
5 - A الشهادة أمام القضاء

توج����ه االأ�صئلة اإلى ال�صاهد من المحكمة ويجي����ب ال�صاهد اأواًل على اأ�صئلة الخ�صم   2

ال����ذي ا�صت�صهد به ثم عن اأ�صئلة الخ�صم االآخ����ر ولمن ا�صت�صهد به اأن يعيد �صوؤاله، 

واإذا انته����ى الخ�ص����م من ا�صتج����واب ال�صاهد فال يجوز له اإب����داء اأ�صئلة جديدة اإال 

باإذن المحكمة.

اإذا لم يح�ص����ر الخ�صم �صاهده اأو لم يكلفه بالح�صور في الجل�صة المحددة قررت   3

المحكم����ة اإلزامه باإح�ص����اره اأو تكليفه بالح�صور لجل�صة اأخرى فاإذا لم يفعل �صقط 

الحق في اال�صت�صهاد به وال يخل هذا باأي جزاء يرتبه القانون على هذا التاأخير .

اإذا امتن����ع ال�صاه����د ع����ن الح�ص����ور يت����م ح�صب االأح����وال تكليف����ه بالح�ص����ور الأداء   4

ال�صهادة قبل التاريخ المعين ل�صماعه باأربع وع�صرين �صاعة على االأقل عدا مواعيد 

الم�صاف����ة، ويجوز ف����ي اأحوال اال�صتعجال بن����اء على اأمر المحكم����ة تكليف ال�صاهد 

بالح�صور بالطرق االلكترونية بوا�صطة الق�صم المخت�ص.

اإذا كل����ف ال�صاه����د بالح�ص����ور تكليفًا �صحيح����ًا ولم يح�صر حكم����ت عليه المحكمة   5

بالغرام����ة القانونية ويثبت الحكم ف����ي مح�صر الجل�صة وال يكون قاباًل للطعن، وفي 

اأح����وال اال�صتعجال ال�صديد يجوز اأن ت�صدر المحكمة اأم����رًا باإح�صار ال�صاهد. اأما 

في غي����ر اأحوال اال�صتعجال ال�صدي����د فيوؤمر باإعادة تكليف ال�صاه����د بالح�صور اإذا 

كان لذل����ك مقت�ص����ى وتكون عليه م�صروفات ذلك التكليف ف����اإذا تخلف حكم عليه 

بغرام����ة وال يك����ون الحكم قاباًل للطع����ن ويجوز للمحكم����ة اإ�صدار اأم����ر باإح�صاره، 

ويجوز للمحكمة اإقالة ال�صاهد من الغرامة اإذا ح�صر واأبدى عذرًا مقبواًل.

يلتزم ال�صاهد بالرد على اأية اأ�صئلة تراها المحكمة مفيدة في ك�صف الحقيقة.  6

ت����وؤدى ال�صه����ادة �صفاهة وال يجوز اال�صتعان����ة بمذكرات مكتوبة اإال ب����اإذن المحكمة   7

المخت�صة.

يمكن ال�س���تفادة م���ن خدمات الطلبات الإلكترونية من خ���ال موقع محاكم دبي على 

الإنترنت 

 للمزيد من المعلومات الت�سال : 3347777 4 971+ / 3030800 4 971+

تعريف:
ه����ي م����ا يقول����ه �صخ�����ص  الإثبات اأو نف����ي واقعة معين����ة،  وه����ذا االإجراء تتخ����ذه المحكمة 

المخت�ص����ة من تلقاء نف�صها في الحاالت التي ينظمها القانون اأو بناء على طلب االأطراف 

الإثبات اأو نفي وقائع  ذات عالقة بالدعاوى اأو االإ�صهادات، ويجوز لمن يخ�صى فوات فر�صة 

اال�صت�صه����اد ب�صه����ادة ال�صهود اأن يطلب من المحكمة �صماع ه����ذه ال�صهادة من خالل طلب 

م�صتعج����ل  يق����دم لقا�صي االأمور الم�صتعجلة لال�صتفادة من ه����ذا االإثبات الحقا في دعوى 

مو�صوعية .

ضوابط الشهادة :
و�ص����ع القان����ون  �صوابط للحاالت التي ال تقب����ل فيها �صهادة �صخ�ص الآخ����ر الأ�صباب معينة 

منه����ا على �صبيل المث����ال : الم�صلحة والعداوة ونحوها بحيث تخت�ص المحكمة بتقدير كل 

حال����ة ويجب مراعاة  اأنه ال تقبل �صهادة االأ�ص����ل للفرع اأو الفرع لالأ�صل واالأزواج لبع�صهم 

في اإ�صهادات االأحوال ال�صخ�صية  

حقوق الشاهد:
ال�صاه����د �صخ�ص يعين الق�ص����اء في اإثبات الوقائع التي ت�صه����م في ف�صل الدعاوى   1

وتحقي����ق العدالة ومن ه����ذا المنطلق يجب اأن يعامل معاملة تلي����ق بمقامه ك�صاهد 

عدل.

ال يجوز االإ�صرار بال�صاهد جراء �صهادته.  2

ايجاد اأماكن جلو�ص منا�صبة لل�صهود.  3

تاأمين الحماية له عند ح�صوره للق�صاء وتاأديته لل�صهادة.  4

اإذا كان لل�صاه����د عذر يمنع����ه من الح�صور جاز للمحكمة ندب اأحد ق�صاتها ل�صماع   5

اأقواله بعد تحديد تاريخ ومكان �صماع اأقواله واإخطار الخ�صوم الغائبين بذلك.

اإذا كان����ت اإقامة ال�صاهد خ����ارج االخت�صا�ص المكاني وي�صق علي����ه الح�صور يجوز   6

بن����اء على طلب المحكمة اأو اأطراف الدع����وى اإنابة المحكمة جهة االخت�صا�ص في 

اال�صتماع الأقوال ال�صاهد وتثبيتها وفق االإجراءات القانونية.

يتل����ى على ال�صاهد مح�صر �صهادته اأو ي�صمح ل����ه بقراءته ومن ثم التوقيع عليه من   7

قبله بعد ت�صحيح ما يرى لزوم ت�صحيحه، واإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك و�صببه 

في المح�صر.

واجبات الشاهد :
ال�صه����ادة اأمانه وذمة لذا يجب على ال�صاهد اأن يوؤديها ب�صدق وذكر الحقائق التي   1

يعلمه����ا وهو يتحمل جميع عواقب �صهادته، وكل من اأعطى ق�صدا في اأية اإجراءات 

ق�صائية �صهادة كاذبة توؤثر في اأية م�صاألة جوهرية في تلك االإجراءات مع علمه باأن 

تلك ال�صهادة كاذبة اأو ال يعتقد ب�صحتها، يعتبر اأنه ارتكب جناية يطلق عليها ا�صم 

جناية �صهادة الزور وعقوبتها الحب�ص.
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