
  ١٠/٦/١٩٤٧ تاريخ ٣٥٩قانون البينات 
  

   ١المادة 
  :تقسم البينات إلى

  
  . ـ األدلة الكتابية١ 
  . ـ الشهادة٢ 
  . ـ القرائن٣ 
  . ـ اإلقرار٤ 
  . ـ اليمين٥ 
  .  ـ المعاينة والخبرة٦ 
  

  ٢المادة 
  .  ليس للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي

  
   ٣المادة 

  . ها متعلقة بالدعوى ومنتجة في اإلثبات وجائز قبولهايجب أن تكون الوقائع التي يراد إثبات
  

   ٤المادة 
  : األدلة الكتابية هي

  
  . ـ األسناد الرسمية١
  . ـ األسناد العادية٢
  .  ـ األوراق غير الموقعة٣
  

  ٥المادة 
ة         ١  ًا للقواعد القانوني ة طبق ة عام ام أو شخص مكلف بخدم  وفي   ـ األسناد الرسمية هي التي يثبت فيها موظف ع

  .حدود سلطته واختصاصه ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن
شرط أن   ٢   ـ فإذا لم تستوف هذه األسناد الشروط الواردة في الفقرة السابقة، فال يكون لها إال قيمة األسناد العادية ب

  . يكون ذوو الشأن قد وقعوا عليها بتواقيعهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم
  

   ٦ المادة
ام في حدود             ١ ا الموظف الع ام به ة ق ال مادي ا من أفع ا دّون فيه  ـ تكون األسناد الرسمية حجة على الناس آافة بم

  .وذلك ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقررة قانونًا. مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره
  . وم الدليل على ما يخالفه ـ أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات فيعتبر صحيحًا حتى يق٢
  .  ـ وأما األوراق السرية التي يراد بها تعديل األسناد الرسمية أو األسناد العادية فال مفعول لها إال بين موقعيها٣
  

   ٧المادة 
 ـ إذا آان أصل السند الرسمي موجودًا، فإن الصور الخطية والفوتوغرافية التي نقلت منه وصدرت عن موظف   ١

  . اختصاصه تكون لها قوة السند الرسمي األصلي بالقدر الذي يعترف فيه بمطابقة الصورة لألصلعام في حدود
ك أحد الطرفين         ٢  ازع في ذل م ين ا ل ى       .  ـ وتعتبر الصورة مطابقة لألصل م ة تراجع الصورة عل ذه الحال وفي ه

  . األصل
  

  ٨المادة 
  : وتوغرافية حجة على الوجه اآلتي إذا لم يوجد أصل السند الرسمي، آانت الصورة الخطية أو الف

  
ه        ا الخارج ال يتطرق مع ان مظهره آ ـ يكون للصورة األولى قوة األصل إذا صدرت عن موظف عام مختص وآ

  . الشك في مطابقتها لألصل



ام    ب ـ ويكون للصورة الخطية أو الفوتوغرافية المأخوذة من الصورة األولى نفس القوة إذا صدرت عن موظف ع
ذه الصورة       .  على مطابقتها لألصل الذي أخذت عنه      مختص يصادق  ة ه ويجوز لكل من الطرفين أن يطلب مراجع

  . على الصورة األولى على أن تتم المراجعة في مواجهة الخصوم
  . ج ـ أما الصورة المأخوذة عن الصورة الثانية فيمكن االستئناس بها تبعًا للظروف

  
  ٩المادة 

سند                     السند العادي هو الذي يشتمل عل      ه صفة ال ه أو بصمة إصبعه وليست ل ى خاتم ه أو عل ى توقيع من صدر عن
  . الرسمي

  
   ١٠المادة 

ه من      ١ سوب إلي  ـ من احتج عليه بسند عادي، وآان ال يريد أن يعترف به، وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو من
  . خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة أصبع، وإال فهو حجة عليه بما فيه

تم أو البصمة هو           ـ أما الو ٢ ع أو الخ م أن الخط أو التوقي ه ال يعل رر بأن ه أن يق ارث، أو أي خلف آخر، فيكتفي من
  . لمن تلقى الحق عنه

  .  ـ من احتج عليه بسند عادي وبحث فيه ال يقبل منه إنكار الخط أو التوقيع أو الخاتم أو بصمة األصبع٣
  

   ١١المادة 
  .لغير إال إذا آان له تاريخ ثابت ـ ال يكون السند العادي حجة على ا١
  :  ـ ويكون له تاريخ ثابت٢
  

  . آ ـ من يوم أن يصادق عليه آاتب العدل
  . ب ـ من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ

  . ج ـ من يوم أن يؤشر عليه حاآم أو موظف مختص
أو من  . ن خط أو توقيع أو ختم أو بصمة أصبع  د ـ من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت أو معترف به م 

  . يوم أن يصبح مستحيًال على أحد هؤالء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه
  . و ـ من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعًا في أن السند قد صدر قبل وقوعه

  
  .  ـ ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعًا للظروف أال تطبق هذه المادة على الوصوالت ٣
دني               وال تشمل أحكام هذه المادة األسناد        -٤ سبب م األوراق التجارية ولو آانت موقعة أو مظهرة من غير التجار ل

  . وآذلك أسناد االستقراض الموقعة لمصلحة تاجر برهن أو بدون رهن مهما آانت صفة المقترض 
  

  ١٢المادة 
  . ت موقعها أنه لم يرسلها ولم يكلف أحد بإرسالها ـ تكون للرسائل قوة األسناد العادية من حيث اإلثبات، ما لم يثب١
لها               ٢ ه من مرس ًا علي د موقع رة البري ان أصلها المودع في دائ ضًا، إذا آ وة أي ذه الق ات ه ر  .  ـ وتكون للبرقي وتعتب

  . البرقية مطابقة ألصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك
ه   ـ يقبل من الذي أرسل آتابًا مضمونًا وأثبت وصوله للمرس ٣ ل إليه بوصل دائرة البريد أو بوصل من المرسل إلي

  . وتعد هذه النسخة صحيحة ما لم يثبت العكس. إبراز النسخة المحفوظة لديه إذا رفض المرسل إليه إبراز األصل
  

  ١٣المادة 
  . صليولكن يجوز له أن يثبت خطأ هذا السند بتقديم السند األ.  السند المؤيد لسند سابق يكون حجة على المدين

  
  ١٤المادة 

ر التجار          ز                   .  دفاتر التجار ال تكون حجة على غي ًا يجي ا وّرده التجار تصلح أساس ا عم واردة فيه ات ال إال أن البيان
  . للمحكمة أن توجه اليمين المتممة ألي من الطرفين

  
  ١٥المادة 

  : دفاتر التجار اإلجبارية تكون حجة
  
م ت        ١ ة أم ل ى صاحبها، سواء آانت منتظم سه أن         . كن  ـ عل يًال لنف ا دل ستخلص منه د أن ي ولكن ال يجوز لمن يري

  .  ما ورد فيها ويستبعد ما آان مناقضًا لدعواهيجزئ



  .  ـ لصاحبها في المعامالت المختصة بتجارته إذا آانت منتظمة والخالف بينه وبين تاجر٢
  

   ١٦المادة 
ا األخذ        إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين، جاز للقاضي أ      ين المتعارضتين، وإم اتر البينت ا ته رر إم ن يق
  . بإحداهما دون األخرى على ما يظهر له من ظروف القضية

  
   ١٧المادة 

ر                       ة غي دفاتر التجاري ستخلص من ال ي ت ة الت رد البين ل أو أن ي يجوز للقاضي في الدعوى القائمة بين التجار أن يقب
  . رية غير المنتظمة، وذلك على ما يظهر له من ظروف القضيةاإلجبارية، أو من الدفاتر التجارية اإلجبا

  
   ١٨المادة 

  .  ـ ال تكون الدفاتر واألوراق المنزلية حجة لمن صدرت عنه١
  : ـ ولكنها تكون حجة عليه٢
  

  .  آ ـ إذا ذآر فيها صراحة أنه استوفى دينًا
  .  مقام السند لمن أثبتت حقًا لمصلحتهب ـ إذا ذآر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه األوراق أن تقوم

  
  ٢٠المادة 

  . يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم األسناد أو األوراق المنتجة في الدعوى التي تكون تحت يده
  
  . ـ إذا آان القانون المدني أو التجاري يجيز مطالبته بتقديمها أو بتسليمها١ 
ين خصمه     ٢  ه وب شترآة بين ى األخص إذا آانت محررة   وت.  ـ إذا آانت م شترآة عل ناد م ر األوراق أو األس عتب

  .لمصلحة الخصمين أو آانت مثبتة اللتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة
  .  ـ إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى٣ 
  

  ٢١المادة 
  :  يجب أن يبين في هذا الطلب تحت طائلة الرد

  
  . ـ أوصاف السند أو الورقة١
  .  ـ فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل٢
  .  ـ الواقعة التي يستشهد بالورقة أو السند عليها٣
  .  ـ الدالئل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم٤
  .  ـ وجه إلزام الخصم بتقديمها٥
  

   ٢٢المادة 
سند             إذا أثبت الطالب طلبه، وأقر الخصم بأن السند أو الورقة في حوزته،            ديم ال زوم تق ة ل ررت المحكم  أو سكت، ق

وإذا أنكر الخصم، ولم يقدم الطالب إثباتًا آافيًا لصحة الطلب وجب        . أو الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده        
م يهمل                «أن يحلف المنكر يمينًا      ه أو ل م يخف ه ل ه وأن م وجوده وال مكان ه ال يعل ه وأن بأن الورقة أو السند ال وجود ل

  . » عنه ليحرم خصمه من االستشهاد بهالبحث
  

   ٢٣المادة 
ذآورة   ين الم ع عن حلف اليم ة أو امتن ه المحكم ذي حددت ي الموعد ال سند ف ة أو ال ديم الورق م الخصم بتق م يق إذا ل

ة أو                   . اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة ألصلها         دم صورة من الورق د ق م يكن خصمه ق إن ل ف
  .  بقوله فيما يتعلق بشكله أو بموضوعهالسند، جاز األخذ

  
  ٢٤المادة 

إذن خطي من                    ه سحبه إال برضاء خصمه وب  إذا قدم الخصم ورقة أو سند لالستدالل به في الدعوى، فال يجوز ل
  . رئيس المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في إضبارة الدعوى

  
  ٢٥المادة 



أذن     ١  دعوى أن ت اء سير ال ك في            ـ يجوز للمحكمة أثن ده، وذل ند تحت ي ة أو س ديم ورق ه بتق ر إللزام  بإدخال الغي
  . األحوال ومع مراعاة األحكام واألوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة

دوائر الرسمية        ٢ ناد وأوراق من ال رر جلب أس  ـ يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تق
  . ومالسورية إذا تعذر ذلك على الخص

  
   ٢٧المادة 

مية  ر الرس ناد غي ى األوراق واألس ه عل ا يتوج صمة اإلصبع إنم ع أو ب تم أو التوقي ار الخط أو الخ اء . إنك ا إدع أم
  . التزوير فيتوجه على جميع األوراق واألسناد الرسمية وغير الرسمية

  
   ٢٨المادة 

ه أو                      ه أو ختم ة خطه أو توقيع سند أو الورق ه ال ه،               إذا أنكر من ينسب إلي ه أو نائب ك خلف  بصمة إصبعه أو أنكر ذل
ة في شأن صحة             وآان السند أو الورقة منتجًا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكم
ضاتها بواسطة                              ق تحت إشراف أحد ق إجراء التطبي ة ب أمر المحكم الخط أو التوقيع أو الختم أو بصمة اإلصبع، ت

  .  خبراءخبير واحد أو ثالثة
  

   ٢٩المادة 
ضبط       ة وآاتب ال يس المحكم ه رئ ع علي ًا ويوق ًا آافي سند وأوصافه بيان ة أو ال ة الورق ه حال ين في يحرر محضر تب

  . والخصوم ويجب التوقيع على نفس الورقة أو السند من رئيس المحكمة والكاتب
  

   ٣٠المادة 
  : يشتمل القرار الصادر بالتطبيق على

  
  . ة المحكمة لإلشراف على التطبيق ـ انتداب أحد قضا١
  .  ـ تعيين خبير أو ثالثة خبراء٢
  

   ٣١المادة 
اق                         ق واالتف ديهم من أوراق التطبي ا ل ديم م دب لتق ه القاضي المنت ذي يعين على الخصوم أن يحضروا في الموعد ال

ذلك ا ل صلح منه ا ي ى م م ب . عل از الحك ول ج ذر مقب ر ع ات بغي إذا تخلف الخصم المكلف باإلثب ي ف ه ف سقوط حق
  . اإلثبات، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار األوراق المقدمة للتطبيق صالحة لها

  
   ٣٢المادة 

ذي يحدده القاضي                          سه لالستكتاب في الموعد ال على الخصم الذي ينازع في صحة الورقة أو السند أن يحضر بنف
  .  السندلذلك، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة الورقة أو

  
  ٣٣المادة 

تم أو البصمة                          ع أو الخ ى الخط أو التوقي اره عل  يجري تطبيق الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة الذي حصل إنك
  . الثابت بأنه لن ينسب إليه السند أو الورقة 

  
   ٣٤المادة 

  :ال يقبل للتطبيق في حالة عدم اتفاق الخصوم إال
  
  .  البصمة على األسناد الرسمية ـ الخط أو التوقيع أو الختم أو١
  .  ـ الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة أو السند المقتضى تحقيقه٢
  .  ـ خطه أو توقيعه الذي يكتبه أمام القاضي أو البصمة التي يطبعها أمامه٣
  

   ٣٥المادة 
ة              ا من الجه ق عليه ل مع      يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار األسناد الرسمية المطلوب التطبي ا أو ينتق ي تكون به الت

  . الخبير إلى محلها لالطالع عليها بدون نقلها
  

   ٣٦المادة 



  . يضع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب تواقيعهم على أوراق التطبيق قبل الشروع فيه ويذآر ذلك في المحضر
  

   ٣٧المادة 
  .رةبتراعى فيما يتعلق بالخبراء القواعد المقررة في الفصل المتعلق بالخ

  
  ٣٨المادة 

ة من                    ره بغرام ى من أنك يحكم عل ى  ٥٠ إذا حكم بصحة الورقة أو السند، ف ك     ١٥٠ إل رة سورية، وال يحول ذل  لي
  . دون الحكم للفريق اآلخر بالعطل والضرر إذا آان هناك سوء نية

  
  ٣٩المادة 

ه          يجوز لمن بيده ورقة أو سند عادي أن يختصم من ينسب إليه السند أو الورقة ليق                ه أو بختم ر أنه بخطه أو بتوقيع
دعوى أصلية    ك ب ون ذل ستحق األداء، ويك ر م ه غي وارد في زام ال ان االلت و آ صمة إصبعه، ول إذا حضر . أو بب ف

ًا         . المدعى عليه وأقر، تثبت المحكمة إقراره وتكون جميع المصاريف على المدعي           ة معترف سند أو الورق ر ال ويعتب
سواه     به إذا سكت المدعى عليه أو لم ي        ه          . نكره أو لم ينسبه ل ة في غيبت م المحكم ه، تحك م يحضر المدعى علي وإذا ل

ع األحوال               م في جمي ذا الحك ى ه ا إذا أنكر   . بصحة الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة، ويجوز االعتراض عل أم
   .المدعى عليه الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة فيجري التطبيق وفقًا للقواعد المتقدمة

  
  ٤٠المادة 

ى                           دم إل ك باستدعاء أو الئحة تق اآم األساس وذل  يجوز االدعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى في مح
  . المحكمة، وتحدد فيها آل مواضع التزوير المدعى به، وإال آان باطًال

  
  ٤١المادة 

  .  يرسل رئيس المحكمة صورة عن هذا االستدعاء أو الالئحة للنيابة
  
  ٤٢مادة ال

  . ـ إذا لم يكن السند أو الورقة المدعى تزويره مبرزًا، يكلف من بيده الورقة أو السند إبرازه
  . ـ يحفظ السند أو الورقة المدعى تزويره في ديوان المحكمة بعد أن يختم بخاتمها ويوقع عليه الرئيس

  . صف الورقة أو السندـ ينظم محضر يوقع عليه رئيس المحكمة والطرفان ورئيس الكتاب، يتضمن و
  

  ٤٣المادة 
ة أو                     إذا آان االدعاء بالتزوير منتجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها إلقناع المحكمة بصحة الورق
ائز، أمرت                   تج وج ه من السند أو تزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه مدعي التزوير في استدعائه أو الئحت

  . بالتحقيق
  

  ٤٤ المادة
 يشتمل القرار الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها واإلجراءات التي رأت إثباتها وعلى                

  . ٣٠سائر البيانات المذآورة في المادة 
  

   ٤٥المادة 
ات     رق اإلثب ع ط ر بجمي ى التزوي ة عل ام البين ادتين   . تق ام الم ق أحك ر   ٣٢ و ٣١وتطب ي التزوي ق ف ين التحقي  ح

  . التطبيقب
  

   ٤٦المادة 
ادة         ًال بالم التحقيق، عم ى أن يفصل في موضوع           ٤٣الحكم ب ره إل سند المدعى بتزوي ة أو ال ، يوقف العمل بالورق

  . التزوير، دون اإلخالل باإلجراءات االحتياطية
  

  ٤٧المادة 
ة من                     ة نقدي ه بغرام م علي ه، أو برفضه، حك ر في ادعائ سقوط حق مدعي التزوي ى  ١٠٠ إذا حكم ب رة  ٢٥٠ إل  لي

شيء                     . سورية ه ب م علي ة، وال يحك اك سوء ني وال يحول ذلك دون الحكم للفريق اآلخر بالعطل والضرر إذا آان هن
  . إذا ثبت بعض ما ادعاه



  
   ٤٨المادة 

سند          ة أو ال ه عن التمسك بالورق ا بتنازل ة آانت عليه ة حال اء في أي اء إجراءات االدع التزوير إنه ه ب للمدعى علي
ك                         . فيهالمطعون   ر ذل سند أو حفظه إذا طلب مدعي التزوي ة أو ال رر ضبط الورق ة أن تق ذه الحال ة في ه وللمحكم

  .  الورقة أو السند أو شطبه آله أو بعضه أو إصالحهإتالفولها أن تقرر . لمصلحة مشروعة
  

   ٤٩المادة 
ك الورق          ستفيد     يجوز لمن يخشى االحتجاج عليه بورقة أو سند مزور، أن يخاصم من بيده تل سند ومن ي ك ال ة أو ذل

ذه               . منه لسماع الحكم بتزويره    ق ه ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع باألوضاع المعتادة، وتراعي المحكمة في تحقي
  . الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع وفي الفرع السابق

  
  ٥٠المادة 

ة أن           إذا أقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى         ة المدني ى المحكم د         ترجئ به، وجب عل ا بع ى م م إل  الحك
  . فصل الدعوى الجزائية

  
  ٥١المادة 

دعوى                     إن الحكم الجزائي بالبراءة ال يمنع الخصوم في نزاع مدني من االدعاء بتزوير السند الذي آان موضوع ال
  . السندالجزائية إذا آان الحكم الجزائي القاضي ببراءة الظنين ال يقضي بصحة ذلك 

  
   ٥٢المادة 

  . يجوز اإلثبات بالشهادة في االلتزامات غير التعاقدية
  

  ٥٣المادة 
  :  في االلتزامات التعاقدية يراعى في جواز اإلثبات بالشهادة وعدم جوازه األحكام التالية 

  
  ٥٤المادة 

ة،       ـ إذا آان االلتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على خمسمائة  ١  ر محدد القيم ان غي رة، أو آ  لي
أما في االلتزامات   . فال تجوز الشهادة في إثبات االلتزام أو البراءة منه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك   

  .التجارية إطالقًا، وفي االلتزامات المدنية التي ال تزيد قيمتها على خمسمائة ليرة، فيجوز اإلثبات بالشهادة
  
اء    ـ ويقدر االل ٢ د ال وقت الوف د         . تزام باعتبار قيمته وقت تمام العق ك الوقت ال يزي زام في ذل ان أصل االلت إذا آ ف

  . على خمسمائة ليرة، فالشهادة ال تمتنع حتى لو زاد مجموع االلتزام على هذا التقدير بعد ضم الملحقات والفوائد
  
ات    ـ وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة متميز آل منها عن ا ٣ آلخر، وليس على أي دليل آتابي، جاز اإلثب

ذه               د عن ه ا تزي بالشهادة في آل طلب ال تزيد قيمته على خمسمائة ليرة، حتى ولو آانت هذه الطلبات في مجموعه
سهم        اء ال     . القيمة، وحتى لو آان منشؤها عالقات أو عقودًا من طبيعة واحدة بين الخصوم أنف م في وف ذلك الحك وآ

  .  خمسمائة ليرةتزيد قيمته على
  

   ٥٥المادة 
  :ال يجوز اإلثبات بالشهادة في االلتزامات التعاقدية حتى لو آان المطلوب ال تزيد قيمته على خمسمائة ليرة سورية

  
  . آ ـ فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل آتابي

  . لشهادة ب ـ فيما إذا آان المطلوب هو الباقي، أو هو جزء من حق ال يجوز إثباته با
ذه        ى ه د عل ا ال يزي ى م ج ـ إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة ليرة، ثم عدم طلبه إل

  . القيمة
  

   ٥٦المادة 
رة    ١ سمائة لي ى خم ه عل د قيمت وب تزي ان المطل و آ ى ول ة، حت ات التعاقدي ي االلتزام شهادة ف ات بال  ـ يجوز اإلثب

  . بالكتابةسورية، إذا وجد مبدأ ثبوت 



ه                 ٢ د المدعى ب أنها أن تجعل وجود العق ة تصدر عن الخصم ويكون من ش ة هو آل آتاب  ـ ومبدأ الثبوت بالكتاب
  . قريب االحتمال

  
   ٥٧المادة 
  . ليرة سوريةخمسمائة بالشهادة في االلتزامات التعاقدية حتى ولو آان المطلوب تزيد قيمته على اإلثباتيجوز 

  
ستطيع          . مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل آتابي        ـ إذا وجد مانع     )  أ ـ يعتبر مانعًا أدبيًا أن ال يوجد من ي

سند أو أن يكون طالب    ة ال ات آتاب د   اإلثب ي العق ًا ف م يكن طرف ًا ل ين   .  شخصًا ثالث ا ب ة م ًا القراب ًا أدبي ر مانع ـ تعتب
زوج         الزوجين أو ما بين األصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدر            جة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوي ال

  .اآلخر
  .ـ إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب ال يد له فيه) ب
  . ـ إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو اآلداب) ج
  

  ٥٨المادة 
ات  ألحد الخصوم    اإلجازة  ًا أن ي        بإثب شهود تقتضي دائم شهادة ال ة ب ذا         واقع ا به كون للخصم اآلخر الحق في نفيه

  . الطريق
  

   ٥٩المادة 
  .  ـ يشترط في الشاهد أن يكون أهًال للشهادة١
 أو من آان محكومًا بأحكام اإلدراك ـ ال يكون أهًال للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة أو من لم يكن سليم  ٢

  . جزائية تسقط عنه أهلية الشهادة
  .  تسمع أقوال من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل االستدالل فقط ـ على أنه يجوز أن٣
  

   ٦٠المادة 
  . ال تقبل شهادة األصل للفرع وال شهادة الفرع لألصل وال شهادة أحد الزوجين ولو بعد انحالل الزوجية

  
  ٦١المادة 

يم و         .  ليس ألحد أن يكون شاهدًا ومدعياً      شريك      فال تصح شهادة الوصي لليت ه وال شهادة ال ل لموآل ال شهادة الوآي
  . فيما يتعلق بالشرآة وال الكفيل فيما يختص بالتزامات مكفوله

  
   ٦٢المادة 

. ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها.  ـ تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع ١
  .قتنع بصحتهاآما أن لها أن تسقط شهادة شاهد أو أآثر إذا لم ت

در        ٢ شهادة بالق ة من ال  ـ إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتوافق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكم
  .الذي تقتنع بصحته

  .  ـ وللمحكمة أن ترجح بينة على أخرى وفقًا لما تستخلصه من ظروف الدعوى٣
  

   ٦٣المادة 
ى معلومات أو مضمون           شهد أحد عل الطريق        ال يجوز أن ي شرت ب د ن ة إال إذا آانت ق شؤون الدول ق ب أوراق تتعل

  . القانوني أو آانت السلطة المختصة قد أذنت في إذاعتها 
  

  ٦٤المادة 
م           ى علمه الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة ال يشهدون ولو بعد ترآهم العمل عما يكون قد وصل إل

ى     . إذاعتهاأثناء قيامهم بالعمل من معلومات ال تجوز      اء عل شهادة بن ومع ذلك فللسلطة المختصة أن تأذن لهم في ال
  . طلب المحكمة أو أحد الخصوم

  
   ٦٥المادة 

ة أو بمعلومات                   ال يجوز لمن علم من المحامين أو الوآالء أو األطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقع
  . يكن ذآرها مقصودًا به فقط ارتكاب جناية أو جنحةأن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم 

  



  ٦٦المادة 
ى              ومع ذلك يجب على األشخاص المذآورين في المادة السابقة أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات مت

  . على أن ال يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم. طلب منهم ذلك من أسرها لهم
  

   ٦٧المادة 
ة                      ال يجوز أل   صامها إال في حال د انف و بع ة ول اء الزوجي ه أثن حد الزوجين أن يفشي بغير رضاء اآلخر، ما أبلغه إلي

  . أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على اآلخر. رفع دعوى من أحدهما على اآلخر
  

   ٦٨المادة 
ا ئع التي يريد  بشهادة الشهود أن يبين الوقااإلثباتعلى الخصم الذي يطلب      فاها في      إثباته ة أو ش ه الكتابي  في طلبات

  . الجلسة وأن يسمي شهوده على أن ال يتجاوز عددهم الخمسة في الواقعة الواحدة إال إذا أجازت له المحكمة ذلك
  

   ٦٩المادة 
وب   ١ ا  ـ إذا رأت المحكمة أن الوقائع المطل ائز   إثباته ا  منتجة وج ررت استم    إثباته شهود ق شهادة ال اعهم وعينت   ب

  .  في ديوان المحكمة لحساب نفقات الشهودإيداعه اإلثباتالمبلغ الذي يجب على طالب 
  .  المبلغ المتقدم ذآره إذا تعهد بأن يحضر الشهود بنفسهإيداع ـ ويعفى الخصم من ٢
  

  ٧٠المادة 
ى    اإلثباتا  للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر استماع الشهود في األحوال التي يجيز القانون فيه   شهود مت شهادة ال  ب

  . رأت في ذلك فائدة حقيقية
  

   ٧١المادة 
  .  وإال آان باطًالإثباتها بالشهود يجب أن تبين فيه آل واقعة من الوقائع المقرر اإلثباتالقرار الذي يجيز 

  
   ٧٢المادة 

  . إذا اقتضى سماع شهادة رئيس الجمهورية تنتقل المحكمة لسماع شهادته 
  

   ٧٣المادة 
ررة في          ١ سافة المق د الم دا مواعي ل ع ى األق  ـ يبلغ الشهود الحضور قبل التاريخ المعين بأربع وعشرين ساعة عل

  .القانون
 ـ ويتضمن التبليغ بيانًا موجزًا للدعوى التي يطلب سماعهم فيها والمكان الذي يتعين عليهم الحضور فيه وتاريخ  ٢

  . الحضور وساعته
  

   ٧٤المادة 
م              ـ إذا لم ي ١ ة أن تحك انون فللمحكم رر في الق ى الوجه المق ه بالحضور عل د تكليف شهادة بع شاهد ألداء ال حضر ال

  .  جبرًاإحضارهعليه حكمًا مبرمًا بغرامة من خمس إلى عشر ليرات سورية وإن تقرر 
  . آلها أو بعضها ـ إذا أثبت الشاهد أن تخلفه آان راجعًا إلى عذر مقبول جاز للمحكمة أن تعفيه من أداء الغرامة ٢
  

   ٧٥المادة 
ذه                            ١  ضاتها له دب أحد ق ا أن تنت سماع شهادته وله ل ل ة أن تنتق ـ إذا آان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور فللمحكم

  . الغاية
دب   ٢  ـ يدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة وينظم محضرًا بها ويوقع عليه رئيس المحكمة أو القاضي المنت

  . والكاتب
  

   ٧٦المادة 
ا   بإنابة ـ يجوز سماع الشهود والمقيمين خارج منطقة صالحية المحكمة  ١ وفي  .  المحكمة التي يقيمون في منطقته

ا                       شهادهم عليه راد است ي ي ائع الت شهود والوق ات الخاصة بشخصية ال هذه الحالة تعد صحيفة استنابة تتضمن البيان
  . وترسل إلى هذه المحكمة

 بما سمعته من شهادة الشهود يوقعه الرئيس والقضاة وآاتب الضبط ويرسل إلى  ـ وتعد المحكمة المنابة محضراً ٢
  . المحكمة المنيبة



  
  ٧٧المادة 

ه          ١ ه وسنه ومهنت ة اسمه ولقب يس المحكم سأله رئ د أن ي  ـ تسمع شهادة آل شاهد على انفراد بحضور الخصوم بع
  . ها وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو االستخدام أو غيرإقامتهومحل 

ؤدي   .  ـ لرئيس المحكمة أو للقاضي المنتدب أن يأمر أحد الخصوم بالخروج تأمينًا للشاهد على حريته ٢ د أن ي وبع
  . الشهادة يدعوه الرئيس أو القاضي ويطلعه على الشاهدة المؤداة بغيابه

ك م     اإلدالء ـ ويجب أن يؤدي الشاهد قبل  ٣ ستثنى من ذل ى     بالشهادة يمينًا بأن يقول الحق وي سمع شهادتهم عل ن ت
  . ٥٩سبيل االستئناس وفقًا ألحكام المادة 

  
  ٧٨المادة 

ة  إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن           ة من عشر                     اإلجاب رم وبغرام م مب ه بحك انوني يقضى علي ر سبب ق  بغي
  ليرات إلى خمسين ليرة ما لم يتنازل الخصم عن شهادته 

  
   ٧٩المادة 

ة ا   ١ يس المحكم أنها وعن تفاصيلها وعن              ـ يستجوب رئ شهادة في ش ي تطلب ال ائع الت سات الوق شاهد عن مالب ل
  . طريق اتصالها بعلمه

ئلة          ٢ رى من أس ا ي شاهد م ى ال  ـ وللرئيس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب قضاة المحكمة أو الخصم أن يوجه إل
  . وله أن يواجهه بشهود آخرين

  
  ٨٠المادة 

شهادة ضده  ؤدي ال ذي ي ه   للخصم ال ه أن يوج شاهد ول شهادة ال ا يخل ب ة م ين للمحكم ه أن يب يس إلي  بواسطة رئ
  . وعلى الرئيس أن يجيبه إلى ذلك إال أن يكون السؤال غير منتج. المحكمة ما يرى من األسئلة

  
   ٨١المادة 

ًا للجها           . ال يشترط شكل خاص في أداء الشهادة وال في قبولها          ًا نافي ه تعيين ين المشهود ب ة ويقتصر في     ويكفي تعي ل
  . ذلك على ما تراه المحكمة آافيًا للوصول إلى الحقيقة وال يزآى الشاهد

  
   ٨٢المادة 

سوغ            . تؤدى الشهادة شفاهاً   دب وحيث ت ة أو القاضي المنت إذن المحكم ة إال ب تعانة بمفكرات مكتوب وال يجوز االس
  . طبيعة الدعوى ذلك

  
   ٨٣المادة 

  . شهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو باإلشارة من ال قدرة له على الكالم يؤدي ال
  

  ٨٤المادة 
ه  إجابات ـ تثبت  ١  الشاهد في محضر بصيغة المتكلم دون تغيير فيها ثم تتلى هذه األقوال على من صدرت عنه ول

  . أن يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذآر التعديل عقب نص الشهادة
ا      ٢ ذلك             ـ ويثبت آذلك في المحضر آل م شاهد ومالحظات في شأن شهادته وآ ى ال ئلة إل وجه الخصوم من أس

  . األسئلة التي وجهت مباشرة من رئيس المحكمة أو أحد قضاتها
  

   ٨٥المادة 
  . ي أودع لحساب النفقاتذتقدر المحكمة نفقات الشهود بناء على طلبهم ويتقاضون ما يقدر لهم من المبلغ ال

  
  ٨٦المادة 

ه    يجوز لمن يخشى فوا  ت فرصة االستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه علي
ستعجلة    . أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد  ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة لقاضي األمور الم

  . وتكون نفقاته آلها على من طلبه
  

   ٨٧المادة 



سليم صور عن محض             ة الموضوع              ال يجوز في هذه الحالة ت ى القضاء إال إذا رأت محكم ه إل شهادة وال تقديم ر ال
ا يكون       .  الواقعة بشهادة الشهود  إثباتعند نظره جواز     دليل آم ذا ال ول ه ى قب ويكون للخصم االعتراض أمامها عل

  له طلب سماع شه 
  

   ٨٨المادة 
  . تتبع في هذا التحقيق القواعد المتقدمة

  
   ٨٩المادة 

ة أخرى من طرق                    القرينة التي ينص عل    ة طريق ات يها القانون تغني من تقررت هذه القرينة لمصلحته عن أي  اإلثب
  . ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي

  
   ٩٠المادة 

ذه  وال يجوز قبول دليل .  ـ إن األحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ١ ينقض ه
ق                              . القرينة ر صفاتهم وتعل سهم دون تغيي ين الخصوم أنف ام ب زاع ق وة إال في ن ذه الق ام ه ولكن ال تكون لتلك األحك

  . النزاع بذات الحق محًال وسببًا
  .  ـ وال يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها٢
  

   ٩١المادة 
ا دون               ال يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في ا        ي فصل فيه لوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم أو الوقائع الت

  . ضرورة
  

  ٩٢المادة 
دعوى     .  ـ القرائن القضائية هي القرائن التي لم ينص عليها القانون ١ صها من ظروف ال وأمكن القاضي أن يستخل

  . ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن. وأن يقتنع بأن لها داللة معينة
  .  بالشهادةاإلثبات التي يجوز فيها األحوال بالقرائن القضائية إال في اإلثبات ـ ال يجوز ٢
  

  ٩٣المادة 
  .  الخصم أمام المحكمة بحق عليه آلخرإخبار هو اإلقرار 
  

   ٩٤المادة 
ه                     اإلقرار ا علي ة مدعى به ة قانوني ة خاصة بواقع ه نياب وب عن ك أ .  القضائي هو اعتراف الخصم أو من ين ام  وذل م

  . القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة
  

   ٩٥المادة 
ي أقيمت                             اإلقرار دعوى الت ر ال م في غي ع في مجلس الحك  غير القضائي هو الذي يقع في غير مجلس الحكم أو يق

  . بالواقعة المقر بها
  

   ٩٦المادة 
سفيه، وال           فال يصح    . يشترط أن يكون المقر عاقًال بالغًا غير محجور عليه         وه وال ون والمعت صغير والمجن رار ال إق

يهم         وام عل ائهم وأوصيائهم والق رار أولي م        . يصح على هؤالء إق راره حك أذون يكون إلق ز الم صغير الممي ولكن ال
  . إقرار البالغ في األمور المأذون فيها 

  
  ٩٧المادة 

  .  يشترط أال يكذب ظاهر الحال اإلقرار
  

  ٩٨المادة 
  . قرار على قبول المقر له، ولكن يرتد برده ـ ال يتوقف اإل١
دار         ـ وإذا رد المقر له مقدارًا من المقر ٢ رار في المق ردود، ويصح اإلق دار الم به، فال يبقى حكم اإلقرار في المق

  . الباقي
  



   ٩٩المادة 
  .  ـ يلزم المرء بإقراره إال إذا آذب بحكم١
  . اقع، على أن يثبت المقر ذلك ـ وال يصح الرجوع عن اإلقرار إال لخطأ في الو٢
  

   ١٠٠المادة 
  . اإلقرار حجة قاصرة على المقر

  
   ١٠١المادة 

ًا وجود                          ا ال يقتضي حتم ة منه ان وجود واقع ددة وآ ائع متع ى وق ال يتجزأ اإلقرار على صاحبه إال إذا انصب عل
  . الوقائع األخرى

  
  ١٠٢المادة 

  . ضي، ويجب إثباتها وفاقًا للقواعد العامة المختصة في اإلثبات اإلقرار غير القضائي واقعة يعود تقديرها للقا
  

   ١٠٣المادة 
  . للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرًا من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر

  
  ١٠٤المادة 

ى من   .  للمحكمة آذلك أن تقرر حضور الخصم الستجوابه، سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب خصمه     وعل
  . تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار

  
   ١٠٥المادة 

ر               ا غي إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب، أو أن الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنه
  . منتجة أو غير جائزة اإلثبات، رفضت طلب االستجواب

  
   ١٠٦المادة 

ا، وتكون                            يوجه الرئيس األسئلة   ه منه ا يطلب الخصم اآلخر توجيه ضًا م ه أي ى الخصم، ويوجه إلي ا إل  التي يراه
  . اإلجابة في الجلسة نفسها، إال إذا رأت المحكمة إعطاء مهلة لإلجابة

  
   ١٠٧المادة 

  . تكون اإلجابة في مواجهة من طلب االستجواب، ولكن ال يتوقف االستجواب على حضوره
  

   ١٠٨المادة 
  . كمة منع آل سؤال يكون غير منتج أو غير جائز، ومنع مقاطعة المستجوب أثناء إجابتهعلى المح

  
   ١٠٩المادة 

رئيس والكاتب                    ا ال ع عليه ا يوق د تالوته سة، وبع ع   . تدون األسئلة واألجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجل وإذا امتن
  . المستجوب عن اإلجابة، ذآر في المحضر امتناعه وسببه 

  
   ١١٠المادة 

  . إذا آان للخصم عذر يمنعه من الحضور بنفسه، جاز للمحكمة أن تنتدب أحد قضاتها الستجوابه على نحو ما ذآر
  

   ١١١المادة 
انوني، جاز    رر ق ر مب ة بغي ع عن اإلجاب ول، أو امتن ر عذر مقب إذا تخلف الخصم عن الحضور لالستجواب بغي

ل                  للمحكمة أن تتخذ من هذا النكول أو التخلف مسوغاً          ة، أو أن تقب ا ثابت رر استجوابه عنه ي تق ائع الت ار الوق  العتب
  . اإلثبات بشهادة الشهود والقرائن في األحوال التي ما آان يجوز فيها ذلك

  
   ١١٢المادة 

  . اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع
  



   ١١٣المادة 
  . ين الحاسمة إلى الخصم اآلخر، ولكن ال يكون ذلك إال بإذن من المحكمةيجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليم

  
   ١١٤المادة 

ين    ١ ه اليم ن وجهت إلي شخص م ة ب ين متعلق ا اليم ي تنصب عليه ة الت ون الواقع ر .  ـ يجب أن تك إن آانت غي ف
  . شخصية له، انصبت اليمين على مجرد علمه بها

زاع  ـ ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية  ٢ ا في     . حالة آانت عليها الدعوى في آل ن ه ال يجوز توجيهه إال أن
  . واقعة ممنوعة بالقانون، أو مخالفة للنظام العام واآلداب

  
   ١١٥المادة 

  . إذا اجتمعت مطالب مختلفة، يكفي فيها يمين واحدة
  

   ١١٦المادة 
ة ال      على أنه ال يجوز.  ـ يجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه ١ ى واقع ين عل رد إذا انصبت اليم  ال

  . يشترك فيها الخصمان، بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين
  .  ـ ال يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك حتى قبل خصمه أن يحلف٢
  

   ١١٧المادة 
  . وال اعتبار بالنكول عن اليمين خارجها. ال تكون اليمين إال أمام المحكمة

  
   ١١٨ادة الم
ين               ١ ذآر صيغة اليم ا وي د استحالفه عليه ي يري ائع الت ة الوق ين بالدق ين أن يب  ـ يجب على من يوجه لخصمه اليم

  . بعبارة واضحة جلية
وب                 ٢ ة المطل ى الواقع ة عل ي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودق ين الت دل صيغة اليم ة أن تع  ـ للمحكم

  . الحلف عليها
  

   ١١٩المادة 
ا، خسر                          آل من وجه   ين فنكل عنه ه اليم ت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، وآل من ردت علي

  . دعواه
  

   ١٢٠المادة 
فال يجوز للخصم أن    .  ـ توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها ١

  . ت إليه أو ردت عليهيثبت آذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجه
التعويض دون            ٢ ا أن يطالب ب ذي أصابه ضرر منه إن للخصم ال ي، ف م جزائ  ـ على أنه إذا ثبت آذب اليمين بحك

  . إخالل بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده بسبب اليمين الكاذبة 
  

   ١٢١المادة 
ة من          ١ ا المحكم ي توجهه ة هي الت ين المتمم ا في           ـ اليم ك حكمه ى ذل ي عل سها ألي من الخصمين، لتبن اء نف تلق

  . موضوع الدعوى، أو في قيمة ما تحكم به
  .  ـ ويشترط في توجيه هذه اليمين أال يكون في الدعوى دليل آامل، وأال تكون الدعوى خالية من أي دليل٢
  

   ١٢٢المادة 
د    ١ ة لتحدي ة         ـ ال يجوز للمحكمة أن توجه للمدعي اليمين المتمم ذه القيم د ه ه، إال إذا استحال تحدي ة المدعى ب قيم

  . بطريقة أخرى
  .  ـ تحدد المحكمة في هذه الحالة حدًا أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه٢
  

   ١٢٣المادة 
  :تحلف المحكمة من تلقاء نفسها في األحوال اآلتية

  



سه وال     فتحلفه المحكم.  أ ـ إذا ادعى أحد حقًا في الترآة وأثبته  ذا الحق بنف ستوف ه ة يمين االستظهار على أنه لم ي
بغيره من الميت بوجه، وال أبرأه وال أحاله على غيره وال استوفى دينه من الغير وليس للميت في مقابلة هذا الحق    

  . رهن
ه ألحد ول        م يهب ال ول ذا الم م يخرجه من   ب ـ إذا استحق أحد المال وأثبت دعواه، حلفته المحكمة على أنه لم يبع ه

  . ملكه بوجه من الوجوه
  . ج ـ إذا أراد المشتري رد المبيع بعيب، حلفته المحكمة على أنه لم يرض بالعيب صراحة أو داللة

  . د ـ إذا طالب الشفيع بالشفعة، حلفته المحكمة بأنه لم يسقط حق شفعته بوجه من الوجوه
  

   ١٢٤المادة 
  . مين المتممة أن يردها على الخصم اآلخر ال يجوز للخصم الذي وجهت له المحكمة الي

  
   ١٢٥المادة 

ين              ه اليم ان توجي اليمين، أو آ ا ب ائز إثباته ر ج يرفض توجيه اليمين إذا آانت واردة على واقعة غير منتجة، أو غي
  . مقصودًا به مجرد الكيد

  
   ١٢٦المادة 

دع                ا بال سه أن             إذا لم ينازع من توجهت عليه اليمين في جوازها وال في تعلقه ان حاضرًا بنف ه إذا آ وى، وجب علي
اآالً       ر ن ى خصمه وإال اعتب ي          . يحلفها فورًا أو يردها عل صيغة الت ا بال دعى لحلفه م يكن حاضرًا وجب أن ي إن ل ف

اآًال               . أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته      ر ن ر عذر، اعتب م يحضر، بغي فإن حضر وامتنع دون أن ينازع، أو ل
  . آذلك

  
   ١٢٧المادة 

ة                    دعوى، ورفضت المحكم ة منتجة في ال ى واقع ا عل ا أو في وروده إذا نازع من توجهت إليه اليمين في جوازه
سه،                             م يكن حاضرًا بنف رار للخصم إن ل ذا الق غ ه ين، ويبل ا صيغة اليم منازعته وحكمت بتحليفه، بينت في قراره

  . ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة
  

   ١٢٨المادة 
ه، ويحرر                  إذا آان لمن     ضاتها لتحليف توجهت عليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور، فتنتقل المحكمة أو تندب أحد ق

  . محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب
  

   ١٢٩المادة 
  . ويذآر الصيغة التي أقرتها المحكمة)) واهللا((تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف 

  
   ١٣٠ادة الم

  . لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقًا لألوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك
  

   ١٣١المادة 
  . فإن آان يعرفها، فحلفه ونكوله بها. يعتبر في حلف األخرس ونكوله إشارته المعهودة إن آان ال يعرف الكتابة

  
   ١٣٢المادة 

  . يمينتجري النيابة في التحليف، ولكن ال تجري في ال
  

   ١٣٣المادة 
  . إذا آان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج منطقة المحكمة، فلها أن تنيب في تحليفه محكمة محل إقامته

  
   ١٣٤المادة 

ى                 ١ ه إل ه بجلب ازع في ة المتن ى طلب أحد الخصوم، معاين اء عل سها، أو بن اء نف رر من تلق ة أن تق  ـ يجوز للمحكم
  . ها أن تنتدب أحد قضاتها لهذه الغايةالمحكمة، أو االنتقال إليه، ول

ه          ٢ ازع في شيء المتن ا ال ع في منطقته ي يق ة الت ك المحكم رار      .  ـ ولها أن تنيب عنها في ذل غ ق ة يبل ذه الحال وفي ه
  . اإلنابة إلى رئيس هذه المحكمة ويتضمن جميع البيانات المتعلقة بالخصوم وموضوع المعاينة



  
   ١٣٥المادة 

دا مهل              تدعو المحكمة، أو ال   ل، ع ى األق أربع وعشرين ساعة عل ين ب ل الموعد المع دب، الخصوم قب قاضي المنت
  . المسافة، بمذآرة ترسل بواسطة ديوان المحكمة تتضمن بيان مكان االجتماع واليوم والساعة اللذين سينعقد فيهما

  
   ١٣٦المادة 

ى          للمحكمة، أو القاضي الذي انتدب للمعاينة، وللمحكمة المنابة لهذه ا          تهم عل ام بمهم لغاية، تعيين خبراء يتولون القي
  . الفور أو سماع من يكون سماعه ضروريًا من الشهود 

  
   ١٣٧المادة 

  .  ـ يحرر محضر باألعمال المتعلقة بالمعاينة، ويودع إضبارة الدعوى١
ررت     ـ وإذا عهد بالمعاينة إلى محكمة أخرى بطريق اإلنابة، وجب على هذه المحكمة أن توافي ال ٢ ي ق ة الت محكم

  . المعاينة بمحضرها
  

   ١٣٨المادة 
اء              سها، أو بن اء نف ة من تلق ان للمحكم ة، آ ة فني ستلزم معرف إذا آان الفصل في الدعوى موقوفًا على تحقيق أمور ت

  . على طلب الخصوم، أن تقرر إجراء تحقيق فني بواسطة خبير واحد أو ثالثة خبراء
  

   ١٣٩المادة 
  . ا على اختيار الخبير أو الخبراء الثالثة ـ للخصوم أن يتفقو١
  .  ـ وفي هذه الحالة تثبت المحكمة اتفاقهم في محضر الجلسة وتقرر تعيين الخبراء الذين وقع االختيار عليهم٢
  .  ـ وإذا لم يتفق الخصوم على اختيار الخبراء اختارتهم المحكمة ممن تثق بهم٣
  

   ١٤٠المادة 
  : يلييشتمل قرار الخبراء على ما 

  
  . آ ـ أسماء الخبراء وألقابهم وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيتهم

  . ب ـ اسم القاضي المنتدب لإلشراف على أعمالهم
  . ج ـ بيان المسائل التي يراد االستعانة بخبرتهم فيها وما يرخص لهم في اتخاذه من التدابير العاجلة عند االقتضاء

  . لمهمة التي أوآلت إليهم وإيداع تقريرهمد ـ التاريخ المحدد إلنهاء ا
غ           ذا المبل داع ه ة الممنوحة إلي ابهم والمهل راء وأتع ات الخب ط ـ المبلغ الذي يودع في صندوق المحكمة لحساب نفق

  . في صندوق المحكمة ومن يلزم بإيداعه من الخصوم
  . و ـ ما يؤدى للخبراء من المبلغ المودع قبل إتمام عملهم

  
   ١٤١المادة 

  . متى قررت المحكمة تعيين الخبراء، أجلت الدعوى مدة مناسبة
  

   ١٤٢المادة 
ر               م         . للمحكمة أن تعين خبراء ليدلوا برأيهم شفويًا في الجلسة دون حاجة إلى تقديم تقري ة يثبت رأيه ذه الحال وفي ه

  . في محضر الجلسة
  

   ١٤٣المادة 
ه خ  غ الواجب إيداع ن الخصوم المبل ن آلف م ودع م م ي ادة إذا ل ام الم ًا ألحك ة وفق ة المعين از ١٤٠الل المهل ، ج

  . للخصم اآلخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخالل بحقه في الرجوع على خصمه
  

   ١٤٤المادة 
دعو                  ١ راء، ي ين الخب صادر بتعي رار ال رر في الق غ المق داع المبل ة إلي ين ساعة التالي اني واألربع  ـ في خالل الثم

  . راء ويفضي إليهم بمهمتهم وفقًا لمنطوق هذا القرار، ثم يسلمهم صورة عنهالقاضي المنتدب الخب
ك                ٢ ه في ذل ًا ل م يكن مأذون ا ل يئًا، م ل ش دعوى دون أن ينق ى األوراق المودعة إضبارة ال ع عل  ـ وللخبير أن يطل

  .بمقتضى قرار التعيين



ة وصدق، وال      ـ ويتعين على الخبير قبل البدء في مهمته أن يؤدي أمام القاضي الم ٣ ا بأمان وم به نتدب يمينًا بأن يق
  . ضرورة لحضور الخصوم عند أداء اليمين وال إلبالغ محضر أدائها

  
   ١٤٥المادة 

اءه من          ١ ة إعف ه، أن يطلب من المحكم صادر بتعيين رار ال  ـ للخبير، خالل األيام الخمسة التالية لتسلمه صورة الق
  . أن تجيبه إلى طلبه، وفي هذه الحالة تعين المحكمة خبيرًا آخر بدًال عنهوللمحكمة . أداء المهمة التي أوآلت إليه

  .  ـ للمحكمة، في األحوال المستعجلة، تقصير المهلة الممنوحة في الفقرة السابقة٢
  

   ١٤٦المادة 
  . يجوز رد الخبراء لألسباب التي تبرر رد القضاة

  
   ١٤٧المادة 

ة    ـ يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي تت ١ ة التالي ولى النظر في الدعوى باستدعاء يبلغ للخبير في خالل األيام الثالث
  . لصدور قرار تعيينه أو إلبالغ هذا القرار إن آان قد صدر في غياب الخصم طالب الرد

دليل  ٢   ـ ال يسقط الحق في طلب الرد إذا آانت أسبابه قد جدت بعد المدة المذآورة، أو إذا قدم الخصم طالب الرد ال
  . على أنه لم يعلم بتلك األسباب إال بعد انقضائها

  .  ـ وال يقبل طلب الرد في حق من يختاره الخصوم من الخبراء، إال إذا آان سبب الرد قد جد بعد أن تم االختيار٣
  

  ١٤٨المادة 
  .  ـ يفصل على وجه السرعة في طلب الرد في أول جلسة بعد تقديمه١
  . لصادر في هذا الطلب بأي طريقة  ـ وال يجوز الطعن في الحكم ا٢
  

   ١٤٩المادة 
رة،         ١ ال الخب دء أعم ًا لب ًا قريب ين تاريخ دب أن يع  ـ إذا لم يطلب الخبير إعفاءه، ولم يرد، وجب على القاضي المنت

ر، أو لصدور                       ا طلب رد الخبي ي يجوز فيه ة الت ة النقضاء المهل ام التالي ة أي على أن ال يتجاوز هذا التاريخ الثماني
  . كم برفض طلب الردح
دا مهل               ٢ ل، ع ى األق أربع وعشرين ساعة عل ين ب ل الموعد المع ر والخصوم قب دب الخبي  ـ ويدعو القاضي المنت

ا،                    د فيه ذين ينعق المسافة، بمذآرة ترسل بواسطة ديوان المحكمة تتضمن بيان مكان أول اجتماع واليوم والساعة الل
  . ل وضبطهويقرر اتخاذ آل إجراء من شأنه تيسير العم

  .  ـ ويباشر الخبير عمله ولو في غيبة الخصوم، متى آانوا قد دعوا على الوجه الصحيح٣
  

   ١٥٠المادة 
ال          ١ ه من أعم ام ب ا ق ان م والهم ومالحظاتهم وبي  ـ يعد الخبير محضرًا بمهمته يتضمن بيان حضور الخصوم وأق

  . وأقوال األشخاص الذين اقتضت الضرورة سماعهم
وال   ـ ويوقع ال  ٢ م  . خصوم على أقوالهم ومالحظاتهم، ويوقع غيرهم من األشخاص، على ما يدلون به من أق وإذا ل

  . يوقعوا يذآر السبب في المحضر
  

   ١٥١المادة 
رأي                 ١ ذا ال ر ه ا في تبري ستند إليه ي ي ه واألوجه الت ه ورأي ر يضمنه نتيجة أعمال ر محضره بتقري شفع الخبي .  ـ ي

  . يقًا وأن يكون موقعًا عليه من الخبيرويجب أن يكون هذا التقرير دق
  .  ـ وإذا تعدد الخبراء واختلفوا، فعليهم أن يقدموا تقريرًا واحدًا، وأن يذآروا فيه رأي آل منهم وأسبابه٢
  

   ١٥٢المادة 
ه      ١ ا يلحق ب ره وم  ـ على الخبير أو من ينوب عنه بمقتضى توآيل خاص أن يسلم رئيس الكتاب في المحكمة تقري

  . ضر األعمال وما يسلم إليه من أوراقمن محا
  .  ـ وعلى رئيس الكتاب أن يبلغ صورة عن التقرير للخصوم خالل الثالثة أيام التالية إليداعه٢
  

   ١٥٣المادة 
دم   ١  ـ إذا تبين أن الخبير ال يستطيع أن يودع تقريره في التاريخ المعين، وجب عليه قبل انقضاء هذا التاريخ أن يق

  . مذآرة يبين فيها ما أداه من األعمال واألسباب التي حالت دون إتمام مهمتهإلى المحكمة 



ة               ٢ ه مهل ول منحت أخير مقب إن رأت أن سبب الت دعوى، ف ة لل سة المعين ذآرة في الجل ذه الم  ـ تنظر المحكمة في ه
  . جديدة، وإال استبدلت بالخبير غيره

ة من     ـ إذا آان سبب التأخير ناشئًا عن خطأ الخصم، حكم عل ٣ ه بغرام ى   ١٠ي رات إل ًا،    ١٥٠ لي ًا مبرم رة حكم  لي
  . وجاز الحكم أيضًا بسقوط حقه في التمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير

  
   ١٥٤المادة 

 ـ للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، أن تأمر بدعوة الخبير لحضور الجلسة إذا رأت في   ١
  . أن تستوضحه في مسائل معينة والزمة للفصل في الدعوىتقريره نقصًا، أو إذا رأت 

 ـ وللمحكمة أن توجه إلى الخبير من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، من األسئلة ما يكون مفيدًا في  ٢
  . إيضاح تلك المسائل

ى طلب أ    ٣ اء عل سها، أو بن اء نف ن تلق أمر م ضاحات، أن ت ة اإلي دم آفاي ا، إذا رأت ع ام  ـ وله د الخصوم، بالقي ح
  . بتحقيق فني جديد، أو لعمل تكميلي تعهد به إلى الخبير نفسه أو إلى خبير آخر

  
   ١٥٥المادة 

ي أوجبت                       . رأي الخبير ال يقيد المحكمة     ان األسباب الت ا بي ر، وجب عليه رأي الخبي ًا ل ة خالف وإذا حكمت المحكم
  . إهمال هذا الرأي آله أو بعضه

  
   ١٥٦المادة 
  . عاب الخبير ونفقاته وفقًا للقوانين النافذةتقدر أت

  
   ١٥٧المادة 

ه        ١ ة علي د أن باشرها، حكمت المحكم ه بع  ـ إذا لم يقم الخبير بمهمته، ولم يكن قد أعفي منها، أو استقال من مهمت
ل      ا مح ان له ضات إن آ سلفة، وبالتعوي ن ال ضه م د قب ون ق ا يك دة ورد م ال فائ ي صرفها ب ات الت وز . بالنفق ويج

  .  ليرة سورية٣٠٠ ليرات إلى ١٠للمحكمة عالوة على ذلك أن تحكم عليه بغرامة نقدية من   
ة من            ٢ الفقرة الثاني ًال ب ره عم ه بغي ة االستعاضة عن ررت المحكم ذي ق  ـ تطبق الفقرة السابقة أيضًا على الخبير ال

  . ١٥٣المادة 
  

   ١٥٨المادة 
  . تلغى جميع األحكام المخالفة لهذا القانون

  
   ١٥٩المادة 

 .وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون


