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 ميني عذو انكزب تاإلقشاس يف انذعىي ادلذوية 

-دساسة مقاسوة-
)*(

- 

   أوان عثذاهلل انفيضيد.               
 أستار قاوىن ادلشافعات ادلذوية واالثثات ادلساعذ

 دلىصما/ جامعة احلقىقكهية            
 ادلستخهص

اؿكةٛم َةٔ   أُٖٝة١ نةة ٠ نْٛٗةا غةسعخ ؿُاٜة١      ميني عدّ ايهرث باإلقساز  ؼحٌ   
ديٌٝ أخس ٜةدؾ   أٟ ٜأع املكس ايرٟ ال ميًو أَاّ ق٠ٛ اإلقساز أٟ  ايٝأع ميني ؾٗٞ ايطٝاع,

جعد صٛز٠ َٔ ؾٝعحهِ بٗرٙ ايطسٜك١ إىل ضُ  خصُ٘ ٚذَح٘ ٖٚٞ بٗرا  ب٘ دع٣ٛ املكس ي٘،
ٚذيو ألْ٘ إذا اقس املدعٞ عًٝ٘ يف ايدع٣ٛ بايحٛقٝ  ع٢ً ايطٓد ايةرٟ   صٛز ايُٝني اؿامس١،

أبسشٙ املكس ي٘ املةدعٞ يف دعةٛاٙ ٚادعة٢ ايهةرث بةاإلقساز يف ايطةٓد يف ٖةرٙ اؿاية١ ٜٓكًةت          
ٚميهٓ٘ إٔ حيًـ املكس ي٘ بةُٝني  ٖرا ايدؾ  ٚعًٝ٘ ٜك  عت٤ إذةاج٘، املدعٞ عًٝ٘ َدعٝا يف 
 عدّ ايهرث باإلقساز.

هةٔ   ٖٚرٙ ايُٝني جعد عالشا حيد َٔ َطةاٚ  ْعةاّ جكٝٝةد ايةديٌٝ بٛصةؿ٘ ضةسٚز٠ ال مي         
يريو ؾُٔ ايعداي١ إٔ جهٕٛ ٖةرٙ ايةُٝني    َٔ اشٌ جأَني اضحكساز املعاَالد، عٓٗا ٤االضحػٓا

يحعطٞ ؾسص١ ملةٔ نةإ يف أَةإ َةٔ نٝةد خصةُ٘ إٔ حيةحهِ  إىل ذَحة٘ بٛصةؿٗا قاٚية١           
 أخ ٠.

 ايهًُاد املؿحاظ١ٝ: ايُٝني اؿامس١، ايهرث باإلقساز، ايطٓد
Abstract             
   Oath not to lie in the recognition has a great importance 

as it began to protect the rights from loss. It is the oath of 

despair and it is to the oath of Elias, the admitters ' despair, 

which has no other evidence to support his claim, and in this 

way resorts to the conscience of its opponent and his self as 

it is considered a decisive image of the oath, and in this way 

to the conscience of his opponent and his edict. , Because if 
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the plaintiff admitted in the case to sign the bond highlighted 

by the prosecutor in his claim and claimed the lie by 

acknowledgment in the case in this case the plaintiff turns 

claim in this payment and therefore the burden of proof, and 

can swear by the right of the right not to lie by 

acknowledgment. 

    This oath may reduce the disadvantages of a directory 

restraint system as an indispensable necessity to secure the 

stability of transactions, so it is fair that this oath should give 

an opportunity to those who have been safe from their 

adversary's chieftains to judge his debt as a last resort. 

Keywords: decisive oath, Lying to admit, written evidence 
 ادلقذمـة

جعد ميني عدّ ايهرث باإلقساز إظد٣ ايٛضا٥ٌ ايكا١ْْٝٛ يف اإلذةاد املدْٞ املعسٚؾ١       
املصدز ايحازخيٞ املٓصٛص عًٝ٘ يف ايكإْٛ ايعساقٞ ابحدا٤ يف ايؿك٘ اإلضالَٞ ٚاييت جعد 

عٔ باقٞ ايكٛاْني األخس٣، إذ إٔ اغًت ايحػسٜعاد املد١ْٝ مل جأخر بٗرٙ ايرٟ ٜٓؿسد ب٘ 
اييت شا٤د خاي١ٝ َٓٗا،  زٟ ٚاألزدْٞ ٚايًةٓاْٞ ٚايؿسْطٞ،ايُٝني نايكإْٛ املصسٟ ٚايطٛ

ٚيكد نإ يػٝٛع ظاٖس٠ اإلقساز ايهاذث يف اؿٝا٠ ايع١ًُٝ إٔ شعٌ األَس ٜطحًصّ َٔ املكس 
ؾإذا َا قدّ املكس َٔ األدي١  ،طُٓٗا ايطٓد ايرٟ اظحض ب٘ عًٝ٘إذةاد نرث ايٛقا٥  اييت ج

اييت جرةخ نرث ايٛقا٥  اييت جطُٓٗا ايطٓد ٚبػسط إٔ جهٕٛ ٖرٙ األدي١ هلا ْؿظ ايك٠ٛ 
اييت يًطٓد املربش ٚاملكدّ َٔ قةٌ خصُ٘ يف ايدع٣ٛ املد١ْٝ، ؾٝهٕٛ ٖرا ناؾٝا يسد دع٣ٛ 

إ يًُعه١ُ إٔ متٓع٘ ظل ؼًٝـ املكس ي٘ ميني خصُ٘، أَا إذا عصص عٔ جكدِٜ َرٌ ٖرا ؾ
 جط٢ُ عدّ ايهرث يف اإلقساز بػسط عدّ ايحعطـ بطًت جٛشٝ٘ ايُٝني. 

بصٛز٠ ٚبٗرا جهُٔ أ١ُٖٝ ٖرٙ ايدزاض١ َٔ خالٍ اإلشاب١ عٔ جطاؤالد جراز ٚجطسح    
طا٤ رٙ ايُٝني يف ايك، قاٚيني اإلشاب١ ع٢ً ايحطاؤٍ املحعًل بؿًطؿ١ َٖطحُس٠ ٚدا١ُ٥
 ؾُا ٖٛ؟ ٚبايطة  جٓدزط ؼخ ٖرٙ اإلغهاي١ٝ فُٛع١ َٔ ايحطاؤالد: املدْٞ خاص١

َٚٛقـ ايؿك٘ اإلضالَٞ  ْٚطاقٗا،َٚا ٖٞ خصا٥صٗا  كصٛد بُٝني عدّ ايهرث باإلقساز،امل
ٛشٝٗٗا ٚاآلذاز اييت جرتجت ، َٚا ٖٞ غسٚط جٚمباذا جحُٝص َٔ غ ٖا ،ٚايكٛاْني َٓٗا

 املٓٗض ايحعًًٝٞ ٚاملكازٕ َ  ايؿك٘ االضالَٞ املةازى، ؾإىل شاْتَعحُدٜٔ ع٢ً  ..؟.عًٝٗا
اْ٘ بايسغِ َٔ خًٛ ايحػسٜ  االزدْٞ َٔ ايٓص ع٢ً ٖرٙ ايُٝني لد ايعساقٞ  اإلذةادقإْٛ 



 -دراسة مقارنة–يمين عدم الكذب باإلقرار في الدعوى المدنية 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (67), Year (21) 

45 

هلرا ؾكد شعًٓا  ايعدي١ٝ ؾكد مت جطةٝل ٖرٙ ايُٝني،صساظ١ اال اْ٘ باإلظاي١ اىل ف١ً االظهاّ 
 عٔ اعحُادْا ع٢ً املٓٗض ايحطةٝكٞ ايرٟ ٜعصش املٛاقـ ؾطال ٖرٙ ايدزاض١ َكاز١ْ،

 ايحػسٜع١ٝ ٚايؿك١ٝٗ باألظهاّ ايكطا١ٝ٥ ايحطةٝك١ٝ ايٛذٝك١ باملٛضٛع يًُعانِ ايعسب١ٝ.
ٚمتحاش ٖرٙ ايُٝني بأْ٘ ٜهحٓؿٗا بعض ايػُٛض ضٛا٤ َٔ ايٓاظ١ٝ  ايع١ًُٝ أّ ايع١ًُٝ،   

ٖٚرٙ جعد اظد أضةاث  ا ايكإْٛ ايعساقٞ،٤ عٓدَا أيػاٖٚقد ٚق  اـالف ضابكا يف ايكطا
اخحٝازٟ هلرا املٛضٛع ايرٟ مل ٜحطسم إيٝ٘ اظد قةًٓا، إذ مل  عز ٖرا املٛضٛع عرّا 

املٛضٛع مل ٜأخر ؾ ناؾّٝا دقٝكّا َحدصصّا جيُ  غحاد َطا٥ً٘ َٔ بطٕٛ ُأَٗاد ايهحت،
ٖٚٞ جعد َٔ  ،متاَاعد١َٚ ايدزاضاد اييت جٓاٚيح٘ جهاد جهٕٛ َٚ،  ٚايدزاض١ ظك٘ َٔ ايعٓا١ٜ

مج١ً ايصعٛباد ايعدٜد٠ اييت جهحٓـ ٖهرا َٛضٛع اخح  َٔ ضُٔ أبٛاث ايكطا٤ ايرٟ 
بعاد ٖرا املٛضٛع ايؿًطؿٞ ٚنريو جعدد أ عت املُحٓ  ٚيٝظ بايطٌٗ املُحٓ ،ٜٛصـ بايص

٢ً ؾٗٛ ٜدخٌ يف فاٍ ؾًطؿ١ اإلذةاد ايكاْْٛٞ ٚاإلشسا٤اد ايكطا١ٝ٥ َٚا ٜرتجت ع ٚعُكٗا،
، ٖٚرٙ احملاٚي١ قد جٓ  ايطسٜل حملاٚالد ُأخس جأجٞ بعدٖا يعًٗا فحُع١ّ ؼكل َا ذيو

 .ٚايعًِ ٚيًعداي١ ٚاؿلخد١َّ يإلضالّ ٚاملطًُني َِْصةٛا إيٝ٘ ٚمبا ٜسضٞ اهلل جعاىل 
: َا١ٖٝ ميني عدّ ايهرث املةعز األٍٚ، جٓاٍٚ ٚأخ ّا ؾكد قطِ ايةعز إىل ذالذ١ َةاظز     

خصا٥ص ميني عدّ  ، ٚايراْٞ:ميني عدّ ايهرث باإلقسازيف َطًةني، األٍٚ: جعسٜـ  ،ازباإلقس
مما ميني عدّ ايهرث باإلقساز ٚمتٝٝصٖا : ْطام املةعز ايراْٞؾُٝا عاجل  ،ايهرث باإلقساز

متٝٝص ميني ٜػحة٘ بٗا، ٚذيو عرب َطًةني، األٍٚ: ْطام ميني عدّ ايهرث باإلقساز، ٚايراْٞ:
يُٝني  : ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛاملةعز ايرايزمما ٜػحة٘ بٗا، بُٝٓا اغحٌُ إلقساز عدّ ايهرث با

ميني آذاز ٚايراْٞ: ميني عدّ ايهرث باإلقساز، غسٚط يف َطًةني، األٍٚ:عدّ ايهرث باإلقساز، 
 .ٚناْخ ٖٓاى خامت١ جطُٓخ ايٓحا٥ض ٚايحٛصٝادعدّ ايهرث باإلقساز، 

 ادلثحث األول
 تاإلقشاسماهية ميني عذو انكزب  

ٜطًةٗا املكس َٔ املكس ي٘ ظُٝٓا ٜدعٞ  ٖٞ جًو ايُٝني اييتميني عدّ ايهرث باإلقساز  إ   
املكس بأْ٘ ناذبا يف إقسازٙ ايرٟ ٚق  َٓ٘ ألضةاث ؾٝطًت إٔ حيًـ املكس ي٘ ع٢ً عدّ نْٛ٘ 

َٚٔ  ٜٓةػٞ يٓا إٔ ْحعسف ع٢ً َديٛهلا،ٚيًحعسف ع٢ً َا١ٖٝ ٖرٙ ايُٝني يف اقسازٙ،   ناذبا
 -:ٚؾكا يًُطًةني اآلجٝنيذِ ْحٓاٍٚ خصا٥صٗا ٚذيو 
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خصا٥ص ميني عدّ  جعسٜـ ميني عدّ ايهرث باإلقساز. املطًت ايراْٞ/ املطًت األٍٚ/
 ايهرث باإلقساز.

 ادلطهة األول
 تعشيف ميني عذو انكزب تاإلقشاس

ٚايػسع١ٝ إٔ َصطًح ميني عدّ ايهرث باإلقساز َصطًح ذسٟ ي٘ دالالج٘ ايًػ١ٜٛ  الغو    
نإ البد يٓا   ،ْٚعسا يرسا٤ املاد٠ ٚجٓٛعٗا يف َٛضٛع ايحعسٜـ بٗرا املصطًح ٚايكا١ْْٝٛ،

عدّ ايهرث باإلقساز  ايؿسع األٍٚ/جعسٜـ ميني  -َٔ إ ْحعسف عًٝٗا ظطت ايؿسٚع اآلج١ٝ :
دّ يػ١. ايؿسع ايراْٞ/جعسٜـ ميني عدّ ايهرث باإلقساز غسعا.  ايؿسع ايرايز/ جعسٜـ ميني ع

 ايهرث باإلقساز قاْْٛا.
 انفشع األول

 تعشيف ميني عذو انكزب تاإلقشاس نغة
ٖٚٛ يف أصٌ ٚضع٘ إمنا  ،رتن١ اييت جدٍ ع٢ً َعإ َحعدد٠ايُٝني َٔ األيؿاظ املػ جعد    

، ؾطال عٔ ايكطِ، ٚقد مسٝخ بريو ألِْٗ ناْٛا إذا ؼايؿٛا (1)شعٌ يٝدٍ ع٢ً ايك٠ٛ ٚايكدز٠
: ، َٚٔ ذيو قٛي٘ ضةعاْ٘ ٚجعاىل(2)ُٝٓ٘ ع٢ً ميني صاظة٘ضسث نٌ غدص َِٓٗ بٝ

ْذنأا ِمْنُه ِباْليأِمينِ )) أخأ ِتينأ  َلأ ((ُثمَّ لأقأطأْعنأا ِمْنُه اْلوأ
َلأ ))ٚقٛي٘ ضةعاْ٘ أٜطا:  ،(3)

((...ُيؤأاِخُذُكْم المَُّه ِبالمَّْغِو ِفي أأْيمأاِنُكمْ 
ُٕ: ؾٗٛ اإلِقساُزأَا  ،(4) ًِعَلِّ اإلِذعا ،  بِِ٘ عرتاُفٚاال يِ

ِِٝ٘ قَسَّزَٙ َٚقَِد ،بِِ٘ اِعحَسَفَ أَٟ بِاِيعَلِّ أَقَسَّؾ ٚبٗرا ؾإ  ،(5)أَقَسَّ ظَح٢َّ غُ ٙ بِاِيعَلِّ ٚقَسَّزٙ عًََ

                          

م، 6761ه/6221عممية، بيروت، ، دار الكتب ال6الجرجاني، التعريفات، ط :( ينظر(6
دار صادر، بيروت،  ،1، ج1؛ ابن منظور األنصاري األفريقي، لسان العرب، ط037ص

 .246ه، ص6262
د الغفور عطار، الفارابي، الصحاح وتاج المغة وصحاح العربية، تحقيق احمد عب :( ينظر(0

 ) باب اليمين(.0006م، ص6765ه/6225، دار العمم لمماليين، بيروت، 4ط
 . 24-23سورة الحاقة/  ((1
 .67سورة المائدة/  ((2
 )فصل القاف(.  .66ص ،3ج ابن منظور األنصاري االفريقى، مرجع سابق، :ينظر( (3
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املكصٛد بُٝني عدّ ايهرث باإلقساز يػ١ ٖٛ ايكطِ باهلل ع٢ً إٔ املكس غ  ناذث يف إقسازٙ 
 ٚاعرتاؾ٘ ٖرا .  

 انفشع انثاوي
 ني عذو انكزب تاإلقشاس رشعاتعشيف مي

أَا ميني عدّ ايهرث  ،(1)عًٝ٘ آلخس علِّ إخةاْز ٖٛ ايػسع يف اإلقسازؾٝ٘ إٔ  مما ال غو     
إذا ادع٢ أظدا نْٛ٘ ناذبا يف ف١ً األظهاّ ايعدي١ٝ إىل اْ٘ " ؾكد ذٖةخ ،باإلقساز غسعا

إذا أعط٢ اظد ضٓدا آلخس  إقسازٙ ايرٟ ٚق  حيًـ املكس ي٘ ع٢ً عدّ نٕٛ املكس ناذبا َرال
قسز ؾٝ٘ اْ٘ قد اضحكسضخ نرا دزاِٖ َٔ ؾالٕ ذِ قاٍ ٚإ نٓخ أعطٝحٗا ٖرا ايطٓد يهين 

ؾإذا  ،(2)"ّ نٕٛ املكس ناذبا يف إقسازٙ ٖراَا أخرد املةًؼ املرنٛز ؾٝ٘ حيًـ املكس ي٘ بعد
يف ظكٝك١  ناْخ ٖٓاى ٚزق١ ذةخ ؾٝٗا املكس إقسازٙ ذِ ؼصٌ َٓاشع١ َٔ املدعٞ عًٝ٘

قحٜٛاد ٖرٙ ايٛزق١ ؾاملدعٞ عًٝ٘ ٜطًِ بصدٚز ايٛزق١ َٓ٘ ٚيهٓ٘ ٜٓهس قحٜٛاجٗا َٔ 
ٜٚعد ٖرا ايٓص ، (3)ظٝز عدّ َطابكحٗا يًٛاق  أصال ؾهأمنا املكس زش  ضُٓا عٔ إقسازٙ

َٔ املاد٠ يف ف١ً األظهاّ ايعدي١ٝ ظكٝك١ ٖٛ املصدز ايحازخيٞ ملا ذٖت إيٝ٘ املػسع 
ؾٗٞ َطحكا٠  ،د ٚضع٘ يًُاد٠ ايكا١ْْٝٛ اييت ؽص ميني عدّ ايهرث باإلقسازايعساقٞ عٓ

ٜٚالظغ إٔ اؿاي١ املع١ٓٝ اييت ٜكةٌ   ،َٔ ف١ً األظهاّ ايعدي١ٝ 1589 أضاضا َٔ املاد٠/
                          

 .11ينظر: الجرجاني، مرجع سابق،ص ((6
ة األحكام العدلية ؛ وينسب بعضيم أن قبول ىذا االدعاء وتوجيو من مجم 6367( المادة/(0

يمين عدم الكذب في اإلقرار لممقر لو ىو مذىب أبي يوسف، وبالحقيقة والواقع أن ىذا 
القول ال ينفرد بو أبو يوسف فقط بل ذىب إليو فقياء المدرسة الجعفرية، ينظر في ىذا 

حسن المحقق الحمي، شرائع اإلسالم  في أبو القاسم  نجم الدين جعفر بن ال :الخصوص
م، 6747ه/ 6167داب، النجف، مطبعة اآل ،1، ج6مسائل الحالل والحرام، ط

عارف السويدي العباسي، شرح  :؛ وبيذا المذىب أخذت المجمة أيضا ؛ ينظر520ص
-33م، ص6700ر الفالح، بغداد، مجمة األحكام العدلية، كتاب الشركة، مطبعة دنكو 

دار  ،4الء الدين الخصفكي، الدر المختار شرح تنوير األبصار، جوينظر: ع ؛34
؛  مجيد حميد السماكية، حجية اإلقرار في األحكام 640م، ص6773الفكر، بيروت، 

 .   342القضائية في الشريعة اإلسالمية، جامعة بغداد، من دون سنة طبع، ص
 .134، ص6722اىرة، ينظر: احمد إبراىيم إبراىيم، طرق اإلثبات الشرعية، الق( (1
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ؾٝٗا املػسع ايعساقٞ ادعا٤ ايهرث باإلقساز ٚجٛشٝ٘ ميني عدّ ايهرث باإلقساز أٚزدجٗا ٖٓا 
ايعرُا١ْٝ املًػا٠ ٚذيو ع٢ً ضةٌٝ املراٍ ال اؿصس،  إذ إٔ ايٓص مل  ف١ً األظهاّ ايعدي١ٝ

ص ؾكد ذنس حيصس االدعا٤ يف ٖرٙ اؿاي١ ؾكط نُا ٖٛ ٚاضح َٔ َٓطٛق٘،  ٚيف ٖرا اـصٛ
اْ٘ يٛ غٗد ايػاٖدإ ع٢ً ظصٍٛ ايٛاقع١ أَاَُٗا نُا يٛ غٗدا احملكل اؿًٞ َا ْص٘ "

ؾعٓد٥ر ال جكةٌ دع٣ٛ املكس بإْهازٙ َا اقس ب٘ ٚال َػاٖد٠ قةض ايةا٥  يًرُٔ َٔ املػرتٟ 
 .  (1)"ُكس ي٘ الٕ يف ذيو إنرابا يًة١ٓٝجٛش٘ ايُٝني يً

ي٘   جٛش٘ إىل املكس ْؿط٘ ال املكس ٚػدز اإلغاز٠ إىل إٔ ٖٓاى زأٟ ٜرٖت إىل إٔ ايُٝني  
اٙ آخس يف ٚخالؾا يالػاٙ املحكدّ ٖٓاى اػ ،(2)ٖٚٛ زأٟ يةعض ؾكٗا٤ املدزض١ اؾعؿس١ٜ

ايؿك٘ اإلضالَٞ ٜرٖت إىل إٔ املكس ًٜصّ بإقسازٙ الٕ اإلقساز ظص١ ًَص١َ غسعا ؾال ٜكةٌ َٔ 
املكس االدعا٤ بهرث إقسازٙ، الٕ ادعا٤ٙ ٖرا ٜٓاقض إقسازٙ ايطابل، ٚايحٓاقض َاْ  َٔ 

 ، ٖٚٛ َا(3)مساع ايدع٣ٛ، ٖٚرا َا ذٖت إيٝ٘ أبٛ ظٓٝؿ١ ٚقٍٛ َٔ ؾكٗا٤ املدزض١ اؾعؿس١ٜ
، ٖٚهرا ؾكد ذٖت اإلَاّ (4)َٓٗا 127أخرد ب٘ ال٥ع١ احملانِ ايػسع١ٝ املصس١ٜ يف املاد٠/ 

أبٛ ظٓٝؿ١ ٚجًُٝرٙ قُد ايػٝةاْٞ إىل عدّ شٛاش جٛشٝ٘ ٖرٙ ايُٝني، الٕ ايحعًٝـ ٜرتجت 
،  يهٔ (5)ع٢ً ايدع٣ٛ ايصعٝع١ ٚدع٣ٛ ايهرث ٖرٙ ٖٞ بايٛاق  غ  صعٝع١ يًحٓاقض ؾٝٗا

                          

 .520، ص1مرجع سابق، ج المحقق الحمي، ((6
، المكتبة 2محمد حسين كاشف الغطاء، تحرير المجمة، ج  :لممزيد من التفصيل ينظر ((0

 .37-36ه، ص6140المرتضوية، النجف، 
؛  34-33عارف السويدي العباسي، مرجع سابق، ص :لممزيد من التفصيل ينظر( (1

مجيد حميد السماكية،  ؛640، ص4الخصفكي، مرجع سابق، جن وينظر: عالء الدي
 .  520، ص1محقق الحمي، مرجع سابق، ج؛ ال 342مرجع سابق، ص

طارق عبد الرزاق شييد الحمامي، حجية اإلقرار القضائي  :لممزيد من التفصيل ينظر( (2
روني ،المرجع االلكتروني لممعموماتية، المتاح عمى الموقع االلكت606-663الكاذب، ص

                  .3/62/0266تاريخ الزيارة:    www.almerja.com  :اآلتي
 تعريب المحامي فيمي الحسيني، درر الحكام شرح مجمة األحكام، عمي حيدر، ينظر:( (3

    قرار(.)الكتاب الثالث عشر اال661ص ،0262وت،بير  دار الكتب العممية، ،2ج ،6ط

http://www.almerja.com/
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اّ ، ؾصا٤ يف نحاث دزز اؿه(1)أبٛ  ٜٛضـ أؾح٢ بعد ذيو ظٛاشٖا اضحعطاْا جًُٝرٙ اإلَاّ
:"... )اقس بدٜٔ إلْطإ ذِ قاٍ نٓخ ناذبا ؾٝ٘( أٟ يف إقسازٟ غسح غسز األظهاّ َا ْص٘

)ظًـ املكس ي٘ ع٢ً عدّ نرب٘(أٟ ع٢ً إٔ املكس َا نإ ناذبا  ؾُٝا اقس يو  ب٘ ٚيٝطخ 
بٞ ٜٛضـ ٚعٓدُٖا ٜؤَس بحطًِٝ املكس ب٘ إىل املكس ي٘ مبةطٌ  ؾُٝا جدعٝ٘ عًٝ٘ عٓد أ

ٚايؿح٣ٛ ع٢ً اْ٘ حيًـ املكس ي٘ ؾسٜإ ايعاد٠ بني ايٓاع أِْٗ ٜهحةٕٛ صو اإلقساز ذِ 
، ٚقد أخرد ف١ً األظهاّ ايعدي١ٝ بٗرا ايكٍٛ يإلَاّ أبٞ (2)ٜأخرٕٚ املاٍ نرا يف ايهايف"

ا أٜطا َا ٜؤندٙ غساح اجمل١ً إٔ ٖرٙ َٓٗا، ٖٚر 1589ٜٛضـ ؾٓصخ ع٢ً ذيو يف املاد٠/
املاد٠ َأخٛذ٠ َٔ قٍٛ أبٞ ٜٛضـ ٚعًٝ٘ ايؿح٣ٛ يحػ  أظٛاٍ ايٓاع ٚنرس٠ اـداع 
ٚاـٝاْاد ٚاملكسز ٜحطسز بريو إٕ نإ ناذبا يف إقسازٙ ٚاملدعٞ ال ٜطسٙ ايُٝني إٕ نإ 

 .(3)صادقا
١ً األظهاّ ايعدي١ٝ ناْخ َٔ إٔ فَٔ خالٍ ايةعز ٚاالضحكصا٤ ٚميهٓٓا إٔ ْطحٓحض     

م إال أْٗا مل مبراب١ ايحػسٜ  املدْٞ يًعدٜد َٔ ايةًدإ ايحابع١ يًدٚي١ ايعرُا١ْٝ َٚٓٗا ايعسا
َٔ ف١ً  1589هلرا ؾاْ٘ َٔ غ  املُهٔ إٔ ْطةل ْص املاد٠/ جهٔ َطةك١ يف َصس،

احملانِ َٔ ال٥ع١ جسجٝت  127األظهاّ ايعدي١ٝ يف َصس ضُٝا إذا الظعٓا إٔ املاد٠/ 
ايػسع١ٝ املصس١ٜ قدميا ذنسد اْ٘ ٖرٙ ايُٝني غ  َعرتف بٗا يف َصس، أَا بايٓطة١ إىل 

ظٝز اْ٘ مل ٜٓص  1976األزدٕ ؾكد بكٝخ اجمل١ً َطةك١ ظح٢ صدٚز ايكإْٛ املدْٞ عاّ 
َٔ ايكإْٛ املدْٞ األزدْٞ  1-1448إذ َٔ املالظغ إٔ املاد٠/ ،(4)ع٢ً ٖرٙ ايُٝني أٜطا

ًٜػ٢ ايعٌُ مبا ٜحعازض َ  أظهاّ " :قد ْصخ ع٢ً اْ٘املعدٍ  1976يط١ٓ  43 زقِ ايٓاؾر

                          

، دار إحياء التراث العربي، 1ط سميم رستم باز، شرح المجمة، :لممزيد من التفصيل ينظر ((6
 . 660من دون سنة طبع،ص بيروت،

درر الحكام شرح غرر  القاضي محمد بن فراموز بن عمي الشيير بمال خسرو الحنفي،( (0
)باب  145نة طبع، صمن دون مكان طبع وس، دار إحياء الكتب العربية، 0األحكام، ج

 المريض(.    إقرار
    .427م، ص6712، حمص، 2محمد خالد االتاسي، شرح المجمة، ج أ.ينظر:  ((1
د. حمزة محمد أبو عيسى، بحث يمين كذب اإلقرار، مجمة القانون، كمية الشريعة  ينظر:( (2

جمد )من الم 635والقانون، جامعة األزىر، مجمة عممية محكمة نصف سنوية، العدد/
    .213ه، ص6213/ محرم  0261الجزء األول(، ديسمبر،  -الثاني
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" ٚٚؾكا هلرٙ املاد٠ ْس٣ إ ايكإْٛ املدْٞ االزدْٞ ايكإْٛ َٔ ف١ً األظهاّ ايعدي١ٖٝرا 
َٔ ف١ً األظهاّ ايعدي١ٝ مما ٜحعني  1589خيًٛ َٔ أٟ َاد٠ جحعازض َ  أظهاّ املاد٠/

ٖٚرا ٖٛ  يت ؽص ميني عدّ ايهرث باإلقساز،َٔ ف١ً األظهاّ اي بايحايٞ جطةٝل ٖرٙ املاد٠
اضاضا ضةت شعًٓا ٖرٙ ايدزاض١ دزاض١ َكاز١ْ، اذ بايسغِ َٔ خًٛ ايحػسٜ  االزدْٞ َٔ 
ايٓص ع٢ً ٖرٙ ايُٝني صساظ١ اال اْ٘ باإلظاي١ اىل ف١ً االظهاّ ايعدي١ٝ مت جطةٝل ٖرٙ 

إذا ادع٢ املدع٢ عًٝ٘ د١ْٝ ع٢ً اْ٘ "حُٝٝص األزايُٝني، ٚاَحراال يريو ؾكد قطخ قه١ُ اي
اْ٘ ناذث يف إقسازٙ ؾإ ع٢ً املكس ي٘ إٔ حيًـ ع٢ً عدّ نٕٛ املكس ناذبا نُا جكطٞ بريو 

ٕ املدْٞ يعدّ َٔ ايكاْٛ 1448َٔ ف١ً األظهاّ ايعدي١ٝ اييت مل جًؼ باملاد٠/ 1589املاد٠/ 
 .(1)"جعازضٗا َ  أظهاَ٘

عًٝ٘ إٔ ايؿكٗا٤ املطًُٕٛ أصال مل خيصٛا ايُٝني عَُٛا ايٛاقع١ يف  مما ٜٚٓةػٞ ايحأنٝد   
ايدع٣ٛ أَاّ ايكاضٞ بحعسٜـ، ؾكد ناْٛا ٜعسؾٕٛ ايُٝني جعسٜؿا شاَعا ٜػٌُ مجٝ  

ٙ برنس اضِ اهلل أٚ ؼكٝل األَس أٚ جٛنٝدسف اإلَاّ ايةػٟٛ ايُٝني بأْٗا "ؾكد ع ،أْٛاعٗا
ظصس بأْٗا "جٛنٝد ايػ٤ٞ برنس اضِ أٚ صؿ١  ابٔ عسؾٗا اؿاؾغ ، نُا(2)"صؿ١ َٔ صؿاج٘

ْٚؤند ٖٓا ع٢ً مشٛي١ٝ ٖرٙ ايحعسٜؿاد مجٝعا ٚعدّ اخحصاصٗا بُٝني عدّ ايهرث  ،(3)"هلل
باإلقساز َٛضٛع ايةعز ٚايدزاض١،  ٚملا نإ مما ٜػرتط يف ايحعسٜـ إٔ ٜهٕٛ شاَعا َاْعا 

صؿاد غ ٙ ؾٝ٘ َ  اإلجياش يف أٟ ظُ  صؿاد املعسف ب٘ ٚميٓ  يف ْؿظ ايٛقخ َٔ دخٍٛ 
ٚاألنٌُ بحكدٜسْا إٔ ٜهٕٛ هلرٙ ايُٝني جعسٜؿٗا املطحكٌ، ٚذيو  ،ايعةاز٠ ٚاالقحصاد يف ايًؿغ

ألْٗا جعد باث َطحكٌ َٔ أبٛاث ايؿك٘ اإلضالَٞ َٚةعز َِٗ َٔ َةاظز ايٓعاّ ايكطا٥ٞ، 
نحت  اث األميإ ٚايٓرٚز يفٖٚٞ يف ايٛاق  غ  ايُٝني ايعا١َ اييت ٜحعدس عٓٗا ايؿكٗا٤ يف أبٛ

ذيو ألْٗا جةعز عاد٠ يف ٚضا٥ٌ اإلذةاد ٚضُٔ أبٛاث ايكطا٤ ٚهلا َٔ  ايؿك٘ اإلضالَٞ،
                          

منشورات ، 0/6/0223، في 1003/0222/قرار محكمة التمييز األردنية تمييز حقوق ( (6
    .214: د. حمزة محمد أبو عيسى، مرجع سابق، صمركز عدالة، نقال عن

، 66، ج0المفتين، ط، روضة الطالبين وعمدة ( محي الدين يحيى بن شرف النووي(0
 .1ه، ص6223المكتب اإلسالمي، بيروت،

المصري الشافعي، فتح الباري شرح  احمد بن عمي بن حجر أبو الفضل العسقالني(1) 
من دون سنة  ، دار المعرفة، بيروت،66صحيح البخاري، تحقيق محي الدين الخطيب، ج

 .364طبع، ص
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ايػسٚط ٚاألظهاّ َا يٝظ يًُٝني األخس٣ ؾٗٞ َطحك١ً يف أظهاَٗا ٚيف جطةٝكاجٗا ايع١ًُٝ،  
إٔ ٖٓاى  ع١ٜٚحطح مما جكدّ إٔ يحعسٜـ ميني عدّ ايهرث باإلقساز غسعا البد َٔ َالظ

جعسٜؿا خاصا  -جعسٜؿا عاَا ٖٚٛ)عُّٛ ايكطِ يحٛنٝد أَس(، ٚذاْٝا: -األٍٚ: -:جعسٜؿإ ُٖا
 ٖٚٛ )ايُٝني اييت جهٕٛ يًدصَٛاد ٚايدعا٣ٚ ايكطا١ٝ٥(.

جأنٝد ث بإقساز بحكدٜسْا املحٛاض  ٖٛ "ٚأخ ا ؾإٕ ايحعسٜـ املدحاز يُٝني عدّ ايهر   
بإ ٜدعٞ املكس  صؿ١ هلل بصؿ١ ٚغسا٥ط كصٛص١ ايػ٤ٞ بطًت َٔ ايكاضٞ برنس اضِ أٚ

ًـ املكس ي٘ ع٢ً عدّ نْٛ٘ بأْ٘ ناذبا يف إقسازٙ ايرٟ ٚق  َٓ٘ ألضةاث ؾٝطًت إٔ حي
ٖٚرا ايحعسٜـ ٜػٌُ ايحعسٜؿإ ايحعسٜـ ايعاّ ٚاـاص، نُا لد إٔ جعسٜؿٓا  "،ناذبا

: ٖٚٛ ٤ٞ( نُا بني زنٓٗاٝد ايػاملدحاز قد جٓاٍٚ بٝإ َا١ٖٝ ايُٝني: ؾٗٞ عةاز٠ عٔ )جأن
إٔ ٜهٕٛ برنس )اضِ أٚ صؿ١ هلل جعاىل( ٚأغاز إىل غسٚطٗا اـاص١: بكٛي٘ )بػسا٥ط 

، بإ كصٛص١( ٚقٝد ٖرا اؿًـ بأِٖ َا ميٝصٙ: اال ٖٚٛ )إٔ ٜهٕٛ بطًت َٔ ايكاضٞ(
ٜدعٞ املكس بأْ٘ ناذبا يف إقسازٙ ايرٟ ٚق  َٓ٘ ألضةاث ٚإ ٜطًت إٔ حيًـ املكس ي٘ ع٢ً 

 . عدّ نْٛ٘ ناذبا
 انفشع انثانث

 قاوىوا ميني عذو انكزب تاإلقشاس تعشيف
املكصٛد عَُٛا بايُٝني ٖٞ ظًـ إلذةاد ايٛاقع١ املحٓاشع عًٝٗا أٚ يٓؿٝٗا جؤد٣ َٔ  إٕ   

ٜٚٓةػٞ إٔ جؤد٣ صٝػ١ ايُٝني  ،اـصِ ايرٟ ٚشٗخ إيٝ٘ بايصٝػ١ اييت جكسزٖا احمله١ُ
ـ باهلل ايععِٝ( ذِ ٜرنس ايٛاقع١ املساد اؿًـ عًٝٗا ٚجيٛش بايعةاز٠ بإٔ ٜكٍٛ اؿايـ )اظً

إٔ جهٕٛ ايهحاب١ ايداي١ ع٢ً ذيو أٚ باإلغاز٠ املؿ١َٛٗ َٔ األخسع إٔ نإ ال ٜعسف ايهحاب١،  
ٜٚٓةػٞ اإلغاز٠ أٜطا إىل اْ٘ جيت إٔ جهٕٛ ايٛاقع١ املساد اؿًـ عًٝٗا َحعًك١ بػدص 

ٗا ٚيًُعه١ُ إٔ جعدٍ َٔ صٝػ١ ايُٝني عٝز جٓطت اؿايـ ٚإال اْصةخ ع٢ً فسد عًُ٘ ب
ع٢ً ايٛاقع١ املساد إذةاجٗا ٚال جيٛش جٛشٝ٘ ايُٝني ع٢ً ٚاقع١ كايؿ١ يًكإْٛ ٚيًٓعاّ ايعاّ 
أٚ اآلداث ايعا١َ، نُا اْ٘ البد َٔ ايحأنٝد ع٢ً إٔ ايعرب٠ يف اؿًـ ع٢ً اؿكٛم ٖٞ ب١ٝٓ 

 .(1)احملًـ ال ب١ٝٓ اؿايـ

                          

من  616و615و614و613و612و611و 607المادة/  :لممزيد من التفصيل تنظر( (6
 .6774لسنة 02المعدل بالقانون رقم 6770لسنة 06قانون اإلثبات اليمني النافذ رقم 
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، إذ إٔ اغًت (1)ايكإْٛ ايعساقٞ عٔ باقٞ ايكٛاْني األخس٣ برنسٖا صساظ١ ٚقد اْؿسد    
ايحػسٜعاد املد١ْٝ مل جأخر بُٝني عدّ ايهرث باإلقساز بايٓص عًٝٗا صساظ١ يف قٛاْٝٓٗا 
نكإْٛ اإلذةاد املصسٟ ٚايةٝٓاد األزدْٞ ٚايةٝٓاد ايطٛزٟ ٚأصٍٛ احملانُاد ايًةٓاْٞ 

َٔ ال٥ع١ احملانِ  127، إذ ْصخ املاد٠/ (2)د خاي١ٝ َٓٗاٚايكإْٛ ايؿسْطٞ، اييت شا٤
ال ٜكةٌ َٓ٘ ٖرا االدعا٤  ،ايػسع١ٝ املصس١ٜ ع٢ً إٔ املكس إذا ادع٢ اْ٘ ناذث يف إقسازٙ

، نُا إٔ االػاٙ ايطا٥د يف ايكطا٤ ايعساقٞ يف ظاي١ إيػا٤ ايعٌُ بٗرٙ (3)ٜٚعاٌَ بإقسازٙ
د ٖرٙ ايُٝني اظد صٛز ايُٝني املعسٚؾ١ ٜٛشٗٗا املكس ٚبٗرا جع  ،ايُٝني نإ غايةا ايعٌُ بٗا

يًُكس ي٘ إلذةاد خالف َا ٖٛ َدزط يف ايطٓداد ايهحاب١ٝ ضٛا٤ أناْخ ضٓدا عادٜا أّ زمسٝا 
ٚبٗرا ؾإ املكصٛد  ،(4)أّ ظح٢ ضٓداد ايهرت١ْٝٚ أٚ َا شس٣ اإلقساز ب٘  يف فًظ ايكطا٤

ٖٛ جٛقٝع٘  ٝ  املدٕٚ يف ايطٓد املربش ضدٙٛقٖٛ إٔ ٜكس اـصِ بإ ايحبايهرث باإلقساز 

                          

 6757لسنة  625رابعا من قانون اإلثبات العراقي النافذ رقم  - 17المادة/ :تنظر( (6
؛ ولممزيد من التفصيل تنظر: جريدة الوقائع 0222لسنة  24بالقانون رقم المعدل 

 .232، ص16/5/0222في  1615ية، تصدر عن وزارة العدل العراقية، ع/ العراق
 01المعدل بالقانون رقم6746لسنة  03قانون اإلثبات المصري النافذ رقم  :ينظر( (0

لسنة  137قانون البينات السوري النافذ رقم ؛ 6777لسنة  66والقانون رقم  6770لسنة
قانون و  ؛0262عدل بالقانون لسنة والم 6757لسنة 62المعدل بالمرسوم رقم  6725

والقانون  0226لسنة 15المعدل بالقانون رقم 6730لسنة  12البينات األردني النافذ رقم 
؛ قانون أصول المحكمات المدنية 0265لسنة  00والقانون رقم 0223لسنة  64رقم 

والمعدل  6774لسنة 307المعدل بالقانون رقم 6761لسنة  72المبناني النافذ رقم 
المعدل 6622النافذ القانون المدني الفرنسي   ؛ 0222لسنة  1622القانون رقم ب

 6753لسنة  6601قانون المرافعات الفرنسي النافذ رقم  ؛0264لسنة  616بالمرسوم رقم
 .1/60/0220الصادر في 6214وم رقم  المعدل بالمرس

د. سميمان مرقس،  :من الئحة المحاكم الشرعية المصرية، نقال عن 605المادة/:تنظر ((1
جراءاتو في المواد الوافي في شرح القانون المدني، ، 3، ج3المدنية،ط أصول اإلثبات وا 

  .431( ص32، األدلة المطمقة، ىامش)6، المجمدم6776القاىرة، 
مجمة  الحجية القانونية لإلقرار الكاذب في الدعوى المدنية، عباس العبودي، د. ينظر:( (2

 .74، ص6774أيمول  ،6ع/ جامعة الموصل، ق،كمية الحقو  الرافدين،
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  ،أخس يف َطُْٛ٘ َٔ إقساز ٜدٜٔ أٚ أٟ غ٤ٞٚصادزا َٓ٘ ٚيهٓ٘ ٜدعٞ ايهرث مبا ٖٛ َدٕٚ 
،  (1)أٟ اْ٘ ٜدعٞ بعد ذيو ظصٍٛ نرث يف ايٛاقع١ ايكا١ْْٝٛ اييت جطُٓٗا ايطٓد ظكٝك١

أٟ ٜأع املكس ايرٟ  ،(2)ايٝأعٖٚرٙ ايُٝني ٜطًل عًٝٗا ايؿك٘ ايكاْْٛٞ ٖٚٛ َا ْؤٜدٙ  ميني 
ؾٝعحهِ بٗرٙ ايطسٜك١ إىل  ،ال ميًو أَاّ ق٠ٛ اإلقساز أٟ ديٌٝ أخس ٜدؾ  ب٘ دع٣ٛ املكس ي٘

يرا جعد ٖرٙ ايُٝني صٛز٠ َٔ صٛز ايُٝني اؿامس١،  إذ جةني ٖرٙ   ،ضُ  خصُ٘ ٚذَح٘
ٖرا اإلقساز بأْ٘ ايُٝني إٔ ٖٓاى إقسازا صدز َٔ املكس املدع٢ عًٝ٘ ذِ َٓاشع١ يف ظكٝك١ 

أٟ أْٗا جؿرتض إٔ املدع٢ عًٝ٘ املكس َعرتف بصدٚز   ،يٝظ صعٝعا ٚكايـ يٛاق  اؿاٍ
 . (3)اإلقساز عٓ٘ إال اْ٘  َٓهس ملا ٜحطُٓ٘  ملدايؿح٘ اؿكٝك١ ٚايٛاق 

ٚذيو ظح٢ ال ٜؿكد اإلقساز  ،ٚاألصٌ بحكدٜسْا إٔ ال ٜطُ  ادعا٤ املكس اْ٘ ناذث يف إقسازٙ    
ايكا١ْْٝٛ إال إٔ ٖرا األصٌ عًٝ٘ اضحرٓا٤ ٚاظد ٖٚٛ اْ٘ ٜكةٌ ادعا٤ املكس اْ٘ ناذث  قُٝح٘

يف إقسازٙ، ٚذيو يف ظاي١ ميني ايهرث باإلقساز اييت ْص عًٝٗا قإْٛ اإلذةاد ايعساقٞ، إذ 
لد إٔ بعض األؾساد يف اؿٝا٠ ايع١ًُٝ ٚايعسف اؾازٟ بِٝٓٗ اعحادٚا ع٢ً إٔ ٜكّٛ بعطِٗ 

طٓد مل ٜهٔ ساز ي٘ يف ضٓد ٜٚٛق  عًٝ٘،  ٚاؿكٝك١ إٔ ٖرا اإلقساز ايرٟ ذةح٘ يف ايبحدٜٚٔ إق
ٚقد ؾعٌ املكس ذيو ابحدا٤ّ باالجؿام َ  املكس ي٘ يػسض َا يف ْؿظ أبدا َطابكا يًٛاق ، 

ٜعكٛث، نإٔ ٜهٕٛ َٔ اشٌ جطصٌٝ املعا١ًَ بػهٌ زمسٞ، ٖٚٛ أضاضا مل ٜطحًِ املةًؼ 
خ َػػٛي١ ي٘ ظص٤ َٔ املةًؼ املحةكٞ َٔ ايةدٍ ٜدؾع٘ عٓد إمتاّ ٚإ ذ١َ املػرتٟ ال شاي

ؾٝعحض املػرتٟ  ٜدث اـالف ٚخيحصُإ إىل ايكطا٤،َعا١ًَ ايحطصٌٝ ٚاإلؾساؽ، ٖٚٓا قد 
بايطٓد املكدّ َٔ ايةا٥  بأْ٘ اضحًِ املةًؼ ناَال نُا ٖٛ َهحٛث بايطٓد َٚرٌٜ بحٛقٝع٘ 

ز ايطٓد ٚبحٛقٝع٘ عًٝ٘ ذِ ٜدعٞ إٕ َا جطُٓ٘ ؾٝكس ايةا٥  أَاّ احمله١ُ بصدٚ ،عًٝ٘
ايطٓد غ  صعٝح ٚاْ٘ ناذث يف إقسازٙ ؾٝ٘ ٚاْ٘ ؾعٌ ذيو يػسض ٖٚٛ جطصٌٝ املعا١ًَ يف 

 دا٥س٠ ايحطصٌٝ ايعكازٟ.

                          

، 0، ج6747لسنة  61عبد الرحمن العالم، شرح قانون المرافعات المدنية رقم  :ينظر( (6
 .305م، ص6750مطبعة المعارف، بغداد، 

كمية  ،0ط شرح أحكام قانون اإلثبات، عباس العبودي، د. لممزيد من التفصيل ينظر:( (0
 .665م،ص6775ه/0،6266القانون جامعة الموصل، 

 .642سميمان مرقس، مرجع سابق، ص د. لممزيد من التفصيل ينظر:( (1
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أٚ إٔ بكّٛ بعطِٗ بحطًِ ايطٓداد ٚايٛصٛالد قةٌ قةطِٗ يًُةًؼ املدٕٚ ؾٝٗا ْعسا  
اي١ نر ا يف احملانِ الضُٝا األظٛاٍ ايػدص١ٝ يركحِٗ باـصّٛ اآلخسٜٔ، ٚػسٟ جًو اؿ

ٚيف قطاٜا ايصٚاط، خاص١ بايٓطة١ ملٗس ايصٚش١ املعصٌ، إذ َٔ األعساف املٛشٛد٠ خاص١ يف 
ايعسام إٔ ايصٚط ال ٜعطٞ املٗس املعصٌ، ٚجكس ايصٚش١ نحاب١ بأْٗا قةطخ متاّ َٗسٖا املعصٌ 

أضاضا مل جطحًُ٘ ْكدا، ٚقد ٜػت  ْكدا َٔ اشٌ جطصٌٝ عكد ايصٚاط يف احمله١ُ، ٖٚٞ
اـالف بُٝٓٗا ٚأزاد ايصٚط جطًٝل شٚشح٘، ؾحطايت ايصٚش١ ايصٚط مبٗسٖا ٚإْٗا مل جكةض 
َٗسٖا املعصٌ ْكدا، ؾٝكّٛ ايصٚط بإبساش عكد ايصٚاط املرةخ ؾٝ٘ ٚاقع١ إقسازٖا بكةض املٗس 

أْٗا جدعٞ أْٗا ناْخ  املعصٌ ْكدا، ٚجكس ايصٚش١ بصع١ صدٚز ذيو َٓٗا أَاّ احمله١ُ إال
ناذب١ يف ٚاقع١ قةض املٗس املعصٌ ْكدا، ٚأْٗا ؾعًخ ذيو عسؾا ٚيركحٗا بايصٚط أٚ َٔ اشٌ 
جطصٌٝ ٚإنُاٍ عكد ايصٚاط يف احمله١ُ، ٖٚهرا ٜحطح يٓا مما ضةل ذنسٙ اْ٘ ظاٍ اـص١َٛ 

ذِ  ،ٜصدز إقساز قطا٥ٞ َٔ املكس املدع٢ عًٝ٘ بصع١ قح٣ٛ ايطٓد ايرٟ اظحض ب٘ عًٝ٘
ٜرتاش  عٓ٘ ضُٓا بادعا٥٘ إٔ ٖرا احملح٣ٛ كايـ يًعكٝك١ ٚايٛاق ، َٚٔ ذِ ٜهٕٛ َهربا 
إلقسازٙ ايكطا٥ٞ بحهرٜة٘ ملا جطُٓ٘ ايطٓد،  ٖٚهرا لد إٔ اؿهِ املعسٚض ٖٓا ٚيف ٖرٙ 

صٛز٠ اإلقساز ايكطا٥ٞ أَاّ ايكطا٤ مبا ٖٛ َدزط يف ايطٓداد ايهحاب١ٝ ذِ َٔ بعد  ،ايصٛز٠
ٜت َطُْٛٗا، ٜعد بحكدٜسْا املحٛاض  اضحرٓا٤ عٔ األصٌ ٚخسٚشّا عٓ٘، ٖٚٛ َا ذيو جهر

زابعا َٔ قإْٛ اإلذةاد ايعساقٞ،  اييت مسعخ هلرا  - 39لد إشابح٘ يف ْص املاد٠/
إذا اقس املدعٞ عًٝ٘ بايطٓد  -أ -4" االضحرٓا٤ ٚاـسٚط عٔ األصٌ إذ ْصخ ع٢ً اْ٘

عٞ ايُٝني هرث باإلقساز شاش ي٘ إٔ ٜطًت ؼًٝـ املداملربش ايعادٟ أٚ ايسمسٞ ٚادع٢ اي
بايٓطة١ يًطٓداد املٓع١ُ َٔ ناجت ايعدٍ  ٤ال ٜطُ  ٖرا االدعا -. ثبعدّ ايهرث يف اإلقساز

يٛاقع١ أٚ اإلقسازاد اؿاص١ً أَاّ اؾٗاد ايسمس١ٝ ذاد االخحصاص إذا صسح ؾٝٗا عصٍٛ ا
ص ٖرٙ املاد٠ املرنٛز٠ أْٗا جطابل " َٚٔ املالظغ ع٢ً ْمبػاٖد٠ َٔ املٛظـ املدحص

، (1)املًػا٠ َٔ قإْٛ املساؾعاد ايعساقٞ ٚاـاص١ بٗرٙ ايُٝني اٜطا 106متاَا ْص املاد٠/ 
دؾ  ٚنٌٝ املدعٞ عًٝ٘ بإ ز حمله١ُ ايحُٝٝص ايعساق١ٝ اْ٘ "ٚجطةٝكا يريو ؾكد شا٤ يف قسا

يةايؼ عػسٕٚ ًَٕٝٛ دٜٓاز َٛنً٘ قاّ بحطدٜد املةًؼ املدع٢ ب٘ مبٛشت ضٓد ايهُةٝاٍ ٚا
                          

لسنة  61الممغاة من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ رقم  624تنظر: المادة/( (6
ألغيت ىذه المادة بقانون االثبات رقم ؛ وقد 0226لسنة  61رقم المعدل بالقانون  6747
 .12/7/6757المنشور في الوقائع العراقية في و  6757لسنة  625
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دؾع٘ ٚطًت ؼًٝـ املدعٞ ميني  إذةادبة١ٓٝ ؼسٜس١ٜ ؾكد عصص عٔ  باإلذةادٚعٓدَا نًـ 
ٚاييت ٚاؾل  15/11/2015ٚبايصٝػ١ اييت ضطسجٗا احمله١ُ ظًط١  باإلقسازعدّ ايهرث 

ا بصٝػحٗا املكسز٠ ٚبريو ٜهٕٛ املدعٞ عًٝ٘ قد خطس َ ٚأداٖااملدعٞ ع٢ً ظًؿٗا ٚجكدّ 
 .(1)"(إذةاد/ذايرا 119جٛشٗخ ب٘ ايُٝني )ّ 

ٖٚٞ اْ٘ قد ذاز  ،ٚالبد يٓا َٔ ايٛقٛف ٖٓا قًٝال َٔ اشٌ إٔ ْعسط ع٢ً َطأي١ ١َُٗ شدا    
َٔ قإْٛ املساؾعاد ايعساقٞ  106اـالف يف ايكطا٤ ايعساقٞ ظٍٛ َطأي١ إيػا٤ املاد٠/

، ٚبٗرا (2)ايعساقٞ ايٓاؾر ٖرٙ املاد٠ ذاْٝا َٔ قإْٛ اإلذةاد-147ايٓاؾر، ظٝز أيػخ املاد٠/
أصةح قإْٛ اإلذةاد ايعساقٞ خايٝا َٔ َعاؾ١ َطأي١ ميني عدّ ايهرث باإلقساز، يرا ذاز 
خالؾا نة ا يف ايكطا٤ ٚيف إَها١ْٝ ايًص٤ٛ إىل ٖرٙ ايُٝني يف ظٌ عدّ ايٓص عًٝٗا؟ ؾرٖت 

ٖٞ  جكطٞ بإ ايٛزق١ املٛقع١ ظص١ ايعا١َ ٚ زأٟ يف ايؿك٘ إىل اْ٘ ٜحٛشت ايسشٛع إىل ايكٛاعد
ع٢ً َٛقعٗا مبا دٕٚ ؾٝٗا إىل إٔ ٜرةخ عهط٘ إَا بايهحاب١ ٚإَا باية١ٓٝ ٚايكسا٥ٔ يف اؿاالد 
اييت ٜٛشد ؾٝٗا َطٛؽ َٔ املطٛغاد اييت شعًٗا ايكإْٛ ػٝص اإلذةاد باية١ٓٝ ٚايكسا٥ٔ 

طحكسا يف ايؿك٘ ٚايكطا٤، ظٝز ، إال إٔ ٖرا ايسأٟ يٝظ َ(3)ؾُٝا جيت أصال إذةاج٘ بايهحاب١

                          

، نقال عن: 555، التسمسل/0265/ىيئة المدنية/561قرار محكمة التمييز العراقية العدد/( (6
حيدر العبيدي، يمين عدم الكذب باإلقرار، المتاح عمى الموقع االلكتروني اآلتي:    

ltan.comwww.najatsu   :03/60/0266تاريخ الزيارة 
ثانيا من قانون االثبات العراقي النافذ قد نصت  –625مما تجدر التنويو إليو أن المادة/( (0

والباب التاسع  66و7في األحكام الختامية لقانون اإلثبات عمى انو " تمغى المادتان 
وىكذا " 6747لسنة  61عات المدنية رقم من قانون المراف 622-76المتضمن المواد/

فالمشرع العراقي ألغى جميع القواعد اإلجرائية التي تتعمق باإلثبات التي كان ينظميا 
؛ وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع العراقي منو 624افعات ومن ضمنيا المادة/ قانون المر 

 لم ينص ابتداء  في قانونو المدني العراقي عمى ىذه اليمين وذلك عندما كانت تنظم فيو
القواعد الموضوعية إلثبات االلتزام، إال أن قانون المرافعات المدنية العراقي الممغي نص 

 66من قانون المرافعات المدنية العراقي الممغي رقم  666عمى ذلك،؛ تنظر: المادة/ 
منير القاضي، شرح قانون أصول المرافعات  :، ولممزيد من التفصيل ينظر6734لسنة 

 .664-662رجع سابق، صالمدنية والتجارية، م
 . 644ص د. سميمان مرقس، مرجع سابق، :لممزيد من التفصيل ينظر( (1

http://www.najatsultan.com/
http://www.najatsultan.com/
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أد٣ ضهٛد ايكإْٛ عٔ ٖرٙ ايُٝني إىل خالف يٝظ يف ايكطا٤ ؾعطت بٌ اْطعت ع٢ً 
، ٚقد (1)ايؿكٗا٤ أٜطا ظٝز ذٖت شاْت َِٓٗ إىل شٛاشٖا، ٚشاْت آخس إىل عدّ شٛاشٖا

ايعكد ٚدؾ  ٚنٌٝ املُٝص بإ َٛنً٘ ناذث بإقسازٙ يف ايعساق١ٝ اىل اْ٘ "ذٖةخ قه١ُ ايحُٝٝص 
دٜٓاز ألْ٘ مل ٜكةض ض٣ٛ َةًؼ إيـ دٜٓاز،  ٚطًت ؼًٝـ املُٝص عًٝ٘  1500بكةط٘ َةًؼ 

ألْ٘ بصدٚز قإْٛ اإلذةاد اؾدٜد مل ٜعد ٖٓاى فاٍ   ،ايُٝني عٔ ٖرٙ اؾ١ٗ غ  ٚازد
يحٛشٝ٘ ميني عدّ ايهرث باإلقساز ٚظٝز إٔ املُٝص اقس مبٛشت ايعكد املربش قةط٘ َةًؼ 

، ٚقد ذٖت أظد اآلزا٤ ايؿك١ٝٗ (2)"رتاض املُٝص بٗرا ايػإٔ غ  ٚازدرا ٜهٕٛ اعدٜٓاز ي 1500
إىل اْ٘ أَاّ صساظ١ قإْٛ اإلذةاد مل ٜعد ٖٓاى فاٍ يحٛشٝ٘ ٖرٙ ايُٝني َٔ قةٌ  اـصِ 

قط١ ، نُا اْ٘ صدزد أٜطا قسازاد عدٜد٠ َٓا(3)إذ ال َطاؽ يالشحٗاد يف َٛزد ايٓص ،املكس
ظٝز َٓعخ اـصِ ظل جٛشٝ٘ ٖرٙ ايُٝني ع٢ً ايسغِ َٔ  نٛز آْؿا،يًكساز ايصادز املر

إال أْٓا ْحؿل َ  ايسأٟ ايكا٥ٌ بإ ميني عدّ ايهرث باإلقساز ممهٔ إٔ ٜهٕٛ  ،إيػا٥ٗا
يف  ؾإذا اقس املدع٢ عًٝ٘ ،(4)جٛشٝٗٗا ٜطحٓد إىل ايكٛاعد ايعا١َ يف ظٌ إيػا٥ٗا َٔ ايكإْٛ

ٚادع٢ ايهرث باإلقساز يف ايطٓد،   بسشٙ املدعٞ يف دعٛاٙ،طٓد ايرٟ أايدع٣ٛ بايحٛقٝ  ع٢ً اي
يف ٖرٙ اؿاي١ ٜٓكًت املدع٢ عًٝ٘ َدعٝا يف ٖرا ايدؾ  املكدّ َٔ قةً٘ ٚعًٝ٘ ٜك  عت٤ 

ٚبإَهاْ٘ إٔ ٜرةح٘ بديٌٝ جيت إٔ ٜهٕٛ بك٠ٛ ايديٌٝ املكدّ َٔ خصُ٘ يف ايدع٣ٛ،   ،إذةاج٘
ٔ صٛز١ٜ ايطٓد املكدّ، أٚ إقسازّا َٔ املدعٞ ؾإ قدّ املدع٢ عًٝ٘ َطحٓدا ؼسٜسٜا ٜحطُ

بعدّ قةض املدع٢ عًٝ٘ املةًؼ احملسز، ؾٗرا ٜعد ناؾّٝا يسد دع٣ٛ املدعٞ، أٚ ذةحخ عا٥د١ٜ 
جٛقٝع٘ املرٌٜ بٗا، أَا إذا عصص املدع٢ عًٝ٘ عٔ جكدِٜ َرٌ ٖرا ايديٌٝ، ؾؿٞ ٖرٙ اؿاي١ 

                          

؛ حسين المؤمن، نظرية اإلثبات،  644؛ المرجع السابق،ص :لممزيد من التفصيل ينظر( (6
 .021م،ص6726القواعد العامة واإلقرار واليمين، مكتبة المثنى، بغداد، 

 ، مجموعة األحكام العدلية،61/2/6762في 122ية رقم/قرار محكمة التمييز العراق( (0
 .72ص م،6762، 66س ،0ع/

 لممزيد من التفصيل ينظر: د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون اإلثبات، مرجع سابق،( (1
 .664ص

د. عصمت عبد المجيد بكر، شرح قانون اإلثبات، المكتبة  :لممزيد من التفصيل ينظر( (2
في الدعوى  ؛ مالك جابر الخزاعي، حجية اليمين602ة طبع، صونية، من دون سنالقان

 .632ص م،6762المدنية دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كمية القانون، جامعة بغداد،
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ني عدّ ايهرث باإلقساز ألْ٘ اْكًت ٜهٕٛ يًُعه١ُ ظل يف إٔ متٓع٘ ظل ؼًٝـ املدعٞ مي
، ٖٚٓا جٛش٘ احمله١ُ ٖرٙ ايُٝني باعحةازٖا صٛز٠ َٔ صٛز (1)َدعٝا يف دؾع٘ ٖرا املرنٛز

 ايُٝني اؿامس١ ٚظطت ايكٛاعد ايعا١َ املعسٚؾ١.
ٚنريو اؿاٍ بايٓطة١ إىل ايكطا٤ ؾع٢ً ايسغِ َٔ إٔ قإْٛ اإلذةاد ايعساقٞ نإ قد أيػ٢   

قد اضحكسد ُني، ؾإ غاية١ٝ احملانِ الضُٝا قانِ األظٛاٍ ايػدص١ٝ ناْخ ضابكا ٖرٙ ايٝ
ٚذيو مبٓعٗا ظل ؼًٝـ ايصٚط ميني عدّ ايهرث باإلقساز ع٢ً  ع٢ً قةٍٛ دع٣ٛ ايصٚش١،

أْٗا مل جهٔ ناذب١ يف إقسازٖا بكةطٗا املٗس املعصٌ إذ إٔ ايكطا٤ نإ جيحٗد بحعًٝؿ٘ ٖرٙ 
 فاْ٘ "أقسد ايصٚش١ قةط٘ َ  عػس٠ آال ه١ُ ايحُٝٝص ايعساق١ٝايُٝني، ٚقد شا٤ يف قساز حمل

اْ٘ قد عًُا  ،ٚؿًـ  املدع٢ عًٝ٘ ايُٝني ايػسع١ٝ املكسز٠ ،دٜٓاز ق١ُٝ ذٖت َكةٛض أٜطا
ٚإْٗا مل جهٔ ناذب١ بإقسازٖا عٓدَا أقسد باضحالّ املةًؼ  ضدد يًُدع١ٝ ناٌَ صداقٗا،

، ٚقد اضحُس اؿاٍ ٖهرا إىل إٔ (2)د ايدع٣ٛ"املرنٛز، ٚعًٝ٘ ٚملا جكدّ قسزد احمله١ُ ز
ايٓاؾر زقِ قإْٛ ايحعدٌٜ ايساب  يكإْٛ اإلذةاد ايعساقٞ  2000يط١ٓ  46شا٤ ايكإْٛ زقِ 

 -39 يٝعٝد ايعٌُ بٓعاّ ميني عدّ ايهرث باإلقساز ٚذيو يف املاد٠/املعدٍ  1979يط١ٓ 107
ٚعٓد ايٓعس يف اؿهِ املُٝص ايعساق١ٝ اْ٘ "متٝٝص االؼاد١ٜ  اذ شا٤ قساز قه١ُ، (3)زابعا َٓ٘

                          

 .602د. عصمت عبد المجيد، مرجع سابق، ص :لممزيد من التفصيل ينظر( (6
د.  :نقال عن ،0/5/6762في 666( قرار محكمة األحوال الشخصية في الموصل رقم/(0

الحجية القانونية لإلقرار الكاذب في الدعوى المدنية، بحث مجمة  عباس العبودي،
؛ كما قضت أيضا انو "إذا دفع المدعى عميو بالكذب 75مرجع سابق، ص الرافدين،

باإلقرار وبقي مصرا عمى ىذا الدفع حتى مرحمة التمييز، فعمى المحكمة تحميف المدعي 
" قرار مبمغ المدعى بو نقدا عند التقاعداذب بإقراره وانو  قبض البان المدعى عميو غير ك

مجموعة  ،7/2/6765في  65-64/ مدنية منقول /456محكمة التمييز العراقية رقم/
 .46-45ص م،6765، 0و6األحكام العدلية، العددان / 

عميو  من المالحظ أن ما جاء في التعديل الجديد لقانون اإلثبات ال يختمف عن ما كان( (1
... أو جممة ) 6سوى انو حذف من الفقرة/ النص في قانون المرافعات المدنية العراقي

أو الرسمي(، كما ويالحظ أن النص جعل ن كاتب العدل( واستبدليا بكممة )المصدق م
المدعى عميو( وىذا بناء عمى اعتبار أن موقع )المدعي( والمقر في موقع )المقر لو في 

 =الواقعة المدونة في السند لمواقع والمقر ينكر ذلك، ولكن ىذا المقر لو يدعي مطابقة
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ظٗس اْ٘ صعٝح َٚٛاؾل يًكإْٛ ألٕ املُٝص عًٝٗا املدع١ٝ ...ٚإٔ املدع١ٝ أدد ميني عدّ 
ٚبٗرا ؾإ ٖرٙ ايُٝني جعد عالشا حيد َٔ َطاٚ  ، (1)"هرث باإلقساز يف ايدع٣ٛ اجملًٛب١اي

ٗا َٔ اشٌ جأَني اضحكساز عٓ ٤ْعاّ جكٝٝد  ايديٌٝ بٛصؿ٘ ضسٚز٠ ال ميهٔ االضحػٓا
املعاَالد، يريو ؾُٔ ايعداي١ إٔ جهٕٛ ٖرٙ ايُٝني يحعطٞ ؾسص١ ملٔ نإ يف أَإ َٔ نٝد 

 خصُ٘ إٔ حيحهِ  إىل ذَح٘ بٛصؿٗا قاٚي١ أخ ٠ .
جأنٝد باإلقساز بحكدٜسْا املحٛاض  ٖٛ "ٚاخ ا ؾإ جعسٜؿٓا املدحاز يُٝني عدّ ايهرث    

ٚجحِ بطًت َٔ  رنس اضِ أٚ صؿ١ هلل بصؿ١ ٚغسا٥ط كصٛص١ايػ٤ٞ بطًت َٔ ايكاضٞ ب
 ."يف اقسازٙ ايرٟ ٚق  َٓ٘ ألضةاث  املكس إٔ حيًـ املكس ي٘ ع٢ً عدّ نْٛ٘ ناذبا

 ادلطهة انثاوي
 خصائص ميني عذو انكزب تاإلقشاس

 -بعد٠ خصا٥ص ميهٔ إمجاهلا بايٓكاط اآلج١ٝ:ميني عدّ ايهرث باإلقساز  جحُٝص     
ني عدّ ايهرث باإلقساز جعد أضاضا َٔ  ٚضا٥ٌ اإلذةاد ايكا١ْْٝٛ املعسٚؾ١ يف إٕ مي -اٚال

ٖٚرا   ،ٚجهٕٛ عاد٠ ضُٔ ايدع٣ٛ املد١ْٝ جؤد٣ يف فًظ ايكطا٤ ظصسا  ،ايكإْٛ ايعساقٞ
بايحأنٝد ٜعد خاص١ٝ أضاض١ٝ جحُٝص بٗا ٖرٙ ايُٝني عٔ باقٞ األميإ غ  ايكطا١ٝ٥ اييت ال 

ييت ٜحؿل عاد٠ ايطسؾإ ع٢ً جأدٜحٗا خازط فًظ ايكطا٤ ٚمل ٜٓعِ جؤد٣ أَاّ ايكطا٤ ٚا
املػسع عَُٛا أظهاَٗا ؾٝدط  االجؿام بػأْٗا يًكٛاعد ايعا١َ ٖٚٞ غايةا نر  ايػٝٛع 

 ٜٚرتجت ع٢ً ظًؿٗا ايٓحا٥ض اييت اجؿل عًٝٗا ايطسؾإ.
٣ ٖٚٛ بايحعدٜد إٕ ميني عدّ ايهرث باإلقساز جؤد٣ عاد٠ َٔ أظد اـصُني يف ايدعٛ -ذاْٝا

ٚألْ٘  ٚال جيٛش إٔ ٜهٕٛ املكس ألْ٘ َٔ غ  اؾا٥ص إٔ حيًـ ايػدص اْ٘ ناذث،   ،املكس ي٘
ال ميهٔ إٔ حيًـ املكس بعد إٔ اقس يف ايدع٣ٛ بايحٛقٝ  ع٢ً ايطٓد ايرٟ أبسشٙ املدعٞ يف 

طسز َٚٔ خصا٥ص ٖرٙ ايُٝني أْٗا جدؾ  اي  ،دعٛاٙ ٚادع٢ ايهرث بإقسازٙ ٖرا يف ايطٓد

                                                             

ليس بالضرورة فقد يكون المقر لو مدعى عميو، والمقر مدعيا، ولو اكتفى المشرع =
العراقي بالنص عمى كون ىذه اليمين توجو إلى المقر لو بغض النظر عن موقعو في 

 النص يقرر ذلك لكان أفضل. الدعوى السيما أن المصدر التاريخي الذي نقل منو ىذا
في  0227/الييئة المدنية العقار/14قرار محكمة تمييز االتحادية العراقية رقم/ (6)

 ) قرار غير منشور(.6/1/0227
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ٚقد قةًخ اجمل١ً ٖرا إذ ٚزد اْ٘ " ،عٔ املكس ٚال ٜحطسز املكس ي٘ عًؿٗا إذا نإ صادقا
ايكٍٛ بطةت جػ  أظٛاٍ ايٓاع ٚنرس٠ اـداع ٚاـٝاْاد ٚألْ٘ َٔ احملحٌُ ضسز املكس َ  

 .(1)"ٚشٛد ضسز املكس ي٘ َٔ ظًـ ايُٝنيعدّ 
ظاالد ايطسٚز٠  إذ ٜطًت املكس َٔ  أْٗا جٛش٘ َٔ قةٌ املكس َٚٔ قةٌ احمله١ُ يف -ذايرا

ٚذيو  اذث يف إقسازٙ املرنٛز يف ايطٓد،ايكاضٞ عاد٠ ؼًٝـ املكس ي٘ ايُٝني ع٢ً اْ٘ غ  ن
دع٢ ايهرث بعد إٔ اقس يف ايدع٣ٛ بايحٛقٝ  ع٢ً ايطٓد ايرٟ أبسشٙ املدعٞ يف دعٛاٙ ٚا

رٓا٤ ع٢ً ذيو ٖٚٛ اْ٘ َٔ ٖٚرا ٖٛ األصٌ بحكدٜسْا إال إٔ ٖٓاى اضح بإقسازٙ ٖرا يف ايطٓد،
ظل احمله١ُ َٚٔ جًكا٤ ْؿطٗا إٔ جٛش٘ ٖرٙ ايُٝني أٜطا يف ظاالد ايطسٚز٠،  ٚجطةٝكا 
يريو ؾكد شا٤ يف قساز حمله١ُ ايحُٝٝص اْ٘ "ؾإ َٔ ظل املدع٢ عًٝ٘ جٛشٝ٘ ميني عدّ 

ميٝٓا نرث اإلقساز يًُدعٞ ع٢ً اعحةاز اْ٘ مل ٜهٔ ناذبا بإقسازٙ ٚإٔ ٖرٙ ايُٝني  يٝطخ 
ظامس١ ٚجٛشٗٗا احمله١ُ بٓا٤ ع٢ً طًت اـصّٛ نُا جٛشٗٗا  احمله١ُ َٔ جًكا٤ ْؿطٗا 

 .(2)إذا ٚشدد إٔ جٛشٝ٘ ٖرٙ ايُٝني ضسٚزٜا"
إٔ َٔ خصا٥ص ٖرٙ ايُٝني اْٗا جحُٝص بأْٗا جٛش٘ يف ظاي١ ايهرث باإلقساز ٚذيو يف  -زابعا

 ايطٓداد ظصسا ايعاد١ٜ ٚايسمس١ٝ .
 ادلثحث انثاوي

 ق ميني عذو انكزب تاإلقشاس ومتييزها مما يشتثه تهاوطا
نُا ٖٛ دازط اْ٘ جيٛش جٛشٝ٘ ميني عدّ ايهرث باإلقساز ع٢ً أٟ إقساز صادز عٔ األصٌ    

ٚجحُٝص ٖرٙ   ،املكس ٚاالضحرٓا٤ إٔ ٖٓاى بعض اؿاالد اييت ال جيٛش جٛشٝٗٗا إىل املكس ي٘
املطًت األٍٚ/  -يف املطًةني اآلجٝني : ايُٝٔ  بعد٠ ممٝصاد متٝصٖا عٔ غ ٖا ضٓةٝٓٗا
مما ٜػحة٘ متٝٝص ميني عدّ ايهرث باإلقساز  ْطام ميني عدّ ايهرث باإلقساز. املطًت ايراْٞ/

 .بٗا
    
 

                          

 .661ص ،2ج ( عمي حيدر، مرجع سابق،(6
منشورات مركز عدالة،  05/7/0224في  6240/0224قرار محكمة التمييز األردنية/( (0

 .222ص محمد أبو عيسى، مرجع سابق، د. حمزة نقال عن:
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 ادلطهة األول
 وطاق ميني عذو انكزب تاإلقشاس

ايكاعد٠ عَُٛا ٖٞ اْ٘ جيٛش جٛشٝ٘ ميني عدّ ايهرث باإلقساز ع٢ً أٟ إقساز إٕ 
الٕ اإلقساز بايهحاب١ ناإلقساز بايًطإ ٚقد  ،ملكس ضٛا٤ أنإ نحابٝا أّ ايهرتْٚٝاصادز عٔ ا

اإلقساز ايكطا٥ٞ ٖٛ إخةاز اـصِ أَاّ ْٕٛ اإلذةاد ايعساقٞ إٔ "َٔ قا 59عسؾخ املاد٠/ 
" ٚجكابًٗا يكطا٥ٞ ٖٛ ايرٟ ٜك  خازط احمله١ُٚاإلقساز غ  ا  ،احمله١ُ عل عًٝ٘ ألخس

َٔ قإْٛ ايةٝٓاد ايطٛزٟ،  95-93املاد٠/ٕٛ االذةاد املصسٟ،  َٚٔ قاْ 103املاد٠/
َٔ قإْٛ اصٍٛ احملانُاد  210ٚاملاد٠/َٔ قإْٛ ايةٝٓاد االزدْٞ،   46-44ٚاملاد٠/
، ٖٚهرا ؾإ ايهالّ عاّ ٜػٌُ نٌ إقساز عادٟ صادز عٔ املكس،  ؾايكٛاْني عَُٛا (1)ايًةٓاْٞ

جعسٜؿا عاَا ٜٓطةل ع٢ً أ١ٜ ٚزق١ أٚ ضٓد جحطُٔ  مل ؼدد غهال َعٝٓا يإلقساز بٌ عسؾح٘
أخةازا  أٜا ناْخ صٝػحٗا ظح٢ ٚيٛ ناْخ بحكدٜسْا ايهرتْٚٝا، ٚإ ناْخ اغًت قسازاد 

 احملانِ اييت ْصخ ظٍٛ ذيو ناْخ جحعًل بإقسازاد نحاب١ٝ.
حصاز١ٜ ٚخاص١ ٚايحطاؤٍ املطسٚح ع٢ً بطاط ايةعز ظٍٛ َد٣ اعحةاز األٚزام اي   

ْصخ ع٢ً  1607/ ؾإذا زشعٓا إىل ف١ً األظهاّ ايعدي١ٝ لد إٔ املاد٠ ي١ إقسازا؟،ايهُةٝا
أَس اظد آخس  بإ ٜهحت إقسازٙ ٖٛ إقساز ظهُا بٓا٤ عًٝ٘ يٛ أَس أظدا ناجةا بكٛي٘ إٔ "

انحت يٞ ضٓدا حيحٟٛ إْٞ َدٜٕٛ يؿالٕ بهرا دزاِٖ ٚٚض  ؾٝ٘ إَطا٤ٙ أٚ خحُ٘ ٜهٕٛ َٔ 
" ٚبايحايٞ  ْالظغ اْ٘ ٜهؿٞ إٔ ٜٛق  نايطٓد ايرٟ نحة٘ غط ٜدٙ يهحاب١قةٌٝ اإلقساز با

 .(2)املكس ع٢ً اإلقساز دٕٚ إٔ ٜهحة٘ ناَال غط ٜدٙ ٚإمنا نحت َٔ اآلخسٜٔ
َٓٗا ع٢ً اْ٘ "إذا نحت اظد ضٓدا ٚاضحهحة٘ ٚأعطاٙ ألظد  1609ْٚصخ أٜطا املاد٠/

ْ٘ إقساز بايهحاب١ إٕ نإ ممطٝا أٚ كحَٛا ٜهٕٛ َعحربا َٚسعٝا نحكسٜسٙ ايػؿاٖٞ أل

                          

من قانون البينات  73-71من قانون االثبات المصري ؛ والمادة/ 621المادة/( تنظر: (6
من قانون اصول  062من قانون البينات االردني؛ والمادة/ 24-22والمادة/ ؛السوري

 .المحاكمات المبناني
 .623، ص2ج مرجع سابق، عمي حيدر، ( لممزيد من التفصيل في شرح المادة ينظر:(0
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َسضَٛا ٜعين إٕ نإ ذيو ايطٓد نحت َٛاؾكا يًسضِ ٚايعاد٠ ٚايٛذا٥ل اييت جعًِ ايكةض 
 .(1)املطُا٠ بايٛصٍٛ ٖٞ َٔ ٖرا ايكةٌٝ أٜطا"

ٜحطح يٓا مما ضةل َٔ ْص املادجني َٔ اجمل١ً إٔ أٟ ضٓد ٜصدز عٔ املكس ٜعد إقسازا    
ٚقد اقس ايؿك٘ أٜطا ع٢ً إٔ   ،َا ٚاؾل ايعسف ٚايعاد٠باملع٢ٓ ايطةٝعٞ ٚايعادٟ إذا 

يف ظني لد إٔ ايكطا٤ أٜطا َطحكس ، (2)ايهُةٝاي١ جعد إقسازا باملع٢ٓ ايطةٝعٞ ٚايعادٟ
ٚظٝز إٔ ايرابخ يف ٖرٙ "ع٢ً اعحةاز ذيو َٔ قةٌٝ اإلقساز ؾكد شا٤ يف اظد ايكسازاد اْ٘ 

ٛث إيٝ٘ ع٢ً ايهُةٝاالد َٛضٛع ايدع٣ٛ ايدع٣ٛ إٔ املدع٢ عًٝ٘ ال ٜٓهس ايحٛقٝ  املٓط
ٚيهٓ٘ ٜدعٞ بصٛزٜحٗا ٚعدّ اْػػاٍ ذَح٘ ؾٝٗا ؾإٕ ايُٝني اؾا٥ص جٛشٝٗٗا يف َرٌ ذيو ٖٞ 
ميني عدّ نرث اإلقساز...ٚظٝز إٔ قه١ُ االضح٦ٓاف قد ٚشٗخ ميني عدّ نرث اإلقساز 

١ باملةًؼ املدع٢ ب٘ يًُدعٞ ٚقاّ عًؿٗا بايصٝػ١ املكسز٠ ؾحهٕٛ ذ١َ املدع٢ عًٝ٘ َػػٛي
نُا قطخ  .(3)ٚبايحايٞ ٜهٕٛ َا جٛصًخ إيٝ٘ قه١ُ االضح٦ٓاف يف قسازٖا ٜٛاؾل ايكإْٛ"

ٚعًٝ٘ ؾإ ايُٝني ايٛاشت جٛشٝٗٗا ؿطِ ايٓصاع يف ٖرٙ ايدع٣ٛ ٖٞ ميني عدّ أٜطا اْ٘ "
د نرث اإلقساز ٖٚٞ إٔ حيًـ املدع٢ عًٝ٘ غ  ناذث يف إقسازٙ ٚجٛقٝع٘ ع٢ً ايهُةٝاال

 .(4)َٛضٛع ايدع٣ٛ..."

                          

؛ عمي 610سميم رستم باز، مرجع سابق،ص( لممزيد من التفصيل في شرح المادة ينظر:(6
 .624، ص2حيدر، مرجع سابق،ج

 .427ص ،2محمد خالد االتاسي، مرجع  سابق، ج لممزيد من التفصيل ينظر: ((0
في  44/0264قرار محكمة التمييز األردنية الصادر عن الييئة العادية رقم / ((1

 ،الموسوعة األبدية،،نقال عن: أرشيف التصنيفات: يمين عدم كذب اإلقرار،0/3/0264
 المتاح عمى الموقع االلكتروني اآلتي:  ،0ص بينات، القوانين الحقوقية،

   www.lawpedia.jo 6/60/0266 تاريخ الزيارة:    
، 66/2/0222، في 2062/0221/تمييز األردنية تمييز حقوق قرار محكمة ال ((2

 ؛215مرجع سابق، ص حمزة محمد أبو عيسى، د. نقال عن: منشورات مركز عدالة،
اإلقرار في السند إلى المستفيد وقضت المحكمة أيضا عمى انو" توجو يمين عدم كذب 

السند  تتعمق بشخص  الدائن األصمي( الذي جير الكمبياالت الن واقعة عدم وجود مقابل)
 =قرار محكمة التمييز األردنية تمييزفع "المستفيد وال عالقة لحامل الكمبيالة بيذا الد

http://www.lawpedia.jo/
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ؾٗٓاى بعض اؿاالد   ،غ  إٔ ٖرا األصٌ ايرٟ ذنسْاٙ ٜٛشد عًٝ٘ اضحرٓا٤اد عدٜد٠   
اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا إقساز صادز عٔ املكس إال اْ٘ ال جيٛش ؾٝٗا جٛشٝ٘ ميني عدّ ايهرث باإلقساز 

 -إىل املكس ي٘ َٚٓٗا :
َٚٓٗا   ،مبعسؾ١ َٛظـ عاّ كحصإذا نإ اإلقساز عةاز٠ عٔ ضٓد زمسٞ َٓعِ  -أٚال:

أٚال  – 22اؿصض ايػسع١ٝ املٓع١ُ َٔ قةٌ احمله١ُ املدحص١، إذ بايسشٛع إىل ْص املاد٠/
ٜحطح يٓا إٔ ايطٓداد ايسمس١ٝ ظص١ ع٢ً ايٓاع مبا دٕٚ  ،(1)َٔ قإْٛ اإلذةاد ايعساقٞ

اص٘ أٚ ؾٝٗا َٔ أَٛز قاّ بٗا َٛظـ عاّ أٚ غدص َهًـ غد١َ عا١َ  يف ظدٚد  اخحص
أَا َا ٚزد   ،ٚقعخ َٔ ذٟٚ ايػإٔ يف ظطٛزٙ َا مل ٜحةني جصٜٚسٖا بايطسم املكسز٠ قاْْٛا

ع٢ً يطإ ذٟٚ ايػةإٔ َٔ بٝاْاد أٚ إقسازاد ؾٝصٛش إذةاد عدّ صعحٗا طةكا ألظهاّ ٖرا 
ٚبايٓعس يف ايٓص ايكاْْٛٞ ٚايحُعٔ ؾٝ٘ ٜحةني يٓا إٔ ايعاٖس َٔ ٖرا ايٓص اْ٘   ،ايكإْٛ
بني ْٛعني َٔ ايةٝاْاد ايٛازد٠ ؾٝ٘ باخحالف َا إذا ناْخ ٖرٙ ايةٝاْاد صادز٠ َٔ ٜؿسم 

  -:(2)املٛظـ ايعاّ أٚ ناْخ صادز٠ َٔ ايطسؾني
ايٓٛع األٍٚ/ ظص١ٝ ايطٓد ايسمسٞ ؾُٝا ٜحعًل بايةٝاْاد ايصادز٠ َٔ املٛظـ ايعاّ أٚ 

ع ظح٢ ٜطعٔ ؾٝٗا ؾحهٕٛ ٖرٙ ايةٝاْاد ظص١ ع٢ً مجٝ  ايٓا -املهًـ غد١َ عا١َ :
بايحصٜٚس، َٚٔ ٖرا ايٓٛع َٔ ايةٝاْاد َا ٜصدز َٔ أصعاث ايعالق١ يف ظطٛز املٛظـ 
ايعاّ،  نإقساز ايةا٥  باضحالَ٘ ايرُٔ أٚ إقساز املػرتٟ بأْ٘ جطًِ املةٝ ، ؾٗٓا ٚاقع١ اإلقساز 

عٔ يف بكةض ايرُٔ أٚ جطًِ املةٝ   جعد ظص١ ع٢ً ايٓاع ناؾ١ ٚال ميهٔ دظطٗا إال بايط
ايحصٜٚس، ٚايطةت يف ذيو ٖٛ إٔ املٛظـ ايعاّ ٜعد مبراب١ غاٖد ممحاش ٚجهٕٛ يػٗادج٘ بٓعس 
ايكإْٛ ق١ُٝ اضحرٓا١ٝ٥،  ٖٚٓا ال جيٛش جٛشٝ٘ ميني عدّ ايهرث باإلقساز، أَا ادعا٤ ايةا٥  
اْ٘ مل ٜكةض ايرُٔ ظكٝك١ أٚ ادعا٤ املػرتٟ اْ٘ مل ٜحطًِ املةٝ  ؾُٝهٔ إذةاد عهطٗا 
                                                             

د. حمزة  :نقال عن منشورات مركز عدالة، ،7/66/6776، في 612/6772/حقوق=
 .215محمد أبو عيسى، مرجع سابق، ص

من قانون االثبات  66مادة/ وال أوال من قانون االثبات العراقي؛ -00المادة/  ( تنظر:(6
 من قانون الببينات االردني؛ 5والمادة/ من قانون البينات السوري؛ 4والمادة/ المصري؛
 . ن قانون اصول المحاكمات المبنانيم 624والمادة/

 شرح أحكام قانون اإلثبات، مرجع سابق، د. عباس العبودي، :يل ينظرلممزيد من التفص( (0
 .626-625ص



 -دراسة مقارنة–يمين عدم الكذب باإلقرار في الدعوى المدنية 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (67), Year (21) 

65 

سم اإلذةاد ايعاد١ٜ، الٕ ٚاقع١ قةض ايرُٔ أٚ جطًِ املةٝ  مل ؼدس أَاّ املٛظـ ايعاّ بط
ٚبايحايٞ ؾال جًعكٗا صؿ١ ايسمس١ٝ اييت ٜطحًصَٗا ايطعٔ بايحصٜٚس، ٖٚٓا جيٛش جٛشٝ٘ ميني 

 عدّ ايهرث باإلقساز يف ٖرٙ ايٛاقع١ بايحعدٜد.
ٕ ايةٝاْاد ايصادز٠ َٔ ذٟٚ ايػإٔ ايٓٛع ايراْٞ/ ظص١ٝ ايطٓد ايسمسٞ ؾُٝا ٜحعًل مبطُٛ

ٚاقحصس دٚز املٛظـ ايعاّ ع٢ً جدٜٚٓٗا ؼخ َطؤٚيٝحِٗ َٔ دٕٚ إٔ ٜهٕٛ قد غاٖدٖا أٚ 
ؼس٣ عٔ صعحٗا ٚاملحعًك١ غايةا مبٛضٛع  ايطٓد ؾإ ٖرٙ ايةٝاْاد ال جرةخ هلا صؿ١ 

أٚ جطًِ  ايسمس١ٝ ٚجيٛش إذةاد عهطٗا بطسم اإلذةاد ايعاد١ٜ نُا يف ٚاقع١ قٝض ايرُٔ
املةٝ  اييت ذنسْاٖا آْؿا، ؾٗرٙ ايٛاقع١ ال جًعكٗا صؿ١ ايسمس١ٝ ألْٗا مل ؼدس أَاّ 
املٛظـ ايعاّ، ٚبايحايٞ جيٛش جٛشٝ٘ ميني عدّ ايهرث باإلقساز ؾٝٗا، ٚجطةٝكا يريو ؾكد 
قطخ قه١ُ ايحُٝٝص ايعساق١ٝ ع٢ً اْ٘ "يًُدعٞ عًٝ٘ ظل طًت ؼًٝـ املدع١ٝ ميني عدّ 

ضٓد ايهُةٝاي١ املطايت مبةًػ٘ ٚاملصدم َٔ ايهاجت ايعدٍ طاملا  قسازٙ ايٛازد يفايهرث بإ
، نُا ذٖةخ (1)إٔ ايطٓد شا٤ خايٝا َٔ اإلغاز٠ إىل إٔ جطًِٝ املةًؼ مت أَاّ ايهاجت ايعدٍ"

قه١ُ ايحُٝٝص األزد١ْٝ بأْ٘ "ٚظٝز إٔ ايطٓد َٛضٛع املطاية١ ٜعحرب َٔ اإلضٓاد اـط١ٝ 
ك١ زمسٝا ٚبايحايٞ ال ٜطعٔ ؾٝٗا إال بايحصٜٚس ٚعًٝ٘ ؾال ٜكةٌ جٛشٝ٘ ميني املٓع١ُ ٚاملٛذ
 .(2)نرث اإلقساز"

، (3)ال حيل يًُكس جٛشٝ٘ ميني ايهرث باإلقساز يًُكس ي٘ إذا اضكط ظك٘ بريو َطةكا -ذاْٝا:
الٕ ايطاقط ال ٜعٛد، ٚيف ٖرا املطُاز ؾإ ٖٓاى َٔ ٜس٣ إٔ إضكاط اؿل بحٛشٝ٘ ايُٝني 

                          

 ،4/5/6765في 65-64/ مدنية منقول /6611مة التمييز العراقية رقم/قرار محك( (6
وكذلك إذا لم يكن بدل شراء األرض  ؛50م،ص6765، 1ع/ مجموعة األحكام العدلية،

قد سمم أمام دائرة التسجيل العقاري فيجوز تحميف المدعي يمين عدم الكذب باإلقرار 
ييز العراقية قرار محكمة التمبطمب من المدعى عميو، ولممزيد من التفصيل ينظر: 

 ،5س/ ،2ع/ مجموعة األحكام العدلية، ،4/2/6754في 2/6753/ م6106رقم/
 .002ص

 ،1/62/0220، في 6652/0220/قرار محكمة التمييز األردنية تمييز حقوق  ((0
 .216د. حمزة محمد أبو عيسى، مرجع سابق، ص:منشورات مركز عدالة، نقال عن

 م،6776العممية، عمان،  ، الدار0ول المحاكمات الحقوقية،ط، أصر: فارس الخوريينظ ((1
 .277ص
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ٕ ٜهٕٛ الظكا يصدٚز اإلقساز ٚيٝظ ضابكا، ٖٚٛ ظكٝك١ زأٟ شدٜس بايحكدٜس ْٚحؿل جيت أ
 . (1)ؾهٝـ ٜطكط غ٤ٞ أضاضا غ  َٛشٛد  ،َع٘
ط نٌ الٕ اإلبسا٤ ٜطك ،ال حيل يًُكس جٛشٝ٘ ميني ايهرث باإلقساز يًُكس ي٘ بعد اإلبسا٤ -ذايرا:

ٚظٝز إٔ املؿٛض بايحٛقٝ  "اْ٘ ٚقد ذٖةخ قه١ُ ايحُٝٝص  ًـ َٔ مج١ً اؿكٛم،ظل ٚاؿ
عٔ املُٝص٠ نإ قد أبسأ ذ١َ املدع٢ عًٝ٘ أَاّ ناجت ايعدٍ يف دا٥س٠ ايرتخٝص بعد َد٠ 

( َٔ 444ض١ٓ َٔ جازٜذ اضحعكام آخس نُةٝاي١ ٚظٝز إٔ املطحؿاد َٔ َٓطٛم املاد٠ )
ط٢ ايكإْٛ املدْٞ أْ٘ إذا ابسأ ايدا٥ٔ َدٜٓ٘ كحازّا َٔ ظل ي٘ عًٝ٘ ضكط اؿل ٚاْك

االيحصاّ ٚظٝز إٔ اإلبسا٤ ايٛازد يف ٖرٙ ايدع٣ٛ ٖٛ إبسا٤ إضكاط ال جطُ  ؾٝ٘ دع٣ٛ ميني 
نرث ٖٚٛ َٔ قةٌٝ ايصًح ٚبايحايٞ ال جيٛش جٛشٝ٘ ايُٝني يف َرٌ ٖرٙ اؿاي١ ٚعًٝ٘ ٜهٕٛ 

 .   (2)قساز االضح٦ٓاف ٚاق  يف قً٘"
ٜٚٓةين ع٢ً ذيو  ا٤ ع٢ً اإلقساز،اؿهِ ايكطعٞ بٓ ال جيٛش جٛشٝ٘ ايُٝني بعد صدٚز -زابعا:

اْ٘ ال جيٛش طًت جٛشٝ٘ ٖرٙ ايُٝني أَاّ قه١ُ املٛضٛع ضٛا٤ األٚىل أّ ايرا١ْٝ، ٚال 
ٜراز ٜٚؿسض ْؿط٘ يف ٖرا ، ٚايطؤاٍ ايرٟ (3)جيٛش طًةٗا ألٍٚ َس٠ أَاّ قه١ُ ايحُٝٝص

ٚاؾٛاث لد إٔ ؟ هرث باإلقساز أَاّ قه١ُ ايحُٝٝصايدؾ  باي اجملاٍ ٜدٚز ظٍٛ إَها١ْٝ
، (4)قه١ُ ايحُٝٝص ايعساق١ٝ قد أقسد اْ٘ ال ٜكةٌ ايدؾ  بايهرث باإلقساز أَاّ قه١ُ ايحُٝٝص

نُا شا٤ ألظد غساح اجمل١ً اْ٘ "إٕ دع٣ٛ ايهرث يف اإلقساز َطُٛع١ قةٌ ؿٛم اؿهِ بٓا٤ 

                          

 .217حمزة محمد أبو عيسى، مرجع سابق، ص ر: د.ينظ ((6
في  0265/0223قرار محكمة التمييز األردنية الصادر عن الييئة العادية رقم / ((0

بق، اأرشيف التصنيفات: يمين عدم كذب اإلقرار، مرجع س :، نقال عن01/66/0223
 .      222؛ د. حمزة محمد أبو عيسى، مرجع سابق، ص4ص

 .222مرجع سابق، ص د. حمزة محمد أبو عيسى، :( ينظر(1
 6743/ ح/253قرار محكمة التمييز العراقية رقم/ :لممزيد من التفصيل ينظر ((2

في قضاء محكمة  لمشاىدي، المبادئ القانونيةا إبراىيم :نقال عن ،62/4/6743في
عصمت عبد المجيد  ؛ د.66، قسم اإلثبات،ص6772بغداد،  مطبعة الجاحظ، التمييز،
 .606مرجع سابق، ص بكر،
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صٍ أٚ دع٣ٛ ايهرث أٚ اهل أَا إذا ؿل اإلقساز ظهِ ؾال جطُ  بعدٙ ع٢ً اإلقساز ...
 .(1)"ايحًص١٦

 ادلطهة انثاوي
 متييز ميني عذو انكزب تاإلقشاس مما يشتثه تها

شاْت ٚؽحًـ عٓٗا يف عٔ باقٞ األميإ اييت جػابٗٗا يف ميني عدّ ايهرث باإلقساز  جحُٝص    
ميني عدّ ايؿسع األٍٚ/ متٝٝص   -ٛضٝح ذيو ضُٔ ايؿسعني اآلجٝني:ٚميهٓٓا ج شٛاْت أخس٣،
عٔ ايُٝني ميني عدّ ايهرث باإلقساز عٔ ايُٝني املح١ُُ.  ايؿسع ايراْٞ/ متٝٝص از ايهرث باإلقس
 اؿامس١.

 انفشع األول
 متييز ميني عذو انكزب تاإلقشاس عه انيمني ادلتممة

عٔ ايُٝني املح١ُُ بأٚش٘ ٚؽحًـ عٓٗا بأٚش٘ ع٢ً ميني عدّ ايهرث باإلقساز  جحُٝص    
 -ايٛش٘ اآلجٞ :
 -أٚش٘ ايحػاب٘:

إٕ ميني عدّ ايهرث باإلقساز ٚايُٝني املح١ُُ جعدإ ميني قطا١ٝ٥ جؤد٣ يف فًظ  -1
َٔ قإْٛ  109إذ ْصخ املاد٠/  دإ َٔ ٚضا٥ٌ اإلذةاد ايكا١ْْٝٛ،ٚجع ،ايكطا٤ ظصسا

"، نُا ْصخ أٜطا اإلذةاد املصسٟ ايٓاؾر ع٢ً اْ٘ "جؤد٣ ايُٝني أَاّ احمله١ُ ...
ٜهٕٛ ظًـ ايُٝني أَاّ احمله١ُ أٚ ايُٝين ع٢ً اْ٘ "د َٔ قإْٛ اإلذةا 148املاد٠/

 ". ًظ ايكطا٤ ٚال جيٛش ظًؿٗا خازش٘ايكاضٞ املٓحدث يف ف
  -اييت جعد اظد صٛز األميإ اؿامس١ -نُا ْس٣ إٔ نٌ َٔ ميني عدّ ايهرث باإلقساز  -2

خ املاد٠/ إذ ْص ،ٚايُٝني املح١ُُ جحؿكإ يف أُْٗا ال جيٛش زد ايُٝني ع٢ً اـصِ  اآلخس
ال جيٛش يًدصِ ايرٟ ٚشٗخ إيٝ٘ احمله١ُ ايُٝني ع٢ً أْ٘ "َٔ قإْٛ اإلذةاد ايعساقٞ  123
 124ٚاملاد٠/  َصسٟ،  إذةاد 120" ٚجطابكٗا املاد٠/ملح١ُُ إٔ ٜسدٖا ع٢ً اـصِ اآلخسا

َٔ ايكإْٛ املدْٞ اؾصا٥سٟ،   349ٚاملاد٠/  ،يةٓاْٞقانُاد  252ٚاملاد٠/  بٝٓاد ضٛزٟ،

                          

 .177م، ص6726، مطبعة العاني، بغداد، 1منير القاضي، شرح المجمة، ج ((6
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نُا جحؿكإ  ،(1)قإْٛ اإلذةاد اإلَازاجٞ ٚال ٜٛشد ْص يف ايكإْٛ األزدَْٞٔ  62املاد٠/ ٚ
ّ يطُ  اـصِ ظح٢  ،أٜطا ع٢ً أُْٗا جٛش٘ َٔ قةٌ ايكاضٞ ٚاـصِ ٚيٝظ اظحهاَا

جيٛش هلرا زدٖا يٝعحهِ ٖٛ إىل ضُ  خصُ٘ ايرٟ ٜٛش٘ إيٝ٘ ايكاضٞ ايُٝني نُا ٖٛ اؿاٍ 
 يف ايُٝني اؿامس١ .
 -أٚش٘ االخحالف:

ؽحًـ ميني عدّ ايهرث باإلقساز عٔ ايُٝني املح١ُُ يف إٔ ايكاضٞ فرب ع٢ً جٛشٝٗٗا  -1
يف اؿاي١ اييت ظددٖا ايكإْٛ، ٚيٝظ ي٘ جًو ايطًط١ ايحكدٜس١ٜ يف جٛشٝٗٗا نُا ٖٛ اؿاٍ 

 يف ايُٝني املح١ُُ .
َٔ اـصُني ألدا٤ ايُٝني،   يٝظ يًكاضٞ ضُٔ ميني عدّ ايهرث باإلقساز إٔ خيحاز أّٜا -2

يف ظني اْ٘ يف ايُٝني املح١ُُ ٜهٕٛ   ،بٌ ظدد ي٘ ايكإْٛ ٖرا اـصِ ضًؿّا ٖٚٛ املكس ي٘
يًكاضٞ اـٝاز يف إٔ ٜٛشٗٗا إىل أظد اـصُني يف ايدع٣ٛ املدعٞ أٚ املدعٞ عًٝ٘ 
 جةعّا يسشعإ نؿ١ ايحصدٜل ملصًع١ أظدُٖا، نُا إٕ ْحٝص١ ظًـ ميني عدّ ايهرث
باإلقساز ًَص١َ يًكاضٞ، أَا يف ظاي١ ظًـ ايُٝني املح١ُُ أٚ ايٓهٍٛ عٓٗا  ؾٗٛ غ  ًَصّ  

 يًكاضٞ .
اقس املكس املدعٞ عًٝ٘ يف ايدع٣ٛ بايحٛقٝ   ال جٛش٘ ميني عدّ ايهرث باإلقساز إال إذا -3

 د، ع٢ً ايطٓد ايرٟ أبسشٙ  املكس ي٘ املدعٞ يف دعٛاٙ ٚادع٢ ايهرث بإقسازٙ ٖرا يف ايطٓ
ٜػحٌُ ع٢ً َةدأ بُٝٓا ْالظغ يف ايُٝني املح١ُُ أْٗا ال جٛش٘ إال إذا ٚشد ديٌٝ ْاقص 

أٟ ديٌٝ قاْْٛٞ ْاقص، ٜهٕٛ َٔ غأْ٘ إٔ جيعٌ ٚشٛد اؿل  ايرةٛد ايكاْْٛٞ،
             .(2)املدع٢ ب٘ قسٜت االظحُاٍ

                          

؛ من قانون االثبات المصري 602ادة/الم :لممزيد من التفصيل في ىذا الخصوص تنظر ((6
محاكمات من قانون اصول ال 030نات السوري ؛ والمادة/ من قانون البي 602والمادة/

؛ 6753لسنة  63-53القانون المدني الجزائري النافذ رقم من  127لمبناني؛ ؛والمادة/ا
من قانون اإلثبات االتحادي لممواد المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة  40والمادة /
 . 6770لسنة  62النافذ رقم 

د. أوان عبد اهلل الفيضي، مبدأ الثبوت القانوني دراسة مقارنة  :فصيل ينظر( لممزيد من  الت(6
 –في اإلثبات المدني، دار الكتب القانونية، دار شتات لمنشر والبرمجيات، مصر 

 .06م، ص0260اإلمارات، 
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 انفشع انثاوي
 متييز ميني عذو انكزب تاإلقشاس عه انيمني احلامسة

عٔ ايُٝني اؿامس١ بأٚش٘ ٚؽحًـ عٓٗا بأٚش٘ ع٢ً ميني عدّ ايهرث باإلقساز  جحُٝص    
 -ايٛش٘ اآلجٞ :
 -أٚش٘ ايحػاب٘:

ٚجعدإ َٔ ٚضا٥ٌ  ،إٔ ايُٝٝٓإ جعدإ ميني قطا١ٝ٥ جؤد٣ يف فًظ ايكطا٤ ظصسا -1
َع١ٓٝ ٖٚٞ  إال إٔ ميني ايهرث باإلقساز جػة٘ ايُٝني اؿامس١ يف ْكط١ ،اإلذةاد ايكا١ْْٝٛ

ظٝز ٜٛشٗٗا املكس إىل املكس ي٘ بعد إٔ ؾكد أَاّ   ،االظحهاّ اىل ضُ  خصُ٘ ٚذَح٘
هِ بٗرٙ ايطسٜك١ إىل ضُ ٙ ق٠ٛ اإلقساز أٟ ديٌٝ آخس ٜدظض ب٘ ادعا٤ خصُ٘ ؾٝعح

 .ٚذَح٘
يف  س املدع٢ عًٝ٘ؾإذا اق ،إٔ ميني ايهرث باإلقساز جعد صٛز٠ َٔ صٛز ايُٝني اؿامس١ -2

طٓد ايرٟ أبسشٙ املدعٞ يف دعٛاٙ، ٚادع٢ ايهرث باإلقساز يف ايدع٣ٛ بايحٛقٝ  ع٢ً اي
َٔ قةً٘،  ٚعًٝ٘ يف ٖرٙ اؿاي١ ٜٓكًت املدع٢ عًٝ٘ َدعٝا يف ٖرا ايدؾ  املكدّ  ايطٓد،

ٚبإَهاْ٘ إٔ ٜرةح٘ بديٌٝ جيت إٔ ٜهٕٛ بك٠ٛ ايديٌٝ املكدّ َٔ  ٜك  عت٤ إذةاج٘،
 .خصُ٘ يف ايدع٣ٛ

 -٘ االخحالف:أٚش
إٔ طًت جٛشٝ٘ ميني نرث اإلقساز ال ٜؿٝد أبدا ايحٓاشٍ عٔ أدي١ اإلذةاد األخس٣ نُا ٖٛ  -1

إذ إٔ طًت جٛشٝ٘ ايُٝني اؿامس١ ٜرتجت عًٝ٘ نُا ٖٛ َعًّٛ  ،اؿاٍ يف ايُٝني اؿامس١
عدّ ايحٓاشٍ عٔ أدي١ اإلذةاد األخس٣ يف ايدع٣ٛ،  ؾإ ٖرا األذس ال ٜطسٟ بايٓطة١ يُٝني 

شا٤د ؾايُٝني اؿامس١ ؽحًـ عٔ ميني عدّ ايهرث باإلقساز يف أْٗا  ،ايهرث باإلقساز
ٚقد شا٤  ٕ إٔ ٜٓطت ايهرث باإلقساز ـصُ٘،َطًك١ يهٌ َٔ عصص عٔ إذةاد دؾع٘ دٚ

ٚعًٝ٘ ٜعحرب إْهازٙ ادعا٤ بأْ٘ ناذث بإقسازٙ ٚي٘ "يف قساز حمله١ُ ايحُٝٝص ع٢ً اْ٘ 
قساز إىل املطعٕٛ ضدُٖا )املدعٝني( ٚيٝظ ايُٝني اؿامس١ جٛشٝ٘ ميني عدّ نرث اإل
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ٚهلرا نإ ع٢ً قه١ُ االضح٦ٓاف إؾٗاّ ايطاعٔ إٔ َٔ ظك٘ جٛشٝ٘ ميني عدّ نرث 
 .(1)"زغت يف ذيو قةٌ ايؿصٌ يف ايدع٣ٛ اإلقساز إىل املطعٕٛ ضدٖا إذا

عدّ نرث اإلقساز  َٔ ظل املدع٢ عًٝ٘ جٛشٝ٘ مينييف ظاي١ ميني ايهرث باإلقساز ٜهٕٛ   -2
 ناذّبا بإقسازٙ ٚجٛشٗٗا احمله١ُ بٓا٤ ع٢ً طًت اـصّٛ يًُدعٞ ع٢ً اعحةاز أْ٘ مل ٜهٔ

ٖٓاى ضسٚز٠، بُٝٓا يف ايُٝني اؿامس١  ُا جٛشٗٗا احمله١ُ َٔ جًكا٤ ْؿطٗا إذا ٚشددن
 .يهٌ َٔ اـصُني بإذٕ َٔ احمله١ُ إٔ جٛشٗٗا إىل اـصِ اآلخس

ؾٗرٙ ايُٝني جحعًل  ّ ايهرث باإلقساز زد ايُٝني ع٢ً اـصِ اآلخس، ال جيٛش  يف ميني عد -3
ال ا َٔ قإْٛ اإلذةاد ايعساقٞ اْ٘ "ذاْٝ -119إذ شا٤ يف املاد٠/  ،بػدص املكس ي٘ ؾكط

بٌ ٜطحكٌ بٗا َٔ  جيٛش زد ايُٝني إذا ناْخ َٓصة١ ع٢ً ٚاقع١ ال ٜػرتى ؾٝٗا اـصُإ
َٔ 116ٚاملاد٠/ َٔ قإْٛ اإلذةاد املصسٟ،115اد٠/" ٚجكابًٗا املٚشٗخ ي٘ ايُٝني

َٔ 240ٚاملاد٠/ َٔ قإْٛ ايةٝٓاد األزدْٞ، 1-57/قإْٛ ايةٝٓاد ايطٛزٟ، ٚاملاد٠

                          

في  6650/0227قرار محكمة التمييز األردنية الصادر عن الييئة العادية رقم / ((6
مرجع سابق،  يمين عدم كذب اإلقرار، عن: أرشيف التصنيفات: نقال ،07/62/0227
المميز تحميف المدعي اليمين الحاسمة  /مدعى عميووقد طمب الكما قضت أيضا " ؛5ص

 بأن ذمة المدعى عميو مشغولة بقيمة ىذه الكمبياالت ولم يقم بسداد أي جزء منيا ...
ثبات ومتعمقة بالدعوى وتنصب وحيث أن اليمين كأية بينة يجب أن تكون منتجة في اإل

وحيث أن الكمبياالت تتضمن إقرارًا بأن القيمة  عمى واقعة جائز قبول اليمين حوليا،
وصمت لمحررىا فإن توجيو اليمين حول ىذه الواقعة غير منتج ولم يكن أمام المدعى 

ن عى عميو لم يكعميو سوى يمين عدم كذب اإلقرار التي يمكن توجيييا لممدعي بأن المد
( 201/0264قرار محكمة التمييز األردنية الصادر عن الييئة العادية رقم )كاذبًا بإقراره "

" إن طمب  المميز ؛كما قضت أيضا 6المرجع نفسو، ص( نقال عن: 07/5/0227في )
توجيو يمين عدم كذب اإلقرار بعد أن حيل بينو وبين تقديم البينة الخطية والشخصية، ال 

ما يترتب عمى طمب توجيو اليمين الحاسمة من التنازل عن تقديم يترتب عمى طمبو ىذا 
 62/2/0220في 344/0220تمييز حقوق/ البينة " قرار محكمة التمييز األردنية،

 .222ص مرجع سابق، حمزة محمد أبو عيسى، د. نقال عن: منشورات مركز عدالة،
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يف ظني إٔ ايُٝني اؿامس١ ػٝص زد ايُٝٔ ع٢ً ، (1)قإْٛ أصٍٛ احملانُاد ايًةٓاْٞ
 .اقَٞٔ قإْٛ اإلذةاد ايعسأٚال  – 119ٚذيو ظطت ْص املاد٠/ ،اـصِ اآلخس

نُا إٔ ميني عدّ ايهرث باإلقساز بحكدٜسْا املحٛاض  جٛش٘ يف ظاي١ ايهرث باإلقساز يف  -5
اؿامس١ جٛش٘ يف ظاي١ ايعصص عٔ  ايطٓداد ظصسا ايعاد١ٜ ٚايسمس١ٝ، بُٝٓا ايُٝني

ٚعٔ ايطةت ايراْٞ َٚؿادٙ " :ايحُٝٝص َا ْص٘ ٚيف ٖرا ؾكد شا٤ يف قساز حمله١ُاإلذةاد، 
يًُدعٞ ٚمتطو املُٝص بإٔ  َٔ ظٝز عدّ إشاش٠ جٛشٝ٘ ايُٝني اؿامس١ ايطعٔ بايكساز

ؾإْ٘ ٚبايسشٛع إىل إشاب١ ٚنٌٝ  ،ايُٝني املطًٛث جٛشٝٗٗا ٖٞ ميني عدّ نرث اإلقساز
أَا  ،َةًؼ ذالذ١ آالف دٜٓاز املدع٢ عًٝ٘ ع٢ً ال٥ع١ ايدع٣ٛ لد أْ٘ أقس باضحالّ َٛنً٘

ضحالَٗا ٚمتطو بأْ٘ اضحًِ ؾكط َةًؼ ذالذ١ آالف َةًؼ األيـ دٜٓاز األخس٣ ؾكد أْهس ا
ٚإٕ َٔ ظل املدع٢ عًٝ٘ جٛشٝ٘ ميني عدّ  ،دٜٓاز ٚيٝظ أزبع١ آالف نُا ٚزد باالجؿاق١ٝ

ّٓا  نرث اإلقساز يًُدعٞ ع٢ً اعحةاز أْ٘ مل ٜهٔ ناذّبا بإقسازٙ ٚإٔ ٖرٙ ايُٝني يٝطخ ميٝ
ٗٗا احمله١ُ َٔ جًكا٤ ْؿطٗا ظامس١ ٚجٛشٗٗا احمله١ُ بٓا٤ ع٢ً طًت اـصّٛ نُا جٛش

 .(2)"شدد إٔ جٛشٝ٘ ٖرٙ ايُٝني ضسٚزّٜاإذا ٚ
 ادلثحث انثانث

 انقىاعذ انقاوىوية نيمني عذو انكزب تاإلقشاس
ؾٝٓةػٞ  ،إٔ يُٝني عدّ ايهرث باإلقساز قٛاعد قا١ْْٝٛ متٝصٖا عٔ األْٛاع األخس٣ الغو   

رٙ ايػسٚط ٚإ طسٚزٟ إٔ ْةعز يف ٖيرا لد َٔ اي ،إٔ جحٛاؾس ؾٝٗا عاد٠ غسٚط قا١ْْٝٛ
ٚذيو ميني عدّ ايهرث باإلقساز َٚٔ ذِ ْحطسف ذاْٝا إىل آذاز املرتجة١ عٔ  ْحعسف عًٝٗا أٚال،

                          

من قانون االثبات  663 والمادة/ من قانون االثبات العراقي؛ 667 المادة/ ( تنظر:(6
من قانون البينات  6-35 والمادة/ من قانون البينات السوري؛ 664 والمادة/ المصري؛
 من قانون اصول المحاكمات المبناني. 022والمادة/ االردني؛

صدر  6240/0224قرار محكمة التمييز األردنية الموقرة بصفتيا الحقوقية قرار رقم ( (0
حكم تمييز حقوق: توجيو يمين  شبكة قانوني األردن، نقال عن: ،05/7/0224بتاريخ 

  www.lawjo.net تي:المتاح عمى الموقع االلكتروني اآل عدم كذب اإلقرار لممدعي،
 .     6/66/0266تاريخ الزيارة: 

http://www.lawjo.net/
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. املطًت ايراْٞ/ ميني عدّ ايهرث باإلقسازاملطًت األٍٚ/ غسٚط  -ٚؾكا يًُطًةني اآلجٝني:
 .ميني عدّ ايهرث باإلقسازآذاز 

 ادلطهة األول
 ذو انكزب تاإلقشاسرشوط ميني ع

جٛاؾس عد٠ غسٚط عا١َ ميهٔ جٛضٝعٗا نُا ميني عدّ ايهرث باإلقساز عاد٠ يف  ٜػرتط     
 -ٜأجٞ:

برنس اضِ أٚ صؿ١ هلل  ،َٔ أظد اـصُني ظصسا عدّ ايهرث باإلقساز إٔ جؤد٣ ميني -1
 ،جعاىل،  ذيو إٔ صٝػ١ ايُٝني إٔ حيًـ املكس ي٘ إٔ املكس مل ٜهٔ ناذبا يف إقسازٙ

يف قساز حمله١ُ ايحُٝٝص اْ٘ "ٚظٝز إٔ ميني عدّ نرث اإلقساز  ٚبٓا٤ ع٢ً ذيو ؾكد شا٤
َٓٗا ٖٚٞ خالف ايُٝني  1589 قد ظددجٗا أظهاّ ف١ً األظهاّ ايعدي١ٝ باملاد٠/

اؿامس١ ٚقد ظددد ٖرٙ املاد٠ صٝػ١ ايُٝني بإ ال ؽسط ع٢ً ظًـ املدعٞ ع٢ً إٔ 
 .(1)قسازٙ"املدع٢ عًٝ٘ مل ٜهٔ ناذبا يف إ

إٔ ٜطًت املكس َٔ ايكاضٞ عاد٠ ؼًٝـ املكس ي٘ املدعٞ ايُٝني ع٢ً اْ٘ غ  ناذث يف  -2
إقسازٙ املرنٛز يف ايطٓد،  ٖٚرا ٖٛ األصٌ بحكدٜسْا إال إٔ ٖٓاى اضحرٓا٤ ع٢ً ذيو اْ٘ 

 .رٙ ايُٝني أٜطا يف ظاالد ايطسٚز٠َٔ ظل احمله١ُ َٚٔ جًكا٤ ْؿطٗا إٔ جٛش٘ ٖ
                          

منشورات  3/7/0226في  6666/0226قرار محكمة التمييز األردنية، تمييز حقوق/( (6
كما جاء  ؛221مرجع سابق، ص د. حمزة محمد أبو عيسى، :مركز عدالة، نقال عن

"حيث إن يمين عدم كذب اإلقرار التي قامت المحكمة بتوجيييا إلى المدعية أيضا انو 
بناًء عمى طمب المدعى عميو )الطاعن( جاءت بصيغة متفقة مع الئحة الدعوى والدفع 

وقامت المدعية بحمفيا بالصيغة المقررة من قبل المحكمة  المثار من قبل المدعى عميو
عن بالمبمغ فإن االدعاء بعدم صحة السند وما تضمنو من إقرار بانشغال ذمة الطا

دعاء ال دليل عميو مما يجعل ىذا السند حجة عمى المدعى عميو االمدعى بو يبقى مجرد 
أية بينة تثبت عكس ما جاء بالبينات بما ورد فيو ما دام إنو لم ينكر توقيعو عميو ولم يقدم 

فيكون  المقدمة من المدعية أو تناقضيا . وحيث توصمت محكمة االستئناف ليذه النتيجة
" قرار محكمة التمييز األردنية الصادر عن الييئة العادية رقم قرارىا موافقًا لمقانون

ذب أرشيف التصنيفات: يمين عدم ك :(، نقال عن6/7/0264( في )6567/0264)
      .6مرجع سابق، ص اإلقرار،
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ع١ جٛشٝ٘ ميني عدّ ايهرث باإلقساز ٚيكةٍٛ دع٣ٛ املكس ايهرث ؾُٝا ٜػرتط يص -3
ؾإذا أْهس املكس  ز أٟ أال ٜٓهس صدٚز اإلقساز عٓ٘،جطُٓ٘ ايطٓد االعرتاف بصدٚز اإلقسا

 ٜهٕٛ ابحدا٤ّ ٚذيو بإ ال ،(1)صدٚز اإلقساز عٓ٘ ؾال جيٛش ي٘ االدعا٤ بايهرث يف اإلقساز
ٛقٝع٘ عًٝ٘ ذِ ذةخ ْحٝص١ املطاٖا٠ ْطة١ ايطٓد قد أْهس صع١ صدٚز ايطٓد َٓ٘ ٚج

ذيو ؾؿٞ ٖرٙ ايصٛز٠ يٝظ ي٘ إٔ ٜدعٞ إٔ َا جطُٓ٘ ايطٓد ناذث،  الٕ  ،إيٝ٘
ٚيرا ؾإ قةٍٛ إذةاد االدعا٤ ايهاذث ٚميني عدّ ايهرث باإلقساز  ٜطحًصّ ايحٓاقض َٓ٘،
ٜكس اـصِ  ٖٚٞ ظاي١ إٔ ي١ ؾكط ال ظُٝ  اؿاالد األخس٣،إمنا قصٛز بٗرٙ اؿا

 إ ايحٛقٝ  ايرٟ عًٝ٘ ٖٛ جٛقٝع٘،أَاّ ايكطا٤ بإ ايطٓد احملحض ب٘ عًٝ٘ صادز َٓ٘ ٚ
ٚيف ٖرا اـصٛص ؾكد  ،(2)إال اْ٘  ٜدعٞ نرث ايٛاقع١ ايكا١ْْٝٛ اييت جحطُٓٗا ايطٓد

َٔ اظحض عًٝ٘ بطٓد ٚمل ٜٓهس صساظ١ َا ٖٛ قه١ُ ايحُٝٝص األزد١ْٝ ع٢ً اْ٘ "قسزد 
هاّ ٔ خط أٚ جٛقٝ  أٚ إَطا٤ ؾٗٛ ظص١ عًٝ٘ مبا ؾٝ٘ ضٓدا ألظَٓطٛث إيٝ٘ َ

ٚظٝز إٔ املدعٞ عًٝ٘ قد اقس بحٛقٝع٘ ع٢ً ايهُةٝاي١  َٔ قإْٛ ايةٝٓاد، 11املاد٠/
َٛضٛع ايدع٣ٛ إال اْ٘ أْهس اْػػاٍ ذَح٘ باملةًؼ املدع٢ ب٘ ؾعًٝ٘ ٜعحرب إْهازٙ 

 . (3)"إلقسازٚي٘ جٛشٝ٘ ميني عدّ نرث ا ادعا٤ بأْ٘ ناذث بإقسازٙ
نُا ٜٚػرتط يصع١ جٛشٝ٘ ميني عدّ ايهرث باإلقساز أٜطا إٔ ٜٓهس املكس اْػػاٍ  -4

ؾاألصٌ إٔ ميني عدّ ايهرث باإلقساز ٜطًةٗا املكس ايرٟ ٜدعٞ عدّ صع١  ،اير١َ
ٚإْهاز اْػػاٍ اير١َ ٖرا  ،إقسازٙ، ٚعًٝ٘ ؾاْ٘ ٜٓهس اْػػاٍ ذَح٘ مبٛشت ٖرا اإلقساز

ز٠ َٔ ايصٛز ضٛا٤  أنإ صساظ١ أٚ ضُٓا، نإٔ ٜدعٞ ايػؼ أٚ ٜهٕٛ عاد٠  بأٟ صٛ

                          

؛ وينبغي في ىذا الشأن مالحظة ان 026ص ينظر: حسين المؤمن، مرجع سابق،( (6
من قانون االثبات  45االقرار بحد ذاتو يعد حجة قاصرة عمى المقر، تنظر: المادة/

من قانون البينات  622والمادة/ ؛0222لسنة  24بموجب قانون رقم العراقي المعدلة 
من قانون االثبات  31 من قانون البينات االردني؛ والمادة/ 36 ري؛ والمادة/السو 

 االتحادي االماراتي.
ضياء شيت خطاب، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية، مطبعة العاني، ( ينظر: (0

 .021م،ص6751بغداد، 
 عدالة،منشورات مركز  60/5/0226في  6231/0226( قرار محكمة التمييز األردنية/(1

 .220ص مرجع سابق، حمزة محمد أبو عيسى، د. نقال عن:
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ٚقد قطخ  ،(1)اؿ١ًٝ أٚ اإلنساٙ أٚ عدّ قةط٘ يًرُٔ ٚغ ٖا َٔ اؿاالد األخس٣
َٚطايةحٗا بٓصـ املٗسٜٔ املعصٌ  "إٔ طالم ايصٚش١ قةٌ ايدخٍٛ بٗا قه١ُ ايحُٝٝص

ا َعصٌ َٗسٖا ال جيعًٗا ٚاملؤخس ٚدؾ   ايصٚط أْٗا أقسد بصع١ عكد ايصٚاط اضحالَٗ
عاشص٠ عٔ إذةاد دؾعٗا بعدّ اضحالَٗا املٗس املعصٌ إال بعد ؼًٝـ ايصٚط بعدّ نرث 

 .(2)املدع١ٝ بإقسازٖا بايكةض مبٛشت ظص١ عكد ايصٚاط  ٚإْٗا اضحًُخ َٗسٖا املعصٌ"
ٜػرتط إٔ ال جهٕٛ ايٛاقع١ املدع٢ نربٗا قد مت ظصٛهلا مبػاٖد٠ ايهاجت ايعدٍ أٚ  -5

ٗا نُٛظـ ايحطصٌٝ ايعكازٟ أٚ َدٜس زعا١ٜ ايكاصسٜٔ إذا صسح ؾٝ ،ملٛظـ املدحصا
الٕ ٖرٙ املػاٖد٠ جعد  ،بايٓطة١ يًطٓداد ايسمس١ٝ عصٍٛ ايٛاقع١ مبػاٖدجِٗ هلا،

مبراب١ ديٌٝ ٜعصش صع١ َا جطُٓ٘ ايطٓد،  ٚظ٦ٓٝر اْ٘ ال فاٍ إٔ ٜدعٞ املكس نرث 
ٜطًت جٛشٝ٘ ميني عدّ ايهرث باإلقساز،  ٚإمنا ي٘  ٚال إٔ  ،ايٛاقع١ اييت جطُٓٗا ايطٓد

إٔ ٜطعٔ بايطٓد ؾكط عٔ طسٜل ايحصٜٚس ٚنُا ٖٛ َعًّٛ ؾإ ايطعٔ بايحصٜٚس ٜسد ع٢ً 
اْ٘ ٚيف ظاي١ إْهاز ، ٚشا٤ يف قساز حمله١ُ ايحُٝٝص "(3)ايطٓداد ايعاد١ٜ ٚايسمس١ٝ

                          

 . 220حمزة محمد أبو عيسى، مرجع سابق، ص ( ينظر: د.(6
،مجمة 64/62/6761في  6760/ موسعة /240قرار محكمة التمييز العراقية رقم/( (0

؛ كما قضت 661-660م، ص6762، 0و6القضاء، تصدرىا نقابة المحامين، العددان/ 
لتمييز األردنية انو "إذا أنكر المدعي عميو دعوى المدعي وادعى أن ذمتو غير محكمة ا

مشغولة وانو لم يستمم المبمغ المدعى بو بعد أن اقر بالتوقيع عمى الكمبيالة فال يبقى لو 
قرار محكمة التمييز األردنية، تمييز تحميف المدعي يمين كذب اإلقرار "إال حق 
كما  ؛6374،ص6751مجمة نقابة المحامين  06/5/6751في  036/6751حقوق/

جاء أيضا انو" طالما أنكر المدعى عمييما انشغال ذمتيما  بقيمة الكمبياالت التي يطالب 
بيا المدعي رغم عدم إنكارىما التوقيع عمييما فان اليمين التي يجوز ليما توجيييا 

تمييز  ة،" قرار محكمة التمييز األردنيمدعي ىي يمين عدم الكذب باإلقرارلم
د.حمزة  :القراران نقال عن منشورات مركز عدالة، 65/0/6777في 6720/6776حقوق/

 .220محمد أبو عيسى، مرجع سابق، ص
؛ حسين المؤمن، مرجع سابق، 307، ص0مرجع سابق، ج ينظر: عبد الرحمن العالم،( (1

؛ د. عباس العبودي، شرح 602؛ د. عصمت عبد المجيد، مرجع سابق، ص020ص
 .666قانون اإلثبات العراقي مرجع سابق، ص  أحكام
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ؾإ ايُٝني  ،٘ عًٝ٘املدع٢ عًٝ٘ اْػػاٍ ذَح٘ بك١ُٝ ضٓد ايكةض ٚعدّ إْهاز جٛقٝع
 .(1)اييت جيٛش جٛشٝٗٗا يًُدعٞ يف ٖرٙ اؿاي١ ٖٞ ميني عدّ ايهرث باإلقساز"

 ادلطهة انثاوي
 آثاس ميني عذو انكزب تاإلقشاس

 -ع٢ً ميني ايهرث باإلقساز مج١ً َٔ اآلذاز ٖٞ ناآلجٞ: جرتجت    
 اذاز ظًـ ميني عدّ ايهرث باإلقساز.  -اٚال:
نإٔ  يًطٓد املكدّ َٔ خصُ٘ يف ايدع٣ٛ،كس األدي١ اييت هلا ْؿظ ايك٠ٛ ابحدا٤ إذا قدّ امل  

أٚ ٜكدّ ٚزق١  ،ٜكدّ املكس َطحٓدا ؼسٜسٜا ٜحطُٔ صٛز١ٜ ايطٓد ايرٟ اظحض ب٘ عًٝ٘
ّ املكس ؾإذا قد ،جحطُٔ إقساز خصُ٘ اآلخس بعدّ قةط٘ املةًؼ احملسز يف ايطٓد َرال

، أَا إذا عصص املكس عٔ ذيو (2)ا يسد دع٣ٛ خصُ٘ؾٝهٕٛ ٖرا ناؾٝ املدع٢ عًٝ٘ ٖرٙ األدي١،
ؾإ احمله١ُ متٓع٘ ظل ؼًٝـ املكس ي٘  ميني عدّ ايهرث باإلقساز أٟ إٔ حيًـ املكس ي٘ 
ع٢ً إٔ املكس غ  ناذث يف إقسازٙ بايٛاقع١ اييت جطُٓٗا ايطٓد،  ؾإذا ظًـ املكس ي٘  ميني 

 عح٣ٛ ايطٓد ع٢ً ظصٝح٘ ايكا١ْْٝٛ.ٚبكٞ إقساز املكس مب ،عدّ ايهرث باإلقساز ظهِ ي٘
 اذاز ْهٍٛ ميني عدّ ايهرث باإلقساز.  -اٚال:
الٕ ٖرا ٜدٍ  زؾطخ دعٛاٙ،  ،اَا إذا ْهٌ املكس ي٘ عٔ ظًـ ايُٝني صساظ١ أٚ ضُٓا     

ٝح ٚغ  َطابل ع٢ً إٔ إقساز املكس نْٛ٘ ؾعال إقساز ناذث، ٚإ قح٣ٛ ايطٓد غ  صع
ٚجطةٝكا يريو ؾكد ، (3)از ايرٟ ال ٚاق  ي٘ ال ميًو اؿص١ٝ ايكا١ْْٝٛ ي٘ٚاإلقس يًعكٝك١ ٚايٛاق ،

َا ْص٘ "ظٝز إٔ املدع٢ عًٝ٘ )املُٝص( أْهس اْػػاٍ  ه١ُ ايحُٝٝص األزد١ْٝحملقساز يف  شا٤
ذَح٘ بك١ُٝ ٚصٌ األَا١ْ اييت ٜطايت ظص٤ َٓٗا املدعٞ )املُٝص ضدٙ( زغِ عدّ إْهازٙ 

ميني عدّ نرث اإلقساز يًُدعٞ )املُٝص ضدٙ( ٚإٔ قه١ُ ايحٛقٝ  عًٝٗا ٚطًت جٛشٝ٘ 

                          

المجمة  04/62/0222في  6237/0222تمييز حقوق/ قرار محكمة التمييز األردنية،( (6
 .220مرجع سابق، ص حمزة محمد أبو عيسى، د. نقال عن: ،672ص القضائية،

-663مرجع سابق، صطارق عبد الرزاق شييد الحمامي، :لممزيد من التفصيل ينظر( (0
606.      

شرح قانون أصول المرافعات المدنية  منير القاضي، :لممزيد من التفصيل ينظر( (1
 .663، ص6735، مطبعة العاني، بغداد، 6والتجارية، ط
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 االضح٦ٓاف قسزد جٛشٝ٘ ايُٝني يًُدعٞ ٚقد ظًـ املكس ي٘ )املدعٞ( بعدّ نٕٛ املكس ي٘
)املدع٢ عًٝ٘( ناذث يف إقسازٙ ٚإٔ صٝػ١ ايُٝني اييت قسزجٗا احمله١ُ ٚظًؿٗا املكس 

عدي١ٝ ؾعًٝ٘ ؾإٕ قساز قه١ُ َٔ فً٘ األظهاّ اي1589)املدعٞ( جحؿل ْٚص املاد٠/ 
يف  أٚ خحُ٘ أٚ بص١ُ إبٗاَ٘ ايٛازد٠ أَا إذا أْهس املكس جٛقٝع٘، (1)االضح٦ٓاف يف قً٘"

ايطٓد ايعادٟ ذِ ذةخ ْحٝص١ املطاٖا٠ عا٥د١ٜ ايحٛقٝ  ي٘ ؾال جيٛش يًُدعٞ عًٝ٘ االدعا٤ 
مساع ايدؾ   بعد ذيو بأْ٘ ناذث يف إقسازٙ الٕ ذيو ٜػهٌ جٓاقطا ٚايحٓاقض َاْ  َٔ

الٕ ذيو ٜطحًصّ  ٓد ناذث،ؾؿٞ ٖرٙ ايصٛز٠ يٝظ ي٘ إٔ ٜدعٞ إٔ َا جطُٓ٘ ايط املرنٛز،
ٜٚٓةػٞ ايحأنٝد  يف ٖرا ايصدد إٔ ٖرٙ ايُٝني ال جيٛش زدٖا،  ؾٗٞ جٛش٘ إىل  ،ايحٓاقض َٓ٘

أدي١ ٚال جيٛش زدٖا ع٢ً املكس،  نُا إٔ طًت ٖرٙ ايُٝني ال ٜؿٝد أبدا ايحٓاشٍ عٔ  ،املكس ي٘
 "ٚقد قسزد قه١ُ ايحُٝٝص ايعسام اْ٘اإلذةاد األخس٣ نُا ٖٛ اؿاٍ يف ايُٝني اؿامس١، 

أقسد بٛزق١ ايطالم اـازشٞ اؿاصٌ جطًُٗا ناٌَ ظكٛقٗا مبا ؾٝٗا املٗس املؤشٌ، ٚإلقساز 
ٚدؾعخ بعدّ ايحطًِ َٚٓعحٗا احمله١ُ ظل جٛشٝ٘ ميني عدّ ايهرث  اإلبٗاّاملرنٛز٠ بصع١ 

يًُُٝص عًٝ٘ ٚزؾطخ ذيو مما جيعًٗا قد خطسد َا جٛشٗخ ب٘ ايُٝني يرا قسز  ازباإلقس
 .(2)"جصدٜك٘

                          

( في 1760/0262قرار محكمة التمييز األردنية الصادر عن الييئة العادية رقم )( (6
مرجع سابق،  اإلقرار، أرشيف التصنيفات: يمين عدم كذب :(، نقال عن1/3/0266)

 .3ص
في  511ت/ ،0227 شخصية أولى/ /431 العدد/قرار محكمة التمييز العراق ( (0

( 17) قرار غير منشور(؛ كما قررت أيضا انو" واستنادًا ألحكام المادة )66/0/0227
من قانون اإلثبات منحتيا حق توجيو يمين عدم الكذب باإلقرار لممميز عميو )المستأنف 

واحتفظ وكيل  3/3/0226حسب الصيغة المبينة في محضر الجمسة المؤرخة عميو( و 
المميزة لحين توجيو اليمين المذكورة إلى المرحمة االستئنافية إال أنيا وبرغم تثبيت صفة 
ميال وكيل المميزة )المستأنفة( لموقوف عما إذا كان  اليمين في المرحمة االستئنافية وا 

ن عدمو إال انو تخمف عن الحضور وبذلك اعتبرتو يطمب توجيو اليمين المذكورة م
 /065العدد/قرار محكمة التمييز العراق  المحكمة قد صرف النظر عن توجيو اليمين"

 =مجمة التشريع نقال عن: ،03/7/0227في 667ت/ ،0227الييئة االستئنافية العقار/
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 ةـاخلامت
 -أٚال / ايٓحا٥ض:

َٛضٛع  َِٗ مل ٜعط٢ ظك٘ َٔ ايةعز  اجطح إٔ َٛضٛع ميني عدّ ايهرث باإلقساز .1
ؾاإلقساز  ّٝا دقٝكّا َحدصصّا بصٛز٠ َعُك١،ٚايدزاض١ ؾًِ ٜةعز املٛضٛع عرّا ناؾ

 . ٖرٙ ايُٝني  َاداّ ادعا٥٘ صعٝعا ٚال ٜطس املكس ي٘ إٔ حيًـ  ،ٝظ صادقا دا٥ُاي
جةني إٔ ايؿكٗا٤ املطًُٕٛ بايسغِ َٔ أِْٗ عسؾٛا ميني عدّ ايهرث باإلقساز إال أِْٗ مل  .2

 ٚجٛصًٓا إىل ايحعسٜـ املدحاز يُٝني عدّ ايهرث باإلقساز. ،خيصٖٛا بحعسٜـ قدد
  ،إلقساز جحُٝص بعد٠ خصا٥ص متٝصٖا عٔ باقٞ األميإاجطح إٔ ميني عدّ ايهرث با .3

 َ  ايحعسف ع٢ً غسٚطٗا ٚآذازٖا.  االضحدالٍ ع٢ً َػسٚعٝحٗا غسعا،نُا خًصٓا إىل
 -:ذاّْٝا: ايحٛصٝاد

 ْدعٛ َػسعٞ ايكٛاْني املكاز١ْ إىل جٓعِٝ أظهاّ ٖرٙ ايُٝني ضُٔ ْصٛص قٛاْني. 1
ٚا ظرٚ قإْٛ اإلذةاد ايعساقٞ بايٓص عًٝٗا ٚإ حيحر اإلذةاد ٚذيو دزأ يًدالف ظٛهلا،

ٖس٠ جدعٛا صساظ١،  ؾاإلقساز يٝظ صادقا دا٥ُا خصٛصا إذا َا نإ ٖٓاى أضةاث قا
 .ٖرٙ ايُٝني َا داّ ادعا٥٘ صعٝعا ٚال ٜطس املكس ي٘ إٔ حيًـ املكس يًهرث باإلقساز،

إلضالَٞ يٝطحًِٗ َٓ٘ ايعٛد٠ بايحػسٜ  ايكاْْٛٞ يف ايعامل اإلضالَٞ إىل أصٍٛ ايؿك٘ ا. 2
 .ظهاَ٘ اييت جحطِ بايعدٍ ٚاإلْصافَٓٗص٘ ٚبأخر َٓ٘ أ

ٜػرتط يف " َٔ قإْٛ اإلذةاد ايعساقٞ يحهٕٛ ع٢ً اآلجٞ: 121جعدٌٜ ْص املاد٠/ . 3
ناٌَ ٚأال جهٕٛ ايدع٣ٛ خاي١ٝ َٔ أٟ  جٛشٝ٘ ايُٝني املح١ُُ أال ٜهٕٛ يف ايدع٣ٛ ديٌٝ

        ."ةٛد ايكاْْٛٞرَةدأ اي  ٜحٛاؾس ؾٝٗا  ديٌٝ عٝز
 
 
 
 

                   

                                                             

ى الموقع المتاح عم صرف النظر عن توجيو يمين عدم الكذب باإلقرار، والقضاء،=
 .           66/62/0266تاريخ الزيارة:   www.tqmag.netاآلتي: 

http://www.tqmag.net/
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 ادسـادلص
 ايكسإٓ ايهسِٜ

 -اؿدٜز ايػسٜـ: غسح / نحتأٚال
ؾحح ايةازٟ غسح  ،املصسٟ ايػاؾعٞ امحد بٔ عًٞ بٔ ظصس أبٛ ايؿطٌ ايعطكالْٞ -1

َٔ دٕٚ ض١ٓ  ،ب ٚد ،، داز املعسؾ11١ط ت،ؼكٝل قٞ ايدٜٔ اـطٝ صعٝح ايةدازٟ،
 طة . 

 -:/ نحت ايؿك٘ اإلضالَٞاذاْٝ
 –نحت ايؿك٘ اؿٓؿٞ  -أ
ب ٚد، َٔ دٕٚ ض١ٓ  ، داز إظٝا٤ ايرتاس ايعسبٞ،3ضًِٝ زضحِ باش،  غسح اجمل١ً، ط -1

 طة . 
عازف ايطٜٛدٟ ايعةاضٞ، غسح ف١ً األظهاّ ايعدي١ٝ، نحاث ايػسن١، َطةع١ دْهٛز -2

 ّ.  1922 ،ايؿالح، بػداد
،  1ف١ً األظهاّ، جعسٜت احملاَٞ ؾُٗٞ اؿطٝين، ط عًٞ ظٝدز، دزز اؿهاّ غسح -3

 .2010، داز ايهحت ايع١ًُٝ، ب ٚد، 4ط
    ّ.1934  ،،  محص4ط  ،غسح اجمل١ً  ،قُد خايد االجاضٞ-4
دزز اؿهاّ غسح غسز  بٔ عًٞ ايػٗ  مبال خطسٚ اؿٓؿٞ،ايكاضٞ قُد بٔ ؾساَٛش -5

 دٕٚ َهإ طة  ٚض١ٓ طة  . َٔ ، داز  إظٝا٤ ايهحت ايعسب2،١ٝط ،األظهاّ
 ّ.1948 ،بػداد ،، َطةع١ ايعا3ْٞط  ،غسح اجمل١ً ،َٓ  ايكاضٞ-6
 –نحت ايؿك٘ ايػاؾعٞ -ث
، املهحت 11ط ،2ط ،زٚض١ ايطايةني ٚعُد٠ املؿحني ،قٞ ايدٜٔ حي٢ٝ بٔ غسف ايٟٓٛٚ-1

 .ة1405ٖب ٚد،  ،اإلضالَٞ
 –نحت اؾعؿسٟ -د
يف َطا٥ٌ اؿالٍ  اإلضالّغسا٥   ايدٜٔ شعؿس بٔ اؿطٔ، يكاضِ  لِا أبٛ احملكل اؿًٞ -1

 .1969ّ/ ة1389ٖايٓصـ،   اآلداثَطةع١  ،3ط ،1ط ،ٚاؿساّ
  ،ايٓصـ ،املهحة١ املسجط١ٜٛ ،4ط ،ؼسٜس اجمل١ً قُد ظطني ناغـ ايػطا٤، -2

 . ة1362ٖ
 –نحت ايؿك٘ ايعاّ -س
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، املطةع١ ايطًؿ١ٝ، ايكاٖس٠، ال١َٝاإلضطسم ايكطا٤ يف ايػسٜع١  ،إبساِٖٝ إبساِٖٝامحد  -1
1928 . 

  ،ب ٚد ،داز ايؿهس ،6ط ،ايدز املدحاز غسح جٜٓٛس األبصاز ،عال٤ ايدٜٔ اـصؿهٞ -2
1995 .ّ 

١ٝ، شاَع١ فٝد محٝد ايطُان١ٝ، ظص١ٝ اإلقساز يف األظهاّ ايكطا١ٝ٥ يف ايػسٜع١ اإلضالَ -3
 .  بػداد، َٔ دٕٚ ض١ٓ طة 

 -:صطًعاد/ نحت ايًػ١ ٚاملذايرا
 ّ. 1983ٙ/1403،  ب ٚد  ،،  داز ايهحت ايع1١ًُٝط  ،اؾسشاْٞ،  ايحعسٜؿاد -1
،  6ط ؼكٝل امحد عةد ايػؿٛز عطاز،  ،ايؿازابٞ،  ايصعاح ٚجاط ايًػ١ ٚصعاح ايعسب١ٝ -2

 ّ.1987ٙ/1407 ُالٜني، ب ٚد،داز ايعًِ يً
داز صادز، ب ٚد،   ،5، ط3ط ،3يطإ ايعسث، ط ابٔ َٓعٛز األْصازٟ األؾسٜكٞ، -3

 . ة1414ٖ
  -: ٚايعا١َ / ايهحت ايكا١ْْٝٛزابعا
إبساِٖٝ أملػاٖدٟ، املةاد  ايكا١ْْٝٛ يف قطا٤ قه١ُ ايحُٝٝص، َطةع١ اؾاظغ، بػداد،  -1

 ، اإلذةاد.1994
د. أٚإ عةد اهلل ايؿٝطٞ، َةدأ ايرةٛد ايكاْْٛٞ دزاض١ َكاز١ْ يف اإلذةاد املدْٞ، داز  -2

 . 2012ّ  ،اإلَازاد –َصس  ،داز غحاد يًٓػس ٚايربفٝاد ،كا١ْْٝٛايهحت اي
  ،ايكٛاعد ايعا١َ ٚاإلقساز ٚايُٝني، َهحة١ املر٢ٓ، بػدادظطني املؤَٔ، ْعس١ٜ اإلذةاد،  -3

1948.ّ 
اد ٚإشسا٤اج٘ يف املٛاد أصٍٛ اإلذة قظ، ايٛايف يف غسح ايكإْٛ املدْٞ،ضًُٝإ َس د. -4

 األدي١ املطًك١. ،1اجملًد ،1991ّ  ،اٖس٠، ايك5ط ،5املد١ْٝ، ط
  ،بػداد يف غسح قإْٛ املساؾعاد املد١ْٝ، َطةع١ ايعاْٞ،ايٛشٝص  ضٝا٤ غٝخ خطاث، -5

1973.ّ 
، ن١ًٝ ايكإْٛ شاَع١ املٛصٌ،  2د. عةاع ايعةٛدٟ، غسح أظهاّ قإْٛ اإلذةاد، ط -6

1418/ٙ1997.ّ 
، َطةع١ 2، ط1969يط١ٓ  83املد١ْٝ زقِ  اؾعادغسح قإْٛ املس عةد ايسمحٔ ايعالّ، -7

 ّ. 1972 ،بػداد املعازف،
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 َٔ دٕٚ ض١ٓ طة . ،غسح قإْٛ اإلذةاد املهحة١ ايكا١ْْٝٛ ،د. عصُخ عةد اجملٝد بهس -8
 ّ.1991 ،عُإ ،،  ايداز  ايع2١ًُٝط ،أصٍٛ احملانُاد اؿكٛق١ٝ ؾازع اـٛزٟ، -9
، َطةع١ ايعاْٞ، 1صاز١ٜ، طد املد١ْٝ ٚايحَٓ  ايكاضٞ، غسح قإْٛ أصٍٛ املساؾعا -10

 .1957 بػداد،
 -/ ايسضا٥ٌ اؾاَع١ٝ :خاَطا

يف ايدع٣ٛ املد١ْٝ دزاض١ َكاز١ْ، زضاي١ َاشطح ،   ظص١ٝ ايُٝني ،َايو شابس اـصاعٞ -1
 ّ.1980 ،ن١ًٝ ايكإْٛ،  شاَع١ بػداد

 -:اجملالد ايع١ًُٝيف  / ايةعٛسضادضا
ايكإْٛ، ن١ًٝ ايػسٜع١ ف١ً  عز ميني نرث اإلقساز، ،محص٠ قُد أبٛ عٝط٢ د. -1

/  2013 دٜطُرب، ،اؾص٤ األٍٚ( -)َٔ اجملًد ايراْٞ 157ع/ ،شاَع١ األشٖس ٚايكإْٛ،
    .ة1435ٖقسّ 

ف١ً ايساؾدٜٔ،   ،اؿص١ٝ ايكا١ْْٝٛ يإلقساز ايهاذث يف ايدع٣ٛ املد١ْٝ ،د. عةاع ايعةٛدٟ -2
 .1996 ، أًٍٜٛ،1ايعدد ،شاَع١ املٛصٌ ن١ًٝ اؿكٛم،

 -/ ايدٚزٜاد :ضابعا 
 -شسٜد٠ ايٛقا٥  ايعساق١ٝ : -أ
 . 31/7/2000يف  ،3837ع / ٚشاز٠ ايعدٍ ايعساق١ٝ،  ،ايٛقا٥  ايعساق١ٝشسٜد٠  -1
 -ف١ً ايكطا٤ ايعساق١ٝ،  جصدزٖا ْكاب١ احملاَني ايعساقٝني : -ث
 ّ.1984  ،1ٚ2 جصدزٖا ْكاب١ احملاَني،  ايعددإ/  ،ف١ً ايكطا٤ -1
 -ايكاْْٛٞ،  ٚشاز٠ ايعدٍ ايعساق١ٝ : اإلعالّٜصدزٖا قطِ   ،ايعدي١ٝ األظهاّفُٛع١  -د
  ،1ٚ2ع/  ،فُٛع١ األظهاّ ايعدي١ٝ-2ّ.1980،  11، ع2فُٛع١ األظهاّ ايعدي١ٝ، ع/ -1

 ،فُٛع١ األظهاّ ايعدي١ٝ -4 ّ.1987،  3ع/ ،فُٛع١ األظهاّ ايعدي١ٝ -3ّ.1987
 .7، ع4ع/

 -ذآَا / قسازاد احملانِ غ  املٓػٛز٠ :
 .18/2/2009يف  733، د/2009/غدص١ٝ أٚىل/653زقِ/قساز قه١ُ متٝٝص ايعسام  -1
  .1/3/2009يف2009/اهل١٦ٝ املد١ْٝ ايعكاز/36/قساز قه١ُ متٝٝص االؼاد١ٜ ايعساق١ٝ زقِ -2

       -:ملٛاق  االيهرت١ْٝٚ ع٢ً االْرتْخجاضعا / ا
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املٛضٛع١ األبد١ٜ، ايكٛاْني اؿكٛق١ٝ، يحصٓٝؿاد: ميني عدّ نرث اإلقساز، أزغٝـ ا -1
 جازٜذ ايصٜاز٠: www.lawpedia.jo بٝٓاد، املحاح ع٢ً املٛق  االيهرتْٚٞ اآلجٞ:

1/12/2018. 
 ع٢ً املٛق  اآلجٞ: ةٝدٟ، ميني عدّ ايهرث باإلقساز،ظٝدز ايع -2
     www.najatsultan.com  :25/12/2018جازٜذ ايصٜاز٠. 
  ،غةه١ قاْْٛٞ األزدٕ، ظهِ متٝٝص ظكٛم: جٛشٝ٘ ميني عدّ نرث اإلقساز يًُدعٞ -3

 املحاح ع٢ً املٛق  االيهرتْٚٞ اآلجٞ:
      www.lawjo.net  :1/11/2018جازٜذ ايصٜاز٠ 
ايهاذث، املسش  االيهرتْٚٞ  ٞايسشام غٗٝد اؿُاَٞ، ظص١ٝ اإلقساز ايكطا٥طازم عةد  -4

 يًُعًَٛاج١ٝ، املحاح ع٢ً املٛق  االيهرتْٚٞ اآلجٞ: 
      www.almerja.com :5/10/2018 جازٜذ ايصٜاز٠.   
ع٢ً املحاح  ،صسف ايٓعس عٔ جٛشٝ٘ ميني عدّ ايهرث باإلقساز ف١ً ايحػسٜ  ٚايكطا٤، -5

 .18/10/2018جازٜذ ايصٜاز٠:  www.tqmag.net  اليهرتْٚٞ اآلجٞ:املٛق  ا
 -عاغسا/ َحٕٛ ايكٛاْني : 
 ف١ً األظهاّ ايعدي١ٝ. -1
يط١ٓ  46 زقِ بايكإْٛ املعدٍ 1979يط١ٓ  107قإْٛ اإلذةاد ايعساقٞ ايٓاؾر زقِ  -2

2000. 
 83زقِ دٍ بايكإْٛ املع 1969يط١ٓ  83ايعساقٞ ايٓاؾر زقِ  قإْٛ املساؾعاد املد١ْٝ -3

 .2001يط١ٓ
 .1956يط١ٓ  88قإْٛ املساؾعاد املد١ْٝ ايعساقٞ املًػٞ زقِ  -4
بايكإْٛ  املعدٍ 1968يط١ٓ  25املد١ْٝ ايحصاز١ٜ املصسٟ ايٓاؾر زقِ قإْٛ اإلذةاد  -5

 .1999يط١ٓ  18ٚايكإْٛ زقِ  1992يط١ٓ 23زقِ
 املعدٍ 1947يط١ٓ  359ايٓاؾر زقِ  يحصاز١ٜيف املٛاد املد١ْٝ ٚا قإْٛ ايةٝٓاد ايطٛزٟ -6

 .2014ٚاملعدٍ بايكإْٛ يط١ٓ  1979يط١ٓ 14باملسضّٛ زقِ 
 2001يط١ٓ  37بايكإْٛ زقِ  املعدٍ 1952يط١ٓ  30ايٓاؾر زقِ  األزدْٞقإْٛ ايةٝٓاد  -7

 .2017يط١ٓ  22ٚايكإْٛ زقِ 2005يط١ٓ  16ٚايكإْٛ زقِ 
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بايكإْٛ  املعد1983ٍيط١ٝ90١ٓ ايًةٓاْٞ ايٓاؾر زقِقإْٛ أصٍٛ احملانُاد املدْ -8
 .2000يط١ٓ  3800 ٚاملعدٍ بايكإْٛ زقِ 1996يط١ٓ 529زقِ

 . 1975يط١ٓ  85-75ايكإْٛ املدْٞ اؾصا٥سٟ ايٓاؾر زقِ  -9
 . 1992يط10١ٓقإْٛ اإلذةاد االؼادٟ يًُٛاد املد١ْٝ يدٚي١ اإلَازاد ايٓاؾر زقِ  -10
 .1996يط١ٓ  20املعدٍ بايكإْٛ زقِ 1992يط21١ٓايُٝين زقِ قإْٛ اإلذةاد  -11
 .2016يط١ٓ 131باملسضّٛ زقِ  املعد1804ٍايٓاؾر ايكإْٛ املدْٞ ايؿسْطٞ  -12
باملسضّٛ زقِ   املعدٍ 1975يط١ٓ  1123قإْٛ املساؾعاد ايؿسْطٞ ايٓاؾر زقِ  -13

 .3/12/2002ايصادز يف  1436

 


