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إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيالً أُوْلَئِكَ
ال خَالقَ لَهُمْ ِِ الآخخِرَ ِِ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَال يَنُُْرُ إِلَيْهِمْ
يوْمَ الآقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ولَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
(آل عمران :آية )77

ب

االهــــداء
اهدي مثرة جهدي املتواضع هذا إىل
من طابت روحي بطيب روحه وإليه روحي تشتاق .....والدي الغالي رمحه اهلل ،،
إىل سر سعادتي يف طفوليت وكهوليت وإىل ما بعد املمات

معنى األمل والبسمة واحلنان  ...أمي الغالية
اىل من ساندني بكل ما ميلك من قوة وسار معي الدرب خطوة خبطوة

وكان يل نبعاً للعزمية والتحدي واالصرار  ..زوجي الغالي
إىل فلذات كبدي ونور عيين ومهةة قل ي  ...أبنائي األحباء
إىل اخوتي االعزاء ...وأخواتي املاجدات
ومن شاركين مشوار الدهر يظللين باحملبة والسعادة واالخالص

الباحثة

ج

شكر وتقدير
الحمد والشكر هلل أوالً وأخي اًر ورضاه  ،موفقي األول واألخير وما بينهما  ،ليبقى التوفيق

بإذنه نبراس حياة.

يقول اهلل سبحانه وتعالى في محكم التنزيل   :وَمَن يَشْكُرْ فَإِنََّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ َومَن كَفَرَ فَإِنََّ

اللََّهَ غَنِيَّ حَمِيد ( لقمان )12 :
أتقدم بجزيل الشكر والعرفان الى استاذي الفاضل الدكتور /عبد اهلل خليل الف ار  ،الذي
تحمل له قلوبنا كماً هائلً من الشكر والدعاء والعرفان  ،فهو كان وال زال يحمل صد اًر واسعاً
ليتعلم منه أجياالً وأجيال .

كما يسعدني أن أتقدم بالشكر إلى أساتذتي األفاضل أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة
األزهر على ما قدموه لي من علم ومعرفة طيلة مراحل دراستي الجامعية  ،وأخص بالذكر
األستاذ الدكتور  /حمدي محمود بارود مناقشاً داخلياً ،والدكتور  /عدنان يوسف الحافي مناقشاً

خارجياً  ،الذي تشرفت بموافقتهم على مناقشتي في هذه الرسالة .

الباحثة

د

ملخص الدراسة باللغة العربية

تناولت هذه الدراسة موضوع اليمين المتممة باعتبارها وسيلة من وسائل اإلثبات في
القانون.
ووردت أحكامها في قانون البينات الفلسطيني

رقم ( )4لسنة  ، 2001واستعرضنا

نصوصها بدراسة تحليلية مقارنة مع النصوص الواردة في قانون اإلثبات المصري رقم ()25
لسنة  ، 1968وقانون البينات األردني رقم ( ) 30لسنة  ، 1952وكان لزاماً علينا التطرق
للنصوص الواردة بشأن اليمين المتممة في مجلة األحكام العدلية  ،بإعتبارها تشريعاً ساري

المفعول في فلسطين.

وقد استعرضنا موضوع اليمين المتممة من خلل فصلين يسبقهما مبحث تمهيدي ،تناولنا
في المبحث التمهيدي تعريف اليمين وأنواعها وشروطها ،وتم تقسيمه الى مطلبين تناولنا في

ٍ
مطلب ٍ
ثان.
المطلب األول تعريف اليمين ،أما أنواع اليمين وشروطها فاستعرضناها في

تناولنا في الفصل األول من هذه الدراسة ماهية اليمين المتممة وتم تقسيمه إلى مبحثين
تناولنا في المبحث األول تعريف اليمين المتممة وطبيعتها القانونية ،أما المبحث الثاني من هذه
الدراسة تناولنا فيها خصائص اليمين المتممة وشروطها وما يميزها عن اليمين الحاسمة .
وتناولنا في الفصل الثاني من هذه الدراسة أحكام اليمين المتممة وصورها  ،وتم تقسيمه
إلى مبحثين تناولنا في المبحث األول أحكام اليمين المتممة أما المبحث الثاني فتناولنا فيه
صور اليمين المتممة  .وقد توصلنا في ختام هذه الدراسة لمجموعة من النتائج والتوصيات .

ه

Abstract

This study addressed the issue of commentary oath as a method of
affirmation in law . The study discussed the related legal provisions
mentioned in the Palestinian law of testimony no. 4 for the year 2001 , and
compared them with the Egyptian Law of testimony no .25 for the year 1968
, and the Jordanian law of testimony no .30 for the year 1952 . It was also
necessary to highlight the legal tests related to the complementary oath
mentioned in the magazine of Juridical Rulings given that they are a valid
legislation that is implemented in Palestine .
The study discussed the topic of the complementary oath in two
chapters preceded by a preface was divided into two topics , the first was
allocated for the oath definition , while the second one was allocated for its
types and conditions .
The first chapter presented the reality of the complementary oath in two
topics . The first one discussed its definition and its legal status, while the
second one addressed characteristics and conditions of the complementary
oath , and the difference between it and the decisive oath .
The second chapter of this study addressed the Islamic rulings on the
complementary oath and its forms . It was divided into two topics, the first
one discussed the Islamic rulings on the complementary oath , while the
second one presented its forms .
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المقدمة
موضوع البحث :
الحمد هلل الذي لواله ما جرى قلم  ،وال تكلم لسان  ،والصلة والسلم على سيدنا محمد  كان أفصح

الناس لساناً وأوضحهم بياناً أما بعد:

إن من األمور األساسية التي يعتمد عليها القاضي المدني في فض المنازعات التي تثار أمامه هي

أدلة اإلثبات القضائي ،فالقاضي مهمته إقامة العدل بين الناس وذلك بتطبيق القانون على ما يعرض عليه
من منازعات بين االفراد لهذا فهو يعتمد على اإلثبات من أجل هذه الغاية.

فاإلثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي كفلها القانون ( ،)1فالحق المجرد

قضاء على من ينكره( ،)2لهذا فإن وجود الحق وامكانية
من الدليل يصبح والعدم سواء لتعذر فرض احترامه
ً
اقتضاءه يتوجب إثباته(.)3
وال شك أن لإلثبات أهمية كبيرة  ،تلك األهمية التي لخصها الفقيه األلماني (اهرنج) بعبارتين" الدليل

هو فدية الحق " فتقديم الدليل من قبل صاحبه عبء عليه يتحمله من اجل الوصول إلى الحقيقة"( ،)4وتظهر

أهميته بجلء ألنه يتناول أدق الموضوعات التي تمس مصالح الناس كونه يرتبط بحاجتهم له القتضاء

حقوقهم المتنازع عليها أمام القضاء .

وال يخفى القول أن نظرية اإلثبات من أكثر النظريات تطبيقاً في الناحية العملية ،لهذا كان البد أن

تعني جميع التشريعات بتنظيمها

()5

وذلك من خلل بيان الوسائل التي تمكن القاضي من الوصول إلى غايته.

وفي شأن اإلثبات اختلفت األنظمة القانونية في تنظيمه باختلف مذاهبهم ،فتعددت مذاهب اإلثبات

لديها ،فكان نتاج هذا التعدد ثلثة أنظمة  ،أولهما المذهب الحر (المطلق ) والذي يميل إلى اعتبار العدالة
ولو كان ذلك على حساب استقرار التعامل ،وهناك المذهب القانوني( المقيد ) الذي يتمسك باستقرار التعامل

ولو على حساب العدالة ،أما المذهب الثالث والذي توسط المذهبين السابقين فيعتد بكل االعتبارين وال

()1

عبد الرازق أحمد السنهوري  :الوسيط في شرح القانون المدني  ،نظرية االلتزام بوجه عام ، ،ج ، 2م  ، 1تنقيح مصطفى محمد الفقي،

()2

سليمان مرقس  :الوافي في شرح القانون المدني  ،أصول اإلثبات واجراءاته في المواد المدنية ،م  ،1األدلة المطلقة ،دون دار نشر،

()3

الفر ويوسف عبد اهلل الغرباوي :الوجيز في شرح قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ،مطبعة الطالب ،جامعة
عبد اهلل خليل ا

()4

جميل الشرقاوي  :اإلثبات في المواد المدنية  ،دار النهضة العربية ،ط ،2سنة  ،1999ص .3

دار النهضة العربية ،ط ، 2سنة  ،1989ص . 121

ط ،5سنة  ،1991ص 3

األزهر ،ط– 1سنة  ،2015ص. 3
()5

عبد العزيز المرسي  :مبادئ اإلثبات في المسائل المدنية والتجارية  ،دون دار نشر  ،دون طبعة  ،سنة ، 1995ص . 8
1

يضحى بأحدهما على حساب اآلخر ويسمى بالمذهب المختلط

()1

وهو ما اعتنقته التشريعات محل الدراسة

( ،)2فهذا النظام يجمع بين مزايا نظامي اإلثبات الحر والمطلق ويتفادى ما يشوبهما من عيوب فالمشرع في

هذا المذهب يأخذ بتقيد الدليل  ،فيحدد طرق اإلثبات ويعطي لكل دليل قيمته  ،ومن بين طرق اإلثبات التي

حددها هذا المذهب اليمين باعتبارها طريقا غير عادي لإلثبات .
ذلك الطريق الذي يستنبط الداللة منه على الواقعة المطلوب إثباتها فتجعلها ثابتة وان لم تثبت يقيناً

في بعض الحاالت لهذا فإن اليمين نظاماً قانونياً يستمد من العدالة ويؤخذ في ظل ضمانة من ذمة الخصم
وعقيدته الدينية ،ولعل لهذا الطريق أثره الواضح والمنتج في التطبيقات العملية التي تعرض على القضاء .
()3

واليمين باعتبارها طريق غير عادي من طرق اإلثبات

ووسيلة من وسائل اإلثبات التي تعتمد على

ضمير الخصم ومدى تورعه وتقواه من اهلل عز وجل؛ يقسم بحسب دوره في اإلثبات إلى نوعين:

األول :اليمين الحاسمة ،وهي التي يوجهها أحد الخصوم إلى خصمه في المسائل المتنازع عليها أو
في أية مسألة منها ليحسم بها نزاعاً قائماً .
والثاني  :يكون هدفها تكملة الدليل في حال كانت األدلة القائمة في الدعوى ال تقوى على النهوض
بالحكم وفي حال كان ادعاء أحد الخصوم قريب االحتمال ،وهي اليمن المتممة وهي محور دراستنا.

مشكلة البحث :
لما كانت اليمين المتممة أحد الموضوعات التي نظمها المشرع الفلسطيني فيثار بشأنها عدة تساؤالت وهي :
 -1ما مدى مشروعية اليمين كوسيلة من وسائل اإلثبات؟
 -2ما هو التكييف القانوني لليمين المتممة  ،وما مدى فاعليتها بوصفها ذات القوة المحدودة في اثبات
التصرفات القانونية والوقائع المادية في المواد المدنية والتجارية ؟

 -3هل كان المشرع الفلسطيني موفقاً في تعريفه لليمين المتممة الجوازية – دون غيره من التشريعات
محل المقارنة – وما مدى انعكاس هذا التعريف على صور اليمين المتممة الوجوبية التي وردت في
مجلة األحكام العدلية ،مع العلم بأنها ال تزال تشريعاً ساري المفعول في فلسطين؟

()1
()2

نبيلة إسماعيل رسلن :اإلثبات  ،دون طبعة ،دون دار نشر  ،سنة  ،1988ص . 13

القوانين محل الدراسة هي  :قانون البينات الفلسطيني رقم ( )4لسنة ، 2001ونظم أحكام اليمين في الباب السادس من المواد ( )131

الى ( ،)149وقانون اإلثبات المصري رقم (  )25لسنة ( ، ) 1968وقد نظم أحكام اليمين في الباب السادس من المواد (  )114الى (

، )130وقانون البينات األردني رقم ( )30لسنة ، )1952وقد نظم أحكام اليمين في الباب السادس من المواد (  )53إلى ( . )70
()3

حدد المشرع الفلسطيني في المادة (  )7من قانون البينات الفلسطيني رقم ( )4لسنة  ، 2001طرق اإلثبات واعتبر اليمين الطريق

الخامس حيث نصت المادة على "طرق اإلثبات وهي :

 -1األدلة الكتابية -2،الشهادة -3 ،القرائن  -4 ،اإلقرار-5 ،اليمين -6 ،المعاينة-7 ،الخبرة".يتفق هذا النص مع المادة ( )2من قانون
البينات األردني رقم ( )30لسنة  ، 1952وال يوجد مقابل لهذا النص في قانون اإلثبات المصري رقم (  )25لسنة . 1968
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 -4ما هي ماهية الدليل الناقص الذي يخول القاضي توجيه اليمين المتممة  ،وما هي القيود الواردة على
سلطة القاضي في توجيه هذه اليمين ؟

 -5هل كان المشرع الفلسطيني موفقاً في إحالة أحكام اليمين المتممة إلى أحكام اليمين الحاسمة دون
غيره من التشريعات محل المقارنة ؟

 -6هل تملك محكمة النقض وقاضي األمور المستعجلة الحق في توجيه اليمين المتممة ؟
 -7هل يملك القاضي الحق في قبول أدلة جديدة في الدعوى بعد حلف اليمين المتممة ؟

 -8ما هو نطاق سلطة القاضي التقديرية في كل من اليمين المتممة الوجوبية واليمين المتممة الجوازية ،
وما هي أوجه االختلف بينها ؟

أهمية البحث :
لقد أثارت اليمين المتممة خلفاً واسعاً لدى الفقه والقضاء  ،وحاول البعض التشكيك في مدى جدواها

اء قضائياً من إجراءات
والحكمة من تشريعها باعتبارها دليلً تكميلً ذو قوة محدودة في اإلثبات  ،واجر ً
القاضي التي ال تلزمه .
تأتي هذه الدراسة إلبراز دور القاضي من الناحية االيجابية في اإلثبات دون أن يخرج في ذلك عن

مبدأ حياد القاضي ،في محاولة منه للتقريب بين الحقيقة الواقعية والحقيقة القضائية .

وتظهر أهمية هذه اليمين بجلء في حال الدعاوى الموقوفة على نقص الدليل  ،لما تلعبه من دور

أساس في تكملة هذا النقص بما يعود بفائدة على القضاة والخصوم على حد سواء  ،فتحول دون تراكم
القضايا الموقوفة على نقص األدلة وسرعة اقتضاء الخصوم حقوقهم .
يضاف إلى ذلك بأن هذا الموضوع لم يتم تناوله بدراسة متكاملة كموضوع منفصل عن اليمين الحاسمة .
فضلً عن أن المقارنة هنا ليست بين قوانين نظمت نصوص اليمين المتممة فحسب  ،بل تشمل أحكاماً

قضائية صدرت بشأنها  ،ومذاهب فقهية اختلفت حولها .

هذا كله يدعونا للمقارنة بين تلك النصوص واألحكام للوقوف على حسناتها وما يعتريها من قصور.
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منهج البحث :
سنتبع في هذا البحث المنهج التحليلي المقارن ،وذلك بدراسة النصوص القانونية المنظمة لليمين

المتممة في كل من قانون البينات الفلسطيني رقم ( )4لسنة  ،2001وقانون اإلثبات المصري رقم ( )25لسنة
 ،1968وقانون البينات األردني رقم ( )30لسنة . 1952

ومع اإلشارة إلى بعض القوانين الوضعية في تلك البلد وبلد أخرى حيثما تطلب المقام ،باإلضافة لما تناولته

أقلم الفقهاء وما قضت به المحاكم في هذا الخصوص .

خطة البحث :
سيتم تقسيم هذا البحث إلى مبحث تمهيدي وفصلين على النحو اآلتي :
مبحث تمهيدي  :التعريف باليمين بوجه عام .
الفصل األول :ماهية اليمين المتممة .
الفصل الثاني :أحكام اليمين المتممة وصورها.
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املبحث التمهيدي

تعريف اليمني وأنواعها وشروطها
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المبحث التمهيدي
تعريف اليمين وأنواعها وشروطها
تمهيد وتقسيم :
تعتبر اليمين من أدلة اإلثبات ليس فقط في األنظمة الوضعية ،وانما في الشرعية اإلسلمية كذلك،

فاألصل أن اإلثبات ال يكون إال بإقامة الدليل  ،إال انه يتعذر في بعض الحاالت إقامته  ،لهذا كان اإلثبات
باليمين مشروعاً وهي من وسائل اإلثبات المتفق عليها بين الفقهاء ولها أثرها الديني والدنيوي لما يترتب عليها
من ثواب أو عقاب في اآلخرة وفصل في الخصومات وحفظ لحقوق أهلها في الدنيا ـ

يتطلب هذا الموضوع التعريف باليمين بوجه عام ،وبيان أنواعها وشروطها ،لذلك سنقسم هذا المبحث
إلى مطلبين وذلك على النحو اآلتي:
المطلب األول :تعريف اليمين .
المطلب الثاني :أنواع اليمين وشروطها .

المطلب األول
تعريف اليمين
نستعرض في هذا المطلب تعريف اليمين لغة ثم اصطلحاً من خلل فرعين على النحو اآلتي :
الفرع األول :تعريف اليمين لغة .
الفرع الثاني :تعريف اليمين اصطلحاً .

الفرع األول
تعريف اليمين لغة
اليمين لفظ مشترك لعدة معان ومنها-:
 -1اليمين  :بمعنى الحلف والقسم ( ،)1وفي الحديث " يمينك على ما يصدقك به صاحبك "()2أي يجب عليك
أن تحلف له على ما يصدقك به إذا حلفت له.

 -2قيل :سميت بذلك ألنهم إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم بيمينه على يمين صاحبه (.)3
()1محمد بن منظور  :لسان العرب ،المجلد الخامس عشر ،دار صادر ،بيروت ،2003 ،ص . 4969

()2يحيى بن شرف أبو زكريا النووي  :شرح النووي على مسلم كتاب اإليمان ،باب اليمين على نية المستحلف ،دار إحياء التراث العربي ،

بيروت ،ط ،2010 ، 2ص . 1653

()3أحمد بن محمد علي الفيومي المقري  :المصباح المنير ،كتاب الياء– معجم عربي عربي ،دار الحديث ،القاهرة ،ط –1ص 405
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واذا كان هذا المعنى اللغوي لليمين هو المقصود في دراستنا؛ إال أن لليمين معان لغوية أخرى منها :
 .1اليمين :بمعنى الجهة والجارحة  ،وتقدم في اليسار  ،قال الزمخشري  :أخذت بيمينه ويمناه ،وقالوا :

لليمين "اليمنى" وهي مؤنثة وجمعها " أيمن " " وأيمان " (.)1
()2
ِين ")3( وقوله عزوجل  أقالُوا
 .2اليمين  :بمعنى القوة والقدرة ومنه قوله عز وجل  أَلأ أخ ْذ أنا ِم ْن ُه ِبا ْل أيم ِ
ِين.)4(
إِ َّن ُك ْم ُك ْن ُت ْم أتأْ ُتو أن أنا أع ِن ا ْل أيم ِ
 .3اليمين  :بمعنى البركة واليمن (.)5

 .4اليمين بمعنى اليد :وهي أحد أعضاء اإلنسان والرابط بين المعنيين أن اليد اليمنى سميت بذلك
لزيادة قوتها على اليسرى فهي أشد بطشاً( ،)6ومنه قوله عز وجل :أف أر أ
ِين. )7(
اغ أع أل ْي ِه ْم أ
ض ْر ًبا ِبا ْل أيم ِ
وقوله عز وجل  :أو أما ِت ْل أك ِب أيمِي ِن أك أيا ُمو أسى.)8( 

الفرع الثاني
تعريف اليمين اصطالحا
تعددت التعريفات الفقيهة لليمين سواء كان ذلك لدى فقهاء الشريعة اإلسلمية،أو فقهاء القوانين الوضعية،
وسنبين ذلك على النحو اآلتي :
أوال :تعريف اليمين لدى الفقه اإلسالمي :
 -1عرفها الحنفية بأنها  " :تقوية أحد طرفي الخبر بذكر اهلل عز وجل أو بالتعليق بالشرط أو الجزاء " (.)9
 -2عرفها المالكية بأنها  " :تحقيق ما لم يجب بذكر اسم اهلل تعالى أوصفته "(.)10

()1أحمد بن علي الفيومي المقري :المرجع السابق ،ص . 405

()2علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني :كتاب التعريفات ،تحقيق عبد المنعم الحفني ،دون دار نشر ،دون طبعة ،دون سنة نشر ،ص . 290
()3سورة الحاقة  :آية .45

()4سورة الصافات :آية .28
()5

المعجم الوسيط  :معجم اللغة العربية ،ح2ى ،ط ،3ص . 1111

()6

محمد الزحيلي  :وسائل اإلثبات في الشريعة اإلسلمية في المعاملت المدنية واألحوال الشخصية ،مكتبة دار البيان ،الطبعة الشرعية،

()7

سورة الصافات  :آية .93

()9

علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني :المرجع السابق ،ص  ، 290أنظر إلى مجلة البحوث اإلسلمية :العدد الحادي والثمانون،

ح ،1دون سنة نشر ،ص  ،317هامش .2
()8

سورة طه :آية . 17

اإلصدار ربيع من األول على جمادي اآلخر سنة  ،1428ح=ج.96 ، 81

وذلك من خلل الدخول إلى شبكة االنترنت عبر الرابط التالي :

http://www.alifa.net>fatawa>fatawdetails.

مساء .
تاريخ الدخول  ،2016/06/15الساعة 8
ً
()10الدردير أحمد بن محمد  :شرح الكبير ،مكتبة زهران القاهرة ،د ت ،مشار اليه لدى  :خالد قرقور ،قواعد اإلثبات في الشريعة اإلسلمية،
رسالة دكتوراة ،دون طبعة –دون سنة نشر –ص . 166
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 -3وعرفها الشافعية بأنها " :تحقيق أمر محتمل سواء كان ماضياً أو مستقبلً نفياً أو اثباتاً بذات اهلل تعالى
أو صفة له " (.)1

 -4وعرفها الحنابلة بأنها " :تأكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص أو الحلف على المستقبل إرادة
تحقيق خبر في المستقبل ممكن بقول يقصد به الحث على فعل الممكن أو تركه"(.)2

من التعريفات السابقة لدى الفقه اإلسلمي نجد أنها وان أصابت في تعريف اليمين بوجه عام إال أنها خلت
من التعرض لليمين بوصفها إحدى وسائل اإلثبات.
وأرى أنه على الرغم من االختلف في تعريف اليمين لدى فقهاء المذاهب اإلسلمية إلى أنها اجتمعت في

مسألتين أال وهما :

 -1أنها تفيد توكيد الحق اثباتاً أو نفياً بذكر اسم اهلل عزوجل .

 -2أنها تشتمل القيام بعمل أو االمتناع عن عمل سواء كان ذلك في الماضي أو المستقبل .
وبناء على ما سبق فإن هناك جانباً من الفقه اإلسلمي عرف اليمين وبحق كوسيلة من وسائل اإلثبات

بأنها" تأكيد ثبوت الحق أو نفيه باستشهاد اهلل تعالى أمام القضاء "

()3

.

ثانيا :تعريف اليمين لدى الفقه الوضعي
عرفها جانب من الفقه ( :)4بأنها قول يتخذ منه الحالف اهلل شاهداً  ،على صدق قوله  ،أو انجاز ما

قد يعد به مستنزالً عقاب اهلل عز وجل إذا ما حنث .

وعرفها آخر()5أنها أخبار عن أمر من قبل الحالف مع االستشهاد باهلل عز وجل على صدق قوله .
ويكلف بها احد الخصوم لتأكيد ادعائه عندما يعوزه الدليل لهذا االدعاء.
()6

وعرفها آخر

بأنها استشهاد باهلل عز وجل على قول الحق مع شعور الحالف بهيبة المحلوف به

وجلل شأنه والخوف من بطشه وعقابه .

ال شك أن التعريفات السابقة جاءت لتعريف اليمين بوجه عام ويمكن لنا استخلص عناصر اليمين

من التعريفات السابقة والتي تتمثل فيما يلي :

()1شهاب الدين أحمد بن أحمد القليوبي و شهاب الدين أحمد البرسلي الملقب بعميرة  :على منهاج الطالبين ،كتاب األيمان ،ج ،4دار الفكر

 ،ص270و. 271

()2الدردير احمد بن محمد :الشرح الكبير ،المرجع السابق ،ص. 126/2مشار إليه لدى خالد قرقور  :المرجع السابق ،ص167
()3

محمد الزحيلي  :المرجع السابق ،ص . 319

()5

سليمان مرقس  :المرجع السابق ،ص . 737

()4عبد الرزاق أحمد السنهوري  :المرجع السابق ،ص. 674
()6

أحمد نشأت  :رسالة اإلثبات في التعهدات ،ج ،2بدون دار نشر،ج ، 2ط، 6سنة  ،1996اعداد وتقديم فتحي جابر العقيلي ،ص .3
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 -1أنها عمل ديني يتعلق بذكر اسم اهلل عز وجل وصفته باعتباره المحلوف به ،كما أنها ترتبط ارتباطاً
وثيقاً بضمير الشخص وعقيدته ومدى تورعه وخوفه من بطش اهلل تعالى وعقابه .

 -2أنها عمل مدني فهي قد تكون لغاية القيام بأعمال أو االمتناع عنها .
 -3أنها تأتي لتوكيد الحق أو نفيه .

 -4كما أن اليمين قد تأتي للتأكيد على الماضي أو الحاضر أو المستقبل

()1

.

المطلب الثاني
أنواع اليمين وشروط توجيهها
نستعرض في هذا المطلب أنواع اليمين وشروط توجيهها من خلل فرعين على النحو اآلتي:
الفرع األول :أنواع اليمين .
الفرع الثاني  :شروط توجيه اليمين .

الفرع األول
أنواع اليمين

()2

تتنوع اليمين باختلف مجلس انعقادها إلى نوعين  :اليمين غير القضائية ،واليمين القضائية (.)3
وامعاناً في الوضوح سنبين ِكل النوعين فيما يلي :

()1أنظر في هذا المعنى  :عبد الرزاق أحمد السنهوري  :المرجع السابق ،ص. 674ومحمد الزحيلي  :المرجع السابق ،ص  ، 311وهذا
وقد عرفت محكمة النقض المصرية اليمين في حكم لها جاء فيه " اليمين إخبار عن أمر مع االستشهاد باهلل تعالى عن صدق الخبر فهو

ال يعتبرعملً مديناً فحسب بل هو عمل ديني فطالب اليمين يلجأ الى ذمة خصمه ،والحالف عندما يؤدي اليمين إنما يستشهد باهلل عزوجل
ويستنزل عقابه" ،نقض مدني مصري رقم  938سنة  64ق ،جلسة  1994 /12 /8س ،45ص  ،1579مشار إليه لدى سعيد شعلة:
قضاء النقض في اإلثبات ،منشأة المعارف باإلسكندرية ،دون طبعة ،سنة  ،1998ص. 481

()2

يذكر أن أنواع اليمين في الفقه اإلسلمي تتنوع على ثلثة أنواع هي  :اليمين الغموس وهي اليمين الكاذبة قصداُ  ،سواء أكان ذلك في

الماضي أو الحال ،ويمين اللغو وهي التي تخبر فيها عن الماضي أو الحال على واقعة الظن ان المخبر به كما اخبر  ،أما اليمين الثالثة
فهي اليمين المنعقدة  ،وهي ما يحلف فيها على أمر في المستقبل أن يفعله أو ال يفعله  .لمزيد حول هذا الموضوع أنظر :وهبة الزحيلي :

الفقه اإلسلمي وأدلته  :ج ،3دار الفكر ،دون طبعة ،دون سنة نشر ،ص . 361
()3

هناك من يرى أن اليمين قد تكون على ذلك أما لتوكيد قول ،وقد تكون على المستقبل لتوكيد وعد قطعه شخص على نفسه وقد تكون

على أمر حاضر  ،أنظر :عبد الرزاق السنهوري :المرجع السابق ،ص. 361
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أوال  :اليمين غير القضائية :
هي التي يتفق األفراد على تأديتها في غير مجلس القضاء  ،وهذه اليمين سكت المشرع عنها  ،ولم

ينظم لها أحكاما خاصة ()1بها فل توجد لها قواعد وبالتالي فهي تخضع لما يتم اإلتفاق عليه  ،وبناء عليه فما

اتفق عل يه األفراد ال يجوز إثباته بالبينة القرائن إال في حدود األحوال التي يجوز فيها ذلك  ،أما واقعة الحلف
()2

ذاتها فهي واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق اإلثبات

.

كما يجوز لمن تعرض عليه هذه اليمين أن يرفضها -ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك -ففي هذه الحالة ال يستطيع

الشخص أن يتحلل من نتيجة هذه اليمين  ،كما ال يملك أن يردها على خصمه إال إذا أعطاه االتفاق ذلك (. )3

يمكن القول أن االتفاق على هذه اليمين تخضع كأي يمين آخر لتقدير القاضي ،في حال أديت

بالشروط المتفق عليها

()4

.

بقي أن نضيف أن االتفاق على هذه اليمين بين األفراد قد يكون شفاهة أو كتابة ،فإن كان هدف

األطراف من هذه اليمين إنهاء النزاع فان االتفاق على توجيهها يكون بمثابة صلحاً معلق على شرط أداء

اليمين طبقا للصيغة المتفق عليها بين األطراف(.)5

ثانيا :اليمين القضائية:
()6

عرف الفقه

اليمين القضائية بأنها الحلف باهلل العظيم يؤديها الخصم أمام القضاء ،وتكون هذه بناء

على طلب الخصوم أو طلب المحكمة  ،وذلك على وجود أو عدم وجود واقعة متنازع عليها ،وتوجه في حال

وجد الدليل أو عدم كفايته .

اليمين القضائية كما تقدم على نوعين  ،إما أن تكون حاسمة غرضها إنهاء النزاع وتوجه بناء على
طلب الخصوم  ،واما أن تكون متممة يوجهها القاضي من تلقاء نفسه .
والقاسم المشترك بين هذين النوعين أنهما احتكام لضمير الخصم ومدى مخافته من عقاب اهلل عزوجل

وبطشه سواء كان ذلك بالنفي أو اإلثبات(.)7
()1

سليمان مرقس  :المرجع السابق ،ص . 738

()2

عبد المنعم فرج الصدة  :اإلثبات في المواد المدنية ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده ،ط ،2دون سنة نشر ،ص . 420

()4

عبد المنعم فرج الصدة :المرجع السابق ،ص. 420

()6

محمود محمد هاشم  :القضاء ونظام اإلثبات في الفقه اإلسلمي واألنظمة الوضعية ،الناشر عمادة شئون المكتبات جامعة الملك سعود

()7

أحمد نشأت  :المرجع السابق ،ص. 3

()3عبد الودود يحيى :الموجز في النظرية العامة لللتزامات ،ق  ،1مصادر اإللتزام  ،دار النهضة العربية ،دون طبعة ،سنة  ،1994ص . 989
()5

عبد الوهاب العشماوي :إجراءات اإلثبات في المواد المدنية والتجارية  ،دار الجيل للطباعة ،ط ،1سنة  ،1985ص .83

الرياض ،دون طبعة ،سنة  ،1998ص . 346
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واليمين القضائية تم تنظيمها في قوانين اإلثبات في التشريعات محل المقارنة

()1

.

الفرع الثاني
الشروط العامة لتوجيه اليمين
من المسلم به أن لليمين أربعة أركان هي :الحالف  ،المستحلف به ،صيغة الحلف ،والمحلوف عليه  ،ووضع

الفقهاء شروطًا عامة لكل ركن من هذه األركان  ،باستثناء المستحلف به وهو اهلل عز وجل ( ،)2فضلً عن الشروط
الخاصة لكل نوع من أنواع اليمين .
الشروط العامة لليمين هي -:
أوال :شروط الحالف :
 -1أن يكون الحالف عاقلً بالغاً مختا اًر  ،فل يعتد بيمين النائم والمكره لقول النبي  " رفع القلم عن
ثلث" فل يصح يمين المكره ألنه قول إكره عليه بغير حق (.)3

 -2وجود دعوى صحيحة من قبل الحالف  ،فل تقبل الدعوى غير الصحيحة فتفقد شروطها فل ينظر
()4

إليها القاضي

.

 -3أن يكون المدعى عليه منك اًر للحق المدعى به  ،فإذا كان مق اًر فل مجال للحلف في وجود اإلقرار(.)5

والملحظ دائماً أ ن اليمين في أغلب الخصومات موجهة إلى المدعى عليه  ،والعلة في ذلك أن
جانب المنكر أقوى من الطرف اآلخر ،وذلك لتمسكه باألصل وهو براءة الذمة (.)6

 -4أن تكون اليمين شخصية بمعنى أن تتصل بالخصم الحالف مباشرة  ،فل يحلف اإلنسان عن غيره
،حيث ال تصح النيابة في التحليف
()1

()7

.

نظمت أحكام اليمين في قانون البينات الفلسطيني رقم ( )4لسنة  2001في الباب السادس من المادة ( )131إلى المادة ( ،)149وفي

قانون اإلثبات المصري رقم ( )25لسنة  1968من الباب السادس من المادة ( )114إلى المادة ( ، ) 130وفي قانون البينات األردني رقم

( )30لسنة  1952في الباب السادس من المادة ( )53إلى المادة (. )70

()2موفق الدين بن محمد بن قدامة المقدسي  :المغني ،تحقيق عبد اهلل بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو  ،ج ، 13/كتاب

األيمان ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،دون سنة نشر ،ص .436

()3اختلف الفقه بالنسبة لشرط أن يكون الحالف مسلماً حيث رأى الحنفية باشتراط ذلك فل يصح عندهم يمين الكافر ،الن كفارة اليمين عبادة
والكافر ليس من أهلها ،أما غير الحنفية فذهبوا إلى صحة يمين الكافر وتلزم عليه الكفارة سواء حنث أثناء كفره أو بعد إسلمه  ،أما

الشافعية والحنابلة فقد اشترطوا أن يكون الحالف مختا اًر  .لمزيد حول هذا الموضوع  :أنظر  :وهبة الزحيلي  :المرجع السابق ،ص .392

()4يذكر أن قانون اإلثبات اليمني رقم ( )21لسنة  1992اشترط أن يكون الحالف مكلفاً ومختا اًر غير محجور عليه  ،أنظر :نصر فريد
محمد واصل :نظرية الدعوى واإلثبات في الفقه اإلسلمي ،دار النهضة العربية ،دون طبعة ،سنة 1399هـ  ،1979 ،ص .131

()5

محمد الزحيلي  :المرجع السابق ،ص . 352

()7

محمد الزحيلي  :المرجع السابق ،ص . 353 ،352

()6

خالد قرقور  :المرجع السابق ،ص.174
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 -5أن يطلبها الخصم من القاضي أو أن يوجهها القاضي من تلقاء نفسه .
ثانيا :شروط الصيغة :
يجب أن تكون صيغة اليمين " باهلل سبحانه وتعالى  :فاليمين المشروعة التي تب أر بها الحقوق ال بد أن تكون

باهلل عزوجل سواء كان ذلك في حق المسلم أو الكافر وذلك باتفاق العلماء (.)1
ثالثا :شروط المحلوف عليه :

 .1أال يكون الحق المدعى به حقاً خالصاً هلل تعالى حيث انه ال حلف في العبادات وال في الحدود (.)2

 .2أن يكون الحق المدعى به مما يحتمل اإلقرار به شرعاً ألن كل دعوى توجه تستوجب الجواب بحيث
لو أقر الخصم بالحق المدعى به فيلزمه  ،فإن أنكر وجب عليه الحلف  " ،ألن البينة على من إدعى

واليمين على من أنكر " (.)3

 .3يشترط في الحق المدعى به أن يكون معلوماً حتى يجري التحليف عليه  ،فالجهالة كما تمنع الدعوى
والبينة تمنع اليمين أيضاً

()4

.

وبعد أن فرغنا من بيان أنواع اليمين والشروط المتطلبة لتوجيهها  ،يثار التساؤل هنا عن مدى
مشروعية اليمين كوسيلة لإلثبات ؟
لقد ثبتت مشروعية اليمين لتأكيد جانب الصدق على جانب الكذب في الكتاب والسنة النبوية الشريفة
فضلً عن ما أجمع عليه الصحابة وما استنبطته عقول البشرية .
وسنبين فيما يلي بعض من األدلة الشرعية على النحو اآلتي -:

أوال :األدلة على مشروعية اليمين في القرآن الكريم :
وردت آيات كثيرة في كتاب اهلل عزوجل تدلل على مشروعية اليمين وتحث على الوفاء به وما يترتب

عليها من آثار(.)5

()1

الفقه إشترط في صيغة اليمين أال تحتمل اإلستثناء مثل " إن شاء اهلل " أو " إذا شاء اهلل"  ،أنظر :موفق الدين بن محمد بن قدامة :

()2

خالد قرقور  :المرجع السابق ،ص . 83

المرجع السابق ،ص .450

( )3يذكر أن هذا ما اشترطه الفقه اإلسلمي ،واألمر يختلف عنه في القانون الوضعي فإذا أنكر الخصم وجب عليه اإلثبات  ،أنظر  :وهبة

الزحيلي  :المرجع السابق ،ص .393

()4خالد قرقور :المرجع السابق ،ص . 186
()5

وهبة الزحيلي  :المرجع السابق ،ص .360
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ومنها قوله عز جل :الأ ُي أؤا ِخ ُذ ُك ُم ّ
للا ُ ِبال َّل ْغ ِو فِي أأ ْي أما ِن ُك ْم أو ألكِن ُي أؤا ِخ ُذ ُكم ِب أما أع َّقد ُّت ُم اَلأ ْي أمانأ 
()2

ضوا ْاَلأ ْي أمانأ أب ْعدأ أت ْوكِي ِدهأا
وقوله عزوجل  :أو أال أت ْنقُ ُ
()4
()3
ون )( ( )5أوال َّ
ين أو َّ
 أوال َّل ْي ِل إِ أذا أي ْغ أ
ض أحاهأا)
س أو ُ
ش ْم ِ
الز ْي ُت ِ
شى و( أوال َّن ْج ِم إِ أذا ه أأوى ) و( أوال ِّت ِ

()1

وهناك آيات أقسم اهلل عزوجل فيها منها:
(.)6

وقوله عزوجل (إِنَّ ا َّلذِينأ أي ْ
للا أوأأ ْي أما ِن ِه ْم أث أم ًنا أقل ًِيل أُو َٰ أل ِئ أك أال أخ أل أق أل ُه ْم فِي ْاْلخ أِر ِة )
ش أت ُرونأ ِب أع ْه ِد َّ ِ

()7

.

()8
نب ُئو أن أك أأ أح ٌّق
كما أمر اهلل عزوجل النبي صلى اهلل عليه وسلم بالقسم
ومنه قوله عز وجل  ":أو أي ْس أت ِ
ه أُو قُلْ إِي أو أر ِّبي إِ َّن ُه أل أح ٌّق أو أما أأن ُتم ِب ُم ْع ِج ِزينأ  )9( وقوله عز وجل أب أل َٰى أو أر ِّبي أل أتأْ ِت أي َّن ُك ْم ،وقوله عزوجل:

قُلْ أب أل َٰى أو أر ِّبي أل ُت ْب أع ُثنَّ ُث َّم أل ُت أن َّبؤُ نَّ ِب أما أع ِم ْل ُت ْم 

()10

كما حذر من إهدار األموال في قوله عزوجل :إِنَّ ا َّلذِينأ أي ْ
للا أوأأ ْي أما ِن ِه ْم أث أم ًنا أقل ًِيل أُو َٰ أل ِئ أك
ش أت ُرونأ ِب أع ْه ِد َّ ِ
أال أخ أل أق أل ُه ْم فِي ْاْلخ أِر ِة أو أال ُي أك ِّل ُم ُه ُم َّ
للاُ أو أال أين ُظ ُر إِ أل ْي ِه ْم أي ْو أم ا ْلقِ أيا أم ِة أو أال ُي أز ِّكي ِه ْم أو أل ُه ْم أع أذاب أألِيم. )11(

ثانيا :األدلة على مشروعية اليمين من السنة النبوية الشريفة:
وردت أحاديث عن النبي تثبت مشروعية اليمين ومنها:
 -1ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ،أن النبي  قال  " :لو يعطي
الناس بدعواهم الدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي عليه" وفي رواية أخرى

للبيهقي " ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" (.)12

ووجه الداللة في الحديث السابق على مشروعية اليمين للمدعي عليه ألنه يدفع به االدعاء وينفي به

االستحقاق من اللجوء إلى القضاء لمجرد االدعاء الخالي من الدليل (.)13
()1

سورة المائدة  :آية 89

()3

سورة الليل :آية .10

()5

سورة التين :آية. 1

()7

سور ة آل عمران  :آية . 77

()9

سورة يونس  :آية .53

()2

سورة النحل :آية 91

()4

سورة النجم  :آية .1

()6

سورة الشمس :آية .1

()8

محمد الزحيلي  :المرجع السابق ،ص. 334

()10

سورة التغابن :آية . 7

()12

محمد بن إسماعيل األمير الصنعاني  :سبل السلم شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام ،ج ، 4ص  ، 134مشار إليه لدى أحمد فراح

()13

محمد الزحيلي  :المرجع السابق ،ص . 325

()11

سورة آل عمران  :آية 77

حسين :أدلة اإلثبات في الفقه اإلسلمي ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،دون طبعة ،سنة  ،2004ص . 325
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 -2ما رواه مسلم وغيره عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن رجلً من حضرموت وآخر من كندة اختصما
إلى النبي فقال النبي  :الك بينة؟ فقال  :ال ،قال فلك يمينه  ،قال :أنه فاجر ال يبالي بما حلف

ليس يتورع بشيء فقال  " :ليس لك منه إال ذلك "(.)1

وأنزل اهلل عزوجل تصديق لذلك اآلية الكريمة إنَّ ا َّلذِينأ أي ْ
للا أوأأ ْي أما ِن ِه ْم أث أم ًنا أقل ًِيل
ش أت ُرونأ ِب أع ْه ِد َّ ِ

()2

.

ووجه الداللة في الحديث السابق أنه صريح في توجيه اليمين على المدعي عليه في النزاع في حال

لم يكن للمدعي بينة .
ثالثا :في اإلجماع :

جرى العمل منذ عهد الرسول إلى يومنا هذا على تحليف المدعي عليه في حال إنكاره الحق المدعى

به ،وفي حال عجز المدعي عن إثباته ،ولم يخالف في ذلك أحد قط

()3

.

رابعا :في المعقول :
يعتبر توجيه اليمين للمدعى عليه في حال عجز المدعي عن إثبات الحق الذي يدعيه مما يقتضيه

العقل  ،فقد يتعذر على المدعى إثبات ما يدعيه بشهادة الشهود  ،نظ اًر لوفاتهم أو حتى عدم علمهم فل يكون
أمامه سوى االحتكام إلى ضمير المدعي عليه لعله يخشى في ذلك اهلل ويعترف بالحق المدعي به.

يمكن القول أن من خلل األدلة العقلية والنقلية السابقة التي ثبتت بها مشروعية اليمين أن لليمين فوائد
()4

كثيرة ،وقد ذكر ابن القيم

تلك الفوائد وأجملها في :

 .1تخويف المدعى عليه من سوء عاقبة الحلف الكاذب  ،فيدفعه ذلك إلى اإلقرار بالحق  ،كما أن فيها
القضاء عليه إذا ما نكل.

 .2انقطاع الخصومة والمطالبة في الحال  ،وانهاء النزاع بين األفراد لكن ال يسقط الحق فيها وال تب أر
الذمة بموجبها باطناً أو ظاه اًر .

 .3يترتب عليها إثبات الحق بها في حال وردت على المدعي أو أقام شاهداً باإلضافة إلى العقوبة
التي تجعل الكاذب المنكر لما عليه من حق.

()1

محمد بن علي بن عبد اهلل الشوكاني  :نيل األوطار ،دار الحديث مصر ،ط ،8ط ،1ص ،341مشار إليه لدى أحمد فراج حسين :

()2

سورة آل عمران  :آية . 77

()4

ابن قيم الجوزية  :الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ،دار الجيل ،بيروت ط ،1سنة  ،1998ص  . 210مشار إليه لدى فخري أبو

المرجع السابق ،ص . 394

()3فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي  :تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،ج ،3دار الكتاب اإلسلمي ،ص .394
صفية  :فقه القضاء وطرق اإلثبات ،دار األمل ،األردن ،دون طبعة ،سنة  ،2002ص. 133
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الفصل األول

ماهية اليمني املتممة

15

الفصل األول
ماهية اليمين المتممة
تمهيد وتقسيم :
لم يعد دور القاضي قاص اًر على مدى توافر الشروط المتطلبة قانوناً لما يطرح عليه من أدلة  ،بل أن

المشرع أعطى له دو اًر نشطاً في اإلثبات()1يتمثل هذا الدور باتخاذ ما في وسعه من أجل النهوض بالحكم ،
وهذا الدور جاء انعكاساً للتطور الحاصل في المذاهب الفكرية في اإلثبات ،والتي كان نتاجاً لها اليمين

المتممة  ،تلك الوسيلة التي يعتمد عليها القاضي من أجل الوصول إلى الحقيقة في حال كان ادعاء أحد
اء واضحاً من مبدأ حياد القاضي أراد به
الخصوم قريب االحتمال  ،وال شك ان اليمين المتممة بمثابة استثن ً
المشرع تخويل القاضي سلطة توجيه هذه اليمين كسبيل من أجل االطمئنان إلى الحكم الذي يصدره في حال
كانت األدلة غير كافية القتناعه اقتناعاً كاملً

()2

.

والحديث عن اليمين المتممة يتطلب التعريف بها ،وبيان طبيعتها القانونية ،وما تتمتع به من

خصائص ،والشروط المتطلبة قانوناً لتوجيهها ،فضلً عن ما يميزها عن اليمين الحاسمة  ،وهذا ما سنعرضه
عبر المبحثين اآلتيين :

المبحث األول  :التعريف باليمين المتممة وطبيعتها القانونية.
المبحث الثاني :خصائص اليمين المتممة وشروط توجيها وما يميزها عن اليمين الحاسمة.

المبحث األول
التعريف باليمين المتممة وطبيعتها القانونية
سنقوم بدراسة هذا المبحثمن خلل تقسيمه إلى مطلبين ،سنتناول في المطلب األول التعريف باليمين

المتممة  ،أما الطبيعة القانونية لليمين المتممة فسنتناولها في مطلب ٍ
ثان على النحو اآلتي - :
المطلب األول  :التعريف باليمين المتممة.
المطلب الثاني  :الطبيعة القانونية لليمين المتممة .

()1

سحر عبد الستار إمام يوسف :دور القاضي في اإلثبات  ،دراسة مقارنة  ،دون دار نشر  ،دون طبعة  ،سنة  ، 2002ص . 421

( )2آدم وهيب النداوي  :دور الحاكم المدني في االثبات ( دراسة مقارنة ) ،رسالة ماجستير ،الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ،سنة

 ،2001ص . 293
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المطلب األول
التعريف باليمين المتممة
نستعرض في هذا المطلب عبر ثلثة فروع  ،التعريف اللغوي لليمين المتممة في الفرع األول،

وتعريفها اصطلحاً في فرعٍ ٍ
ثان والتعريف القانوني لها في الثالث على النحو اآلتي - :

الفرع األول  :اليمين المتممة لغةً .
الفرع الثاني  :اليمين المتممة اصطلحاً .
الفرع الثالث :اليمين المتممة قانوناً .

الفرع األول
اليمين المتممة لغة
إنما ينبغي أوالً التنبيه بأنه سبق لنا تعريف اليمين لغة في المبحث التمهيدي  ،ومنعاً للتكرار فإن

التعريف اللغوي هنا يقتصر على لفظ " المتمم" باعتباره المقصودة في هذا المقام  ،وعليه فقد تعددت تعريفاته

ومنها - :

()1
وس َٰى أث ألثِينأ أل ْي أل ًة أوأأ ْت أم ْم أناهأا ِب أع ْ
ش ٍر
اعدْ أنا ُم أ
 -1متمم  :بمعنى " تم الشيء "أي ُكمل ومنه قوله تعالى  :أو أ
ً ()2
أف أت َّم مِي أق ُ
ات أر ِّب ِه أأ ْر أبعِينأ أل ْي ألة
 -2متمم :تأتي بمعنى " تحقق" " ،وحدث "  ،ومنه قوله تعالى   :أو أت َّم ْت أكلِ أم ُة أر ِّب أك أَلأ ْم أَلأنَّ أج أه َّن أم مِنأ

اس أأ ْج أمعِينأ 
ا ْل ِج َّن ِة أوال َّن ِ

()3

تم الشهر كملت عدة أيامه ثلثين ،فهو تمام ،
 -3متممم  :بمعنى تم الشيء  ،تكملت أجزاؤه  ،ومنها َّ
وتتمة كل شيء تمام غاية واستتمه ( ، )4ومنها قوله  أوأأ ِت ُّموا ا ْل أح َّج أوا ْل ُع ْم أر أة . )5(
()6

 -4متمم  :بمعنى ما يكون به تمام الشيء و" التمام " فيصبح بد اًر  ،ويقال بدر تمام

()1

أحمد عبد الحميد عمر  :معجم اللغة العربية المعاصرة  ،عالم الكتاب ،باب التاء  ،ط ، 1سنة . 2008

()3

سورة هود .آية . 119

()5

سورة البقرة  :آية .196

()2

سورة آل عمران  :آية . 142

()4

أحمد بن حمد بن علي الفيومي المقري  :مرجع سابق ،ص . 51

()6

المعجم الوسيط  ،مجمع اللغة العربية  ،ج ،1ط ،3ص . 92
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الفرع الثاني
اليمين المتممة اصطالحا

()1

اختلف الفقه في تعريف اليمين المتممة وذلك على النحو اآلتي -:
ذهب اتجاه من الفقه ( )2أن اليمين المتممة هي التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه ألي من الخصمين عندما

يجد أن أحد الخصوم قدم دليلً غير كافي في اإلثبات ،وذلك بغية تتمة الدليل باليمين.

وأرى أن هذا التعريف يعتريه القصور من جانب أنه لم يبين طبيعة العمل الذي يقوم به القاضي،

اء قضائياً  ،كما أن هذا التعريف ال يشمل على عناصر اليمين
والذي استقر الفقه والقضاء على اعتباره إجر ً
المتممة في أن هذه اليمين ال تقيد القاضي وال تحسم النزاع .
وهناك من يرى( )3أن اليمين المتممة هي التي توجه من قبل القاضي من تلقاء نفسه  ،ألي من الخصمين في أية

حال تكون عليها الدعوى ،بهدف استكمال دليل ناقص يريد أن يبنى عليه القاضي حكمه .

وأرى أن هذا التعريف ال يختلف عن سابقه -إال بتحديده النطاق الموضوعي لليمين المتممة-كما أنه

ليس دائماً القاضي يبني على نتيجة اليمين المتممة حكمه فقد يحكم على خلف نتيجة اليمين ،لهذا فإن النقد

السابق يشمله .

()4

وهناك من يرى

أن اليمين المتممة واقعة مادية يلجأ إليها القاضي استكماالً منه ألدلة ناقصة في

الدعوى  ،أو التوكيد ألدلة أحد الخصوم إذا كان إدعاؤه قريب االحتمال .

وأرى أن هذا التعريف وأن بين طبيعة اليمين المتممة إال أنه يبقى قاص اًر ألنه لم يشتمل على عناصر

اليمين المتممة السابق ذكرها ،لهذا فإن النقد السابق يشمله.
()5

وهناك من يرى

أن اليمين المتممة يميناً قضائية جوازية توجهها المحكمة من تلقاء نفسها إلى أي

من الخصوم من أجل تكملة دليل ناقص إذا توافر مبدأ ثبوت قانوني  ،وأرى أن هذا التعريف أيضاً قاص اًر
()1

تسمى هذه اليمين في القانون التونسي " بيمين االستيفاء" وفي القانون السوري واللبناني "باليمين المكملة"  .أما في الفقه اإلسلمي فقد

عرف األئمة الشافعية والمالكية والحنابلة اليمين المتممة بوصفها دليلً تكميلياً لإلثبات  ،وفقد أجازوا الحكم بشاهد واحد مع يمين مكملة
لنصاب الشهادة  ،وهي يمين المدعي  ،لمزيد من التفصيل أنظر :أبو الفيضان عطية الجبوري  :اليمين واألثار المترتبة عليها  ،دار

الندوة  ،ط ،2بيروت ،سنة  ،1986ص  . 186مشار إليه لدى أوان عبد اهلل الفيضي  :صور اليمين المتممة ( دراسة مقارنة في االثبات
المدني ) ،الرافدين  ،م ( ، )3س ( )9عدد ( ، )22سنة  ، 2004ص . 140
()2

عبد الرزاق أحمد السنهوري  :المرجع السابق  ،ص . 744

()3

يس عبد الرازق يس  :شرح قواعد اثبات المعاملت المدنية والتجارية وطرقه  ،دون دار نشر  ،ط ، 3سنة  ، 1998ص  ، 247وما

()4

أحمد أبو الوفا  :التعليق على نصوص قانون اإلثبات  :منشأة المعارف باإلسكندرية  ،دون طبعة ،دون سنة نشر  ،ص . 261

بعدها .

( )5أوان عبد اهلل الفيضي  :المرجع السابق ،ص .142
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ألنه اقتصر على اليمين المتممة الجوازية ،كما أن توجيه اليمين المتممة ال يقتصر على حالة وجود مبدأ
ثبوت قانوني فقط ؛ بل البد أال يكون في الدعوى دليلً كاملً.
وأرى أن التعريفات السابقة اجتمعت في أنها عرفت اليمين المتممة األصلية؛ دون الوجوبية ،وأرى تبرير ذلك
أن الفقه المصري  ،في تعريفه لليمين المتممة ساير المشرع ،الذي لم ينص على اليمين المتممة -باستثناء يمين

االستيثاق– والتي أثير حولها جدالً فقهياً واسعاً  ،وهذا ما سنبينه الحقاً (.)1

وعليه فأمام هذا القصور – والذي سبق تبريره -أتفق مع التعريف لليمين المتممة األصلية الذي يرى أن اليمين

المتممة اجراء يتخذه القاضي من أجل استقصاء الحقيقة بقصد إنارته واراحة ضميره عندما تكون األدلة المقدمة في
()2

الدعوى غير كافية  ،ثم يكون له بعد اتخاذ االجراء سلطة مطلقة في تقدير نتيجته

 .وهذا يتفق مع التعريف الذي

ذهبت إليه محكمة النقص المصرية حيث جاء فيها " اليمين المتممة ليست إال إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه
رغبة منه في تحري الحقيقة ثم يكون له من بعد اتخاذه سلطة مطلقة في تقدير نتيجته  ،فهي ليست حجة ملزمة

للقاضي  ،بل له أن يأخذ بها بعد أن يؤديها الخصم أو ال يأخذ بها وال تتقيد محكمة االستئناف بما رتبته  ،عليها

محكمة أول درجة ألنها ال تحسم النزاع وال تحول دون استئناف الحكم المؤسس عليها "(.)3

يمكننا من خلل التعريف السابق استخلص عناصر اليمين المتممة ولعل أهمها - :
اء قضائياً يتخذه القاضي من تلقاء نفسه  .بما يملك من سلطة مكنها له
 -1أن اليمين المتممة إجر ً
المشرع .
 -2يملك القاضي سلطة مطلقة في تقدير نتيجة هذا اإلجراء  ،فله أن يأخذ بالنتيجة المترتبة عليها أو ال يأخذ.

 -3ال تتقيد محكمة االستئناف بما رتبته محكمة أول درجة ،فلها أن تقضي بغير ما قضت به محكمة
الموضوع .

 -4أنها ال تحسم النزاع ألنها ال تتمتع بالحجية في اإلثبات .

()1أنظر  :قريب من هذا المعنى  :زياد ذياب الثوابتة  :االثبات باليمين في المواد المدنية والتجارية  ،رسالة ماجستير  " ،دراسة تحليلية

مقارنة "  .جامعة األزهر  ،سنة  ، 2014ص . 83
()2

سليمان مرقس  :المرجع السابق ،ص . 845

()3نقض مدني مصري  ،طعن رقم 342سنة  21ق جلسة  . 1955/1/13وأنظر في نفس المعنى ( طعن رقم  7سنة  38ق جلسة

 )1973/2/27س  ، 1424ص  )342و ( الطعن رقم  3250سنة  60ق جلسة )1995/5/3مشار إليهما لدى سعيد شعلة :مرجع
سابق  :ص  508وما بعدها .
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الفرع الثالث
التعريف القانوني لليمين المتممة

()1

لم يكن االختلف بين التشريعات ناتجاً عن التعريف لليمين المتممة  ،بقدر ما كان ناتجاً عن أن يورد

المشرع نصاً خاصاً بتعريف اليمين المتممة  ،وازاء هذا فمن التشريعات من عرف اليمين المتممة  ،كالتشريع
الفلسطيني  ،ومنها من أشار إليها دون التطرق لتعريفها كالتشريع المصري واألردني .

واعتمادا على ما سبق يثار التساؤل هنا هل كان المشرع الفلسطيني موفقا في ذلك دون غيره من
التشريعات محل الدراسة ؟
االجابة على هذا التساؤل تقتضي هنا تناول كيف تناولت هذه التشريعات اليمين المتممة ،وهذا ما
سنبينه على النحو اآلتي :
أوال :موقف المشرع المصري من التعريف باليمين المتممة .
لم يشأ المشرع المصري في نص المادة( )119من قانون اإلثبات رقم ( )25لسنة  ،1968وضع

تعريف لليمين المتممة  ،بل أشار إليها داللة حيث قال " للقاضي أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى
أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو قيمة ما تحكم به "...
وأرى أن المشرع المصري قد أحسن صنعاً في عدم تعريفه لليمين المتممة  ،فالمفهوم الضمني للمادة السابقة

يغني عن التعريف  ،أضف إلى ذلك أن التعريف السابق يقتصر على اليمين المتممة الجوازية ،والمشرع المصري لم

ينص على اليمين المتممة الوجوبية بصورها المتعددة ( ،)2لهذا فإن نص المادة كان منسجماً مع أحكام اليمين المتممة
الجوازية التي تناولها المشرع المصري في نصوصه.
()3

وهناك من يرى

أن ما جاء في نص المادة ( )119السابقة  ،غير دقيق  ،ألنه ال يعبر عن الدور

الذي تقوم به اليمين المتممة في أنها ال تحسم النزاع لهذا فإن حكم القاضي في الدعوى ال يبني عليه ،فهي
دورها يقتصر على أنها تضيف ما يحيط بهذا النزاع ما يكمل قناعة القاضي  ،كما أن القاضي ال يتقيد

بنتيجتها وال بأدائها بل أن القاضي قد يتجه في النهاية إلى ما يخالف داللتها .

()1

وعلى صعيد التشريعات العربية التي نصت على اليمين المتممة قانون اإلثبات العراقي في المادة ( ، )120القانون المدني الليبي المادة

( ، )404والقانون المدني السوداني المادة (  ،)82والقانون الكويتي المادة ( ، )66والقانون السوري المادة (  ، )121أُصول المحاكمات
اللبناني ( ، )238 ( )237والقانون اإلماراتي المادة (. )62
()2

تجدر اإلشارة أن المشرع المصري أورد يمين االستيثاق والتي أثير حولها جدالً واسعاً فالبعض اعتبرها حاسمة والبعض اآلخر اعتبرها

()3

عبد المنعم فرج الصدة  :المرجع السابق  :بند  ،315ص 460

يمين متممة وجوبية .
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ثانيا  :موقف المشرع األردني من التعريف باليمين المتممة :
المشرع األردني شأنه في ذلك شأن المشرع المصري لم يتطرق إلى التعريف باليمين المتممة لكنه يزيد

على األخير  ،في أنه جمع بين نصوصه في قانون البينات رقم ( )30لسنة  1952اليمين الجوازية في
المادة ( )70واليمين الوجوبية في المادة( )54والتي نقلها عن مجلة األحكام العدلية.
()1

وهناك من الفقه من يرى

أن المشرع األردني عند حديثه عن اليمين المتممة في نص المادة ()2( )54في

القانون سالف الذكر ،في مقولة " للمحكمة من تلقاء نفسها " لم يكن موفقاً  ،ويرى أنه ال يستقيم مع طبيعة
اليمين المتممة الوجوبية  ،التي يتحدث عنها في النص ،إال أنه يبرر ذلك أن اليمين الوجوبية الواردة في
المادة بأنواعها االربعة  ،أنها وجوبية على المحكمة أن توجهها إلى الخصم المبين في كل صورة من الصور

الواردة في المادة في حال توافر شروطها  .أما لفظ " للمحكمة " فهو ليميزها عن اليمين الحاسمة التي هي

ملك للخصوم  ،وايضاً لتميزها عن اليمين المتممة الجوازية الواردة في المادة ( ) 70والمادة ( ) 15من ذات

القانون .

ثالثا  :موقف مجلة األحكام العدلية من اليمين المتممة

()3

:

لم تورد مجلة األحكام العدلية تعريفاً لليمين المتممة وان أوردت مجلة األحكام العدلية صو اًر لليمين

المتممة الوجوبية دون الجوازية  ،فقد جاء في نص المادة( )1746أربع مواضع لليمين المتممة الوجوبية ،
وهي  :يمين االستظهار  ،يمين االستحقاق  ،ويمين رد المبيع لعيب فيه  ،ويمين الشفعة  ،هذا باإلضافة

لنص المادة (  )1589والذي أورد يمين عدم كذب اإلقرار(.)4

والمشرع األردني دون غيره من التشريعات محل الدراسة أخذ عن مجلة األحكام العدلية اليمين المتممة
الوجوبية في نص المادة (. )54

()1
()2

مفلح عواد القضاة  .البينات في المواد لمدنية التجارية  ،دار الثقافة  ،دون طبعة  ،سنة  ،2009ص .243

تنص المادة ( )54من قانون البينات األردني رقم ( )30لسنة  1952على " ال يجوز تحليف اليمين إال بناء على طلب من الخصم

وبقرار من المحكمة  ،2 ،على المحكمة من تلقاء نفسها تحليف اليمين في أي حالة من الحاالت اآلتية :أ-اذا ثبت أحد ادعاءه بحقه في
التركة فتحلفه المحكمة على أنه لم يستوف بنفسه أو بواسطة غيره هذا الحق من الميت ولم يبرؤه منه ولم يحله على غيره ولم يستوف دينه

من الغير ولم يكن للميت دين مقابل هذا الحق .ب-إذا استحق أحد المال وأثبت ادعاؤه تحلفه المحكمة على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه
ألحد ولم يخرجه من ملكه بأي وجه من الوجوه  .ج-إذا أراد المشتري رد المبيع لعيب فيه تحلفه المحكمة أنه لم يرضى بالعيب صراحة أو

داللة .د-إذا أثبت طالب الشفعة دعواه تحلفه المحكمة بأنه لم يسقط شفعته بأي وجه من الوجوه ".
()3

مجلة األحكام العدلية هي القانون المدني الذي ينظم أحكام المعاملت المدنية  ،وهي مأخوذة عن المذهب الحنفي  ،ذلك المذهب الذي

كان المذهب الرسمي للخلفة العثمانية  .صدرت هذه المجلة عن المشرع العثماني ما بين  ،1876 ،1869وقد طبقت في كثير من البلد
العربية  .لمزيد من التفصيل أنظر :مفلح عواد القضاة  :المرجع السابق  ،ص  ، 388هامش (.)1
()4

محمود محمد الكيلني  :قواعد اإلثبات وأحكام التنفيذ  ،م  ، 4دار الثقافة  ،دون طبعة  ،سنة  ،2013ص . 142
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رابعا  :موقف المشرع الفلسطيني من التعريف باليمين المتممة :
أورد المشرع الفلسطيني في نص المادة ( )146من قانون البينات رقم ( )4لسنة  2001تعريفاً لليمين

المتممة  ،حيث جاء فيها " اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها ألي من الخصمين

لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو قيمة ما تحكم به " .

ومن جانبنا نرى أن المشرع الفلسطيني جانبه الصواب عندما عرف اليمين المتممة  ،كونه لم يترك

الباب مشرعاً لدخول صور اليمين األخرى فقد قصر التعريف على اليمين الجوازية دون الوجوبية ،على الرغم
من أن المشرع الفلسطيني أورد صو اًر أخرى لليمين المتممة في كل من قانون البينات والقانون المدني

الفلسطيني  ،فضلً عن الصور الواردة في مجلة األحكام العدلية باعتبارها تشريعاً ساري المفعول في فلسطين

ولم تلغ أحكامها ،كما أنه جرت العادة لدى الفقه أن التعريفات من عمل الفقهاء ال عمل المشرع ؛ لهذا فقد

كانا كلً من المشرع المصري واألردني أكثر توفيقاً من المشرع الفلسطيني .
وعليه فإنني أقترح على مشرعنا الحكيم تعديل نص المادة ( )146وذلك باإلشارة إلى اليمين المتممة

دون التعريف بها بحيث يكون النص شاملً لليمين المتممة الجوازية والوجوبية لتصبح على النحو اآلتي "

للقاضي أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع
الدعوى أو قيمة ما يحكم به " .

المطلب الثاني
الطبيعة القانونية لليمين المتممة
بعد أن فرغنا من التعريف باليمين المتممة واتضح لنا كيف تناول كل من المشرع الفلسطيني

والمصري واألردني اليمين المتممة كان حرياً بنا أن نبين التكييف القانوني لليمين المتممة  ،وال يخفى القول

مناح متعددة .
أن الطبيعة القانونية لليمين المتممة أثارت جدالً فقهياً واسعاً ،فنحى الفقه فيها ِ
لهذا يثار التساؤل هنا ما هو التكييف القانوني لليمين المتممة ؟
ذهب اتجاه من الفقه

()1

بأن اليمين المتممة واقعة مادية يلجأ إليها القاضي الستكمال ما قد ينقصه

من أدلة  ،فاليمين المتممة تتمخص على كونها طريقاً من طرق اإلثبات ذو قوة محدودة وأثر تكميلي ال
ترتقي لمنزلة التصرف القانوني .
وهناك من يرى

()2

أن اليمين المتممة ما هي إال واقعة مادية يلجأ إليها القاضي الستكمال أدلة ناقصة في

الدعوى  ،أو من أجل توكيد أدلة أحد الخصوم في حال كان ادعاؤه قريب االحتمال .

()1
()2

عبد الرزاق أحمد السنهوري :المرجع السابق ،ص . 746
أحمد أبو الوفا  :المرجع السابق  ،ص . 261
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في حين ذهب اتجاه أخر من الفقه

()1

بأن اليمين المتممة ليس الغرض منها إنهاء النزاع بقدر ما هي سبيل

إلنارة القاضي لهذا فهي ال تنطوي على كونها عقداً  ،أو صلحاً أو عملً قانونياً.
ومنهم من يرى

()2

أنها ليست إال إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه بغية تحري الحقيقة ،ويكون له

بعد ذلك مطلق الحرية في تقدير نتيجته فهي ال تكون بحجة ملزمة على القاضي بل له الحرية في أن يأخذ
بها أوال يأخذ بها  ،كما أن محكمة االستئناف ال تتقيد بما رتبته محكمة أول درجة فاليمين المتممة ال تحسم

النزاع .
وهذا ما استقر عليه القضاء في مصر في تكييف اليمين المتممة  ،حيث جاء في حكم لمحكمة

اء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه
النقض المصرية " المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اليمين المتممة إجر ً
رغبة منه  ،في تحري الحقيقة ليستكمل به دليلً ناقصاً في الدعوى  ،ومن ثم فإن له حرية تعيين من توجه
()3

إليه من الخصوم مراعياً في ذلك من كانت أدلته أرجح ومن كان أجدر بالثقة فيه واالطمئنان إليه"

.

أضف إلى ما سبق أن هذا التكييف يتفق مع الدور الذي تقوم به اليمين المتممة  ،فهي ال تعدو سوى

دليل تكميلي ذو قوة محدودة في اإلثبات يرجع لتقدير القاضي فله أن يأخذ بنتيجة اليمين أو يطرحها جانباً
حسب ما يظهر له من ظروف وأوراق الدعوى .

اء من إجراءات الدعوى
وأرى أن ما ذهب إليه الفقه بتكييف اليمين المتممة بأنها إجر ً
المادة ( )6من قانون البينات الفلسطيني والتي تنص على :

()4

يتفق مع نص

" -1يجوز للمحكمة :
أ -أن تعدل عما أمرت به من إجراءات اإلثبات إذا طرأت ظروف تبرر هذا العدول .
ب-أال تأخذ بنتيجة اإلجراء الذي أمرت به .
()1

سليمان مرقس  :المرجع السابق  ،ص . 854

()3

طعن رقم  ،3250سنة  ، 60ق جلسة . 1995/5/3مشار إليه لدى سعيد شعلة :المرجع السابق  ،ص  ، 510وما بعدها قريب من

()2أسامة روبي عبد العزيز الروبي  :الوجيز في القواعد االجرائية لإلثبات المدني ،دون دار نشر  ،ط ، 2006 ،5ص . 300

هذا المعنى ما ذهبت إليه محكمة نقض فلسطين  ،دائرة غزة  ،طعن رقم  ،20144/455جلسة يوم  ، 2015/2/15حيث جاء فيها " .
اليمين المتممة وسيلة من وسائل التحقيق واالثبات التي يقوم بها القاضي المدني تطبيقاً للدور اإليجابي له في النزاع المدني  ."..ناظم

عويضة وحسن القهوجي وهشام كلخ  :المجلس األعلى للقضاء ومبادئ أحكام محكمة النقض الفلسطينية القسم المدني . 2014 ،2010

المكتب الفني  :ج ،1ط ،1سنة  ،2015ص 114أنظر قريب من هذا المعنى ما ذهبت إليه محكمة التمييز األردنية في قرار رقم

 ،2007/35205منشورات مركز عدالة  ،مشار إليه لدى سلمان علي الهيفي ،اليمين المتممة كوسيلة من وسائل اإلثبات  ،رسالة
ماجستير  ،دراسة مقارنة بين القانونيين األردني والكويتي ،جامعة الشرق األوسط  ،سنة  ،2012ص. 23
()4

الجدير بالذكر أن القرار التمهيدي هو ذلك القرار الذي يكون في مسألة أثناء سير الدعوى  ،وهذا القرار يستشف منه رأي المحكمة في

مسألة ما  ،أنظر :عبد اهلل خليل الف ار  ،الوجيز في أُصول المحاكمات المدنية والتجارية  ،ج ،2الخصومة والحكم والطعن  ،ط ، 2سنة

. 2015
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-2في الحالتين السابقتين عليها أن تبين أسباب ذلك في قرارها " .
كما أن هذا التكييف يتفق مع مقتضيات سلطة القاضي التقديرية التي أعطاه إياه المشرع في إطار
التنظيم القانوني الجديد لطرق اإلثبات والذي أعطى لكل دليل قيمته القانونية ،وعلى الرغم من ذلك فإنني أرى

اجرء من اإلجراءات التمهيدية –والذي يكون للقاضي حق العدول عنه –
أن هذا التكييف بأن اليمين المتممة ا

فإن كان هذا األمر يصدق مع اليمين المتممة الجوازية أو ( الحقيقية ) فل يصدق مع اليمين المتممة
الوجوبية -ففي اليمين المتممة الوجوبية ال يملك القاضي العدول عنها فهو ملزم بتوجيهها في حال تحققت
شروطها بقوة القانون وملزم باألخذ بنتيجتها.

الملحظ مما سبق بيانه أن اليمين المتممة دليل ذو أثر تكميلي  ،وأنها من قبيل اإلجراءات التمهيدية

التي ال تلزم المحكمة بالتقيد بنتيجتها  ،وعلى ذلك نص عليها المشرع ووضع لها أحكام خاصة بها .

لهذا يثار التساؤل هنا ما مدى فاعلية اليمين المتممة بوصفها ذات قوة محدودة في إثبات
التصرفات القانونية والوقائع المادية في المواد المدنية والتجارية ؟
ال شك أن المشرع عندما أعطى القاضي مكنه توجيه هذه اليمين وخول له دو اًر نشطاً في اإلثبات ،

وأخرجه عن مبادئ اإلثبات ،وهي :مبدأ حياد القاضي  ،ومبدأ القاء عبء اإلثبات على المدعي  ،إنما كان
المشرع يركن من وراء ذلك فائدة من هذه اليمين

()1

 ،إال أن الفقه انقسم فيما يتعلق بتشريع اليمين المتممة

إلى قسمين  ،األول معارض لها  ،واآلخر مؤيد لها  ،وهذا ما سنبينه على النحو اآلتي - :
أوال  :موقف الفقه المعارض لليمين المتممة
يذهب الفقيهان أوبري ورو

()2

للقول " بأنه كان األجدر على واضعي التشريع المدني الفرنسي عدم

االحتفاظ باليمين المتممة  ،وبرروا ذلك  ،بأن اليمين المتممة تنطوي على عيب كبير  ،فهي تجعل للقاضي

من تلقاء نفسه وبإرادته المنفردة  ،البت في الدعوى موضوع اليمين المتممة ليخرجها من منطقة القانون إلى
منطقة الضمير  ،ويتجه أنصار هذا الرأي إلى ضرورة حذف اليمين ألن المرؤة متى توافرت فل حاجة لتوجيه

هذه اليمين لصد الخصم عن المطالبة بغير المستحق  ،كما أن المروءة متى انتفت لم يستشعر الخصم حرجاً
()3

في الحنث عنها

".

()1

سيد أحمد محمود  :إقامة الدليل أمام القضاء ( المدني )  ،دار الكتب القانونية  ،بدون طبعة ،سنة  ،2007ص .112

()3

يقصد بالحنث لغة  :االثم والذنب  ،يقال بلغ الظلم لحنث أي :بلغ المعصية والطاقة والبلوغ  .والحنث الحلف في اليمين نقول " أحنثه

()2مشار لهما لدى عبد الرزاق أحمد السنهوري  :المرجع السابق  ،ص  ، 744هامش(. )1

في يمينه فحنث "  ،زين الدين الحنفي الرازي  ،مختار الصحاح  :تحقيق يوسف الشيخ محمد  ،المكتبة العصرية  ،الدار النموذجية ،

بيروت ،صيدا ،ط ،5باب الحاء ص . 1999
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ويضيف أنصار هذا الرأي ؛ أن االحتفاظ باليمين المتممة تمثل خروجاً عن مبدأ القاء عبء اإلثبات على

الخصم ( ،)1حيث يشترط في أن يكون االستحلف على واقعة تمسك بها أحد أطراف الخصومة  ،وليس بشأن
واقعة جديدة  ،جاء بها القاضي كي يوجه بشأنها يميناً متممة (.)2

ثانيا :موقف الفقه المؤيد لليمين المتممة :
على خلف الرأي السابق هناك من دافع عن اليمين المتممة  ،ويرى أنها تنطوي على فائدة عظيمة ،

وعلى رأس من تصدى لذلك المذكرة اإليضاحية لمشروع القانون المدني المصري ( ،)3حيث جاء فيها " أن

اليمين طريقاً إضط اررية ال يلجأ إليها إال ناد اًر في ظل ضمانات وضعها المشرع وهي أال يكون في الدعوى
دليلً كاملً  ،وأال تكون الدعوى خالية من أي دليل  ،والقانون يترك للقاضي حرية األخذ بنتيجتها ؛ كما أن

اليمين جاءت لعلج مساوئ تقييد الدليل  ،ونظام حياد القاضي  ،والقاضي ال يلجأ إليها إال في كثير من
الحيطة واالعتدال" .

ويضيف أنصار هذا االتجاه ؛ أن القاضي يقوم بإجراءات التحقيق بنفسه بما يملك من خبرة و فطنة

لهذا فإن المشرع خوله مكنه اختيار االجراء المناسب لتبرير عقيدته

()4

.

كما أنها وسيلة للتخفيف من الجمود الذي يصيب ُمجرى العمل القضائي ؛ فهي بما تتسم به من
مرونة توسع أمام القاضي ما ضاق عليه بسبب هذا الجمود (. )5
ومن جانبنا نؤيد ما ذهب إليه هذا االتجاه الذي ينادي بضرورة االبقاء على اليمين المتممة ،فزيادة
على التبريرات التي أوردتها المذكرة االيضاحية لمشروع القانون المدني المصري ،نضيف بعض من فوائد

اليمين المتممة ولعل أهمها - :

 -1أن هذه اليمين ما تقتضيه حسن سير العدالة  ،فالقاضي عندما يستشعر نقصاً في األدلة ال يركن
على الخصم في تكميلها  -والذي بدوره قد يعجز عن ذلك – بل أنه يأمر بإجراء التحقيق بنفسه
من خلل توجيه اليمين المتممة لسد النقص الحاصل في األدلة (.)6

()1فتحي والي  :الوسيط في القانون والقضاء المدني  :طبعة  ،87دار النهضة العربية  ،سنة  ، 1991ص .554
()2

سيد أحمد محمود  :المرجع السابق  :ص  ، 112هامش .2

()4

سحر عبد الستار إمام يوسف :المرجع السابق  ،ص . 422

()6

وتطبيقاً لذلك قصت محكمة التمييز العراقية "  ...فكان على المحكمة تكليفه بإثبات دفعة فإن عجز تمنحه تحليف خصمه المميز عليه

()3

راجع في هذا الشأن مجموعة األعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ،ج ،2ص  460و. 461

()5

مفلح عواد القضاة  :المرجع السابق  ،ص . 232

اليمين وحيث أن المحكمة رغم اعتبارها المميز عاج اًز عن اثبات دفعة  ،ذهبت إلى تحليف المميز عليه اليمين  ،"..تمييز عراقي  ،قرار

رقم  ،159مدينة ثالثة  1972في  ، 1972 ،4 ،9النشرة القضائية السنة الثالثة العدد الثاني نيسان  1974ص  ، 88مشار إليه لدى

أدم وهيب النداوي  :مرجع سابق  ،ص . 295
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 -2إن هذه اليمين مما تقتضيه مصلحة الخصوم في انهاء النزاع القائم  ،إذا ما قدر وأن أخذ القاضي
بنتيجة اليمين المتممة فيكون نتيجتها إنهاء النزاع .

 -3كما أنها تنطوي على فائدة للقضاة  ،اذ تريح القاضي من تكدس القضايا الموقوفة على نقص
األدلة.

فضلً عن أن هذه اليمين تجسيد للمذهب الحر في اإلثبات هذا المذهب الذي يقوم على فكرة التزام

كل من القاضي والخصوم في الكشف عن الحقيقة  ،فلم يعد سير العدالة قاص اًر على الخصوم في تقديم

األدلة  ،بل أصبح القاضي هو األخير مسؤالً عن الوصول إليها من خلل ما يملك من سلطة في ذلك
كما من الممكن أن يترتب عليها الفصل في النزاع في حال أخذ القاضي بالنتيجة المترتبة عليها

()2

.

()1

،

والحقيقة أن هذا الحكم التشريعي لليمين المتممة ال يؤتى ثماره إال على يد قضاة مشهود لهم بالثقة

والتروي عند الفصل في الدعاوي المعروضة عليهم  ،وتحري كل دقائق الدعوى المعروضة وذلك من أجل

الوصول إلى حقوق األفراد

()1

()3

.

سحر عبد الستار إمام يوسف  :المرجع السابق  ،ص . 421

()2

توفيق حسن فرج :قواعد االثبات في المواد المدنية والتجارية ،تنقيح عصام توفيق حسن فرج ،منشورات الحلبي الحقوقية ،دون طبعة،

()3

عصام أنور سليم  :النظرية العامة لإلثبات في المواد المدنية  ،والتجارية  ،دار المعارف باإلسكندرية  ،دون طبعة  ،سنة ، 2005

دون سنة نشر ،ص . 334
ص . 334
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المبحث الثاني
خصائص اليمين المتممة وشروط توجيهها وتميزها عن الحاسمة
سنقوم بدراسة هذا المبحث من خلل تقسيمه إلى مطلبين يتناول األول خصائص اليمين المتممة

وشروط توجيهها  ،وما يميز اليمين المتممة عن اليمين الحاسمة فسيكون في مطلب ثان على النحو اآلتي :
المطلب األول  :خصائص اليمين المتممة وشروط توجيهها .
المطلب الثاني :تميز اليمين المتممة عن اليمين الحاسمة .

المطلب األول
خصائص اليمين المتممة وشروط توجيهها
سبق وأن أشرنا بأن المذكرة االيضاحية لمشروع القانون المدني المصري في صدد دفاعها عن اليمين

المتممة أوردت بعض من خصائصها  ،إال أن لليمين المتممة خصائص أخرى ،كما أن لليمين المتممة
شروطاً ال بد من توافرها من أجل توجيه هذه اليمين ،وعليه سنقسم هذا المطلب إلى فرعين سنتناول في الفرع
األول خصائص اليمين المتممة  ،أما الفرع الثاني فستناول فيه شروط اليمين المتممة وذلك على النحو

اآلتي:
الفرع األول  :خصائص اليمين المتممة .
الفرع الثاني :شروط توجيه اليمين المتممة.

الفرع األول
خصائص اليمين المتممة
اء تكميلياً لإلثبات تتميز بعدة خصائص تنفرد بها
ال شك أن اليمين المتممة باعتبارها اجر ً
عن أي وسيلة إثبات أخرى ،وامعانا في الوضوح سنبين هذه الخصائص على النحو اآلتي:
اء قضائياً يستكمل به القاضي ما نقصه من أدلة أو قناعات من أجل تكوين عقيدته بشأن أدلة
 -1أنها إجر ً
الخصوم في حال كانت قريبة االحتمال(. )1

 -2أنها طريقاً اضط اررية ال يلجأ إليها القاضي إال بكثير من الضمانات ( ،)2كما أن الحكم بتوجيهها حكم تمهيدي ،
لهذا ال تثريب على القاضي إن لم يستعمل سلطته في توجيه هذه اليمين .

()1
()2

عز الدين الدناصوري وحامد عكاز  :التعليق على قانون االثبات  ،بدون دار نشر  ،ط ، 3سنة  ، 1984ص . 578

يحيى اسماعيل  :المرشد في قانون االثبات  ،دون دار نشر  ،ط، 3دون سنة نشر  ،ص . 1070
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 -3أنها ليست بحجة ملزمة للقاضي  ،فله أن يعدل عنها بعد توجيهها حتى ولو ظهرت أدلة جديدة في
الدعوى (.)1

 -4أنها ال تقبل الرد ولكن تقبل الرجوع .
 -5أنها من الرخص المخولة للقاضي بهدف استقصاء الحقيقة ألنها طريق غير عادي لإلثبات فإن اللجوء
إليها ال يكون في كل األحوال .

 -6تتميز اليمين المتممة في أنها توجه في أمر غير حاسم في الدعوى  ،لهذا فإن القاضي يمكنه أن
يوجهها في بعض الطلبات دون البعض اآلخر

()2

.

 -7أن اليمين المتممة تتمثل في الخروج عن مبدأين من مبادئ التقاضي .
األول  :مبدأ حياد القاضي اتجاه أدلة الخصوم .

الثاني :مبدأ القاء عبء اإلثبات على الخصوم .

 -8كما أن اليمين المتممة تتنوع إلى أنواع فقد تكون جوازية ال يتقيد القاضي بنتيجتها وقد تكون وجوبية
يلتزم القاضي بنتيجتها  ،كما تتميز بتعدد صورها المختلفة

()3

.

 -9أن اليمين المتممة ليست بتصرف قانوني لهذا ال يشترط لتوجيهها توفر أهلية خاصة  ،بل تكفي أهلية
التقاضي .

 -10أنه يجوز اثبات كذب اليمين المتممة وذلك بالطعن في الحكم الصادر بها بطرق الطعن المقررة قانوناً،
فيكون للخصم اآلخر استئناف الحكم المؤسس على هذه اليمين إلثبات كذبها وله أن يطالب
بالتعويض ،وأن يرفع في ذلك دعوى عمومية ،أو أن يدخل مدعياً مدنياً في حال رفعت الدعوى

العمومية من النيابة  ،هذا يتوقف إذا لم يكن الحكم في الدعوى نهائياً حاز على قوة الشيء المقضي به (.)4

الفرع الثاني
شروط توجيه اليمين المتممة
النصوص القانونية :
تنص المادة (  ) 2/ 146من قانون البينات الفلسطيني رقم ( )4لسنة  2001علي "  ...يشترط

لتوجيه هذه اليمين أال يكون في الدعوى دليل كامل ،وأال تكون خالية من أي دليل " (.)5
()1

سحر عبد الستار إمام يوسف  :المرجع السابق ،ص. 429

()2

سليمان مرقس  :المرجع السابق  ،ص . 854

()4

أحمد نشأت  :المرجع السابق ،ص . 61

()3مفلح عواد القضاة  :المرجع السابق  ،ص .234
()5

يتفق هذا النص مع المادة ( )121من قانون اإلثبات العراقي رقم ( )107لسنة  1979والمادة (  )2/116من قانون البينات السوري

رقم ( )359لسنة.1947
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وتنص المادة ( )119من قانون اإلثبات المصري رقم ( ) 25لسنة  1968على " ..للقاضي أن يوجه اليمين
المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو قيمة ما حكم به .

ويشترط في توجيه هذه اليمين أال يكون في الدعوى دليل كامل  ،وأال تكون خالية من أي دليل " .

بينما تنص المادة ( )1 /70من قانون البينات األردني رقم ( )30لسنة  " 1952على المحكمة من

تلقاء نفسها أن توجه اليمين المتممة إلى أي من الخصمين إلصدار حكمها في موضوع الدعوى أو قيمة ما
تحكم به شريطة أال يكون في الدعوى دليل كامل وأال تكون الدعوى خالية من أي دليل " .
يتضح لنا من النصوص السابقة أن التشريعات متفقة بأنه ال يجوز توجيه اليمين المتممة األصلية إال

بتوافر شرطين أال وهما:

الشرط األول  :أال يكون في الدعوى دليلً كاملً.
الشرط الثاني :أال تكون الدعوى خالية من الدليل .
وسنبين فيما يلي هذه الشروط على النحو التالي- :

الشرط األول  :أال يكون في الدعوى دليال كامال
اليمين المتممة إنما جاءت من أجل تتمة ما ينقص من أدلة واستكمال قناعة القاضي بشأن األدلة

القائمة في الدعوى  ،ولعل هذا الظاهر من تسميتها ( ،)1من أجل هذا فل بد أن يكون ثمة دليل ناقص في
الدعوى ويراد من خلل توجيه اليمين المتممة تكملته(.)2

واليمين المتممة على هذا النحو ال توجه إال إذا لم يكن في الدعوى دليلً كاملً  ،فإذا وجد الدليل الكامل

فيقضى للخصم صاحب الدليل ،وتطبيقًا لذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية بأن"  ...توجيه اليمين المتممة
يستلزم أال يكون في الدعوى دليلً كاملً وأال تكون خالية من الدليل؛ أما وقد ثبت توفر الدليل بشهادة الشهود والمبرز

م 1/عدد  ، 2فإن الحكم االبتدائي يكون قضي بناء على استنتاج خاطئ ال يستند على صحيح القانون ،كما على

()1يس عبد الرزاق يس  :المرجع السابق ،بند  ،79ص  ، 200ونبيل إبراهيم سعد  :اإلثبات في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه

والقضاء ،منشأة المعارف ،االسكندرية ،دون طبعة ،سنة  ،2000ص.234
()2

جميل الشرقاوي :المرجع السابق ،بند  ،79ص ، 200ونبيلة إسماعيل رسلن :المرجع السابق ،ص ، 302وعز الدين الدناصوري

وحامد عكاز  :المرجع السابق ،ص .578
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محكمة االستئناف إلغاء الحكم االبتدائي القاضي برد الدعوى المدعية مما يتعين على هذه المحكمة نقض الحكم

الطعين واعادة الملف لمحكمة االستئناف لنظرة من هيئة مغايرة "(. )2()1

فإذا اشتملت الدعوى دليل كاملً ،يستوي األمر أن يكون هذ الدليل سنداً رسمياً أو عرفياً يكفي هذا إلقناع

القاضي بخصوص الواقعة المراد استحلف الخصم عليها  ،ومن ثم ال حاجة لتوجيه اليمين ( ،)3واعتبرت هنا
يميناً زائدة (.)4

فحتى يكون قضاء المحكمة صحيحاً ال بد أال يكون في الدعوى دليلً كاملً فالمحكمة تلجأ لتحليف الخصم

هذه اليمين في حال كانت أدلته عاجزة عن اثبات دعواه  ،وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز األردنية في حكم جاء

فيه " فكان على المحكمة تكليفه بإثبات دفعه هذا فإن عجز تمنحه حق تحليف خصمه المميز ،ـ وحيث أن المحكمة
رغم اعتبارها المميز عاج اًز عن اثبات دفعه ذهبت إلى تحليف المميز اليمين رغم أن المادة  482تشترط لجواز تحليف
اليمين المتممة أال يكون في الدعوى دليلً كاملً وأال تكون خالية من الدليل فكل ما تقدم يكون من المميز مخالفة

للقانون تقرر نقضه "(.)6()5

الشرط الثاني  :أال تكون الدعوى خالية من أي دليل
من الشروط التي وضعها المشرع لتوجيه اليمين المتممة أال تكون الدعوى خالية من أي دليل  .فإذا

كانت الدعوى كذلك فل يجوز توجيه هذه اليمين  ،حيث ال تصح أن تكون هي الدليل الوحيد في الدعوى (،)7
وهذا يتفق مع الدور الذي تقوم به اليمين المتممة في اإلثبات ،فهي وجدت من أجل تنوير القاضي وتعزيز

قناعته بشأن األدلة القائمة في الدعوى .

()1

نقض مدني فلسطيني ،دائرة غزة ،طعن رقم  ،2011/27جلسة يوم  ،2011 /12/14مشار إليه لدى ناظم عويضة وحسن القهوجي

وهشام كلخ  :المرجع السابق ،ص ، 114قريب من هذا المعنى نقض مدني مصري ،طعن رقم  22لسنة  33ق جلسة ،1968/10/29

مشار إليه لدى يحيى إسماعيل :المرجع السابق ،ص . 1079
()2

الجدير بالذكر أن القاضي اذا وجه اليمين المتممة للخصم رغم أنه قدم دليلً كاملً فحلفها أو نكل عنها فل يترتب على ذلك بطلن

الحكم حتى ولو كان قد حكم لمصلحة الخصم أما إذا قضى بالرفض بسبب النكول اعتبر خطأ في القانون ويستوجب النقض ،أنظر أحمد

نشأت  :المرجع السابق  ،ص . 63
()3

عبد اهلل خليل الف ار ويوسف عبد اهلل الغرباوي  :المرجع السابق ص  362و  ، 363أنظر في نفس المعنى  ،سامي محمود مقداد :

()4

أحمد نشأت المرجع السابق ،بند  ،594ص . 55

طرق اإلثبات في ضوء أحكام قانون البينات الفلسطيني ،دون دار نشر ،دون طبعة ،سنة  ،2015ص . 461

()5حكم تمييز أردني قرار رقم  159مدينة ثالثة في  ،1972 ،4 ،9النشرة القضائية السنة الثالثة العدد الثاني نيسان  1974ص  8مشار

إليه لدى آدم وهيب النداوي :المرجع السابق  ،ص  ، 295هامش (.)1
()6

إذا كان الدليل الكتابي قائما ومستوفيا للشروط المتطلبة قانونياً فيلزم على القاضي األخذ به ويتقيد بحجته واال اعتبرت اليمين المتممة

()7

مفلح عواد القضاة  :المرجع السابق ،ص . 238

مجاالً لللتفاف القاضي عن قاعدة وجوب اإلثبات بالكتابة  ،أنظر  :سحر عبد الستار إمام يوسف :المرجع السابق  ،ص . 430
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والقول بأال تكون الدعوى خالية من دليل يعني أن يكون بها دليل أو أكثر ولكنها مجتمعة غير قادرة
على النهوض بالحكم ،والقاضي بما يملك من سلطة يقدر قيمة هذه األدلة مجتمعة بأنها ال تزال ناقصة وال

تكفي إلصدار حكمه .

حينها يلجأ القاضي إلى توجيه اليمين المتممة لتكملة هذا النقض ،حيث أنها جاءت لهذه الغاية وال

تقوم مقام الدليل كما هو الشأن بالنسبة لليمين الحاسمة التي هي بمثابة السهم األخير في جعبة المحارب .

وبناء على ما تقدم يثار التساؤل هنا حول ماهية الدليل الناقص الذي يخول للقاضي الحق في
توجيه اليمين المتممة ؟
بداية يمكن القول أن المشرع لم يحدد في القوانين محل المقارنة ماهية الدليل الناقص  ،وعليه فأمام
عدم ورود نص بذلك فإن المسألة محل اجتهاد لدى القضاء والفقه .
أوال  :رأي القضاء :
كان لمحكمة النقض المصرية حكم خاص فيما يتعلق بالدليل الناقص المراد تكملته باليمين المتممة

حيث جاء في حكم لها " ال يشترط في الدليل الناقص الذي يكمل باليمين المتممة أن يكون كتابة أو مبدأ

بثبوت الكتابة  ،بل يصح أن يكون بينة أو قرائن يرى فيها القاضي مجرد مبدأ ثبوت عادي وأن كان يجعل
االدعاء قريب االحتمال إال أنه غير كافي بمجرده لتكوين دليل كامل يقنعه فيستكمله باليمين المتممة ومن ثم

ال تثريب على محكمة االستئناف أن هي عمدت إلى تكملة القرائن التي تجمعت لديها باليمين المتممة إذ هي

رأت بعد حلف هذه اليمين أن الدليل قد اكتمل لديها على انقضاء الدين " (.)1

وفقا لرأي محكمة النقض المصرية السابق فإنه ال يشترط في الدليل الناقص المراد تكملته باليمين

المتممة أن يكون كتابة أو مبدأ ثبوت الكتابة ،بمعنى أنه يجوز أن يكمل البينة أو القرائن عندما يجد فيها

القاضي مبدأ ثبوت عادي وهذا يجعل أدلة الخصوم أقوى في الترجيح إال أنه ال تكفي بمجردها لتكوين دليل
كامل يقنع القاضي فيلجأ إلى اليمين المتممة ومن ثم ال حرج على محكمة االستئناف إذا قامت بتكملة الق ارئن

التي اجتمعت لديها باليمين المتممة (.)2
()1

نقض مدني مصري طعن رقم  208سنة  31ق ،جلسة  ،1996/1/6س 17 ،ح 1ص  ، 55مشار إليه لدى سعيد شعلة ،المرجع

()2

وقد قضت محكمة النقض المصرية في حكم آخر بأنه " ...يشترط لتوجيه اليمين المتممة أال تكون الدعوى خالية من أي دليل وأن

السابق ،ص . 509

يكون فيها مبدأ ثبوت قانوني يجعل االدعاء قريب االحتمال وان كان ال يكفي بمجرده لتكوين دليل كامل فيستكمله القاضي باليمين المتممة

 " ..فهذا الحكم يدلل على أن محكمة النقض المصرية عدلت عن رأيها واشترطت أن يكون في الدعوى مبدأ ثبوت قانوني ،نقض مدني
مصري ،طعن رقم 220س  33ق  ، 1968/10/29 ،مشار إليه لدى أنور طلبة  :مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها محكمة
االستئناف منذ نشأتها سنة  ،1931قضاء ،إبراء ،إبطال ،آثار–إثبات ،الدائرة المدنية والتجارية واألحوال الشخصية ،دون دار نشر ،دون

طبعة ،دون سنة نشر ،ص . 813
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وهذا يعني أنه ال يتشرط أن يكون الدليل الناقص من نوع الدليل الجائز إثبات الحق المدعى به قانوناً

()1

 .فل

يشترط في الدليل الناقص الذي يريد تكملته باليمين المتممة أن يكون كتابة أو مبدأ ثبوت الكتابة  ،فقد يكون بينة أو
قرائن ،أي ليس من جنس الدليل المراد إثبات الحق المدعى به قانوناً.

على خلف هذا الرأي ما قضت به محكمة النقض الفلسطينية حيث اشترطت أن يكون الدليل

الناقص المراد تكملته أن يكون من نفس نوع الدليل الجائز إثبات الحق المدعى به قانونا  ،وتطبيقا لذلك
قضت محكمة النقض الفلسطينية في حكم جاء فيه " ..وحيث أن وجود هذه الشهادات هو بمثابة دليل في

الدعوى إال أن هذا الدليل غير كامل وحتى يكتمل هذا الدليل أعطى المشرع المحكمة من تلقاء نفسها أن
توجه اليمين المتممة ألي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو قيمة ما تحكم به

وذلك حسب ما نصت عليه المادة  146من قانون البينات رقم ( )4لسنة . 2001

وحيث أن المحكمة طبقت ما نصت عليه المادة  71من قانون البينات رقم ( )4لسنة  2001إنه

يجوز اإلثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول
على دليل كتابي أو إذا كان العرف والعادة ال يقضيان لربط االلتزام بسند كتابي  ،ويعتبر مانعاً أدبياً إذا لم

يوجد من يستطيع الكتابة أو يكون طالب اإلثبات شخصاً ثالثا لم يكن طرفاً في العقد ويعتبر مانعاً أدبياً

للقرابة بين الزوجين أو ما بين األصول والفروع أو ما بين الحواشي من الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين
وأب الزوج اآلخر أو بين الخطيب وخطيبته  ،كذلك طبقت محكمة أول درجة ما نصت عليه المادة  146من

قانون البينات رقم ( )4لسنة  2001حيث قامت بتوجيه اليمين المتممة للمدعية ( الطاعنة ) والتي قامت
بحلفها كما هو مبين في محضر الجلسة ومن ثم أصدرت محكمة أول درجة حكمها لما تحصل لها من فهم

لواقع الدعوى وتقدير الدليل وبما اطمأن إليها وجدانها وأنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة وتجد أصلها
()2

في أوراق الدعوى وبذلك تكون أصابت بما توصلت إليه وما حكمت به "

.

ثانيا  :أري الفقه
يرى الفقه

()3

أنه ال بد أن يكون لدى الخصم مبدأ ثبوت قانوني حتى يستطيع القاضي توجيه هذه

اليمين  ،ويكون مبدأ الثبوت القانوني

()4

من نفس الدليل الجائز إثباته قانوناً ألن دور اليمين المتممة هو

()1

عصام أنور سليم :النظرية العامة لإلثبات في المواد المدنية والتجارية ،دار المعارف ،االسكندرية ،دون طبعة سنة  ،2005ص . 339

()3

عبد الرزاق أحمد السنهوري  :المرجع السابق ،بند  ،308ص  ، 751 ، 750سليمان مرقس  :المرجع السابق ،ص  . 849عبد الودود

()4

يقصد بمبدأ الثبوت القانوني  :اصطلح يطلق على كل دليل قانوني ناقض من شأنه أن يجعل وجود الحق المدعى به قريب االحتمال،

()2

نقض مدني فلسطيني  ،دائرة غزة  ،رقم الطعن  2014/45جلسة يوم  ، 2015/3/29المكتب الفني غزة .

يحيى  :المرجع السابق ،بص  ، 1004عبد المنعم فرج الصدة :المرجع السابق ،ص  462و . 463

فيجوز للقاضي استكمال قناعته الجزئية به بإكماله اليمين المتممة ليصبح بمثابة دليل كامل ويبني بعد ذلك حكمه في موضوع الدعوى ،

أنظر :أوان عبد اهلل الفيضي  :المرجع السابق ،ص  8وما بعدها ،أنظر أيضا :عبد اهلل خليل الف ار ويوسف عبد اهلل الغرباوي  :المرجع
السابق ،ص . 96
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تكملة النقص في األدلة والدليل يختلف باختلف الحق المدعى به والمراد إثباته فإذا كان اإلثبات جائز في
البينة والقرائن فإن الدليل الناقص هو بينة وقرائن .
وبناء عليه فإذا كانت الدعوى محل اليمين مما يجوز إثباتها بالكتابة فيلزم أن تكون من أوراق

الدعوى التي تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة  ،وبما أن الذي يغني عن اإلثبات بالكتابة هو مبدأ الثبوت بالكتابة
يكمل بالشهود والقرائن  ،وبما أن اليمين المتممة قرينة قانونية أباحها المشرع لتتمه إقناع القاضي فل بد أن
()1

تتوافر مبدأ ثبوت بالكتابة لكي تقبل هذه اليمين

.

ومن جانبنا نتفق مع ما استقر عليه الفقه في هذا الصدد  ،فلكي توجه اليمين المتممة ال بد أن يكون

ثمة مبدأ ثبوت قانوني فهذا يتفق مع الغاية التي وجدت من أجلها اليمين المتممة في تكملة ما ينقص من

أدلة فإذا انعدم الدليل فل حاجة لتوجيه اليمين حيث أن الخصم يكون عاج اًز عن اإلثبات  ،كما أن ذلك يتفق

مع مهمة القاضي في استجلء الحقيقة فإذا لم يقدم الخصم الدليل الكافي لدعواه فالقاضي يقوم بنفسه باتخاذ
زمام المبادرة بتوجيه اليمين المتممة في حال كانت األدلة غير كافية ،كما اتفق مع جانب الفقه الذي يرى

()2

أنه ال يتشرط أن يكون مبدأ الثبوت القانوني لدى كل من الطرفين بل يكفي أن يكون لدى طرفاً وحداً  ،وأجد
أن ذلك يتفق مع السلطة المخولة للقاضي في تقدير األدلة التي منحها إياه المشرع بشأن اليمين المتممة فهو
يوجه اليمين للخصم الذي أدلته أقوى في الترجيح وهو ما يشف عنه من ظروف الدعوى (.)3

وبناء عليه فإن الدليل الناقص يختلف باختلف الواقعة المدعى بها  ،فإذا كانت الواقعة مما يجوز
اثباتها بالبينة والقرائن كالمنازعات المدنية التي ال تزيد قيمتها  200دينار أردني أو في المسائل التجارية
فيمكن أن يكون الدليل الناقص بينة أو قرينة  ،فإذا لم يجد القاضي في أقوال الشهود الذين استمع إليهم أو

القرينة المقدمة ما يكفي لتكوين عقيدته جاز له أن يستكمل ذلك بتوجيه اليمين المتممة (.)4

أما إذا كان اإلثبات بالكتابة واجباً فإن الدليل الناقص في هذه الحالة يجب أن يكون مبدأ ثبوت

بالكتابة  ،إال في الحاالت التي أجاز فيها غير ذلك القانون وهو ما نصت عليه المادة ( )71من قانون

()1

أحمد نشأت  :المرجع السابق ،ص 96و . 97

()3

يذكر أن محكمة النقض المصرية اشترطت أن يكون لدى كل من طرفي النزاع مبدا ثبوت قانوني لكي توجه اليمين حيث جاء في هذا

()2أنظر في هذا الرأي عبد المنعم فرج الصدة  :المرجع السابق  :ص . 646

حكم لمحكمة النقض المصرية " أن شرط توجيه اليمين المتممة هو أن يكون لدى كل من الطرفين مبدأ ثبوت ال يرقى الى مرتبة الدليل

الكامل إذا ما وجهت المحكمة اليمين على الخصمين وحلفها وقدرت من ذلك أن الدليل الكامل قد توافر على صحة ما يدعيه فليس من

ذلك ما يناقض ما سبق وأن ما قررته في حكمها الصادر بتوجيه اليمين من أن كل من الطرفين يستند في دعواه إلى دليل له قيمته " نقض

مدني مصري طعن رقم  103سنة  19ق  ،جلسة  ، 1951/4/5مشار إليه لدى سعيد شعلة  :المرجع السابق  ،ص . 508
()4

هذا ما نصت عليه المادة( )21من قانون البينات الفلسطيني رقم ( )4لسنة  2001حيث جاء فيها " دفاتر التجار ال تكون حجة على

غير التجار غير أن البينات الواردة فيها عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة ألي من الطرفين " .
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البينات الفلسطيني رقم ( )4لسنة  2001حيث جاء فيها " ..يجوز اإلثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب
إثباته بالكتابة في الحاالت التالية :
 -1إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة ويعتبر في حكم ذلك كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن
تجعل وجود التصرف المدعى به قريب االحتمال .

 -2إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي  ،إذا كان العرف والعادة ال
يقضيان ربط االلتزام بسند كتابي  ،ويعتبر مانع مادي ،ال يوجد من يستطيع الكتابة  ،أو أن طالب

اإلثبات شخصاً ثالثا لم يكن طرفاً في لعقد ،ويعتبر مانع أدبي .

القرابة بين الزوجين أو ما بين األصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين

أحد الزوجين  .وأبوي الزوج اآلخر أو بين الخطيب وخطيبته .

 -3إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب ال يد له فيه .

 -4إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بمقتضى القانون أو مخالف للنظام العام أو اآلداب .

 -5إذا طعن في العقد بأن الظروف التي أحاطت بتنظيمه قد شابها غش أو تدليس أو إكراه أو أي
عيب آخر من عيوب اإلرادة " .
يتضح لنا مما سبق بيانه حول شروط توجيه اليمين المتممة أن هناك قيودا على سلطة القاضي في
توجيه اليمين المتممة .
وبناء عليه يثار التساؤل هنا حول القيود التي ترد على سلطة القاضي في توجيه اليمين المتممة ؟
ال شك أن للقاضي سلطة واسعة في تقدير األدلة الواردة في الدعوى محل اليمين المتممة  ،فهذه

السلطة التي خولها المشرع للقاضي هي من تطبيقات المذهب الحر ،إال أن هناك قيوداً ترد على القاضي بشأن

الشروط المتطلبة لتوجيه اليمين المتممة ولعل أهمها :

 -1ال يملك القاضي أن يوجه اليمين المتممة إذا كان في الدعوى دليل كاملً  ،فيلزم أن يؤسس قضاؤه
على أساس هذا الدليل  ،ويقضي للخصم صاحب الدليل .

 -2ال يملك القاضي أن يوجه هذه اليمين إذا لم يكن في الدعوى مبدأ ثبوت قانوني

()1

 .وهو بمثابة

الدليل الناقص في الدعوى.

 -3يجب أن تكون الواقعة المراد استحلف الخصم عليها منتجة في الدعوى فإذا لم تكن كذلك فل توجه
هذه اليمين .

 -4ال توجه هذه اليمين إذا كان إقامة الدليل على تصرف يشترط القانون لوجوده شكل خاص  ،ألن
الكتابة هنا ال تكون الدليل فحسب بل تكون من شروط الصحة كعقد الهبة .

()1سليمان مرقس  :المرجع السابق ،بند  ،233ص  ،847و  ، 748يس عبد الرزاق يس  :المرجع السابق ،بند  ،178ص . 250
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 -5ال توجه هذه اليمين في المنازعات في البيانات التي تأخذ صفة الرسمية ألن الدليل العكسي ال يقام
إال بطريق الطعن بالتزوير.

()1

 -6ال توجه هذه اليمين في نقض داللة قانونية مؤسسة على النظام العام
من شأن القاضي وليس الخصوم واال اعتبر منك اًر للعدالة (.)2

أو في مسالة قانونية الن هذه

 -7ال توجه هذه اليمين إذا كانت الوقائع المدعى بها تـنفيها أوراق الدعوى أو تتناقض مع ظروفها (. )3

المطلب الثاني
تمييز اليمين المتممة عن اليمين الحاسمة
قد تتشابه اليمين المتممة مع اليمين الحاسمة في بعض األحكام وقد تختلف عنها في أحكام أخرى ،وهذا

التشابه واالختلف  .هو ما سنستعرضه في هذا المطلب عبر الفرعين التاليين :
الفرع األول  :أوجه التشابه بين اليمين المتممة واليمين الحاسمة.

الفرع الثاني  :أوجه االختلف بين اليمين المتممة واليمين الحاسمة.

الفرع األول
أوجه التشابه بين اليمين المتممة واليمين الحاسمة
 -1تتشابه كل من اليمينين في أنها عمل ديني ومدني(.)4فهما من أنواع اليمين القضائية التي تعقد داخل
مجلس القضاة لهذا فهما يتفقان في القواعد االجرائية .

 -2تتفق كلهما في الشروط العامة المتطلبة قانوناً في الواقعة محل الحلف  ،وهي أن تكون متعلقة بالدعوى
ومنتجة فيها وجائز قبولها ( .)5باإلضافة إلى كونها غير مخالفة للنظام العام .

 -3تتفق كلهما في أنهما يجب أن تؤديا فعلً وال يكفي قبولهما  ،ففي حالة وفاة الخصم الموجهة إليه قبل
أدائها ال قيمة لقبول الخصم الحلف قبل الوفاة

()1
()2

()6

.

عبد الودود يحيى  :المرجع السابق ،ص . 1004

تنص المادة()165من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( )2لسنة  2001على " ال يجوز ألية محكمة أن تمتنع عن

إصدار حكم في دعوى منظورة أمامها بسبب عدم وجود نص قانون أو غموض فيه " .
()3أحمد نشأت  :المرجع السابق ،ص . 56
()4

عبد الرزاق أحمد السنهوري  :المرجع السابق  ،ص . 674

()6

عبد المنعم فرج الصدة  :المرجع السابق  ، ،ص . 462 ،461

()5

المادة ( )3من قانون البينات الفلسطيني رقم ( )4لسنة .2001
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 -4كما أنهما يتفقان في أنه ال يجوز للقاضي الجنائي أن يوجهها للمتهم أو المدعي بالحق المدني ،وذلك
ألن المسائل الجنائية من النظام العام (.)1

 -5وأخي اًر تتفق كلهما في أنهما يجوز توجيهها أياً كان نوع الدعوى وأياً كانت قيمتها ( ،)2وفي كل األحوال ال توجه إال
لخصم واحد في الدعوى( ، )3حيث ال يجوز توجيهها إلى الخصمين في ذات الوقت .

الفرع الثاني
أوجه االختالف بين اليمين المتممة واليمين الحاسمة
على الرغم من التشابه بين اليمين المتممة والحاسمة الذي سبق اإلشارة إليه ،إال أن أوجه االختلف
بينهما كبير  ،ولعل أهمها ما يلي :

أوال :من حيث الطبيعة القانونية :
تختلف اليمين الحاسمة عن اليمين المتممة من حيث الطبيعة القانونية  ،فاليمين الحاسمة نظاماً قانونياً تجد

أساسه في نظام العدالة  ،فالخصم من خللها يلتزم – وبحكم القانون– عن التخلي بالتقيد بالقواعد العامة في اإلثبات

واالحتكام إلى العدالة  ،مع ثبوت الحق ألطراف الخصومة بالحق في الرد ( ،)4لهذا فإن لليمين الحاسمة من

إجراءات الدعوى تمليها ضرورات عملية كاالفتقار إلى الدليل وضرورة قانونية تتمثل في تقييد حرية الخصم والقاضي

في اإلثبات لذلك يتوجب على المشرع أن يطرق الباب مشرعاً لمن يعوزه الدليل للحتكام إلى ضمير خصمة للخروج

إلى مبدأ العدالة من أجل اقتضاء حقه (.)5

أما اليمين المتممة فهي إجراء من إجراءات التحقيق ويستعين به القاضي لتسيير عمله  ،لهذا ال
تعدو كونها إجراءاً تمهيدياً ال يلزم القاضي وال يتقيد بنتيجة فله أن يعدل عن هذا اإلجراء في حال ظهرت في

الدعوى أدلة جديدة ،أو كانت األدلة القائمة في الدعوى بعد توجيه هذه اليمين ال تعزز من قناعته وتقوي
ضميره من أجل إصدار حكم في الدعوى .

()1

أسامة المليجي  :القواعد االجرائية لإلثبات المدني وفقاً لنصوص القانون وأحكام القضاء واراء الفقه  ،دار النهضة العربية  ،دون طبعة

()2

أحمد أبو الوفا  :المرجع السابق  ،ص .263

سنة  ،2000ص 216و .217
()3

عبد المنعم فرج الصدة :المرجع السابق ،ص . 461

()4أنور سلطان  :قواعد االثبات في المواد المدنية والتجارية ،دار الجامعة الجديدة باإلسكندرية ،دون طبعة  ،مشار إليه لدى عبد اهلل خليل

الف ار ويوسف عبد اهلل الغرباوي  :المرجع السابق  ،ص . 330راجع كذلك عدلي أمير خالد  :اإلرشادات العملية في االجراءات والمرافعات
واالثبات في كافة الدعاوي المدنية  ،منشأة المعارف ،دون طبعة  ،سنة  ، 2001ص 274

()5

أحمد صدقي محمود  :القضاء باليمين الحاسمة ( دراسة مقارنة ) ،دار النهضة العربية ،دون طبعة ،دون سنة نشر ،ص . 11راجع

كذلك زياد ذياب الثوابتة  :مرجع سابق  ،ص .18
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ثانيا :من حيث حق صفة موجه اليمين :
اليمين الحاسمة ملك للخصوم  ،حيث يلجأ إليها الخصم الذي أعوزوه الدليل الحاسم إلثبات حقه

()1أو وجدت أدلة إلى أن الخصم أراد االلتجاء إلى ضمير خصمه اآلخر ،ودور القاضي يقتصر فيها على
التأكد من توفر شروطها وتعديل الصيغة المتطلبة في حال لزم ذلك  ،حتى ال يكون هناك تعسف في

استخدام حقه ( ،)2أما اليمين المتممة فهي ملك للقاضي يوجهها ألي من الخصمين من تلقاء نفسه أو بناء

على طلب الخصوم بعد تقدير ذلك  .فهي وجدت من أجل اتمام دليل ناقص فل توجه لتعزيز دليل تام فهي ال
تقوم مقام دليل معدوم في الدعوى.
ثالثا  :من حيث شروط توجيهها :
يشترط لتوجيه هذه اليمين أن تكون الواقعة موضوع اليمين مما يجوز إثباتها باليمين الحاسمة وأن

تكون حاسمة للنزاع  ،وأن تكون الواقعة متعلقة بشخص من وجهت إليه  ،وذلك ألن من يوجهها يحتكم

لضمير خصمه( ،)3فإن لم تكن كذلك فيجوز توجيهها على مجرد علمه بها ،وتطبيقاً لذلك قضت محكمة
النقض المصرية في حكم لها جاء فيه  " :أنه يجب أن تتوافر لدى الموجهة إليه اليمين الحاسمة أهلية

التصرف في الحق الذي توجه إليه فيه اليمين وقت الحلف أو عند الرد أو النكول..

()4

".

أما اليمين المتممة فيشترط لتوجيهها  -1 :أال يكون في الدعوى دليلً كاملً  -2 ،أال تكون خالية

من أي دليل.

رابعا  :من حيث الحق في الرد والرجوع :
يحق للخصم في اليمين الحاسمة أن يردها على خصمه اآلخر  ،وال يجوز لمن رد الرجوع عن الرد بمجرد قبول

خصمه اآلخر الذي ردت إليه اليمين أن يحلفها ( ، )5فاليمين الحاسمة تقبل الرد وال تقبل الرجوع ( ،)6أما اليمين المتممة
()1

عبد العزيز المرسي  :المرجع السابق  ،ص .346

()2وتطبيقًا لذلك قضت محكمة التمييز األردنية في حكم صادر عنها حيث جاء فيها "  ...ال توجه اليمين إال بطلب من الخصم وفقًا للمادتين ( ،53

 )54من قانون البينات ،وحيث لم يرد في أوراق الدعوى ما يدل على أن المميز طلب توجيه اليمين لخصمه فل يرد القول أن المحكمة أخطأت بعدم

السماح للميز بتوجيه اليمين الحاسمة ضدها." ...

تميز رقم  198/ 2759صفحة  ، 1817لسنة  ، 2000مشار إليه لدى جمال مدغمش ،شرح قانون البينات بأحكام محكمة التميز  :بدون
دار نشر ،بدون طبعة ،دون سنة نشر  ،ص . 358
()3
()4
()5

عبد الرزاق أحمد السنهوري  :المرجع السابق ،ص . 683

نقض مدني مصري طعن رقم  –1826 ،18جلسة يوم  ،1967/12/7مشار إليه لدى أحمد أبو الوفا :المرجع السابق ،ص . 248

أنيس منصور المنصور  :مدى سلطة قاضي الموضوع في االثبات في اليمين الحاسمة ،مجلة علوم الشريعة والقانون ،م  ،36ع،1

سنة  ،2009ص . 257
()6

عبد الوهاب العشماوي  :مرجع سابق  ،ص . 96
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فان كانت تقبل الرجوع فل تقبل الرد .حيث يكون للقاضي الحق في الرجوع عن اليمين المتممة بعد أن وجهها للخصم
وذلك في حال ظهرت أدلة جديدة في الدعوى  ،كما ال يحق للخصم الذي توجه إليه هذه اليمين أن يردها ألنها موجهة

من القاضي وليس من خصمه اآلخر .

وبناء عليه فإن القاضي في اليمين الحاسمة ملزم باألخذ بالنتيجة المترتبة على اليمين فإذا حلف

الخصم اليمين يتعين على القاضي أن يحكم له ،واذا نكل عنها فإن الخصم يخسر دعواه ،لكن األمر على
خلف ذلك في اليمين المتممة فقد ال يتقيد القاضي بالنتيجة المترتبة على اليمين فقد يقضي لخصم الحالف

إذا رأى بعد توجيه اليمين أن أدلته أقوى من الخصم الحالف  ،كما أن محكمة االستئناف ال تتقيد بالنتيجة
المترتبة على اليمين في محكمة الموضوع .
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها جاء فيه "أن المذكرة اإليضاحية لمشروع

القانون المدني تفرق بين اليمين الحاسمة واليمين المتممة ؛ بأنها تختلف عن اليمين الحاسمة في أنها ال

تنقل مصير النزاع إلى نطاق الذمة على وجه التخصيص واإلفراد بل يظل النزاع محصو اًر في حدود أحكام
القانون إن جاوز هذه الحدود لذلك النطاق الستكمال الدليل  .ولهذه العلة للقاضي مطلق الخيار في االعتداد

بها أو التجاوز عنها " (.)1

يتضح لنا مما تقدم أن معيار التفرقة األساس بين اليمين الحاسمة واليمين المتممة نطاق سلطة

القاضي التقديرية ،ففي اليمين الحاسمة القاضي مقيد بشأن هذه اليمين فل يملك أن يوجه اليمين الحاسمة من
تلقاء نفسه  ،حيث ال يوجد دليل في الدعوى كي يأتي دور القاضي ويتمم هذا الدليل  .كما أن القاضي ال
يملك أن يعين الخصم الذي توجه إليه هذه اليمين فهو شأن خاص بالخصوم  ،فتوجه من قبل الخصم

لخصمه اآلخر للحتكام إلى ضميره بهدف انهاء ()2النزاع القائم بينهما في حال أعوزه الدليل حسماً لهذا
النزاع  ،كما أن القاضي ملزم باألخذ بالنتيجة المترتبة على هذه اليمين ()3ـ فليس للقاضي إال أن يقضي

للخصم الحالف  ،كما أن الخصم ال يملك أن يطعن بالحكم الناتج عنها  ،وال يحق له أن يطلب من القاضي
توجيه اليمين الحاسمة مرة أخرى .
ولكن على الرغم من ذلك فتظهر سلطة القاضي التقديرية في اليمين الحاسمة في مسألتين .
()1

نقض مدني مصري ،طعن رقم  3067سنة  59في جلسة  ،1994/11/14مشار إليه لدى سعيد شعلة  :المرجع السابق ،ص . 510

()2وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية " ان المذكرة االيضاحية لمشروع القانون المدني تفرق بين اليمين الحاسمة واليمين المتممة

بأنها تختلف عن اليمين الحاسمة ملك الخصم له أن يوجهها حتى توافرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع  ،"..نقض مدني مصري طعن

رقم  200س  17ق جلسة يوم  1949/4/7مشار إليه لدى أنور طلبة  :مرجع سابق  ،ص  569و . 570

()3وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية في حكم جاء فيه " ..الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه
وال يقبل الطعن بأي طريق من طرق لطعن في األحكام ما لم يكن الطعن مبنيا على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى وبطلن في

االجراءات في توجيهها أو تحليفها  "..نقض مدني مصري طعن رقم  216س  60ق أحوال شخصية جلسة  1994/14/6س  ،45ص 99

مشار إليه لدى توفيق حسن فرج :المرجع السابق ص . 326
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األولى :أن القاضي يملك التأكد من مدى توفر الشروط المتطلبة قانونا حتى يسمح للخصم توجيه

اليمين الحاسمة  ،فإذا لم تتوافر شروط توجيهها ال يملك الخصم ذلك .

الثانية :أن للقاضي الحق في تعديل صيغة اليمين في حال كانت مشوبة باللبس والغموض أو كان

هناك تعسف من قبل الخصم في استعمال حقه بتوجيه هذه اليمين(.)1

لهذا نرى أن اليمين الحاسمة من حيث اآلثار التي تترتب عليها تتفق مع اليمين المتممة الوجوبية ،فالقاضي

ملزم باألخذ بالنتيجة التي تفضي إليها هذه اليمين إال أنها تختلف عن اليمين الحاسمة من حيث صفة موجه هذه

اليمين  ،ففي اليمين الحاسمة الذي يوجه اليمين أي من الخصمين الذي يحتاج إلى دليل كامل في الدعوى ،أما في
اليمين المتممة الوجوبية فالذي يوجه هذه اليمين في كل األحوال هو القاضي من تلقاء نفسه ،كما أنها تختلف عن

اليمين الحاسمة من حيث أن اليمين الحاسمة يشترط لتوجيهها أن تكون هي الدليل الوحيد في الدعوى حيث ال يوجد
أي دليل في الدعوى ،أو يوجد أدلة لكن الخصم أراد االحتكام لضمير خصمه  ،إال أن اليمين المتممة الوجوبية
فيكون ثمة دليل ناقص لتأتي اليمين وتعزز هذا الدليل  ،إال أنه في بعض من صور اليمين المتممة الوجوبية يكون

ل إال أن القانون على الرغم من ذلك يطلب توجيه هذه اليمين  ،فهو يرى أن هذا الدليل الكامل
في الدعوى دليلً كام ً
ال يزال ناقصاً ويحتاج إلى تعزيزه باليمين المتممة .

وفي اليمين المتممة الحقيقة نلحظ أن سلطة القاضي التقديرية واسعة  ،فالقاضي هو الذي يملك

توجيه هذه اليمين بإرادته المنفردة  ،كما يملك تقدير مدى كفاية األدلة  ،وتعيين الخصم الذي توجه إليه

اليمين  ،وتصل حد سلطة القاضي التقديرية بعدم االخذ بنتيجة اليمين في حال ظهرت أدلة جديدة في
الدعوى  ،أو حتى في حال لم تظهر أدلة جديدة  ،حيث يملك القاضي سلطة تقديرية واسعة ال يملكها في

اليمين الحاسمة .

()1وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية في حكم لها جاء فيه " ..لمحكمة الموضوع العدول عن قرارها السابق بتوجيه اليمين

الحاسمة طالما ثبت لها أن الخصم متعسفاً في توجيهها حيث أعطت المادة (  ) 2 /132من قانون البينات هذ الحق لهذا يكون هذا القرار
أجدر بالحماية من قرار محكمة االستئناف القاضي بإلغائه وتكليف الخصم بحلف اليمين الحاسمة  ، "...نقض مدني فلسطيني ،دائرة غزة،

رقم  ،2011 / 604جلسة يوم  ،2012/3/19مشار إليه لدى ناظم عويضة وحسن القهوجي وهشام كلخ  :المرجع السابق ،ص .112
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الفصل الثاني

أحكام اليمني املتممة وصورها

40

الفصل الثاني
أحكام اليمين المتممة وصورها
اليمين المتممة كأي نظام قانوني له أحكام وضوابط  ،قد تصيب هذه األحكام مجرى الواقعة محل

اإلثبات وتأتي على شكل ضوابط تحدد نطاق عمل القاضي  ،وفي مجملها تكون قواعد موضوعية  ،هذا كله
ال يأتي إال في ظل إجراءات حددها القانون من أجل تيسير عمل القاضي فضلً عما يترتب عن هذه األحكام
والضوابط من آثار قانونية  ،قد تكون هذه اآلثار في حالة الحلف أو النكول  ،وقد تكون نتائج يمكن
استخلصها من توجيه اليمين  ،تتمثل في مدى تمتعها بالحجية أو مدى إمكان اثبات كذبها من خصم

الحالف .
واليمين المتممة ال تأتي على شكل صورة واحدة ،بل تتعدد صورها وتتنوع في التشريعات المدنية
والتجارية ،وعليه سنتناول في هذا الفصل أحكام اليمين المتممة وما يترتب عليها من آثار في المبحث األول،

أما صور اليمين المتممة فسنتناولها في المبحث الثاني من هذا الفصل على النحو اآلتي :
المبحث األول  :أحكام اليمين المتممة.
المبحث الثاني  :صور اليمين المتممة .

المبحث األول
أحكام اليمين المتممة
تمهيد وتقسيم :
ال شك أن اليمين المتممة نظ اًر لطبيعتها الخاصة والدور الذي تلعبه في اإلثبات  ،لها أحكامها

الخاصة بها  ،وهذه األحكام تتعلق بتوجيهها وما يترتب على توجيهها من آثار قد تؤثر تلك على مجرى

الدعوى في حال التزم القاضي بنتيجتها ،ومن ثم تنتج آثارها بالنسبة للقاضي والخصوم  ،وعليه فستتناول في
هذا المبحث توجيه اليمين المتممة وذلك في المطلب األول  ،أما اآلثار التي تترتب على توجيه هذه اليمين

فسنتناولها في مطلب ٍ
ثان على النحو اآلتي :

المطلب االول  :توجيه اليمين المتممة .

المطلب الثاني  :االثار التي تترتب على توجيه اليمين المتممة .
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المطلب االول
توجيه اليمين المتممة
تقسيم :
سنقسم هذا المطلب الى ثلثة فروع  ،نتناول في الفرع األول أطراف اليمين المتممة ،وفي الثاني
موضوع اليمين المتممة  ،أما ما يتعلق من إجراءات توجيه اليمين المتممة فسنتناولها في فرٍع ٍ
ثالث على

النحو اآلتي :

الفرع االول :أطراف اليمين المتممة .
الفرع الثاني :الواقعة موضوع اليمين المتممة.
الفرع الثالث  :اإلجراءات المتبعة لتوجيه اليمين المتممة .

الفرع األول
أطراف اليمين المتممة
تنص المادة (  )1/146بينات فلسطيني على " اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء

نفسها ألي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو قيمة ما تحكم به " (.)1

يستفاد من النص السابق أن أطراف اليمين المتممة تنحصر في الطرف الذي يوجه اليمين المتممة،

والطرف الذي توجه إليه هذه اليمين .وامعاناً في الوضوح سنبين ذلك على النحو اآلتي - :
أوال  :من يوجه اليمين المتممة:

القاضي يملك وحده توجيه هذه اليمين من تلقاء نفسه وبإرادته المنفردة بما يتمتع به من سلطة
()2

تقديرية ،فهي من الرخص القانونية التي خولها له المشرع من أجل تيسير إجراءات الدعوى
توجيه اليمين ألي من الطرفين عندما يجد ثمة دليل لكنه غير كاف للنهوض بالحكم

()3

.

 ،فمنحه ُمكنه

( )1قريب من هذا النص كل من نص المادة ( )119من قانون اإلثبات المصري رقم ( )25لسنة  ،1968والمادة ( )1/70من قانون
البينات األردني رقم ( )30لسنة  ، 1952والمادة(  )120من قانون اإلثبات العراقي رقم ( )74لسنة . 1979

( )2سحر عبدالستار إمام يوسف  :المرجع السابق ،ص . 425

( )3قدري عبد الفتاح الشهاوي  :االثبات مناطه وضوابطه في المواد المدنية والتجارية في التشريع المصري والمقارن ،دار المعارف

باإلسكندرية ،دون طبعة ،دون سنة نشر ،ص . 446
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وال شك أن القاضي عندما يلجأ لهذا اإلجراء إنما من أجل استكمال قناعاته بصدد أدلة الخصوم في
حال كانت ال تقوي على النهوض بالحكم فيعزز هذه األدلة باليمين المتممة

()1

.
()2

؛ وللقاضي سلطة

المكنة إال أن ذلك ال يمنع أن يطلبها الخصوم
واذا كان القاضي يملك هذه ُ
تقديرية في اإلستجابة لطلبهم أو رفضه ؛ ألن إجراء التحقيق ليس حقا من حقوق الخصم يلزم االستجابة له،
فالقاضي غير ملزم بتتبع الخصوم فيما يطلبون ،كما أنه غير ملزم باالستجابة لمقترحاتهم ،واألكثر من ذلك

أن القاضي غير ملزم بإبداء أسباب الرفض لما يقترحه الخصوم بشأن توجيه هذه اليمين

()3

 ،كون هذه من

المسائل الموضوعية التي ترجع إلى تقدير القاضي حسب ما يتراءى له من ظروف الدعوى وال تخضع لرقابة

محكمة النقض  ،وفي كل األحوال فالقاضي قد يستعمل سلطته في توجيه هذه اليمين وقد ال يستعملها حتى

ولو تحققت شروطها .

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية في حكم جاء فيه "  ...ال تثريب على محكمة الموضوع

إن لم تستعمل حقها في توجيه اليمين المتممة إذ هي من الرخص القانونية تستعملها ان شاءت دون إلزام
()4

عليها في ذلك  ،ولو تحققت شروط توجيهها"

.

ثانيا :لمن توجه اليمين المتممة :
سبق وأن بينا أن اليمين المتممة ليست دليلً قائماً بذاته بل هي من قبل إجراءات التحقيق التي يلجأ

إليها القاضي لسد النقص الحاصل في األدلة  ،لهذا فان القاضي ال يتقيد بقاعدة " البينة على من ادعى"

()5

فله أن يوجه هذه اليمين إلى أي من الخصمين ،فاألمر جوازي للقاضي ومتروك لمطلق تقديره ،وبالرجوع
الى النص السابق في مقولة ( ألي من الخصمين ) نلحظ أن النص جاء مطلقاً فلم يحدد المشرع الخصم

الذي توجه إليه هذه اليمين ؛ وهذا يدلل على أن الحديث هنا عن اليمين المتممة الجوازية  ،فالمشرع أطلق يد
القاضي في اختيار الخصم الذي توجه إليه اليمين المتممة .
()6

ومن المناسب أن القاضي يوجهها للخصم الذي أدلته أقوى في الترجيح

فالقاضي ليس إلزاماً عليه

أن يوجهها للخصم المكلف باإلثبات فهذه اليمين من خصائصها أنها تأتي خلفاً لمبدأ القاء عبء اإلثبات

( )1ادم وهيب النداوي :مرجع سابق ،ص . 293

( )2عبد الوهاب العشماوي :المرجع السابق ،ص . 202

( )3قروف موسى الزين  :سلطة القاضي المدني في تقدير أدلة اإلثبات  :رسالة ماجستير ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة  ،دون دار نشر،
طبعة أولى ،دون سنة نشر ،ص . 160

( )4نقض مدني مصري  ،طعن رقم  102سنة  44ق جلسة  ، 1977 /11/15س  ، 28ص  ، 1673مشار إليه لدى سعيد شعلة :
المرجع السابق ،ص . 510

( )5سليمان مرقس  :المرجع السابق ،ص . 851

( )6عبد العزيز المرسي  :المرجع السابق ، ،ص . 346
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على الخصم المكلف باإلثبات  ،وفي كل االحوال فان القاضي يوجهها للخصم الذي يظهر له من ظروف
()1

الدعوى أنه األجدر بالثقة واألولى باالطمئنان

.

في حال تكافؤ أدلة الخصوم فإن القاضي يوجه اليمين المتممة للمطلوب من الخصمين ال الطالب
ألن األصل ( براءة الذمة )

()2

فإن حدث ذلك فإنه يقع باطلً

()3

 ،وغني عن البيان إنه ال يجوز توجيه اليمين المتممة إلى الخصمين معاً

()4

،

 ،والبطلن هنا حتى ال يجعل من المدعى قاضياً فيما يدعيه  ،أضف إلى

ذلك أن هذا سيؤدي حتماً لنتائج متعارضة  ،كما لو حلف االثنان معاً أو نكل فيكلف القاضي مشقة ترجيح
()5

بنية إثبات مرة أخرى

.

واذا كان القاضي ي ارعي عند الترجيح الخصم الذي أدلته أقوى

()6

فهو غير ملزم بتسبيب اختياره ،

فهو يشف عنه أنه صاحب األدلة األقوى ( ،)7واذا وجهت اليمين للخصم الذي تم اختياره من قبل القاضي فل
مناص أمامه أما الحلف أو النكول ،وليس له أن يطعن بالحكم الصادر بتوجيه اليمين المتممة ،أو أن يطعن

لرفض القاضي االستجابة لطلبه في توجيه هذه اليمين؛ ألن هذا الحكم من األحكام التمهيدية التي ال تقبل

الطعن استقاالً عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى (.)8

تأسيساً على ما سبق فإن القاضي هو الذي يقدر قيمة الدليل ومدى أهميته في اإلثبات ،وبعد تقديره

للدليل يؤسس على أثره الخصم الذي توجه إليه هذه اليمين .

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها "  ...لقاضي الموضوع أن يأخذ بالدليل

المقدم  ،إذا اقتنع به أو أن يطرحه إذا تطرق الشك إليه ،وال فرق بين دليل وآخر إال أن تكون للدليل حجية

معينة حددها القانون "..

()9

.

( )1عباس العبودي :شرح أحكام قانون اإلثبات المدني ،دار الثقافة ،دون طبعة ،سنة  ،2011ص  ،314أنظر :أحمد أبو الوفا  :المرجع
السابق ،ص  ، 262وعز الدين الدناصوري وحامد عكاز :المرجع السابق ،ص  . 579وجميل الشرقاوي  :المرجع السابق ،ص . 216

( )2عبد الرزاق أحمد السنهوري  :المرجع السابق ،ص . 749
( )3عبد المنعم فرج الصدة  :المرجع السابق ،ص . 461
( )4سليمان مرقس  :المرجع السابق ،ص . 852

( )5قرون موسى الزين  :المرجع السابق ،ص . 168

( )6عبد المنعم فرج الصدة  :المرجع السابق ،ص . 461
( )7أحمد أبو الوفا  :المرجع السابق ،ص . 261

( )8قروف موسى الزين  :المرجع السابق ،ص . 168

( )9نقض مدني مصري طعن رقم  429لسنة  37ق ،جلسة  ،1973/2/22مكتب فني  :مشار إليه لدى أحمد عبد العال أبو قرين :
أحكام اإلثبات في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه والتشريع والقضاء ،دون دار نشر ،دون طبعة  ،دون سنة نشر ،ص . 147
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يمكن القول ،أن اليمين المتممة تنحصر بين الخصوم أنفسهم ،فل توجه إال لخصم أصلي في
الدعوى ،فل يجوز أن توجهها إلى الدائن الذي يرفع الدعوى باسم مدينه  ،فيلزم أن توجه إلى المدين بعد
ادخاله في الدعوى

()1

 ،وينطبق األمر على الوكيل  ،الذي ال يجوز توجيه اليمين المتممة إليه  ،فالنيابة

تكون في التحليف وليس في اليمين

()2

كون اليمين مسألة تتعلق بشخص الحالف وضميره  ،وعليه فإن

القاضي يختار من بين الخصوم من يوجه إليه هذه اليمين فيوجهها للخصم الذي أدلته أولى بالثقة واالطمئنان

من خصمه اآلخر من تلقاء نفسه وبإرادته المنفردة .

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التميز األردنية في حكم لها جاء فيه " توجيه اليمين ألي من الخصمين

بحسب تقدير القاضي  ،فإن رأى أن أحد الخصمين المدعى عليه قدم أدلة على إدعائه في الدعوى أو في

الدفع أرجح من أدلة الخصم اآلخر ،وان كانت في ذاتها غير كافية ورأى إلى جانب ذلك أن الخصم ذا الدليل
الراجح أولى بالثقة فيه واالطمئنان إليه ...

()4()3

.

وال بد أن يقوم الخصم بتأدية اليمين فل يكفي قبولها  ،فقد يتوفى الخصم الموجهة إليه هذه اليمين قبل

أدائها فل حاجة لقبول الخصم اليمين قبل وفاته

()5

.

الملحظ مما سبق بيانه عن أطراف اليمين المتممة أنها تمثل تدخلً ايجابياً لدور القاضي في

اإلثبات وهو بمثابة خروج عن مبدأ حياد القاضي اتجاه أدلة الخصوم فهذا المبدأ يمنع القاضي بأن يقضي
بناء على علمه الشخصي ويمنعه من جمع األدلة ،فهو شأن الخصوم أنفسهم ودوره يتمثل في الترجيح بين

هذه األدلة توصلً للحقيقة .

( )1سحر عبد الستار إمام يوسف  :المرجع السابق ،ص . 428أنظر نص المادة ( )1/247من القانون المدني الفلسطيني رقم ( )4لسنة

 2002عن الدعوى غير المباشرة .

()2تنص المادة ( )89من قانون البينات األردني رقم ( )30لسنة  " 1952تجري النيابة في التحليف وال يتحرى في اليمين " .

( )3تميز أردني رقم  2002/2609تاريخ  . 2002/12/4مشار إليه لدى محمود الكيلني  :المرجع السابق  ،ص  ،1139هامش (.)1

( )4تجدر اإلشارة أنه إذا كان األصل أن القاضي يملك الحرية في اختيار أحد الخصوم الذي توجه إليه اليمين المتممة ،إال أن هناك
بعض النصوص في القانون الفرنسي التي تخرج عن هذه القاعدة وتحدد للقاضي الخصم الذي توجه إليه هذه اليمين ومن ذلك المادة

(  )1715والتي تتضمن أنه في حال إذا لم يتم سداد اإليجار بدون إيصال يثبت وقعة السداد ال توجه إال للخصم الذي ينكر تلك الواقعة.

" Art.1715 al.2.c.civf." le serment peut seulement etre.defere acelui qui le bail

مشار إليه لدى سحر عبد الستار إمام يوسف  :المرجع السابق ،ص  ،428هامش (. )4

( )5عبد المنعم فرج الصدة :المرجع السابق ،ص  ، 460وأحمد نشأت  :المرجع السابق ،ص . 57
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وقد ال نكون مغاليين أنه ظهر لدينا من خلل نص المادة  146السابق  ،إطلق لسلطة القاضي

التقديرية( ،)1الذي فيه تجسيداً حقيقياً لمذهب اإلثبات الحر ،وظهرت إطلقات سلطة القاضي في عدة وجوه
ومنها - :

 -1أن المحكمة هي -وحدها – التي تملك توجيه اليمين المتممة  ،وقد تستعمل هذه السلطة وقد ال
تستعملها دون معقب عليها من محكمة النقض .

 -2أن المحكمة هي التي تختار الخصم الذي توجه إليه هذه اليمين من بين خصوم الدعوى دون الزام
عليها في ذلك .

 -3أنه في حال اقترح أحد الخصوم توجيه اليمين المتممة فالحرية تكون للقاضي في أن يقبل الطلب أو
يرفضه دون أن يكون ملزماً بتسبيب اختياره .

الفرع الثاني
الواقعة موضوع اليمين المتممة
موضوع اليمين المتممة يقصد به الواقعة المراد استحلف الخصم عليها ،وهي التي تكمل الدليل الذي

يثبت فيه الخصم ادعائه  ،سواء كان ذلك دعواً أم دفعاً موضوعياً

()2

 ،وال يجوز توجيه هذه اليمين إال إذا

توافرت الشروط العامة للواقعة موضوع اليمين المتممة ،وهي أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز

قبولها قانونياً (.)3

لهذا ال يشترط في الواقعة المراد اثباتها أن تكون حاسمة للنزاع ،ألن اليمين المتممة نظ اًر لوظيفتها

ليست كاليمين الحاسمة تؤدي الى انهاء النزاع ،انما هي بمثابة دليل تكميلي يضاف الى األدلة الناقصة في
الدعوى .

( )1يقصد بسلطة القاضي التقديرية " :عملية ملءمة يقوم من خللها القاضي بملءمة مضمون نشاطه مع أهداف وظيفية ابتغاء تحقيق

هدف النظام القانوني وهو االستقرار العادل  ،سواء كان ذلك بإيجاد الحلول الملءمة أو اختيار الحلول المناسبة حسب كل حالة على حدة
ويترتب على هذا عدم وجود عمل تقديري بحت أو عمل مقيد بحت مع األخذ باالعتبار أن األصل في العمل القضائي أنه مقيد يتمتع في

داخله القاضي بسلطة تقديرية تختلف في مقدارها من حالة ألخرى  ،وهذه السلطة ال تنفي عن العمل صفته القضائية  ،بل يبقى مؤيداً

لوظيفته  ،كما ال تخلق قواعد عامة مجردة كي تعتبر تشريعاً وهذه السلطة تعكس كقاعدة عامة إرادة القانون  ،وحاجات العدل ،ورغم هذا

فهي تتأثر بفردية القاضي وذاتيته" .للمزيد حول هذه الموضوع :أنظر  :محمود نجيب حسين  :شرح قانون اإلجراءات الجنائية ،دار

النهضة العربية ،القاهرة ،ص  ، 246مشار إليه لدى عبد اهلل خليل الف ار :سلطة القاضي التقديرية في ظل قانون أصول المحاكمات المدنية

(دراسة مقارنة ) ،جامعة الدول العربية 1429 ،هـ  2008 ،ص . 23

( )2عادل حسن علي  :اإلثبات في المواد المدنية :مكتبة زهراء الشرق ،دون طبعة ،سنة  ،1996ص .192
( )3المادة ( )3من قانون البينات الفلسطيني ،رقم ( )4لسنة . 2001
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ويجب أال يكون موضوع الدعوى حكماً قضائياً واال يحظر القانون توجيه اليمين بشأنها ،كأن يكون

صدر بشأنها حكماً حاز قوة األمر المقضي به فل تقبل اليمين بشأنها  ،كما يجب أال تكون الواقعة تصرفاً
يشترط القانون النعقاده الكتابة  ،أو كانت منازعات في بيانات رسمية ( ،)1وهناك من الفقه من يرى أنه ال

يشترط في الواقعة ان تكون مشروعة

()2

.

واعماالً للقواعد العامة  ،فل يجوز أن تكون الواقعة المراد إثباتها مخالفة للقانون والنظام العام واآلداب ،

فل يجوز أن تكون موضوع اليمين المتممة جريمة جنائية أو دين قمار أو ربا فاحش ،أو مبلغ منمال مسروق(.)3

كما ومن شروط توجيه هذه اليمين ان تكون الواقعة المراد إثباتها –كأصل عام –شخصية متعلقة

بشخص الحالف  ،فان لم تكون كذلك يتم تحليفه على مجرد العلم بها (.)4

هذا فضلً عن أن الواقعة في كل األحوال ينبغي أن تكون منتجة في الدعوى  ،وهذا يعني أن يكون

من شأن الواقعة – إذا ما ثبتت -أن توصل الى اقناع القاضي بثبوت كل أو بعض ما يطلبه الخصم

الحالف()5فل يجوز توجيه هذه اليمين اذا كانت وقائع الدعوى تتناقض مع ظروفها (.)6

ويغلب أن تكون الواقعة المراد استحلف الخصم عليها أن ترد على واقعة االدعاء بكاملها ،كأن
يحلف الدائن أن له في ذمة مدينه مبلغ ألف دينار  ،بسبب القرض ،فيستكمل باليمين المتممة مبدأ ثبوت

بالكتابة ليثبت فيه عقد القرض (.)7
وهناك من يرى

()8

أنه من الممكن أن تكون الواقعة المراد إثباتها مجرد قرينة ( ،)9من شأنها في حال

ثبتت أن تضاف إلى أدلة اخرى موجودة في الدعوى  ،ويترتب عليها أن يثبت المدعي من مجموع هذه األدلة
الحق المدعى به  ،والمثال على ذلك لو دفع المدعي عليه بالمطالبة الموجهة إليه في دين معين بأنه وفاه

وبعد ذلك أقرض المدعى عليه المدعي مبلغاً آخر بعد حلول الدين األول وايفائه  ،وأن هذا المدعي سدد له

هذا الدين اآلخر  ،ففي هذه الحالة فإن واقعة القرض الثاني وايفائه يمكن أن تكون قرينة على سبق إيفاء

( )1ساهرة موسى  :كيفية صياغة اليمين القضائي ،بحث منشور في مجلة كلية التربية ،العدد الواحد والعشرون ،ص. 384
( )2عبد المنعم فرج الصدة  :المرجع السابق. 464 ،
( )3ساهرة موس  :المرجع السابق ،ص . 381

()4عصام أنور سليم  :المرجع السباق ،ص  . 341وعبد المنعم فرج الصدة  :المرجع السابق ،319 ،ص .465
( )5ساهرة موسي :المرجع السابق ،ص . 384

()6بودري تعهدات رقم  2270والرومبيز على المادتين  ،1368 –1367رقم  –3ج .2مشار إليه لدى أحمد نشأت ،المرجع السباق ،ص . 56
()7عصام أنور سليم  :المرجع السابق ،ص .341

( )8عبد الرزاق أحمد السنهوري  :المرجع السابق،ص  . 752وسليمان مرقس  :المرجع السابق ،ص .853

( )9يقصد بالقرينة القضائية  :هي تلك القرينة التي لم ينص عليها القانون والقاضي يستنبطها من ظروف ووقائع الدعوى وأوراقها بما يملك
من سلطة تقديرية  .للمزيد عن هذا الموضوع  :أنظر  :عبد اهلل خليل الف ار ويوسف عبد اهلل الغرباوي  :المرجع السابق ،ص . 316
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القرض األول ويصح أن توجه اليمين المتممة عليها حتى يستخلص القاضي من حالة الحلف أو عدمه قرينة
على ثبوت القرض األول وايفاءه أو عدم ثبوته .

الفرع الثالث
إجراءات توجيه اليمن المتممة
النصوص القانونية :
تنص المادة ( ) 149من قانون البينات الفلسطيني رقم ( )4لسنة  2001على " تسري على اليمين

المتممة األحكام المنصوص عليها في الفصل األول من هذا الباب فيما ال يتعارض مع األحكام الواردة في
هذا الفصل"(.)1

وبالرجوع إلى مواد الفصل األول يتبين أن األحكام التي تتعارض مع أحكام اليمين المتممة هي النصوص
(  ، ) 145( ، ) 144 ( ، )139 ( ، )132أما ما يمكن تطبيقه من أحكام على اليمين المتممة فيتضمن
النصوص (. )2()143( ، ) 142 ( ،)141 ( ، )140 ( ، )137

الملحظ أن النص السابق يشير الى احالة إلى أحكام اليمين الحاسمة فيما يتعلق بإجراءات توجيه

اليمين المتممة .

ويثار التساؤل هذا  ،هل كان المشرع الفلسطيني موفقا في هذه اإلحالة دون غيره من التشريعات
محل المقارنة ؟
إن اإلجابة على هذا التساؤل تستدعي بداية تناول النصوص المتعلقة بإجراءات توجيه اليمين المتممة
وذلك على التفصيل اآلتي - :
أوال  :تعديل صيغة حلف اليمين :
تنص المادة (  )137من قانون البينات الفلسطيني رقم ( )4لسنة  2001على "  -1أن للمحكمة أن

تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب حلف عليها .

 -2ال يجوز التوكيل في تأدية اليمين" (.)3

( )1ال مقابل لهذا النص في قانون اإلثبات المصري رقم ( )25لسنة  1968وقانون البيانات األردني رقم ( )30لسنة . 1952

( )2ناظم محمد عويضة  :شرح قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم ( )4لسنة (  )2000دون دار نشر ،دون طبعة ،دون سنة
نشر ،ص . 175

( )3تتطابق الفقرة األولى من هذا النص مع المادة ( )123من قانون اإلثبات المصري ( )25لسنة  ، 1968والفترة الثانية من المادة
( )59من قانون البينات األردني رقم ( )30لسنة . 1952
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تناولت المادة السابقة تعديل صيغة اليمين من قبل المحكمة  ،ولما كانت المحكمة هي التي تملك
توجيه اليمين المتممة فمن باب أولى هي التي تضع صيغة اليمين  ،وهذا الحق في تعديل الصيغة منحه
المشرع للمحكمة إلزالة ما قد يشوب الصيغة من لبس أو غموض ،ويكون ذلك بشرط أال يؤثر على الحكم

موضوع الدعوى .
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز العراقية في حكم لها جاء فيه " ...عدم تعيين المحكمة في

الملك الذي يشغله المطلوب تحليفه تعيناً نافياً للجهالة يجعل صيغة اليمين ناقصة ويجب
صيغة اليمين نوع ُ
توجيهها ثانية بصورة صحيحة. )1("...
ويرى البعض ()2أنه يجوز للخصم المراد تحليفه إذا سلم بالواقعة األصلية موضوع اليمين أن يقيد من

تلك الواقعة وذلك بإضافة وصف جديد لها أو واقعة أخرى من شأنها أن تفقد الواقعة األصلية آثارها أو أن
تحد منها  ،أو أن يطلب الخصم أن يقتصر األمر على الواقعة المضافة أو الوصف الذي ادعاه .

والمثال على ذلك في حال وجهت اليمين لمدعي دين على أنه كان قد أقرض المدعى عليه المبلغ
()3

محل االدعاء فأراد أن يحلف أنها ثمن أشياء اشتراها المدعي عليه منه

.

كما للمحكمة أن تعدل الصيغة اذا تبين لها أنها تعلقت بمسألة قانونية ؛ الن هذا األمر هو شأن

القاضي ال الخصوم

()4

.

كما ويجوز للخصم الذي وجهت إليه اليمين أن ينازع في جوازها أو مدى تعلق تلك اليمين بالدعوى

ومدى كونها منتجة فيها ،وعلى المحكمة أن تقبل هذه المنازعة.

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها جاء فيه " اذا نازع الخصم في اليمين

الموجهة إليه بان الواقعة المطبق عليها اليمين ال تتعلق بشخصه فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في
منازعته أو توجه اليه اليمين على مقتضى ما تنتهي إليه وان تحدد له جلسة لحلفها وان توجيهها إليه وال
يجوز اعتباره ناكلً قبل الفصل في المنازعة "

()5

.

( )1تميز عراقي قرار رقم  /1261مدنية رابعة 973 ،في  1973/11/29منشور في كتاب المحامي محمد علي الصوري  ،التعليق على
مواد قانون االثبات ،ج ،3مطبعة شفيق  ،بغداد ،1983 ،ص  ،1099مشار اليه لدى ساهرة موسى ،المرجع السابق ،ص . 386

( )2أسامة روبي عبد العزيز الروبي  :المرجع السابق ،ص  ، 294وأسامة أحمد شوقي المليجي :المرجع السابق ،ص ، 201 ،200
ومحمود محمد الكيلني  :المرجع السابق ،ص . 135 ،134

( )3ساهرة موسى  :المرجع السابق  ،ص .388

( )4عبد الرزاق أحمد السنهوري :المرجع السابق ،ص.704

( )5نقض مصري طعن رقم 1141سنة  26ق جلسة  1961/11/9س  ،12ص  ،658مشار إليه لدى سعيد شعلة ،المرجع السابق،
ص .469
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أما ما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة السابقة والتي جاء فيها "  ...ال يجوز التوكيل في تأدية اليمين" ( ، )1فمن
جانبنا نرى أن المشرع الفلسطيني أحسن صنعاً بإضافة هذه الفقرة للمادة السابقة وذلك لألسباب اآلتية :
 -1كان المشرع الفلسطيني في اختياره لهذه الفقرة منسجماً مع الفقرة التي تسبقها والتي تحدثت عن تعديل

الصيغة فيفترض أن المحكمة قبلت الصيغة وعلى الخصم أن يحلف اليمين  ،فل بد أن يحلفها بنفسه

دون توكيل غيره في الحلف .

 -2أن المشرع الفلسطيني قد سبق وأن أورد في نص المادة (  ) 133من ذات القانون أن الواقعة التي
ينصب عليها اليمين  ،ال بد أن تكون شخصية فإن لم تكن كذلك فانصبت على مجرد العلم بها،

وهذا دليل على مدى االنسجام بين النصوص  ،لهذا فان المشرع الفلسطيني كان أكثر توفيقاً من
غيره من التشريعات محل المقارنة فيما يتعلق بهذه الفقرة.

ثانيا :وجود عذر يمنع من الحضور
النصوص القانونية :
تنص المادة (  ) 140من قانون البينات الفلسطيني رقم  4لسنة  2001على " إذا كان لمن وجهت
إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة لتحليفه وذلك بحضور الخصم اآلخر أو بعد دعوته

للحضور " .
بينما تنص المادة (  )126من قانون اإلثبات المصري رقم ( )25لسنة  1968على " إذا كان لمن وجهت

إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاها لتحليفه  ،ويحرر محضر بحلف اليمين

يوقعه الحالف والمحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب " .

في حين تنص المادة ( )65من قانون البينات األردني رقم ( )30لسنة  1952على " إذا كان لمن وجهت

إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو انتدبت أحد قضائها لتحليفه  ،ويحرر محضر بحلف اليمين
يوقعه الحالف والمحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب ".
يستفاد من النصوص السابقة  ،أنه في حال وجود عذر شرعي يحول دون حضور الخصم لجلسة التحليف

المحددة لذلك  ،فان المحكمة تنتقل إلى مكان هذا الخصم  ،وتقوم بتحليفه  ،ويكون المشرع بذلك ساير ما هو متبع

( )1ال مقابل لهذه الفقرة في قانون اإلثبات المصري رقم ( )25لسنة  1968حيث أن المشرع اكتفى بما ورد في الفقرة الثانية والثالثة من

المادة ( )115والتي جاء فيها " ..يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه فان كانت غير
شخصية له انصبت على مجرد العلم بها .ويجوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه ،

ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية حال كانت عليها الدعوى " أما المادة ( )68من قانون البينات األردني رقم ( )30لسنة  1952فقد
نصت على " ..تجري النيابة في التحليف وال تجري في اليمين " .
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في اإلجراءات المتبعة في الشهادة واالستجواب ( ،)1وأراد المشرع من ذلك التسهيل على الخصوم من أجل سرعة إتمام
واقعة الحلف.
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية في حكم جاء فيه " ثم أنه ال يخفي أن من صلحية

المحكمين دائماً تحليفاً اإليمان المتممة سنداً لحكم المادة ( )146من قانون البينات رقم ( )146من قانون البينات رقم

( )4لسنة  2001هذا وألن حلف اليمين هي إحدى طرق البينة  ،كذلك وعملً بالقاعدة الشرعية الضرورات تبيح
المحظورات المذكورة في المادة ( )21من مجلة األحكام العدلية فإنه من المعقول والمقبول أن يجري حلف اليمين
للغائب عبر وسائل االتصال الحديثة من التليفون واالنترنت وغيرها كما حصل في هذا النزاع حيث قبلت األطراف

ذلك واتخذت كافة الوسائل اللزمة للطمئنان على صحة حلف اليمين" (.)2

ومن قبيل ذلك حالة المرض التي قد تلحق بالخصم وتحول دون ذلك  ،وتقدير مسألة العذر الشرعي
هي من مسائل الموضوع التي ترجع لتقدير سلطة لقاضي التقديرية ـ
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية في حكم جاء فيه"  ...تقدير قيام العذر في التخلف

عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين هو ما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على

اعتبارات سائغة " ..

()3

.

ومن جانبنا نرى أن ٍ
كل من المشرع المصري واألردني كانا أكثر توفيقاً من المشرع الفلسطيني فيما

يتعلق بجواز انتداب أحد القضاة ألجل تحليف الخصم في حال وجود عذر شرعي يحول دون حضور جلسة
الـتحليف .
ويرجع ذلك لألسباب اآلتية :
 -1أن من شأن ذلك السرعة في إتمام الحلف .

 -2أ ن في ذلك تقليل للنفقات والتكاليف التي قد تتكبدها المحكمة في حال انتقالها إلى مكان الخصم ،
فإن ينتقل قاضي منتدب خير من أن تنتقل المحكمة بكامل هيئتها إلى مكان الخصم بغرض تحليفه.

( )1تنص المادة ( )88من قانون البينات الفلسطيني رقم ( )4لسنة  2001على "إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز للمحكمة

أن تنتقل إليه لسماع أقواله  ،ويدعي الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة ويحرر محضر بها يوقعه رئيس والكاتب " .وتنص المادة ()129

من ذات القانون على " إذا كان للخصم عذر يمنعه من الحضور لإلستجواب  ،جاز للمحكمة االنتقال إليه إلستجوابه " تجدر اإلشارة أنه

إذا تخلف الخصم الذي وجهت إليه اليمين دون تقديم عذر فإن القانون يعتبره ناكلً  ،أنظر في هذا الصدد :عبد الوهاب العشماوي :
المرجع السابق ،ص ،196وعز الدين الدناصوري وحامد عكاز  :المرجع السابق ،ص . 587

( )2نقض مدني فلسطيني ،دائرة غزة ،طعن رقم  2010/289جلسة يوم  ،2013/10/13المكتب الفني غزة.

( )3نقض مدني مصري طعن رقم (  574 )1976/4/6س  52ق ،مشار إليه لدى أنور طلبة  :المرجع السابق ،ص. 578
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وعليه فإنني اقترح على مشرعنا الحكيم تعديل المادة ( )142بإضافة فقرة" أو ندب أحد قضاتها لتحليفه" ليساير
في ذلك التشريع المصري واألردني ليصبح نص المادة ( )140بعد التعديل على النحو اآلتي" اذا كان لمن وجهت إليه

اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه " .
ثالثا :كيفية تأدية اليمين :

تنص المادة( )141من قانون البينات الفلسطيني رقم ( )4لسنة  2001على " تكون تأدية اليمين بأن
يقول الحالف " أقسم باهلل العظيم " ،ثم يذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة ولمن يكلف بحلف اليمين أن
()1

يؤديها وفقاً لألوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك "

.

وتنص المادة ( )127من قانون اإلثبات المصري رقم ( )25لسنة  1968على " تكون تأدية اليمين

بأن يقول الحالف " أحلف " ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة " .

بينما تنص المادة( )66من قانون البينات األردني رقم ( )30لسنة  1952على" تكون تأدية اليمين

بأن يقول الحالف " واهلل " ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة " .

المستفاد من النصوص السابقة تباين التشريعات في الصيغة الخاصة بالقسم ،إال أن المشرع
الفلسطيني كان األكثر توفيقاً من بين هذه التشريعات في الصيغة المتبعة وذلك ألنها تتفق مع الصيغة
()2

الخاصة بالقسم وفقاً ألحكام القانون األساسي الفلسطيني

.

أضف إلى ما سبق أن المشرع الفلسطيني أحسن صنعا في إضافة الفقرة " ...أن يؤديها وفقا

لألوضاع المقررة في ديانته  "..وذلك إلنسجامها مع الفقرة التي سبقتها .

فبعد أن ذكر المشرع صيغة الحلف الخاصة بالمسلم الحالف أجاز لغير المسلم أن يؤديها وفقا

ألوضاع ديانته

()4()3

.

( )1تتفق الفقرة األولى من هذا النص مع نص المادة( )118من قانون اإلثبات العراقي رقم ( )17لسنة .1979

( )2تنص المادة ( )35من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة  " 2003يؤدي الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه اليمين التالية ( أقسم
باهلل العظيم ) أن أكون مخلصاً للوطن ومقدساته ،وللشعب وتراثه القومي وأن أحترم النظام الدستوري والقانوني وأن أرعى مصالح الشعب

الفلسطيني رعاية كاملة  ،واهلل على ما أقول شهيد " .

( )3هناك من يرى أنه ليس ملزماً أن يؤديها الخصم طبقاً لهذه األوضاع في ديانته بل له أن يحلف وفق الصيغة التي وضعها القانون ،
أنظر  :عبد الوهاب العشماوي  :المرجع السابق  ،ص . 199

( )4وقد جرى العمل في المحاكم أال يجوز التحليف بصيغة الطلق واإلدالء ألن ذلك يتعدى الزوجة واألوالد  ،أنظر :عبد الرزاق أحمد
السنهوري  :المرجع السابق،ص .720
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رابعا :يمين األخرس :
تنص المادة ( )142من قانون البينات الفلسطيني رقم ( )4لسنة  2001على " يعتبر في حلف األخرس ونكوله،

إشارته المعهودة إذا كان ال يعرف الكتابة  ،فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها "(. )1

األصل أن تؤدي اليمين شفاهة  ،غير أن المشرع وضع استثناء لذلك  ،وهو حالة الخصم األخرس

الذي ال يقوى على الكلم  ،فاعتبر حلف األخرس  ،ونكوله هي إشارته المعهود .

ففي هذا النص فإن المشرع وضع افتراضين ( :)2األول أن يعرف الكتابة  ،ومن يعرف الكتابة يعرف

القراءة  ،فتوجه اليمين المتممة إليه كتابة وهذا يشترط أن يكتبها بخط يده وتحفظ هذه الورقة في ملف
الدعوى ،وهذه الحالة ال تحتاج إلى خبير إشارات .
أما الفرض الثاني  ،وهو الذي يحتاج فيه إلى خبير إشارات أنه ال يعرف الكتابة فهو بمثابة مترجم

لهذا الخصم األبكم يؤدي القسم قبل أن يبدأ مهمته ،ويدون ما يقوله الخبير ويوقع عليه هو والخصم األبكم.
خامسا  :محضر حلف اليمين :
النصوص القانونية :

تنص المادة(  )143من قانون البينات فلسطيني رقم ( )4لسنة  2001على " يحرر محضر بحلف
اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة والكاتب " .
وتنص المادة ( )130من قانون اإلثبات المصري رقم ( )30لسنة  1969على " يحرر محضر
بحلف اليمين ويوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب " .
بينما تنص المادة ( )65من قانون البينات األردني رقم ( )30لسنة 1952على "  ..يحرر محضر

بحلف اليمين ويوقعه الحالف والمحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب " .

يستفاد من النصوص السابقة أنه ال بد من تحرير محضر بشأن واقعة الحلف ويوقع عليه كل من

الحالف ورئيس المحكمة والكاتب .

وا ذا لم يتم توقيع هذا المحضر من قبل هؤالء فيترتب عليه بطلن الحلف وبطلن الحكم الذي ترتب

عليه (.)3

( )1يتفق هذا النص مع المادة ( )129من قانون اإلثبات المصري رقم( )25لسنة  ، 1952والمادة ( )67من قانون البينات األردني رقم
( )30لسنة . 1952

( )2ناظم محمد عويضة  :المرجع السابق ،ص . 169
( )3سليمان مرقس  :المرجع السابق،ص . 873
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وفيما يتعلق باألشخاص الذين يشترط توقيعهم على محضر الحلف؛ فإننا نرى أن المشرع المصري
كان األكثر توفيقاً من المشرع األردني والفلسطيني  ،حيث أن النص السابق اشتمل على توقيع كل من
الحالف ورئيس المحكمة والذي اقتصر األمر لدى المشرع األردني على المحكمة دون تحديد من الذي يوقع

من هيئتها واشتمل النص األردني على التوقيع من القاضي المنتدب والكاتب .
ومنعاً للتناقض بين النصوص ولتحقيق اإلنسجام والتناسق فقد سبق وأن اقترحنا على مشرعنا الحكيم

بتعديل نص المادة( )140من قانون البينات الفلسطيني رقم ( )4لسنة  2000بإضافة فقرة ( ...أو ندب أحد

قضاتها لتحليفه ) لهذا فإنني أقترح على مشرعنا الحكيم في نص المادة ( )143إضافة فقرة ( ..أو القاضي
المنتدب) لتصبح المادة بعد التعديل على النحو اآلتي " يحرر محضر بحلف اليمين ويوقعه الحالف ورئيس
المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب ".

ومما سبق يتضح لنا أن المشرع الفلسطيني كان موفقاً أكثر من غيره في التشريعات محل المقارنة ،

في اإلحالة التي وردت في نص المادة ( )149من القانون السابق ذكره  ،فعلى الرغم من المثالب التي
اعترت بعض النصوص المتعلقة بإجراءات توجيه اليمين المتممة – والتي تم معالجتها -فإنني أجد أن في
هذا النص إشارة ضمنية في مدى التوافق بين اليمين المتممة واليمين الحاسمة في اإلجراءات.

ويثار التساؤل هنا حول نطاق تطبيق اليمين المتممة  ،والوقت الذي توجه فيه هذه اليمين؟
أما ما يتعلق بالشطر األول من التساؤل السابق  ،فيرى الفقه

()1

أن العبارة السابقة في النص ()146

في مقولة "  ..في موضوع الدعوى أو قيمة ويحكم به " جاءت مطلقة فينبري عن ذلك أنه يجوز توجيه

اليمين المتممة أياً كانت النزاعات موضوع الدعوى  ،سواء كان ذلك دعوى أو دفعاً موضوعياً  ،وأيا كانت

قيمة الدعوى

()2

 ،وغني عن البيان أن هذه اليمين ال تقبل إال في المنازعات المدنية والتجارية التي تعرض

على القضاء المدني كما يجوز أن توجه من قبل المحكمين باعتبارهم جزء من القضاء المدني

توجيه هذه اليمين أمام القضاء الجنائي واإلداري

()4

()3

 ،فل يجوز

 ،بيد أنه إذا رفع المضرور من الجريمة دعوى متعلقة

أمام القضاء المدني للمطالبة بالتعويض فحينها يجوز للقضاء أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه  ،حتى
لو كانت موضوع الدعوى جريمة يعاقب عليها القانون

()5

 ،وفي كل األحوال يجب أال يتعلق الحلف بمسألة

قانونية ألنها من صميم عمل القاضي وال شأن للخصوم بها

()6

.

( )1عادل حسن علي  :مرجع سابق ،ص . 194
( )2أحمد أبو الوفا  :المرجع السابق ،ص . 263

( )3قروف موسى الزين  :المرجع السابق ،ص . 162

( )4بودري وبارد :الجزآن الثالث والرابع ،ص  . 265مشار إليه لدى عبد المنعم فرج الصدة ،المرجع السابق ،ص . 465
( )5أحمد نشأت  :المرجع السابق ،ص . 60

()6أنظر سليمان مرقس  :المرجع السابق ،ص  ، 853وعبد الرزاق أحمد السنهوري  :المرجع السابق ،ص . 704
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أما ما يتعلق بالشطر الثاني من التساؤل السابق ،وهو الوقت الذي توجيه فيه اليمين
المتممة ؟
الفقه متفق

()1

أنه يجوز توجيه اليمين المتممة في أية حال تكون عليها الدعوى  ،إلى أن يصدر حكم

نهائي حائز على قوة األمر المقضي به ،فيجوز توجيهها قبل قفل باب المرافعة  ،حينها يعيد القاضي القضية

إلى المرافعة  ،ويعيد تقدير األدلة من جديد  ،هذا كله بشرط توافر مبدأ ثبوت قانوني .

كما يجوز توجيه هذه اليمين ألول مرة أمام محكمة االستئناف ويكون لمحكمة االستئناف الحق في

قبول توجيهها أو رفض ذلك ،فقاضي االستئناف له سلطته التقديرية في ذلك فله أن يعيد تقدير األدلة من

جديد التي وجهت بشأنها اليمين المتممة ،وعليه فقد يرى أن األدلة كافية للفصل في الدعوى ،دون حاجة
لتوجيه هذه اليمين

()2

كما أ ن محكمة االستئناف تملك توجيه هذه اليمين لذات الخصم الذي سبق لمحكمة

الموضوع توجيهها إليه ،كما لها توجيهها لخصمه  ،فقد يكون الحكم لهذا الخصم على عكس قضاء محكمة

الدرجة األولى ،وهذا بشرط أن تبني قضائها على أسباب سائغة ( ،)3وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض

الفلسطينية في حكم جاء فيه "  ..وحيث أنه بتدقيق األو ارق يستبين بأن الطعن في غير محله إذا أن محكمة
االستئناف تصدت لموضوع اإلدعاء األصلي واالدعاء المتقابل وقامت بوزن البيانات المتقدمة من الطرفين
وخلصت إلى عدم كفايتها إلثبات االدعاء األصلي واالدعاء المقابل  ،كما أن محكمة االستئناف لم تخالف

حكم هذه المحكمة في الطعن رقم  2012 /334م بل طبقته تطبيقا صحيحاً وتصدت لنظر االدعاء األصلي

والمقابل وأقرت محكمة أول درجة على رأيها المستند إلى أسباب صحيحة وقويمة وخاصة أن بيانات الطاعن
انحصرت في شهادته لنفسه والمبرز م ع  1 /وهو عبارة عن ورقة كتب فيها الطاعن كمية الخضروات التي
تسملها من المطعون ضده ،وهي ورقة لم تكن ضمن دفتر تجاري لكي يمكن لمحكمة الموضوع تطبيق نص

المادة ( )21من قانون البينات وتوجيه اليمين ألي من الطرفين " ...

()4

.

ويثار التساؤل هنا هل تملك محكمة النقض توجيه اليمين المتممة ؟
يرى البعض

()5

بأنه يجوز توجيه اليمين المتممة ألول مرة أمام محكمة النقض  ،في األحوال التي يجوز

فيها محكمة النقض أن تفصل في موضوع الدعوى  ،كما ويجوز توجيه هذه اليمين بعد أن يقفل باب المرافعة عندما

( )1من هؤالء  :سليمان مرقس  :المرجع السابق،ص  ، 850وعبد المنعم فرج الصدة  :المرجع السابق ،ص . 465
( )2عز الدين الديناصوري وحامد عكاز  :المرجع السابق ،ص . 581
( )3احمد أبو الوفا  :المرجع السابق ،ص . 365

( )4نقض مدني فلسطيني  ،دائرة غزة طعن رقم  / ، 2013 /311جلسة  ، 2013 /12/26المكتب الفني غزة .

( )5يس عبد الرزاق يس  :المرجع السابق ،ص  ، 250أنظر في نفس المعنى  :عبد الرزاق أحمد السنهوري  :المرجع السابق ،بند ،308
ص  ، 750وسليمان مرقس  :المرجع السابق ،ص .850
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يتضح للقاضي أن هذه األدلة غير كافية لتكوين اقتناعه (.)1
()2

وهناك من يرى

أن للقاضي سلطة تقديرية كاملة في أن يوجه تلك اليمين أو ال يوجهها شأنه في

ذلك شأن قاضي االستئناف بشرط أن يبدي أسباب سائغة لذلك واذا أخطأت محكمة الموضوع في تطبيق
القانون يكون حكم هذه المحكمة قابلً للنقض  ،ومن أمثلة ذلك إذا ما وجهت المحكمة اليمين المتممة في

دعوى تشتمل على دليلً كاملً في اإلثبات  ،أو كانت خالية من أي دليل ،أو أن المحكمة لم تبين أسباب
عدولها عن توجيه اليمين المتممة في حال حكمت بتوجيهها  ،أو في حال لم تأخذ المحكمة بنتيجة الحلف

دون أن تبدي أسباب ذلك  .واألمر كله يشترط أن يكون سبب الطعن منتجاً بحيث يتغير بإغفاله وجه الحكم

في الدعوى محل اإلثبات(.)3

ومن جانبنا ال نتفق مع هذا ال أري حيث ال يجوز توجيه هذه اليمين أمام محكمة النقض .
ألن محكمة النقض تنظر الدعوى باألصل تدقيقاً دون أي عمل إيجابي من الخصوم سوى تقديم

المذكرات إال أن القانون أعطى محكمة النقض وخروجاً عن القاعدة العامة إذا حكمت المحكمة بالحكم
المطعون فيه  ،فيكون لمحكمة النقض أن تحكم في الموضوع في الحالتين التي نصت عليهما المادة

(  )2/237من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم  2لسنة  . 2001وهما :
 -1إذا كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه وجب على محكمة النقض التصدي للموضوع.

 -2إذا كان الطعن للمرة الثانية ،إذا لم تتقيد محكمة الدرجة الثانية بالمبادئ التي أرستها محكمة النقض
وأصدرت حكمها خلفا لهذه المبادئ  ،فطعن الخصوم بهذا الحكم للمرة الثانية فيتوجب على محكمة

النقض التصدي للموضوع

()4

.

ففي الحالتين السابقتين ال تضيف محكمة النقض شيئاً لوقائع النزاع بما في ذلك حلف األيمان .

( )1تجدر اإلشارة أنه وفقاً لرأي محكمة التمييز األردنية أنه ال يجوز توجيه اليمين المتممة بأي حال من األحوال أمام محكمة التمييز حيث
جاء ذلك في حكم لها جاء فيه " ..ال يقبل توجيه اليمين المتممة لدى محكمة التميز " .

تميز حقوق أردني رقم  ، 86/552تاريخ  ، 1987/5/15منشورات مركز عدالة مشار إليه لدى سلمان علي الهيفي  :المرجع السابق،

ص. 40

( )2تجدر اإلشارة انه وفقا لرأي محكمة التمييز األردنية انه ال يجوز توجيه اليمين المتممة بأي حال من األحوال أمام محكمة التمييز حيث
جاء ذلك في حكم لها " ..ال يقبل توجيه اليمين المتممة لدى محكمة التميز )

تميز حقوق رقم  ، 86/552تاريخ  ، 1987/5/15منشورات مركز عدالة مشار إليه لدى سليمان علي الهيفي  :المرجع السابق ،ص. 40

( )3أحمد أبو الوفا  :المرجع السابق ،ص  ،36أنظر :أيضاً في نفس المعنى الطعن رقم  242سنة  21ق جلسة  ، 1955/1/13مشار
إليه لدى سعيد شعلة  :المرجع السابق ،ص . 805

( )4عبد اهلل خليل الفرا :الوجيز في أُصول المحاكمات المدنية والتجارية ،ج ،2الخصومة والحكم والطعن ،دون دار نشر ،ط،2سنة

 ،2015ص  359و .360

56

ويثار التساؤل هنا هل يملك القضاء المستعجل توجيه اليمين المتممة ؟
حقيقة أن الفقه في هذه المسالة على اتجاهين :اتجاه يرى بجواز توجيه اليمين المتممة من قبل قاضي

األمور المستعجلة ( ،)1ويبرر هذا االتجاه رأيه بما يتمتع به القضاء المستعجل من خصائص( ،)2والتي أهمها أنها
وظيفة مساعدة تتيح الفرصة إلمكانية صدور دعوى موضوعية قد تكون رفعت بالفعل أو أنها تنظر  ،كما أن

القضاء المستعجل بقطع النظر عن وجود الحق الموضوعي أنه قضاء مؤقت إال أنه يرتب أثره إلى أن يصدر حكم

فاصل في موضوع الدعوى (. )3

والقسم اآلخر من الفقه على خلف الرأي السابق  ،فيسلم بأن القضاء المستعجل ال يملك توجيه
اليمين المتممة ويبرر ذلك باألسباب اآلتية :
 -1أن القضاء المستعجل ال يجوز له التعرض ألصل الحق وان كان فرعاً من القضاء المدني إال أنه ال
يملك هذا الحق إذ أن وظيفته تنحصر في حماية الحق بصورته المؤقتة لحين الفصل في النزاع من

قبل محكمة الموضوع .

 -2ال يجوز للقضاء المستعجل أن يبني حكمه على القطع والجزم حتى ال يسبق في قضاءه حكم
محكمة الموضوع  ،ثم أن هذا القضاء ال يجيز الحجية أو القوة

()4

.

ومن جانبنا نرى أن ما ذهب إليه هذا الرأي هو األقرب للصواب وذلك ألنه يتفق مع نص المادة ( )105من
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم ( )2لسنة  .2001والتي جاء فيها " ينظر قاضي األمور

المستعجلة في الطلب بدون التعرض ألصل الحق" كما أن اليمين المتممة نظ اًر ألنها من إجراءات التحقيق ال تقيد
المحكمة وال تلزمها واتفق مع الرأي الذي يذهب

()5

بأن األحكام الوقتية الصادرة عن القضاء المستعجل ال تجوز

( )1يقصد بالحماية الوقتية التي ينظرها القضاء المستعجل  :مجموعة اإلجراءات التي ينظمها القانون وفي مجملها عبارة عن إجراءات

عملية أو تحفظية أو مستعجلة من أجل حماية الحق  ،وهي ال تمس أصل الحق أنما تقع على شيء أو مال بهدف حمايته  ،للمزيد عن

هذا الموضوع  ،أنظر عبد اهلل خليل الف ار  :مرجع سابق ،ص  380و ما بعدها .

( )2فتحي والي  :المرجع السابق ،ص ، 228 ،227مشار إليه عبد اهلل خليل الفرا :الوسيط في قانون أصول المحاكمات المدنية
والتجارية ،ص . 290

( )3يذكر أن القضاء الفرنسي ال يميل إلى توجيه اليمين المتممة من قبل القضاء المستعجل  :أنظر  :سحر عبد الستار إمام يوسف :
المرجع السابق ،ص . 425

()4عبد اللطيف حميد ( قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية)  ،ج ،2دون دار نشر ،ط ،ص  . 332 ،330مشار ليه لدى سليمان
مرقس وعلى الهيفي :المرجع السابق ،ص . 40
( )5وهذا وقد عرفت الحجية بأنها " نظام قانوني يرتكز على وجود حكم قضائي قطعي موضوعي  ،صدر وفقاً لألصول  ،فأصبح عنوانا

للحقيقة باعتباره قرينة قانونية قاطعة وال يجوز المنازعة فيها إال بطرق الطعن القانونية ويترتب على قبول الدفع بها عدم قبول الدعوى " .

أنظر  :عبد اهلل خليل الفرا :الدفع بالقضية المحكمة وأثره على الدعوى القضائية ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،جامعة القدس ،أبوديس،
سنة  ،2001ص  30وما بعدها.
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الحجية ألن وظيفتها هي تلفي وقوع الضرر أو الحد من تفاقمه لهذا فهي تحمي المراكز القانونية حماية مؤقتة إلى
حين صدور حكم في الموضوع .

المطلب الثاني
اآلثار المترتبة على توجيه اليمين المتممة
متى توافرت شروط توجيه اليمين المتممة فإن القاضي يملك الحرية في توجيهها  ،وفي حال وان

وجهت هذه اليمين ال يجوز الخصم الذي توجه إليه أن يردها على خصمه اآلخر وذلك الن اليمين المتممة

موجهة من قبل القاضي الذي ال يقبل أن يردها الخصم عليه .

وهذا ما نصت عليه المادة ( )147من قانون البينات الفلسطيني رقم ( )4لسنة  " 2001ال يجوز

للخصم الذي وجهت إليه اليمين المتممة أن يردها على الخصم اآلخر " (.)1

بناء عليه فليس أمام الخصم مناص إما الحلف أو النكول ،وهذا ما سنتناوله في المطلب اآلتي عبر فرعين
نستعرض في الفرع األول اآلثار التي تترتب على حلف اليمين ،ما يترتب على النكول من آثار فسنتناوله في

فرٍع ٍ
ثان على النحو اآلتي :

الفرع األول  :اآلثار التي تترتب على حلف اليمين .
الفرع الثاني :اآلثار التي تترتب على النكول عن اليمين.

الفرع األول
اآلثار المترتبة على حلف اليمين
()2

إذا انتحى الخصم نحو حلف اليمين أضحى هو الملتزم بحلفها وال يجوز أن يوكل غيره في الحلف
 ،وذلك أن تأكيد ما يدعيه الخصم مع تعزيزه باليمين يعقبه في حال حنثه عن اليمين العقوبة المقررة في

قانون العقوبات (.)3

كما يمكن أن يحكم القاضي ضد الخصم الحالف كونه ال يتقيد بنتيجة اليمين المتممة .
( )1يتفق هذا النص مع المادة( )120من قانون اإلثبات المصري رقم ( )25لسنة  . 1968والمادة (  )2/70من قانون البينات األردني
رقم ( )30لسنة . 1952

( )2وقضت محكمة التميز األردنية بأن  " :النكول عنها يجب أن يصدر عن نفس الموكل ال من الوكيل  ،عملً بأحكام المادة ( )60من
قانون البينات  ،وعليه فل يعتبر قبوالً قانونياً لحلف اليمين قول وكيل المدعي بأن موكله على استعداد لحلف اليمين  )..تمييز حقوق

أردني رقم  91 /18صفحة  1795لسنة  ،1992مشار إليه لدى جمال مدغمش  :المرجع السابق ،ص 375

()3أنظر  :نص المادة ( )120من قانون العقوبات الفلسطيني رقم( )74لسنة .1936
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ويثور التساؤل هنا هل يجوز للقاضي بعد حلف اليمين أن يقبل أدلة جديدة في الدعوى ؟
البد من التفرقة هنا بين فرضين :
الفرض األول :إذا كانت األدلة الجديدة ظهرت في الدعوى ما بين فترة توجيه اليمين وأدائها  ،أي قبل
النطق بالحكم.
يتفق الفقه ( )1أن القاضي ليس حتماً عليه بعد حلف الخصم لليمين أن يقضي لصالحه  ،فالقاضي في هذه

الفترة قد يستجد لديه أدلة جديدة مقنعة أكثر من الحاجة لتعزيز األدلة القائمة باليمين المتممة .

فقد يرى أن ما حلف عليه ال الخصم ال أساس له و األكثر من ذلك ليس سبب هذا ظهور أدلة جديدة
في الدعوى  ،بل قد يعيد القاضي النظر في القضية ويقضي بخلف قضاؤه السابق .
وأرى أن ذلك من صلحيات القاضي فهو يملك تقدير األدلة واعادة النظر فيها فهذه المسائل من شأن

قاضي الموضوع .

وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية في حكم جاء فيه "  ..لقاضي الموضوع أن يأخذ بالدليل

المقدم له إذا اقتنع به  ،أو أن يطرحه إذا تطرق الشك إليه ال فرق بين دليل وآخر  ،إال أن تكون للدليل
حجية معينة حددها القانون " (.)2

الفرض الثاني  :إذا ظهرت أدلة جديدة في الدعوى بعد حلف اليمين المتممة .
اختلف الفقه في هذه المسألة على اتجاهين:
االتجاه األول  :يتجه هذا الجانب من الفقه

()3

بأنه ال يجوز للقاضي بعد أن يحلف الخصم اليمين

المتممة أن يقبل أدلة جديدة في الدعوى  ،وذلك أن اليمين المتممة نظ ار لطبيعتها فان القاضي ال يلجأ إليها

إال ناد اًر الستكمال من قد ينقص من أدلة  ،فإذا حلفها الخصم تكون األدلة قد اكتملت والواقعة تكون ثبتت
بحق للخصم .فل يملك القاضي أن يقبل أدلة تكون ثبتت بحق الخصم ،فل يجوز له أن يقبل أدلة جديدة في
الدعوى بشأن واقعة قدر القاضي مسبقا أنها معلقة على شرط حلف اليمين  ،لهذا فالقاضي بعد حلف الخصم

( )1من هؤالء  :عبد الودود يحيى :المرجع السابق ،ص  ، 1005وسليمان مرقس  :المرجع السابق ،ص  854و عز الدين الدناصوري

وحامد عكاز  :المرجع السابق –ص . 581ومفلح عواد القضاة :المرجع السابق ،ص .240وعبد الرزاق أحمد السنهوري  :المرجع السابق،

ص . 576

( )2نقض مدني مصري طعن رقم  429لسنة  37ق جلسة  1973 /3/22مكتب فني  ، 24مشار إليه لدى أحمد عبد العال أو قرين :
المرجع السابق ،ص  147هامش (  )1ص . 147

( )3ينفرد بهذا الرأي دون غيره من الفقهاء العرب فتحي والي  :المرجع السابق ،ص.554
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لهذه اليمين يكون قد قدر األدلة قبل توجيه اليمين ويحدد من ِمن الخصوم يحلف اليمين ومن منهم الذي
يمتلك األدلة األقوى فل يحق للقاضي أن يعود و يقبل أدلة إثبات أخرى بعد أن ثبتت الواقعة بحلف اليمين .
ومن جانبنا نرى أن هذا الرأي محل نظر فهو يتعارض مع طبيعة اليمين المتممة والتي هي من قبيل

اإلجراءات التمهيدية التي تشف عن أري المحكمة وال تلزمها  ،كما أن اإلجراءات التمهيدية ال تحوز الحجية

في اإلثبات(.)1

كما أن هذا القول يتعارض مع نص المادة ( )6من قانون البينات الفلسطيني رقم ( )4لسنة  2001إذ
تملك المحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات إذا طرأت ظروف تبرر ذلك ،وأرى أن من قبيل هذه

الظروف أن تظهر أدلة جديدة في الدعوى  .تعزر من رأي القاضي وتقنعه أكثر من يوجه يمنياً متممة بشأن

أدلة ناقصة ،بشرط أن يكون مسبب.

وزيادة على هذا أن المحكمة تملك أن تأخذ بالنتيجة المترتبة على هذا اإلجراء أو ال تأخذ .
كما أن القول بغير ذلك يخالف ضروريات سلطة القاضي التقديرية والتي هي مناط اليمين المتممة ،فالقاضي

له أن يأخذ بالدليل أو ال يأخذ وهو الذي يقدر قيمة كل دليل والقول بغير ذلك أيضا يتعارض مع مبادئ
المذهب الحر الذي يعالج مساوئ تقييد الدليل واليمين المتممة ما هي إال من تطبيقات المذهب الحر .

()2

االتجاه الثاني  :وهذا االتجاه يذهب إليه غالبية الفقه  .فالحلف لليمين المتممة ال يقيد القاضي فله أن يقبل

أدلة جديدة في الدعوى كون أن اليمين المتممة ال تحسم النزاع ونحن ما نؤيده.

اء
وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية في حكم جاء فيه " ..لما كانت اليمين المتممة ليست إال إجر ً
يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة وأن كانت هذه اليمين ال تحسم النزاع فإن القاضي
من بعد توجيه هذه اليمين يكون له مطلق الخيار في أن يقضي على أساس اليمين التي أديت أو على أساس

عناصر إثبات أخرى اجتمعت له قبل حلف اليمين أو بعد حلفها  ،وال تتقيد محكمة االستئناف بما رتبته أول

درجة على اليمين المتممة التي وجهتها ومن ثم ال تثريب عليها إن هي لم تقضي بإلغاء حكم توجيه اليمين
المتممة مع إ لغائها الحكم االبتدائي الصادر في موضوع الدعوى وحسبها أن تورد في أسباب حكمها ما جعلها
أن تطرح نتيجة هذه اليمين ذلك أن الحكم بتوجيه اليمين هو من األحكام التي تصدر قبل الفصل في
الموضوع وال تنته به الخصومة كلها أو بعضها "

()3

.

( )1راجع :عبد اهلل خليل الفرا :الدفع بالقضية المحكمة ،المرجع السابق ،ص  30وما بعدها .

( )2راجع  :في هذا الشأن مجموعة األعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ،ج ،2ص  554وما بعدها .

( )3نقض مصري طعن رقم  328سنة  26ق جلسة  ،1962 /5/3ص ،571مشار إليه لدى سعيد شعلة  :المرجع السابق ،ص . 509
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الفرع الثاني
اآلثار المترتبة على النكول عن اليمين
إذا نكل الخصم الموجهة إليه اليمين المتممة برفضه الحلف أو امتناعه عن الحضور دون إبداء
أسباب سائغة فل يتحتم بالضرورة القضاء ضد الخصم الناكل

()1

فغاية األمر أن يترتب على النكول أن تبق

األدلة ناقصة كما كانت واذا لم يكلمها الخصم بأدلة أخرى يخسر الدعوى لعدم كفاية األدلة ال لنكوله عن
()2

اليمين .

وفي كل األحوال ال يملك الخصم رد اليمين – كما سبق وأن أشرنا – وقد يقضي القاضي لمصلحة
الخصم الناكل إذا وجد القاضي بعد النكول عن اليمين أن في أوراق الدعوى ما يستكمل به األدلة ويجعلها
كافية للقضاء لمصلحته (.)4()3

وفي حال حكمت المحكمة االبتدائية ضد الخصم الذي نكل واستأنف هذا الحكم فيكون لمحكمة

الدرجة الثانية الحرية المطلقة في تقدير أدلة الدعوى  ،فقد تقضي محكمة االستئناف لصالح الخصم على
الرغم من نكوله في حال كانت أدلته بحسب تقدير المحكمة كافية بأن تحكم له بطلباته (.)5

وامعاناً في الوضوح يمكننا مما سبق بيانه من اآلثار المترتبة على حالة حلف اليمين والنكول عنها
استخلص بعض النتائج وهي على النحو التالي - :

أوال :من حيث حجية اليمين (:)6
ليست لليمين المتممة حجية ملزمة للقاضي فيملك القاضي الحرية الكاملة في أن يأخذ بها أو ال

يأخذ ،وال يتحتم أن يقضي ضد الخصم الذي نكل بل يجوز أن يوجهها لخصم الحالف بعد النكول  ،وال تتقيد

محكمة االستئناف لما رتبته محكمة أول درجة ويمكن استئناف الحكم المؤسس على هذه اليمين

()7

كما أن

محكمة االستئناف تملك في حال ألغت حكم محكمة أول درجة المبني على نتيجة توجيه اليمين المتممة أن
تبني قضاءها على خلف النتيجة لمحكمة أول درجة دون حاجة ألن تلغي حكم توجيه هذه اليمين (.)8

( )1سحر عبد الستار إمام يوسف  :المرجع السابق ،ص .435

()2عز الدين الدناصوري وحامد عكاز :المرجع السابق– ص.581

( )3عبد الوهاب العشماوي  :المرجع السابق ،بند  ،117ص . 205

( )4هناك من الفقه من يرى أنه يجوز للقاضي بعد نكول الخصم عن اليمين أن يوجه اليمين إلى خصمه اآلخر وال سيما بعد أن تعززت لدى هذا

الخصم أدلة بعد نكول الخصم األول .أنظر في هذا الصدد :عبد الرزاق احمد السنهوري  :المرجع السابق ،ص ،759هامش (.)2
( )5عز الدين الدناصوري وحامد عكاز  :المرجع السابق ،ص .581
( )6سليمان مرقس  :المرجع السابق ،ص . 857
( )7احمد نشأت  :المرجع السابق ،ص . 61

()8سحر عبد الستار إمام يوسف  :المرجع السابق ،ص . 473
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اء
وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية في حكم لها جاء فيه " اليمين المتممة ليست إال إجر ً
يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ومن ثم يكون له بعد اتخاذه سلطة مطلقة في

تقدير نتيجة فهي ليست حجة ملزمة للقاضي بل له ألن يأخذ بها بعد أن يؤديها الخصم أو ال يأخذ بها وال
تتقيد محكمة االستئناف بما رتبته عليها محكمة أول درجة ألنها ال تحسم النزاع وال تحول دون استئناف
الحكم المؤسس عليها  .ومن ثم فل يعيب الحكم عدم رده على الدفع بعدم قبول االستئناف المؤسس على أن
()1

اليمين المتممة قد حسمت النزاع إذا هو دفع غير منتج ال يتغير بإغفاله وجه الحكم في الدعوى"

.

ثانيا :من حيث إمكانية كذب اليمين :
كما يحق لخصم الحالف أن يثبت كذب اليمين المتممة وذلك باستئناف الحكم المؤسس عليها ()2كما

أن يطالب بالتعويض برفع دعوى مباشرة إلى محكمة الصلح وأن يدخل مدعياً مدنياً في حال رفعت الدعوى

العمومية من النيابة )3( ،وال يحول دون ذلك إال إذا أصبح الحكم المترتب على اليمين الكاذبة نهائيا أما
باستئنافه بطرق الطعن المقررة قانونياً ،أو بانقضاء المواعيد المحددة للطعن فيه ،ففي مثل هذه الحالة يمتنع
على الشخص المضرور برفع دعواه أمام محكمة الصلح أـو أن يطالب بالتعويض المدني حيث أن ذلك فيه

إخلل بقوة الشيء المحكوم به

()5( (4

.

المبحث الثاني
صور اليمين المتممة
ال شك أن اليمين المتممة نظاماً تقتضيه العدالة بوصفها عاملً مساعداً واجراءاً قضائيا يلجأ إليه القاضي لسد

النقص الحاصل في األدلة أو لتأكيد أدلة أحد الخصوم في حال كان ادعائه قريب االحتمال .

أن اليمين المتممة على هذا الوصف تأتي بصور عديدة  ،قد تتفق في بعض الوجوه  ،وقد تفترق في
وجوه أخرى  ،لكن القاسم المشترك بينها أنها ال تخرج عن تصنيفها إما أن تكون يميناً متممة وجوبية  ،واما

يميناً متممة جوازية  ،وفي كلتا الحالتين تحتاج كثير من التحوير كي تلحق بوصف اليمين المتممة األصلية.

( )1نقض مدني مصري طعن رقم  242سنة  21ق جلسة  ، 1955/1/13أنظر أيضاً الطعن رقم  208سنة  31ق جلسة /1/6

 ، 1966س  17ع  1ص  ،55مشار إليه لدى سعيد شعلة  :المرجع السابق ،ص  508و . 509

( )2أحمد نشأت  :المرجع السابق ،بند  ،603ص  ،60وعصام أنور إسماعيل  :المرجع السابق ،ص . 344
( )3جميل الشرقاوي  :المرجع السابق ،ص . 200

) (4مصطفى مجدي هرجة  :اإلثبات في المواد الجنائية ،دار المطبوعات الجامعية ،دون طبعة ،سنة  ،1992ص . 325

) )5يذكر أن العقوبة المقررة لليمين الكاذبة في قانون العقوبات ما نصبت عليه المادة ( )120من قانون العقوبات الفلسطيني رقم ()74
لسنة  1936حيث نصت على " كل من حلف عن علم منه يمينا كاذبة أو أعطى تأكيداً كاذباً أو تصريحاً كاذباً أمام شخص يملك
صلحية تحليف اليمين أو أخذ التصريح يعتبر أنه ارتكب جنحة" .

62

المعيار لهذا التصنيف يرجع إلى مقدار سلطة القاضي التي قد تتصف أما باإلطلق أو التقييد،
فنطاق سلطة القاضي التقديرية يختلف في اليمين المتممة الوجوبية عن اليمين الجوازية  ،والحديث عن هذه

الصور لليمين يتطلب تناولها في مطلبين سنتناول في المطلب األول صور اليمين المتممة الوجوبية  ،وفي
المطلب الثاني صور اليمين المتممة الجوازية  ،وأوجه االختلف بينها وبين اليمين المتممة الوجوبية وذلك

على النحو اآلتي :

المطلب األـول  :صور اليمين المتممة الوجوبية .
المطلب الثاني  :صور اليمين المتممة الجوازية وأوجه االختلف بينها وبين اليمين المتممة الوجوبية .

المطلب األول
صور اليمين المتممة الوجوبية
اليمين المتممة الوجوبية هي يمين إجبارية يوجهها القاضي لخصم بالذات يعينه القانون  ،ويترتب
عليها أن يحكم القاضي للخصم الحالف

()1

.

هذه الصور من اليمين ألحقت باليمين المتممة األصلية (الجوازية) ألنها تأتي لتكملة دليل يراه القانون
ناقصاً ويريد تكملته باليمين  ،لهذا أطلق عليها اليمين القانونية
وصور هذه اليمين وردت في نص المادة ()1746

()2

()3

.

من مجلة األحكام العدلية في أربع حاالت،

وهي يمين االستظهار ويمين اإلستح قاق ويمين رد المبيع لعيب فيه ويمين الشفعة  ،وكذلك وردت في نص

المادة (  )1585يمين وجوبية أخرى هي يمين كذب اإلقرار ،فضلً عن اليمين التي وردت في القوانين
المصرية وتسمى يمين االستيثاق

()4

.

وسنبين كل نوع من هذه الصور في الفروع التالية :
الفرع األول  :يمين االستظهار
الفرع الثاني  :يمين االستحقاق .
()1

عبد الرزاق أحمد السنهوري  :المرجع السابق  ،ص . 769

()3

الصور التي وردت في المادة ( )1746من مجلة األحكام العدلية نقلها المشرع األردني في نص المادة( )54من قانون البينات األردني

()2

أوان عبد اهلل الفيضي  :المرجع السابق  ،ص . 151

رقم ( )30لسنة  ،1952وردت في نص المادة ( )83من القانون المدني األردني رقم ( )43لسنة  ، 1976كما ورد ذات النص في قانون

اإلثبات العراقي رقم ( )107لسنة  1979في المادة  ، 124أما المشرع المصري لم يأخذ بهذه الصور الواردة في المجلة العدلية .
()4

ورد الحديث عن هذا النوع في اليمين في القانون المدني المصري رقم ( )131لسنة  ، 1948وقانون التجارة المصري رقم ( )17سنة

 ، 1999وقانون اإلثبات المصري رقم ( )25لسنة  1968دون غيره من التشريعات محل المقارنة .
63

الفرع الثالث  :يمين رد المبيع لعيب فيه .
الفرع الرابع  :يمين الشفعة .
الفرع الخامس  :يمين عدم كذب اإلقرار .
الفرع السادس :يمين االستثياق .

الفرع األول
يمين االستظهار

()1

ورد حكم النص على هذا النوع من اليمين في نص المادة (  )1746من مجلة األحكام العدلية ضمن

الحالة األولى من حاالت توجيه اليمين من قبل القاضي دون طلب من الخصم حيث نصت على "ال يحلف
اليمين إال بطلب الخصم ولكن يحلف اليمين في أربعة مواضع بل طلب األول  :إذا ادعى أحد من التركة

حقاً واثبته فيحلفه القاضي على أنه لم يتسوف هذا الحق بنفسه وال بغيره من الميت بوجه وال أبرأه وال أحاله

على غيره  ،وال أوفى من طرف وليس للميت في مقابلة هذا الحق رهن ويقال لهذا يمين استظهار . "...

يستفاد من النص السابق أن من حاالت توجيه اليمين من قبل القاضي دون طلب من الخصم يمين االستظهار،

والحديث عن هذه اليمين يتطلب التعريف بها  ،وبينان الحكمة من توجيهها ،وما تمتع به من خصائص  ،فضلً عن

الشروط المتطلبة لتوجيهها وهذا ما سنبينه على النحو اآلتي - :
أوال :تعريف يمين االستظهار

هي التي توجه من قبل القاضي بموجب نص القانون إلى المدعي الذي أثبت دعواه بالبينة القانونية ،

وهي ترد على حق في ذمة المتوفي  ،فيحلفه القاضي يميناً أنه لم يستوف حقهُ بأي وجه من الوجوه
وفي هذه اليمين يقول الفقه

()3

()2

.

 :أنه في حال أقام المدعي بينته التي تستوجب الحكم بموجبها

كالشاهدين وكانت الدعوى بحق على الغائب أو الميت وكانت البينة التي يمتلكها المدعي ال تفيد إال غلبه
الظن والشك  ،فضلً عن احتمال أن يكون الميت أو من في حكمه قد سبق أن أوفى الدين  ،ولم يكن
()1

أما عن يمين االستظهار في الفقه اإلسلمي  :فتسمى بيمين االستيثاق ويسميها المالكية بيمين القضاء ويمين اإلستبراء  .وحكم هذه

اليمين لدى الجمهور بأنها واجبة ومستحقة على المدعي فل يصح الحكم إال بها  ،وهناك قول للشافعية أنها مستحقة والصحيح أنها واجبة

لعجز هؤالء عن التدارك حيث ال يتم القضاء إال بها  ،للمزيد حول هذا الموضوع أنظر  :محمد الزحيلي  :المرجع السابق ،ص ، 358
وأحمد فراج حسين  :المرجع السابق ،ص . 261

()2

حسن توفيق جورج  :قواعد اإلثبات في المواد المدنية والتجارية ،دار النهضة العربية ،بيروت ،ط ،1ص  ،443مشار إليه لدى سلمان

()3

محمد الزحيلي  :المرجع السابق ،ص . 358

علي الهيفي ،المرجع السابق ،ص . 68
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للشاهدين علم بذلك مع عدم إمكانية سؤال الميت أو الغائب بالحقيقة  ،حينها توجه هذه اليمين من قبل
القاضي محتكماً إلى ضمير هذا الشخص وعقيدته  ،فهي تأتي لتعزيز البينة التي أثبتها المدعي ،وتوجه من

قبل القاضي بنص القانون دون حاجة لطلب من الخصم ،وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز األردنية في

حكم جاء فيه " إن يمين االستظهار إنما توجه بحكم القانون دونما حاجة لطلب أحد الفريقين وذلك تعزي اًز
لبقاء الدين في ذمة المدين أو عدم بقائه  ،ولذلك فإن مصلحة المدين تتأثر من جراء عدم توجيه هذه اليمين

للدائن وتوجيهها يعتبر منتجاً "(.)1

ثانيا :الحكمة من توجيه يمين االستظهار :
إن هذه اليمين ترد على تركة المتوفى أو من في حكمه كالمفقود

()2

 ،فالغاية من توجيه هذه اليمين

تكمن في أن الحق موضوع هذه اليمين ينطوي على أمر من الخفاء  ،فالذي يدعي أن له حقاً في تركة
المتوفي وأثبت ذلك بالبينة القانونية ال يواجه الخصم الحقيقي في الدعوى وهو المتوفى في هذه الحالة  ،حتى

يتمكن األخير من إقامة دفوعه  ،فضلً عن ذلك أن الورثة قد يجهلون هذه البيانات أو على أقل تقدير ال

يعرفوا إال القليل منها

()3

.

لهذا فإ ن القاضي يوجه هذه اليمين بعد ثبوت الحق المدعى به لتعزيز البينة التي أثبتها المدعي لهذا

فهي يمين متممة  ،وال يخفى القول أن هذه اليمين حقاً من حقوق التركة وليست حقاً للورثة ،حيث يحتمل وجود دائن
()4

للتركة لهذا يتعين على القاضي التثبت من األمر قبل توجيه هذه اليمين .

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز العراقية في حكم لها جاء فيه " إن الحكم المميز غير صحيح

ومخالف للقانون ذلك أنه يترتب على المحكمة في حال إصدار الحكم على تركه متوفى أن تحلف المدعى
من تلقاء نفسها يمين االستظهار المقررة في المادة(  )124من قانون اإلثبات رقم ( )107لسنة  1979هذا

من جهة  ،ومن جهة أخرى فإن من حق الوارث أن يدفع بعدم العلم من أن التوقيع المنسوب لمورثه يعود له

اء المضاهاة  ،لهذا السبب ؛ فإن أسفرت المضاهاة عن عائدية التوقيع لمورثه فإن
فعلً من عدمه ويطلب إجر ً
ذلك ال يحول دون تقديم دفوع أخرى تتعلق بأصل الدين  ،لذا كان على المحكمة قبول الدفع المثار من قبل
المميز وتكليفه بتقديم ما يثبته من أدلة ،فإن عجز تمنحه حق تحليف خصمه اليمين القانونية بهذا الخصوص ،
()1

تميز حقوق أردني  :رقم  56/97تاريخ  ، 1956/5/4منشورات مركز عدالة ،مشار إليه لدى سلمان علي الهيفي ،المرجع السابق،

()2

الجدير بالذكر أن المذكرات اإليضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني قد عرفت كل من المفقود والغائب حيث جاء فيها "...

ص . 71

الغائب هو شخص كامل األهلية  ،ولكن بسبب ظرف مادي يتمثل في غيبته حكم أن يعين له نائب قانوني يدير شئونه حفاظاً عليها وعلى

مصالح من له علقة به  ،والمفقود هو الغائب الذي ال يعرف مكانه و ال تعلم حياته أو مماته ويأخذ حكم الغائب قبل الحكم بفقده

ويستطيع لكل من له مصلحة أن يحكم باعتباره مفقوداً  . "..راجع المذكرات اإليضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني ،ص. 48 ،47

()3
()4

سليمان مرقس  :المرجع السابق ،ص. 86

عبد الرزاق أحمد السنهوري  :المرجع السابق ،ص . 768
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وحيث أنها خالفت ذلك وأصدرت حكمها دون ملحظة ما ذكر مما أخل بصحة الحكم الصادر" ( . )1فالمشرع أ ارد
من هذه اليمين صيانة حقوق وأموال المتوفي لهذا أقرها ،واألمر سيان إذا كان هناك إق ار اًر من قبل المتوفى
في مرض موته  ،أو رفض الورثة تحليف الدائن هذه اليمين ،فهي من حقوق المتوفى التي تستوجب التحليف

دون طلب

()2

.

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التميز األردنية في حكم لها جاء فيه "  ..توجه يمين االستظهار ولو لم يطلب

الخصم توجيهها ألن يمين االستظهار ليست للورثة بل هي للتركة ألنه يحتمل وجود دائن آخر للتركة أو موصي له
فيجب على القاضي أن يحتاط صيانة لحقوق هؤالء . )3(" ..
ثالثا  :خصائص يمين االستظهار
 -1أنها يمين وجوبية توجه من قبل القاضي للخصم الذي يدعي أن له حقاً على تركة المتوفى ،ويترتب
عليها  ،إذا حلف المدعي يكسب الدعوى  ،واذا نكل عنها يخسرها.

لهذا فهي ال تحتمل الرد فليس أمام الخصم إما أن يحلف أو ينكل

()4

.

 -2توجه هذه اليمين حتى في حال كان هناك إق ار اًر من قبل المدعي عليه بالحق المدعى به وذلك ألنها جاءت
من أجل صيانة لحق المدعي عليه الحقيقي وهو المتوفي أو من في حكمه (. )5

 -3أنها ال توجه إال بعد ثبوت الدين  ،وال يتوجب إعلن اإلثبات بقرار خاص قبل توجيه هذه اليمين ،كما ال
يشترط فيها أن يكون الحق المراد إثباته قد جرى بالكتابة أو شهادة الشهود (.)6

ويرى البعض

()7

أنه في حال إقامة أحد الورثة دعوى مدعياً بدين لمورثه على أحد ورثة المتوفي  ،وانه يتوجب

تحليف الورثة اآلخرين الشركاء في الدعوى  ،ولكن في حال أقيمت على كفيل المتوفى إذا أثبتها المدعي فالظاهر أال

يحلف المدعي  ،حيث أن الدعوى لم ترد على التركة  ،لهذا فإن الحق المراد إثباته ال بد أن يرد على تركة
المتوفي والقاضي ملتزم بحكم القانون بتوجيه هذه اليمين واال كان قضاءه باطلً .

()1

تمييز حقوق عرافي ،رقم  18في  ، 1981/5/11األحكام العدلية ،العدد الثاني ،السنة  ،1981ص  ،91مشار إليه لدى عباس

()2

سليمان مرقس  :المرجع السابق ،ص . 860

العبودي  :شرح أحكام قانون البينات –( دراسة مقارنة)– المرجع السابق ،ص . 308
()3

تميز حقوق أردني رقم  76 /81تاريخ  ،1976 /8/15منشورات مركز عدالة  ،مشار إليه لدى سلمان علي الهيفي ،المرجع السابق،

()4

مفلح عواد القضاة  :المرجع السابق ،ص . 245

ص. 71 ،70
()5

لينا فوزي مالول  :اإلثبات باليمين وفقا للقانون المدني األردني ،رسالة ماجستير ،الجامعة األردنية ،207 ،ص  : 139مشار إليه لدى

()6

سليمان مرقس  :المرجع السابق ،ص . 860

زياد ذياب الثوابتة ،المرجع السابق ،ص . 110
()7

علي حيدر  :درر األحكام شرح مجلة األحكام العدلية  ،نقض  :فهمي الحسيني  ،م ،4الصلح واإلبراء ،اإلقرار  ،الدعوى  ،البينات،

التحليف ،القضاء ،دار الجيل  ،ص . 70
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وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز األردنية في حكم جاء فيه " ...على المحكمة أن تقوم بواجبها

بتحليف المدعي يمين االستظهار حول مطالبته للمدعي عليهم الورثة بالنسبة للثمن األمر الذي يتعين معه

نقض القرار المميز ولو كان لم يأت الفريقان في الئحتهما التمييزيتين على ذكر هذه المخالفة سنداً للمادة

 6/198من قانون المحاكمات رقم ( )2لسنة .)2()1("1988
رابعا :شروط توجيه يمين االستظهار

 -1أن يدعي شخصاً بأن له حقاً على تركة المتوفي أومن في حكمه .
 -2أن يثبت المدعي حقه بالبينة القانونية

()3

.

 -3أن يحلف المدعي اليمين بالصيغة التي نص عليها القانون

()4

،وهي " أنه لم يستوف هذا الحق

بنفسه وال بغيره من الميت بوجه وال أبرأه وال أحاله على غيره وال أوفى من طرف وليس للميت في

مقابلة هذا الحق رهن " .
فإذا تحققت الشروط السابقة فضلً عن الشروط العامة الواجب توافرها في هذه اليمين باعتبارها صورة

من صورة اليمين المتممة األصلية ؛ فإن القاضي يوجهها من تلقاء نفسه لمدعي هذا الحق دون طلب .
()5

وهناك من الفقه من يرى

أنه في حال أقر الوارث بالحق المدعى به أو نكل عن هذه اليمين فالظاهر

أنه ال يحلف الدائن  ،إال إذا كانت تركة المتوفى مستغرقة بالدين ولم يصدقه الغرماء ،فحينها يحلف الدائن
هذه اليمين  ،وفي كل األحوال يتوجب على المحكمة في حال توجيه هذه اليمين أن تحلف المدعي هذه

اليمين بالصيغة المنصوص عليها في القانون واال كان قضاءها باطلً .

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التميز األردنية في حكم لها جاء فيه " أن المادة (  )54والتي تقابل أحكام

المادة (  ) 1746من المجلة توجب توجيه يمين االستظهار دون حاجة لطلب أحد الفريقين وذلك لبقاء الدين
في ذمة المدين أو عدم بقائه سواء أقيمت الدعوى ابتداء على الورثة بهذه الصيغة أو توفى المدين بعد

إ قامتها  ،وحيث أن محكمة االستئناف لم تقم بتحليف المدعي هذه اليمين بالصيغة المنصوص عليها في

()1
()2

تميز حقوق أردني  ،قرار رقم  ،1999/ 546مجلة نقابة المحاميين سنة  ، 1499ص . 3872

وقضت محكمة التميز الع ارقية في هذا الصدد في حكم لها جاء فيه "  ....ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح

ومخالف للقانون  ..إذ أن المدعى توفى أثناء نظر الدعوى لذا فقد جاء حكمها غير صحيح ،واعادة اضبارة الدعوى لمحكوميتها لملحظة

ما تقدم وتحليف اليمين المنصوص عليها بالمادة ( )124من قانون االثبات  " ...حكم تمييز ع ارقي قرار رقم  / 460م 1995 / 1في

 ( 1995/2/30قرار غير منشور) مشار إليه لدى أوان عبد اهلل الفيضي  ،مرجع سابق ،ص . 155
()3أوان عبد اهلل الفيضي  :المرجع السابق ،ص . 156 ،155
()4سلمان على الهيفي  :المرجع السابق ،ص . 73
()5سليمان مرقس  :المرجع السابق ،ص . 860

67

المادة (  ) 1746من المجلة فيكون قرارها مستوجباً النقض من هذه الجهة ( ، "..)1لهذا فإن هذه اليمين

يمين متممة إجبارية على القاضي وملزم بالتقيد بنتيجتها فإذا حلف الخصم هذه اليمين يكسب الدعوى واذا
نكل عنها يخسرها .

وهناك من الفقه من يتجه إلى

()2

أن يمين االستظهار ليست جزءاً من الدليل لتكمل الدليل الناقص

الذي يتضمن مبدأ ثبوت قانون ي إنما هي شرط ،لهذا ال يستحلف المدعي مع البينة الكاملة إال أن تكون

شهادة على المتوفي  ،فالمدعي في هذه اليمين يستحلف على بقاء الحق في ذمة المدعى استظها اًر .

ومن جانبنا نرى أنه ال يمكن التسليم بهذا الرأي  ،حيث أن هذه اليمين يميناً متممة  ،على الرغم من

أنها توجه بعد إثبات البينة الكاملة ،والعلة في ذلك أن الحق المراد استحلف الخصم عليه ينطوي على
شيء من الخفاء – كما أسلفنا –وهو بذلك ال توجه للخصم الحقيقي في الدعوى  ،لهذا فإن القاضي ال
يقتصر توجيه هذه اليمين على حالة شهادة على المتوفي – كما ذهب هذا االتجاه – إنما تجوز في كل حالة
وجدت فيها العلة وهي عدم القطع واليقين من البينة التي أثبتها المدعي  ،لهذا فإن هذه اليمين تأتي لتتمم

قناعة القاضي بشأن البينة على الرغم من ثبوت صحتها  ،وعليه فل تنحصر في حاالت محددة (.)3

أضف إلى ما سبق أن المشرع أوجب توجيه هذه اليمين صيانة لحقوق الميت أو من في حكمه لهذا

فهي توجه في ظل إقامة البينة الكاملة رعاية لحقوق هؤالء

()1

()4

.

تمييز حقوق أردني قرار رقم  ،1999 / 2332المجلة القضائية لسنة  ،1999صفحة . 3 /102

كما وقضت محكمة التمييز األردنية في حكم جاء فيه "  ...أن ليمين االستظهار توجيه بحكم القانون دونما حاجة لطلب أحد الفريقين

وذلك تقري اًر لبقاء الدين في ذمة المدين أو عدم بقائه . " ..

تمييز حقوق أردني ،رقم  56 /97صفحة  549عدد  9سنة رابعة ،مشار إليه لدى مفلح عواد القضاة ،المرجع السابق ،ص . 245
()2

المحقق الحلي :شرائع اإلسلم في الفقه اإلسلمي ( الجعفري ) بإشراف محمد جواد مغنية ،المجلد  ،2مكتبة الحياة للطباعة والنشر ،

بيروت ،1978 ،ص مشار إليه لدى أوان عبد اهلل الفيضي  :المرجع السابق ،ص .153

( )3أنظر في هذا المعنى :عبد الرزاق أحمد السنهوري ،المرجع السابق ،ص  ،768ومحمد الزحيلي  :المرجع السابق ،ص . 632

( )4وفي هذا يقول الفقه  :أنه على الرغم من المدعى أثبت حقه بالبينة ولكن مع وجود شبهة في أن هذا الحق قد يكون الميت أوفاه للمدين
ففي هذه الحالة فإن المدعي ينقلب إلى مدعى عليه في هذا الدفع بالوفاء  ،وال يوجد بينة على صحة الدفع لهذا وجب تحليف المدعي عليه

في الدفع  .والذي كان مدعياً في ( دعوى الحق ) واليمين التي تحلف هنا  ،تحلف على أن ذمة المدين لم تب أر من الدين فإن اليمين التي

عليها إنما هنا على المدعي عليه على الرغم من أنه كان مدعياً في الظاهر  .أنظر :فرانسو مارلين ،نظرية اإلثبات في الشريعة اإلسلمية
–باريس ،1910 ،ص  ،255مشار إليه لدى عبد الرزاق السنهوري– ص  ،868هامش (. )1
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الفرع الثاني
يمين االستحقاق
جاء في حكم هذا النوع من اليمين أيضاً في نص المادة (  )1746من مجلة األحكام العدلية ضمن الحالة

الثانية من حاالت توجيه اليمين من قبل القاضي دون طلب من الخصم حيث نصت على " ..ال يحلف اليمين إال
بطلب الخصم ولكن يحلف اليمين من قبل القاضي في أربعة مواضع بل طلب  ..والثاني  :إذا استحق أحد المال

وأثبت دعواه حلفه القاضي على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه ألحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه ".
يستفاد من النص السابق أن يمين االستحقاق توجه من قبل القاضي دون طلب من الخصوم ،والحديث
عن يمين االستحقاق يتطلب التعريف بها ،وبيان الحكمة من توجيهها ،وما تتمتع بها من خصائص ،فضلً

عن الشروط المتطلبة قانوناً لتوجيه هذه اليمين  ،وهذا ما سنبينه على النحو اآلتي:
أوال  :تعريف يمين االستحقاق :
عرف الفقه

()1

هذه اليمين بأنها هي التي يتوجب على القاضي تحليفها لمن يدعي استحقاقه لمال وأقام

البينة التي تؤكد على صحة دعواه  ،فالقاضي يحلفه دون طلب يميناً بأنه لم يبع هذا المال ولم يهبه ألحد
ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه ،وفي حال لم يقم البينة فإن القاضي يحلف المدعي عليه يميناً على

عدم علمه بعائديه الحق المدعى به إلى المدعي.
وهناك من يرى

()2

أنها يمين الزامية يوجهها القاضي إلى مدعي االستحقاق على حق أو مال بعد أن

يقيم الدليل الذي يتطلبه القانون على ثبوت استحقاق هذا المال لهذا فإن القاضي يحلفه يميناً أنه لم يبع هذا

المال أو يتصرف به بوجه من الوجوه .

يتضح لنا مما تقدم أن هذه اليمين يمين قانونية فالقاضي ملزم بتوجيهها بموجب نص القانون في حال

أ ثبت المدعي استحقاق المال موضوع اليمين  .لهذا فهي من صور اليمين المتممة األصلية تأتي لتكمل
النقص الحاصل لدى مدعي االستحقاق .
ثانيا  :الحكمة من توجيه يمين االستحقاق :
أن الحكمة في توجيه هذه اليمين تكمن في إمكان أن يكون هناك ديناً مستحقاً على شخص  ،وتمكن

هذا الدائن من اثبات حقه في مواجهة المدين  ،بيد أن هذا المدين أنكر على الدائن هذا الحق ،فإن األمر

()1سليمان مرقس  :المرجع السابق ،ص . 861

()2منصور أنيس المنصور  :شرح أحكام قانون البينات وفقا آلخر التعديلت ،الثراء للنشر والتوزيع ،األردن ،مكتبة الجامعة الشارقة ،ط،1

سنة  ،1989ص  399مشار إليه لدى سلمان علي الهيقي  :المرجع السابق ،ص . 74
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حينها معقود لدى القاضي بتوجيه هذه اليمين دون طلب من المدين فيحلف القاضي الدائن يميناً بأنه لم

يتصرف بهذا الحق بوجه من الوجوه
وهناك من يرى

()2

()1

.

أن هذه اليمين يمين استثبات كون القاضي يحلفها على واقعة شخصية يعزر بها

الدليل األصلي الذي استخلصه القاضي من البينة التي أثبتها المدعي لهذا فهي ال تعتبر دليلً ألنها ال توجه
إال بعد ثبوت الحق .

ومن جانبنا نميل إلى ما ذهب إليه هذا االتجاه وذلك لسلمة ما استند إليه  ،حيث أنها يمين استثبات ألنها تأتي
بعد ثبوت الحق من قبل مدعي االستحقاق وتأتي بعد كمال البينة لديه فالقاضي ال يوجهها إال زيادة في االطمئنان

صيانة لحقوق مدعي االستحقاق لهذا فهو ال يتنازل عن بيناته األخرى بل تبقى يميناً متممة تأتي لسد النقص الحاصل

في إكمال إقـتناع القاضي أدلة مدعي االستحقاق حتى لو كانت كاملة .

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز األردنية في حكم لها جاء فيه " أن اليمين التي يعتبر توجيهها

تنازالً عما عد اها من البينات هي اليمين التي ال يجوز توجيهها إال بناء على طلب الخصم  ،وتوجيه يمين
االستحقاق ال يتوقف على طلب الخصم إنما توجهها المحكمة من تلقاء نفسها عند إثبات الدعوى لذلك ال

يعتبر توجيه هذه اليمين تنازالً عن البينات األخرى"(.)3

فمن يدعي ملكيته ألشياء محجوزة يتعين عليه أن يثبت أوالً  ،ملكيته لهذه األشياء ومن ثم يأتي دور

المحكمة لتحلفه يميناً بأنه لم يتصرف بهذه األشياء بأي حال من األحوال .

والحال كذلك للزوجة التي تدعي ملكيتها لألشياء الموجودة في بيت الزوجية  ،فعليها أن تثبت بالبينة

الخطية أو الشخصية أن ما في المنزل من أثاث وما شابهه من مقدم صداقها أو أنها أتت به من بيت أبيها (. )4

لهذا فإن المشرع ألزم القاضي بتوجيه هذه اليمين في حال أثبت المدعي استحقاقه للحق المدعى به
وتطبيقا لذلك قضت محكمة التميز األردنية في حكم جاء فيه " ..أن المادة ( )54من قانون البينات والمادة

(  ) 1476من المجلة توجبان على المحكمة في دعاوي االستحقاق توجيه يمين االستحقاق إلى المدعي
باستحقاقه هو نقود ضبطت تحت يد المدعي بالذات إذ أن القانون يوجب توجيه يمين االستحقاق في كل

دعوى من هذا النوع" ...

()5

.

()1فرج بشارة الصواف ودرويش مدحت الوحيدي  :قواعد اإلثبات (البينات) في التشريع الفلسطيني " دراسة مقارنة" ،دون دار نشر ،دون
طبعة  ،سنة  ،1992ص . 404

()2مفلح عواد القضاة  :المرجع السابق ،ص . 142

()3تمييز حقوق أردني :رقم  ، 72 /148تاريخ  ،1972/ 12/19منشورات مركز عدالة ،مشار إليه لدى سلمان علي الهيفي  :المرجع

السابق  :ص . 75

()4محمود الكيلني  :المرجع السابق ،ص . 142

()5تمييز حقوق أردني  :رقم  72877صفحة  1601سنة  ،1972مشار إليه لدى مفلح عواد القضاة المرجع السابق ،ص .247
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ثالثا :خصائص يمين االستحقاق :
 -1أنها ملزمة ويتوجب على القاضي توجيهها  ،بنص القانون لخصم معين في الدعوى وهو الذي يدعي

استحقاقه لمال أو لشيء وأقام البينة على ذلك  .والقاضي ملزم بنتيجتها فإذا حلف المدعي يكسب الدعوى
واذا نكل عنها خسرها

()1

.

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز العراقية في حكم جاء فيه "  ..على المحكمة تحليف مدعية

االستحقاق يمين االستحقاق ويمين االستظهار إذا توفي المدعي عليه أثناء المرافعة وقبل صدور الحكم على
الورقة " ..

()2

.

 -2أنها ترد على واقعة شخصية فل تحلف من قبل القاضي إال إذا كان الحق المدعى به يتعلق بشخص

الحالف ويعود لملكيته فعليه أن يثبت ملكية هذا الشيء

()3

.

 -3ال يجوز لمدعي االستحقاق أن يرد هذه اليمين ألن القانون حدد مسبقاً من يقع عليه عبء اإلثبات

وهو في هذه الصورة مدعي االستحقاق .

 -4أن هذه اليمين ال توجه في حال كان هناك إق ار اًر من قبل المدعي عليه في دعوى االستحقاق  ،فل

توجد الحاجة لتوجيه اليمين إلى المدعي ألنه بإقرار المدعي عليه يكون القاضي قد استكمل قناعته فل يلزم
توجيه هذه اليمين النتفاء الغرض منها (.)4

رابعا  :شروط توجيه يمين االستحقاق
 -1أن يثبت مدعي االستحقاق حقه فل يوجه القاضي هذه اليمين إال بعد ثبوت الحق المدعى به (.)5

 -2أال يكون مدعي االستحقاق قد تصرف بالحق المدعي به بأي وجه من الوجوه حتى بعد إقامة البينة

على وجود الحق .

 -3أن تحلف هذه اليمين وفق الصيغة التي حددها القانون مسبقاً  ،حيث أن المحكمة ال تملك تعديل هذه الصيغة

وهي " أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه ألحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه"(. )6

()1سلمان علي الهيفي  :المرجع السابق ،ص . 75

()2تميز حقوق عراقي  :رقم  63 ،1569منشور في قضاء محكمة العراق ،مجلد  ،1لسنة  ،1963ص  ،102مشار إليه لدى أوان عبد

اهلل الفيضي  :المرجع السابق ،ص . 157

()3مفلح عواد القضاة المرجع السابق ،ص . 246

()4لينا فوزي مالول :المرجع السابق ،ص  ،139مشار إليه لدى زياد ذياب الثوابتة ،المرجع السابق ،ص .110
()5أوان عبد اهلل الفيضي  :المرجع السابق ،ص .157
()6سلمان علي الهيفي :المرجع السابق ،ص . 73
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الفرع الثالث
يمين رد المبيع لعيب فيه
وردحكم النص على هذا النوع من اليمين في نص المادة( )1746من مجلة األحكام العدلية ضمن

الحالة الثالثة من حاالت توجيه اليمين من قبل القاضي دون طلب الخصم حيث نصت على " ...والثالث :

إذا أراد المشتري رد المبيع لعيبه حلفه القاضي على أنه لم يرضى بالعيب كتصرفه تصرف الملك على ما
ذكر في مادة " ..344

()2()1

.

يستفاد من النص السابق أن من حاالت توجيه اليمين من قبل القاضي دون طلب من الخصم " يمين
رد المبيع لعيب فيه"  ،وتقتضى الضرورة لمثل هذه اليمين في حاالت العيوب الخفية في المبيع حيث يكون

للمشتري حق خيار العيب ان شاء رد المبيع واسترد الثمن  ،وان شاء احتفظ بالشيء المبيع وال يكون
للمشتري حق الرجوع على البائع بنقصان القيمة (.)3

والحديث عن هذه اليمين يتطلب التعريف بها ،وبيان الحكمة من توجيهها  ،وما تتمتع به من
خصائص فضل عن الشروط المتطلبة لتوجيهها وهذا ما سنبينه على النحو التالي - :

أوال :تعريف يمين رد المبيع لعيب فيه :
هي التي يتوجب على القاضي أن يوجهها الى المشتري الذي يرغب في أن يرد المبيع لوجود عيب فيه ،فالقاض

يحلفه يميناً على أنه لم يرض بالعيب قوال وداللة ولم يتصرف فيه تصرف الملك (.)4

وفي هذه اليمين يقول الفقه ()5أن المشتري الذي يرغب رد المبيع لوجود عيب فيه ويقدم الدليل على

هذا العيب يحتمل أن يكون هذا المشتري قد رضي بهذا العيب  ،فعليه أن يعزز دليله بيمين متممة وهي يمين
رد المبيع لعيب فيه  ،فهذه اليمين يمين إجبارية يحلفها القاضي للمشتري بنص القانون إذا أراد رد المبيع

()1

تنص المادة ( )449من مجلة األحكام العدلية على" بعد إطلع المشتري على عيب في المبيع إذا تصرف فيه تصرف الملك سقط

()2

يذكر أن مجلة األحكام العدلية قد عرفت العيب في المادة (  )338حيث نصت على " العيب هن ما ينقص ثمن المبيع عند التجار

()3

وردت أحكام العيوب الخفية في القانون المدني الفلسطيني رقم ( )4لسنة  2012في المواد من ( )468إلى (  ، )484وفي القانون

خياره  ،مثل لو عرض المشتري المبيع للبيع بعد إطلع على عيب قديم فيه كان عرض المبيع للبيع رضا بالعيب فل يرده بعد ذلك ".
وأرباب الحرفة " .

المدني المصري رقم ( )131لسنة  1948من المواد(  )447إلى ( ، )450وفي القانون المدني األردني رقم ( )43لسنة  1976من المواد

(  )512إلى (.)521
()4
()5

سليمان مرقس :المرجع السابق ،ص . 861

عبد الرزاق أحمد السنهوري :المرجع السابق ،ص . 769
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لعيبه فيه وأنكر عليه البائع هذا العيب بيد أن المشتري أثبته بالبينة القانونية ،فالقاضي يحلفه بأنه لم يرض
بهذا العيب صراحة أو ضمنا (.)2()1

فهذه اليمين كما يتضح لنا جاءت مع وجود دليل كامل وهي البينة التي أقامها المشتري ،ولكنها على

الرغم من ذلك تبقى يمينا متممة وليست حاسمة فالدليل الكامل الذي أقامه المشتري في نظر القانون دليل

ناقصا وال يعزز إال من خلل توجيه هذه اليمين.

ثانيا :الحكمة من توجيهها
ال شك ان الحكمة من توجيه هذه اليمين تكمن في أن المشتري الذي يرغب رد المبيع يحتمل أن يكون قد
رضي بالشيء المبيع مع العيب الذي فيه  ،لهذا فإن القاضي يلجأ إلى هذه اليمين ليعزز دليل المشتري ،بعد أن يثبت
هذا األخير وجود العيب في المبيع ويحلفه بأنه لم يرض صراحة " كأن يقول "رضيت "أو داللة " كان يقبض المبيع

بعد أن يعلم ما فيه من عيب"(.)3

وأرى أن في هذه اليمين استق ار ار للمعاملت بين األفراد وحماية لحقوقهم وأموالهم لهذا يجب أن يكون العيب الذي
يرغب المشتري رد المبيع من أجله مما ال يمكن االنتفاع به مع وجود هذا العيب ،لهذا أرى أنه ال يجوز توجيه هذه اليمين

في العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها (. )4

ثالثا :خصائص يمين رد المبيع لعيب فيه
 -1أنها يمين متممة وجوبية توجه من قبل القاضي للمشتري الذي يدعي بوجود عيب في الشيء المبيع
 ،كما أن القاضي ملزم باألخذ بنتيجتها فيقضي للخصم الحالف في حال أثبت دعواه  ،واذا قصر
القاضي في توجيهها فان حكمه يكون معيبا مستوجبا للنقض(.)5

 -2أنها ال تقبل الرد والرجوع فل يملك المشتري الذي توجه اليه هذه اليمين أن يردها على البائع الن القانون حدد
()6

مسبقاً من يقع عليه عبث اإلثبات كما أنها ال تقبل الرجوع ألنها يمين وجوبية قانونية .

()1
()2

سلمان علي الهيفي  :المرجع السابق  :ص . 79

هذا وقد ورد في المادة(  )473من القانون المدني الفلسطيني رقم ( )4لسنة  .2012شروط العيب الموجب للضمان حيث جاء فيه "،1

إذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخي اًر إن شاء رده أو شاء قبله بالثمن المسمى والمطالبة بما أنقصه العيب من الثمن .

 ،2يشترط في العيب القديم أن يكون خفياً وهو العيب الذي ال يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع أو ال ينتبه الشخص العادي وال يكشفه غير
خبير ،أوال يظهر إال بالتجربة .

 ،3يعد العيب الحادث عند المشتري بحكم قديم إذا كان مستندا إلى سبب قديم موجود في المبيع عند البائع" .

()3مفلح عواد القضاة :المرجع السابق ،ص  ، 247وفرج بشا ةر الصواف ودرويش مدحت الوحيدي  :المرجع السابق ،ص . 405
()4

نص المادة (  )469من القانون المدني الفلسطيني رقم ( )4لسنة  ، 2001تقابل هذه المادة(  )448مدني مصري والمادة( )512

()5

سليمان مرقس  :المرجع السابق ،هامش ( )57ص  ، 0861مفلح عواد القضاة :المرجع السابق ،ص ، 247

مدني أردني .
()6

سلمان علي الهيفي  :المرجع السابق ،ص  80وص . 81
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 -3أنها توجه إلى الخصم الذي يعينه القانون  ،وهو الذي يقع عليه عبء اإلثبات وهو في هذه الحالة
الخصم الذي يدعي وجود عيب في الشيء المبيع .

رابعا :شروط توجه يمين رد المبيع لعيب فيه :
 -1أن يثبت المشتري وجود عيب في المبيع  ،فإذا أثبت ذلك فان القاضي يحلفه هذه اليمين.

 -2أن يكون العيب الذي يدعيه المشتري ال يعلم به وقت تسلم المبيع بحيث يكون هذا العيب مما ال يكون
للشخص العادي أن يثبته وال يظهر إال بعد التجربة واالستعمال ،وعليه ال يعتبر البائع مسئوال عن العيب

الخفي إذا كان قد سبق وان بينه المشتري (.)2()1

 -3أن ال يكون المشتري قد تصرف في المبيع بأي وجه من الوجوه ،فهذا يعني أنه قبل بالشيء
المبيع مع علته ويسقط خياره  ،وهذا ما نصت عليه المادة (  )474من القانون المدني

الفلسطيني رقم  24لسنة " 2012إذا تصرف المشتري في المبيع تصرف المالك بعد إطلعه
على العيب القديم سقط خياره ".

 -4أن يتم تحليف المشتري هذه اليمين بالصيغة الواردة في القانون دون أن تملك المحكمة تعديل
الصيغة وهي ":أنه لم يرضى بالعيب وتصرف بالشيء تصرف الملك "(.)3

نخلص مما تقدم أن هذه اليمين يمينا متممة وجوبية يلتزم القاضي بتوجيهها ومقيد باألخذ بنتيجتها

فاذا حلف المشتري يكسب الدعوى واذا نكل عنها يخسرها وليس له الرجوع عن هذه اليمين أو ردها ألنها
موجهة إليه بنص القانون .
في كل األحوال ليس على القاضي أن يقضي للمشتري بناء على بينته دون توجيه هذه اليمين واال

كان قضاؤه معيبا ومستوجباً للنقض.

()1
()2

محمود محمد الكيلني  :المرجع السابق ،ص . 143

تنص الفقرة الثانية من المادة (  )468من القانون المدني الفلسطيني رقم ( )4لسنة  2012على "  .....ومع ذلك ال يضمن البائع

العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع أو كان يستطيع ان يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي  ،إال إذا أثبت
المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أثبت أن البائع قد تعمد اخفاء العيب غشاً منه ".

يتطابق هذا النص مع المادة()447من القانون المدني المصري رقم ( )131لسنة  1948والقرة األولى من المادة  512من القانون األردني

رقم  43سنة . 1976
()3

سلمان علي الهيفي  :المرجع السابق ،ص 83
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الفرع الرابع
يمين الشفعة
ورد حكم النص على هذا النوع من اليمين في نص المادة (  ) 1746من مجلة األحكام العدلية

ضمن الحالة الرابعة من حاالت توجيه اليمين من قبل القاضي دون طلب من الخصم حيث نصت

على"...الرابع تحليف الحاكم الشفيع عند الحكم بالشفعة بأنه لم يبطل شفاعته ـ يعني أنه لم يسقط حق
شفعته بوجه من الوجوه ".
المستفاد من النص السابق أن من حاالت توجيه اليمين من قبل القاضي دون طلب من الخصم
يمين الشفعة ،وتقتضي الضرورة لمثل هذه اليمين في حال الشفيع الذي يطالب بالشفعة ،فبعد أن يثبت

الشفيع بينته يوجه له القاضي هذه اليمين لتعزيز هذه البينة ،والحديث عن هذه اليمين يتطلب التعريف بها،

وبيان الحكمة من توجيهها  ،وما تتمتع بها من خصائص  ،فضل عن الشروط المتطلب لتوجيهها ،وهذا ما

سنبينه عل النحو اآلتي :

أوال :التعريف بيمين الشفعة :
هي اليمين التي توجه من قبل القاضي للشفيع الذي يطالب بالشفعة فالقاضي يحلفه يميناً بأنه لم

يسقط حق شفعته بأي وجه من الوجوه

()1

.

لهذا فهي يمين وجوبية القاضي ملزم بتوجيهها بنص القانون في حال أثبت الشفيع دعواه على أنه لم
يسقط شفعته بوجه من الوجوه

()2

.

هذا وقد عرفت المادة (  ) 1086من القانون المدني الفلسطيني رقم ( )4لسنة  2012الشفعة حيث
نصت على"  -1الشفعة هي تملك العقار المبيع ولو جب اًر عن المشتري بما أداه من الثمن والنفقات -2.يثبت

الحق في الشفعة بتمام البيع"(.)3

ثانيا  :الحكمة من توجيه هذه اليمين:
هذه اليمين كسابقاتها توجه من قبل القاضي دون طلب من الخصوم للشفيع الذي يطالب بحق الشفعة فإذا
أثبت حقه فإن المحكمة تحلفه يميناً بأنه لم يسقط حقه بأي وجه من الوجوه  .فالعلة من توجيه هذه اليمين زيادة
()1سليمان مرقس :المرجع السابق ،ص .862

()2أوان عبد اهلل الفيضي  :المرجع السابق ،ص .160

()3يتطابق هذا النص مع المادة ( )1060من القانون المدني المصري رقم ( )131لسنة  ، 1948والمادة (  )1150من القانون المدني

األردني رقم ( )43لسنة .1976
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التثبت من قبل القاضي من هذا الحق ( ،)1فمن المحتمل أن يكون الذي يدعي الشفعة قد أسقط حقه في الخيار (، )2
لهذا يتوجب على القاضي تحليف هذه اليمين وأال كان قضاؤه مستوجباً للنقض ،هذا وقضت محكمة التمييز األردنية

في حكم لها جاء فيه "  ...إذا قضت محكمة االستئناف تمليك المشفوع للشفيع لقاء الثمن المدفوع دون أن تحلف

الشفيع يمين الشفعة مع أن المادة ( )54من قانون البينات توجب تحليفه هذه اليمين ولو لم يطلب الخصم ذلك  ،فإن من
حق محكمة التمييز نقض الحكم لهذا السبب ولو لم يأت مستدعي اليمين بهذا السبب في الئحة تمي هز عملً بالمادة ()249

من أصول المحاكمات الحقوقية "(.)4()3

ونرى أنه ال يجوز نقض الحكم من قبل محكمة التمييز األردنية كون أنه ال يحق لها ذلك إال إذا كان األمر
يتعلق بالنظام العام وهذه الحالة ال تتعلق بالنظام العام.
ثالثا  :خصائص يمين الشفعة :
 -1أنها يمين وجوبية يوجهها القانون بنص القانون للخصم الذي يدعي الشفعة  ،كما أن القاضي ملزم

باألخذ بنتيجتها  ،فيقضي للخصم الحالف في حال أثبت دعواه ،واذا قصر في ذلك فإن قضاءه

مستوجباً للنقض .

 -2أنها ال تقبل الرد والرجوع فل يمتلك الشفيع الذي توجه إليه هذه اليمين أن يردها على خصمه  ،ألن
القانون حدد مسبقاً من يقع عليه عبء اإلثبات  ،كما أنها ال تقبل الرجوع ألنها يمين وجوبية قانونية

.

 -3أنها توجه إلى الخصم الذي يعينه القانون  ،وهو الذي يقع عليه عبء اإلثبات  ،وهو الخصم الذي
يدعي الشفعة .

رابعا  :شروط توجيه يمين الشفعة :
 -1أن يثبت مدعي الشفعة حق الشفعة ،ومن ثم توجه إليه المحكمة هذه اليمين ،وهذه اليمين من واجبات

()5

المحكمة وان قصرت فإن حكمها يكون باطل ومستوجباً للنقض (. )6

 -2إن توجه هذه اليمين للخصم الذي يعينه القانون وهو في هذه الحالة مدعي الشفعة.

()1

سلمان مرقس  :المرجع السابق  ،ص . 862

()3

تميز حقوق أردني رقم  76 / 401صفحة  470سنة  ، 1997مشار إليه لدى مفلح عواد القضاة  :المرجع السابق ص . 248

()2

عبد الرزاق أحمد السنهوري  :المرجع السابق ،ص . 769 ، 768

()4

وقد نصت المادة (  ) 1083من القانون المدني الفلسطيني رقم ( )4لسنة  2012على األحوال التي يسقط فيها الحق بالشفعة  .وهي

" ...أ  .إذا نزل الشفيع عن حقه في األخذ بالشفعة ولو قبل البيع  .ب .إذا انقضت أربعة أشهر من تاريخ تسجيل عقد البيع  .ج .في

األحوال األخرى التي ينص عليها القانون " .
()5
()6

سلمان مرقس  :المرجع السابق  ،ص . 863

تمييز حقوق :أردني رقم  99 / 1772صفحة  3172لسنة  . 2000مشار إليه لدى جمال مدغمش  :المرجع السابق ،ص . 357
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وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز األردنية في حكم لها جاء فيه " ...تقضي المادة ( )54من
قانون البينات أنه عند الحكم بالشفعة بتحليف مدعي الشفعة يمين الشفعة ،أي أن توجه يمين الشفعة
يعتبر من واجبات المحكمة تقوم به بدون طلب الخصم " ...

.

 -3أن تحلف هذه اليمين بالصيغة التي حددها القانون وهي " ..لم يبطل شفعته يعني لم يسقط شفعته
بوجه من الوجوه " .

الفرع الخامس
يمين كذب اإلقرار
ورد هذا النوع من اليمين في نص المادة (  )1589من مجلة األحكام العدلية  ،حيث نصت على "

إذا إدعى أحد أنه كاذب في إق ارره فيحلفه المقر له على عدم كون المقر كاذباً  ،مثل لو أعطى أحد سنداً
آلخر محر اًر فيه أنني قد استقرضت كذا دراهم من فلن ثم قال أنني وان كنت قد أعطيت هذا السند لكنني ما
أخذت المبلغ المذكور لحد اآلن يحلف المقر له على عدم كون المقر كاذباً في اق ارره ".

يتحدث النص السابق عن يمين كذب اإلقرار وهي صورة من صور اليمين المتممة الوجوبية وردت

في مجلة األحكام العدلية دون غيرها من التشريعات محل المقارنة

()1

.

والحديث عن هذه اليمين يتطلب التعريف بها ،وبيان الحكمة من توجيهها ،وما تتميز بها من

خصائص ،فضلً عن الشروط المتطلبة لتوجيهها  ،وذلك على النحو اآلتي :
أوال  :تعريف يمين كذب اإلقرار

هي اليمين التي يحلفها الخصم أمام المحكمة على أن خصمه الذي أقر له بشيء بموجب سند لم
يكن كاذباً بإق ارره  ،والمثال على ذلك لو أن أحداً أعطى أحد محر اًر فيه أنه قد استقرض مبلغاً من المال  ،ثم

قال لهذا الشخص  ،أنني وان كنت أعطيت هذا السند  ،إال أنني لم اقبض هذا المبلغ  ،فحينها يحلف المقر
له على عدم كون هذا كاذبا في إق ارره

()1

()2

.

لم يرد هذا النوع من اليمين في كل من القانون المدني الفلسطيني رقم ( )4لسنة  ، 2012وقانون البينات الفلسطيني رقم ( )4لسنة

 ، 2001وكذلك في القانون المدني األردني رقم ( )43لسنة  ، 1976وقانون البينات األردني رقم( )30لسنة . 1952

وقد استقر إ جتهاد كل من محكمة النقض الفلسطينية ومحكمة التمييز األردنية على األخذ بهذا النوع من اليمين  ،ويرجع ذلك بحكم أن

مجلة األحكام العدلية ال تزال تشريعاً ساري المفعول في كل من فلسطين واألردن  ،حتى بعد صدور القانون المدني الفلسطيني واألردني .

أما التشريع المصري فقد خل من هذا النوع من اليمين  ،بينما ورد هذا النوع من اليمين في قانون اإلثبات العراقي رقم ( )17لسنة 1979

في المادة ( .)39
()2

علي حيدر :المرجع السابق –" تعقيبا على المادة (  )589من مجلة األحكام العدلية"  ،ص  72وما بعدها .
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قر اًر صدر من المدعي عليه ،بموجب
وفي هذه اليمين يقول الفقه ( :)1أن هذه اليمين تفترض أن إ ا

ورقة أصدرها المدعي ،وتنشأ عن هذا منازعة من المدعي عليه في حقيقة ما ورد في هذه الورقة  ،فهذه

الحالة تفترض أن المدعي عليه معترف بأن الورقة صدرت منه أو عن الشخص المنسوب إليه  ،بيد أنه
منك اًر لما تتضمنه الورقة  ،مدعياً بمخالفتها لحقيقة الواقع  ،لهذا فهي أشبه بالطعن بالصورية .
ثانيا  :الحكمة من توجيه يمين كذب اإلقرار
األصل أال يسمع ادعاء المقر أنه كاذب في إق ارره  ،فيفقد بذلك اإلقرار قيمته القانونية ،لكن جرى
التعامل بين الناس أن يقوم بعضهم بتدوين إق ار اًر له في سند موقعا عليه ،والحقيقة أن هذا اإلقرار الذي وقع
عليه لم يكن مطابقا للواقع ويكون هذا بناء على اتفاق مسبق بين المقر والمقر له بغرض تسجيل معاملة

بشكل رسمي  ،فقد نجد مثل البائع يقر باستلم كامل الثمن وثبت إق ارره في هذه الورقة كتابة بغرض تسجيل

معاملة بيع واقعة على عقار ،وهو في حقيقة األمر لم يستلم كامل الثمن ،لهذا تحدث منازعة بين البائع والمشتري

ويلجأن إلى القضاء ،ويحتج المشتري بهذا السند على البائع بدعوى أنه استلم كامل الثمن ،وفي هذه الحالة يقر البائع
أمام القضاء بصدور السند عنه وبتوقيعه ويدعي أن ما تضمنه السند ليس صحيحا وأنه كان كاذبا في إق ارره

()2

فكانت الحكمة وراء توجيه هذه اليمين عندما يحدث منازعات من هذا القبيل (. )3

وقد تساءل البعض()4هل تقبل اليمين إلثبات عدم حقيقة ما ورد في الورقة المعترف بصدورها

ممن نسبت إليه ؟

()1
()2

سليمان مرقس  :المرجع السابق ،ص. 84

طارق عبد الرزاق شهيد الحمامي  :حجية اإلقرار القضائي في اإلثبات المدني  ،ص  ،115وما بعدها .من خلل الدخول عبر شبكة

االنترنت عبر الموقع التالي :

http//almerja.com/reading.php?idn= 73889.

تاريخ الدخول .2016/6/2الساعة  9:00مساءاً.
()3

ومن تطبيقاًت هذه اليمين ما قضت به محكمة النقض الفلسطينية في حكم جاء في " ...وحيث أن الوكالة الدورية  ..تضمنت أن

المدعي قبض كامل الثمن األمر الذي يجعل من توجيه اليمين الحاسمة حول عدم إشغال الذمة في ضوء بثبوت قبض المدعي لكامل

الثمن للمبيع غير جائز قانونا طبقا للمفهوم السابق بيانه  ،وأن اليمين الجائز توجيهها والحالة هذه هي يمين كاذب اإلق ارر آخذين بعين

االعتبار أن البيانات من حق الخصوم ال تملك محكمتنا التدخل بشأنها " نقض مدني فلسطيني ،دائرة رام اهلل ،رقم  255لسنة 2001

فصل بتاريخ . 2011/11/1

()4

يذكر أن هذا التساؤل أورده  .سليمان مرقس :على لسان أئمة الفقه اإلسلمي وأجاب عن ذلك اإلمام أبو يوسف باإليجاب دون غيره

من أئمة المذهب الحنفي ،واستدل بذلك على نص المادة(  )1589السابق ذكرها  ،للمزيد حول هذا الموضوع  ،أنظر سلميان مرقس :

المرجع السابق ،ص . 864
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ال شك أن اإلقرار القضائي له حجية على المقر حيث ال يجوز الرجوع عنه

()1

 ،وأمام هذه

الحقيقة  ،يطلب ممن يدعي أنه كاذب في إق ارره أن يطلب من خصمه إثبات كذب ما تضمنه السند

بنفس قوة األدلة التي للسند  ،فإذا عجز عن ذلك تمنحه المحكمة حق تحليف المقر له يمين عدم كذب

اإلقرار .
وال شك أن هذه اليمين أثارت جدال لدى الفقه وانقسم الفقه حولها إلى قسمين  :قسم يؤيد قبول

اليمين في مثل هذه الحالة ،والقسم اآلخر على خلف ذلك .

أوال  :ذهب اتجاه من الفقه بالقول أن المحررات على الرغم من أن ظاهرها يبدو صحيحا لكنها ال
تمثل الحقيقة المطلقة فهي مجرد احتمال قد يصل إلى درجة من اليقين  ،ويبرر هذا االتجاه رأيه بان
الواقع العملي لدى المحاكم ظهر فيه الكثير من الدعاوي بأن المحررات جاءت بعكس الحقيقة الواقعية ،

لهذا من العدالة أن يفسح المجال لمن كان في مأمن من كيد خصمه أن يحتكم إلى ضميره ويوجه إليه
هذه اليمين (.)2

ثانيا  :ذهب اتجاه آخر من الفقه على خلف ذلك حيث يروا أن الواقعة المطلوب التحليف عليها
في حال ثبتت كل الثبوت فليس للمحكمة أن توجه هذه اليمين .
ومن جانبنا نؤيد ما ذهب إليه هذا االتجاه األخير فل يجوز أن توجه هذه اليمين في غير الثابت

في المحررات الرسمية .

استنادا لنص المادة( )11من قانون البينات الفلسطيني رقم ( )4لسنة  ، 2001والتي نصت على "

السندات الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من
ذوي الشأن في حضوره ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقررة قانونا".
وهذا النص صريح بأن الطريق الوحيد للطعن في هذه السندات هو الطعن بالتزوير .
وبناء عليه فإنني أقترح على مشرعنا الحكيم حذف نص المادة  1589من مجلة األحكام العدلية التي
تنص على يمين كذب اإلقرار.

()1

تنص المادة (  )117من قانون البينات الفلسطيني رقم  )04لسنة  2001على " اإلقرار القضائي حجة على المقر ما لم يكذبه ظاهر

الحال".أنظر في نفس المعنى المادة(  )104من قانون اإلثبات المصري  .رقم  25لسنة  1968وقريب من هذا المعنى نص المادة 15
من قانون البينات األردني رقم ( )30لسنة . 1952
()2

حسين المؤمن  :نظرية اإلثبات– ج ،1دار الكتاب العربي– مصر ،دون طبعة ،دون سنة نشر– ص  203ومابعدها ،مشار إليه لدى

سلمان على الهيفي  :المرجع السابق ص . 103
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ثالثا  :خصائص يمين كذب اإلقرار :
 -1أنها توجه من قبل المحكمة أو بناء على طلب الخصوم ،وتطبيقا لذلك قضت محكمة التميز األردنية

في حكم لها جاء فيه " ..أن من حق المدعى عليه توجيه يمين عدم كذب اإلقرار للمدعي على اعتبار أنه
كذاب في إق ارره  ،وأن هذه اليمين ليست حاسمة وتوجيها المحكمة بناء على طلب الخصوم كما توجيهها من تلقاء
نفسها إذا وجدت أن توجيه هذه اليمين ضروريا (.)1

 -2أنها يمين قانونية تتقيد المحكمة بنتيجتها فإذا حلفها الخصم يكسب الدعوى واذا نكل عنها يخسرها (.)2
وفي حال رفض من له الحق في توجيه هذه اليمين إلى خصمه بعد أن تكون المحكمة أفهمته أن من

حقه توجيه اليمين إلى خصمه فيترتب على ذلك أن ما ورد في السندات يعتبر أم اًر ثابتاً في حقه ،وتطبيقا

لذلك قضت محكمة التمييز األردنية في حكم لها جاء فيه "  ..إذا رفض توجيه يمين كذب اإلقرار إلى

خصمه فإن قيمة المبالغ المذكورة في السندات يعتبر أم اًر ثابتاً " (.)3

 -3أنها تأتي خلفاً لما هو مدرج في المحررات وما جرى به اإلقرار أمام القضاء

()4

.

 -4كما أن من خصائص هذه اليمين أن الدفع بكذب اإلقرار ال يجوز إثباته بالبينة الشفوية ألنه يخالف

ما اشتمل عليه الدليل الكتابي وهذا ما نصت عليه المادة ( )70من قانون البينات الفلسطيني رقم ( )4لسنة
 2001حيث جاء فيها " ال يجوز اإلثبات بشهادة الشهود في الحاالت اآلتية :
 .1فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي .

 .2إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق ال يجوز إثباته إال بالكتابة .
 .3إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة
المتداولة قانوناً ثم عدل عن طلبه إلى ما ال يزد عن هذه القيمة "(.)5

 -5كما أن من خصائصها أن هذا الحق في التحليف يمنح لوارث موقع السند  ،فله أن يحلف المدعى يمين عدم

قرر في حال أدعى أن مورثه كاذب في إق ارره وتوجه له في هذه الحالة يمين االستظهار (. )6
الكذب في اإل ا

()1

تميز حقوق أردني رقم  2006/1062بتاريخ .2006/12/27

()3

تميز حقوق أردني رقم  ،1967/ 76/261منشورات مركز عدالة  :مشار إليه لدى سليمان علي الهيفي ،المرجع السابق ،ص . 108

()5

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز األردنية فيحكم لها جاء فيه " أن الدفع بكذب اإلقرار هو ال يجوز إثباته بالبينة الشفوية ألنه ادعاء

()2

سليمان مرقس  :المرجع السابق ،ص . 865

()4

سليمان مرقس  :المرجع السابق ،ص . 865

أو دفع يخالف ما اشتمل عليه الدليل الكتابي " وليس أمام المحكمة إال اليمين بكذب اإلقرار" .تميز حقوق أردني رقم  73/121تاريخ

 1973/4/10منشورات مركز عدالة ،مشار إليه لدى سليمان على الهيفي ،المرجع السابق  ،ص . 108
()6

وهذا ما قضت به محكمة تميز بغداد رقم  ،825صلحية  964 ،مجموعة قضاء تمييز العراقي المجلد الثاني ،ص  ،282مشار إليه

لدى سليمان مرقس ،المرجع السابق ،ص  ، 865هامش (.)63
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رابعا :شروط توجيه يمين عدم كذب اإلقرار
 -1أن يكون هناك إق ار اًر من المدعى عليه بالورقة التي أبرزها المدعي و هذه اليمين يشترط لتوجيهها أال

يكون المقر قد أنكر توقيعه على هذه الورقة ( ،)1وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز األردنية في حكم لها

جاء فيه " أن تكليف المحكمة للمدعي عليه بيات الوقائع التي يرد إثباته لتعرف ما إذا كانت تلك الوقائع
تشكل دفعاً لدعوى المدعي  ،أم أنها من الوقائع المتعلقة بالدعوى والمنتجة في اإلثبات عملً بأحكام المادة

الرابعة من قانون البينات هو تكليف صحيح  ،واذا أنكر المدعي عليه دعوى المدعي وادعى أن ذمته غير
مشغولة وأنه لم يستلم المبلغ المدعى به بعد أن أقر بالتوقيع على الكمبيالة فل يبقى إال حق تحليف المدعي

بيمين كذب االق ارر" (.)2

وعليه فحتى تقبل هذه الدعوى يشترط أال يكون المقر ابتداء قد أقر بصحة صدور السند منه أو توقيعه

عليه .

ثم يثبت نتيجة المضاهاة نسبة هذا السند له فل يملك هنا أن يدعي أن ما يتضمنه السند كاذباً فهذا يدل

على التناقض لديه(.)3

فإذا ثبت أن التوقيع على السند يرجع إليه ولم ينكر ما يحتوي هذا السند فيكون حجة عليه ومن ثم ال

حاجة لتوجيه هذه اليمين(.)4

 -2يشترط أال يكون الواقعة المدعى كذبها قد تمت بمشاهدة الموظف المختص فيما يتعلق بالسندات

الرسمية ألن هذا يعني أن المشاهدة بمثابة دليلً تعزر صحة ما تضمنه السند ،وحينئذ ال مجال أن يدعي
()5

المقر كذب الواقعة المدعى بها فيتحتم عليه في هذه الحالة أن يطعن بالتزوير

 ،وفي كل األحوال يجب

أن تنصب هذه اليمين على الواقعة التي أنكرها المدعي عليه ،وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التميز األردنية

في حكم لها جاء فيه " إذا دفع المدعي عليه الدعوى بأنه كان كاذبا في إق ارره الوارد في السند المدعى
بقيمته فيجب أن تنصب اليمين التي توجهها المحكمة إلى المدعي على نفس الواقعة المدعى بها "(.)6

()1

سليمان مرقس  :المرجع السابق ،ص . 864

()2

تمييز حقوق أردني رقم  73 /251تاريخ  1973/10/26منشورات مركز عدالة  ،مشار إليه لدى سلمان على الهيفي  :المرجع

()3

طارق عبد الرزاق شهيد الحمامي  :المرجع السابق ،ص.117

()5

حسين المؤمن  :نظرية اإلثبات ،أربعة أجزاء بغداد ،سنة  ، 1948سنة  ،1951سنة  ،1975سنة  ،1977ص  ، 201مشار إليه

()6

تمييز حقوق أردني رقم  66 / 484تاريخ  1966 /3/3منشورات مركز عدالة مشار إليه لدى سلمان على الهيفي :المرجع السابق ،

السابق ،ص . 107
()4

محمود محمد الكيلني  :المرجع السابق  ،ص . 146

لدى سليمانمرقس ،المرجع السابق ،ص .894
ص . 107
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الفرع السادس
يمين االستيثاق
ورد الحديث عن هذا النوع من اليمين في القوانين المدنية المصرية دون غيرها من التشريعات محل
المقارنة  ،ورد ذلك في ثلث حاالت في نصوص متفرقة في كل من القانون التجاري المصري والقانون

المدني وقانون اإلثبات المصري ،وسنبين كل حالة من هذه الحاالت على النحو اآلتي :

أوال  :يمين االستيثاق الواردة في القانون التجاري المصري رقم ( )17لسنة 1999
تنص المادة ( )194تجاري مصري على " األوراق المحررة ألعمال تجارية يسقط الحق في إقامة
الدعوى بها بمضي خمس سنوات  ،إنما على المدعي عليهم تأييد براءة ذمتهم بحلفهم اليمين على أنه لم يكن

في ذمتهم شيء من الدين إذا ادعوا للحلف ،وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا على أنهم معتقدون

حقيقة أنه لم يبق شيء مستحق من الدين " .

المستفاد من النص السابق أنها تنص على أن مضي خمس سنوات على الديون التجارية قرينة على

الوفاء ،بيد أنها قرينة ضعيفة ال تعتبر دليل كافيا ليصدر القاضي حكمه ،بل أعطى الدائن حق في توجيه
يمين االستيثاق للمدين للتأكيد على براءة ذمته

()1

.

هذا وقد أثير حول هذه اليمين جدالً واسعاً لدى الفقه فالبعض اعتبرها يميناً حاسمة والبعض اآلخر

اعتبرها يميناً متممة .

ذهب اتجاه من الفقه

()2

بأن اليمين الواردة في نص المادة ( )194من القانون التجاري المصري رقم

 17لسنة 1999هي يميناً حاسمة .ألنها يترتب على نتيجتها حسم النزاع بيد أنها يمين استثنائية لها حكمها
الخاص  ،فهي ال توجه إلى الخصم إال بناء على طلب المدعي  ،كما أنها توجه إلى ورثة المدين وتكون في هذه

الحالة يمين العلم  ،لهذا فإن هذه اليمين تؤدي على القطع واإلثبات إذا كانت الواقعة متعلقة بشخص الحالف  ،أما إذا لم تكن
كذلك فتؤدي على مجرد العلم (.)3

()1

سليمان مرقس  :المرجع السابق ،ص  836عز الدين الدناصوري وحامد عكاز  :المرجع السابق ،ص  ، 582وعبد الرزاق احمد

السنهوري  :المرجع السابق ،ص . 764

( )2من أنصار هذا الرأي  :سلمان مرقس :المرجع السابق ،ص  ،839و  ، 840وعبد المنعم فرج الصدة :المرجع السابق ،ص 444و . 445
()3

يشار بأن محكمة النقض المصري تتجه ذات اإلتجاه فهي ترى أن هذه اليمين الواردة في المادة (  )184من قانون التجارة يميناً

حاسمة ،حيث جاء في حكم لها " اليمين التي أجازت المادة  " 194من قانون التجارة السابق توجيهها من الدائن بدين صرفي إلى المدين

المتمسك بالتقادم هي يمين حاسمة شرعت لمصلحة الدائن لتأييد القرينة القانونية التي يرتكز عليها التقادم الخمسي المنصوص عليه في

هذه المادة وهي حصول الوفاء المستمدة من مضي مدة التقادم ،فإن الدائن إذا لم يطلب توجيهها فليس للمحكمة أن توجهها من تلقاء نفسها
وال عليها إن هي قضت بسقوط الدين بالتقادم الخمسي" نقض مدني مصري رقم  215السنة  41ق جلسة  1982/5/3والطعن رقم 70

لسنة  44جلسة  ،1977/5/30مشار إليه لدى يحيى إسماعيل  :المرجع السابق ص . 1082
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في حين ذهب اتجاه آخر من الفقه إلى

()1

أن اليمين الواردة في المادة ( )194من قانون التجارة

المصري يمينا متممة  ،فالتقادم القصير الوارد في المادة السابقة هو بمثابة قرينة على الوفاء بيد أنها قرينة
ضعيفة ليست بالدليل الكامل فأراد المشرع أن تعزز باليمين المتممة يطلبها الدائن وتوجه إلى المدين للتأكيد

على براءته .
فهذه اليمين يوجهها القاضي للمدين أو ورثته ويتعين على المحكمة أن تحكم في هذه الحالة بقبول
الدفع بسقوط الحق بالتقادم ورفض دعوى الدائن  ،لكنها تتميز عن اليمين المتممة في أن المدين يجوز له رد

اليمين على الدائن فإذا نكل عنها يعتبر هذا بمثابة اعترافاً ضمنياً بالدين  ،وفي هذه الحالة تقضي المحكمة
برفض الدفع بالتقادم

()2

.

ومن جانبنا نتفق مع هذا الرأي لسلمة ما استند إليه فهذه اليمين جاءت لتكملة النقض الحاصل في
األدلة وهي هنا قرينة الوفاء المستخلصة بعد انقضاء مدة الخمس سنوات على وجود الدين ،وأرى أنها مدة

كافية للمطالبة بالحق المدعى به .

كما أنني أتفق مع الرأي ()3الذي يتجه بأنها تختلف عن اليمين الحاسمة بأنها توجه إلى أي من طرفي

الخصومة وال يشترط لتوجيهها أن يكون في الدعوى دليلً كاملً .

لهذا فإنني أجد أن هذه اليمين يميناً متممة وجوبية قانونية توجه بنص القانون والقاضي ملزم باألخذ

بنتيجتها .

ثانيا :يمين االستيثاق الواردة في القانون المدني المصري رقم ( )131لسنة 1948
تنص المادة (  )2/378من القانون المدني المصري رقم (  )131لسنة  1948على " يجب على من
يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أ ن يحلف على أنه أدى الدين فعل وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء
نفسه  ،وتوجه إلى ورثة المدين وأوصيائهم إن كانوا قص ار بأنهم ال يعلمون وجود الدين أو يعلمون بحصول

الوفاء"

()4

.

()1

عبد الرزاق أحمد السنهوري  :المرجع السابق ،ص .764

()3

عبد الرزاق أحمد السنهوري  :المرجع السابق ،ص . 764

()2

عز الدين الدناصوري  :وحامد عكاز  :المرجع السابق ،ص  852و . 853

()4

يذكر أن الحقوق التي تتقادم بمعنى سنة واحدة هي ما نصت عليه المادة (  ) 414حيث نصت على " تقادم بمضي سنة واحدة

الحقوق اآلتية :

 ،1حقوق التجار والصناع من أشياء وردها ألشخاص ال يتاجرون فيها  ،وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر اإلقامة وثمن الطعام
وكل ما أنفقوه لحساب عملئهم .

 ،2حقوق العمال والخدم واألجراء مقابل ما قاموا به من توريدات .
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المستفاد من النص السابق أن هذه اليمين توجه من قبل القاضي من تلقاء نفسه دون طلب من
الخصم  ،وتوجه بغية تعزيز قرينة الوفاء المستخلصة بعد مضي مدة السنة .
وقد اختلف الفقه بشأن هذه اليمين ،فذهب اتجاه من الفقه إلى

()1

أن اليمين الواردة في النص السابق

يمينا حاسمة لها حكمها الخاص يترتب عليها حسم النزاع ،وهي في الديون الواردة في النص السابق ليست

ملكا للخصم إنما القاضي ملزم بنص القانون بتوجيهها من تلقاء نفسه ،كما توجه إلى ورثة المدين وتوجه في
هذه الحال يمين العلم فهي ال توجه إال على القطع والبتات إذا كانت الواقعة متعلقة بشخصية الحالف أو
تؤدى على مجرد العلم إذا لم تكن واقعة الدين متعلقة بشخص الحالف ،والنص السابق أورد استثناء إذ يجوز

توجيه يمين العلم إلى وصي الوارث ،وهو استثناء من القاعدة العامة التي توجب بأال توجه اليمين إال لمن
يختصم في الدعوى بصفته الشخصية (.)2

في حين ذهب اتجاه آخر( ،)3بأن اليمين الواردة في النص السابق يمكن تسميتها بيمين متممة بحكم

القانون فل يمكن إعتبار هذه اليمين حاسمة الن القاضي هو الذي يوجه هذه اليمين وال يمكن إعتبارها يمنياً
متممة ألن القاضي ملزم باألخذ بنتيجتها  ،لهذا يمكن إعتبارها يميناً متممة بحكم القانون.
()4

وذهب اتجاه آخر

أن اليمين الواردة في النص السابق هي يمين متممة فهي تختلف عن اليمين

الحاسمة في أنها ال تحسم النزاع وأنها ليست الدليل الوحيد في الدعوى بل دليل تكميلي يعزز الدليل األصلي

وهي قرينة الوفاء المستخلصة من إنقضاء مدة عام على وجود الدين .

ومن جانبنا نتفق مع هذا الرأي األخير  ،حيث أن اليمين الواردة في النص السابق يمينا متممة ،فهي

جاءت لتعزيز دليل ناقص في الدعوى والمتمثلة في قرينة الوفاء المستخلصة من انقضاء مدة عام على وجود
الدين ،لهذا فهي في ذلك شأنها شأن اليمين الواردة في المادة ( )194من القانون التجاري المصري لهذا فهي
تأخذ حكم اليمين المتممة الوجوبية القانونية ،فالقاضي ملزم بتوجيهها بنص القانون كما أنه ملزم بالتقييد

بنتيجتها .

وهي في ذلك تختلف عن اليمين الحاسمة في أنها ليست الدليل الوحيد في الدعوى كما أنها ال توجه
من الخصم إلى خصمه اآلخر  ،لهذا فأمكن أن تكون يمين متممة وجوبية قانونية كما سبق وأن بيننا .

()1

عبد المنعم فرج الصدة :المرجع السابق ،ص . 445 ،444

()3

أحمد نشأت  :المرجع السابق ،ص . 65 ،64

()2

سليمان مرقس  :المرجع السابق ،ص  ،836و. 837

()4

عبد الرازق أحمد السنهوري  :المرجع السابق ،ص  ، 764أنظر :أيضا إلى قدري عبد الفتاح الشهاوي  :المرجع السابق ،ص . 460
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ثالثا :يمين االستيثاق الواردة في قانون اإلثبات المصري رقم (  )25لسنة 1968
تنص المادة ( )14من قانون اإلثبات المصري رقم ( )25لسنة  1968على " يعتبر المحرر العرفي

صاد ار من ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ،أما

الوارث أو الخلف فل يطلب منه اإلنكار ويكفي أن يحلف يميناً بأنه ال يعلم أن الخط أو اإلمضاء أو الختم
أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق " ...

()1

.

المستفاد من النص السابق أن اليمين الواردة في هذا النص يمين استيثاق ،ويرى

()2

البعض أن هذه اليمين

تختلف عن اليمين السابق الواردة في نص المادة  194من قانون التجارة والمادة (  )2 / 378من القانون المدني

المصري  ،لكونها يمين على عدم العلم فهي لم تعزر دليلً أصلياً في اإلثبات ،بل هي تساعد الورثة في اتخاذ

دور المنكر من الورق وعليه فهي ال تثبت شيئا بل تنشأ موقفا لهذا فهي يمين من نوع خاص ،حيث يستكمل بها بعد

إتمام واقعة الحلف الشروط القانونية اللزمة لدفع حجية الورقة العرفية في اإلثبات .

المطلب الثاني
صور اليمين المتممة الجوازية وأوجه االختالف بينها وبين اليمين المتممة الوجوبية

وردت في قانون البينات الفلسطيني رقم ( )4لسنة  2001صو اًر خاصة لليمين المتممة الجوازية

وهي يمين التقويم وحاالت أخرى أجاز فيها المشرع توجيه اليمين المتممة الجوازية  ،وخرج فيها عن األصل

العام في قواعد اإلثبات .

ولما كانت اليمين المتممة الجوازية شأنها في ذلك شأن اليمين المتممة الوجوبية تلحق باليمين

المتممة األصلية لهذا فهي تتشابه معها في عدة وجوه إال أنها على الرغم من ذلك تفترق عنها في وجوه

أخرى ،وهو الذي يعنينا في هذا المقام ،وعليه فسنقسم هذا المطلب إلى فرعين ،سنتناول في الفرع األول

صور اليمين المتممة الجوازية  ،أما أوجه االختلف بين اليمين المتممة الجوازية والوجوبية فسنتناوله في فرٍع

ٍ
ثان على النحو التالي :

الفرع األول  :صور اليمين المتممة الجوازية .

الفرع الثاني  :أوجه االختلف بين اليمين المتممة الجوازية والوجوبية .

()1

أما في التشريعات الفلسطينية  :فلم يأخذ بهذه اليمين في القانون المدني رقم ( )4لسنة  2012وقانون البينات رقم ( )4لسنة  2001إال

أن المادة ( )16من قانون البينات نصت على إن -1 ":يعتبر السند العرفي حجة على من وقعه ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خطأ

أو إمضاء أو ختم أو بصمة عند إطلعه عليه ويعتبر سكوته إق ار ار بصحة ما نسب إليه -2.أما الوارث أو الحالف الخاص فل يطلب منه

اإلنكار ويكفي أن يقرر بأنه ال يعلم أن الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق".
()2

عبد الرزاق أحمد السنهوري  :المرجع السابق ،بند  ،137ص  ، 767 ،766وقدري عبد الفتاح الشهاوي :المرجع السابق ،بند ،210

ص .461 ،460
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الفرع األول
صور اليمين المتممة الجوازية
أوال :يمين التقويم:
تنص المادة (  )148من قانون البينات الفلسطيني رقم ( )4لسنة  2001على أنه:
" -1ال يجوز للمحكمة أن توجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعي به إال إذا استحال
تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى .
 -2تحدد المحكمة في هذه الحالة حداً أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه"(.)1
يستفاد من النص السابق بأن المشرع الفلسطيني أخذ بهذه الصورة من صور اليمين المتممة وكان قد سبق وأن
أشار إليها في نص المادة ( )146من ذات القانون بمقولة (  ...أو قيمة ما تحكم به)  ،وتوجه هذه اليمين من قبل

القاضي من تلقاء نفسه إلى الخصم الذي يدعي بأن الشيء استحال رده عيناً قاصداً تحديد قيمة من خلل هذه اليمين.

والحديث عن هذه اليمين يتطلب بيان خصائصها  ،وشروط توجهها ،وأوجه التشابه بينها وبين اليمين

المتممة األصلية وذلك على النحو التالي :

أوال  :خصائص يمين التقويم:
 -1أنها يمين جوازية توجه من قبل القاضي من تلقاء نفسه للمدعي بقصد تحديد قيمة الشيء الذي
استحال رده عيناً (.)2

 -2أن موضوع هذه اليمين يتمثل بشيء واجب الرد وتعذر رده بسبب من األسباب (.)3

 -3ال يجوز رد هذه اليمين شأنها في ذلك شأن اليمين المتممة األصلية  ،ولكن يستطيع المدعي أن
يرفض أدائها دون أن يترتب على ذلك أن يخسر الدعوى  ،كما يستطيع كل من الخصمين أن يطعنا

في الحكم الناتج عن هذه اليمين (.)4

 -4يجب أن ترد هذه اليمين على مبلغ من المال وهو المبلغ الذي يقدره المدعي والمطلوب رده (.)5
( )1وردت هذه اليمين في نص المادة ( )121من قانون اإلثبات المصري رقم ( )25لسنة  ،1968أما المشرع األردني فلم يأخذ بهذه

اليمين  ،كما وردت هذه اليمين في المادة  122من قانون البينات السوري رقم (  )359لسنة  ، 1947وفي المادة ( )120من قانون
اإلثبات العراقي رقم ( )40لسنة . 1951

( )2هناك جانب من الفقه يرى أنه ليس في كل األحوال أن توجيه هذه اليمين للمدعي ،ويبرر ذلك انه قد يودع شخص آخر شيئا على

أنها وديعة اضط اررية فتفقد تلك من المودع لديه ويقر بها ويكون هذا األخير محل ثقة للقاضي دون المودع  ،أنظر في هذا الصدد ،أحمد

نشأت  :المرجع السابق ،ص. 664

( )3عز الدين الدناصوري وحامد عكاز  :المرجع السابق  ،ص .584
( )4يحيى إسماعيل  :المرجع السابق ،ص . 1077

( )5عبد الرزاق أحمد السنهوري  :المرجع السابق  ،ص .771
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 -5يمكن أن توجه هذه اليمين أمام محكمة جنائية عند نظرها لدعوى مدنية  ،ويكون ذلك في حال أدانت
المحكمة الجنائية المتهم في جريمة وبعد فراغها من ذلك نظرت الدعوى المدنية

()1

 ،وعليه إذا أُقيمت

الدعوى الجنائية على المدعى عليه بأن بدد أو أتلف منقوالً وادعى المضرور مدنياً أمام المحكمة
الجزائية واستحال تقدير قيمة الشيء بأي طريق أن تأمر بإحالة هذه المسألة إلى المحكمة المدنية لكي
تفصل فيها وال ينتج عن ذلك تعطيل الفصل في الدعوى الجزائية (.)2

ومن األمثلة التي تستدعي توجيه هذه اليمين حالة استرداد الشيء المسروق واستحال رده عيناً أو المودع لديه

 ،وكذلك في حال تعذر رد المبيع أو العين المؤجرة بتقصير من المشتري أو المستأجر(.)3

ثانيا  :شروط توجيه يمين التقويم :
 -1أن يكون موضوع اليمين استرداد شيء استحال رده عيناً مستحيلً  ،وال يكون ثمة وسيلة لتقدير قيمة
هذا الشيء

()5( )4

.

فإذا كان موضوع اليمين شيئاً واستحال على المدعي عليه الوفاء به عيناً من خلل عناصر الدعوى

األخرى أو من خلل خبير  ،فيلزم في هذه الحالة توجيه هذه اليمين ( ،)6واالستحالة قد تكون مادية وقد

تكون معنوية  ،وفي كل األحوال ال يشترط أن تكون مطلقة  ،بل يكفي أال يحسن القاضي من تكوين فكرته

حول القيمة المطلوبة  ،إال أنه يلزم عليه أن يسببها في حكمه

()7

.

 -2أن يكون أصل الحق المراد رده والذي يصدق عليه المدعي بيمينه ثابتا ومسلماً به (.)9()8

( )1عبد المنعم فرج الصدة :المرجع السابق ،ص . 470

( )2محمد عبد اللطيف  :قانون االثبات في المواد المدنية والتجارية –ج ،2دون دار نشر –دون طبعة  ،سنة  ،1972ص  341وما

بعدها  ،مشار إيه لدى لسلمان على الهيفي  :المرجع السابق  ،ص . 101
( )3عبد الرزاق السنهوري :المرجع السابق ،ص . 771

( )4هناك من الفقه من يرى أن القاضي ال يتقيد إال بالقيمة الحقيقية للشيء وليس القيمة الذاتية بالنسبة للمدعي  ،وذلك العتبارات منها ما
لحق المدعي من ضرر جراء تفويت الفرصة عليه من استرداد الشيء عيناً .

أنظر في هذا الصدد  :عبد الرزاق السنهوري :المرجع السابق ،ص  ،772- 771هامش (. )3

( )5سليمان مرقس :المرجع السابق ،ص  ، 859أنظر عبد العزيز المرسي  :المرجع السابق ،ص  352و . 353

( )6عبد الرزاق أحمد السنهوري  :المرجع السابق  :ص  ، 771وسيد أحمد محمود  :المرجع السابق ،ص  ، 114ومحمود حسين
منصور  :قانون اإلثبات ومبادئه  ،اإلثبات وطرقه  ،دار المعارف  ،اإلسكندرية – دون طبعة ،1998 ،ص . 243

()7عبد المنعم فرج الصدة  :المرجع السابق  ،ص . 468
( )8يحيى إسماعيل  :المرجع السابق ،ص . 1077

( )9وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي للقانون في هذا الصدد " وتنصب التقويم على تحديد قيمة الشيء المدعى به ،

فهي تفترض أن الوفاء بالشيء عيناً قد استحال واال كان التقويم عديم الجدوى  ،ولذلك ال توجه هذه اليمين إال للمدعي  ،وقد تكلف النص
بتعيين الشروط الواجب توافرها لقبول يمين التقويم  ،فاشترط أوال  :أن يكون تحديد القيمة بطريقة أخرى متعذ اًر واشترط كذلك أن يعين

القاضي حداً أقصى للقيمة التي يحلف عليها المدعي وعلة هذا التقدير أن القاضي ال يركن إال ذمة المدعي لتقدير قيمة مصالحة الذاتية"

مجموعة اإلعمار التحضيرية ج  ، 3ص  ، 465وما بعدها  ،مشار إليه لدى عبد العزيز المرسي  :المرجع السابق ،ص  ،353هامش (.)1
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 -3أن يضع القاضي عند توجيه هذه اليمين حداً أقصى للقيمة التي يحلف عليها المدعي  ،ويكون ذلك من
خلل ظروف وملبسات الدعوى

()1

.

وال يخفى القول أن العلة في ذلك حتى ال يركن إلى ذمة المدعي في تقدير القيمة فيغالي االخير في

قيمة الحق المطلوب رده .

والمثال على ذلك لو كان المدعي يطالب  1000دينار فإن القيمة التي يوجه عليها القاضي اليمين

تكون مثل  500دينار .

وقد يتساءل البعض ماذا لو توفي المدعي صاحب الحق قبل أدائها هل توجه هذه اليمين ؟

االجتهادات الفقهية تميل إلى جواز ذلك بشرط أن يكون الوارث عالما شخصيا بقيمة الشيء المطلوب .
من جانبنا نتفق مع هذا الرأي  ،حيث أنه في هذه الحالة توجه يمين العلم للورثة  ،أما إذا لم يكن

الوارث عالماً بقيمة الشيء المطلوب رده ففي هذه الحالة توجه يمين عدم العلم .

ثالثا :أوجه التشابه واالختالف بين يمين التقويم واليمين المتممة األصلية :
على الرغم من أن هذه اليمين صورة من صور اليمين المتممة األصلية إال أنها قد تتشابه معها في
بعض الوجوه وتفترق عنها في وجوه أخرى .
أوال  :أوجه التشابه :
 -1أنها توجه من قبل القاضي من تلقاء نفسه .

 -2أن القاضي ال يتقيد بنتيجتها لهذا فلها ذات الحجية التي لليمين المتممة (.)2
 -3ال يجوز فيها الرد  ،فهي موجهة من قبل القاضي للمدعي فل يمكن أن تردعلى القاضي كما أن
القانون حدد مسبقاً من يقع عليه عبء اإلثبات .

 -4يستطيع كل من الخصمين الطعن بنتيجتها بطرق الطعن المقررة قانوناً

()4()3

.

( )1عبد المنعم فرج الصدة  :بند  ،223مرجع سابق ،ص . 468

()2يحيى إسماعيل  :المرجع السابق ،ص  ، 1077وعبد العزيز المرسي  :المرجع السابق  ،ص . 353
( )3عبد الرزاق أحمد السنهوري  :المرجع السابق  ،ص . 772

( )4كما يستطيع المدعي أن ينكل عن اليمين وال يتترب على ذلك إنقاص من حقه وأن يخسر دعواه  ،وال سيما إذا وجد أن القاضي قد
بالغ في تخفيض القيمة التي يصدق فيها بيمينه وفي هذه الحالة يتوجب على القاضي أن يقضي ضد المدين حيث أن أساس الدين قد ثبت

ولم يبق سوى تحديد القيمة  ،أنظر  :عبد المنعم فرج الصدة :المرجع السابق ،ص . 470 ،5469
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ثانيا  :أوجه االختالف :
-1أن يمين التقويم دائماً توجه إلى المدعي الذي يطالب إسترداد ما فقده  ،واستحال رده من قبل

المدعي عليه عيناً ( ،)1أما اليمين المتممة األصلية فتوجه إلى أي من الخصمين  ،ويكون الخصم الذي أدلته

أكثر ترجيحاً لدى القاضي .

-2أن موضوع يمين التقويم دائماً مبلغ من المال

كان موضوع وقيمة الدعوى .

()2

 ،أما موضوع اليمين المتممة األصلية فيكون أياً

-3تختلف يمين التقويم عن اليمين المتممة األصلية من حيث شروط توجيهها  ،فزيادة عن شروط
اليمين المتممة أصلية الواجب توافرها  ،فإن المشرع وضع لها شروط خاصة وهو أن يكون موضوع اليمين

مبلغ استحال رده  ،وأن يضع القاضي حداً أقصى للمبلغ الذي يصدق عليه المدعي بيمينه.
ويثار التساؤل هنا ما هو نطاق سلطة القاضي التقديرية في يمين التقويم ؟

ال شك أن يمين التقويم لها ذات الحجية التي لليمين المتممة األصلية  ،فل يتقيد القاضي بنتيجة هذه
اليمين  ،فله أن يقضي بمبلغ أقل من المبلغ الذي يصدق عليه المدعي بيمينه وكذلك الحال لدى محكة
االستئناف فقد تقضي بمبلغ أقل أو أكثر من ذلك المبلغ الذي يحلف عليه المدعي
لهذا نجد أن القاضي من حيث نتيجة اليمين يملك سلطة تقديرية واسعة .
ولكن من جانبنا نرى أن هذه السلطة على الرغم من ذلك فهي مقيدة من عدة وجوه وهي:
 -1أن القاضي ملزم بنص القانون أ ن توجه هذه اليمين للخصم الذي يعينه وهو المدعي في هذه
الصورة .

 -2أن القانون حدد للقاضي موضوع اليمين وهو أن يرد على مبلغ من المال
 -3أن القانون ألزم القاضي بوضع حداً أقصى للقيمة التي يصدق عليها المدعي بيمينه ،أضف إلى

ذلك أنه من الناحية العملية فإن اللجوء إليها يكون ناد اًر ألنها تنطوي على شيء من الخطورة كما
()3

يقول البعض فهي تجعل من المدعي خصماً وحكماً في آن واحد

( )1عبد الرزاق أحمد السنهوري :المرجع السابق ،ص . 769
( )2سليمان مرقس  :المرجع السابق ،ص . 858

()3أنظر  :عبد المنعم فرج الصدة :المرجع السابق ،ص . 468
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ثانيا :الحاالت الخاصة التي نص عليها المشرع لتوجيه اليمين المتممة الجوازية:
أورد المشرع الفلسطيني صو اًر لليمين المتممة الجوازية وذلك في نص المادة ( )21والمادة ()31

من قانون البينات الفلسطيني رقم (  )4لسنة 2001وسنبين كل حالة من هذه الحاالت على النحو التالي- :

الحالة األولى  :حجية دفاتر التجار لغير التجار :
تنص المادة ( )21من قانون البينات الفلسطيني رقم ( )4لسنة  2001على " دفاتر التجار ال

تكون حجة على غير التجار  ،غير أن البيانات الواردة فيها عما ورده التجار تصلح أساساً تجيز للقاضي

أن يوجه اليمين المتممة ألي من الخصمين ".

يتطابق هذا النص مع المادة( )16من قانون البينات األردني رقم ( )30لسنة .)1(1952

بينما تنص المادة (  )17من قانون اإلثبات المصري رقم ( )25لسنة  1968على " دفاتر التجار ال

تكون حجة على غير التجار غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه

اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة " .

يستفاد مما سبق أن المشرع خرج عن األصل العام وهو أنه ال يجوز للشخص أن يصطنع دليلً لنفسه عن

الحق الذي يدعيه  ،حيث أجاز في النص السابق للتاجر أن يستند على البيانات التي دونها في دفاتره  ،باعتبارها

دليلً لصالحه إال أن هذا الدليل ناقص ويراد تكملته بتوجيه اليمين المتممة (. )2

والملحظ أن هذا النص جاء مطلقاً فلم يحدد نوع الدفاتر التي يجوزللتاجر أن يتمسك بها ويستند عليها كحجة

له  .لهذا يستوي أن تكون هذه الدفاتر منظمة أو غير منظمة إلزامية أو اختيارية (.)3

القيود الواردة على هذا االستثناء :
 -1أن يكون سبب وقيمة التزام العميل توريدات قدمها التاجر لعملئه بحيث تكون ما تتضمنه هذه الدفاتر
هي بمثابة ديون ألغراض استهلكية سبق وأن وردها التاجر (.)4

 -2أن يكون هناك دليلً ناقصاً يتمثل هذا الدليل في البينات الواردة في دفاتر التجار فتوجه اليمين المتممة
لتكملة هذا الدليل الناقص .

( )1وقد قضت محكمة التمييز األردنية في حم جاء فيه " أن ما يدون بدفاتر التاجر المنظمة تنظيماً قانونياً يكون حجة له في المعاملت
المختصة بتجارته اتجاه من تعامل معه من غير التجار" شبكة قانون األردن ،من خلل الدخول عبر الرابط التالي :

تاريخ الدخول  2017/4/5الساعة  8مساء .

http//www.lawjonat>archive>index.php.

( )2عبد اهلل خليل الف ار ويوسف الغرباوي  :المرجع السابق ،ص . 87 ،86

( )3محمود الكيلني  :المرجع السابق ،ص  ،70وعباس العبودي  :شرح قانون البينات  ،المرجع السابق ،ص . 171

( )4عبد اهلل خليل الف ار ويوسف خليل الغرباوي  :المرجع السابق ،ص  87وعبد العزيز المرسي :المرجع السابق ،ص . 32
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 -3أن يكون قيمة ما ورده التاجر في دفاتره مما يجوز إثباته بالبينة لغير التاجر (.)1
وهذا الشرط األخير أورده المشرع المصري في نص المادة( )17سالفة الذكر في مقولة " وذلك فيما يجوز
إثباته بالبينة " .
ولم ينص المشرع الفلسطيني والمشرع األردني على هذا الشرط .
ومن جانبنا نرى أن كل من المشرع الفلسطيني واألردني قد أحسنا صنعاً في عدم تقييد هذا النص بقصره
على ما يجوز إثباته بالشهادة ألنه في هذه الحالة يكون عديم الجدوى ألن ما يجوز إثباته بالشهادة يجوز

إثباته بكافة طرق اإلثبات كما أن البينات المذكورة يمكن اعتبارها من القرائن ويجوز األخذ به فيما ال يجاوز
نصاب الشهادة دون حاجة في ذلك لنص خاص

()3()2

.

الحالة الثانية :تقديم الخصم السند أو حلف اليمين
نص المادة ( :)31من قانون البينات الفلسطيني رقم ( )4لسنة  2001على:
 " -1إذا أثبــت الطالــب طلبــه ،وأقــر الخصــم بــأن الورقــة أو الســند فــي حيازتــه ،أو ســكت ،أمــرت
المحكمة بتقديمه في الحال أو في أقرب موعد تحدده.

 -2إذا انكـر الخصــم ولــم يقــدم الطالــب اثباتـاً كافيـاً لصــحة الطلــب ،وجــب أن يحلــف المنكــر يمينـاً

بأن الورقة أو السند ال وجود له ،أو أنه ال يعلم وجوده وال مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحـث عنـه ليحـرم

خصمه من االستشهاد به"(.)4

يســتفاد مــن الــنص الســابق أن المشــرع خــرج عــن األصــل العــام "وهــو أال يجــوز إجبــار الخصــم علــى

تقديم دليل ضد نفسه" .وأجاز ذلك في حاالت استثنائية ومنها الحالة السابقة ،ذلك أن من حق كل خصـم أن

يحتفظ بأوراقه الخاصة به وليس لخصمه أن يلزمه بتقديم مسند أو ورقة يملكها وال يرغب في تقديمها(.)5

( )1سليمان مرقس  :المرجع السابق :ص . 553

()2أنظر في هذا المعنى  :أدهم وهيب النداوي  :المرجع السابق ،ص  ، 246وأنظر  :جميل الشرقاوي :المرجع السابق ،ص . 77

( )3كما أن الدليل المستمد من هذه الدفاتر يمكن إثبات عكسه ،وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية في حكم جاء " فيه يجوز نفي
ما يثبت بأن الدفاتر التجارية لمصلحة المتمسك بها ضد خصمه بكافة طرق اإلثبات  "..نقض مصري رقم  4ص  5 ، 52يناير ،1956
مشار إليه لدى عبد الرازق أحمد السنهوري :المرجع السابق ،ص  ،276هامش (.)2

) (4يتفق هذا النص مع المادة ( )23إثبات مصري رقم ( )25لسنة  ،1968والمادة ( )22بينات أردني رقم ( )30لسنة .1952
()5نبيلة إسماعيل رسلن :المرجع السابق ،ص .46 ،45
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إال أن المشــرع خــرج عــن هــذا األصــل وأجــاز ذلــك بإجبــار الخصــم علــى تقــديم مــا بحوزتــه مــن أوراق
ومستندات وذلك في نص المادة ( )28مـن ذات القـانون وحـدد الحـاالت التـي يجـوز فيهـا إلـزام الخصـم بتقـديم

سندات أو أوراق منتجة في الدعوى(.)1

كما حددت المادة ( )29من ذات القانون البيانات التي يجب أن تبين في الطلب المراد تقديمه(.)2
وفي حال لم يقبل الطلب حسب ما ورد في المـادة ( )29و ()28مـن هـذا القـانون ،فقـد حـددت المـادة (- )31

والتـي نحــن بصـددها – النتيجــة التــي ينتهـي إليهــا الطلـب ،فــإذا قــد اثبـت الطالــب طلبـه وأقــر بوجــود الورقـة أو المســتند فــي
حوزته أو سكت أمرت المحكمة بتقديمه في الحال.
وفي حال لـم يقـم الخصـم بـذلك فـي الموعـد الـذي حـدده المحكمـة لـذلك وجـب عليـه أن يحلـف اليمـين

المتمية وتسمى في هذه الحال "يمين المنكر"(.)3

وقد نصت المادة ( )32من ذات القانون النتيجـة المترتبـة فـي حـال انكـر الخصـم الورقـة وامتنـع عـن
حلف اليمين حيث أن المحكمة اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة ومطابقة ألصلها ،وفـي حـال لـم
يكن خصمه قدم صورة من المستند أو الورقـة يجـوز للقاضـي أن يأخـذ بقولـه بعـد تحليفـه اليمـين المتممـة فيمـا

يتعلق بالشكل والموضوع(.)4

وصــفوة القــول أن المشــرع أجــاز للقاضــي أن يوجــه اليمــين المتممــة لتكملــة مــا قــد يــنقص مــن بيانــات
قدمها الخصم أو في حالة انكار الخصم تلك البيانات وخرج فيهـا عـن القاعـدة التـي تقضـي بـأال يجـوز إجبـار

الشخص على تقديم دليل ضد نفسه.

()1تنص المادة ( )28على هذه الحاالت وهي ".

 -1إذا كان القانون ال يحظر مطالبه بتقديمها أو تسليمها.

 -2إذا كان السند مشتركاً بينه وبين خصمه ،ويعتبر السند مشتركاً على األخص إذا كان محر اًر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً
اللتزاماتهما وحقوقهم المتبادلة.

 -3إذا إستند إليه خصمه في أي مرحلة من مرحلة الدعوى" .

)(2تنص المادة ( )29بينات فلسطين  ،رقم ( ، )4لسنة  ،2001على " يجب أن يبين في هذا الطلب:
 -1أوصاف السند الذي يعينه.

 -2فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل.
 -3الواقعة التي يستشهد بالسند أو الورقة عليها.

 -4الدالئل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم.
 -5سبب التزام الخصم بتقديمها".

)(3عبد اهلل خليل الفرا :محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير،كلية الحقوق ،قسم قانون خاص ،جامعة األزهر ،غزة ،العام الدراسي
(.)2016 ،2015

)(4المادة ( )32من قانون البينات الفلسطيني رقم ( )4لسنة .2001
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الفرع الثاني
أوجه االختالف بين اليمين المتممة الجوازية واليمين المتممة الوجوبية
تناولنــا فيمــا ســبق صــو اًر لليمــين المتممــة الوجوبيــة والجوازيــة ،واتضــح لنــا مــن ســياق الد ارســة أوجــه

ـاء عليـه فإننـا سـنقف علـى أوجـه
التشابه بين هذين النوعين من اإليمان القضائية والذي يغني البيان عنها وبن ً
االختلف بين هذين النوعين من اليمين ،والذي ظهر لنا من عدة وجوه ولعل أهمها:
أوال :من حيث نطاق سلطة القاضي التقديرية:
يختل ــف نط ــاق س ــلطة القاض ــي التقديري ــة ف ــي اليم ــين المتمم ــة الوجوبي ــة عنه ــا ف ــي اليم ــين المتمم ــة
الجوازية.
ففي اليمين المتممة الوجوبية يكون القاضي مقيداً بنص القانون في توجيه هذه اليمين ،وفي حال لم

يوجهها واستند قضاؤه على البينة دون اليمين ،فإن قضاؤه يعتبر باطلً ومستوجباً للنقض.

كما أن القاضي ملزم بنص القانون بتوجيه اليمين للخصم الذي يحـدده القـانون وهـو الـذي يقـع عليـه

عبء اإلثبات ،وفي موضوع الواقعـة المـراد االسـتحلف عليهـا فالقاضـي مقيـد بتوجيـه اليمـين فـي تلـك الواقعـة
موضــوع الــدعوى  ،وفــي كــل األح ـوال فــإن القاضــي ملــزم بنتيجــة هــذه اليمــين ،فيقضــى للخصــم الحــالف أمــا

الخصم الناكل فإنه يخسر الدعوى.
وظهر لنا هذا في صور اليمين الواردة في مجلة األحكام العدلية وأيضا في يمين االستيثاق.
أمــا فــي يمــين المتممــة الجوازيــة فــإن نطــاق ســلطة القاضــي التقديريــة واســع ،وظهــر ذلــك مــن حيــث
ســلطة توجيــه هــذه اليمــين ،فيملــك القاضــي الحريــة الكاملــة فــي توجيــه هــذه اليمــين أو عــدم توجيههــا حســب مــا

يتراءى له من ظروف الدعوى ،كما أنـه لـيس مقيـداً فـي الخصـم أو الموضـوع وكـذلك فـي النتيجـة التـي ترتبهـا

اليمين المتممة الجوازية.

وصــفوة القــول فــي هــذا المقــام أن اليمــين المتممــة الوجوبيــة لهــا حجيــة علــى خــلف اليمــين المتممــة
الجوازية.
ثانيا :من حيث إمكانية الرجوع:
ال يمكـن للقاضــي فـي اليمـين المتممــة الوجوبيـة الرجــوع عــن اليمـين بعــد توجيههــا ،فهـذه اليمــين ملــزم

بأن يوجهها بنص القانون.
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أمــا فــي اليمــين المتممــة الجوازيــة فيكــون للقاضــي الرجــوع عــن توجيــه هــذه اليمــين إذا ظهــر لــه أدلــة
جديدة (ال توجه إلنقضاء الخصومة)  ،ويمكن له أن يعتبر األدلة كافية وال يرى ضـرورة لتوجيـه هـذه اليمـين.
وكذلك الحال في محكمة االستئناف ،فل يتقيد بها قاضي االستئناف ،ويمكن الرجوع عـن توجيههـا حتـى قبـل

قفل باب المرافعة.
وله أن يفتح باب المرافعة من جديد بعد قفله بشرط تسبيب ذلك  ،ويطلـب مـن الخصـم توجيـه اليمـين
المتممة في حال وجد أثناء دراسة الدعوى أن األدلة غير كاملة .

94

الخاتمة
استعرضنا من خلل البحث لموضوع اليمين المتممة كوسيلة من وسائل اإلثبات وقد توصلنا من خلل

هذا البحث إلى عدة نتائج وتوصيات على النحو اآلتي :

أوال  :النتائج :
توصلنا من خلل دراستنا للنصوص المتعلقة باليمين المتممة الواردة في قانون البينات الفلسطيني رقم

( )4لسنة  2001مقارنة مع نصوص قانون اإلثبات المصري رقم ( )25لسنة  1968وقانون البينات األردني
رقم ( )30لسنة  1952إلى النتائج اآلتية :

 -1أن اليمين طريقاً غير عادي لإلثبات يعتمد على ضمير الشخص وعقيدته ومدى تورعه وخوفه من اهلل
عز وج ل  ،وقد ثبتت مشروعية اليمين باألدلة النقلية والعقلية لهذا فهي عمل ديني ومدني هدفها تأكيد
جانب الصدق على جانب الكذب .

اء من إجراءات التحقيق يقوم بها القاضي من تلقاء نفسه  ،أو بناء على طلب
 -2أن اليمين المتممة اجر ً
الخصوم أو بنص القانون  ،وتمثل تدخلً ايجابياً للقاضي بشأن أدلة الخصوم وهي تأتي على خلف
األصل في مبدأ حياد القاضي ومبدأ إلقاء عبء اإلثبات على المدعي .

 -3أنها تأتي لتكملة النقص الحاصل في األدلة في حال كان إدعاء أحد الخصوم قريب االحتمال  ،أو
بهدف تعزيز قناعة القاضي بشأن تلك األدلة توصلً للحقيقة .

 -4أنها يشترط لتوجيه هذه اليمين أال يكون في الدعوى دليلً كاملً وأال تكون خالية من الدليل  ،وقد
توصلنا لمعرفة ماهية الدليل الناقص الذي يخول القاضي مكنه توجيه اليمين المتممة  ،وهو أن يكون

في الدعوى مبدأ ثبوت قانوني وأن يكون من نفس نوع الدليل المراد إثباته قانوناً .

 -5أن اليمين المتممة وان كان القاضي يتمتع بحرية في توجيه هذه اليمين إال أن هناك قيوداً ترد على
سلطة القاضي في توجيه هذه اليمين .

 -6أن اليمين المتممة والحاسمة تتحد في اإلجراءات المتعلقة بتوجيههما كونها من األيمان القضائية  ،بما
ال يعارضها .

 -7أنه يجوز توجيه هذه اليمين أياً كان نوع النزاعات وأياً كانت قيمتها  ،أما وقت توجيه اليمين المتممة
فيجوز توجيهها أمام الدرجة األولى وأمام الدرجة الثانية وال يجوز توجيهها أمام محكمة النقض  ،كما
ال يجوز توجيه اليمين المتممة أمام القضاء المستعجل ألن هذا يتعارض مع طبيعة اليمين المتممة .

 -8أن القاضي يجوز له قبول أدلة جديدة بعد حلف اليمين المتممة وهذا يرجع إلى طبيعة اليمين كونها
من اإلجراءات التي ال تلزم القاضي ،ويحق له العدول عنها بشرط تسبيب هذا العدول طبقاً لنص

المادة ( )6من قانون البينات الفلسطيني رقم ( )4لسنة . 2001
95

 -9أن اليمين المتممة تنقسم إلى نوعين  :يمين متممة جوازية ويمين متممة وجوبية وتتعدد صور كل
نوع من هذه األنواع في القوانين محل المقارنة ،وثبت لدينا أن المعيار في هذه التفرقة بين أنواع

اليمين المتممة هو مقدار سلطة القاضي التقديرية ففي اليمين المتممة الوجوبية سلطة القاضي مقيدة
من حيث تعيين الخصم الذي توجه إليه هذه اليمين ومن حيث النتيجة التي ترتبت عليها  ،على

خلف اليمين المتممة الجوازية فيملك القاضي فيها سلطة تقديرية واسعة فله أن يختار الخصم الذي
توجه إليه هذه اليمين كما يجوز له عدم األخذ بالنتيجة المترتبة على هذه اليمين .
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ثانيا :التوصيات :
توصي الباحثة المشرع الفلسطيني باآلتي :
 .1تعديل نص المادة (  )146من قانون البينات الفلسطيني بحيث يصبح كالتالي " للقاضي أن يوجه
اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو

في قيمة ما يحكم به " .

 .2تعديل نص المادة ( )140ليصبح كالتالي " إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور
انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه ".

 .3تعديل نص المادة ( )143ليصبح النص كالتالي " يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس
المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب " .

 .4حذف نص المادة (  )1589من مجلة األحكام العدلية .
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المصادر والمراجع
أوال :القرآن الكريم.
ثانيا :كتب الحديث الشريف :
 .1يحيى بن شرف أبو زكريا النووي ،شرح النووي على مسلم  ،كتاب االيمان  ،باب اليمين على نية
المستحلف  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت  ،ط. 2

ثانيا :كتب اللغة العربية :
 .1أحمد بن محمد علي الفيومي المقري  :المصباح المنير ،كتاب الياء ،معجم عربي عربي  ،دار
الحديث ،القاهرة ،ط. 1

 .2أحمد عبد الحميد عمر :مجمع اللغة العربية المعاصرة ،عالم الكتاب  ،باب التاء  ،ط. 2008 ،1

 .3زين الدين الحفني الرازي  :مختار الصحاح ،تحقيق يوسف الشيخ محمد  ،المكتبة العصرية ،باب
الحاء ،الدار النموذجية ،بيروت ،صيدا ،ط . 5

 .4علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني  :كتاب التعريفات ،تحقيق عبد المنعم الحفني  ،دون دار
نشر ،دون طبعة .

 .5محمد بن منظور  :لسان العرب المجلد الخامس عشر ،دار صادر  ،بيروت ،سنة .2003
 .6المعجم الوسيط  :معجم اللغة العربية  ،ح، 2ي ،ط .3

ثالثا  :كتب الفقه اإلسالمي :
 .1حاشيتان  :شهاب الدين أحمد بن أحمد القليوبي وشهاب الدين أحمد البرسلي الملقب بعميرة – على
منهاج الطالبين – كتاب األيمان – ج – 4دار الفكر العربي .

 .2محي الدين بن محمد بن قدامة المقدسي  :المغني ،تحقيق عبد اهلل بن عبد المحسن التركي  ،وعبد
الفتاح محمد الحلو ،ج  ، 13 /كتاب األيمان  ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع  ،القاهرة .

 .3فخر الدين بن عثمان بن علي الزيليعي الحنفي  :تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق ،ج ، 3دار
الكتاب اإلسلمي .
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رابعا :كتب القانون
 .1أسامة أحمد شوقي المليجي  :القواعد اإلجرائية لإلثبات المدني وفقا لنصوص القانون وأحكام القضاء
وأراء الفقهاء  ،دار النهضة العربية ،دون طبعة  ،سنة . 2000

 .2أسامة روبي عبد العزيز روبي :الوجيز في القواعد اإلجرائية في اإلثبات المدني ،دون دار نشر ،
ط ،5سنة . 2006

 .3أحمد أبو الوفا  :التعليق على نصوص قانون اإلثبات ،دار المعارف  ،اإلسكندرية ،دون طبعة  ،دون
سنة نشر .

 .4أحمد نشأت  :رسالة اإلثبات في التعهدات  ،ج، 2دون دار نشر ،ط، 6سنة . 1996

 .5احمد فراج حسين  :أدلة اإلثبات في الفقه اإلسلمي ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية  ،دون طبعة
– سنة .2004

 .6أنور طلبة  :مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها محكمة النقض منذ نشأتها سنة  ، 1931قضاة،
إبراء  ،أبطال أبعاد ،اتفاق ،آثار ،اثبات ،الدائرة المدنية والتجارية واألصول الشخصية  ،دون دار
نشر ،دون طبعة ،دون سنة نشر .

 .7أنور طلبة  :طرق وأدلة اإلثبات في المواد المدنية والتجارية واألحوال الشخصية ،دار الفكر العربي ،
دون طبعة ،سنة . 1987

 .8توفيق حسن فرج  :قواعد اإلثبات في المواد المدنية والتجارية تنقيح عصام توفيق حسن فرج ،
منشورات الحلبي الحقوقية  ،دون طبعة  ،دون سنة نشر .

 .9جميل الشرقاوي  :اإلثبات في المواد المدنية ،دار النهضة العربية ،ط ، 2سنة . 1999

 .10جمال مدغمش  :شرح قانون البينات بأحكام التميز ،دون دار نشرة  ،دون طبعة ،دون سنة نشر .
 .11سامي محمود مقداد  :طرق اإلثبات في ضوء أحكام قانون البينات الفلسطيني ،دون دار نشر ،دون
طبعة ،سنة . 2015

 .12سعيد شعلة  :قضاء النقض في اإلثبات ،منشأة دار المعارف باإلسكندرية ،دون طبعة  ،سنة 1998
.

 .13سحر عبد الستار إمام يوسف  :دور القاضي في اإلثبات ،دراسة مقارنة  ،دون دار نشر ،دون طبعة
 ،سنة 2002

 .14سليمان مرقس  :الوافي في شرح القاضي المدني ،أصول اإلثبات واجراءاته في المواد المدنية  ،م، 1
األدلة المطلقة  ،دون دار نشر  ،طبعة  ، 5سنة .1991

 .15سيد أحمد محمود :إقامة الدليل أمام القضاء المدني  ،دار الكتب القانونية  ،دون طبعة  ،سنة
. 2007
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