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الضناىات اإلجرائية لتحكيل املصلحة يف قاىوٌ أصول احملاننات
الشرعية األردىي املعدل رقه ( )11لسية (7112م) (الطعوٌ) أمنوذجاً
دة .سياء مجيل علي احلييطي*
تاريخ وصول البحث3109/01/32 :م
مننغ لسعمننػأ م مننشلش لذ نخسعم

تاريخ قبول البحث3109/03/4 :م

ملخص

قننممعم ننب ع ممننح لمننق لسرننبلف لمخمننم د ن لس بقننج مننشلع

لتحقيم مقرػد لذخع للع بح ظ ديشلع ن دلع مقملع ندملع مبللع.

لسب كبنت غبيم لسقبصنج لذنخةعم لمنق لسرنبلف درم لس بقنج كنبم ن تنج منغ يحقينم يجنبد نح

لسقرج ي لسع مشبحي لحعبة لعسمعم لإلندبم لجيشعم نلتسبةعم

لسب فعه مغ صمح لشبس ي مبلملع آلملع.

ن تربديم

لدعبقنعم لقبنػنعنم

ننج ل ننبمت ننحس لجرق ننم لتد ننما لز ننػم مم ننح ق ننتخخج لسر ننمحم لعسمع ننم لستحقق ننم لمخر ننػأ

لسحكسننم مننغ اننما

لننخم ت لسشرننػص مميلننب نني ننبنػم صننػا لسحبكسننبت لذننخةعم يردننني ر ننع

(ٔٔ) لدشم ( )ٕٓٔٙلتي يك ل للع يمظ لسرمحم.

ج ترخت حس لجرقم ممح تعبم لسرنمحم ني لسنػ د لقبنػنعنم لستعمقنم بصنخن لصعنغ لسشرنػص

مميلب ي لقبنػم مغ نمتخض نقتئشبف لصعغ لجى لسحكسم لعمعب لذنخةعم منبدة لسحبكسنم تػصن لب
نسػذلب لمجرقم.

ج ضلخت حس لجرقم مكشػم لسربلف لتي رمب ب لقبنػم ي كثينخ منغ منػ دس كخ ن لحنخج منغ

لخمننم لتعدننيخ ممننيلع يننػ يخ لجلننج لػ ننت لستننح ا نني

لننخم ت لسشرننػص مميلننب بنػنننب

يػلق لتدأ لخرػأ لسحكسم تلب مجأ يعجيلب لمػصػا إلح لسرمحم لسخلػة مغ مػ دس.
كسب يػصمت لجرقم إلح م

لتنني

لخم ت لقبنػنعم لسشرػص مميلب ي ببب لصعغ ببلحكع لرنبدر

يقػد لزسبم لعج لم مجأ ي ػست لسرمحم ٍ
يي مغ شنخف لنجمػى ( لخرنػأ) انما لصعنغ ني لحكنع
لربدر بحم حج سب.

الكمسات الدالة :لزسبنبت لسرمحم لصعػم.

Procedural safeguards for the benefit In the Jordanian law of
judgment Rules (The modified version No. (11) for the year
)(2016) Appeals) as a model
Abstract
It is known that the approach of Islamic law is based on bringing interests to the
creation and removing evil form them, to achieve the intent of Sharia for them to
preserve their religion, themselves, their mind, their offspring and their money.
* قتبذ مذبرك كمعم لذعخ نػح لقزبة لمذخسعم لقبنػم لبمعم لعمػأ

قممعم لعبلسعم.
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الضناىات اإلجرائية لتحكيل املصلحة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Since the purpose of legitimate purposes to bring interests and prevent evil, it was
necessary to achieve and find this destination in all aspects of the practical life of man
religious, social, economic, political and legal, for the good of people in their recent
and future life. This study aims to extract the practical and realized interests of the
litigants and the court through the procedures stipulated in the Jordanian Shari’a
Procedures Law No. (11) for the year 2016, which guarantees to them that interest.
This study talks about the interest in the legal articles related to the methods of
appeal provided by the law of objection, appeal and appeal to the Supreme Islamic
Sharia Count and retrial as a model for the study.
This study shows the potential of the interests sponsored by the law in many of its
articles such as lifting the embarrassment of creation and simplify the life to them and
saving the effort and time spent in the procedures stipulated by law, which requires the
commitment of the parties and the court and not to infringe to reach the desired interest
of its articles.
The study also shows that the legal procedures stipulated in the appeal section of
the ruling lead to ensure justice and not to miss the interest of any of the parties
(litigants) during the appeal against the verdict against one of them.
Key words: guarantees, benefit, appeals.

.املكدمة

.لحسج هلل رب لعبلسيغ لرمة لدمأ ممح رقػله لكخسع قيجنب دمحم ممح آله صحبه لسعيغ

ُيعننج بننبب لمننق لسرننبلف درم لس بقننج مننغ ننع اتننػ ب لذنخسعم
يكتخ مغ مقبصج لذخسعم قممعم ن ػ مش ل عل لزبر ي لسع صػرس تنل ػمنه حتنخز معبلجنم يبنخس بعنج
قننممعم سننغ اننما ننح لبننبب يتحقننم لسقرننػد

.ػمه ر عب
 " لذنخسعم متشب ننب قبقننلب ممننح لحكننع مرننبلف لمبننبد نني لسعننبش لسعننبد:-يقننػا مننبأ تننغ لكننعع –رحسننه ت يعننبلح
.)ٖ/ٔ  (إممأ لسػ عيغ."ي مجا كملب مربلف كملب حكع كملب

للعننم نني يحقيننم مرننبلف لخمننم غننج مصمبننب بننخ رة إندننبنعم ن تننج مننغ يصتعقلننب

ممعننه ننحم يحقيننم ننحس لعج لننم

.ليلشئ لشبس ي لسع مشبحي حعبيلع

ممح رض لػ

كبنت يمظ لسربلف لستثػبم ي كثيخ مغ لسػد لقبنػنعنم (كقنبنػم صنػا لسحبكسنبت لذنخةعم) د مسنب قبقنعب يدتذنعخ ب

.لشبس مشج لتدملع تشرػص لقبنػم

:لببم مغ لتدبؤنت آليعم

.مشهلة الدراسة

يتسثل مذكمم لجرقم ي

مب مجى يحقم لسرمحم ي مػ د بنػم صػا لسحبكسبت لذخةعم يردني لستعمقم تتعبم لصعػم؟

.ٔ

ل مغ لسسكغ م يحقم حس لسربلف يمغ لش دي لمخرػأ بحيث يرل إلح مخحمم لخبب ببلحكع لربدر ي حقه؟

.ٕ

ل يُعج يحكبأ لربدرة مغ لسحكسم نتتج عم حكبمب نلب عم؟

.ٖ

و2021/ٍ 1442 ،)1(  ع،)11(  مج، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية72
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ٗ.

مب لحي يتخيق ممح مجأ مخمبة إلخم ت لصعغ ي يحكبأ لقزب عم لذخةعم؟

أٍداف البحث.

يعسل حس لجرقم ممح:

.

تعبم م نلتدأ بسػد بنػم صنػا لسحبكسنبت لذنخةعم يردنني لستعمقنم تبنبب لصعنػم يحقنم مرنبلف لمبنبد يزنسغ
لعج لم للع.

ب .تعبم م لحكع لقزب ي لقصعي لرنبدر بعنج لسنخ ر بسخحنل لصعنغ تتنج م بنبنمتخض نتلنبم بحمنبدة لسحبكسنم يحقنم
ج.

لمخرػأ يمغ لش دي

لخبب به.

تعبم م لسذخع يردني ج لنبز لصعنغ ببيحكنبأ لرنبدرة منغ لسحكسنم نتتج عنم منغ انما تنػب لصعنغ لسشرنػص
مميلب.

د.

تعبم لػب لتقيج بحلخم ت لصعغ لسشرػص مميلب ببلقبنػم لت بدي رد لصعغ.

صعوبات الدراسة.

يكسننغ لرننعػيم نني ننحس لجرقننم بقمننم لسخلن لستعمقننم ببلسػبننػع ذ يننه حيننث يُعننج ننحس لجرقننم نني ي لننح لتنني

يدما لزنػم ممنح منجى يحقنم لسرنمحم بنبلسػ د لقبنػنعنم لستعمقنم تبنبب لصعنػم ني نبنػم صنػا لسحبكسنبت لذنخةعم
يردني ر ع (ٔٔ) لدشم (ٕٔٔٓ).

بعزلب ممنح تعنبم
كسب م لسخل ا – لذحعح ام -لتي يصخ ت لسػبػع بنػم صػا لسحبكسبت لذخةعم ج ا
ركد ْت ُ
يبرسخ نطبأ لقزبم ي يردم يعزلب يصخن آلاخ لتعجيمت لػ ردة ممح لقبنػم
آلاخ يحجث مغ لقببني
يعزلب
ُ
ُ
مػ نلع صػا لتقببي مبأ لسحبكع لذخةعم يردنعم.

قتشج ممعه لببحث ي درقته نػ لسنشلش لتحميمني لسنػد لقنبنػم لستعمقنم بسنػد لصعنػم نقنتخمص
كثخ مب ا
لح كبم ُ
لسرمحم لستثػبم ي مػ دس.
الدّراسات السّابكة.

نس لبننبحثيغ – نع مننم -لذنخح ننبنػم صنػا لسحبكسننبت لذنخةعم يردننني ني مننجد منغ لجرقننبت لنع يقن
نخض بع ُ
ياع ا
حج مشلع ممنح درقنم يتنخز لسرنمحم لستحققنم ني منػدس لقبنػنعنم تػلنه منبأ ني بنبب لصعنػم تػل ٍنه انبص .تكنػم تنحلظ نحس
لجرقننم نني ي لننح نني يدننمعا لزننػم ممننح إضلننبر يحقننم لسرننمحم نني مننػدس ريننا ننحس لسننػد بسقرننػد لذننخع ننػ لمننق

لسرمحم لممببد.
ومن هذه الدراسات:
ٔ.

لػليد ي شخح بنػم صػا لسحبكسبت لذخةعم – لمببحث لقببي لنجكتػر محسنػد تنػ رمنبم ٕٓٔٚ /يشنب ا

لببحث ي حس لجرقم شخح بنػم صػا لسحبكسبت لذخةعم بصخسقم قؤ ا لػ ب.
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ارػصنب بعننج قنتحج ث لسحكسننم لعمعنب لذننخةعم لشعببننم لعبمنم لذننخةعم قنب يحننج ث لتعنجيمت بصخسقننم مسمعننم
مببشخة يدلعم ممنح كب نم لبنبحثيغ اجمنم لمقزنبم لذنخمي ني حنيغ يشب لنت نحس لجرقنم مػبنػع لزنسبنبت لخ عنم لتحقينم
لسرمحم ي بنػم صػا لسحبكسبت لذخةعم ( لصعػم نسػذلب).

ٕ.

لسدتحجث ي بنػم صػا لسحبكسنبت لذنخةعم ر نع (ٔٔ) لدنشم  ٕٓٔٙلمقببني لذنخمي لنجكتػر قنبمخ لكنبف
نج تنيغ لسؤلن

ني تج ينم كتببنه م نح لسؤلن

مسبم /لسكتبم لػششعم ٕٓٔٙ/
ّ
ل بضه لستلسم يػبعف لبعس مرصمحبيه لغبمزم.

لنعذ شنخحب لمقنبنػم نسنب حنل لنبعس

ي حيغ يشب لت نحس لجرقنم بنبب لصعنػم ني نبنػم صنػا لسحبكسنبت لذنخةعم تبع ٍنج آانخ نػ منجى يحقنم لسرنمحم

ي لسػ د لستعمقم تببب لصعػم.

ٖ.

شننخح ننبنػم صننػا لسحبكسننبت لذننخةعم نطننبأ لقزننبم لذننخمي لبقننتبذ لننجكتػر /متننج لشبصننخ تننػ لبرننل /د ر لعمننع

لثقب م ٜٜٜٔأ.
ب

ح لكتبب ي مقجمم يسليج يبتيغ ر عدييغ ابيسم يحجث فعه مغ يبرسخ لقزنبم ني يردم مدنصيغ بنع

تيغ مشبصخ نطبأ لقزبم لذخمي ي لسسمكم يردنعم للبشسعم يحجث مغ لقببي مػ نلع مب يتعمم تلع مغ حكنبأ

بع بحث ي لسحبكع لذخةعم نػملب بع تيغ ي لببب لثبني صػا لتقببي مبأ لسحبكع لذخةعم ني يردم يصنخن
لمجمػى لذخةعم ي يعخس لب ركشلب مذخ ميتلب شخ شلب

قب ل إبببيلب بع مغ إلخم ت لتقببي ...إلخ.

ي حيغ ن خدت حس لجرقم بحضلبر لسرمحم ي ببب لصعػم ي بنػم صػا لسحبكسبت لذخةعم.

ٗ.

لػليد ي شخح بنػم لسحبكسبت لذخةعم لسحبكع ناتربص – لجمػى لخرػمم لقزب عم يحكبأ شخن

لصعغ /مثسبم لتكخ ري /د ر لعمع لثقب م.ٜٜٔٚ /

سذنخح لكتننبب نطنبأ لقزننبم ني يردم يذننكيل لسحننبكع درلنبت لتقببنني منخض لقػمننج ناترنبص ذكننخ نػمننه

كبم لمتقببي ( لجمػى لخرػمم لقزب عم) نريق ي ح لكتبب.

بف مجى ناتمف تيغ حس لجرقم درقتشب لتي يدما لزػم ممح لسرمحم ي ببب لصعػم.

ميَج البحث.

يعتسج حس لجرقم ممح لسشلش لػص ي لقب ع ممح درقم مػبػع لسرمحم لستحققم ي لسػ د لقبنػنعنم لستعمقنم

ببلصعغ ي يحكبأ لقزب عم ي لسحبكع لذخةعم يردنعم مغ انما لسن لسعمػمنبت لػ فعنم منغ لسػبنػع بنع متسنبد
لسشلش نقتقخ ي مغ اما يتب م خد ت لسػ د لقبنػنعم لستعمقم ببلسػبػع بع لسشلش لتحميمي لقب ع ممح صنعبغم كنل
مب يػصمشب إلعه حػا يحقم لسرمحم ي لسبدة لقبنػنعم؛ ذلظ نكتسبا لرػرة مشج لببحث مغ كل لػ نتلب.
خطة البحث.

لبمت اصم لجرقم ممح لشحػ آليي:

تسهيد :تعبم مخحل يصػر بنػم صػا لسحبكسبت لذخةعم يردني.
السبحث األول :مفاهيم الدراسة.
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السظمب األول :م لػأ لزسبم لغم صصمحب.

السظمب الثاني :م لػأ

لخم ت لغم صصمحب.

السظمب الثالث :م لػأ لسرمحم لغم صصمحب.

السظمب الرابع :م لػأ لصعغ لغم صصمحب.

السبحث الثاني :الزسانات اإلجرائية لتحقيق السرمحة.

تسهيد :دبأ لصعغ ي بنػم صػا لسحبكسبت لذخةعم.
السظمب األول :لزسبنبت

لخ عم لتحقيم لسرمحم ببنمتخض.

ل خع ي ا :يعخسف نمتخض لغم صصمحب.
ل خع لثبني :لزسبنبت

لخ عم لتحقيم لسرمحم ببنمتخض.
لخ عم لتحقيم لسرمحم ببنقتئشبف.

السظمب الثاني :لزسبنبت

ل خع ي ا :يعخسف نقتئشبف لغم صصمحب.
ل خع لثبني :لزسبنبت

لخ عم لتحقيم لسرمحم ببنقتئشبف.
لخ عم لتحقيم لسرمحم مغ اما لسحكسم لعمعب لذخةعم.

السظمب الثالث :لزسبنبت

ل خع ي ا :لتعخسف ببلسحكسم لعمعب لذخةعم.
ل خع لثبني :لزسبنبت

السظمب الرابع :لزسبنبت

لخ عم لتحقيم لسرمحم مغ اما لسحكسم لعمعب لذخةعم.
لخ عم لتحقيم لسرمحم بحمبدة لسحبكسم

ل خع ي ا :يعخسف إمبدة لسحبكسم لغم صصمحب.
ل خع لثبني :لزسبنبت

لخ عم لتحقيم لسرمحم بحمبدة لسحبكسم.

الخاتسة :يذسل لشتب ش لتػصعبت.
متَيد.

مخ بنػم صػا لسحبكسبت لذخةعم بسجسػمم مغ لتعجيمت لمػصػا إلنح صنعغته لشلب عنم قن تيغ ني نح
لقج ّ
لتسليج مخحل يصػر لقبنػم:

)1

التعريف بقانهن أصهل السحاكسات الذرعية األردني(ٔ):

لقج صنجر نبنػم صنػا لسحبكسنبت لذنخةعم ر نع (ٖٔ) لدنشم ( )ٜٜٔ٘نذنخ ني لجخسنجة لخقنسعم ني لعنجد ر نع ()ٜٔٗٗ

تتبرسخ ٜٜٔٔ٘/ٔ/

يجم لعسل به بعج شلخ ممح نذخس ي لجخسجة لخقسعم ي تتبرسخ ٔ.ٜٜٔ٘/ٕ/

ننج لننخى لتعننجيل ي ا ممعننه بسػلننق لقننبنػم ر ننع (ٓٔ) لدننشم ٜٓٔٛأ يزننسغ إلغننبم لسننبدة (ٖٕ) مننغ لقننبنػم

يصمي لستعمقم بحلخم ت لتتمعغ قتتج للب بسبدة اخى ببلسػبػع ذ يه.

بع لخى لتعنجيل لثنبني ممعنه بسػلنق لقنبنػم ر نع (ٖٓ) لدنشم ٜٓٔٛأ يزنسغ إلغنبم لسنبدة (ٖٕ) منغ لقنبنػم يصنمي

لستعمقم بحلخم ت لتتمعغ قتتج للب بسبدة اخى ببلسػبػع ذ يه.
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بننع لننخى لتعننجيل لثننبني ممعننه بسػلننق لقننبنػم ر ننع (ٖٓ) لدننشم ٜٓٔٛأ يزننسغ إلغننبم لسننبدة ( )ٜٚمننغ لقننبنػم

يصمي قتتج للب بسبدة اخى يتعمم ببلحكع لسعجل.

لننخى لتعننجيل لثبلننث ممعننه بسػلننق لقننبنػم ر ننع (ٖ٘) لدننشم ٜٜٔٛأ يزننسغ يعنجيل لسننبدة ( )ٖٔٛمننغ لقننبنػم

يصمي يزسغ إبب م حكبأ لجيم إلح يحكبأ لتي يتػلق ممح لسحبكع لتج عم مشلب إلح محبكع نقتئشبف قخسبم
ح لقبنػم ممح لقزبيب لسشطػرة مبأ محبكع لتج يم.

بننع لننخى لتعننجيل لخبن ممعننه بسػلننق لقننبنػم ر ننع ( )ٜلدننشم (ٓ )ٜٜٔيزننسغ يعننجيل لسننبدة ( )ٖٔٛمننغ لقننبنػم

يصمي يزسشت إبب م ةببرة ( حكبأ لجيم) بعج ةببرة (حم ت يعبلح).

لننخى لتعننجيل لخننبمذ ممعننه بسػلننق لقننبنػم ر ننع (ٗ )ٛلدننشم (ٕٔٓٓ)أ يزننسغ يعننجيل لسننبدة (ٕ) مننغ لقننبنػم

يصننمي يزننسشت يعننجيمت ممننح ناترننبص لننػضع ي لمسحننبكع لذننخةعم مثننل ضع ننم لسحننبكع لذننخةعم لننجمب ى ديننػم

لتخكننم إن إذ كبنننت معبممننم ريػسننم حيننث كننبم تننل لتعننجيل مننجأ نطننخ ننحس لننجمب ى نني حبلننم كبنننت نبشننئم مننغ معبممننم
يجبرسم

كحلظ إبب م يرش لػصعم يشطعع لػكبنت لستعمقم ب مسبا لسحبكع لذخةعم إلح ضع نم لسحنبكع لذنخةعم

يعننجيل ل ق نخة (٘) مننغ لسننبدة (ٖ) لغننبم ةبننبرة (لجسع ن لسحننبكع) نقتعببننم مشلننب بمبننبرة (لسحكسننم إ بمننم لسننجمي

لسجمح ممعه) بخرػص دمب ى لش قبت لحزبنم.

كحلظ إلغبم نز لسبدة (ٗ٘) مغ لقبنػم يصمي قتتج له ببلشز لستزسغ مش لد خ.

كحلظ يعجيل لسبدييغ ( )ٜٛ( )ٜٚبب م قخة يتزسغ لػب إصج ر خر معجل لتش يح ي زنبيب لحزنبنم
لزننع لسذننب جة ك ننحلظ يعننجيل لس ننبدييغ (٘ٔٔ) ( )ٔٔٚلستعمقننم ب ننبمتخض لغيننخ يع ننجيل لسننبدة (ٖ٘ٔ) لستعمقننم
بحمبدة لسحبكسم.

بنع لنخى لتعننجيل لدنبدس ممعنه بسػلننق لقنبنػم ر نع (ٓ٘) لدننشم ٕٓٓٚأ يزنسغ يعنجيل لسننبدة (ٔٔ) منغ لقنبنػم يصننمي

بخرػص مكبيق

صمح لتػ يم يقخي.

لخى لتعجيل لدبب ممعه بسػلق لقبنػم ر ع (ٔٔ) لدشم ٕٓٔٙأ نذخ ي لجخسجة لخقنسعم ينػأ يحنج /ٗ/ٔٚ

ٕٓٔٙأ لعجد ر ع (ٕ )ٖٜ٘سعسل به بعج يدعيغ يػمب مغ يبرسخ نذخس ي لجخسجة لخقسعم.

ننحس نني مجسننل لتعننجيمت لتنني شننخت ممننح ننبنػم صننػا لسحبكسننبت لذننخةعم لرننبدر نني قننشم ٜٜٔ٘أ مننغ تج يننم

إ خرس حتح ح لتبرسخ.
املبحث األول:

مفاٍيــه الدراســة.
ة واصطالح ًا.
املطلب األول :مفَوو الضناٌ لغ ً
الزسان لغة( :)7له ٍ
معبم مجيجة مشلب:

ٔ.
ٕ.

بسبنب :يك ل به
الكفالة :بلزسيغ ػ لك يل بسغ لذيم يه بسشب ا

التغريم :بسشته لذيم يزسيشب تزسشه مشي :مثل اغ اخامته.

بسشه إيبس :ي اكّ مه.
ّ
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ٖ.

بسغ لذيم دمه إيبس.
الحفع والحرز أو الهديعة :يقباّ :
لسعشننح لمغننػي لننحي يعشيشننب نني ننحس لجرقننم ننػ لسعشننح ي ا حيننث إم

لننخم ت لستبعننم ني ننبنػم صننػا

لسحبكسبت لذخةعم يك ل يحقيم لسرمحم لجسع يشخف.
والزسان اصظالحاً:

يعنجدت يعخس ننبت ل قلننبم لسعشننح لزننسبم نني كتننتلع قن رد يعخس نبيلع بباترننبر لمػصننػا إلننح لسعشننح لسصمننػب نني ننحس

لجرقم.

(ٖ)

قج مخ ه لدبدة لحشفعم

ب نه :بع ذمم إلح ذمم ي لسصبلبم تش ٍ
ذ

ديغ

ميغ.

مخ ه لدنبدة لسبلكعنم(ٗ) :لزنسبم منب يذنغل صنبحق لحنم ذمنم لزنبمغ من ذمنم لسزنسػم قنػم كنبم شنغل لحمنم متػ نب
ممح شيم

لع يكغ متػ ب.
(٘)

مب لدبدة لذب معم

قبلػ :لزسبم ي لذخع مقج يقتزي لتدأ حم ببتنت ني ذمنم لغينخ

إحزبر د م مغ يدتحم حزػرس.

إحزنبر منيغ مزنسػنه
()ٙ

مخف لحشبتمم لزسبم تتعبرسف متعجدة مشلب :لزسبم بع ذمم لزبمغ إلح ذمم لسزسػم مشه ي لتدأ لحم .

لشبضخ لمتعخس بت لدببقم يجج م ل قلبم ج مخ ػ لزسبم ببمتببرس ك بلم لمحقػن ي ببب لسعبممت لسبلعم.
ممعننه ننحم لزننسبنبت لسقرننػدة نني ننحس لجرقننم نني ك بلننم يحقيننم متننج لسرننمحم مننغ اننما يصتيننم لسعن

لسشرػص مميلب ي بنػم صػا لسحبكسبت لذخةعم يردني.

لننخم ت

سرصمف لزسبنبت لسحكػر ي حس لجرقم لبم مشدجع م لسعشح لمغػي لسعبني لػ ردة ي يعخس بت ل قلنبم

مغ حيث إم لزسبنبت يك ل يحقيم متج لسرمحم مغ اما يببع

لخم ت لقبنػنعم لسحكػرة ي نز لقبنػم.

املطلب الثاىي :مفَوو اإلجرائية.
اإلجراء لغة( :)2لػله لحي ي اح فعه يجخي ممعه لجخيم لػكبلم لخى :رقل كنعم يُصمنم كنحلظ ممنح لتنجتيخ
اصػة يتخح ٍ
يمخ سطلخ لشب م لسعشح ي ا ػ لػله لحي ي اح فعه ػ لسقرػد لسعشح مغ حس لجرقم.
أما اإلجراء اصظالحاً:
لع يتصخن ل قلبم ي كتتلع للح لسرصمف تلح لم ظ ريسب ُذكخ بسب ػ ني معشنبس منغ كمسنم ( لصنخن) لكششنب نجنج
نجبيغ تننل يعنجدت لتعخس ننبت نصننصمحعم لسرننصمف
م نح لسرننصمف ننج رد نني كتننق لسحن ا
مغ لتعخس بت لحجيثم لسعشح لخم ت لستثػبم ي لسخل لحجيثم:

لننخم قن رد مجسػمننم

مخ لب لدمبني( :)ٛب نلب لخصػ ت لتي يجخسلب لسعبممم مغ لتج يم إلنح لشلبينم ب قنمػب محنجد قنم ب لكعفعنم د م
قج َّ

يمسبا يخبذ لقخرت لخبصم تلحس
()ٜ

نقل مر ػر
إد رة مب

لخم ت.

يعخسف نيػشل لإللنخم ت ب نلنب :قمدنمم منغ لعسمعنبت لكتبتعنم فعذنتخك يلنب منجد منغ لشنبس ني

ي إد رت مجة يرسع يلل لت كج مغ م لعسمعبت لستكخرة يعبلش بصخسقم حجة.
(ٓٔ)

مخ تلب لجلشي

ب نلب :مجسػمم مغ لخصػ ت لتي يتبعلب لسػض ػم

لسخلعػم نجبز مسل معيغ

لحرػا
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ممننح اجمننم مننب تننخز مننجى ك ننبمة لعننبمميغ مننجى قننخمم قننلػلم يقننجيع لخجمننم لمجسلننػر ن يت ن يح ذلننظ إن إذ كبنننت
لخم ت مبدصم غيخ معقجة.
يعج لشطخ ي يعخسف

لخم ت كسرصمف مش نخد تنل

لخم ت ي لكتق لسخل لحجيثم ن نجج يعخس ب لكمسم

نججس مخيبصب بسجبا معيغ لح حم كل مؤلن نج كتنق يعخس نب ابصنب لإللنخم ت بحدنق لعمنػأ لتني يتحنجث مشلنب ا اس ْنغ
قننتخجأ لننخم ت بحدننق لعمننػأ لتنني يتحننجث مشلننب سننغ قننتخجأ لننخم ت لجشب عننم قننج من َّنخف لننخم ت نني ازننع
لسجبا لجشب ي(ٔٔ) .مغ ذكخ يعخس ب لإللخم ت لجد عم

(ٕٔ)

كح ي مجبا

قج تيغ معشح ح لسرصمف بسنب يتشبقنق من لقنبنػم لجد ني.

د رة لعسمعبت لحدبتعم ...إلخ.

يعج لشطخ فعسب ذكخنبس مغ يعخس بت ي ل خميغ لدببقيغ َّ
حم مرصمف لزسبنبت

لخ عنم نػ مرنصمف مخكنق

يدننتخجأ نني نصننبن ننبنػم صننػا لسحبكسننبت لذننخةعم سقرننج بننه :مجسػمننم مننغ لخصننػ ت لسشرننػص مميلننب نني ننبنػم
صػا لسحبكسبت لذخةعم يمتدأ تلب لخرػأ يك ل للع يحقيم مربلحلع.

املطلب الثالث :مفَوو املصلحة.
السرللمحة لغ ل ًة(ٖٔ) :مننغ لرننمح

لسرننمحم حننجة لسرننبلف

صننمف لذننيم بعننج دننبدس بمننه

صمف صمحب صمػحب :زا مشه ل دبد صمف لذيم :كبم نب عب

لسرننمحم لرننمح

لش ن

مشبقبب يقبا :صمف ي مسمه :يح بسب ػ صبلف نب .

وأما السرمحة اصظالحاً :يعجدت يعخس بت يصػلييغ لمسرمحم قج مخ لب

(ٗٔ)

مبأ لذبشتي

حم لحمم مغ لمق لسربلف درم لس بقج ممح له ن يدتقيل لعقل تجركه ممح حبا.

ب نلب (مب ُلنع رمبيتنه ني

مخ لنب منبأ لغدلني(٘ٔ) ب نلنب :لسحب طنم ممنح مقرنػد لذنخع مقرنػد لذنخع منغ لخمنم اسدنم نػ م يح نظ ممننيلع
ديشلع ن دلع مقملع ندملع مبللع.
ن يختم

يعخس بت ل قلبم ي كتتلع ل قلعم كثيخ مغ يعخس بت يصنػلييغ م كنبم يصنػليػم نج يػقنعػ بعنس

لذيم ني يعنخس لع لسرنصمف لسرنمحم لدنتق ني ذلنظ نطنخيلع لمسرنمحم كنجليل شنخمي تيشسنب نجنج م ل قلنبم نج ريصنػ يعخسنف
لسرمحم ببلسعشح لمغػي كسش عم.

()ٔٙ

قج مخ لب مبأ تغ يعسعم

قبا " :م يخى لسجتلج م ح ل عل يجمق مش عم رلحم لعذ ي لذخع مب يشفعه.

لسرننمحم لسقرننػدة نني درقننتشب ننحس نني لسش عننم لستحققننم لمخرننػأ ببيبننبع مجسننػع لننخم ت لسشرننػص مميلننب نني

بنػم صػا لسحبكسبت لذخةعم يردني.

ة واصطالح ًا.
املطلب الرابع :مفَوو الطعً لغ ً
الظعن لغة :لمصعغ ي لمغم ٍ
معبم مجة.

فعقبا :شعغ غرشب مغ غربم حس لذجخة ي د ر مم إذ مبا يلب شبارب سقبا :شعشت لسنخة ني لحعزنم

لثبلثم ي دامت .نبا بعزنلع :لصعنغ نػ لنجاػا ني لذنيم شعنغ ني لدنغ ي شنبخ

مببه ذمه(.)ٔٚ

نخأ شعنغ ني حكسنه ي
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لحي يعشيشب ي حس لجرقم ػ لسعشح يايخ بسعشنح منبب ذأ ي م حنج لخرنػأ ذأ حكنع لقببني لنحي صنجر
بحقه متخض ممعه.
والظعن اصظالحاً:
مب يعشيشب ي حس لجرقم يعخسف لصعغ ي يحكبأ لقزب عم قج مخ ه تنػ لػ نب( )ٔٛب ننه " :لػقنب ل لتني حنجد ب
لقبنػم ممح قتيل لحرخ لتي بسقتزب ب يتسكغ لخرػأ مغ لتطمع مغ يحكنبأ لرنبدرة ممنيلع بقرنج إمنبدة لشطنخ فعسنب
زت به.

()ٜٔ

مننخف لقببنني ذيننبب صننبحي

لصعننغ ب نننه :لدننتل لتنني لعملننب لسذننخع حقننب لمستخبصننسيغ

لحكع م يدمكػ ب مبأ لسحكسم لسخترم بقرج يعجيل لحكع

إلغب ه

نقزه

لستزننخر مننغ نتعجننم

دخه.

رى م يعخسف لقببي ذيبب صبحي شسل مغ يعخسف تػ لػ ب حيث إنه ّتيغ لػنق مب يؤ ا إلعه لحكع لقزب ي بعج
ٍ
ٍ
دخ.
نقس
إلغبم
لصعغ به مغ يعجيل
املبحث الثاىي:

الضناىات اإلجرائية لتحكيل مصلحة اخلصوو.
متَيد :طرم الطعً لدى احملانه الشرعية األردىية.

حجد نبنػم صنػا لسحبكسنبت لذنخةعم شنخن لصعنغ ني يحكنبأ رقنع إلنخم ت شنخ ك مػمينج كنل مشلنب ممنح

لشحػ آليي:
ٔ)

اعتراض الغير :إذ صجر حكع ي دمػى يحم لمذخز لحي لع يكغ شخ ب يلب كبم لحكنع يسنذ حقػ نه

ٕ)

االسللتاشا  :قننتئشبف يحكننبأ لقننخرت لرننبدرة مننغ محننبكع نقننتئشبف لذننخةعم يكننػم كننحلظ بتمننم لمصعننغ لننجى

كنبم

ح لذخز حم مغ لسحكػأ له ببلسحكػأ به م يعتخض ممعه متخض لغيخ.

لسحكسننم لعمعننب لذننخةعم اننما بمبننيغ يػمننب مننغ ليننػأ لتننبلي لتننبرسخ صننج ر ب إذ كبنننت لبلعننم مننغ ليننػأ لتننبلي لتننبرسخ

يتمعغلب إذ كبنت ج صجرت يجقعقب ببقتثشبم يحكبأ لربدرة ببلقزبيب لتش يحيم لقخرت لػ فعم لتح طعم.
ٖ)

السحكسة العميا الذرعية :يشطخ لسحكسم لعمعب لذنخةعم ني لنجمب ى لسشرنػص مميلنب ني ل قنخة ( ) منغ لسنبدة (ٖٗٔ)

.

إذ كبم لحكع لسصعػم فعه متشعب ممح مخبل م لمقبنػم

مغ بنػم صػا لسحبكسبت لذخةعم ي يصػا آليعم:
ب .إذ
ج.
د.

بصمم ي لحكع

بصمم ي

اص ي يصتعقه

ي سمه.

لخم ت بخ ي لحكع.

إذ صننجر لحكننع نلب عننب ام ننب لحكننع آاننخ قننتم م صننجر تننيغ لخرننػأ ن دننلع د م م يتغيننخ ص ن بيلع يعمننم
لشدع ببلحم ذ يه محم

قتبب حبز ػة لقزعم لسقزعم قػ م د

تلح أ لع يج .

إذ لع يتيغ لحكع ممح قبس بنػني بحيث ن يدسف قبببه لمسحكسم لعمعب لذخةعم ب م يسبرس ر بتتلب.
ب كثخ مسب شمتػس.

ه.

إذ غ ل لحكع ل رل ي حج لسصبلق

حكع بذيم لع يصمبه لخرػأ

)3

إعللادة السحاكسللة :بحيننث يحننم لمخرننػأ

مننغ يقننػأ مقبمننه م يصمننق إمننبدة لحبكسننم نني يحكننبأ لرننبدرة مننغ
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الضناىات اإلجرائية لتحكيل املصلحة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لسحبكع لتج عم ن يقتل يلب نمتخض ي حػ ٍا معيشم نز مميلب بنػم صػا لسحبكسبت لذخةعم ي لسبدة (ٖ٘ٔ).
املطلب األول :الضناىات اإلجرائية لتحكيل املصلحة باالعرتاض يف احملانه الشرعية األردىية.
تل لتجم تتعبم لزسبنبت

لخ عم لتحقيم لسرمحم ببنمتخض كنبم ن تنج منغ تعنبم معشنح نمتنخض لسقرنػد

ببلبحث كػقيمم مغ قب ل لصعغ ي لسحبكع لذخةعم يردنعم لح قج دست لسصمق إلح خميغ:
الفرع األول :تعريف االعتراض لغ ًة واصظالحاً.

()71
نخض
ض لجس متخبنبت متنخض لذنيم :إذ صنبر ام ْخبنب كنبلعػد نحنػس مت ا
االعتراض لغة  :مغ لجحر ام اخ ا
ض نمم :إذ ن فعنه متنخض ني يمنخ نمم:
لستبع نحػس سقبا :متخض له بدنلع خمنبس بنه متنخض نمم م ْنخ ا

ي دال ن ده فعه.

سمحظ م لسعشح لمغػي لحي يتشبقق

حس لجرقم ػ متخض لذيم بسعشح نه صبر مخبب له.

االعتراض اصظالحاً:
مب يلسشب ي معشح نمتخض صصمحب ػ لسخد به ي لقبنػم يبلبحث يطلخ لشب يعبرسف بنػنعم متعجدة:

بنمتخض شخسم مغ شخن لصعغ لعبديم ي لسحبكع لذخةعم بحيث يتقجأ به شخز لع يكغ مسثم ني لنجمػى

لتي صجر يلب لحكع لسصعػم فعه لحي يخمي إلح لخلػع مغ لحكع

لقخر لربدر بجس

يعجيمه لسرمحته(ٕٔ).

سعخف متخض لغيخ كحلظ ب نه :شخسقم غيخ مبدينم يتػقنل تلنب شنخز ببلنث إلنح نمتنخض ممنح حكنع مجحن

يجع لع يحزخ لسحبكسم لتي يقجمت ح لحكع(ٕٕ).
بحقػ ه صجر ي غعببه لكػنه لع ّ
كحلظ قج مخ ه لجكتػر م مف لقزبة ب نه (شخسم غيخ مبدي لمصعغ ي يحكبأ لتي قنسف بنه لقنبنػم لكنل شنخز لنع

يكغ ارسب ن مسثم ن متجام ي لجمػى(ٖٕ).

كحلظ قج مخ ه يقتبذ دمحم لعذسب ي ب نه:

(حننم مشحننه لقننبنػم لصب ننم معيشننم مننغ يشننخبص مسننغ ا ن ّنجر م لحكننع لننحي صننجر نني لخرننػمم ننج يزننخ تلننع
ليتسكشػ مغ شخسقه مغ د ح لزخر لحي ج يريتلع عم مغ صج ر حكع ن حجم له مميلع)(ٕٗ).
يننبلشطخ نني لتعخس ننبت لدننببقم يطل ننخ لشننب م مت ننخض لغيننخ ننػ شخس ننم مننغ ش ننخن لصعننغ غي ننخ لعبديننم ببيحك ننبأ

لقزب عم مصي يشخبص غيخ مسثميغ ببلخرػمم لسػ للم حكع – ببلخلػع مشه

يعجيمه

لحكع له – يسذ حقػ لع.

الفرع الثاني :الزسانات اإلجرائية لتحقيق السرمحة باالعتراض.

يزسغ بنػم صػا لسحبكسبت لذخةعم مجسػمم مغ لسػ د لتي يتيغ بػ با متخض لغيخ كػقيمم منغ قنب ل

لصعغ ببيحكبأ لقزب عم.

نم لمذنخز لنحي لنع يكنغ
قج نرت لسبدة (٘ٔٔ) مغ بنػم صػا لسحبكسبت لذخةعم (إذ صجر حكنع ني دمنػى يح ُ

شخ ب يلب كبم لحكع يسذ حقػ ه

كبم ح لذخز حم مغ لسحكػأ له ببلسحكػأ به م يعتخض ممعه متخض لغيخ).

لست مل ي حس لسبدة يطلخ له لسرمحم لسش عم لستحققم لمسعتخض ممح لحكنع لقزنب ي لتحرنيل حقنه فعسنب

إذ كبم ح لذخز حم ببلسحكػأ به مغ لسحكػأ له لػن ح

لخم ي لدسبح لمغيخ ببنمتخض لزبع كثيخ مغ
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لحقػن يصبف لحكع لقزب ي نب ح بسجخد صج رس م ي ػست مرمحم مغ ػ حم ببلحكع له.
فعكننػم ننبنػم صننػا لسحبكسننبت لذننخةعم تلننحس لسننبدة لتنني يدننسف لمغيننخ بننبنمتخض ممننح يحكننبأ لقزننب عم ننج ك ننل

يحقيم مقرػد لذبرع تخمبيم مربلف لخمم

كج ممح ح لسعشنح منبأ تنغ لكنعع رحسنه ت حنيغ صن

إم "متشب ب قبقلب ممح لحكع مربلف لمببد ي لسعبش لسعبد

لذنخسعم قنممعم
(ٕ٘)

ي مجا كملب مربلف كملب حكسم كملب"

.

سقنػا مننبأ تننغ يعسعننم(- )ٕٙرحسننه ت" :-إم لذنخسعم قننممعم لننبمت تتحرننيل لسرننبلف يكسيملننب يعصيننل لس بقننج

يقميملب".

سقػا

ٔ.

()ٕٚ

مبأ لذبشتي

"إنلب – ي لذخسعم

قممعم -بعت لسربلف لمببد".

لبم ي لسبدة ( )ٔٔٙمغ بنػم صػا لسحبكسبت لذخةعم (يقدع متخض لغيخ إلح صمي شبرئ:

نمتننخض يصننمي يقننجأ إلننح لسحكسننم لتنني صننجرت لحكننع لسعتننخض ممعننه بم حننم يتزننسغ تعننبم يقننببب لتنني يدننتشج

إليلب لسعتخض ي لنخح لحكنع بصبلنه يتمعنغ ندنخم منغ نحس لم حنم إلنح لسعتنخض ممعنه سجنخي تعنبم لمنػ ف تنيغ لصنخ يغ
قب يحكبأ ح لقبنػم.

ٕ.

نمتخض لصبرئ يكػم ممح حكع قبتم تنخزس حنج لخرنسيغ بشنبم لشطنخ ببلنجمػى لقب سنم سثتنت بنه منجمبس ن

حبلم إلح إ بمم دمػى مدتقمم لممتخض لصبرئ تل يكت ي م يعتخض ممح لحكع حيغ إتخزس بم حم يتزسغ يقببب
لتنني يدننتشج إليلننب نني إبصننبا لحكننع لسعتننخض ممعننه ننحذ ضلننخ م ننح لحكننع صننجريه لسحكسننم لتنني يشطننخ لننجمػى
اخى مغ درلته يشطخ دمنػى نمتنخض من لنجمػى يصنمعم ي رنمم بقنخر حنج

محكسننم

ذ ضلنخ ننه صنبدر منغ محكسنم ممنح

يُ لع لسحكسم لسعتخض م ممعه مخلعم يمظ لسحكسم لممتخض ممح لحكع يدتسخ ني ني رؤسنم لنجمػى يصنمعم إلنح م
يخد للب مغ لسحكسم يممح درلم مب يذعخ تت ايخ ب إلح نلبيم دمػى متخض لغيخ).
لشبضخ ي نز حس لسبدة مغ بنػم صػا لسحبكسبت لذخةعم يجج م:

متنخض لغينخ يصننمي يحتنبج إلنح دمننػى مدنتقمم سقننجأ بم حنم إلنح لسحكسننم لتني صنجرت لحكننع يتزنسغ تعننبم
إبصبله سقنػأ بعنج ذلنظ تتتمعنغ ندنخم لم حنم إلنح لسعتنخض

يقببب لتي يدتشج إليلب لسعتخض ممعه ي ُلخح لحكع
ممعه بخمف متخض لغيخ لصبرئ فعكنػم نمتنخض بشنبم لشطنخ ببلنجمػى لقب سنم منغ انما ن حنم يتزنسغ يقنببب
لتي يدتشج إليلب ي إبصبا لحكع لسعتخض ممعه.

سمحظ م لخم لحي يتزسشه متخض لغيخ لصنبرئ بنبلشطخ ني لنجمػى يصنمعم منجأ إ بمنم دمنػى مدنتقمم إذ صنجر

لحكع مغ لسحكسم لتي يشطخ لجمػى يصمعم

محكسم مغ درلتلنب كنجمػى حنجة ي رنمم بقنخر حنج كنح إذ صنجر لحكنع

م نغ محكسننم ممننح درلننم ننحم لسحكسننم يُ لننع لسعتننخض م ممعننه مخلعننم يمننظ لسحكسننم لممتننخض ممننح لحكننع يدننتسخ نني رؤسننم
لجمػى يصمعم إلح م يخد تلب مغ لسحكسم يممح درلم مب يذعخ تت ايخ ب إلح نلبيم دمػى متخض لغيخ.
سمحظ مغ كنل منب قنتم م مثنل نحس

لنخم ت يحقنم لسرنمحم لسش عنم ني ينػ يخ لجلنج لػ نت ممنح لسعتنخض

بعننجأ إ بمننم دمننػى مدننتقمم يتننج تلننب مننغ لجيننج تننل يعتتننخ لم حننم لسقجمننم بشننبم نطننخ لننجمػى نني متننخض لغيننخ لصننبرئ

قتكسبن لمجمػى يصنمعم يحقينم مرنمحم لسعتنخض ني لحرنػا ممنح حقنه لنػ كنبم متخبنه متنخض حتسنبلي لمبنب

لمسرمحم لسخلػة

د عب لمس دجة لستػ عم كسب م إ دبح لسجبا مبأ لسعتخض بحم نمتنخض لنػ كنبم حتسبلعنب -منغ

للم نطخس -لػ كبم لحكع بعج ذلظ مخبل ب لخغبم لسعتخض إن م حس ل دحم ي نمتخض يش ي شعػر لطمع ل ن نجى
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لسعتخض يتقتل لحكع سصسئغ إلعه.

قتكسبن لتحقيم مرمحم لسع شخف لجمػى قنج نرنت لسنبدة ( )ٔٔٚمنغ نبنػم صنػا لسحبكسنبت لذنخةعم

(يدس دمػى متخض لغيخ اما قتيغ يػمب مغ يبرسخ لعمع ببلحكع ن يدس

ي لسع يحنػ ا بعنج منخ ر منجة لتقنبدأ

ممح لسصبلبم ببلحم) يحجيج لقنبنػم لمسنجة لسدنسػح تلنب لممتنخض يحقنم مرنمحم لصخ ني لنجمػى مرنمحم لسعتنخض

ببنمتخض لتعنبم حقنه منغ انما ن حنم لنجمػى

ني تنخة زمشعنم مشصكعنم يسشحنه مجنبن قنعب ني نمتنخض يحزنيخ

ن حته قببتلب كسب م حس ل تخة لسشصكعم ن يزع حقه مرمحم لصخف آلاخ تتصػسل منج لنجمػى بعنج ل رنل تلنب
حرػله ممح لحكع لقزب ي بسب يحقم قتقخر لسعبممت.
ح مب نرت ممعه لسبدة ( )ٔٔٛمغ لقنبنػم (دمنػى متنخض لغينخ ن ينؤاخ يش ينح لحكنع لسعتنخض ممعنه ممنح

نننه إذ بتننت ننػع بننخر مننغ يش يننحس ممسحكسننم م يرننجر ننخر تتن ايخ لتش يننح ببلقدننع لننحي لننه مم ننم بحقننػن لسعتننخض)
سكػم ح لت ايخ لػ رد ي نز حس لسبدة محققب مرمحم لسعتخض بعجأ ي ايخ يش يح لحكع لسعتنخض ممعنه يبلقدنع

لحي له مم م يحجيج بحقػن لسعتخض م يحرل لصخف آلاخ ممح ٍ
حم لعذ له.

بننع قننتكسل لقننبنػم يحقيننم لسرننمحم لسش عننم تتحجيننج لجلننم لتنني يبصننل تلننب لحكننع قننج نرننت لسننبدة ( )ٜٔٔممننح م:
( لحكننع لننحي يرننجرس لسحكسننم ن يبصننل مننغ لحكننع لسعتننخض ممعننه إن لجلننم لتنني يخننز لسعتننخض مننب لننع يكننغ مننبدة لحكننع
لسحكػرة ن يقتل لتجد م حيشئح يبصل لحكع ب لسعه).

شجج م متخض لغيخ ممح لحكع ن يبصل كبمنل لحكنع إن إذ كبننت منبدة لحكنع لسنحكػرة ن يقتنل لتجد نم نحم
تمت لتجد م م يبصل مغ لحكع لسعتخض ممعه إن لجلنم لتني يخنز لسعتنخض بسنب يحقنم لسرنمحم لمصنخف آلانخ

بعننجأ بصننمم لحكننع ب كسمننه نتعجننم متننخض لغيننخ ممعننه بحيننث يعننػد إلننح نقصننم لر ن خ نني إ بمننم دمننػى لجيننجة يلننح

لننخم لقننبنػني لننحي نننز ممعننه ننبنػم صننػا لسحبكسننبت لذننخةعم ننحم يننػ يخ مشننبم للننج لصننخف آلاننخ نني إ بمننم

لجمػى مغ لجيج ج يجب ز ب تلح لشز لقبنػني.

كسل لقبنػم ني لسنبدة (ٕٓٔ) يتنبب لسرنبلف ني حنم شنخف لنجمػى حينث نرنت لسنبدة ممنح ننه( :ن يجنػز يش ينح

لحكننع ممننح مننغ يدننخي ممعننه غيننخ لستخبصننسيغ إن بعننج يخننبذ إلننخم ت لتتمعننغ نلننبم مننجة نمتننخض نقننتئشبف ننحذ لننع
يعتخض ممعه سدت ن

يربف لحكع بحقه صمعب).

يجبس لقبنػم بعجأ يش يح لحكع إن بعج:

ٔ.

يخبذ إلخم ت لتتمعغ.

ٕ.

نلبم مجة نمتخض نقتئشبف.
يطلخ تحلظ مرمحم لمغيخ ببنمتخض خيسب ن يكػم لغيخ مبلسب ببلجمػى صم سنشف مثنل نحس لسنجة منجأ يش ينح

لحكع إن بعج نتلبم لسجة بحيث يربف لحكع صمعب يسشحه خصم لتقجيع ن حم لجمػى يعبم قبببه لمحرنػا ممنح حقنه.

بخمف مب إذ ن ح لحكع مببشخة بعج لشصم بنه خيسنب نػت تنحلظ مرنمحم لغينخ ني نمتنخض يحرنيل حقنه ابصنم إم

كثيننخ مننغ يشننخبص غيننخ لسسثمننيغ ببلخرننػمم يحرننمػم ممننح حقننػ لع تلننح نمتننخض – متننخض لغيننخ -لسشزننبا بسننجة نننز
مميلب لقبنػم ي لسبدة (.)ٔٔٚ
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? ??????? ??????? ?????? ??? (11) ???? (2016) (??????) ???????? Procedural safeguards for the benefit In the Jordanian law of judgment Rules (The mod

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سياء احلييطي

املطلب الثاىي :الضناىات اإلجرائية لتحكيل املصلحة باالستئياف.

يعج نقتئشبف قيمم مغ قب ل لصعغ لتي نز مميلب بنػم صػا لسحبكسبت لذخةعم يردنني سنب نػ نقنتئشبف؟

مب لزسبنبت

لخ عم لتي يحقم لسرمحم ببنقتئشبف؟

الفرع األول :مفههم االستاشا
االستاشا

لغة واصظالحاً.

لغة  :مرجر ل عل قت ن

االستاشا

يقبا :قتئشبف كح

ي رل إلح له

كل شيم شخ ه

ن

له(.)ٕٛ

اصظالحاً :لقج قتخجأ ل قلبم ح لسرنصمف ني كتنتلع ني قنتئشبف منب نقنز منغ ي عنبا تنل يسبملنب ممنح لػلنه

لذخمي لكبمل.

()ٕٜ

سعشح نقتئشبف تلح ل لع :ل عل مخة اخى إذ نقس ل عل ي ا تل يسبمه
لحي يعشيشب نػ م لنػأ نقنتئشبف بحدنق

.

لنخم ت لقبنػنعنم لتني بنعلب لسذنخع يردنني سعنخف ب ننه :شخسنم

مغ شخن لصعغ لعبديم ممح لحكع ذلظ تخ عه إلح لسحكسم لتي ني ممنح منغ لسحكسنم لتني صنجرت لحكنع لغب نه
يعجيمه(ٖٓ).

الفرع الثاني :الزسانات اإلجرائية لتحقيق السرمحة باالستاشا .

تج يم ن تج منغ تعنبم م لسحكسنم نقنتئشبف لذنخةعم صنمحعم ل رنل ني يحكنبأ لسدنت ن م لرنبدرة منغ لسحنبكع لذنخةعم

نتتج عم بحدق نز لسبدة (ٖ٘ٔ) مغ بنػم صػا لسحبكسبت لذخةعم.

نز لقبنػم ي لسبدة ( )ٖٔٙم (منجة نقنتئشبف لبحكنبأ لسلشعنم لمخرنػمم بمبنػم يػمنب يتتنجئ منغ ينبرسخ صنج ر

لحكنع إذ كنبم لبلعنب منغ ينبرسخ يتمعنغ لحكنع إلنح لسدننت ن
ليػأ لحي صجر فعه لحكع

لسشلعم لمخرػمم).

لخى فعه لتتمعغ كسب يدنقا ينبأ لعصنل لخقنسعم إذ

مننغ لػبننف م لقننبنػم ننج مننشف لسدننت ن

إققبك ليػأ لحي صنجر فعنه لحكنع ينبأ لعصنل –إذ

مرمحم لسدت ن

إذ كنبم غعبتعنب

غعبتعنب ببلرنػرة لػلبلعنم سدنقا منغ لسننجة
عنت ني نلبينم منجة نقنتئشبف لبحكنبأ

لسننجة لكبفعننم نقننتئشبف لحكننع لسشلنني لمخرننػمم مننجيلب ٖٓ يػمننب مخمننبة
عنت ني نلبينم منجة نقنتئشبف -منغ لسنجة لسقنخرة لمقنتئشبف بسنب يحقنم

نيخبذ لخم ت لقبنػنعم ببنقت دبر مغ حقنه ني نقنتئشبف منج د ر نه يػكينل محنبمي لتقنجيع ن حنم

لننجمػى لسحكسننم نقننتئشبف بذ ن م لحكننع لرننبدر مننغ لسحكسننم نتتج عننم لسشلنني لمخرننػمم كسننب م لدسننبدة ممننح ننحس لسننجة
لقبنػنعم لمقتئشبف يحقم م دجة لمخرع لحي صجر لحكع بحقه تتعصل تحلظ مربلحه لستخيبم ممح لحكع لقزب ي.
بن

إلننح ذلننظ م يحجيننج لقننبنػم لسننجة محننجدة لمقننتئشبف يدننلع نني مننجأ يعصيننل يحكننبأ لقزننب عم لرننبدرة مننغ

لسحكسم نتتج عم إذ يربف لحكع صمعنب ببنقزنبم لسنجد نببم لمتش ينح سحقنم مرنمحم لسدنت ن

ني لحرنػا ممنح حقنه

مغ اما إمكبنعم إمبدة خح لشدع مخة اخى مبأ محكسم ممح مسب يحقم بقم لخرػأ ي يحكبأ لقزب عم.

كسب نرت ل قخة لثبلثم مغ لسنبدة ( )ٖٔٙممنح (إذ كنبم ل خسنم لخغنق ني نقنتئشبف نجأ قنتجمبم يصمنق فعنه إصنج ر

خر تت ليل د

رقػأ نقتئشبف بلسنجة لتني يتتنجئ منغ ينػأ يقنجيع نقنتجمبم يشتلني ني ينػأ إبمغنه لقنخر لرنبدر بذن م

قتجمب ه ن يحدق منغ لسنجة لسعيشنم لمقنتئشبف ذ ضلنخ لمسحكسنم تنل إمصنبم لقنخر م لخقنع كنبم نب رنب ملنب م يقنخر

إملبله مجة مشبقبم نقتكسبا لخقع لقبنػني حذ لع يش ح لقخر امللب ردت نقتئشبف تل لشطخ ي مػبػع لجمػى).
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لست مل ي نز لسبدة لقبنػنعم لدببقم يمسف مرمحتيغ لمسدت ن :

األولى :نه يحم لمسدت ن

رقػأ نقتئشبف مغ اما يقجيع قتجمبم يصمنق بنه ذلنظ .مخمنبة لطنخ ف حنػ ا

م يؤلل د

لشننبس لسبديننم خيسننب ممننع بننبلحكع لقزننب ي لرننبدر بحقننه مننغ لسحكسننم نتتج عننم

نني لػ ننت ن دننه يخسننج م يدننت ن

ننح

لحكع لكغ ضخ نه لسبدينم ن يدنسف بح بمتلنب لنػ لنق لقنبنػم د ن رقنػأ نقنتئشبف مببشنخة لكنبم فعنه إلحنبف بنعبع

لمحقػن بخستته مجأ جرة لسدت ن
لخقػأ مغ ببب لتعديخ ر

إم كبم صبحق حم.

الثانية :إملبا لسدت ن

لحخج

لسبديم لكنغ مج لنم لقنبنػم مشحنت لسدنت ن
ح يسشف لسدت ن

حنم يقنجيع نقنتجمبم لغبينم ي لينل د ن

خصم يخييق مػرس لسبديم متببعم قتئشب ه لحرنػا ممنح حقنه

مجة مشبقنبم ني حنبا كنبم لخقنع لقنبنػني لنحي جمنه نب رنب كسنب م إقنلبمه نحس لسنجة لثبنعنم

يحقم له مرنمحم ني منجأ رد نقنتئشبف لسقنجأ لمسحكسنم مببشنخة إن بعنج م يش نح لسنجة لتني مشحتنه إيب نب لسحكسنم نحم

ن حت ردت لسحكسم نقتئشبف تل لشطخ ي مػبػع لجمػى.

لبم ي نز لسبدة ( )ٖٔٚمغ بنػم صػا لسحبكسبت لذخةعم:

(  -يجػز قتئشبف يحكنبأ لسشلعنم لمخرنػمم ن يقتنل لصعنغ ممنح لقنخرت لتني يرنجر بشنبم قنيخ لنجمػى ن يشتلني تلنب
لخرػمم إن بعج صج ر لحكع ل بصل ي لجمػى سدتثشح ذلظ مب ي يي:

ٔ.
ٕ.
ٖ.

ٗ.

خرت ناتربص لػضع ي لسكبني لج لي لقبنػم لػ لق لتصتيم لنج
حبلم.

خرت إلقبم لحجند لتح طني

ر عنه لنخم ل حنز ببلػقنب ل لعمسعنم ني إببنبت لشدنق نفعنه

مش لد خ لقخرت لسعجمم لتش يح.

خرت

لجمػى ققبشلب لتجال

ننخرت يرننفعم لتخكننم

لسذبرس لسػر بم

بن م لقزنعم مقزنعم منخ ر لندمغ
ملنبا لمعشنم لجشنػم

دابا مجأ تػا لجمػى لستقبتمم.

ي لنندم مشلننب يقدننعسلب ةعبنننب تننيغ لػربننم دننسم لننجيػم لتنني مميلننب دننسم غخمننبم د رة
لعسل يلب ي ليخ لحرز

ربعم

يزسيشلب لربدرة ي يحخسخ يرفعم لتخكبت).

يننبلشطخ للننحس لسننبدة نجننج م لقننبنػم ن يقتننل لصعننغ نني لقننخرت لتنني يرننجر بشننبم قننيخ لننجمػى لعننجأ يعصيننل

لننجمب ى نني لسحننبكع لذننخةعم لسرننبلف لستحققننم يحننج لخرننسيغ نني قننتسخرستلب حيننث إم تننػا لصعننغ نني لسعن لقننخرت
لتنني يرننجر بشننبم قننيخ لننجمػى يصي نل مننغ مننج ب
لقخرت لػ ردة ي ل قخة ( ) (ٔ ٕ ٖ ٗ).

لننبز لقننبنػم قننتئشبف يحكننبأ لسلشعننم لمخرننػمم قننا ببقننتثشبم بعننس

مب لسبدة ( )ٖٔٛقج لبم يلب:

لستيشننم دنننبس بعننج مزنني بمبننيغ يػمننب مننغ
ةعم يحكننبأ ا
ةعم إلننح محكسننم نقننتئشبف لذننخ ا
(  -يخ ن لسحننبكع نتتج عننم لذننخ ا
صج ر لحكع لشطخ ب يجقعقب:
ٔ.
ٕ.

حكبأ الشدق لحجخ لجيم.
يحكبأ لربدرة ممح لقبصخسغ ب جي ي امعم ممح لػ
لمعشم لجشػم
لعم ملبا ا
حكبأ دبد لد ج يصمنه بببت لد ج بببت لصمن بصبله لخببع لسبن لمد ا
نخدة بننبم قننمأ نيننمم لطلننبر ل قننج ببننبت الخلعننم بصبللننب ببننبت ل قننج ل عننبب
لت خسننم تننيغ لنند ليغ لمن ا
لحكع بسػت لس قػد.
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ٖ.

يحكبأ ل عبتعم ببلت خسم تيغ لد ليغ يي قتق مغ قببب لت خسم).
إم لننػب نطننخ يحكننبأ لرننبدرة مننغ لسحننبكع نتتج عننم لذننخةعم إلننح محكسننم نقننتئشبف لشطخ ننب يننجقعقب يحقننم

لسرمحم يكتخ ي إ خر مج لم لحكع لربدر مغ لسحكسم نتتج عم تل إم ذكخ لقبنػم ينػع حس يحكبأ ي ل قخة

لقرخ ب جي ي معم كح زبيب لػ
( ) تشج (ٔ ٕ ٖ) يطلخ حخص لقبنػم ممح حقػن ّ
كننح حكننبأ لشدننق بننخ رة يحننخي مثننل ننحس يحكننبأ مننغ اننما يننجقعقلب مننغ تننل محكسننم نقننتئشبف لذننخةعم حننخص
لقبنػم ي ل قخة ( ) تشج (ٕ) ممح حكبأ لد ج مغ د ٍ
نبد يص ٍ
نمم ربنب ٍع منبن ٍ لمند ج ....إلنخ بحينث يحقنم مرنمحم
لستعمقم بن مػ ا لخمنم

لخرػأ فعسب يتخيق له ممعه مغ حقػن

لببت ي مقج لد ج ينج يم مثنل نحس يحكنبأ منغ تنل محكسنم نقنتئشبف

لذخةعم يػصمشب إلح حكب ٍأ مبدلم ي إ خر لحكع لسػ قم ممعه.
لسبدة (ٔٗٔ) قخة (د) (يجق م يتزسغ ن حم نقتئشبف يمػر آليعم:

ٔ.

قع لسدت ن

ٕ.

قع لسدت ن

ٖ.
ٗ.
٘.

كيمه مشػ نه.

ممعه

كيمه مشػ نه.

قع لسحكسم لتي صجرت لحكع لقخر لسدت ن ر سه يبرسخه ر ع الجمػى لتي صجر يلب.
ذكخ لسع قببب نقتئشبف ي لم حم برػرة بحم ابلعم مغ لتكخر ي تشػد مدتقمم مخاسم ب ر بأ متدمدمم.
لصمببت يػقع لم حم).

ي ننبلشطخ لم قن نخة (د) م ننغ لس ننبدة (ٔٗٔ) ن ننخى م لتعبن ننبت لت نني ن ننز مميل ننب لقنننبنػم لتننني يج ننق م يتزنننسشلب ن حنننم

نقننتئشبف لت ننبدي ي لننبذ نني لحكننع لسدننت ن
نتتج عننم سثننل ننح

يننػ يخ للننج لقببنني نني يجننب ز إمننبدة لشطننخ بننبلحكع لرننبدر مننغ لسحكسننم

لننخم ُيعننج بسثببننم ب ن تشننػد مخسزننم لمحكننع يقننببب نقننتئشبف مننغ تننل لسدننت ن

لسعخ ننم حيثعننبت

لسػبننػع بلقببنني م ن زابمننم لقزننبيب لسعخ بننم ممعننه ن يدننتصع م يشطننخ بكبمننل لننجمػى لسخ ػمننم إلعننه مننغ لسحكس نم

نتتج عم تعنج نحس لم حنم منغ لتعبننبت لتني يزنسغ مرنمحم ينػ يخ نت للنج لقببني لمشطنخ ني لحكنع لسدنت ن

مسنبن

لقبمجة م لسحكسم ن يحكع إن بسب يصمبه لخرػأ.
مب لسبدة (ٔ٘ٔ) قج نرت ممح:
(يعمع لسحكسم لتج اعم لخرػأ بقخر محكسنم نقنتئشبف انما قنتػع منغ ينبرسخ إمنبدة لقز انعم إليلنب من ممحطنم
لسبدة ( )ٜٔٗيعصي صػرة مغ إمنمأ لحكنع لسدنت ن مطلنخ برنػرة منغ لقنخر نقنتئشب ي
مب لبم ي ل قخة ي لح مغ ا
مشج شمبه مغ تل لسدت ن

لقزعم).
ممح م يطل لقخر يصمي مح ػضب ي
ا

إم لدخمم لتي خبلب لقبنػم ممح لسحكسم نتتج عم ني إمنمأ لخرنػأ بقنخر محكسنم نقنتئشبف بحينث يكنػم انما

قتػع مغ يبرسخ إمبدة لقزعم إليلب يطلخ لشب حخص لقبنػم ممح مجأ يعصيل مربلف لشبس يعدنيخ منػر ع ني معخ نم نتعجنم
لحكع لسدت ن

ببلدخمم لقرػى

يربا لحقػن إلح صحبتلب تل زد لقنبنػم ممنح ذلنظ زنعم لتشطنعع د ري لسنشطع ني

إمصننبم صننػرة مننغ إمننمأ لحكننع لسدننت ن

مطلننخ برننػرة مننغ لقننخر نقننتئشب ي نني حننبا شمبننه لسدننت ن

تننل إم إبقننبم صننػرة

لقننخر يصننمي مح ػضننب نني لقزننعم لننجى لسحكسننم يدسننج مننغ ح ننظ حقننػن لشننبس نني حننبا بننعبع صننػرة لقننخر لننجيلع قننلػلم

لحرػا ممعه ي حبا رد صػرة مغ لقخر لغبيبت معيشم.
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الضناىات اإلجرائية لتحكيل املصلحة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املطلب الثالث :الضناىات اإلجرائية لتحكيل املصلحة مً خالل احملهنة العليا الشرعية.
الفرع األول :التعريف بالسحكسة العميا الذرعية(ٖٔ):

يعننج لسحكسننم لعمعننب لذننخةعم محكسننم ر ببننم ننبنػم ننم يعتتننخ درلننم مننغ درلننبت لتقببنني

لحكع لسصعػم فعه مغ حيث قنممم لتصتينم لقنبنػني قنا د م إمنبدة لبحنث ني لػ نب
لحكع يلب.

.

لشطخ ي لصعػم لسقجمم للب ممح خرت محنبكع نقنتئشبف لذنخةعم إذ كبننت قعسنم لسنجمح بنه كثنخ منغ قنبعم

آنف ديشبر

كحلظ ي دمب ى ن قبت لد لم
ني دمنب ى لػ ن

دمب ى ل قج دبد لعقج يصمنه

قمأ

ج.

د.

مػبنػع لنجمػى لتني صنجر

يبدا لسحكسم لعمعب لذخةعم ر بتتلب لقبنػنعم مغ اما:

يدسج ممح مئم ديشبر شلخسب

ب.

نسننب ملستلننب مخقبننم

(ٕٖ)

لحجخ لمد ه لغ مم كه

بصبله

.

لسصمقم لتي يدسج ممح مئتي ديشبر شلخسب ن قنبت ي نبرب لتني
نذنب ه قنتتج له لشندع ممعنه

للبم ي منخض لسنػت

لت خسنم تنيغ لند ليغ لمنخدة بنبم

لػصنبيب ن ني لشدنق يرنحعف لتخنبرج

لشطخ ي لصعػم لسقجمنم للنب ممنح نخرت محنبكع نقنتئشبف لذنخةعم ني غينخ لنجمب ى لسذنبر إليلنب قنببقب بعنج

شمننق

ذم لسػ قننم ممعننه كػنننه يقن حننػا نقصننم بنػنعننم مدننتحجبم
(ٖٖ)

ممح سعم مبمم

.

لشطخ ي لحكع لسصعػم فعه

ت يعننبلح

لمقننبنػم

يشصننػي

ممننح لبنننق مننغ لتقيننج لقننبنػني

إلخم ت لشطخ ي لجمػى مخبل م صخسحم لمذنخع لحشعنف

لحنم منغ حقنػن

كننبم نني إلننخم ت لسحبكسننم مخبل ننم يتعم ننم تػ لبننبت لسحكسننم تقننخ لسحكسننم لعمعننب

لذخةعم نقزه لػ لع يتعخض ي مغ ل خ بم إلح يمظ لسخبل م(ٖٗ).

يشطخ لسحكسم لذخةعم لعمعب ي لصعػم ينجقعقب ني محزنخ لنجمػى لمنػ ف لتني نجملب ل خ نبم سسكنغ م ينخى
لجمػى مخ عم ي حبلم خرت ذلظ مغ يمقبم ن دلب

(ٖ٘)

تشبم ممح شمق حج ل خ بم بعج لسػ قم ممح شمبه

.

نخمز إلح م لسحكسم لذخةعم لعمعب ي مخحمم مغ مخحل لصعغ غيخ لعبديم يلجف لغنبم لحكنع ن لتعجيمنه

لسخبل تننه لمقننبنػم

مخبل تننه لر نخسحم لمذننخع لحشعننف لتنني حننجد ب لقننبنػم بحيننث يكننػم لحكننع لرننبدر مشلننب حكسننب

صمعب ن يجػز لصعغ به إن ي حبنت قتثئشب عم نز مميلب لقبنػم(.)ٖٙ

الفرع الثاني :الزسانات اإلجرائية لتحقيق السرمحة من خالل السحكسة العميا الذرعية.
يشز لسبدة ( )ٜٔ٘ل قخة (ب)( :ممح شبلق

ذم ببلصعغ منبأ لسحكسنم لعمعنب لذنخةعم م يقنجأ لصمنق إلنح ر نعذ

لسحكسننم لعمعننب لذننخةعم اننما مذنخة يننبأ مننغ ليننػأ لتننبلي لتننبرسخ صننج ر لحكننع إذ كننبم لبلعننب مننغ ليننػأ لتننبلي لتننبرسخ
يتمعغه إذ كبم ج صجر يجقعقب

غعبتعب

غعبتعب ببلرػرة لػلبلعم).

يبلشطخ إلح حس لسبدة لقبنػنعم نجج م نبنػم صنػا لسحبكسنبت لذنخةعم بعنجمب حنجد يحكنبأ لتني يجنػز قنتئشب لب

مبد لبز لربحق لسرمحم لصعغ بغيخ ب مغ يحكبأ بذخك لحرػا ممنح

ر عذ لسحكسم لعمعب لذخةعم اما مذخة يبأ
لحكننع ص نجر يننجقعقب

غعبتعننب

ذم ممنح شبلنق

ذم يقنجيع لصمنق إلنح

ج خن لقبنػم تنيغ منب إذ كنبم لحكنع نج صنجر لبلعنب ينيغ منب إذ كنبم

غعبتعننب ببلرننػرة لػلبلعننم بحيننث لعننل لسننجة لمػلننب ي اننما مذ نخة يننبأ مننغ ليننػأ لتننبلي
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لتبرسخ صج ر لحكع منغ لينػأ لتنبلي لتنبرسخ لتتمعنغ فعسنب إذ كنبم نج صنجر ينجقعقب

غعبتعنب

غعبتعنب ببلرنػرة لػلبلعنم

يبلتننبلي قننج حقننم لسذننخع مرننمحم مج لننم نني ننح نيجننبس إذ بننسغ لننػد مننغ صننجر لحكننع بحقننه لبلعننب لػلننػدس
صػا خر لحكع إلعه مببشخة د م لػد مػ ن

مخ ينل بخنمف منب إذ صنجر غعبتعنب

غعبتعنب ببلرنػرة لػلبلعنم قنج

لعل يقجيع لصمق ني لينػأ لتنبلي لتنبرسخ يتمعغنه لعزنسغ صنػا لقنخر إلعنه يحقينم لعج لنم لمزمنم لنه لمكعنبأ بنحلخم ت
لصعغ إذ لدمه ذلظ.

ةعم م يتننيغ نني شمبننه
نج نرننت لسننبدة ( )ٜٔ٘ل قنخة (ج) (ممنح شبلننق ذم بننبلصعغ مننبأ لسحكسننم لعمعنب لذننخ ا
رد
ببلت ريل لشقصم
مبمم يحت شب منم ا
لقبنػنعم لسدتحجبم لتي ممح لبنق مغ لتعقيج لقبنػني يشصػي ممح ا
ا
سعم ا
لصمق شكم).
يكسننغ سعننم ننحس ل قنخة مننغ لسننبدة ( )ٜٔ٘ممننح لننػد تعننبم شبلننق

لتنني ممننح لبنننق مننغ لتعقيننج لقننبنػني

ذم بننبلصعغ لشقصننم لقبنػنعننم لسدننتحجبم

يشصننػي ممننح سعننم مبمننم لتننػ يخ لػ ننت ممننح لسحكسننم لعمعننب لذننخةعم يننػ يخ

لجلنج بحمنبدة لشطنخ ني ي بصنيل لننجمػى لحكنع لرنبدر منغ محكسنم نقننتئشبف ن قنعسب م منجد لصمبنبت لسقجمنم لمسحكسننم
لعمعب لذخةعم لغبيبت لصعغ كثيخة

يخة.

يشز لسبدة ( )ٜٔ٘قخة (د) (إذ صجر لقخر بب ذم لق ممح مقجأ لصمق م يقجأ ن حم لصعغ اما مذخة
ذم سبقح

ذم ب سب إلح حيغ صج ر لحكع لشلب ي ي الجمػى).

ايبأ مغ ليػأ لتبلي لتبرسخ يتمعغه خر
ننج قننتم يحننجبشب مننغ لسرننمحم نني لسننجة لتنني خر ننب لقننبنػم لصبلننق ذم بننبلصعغ لكننغ شبلننظ مرننمحم اننخى يقخر ننب

لقننبنػم لصبلننق ذم بننبلصعغ نني َّم ذم يبقننح ب سننب إلننح حننيغ صننج ر لحكننع لشلننب ي نني لننجمػى بحيننث يزننسغ قعبمننه مننجأ

متخض لخرع آلاخ ممح شبلق ذم ببلصعغ.

يشز لسبدة (ٓ )ٔٙممح (  -يقجأ ن حم لصعغ مصتػمم إلح محكسم نقتئشبف لذخةعم لتي صجرت لحكع يعنج

قتع بم لخقع لسقخر يتمعغ لم حم إلح لسصعػم بجس يخ ن لقزنعم ي رن لستعمقنم تلنب إلنح لسحكسنم لعمعنب لذنخةعم

يتزسغ لم حم مب ي يي:
ممح م
ا
ٔ .قع لصبمغ كيمه مشػ نه لمتتمعغ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.
٘.

بجس
قع لسصعػم ا

كيمه مشػ نه لمتتمعغ.

قع لسحكسم لتي صجرت لحكع لسصعػم فعه يبرسخه ر ع الجمػى لتي صجر يلب.
لبلعب.
يبرسخ يتمعغ لحكع إلح لصبمغ إذ لع يكغ لحكع
ا

نعحعم
قببب لصعغ بحم ي تشنػد مدنتقامم مخاسنم ممنح لصنبمغ م يتنيغ شمببينه لنه م يخ نم بم حتنه منحكخة يػب ا

حػا قببب لصعغ.

إببفعم بعجد لسصعػم ب انج ع .جُ -يتامنغ لسصعنػم ب انجس تشدنخم منغ ن حنم لصعنغ مخ قنم
ب -يخ م ن حم لصعغ تشدخ
ا
برػرة لحكع لسصعػم فعه له م يقجأ ن حم لػ اتعم اما مذخة يبأ مغ لينػأ لتنبلي لتنبرسخ يتمعغنه لنه م يخ نم تلنب
يػبعحعم مصتػمم).
محكخة
ا
لشنبضخ ني لسنبدة (ٓ )ٔٙيجنج م لقنبنػم لنق م يتزننسغ ن حنم لصعنغ لسعن لسعمػمنبت لستعمقنم ببلصنبمغ لسصعننػم
قع لسحكسم لتي صجرت لحكع لسصعػم فعه يبرسخه كحلظ يبرسخ يتمعغ لحكع إلح لصبمغ ني حنبا صنج ر لحكنع
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كحلظ قببب لصعغ كل ح لزسبم قممم

لبلعب

لخم ت مجأ لجاػا بحشكبلعبت لخما ي يقسبم ينج ال

د ري يحقننم مرننمحم لمصننبمغ لسصعننػم لمػصننػا إلننح لحننم لسشذننػد

لسعمػمننبت لننح لتشطننعع

مجمننه مننغ لصعننغ

لسقجأ لمسحكسم لعمعب لذخةعم.

يننشز لسننبدة (ٕ - ( )ٔٙيشطننخ لسحكسننم لعمعننب لذننخةعم نني محزننخ لننجمػى لمننػ ف لتنني ن انجملب ل خ ننبم قننب خ

رن الجمػى يجقعقب اإن إذ اخرت مغ يمقبم ن دلب
ب -إذ اخرت لسحكسم لشطخ ي الجمػى مخ عم يعيغ مػمج لمسحبكسم يجمػ ل خ بم لمحزػر فعه).
تشبم ممح شمق حج ل خ بم لاشطخ يلب مخ عم

قت ممح ذلظ.

يبلشطخ إلح ل قخة ( ) مغ لسبدة (ٕ )ٔٙنجج م لسحكسم لعمعب لذخةعم يشطخ ي محزخ لجمػى لمػ ف يجقعقب

لكننغ إذ ننخرت لسحكسننم م نغ يمقننبم ن دننلب

تشننبم ممننح شمننق حننج ل خ ننبم لشطننخ يلننب مخ عننم

لسحكسم لغ يقنخر لشطنخ ني محزنخ لنجمػى مخ عنم إن إذ لنجت مرنمحم يحنج يشنخف
يشننخف

نني حننبا

قننت سننغ لسعمننػأ م

بسنب يحقنم لعج لنم يحنج

قننت لسحكسننم لعمعننب لذننخةعم ممننح شمننق حننج ل خ ننبم بننبلشطخ نني لننجمػى مخ عننم

لسحكسم لعمعب لذخةعم ممح ذلظ إن إذ لجت مب يدتػلق لشطخ مخ عم.

لننغ يػ ننم

لننبمت ل ق نخة (ب) لتتننيغ م لسحكسننم إذ ننخرت لشطننخ نني لننجمػى مخ عننم حنلننب يعننيغ مػمننج لمسحبكسننم بحزننػر شننخف

لننجمػى لتحقيننم لسرننمحم لسخل نػة تشطننخ لننجمػى مخ عننم حي نث إم لسرننمحم لػصننػا إلننح حكننع مننبدا لننغ يتحقننم إن تػلننػد

شنخف لننجمػى مشنج لشطننخ ببلنجمػى مخ عننم؛ بحينث يصمن لخرنػأ نني مجمنذ لقزننبم ممنح كننل لت بصنيل لتنني يثيخ نب كننل

ارع فعسكشه مغ لخد مميلب مشب ذتلب نمتخض مميلب.

ةعم رؤسننم لننجمػى بحزننػر مننغ
لسعننيغ لمسحبكسننم يببشننخ لسحكسننم لعمعننب لذننخ ا
يننشز لسننبدة (ٖ )ٔٙممننح (  -نني ا
حزخ مغ محبمي ل خ بم يعج م يدتس لسخ عبت لحببخ مشلع يدتػبف مب يخى بخ رة نقتعزبحه يج م ني لقزنعم
يرجر خر ب.

ةعم إن تػقبشم محب ٍأ ذ لع يحزخ محنبمي ي خسنم
ب -ن يقتل مغ ي مغ ل خ بم ببلتخ
مبأ لسحكسم لعمعب لذخ ا
لقزعم م محزخ لسحبكسم لمػ ف ي رن لسػلػدة يرجر خر ب.
ي لجمدم يشطخ لسحكسم ي
ا
ةعم مننغ رننل لقزنانعم نني لجمدننم ذ يلننب يؤلننل رؤستلننب إلننح لمدننم اننخى يرننجر
ج -إذ لننع يننتسكغ لسحكسننم لعمعننب لذننخ ا
إمب تت ييج لحكع امب تشقزه مبديه لمسحكسم لتي صنجريه قنػ م حزنخ محنبمػ ل خ نبم نحس لجمدنم
خر ب ا
مغ لمدبت أ يخم ػ لسععلع بعزلع).

منب يتمػ نب

بعنج م يقنخر لسحكسنم لشطنخ ني لنجمػى مخ عنم حنلنب يعنيغ يػمنب لمسحبكسنم بحزنػر منغ حزنخ منغ محنبمي ل خ ننبم

يعج م يدتس لسخ عبت لحببخ مشلع يدتػبنف منب ينخى بنخ رة نقتعزنبحه ينج م ني لقزنعم يرنجر خر نب كنحلظ

حننه ن يدننسف لم خ ننبم لتخ ن مننبأ لسحكسننم لعمعنب لذننخةعم إن تػقننبشم محننب ٍأ نحم لننع يحزننخ محنبمي ي خسننم نني لجمدننم

يشطخ لسحكسم ي لقزعم ي بػم محزخ لسحبكسم لمػ ف ي رن بع بعج ذلظ يرجر خر ب.

سمحظ م لقخر لحي يرنجرس يزنسغ إلنخم ت مدنبقم يزنسغ لػصنػا إلنح لحنم بسنب يحقنم لسرنمحم يحنج يشنخف

لعج لم لكم لصخ يغ كػلػد محب ٍأ يشخف لجمػى لشطخ ي محزخ لسحبكسم لمػ ف ي رن لسقجمم للب.

بنع تيشنت ل قنخة (ج) منغ لسنبدة ذ يلنب م لسحكسنم لعمعنب لذنخةعم إذ لنع ينتسكغ منغ ل رنل ني لقزنعم ني لمدنم حنجة

حنلب يؤلملب إلح لمدم اخى

لمدبت مجة

ح ميغ لعج لم لسرمحم بحيث ن يتدخع ي إصج ر لحكع مخيسب كبم لتدخع
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ٍ
مجبف لمعج لم لسرمحم.
ي إصج ر لحكع
يننشز لسننبدة ( )ٔٙٚممننح - ( :إذ نقننس لحكننع لسصعننػم فعننه ميننج إلننح لسحكسننم لتنني صننجريه لننق مميلننب م

يجمػ ل خ بم ي الجمػى لمسخ عم ي مػمج يعيشه لمشطخ ي لجمػى.
ةعم لستزننسغ نقننس لحكننع يدننس
ب -نني ليننػأ لسعن انيغ لشطننخ لن انجمػى يتمننػ لسحكسننم ننخر لسحكسننم لعمعننب لذننخ ا
صنخر ممنح لحكنع لدنبتم نحذ نخرت لقتنػا
بع يقنخر تنػا لنشقس
ػ ا ل خ بم بذ م تػا لشقس مجأ تػله ا
يديخ ي الجمػى تجم مغ لشقصم لسشقػبم ي رل يلب
قتشجت إليلب ي لحكع لسشقػض قتجمح حج لصخ يغ شبلبب لصعغ ممح خر
ذ خرت

صخر ممح حكسلب لدبتم لمعمنل يقنببب لتني

ةعم
صخر يجػز لمسحكسنم لعمعنب لذنخ ا

نقزه نحذ نخرت نقزنه لبقنببب لتني لتنت لنشقس ي ا

إمب تت ييج لحكع
م يج م فعه ا
مخة ببنعم يرجر خر ب ا
يشطنخ لسحكسنم لعمعنب
يعيج الجمػى إلح لسحكسم لتني صنجرت لحكنع فعنه مشج نح يتخينق مميلنب م يستثنل للنح لقنخر
لذخةعم الجمػى مخ عم ي رل يلب سكػم لحكع لحي يرجر تلحس لرػرة غيخ بتل نمتخض مخلعم).
سمحنظ ني نحس لسنبدة م لسحكسنم لعمعنب لذنخةعم يعينج لحكنع لسصعنػم فعنه بعنج نقزنه لمسحكسنم لتني صننجريه

يقننػأ ننحس لسحكسننم تتعيننيغ يننػأ لمشطننخ نني لننجمػى لننتم ة ننخر لسحكسننم لعمعننب لذننخةعم لستزننسغ نقننس لحكننع لسعن
لخم ت لتي يتبعلنب نحس لسحكسنم بدنسبع نػ ا ل خ نبم بذن م تنػا لنشقس

لحكننع

صننػا لحقننػن إلننح صننحبتلب قننػ م يننع نقننس لحكننع

يننع

منجأ تػلنه حنلنب يتنػاح يحقينم مج لنم

صننخر ممننح لحكننع لدننبتم تننل إم ننبنػم صننػا

لسحبكسننبت لذننخةعم تلننح لتننجرج لسننجر س نني قمدننمم لننخم ت لتنني (يدننيخ تلننب لصننبمغ) يدننيخ تلننب لسحكسننم لعمعننب
ٍ
مبدا ن ضمع فعه يحج يشخف.
لذخةعم إنسب كبنت لزسبم صػا لحقػن يصحبتلب لػصػا إلح حك ٍع
ةعم
بع تيشت لسبدة ( )ٔٙٛكعفعم صج ر لحكع مغ لسحكسم لعمعنب لذنخةعم حينث لنبم يلنب (يرنجر لسحكسنم لعمعنب لذنخ ا

خريلب بب لسبع
.

ببيكثخسم ممح م يتزسغ حس لقخرت مب ي يي:
قسبم ل خ بم

كم لع مشب سشلع.

ب .امصم فعم لمحكع لسصعػم فعه.

ج.

د.

يقببب لتي رد ب لصخ بم لمصعغ ي لحكع

لقخر لحي صجريه لسحكسم لعمعب لذخةاعم تت ييج لحكع

لت ييجس.

نقزه لحكع ي لقز انعم من تعنبم قنببب لنشقس

لحكع لخد ممح قببب لصعغ لتي للب ي بيخ ي لػ خس قػم ي ي ييجس
ه.

يبرسخ صج ر لقخر).

لػصػا لحكع بكنل ند نم مرنج قعم بعنج قمدنمم

نقزه.

لنخم ت لتني ننز مميلنب لقنبنػم لمػصنػا إلنح نخر لسحكسنم
()ٖٚ

لعمعنب لذننخةعم بحيننث ن يجننػز لصعننغ نني يحكننبأ لرننبدرة مشلننب بن ي شخسقننم مننغ شننخن لصعننغ

تيغ لشبس لػصػا إلح نقصم غمم مم

لجمػى إن إذ يتيغ نلب ج ردت لصعغ قتشبد يي قتق شكمي ام ب لحكع

لقبنػم بسب ي ذلظ لقخرت لربدرة مغ ر نعذ لسحكسنم لعمعنب لذنخةعم

بحدق ل قخة (ب) مغ لسبدة (.)ٜٔٙ

نلننبم لخرننػمبت

منغ ي ػبنه لستعمقنم تنخد شمنق منشف

ذم

حتننح إم ننح نقننتثشبم لقتننػا لصعننغ بحكننع لسحكسننم لعمعننب لذننخةعم يؤكننج بننخ رة نلتنندأ بسننػد لقننبنػم شننكم مزننسػنب
لزسبم لخم ت لدمسعم مجأ مخبل م لقبنػم ب ي ح ٍ
با مغ يحػا.
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املطلب الرابع :الضناىات اإلجرائية لتحكيل املصلحة بإعادة احملاننة.
يعج إمبدة لسحبكسم لسخحمم يايخة مغ مخحل لصعغ ي يحكبأ لقزب عم سنب لسقرنػد بحمنبدة لسحبكسنم؟ منب

لزسبنبت

لخ عم لتحقيم لسرمحم مغ امللب؟

الفرع األول :تعريف إعادة السحاكسة لغة واصظالحاً.
له منخة بعننج اننخى
اإلعللادة :نني يكننخر مننب يننع إلننخؤس نقننػا مننب ا ادسُ ببلسدن لم :ي قن ُ
نقػا :مبد مم لرمة ي يعيج ب(.)ٖٛ

بك اع) لسعلب ُح َّكبأ يحبكع إلح لحبكع ي :يخبصع إلعنه
(ح ا
السحاكسة :ي قع لمسرجر ا
()ٖٜ
حكست ممعه لسحكسم :ي صجرت ممعه حكسب .

لسعننب دة :لخلننػع إلننح يامننخ ي ا
لسحبكسنم لسخبصنسم إلنح لحنبكع

إد نته قب لبصػا لقبنػنعم(ٓٗ).

والسحاكسة اصظالحاً :آلعم يلجف إلح ل رل ي تخمة لستلع
مخ لنب لنجكتػر حسنج
مب مغ يعخسف إمبدة لسحكسم –كسرصمف مخكق -لشبلنظ لعجينج منغ لتعخس نبت لقبنػنعنم قنج ّ
تحي قخ ر :ب نلب( :شخسم غيخ مبدي قسف به لقنبنػم لترنحعف ياصنبم لجدنعسم لتني يذنػب يحكنبأ لدنببقم منغ لنل

بسبم ُحدغ يحقيم لعج لم)(ٔٗ).

مخ لب رمدي قعف ب نلب شخسنم شعنغ غينخ منبدي ني يحكنبأ لشلب عنم منبأ لسحكسنم ن دنلب لتني صنجرت لحكنع
كسب ّ
لسصعػم فعه لدتق كثخ مغ يقببب لتي نز مميلب لقبنػم(ٕٗ).

كسننب مخ تلننب ميشننم لشسننخ ب نلننب( :شخسننم مننغ شننخن لصعننغ غيننخ لعبديننم لسقننخرة لمخرننػأ حننج ع يقرننج تلننب قننحق لحكننع

لربدر ي لجمػى لت رل يلب لسحكسم منغ لجينج قنب لمطنخ ف لتني يتيشنت بعنج م كبننت ابفعنم ممنح لسحكسنم

لتي قتججت بعج صج ر لحكع لسصعػم فعه)(ٖٗ).

لطنخ ف

مخ لب لقليػي ب نلب( :شخسم غيخ مبدي ي يحكبأ لشلب عم يقجأ إلح لسحكسم ذ يلب لتي صنجرت لحكنع لسصعنػم فعنه

بحلخم ت شتيلم لخم ت لجمػى ذلظ إذ مب شبب لحكع ميق منغ لعينػب لتني ننز مميلنب لقنبنػم ممنح قنتيل لحرنخ
بقرج لخلػع مشه

يعجيمه لحرػا ممح حكع آاخ لجيج يحل محل لحكع لدبتم(ٗٗ).
(٘ٗ)

ب نلب( :شخسم غيخ مبدي ني يحكنبأ لحنب دة لقنػة لقزنعم لسقزنعم يتقنجأ بنه

مخ لب لجكتػر نعذ لسشرػر
ّ
لخرع إلح لسحكسم لتي صنجرت لحكنع لسصعنػم فعنه إذ منب ينػ خ حنج يقنببب لتني ننز مميلنب لقنبنػم ممنح قنتيل

لحرخ؛ ب عم لػصػا إلح إزلم لحكع كمعب

لد عب مبدة لشطخ ي لجمػى مغ لجيج).

يعج قتعخض لتعبرسف لدببقم يطلخ لشب م إمبدة لسحبكسم ي :شخسم شعغ غينخ منبدي يمجن إليلنب لخرنػأ إلنح

لسحكسم لتي صجرت لحكع لسصعنػم فعنه بقرنج قنحق لحكنع لدنبتم
لتي نز مميلب لقبنػم.

يعجيمنه لحرنػا ممنح حكنع لجينج لدنتق منغ يقنببب

املطلب الثاىي :الضناىات اإلجرائية لتحكيل املصلحة بإعادة احملاننة.
يشز لسبدة (ٖ٘ٔ) مغ بنػم صػا لسحبكسبت لذخةعم ممح نه (يجػز يحج لخرسيغ

مغ يقنػأ مقبمنه م

نقتئشبفعم يحكبأ لتي يرجر مغ لسحبكع لتج عم ن يقتل يلب
يصمق إمبدة لسحبكسم ي يحكبأ لربدرة مغ لسحبكع
ا
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نمتخض ذلظ ي يحػ ا آليعم:
ٔ.

ٕ.

نقتئشبفعم حكسب ي إحجى لقزبيب مخبل ب لحكع صجريه قببقب من ام ذ ت صن م
م يرجر لسحكسم لتج عم
ا
مبدة
يتغيخ الجمػى ذ ت الجمػى لدببقم لع يطلخ بعج صج ر لحكع ي ا ا
لصخ يغ لمحيغ صجر تيشلسب لحكع لع ا
يسكغ م يكػم قتبب لرج ر حكع آاخ مخبل .

ضلػر حيمم كبم داملب ارع شبلنق منبدة بعنج لحكنع تتد سنخ ي رن لسدنتشج ت لتني يخنحت قبقنب لمحكنع

يثتنت

يد سخ ب حكسب ذلظ تل قتجمبم شمق إمبدة لسحبكسم.
ٖ.

م يتخز لمسحكسم بعج لحكع رن مدتشج ت يرمف يم يكػم قبقب لمحكع كبم لخرع ج كتسلب

ٗ.

إذ زح لحكع بذيم لع يصمبه لخرػأ

.ٙ

مسثم يسثعم صحعحب ي الجمػى.
إذ صجر لحكع ممح شخز شتععي متببري لع يكغ ا
إذ كبم لحكع ج تشي ممح ي شلبدة زي بعج لحكع انلب كبذبم).

٘.
.ٚ

إذ كبم مشصػن لحكع مشب زب بعزه بعزب.

حسل ممح كتسلب.

مسب شمتػس.
ب كثخ ا

ستتننيغ مننغ اننما لسننبدة لدننببقم م ننتف لسجننبا مننبأ لخرننػأ

مننغ يقننػأ مقبملسننب مننغ لسحننبميغ تتقننجيع شمننق

إمبدة محبكسم ي يحكبأ لربدرة مغ لسحبكع نقتئشبفعم يحكبأ لتني يرنجر منغ لسحنبكع لتج عنم ني حنػ ا حنجد ب
لقنبنػم ني نقنبك منغ (ٔ )ٚ-ني لسعن يحنػ ا لسنحكػرة ني نحس ل قنخت مرننبلف متعنجدة
لتشب س ي إصج ر حكع مغ تل لسحكسم لتج عم

ني لشقصنم ي لنح متبننبر

نقتئشبفعم ي زعم مغ لقزبيب سكػم ح لحكع مخبل ب لحكنع

صجريه قببقب م مجأ يغييخ لح ت ص م لصخ يغ لمحيغ صجر تيشلسب لحكع لجمػى ني ذ ت لنجمػى لدنببقم متبنبر
ح لتشب س امم ي حكع لسحكسم يحم فعه لمخرػأ لصعغ تلح لحكع لج
لصعغ به لجمق مرمحم مؤكجة له مشج إلغب ه.

لس دجة لتي ج يمحم به ي ح لحكع

كسب م بنػم صػا لسحبكسبت لذخةعم ي لشقصم لثبنعم د م دجة لغر لتد سخ لتي مغ شن نلب م يزنخ ب حنج

لخرػأ لبز لقبنػم لصعغ بحمبدة لسحبكسم ي حبا ضلػر حيمم داملب ارع شبلق

مبدة بعج لحكنع تتد سنخ ي رن

لسدتشج ت لتي يخحت قبقب لمحكع؛ ينه ن يترنػر مقنم م يرنجر لسحكسنم حكسنب ي ينج تتد سنخ ي رن لسدنتشج ت بنع

يتخننح ننحس لتيشننبت قبقننب لحكسلننب عننجأ مرننج قعم ننحس لتيشننبت يمحننم لزننخر بخرننع ُمقننجأ ننحس لتيشننبت فعن يي لحكننع لغيننخ
صبلحه يمحم به لزخر لطمع ػ مب يشب س صل لتذخس مقرػدة تتحقيم لعج لم تيغ لشبس د لس دجة مشلع.
ي لشقصم لثبلثم نجج م لقبنػم حخص كل لحنخص ممنح م يكنػم لحكنع لججينج مدنتشج ي رن مدنتشج ت يرنمف

م يكػم قبقب لمحكع ريسب كبم لخرع ج ب ب ب

مسل ممح كتسلب حضلبر ب يشحنح بنبلحكع إلنح شخس ٍ
نم آانخ ني حنبا

ُجمت تيشبت لجيجة لنع يكنغ نج ُنجمت ني لنجمػى لدنببقم سخبل نم لمحكنع لرنبدر قنببقب يخ ن لطمنع سحقنم لعج لنم لسرنمحم

لمصخف آلاخ.

نجج م بنػم صػا لسحبكسبت لذخةعم بحدق لشقصم لخبمدم :ن يقتل لتشب س تج ني مشصنػن لحكنع

كبم ح قتبب ني بنعبع لحقنػن يعثخيلنب منبأ لقزنبم
يشر

لسطمػأ يخد لحم لربحبه.

نػ منب يخنبل

ن

لسقرنػد منغ لنػد د ر لمقزنبم منغ شن نلب م
()ٗٙ

كسب يجػز لمخرػأ ي لشقصم لدبدقم :لسصبلبم بحمبدة لسحبكسم ي حبا صج ر لحكع ممح شخز شتععي
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متبننبري

لننع يكننغ مسننثم يسثننعم صننحعحب نني لننجمػى لعكننػم لحكننع لرننبدر قبقننب متشنني ممننح لقػمننج لدننمعسم مننغ اننما

لخم ت لقبنػنعم لتي يزسغ يحقيم لسرمحم لعج لم لمخرػأ م ن يكػم لحكع ج صجر ممح قذ مخبل م لمقبنػم.

كنحلظ نحم لقنبنػم لنبز شمننق إمنبدة لسحبكسنم ني حننبا ضلنخ م لذنلبدة لتني متسننج مميلنب لحكنع كبننت شننلبدة

كبذبم بعج لحكع ببلجمػى كسب ني لشقصنم لدنببعم منغ لسنبدة (ٖ٘ٔ) لطلنػر بصنمم لحكنع لستشني ممنح لذنلبدة لكبذبنم يحكعقنب
لمسقرػد مغ لقزبم لقب ع ممح يحقيم لعج لم بحدق لتيشبت لربد م لتي يػب تيغ يجيه.

سب بعت حس لذلبدة لكبذبم كتيشم لمخرع إن للجر حم لصخف آلاخ ببمته ػ مب يتشنب ح من مقرنػد لقزنبم

ي يحقيم مربلف لشبس لعج لم فعسب تيشلع.

ننج نرننت لسننبدة (ٗ٘ٔ) ممننح (يقننجأ شمننق إمننبدة لسحبكسننم إلننح لسحكسننم لتنني صننجرت لحكننع سجننخي نني ذلننظ يبننبدا

لمػ ف تيغ لصخ يغ ب ب يحكبأ ح لقبنػم).

يدلعم لخم ت إمبدة لسحبكسم حم لصمق بحمبدة لسحبكسم يقنجأ إلنح لسحكسنم ذ يلنب لتني صنجرت لحكنع بحينث إم

لمػ ف تيغ لصخ يغ يتع يببدللب بحدق حكبأ لقنبنػم مسنب ينػ خ لجلنج لػ نت ممنح كنم لصنخ يغ ينػاي لج نم ني لسعمػمنبت

لػردة ي لمػ ف لستببدلم تيغ لصخ يغ.

بع نرت لسبدة (ٖ٘ٔ) (إذ تل شمق إمبدة لسحبكسم تشبم ممح حج يقببب لسشػس تلب ني لسنبدة (ٖ٘ٔ) يشطنخ

لسحكسم ي قبس لجمػى يحكع ببلشتعجم لتي يتػصل إليلب).

سكػم ذلظ ببلشطخ مغ لجيج ي لجمػى تشبم ممح لتيشبت لسعصعبت لججينجة ني لنجمػى يشنبم ممنح يقنببب لسشرنػص

مميلب ي لسبدة (ٖ٘ٔ) لمػصػا إلح ُحكع لجيج يحقم مج لم مرمحم لخرػأ.
بع نرت لسبدة ( )ٔ٘ٙممح يحجيج منجة إمنبدة لسحبكسنم حينث تيشنت م( :منجة إمنبدة لسحبكسنم ني لسنجة لسعشعنم
لمقننتئشبف يتتننجئ نني حبلننم يشننب س لحكسننيغ مننغ يننبرسخ ي لننعع لحكننع لثننبني إذ كننبم لبلعننب مننغ يننبرسخ نقزننبم مننجة
نمتخض إذ كبم غعبتعب ي لحنبنت لثمبنم يانخى منغ رقنػأ يثتنت لحيمنم يد سنخ ي رن لسدنتشج ت

ممح ي رن لسكتػمم).

لحرنػا

تيشننت لسننبدة ( )ٔ٘ٙمننغ متننح يت ننج مننجة يقننجيع شم ننق إمننبدة لسحبكسننم؟ ننحم كننبم قننتق إمننبدة لسحبكسننم يش ننب س

لحكسيغ حنلب يتج مغ يبرسخ ي لعع لحكع لثبني إذ صجر لحكع لبلعب

مجة نمتخض

يػأ

بببت لحلظ.

ي حبا إبببت لحيمم

يد سنخ ي رن لسدنتشج ت

لحرنػا ممنح ي رن لسكتػمنم حنلنب يتنج منغ

يبلشطخ إلح حس لسجة يطلخ لمعنب حنخص نبنػم صنػا لسحبكسنبت لذنخةعم بعنجأ ي ػسنت لػ نت ممنح لخرنع لسصبلنق

بحمننبدة لسحبكسننم إذ كننبم لدننتق يشننب س لحكننع قننػم لبلعننب
لحيمم

ذ كبم لحكع غعبتعب تتج مغ ينبرسخ نقزنبم

لتد سخ

لحرػا ممح ي رن لسكتػيم.

غعبتعننب

بحببننبت لحننبنت لننثمث لننػردة نني نننز لسننبدة مننغ

حم مرمحم لخرع ي كدق لػ ت لمحرػا ممح حكع لجيج ب قنخع نت ن ي نػت ممعنه لسرنمحم لستحققنم لنه

بحلغننبم لحكننع لججيننج

يعجيمننه

نتلننت مننػ د ننبنػم صننػا لسحبكسننبت لذننخةعم فعسننب يتعمننم بسػبننػع إمننبدة لسحبكسننم

ببلسبدة (( )ٔ٘ٚن يقتل شمق إمبدة لسحبكسم ببنعم ممح حك ٍع صجر تشبم ممح حكع ميجت لسحبكسم ممعه).

س لع مغ حس لسبدة مجأ لدسبح تتقجيع شمق إمبدة لسحبكسم ببنعم بعج صج ر حكع لجيج تشبم ممح حكع ميجت ممعه
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لسحبكسم؛ يم تف ح لببب مغ غيخ بببا له يدػا لمكثيخ لبقبم ي د خة شمق إمبدة لسحبكسبت كمسب متخض لخرع

ممح لحكع لحي لع يرجر لسرمحته يبلتبلي حم لسحبكع يبقح مشلسكم ببلشطخ ي دمب ى قببقم مسب يعيم قيخ إلخم ت
لقزبيب لججيجة لسشطػرة ي لسحبكع لذخةعم كبم مغ لسرمحم ب بببا لمشطخ ي شمببت إمبدة لسحبكسم لسخة حجة
قا حذ مب صجر حكع لجيج ٍ
تشبم ممح شمق إمبدة لسحبكسبت حنه ن يقتل لصعغ بحمبدة لسحبكسم مخة اخى يحكعقب

لسرمحم لسحبكع لذخةعم ننذغبللب تجمب ى لجيجة يج لشطخ يلب.

اخلامتة.

لحسننج هلل رب لعننبلسيغ لرننمة لدننمأ ممننح رقننػله لك نخسع بعننج ننح لعننخض لسػبننػع ( لزننسبنبت لخ عننم لتحقيننم

لسرننمحم نني ننبنػم صننػا لسحبكسننبت لذننخةعم يردنعننم لسعننجا ر ننع (ٔٔ) لدننشم ( – )ٕٓٔٙلصعننػم نسػذلننب -قننج يػصننل
لببحث إلح لسمم مغ الشتائج مغ سلب:
ٔ.

إم لسذخع يردني لع يجعل مغ يحكبأ لربدرة مغ لسحكسم نتتج عم حكبمب نلب عنم إذ لنبز لصعنغ تلنب منغ انما
يببع لخرع حجى شخن لصعغ لسشرػص مميلب ي بنػم صػا لسحبكسنبت لذنخةعم يردنني بسنب يحقنم مرنمحم
ي ننخد بعج لننم لحكننع لرننبدر مننغ لسحننبكع لذننخةعم يعدسنند بقننم ي ننخد تشد ننم لقزننبم حعبديتننه مننغ اننما إمكبنعننم

مخلعم يحكبأ لقزب عم مغ تل محكسم ممعب يسمظ مغ لختخت لقزب عم مب يؤ ملب نيخبذ حكب ٍأ صمعم بتمم لمتش يح.
ٕ.

يننج لسذننخع يردننني نني ننبنػم صننػا لسحبكسننبت لذننخةعم لصعننغ نني يحكننبأ لقزننب عم بسننجد معيشننم حتننح ن يبقننح بننبب

ٖ.

ن يزننبر لصننبمغ بصعشننه إذ ن يجننػز لسحكسننم نقننتئشبف مننثم م يزن لصننبمغ نني مخكنند ننبنػني قننػ مسننب كننبم ممعننه

لصعغ م تػحب إلح مب ن نلبيم مسب يؤدي إلح مجأ قتقخر لسعبممت لسخكد لقبنػنعم.
ي لحكع لربدر منغ لسحكسنم نتتج عنم

نح لستنج ُيعنج مسنغ لسبنبدئ لسدنمع تلنب ني بنبب لصعنػم ممنح لنخغع منغ

م لسذخع لع يشز ممعه صخحم ي بنػم صػا لسحبكسبت لذخةعم.
ٗ.

يتخيق ممح منجأ مخمنبة حنػا لصعنغ ني يحكنبأ لقزنب عم لذنخةعم رد لصعنغ شنكم يقزني لسحكسنم بنبلخد منغ يمقنبم

٘.

إم لقننبنػم ننج مننبد لعكمننم آلعننم لتقببنني نني لسحننبكع لذننخةعم يردنعننم مننغ اننما إنذننبم لسحكسننم لعمعننب لذننخةعم لتكننػم

ن دلب.

لسخل يممح لشلب ي ي لقزبم لذخمي مبدة يشطعع مسل محبكع نقتئشبف.

التهصيات:
ٔ.

نػصني لسذنخع يردنني بزنخ رة إمنبدة لشطنخ ني يحكنبأ لقزنب عم لستعمقنم بسنجد لصعنغ بحينث ينتع زسنبدة منجد لصعنغ بسنب
يحقم مرمحم لخرػأ ي إمج د ن حم لصعغ بذكل كثخ د م ي زعم.

ٕ.

يكخسذ متج ن يزبر لصبمغ بصعشه ذلظ مغ اما لنشز صنخحم ممنح نح لستنج ني نبنػم صنػا لسحبكسنبت
لذخةعم.

ٖ.

نػصي لسذخع يردني بزخ رة مشف لخرع حم لصعغ ي بعس لقخرت لقزب عم ل خةعم غيخ لسشلعم لمخرػمم مثل
خر

لجمػى

ي ذلظ مرمحم لمخرع ي مجأ إشبلم مج لتقببي.
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اهلوامش.
(ٔ) لقببي لجكتػر قبمخ مبزم لكبف السدتحدث في قانهن أصهل السحاكسات الذرعية رقم ( )11السعدل لدشم ٕٓٔٙأ.

(ٕ) تغ مشطػر دمحم تغ مكخأ تغ ممي تػ ل زيل لسبا لجيغ تغ مشطػر ينربري لدان العرب د ر لسعبرف جٗ صٓٔ.ٙ
مبدة بسغ .مقاييس المغة يتػ برس حسج تغ برس تغ زكخسب يحقيم :متج لدمأ بر م مبدة بسغ جٖ ٕٓٓٛأ.

(ٖ) تغ مبتجيغ دمحم ميغ تغ مسخ تغ متج لعدسد مبتجيغ حاشية رد السحتار عمى الدر السختار (كٕ) ج٘ صٕ.ٕٛ
(ٗ) دمحم تغ دمحم تغ متج لخحسغ ( لحصبب) مهاهب الجميل شرح مخترر خميل د ر ل كخ ٕ( ٜٜٔكٖ) ج٘ ص.ٜٙ

(٘) شسذ لجيغ دمحم تغ حسج لخصيق لذخييشي (ت  ٜٚٚن) مغشي السحتاج إلى معرفة ألفاظ السشهاج د ر لكتق لعمسعم

ٜٜٗٔأ (كٔ) جٖ ص .ٜٔٛشسذ لجيغ دمحم تغ تي لمببس شلبب لجيغ لخممي (ت ٗٓٓٔ ن) نهاية السحتاج إلى
شرح السشهاج د ر ل كخ تيخ ت (ك يايخة) ٜٗٔٛأ جٗ صٕٖٗ.

( )ٙمػ م لجيغ تي دمحم متج ت تغ حسج لسقجقي (ت ٕٓ ٙن) السغشي مكتبم لخسبض لحجيثم جٗ ٜٔٔٛأ صٓ.ٜ٘
( )ٚل يخ ز آببدي مجج لجيغ دمحم تغ قعيج القامهس السحيط تيخ ت مؤقدم لخقبلم ٖٕٓٓأ (كٖ) ص.ٕٜٛ
( )ٛنبصخ تغ متج ت "مجى خص لتعب م تيغ يللدة لحكػمعم لجسلػر لتحقيم لػدة لخجمبت يبدعا
معلج

د رة لعبمم ي ٗٔ ٔٗٔٚ/ٔٔ/ن لخسبض ٜٜٔٚأ صٖٓ.

لخم ت نج ة ي

مسبم ٜٜٔٔأ ص.ٕٖٛ-ٕٖٚ
( )ٜمر ػر دمحم شبكخ أصهل التشظيم واألساليب د ر لسديخة لمشذخ ّ
(ٓٔ) بحث مقجأ كجدم مغ متصمببت لحرػا ممح درلم لسبلدتيخ ي د رة لعبمم بعشػ م :لخم ت د ر ب ي ي ايخ يقجيع
لخجمم ي لقصبع لحكػمي لبمعم لسمظ متج لعدسد لجة ٕٜٓٓ/ٕٓٓٛأ.

(ٔٔ) محسػد قمعسبم كتعر شرح قانهن اإلجراءات الجشائية لبمعم لقب خة صٕٔ.
(ٕٔ) متج لحسيج متج ت لعخ بم شرح نظام اإلجراءات الجزائية مكتبم لخسخ ص٘ٔ.
(ٖٔ) تغ مشطػر لدان العرب مبدة (صمف) ٕ.٘ٔٙ /
(ٗٔ) تػ إقحبن إتخلعع لذبشتي (ت ٓ ٜٚن) االعترام يحقيم :قمعع تغ متج للملي د ر تغ م بم لدعػديم ٕٜٜٔأ
(كٔ) ٕ.ٖٕٙ/

(٘ٔ) تػ حبمج لغدلي السدترفى من عمم األصهل يحقيم :حسدة تغ ز يخ حب ظ لسجيشم لسشػرة (تج م شبعم) ٕ.ٕٗٛ/

( )ٔٙيقي لجيغ حسج تغ يعسعم ت ( ٕٚٛن) مجسهع الفتاوى البن تيسية يحقيم :متج لخحسغ تغ دمحم تغ بقع جٔٔ-ٖٕٗ /
ٖٖٗ مجس لسمظ لج لسجيشم لسشػرة (كٔ) ٜٜ٘ٔأ.

( )ٔٚلدان العرب نتغ مشطػر جٕٔ.ٕٚٚ ٕٙٙ ٕٙ٘/
( )ٔٛحسج تػ لػ ب أصهل السحاكسات السدنية لج ر لجبممعم تيخ ت ٖٜٔٛأ ص٘.ٙٚ

( )ٜٔذيبب صبحي ذيبب مذكرات لسادة األحكام القزائية وطرق الظعن لظمبة الدراسات العميا لجبمعم يردنعم كمعم لذخسعم
ٖٕٓٓأ.

(ٕٓ) ل يخ ز آببدي دمحم تغ يعقػب القامهس السحيط مبدة (مخض) د ر لجيل تيخ ت ٕ .ٖٗٛ/لخميل تغ حسج العين

زرة لثقب م لعخقعم د ر لخشيج بغج د ٓ ٜٔٛجٔ .ٕٖٚ–ٕٕٚ/ودمحم

ض) يحقيم :ملجي لسخد مي
(م اخ ا
مبدة ا
لدييجي دمحم تغ متج لخزن لسخيزح تاج العروس يحقيم :متج لكخسع لغخيب ي مصبعم حكػمم لكػست ٜٔٙٚأ
ج٘ ص.ٗٛ
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? ??????? ??????? ?????? ??? (11) ???? (2016) (??????) ???????? Procedural safeguards for the benefit In the Jordanian law of judgment Rules (The mod
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(ٕٔ) لدمتي مػض لدمتي أصهل السحاكسات السدنية د ر

ل لمصببمم لشذخ ٕٓٓٙأ صٓ٘.ٜ

(ٕٕ) ببز قمعع رقتع شرح قانهن السحاكسات الحقهقية كٖ مكتبم صبدر تيخ ت (ٕٜ٘ٔأ صٓ.ٜٗ
(ٖٕ) م مف مػ د لقزبة أصهل السحاكسات السدنية والتشظيم القزائي في األردن (كٕ) مكتبم د ر لثقب م مسبم ٜٔٛٛأ
ص.ٖٚٚ

(ٕٗ) لعذسب ي دمحم لعذسب ي متج لػ بب لعذسب ي قهاعد السرافعات في التذريع السرري السقارن لسصبعم لشسػذلعم
لقب خة ٜٔ٘ٛأ ج د صٖٓ.

(ٕ٘) دمحم تغ تي بكخ (ٔٔٗٔ ن )ٜٜٔٔ-إعالم السهقعين عن رب العالسين د ر لكتق لعمسعم لتشبم يحقيم :دمحم متج لدمأ
إتخلعع (كٔ) جٖ صٔٔ

( )ٕٙتغ يعسعم مجسهع فتاوى ،جٔ ص.ٚٚ

( )ٕٚمبأ لذبشتي السهافقات يحقيم :مذلػر تغ حدغ آا قمسبم د ر تغ مثسبم ٕٓٓٛأ جٕ ص٘٘.

( )ٕٛحسج تغ برس تغ زكخسب معجم مقاييس المغة يحقيم :متج لدمأ دمحم بر م د ر لجيل تيخ ت ٔ( ٜٜٔكٔ) جٕ
ص.ٕٜٙ

( )ٕٜلسػقػمم ل قلعم زرة ي بف لذؤ م لسقجقبت
(ٖٓ) إتخلعع ممسب ي الظعن باالستاشا

قممعم لكػست د ر لدمقل لكػست (كٕ) جٖ صٔ.ٕٚ

في األحكام الجشائية رقبلم مبلدتيخ لبمعم بصجي مخيبح ٕ٘ٔٓأ.

(ٖٔ) مسخم صبلف (دمحم ممي) لعسخي الظعن في األحكام القزائية لدى السحكسة العميا الذرعية في األردن ،شخ حم دكتػرس
ٕٓٔٛأ ص.ٗٛ

(ٕٖ) يشطخ :بنػم صػا لسحبكسبت لذخةعم ر ع (ٔٔ)  ٜٜٔ٘لعبأ  ٕٓٔٙلسبدة ر ع ٖٔٗ /قخة ( ) (ٔ ٕ ٖ) .يع نذخس
ي لجخسجة لخقسعم لعجد (ٕ )ٖٜ٘يبرسخ ٕٓٔٙ/ٗ/ٔٚأ.

(ٖٖ) يشطخ :بنػم صػا لسحبكسبت لذخةعم ر ع (ٔٔ) لعبأ  ٕٓٔٙمبدة ( .)ٜٔ٘يع نذخس ي لجخسجة لخقسعم لعجد (ٕ)ٖٜ٘
يبرسخ ٕٓٔٙ/ٗ/ٔٚأ.

(ٖٗ) يشطخ :بنػم صػا لسحبكسبت لذخةعم ر ع (ٔٔ) لعبأ  ٕٓٔٙلسبدة ٘ ٔٙتشج (ٔ) .يع نذخس ي لجخسجة لخقسعم لعجد
(ٕ )ٖٜ٘يبرسخ ٕٓٔٙ/ٗ/ٔٚأ .مسخم لعسخي الظعن في األحكام القزائية لدى السحكسة العميا الذرعية في األردن
ص.ٜٗ

(ٖ٘) بنػم صػا لسحبكسبت لذخةعم ر ع (ٔٔ) لعبأ  ٕٓٔٙلسبدة (ٕ )ٔٙتشج ( ب) .يع نذخس ي لجخسجة لخقسعم لعجد
(ٕ )ٖٜ٘يبرسخ ٕٓٔٙ/ٗ/ٔٚأ .مسخم لعسخي الظعن في األحكام ٕٓٔٙأ ص.ٜٗ

( )ٖٙبنػم صػا لسحبكسبت لذخةعم ر ع (ٔٔ) لعبأ  ٕٓٔٙلسبدة ()ٜٔٙ

يشز ل قخة (ب) (ممح لخغع مسب رد ي ل قخة

( ) مغ حس لسبدة يجػز لمسحكسم لعمعب لذخةعم إمبدة لشطخ ي خر ب لربدر ي ي زعم إذ يتيغ للب نلب ج ردت
لصعغ قتشبد يي قتق شكمي ام ب لحكع لقبنػم بسب ي ذلظ لقخرت لربدرة مغ ر عذ لسحكسم لعمعب لذخةعم

ي ػبه لستعمقم تخد شمق مشف

ذم) .يع نذخس ي لجخسجة لخقسعم لعجد (ٕ )ٖٜ٘يبرسخ ٕٓٔٙ/ٗ/ٔٚأ.

مغ

( )ٖٚل قخة ( ) مغ لسبدة ( )ٜٔٙمغ بنػم صػا لسحبكسبت لذخةعم ر ع (ٔٔ) لعبأ  ٕٓٔٙحيث نرت ممح (ن يجػز لصعغ
ةعم ب ي شخسم مغ شخن لصعغ) .يع نذخس ي لجخسجة لخقسعم لعجد (ٕ )ٖٜ٘يبرسخ
ي حكبأ لسحكسم لعمعب لذخ ا
ٕٓٔٙ/ٗ/ٔٚأ.

( )ٖٛمجس لمغم لعخيعم السعجم الهسيط لقب خة جٕ صٖ٘ .ٙتغ مشطػر لدان العرب د ر صبدر تيخ ت جٖ صٔ.ٖٚ
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2021/ٍ1442 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31
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( )ٖٜدمحم تغ تي بكخ متج لقبدر لخزي (ت  )ٙٙٙمختار الرحاح تيخ ت د ر لتخث لعخيي ٜٜ٘ٔأ ج٘ صٔ.ٙٙ
(ٓٗ) تعكيجيب – لسػقػمم لحخة لسحكسم لخبصم تمتشبم.

(ٔٗ) حسج تحي قخ ر الشقض الجشائي د ر لذخ ع (كٖ) ٕٔٔٓأ ص.٘ٙٚ

(ٕٗ) رمدي قعف الهسيط في شرح قانهن السرافعات السدنية والتجاري د ر لشلزم لعخيعم لقب خة ٜ٘ٔٙأ (ك )ٙص.ٜٜٓ
(ٖٗ) مشعم لشسخ قانهن السرافعات لسعسػرة مصبعم

شعبع ل شعم صٖ.٘ٚ

(ٗٗ) لقليػي يبقخ قمعسبم صبلف إعادة السحاكسة في قانهن أصهل السحاكسات السدنية األردني درقم مقبرنم رقبلم مبلدتيخ
لبمعم آا لتيت ٜٜٜٔأ صٖٖ.

(٘ٗ) نعذ لسشرػر إعادة السحاكسة في قانهن أصهل السحاكسات السدنية رقبلم مبلدتيخ د ر لسشطػمم يردم ٜٜٔٛأ
()ٗٙ

()ٗٚ

ص.ٔٚ-ٔٙ

ػ لذخز لعبدي لحي يحجدس لقبنػم صخحم ي يحجيج لتكبلعف لسدؤ لعبت لػ لبم ممعه .ػ

مغ لشده

مخكدس نلتسبمي

سعج

ندبم شخرب شتعمعب مغ لػللم لقبنػنعم لسجخد كػنه إندبنب

نكتدبب لحقػن يحسل نلتدمبت .مػض حسج لدمتي السدخل إلى عمم القانهن إبخم لمشذخ لتػزس
ػ لذخز لحي يسثل كعبنب بنػنعب كبلذخكم

لسؤقدم

ندبم برخف لشطخ
سكػم تحلظ صبلحب
ص.ٕٖٙ

لسشذ ة حبمج حدبأ شه متج لقبدر مدؤ لعم لذخز

نمتببري لتقريخسم ي ضل ػمج لسببشخة لتدتق رقبلم مبلدتيخ لبمعم مسبم لعخيعم ٕٓٔٓأ صٕٕ.
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