمني عىل البت. ]الفقرة األوىل من املادة اخلامسة والتسعني[.

الثاين: أن تكون اليمني متعلِّقة بنفي فعل الغري:

وهذه تسمى اليمني عىل نفي العلم، وال جيوُز أن تكون بالبت والقطع.

واسـُتْثنَِي مـن ذلـك حالـة واحـدة وهـي: »أن يكـوَن املحلـوُف عليـه ممـا ُيْمِكـُن أن ُيِْيـَط بـه ِعْلـُم 
«. ]مـن نـص الفقـرة األوىل مـن املـادة اخلامسـة والتسـعني[. احلالِـف؛ فيحِلـُف عـىل البـتِّ

املسألة الثالثة

من َتكوُن اليمني يف جانبه
ه: »تكوُن اليمنُي يف جانب أقوى املتداعيني«. جاء يف املادة الثالثة والتسعني ما نصُّ

َره الفقهاء يف )مـن القول قوله()1(  رة يف هذا النظام، ومـا قرَّ وعليـه فُتْعِمـُل املحكمـة األحكاَم املقـرَّ
فيـام ال يتعـارض مـع هذا النظـام وال يتعاَرُض مع ترجيحاته. ]املادة اخلامسـة والعـرشون بعد املئة[.

املسألة الرابعة

ما ُيْشرَتَُط يف احلالف لليمني
ف فيام يِلـُف عليه. ]الفقـرة األوىل من  َط املنظِّـم فْيَمـن يـؤدِّي اليمـني أن يكـوَن أهاًل للتـرصُّ اشـرَتَ

املـادة الرابعة والتسـعني[.

ـٌع فيـه عـدد مـن القواعد التـي َنـصَّ عليها فقهـاء احلنابلـة فيمن يكـون القول قولـه، فلعل  ولكاتـب هـذه الورقـات مَجْ  )1(
اهلل أن ييـرس نرشهـا قريبًا.
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َط يف هـذه الفقرة أهليََّتني: األهلية لليمني، واألهليـة يف الترصف فيام يِلف عليه، وأجازت  فاشـرَتَ
األدلـة اإلجرائيـة توجيـَه اليمـني للصغـري املميـز املـأذون لـه يف البيـع والـرشاء فيـام ُأِذَن لـه فيـه. ]الفقرة 

الثانيـة مـن املادة اخلامسـة والتسـعني من األدلـة اإلجرائية[.

ِلـُف عليه. ]الفقـرة األوىل  وتتحقـق املحكمـة مـن تلقـاء نفسـها من أهليـة احلالف للتـرصف فيام َيْ
مـن املادة اخلامسـة والتسـعني من األدلـة اإلجرائية[.

ُه اليمني عىل الشخص ذي الصفة االعتبارية؟ وهل ُتوجَّ

ـُه  جـاء يف الفقـرة الثانيـة مـن املـادة الرابعـة والتسـعني مـن األدلـة اإلجرائيـة مـا نصـه: »2-ال ُتَوجَّ
اليمـني للشـخص ذي الصفـة االعتباريـة«.

املسألة اخلامسة

النيابة يف أداء اليمني
ت عليه الفقرة الثانية من املادة الرابعة والتسعني. »ال ُتْقَبُل النيابة يف أداء اليمني« هذا ما نصَّ

ُه مـن أعـامل  لـه فيـام مل ُيَبـارِشْ واملقصـود: أنَّـه ال يِلـُف أحـٌد عـن أحـٍد، فـال يِلـُف وكيـٌل عـن موكِّ
ـُه  ونحـو ذلـك، أمـا مـا َيُـصُّ مـن يبـارش األعـامل عـن الغـري كالـويل والـويص وناظـر الوقـف: فُتَوجَّ
عليهـم اليمـني فيـام بـارشوه مـن أعـامل، جـاء يف َنصِّ املـادة املئـة: »للـويلِّ والـويصِّ وناظِر الوقـِف ومن 
ُه هلـم اليمني فيام  هـا فيـام جَيُـوُز هلم التـرصف فيـه، وُتَوجَّ يف حكمهـم َتوِجْيـَه اليمـني والنكـوَل عنهـا وردِّ

َف فيه«. بـارشوا التَّـرصُّ

هـا والنكـوُل عنها فسـيأيت  وهـذا احلُْكـُم يف خصـوِص أداء اليمـني، أمـا َطَلـُب اليمـني وَقُبْوهُلَـا وردُّ
مـن لـه احلـقُّ بذلـك يف املسـألة التالية.

املسألة السادسة

احلقُّ يف َطَلِب اليمني أو َقُبوِلَا أو النكول عنها
سؤاُل هذه املسألة: من الذي َيِقُّ له َطَلُب اليمني أو قبوهُلَا أو النكول عنها؟
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واجلواب عن ذلك أن هذا َحقٌّ مكفول لـ:

عي ثبوَت الواقعة. : وهو من يدَّ أوالً: صاحب احلقِّ

ـٍة هبذه احلقوق تعيينـًا. ]الفقرة الثانية مـن املادة الرابعة  َلـُه صاحـب احلق بوكالٍة خاصَّ ثانيـًا: مـن وكَّ
والتسـعني، والفقرة األوىل من املادة السـابعة والتسعني[.

ُف فيه. ]املادة املئة[. ثالثًا: الويلُّ والويصُّ ومن يف حكمهم فيام جيوز هلم الترصُّ

املسألة السابعة

ِصْيَغُة اليمني
يتعلَّق هبذه املسألة فرعان:

ُد صيغة اليمني؟ الفرع األول: من ُيَدِّ

الفرع الثاين: هل َتَتَقيَُّد املحكمة بصيغة اليمني التي ُيَعيِّنُها اخَلْصُم؟
وقـد نـصَّ املنظِّـم يف الفقـرة الثانيـة مـن املـادة اخلامسـة والتسـعني: أن أداَء اليمـني َيُكـوُن بالصيغـة 
هـا املحكمـة، وعليـه: فـال تتقيَّـُد املحكمـة بالصيغـة التـي يعيِّنهـا اخلصـم، ويلـزم اخلصـم أن  التـي ُتِقرُّ
هتـا املحكمـة ]املـادة السـابعة والتسـعون مـن األدلـة اإلجرائيـة[، بـل  َي اليمـني بالصيغـة التـي أقرَّ يـؤدِّ
َنـصَّ املنظِّـم عـىل أن املحكمـة َتنُْظـُر يف الوقائع التـي َيْطُلُب اخلَْصـُم توجيَه اليمني عليهـا، وأن املحكمَة 
ـٍة عـىل الواقعة املطلـوب احللف عليها ]املـادة األوىل بعد املئـة[، كام أوَجَب  ـه بوضـوح وِدقَّ هُلَـا لتوجِّ ُتَعدِّ
املنظِّـم عـىل املحكمـة أن تنَـَع توجيـَه اليمـني يف بعـض األحـوال ولـو َطَلَبَهـا اخلَْصـُم ونـصَّ عليهـا يف 
ـه: »عىل املحكمـة َمنُْع توجيـه اليمني  طلبـه، جـاء يف الفقـرة الثالثـة مـن املادة السادسـة والتسـعني ما َنصُّ
َقـًة بالدعـوى، ]2[ أو غـري ُمنْتَِجـٍة، ]3[ أو غـرُي جائٍز قبوهُلَـا، ]4[ وللمحكمة  إذا كانـت ]1[ غـري ُمَتَعلِّ
ُ املحكمـة أسـباب ذلـك يف املحـض. ]الفقـرة  ـفًا يف ذلـك«، وُتَبـنيِّ َمنْـُع توجيههـا إذا كان اخلصـم متعسِّ

الرابعـة مـن املـادة الرابعـة والتسـعني مـن األدلـة اإلجرائية[.
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املسألة الثامنة

أحكام اليمني احلامسة
َع يف بيـان األحـكام التفصيليـة لـكلِّ قسـم مـن  ـَة لليمـني، رَشَ َ املنظِّـم األحـكاَم العامَّ بعـد أن بـنيَّ

أقسـام اليمـني القضائيـة:

الفرع األول: حملُّ اليمني احلاسمة:
واملراد من ذلك: ما هي احلُُقوُق التي َيُسوُغ فيها توجيه اليمني احلاسمة؟

َ املنظِّـم أن الـذي جيـوُز توجيُه اليمني عليـه من حَمَالِّ النـزاع: »احلقوق املاليـة«. ]الفقرة األوىل  وبـنيَّ
مـن املادة السادسـة والتسـعني من النظـام، واملادة الثالثة والتسـعون من األدلـة اإلجرائية[.

إال أن تكـون اليمـني يف واقعـٍة مالفـة للنظـام العـام، ففـي هـذه احلالة ال جيـوز توجيـه اليمني، ولو 
ُ املحكمة أسـباب ذلك يف املحـض. ]الفقرة الثانية من املادة السادسـة  َعـى، وُتَبنيِّ تعلَّقـت بحـقٍّ مـايلٍّ مدَّ

والتسـعني مـن النظـام، والفقـرة الرابعة من املـادة الرابعة والتسـعني من األدلـة اإلجرائية[.

تنبيه:
للمحكمـة أن َتْنَـَع توجيـه اليمني احلاسـمة إذا رأت أن األدلـة املقدمة ممن ُطِلَبت منـه اليمني كافية 
ُ املحكمـة أسـباَب ذلـك املحـض. ]الفقرتـان الثالثـة والرابعـة مـن املـادة الرابعة  يف إثبـات دفعـه، وُتَبـنيِّ

والتسـعني من األدلـة اإلجرائية[.

الفرع الثاين: ما َيْلَزُم لَطَلِب اليمني:
َ ما ييل: جَيُِب عىل من َطَلَب توجيَه اليمني إىل خصمه أن ُيَبنيِّ

أوالً: الوقائَع التي ُيِرْيُد استحالَفُه عليها، وُيبنُي ذلك بشكٍل دقيٍق.

لِّـَف عليهـا َخْصُمـُه وأن يكـون ذلـك بعبـارة واضحـة.  ثانيـًا: أن َيْذُكـَر الصيغـة التـي ُيِرْيـُد أن ُيَ
]املـادة األوىل بعـد املئـة مـن النظـام، واملـادة السـابعة والتسـعون مـن األدلـة اإلجرائيـة[.
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الفرع الثالث: وْقُت توجيهها:
هل لليمني احلاسمة وقٌت ال جيوز أن تطَلَب فيه؟

جـاء يف الفقـرة األوىل مـن املـادة السادسـة والتسـعني أن اليمـني احلاسـمة تكـوُن يف أيِّ حالة تكون 
عليهـا الدعـوى، إال أن املنظِّـم قيَّـَد ذلـك بقيٍد واحٍد فقط وهـو: أال يكون قد ُفِصـل يف الدعوى بحكم 

هنائـي. ]الفقـرة الثالثة من املادة السـابعة والتسـعني[.

ُجوُع عن طلب اليمني أو ردِّها: الفرع الرابع: الرُّ
َسَبَق الكالم عىل طلب اليمني، وما يتعلَُّق به، وسؤال هذا الفرع:

هـا عـىل َخْصِمـِه بعـد توجيههـا عليه:  إذا طلـب أحـُد اخلصـوم توجيـَه اليمـني عـىل َخْصِمـِه، أو َردَّ
فهـل ُيقبـل منـه الرجـوع عـن هذا؟

جوع التي نصَّ عليها امُلنَظُِّم َنِجُد أن ذلك ال يلو من أحوال: بالنظر إىل أحكام الرُّ

احلالة األوىل: أن َيْقَبَل اخلَْصُم اليمنَي بعد توجيهها عليه:

هـا. ]الفقـرة الرابعـة من املادة السـابعة  جـوع عـن توجيـه اليمـني أو ردِّ ويف هـذه احلـال ال جَيُـوُز الرُّ
والتسعني[.

ها َقْبَل َقُبوِل خصِمه احللف: جوُع عن طلب اليمني أو ردِّ احلالة الثانية: أن يكوَن الرُّ

جـوُع عن طلب اليمـني، دلَّ عىل ذلك مفهـوم الفقرة الرابعـة من املادة  ويف هـذه احلـال جيـوُز لـه الرُّ
والتسعني. السابعة 

الفرع اخلامس: ردُّ اليمني:
سـبق أن ردَّ اليمـني ال يكـون إال يف اليمـني احلاسـمة، وأن ذلـك مـن الفـروق بـني اليمني احلاسـمة 

َمـة، والـكالم هـا هنا عـىل اإلجـراءات املتعلِّقة بـَردِّ اليمني: واليمـني امُلَتمِّ

أوالً: رشُط ردِّ اليمني:

ى املحكمـة لذلـك يف حـاِل  هـت عليـه اليمـني، فـال َتَتصـدَّ ال يكـوُن ردُّ اليمـني إال بطلـِب مـن وجِّ
َهـت عليـه. ]الفقـرة األوىل مـن املـادة السـابعة والتسـعني[. نكـوِل مـن وجِّ
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َهـت عليـه اليمني عـن اليمـني دون أن َيُردَّها عـىل خصمه: فـإن املحكمة  وعليـه فـإذا َنـَكَل مـن ُوجِّ
ُكـُم عليه بعـد إنذاره. ]املـادة الثامنة والتسـعون[. حَتْ

ثانيًا: حملُّ اليمني املردودة:

هـا عـىل طالبهـا إال يف حـاٍل واحـٍد فقـط: وذلـك إذا كان  َهـت عليـه اليمـني أن َيُردَّ ال َيِـقُّ ملـن ُوجِّ
َهت اليمنُي عىل املدعى عليه الـذي َينَْفِرُد بالعلم  كان يف الِعْلـِم باملحلوف عليه، فـإذا ُوجِّ اخلَْصـاَمن يشـرَتِ
باملحلـوف عليـه فأبـى احلَِلـَف وَنـَكَل عنه فـإن املحكمـة َتْقيِض عليـه بنُُكولِه، جـاء يف الفقـرة الثانية من 

املـادة السـابعة والتسـعني: »ال ُتـَردُّ اليمـني فيـام َينَْفِرُد املدعـى عليه بعْلِمـِه، وُيْقَى عليـه بنكوله«.

الفرع السادس: احُلْكُم بالنكول عن اليمني:
للنكوِل عن اليمني أحوال:

هـت عليـه اليمني عن احَللِـِف وال يطُلَب ردَّ اليمـني: ]النكول بال طلب  احلالـة األوىل: أن َينْـُكَل مـن وجِّ
رد اليمني[:

ويف هذه احلال َتْقيِض عليه املحكمة بالنكول بعد إنذاره. ]املادة الثامنة والتسعون[.

َهـت عليـه اليمـني عـن احللـف ويطُلـَب ردَّ اليمـني عـىل خصمـه فيـام  احلالـة الثانيـة: أن ينْـُكَل مـن وجِّ
ُك بعلمـه الطرفـان: ]النكـول مـع رد اليمـني[: َيْشـرَتِ

ويف هـذه احلـال ُتـردُّ اليمـني عـىل طالبهـا، وال يكـون هلـذا النكـول أثـٌر. ]الفقـرة األوىل مـن املـادة 
السـابعة والتسـعني[.

احلالة الثالثة: أن يكون النُُّكوُل عن اليمني املردودة: ]النكول عن اليمني املردودة[:

إذا طلـب َخْصـٌم توجيـَه اليمـني عـىل َخْصِمـِه، فَطَلـَب اخلصـُم ردَّ اليمـني عـىل طالِبِهـا، وكان حمَلُّ 
عـي احلَِلَف وَنـَكَل عنه: فـإن املحكمة َتْقـيِض عىل املدعي  اليمـني ممـا يشـرِتُك بعلِمـِه الطرفـان، فأبـى امُلدَّ

النـاكل عـن اليمـني املـردودة بعـد إنذاره أيضـًا. ]املـادة الثامنة والتسـعون[.
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هـت عليـه اليمـنُي عـن حضـور اجللسـة املحـددة لسـامع  ـَف اخَلْصـُم الـذي وجِّ احلالـة الرابعـة: أن يتخلَّ
َم عـذرًا عـن تغيبـه: اليمـني بعـد تبلُّغـه وال ُيَقـدِّ

َدة لسـامع اليمني دون  َهـت عليه اليمـني عن احلضور يف اجللسـة املحدَّ إذا ختلَّـف اخلَْصـُم الـذي ُوجِّ
ه نـاكاًل عـن اليمني، وتقـيض عليه بالنكـول. ]الفقـرة الثانية مـن املادة  ُعـْذٍر مقبـوٍل: فـإن املحكمـة تُعـدُّ

الثالثة بعـد املئة[.

تنبيـه مهـم: هـل يقبـل مـن النـاكل عـن اليمـني أن يـؤدي اليمـني بعـد حكـم املحكمـة بنكوله 
؟ عنها

جـاء يف املـادة الثامنـة والتسـعني مـن األدلـة اإلجرائية مـا نصـه: »إذا حكمت املحكمـة يف الدعوى 
يف أي مرحلـة بنـاء عـىل نكـول مـن وجهـت إليـه اليمـني أو نكول مـن ُردَّت عليه فـال يقبـل أداؤها بعد 

ذلك«.

عي للبينة وَطَلُب توجيه اليمني عىل َخْصِمِه: الفرع السابع: إسقاُط املدَّ
للمدعـي إسـقاط البينـة وطلـب توجيـه اليمـني عـىل خصمـه، وجيـوز أن يكـون ذلـك شـفاهًا يف 
اجللسـة أو بمذكـرة يتقـدم هبـا للمحكمـة، ويلـزم املحكمـة أن ُتْعِلَمـُه بأثـِر إسـقاطه للبينـة قبـل أداء 
ن ذلـك يف املحـض. ]املـادة السادسـة والتسـعون مـن األدلـة اإلجرائيـة[. املدعـى عليـه لليمـني، ويـدوَّ

عي إسـقاُط بيِّنَتِِه وتوجيُه اليمني  ه: »للُمدَّ جاء يف الفقرة األوىل من املادة التاسـعة والتسـعني ما َنصُّ
عـي توجيـُه اليمني  ـه: »للُمدَّ للمدعـى عليـه مبـارشًة«، وجـاء يف الفقـرة الثانيـة مـن املـادة نفسـها مـا َنصُّ
للمدعـى عليـه: قبـَل إحضـاِر بينتـه املعلومـة، وُيَعـدَّ ذلـَك إسـقاَطًا منـه لبينتـه بعـد إعـالم املحكمـة لـه 

بذلك«.

ـه: »يكـون إسـقاُط املدعـي للبينة  وجـاء يف املـادة السادسـة والتسـعني مـن األدلـة اإلجرائيـة مـا نصُّ
بموجـب املـادة التاسـعة والتسـعني من النظام شـفاهًا أو بمذكـرة، وُتْعِلُمـُه املحكمة بأَثِر ذلـك قبل أداء 

ن يف املحض«. املدعـى عليه اليمـني، ويـدوَّ

ونسَتْخِلُص من هاتني الفقرتني أن إلسقاط املدعي للبينة أحواالً:
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احلالة األوىل: أن يكوَن َطَلُب اليمني َقْبَل تعيني البينة وتعريِفها:

وقـد أجـاز املنظِّـم هـذه احلـال، فَجَعـَل للمدعـي احلـقَّ بإسـقاط البينـة، وتوجيـه اليمـني للمدعـى 
مبـارشًة. عليه 

احلالة الثانية: أن يكوَن طلُب اليمني بعد َتْعيني املدعي لبيِّنَتِِه:

ويف هـذه احلـال فللمدعـي احلَـقُّ بطلـب اليمـني كذلـك، ولكن نـصَّ املنظِّم أنـه يرَتتَُّب عـىل ذلك: 
ـه يف البينـة. ]الفقـرة الثانية من املادة التاسـعة والتسـعني[. إسـقاط حقِّ

تنبيه:
جيـب عـىل املحكمـة يف هـذه احلالـة إعـالُم املدعـي الـذي َطَلـَب توجيـَه اليمـني بعـد تعيـني بيِّنَتـه: 
ـُب عـىل ذلـك إسـقاُط بينتـه. ]الفقـرة الثانيـة مـن املـادة التاسـعة والتسـعني مـن النظـام، واملادة  بأنَّـه يرتتَّ

السادسـة والتسـعني مـن األدلـة اإلجرائيـة[.

الفرع الثامن: هل َيِقُّ لطالب اليمني أن ُيْثبَِت َكِذَب اليمني بعد أداء َخْصِمِه هلا؟
ال َيِـقُّ للَخْصـِم الـذي َطَلـَب توجيـَه اليمـني أن ُيْثبِـَت َكـِذَب َخْصِمـِه يف اليمـني بعـد أدائهـا، ومل 

ق املنظِّـم بـني حـاِل كـون طالـب اليمـني أسـقَط بيِّنََتـُه أم مل يسـقطها. ُيَفـرِّ

إال أن املنظِّم استثنى حالة واحدة:

م  ِر باحلكـم باليمني الكاذبـة أن يتقدَّ ، فأجاَز للُمتـَضِّ وهـي أن َيْثُبـَت َكـِذُب اليمـني بحكـٍم جزائـيٍّ
باعرتاضـه عىل احلكـم الصاِدِر بسـببها.

ـه: »ال جيـوُز للَخْصـِم أن ُيْثبِـَت َكـِذَب  جـاء يف الفقـرة الثالثـة مـن املـادة التاسـعة والتسـعني مـا نصُّ
اليمـني بعـد أن يؤدِّيـا اخلَْصـُم الـذي وجهت إليـه أو ُردَّت عليه، عىل أنـه إذا َثَبَت َكـِذَب اليمني بُحْكٍم 
ٌر منها أن ُيطالِـَب بالتعويض، دون إخالٍل بام َقْد يكوُن له مــن  ، فـإن للَخْصـِم الـذي أصابه رَضَ جزائـيٍّ

َحـقِّ االعـرتاض عـىل احلُْكِم الذي َصـَدَر عليه بسـبب اليمـني الكاذبة«.

وُيْسَتْخَلُص من َنصِّ هذه الفقرة: أنه َيِقُّ للخصم املتضر من اليمني الكاذبة أمران:

ِر الذي َوَقَع عليه من اليمني الكاذبة. َ األول: املطاَلَبُة بالتعويض لقاَء الضَّ
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الثاين: االعرتاُض عىل احلكم الذي َصَدَر عليه بسببها.

الفرع التاسع: مكاُن أداء اليمني:
هـت عليه اليمـني ُمْقْيـاَمً يف نطاق  ر ذلـك وكان من وجِّ يكـوُن أداُء اليمـني أمـام املحكمـة، فـإن تعـذَّ
اختصـاص املحكمـة فيجـوز للمحكمـة أن َتنَْتِقـَل أو ُتَكلِّـَف أحـَد ُقضاهِتـا باالنتقـال إىل َمَقـرِّ إقامتـه. 

]الفقـرة األوىل مـن املـادة احلاديـة عرشة[.

هـت عليـه اليمـني ُمِقْيـاَمً خـارَج نطـاق االختصـاص املـكاين للمحكمـة: فإنـه  أمـا إن كان مـن وجِّ
ُيَصـاُر يف هـذه احلالـة إىل سـامع اليمـني إلكرتونيـًا.

وجيوز سامع اليمني إلكرتونيًا برشط أن يراعى اآليت:

1. أن يتم يف اجللسة شفاهًا مبارشة.

2. أن يكون نظر احلالف باتاه عدسة الكامريا.

3. أال يتحـدث مـع أحد خارج اجللسـة حتـى انتهائها. ]املادة احلادية عرشة مـن ضوابط إجراءات 
اإلثبات إلكرتونيًا[.

ويسـتثنى مـن ذلـك: األخـرس ومـن يف حكمـه، فيطبـق بحقـه مـا نصـت عليـه املـادة الثانيـة عرشة 
مـن النظـام، واملـادة السـابعة والعـرشون مـن األدلـة اإلجرائية.

ر ذلـك اسـَتْخَلَفت املحكمُة املحكمـَة التي َيَقُع يف نطـاق اختصاصها مـكاُن إقامة اخلَْصِم  فـإن تعـذَّ
هـت عليـه اليمني. ]الفقـرة الثانية من املـادة احلادية عرشة[. الـذي وجِّ

الفرع العارش: تكوُن اليمنُي يف مواجهة طالبها:
َر  ه: »جيـب أن يكـون أداء اليمني يف مواجهـة طالِبِهـا إال إذا قرَّ جـاء يف املـادة الثانيـة بعـد املئـة مـا نصُّ

تناُزَلـُه عـن حضـور أدائهـا، أو ختلََّف مـع ِعْلِمِه بموعد اجللسـة«.

فُيْسَتَفاُد من هذه املادة:

أن األصَل َكوُن اليمني يف مواجهة طالِبِها، وأنَّ ذلك َحقٌّ من حقوقه، ال َيْسُقُط إال يف حالني:

ِه يف احلضور حني أداء خصمه لليمني. َر َتناُزَله عن َحقِّ األول: إذا َقرَّ
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ُم هبـا إىل املحكمـة وُيثبـت ذلـك املحـض. ]املادة  ويكـون ذلـك شـفاهًا يف اجللسـة أو بمذكـرة يتقـدَّ
التاسـعة والتسـعون مـن األدلـة اإلجرائية[.

ُفـه  ِغـِه بموعـد اجللسـة، وُيَعـدُّ ختلُّ دة لسـامع اليمـني مـع تبلُّ الثـاين: إذا ختلَّـَف عـن اجللسـة امُلَحـدَّ
عـن احلضـور مـع علمـه بموعـد اجللسـة تنـازالً عـن احلضـور. ]املـادة التاسـعة والتسـعون مـن األدلـة 

اإلجرائيـة[.

الفرع احلادي عرش: يمني املستحقني:
جـاء يف الفقـرة األوىل مـن املـادة الرابعـة بعـد املئة: أن الـذي َيِقُّ له َطَلـُب اليمني هـو املدعي الذي 
م األحـواُل التي جَيوُز فيهـا للمدعي أن ُيْسـِقَط بيِّنََتُه ويْطُلَب توجيـَه اليمني عىل  َعِجـَز عـن البينـة، وَتَقـدَّ
عـون  د املسـتحقني لليمـني، كأن يكـون املدَّ َخْصِمـِه، واملقصـود يف هـذا الفـرع: الـكالُم عـىل حـاِل تعـدُّ
ُد  دهم؟ َنـصَّ املنظِّم عـىل أن األيـامن َتَتَعدَّ ُد األيـامن بتعدُّ الطالُِبـوَن لليمـني أكَثـَر مـن َشـْخٍص فهـل َتَتَعـدَّ

ِد املسـتحقني هلـا، واسـتثنى من ذلـك حالني: بَتَعـدُّ

األول: أن يكوَن املستحقون لليمني رشكاَء يف احلق.

ُروا اكتفاَئهم بيمنٍي واحدة. ]الفقرة األوىل من املادة الرابعة بعد املئة[. الثاين: أن ُيَقرِّ

هت عليه اليمني: ُد من وجِّ الفرع الثاين عرش: َتَعدُّ
يف هذا الفرع الكالم عىل مسألة مقابَِلٍة للمسألة السابقة:

ْت عليهـم  َهـت عليهـم اليمـني أو ُردَّ َد اخلصـوم الذيـن ُوجِّ َد املدعـى عليهـم أو َتَعـدَّ وهـي إذا َتَعـدَّ
دهـم؟ ُد اليمـني بتعدُّ فهـل َتَتَعـدَّ

ُد اليمني  هـا: »َتَتَعـدَّ جـاء جـواب املنظِّـم عـن ذلـك يف الفقرة الثانيـة من املـادة الرابعة بعـد املئة ونصُّ
هـت إليه«. د من وجِّ بتعـدُّ

ِد الطلبات يف الدعوى: ُد اليمني بَتَعدُّ الفرع الثالث عرش: َتَتَعدَّ
ِد الطلبات؟ ُد األيامن بَتَعدُّ إذا اشَتَمَلت الدعوى عىل أكثر من َطَلٍب فهل َتَتَعدَّ
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ه: »جيـوُز للمحكمة االكتفـاُء بيمني واحدٍة  جـاء يف الفقـرة الثالثـة مـن املـادة الرابعة بعد املئـة ما نصُّ
َدٌة«. إذا اجتَمَعـت طلبات ُمَتَعدِّ

املسألة التاسعة

أحكام اليمني املتممة
َقـة باليمـني احلاسـمة انتقـل إىل الـكالم عـن  بعـد أن فـرغ املنظِّـم مـن الـكالم عـىل األحـكام املتعلِّ

أحـكام اليمـني املتممـة، وأبتـِدُئ ذلـك بمَحلِّهـا:

الفرع األول: حملُّ اليمني املتممة:
م املكلَّـف باإلثبـات  ـُه إذا قـدَّ بـنيَّ املنظِّـم أن حمـلَّ اليمـني املتممـة: احلقـوق املاليـة، وأهنـا إنـام ُتَوجَّ

دليـاًل ناقصـًا. ]الفقـرة األوىل مـن املـادة اخلامسـة بعـد املئـة[.

وبيَّنـت املـادة املئـة مـن األدلـة اإلجرائيـة ضابـط الدليـل الناقـص وأنـه: »كل دليـل يقـوي جانـب 
اخلصـم وال يكفـي بمجـرده للحكـم بـه«.

الفرع الثاين: هل تكون اليمني املتممة لنفي العلم؟
َسـَبَق أن من الفروق بني اليمني املتممة واليمني احلاسـمة: أن اليمني احلاسـمة َيُسـْوُغ فيها احللف 
عـىل نفـي العلـم، وأمـا اليمـني املتممة فال تكون إال عـىل البت، جاء يف الفقـرة الثانية من املادة اخلامسـة 

بعـد املئـة: »تكون اليمني املتممـة عىل البت«.

؟ الفرع الثالث: هل َتْقَبُل اليمني املتممة الردَّ
ها  هت عليـه اليمني ردَّ هـت اليمـني املتممـة عـىل من َأْحـَضَ بيَّنًة ناقصة فهل َيُسـوُغ ملـن وجِّ إذا وجِّ

َخْصِمه؟ عىل 

ها: »ال جيـوُز ردُّ اليمني  أجـاب املنظِّـم عـن ذلـك يف الفقـرة الثالثة مـن املادة اخلامسـة بعد املئـة ونصُّ
املتممـة عىل اخلصـم اآلخر«.
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الفرع الرابع: من يؤدِّي اليمني املتممة:
َنـصَّ املنظِّـم عـىل أن الـذي ُيـؤدِّي اليمـني املتممـة: هـو املكلَّـف باإلثبـات إذا أحـَض بينـًة ناقصـة 
-كـام سـبق- قريبـًا، وقـد سـبق أيضـًا أنه ال تـوز النيابـة يف اليمـني، واسـتثنَى املنظِّم من هـذا الدعاوى 
َقـَة بالترصفـات التـي بارشهـا األوليـاء واألوصيـاء والنُظَّاُر ومـن يف حكمهم: فـإن اليمني يف هذه  املتعلِّ

َف فيـه. ]املادة السادسـة بعـد املئة[. ـُه عليهـم فيـام بـارشوا التـرصُّ الدعـاوى تتوجَّ

الفرع اخلامس: أَثُر النكول عن اليمني املتممة:
َهـت املحكمـة اليمـنَي عـىل مـن أحـض بينـًة ناقصـة فنَـَكَل عـن اليمـني: فـإن األثـر املرتتـب  إذا وجَّ
عـىل نكولـه عـن اليمـني: أالَّ َتْقَبـَل املحكمـُة دليَلـه؛ ألن اليمـني إنام هـي لتقويـة الدليل الناقـص، فإذا مل 

يقـوِّ دليَلـُه باليمـني مل ُيْعَتـدَّ به.

ه: »فإن َحَلـَف ُحِكَم له، وإن َنـَكَل مل ُيْعَتدَّ  جـاء يف الفقـرة األوىل مـن املـادة اخلامسـة بعد املئـة ما نصُّ
بدليله«.

عني: الفرع السادس: تعدد املدَّ
هت املحكمة اليمـني املتممة هلم مجيعـًا، فَمْن َحَلَف  مـوا دليـاًل ناقصـًا: وجَّ َد املدعـون وقدَّ »إذا َتَعـدَّ

ُحِكـَم لـه، ومـن َنـَكَل مل ُيْعَتدَّ بدليله«. ]نـصُّ املادة السـابعة بعد املئة[.
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الوسيلة الثامنة
املعاينة
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َ املنظِّم يف الباب التاسع اإلجراءات اخلاصة باملعاينة. بنيَّ

وبـنيَّ مـراده مـن املعاينـة بأنـه: معاينـة املحكمـة للمتنـاَزِع فيـه، أو االسـتعاَنُة بخبـرٍي يقـوُم باملعاينـة 
نيابـًة عنهـا. ]املـادة الثامنـة بعـد املئة[.

املسألة األوىل

من َيْطُلُب املعاينة
ملَّا كانت املعاينة من وسائل اإلثبات َنصَّ املنظِّم عىل من َيْطُلُبها.

وبنيَّ املنظِّم أن املعاينَة تكون بأحد طريقني:

األول: طلُب أحد اخلصوم: وذلك بمذكرة تتضمن ما ييل:

1. حمل املعاينة.

2. مكاهنا.

3. مربرات طلب املعاينة.

4. أثرها يف الدعوى.

5. صلتها هبا.

6. أي وثائق ذات صلة ببيان حمل املعاينة. ]املادة األوىل بعد املئة من األدلة اإلجرائية[.

الثاين: املحكمُة من تلقاء نفسها. ]املادة الثامنة بعد املئة[.

املسألة الثانية

َرُة املعاينة َثَ
ُ ممـا َسـَبَق يف بيـان مـراد املنظِّـم باملعاينـة: أن الثََّمـَرَة مـن املعاينـة: معاَينَـُة املتنـاَزِع فيـه إذا كان  يتبـنيَّ
ت عليـه املادة الثانية  ـٌق بالدعـوى وأَثـٌر ُمنتٌِج فيهـا، وكان هذا اإلثبات جاِئـَزًا قبوُلُه كام نصَّ للمعاينـة تعلُّ

مـن األحـكام العامة هلـذا النظام.
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املسألة الثالثة

ما َيْلَزُم يف قرار املعاينة
َ مـا عـىل املحكمـة بياُنـُه يف قـرار املعاينة  بـنيَّ املنظِّـم أن املعاينـة تكـوُن بقـراٍر مـن املحكمـة، كـام بـنيَّ

وهو:

- تارُيها.

- مكاهُنا. ]الفقرة األوىل من املادة الثامنة بعد املئة[.

- حمل املعاينة.

- اسـم اخلبـري الـذي اسـتعانت به املحكمـة يف املعاينة. ]الفقـرة األوىل من املادة الثانيـة بعد املئة من 
اإلجرائية[. األدلة 

املسألة الرابعة

رفني باملوعد تبليُغ الطَّ
ِة، وملَّـا كان حـقُّ اإلثبـات وَحـقُّ الطعـن فيـه  ملَّـا كانـت املعاينـة وسـيلًة مـن وسـائل اإلثبـات املعَتـرَبَ
ـَغ من مل يكن حارضًا من اخلصوم  مكفـوالً لـُكلِّ واحـٍد من اخلصوم: أوجب املنظِّم عىل املحكمة أن ُتَبلِّ
ر للمعاينـة بأربـٍع وعرشيـن سـاعة عـىل األقـل. ]الفقـرة األوىل مـن املـادة الثامنـة بعد  قبـل املوعـد امُلَقـرَّ

املئـة مـن النظـام، والفقـرة الثانيـة من املـادة الثانيـة بعد املئة مـن األدلـة اإلجرائية[.

ويكـون التبليـغ املذكـور وفـق ما نصـت عليه األنظمـة ذات الصلة بام يف ذلك مـن كان يقيم خارج 
اململكـة. ]الفقـرة األوىل من املادة السـابعة عرشة مـن األدلة اإلجرائية[.

تنبيه: أَثُر التغيب عن املوعد املحدد للمعاينة:
نصـت الفقـرة الثانيـة من املـادة الثامنة من نظام اإلثبـات عىل أن املحكمة تري إجـراءات اإلثبات 

ولـو مل يـض اخلصوم أو أحدهم متـى بلغوا باملوعد.

وبه يعلم أن ثمَّ حالني:
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األول: أن يمكن إجراء املعاينة مع غياب طالبها:

َرى املعاينة كام نصت عليه املادة الثامنة من النظام. ويف هذه احلال ُتْ

الثاين: أال يمكن إجراء املعاينة:

ويف هـذه احلـال: يسـقط حـق طالـب املعاينـة هبـذا الطلـب. ]الفقـرة األوىل من املـادة اخلامسـة بعد 
املئـة مـن األدلـة اإلجرائية[.

املسألة اخلامسة

من جُيري املعاينة
َسـَبَق املـراد مـن املعاينـة، وأن املقصـوَد هبـا: معاينـُة املحكمـة مَلَحـلِّ النـزاع إذا كان ذلـك ُمنْتَِجـًا يف 

الدعوى.

وأجاز املنظِّم أن تكون املعاينة بأحد أمرين:

األول: معاينة املحكمة بنفسها.

الثاين: أن َتْسَتِعنْيَ املحكمة بخبرٍي ينوُب عنها يف املعاينة. ]املادة الثامنة بعد املئة[.

املسألة السادسة

عوى املستعَجَلة للمعاينة الدَّ
َر معاينـَة املتنـاَزِع فيـه، وذلـك أثنـاء قيـاِم النـزاع، والسـؤال يف هذه  أجـاَز املنظِّـم للمحكمـة أن ُتَقـرِّ

املسـألة: هـل جَيـوُز إجـراء املعاينـة َقْبـَل قيـام النزاع؟

ه: »جيوُز ملن َيَْشـى ضياَع معـامِل واِقَعٍة ُيَتَمـُل أن ُتْصبَِح حملَّ  جـاء يف املـادة التاسـعة بعـد املئة ما نصُّ
ُم الطلـَب بدعوى مسـتعَجَلٍة للمحكمة  نـزاٍع أمـام القضـاء: أن َيْطُلـَب معاينََتَهـا وإثبـاَت حالتِهـا، وُيقدِّ
ـة وفقـًا لإلجـراءات املنظمـة لذلك، وُتراَعـى يف املعاينة وإثبـات احلالة أحكام املـادة الثامنة بعد  املختصَّ

املئة«.



الفهرس146

وبيَّنـت األدلـة اإلجرائيـة أن املحكمـة املختصـة: هـي املحكمة التـي يوجد فيها حمـل املعاينة، وهي 
املختصـة بنظـر دعـوى املعاينة وإثبـات احلالة. ]املادة السادسـة بعـد املئة من األدلـة اإلجرائية[.

تنبيه: ما جيب أن يتضمنه طلب الدعوى املستعجلة للمعاينة وإثبات احلالة:
يلَزم أن تتضمن صحيفة الدعوى املستعجلة باملعاينة وإثبات احلالة ما ييل:

1. البيانات الواجب توفرها يف صحيفة الدعوى املنصوص عليها يف األنظمة ذات الصلة.

2. دواعـي النظـر املسـتعجل وبيـان كـون حمل املعاينة يشـى ضياع معاملـه وأن املحتمـل أن يصبح 
حمل نـزاع أمـام القضاء.

3. حمل املعاينة.

4. مكان املعاينة. ]املادة السابعة بعد املئة من األدلة اإلجرائية[.

وأجـاز املنظِّـم كذلَك يف حال إقاَمة دعوى مسـتعجلة للمعاينة: أن َتنْـُدَب املحكمُة خبريًا لالنتقال 
ُد املحكمة بعـد املعاينة  ـدِّ واملعاينـة، وأجـازت لـه كذلـك: سـامع أقـوال من يرى لـزوم سـامع أقواله، وحُتَ
مـن اخلبـري َجْلَسـًة لسـامع َملُحوَظـاِت اخلصـوم عـىل تقريـِر اخلبـري وأعاملِـِه، وفـق القواعـد املنصـوص 
عليهـا يف البـاب العـارش املتعلـق باإلثبـات باخلـربة مـن هـذا النظـام. ]الفقـرة الثانيـة مـن املادة التاسـعة 

بعـد املئة[.

وُتصـِدُر املحكمـُة ُحْكَمَهـا فيـام يـصُّ املعاينـة وإثبـات احلالـة: وفـق أحـكام القضـاء املسـتعجل. 
]الفقـرة الثالثـة مـن املـادة السـابعة بعـد املئـة مـن األدلـة اإلجرائيـة[.

املسألة السابعة

ر املعاينة األثر املرتتب على تعذُّ
رت املعاينـة بسـبٍب يرِجـُع إىل طالـب املعاينـة بسـبب تغيبـه فـإن ذلـك يكـون مسـقطًا حلقه  إذا تعـذَّ

باإلثبـات هبـا. ]الفقـرة األوىل مـن املـادة اخلامسـة بعـد املئـة مـن األدلـة اإلجرائية[.

ُر املعاينة بسبٍب ال يعود للخصوم: أما إن كان تعذُّ
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ُر املحكمـة ما تراه بشـأن ذلك. ]الفقـرة الثانية من  ففـي هـذه احلـال: ُيثبـت ذلـك يف املحـض، وُتَقرِّ
املـادة اخلامسـة بعـد املئة من األدلـة اإلجرائية[.

املسألة الثامنة

حكم إجراء احملكمة للمعاينة عن طريق الوسائل احلديثة:
أجـازت األدلـة اإلجرائيـة للنظـام أن تـري املحكمـة املعاينـة عـن طريـق الوسـائل احلديثـة، بام يف 

ذلـك وسـائل املعاينـة املبـارشة. ]املـادة الرابعـة بعـد املئة مـن األدلـة اإلجرائية[.

وجـاء يف املـادة التاسـعة عـرشة مـن ضوابـط إجـراءات اإلثبـات اإللكـرتوين مـا نصـه: »للمحكمة 
إجـراء املعاينـة إلكرتونيًا«.

املسألة التاسعة

حمضر املعاينة
بعد إجراء املعاينة ُتِعدُّ املحكمة حمضًا باملعاينة يتضمن ما ييل:

1. وقت املعاينة.

2. تاريها.

3. من حضها.

4. إجراءات املعاينة.

5. نتيجة إجراءات املعاينة.

6. أقوال من ُسمعت أقواله من الشهود.

7. تقريـر اخلبـري املسـتعان بـه يف املعاينـة. ]الفقـرة األوىل مـن املـادة الثالثـة بعـد املئـة مـن األدلـة 
اإلجرائيـة[.
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الوسيلة التاسعة
اخلربة
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الوسـيلة التاسـعة مـن وسـائل اإلثبـات: )اخلربة(، ويراد هبـا: »َنْدُب خبـرٍي أو أكثر؛ إلبـداء رأيه يف 
املسـائل الفنيـة التـي َيْسـَتْلِزُمَها الَفْصـُل يف الدعـوى«. ]الفقـرة األوىل من املادة العـارشة بعد املئة[.

َ املنظِّم مجلة من املسائل املتعلقة باخلربة وبإجراءاهتا، وسيأيت الكالم عليها بإذن اهلل تعاىل. بنيَّ

املسألة األوىل

من يطُلُب اإلحالة إىل أهل اخلربة
بنيَّ املنظِّم متى ُيَصاُر إىل اخلربة، وأن ذلك يكون بأحد طريقني:

الطريق األول: أن َتنُْدَب املحكمة اخلبري من تلقاء نفسها.

الطريـق الثـاين: أن َتنْـُدَب املحكمـة اخلبـرَي بطلب أحـد اخلصوم. ]الفقـرة األوىل من املـادة العارشة 
بعـد املئة[.

املسألة الثانية

حَملُّ اخلربة
َسـَبَق تعريـف املنظِّـم للخربة، وُيسـَتَفاُد مـن تعريفه أن حمـلَّ اخلربة: »املسـائُل الفنية التي َيْسـَتْلِزُمَها 

الَفْصـُل يف الدعـوى«. ]الفقـرة األوىل مـن املادة العـارشة بعد املئة[.

وجـاء تأكيـد ذلـك تفصيـاًل يف الفقـرة األوىل مـن املـادة الثالثـة عرشة بعد املئـة من األدلـة اإلجرائية 
ونصهـا: »1-يقتـرص رأي اخلـربة عـىل املسـائل الفنيـة، وال يمتـد ألي رأي يف مسـألة نظاميـة، وإذا تبني 

للخبـري أن املهمـة تتضمـن مسـائل نظاميـة وجب عليه فـورًا أن يطـر اإلدارة املختصـة بذلك«.

مسألة مهمة:
إذا كانـت املسـألة الفنيـة حمـل اخلـربة يتلـف فيهـا رأي اخلـربة بحسـب مـا تأخـذ بـه املحكمـة يف 

مسـألة نظاميـة فـام الـذي جيريـه اخلبـري؟
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يلـزم اخلبـري -يف هـذه احلالـة- أن يبـني الـرأي الفنـي وفقـًا لـكل احتـامل. ]الفقـرة الثانية مـن املادة 
الثالثـة عـرشة بعـد املئـة مـن األدلـة اإلجرائية[.

املسألة الثالثة

َعَدُد اخلرباء
ٍ من اخلرباء؟ املراد هبذه املسألة: هل َتَتَقيَُّد املحكمة بعدٍد معنيَّ

واجلواب:

ِدْيـَد عـدِد اخلـرباء ومـا َيْكِفـي إلجـراء اخلـربة أمـرًا  ط عـددًا معيَّنـًا، بـل جعـَل حَتْ أن املنظِّـم مل َيْشـرَتِ
ُرُه املحكمـة. ]الفقـرة األوىل مـن املـادة العـارشة بعـد املئـة[. ُتَقـدِّ

جـاء يف الفقـرة الثانيـة مـن املـادة احلاديـة عـرشة بعـد املئـة مـن األدلـة اإلجرائيـة مـا نصـه: »2- 
َ سـبب ذلـك«. ُتَبـنيِّ للمحكمـة -عنـد االقتضـاء- تكليـُف أكثـَر مـن خبـرٍي عـىل أن 

املسألة الرابعة

َشْرُط اخلبري
َط  ملَّـا كانـت اخلـربة وسـيلًة مـن وسـائل اإلثبات التـي تأُخُذ هبـا املحكمـة يف َحـلِّ النزاعات، اشـرَتَ

ُم اخلـربة وهي: املنظِّـم مجلـًة مـن الـرشوط ملن ُيَقـدِّ

الـرشط األول: أن تتناسـب معـاِرُف اخلبـري الفنيـة وخرباته مع موضـوع النزاع. ]الفقـرة الثانية من 
املـادة العارشة بعـد املئة[.

وتتـوىل اإلدارة املختصـة بعـد صـدور قرار اخلربة: حتديـد نوع اخلربة املتخصصـة وأيُّ مهاٍم خاصة 
تتعلـق بطبيعـة اخلـربة بـام يف ذلـك حتديد اخلـربات الفنيـة الفرعيـة ذات الصلـة باملهمة. ]الفقـرة )أ( من 

الفقـرة الثانيـة مـن املـادة الثامنة بعد املئـة من األدلـة اإلجرائية[.

الرشط الثاين: أالَّ يكون له َعالَقٌة بأطراف الدعوى:



الفهرس151

اشـرتط املنظِّـم يف اخلبـري الـذي ُيسـَتَعاُن بـه يف حَمَـالِّ النـزاع أالَّ يكـون له عالقـٌة بأطـراف الدعوى، 
تِـِه: أن ُيْفِصـَح عـن أيِّ عالقـٍة لـه بأطـراف الدعـوى. ]املـادة  بـل َأْوَجـَب عـىل اخلبـري َقْبـَل مبـارشة ُمِهمَّ

الثالثـة عـرشة بعـد املئة[.

الرشط الثالث: أالَّ يكون للخبري مصلَحٌة يف الدعوى:

َط امُلنَظِّـُم يف اخلبـري كذلـك أالَّ يكـوَن لـه أيُّ مصلحـٍة يف الدعـوى، وأوَجَبْت عليـه اإلفصاَح  اشـرَتَ
عـن أيِّ مصَلَحـٍة لـه يف الدعـوى َقْبـَل مبارَشتِـِه للُمِهمـة التـي ُأْوِكَلـت إليـه. ]املـادة الثالثـة عـرشة بعـد 

املئة[.

ويلـزم قبـل تعيينـه أن يقدم للمحكمـة اإلفصاح املنصوص عليـه مكتوبًا، وتـزود اإلدارة املختصة 
اخلصـوَم بنسـخة مـن اإلفصـاح. ]الفقـرة األوىل والثانيـة مـن املـادة الثانيـة عـرشة بعـد املئـة مـن األدلـة 

اإلجرائية[.

املسألة اخلامسة

أثر عدم إفصاح اخلبري عما مينعه من إبداء رأيه يف حمل النزاع
ـُب عـىل ذلـك  إذا أخـلَّ اخلبـرُي باإلفصـاح الواجـب عليـه والـذي اشـرَتَطُه عليـه املنظِّـم: فإنـه يرتتَّ

أمور:

األمر األول: العزل:

فَتْحُكـُم املحكمـة بَعْزلِـِه عـن املهمـة التـي ُأْوِكَلـت إليـه، ويكـوُن ُحْكُمَهـا هـذا هنائيـًا غـرَي قابـٍل 
لالعـرتاض.

َمُه من مبالَِغ لقاَء اخلربة. ُكَم عليه بَردِّ ما تسلَّ األمر الثاين: أن حَتْ

اء هذا اإلخالل. األمر الثالث: استحقاق اخلبرِي للجزاءات التأديبية َجرَّ

ُجـْوِع عىل اخلبـري بالتعويضات التي نشـأت عن إخالله.  األمـر الرابـع: اسـتحقاق َذِوي الشـأن للرُّ
]املـادة الثالثـة عـرشة بعـد املئـة مـن النظـام، والفقـرة الثالثـة مـن املـادة الثانيـة عرشة بعـد املئة مـن األدلة 

اإلجرائية[.
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املسألة السادسة

َتاُر اخلرباء من َيْ
َتاُر اخلبري أو اخلرباء؟ إذا رأت املحكمة األخذ بوسيلة اخلربة فَمْن َيْ

ة حالتان نصَّ عليهام املنظِّم: ثمَّ

احلالة األوىل: أن َيتَِّفَق اخلصوُم عىل اختيار خبرٍي أو أكثر:

َصًا وفق  َفَق عليـه الطرفـان مرخَّ ويف هـذه احلالـة ُتِقـرُّ املحكمـة اتفاقهم بـرشط كون اخلبري الـذي اتَّ
القواعـد اخلاصـة بتنظيـم شـؤون اخلـربة أمـام املحاكـم. ]الفقـرة الثالثة مـن املادة العـارشة بعـد املئة من 

النظـام، والفقـرة الثانيـة مـن املادة العـارشة بعد املئـة من األدلـة اإلجرائية[.

ويسـَتِوي يف هـذه احلالـة أن يكـون اتفاقهـم أثنـاء نظـر الدعـوى أو قبلهـا. ]الفقرة األوىل مـن املادة 
احلاديـة والعرشيـن بعـد املئـة مـن النظـام، واملـادة العارشة بعـد املئة مـن األدلـة اإلجرائية[.

وهـا هنـا سـؤال: إذا كان اتفـاق اخلصـوم عـىل قبـول نتيجـة خبـري معـني بعـد قيـام النـزاع فكيـف 
يثبـت اتفاقهـم هـذا؟

بينـت الفقـرة الثانيـة مـن املـادة التاسـعة والعرشيـن بعـد املئـة مـن األدلـة اإلجرائيـة أن ذلـك يكون 
مـن خـالل أمرين:

األول: أن يكون من خالل مذكرة موقعة منهم.

الثاين: أن يكون إثبات ذلك مشافهة -أمام املحكمة- ويثبت ذلك يف املحض.

وقـد أدخلـت األدلـة اإلجرائيـة اتفـاَق اخلصـوم عـىل قبـول قـرار خبـري قبـل الدعـوى: يف حكـم 
االتفـاق عـىل قواعـد حمـددة لإلثبات، جـاء يف الفقرة الثانيـة من املـادة الثامنة منها ما نصه: »2- يشـمل 
االتفـاق عـىل قواعـد حمـددة يف اإلثبـات اآليت«، وذكـر يف الفقرة )ج( منهـا ما نصه: »قبـول نتيجة تقرير 

اخلبري«.
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تنبيه:
إذا ادَّعـى األطـراُف وجـوَد اتفـاق عىل قبـول نتيجة خبري وأنكـره اآلخر: فيلزم املتمسـك باالتفاق 
َم نسـخًة مكتوبـة مـن االتفـاق. ]الفقـرة األوىل من املـادة التاسـعة والعرشين بعد املئـة من األدلة  أن يقـدِّ

اإلجرائية[.

احلالة الثانية: أالَّ َيتَِّفَق الطرفان عىل خبري أو أكثر:

ة  ويف هـذه احلـال: تتـوىل اإلدارة املختصـة الرتشـيح، وهلـا عنـد االقتضـاء طلـُب عـرٍض مـن ِعـدَّ
خـرباء لالختيـار مـن بينهـم. ]الفقـرة األوىل مـن املـادة احلاديـة عـرشة بعـد املئة مـن األدلـة اإلجرائية[.

تنبيه آخر:
جـاء يف الفقـرة الثالثـة مـن املـادة احلاديـة عـرشة بعـد املئـة مـن األدلـة اإلجرائيـة: »3- يف مجيـع 

قابـل لالعـرتاض«. قـراُر تعيـني اخلبـري هنائيـًا غـري  األحـوال: يكـون 

تنبيه ثالث:
جيـوز أن تكـون إجـراءات تعيـني اخلبري واختياره إلكرتونيـًا. ]الفقرة األوىل من املـادة العرشين من 

ضوابط إجـراءات اإلثبات اإللكرتوين[.

املسألة السابعة

َنُه قرار َنْدِب اخلبري ما جيب أن يتضمَّ
ـت املـادة احلاديـة عـرشة بعـد املئـة مـن النظـام، واملـادة الثامنـة بعـد املئـة مـن األدلـة اإلجرائيـة  نصَّ
َن قـراَر اخلربة  نَـُه قـراُر نـدب اخلبـري، وأن عـىل املحكمـة وجوبـًا أن ُتَضمِّ للنظـام عـىل مـا جَيِـُب أن يتضمَّ

بيانـا دقيقـًا ملـا ييل:

أوالً: مهمة اخلبري.

ثانيًا: صالحياته.

ثالثًا: التدابرُي العاجلُة التي تأَذُن له يف اختاذها.
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رابعًا: اخلصم املكلف بإيداع املبلغ.

ويثبت ذلك يف املحض.

بعـد إصـدار املحكمـة لقرارهـا: فتتـوىل اإلدارة املختصـة بيـان التفاصيـل الالزمـة لتنفيـذ القـرار 
وإدارة إجـراءات اخلـربة وهتيئتهـا، وتبليـغ األطراف واخلبري بأي شـأن يتعلق باخلـربة وترفع للمحكمة 
تقريـرًا بجميـع مـا أجرتـه رفـق تقريـر اخلبري النهائـي. ]الفقـرة الثانيـة والثالثة من املـادة الثامنـة بعد املئة 

مـن األدلـة اإلجرائية[.

وجيـوز أن يكـون تبليـغ اخلبـري بقـرار النـدب إلكرتونيـًا. ]الفقـرة األوىل مـن املـادة العرشيـن مـن 
ضوابـط إجـراءات اإلثبـات اإللكـرتوين[.

وعـىل اخلبـري أن يبـارش مهمتـه وفـق اإلجـراءات املنصـوص عليهـا يف النظـام واألدلـة اإلجرائيـة 
خـالل خسـة أيـام مـن تاريـخ تبليغـه بالتعيـني، ويبلـغ بـه اخلصـوم واإلدارة املختصـة.

ويلزمـه إن اسـتدعى عملـه االجتـامع باخلصـوم: أن يبلغهـم بموعـد االجتـامع ومكانـه. ]الفقرتان 
األوىل والثانيـة مـن املـادة التاسـعة عـرشة بعـد املئة مـن األدلـة اإلجرائية[.

املسألة الثامنة

أتعاب اخلبري
َقـَة بأتعـاب اخلبـري، يف املـادة الثانيـة عرشة بعـد املئة، ويمكـن بياهنا يف  َ املنظِّـم اإلجـراءات املتعلِّ بـنيَّ

الفـروع اآلتية:

ُد أتعاب اخلبري: الفرع األول: من ُيَدِّ
ر للخربة«. ُد املحكمة -عند االقتضاء- امَلْبَلَغ املقرَّ دِّ ه: »حُتَ جاء يف الفقرة األوىل من املادة ما نصُّ

وجـاء يف الفقـرة الثانيـة مـن املادة الرابعة عـرشة بعد املئة مـن األدلة اإلجرائية ما نصـه: »2- يكون 
حتديـد املبلغ املقـرر للخربة وفق اآليت:

أ-إذا اتفق اخلصوم مع اخلبري فُيعَمل اتفاقهم.
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ُد من اخلبري املختار«. ب-إذا مل يتفق اخلصوم مع اخلبري: فُيْعَتَمُد املبلغ املحدَّ

تنبيـه: هـل جيـوز للخبـري أن يمتنـع عـن إتـام عمـل اخلـربة بسـبب عـدم كفايـة املبلـغ املقـرر 
للخـربة؟

جـاء يف الفقـرة الثالثـة مـن املـادة الرابعة عرشة بعـد املئة من األدلـة اإلجرائيـة: »3-ال جيوز للخبري 
أن يمتنـع عـن إتـام أعـامل اخلربة ألي سـبب كان، بـام يف ذلك عـدم كفاية املبلغ املقـرر للخربة«.

الفرع الثاين: امُلَكلَُّف بَدْفِع أتعابه:
ُد من َيْدَفـُع أتعاب  ـدِّ جـاء يف الفقـرة األوىل مـن املـادة الثانيـة عـرشة بعد املئـة أن املحكمة هي من حُتَ

اخلبـري، وُتَعنيِّ أجـاًل لذلك.

وجـاء يف الفقـرة األوىل مـن املـادة اخلامسـة عـرشة بعد املئـة من األدلـة اإلجرائية ما نصـه: »1-عىل 
اخلصـم املكلَّـِف بإيـداع املبلـغ املقرر للخـربة أن يودعه خـالل يومني من إبالغـه بذلك«.

تنبيه:
مـا ذكـر يف هـذه الفقـرة: إنـام هـو يف املكلَّـف بدفـع أتعـاب اخلبـري أثنـاء السـري يف نظـر الدعـوى، 

ولكـن َتْسـَتِقرُّ األتعـاب عـىل اخلصـم الـذي َخـرِسَ املطالبـة. ]املـادة الثانيـة والعـرشون بعـد املئـة[.

ُفُه املحكمة عن دفع األتعاب وأَثُرُه: الفرع الثالث: أَثُر امتناع اخَلْصِم الذي ُتَكلِّ
إذا مل ُيْوِدع اخلَْصُم املكلَُّف بدفع أتعاب اخلبري امَلْبَلَغ املكلََّف بدفعه فام اإلجراء؟

َ املنظِّم أن هلذه الصورة ثالثة أحوال: بنيَّ

َ للخبري من تلقاء نفسه: احلالة األوىل: أن يدَفَع اخَلْصُم اآلخر املبلغ املعنيَّ

أجـازت الفقـرة األوىل مـن املـادة اخلامسـة عـرشة بعـد املئـة مـن األدلـة اإلجرائيـة للخصـم اآلخـر 
-يف هـذه احلـال- أن يدفـع املبلـغ املقـرر للخـربة خـالل ثالثـة أيـام مـن انتهـاء املهلـة املحـددة للخصم 

بالدفع. املكلـف 
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ويف هـذه احلالـة َيِسـرْيُ اخلبـرُي يف إجـراء اخلـربة وُتِقـرُّ املحكمـة ذلـك، وَيِـقُّ للخصـم الـذي َدَفـَع 
األتعـاب أن يرِجـَع عـىل خصمـه فيـام دفعـه. ]الفقـرة الثانيـة مـن املـادة الثانيـة عـرشة بعـد املئـة[.

تنبيه:
َدْفـُع اخلَْصـِم لألتعـاب يف هـذه احلالـة َحـقٌّ لـه، فـال ُتْلِزُمـُه املحكمـة بَدْفـِع األتعـاب، بـل هـو َأْمـٌر 

جـوازيٌّ أجـاَزُه املنظِّـم لـه.

رة للخبري: احلالة الثانية: أالَّ يدفع أيٌّ من اخلصوم األتعاَب املقرَّ

إذا مل َيْدَفـع اخلَْصـُم املكلَّـُف بدفـع األتعـاب ومل ُيَبـاِدر َخْصُمـُه مـن تلقـاء نفسـه إىل َدْفِعهـا فلهـذا 
: ر صو

َف الَفْصُل يف القضية عىل قرار اخلربة: الصورة األوىل: أن يتوقَّ

ُر املحكمـة إيقاَف الدعوى إىل حـني إيداع واحٍد من اخلصـوم ألتعاب اخلبري.  ويف هـذه احلالـة ُتَقـرِّ
]الفقـرة األوىل مـن املـادة الثانيـة عـرشة بعـد املئـة مـن النظـام، والفقـرة الثانيـة من املـادة اخلامسـة عرشة 

من األدلـة اإلجرائية[.

َف الفصُل يف القضية عىل قرار اخلربة: الصورة الثانية: أال يتوقَّ

م هبـا اخلصـم  فـًا عـىل قـرار اخلـربة، ومل تكـن األعـذاُر التـي تقـدَّ إذا مل َيُكـن الَفْصـُل يف النـزاع متوقِّ
ـك بقرار اخلـربة. ]الفقرة  ـِه يف التمسُّ ُر املحكمـة ُسـُقْوَط َحقِّ ـُك بقـرار اخلـربة مقبوَلـًة: فُتَقـرِّ الـذي يتمسَّ
الثالثـة مـن املـادة الثانيـة عـرشة بعـد املئة من النظـام، والفقـرة الثانية من املادة اخلامسـة عـرشة من األدلة 

اإلجرائية[.

الصورة الثالثة: أن يقبل اخلبري تأجيل املبلغ حتى صدور احلكم يف موضوع الدعوى:

ـن املحكمة اخلبرَي من إجـراء اخلربة وحتكم عىل اخلصم الـذي َخرِسَ املطالبة  ويف هـذه احلـال: فتمكِّ
بدفـع أتعابـه. ]املـادة الثانيـة والعـرشون بعـد املئـة مـن النظـام، والفقـرة الثانية مـن املادة اخلامسـة عرشة 

بعـد املئـة من األدلـة اإلجرائية[.
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املسألة التاسعة

ردُّ اخلبري

الفرع األول: أسباُب ردِّ اخلبري:
أجاز املنظِّم أليٍّ من اخلصوم َطَلَب ردِّ اخلبري وذلك إذا ُوِجَد واحد من األسباب التالية:

ُح معه عدم استطاعته أداَء مهمته بحياٍد. أوالً: أن يتوفَّر يف اخلبري ما ِمن شأنِِه أن يكون سببًا ُيَرجَّ

ثانيًا: إذا كان قريبًا أو ِصْهَرًا ألحد اخلصوم إىل الدرجة الرابعة.

ثالثًا: إذا كان وكياًل ألحد اخلصوم يف أعامله اخلاصة.

رابعًا: إذا كان وصيًَّا ألحد اخلصوم.

خامسًا: إذا كان وليًَّا عىل أحد اخلصوم.

سادسًا: إذا كان ناظَِر وقٍف ومن يف حكمهم.

سابعًا: إذا كان َيْعَمُل عند أحد اخلصوم.

ثامنًا: إذا كانت له ُخُصوَمٌة مع أحد اخلصوم.

ه. ]الفقـرة األوىل  واسـُتْثنَِي مـن ذلـك: أن تكـوَن اخلصومـة قـد نشـأت بعـد تعيني اخلبـري بَقْصـِد ردِّ
مـن املـادة الرابعة عـرشة بعـد املئة[.

: الفرع الثاين: أحواٌل ال ُيْقَبُل فيها َطَلُب الردِّ
ـر  ـًا مـن احلقـوق التـي قـد يتَِّخُذهـا واحـٌد مـن اخلصـوم ذريعـًة يف تأخُّ ملَّـا كان طَلـُب ردِّ اخلبـري َحقَّ
البـتِّ يف القضايـا فَقـد َحِفـَظ املنظِّم هذا احلـقَّ ببيان أحواٍل ال ُيْقَبـُل فيها َطَلُب الـردِّ وذلك يف األحوال 

التالية:

أوالً: إذا كان طالُِب الردِّ قد اختار اخلبري:

م بَطَلِب الردِّ بعـد ذلك: فإن  ت املحكمة ذلـك، ثم تقـدَّ إذا اختـاَر أحـُد اخلصـوم خبـريًا معيَّنـًا فأقـرَّ
َلـَب ال ُيْقَبـُل، ولـو توفَّـرت يف اخلبـري أسـباب الـردِّ السـابق ذكرهـا عنـد تعيـني اخلبـري. ]الفقرة  هـذا الطَّ
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األوىل مـن املـادة الرابعـة عـرشة بعـد املئـة من النظـام، والفقـرة الثانية من املادة السادسـة عـرشة بعد املئة 
مـن األدلـة اإلجرائية[.

ومتى ُيعد اخلبري خمتارًا؟

يعد اخلبري متارًا يف األحوال التالية:

1. إذا عرض عليه اخلرباء فاختار أحدهم.

2. وكذا: إذا كان اخلبري املختار من مرشحيه.

3. وكـذا: إذا مل يبـد معارضـة عـىل اختيـاره. ]الفقـرة الثانيـة مـن املادة السادسـة عرشة بعـد املئة من 
األدلـة اإلجرائية[.

واسـتثنى املنظِّـم مـن ذلـك حـاالً واحـدًا: وهـو أن يكـون َسـَبُب الـردِّ َحـَدَث بعـد َنـْدِب اخلبـري. 
]الفقـرة الثانيـة مـن املـادة الرابعـة عـرشة بعـد املئـة[.

ثانيـًا: إذا كان سـَبُب الـردِّ وجـوَد خصوَمـٍة، وكانـت اخلصومـُة قد ُأِقْيَمـت بعد َتعيني اخلبـري بَقْصِد 
ِه فـال ُيْقَبـُل يف هـذه احلـال طلـب الـرد. ]الفقـرة األوىل من املـادة الرابعة عرشة بعـد املئة[. ردِّ

ثالثًا: ال ُيْقَبُل َطَلُب الردِّ بعد قفل باب املرافعة:

َهت املحكمـة للُحْكـِم وَأْقَفَلت  ٍ وتوجَّ إذا جـرى مـن اخلصـوم أو مـن املحكمـة اختياُر خبـرٍي معـنيَّ
بـاب املرافعـة: فإنـه ال ُيْقَبـُل بعد ذلك َطَلُب ردِّ اخلبري ولو توفَّرت به األسـباب السـابق ذكرها. ]الفقرة 

الثانيـة مـن املـادة الرابعة عرشة بعـد املئة[.

الفرع الثالث: إجراءات طلب الرد:
ُم بطلب الردِّ لدى اإلدارة املختصة: أوالً: التقدُّ

َم بطلبـه  ـه يف رد اخلبـري إذا توفـرت أسـبابه: فـإن عليـه أن يَتَقـدَّ إذا أراَد أحـُد اخلصـوم األخـذ بحقِّ
لـإلدارة املختصـة مبيِّنـًا أسـباب الـرد ومـا ُيْثبُِتهـا إن وجـد. ]الفقـرة األوىل مـن املـادة الرابعة عـرشة بعد 

املئـة مـن النظـام، والفقـرة األوىل مـن املـادة السادسـة عـرشة بعـد املئـة مـن األدلـة اإلجرائية[.
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ثانيًا: طلُب اجلواِب من اخلبري:

بعـد َقْيـِد طلـب َردِّ اخلبـري: َتْبَعـُث اإلدارة املختصـة َطَلَب الـردِّ إىل اخلبري لُيِجْيَب عنـه خالل يومني 
مـن تاريـخ تبليغـه. ]الفقـرة الثالثـة مـن املـادة الرابعـة عـرشة بعـد املئـة مـن النظـام، والفقـرة )ب( مـن 

الفقـرة األوىل مـن املـادة السادسـة عـرشة بعـد املئة مـن األدلـة اإلجرائية[.

ويلـزم اخلبـري بعـد ورود طلـب الـرد إليـه: أن يتوقف عـن العمل فـورًا حتى احلكـم يف طلب الرد. 
]الفقـرة )ب( مـن الفقـرة األوىل مـن املادة السادسـة عرشة بعـد املئة من األدلـة اإلجرائية[.

وبعـد جـواب اخلبـري عـن طلـب الـرد: حُتِيـل اإلدارة املختصـة طلـَب الـرد إىل املحكمـة متضمنـًا 
تقريـرًا عـن طلـب الـرد واإلجابـة عنـه -إن وجـد-.

: ثالثًا: ُحْكُم املحكمة يف َطَلِب الردِّ

ُكـُم يف َطَلـِب الـردِّ خـالل ثالثة أيـاٍم من جـواب اخلبري عن َطلـب الرد،  َ املنظِّـم أن املحكمـة حَتْ بـنيَّ
رة لتقديـم اجلـواب. ]الفقرة الثالثـة من املـادة الرابعة  أو خـالل ثالثـة أيـام مـن تاريـخ انتهـاء امُلهَلـة املقرَّ
عـرشة بعـد املئـة[، وجـاء يف املـادة العرشيـن مـن ضوابـط إجـراءات اإلثبـات إلكرتونيـًا: أنه جيـوز كون 

إجـراءات رد اخلبـري إلكرتونيًا.

الفرع الرابع: هل َيِقُّ لطالِب الردِّ االعرتاُض عىل احُلْكِم الصادر بطلب الرد؟
إذا َحَكَمـت املحكمـة يف َطَلـب الـردِّ فـإن ُحْكَمَهـا يكـوُن هنائيـًا غـرَي قابـٍل لالعـرتاض. ]الفقـرة 
الثالثـة مـن املـادة الرابعـة عرشة بعـد املئة من النظـام، والفقرة )ج( مـن الفقرة األوىل من املادة السادسـة 

عـرشة بعـد املئـة مـن األدلـة اإلجرائية[.

املسألة العاشرة

م عليه إذَن احملكمة ِرَيها ومل َيْشرَتِط املنظِّ األعماُل اليت للخبري أن جُيْ
ِرَيَـا، فأطَلـَق يف بعضها،  بـنيَّ املنظِّـم يف املـادة اخلامسـة عـرشة بعـد املئـة األعـامل التـي للخبـري أن جُيْ

ط هلـا املنظِّـم إذن املحكمة: ُم األعـامل التـي مل َيْشـرَتِ وقيَّـَد بعضهـا بـإذن املحكمـة، وسـُأقدِّ
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أوالً: أن َيْطُلـَب مـن اخلصـوم أو غريهـم أن ُيَسـلُِّموه دفاتـر أو سـجالت أو مسـتندات أو أوراق 
رضوريـة لتنفيـذ مهمتـه. ]الفقـرة الثانيـة مـن املـادة اخلامسـة عـرشة بعـد املئـة[.

تـه. ]الفقـرة  ثانيـًا: أن ُيَعايـن املنشـآت واألماكـن واألشـياء التـي َيـَرى لـزوَم معاينتهـا لتنفيـذ مهمَّ
الثالثـة مـن املـادة اخلامسـة عـرشة بعـد املئـة[.

املسألة احلادية عشرة

ِرَيَها   األعمال اليت ليس للخبري أن جُيْ
إال بإذن احملكمة له يف قرار اخلربة

أوالً: سامع أقوال اخلصوم.

ثانيًا: سامع ملحوظاهتم.

ثالثًا: سامع من َيَرى سامع أقواله. ]الفقرة األوىل من املادة اخلامسة عرشة بعد املئة[.

إضافة:
جـاء يف املـادة الثامنـة عـرشة بعـد املئة مـن األدلة اإلجرائيـة ما نصه: »مـا مل ينص القـرار عىل خالفه 
يعـد القـرار الصـادر مـن املحكمـة بنـدب اخلـربة متضمنـًا اإلذن للخبـري بالصالحيـات الالزمـة ألداء 

مهمتـه بام يف ذلـك اآليت:

1. االطالع عىل القضية.

2. سامع أقوال اخلصوم وملحوظاهتم وكل من يرى سامع أقواله.

3. الطلـب مـن اخلصـوم أو غريهـم تسـليمه أو إطالعـه عـىل الدفاتر أو السـجالت أو املسـتندات 
أو األوراق أو األشـياء التـي يراهـا رضوريـة لتنفيـذ مهمته.

4. معاينة املنشآت واألماكن واألشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته«.
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تنبيه:
جـاء يف املـادة احلاديـة والعرشيـن مـن ضوابـط إجـراءات اإلثبـات اإللكـرتوين مـا نصـه: »للخبـري 
مبـارشة أي مـن إجـراءات اخلربة إلكرتونيًا، بام يف ذلك االسـتامع ألقوال اخلصـوم وغريهم، واالطالع 

عـىل املسـتندات واألوراق عـىل أن يكون بوسـاطة األنظمـة اإللكرتونيـة املعتمدة«.

املسألة الثانية عشرة

َنه ُب أن يتضمَّ تقريُر اخلبري وما جَيِ
بـنيَّ املنظـم يف املـادة السـابعة عرشة بعد املئـة واألدلة اإلجرائية يف املـادة الرابعة والعرشيـن بعد املئة 

مـا جيـب أن يتضمنـه تقرير اخلـربة وحاصله أن التقرير ال بـد أن يتضمن اآليت:

أوالً: اسم املحكمة.

ثانيًا: بيانات القضية.

ثالثًا: تاريخ التكليف.

رابعًا: تاريخ التقرير.

خامسًا: التاريخ املحدد لتقديم التقرير.

سادسـًا: األطـراف ذوي الصلـة وصفاهتم مع اإلشـارة إىل مـن كان حارضًا منهم أو ممثاًل ومسـتند 
التمثيل.

سابعًا: اسم اخلبري، وأي خرباء تت االستعانة هبم مع ذكر مؤهالهتم وخرباهتم.

ثامنًا: اإلجراءات واألعامل التي قام هبا اخلبري حسب تسلسلها الزمني بام يف ذلك:

- أقوال اخلصوم وملحوظاهتم.

- أقوال األشخاص الذين سمعهم.

- توقيع املذكورين يف التقرير، فإن امتنعوا بنيِّ سبب االمتناع.
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- مـا اطلـع عليـه اخلبـري أو تسـلمه مـن دفاتـر أو سـجالت أو مسـتندات أو أوراق أو أشـياء كانت 
رضوريـة ألداء مهمته.

- ما قام به من معاينه للمنشآت واألماكن واألشياء.

- األسئلة وطلب اإلفادات التي تم طلبها وأي حتقيق أو مناقشة تتصل بمهمته.

تاسعًا: أي قواعد أو أنظمة أو معايري أو مصادر علمية استند إليها اخلبري يف مهمته.

عـارشًا: املالحظـات أو االعرتاضـات املقدمة مـن األطراف عىل التقريـر األويل -إن وجدت- مع 
بيـان رأيه بشـأهنا وأثرها عـىل النتيجة.

أحـد عـرش: قائمـة بالوثائـق التـي اسـتند إليهـا يف التقريـر مـع التمييـز بـني الوثائـق املقدمـة مـن 
األطـراف والوثائـق التـي مجعهـا اخلبـري، مـع إرفـاق نسـخة منهـا.

ثاين عرش: الرأي الفني الذي انتهى إليه اخلبري ومستنده وفق اآليت:

1. بيـان رأي اخلبـري يف كل مسـألة مـن املسـائل التـي تضمنتهـا املهـام املسـندة إليـه ومسـتند هـذا 
الـرأي عـىل اسـتقالل.

2. ملخـص اآلراء إن تعـددت آراء اخلبـري بخصـوص املسـألة الفنيـة، وأسـباب ترجيـح اخلبـري 
للـرأي الـذي اختـاره.

3. إذا تعـدد اخلـرباء فيجـرى اآليت: يعـدون تقريـرًا واحـدًا، يذكـرون فيـه أوالً: مـا اتفقـوا عليـه، 
ثـم يذكـر رأي كل خبـري منفـردًا ورده عـىل آراء اخلـرباء اآلخريـن واحـدًا تلـو اآلخـر يف التقرير نفسـه، 

ويوقـع اخلـرباء عـىل مجيـع أوراق التقريـر.

وعـىل اخلبـري أن يافـظ عـىل رسيـة األوراق واملعلومـات التـي يصل عليها بسـبب مهمتـه، وعليه 
كذلـك: أن يافـظ عـىل رسيعـة التقريـر الصـادر منـه بعـد انتهـاء مهمتـه إال يف األحـوال املقـررة نظامًا. 

]الفقـرة الرابعـة مـن املـادة التاسـعة عرشة بعـد املئة مـن األدلـة اإلجرائية[.

بعد أن ُيِعدَّ اخلبرُي تقريره:

يرفعـه إىل اإلدارة املختصـة يف األجـل املحدد، وتتـوىل اإلدارة املختصة من اسـتيفاء التقرير وفقًا ملا 
ورد يف املـادة الرابعـة والعرشيـن بعـد مـن املئـة مـن األدلـة، فـإن كان مسـتوفيًا: قبلت إيداعـه، ويف حال 
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عـدم اسـتيفائه يعـاد للخبـري السـتكامله. ]الفقـرة األوىل والثانيـة من املادة اخلامسـة والعرشيـن بعد املئة 
من األدلـة اإلجرائية[.

وجيـوز أن يكـون إيـداع تقريـر اخلـربة إلكرتونيـًا. ]الفقـرة الرابعـة مـن املـادة العرشين مـن ضوابط 
إجـراءات اإلثبـات اإللكرتوين[.

ومتى ُيَعدُّ التقرير مودعًا؟

جـاء يف الفقـرة الثالثـة مـن املـادة اخلامسـة والعرشيـن بعـد املئـة مـن األدلـة اإلجرائيـة: »3. ُيَعـدُّ 
التقريـر مودعـًا مـن حـني قبـول اإلدارة إيداعـه«.

ن  بعـد ذلـك: يبلَّـغ اخلصوم بإيـداع التقرير خـالل أربعة وعرشين سـاعة من قبول اإليـداع، ويمكَّ
اخلصـوم مـن االطـالع عىل التقريـر، ومرفقاتـه، وهلم احلصول عىل نسـخة منه.

ولكلِّ واحٍد من اخلصوم أن ُينَاِقَش تقريَر اخلبري وذلك من خالل:

توجيه أسـئلة مكتوبة له، ويشـرتط لذلك أمران: ]1[ أن يتقدم بأسـئلة مناقشـته خالل خسـة أيام 
َم األسـئلة دفعـة واحـدة، فال َيِـقُّ له أن جيـّزأ أسـئلته. ]الفقرة  مـن تاريـخ قبـول اإليـداع. ]2[ وأن ُيَقـدِّ

الثالثـة مـن املـادة السادسـة والعرشين بعد املئـة من األدلـة اإلجرائية[.

ويلزم اخلبري بعد ذلك:

ل إليها،  َ أثرها من عدمـه عىل النتيجة التـي توصَّ مـه اخلصـوم من أسـئلة، وأن ُيَبنيِّ أن جييـب عـامَّ قدَّ
ثـم ُيـوِدَع تقريـره النهائـي متضمنـًا التقريـر األويل -الذي نوقش فيه- ومناقشـة اخلصـوم وذلك خالل 

عـرشة أيـام. ]الفقـرة الرابعـة من املادة السادسـة والعرشين بعـد املئة من األدلـة اإلجرائية[.

اإلجراء األخري:

بعـد ذلـك: ُتعـد اإلدارة املختصـة مرئياهتـا عـن التقريـر، وترفعـه للمحكمة مرفقـًا به كافـة الوثائق 
ذات الصلـة باخلـربة ويرفـق بالقضيـة. ]الفقـرة اخلامسـة مـن املـادة السادسـة والعرشيـن بعـد املئـة مـن 

اإلجرائية[. األدلـة 
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املسألة الثالثة عشرة

َمْنُع اخلبري من أداء مهمته
ُض اخلبرَي يف أدائه ملهمته إىل قسمني: ُيْمِكُن تقسيم العقبات التي َتْعرَتِ

القسم األول: َعَقباٌت ناِشَئٌة عن امتناع ذوي الشأن من َتْكني اخلبري من أدائه ملهمته:

بـنيَّ املنظِّـم أنـه ال جَيُـوُز أليِّ شـخص أن يمَتنِـَع عن َتِْكـني اخلبري مـن أداء مهمته وفقـًا لقرار ندب 
غ نظامي. اخلـربة إال بمسـوِّ

ُر  كـام أوَجـَب عـىل اخلبـري يف حاِل َمنِْعِه مـن أداء مهمتـه: أن يرَفَع للمحكمـة عن ذلك األمـر، وُتَقرِّ
املحكمـة مـا َتـَراُه، وأجـاَز للمحكمـة يف هـذه احلـال: أن ُتْلـِزَم املمَتنِـَع ولـو باالسـتعانة بالقـوة اجلربيـة. 

]الفقـرة األوىل مـن املـادة السادسـة عرشة بعـد املئة[.

ُق باألشخاص وإنام َتَتعلَّق بالصالحيات وحملِّ املهمة: القسم الثاين: َعَقَباٌت ال َتَتَعلَّ

َضـت اخلبـري يف أدائـه ملهمتـه َعَقَبـٌة حاَلـت دون متابعـة مهمتـه، أو َتَطلَّـَب األمـُر توسـيَع  إذا اعرَتَ
تـه فعليـه أن يرفـع بذلـك إىل اإلدارة املختصـة مبينـًا: ]1[ بيـان مـا يقرتحـه ]2[ أسـبابه،  نطـاِق مهمَّ
ثـم ُتِعـدُّ اإلدارة املختصـة تقريـرًا لرتفعـه للمحكمـة متضمنـًا: مـا تـراه ممكنـًا ألداء مهـام اخلبـري وذلـك 
ُر املحكمة بشـأن ذلـك ما َتَراه خـالل يومي عمـل، وُيَعدُّ قراُرها هبذا الشـأن  خـالل يومـي عمـل، وُتَقـرِّ
غـري قابـٍل لالعـرتاض. ]الفقـرة الثانيـة مـن املـادة السادسـة عـرشة بعـد املئـة مـن النظـام، واملـادة الثالثة 

والعـرشون بعـد املئـة مـن األدلـة اإلجرائيـة[.

تنبيـه: يف بيـان اإلجـراء املتبـع عنـد امتنـاع اخلصـوم أو غريهـم عـن تسـليم اخلبـري أو إطالعـه 
عـىل مـا يلـزم ألداء عمله:

جاء يف املادة الثانية والعرشين بعد املئة من األدلة اإلجرائية أن لذلك حالني:

احلالة األوىل: أن تكون اخلربة ال تتوقف عىل االطالع عىل ما يلزم تسليمه:

ويف هذه احلال فيجري اخلبري ما ييل:

1. يثبت ذلك يف تقريره.

2. يكمل مهمته.
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3. ويبـني يف تقريـره -كذلـك- أثـر هـذا االمتناع عـىل رأيه الفنـي. ]الفقـرة األوىل من املـادة الثانية 
والعرشيـن بعـد املئة مـن األدلـة اإلجرائية[.

احلالة الثانية: أن تتوقف اخلربة عىل االطالع عىل ما يلزم تسليمه:

ويف هذه احلال: جيري اخلبري ما ييل:

1. يرفـع اخلبـري األمـر لـإلدارة املختصـة مبينـًا مرئياتـه وفـق مـا نصـت عليـه املـادة السادسـة عرشة 
بعـد املئـة مـن نظـام اإلثبات.

2. تعد اإلدارة املختصة تقريرًا ترفعه للمحكمة متضمنًا ما ييل:

أ- االمتناع وسببه.

ب- ما تراه ممكنًا ألداء مهام اخلبري.

وتنتظـر مـا تقـرره املحكمـة بخصـوص ذلـك، وتبلـغ اإلدارة اخلبـري بـام تقـرره املحكمـة. ]الفقـرة 
الثانيـة والثالثـة مـن املـادة الثانيـة والعرشيـن بعـد املئـة مـن األدلـة اإلجرائيـة[.

وبـكل حـال: فـال تأثـري هلـذا اإلجـراء عـىل حـق ذوي الشـأن يف مطالبـة املمتنـع بالتعويـض متـى 
ترتـب عـىل امتناعـه رضر. ]الفقـرة الرابعة مـن املادة الثانيـة والعرشين بعـد املئة من األدلـة اإلجرائية[.

املسألة الرابعة عشرة

ه أو تقصرِيِه فيها ]إنذار اخلبري[. لُُّف اخلبري عن أداء مهامِّ خَتَ
مـن املهـام املوكلـة إىل اإلدارة املختصـة: متابعـة التـزام اخلبري باملهـام واملواعيد، فـإذا مل ُيَبارِش اخلبرُي 
ٍر  د بـال مـربِّ ـَر يف إيـداع التقريـر يف املوعـد امُلَحـدَّ َ يف أدائهـا، أو تأخَّ تـه دون ُعـْذٍر مقبـوٍل، أو َقـرصَّ مهمَّ

ـه مـا ييل: فُتْجـِري اإلدارة املختصـة بحقِّ

َ يف أدائه  ـُه إليـه إنـذارًا خـالَل خسـة أيام مـن حدوث ذلك إلكـامل َعَمِلِه أو إتَاِم ما قـرصَّ أوالً: ُتَوجِّ
أو إيـداع التقرير وُتشـعر املحكمة بذلك.
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تَّـب عىل ذلـك َتبِعاٌت. ]الفقـرة األوىل من املـادة الثامنة عرشة  فـإن اسـتَجاَب وَأْكَمـَل الـالزم: مل َيرَتَ
بعـد املئـة مـن النظـام، والفقرتـان األوىل والثانيـة مـن املـادة السـابعة والعرشيـن بعـد املئـة مـن األدلـة 

اإلجرائية[.

ـِر مـا َأْنـَذَرْت املحكمـة بشـأنه خـالل خسـة أيام من تاريـخ تبلُّغه  ثانيـًا: إذا مل َيْسـَتِجب اخلبـرُي ومل جُيْ
باإلنـذار فيحـال األمـر إىل املحكمـة مرافقـًا بـه التقاريـر ذات الصلة لتقرر ما تـراه وجاء يف املـادة الثامنة 

عـرشة بعـد املئـة مـن النظام بيـان ما تريـه املحكمة بخصـوص ذلك وأهنـا حتكم:

بَعْزلِِه،

وبِـَردِّ مـا تسـلَّمه مـن مبالـغ. ]الفقـرة األوىل مـن املـادة الثامنـة عرشة بعـد املئة مـن النظـام، والفقرة 
األوىل مـن املـادة الرابعـة عـرشة بعـد املئة مـن األدلـة اإلجرائية[.

ويكوُن ُحكُمَها يف هذه احلال هنائيًا غرَي قابٍل لالعرتاض.

ومـع ذلـك: فـإن هـذا احلُْكـَم ال ُيْسـِقُط اجلـزاءات التأديبيـة بَحـقِّ اخلبـري، كـام ال ُيْسـِقُط َحـقَّ ذوي 
الشـأن يف املطالبـة بالتعويضـات. ]الفقـرة األوىل مـن املـادة الثامنـة عـرشة بعـد املئـة[.

ـت عـىل ذلـك الفقـرة  وال يـق للخبـري أن يمتنـع عـن إتـام أعـامل اخلـربة أليِّ سـبٍب كان كـام نصَّ
الثالثـة مـن املـادة الرابعـة عـرشة بعـد املئـة مـن األدلـة اإلجرائيـة.

املسألة اخلامسة عشرة

أَثُر َتَسبُّب أحد اخلصوم بتأخري َقَرار اخلبري
ته، وكان سبب تأخريه عائدًا للخصوم فيجري ما ييل: َر اخلبرُي يف أداء ُمِهمَّ إذا تأخُّ

1. يرفع لإلدارة املختصة بالتأخري وسببه

2. وعالقة اخلصم الذي تسبب به،

3. وما يثبت ذلك.

وُتعـد اإلدارة املختصـة تقريـرًا بذلـك ويعـرض عـىل املحكمـة لتقريـر ما تـراه. ]الفقـرة الرابعة من 
املـادة السـابعة والعرشيـن بعـد املئة مـن األدلـة اإلجرائية[.
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ـِرِه خطـٌأ أو تقصـرٌي ناِشـٌئ عـن أحـد اخلصـوم: فـإن املحكمـَة  فـإن َثَبـَت للمحكمـة أن سـَبَب تأخُّ
ُكـُم عـىل اخلَْصـِم بغرامـٍة ال َتزيـُد عـىل عـرشة آالف ريـال. حَتْ

تِه: فقد  ـُك بقـرار اخلـربة هو اخلصـم الذي َتَسـبََّب بتأِخرْيِ اخلبري عـن أداء ُمِهمَّ ويف حـال كان امُلَتَمسِّ
ـك بقـرار النـدب. ]الفقـرة الثالثـة مـن املـادة  ـِه يف التمسُّ ُكـَم بسـقوِط حقِّ أجـاَز املنظِّـم للمحكمـة أن حَتْ

الثامنـة عرشة بعـد املئة[.

املسألة السادسة عشرة

انتهاء مهمة اخلبري
تنتهـي مهمـة اخلبـري بإيـداع التقرير النهائي وفـق أحكام النظـام واألدلة اإلجرائيـة. ]الفقرة األوىل 

مـن املـادة الثامنـة والعرشين بعـد املئة من األدلـة اإلجرائية[.

وهـل ِيـقُّ للمحكمـة بعد انتهاء مهمة اخلبري أن تْطُلَب مناقشـته أو اسـتكامل النقص الذي وجدته 
يف تقريره؟

جـاء يف الفقـرة الثانيـة مـن املـادة الثامنـة والعرشيـن بعـد املئـة مـن األدلـة اإلجرائيـة مـا نصـه:»2.  
ال يـل انتهـاء مهمـة اخلبـري بإيـداع التقريـر بحـق املحكمـة -يف أي مرحلـة مـن مراحـل الدعـوى، يف 

مناقشـة اخلبـري، وطلـب اسـتكامل تقريـره، أو توجيـه أسـئلة لـه يف حـدود املهمـة املسـندة إليـه«.

وجيـوز كـون هـذه املناقشـة شـفاهًا أو كتابـة، عـىل أن تكـون بحضـور اخلصـوم وتثبتـه املحكمـة يف 
املحـض، وأجـازت األدلة اإلجرائية إسـناد ذلـك إىل اإلدارة املختصة إذا كانت املناقشـة كتابة. ]الفقرة 

الثالثـة مـن املـادة الثامنـة والعرشيـن بعد املئة مـن األدلـة اإلجرائية[.

ته أن ُيِعْيَد ما اسـتلَمُه من أوراٍق أو مسـتنداٍت أو غريها،  وبـكل حـال فيلـزم اخلبـرَي بعد انتهـاء ُمِهمَّ
وذلـك خـالل عرشة أيـام من تاريخ انتهـاء املهمة.

فإن امَتنََع عن ذلك ُدْوَن ُعْذٍر مقبوٍل: َحَكَمت املحكمة عليه بأمرين:

َمُه. األول: تسليُم مجيِع ما تسلَّ

الثاين: غرامة ال َتِزْيُد عىل عرشة آالف ريال.
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ويكون احلُْكُم يف هذه احلال: هنائيًا غرَي قابٍل لالعرتاض. ]املادة التاسعة عرشة بعد املئة[.

املسألة السابعة عشرة

اإلجراُء الذي تتخذه احملكمة عند وجود قصور يف قرار اخلبري
َ للمحكمـة ُوجـوُد قصـوٍر يف قـرار اخلبـري: فيجـوز للمحكمـة مـن تلقـاء نفسـها أو بَطَلب  إذا تبـنيَّ

ـِرَي مـا يـيل: أحـد اخلصـوم ويف أيِّ مرَحَلـٍة مـن مراحـل الدعـوى أن ُتْ

أوالً: مناقشة اخلبري:

فللمحكمة أن ُتنَاِقَش اخلبرَي فيام جاء يف تقريره بأحد طريقني:

الطريق األول: املكاتبة:

بأن َتْكُتَب له وُتَساِئَلُه بام تراه فيام ُيصُّ تقِريَره.

الطريق الثاين: امُلَشاَفَهُة:

ـَه لـه ما تراُه من أسـئلة.  ُدهـا ملناقشـة تقريـِره، وهلـا كذلـك: أن ُتَوجِّ دِّ فَتْأُمـُر باسـتدعائه يف جلسـة حُتَ
]املـادة العـرشون بعـد املئة[.

وجيـوز إجـراء املناقشـة إلكرتونيـًا. ]الفقـرة اخلامسـة مـن املـادة العرشيـن مـن ضوابـط إجـراءات 
اإللكـرتوين[. اإلثبـات 

ثانيًا: أمُر اخلبري باستكامل أوجه النقص:

إذا رأت املحكمـة أن يف تقريـر اخلبـري َنْقَصـًا أو ُقُصـْوَرًا: فلها أن َتْأُمَرُه بإكـامل النواقص وَتَداُرِك ما 
تبيَّنتـه مـن َأْوُجـه القصور أو اخلطـأ. ]الفقرة الثانيـة من املادة العرشيـن بعد املئة[.

: ثالثًا: َتْعينُي خبرٍي ُمنََضمٍّ

تـه: فيجوُز هلا أن َتُضـمَّ إليه خبريًا  َ للمحكمـة ُقْصـْوٌر يف تقريـر اخلبـري أو َنْقٌص يف أداء ُمِهمَّ إذا تبـنيَّ
آخـر أو أكثـر، بحيـث يبقـى اخلبـرُي األول عىل مهمتـه، وَينَْضـمُّ إليه اخلبـرُي املندوب مـن املحكمة أخريًا 

فَيَتَشـاَركان يف أداء املهمـة. ]الفقـرة الثانيـة من املادة العرشيـن بعد املئة[.
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رابعًا: َنْدُب خبرٍي آخر:

رت ذلك كان هلا أن َتْأُمَر من َتنُْدُبُه: أجاز املنظِّم للمحكمة أن َتنُْدَب خبريًا آخَر أو أكثر، فإذا َقرَّ

َ فيه من أوجه القصور. باستكامل أوُجه النقص يف عمل اخلبري السابق، وَتَداُرِك ما تبنيَّ

وهلا كذلك أن َتْأُمَرُه بإعادة بحث املهمة.

وللخبـرِي أو اخلُـرباِء الذيـن َتنُْدهُبُـم املحكمـة يف هذه احلال: أن َيْسـَتِعْينُوا بمعلوماِت اخلَبرِْيِ السـابق 
ه. ]الفقـرة الثالثـة مـن املـادة العرشين  َ يف عملـه أو ُعـِزَل أو حكمـت املحكمـة بـردِّ سـواء أكان قـد قـرصَّ

بعـد املئـة مـن النظـام، واملادة السـابعة عـرشة بعد املئة مـن األدلـة اإلجرائية[.

إضافة:
جـاء يف الفقـرة اخلامسـة مـن املـادة السـابعة والعرشين بعـد املئة من األدلـة اإلجرائية مـا نصه: »5. 
يف األحـوال التـي يتطلـب فيهـا األمر نـدب خبري آخر السـتكامل أوجه النقص يف عمل اخلبري السـابق: 

َر ما تراه«. فُتعـد اإلدارة تقريـرًا ترفعـه للمحكمة لُتَقـرِّ

املسألة الثامنة عشرة

َخَطُأ اخلبري أو إهماله
إذا أخـلَّ اخلبـرُي بمهمتـه، وأدَّى ذلـك إىل أالَّ تأُخَذ املحكمة بتقِريِره أو ببعض تقِريِره، وكان سـَبُب 
اخلََلـِل خطـَأ اخلبـري أو إمهالـه: فيجـوز للمحكمة أن َتأُمَرُه بردِّ ما تسـلََّمه من مبالغ أو بعضها -بحسـب 

احلال-.

جوع  ه، وال ُيْسـِقُط حقَّ ذوي الشـأن يف الرُّ عىل أن ذلك ال ُيْعِفي اخلبرَي من اجلزاءات التأديبية بحقِّ
عليـه بالتعويضـات. ]الفقـرة الثالثـة مـن املـادة احلاديـة والعرشين بعـد املئة مـن النظام، والفقـرة األوىل 

مـن املـادة الرابعة عرشة بعـد املئة[.
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املسألة التاسعة عشرة

ُحجيَّة تقرير اخلبري
رأُي اخلبري ال ُيِقيُِّد املحكمة، َفَلها أن تأُخَذ به أو ببعضه، وهلا أالَّ تأُخَذ به.

َ أسـباَب ذلـك يف حكمهـا، فـإن  َرت عـدم األخـذ بـه أو ببعضـه: أن ُتَبـنيِّ وجَيِـُب عليهـا يف حـاِل َقـرَّ
املـادة  كان سـبب ذلـك: إمهـال اخلبـري أو خطـأه بينتـه وجـه اإلمهـال أو اخلطـأ. ]الفقـرة الثانيـة مـن 
احلاديـة والعرشيـن بعـد املئـة مـن النظام، والفقـرة األوىل والثانيـة من املـادة الثالثني بعد املئـة من األدلة 

اإلجرائيـة[.

ي ملـا مل يتـم األخـذ بـه مـن تقريـر اخلبـري متـى كان  ويف مجيـع األحـوال: ال جيـوز للمحكمـة التصـدِّ
الفصـل فيـه يتطلـب رأيـًا فنيـًا بحتـًا، وهلـا إعـادة املهمـة للخبـري أو تكليـف خبـري وفـق أحـكام النظام. 

]الفقـرة األوىل مـن املـادة الثالثـني بعـد املئـة مـن األدلـة اإلجرائية[.

املسألة العشرون

اْسِتْقَراُر أتعاب اخلبري
َسـَبَق الـكالم عـن اخلَْصـِم املكلَّـف بَدْفِع أتعاب اخلبري، وجـرى التنبيه إىل أنه يؤَخـُذ بذلك يف حال 

السري يف الدعوى.

وقـد بـنيَّ املنظِّـم أن أتعـاَب اخلبـرِي َتْسـَتِقرُّ عـىل اخلصم الـذي َخـرِسَ املطاَلَبـَة حَمل اخلـربة: إذا كانت 
َقـة يف جانـب أحـِد اخلصوم. اخلََسـاَرُة ُمَتَحقِّ

عي  َ عدم اسـتحقاق امُلدَّ أمـا إذا كانت اخلسـاَرُة نِسـبيًَّة: بـأن َحَكَمت املحكمة بَِبْعـِض امُلطاَلَبة وتبنيَّ
ُ املحكمـُة  ـُل ُكلُّ واحـٍد مـن اخلصـوم بَقـْدِر خسـارته، وُتَبـنيِّ للبعـض اآلخـر: ففـي هـذه احلـال َيَتَحمَّ

تفصيـَل ذلـك يف احلُْكـِم الصـادر يف موضـوع الدعـوى. ]املـادة الثانيـة والعـرشون بعـد املئة[.
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املسألة احلادية والعشرون

َطَلُب اخلربة يف املسائل الفنيَّة اليسرية
بـنيَّ املنظـم الضابـط لعـد املسـألة مـن املسـائل الفنيـة اليسـرية: وذلـك أال تتطلـب عماًل مطـوالً أو 
معقـدًا، وبـنيَّ اإلجـراء املتبـع لسـامع رأي اخلبـري فيـه -كـام سـيأيت-، وبينـت الفقـرة األوىل مـن املـادة 
احلاديـة والثالثـني بعـد املئـة مـن األدلـة اإلجرائيـة مـا يعـد مـن قبيـل اخلـربة يف املسـائل الفنيـة اليسـرية 

ذلك: ومـن 

1. أعامل احلرص.

2. أعامل التقييم.

3. ما تقرتح اإلدارة املختصة كونه من األعامل اليسرية.

الً  وعليـه: فـإذا َرَأت املحكمـُة أن حَمَلَّ اخلربة من املسـائل الفنية اليسـرية التي ال َتَتَطلَّـُب َعَماًل ُمَطوَّ
ـَدًا فلهـا أن تتخذ ما ييل: أو ُمَعقَّ

أوالً: أن َتنُْدَب َخبريًا للُحُضور أماَمها وإبداَء رأيه مشاَفَهًة.

ُم اخلبرُي فيها رأَيه مشافهًة. ويف هذه احلال فُتْثبُِت يف حمض اجللسة َمْوِعَد اجللسة التي ُيَقدِّ

َر َنـْدَب خبـرٍي إلبـداء رأيـه مكتوبـًا، ويف هـذه احلـال: ُيْثَبـُت يف حمـض اجللسـة األَجَل  ثانيـًا: أن ُتَقـرِّ
م برأيـه املكتـوب خاللـه. ]املـادة الثالثـة والعرشيـن بعـد املئـة بفقرتيها[. الـذي جَيِـُب أن يتقـدَّ

وجيـوز أن تتـم مجيع إجراءات اخلربة يف املسـائل الفنية اليسـرية إلكرتونيًا. ]املـادة الثانية والعرشون 
من ضوابط إجـراءات اإلثبات اإللكرتوين[.

ويكـون إبـداء الرأي يف املسـائل الفنية اليسـرية خالل مـدة ال تتجاوز خس عرش يومـًا عىل األكثر. 
]الفقـرة الثانيـة مـن املادة احلاديـة والثالثني بعد املئة من األدلـة اإلجرائية[.

وهـل لكـون حمـل اخلـربة من املسـائل الفنيـة اليسـرية أثٌر عىل إجـراءات اخلـربة املنصـوص عليها يف 
النظـام واألدلة؟
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ال، بـل تـرسي مجيـع اإلجـراءات املنصـوص عليها يف النظـام واألدلـة اإلجرائية فيام يـص اختيار 
اخلبـري وتقريـر مبلـغ اخلربة...الـخ عـىل قـرار ندب اخلـربة ولو كان يف املسـائل اليسـرية. ]الفقـرة الثالثة 

مـن املـادة احلاديـة والثالثـني بعد املئة مـن األدلـة اإلجرائية[.

املسألة الثانية والعشرون

االستناُد على تقارير اخلرباء يف الدعاوى األخرى
ٍم يف دعـوًى أخـرى ِعَوَضـًا عن االسـتعانة  أجـاَز املنظِّـم للمحكمـة أن َتْسـَتنَِد إىل تقريـر خبـرٍي ُمَقـدَّ

بخبـرٍي خـاص بالدعـوى. ]املـادة الرابعـة والعـرشون بعـد املئـة مـن النظام[.

عـىل أن ذلـك ال ُيِـلُّ بَحـقِّ اخلصـوم يف االطـالع عـىل التقرير ومناقشـة مـا َوَرَد فيه. ]املـادة الرابعة 
والعـرشون بعـد املئـة مـن النظـام، والفقرة األوىل مـن املـادة الثانية والثالثـني بعد املئـة اإلجرائية[.

َ ِصلـَة ذلـك التقرير بالدعـوى واتصاله بمحل النـزاع. ]الفقـرة الثانية من  ويلـزُم املحكمـَة أن ُتبـنيِّ
املـادة الثانيـة والثالثـني بعد املئـة من األدلـة اإلجرائية[.

املسألة الثالثة والعشرون

ما تتواله اإلدارة املختصة من األعمال اخلاصة باخلربة
مـن  رأيـت  وقـد  اإلجرائيـة،  األدلـة  مفرقـة يف  املختصـة  اإلدارة  تتوالهـا  التـي  األعـامل  جـاءت 

رسدًا: هنـا  وسـأذكرها  املسـألة،  هـذه  يف  تمـع  أن  املستحسـن 

1. حتديد نوع اخلربة املتخصصة.

2. حتديد تفاصيل مهمة اخلبري.

3. بيان صالحيات اخلبري.

4. بيـان املهـام اخلاصـة املتعلقـة بطبيعـة اخلـربة بـام يف ذلـك حتديـد اخلـربات الفنيـة الفرعيـة ذات 
الصلـة باملهمـة.

5. إجراءات ترشيح واختيار اخلبري وتعيينه.
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6. إطالع املرشح للخربة عىل القضية تهيدًا لتقديم عرضه.

7. مـا يتعلـق باملبلـغ املقـرر للخـربة ويشـمل ذلـك: حتديد مقـداره، وأجـل إيداعه وكيفية تسـليمه 
. للخبري

8. أجل إيداع التقرير األويل والنهائي.

9. إنذار اخلبري يف حال عدم مبارشته املهمة.

10. إنذار اخلبري يف حال تأخره عن إيداع التقرير يف املوعد املحدد.

11. تلقي مجيع الوثائق الناشئة عن إجراءات اخلربة.

12. تبليغ األطراف بأي شأن يتعلق باخلربة.

13. متابعة عمل اخلبري واإلرشاف عىل عمله أثناء أداء مهمته.

14. مراجعة تقرير اخلربة.

15. التحقق من استيفاء تقرير اخلربة للمتطلبات.

16. هتيئة أي طلب يقدم للمحكمة بشأن اخلربة.

17. إعداد تقرير يتضمن مجيع ما ُأجري من أعامل اخلربة.

18. رفـع التقريـر النهائـي للخـربة إىل املحكمة.]الفقـرة الثانيـة والثالثـة مـن املـادة الثامنـة بعد املئة 
مـن األدلـة اإلجرائية[.

19. إثبـات اتفـاق اخلصـوم عـىل اخلبـري. ]الفقـرة الثانيـة مـن املـادة العـارشة بعـد املئـة مـن األدلـة 
اإلجرائيـة[.

20. ترشـيح اخلـرباء إذا مل يتفـق اخلصـوم عـىل حتديدهـم، ليختـار مـن بينهـم ]الفقـرة األوىل مـن 
املـادة احلاديـة عـرشة بعـد املئـة مـن األدلـة اإلجرائيـة[.
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املسألة الرابعة والعشرون

تكليف اخلبري غريه يف العمل حمل اخلربة
سؤال املسألة: هل يق للخبري أن ُيَكلَِّف غريه يف أداء املهمة املوكلة إليه؟

االسـتعانة  ولـه  طبيعيـة-،  صفـة  ذا  كان  -إن  بشـخصه  املهمـة  بتنفيـذ  اخلبـري  يقـوم  أن  األصـل 
بمـن يعمـل معـه وحتـت إرشافـه ومسـؤوليته. ]الفقـرة األوىل مـن املـادة العرشيـن بعـد املئـة مـن األدلة 

اإلجرائيـة[.

وهبذا يعلم: أنه ال يق للخبري تكليف غري من يعمل معه وحتت إرشافه ومسؤوليته.

تنبيه:
ألزمـت املـادة العـرشون بعـد املئة من األدلة اإلجرائيـة اخلبري إذا كان ذا صفة اعتبارية أن يبني اسـم 

اخلبـري ذي الصفـة الطبيعية الذي يتوىل تنفيذ املهمة باسـمه.

املسألة اخلامسة والعشرون

هل حِيقُّ للخبري أن يستعني برأي خبري آخر يف مسألة فرعية يف 
ختصص فين آخر؟

جـاء يف املـادة احلاديـة والعرشيـن بعـد املئـة مـن األدلـة اإلجرائيـة مـا نصـه: »للخبـري -بعـد إخطار 
اإلدارة املختصـة- أن يسـتعني بـرأي خبـري آخـر يف مسـألة فرعيـة تسـتلزم ختصصـًا فنيـًا آخـر«.

وبيَّنت املادة ما جيب أن يتضمنه هذا اإلخطار وهو اآليت:

1. املسألة الفنية الفرعية املرادة.

2. صلة املسألة باملهمة التي كلف هبا.

3. اسم اخلبري الذي سيتوالها.
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املسألة السادسة والعشرون

املختصُّ بنظر دعوى التعويض الناشئة عن أعمال اخلربة
إذا نتـج عـن إجـراء اخلـربة مـا يوِجـُب التعويض: فتختـصُّ املحكمـة التـي َنَدَبت اخلـربة بالنظر يف 
دعـوى التعويـض الناشـئة عـن أعامل اخلـربة. ]املـادة الثالثـة والثالثون بعد املئـة من األدلـة اإلجرائية[.

املسألة السابعة والعشرون

سقوط احلق باملطالبة بالتعويض الناشئ عن أعمال اخلربة
م بدعـواه قبـل ُميضِّ  أوجبـت األدلـة عـىل املسـتِحقِّ للتعويـض الناشـئ عـن أعـامل اخلـربة أن يتقـدَّ
األدلـة  املئـة مـن  بعـد  الثالثـة والثالثـون  النهائيـة. ]املـادة  الصفـة  اكتسـاب احلكـم  يومـًا مـن  تسـعني 

اإلجرائيـة[.

املسألة الثامنة والعشرون

الطعن على قرار اخلبري
ـه: »ال جيوز الطعن فيـام يثبته  جـاء يف املـادة الرابعـة والثالثـني بعـد املئـة من األدلـة اإلجرائية مـا نصُّ
اه من ذوي الشـأن يف حـدود ما يرخص لـه يف إثباته إال بادعـاء التزوير«. اخلبـري ممـا تـمَّ عـىل يديه أو تلقَّ
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التوصيات
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تضمـن النظـام مجلـة من املسـائل التـي يصُلح أن ُتَمـع، أو ُتفَرد بمرشوع مسـتقل أو مـا يصلح أن 
، ومن ذلك: يكـون مرشوعًا لبحـٍث أكاديمـيٍّ

1. مـن القـول قولـه يف نظـام اإلثبـات، ومـن أمثلة ذلك مـا جاء يف الفقـرة الثانية من املادة التاسـعة 
والثالثني.

2. املسـائل التـي جعلهـا املنظِّـم حتـت السـلطة التقديريـة للمحكمـة، ومـن أمثلـة ذلك: مـا جاء يف 
املـادة األربعني.

3. سـقوط احلـق يف نظـام اإلثبـات، ومـن أمثلتـه مـا جـاء يف الفقـرة األوىل مـن املـادة اخلامسـة 
واألربعـني.

4. أثر هذا النظام عىل األنظمة األخرى، ومن أمثلة ذلك ما جاء يف املادة السابعة واألربعني.

5. إجـراءات اإلثبـات التـي أجـاز املنظِّم نيابتها عـن بعضها، ينظر: الفقرة األوىل مـن املادة احلادية 
واخلمسـني، واملادة اخلامسة واخلمسني.

6. تعريف املنظِّم للمصطلحات، ومن أمثلة ذلك: تعريفه ملبدأ الثبوت بالكتابة.

7. وسـائل اإلثبـات التـي اشـرتط يف اإلثبـات هبـا مـا اشـرتط يف اإلثبـات بالشـهادة. ينظـر: الفقرة 
األوىل مـن املـادة اخلامسـة والثامنني.

8. األعـامل القضائيـة التـي جيـوز إسـنادها لغـري املحكمة ناظرة الدعـوى، ومن أمثلـة ذلك ما جاء 
يف الفقـرة الثانيـة مـن املادة التاسـعة بعد املئة.

هـذا مـا تيـرس إيـراده، واحلمـد هلل أوالً وآخـرًا، وصـلِّ اللهـم وسـلِّم عـىل نبينـا حممـد وعـىل آلـه 
أمجعـني. وصحبـه 
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تهيد )س1( املادة األوىل: 
ترسي أحكام هذا النظام عىل املعامالت املدنية والتجارية.

تهيد )س2( تهيد )س3( تهيد )س5( وسيلة8 س)2( املادة الثانية: 
1. عىل املدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.

2. جيب أن تكون الوقائع املراد إثباهتا متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزًا قبوهلا.
3. ال جيوز للقايض أن يكم بعلمه الشخيص.

تهيد )س6( تهيد )س7( تهيد س)9( تهيد )س10(ف4 وسيلة1 س)3/1( املادة الثالثة: 
1. البينة عىل من ادعى، واليمني عىل من أنكر.

2. البينة إلثبات خالف الظاهر، واليمني إلبقاء األصل.
3. البينة حجة متعدية، واإلقرار حجة قارصة.

4. الثابت بالربهان كالثابت بالعيان.

تهيد )س8( تهيد )س11( املادة الرابعة: 
دون إخـالل بأحـكام هـذا النظـام، إذا تعارضـت أدلـة اإلثبـات ومل يمكـن اجلمـع بينهـا فتأخـذ 
املحكمـة منهـا بحسـب مـا يرتجـح هلـا مـن ظـروف الدعوى، فـإن تعـذر ذلك فـال تأخذ املحكمـة بأي 

منهـا، ويف مجيـع األحـوال جيـب عليهـا أن تبـني أسـباب ذلـك يف حكمهـا.

تهيد )س4( املادة اخلامسة: 
ال يلزم إلثبات االلتزام شكل معني؛ ما مل يرد فيه نص خاص أو اتفاق بني اخلصوم.

تهيد )س10( تهيد )س10(ف1 وسيلة2 س)1( املادة السادسة: 
1. إذا اتفـق اخلصـوم عـىل قواعـد حمـددة يف اإلثبـات فُتعِمل املحكمـة اتفاَقهم؛ مـا مل يالف النظام 

العام.
2. ال يعتد باتفاق اخلصوم املنصوص عليه يف هذا النظام ما مل يكن مكتوبًا.

تهيد )س11( املادة السابعة: 
1. األحـكام واألوامـر والقـرارات الصـادرة بإجـراءات اإلثبـات؛ ال يلـزم تسـبيبها مـا مل تتضمـن 

قطعيًا. قضـاًء 
2. يتعني يف مجيع األحوال تسبيب األحكام الصادرة يف دعاوى اإلثبات املستعجلة.
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املادة الثامنة: 
1. إذا قـررت املحكمـة مبـارشة إجـراء مـن إجـراءات اإلثبـات، أو كلفـت بذلـك أحـد قضاهتـا، 

تعـني عليهـا أن حتـدد موعـدًا لذلـك.
2. للمحكمـة مبـارشة إجـراءات اإلثبـات ولـو مل يـض اخلصـوم أو أحدهـم؛ متـى بلغـوا باملوعد 

املحدد.

تهيد )س11( تهيد )س12( املادة التاسعة: 
1. للمحكمـة أن تعـدل عـام أمـرت بـه مـن إجراءات اإلثبـات، بـرشط أن تبنّي أسـباب العدول يف 

حمض اجللسـة.
2. للمحكمة أال تأخذ بنتيجة إجراء اإلثبات، برشط أن تبنّي أسباب ذلك يف حكمها.

تهيد )س14( املادة العارشة: 
يكون ألي إجراء من إجراءات اإلثبات اختذ إلكرتونيًا األحكام املقررة يف هذا النظام.

تهيد )س13( تهيد )س14( ف2 تهيد )س27( املادة احلادية عرشة: 
 تهيد )س15( وسيلة7 س)8( ف9
1. تكـون إجـراءات اإلثبـات مـن إقـرار أو اسـتجواب أو أداء للشـهادة أو اليمـني أمـام املحكمة، 

فـإن تعـذر فللمحكمـة أن تنتقـل أو تكلـف أحـد قضاهتـا بذلك.
2. إذا كان املقـر أو املسـتجوب أو الشـاهد أو مـن وجهـت إليه اليمني ونحوهـم مقياًم خارج نطاق 
اختصـاص املحكمـة، وتعـذر إجـراء اإلثبـات إلكرتونيـًا؛ فعـىل املحكمـة أن تسـتخلف حمكمـة مـكان 

إقامتـه. ويف هـذه احلالـة يبلـغ قرار االسـتخالف للمحكمة املسـتخَلفة.

وسيلة1 س)2/1( ف3 وسيلة1 س)1/2( املادة الثانية عرشة: 
يكـون إقـرار األخـرس ومن يف حكمـه واسـتجوابه وأداؤه للشـهادة واليمني وتوجيههـا والنكول 

عنهـا وردهـا بالكتابـة، فإن مل يكـن يعـرف الكتابة فبإشـارته املعهودة.

تهيد )س16( املادة الثالثة عرشة: 
دون إخـالل بالتزامـات اململكـة يف االتفاقيـات الدولية التي تكون طرفًا فيهـا، للمحكمة أن تأخذ 

بإجـراءات اإلثبـات التـي جرت خـارج اململكة؛ ما مل ختالـف النظام العام.
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الباب الثاني
اإلقرار واستجواب اخلصوم
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الفصل األول
اإلقرار

وسيلة1 س)2/1( ف1 املادة الرابعة عرشة: 
1. يكـون اإلقـرار قضائيـًا إذا اعـرتف اخلصـم أمـام املحكمـة بواقعة مدعى هبـا عليه، وذلـك أثناء 

السـري يف دعـوى متعلقة هبـذه الواقعة.
2. يكون اإلقرار غري قضائي إذا مل يقع أمام املحكمة، أو كان أثناء السري يف دعوى أخرى.

تهيد )س25( وسيلة1 س)1/1( املادة اخلامسة عرشة: 
1. يشرتط أن يكون املقر أهاًل للترصف فيام أقر به. 

2. يصح إقرار الصغري املميز املأذون له يف البيع والرشاء بقدر ما أذن له فيه.
3. يصـح اإلقـرار مـن الـويص أو الـويل أو ناظـر الوقـف أو مـن يف حكمهـم فيام بـارشوه يف حدود 

واليتهم. 

وسيلة1 س)1/1( وسيلة1 س)2/1( ف2 وسيلة1 س)2/1( ف3 املادة السادسة عرشة: 
1. يكون اإلقرار رصاحة أو داللة، باللفظ أو بالكتابة.

2. ال يقبل اإلقرار إذا كذبه ظاهر احلال.

تهيد س)9( وسيلة1 س)3/1( املادة السابعة عرشة: 
اإلقرار القضائي حجة قاطعة عىل املقر، وقارصة عليه.

وسيلة1 س)4/1( وسيلة1 س)5/1( املادة الثامنة عرشة: 
1. يلزم املقر بإقراره، وال يقبل رجوعه عنه.

2. ال يتجـزأ اإلقـرار عـىل صاحبـه، إال إذا انصـب عـىل وقائع متعـددة، وكان وجـود واقعة منها ال 
يسـتلزم حتـاًم وجود الوقائـع األخرى.

وسيلة1 س)2/1( ف1 املادة التاسعة عرشة: 
يكـون إثبـات اإلقـرار غـري القضائـي وفق األحـكام املقـررة يف هذا النظـام، بام يف ذلك عـدم جواز 

إثباتـه بالشـهادة إال يف األحـوال التي جيـوز فيها اإلثبات بالشـهادة.
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الفصل الثاني
استجواب اخلصوم

وسيلة1 س)2/2( وسيلة1 س)3/2( وسيلة4 س)2( املادة العرشون: 
1. للمحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء عـىل طلـب أحـد اخلصـوم- أن تسـتجوب مـن يكـون 

حـارضًا مـن اخلصـوم.
2. ألي من اخلصوم استجواب خصمه مبارشة.

وسيلة1 س)1/2( وسيلة1 س)2/2( املادة احلادية والعرشون: 
 وسيلة1 س)3/2( وسيلة1 )س5/2( وسيلة4 س)2( وسيلة1 س)11/2(
1. للمحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء عـىل طلـب أحـد اخلصـوم- أن تأمـر بحضـور اخلصـم 

السـتجوابه، وجيـب عـىل مـن تقـرر اسـتجوابه أن يـض اجللسـة املحـددة لذلـك.
2. إذا ختلـف اخلصـم عـن احلضـور لالسـتجواب بغـري عـذر مقبـول، أو امتنـع عـن اإلجابـة بغـري 
مسـّوغ معتـرب، اسـتخلصت املحكمـة مـا تـراه مـن ذلـك، وجـاز هلـا أن تقبـل اإلثبات بشـهادة الشـهود 

والقرائـن يف األحـوال التـي ال جيـوز فيهـا ذلـك.
3. يـرسي حكـم الفقـرة )2( مـن هـذه املـادة عىل من ختلف عـن احلضور يف الدعـوى أو امتنع عن 

عنها. اإلجابة 

وسيلة1 س)6/2( وسيلة1 س)7/2( املادة الثانية والعرشون: 
إذا كان اخلصـم عديـم األهليـة أو ناقصهـا فيسـتجوب مـن ينوب عنـه، وجيوز للمحكمة مناقشـته 
هـو إن كان مميـزًا يف األمـور املـأذون لـه فيهـا، ويكـون اسـتجواب الشـخص ذي الصفـة االعتبارية عن 
طريـق مـن يمثلـه نظامـًا. ويف مجيـع األحوال يشـرتط أن يكون املراد اسـتجوابه أهاًل للتـرصف يف احلق 

املتنـازع فيه.

وسيلة1 س)8/2( وسيلة1 س)9/2( املادة الثالثة والعرشون: 
1. تكون اإلجابة يف اجللسة نفسها إال إذا رأت املحكمة إعطاء موعد لإلجابة. 

2. تكون اإلجابة يف مواجهة من طلب االستجواب، وال يتوقف االستجواب عىل حضوره.

وسيلة1 س)4/2( املادة الرابعة والعرشون: 
ه إليه، وعليه أن يبني وجه اعرتاضه. 1. للخصم االعرتاض عىل سؤال وجِّ

2. عىل املحكمة منع كل سؤال غري متعلق بالدعوى أو غري منتج فيها أو غري جائز قبوله.
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الباب الثالث
الكتابة
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الفصل األول
رات الرمسية احملرَّ

وسيلة2 س)2( ف1 وسيلة3 س)4( املادة اخلامسة والعرشون: 
ر الرسـمي هـو الـذي يثبـت فيه موظـف عام أو شـخص مكلف بخدمة عامـة، ما تم عىل  1. املحـرَّ

يديـه أو مـا تلقاه من ذوي الشـأن، طبقـًا لألوضاع النظامية، ويف حدود سـلطته واختصاصه.
ر  ر الـرشوط الـواردة يف الفقـرة )1( مـن هـذه املـادة فتكون له حجيـة املحرَّ 2. إذا مل يسـتوف املحـرَّ

العـادي؛ متى كان ذوو الشـأن قـد وقعوه.

وسيلة2 س)2( ف1 وسيلة2 س)10( ف3 وسيلة3 س)4( املادة السادسة والعرشون: 
ر الرسـمي حجـة عـىل الكافـة بـام دون فيـه مـن أمـور قـام هبـا حمرره يف حـدود مهمتـه، أو  1. املحـرَّ

حدثـت مـن ذوي الشـأن يف حضـوره؛ مـا مل يثبـت تزويـره بالطـرق املقـررة نظامًا. 
ر الرسـمي حجـة عليه؛ مـا مل يثبت غري  2. يكـون مضمـون مـا ذكـره أي مـن ذوي الشـأن يف املحـرَّ

ذلك.

وسيلة2 س)2( ف1 املادة السابعة والعرشون: 
ر الرسـمي موجـودًا، فـإن صورته الرسـمية تعد حجة بالقـدر الذي تكون  1. إذا كان أصـل املحـرَّ

فيه مطابقـة لألصل.
2. تكون الصورة رسمية إذا أخذت من األصل؛ وفقًا لإلجراءات املنظمة لذلك. 

3. تعـد الصـورة الرسـمية مطابقـة لألصـل؛ مـا مل ينـازع يف ذلـك أي مـن ذوي الشـأن، فيجـب 
لألصـل.  مطابقتهـا 

وسيلة2 س)2( ف1 املادة الثامنة والعرشون: 
ر الرسـمي فتكـون للصـورة الرسـمية حجيـة األصـل؛ متـى كان مظهرها  إذا مل يوجـد أصـل املحـرَّ
اخلارجـي ال يسـمح بالشـك يف مطابقتهـا لألصـل، ومـا عـدا ذلـك مـن الصـور فـال يعتد هبـا إال ملجرد 

االستئناس.
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الفصل الثاني
رات العادية احملرَّ

وسيلة2 س)2( ف2 وسيلة3 س)7( املادة التاسعة والعرشون: 
ر العـادي صـادرًا ممـن وقعـه وحجـة عليـه؛ مـا مل ينكـر رصاحـة مـا هو منسـوب إليه  1. يعـد املحـرَّ
مـن خـط أو إمضـاء أو ختـم أو بصمـة، أو ينكـر ذلـك خَلُفـه أو ينفـي علمـه بـأن اخلـط أو اإلمضـاء أو 

اخلتـم أو البصمـة هـي ملـن تلقـى عنـه احلق.
ر عـادي وناقـش موضوعـه أمـام املحكمـة فـال يقبـل منـه أن ينكـر بعـد  2. مـن احتـج عليـه بمحـرَّ

ذلـك صحتـه، أو أن يتمسـك بعـدم علمـه بأنـه صـدر ممـن تلقـى عنـه احلـق.

وسيلة2 س)2( ف2 املادة الثالثون: 
ر العادي يف اإلثبات،  تكون للمراسـالت املوقع عليها أو الثابت نسـبتها إىل مرسـلها؛ حجية املحرَّ

ما مل يثبت املرسـل أنه مل يرسـل الرسـالة ومل يكلف أحدًا بإرسـاهلا. 

وسيلة2 س)2( ف2 وسيلة2 )س9( املادة احلادية والثالثون: 
1. ال تكـون دفاتـر التجـار حجـة عـىل غـري التجـار، ومـع ذلـك فـإن البيانـات املثبتـة فيهـا تصلـح 
أساسـًا جييـز للمحكمـة أن توجـه اليمـني املتممـة ملـن قـوي جانبه مـن الطرفني، وذلـك فيام جيـوز إثباته 

الشهود. بشـهادة 
2. تكـون دفاتـر التجـار اإللزاميـة املنتظمـة حجـة لصاحبهـا التاجر ضـد خصمه التاجر. وتسـقط 

هـذه احلجيـة بإثبـات عكـس مـا ورد فيهـا بكافـة طـرق اإلثبات، بـام يف ذلك دفاتـر اخلصـم املنتظمة.
3. تكـون دفاتـر التجـار اإللزاميـة -منتظمـة كانـت أو غـري منتظمـة- حجـة عـىل صاحبهـا التاجر 
فيـام اسـتند إليـه خصمـه التاجـر أو غـري التاجـر؛ ويف هـذه احلالة تعـد القيـود التي يف مصلحـة صاحب 

الدفاتـر حجـة لـه أيضًا.
4. إذا اسـتند أحـد اخلصمـني التاجرين إىل دفاتر خصمه وسـلم مقدمًا بـام ورد فيها وامتنع اخلصم 
دون مسـّوغ عـن إبـراز دفاتـره أو التمكـني مـن االطـالع عليها؛ جـاز للمحكمـة توجيه اليمـني املتممة 

ملـن اسـتند إىل الدفاتر عىل صحـة دعواه.

وسيلة2 س)2( ف2 املادة الثانية والثالثون: 
ال تكـون الدفاتـر واألوراق اخلاصـة -ولـو دونـت رقميـًا- حجـة عـىل مـن صـدرت منـه إال يف 

اآلتيتـني: احلالتـني 
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1. إذا أورد فيها رصاحة أنه استوىف دينه.
2. إذا أورد فيها رصاحة أنه قصد بام دونه أن يقوم مقام السند ملن أثبت حقًا ملصلحته.

ويف احلالتـني إذا كان مـا ورد مـن ذلـك غـري موقـع ممـن صـدر عنـه جـاز لـه إثبـات عكسـه بكافـة 
طـرق اإلثبـات. 

وسيلة2 س)2( ف2 املادة الثالثة والثالثون: 
1. تأشـري الدائـن عـىل سـند الديـن بخطـه دون توقيـع منه بـام يفيد بـراءة ذمة املدين يعـد حجة عىل 
الدائـن إىل أن يثبـت العكـس، ويكـون التأشـري عـىل السـند بمثـل ذلـك حجـة عـىل الدائـن أيضـًا ولو مل 

يكـن بخطـه وال موقعـًا منـه؛ ما دام السـند مل يـرج قط مـن حيازته.
2. يـرسي حكـم الفقـرة )1( مـن هـذه املـادة إذا أثبـت الدائـن بخطه دون توقيـع منه ما يفيـد براءة 

ذمـة املديـن يف نسـخة أصليـة أخـرى لسـند أو مالصـة، وكانت النسـخة أو املخالصة يف يـد املدين.
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الفصل الثالث
رات املوجودة حتت يده طلب إلزام اخلصم بتقديم احملرَّ

وسيلة2 )س3( املادة الرابعة والثالثون: 
ر منتـج يف الدعوى يكون  1. جيـوز للخصـم أن يطلـب مـن املحكمـة إلـزام خصمه بتقديم أي حمـرَّ

حتـت يده يف احلـاالت اآلتية: 
أ- إذا كان النظام جييز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.

ر مشـرتكًا عىل األخـص إذا كان  ر مشـرتكًا بينـه وبـني خصمـه، ويعـد املحـرَّ ب- إذا كان املحـرَّ
ملصلحـة اخلصمـني، أو كان مثبتـًا اللتزاماهتـام وحقوقهـام املتبادلة.

ج- إذا استند إليه خصمه يف أي مرحلة من مراحل الدعوى.
2. ال يقبل الطلب املشار إليه يف الفقرة )1( من هذه املادة؛ ما مل يستوف العنارص اآلتية:

ر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل. أ- أوصاف املحرَّ
ر حتت يد اخلصم. ب- الدالئل والظروف التي تؤيد أن املحرَّ

ر عليها، ووجه إلزام اخلصم بتقديمه. ج- الواقعة التي يستدل باملحرَّ

وسيلة2 س)4( وسيلة2 س)5( وسيلة2 س)6( املادة اخلامسة والثالثون: 
ر يف حوزتـه أو سـكت، أو أثبت الطالب صحة طلبـه، أمرت املحكمة  1. إذا أقـر اخلصـم أن املحـرَّ

ر. املحرَّ بتقديم 
ر  ر املطلـوب بعـد إمهالـه مـرة واحـدة، عدت صـورة املحرَّ 2. إذا امتنـع اخلصـم عـن تقديـم املحـرَّ
ر؛ فللمحكمة  التـي قدمهـا الطالـب صحيحـة مطابقـة ألصلهـا، فـإن مل يكـن قد قدم صـورة مـن املحـرَّ

ر ومضمونه.  األخـذ بقـول الطالـب فيـام يتعلق بشـكل املحـرَّ
ر ومل يقـدم الطالـب للمحكمـة إثباتًا كافيـًا لصحة طلبـه، فله أن  3. إذا أنكـر اخلصـم وجـود املحـرَّ
ر، وفقـًا لألحـكام املقـررة يف الباب  يطلـب مـن املحكمـة توجيـه اليمـني خلصمـه فيـام يتعلـق هبذا املحـرَّ
)الثامـن( مـن هـذا النظـام، وإذا نـكل اخلصـم عـن اليمـني ومل يردهـا عـىل الطالـب أو رد اليمـني عـىل 
ر التـي قدمهـا الطالـب صحيحـة مطابقـة ألصلهـا، فـإن مل يكن  الطالـب فحلـف، عـدت صـورة املحـرَّ
ر ومضمونه. ر؛ فللمحكمـة األخذ بقـول الطالـب فيـام يتعلق بشـكل املحـرَّ قـد قـدم صـورة مـن املحـرَّ
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وسيلة2 س)7( وسيلة2 س)8( وسيلة2 )س9( وسيلة5 س)1( املادة السادسة والثالثون: 
ر ذي صلـة بالدعـوى أو  1. للخصـم يف الدعـاوى التجاريـة أن يطلـب مـن خصمـه تقديـم حمـرَّ

االطـالع عليـه، وتأمـر املحكمـة بذلـك وفـق الضوابـط اآلتيـة:
ر حمددًا بذاته أو نوعه. أ- أن يكون املحرَّ

ر عالقـة بالتعامـل التجـاري حمل الدعـوى، أو يـؤدي إىل إظهار احلقيقة  ب- أن يكـون للمحـرَّ
فيه.

ج- أاّل يكـون لـه طابـع الرسيـة بنـص خـاص أو اتفـاق بـني اخلصـوم، أو أال يكـون مـن شـأن 
االطـالع عليـه انتهـاك أي حـق يف الـرس التجـاري أو أي حقـوق متصلـة بـه.

2. إذا امتنـع اخلصـم عـن تقديـم مـا أمـرت املحكمة بتقديمـه إىل خصمه وفـق أحـكام الفقرة )1( 
مـن هـذه املـادة؛ فللمحكمـة أن تعد امتناعـه قرينة.

وسيلة2 )س3( املادة السابعة والثالثون: 
مـع مراعـاة األحـكام املنصوص عليها يف املواد السـابقة، جيـوز للمحكمة من تلقاء نفسـها، أو بناء 

عـىل طلـب أحد اخلصـوم، ويف أي مرحلة تكون عليها الدعـوى، أن تقرر اآليت:
ر حتت يده. 1. إدخال الغري إللزامه بتقديم حمرَّ

ر مـن جهـة عامـة أو صـورة مصدقة منه بـام يفيد مطابقتـه ألصله إذا تعـذر ذلك عىل  2. طلـب حمـرَّ
اخلصـم، وللمحكمـة أن تطلـب مـن اجلهـة العامـة أن تقـدم -كتابة أو شـفاهًا- ما لديا مـن معلومات 

ذات صلـة بالدعوى، دون إخـالل باألنظمة.
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الفصل الرابع
رات إثبات صحة احملرَّ

الفرع األول: أحكام عامة

وسيلة2 س)10( ف1 وسيلة2 س)10( ف2 املادة الثامنة والثالثون: 
ر من إسـقاط حجيتـه يف اإلثبات أو  1. للمحكمـة أن تقـدر مـا يرتتـب عـىل العيوب املادية يف املحرَّ

ر أو ببعضه. إنقاصهـا، وهلـا أن تأخذ بـكل ما تضمنه املحـرَّ
ر حمـل شـك يف نظـر املحكمـة، فلهـا أن تسـأل مـن صـدر عنـه، أو تدعو  2. إذا كانـت صحـة املحـرَّ

ره ليبـدي مـا يوضـح حقيقة األمـر فيه. الشـخص الـذي حـرَّ

وسيلة2 س)10( ف3 وسيلة2 س)10( ف4 وسيلة3 س)7( املادة التاسعة والثالثون: 
ر الرسـمي والعادي، أما إنـكار اخلط أو اخلتـم أو اإلمضاء أو  1. يـرد االدعـاء بالتزويـر عـىل املحـرَّ

ر العادي.  البصمـة فال يـرد إال عىل املحـرَّ
ر العادي  2. عـىل اخلصـم الـذي يدعـي التزويـر عـبء إثبـات ادعائـه، أما مـن ينكر صـدور املحـرَّ
منـه أو ينكـر ذلـك خلفـه أو نائبـه أو ينفـي علمه بـه، فيقع عىل خصمه عـبء إثبات صـدوره منه أو من 

. سلفه
ر العادي ونفى أنـه ختم به، تعـني عليه اختاذ  3. إذا أقـر اخلصـم بصحـة اخلتـم املوقـع بـه عىل املحـرَّ

طريق االدعـاء بالتزوير.

الفرع الثاين: إنكار اخلط أو اإلمضاء أو اخلتم أو البصمة، وحتقيق اخلطوط

وسيلة2 س)2( ف2 وسيلة2 س)10( ف5 املادة األربعون: 
وسيلة2 س)10( ف6 وسيلة4 س)8(
ر العـادي خطـه أو إمضـاءه أو ختمـه أو بصمتـه، أو أنكـر ذلـك  إذا أنكـر مـن احتـج عليـه باملحـرَّ
ر منتًِجـا يف النزاع،  ر، وكان املحرَّ خلفـه أو نائبـه أو نفـى علمـه بـه، وظل اخلصم اآلخر متمسـكًا باملحـرَّ
ومل تكـف وقائـع الدعـوى ومسـتنداهتا يف إقناع املحكمة بصحة اخلط أو اإلمضـاء أو اخلتم أو البصمة؛ 
واإلجـراءات  للقواعـد  وفقـًا  بكليهـام،  أو  الشـهود  بسـامع  أو  باملضاهـاة،  بالتحقيـق  املحكمـة  فتأمـر 



الفهرس194

املنصوص عليها يف هذا النظام. وال تسـمع الشـهادة إال فيام يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو اإلمضاء 
ر. أو اخلتـم أو البصمـة عـىل املحرَّ

وسيلة2 س)10( ف7 املادة احلادية واألربعون: 
رات للمضاهـاة، واالتفاق  1- حتـدد املحكمـة جلسـة حلضـور اخلصـوم لتقديـم ما لديـم من حمـرَّ
عـىل مـا يصلـح منها لذلك، فإن ختلف اخلصـم املكلف باإلثبات بغري عذر مقبول جاز احلكم بإسـقاط 
رات املقدمة للمضاهـاة صاحلة هلا. حقـه يف اإلثبـات، وإذا ختلـف خصمه جـاز للمحكمة اعتبـار املحرَّ

ر أن يض بنفسـه لالسـتكتاب يف املوعد املحدد  2- جيـب عـىل اخلصـم الذي ينازع يف صحة املحرَّ
لذلـك، فـإن امتنـع عـن احلضور بغـري عذر مقبـول، أو حض وامتنع عن االسـتكتاب؛ جـاز للمحكمة 

ر. احلكـم بصحة املحرَّ

وسيلة2 س)10( ف7 املادة الثانية واألربعون: 
رات الصاحلة للمضاهاة، فال يقبل إال ما يأيت: 1. يف حالة عدم اتفاق اخلصوم عىل املحرَّ

رات رسمية. أ- اخلط أو اإلمضاء أو اخلتم أو البصمة املوضوعة عىل حمرَّ
ر حمل التحقيق. ب- اجلزء الذي يعرتف اخلصم بصحته من املحرَّ

ج- خط اخلصم أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام املحكمة أو البصمة التي يبصمها أمامها.
رات عاديـة ثبتـت نسـبتها إىل  د- اخلـط أو اإلمضـاء أو اخلتـم أو البصمـة املوضوعـة عـىل حمـرَّ

اخلصم. 
2. تكـون مضاهـاة مـا تـم إنـكاره مـن اخلـط أو اإلمضاء أو اخلتـم أو البصمـة عىل ما هـو ثابت ملن 

ر حمـل التحقيـق من خـط أو إمضاء أو ختـم أو بصمة. يشـهد عليـه املحـرَّ

وسيلة2 س)10( ف7 املادة الثالثة واألربعون: 
ر كلـه فيحكم عـىل من أنكره بغرامـة ال تزيد عىل )عـرشة آالف( ريال،  1. إذا حكـم بصحـة املحـرَّ

وذلـك دون إخـالل بحق ذوي الشـأن يف املطالبة بالتعويض. 
2. ال تتعـدد الغرامـة بتعـدد اخللـف أو النائب، وال يكـم بالغرامة عىل أي منهـام إذا اقترص إنكاره 

عىل نفـي العلم.
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الفرع الثالث: االدعاء بالتزوير

تهيد )س2( وسيلة2 س)11( ف1 املادة الرابعة واألربعون: 
 وسيلة2 س)11( ف2 وسيلة2 س)11( ف3 وسيلة2 س)11( ف5
بالتزويـر كل  بالتزويـر يف أي حالـة تكـون عليهـا الدعـوى، ويـدد املدعـي  1. يكـون االدعـاء 
مواضـع التزويـر املدعـى بـه، وشـواهده، وإجـراءات التحقيـق التـي يطلـب إثباتـه هبـا، ويكـون ذلـك 

بمذكـرة يقدمهـا للمحكمـة أو بإثباتـه يف حمـض اجللسـة.
2. إذا كان االدعاء بالتزوير منتجًا يف النزاع ومل تكف وقائع الدعوى ومسـتنداهتا إلقناع املحكمة 
ر أو بتزويـره، ورأت أن إجـراء التحقيق الذي طلبه املدعي بالتزويـر منتج وجائز؛ أمرت  بصحـة املحـرَّ

به.
3. يكـون األمـر بالتحقيـق يف االدعـاء بالتزويـر باملضاهـاة أو بسـامع الشـهود أو بكليهـام، وفقـًا 

للقواعـد واإلجـراءات املنصـوص عليهـا يف هـذا البـاب.

وسيلة2 س)11( ف3 وسيلة2 س)11( ف4 وسيلة2 س)11( ف10 املادة اخلامسة واألربعون: 
ر املدعـى تزويـره إن كان حتـت يـده أو صورتـه  1. عـىل مدعـي التزويـر أن يسـلم املحكمـة املحـرَّ
ر أو صورتـه -بحسـب األحـوال- سـقط حقـه يف االدعـاء  املبلغـة إليـه، وإذا امتنـع عـن تسـليم املحـرَّ

بتزويـره، وال يقبـل منـه هـذا االدعـاء بعـد ذلـك.
ر حتـت يـد اخلصـم فللمحكمـة أن تكلفـه بتسـليمه إىل املحكمـة، أو تأمـر بضبطه  2. إذا كان املحـرَّ
ر وتعـذر عـىل املحكمـة ضبطـه ُعـد غـري موجـود، وال  وإيداعـه، وإذا امتنـع اخلصـم عـن تسـليم املحـرَّ

يمنـع ذلـك مـن ضبطـه -إن أمكـن- فيـام بعد.

وسيلة2 س)11( ف7 وسيلة2 س)11( ف8 املادة السادسة واألربعون: 
ر أن يتنازل عن ادعائـه قبل انتهاء إجـراءات التحقيـق، وال يقبل  1. جيـوز ملـن يدعـي تزويـر املحـرَّ

ر بعـد تنازله. منـه ادعاء تزويـر املحرَّ
2. جيـوز للمدعـى عليـه بالتزويـر إهنـاء إجـراءات التحقيق يف التزويـر -يف أي حالـة كانت عليه- 
ر أو  ر املدعـى تزويـره، وللمحكمـة يف هـذه احلالـة أن تأمـر بضبـط املحـرَّ بنزولـه عـن التمسـك باملحـرَّ

حفظـه إذا طلـب املدعـي بالتزويـر ذلـك ملصلحـة مرشوعة.
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وسيلة2 س)11( ف6 املادة السابعة واألربعون: 
ر املدعـى تزويـره للتنفيـذ، وذلـك دون   األمـر بالتحقيـق يف ادعـاء التزويـر يوقـف صالحيـة املحـرَّ

إخـالل باإلجـراءات التحفظية.

وسيلة2 س)11( ف9 املادة الثامنة واألربعون: 
ر وبطالنـه إذا ظهر هلا بجالء  َع أمامها بالتزويـر- أن حتكم برد أي حمرَّ جيـوز للمحكمـة -ولـو مل ُيـدَّ
مـن حالتـه أو مـن ظـروف الدعوى أنه مـزور، وجيب عليها يف هـذه احلالة أن تبـني يف حكمها الظروف 

والقرائـن التي تبينـت منها ذلك.

وسيلة2 س)11( ف10 املادة التاسعة واألربعون: 
ر أو سـقوط حـق مدعـي التزويـر يف اإلثبـات، حكـم  1. إذا حكـم برفـض االدعـاء بتزويـر املحـرَّ
عليـه بغرامـة ال تزيـد عـىل )عـرشة آالف( ريـال، وذلـك دون إخـالل بحـق ذوي الشـأن يف املطالبـة 

بالتعويـض. 
2. ال يكـم بالغرامـة عـىل مدعـي التزوير إذا تنازل عن ادعائـه قبل انتهاء إجـراءات التحقيق فيه؛ 

مـا مل يثبـت للمحكمـة أنه قصـد الكيد خلصمه أو تأخـري الفصل يف الدعوى
3. ال يكم بالغرامة عىل مدعي التزوير إذا ثبت بعض ما ادعاه.

ر أحالته املحكمة إىل النيابة العامة؛ الختاذ اإلجراءات الالزمة. 4. إذا ثبت تزوير املحرَّ

الفرع الرابع: دعوى التزوير األصلية

وسيلة2 س)11( ف2 املادة اخلمسون: 
ر ومـن يفيـد  ر مـزور أن ياصـم مـن بيـده هـذا املحـرَّ جيـوز ملـن يشـى االحتجـاج عليـه بمحـرَّ
منـه، وفقـًا لإلجـراءات املنظمـة لرفـع الدعـوى. وتراعـي املحكمـة يف حتقيـق هـذه الدعـوى القواعـد 

واإلجـراءات املنصـوص عليهـا يف هـذا البـاب.
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الفصل اخلامس
أحكام ختامية يف الكتابة

وسيلة2 س)1( وسيلة4 س)2( وسيلة2 س)11( ف4 املادة احلادية واخلمسون: 
1. جيـوز يف األحـوال التـي جيـب فيها اإلثبـات بالكتابة أن يل حملهـا اإلقرار القضائـي، أو اليمني 
احلاسـمة، أو مبـدأ الثبـوت بالكتابـة املعـزز بطريـق إثبـات آخـر؛ وذلـك فيـام مل يـرد فيـه نـص يف هـذا 

النظام.
2. مبـدأ الثبـوت بالكتابـة هـو: كل كتابـة تصـدر مـن اخلصـم ويكـون مـن شـأهنا أن تعـل وجـود 

التـرصف املدعـى بـه قريـب االحتامل.

وسيلة2 س)2( ف2 املادة الثانية واخلمسون: 
مـع عـدم اإلخـالل بالتزامـات اململكة بموجـب االتفاقيـات الدولية التـي تكون طرفـًا فيها، جيوز 
ر الورقـي أو الرقمـي الصادر خـارج اململكة واملصـدق عليه من  للمحكمـة أن تقبـل يف اإلثبـات املحـرَّ
اجلهـات املختصـة يف الدولـة التـي صـدر فيها واجلهات املختصـة يف اململكة، وذلك مـا مل يالف النظام 

العام.
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الباب الرابع
الدليل الرقمي
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وسيلة3 س)1( وسيلة3 س)3( املادة الثالثة واخلمسون: 
يعـد دليـاًل رقميـًا كل دليـل مسـتمد مـن أي بيانـات تنشـأ أو تصـدر أو تسـلم أو حتفـظ أو تبلـغ 

بوسـيلة رقميـة، وتكـون قابلـة لالسـرتجاع أو احلصـول عليهـا بصـورة يمكـن فهمهـا.

وسيلة3 س)2( وسيلة3 س)3( املادة الرابعة واخلمسون: 
يشمل الدليل الرقمي اآليت: 

1. السجل الرقمي.
ر الرقمي. 2. املحرَّ

3. التوقيع الرقمي.
4. املراسالت الرقمية بام فيها الربيد الرقمي. 

5. وسائل االتصال. 
6. الوسائط الرقمية.

7. أي دليل رقمي آخر.

ن26 وسيلة3 س)4( املادة اخلامسة واخلمسون: 
يكون لإلثبات بالدليل الرقمي حكم اإلثبات بالكتابة الوارد يف هذا النظام.

ن58 ن59 وسيلة3 س)3( وسيلة3 س)4( وسيلة3 س)7( املادة السادسة واخلمسون: 
ر الرسـمي؛ إذا اسـتوىف الرشوط املنصوص  يكون للدليل الرقمي الرسـمي احلجية املقررة للمحرَّ
عليهـا يف الفقـرة )1( مـن املـادة )اخلامسـة والعرشيـن( بـام يف ذلـك مـا يصـدر آليًا مـن األنظمـة الرقمية 

للجهـات العامـة أو اجلهـات املكلفـة بخدمة عامة.

ن58 ن59 وسيلة3 س)4( وسيلة3 س)7( املادة السابعة واخلمسون: 
يكـون الدليـل الرقمـي غـري الرسـمي حجـًة عـىل أطـراف التعامـل -مـا مل يثبـت خـالف ذلك- يف 

اآلتية: احلـاالت 
1. إذا كان صادرًا وفقًا لنظام التعامالت اإللكرتونية أو نظام التجارة اإللكرتونية.

2. إذا كان مستفادًا من وسيلة رقمية منصوص عليها يف العقد حمل النزاع.
3. إذا كان مستفادًا من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.
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وسيلة3 س)6( وسيلة3 س)7( املادة الثامنة واخلمسون: 
عـىل اخلصـم الـذي يدعـي عـدم صحـة الدليـل الرقمـي املنصـوص عليـه يف املادتـني )السادسـة 

ادعائـه. إثبـات  واخلمسـني( و)السـابعة واخلمسـني( عـبء 

وسيلة3 س)6( وسيلة3 س)7( املادة التاسعة واخلمسون: 
فيـام عـدا مـا نصت عليه املادتان )السادسـة واخلمسـون( و)السـابعة واخلمسـون( من هـذا النظام؛ 

ر العادي؛ وفقـًا ألحكام هـذا النظام. يكـون للدليـل الرقمـي احلجية املقـررة للمحـرَّ

وسيلة3 س)8( املادة الستون: 
يقـدم الدليـل الرقمـي هبيئتـه األصلية، أو بأي وسـيلة رقميـة أخرى، وللمحكمـة أن تطلب تقديم 

حمتـواه مكتوبًا؛ متـى كانت طبيعته تسـمح بذلك.

وسيلة3 س)9( وسيلة3 س)10( املادة احلادية والستون: 
إذا امتنـع أي مـن اخلصـوم عـن تقديـم مـا طلبتـه املحكمـة للتحقق من صحـة الدليـل الرقمي بغري 

عـذر مقبـول؛ سـقط حقه يف التمسـك بـه أو عّد حجـة عليه بحسـب األحوال. 

وسيلة3 س)11( املادة الثانية والستون: 
إذا تعـذر التحقـق مـن صحة الدليل الرقمي بسـبب ال يعـود للخصوم، فتقـدر املحكمة حجيته بام 

يظهـر هلا من ظـروف الدعوى.

وسيلة3 س)3( وسيلة3 س)5( املادة الثالثة والستون: 
1. يكـون للمسـتخرجات مـن الدليـل الرقمي احلجيـة املقررة للدليل نفسـه، وذلـك بالقدر الذي 

تكـون فيه املسـتخرجات مطابقة لسـجلها الرقمي. 
2. يرسي حكم الفقرة )1( من هذه املادة عىل املستخرجات من وسائل الدفع الرقمية.

وسيلة3 س)6( وسيلة3 س)12( وسيلة4 س)16( املادة الرابعة والستون: 
فيـام مل يـرد فيـه نـص يف هـذا البـاب، تـرسي عـىل الدليـل الرقمـي األحـكام املنصـوص عليهـا يف 

البـاب )الثالـث( مـن هـذا النظـام، بـام ال يتعـارض مـع طبيعتـه الرقميـة.
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الباب اخلامس
الشهادة
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الفصل األول
حمل الشهادة

وسيلة2 س)1( وسيلة4 س)1( وسيلة4 س)2( املادة اخلامسة والستون: 
جيوز اإلثبات بشهادة الشهود؛ ما مل يرد نص يقيض بغري ذلك.

وسيلة2 س)1( وسيلة4 س)2( وسيلة4 س)3( املادة السادسة والستون: 
1. جيـب أن يثبـت بالكتابـة كل تـرصف تزيـد قيمتـه عـىل )مائـة ألـف ريـال أو مـا يعادهلـا( أو كان 

غـري حمـدد القيمة.
2. ال تقبـل شـهادة الشـهود يف إثبات وجـود أو انقضاء الترصفات الـواردة يف الفقرة )1( من هذه 

املـادة، مـا مل يوجـد اتفاق أو نص يقـيض بغري ذلك.
3. يقدر االلتزام باعتبار قيمته وقت صدور الترصف بغري ضم امللحقات إىل األصل. 

4. إذا اشـتملت الدعـوى عـىل طلبـات متعـددة ناشـئة عـن مصـادر متعددة جـاز اإلثبات بشـهادة 
الشـهود يف كل طلـب ال تزيـد قيمتـه عـىل )مائـة ألـف ريـال أو مـا يعادهلـا(؛ ولـو كانـت هـذه الطلبات 
يف جمموعهـا تزيـد عـىل تلـك القيمة، أو كان منشـؤها عالقات بـني اخلصوم أنفسـهم أو ترصفات ذات 

طبيعـة واحدة. 
5. تكون العربة يف إثبات الوفاء اجلزئي بقيمة االلتزام األصيل.

تهيد س)9( وسيلة4 س)2( املادة السابعة والستون: 
ال جيـوز اإلثبـات بشـهادة الشـهود ولـو مل تـزد قيمـة التـرصف عـىل )مائة ألف ريـال أو مـا يعادهلا( 

يف احلـاالت اآلتية:
1. فيام اشرتط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوبًا.

2. إذا كان املطلوب هو الباقي أو جزء من حق ال جيوز إثباته إال بالكتابة.
3. فيام يالف أو جياوز ما اشتمل عليه دليل كتايب.

وسيلة2 س)1( وسيلة4 س)2( املادة الثامنة والستون: 
جيوز اإلثبات بشهادة الشهود فيام كان جيب إثباته بالكتابة يف األحوال اآلتية:

1. إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة.
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2. إذا وجـد مانـع مـادي أو أديب يـول دون احلصـول عـىل دليـل كتـايب، ويعـد مـن املوانـع املاديـة 
عـدم وجـود مـن يسـتطيع الكتابـة، أو أن يكـون طالـب اإلثبـات شـخصًا ثالثـًا مل يكـن طرفـًا يف العقد، 

ويعـد مـن املوانـع األدبيـة رابطـة الزوجيـة، وصلـة القرابـة واملصاهـرة حتـى الدرجـة الرابعة.
3. إذا ثبت أن املدعي فقد دليله الكتايب بسبب ال يد له فيه.

وسيلة4 س)3( املادة التاسعة والستون: 
تكـون الشـهادة عـن مشـاهدة أو معاينـة أو سـامع، وال تقبـل الشـهادة باالسـتفاضة إال فيـام يتعـذر 

علمـه غالبـًا دوهنـا، ومـن ذلـك مـا يأيت:
1. الوفاة.

2. النكاح.

3. النسب.
4. امللك املطلق.

5. الوقف والوصية ومرصفهام.
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الفصل الثاني
شروط الشهادة وموانعها

وسيلة4 س)4( املادة السبعون: 
1. ال يكون أهاًل للشهادة من مل يبلغ سن )اخلامسة عرشة(، ومن مل يكن سليم اإلدراك.

2. جيوز أن تسمع أقوال من مل يبلغ سن )اخلامسة عرشة( عىل سبيل االستئناس.

وسيلة4 س)5( املادة احلادية والسبعون: 
1. جيـب عـىل الشـاهد ابتـداًء قبـل أداء الشـهادة اإلفصـاح عن أي عالقة لـه بأطـراف الدعوى، أو 

أي مصلحـة لـه فيها.
2. ال تقبـل شـهادة مـن يدفـع بالشـهادة عـن نفسـه رضرًا أو جيلـب هلـا نفعـًا، وال تقبـل شـهادة 
األصـل للفـرع، وشـهادة الفـرع لألصـل، وشـهادة أحـد الزوجني لآلخـر ولو بعـد افرتاقهام، وشـهادة 

الـويل أو الـويص للمشـمول بالواليـة أو الوصايـة.
3. ال جيـوز للموظفـني واملكلفـني بخدمـة عامـة -ولـو بعـد تركهم العمـل- أن يشـهدوا بام يكون 
قـد وصـل إىل علمهـم بحكـم قيامهـم بعملهـم من معلومـات رسية، مـا مل ترتفع عنها صفـة الرسية، أو 

تـأذن اجلهـة املختصـة يف الشـهادة هبا؛ بنـاء عىل طلـب املحكمة، أو أحـد اخلصوم.
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الفصل الثالث
إجراءات اإلثبات بالشهادة

وسيلة4 س)6( وسيلة4 س)7( وسيلة4 س)8( املادة الثانية والسبعون: 
1. عـىل اخلصـم الـذي يطلـب اإلثبـات بشـهادة الشـهود أن يبـني الوقائع التـي يريد إثباهتـا، وعدد 

الشـهود وأسامءهم.
2. إذا أذنـت املحكمـة ألحـد اخلصوم بإثبات واقعة بشـهادة الشـهود كان للخصـم اآلخر احلق يف 

نفيهـا هبـذا الطريـق. ويف مجيـع األحوال ال تقبل الشـهادة عىل النفـي إال إذا كان حمصورًا.
3. للمحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء عـىل طلـب أحـد اخلصـوم- أن تسـتدعي للشـهادة مـن 

تـرى لزومـًا لسـامع شـهادته؛ إظهـارًا للحقيقـة.

وسيلة4 س)9( املادة الثالثة والسبعون: 
إذا طلـب أحـد اخلصـوم إمهالـه إلحضـار شـهوده فيمهل مـرة واحدة، فـإذا مل يضهـم يف املوعد 
املحـدد بغـري عـذر تقبلـه املحكمـة أو أحـض منهم مـن مل توصل شـهادته؛ فعـىل املحكمـة أن تفصل يف 

اخلصومة.

وسيلة4 س)10( ف1 وسيلة4 س)16( املادة الرابعة والسبعون: 
1. تؤدى الشهادة شفاهًا. وجيوز أداؤها كتابة بإذن املحكمة.

2. جيـوز للمحكمـة حتليـف الشـاهد عنـد االقتضـاء، وإذا امتنـع عـن احللـف فتقـدر املحكمـة أثـر 
ذلك.

وسيلة4 س)10( ف2 وسيلة4 س)10( ف3 املادة اخلامسة والسبعون: 
1. تؤدى الشهادة بحضور اخلصوم، وتسمع شهادة كل شاهد عىل انفراد إال ملقتى معترب.

2. ختلـف اخلصـم املشـهود عليـه ال يمنـع مـن سـامع الشـهادة. ولـه االطـالع عـىل حمـض سـامع 
الشـهود.

وسيلة4 س )17( املادة السادسة والسبعون: 
تأخـذ املحكمـة حـال اختـالف شـهادة الشـهود بالقـدر الـذي تقتنع بصحته مـن الشـهادة؛ عىل أال 

يـؤدي هـذا االختـالف إىل التناقض يف شـهادهتم.
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وسيلة4 س)11( وسيلة4 س)12( وسيلة4 س)13( املادة السابعة والسبعون: 
1. ألي مـن اخلصـوم توجيـه األسـئلة مبـارشة إىل الشـاهد، وإذا انتهى اخلصم من سـؤال الشـاهد 

فـال جيوز لـه إبداء أسـئلة جديـدة إال بـإذن املحكمة.
2. للمحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من األسئلة مفيدًا يف كشف احلقيقة.

3. ليس للخصم أن يقطع كالم الشاهد أثناء أداء الشهادة أو اإلجابة.
وُيثبـت  اعرتاضـه،  وجـه  يبـني  أن  وعليـه  للشـاهد،  وجـه  سـؤال  عـىل  االعـرتاض  للخصـم   .4

اجللسـة. حمـض  يف  بشـأنه  املحكمـة  تقـرره  ومـا  االعـرتاض 
5. للشـاهد أن يمتنـع عـن اإلجابـة عـىل سـؤال وجـه إليـه، وعليـه أن يبـني وجـه امتناعـه، وُيثبـت 

ذلـك ومـا تقـرره املحكمـة بشـأنه يف حمـض اجللسـة.

وسيلة4 س)15( املادة الثامنة والسبعون: 
تـدون الشـهادة يف حمـض، تثبـت فيـه بيانـات الشـاهد، وجهـة اتصالـه باخلصـوم، ونـص شـهادته، 

وإجابتـه عـام وجـه إليـه من أسـئلة.

وسيلة4 س)7( وسيلة4 س)18( املادة التاسعة والسبعون: 
1. للخصم املشـهود عليه أن يبني للمحكمة ما يل بشـهادة الشـاهد من طعن فيه أو يف شـهادته. 

وتقـدر املحكمة أثر ذلك يف الشـهادة.
2. للمحكمـة تقديـر عدالـة الشـاهد من حيث سـلوكه وترصفـه وغري ذلك من ظـروف الدعوى، 

دون حاجـة إىل التزكيـة، وهلـا عنـد االقتضاء االسـتعانة يف تقدير العدالة بام تراه من وسـائل.

وسيلة4 س)19( املادة الثامنون: 
إذا ثبت للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو عند احلكم يف موضوعها أن الشـاهد شـهد زوًرا، فتحرر 

حمـضًا بذلـك، وحتيله إىل النيابة العامة الختـاذ اإلجراءات الالزمة.
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الفصل الرابع
الدعوى املستعجلة لسماع الشهادة

وسيلة4 س)20( وسيلة4 س)21( املادة احلادية والثامنون: 
1. جيـوز ملـن يشـى فـوات فرصـة االستشـهاد بشـاهد عـىل موضـوع مل يعـرض بعـد أمـام القضاء 
ويتمـل عرضـه عليـه أن يطلـب يف مواجهـة ذوي الشـأن سـامع هـذا الشـاهد، ويقـدم الطلـب بدعوى 
مسـتعجلة للمحكمـة املختصـة، وفقـًا لإلجـراءات املنظمـة لذلـك، وعنـد حتقـق الـضورة، تسـمع 

املحكمـة شـهادة الشـاهد؛ متـى كانـت الواقعـة ممـا جيـوز إثباهتـا بشـهادة الشـهود.
2. جيـوز للمحكمـة سـامع شـهود نفي بنـاء عىل طلب اخلصـم اآلخر بالقدر الـذي تقتضيه ظروف 

االستعجال يف الدعوى.
3. فيـام عـدا ذلـك تتبـع يف هـذه الشـهادة القواعـد واإلجـراءات املنظمـة لذلـك، وال جيـوز يف هذه 
الدعـوى تسـليم صـورة من حمض سـامع الشـهادة وال تقديمـه إىل القضـاء إال إذا رأت حمكمة املوضوع 
عنـد نظـره جـواز إثبـات الواقعـة بشـهادة الشـهود، ويكون للخصـم االعـرتاض أمامها عـىل قبول هذا 

الدليـل، كـام يكـون له طلب سـامع شـهود نفـي ملصلحته.
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الفصل اخلامس
أحكام ختامية يف الشهادة

وسيلة4 س)14( املادة الثانية والثامنون: 
ال تـوز مضـارة الشـاهد. وعـىل املحكمـة أن تنـع كل حماولة ترمـي إىل ختويفه أو التأثـري عليه عند 

الشهادة. أداء 

وسيلة4 س)22( وسيلة4 س)22(ف1 املادة الثالثة والثامنون: 
 وسيلة4 س)22(ف2 وسيلة4 س)22(ف3 وسيلة4 س)22(ف4
تقـدر املحكمـة -بنـاًء عىل طلب الشـاهد- مرصوفات انتقالـه ومقابل تعطيلـه، ويتحملها اخلصم 
الـذي خـرس الدعـوى، إال إذا كانـت اخلسـارة نسـبية فيتحمـل كل مـن اخلصـوم بقـدر خسـارته. وتبني 

املحكمـة ذلـك يف احلكم الصـادر يف موضـوع الدعوى.
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الباب السادس
القرائن وحجية األمر املقضي
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الفصل األول
القرائن

املادة الرابعة والثامنون:  وسيلة5 س)1( وسيلة5 س)2( وسيلة5 س)4(
القرائـن املنصـوص عليهـا رشعـًا أو نظامـًا تغني من قـررت ملصلحته عن أي طريـق آخر من طرق 

اإلثبـات، عـىل أنـه جيـوز نقـض داللتها بـأي طريق آخر؛ مـا مل يوجد نص يقـيض بغري ذلك.

وسيلة5 س)1( وسيلة5 س)3( املادة اخلامسة والثامنون: 
1. للمحكمـة أن تسـتنبط قرائـن أخـرى لإلثبـات، وذلـك يف األحـوال التـي جيـوز فيهـا اإلثبـات 

بالشـهادة؛ عـىل أن تبـني وجـه داللتهـا.
2. للمحكمة االستعانة بالوسائل العلمية يف استنباط القرائن.
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الفصل الثاني
حجية األمر املقضي

وسيلة5 س)5( ف1 وسيلة5 س)5( ف2 وسيلة5 س)5( ف3 املادة السادسة والثامنون: 
األحـكام التـي حـازت حجيـة األمـر املقـيض حجـٌة فيـام فصلت فيـه من احلقـوق، وال جيـوز قبول 
دليـل ينقـض هـذه احلجيـة. وال تكـون لتلـك األحـكام هـذه احلجيـة إال يف نـزاع قـام بـني اخلصـوم 
أنفسـهم دون أن تتغـري صفاهتـم، وتعلـق باحلـق ذاتـه حمـاًل وسـببًا. وتقـيض املحكمـة هبـذه احلجيـة من 

نفسـها. تلقاء 

وسيلة5 س)5( ف4 املادة السابعة والثامنون: 
ال تتقيـد املحكمـة باحلكـم اجلزائـي املرتبـط بالدعـوى املعروضـة عليهـا إال يف الوقائـع التـي فصل 
فيهـا ذلـك احلكـم، وكان فصلـه فيهـا رضوريـًا، ومـع ذلـك ال تتقيـد باحلكـم الصـادر بعـدم اإلدانة إال 

إذا قـام عـىل نفـي نسـبة الواقعـة إىل املتهم.



الفهرس212

الباب السابع
العرف
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املادة الثامنة والثامنون: 
جيـوز اإلثبـات بالعـرف، أو العـادة بـني اخلصـوم، وذلـك فيـام مل يـرد فيه نـص خـاص أو اتفاق بني 

األطـراف أو فيـام ال يالـف النظـام العام.

وسيلة6 س)1( وسيلة6 س)2( وسيلة6 س)3( املادة التاسعة والثامنون: 
1. عىل من يتمسك بالعرف أو العادة بني اخلصوم أن يثبت وجودمها وقت الواقعة.

2. ألي مـن اخلصـوم الطعـن يف ثبـوت العـرف أو العـادة بـني اخلصـوم، كـام أن هلـم معارضتهام بام 
هـو أقـوى منهام.

وسيلة6 س)1( وسيلة6 س)4( املادة التسعون: 
تقدم العادة بني اخلصوم والعرف اخلاص عىل العرف العام عند التعارض.

وسيلة6 س)5( املادة احلادية والتسعون: 
للمحكمـة عنـد االقتضـاء نـدب خبـري للتحقـق مـن ثبـوت العـرف أو العـادة بـني اخلصـوم، وفقـًا 

لألحـكام املقـررة يف البـاب )العـارش( مـن هـذا النظـام.
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الباب الثامن
اليمني
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الفصل األول
أحكام عامة

وسيلة7 س)1( املادة الثانية والتسعون: 
1. اليمـني احلاسـمة: هـي التـي يؤديـا املدعـى عليـه لدفـع الدعـوى، وجيـوز ردهـا عـىل املدعـي، 

وفقـًا لألحـكام الـواردة يف هـذا البـاب.
2. اليمـني املتممـة: هـي التـي يؤديـا املدعـي إلتام البينـة، وال جيوز ردهـا عىل املدعى عليـه، وفقًا 

لألحـكام الواردة يف هـذا الباب.

وسيلة7 س)3( املادة الثالثة والتسعون: 
تكون اليمني يف جانب أقوى املتداعيني.

تهيد )س35( ف1 تهيد )س35( ف3 وسيلة7 س)4( املادة الرابعة والتسعون: 
 وسيلة7 س)5( وسيلة7 س)6(

1. يشرتط أن يكون احلالف أهاًل للترصف فيام يلف عليه.
2. ال تقبـل النيابـة يف أداء اليمـني، وتقبـل -بتوكيـل خـاص- يف توجيـه اليمـني وقبوهلـا والنكـول 

عنهـا وردها.

وسيلة7 س)1( وسيلة7 س)2( وسيلة7 س)7( املادة اخلامسة والتسعون: 
1. إذا كانـت الواقعـة التـي تنصـب عليهـا اليمـني متعلقـة باحلالـف أو بإثبـات فعـل غـريه؛ حلـف 
عـىل البـت. وإذا كانـت متعلقـة بنفـي فعـل غـريه حلف عىل نفـي العلـم إال أن يكون املحلـوف عليه مما 

يمكـن أن ييـط بـه علـم احلالـف؛ فيحلف عـىل البت.
2. يكون أداء اليمني بالصيغة التي تقرها املحكمة.
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الفصل الثاني
اليمني احلامسة

وسيلة7 س)7( وسيلة7 س)8( ف1 وسيلة7 س)8( ف3 املادة السادسة والتسعون: 
1. جيـوز أن توجـه اليمـني يف احلقـوق املاليـة، ويف أي حالـة تكون عليهـا الدعوى، وفقـًا لألحكام 

الـواردة يف هـذا الباب.
2. ال جيوز توجيه اليمني يف واقعة مالفة للنظام العام.

3. عـىل املحكمـة منـع توجيـه اليمـني إذا كانـت غـري متعلقـة بالدعوى أو غـري منتجـة أو غري جائز 
قبوهلـا. وللمحكمـة منـع توجيههـا إذا كان اخلصم متعسـفًا يف ذلك.

تهيد )س2( وسيلة7 س)6( املادة السابعة والتسعون: 
 وسيلة7 س)8( ف3 وسيلة7 س)8( ف4 وسيلة7 س)8( ف5 وسيلة7 س)8( ف6
1. إذا عجـز املدعـي عـن البينـة وطلـب يمـني خصمـه ُحلِّـف، فإن نـكل ردت اليمني عـىل املدعي 

بطلـب املدعـى عليـه، فإذا نـكل املدعي عـن اليمـني املـردودة ُرّدت دعواه.
2. ال ُترد اليمني فيام ينفرد املدعى عليه بعلمه، ويقى عليه بنكوله.

3. للمدعي طلب يمني خصمه، ما مل ُيفصل يف الدعوى بحكم هنائي.
4. ال جيوز ملن وجه اليمني أو ردها أن يرجع يف ذلك متى َقبِل خصمه أن يلف.

وسيلة7 س)8( ف5 وسيلة7 س)8( ف6 املادة الثامنة والتسعون: 
كل مــن وجهــت إليــه اليمني فحلفها ُحكم لصاحله، أما إذا نكل عنها دون أن يردها عىل خصمه 

حكـم عليـه بعد إنـذاره، وكذلك من ردت عليه اليمـني فنكل عنها.

وسيلة7 س)8( ف7 وسيلة7 س)8( ف8 املادة التاسعة والتسعون: 
1. للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمني للمدعى عليه مبارشة.

2. للمدعـي توجيـه اليمـني للمدعـى عليـه قبـل إحضـار بينتـه املعلومـة، ويعـد ذلـك إسـقاطًا منه 
لبينتـه؛ بعـد إعـالم املحكمـة لـه بذلك.

3. مـع مراعـاة مـا ورد يف الفقـرة )2( مـن هـذه املادة، ال جيـوز للخصم أن يثبت كـذب اليمني بعد 
أن يؤديـا اخلصـم الـذي وجهـت إليـه أو ردت عليـه، عـىل أنـه إذا ثبـت كـذب اليمـني بحكـم جزائي، 
فـإن للخصـم الـذي أصابـه رضر منهـا أن يطالـب بالتعويـض، دون إخـالل بـام قـد يكـون له مــن حق 

االعـرتاض عـىل احلكـم الـذي صـدر عليه بسـبب اليمـني الكاذبة.
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وسيلة7 س)5( وسيلة7 س)6( املادة املائة: 
للـويل والـويص وناظـر الوقـف ومـن يف حكمهـم توجيـه اليمـني والنكـول عنهـا وردها فيـام جيوز 

هلـم التـرصف فيـه، وتوجـه هلـم اليمـني فيام بـارشوا التـرصف فيه.

وسيلة7 س)7( وسيلة7 س)8( ف2 املادة األوىل بعد املائة: 
جيـب عـىل مـن يوجـه اليمني إىل خصمـه أن يبني بدقـة الوقائع التي يريد اسـتحالفه عليهـا، ويذكر 
الصيغـة بعبـارة واضحـة، وللمحكمـة أن تعدهلـا لتوجـه بوضـوح ودقـة عـىل الواقعة املطلـوب احللف 

. عليها

وسيلة7 س)8( ف10 املادة الثانية بعد املائة: 
جيـب أن يكـون أداء اليمـني يف مواجهـة طالبهـا إال إذا قـرر تنازله عن حضور أدائهـا، أو ختلف مع 

علمه بموعد اجللسـة.

املادة الثالثة بعد املائة:  وسيلة7 س)8( ف6
1. من دعي للحضور إىل املحكمة ألداء اليمني وجب عليه احلضور.

2. إذا حـض مـن وجهـت إليـه اليمني بنفسـه ومل ينازع يف جوازهـا أو يف تعلقهـا بالدعوى، وجب 
عليـه أن يؤديـا فـورًا أو يردهـا عـىل خصمـه وإال عـد نـاكاًل، وإن ختلـف عـن احلضـور بغـري عـذر عـّد 

ناكاًل.
3. إذا حـض مـن وجهـت إليـه اليمـني ونـازع يف جوازهـا أو يف تعلقهـا بالدعوى لزمـه بيان ذلك، 

فـإن مل تقتنـع املحكمـة بذلك وجـب عليـه أداء اليمني، وإال عـد ناكاًل.

وسيلة7 س)8( ف11 وسيلة7 س)8( ف12 وسيلة7 س)8( ف13 املادة الرابعة بعد املائة: 
1. تتعدد اليمني بتعدد املستحقني هلا؛ ما مل يكونوا رشكاء يف احلق أو يكتفوا بيمني واحدة.

2. تتعدد اليمني بتعدد من وجهت إليه.
3. جيوز للمحكمة االكتفاء بيمني واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة.



الفهرس218

الفصل الثالث
اليمني املتممة

وسيلة7 س)1( وسيلة7 س)9( ف1 املادة اخلامسة بعد املائة: 
وسيلة7 س)9( ف2 وسيلة7 س)9( ف3 وسيلة7 س)9( ف5
1. توجـه املحكمـة اليمـني املتممـة للمدعـي إذا قـدم دليـاًل ناقصـًا يف احلقـوق املاليـة، فـإن حلـف 

ُحكـم لـه، وإن نـكل مل يعتـد بدليلـه. 
2. تكون اليمني املتممة عىل البت.

3. ال جيوز رد اليمني املتممة عىل اخلصم اآلخر.

وسيلة7 س)9( ف4 املادة السادسة بعد املائة: 
يؤدي اليمني املتممة الويل والويص وناظر الوقف ومن يف حكمهم فيام بارشوا الترصف فيه.

وسيلة7 س)9( ف6 املادة السابعة بعد املائة: 
إذا تعـدد املدعـون وقدمـوا دليـاًل ناقصـًا، وجهـت املحكمـة اليمني املتممـة هلم مجيعـًا، فمن حلف 

حكـم لـه، ومن نـكل مل يعتـد بدليله.
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الباب التاسع
املعاينة
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ن109 وسيلة4 س)8( وسيلة8 س)1( املادة الثامنة بعد املائة: 
 وسيلة8 س)3( وسيلة8 س)4( وسيلة 8 س)5(
1. للمحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء عـىل طلـب أحد اخلصـوم- أن تقـرر معاينة املتنـازع فيه، 
وحتـدد يف قـرار املعاينـة تاريهـا ومكاهنا، ويبلغ به مـن كان غائبًا من اخلصوم قبل املوعـد املقرر بـ)أربع 

وعرشين( سـاعة عـىل األقل.
2. للمحكمة ندب خبري لالستعانة به يف املعاينة، وهلا سامع من ترى سامعه من الشهود.

وسيلة8 س)6( املادة التاسعة بعد املائة: 
1. جيـوز ملـن يشـى ضياع معـامل واقعة يتمل أن تصبح حمل نـزاع أمام القضـاء أن يطلب معاينتها 
وإثبـات حالتهـا، ويقـدم الطلـب بدعـوى مسـتعجلة للمحكمـة املختصـة وفقـًا لإلجـراءات املنظمـة 

لذلـك، وتراعـى يف املعاينـة وإثبـات احلالـة أحـكام املـادة )الثامنة بعـد املائة(.
2. جيـوز للمحكمـة يف حـال التقـدم بدعـوى هلـا أن تندب خبـريًا لالنتقـال واملعاينة وسـامع أقوال 
مـن يـرى لـزوم سـامع أقوالـه، ويتعـني عـىل املحكمـة أن حتـدد جلسـة لسـامع ملحوظـات اخلصـوم عىل 

تقريـر اخلبـري وأعاملـه. وتتبـع القواعـد املنصـوص عليهـا يف البـاب )العـارش( من هـذا النظام.
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الباب العاشر
اخلربة
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وسيلة9 س)1( وسيلة9 س)2( املادة العارشة بعد املائة: 
 وسيلة9 س)3( وسيلة9 س)4( وسيلة9 س)6(
1. للمحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء عـىل طلب أحـد اخلصـوم- أن تقرر ندب خبـري أو أكثر؛ 

إلبـداء رأيـه يف املسـائل الفنية التي يسـتلزمها الفصـل يف الدعوى.
2. يراعى يف اختيار اخلبري تناسب معارفه الفنية وخرباته مع موضوع النزاع.

3. إذا اتفق اخلصوم عىل اختيار خبري أو أكثر أقرت املحكمة اتفاقهم.

وسيلة9 س)7( املادة احلادية عرشة بعد املائة: 
جيـب أن يتضمـن منطـوق قـرار نـدب اخلبـري بيانًا دقيقـًا بمهمتـه، وصالحياتـه، والتدابـري العاجلة 

التـي يـؤذن لـه يف اختاذها.

وسيلة9 س)8( ف1 وسيلة9 س)8( ف2 وسيلة9 س)8( ف3 املادة الثانية عرشة بعد املائة: 
1. حتـدد املحكمـة -عنـد االقتضـاء- املبلـغ املقـرر للخـربة، واخلصم املكلـف بإيـداع املبلغ وتعني 

أجـاًل لذلك. 
2. إذا مل يـودع اخلصـم املكلـف املبلـغ املقـرر للخـربة يف األجـل املعـني، فيجوز للخصـم اآلخر أن 

يـودع املبلـغ دون إخـالل بحقـه يف الرجوع عـىل خصمه.
3. إذا مل يـودع املبلـغ أّي مـن اخلصمـني، فللمحكمـة أن تقـرر إيقـاف الدعـوى إىل حـني اإليـداع؛ 
متـى كان الفصـل فيهـا متوقفـًا عـىل قرار اخلربة، أو تقرر سـقوط حـق اخلصم يف التمسـك بقرار الندب 

إذا وجـدت أن األعـذار التـي أبداها غـري مقبولة. 

وسيلة9 س)4( وسيلة9 س)5( املادة الثالثة عرشة بعد املائة: 
جيـب عـىل اخلبري قبـل مبارشته املهمة أن يفصح عن أي عالقة له بأطـراف الدعوى أو أي مصلحة 
لـه فيهـا، فـإن أخـل بذلـك حكمـت املحكمـة بعزلـه وبـرد ما تسـلمه مـن مبالـغ. ويكـون احلكـم هنائيًا 
غـري قابـل لالعـرتاض، وذلـك دون إخـالل باجلـزاءات التأديبيـة وبحـق ذوي الشـأن يف الرجـوع عليه 

بالتعويضات.

وسيلة9 س)9( ف1 وسيلة9 س)9( ف2 املادة الرابعة عرشة بعد املائة: 
وسيلة9 س)9( ف3 وسيلة9 س)9( ف4
1. جيـوز ألي مـن اخلصـوم طلـب رد اخلبـري إذا توافـر يف شـأنه سـبب يرجـح معـه عدم اسـتطاعته 
أداء مهمتـه بحيـاد، وبوجـه خـاص جيـوز رد اخلبـري إذا كان قريبـًا أو صهـرًا ألحد اخلصـوم إىل الدرجة 
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الرابعـة أو وكيـاًل ألحدهـم يف أعاملـه اخلاصـة، أو وصيـًا ألحد اخلصـوم أو وليًا عليـه أو ناظر وقف أو 
مـن يف حكمهـم، أو كان يعمـل عنـد أحـد اخلصـوم، أو كانـت له خصومة مـع أحدهم؛ مـا مل تكن هذه 

اخلصومـة قـد أقيمـت بعـد تعيني اخلبـري بقصد رده. 
2. ال يقبـل طلـب الـرد ممـن ُنـدب اخلبري بناء عـىل اختياره إال إذا كان سـبب الرد حـدث بعد ندبه. 

ويف مجيـع األحـوال ال يقبـل طلـب الرد بعد قفل بـاب املرافعة.
3. تفصـل املحكمـة يف طلـب الـرد خـالل )ثالثة( أيام مـن تاريخ تقديم إجابة اخلبـري أو من تاريخ 

انتهـاء املهلـة املقـررة لتقديمها، ويكـون احلكم الصادر يف الطلب هنائيًا غـري قابل لالعرتاض. 

ن116 وسيلة9 س)10( وسيلة9 س)11( املادة اخلامسة عرشة بعد املائة: 
للخبري -يف سبيل أداء مهمته- اآليت:

1. سـامع أقـوال اخلصـوم وملحوظاهتـم، وكل من يرى سـامع أقواله إذا تضمن قـرار الندب اإلذن 
بذلك. له 

2. أن يطلـب مـن اخلصـوم أو غريهم تسـليمه أو إطالعه عىل الدفاتر أو السـجالت أو املسـتندات 
أو األوراق أو األشـياء التـي يراها رضوريـة لتنفيذ مهمته.

3. معاينة املنشآت واألماكن واألشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.

وسيلة9 س)13( املادة السادسة عرشة بعد املائة: 
1. ال جيـوز ألي شـخص أن يمتنـع بغـري مسـّوغ نظامـي عـن تكـني اخلبري مـن أداء مهمتـه وفقًا ملا 
قررتـه املـادة )اخلامسـة عـرشة بعد املائة(، وعىل اخلبـري يف حال االمتناع أن يرفع عـن ذلك إىل املحكمة، 

وهلـا أن تقـرر مـا تـراه بام يف ذلـك إلزام املمتنـع واالسـتعانة بالقوة اجلربية عنـد االقتضاء.
2. جيـب عـىل اخلبـري الرفـع إىل املحكمـة إذا اعرتضـت عملـه عقبـة حالـت دون متابعـة مهمتـه أو 

تطّلـب األمـر توسـيع نطـاق مهمتـه، وعـىل املحكمـة أن تقـرر مـا تراه.

وسيلة9 س)12( املادة السابعة عرشة بعد املائة: 
1. يعد اخلبري تقريرًا عن أعامله، وجيب أن يشمل ما يأيت:

أ- بيان املهمة املكلف هبا وفقًا لقرار الندب.
ب- األعـامل التـي أنجزهـا بالتفصيـل، وأقـوال اخلصـوم وغريهـم، وما قدموه من مسـتندات 

وأدلـة، والتحليـل الفني هلا.
ج- آراء اخلرباء الذين استعان هبم.

د- نتيجة أعامله ورأيه الفني، واألوجه التي استند إليها بدقة ووضوح.
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2. إذا تعـّدد اخلـرباء فعليهـم أن يعدوا تقريرًا واحـدًا، ويف حال اختالف آرائهم فعليهم أن يذكروا 
يف التقرير رأي كل منهم وأسـبابه.

وسيلة9 س)14( وسيلة9 س)15( املادة الثامنة عرشة بعد املائة: 
1. إذا مل يبـارش اخلبـري مهمتـه دون عـذر مقبـول أو قـرص يف أدائهـا، أو تأخـر عـن إيـداع التقريـر يف 
املوعـد املحـدد بـال مـربر، فيوجه إليه إنـذار يف موعد ال يتجاوز )خسـة( أيام من ذلك، فإن مل يسـتجب 
خـالل )خسـة( أيـام مـن تبلغـه باإلنـذار حكمـت املحكمـة بعزلـه وتأمـره بـرد مـا تسـلمه مـن مبالـغ، 

وذلـك دون إخـالل باجلـزاءات التأديبيـة وبحـق ذوي الشـأن يف مطالبتـه بالتعويضات.
2. يكون احلكم الصادر بعزل اخلبري وإلزامه برد ما تسلمه هنائيًا غري قابل لالعرتاض.

3. إذا تبـني للمحكمـة أن التأخـري ناشـئ عـن خطـأ أحـد اخلصـوم حكمـت عليـه بغرامـة ال تزيـد 
عـىل )عـرشة آالف( ريـال، وهلـا أن حتكـم بسـقوط حقـه يف التمسـك بقـرار نـدب اخلبـري.

وسيلة9 س)16( املادة التاسعة عرشة بعد املائة: 
إذا انتهـت مهمـة اخلبـري وجـب عليـه أن يعيـد مجيـع مـا تسـلمه مـن أوراق أو مسـتندات أو غريهـا 
خـالل )عـرشة( أيـام مـن تاريـخ انتهـاء املهمـة، فـإذا امتنـع دون عـذر مقبـول حكمـت عليـه املحكمـة 
بتسـليم مجيـع مـا تسـلمه وبغرامـة ال تزيـد عـىل )عـرشة آالف( ريـال، ويكـون حكمهـا هنائيًا غـري قابل 

لالعرتاض.

وسيلة9 س)17( املادة العرشون بعد املائة: 
للمحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها، أو بنـاء عـىل طلـب أحـد اخلصـوم، ويف أي مرحلـة تكـون عليهـا 

الدعـوى- أن تتخـذ اآليت:
1. األمر باسـتدعاء اخلبري يف جلسـة حتددها ملناقشـته يف تقريره شـفاهًا أو كتابة، وهلا أن توجه إليه 

ما تراه من األسـئلة.
2. أمـر اخلبـري باسـتكامل أوجـه النقـص يف عملـه وتـدارك مـا تبينتـه مـن أوجـه القصـور أو اخلطـأ 

فيـه، كـام أن هلـا أن تنـدب خبـريًا أو أكثـر لينضـم إىل اخلبـري السـابق ندبـه.
3. نـدب خبـري آخـر أو أكثـر السـتكامل أوجـه النقص يف عمـل اخلبري السـابق وتدارك مـا تبني فيه 
مـن أوجـه القصـور أو اخلطـأ أو إعـادة بحث املهمة. وملن تندبـه املحكمة أن يسـتعني بمعلومات اخلبري 

السابق.
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وسيلة9 س)6( وسيلة9 س)18( وسيلة9 س)19( املادة احلادية والعرشون بعد املائة: 
1. جيـوز للخصـوم، ولـو قبـل رفـع الدعـوى، االتفـاق عـىل قبـول نتيجـة تقريـر اخلبـري، وُتعمـل 

املحكمـة اتفاقهـم؛ مـا مل يتضمـن التقريـر مـا يالـف النظـام العـام.
2. مـع عـدم اإلخـالل بحكـم الفقـرة )1( مـن هـذه املـادة، ال يقيـد رأي اخلبـري املحكمـة، وإذا مل 

تأخـذ املحكمـة بـه كلـه أو بعضـه بينـت أسـباب ذلـك يف حكمهـا.
3. للمحكمـة إذا مل تأخـذ بتقريـر اخلبـري كلـه أو بعضـه بسـبب إمهال اخلبـري أو خطئـه أن تأمره برد 
مجيـع مـا تسـلمه أو بعضـه -بحسـب األحوال-، وذلـك دون إخالل باجلـزاءات التأديبيـة وبحق ذوي 

الشـأن يف الرجوع عليـه بالتعويضات.

وسيلة9 س)8( ف2 وسيلة9 س)20( املادة الثانية والعرشون بعد املائة: 
يتحمـل اخلصـم الـذي خـرس املطالبـة حمـل اخلـربة املبلـغ املقـرر للخـربة، إال إذا كانـت اخلسـارة 
نسـبية فيتحمـل كل مـن اخلصـوم بقـدر خسـارته، وتبـني املحكمـة ذلك يف احلكـم الصـادر يف موضوع 

الدعـوى.

وسيلة9 س)21( املادة الثالثة والعرشون بعد املائة: 
1. اسـتثناء مـن اإلجـراءات املنظمـة للخـربة، جيـوز للمحكمة -بقـرار تثبته يف حمض اجللسـة- أن 
تنـدب خبـريًا إلبـداء رأيـه شـفاهًا يف مسـألة فنية يسـرية ال تتطلب عماًل مطـوالً أو معقـدًا، وللمحكمة 

أن تقـرر تقديم الـرأي مكتوبًا.
2. حتـّدد املحكمـة يف القـرار موعـد اجللسـة التـي يقـدم فيهـا اخلبـري رأيـه شـفاهًا أو األجـل الـذي 

جيـب تقديـم الـرأي املكتـوب فيه.

وسيلة9 س)22( املادة الرابعة والعرشون بعد املائة: 
جيـوز للمحكمـة االسـتناد إىل تقريـر خبـري مقدم يف دعـوى أخرى عوضـًا عن االسـتعانة بخبري يف 

الدعـوى، وذلـك دون إخـالل بحـق اخلصوم يف مناقشـة ما ورد يف ذلـك التقرير.
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الباب احلادي عشر
أحكام ختامية
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تهيد س)17( وسيلة7 س)3( املادة اخلامسة والعرشون بعد املائة: 
1. يطبـق عـىل اإلجـراءات املتعلقـة باإلثبـات أحـكام نظـام املرافعـات الرشعيـة أو نظـام املحاكـم 

التجاريـة -بحسـب احلـال- فيـام مل يـرد فيـه نـص يف هـذا النظـام.
2. مـع مراعـاة مـا ورد يف الفقـرة )1( مـن هـذه املـادة، تطبـق األحـكام املسـتمدة مـن الرشيعـة 
اإلسـالمية األكثـر مالءمـة لرتجيحـات هـذا النظـام عـىل مسـائل اإلثبـات التـي مل يرد يف شـأهنا نص يف 

النظام.  هـذا 

تهيد )س18( املادة السادسة والعرشون بعد املائة: 
1. يصدر وزير العدل بالتنسيق مع املجلس األعىل للقضاء اآليت:

أ- ضوابط إجراءات اإلثبات إلكرتونيًا. 
ب- القواعد اخلاصة بتنظيم شؤون اخلربة أمام املحاكم. 

ج- األدلة اإلجرائية والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا النظام.
2. تنـرش الضوابـط والقواعـد واألدلـة اإلجرائيـة املشـار إليهـا يف الفقـرة )1( مـن هـذه املـادة يف 

اجلريـدة الرسـمية، ويعمـل هبـا مـن تاريـخ العمـل هبـذا النظـام.

تهيد )س18( املادة السابعة والعرشون بعد املائة: 
بالتنسـيق مـع  العـدل  بالقطـاع اخلـاص يف إجـراءات اإلثبـات، ويصـدر وزيـر  جيـوز االسـتعانة 

لذلـك. املنظمـة  القواعـد  للقضـاء  املجلـس األعـىل 

تهيد س)19( املادة الثامنة والعرشون بعد املائة: 
يلغـي هـذا النظـام البـاب )التاسـع( من نظـام املرافعات الرشعية الصـادر باملرسـوم امللكي رقم )م 
/ 1( وتاريـخ 22 / 1 / 1435هــ، والبـاب )السـابع( مـن نظـام املحاكـم التجاريـة الصادر باملرسـوم 

امللكـي رقـم )م / 93( وتاريـخ 15 / 8 / 1441هــ، ويلغـي كل مـا يتعـارض معـه من أحكام.

تهيد س )20( املادة التاسعة والعرشون بعد املائة: 
يعمل هبذا النظام بعد )مائة وثامنني( يومًا من تاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية.
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األدلة اإلجرائية لنظام اإلثبات
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األدلة اإلجرائية لنظام اإلثبات

)أحكام عامة(

املادة األوىل: 
يقصـد باأللفـاظ اآلتيـة -أينـام وردت يف هـذه األدلـة- املعـاين املبينـة أمامهـا؛ مـا مل يقتِض السـياق 

خـالف ذلك:
النظام: نظام اإلثبات.

األدلة: األدلة اإلجرائية لنظام اإلثبات.

تهيد )س1( املادة الثانية: 
فيـام مل يـرد فيـه نـص خـاص؛ تـرسي أحـكام النظـام واألدلـة عـىل اإلثبـات يف املعامـالت املدنيـة، 

والتجاريـة، بـام يف ذلـك اإلثبـات يف مسـائل األحـوال الشـخصية، واملنازعـات العامليـة.

تهيد )س21( تهيد )س22( تهيد )س23( املادة الثالثة: 
1- ترسي يف شـأن أدلة اإلثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشـوء الوقائع أو الترصفات 

املراد إثباهتا.
2- كل إجـراء مـن إجـراءات اإلثبـات تـم صحيحـًا قبـل نفـاذ النظـام يبقـى صحيحـًا، وتطبـق 

التاليـة لنفـاذه. النظـام واألدلـة عـىل إجـراءات اإلثبـات  اإلجـراءات املنصـوص عليهـا يف 

املادة الرابعة:  تهيد )س24(
تتحقق املحكمة من عبء اإلثبات وفق القواعد املقررة قبل إجراء اإلثبات.

تهيد س)11( تهيد )س24( املادة اخلامسة: 
ال يمنـع اخلصـم مـن تقديـم الدليـل مـا مل ينص النظـام واألدلة عىل خـالف ذلك، وتقـدر املحكمة 

حجيتـه يف اإلثبـات مع التسـبيب لذلك.

تهيد )س25( املادة السادسة: 
دون إخـالل بأحـكام النظـام؛ للمحكمـة أن تعتـد بالدليـل الناقـص متى أيـده دليل آخـر أو قرينة، 

عـىل أن تسـبب لذلك.
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تهيد )س10( ف1 تهيد )س10( ف3 املادة السابعة: 
1- يكـون التمسـك بوجـود اتفـاق عـىل قواعـد حمـددة يف اإلثبـات عنـد رفـع الدعـوى أو تقديـم 

مذكـرة الدفـاع األوىل -بحسـب األحـوال-، وإال سـقط احلـق يف التمسـك بـه.
2- للخصـوم االتفـاق عـىل قواعـد حمـددة يف اإلثبـات بعد قيـام النـزاع يف أي مرحلة تكـون عليها 

الدعـوى، وذلـك بمذكرة تقـدم إىل املحكمة.

تهيد )س10( ف2 تهيد )س10( ف4 وسيلة9 س)6( املادة الثامنة: 
1- عىل من يدعي االتفاق عىل قواعد حمددة يف اإلثبات عبء إثبات ذلك.

2- يشمل االتفاق عىل قواعد حمددة يف اإلثبات اآليت:
أ- حتديد أدلة أو شكٍل حمدٍد لإلثبات.

ب- إجراءات اخلربة.
ج- قبول نتيجة تقرير اخلبري.

تهيد )س10(ف5 تهيد )س10( ف6 املادة التاسعة: 
1- يف األحـوال التـي ُتعمـل فيهـا املحكمـة اتفـاق اخلصـوم عـىل إجـراء مـن إجـراءات اإلثبـات، 

جيـب إثبـات ذلـك عند اختـاذ اإلجـراء.
2- إذا مل تأخذ املحكمة باتفاق اخلصوم ملخالفته للنظام العام؛ فعليها أن تبني وجه املخالفة.

تهيد س)11( ف1 تهيد س)11( ف2 املادة العارشة: 
1- يف مجيـع األحـوال؛ يكـون التسـبيب املنصـوص عليـه يف النظـام واألدلـة يف احلكـم الصـادر يف 

موضـوع الدعـوى، مـا مل ينـص عـىل خـالف ذلك.
2- جيب أن يتضمن التسبيب املتعلق بإجراء اإلثبات يف احلكم الصادر يف املوضوع اآليت:

أ- بيان األدلة املقدمة، ووجه االستناد إليها، والدفوع اجلوهرية.
ب- ما تراه املحكمة بشأن كل دليل أو دفع.

تهيد )س26( املادة احلادية عرشة: 
فيـام مل يـرد فيـه نص خـاص؛ يكون االعـرتاض عىل أي من إجـراءات اإلثبات مـع االعرتاض عىل 

احلكم الصـادر يف الدعوى.
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تهيد س)13( ف1 تهيد س)13( ف2 تهيد )س27( املادة الثانية عرشة: 
1- للمحكمة تكليف أحد قضاهتا بمبارشة أي إجراء من إجراءات اإلثبات، عدا سامع اليمني.
2- جيب عىل املحكمة عند تكليف أحد قضاهتا أن تصدر قرارًا يدون يف املحض، يشمل اآليت:

أ- اسم القايض املكلف.
ب- نوع إجراء اإلثبات املكلف به، ونطاقه.
ج- الصالحيات املمنوحة للقايض املكلف.

املادة الثالثة عرشة: 
1- تتـوىل اإلدارة املختصـة وضـع خطة إلجراءات اإلثبات، وتنفيذها بعـد اعتامدها من املحكمة، 

أو مـن القـايض املكلف بإجراءات اإلثبات -بحسـب األحوال-، وذلـك ضمن خطة إدارة الدعوى.
2- فيـام عـدا االسـتجواب وسـامع الشـهادة وأداء اليمـني، يكون تقديـم األدلة والطلبـات املتعلقة 

بإجـراءات اإلثبـات وهتيئتها لـدى اإلدارة املختصة.

تهيد )س27( تهيد )س28( وسيلة1 س)2/1( ف1 املادة الرابعة عرشة: 
1- فيـام مل يـرد فيـه نـص خـاص؛ تـرسي أحـكام النظـام واألدلـة عـىل أي إجـراء مـن إجـراءات 
اإلثبـات تتخـذه املحكمـة، أو القايض املكلف بإجـراءات اإلثبات، أو اإلدارة املختصـة، ويرتتب عليه 

اآلثـار املنصـوص عليهـا نظامًا.
2- يرتتـب عـىل إجـراء اإلثبات الـذي يتخذه القايض املكلـف، أو اإلدارة املختصـة ما يرتتب عىل 
اختـاذ املحكمـة لإلجـراء، بـام يف ذلـك سـقوط أي حق يف أي دفـع أو طلـب يتعلق بذلك اإلجـراء إذا مل 

يدفـع بـه أو يطلبـه اخلصم أمـام أي منهام بحسـب األحوال.
3- للمحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاًء عـىل طلـب أي مـن اخلصـوم- إعـادة عـرض الدليل أو 
أي دفـع أو طلـب يتعلـق بـه، وللمحكمـة العـدول عـن اإلجـراء، أو عـدم األخـذ بنتيجتـه وفـق املـادة 

)التاسـعة( مـن النظام.

تهيد )س29( وسيلة9 س)8( ف3 املادة اخلامسة عرشة: 
1- فيـام مل يـرد فيـه نـص خاص؛ جيـب أن تقدم أدلـة اإلثبات عند رفـع الدعـوى، أو تقديم مذكرة 

الدفـاع األوىل -بحسـب األحـوال-، ما مل تـأذن املحكمة بتقديمهـا يف موعد آخر.
2- يف األحـوال التـي جيـوز فيهـا نظامـًا إجـراء اإلثبـات قبـل القيـد، عـىل مـن يتمسـك بإجـراءات 
اإلثبـات التـي تـت قبـل قيـد الدعـوى أن يقـدم نسـخة منهـا للمحكمـة عنـد قيـد الدعـوى، أو تقديـم 

مذكـرة الدفـاع األوىل بحسـب األحـوال.
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تهيد )س30( املادة السادسة عرشة: 
فيـام مل يـرد فيـه نٌص خـاص؛ جيب عند تقديـم أي دليل من أدلـة اإلثبات للمحكمة، إرفاق نسـخة 

واضحـة مـن الدليـل -إذا كانت طبيعته تسـمح بذلـك- مرفقًا به مذكـرة يبني فيها اآليت:
أ- نوع الدليل، وبياناته.

ب- صلته بالدعوى، وأثره فيها.

تهيد س)13( ف2 تهيد )س31( وسيلة8 س)4( املادة السابعة عرشة: 
1- فيـام مل يـرد فيـه نـصٌّ خـاص؛ تـرسي أحـكام التبليـغ، وحضـور اخلصـوم وغياهبـم الـواردة يف 
األنظمـة ذات الصلـة عـىل إجـراءات تبليـغ اخلصوم، وأي شـخص ذي صلة باإلثبات، بـام يف ذلك من 

كان يقيـم خـارج اململكـة -مـا مل يتفـق اخلصـوم عىل خـالف ذلك-.
الـواردة يف  للبيانـات  اإلثبـات -باإلضافـة  بإجـراءات  متصـل  تبليـغ  أي  يتضمـن  أن  2- جيـب 

اآليت: الصلـة-  ذات  األنظمـة 
أ- مضمون اإلجراء الذي سيتم اختاذه.

ب- األثر املرتتب عىل عدم احلضور؛ إذا كان اإلجراء هو أداء اليمني.
3- ال ترتتـب اآلثـار النظاميـة يف حـق مـن مل يتبلـغ وفق الفقـرة )2( من هذه املـادة، وعىل املحكمة 

أن تـدون نتيجـة التبليغ باملوعـد يف حال التخلف.

تهيد )س32( تهيد )س33( وسيلة1 س)8/2( املادة الثامنة عرشة: 
1- جيب أن يتخذ اإلجراء املتعلق باإلثبات يف املوعد املحدد.

2- جيـب أن يكـون الدفـع املقـدم مـن اخلصـم بشـأن أي دليـل أو إجـراء مـن إجـراءات اإلثبـات 
مسـببًا، ويف اجللسـة ذاهتـا.

3- يف مجيـع األحـوال، للمحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاًء عـىل طلـب أحـد اخلصـوم- تأجيـل 
اختـاذ اإلجـراء أو تقديـم الدفـع، وال جيـوز التأجيـل أكثـر مـن مـرة واحدة.

تهيد )س34( وسيلة1 س)9/2( وسيلة4 س)10( ف3 املادة التاسعة عرشة: 
1- إذا ختلـف اخلصـم عـن احلضور، أو امتنع أو مل يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة 
أن تقـرر سـقوط حقـه يف تقديـم الدليـل، أو أي دفـع أو طلـب متصل به -بحسـب األحـوال-، وذلك 

دون إخـالل بـأي أثر آخر رتبـه النظام.
2- ال يعـاد إجـراء اإلثبـات الـذي تم يف غيبة اخلصـم، ولو كان غيابه بعـذر، وذلك دون اإلخالل 

بحقـه يف االطـالع عـىل اإلجـراء، وتقديم أي دفع، أو طلـب متصل به وفق أحـكام النظام واألدلة.
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3- ال ختـل األحـكام الـواردة يف هـذه املـادة بأحـكام احلضـور والغيـاب الـواردة يف األنظمـة ذات 
الصلة.

تهيد )س35( تهيد )س35( ف1 تهيد )س35( ف2 تهيد )س35( ف3 املادة العرشون: 
1- فيـام مل يـرد فيـه نـص خاص، جيـوز التوكيـل يف إجـراءات اإلثبات، بـام يف ذلك تقديـم الدليل، 

أو الطعـن فيـه، أو أي طلـب متصـل به.
2- ختـّول الوكالـة يف املرافعـة الوكيـل اختـاذ أي إجراء من إجـراءات اإلثبـات، ويف مجيع األحوال 

جيـب أن تتضمـن الوكالـة النـص رصاحـة عـىل تفويض خـاص للوكيل بـأي مما يأيت:
أ- اإلقرار.

ب- طلب اليمني، وقبوهلا، وردها، واالمتناع عن أدائها.
ج- ادعاء تزوير املحررات.

د- قبول نتيجة تقرير اخلربة.

تهيد )س36( املادة احلادية والعرشون: 
1- مـع مراعـاة األنظمـة ذات الصلـة، جيـب أن تـدون إجـراءات اإلثبـات يف املحض، بـام يف ذلك 

اآليت:
أ- أدلة اإلثبات، والدفوع املقدمة من اخلصوم املتعلقة بإجراءات اإلثبات.

ب- اإلجراءات واألوامر والقرارات واألحكام املتعلقة باإلثبات.
2- فيـام مل يـرد فيـه نـص خـاص، ال يـرر باألوامـر والقـرارات واألحـكام املتعلقـة بإجـراءات 

اإلثبـات صـك مسـتقل، وألي مـن اخلصـوم احلصـول عـىل مسـتخرج مـن املحـض.

املادة الثانية والعرشون:  تهيد )س12(
جيـب عـىل املحكمـة عنـد العدول عن أي إجراء مـن إجراءات اإلثبات أن تـدون ذلك يف املحض، 

مبينة اآليت:
1- اإلجراء الذي ُعدل عنه.

2- سبب العدول.
3- ما يرتتب عىل العدول عند االقتضاء.
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وسيلة5 س)1( املادة الثالثة والعرشون: 
الـذكاء االصطناعـي،  ذلـك  بـام يف  اإلثبـات،  إجـراءات  احلديثـة يف  بالتقنيـات  االسـتعانة  جيـوز 

التقنيـات. باسـتخدام هـذه  وُيسـتغنى عـن أي إجـراء حتققـت غايتـه 

املادة الرابعة والعرشون: 
يتعني عىل املحكمة إثبات تعذر اختاذ اإلجراء إلكرتونيًا يف املحض قبل االنتقال أو االسـتخالف، 

وفـق أحكام املـادة )احلادية عرشة( من النظام.

تهيد س)13( ف2 تهيد س)13( ف3 املادة اخلامسة والعرشون: 
يف األحـوال التـي يقتـيض فيهـا اإلجـراء انتقـال املحكمـة الختـاذ إجـراء مـن إجـراءات اإلثبـات؛ 

جيـب مراعـاة اآليت:
1- إصـدار قـرار باالنتقـال يـدون يف املحـض، عـىل أن يتضمـن نـوع اإلجـراء، وتسـمية املكلـف 

باالنتقـال، وتاريـه، ومكانـه.
2- تبليغ اخلصوم بموعد االنتقال.

3- إعداد حمض االنتقال، وتدوين بياناته، ونتيجته.
4- تدوين نتيجة اإلجراء يف املحض.

5- إرفاق حمض االنتقال بالقضية.

تهيد س)13( ف4 املادة السادسة والعرشون: 
يف األحوال التي يقتيض فيها اإلجراء استخالف حمكمة أخرى؛ جيب مراعاة اآليت:

1- إصدار قرار باالستخالف يدون يف املحض، عىل أن يتضمن ما يأيت:
أ- اسم املحكمة املستخلفة.

ب- ملخص الواقعة، ونوع اإلجراء.
ج- الصالحيات املمنوحة للمحكمة املستخلفة.
2- إبالغ املحكمة املستخلفة بقرار االستخالف.

3- التزامـات اململكـة يف االتفاقيـات الدوليـة التـي تكـون طرفـًا فيهـا، إذا كانـت اإلنابـة إلجـراء 
إثبـات خـارج اململكـة.



الفهرس235

وسيلة1 س)2/1( ف3 وسيلة1 س)1/2( وسيلة4 س)10( ف1 املادة السابعة والعرشون: 
وسيلة7 س)8( ف9
يف األحـوال التـي يكـون إجـراء اإلثبـات متعلقـًا باألخـرس أو مـن يف حكمـه وفـق أحـكام املـادة 

)الثانيـة عـرشة( مـن النظـام، يتبـع اآليت:
1- أن تكون كتابته أمام املحكمة.

2- أن تكون ترمجة إشارته بوساطة مرتجم معتمد.

)اإلقرار(

وسيلة1 س)1/1( املادة الثامنة والعرشون: 
تتحقق املحكمة من صفة املقر وأهليته.

وسيلة1 س)2/1( ف1 املادة التاسعة والعرشون: 
ترسي أحكام اإلقرار القضائي عىل اآليت:

1- أي إقـرار صـدر أمـام املحكمـة، بام يف ذلك ما تم أمام اإلدارة املختصة، أو ما ورد يف الطلبات، 
أو املذكرات املقدمة يف الدعوى.

2- أي إقـرار صـدر أمـام املحكمـة -ولـو كانـت غـري متصـة- أو أمام هيئـة التحكيـم، أو اللجان 
ذات االختصـاص القضائي.

وسيلة1 س)6/1( املادة الثالثون: 
ال تزول حجية اإلقرار القضائي يف األحوال اآلتية:

1- زوال صفة النائب بعد إقراره.
2- اعتبار الدعوى كأن مل تكن.

3- نقض احلكم، أو إلغاؤه.

وسيلة1 س)1/1( املادة احلادية والثالثون: 
ال يتوقـف اإلقـرار عـىل قبـول املقـر لـه، أو حضـوره، دون إخالل بحقـه يف االطالع عـىل مضمونه 

واالعـرتاض عليـه، وللمقر لـه رد اإلقرار.



الفهرس236

وسيلة1 س)7/1( املادة الثانية والثالثون: 
يقع عبء إثبات االدعاء بوجود عيب من عيوب اإلرادة يف اإلقرار عىل من يدعيه.

وسيلة1 س)5/1( املادة الثالثة والثالثون: 
يف حـال الدفـع بـام يرتتـب عليه تـّزؤ اإلقرار، فعـىل املحكمة أن تقرر مـا تراه، وتبني أسـباب ذلك 

يف املحض.

وسيلة1 س)3/1( املادة الرابعة والثالثون: 
ال يتج بأي إقرار صدر أثناء إجراءات املصاحلة والوسـاطة، أو اسـتنتج من العروض واملحررات 

املقدمـة فيها، أو الناتة عنها فيام عدا اآليت:
1- األدلة واملحررات املتاحة بغري املصاحلة والوساطة.

2- ما يستلزمه تنفيذ الصلح أو التسوية.
3- اتفاق أطراف املصاحلة والوساطة عىل خالف ذلك.

)االستجواب(

وسيلة1 س)3/2( املادة اخلامسة والثالثون: 
جيـوز للمحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاًء عـىل طلـب أي مـن اخلصـوم- إجراء االسـتجواب يف 

أي مرحلـة كانـت عليهـا الدعوى.

تهيد )س35( ف1 وسيلة1 س)1/2( وسيلة1 س)2/2( املادة السادسة والثالثون: 
فيام مل يرد فيه نص خاص، ال توز اإلنابة يف اإلجابة عىل االستجواب.

وسيلة1 س)10/2( وسيلة1 س)11/2( املادة السابعة والثالثون: 
1- ألي مـن اخلصـوم توجيـه األسـئلة مبـارشة إىل خصمـه، وإذا انتهى من االسـتجواب فال جيوز 

لـه إبداء أسـئلة جديـدة تتعلق بـذات الوقائع إال بـإذن املحكمة.
2- يكـون االعـرتاض مـن اخلصـم عـىل السـؤال املوجـه إليـه عقـب توجيـه السـؤال مبـارشة، مـع 
بيـان وجـه االعـرتاض، وإال سـقط حقـه يف ذلـك، وإذا قررت املحكمـة رفض االعـرتاض لزم اخلصم 

اإلجابـة عـىل السـؤال، وإال عـد ممتنعًا.
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)الكتابة(

وسيلة2 س)2( ف2 املادة الثامنة والثالثون: 
يعد املحرر العادي صادرًا ممن نسب إليه إذا سكت ومل ينكره رصاحة، أو يدع تزويره.

وسيلة2 س)2( ف2 املادة التاسعة والثالثون: 
1- ال يقبل إنكار املحرر العادي أو االدعاء بتزويره بعد مناقشة موضوعه.
2- يعد مناقشًة ملوضوع املحرر: أي دفع شكيل أو موضوعي بشأن املحرر.

وسيلة2 س)2( ف2 املادة األربعون: 
1- يعتد بصورة املحرر العادي التي مل ينازع فيها ذوو الشأن، وتعد مطابقة ألصلها.

2- إذا نازع ذوو الشأن يف صحة صورة املحرر العادي، فيجب مطابقتها عىل أصلها.
3- يعتـد بصـورة املحـرر العـادي إذا ناقش اخلصـم موضوعها، وال تقبل منـه املنازعة يف مطابقتها 

ألصلها.
4- من احتج بصورة حمرر عادي فال تقبل منه املنازعة بطلب مطابقتها عىل أصلها.

وسيلة2 س)2( ف2 املادة احلادية واألربعون: 
جيـوز أن تعـد قرينـًة يف اإلثبـات صـورة املحـرر العـادي التـي نـازع فيهـا أي مـن ذوي الشـأن، 

وتعـذرت مطابقتهـا عـىل أصلهـا؛ وذلـك يف أيٍّ مـن األحـوال اآلتيـة:
أ- إذا أيدها دليٌل آخر.

ب- إذا كانت حمفوظة ومثبتة بياناهتا لدى جهة عامة.

وسيلة2 )س3( وسيلة3 س)10( املادة الثانية واألربعون: 
يكـون طلـب إلـزام اخلصـم بتقديـم أي حمـرر حتت يـده وفق أحـكام املـادة )الرابعـة والثالثني( من 
النظـام بمذكـرة، وتقـرر املحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها- عـدم قبـول الطلـب؛ متـى مل يسـتوف العنـارص 

املنصـوص عليهـا يف الفقـرة )2( مـن املـادة )الرابعـة والثالثـني( مـن النظام.

وسيلة2 س)7( وسيلة2 س)8( وسيلة3 س)10( املادة الثالثة واألربعون: 
ر حتـت يد خصمـه أو االطالع  1- يكـون طلـب إلـزام اخلصـم يف الدعـاوى التجاريـة بتقديـم حمـرَّ

عليـه وفـق أحـكام املـادة )السادسـة والثالثني( مـن النظـام بمذكـرة متضمنة اآليت:
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ر عالقـة بالتعامـل التجـاري حمل الدعـوى، أو أنه يؤدي إىل إظهـار احلقيقة  أ- مـا يثبـت أن للمحـرَّ
فيه.

ب- حتديد املحرر بذاته أو نوعه.
ج- إقـرار مـن الطالـب بـأن املحـرر ليـس لـه طابـع الرسيـة، أو أنـه ليـس مـن شـأن االطـالع عليه 
انتهـاك أي حـق يف الـرس التجـاري أو أي حقـوق متصلـة بـه، وإذا دفـع اخلصـم بالرسية فعليـه أن يقدم 

دفعـه مرفقـًا معـه مـا يثبـت صحتـه يف اجللسـة ذاهتا -مـا مل تقـرر املحكمـة إمهالـه لذلك-.
2- إذا اسـتوىف الطلـب املتطلبـات النظاميـة، فتأمر املحكمـة بتقديمه أو االطالع عليـه بقرار يثبت 

يف املحـض، وللخصـوم احلصـول عىل مسـتخرج منه، ويكون القـرار هنائيًا غري قابـل لالعرتاض.
3- إذا مل يسـتوف الطلـب متطلبـات تقديمـه، فتقـرر املحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها- عـدم قبولـه 

ويـدون يف املحـض.

وسيلة2 س)6( وسيلة2 )س9( املادة الرابعة واألربعون: 
إذا امتنـع اخلصـم عـن تقديـم املحـرر، أو تكني الطالـب من االطالع عليـه، وفق املادتـني )الرابعة 

والثالثـني( و)السادسـة والثالثـني( مـن النظـام، فليـس له االحتجـاج به بعد ذلـك يف الدعوى.

وسيلة2 )س3( املادة اخلامسة واألربعون: 
1- تـرسي عـىل إدخـال الغـري إللزامه بتقديم حمـرر حتت يده أحـكام إدخال الغري إلظهـار احلقيقة 
الـواردة يف األنظمـة ذات الصلـة، عىل أن يسـتويف الطلب املقـدم من اخلصم العنـارص املنصوص عليها 

يف الفقـرة )2( من املـادة )الرابعة والثالثـني( من النظام.
2- يف األحـوال التـي يقتـيض فيهـا األمـر إدخـال الغـري لتقديـم حمـرر لديـه؛ للمحكمـة االسـتغناء 

عـن اإلدخـال متـى أمكـن تقديـم املحـرر مبـارشة للمحكمة.

وسيلة2 )س3( املادة السادسة واألربعون: 
ال تقبل املحكمة طلب اخلصم ملحرر من جهة عامة ما مل يتضمن اآليت:

1- ما يبني تعذر إحضار املحرر من قبل اخلصم.
2- حتديد املحررات املطلوبة، وبيان صلتها بالدعوى، وأثرها.

وسيلة2 س)10( ف1 وسيلة2 س)10( ف2 املادة السابعة واألربعون: 
1- إذا ظهـر يف املحـرر عيـوب ماديـة؛ فعـىل املحكمـة أن تقـدر أثرهـا يف احلجيـة، وتبـني أسـباب 

ذلك.
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2- يف حـال كـون صحـة املحرر حمل شـك يف نظر املحكمـة، ومل تكف وقائع الدعوى ومسـتنداهتا 
ره  للحكـم يف موضوعهـا، فللمحكمـة أن تقـرر سـؤال مـن صـدر عنـه، أو تدعـو الشـخص الـذي حـرَّ

ليبـدي مـا يوضـح حقيقة األمـر فيه.

وسيلة2 س)10( ف3 وسيلة2 س)11( ف3 املادة الثامنة واألربعون: 
يف حـال إنـكار اخلصـم للمحـرر أو ادعائـه بالتزويـر، فيجـب عليـه أن يـدد موضـع اإلنـكار،أو 

التزويـر، وأثـره.

وسيلة2 س)11( ف5 وسيلة2 س)11( ف6 املادة التاسعة واألربعون: 
1- األمـر بالتحقيـق يف إنـكار املحـرر أو االدعـاء بتزويره ال يمنع من االسـتمرار يف نظر الدعوى، 

إال إذا كانـت مجيـع الطلبـات متعلقـة هبذا املحـرر، ومل يكن للخصوم أو أحدهم دليل آخر سـواه.
2- تثبـت إجـراءات التحقيـق وفـق أحـكام النظـام يف املحـض، بـام يف ذلـك مـا تقـرره املحكمة يف 

كل حالـة بحسـب األحوال.
3- يف مجيـع األحـوال؛ يكـون ألي مـن اخلصـوم االعـرتاض عـىل أي مـن إجـراءات التحقيـق، 

وتفصـل فيـه املحكمـة بقـرار مسـبب يف املحـض.

وسيلة2 س)10( ف3 وسيلة2 س)10( ف4 املادة اخلمسون: 
1- يكـون إنـكار صحـة املحـرر ممـن احتـج عليـه ببيـان وجـه إنـكاره، وأثـره يف املحـرر، وذلـك 

بمذكـرة أو شـفاهًا، ويـدون يف املحـض.
2- يشرتط للتحقيق يف حال اإلنكار اآليت:

أ- أن يطلب من احتج باملحرر التحقيق فيه.
ب- أن يكون املحرر منتجًا يف الدعوى.

ج- أال تكفـي وقائـع الدعـوى ومسـتنداهتا يف إقنـاع املحكمـة بصحـة اخلـط أو اإلمضـاء أو اخلتـم 
أو البصمـة.

3- إذا مل تتوافـر الـرشوط املنصـوص عليهـا يف الفقـرة )2( مـن هـذه املـادة، فتقـرر املحكمـة -من 
تلقـاء نفسـها- عـدم قبـول طلـب التحقيـق، ويـدون يف املحض.

4- إذا توافـرت الـرشوط املشـار إليهـا يف الفقـرة )2( مـن هـذه املـادة، فتأمـر املحكمـة بالتحقيـق، 
عـىل أن يتضمـن قرارهـا بيـان طريـق التحقيـق باملضاهـاة أو بسـامع الشـهود أو بكليهـام، وفـق أحـكام 

النظام.
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وسيلة2 س)10( ف6 وسيلة2 س)10( ف7 املادة احلادية واخلمسون: 
1- إذا كان التحقيق باملضاهاة، فتتبع اإلجراءات اآلتية:

أ- تكليـف مـن بحوزتـه أصـل املحـرر بإيداعـه املحكمة، فـإن كان هو املنكـر وامتنع من التسـليم، 
سـقط حقـه يف اإلنـكار، وعـد املحـرر صحيحـًا، وإذا كان املحـرر حتـت يـد مـن يتـج بـه وامتنـع مـن 

تسـليمه، عـد املحـرر غـري موجود.
ب- تكليـف اخلصـوم بتقديـم مـا لديـم مـن حمـررات للمضاهـاة، واالتفـاق عىل ما يصلـح منها، 

فـإن مل يتفقـوا فتطبـق املـادة )الثانيـة واألربعون( مـن النظام.
ج- ندب خبري إلجراء املضاهاة واالستكتاب.

د- للمحكمـة أن تأمـر بإحضـار املحـررات الرسـمية املطلوبـة للمضاهـاة عليهـا مـن اجلهـة التـي 
تكـون هبـا، أو ينتقـل اخلبـري لالطـالع عليهـا دون نقلهـا.

2- املضاهـاة هـي: مقارنـة اخلـط أو اإلمضاء أو اخلتـم أو البصمة الذي حصل إنـكاره، عىل ما هو 
ثابـت مـن خـط أو إمضاء أو ختـم أو بصمة ملن نسـب إليه املحرر.

3- االسـتكتاب هـو: طلـب الكتابـة ممـن أنكر نسـبة املحرر إليه أمـام اجلهة املختصـة؛ ملقارنة خطه 
بـام هو مـدون يف املحرر الـذي أنكره.

وسيلة2 س)10( ف6 املادة الثانية واخلمسون: 
إذا كان التحقيـق بسـامع الشـهود، فيجـب عـىل مـن يتـج باملحـرر أن يذكـر أسـامء الشـهود قبـل 
اجللسـة املحـددة للتحقيـق، ويكـون سـامع شـهادهتم وفقـًا ألحـكام بـاب الشـهادة، وليـس لـه أن يقدم 

شـهودًا آخريـن سـوى مـن ذكرهـم.

وسيلة2 س)11( ف7 وسيلة3 س)8( املادة الثالثة واخلمسون: 
1- جيـوز ملـن أنكـر املحـرر أن يتنـازل عـن إنـكاره قبـل انتهـاء إجـراءات التحقيـق، وال يقبـل منـه 

إنـكار املحـرر بعـد تنازله.
2- جيـوز ملـن احتـج باملحـرر حمـل اإلنـكار إهنـاء إجـراءات التحقيـق -يف أي حالـة كانـت عليـه- 

بنزولـه عـن التمسـك هبـذا املحرر.

وسيلة2 س)11( ف10 املادة الرابعة واخلمسون: 
1- تتعدد الغرامة إذا حكم بصحة املحرر بعد إنكاره يف األحوال اآلتية:

أ- إذا كان املحرر منسوبًا لعدد من األشخاص، وأنكر صحته كل واحد منهم.
ب- إذا تعددت املحررات حمل اإلنكار.
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2- ال يكـم بالغرامـة عـىل مـن أنكـر صحـة املحـرر إذا تنـازل عـن إنـكاره قبـل انتهـاء إجـراءات 
التحقيـق فيـه؛ مـا مل يثبـت للمحكمـة أنـه قصـد الكيـد خلصمـه، أو تأخـري الفصـل يف الدعـوى.

وسيلة2 س)11( ف1 وسيلة2 س)11( ف2 وسيلة2 س)11( ف3 املادة اخلامسة واخلمسون: 
1- يكون االدعاء بالتزوير بمذكرة أو شفاهًا، ويثبت يف املحض، وجيب أن يتضمن اآليت:

أ- بيانات املحرر املدعى تزويره.
ب- مواضع التزوير املدعى هبا، وشواهده.

ج- أثره عىل الدعوى.
د- إجراءات التحقيق التي يطلب إثباته هبا.

2- إذا مل يسـتوف االدعـاء بالتزويـر متطلبـات تقديمـه املشـار إليهـا يف الفقـرة )1( من هـذه املادة، 
فتقـرر املحكمـة -مـن تلقاء نفسـها- عـدم قبـول االدعـاء بالتزوير، ويـدون يف املحض.

3- إذا اسـتوىف االدعـاء بالتزويـر متطلبـات تقديمـه املشـار إليهـا يف الفقـرة )1( مـن هـذه املـادة، 
فتأمـر املحكمـة بالتحقيـق فيـه بقـرار تثبتـه يف املحـض، إذا حتققـت الرشوط الـواردة يف الفقـرة )2( من 

املـادة )الرابعـة واألربعـني( مـن النظام.

وسيلة2 س)11( ف10 املادة السادسة واخلمسون: 
ر، أو سـقوط حق مدعـي التزوير يف اإلثبات  تتعـدد الغرامـة إذا حكـم برفض االدعاء بتزوير املحرَّ

يف األحوال اآلتية:
1- إذا كان املحرر منسوبًا لعدد من األشخاص، وادعى كل واحد منهم تزويره.

2- إذا تعددت املحررات حمل االدعاء بالتزوير.

وسيلة2 س)11( ف9 املادة السابعة واخلمسون: 
إذا ثبـت تزويـر املحـرر، فتحيـل املحكمـة الواقعـة للنيابـة العامـة، مرفقـًا هبـا أصـل املحـرر املزور، 

وتقريـر اخلبـري، وحكـم املحكمـة املتعلـق بالواقعة.

وسيلة2 س)11( ف2 املادة الثامنة واخلمسون: 
يكون تقديم دعوى التزوير األصلية للمحكمة املختصة أصاًل بنظر النزاع ذي الصلة باملحرر.
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وسيلة2 س)2( ف2 املادة التاسعة واخلمسون: 
مـع عـدم اإلخـالل بالتزامـات اململكـة باالتفاقيـات الدوليـة التـي تكـون طرفـًا فيهـا، عـىل مـن 
ر الورقـي أو الرقمـي الصـادر خـارج اململكـة، أن يرفـق به ما يثبـت تصديقه مـن اجلهات  يتـج باملحـرَّ

املختصـة يف الدولـة التـي صـدر فيهـا واجلهـات املختصـة يف اململكـة.

)الدليل الرقمي(

وسيلة3 س)2( املادة الستون: 
يرجـع يف مفهـوم أنـواع الدليـل الرقمي املنصـوص عليها يف املـادة )الرابعة واخلمسـني( من النظام 

لألنظمـة ذات الصلـة، ومنها نظام التعامـالت اإللكرتونية.

وسيلة3 س)4( املادة احلادية والستون: 
1- جيـب عـىل مـن يتـج بالدليـل الرقمـي املسـتفاد مـن وسـيلة رقميـة منصـوص عليهـا يف العقـد 

حمـل النـزاع أو مشـاعة للعمـوم أو موثقـة، أن يقـدم مـا يثبـت ذلـك.
2- الوسـيلة الرقمية املشـاعة للعموم: هي كل وسيلة أتيح استخدامها بشكل عام، أو للمتعاملني 

بنـوع خاص من التعامل.
3- الوسـيلة الرقميـة املوثقـة: هـي كل وسـيلة مرخصـة مـن اجلهـة املختصـة أتيـح اسـتخدامها 

للمتعاملـني.

وسيلة3 س)6( املادة الثانية والستون: 
يقصـد بإثبـات ادعـاء عـدم صحـة الدليـل الرقمـي وفقـًا للـامدة )الثامنـة واخلمسـني( مـن النظـام، 
إثبـات التزويـر، أو إثبـات خـالف مضمونـه، وفقـًا ألحـكام املـادة )السادسـة والعرشيـن( مـن النظام.

املادة الثالثة والستون: 
مـع مراعـاة مـا ورد يف املـادة )السادسـة عـرشة( مـن األدلـة، جيب أن يرافـق تقديـم أي دليل رقمي 

اآليت:
1- بيان نوع الدليل الرقمي.

2- مضمون الدليل، ونسخة منه متى كانت طبيعته تسمح بذلك.
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وسيلة3 س)8( املادة الرابعة والستون: 
يقـدم حمتـوى الدليـل الرقمي مكتوبًا -إن كانت طبيعته تسـمح بذلك- ويف حـال منازعة اخلصم، 

يقـدم الدليل الرقمـي عىل النحو اآليت:
1- هبيئته األصلية؛ متى أتيح للمحكمة االطالع عليه مبارشة.

2- بوسـيلة رقميـة أخـرى؛ متـى قدمـت نسـخة منـه، بام يف ذلـك تقديمـه يف وسـائط رقمية، وعىل 
مقـدم الدليـل الرقمـي االحتفـاظ بالدليل هبيئتـه األصلية.

املادة اخلامسة والستون: 
تـرسي أحـكام طلـب تقديـم املحـرر أو االطـالع عليـه، املنصـوص عليهـا يف املادتـني )الرابعـة 

والثالثـني(
و)السادسـة والثالثـني( مـن النظـام، واملـواد )الثانية واألربعـني( و)الثالثـة واألربعـني( و)الرابعة 
واألربعـني( مـن األدلـة، عـىل أي طلـب تقديم أو اطـالع عىل حمتوى دليـل رقمي ذي صلـة بالدعوى.

وسيلة3 س)9( املادة السادسة والستون: 
عند منازعة اخلصم يف صحة املستخرج من الدليل الرقمي، فيجب مطابقته عىل سجله الرقمي.

وسيلة3 س)12( املادة السابعة والستون: 
إذا رأت املحكمـة أن أحـكام البـاب الثالـث مـن النظـام ال تـرسي عـىل الدليـل الرقمـي لتعارضها 

مـع طبيعتـه الرقميـة؛ فتبني وجـه التعارض.

وسيلة3 س)9( املادة الثامنة والستون: 
للمحكمة االستعانة بخبري للتحقق من الدليل الرقمي، وفقًا ألحكام الباب العارش من النظام.

)الشهادة(

وسيلة2 س)1( وسيلة4 وسيلة4 س)2( املادة التاسعة والستون: 
1- ال تقبـل املحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها- اإلثبـات بشـهادة الشـهود يف إثبـات وجـود أو انقضاء 
الترصفـات الـواردة يف الفقـرة )1( مـن املادة )السادسـة والسـتني( من النظام -مـا مل يوجد نص نظامي 

أو اتفـاق بـني األطـراف بغـري ذلك- عـىل أن يثبت ذلـك يف املحض.
2- ال تقبـل املحكمـة -مـن تلقاء نفسـها- اإلثبات بشـهادة الشـهود ولو مل تـزد قيمة الترصف عىل 

)مائـة ألـف ريـال أو ما يعادهلـا( يف احلاالت الواردة يف املادة )السـابعة والسـتني( من النظام.
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3- جيوز إثبات مجيع الوقائع املادية بالشهادة، بام يف ذلك الفعل الضار.
4- التـرصف: هـو اتـاه اإلرادة نحـو إحـداث أثر نظامـي معني، ويرتـب النظام عليها هـذا األثر، 

ويشـمل العقد واإلرادة املنفردة.
5- الواقعة هي: واقعة مادية يرتب عليها النظام أثرًا، سواًء أكان حدوثها إراديًا أو غري إرادي.

وسيلة4 س)2( املادة السبعون: 
1- تتحقـق املحكمـة عنـد تطبيقهـا للـامدة )الثامنـة والسـتني( مـن النظـام، مـن توافـر احلـاالت 

الـواردة فيهـا عـىل أن يثبـت ذلـك يف املحـض.
2- ال تـرسي أحـكام املـادة )الثامنـة والسـتني( مـن النظـام فيـام اشـرتط النظـام لصحتـه أن يكـون 

مكتوبـًا، أو فيـام يالـف أو جيـاوز مـا اشـتمل عليـه دليـل كتايب.

وسيلة4 س)4( وسيلة4 س)18( املادة احلادية والسبعون: 
تتحقق املحكمة من تلقاء نفسها من سن الشاهد، وسالمة إدراكه.

وسيلة4 س)6( املادة الثانية والسبعون: 
جيب أن يتضمن طلب سامع الشهادة اآليت:

1- عدد الشهود، وأسامءهم، ومكان إقامتهم.
2- حمل الشهادة، وصلته بالدعوى.

وسيلة4 س)9( وسيلة4 س)10( ف5 املادة الثالثة والسبعون: 
1- إذا قـررت املحكمـة سـامع الشـهادة، فتعـني جلسـة لذلك، ويرتتـب عىل عدم حضور الشـهود 
يف املوعـد سـقوط احلق يف سـامع الشـهادة -مـا مل تقرر املحكمـة اإلمهال- وفق أحـكام النظام واألدلة.

2- إذا قررت املحكمة إمهال اخلصم إلحضار شهوده، فتبني سبب اإلمهال.

وسيلة4 س)10( ف1 وسيلة4 س)10( ف4 املادة الرابعة والسبعون: 
1- جيب أن يبني الشاهد قبل أداء الشهادة اآليت:

أ- اسمه الكامل، وتاريخ ميالده، ومهنته، ومكان إقامته.
ب- وجـه اتصالـه باخلصـوم مـن قرابـة أو عمـل أو غريمهـا، واإلفصاح عـن أي عالقة لـه هبم، أو 

أي مصلحـة لـه يف الدعوى.
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2- ال تقبـل الشـهادة إذا مل يبـني الشـاهد البيانـات املذكـورة يف الفقـرة )1( مـن هذه املـادة، أو تبني 
خـالف مـا ورد فيها.

وسيلة4 س)16( املادة اخلامسة والسبعون: 
إذا قررت املحكمة حتليف الشاهد، فتبني سبب ذلك، وحتدد صيغة اليمني.

وسيلة4 س)10( ف2 وسيلة4 س)10( ف3 املادة السادسة والسبعون: 
1- يكـون سـامع شـهادة الشـاهد عـىل انفراد بحضـور اخلصـوم، دون حضور باقي الشـهود الذين 

مل تسـمع شهادهتم.
2- يف األحوال التي يقتيض فيها األمر سامع الشهود جمتمعني، فتبني املحكمة سبب ذلك.

وسيلة4 س)15( وسيلة4 س)15(ف1 وسيلة4 س)15(ف2 املادة السابعة والسبعون: 
1- تثبـت الشـهادة بالصيغـة التـي ُأديـت هبـا، وللمحكمة أن تقتـرص منها عىل ما يتعلـق بموضوع 

النـزاع، وللشـاهد أن يعـدل شـهادته بـام يراه، ويذكـر التعديل عقب نص الشـهادة.
2- للمحكمة أن تطلب إيضاح ما تضمنته الشهادة من إمجال أو إهبام.

وسيلة4 س)7( املادة الثامنة والسبعون: 
1- يكـون طعـن املشـهود عليـه يف الشـهادة أو الشـاهد يف اجللسـة ذاهتـا التـي ُأديت فيها الشـهادة، 

وعليـه أن يبـني وجـه الطعـن، مـا مل تقـرر املحكمـة إمهاله عنـد االقتضاء.
2- يثبت الطعن، وما تقرره املحكمة بشأنه مع أسبابه يف املحض أو احلكم بحسب األحوال.

وسيلة4 س)11( وسيلة4 س)12( وسيلة4 س)13( املادة التاسعة والسبعون: 
1- يكون توجيه األسئلة للشاهد من قبل اخلصوم يف اجللسة ذاهتا، ويثبت يف املحض.

2- يكـون االعـرتاض مـن قبـل الشـاهد أو اخلصـوم عـىل السـؤال املوجـه للشـاهد عقـب توجيـه 
السـؤال مبـارشة، وإال سـقط احلـق يف االعـرتاض.

3- ال جيـوز قطـع كالم الشـاهد أثنـاء أداء الشـهادة أو اإلجابـة، ويف حال مالفة ذلـك فللمحكمة 
اختاذ اإلجـراء النظامي.

4- عـىل املحكمـة أن تنـع األسـئلة املوجهـة للشـاهد إذا كانـت تتضمـن تلقينـًا للشـاهد أو تأثـريًا 
. عليه
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وسيلة4 س)10( ف1 املادة الثامنون: 
1- تقدم الشهادة مكتوبة بإذن املحكمة، وفق اآليت:

أ- أن يتوىل الشاهد حتريرها، وتوقيعها.
ب- أن تتضمن البيانات املنصوص عليها يف املادة )الرابعة والسبعني( من األدلة.

2- ال يـّل تقديـم الشـهادة املكتوبـة بحـق املحكمـة أو اخلصم بطلب حضور الشـاهد ومناقشـته؛ 
وفقـًا ألحكام النظـام واألدلة.

وسيلة4 س )17( املادة احلادية والثامنون: 
إذا اختلفـت شـهادة الشـهود، فتحـدد املحكمـة يف أسـباب حكمها القـدر الذي تقتنـع بصحته من 
الشـهادة؛ وإذا أدى ذلـك للتناقـض يف الشـهادة فال يؤخـذ منها يشء، وتثبت ذلك يف أسـباب حكمها.

وسيلة4 س)20( املادة الثانية والثامنون: 
1- جيب أن تتضمن الدعوى املستعجلة لسامع الشهادة اآليت:

أ- بيان الواقعة حمل الشهادة.
ب- بيان وجه الضورة، أو االستعجال.

ج- بيانات املشهود عليه إن أمكن.
د- بيانات الشاهد.

2- تسـمع املحكمـة شـهادة الشـاهد عند اسـتيفائها املتطلبـات النظاميـة، بام يف ذلك كـون الواقعة 
ممـا جيوز إثباهتا بشـهادة الشـهود.

وسيلة4 س)14( املادة الثالثة والثامنون: 
تثبت املحكمة أي حماولة ملضارة الشاهد أو التأثري عليه، وتتخذ بشأهنا اإلجراء النظامي.

وسيلة4 س)22( وسيلة4 س)22(ف3 املادة الرابعة والثامنون: 
يشرتط لتقدير مرصوفات الشاهد ومقابل تعطيله اآليت:

1- أن يطلب الشاهد ذلك يف اجللسة ذاهتا التي أدى فيها الشهادة.
2- أن يبني مقدار مرصوفات انتقاله ومقابل تعطيله، واملستندات املؤيدة لذلك.
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)القرائن(

وسيلة5 س)1( املادة اخلامسة والثامنون: 
تثبت املحكمة عند استنادها لقرينة منصوص عليها رشعًا أو نظامًا مستند حجيتها.

وسيلة5 س)1( وسيلة5 س)2( املادة السادسة والثامنون: 
تبـني املحكمـة عنـد اسـتنباطها لقرينـة يف اإلثبـات وجـه داللتهـا، عـىل أن تكـون مسـتندة ملـا طرح 

أمامهـا يف الدعـوى.

وسيلة5 س)1( املادة السابعة والثامنون: 
إذا استعانت املحكمة بالوسائل العلمية يف استنباط القرائن، فتبني نوع الوسيلة وداللتها.

)حجية األمر املقضي(

وسيلة5 س)5( ف3 املادة الثامنة والثامنون: 
جيـب عنـد االسـتناد إىل حجيـة األمـر املقـيض أن تذكر بيانـات احلكـم، ومنطوقه، وما يثبـت توافر 

رشوط حجيتـه وفـق أحـكام النظام.

وسيلة5 س)5( ف1 املادة التاسعة والثامنون: 
تـرسي أحـكام حجيـة األمـر املقـيض عـىل أسـباب احلكـم، متـى ارتبطـت ارتباطـًا وثيقـًا بمنطـوق 

احلكم.

)العرف(

وسيلة6 س)2( املادة التسعون: 
يتمسـك هبـا، وصلتهـام  التـي  العـادة  أو  العـرف  يبـني  أن  العـادة  أو  بالعـرف  يتمسـك  مـن  عـىل 

الواقعـة. وقـت  وجودمهـا  يثبـت  ومـا  فيهـا،  وأثرمهـا  بالدعـوى، 

وسيلة6 س)3( املادة احلادية والتسعون: 
عـىل مـن يطعـن يف ثبـوت العـرف أو العـادة أن يبـني وجـه طعنـه، أو مـا يثبـت معارضتهـام بـام هـو 

منهام. أقـوى 
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وسيلة6 س)6( املادة الثانية والتسعون: 
يف األحـوال التـي تسـتند فيهـا املحكمـة إىل العـرف أو العـادة، فتبـني يف أسـباب حكمها العـادة أو 

العـرف، وصلتهـام بالدعـوى، وأثرمهـا فيها.

)اليمني(

وسيلة7 وسيلة7 س)8( ف1 املادة الثالثة والتسعون: 
فيام مل يرد فيه نص خاص، ال توجه اليمني يف غري احلقوق املالية.

وسيلة7 س)4( وسيلة7 س)7( وسيلة7 س)8( ف1 املادة الرابعة والتسعون: 
1- ال توجه اليمني فيام اشرتط النظام لصحته أن يكون مكتوبًا.

2- ال توجه اليمني للشخص ذي الصفة االعتبارية.
3- للمحكمـة أن تنـع توجيـه اليمني احلاسـمة، متى رأت أن األدلة املقدمة ممـن طلبت منه اليمني 

لدفعه. مثبتة 
4- إذا منعـت املحكمـة توجيـه اليمـني بنـاًء عـىل املـادة )السادسـة والتسـعني( مـن النظـام والفقرة 

)3( مـن هـذه املـادة، فتسـبب ذلـك يف املحض.

وسيلة7 س)4( املادة اخلامسة والتسعون: 
1- تتحقق املحكمة -من تلقاء نفسها- من أهلية احلالف للترصف فيام يلف عليه.

2- جيوز توجيه اليمني للصغري املميز املأذون له يف البيع والرشاء فيام أذن له فيه.

وسيلة7 س)8( ف7 املادة السادسة والتسعون: 
يكـون إسـقاط املدعـي للبينـة بموجب املادة )التاسـعة والتسـعني( من النظام شـفاهًا يف اجللسـة أو 

بمذكـرة، وتعلمـه املحكمـة بأثـر ذلك قبـل أداء املدعى عليـه اليمني، ويـدون يف املحض.

وسيلة7 س)7( وسيلة7 س)8( ف2 املادة السابعة والتسعون: 
1- يقدم طلب اليمني شفاهًا يف اجللسة أو بمذكرة متضمنًا البيانات اآلتية:

أ- الوقائع التي يريد استحالف خصمه عليها.
ب- صيغة اليمني بعبارة واضحة.

2- للمحكمـة أن تعـدل الصيغـة التـي طلبها اخلصـم؛ لتوجه بوضوح ودقة عـىل الواقعة املطلوب 
عليها. احللف 
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3- تؤدى اليمني بالصيغة التي أقرهتا املحكمة.

وسيلة7 س)8( ف6 املادة الثامنة والتسعون: 
إذا حكمـت املحكمـة يف الدعـوى -يف أي مرحلـة- بنـاًء عـىل نكـول مـن وجهـت إليـه اليمـني أو 

نكـول مـن ردت عليـه، فـال يقبـل منـه أداؤهـا بعـد ذلك.

وسيلة7 س)8( ف10 املادة التاسعة والتسعون: 
يكـون تنـازل طالـب اليمـني عـن حضـور اجللسـة املحـددة ألدائهـا شـفاهًا يف اجللسـة أو بمذكرة، 

ويثبـت يف املحـض، ويعـد ختلفـه عـن احلضـور مـع علمـه بموعـد اجللسـة تنـازالً عـن احلضور.

تهيد )س25( املادة املائة: 
كل دليـل يقـوي جانـب اخلصـم وال يكفـي بمجـرده للحكـم بـه، يعـد دليـاًل ناقصـًا، توجـه معـه 

اليمـني املتممـة.

)املعاينة(

املادة األوىل بعد املائة:  وسيلة8 س)1(
يقدم طلب املعاينة بمذكرة تتضمن اآليت:

1- حمل املعاينة، ومكاهنا.
2- مربرات طلب املعاينة، وأثرها يف الدعوى، وصلتها هبا.

3- أي وثائق ذات صلة ببيان حمل املعاينة.

املادة الثانية بعد املائة:  وسيلة8 س)3( وسيلة8 س)4(
1- جيب أن يتضمن قرار املحكمة بمعاينة املتنازع فيه اآليت:

أ- تاريخ املعاينة، ومكاهنا.
ب- حمل املعاينة.

ج- اسم اخلبري الذي استعانت به يف املعاينة.
2- يبلغ بالقرار من كان غائبًا من اخلصوم.

وسيلة8 س)9( املادة الثالثة بعد املائة: 
1- يعد حمض باملعاينة يتضمن اآليت:
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أ- وقتها، وتاريها، ومن حضها.
ب- إجراءات املعاينة، ونتيجتها.

ج- أقوال من سمعته من الشهود.
د- تقرير اخلبري املستعان به يف املعاينة.

2- يرفق باملحض أي مستندات ذات صلة باملعاينة.

وسيلة8 س)8( املادة الرابعة بعد املائة: 
للمحكمة االستعانة بالوسائل احلديثة يف املعاينة، بام يف ذلك وسائل املعاينة املبارشة.

وسيلة8 س)4( وسيلة8 س)7( املادة اخلامسة بعد املائة: 
1- إذا ختلـف طالـب املعاينـة عـن احلضـور يف املوعـد املحـدد، ومل يمكـن إجـراء املعاينـة يف غيابه، 

فيسـقط حقـه يف الطلب.
2- إذا تعـذرت املعاينـة بسـبب ال يعـود للخصـوم فيثبـت ذلك يف املحـض، وللمحكمـة تقرير ما 

تراه بشـأهنا.

وسيلة8 س)6( املادة السادسة بعد املائة: 
ختتص املحكمة التي يوجد فيها حمل املعاينة بنظر الدعوى املستعجلة باملعاينة وإثبات احلالة.

وسيلة8 س)6( املادة السابعة بعد املائة: 
1- باإلضافـة للبيانـات املنصـوص عليهـا نظامـًا، جيـب أن تتضمـن صحيفـة الدعـوى املسـتعجلة 

باملعاينـة وإثبـات احلالـة اآليت:
أ- دواعـي النظـر املسـتعجل، وأن حمـل املعاينة يشـى ضيـاع معاملـه، واحتامل أن يصبـح حمل نزاع 

أمـام القضاء.
ب- حمل املعاينة، ومكاهنا.

2- يرر باملعاينة حمض وفقًا للامدة )الثالثة بعد املائة( من األدلة.
3- تصـدر املحكمـة حكمهـا يف الدعـوى املسـتعجلة باملعاينـة وإثبـات احلالة وفق أحـكام القضاء 

املسـتعجل ووفق األنظمـة ذات الصلة.
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)اخلربة(

املادة الثامنة بعد املائة:  وسيلة9 س)4( وسيلة9 س)7( وسيلة9 س)23(
1- جيـب أن يتضمـن قـرار املحكمـة بنـدب اخلـربة بيانـًا بمهمـة اخلبـري، وصالحياتـه، والتدابـري 

العاجلـة التـي يـؤذن لـه يف اختاذهـا، واخلصـم املكلـف بإيـداع املبلـغ، ويثبـت يف املحـض.
اخلـربة،  إجـراءات  وإدارة  القـرار،  لتنفيـذ  الالزمـة  التفاصيـل  بيـان  املختصـة  اإلدارة  تتـوىل   -2

بـام يف ذلـك اآليت: وهتيئتهـا، 
أ- حتديـد نـوع اخلـربة املتخصصـة، وتفاصيل مهمة اخلبـري، وصالحياته، وأي مهـام خاصة تتعلق 

بطبيعـة اخلـربة بـام يف ذلـك حتديد اخلربات الفنيـة الفرعية ذات الصلـة باملهمة.
ب - إجراءات ترشيح واختيار اخلبري، وتعيينه.

ج - إطالع املرشح للخربة عىل القضية تهيدًا لتقديم عرضه.
د- مـا يتعلـق باملبلـغ املقـرر للخـربة، بـام يف ذلـك حتديـد مقـداره، وأجـل إيداعـه، وكيفيـة تسـليمه 

. للخبري
هـ - أجل إيداع كل من التقرير األويل، والتقرير النهائي.

و - إنذار اخلبري يف حال عدم مبارشته املهمة، أو تأخره عن إيداع التقرير يف املوعد املحدد.
ز- تلقي مجيع الوثائق الناشئة عن إجراءات اخلربة.

ح- تبليغ األطراف بأي شأن يتعلق باخلربة.
ط - متابعة عمل اخلبري، واإلرشاف عىل عمله أثناء أدائه املهمة.

ي- مراجعة تقرير اخلربة، والتحقق من استيفائه املتطلبات.
ك- هتيئة أي طلب يقدم للمحكمة بشأن اخلربة.

3- ترفع اإلدارة املختصة للمحكمة تقريرًا بجميع ما أجرته رفق تقرير اخلبري النهائي.

املادة التاسعة بعد املائة: 
دون اإلخـالل بالقواعـد اخلاصـة بتنظيـم شـؤون اخلـربة أمـام املحاكـم، جيـب أن يراعـى يف اختيار 

اخلبـري تناسـب معارفـه الفنيـة وخرباته مـع موضـوع النزاع.

املادة العارشة بعد املائة:  وسيلة9 س)6( وسيلة9 س)23(
1- إذا اتفق اخلصوم عىل اخلبري قبل الدعوى، فيجب التمسك باالتفاق قبل تعيني اخلبري.

2- إذا اتفـق اخلصـوم عـىل اخلبـري، فتثبـت اإلدارة املختصة ذلـك، ويكلف اخلبري الـذي اتفق عليه 
اخلصـوم؛ إذا كان مرخصـًا؛ وفقـًا للقواعد اخلاصة بتنظيم شـؤون اخلـربة أمام املحاكم.
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3- إذا اتفـق اخلصـوم عـىل إجـراء اخلـربة قبـل قيـد الدعـوى، فيجـب تقديـم تقريـر اخلبـري عنـد 
تقديـم الدعـوى، وتـرسي عـىل التقريـر األحـكام النظاميـة التاليـة إليـداع التقريـر النهائـي.

املادة احلادية عرشة بعد املائة:  وسيلة9 س)3( وسيلة9 س)6( وسيلة9 س)23(
1- إذا مل يتفـق اخلصـوم عـىل اخلبـري، تولـت اإلدارة املختصـة الرتشـيح، وهلـا -عنـد االقتضـاء- 

طلـب عـرض مـن عـدة خـرباء؛ لالختيـار مـن بينهـم.
2- للمحكمة -عند االقتضاء- تكليف أكثر من خبري، عىل أن تبني سبب ذلك.

3- يف مجيع األحوال؛ يكون قرار تعيني اخلبري هنائيًا غري قابل لالعرتاض.

املادة الثانية عرشة بعد املائة:  وسيلة9 س)4( وسيلة9 س)5(
1- عـىل اخلبـري -قبـل تعيينـه- أن يقـدم للمحكمـة اإلفصـاح املنصـوص عليـه يف املـادة )الثالثـة 

عـرشة بعـد املائـة( مـن النظـام مكتوبـًا.
2- تزود اإلدارة املختصة اخلصوم بنسخة من اإلفصاح.

3- إذا مل يفصح اخلبري، أو ظهر يف اإلفصاح ما يمنع من تعيينه، فيستبعد.

وسيلة9 س)1( املادة الثالثة عرشة بعد املائة: 
1- يقترص رأي اخلربة عىل املسـائل الفنية، وال يمتد ألي رأي يف مسـألة نظامية، وإذا تبني للخبري 

أن املهمـة تتضمـن مسـائل نظامية وجب عليه فورًا أن يطـر اإلدارة املختصة بذلك.
2- إذا كانـت املسـألة الفنيـة يتلـف فيهـا رأي اخلـربة بحسـب مـا تأخـذ بـه املحكمـة يف املسـألة 

النظاميـة، فيتعـني عـىل اخلبـري أن يـدد هـذه املسـألة، ويبـني الـرأي الفنـي وفقـًا لـكل احتـامل.

وسيلة9 س)8( ف1 وسيلة9 س)14( املادة الرابعة عرشة بعد املائة: 
1- يسـتحق اخلبـري املبلـغ املقـرر للخـربة نظـري أداء املهمـة املكلـف هبـا عـىل الوجه املطلـوب، وإذا 
مل يـؤد اخلبـري مهمتـه كليـًا أو جزئيـًا، فتأمـره املحكمـة بـرد مجيع مـا تسـلمه أو بعضه بحسـب األحوال.

2- يكون حتديد املبلغ املقرر للخربة وفق اآليت:
أ- إذا اتفق اخلصوم مع اخلبري فيعمل اتفاقهم.

ب- إذا مل يتفق اخلصوم مع اخلبري فيعتمد املبلغ املحدد من اخلبري املختار.
3- ال جيـوز للخبـري أن يمتنـع عـن إتـام أعـامل اخلـربة ألي سـبب كان، بـام يف ذلـك عـدم كفايـة 

املبلـغ املقـرر للخـربة.
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وسيلة9 س)8( ف2 وسيلة9 س)8( ف3 املادة اخلامسة عرشة بعد املائة: 
1- عـىل اخلصـم املكلـف بإيـداع املبلـغ املقـرر للخـربة أن يودعـه خالل يومـني من إبالغـه بذلك، 

ويف حـال عـدم إيداعـه فللخصـم اآلخر إيداعـه خالل ثالثـة أيام.
2- إذا مل يـودع املبلـغ أي مـن اخلصمـني بـال عـذر مقبـول، فتخطـر اإلدارة املختصـة املحكمـة 
بذلـك، وللمحكمـة تقريـر وقـف الدعوى أو سـقوط حق اخلصم يف التمسـك بقرار الندب -بحسـب 

األحـوال-، وذلـك مـا مل يقبـل اخلبـري تأجيـل املبلـغ حتـى صـدور احلكـم يف موضـوع الدعـوى.

املادة السادسة عرشة بعد املائة:  وسيلة9 س)9( ف2 وسيلة9 س)9( ف3
1- يكـون تقديـم طلـب رد اخلبـري الـوارد يف املـادة )الرابعـة عـرشة بعـد املائـة( مـن النظـام وفـق 

اآلتيـة: اإلجـراءات 
أ- يقدم الطلب لإلدارة املختصة، وجيب أن يتضمن بيان سبب الرد، وما يثبته إن وجد.

ب- عـىل اخلبـري اإلجابـة عـىل طلـب الـرد خـالل يومني مـن تاريـخ تبليغـه، والتوقف عـن العمل 
فـورًا حتـى احلكـم يف طلـب الرد.

ج- حتيـل اإلدارة املختصـة طلـب الـرد للمحكمـة، متضمنـًا تقريـرًا عن طلـب الـرد واإلجابة عنه 
-إن وجـد-، وحتكـم املحكمـة يف الطلـب يف املحـض دون حضـور األطـراف، ويكـون حكمهـا هنائيـًا 

وغـري قابـل لالعـرتاض، ويبلغ بـه اخلصـوم واخلبري.
2- ال يقبـل طلـب الـرد مـن اخلصـم الـذي ُنـدب اخلبـري بناًء عـىل اختياره، ويعـد اخلبري متـارًا من 
اخلصـم متـى تـم عـرض اخلـرباء عليـه واختـار أحدهـم، أو كان مـن مرشـحيه، أو مل يبـد معارضـة عىل 

اختيـاره، ويـرسي هـذا احلكـم متـى ثبـت علـم اخلصم بسـبب الـرد عند تعيـني اخلبري.

املادة السابعة عرشة بعد املائة: 
يف حـال إهنـاء عمـل اخلبـري قبـل إكـامل املهمـة، أو عزلـه، أو قبـول طلـب رده، فيعـني خبـري آخـر، 
وفـق اإلجـراءات الـواردة يف النظـام واألدلـة، وللخبـري املعـني أن يسـتعني بمعلومـات اخلبري السـابق.

املادة الثامنة عرشة بعد املائة:  وسيلة9 س)11(
مـا مل ينـص يف القـرار عـىل خالفـه، يعد القـرار الصادر مـن املحكمة بنـدب اخلربة، متضمنـًا اإلذن 

للخبـري بالصالحيـات الالزمـة ألداء مهمته بـام يف ذلك اآليت:
1- االطالع عىل القضية.

2- سامع أقوال اخلصوم وملحوظاهتم، وكل من يرى سامع أقواله.
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3- الطلـب مـن اخلصـوم أو غريهـم تسـليمه أو إطالعـه عىل الدفاتر أو السـجالت أو املسـتندات 
أو األوراق أو األشـياء التـي يراهـا رضوريـة لتنفيـذ مهمته.

4- معاينة املنشآت واألماكن واألشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.

وسيلة9 س)7( وسيلة9 س)12( املادة التاسعة عرشة بعد املائة: 
عـىل اخلبـري أن يبـارش مهمتـه وفق اإلجـراءات املنصوص عليهـا يف النظام واألدلـة اإلجرائية بام يف 

ذلك اآليت:
1- أن يـدد موعـدًا لبـدء عمله ال يتجاوز خسـة أيام من تاريخ تبليغـه بالتعيني، ويبلغ به اخلصوم 

واإلدارة املختصة.
2- يف األحـوال التـي يقتـيض فيهـا عمـل اخلبـري االجتـامع باخلصـوم، فعليـه أن يبلغهـم بموعـد 

االجتـامع ومكانـه، ويبـارش أعاملـه ولـو يف غيبـة اخلصـوم؛ متـى بلغـوا عـىل الوجـه الصحيـح.
3- االلتزام باملواعيد املحددة يف النظام وقرارات املحكمة.

4- املحافظـة عـىل رسيـة األوراق واملعلومات التي يصل عليها بسـبب مهمتـه، والتقرير الصادر 
منـه، حتـى بعد انتهـاء مهمته إال يف األحوال املقـررة نظامًا.

املادة العرشون بعد املائة:  وسيلة9 س)24(
1- عـىل اخلبـري أن يقـوم شـخصيًا بتنفيـذ املهمة املكلف هبا، وله االسـتعانة بمـن يعمل معه وحتت 

ومسؤوليته. إرشافه 
2- إذا كان اخلبـري شـخصًا ذا صفـة اعتباريـة فعليـه أن يبـني اسـم اخلبري ذي الصفـة الطبيعية الذي 

يتـوىل تنفيذ املهمة باسـمه.

املادة احلادية والعرشون بعد املائة:  وسيلة9 س)25(
للخبـري -بعـد إخطـار اإلدارة املختصـة- أن يسـتعني بـرأي خبـري آخـر يف مسـألة فرعيـة تسـتلزم 
ختصصـًا فنيـًا آخـر، عـىل أن يتضمـن اإلخطـار املسـألة الفنيـة الفرعيـة، وصلتهـا باملهمـة، واسـم اخلبري 

الـذي سـيتوالها.

وسيلة9 س)13( املادة الثانية والعرشون بعد املائة: 
1- إذا امتنـع أي مـن اخلصـوم أو غريهـم عن تسـليم اخلبـري أو إطالعه عىل الدفاتر أو السـجالت 
أو املسـتندات أو األوراق أو األشـياء، أو معاينـة املنشـآت واألماكـن املتعلقـة بمهمتـه، فيثبـت اخلبـري 

ذلـك يف تقريـره، ويسـتكمل مهمتـه، مـع بيـان أثـر ذلـك عىل رأيـه الفني.
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فتتبـع  املهمـة،  أداء  يتوقـف عليـه  املـادة  الفقـرة )1( مـن هـذه  املذكـور يف  إذا كان االمتنـاع   -2
اآلتيـة: اإلجـراءات 

أ- يرفـع اخلبـري األمـر متضمنًـا مرئياتـه لـإلدارة املختصـة وفـق أحكام املـادة )السادسـة عرشة بعد 
املائـة( مـن النظام.

ب- تعـد اإلدارة املختصـة تقريـرًا للمحكمـة عـن االمتنـاع وسـببه، ومـا تـراه ممكنـًا ألداء مهـام 
اخلبـري، ويعـرض التقريـر عـىل املحكمـة لتقريـر مـا تـراه، ويعـد مـا تصـدره يف هـذا الشـأن هنائيـًا وغـري 

قابـل لالعـرتاض.
3- يف مجيع األحوال، تبلغ اإلدارة املختصة اخلبري أو اخلصوم بام قررته املحكمة.

4- ال يـل اإلجـراء املذكـور يف هـذه املـادة بحـق ذوي الشـأن يف مطالبـة املمتنـع بالتعويـض؛ متى 
ترتـب رضر عـىل امتناعه.

وسيلة9 س)13( املادة الثالثة والعرشون بعد املائة: 
1- عـىل اخلبـري الرفـع لـإلدارة املختصـة إذا اعرتضـت عملـه عقبـة حالـت دون متابعـة مهمته، أو 
تطّلـب األمـر توسـيع نطـاق مهمتـه، أو عـدم احلاجـة ألعامل تـم تكليفه هبـا، متضمنـًا بيان مـا يقرتحه، 

وأسبابه.
2- تعد اإلدارة املختصة تقريرًا للمحكمة، وما تراه ممكنًا ألداء مهام اخلبري، خالل يومني.

3- تقـرر املحكمـة مـا تـراه بشـأن طلـب اخلبـري خـالل يومـني، ويكـون قرارهـا هنائًيـا وغـري قابـل 
لالعـرتاض.

وسيلة9 س)12( املادة الرابعة والعرشون بعد املائة: 
جيب أن يتضمن تقرير اخلربة الوارد يف املادة )السابعة عرشة بعد املائة( من النظام اآليت:

املحـدد  التقريـر، والتاريـخ  التكليـف، وتاريـخ  القضيـة، وتاريـخ  1- اسـم املحكمـة، وبيانـات 
التقريـر. لتقديـم 

2- ملخص املنازعة، واملهام املكلف هبا.
3- األطـراف ذوي الصلـة، وصفاهتـم، مع اإلشـارة إىل مـن كان حارًضا منهم، أو ممثاًل، ومسـتند 

التمثيل.
4- اسم اخلبري، وأي خرباء تت االستعانة هبم، مع ذكر مؤهالهتم وخرباهتم.

5- اإلجراءات واألعامل التي قام هبا اخلبري حسب تسلسلها الزمني، بام يف ذلك ما يأيت:
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أ- أقـوال اخلصـوم وملحوظاهتـم، وأقـوال األشـخاص الذيـن سـمعهم، موقعـة منهـم، ويف حال 
عـدم التوقيـع يذكـر سـبب االمتناع.

ب- مـا اطلـع عليـه أو تسـلمه مـن دفاتـر أو سـجالت أو مسـتندات أو األوراق أو األشـياء التـي 
كانـت رضوريـة ألداء مهمتـه.

ج- ما قام به من معاينة للمنشآت واألماكن واألشياء.
د- األسئلة وطلب اإلفادات التي تم طلبها، وأي حتقيق أو مناقشة تتصل بمهمته.

6- أي قواعد أو أنظمة أو معايري أو مصادر علمية استند إليها.
7- املالحظـات أو االعرتاضـات املقدمـة مـن األطـراف عـىل التقريـر األويل -إن وجـدت-، مـع 

بيـان رأيـه بشـأهنا، وأثرهـا عـىل النتيجة.
8- قائمـة بالوثائـق التـي اسـتند إليهـا يف التقريـر، مـع التمييـز بـني الوثائـق املقدمـة مـن األطـراف 

وتلـك التـي مجعهـا اخلبـري، مـع إرفـاق نسـخة منها.
9- الرأي الفني الذي انتهى إليه اخلبري ومستنده، وذلك عىل النحو اآليت:

أ- جيـب أن يشـتمل التقريـر عـىل بيـان رأي اخلبـري يف كل مسـألة مـن املسـائل التـي تضمنتهـا املهام 
املسـندة إليـه، ومسـتند هـذا الرأي عىل اسـتقالل.

ب- إذا كان هنـاك عـدد مـن اآلراء بخصـوص املسـألة الفنيـة، فعـىل اخلبـري أن يذكـر ملخص هذه 
اآلراء، وأسـباب ترجيـح اخلبـري للرأي الـذي اختاره.

ج- إذا تعـدد اخلـرباء فيعـدون تقريـرًا واحدًا، فـإن تعددت آراء اخلرباء فيذكـر يف التقرير ما أمجعوا 
عليـه أوالً، ثـم يذكـر كل خبـري رأيـه الذي انفرد بـه، ورده عىل آراء اخلـرباء اآلخرين واحـدًا تلو اآلخر 

يف التقريـر نفسـه، ويوقع اخلرباء عىل مجيـع أوراق التقرير.

وسيلة9 س)12( املادة اخلامسة والعرشون بعد املائة: 
1- يرفع اخلبري تقريره املعد لإلدارة املختصة يف األجل املحدد له.

2- تتـوىل اإلدارة املختصـة التحقـق مـن اسـتيفاء التقريـر وفقًا ملـا ورد يف املادة )الرابعـة والعرشين 
إيداعـه، ويف حـال عـدم اسـتيفائه فيعـاد للخبـري  املائـة( مـن األدلـة، وإذا كان مسـتوفيًا فتقبـل  بعـد 

السـتكامله.
3- يعد التقرير مودعًا من حني قبول اإلدارة إيداعه.

4- إذا مل يتمكـن اخلبـري مـن إيـداع التقريـر يف األجـل املحـدد، فعليـه أن يقـدم مذكـرة متضمنـة 
سـبب ذلـك، وملخًصـا ملـا انتهـى إليـه العمـل، وتعـد اإلدارة املختصـة تقريـرًا بالـرأي، ويعـرض عـىل 

املحكمـة لتقـرر مـا تـراه، وهلـا -عنـد االقتضـاء- أن تـدد مـدة إيـداع التقريـر.
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وسيلة9 س)12( املادة السادسة والعرشون بعد املائة: 
1- يبلغ اخلصوم بإيداع التقرير خالل أربع وعرشين ساعة تالية لقبول اإليداع.

2- يتـاح للخصـوم االطـالع عىل التقرير ومرافقاتـه فور قبول اإليداع، وهلم احلصول عىل نسـخة 
منه.

3- ألي مـن اخلصـوم مناقشـة تقريـر اخلبـري، وذلـك بتقديـم أسـئلة مكتوبـة، وجيب أن تقـدم هذه 
األسـئلة مـرة واحـدة، خـالل مـدة ال تزيـد عن خسـة أيـام من تاريـخ قبـول اإليداع.

4- عـىل اخلبـري اإلجابـة عـىل مـا قدمـه اخلصـوم مـن أسـئلة، وبيـان أثرهـا عـىل النتيجة التـي انتهى 
إليهـا، وإيـداع تقريـره النهائـي متضمنـًا تقريـره األويل، ومناقشـة اخلصـوم، وذلـك خالل مـدة ال تزيد 

عـن عـرشة أيام.
5- تعـد اإلدارة املختصـة مرئياهتـا عـن التقريـر، وترفعـه للمحكمـة، مرفقـًا بـه كافـة الوثائق ذات 

الصلـة باخلـربة، ويرفـق بالقضية.

وسيلة9 س)14( وسيلة9 س)15( وسيلة9 س)17( املادة السابعة والعرشون بعد املائة: 
1- تتوىل اإلدارة املختصة متابعة التزام اخلبري باملهام واملواعيد.

2- إذا مل يبـارش اخلبـري مهمتـه دون عـذر مقبـول، أو قـرص يف أدائهـا، أو تأخر عن إيـداع التقرير يف 
املوعـد املحـدد، فتوجه لـه اإلدارة املختصـة إنذاًرا، وتشـعر املحكمة بذلك.

3- إذا مل يسـتجب اخلبـري أو قـدم عـذرًا، فيحال األمـر للمحكمة، مرافقًا له التقاريـر ذات الصلة؛ 
لتقريـر مـا تراه وفـق أحكام املـادة )الثامنة عـرشة بعد املائة( مـن النظام.

بالتأخـري وسـببه،  املختصـة  لـإلدارة  الرفـع  اخلبـري  التأخـري عائـدًا للخصـوم، فعـىل  إذا كان   -4
وعالقـة اخلصـم الـذي تسـبب بـه، ومـا يثبـت ذلـك، وتعـد اإلدارة املختصـة تقريـرًا بذلـك، ويعـرض 

عـىل املحكمـة؛ لتقريـر مـا تـراه وفـق أحـكام املـادة )الثامنـة عـرشة بعـد املائـة( مـن النظـام.
5- يف األحـوال التـي يتطلـب فيهـا األمـر ندب خبري آخر السـتكامل أوجه النقـص يف عمل اخلبري 

السـابق، فتعـد اإلدارة تقريـًرا ترفعه للمحكمـة؛ لتقرر ما تراه.

وسيلة9 س)16( املادة الثامنة والعرشون بعد املائة: 
1- تنتهي مهمة اخلبري بإيداع التقرير النهائي؛ وفق أحكام النظام.

2- ال يـل انتهـاء مهمة اخلبري بإيـداع التقرير بحق املحكمة -يف أي مرحلة من مراحل الدعوى- 
يف مناقشـة اخلبري، وطلب اسـتكامل تقريره، أو توجيه أسـئلة له، يف حدود املهمة املسندة إليه.
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3- إذا قـررت املحكمـة اسـتدعاء اخلبـري ملناقشـته يف تقريـره شـفاهًا أو كتابـة أو توجيـه أسـئلة لـه، 
فيثبـت ذلـك يف املحـض، ويكـون بحضـور اخلصـوم، وجيـوز إسـناد اسـتيفاء ذلـك لـإلدارة املختصـة، 

عـىل أن تكـون املناقشـة كتابية.

املادة التاسعة والعرشون بعد املائة:  وسيلة9 س)6(
1- عـىل مـن يتمسـك باالتفـاق عـىل قبـول نتيجـة تقريـر اخلبـري الـوارد يف الفقـرة )1( مـن املـادة 

)احلاديـة والعرشيـن بعـد املائـة( مـن النظـام، أن يقـدم نسـخة مكتوبـة منـه.
2- إذا اتفـق اخلصـوم عـىل قبـول نتيجـة تقريـر اخلبـري بعـد قيـام النـزاع، فيجـوز أن يكـون اتفاقهم 

بمذكـرة موقعـة منهـم أو شـفاهًا ويثبـت يف املحض.

وسيلة9 س)19( املادة الثالثون بعد املائة: 
1- تبـني املحكمـة -حـال عـدم أخذهـا ببعـض التقريـر- املواضـع التي مل يتـم األخذ هبـا، مع بيان 
أسـباب ذلـك، ويف مجيـع األحـوال ال جيـوز للمحكمـة التصـدي ملـا مل يتـم األخـذ بـه متـى كان الفصل 

فيـه يتطلـب رأيـًا فنيـًا بحتـًا، وهلـا إعـادة املهمة للخبـري، أو تكليـف خبري آخـر، وفق أحـكام النظام.
2- عـىل املحكمـة حـال عـدم أخذهـا بتقرير اخلبري كله أو بعضه بسـبب إمهال اخلبـري أو خطئه، أن 

تبـني وجه اإلمهـال أو اخلطأ.

وسيلة9 س)21( املادة احلادية والثالثون بعد املائة: 
1- يعد من اخلربة يف املسائل الفنية اليسرية ما يأيت:

أ - أعامل احلرص.
ب - أعامل التقييم.

ج- أي أعامل أخرى تقرتحها اإلدارة املختصة.
2- يكـون إبـداء الـرأي يف املسـألة الفنية اليسـرية شـفاهًا أو كتابة، يف مدة ال تتجاوز )خسـة عرش( 

يومًا عـىل األكثر.
3- تـرسي عـىل قـرار نـدب اخلـربة الـوارد يف هـذه املـادة أحكام النظـام فيـام يتعلق باختيـار اخلبري، 
وتقريـر مبلـغ اخلـربة، واملكلـف بإيداعـه، وحق اخلصـوم يف مناقشـة رأي اخلبري، ويكون تسـليم اخلبري 

أتعابـه بعد انتهـاء املهمة.
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وسيلة9 س)22( املادة الثانية والثالثون بعد املائة: 
يف األحوال التي تسـتند املحكمة فيها إىل تقرير خبري مقدم يف دعوى أخرى عوضًا عن االسـتعانة 

بخبـري يف الدعوى، يتعني عىل املحكمة اآليت:
1- أن تتيح للخصوم االطالع عىل التقرير، ومناقشته.

2- أن تبني صلة ذلك التقرير بالدعوى، واتصاله بمحل النزاع.

املادة الثالثة والثالثون بعد املائة:  وسيلة9 س)26( وسيلة9 س)27(
ختتـص املحكمـة التـي ندبـت اخلـربة بنظـر دعـوى التعويـض الناشـئة عـن أعـامل اخلـربة، عـىل أن 

ترفـع هـذه الدعـوى قبـل مـيض )تسـعني( يوًمـا مـن اكتسـاب احلكـم الصفـة النهائيـة.

املادة الرابعة والثالثون بعد املائة:  وسيلة9 س)28(
ال جيـوز الطعـن فيـام يثبتـه اخلبـري مما تـم عىل يديـه أو تلقاه من ذوي الشـأن يف حدود مـا يرخص له 

يف إثباتـه، إال بادعاء التزوير.

)أحكام ختامية(

املادة اخلامسة والثالثون بعد املائة: 
1- تطبـق عـىل اإلجـراءات املتعلقـة باإلثبـات أحـكام نظـام املرافعـات الرشعيـة أو نظـام املحاكم 
التجاريـة -بحسـب احلـال-، فيـام مل يـرد فيـه نـص يف النظـام، واألدلـة، وضوابـط إجـراءات اإلثبـات 

إلكرتونيـًا، والقواعـد اخلاصـة بتنظيـم شـؤون اخلـربة أمـام املحاكـم.
2- تعد اإلدارة املختصة إجراءات العمل والنامذج الالزمة إلنفاذ األدلة.
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ضوابط إجراءات اإلثبات إلكرتونيًا
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ضوابط إجراءات اإلثبات إلكرتونيًا

)أحكام عامة(

املادة األوىل: 
يقصـد باأللفـاظ اآلتيـة -أينـام وردت يف هـذه الضوابـط- املعاين املبينـة أمامها ما مل يقتض السـياق 

خـالف ذلك:
النظام: نظام اإلثبات.

األدلة: األدلة اإلجرائية لنظام اإلثبات.
الضوابط: ضوابط إجراءات اإلثبات إلكرتونيًا.

تهيد )س14( ف2 املادة الثانية: 
تـرسي أحـكام املـادة )العارشة( مـن النظام عـىل أي إجراء من إجـراءات اإلثبات اختـذ إلكرتونيًا، 
بـام يف ذلـك مـا يتخـذ أثنـاء هتيئـة الدعـوى، أو لـدى اإلدارة املختصـة، أو يف مرحلـة مـا قبـل القيـد متى 

قررهـا النظام.

تهيد )س14( ف3 املادة الثالثة: 
ال يـل اختـاذ إجـراء اإلثبـات إلكرتونيـًا باسـتيفاء أي متطلبـات ذات صلـة بإجـراءات اإلثبـات 

املنصـوص عليهـا يف النظـام، واألنظمـة ذات العالقـة، بـام يف ذلـك املواعيـد والبيانـات.

تهيد )س14( ف1 املادة الرابعة: 
جيب عند اختاذ أي إجراء من إجراءات اإلثبات إلكرتونيًا أن يكون بوسـاطة األنظمة اإللكرتونية 

املعتمدة.

تهيد )س14( ف1 املادة اخلامسة: 
ال جيـوز ألي شـخص مبـارشة أي إجـراء مـن إجـراءات اإلثبـات إلكرتونيـًا إال بوسـاطة حسـابه 

الشـخيص املسـجل يف األنظمـة اإللكرتونيـة املعتمـدة.
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تهيد )س14( ف1 املادة السادسة: 
يف حـال إجـراء اإلثبـات إلكرتونيـًا؛ يكـون التحقـق واملصادقة عىل اإلجراء بوسـاطة خدمـة النفاذ 

الوطنـي املوحـد، أو إحدى وسـائل التحقق اإللكرتونيـة املعتمدة.

تهيد )س14( ف4 املادة السابعة: 
فيـام مل يـرد فيـه نـص خـاص، ومـع مراعـاة مـا قـرره النظـام واألدلـة بشـأن تقديـم دليـل اإلثبـات؛ 
يكـون تقديـم الدليـل إلكرتونيـًا من خـالل اإلجراء اإللكـرتوين املعتمـد، وال يعتد بأي دليـل يقدم من 

خـالل أي إجـراء مل يصـص له.

املادة الثامنة: 
يفـظ الدليـل املقـدم إلكرتونيـًا بحالتـه التـي قدم هبـا، وكافـة الوثائق املتعلقـة به، ويتـاح للخصوم 

االطـالع عليه.

املادة التاسعة: 
حتفـظ وقائـع اجللسـة التـي اختـذ فيهـا إجـراء اإلثبـات إلكرتونيـًا، بام يف ذلك االسـتجواب وسـامع 
الشـهادة وأداء اليمـني، ويثبـت مضموهنـا يف املحـض، وللمحكمـة الرجـوع إليهـا يف أي مرحلـة مـن 

الدعوى. مراحـل 

تهيد )س14( املادة العارشة: 
تتحقـق املحكمـة عنـد اختـاذ إجـراءات اإلثبـات إلكرتونيـًا مـن هوية الشـخص، ومن عـدم وجود 

مـا يؤثـر عـىل اإلجـراء، وإذا ظهـر خـالف ذلك فلهـا اختاذ مـا تراه.

وسيلة1 س)1/2( وسيلة4 س)10( ف1 وسيلة7 س)8( ف9 املادة احلادية عرشة: 
يف حال إجراء االستجواب أو سامع الشهادة أو أداء اليمني إلكرتونيًا، يراعى اآليت:

1- أن يتم يف اجللسة شفاهًا ومبارشًا.
2- أن يكـون نظـر املسـتجوب ومـؤدي الشـهادة أو اليمـني باتـاه عدسـة الكامـريا، وأال يتحـدث 

مـع أحـد خـارج اجللسـة حتـى انتهائها.
3- تطبيـق مـا نصـت عليـه املادة )الثانية عرشة( من النظام، إذا كان املسـتجوب أو مؤدي الشـهادة 

أو اليمـني أخـرس أو من يف حكمه.
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)باب الكتابة(

تهيد )س30( وسيلة4 س)10( ف1 املادة الثانية عرشة: 
1- مـع مراعـاة مـا ورد يف املـادة )السـابعة( مـن الضوابـط، جيـب عنـد تقديـم نسـخة مـن املحـرر 

الرسـمي أو العـادي إلكرتونيـًا أن تكـون كاملـة وواضحـة، ومرتبـة بحسـب ترتيـب األصـل.
2- ال يعتـد بـأي حمـرر قـدم إلكرتونيـًا متى تبني عـدم وضوحـه أو نقصه أو عـدم إمكانية االطالع 

عليـه ملخالفة اإلجراء اإللكـرتوين املعتمد.

وسيلة2 س)2( ف2 املادة الثالثة عرشة: 
يف األحـوال التـي تقتـيض مطابقـة املحرر عىل أصله وفـق أحكام النظام واألدلـة، للمحكمة إجراء 

إلكرتونيًا. املطابقة 

)باب الدليل الرقمي(

وسيلة3 س)1( وسيلة3 س)2( املادة الرابعة عرشة: 
تشـمل الوسـائل الرقميـة األخـرى -التـي جيـوز تقديـم الدليـل الرقمـي هبـا واملنصـوص عليها يف 
املـادة )السـتني( مـن النظـام حـال تقديمه إلكرتونيًا- أي وسـيلة رقميـة، تتيح تقديم الدليـل، والتحقق 

منـه عنـد االقتضاء.

وسيلة3 س)9( املادة اخلامسة عرشة: 
إذا قـدم الدليـل الرقمـي إلكرتونيـًا واقتضـت أحـكام النظـام واألدلـة التحقق من صحتـه، فيكون 

إجـراء التحقـق إلكرتونيًا.

)باب الشهادة(

وسيلة4 س)10( ف1 املادة السادسة عرشة: 
يراعـى عنـد سـامع الشـهادة إلكرتونيًا اسـتيفاء اإلجراءات املنصـوص عليها يف النظـام واألدلة، بام 

يف ذلك اآليت:
1- أن ُتسمع شهادة كل شاهد عىل انفراد إال ملقتى معترب.

2- أن يتاح للخصوم سامع الشهادة مبارشة، وتوجيه األسئلة للشهود إلكرتونيًا.
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وسيلة4 س)10( ف1 املادة السابعة عرشة: 
مـع مراعـاة املـادة )الرابعة والسـبعني( مـن النظام، واملـادة )الثامنني( من األدلة؛ تـرسي عىل تقديم 

الشـهادة املكتوبـة إلكرتونيـًا اإلجراءات الـواردة يف املادة )الثانية عـرشة( من الضوابط.

وسيلة4 س)22(ف5 املادة الثامنة عرشة: 
إذا سمعت الشهادة إلكرتونيًا، فال يقبل طلب الشاهد تقدير مرصوفات انتقاله وتعطيله.

)باب املعاينة(

وسيلة8 س)8( املادة التاسعة عرشة: 
للمحكمة إجراء املعاينة إلكرتونيًا.

)باب اخلربة(

املادة العرشون:  وسيلة9 س)6( وسيلة9 س)7( وسيلة9 س)9( ف3 وسيلة9 س)12(
وسيلة9 س)17(

جيوز أن تتم إجراءات اخلربة إلكرتونيًا، بام يف ذلك اآليت:
1- إجراءات تعيني اخلبري، واختياره.

2- إبالغ اخلبري بقرار الندب.
3- طلب رد اخلبري.

4- إيداع تقرير اخلربة.
5- مناقشة اخلبري يف تقريره.

املادة احلادية والعرشون:  وسيلة9 س)11(
اخلصـوم  االسـتامع ألقـوال  ذلـك  بـام يف  إلكرتونيـًا،  اخلـربة  إجـراءات  مـن  أي  مبـارشة  للخبـري 
وغريهـم، واالطالع عىل املسـتندات واألوراق، عىل أن يكون بوسـاطة األنظمـة اإللكرتونية املعتمدة.

وسيلة9 س)21( املادة الثانية والعرشون: 
جيوز أن تتم مجيع إجراءات اخلربة يف املسائل الفنية اليسرية إلكرتونيًا.
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)أحكام ختامية(

تهيد )س14( املادة الثالثة والعرشون: 
فيـام مل يـرد بـه نـص خاص، تطبق اإلجـراءات اإللكرتونية املقـررة يف إجراء املرافعـة عىل إجراءات 

اإلثبـات إلكرتونيـًا، بام ال يالـف طبيعة اإلثبات.

املادة الرابعة والعرشون: 
تعـد اإلدارة املختصـة إجـراءات العمـل، والنـامذج الالزمـة إلنفـاذ هـذه الضوابـط، بـام يف ذلـك 
هـذه  مـن  عـرشة(  و)اخلامسـة  عـرشة(  )الثالثـة  املادتـني  يف  الوارديـن  والتحقـق،  املطابقـة  إجـراءات 

الضوابـط.
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 القواعد اخلاصة بتنظيم 
شؤون اخلربة أمام احملاكم
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القواعد اخلاصة بتنظيم شؤون اخلربة أمام احملاكم

)أحكام عامة(

املادة األوىل: 
يقصـد باأللفـاظ اآلتيـة -أينـام وردت يف هـذه القواعـد- املعـاين املبينـة أمامهـا ما مل يقتِض السـياق 

خـالف ذلك:
النظام: نظام اإلثبات.

القواعد: القواعد اخلاصة بتنظيم شؤون اخلربة أمام املحاكم.
الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.
الوحدة: الوحدة املختصة بشؤون اخلربة.

اخلبري: الشخص املرخص باخلربة وفق أحكام القواعد.
القائمة: قائمة اخلرباء املرخصني.

املادة الثانية: 
تـرسي القواعـد عـىل اخلـرباء الذيـن يتولـون أعـامل اخلـربة أمـام اجلهـات القضائيـة، وفقـًا لنظـام 

اإلثبـات.

املادة الثالثة: 
1- ال جيوز أن يتوىل أعامل اخلربة أي خبري غري مدرج يف القائمة، وفق أحكام القواعد.

النظاميـة ذات  اإلجـراءات  إىل جهـة حكوميـة، وتـرسي عليهـا  اخلـربة  أعـامل  إسـناد  2- جيـوز 
العالقـة.

)الوحدة املختصة بشؤون اخلربة(

املادة الرابعة: 
تنشأ يف الوزارة وحدة متصة بشؤون اخلربة، تتوىل كافة املسائل املتصلة هبا.
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املادة اخلامسة: 
تتوىل الوحدة -باإلضافة إىل املهام املنصوص عليها يف القواعد- اآليت:

1- الرتخيص للخرباء.
2- تصنيف اخلرباء، وإعداد قوائم خاصة هبم.

3- تقييم اخلرباء، والتفتيش عىل أعامهلم.
4- التحقيق يف الشكاوى املقدمة عىل اخلرباء.
5- إعداد الربامج الالزمة لرفع كفاءة اخلرباء.

6- إصدار األدلة املنظمة ألعامل اخلرباء.
7- إصدار معايري ترشيح اخلرباء.

8- إصدار النامذج ذات الصلة بأعامل اخلرباء.
9- التنسيق مع اإلدارات املختصة باخلربة يف اجلهات القضائية.

10- إبـداء املقرتحـات الالزمـة لتعزيـز فعاليـة تنفيـذ أعـامل اخلـربة وجودهتـا، بـام يف ذلـك إعـداد 
الدراسـات واألبحـاث.

11- املراجعـة الدوريـة للقواعـد ذات الصلـة، والتنسـيق مـع اجلهـات ذات العالقـة، واقـرتاح ما 
تـراه مـن تعديـالت، ورفعهـا للوزير.

12- إقامة األنشطة، واملشاركة يف الفعاليات ذات الصلة.
13- تنظيم املبادرات اهلادفة إىل رفع مستوى الوعي باخلربة.

14- أي اختصاص آخر يسند إليها من الوزير فيام يتعلق باخلربة.

املادة السادسة: 
تعد الوحدة اآليت:

1- تصنيف اخلرباء بحسب التخصص، وهلا االستعانة باهليئات املهنية.

2- قائمة اخلرباء املرخصني يف كل ختصص، وفقًا ملؤهالهتم وخرباهتم.

)الرتخيص للخرباء(

املادة السابعة: 
يشرتط للرتخيص للشخص ذي الصفة الطبيعية اآليت:

1- أن يكـون مرخصـًا يف التخصـص املهنـي املتصـل بتصنيـف اخلـربة، وأن يمـيض عـىل ترخيصـه 
مـدة ال تقـل عـن )ثـالث سـنوات(، وأن يكـون ترخيصـه سـاري املفعول.
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2- أن يكون حسن السرية والسلوك.
3- أال يكـون قـد صـدر بحقـه قـرار تأديبـي يف جمـال عملـه -مـا مل يمـض عـىل صـدور القـرار مدة 

)مائـة وثامنـني( يومًا-.
4- أال يكـون قـد صـدر بحقـه حكـم جزائـي يف جريمـة ملـة بالرشف واألمانـة -ما مل يكـن رد له 

اعتباره-.
5- أن جيتاز الربنامج التأهييل املعد من قبل الوحدة.

6- أن جيتاز االختبار الذي تعده الوحدة.
7- تقديـم وثيقـة تأمـني سـارية املفعـول لصالح الوحدة، طيلـة مدة الرتخيص ضد املسـؤولية عن 
األخطـاء املهنيـة، صـادرة عن إحـدى رشكات التأمني املرخص هلـا بالعمل يف اململكـة، وحتدد الوحدة 

مـا تشـمله وثيقة التأمـني، وكيفية التنفيذ عـىل الوثيقة.
8- أن يتعهد بااللتزام بام ورد يف املادة )التاسعة عرشة( من القواعد.

9- أن يؤدي املقابل املايل املقرر للرتخيص.
10- أي رشوط أخرى تقررها الوحدة يف هذا الشأن.

املادة الثامنة: 
مـع مراعـاة األنظمـة ذات الصلـة، جيـوز الرتخيـص للشـخص ذي الصفـة االعتباريـة، بالـرشوط 

اآلتية:
1- تقديـم وثيقـة تأمـني سـارية املفعـول لصالح الوحدة، طيلـة مدة الرتخيص ضد املسـؤولية عن 
األخطـاء املهنيـة، صـادرة عن إحـدى رشكات التأمني املرخص هلـا بالعمل يف اململكـة، وحتدد الوحدة 

مـا تشـمله وثيقة التأمـني، وكيفية التنفيذ عـىل الوثيقة.
2- أن يؤدي املقابل املايل املقرر للرتخيص.

3- أن يكون من يتوىل أعامل اخلربة من اخلرباء املرخصني، وفقًا للامدة )السابعة( من القواعد.
4- أي رشوط أخرى تقررها الوحدة يف هذا الشأن.

املادة التاسعة: 
جيـوز للوحـدة الرتخيـص خلـرباء يف ختصـص ال يوجـد فيه ترخيـص مهني، بام يف ذلـك الرتخيص 
ألصحـاب اخلـربات النـادرة، ومـن هم عـىل دراية بالعرف املتبع يف نشـاط أو حرفـة أو جمال معني، عىل 

أن حتـدد الوحـدة رشوط الرتخيص، وإجراءاته.



الفهرس270

املادة العارشة: 
تعد الوحدة برناجمًا خاصًا لتأهيل اخلرباء وفقًا لتخصصاهتم، وهلا االستعانة باهليئات املهنية.

املادة احلادية عرشة: 
تعد الوحدة االختبار اخلاص بالرتخيص.

املادة الثانية عرشة: 
يقـدم طلـب الرتخيـص للشـخص ذي الصفـة الطبيعية وفق النمـوذج الذي تعده الوحـدة، مرافقًا 

له اآليت:
1- نسخة من الرتخيص املهني يف التخصص الذي يطلب الرتخيص فيه.

2- نسخة من شهادة اجتياز الربنامج التأهييل.
3- نسخة من شهادة اجتياز االختبار.

4- نسخة من التعهد بااللتزامات الواردة يف املادة )التاسعة عرشة( من القواعد.
5- تعهد بعدم صدور أي قرار تأديبي بحقه خالل مدة )مائة وثامنني( يومًا.

6- تعهـد بعـدم صـدور أي حكـم جزائـي بحقـه يف جريمة ملة بالـرشف واألمانة -مـا مل يكن رد 
لـه اعتباره-.

7- وثيقة التأمني.
8- أي مستندات أخرى تقررها الوحدة.

املادة الثالثة عرشة: 
يقـدم طلـب الرتخيـص للشـخص ذي الصفـة االعتباريـة وفـق النمـوذج الـذي تعـده الوحـدة، 

مرافقـًا لـه اآليت:
1- نسخة من عقد التأسيس، ونسخة من شهادة التسجيل.

2- نسخة من ترخيص من يتوىل أعامل اخلربة.
3- وثيقة التأمني.

4- أي مستندات أخرى تقررها الوحدة.

املادة الرابعة عرشة: 
جيـوز  فيـه،  املرخـص  التخصـص  يف  املهنيـة  واملعايـري  العالقـة،  ذات  باألنظمـة  اإلخـالل  دون 

ختصـص. مـن  أكثـر  يف  للخبـري  الرتخيـص 



الفهرس271

املادة اخلامسة عرشة: 
تصـدر الوحـدة قـرارًا بالرتخيص خـالل )ثالثني( يومًا من تاريـخ اكتامل الطلب إذا كان مسـتوفيًا 
للـرشوط، وإذا مل يكـن مسـتوفيًا للـرشوط فتصـدر قـرارًا مسـببًا بالرفـض، وملقـدم الطلـب التظلـم من 

القـرار أمـام املحكمـة اإلداريـة، خالل )ثالثـني( يومًا مـن تاريـخ إبالغه به.

املادة السادسة عرشة: 
1- يصدر الرتخيص متضمنًا البيانات اآلتية:

أ- بيانات املرخص له.
ب- التخصص املرخص فيه.

ج- أي بيانات أخرى تقررها الوحدة.
2- يدرج املرخص له يف القائمة فور صدور الرتخيص.

3- تكون مدة الرتخيص )خس سنوات( قابلة للتجديد.

املادة السابعة عرشة: 
يشرتط لتجديد الرتخيص ما يأيت:

1- تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الرتخيص بثالثني يومًا عىل األقل.
2- استمرار توافر رشوط الرتخيص يف مقدم الطلب.

3- اجتياز ما حتدده الوحدة من اختبارات، ودورات تدريبية.
4- أن يؤدي املقابل املايل املقرر للتجديد.

املادة الثامنة عرشة: 
ينتهي الرتخيص يف إحدى احلاالت اآلتية:

1- انتهاء مدة الرتخيص.
2- شطب الرتخيص.

3- انتهاء مدة الرتخيص املهني.

)التزامات اخلبري(

املادة التاسعة عرشة: 
يلتزم اخلبري باآليت:
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1- التقيد باألنظمة السارية، واللوائح والقواعد ذات الصلة.
2- التقيد باملعايري الفنية، واألخالقيات املهنية ذات الصلة بالتخصص املهني املرخص فيه.

3- أن يؤدي مهمته بكل دقة وأمانة وإخالص وحياد وموضوعية.
4- مبارشة املهمة التي يكلف هبا، والتقيد باملهل، واحلضور أمام املحكمة يف املواعيد املحددة.

5- عـدم إفشـاء البيانـات واملعلومـات التـي يطلـع عليهـا بحكـم مهمتـه، واملحافظـة عـىل رسيتها 
حتـى بعـد انتهـاء مهمتـه، إال يف األحـوال املقـررة نظامـًا.

6- أداء األعامل وإنجازها، وإيداع تقارير اخلربة، يف املواعيد املقررة.
7- االحتفاظ بصورة طبق األصل عن التقارير التي يعدها.

8- إعادة ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غريها فور انتهاء مهمته.
9- عدم مبارشة أعامل اخلربة يف احلاالت املنصوص عليها يف املادة )العرشين( من القواعد.

10- التقيـد بكافـة مـا يصدر من الوحدة بشـأن قواعد العمل ورفع املهـارات، بام يف ذلك الربامج 
التدريبيـة التي تنظمها الوحدة.

11- تزويد الوحدة وإطالعها عىل ما تطلبه منه يف سبيل الرقابة عىل عمله، والتقييم.
12- إخطـار الوحـدة -خـالل خسـة أيـام- بـأي تعديـل أو تغيـري يطـرأ عـىل عنوانـه، أو بيانـات 

الرتخيـص، وكل مـا يؤثـر يف اسـتمرار الرتخيـص.
13- أي التزامات أخرى تقررها الوحدة يف هذا الشأن.

املادة العرشون: 
يظر عىل اخلبري مبارشة أعامل اخلربة يف احلاالت اآلتية:

1- الدعـاوى التـي يكـون لـه عالقـة هبـا أو مصلحـة، أو يكـون فيهـا وكيـاًل ألحـد اخلصـوم، أو 
وصيـًا عليـه، أو وليـًا، أو ناظـر وقـف، أو مـن يف حكمهـم، أو كان يعمـل عند أحد اخلصـوم، أو كانت 

لـه خصومـة مـع أحدهـم؛ مـا مل تكـن هـذه اخلصومـة قـد أقيمـت بعـد تعيـني اخلبري بقصـد رده.
2- الدعاوى التي يكون فيها أحد اخلصوم قريبًا له أو صهرًا إىل الدرجة الرابعة.

3- الدعاوى التي سبق أن أبدى فيها رأيًا.

املادة احلادية والعرشون: 
يكون اخلبري مستقاًل يف أداء عمله، وال جيوز التعرض له بام يؤثر عىل رأيه.
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)التفتيش على أعمال اخلرباء(

املادة الثانية والعرشون: 
1- يصص يف الوحدة عدد كاف من املوظفني، يتولون اآليت:

أ- التفتيش الدوري عىل أعامل اخلرباء.
ب- التحقيق يف الشكاوى.

ج- التحقيق الذي يسبق البدء يف إجراءات التأديب.
2- يكـون للمفتـش صالحيـة التفتيـش والضبـط وأي إجـراء يتطلبـه عملـه فيـام يتصـل بأعـامل 

اخلـرباء، وجيـب عـىل اخلبـري تكـني املفتـش مـن أعاملـه.

املادة الثالثة والعرشون: 
تتلقـى الوحـدة كافـة الشـكاوى املتصلـة بعمـل اخلبـري أو مالفتـه اللتزاماتـه، وهلـا التحقيـق فيهـا، 
وطلـب إفـادة اخلبـري عنها، والترصف يف الشـكوى بحفظهـا أو إحالتها إىل اللجنـة املختصة املنصوص 

عليهـا يف املـادة )اخلامسـة والعرشين( مـن القواعد.

)إجراءات تأديب اخلرباء(

املادة الرابعة والعرشون: 
جيب أن يسبق نظر الدعوى التأديبية وإيقاع العقوبة حتقيق تريه الوحدة.

املادة اخلامسة والعرشون: 
1- تنشـأ بقـرار مـن الوزيـر جلنـة للنظـر يف املخالفـات وإيقـاع العقوبـات املنصـوص عليهـا يف 

القواعـد.
2- ُتكّون اللجنة من ثالثة أعضاء، عىل أن يكون رئيسها من املختصني يف الرشيعة أو األنظمة.

3- تصدر قرارات اللجنة باألغلبية.

املادة السادسة والعرشون: 
1- دون إخـالل بـأي عقوبـة أخـرى منصـوص عليهـا يف نظـام آخـر؛ يوقـع عـىل اخلبـري أي مـن 

العقوبـات اآلتيـة:
أ- اإلنذار.

ب- غرامة ال تزيد عىل عرشة آالف ريال.
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ج- تعليق الرتخيص ملدة ال تزيد عىل سنتني.
د- شطب الرتخيص.

2- جيـوز الرتخيـص ملـن عوقب بالشـطب متى توافرت فيه الـرشوط املذكورة يف املادة )السـابعة( 
مـن القواعـد، وانقضـت مـدة ال تقل عن ثالث سـنوات من تاريخ الشـطب.

املادة السابعة والعرشون: 
ال يكون قرار اللجنة هنائيًا إال بعد اعتامده من الوزير.

املادة الثامنة والعرشون: 
جيوز التظلم من القرار بعد اعتامده خالل )ثالثني( يومًا أمام املحكمة اإلدارية.

املادة التاسعة والعرشون: 
تبلغ اجلهات القضائية، واجلهة املهنية املرخصة للخبري بنسخة من القرار النهائي بالعقوبة.

املادة الثالثون: 
يرتتب عىل القرار النهائي الصادر بعقوبة الشطب اآليت:

1- إلغاء ترخيص اخلبري.
2- إزالة اسم اخلبري من القائمة.

املادة احلادية والثالثون: 
يرتتـب عـىل القـرار النهائـي الصـادر بعقوبة تعليـق الرتخيص إزالة اسـم اخلبري من القائمـة مؤقتًا، 

مـع اسـتمراره يف العمـل الذي سـبق تكليفه به.

)أحكام ختامية(

املادة الثانية والثالثون: 
تسـتمر اجلهـات القضائيـة باالسـتعانة باخلـرباء وفـق إجراءاهتا احلاليـة، إىل حني اعتـامد القائمة من 

الوحدة وفـق القواعد.

املادة الثالثة والثالثون: 
يصدر الوزير القرارات التنفيذية ذات الصلة بالوحدة بام يف ذلك اآليت:
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1- إنشاء الوحدة.
2- اعتامد الدليل التنظيمي للوحدة.

3- حتديد املقابل املايل ملا يأيت:
أ- الربنامج التأهييل.

ب- االختبار.
ج- الرتخيص وتديده.

املادة الرابعة والثالثون: 
1- تعد الوحدة اإلجراءات الالزمة لعملها، وتعتمد من الوزير.

2- تعد الوحدة النامذج الالزمة لعملها.



بحرص مسائله، وعنونتها
وضم النظري إىل نظريه، واملستثنى إىل ما اسُتْثنَِي منه


