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  الممخص
الدفع لسبق الفصل في الدعوى الذي قد يثور عند تنفيذ األحكام تعالج الدراسة موضوع 

في حال صدور حكم قضائي أجنبي بين أنو مشكمة الدراسة القضائية الحقوقية األجنبية، فجاءت 

كتسب الدرجة القطعية فما مدى الزاميو األخذ بو أمام القضاء  ، فيما اذا الوطنيالخصوم أنفسيم وا 

بسبق ابقًا امام القضاء األجنبي، وىل ليذا الحكم حجيو قانونيو لمدفع تبين أن موضوعو قد أثير س

 ؟.الفصل بالدعوى 

 بعدم القبول،ىو دفع  بسبق الفصل في الدعوىأن الدفع الدراسة  تبين من خاللوقد 

وىو متعمق بالنظام العام طبقا ألخر التعديالت، كما لم  ،يجب إبداؤه قبل التعرض في الموضوع

الخاصة بالدفع بسبق الفصل في الدعوى، في حين  االحكامتنظيم لاألردني  يتعرض المشرع

يمتاز الدفع بسبق الفصل في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المصري بخاصية 

 االستقالل.

وانتيت الدراسة إلى جممة من التوصيات منيا ضرورة استحداث نصوص وقواعد خاصة 

ضرورة التدخل و تنظم أحكام الدفع بعدم القبول في قانون أصول المحاكمات المدنية األردني. 

( من قانون أصول المحاكمات المدنية 111) بنص المادةحكام الواردة التشريعي وتعديل األ

محكمة بضم الدفع الى الموضوع اذا تبين ليا ان الفصل في الدفع يستوجب األردني بما يسمح لم

 ة نظر الدعوى. ممن المحك
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Abstract  

 

        The study deals with the issue of paying for the precedent in the case 

that may arise when implementing foreign legal rulings, so the study 

problem came that in the event of a foreign judicial ruling between the 

opponents themselves and acquiring the peremptory degree, what is the 

extent of the obligation to take it before the national judiciary, if it turns 

out that its subject has been raised Previously before the foreign judiciary, 

and is this ruling a legal argument for the payment of the precedent in the 

case? 

        It has been found through the study that the payment of the judicial 

case is a non-acceptance payment, which must be made before exposure 

in the matter, and it is related to the public order according to the latest 

amendments, just as the Jordanian legislator was not subject to organizing 

the provisions for payment prior to the dismissal of the case, while the 

payment is distinguished by the precedent of dismissal in Egyptian Civil 

and Commercial Trials Law on Independence. 

        The study ended with a number of recommendations, including the 

necessity of introducing special texts and rules regulating the provisions 

for advancing non-acceptance into the Jordanian Civil Procedure Law. 

And the necessity of legislative intervention and amending the provisions 

mentioned in the provisions of Articles (109) (111) of the Jordanian Civil 



Procedure Law to allow the court to include payment to the matter if it 

becomes clear to it that the settlement of the payment requires the court to 

consider the case. 

 


