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نتيجة الحكم

اإلقـــــــــــــرار

أقر أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:

إلثبات باليمني وف ا ل ان لبينات يف مل د ملدني و لاجاري
(در س حتليلي م ارن )
أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص ،باستثناء ما تمت اإلشارة
إليه حيثما ورد ،وأن هذه الرسالة لم تقدم من قبل لنيل درجة علمية أو بحث علمي أو بحثي لدى أية
مؤسسة تعليمة أو بحثية أخرى حسب علمي ومعرفتي.
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إ ةةةةةد ء
إذا كان اإلهداء يعرب ولو جبزء من الوفاء
فأهدي عملي املتواضع
والذي ارجو به رضا اهلل
الـــي...
معلم البشرية ومنبع العلم نبينا حممد ( صلى اهلل عليه وسلم)
الـــي...
مثل االبوة االعلى ...والدي العزيز
الــــي...
حبيبة قليب االويل...امي احلنونة (رمحها اهلل)
الــــي...
توأم روحي ورفيقة دربي ...زوجيت
الــــي...
املستقبل البسام والغد االفضل ...أبنائي

ج

شك وت دي
إن الحمددد ن ،نحمد سدده ،ونسددتتعره ،ونسددتعينه ،ونسددتهديه ،ونعددوسذ بددان مددن شددرور أنعسددنا ،ومددن
أن ا إلده إا انس وحدده ا
يهد انس فد مِد لل لده ومدن يِدلل فد هدادي لده ،وأشدهد ْ
سيئات أعمالنا ،من ْ
شريك له وأشهد ل
عبده ورسولسه ،أما بعد..
أن محمداً س
يقول ان سبحانه وتعالي في محكم التنزيدل (وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِـهِ ۖ وَمَـنْ كَفَـرَ فَـإِنَّ اللَّـهَ

غَنِيٌّ حَمِيدٌ)

(سورة لعمان  :اآلية )21

أشكر ان سبحانه وتعالي علي توفيقه وعونه لي إلنجاز هذه الدراسة.

وعددن أبددي هري درة رِددي ان عندده ،عددن النبددي لددلا ان عليدده وسددلم قددال« :لَــا يَشْ ـكُرُ اللَم ـهَ مَ ـنْ لَــا

يَشْكُرُ النَماسَ»

َح َم سد ()5577
َرَواهس أ ْ

كما وأتقدم بالشكر والتقدير للدكتور /عبداهلل خليل الف ار ،رئيس قسم القانون الخاص في جامعة
اازهر بتزه لتعِله علي باألشد ار

من وقته وجهده وعلمه.

علدي هدذه الرسدالة ،وقيامده بتدذليل اللدعاب امدامي ،ومنحدي الكثيدر

كما أشكر أعِاء لجنة المناقشة ااكارم الدكتور /حمدي محمود بارود ،والدكتور /رامي علي

وشاح ،وذلك علي تعِلهم علي بمناقشة هذه الرسالة.

كم ددا واتق دددم بالش ددكر والعرف ددان ألخ ددوتي وأل دددقائي وزم ئ ددي الل ددذين ل ددم يبخلد دوا عل ددي ب ددالمراجع
والتدقيق اللتوي أو النلح و الدعم.
البــــــاحث

د

ملخص لدر س باللغ لع بي
تناولت في هذه الدراسة اإلثبات باليمين ،وقد استعرِنا موِدوعاتها مدن خد ل فلدل تمهيددي
وفللين تاليين..
أما العلل التمهيدي فعرِنا فيه اليمين ،وأنواعها ،ومشروعيتها ،والحكمة منها ،وألعاظها .وقدد
قسمناه إلي مبحثين ،خللنا األول للتعري
الحل

والقسم .والتعري

باليمين وأنواعها .ووجدنا أن احد المعاني اللتوية لها هدو

القانوني لها أنها تأكيد لثبوت الحق أو نعيه بإستشهاد ان تعالي أمام القاِي.

وتناولنا في المبحث الثاني أدلة مشروعية العمل باليمين من الكتاب ،والسنة ،واإلجماع ،والمعقول..
وأما العلدل األول فقدد تحددثنا فيده عدن اليمدين الحاسدمة .وقدد قسدمناه إلدي ث ثدة مباحدث ،األول
وقِاء وقانوناً .وقد عرِنا اآلراء العقهية التي تناولت الطبيعة القانونية لليمين الحاسدمة،
لتعريعها فقهاً
ً
والتي تشعبت إلي عدة أراء ،فمنها من قال أنهدا عقدد ،أو لدلح ،أو تحكديم ،أو تلدر قدانوني لدادر
بإرادة منعردة .وخللنا إلي أنها إحدى أنظمة العدالة .وفي الثاني عرِنا لشروط توجيهها ،وقسمنا هذه
الشددروط إلددي ث ثددة أن دواع ،هددي الشددروط المتعلقددة بأطرافهددا وهددي الشددروط الواجددب توافرهددا فدديمن يوجدده
اليمين الحاسمة ،ومنها أن يكون من يوجهها طر في الخلدومة القِدائية ،وأن يوجههدا بدذات اللدعة
التي له في الدعوي .وشروط تترتب علا اعتبارها تلدر قدانوني ،لدذا بحثندا مسدائل األهليدة ،وعيدوب
الرِدا ،واللددورية ،والوكالددة ،والشددروط الواجددب توافرهددا فديمن توجدده إليدده هددذه اليمددين  ،ومنهددا أن يكددون
خلماً أللياً في الدعوي .وقد خللنا إلي جواز توجيه اليمين الحاسدمة إلدي الشدخص المعندوي .والدي
ج دواز توجيدده اليمددين الحاسددمة بلددورة احتياطيددة إذا رأت المحكمددة أن أدلددة الخلددم ا تكعددي للحكددم لدده
بدعواه..
ث ددم عرِ ددنا للش ددروط الش ددكلية ،ومنه ددا الل دديتة ،والوق ددت ال ددذي يق دددم في دده طل ددب توجي دده اليم ددين
الحاسمة .وقد خللنا إلي عدم جواز توجيهها أمام القِاء المسدتعجل .ووجدوب اعتمداد القاِدي لطلدب
ه

توجيهها وذلك لمنع التعس

والكيدية فيها .وفدي المبحدث الثالدث عرِدنا آلثدار توجيده اليمدين الحاسدمة،

حيددث تناولنددا آثارهددا فددي حددال قبددول الحلد  .وآثارهددا علددا الحكددم العالددل فددي الدددعوي فددي حالددة حلعهددا.
وعرِنا إجراءات أدائها .وأنه يتوجب علا القاِي بعد الحل

الحكم للالح الخلم الذي حل  .وفي

حالة النكول يتوجب الحكم علا الناكل فيخسر دعواه .وعرِنا آلثار توجيه اليمدين الحاسدمة مدن حيدث
األشددخاص ،ووجدددنا أن حجيتهددا حجيددة قالدرة كألددل عددام ا تلددزم اا إطرافهددا مددن الخلددوم وخلعددائهم.
ستثناءا في حالة المدينين المتِامنين..
وأن لها حجية متعدية إ
ً
وق ددد خلل ددنا العل ددل الث دداني لليم ددين المتمم ددة ،وق ددد قس ددمناه خمس ددة مباح ددث خلل ددنا األول
لتعريعها فقهاً وقانوناً .وتبين لنا أنها إجدراء يتخدذه القاِدي مدن تلقداء نعسده رنبدة منده فدي تحدري الحقيقدة
ليسددتكمل بدده دلددي ناقل داً فددي الدددعوى ،وان طبيعتهددا القانونيددة أنهددا واقعددة ماديددة يلجددا إليهددا القاِددي
إلستكمال أدلة الدعوي ،وهي ذات قوة محدودة ،وذات آثر تكميلي ،وا تعد تلرفاً قانونياً..
وتناولنا في الثاني توجيه اليمين المتممدة ،وتبدين لندا أن القاِدي هدو لداحب الحدق الوحيدد فدي
توجيهها ،ويمكن له أن يوجهها إلي أي من الخلدمين فدي الددعوي .ثدم عرِدنا لشدروط توجيههدا ،وهمدا
شرطين ،أا يكون في الدعوي دليل كامل .وأا تكون الدعوي خالية من أي دليل .وفدي المبحدث الثالدث
تناولنا نطاقها الزمني والذي يكون بعد تقديم أدلة اإلثبات األخرى ،أذا تبين للقاِي أنها ناقلدة .يمكدن
لدده أن يوجههددا إلددي مددا قبددل إلدددار الحكددم .كمددا يسددتطيع فددتح بدداب المرافعددة لتوجيههددا .وأمددا نطاقهددا
الموِوعي فهو تكملة الدليل الناقص .ويجوز للقاِي الرجوع في توجيهها قبل حلعها ،ويمكن للخلم
إثبات كذبها بالطعن أمام محكمة ااستئنا  .وفي المبحث الرابع تناولنا آثار اليمين المتممة ،وخللنا
إلددي أن أدائهددا ا يلددزم القاِددي بددالحكم لمددن حلعهددا .كمددا يجددوز لدده عدددم ااعتددداد بحلعهددا ،كمددا ا تلددزم
محكمة اإلستئنا

بمدا خلدص إليده قاِدي الموِدوع .وان النكدول عدن أدائهدا ا يدؤدي بالِدرورة للحكدم

ِددد الناكددل  ،ثددم عقدددنا مقارنددة بددين اليمددين الحاسددمة والمتممددة .وفددي المبحددث الخددامس عرِددنا لددور
و

أخ ددرى م ددن اليم ددين المتمم ددة ،وه ددي تن دددرج تح ددت م ددا يس ددما ب دداليمين المتمم ددة بق ددوة الق ددانون .وه ددي يم ددين
ااس ددتظهار ،ويم ددين اإلس ددتحقاق ،ويم ددين رد المبي ددع لعي ددب في دده ،ويم ددين الش ددععة ،ويم ددين ك ددذب اإلقد درار،
ويمين التقويم ،ويمين اإلستيثاق..

ز

Abstract
In this study, the researcher discusses evidence under oath in an introductory
chapter and in the following two chapters. To be more accurate, the researcher explains the
oath, its types, legitimacy and the benefits behind it in the introductory chapter, which is
divided into two sections. The first section is dedicated to the definition of oath and its
types. I found out that an oath is linguistically defined as a sworn statement; still, it is
legally defined as an individual's appeal to God to witness the truth of what he or she is
saying or a pledge to do something enforced by the individual's responsibility to answer to
God. In the second section, the researcher discusses the evidence of the legality of oath in
the Sunnah, the consensus and the reasoning .
Moreover, we talked about the crucial oath, and we divided this chapter into three
sections to define it in terms of law and Islamic fiqh .
Definitive oaths would be directed by a person, who is a part of the litigation.
Therefore, the researcher studies the cases, concerned with qualifications, disadvantages of
satisfaction, deputation and the conditions needed to be met in the person directed by the
oath .
We ended up with the possibility of directing the definitive oath to the moral
person .
Then we conferred the modal requirements, including the wording and time, during which
the lawsuit is provided in the court. And the researcher concluded that they should not be
introduced before the urgent jurisdiction. In the third section, the researcher discusses the
effects of directing definitive oaths, and its implications on the decisive ruling in the
lawsuit. He also studied the procedures needed to perform the oaths.
The researcher dedicated the second chapter to the complementary oath, and it is
divided into five sections. The first one is allocated to define the complementary oath
legally and in terms of Islamic fiqh. And I figured out that it is a legal procedure, taken by
the judge because he wants to investigate the truth .
In the second section, I discussed the complementary oath, and I discovered that the
judge has the right to ask either of the opponents to give the complementary oath under the
conditions explained later in the study. In the fourth section, the researcher talked about the
effects of complementary oath. In the fifth section, I gave other examples of the
complementary oath.
ح

المقدمة
الحمد ن رب العالمين والل ة والس م علا نبينا محمد وعلا آله ولحبه أجمعين ،وبعد...
تعددد نظريددة اإلثبددات مددن أهددم النظريددات القانونيددة وأكثرهددا تطبيق داً فددي الحيدداة العمليددة ،بددل تعددد
النظرية التي ا تنقطع المحاكم عن تطبيقها كل يدوم وفدي كدل مكدان مدن هدذا العدالم ،وذلدك لكدي تدتمكن
مدن العلددل فيمددا يعددرن لهددا مددن خلددومات ،ويقلددد باإلثبددات إقامددة الدددليل أمددام القِدداء بددالطرق التددي
حددددها القددانون علددا واقعددة قانونيددة متنددازع عليهددا تددؤثر فددي العلددل فددي الدددعوى .واإلثبددات أمددام القِدداء
يكددون بددالطرق التددي حددددها القددانون ،وقددد عنددا قددانون البينددات العلسددطيني رقددم  4لسددنة  1002بوِددع
الوسائل التي تمكن القاِي من الولول إلا الحقيقة فيما يعرن عليه من منازعات حتا يسدتطيع أن
يحقق العدالة ،وكان من بينها اليمين وهي وسيلة خالة جداً في اإلثبات إذ أنها تقررت بولعها طريقاً
م ددن ط ددرق اإلثب ددات إلس ددعا

الخل ددم بال دددليل عن ددد تخلع دده ،أو عن دددما يستش ددعر ب ددأن أدلت دده ق ددد ا تكع ددي

لإلثبدات ،ألن العدالددة تقتِددي التددرخيص لدده بااحتكددام إلددا ذمددة خلددمه .واليمددين قسددمان يمددين قِددائية
ويمين نير قِائية .واليمدين القِدائية هدي المنلدوص عليهدا فدي قدانون البيندات ،وتنقسدم إلدا ندوعين
اليمين الحاسمة ،واليمين المتممة ،واليمين المتممة هي التي يوجهها القاِي ألحد الخلمين استكمااً
لألدلة المقدمة إليه ،وتسمي اليمين المتممة األللية أو الجوازية ،وهناك اليمين المتممة اإلجبارية وهدي
التي يلزم القاِي بتوجيهها كما ويلزم بنتيجة حلعها أو النكول عنها.
أهمية البحث وتساؤالته :
إن اليمين تمثل طريقاً هاماً مدن طدرق اإلثبدات ،وهنداك عددة أندواع مدن اإليمدان ،فمنهدا مدا يمثدل
طريق احتياطي يلجأ إليه الخلم عندما ا يجد دلي ً يثبت به دعواه ،أو حين يقدر أن األدلة التي بدين
يدي دده ا تكع ددا إلثب ددات دعد دواه ،أو لرنبت دده ف ددي اإلحتك ددام لذم ددة وِ ددمير ودي ددن خل ددمه وخش دديته م ددن ان
سدبحانه وتعدالا ،فيقدوم بتحليد

خلدمه اليمدين الحاسدمة د وفدي مقدام آخدر قدد يجدد القاِدي نعسده أمدام
ط

دعددوى قائمددة علددا دليددل نيددر كامددل ا يمكددن لدده إقامددة الحكددم عليدده ،فأجدداز القددانون لدده فددي هددذه الحالددة
توجيدده اليمددين المتممددة ألحددد الخلددمين لكددي يددتمكن مددن العلددل فددي الدددعوى ،كمددا وأن بعددن الق دوانين
نلت علا أنواع أخرى من اإليمان ،كيمين اإلستيثاق ،ويمين اإلستحقاق ،ويمين رد المبيع لعيب فيه،
ويمددين الشددععة ،ويمددين كددذب اإلقدرار ،ويمددين التقددويم ،ويمددين األسددتيثاق ،ونيرهددا .وان اإلثبددات بدداليمين
يثير إشكاات وتساؤات عديدة سنحاول اإلجابة عنها في هذا البحث ومن هذه التساؤات:
 .2هل يجوز توجيه اليمين الحاسمة للشخص المعنوي ؟ ومن يحل

عن الشخص المعنوي ؟

 .1هل يلزم لتوجيه اليمين الحاسمة توكي ً خالاً ؟
 .3هل يجوز توجيه اليمين الحاسمة للوكيل ؟ وهل يجوز للوكيل أداء اليمين أو ردها ؟
 .4هددل يعتبددر توجيدده اليمددين الحاسددمة مددن أحددد الخلددمين للخلددم اآلخددر الددذي أثبددت دعدواه بأدلددة
كافية تعسعاً ؟
 .7هددل يجددوز للقاِددي أن يعهددم المدددعا أن مددن حقدده توجيدده اليمددين الحاسددمة فددي حالددة عجدزه عددن
إثبات دعواه ؟
 .6هل يجوز توجيه اليمين الحاسمة بلورة احتياطيه ؟
 .5هل يجوز توجيه اليمين الحاسمة في كل الدعاوى ؟
 .8هل يجوز توجيه اليمين الحاسمة أمام محكمة النقن ؟
 .9من يملك الحق في توجيه اليمين المتممة ؟
 .20ما المقلود من توجيه القاِي لليمين المتممة ؟
 .22هل يخِع القاِي لرقابة محكمة النقن في توجيه اليمين المتممة ؟
 .21ما المقلود بأن تكون الدعوى ليس بها دليل كامل أو خالية من الدليل ؟
 .23ما القيمة القانونية ألداء اليمين المتممة في دعوى بها دليل كامل أو خالية من الدليل ؟
ي

 .24هل هناك لور لليمين المتممة ؟ وهل نص القانون العلسطيني علي هذه اللور؟
منهج البحث:
لقددد اعتمدددت فددي هددذا البحددث المددنهل التحليلددي المقددارن ،وعليدده سددأقوم بتحليددل نلددوص الم دواد
المنظمددة لإلثبددات بدداليمين فددي قددانون البينددات العلسددطيني رقددم  4لسددنة  ،1002مددع المقارنددة مددع قددانون
اإلثبددات الملددري رقددم  17لسددنة  ،2968وقددانون البينددات األردنددي رقددم  30لسددنة  ،2971مددع الرجددوع
للقددانون المدددني أن لددزم األمددر ،مددع ااسددتعانة بأحكددام محكمتددي الددنقن فددي فلسددطين وملددر ،ومحكمددة
التمييز األردنية..
خطة البحث :
الفصل التمهيدي  :ماهية اليمين.
الفصل األول  :اليمين الحاسمة.
الفصل الثاني  :اليمين المتممة.

ك

لفصل لامهيدي

الفصل التمهيدي
ماهية اليمين
اليمددين وسدديلة مددن وسددائل اإلثبددات التددي يسددتند إليهددا القاِددي فددي إلدددار حكمدده وهددي وسدديلة
داخلية ذاتية تعتمد علا الِمير والعقيدة لتلدل إلدا حقيقدة األمدور.لدذا تقتِدي د ارسدة اإلثبدات بداليمين
أواً تعري د

اليمددين ،وبيددان أنواعهددا ،وبيددان أدلددة مشددروعيتها ،والحكمددة مددن تش دريعها ،وألعاظهددا .ولددذلك

سنقسم هذا العلل إلا مبحثين علا النحو األتي:
 المبحث األول  :تعريف اليمين وأنواعها.
 المبحث الثاني :مشروعية اليمين والحكمة منها وألفاظها.
المبحث األول
تعريف اليمين وأنواعها.
سنعرن في هذا المبحث لدراسة تعري

اليمين في اللتة واالط ح وبيان أقسامها وأنواعها

وسنقسم هذا المبحث إلي مطلبين علا النحو اآلتي :
 المطلب األول  :تعري

اليمين في اللتة واالط ح.

 المطلب الثاني  :أنواع اليمين.
المطلب األول
تعريف اليمين في اللغة واالصطالح
أوال :اليمين لغة :
اليمد د ددين :القسد د د لدوة.
اليد د ددد ،ويقد د ددالَ :
تطلد د ددق اليمد د ددين فد د ددي اللتد د ددة علد د ددا عد د دددة معد د ددان منهد د دداَ :يمد د ددين َ
األلمعي في قول ال لشماخ :
وقال
ُّ
داليمين
تلقلاه د د د د د د د د د د د د د د د د د ددا َع َاربد د د د د د د د د د د د د د د د د د دةس ب د د د د د د د د د د د د د د د د د د َ

لم ْجد د د د د د د د د د د ددد
إذا مد د د د د د د د د د د ددا اريد د د د د د د د د د د ددة سرف َعد د د د د د د د د د د د ْ
دت َ
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الي ْمنددا،
الحلد  ،وك ُّدل ذلددك مدن اليدد س
الب َركددة ،وهدو ميمدون ،واليمددين َ :
الي ْمندا .وال سدي ْمن َ :
الي َدد س
أراد َ
الحل
وسمي َ

يميناً ل
ق بيمينده علدا يمدين لداحبه ،ومدن األمثلدة علدا
لدع س
ألن المتحالعَين كا لن أح َددهما َي ْ

استخدامها(.)1
األول  :القوة والقدرة( ،)2كقوله تعالي " :ألخذنا منه باليمين"(.)3
الثاني  :اليد اليمنا .ومنه قوله تعالي " :فراغ عليهم ِرباً باليمين"(.)4
الثالــــث  :الحل د د

والقسد ددم ،ومند دده مد ددا جد دداء فد ددي الحد ددديث الش د دري  ( :يميند ددك علد ددا مد ددا يلد دددقك عليد دده

لدداحبك)( .)5أي يجددب عليددك أن تحلد

لدده علددا مددا يلدددقك إذا حلعددت لدده وهددذا هددو المعنددي المطلددوب

لهذه الدراسة.
ثانيا :اليمين في االصطالح
عرفها أحد العقهاء :بأنهدا "استشدهاد ان عدز وجدل علدا قدول الحدق مدع الشدعور بهيبدة المحلدو
به وج له والخو

مدن بطشده وعقابده"( .)6وعرفهدا آخدر :بأنهدا" قدول يتخدذ منده الحدال

ان شداهداً علدا

لدق ما يقول أو علا انجاز ما يعد ويستنزل عقابده إذا مدا حندث"( .)7وعرفهدا ثالدث :بأنهدا "إخبدار عدن
أمددر مددع ااستشددهاد بددان تعددالي علددا لدددق الخبددر( .)8وعرفهددا اربددع بأنهددا " :تأكيددد ثبددوت الحددق أو نعيدده
بإستشهاد ان تعالي أمام القاِي(.)9
وأري أن التعريعد ددات الث ثد ددة األولد ددا جد دداءت تعريعد ددات عامد ددة لليمد ددين ،إذ دخد ددل تحتهد ددا اليمد ددين
القِائية واليمين نير القِائية .كما خلت من النص علا تأكيد الحق ونعيه ،واقتلرت علدا اإلخبدار

)1
فارس بن ز َك ِريّا  :معجم مقاييسُ اللّغة  -ال ُج ْز ُء السادس -مادة ي م ن .
 )2أبي الحسين أحمد بن ِ
محمد علي الصابوني  :صفوة التفاسير  -الجزء الثالث  -الطبعة التاسعة -دار الصابوني -القاهرة  -ص .994 - 934
)3
سورة الحاقة :اآلية .94
)4
سورة الصافات  :االبة .43
)5
صحيح مسلم  :باب اليمين على نية المستحلف -ص  - 727رقم .924 3
)6
أحمد نشأت  :رسالة اإلثبات  -الجزء الثاني -الطبعة السابعة  -دار الفكر العربي  -القاهرة  -ص.94
)7
عبد الرزاق أحمد السنهوري :الوسيط في شرح القانون المدني  -الجزء الثاني – منشأة المعارف – األسكندرية  -2449 -ص.979
)8
سليمان مرقس  :أصول اإلثبات و إجراءاته  -الجزء األول  -القاهرة  -عالم الكتب  - 6449 -ص .444
)9
محمد مصطفي الزحيلي :وسائل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية  -الجزء األول  -مكتبةة المييةد –السةعودية ,مكتبةة دار البيةان  -سةوريا -
ص . 364
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والتأكيد فقط .في حين أن التعري

الرابع جاء تعريعا لليمين القِائية بشكل دقيق إذ ندص علدا الحلد

أمام القاِي فأخرج اليمين نير القِائية كما شمل الحل

تأكيد الحق ونعيه.

المطلب الثاني
انواع اليمين
تنقسم اليمين من حيث ما تقع عليده مدن زمدان إلدا ث ثدة أقسدام .فهدي إمدا علدا الماِدي ،وامدا
علا الحال ،واما علي المستقبل  ،فأما اليمين علا المستقبل فهي اليمدين المنعقددة ،وهدي عقدد يقدوي بده
عدزم الحددال

علددا الععددل أو التددرك .وأمددا اليمددين علددا الماِددي ،كقولددك وان مددا بعتددك .أو علددا الحددال،

كقولددك وان مددا بيننددا بي ددع قددائم اآلن  -وهددي المس ددتهدفة مددن الد ارسددة  -وهددي الت ددي يتقددوى بهددا جان ددب
اللدق فيما يزعمه الحال (.)1
وتنقسم اليمين من حيث مكان أدائها إلى قسمين:
القسم األول  :اليمدين القِدائية ،وتدؤدي أمدام القِداء( .)2وهدذا القسدم نظمده المشدرع فدي قدانون اإلثبدات
وهو موِوع الدراسة.
القســـم الثـــاني  :اليمددين نيددر القِددائية ،وهددي التددي يتعددق علددا حلعهددا لدديس أمددام القاِددي وانمددا أمددام
أشددخاص معينددين يختددارهم الطرفددان فقيمتهددا معقددودة بإتعدداق الط درفين عليهددا ،ولهددذا سددكت الشددارع عددن
تنظيمها وتطبق في شأنها القواعد العامة في العقود( .)3وقد قِت محكمة النقن بأن" اليمين هي
استشهاد ان عز وجل علا قول الحق ،وقد تكدون قِدائية تدؤدى أمدام القِداء أو نيدر قِدائية تحلد
فددي نيددر مجلددس القِدداء بإتعدداق الط درفين ومددن ثددم تعتبددر األخي درة نوع داً مددن التعاقددد يخِددع ف دي إثباتدده
للقواعد العامة ،أما حلعها فهي واقعة مادية تثبت بالبيندة والقدرائن إذ هدي تدؤدى شدعهيا أمدام المتعدق علدا
الحل

أمامهم ،ومتا تم حلعها من هو أهل لهدا ،ترتدب عليهدا جميدع آثدار اليمدين القِدائية ومنهدا حسدم

)1

احمد إبراهيم  :طرق اإلثبات الشرعية -الطبعة الثالثة  -مطبعة القاهرة الحديثة للطباعة  -القاهرة  - 6444 -ص .372
)2
عبد الرزاق أحمد السنهوري  :مرجع سابق -ص .979
)3
عبد المنعم فرج الصده  :اإلثبةات فةي المةواد المدنيةة  -الطبعةة الثانيةة  -مطبعةة مصةطفى البةابي الحلبةي و أوالده  -القةاهرة  -6444 -ص
.924
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النزاع ومنها حجيتها في مواجهة من وجهها إلا خلمه( .)1ومن أمثلة اليمين نيدر القِدائية تلدك التدي
يؤديهددا مددن يتقلدددون المنالددب كددالوزراء ،والقِدداة ،واليمددين التددي يتعددق ألددحاب الشددأن علددي أن يؤديهددا
أحدددهما خددارج مجلددس القِدداء حسددما للمنازعددة ،وهددذه اليمددين لدديس لهددا أحكددام خالددة ،وتتبددع فددي شددأنها
القواعد العامة في العقود ،فاإلتعاق عليها يلزم إثباته بالكتابة إذا تجاوز موِوع اليمدين نلداب اإلثبدات
بالبينة ،أما حل

اليمين ذاتها فواقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق اإلثبات(.)2

واليمددين القِددائية نوعددان  :يمددين حاسددمة ،ويمددين متممددة ،واألولددي فقددط هددي التددي تحسددم الندزاع
وتقوم مقام الدليل ،أما الثانية فهي وسيلة يستكمل بها القاِي اقتناعه وا تقوم مقام الدليل

)1

(.)3

الطعةةةةةةةةةةةةةن رقةةةةةةةةةةةةةم  642لسةةةةةةةةةةةةةنة  49ق جلسةةةةةةةةةةةةةة  4/9/6444س  96ع  6ص  - 476دار العدالةةةةةةةةةةةةةة و القةةةةةةةةةةةةةانون العربيةةةةةةةةةةةةةةه
http://www.justice-lawhome.comv
)2
محمد حسين منصور  :اإلثبات التقليدي و االلكتروني – دار الفكر الجامعي – االسكندرية – مكتبة و مطبعة الطالب -جامعة األزهر –ص
.269
)3
سليمان مرقس  :مرجع سابق  -ص .449
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المبحث الثاني
مشروعية اليمين والحكمة منها وألفاظها.
اليمين وسيلة لإلثبات معروفة منذ أقددم العلدور وقدد كاندت موجدودة لددى العدرب فدي الجاهليدة
وأقرها اإلس م ،ولذلك تجدد أدلدة مشدروعيتها فدي الكتداب والسدنة واإلجمداع والمعقدول .وسدنتناول فدي هدذا
المبحدث بيدان أدلددة مشدروعية اليمدين ،والحكمددة مدن تشدريعها ،وبيددان ألعاظهدا .وسنقسدم هددذا المبحدث إلددا
مطلبين علا النحو اآلتي :
 المطلب األول  :أدلة مشروعية اليمين.
 المطلب الثاني  :الحكمة من تشريع اليمين وألفاظها.
المطلب األول
أدلة مشروعية اليمين
اليمددين وسدديلة مددن وسددائل اإلثبددات الشددرعية والقانونيددة ،وطريددق مددن طددرق القِدداء التددي يسددتند
إليهددا القاِددي فددي إلدددار حكمدده فددي فلددل الن دزاع وقطددع الخلددومة الحالددة بددين األط د ار

المتنازعددة،

واليمين مشروعة ،وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة واإلجماع والمعقول علا النحو األتي:
أوالا :الكتاب :
 .1قوله تعدالي ( :إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولََٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَـا
يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ولَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)(.)1
وفي هذه اآلية يحذر ان تعالي من اكتساب األموال باإليمدان الكاذبدة كمدا يحدذر مدن انتلداب
حقددوق الندداس بهددا س دواء كددان ذلددك فددي خلددومه أو نيرهددا ودلددت هددذه اآليددة بمنطوقهددا وبمعهومهددا دالددة
واِحة علا مشروعية اليمين اللادقة(.)2

)1

سورة أل عمران :اآلية .77
)2
غالب بن صقر الغويري العتيبي :اإلثبات باليمين في نظام المرافعات الشرعية السعودي  -رسالة ماجستير -جامعة نايف العربية للعلوم
األمنية  -الرياض -عام  - 2444ص .39
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 .2وقوله تعالي ( :لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ولَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ)(.)1
 .3وقد د ددد أقسد د ددم ان تعد د ددالي وأمد د ددر نبيد د دده لد د ددلا ان عليد د دده وسد د ددلم بالقسد د ددم ،مثد د ددل قولد د دده سد د ددبحانه:
( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى)

()2

 .4وقوله تعالي( :وَالتِّنيِ وَالزَّيْتُونِ)(.)3
 .5وقوله تعالي( :الشَّمْسِ وَضُحَاهَا)(.)4
 .6وقوله تعالي( :وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى)(.)5
أي ورب هذه األشياء علا اعتبار أن المحلو

به محذو (.)6

وقد أمر ان سبحانه وتعالا النبي للا ان عليه وسلم بالحل

في ث ثة مواِع...

 -7قوله سبحانه  ( :ويَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ)(.)7
 -8وقوله تعالي (:قُلْ بَلَىَٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ)(.)8
 -9وقال عز وجل (:قُلْ بَلَىَٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ)(.)9
ثاني ا :السنة :
 .1مددا رواه ابددن عبدداس رِددي ان عنهمددا أن النبددي لددلا ان عليدده وسددلم قددال( :لددو يعطددي الندداس
بدددعواهم ادعددا ندداس دمدداء رجددال وأم دوالهم ولكددن اليمددين علددا المدددعا عليدده)( .)10وفددي روايددة
البيهقي (ولكن البينة علا المدعا واليمين علا من أنكر)(.)11

)1

سورة المائدة  :اآلية .44
)2
سورة الليل  :اآلية .6
)3
سورة التين  :اآلية .6
)4
سورة الشمس  :اآلية .6
)5
سورة النجم  :اآلية .6
)6
وهبة الزحيلي  :الفقه اإلسالمي و أدلته  -الجزء الثالث  -الطبعة الثانية  -دار الفكر  -دمشق  -6447 -ص .394
)7
سورة يونس  :اآلية .43
)8
سورة سبأ  :اآلية .3
)9
سورة التغابن  :اآلية .7
)10
صحيح مسلم  :باب االقضبة – رقم . 6766
)11
سنن البيهقي . 242/ 64:
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 .2عن األشعث بن قيس قال :كدان بيندي وبدين رجدل خلدومة فدي عيدر فاختلدمنا إلدا رسدول ان
للا ان عليه وسلم فقدال" شداهداك أو يمينده فقلدت :إنده أذن يحلد

وا يبدالي فقدال :مدن حلد

علا يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي ان وهو عليه نِبان" (.)1
ثالثا :اإلجماع :
جددرى عمددل المسددلمين فددي عهددد رسددول ان لددلا ان عليدده وسددلم ،وعهددد ألددحابه رِ دوان ان
عليهم من بعده ،والا يومنا هذا،علا تحلي
المدعا عن إثباته ولم يخال

المدعا عليه اليمدين عندد إنكداره الحدق المددعا بده وعجدز

في ذلك أحد(.)2

وقددد أخددذت تش دريعات الدددول العربيددة بددذلك حيددث عدددت اليمددين كإحدددى وسددائل اإلثبددات ومنهددا
قددانون البينددات العلسددطيني رقددم ( )4لسددنة 2001م ،وقددانون اإلثبددات الملددري رقددم ( )25لسددنة ،1968
وقانون البينات األردني رقم ( )30لسنة 1952م.
رابعا  :المعقول :
إن كثي د اًر مددن المعددام ت التددي تج ددري بددين الندداس ا يشددهدها أح ددد ،وقددد يتعددذر علددا الم دددعا
إحِددار شددهود الواقعددة بسددبب مددوتهم ،أو نيبددتهم ،أو عدددم العلددم بمكددانهم ،أو لسددبب آخددر .وا يجددد مددن
وسدديلة إلثبددات حقدده إا ااحتكددام إلددا ديددن المدددعا عليدده وِددميره ،عسدداه يخشددي ان ويعتددر بددالحق،
فكانت اليمدين لدذلك ممدا يقتِديها العقدل ،وي ارهدا ِدرورية فدي اإلثبدات إلنهداء الخد
سواها ،فإن كان الحال

عندد العجدز عدن

لادقاً في إنكار الدعوى فقد دفع افتراء المدعي وا شيء عليه من إثم ونيره،

ألن ان شرع اليمين وا يشرع محرماً ،وان كان كاذباً فقد ارتكب كبيرة وباء بتِب من ان تعالي(.)3

)1

صحيج البخاري :رقم.2424
)2
غالب العتيبى  :مرجع سابق  -ص .37
)3
أحمد فراج حسين  :أدلة اإلثبات في الفقه اإلسالمي  -دار الجامعة الجديدة للنشر  -اإلسكندرية - 2449-ص .344 ,349
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المطلب الثاني
الحكمة من تشريع اليمين وألفاظها
إن الح ددديث ع ددن الحكم ددة م ددن تشد دريع اليم ددين ول دديتتها يقتِ ددي من ددا تقس دديم ه ددذا المطل ددب إل ددا
فرعين:
 الفرع األول  :الحكمة من تشريع اليمين.
 الفرع الثاني  :ألعاظ اليمين.
الفرع األول
الحكمة من تشريع اليمين
اليمين ذات أثر ديني ودنيوي لما يترتب عليهدا مدن األجدر والثدواب أو الحدق والعقداب بااعتبدار
الدياني ،ولما تعِي إليده مدن فدن الندزاع واكتسداب الحدق أو نعيده فدي ااعتبدار القِدائي ويتجلدا فيهدا
أثر الوازع الدديني وخشدية ان تعدالي ،وألن الحدق ألدبح معلقداً علدا ذمدة الحدال

وِدميره ومبلد إيمانده

وعقيدتدده ،ولددذلك شدددد الشددارع الحكدديم فددي شددأن األيمددان ،وحددث علددا التثبددت فيهددا قبددل الحل د  ،وأوعددد
الحال

كذباً بداله ك والبدوار والددمار فدي الددنيا ،والعدذاب والنكدال فدي اآلخدرة( ،)1وقدد جداءت النلدوص

لريحة في تحريم اليمين الكاذبة وقد جعلتها من الكبائر.
وقد روى البخاري وأحمد والنسائي عن عبد ان بن عمرو عن النبي للا ان عليه وسلم قدال:
(الكبائر اإلشراك بان وعقوق الوالدين وقتل النعس واليمين التموس)(.)2
وعن األشعث بن قيس أن رسول ان للا ان وعليه وسلم قال ( :من حل

علا يمين يقتطع

بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي ان وهو عليه نِبان)(.)3

)1

محمد الزحيلي  :مرجع سابق -ص .327
2
مشار إليه لدى أحمد محمد علي داوود  :القضاء و الدعوى و اإلثبات و الحكم دار الثقافة للنشر و التوزيع  -عمان  -الطبعة األولى -
 --2462ص . 299
)3
صحيح البخاري  :رقم .2424
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الفرع الثاني
ألفـــــــــــــاظ اليميـــــــــــن
اختلعد ددت التش د دريعات العربيد ددة فد ددي ألعد دداظ اليمد ددين ،فنلد ددت المد ددادة ( )141مد ددن قد ددانون البيند ددات
العلسطيني رقم  4لسنة  2001علا أن (تكون تأديدة اليمدين بدأن يقدول الحدال
يددذكر اللدديتة التددي أقرتهددا المحكمددة ولمددن يكل د

بحل د

(أقسدم بدان العظديم) ثدم

اليمددين أن يؤديهددا وفق داً لألوِدداع المقددررة فددي

ديانته إذا طلب ذلك) .ونلت المادة ( )127من قانون اإلثبات الملري رقم ( )25لسنة 1968م علا
(أحلد ) ويددذكر اللدديتة التددي أقرتهددا المحكمددة) .وأمددا قددانون

أن (تكددون تأديددة اليمددين بددأن يقددول الحددال

البينددات األردنددي رقددم ( )30لسددنة 1952م فقددد نددص فددي المددادة ( )66علددا أن تكددون تأديددة اليمددين بددأن
يقول الحال

(وان) ويذكر الليتة التي أقرتها المحكمة.

ويتِمن لعظ (أحل ) ولعظ (اقسدم) معندا ااستشدهاد بدان تعدالي علدا لددق المحلدو
ولكن جرى العمل في المحاكم علا أن يقدول الحدال
عن رنبة إشعار الحال

بج ل الحل

عليده،

( وان العظديم) وا شدك فدي أن هدذه العدادة نشدأت

حتا يتوخا اللدق فيما يحل

عليه(.)1

وأرى أن مسلك القدانون العلسدطيني فدي الدنص علدا القسدم بلعدظ (أقسدم بدان العظديم) هدو مسدلك
قويم إذ يتعق مع معنا ااستشهاد بان تعالي علا لدق المحلو

به لقوله تعالا ( وأقسدموا بدان جهدد

أيم ددانهم)( ،)2وقول دده تع ددالي ( فيقس ددمان ب ددان)( ،)3وق ددد ق ددال رس ددول ان ل ددلا ان وس ددلم (م ددن ك ددان حالع ددا
فليحل

بان أو ليلمت)(.4

)1

سليمان مرقس :مرجع سابق  -ص . 447 - 449
)2
سورة اإلنعام  :اآلية .644
)3
سورة المائدة  :اآلية .649
)4
مالك  :الميطأ  -باب جامع األيمان.6422/69 - .
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الفصل األول
اليمـيــــــــــن الحاسمـــــــــــة
تقتِي دراسة اليمين الحاسمة بيان ماهيتها ،وشروط توجيهها ،وآثارها .وذلك في ث ثة
مباحث علي النحو اآلتي :
 المبحث األول  :ماهية اليمين الحاسمة.
 المبحث الثاني  :شروط توجيه اليمين الحاسمة.
 المبحث الثالث  :آثار توجيه اليمين الحاسمة.
المبحث األول
ماهية اليمين الحاسمة
تعد اليمين الحاسمة إحدى وسائل اإلثبات المباشرة ،وتهد

إلا حسم النزاع في الدعوى.

ولتاية سبر أنوار اليمين الحاسمة سنقوم بتعريعها فقهاً وقانوناً وقِاءاً ،ثم سنوِح الطبيعة القانونية
لها ،ولهذه التاية سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلا مطلبين.
 المطلب األول  :تعري

اليمين الحاسمة.

 المطلب الثاني  :الطبيعة القانونية لليمين الحاسمة.
المطلب األول
تعريف اليمين الحاسمة
اختلعت تعريعات اليمين الحاسمة بإخت

النظرة التي ننظر منها إليها ،ولبيان ذلك سنعرن

تعريعها في ث ثة فروع علي النحو األتي :
 الفرع األول  :التعري

العقهي لليمين الحاسمة

 الفرع الثاني  :التعري

القانوني لليمين الحاسمة

 الفرع الثالث  :التعري

القِائي لليمين الحاسمة
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الفرع األول
التعريف الفقهي لليمين الحاسمة
عر احدد العقهداء اليمدين الحاسدمةً بأنهدا "اليمدين التدي يوجههدا الخلدم إلدا خلدمه عندد عجدزه
عن إثبات حقه حسدماً للندزاع ،وسدميت حاسدمة ألنهدا تحسدم الندزاع وتنهيده"( .)1وعرفهدا آخدر بأنهدا "يمدين
يوجهها الخلم إلا خلمه يحدتكم بهدا إلدا ِدميره لحسدم الندزاع"( .)2وعرفهدا ثالدث بأنهدا "يمدين يوجههدا
الخلم إلا خلمه عندما يعوزه كل دليل آخر حتا يحسم بها النزاع"(.)3
وأرى أن هذه التعريعات قالرة ألن اليمين الحاسمة توجه في أي حال سواء أكدان للخلدم بيندة
ام لدم يكدن لده بينددة .واليمدين الحاسدمة تنهددي الندزاع فدي المسدالة التددي وجهدت عنهدا فقددط ،فدإذا كاندت هددذه
المسألة هي لب النزاع أدى حلعها أو النكول عنها إلي حسم النزاع برمته.
الفرع الثاني
التعريف القانوني لليمين الحاسمة
عرفت المادة 131من قانون البينات العلسطيني اليمين الحاسمة بأنها "اليمين الحاسمة هي
التي يوجهها أحد الخلوم إلا خلمه في المسائل المتنازع عليها أو في أية مسألة منها ليحسم بها
نزاعاً قائماً" ،وأما قانون اإلثبات الملري رقم  25لسنة  1968فلم يتلدى لتعري

اليمين الحاسمة

تاركاً هذه المهمة للعقه والقِاء ،في حين أن قانون البينات األردني رقم  30لسنة  1952نحا نحو
قانون البينات العلسطيني فتلدى لتعري

اليمين الحاسمة في المادة  1/53فقال "اليمين الحاسمة هي

التي يوجهها أحد المتداعين لخلمه ليحسم بها النزاع".
وأرى أن تعري

قانون البينات العلسطيني جاء دقيقا اذ أنه جاء منسجما مع معهوم اليمين

الحاسمة وأنها قد تنهي النزاع برمته ،أو تنهي النزاع في مسألة من مسائل النزاع.
)1

أحمد نشأت  :مرجع سابق -ص . 74 -94
)2
عبد الرزاق أحمد السنهوري  :مرجع سابق  -ص , 977
)3
سليمان مرقس  :مرجع سابق  -ص .444
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الفرع الثالث
التعريف القضائي لليمين الحاسمة
ولددم يكددن تعري د

القِدداء لليمددين الحاسددمة بعيددداً عددن تعري د

العقدده والقددانون لهددا ،فقددد عرفتهددا

محكمدة الدنقن الملدرية بأنهدا "اليمددين الحاسدمة هدي التدي يوجههدا الخلددم إلدا خلدمه اآلخدر محتكمداً
إلا ذمته في أمر يعتبر مقطع النزاع فيما نشب الخ

بينهما حوله ،أعوز موجهها الدليل علا ثبوتده

ويترتب علا حلعها أو النكول عنها ثبوته أو نعيه علا نحدو ينحسدم بده الندزاع حولده .)1("...كمدا عرفتهدا
محكمة التمييز األردنية بأنها " ...اليمين الحاسمة هي التي يوجهها الخلم إلا خلمه عند عجزه عن
إثبدات حقده حسدماً للندزاع ،ويكدون ذلدك فدي حددال عددم وجدود الددليل ،أو حالدة إستشدعاره أن أدلتده ربمددا ا
تؤدي إلي الحكم له بطلباتده ،بمعندا أن يحدزم الخلدم أمدره دون تدردد ويلجدأ لِدمير خلدمه اقتِداء
حقدده فيطلددب توجيدده اليمددين بلدديتة يحددددها ويتنددازل عمددا عددداها مددن البينددات ،وبالتددالي فهددي بينددة ذات
طبيعددة خالددة"( .)2ومددن خد ل التعريعددات المتقدمددة لليمددين الحاسددمة يتبددين بأنهددا متعقددة مددن حيددث تحديددد
مِمون اليمين الحاسمة ،فهي توجه من الخلم إلا خلمه عندما يرنب فدي اإلحنكدام لذمدة وِدمير
خلددمه ،وقددد توجدده أو تددرد مددن خلددمه عليدده ،وهددي تهددد

إلددا حسددم الندزاع بددين الطدرفين فددي المسددائل

التي كانت موِوعاً للحل  ،وتحكمها قواعد وشروط محددة ،ولكن هذه التعريعات جاءت قالرة.
ولذلك أرى أن أِع لليمين الحاسمة تعريعا أدق هو (اليمين التي يوجهها الخلم إلا خلدمه
فددي ن دزاع قددائم أمددام القِدداء ليحسددم بهددا الدددعوى أو مسددألة قاطعددة فيهددا عندددما يشددعر بددأن أدلددة اإلثبددات
األخرى الموجودة بيده نير كافية لإلثبات أو لعدم وجود أدلة بيده أل أو يرنب في اإلحتكام لِمير
خلمه ،ويترتب علي أدائها أو النكول عنها إثبات الحق أو نعيه).

)1
الطعن رقم  6964لسنة  44ق  :جلسة  6444/2/27مشار إليه لدى إبراهيم سيد أحمد  :اليمين الحاسمة فقها ً و قضاءاً  -دار الكتب
القانونية مصر – اإلمارات  -دار شتات للنشر و البرمجيات -مصر -اإلمارات – الشارقة – سنة النشر  -2462ص .26
)2
تمييز حقوق  : 2449/2227مجلة نقابة المحامين األردنية -منشورات دار عدالة – عمان – األردن.
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المطلب الثاني
الطبيعة القانونية لليمين الحاسمة
اختلعت آراء العقهاء في تحديد الطبيعة القانونية لليمين الحاسمة ،إا أن هذه اآلراء علا
اخت فها وتباينها فهي ا تخرج عن ث ثة اتجاهات ،ااتجاه األول يكي

اليمين الحاسمة علا أنها عقد

بين خلمين ،والثاني يكيعها علا أنها تلر قانوني لادر بإرادة منعردة ،والثالث يقول بأن اليمين
الحاسمة أحدى أنظمة العدالة .ولذلك سنقسم هذا المطلب إلا ث ثة فروع :
 الفرع األول  :التكيي

التعاقدي لليمين الحاسمة

 الفرع الثاني  :اليمين الحاسمة تلر قانوني لادر بإرادة منعردة
 الفرع الثالث  :اليمين الحاسمة أحد أنظمة العدالة
الفرع األول
التكييف التعاقدي لليمين الحاسمة
ذهدب بعدن العقهداء إلدي أن اليمددين الحاسدمة عبدارة عدن تعاقدد ،وقددد ظهدرت ث ثدة آراء فدي هددذا
ااتجاه ،فرأي أول قال بأنها عقد ،وثاني قال بأنها للح ،وثالث قال بأنها تحكيم.
أوالا :توجيه اليمين الحاسمة يعد بمثابة عقد
اتجه أرى في العقده

()1

إلدا اعتبدار توجيده اليمدين الحاسدمة اتعاقدا بدين الخلدمين ،ومدن ذلدك مدا

ذهبت إليه بعن أحكام القِاء الملري( ،)2وهذا رأى المحكمة العليا بدالجزائر التدي جداء فدي حكدم لهدا
أنده "مددن المقدرر قانونداً وقِدداءاً أنده يجددوز توجيدده اليمدين الحاسددمة فدي أي نددوع مددن أندواع الندزاع ويعتبددر
كعق د د ددد قِ د د ددائي ب د د ددين المتخال د د ددمين يِ د د ددع ح د د ددداً نهائيد د د داً للخل د د ددومة"( .)3وق د د ددد تع د د ددرن ه د د ددذا الد د د درأي
)1

مشارإليه لدي سليمان مرقس  :مرجع سابق  -ص . 944
)2
استئناف مختلط  27مايو سنة 6443م  64 -ص  64 - 364مايو  -سنة  6426م  -33ص  346مشار إليه لدى عبد الرزاق أحمد
السنهوري  :مرجع سابق – هامش ص .974
 )3المجلةةة القضةةائية الجزائةةر عةةدد  2لسةةنة  -6444ص  24مشةةار إليةةه لةةدى بابةةاس نةةور الةةدين  :بحةةث بعنةةوان اليمةةين كطريةةق لقثبةةات طبق ةا ً
لنصوص القانون المدني وقانون اإلجراءات المدنية المعهد الوطني للقضاء  -مديرية التربصات  -عام  - 2449-2444ص .39
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للنقد( .)1ألن اليمين ليست تعاقداً إذ أن التعاقد يقتِي توافق إرادتين توافقاً ح اًر ،فدي حدين أن مدن توجده
إليه اليمين ا يكون حد اًر فدي اارتبداط بهدذا التوجيده أو عددم اارتبداط بده ،وانمدا يعدرن عليده القدانون أن
يتخذ موقعاً من ث ثة ،إما الحل  ،واما الرد ،واما النكول مع اآلثار المترتبة علا كل منها.
ثانيا :توجيه اليمين الحاسمة يعد بمثابة صلح
ذهب أرى إلي اعتبار اليمين تعاقداً ينطوي علا للح بدين الطدرفين( .)2وقدد تعدرن هدذا الدرأي
للنقددد( .)3ألن معهددوم اللددلح أن ينددزل كددل مددن طرفيدده عددن بعددن مددا يدعيدده وهددذا ا يتددوفر فددي توجيدده
اليمددين ،ألن مددا يترتددب علددا توجيدده اليمددين إمددا قبددول المسددألة المحلدو
ويتحدددد ذلددك علددا ِددوء موقد

عليهددا كاملددة أو رفِددها كاملددة،
اليمددين

مددن وجهدت إليدده اليمددين أو ردت عليدده ،فِد ً عددن ذلددك تختلد

عن الللح في أن المدعا ا يلجأ إلدا توجيده اليمدين إا إذا فقدد الددليل إلثبدات مدا يدعيده ،أو استشدعر
عدم كعاية أدلته للحكم له ،أو رنب في اإلحتكام لِمير خلمه فأين ذلك من ااتعاق علا الللح؟.
ثالثا :توجيه اليمين الحاسمة يعد بمثابة تحكيم
ذهب أحد العقهاء

()4

إلي القول بأن اليمين قريبة من عقد التحكيم .وقد قال فقيه آخر
()6

بذلك إذ اعتبر أن اليمين ليس سوى احتكام إلا ذمة الخلم .وقد تم تعنيد هذا ال أرى

()5

أيِ ًا

ألنه ي حظ أن

الحكم أو المحكم في عقد التحكيم شخص ثالث نير الطرفين المتنازعين ويجب أن يكون التحكيم
برِاء الطرفين ،ومن توجه إليه اليمين ا يشترط رِاؤه بها بل هو مجبر علا تأديتها أو ردها علا
خلمه ،فِ ً عن ذلك فإن أحكام المحكمين يجوز الطعن فيها ،أما الحكم الناتل عن اليمين ف
يجوز الطعن فيه مالم يثبت كذبه بحكم جزائي .وفي ذلك قِت محكمة النقن الملرية بأن "اليمين
الحاسمة تحسم النزاع بحيث ا يجوز العودة إليه أو الطعن علي الحكم اللادر فيه ،وان مناط عدم
)1

سليمان مرقس  :مرجع سابق -ص . 944
)2
عبد المنعم الصده  :مرجع سابق  -ص . 929
)3
موسى أبو ملوح  :شرح قانون البينات  -جامعة األزهر  -غزة  -الطبعة الثالثة –  - 2462 -2466ص . 644
)4
أحمد نشأت  :مرجع سابق – ص . 74
)5
عبد المنعم الصده  :مرجع سابق  -ص . 929
)6
أحمد نشأت  :مرجع سابق  -ص . 77
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جواز الطعن في األحكام اللادرة بناء علي اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلعها أو النكول
عنها مطابقا للقانون ،وقد قالت في حكم أخر "إن الحكم اللادر بناء علي اليمين الحاسمة له قوة
الشيء المقِي وا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في األحكام ما لم يكن الطعن مبنيا
علي بط ن في اإلجراءات الخالة بتوجيه اليمين أو حلعها"(.)1
الفرع الثاني
اليمين الحاسمة تصرف قانوني صادر بإرادة منفردة
ذهددب أحددد العقهدداء

()2

إلددي أن توجيدده اليمددين الحاسددمة هددو تلددر قددانوني ،إذ هددو إرادة الخلددم

الذي يوجه اليمين في أن يحتكم إلا ِمير خلمه ،بما يترتب علا ذلك من نتائل قانونيدة .وااحتكدام
علا هذا النحو يعتبر تلرفاً قانونياً يتم بإرادة منعردة إذ هو ينتل أثره بمجرد توجيه اليمين .وقد تعرن
هذا الرأي للنقد باعتبار أن قوام التلر القانوني باإلرادة المنعردة يكمن في حريدة لداحبه فدي إنشدائه،
وفي تحديد آثاره علا نحو معين ،وذلك يختل

في شأن توجيه اليمدين ألن توجيده اليمدين الحاسدمة وان

كدان ا يددتم إا بمبددادرة مدن الخلددم – المكلد

باإلثبدات  -إا أندده يجددوز للقاِدي أن يمنددع توجيههددا إذا

قدددر أن الخلددم متعسددعاً فددي توجيههددا ،فِ د ً عددن أن القددانون هددو الددذي يحدددد آثارهددا ،وا يكعددي تعيين داً
آلثار التلر القانوني من جانب لاحبه أن يحتكم فدي ثبدوت الحدق المددعا بده إلدا ذمدة مدن وجههدا
إليه(.)3

)1

نقض  -6444/4/24طعن  934س42 -ق .نقض  -6449/66/26طعن 6934س –  44ق -مشا ر إليهما لدي أنور طلبه  :المطول
في شرح قانون المرافعات المدنية و التجارية – ج – 4ط – 2466نادي القضاة – مصر -ص . 946
)2
عبد الرزاق أحمد السنهوري  :مرجع سابق -ص .974
)3
همام محمد محمود زهران  :أصول اإلثبات في المواد المدنية و التجارية  -دار الجامعة الجديدة  -اإلسكندرية –  -2442ص . 399
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الفرع الثالث
اليمين الحاسمة أحد أنظمة العدالة
()1

ويذهب جانب من العقه

إلا أن توجيه اليمين ليس سوى احتكام إلا ذمة الخلم وان كانت

ترتكز علا أساس من إرادة موجهها ،فهي ليست عم ً قانونياً متمشياً مع القواعد العامة وانما هي
نظام من نوع خاص شرع ليكون فيه ع ج لمِار مذهب اإلثبات المقيد .وقلد به السماح لمن يعوزه
الدليل القانوني طبقاً لقواعد القانون ،أن يحتكم إلا ذمة خلمه ،ا علا أساس القانون بل علا أساس
العدالة ،ألن العدالة توجب أن يعطي الخلم حق ااحتكام إلا ذمة خلمه عند تجرده من الدليل،
وهو نظام يقِي بأنه إذا طلب المدعي إلا المدعا عليه أن يخرج معه من ميدان القانون وقواعده
الجامدة القائمة علا مذهب اإلثبات المقيد إلا ميدان العدالة الرحب الذي يسود فيه تحكيم الذمة
والِمير ،فعي هذه الحالة يجب علا المدعا عليه أن يلبي الدعوة واا كان امتناعه دلي ً علا أن
العدالة ليست في لعه .وهذا الرأي هو الذي يعسر حق من وجهت إليه اليمين في أن يحتكم هو أيِاً
إلا ذمة خلمه برد اليمين عليه ،ألن خروج الخلمين من نطاق القانون إلا ميدان العدالة ينزلهما
منزلة واحدة فيكون لكل منها أن يحتكم إلا ذمة اآلخر.
()2

وأرى لواب الرأي القائل

الري يجد
أن اليمين الحاسمة هي أحدي أنظمة العدالة ،وأن هذا أ

أساسه القانوني في قواعد العدالة التي أتاحت للخلم اللجوء إلا ذمة وِمير الخلم اآلخر ،وتمليه
عادة ِرورات عملية تتمثل أحيانا في اافتقار إلا الدليل ،وِرورات قانونية تتمثل في تقييد حرية
الخلم والقاِي في اإلثبات ،لذلك كان لزاماً علا المشرع أن يترك نافذة لمن يعوزه الدليل للخروج
بخلمه إلا ميدان العدالة عله يحلل علا حقه بااحتكام إلا ِميره.

)1

عبد المنعم الصده  :مرجع سابق -ص ..929سليمان مرقس  :مرجع سابق  -ص  .946همام زهران  :مرجع سابق  -ص .397
)2
لعصامي عبد الرحمن  :اإلثبات باليمين في القانون المدني الجزائري  -رسالة ماجستير  -جامعة الجزائر و معهد العلوم القانونية و اإلدارية
 -ابن عكنون –  -6449 -6444ص . 99
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المبحث الثاني
شروط توجيه اليمين الحاسمة
يقتِي توجيه اليمين الحاسمة توافر مجموعة من الشروط .وهذه الشروط علا ث ثة أنواع :
األول شروط تتعلق بأط ار

اليمين الحاسمة ،والثاني شروط تتعلق بموِوع اليمين الحاسمة ،والثالث

شروط تتعلق بشكل اليمين الحاسمة ،وسنتناول هذه الشروط بالبحث في ث ثة مطالب علا النحو
اآلتي:
 المطلب األول  :الشروط المتعلقة بأط ار

اليمين الحاسمة

 المطلب الثاني  :الشروط المتعلقة بموِوع اليمين الحاسمة
 المطلب الثالث  :الشروط الشكلية لليمين الحاسمة
المطلب األول
الشروط المتعلقة بأطراف اليمين الحاسمة
يشترط في موجه اليمين الحاسمة أن يكون طرفاً في الخلومة القِائية ،وأن يوجهها بذات
اللعة التي له في الدعوى ،إِافة إلا شروط أخرى تترتب علا تكيي

توجيه اليمين الحاسمة بأنها

تلر قانوني ،كما يشترط فيمن توجه إليه اليمين الحاسمة ان يكون خلماً أللياً في الدعوى ،وأن
يكون له حق المطالبة باإلثبات  ،وأن توجه اليه اليمين بذات اللعة التي له في الدعوى ،وأن تتوافر
فيه اهلية التلر التامة في الحق موِوع هذه اليمين ، ،وبيان ذلك عبر العرعين األتيين :
 الفرع األول :الشروط الواجب توافرها فيمن يوجه اليمين الحاسمة
 الفرع الثاني :الشروط الواجب توافرها فيمن توجه إليه اليمين الحاسمة
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الفرع األول
الشروط الواجب توافرها فيمن يوجه اليمين الحاسمة
يشترط في موجه اليمين الحاسمة شروطاً نص عليها القانون وهي علا النحو التالي:
أوالا  :أن يكون موجه اليمين الحاسمة طرفا في الخصومة القضائية.
وقددد نلددت علددا هددذا الشددرط المددادة  231العقدرة األولددا مددن قددانون البينددات العلسددطيني وتقابلهددا
المادة  224من قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية الملري وقد جاء النص علا النحو اآلتدي:
"يجوز لكل من الخلمين في أية حالة تكون عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلا خلمه" ،وقد
جدداء قريب داً مددن هددذا المعنددا نددص المددادة  37مددن قددانون البينددات األردنددي التددي نلددت علددي أن "اليمددين
الحاسددمة هددي التددي يوجههددا أحددد المتددداعين لخلددمه لحسددم هددذا الن دزاع" فيجددوز لكددل مددن الخلددمين أن
يوجه اليمين الحاسمة في شأن ما يدعا به سواء كان هذا اإلدعاء طلباً أو دفعاً ،وا يجوز هذا التوجيه
إا للخلددمين دون نيرهمددا فد يملددك القاِددي توجيدده هددذه اليمددين فالخلددم المدددعي أي الددذي يقددع عليدده
إثبددات أمددر يدعيدده ،هددو الددذي يسددتطيع أن يوجدده هددذه اليمددين إذا لددم يكددن لديدده دليدل علددا إدعائدده( .)1وا
يجوز توجيه اليمين إا إلا الخلم الذي تتعلق بشخله المسائل المتنازع عليها ،فإذا رفدع الددائن باسدم
مدينه دعوى الدين علا مدين مدينه ،ف يجوز للمدعا عليه في هذه الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة
إلدا دائدن الددائن ألنده لديس إا نائبداً عدن الددائن وا تتعلدق بده ع قدة المديونيدة األلدلية ،فيجدب إذن أن
يكون توجيه اليمين إلا الدائن فقط بعد إدخاله في الدعوى( .)2وقد قِت محكمة النقن الملرية بأنده
"ا توجدده اليمددين الحاسددمة إا إلددا الخلددم اآلخددر الددذي لدده حددق المطالبددة باإلثبددات ،)3("...وا يكعددي أن
يكدون مددن توجده إليدده اليمدين خلددماً ألدلياً فددي الددعوى بددل يجدب أن يكددون خلدماً لموجدده اليمدين ،فددإذا
)1

عبد المنعم الصده  :مرجع سابق  -ص . 942
)2
عبد الرزاق أحمد السنهوري  :مرجع سابق  -ص . 946
)3
طعن رقم  249لسنة  39ق جلسة  6497/62/7مشار إليه لدى محمد عزمةي البكةري  :اإلثبةات بةاليمين الحاسةمة و اليمةين المتممةة -طبعةة
 - 2463دار محمود للنشر والتوزيع  -القاهرة  -ص  .66نقض  - 6497/62/7سنة  64ق -مشار إليه لةدى عةز الةدين الدناصةوري و حامةد
عكاز :موسوعة التعليق على قانون اإلثبات  -مطبوعات النقابة العامة للمحامين  -لجنة الشباب – القاهرة  -ص . 6632
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رفعت دعوى الدين علا المدين وكعيله ،ف يجوز لهذا األخير أن يوجه اليمين إلا المدين علدا أنده لدم
يحلل منه وفاء جزئي للدين الذي يطالب به الدائن إا إذا ادعا التواطؤ بين المدين والدائن"(.)1
ثاني ا :أن يوجه اليمين الحاسمة بذات الصفة التي له في الدعوى.
يشدترط أن يكدون موجده اليمدين الحاسددمة لداحب لدعة فدي الدددعوى التدي يطلدب فيهدا توجيدده
اليمين ،بحيث إذا زالت لعته امتنع عليه توجيهها ،ف يجوز للممثل القانوني للشركة توجيده اليمدين إذا
زالت عنه لعته ،وا يجوز لمن باع عقا اًر أن يوجه اليمين الحاسدمة فدي دعدوى اسدتحقاقه المرفوعدة مدن
التير علا المشتري والمختلم فيها بعدئذ  ،إنما إذا أقيمت الدعوى باستحقاق العقار علا مالك العقدار
قبل بيعه جاز له توجيه اليمين الحاسمة( .)2وبناء علا ذلك فإن النائب ا يجوز له توجيده اليمدين باسدم
األليل إا فيمدا يددخل فدي حددود وايتده أو يعدون فيده تعويِداً خالداً ،فالولدي علدا القالدر يحتداج
فددي ذلددك إلددا استلدددار إذن مددن المحكمددة المختلددة ،وكددذلك الوكيددل يحتدداج إلددا توكيددل خدداص مددن
الموكل ألن التوكيل العام ا يخول الوكيل إا القيدام بأعمدال اإلدارة وتوجيده اليمدين لديس داخد ً فيهدا(.)3
خلولا وان في توجيه اليمين الحاسمة تعريِاً للحق موِوع الدعوى لخطر السقوط وأن الولي أو
القدديم أو الوكيددل ا يملددك اللددلح إا بددإذن خدداص مددن المحكمددة المختلددة ،وان اللددلح أقددل خط د اًر مددن
توجيدده اليمددين الحاسددمة ،وذلددك ألن المتلددالح عليدده معلددوم ،فددي حددين أن اليمددين تكدداد تكددون تنددازاً عددن
الحق موِوع اليمين(.)4

)1

سليمان مرقس  :اإلقرار واليمين وإجراءاتها في تفنينات الدول العربية  -طبعة  - 6474ص ..629
)2
أحمد أبو الوفا  :التعليق على نصوص قانون اإلثبات  -منشأه المعارف  -اإلسكندرية  -ص . 399
)3
سليمان مرقس  :مرجع سابق  -ص . 949
)4
أحمد نشأت  :مرجع سابق  -ص . 44
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ثالثا :شروط تترتب على اعتبار توجيه اليمين الحاسمة تصرف قانوني.
لق ددد خلل ددنا إل ددي أن اليم ددين الحاس ددمة أح دددي انظم ددة العدال ددة وا تعتب ددر تلد درفاً قانونيد داً ،ولك ددن
اسددتكمااً لدرأي مددن قدال بأنهددا تلددر قددانوني ،نددري بحددث مسددائل األهليددة ،وعيددوب الرِددا ،واللددورية،
والوكالة في توجيه هذه اليمين.

 .1األهليــــــــــــــة:
األهليددة لتددة هددي :الل د حية ،وتعددر الددط حاً  :بأنهددا لددعة يقدددرها الشددارع فددي الشددخص
تجعله لالحاً ألن تثبت له الحقوق أو تثبت عليه الواجبات وتلح فيه التلرفات(.)1
ولددذا يجددب أن تتدوافر فدديمن يوجدده اليمددين أهليددة التقاِددي إِددافة ألهليددة ااختلددام ،ان األمددر
يتعلدق بمباشدرة إجدراء قدانوني يحسدم الندزاع ،علدا أنده يجددوز للولدي أو القديم أو وكيددل التائدب أن يوجدده
اليمين الحاسمة فيما يجوز له التلر فيه( .)2وقد نلت المدادة ( )135مدن قدانون البيندات العلسدطيني
علا أنه "يجوز للولي أو القديم أو وكيدل التائدب أن يوجده اليمدين فيمدا يجدوز لده التلدر فيده" ،وذلدك
ان األمددر يتطلددب اذنداً مددن المحكمددة المختلددة ،ذلددك أن كددل خلددم توجدده إليدده اليمددين يجددب أن يكددون
قدداد اًر علددا مباش درتها فددإن لددم يكددن قدداد اًر لددم يجددز لدده الحل د

وا الددرد وا النكددول ،ورد اليمددين كتوجيههددا،

تشددترط فيدده أهليددة التقاِددي والنكددول كدداإلقرار ا يملكدده إا مددن ملددك أهليددة التقاِددي ،ومددن ثددم ا يجددوز
توجيه اليمين إلا من لم يبل سن الرشد ،وا إلا محجور عليه لجنون ،أو عتده ،أو نعلدة ،أو سدعه (.)3
ويجددب أن يت دوافر فدديمن توجدده إليدده اليمددين الحاسددمة أهليددة التلددر فددي الحددق موِددوع الدددعوى وقددت
أدائها(.)4
)1

المغربي محمود عبد المجيد  :أحكام العقد في الشريعة اإلسالمية  -طةرابلس  -لبنةان  -المكتبةة الحديثةة  -6444-ص  - 43مشةار إليةه لةدى
لينا فوزي مالول  :اإلثبات باليمين وفقا ً لقانون البينات األردني  -رسالة ماجستير  -الجامعة األردنية  - 2447 -ص . 99
)2
سليمان مرقس  :مرجع سابق  -ص . 949
)3
عبد الرزاق أحمد السنهوري  :مرجع سابق  :ص . 943
)4
نقض  - 6442/9/22طعن  -2244س  49ق  .نقض  -6444,/3/29طعن  -6942س  44ق  .نقةض  - 6444/6/29طعةن -2374
س  44ق  -مشار إليها لدى أنور طلبة  :الوسيط في شرح قانون اإلثبات  -المكتب الجامعي الحديث  -اإلسكندرية  -ص .923
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 .2عيوب الرضا:
يشترط أن يتدوافر فدي موجده اليمدين الحاسدمة أهليدة التقاِدي .وأمدا مدن ناحيدة اإلرادة فيجدب أن
يكون توجيه اليمين الحاسمة نير مشوب بتلط أو تدليس أو إكراه( .)1ولذلك ف عبرة بتوجيه اليمين في
حالة فقدد الدوعي كسدكر أو تخددير أو تندويم( .)2وان كدان يلدعب وقدوع ذلدك ألن تحليد

اليمدين يدتم فدي

مجلس القِاء ،كما ويشترط أن تكون إرادة موجه اليمين خالية مدن التلدط سدواء أكدان التلدط فدي الواقدع
أو القانون ،ويكون التلط في الواقع إذا أخعدا الخلدم الدذي وجهدت إليده اليمدين مسدتنداً لدالحاً لإلثبدات
عن الخلم الذي وجه اليمين ،فيعتقد الخلم الذي وجه اليمين عن نلط أنده ا سدبيل أمامده إا توجيده
اليمين ،أما التلط في القانون فيكون كما لو اعتقد الخلم الذي وجه اليمين أن اإلثبات بالشهادة ممنوع
قانون داً ولدديس معدده دليددل كتددابي يثبددت مددا يدعيدده موجدده اليمددين لخلددمه ثددم تبددين بعددد توجيدده اليمددين أن
القانون يجيز اإلثبات بشهادة الشهود(.)3
وأرى عدددم لددحة المثددال األخيددر ألن التلددط فددي القددانون وفددق نددص المددادة ( )118مددن القددانون
المدني العلسطيني يكون في ماهيدة العقدد ،أو فدي سدببه ،أو فدي محلده ،وربمدا كدان المقلدود هندا الجهدل
بالقانون ،وهنا أيِا ا يسأل عن ذلك من وجهت إليه اليمين ألن المبدأ القانوني أنه ا يجوز ااعتذار
بالجهل بالقانون.
ويتوجب أا تكون إرادة موجه اليمين مشوبة باإلكراه ،وتكون إرادة موجه اليمين مشدوبة بداإلكراه
إذا لددم يكددن يريددد توجيدده اليمددين إلددا الخلددم ،وا يعددد إك ارهداً أن يجددد الخلددم نعسدده مجددرداً مددن أي دليددل
علدا خلددمه فيِددطر إلددا توجيدده اليمددين ثددم يحلددل بعددد ذلددك علددا دليددل( .)4وفددي جميددع األحدوال التددي

)1

عبد الرزاق أحمد السنهوري  :مرجع سابق  -ص . 943
)2
سليمان مرقس  :مرجع سابق  -ص . 947
)3
خاطر نوري وعدنان السرحان  :شرح القانون المدني األردنةي  -مصةادر الحقةوق الشخصةية  -عمةان المكتبةة الوطنيةة  -ص  . 624مشةار
إليه لدى لينا فوزي مالول  :مرجع سابق  -ص . 99
)4
عيسةةى محمةةد عبةةد القةةادر المةةومنى :اإلثبةةات بةةاليمين فةةي المةةواد المدنيةةة والتجاريةةة  -رسةةالة ماجسةةتير  -الجامعةةة األردنيةةة  -سةةنة - 6449
ص.44
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يكون فيها توجيه اليمين مشوباً بتلط أو تددليس أو إكدراه يعتبدر توجيده اليمدين نيدر لدحيح ويجدوز لمدن
يوجدده اليمددين أن يبطلدده ( ،)1ويكددون للخلددم فددي هددذه الحالددة الطعددن فددي الحكددم الددذي يلدددر بندداءاً علددا
اليمين باإلستئنا

أو بإعادة المحاكمة بحسب األحوال ،وعلا كدل حدال فإنده ينددر فدي التطبيدق العملدي

أن تكون إرادة اليمين مشوبة بعيب من عيوب الرِا(.)2
 .3الصــــورية:
تعري

اللورية هي "اتعاق طرفي التلر القانوني علا إخعاء إرادتهما الحقيقية تحدت شدعار

أو مظهر كاذب  ،سواء أكانت اللورية مطلقة أو نسبية  ،وذلك لترن ما يخعيانه عدن التيدر ،فيكدون
المتعاقدان في مركزين قانونيين متعارِين  ،أحدهما ظاهر ولكنه كاذب يعتقد التير أنه هو الحقيقي ،
واألخر حقيقي ولكنه خعي عن التير ،ومن هنا وجد التلر الظداهر وهدو التلدر اللدوري  ،ووجدد
التلدر المسدتتر وهدو التلدر الحقيقدي أو مدا يسددما ورقدة الِدد "( .)3ويمكدن أن تدرد اللدورية علددا
توجيدده اليمددين الحاسددمة ويكددون ذلددك بتواطددؤ الخلددمين بهددد
والشركاء والخل

العام أو الخل

إلحدداق الِددرر بحقددوق التيددر كالدددائنين

الخاص فيقوم الخلم بإخعاء األدلة التي بحوزتده والتدي تكعدي إلثبدات

حقه  ،ويقتلر علا توجيده اليمدين الحاسدمة إلدا خلدمه ،فيحلعهدا هدذا فيخسدر المددعي دعدواه ،ويِدر
ذلك بدائنيه وشركاؤه والخل

ونيرهم ممن لهم مللحة ،ويجوز لهؤاء التددخل فدي الددعوى قبدل لددور

الحكم لمنع اإلِرار بحقوقهم أما إذا لدر الحكدم فيجدوز لهدم أن يعارِدوا فيده إلثبدات التواطدؤ( .)4وقدد
أجاز قانون ألول المحاكمات المدنية والتجارية العلسطيني رقم ( )2لسنة ( )2001في المدادة ()244
منه اعتران التير الخارج عن الخلومة وذلدك لكدل شدخص لدم يكدن خلدماً وا ممدث ً وا متددخ ً فدي
دعوى لدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترن علا هذا الحكم اعتران التير.
)1

عبد الرزاق أحمد السنهوري  :مرجع سابق  -ص . 944
)2
محمد عزمي البكري  :مرجع سابق  -ص . 99
)3
عز الدين الدناصوري و عبد الحميد الشواربى  :الصورية في ضوء الفقه و القضاء –  - 6447مشار إليه لدى عرفات نواف فهمي
مرداوي  :الصورية في التعاقد -رسالة ماجستير  -جامعة النجاح الوطنية  - 2464 -ص .4
)4
عبد الرزاق أحمد السنهوري  :مرجع سابق  -ص . 949 - 944
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 .4الوكالة
عددر القددانون المدددني العلسددطيني رقددم  4لسددنة  2012فددي المددادة  797مندده الوكالددة بأنهددا "عقددد
يلتزم بمقتِاه الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل" .ويشترط فيمن يوجه اليمين أن يلدر له
وكالة خالة في ذلك ،وا تكعي الوكالة العامة ومن ثم ا يلح توجيه اليمين من وكيل عام ،وا يلح
مددن محددام ،مددا لددم يكددن التوكيددل اللددادر إليدده منلولداً فيدده علددا تعويِدده فددي توجيدده اليمددين ،ولكددن ا
يشترط تعيين محل توجيه اليمين علا التخليص فيلح التوكيل في توجيه اليمين في خلومة معيندة
دون تحديد إدعاء معين بالذات(.)1
وقد جاءت العقرة الثانية من المادة  237من قانون البينات العلسطيني متعقة مع الرأي السابق
فنلت علا " ...ولكن ا يجوز للوكيل في الخلومة توجيه اليمين الحاسمة أو قبولها أو ردها علا
الخلم اآلخر إا بتوكيل خاص" ،ولقد اعتبرت محكمة النقن العلسطينية وكالة المحامي بمثابة
وكالة خالة بالخلومة تخوله طلب حل
تخوله طلب حل

اليمين فقالت " :طالما أن وكالة المحامي هي وكالة خالة

اليمين ،وحيث إن وكالة المحامي هي وكالة خالة بالخلومة فإن نص المادة

 237من قانون  1002/4يكون قد تحقق ألن المحامي يكون مأذوناً بطلب تحلي

الخلم اليمين

الحاسمة"(.)2
ويِي

آخرين شرطاً آخر للشروط السابقة الواجب توافرها فيمن يوجه اليمين الحاسمة وهو

شرط "أا يكون لموجه اليمين بينه تتنيه عن توجيه اليمين الحاسمة" وأنه في حال كان لدى موجه
اليمين بينة تمكنه من إثبات المدعا به ف يجوز لموجه اليمين أن يوجه اليمين وقد ذهبت إلا هذا

)1

عبد الرزاق أحمد السنهوري  :مرجع سابق  -ص . 944
)2
طعةةن نقةةض مةةدني رقةةم  - 2443/9جلسةةة  -2443/4/24رام هللا -مشةةار إليةةه لةةدى نةةاظم عويضةةه  :قطةةوف مةةن أحكةةام المحكمةةة العليةةا فةةي
فلسطين –  -2462غزة  -ص . 624
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الرأي محكمة التمييز األردنية في العديد من أحكامها فقِت في أحد أحكامها إلي

()1

(أن قِاء هذه

المحكمة قد جرى علا أن توجيه اليمين الحاسمة لعجز المدعا عن إثبات دعواه يكون في حالة ما إذا
لم تقدم في الدعوى بينات من أي من العريقين تمكن المحكمة من العلل فيها سلباً أو ايجاباً "...وقد
جاء في حكم لنعس المحكمة أنه (ا توجه اليمين إلا المدعا عليه إذا وجدت بينة تتنيه عن حلعها
وبناء علا ذلك ف يقبل توجيه اليمين إلا المدعا عليه ما دام أن البينة أثبتت أن المدعا عليه قد
أعطا المدعا شيكاً لوفاء دينه قبل إقامة الدعوى).
أري أن هددذا الشددرط يتعددارن تمامددا مددع تعري د

قددانون البينددات األردنددي وأحكددام محكمددة التمييددز

األردنيددة لليمددين الحاسددمة ألن مددن أهددم نتددائل توجيدده هددذه اليمددين التنددازل عمددا عددداها مددن بينددات وفددق مددا
نلت عليه المادة ( )62التي جاء فيها " توجيه اليمين يتِمن التنازل عما عداها من البينات".
الفرع الثاني
الشروط الواجب توافرها فيمن توجه إليه اليمين الحاسمة
نلت المادة  232من قانون البينات العلسطيني علا أن "اليمين الحاسمة هي التي يوجهها
أحد الخلوم إلا خلمه في المسائل المتنازع عليها أو في أية مسألة منها ليحسم بها نزاعاً قائماً"،
كما نلت المادة  2/231من نعس القانون علا أنه "يجوز لكل من الخلمين في أية حالة تكون
عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلا خلمه" ،وكل من يوجه اليمين الحاسمة يأمل من وراء
ذلك نكول الخلم الذي وجهها إليه حتا يكسب دعواه ،كما وِع العقه مجموعة من الشروط فيمن
يوجه اليمين الحاسمة فإنه أيِاً وِع شروطاً فيمن توجه إليه اليمين الحاسمة هي علا النحو اآلتي.

)1

تمييز حقوق رقم  - 2444/ 6427وتمييز رقم 6447/727مشار إليهما لدي عيسى الميمنى  :مرجع سابق  -ص  . 46لينةا فةوزي مةالول
 :مرجع سابق  -ص .97 -99
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أوالا :أن يكون خصما أصليا في الدعوى.
وهذا شرط مشترك فيمن يوجه اليمين وفيمن توجه إليه اليمين نص عليه قانون البينات
العلسطيني في المادة ( )2/231لراحة ،لذا فإن توجيه اليمين الحاسمة يكون إلا المدعا أو المدعا
عليه الذي له حق المطالبة باإلثبات فإذا ردها الخلم الذي وجهت إليه اليمين انتقل عبء اإلثبات من
جديد لمن وجهها  ،فإذا نكل من وجهت إليه اليمين اعتبر نكوله بمثابة إقرار بحق خلمه  ،والخلم
األللي في الدعوى هو من وجهت منه أو إليه طلبات في الدعوي فيلبح توجيه اليمين الحاسمة له
في هذه اللورة جائ اًز  ،وبالتالي ا يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلا الدائن الذي قام برفع دعوى نير
مباشرة باسم مدنيه علا مدين مدينه ألنه ليس خلماً أللياً في الدعوى(.)1
وا توجه اليمين في دعوى تقام ِد إحدى الشركات ،إلا شريك انسحب منها فلم يعد خلماً
وا إلا شخص ليس خلماً في الدعوى ولم يعد عام ً في الشركة  ،وا إلا جملة من الشركاء كل
شريك يحل

علا وقائع ا تخله هو بل تخص الشركاء اآلخرين ،واذا كان الخلم شخلاً معنوياً،

وجهت اليمين إلا ممثله( .)2وقد قِت محكمة النقن الملرية بأن " اليمين المنلوص عليها في
المادة  151بحري توجه في األلل الي الخلم الذي له حق المطالبة بااثبات ،اا أنه اذا كان هذا
الخلم شخلا معنويا فليس هناك ما يمنع من توجيهها الي ممثله القانوني في حدود نيابته عنه لما
كان ذلك ،وكان الحك م المطعون فيه قد خال

هذا النظر وقِي بتأييد الحكم اابتدائي الذي انتهي

الي رفن الدعوي اعماا لألثر المترتب علي سقوط الدعوي بالتقادم بعد أن رفن طلب تحلي

رئيس

مجلس ادارة الشركة المطعون ِدها علي أن الشركة قد أوفت الطاعن مبل  581جنيه و  324مليم
الذي أظهره الخبير في تقريره بمقولة أن اليمين التي طلب الطاعن توجيهها اليه نير جائزة لورودها

)1

فوده عبد الحكيم  :موسوعة اإلثبات في المواد المدنية و التجارية و الشرعية  ,-الجزء الثالث  -اإلسكندرية  -دار المطبوعات الجامعية –
 -6477ص  - 474مشار إليه لدى لينا فوزي مالول  :مرجع سابق  -ص . 94
)2
عبد الرزاق أحمد السنهوري  :مرجع سابق  -ص . 942 - 946
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علي عمل لم يلدر منه شخليا مع أن أداء الشركة األجور لعمالها هو مما تتسع له نيابة رئيس
مجلس اادارة عنها ،وتحجب بذلك عن توجيه اليمين اليه والعلل في الدعوي بناء علي ما يسعر عنه
توجيه اليمين ،فانه يكون فِ عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القلور بما يستوجب نقِه"(.)1
وقد ذهبت إلي ذلك أيِا المحكمة ااتحادية العليا باإلمارات فقِت في أحد أحكامها بأنه "
من المقرر في قِاء هذه المحكمة انه يجوز قانوناً توجيه اليمين الحاسمة الا الممثل القانوني
للشخص المعنوي اذ كان موِوعها يتعلق بشخله او واقعة يعلمها هو شخليا واذا ما نكل عن
توجيهها ورأت المحكمة أن في توجيهها تعسعا فعليها تبين تبر هذا التعس

في أسباب حكمها واا كان

الحكم قال ار بما يبطله"(.)2
وأرى أن الشخص المعنوي يستطيع توجيه اليمين الحاسمة أيِا إلي خلمه إذا كان شخلاً
طبيعيا ،وكذلك الحال إذا كان الخلمين من األشخاص المعنويين يمكن ألي منها توجيه هذه اليمين
لآلخر وتوجه من الممثل القانوني لهذا الخلم إلي الممثل القانوني للخلم اآلخر.
أما المتدخل في الدعوى تدخ ً انِمامياً ولم يوجه طلبات كما لم توجه إليه طلبات ف يجوز
توجيه اليمين الحاسمة إليه ،وكذلك فإن الذي يختلم في الدعوى للحكم في مواجهته دون أن توجه
إليه طلبات ودون أن ينازع في الدعوى ا يعد خلماً وا يجوز توجيه اليمين الحاسمة إليه  ،كما ا
يجوز للشاهد أن يوجه اليمين الحاسمة ألحد الخلوم( .)3واذا وجهت اليمين إلا خلم في الدعوى
بلعة معينة ،ثم زالت لعته وحل نيره محله فيها  ،لم يجز توجيه اليمين الحاسمة إليه عن واقعة
سابقة علا زوال لعته ،وا يكعي أن يكون من يوجه إليه اليمين خلماً أللياً في الدعوى بل يجب
أن يكون خلماً أللياً لموجه اليمين ،فإذا رفعت دعوى الدين علا المدين وكعيله ف
)1

يجوز لهذا

الطعن رقم  43لسنة  94ق جلسة  24/66/6442ص 6446دار العدالة والقانون العربية.
)2
الطعن رقم  967لسنة  22القضائية  -منتدى قانون االمارات األلكتروني ./http://theuaelaw.com -
)3
عزالدين الدناصوري وحامد عكاز  :موسوعة التعليق على قانون اإلثبات – ج  - 3مطبوعات النقابة العامة للمحامين  -لجنة الشباب  -ص
. 6699
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األخير أن يوجه اليمين إلا المدين علا أنه لم يحلل منه وفاء جزئي للدين الذي يطالبه به الدائن إا
إذا ادعا التواطؤ بين المدين والدائن ،علا أنه إذا انتقل الحق إلا التير وكان الحل

متعلقاً بأمر

منسوب إلا لاحب الحق األللي قبل انتقاله جاز أن توجه اليمين إلا هذا األخير بعد إدخاله في
الدعوى(.)1
ثاني ا :أن يكون لمن توجه إليه اليمين الحاسمة حق المطالبة باإلثبات.
نلت المادة ( )3من قانون البينات العلسطيني (علا الدائن إثبات االتزام وعلا المدين إثبات
التخلص منه) وهي تقابل المادة األولا من قانون اإلثبات الملري وأن هذا النص يِع قاعدة هامة
معادها أن كل من يدعي وجود واقعة يقع عليه عبء إثباتها وقد قِت محكمة النقن الملرية بأن
"األلل هو براءة الذمة وانشتالها عارن ويقع اإلثبات علا عاتق من يدعي ما يخال

الثابت أل ً

مدعياً كان أو مدعا عليه"( .)2لذلك فإن اليمين الحاسمة توجه إلا الخلم اآلخر الذي له حق
المطالبة باإلثبات وأن هذا األمر يؤدي إلا قلب موق
من اإلثبات وكان ينتظر ذلك من خلمه المكل

هذا الخلم فبعد إن كان نير مكل

بشيء

باإلثبات أن يقدم الدليل علا دعواه فإنه يلبح

مِط اًر إلا قبول احتكام خلمه إلا ِميره ،أو أن يختار هو أن يحتكم إلا ِمير خلمه برد
اليمين عليه ،فهو إنما يكسب الدعوى إذا حل

اليمين فألبح هنا مكل

الدعوى ،وقد كان قبل توجيه اليمين إليه نير مكل

بشيء يقوم به حتا يكسب

بشيء ،واذا نكل عن حل

اليمين كان في مقام

المقر بحق خلمه(.)3

)1

سليمان مرقس  :مرجع سابق  -ص . 964 -944
)2
نقض  97/6/69المكتب الفني سنة  64هـ  644 -نقض ,- 73/9/64سنة  - 29ص  -494نقض  -6443/4/69طعن رقم 9944
لسنة  92قضائية  -مشار إليها لدى عز الدين الدناصوري وحامد عكاز  :مرجع سابق  -ص . 67
)3
عبد الرزاق أحمد السنهوري  :مرجع سابق  -ص , 946
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ثالثا :أن توجه إليه اليمين بذات الصفة التي له في الدعوى.
يشترط فيمن وجهت إليه اليمين أن يكون الخلم الحقيقي في الدعوى أي الذي يؤدي حلعه
لحسم النزاع فعي دعوى الشععة إذا أريد إثبات لورية الثمن وجب توجيه اليمين للمشتري ا للبائع،
وفي إثبات أن الشعيع مسخر لمللحة البائع يجب توجبه اليمين للشعيع ا للبائع( .)1ومن يرفع دعوى
علا شركة ممثلة بممثلها القانوني للمطالبة بتسديد الدين ف يجوز له توجيه اليمين الحاسمة إلا ممثل
هذه الشركة بلعته الشخلية  ،بل يتعين عليه أن يوجهها إليه بلعته ممث ً قانونياً للشركة( .)2إذن
فاليمين الحاسمة شخلية ف توجه إا إلا شخص أللي في الخلام ،ويترتب علا ذلك أن ا توجه
إلا الممثل ،ولياً كان أو وكي ً أو محامي ذلك هو ااتجاه السائد في العقه العرنسي(.)3
رابع ـ ا :أن تكــون لمــن توجــه إليــه اليمــين الحاســمة أهليــة التصــرف التامــة فــي الحــق موضــوع هــذ
اليمين.
ويشترط فيمن توجه إليه اليمين الحاسمة ما يشترط فيمن يوجهها من أهلية التقاِي (.)4
فاليمين ا يجوز توجيهها إلا لبا إا فيما يملك من أعمال اإلدارة ،وا إلا محجور عليه لجنون أو
لعته أو نعلة أو سعه ،واذا كان الخلم شخلاً معنوياً وجهت اليمين إلا من يمثله ،ويترتب علا
مخالعة هذا الشرط قابلية اليمين لإلبطال بناءاً علا طلب ناقص األهلية وا يكعا توافر األهلية عند
توجيه اليمين بل ا بد من استمرارها إلا أن يتم الحل

أو الرد بحيث لو حجر علا شخص في العترة

ما بين األمرين بطل توجيه اليمين إليه وكذلك لو أفلس( .)5ألن العبرة في النهاية بنتيجة اليمين سواء

)1

مصطفى مجدي هرجه  :اليمين الحاسمة – دار الكتب القانونية – المحلة الكبرى -مصر -6447 -ص . 94
)2
باباس نور الدين  :مرجع سابق  -ص . 92 -96
)3
جون فانسان ,دالوز  :اإلجراءات المدنية  -ص  -493فقرة  -739طبعة  -64عام  .6479و كذلك كوالن و كاتبان  :مشار إليه لدى
لعصامي عبد الرحمن  :مرجع سابق  -ص .94
)4
نقض مدني  7ديسمبر  -6497مجموعة أحكام النقض  244 -6446 -64 -مشار إليه لدى سليمان مرقس  :مرجع سابق  -ص .963
)5
عز الدين الدناصوري و حامد عكاز :مرجع سابق  -ج  - 3ص . 6699
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أديت أم ردت أو نكل عنها لكي يحسم النزاع ،أما إذا مات من وجهت له أو من وجهها قبل الحل
أليب أحدهما أو ك هما بجنون ف عبرة للتوجيه السال

أو

ألن النتيجة المرجوة لم تتحقق(.)1

وأرى لواب هذا الراي ان موجه اليمين قلد اإلحتكام لِمير خلمه لمعرفته الخالة به،
فإن توفي ف يحل ورثته محله ،ولكن يجوز له توجيه يمين عدم العلم للورثه .أما في حال وفاة موجه
اليمين ف تاثير للوفاة هنا ويحل ورثة المتوفي محله ويحق له حل

اليمين الحاسمة ،ولكن ا يجوز له

ردها علي ورثة خلمه كما هي وانما يحق له أن يوجه إليهم يمين عدم العلم.
المطلب الثاني
الشروط المتعلقة بموضوع اليمين الحاسمة
توجدده اليمددين الحاسددمة إلثبددات الحقددوق الماليددة التددي يكددون ملدددرها واقعددة قانونيددة س دواء كانددت
واقعة مادية أم تلر قانوني ،وتبعاً لذلك ا توجه اليمين الحاسمة إلثبدات مسدألة مدن مسدائل القدانون،
ألن اس ددتخ ص حك ددم الق ددانون م ددن ش ددأن القاِ ددي وح ددده ول دديس م ددن ش ددأن الخل ددوم ،وموِ ددوع اليم ددين
الحاسمة يشترط فيه ندوعين مدن الشدروط أولهمدا شدروط يشدترك فيهدا موِدوع اليمدين الحاسدمة مدع محدل
اإلثبات بلعة عامة ،وشروط خالة بموِوع اليمين الحاسمة .وسنقسم هذا المطلب إلا فرعين علي
النحو اآلتي :
 الفرع األول  :الشروط العامة لليمين الحاسمة
 الفرع الثاني  :الشروط الخالة لليمين الحاسمة

)1

عبد الرزاق أحمد السنهوري  :التعليق على االجتهادات القضائية  -ص - 493 -492من الوسيط -ج  – 2مرجع سابق .ادوارد عيد :
قواعد اإلثبات  -ج  - 6ص  - 922مشار إليه لدى لعصامي عبد الرحمن  :مرجع سابق  -ص . 94
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الفرع األول
الشروط العامة لليمين الحاسمة
ويمكن إجمال الشروط التي يشترك فيها موِوع اليمين الحاسمة مع محل اإلثبات بوجه عام
في ث ثة شروط أولها أن يكون موِوع اليمين محل نزاع ،وثانيهما أن يكون متعلقاً بالدعوى ومنتجاً
للنظام العام واآلداب العامة.

فيها ،وأخي اًر أن يكون موِوع اليمين نير مخال
أوالا :أن يكون موضوع اليمين الحاسمة محل نزاع

نلت المادة ( )131من قانون البينات العلسطيني علا أن "اليمين الحاسمة هي التي يوجهها
أحد الخلوم إلا خلمه في المسائل المتنازع عليها أو في أية مسألة فيها ليحسم بها نزاعاً قائماً"
وتطبيقاً لهذا ا توجه اليمين الحاسمة إا في واقعة حاسمة في الدعوى ألن مهمة هذه اليمين هي حسم
النزاع ،فإذا حلعها من وجهت إليه خسر المدعا دعواه ،واذا نكل أجيب المدعي إلا طلباته ،وعلا أي
وجه من الوجوه فإن النزاع ا بد أن يحسم بها  ،ومن ثم ا يجوز توجيهها إا في الواقعة التي يحسم
بها النزاع( .)1ويعتبر موِوع اليمين حاسماً إذا كان توجيه اليمين فيه يؤدي إلا العلل في النزاع أو
في دفع موِوعي ،بحيث ينهي الخلومة كلها أو فرعاً منها ،ولذلك ا يجوز توجيه اليمين إذا كانت
تنلب علا دليل في الدعوى ا علا جوهر النزاع ،وا يجوز توجيهها بالنسبة إلا الطلبات األللية
مع حعظ الحق في طلبات احتياطية ،ومتا كانت الواقعة حاسمة جاز توجيه اليمين عليها ،ولو كان
القاِي يحتاج بعد حلعها أو النكول عنها إلا إجراء حساب ليتبين المبل الذي يجب أن يقِي به(.)2
وحسم الواقعة للنزاع يتطلب أن توجه اليمين دون أي تحعظ أو اشتراط(.)3ولذلك يجب أا تخرج اليمين
عن جوهر النزاع وحقيقته مهما كانت ع قتها ،فإذا أنكر المدين الدين ف يلح أن يوجه إليه إا يمين

)1

عبد الرزاق أحمد السنهوري  :مرجع سابق  -ص . 449
)2
سليمان مرقس  :مرجع سابق  -ص . 924 -924
)3
أحمد أبو الوفا  :مرجع سابق  -ص 344
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عدم ااقتران ،وا يلح أن يوجه إليه يمين عدم الوفاء ،ألن هذا بعيد عن دائرة النزاع وا يلح
توجيه هذه اليمين (يمين عدم الوفاء) إا في حالة ااعت ار

بالدين وادعاء الوفاء( ،)1وتطبيقاً لذلك فإنه

في حالة وجود إقرار ف يجوز للخلم أن يوجه اليمين الحاسمة إلا خلمه الذي أقر بالواقعة المدعا
بها انتعاء المللحة في توجيهها طالما أن هذا اإلقرار يععيه من اإلثبات(.)2
ثانيا :أن يكون موضوع اليمين الحاسمة متعلقا بالدعوى ومنتجا فيها.
يجب أن تكون اليمين الحاسمة منتجة في الدعوى حتا تكون للخلم مللحة في توجيهها،
والمللحة شرط لقبول الطلب القِائي بحيث إن لم تكن اليمين الحاسمة منتجة في الدعوى تعين علي
القِاء عدم قبول توجيهها ،وتكون منتجة إذا ترتب علا حلعها أو ردها حسم النزاع واا كانت نير
منتجة ،فاليمين التي يطلب توجيهها للولي فيما يتعلق بحقوق القالر ،تكون نير منتجة إذ ا يترتب
علا حلعها حسم النزاع باعتبار أن أداء اليمين الحاسمة عمل من أعمال التلر

التي ا يجوز

للولي مباشرتها واا كانت نير نافذة في حق القالر ،وبالتالي ا يترتب علا حلعها حسم النزاع(،)3
وتطبيقاً لذلك قِت محكمة التمييز األردنية بأن اليمين الحاسمة ا توجه علا واقعة نير منتجة في
الدعوى ويبنا علا ذلك إنه وان كانت اليمين الحاسمة من حق الخلم وملكاً له ا ملكاً للمحكمة إا
أنه من حق القاِي رفن توجيه اليمين ،إذا كانت ليست منتجة وحاسمة ،أو إذا كانت تحمل قلد
الكيد بالخلم اآلخر ،وعلا المحكمة في هذا المجال التثبت من سوء نية الخلم كما عليها أن تسبب
تقديرها في هذا الخلوص(.)4

)1

أحمد نشأت  :مرجع سابق  -ص .627
)2
عبد الوهاب العشماوي  :إجراءات اإلثبات في المواد المدنية والتجارية – دار الجيل للطباعة  -مصر  -الطبعة األولى  - 6444 -ص 23
)3
أنور طلبة  :الوسيط في شرح قانون اإلثبات  -المكتب الجامعي الحديث  -اإلسكندرية  -ص . 964
)4
تمييز حقوق  - 43/94مشار إليه لدى مفلح عواد القضاة  :البينات في المواد المدنية والتجارية  -دار الثقافة للنشر والتوزيع  -األردن -
الطبعة األولى -2444 -ص .. 226
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ثالثا :أن يكون موضوع اليمين الحاسمة غير مخالف للنظام العام واآلداب العامة.
نلت المادة ( )133من قانون البينات العلسطيني علا أنه "ا يجوز توجيه اليمين الحاسمة
في واقعة مخالعة للنظام العام واآلداب ،"...ف يجوز مث ً أن يكون موِوع اليمين جريمة ،أو دين
قمار ،أو ربا فاحش ،أو اتعاقاً علا الدفع بالذهب ،وا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيما يعارن حجية
الحكم الحائز لقوة األمر المقِي وا يجوز توجيه اليمين في دعوى جزائية ( ،)1كما ا يجوز توجيه
اليمين في ولية تزيد علا الثلث وا في هبة عقار لم تكتب في ورقة رسمية ألن الواقعة تخال
القانون وا يجوز توجيه اليمين في النسب وا في الجنسية ألن هذا يخال
اليمين في إيجار منزل للدعارة أو للمقامرة ألن هذا يخال

النظام العام وا يجوز توجيه

اآلداب( ،)2وقد أكدت هذا المبدأ محكمة

النقن العلسطينية فقالت "توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالعة للنظام العام أو اآلداب العامة – أثره
مخالعة القانون(.)3
وبذهب الرأي التالب في العقه والذي أخذت به محكمة النقن إلا أنه ا يجوز توجيه اليمين
الحاسمة في واقعة مخالعة للنظام العام كتوجيه اليمين من المقترن إلا المقترن منه علا أن مبل
القرن الذي طالب به ا يشتمل علا فوائد ربوية فاحشة ،وتوجيه المدين اليمين إلا دائنه علا أن
سبب الدين ليس سبباً نير مشروع كمقامرة أو رهان ،والعلة في ذلك أن النص الذي منع توجيه اليمين
في واقعة مخالعة للنظام العام ورد مطلقاً ف يلح تخليله وقلره علا ما عدا الشخص الذي كان
ِحية الععل المخال

للنظام العام إِافة إلا أن ك

الخلمين ملوث اشتراكه في فعل مخال

للنظام العام ف يستحق رعاية القانون(.)4

)1

سليمان مرقس  :مرجع سابق  -ص , 922
)2
عبد الرزاق أحمد السنهوري  :مرجع سابق  -ص . 443
)3
طعن رقم  949لسنة  - 2466جلسة  - 2463/2/64منشور لدى أكرم كالب  :مجموعة مختارة من أحكام و مبادئ محكمة النقض في
المواد المدنية والتجارية  -مكتبة و مطبعة دار المنارة  -غزة  -فلسطين  - 2463-ص . 24
)4
أحمد نشأت  :مرجع سابق  -ص  .626سليمان مرقس  :مرجع سابق  -ص  . 6/6926توفيق حسن فرج  :قواعد اإلثبات في المواد
المدنية والتجارية  -منشورات الحلبي الحقوقية  -ص , 364
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()1

أما الثاني

فيرى جواز توجيه اليمين الحاسمة من الشخص الذي كان ِحية الواقعة نير

المشروعة إلثبات هذه الواقعة وترتيب حكم القانون عليها ،فيجوز للمقترن أن يوجه اليمين إلا
المقرن ليحل

علا أن مبل القرن الذي يطالب به ا يشتمل علا فوائد ربوية فاحشة.
()2

وأما الثالث

فيرى أنه ا أهمية لكون الواقعة التي يراد ااستح

عليها نير مشروعة كالربا

مث ً فحتا لو كانت الواقعة تكون جريمة فإن اليمين من شأنها أن تكون مقبولة أمام المحكمة المدنية،
وا يستطيع الخلم أن يمتنع عن أدائها بحجة أنه ا يجبر علا اتهام نعسه ،والقول بأن توجيه اليمين
ا يجوز فيما يعد جريمة إنما يقتلر علا المحكمة الجنائية أما المحكمة المدنية فإنها ا تكون بلدد
جريمة وانما بلدد نزاع مدني يقوم علا واقعة منسوبة إلا الخلم ويجوز التحلي

عليها أياً كانت

خطورتها ما دام أن القانون ا يحرم إثباتها .وتطبيقاً لذلك قِت محكمة النقن السورية بأنه يحق لمن
كان ِحية الواقعة المخالعة للنظام العام أن يوجه اليمين إلثباتها كأن يوجه المقترن اليمين إلا
المقترن منه علا أن مبل القرن ا يشمل فوائد فاحشة ،كما قِت الهيئة العامة لتمييز العراق أنه
يجوز للمقترن أن يوجه اليمين إلا المقرن للحل
مسموح به قانوناً ( .)3وان تقدير الواقعة المطلوب الحل

علا أنه لم يستو

منه فوائد أكثر مما هو

عليها وبحث مدى تعلقها بالنظام العام أو

اآلداب العامة يكون من مهام قاِي الموِوع ولكن هذا األمر يخِع لرقابة محكمة النقن وكذلك
تقدير القاِي النتائل القانونية للواقعة موِوع الحل

ليترتب عليها قِاءه بقبول توجيه اليمين أو

برفِها(.)4
وأرى ل دواب الد درأي التال ددب ف ددي العق دده القائ ددل بع دددم جد دواز توجي دده اليم ددين الحاس ددمة ف ددي الوق ددائع
المخالعة للنظدام العدام أو اآلداب ،ألن ذلدك يتعدق مدع ندص المدادة ( )133مدن قدانون البيندات العلسدطيني
)1
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)2
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)3
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علددا أندده "ا يجددوز توجيدده اليمددين الحاسددمة فددي واقعددة مخالعددة للنظددام العددام واآلداب ،"...كمددا يتع دق مددع
المبدأ القائل أن علي من يأتي لطلب العدالة أن يأتي بأيدي نظيعة.
الفرع الثاني
الشروط الخاصة لليمين الحاسمة
إِافة إلا الشروط العامة التي يجب توافرها في كل واقعة محل إثبات ،هناك شروط خالة
بموِوع اليمين الحاسمة ،وهي تتمثل في ِرورة أن يكون هذا الموِوع مما يجوز إثباته باليمين
الحاسمة ،وأن يكون متعلقاً بشخص من وجهت إليه اليمين الحاسمة ،وأخي اًر أن يكون موِوع اليمين
حاسماً للنزاع.
أوالا :أن يكون مما يجوز إثباته باليمين الحاسمة.
تنص المادة ( )3من قانون البينات العلسطيني علا أنه "يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها
متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها "وما ينطبق علا أدلة اإلثبات من شروط ينطبق علا
اليمين الحاسمة كدليل من أدلة اإلثبات ومن هذه الشروط أن يكون موِوع اليمين الحاسمة مما يجوز
إثباته بشكل عام إِافة إلا مما يجوز إثباته بها بلعة خالة ف يجوز توجيه اليمين فيما ا يمكن
التنازل عنه أو الللح عليه وفيما ا يجوز التحكيم فيه( ،)1ونلت المادة ( )592من القانون المدني
العلسطيني رقم  4لسنة  2012علا أنه "ا يجوز الللح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخلية أو
بالنظام العام ،ولكن يجوز الللح علا الملالح المالية التي تنشأ عن الحالة الشخلية أو ارتكاب
إحدى الجرائم" ،واأللل أنه يجوز اإلثبات باليمين في جميع المنازعات المدنية والتجارية مهما كانت
قيمتها حتا ولو تجاوز نلاب اإلثبات بالشهادة ،أو كان موِوع اليمين يتناول أم اًر يخال

ما هو

ثابت بدليل كتابي ،أو يجاوز ما ثبت بالكتابة ،وا يخرج عن نطاق اإلثبات باليمين إا ما اشترط

)1

احمد نشأت  :مرجع سابق  -ح - 2ص . 664
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القانون به الكتابة كشرط من شروط لحة التلر

وليست لإلثبات فقط( ،)1وا يجوز توجيه اليمين

الحاسمة في ولية تزيد علا الثلث ،وا في هبة عقار لم تكتب في ورقة رسمية ،أو للمنازعة في
البيانات التي يلحق بها ول

الرسمية في محرر رسمي ألن هذه البيانات ا يجوز التدليل علا

عكسها إا عن طريق اادعاء بالتزوير(.)2
والقاعدة في تحديد ما يجوز إثباته باليمين الحاسمة هو أن كل ما يجوز إقرار الخلم به يجوز
فيه توجيه اليمين عند إنكاره ،وكل ما ا يجوز إق ارره به ا تلزمه اليمين في حالة إنكاره"( ،)3وقد نلت
المادة ( )115من قانون البينات العلسطيني علا أن "اإلقرار هو اعت ار

الخلم بواقعة أو عمل

قانوني مدعا بأي منهما عليه" ولذلك يجب أن يكون محل اإلقرار مما يجوز التعامل فيه فاإلقرار
بشيء مخال

للقانون أو النظام العام أو لآلداب نير لحيح ،ويترتب علا ذلك أنه ا يلح اإلقرار

بدين مراهنة أو قمار ،وا اإلقرار بإيجار منزل للدعارة ،وا اإلقرار باتعاق علا ارتكاب جريمة(.)4
ثانيا :تعلق موضوع اليمين الحاسمة بشخص من وجهت إليه هذ اليمين :
نلت المادة ( )133من قانون البينات العلسطيني علا " ...ويجب أن تكون الواقعة التي
تنلب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه فإذا كانت نير شخلية انلبت علا مجرد
علمه بها" ،وتعتبر الواقعة شخلية إذا كانت متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين ويكون التحلي
في هذه الحالة علا البتات( .)5كأن يحل

بان ما طلق زوجته أو ما اشترى أو ما باع أو ما كعل(.)6

فيجب أن تكون الواقعة المطلوب الحل

عليها متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين ألن خلمه

يحتكم إلا ذمته ،ف

يستطيع أن يؤكد لحة هذه الواقعة إا إذا كانت متعلقة بشخله ،وفي هذه

)1
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الحالة يكون التحلي

علا البتات والقطع ،أي علا وجود الواقعة أو نعيها كأن يستحل

خلمه علا أنه لم يقترن المبل المدعا به أو يستحل

المدعي

المدعا عليه خلمه علا أنه أقرِه

المبل الذي يطالب به( ،)1وان كانت اليمين عن واقعة نير متعلقة بشخص المطلوب منه الحل
يمكن تحليعه إا علا مجرد علمه بها( ،)2ألن علم الحال

ا

أو عدم علمه بشيء معين أمر متعلق

بشخله وتسما اليمين التي توجه في هذه الحالة يمين العلم وهي أيِاً يمين حاسمة( ،)3وتكون
الواقعة متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين الحاسمة إذا كانت عم ً قام به بذاته أو فع ً وقع في
حِوره تحت سمعه وبلره ،كما لو زعم شخص أنه أعطا شيئاً معيناً لخلمه في مناسبة معينة  ،أو
في مكان معين ،ويطالب هذا األخير بأن يحل

علا أنه لم يأخذ منه هذا الشيء  ،فعي هذا المثال

يكون أخذ الشيء أو عدم أخذه واقعة متللة بشخص الخلم الذي وجهت إليه اليمين ،أما إذا كانت
الواقعة متعلقة بشخص التير ،كالنائب أو الوكيل أو التابع أو المورث ،فإن الحال
علمه بواقعة متعلقة بشخص نيره ألن علم الحال

يحل

علا نعي

أو عدم علمه بشيء معين أمر متعلق بشخله(.)4

والقاعدة أن اليمين تكون علا البتات إذا وجه اليمين ألحد علا فعل نعسه ،أو علا فعل نيره وادعا
أنه عالم بذلك الععل ،أما إذا وجه إليه اليمين علا فعل نيره وأنكر علمه به فيحل

علا عدم العلم

فقط( .)5ألن اليمين وفقاً لهذه القاعدة ا يجوز أن توجه إلا ورثة المتوفا بالنسبة للوقائع المتعلقة
بشخص المورث وقد أريد من العبارة المتقدمة إلا إقرار يمين العلم (ااستيثاق) بالنسبة للورثة وهي
تتعلق بعلم هؤاء الورثة بشئون المورث(.)6
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وبما أن اليمين علا البتات أقوى من اليمين علا عدم العلم فعي كل موِع ا تجوز فيه إا
اليمين علا عدم العلم يكون الحل
عليه آثار الحل

علا البتات جائ اًز ولحيحاً ،ويعتبر أداء لليمين الموجهة وتترتب

 ،واذا وجهت في هذا الموِع اليمين علا البتات جاز اعتبارها موجهة علا عدم

العلم ف يعد من وجهت إليه ناك ً إذا حل

علا عدم العلم أما العكس فتير جائز ،أي أنه في كل

موِع تجب فيه اليمين علا البتات ا يكتعي فيه باليمين علا عدم العلم ويعتبر الوقو

عند حد هذه

اليمين األخيرة نكواً عن اليمين الموجهة( .)1وفي ذلك قِت محكمة النقن العلسطينية بأن "توجيه
اليمين الحاس مة لشخص شرطه أن تكون الواقعة محل توجيه اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه
خ

ذلك وجوب أن تكون علا مجرد علمه بها"(.)2

ثالث ا :أن يكون موضوع اليمين حاسم ا للنزاع:
يعتبر موِوع اليمين حاسماً إذا كان توجيه اليمين فيه يؤدي إلا العلل في النزاع أو في دفع
موِوعي ،بحيث ينهي الخلومة كلها أو فرعاً منها ولذلك ا يجوز توجيه اليمين إذا كانت تنلب
علا دليل في الدعوى ا علا جوهر النزاع وا يجوز توجيهها بالنسبة إلا الطلبات األللية مع حعظ
الحق في طلبات احتياطية ،ومتا كانت الواقعة حاسمة جاز توجيه اليمين عليها ،ولو كان القاِي
يحتاج بعد حلعها أو النكول عنها إلا إجراء حساب ليبين المبل الذي يجب أن يقِا به( ،)3وا يلح
توجيه اليمين الحاسمة بداهة أيِاً مع حعظ الحق في رفع دعوى أخرى إذا أديت ،ولمحكمة الموِوع
ب معقب عليها من محكمة النقن أن تقدر ما إذا كانت اليمين حاسمة للنزاع المعرون عليها متا
كان الحكم قائماً علا ما من شأنه أن يؤدى إلا لحة تقديرها( ،)4لذلك ا يجوز توجيه اليمين في
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ليتة مبهمة ونير دقيقة بحيث يمكن أن يكون تعسيرها محل خ

فيما بعد( ،)1ونلت المادة

( )136من قانون البينات العلسطيني علا أنه "يجب علا من يوجه لخلمه اليمين أن يبين الوقائع
التي يريد استح فه عليها وأن يذكر ليتة اليمين التي يوجهها إليه بعبارة واِحة" وحسم الواقعة
للنزاع يتطلب أن توجه اليمين دون أي تحعظ أو اشتراط ،ف تقبل إذا اشترط من يوجهها حعظ حقه في
اليمين(.)2

تقديم أدلة أخرى أو طلبات احتياطية أخرى بعد حل

غير أنه يثور التساؤل عما إذا كان يصح توجيه اليمين الحاسمة بصورة احتياطية ؟.
كما إذا تمسك موجهها بتوجيهها من قبيل ااحتياط الكلي إذا رأت المحكمة أن األدلدة المتداولدة
فددي الدددعوى ا تكعددي للحكددم لدده بمطلوبدده ،بحيددث يطلددب مددن القاِددي إعددادة الدددعوى للمرافعددة وتوجيدده
اليمددين إلددا خلددمه إذا هددو لددم يقتنددع بمددا قدمدده مددن أدلددة علددا دعدواه( .)3أجمددع العقدده

()4

علددا أندده يجددوز

للخلم توجيه اليمين الحاسمة إلا خلمه علا سدبيل ااحتيداط أي كطلدب احتيداطي بمعندا أنده يكدون
للخلم ااستناد في ادعائه إلا أدلة معينة ويطلب في ذات الوقت توجيه اليمدين إلدا خلدمه فدي حالده
عدددم اقتندداع المحكمددة بهددذه األدلددة .وقددد ذهبددت إلددا هددذا ال درأي محكمددة الددنقن المل درية فقِددت "بددأن
اليمين الحاسمة هي من أوجه الدفاع التي يجوز طلبها في أية مرحلة كاندت عليهدا الددعوى سدواء كاندت
فددي الدرجددة األولددا أو فددي الدرجددة الثانيددة وس دواء طلبددت اليمددين قبددل كددل دفدداع أو بعددده ،وكددان قددانون
اإلثبات القائم ا يمنع من توجيده اليمدين الحاسدمة للخلدم بلدعة احتياطيدة كوسديلة إثبدات فدي الددعوى،
واذا خال

الحكم المطعون فيه هدذا الشدطر وأقدام قِداءه بدرفن طلدب الطداعن توجيده اليمدين الحاسدمة

إلا المطعون عليهم علا أن هذا الطلب ورد بلعة احتياطية وترتب علا ذلدك اعتبداره نيدر جددي ممدا
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حجبه عن تناول شروط توجيهها ،فإنه يكون قد خال

القانون بما يوجب نقِه دون حاجة لبحث باقي

أسددباب الطعددن( ،)1وقددد قِددت أيِددا بددأن" :مددن المقددرر – فددي قِدداء هددذه المحكمددة – أن طلددب توجيدده
اليمين الحاسمة هو احتكام لِدمير الخلدم لحسدم الندزاع كلده أو فدي شدق منده ،عنددما يعدوز مدن وجهده
الددليل إلثبدات دعدواه ،فدإن حلعهددا مدن وجهددت إليده فقددد أثبدت إنكدداره للدحة اادعدداء ويتعدين رفِدده ،وان
نكل ،كان ذلك بمثابة إقرار ِمني بلحة دعواه ،ووجب الحكم عليه بمقتِا هذا اإلقرار.
وا يتير من ذلك أن يكدون طلدب توجيده اليمدين الحاسدمة مدن بداب ااحتيداط بعدد العمدل بقدانون
المرافعات الحالي وقانون اإلثبات اللذين أق ار ِمناً الرأي الراجح في العقه والقِاء بجواز توجيهها علا
سبيل ااحتياط ،إذ يتعذر علا الخلم أن يتعر علا رأي المحكمة في األدلة التدي سداقها - ،خالدة
إذا كان النزاع مطروحاً علا محكمة ااستئنا

أو أمام محكمة أول درجة في األنزعة التي تعلل فيها

بلددعة انتهائيددة– إا بعددد الحكددم ف ددي الن دزاع ،فيلددبح البدداب مولددداً دون دده إلبددداء طلبدده توجيدده اليم ددين
الحاسمة إذا ما رفِت المحكمة األدلة األخرى التدي تمسدك بهدا ،بلددور حكدم نهدائي فدي الندزاع ،ومدن
ثم ف معدر إا أن يتمسدك الخلدم بداليمين الحاسدمة علدا سدبيل ااحتيداط أثنداء نظدر الددعوى ،قبدل كدل
دفداع أو بعدده ،وهدو مدا يتعدين معده علدا المحكمدة أن تقدول كلمتهدا فدي األدلدة التدي يسدتند إليهدا الخلددم
المتمسك بتوجيه اليمين أواً ،فإذا ما انتهت إلا أنها نير كافية لتكوين عقيدتها بأسدباب سدائتة ،أجابتده
إلددا طلبدده بتوجيدده اليمددين باعتبددار أن توجيهدده – فددي هددذه الحالددة -معلددق علددا شددرط هددو عدددم اقتندداع
المحكمدة بمددا سدداقه مددن أدلددة ،والقددول بتيددر هددذا فيدده إهدددار للعلددة مددن إباحددة المشددرع طلددب توجيدده اليمددين
الحاسددمة علددا سددبيل ااحتيدداط"( ،)2وهددذا وقددد رأي فقهدداء القددانون العرنسددي جدواز توجيدده اليمددين مددن بدداب
ااحتياط( ،)3وذهبت محكمة النقن السورية إلا أنه إذا استمعت محكمة الموِدوع إلدا شدهود المددعا
)1

الطعن رقم  494لسنة  47ق  -جلسة  - 6446/9/22مشار إليه لدى مصطفي مجدي هرجة  -مرجع سابق  -ص  646و ما بعدها.
)2
الطعن رقم  6474لسنة  76ق  -جلسة  - 2442/9/62مجلة المحاماة  -العدد الثالث  - 2443-ص  , 73-72المصدر مجلة هيئةة قضةايا
الدوله  -اشرف سعد المحامى  -منتدى رأفت عثمان األلكترونى , 2463/9/64 -
)3
مشار إليه لدي أحمد نشأت  -مرجع سابق .ص . 634
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عليه في شأن وفائه الددين ولدم تجدد فيهدا وا فدي اإليلدال الدذي قدمده مدا يكعدي إلثبدات الوفداء وجدب أن
تتخذ ق ار اًر إعدادياً يعهم المدعا عليه بعجزه عن اإلثبدات حتدا تعسدح لده المجدال لطلدب تحليد

المددعي

اليم ددين الحاس ددمة ف ددإن ل ددم تعع ددل وقِ ددت ف ددي الموِ ددوع ب ددإلزام الم دددعا علي دده ك ددان حكمه ددا س ددابقاً أوان دده
ومسدتوجب الددنقن( ،)1وقددد اسددتقر العقدده فددي المانيددا علدا أن اليمددين إذا وجهددت مددع أدلددة أخددرى ا يكلد
الخلم بها إا عند عدم نجاح هذه األدلة  ،علا أنه قد يكون من السهل علا اإلنسان أن يتجنب شدة
القددانون فددي منعدده مددن توجيدده اليمددين علددا سددبيل ااحتيدداط بددأن ا يوجههددا حتددا يسددتنعد طددرق اإلثبددات
األخرى التي تكون لديه وا ينجح ،إنما قد يحتاج إلا توجيههدا مدن بداب ااحتيداط وخلولداً إذا كاندت
القِية مما يعلل فيده نهائيداً مدن محكمدة الدرجدة األولدا أو كاندت القِدية أمدام محكمدة الدرجدة الثانيدة
ولددم يسددتطيع معرفددة مبل د تددأثير أدلتدده علددا القِدداة قبددل المداولددة فددي الحكددم( ،)2هددذا وقددد نحددي المشددرع
األردن ددي منحد داً ايجابيد داً متق دددماً ف ددنص ف ددي الم ددادة  2/53م ددن ق ددانون البين ددات األردن ددي عل ددا أن دده "يج ددوز
للمحكمة من تلقاء نعسها أن تعهم الخلم أن من حقه توجيه اليمين في حال عجدز أحدد طرفدي الددعوى
عن إثبات دعواه أو دفعه".
ونتعق مع مسلك المشرع األردني الذي لم يكت

بتقرير حق الخلم في توجيه اليمين الحاسمة

علا سبيل ااحتياط إن أخعقت أدلته المقدمة للمحكمة في إقناع المحكمة بالحكم له بطلباته ،وانما
جعل للقاِي دو اًر إيجابياً في ذلك وأباح له إفهام الخلم أن من حقه توجيه اليمين الحاسمة في حال
عجزت أدلته عن إثبات دعواه.
واستناداً اهمية توجيه اليمين الحاسمه بلورة إحتياطية نولي المشرع العلسطيني بِرورة
تعديل نص العقرة األولي من المادة ( )132من قانون البينات العلسطيني علي النحو اآلتي :

)1

نقةةض سةةوري  69شةةباط  - 6449مجلةةة نقابةةة المحةةامين بدمشةةق  -المجلةةد  - 24ص  - 224رقةةم  294مشةةار إليةةه لةةدى سةةليمان مةةرقس -
مرجع سابق  -ص . 992
)2
أحمد نشأت  -مرجع سابق  -ص  634و ما بعدها .
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" يجوز لكل من الخلمين في أية حالة تكون عليها الدعوي إن يوجه اليمين الحاسمة إلا
خلمه ،ويمكن أن يوجهها علي سبيل ااحتياط فيجري تحليعها بعد أن تقرر المحكمة رد األدلة
المقدمة بلورة أللية لعدم قانونيتها أو لعدم كعايتها أو لعدم جدواها.
كما واولي بإِافة فقرة جديدة للمادة ( )132من قانون البينات العلسطيني تنص علي أنه :
" يجوز للمحكمة من تلقاء نعسها أن تعهم الخلم بأن من حقه توجيه اليمين الحاسمة في حال
عجزه عن اثبات دعواه أو دفعه ".

المطلب الثالث
الشروط الشكلية لليمين الحاسمة
سنتناول في هذا المطلب دراسة الشروط الشكلية في توجيه اليمين الحاسمة ،ويندرج تحتها
ليتة اليمين الحاسمة ،والوقت الذي يقدم فيه طلب توجيه اليمين الحاسمة ،ومن ثم سنتناول اعتماد
القاِي لطلب توجيه اليمين الحاسمة .وسنقسم هذا المطلب إلا فرعين علا النحو اآلتي :
 الفرع األول :الشروط الشكلية المتعلقة بطلب توجيه اليمين الحاسمة
 الفرع الثاني :اعتماد القاِي لطلب توجيه اليمين الحاسمة
الفرع األول
الشروط الشكلية المتعلقة بطلب توجيه اليمين الحاسمة
إن دراسة الشروط الشكلية التي تتعلق بطلب توجيه اليمين الحاسمة يقتِي منا التعرن
لمسألتين ،األولا تتعلق بليتة اليمين الحاسمة ،والثانية تتعلق بالوقت الذي يقدم فيه طلب توجيه
اليمين الحاسمة.
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أوالا :صيغة اليمين الحاسمة:
نلددت المددادة ( )136مددن قددانون البينددات العلسددطيني علددا أندده "يجددب علددا مددن يوجدده لخلددمه
اليمددين أن يبددين الوقددائع التددي يريددد اسددتح فه عليهددا وأن يددذكر لدديتة اليمددين التددي يوجههددا إليدده بعبددارة
واِحة " ،ويشترط في هذه الليتة أن تكون بعبدارات واِدحة ا يشدوبها أي نمدون ،وأن تحددد فيهدا
بدقة الوقائع موِوع الحل  ،ذلك أن الحكمدة مدن توجيده اليمدين الحاسدمة هدو حسدم الندزاع ،وتبعداً لدذلك
فددإذا جدداءت لدديتة اليمددين بعبددارات نامِددة ولددم تحدددد فيهددا الوقددائع موِددوع الحلد

لددم يتحقددق التددرن

المطلوب من توجيه اليمين الحاسمة( .)1وألن توجيه اليمين يستتبع نزول موجهها عمدا عدداها مدن طدرق
اإلثبات ،وتعرين أحد الخلمين للدور الحكم ِده ،يتعين أن تلداغ اليمدين فدي لديتة واِدحة ا
لددبس فيهددا وا إبهددام ،واذا تعددددت الطلبددات أو الوقددائع الم دراد التحلي د
واحدددة ،وااكتعدداء فددي شددأنها بيمددين واحدددة ،وا يلددزم التحلي د

عليهددا فيجددوز جمعهددا فددي لدديتة

لكددل منهددا علددا حدددة وي ارعددا فددي لدديانة

اليمين أن تكون اليمين دائماً علا النعي حتا يتأتي بها ااستيعاب ،وهي إما علدا نعدي الععدل ،أو نعدي
العلم ،واما علا نعي السبب ،أو علا الحالل( .)2وبداهة يجدب أن تكدون هدذه الوقدائع متعلقدة بالددعوى
منتجة فيها جائ اًز قبولها ،عم ً بالمادة الثالثة من قانون البيندات العلسدطيني التدي تدنص علدا أنده "يجدب
أن تكددون الوقددائع المدراد إثباتهددا متعلقددة بالدددعوى ومنتجددة فيهددا وجددائز قبولهددا" .فددإذا كددان المدددعي يطالددب
المدددعا عليدده بمبل د ألعددي جنيدده ،وأراد تحلي د

المدددعا عليدده اليمددين الحاسددمة فتكددون اللدديتة كدداآلتي:

"أقسم بان العظيم أني لست مديناً للمدعي بمبل ألعي جنيده وا أقدل مدن ذلدك وا أكثدر" .إذ جدرى العمدل
في المحاكم علا أن يشمل اليمين العبارة األخيرة حتا تكون اليمين جامعة مانعة( .)3وقد نلدت المدادة
( )1/137م ددن ق ددانون البين ددات العلس ددطيني عل ددا أن "للمحكم ددة أن تع دددل ل دديتة اليم ددين الت ددي يعرِ ددها
)1

بكوش يحيى  :أدلة اإلثبةات فةي القةانون المةدني الجزائةري و الفقةه اإلسةالمي -دراسةة نظريةة و تطبيقيةة مقارنةة  -الميسسةة الوطنيةة للكتةاب,
الجزائر  -الطبعة الثانية –  -6444ص  364وما بعدها  -مشار إليه لدى باباس نور الدين  -مرجع سابق  -ص . 99
)2
سليمان مرقس  :مرجع سابق  -ص . 934
)3
محمد عزمي البكري  :مرجع سابق  -ص . 694
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الخلدم بحيددث توجده بوِددوح ودقدة علددا الواقعدة المطلددوب الحلد

عليهددا" .وحدق المحكمددة فدي التعددديل

قالددر علددا اللدديتة إليِدداح عباراتهددا فد يجددوز أن يكددون مددن شددأن التعددديل أن يخددرج باللدديتة عددن
المعنددا الددذي قلددده موجدده اليمددين ،ألن المحكمددة ا تملددك تتييددر هددذه اللدديتة تتييد اًر يددؤثر فددي مدددلولها
ومعناها ،فإذا رأت المحكمدة تعدديل موِدوع اليمدين كدان عليهدا أن تعدرن اللديتة المعدلدة علدا موجده
اليمين قبل توجيهها فإن قبلها كان بده وان رفِدها امتندع علدا المحكمدة أن توجههدا بهدذه اللديتة ألنهدا
ا تعبر عن قلد موجه اليمين( .)1ولذلك ا يجوز للمحكمدة أن تددخل علدا لديتة اليمدين مدن التعدديل
ما يخرج موِوعها عن الحدود المرسومة له في طلب الخلدم ،ومدا يجعلهدا تتنداول نيدر مدا قلدد إليده
موجه اليمين ،فإذا فعلت ذلك تكون قد تجاوزت حدود سلطتها في التقيد بالعمل في الحدود التدي رسدمها
لها الطرفان ،ألنها دليل ا يجوز تعديل موِدوعه أو تتييدره إا باتعداق الطدرفين( ،)2وقدد قِدت محكمدة
الدنقن الملدرية بأنده "إذا مددا وجهدت اليمددين الحاسددمة بلديتة معينددة فدإن المحكمددة ا تملدك تتييددر هددذه
اللدديتة تتييد اًر يددؤثر فددي مدددلولها ومعناهددا ،إذا الشددأن فددي ذلددك هددو لمددن يوجدده اليمددين دون نيدره.)3("...
وان عدددلت المحكمددة لدديتة اليمددين الحاسددمة كددان للخلددم أن يعدددل عددن توجيههددا حتددا لددو كددان مددن
وجهت إليه قد قبل أن يحلعها ،كما جاز لهذا الخلم أيِاً أن يطعن بااستئنا

في الحكدم الدذي يدأمر

بها ،ولكن ا يجوز التمسك بذلك ألول مرة أمام محكمة النقن(.)4
ثانيا :الوقت الذي يقدم فيه طلب توجيه اليمين الحاسمة
نلت المادة ( )1/132من قانون البيندات العلسدطيني علدا أنده "يجدوز لكدل مدن الخلدمين فدي
أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلا خلمه" فهذه اليمين يجوز توجيهها في أيدة
حالة للدعوى ،أي في أي وقت أثنداء سديرها مدا دام لدم يلددر فيهدا حكدم حدائز لقدوة األمدر المقِدي بده،
)1

مفلح عواد القضاة  :مرجع سابق  -ص . 224
)2
عبد الوهاب العشماوي  :إجراءات اإلثبات في المواد المدنية و التجارية  -دار الجيل للطباعة – مصر -الطبعة األولى ,- 6444-ص 643
و ما بعدها.
)3
نقض  - 6499/9/6مجموعة القواعد القانونية في  24سنة  -الجزء األول  -ص  - 42قاعدة رقم  - 943مشار إليه لدى عز الدين
الدناصوري و حامد عكاز -مرجع سابق  -ص . 6679
)4
عبد المنعم الصده  :مرجع سابق  -ص . 939
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فيلح توجيهها أمام محكمة الدرجة األولا ،أو ألول مرة أمام محكمة ااستئنا  ،ويلدح توجيههدا بعدد
تقديم أدلة أخرى ،حتا لو كانت هذه األدلة قد رفِت أو بعد طلب السماح بإقامتها أو بعد اإلذن بهدا،
بددل إن الخلددم يجددوز لدده بعددد قعددل بدداب المرافعددة أن يطلددب فتحدده لتوجيدده اليمددين( .)1وقددد نلددت المددادة
( )220من قانون ألول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لسنة  2001العلسطيني علا األثر الناقل
ل س دتئنا

فقالددت "تنظددر المحكمددة ااسددتئنا

علددا أسدداس مددا يقدددم لهددا مددن بينددات ودفددوع وأوجدده دفدداع

جديدددة ومددا كددان قددد قدددم مددن ذلددك إلددا محكمددة أول درجددة" ،ولقددد قِددت محكمددة الددنقن العلسددطينية بدأن
"وظيعة محكمة ااستئنا

ليست مقلورة علا مراقبة الحكم المستأن

فحسددب وانمددا يترتددب علددا ااسددتئنا

من حيث س مة تطبيقه القانون

نقددل موِددوع الندزاع برمتدده فددي حدددود طلبددات المسددتأن

إلددا هددذه

المحكمددة حيددث تكددون لهددا السددلطة الكاملددة بالنسددبة لدده ولجميددع جوانبدده س دواء مددا تعلددق منهددا بالوقددائع أو
بتطبيق القانون"( ،)2ولكن ا يجوز توجيه اليمين الحاسمة ألول مرة أمام محكمدة الدنقن إا إذا نقِدت
الحكم وتعرِت لبحث الموِوع باعتبارها محكمة موِوع( .)3وذلك في الحداات التدي يجدوز لهدا فيهدا
ذلك طبقاً لنص المادة ( )2/237من قانون ألول المحاكمات المدنية والتجارية العلسطيني رقم  2لسنة
 2001والتي تنص علا أنه "إذا حكمت المحكمة بنقن الحكم المطلوب فيه وجب عليها أن تحكم فدي
الموِوع في أي من الحالتين اآلتيتين:
أ -إذا كان موِوع الدعوى لالحاً للعلل فيه.
ب -إذا كان الطعن للمرة الثانية .
ويقابل هذه المادة نص المادة  4/269من قانون المرافعات الملري( .)4وقد خال
()5

العقه في األردن

في ذلك

إذ قال بعدم جواز توجيه اليمين الحاسمة في مرحلة التمييز .وقد جاء هذا الرأي

)1

عبد المنعم الصده  :مرجع سابق  -ص 934
)2
نقض مدني رقم  -2443 /639جلسة - 2449/7/64غزة مشار إليه لدى  /ناظم عويضه  -أحكام محكمة النقض – غزة -رام هللا -
القاهرة مكتبة ومطبعة دار المنارة  -غزة  -فلسطين 6929 -هـ  2444 -م  -ص . 99
)3
سليمان مرقس  :مرجع سابق  -ص . 936
)4
فتحةةي والةةى  :الوسةةيط فةةي قةةانون القضةةاء المةةدني  -مطبعةةة جامعةةة القةةاهرة و الكتةةاب الجةةامعي  -القةةاهرة –  -2444ص  799ومةةا بعةةدها .
سليمان مرقس  :مرجع سابق  -ص . 936
)5
عيسى الميمني  :مرجع سابق  -ص  74و ما بعدها  .لينا فوزي مالول  :مرجع سابق , -ص  99و ما بعدها.
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()1

استناداً ألحكام محكمة التمييز األردنية

التي قِت بأنه "تقتلر مهمة محكمة التمييز علا مراقبة

الحكم المطعون فيه من حيث س مة التطبيق القانوني فحسب دون إعادة البحث في الوقائع أو
موِوع الدعوى التي لدر بمناسبتها هذا الحكم" وأن أية مخالعة تتعلق بحقوق الخلوم ا تللح
سبباً للنقن وا يجوز إثارتها ألول مرة أمام محكمة التمييز .ومن قبيل المسائل التي تتعلق بحقوق
الخلوم توجيه اليمين ،وهو ما تواترت عليه أحكام محكمة التمييز ومنها ما ذهبت إليه حين قِت
(بأن طلب توجيه اليمين الحاسمة يتعلق بحقوق الخلمين ويتوجب التمسك به لدى محكمة البداية أو
ااستئنا

وا يقبل في دور التمييز).
وأرى أن ما ذهب إليه القِاء األردني بعددم قبدول توجيده اليمدين الحاسدمة أمدام محكمدة التمييدز

بشددكل مطلددق ،يخددال

المددادة ( )2/55مددن قددانون البينددات األردنددي رقددم  30لسددنة  ،1952التددي جدداءت

مطابقة للمادة ( )1/132بينات فلسطيني ،والمادة ( )115من قانون اإلثبات الملري ،ألنه مبني علدا
المبدددأ العقهددي والقِددائي القددديم القائددل بددأن محكمددة الددنقن لددم تكددن هيئددة قِددائية ،فلدديس لهددا أن تلدددر
قِاء ،ولكن هذا األساس لم يعد قائماً  ،فلديس هنداك شدك فدي الطبيعدة القِدائية ألحكدام الدنقن ولهدذا
بدددأت التش دريعات المختلعددة تعدددل عددن هددذا المبدددأ ،علددا أسدداس أن منددع محكمددة الددنقن مددن الحكددم فددي
الموِوع يتعارن مع مبدأ ااقتلاد في الخلومة(.)2
ولكن هل يجوز توجيه اليمين الحاسمة أمام القضاء المستعجل؟
نلت المادة ( )105من قانون ألول المحاكمات علا أنه "ينظر قاِي األمور المستعجلة
في الطلب بدون التعرن أللل الحق"( ،)3لذلك فال أرى الراجح في هذه المسألة أن قاِي األمور

)1

الحكم رقم  93/624تمييز حقوق و تمييز حقةوق رقةم  - 43/499مجلةة نقابةة المحةامين األردنيةة  - 6493-ص  - 342منشةورات مركةز
عدالة و مجلةة نقابةة المحةامين األردنيةة  -6443 -ص  - 472مشةار لهمةا لةدى عيسةى المةيمنى  :مرجةع سةابق  -ص  74و مةا بعةدها و لينةا
فوزي مالول  :ص  99و ما بعدها .
)2
فتحي والي  :مرجع سابق  -ص . 799
)3
قةةانون أصةةول المحاكمةةات المدنيةةة و التجاريةةة الفلسةةطيني رقةةم  2لسةةنة  2446المنشةةور فةةي العةةدد الثةةامن والثالثةةين مةةن الوقةةائع الفلسةةطينية
بتاريخ 2446/4/4و قد عمل به في 2446/62/4
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المستعجلة يختص بالحكم بلعة مؤقتة ،مع عدم المساس بالحق ،في المسائل المستعجلة التي يخشا
عليها من فوات األوان ،واذا كان ذلك وكانت اليمين الحاسمة قاطعة في ألل الحق ،ويحوز الحكم
اللادر فيها حجية في نطاق الموِوع محل النزاع ،ومن ثم يكون ملزماً لقاِي الموِوع فيما قِا
به ،األمر الذي ا يتسع له نطاق اختلاص القاِي المستعجل الذي يعلل بناءاً علي ظاهر
المستندات،دون التعرن أللل الحق ،كما وأن حجية الحكم اللادر في اإلجراء الوقتي مؤقتة ،وذلك
خ فاً للحكم اللادر في موِوع اليمين الحاسمة ،ومن ثم فإنه ا يجوز لقاِي األمور المستعجلة
قبول طلب توجيه اليمين الحاسمة الموجهة من خلم آلخر لمساس ذلك بألل الحق(.)1
الفرع الثاني
اعتماد القاضي لطلب توجيه اليمين الحاسمة
تنص العقدرة الثانيدة مدن المدادة ( )132مدن قدانون البيندات العلسدطيني علدا أنده "يجدوز للمحكمدة
أن تمنع توجيه اليمين إذا كان الخلم متعسعاً في توجيههدا" ،ويتبدين مدن هدذا أن اليمدين الحاسدمة حدق
للخلم ا للقاِي ،يوجهها في كل نزاع مدني أو تجاري ،وفدي أيدة حالدة للددعوى ،فدإذا تدوافرت شدروط
قبولها وجب علا القاِي أن يجيب طلب توجيهها إلا الخلم فليس له سلطة تقديرية في ذلدك .ولكدن
يجددب علددا القاِددي أن ي درفن توجيدده اليمددين الحاسددمة ،إذا رأى أن الخلددم قددد تعس د

فددي توجيههددا،

فالقاِي يقبل توجيه اليمين إذا كانت متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائ اًز قبولها( ،)2وهذا مدا قِدت بده
محكمددة الددنقن المل درية بأندده "مددن المقددرر فددي قِدداء هددذه المحكمددة أن اليمددين الحاسددمة ملددك للخلددم

)1

مصطفي مجدي هرجه  :مرجع سابق -,ص  94و ما بعدها  .أحمد نشأت  -مرجع سابق  -ص  .627محمد عزمي البكةري  :مرجةع سةابق
 ص .93)2
محمد عزمي البكري  :مرجع سابق  -ص . 67
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ولدديس للقاِددي وعلددا القاِددي الت دزام أن يجيددب طلددب توجيههددا متددا ت دوافرت شددروطها إا إذا بددان أن
طالبها يتعس

في هذا الطلب.)1("...

وقد وِعت المادة الخامسة من القانون المدني العلسطيني رقم  4لسدنة  2012شدروط إلعتبدار
األمر تعسعياً فنلت علا أنه "يعد استعمال الحق تعسعياً في األحوال اآلتية :
أ .إذا لم يقلد به سوى اإلِرار بالتير.
ب .إذا كانت الملالح التي يرما إلا تحقيقها نير مشروعة.
ج .إذا كانت الملالح التي يرما إلا تحقيقها قليلة األهمية بحيث ا تتناسب البتدة مدع مدا يلديب
التير من ِرر بسببها.
د .إذا كان من شأنه أن يلحق بالتير ِر اًر نير مألو .
ه .وقد نلت المادة الرابعة مدن القدانون المدذكور علدا أنده "ا يجدوز التعسد
ورقابة القاِي لمنع التعس

فدي اسدتعمال الحدق"

في توجيه اليمين تعتبر خطوة طيبة نحو إيجابيدة موقد

القاِدي

من اإلثبات(.)2
ولكن علا القاِي أن يزاول هذه السلطة بمنتها الحيطة والحذر ،وأن يذكر في حكمه
األسباب التي دعته إلا منع توجيه اليمين( .)3واِافة إلا رقابة القاِي علا توافر شروط التعس
في طلب اليمين الحاسمة فإن رقابته تمتد إلا تقدير كيدية اليمين الحاسمة( ،)4وهو ما قِت به
محكمة النقن الملرية بأن "لمحكمة الموِوع كامل السلطة في استخ ص كيدية اليمين متا أقامت
استخ لها علا اعتبارات من شأنها أن تؤدي إليه .)5("...ومن هذه ااعتبارات إساءة استعمال اليمين
)1

الطعن رقةم  9436لسةنة  96ق  -جلسةة ,- 6447/66/9س  - 94ح  - 2ص  6676منشةور فةي منتةدى دار العدالةة و القةانون العربيةة -
منبر أهل الحق  -األقسام القانونية دار األحكام و المبادئ القضائية العربية  -األحكام المصرية  -أحكام محكمة النقض المصةرية  -أحكةام نقةض
مدني  -موقع الكتروني على شبكة االنترنت  ,بتاريخ . 2463/9/69
)2
عبد الرزاق أحمد السنهوري  :مرجع سابق  -ص . 94
)3
عبد المنعم الصده  :مرجع سابق -ص : 934
)4
طعن رقم  949لسنة  - 2466جلسة  -2463 /2/64مشار إليه لدى أكرم كالب  -مرجع سابق  -ص . 26
)5
طعن رقم  - 479لسنة  92ق -جلسة  6479/9/9مشار إليه لدي أنور طلبة  :مرجع سابق  -ص . 927
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الحاسمة ،أو أن تكون الواقعة المطلوب تحلي

الخلم عليها ليست متعلقة بشخله ،أو ليست منتجة،

أو حاسمة ،أو إذا كان يستعاد من األوراق التي قدمها أحد الخلوم ما يثبت ثبوتاً قاطعاً عدم لحة
دعوى طالب اليمين ،أو إذا كان القلد من طلب اليمين تأخير الدعوى ،أو قلداً كيدياً استت ل ورع
الخلم وشدة تدينه ،أو إلمكان التشهير به( .)1وقد قِا برفن توجيه اليمين الحاسمة إلا الخلم
بإعتباره كيدياً ألن المدعا لم يطلب اليمين إا لعلمه أن المدعا عليها لن تحلعها لتمسكها الشديد
بعادة من عادات عشيرتها تحول دون إسماع لوتها ألي نريب .وقِا أيِاً برفن توجيه اليمين
إذا تبين من ظرو

الدعوى أنها موجهة للكيد واإلحراج من سيدات يعلم الخلم أنهن من ربات

الخدور والمحجبات اللواتي ا يسمح العر في أوساطهن بالخروج والمثول بين يدي القِاء(.)2

)1

سليمان مرقس  :مرجع سابق  -ص  933و ما بعدها .
)2
محكمة قنا الكلية  - 6424/4/7-المجموعة الرسمية  - 6424,ص  24و استئناف مصري - 6426/6/67 -المحاماة رقم  -64ص 24
 -نقالً عن قواعد اإلثبات  -أدوار عيد  :ص , 92 , 94مشار إليها لدى لعصامي عبد الرحمن  :مرجع سابق  -ص  43و هامشها.

70

المبحث الثالث
آثار توجيه اليمين الحاسمة
يترتددب علددا توجيدده اليمددين الحاسددمة وفقداً للشددروط المتقدددم ذكرهددا عدددة آثددار يمكددن تقسدديمها إلددا
ث ثة أنواع من اآلثار ،النوع األول آثار في حالة قبول حل

اليمين الحاسمة ،والنوع الثاني آثار توجيه

اليمين الحاسمة علا الحكم العالدل فدي الددعوى ،والندوع الثالدث آثدار توجيده اليمدين الحاسدمة مدن حيدث
األشخاص.
ولشرح هذه اآلثار تباعاً سنقسم هذا المبحث إلا ث ث مطالب علا النحو اآلتي:
 المطلب األول :آثار توجيه اليمين الحاسمة في حالة قبول الحل
 المطلب الثاني :آثار توجيه اليمين الحاسمة علا الحكم العالل في الدعوى
 المطلب الثالث :آثار توجيه اليمين الحاسمة من حيث األشخاص
المطلب األول
آثار توجيه اليمين الحاسمة في حالة قبول الحلف
يمكن إجمال هذه اآلثار في عدم جواز الرجوع فدي توجيده اليمدين الحاسدمة ،وسدقوط حدق موجده
هددذه اليمددين فددي التمسددك بوسددائل اإلثبددات األخددرى .ولددذلك سنقسددم هددذا المطلددب إلددي فددرعين علددي النحددو
األتي.
 الفرع األول :عدم جواز الرجوع في توجيه اليمين الحاسمة
 الفرع الثاني :سقوط حق موجه اليمين في التمسك بوسائل اإلثبات األخري
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الفرع األول
عدم جواز الرجوع في توجيه اليمين الحاسمة
تنص المادة ( )134من قانون البينات العلسطيني علا أنه "ا يجوز لمن وجه اليمين أن يرجع
فددي ذلددك متددا قبددل خلددمه أن يحل د " ،وتقابلهددا المددادة ( )116مددن قددانون اإلثبددات الملددري ،والمددادة
( )2/57من قانون البينات األردني ،إذ يعتبر إع ن الخلم عن رنبتده فدي توجيده اليمدين إلدا خلدمه
بمثابددة عمددل قددانوني نيددر ازم فيجددوز العدددول عندده طالمددا لددم يقتددرن بقبددول الطددر اآلخددر بعددد توجيدده
اليمين إليه من قبل المحكمة( .)1فاليمين نظام من نظدم العدالدة بمقتِداه يكدون للشدخص أن يحدتكم إلدا
ذمة خلدمه ،ويتعدين علدا هدذا الخلدم أن يسدتجيب لهدذا ااحتكدام ،بدالحل  ،أو الدرد ،أو النكدول ،فدإذا
رد الخلم اليمين فهو بهذا يحتكم أيِاً إلا ذمة من وجهها إليه ،ويكون علا هذا األخير أن يستجيب
هو كذلك لهذا ااحتكام بالحل  ،أو النكول ،ويترتب علا هذا أنده إذا وجده الخلدم اليمدين أو ردهدا فد
يجددوز لدده أن يرجددع فددي ذلددك إذا اسددتجاب الطددر اآلخددر لدددعواه وقبددل أن يحل د  ،ألن األمددر يكددون قددد
خددرج مددن نظددام القددانون إلددا ميدددان العدالددة ألن طبيعددة اليمددين ترجددع إلددا أنهددا نظددام تقتِدديه العدالددة(،)2
ويجوز الرجوع في طلب توجيه اليمين الحاسمة حتا بعد لدور الحكم بتحليعها ،بل وحتدا بعدد إعد ن
الخلم األخر بذلك ،وا يسقط حق الرجوع في طلب توجيه اليمين إا إذا أعلن الخلم الدذي وجده إليده
اليمين أنه مستعد للحل  ،فإن لم يكدن هدذا ااسدتعداد بقدي حدق موجده اليمدين قائمداً فدي الرجدوع عنده(.)3
وا يشددترط فددي العدددول شددكل خدداص وا حتددا أن يكددون ل دريحاً ولكددن يمكددن أن يسددتخلص ِددمناً مددن
طلب موجه اليمين أن تعلل المحكمة فدي الددعوى بنداءا علدا البيندات والمسدتندات التدي قددمها لهدا واذا
عدل موجه اليمين عن طلبه فإن ذلك ا يمنعه مدن إعدادة توجيههدا فدي أيدة مرحلدة مدن م ارحدل الددعوى،
)1

سليمان مرقس  :مرجع سابق  -ص 999
)2
عبد المنعم الصده  :مرجع سابق  -ص  999و ما بعدها .
)3
مصطفى عبد الحليم محمود  :طقةوس و إجةراءات و اثةار حلةف اليمةين  -الناشةرون المتحةدون ايجبةت لقصةدارات و البرمجيةات القانونيةة –
القاهرة  -الطبعة األولى  - 2444 -ص . 4
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إا إذا مثل عدوله تنازاً نهائياً عن طلب اليمين وقبل خلمه هذا النزول( ،)1واذا مات من وجده اليمدين
أو حجددر عليدده قبددل لزومهددا لدده أنتقددل حددق الرجددوع عددن توجيههددا إلددا ورثتدده أو إلددا مددن تكددون لدده الوايددة
علا ماله( .)2أما إذا قبل الخلم الحل  ،ولو كان القبول مقترناً بطلب تعديل اليمين لتكون منتجة في
اإلثبددات ،امتنددع علددا الخلددم الددذي وجدده اليمددين أو ردهددا أن يرجددع فددي ذلددك ،فددإن رجددع رفِددت دعدواه،
ألنده تدرك بتوجيده اليمددين أو ردهدا مدا عددداها مدن طدرق اإلثبدات ،وذلددك كلده مدا لددم يكدن توجيده اليمددين أو
ردها قد شابه نلط أو تدليس أو إكراه( .)3أما إذا رجع من رد اليمين علا خلمه عن هدذا الدرد ،اعتبدر
رده لليمدين كدأن لدم يكددن وعدادت اليمدين موجهدة إليدده هدو ،وتعدين عليده أن يحلد

واا عدد نداك ً( .)4وقددد

ذهب العقه في فرنسا ،إلي أن توجيه اليمين كاإليجاب في التعاقد ،يمكن العدول عنه طالما لم يقبل من
وجهت إليه أن يحلعها ،وانما بمجرد القبول ا يمكن للخلم أن يعدل عن توجيهها(.)5
الفرع الثاني
سقوط حق موجه اليمين الحاسمة في التمسك بوسائل اإلثبات األخرى
نل ددت الم ددادة ( )144م ددن ق ددانون البين ددات العلس ددطيني عل ددا أن دده "يترت ددب عل ددا توجي دده اليم ددين
الحاسمة التنازل عما عداها من البينات بالنسدبة للواقعدة المتعلقدة بهدا" ،وتقابلهدا العقدرة األولدا مدن المدادة
( )61مددن قددانون البينددات األردنددي ،وا مقابددل لهددا فددي قددانون اإلثبددات الملددري ،ولكددن كددان هندداك نددص
مش ددابه له ددذا ال ددنص ورد ف ددي الم ددادة ( )166م ددن ق ددانون المرافع ددات المل ددري الق ددديم ،إذ قِ ددت محكم ددة
ااسددتئنا

ب دأن المددادة ( )166مددن قددانون المرافعددات القددديم قِددت بددأن توجيدده اليمددين الحاسددمة يسددتلزم

حتما ترك ما عداها من طرق اإلثبات لألمر المراد التحلي

عليده ،فيجدب بنداء علدا ذلدك رفدن دعدوى

من وجه اليمدين إلدا خلدمه ثدم عددل عنهدا ،ألن دعدواه ألدبحت بعدد هدذا العددول علدا نيدر أسداس إذ
)1
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تمنددع تلددك اليمددين قبددول أدلددة إثبددات أخددرى( .)1وتطبيقداً لددذلك قِددت محكمددة التمييددز األردنيددة بدأن توجيدده
اليمين من أحدد أطد ار

الخلدومة إلدا خلدمه اآلخدر يتِدمن التندازل عمدا عدداها مدن البيندات بالنسدبة

للواقع ددة الت ددي ت ددرد عليه ددا ،كم ددا ه ددو لد دريح الم ددادة ( )61م ددن ق ددانون البين ددات( .)2وق ددد قِ ددت محكم ددة
ااسددتئنا

العليددا العلسددطينية بت دزة بإندده "إذا رنددب المدددعي تكليد

المدددعا عليدده حلد

اليمددين الحاسددمة

فهو بذلك يتنازل عن حقه في تقديم أية بينة"(.)3
المطلب الثاني
آثار توجيه اليمين الحاسمة على الحكم الفاصل في الدعوى
تختل

آثار توجيه اليمين الحاسمة بحسب الموق

الذي يتخذه من وجهت إليه اليمين

الحاسمة ،والذي إما أن يحلعها ،أو أن ينكل عنها دون ردها ،أو أن يردها .لذلك سنقسم هذا المطلب
إلا ث ثة فروع ،سنتناول في العرع األول آثار توجيه اليمين الحاسمة في حالة الحل  ،وفي العرع
الثاني آثارها في حالة النكول ،وفي العرع الثالث آثارها في حالة الرد.
الفرع األول
إجراءات وآثار حلف اليمين الحاسمة
سنعرن في هذا العرع لدراسة إجراءات أداء اليمين الحاسمة ،ومن ثم سنعرن لآلثار التي
ترتبت علا أداء اليمين الحاسمة تباعاً.
أوالا :إجراءات أداء اليمين الحاسمة :
تنص المادة ( )138من قانون البينات العلسطيني علا أنه "إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين
ا في جوازها وا في تعلقها بالدعوى ،وجب عليده أن يحلعهدا فدو اًر ،أو يردهدا علدا خلدمه ،واا أعتبدر
ناك ً ،ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحل

إذا رأت مبدر اًر لدذلك ،فدإن لدم يكدن حاِد اًر بنعسده وجدب

)1
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تكليعه بالحِور لحلعها باللديتة التدي أقرتهدا المحكمدة فدي اليدوم الدذي حددتده ،فدإن حِدر وامتندع دون
أن ينازع أو تخل

بتير عذر اعتبر ناك ً كذلك" ،وتقابلها المادة ( )124مدن قدانون اإلثبدات الملدري،

والمددادة ( )63مددن قددانون البينددات األردنددي .بندداءاً عليدده إذا نددازع الخلددم فددي اليمددين الموجهددة إليدده بددأن
الواقعة المنطبق عليها اليمين ا تتعلق بشخله ،يتعدين علدا المحكمدة أن تعلدل فدي منازعتده ،مدن ثدم
تقددرر توجيدده أو عدددم توجيدده اليمددين علددا مقتِددا مددا تنتهددي إليدده ،فددإذا رفِددت منازعتدده وقددررت توجيدده
اليمددين فعليهددا أن تحدددد لدده جلسددة لحلعهددا وا يجددوز اعتبدداره ندداك ً قبددل العلددل فددي هددذه المنازعددة( .)1وقددد
قِت محكمة النقن الملرية بأنه "إذا نازع الخلم في اليمين الموجهة إليه ألنه نير جدائز توجيههدا
طبقاً للقانون فإنه يتعدين علدا المحكمدة أن تعلدل فدي منازعتده وأن توجده إليده اليمدين علدا مقتِدا مدا
تنتهي إليه وأن تحدد له جلسة لحلعها إن رأت توجيهها إليه وا يجوز اعتباره ناك ً قبل العلدل فدي هدذه
المنازعة( ،)2أما إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين في جوازها وا في تعلقها في الدعوى وجب عليه إن
كددان حاِد اًر بنعسدده أن يحلعهددا أو يردهددا علددا خلددمه ،واا اعتبددر ندداك ً ،ويجددوز للمحكمددة أن تعطيدده
مهلددة للحل د

إذا رأت لددذلك وجه داً .فددإذا لددم يكددن حاِ د اًر ،وجددب أن يدددعا لحلعهددا باللدديتة التددي أقرتهددا

المحكمددة ،وفددي اليددوم الددذي حددتدده ،فددإن حِددر وامتنددع دون أن ينددازع ،أو لددم يحِددر بتيددر عددذر اعتبددر
ناك ً( .)3واذا كان الخلم المطلوب منه الحل

حاِ اًر بالجلسة وقت طلب توجيه اليمين الحاسمة ،ولم

ينددازع ا فددي جوازهددا وا فددي تعلقهددا بالدددعوى ،توجههددا إليدده المحكمددة بعددد تعددديل لدديتتها إذا رأت داعيداً
لذلك ،أو قام نزاع بشأن الليتة المطلوب الحل

عليهدا وجدب علدا مدن وجهدت إليده اليمدين أن يحلعهدا

ف دو اًر أو يردهددا إلددا خلددمه .فددإذا لددم يحلعهددا أو يردهددا علددا خلددمه اعتبددر ندداك ً عددن اليمددين ،ويجددوز
للمحكمددة أن تعطيدده ميعدداداً للحل د

إذا رأت لددذلك وجه داً ويكددون ذلددك فددي التالددب بندداء علددا طلددب مددن
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وجهت إليه اليمين( .)1ويعتبر من وجهت إليه اليمين نداك ً إذا رفدن حلعهدا دون أن يندازع فدي لديتتها
أو جوازها ،وعليه يكون الحكم الذي لم يعدالل المطداعن المنلدبة علدا المنازعدة بلديتة اليمدين ،مشدوباً
بقلور في التعليل( .)2ولذلك فإنه من المؤكد أن الخلم الذي وجهت إليه اليمين الحاسمة إذا لدم يندازع
فدي اليمدين مدن حيدث جوازهدا وا فدي تعلقهدا بالددعوى ،أو ندازع ورفِدت منازعتده ،فدإن عليده أن يحلد
اليمين ،ألن للخلم الذي توجه إليه اليمين أن ينازع في توجيهها إذا كاندت الواقعدة المدراد تحليعده عليهدا
ا تتعلدق بالددعوى ،أو نيددر جدائز توجيدده اليمدين بخلولدها ،وللمحكمددة أن تقدرر ذلددك علدا أسدداس أن
اليمددين الحاسددمة ملددك الخلددم ا للقاِددي متددا ت دوافرت ش دروطها ،وا تكددون الشددروط مت دوافرة إذا كددان
طالب الحلد

متعسدعاً فدي طلبده( .)3ويجدب فدي حالدة لددور حكدم اليمدين فدي نيبده المكلد

يعلن بالجلسة المحددة للحل

بدالحل

أن

علا يد محِر إع ناً لحيحاً ،وا يتني عن اإلعد ن حِدور الخلدم

في جلسة سابقة ،أو علمه بأية طريقة أخرى ،أما إذا لدم يدتم إع نده بتلدك الجلسدة ،فإنده ا يلدح الحكدم
عليدده علددا اعتبددار أندده ناكددل عددن اليمددين ،وا يعتبددر النكددول عددن اليمددين حجددة إا علددي مددن نكددل ف د
يتعدددى أثدره إلددا نيدره( .)4ونلددت المددادة ( )139مددن قددانون البينددات العلسددطيني ،وتقابلهددا المددادة ()125
من قدانون اإلثبدات الملدري ،والمدادة ( )64مدن قدانون البيندات األردندي " علدا أنده إذا ندازع مدن وجهدت
إليه اليمين في جوازها أو تعلقهدا بالددعوى ورفِدت المحكمدة منازعتده وقدررت تحليعده بيندت فدي منطدوق
قرارها ليتة اليمين ،ويعلن هذا المنطوق للخلم إن لم يكن حاِ اًر بنعسده ،وتتبدع فدي ذلدك اإلجدراءات
المنلددوص عليهددا فددي المددادة ( )138مددن هددذا القددانون" ،وهددذه المددادة أجددازت للخلددم الددذي وجهددت إليدده
اليمدين أن يندازع فدي جوازهددا ،كدأن يتمسدك بأنهدا نيددر شخلدية بالنسدبة لده أو فددي تعلقهدا بالددعوى ،فددإذا
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رفِت المحكمة المنازعة وحكمت بتحليعه تعين عليها أن تبين في منطوق حكمها ليتة اليمين ،وان
لم يكن الخلم حاِد اًر فإنده يتعدين إع نده بهدذا المنطدوق علدا يدد مدامور التبليتدات( .)1ولمدا كدان قبدول
اليمددين ،أو المنازعددة فددي توجيههددا ،إنمددا يتعلددق بشددخص مددن توجدده إليدده دون وكيلدده ،فقددد أوجددب الددنص
إع ن الخلم نعسه بليتة اليمين بعد العلل في المنازعة ،وا يتني عن ذلك حِور وكيله( .)2وتعد
المنازعددة فددي توجيدده اليمددين الحاسددمة ،دفدداع جددوهري قددد يتتيددر بدده وجدده الدرأي فددي الدددعوى ،إذ لددو قبلددت
المحكمة هذا الدفاع ،لرفِت توجيه اليمين ،وتعذر تقديم دليل ممدا يدؤدي إلدا رفدن اإلدعداء ،وهدو مدا
يوجدب عليهددا التلدددي لهددذه المنازعددة قبددل العلددل فددي الدددعوى ،واا كددان قِدداؤها مشددوباً بالقلددور ،وا
يعتبر الخلم ناك ً عن الحل

لمنازعته في أداء اليمين أو امتناعه عدن أدائهدا،إا إذا كاندت المنازعدة

أو اامتندداع بتيددر حددق ،ولددذلك يجددب علددا المحكمددة أن تتلدددى لهددذا الدددفاع الجددوهري( .)3وتبددين المددادة
( )140من قانون البينات العلسطيني ،وتقابلها المادة ( )126إثبات ملري ،والمادة ( )65بينات أردني
مكان الحل

حيث جاء فيها أنه "إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه مدن الحِدور انتقلدت إليده

المحكمة لتحليعه وذلك بحِور الخلم اآلخر أو بعد دعوته للحِور "فإذا لم يحِر الخلم المكلد
بددالحل

إلددا المحكمددة لحلد

اليمددين لعددذر لديدده يمنعدده مددن الحِددور ،وجددب علددا المحكمددة أن تمحددص

دليل هذا العذر ،فإن رأت أن العذر فدي محلده كمدا لدو كدان الخلدم مريِداً بمدرن يعجدزه عدن اانتقدال
إلددا المحكمددة ،وجددب علددا المحكمددة إمددا اانتقددال إليدده ،أو ندددب أحددد أعِددائها لتحليعدده ،وا يجددوز لهددا
اعتباره ناك ً عن اليمدين ،أمدا إذا رأت أن العدذر الدذي أبدداه الخلدم لديس فدي محلده ،وأنده ا يمنعده مدن
الحِددور إلددا المحكمددة ،وأندده يبتددي مددن عدددم حِددوره للحل د

مجددرد المماطلددة وكسددب الوقددت ،رفِددت

المحكمددة اانتقددال إليدده أو ندددب أحددد أعِددائها لتحليعدده ،واعتبرتدده ندداك ً عددن اليمددين( .)4وبددذلك قِددت
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محكمة النقن الملرية بأن "قيام عذر لدى من وجهت إليه اليمين منعه من الحِور للحل

-أثره -

عدم اعتباره ناك ً ووجوب تلددي المحكمدة لده بعدد تمحديص ذلدك العدذر"( .)1وأن تقددير قيدام العدذر فدي
التخل د

عددن الحِددور بالجلسددة المحددددة لحل د

اليمددين هددو مددا يسددتقل بدده قاِددي الموِددوع متددا أقددام

قِاؤه علا اعتبا ارت سائتة( .)2ويقع إثبات العذر علي من وجهت إليه اليمين ويجب إثبات ذلدك ببيندة
قانونيددة( .)3وتبددين المددادة ( )141مددن قددانون البينددات العلسددطيني كيعيددة حل د

اليمددين بأندده "تكددون تأديددة

اليمددين بددأن يقددول الحددال " "أقسددم بددان العظدديم " ثددم يددذكر اللدديتة التددي أقرتهددا المحكمددة ،ولمددن يكل د
بحلد

اليمددين أن يؤديهدا وفقداً لألوِدداع المقدررة فددي ديانتده إذا طلددب ذلددك" وتدنص المددادة ( )127إثبددات

ملددري علددا أن "تكددون تأديددة اليمددين بددأن يقددول الحددال

"أحلد " ويددذكر اللدديتة التددي أقرتهددا المحكمددة"

وتددنص المددادة ( )128مددن نعددس القددانون علددا أندده "لمددن يكل د

حل د

اليمددين أن يؤديهددا وفق داً لألوِدداع

المقددررة فددي ديانتدده إذا طلددب ذلددك" ،وتددنص المددادة ( )66بينددات أردنددي علددا أن "تكددون تأديددة اليمددين بددأن
يقول الحال

"وان" ويذكر الليتة التي أقرتها المحكمة.

هذا وقد تناولنا في العلل التمهيدي ألعاظ اليمين الحاسمة ،وخللنا إلا لحة ما سلكه
المشرع العلسطيني بجعل تأدية اليمين الحاسمة بلعظ "أقسم بان العظيم" ألن ذلك يتعق مع معنا
ااستشهاد بان تعالا علا لدق المحلو

به.

وقد جرى العمل في المحاكم علا أن يقول الخلم "أقسم بان العظيم" وا يعيب اليمين أن
يقول الخلم "أقسم" نير أن الليتة التي جرى عليها العمل هي أقوى ما يلدق به ،ولذا نرى أن
تكون اليمين بهذه الليتة ،ويراعا في ليتة اليمين أن تكون اليمين دائماً علا النعي حتا يتأتا بها
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ااستيعاب( .)1كذلك يجوز للخلم الذي وجه اليمين أن يطلب من خلمه أن يِع يده علا ما يعتبر
في ذمته الكتاب المقدس ،إمعاناً في إشعاره بج لة الموق
سوي

وبخطر اليمين ،وقد قِت محكمة بني

الجزئية " بأنه ا مانع يمنع الخلم عند توجيه اليمين الحاسمة لخلمه أن يطلب منه أن يِع

يده علا الملح

أو اإلنجيل أو التوراة وقت الحل  ،فإذا قبل الخلم حل

اليمين ورفن وِع

يده علا الكتاب عد ناك ً عن اليمين( .)2وقد اعتاد كثير من الناس علا أن ا يخشوا الحل
عز وجل وأن يخشوا الحل

بالملح

ولكن ا يمكن قانوناً إجبارهم علا الحل

الشري

بان

أو بولي من أولياء ان أو اإلنجيل أو التوراة إلخ،

بذلك ،وتعتبر الليتة التي نص عليها القانون أو طبقاً

لألوِاع المقررة بديانتهم ،وانما إذا احظنا أن توجيه اليمين الحاسمة ليس إا تحكيماً لذمة الخلم
أرى أن يسمح القانون أو القاِي لموجه اليمين أن يطلب تأديتها بالليتة التي يعلم أنها تؤثر في
ذمة خلمه (عدا يمين الط ق) مع القسم بان أو بما يطابق األوِاع المقررة بديانة الحال (.)3
و أتعق مع هذا ال أرى وأري أن توجيده اليمدين الحاسدمة بلعدظ "أقسدم بدان العظديم" إِدافة إلدا مدا
تعمدل بدده المحدداكم مددن وِددع يدد الحددال
الموق د

علددا الملددح

الشدري

فيده الكعايددة ،إلشددعار الحددال

بجد ل

وعظمددة ان سددبحانه وتعددالا والخشددية مددن عقابدده إن كددذب فددي يميندده ،ولددذلك ا يجددوز توجيدده

اليمددين بلدديتة الط د ق ،ألندده إِددافة إلددا أندده يخددال
واألواد) وهددو أِددع

القددانون ،فددإن أث دره يتعدددى إلددا التيددر (الزوجددة

مددن اليمددين بددان قددوة ،ويِددر بددالتير إذا كددان الحددال

حانثداً( .)4واذا كانددت ديانددة

المطلدوب تحليعدده تمنعدده مدن أن يددؤدي القسددم باللديتة المنلددوص عليهددا ،فلده أن يؤديدده وفقداً لألوِدداع
المقررة في ديانته إذا طلب ذلك ،ولكن ا يجوز له أن يمتنع عن الحل
ذلك ،كمدا ا يجدوز قانونداً إجبداره علدا أن يحلد

كلية بحجة أن دينه يمنعه مدن

طبقداً لألوِداع المقدررة فدي ديانتده ،إذا قبدل أن يحلد
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بالليتة التي قررها القانون( .)1واذا كانت ديانة من يكل
اليمدين ،فدإن الحلد
تكددون ديان ددة المكلدد

يكدون علددا حسدب هدذه األوِداع ،إذا طلدب المكلد
ب ددالحل

والِمير وهذا يعني أن المكل

بدالحل

ذلدك ،ومثدال ذلددك أن

تع ددرن علي دده أا يقس ددم باسددم ان ،ب ددل يقتل ددر عل ددا التأكي ددد باس ددم الذم ددة
بالحل

يكون له الخيار بين أن يؤدي اليمين باللديتة القانونيدة أو أن

يؤديها طبقاً لألوِاع الدينية ،ف يجوز إجبداره علدا الحلد
للمكلد د

حل

اليمين تعرن عليه أوِاعاً معينة في

ب ددأداء اليم ددين أن يمتن ددع ع ددن الحلد د

بتيدر اللديتة القانونيدة نيدر أنده ا يجدوز

بحج ددة أن دين دده يح ددرم علي دده ذل ددك ،واا ك ددان ن دداك ً ع ددن

اليمددين( .)2وقددد نظددم قددانون البينددات العلسددطيني طريقددة حل د

األخددرس فددي المددادة ( )142مندده ،وتقابلهددا

المادة ( )129إثبات ملري ،والمادة ( )67بينات أردني ،وقد جاء النص في هذه المدواد متطابقداً حيدث
جدداء فيهددا أندده "يعتبددر فددي حل د

األخددرس ونكولدده إشددارته المعهددودة إن كددان ا يعددر الكتابددة فددإن كددان

يعرفها فحلعه ونكوله بها" ،لذلك إذا كان الخلم الموجهة إليه اليمين أخرساً ،وكان يعر الكتابة فيكون
حلعدده أو نكولدده عددن طريددق الكتابددة ،فد يجددوز أن يكددون حلعدده باإلشددارة .أمددا إذا كددان ا يعددر الكتابددة،
فيكددون حلعدده اليمددين أو نكولدده عندده بإشددارته المعهددودة .ويحسددن أن تسددتعين المحكمددة بخبيددر فددي إشددارات
اللم والبكم لتعسير إشدارة الحدال ( .)3وبمدا أن اليمدين شخلدية بالنسدبة للحدال

فد يجدوز التوكيدل فدي

أدائهددا( .)4ولددذلك يجددب علددا الخلددم الددذي وجهددت إليدده اليمددين الحاسددمة ولددم يردهددا علددا خلددمه ،أن
يؤدي اليمين بنعسه ،ألن خلمه قد احتكم إلا ِميره ف يلدح أن يوكدل نيدره فدي الحلد ( .)5وتدنص
المادة ( )137العقرة الثانية من قدانون البيندات العلسدطيني علدا أنده "ا يجدوز التوكيدل فدي تأديدة اليمدين"
وقد جاءت المادة ( )68بينات أردني بنعس المعنا تنص علا أنه "تجدري النيابدة فدي التحليد

ولكدن ا

تجري في اليمين" .ولم يرد نص في قانون اإلثبات الملري ينظم هذه المسألة ،ولكن كان هنداك ندص
مماثل ورد في المادة ( )183مرافعات السابق تنص علا أنه "ا يجوز التوكيل في تأدية اليمين".
)1
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فلذلك ا يجوز توجيه اليمين إا لشخص حاِر في الخلومة ،ف يلح توجيهها لشخص
حِر بلعته وكي ً أو نائباً عن التير ،ألن اليمين متعلقة بذمة الحال  ،ف
يحل

عن أمر متعلق بذمة نيره ،فإذا كانت الواقعة المطلوب الحل

يستطيع شخص أن

عليها متعلقة بشخص الولي أو

الوكيل وداخله في حدود سلطتهما جاز توجيه اليمين لهما عنها ،ومثل ذلك أن يكون قد قبن مبلتاً
ط به مخاللة ،وبشرط أن يختلم في الدعوى بلعته الشخلية ،فعي هذه الحالة ا يِار
ولم يع َ
األليل أو الموكل مما قد يسعر عنه الموق  ،أما الولي فيملك التلر في مال اللتير في الحدود
الواردة بقانون الواية علا المال ،ومن ثم يجوز توجيه اليمين إليه فيما يجوز له التلر فيه( .)1بشرط
أن يختلم في الدعوي بشخله واا ا يجوز توجيه اليمين له ،واذا اكتملت جميع إجراءات أداء
اليمين الحاسمة ،وقام الخلم بأدائها يتوجب تحرير محِر ،وقد نلت المادة ( )143من قانون
البينات العلسطيني ،وتقابلها المادة ( )130إثبات ملري ،والعقرة الثانية من المادة ( )65بينات أردني
علا أنه "يحرر محِر بحل

ورئيس المحكمة والكاتب" ،وي حظ أنها لم تشترط

اليمين يوقعه الحال

توقيع موجه اليمين علا هذا المحِر ،األمر الذي يعيد ِمناً أن حل

اليمين ا يشترط أن يتم في

حِور موجه اليمين ،وهو ما نلت المادة ( )138فقرة ثانية من قانون المرافعات العراقي الجديد
لراحة بأنه "يجوز تأدية اليمين في نياب من طلبها"( .)2وهذا ما يعهم بداهة من نص المادة ()140
بينات فلسطيني التي نلت علا أنه "إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحِور انتقلت
إليه المحكمة لتحليعه ،وذلك بحِور الخلم اآلخر أو بعد دعوته للحِور" ،ولم ترتب المادة ()143
بينات فلسطيني أية جزاء علا عدم تحرير محِر الحل  ،أو علا تخل

أحد التوقيعات المذكورة

بالنص ،ومن ثم فإنه يتعين تطبيق القواعد العامة في البط ن المنلوص عليها في المادة ( )23من
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قانون ألول المحاكمات العلسطيني والتي تنص علي " يكون اإلجراء باطال إذا نص القانون صراحة
علي بطالنه ،أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من اإلجراء" ،ولما كان المحِر باعتباره وثيقة
رسمية ومن محاِر جلسات المحاكمة ،ف بد من وجوده وا تكتمل لعة الرسمية إا بتوقيع رئيس
المحكمة أو القاِي المنتدب أو الكاتب ،فإذا خ من أي من هذه التوقيعات وقع باط ً بط ناً مطلقاً
اليمين أو ردها ،أما عن توقيع الحال

متعلقاً بالنظام العام .وا يجوز التعويل علا حل

فيتني عنه

مجرد اإلشارة إلا اسم الخلم الذي قام بالحل (.)1
ثاني ا :اآلثار المترتبة على أداء اليمين الحاسمة :
إذا قام الخلم الذي وجهت إليه اليمين الحاسمة بحلعها بالليتة التي وجهت إليه ترتب علا
ذلك نتائل أربع  :هي أواً :التنازل عما عداها من البينات .وثانيا :أنه ا يجوز لهذا الخلم أن يثبت
كذب اليمين .وثالثاً :أن القاِي يحكم للالحه .ورابعاً :عدم قابلية الحكم اللادر بناء علي اليمين
للطعن فيه بااستئنا  .وسنتناول هذه اآلثار تعلي ً علا النحو التالي :
 .1تنازل الخصم عن باقي البينات بالنسبة للواقعة المتعلقة بها اليمين الحاسمة:
نلت المادة ( )144من قانون البينات العلسطيني علا أنه "يترتب علا توجيه اليمين
الحاسمة التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة المتعلقة بها " ،وتقابلها المادة ( )61من قانون
البينات األردني التي نلت علا أن "توجيه اليمين تتِمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلا
الواقعة التي ترد عليها" .ولم يرد نص مماثل في قانون اإلثبات الملري ،ولكن المقرر قِاءاً في
ملر إن " المستعاد من توجيه اليمين الحاسمة أن الخلم يترك بتوجيه اليمين ما عداها من طرق
اإلثبات وا يجوز له بعد أدائها أن يطلب اإلثبات بدليل آخر"(.)2
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وقد كانت المادة  225مدني قديم تنص علا أن التكلي

باليمين يؤخذ منه أن طالبها ترك

حقه فيما عداها من أوجه الثبوت( .)1وقد قِت محكمة التمييز األردنية بإن "توجيه اليمين يتِمن
تنازاً عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها.)2("...
ومرد هذا األمر أن توجيه اليمين الحاسمة يمثل طريقاً اِط اررياً يلجأ إليه المدعي حيث يعوزه
الدليل علا ادعائه من الطرق المقررة قانوناً -أو انه يعتعد بان ادلته ا تكعي اقناع المحكمة للحكم له
بدعواه  -فإنه يمتنع عليه أن يوجهها مقترنة بتحعظ يسمح له بالحق في تقديم أدلة أخرى علا دعواه،
إذا قبل خلمه ااحتكام إلا أحكام اليمين سواء بالحل

أو بالرد(.)3

 .2ال يجوز للخصم الذي أدى اليمين الحاسمة أن يثبت كذب اليمين:
نلت المادة ( )144من قانون البينات العلسطيني علا أنه " ،...وا يجوز للخلم أن يثبت
كذب اليمين بعد أن يؤديها الخلم الذي وجهت إليه أو ردت عليه ،علا أنه إذا ثبت كذب اليمين
بحكم جزائي ،فإن للخلم الذي ألابه ِرر منها أن يطالب بالتعوين ،دون إخ ل بما قد يكون له
من حق في الطعن علا الحكم الذي لدر ِده بسبب اليمين الكاذبة" .وتقابلها المادة ( )117من
قانون اإلثبات الملري إذ نلت علا أنه " ا يجوز للخلم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الذي
وجهت إليه أو ردت عليه" ،علا أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي ،فإن للخلم الذي ألابه
ِرر منها أن يطالب بالتعوين ،دون إخ ل بما قد يكون له من حق في الطعن علا الحكم الذي
لدر ِده " ،وجاء نعس الحكم في المادة ( )61العقرة ( )2من قانون البينات األردني إذ نلت "علا
أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فإن للخلم الذي ألابه ِرر منها أن يطالب بالتعوين".
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وهذا مسلك التقنين المدني العرنسي إذ نلت المادة  1363منه علا أنه "إذا أديت اليمين الموجهة أو
المردودة ف يقبل من الخلم اآلخر أن يثبت كذب هذه اليمين"( .)1والمستعاد من هذه النلوص أنه ا
يجوز للخلم أن يثبت كذب اليمين مدنياً بعد أن يؤديها الخلم الذي وجهت إليه أو ردت عليه ،فإذا
وجهت اليمين في شأن عقد وحلعها الخلم ف يجوز لمن وجهها بعد ذلك أن يدعا بتزوير هذا العقد
كي يلل إلا الحكم برده وبط نه والا إثبات كذب اليمين(.)2
وقد نلت المادة ( )120من قانون العقوبات العلسطيني رقم  74لسنة  1936علا أن "كل
من حل

عن علم منه يميناً كاذبة أو أعطا تأكيداً كاذباً أو تلريحاً كاذباً أمام شخص يملك

ل حية تحلي

اليمين أو أخذ التلريح يعتبر أنه ارتكب جنحة" .وبناء علا ذلك يجوز لمن وجه

اليمين إذا كان في وسعه أن يثبت أن خلمه حل

اليمين كذباً أن يقدم ب ناً بذلك إلا النيابة العامة

حتا تقوم هي بتحريك الدعوى الجزائية ِد الحال

( .)3وعليه أن يقدم للنيابة أدلة اإلثبات علا كذب

اليمين بعد أن يكون قد عثر عليها ،والنيابة العامة هي التي تحرك الدعوى الجزائية إذا رأت وجهاً
لذلك ،وا يجوز تحريك الدعوي الجزائية بالطريق المباشر ( .)4واذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي ،فإن
للخلم الذي ألابه ِرر من اليمين أن يطالب بالتعوين دون إخ ل بما قد يكون له من حق في
الطعن علا الحكم الذي لدر ِده فثبوت كذب اليمين بحكم جزائي بات ،ا يؤثر فيما للحكم المدني
الذي بني علا اليمين الكاذبة من حجية الشيء المحكوم فيه ،ولكنه يخول من رفِت دعواه أو من
حكم عليه بناء علا هذه اليمين الكاذبة أن يطالب الحال

بتعوين عما ألابه من ِرر ،ويعلل هذا

بأن هذا التعوين وان كان يقدر بقدر الحق الذي رفِت الدعوى المرفوعة به أو الذي ألزم به من رد
اليمين علا خلمه ،فإن سببه هو الععل الِار أي اليمين الكاذبة ،وهذا السبب يختل
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عن سبب

الحق األللي ،واذن ف

تلطدم بحجية الشيء المحكوم فيه( .)1وان لدور الحكم الجزائي بكذب

اليمين يعتح باباً جديداً للطعن في الحكم المدني الذي لدر بعد حل

هذه اليمين ،فإذا لم يطعن في

الحكم الذي لدر من محكمة الدرجة األولي ِده بسبب اليمين الحاسمة ،كان له الطعن فيه
باإلستئنا

استناداً للمادة ( )206من قانون الول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  2لسنة 2001

العلسطيني ألن الميعاد ا يبدأ إا من تاريخ لدور الحكم الجزائي ،بإعتبار اليمين الكاذبة هي نش
وحيلة من الخلم ابتني عليها الحكم .واذا كان الحكم لاد اًر من محاكم الدرجة الثانية جاز الطعن فيه
بإعادة المحاكمة استناداً للمادة( )2/251والمادة ( )252من قانون ألول المحاكمات المدنية والتجارية
رقم  2لسنة  2001العلسطيني ،وهذا اتجاه العقه في ملر إذ يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ لدور
الحكم الجزائي .وذلك كأن أثبت أن الخلم الذي حل

اليمين الكاذبة قد وقع منه نش كان من شدأنه

التأثير في الحكدم المدني (م  241أواً:مرافعات ملري) ،أو كان سبباً في الحلول علا أوراق قاطعة
في الدعوى كان الخلم الذي حل

اليمين الكاذبة قد حال دون تقديمها (م  241رابعاً :مرافعات

ملري) ،فإنه يجوز للخلم الذي وجه اليمين أن يطلب إعادة المحاكمة في الحكم المدني إذا كان
ميعاد أعادة المحاكمة لم ينقِي ،بل له كذلك أن يستأن

الحكم المدني إذا كان حكماً ابتدائياً ولم

ينقِي ميعاد ااستئنا (.)2
واري امعاناً في الوِوح ومنعاً للتمون تعديل المادة ( )251من قانون ألول المحاكمات
المدنية والتجارية رقم  2لسنة  2001المنظمة لحاات إعادة المحاكمة إذ أنها ا تكعي لتنظيم الطعن
في الحكم المدني اللادر بناءاً علا أداء اليمين الحاسمة التي ثبت كذبها بحكم جزائي بات للعوبة
إدراج هذه الحالة ِمن حالة لدور الحكم بطريق التش أو حالة لدور الحكم استناداً ألوراق لها
تأثير في الحكم أخعاها الخلم آلخر ،وأنه يجب النص علا هذه الحالة لراحة ِمن هاتين المادتين
)1
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وذلك بإِافة فقرة لهما تنص علا أنه" :إذا سبن َي الحكم علا أداء اليمين الحاسمة وثبت كذبها بحكم
جزائي بات".
كما وأري قلور نص المادة ( )61من قانون البينات األردني إذا لم تنص علا الحق في
الطعن في الحكم اللادر بناءاً علا أداء اليمين الحاسمة إذا ثبت كذبها بحكم جزائي بات.
 .3أن يحكم القاضي لصالح الخصم الذي أدى اليمين الحاسمة :
ت ددنص الم ددادة ( )145م ددن ق ددانون البين ددات العلس ددطيني عل ددا أن "ك ددل م ددن وجه ددت إلي دده اليم ددين
الحاسددمة فحلعهددا حكددم للددالحه ،ولددم يددرد نددص مماثددل لهددذا الددنص فددي قددانون اإلثبددات الملددري أو فددي
قددانون البينددات األردنددي ،ولكددن يؤخددذ مددن نددص قددانون اإلثبددات الملددري ومددن قبلدده القددانون المدددني أن
الخلم إذا حل
حلد

اليمين الحاسمة ،أنحسم النزاع نهائياً وخسر الخلم الذي وجه اليمين دعدواه ( .)1فدإذا
حجددة ملزمددة للقِدداء فيحسددم الندزاع( .)2وقددد قِددت

اليمددين مددن وجهددت إليدده كددان مِددمون الحلد

محكمة التمييز األردنية بأنه "يحسم توجيه اليمين الحاسمة الندزاع ويعندي التندازل عمدا عدداها مدن بيندات
وفق أحكام المادتين  61 ،53من قانون البيندات األردندي"( .)3كمدا قِدت محكمدة الدنقن الملدرية بدأن
"مددؤدي مددا نلددت عليدده المددادة ( )117مددن قددانون اإلثبددات الملددري " أن حلد

مددن وجهددت إليدده اليمددين

الحاسددمة يحسددم الندزاع فيمددا انلددبت عليدده ،ويقددوم مِددمونها حجددة ملزمددة للقاِددي ،فددإن تِددمن الحلد
إق ار اًر بدعوى المدعا حكم له بموجبه -،وأري أن أداء اليمين الحاسمة ا يمكدن ان تتِدمن إقد ار اًر انهدا
توجده بلدديتة النعدي سدواء أكانددت يمدين التوجيدده ام الددرد  -وان تِدمن إنكددا اًر حكددم بدرفن الدددعوى لعدددم
قيام دليل عليها بعد أن سقط بحل

تلك اليمين حق من وجهها في أي دليل آخر"(.)4
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واري أن مسلك قانون البينات العلسطيني مسلكاً قويماً إذا نص لراحة علا أثر حل

اليمين

الحاسمة ،ولم يدع األمر للتطبيقات القِائية علا نرار المشرع الملري والمشرع األردني.
 .4عدم قابلية الحكم الصادر بناء علي اليمين للطعن فيه باالستئناف:
يذهب العقه في ملر إلي أن اليمين الحاسدمة مدن شدأنها حسدم الندزاع ،سدواء لددر حكدم بنداءاً
عليها ،أو لم يلدر حكم بعد حلعها ،كما لو تدم حلعهدا وتأجلدت الددعوي ألي سدبب ،ثدم قدررت المحكمدة
شطبها ولم تجدد في الميعاد مما يوجب اعتبارها كأن لم تكن ،فدان حجيدة اليمدين فدي حسدم الندزاع تظدل
علي قوتها .فأداء اليمين يحسم الندزاع ممدا يحدول دون طرحده مدرة أخدري علدي القِداء سدواء فدي لدورة
دعوي أو طعن ،فان لدر حكم من محكمدة الدرجدة األولدي وفقدا لدالدة اليمدين الحاسدمة أو بنداء علدي
النكول عن حلعها ،حداز الحكدم فدور لددوره حجيدة األمدر المقِدي ،فد يجدوز الطعدن فيده بااسدتئنا ،
وأن كددان لدداد ار مددن محكمددة ااسددتئنا

ح داز قددوة األمددر المقِددي ،ف د يجددوز الطعددن قيدده بددالنقن أو

إعادة المحكمة ،فقد جعل المشرع الحكم اللادر بناء علي اليمين الحاسمة نهاية المطا

فدي المطالبدة

القِائية.)1(..
وأرى أن حل د

اليمددين الحاسددمة يمنددع المحكمددة مددن إلدددار ق درار يقِددي بشددطب الدددعوي ألن

المددادة ( )247مددن قددانون البينددات العلسددطيني تددنص علددي أندده " كددل مددن وجهددت إليدده اليمددين الحاسددمة
فحلعهدا ،حكددم للددالحه" .ولدذا يتوجددب علددي المحكمددة الحكدم فددي الدددعوي فددور حلد

اليمددين انسددجاماً مددع

المددادة المددذكورة .كمددا وأري جدواز الطعددن فددي الحكددم اللددادر بندداءاً علددي أداء اليمددين الحاسددمة فددي حالددة
دتناد للمدادة ( )106مدن قدانون الدول المحاكمدات ،او
لدور حكم جزائي يقِي بكذب هذه اليمدين اس ً
استناداً لددعوي إعدادة المحاكمدة وفدق مدا بيندا فدي جدواز إثبدات كدذب اليمدين الحاسدمة بحكدم ج ازئدي .كمدا
يجوز الطعن في حال مخالعة اليمين للقانون.
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وأن حل د

اليمددين الحاسددمة أث دره حس دم الند دزاع فيمددا انلددبت عليدده وأن اعتبددار مِددمونها حج دة

ملزمدة للقاِددي يددؤدي إلددي سددقوط حددق مددن وجههددا فددي أي دليددل آخددر ،وأن ورود اليمددين علددا جددزء مددن
النزاع أو علا مسدألة فرعية أثدره وجدوب االتدزام بحجيتهدا فيمدا انلدبت عليده وحسدمته ،ومدؤدي ذلدك أن
الجزء الذي لم ترد عليه يبقا دون حسدم وتسدرى عليه القواعد العامة في اإلثبات.

()1

وقددد قِددت محكمددة الددنقن المل درية "بددأن الحكددم اللددادر بندداء علددي اليمددين الحاسددمة لدده قددوة
الشديء المقِددي فيده وا يقبددل الطعددن فيده بددأي طريددق مدن طددرق الطعددن فدي األحكددام مددا لدم يكددن الطعددن
مبنيد ددا علد ددي مد دددى ج د دواز اليمد ددين أو تعلقهد ددا بالد دددعوي وبط د د ن فد ددي اإلج د دراءات الخالد ددة بتوجيههد ددا أو
تحليعها(.)2
وحنددي يحددوز الحكددم حجيددة األمددر المقِددي ،ويمتنددع بالتددالي الطعددن فيدده يتوجددب ت دوافر جميددع
شروط توجيه اليمين الحاسمة ،وكذلك يجب فلل المحكمة في منازعة من وجهت إليه اليمين فدي عددم
جوازهددا أو عدددم تعلقهددا بالدددعوي ،فددان أنعلددت المحكمددة ذلددك واعتبرتدده ندداك وقِددت علددي هددذا األسدداس
يجوز الطعن في هذا الحكم (.)3
واذا ندازع الخلدم فددي اليمدين الموجهدة إليدده ألنده نيدر جددائز توجيههدا طبقدا للقددانون ،فإنده يتعددين
علا المحكمة أن تعلل في منازعته ،وأن توجه إليه اليمين علا مقتِا ما تنتهي إليه ويتوجب عليها
أن تحد دددد لد دده جلسد ددة لحلعهد ددا إن رأت توجيههد ددا إليد دده ،وا يجد ددوز اعتبد دداره ند دداك قبد ددل العلد ددل ف د دي هد ددذه
المنازعددة( .)4وأن مندداط عدددم ج دواز الطعددن فددي األحكددام اللددادرة بتدداء علددي اليمددين الحاسددمة أن يكددون
توجيهها أو حلعها أو النكول عنها مطابقا للقانون(.)5
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الفرع الثاني
اآلثار المترتبة علي النكول عن اليمين الحاسمة
تنص المادة ( )145من قانون البينات العلسطيني علا أنه "كل من وجهت إليه اليمين
الحاسمة فحلعها ،حكم للالحه أما إذا نكل عنها دون أن يردها علا خلمه خسر دعواه في الواقعة
المتعلقة بها ،وكذلك كل من ردت عليه اليمين فنكل عنها" ،وتقابلها المادة ( )118من قانون اإلثبات
الملري التي تنص علا أنه "كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها علا خلمه ،وكل
من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه" ،وتقابلها حرفياً المادة ( )60من قانون البينات األردني.
و سنعرن هنا لمعهوم النكول واآلثار المترتبة علا النكول:
أوالا :مفهوم النكول :
ولتحديد معهوم النكول سنتعرن إلا التعري

به ،ثم سنعرن لبيان شكله.

 .1تعريف النكول :
النكول لتة  :من فعل نكل ،نكواً أي نكص وامتنع.
(.)1

النكول الط حاً  :نكول الخلم هو امتناعه عن اليمين أثناء قيام الدعوى أمام المحاكم
 .2شكل النكول :

لم يحدد المشرع شك ً معيناً للنكول ،وتبعاً لدذلك فقدد يكدون النكدول لدريحاً أو ِدمنياً ،فدالنكول
اللريح هو الذي يعلن فيه الموجهة إليه اليمين ،أو المدردودة عليده عددم أدائده لهدا ،أو عددم ردهدا ،وهدو
حددر فددي إع ندده هددذا ألندده تلددر ينددتل آثددا اًر قانونيددة ،والنكددول اللدريح ا يثيددر أي أشددكال ،أمددا النكددول
الِمني فرنم أنه معتمد كثي اًر في طرق القِاء ،إا أنه ا يخدرج عدن كونده قريندة بسديطة يمكدن إثبدات
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عكسها ،ومع ذلك يعتبر هذا دلي ً كام ً للِرورة التي استدعت االتجاء إلدا اليمدين نعسدها( .)1وتدنص
المادة ( )1751من مجلة األحكام العدلية علا أنه "إذا كل

الحاكم من توجده إليده اليمدين فدي الددعاوي

المتعلقددة بالمعددام ت بدداليمين ،ونكددل عنهددا ل دراحة بقولدده ا أحل د

أو دالددة بالسددكوت ب د عددذر ،حكددم

الحداكم بنكولده ويكدون النكدول ِدمنياً فدي حالدة تتيدب الخلدم الدذي قبدل حلد

اليمدين التدي وجهدت إليدده

عددن جلسددة أداء اليمددين ،رنددم تبليتدده بهددا تبليتداً لددحيحاً ودون أي سددبب شددرعي( .)2إذا كددان الخلددم قددد
تخلد د

ع ددن الحِ ددور بع ددذر فد د يعتب ددر ه ددذا نك ددواً ،واذا ك ددان ه ددذا الع ددذر يمنع دده م ددن الحِد دور انتقل ددت

المحكمة أو ندبت أحد قِاتها لتحليعه (م  179مرافعات ملري) ،ويعتبر عذ اًر في هذا الخلوص أن
يكددون الخلددم لددم يددتم إع ندده بالجلسددة المحددددة للحل د
قبول اليمين نكواً ،كأن يطلب من الوارث أن يحل

إع ن داً لددحيحاً ،وا تعتبددر منازعددة الخلددم فددي
علا البتات في خلدوص ديدن علدا مورثده فيندازع

في قبول اليمين ألن واقعة الدين ا تتعلق بشخله(.)3
أما من يقتلر علا القول بأنه يجهل الواقعة المطلوب تحليعه عليها أو أنه لم يتذكر شيئاً
عنها ،فإنه يعتبر ناك ً ،ما لم تكن ثمة ظرو
ِمني للواقعة ويعتبره في مقام الحل
عنل اًر من عنالر اإلثبات يِا

يقتنع معها القاِي بأن قول الخلم ينطوي علا نعي

أو أنه يدل علا فقدان الذاكرة فيعتبره عذ اًر ،ويلح أن يجد فيه
إلا العنالر األخرى الموجودة في الدعوى(.)4

وأرى عدم لحة هذا ال أرى فمن كان يجهل الواقعة أو ا يتذكرها ا يعتبر ذلك في مقام
الحل  ،والخلم هنا ليس أمامه إا الحل  ،أو النكول ،أو رد اليمين علي من وجهها إليه فقط ،واا
عد ناك عنها.

)1

لعصامي عبد الرحمن  :مرجع سابق  -ص . 643
)2
باباس نور الدين  :مرجع سابق  -ص . 49
)3
عبد المنعم الصده  :مرجع سابق  -ص . 942
)4
محمد عزمي البكري  :مرجع سابق  -ص 44

50

ثانيا :اآلثار المترتبة على النكول
تنص المادة ( )145من قانون البينات العلسطيني علا أنه "كل من وجهت إليه اليمين
الحاسمة فحلعها حكم للالحه ،أما إذا نكل عنها دون أن يردها علا خلمه خسر دعواه في الواقعة
المتعلقة بها ،"...وتنص المادة  1820من مجلة األحكام العدلية علي أنه "إذا نكل المدعا عليه عن
اليمين حكم الحاكم بنكوله ،واذا قال بعد ذلك أحل
مادي سلبي ،ولكنه ينطوي علا تلر
ردها ،فالنكول واإلقرار سواء في التكيي

ا يلتعت إلا قوله" ،والنكول عن اليمين عمل

قانوني إذ النكول يتِمن إقرار بدعوى من وجه اليمين أو
القانوني(.)1

فيكون الحكم علا من نكل مانعاً للمحكوم عليه بعد ذلك من أن يثبت عدم لحة الواقعة التدي
نكل فيها عن الحل  ،ويجب علا القاِي إعمال أثر هذا النكول ،حتا ولو كدان ذلدك يخدال

اعتقداده

واقتناعه الشخلي ،إذ ليس له أي سلطة تقديرية في تحديد أثر النكول ،فالنكول يعتبر بمثابة إقرار بما
يدعيه موجه اليمين( .)2فاليمين الحاسمة هي تلك التي يوجههدا خلدم آلخدر محتكمدا إلدا ذمتده فدي أمدر
يعتبددر مقطددع الن دزاع فيمددا نشددب الخ د

بينهمددا حولدده ،وأعددوز موجههددا الدددليل علددا ثبوتدده - .أو قدددر

موجهها أن األدلة التي بيده لن تكعدي إلقنداع المحكمدة بلدحة دعدواه والحكدم لده بطلباتده الدواردة فيهدا أو
أراد اإلحتكام لِمير خلمه  -ويترتب علا حلعها أو النكول عنها ،ثبوته أو نعيه علا نحو ينحسم به
النزاع حوله ،ويمتنع معه الجدل في حقيقته إذ يِحا الدليل المستمد مدن حلعهدا أو النكدول عنهدا وحدده
دعامة كافية لحمل قِاء الحكم في شأنه(.)3
ولكدن ا يجددوز الطعدن فددي الحكدم القددائم علدي النكددول كألدل عددام أا فدي بعددن الحداات ،وقددد
قِددت محكمددة ال دنقن المل درية بددأن" الحكددم اللددادر بندداءا علددي النكددول عددن اليمددين الحاسددمة لدده قددوة
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الشديء المقِدي فيده ،وا يقبدل الطعدن فيده بدأي طريدق مدن طدرق الطعدن فدي األحكدام ،مدا لدم يكدن مبنيددا
علي بط ن في اإلجراءات الخالة بتوجيه اليمين أو حلعها"(.)1
الفرع الثالث
في حالة رد اليمين الحاسمة
تنص العقرة الثالثة من المادة ( )132من قدانون البيندات العلسدطيني علدا أنده "لمدن وجهدت إليده
اليمددين أن يردهددا علددا خلددمه علددا أندده ا يجددوز الددرد إذا انلددبت اليمددين علددا واقعددة ا يشددترك فيهددا
الخلمين بل يستقل بها شخص من وجهدت إليده" ،وتقابلهدا المدادة ( )114مدن قدانون اإلثبدات الملدري
حرفيداً ،وكددذلك األمددر فددي المددادة ( )57مددن قددانون البينددات األردنددي فددي فقرتهددا األولددا د وسددنعرن هنددا
لماهية رد اليمين الحاسمة واآلثار المترتبة علا هذا الرد.
أوالا :ماهية رد اليمين الحاسمة
ولتحديد ماهية رد اليمين الحاسمة سنعرن لتعري

رد اليمدين الحاسدمة والتكييد

القدانوني لده،

ثم سنعرن إلا شروطه :
 .1تعريف رد اليمين الحاسمة
أ.

الرد لغ اة  :يعني ارجع ،أعاد(.)2

ب .الرد قانونا  :هو إحدى المكنات الث ث التي أعطاها القانون لمن وجهت إليه اليمين
(الحل  ،الرد ،النكول) فله من بين ااختيارات أن يردها علا موجهها حتا يععي نعسه
من عبء اإلثبات الذي ألقاه علا عاتقه موجه اليمين ،وبهذا الرد يلبح هو اآلخر
محتكماً إلا ذمة خلمه(.)3
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 .2تكييف رد اليمين الحاسمة
سددبق وأن بينددا إخددت

العقدده حددول الطبيعددة القانونيددة لليمددين الحاسددمة ،وقددد قددال الددبعن انهددا
القددانوني للددرد ،فقددالوا إن رد

تلددر قددانوني بددإرادة منعددردة ،وقددد إنسددحب ذلددك علددي التكيي د

اليمين كتوجيهها تلر قانوني بإرادة منعردة( .)1وهو التزام بدلي حيث أن االتزام األللي هو
حل

اليمين واالتزام البدلي هو الرد ،ويترتب علا هذا الول

أن من يلزم مث ً بحل

نتائل قانونيدة هامدة تتمثدل فدي

اليمين إذا مات أو أفلس فإن التزامه بالحل

يسدقط ،وتعدود الحالدة إلدا

مدا كانددت عليدده قبدل توجيدده اليمددين بالنسدبة للورثددة ألن االتدزام البدديل (الددرد) ا ينددتل أثدره إا إذا
قبلدده الملتددزم ،أمددا لددو كددان االتدزام تخييددري أمددام الحل د

أو الددرد فددإن وفدداة الموجدده إليدده ا تععددا

ورثتده مدن التمسدك بأحدد االتدزامين( )2د وبالتدالي فدإن رد اليمدين الحاسدمة يعدد بمثابدة توجيده ثداني
لهذه اليمين(.)3
وقد خللنا إلي أن اليمين الحاسمة أحدى انظمة العدالة ،وبالتالي فهي ليست تلرفاً قانونياً،
وليست التزام بدلي ،ألن االتزام البدلي عرفته المادة ( )294من العانون المدني العلسطيني بأنه"
يكددون االت دزام بدددلياً إذا لددم يشددمل محلدده إا شدديئاً واحددداً ،ولكددن تب د أر ذمددة المدددين إذا أدى بددداً مندده شدديئا
أخر" .وبالتالي ا يمكن القدول بدأن اليمدين الحاسدمة التدزام بددلي .كمدا وا يمكدن أن تكدون التزاميداً تخييد اًر
ألن االت دزام التخييددري وفددق المددادة( )291مددن القددانون العلسددطيني هددو " يكددون االت دزام تخييري داً إذا شددمل
محله أشياء متعددة تب أر ذمة المدين براءة تامدة إذا أدى واحدداً منهدا ،ويكدون الخيدار للمددين مدا لدم يدنص
القانون أو يتعق المتعاقدان علا نير ذلك".
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 .3شروط رد اليمين الحاسمة
يشترط في رد اليمين ما يشدترط فدي توجيههدا إذا أن رد اليمدين كتوجيههدا تلدر قدانوني بدإرادة
منعردة ،فيشترط في الرد إذاً كمال أهلية التلر  ،والخلو مدن عيدوب اإلرادة مدن نلدط ،وتددليس واكدراه،
والخلددو مددن التواطددؤ ،واللددورية ،ولدددور توكيددل خدداص إذا فددون الخلددم ني دره فددي الددرد ،كمددا يشددترط
أيِداً أن يكددون الددرد واقعداً علددا نعددس اليمددين التددي وجهددت ،فيجددب أن يكددون منلددباً علددا واقعددة قانونيددة
محددددة نيددر مخالعددة للقددانون وللنظددام العددام أو اآلداب وحاسددمة فددي الدددعوى( .)1ويشددترط لج دواز الددرد أن
تكون الواقعة موِوع اليمين مشتركة بين الخلمين  ،أي متعلقة بشخص كل منهما ،كأن يوجه الدائن
اليمددين إلددا المدددين علددا واقعددة القددرن ،أو يوجدده المدددين اليمددين إلددا الدددائن علددا واقعددة الوفدداء فشددروط
قبددول اليمددين يجددب أن تت دوافر بداهددة فددي الددرد ،فددإذا كانددت الواقعددة يسددتقل بهددا شددخص مددن وجهددت إليدده
اليمين فإن الرد ا يجوز ،ألن اليمين حينئذ ا تنلدب علدا واقعدة متعلقدة بشدخص مدن يدراد اسدتح فه،
فلو أن الوارث هو الذي يوجه اليمين بخلوص دين لمورثه علدا آخدر فدإن هدذا األخيدر ا يسدتطيع أن
يددرد اليمددين علددا الدوارث فددي شددأن واقعددة الدددين ،و إنمددا يكددون لدده أن يوجدده إلددا الدوارث يمددين عدددم العلددم
بهذه الواقعة ألن الواقعة ا تتعلق بشخص الوارث(.)2
وك ددذلك إذا وج دده الش ددعيع اليم ددين الحاس ددمة للمش ددتري بخل ددوص قيم ددة ثم ددن المبي ددع فد د يج ددوز
للمشددتري أن يددرد اليمددين علددا الشددعيع لعدددم اسددتطاعته التأكددد مددن حقيقددة الددثمن الددذي هددو أجنبددي عددن
ااتعدداق عليدده( .)3وا توجدده اليمددين إلددا لدداحب السدديارة علددي أن السددائق لددم يرتكددب خطددأ كددان سددبباً فددي
الحادث الذي وقع إذا لم يكن لاحب السيارة وقت وقوع الحادث ملاحبا للسائق ،وانما يحل

لاحب

السدديارة علددا أندده ا يعلددم أن السددائق ارتكددب خطددأ ،ويجددب أيِداً أن يكددون الددرد علددا نعددس الواقعددة التددي
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وجهت من أجلها اليمين ،واا فتكون يميناً جديدة موجهة ابتداء يجوز ردها( ،)1وبالتالي فإن مدن وجهدت
إليدده اليمددين يسددتطيع إذا لددم يشددأ تأديتهددا ،أو النكددول عنهددا أن يردهددا علددا خلددمه ،وان الحددق فددي رد
اليمين تقتِيه المساواة التي يجب أن تسود بين الطرفين في نظام اليمين(.)2
 .4أثر رد اليمين الحاسمة:
متا ردت اليمين ألبحت موجهةً إلا من كان قد وجهها أول مرة ،فينقلب الموق

فيلبح

هذا هو الملتزم بالحل  ،ثم ا يجوز له رد اليمين ثانية علا من ردها عليه ،واا لدرنا في حلقة معرنة
وأخذنا الرد إلا ما ا نهاية ،فإن حل

كسب الدعوى ،وان لم يحل

الحل  ،وفيما يترتب من األثر علي الحل

سعد ناك ً ،ويجري في كيعية

والنكول وفي حالة الرد ما يجري في حالة توجيه اليمين،

علا أن كل هذا مشروط بأن يكون الرد واقعاً علا نعس اليمين التي وجهت أواً ،فإذا عدلت اليمين
المردودة كان الرد توجيهاً ليمين جديدة يجوز ردها ثانية(.)3
المطلب الثالث
آثار توجيه اليمين الحاسمة من حيث األشخاص
األلددل أن اآلثددار المترتبددة علددا توجيدده اليمددين الحاسددمة س دواء فددي حالددة حل د
النكول عنها ا تسري إا في مواجهة أط ار

هددذه اليمددين أو

اليمين ،نيدر أنده اسدتثناءاً علدا هدذا األلدل قدد تمتدد هدذه

اآلث ددار إل ددا التي ددر ،ل ددذلك سد دنتعرن للحجي ددة القالد درة لليم ددين الحاس ددمة ف ددي ف ددرع أول ،وف ددي ف ددرع ث دداني
سنتعرن للحجية المتعدية لهذه اليمين علي النحو األتي :
 الفرع األول  :حجية اليمين الحاسمة حجية قالرة
 الفرع الثاني  :حجية اليمين الحاسمة حجية متعدية
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الفرع األول
حجية اليمين الحاسمة حجية قاصرة
لما كان توجيه اليمين أو ردها بمثابة احتكام إلا ذمة الخلم ،فإن أثرها يكون قال اًر علا
الع قة بين الخلوم  -بذات لعاتهم في شأن ذات الحق مح ً و سبباً -اللذين تبادلوا توجيه اليمين
وحلعها وخلعائهم وا يتعداه إلا نيرهم شأنه في ذلك شأن اإلقرار( .)1وقد نلت المادة ( )78من مجلة
األحكام العدلية علا أن "البينة حجة متعدية واإلقرار حجة قالرة" .ولذلك ا يكون حل

اليمين حجة

إا علا من وجهها وعلا خلعائه ،وا يكون النكول عن اليمين حجة لتير هؤاء وا حجة علا نير
من نكل وخلعائه الذين في حكم الخلعاء( .)2وقد قِت محكمة النقن الملرية علا أن "حجية اليمين
الحاسمة قالرة علا من وجهها ومن وجهت إليه وا يتعدى أثرها إلا نيرهما من الخلوم ،ويبني
علا ذلك أنه إذا شاب اليمين الموجهة إلا أحد الخلوم بط ن ف يمتد هذا البط ن إلا نيره ممن
وجهت إليه اليمين لحيحة كما أنه ليس لتير من وجهت اليمين الحاسمة إليه أن ينازع فيها أو
يعترن علا توجيهها وكل ما للتير هو أنه ا يحاج بأثر هذه اليمين( .)3وبالترتيب علا ذلك قِت
محكمة النقن الملرية بأن "المقرر – علا ما جرى به قِاء هذه المحكمة -أن حجية اليمين
الحاسمة تقتلر علا الواقعة التي كانت مح ً للحل

فإن مؤدي ذلك أن يكون المناط في عدم جواز

الطعن في األحكام اللادرة بناء علا اليمين أن ينلب الطعن علا ما حسمته هذه اليمين من نزاع ا
يجوز العودة إليه بعد حلعها ( .)4واذا وجهت اليمين لتير المدين نعسه ف يحاج المدين بها ،مثال ذلك
أن توجه اليمين للولي فيحل  ،فإن حجية اليمين في هذه الحالة تكون منعدمة بالنسبة للقالر ،ألن
اليمين من أعمال التلر المحظورة علا الولي ف يكون األخير ممث ً للقالر فيها ،خ فاً للولي
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بالنسبة للحقوق التي يعتبر فيها الولي ممث ً للقالر ،إذ يجوز فيها توجيه اليمين للولي طالما كان
الحق محل اليمين مما يجوز للولي التلر
المحاكمات المدنية اللبناني علي أن "حل

فيه( .)1وفي ذلك نلت المادة ( )236من ألول
اليمين ا يللح حجة إا تجاه طالب التحلي

وورثته

وخلعائه في الحقوق إما لهم واما عليهم(.)2
ونلت المادة ( )82من القانون المدني األردني علا أنه "تقبل اليمين ممن يؤديها في براءة
نعسه ا في إلزام نيره" ،وقد قِت محكمة النقن السورية بأنه "لما كان ا يحق للمستأجر الطاعن
إذا عجز عن إثبات دفع األجرة للمالك السابق في تاريخ ثابت قبل انتقال ملكية المأجور إلا المطعون
ِده أن يثبت ذلك بنكول المالك المشار إليه عن اليمين ذلك ألن اليمين حجة قالرة تلزم من نكل
عنها وا تلزم المطعون ِده الذي هو خل

في ملكية المأجور(.)3

وأري أنه لتسهيل معرفة مدى حجية اليمين الحاسمة أن يعدل قانون البينات العلسطيني بإِافة
فقرة ثانية للمادة  45تنص علا أنه "إذا حلعت اليمين الموجهة أو المردودة ف يستعيد منها إا الخلم
الذي وجهها أو ردها هو أو خلعه فقط ،واذا نكل ف يحتل بهذا النكول إا علا الخلم الناكل وخلعه
فقط.
الفرع الثاني
حجية اليمين الحاسمة حجية متعدية
تقتلر اآلثار في حالة حل
والخل

اليمين الحاسمة أو النكول عنها علا الطرفين والخل

العام

الخاص في الحدود التي بيناها .وأما التير ف تقوم هذه اآلثار بالنسبة إليه ،ولهذا إذا كان أحد

الطرفين أشخالاً متعددين ووجهت إليهم اليمين فحل

)1

أحدهم ا يعيد اآلخرين ،ونكوله ا يِر

أنور طلبة  :مرجع سابق  -ص . 949
)2
مشار إليه لدى همام زهران  :مرجع سابق  -ص . 964
)3
القرار رقم  - 6444تاريخ  - 6494/9/24مشار إليه لدى عيسى الميمنى  -مرجع سابق – ص . 669
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باآلخرين وا يحول بينهم و بين الحل  .ذلك أن كل واحد من هؤاء يعتبر من التير بالنسبة إلا
الع قة التي تقوم بين زميل له ومن وجه اليمين ،لكن إذا كان هناك تِامن فإنه يؤخذ بمبدأ النيابة
التبادلية فيما ينعع ا فيما يِر ،أي كل واحد نائباً عن نيره فيما يعود عليه بالنعع ا فيما يسيء إلا
مركزه(.)1
وقد نصت المادة ( )313من القانون المدني الفلسطيني رقم  4لسنة  2112على أنه:
 .1إذا أقر أحد المدينين المتِامنين بالدين ف يسري هذا اإلقرار في حق الباقين.
 .2إذا نكل أحد المدينين المتِامنين عن اليمين أو وجه إلا الدائن يميناً فحلعها ف يِار بذلك
باقي المدينين لكنهم يستعيدون في حالة نكوله.
 .3إذا اقتلر الدائن علا توجيه اليمين إلا أحد المدينين المتِامنين فحل

فإن المدينين الباقين

يستعيدون من ذلك.
وأن قواعد التِامن تحتم الخروج عن قاعدة نسبية أثر اليمين حلعاً ونكواً( .)2وأما إذا وجه
الدائن اليمين الحاسمة إلا الكعيل فحلعها ،فإن المدين األللي يستعيد من ذلك ،ويتعدى أثرها إليه وتب أر
ذمته إذا تناولت اليمين وجود الدين ا الكعالة ،أما إذا نكل عنها فإن المدين األللي ا يِار من
جراء ذلك ،أما إذا وجه المدين اليمين الحاسمة إلا الدائن فحلعها فإن أثرها ا يتعدى الكعيل ،أما إذا
نكل عنها فيستعيد منها الكعيل ،أما إذا وجه الكعيل اليمين الحاسمة إلا الدائن فحلعها الدائن ف يسري
أثر الحل

علا المدين ،أما إذا نكل عنها فإن نكوله أيِاً ا يعيد األليل(.)3

)1

أحمد نشأت  :مرجع سابق  -ص . 944
)2
لعصامي عبد الرحمن  :مرجع سابق -ص . 644
)3
لينا فوزي مالول  :مرجع سابق  -ص  649و ما بعدها .

58

لفصل لثان
ليميةةةةةن ملاممةةةةة

الفصل الثاني
اليمــــــين المتمـــمة
سدديتناول ه ددذا العل ددل د ارس ددة أحك ددام اليم ددين المتممددة وفق ددا ل ددآلراء العقهي ددة والنل ددوص القانوني ددة
واألحكام القِائية ،وذلك في خمسة مباحث علي النحو األتي :
 المبحث األول  :ماهية اليمين المتممة
 المبحث الثاني  :توجيه اليمين المتممة
 المبحث الثالث  :نطاق اليمين المتممة وامكانية الرجوع عنها أو إثبات عكسها
 المبحث الرابع  :آثار اليمين المتممة
 المبحث الخامس  :صور خاصة لليمين المتممة
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المبحث األول
ماهية اليمين المتممة
إن اليمين كوسيلة إثبات ليست نوعاً واحداً ،فإِافة إلا اليمين الحاسمة توجد يميناً أخرى
نظمها المشرع العلسطيني في المواد من ( )146حتي ( )149من قانون البينات العلسطيني هي اليمين
المتممة ،وهي نوعان األول اليمين المتممة األللية (الجوازية) والنوع الثاني اليمين المتممة ااجبارية
(الوجوبية).
ولبيددان موِددوع اليمددين المتممددة سددنعرن فددي هددذا المبحددث إلددا التعري د

بهددا ،ثددم إلددا تحديددد

الطبيعة القانونية لها ،ولخلائلها في مطلبين علي النحو األتي :
 المطلب األول  :تعري

اليمين المتممة

 المطلب الثاني  :الطبيعة القانونية لليمين المتممة
المطلب األول
تعريف اليمين المتممة
وِعت بعن التشريعات تعريعاً لليمين المتممة كما قام العقه والعِاء بوِع تعري
وسنعرن في هذا المطلب للتعري

القانوني لليمين المتممة مع إيراد التعري

وسنقسم هذا المطلب إلا فرعين علا النحو األتي:
 الفرع األول :التعري

القانوني لليمين المتممة

 الفرع الثاني :التعري

العقهي والقِائي لليمين المتممة
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لها،

العقهي والقِائي لها،

الفرع األول
التعريف القانوني لليمين المتممة
عر

قانون البينات العلسطيني اليمين المتممة في العقرة األولا من المادة ( )146بأنها

"اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نعسها ألي من الخلمين لتبني علا ذلك حكمها
في موِوع الدعوى أو قيمة ما تحكم به" ،و قد عرفها قانون اإلثبات الملري ِمناً في المادة
( )119التي نلت علا أنه "للقاِي أن يوجهه اليمين المتممة من تلقاء نعسه إلا أي الخلمين
ليبني علا ذلك موِوع الدعوى في قيمة ما يحمله ويشترط في توجيه هذه اليمين أا يكون في
الدعوى دليل كامل وأا تكون الدعوى خالية من أي دليل" .كما عرفها قانون البينات األردني في المادة
( )70التي نلت علي أن "للمحكمة من تلقاء نعسها أن توجه اليمين المتممة إلا أي من الخلمين
إللدار حكمها في موِوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به شريطة أن ا يكون في الدعوى دليل
كامل وأن ا تكون الدعوى خالية من أي دليل".
وأرى أن هذه التعريعات جاءت لتعري

اليمين المتممة الجوازية وا تشمل اليمين المتممة

األجبارية أو (الوجوبية) مما يجعلها تعريعات قالرة وكان األجدر بالمشرع العلسطيني النص علي أن
اليمين المتممة نوعان يمين متممة جوازية ويمين متممة وجوبية ،ثم يعدل التعري

الوارد في العقرة

ااولي من المادة ( )146لتلبح علي النحو ااتي "اليمين المتممة الجوازية هي التي توجهها المحكمة
من تلقاء نعسها ألي من الخلمين لتبني علا ذلك حكمها في موِوع الدعوى أو قيمة ما تحكم به"
الفرع الثاني
التعريف الفقهي والقضائي لليمين المتممة
عرفددت اليمددين المتممددة مددن قبددل العقهدداء بتعدداري

مختلعددة إذ يعرفهددا أحدددهم بأنهددا "يمددين يوجههددا

القاِددي مددن تلقدداء نعسدده ألي مددن الخلددمين ،عندددما يددرى أن هددذا الخلددم قدددم دلددي ً نيددر كددا
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علددا

دعواه ليتمم الدليل باليمين"( ،)1وعرفها ثان بأنها" اليمين التي يوجهها القاِي ألحدد الخلدمين ليدتم بهدا
اقتناعه"( .)2وعرفها ثالث بأنها "اليمين التي يوجهها القاِي مدن تلقداء نعسده إلدا أحدد الخلدمين ليكمدل
بهددا دلددي ً فددي الدددعوى نيددر كددا

أي ليددتمم بهددا اقتناعدده إذا كانددت األدلددة المقدمددة فددي الدددعوى ا تكعددي

للولددول إلددا حددد ااقتندداع"( .)3و عرفهددا اربددع بأنهددا "اليمددين التددي يطلبهددا القاِددي مددن أحددد الخلددمين
توكيددداً لألدلددة التددي قدددمها"( .)4و قددد عرفتهددا محكمددة الددنقن المل درية بأنهددا "إج دراء يتخددذه القاِددي مددن
تلقاء نعسه رنبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل به دلي ً ناقلاً في الدعوى"(.)5
وأرى أن هددذه التعريعددات قال درة وبهددا عيددب جلددي إذ تناولددت اليمددين المتممددة الجوازيددة فقددط كمددا
أسلعنا ،وان تعري

محكمة النقن الملرية كدان أدق تعريد

لليمدين المتممدة الجوازيدة إذ بيندت فيده أن

القاِي هو المختص بتوجيه اليمين المتممة الجوازية وانده يوجههدا فدي حدال وجدد دليدل نداقص فقدط أمدا
بدداقي التعريعددات فلددم ت دراع شددروط اليمددين المتممددة الجوازيددة وهددي أا يكددون فددي الدددعوي دليددل كامددل وأا
تكون الدعوي خالية من الدليل.
المطلب الثاني
الطبيعة القانونية لليمين المتممة
اختل د

العقهدداء فددي تحديددد الطبيعددة القانونيددة لليمددين المتممددة فددذهب رأي أحددد العقهدداء إلددا أن

اليمين المتممة واقعة مادية يلجأ إليها القاِدي اسدتكمال أدلدة الددعوى ،وأنهدا طريقدة مدن طدرق اإلثبدات
ذات القوة المحددة وذات األثر التكميلي وا تنطوي علا تلر قانوني( .)6وقدال فقيده ثداني "إن اليمدين
المتممددة ليسددت عقددداً وا لددلحاً وا عمد ً قانونيداً ،وا حتددا دلددي ً وانمددا هددي إجدراء يتخددذه القاِددي رنبددة
مندده فددي استقلدداء الحقيقددة بمالدده مددن دور تددوجيهي فددي الدددعوى أعطدداه إيدداه المشددرع خروج داً علددا مبدددأ
الحياد الذي يقلر وظيعة القاِي علا تقدير األدلة التي تقدم إليده فحسدب( .)7وقدال فقيده ثالدث" :بأنهدا

)1

عبد الرازق أحمد السنهوري  :مرجع سابق  -ص 432
)2
أحمد نشأت  :مرجع سابق  -ص . 694
)3
عبد المنعم الصده  :مرجع سابق  -ص . 944
)4
فتحي زغلول  :شرح القانون المدني -ص  - 926مشار إليه لدى أحمد نشأت  :مرجع سابق -ص . 69
)5
طعن رقم  3244لسنة  94ق  -جلسة  6444/4/3مشار إليه لدى محمد عزمي البكري  :مرجع سابق  -ص . 44
)6
عبد الرازق أحمد السنهوري  :مرجع سابق  -ص . 439
)7
سليمان مرقس  :مرجع سابق  -ص . 974
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ليسددت سددوى وسدديلة أو إجدراء للتحقيددق يتخددذه القاِددي إلكمددال فكرتدده وتنددوير ِددميره حيددث تكددون األدلددة
نير كافية للنهون بذلك(.)1
وقد أخذت محكمة التمييدز األردنيدة بدالرأي الثالدث الدذي يتعدق مدع مدا ندراه فقِدت" :بأنده يسدتعاد
من المادة ( )70من قانون البيندات أن اليمدين المتممدة ليسدت تلدرفاً قانونيداً بدل هدي وسديلة مدن وسدائل
التحقيق التي يوجهها القاِي حسب تقديره ألي من الخلمين المددعي والمددعا عليده إذا رأى أن أحدد
الخلددمين قدددم أدلددة علددا إدعائدده فددي الدددعوى أو فددي الدددفع أرجددح مددن أدلددة الخلددم اآلخددر ،ورأى إلددا
جانب ذلك أن هذا الخلم ذا الددليل الدراجح أولدا بالثقدة وااطمئندان إليده وجده إليده دون الخلدم اآلخدر
اليمين المتممة ليستكمل قناعته(.)2
وأري أن اليمددين المتممددة جدداءت مددن مددذهب اإلثبددات الحددر الددذي يعطددي للقاِددي سددلطة فددي أن
ينتقل من تلقاء نعسه وبإرادته وحده ل نتقال بالدعوى من منطقة القانون إلا منطقة الِمير ،إذ أن هذا
المدذهب فدي اإلثبدات أعطدا القاِدي دو اًر إيجابيداً أكثددر مدن السدابق فدي الخلدومة القِدائية تمكنده مددن
العلددل فددي الدددعوى ش دريطة أن ي ارعددي القاِددي الكثيددر مددن الحيطددة وااعتدددال عنددد تقدددير جدددوى هددذه
اليمدين ،تقددي اًر يعتدد فيده بشخلددية الخلدم( .)3وذلدك كمدا هدو الشددأن فدي دور القاِدي فدي اسدتدعاء مددن
يرى أن شهادته معيدة في الدعوى ،وأمره بالخبرة وانتقاله للمعايندة أو أمدره بهدا إلدا نيدر ذلدك مدن توجيده
القاِي لإلثبات في الدعوى(.)4

)1

عبد المنعم الصده  :مرجع سابق  -ص . 994
)2
تمييز حقوق رقم  - 2447/3442تاريخ  - 2444/4/7منشورات مركز عدالة  -و رقم  - 2449/2969بتاريخ - 2443/66/64
منشورات مركز عدالة -مشار إليهما لدى سليمان على الهيفي  :اليمين المتممة كوسيلة من وسائل اإلثبات  -دراسة مقارنة بين القانونين
األردني و الكويتي  -جامعة الشرق األوسط –  - 2462 /2466ص . 22
)3
مفلح عواد القضاة  :مرجع سابق  -ص  232وما بعدها .
)4
لعصامي عبد الرحمن  :مرجع سابق  -ص . 669
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المبحث الثاني
توجيه اليمين المتممة
إن الخون في موِوع توجيه اليمين المتممة يستوجب تحديد من يوجهها ،والشخص الذي
توجه إليه ،وشروط توجيهها ولهذه التاية سنقسم هذا المبحث إلا ث ثة مطالب علي النحو األتي :
 المطلب األول  :من يوجه اليمين المتممة
 المطلب الثاني  :إلا من توجه اليمين المتممة
 المطلب الثالث  :شروط توجيه اليمين المتممة
المطلب األول
من يوجه اليمين المتممة
إن من يوجه اليمين المتممة هو القاِي أو المحكمة طبقاً للمادة ( )164العقرة األولا من
قانون البينات العلسطيني التي نلت علا أن "اليمين المتممة التي توجهها المحكمة من تلقاء نعسها
ألي من الخلمين لتبنا علا ذلك حكمها في موِوع الدعوى أو قيمة ما تحكم به" ،وتقابلها المادة
( )119من قانون اإلثبات الملري التي نلت علا أن "للقاِي أن يوجهه اليمين المتممة من تلقاء
نعسه إلا أي الخلمين ليبني علا ذلك موِوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به" ،والمادة ( )70من
قانون البينات األردني التي نلت علا أنه "للمحكمة من تلقاء نعسها أن توجه اليمين المتممة إلا أي
من الخلمين إللدار حكمها في موِوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به " .وفي هذا المقام قِت
محكمة النقن الملرية بأن "اليمين المتممة إجراء يتخذه القاِي من تلقاء نعسه رنبة منه في تحري
الحقيقة ليستكمل دلي ً ناقلاً في الدعوى .)1(".....وقِت محكمة النقن الملرية في حكم ثاني "إن
اليمين المتممة ليست إا إجراء يتخذه القاِي من تلقاء نعسه رنبة منه في تحري الحقيقة ثم يكون له
)1

الطعن رقم  7لسنة  34ق  -جلسة  -6473/2/27مشار إليه لدى محمد عزمي البكري  :مرجع سابق  -ص . 44

87

من بعد اتخاذه سلطة مطلقة في تقدير نتيجته فهي ليست حجة ملزمة للقاِي بل له أن يأخذ بها وا
تتقيد محكمة ااستئنا
استئنا

بما رتبته عليها محكمة أول درجة ألنها ا تحسم النزاع وا تحول دون

الحكم المؤسس عليها ،ومن ثم ف

يعيب الحكم عدم رده علا الدفع بعدم قبول ااستئنا

المؤسس علا أن اليمين المتممة قد حسمت النزاع إذ هو دفع نير منتل ا يتير بإنعاله وجه الحكم
في الدعوى"( .)1فإذاً اليمين المتممة توجه من القاِي وليس من الخلوم وانما ا يوجد ما يمنع أي
من الخلوم من أن يقترح علا القاِي توجيه هذه اليمين إلا خلم معين ،أو يوجه نظره إلا ذلك
ويبقا القاِي ح اًر في توجيهها من عدمه"( .)2ويحسن بالقاِي أا يلجأ إليها إا ناد اًر ألن اليمين
المتممة في الواقع تخرج به عن وظيعته ،إذ ليس من وظيعة القاِي أل ً أن يِي

للخلم دلي ً

علا األدلة التي قدمها في الدعوى ،وانما وظيعته تنحلر في تقدير األدلة المقدمة إليه من الخلوم،
ويظهر أن الشارع شرعها ليخلله من وساوس الِمير في األحوال التي يرى فيها أن األدلة تكاد
تكعي للحكم ،ولكنها ليست قاطعة ،أو علا األقل جعلت إدعاء الخلم قريب ااحتمال ،وفي الوقت
نعسه ا يستطيع عدم األخذ بها واعمالها فسمح له أن يريح ذمته بإلقاء جزء من مسئوليته علا عاتق
ذمة الخلم الذي إذا ثبت فيما بعد أن يمينه كانت كاذبة وقع تحت طائلة قانون العقوبات ومع ذلك
فأن للقاِي الذي وجهها أا يأخذ بنتيجتها(.)3
وأرى أن اليمين المتممة تمثل الم ذ الوحيد أمام القاِي في حال توافرت شروطها ،إذ تعد
وسيلة إلنهاء النزاعات المعروِة أمام القاِي المحتار بين نقص األدلة ومهمته في وجوب العلل
في النزاع المطروح عليه بحكم القانون.
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المطلب الثاني
إلى من توجه اليمين المتممة
نلت المادة ( )146من قانون البينات العلسطيني فدي فقرتهدا األولدا علدا أن "اليمدين المتممدة
هدي التدي توجههدا المحكمدة مددن تلقداء نعسدها ألي مدن الخلددمين ،"...وتقابلهدا المدادة ( )119مدن قددانون
اإلثبددات الملددري إذ نلددت علددا أن "للقاِددي أن يوجهدده اليمددين المتممددة مددن تلقدداء نعسدده إلددا أي مددن
الخل ددمين ،"...كم ددا تقابله ددا الم ددادة ( )70م ددن ق ددانون البين ددات األردن ددي .إذا توج دده اليم ددين إل ددا أي م ددن
الخلمين في الدعوى ،وللقاِي حرية التقدير في اختيار الخلم الذي توجه إليه اليمين ،وهدذا التقددير
يقددوم علددا اعتبددارات فرديددة تستعلددي علددا التحديددد وا يمكددن أن تخِددع لرقابددة ،وتسدداهم فددي تكويندده
ظرو

الددعوى واألدلدة التدي يقددمها الخلدم ومددى مدا يبعدث سدلوكه مدن ثقدة .إا أنده مدن المناسدب أن

توجه اليمين إلا الخلم الذي يتقدم باألدلة األقدوى ،واذا تعادلدت ااعتبدا ارت جميعهدا فدي الجدانبين كدان
من المستحسن أن توجه اليمين إلا المدعا عليه ،حتا ا يجعدل المددعي قاِدياً فيمدا يددعا بده ،وألن
األلددل فددي اإلنسددان البدراءة وفددي جميددع األحدوال يجددب أن توجدده اليمددين إلددا واحددد مددن الخلددمين ،ف د
يجددوز توجيههددا إلددا الخلددمين مع داً فددي وقددت واحددد( .)1ويلددح أن يوجههددا القاِددي إلددا الخلددم نعسدده
الذي طلب توجيهها ،ولكن ا يجوز توجيهها إلا الخلمين معاً ،ويقدع هدذا التوجيده بداط ً سدواء أحلد
ااثنان أم نك ً أو حل

أحدهما ونكل اآلخر( .)2ونظد اًر ألن اليمدين المتممدة ليسدت تلدرفاً قانونيداً ،بدل

هي مجرد وسيلة من وسائل التحقيق واإلثبات فإنه ا يشترط في الخلم الذي توجه إليه أهلية خالدة،
وانمددا يكعددي فددي ذلددك أهليددة التقاِددي ،ألن توجيدده هددذه اليمددين إنمددا يكددون مددن القاِددي ولدديس مددن أحددد
الخلوم ،ف دخل إلرادة هؤاء في ذلك( .)3وا توجه اليمين المتممة إا إلا خلدم ألدلي فدي الددعوى
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ف د توجدده إلددا الدددائن الددذي يرفددع دعددوى باسددم مديندده ،ولكنهددا توجدده إلددا هددذا المدددين بعددد إدخالدده فددي
الدعوى( .)1واذا مات من وجهت إليه اليمين قبل أدائها اعتبرت كأنها لم توجه ،حتا لو كان قد قبل أن
يحلعها قبل موته ،شأنها في ذلك شدأن اليمدين الحاسدمة ،وللقاِدي فدي هدذه الحالدة أن يوجده يمدين العلدم
إلا ورثة هذا الخلم ،أو يوجده اليمدين إلدا الخلدم اآلخدر أو يقِدي علدا أسداس األدلدة الموجدودة فدي
الددعوى( .)2وفددي جميددع األحدوال قددد يددرى القاِددي رندم تكددافؤ األدلددة أن يوجههددا للمدددعي ولدديس للمدددعا
عليه حسب تقديره لظرو

الدعوى وما يحمله علا الثقة بأحدد الخلدوم دون اآلخدر حيدث ا يلدح أن

يوجهها لمن ليس أه ً للثقة ألن التاية منها استكمال قناعة القاِدي باألدلدة المقدمدة حتدا يبندي حكمده
علا ااطمئنان ،وأن اختيار الخلم الذي ستوجه إليه اليمين المتممة مسدألة ا تحتداج إلدا تسدبيب مدن
القاِي والمشرع هو الذي أعطا هذه الل حية للقاِي(.)3
المطلب الثالث
شروط توجيه اليمين المتممة
وِع القانون شروطاً لتوجيه اليمين المتممة ،فنلت العقرة الثانية من المادة ( )146من قانون
البينات العلسطيني علا أنه "يشترط لتوجيه هذه اليمين أا يكون في الدعوى دليل كامل ،وأا تكون
الدعوى خالية من أي دليل" ،وتقابلها المادة ( )119من قانون اإلثبات الملري التي تنص علا أنه
" للقاِي أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نعسه إلا أي من الخلمين ليبني علا ذلك حكمه في
موِوع الدعوى أو في قيمة ما حكم به ،ويشترط في توجيه هذه اليمين إا أن يكون في الدعوى دليل
كامل ،وأا تكون الدعوى خالية من أي دليل" .كما تقابلها العقرة األولا من المادة ( )70من قانون
البينات األردني التي تنص علا أنه "للمحكمة من تلقاء نعسها ،أن توجه اليمين المتممة إلا أي من
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الخلمين إللدار حكمها في موِوع الدعوى ،أو في قيمة ما تحكم به شريطة أن ا يكون في
الدعوى دليل كامل وأن ا تكون الدعوى خالية من أي دليل"
من خالل ما تقدم نخلص إلى أن هناك شرطين لتوجيه اليمين المتممة هي:
 .1أا يكون في الدعوى دليل كامل.
 .2أا تكون الدعوى خالية من أي دليل.
وسنتناول هذين الشرطين بالشرح تباعاً علا النحو اآلتي :
أوالا :أال يكون في الدعوى دليل كامل
نلدت العقدرة الثانيدة مدن المددادة ( )146مدن قدانون البيندات العلسددطيني علدا أنده "يشدترط لتوجيدده
اليمين المتممة أا يكون في الدعوى دليل كامدل ،لدذا يجدب أن يتدوافر فدي الددعوى دليدل أواً ،وأا يكدون
هذا الدليل كدام ً ،وعلدا القاِدي أن يتحقدق مدن ذلدك قبدل اسدتخدامه هدذا الحدق بتوجيده اليمدين المتممدة
إلا أحد الخلدمين ذلدك ألن اليمدين المتممدة تكمدل دلدي ً ناقلداً ،فدإذا كدان فدي الددعوى دليدل كامدل فد
مبرر لتوجيه اليمين المتممة ويجب علا القاِي أن يحكم وفقاً للدليل الكامل في الددعوى( .)1وذلدك أن
اليمين المتممة تعتبر دلي ً تكميلياً إِافياً كما هو ظاهر من اسمها ويجوز أن يترتب عليها العلل في
الن دزاع ،ولكددن قددد ا يكددون توجيههددا ِددرورياً لهددذا العلددل فددي إج دراء مددن إج دراءات التحقيددق التددي تيسددر
للقاِي تحليل دليل خاص تقتِيه العدالدة ويكدون لهدا مدا لتيرهدا مدن قدوة اإللدزام ألنهدا تقتِدي تدوافر
عنالر إثبات لها مكانتها وان كانت أدنا من مرتبة الدليل ،وهي بذلك تختل

عن اليمدين الحاسدمة إذ

ا تنقددل ملددير الندزاع إلددا نطدداق الذمددة علددا وجدده التخلدديص واإلف دراد بددل ويظددل الندزاع محلددو اًر فددي
حدود أحكام القانون ،وان جاوز هذه الحدود إلا ذلك النطاق استكمااً للدليل ولهذه العلة ا تعتبر حجة
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قاطعددة ملزمددة( .)1وأن حقيقددة هددذا الشددرط هددو أن يكددون لدددى كددل مددن الط درفين مبدددأ ثبددوت ا يرقددا إلددا
مرتبة الدليل الكامل فإذا وجهت المحكمة اليمين إلدا أحدد الخلدمين وحلعهدا وقددرت مدن ذلدك أن الددليل
الكامل قد توافر علا لحة ما يدعيه فليس في ذلك ما يناقن مدا سدبق أن قررتده فدي حكمهدا اللدادر
بتوجيدده اليمددين مددن أن ك د ً مددن الط درفين يسددتند فددي دع دواه إلددا دليددل لدده قيمددة( .)2ويقلددد بمبدددأ الثبددوت
القدانوني ،هددو كدل دليددل ندداقص يجعدل مددن الحددق المددعا بدده قريدب ااحتمددال ولكندده ا يلدل إلددا درجددة
اقتناع القاِي ،فإذا عززته اليمين المتممدة ألدبح بمثابدة دليدل كامدل علدا لدحة دعدوى المددعي ومدن
األمثلدة علدا مبددأ الثبدوت القدانوني ،مبددأ الثبددوت بالكتابدة ،والشدهادة الواحددة ،والقريندة القِدائية التدي لددم
يطمددئن إليهددا القاِددي ،والدددفاتر التجاريددة( .)3ولددذلك يختل د

مبدددأ الثبددوت القددانوني تبع داً لطبيعددة الن دزاع

وألهمية الواقعة التي يقوم عليها اادعاء فحيث يجدوز اإلثبدات بالبيندة يمكدن أن يكدون مبددأ الثبدوت بيندة
أو قرائن إذا كانت هذه أو تلك لم تك

إلقناع القاِدي ،وفدي الحداات التدي تجدب فيهدا الكتابدة لإلثبدات

يتع ددين أن يك ددون ال دددليل الن دداقص مب دددأ ثب ددوت بالكتاب ددة ،إا إذا كان ددت الكتاب ددة المطلوب ددة ق ددد ح ددال دون
الحلدول عليهدا مدانع مددادي أو أدبدي ،أو كاندت قددد فقددت بعدد الحلدول عليهددا ،فحينئدذ يلدح أن تكددون
البينة والقرائن مبدأ ثبوت يجيز توجيه اليمدين المتممدة إلكمدال مدا فيده مدن نقدص ،وتلدلح دفداتر التجدار
مبدأ ثبوت يجيز توجيه اليمدين فيمدا يجدوز إثباتده بالبيندة ،وعليده ا يشدترط لجدواز توجيده هدذه اليمدين أن
يتدوافر مبدددأ الثبددوت لدددى كددل مددن الط درفين ،فقددد يوجددد للددالح واحددد منهمددا فقددط( ،)4وقددد قِددت محكمددة
النقن الملرية بأنه "يشترط لتوجيه اليمين المتممة أا تكون الدعوى خالية من أي دليل وأن يكون لها
مب دددأ ثب ددوت يجع ددل اادع دداء قري ددب ااحتم ددال وان ك ددان ا يكع ددي بمع ددرده لتك ددوين دلي ددل كام ددل فيس ددتكمله
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القاِي باليمين المتممة ،ولقاِي الموِوع الحرية في تعيين من يوجه إليده اليمدين مدن الخلدوم وهدو
يراعي في ذلك من كانت أدلته أرجح ومن كان أجدر بالثقة فيه وااطمئنان إليه(.)1
و نخلص مما تقدم أنه ال يجوز توجيه اليمين المتممة في الحالتين اآلتيتين :
قانونيدا كدام ً علدا دعدواه ألن الددعوى تكدون ثابتدة فد محدل فيهدا إلكمدال
 .1إذا قدم الخلدم دلدي ً
ً
أدلتها باليمين المتممة.
 .2إذا لم يعزز الخلم دعواه بمبدأ ثبوت قانوني أي بدليل ناقص من نوع األدلة الجائز إثباتها بها
قانوناً(.)2
ثانيا :أال تكون الدعوى خالية من أي دليل
وهددذا الشددرط الثدداني لتوجيدده اليمددين المتممددة ،ومعدداده أن اادعدداءات والدددفوع نيددر الثابتددة أل د ً
لددى القِدداء لديس لهددا أي اعتبددار وا ينظدر إليهددا ،ومدن ثددم تدرفن هدذه اادعدداءات أو تلدك الدددفوع وهددو
شرط جيد ومنطقي وعادل ويتماشا وتطبيق الحدديث الشدري

"لدو يعطدا النداس بددعواهم ادعدا أنداس

دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين علا المدعا عليه " ،فاليمين المتممة إنما تستعمل إلتمام دليدل نداقص،
وا يلح أن تكون كدليل لوحده كما في اليمين الحاسمة( .)3فإذا كانت الددعوى خاليدة مدن أي دليدل فد
يجددوز توجيدده هددذه اليمددين ،ألنهددا ليسددت إا وسدديلة تكميليددة ،فد يلددح أن تكددون هددي الدددليل الوحيددد فددي
الدددعوى ،وهددذا فددارق جددوهري بددين اليمددين المتممددة واليمددين الحاسددمة ،إذ أن هددذه األخي درة بحكددم طبيعتهددا
ووظيعتهدا ،يلددح توجيههددا عندد عدددم وجددود أي دليدل فددي الدددعوى( .)4وذلدك ألن الدددعوى الخاليددة مددن أي
دليدل ،ا تكدون فدي هدذه الحالدة قريبدة ااحتمدال ،ألن تدوافر مبددأ الثبدوت القدانوني هدو الدذي أسدب عليهدا
هددذا الول د  ،ويعتبددر مبدددأ ثبددوت قددانوني فددي رأي العقدده والقِدداء اإلق درار الجزئددي ،والبينددة ،والق درائن إذا

)1

الفقةةرة رقةةم  6مةةن الطعةةن رقةةم  -224سةةنة قضةةائية  -33مكتةةب فنةةي  - 64تةةاريخ الجلسةةة  - 6494/64/24مشةةار إليةةه لةةدى ياسةةر محمةةود
نصار :مرجع سابق .
)2
عز الدين الدناصوري و حامد عكاز :مرجع سابق  -ص .6692
)3
لعصامي عبد الرحمن  :مرجع سابق -ص . 629
)4
عبد المنعم الصده  :مرجع سابق  -ص . 993
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كانددت القيمددة أقددل مددن مددائتي دينددار أردنددي ،ومبدددأ الثبددوت بالكتابددة إذا زادت القيمددة علددا مددائتي دينددار
أردني ،أو كان اإلثبات بالبينة عسي اًر أو مستحي ً ،ودفاتر التجار بشدأن مدا يوردونده إذا كاندت منتظمدة،
هذا وا يلح توجيه اليمين المتممة إذا كانت الوقدائع المددعا بهدا تنعيهدا أوراق الددعوى أو تتنداقن مدع
ظروفه ددا( .)1وذل ددك ألن اليم ددين المتمم ددة تكم ددل م ددا ي ددنقص م ددن ال دددليل الق ددانوني ،ولكنه ددا ا تق ددوم مقام دده
ويسددتوي أن يكددون مبدددأ الثبددوت المت دوافر فددي لددالح المدددعي أو فددي لددالح المدددعا عليدده ،فعددي كلتددا
الحالتين يجوز للقاِي توجيه اليمين المتممة ألي من الخلمين المذكورين طالما أن أحدهما لم يطلب
توجيه اليمين الحاسمة لخلمه( ،)2وهذا المسدتقر فدي قِداء محكمدة الدنقن الملدرية التدي قِدت بأنده
"يشترط لتوجيه اليمدين المتممدة أا تكدون الددعوى خاليدة مدن أي دليدل ،وأن يكدون بهدا مبددأ ثبدوت يجعدل
اادع دداء قري ددب ااحتم ددال ،وان ك ددان ا يكع ددي بمج ددرده لتك ددوين دلي ددل كام ددل فيس ددتكمله القاِ ددي ب دداليمين
المتممة ،ولقاِي الموِوع الحرية في تعيين من يوجه إليه هذه اليمدين مدن الخلدوم ،وهدو ي ارعدي فدي
ذلك من كانت أدلته أرجح ،ومن كان أجدر بالثقة وااطمئنان إليه(.)3

)1

أحمد نشأت  :مرجع سابق  -ص .697
)2
سليمان مرقس  :مرجع سابق  -ص . 942
)3
نقض  - 6494/64/24سنة  - 64ص  -6279مشار إليه لدى عز الدين الدناصوري و حامد عكاز  :مرجع سابق  -ص .6694
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المبحث الثالث
نطاق اليمين المتممة وامكانية الرجوع فيها أو إثبات عكسها
سنعرن في هذا المبحث لدراسة نطاق اليمدين المتممدة بشدقيه الزمداني والموِدوعي ،وإمكانيةة
الرجددوع فددي توجيدده اليمددين المتممددة ،وامكانيددة إثبددات كددذب هددذه اليمددين .وسنقسددم هددذا المبحددث إلددا ث ثددة
مطالب علي النحو األتي :
 المطلب األول  :نطاق اليمين المتممة
 المطلب الثاني  :إمكانية الرجوع في توجيه اليمين المتممة
 المطلب الثالث  :إمكانية إثبات كذب إثبات اليمين المتممة.
المطلب األول
نطاق اليمين المتممة
تسد ددتدعي د ارسد ددة نطد دداق اليمد ددين المتممد ددة بحد ددث النطد دداق الزمد دداني لليمد ددين المتممد ددة ،والنطد دداق
الموِوعي لليمين المتممة ،ولهذه التاية سنقسم هذا المطلب إلا فرعين علا النحو التالي:
 الفرع األول  :النطاق الزماني لليمين المتممة
 الفرع الثاني  :النطاق الموِوعي لليمين المتممة
الفرع األول
النطاق الزماني لليمين المتممة
بما أن اليمين المتممة وسيلة إلكمال نقص األدلة األخرى ،فإنها ا تلح أن تكون كأول
وسيلة ل ستدال في موِوع الدعوى ،إذ ابد أن يعرن علا القاِي أدنا حد ممكن من وسائل
التدليل حتا يمكنه أن يعكر فيها .إذن فميقاتها الزماني يبدأ بعد تقديم أدلة أخرى في الدعوى ثم تبقا
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إمكانية توجيهها معتوحة لتاية انتهاء المرافعة وقبل وِع القِية في المداولة( .)1بل هناك رأي فقهي
آخر يرى أنه يجوز للقاِي توجيه اليمين المتممة في أي حالة تكون عليها الدعوى ،ولو ألول مرة في
مرحلة ااستئنا  ،أو ألول مرة في مرحلة النقن في الحاات التي يجوز فيها لمحكمة النقن أن
تعلل في موِوع الدعوى ،بل يجوز حتا بعد قعل باب المرافعة إذ رأى القاِي أن الدليل المقدم
فيها نير كا

بذاته لألخذ به ،فإنه يقرر فتح باب المرافعة من جديد ويأمر بتوجيه اليمين المتممة

ألي من الخلمين ،وفي التالب للخلم الذي قدم ذلك الدليل نير الكافي( .)2ويكون أفِل وقت
للجوء القاِي لليمين المتممة بعد أن يكون قد درس الدعوى ومحلها ووزن أدلتها وزناً لحيحاً يقتنع
معها القاِي بأدلة أحد الخلمين( .)3وقد قِت محكمة النقن الملرية بإن "تقدير الدليل هو مما
يستقل به قاِي الموِوع ،فله أن يعتبر كش
أو ا يعتبر كذلك ،ومن ثم ف

الحساب المقدم في الدعوى دلي ً كام ً علا لحتها

تثريب عليه إذا رأى من كش

الحساب المقدم أن المطعون عليهم

أرجح دلي ً من الطاعن وقِا من ثم بتوجيه اليمين المتممة إليهم استكمال اقتناعه(.)4
الفرع الثاني
النطاق الموضوعي لليمين المتممة
إن اليمين المتممة شرعت لتكملة الدليل الناقص ،فلذلك يشترط أن تكون الواقعة التي يحل
عليها الخلم هي تلك التي تكمل دليله ليثبت إدعائه ،دعوى كان أم دفعاً فهي إذن ابد أن تكون
واقعة نير مخالعة للقانون وا للنظام العام وا لآلداب ،ويجب أن يكون من شأنها أن تكمل الدليل
الناقص وفق تقدير القاِي( .)5ويشترط في موِوع اليمين المتممة ما يشترط في موِوع اليمين
الحاسمة ما عدا كونها حاسمة للنزاع ،واذا كانت الواقعة التي توجه اليمين بشأنها ليست متعلقة
)1
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بشخص من وجهت إليه اليمين اكتعا فيه بأن يحل

علا نعي علمه بها ألن هذا العلم أو عدمه أمر

متعلق بشخله( .)1واليمين المتممة كاليمين الحاسمة ا يلح توجيهها إذا كانت نير منتجة ،وا في
مسألة قانونية( .)2كما ويشترط أن تتوافر في الواقعة موِوع هذه اليمين الشروط المنلوص عليها في
المادة الثالثة من قانون البينات العلسطيني ،وذلك بأن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزة القبول
قانوناً .واِافة إلا ما تقدم من شروط فإنه يتلب أن تكون الواقعة التي يحل
المتممة موافقة اادعاء بأجمعها ،كأن يحل

عليها الخلم اليمين

الدائن أن له في ذمة المدين مبل كذا بسبب القرن،

فيستكمل بهذه اليمين مبدأ ثبوت بالكتابة قدمه إلثبات عقد القرن ولكن ا شيء يمنع من أن تكون
الواقعة مجرد قرينة من شأنها إذا ثبتت أن تِا
هذه األدلة ،مثال ذلك أن يحل

إلا أدلة أخرى موجودة تثبت المدعا به مجموع

المدين يميناً متممة علا أنه أقرن الدائن بعد حلول الدين المدعا

به مبلتاً من المال ،ليستخلص من واقعة القرن قرينة تِا

إلا مبدأ ثبوت بالكتابة إلثبات براءة

ذمته من الدين المدعا به(.)3
المطلب الثاني
إمكانية الرجوع في توجيه اليمين المتممة
تددنص المددادة ( )70مددن قددانون البينددات األردنددي فددي فقرتهددا الثالثددة علددا أندده "للمحكمددة أن ترجددع
عن توجيه اليمين المتممة قبل حلعها" ،وا يوجد نص مشابه في قانون البينات العلسطيني أو فدي قدانون
اإلثبات الملدري ،وان كدان التطبيدق القِدائي والدرأي العقهدي يطبدق هدذا الحكدم أيِداً والقائدل بإمكانيدة
رجوع القاِي عن توجيه اليمين المتممة قبل حلعها ،إذ يقول أحد العقهداء أنده يجدوز الرجدوع فدي اليمدين
المتممة دائماً ألن القاِي هو الذي يملك الحق في توجيههدا ،فدإذا وجههدا إلدا أحدد الخلدوم ثدم بددا لده

)1

سليمان مرقس  :مرجع سابق  -ص .949
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بعد ذلك أن يرجع ،بأن كش

عدن أدلدة جديددة أكملدت األدلدة الناقلدة أو نقِدتها فلدم يعدد هنداك مسدوغ

لتوجيه اليمين المتممدة ،جداز لده الرجدوع بدل يجدوز لده الرجدوع لمجدرد أن يكدون قدد نيدر أريده دون حاجدة
إلددا الكش د

عددن أدلددة جديدددة أكملددت األدلددة الناقلددة أو نقِددتها فلددم يعددد هندداك مسددوغ لتوجيدده اليمددين

المتممة ،فقد يعيد النظر في تقدير األدلة الموجودة فيراها كاملة وكان يظنها قبل توجيه اليمدين ناقلدة،
أو ا يرى فيها دلي ً بعد أن كدان يظنهدا أدلدة ناقلدة ،فيرجدع عندئدذ عدن توجيده اليمدين المتممدة بعدد أن
يكددون قددد وجههددا( .)1وقددد قِددت بددذلك محكمددة التمييددز األردنيددة بددأن  ..." :وعلددا ذلددك فددإذا رأت محكمددة
الموِددوع توجيدده اليمددين المتممددة ثددم عددادت عددن ذلددك فإنهددا تمددارس ل د حية جوازيددة ا معقددب عليهددا
فيها"( .)2وان حق الرجوع عن توجيه اليمين المتممة سلطة تقديرية للقاِي دون معقب لمحكمة الدنقن
علا هذا القرار ،إا أن هذا الحدق مشدروط بعددم تمدام حلعهدا مدن الخلدم الدذي وجده لده القاِدي اليمدين
المتممة ،وأن مجدرد قبدول حلعهدا مدن الخلدم الدذي وجهدت إليده ا يدؤثر علدا حدق المحكمدة فدي الرجدوع
عنها بعكس الحال في اليمين الحاسمة إذ يعقد الخلم حقه بالرجوع عنها إذا قبل الخلم حلعها(.)3
المطلب الثالث
إمكانية إثبات كذب اليمين المتممة
يتعددق العقدده

()4

علددي أندده يجددوز للخلددم إثبددات كددذب اليمددين المتممددة عددن طريددق الطعددن فددي الحكددم

اللددادر بندداء عليهددا ،وذلددك ألن حجيتهددا ليسددت قاطعددة وعليدده فإندده يجددوز لمددن حكددم ِددده ابتدددائياً علددا
أساس اليمين المتممة التي حلعها خلمه أن يثبت أمام محكمة ااستئنا
ااسددتئنا

كذب هدذه اليمدين ،ولمحكمدة

أن تعحددص األدلددة المقدمددة فددي الدددعوى مددن جديددد ،وأن تؤسددس حكمهددا علددا أسدداس متدداير

وجهتهددا محكمددة أول درجددة إلددا أحددد
لحكددم محكمددة الدرجددة األولددا ولهددا أن تطددرح اليمددين المتممددة التددي ل
)1
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المحامين  -منشورات مركز العدالة  -مشار إليهما لدى لينا فوزي مالول  :مرجع سابق  -ص. 664
)3
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الخلددمين إذا تبددين لهددا أن األدلددة المقدمددة فددي الدددعوى تكعددي لتكددوين عقيدددتها للحكددم فيهددا ،وقددد تددرى أن
الخلم الذي يجب أن توجه إليه اليمين هو الخلم اآلخر ،فتوجهها إليه ألول مرة فدي ااسدتئنا

ولهدا

أن ترتددب حكمهددا فددي الدددعوى علددا ذلددك .كمددا يجددوز للخلددم إذا كددان بدداب الطعددن فددي الحكددم المدددني
المبني علا اليمين المتممة قد أنلق ،أن يثبدت كدذب هدذه اليمدين بتقدديم شدكوى إلدا النيابدة العامدة التدي
تحيل األمر إلا المحكمة الجزائية بعد اتهام الخلم الذي أدى اليمدين المتممدة ،فدإذا أديدن الحدال

جداز

دي علدا اليمدين الكاذبدة إذا كدان بداب
للخلم ااستناد إلا هذا الحكم لطلب إلتاء الحكم المددني الدذي سبن َ
الطع ددن في دده ا يد دزال معتوحد داً ،واا ج دداز ل دده المطالب ددة بتع ددوين عم ددا أل ددابه م ددن ِ ددرر ب دددعوى مدني ددة
مبتدددأه( .)1وقددد قِددت محكمددة الددنقن الملدرية بأندده "لمددا كانددت اليمددين المتممددة ليسددت إا إجدراء يتخددذه
القاِي من تلقاء نعسها رنبة منه في تحري الحقيقة وكانت هذه اليمين ا تحسم النزاع فإن القاِي –
من بعد توجيه هدذه اليمدين  -يكدون لده مطلدق الخيدار فدي أن يقِدي علدا أسداس اليمدين التدي أديدت أو
علددا أسدداس عنالددر إثبددات أخددرى اجتمعددت لدده قبددل حلد
ااستئنا

هددذه اليمددين أو بعددد حلعهددا ،وا تتقيددد محكمددة

بما رتبته محكمة أول درجة علا اليمين المتممة التي وجهتها ،ومن ثدم فد تثريدب عليهدا إن

هددي لددم تقددن بإلتدداء حكددم توجيدده اليمددين المتممددة مددع إلتائهددا الحكددم اابتدددائي اللددادر فددي موِددوع
الدعوى ،وحسبها أن تورد في أسباب حكمها ما جعلها تطرح نتيجدة هدذه اليمدين ،ذلدك أن الحكدم بتوجيده
اليم ددين ه ددو م ددن األحك ددام الت ددي تل دددر قب ددل العل ددل ف ددي الموِ ددوع وا تنته ددي ب دده الخل ددومة كله ددا أو
بعِها(.)2

)1

سليمان مرقس  :مرجع سابق  -ص . 947
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المبحث الرابع
آثار اليمين المتممة
ت ددنص الم ددادة ( )149م ددن ق ددانون البين ددات العلس ددطيني عل ددا أن دده "يس ددري عل ددا اليم ددين المتمم ددة
األحكام المنلوص عليها في العلل األول من هذا الباب – أحكام اليمين الحاسمة -فيما ا يتعارن
مع األحكام الواردة بهذا العلل" ،واذا كانت أحوال اليمين الحاسمة تتمثل في حلد

اليمدين الحاسدمة أو

النكول عنها أو ردها علا الخلدم الدذي قدام بتوجيههدا ،إا أن أحدوال اليمدين المتممدة تنحلدر فقدط فدي
حل د

اليمددين المتممددة أو النكددول عنهددا وا يجددوز ردهددا علددا الخلددم اآلخددر ألن مددن قددام بتوجيههددا هددو

القاِي نعسه ،وقد نلت المادة ( )120من قدانون اإلثبدات الملدري علدا أنده "ا يجدوز للخلدم الدذي
وجه إليه اليمين المتممة أن يردها علا الخلم اآلخدر" ،وقدد نلدت علدا ذلدك أيِداً العقدرة الثانيدة مدن
المددادة ( )70مددن قددانون البينددات األردنددي فجدداء فيهددا أندده "ا يجددوز للخلددم الددذي وجهددت إليدده المحكمددة
اليمين المتممة أن يردها علا خلمه" ،ويتأكد من هذين النلين أنده ا خيدار لمدن وجهدت إليده اليمدين
المتممة ،فهدو إمدا أن يحلد

أو ينكدل ،وا يسدتطيع أن يدرد اليمدين علدا الخلدم اآلخدر ،ذلدك أن اليمدين

موجهة إليده مدن القاِدي ا مدن الخلدم اآلخدر ،ألنهدا وسديلة تكميليدة اقتنداع القاِدي وليسدت احتكامداً
إلددا ِددمير الخلددم حتددا يجددوز لهددذا ردهددا ليحددتكم هددو إلددا ِددمير خلددمه ،فالخلددم الددذي وجدده إليدده
القاِي اليمين المتممة ا مناص له أذن من أحد موقعين الحل
وفددي هددذا المبحددث سددنعرن لد ارسددة آثددار حل د

أو النكول(.)1

اليمددين المتممددة ،وآثددار النكددول عنهددا ،وسددنعقد

مقارنة بين اليمين الحاسمة واليمين المتممدة ،ولهدذه التايدة سنقسدم هدذا المبحدث إلدا ث ثدة مطالدب علدا
النحو اآلتي :
 المطلب األول  :آثار حل

اليمين المتممة

 المطلب الثاني  :آثار النكول عن اليمين المتممة
 المطلب الثالث  :مقارنة اليمين الحاسمة باليمين المتممة
)1
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المطلب األول
آثار حلف اليمين المتممة
تتحد اإلجراءات المتبعة في تأدية اليمين المتممة مع إجراءات تأدية اليمين الحاسمة حسب
نص المادة ( )149من قانون البينات العلسطيني وبما ا يتعارن مع األحكام الواردة في العلل
المتعلق باليمين المتممة ،لذلك سنعرن بشكل موجز لهذه اإلجراءات ومنها أنه إذا قبل الخلم حل
اليمين المتممة التي وجهت إليه جاز للقاِي حينئذ أن يأمر بأدائها أو يحدد له جلسة ألداء اليمين،
علا أن تكون تأدية هذه اليمين من الخلم دون توكيل أو تمثيل .وفي حال تتيب الخلم الذي قبل
حل

اليمين عن حِور جلسة أدائها وكان ذلك لعذر شرعي مقبول ،فيجوز للقاِي أن يحدد له

جلسة احقة لتمكينه من الحِور أو تنتقل إليه المحكمة لتحليعه وذلك بحِور الخلم اآلخر أو بعد
دعوته للحِور( .)1وقد نلت المادة ( )141من قانون البينات العلسطيني علا أنه "يكون تأدية
اليمين بأن يقول الحال

"أقسم بان العظيم" ثم بذكر الليتة التي أقرتها المحكمة ،ولمن يكل

بحل

اليمين أن يؤديها وفقاً لألوِاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك" ،كما نلت المادة ( )142من نعس
القانون علا أنه "يعتبر في حل

األخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان ا يعر الكتابة ،فإن كان

يعرفها فحلعه ونكوله بها" ،ويحرر محِر بحل
والتالب أن الخلم إذا حل

اليمين يوقعه الحال

ورئيس المحكمة والكاتب.

اليمين المتممة قِا للالحه "إذ يكون بهذا الحل

قد استكمل األدلة

التي كانت ناقلة وأقنع القاِي بلحة ادعائه ولكن إذا ثبت بحكم جزائي كذب اليمين ،جاز للخلم
اآلخر أن يطالب بتعوين مدني ،وهذا دون إخ ل بالطعن في الحكم الذي لدر تأسيساً علا اليمين
المتممة بطريق ااستئنا

أو بطريق إعادة المحاكمة ( .)2ولكن"اليمين المتممة تختل

عن اليمين

الحاسمة ف يمكن اعتبارها منهية للنزاع ،وانما هي طريق تحقيق قد يلل منها القاِي إلا ااقتناع
)1
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بالحكم للالح من حلعها مستق ً في ذلك عن إرادة الطرفين( .)1علا أنه ليس حتماً علا القاِي بعد
أن يحل

الخلم اليمين المتممة أن يقِي للالحه ،فقد سيقع أن القاِي بعد حل

النطق بالحكم يق

اليمين وقبل

علا أدلة جديدة تقنعه بأن إدعاء الخلم الذي يقوم علا نير أساس فيحكم ِده،

بل ليس من الِروري أن يكش

القاِي أدلة جديدة ولكن يكعي أن يعيد القاِي تقييم األدلة المقدمة

أمامه فقط ،ويمكن أن يقِي لمللحة الخلم الذي حل  ،ثم يستأن

الحكم فترى محكمة ااستئنا

رأياً آخر ،إذ هي ا تتقيد بتوجيه اليمين وا بحلعها في المحكمة اابتدائية ،فقد ترى إا محل لتوجيه
اليمين المتممة ،ألن األدلة قد ألبحت كافية ،أو كانت كافية من قبل ،أو أن األدلة معدومة بحيث ا
يجوز توجيه هذه اليمين ،وحتا إذا رأت أن توجيه اليمين المتممة سائتاً ،فقد ترى أنه كان من
المتوجب علا القاِي توجيهها للخلم اآلخر ،فتوجهها له ألول مرة في ااستئنا  ،وتتعل اليمين
األخرى التي كانت المحكمة اابتدائية قد وجهتها بل قد ا تعدل محكمة ااستئنا

عن توجيه اليمين

المتممة إلا الخلم الذي حلعها بناءاً علا طلب محكمة أول درجة ولكنها ا تتقيد بها ف
لمللحة من حل

تقِي

اليمين(.)2

وأرى أن عدددم قيددام المشددرع العلسددطيني بتنظدديم آثددار اليمددين المتممددة ومنهددا عدددم إل دزام القاِددي
بدالحكم للدالح مددن حلعهدا ،وعدددم تقييدد محكمددة ااسدتئنا

بددذلك أيِداً جدداء متعقدا مددع الطبيعدة القانونيددة

لليمين المتممة ،والتي يوجهها القاِي من تلقاء نعسه وينسجم ذلك مع القاعدة العامة الواردة في المادة
( )6من قانون البينات العلسطيني التي تنص علا أنه :
 .1يجوز للمحكمة :
أ .أن تعدل عما أمرت به من إجراءات اإلثبات إذا طرأت ظرو
ب .أا تأخذ بنتيجة اإلجراء الذي أمرت به.
)1
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تبرر هذا العدول.

 .2في الحالتين السابقتين عليها أن تبين أسباب ذلك في قرارها.
المطلب الثاني
آثار النكول عن اليمين المتممة
إن النكول عن اليمين المتممة هو الخيار الثاني أمام الخلم الذي وجهت إليه المحكمة هذه
اليمين ،وذلك بعد الخيار األول وهو قيامه بتأدية اليمين ،والنكول قد يعبر عنه بموق

سلبي يتخذه

الموجه إليه اليمين ،ويعتبره جمهور العقهاء إقرار بالحق المدعا به رنم اللمت الذي قد يلتزم به
الموجهة إليه اليمين ،وقد يعبر عنه لراحة برفن أداء اليمين ،وهذا التلر

يعسر باإلقرار بحيث

إذا نكل من وجهت إليه اليمين المتممة فإن موقعه في القِية يتزعزع ألن أدلته السابقة كانت وبقيت
ناقلة ،وما توجيه اليمين له إا بترن تقويتها وتكملتها فإذا رفن فذلك يعني أنه ليس علا حق
وعلا هذا األساس اتجه معظم رجال العقه والقِاء إلا الحكم ِد الناكل( .)1واذا نكل من وجهت إليه
اليمين المتممة عن حلعها ،فقد ا يترتب علا ذلك حتماً لدور الحكم في نير لالحه إذا ما تبين
للمحكمة توافر أدلة تكعي إلجابة طلباته .فإذا لم توجد رفِت طلباته ،ليس استناداً إلا نكوله عن
الحل  ،وانما لعدم توافر أدلة عليها ،وفي ذلك تختل

هذه اليمين عن اليمين الحاسمة واذا لدر

الحكم بناء علا اليمين المتممة ،فإنه يجوز الطعن فيه بااستئنا

وفقاً للقواعد العامة ،إذ ا تعتبر

اليمين احتكاماً إلا الذمة كما هو الحال في اليمين الحاسمة ،وانما يظل النزاع محلو اًر في حدود
نلوص القانون( .)2وقد قِت محكمة النقن الملرية بأنه "لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر
اليمين المتممة حاسمة للنزاع ،وذلك بما أورده في مدوناته عند تخل

الطاعنة ووكيلها عن المثول أمام

المحكمة ألدائها من أن ...األمر الذي ترى معه المحكمة عدم حِور المستأن

عليها سال

الذكر

(الطاعنة ووكيلها) ألداء اليمين الموجهة لهما نكواً منهما عن أدائها ومن ثم يكون النزاع حول تسلمها
)1
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مبل  14000جنيه أربعة عشر أل
اليمين قد أنحسم وبرأت ذمة المستأن

جنيه من المستأن

(المطعون ِده األول) المنوه عنه بحكم

منه من تاريخ تسليمه لهما ...فإنه يكون بذلك قد خلط بين

أحكام اليمين الحاسمة وتلك الخالة باليمين المتممة إذ ليس من المحتم أن يقِي ِد من نكل عن
اليمين المتممة فقد تظهر بعد النكول أدلة جديدة تكمل األدلة الناقلة أو ا تظهر ولكن القاِي يعيد
النظر في األدلة التي كان يحسبها ناقلة فيرجع في رأيه ويقدر أنها كافية ،لما كان ما سل

جميعه،

فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون"( .)1وفي حال إذا حكمت المحكمة ِد
الخلم الذي نكل وأستئنا

هذا الحكم ،فأن لمحكمة ااستئنا

حرية تقدير األدلة التي قدمت

للمحكمة اابتدائية ،ولهل أن تقِي للالحه بالرنم من نكوله ،ولها أن توجه إليه اليمين المتممة مرة
أخرى ،فيحلعها أو ينكل ،وفي الحالتين لها حق التقدير وقد ترى محكمة ااستئنا
المتممة إلا الخلم اآلخر ،ثم تقِي له أو عليه ،حل

أن توجه اليمين

أو نكل ،وفقاً لما تراه ،ونخلص من ذلك أن

النكول عن اليمين المتممة كحلعها ا يقيد القاِي ،فليست اليمين المتممة تحكيماً للِمير كاليمين
الحاسمة ،بل هي إجراء من إجراءات اإلثبات ودليل إثبات تكميلي ذو قوة محدودة(.)2
المطلب الثالث
مقارنة اليمين الحاسمة باليمين المتممة
بعد دراسة أحكام اليمين الحاسمة واليمين المتممة يمكن أن نعقد بينهما مقارندة بسديطة إلظهدار
أهم العروق بينهما :
 .1من حيث التكييف :
إن اليمين الحاسمة نظام ووسيلة إثبات كاملة تجد أساسها القانوني في قواعد العدالة التي
أتاحت للخلم حق اللجوء إلا ذمة الخلم اآلخر ويقابله إمكان حل
)1
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بينما تكي

اليمين المتممة بأنها إجراء من إجراءات التحقيق وليست وسيلة إثبات كاملة يكمل بها

القاِي اقتناعه باألدلة المقدمة.
 .2من حيث التوجيه :
اليمين الحاسدمة أداة إثبدات فدي يدد الخلدم يوجههدا متدا شداء ،بينمدا اليمدين المتممدة أداة إثبدات
في يد القاِي يوجهها إلا أي من الخلمين متا شاء.
 .3من حيث الرد :
يسددتطيع الخلددم الددذي وجهددت إليدده اليمددين الحاسددمة أن يردهددا علددا خلددمه وعلددا األخيددر أن
يحلعها أو ينكل عنها ،بينما ا يستطيع من وجهت إليه اليمين المتممة ردها ،فهو مخير بين الحلد

أو

النكول فقط ألن موجهها هو القاِي.
 .4من حيث اآلثار :
اليمين الحاسمة تحسم النزاع بلورة نهائية حول المسائل المتنازع عليها (حلعاً أو نكواً أو رداً)
بينما اليمين المتممة وسيلة تكمل نيرها من البينات الناقلة وا تللح كدليل لوحدها.
 .5من حيث سلطة القاضي التقديرية :
ا يملك القاِي سلطة تقديرية في اليمين الحاسمة اا من حيث التأكد من تدوافر شدروطها فدي
التوجيدده أمددا بعددد أن توجدده فهددو مجبددر علددا األخددذ بنتيجتهددا حلعداً أو نكددواً ،بينمددا يتمتددع القاِددي بسددلطة
مطلقة بشأن نتيجة اليمين المتممة ،فهو حدر فدي الحكدم علدا حالعهدا أو ِدده ولده أن يحكدم بتيرهدا مدن
األدلة رنم حلعها أو النكول عنها.
 .6من حيث الحجية :
الحكددم بتوجيدده اليمددين الحاسددمة هددو قِدداء قطعددي لمددن وجهددت إليدده اليمددين فإمددا أن يحلعهددا أو
ينكل عنها أو يردها ،فإن حلعت خسر موجهها وان نكل عنها ربح موجهه ،بينما الحكدم بداليمين بتوجيده
المتممة هو قرار تمهيدي أو تحِيري ا يقيد القاِي في شيء(.)1
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المبحث الخامس
صور خاصة لليمين المتممة
نعرن ابتداءاً للورة خالة لليمين المتممة الجوازية ومن ثم نستعرن لور اليمين المتممة
الوجوبية وذلك في مطلبين علي النحو ااتي :
المطلب االول  :صورة لليمين المتممة الجوازية
المطلب الثاني  :صور اليمين المتممة الوجوبية
المطلب األول
صورة لليمين المتممة الجوازية
نددص قددانون البينددات العلسددطيني علددي لددورة خالدده لليمددين المتممددة الجوازيددة وهددي ال دواردة فددي
المددادة ( )21التددي جدداء قيهددا "دفدداتر التجددار ا تكددون حجددة علددا نيددر التجددار ،نيددر أن البيانددات الدواردة
فيها عما ورده التجار تللح أساساً يجيز للقاِي أن يوجه اليمين المتممة ألي مدن الطدرفين" ،ونلدت
المادة ( )17من قانون اإلثبات الملري علا أن "دفاتر التجار ا تكون حجة علدا نيدر التجدار ،نيدر
أن البيانات الواردة فيها عما ورده التجار تللح أساساً يجيز للقاِدي أن يوجده اليمدين المتممدة إلدا أي
مددن الطدرفين وذلددك فيمددا يجددوز إثباتدده بالبينددة ،"...كمددا وتددنص المددادة ( )15مددن قددانون البينددات األردنددي
علا أن "دفاتر التجدار ا تكدون حجدة علدا نيدر التجدار أا أن البياندات الدواردة فيهدا عمدا أورده التجدار
تلددلح أساسداً يجيددز للمحكمددة أن توجدده اليمددين المتممددة ألي مددن الطدرفين" ،إن األلددل أا تكددون دفدداتر
التجار حجة علا نير التجار ،كما نلت علا ذلك العقدرة األولدا مدن المدادة ( )21مدن قدانون البيندات
العلسطيني إا أن هذه المدادة بعدد أن أوردت هدذا األلدل نلدت علدا اسدتثناء يجيدز ااحتجداج بالددفاتر
التجاريددة علددا نيددر التجددار فددي حالددة معينددة فقالددت  :نيددر أن البيانددات المثبتددة فيهددا عمددا ورده التجددار
تلددلح أساس داً يجيددز للقاِددي أن يوجدده اليمددين المتممددة إلددا أي مددن الط درفين وذلددك فيم دا يجددوز إثباتدده
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بالبينددة" ،ومددن هددذا ااسددتثناء يتبددين أن المشددرع أراد أن يجعددل ممددا يدددون فددي دفدداتر التدداجر الدددائن قرينددة
علا لحة ما يدعيه بشأن تلر مدني مع مدين نير تداجر-وهدو مايسدمي العمدل المخدتلط ،-ولكنده
استثناء يخِع لشروط يِيق أحدهما من نطاقه ،ويحد اآلخر من قيمته ،أولهما يتعلق بمحل االتدزام
والثاني يتلل بحجية الدفاتر( .)1ويِي

آخر أن يكمل الدليل باليمين المتممة والشروط هي :

 الشددرط األول  :أن يكددون محددل االت دزام سددلعة وردهددا التدداجر لعميلددة نيددر التدداجر كالخبدداز يددوردالخبز والبقال يورد خزين المنزل.
 الشرط الثاني  :أن يكون االتزام مما يجوز إثباته بالبينة بالنسبة إلا العميل نير التاجر أي اتجاوز قيمته مائتي دينار أردني.
 الشرط الثالث  :أن يكمل الدليل باليمين المتممة يوجهها القاِي إلا التاجر الذي يحتل بددفترهف تجوز التكملة هنا بالبينة أو بالقرائن

(.)2

المطلب الثاني
صور اليمين المتممة الوجوبية
إن ما استعرِناه من أحكام اليمين المتممة كان في نطاق دراسة اليمين المتممة األللية كما
يسميها العقه في ملر( .)3أو كما يسميها آخرون باليمين المتممة الجوازية( .)4وذلك أن لليمين المتممة
لو اًر أخرى خالة ،يدخل فيها علا األحكام التي قدمناها كثير من التحوير ويمكن علا ِوء ذلك
تقسيم اليمين المتممة إلا يمين متممة أللية ،ويمين استيثاق ،ويمين استظهار ،ويمين تقويم .فاليمين
المتممة األللية كاليمين الحاسمة تكون إما علا واقعة شخلية واما علا عدم العلم ،فإذا كانت علا
عدم العلم سميت يمين عدم العلم .وكل من يمين ااستيثاق ويمين ااستظهار إيمان توجه في أحوال
)1

عبد المنعم الصده  :مرجع سابق -ص  679و ما بعدها.
)2
عبد الرازق أحمد السنهوري :مرجع سابق  -ص .244
)3
عبد الرازق أحمد السنهوري  :مرجع سابق -ص . 494
)4
سليمان على الهيقي  :مرجع سابق  -ص . 34
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معينة ،علا أن أحكام اليمين األللية ا تسري علا أي من هاتين اليمينين إا بعد تحوير كبير،
فتوجيه اليمين هنا إجباري علا القاِي ،وهو جوازي في اليمين المتممة األللية ،والذي توجه إليه
اليمين هنا هو أحد الخلمين بالذات ويعينه القانون ،واليمين المتممة األللية توجه ألي من
الخلمين وا يملك القاِي هنا إا أن يقِي لمللحة من حل

اليمين ،وهو ا يتقيد بذلك في

اليمين المتممة األللية ،وهذه العروق تقرب يمين ااستيثاق ويمين ااستظهار من اليمين الحاسمة،
وتبعدهما عن اليمين المتممة ،ولكن مهمة كل من هاتين اليمينين هي التي تلحقها باليمين المتممة ،إذ
هي إتمام دليل يراه القانون ناقلاً فيريد أن يستكمله بهذه اليمين .ويمين التقويم يمين خالة ا توجه
إا في تقويم شيء معين عندما يستعلا تقويمه عن طريق آخر وهي أيِاً تختل

في أحكامها عن

أحكام اليمين المتممة األللية في أنها ا توجه إا إلا المدعي ،وفي أن موِوعها ا يكون إا
التقويم(.)1
وسنعرن اآلن لور اليمين المتممة اإلجبارية أو الوجوبية الواردة في قانون البينات
العلسطيني ،وفي القانون المدني العلسطيني ،وفي مجلة األحكام العدلية ،وفي قانون األثبات الملري،
والقانون المدني الملري  .ولهذه التاية سنقسم هذا المطلب إلا ث ثة فروع علا النحو التالي :
 الفرع األول  :لور اليمين المتممة الواردة في القانون المدني العلسطيني ومجلة األحكام
العدلية
 الفرع الثاني  :لور اليمين المتممة الواردة في قانون البينات العلسطيني
 الفرع الثالث  :لور اليمين المتممة في القانون الملري

)1

عبد الرازق أحمد السنهوري  :مرجع سابق  -ص  494و ما بعدها .
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الفرع األول
صور اليمين المتممة الواردة في القانون المدني الفلسطيني
ومجلة األحكام العدلية
لم يرد في القانون المدني العلسطيني رقم  4لسنة  2012لو اًر لليمين المتممة الوجوبية بشكل
مباشر ،ولكن وردت في نص المادة ( )1746من مجلة األحكام العدلية والتي مازالت سارية المععول
بحكم المادة ( )1301من القانون المدني العلسطيني التي تنص علا أنه "تسري أحكام مجلة األحكام
العدلية فيما لم يرد بشأنه نص في أحكام هذا القانون" ،وقد تِمن نص المادة ( )1746من مجلة
األحكام العدلية أربعة أنواع من اليمين المتممة الوجوبية ،وهناك يمين خامسة وردت فا المادة
( )1589من المجلة تسمي يمين الكذب باإلقرار .وسنعرِها تباعا علا النحو التالي:
أوال :يمين االستظهار :
نلت المادة ( )1746من مجلة األحكام العدلية علا انه "ا يحل
يحل

إا بطلب الخلم ،ولكن

من قبل الحاكم في أربعة مواِع ب طلب".
األول :إذا ادعا احد من التركة حقاً وأثبته فيحلعَهس الحاكم علا انه لم يستو

وا بتيره من الميت بوجه وا أبراه وا أحال علا نيره وا أوفا من طر

هذا الحق بنعسه

أحد  ،وليس للميت في

مقابلة هذا الحق رهن ويقال لهذا يمين ااستظهار ،...وتقابل المادة ( )1746من مجلة األحكام العدلية
نص المادة ( )54من قانون البينات األردني ،كما ويقابلها نص المادة ( )83من القانون المدني
األردني التي تنص علا أنه " ا تسحل

اليمين إا بطلب الخلم ولكن تحلعه المحكمة يمين

ااستظهار ويمين ااستحقاق ورد المبيع لعيب فيه وعند الحكم بالشععة ولو لم يطلب الخلم تحليعه ).
والمادتان ( )54من قانون البينات األردني و( )83من القانون المدني األردني رقم ( )43لسنة 1976
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مأخوذتان عن مجلة األحكام العدلية ( .)1وهذه اللور من اليمين ا وجود لها في القانون المدني
الملري أو قانون اإلثبات الملري.
ويمكن تعري

يمين ااستظهار بأنها " اليمين التي يوجهها القاِي بمقتِا نص القانون إلا

المدعي الذي أثبت دعواه بالبينة القانونية علا حقه في تركة المتوفا علا أنه لم يستو

هذا الحق

لنعسه أو بتيره من الميت بوجه وا أبراه وا أحاله علا نيره وا أوفي من طر أحد وليس للميت في
مقابلة هذا الحق رهن(.)2
وان توجيه يمين ااستظهار لمدعا الحق في التركة من قبل القاِي ا تتوق

الزاميته علا

مجرد إقامة دعوى بذلك  ،ولكن اشترط المشرع بالنص أن يثبت المدعا حقه ابتداءاً حتا تحلعه
المحكمة يمين ااستظهار ،ولذلك يجب علا المحكمة التحقق من األدلة المقدمة في الدعوى إلثبات
الحق المدعا به واذا ثبت الدليل يجب أن تحلعه يمين ااستظهار( .)3ويمين ااستظهار حق للتركة
وليست حقا للورثة ولذلك توجه ولو طلب ورثه المتوفا عدم تحليعه أو أقروا بهذا الحق ،وتطبيقاً لذلك
قِت محكمة التمييز األردنية بأن يمين ااستظهار توجه إلا المدعا ولو أقر الورثة بالحق موِوع
الدعوى ،فقد جاء في قرار لمحكمة التمييز أنه (توجه يمين ااستظهار ولو لم يطلب الخلم توجيهها
كما هو لريح نص المادة ( )54من قانون اإلثبات وا يمنع إقرار الورثة من توجيهها ألن يمين
ااستظهار ليست للورثة بل هي للتركة ألنه يحتمل وجود دائن أخر للتركة أو مولا له فيجب علا
القاِي أن يحتاط ليانة لحقوق هؤاء" .أما إذا أدعا أحد الورثة بدين لمورثه علا ميت وأقام
الدعوى علا ورثة ذلك الميت باإلِافة إلا التركة وأقام الدليل علا لحة دعواه  ،فيترتب علا

)1

سلمان علي الهيقي  :مرجع سابق  -ص . 47
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 ,993مشار إليه لدى سلمان علي الهيقي  :مرجع سابق  -ص . 94
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القاِي أن يوجه يمين ااستظهار لبقية الشركاء اآلخرين للمدعا في اإلرث وا يكعا تحلي

المدعا

وحده ويتم ذلك بعد إدخالهم في الدعوى(.)1
ونخلص مما تقدم إلا أن الحكمة التشريعية من يمين ااستظهار مردها إلا أن الحق المذكور
في النص ينطوي علا شيء من الخعاء  ،فمن يدعا في التركة حقاً  ،ومعه الدليل الذي يثبت هذا
الحق ا يواجه خلمه الحقيقي  ،وهو الميت ليبدى هذا ما عنده من دفوع لهذا الحق والورثة قد
يجهلون هذه الدفوع أو يجهلون بعِها  ،لذلك عندما يقيم المدعا الدليل علا حقه في التركة يعتبر
القانون هذا الدليل نير كامل ويوجب تعزيزه بيمن متممة  ،هي يمين ااستظهار ،علا أن المدعي لم
يستو

حقه بأي لورة من اللور المستحقة للمال إنما يقدم دلي ً نسبياً علا الملك فيبقا أن يعزز

هذا الدليل بي مين متممة هي يمين ااستظهار علا أن المال لم يخرج من ملكه بوجه من الوجوه فيمين
ااستظهار كما نراها هي يمين متممة ولكنها يمين متممة لها خلائص تميزها فهي يمين إجبارية
يوجهها القاِي إلا خلم بالذات يعينه القانون  ،بعد ثبوت الدين وا يتوجب إع ن هذا اإلثبات بق ارر
خاص قبل توجيهها( .)2و إذا حل

الخلم يمين ااستظهار كسب دعواه حتما .علا أن ذلك ا يعني

أنها يمين حاسمة بل هي يمين متممة ألنها تختل

اخت فا جوهريا عن اليمين الحاسمة في أنها ليست

هي الدليل الوحيد في الدعوى  ،بل هي دليل تكميلي يعزز الدليل األللي(.)3
ثانيا :يمين االستحقاق :
تنص العقرة الثانية من المادة ( )1746من مجلة األحكام العدلية والتي تقابلها العقرة الثانية مدن
المادة ( )54من قانون البينات األردني علا انه " إذا استحق احد لمال وأثبت دعواه حلعه الحداكم علدا
أنه لم يبيع هذا المال ولم يهبه ألحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه ،"...ومن هذا النص نستنتل
)1

قرار محكمة التمييز رقم  - 6479/46ص رقم  6494 -من مجلة نقابة المحامين  -سنة  6479مشار إليه لدي عيسى المومني  :مرجع
سابق  -ص . 693
)2
مفلح عواد القضاة  :مرجع سابق  -ص  299و ما بعدها .
)3
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أن يمين ااستحقاق توجه إذا كانت الدعوى تتعلق بحق ملكية  ،لذا فان هذه اليمين جاءت لحماية حق
الملكيددة ،فددإذا ادعددا شددخص بأندده يملددك أمدوال محجددوزة علددا سددبيل المثددال ،عليدده أن يثبددت ملكيتدده لهددذه
األموال ابتداء ثم تحلعه المحكمة من تلقاء نعسها يمدين ااسدتحقاق ،بأنده لدم يبدع هدذه األمدوال ولدم يهبهدا
ألحدد ولدم يخرجهدا مدن ملكده بددأي وجده مدن الوجدوه ان البيندة التددي قددمها المددعا علدا اسدتحقاق المددال
يعتبرهدا المشددرع تشدكل دلددي ً ناقلداً ومددن أجدل اسددتكمال الددليل الندداقص عدزز المشددرع هدذه البينددة بيمددين
المدعا .فيمين ااستحقاق ا يعتبر دليل في الحكم وا يلل إلا تحليعها إا بعد ثبوت ااستحقاق(.)1
واذا وجه القاِي يمين ااستحقاق إلا مدعا ااستحقاق بعد ثبوت ااستحقاق فإذا حل
حتما يحكم للالحه ويكسب دعواه .أما إذا نكل عن حل

فإنده

هذه اليمين فإنه يترتدب علدا هدذا النكدول أن

يخسدر دعدواه  ،وا يجدوز لمدددعا ااسدتحقاق وا بددأي حدال مددن األحدوال إذا وجهددت إليده هددذه اليمددين أن
يردهددا علددا خلددمه  ،وذلددك ان الددنص القددانوني ا يجيددز ذلددك ،لتحديددده مسددبقا لمددن يقددع عليدده عددبء
حل د

هددذه اليمددين  ،وهددو مدددعا ااسددتحقاق( .)2وفددا حددال إق درار المدددعا عليدده بالمددال المدددعا بدده فددي

دعوى ااستحقاق ف حاجة لتحلي

المدعا اليمين  ،وذلك ان التاية من توجيه يمين ااستحقاق هي

استكمال قناعة القاِي بأدلدة المددعا ،وبدإقرار المددعا عليده فتكتمدل قناعدة القاِدي وا حاجدة لتوجيده
يمددين ااسددتحقاق  ،خد

يمددين ااسددتظهار الددذي ا يددؤثر إقدرار المدددعا عليدده علددا وجددوب توجيههددا،

ألنهددا جدداءت رعايددة للمدددعا عليدده الحقيقددي ( المتددوفا )( .)3وتتشددابه يمددين ااسددتحقاق كيمددين متممددة
وجوبيدده أو إجباريددة مددع اليمددين المتممددة الجوازيددة أو األلددلية ،بحيددث أن كددل منهمددا يكمددل دليددل ندداقص،
وتوجدده مددن القاِددي  ،وا يج دوز ردهددا إلددا الخلددم اآلخددر  ،ولكددن تختل د
ااستحقاق إجباري حيدث يجدب علدا القاِدي أن يقدوم بتحليد

)1
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مددن حيددث إن توجيدده يمددين

هدذه اليمدين إلدا مددعا ااسدتحقاق بعدد

ثبددوت ااسددتحقاق ،وا يسددتطيع الحكددم للددالح مدددعا ااسددتحقاق إا بعددد حل د

هددذه اليمددين ،بخ د

الحال في اليمين المتممة الجوازية التي جعل القانون األمر جوازي للقاِدي فدي توجيههدا  ،كمدا أنده فدي
يمين ااستحقاق فإن القاِي ملزم بنتيجة الحل

 ،أما اليمين المتممة الجوازية فإن القاِي نير ملدزم

بنتيجددة الحل د  ،فلدديس حتم داً أن يحكددم القاِددي لملددلحة الحددال  ،كمددا أندده لدديس بالِددرورة أن يحكددم
القاِددي ِددد الناكددل عدن حلد

هددذه اليمددين ،فقددد يعيددد د ارسددة ملد

الدددعوى أو يبددين لدده أن البينددات فددي

الدعوى كاملة وبالتالي يقِا علا أساسها لمللحة الناكل(.)1
ثالثا :يمين رد المبيع لعيب فيه
يمين رد المبيع لعيب فيه  ،هي اليمين الثالثة الوجوبية التي نلت عليها المادة  1746من
مجلة األحكام العدلية المقابلة للمادة ( )54من قانون البينات األردني ،والمادة ( )83من القانون المدني
األردني وجاء النص علا النحو التالي  ":إذا أراد المشترى رد المبيع لعيبه حلعه الحاكم علا أنه لم
يرن بالعيب قواً أو دالة بتلر كتلر الم ك علا ما ذكر بالمادة (.")344
َ
وقد نلت المادة  344من المجلة علا أنه "بعد اط ع المشترى علا عيب في المبيع إذا
تلر فيه تلر الم ك سقط خياره مث لو عرن المشترى المبيع للبيع بعد اط عه علا عيب
قديم فيه كان عرن المبيع للبيع رِا بالعيب ف يرده بعد ذلك".
دي
فالمشترى الذي يرد المبيع لعيب فيه  ،ويقدم الدليل علا هذا العيب يحتمل أن يكدون قدد رِ َ
درن بالعيدب لدراحة كقولده رِديت  ،أو دالدة
بده فعليده أن يعدزز دليلده بيمدين متممدة  ،علدا أنده لدم ي َ
كقبِددة المبيددع بعددد علمدده بالعيددب "وهددذه اليمددين تقددوم المحكمددة بتوجيههددا للمشددترى بحكددم القددانون ودون
حاجدة إلددا طلددب مدن خلددمه ،شدريطة أن يثبددت المشدترى أواً وجددود العيددب فدي المبيددع  ،ويترتددب عليهددا

)1
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حسم النزاع واذا قلرت المحكمة في توجيه هدذه اليمدين فدان حكمهدا يكدون مسدتوجباً للدنقن( .)1ويترتدب
علا حل

اليمين من قبل المددعا أن يحكدم لملدلحة الحدال

نكددل المدددعا عددن حلد

ويخسدر الطدر اآلخدر الددعوى ،أمدا إذا

اليمددين التددي وجهددت إليدده مددن قبددل المحكمددة يترتددب علددا ذلددك أن يخسددر دعدواه

ويكسددب الطددر اآلخددر الدددعوى  ،وا يجددوز للمدددعا أن يددرد اليمددين علددا خلددمه  ،ألن هددذه اليمددين
موجدده إليدده مددن قبددل المحكمددة( .)2ومددن هنددا نجددد أن هددذه اليمددين لهددا نعددس خلددائص يمددين ااسددتظهار،
ويمين ااستحقاق(.)3
رابعا :يمين الشفعة
وردت هددذه اليمددين فددي المددادة  1746مددن مجلددة األحكددام العدليددة والتددي تقددول أن "يحلد

الحدداكم

ط حق شععته بوجه من الوجوه" وتقابل هذه
الشعيع عند الحكم بالشععة بأنه لم يبطل شععته يعني لم سيسق ْ
المادة المادة ( )54من قانون البينات األردني والمادة ( )83مدن القدانون المددني األردندي ويجدب لتوجيده
هذه اليمين من قبل المحكمة أن يثبت الشعيع أواً حقه بالشععة ثم بعد ذلك يتعين علدا المحكمدة توجيده
هذه اليمين للشعيع عند الحكم له بشععته بأنه لدم يبطدل شدععته  ،يعندا لدم يسدقط حدق شدععته .بوجده مدن
الوجوه .ذلك أن الشعيع عندما يطالب بالشععة يحتمل أن يكون قد أسقط شععته فعليه أن يعزز مطالبتده
بيمددين متممددة هددي يمددين الشددععة علددا أندده لددم يسددقط حددق شددععته بحددال مددن األح دوال ،وهددذه اليمددين مددن
واجبات المحكمة ولو لدم يطلدب الخلدم ذلدك  ،ويترتدب علدا عددم توجيده هدذه اليمدين مدن قبدل المحكمدة
أن يكددون حكمهددا مسددتوجباً للددنقن( .)4وتطبيقددا لددذلك قِددت محكمددة التمييددز األردنيددة بأندده "إذا قِددت
محكمة ااستئنا

بتمليدك المشدعوع للشدعيع لقداء الدثمن المددفوع دون أن تحلد

الشدعيع يمدين الشدععة مدع

أن المددادة ( )54مددن قددانون البينددات توجددب تحليعدده هددذه اليمددين ولددو لددم يطلددب الخلددم  ،ف دأن مددن حددق
)1
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محكمددة التمييددز نقددن الحكددم لهددذا السددبب ولددو لددم يددأت مسددتدعا التمييددز بهددذا السددبب فددي ائحددة تمييدزه
عم د بالمددادة ( )249مددن قددانون ألددول المحاكمددات الحقوقيددة"( .)1وفددا حالددة أقددر المدددعا عليدده وهددو
المشددترى بددأن الشددعيع لددم يسددقط حقدده بالشددععة بوجدده مددن الوجددوه وطلددب عدددم تحليعدده اليمددين ف د يحل د
الشددعيع يمددين الشددععة  ،ألندده ا يعددود هندداك حاجددة لتحليعدده بعددد إق درار المدددعا عليدده  ،ألن التايددة مددن
تحلي د

يمددين الشددععة هددي إكمددال قناعددة القاِددي بعددد إثبددات حقدده بأندده لددم يتنددازل عددن حددق الشددععة ولددم

يسقطه بدأي حدال مدن األحدوال وبمدا أن المددعا عليده قدد أقدر بلدحة إدعداء المددعي فد حاجدة لتوجيده
يمين الشععة له(.)2
وأرى أن المشرع األردني قد وفق بأخذه نص المادة ( )1746من مجلة األحكام العدلية
ووِعها في قانون البينات األردني والقانون المدني األردني وأن المشرع العلسطيني قد أخذ بتطبيق
نص هذه المادة بشكل ِمني في القانون المدني العلسطيني رقم  4لسنة  2012في المادة رقم
( ،)1301وكان من المتوجب األخذ بهذا النص لراحة في القانون المدني العلسطيني أسوة بالمشرع
األردني  ،وذلك للحاجة الكبيرة لأليمان األربعة الواردة فيها وها يمين ااستظهار ويمين ااستيثاق
ويمين رد المبيع لعيب فيه ويمين الشععة ،ألنها تتعلق بأمور خعية باطنية يلعب علا القاِي التيقن
منها من خ ل البينات فقط وزيادة في اطمئنان القاِي للعلل في الدعوى بشكل عادل ولذلك أولا
المشرع العلسطيني بذلك.
خامسا :يمين كذب اإلقرار
تنص المادة ( )1589من مجلة اإلحكام العدلية علي انه "إذا ادعا المقر انده كداذب فدي إقد ارره
الذي وقع كان له أن يحل

المقر لده بأنده نيدر كداذب فيده ،مدث ً إذا أعطدا واحدد آلخدر سدنداً كتدب فيده

إنددي قددد استقرِددت كددذا د ارهددم مددن فد ن ،ثددم قددال وان كنددت أعطيددت هددذا السددند لكنددي مددا قبِددت المبلد
)1
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المددذكور ،فيحلد

المقددر لدده بددان المقددر نيددر كدداذب فددي إقد ارره هددذا "ويمددين الكددذب بدداإلقرار تعتددرن إقد ار ار

لدر من المدعا عليه بورقة أبرزها المدعي ثم منازعة المدعا عليه في حقيقة مدا دون بهدذه الورقدة ،
إي أنهددا تعتددرن أن المدددعا عليدده معتددر بلدددور الورقددة مندده أو عددن الشددخص المنسددوبة إليدده ولكندده
منكر أن ما تِمنته الورقة يطابق حقيقة الواقع  ،وهذا أشبه مدا يكدون بدالطعن باللدورية  ،وقدد تسداءل
أئمة العقه اإلس مي عما إذا كانت تقبل اليمين إلثبات عدم حقيقة ما ورد في الورقة المعتر بلدورها
ممدا نسدبت إليدده وأجداب علددا ذلدك أبددو يوسد

– دون نيدره مدن أئمددة األحندا

– باإليجدداب وبقولده هددذا

أخذت مجلة اإلحكام العدلية ما ورد في نص المدادة ( )1589سدالعة الدذكر( .)1وقدد ذهدب العقده العرنسدي
وعلا رأسه الع مة "بارد " إلي القول بان الحجل الخطية (المحررات) مهما كان ظاهرهدا لدحيحا فهدي
ا تمثل الحقيقة المطلقة بلورة قطعية  ،وأنما هي مجرد احتمال يقرب من درجة اليقين .وقد ظهر فدي
مجال التقاِي في كثير من الدعاوى أن المحررات قد جاءت بعكس الحقيقة الواقعيدة .لدذلك مدن العددل
أن يعسددح المجددال لمددن كددان فددي أمددان مددن كيددد خلددمه أن يرجددع ويحددتكم إلددي ذمتدده كملجددأ أخيددر هددذا
باإلِددافة إلددي أن للخلددوم أن يختدداروا ألنعسددهم مددا يشدداءون مددن دفددوع إلثبددات مدددعياتهم  ،وا سددلطان
للمحكمة عليهم في هذا الخلوص .أما القِاء العرنسي وشراح القانون الملري فقد ذهبدوا إلدي عكدس
هدذا الد أرى مددن أن الواقعددة المطلددوب التحليد

عليهدا إذا كانددت ثابتددة كددل الثبددوت مددن األوراق المعروِددة

عليها فليس للمحكمة إا أن تدرفن اليمدين إذ ا محدل لطلبهدا( .)2وان هدذه اليمدين توجده مدن المقدر إلدي
الخلدم األخدر  ،وا يجدوز للمحكمدة أن تقددوم بتوجيههدا مدن تلقداء نعسددها  ،وتطبيقداً لدذلك قِدت محكمددة
التمييز األردنية بأنه" علا من يدعي كذب أق ارره بموجدب مسدتند أن يطلدب تحليد

)1
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محكم ددة الموِ ددوع "( .)1وا يج ددوز توجي دده يم ددين الك ددذب ب دداإلقرار إا ف ددي الس ددندات العادي ددة  ،وا يج ددوز
توجيهها في السندات الرسمية ألنه ا يجوز الطعن فيها إا بالتزوير(.)2
وأرى خد
المقددر لدده حلد

ذلددك واندده يجددوز الدددفع بكددذب اإلقدرار فددي السددندات الرسددمية وان يطلددب المقددر مددن

اليمددين بأندده نيددر كدداذب فددي أقد ارره  ،وذلددك ان السددندات الرسددمية المنظمددة أمددام الكاتددب

العدل عادة يتم تنظيمها قبل است م الحقوق مدن المقدر لده ،ولدذلك جدرى العمدل أمدام القِداء العلسدطيني
علددا ج دواز دفددع المقددر بانعدددام المقابددل الثابددت فددي السددند الرسددمي ولدده الحددق فددي إثباتدده حسددب القواعددد
العامة ل ثبات ومنها اليمين بنوعيها الحاسمة والمتممة.
وأمددا فيمددا يتعلددق بحجيددة هددذه اليمددين فإندده يترتددب علددا حل د
المحكمة لمللحة الحال

يمددين كددذب اإلق درار بددأن تقِددي

 ،أما إذا نكل من وجهت إليه هذه اليمين خسر دعواه  ،فإذا قام بتوجيه هدذه

اليمين من له الحق بتوجيهها إلي خلمه في الدعوي ف يجوز لمن وجهت إليه اليمدين أن يردهدا علدا
خلمه(.)3
الفرع الثاني
صور اليمين المتممة الواردة في قانون البينات الفلسطيني
ورد فددي قددانون البينددات العلسددطيني لددو اًر خالددة مددن اليمددين المتممددة سددنعرن لهددا علددا النحددو
التالي :
يمين التقويم " يمين التقدير "
تنص المادة  148من قانون البينات العلسطيني علا أنه :
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 .1ا يجوز للمحكمة أن توجه إلا المدعا اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعا به إا إذا استحال
تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى.
 .2تحدد المحكمة في هذه الحالة حداً أقلا للقيمة التي يلدق فيها المدعا بيمينه .وتقابل هذه
المادة المادة ( )12من قانون اإلثبات الملري ،وا مقابل لهذه المادة في قانون البينات
األردني وهذه اليمين توجه للمدعا عندما يكون موِوع الدعوى رد شيء ا يمكن رده بعينه،
وا يلح توجيه هذه اليمين إا إذا استحال تقدير قيمة الشيء بواسطة خبير أو بأي وجه
آخر ،ويحدد القاِي بهذه الحالة حداً أقلا للقيمة التي يلدق فيها المدعا بيمينه ،والقيمة
التي يحل

بها المدعا ا يتقيد بها القاِي ألنها يمين متممة علا أي حال ،فيمكنه أن يحكم

بأقل من تلك القيمة ،وتظهر الحاجة لهذه اليمين بنوع خاص في السرقات والودائع والوديعة
ااِط اررية ووديعة المسافر لما معه في النزل ،ونير ذلك مما يجب رده أو رد قيمته عند
عدم إمكان استرداد الشيء ،أو عدم إمكان العثور عليه أو فقده أو ه كه ،مع عدم إمكان
ااستدال علا قيمته بأي وجه آخر(.)1
ويؤخذ من هذا النص أن يمين التقويم ا يجوز توجيهها إا إلا المدعا الذي يطالب باسترداد
الشيء وبالتالي ا يجوز لهذا األخير ردها علا خلمه ،ويؤخذ منه أيِا أنه يشترط في توجيهها
شرطان هما :
 .1أن يكون موِوع الدعوى استرداد شيء لار رده بعينه مستحي ً وأن ا يكون ثمة وسيلة
أخرى في تقدير قيمة ذلك الشيء.
 .2أن يعين القاِي حداً أقلا للقيمة التي يمكن أن يلدق فيها المدعا بيمينه.
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أما فيما يتعلدق بالحجيدة فدان يمدين التقدويم ألنهدا ا تعددو أن تكدون نوعداً مدن اليمدين المتممدة ا
تقيد القاِدي فيجدوز لده أن يقِدا بمبلد أقدل مدن المبلد المحلدو

عليده إذا شدعر بالمبالتدة فدي تقدديره،

وكذلك يجوز للمحكمدة األسدتئنافية أن تزيدد آو تدنقص المبلد الدذي قِدت بده محكمدة الدرجدة ااولدي(.)1
وقد تبين لبعن العقهاء المهتمين بتتبع أحكام المحاكم ولهم الخبرة الطويلة في ذلك أن توجيه مثدل هدذه
اليم ددين أم ددر ن ددادر الح دددوث"( .)2ويرج ددع الباح ددث ه ددذا األم ددر لوج ددود الخبد دراء ف ددي ك ددل مج ددال ف ددي الوق ددت
الحاِر ،فيستطيع القاِي ااسدتعانة بهدم لتقددير قيمدة الشديء المددعا بده مدن خد ل إعمدال نلدوص
المواد المنظمة لعمل الخبراء في قانون البينات.
الفرع الثالث
صور اليمين المتممة في القانون المصري
أورد قانون ااثبات الملدري والقدانون المددني الملدري يميندين لدم يدردا فدي القدوانين العلسدطينية
وهي :
أوال  :يمين االستيثاق المنصوص عليها في المادة ( )14من قانون اإلثبات المصري :
تددنص المددادة ( )14مددن قددانون اإلثبددات الملددري علددا أندده "يعتبددر المحددرر العرفددي لدداد اًر ممددن
وقعدده مددا لددم ينكددر ل دراحة مددا هددو منسددوب إليدده مددن خددط أو إمِدداء أو خددتم أو بلددمة أمددا ال دوارث أو
الخل

ف يطلب منه اإلنكار ويكعا أن يحل

يمينا علا أنه ا يعلدم أن الخدط واإلمِداء أو الخدتم أو

البلددمة هددي لمددن تلقددي عندده الحددق" ،وتقابددل هددذه المددادة المددادة ( )16مددن قددانون البينددات العلسددطيني،
والمادة ( )11مدن قدانون البيندات األردندي ،ولكدن هداتين المدادتين خلتدا مدن الدنص علدا اليمدين فدي حدال
إنكددار ال دوارث أو الخل د  .وهددذه اليمددين ا يمكددن اعتبارهددا حاسددمة ألنهددا ا تحسددم الن دزاع فددي موِددوع
الدددعوى إذ يجددب بعددد حلعهددا إج دراء التحقيددق الددذي أوجبدده القددانون للوقددو
)1

سليمان مرقس :مرجع سابق  -ص . 944
)2
عز الدين الدناصوري و حامد عكاز  :مرجع سابق – ص . 6672
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علددا لددحة التوقيددع أو عدددم

لددحته حتددا يمكددن للقاِددي العلددل فددي الدددعوى ،وا يمكددن اعتبددار هددذه اليمددين متممددة ألنهددا ا توجددد
قرين ددة يل ددح أن تكمله ددا ه ددذه اليم ددين الت ددي ا تس ددمح للقاِ ددي أن يل دددر حكمد داً ف ددي ال دددعوى إا بع ددد
التحقيق( .)1ولكن يمكن اعتبار هذه اليمين أنها يمدين علدا عددم العلدم إذ أنهدا ا تعدزز دلدي ً ألدلياً فدي
المنكددر للورقددة العرفيددة ،فهددي ا تثبددت شدديء ولكنهددا

اإلثبددات ،بددل هددي تسدداعد الورثددة علددا اتخدداذ موقد

تنشئ موقعا إذ يستكمل بها من حلعها الشروط القانونية ال زمة لدفع حجيدة الورقدة العرفيدة فدي اإلثبدات،
ولددذلك يمكددن اعتبارهددا مددن هددذه الناحيددة مددع كثيددر مددن التجدداوز أنهددا يمددين أسددتيثاق( .)2ومددن المقددرر فددي
قِدداء الددنقن أن المددادة ( )14مددن قددانون اإلثبددات رقددم  25لسددنة  1968أباحددت للدوارث ااكتعدداء بنعددي
علمدده بددأن الخددط أو اإلمِدداء أو الخددتم أو البلددمة لمورثدده دون أن يق د

موق د

اإلنكددار ل دراحة ،فددإذا

نعددا ال دوارث علمدده بددأن اإلمِدداء الددذي علددا الورقددة العرفيددة المحددتل بهددا عليدده لمورثدده وحل د

اليمددين

المنلددوص عليهددا فددي العق درة الثانيددة مددن المددادة السددابقة ازلددت عددن هددذه الورقددة مؤقتددا قوتهددا فددي اإلثبددات
وتعدين علددا المتمسددك بهددا أن يقدديم الدددليل علددا لددحتها وذلددك بإتبدداع اإلجدراءات المنلددوص عليهددا فددي
المادة ( )30من ذات القانون سال

الذكر ،فدإذا انتهدت المحكمدة إلدا أن التوقيدع لديس للمدورث انعددمت

الورقددة كدددليل فددي اإلثبددات ذلددك أن التوقيددع باإلمِدداء أو بلددمة الخددتم أو بلددمة األلددبع هددو الملدددر
القددانوني الوحيددد إلِددعاء الحجيددة علددا األوراق العرفيددة وفقددا لمددا تقِددا بدده المددادة سددالعة البيددان ويبقددا
اادعاء بالتلر المستند لهذه الورقة العرفية ا دليدل عليده بالنسدبة لكافدة الورثدة ويسدتوي فدي ذلدك مدن
تمسك بعدم العلم ومن لم يتمسك به"(.)3
وأرى أن نص المشرع الملري علا يمين ااستيثاق"يمين عدم العلم" في المادة ( )14من
قانون اإلثبات الملري أمر موفق ألن في تحلي
)1

الوارث أو الخل

الخاص يمين عدم العلم فيه

أحمد نشأت  :مرجع سابق  -ص . 642
)2
عبد الرازق أحمد السنهوري  :مرجع سابق -ص 494
)3
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تسهيل لعملية إثبات حجية السند العرفي وذلك لما فيه من ااحتكام لِمير الوارث أو الخل

الخاص

ولمنعهما من التهرب من حجية السندات العرفية الموقعة من المورث ،ولما يمثل من إلقاء جزء من
عبء اإلثبات علا عاتق الوارث أو الخل

الخاص ،ولذا أري ِرورة أخذ المشرع العلسطيني بهذا

النوع من اليمين ،ووجوب النص عليها في المادة ( )16فقرة ( )2من قانون اإلثبات ليلبح النص علا
النحو اآلتي "أما الوارث أو الخل

الخاص ف سيطلب منه اإلنكار ويكعا أن يحل

يميناً بأنه ا يعلم

بأن الخط أو التوقيع أو الختم أو البلمة هي لمن تلقي عنه الحق ".
ثانيا  :يمين االستحقاق المنصوص عليها في المادة ( )373من القانون المدني المصري
وهناك يمين استحقاق وردت في القانون المدني الملري فقدط إذ نلدت المدادة ( )378مدن القدانون
المدني الملري علا أنه"  )1تتقادم لسنة واحدة الحقوق اآلتية.
ب .حقوق التجار واللناع عن أشياء وردوها ألشخاص ا يتداجرون فدي هدذه األشدياء وحقدوق
أل ددحاب العن ددادق والمط دداعم ع ددن أج ددر اإلقام ددة وع ددن الطع ددام وك ددل م ددا لد درفوه لحس دداب
عم ئهم.
ت .حقددوق العمددال والخدددم واألجدراء عددن أجددور يوميددة ونيددر يوميددة ومددن ثمددن مددا قدداموا بدده مددن
توريدات.
 .1يجب علا من يتمسك بأن الحق قد تقادم لسنة أن يحل

اليمين علا أنه أدى الدين فع ً،

وهذه اليمين يوجهها القاِي من تلقاء نعسه وتوجه إلا ورثة المدين أو أوليائهم إن كانوا
قل اًر بأنهم ا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحلول الوفاء.
فالقانون هنا بعد أن جعل بعن الحقوق تتقادم بمدة قليرة جداً هي سنة فقط ،وجعل من هذا
التقادم قرينة علا الوفاء  ،أراد أن يعزز هذه القرينة وقد اعتبرها دلي ً نير كامل بيمين متممة يحلعها
المدين علا واقعة شخلية له هي أداؤه الدين فع ً فإذا كان ميتاً حل
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الورثة أو أوليائهم إذا كان

الورثة قل اًر  ،يمين عدم العلم بأنهم ا يعلمون بوجود الدين أو يمين العلم بأنهم يعلمون بحلول
الوفاء ،وهكذا يتِح أن يمين ااستيثاق تكون في بعن لورها يميناً علا واقعة شخلية ،وفا
لور أخرى يميناً علا عدم العلم وان كانت تظل في الحالتين يمين استيثاق(.)1
وخلددائص يمددين ااسددتيثاق فددي هددذه الحالددة أنهددا يمددين إجباريددة ،ابددد للقاِددي أن يوجههددا إلددا
المددين أو إلددا ورثتده ،وتوجدده إلددا هدؤاء دون الدددائن واذا حلعهددا مدن وجهددت إليدده كسدب الدددعوى حتمددا ،
علددا أنهددا علددا الددرنم مددن ذلددك تبقددا يمين داً متممددة ا يمينددا حاسددمة فهددي تختل د

اخت ف داً جوهري داً عددن

اليمددين الحاسددمة فددي أنه ددا ليسددت هددي الدددليل الوحي ددد فددي الدددعوى بددل ه ددي دليددل تكميلددي يعددزز ال دددليل
األللي وهو قرينة الوفاء المستخللة من انقِاء سنة علا وجود الدين(.)2
وأرى أن المشرع العلسطيني لم يأخذ باليمين التي أخذ بها المشرع الملري في المدادة رقدم
( )378من القانون المدني الملري ،إذ نلت المادة ( )414من القانون المدني العلسطيني رقم 4
لسددنة  2012علددا الحدداات التددي تتقددادم بهددا الحقددوق بمِددي سددنة واحدددة ،ولكددن لددم يأخددذ بوجددوب
تحلي

المدين أو ورثته اليمين علا الوفاء أو علا عدم علم الورثة بالدين أو علا علمهدم بالوفداء،

ول ددم ي ددرد ف ددي الم ددذكرات اإليِ دداحية لمش ددروع الق ددانون الم دددني العلس ددطيني لم دداذا ل ددم يأخ ددذ المش ددرع
العلس ددطيني به ددذه اليم ددين  ،عل ددا ال ددرنم م ددن أن ال ددنص عل ددا ه ددذه اليم ددين في دده إنل ددا

ألل ددحاب

الحقوق التي تتقادم بمِي سنة واحدة لقلر هذه المددة ،ألن قريندة الوفداء المسدتمدة مدن هدذه المددة
قرينددة تحتدداج إلددا تقويتهددا بدداليمين مددن المدددين أو ورثتدده ،ولددذلك أولددا المشددرع العلسددطيني بددالنص
علا هذه اليمين وذلك بإدخدال فقدرة ثانيدة لدنص المدادة( )414مدن القدانون المددني العلسدطيني تدنص
علددا أندده "يجددب علددا مددن يتمسددك بددأن الحددق قددد تقددادم لسددنة أن يحلد

)1

قدري عبد الفتاح الشهاوي  :مرجع سابق  -ص  944و ما بعدها .
)2
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اليمددين علددا اندده أدى الدددين

فعد وهدذه اليمددين يوجههدا القاِددي مدن تلقداء نعسده وتوجده إلددا ورثدة المدددين أو أولديائهم إن كددانوا
قل اًر ألنهم ا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحلول الوفاء.
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الخـــــــــــــــــــاتمة
لمددا كانددت اليمددين وسدديلة نظمهددا المشددرع فددي قددانون البينددات والقددانون المدددني وبعددد د ارسددتنا لهددا
توللنا إلي النتائل والتوليات األتية :
أوال  :النتائج
 .2اليمين قسمان ،يمين قِائية ،ويمين نير قِائية ،واليمين نير القِائية تؤدي خدارج مجلدس
القِاء ،وتطبق في شأنها القواعد العامة في العقدود .واليمدين القِدائية هدي تأكيدد ثبدوت الحدق
أو نعيدده باستشددهاد ان تعددالي أمددام القاِددي .وهددي نوعددان اليمددين الحاسددمة التددي تحسددم الن دزاع،
واليمين المتممة التي تستكمل الدليل الناقص.
 .1اليم ددين مش ددروعة بالكت دداب والس ددنة واإلجم دداع والمعق ددول .وق ددد ش ددرعت ألنه ددا ت ددؤدي إل ددا ف ددن
النزاعات واكتساب الحقوق أو نعيها أمام القِاء .ويترتب علي أدائها األجر والثدواب أو الجدزاء
والعقاب في الدنيا واآلخرة.
 .3ولليمين ألعاظ تؤدي بها منها لعظ "أحل " ولعظ "أقسدم " وقدد رأيندا أن تأديدة اليمدين بلعدظ "أقسدم
بددان العظدديم " يتعددق مددع النلددوص الشددرعية التددي شددرعت اليمددين كمددا يتعددق مددع نددص قددانون
البينات.
 .4إن اليمددين الحاسددمةهي "اليمددين التددي يوجههددا الخلددم إلددي خلددمه فددي ن دزاع قددائم أمددام القِدداء
ليحسم بها الدعوي أو مسألة فيها ،وترتب علي أدائها أو النكول عنها إثبات الحق أو نعيه ".
 .7أن اليمين الحاسدمة أحدد أنظمدة العدالدة ،وهدي وسديلة مدن وسدائل اإلثبدات تجدد أساسدها القدانوني
في قواعد العدالة التي أتاحت للخلم اللجوء إلي ذمة خلمه .وتمليهدا ِدرورات عمليدة تتمثدل
احيانداً فددي اافتقددار إلددي الدددليل وِددرورات قانونيددة تتمثددل فددي تقييددد حريددة الخلددم والقاِددي فددي
اإلثبات.
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 .6يشدترط فددي موجدده اليمددين الحاسددمة إن يكددون طرفدا فددي الخلددومة القِددائية ،وأن يوجههددا بددذات
اللعة التي له فدي الددعوي ،وأن تثبدت لده أهليدة التقاِدي وقدت أدائهدا ،ويجدوز للولدي والقديم
والوكيل أن يوجه اليمين.
 .5أندده يشددترط وجددود وكالددة خالددة بيددد مددن يوجدده اليمددين الحاسددمة بالنيابددة عددن األلدديل .وتكعددي
وكالددة المحددامي إذا كددان مأذونددا فيهددا بحددق طلددب توجيدده اليمددين الحاسددمة .وتجددوز الوكالددة فددي
التحلي

ولكن ا تجوز في أداء اليمين.

 .8أنده يشددترط فدي الخلددم الدذي توجدده إليدده اليمدين الحاسددمة أن يكدون خلددماً ألدلياً فددي الدددعوى،
كمددا خللددنا إلددي ج دواز توجيدده اليمددين الحاسددمة إلددي الشددخص المعنددوي .ويقددوم بتأديتهددا ممثلدده
القانوني .وأنه يجوز للشخص المعنوي توجيهها إلا خلمه أيِا.
 .9أنه يشترط في موِوع اليمين الحاسمة أن يكون هو محل نزاع ،ومتعلقاً بالدعوي ومنتجداً فيهدا
ونيددر مخددال

للنظددام العددام أو اآلداب .كمددا ويشددترط أن يكددون هددذا الموِددوع ممددا يجددوز إثباتدده

حاسما للنزاع.
باليمين الحاسمة .وأن يتعلق بشخص من وجهت إليه اليمين وان يكون
ً
 .20أنه يجوز توجيه اليمين الحاسمة بلورة احتياطية.
 .22أنه يجب بيان الوقائع التي يراد استح

الخلم عليهدا .وأن تلداغ اليمدين بعبدارة واِدحة ا

يشوبها أي نمون ،واذا تعددت الطلبات أو الوقائع المراد التحليد
ليتة واحدة وااكتعاء فدي شدأنها بيمدين واحددة .وا يلدزم التحليد

عليهدا فيجدوز جمعهدا فدي

لكدل منهدا علدي حددة .ويجدب

أن تكون الليتة دائما علي النعي .ويجوز للمحكمة تعديل الليتة لكي تكون واِحة ودقيقة.
وا يجوز للمحكمة أن تعدل ليتة اليمين لتخرج بها عن الحدود المرسدومة فدي طلدب الخلدم،
أو تتناول بها نير ما قلد إليه.ويحق لموجه اليمين في هذه الحالة العدول عن توجيهها حتدا
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ل ددو قب ددل الخل ددم األخ ددر أن يحلعه ددا ،ويج ددوز لموج دده اليم ددين أن يطع ددن ف ددي ذل ددك إم ددام محكم ددة
ااستئنا .
 .21يكون وقدت توجيده اليمدين الحاسدمة أمدام محكمدة الموِدوع وأمدام محكمدة ااسدتئنا  .وا يجدوز
توجيههددا ألول م درة محكمددة الددنعن إا إذا نقِددت الحكددم وتلدددت لبحددث الموِددوع بإعتبارهددا
محكمة موِوع في الحالتين المنلوص عليهما في المادة ( )135فقرة(  )1من قانون ألدول
المحاكمات المدنية والتجارية رقم  1لسنة .1002
عدم جواز الرجوع في توجيهها ممدن وجههدا إذا

 .23من آثار اليمين الحاسمة في حالة قبول الحل

قبل الخلم الحل  .ولكن يجوز العدول عن توجيهها طالما لم يقبل الخلم بأدائها .ويمكن أن
يكددون العدددول ل دراحة أو ِددمنا .ومددن آثارهددا أيِددا سددقوط حددق موجههددا فددي التمسددك بوسددائل
اإلثبات األخرى.
 .24إذا حلد

مددن وجهددت إليدده اليمددين الحاسددمة حكددم لدده وخسددر موجههددا دعدواه .واذا نكددل عنهددا مددن

وجهت إليه خسر دعواه .وا يجوز استئنا

الحكم المبني علي حل

اليمن الحاسمة أو النكول

عنها ألن الحكم اللادر في هذه الحالة له قوة األمر المقِي به ما لم يكن الطعن مبنيا علدي
بط ن في اإلجراءات الخالة بتوجيه اليمين أو حلعها.
 .27عدم جواز إثبات كذب اليمين الحاسمة إا بحكم ج ازئدي بدات .وان للخلدم الدذي ألدابه ِدرر
مدن اليمدين الكاذبدة الحدق فدي طلدب التعدوين ،دون إخد ل بحقده فدي الطعدن علدي الحكدم الددذي
لدر ِده بسبب تأديتها.
 .26وقددد عرفنددا اليمددين المتممددة بأنهددا "إج دراء يتخددذه القاِددي مددن تلقدداء نعسدده رنبددة مندده فددي تحددري
الحقيقة يستكمل بها دلي ناقلا في الدعوي".
 .25أن الحق في توجيه اليمين المتممة هو للقاِي أو المحكمة فقط.
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 .28اليمين المتممة ميقاتها يبدأ بعدد تقدديم أدلدة أخدرى فدي الددعوي ،وتبقدي إمكانيدة توجيههدا معتوحدة
لتاية انتهاء المرافعة ،ويمكن للقاِي أن يعتح باب المرافعدة ويقدوم بتوجيههدا إذا تبدين لده تدوافر
شروطها.
 .29للقاِددي حددق الرجددوع فددي توجيدده اليمددين المتممددة قبددل حلعهددا ،وذلددك بمددا للقاِددي مددن ل د حية
جوازيه ا معقب عليه فيها ،ويجوز إثبات كذب اليمين المتممة وذلك بطريق الطعن فدي الحكدم
اللادر بناءا عليها ألن حجيتها ليست قاطعة.
 .10لليمددين المتممددة حالتددان فأمددا الحلد
يحكم لمن حل

أو النكددول ،وا يجددوز فيهددا الددرد ،والقاِددي لديس ملزمددا بددأن

اليمين المتممة.

 .12توجد لور لليمين المتممة ،وتندرج تحت ما يسمي بداليمين المتممدة بقدوة القدانون أو الوجوبيده،
وهي يمين اإلستظهار ،ويمين اإلسدتحقاق ،ويمدين رد المبيدع لعيدب فيده ،ويمدين الشدععة ،ويمدين
كذب اإلقرار ،ويمين التقويم ،ويمين اإلستيثاق.
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ثانيا  :التوصيات :
 .2تعددديل نددص العق درة األولددي مددن المددادة ( )231مددن قددانون البينددات رقددم  4لسددنة  1002لتلددبح
علددي النحددو األتددي  ( :يجددوز توجيدده اليمددين الحاسددمة فددي أيددة مرحلددة مددن م ارحددل المحاكمددة ،و
يمكددن أن توجدده علددي سددبيل ااحتيدداط فيجددري تحليعهددا بعددد أن تقددرر المحكمددة رد األدلددة المقدمددة
بل ددورة أل ددلية لع دددم قانونيته ددا أو كعايته ددا أو ج دددواها ) .واِ ددافة فقد درة جدي دددة للم ددادة ()231
المذكورة تنص علي انه ( يجوز للمحكمة من تلقداء نعسدها أن تعهدم الخلدم أن مدن حقده توجيده
اليمين في حال عجز أحد طرفي الدعوي عن أثبات دعواه أو دفعه ).
 .1إِددافة حالددة جديدددة مددن حدداات إعددادة المحاكمددة وذلددك بإِددافة فقدرة سددابعة للمددادة ( )172مددن
قددانون ألددول المحاكمددات المدنيددة والتجاريددة رقددم  1لسددنة  1002تددنص علددي (إذا بنددي الحكددم
علي أداء اليمين الحاسمة وثبت كذبها بحكم جزائي بات ).
 .3إِافة فقرة ثانية للمادة ( )424من القانون المدني العلسطيني تنص علي انه (ويجب علا من
يتمسددك بددان الحددق قددد تقددادم بسددنة أن يحل د

اليمددين علددا اندده أدى الدددين فع د  ،وهددذه اليمددين

يوجهها القاِي من تلقاء نعسه ،وتوجه إلا ورثة المدين أو أولديائهم إن كدانوا قلد ار بدأنهم ا
يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحلول الوفاء).
 .4إِافة فقرة ثانية للمادة( )246من قانون البينات العلسطيني تنص علي :
على المحكمة من تلقاء نفسها تحليف اليمين في أي من الحاالت التالية :
أ .إذا اثبت احد ادعاءه بحقه في التركة فتحلعه المحكمة علا انه لم يسدتو
نيره هذا الحق من الميت ولدم يبدرؤه منده ولدم يحلده علدا نيدره ولدم يسدتو

بنعسده أو بواسدطة
دينده مدن التيدر

ولم يكن للميت رهن مقابل هذا الحق.
ب .إذا اسدتحق احدد المددال واثبدت ادعدداءه تحلعده المحكمددة علدا اندده لدم يبددع هدذا المددال ولدم يهبدده
ألحد ولم يخرجه من ملكه بأي وجه من الوجوه.
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ت .إذا أراد المش ددتري رد المبي ددع لعي ددب في دده تحلع دده المحكم ددة ان دده ل ددم ي ددرن بالعي ددب لد دراحة أو
دالة.
ث .إذا اثبت طالب الشععة دعواه تحلعه المحكمة بأنه لم يسقط شععته بأي وجه من الوجوه.
 .7إِافة فقرة ثانية للمادة ( )225من قانون البينات تنص علي انه ( إذا ادعدا المقدر انده كداذب
في إق ارره الكتابي الذي وقع منه كان له أن يحل

المقر له بأنه نير كاذب فيه).

 .6تعديل العقرة الثانية من المادة ( )26من قانون البينات لتلدبح علدي النحدو األتدي ( أمدا الدوارث
أو الخلد

الخدداص فد يطلددب مندده اإلنكددار ،ويكعددي أن يحلد

يمينددا بأندده ا يعلددم بددان الخددط أو

التوقيع أو الختم أو البلمة هي لمن تلقي عنه الحق).

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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ملةةةةة جع

أوال  :القرءان الكريم.
ثانيا :كتب الحديث:
 .2سنن البيهقي.
 .1لحيح البخاري.
 .3لحيح مسلم.
 .4مؤطأ مالك
ثالثا  :كتب التفسير:
 .2محمد علي اللابوني  :لعوة التعاسير  -الجزء الثالدث  -الطبعدة التاسدعة -دار اللدابوني-
القاهرة.
رابعا  :كتب اللغة:
الج ْزسء السادس.
 .2أبي الحسين أحمد بن فارس بن زَكرليا  :معجم
مقاييس اللتة  -س
س
خامسا  :كتب القانون
 .2إبراهيم سيد أحمد  :اليمين الحاسمة فقهداً وقِداءاً  -دار الكتدب القانونيدة ملدر – اإلمدارات -
دار شتات للنشر والبرمجيات -ملر -اإلمارات – الشارقة – سنة النشر .1021
 .1احمددد إبدراهيم  :طددرق اإلثبددات الشددرعية -الطبعددة الثالثددة  -مطبعددة القدداهرة الحديثددة للطباعددة -
القاهرة .2987 -
 .3أحمددد أبددو الوفددا  :اإلثبددات فددي الم دواد المدنيددة والتجاريددة  -الدددار الجامعددة للطباعددة والنشددر -
بيروت .2983 -
 .4أحمد أبو الوفا  :التعليق علا نلوص قانون اإلثبات  -منشأه المعار  -اإلسكندرية.
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 .7أحمد فراج حسين  :أدلة اإلثبات في العقه اإلس مي  -دار الجامعة العربيدة الجديددة للنشدر -
اإلسكندرية .1004-
 .6أحمددد محمددد علددي داوود  :القِدداء والدددعوى واإلثبددات والحكددم  -دار الثقافددة للنشددر والتوزيددع -
عمان  -الطبعة األولا .1021-
 .5أحمد نشأت  :رسالة اإلثبات  -الجزء الثاني -الطبعة السابعة  -القاهرة  -دار العكر العربي.
 .8أكرم ك ب  :مجموعة مختارة من أحكام ومبادئ محكمة النقن في المواد المدنية والتجارية -
مكتبة ومطبعة دار المنارة  -نزة  -فلسطين .1023-
 .9أنور طلبة  :الوسيط في شرح قانون اإلثبات  -المكتب الجامعي الحديث  -اإلسكندرية.
 .20أنور طلبه  :المطول في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية – ج – 7ط  – 1022نادي
القِاة – ملر.
 .22توفيق حسن فرج  :قواعد اإلثبات في المواد المدنية والتجارية  -منشورات الحلبي الحقوقية.
 .21جم ددال م دددنمش  :ش ددرح ق ددانون البين ددات بأحك ددام محكم ددة التميي ددز -المب ددادئ القانوني ددة لمحكم ددة
التمييز في القِايا الحقوقية  -نقابة المحامين – عمان -الجزء الثداني  -القسدم الثالدث (س –
ي).
 .23سد ددليمان م د درقس  :ألد ددول اإلثبد ددات و إجراءاتددده  -الجد ددزء األول  -القد دداهرة  -عد ددالم الكتد ددب -
.2986
 .24عبداس العبددودي  :شددرح أحكدام قددانون البينددات – دار الثقافددة للنشدر والتوزيددع -الطبعددة الرابعددة –
عمان – األردن.1021 -
 .27عب ددد ال ددرزاق أحم ددد الس ددنهوري  :الوس دديط ف ددي ش ددرح الق ددانون الم دددني  -الج ددزء الث دداني – منش ددأة
المعار – األسكندرية – .1004
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 .26عبددد المددنعم فددرج اللددده  :اإلثبددات فددي الم دواد المدنيددة  -الطبعددة الثانيددة  -مطبعددة ملددطعا
البابي الحلبي وأواده  -القاهرة – .2977
 .25عبد الوهاب العشماوي  :إجراءات اإلثبات في المواد المدنية والتجارية – دار الجيل للطباعة -
ملر  -الطبعة األولا .2987 -
 .28عز الدين الدنالوري وحامد عكاز :موسوعة التعليق علا قدانون اإلثبدات  -مطبوعدات النقابدة
العامة للمحامين  -لجنة الشباب – القاهرة.
 .29فتحي والا  :الوسيط فدي قدانون القِداء المددني  -مطبعدة جامعدة القداهرة والكتداب الجدامعي -
القاهرة – .1008
 .10ق دددري عب ددد العت دداح الش ددهاوي  :نظري ددة اإلثب ددات ف ددي المد دواد المدني ددة و التجاري ددة -دار النهِ ددة
العربية  -القاهرة الطبعة األولا .1006-
 .12مجلددة نقابددة المحددامين – األردن -المبددادئ القانونيددة لمحكمددة التمييددز فددي القِددايا الحقوقيددة -
الجزء الثامن – القسم الثالث (ش – ي).
 .11محمددد ملددطعي الزحيلددي  :وسددائل اإلثبددات فددي الش دريعة اإلس د مية  -الجددزء األول  -مكتبددة
المؤيد –السعودية ،مكتبة دار البيان  -سوريا.
 .13محمدد حسددين منلددور  :اإلثبددات التقليددي واالكترونددي – دار العكددر الجددامعي – ااسددكندرية –
مكتبة و مطبعة الطالب -جامعة األزهر.
 .14محمد حسين منلور  :قانون اإلثبات -منشأة المعار  -ااسكندرية.
 .17محم ددد عزم ددي البك ددري  :اإلثب ددات ب دداليمين الحاس ددمة واليم ددين المتمم ددة -طبع ددة  - 1023دار
محمود للنشر والتوزيع  -القاهرة.
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 .16محمددود الكي نددي  :قواعددد اإلثبددات وأحكددام التنعيددذ  -موسددوعة القِدداء المدددني -الجددزء ال اربددع -
دار الثقافة للنشر والتوزيع – األردن -عمان  -الطبعة األولا  1022-م – 2432ه.
 .15ملددطعا عبددد الحلدديم محمددود  :طقددوس واج دراءات وآثددار حل د

اليمددين  -الناشددرون المتحدددون

ايجبت لإللدارات والبرمجيات القانونية – القاهرة  -الطبعة األولا .1009 -
 .18ملددطعا مجدددي هرجدده  :اليمددين الحاسددمة – دار الكتددب القانونيددة – المحلددة الكبددرى -ملددر-
.2995
 .19معل ددح عد دواد القِ دداة  :البين ددات ف ددي المد دواد المدني ددة والتجاري ددة  -دار الثقاف ددة للنش ددر والتوزي ددع -
األردن  -الطبعة األولا.1009 -
 .30موسا أبو ملوح  :شرح قدانون البيندات  -جامعدة األزهدر  -ندزة  -الطبعدة الثالثدة – -1022
.1021
 .32ناظم عويِه  -أحكام محكمة النقن – نزة  -رام ان  -القداهرة مكتبدة ومطبعدة دار المندارة
 نزة  -فلسطين 2416 -هد  1007 -م. .31ناظم عويِه  :قطو

من أحكام المحكمة العليا في فلسطين – -1021نزة.

 .33همام محمد محمود زهران  :ألول اإلثبات في المواد المدنية والتجارية  -دار الجامعة الجديدة
 اإلسكندرية – .1001 .34وهب ددة الزحيل ددي  :العق دده اإلسد د مي وأدلت دده  -الج ددزء الثال ددث  -الطبع ددة الثاني ددة  -دار العك ددر -
دمشق .2985 -
سادسا :الرسائل و األبحاث:
 .2باباس نور الدين  :بحث بعنوان اليمين كطريق لإلثبات طبقاً لنلوص القدانون المددني وقدانون
اإلجراءات المدنية  -المعهد الوطني للقِاء  -مديرية التربلات  -عام .1004-1008
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 .1س ددليمان عل ددا الهيع ددي  :اليم ددين المتمم ددة كوس دديلة م ددن وس ددائل اإلثب ددات  -د ارس ددة مقارن ددة ب ددين
القانونين األردني والكويتي  -جامعة الشرق األوسط – .1021 /1022
 .3عرفات نوا

فهمي مرداوي  :اللورية في التعاقد -رسالة ماجستير  -جامعة النجاح الوطنيدة

 .1020 .4عيسددا محمددد عبددد القددادر المددومنا  :اإلثبددات بدداليمين فددي الم دواد المدنيددة والتجاريددة  -رسددالة
ماجستير  -الجامعة األردنية  -سنة 2994
 .7ند ب بددن لددقر التددويري العتيبددي :اإلثبددات بدداليمين فددي نظددام المرافعددات الشددرعية السددعودي -
رسالة ماجستير -جامعة ناي

العربية للعلوم األمنية  -الريان -عام .1008

 .6لعلددامي عبددد الددرحمن  :اإلثبددات بدداليمين فددي القددانون المدددني الج ازئددري  -رسددالة ماجسددتير -
جامعة الجزائر ومعهد العلوم القانونية واإلدارية  -ابن عكنون – .2986 -2987
 .5لينا فوزي مالول  :اإلثبات باليمين وفقداً لقدانون البيندات األردندي  -رسدالة ماجسدتير  -الجامعدة
األردنية .1005 -
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