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Abstract 

The effectiveness 

urgent Aalqdhae and 

implementation mechanism 

And according to Jordanian 

legislation 

Prepared by: d. Ibrahim 

Saleh Sarayreh 

Dealing with this 

Aldrashahkam urgent justice 

in Code of Civil Procedure 

Jordanian compared 

legislation Egyptian, Syrian 

and Lebanese, in an attempt 

to reach some results that 

could benefit them in the 

refinement of this type of 

litigation that the increasing 

resort to in life, due to the 

tremendous development and 

rapid, which included all 

walks of life, and consequent 

increase in the role of urgent 

justice where it has become 

necessary to develop judicial 

systems and to achieve the 

speed of resolving disputes 

between individuals, which 

requires the development and 

function of the urgent justice 

to serve justice. 

Has suffered in this 

Aldrashahkam to the most 

important definitions 

jurisprudence and judicial to 

eliminate urgent, and the 

characteristics of this type of 

litigation and its benefits, as 

proceeded to study the 

difference between urgent 

justice and other judicial 

systems, then the distinction 

between the case urgent and 

lawsuit consider urgently, 

and looked at the policeman 

jurisdiction Qualitative 

urgent to eliminate two of 

urgency and without 

prejudice to the right asset. 

Also examined the 

implications of the 

requirement not to prejudice 

the right asset, and the 

authority of the interim relief 

 د. ابراهيم صالح الصرايرة
الجامعة االسالمية كلية الشيخ نوح االردن 

 القضاة
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judge when searching 

temporary demand. 

Then subjected to the 

jurisdiction of Summary 

Jurisdiction Urgent action 

suit and the competent court 

to its consideration and the 

nature of the sentence and 

the conditions required it and 

authoritative, and its 

feasibility, and ways to 

challenge it and the effects of 

this appeal. 

 اٌلكص

تؿناولمػذهماظدرادةأحكامماظقضاا ماٌلاؿلفؾممم

سيمضاغقنمأصاقلماااطمااتماٌدغواةمانر غالممممم

عقارغاااةمتاظؿعااارؼلاتماٌاااارؼةمواظلاااقرؼةمم

واظلؾناغوااةيفمسيمرباوظااةمظلؿقصااؾمإديمتلااضمممم

اظنؿائجماظيتمميكـمأنمغلؿفودمتهامسيمصقؾمػذام

اظنقعمعـمأغقاعماظؿقاضالماظاذيمتزاؼادماظلفاق ممممم

ةماظلملوااةيفمغااارًامإديماظؿ ااقرممإظواافمسيمايوااام

اهلائااؾمواظلاارؼعماظااذيمةااؾمطاصااةمعناااحلمم

ايواااةيفموعااامادااؿؿؾعم ظااؽمعااـمتزاؼاادمظاادورم

اظقضا ماٌلؿلفؾمحواثمأصاؾممعاـماظاأنممأنممممم

تؿ قرماظناؿماظقضائوةمومبامحيقؼمدارسةمحاؾممم

اًأصاتمتا مانصارا يفمانعارماظاذيمؼؿ لا مممممم

ت ااقؼرموزوفااةماظقضااا ماٌلااؿلفؾممبااامخياادمم

م.داظةاظل

وضدمتلرضتمسيمػذهماظدرادةمنػؿماظؿلرؼفااتمم

اظفقهواااةمواظقضاااائوةمظلقضاااا ماٌلاااؿلفؾيفومم

خاااائصمػااذاماظنااقعمعااـمأغااقاعماظؿقاضاالمممممم

وصقائدهيفمطماامسمادتمإديم راداةماظفار متا مممممم

اظقضا ماٌلؿلفؾموشريهمعـماظاناؿماظقضاائوةيفممم

ثؿماظؿمووزمت ماظادسقىماٌلاؿلفلةمواظادسقىمممم

سةيفموحبـاتمسيمماظايتمتناارمسلاكموجافماظلارممممم

ذررلماالخؿااصماظنقسلمظلقضاا ماٌلاؿلفؾممم

وػماماالدؿلفالموسدمماٌلاا متصصاؾماياؼ مممم

وحبـتمطذظؽماآلثارماٌرتتؾةمسلاكمذارطمسادممممم

اٌلا متصصاؾماياؼيفمودال ةمضاضالمانعاقرمممممم

ثاؿممم.اٌلؿلفلةمسندماظؾقثمسيموضؿواةماظ لا مم

تلرضتمظن اا ماخؿاااصماظقضاا ماٌلاؿلفؾممممم

اٌلؿلفلةموااكماةممموإجرا اتمرصعماظدسقى

اٌكؿاةمتنارػامورؾولةمايكؿماظااا رمصوهااممم

واظعااروطماٌؿ لؾااةمصواافموحفوؿاافيفموضاتلوؿاافمم

مظلؿنفوذيفمورر ماظ لـمصوفموآثارمػذاماظ لـ م

مأحواغًاماالصرا مت ماٌنانساتمسيماظفاؾمؼؿ ل 

ـمماظؾقاثممتلاؾ ممرقؼًأموضؿا ماًااقمممضؾاؾممعا

موعاامميفماجملاتهاةممٌؾادأممت ؾوقامو ظؽمو صاسهؿ

ـمم ظاؽممؼلؿؿؾع ماًااقمممعلاؿنداتممصقاصممعا

ميفصقدماظؿقاضلمإجرا اتمعـموشريػاموأ ظؿهؿيف

معلاااممورماسممايقاق ممضااواعمإديم ظاؽممؼاد يم

مإدؿندماظذيماظدظوؾمتكقنمأنمميكـماظيتمان ظة
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مؼلاؿقج مممماامم ساقاهممسيمايؼمصاح مسلوها

م اتارممظق اعممدرؼلةمإجرا اتمادبا متاظضرورة

موداائؾممسلاكممواظقضا ماظؿلقؼػموعنعماٌمارلة

متعااكؾماظاايتمػالمماالجاارا اتموػااذهماظؿاصخريم

م ماٌلؿلفؾماظقضا مجقػر

ماٌادغلمماظقضا مصروعمعـمصرعماٌلؿلفؾمصاظقضا 

موعـمضوق همتنفسموؼؿقودمإرارهمسيمؼدخؾماظذي

ـممدبارجمماظايتمماٌنانساتمصإنمثؿ ماخؿاااصممسا

ماظاقضيتممذاقهاممسيمتاظؿااظلممدبرجماٌدغلماظقضا 

ماٌلااؿلفؾماظقضااا ماصاخؿااامسااـماٌلااؿلفؾ

ماالخؿااصمغ ا مهدؼدمأنمؼلينماظذيمانعر 

مؼرتت ماظذيماٌدغلمظلقضا ماظقالغلمأوماظقزوفل

ماالخؿاااااصمغ اااا مهدؼااادمتاظؿااااظلمسلواااف

م ماٌلؿلفؾمظلقضا ماظقزوفل

مو ظؽماٌلؿلفؾماظقضا مسـمدبرجمأعقرمصهناك

معـاؾمماٌادغلمماظقضاا مموػقماالصؾمسـمًروجها

مواال اريماىنااائلمظلقضااا ماظؿاتلااةماٌلااائؾ

م ماظعكاوةمتاالحقالماٌؿللقةمواٌلائؾ

متلالوطمماظؾقاثممػذامعـمغؿقخاػاماظيتمواظغاؼة

ماٌعاارعم صلااتماظاايتماالدااؾابمسلااكماظضااق 

مصااروعمعااـمطفاارعماٌلااؿلفؾماظقضااا متإجيااا 

ماالخاريممػاذاممتقوق مؼؿقودمواظذيماٌدغلماظقضا 

متاسؿؾاارهمماٌادغلمماظقضاا مموجدمحوـماموخيؿص

م ماظلاعةمواظعرؼلةمالصؾا

ماظقضااا مصاسلوااةمعادىممتوااانمسلاكممداانلمؾمظاذام

 :االتلمخألمعـماٌلؿلفؾ

ماالولماٌؾقث

مماٌلؿلفؾماظقضا معاػوة

ماظيتماالظواتمضمـمعـماٌلؿلفؾماظقضا مؼلؿرب

متهدفماالصرا مت ماٌدغلماظنزاعمسيمإظوهامؼلفص

ـممظنااممالتادممظذاميفماظضواعمعـمايقق مرياؼة معا

ماظقضاا ممعاػوةمسـمعقؿض متعكؾمظقوماظؿقدث

ـمميفمتؿلرؼفافممغؾدأمدقفميفظذظؽماٌلؿلفؾ موعا

ماظقاج مواظعروطميفمخاائافمسلكماظؿلرفمثؿ

مػناموعـميفماٌلؿلفؾماظقضا مإديمظلفق متقصرػا

م مع اظ مثأثةمإديماٌؾقثمػذامغقلؿمدقف

مانولماٌ ل 

مماٌلؿلفؾماظقضا متلرؼػ

ممواضاامتلرؼااػمعااـماالر غاالماظؿعاارؼعمخيلااق

ماظلدؼادمموجاق ممرشاؿمماٌلؿلفؾمظلقضا موصرؼم

م موضضا مصقهاماٌلؿلفؾمظلقضا ماظؿلرؼفاتمعـ

ممياسممالمعدضتمضضا "ممتصغفماظؾلضمسرصفمصقد

مخ ارممتاداركممإديمؼادسكممػاقمموإمنااممايؼمأصؾ

مااكماةممتاادرػاممساجلاةممتصحكاامممتفمربد 

معقاسواااادموسيمزبؿااااارةمإجاااارا اتمتلااااد

م (1)"ضارية

ـممصارعم"ممأغافممسلكماالخرماظؾلضموسرصفمطما معا

ماٌنانساااتمسيمتاظفاااؾمخيااؿصماٌاادغلماظقضااا 
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ـممصوهاموحيكؿماٌلؿلفلة ماٌلاؿنداتممزااػرممعا

مداالومًامؼؾقااكماظااذيمايااؼمتصصااؾمعلااا م ون

ميفماٌقضقعمضاضلمأعاممصوفمظوؿناضلقامظلمؿقاض 

ـممانوديمظلقػلاةمماظاااػرمماظلادوانممؼار ممصهق معا

مظافممأنمشاريمميفموضايتممتاإجرا مماٌلؿنداتمزاػر

متااؿغريمممعاااماٌلااؿلفلةماٌلااصظةمسيمفوااةح

محكمافممذاودمماظايتمماظقاغقغواةممواٌراطزماالوضاع

مم(2)"مادادهامسلك

مظلقضا متلرؼفامؼضعممماالر غلماٌعرعمأنموعع

ماظايتمماًااائصممتلضمأور مأغفمإالماٌلؿلفؾ

ماظلاا يمماظقضاا مموت متونفماظؿفرؼؼمأعرمولؾ

ماظؿمووازممربكماةمم ظؽمسلكمأطدتموضدميفمدهأ

مسيمتؿااقاصرمأنمجياا "ممضاظااتمسناادعاماالر غوااة

ماً ارممذروطميفماٌلؿلفلةمواظ لؾاتماظدساوى

ماالداؿلفالممصافةممسلوهااممؼلاؾغمماظاذيمماظداػؿ

مؼكاقنمموأنماياؼممتصصاؾمماٌلاا ممسادممموتعرط

م عاةمموسلاكممعدضؿاةممصافةممصوهاامماظاا رمظلقرار

ماالجاارا مراظاا مؼقاادمموأنمانصاالوةماظاادسقى

مزااػرةممنؾا مؼماظاذيممواظارأيمماظدظوؾماٌلؿلفؾ

م(3)"متايماؼةمجدؼرمتصغف

مسلاكمماٌلؿلفؾماظقضا متلرؼػمميكـموتاظؿاظل

متفمؼقضلمايؼمأصؾمميسمالمعدضتمضضا "مأغف

معااـمظلققااق مرياؼااةماالدااؿلفالموجاافمسلااك

م" ماظضواع

ماظـاغلماٌ ل 

مماٌلؿلفؾماظقضا مخاائص

ـمممتوازهممخباائصماٌلؿلفؾماظقضا مميؿان مسا

مػالمماًااائصممذهػمأػؿموظلؾماظلا يماظقضا 

م-:

م اٌلاسدةموزوفؿفماٌلؿلفؾمظلقضا م-:مأواًل

مضضاا ممصادورممإعكاغوةمإديمتاظنارممينممأغفمأي

مػاذاممطانمدقا ميفماٌلؿقؾؾمسيمربؿمؾمعقضقسل

متاظفلاؾممأضومتمعقضقسوةم سقىمغؿوفةماظقضا 

مضاامانمإديمؼرعاالمصهااقميفمإضاعؿهااامربؿمااؾمأم

مصماـأًمميفمٌقضاقسهامماٌقضقسوةماظدسقىمهقوؼ

ماٌلاؿلفؾمماظقضاا ممصإنماياظةمإثؾاتم سقىمسي

مإثؾااتممإظوهامؼلؿندمعلونفمواضلةمتإثؾاتمؼققم

مطإثؾاتماٌلؿقؾؾمسيم سقىمتعصغفمترصعمضدمحؼ

مصوهااممحااؾممسا ممأوماظفلاا ممدارؼعممعالمحال

م(4)مدؾؾفمعـمظلؿققؼمحرؼؼ

ـمماظناارممتارفماظوفماظلفق مميكـم-:ثاغوًا مسا

م ماٌقضقسلمايؼموجق 

مودااولةمإالمظولااتماٌلااؿلفلةمقىاظاادسمأنمأي

م ظااؽمسلااكمؼرتتاا مممااامواالحؿواااطمظلااؿقفظ

ـممذارورهاممسيماٌلاؿلفلةمماظادسقىممادؿقأل مسا

ماياؼمموجاق ممتفرتضماظيتماٌقضقسوةماظدسقى

ماٌلؿلفلةماظدسقىمسيمؼكفلمتونماميفماٌقضقسل

م (5)"مايؼمػذاموجق ماحؿمال
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م معدضتمأثرم وماٌلؿلفؾماظقضا م-:مثاظـًا

ماظادسقىممسيماظفااؾممحا ممإديمأثارهممؼرتا ممصهق

مايكااؿمصااإنماٌـااالمدااؾوؾموسلااكماٌقضااقسوة

مأثارهممؼنؿهالممضضاائلممحاار ممتؿلو ماظاا ر

م ماًاقممنحدمتاٌلكوةمايكؿمتادور

ماٌلاؿلفؾمماظقضاا ممصقائادممظنااممتاهارممػناموعـ

مإجاارا اتمادبااا معااـماًاااقمممتكااـمحوااث

مياا معاااايهؿميماؼااةموداارؼلةموضؿوااة

مثاتؿًامايؼمتنا ممبلنكميفمايؼمأصؾمسيماظفاؾ

م مودلومًا

ماظلفاق ممؼاد يممضادمماياالتمتلضمسيموأغفمطما

متاا ماظناازاعمحلااؿمإديماٌلااؿلفؾماظقضااا مإدي

ماظقضاااا مإديماظلفاااق م ونموحياااقلماًااااقم

مسلاكمماظلا  ممخيفػمأنمذصغفمعـموػذاماظلا ي

مسااـماظاااا رةماظقااراراتمطااقنماظلااا يماظقضااا 

موضاعممإديم يتادممضادمماٌلاؿلفلةمماالعاقرممضاضل

مسيماالدااؿمرارمعلهااامؼاااؾممحاظااةمسيماًاااقم

معـاؾممعناؿجممشريماظلا يماظقضا مأعامماًاقعة

ممتؿااصجريماظؿاازاممتؿنفوااذماٌؿللقااةماًاااقعة

ماالظؿاازاممػااذامتنفوااذمومتمعلونااةمٌاادةمعلاارح

م(6)اٌلؿلفلةماالعقرمضاضلمسـمصا رمتقرار

ماظـاظثماٌ ل 

مماٌلؿلفلةماظدسقىمذروط

مغصمخألمعـماٌلؿلفلةمدسقىاظمذروطمتربنم

ماٌدغواةمماااطمااتممأصاقلممعـم(7)(م32)ماٌا ة

م-:مذررانموػماميفماالر غل

ماٌعارعممؼضاعمممموػنام-:ماالدؿلفالمذرط-1

موضاعمموظكنفمظأدؿلفالمثاتؿًامعلوارًاماالر غل

ماالعقرمظقاضلمتركمحبوثمةقظوةمساعةمضاسدة

ـمماالعرمطانمإ امتقدؼرػاماٌلؿلفلة ماٌلاائؾممعا

م مالمأمماٌلؿلفلة

ماً ارم"ممتصغافمماالداؿلفالمماظؾلضمسرفموضد

مسلوفماااصاةماٌرا متايؼمااد مايقوقل

م رؤهمؼلؿلزممواظذي

مسلااكمماياااقلممتضاارورة"مآخاارونمموسرصااف

مسيمتؿققاؼممالماظايتمماظلاجلةماظقاغقغوةمايماؼة

مغؿوفااةمظلؿقاضاالماظلا ؼااةماالجاارا اتمإتؾاااع

ماًااؿممق حقمسلكمخ رًاممتـؾمزروفمظؿقصري

متدارطفمؼؿلذرمضدمضررًامتؿضمـمأو

م(م8)"موإصأحفم

مهلااممضارارممسيمأذاارتممصقادمماظؿمووزمربكمةمأعا

متصغفماالدؿلفالمواظقضا ماظفقفمسرف"ممتاظققل

مرياؼؿاافماٌ لااقبمتااايؼمااااد ماً اار

مأنماٌلاؿلفلةمماالعاقرممظقاضالمماداؿؾانممتإجرا 

مسلاكممرباصاةمادبا هماٌ لقبماظقضيتماالجرا 

ماالغؿاااارمحيؿمااؾمالمرياؼؿاافماٌ لااقبمايااؼ
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ماٌقضاقعممضضااةممسلاكمماظنازاعممأصؾمؼلرضمحؿك

م(م9)"

مخااألمعااـم-:مايااؼمتصصااؾماٌلااا مساادم-2

ماٌعارعممأنمنادم(م32)ماٌاا ةممغصمسلكماالرأع

ماظقضااا مظاادىماٌقاادمماظ لاا مؼكااقنمأنماذاارتط

مسادمممعاعممعدضؿافممصافةممحيماؾممرلؾاامماٌلؿلفؾ

مايكاؿممؼكاقنممأنمصوفا مماياؼممتصصؾماٌلا 

معادثرممشريماٌلؿلفلةماالعقرمضاضلمسـماظاا ر

معدضتمإجرا مالدبا مؼكقنموإمنامايؼمأصؾمسي

مر مأومظلقاؼمماٌدضؿاةممايماؼةمتقصريمعنفمؼقاد

مخيعكمعـمالدؿوـا ماالحؿواطمأومسنفماالسؿدا 

ـممالمايماؼاةممصهاذهمم ظولفمنوال ماظفااؾممتؿضام

موالماٌقضااقعمضاضاالمسلااكماٌلااروضماظناازاعمسي

م ماظقاغقغوةماًاقمممبرطزملاداعمؼعكؾ

مايااؼمأصااؾماظؿموواازمربكمااةمسرصااتموضااد

موسدعاموجق امتايؼمؼؿللؼمعامطؾمػق"متققهلا

مسيمؼاادثرمأومصااقؿفمميااسمعااام ظااؽمسيمصواادخؾ

ماظايتمماظقاغقغوةماآلثارمسيمأومصوفمؼغريمأومطواغف

م(م10)"ماٌؿلاضدانموضادػاماظقاغقنمرتؾها

مماظـاغلماٌؾقث

م متنفوذهموآظوةمفؾاٌلؿلماظقضا مغ ا 

مخااألمعااـماٌلااؿلفؾماظقضااا مغ ااا مؼؿضاامـ

موعاامميفماٌلاؿلفؾمماظقضا محاالتمسلكماظؿلرف

ـممخيرج ـمماٌلاؿلفؾمماظقضاا ممغ اا ممسا مثاؿمموعا

مأغنامسلكميفماالحكاممتلؽمتنفوذمآظوةمإديماظؿ ر 

ماالحكاممت معامانخريماٌ ل مسيمغقاننمدقف

م ماظؿنفوذمضضاؼامسيماالدؿلفالموماٌلؿلفلة

ماالولماٌ ل 

مماٌلؿلفؾماظقضا محاالت

ماٌلاؿلفؾمماظقضاا ممحااالتم(م32)ماٌا ةمحد ت

موػاذهمماياارممداؾوؾممسلكمالماٌـالمدؾوؾمسلك

مظقاضالمماظنقسلماالخؿااصمسيمتدخؾماياالت

متناق ممأرتلاةممسلاكمموجاا تمماٌلؿلفلةماالعقر

مسيمظلدخقلممتهودامزبؿارمتعكؾمودنؿناوهلا

ماظنقااقمكسلااموػاالمظلؾقااثماظاارئوسماٌقضااقع

م-:ماظؿاظل

ـممسلوهامخيعكمواظيتماٌلؿلفلةماٌلائؾ-1 معا

معلائؾمحارمإديماٌعرعمؼلعمم:مماظقضتمصقات

ممبكااانماظااالقتةمعااـمأغاافمحوااثماالدااؿلفال

ـممسلوهااممخيعكماظيتماياالتمحار مصاقاتممعا

مظقاضلماظؿقدؼرؼةمظللل ةماالعرمتركمتؾماظقضت

مطااؾمأنمحوااثمظؿقدؼاادػاماٌلااؿلفلةماالعااقر

ماٌعرعموظكـماالخرىماياظةمسـملػدبؿمحاظة

ماظقاضاالمتاافمؼلااؿل معلوااارموضااعماٌقاتااؾمسي

مؼصخاذممواظذي"مماظقضتمصقاتمعـماًعوةموػق"

م-:معاهرؼـ

مواالعاااااراتماٌلاااااممنوالمعااااـماًعااااوة-

م معل متعل متلقؼماظيتمواالوصاف
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م(11)معلا ممظعال مماٌالقةمصقاتمعـماًعوة-

مصجقراٌاممؼارتكمماظاذيمماٌلؿصجرمحاظة)معـاليفم

متازولمماياظاةممصهذهمخراتامصوفمأحدثمأنمتلد

مسيماظااؾط مسلااكمترتتاا موظكااـماظاازعـممباارور

ماٌاادجرمحااؼمصااقاتماٌااصجقرمحاظااةمإثؾااات

م م(12)(تاٌنفلة

مسلاكممضاوؿممأوموطواؾممتلاو ممرلؾاتمسيماظنار-2

معناعممأومايراداةممأوماظؿقفالمايفزمأوماٌال

م ماظلفر

م

مكاامماالحمتنااوؿمممتمظقد:مضوؿمأوموطوؾمتلو -

ماٌااقا مسيماظقااوؿمأوماظقطوااؾمتؿلااو ماٌؿللقااة

ماااطمااااتمأصاااقلمضااااغقنمعاااـم(13)(م153)

مإديمرلاا متؿقاادؼؿماٌاادسكمتلاازممواظاايتماٌدغوااة

ممأوماظقطوؾمظؿلو مااكمة

ماظقطوؾمتلو مضؾؾمااكمةمسلكموؼؿل ماظقوؿ

ـممتنؿؾفمأنماظقوؿمأو مضاوؿممتلاو مماٌ لاقبممظلادؼ

مػاذاممعـاؾممذارتطموامعقادارهمموهد ميف(14)مسلوف

ماظقاجا مماٌؾلاغممااكماةممهاد ممحؿكماظعرط

مم(15)مأسماظفمتاذرمإ امخدعاتفمعقاتؾمظلقوؿم صلف

ماإلجاارا موػااذا-:ماظؿقفااالمايفاازمرلاا -

ـممعناعممإديمؼهدف ـمماٌادؼ متصعقاظافمماظؿاارفممعا

ـممحقفماظدائـمالدؿوفا مضماغا ماالعاقالممػاذهممعا

مووضالهامماالعاقالممػاذهممضؾطمخألمعـمو ظؽيف

مايفاازمسلااكمؼرتتاا موالما اظقضاامؼاادمهاات

مصاحؾفمؼدمعـماافقنماٌالمخروجماظؿقفال

مممبلؽمؼؾقكمتؾمعلكفمعـمأو

مأحكااممماٌعارعممت موضدميفم(16)مسلوفماافقن

مماٌا ةمسي(مماالحؿوارل)ماظؿقفالمايفزمرل 

مم(17)(141)

م(18) ماٌدغوةماااطماتمأصقلمضاغقنمعـ

محاردااممتؿلو ماظ ل مؼكقن:مم(19)مايرادة-

مشلؿافممأومعلكوؿافممسلاكمماٌؿنانعماٌالمسلكمائمًا 

مظدرئاافمؼكفاالمالمربااد مخ اارمػناااكموؼكااقن

مؼكاقنممأنموؼعارتطمميفماظلاا يمماظقضا مسيماظلري

ماٌعاارعمغاااؿموضاادميف(20)مظلقرادااةمضاااتأماٌااال

مسيماالر غالمماٌدغلماظقاغقنمسيمايرادةمعقضقع

مم(21)(896)ماٌا ة

مؼلفاصممهفالمإجرا موػق:مماظلفرمعنعمرل -

ماٌهاد ةممحققضافممسلكمظلمقاصاةماٌلؿدسلمإظوف

موضادمميفماظاؾأ ممسلوافمماٌادسكممشا رمإ امتاظضواع

ماٌاااا ةمسيماظلااافرمعناااعمرلااا ماٌعااارعمسااااج

ماٌدغوةماااطماتمأصقلمضاغقنمعـم(22)(157)

ـمموضوادممأحكاعفموت ماالر غل متهاذاممؼؿقادمممعا

م م(23)معلونةمتعروطماظ ل 

م-:مظةايامإلثؾاتماٌلؿلفؾماظكعػمرل م-3

مؼكاقنمماظايتمماياظاةممإثؾاتماظ ل معـمواظغاؼة

منوالمأومنواظاافمخيعااكماظااذيماظعاال مسلوهااا
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ماظقضاا ممعراجلاةمميا مماالغؿاارممتمإ امعلاٌف

موتاانفسمإثؾاتاافماٌلااؿقؾؾمسيموؼؿلااذرماظلااا ي

ـممظلقؼماٌـؾتماظدظوؾمسلكماااصاةماظقضت معا

ماظادسقىممإضاعاةمميا مماظضاواعممأوماظؿلػمخ ر

م م(24)

مػااذامعااـمواظغاؼااة:مماظعاااػدماعساامرلاا م-4

مسندم ظولفمنوالمخيعكميؼماالدؿوـا ماظ ل 

مسااعممسيماظؿاصخرممعـمخيعكمحبوثمصوفماظنزاع

ماالدااؿماعمصرصااةمؼفااقتمأنماظعاااػدمذااها ة

مخيعاكممعرؼضااًمماظعااػدممؼكاقنممطاصنممظعها تف

ميا ممو ظاؽمماظلافرمموذاؽممسلاكممأغفمأوموصاتف

م م(25)اظلا يماظقضا مسلكماظنزاعمسرض

ماظـاغلماٌ ل 

ماظقضااا مغ ااا معااـمدباارجماظاايتماياااالت

ممماٌلؿلفؾ

ماٌنانسااتممسلاكمماٌلؿلفؾماظقضا مغ ا مؼقؿار

موؼكاقنمماظلا ؼةماااطؿماخؿااصمسيماظداخلف

محاااادو مسيماٌلااااؿلفؾماظقضااااا ماخؿااااااص

مصرسااممطقغافمماظلاا يمماظقضاا ممجهاةمماخؿاااصم

معـموخيرجميفماظلا يماظقضا مسـموعنؾـقامتاتلا

معااـمطااؾماٌلااؿلفؾم اظقضاااماخؿااااصمغ ااا 

متهااممخياؿصمماظايتممواٌنانسااتمماظلوا ةمأسمال

موعلااائؾماىزائوااةمواٌلااائؾماال اريماظقضااا 

معنهااامطااأموداانؾفثميفماظعكاااوةماالحااقال

م تؾاسًا

مماالولماظفرع

ماظلوا ةمأسمال

ماظاادولمذيوااعمظاادىمعؿؾاعممعؾاادأمػناااكمؼقجادم

مطقغاافمتعااصغفمغااصمورو مسااـماظنااارمتغااض

متصخااذماظاايتمؼةاظددااؿقرماٌؾااا ئمعااـمعلااؿقك

مجاقانممسادممموػاقمماظلال اتممتا مماظفاؾمتناام

متلاد تمموضادمماظلاوا ةممأسماالممسيماااطؿمغار

مصقادمماظلاوا ةممأسمالمعا لممسيماظفقفمتلرؼفات

ماظلل ةمسـمؼادرمسمؾمطؾ"متصغفماظؾلضمسرصف

ماىماساةممرياؼاةممعنفماظقادموؼكقنماظؿنفوذؼة

مأسادائهاممضادممايكقعاةممسيمذبلدةمأوم اتهامسي

ـممطااغقاممداقامماًارجموسيمخؾاظدامسي مأومزااػرؼ

م م(26)"مواٌلؿقؾؾماياضرمسيمزبؿف 

مسرصاتممصقادمماالر غوةماظللواماظلدلمربكمةمأعا

ماظايتمماظقاراراتممأغهاام"متققهلاامماظلوا ةمأسمال

متاظلوا ةمواٌؿالةماظؿنفوذؼةماظلل ةمسـمتادر

ماظقااقاغ متؿنفوااذمواٌؿللقااةمظلدوظااةماظلاعااة

ماظلااال اتمةوحرطاااماظدداااؿقرؼةماالداداااوة

ماظنواتواةممتاجملاظسمايكقعةمطرواتطماالخرى

م م(27)"ماالجنؾوةماظدولمععماظدوظةمورواتط

ماٌلاؿلفؾمماظقضاا ممعنممسيماظفقها ماخؿلػموضد

ماظلاال ةمحبقااق مؼؿللااؼمصوماااماظنااارمداال ة
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مظقاضاالمأنماظفقهااا متلااضمصااريىميفماال ارؼااة

مسيماٌلااائؾمػااذهمسيماظنااارماٌلااؿلفلةماالعااقر

مالمأنمذارؼ ةمماظقضاتممصاقاتممعـماًقفمحاظة

م م(28)مايؼمتصصؾممتس

ماالر غالمماٌدغواةممااكمااتممأصاقلممضاغقنمأعا

موطاذظؽمميفم ظاؽممسلاكمماظنصمعـمخاظوًامجا مصقد

ماٌعارعممأنميفإالماظقضا مادؿقألمضاغقنمسيماالعر

ماٌاا ةممعـ(مج)ماظفقرةمسيماٌؾدأمػذامأضرماالر غل

ميفم(29)ماظللواامماظلدلمربكمةمضاغقنمعـماظؿادلة

متلادمممحكمافممؼاادرمماٌلؿلفلةماالعقرمصقاضل

متلمؾماظنزاعماتاالمعـماظؿصطدمتلدماالخؿااص

ماظنااامممعـماظدصعمػذامظؿللؼماظلوا ةمأسمالمعـ

م ماظلام

ماظـاغلماظفرع

مماال اريماظقضا متهامخيؿصماظيتماٌنانسات

ماظلااا يماظقضااا مسلااكماٌفروضااةماظقوااق مإن

ماظقضااا مسلااكماٌفروضااةمتلااؽمسااـمدبؿلااػ

ماال اريماظقارارممتصوؼؾمظلقضا مصلوسملؿلفؾاٌ

مصوماامماظناارممميلاؽممالمأغافممطمامتنفوذهموضػمأو

مإ اريمسقادمماغق ااعممأومتنفوذمأومتؿكقؼـمؼؿللؼ

مذباهلامسيمساعةمدل ةمتقصفهاماال ارةمأترعؿف

مأثارممإحداثمتقادماٌنفر ةموتإرا تهاماظقزوفل

م م(30)ضاغقغل

ـممطانموإنماٌلؿلفؾمصاظقضا  م اظقضااممجهاةممعا

مىموااعماظلااامماالخؿااااصمصاااح ماظلااا ي

مػااذامعااـمخياارجماٌعاارعمأنمإالميفماٌنانسااات

مجهااةماخؿااااصمسيمؼدخلاافمعاااماالخؿااااص

مذاروطممهقاؼممسادمممحاظاةمموسيمأخارىممضضائوة

ماالعااقرميفصقاضاالماال اريماظقضااا ماخؿااااص

ماظقضؿوااةمتاااالجرا اتمؼقضاالمأنماٌلااؿلفلة

مراظقاراممتصوؼاؾممإديمتاد يممالمأغهااممراٌاماٌ لقتة

ماظناارممظافممصإنماالعرمطذظؽمتل ولفمأوماال اري

ـممتلقادممتللاؼممإ امسلوافمماٌلاروضمماظنزاعمسي معا

م ماال اريماظلقق م ونماًاصماظقاغقنمسقق 

معسمإنماال اريماظقرارمصإنمغاريموجهةموعـم

م ظاؽممسلكماظودموضعمررؼؼمسـمايقق معـمحقًا

مصاإنممإ اريمضارارممإصدارمسلكمؼقؿارموممايؼ

مرصعماالجرا متذظؽمتصثرماظذيماظعكصمتإعكان

مضاضلممأعامماال اريماظقرارمتنفوذمظقضػم سقى

ماال اريمتاظقرارماظؾتمي ماٌلؿلفلةماالعقر

م ونمإ اريمضاارارمذباار ماالعاارمطااانمإنميفأعااا

ماظقضااا مأعاااممظقضفاافمظلنااارمذبااالمصااأمتنفوااذ

م ماٌلؿلفؾ

مماظـاظثماظفرع

مماىزائوةماٌلائؾ

مصااإنمجزائوااةمصظةمبلاامؼؿللااؼماالعاارمطااانمإ ا

متاٌلااااائؾمخيااااؿصمالماٌلااااؿلفؾماظقضااااا 
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مأنمإ ماىزائوااةمتاٌلااائؾماٌؿللقااةماٌلااؿلفلة

موصقاماىزائوةمظلمقاطؿمؼلق مصوهاماالخؿااص

موسلاكمميفماىزائواةمماااطمااتممأصقلمظقاغقن

مؼااادرمأنماٌلااؿلفؾمظلقضااا مجيااقنمالم ظااؽ

ماياظاةممتإثؾااتممتؿللؼمٌلصظةمؼؿادىمأومحكما

معااـمذاااػدمساااعمأوماىاارائؿمعااـمجرميااةمسي

مذاروطممتاقاصرتممعهمااممعااممجرمياةممسيماظعهق 

م ماالدؿلفال

مإ امإرأضهااممسلاكممتن ؾؼمالماظقاسدةمػذهمأنمإال

مسيماظعااصنمػااقمطمااامعاادغواموجهااامظلناازاعمطااان

ـممتااظؿلقؼضمماٌ اظؾة ماٌلؿاربمماظضاارمماظفلاؾممسا

ماٌلااؿلفلةماالعاقرممضاضالممخياؿصممإ مجرمياةم

مظاادسقىمخدعااةمإظواافمترصااعماظاايتمتاظاادسقى

مسيمتلفااتمعنقااقالتمحاظااةمطإثؾاااتمتلااقؼض

ـممأومتإػماالممإتأفمجرمية مإثؾااتممأومسمادممسا

مظؿقادؼرمممتهواداممحا ثمسيمأصو معرؼضمحاظة

مرطناامماظدسقىمسيمتقاصرمإ امطلفمو ظؽماظؿلقؼض

م (31)مايؼمتصصؾماٌلا موسدمماالدؿلفال

مؼلقاؾمماىناائلممضاسادةممأنمظنااممؼؿؾ متقدمممما

ماظقضاا ممأعاامممإرأضهااممسلكمتهامؼلمؾمالماٌدغل

مؼؿكاذممأنماٌلؿلفلةماالعقرمصلقاضلماٌلؿلفؾ

مذرورفمهققتمعؿكمعدضتمهفالمإجرا مأي

مادؿلفالمعـ

ماالعارممطاانممظاقممحؿكمايؼمتصصؾماٌلا موسدم

ممبلااصظةمتؿللااؼمأومجزائوااةمتاادسقىمعؿاااأ

متفمؼقادمالماٌ لقبماالجرا مأنم اممعامجزائوة

مسلوفمرباقرمػذامننمإثؾاتهامأوماىرميةمغفل

م م(32)

مماظراتعماظفرع

ماظعكاوةماالحقالمعلائؾ

موجلؾماظعرسوةماااطؿماالر غلماٌعرعمأوجد

متاااظزواجمؼؿللااؼمعااامطااؾمسيماظنااارموالؼااةمهلااا

ممبقجا ممواظقصاؼةمواالػلوةمواٌرياثمواظ أ 

م ماظعرسوةماااطماتمأصقلمضاغقن

مػااؾمػنااامررحاافمميكااـماظااذيماظلاادالموظكااـ

معلااائؾمسيماظنااارمداال ةمٌلااؿلفؾامظلقضااا 

مم؟ماظعكاوةماالحقال

مأيمتنفااالماالجاتاااةمميكاااـماالوديمظلقػلاااة

مػااذامأنمحوااثماٌلااؿلفؾمظلقضااا ماخؿااااص

ماااطمااتمماصاقلممتقااغقنممربد ماالخؿااص

ماظاأحواتمتلضمإديمتاظنارموظكـميفماظعرسوة

ماظعارسوةمماٌلائؾمتلضمسيمتنارماٌدغلمظلقضا 

مظلقضاااا مؿاااااصاالخمؼؿاااقاصرموتاظؿااااظلميف

متاتلااًممصرسااًممتاسؿؾاارهممتهااممتااظنارمماٌلؿلفؾ

ماٌلااؿلفؾماظقضااا ميفصوكااؿصماٌاادغلمظلقضااا 

موعاامماظرتطاةممحاظاةممتإثؾاتمؼؿللؼمصومامتاظنار

ـممتهاامميؼ مخاؾريممتلا ممأومتلاػممأومضاررممعا
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ميفوػكاذامماظرتطاةممتصعقالمعرتؾ ةمحاظةمإلثؾات

مؼكاقنممتارصاتمعـمتانعقالمؼؿللؼمعامطؾمصإن

ماظايتمماظ لؾااتممتنارمزبؿااملؿلفؾاٌماظقضا 

مؼلقااؼمضااررمعنااعمأومحاظااةمإثؾاااتمإديمترعاال

مأومايااؼمتصصااؾماٌلااا م ونماالعااقالمتهااذه

م ماظعرسوةماااطؿماخؿااصمدل متدون

مسيمؼناارمماٌلؿلفؾماظقضا مأنماظؾوانمسـموشين

مدانداًممو ظاؽمماالعاقالممساىماظقوؿمتلو مرلؾات

ماااطماااتمأصااقلمضاااغقنمعااـ(م32)مظلمااا ة

م م(33)ماٌدغوة

ماظـاظثماٌ ل 

ماالعااقرممسيماظاااا رةمماالحكاااممممتنفوااذممآظوااةم

م( ماظلمللماظؿ ؾوؼ)ماٌلؿلفلة

ماٌدغوةماااطماتمأصقلمضاغقنمسيمغصمؼر مم

مصاأمموظذايفماٌلؿلفلةماالحكاممتنفوذمخباقص

ماظلاعاةمماالحكاامممت ؾواؼممضاغقغاممينعمعامؼقجد

منجيااق"ممأغاافمعااـماالجاارا مضاااغقنمسيماظااقار ة

معهلاااةمضااامـماظغواتواااةماالسأعااااتمتنفواااذ

ماٌا ةمسيمور معامحبل "ممواظؿمووزماالدؿؽناف

م م(34)ماالجرا مضاغقنمعـ(م19)

متؿلااؿماٌلااؿلفلةماظاادسقىمإجاارا اتمأنمسلااك

ماٌلاؿلفلةمماظقضاؼامععمتؿناد ماظيتمتاظلرسة

ماظلا ؼةماظدسقىماجرا اتمععمتاٌقارغةميفو ظؽ

مجبمواعممعرصقةمااكمةمضلؿمإديمتقدممصاظدسقى

مظلمااا ةمرؾقااممهلاامماٌدؼادةممواالورا ماٌلاؿنداتم

ماظرداؿممؼلؿقسيمأنميفوتلدمعدغوةمأصقل(مأ/57)

مسيمغفلافمماظواقمممسيماظادسقىممالئقاةمماظقلاؿممؼقود

متعاكؾممضادعتممإ اماٌلاؿلفلةمماظادساوىممدافؾم

ماظادساوىممدفؾمسيمتلفؾمصإغهاموإالميفمعلؿقؾ

متقدميهامأدؾقوةموصؼمعؿلللؾمترضؿماٌقضقسوة

مخاؿؿممتهاامماٌرصقفماالورا موسلكمسلوهامعوؼقض

م م(35)مااكمة

متنفواذممسملواةممأنماظلملوةماظناحوةمعـمواٌأحظ

ماٌلنااكمحبلاا متااؿؿمالماٌلااؿلفلةماالحكااام

مجبقػرػااامطقغهاااماالجاارا متقاااغقنماٌقاااق 

مجيااريميفصاظااذيمهفاوااةمإجاارا اتمتؿضاامـ

مػااذهمسيمجااا معااامعؿاتلااةمػااقماٌ ؾااؼمحبلاا 

ماظقرارمعادرةمااكمةمضلؿمررؼؼمسـماالحكام

مجياريمماظؿقفاالممايفازممتاظقا مايكؿميفصفل

متاذظؽمماٌلنواةممظلفهاتماظأنعةماظكؿ متل ري

ماٌرطؾااتمموتارخوصمماالراضلمتلفوؾمطدوائر

معااممظؿنفواذمميفو ظؽمواظؾنقكماظعرطاتموعراضؾة

م مايفزمضرارممبضمقنمجا 

مطؿابمتل ريمجيريمضوؿمتلو مضرارمحاظةموسي

مسيمسلوهاامماٌناقصماظكفاظةمدؼؿظؿقماٌل مظلقوؿ

ماااطماااتمأصااقلمضاااغقنمعااـ(م155)ماٌااا ة

مإظوافمماٌقطقظةماٌهمةمٌؾاذرةممتهودًام(36)مٌدغوة

مسلوافممضوااممتلوونافممتقاررمماظاذيمماٌالموتللومف
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ماالحكاامممظؾااضلممتاظنلاؾةممؼاؿؿممغفلافمميفواالعر

موػاذامماظقااغقنممحبكاؿمماظنفا مواجؾةماٌلؿلفلة

ماظؿنفوااذمضاااغقنمعااـ(م6)ماٌااا ةمتدؼاادهماٌؾاادأ

مسلكمؼنلق ماالعرمأنمؼلينممما م(37)ماالر غل

مسلاكممواٌلاؿلفلةمماظلا ؼةمواظقراراتماالحكام

مررحماالدؿؽنافمتقدؼؿمسلكموؼرتت مدقا محد

ماالداؿؽنافممربكماةممسلاكممتفمااكقمماظنزاع

ماالداااؿؽناصوةمااكماااةموالؼاااةمتؿلااادىموال

مأنمطماامماٌلاؿلفؾممظلقضا ماٌردقمماالخؿااص

مسيماٌكاؿصمماٌرجاعممتاؾمماالدؿؽنافمكمةرب

م م(38)موتاقوقفمايكؿمتفلريمرل 

ماالحكااامممتاا ماٌقانغااةم-:ماظراتااعماٌ لاا 

م ماظؿنفوذمضضاؼامسيماالدؿلفالموماٌلؿلفلة

مأغافمماظؿنفوذمسيمسلوهاماٌلؿقرماظقاسدةمطاغتمإ ا

مأنمإالماظق لواةمماالحكاممخباقصمإالمجيقنمال

ماظنفا )معا لمموهاسلمؼ لؼماظيتمحاالتمػناك

ـممخيارجممصهق(مماٌلفؾ منغافمماظقاسادةممػاذهممسا

مظلقكااؿماظؿنفوذؼااةمتاااظققةماالساارتافمؼلااين

ماٌلفاؾمماظؿنفواذممصاإنممثاؿمموعـميفم(39)ماالتؿدائل

مت ر مصوفمظل لـمضاتلوؿفمرشؿمايكؿمتنفوذمػق

ـممأوماظلا ؼةماظ لـ مػاذهممتصحادممصلاأًممصوافممرلا

م م(40)ماظ ر 

ـممصاقرةمموسظامماٌلفاؾمماظنفاا ممأنمؼلينممما معا

ماياالتمأحدمػقموإمناماٌلؿلفؾماظقضا مصقر

ماظقضاا ممأنم ظاؽمميفماٌلفاؾممظلنفاا ممدبضعماظيت

ماٌقضاقسوةمماظادسقىمم عةمسلكمؼادرماٌلؿلفؾ

مؼكااقنمصوهاااماظاااا رمايكااؿمصااإنميفوتاظؿاااظل

ـممأغافمميفأيمصوافمماظ لـموضؾؾمعؾاذرةمتنفوذه معا

م ماٌلفؾمظلنفا مدبضعماظيتماٌلائؾ

مظلنفاا مماٌلاؿلفؾمماظقضا مضاعإخمأػموةموؼلق 

مظلقضااؼامماٌلفاؾمماظنفا معوزةمأػموةمإديماٌلفؾ

مإياا ممإديمتهاامماظؿنفواذممتل وؾمتد يمضدماظيت

ماظقضاا ممإديمؼاد يمميفوضادممتأصوفمميكـمالمضرر

مأػمواةممتاهارمموتاظؿااظلمميفمغهائوااًمماياؼممسلك

مػااذهموهقوااؼم ظااؽمظؿااداركماٌلفااؾماظنفااا 

م ماالػداف

ماظقحوادةمماياظةمظوسملفؾاٌلؿماظقضا مأنمطما

مأحاادمػااقموإمناااماٌلفااؾمظلنفااا مدبضااعماظاايت

متقااقةماٌلفااؾمظلنفااا مدبضااعماظاايتماياااالت

مضااغقنممعـمطؾمسيمسلوهامتاظنصمو ظؽيفماظقاغقن

م ونماٌدغواةممااكمااتممأصقلموضاغقنماظؿنفوذ

موجقانؼااةمتقدؼرؼااةمداال ةمظلقاضاالمؼكااقنمأن

ماظنفااا محاااالتمسلااكماالعـلااةموعااـيفممواداالة

مسيماظاااا رةماالحكااام)ماظقاااغقنمتقااقةمفااؾاٌل

ماداؿققا مم سقىمتر ميفوايكؿمايوانةم سقى

ماٌلاائؾممسيماظاا رةمواالحكاميفمماافقنماٌال

مايااالتممػاذهممذيواعممأنموؼأحاظم(مماظعرسوة

ماٌلاااائؾممسيماظااااا رةممظألحكاااامممتاالضااااصةم
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ماظاايتماٌلااائؾمعااـمأغاافمسيمتعاارتكماٌلااؿلفلة

مصوهاموؼؿقاصرميفماظقضتمصقاتمعـمسلوهامخيعك

مأغهااامأرىمغااين‘فموتاظؿاااظلميفماالدااؿلفال

مواظقضااا ماٌلفااؾماظنفااا متاا ماٌعاارتطةماٌواازة

مػاقمماٌلاؿلفؾمماظقضا مأنمأديمإضاصة ماٌلؿلفؾ

ماالخريمػذامعـمصكؾماٌلفؾماظنفا محاالتمأحد

ماالداؿلفالممصافةممجيملهاماٌلؿلفؾمواظقضا 

مايقاق ممسلكمظلمقاصاةماظزعـمسنارمواػموة 

م 

مننمتالممشاظؾاماٌلفؾماظنفا محاالتمأنمأرىو

ماظقضاااا م سااااوىمعاااـمظااادسكمذباااالمتكاااقن

مسيماٌ لقتااااةماظعااااروطمظؿااااقاصرماٌلااااؿلفؾ

موذارطمماالجارا اتممادبا مودرسةماالدؿلفال

مايقاق ممسلاكممظلمقاصااةممو ظاؽمماظكفاظةمتقدؼؿ

ممبقاجهؿافمماظؿنفواذمماٌ لاقبممظلعكصماٌقاتلة

مظنفاا مامحااالتممتلاضممسيماظكفاظاةممتعرطميف ظؽ

ميفماٌلاؿلفؾمماظقضاا ممسيماياالممػقمطماماٌلفؾ

ـمماٌقضاقعممظقاضلماظكفاظةمػذهمتقدؼرموؼلق  معا

ماظقضاا ممعلائؾمسيمو ظؽموعقدارػامغقسهامحوث

مسيماياالممسلوافممػاقممعااممسلاكممخأصاماٌلؿلفؾ

مؼلاق مماظاذيمماٌلفاؾممظلنفاا مماالخرىماياالت

مسيمتنفواذهممؼؿؿماظذيماظؿنفوذمضاضلمإديمتقدؼرػا

م م ائرتف

ـممالتادممطما مايااالتممعلااؿممأنمإديماإلذاارةممعا

موإضاافا متنفوااذهمؼااؿؿماٌلفااؾمظلنفااا ماًاصااة

ماالجارا مم ائارةممتقادا ةممسلوهاماظؿنفوذمصؾغة

ماظقضاااا محااااالتمعلااااؿمسيماياااالموطاااذظؽ 

مؼاؿؿمماالحكاممػذهمأنمإديم ظؽموؼلق ماٌلؿلفؾ

م معؾاذرةماااطؿمأضأممررؼؼمسـمتنفوذػا

ماظـاظثماٌؾقث

 ماٌلؿلفؾماظقضا مةصاسلو
مغلؿااربهمعاااماٌؾقااثمػااذامسيمغؿناااولمدااقف

محوااثماظؾقااثمػااذامعااـماالدااا ماهلاادف

ماالحكااااممرؾولاااةمإديماٌ لااا مسيمدااانؿلرض

ماظقضا مضارمأدؾابمغؿلرفمثؿموعـماٌلؿلفلة

مػاذاممخؿااممموسيماٌادغلمماظقضاا ممسلاكمماٌلؿلفؾ

ماٌلؿلفلةماالحكاممحفوةمسـمغؿقدثماٌؾقث

ماظاايتماظفاسلوااةمظاافخأمعااـمظناارىموأدادااها

ـمماٌعرعمؼرووها موضاعمماظاذيمماظقضاا ممػاذاممعا

م ماٌدغلمظلقضا 

ماالولماٌ ل 

مماٌلؿلفلةماالحكاممرؾولة

ماالحكااامماسؿؾااارمإديم(41)مواظقضااا ماظفقاافم رج

مظفظمؼ لققنمعاموشاظؾاموضؿوةمأحكاعاماٌلؿلفلة

ماظ لؾاااتمتهاااموؼرؼاادونماظقضؿوااةماظ لؾااات

ماظ لؾااتممتا ممرضاامصمػنااكممأنمإالميفماٌلؿلفلة
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ماالحكااممموتا مماٌلاؿلفلةممواظ لؾااتمماظقضؿوة

م ماٌلؿلفلةمواالحكامماظقضؿوة

مسيمؼااادرماظااذيمػااقماظااقضيتمصااايكؿم-:مأواًل

متاإجرا مماالعارممعنفماظغرضموؼكقنموضيتمرل 

متاظنلاؾةمماًااقمممعرطازممهدؼادممأويفمهفال

ماظفااؾممؼؿؿمأنمإديمعدضؿامهدؼدًاماظنزاعمٌقضقع

معقضاااقسهامسيمؼاااادرمكاااؿحبماًااااقعةمسي

مضائمااةمرلؾاااتمسيمؼااادرمإ اماظااقضيتمصااايكؿ 

مظلؿغاوريممضاتاؾممضضاا ممػاقممعؿغريةمزروفمسلك

مٌرطازمموصقاامماظااروفممٌأتلاتمتؾلامواظؿلدؼؾ

موضؿواةممأعقرمسيمؼادرمنغفموضيتموػقماًاقم

مضؾااؾمصوهاااماظؾااتماًاااقعةمزااروفمتؿ لاا 

ميقااق مرياؼااةماظاادسقىمعقضااقعمسيماظفاااؾ

متفا يمعنفموؼقادمنعقاهلؿماوحفاميفماًاقم

ماٌراصلاتمإجرا اتمإراظةمسـماظناوةماالضرار

م م(42)

ماظ لا ممأنم ظؽمتلدمغؾ مأنمظنامالتدم-:مثاغوا

ماٌلاؿلفؾمماظ لا ممععمؼعرتكمطانموإنماظقضيت

موضايتممإجارا ممادبا متفمؼقادمعنهمامطأمأنمسي

مأنميفإالمعدضؿًامهدؼدًاماًاقممعرطزمهدؼدمأو

متؿاااقصريمسلوااافمؼزؼااادمؾاٌلاااؿلفماظ لااا 

مأحاادمؼؾدؼاافماظااذيمصاظ لاا ميفماالدااؿلفال

معؿناانعمماعاقالممسلاكممحاار ممظؿلاو مماًاقم

معلكوؿهااممسلاكمماظنزاعمسيماظفاؾمح مإديمسلوها

مػااذهمؼهااد مخ اارمػناااكمؼكااقنمأنمو ونيف

مػنااكممطاانممإ اميفأعاماظقضيتماظ ل ممسيماالعقال

ميفأوماًاااقممأحاادمظاادىموجق ػااامعااـمخ اار

موصااافهامكاااـميمأخااارىمزاااروفموجااادت

مؼكاقنمماياظةمػذهمسيماظ ل ميفصإنمتاالدؿلفال

مأن)ممأور غاهمعامسلكمعـال م(43)معلؿلفًأمرلؾًا

محاار ممتؿلاو ممرلؾافممسيماًااقمممأحدمؼزسؿ

مثؿميفمتاٌالمسلوفماٌدسكمإ ارةمدق مؼدسلموانيف

مواضاعممأنماٌلؿنداتمزاػرمعـمظلمقكمةمؼؿضم

مرباصاؿافممسلاكممتادلمماسماظفمأنمأومعلل يفماظود

مصفالممايراداةممهتموضلفماٌ لقبماٌالمكسل

موضؿوااممرلؾااممايراداةممرل مؼكقنماياظةمػذه

مسلوافمماٌدسكمأسمالمأنمتؾ مإ اموأعايفممصقل 

مأوماظنوةمدق مسلكمتدلمسلوفماٌؿنانعماٌالمسلك

موضااديفمايقااق معلهااامتضااوعمجلااوؿمإػمااال

ـمم ظاؽممتلدمسلوفماظرجقعمؼال  ماظقاقلممصاومك

معلااؿلفؾمرلاا ماياظااةمػااذهمسيماظ لاا متااصن

م(44)( االوديمظلقاظةمخأصا

ماٌلاؿلفلةمماظ لؾااتممتا مماالخؿأفم-:مثاظـا

ـميفماظقضؿواةممواظ لؾات ماظ لا ممانماظقاقلمموميكا

ماالداؿلفالممصوافممؼؿقاصرموضيتمرل ماٌلؿلفؾ

موضايتممحكؿمػقمعلؿلفؾمحكؿمطؾمصإنموسلوف 

محكااؿمؼلؿااربموضاايتمحكااؿمطااؾمظااوسموإمنااا

مايكااؿمسلااكمؼ لااؼمضاادميفظااذظؽمعلااؿلفؾ
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متااقاصرمصواافمعلققزاااماظلفااظمػااذامٌلااؿلفؾا

مايكااؿمظفااظمسلواافمؼ لااؼموضااديفماالدااؿلفال

مشريماظافةمأيمظلقضؿوةموصػمتاسؿؾارهماظقضيت

م(45) ماظق لوة

متلاضممسيماظؿفرضاةممػاذهمماػمواةممتؾدو:مممراتلا

معااممحبلا مماالعرمصوهامخيؿلػماظيتماياالت

موايكاؿميفمموضؿوااممأومعلاؿلفأمماظ ل مطانمإ ا

ماظ لا ممرصعمإ ا)موعـاظفملفأعلؿمطانمإ اموعا

ماالعااقرمضاضاالمأعاااممحرادااةمرلاا ماٌلااؿلفؾ

ميفصاإنمماالداؿلفالممصوافممؼؿقاصرمومماٌلؿلفلة

متلادمممحكمافممؼاادرمماٌلاؿلفلةمماالعقرمضاضل

مؼراػاامماظايتممربكماةممإديمواالحاظةماالخؿااص

مذاااارطمماالدااااؿلفالممتاسؿؾااااارممزبؿاااااةم

م(46) االخؿااص

ـممتااظرشؿمموظكـ ماظايتمماظقضؿواةمماظاافةممػاذهممعا

مسااـمومتواازهماٌلااؿلفؾماظقضااا متهااامؼؿاااػ

ماظلملوةمايواةمذبالمسيمظفمصإنماظلا يماظقضا 

مإديمؼاد يممعاامموطاـرياممطاربىممأػمواةمماظقضائوة

م ماظنزاعمصض

ماظقضاائوةمماظ ؾولةمؼنفلمعـموػناكم-:مخاعلا

ـم متااداتريمأغهاااموؼاارىماٌلااؿلفلةماالحكاااممسا

معااـمظلقاضاالمعااامعرجلهاااموالئوااةمأوما ارؼااة

ماالعارممدال ةممإديماضاربمماغهااممأويفمراالعمدل ة

مإديماظارأيممػاذامموؼد ي ماظقضا مدل ةمإديمعنها

ماظؿااداتريمطااؾمسااـماظقضااائوةماظ ؾولااةماغؿقااام

م ماظقضائوة

مسلااكماظقضؿوااةماالواعاارمأنمؼاارىمعااـموػناااك

موداطممعكاانممػالممإمنامتايفزمطاالعرماظ لؾات

ماظقضااائوةميفواالسمااالماظقالئوااةماالسمااالمتاا 

مؼراػامح مسيمضضائوةمرؼةإ امأسمالموؼلؿربػا

مم(47) مضضائوةمرؾولةم اتمأغهاماآلخرماظؾلض

مجيا مماظقضائوةماظؿداتريمأنمواظقاضعم-:مدا دا

م-:مناوؼؿ معـمإظوهامؼنارمأن

مذصنمتذظؽمذصغهاماالجرائلماظعكؾمحوثمعـ-أ

مواظايتممااااطؿممتؾاذارػامماظايتمماالسمالمدائر

ـممتناااقس ماااااطؿمممتاردااهام ماالذاااكالمعاا

موإجاارا اتمايكااؿمإجاارا اتم–ماالجرائوااة

محكاؿممذاكؾممسيمتاادرممصإغهااممثؿموعـم-االواعر

معااـمطنااقعماٌلااؿلفلةماالحكاااممػاالموػااذه

مػاقمموػاذاممأعارممذاكؾممسيمأويفماظقضؿواةمماظؿداتري

ميفماظقضؿوااةماظؿااداتريمظؾاااضلمتاظنلااؾةمايااال

موتلاو مماالحؿواارلمموايفزماظلفرمعـمطاٌنع

م موشريهمضوؿ

متلضااهامأنمصنفاادميفماٌضاامقنمحوااثمعااـم-ب

مظلمقاااطؿماظقضااائوةماظقزوفااةممبقؿضااكمؼااادر

موزوفؿاافممبقؿضااكمؼااادرماآلخاارمواظااؾلض

مإمناامماظؿاداتريممػاذهممذيواعممطاانمموإ اماظقالئوة

ـمماظقضاؼاةمموػلمواحدةمشاؼةمإديمترعل مخ ارممعا
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ميفصاإنمماظقاغقغواةممايماؼاةممؼهد ماظذيماظؿصخري

مواليفماظقاااغقغلمغااعهاااموحاادهمؼااربرمالمػااذا

مأغافمماسؿؾاارممععيفمحدةوامرؾولةمعـمأغهامؼلين

موامنايفمتغاؼؿفماظعل مرؾولةمهد مأنمميكـمال

م(48)م اتفمحبدموعضمقغفمتلناصره

ماٌلاؿلفلةمماالحكاامممرؾولةمسـمايدؼثموسند

ماٌلااؿلفؾماظقضااا متااصنماظؿموواازمعااـمتاادمال

مسلكمتهامايكؿماظقاغقنمأوج ماظيتمواظدساوى

مماظلرسةموجف

مػالمماظلارسةمموجافممسلاكممتنارماظيتمصاظدساوى

مأوجا ممااكمةمإديمترصعمعقضقسوةمعنانسات

ماظقاغقن

مالسؿؾاااراتماظلاارسةموجاافمسلااكمتهااامايكااؿ

ماٌااا ةمسلواافمغاااتمعااام ظااؽموعـاااليفممخاصااة

ماااطماااااتمأصااااقلمضاااااغقنمعااااـ(م60/2)

م(49) اٌدغوة

مأصااقلمضاااغقنمأجااانماظفقاارةمػااذهمصؾمقجاا 

مؼدذارممأنمااكمةمظرئوسماٌدغوةماااطمات

مظؿؾاا لممخاضلةمشريمأغهاماظدسقىمالئقةمسلك

م مإظوهاماٌعارماياالتمسيماظلقائم

(م1-مبمف/34)ماٌاا ةممسلوافممغااتممعاموطذظؽ

مؼؿللااؼموصوماااماظاادخؾمضاارؼؾةمضاااغقنمعااـ

م م(50)ماظدخؾمضرؼؾةمضضاؼامومتووزمتادؿؽناف

مأظازمممصقادميفماظلماظواةممتاظادساوىممؼؿللاؼممعاموسي

مسيمتاظفاااؾماظااالممربكمااةماالر غاالماٌعاارع

معـمأذهرمثأثةمخألمإظوهاماٌرصقسةماظدساوى

مسلوافممغاتمعاموػذايفمظلمقكمةمورو ػامتارؼخ

مأنمأيم(52)ماظلمؾمضاغقنمعـم(51)(مأ/م137)ماٌا ة

مندؾابماظلرسةموجفمسلكمتنارماظدساوىمػذه

مأغهااامؼلااينممماااماظلماظوااةمتاظاادسقىمخاصااة

متااقرةممأحكاعهاامموتادرمعقضقسوةمعنانسات

مةعلؿلفلم ساوىمظولتمأغهامأيمعدضؿةمظولت

م 

ماظؿقكوؿمظعرطماًاضلةماظنزاساتمإديموتاظنار

معـماٌلؿلفلةماالعقرمضاضلممينعمعامؼقجدمصأ

مؼؿللااؼمصومااامسلواافمؼلاارضماظااذيمسيماظؾاات

معاااـمتكاااقنمواظااايتماٌلاااؿلفلةمتاظ لؾاااات

مرضااؿماظؿقكااوؿمضاااغقنمغااصمصلقااديفماخؿااصااف

ماٌاا ةممسيمصاراحةمم ظؽمسلكم2001مظلنة(م31)

مضادمماالر غلمعرعاٌمتصنموؼؾدو مم(53)معنف(م13)

متلاضمممتهاامماوصكماظيتماظؿقصوةمإديمادؿفاب

م(54) اظفقف

مأحكاعااممؼادرمضضا مصهقماٌلؿلفؾماظقضا مأعا

مإظوافمماٌقدعاةمماظ لؾااتممتاقاصرتممإ امعلؿلفلة

مسلوهااممغااتمماظيتماظعروطموػلمعلونةمذروط

ماااطماااتماصااقلمضاااغقنمعااـ(م32)ماٌااا ة

م (55)اٌدغوف



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية              العدد الثامن
 

 
 

 .....((مدى فاعلية القضاء المستعجل وآلية تنفيذه وفقاً للتشريع االردني))

96 

موت ماٌلؿلفؾمضا اظقمت ماظفار مصانمواخريًا

مصوهااممؼفااؾممأنماظقااغقنممأوج ماظيتماظدساوى

مؼاادرمماٌلؿلفؾماظقضا مأنماظلرسفموجفمسلك

ماظ لؾاااتمسيمتااقاصرتما امعلااؿلفلفمأحكاعااًا

ماظايتمماظدساوىمأعاميفمعلونفمذروطماظوفماٌقدعف

معلاؿلفلفممتااففممأوماظلارسفمموجفمسلكمتنار

مااكمااةماديمترصااعمعقضااقسوفم ساااوىمصهاال

مسلاكممصوهااممايكاؿمماظقااغقنمموأوجا مماٌكؿاف

م مخاصةمالسؿؾاراتماظلرسفموجف

ماظـاغلماٌ ل 

ماظقضااا مسلاكمماٌلاؿلفؾمماظقضاا ممضاارممأداؾابم

ماٌدغل

ماظقداولفممتصغافمماٌلاؿلفؾمماظقضاا مماػموةمتؾدو

مايقاق ممسلاكمماااصاافممخأهلامعـمؼؿؿماظيت

ماظفاااؾمؼااؿؿمانماديمعدضؿاافمتاااقرةمورياؼؿهااا

ماظقضاا ممغااامممعارعماٌمأغعاصممصقدميفمايؼمتصصؾ

موجلااؾماظلااا يماظقضااا مجاغاا ماديماٌلااؿلفؾ

مسـمعؿموزًاماخؿااصًاماٌلؿلفلفماالعقرمظقاضل

متؾلااارةممؼؿلااؿمماٌقضااقعممضاضاالمماخؿااااصم

متصصاؾمماظفااؾمميا مماظنفقاتموضلةماالجرا ات

ـمماظايتمماآلظواةممصهقميفمايؼ ـممميكا مخأهلااممعا

موعاااميفمواظاااناسلماالضؿاااا يماظؿقاادممعقاطؾااة

متلااؼرممتعارؼلاتمماجيا معـمؽ ظمسلكمؼرتت 

مضاارممأداؾابممظنااممتاهارمموتاظؿاظلماظؿ قرمػذا

مػاذاممننماٌادغلمماظقضاا ممسلكماٌلؿلفؾماظقضا 

ـممظـماالخري ـممؼاؿمك مسيماظفااؾممسيم ورهما ا معا

موخاصفماٌلؿلفؾماظقضا موجق م ونماٌنانسات

متاظفاااؾمخيااؿصماٌاادغلماظقضااا مانمسلمناااما ا

مدرسةمتؿ ل ميتاظمواظؿفارؼةماٌدغوفمتاٌلائؾ

ـمميفمايقاق ممسلكماااصاةماجؾمعـماظؾت موعا

ماٌعارعممجللاتمماظايتمماالداؾابممظنااممتؿضممػنا

ماٌادغلمماظقضاا ممسلاكمماٌلاؿلفؾمماظقضاا ممؼقار

مغعااطممحقظافممؼادورمماظذيماظفلؽماالخريموجلؾ

م:مموػلماٌلؿلفؾماظقضا 

مسيمظلفااااؾموجااادماٌااادغلماظقضاااا مان:مماواًل

مػاذهممؼلاجمصاغفماالصرا مت ماظقائمةماظنزاسات

معوازاتممتاايمماالصارا ممؼؿمؿعمانم ونماٌنانسات

ماىناائلمماظقضاا ممسيمايالمسلوفمػقمعامخأف

مسيمميلاؽمماىناائلممصاظقضا ميفماال اريمواظقضا 

مميـلفماظذيمػقمطقغفماظلاممايؼمرياؼةمدؾوؾ

متااقصريمتكفااؾماظاايتماالواعاارماصاادارمداال ة

معااذطرةماصاادارمصولاؿ وعمميفماظأنعااةمايماؼاةم

معاامما اماظلمقعوةماظدسقىماررافمحبؼموػتقض

ميفماظاؾأ ممخاارجممارراصهاماحدمؼغا رمانمخعل

مضاارارماصاادارماىنااائلماظقاضاالمؼلااؿ وعمطمااا

ماظلمقعواةمماظدسقىماررافماعقالمسلكمتايفز

مواظدوظاةمماجملؿماعممحقاق ممسلكمحفازًامو ظؽميف

ماجارا ممايمتادبا موادلفمدل فمصاح ميفصهق
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ماٌمـؾمصففتقمحقق مسلكمظلقفازموعدضتموضيت

معااؼراهممادباا ممدبقظفماظاففمصهذهماظلاممظلقؼ

مايماؼةمصوهامؼرىمواعقرماجرا اتمعـمعنادؾًا

م م(56)اظكاسيمواظضمان

ماٌنانساااتمسيمؼفاااؾماال اريماظقضااا مأنمطمااا

ميفموعاااايهامواظدوظااةماالصاارا متاا ماظقائمااة

م اتمجهافممميـاؾمماظااففممتهاذهممصصغفموتاظؿاظل

ماظاذيممتاظعاكؾممرؼؿاصثممالمضادممعلال ممعاظلمعرطز

مؼؿااافقنماظااذؼـماظلااا ؼ ماالصاارا متاافمؼؿااصثر

ماظقضااا موأنمطماااماٌاظوااةمعراطاازػؿمتضاالػ

مؼاادرػاممصهاقممضراراتافممؼاادرممسندعاماال اري

ميفماظدوظاةممارراصهاامماحدمخاقعفمسيمؼفاؾمنغف

ـممؼلؿ وعمصاتفموتاظؿاظل ماٌزاؼااممػاذهممخاألممعا

ميفماٌلاؿلفؾمماظقضاا ممسـماالدؿغنا مواظلل ات

مضاغقنمعـ(م20)ماٌا ةماؼاهمعنقؿفمعامخألمعـ

ماال ارةممتلاؽممطماامميف(57)ماظللواامماظلدلمربكمة

ماالخؿاااصمم اتماال ارؼاةمماىهاتمخألمعـ

مضااراراتماصاادارمسيماااااصظمعـااؾماظقضااائل

م م(58)عدضؿف

ـممطفارعمماٌلاؿلفؾمماظقضاا ممجا مظذظؽ مصاروعممعا

مظلمقاصااةمموطقداولفممصلاؾممطر ةماٌدغلماظقضا 

مأوديماالصاارا مصققااق ميفماالصاارا محقااق مسلااك

متاًااائصممؼؿمؿلاقنممالماالصرا مننمتاظرساؼة

مغعااطممانمطماميفماظدوظةمتهامتؿمؿعماظيتمواٌزاؼا

متنعصماظيتماٌنانساتمسلكمؼنا ماٌدغلماظقضا 

ماٌادغلممصاانمموتاظؿااظلمميفماظؿفارؼةماالسمالمسـ

ـممتنعصماظيتماٌنانساتمسلكمؼنا  ماالسماالممسا

مػاااذهمعااال تمصاااانموتاظؿااااظلميفماظؿفارؼاااة

مضادمماظيتماٌنانساتموطـرةمواتلاسهاماٌلاعأت

ماظـااقرةم ظااؽماديمأضااػميفمأرراصهااامتاا مت ارأم

ماظقضاا ممخروجما ىماجملاالتمػذهمسيماياصلة

متزؼاا ةممو ظاؽمماظؿ اقرممػاذاممظوقاط ماٌلؿلفؾ

ماظكفولااةمايماؼاةمموتاقصريممواالرمؽناانممانعاانم

مواااصااةممحققضهؿماثؾاتماعكاغوةمسيمظألصرا 

مدرؼلفمعدضؿفمضراراتماصدارمررؼؼمسـمسلوها

متاظقضاتمماالضؿاا مععمايؼمتصصؾماٌلا م ون

ماظلفق محؼمؼؾقكمانمسلكماالجرا اتمواخؿاار

م (59)ماٌؿقاض ماعاممعفؿقحًاماظلا يماظقضا مادي

موداولةممؼكاقنممضادمماٌلؿلفؾماظقضا مأن:ممثاغوًا

ماٌادغلمماظقضا ماعامماٌلروضةماٌنانساتمظؿقلوؾ

ماديمداؾوؾممتكاقنممضادممعدضؿفمضرارتمؼادرمصهق

ماظقضااا مسلااكماٌلروضاافماٌنانساااتمدبفوااػ

ـممصهاقممتااظكـرةممتؿااػمماظيتماٌدغل مخاألممعا

مضادممؼاادرػامماظايتممتااظقراراتمماالرارافممرضا

ماديمؼلفااصوامانم ونماظقااراراتمتهااذهمؼكؿفااقن

ميفماظنااازاعمػاااذامسيمظوفااااؾماظلاااا يماظقضاااا 

ـمماظؿكفواػممعوازةممحيقاؼمموتاظؿاظل ماظقضااؼاممعا

مانمسلمنااممعاامما امخاقصًاميفمسلوفمتلرضماظيت
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ـمموتاظؿااظلمماالصارا ممػاؿمماظقضاؼامػذهمارراف مظا

ـممؼؿضاررم مغفاسمماالماظقاراراتممتهاذهمماظرضااممعا

مسلوفمػقمٌامخأصًامسلوهامواصققاماظذؼـماالرراف

م م(60)واال اريماىنائلماظقضا مسيمايال

موزوفةمؼد يماٌلؿلفؾماظقضا موأنمطما:ممثاظـًا

ماهلاادفمانم اممصماااماٌاادغلمظلقضااا معلاااسدة

ماظلداظاةممهقواؼممػاقمماٌادغلممظلقضاا مماظرئولل

مطاانممورياؼؿهاامماٌؿقاض محقق مسلكموايفاز

مجاغؾافمماديماٌلاؿلفؾمماظقضاا ممزهاقرممعـمتدمال

مؼلقؾمصأماٌدغلماظقضا مسلكماالخريمػذاموضار

ماياؼمماضااسةمماػداصافمماٌادغلمماظقضا محيقؼمان

مخيعاكممظايتماماٌلاائؾممسيموخاقصااًممتفماٌدسك

مؼربرمعامػذموتاظؿاظلميفماظقضتمصقاتمعـمسلوها

ماٌادغلممواظقضاا مماٌلؿلفؾماظقضا مت ماظؿأنم

ماٌلاائؾمموتلاضمماظؿفارؼةماٌلائؾمسيموخاقصًا

م ماٌدغوة

ماظـاظثماٌ ل 

مماٌلؿلفلةماالحكاممحفوة

ماظؿاممتاٌلنكمأحكاعًاماٌلؿلفلفماالحكاممتلؿرب

ماغهااممراٌااممتافمماٌقضلماظعل محفوةموتكؿل 

موتاظؿااظلمميفمزبؿاافممضضاائوةممجهفمعـمصا رة

موظ اارسيماصاادرػاماظااذيمظلقاضاالمعلزعااةمصهاال

م (61)مماًاقعف

مارأضهااممسلكمتهامؼدخذمالمايفوةمػذهمانماال

مظولتمت ؾولؿهاماٌلؿلفلفماالحكاممانمحبوث

موضؿوافمماحكاامممػالممتاؾمماظنازاعممأصؾمسيمصاصلف

م سااتماظاايتماالدااؾابماغقضااا مصااانموتاظؿاااظل

م مسنهاماظلدولمجيوزمالصدارػا

ماٌلاؿلفلفمماالحكاامممصاانمماخارىممغاحوافمموعـ

مربكماةمماعاممتفماٌقضلماظعل محفوةمالهقن

ماومتغاريممانماياؼممهلااممؼؾقاكممحبواثمماٌقضقع

ممظقناسؿهاموصقًامايكؿمػذامسيمتؾدل

ماالر غواةمماظؿمووازممربكمةمضراراتمسيمواظنازر

مضراراتهااممعـمطـريمسيمعلزنةمجا تماغهامجيد

ـممدااتقاًممأدلفناهمٌا ماالحكاامممحفواةممحواثممعا

مأوماٌقضاقعممظقاضالممتاظنلاؾةممداقا  مماٌلؿلفلف

م ماظغريمأوماًاقعةمنرراف

ماًامتة

ماٌدغلماظقضا معـمصرسًاماٌلؿلفؾماظقضا مؼلؿرب

ـممانػاؿمماظفارعممتؾ محواثمميفمغااريمموجهاةممعا

ماااصااةممخاألممعـماظفرعمػذامأػموةمزهرت

ميفمصقاتهامعـممقضا اظمخيعكماظيتماٌلائؾمسلك

ماظقضااا مزهااقرمعااـمتاادمالمطااانم ظااؽمنجااؾ

مواالجاارا اتماظقضااا مػااذامصلااقالميفماٌلااؿلفؾ

منضاقتمماظقضتمصقاتمٌنعمتؿكذماظيتماظقضؿوف

مأنمجياا مواظاايتمطاصواافمرياؼاافم ونمايقااق 

محبواثممواٌدغوافمماالضؿااا ؼةممايواةمسيمتؿقاصر
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ـممايقق ماصقابمؼؿمكـ مسلوهاامماااصااةممعا

مطاصاةممتادباا مميفماظدسقىممبقضقعماظفاؾمي 

ـممميكـماظيتماظؿداتري مػاذهممرياؼاةممخأهلااممعا

م موصواغؿهامايقق 

ماظقالؼااةمصاااح مػااقماٌاادغلماظقضااا مأنمومبااا

ماٌدغواةمماٌلاائؾممسيمواظفاؾمتاظنارمواظاأحوة

معااـمطااانمظااذظؽمدااقا محاادمسلااكمواظؿفارؼااة

ماديماظقضااا معااـماظفاارعمػااذامزهااقرماظضااروري

ماالخاريممػاذاممؼؿمكـمظكلماٌدغلماظقضا مجاغ 

مهقوؼماظنهاؼةمسيمؼلينممماموزوفؿفمتص ؼةمعـ

م اظنزاعمنررافمواالغاافماظلداظة

ماٌلااؿلفؾماظقضااا متاا ماٌقارغااةمخااألموعااـ

مسلوفمؼ لؼمواظذيماظؿنفوذمتقاغقنمواالدؿلفال

ماظقضااا مانمنااد(مماٌلفااؾماظنفااا )ممعااا لم

متقاقةمماٌلفؾماظنفا مسـمعلؿقًأمظوسماٌلؿلفؾ

ـمموجدماٌلفؾماظنفا مصصنموتاظؿاظلميفماظقاغقن معا

ـمموجادمماظايتمماالػدافمهقوؼماجؾ مأجلاهاممعا

مصااؾغةماطلااا مررؼااؼمسااـماٌلااؿلفؾماظقضااا 

م مصدورػامومبفر معؾاذرةمسلوهاماظؿنفوذ

مصاسلوااةممباادىمواٌقدااقمماظؾقااثمغهاؼااةموسي

  تنفوذهموآظوةماٌلؿلفؾمااظقضا 
م:توةاآلمواظؿقصواتماظنؿائجماديمتقصلتمصقد

م

م

 :ماظنؿائج -1
ماٌعاارعمأخااذمسناادعامصاانلًاماحلااـمظقااد:ماواًل

مأصقلمضاغقنمسيماٌللفؾماظقضا متناامماالر غل

مؼااناؿماظقاااغقنمػااذامننماٌدغواافماااطمااات

ماٌدغوااافماٌلاااائؾمسيماًااااقعةماجااارا ات

مواظؾاتمماظفااؾممدارسةممتؿ ل ماظيتمواظؿفارؼة

مهلاذهمماظكاصواةممايماؼاةممتاقصريمماالضاؾممسلكمأو

مواظقضاا ممضاواسهاممً رمتؿلرضماظيتم ايقق

م مسلوها

مؼنلقدماظذيمعلؿلفؾماعرمظؿقاصرمتدمال:ممثاغوًا

متؿاقاصرممأنماٌلاؿلفؾممظلقضاا مماالخؿااصمصوف

ماٌلااا موساادمماالدااؿلفالمووجاافمصاافةمصوااف

م مايؼمتصصؾ

مصاروعممعـمصرعمػقماٌلؿلفؾماظقضا مأن:ممثاظـًا

مضاضاالماخؿااااصماظواافمادااندماٌاادغلماظقضااا 

ماظاايتماٌلااائؾمسيماظفاااؾمداال ةموػااقمعاٌقضااق

مطاغااتمأؼااًاماظقضااتمصااقاتمعااـمسلوهااامخيعااك

معدضؿاافمرياؼاافمايااؼمرياؼااةمتقااادمضومؿهااا

معااـماظناازاعمأصااؾمسيمؼفاااؾمانماديميفمساجلااة

م ماٌقضقعمربكمة

محفاافمظاافمظولااتماٌلااؿلفؾمايكااؿ:ممراتلااًا

مأنمؼلااينمالمػااذامظكااـمايااؼمنصااؾمتاظنلااؾة

مجاا ممسمااممؼلادلممأومحؿمًامؼغفؾماٌقضقعمضاضل

ـمممينلفمعامػناكمصلوسماٌلؿلفؾمايكؿمسي معا
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مسنقاغًامتاسؿؾارهمايكؿمػذامتفمضضكممبامانخذ

م مظلققوقة

مظقاضلمتركمسندعاماٌعرعمصلؾمحلنًا:ممخاعلًا

مذااروطمتااقاصرمتقاادؼرماعاارماٌلااؿلفلفماالعااقر

مضاضالممؼنفر متقدؼرؼًامأعرًاموجللفماالدؿلفال

م متؿقدؼرهماٌلؿلفلفمانعقر

مظقاضلمتركمسندعاماٌعرعمصلؾمحلنًا:ممدا دًا

موعؾلااغمغااقعمتقاادؼرمأعاارماٌلااؿلفلفماالعااقر

ماٌلااائؾمسيماٌلااؿدسلمعااـماٌ لقتااةماظكفاظااف

مضادمماظاذيممواظضررماظل ؾمؼضمـممماماٌلؿلفلف

م مضدهمتاٌلؿدسلميؼ

مايااالتمماحادىمماٌلؿلفؾماظقضا مأن:ممداتلًا

مفاا ماظنمضاقةمموأس اػاامماظقااغقنممسلوافممغصماظيت

ماظيتماظقراراتماػموةماديم ظؽموؼلق ميفماٌلفؾ

ماٌلاؿلفلةمماٌلاائؾممسيماظاا رمايكؿمؼؿضمنها

مؼضاوعممالمحؿاكممتاظؿنفواذممدرسفمتؿ ل مواظيت

ـممصادرمماظذيماهلدف موذيواعمماظقارارممأجلافممعا

مضقةموأس اػاماظقاغقنمسلوهامغصماظيتماياالت

متؿااقاصرمتونهااامصومااامتعاارتكماٌلفااؾماظنفااا 

م ماظؾتمدرسةمورةوضرماالدؿلفال

م

 :ماظؿقصوات-2
مظؿنفوااذمربااد ةمآظوااةموضااعمؼااؿؿمأن:مممأواًل

ماظاذيممواهلادفممتؿنادا مماٌلاؿلفلفمماالحكام

محبواثمماٌلاؿلفؾمماظقضاا ممػاذممأجلفمعـموضع

ماظلارسفمموجفمسلكماالحكاممتلؽمتؿنفوذمتلمم

ماظلاعاااةماظققاسااادماديمظلرجاااقعماياجاااةم ون

م مظلؿنفوذ

ماظقضاؼامسلكملفؾاٌلؿماظقضا مؼ ؾؼمأن:ممثاغوًا

معـااؾمتهاااماظؾااتمسيمداارسةماديمهؿاااجماظاايت

مسلاكممتناارممطاغاتممظاقممحؿاكمماظلماظوةماظقضاؼا

مؼلؿغر مضدماظلمللماظقاضعمانماالماظلرسفموجف

معنااقصممػاقممممااممتكـريماطـرمعدةمصوهاماظؾت

م ماظلمؾمضاغقنمسيمسلوف

مؼهاادفماٌلااؿلفؾماظقضااا مأنممبااا:ممثاظـااًا

مسيمتافممؼدخذمنتصمأوصلمصصغينمايقق ميماؼة

متهادفممو ظاؽمميفماظللواامماظلادلممربكماةممضضا 

ـمماالصارا ممرياؼة ـمماال ارةمتغاقلممعا مررؼاؼممسا

متاظلققتاااتماٌؿللقاافماظقااراراتمتنفوااذموضااػ

(مماظؿللاافلماظنقااؾ)ممعـااؾماظؿللاافوفماٌؾ نااة

ماظؾقاثممؼكاقنممأنمسلاكممضضائوًامتفماظؾتمي 

 ماظقااغقنممسيمربد ةمضقاتطموصؼماالعقرمػذهمسي
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ماهلقاعش

 

(
1
مسماانممجاعلاةممسيمعنعاقرم"م غالماالرماٌدغواةمماااطمااتمماصاقلممضااغقنممسيماٌلؿلفؾماظقضا "يفمسلراويمرار (ممم

   2ميفصم2003مدنةماظـاغليفماظلد ماظلرتوةيف

(
2

مسلاكممتعاصغهامماٌؿفاؼمماٌنانسااتممسيماٌلاؿلفلةمماالعاقرممضاضالمماخؿاااصممعادىم "ماظ راوغاةممأريدمعالمماظدطؿقر(

   م6ميفصم2000مدنةميفم4مسد ميفم15ميفذبلدمواظدراداتمظلؾققثمعدتةمذبلةميفماالر غلماظقاغقنمسيماظؿقكوؿ

معنعاقراتمميف25/2/2004متاارؼخم(ممزياداوةممػوؽاةم)م2003/م4053مرضاؿممايققضواةممتافؿهاماظؿمووزمربكمةمارضر(م

مسداظةمعرطز
3

(  

 م3ميفصماظلاتؼميفاٌرجعمسلراويمرار م(
4 ( 

 م5يفصماظلاتؼماٌرجعميفمسلراويمرار (م
5

(  

(
6

مواظؿقنؼاعممظلنعارمماظـقاصاةمميف ارمانولميفاىاز مماٌدغواةمماااطماتمأصقلمضاغقنمذرحميفماالخر مغعصتماظدطؿقر(

   م310ميفصم2008مدنةماالوديماظ ؾلة

(
7

ـممالميناعممػاذاممانميفسلكماظؿاظوةمتاالعقرمتايؼماٌلا مسدممععمعدضؿفمتافةماٌلؿلفلةماالعقرمضاضلمحيكؿ(مم" معا

مخيعاكمماظايتمماٌلاؿلفلةمماٌلاائؾم-1 ماظؿؾلواةممت رؼاؼممهلامرصلتمإ اماٌلائؾمتهذهمأؼضًاماٌقضقعمربكمةماخؿااص

معناعممأومايراداةممأوماظؿقفاالممايفازممأومعاالممسلكمضوؿمأوموطوؾمتلو مرلؾاتمسيماظنار-2ماظقضتمصقاتمعـمسلوها

م ماظلفر

مم"م ماياظةمإلثؾاتماٌلؿلفؾماظكعػ-3
 

(
8

ماظلااتلةيفمميفاظ ؾلاةممايققضواةممايلا ممعنعاقراتمماالوليفماٌلؿلفلةيفاظقلؿماالعقرمرات يفضضا مربمدماظدطؿقر(

  42يفص2009مدنة

 ممسداظةمعرطزمعنعقراتم28/4/2010متارؼخ(مزيادوةمػوؽة)م1379/2010مرضؿماظؿمووزمربكمةمضرارمم(
9 ( 

 مسداظةمعرطزمعنعقرات م15/3/1992متارؼخ(ممزيادوةمػوؽة)م1033/1992مرضؿماظؿمووزمربكمةمضرار(م
10

(  

 م199ميفصم2002مدنةمظلنعرموائؾميف ارماٌدغوةماااطماتمأصقلمضاغقنمذرحماظكوأغلمربمق ماظدطؿقر(مم
11

(  

(
12

موصاػمممتمإ ا"م12/8/2010متاارؼخم(مزياداوةممػوؽة)م2010/م528مرضؿ(محقق )ماالر غوةماظؿمووزمربكمةمضرار(

مااكماةممسلاكممصاإنمماٌلاؿلفلةمماالعقرمضاضلمأجراهماظذيماٌلؿلفؾماظكعػمضق مسيمعلاٌةمتغوريمضؾؾماظلقارمايال

 مماظقااغقنممخاظفاتممضادممصؿكاقنمم ظؽمتفلؾمممأغهاميفوحوثمصوفمٌقصقصفاماالضرارمسـماظؿلقؼضمظؿقدؼرماًربةمإجرا 

م عةموسلكمعدضؿفمحفوةمظفماٌلؿلفؾماظقرارمننمااكمةمإذرافمهتماٌلؿلفؾماظكعػمؼؿؿمأنمتاظضرورةموظوس

مةوذاها مماٌادسكممأترنػاامماظايتمماظفقاتريمسلكماظؿلقؼضمتقدؼرمسيماسؿمدتمضدماٌقضقعمربكمةموأنماٌقضقسوةماظدسقى

 www.adallah.com مسداظةمعرطزمعنعقرات" ماظقرارمغقضمعلفمؼؿل ماظذيماالعرماظعهق 
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مضاوؿممتلاو ممورلا ممعاالممسلكمايفزمصوهامتقررمأومعالمسلكمضوؿمأوموطوؾماظؿلو مرل مؼقدممضضوةمطؾمسي-1(م"13)

م-:متقررمأنمظلمقكمةمجيقنمسلوف

م متلدهمأممتايفزماظقرارمصدورمضؾؾمضدمماظ ل مأطانمدقا مواًربةماالخؿااصم ويمعـماٌالم ظؽمسلكمضوؿمتلو -أ

  مإ ارتفمهتمأومسهدتفمعـمأخذهمأومتاٌالماظؿارفمسـمذكصمأيمؼدمرصعم–مب

  ممإ ارتفمهتمأومسهدتفمسيموضلفمأوماظقوؿمإديماٌالمتللوؿم-ج
م منفلفتممماردؿهاماٌالمظااح محيؼماظيتماظاأحواتمتلضمأومذيوعممماردةماظقوؿمدبقؼؾم- -

مسلوفمضوؿمتلو ماٌ لقبماٌالمضومةماالسؿؾارمتل متصخذمأنمضوؿمتؿلو مضرارػامتادرمأنمضؾؾمااكمةمسلكمجي -2

  ممتلوونفمتلؾ ماغفاضهامااؿمؾمواظنفقاتماظ ل معقدممؼدسوفماظذيماظدؼـموعقدار

 م196ميفصماظلاتؼمعرجعميفماظكوأغلمربمق ماظدطؿقر(م
14

(  

(
15
م31/5/2006متاارؼخممزياداوةممػوؽاةم(م2006/م989)مرضاؿممايققضواةممتاافؿهامماالر غوةمؿمووزاظمربكمةمضرار(ممم

ـمم153ماٌاا ةمموصاؼمماظقوؿمأتلابمهدؼدمحقلماٌلؿلفلةماالعقرمضاضلمضؾؾمعـمصا رمتقرارمؼؿللؼماظ لـمطانمإ ا " معا

ماٌلاؿلفلةمماالعاقرممسيمااا رةماظماظقاراراتممحد تمصقدماظقاغقنمغفسمعـم170ماٌا ةمإديمتاظرجقعمصإغف ماٌدغوةماالصقل

مؼن ؾاؼمموػاذامماٌلاؿلفلةمماالعقرمسيمماظاا رةماظقراراتموعنهاماظدسقىمسيماظلريماثنا متادرمواظيتمصوهاماظ لـمجيقن

مصاإنمماظؿمووازممربكماةممأعااممماٌلؿلفلةماالعقرمسيماظاا رةممتاظقراراتماظ لـمأعاماالدؿؽنافمربكمةمأعامماظ لـمسلك

  مسداظةمعرطزمعنعقرات"مؼفقضفمعـمأوماظؿمووزمربكمةمرئوسمعـمتاظؿمووزمنإ مسلكماياقلمؼؿ ل م ظؽ

)م
16

"مم23/1/2007متاارؼخمميفمزياداوةممػوؽة(مم1887/2006)مرضؿمايققضوةمتافؿهاماالر غوةماظؿمووزربكمةمضرار(

مسلاكممفازمايمإؼقاعمضررتمإ امظلمقكمةمايؼماس تمأغهاماٌدغوةماااطماتمأصقلمضاغقنمعـم141ماٌا ةمعـمؼلؿفا 

مظلكاربةممىاصتممااكماةممأنموحوثميفمربد متعكؾمعللقممشريمأجلفمعـمايفزماٌرا ماظدؼـمطانمإ اماظؿكم موجف

ماٌموزماظقرارمصإنميفظذامأصاتتمضدمتكقنمصإغهامظذظؽموصقاماظكفاظةمضومةمظؿقدؼدماظؿكم موجفمسلكماظدؼـمضومةمظؿقدؼد

  مسداظةمعرطزمعنعقرات"ممربلفمسي

(
مضاضالممإديمغارػااممأثناا ممأومتقادميهاممسنادممأوماظدسقىمإضاعةمضؾؾمدقا ماظؿقفالمايفزمتقضوعمرل مظلدائـ-1"( 17

مضارارممأومأجان ممحكاؿممإديمتاالدؿنا مأومواظؾوناتماٌلؿنداتمعـمظدؼفمعامإديمتاالدؿنا مااكمةمأوماٌلؿلفلةماالعقر

م ماظدسقىمظنؿوفةماظـاظثماظعكصمحبوانةمق ةاٌقجموأعقالماٌنققظةموشريماٌنققظةماٌدؼـمأعقالمسلكمو ظؽمهكوؿ

مأومعاارصوةممطفاظاةممأومغقاديممتؿاصع مماظ اظ متكلػماالحؿوارلمايفزمتؿقضوعماظ ل مإجاتةمااكمةمضررتمإ ا-2

متااافقنممؼلقاؼممضدمعامؼضمـمعل مطفوؾمؼقدعهاموعؾلغهامغقسهاماٌلؿلفلةماالعقرمضاضلمأومااكمةمهد مسدظوة

ـمموؼلاؿـنكمميفم ساقاهممسيمرباؼممشاريممايفازممراظا ممأنمزهارممإ اموضررمس ؾمعـمسلوف ماظكفاظاةممأوماظؿاصع ممتقادؼؿممعا
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ماالعاقرممضاضلمأومظلمقكمةمجيقنمطماميفماٌملكةمسيماظلاعلةمواظؾنقكمواظؾلدؼاتمواظلاعةماظرسوةمواٌددلاتمايكقعة

م ماظكفوؾمعأ ةمعـماظؿققؼماٌلؿلفلة

مطاانمموإ امتعارطممعقودموشريماال ا موعلؿقؼمعللقعاماظدؼـمعقدارمؼكقنمأنمجي معالمسلكمحفزمإؼقاعمؼرا مسندعا-3

ـممحيفزمأنمجيقنموال ماظؿكم موجفمسلكمعقدارػامااكمةمتل معللقممشريماظدؼـمعقدار ـممأعاقالممعا ممبااممإالماٌادؼ

 " مظلؿفزئةمضاتؾمشريماافقنمؼكـمممعامواظنفقاتمواظردقمماظدؼـمؼفل

(
18

  م347ميفصماظلاتؼماٌرجعميفماالخر مغعصتماظدطؿقر(

(
19

م18/11/2006متاارؼخم(ممزياداوةممػوؽاةم)م2005/م1646مرضؿمايققضوةمتافؿهاماالر غوةماظؿمووزمربكمةمضرار (

ـممػالمماٌلاؿلفلةمماالعاقرممظقاضالممتقادممماظيتمسلوفمعؿنانعمعالمسلكمضضائلمحار متلو معلصظةمتلؿرب" ماٌلاائؾممعا

ـممتادخؾممأغهااممؼلاينمممماامماٌدغواةممااكمااتممأصقلمضاغقنمعـم32/2ماٌا ةمسيمسلوهاماٌناقصماٌلؿلفلة مإراارممضام

مؼكاقنممأنم-1:موػالم(م896)ماٌاا ةممسيمسلوهاماٌناقصماظلناصرمتؿقاصرمعنقرفماٌلصظةمػذهمأنمإالماظنقسلماالخؿااص

مؼكاقنممأنم-3 ماٌاالممسلاكمماياار ممتلو مسلكماظ رصانمؼؿفؼمالمأنم-2 ماًاقعةمررسيمت مسلوفمعؿنانعمعالمػناك

معرطازممعنعاقراتم"مماظقضاائلمماياار ممتلاو ممؼقؿضالممدؾؾًامػناكمؼكقنمأنم-4 م صلفمؼلؿدسلمساجًأمخ رًامػناك

  مسداظة

(
20

  م369ميفصماظلاتؼماٌرجعميفماالخر مغعصتماظدطؿقر (

(
21

مساجؾمً رم صلًاماظقضا معـمؼ ل مأنماالتفا مسدممسندمعالمسلكماٌؿنانس منحدمجيقن" أغفمسلكمغاتمواظيت(م

مصوافممؼارىممحاؼممأيممماردةمدبقظفمأوموإ ارتفميفافماٌالمػذامتادؿأممؼققممحار متلو مسا لمظلؾ منا اادؿمأو

 " مظل رص معالقةماظقضا 

(
22
ماٌدسكمتصنمتوناتمعـمضدممعامسلكمتنا ماٌلؿلفلةماالعقرمضاضلمأومااكمةماضؿنلتمإ ا"مأغفمسلكمغاتمواظيت(مم

مأنموذؽمسلكمأوماظؾأ مخارجمإديمػرتهامأومأعقاظفمجبموعمتارفمضدمعؿقاتلةم سقىمضدهمأضومتماظذيماٌدسلمأومسلوف

متااٌـقلممتهااممتاصعرهممعاذطرةممتادرمأنماٌلؿلفلةماالعقرمضاضلمأومظلمقكمة=مممجانمحقفمسيمعنفمرشؾةمو ظؽمؼغا رػا

متافممحيكؿمضدمعامنتضمامعلل مطفوؾمعـمسدظوفمأومعاظوةمطفاظةمتقدميفم ونمحيقلماظذيماظلؾ مظؾوانمايالمسيمأعاعها

 "م ماظدسقىمظنؿوفةماظؾأ معغا رةمعـمعنلفمتقررماظكفاظةمتقدؼؿمسـماعؿنعمأوماظلؾ متوانمسـمدبلػموإ ا مسلوف

(
23

موضاػممرلا م"م21/5/1995متاارؼخم(ممزياداوةممػوؽاةم)م670/1995مرضؿمايققضوةمتافؿهاماظؿمووزمربكمةمضرار(

مايفازممحكاؿمموحكمفماٌلؿلفلةماالعقرمعـمأعرمػقماالجرا م ائرةمظدىمظلؿنفوذمع روحفمعصجقرمإخأ مضضوةمتنفوذ

ـم(م32)ماٌاا ةممسيمسلوهاامماٌنااقصمماٌلائؾموعـماظلفرمعـماٌنعمأوماظؾنا مأسمالموضػمأو مااكمااتممأصاقلممضااغقنممعا

   سداظةمعرطزمعنعقرات"مماٌدغوة
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(
24

مإ ا"م8/7/2009متاارؼخم(مموةزياداممػوؽة)م2228/2008مرضؿمايققضوةمتافؿهاماالر غوةماظؿمووزمربكمةمضرار (

ـمم32/3ماٌاا ةممتاحكاامممسماأممسماانممحقق متداؼةمربكمةمضررت مايلالمماظكعاػممإجارا مماٌدغواةمماالصاقلممضااغقنممعا

ماًاؾريممعراصقاةممسلوهااممؼؿقجا ممطاانممصإغافمماًاؾريمممبلرصةمحاظؿهامإلثؾاتماظدسقىمعقضقعماٌرطؾةمسلكماٌلؿلفؾ

متاغؿكاابمماطؿفاتممأغهاامموحواثمماٌدغواةمماالصقلمضاغقنمعـم83ماٌا ةمكامتصحمسمأماٌرطؾةمتقاجدمعكانمإديمواالغؿقال

 " مأثرمأيمؼرت موالمتارأماٌلؿلفؾماظكعػماجرا مصوكقنمعراصقؿفم ونماًؾري

(
25

 م م197يفصماظلاتؼميفاٌرجعماظكوأغلمربمق ماظدطؿقر (

(
  م13يفصماالر غلماظقضائلملهداٌ(ماٌقارنماالر غلمتاظؿعرؼعماٌلؿلفؾماظقضا )اظعل يفحبثمػوـؿماظقاضل( 26

(
  م1993مدنةماااع مغقاتةمذبلة(مم42/1981)مرضؿماظللواماظلدلمربكمةمضرار( 27

(
28

  م م25-24يفماظلاتؼميفاٌرجعمسؾداظل وػمربمدماظدطؿقر(

(
29

 "ماظلوا ةماسمالمعـمسمؾمسيمؼؿللؼمضرارمأيمسيماظللواماظلدلمربكمةمظدىماظ لـمؼقؾؾمال(م"م

(
  11ميفصماظلقرؼةماىاعلةمع ؾلةميفمواظؿفارؼةماٌدغوةماٌقا مسيماااطماتمأصقلميفماغ اطلمهللامرن ماظدطؿقر( 30

(
31

 م9ميفصماظلاتؼميفاٌرجعمسؾداظل وػمربمدماظدطؿقر (

(
32

ماٌلهادم"مماالر غالمماٌدغوةماااطماتمأصقلمضاغقنمسيماٌلؿلفؾماظقضا "محبثميفمايمالمرألمربمدماظقاضل (

  21مصميفماالر غلماظقضائل

(
ـممميناعممالمأنمسلاكم:مماظؿاظواةممتااالعقرممتاايؼمماٌلاا ممسدممععمعدضؿفمتافةماٌلؿلفلةماالعقرمضاضلمحيكؿ( 33 معا

موطواؾممتلاو ممرل :مماظؿاظوةماٌلائؾمسيماظؿؾلوةمت رؼؼمهلامرصلتمإ اماٌلائؾمتهذهمأؼضاماٌقضقعمربكمةماخؿااص

 " ماظلفرمعنعمأوماظؿقفالمايفزمأوماظقوؿ

(
  م80ميفصمداتؼمعرجعميفماظقضاةملمعفماظدطؿقر( 34

(
35

  م8يفصمداتؼمعرجعميفماظ راوغةمأريدمعالمماظدطؿقر (

(
       " معنادؾةمااكمةمتراػاماظيتماظكفاظةمؼقدممأنماظقوؿمسلكمؼرتت (" 36

(
ماظؿنفوذؼةماظلنداتموتعمؾميفماال ا موحالماٌقدارمعل ماظقجق مربقؼميؼمتنفوذيمتلندمإالماظؿنفوذمجيقنمال"( 37

متايقق ماٌؿللقةماىزائوةماااطؿموأحكاممواظدؼنوةمواظعرسوةمايققضوةماااطؿمسـماظاا رةماالحكامم-أ:مؼللماع

مأنمسلاكمماًاصاةممضقاغونهااممغاتمأخرىمدل ةمأومذبلسمأومربكمةمأيمسـماظاا رةمواظقراراتمواالحكامماظعكاوة

مواظلا ؼاةمماظرسواةمماظلانداتمم-بماتفاضواةممأيمقؿضاكممبماظؿنفوذمواجؾةماجنؾوةمأحكاممأيمأومتنفوذػاماظدائرةمتؿقدي

 "ملظلؿداوماظقؾلةماظؿفارؼةمواالورا 

(
  م115ميفصماظلاتؼماٌرجعميفمرات مسللمربمدماظدطؿقر( 38

(
39

  م38ميفصماظلاتؼميفاٌرجعمػرجفمعا فكماظدطؿقر (



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية              العدد الثامن
 

 
 

 .....((مدى فاعلية القضاء المستعجل وآلية تنفيذه وفقاً للتشريع االردني))

105 

 

(
  م57-56يفصم2007مدنةميفرؾلةميفتريوتماىاعلوةماظؿنفوذيفاظدارميفاصقلمػنديمأريدماظدطؿقر( 40

(
محواثم"م15/3/1998متاارؼخم(ممزيادوةمػوؽة)م5/1998مرضؿمايققضوةمتافؿهاماالر غوةماظؿمووزمربكمةمضرار( 41

مؼقؾاؾممالماٌلاؿلفلةمماٌقا مسيماالدؿؽنافمربكمةمضرارمانماوضقتماٌدغوةماااطماتماصقلمضاغقنمعـم176ماٌا ةمأن

ـمم191ماٌاا ةممسيمجاا ممعا=مميفأعاماظ لـمررؼؼمأي ماٌقااق ممإ ماٌاذطقرةمم176ماٌاا ةممسيمساامممغاصممصهاقممغقناظقاامم اتمعا

ماالحكاامممأنمحا ممسيميفماالغؿهائواةممتاظاافةمماظااا رةمماالحكاامممػالمم191ماٌاا ةممسيمتإ نماظؿمووزمتقؾؾماظيتمتاالحكام

مسلكمظفماثرموالمتفماٌقالماظعل مضقةمهقنموالماظنزاعمأصؾمسيمتفاؾمالموضؿوةمأحكاممػلماٌلؿلفلةماٌقا مسيماظاا رة

ماالعقرمسيماالدؿؽنافمربكمةمسـماظاا رماظقرارمأنم ظؽمسلكمؼنؾينممماماٌقضقعمضاضلمؼقودمالمحبوثماظنزاعمعقضقع

  مسداظةمعرطزمعنعقرات"ممذكأمعر و اماظؿمووزمجيلؾمممامإ نمتغريمأومتإ نمدقا ممتووزًاماظ لـمتقؾؾمالماٌلؿلفلة

(
مداانةميفرؾلااةماىاعلوااةماٌ ؾقساااتميف ارماٌراصلاااتمضاااغقنمسيماالحكااامماتقاظقصا يفغارؼااةمأرياادماظاادطؿقر( 42

  م518يفص2007

(
  م120-119ميفصماظلاتؼميفاٌرجعمرات مربمدماظدطؿقر( 43

(
44

ميفماالدكندرؼةماٌلارفميفعنعصةماٌلؿلفلةماظدساوىمسيموايكؿماالخؿااصمعناطميفماظنمرمعا فكمأعونةماظدطؿقر (

  م118مص م1967مدنةماظنعرمتارؼخ

(
45

  م117-116يفصماظلاتؼماٌرجعميفماظنمرماعونةمراظدطؿق (

(
46

   م119ميفصمداتؼمعرجعميفماظنمرماعونةماظدطؿقر(

(
م2005مدانةمماالوديماظ ؾلاةمميفمواظنعارممظلؿقنؼاعمموائاؾمميف ارماٌدغوةماااطماتمأصقلميفماظزس مسقضماظدطؿقر( 47

  م719-718ميفص

 م719ميفصماظلاتؼماٌرجعميفماظزس مسقضماظدطؿقر(
48

(  

(
مػذهمرؾولةمادؿدستمإ امؼنؿدتفمعـمأومااكمةمرئوسمؼادرهمتقرارماظلقائممظؿؾا لمتاتلةمشريماظدسقىمتلؿرب( 49

ـممسلوافممعؿفؼمعؾلغمأوم ؼـمادؿوفا مسلكمصوهاماٌدسكمرل ماضؿارمإ امأومعقضقسهامأوماظدسقى مسلاكممعلاؿقؼمماٌاالممعا

م-:مؼللمسماموغاذل مسلوفماٌدسك

ـممعؾلغمتدصعمؼقضلمعكؿقبمسقدمأوماظؿلهدمدندم–معـأماظعوؽمأومؾواظةواظكمم–مطاظؾقظواةمضمينمأومصرؼممسقد- معا

 "مسلوفماٌؿفؼماٌالمعـمعؾلغمأومتدؼـمصقطمؼؿللؼماالصوؾمسلكماال سا مطانمإ امطفاظةم–مأومسلوفمعؿفؼماٌال

مؿلفالاالداممصافةمماظادخؾممضرؼؾةمادؿؽنافمربكمةماٌذطقرةمااكمةمإديماٌلؿصغفةماظدخؾمضرؼؾةمضضاؼامتل ك(م"م

 "
50 ( 
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(
51

ـمماظناذؽةماظدساوىمسيمعلؿلفلةمتافةمتاظنارمربكمةمدبؿص(م ماظادساوىممتاداؿـنا مماظفر ؼاةمماظلماؾممغزاسااتممسا

مخاألممصوهاامماظفاؾمؼؿؿمأنميفسلكماظقاغقنمػذامأحكامممبقؿضكمظألجقرمدل ةمصوهاماٌعكؾماٌنارؼمسيمتاالجقرماٌؿللقة

  "مظلمقكمةمورو ػامتارؼخمعـماذهرمثأثة

(
ميفصم2010مدنةميفمواظؿقنؼعمظلنعرمماظـقاصةميف ارماظلمؾمضاغقنمذرحمسيماظقدوطميفمرعضانمربمق مدودمظدطؿقرا(م 52

  م61

(
مأوماظؿقكوؿماجرا اتمسيماظؾد مضؾؾمدقا ماٌلؿلفلةماالعقرمضاضلمعـماظ ل مررفمأيماظؿقكوؿماتفا ممينعمال("م 53

ماٌدغواةمماااطمااتمماصاقلممضااغقنممسيمسلوهاامماٌنااقصممظأحكامموصقامهفالمأوموضيتماجرا مأيمادبا مدريػامأثنا 

 " م اتهامتاظ رؼقةماالجرا اتمتلؽمسـماظرجقعموجيقن

(
54
ماالعقرمضاضلمعـماظ ل ماظؿقكوؿمسيماظنزاعماررافمعـمررفمني"30ميفصماظلاتؼماٌرجعميفماظ راوغفمعالم م (مم

مايفازمماؼقااعمم ظاؽممسيممباامميفماٌدغواةمماتاااطمامماصاقلممضااغقنممنحكاممرؾقامعلؿلفؾمتدتريمأيمادبا ماٌلؿلفلة

     "مدريػاماثنا ماوميفماظؿقكوؿماجرا اتمسيماظؾد مضؾؾمدقا ميفماالحؿوارل
مماظؿاظوةيفماالعقرمسيمايؼمتصصؾماٌلا مسدممععمعدضؿفمتافةماٌلؿلفلةماالعقرمضاضلمحيكؿ(م"م 55)

م اظؿؾلوةمت رؼؼمهلامرصلتم ااماٌلائؾمتهذهمأؼضاماٌقضقعمربكمةماخؿااصمعـممينعمالمػذامأنمسلك

  اظقضتمصقاتمعـمسلوهامخيعكماظيتماٌلؿلفلةماٌلائؾ-1
  اظلفرمعنعمأومايرادةمأوماظؿقفالمايفزمأومعالمسلكمضوؿمأوموطوؾمتلو مرلؾاتمسيماظنار-2
  اياظةمالثؾاتماٌلؿلفؾماظكعػ-3
 موحيؿمؾماظقضا مسلكمتلدمؼلرضمممعقضقعمسلكمتفماإلدؿعها مصرصةمصقاتمخيعكماظذيماظعاػدمساعم سقى-4

 .رلؾفمعـمسلكمطلهامعاروصاتفموتكقن سلوفمسرضف
 

(
56

  م7-5ميفصماظلاتؼماٌرجعميفمسؾداظل وػمربمدماظدطؿقرم (

(
57

ماظناارممسيماٌؾاذارةممتلادممأومتقادميهاممسنادممدقا ماظدسقىمسيمعنادؾامتراهممتهوديمضرارمأيمتادرمأنمظلمقكمة"م (

معدضؿااممصوافمماٌ لاقنمماظقرارمتنفوذموضػم ظؽمسيممباماظ رص معـماٌالقةمصاح معـمؾعللمرل مسلكمتنا مو ظؽمصوها

مٌاامموصقااممعاظواةممطفاظاةممتؿقادؼؿمماظؿنفواذمموضاػممراظ متلزممأنموظلمقكمةمتدارطهامؼؿلذرمضدمتنفوذهمغؿائجمأنمرأتمإ ا

متهاؿممؼلقاؼممضدموضررامس أمأنمااكمةمترىمممـموظغريهماالخرماظ رفمٌالقةموذرورهامعقدارهمحوثمعـمتقرره

 " مجزئوةمأومطلوةمتاقرةمدقا م سقاهمسيمربقًامؼكـممماظؿنفوذموضػمراظ مانمزهرمإ ا

)م
  م331ميفصماظلاتؼماٌرجعميفماالخر مغعصتماظدطؿقر(مم 58

(
مدانةممرؾلةميفمواظقاغقنماظفكرميف ارماٌلؿلفؾماظقضا مسيماىدؼدةماظقضائوةماٌقدقسفميفمػرجفمعا فكماظدطؿقرم( 59

  م13مصيفم2005

38يفصمداتؼمعرجعميفماظنمرماعونةماظدطؿقر(م
60

(  

(
61

م م440ميفصماظلاتؼماٌرجعميفماظل وػمسؾدمربمدماظدطؿقر (
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م:ماٌراجع
م:ماظكؿ 

  2007مدنةمرؾلةميفماىاعلوةماٌ ؾقساتم ارميفماٌراصلاتمضاغقنمسيماالحكاممغارؼةميفماظقصاماتقماريدماظدطؿقر -
  2007مدنةمرؾلةميفمتريوتميفماىاعلوةماظدارميفماظؿنفوذمأصقلميفماهلنديماريدماظدطؿقر -
ميفماالداكندرؼةمميفماٌلاارفممعنعصةميفماٌلؿلفلفماظدساوىمسيموايكؿماالخؿااصمعناطميفماظنمرمعا فكماعونفماظدطؿقر -

  1967ماظنعرمتارؼخ
  1958مدنةماظلقرؼةماىاعلةمع ؾةميفمواظؿفارؼةماٌدغوفماٌقا مسيماااطماتمأصقلميفماغ اطلماهللمرن ماظدطؿقر -
  2005مدنةماالوديماظ ؾلة ممواظؿقنؼعمظلنعرموائؾم ارميفماٌدغوفماااطماتمأصقلميفماظزس ماريدمسقضماظدطؿقر -
ماظلااتلةمماظ ؾلاةمميفمايققضواةممايلا ممعنعاقراتمميفماالولماظقلؿميفماٌلؿلفلفماالعقرمضضا ميفمرات مربمدماظدطؿقر -

  م2009مدنة
  1977مدنةمرؾلةميفماظلرتوةماظنهضةم ارميفمؾاٌلؿلفماظقضا ميفمسؾداظل وػمربمدماظدطؿقر -
  2002مدنةمرؾلةميفمواظؿقنؼعمظلنشموائؾم ارميفماٌدغوةماااطماتمأصقلمضاغقنمذرحميفماظكوأغلمربمق ماظدطؿقر -
ماٌنااقرةمميفمواظقاغقنماظفكرم ارميفماٌلؿلفؾماظقضا مسيماىدؼدةماظقضائوةماٌقدقسةميفمػرجفمعرجلمعا فكماظدطؿقر -

  2005مدنةمرؾلة
  م2008مدنةمرؾلةميفمواظؿقنؼعمظلنعرماظـقاصةم ارميفماٌدغوفماااطماتمأصقلميفماظقضاةمعفلمماظدطؿقر -
ماظـقاصاةمم ارميفماالوديماظ ؾلاةمميفماالولماىاز مميفماٌدغوافمماااطمااتممأصاقلممضااغقنممذرحميفمانخر مغعصتماظدطؿقر -

  2008مدنةمرؾةميفمواظؿقنؼعمظلنعر
م:ماالحباث

مسيماظؿقكوؿمسلكمتعصغهاماٌؿفؼماٌنانساتمسيماٌلؿلفلفمانعقرمضاضلماخؿااصمعدىميفماوغةاظ رماريدمعالمماظدطؿقر -
  2000مدنةميف4مسد ميفم15مذبلدميفمواظدراداتمظلؾققثمعدتفميفذبلةماالر غلماظقاغقن

ماظقضاائلمماٌلهادمميفماالر غالمماٌدغواةمماااطمااتممأصاقلممضاغقنمسيماٌلؿلفؾماظقضا ميفمايمالمرألمربمدماظقاضل -
  مر غلاال

  ماالر غلماظقضائلماٌلهدميفماٌقارنماالر غلمتاظؿعرؼعماٌلؿلفؾماظقضا ميفماظعؾللمػوـؿماظقاضل -
مدانةمميفماظلرتواةممسماانممجاعلاةمميفماالر غالمماٌدغوافمماااطمااتممأصقلمضاغقنمسيماٌلؿلفؾماظقضا ميفمسلراويمرار  -

2003  
م:ماظقضائوةماظقرارات

  مسداظةمعرطزمعنعقرات -
  ماالر غوةماع اامغقاتةمذبلة -

م:ماظققاغ 
م ماالر غلماٌدغوةماااطماتمأصقلمضاغقن
م ماالر غلماظؿنفوذمضاغقن
م ماالر غلماظللواماظلدلمربكمةمضاغقن
م ماالر غلماظدخؾمضرؼؾةمضاغقن
م ماالر غلماالجرا مضاغقن
م االر غلماظلمؾمضاغقن
م ماالر غلماظؿقكوؿمضاغقن

 


