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بسم هللا انرحمه انرحيم
قاوىن اإلثباث نسىت )1(1994
()1994/6/25
انفصم األول
أحكام تمهيذيت

1ـ

2ـ

3ـ

اسم القانون.

يسمى ىذا القانون  " ،قانون اإلثبات لسنة . " 1994

إلغاء .

يمغى قانون اإلثبات لسنة . 1983

()1

نطاق تطبيق القانون.

يطبق ىذا القانون عمى اإلثبات في المعامالت والمسائل الجنائية .

( )2تسرى أحكام ىذا القانون عمى ما لم يكن قد سمعت فيو البينة من الدعاوى .
()3
()4

تسرى في شان األدلة ,التي أعدت قبل صدور ىذا القانون ,األحكام المعمول بيا في الوقت الذي أعد فيو
الدليل  ,أو كان ينبغي إعداده فيو .

تسرى أحكام ىذا القانون عمى كل دعوى أو نزاع أمام المحكمة وال تسرى عمى النزاع أمام المحكمين أو
الموفقين إال إذا اتفق األطراف عمى ذلك .

4ـ

في ىذا القانون  ،ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" البينة "

تفسير .
يقصد بيا أي وسيمة يتم بيا إثبات أو نفى أي واقعة متعمقة بـدعوى

 ,أو نزاع أمام المحكمين أو الموفقين ,
" الدعوى "

" المعامالت "

تشمل أي إجراء تؤخذ فيو البينة أمام المحكمة ,

يقصد بيا العالقـات والتصـرفات الماليـة واألحـوال الشخصـية  ,وسـائر

المسائل القانونية غير الجنائية ,
يقصد بيا أي فعل أو شي أو حالة أو عالقة بين األشـياء ممـا يمكـن

" الواقعة "
"الواقعــة محــل الن ـزاع "

تكييفو بالحواس أو بالعقل ،

يقصــد بيــا كــل واقعــة ينكرىــا الخصــم ويشــمل ذلــك بيــان طبيعــة تمــك

الواقعة ومداىا .

انفصم انثاوي
قىاعذ أصىنيت

5ـ

قواعد أصولية .

تستصحب المحكمة عند نظر الدعاوى القواعد األصولية اآلتية:
(أ )

(ب)
(ج )

األصل في المعامالت براءة الذمة والبينة عمى من يدعى خالف ذلك ,
األصل براءة المتيم  ,حتى تثبت إدانتو  ,دون شك معقول,

األصل في أحوال البالغ األىمية وحرية التصرف والبينة عمى من يدعى أي عارض
عمى أىميتو أو قيام أي والية عميو ,

(د )

(ىـ)

()2

األصل صحة األحوال الظاىرة  ,والبينة عمى من يدعى خالف ذلك ,

األصل فيما ثبت بزمان بقاؤه عمى ما كان عميو لزمن معقول  ,والبينة عمى من يدعى
زوالو أو تحولو ,

(و)

األصل في التدابير التشريعية والتنفيذية والقضائية أنيا جارية عمى حكم القانون ,
والبينة عمى من يدعى خالف ذلك ,

(ز)

ال ينسب لساكت قول  ,ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان  ،ويجوز

لممحكمة أن تستخمص منو ما تراه معقوالً ,

(ح )

من سعى في نقض ما تم عمى يديو فسعيو مردود عميو ,

(ط )

العرف المفظي أو العممي حجة إذا اضطرد أو غمب .

انفصم انثانث
انبيىت

6ـ

7ـ

شروط البينة .

يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتيا متعمقة بالدعوى  ,منتجة فييا جائ اًز قبوليا .
الوقائع المتعمقة بالدعوى .

تعتبر متعمقة بالدعوى :

( أ)

(ب)
(ج )

الوقائع محل النزاع ,
الوقائع المرتبطة بيا بحيث تشكل معيا جزءاً من عممية واحدة ,
الوقائع الظرفية التي :

(أوال)

تكون مناسبة أو سبباً أو نتيجة لموقائع محـل النـزاع أو تكشـف عـن طبيعتيـا أو مـداىا

(ثانيا)

تبين أو تشكل دافعاً أو قصـداً ألى واقعـة محـل نـزاع  ,والوقـائع التـي تكشـف عـن أي

(ثالثا)

تبين ىوية األشخاص وأحواليم الجسدية,وسموكيم وعالقاتيم  ,والوقائع المؤثرة عمى

أو مكانيا أو زمانيا أو غير ذلك مما يحيط بيا ,

حالة ذىنية أونية أو إحساس مما يتصل بالواقعة محل النزاع,

ذلك مما يكون متصالً بالواقعة محل النزاع ،

(رابعــا) تبــين كــون الفعــل المعــين مــن نيــب سـوابق متشــابية كانــت لمفاعــل صــمة بيــا مــن أجــل
إثبــات أن الفعــل كــان عرض ـاً أو مقصــوداً  ,أو أنــو أتخــذ بقصــد أو عمــم خــاص  ,أو
تبين أسموب تعامل يتم بو الفعل عادة من أجل إثبات أنو قد تم أو لم يتم .
البينة المقبولة .
8ـ

تكون البينة التي يقبل تقديميا في أي دعوى ,ىي التي تنتب في إثبات الوقائع المتعمقة بالدعوى أو نفييا  ,والتي ال
تكون مردودة بموجب أحكام ىذا القانون .

9ـ

البينة المردودة .

مع مراعاة شروط قبول البينة الواردة في ىذا القانون  ،تعتبر البينة مردودة في أي من الحاالت اآلتية وىى :
(أ )

البينة التي تنتيك مبادئ الشريعة اإلسالمية ،أو القانون أو العدالة أو النظام العام ،

(ب)

البينة التي تبنى عمى عمم القاضي الشخصي ,

(ج)

البينة التي يقدميا أحد الخصوم  ،لنفى ما صدر عنو من سموك دال عمى الرضا أو

( د)
(ىـ)

القبول  ،أو فعل ثابت بإق ارره الصحيح أو بمستند أو بحكم قضائي ,
بينة الرأي من غير أىل الخبرة ,

بينة األخالق  ،التي تقدم في مواجية أحد الخصوم  ،ما لم يكن بيان أخالق ذلك
الخصم متعمقاً بالدعوى .

11ـ

()1

البينة المتحصل عميها باجراء غير صحيح.

مع مراعاة أحكام اإلقرار والبينة المردودة ال ترد البينة لمجرد أنو تم الحصـول عمييـا بـإجراء غيـر صـحيح
متى اطمأنت المحكمة إلى كونيا مستقمة ومقبولة .

()2

يجوز لممحكمة متى ما رأت ذلك مناسباً لتحقيق العدالة ،أال ترتب إدانة بموجب البينة المشار إلييا في

البند ( )1ما لم تعضدىا بينة أخرى .

البينة المنتجة في الدعوى .

11ـ

()1

12ـ

ال يشكل الخطأ في قبول البينة أو رفضيا سبباً لألمر بإعادة المحاكمة أو نقض الحكم في أي دعوى إذا اتضح

() 2

البينة المنتجة ىي التي تؤثر عمى ثبوت الدعوى أو نفييا .

يجوز لممحكمة في أي من مراحل الدعوى استبعاد البينة ،إذا رأت أنيا غير منتجة .
أثر الخطأ في قبول البينة.

لممحكمة التي قدم ليا طعن في ذلك الحكم ،أن الحكم تسنده بينة كافية حتى لو أستبعدت البينة المقبولة خطأ ،أو أن
البينة المرفوضة خطأ ما كانت لتغير من الحكم لو أنيا قبمت .

13ـ

14ـ

تقدير البينات .

لممحكمة في حدود ما نص عميو في ىذا القانون تقدير البينات واألخذ منيا بما يرجح لدييا وتراه محققاً لمعدل .

()1
()2
()3

العمم القضائي.

ال حاجة إلى إثبات الوقائع التي تأخذ بيا المحكمة عمماً قضائياً .

تأخذ المحكمة عمماً قضائياً بالشئون المحمية والعامة التي يفترض عمم الكافة بيا .

مع عدم اإلخالل بأحكام البند ( , )2تأخذ المحكمة عمماً قضائياً بالمسائل اآلتية وىى :
(أ )

الدستور والتشريع وسائر األحكام والتدابير التي ليا قوة القانون ,

(ب)

المسير العام لنظم الييئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وأجيزتيا ,

(ج)

تولى المناصب العامة وأسماء شاغمييا وألقابيم ومياميم وتوقيعاتيم إذا كان تعيينيم قد

( د)

كل دولة تعترف بيا حكومة السودان  ,وبصفة عامة كل الشئون الدولية والسياسية ,

أعمن رسمياً ,

المتصمة بعالقات السودان الخارجية ,
(ىـ)

التقاسيم الزمنية والجغرافية والمكاييل والموازين والمقاييس وسائر المعايير الشائعة في
السودان ,

(و )

العطالت العامة والقومية ,

(ز)

األعراف السودانية العامة التي أقرتيا المحاكم ,

()4

(ح)

المعاني العامة لمكممات ,

(ط)

قوانين الطبيعة ومسيرىا العادي .

يجوز لممحكمة في جميع األمور ,التي تأخذ بيا عمماً قضائياً التحري واالستعانة بأي جية رسمية  ,أو أي

مرجع مناسب كما يجوز ليا أن تشترط عمى من يطمب منيا أن تأخذ عمماً قضائياً بأي أمر أن يمدىا بما

تراه الزماً من المراجع والوثائق ألخذ العمم القضائي .

انفصم انرابع

اإلقرار
15ـ

 16ـ

()1

()2

()1

تعريف اإلقرار .

اإلقرار ىو اعتراف شخص بواقعة تثبت مسئولية مدعى بيا عميو )3(.
يكون اإلقرار قضائياً وغير قضائي .

اإلقرار القضائي.

اإلقـرار القضــائي ىـواإلقرار بواقعــة  ,عنــد نظــر الــدعوى المتعمقــة بيــا أمــام المحكمــة أو أثنــاء أجـراء متعمــق
بالدعوى أمام قاض  ,أو أمام أي جية شبو قضائية .

()2

ال يعتبر اإلقرار أمام أي جية شبو قضائية إق ار اًر قضائياً في المسائل الجنائية.
اإلقرار غير القضائى.

17ـ

يتبع في إثبات اإلقرار غير القضائي القواعد العامة في البينة .

18ـ

صور اإلقرار .
يكون اإلقرار صراحة أو داللة  ,ويكون بالمفظ أو الكتابة ويكون باإلشارة المعيودة من األخرس الذي ال يعرف

19ـ

21ـ

الكتابة .

()1

ما يشترط في المقر.

يشترط في المقران يكون عاقالً ومختا اًر وغير محجورعميو وبالغاً سن المسئولية التي ينص عمييا القانون .

()2

يصح إقرار الصغير المميز فيما ىو مأذون لو من المعامالت .

()3

يصح إقرار الوكيل إذا كان صاد اًر في حدود سمطتو .

()1
()2

حاالت عدم صحة اإلقرار .

ال يكون اإلقرار صحيحاً إذا كذبو ظاىر الحال .

ال يكون اإلقرار صحيحاً في المسائل الجنائية إذا كان نتيجة ألي إغراء أو إكراه )4(.

()3

21ـ

()1
()2

بالرغم من أحكام البند ( )2ال يكون اإلغراء مؤث اًر في صحة اإلقرار في المعامالت )5(.
حجية اإلقرار.

يكون اإل قرار حجة قاطعة عمى المقر  ,وىو يسرى في المعامالت في حق من يخمف المقر فيما أقر بو .
يشكل اإلقرار بينة قاطعة عمى صحة المقر بو ,إال إذا قصد بو المقر األضرار بخمفو فيما أقر بو  ,أو
اختمف الطرفان في سببو .

()3

22ـ

()1
()2

ال يشكل اإلقرار في المسائل الجنائية بينة قاطعة إذا كان غير قضائي أو اعترتو شبية .
الرجوع عن اإلقرار.

ال يصح في المعامالت الرجوع عن اإلقرار إال لخطأ في الوقائع عمى أن يثبت المقر ذلك .
يعتبر الرجوع عن اإلقرار في جرائم الحدود شبية تجعل اإلقرار بينة غير قاطعة .

()6

انفصم انخامس
شهادة انشهىد

23ـ

تعريف الشهادة .

الشيادة ىي البينة الشفوية لشخص عن إدراكو المباشر لواقعة تثبت لغيره مسئولية مدعى بيا عمى آخر أمام المحكمة
.

24ـ

25ـ

أهمية الشاهد .

يكون أىالً ألداء الشيادة كل شخص عاقل مميز لموقائع التي يشيد بيا .
افشاء المعمومات السرية الرسمية.

ال تقبل شيادة المكمف بالخدمة العامة  ،ولو بعد تركو العمل  ،فيما يكون قد وصل إلى عممو بحكم قيامو بعممو

الرسمي من معمومات ذات طابع سرى لم تنشر بالطريق القانوني ما لم تأذن السمطة المختصة بذلك أو ترى المحكمة
أن المصمحة العامة لن تضار من إفشاء تمك المعمومات .

26ـ

27ـ

إفشاء أسرار الزوجية .

ال تقبل شيادة أحد الزوجين عمى اآلخر فيما أسر بو إليو الزوج اآلخر ما لم يأذن لو صاحب السر .
إفشاء أسرار المهنة.

ال تقبل شيادة األمناء عمى السر كالوكالء القانونيين واألطباء ونحوىم فيما عمموه بحكم مينتيم من معمومات إال إذا
أذن صاحب السر ,أو كان السر يتعمق بارتكاب جريمة مستقبالً .

28ـ

الشهادة بالنقل .

ال تقبل الشيادة بنقل الشيادة الصادرة عن شخص آخر إال إذا توفى أو استحال العثور عميو أو أصبح غير قادر عمى
أداء الشيادة أو تعذر إحضاره دون ضياع في المال أو الوقت ال ترى المحكمة ضرورة لو .

29ـ

()1

الشهادة بالتسامع .

ال تقبل الشيادة بالتسامع  ,إال في دعاوى الزواج والوالدة والنسب والديانة والموت .

()2

يكون نصاب الشيادة بالتسامع شاىدين  ,يشيدان استفاضة الخبر المشيود بو .

()3

تقدر المحكمة عند تقويم وزن ىذه البينة ,الظروف المالبسة ليا ومدى حاجتيا إلى أن تعضدىا أي بينات
أخرى .

31ـ

شهادة الخب ارء .

إذا اقتضى الفصل في الدعوى استيعاب مسائل فنية,كالطب واليندسة والمحاسبة والخطوط واألثر وغيرىا من المسائل
الفنية  ,فيجوز لممحكمة االستعانة برأي الخبراء فييا  ,وتندب لذلك خبي اًر أو أكثر  ,ما لم يتفق الخصوم عمى اختيارىم

.

31ـ

32ـ

مناقشة الخبير.

يجوز لممحكمة  ,متى ما رأت ذلك مناسباً  ,االكتفاء بتقرير الخبير ما لم يطمب أحد الخصوم استدعاءه لمناقشتو .
خضوع رأى الخبير لتقدير المحكمة .

مع مراعاة بينة إثبات الحدود  ,يجوز لممحكمة تأسيس حكميا عمى شيادة الخبير  ,وعمييا إذا قضت بخالف رأيو
أن تضمن حكميا األسباب التي أوجبت عدم األخذ برأي الخبير كمو  ,أو بعضو .

33ـ

()1
()2

34ـ

الطعن فى الشهادة وردها.

يجوز لممشيود ضده أن يطعن في شـيادة الشـاىد بسـبب قيـام تيمـة والء  ,أو مصـمحة أو عـداء  ,ويجـوز
لممحكمة في ىذه الحالة أن ترد الشيادة بعد سماعيا إذا لم تطمئن لصحتيا

ال تقبل شيادة المجمود في حد القذف أو المدان بشيادة الزور إال إذا ثبتت توبتيما .

تقدير الشهادة .

تقدر المحكمة عند تقويميا لوزن الشيادة  ,ما يعترييا من تيمة في الشاىد أو قدح في عدالتو  ,أو ضعف في تمييزه

أو اضطراب في شيادتو  ,مع مراعاة سموك الشاىد أثناء أدائو لمشيادة  ,ومراعاة أي شروط أخرى يقتضييا أي تشريع

لكمال الشيادة .

35ـ

حصانة الشاهد .

ال يكون الشاىد عرضة ألي مساءلة قانونية بسبب ما أدلى بو من شيادة باستثناء اإلدالء بشيادة الزور  ,أو اإلقرار
بمخالفة حد شرعي فإذا رجع الشاىد عن شيادتو بعد صدور الحكم لزمو الضمان .

انفصم انسادس
انمستىذاث
36ـ

()1
()2

37ـ

()1
()2

تعريف المستندات وأنواعها .

المستندات ىي البيانات المسجمة بطريقة الكتابة أو الصوت أو الصورة .
تكون المستندات رسمية أو عادية .
حجـية المسـتند والبيانات المخالفة .

يعتبر المستند دليالً قاطعاً عمى ما اشتمل عميو .

ال تقبل الشيادة لتقديم ما يجاوز ما اشتمل عميو المستند أو يعدلو أو يعارضو إال في الحاالت اآلتية ،

وىى :

(أ )
(ب)

وجود نص في المستند يقضى بجواز ذلك ,
إثبات قيام أي شرط سابق يتوقف عميو نفاذ ما اشتمل عميو المستند وال يتعارض مع
صريح نصوصو ,
إثبات أي عرف أو عادة مما ال يتعارض مع صريح نصوص المستند ,

(ج)

إثبات أي واقعة قد تؤدي إلى بطالن ما اشتمل عميو المستند بسبب إنعدام األىمية أو

(د )

عدم المشروعية أو نحو ذلك  ,أو تؤدى إلى إبطالو بسبب الغش أو اإلكراه أو نحو ذلك
,
(ىـ )
()3

38ـ

إثبات أي إجراء أو اتفاق الحق يعدل ما اشتمل عميو المستند إال فيما يوجب القانون
تسجيمو .

يجوز إثبات انقضاء المسئولية الناشئة عما إشتمل عميو المستند بأي طريق من طرق اإلثبات .
قبول الشهـادة الستدراك عيب فى المستند .

تقبل الشيادة الستدراك أي عيب في تسجيل المستند أو تعبيره مما يكون ضرورياً إلضفاء معنى معقول
لنصوصو أو لتطبيق مقتضاه عمى الواقع .

39ـ

فقدان المستند .

تقبل سائر طرق اإلثبات الثبات ما يوجب القانون تسجيمو في مستند إذا فقد المستند بسبب ال يد فيو لمن يدعى
بالمستند أو إذا وجد مانع مقبول يحول دون تقديم المستند .

41ـ

تعريف المستندات الرسمية.

المستندات الرسمية ىي التي يثبت فييا شخص مكمف بخدمة عامة ما تم عمى يديو أو تمقاه من ذوى الشأن  ,وذلك
طبقاً لألوضاع القانونية وفى حدود سمطتو واختصاصو .

41ـ

42ـ

حجية المستندات الرسمية .

تكون المستندات الرسمية حجة عمى الجية التي أصدرتيا وعمى الكافة بما دون فييا ما لم يثبت تزويرىا .

()1
()2
() 3

حجية الصورة الرسمية .

تكون صورة المستند الرسمية التي يعتمدىا الموظف المختص عند وجود األصـل حجـة بالقـدر الـذي
تكون فيو مطابقة لألصل .

يفترض مطابقة الصورة لألصل فإذا نازع في ذلك الخصم ضاىى الصورة مع األصل .
إذا لم يوجد األصل تكون لمصورة نفس حجية األصل متى كان مظيرىا ال يسمح بالشك في مطابقتيا
لألصل .

43ـ

44ـ

تعريف المستندات العادية.

()1

المستندات العادية ىي األوراق المثبت بيا واقعة وموقعة بإمضاء الشخص الذي يحتب بيا عميو أو بختمـو

()2

تعتبر البيانات المسجمة بطريقة الصوت أو الصورة مستندات عادية .

()1

أو بصمة أصبعو .

حجية المستندات العادية.

تعتبر المستندات العادية صادرة عمن نسبت إليو ما لم ينكر نسبتيا إليو أو يحمف مـن يخمفـو بأنـو ال يعمـم أن
اإلمضاء أو الختم أو البصمة أو الصوت أو الصورة ىي لمن تمقى عنو الحق .

()2

يجوز في حالة اإلنكار إثبات صحة صدور المستند عمن نسب إليو بكافة طرق اإلثبات .

()3

يفترض في المستندات العتيقة التي مضى عمييا عشرون عاماً أو أكثر أنيا صادرة عمن نسبت إليو  ,كما

يفترض صحة توقيع الشيود .

45ـ

حجية الرسائل والبرقيات.

تكون لمرسائل الموقع عمييا حجية المستندات العادية  ,وتكون لمبرقيات تمك الحجية إذا كان أصميا المودع بمكتب
اإلرسال موقعاً عميو من مرسميا  ,وتعتبر البرقية مطابقة ألصميا حتى يقوم الدليل عمى عكس ذلك .
الطعن فى المستندات.

46ـ

يرد إدعاء التزوير عمى المستندات الرسمية والعادية  ,أما إنكار اإلمضاء أو الختم أو بصمة األصبع أو الصوت فيرد
عمى المستندات العادية فحسب .

47ـ

()1

سمطمة المحكمة في تقرير صحة المستندات.

يجوز لممحكمة أن تحكم من تمقاء نفسيا بأن المستند مزور إذا ظيـر ليـا ذلـك بجـالء مـن المسـتند أو ظـروف
الدعوى .

()2

يجوز لممحكمة أن تقرر ما يترتب عمى الشطب والكشط والمحو واإلضافة وغير ذلك من العيوب المادية من

() 3

يجوز لممحكمة أن تجرى التحقيق في إدعاء اإلنكار أو التزوير بالمضاىاة أو بسماع الشيود أو بكمييما ,

اثر عمى قيمة المستند .

وأن تقرر في صحة المستند بما تراه مناسباً .

انفصم انسابع
انقرائه
48ـ

49ـ

51ـ

تعريف القرينة .

بناء عمى الغالب من األحوال .
القرينة ىي األمارة الدالة عمى إثبات أي واقعة أو نفييا
ً
حجية القرينة .

تكون حجية القرينة بقدر داللتيا في إثبات الواقعة عمى أنو يجوز نفييا في جميع األحوال .

()1
()2

األدلة المادية وبينة الشريك والمحتضر .

تعتبر من القرائن وجود األدلة المادية كاألثر والخط والبصمة ونحوىا .
تعتبر من القرائن بينة الشريك وبينة المحتضر .

انفصم انثامه
حجيت األحكام

51ـ

52ـ

حجية األمر المقضى فيه بين الخصوم .

تعتبر األحكام النيائية حجة قاطعة عمى الخصوم فيما فصمت فيو وال يجوز تقديم دليل ينقض تمك الحجية .
حجية الحكم الجنائى فى المعامالت .

تتقيد المحكمة في دعاوى المعامالت بالحكم الجنائي  ,في الوقائع التي فصل فييا ذلك الحكم .

انفصم انتاسع
انيميه

53ـ

()1

اليمين ىي القسم باهلل أو الرب عمى صدق األخبار بواقعة .

()2

يجوز لمن وجيت إليو اليمين أن يؤدييا وفقاً لألوضاع المقررة في ديانتو أو معتقده .

()3

54ـ

تعريف اليمين .

تجوز في اليمين النيابة في االستحالف وال تجوز في الحمف .
اليمين الحاسمة.

اليمين الحاسمة ىي اليمين التي يوجييا الخصم ,الذي يقع عميو عبء إثبات أي واقعة محل نزاع إلى خصمو  ,في
أي حال تكون عمييا الدعوى ليحسم بيا النزاع .

55ـ

()1
()2

الوقائع التى تنصب عميها اليمين الحاسمة.

يجب عمى من يوجو إلى خصمو اليمين الحاسمة أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحالفو عمييا .
يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عمييا اليمين الحاسمة متعمقة بشخص من توجو إليو أو من ترد عميو ,
فان كانت غير متعمقة بشخصو فتنصب عمى مجرد عممو بيا .

()3

 56ـ

()1

ار بجريمة .
ال يجوز توجيو اليمين الحاسمة في واقعة تشكل إقر اً
تحديد صيغـة اليمين الحاسمة ومنع توجيهها.

يجــوز لممحكمــة أن تحــدد صــيغة اليمــين الحاســمة كمــا يجــوز ليــا أن تقبــل الصــيغة التــي يعرضــيا الخصــم أو
تعدليا .

()2

يجوز تغميظ اليمين الحاسمة بصيغة الحمف  ,أو بالزمان أو بالمكان .

() 3

يجوز لممحكمة أن تمنع توجيو اليمين الحاسمة  ,إذا كانت غير جائزة  ,أو غير متعمقة بالنزاع  ,أو غير
منتجة فيو  ,أو إذا كان الخصم متعسفا في توجيييا .

57ـ

()1
()2
()3

الحمف والرد والنكول وداللتهما.

إذ ا لم ينازع من وجيت إليو اليمين الحاسمة ال في جوازىا وال فـي تعمقيـا بالـدعوى أو نـازع ورفضـت المحكمـة
منازعتو فيجب عميو أن يحمفيا أو يردىا عمى خصمو واال أعتبر ناكالً .

إذا حمف من وجيت إليو اليمين الحاسمة انتيت الخصومة في مواجيتو.

يخسر دعواه كل من وجيت إليو اليمين الحاسمة فنكل عنيا دون أن يردىا عمى خصمو وكل من ردت
عميو اليمين الحاسمة فنكل عنيا .
اليمين المتممة .

58ـ

()1

يجوز لممحكمة أن توجو اليمـين المتممـة مـن تمقـاء نفسـيا إلـى أي مـن الخصـمين لمتـرجيح بيـا عنـد الحكـم فـي
موضوع الدعوى .

() 2
()3

59ـ

يشترط في توجيو اليمين المتممة أال يكون في الدعوى دليل كامل وأال تكون الدعوى خالية من أي دليل .

ال يجوز لمخصم الذي وجيت إليو المحكمة اليمين المتممة أن يردىا عمى الخصم اآلخر .
يمين االستظهار .

يجب عمى المحكمة  ,عند قيام البينة بثبوت حق في مال الميت  ,أوالمفقود  ,أو القاصر ومن في حكميم  ,توجيو
اليمين لممدعى  ,قبل صدور الحكم استظيا اًر لمحق .

61ـ

يمين المعان .

يمين المعان ىي حمف الزوج عمى زنا زوجتو  ,أو نفى حمميا منو وحمف الزوجة عمى تكذيبو  ,وذلك بأن يشيد الزوج
أربع شيادات باهلل انو صادق فيما رمى بو زوجتو والخامسة أن لعنة اهلل عميو إن كان من الكاذبين  ،وأن تشيد

الزوجة أربع شيادات باهلل بأن زوجيا من الكاذبين والخامسة أن غضب اهلل عمييا إن كان من الصادقين .

انفصم انعاشر
انمعايىت
61ـ

المعاينة .

()1

يجوز لممحكمة من تمقاء نفسيا أو بناء عمى طمـب أحـد الخصـوم أن تقـرر االنتقـال لمعاينـة الشـيء المتنـازع

()2

تحرر المحكمة محض اًر تبين فيو جميع مالحظاتيا  ,دون أن تثبت انطباعاتيا عن المعاينة أو رأييا

()3

يعتبر محضر المعاينة جزءاً من البينة التي تؤسس عمييا المحكمة حكميا .

فيو  ,ويجوز ليا أن تستعين بمن ترى لزوماً لسماعو من الخبراء أو الشيود .

الخاص .

انفصم إنحادي عشر
بيىت انحذود

62ـ

إثبات جريمة الزنا.

تثبت جريمة الزنا بأي من الطرق اآلتية  ،وىى :
(أ )

اإلقرار الصريح بذلك أمام المحكمة ما لم يعدل عنو قبل البدء في تنفيذ الحكم ,

(ب)

شيادة أربعة رجال عدول ,

(ج )

الحمل لغير الزوجة إذا خال من شبية ,

(د )

نكول الزوجة عن المعان  ,بعد حمف زوجيا يمين المعان .
إثبات جرائم الحدود.

مع مراعاة أحكام المادة  62تثبت سائر الحدود بأي من الطريقين اآلتيين  ،وىما :

63ـ

(أ )

(ب)

اإلقرار الصريح ولو مرة واحدة أمام المحكمة ,

شيادة رجمين كما تثبت عند الضرورة بشيادة رجل وامرأتين أو أربع نسوة )7(.

إثبات جريمة شرب الخمر بالرائحة.

بالرغم من أحكام المادة  63تكفى الرائحة إلثبات جريمة شرب الخمر إذا ثبت لممحكمة بشيادة عدلين أو بتقرير

64ـ

خبير مختص أنيا رائحة خمر .

65ـ

)(1

()1

تد أر الحدود بالشبيات .

()2

يعد من الشبيات الرجوع عن اإلقرار  ,واختالف الشيود ورجوع الشاىد عن شيادتو .

()3

يد أر الحد عن الزوجة في المالعنة حمفيا .
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