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ممخص 

 
 تحدثت ىذه الدراسة عن مدى التزام محكمة التمييز باختصاصيا المحدد في قانون 

دراسة مقارنة مع قانون المرافعات المدنية والتجارية - أصول المحاكمات المدنية األردني 

. المصري

 تناول الباحث في الفصل الثاني من ىذه الدراسة مفيوم الحكم القضائي، بدءًا من اليدف 

من عرض النزاع عمى المحكمة، وانتياًء بصدور الحكم القضائي الفاصل في النزاع عن المحكمة 

وتناول ىذا . المختصة، والقرارات التي تصدر عن المحكمة، فيما إذا كانت إعدادية أو تمييدية

الفصل أيضا، تعريف الحكم القضائي، من وجية نظر القضاء وفقياء القانون، ومن وجية نظر 

.  الباحث نفسو

تضمن ىذا الفصل أيضًا تكييف األحكام القضائية، وتعريف التكييف، وأنو قد يكون 

سابقًا عمى عرض النزاع عمى المحكمة، فيكون دور الخصوم في التكييف محددًا لغايات تحديد 

المحكمة المختصة نوعيًا وقيميًا، إال أن ىذا التكييف ال يكون ممزمًا لمقاضي، ومن حق القاضي 

. تكييف الدعوى تكييفًا صحيحًا، ويخضع في ذلك إلى رقابة محكمة التمييز



وبّين الباحث في ىذا الفصل كذلك، األحكام التي ال يجوز الطعن بيا فور صدورىا، 

وفّرقيا عن األحكام التي نص المشرِّع عمى جواز الطعن بيا فور صدورىا، مع أن الدعوى لم 

كما تعّرض الباحث في الفصل نفسو إلى موضوع تسبيب األحكام القضائية؛ لما . ُيفصل بيا بعد

. (القصور في التسبيب)لو من أىمية تتعمق بجواز الطعن بالحكم، استنادًا إلى ىذا التسبيب 

بّين الباحث في الفصل الثالث من ىذه الدراسة أسباب نقض األحكام، والحاالت التي 

يحق فييا لمحكمة التمييز نقض الحكم باالستناد ليا، وقارنيا مع ما ورد في قانون المرافعات 

من قانون أصول المحاكمات المدنية، وىي، كما  (198)المصري، وتناوليا كما وردت في المادة 

وردت في المادة المذكورة، تتحدث عن الحكم االستئنافي، وفيما إذا كان مخالفًا لمقانون، أو ورد 

. خطأ في تطبيق القانون أو تأويمو، بما يوجب نقضو من جانب محكمة التمييز

ثم أتى ىذا الفصل عمى باقي حاالت الطعن بالتمييز المتعمقة ببطالن الحكم، أو بطالن 

اإلجراءات ذات األثر في الحكم، أو إذا صدر الحكم نيائيًا، خالفًا لحكم آخر سبق أن صدر بين 

الخصوم أنفسيم، وتعمق بالحق ذاتو؛ محالًّ، وسببًا، أو إذا لم ُيبَن الحكم عمى أساس قانوني 

تسمح أسبابو لمحكمة التمييز ببسط رقابتيا عميو، أو إذا َأغفل الحكم البت في أحد المطالب، أو 

وتناول الباحث أخيرًا حالة . حكم بشيء لم يطمبو الخصوم، أو بأكثر مما طمبوه في الئحة دعواىم

. ما إذا ُوجدت مخالفة صريحة، في القانون، أو في الحكم، أو في اإلجراءات المتخذة في الدعوى

وركز الفصل الرابع عمى حدود رقابة محكمة التمييز، ومدى رقابتيا عمى محاكم 

؛ من حيث األحكام التي تقبل الطعن بالتمييز، (محكمة البداية، ومحكمة االستئناف)الموضوع 

وتصدى الباحث في . عندما تكون ضمن األحكام القابمة لمتمييز، ومتى يجوز الطعن بيا تمييزاً 

ىذا الفصل كذلك إلى مفيوم النقطة المنقوضة، وتعريفيا، ومدى مشروعية رقابة محكمة التمييز 



لى حدود سمطة الييئة العامة لمحكمة التمييز، ومتى تتشكل  عمى الواقع، وصور ىذه الرقابة، وا 

. ىذه الييئة، وصالحياتيا، وسمطتيا، ومدى إلزام أحكاميا لممحاكم

وتضّمن ىذا الفصل كذلك، حدود رقابة محكمة التمييز في حالة إتباع قرار النقض، 

واإلشكاالت التي تثور أمام محكمة التمييز عندما تعود عن قرارىا؛ بحجة أن الدعوى مازالت 

تحت يد المحكمة، وحدود رقابة محكمة التمييز، في حالة إصرار محكمة االستئناف عمى القرار 

. المنقوض، لمعمل نفسيا، واألسباب واإلشكاالت التي تثور في ىذا الصدد

ناقش الباحث في ىذا الفصل أخيرًا، حالة ميمة، تتعمق برجوع محكمة التمييز عن 

قرارىا؛ بدعوى أن القضية ممك لممحكمة، أو تحقيقًا لمعدالة، ودون سند قانوني لذلك، ومبررات 

محكمة التمييز في ىذا الصدد، وقرارات محكمة التمييز المتناقضة، التي تقول تارًة بجواز الرجوع 

عن القرار وعدم جواز إثارة ىذا الدفع مجددًا، واكتساب ما تعرضت لو محكمة التمييز في قرار 

النقض األول لحجية األمر المقضي بو، وعدم جواز الطعن بو مجددًا؛ الكتسابو ىذه الحجية، 

بينما تجيز إثارتو، أو تثيره من تمقاء نفسيا، تارًة أخرى؛ بحجة تحقيق العدالة، أو ممكية المحكمة 

 .لممف الدعوى، وأنو مازال تحت يدىا

أنيى الباحث ىذه الدراسة بالخاتمة، والنتائج التي توصل إلييا، وبجممة من التوصيات 

القانونية، التي يأمل أن يأخذ بيا المشرع عند تعديل القانون، وأن تأخذ بيا أيضًا محكمة التمييز، 

عند إصدار قراراتيا؛ من أجل تطوير التشريع القانوني؛ ليواكب التطور القائم في القانون 

المصري، وفي قوانين كثير من دول العالم؛ فيما يتعمق باختصاصات محكمة التمييز، بما يحققو 

ذلك من مصمحة لممتداعين، عند عرض نزاعيم عمى محكمة التمييز؛ ليقمل مدة التقاضي، 

. وليوّفر عمى الخصوم، بالتالي، الوقت، والجيد، والمال
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Abstract 

 

This study handles the extent of commitment of the court of 

Cassation to its jurisdiction specified in the Jordanian Civil Procedures 

Laws, in comparison with the Egyptian Procedural Law. The researcher, 

in the second chapter of this study, addressed the judicial decision. He 

addressed the aim behind filing the dispute with the court, as well as  the 

adjudication issued by the authorized court, whether it is a first instance 

or an appeal court (courts of merits: court of first instance and court of 

appeal, preliminary or interlocutory). The researcher tackled also the 

definition of court adjudication, from the viewpoints of the judiciary 

system and jurisprudence, as well as the researcher's own viewpoint. 
Furthermore, the adaptation of judiciary decisions was discussed, 

in terms of definition of adaptation, and the adaptation of judiciary 

decisions and awards. The case in which adaptation precedes filing the 

litigation before the court was discussed, focusing especially on the 

disputants role in adaptation, in this stage, as being the determinant the 

court with the adequate jurisdiction, both in court's quality and value. 

However, it was underlined that such adaptation shall not be binding on 

the judge, and that the latter shall have the right to imply the proper case 

adaptation, under a later possible surveillance of the court of Cassation. 



The researcher investigated the court's adjudications and decisions 

that are, or  not challengeable forthwith following their issuance, despite 

the fact that the case adjudication process is in progress. In the same 

chapter, the researcher addressed the merits in connection with grounding 

court award for its importance to the possibility of challenge based on this 

cause as a shortcoming in providing persuasive causes and reasoning for 

the award. 

In the third chapter, the researcher handled the cassation of court 

decisions. Cases in which the court of cassation shall have the right to 

annul a judgment based thereon in Jordanian judiciary system were 

discussed and compared to the contents of the Egyptian Procedural Law. 

A further discussion focused on cases that may necessitate revocation of 

judgments by the Court of Cassation, as stated in the paragraphs of article 

(198) of the Jordanian Civil Procedural Law, which handle the appellate, 

and whether it is in violation to the Law, or wrongfully stated or 

wrongfully applied in terms of legal proceedings. 

The same chapter handled the remaining cassation cases, whether 

caused by null  and void adjudications, or by the proceedings that might 

have affected adjudications, or if a final award was issued in violation to 

a preceding award issued among the same litigants, and related to the 

same right in premises and in cause. This also includes the case in which 

the award is not built on legal reasons thereof allowing the court of 

cassation to extend its control thereon, or if the second judgment 

overlooked a request, or judged something that does not meet claims of 

litigants, or decided more than they claimed in their declaration. Finally, 

the researcher addressed a case where violation of the law, in court 

decisions or in the lawsuit proceeding has been found. 

The fourth chapter focused on the court of cassation extent of 

surveillance on the courts of merits (court of first instance and court of 

appeal), in terms of judgments activating cassation, when within the 

cassation border. The researcher handled also the concept of "challenged 

point", it's definition thereof, and the legitimacy of the court of cassation 

surveillance on the object of cases, as well as the forms in which the court 

of cassation pursues its surveillance. A further investigation included the 



extent of the court of cassation's general assembly authorities, its 

jurisdiction and when to form it. The compliance of other courts with the 

general assembly's decisions was also analyzed.  

The researcher also addressed borders of the court of cassation 

control, when following the revocation decision, and the problems the 

court of cassation includes when it reconsiders its decision, on the 

pretense that the case is still active. The researcher also handled the limits 

of the court of cassation's surveillance, when the court of appeal insists on 

its annulled decisions, with the same reasons and grounds that raise in 

this respect. 

Finally, the researcher addressed an important case in the event the 

court of cassation revokes its own decision, on the pretense that the 

lawsuit is still in its possession, or that it seeks justice, without legal 

support. The court of Cassation's justifications with this respect were 

discussed, as well as the contradictory decisions of the court of cassation, 

which sometimes state that revocation of a decision is legal and 

unchallengeable, and thus, preventing reopening the case for cassation, 

while it itself reopens the decision before cassation, or allows some 

litigants to reopen the case on that decision. The latter case usually occurs 

with the pretense of serving justice, or  that on the case is still active and 

that the case file is still in its hands. 

The researcher concluded the study with a finalizing statement, 

conclusions and a set of legal recommendations that, hopefully, shall be 

taken by the legislator when amending laws. The researcher hopes that 

The Court of Cassation in Jordan takes his recommendations in 

consideration when issuing its decisions; in order to upgrade the 

legislation and keep up with the developments in force in the Egyptian 

and some other countries of the worlds' legislation, especially in 

connection with the court of Cassation's jurisdiction. This would 

hopefully help in achieving the interests of litigants when they rise their 

dispute before the court of Cassation; by mitigating the period of 

litigation, and thus saving time, effort and money. 

 


