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  سم اهلل ال حمن ال حيم
 

 وعلى محمد اهلل رسو   على ونسلم  ونصلي  يحمد أن ينبغي كما سبحان   نحمده نستعين،  و   نتوكل علي 
 :  عد و. والتا عين وصحب  آل 

  العلمي والنشرر  العلمي البحث إن إذ متميز، جامعي تعليم ألي األسرراسررية  ال كائز أحد العلمي البحث يعد
 أو المحلي المسرررتو  على سرررواء وت تيبها الجامعات تصرررني  في العالمية الجهات تعتمدها التي المعايي  أهم من

 وهم أال األم ، يعني  من إلى ال صين  البش ي  الجهد  إيصا   الجامعي العلمي النش   يقوم إذ العالمي، أو القومي
  التعليمية والمؤسسات   الجامعات ضمن  العلمية  حوثهم نش   في الباحثين جهود وتتضاف   المثقفة، المتعلمة الطبقة
 .المجتمع وخدمة العلمي اللقب على الحصو  في لها يصبون التي الغايات تحقيق خال  من األخ  

   استنهاض  اهتمامها جل انصب  التي الع  ية، عمان جامعة في العلمية المجلة تأسست   ذلك ضوء  وعلى
  العلمية المسررررررتويات  أعلى العلمي البحث في الفاعلة المشرررررراركة في والباحثين التدريسررررررية الهيئة أعضرررررراء همم

  العلمي للبحث  رحبة  آفاًقا   ليفتح النور، إلى المجلة  من الثالث   والعدد  السررررررراد  العدد  اليوم خ ج وقد  والتنظيمية، 
 لتصررررررربح للبحوث الع  ية  عمان  جامعة  مجلة  وتطورت وتقدم ،  الوطن تنمية  في البالغة   أهميتها  لها  مجاالت  في

 .االدارية البحوث وسلسلة االدارية، البحوث وسلسلة الت  وية، البحوث سلسلة: سالسل ثالث ضمن
  الع  ية  عمان  جامعة    ها  تتسرررررررم التي المتعددة  التميز جوانب  إلى جديدة   إضرررررررافة   تعد  المجلة  هذه  وإن

 وتمثل  للمجتمع، اآلنية  المتطلبات  مع وتجاو ها    الجامعة    هذه  تفاعل    على حي دليل  وأنها  فيها،  العلمي والبحث 
  المجلة أصرربحت قد و المع فة، عصرر  ضرر وريات من أصرربحت التي العلمية الثقافة نشرر  في منها جديًدا إسررهاًما

 من وغي ها  المع فة  ودار الشرررررررهي ة المنظومة   يانات   وقواعد  العالمية،     يانات   قواعد  في مدرجة  

 .العالمية القواعد
 تتمكن لكي ومقت حاتكم، ودراساتكم،   أ حاثكم، وإث اءها دعمها، منكم نأمل المجلة هذه في فإننا وختاًما،

 .    أنشئت أجل  من الذي  دورها القيام من
 

 الموفق واهلل
 

 التح ي  هيئة رئيس
 الط اونة إخالص أ.د.
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 شروط النشر
 مجلة جامعة عمان العربية للبحوث

 جامعة عمان العربية
 

مجلة جامعة عمان الع  ية للبحوث مجلة علمية محكمة نصرر  سررنوية تصرردر عن عمادة البحث العلمي والدراسررات العليا  
في جامعة عمان الع  ية في ثالت سررالسررل مت،صررصررة، وذلك في الحقو  التالية: العلوم اودارية، والعلوم الت  وية والنفسررية، وعلم 

صرررلية للباحثين في هذه الت،صرررصرررات كافة، وم اجعة الكتب الحديثة ذات الصرررلة  أي من  القانون وتعنى  نشررر  البحوت العلمية األ
اللغتين الع  ية واونجليزية. ويجب ان يتسرررم البحث المقدم إليها  شررر وث البحث العلمي، وخطوات  وفق ما هو متعار  علي  ع  يا  

 وعالميا. 
 :  تعليمات النشر 

 نش  البحوث العلمية األصلية التي تتواف  فيها الجدة والمنهيجية.  -1
 أن ال تكون البحوث نش ت في مكان آخ ، وأن  يتعهد صاحبها  عدم إرسالها إلى أية جهة أخ  .  -2
 تقدم البحوث  إحد  اللغتين الع  ية أو اونجليزية، أو  أية لغة اخ    موافقة هيئة التح ي .  -3
 حذ  أو ت،تز  أو تعيد صياغة أجزاء من البحث ،  ما يتناسب مع أسلو ها ونهجها. لهيئة التح ي  أن ت -4
 تقبل م اجعات الكتب القيمة والمقاالت العلمية الم،تص ة.  -5
 إذا سحب الباحث  حث   عد التقييم فهو ملزم   دفع تكالي  التقييم.  -6
  المواصفات التالية:    du.jojournal@aau.e-aauيقدم البحث عن ط يق الب يد االلكت وني للمجلة   -7

 سم 5. 2األيس   سم، 5. 3 األيمن سم، 5. 2 السفلي سم، 2تكون الهوامش كما يلي: العلوي  .أ
 ويجب أن يكون العنوان دقيقًا ومعّب ًا عن محتو  البحث.  Boldمع  16 حجم  ،ط البحث عنوان يكتب .ب
للنصررررررروص  (pt10) (Time New Roman)للنصررررررروص الع  ية و   12 pt) (Time New Roman)حجم ال،ط ) .ج

 .Boldاونجليزية. وتكون العناوين ال ئيسة 
 كلمة لكل منهما.  200ي افق مع البحث مل،صان،  اللغتين الع  ية واونجليزية،  ما ال يزيد على  .د
ة، وأن ال يتجاوز عدد الكلمات صفح  (30)أن ال تزيد عدد الصفحات البحث  ما فيها األشكا  وال سوم  والمالحق  على      .ه

 كلمة.   10000
 أن يحتوي البحث على اسم الباحث ورتبت  العلمية  وعنوان  الب يدي وااللكت وني.   .و
 للنش  العلمي: (American Psychological Association APA)الثوثيق:  تعتمد المجلة نظام  .ز

 إذا كان الم جع  حثًا في دورية:  •
اسرررم الدورية ) ،ط مائل ، رقم المجلد، رقم العدد، أرقام الصرررفحات، “ عنوان البحث” دءًا  اسرررم العائلة،.  اسرررم الباحث )الباحثين 

 سنة النش . 
 إذا كان الم جع كتا ًا:  •

 اسم المؤل  )المؤلفين   دءًا  اسم العائلة، عنوان الكتاب ) ،ط مائل ، اسم الناش ، سنة النش . 
 إذا كان الم جع رسالة ماجستي  أو دكتوراه:  •

 يذك  رسالة ماجستي  أو دكتوراه  ،ط مائل، اسم الجامعة، السنة. “ عنوان ال سالة،”يكتب اسم صاحب ال سالة  دءًا  اسم العائلة، 
 نش ة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية:  الم جعكان  إذا •

 يكتب اسم الجهة، عنوان التق ي  ) ،ط مائل ، المدينة، أرقام الصفحات، سنة النش . 
 وقائع المؤتم :   •

 نش . اسم الباحث )الباحثين   دءًا  اسم العائلة، عنوان البحث ) ،ط مائل ، اسم المؤتم ، رقم المجلد، أرقام الصفحات، سنة ال
 ي اعى أن تكون األشكا  وال سوم التوضيحية والصور الفوتوغ افية وال، ائط واضحة المعالم واألسماء.  -8
تعطى صرررفحات البحث  ما في  صرررفحات ال سررروم  والمالحق والجداو  والهوامش أرقامًا متسرررلسرررلة من أو  البحث إلى آخ      -9

 البحث . 
  .Boldيكون عناوين االشكا  والجداو   لون غامق  -10
ي فق مع البحث عند تقديم  للمجلة ، القسرررررررم ة الكلية ة الجامعة خطا ًا موجهًا إلى رئيس التح ي  يذك  في  : عنوان البحث،                   -11

ورغبت  في نشررررر ه  المجلة، وتعهده  أن ال ي سرررررل  إلى جهة أخ   من أجل النشررررر ، وأن يذك  في  عنوان  الب يدي كاماًل )أو 
أية وسرررريلة اتصررررا  أخ   ي اها مناسرررربة. ويذك  تاريس إرسررررال ، واسررررم  الثالثي مع توقيع    الب يد اولكت وني إن أمكن ، أو

 المعتمد. 
 كلمات مفتاحية )دالة  خاصة   ، وتكون  اللغتين الع  ية واونجليزية.   6ي فق مع البحث ما ال يزيد عن  -12
   مستلة من  حث . 10يعطى صاحب البحث نس،ة واحدة من المجلة، و) -13
 س التح ي  إج اء التتغيي ات التي ي اها ض ورية ألغ اض الصياغة. يحق ل ئي -14
يمكن الحصررو  على مجلة جامعة عمان الع  ية للبحوث من مكتبة جامعة عمان الع  ية، أو عمادة البحث العلمي والدراسررات   -15

 العليا مقا ل دينارين للنس،ة الواحدة.  
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عش ة دناني  داخل األردن وخمسة وثالثون دوالرًا أم يكيًا أو ما يعادلها االشت اك السنوي لألف اد: سبعة دناني  وللمؤسسات:  -16
 خارج األردن. 

  50إذ ت،ضررع أ حاث الباحثين المقدمة للنشرر  ل سرروم قدرها )   ،زئي على رسرروم النشرر  لتمويل عملها تعتمد المجلة و شرركل ج -17
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 الملخص
 الشرر كة مفهوم إلى التع   خال  من ،المتغي  الما  رأ  ذات المشررت ك االسررتثمار شرر كة الدراسررة هذه تتناو 
 وإج اءات الش كة  وشكل   أساس    للش كة  القانوني النظام إلى إضافة  ،لها المشا هة  الش كات  عن وتمييزها وخصائصها  
 وذلك الش كة.  هذه ما  رأ  وطبيعة والمص ي  األردني التش يعين  الش كة    اسما   ال،اصة  األحكام وأخي ا تأسيسها،  

 مقارن . دراسة والمص ي األردني التش يعين ظل في كل 
 المشت ك،  االستثمار  وصندوق  القا ضة،  الش كة  المتغي ، الما  رأ  المشت ك،  االستثمار  ش كات  :المفتاحية الكلمات
 االستثماري المستشار المضار ة، ش كات االستثمار، أمين
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Joint Investment Company with a Variable Capital A Comparative Study 
between the Jordanian and Egyptian legislation 

 
Estabraq Fakhri Al Bayati                
Amman Arab University 

 
Dr. Shereen Abu-Ghazaleh 

Amman Arab University 
 

Abstract 
This study exam Joint Investment Company with a Variable Capital; this is through 

identifying this kind of company, it characteristics, and distinguishing it from other similar 
kind of companies or entities. In addition the study addresses the legal system of the 
company the bases of such system and the process of its registration as well as the special 
provision of the company capital. This study is in light of the Jordanian and Egyptian 
legislation. 
Key words: Joint investment companies, Variable Capital, Holding Company, Joint 
investment Box, Investment Secretary, Investment consular.  
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 المقدمة
 االقتصادية،  الحياة في ونشاًطا  أهمية وأكث ها األموا  ش كات  أنواع أ  ز من المشت ك  االستثمار  ش كات  ُتعد

 في فّعا   شرركل تسرراهم فهي الضرر،مة المادية  إمكاناتها االقتصررادية الحياة في جليًّا تظه  الشرر كات من النوع هذا وأهمية
 لهم يضمن  ألن  إما ،يوم  عد يوًما طبقاتهم اختال  على األف اد نفو  في لالدخار الميل يتزايد حيث االقتصادي  التطور
 لمواجهة الحكومية غي  أو الحكومية الجهات توف ها التي االجتماعية الضرررمانات كفاية  عدم لشرررعورهم وإما أفضرررل حياة

  .11ص ،2011 )السعدي، المستقبل
سبب  يعود وقد شار  في األهم ال سهم  قيمة إّن إذ  ها، تتميز التي ال،صائص  إلى االستثمار  ش كات  انت  من فيها ال

 يكون أن دون مسررراهما منهم واحد كل يصررربح وعندئذ األسرررهم شررر اء في المسررراهمة المدخ ين لصرررغار يمكن ما الضررر لة
 للتداو  قا لة األسررهم هذه أّنو ،رأسررمالها في أسررهم   قدر إال الشرر كة لها تتع ض قد التي ال،سررائ  م،اط  عن واًلؤمسرر

 في واسرررعة إمكانية يعطيها ضررر،م رأسرررما  منها يتكون ضررر،مة أموا  تجميع الشررر كات هذه تسرررتطيع و التالي ، سرررهولة
  .9ص ،2012 )العبيدي، أجل  من أسست الذي الغ ض تحقيق

 قانونية مؤسسة    وهي ،المشت ك  االستثمار  ش كة  في والمتمثل األو   النوع الحالية الدراسة  موضوع  وسيتعّلق 
  التوظيفات المتعلقة الم،اط  – فيها المسرراهمين لفائدة– تقلص  ط يقة م،تارة منقولة قيم حافظة تسرريي  في مت،صررصررة 

 لحسررن وفعالة عملية ووسرريلة لالقتصرراديين  النسرربة مالي وسرريط عن عبارة فهي :أوج  عدة تمثل وهي المالية السرروق في
 أو التكتل أّن في خاصررة   صررفة  الشرر كات  لهذه العملية األهمية وتتمثل ،للمدخ   النسرربة  البورصررة  في التوظيفات تسرريي  
 في أهداف  لتحقيق ضرر،م تمويل إلى يحتاج مسرراهمة شرر كات شرركل في الواقع في يظه  والذي هم،مال االقتصررادي التجمع
  .13ص ،2011 اهلل، )عطا التسويق في المنافسة أو المالي العجز فيها يتسبب التي األخطار لمواجهة واالزدهار النمو

 المؤسرررسرررات  :منها نذك  التمويل في حاجتها تسرررّد التي األسرررواق إلى تلجأ ما ًابغال الشررر كات هذه أّن والمالحظ
 شرر كاء على الحصررو  أو األجل طويلة للق وض المالية واألسررواق ،والمتوسررطة االجل قصرري ة لالعتمادات المصرر فية
 كل وفي الزمن مّ  على  أّن  االقتصرررراديون اسررررت،لص وقد المالية. واألوراق السررررندات  إصرررردار وهذا مالية  حصررررص
 تمويل في العجز تعاني أخ   ومجموعة للتوظي  قا لة وموارد مالية فوائض تملك النا  من مجموعة هناك المجتمعات
  ط يق أو المص فية،  المؤسسات   ط يق عن مباش   غي   ط يق إما ،المجموعتين هاتين  ين االتصا   ويكون مشاريعها 
 وقانونية اقتصررادية كأداة المتغي ، الما  رأ  ذات االسررتثمار شرر كات نظام جاء هنا ومن المالية السرروق في ويتّم مباشرر 
 هذه فعالية مد  التجارب أثبتتف ؛للبالد االقتصرررادية التنمية دعم و التالي ،البورصرررة في لالسرررتثمار الجمهور لجلب فّعالة

  .17ص ،2010 )سعد، األموا  رؤو  تجميع في الش كات
 مع المقارنة الدراسة  على ذلك سبيل  في سنعتمد  فإّننا ،ممكن  النتائج  أفضل  الحالية الدراسة  من ال، وج و هد 

 اسررتثمارية شرر كة أي تنشررأ لم اآلن لغاية أّن  سرُرج لف ،الميدان هذا في األردنية التج  ة النعدام وذلك ،المصرر ي التشرر يع
 وخاصررة نجاحها ومد  المقارنة، القوانين على  االعتماد فعالية أكث  الدراسررة هذه تكون أن يسررتدعي الذي األم  أردني ،

 هذه وسرررتظه   المط وحة. اوشررركالية  جوانب م،تل  على الضررروء  إلقاء في منا ورغبة المجا  هذا في ال ائدة الدو  في
سة  ش يعي  التنظيم كان إذا ما الدرا ستثم   يمنع أن شأن   من األردن في الت  على وطموحات  وأهداف  رغبات  تحقيق من الم
 قانون وفي الشررر كات قانون في االسرررتثمار لشررر كات األردن في التشررر يعي التنظيم وجود من ال غم على،أألكمل الوج 

 كان إذا ما الدراسررة هذه سررتظه و المالية. األوراق هيئة عن الصررادرة المشررت ك االسررتثمار تعليمات وفي المالية األوراق
 وأحكام العامة القانونية واألحكام األردنية الشررررر كات قانون في المشرررررت ك االسرررررتثمار شررررر كة أحكام  ين تعارض هناك

 المص ي. الش كات قانون في المساهمة الش كات
  مفهومها يتعلق فيما المتغي  الما  رأ  ذات المشت ك  االستثمار   ش كة  ال،اصة  التش يعات  أحكام اختلفت وقد

 شرررر كة مفهوم حو  الفصررررل هذا في البحث يدور لذلك القانوني، نظامها وكذلك تأسرررريسررررها وإج اءات تسررررميتها وسرررربب
 األردني التشرر يع من كل في المشررت ك االسررتثمار لشرر كة القانوني النظام ثم أوال، تسررميتها وسرربب المشررت ك االسررتثمار
 والمص ي.
  شرررر كة على تطبق أّن   ،1997) لسررررنة الشرررر كات قانون من 209 المادة في أشررررار األردني المشرررر ع أن علًما
 وردت التي ال،اصة  األحكام م اعاة مع العامة، المساهمة  الش كة  ي،ص  ما القانون هذا أحكام كافة المشت ك  االستثمار 

  .210 ،209) المادة نص في
 مباحث: أر عة على الدراسة ههذ وزعتتو

 المتغي . الما  رأ  ذات المشت ك االستثمار ش كة مفهوم األو : المبحث
 المتغي . الما  رأ  ذات المشت ك االستثمار ش كة خصائص الثاني: المبحث
 .لها. المشا هة الش كات عن المتغي  الما  رأ  ذات المشت ك االستثمار ش كة تمييز الثالث: المبحث
 .المتغي  الما  رأ  ذات المشت ك االستثمار لش كة القانوني النظام الثالث: المبحث

  المشترك االستثمار شركة مفهوم األول: المبحث
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 في تتمثل التي االسررتثمار تنظيمات ط يق عن والسررندات  )األسررهم المنقولة القيم في الجماعي االسررتثمار يتحقق
 االسرررتثمار عقود وكذلك المشرررت ك االسرررتثمار وشررر كات االسرررتثمار وت سرررتات االسرررتثمار واتحادات االسرررتثمار صرررناديق
 المشت ك.

 ضرررررررم من والمدخ ين المسرررررررتثم ين تمكين في ال ئيس هدفها يتمثل مالية تنظيمات أنها تع   التنظيمات وهذه
سهم  من م،تلفة أنواع في الستثمارها  الغي ، أموا  إلى لديهم التي األموا   حوافظ  تكوين وتوظيفها االستثمار  وسندات  أ

لك  إدارة وتتولى منقولة،  قيم ها    لحسرررررررراب الحوافظ ت عد  وفق مدخ ي ها  تحكم التي والمبادئ  القوا  ،2003 )عبداهلل،  عمل
  .9ص

 وشررررررر كات  المنقولة  القيم في األخ   الجماعي  االسرررررررتثمار   تنظيمات   ين شرررررررب    وج   وجود من ال غم وعلى
 الجماعي االستثمار تنظيمات من غي ها عن الش كات هذه تتميز إذ  ينهما، فيما اختال  يوجد أن  إال المشت ك االستثمار

 يطلق حين في  ش كة،  األم  تعلق إذا إال يست،دم  ال )الش يك   وص   ألن الش كة  شكل  تت،ذ ال  أنها المنقولة، القيم في
 لذا لالسرررتثمار . المشرررت ك )الما  أو االسرررتثمار  )اتحاد إلى ما  من حصرررة يقدم من كل على األموا   )مقدمو وصررر 
 الش كات. من غي ها عن وتميزها وتاري،ها وتسميتها خصائصها و يان االستثمار  ش كة التع ي  يتوجب

 الموجودات اكتسرراب عام  وج   االسررتثمار ويقصررد االسررتثمار، لشرر كة والتشرر يعية الفقهية المفاهيم اختلفت وقد
 في األموا  توظي  أي المالية؛ الموجودات اكتسرراب  أّن  تع يف  فيمكن المالية اودارة في االسررتثمار أّما والمادية. المالية
 فت ة األموا  عن المسررتثم  يت،لى أن أي األر اح، على الحصررو  يتم لكي  األموا  التعامل أن  يعّ  و المالية، األوراق
 المستثم ة  لألموا  الحالية المالية القيمة عن تعوض مستقبلية  مالية تدفقات على الحصو   هو منها الغ ض ،معينة زمنية
  .15ص ،2009 )ع فة، االستثمار لعملية الم افقة الم،اط ة عن تعوض وكذلك

 القيم في االسرررتثمار في الشررر كة أصرررو   توظي  الشررر كة غ ض على اشرررتمل التع ي  هذا أن الباحثان وي  
 لشرررر كة القانوني الشرررركل على يشررررتمل لم أن  إال الم،اط ، توزيع في األسرررراسررررية  المبادئ على اشررررتمل وكذلك المنقولة
  عامة. مساهمة ش كة اعتبارها على المشت ك االستثمار
 إدارة على السررريط ة هدفها يكون ال التي الشررر كة أنها المشرررت ك االسرررتثمار شررر كة ع   المصررر ي الفق  أنو
 توظي  من أر اح على للحصو  الش كات تلك أسهم في أموالها استثمار هو هدفها يكون وإنما ،فيها تسهم التي الش كات
سمالها  يكون م،تلفة ش كات  في  اوسهام  وذلك أموالها ش كات  من عدد على وموزعة محدودة  نسب  رأ ش قاوي،  ال  )ال
  .145ص ،1980

نا  باحثان    ي   وه ن   الشررررررر كة   غ ض حدد  قد  كان  وإن حتى التع ي  هذا  أن ال ها  توظي  أ لك  أموال  في وذ
 اكتسررراب مبادئ إلى يتط ق ولم المشرررت ك االسرررتثمار شررر كة شررركل من  أسرررقط قد أن  إال أخ  ، شررر كات في المسررراهمة
 التوزيع ومبدأ والجغ افي، االقتصادي  التوزيع مبدأ :مثل أخ  ، ش كات  في الش كة  هذه تستثم ها  التي المالية األوراق
 .هاخارج أم البلد داخل في سواء ؛القانوني

 قانون من  209 )مة نص في المشررررت ك االسررررتثمار شرررر كة أحكام عالج أن  من فبال غم األردني، التشرررر يع أما
 هما: الشرركلين  أحد تأخذ الشرر كة  هذه أن إلى  اوشررارة  اكتفى  ل الشرر كة،  لهذه تع ي  أي يتضررمن  لم أن  إال الشرر كات، 

  .491ص ،1997 )عطوي، المتغي  الما  رأ  ذات االستثمار وش كة ،الثا ت الما  رأ  ذات االستثمار ش كة شكل
 عن الصرررادر الجديد الشررر كات قانون مشررر وع في سرررلك قد األردني التشررر يع أن الباحثان يجد الشرررديد ولألسررر 

 شرر كة   تع ي  يقم لمف   ؛ المعمو  الحالي الشرر كات  قانون في المسررلك  نفس  2010) لسررنة  والتجارة الصررناعة  وزارة
 االستثمار )تعليمات المالية األوراق هيئة عن الصادرة التعليمات وأن هو. كما المادة نص على وأ قى المشت ك االستثمار
  الذي المشت ك،  االستثمار  مش وع  ع فت  ل ،ايضا  المشت ك  االستثمار  ش كة  تع   لم  1999 لسن   2 رقم المشت ك 
 )المادة في ع فت  حيث والثا ت، المتغي  الما  رأ  ذات االسررتثمار وشرر كة والمتغي  الثا ت االسررتثمار صررندوق يشررمل

 جماعي أسرررا  على المالية األوراق في السرررتثمارها الجمهور من األموا  تجميع  موجب  يتم اسرررتثماري نشررراث  أن   3ة
 االستثمار. م،اط  توزيع على يقوم

 من األموا  تجميع في يتمثل الذي االسرررررررتثمار غ ض على اشرررررررتمل قد كان وإن المفهوم هذا أن الباحثان يجدو
 شرررركلين على اشررررتمل أن  علي  يعاب أن  إال الم،اط ، توزيع مبادئ وتضررررمن المالية األوراق في السررررتثمارها الجمهور
 إلى  2ة )المادة نص في أشار  قد كان وإن المش وع  لهذا القانوني الشكل  يبين ولم ،االستثمار  وش كة  االستثمار  صندوق 

 الش كات. قانون في الواردة مشت ك استثمار ش كة هي الش كة أن
 أنها  2) المادة في المشت ك  االستثمار  ش كة  ع   فقد  ،2017 لسن  18ة )رقم المالية األوراق قانون عن أما
 وال  ها، واالتجار أنواعها اختال  على المالية األوراق في االسرررتثمار يال ئيسررر نشررراطها يكون التي المسررراهمة الشررر كة
 الصفة.  هذه أعمالها تمار  التي التأمين ش كات أو البنوك التع ي  هذا يشمل
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 أو كلها أموالها تستثم   األولى أن هو المشت ك  االستثمار  وش كة  االستثمار  ش كة   ين المص ي  المش ع  وف ق
 المشررت ك االسررتثمار شرر كة وأن المالية، األوراق في الغي  وأموا  أموالها فتسررتثم  الثانية أما المالية، األوراق في أغلبها
  متغي . ما  رأ  ذات وحدها

 )هي االسرررتثمار شررر كة أن  19ص ،1981 )المصررر ي،    ناد  الذي األمثل التع ي  أن الباحثان ي   وعلي 
 وتحديد األوراق، انت،اب لمبادئ وفًقا وإدارتها منقولة قيم حوافظ تكوين الوحيد غ ضرررررها يكون عامة مسررررراهمة شررررر كة
 ومن والتمويل  والمضرررررار ة السررررريط ة عمليات عن وتع ض وجغ افيًّا، واقتصررررراديًّا قانونيًّا توزيًعا وتوزيعها الم،اط 
 وهي: رئيسة، نقاث ثالث على يحتوي أن  نجد التع ي ، هذا في التمعن خال 
 وإدارتها. منقولة قيم حوافظ  تكوين وذلك الش كة غ ض .1
 عامة. مساهمة ش كة شكل وهي الش كة شكل .2
 الم،اط  وتحديد المالية األوراق انت،اب مبدأ ومنها المشت ك االستثمار ش كة عليها تقوم التي األساسية المبادئ .3

 والسيط ة. والمضار ة التمويل عمليات عن واوع اض
 هنا تعني وال صناعي،  أو عقاري أو زراعي مباش ة   صفة  تقوم الش كة  أن تعني ال االستثمار  ش كة  تسمية  إن

 األموا  توظي  الدقيق، االقتصررادي   المعنى تعني اسررتثمار  كلمة إن إذ ؛التمويل أو المضررار ة   عمليات تقوم الشرر كة  أن
 أموا  يوظ  الذي الشرر،ص  أو الغي ،  تمويل يقوم الشرر،ص  أن على تد  لغًة اسررتثمار  كلمة وإن منقولة. قيم حافظة في

 الشررر كات قانون في ينّص لمو الدقيق،  المعنى المشرررت ك االسرررتثمار  شررر كات خاص قانون يوجد ال مصررر  وفي الغي .
 لكن  ، 1997) لسررنة االسررتثمار وحوافز االسررتثمار قانون مثل االسررتثمار، في تشرر يعات عدة يوجد كان وإن المصرر ي،

 وإن ، 1988 لسررنة 146)رقمة لتوظيفها األموا  تلقي قانون وكذلك المباشرر ة، وغي  المباشرر ة االسررتثمار مجاالت يعالج
 الما  سرروق قانون أيضرًرا وجد وكذلك المباشرر ة، االسررتثمارات يعالج أيضرًرا لكن  المنقولة القيم في االسررتثمارات يعالج كان
 المالية، األوراق محافظ وإدارة  تكوين تقوم التي الشررررررر كات من  الثالث الباب في يعالج الذي  1992 لسرررررررن  95ة )رقم

 المنقولة. القيم في المباش ة غي  االستثمارات في منها أكث  المباش ة، االستثمارات تعالج التي القوانين من وغي ها
  1997 لسررنة 22 )رقم األردني الشرر كات قانون في االسررتثمار شرر كات أحكام عالج فقد األردني المشرر ع أما
 فقد المالية األوراق قانون وكذلك من ،  209 )المادة علي  نصرررّرت كما المشررررت ك االسررررتثمار شرررر كة وأسررررماها وتعديالت 
 المشررت ك االسررتثمار تنظيمات تعليمات في وكذلك 2017 لسررنة 18 رقم القانون في المشررت ك االسررتثمار شرر كة أسررماها
 المالية. األوراق هيئة عن الصادر

 استثمارات األغلب في وهي نشاطاتها، على للداللة استثمار كلمة تست،دم الش كات من كثيً ا أن الباحثان وي  
 )ش كات  مصطلح  است،دام   وجوب القائل ال أي مع الباحثان تفقيو تجارية، أو عقارية أو صناعية  مشاريع  ذات مباش ة 
  قيم حوافظ تكوين وهي الشررر كة غ ض على تد  التسرررمية هذه  .21ص السرررا ق، الم جع )المصررر ي،  األموا  توظي 
 على انالباحث ىتمّنيو مباش ة،   ط ق المش وعات   تمويل تقوم التي االستثمار  ش كات  و ين  ينها ال،لط عدم مع منقولة
 القانون. لتعديل ممكنة ف صة أق ب في التسمية هذه يست،دم أن األردني المش ع
  المتغير المال رأس ذات المشترك االستثمار شركة خصائص الثاني: المبحث

 : وهي ،الش كات هذه  ها تتميز خصائص تتبين المشت ك االستثمار لش كة السا قة التعاري  خال  من
 تتكون والتي األموا ، شررر كات من واحدة هي التي و عامة مسررراهمة شررر كة شررركل فقط تأخذ االسرررتثمار شررر كة .1

 أنصبة  إلى يقسم  فيها الما  رأ  أنو اعتبار، فيها الش يك  لش،صية   تكون وال نسبيًّا  ض،م  ما  رأ  من أساًسا  
 )الع يني، الشرر كة ما  رأ  في أسررهم   نسرربة محددة فيها الشرر يك مسررؤولية وتكون األسررهم، تسررمى متسرراوية
   .354ص ،1995
 نص حسرررب األموا  شررر كات من شررر كة أنها المتغي  الما  رأ  ذات المشرررت ك االسرررتثمار شررر كة ع فت وقد

 في وتسجل عامة مساهمة ش كة شكل تأخذ التي 1997 لسنة 22 رقم األردني الش كات قانون من هـررر  الفق ة 7 )المادة
 في المدخ ين وأموا  أموالها استثمار  في غاياتها وتنحص   العام االكتتاب ذات وهي الش كات،  م اقب لد  خاص سجل 
 تملك التي األخ   والشررررر كات المدخ ين  ين الوسررررريط دور تلعب حيث وسرررررندات، أسرررررهم من المالية  األوراق التعامل
 .والصررناعية،والزراعية ،التجارية األعما  نحو: ،المباشرر ة االسررتثمارات  أعما  القيام الشرر كة لهذه يجوز وال أوراقها،
 أخ  . ش كات تأسيس في المشاركة أيًضا عليها ويحظ 
ستثماري  مستشار    اسم  المتغي  الما  رأ  ذات المشت ك  االستثمار  لش كة  األساسي    النظام يتضمن  أن يجب .2  ا

 تلك في سيسهم    المساهم  أن هو استثماري  مستشار    اسم  اشت اث  وسبب  الش كة،   إدارة يقوم االستثمار   )مدي 
  .578ص ،2006 )سامي، االستثماري المستشار هذا اسم على  ناء الش كة

 الشرر كة أن ذلك على ويت تب متغي  مالها رأ   أن المتغي  الما  رأ  ذات المشررت ك االسررتثمار شرر كة تتميز .3
 شاء. متى الش كة من وال، وج الدخو  المستثم  ويستطيع الما ، ل أ  أدنى  حد مقيدة غي 
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 مبدأ نحو: المنقولة، القيم حوافظ في محددة  مبادئ المتغي  الما  رأ  ذات المشررررت ك االسررررتثمار شرررر كة التزام .4
 والتمويل والسرررررريط ة المضررررررار ة عمليات عن واالمتناع ،وتوزيعها ،الم،اط  وتحديد ،المالية األوراق انت،اب
 ،1988 الدين، )شرر   مسررتق ًّا عائًدا لهم وتوف  ألموالهم  النسرربة األمن للمدخ ين تحدد المبادئ وهذه المباشرر ،

  .181ص
 األسرررهم محل الشررر كة تصررردرها التي المالية األوراق تحل حيث المالية األوراق إحال  مبدأ على الشررر كة تقوم .5

 المدخ ون. يقدمها التي والنقدية العينية
 أو تأسيس أو أخ   ش كات لتكوين وسيلة ليست  أنها المتغي  الما  رأ  ذات المشت ك االستثمار ش كة تتميز .6

 مالية أوراق محفظة تكوين أجل من ذلك أن إال أخ  ، شررر كات أسرررهم في  االكتتاب تقوم كانت وإن ،مشررر وع
  .26ص سا ق، م جع )شاهين، المالي االستثمار  غ ض

 الضررر يبي، اوعفاء  نظام الشررر كات من غي ها عن المتغي  الما  رأ  ذات المشرررت ك االسرررتثمار شررر كة تمتاز .7
  .22ص سا ق، م جع المص ي،)
 المالية األوراق هيئة مثل: العامة، والسرررلطات المسرررتثم ين ل قا ة أعمالها ممارسرررتها في الشررر كة هذه ت،ضرررع .8

 االستثمار. وأمين الش كات وم اقب
  لها المشابهة الشركات عن وتمييزها المتغير المال رأس ذات المشترك االستثمار شركة تمييز الثالث: المبحث

 إغ اضرررها احد يكون أخ   شررر كات توجد و المقا ل المالية، الشررر كات من هي المشرررت ك االسرررتثمار شررر كات
 وصررناديق ،المضررار ة وشرر كات القا ضررة، شرر كات نحو: االسررتثمار، شرر كات مع فتتشررا   المنقولة القيم حوافظ تكوين

 :الش كات هذه  ين التمييز من  د ال لذلك،وغي ها التأمين وش كات ،المالية ال،دمات وش كات ،االستثمار
  القابضة والشركة المتغير المال رأس ذات المشترك االستثمار شركة األول: المطلب

 وجاء  208-204)  المواد القا ضررة للشرر كة  اب وتعديالت  1997 لسررن  22 رقم األردني الشرر كات قانون أق 
 أو شرر كة على االقتصررادية أو واودارية المالية  السرريط ة تقوم عامة مسرراهمة شرر كة " أنها القا ضررة للشرر كة تع يف  في

 وذلك ،التا عة  الش كة تسّمى أخ   ش كات عدة في أسهًما  تملك ش كة  هي أي التا عة"  الش كات  تدعى أخ   ش كات 
 التالية: الط ق من  واحدة أمورها إدارة أو تسيي  وكيفية التا عة الش كات إدارة يتولى الذي الكافي  القدر
 رأسمالها. نص  من أكث  تملك أن .1
 )شررراهين، الما  رأ  في أقل لنسررربة حيازتها من ال غم على ،إدارتها مجلس تألي  على السررريط ة لها يكون أن .2

  .93ص سا ق، م جع
 اودارية، أو المالية السررريط ة إلى تهد  القا ضرررة الشررر كة أن التع يفية النصررروص هذه خال  من الباحثان ويجد

 القا ضة. للش كات وال ئيسي األساسي الغ ض وهذا
 نشاث  فإن المتغي ، الما  رأ  ذات المشت ك  االستثمار  وش كة  القا ضة  الش كة   ين التشا    وج  حيث من أما

 األموا  ش كات  من مساهمة  ش كتا  كونهما في وكذلك أخ  ، ش كات  في األسهم  تملك أسا   على يقوم الش كتين  كال
 األخ  ، الش كات  أموا  رؤو  في المشاركات  أو المساهمات  وتدي ان المعنوية، الش،صية    الش كتان  هاتان وتكتسب 

 لهما المالية الذمة وأن الحصرص،  أو األسرهم  فيها تتملكان التي الشر كات  في المسراهم  أو الشر يك  صرفة  عليها تضرفي  كما
   .144ص سا ق، م جع )الش قاوي، األخ   الش كات في تتملكانها التي والحصص، األوراق من تتكون

 يلي:  ما فيتمثل القا ضة الش كة عن المتغي  الما  رأ  ذات المشت ك االستثمار ش كة اختال  ناحية من أما
 تملكها نتيجة ال  ح مج د وإنما السرريط ة، إلى تسررعى ال المتغي  الما  رأ  ذات المشررت ك االسررتثمار شرر كة أن .1

 .أخ   ش كات ألسهم
  لسررنة 2 رقم المشررت ك االسررتثمار تعليمات من 32ة م نص في أكدف ،النهج هذا على األردني المشرر ع سررار وقد

 عن صرررررادرة مالية أوراق في موجودات  قيمة من %5 عن يزيد ما يسرررررتثم  أن المشررررر وع على يحظ  أن  على 1999
  ينما مالي، عائد تحقيق  هد  منقولة قيم في أصررررولها توظي  هو المشررررت ك االسررررتثمار شرررر كة فغ ض واحدة، شرررر كة
 التا عة. الش كات على السيط ة ط يق عن االستثمار هو القا ضة الش كة غ ض
 االسررررتثمار شرررر كة أن في القا ضررررة الشرررر كة عن المتغي  الما  رأ  ذات المشررررت ك االسررررتثمار شرررر كة ت،تل  .2

 المبادئ، هذه تتبع ال القا ضة  الش كة   ينما والسيط ة،  التمويل عن واال تعاد الم،اط  توزيع مبدأ تتبع المشت ك 
 األخ  . الش كات على  السيط ة االستثمار فغ ضها

 المشترك االستثمار وصندوق المتغير المال رأس ذات المشترك االستثمار شركة الثاني: المطلب
 منقولة قيم حافظة وإدارة تكوين في الوحيد غ ضرر  يتمثل قانوني  نيان أن  المشررت ك االسررتثمار صررندوق ع  

 على  ناء الحصررص هذه شرر اء  إعادة التزام  مع حصررصرر   يحوزون الذين الشرر كاء لحسرراب الم،اط  توزيع لمبدأ وفًقا
   .7ص السا ق، الم جع )المص ي، طلبهم
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 الصررندوق أن  2002 لسررنة 2ة م في االسررتثمار صررندوق تع ي  جاء فقد األردني المالية األوراق قانون في أما
 محفظة في االسرررتثمار  هد   مقتضررراه، الصرررادرة والق ارات والتعليمات واألنظمة القانون ألحكام وفًقا إنشررراؤه يتم الذي
 الوحدات أو األسرررهم حملة عن  النيا ة وذلك الجماعية، اراتلالسرررتثم المهنية اودارة لتوفي  أخ   مالية أصرررو  أو مالية

 الصندوق. ذلك في االستثمارية
 المالية األوراق في الغي  أموا  اسررتثمار  إدارة االسررتثمار مدي   موجبها يقوم اسررتثمارية أداة أن  أيضرًرا وع  

 المالية األوراق هيئة عن الصادرة  المشت ك  االستثمار  )تعليمات االستثمار  أمين ورقا ة إش ا   تحت تعاقدي أسا   على
  .1997 لسنة 2 رقم

 الما  رأ  سرروق قانون 1992 لسررنة 95 رقم تشرر يع  في االسررتثمار صررندوق يع   فلم المصرر ي القانون أما
 المالية. األوراق في المدخ ات استثمار إلى تهد  االستثمار صناديق إنشاء يجوز أن   35) المادة في  النص واكتفى

 حيث من يتشا هان  أنهم المشت ك  االستثمار  وش كة  االستثمار  لصندوق  التعاري  هذه خال  من انالباحث الحظي
 الم،اط   توزيع مبدأ  في يتشررررررررا هان  وكذلك   المالية،   األوراق من منقولة  القيم محافظ  وإدارة تكوين هو غ ضرررررررهما   نإ

  ينهما اختال  يوجد أن  إال  ينهما فيما التشا    هذا من ال غم وعلى والمضار ة،  والتمويل السيط ة  أعما  عن واالمتناع
 يلي: فيما يتمثل
 ويكون الصرررررندوق مؤسرررررس األو  الط   يكون األط ا ، ثالثي من يتكون عقد هو االسرررررتثمار صرررررندوق أن .1

 الثالث الط   أما االسررتثمار، أمين أو االسررتثمار مدي  هو الثاني والط   والشرر كات، المدخ ين  ين الوسرريط
 االسررررتثمار لشرررر كة  النسرررربة أما السررررتثمارها. االسررررتثمار لصررررندوق في أموالهم يقدمون نالذي نيالمدخ  فيكون

 للشررر كة أموالهم يقدمون الذين المدخ ون الثاني االسرررتثمار، شررر كة تكون األو  ط فين، من فتتكون المشرررت ك
 الستثمارها.

 تملك في الحق ول  ماليًّا استقالًلا  ل  أن  اعتبار االستثمار  لصندوق  المعنوية  الش،صية   األردني القانون اعت   .2
 76 رقم المؤقت المالية األوراق قانون ،91)مة العقود. وإ  ام التقاضي  حق ول  المنقولة وغي  المنقولة األموا 
  . 2002 لسنة
 صررندوق  أن 2002 لسررنة 76 رقم المؤقت المالية األوراق قانون نصرروص في نص أي ايجد لم انالباحث أن إال
 1997 لسنة  23 رقم الملغي القديم المالية األوراق قانون أن علًما عامة، مساهمة  ش كة  شكل  يت،ذ األردن في االستثمار 

 الش كات. لقانون االستثمار صندوق خضوع عدم على نصَّ هـة الفق ة 44مة في
 في التوج  هذا الش اح  أحد ويؤيد مساهمة،  ش كة  شكل  يت،ذ االستثمار  صندوق  فإن المص ي،  القانون في أما
 )القليو ي، عامة مساهمة  ش كة  شكل  يت،ذ االستثمار  صندوق  فإن وكذلك الصندوق   ش كة  وسّميت  المص ي  التش يع 
  543ص ،1993
 المضاربة وشركات المشترك االستثمار شركة الثالث: المطلب

 والمضرررارب الما  رأ  تقديم على الما  رب في  يتفق عقد أنها المضرررار ة الشررر كات األردني المشررر ع ع  
  صرررررررفتها   التمييز محكمة  ق ار هأيد  ما  وهذا  األردني، المدني  القانون  من 621مة في جاء  ما  وهذا  ال  ح ألجل   العمل  
 المدعي  و اعليه  المدعي   ين عالقة ال نإ إذ ؛2000ة5ة4 تاريس  في ال،ماسرررررررية    تها هيئ )في 1999ة2418 رقم الحقوقية 
 مناصرررررفة الدخل الط فان يتقاسرررررم و ذلك عمل  فيقدم المدعي أما الحالقة، صرررررالون )محل  عليها المدعي تقديم على تقوم
 التي المدني  القانون  من  621) المادة  الط فين تحكم ،مضرررررررار ة شررررررر اكة عالقة الط فين  ين العالقة يجعل  مما  ؛ ينهم
 ا تغاء والعمل  السررعي والمضررارب الما  رأ  تقديم على الما  رّب  مقتضرراه يتفق عقد المضررار ة شرر كة أن على تنص
 م كز )منشرررورات .ال د مسرررتوجبة دعواه يجعل العمل قانون أسرررا  على لمطالبت  المدعي تأسررريس فإن و التالي ،ال  ح

  العدالةةالقسطا  
 من السرر يع ال  ح ف ص اقتناص هو األسرراسرري غ ضررها إن إذ السرر يع؛ ال  ح إلى تنظ  المضررار ة شرر كات اذا

 )المصررر ي، .المقام ة ضررر وب من ضررر ً ا ُيعّد وهذا ،األسرررهم ألسرررعار الحقيقية القيمة إلى تنظ  ال فهي األسرررعار ف وق
  .33ص السا ق، الم جع

 شرر كات أن في فثثمثل المضررار ة شرر كات و ين المشررت ك االسررتثمار شرر كات  ين االختال  أوج  حيث من أما
  ي   لذلك السرر يع، ال  ح على االعتماد غ ضررها طالما حوافظها ودارة مت،صررصررة  إدارة إلى  حاجة ليسررت المضررار ة

  الذي األم  الصررركوك، انت،اب لمبدأ امتثااًل وذلك وآمن مسرررتق  عائد تحقيق إلى تسرررعى االسرررتثمار شررر كات أن انالباحث
 تضررمن االسررتثمار شرر كات فإن لذا الغ ر، طا ع يحمل أو المضررار ة على ينطوي عمل كل عن اوع اض عليها يوجب
 تعتمد المضرررار ة شررر كات طالما اختال  هناك ذلك إلى إضرررافة .لألسرررهم الحقيقية  القيمة تتمتع منقولة قيم حوافظ لتكوين
 سرررا ق، م جع )المصررر ي، حوافظها. ودارة مت،صرررصرررة إدارة إلى  حاجة ليسرررت فهي لذلك ؛السررر يع ال  ح ف ص على
  34ص

 المالية الخدمات وشركات المشترك االستثمار شركة الرابع: المطلب
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 لسررررررنة 76ة رقم المالية األوراق قانون من  2ة )المادة في المالية ال،دمات شرررررر كات األردني المشرررررر ع ع  
 أمين أو لحسرررررا   الوسررررريط أو المالي، الوسررررريط عمل من أكث  أو عمال يمار  الذي االعتباري الشررررر،ص أنها ،2002

 واألنظمة القانون  موجب الهيئة تحدده آخ ، نشررررراث أي أو اوصررررردار مدي  أو االسرررررتثماري المسرررررتشرررررار أو االسرررررتثمار
 عملية تتم  أن المش ع  اشت ث ف المالية، الوساطة  أعما  المالية ال،دمات ش كات  تمار   مقتضاه،  الصادرة  والتعليمات
 الماليين. الوسطاء هؤالء خال  من التداو 

 مجا  في العاملة الشرررر كات  أن 1992 لسررررنة الما  رأ  قانون خال  من أوضررررح فقد المصرررر ي المشرررر ع أما
 صناديق  تكوين في أو ،المالية األوراق في االكتتاب وت ويج تغطية تباش   التي الش كات  عن عبارة هي المالية األوراق
 الش كات. تأسيس في االشت اك أو ،االستثمار

 اآلتي: في فتظه  ،المالية ال،دمات وش كات االستثمار ش كات  ين االختال  أوج  ي،ص فيما أما
 تتبع التي االسررتثمار شرر كات  عكس المبالغ صررغ   سرربب الم،اط  توزيع مبدأ تتبع ال المالية ال،دمات شرر كات .1

 ض،مة. مبالغها لكون الم،اط  توزيع مبدأ
  الف ،المشررت ك االسررتثمار شرر كات أما والشرر اء، البيع ي،ص فيما عمالئها أوام  المالية ال،دمات شرر كات تتبع .2

 والش اء. البيع أمور في خب ة ليها إدارة لوجود األوام  توجي  لعمالئهم يجوز
 فت  طها المشت ك  االستثمار  ش كات  أما وديعة، عالقة وعمالئها المالية ال،دمات ش كة   ين ت  ط التي العالقة .3

 الش كة. في ش كاء أي مساهمين عالقة
 المشرررت ك االسرررتثمار شررر كات أما  يعها، الم اد  األوراق لعمالئها وصررروالت المالية ال،دمات شررر كة تصررردر .4

  .261ص ،1990 )البارودي، حقوقهم لتمثل للمدخ ين مالية أوراقًا تصدرف
 المغامر المال رأس وشركات المشترك االستثمار شركات الخامس: المطلب

 الما  رأ  شررررر كات 2017 لسرررررنة 34 رقم  القانون والمعد  1997 لسرررررنة األردني الشررررر كات قانون ع  
 الش كات  أموا  رؤو  في للمساهمة  صناديق  إنشاء  أو ،المباش   االستثمار   قصد  تؤسس  التي الش كات   أنها" المغام 
 أو مسرررراهمتها  يع عند عوائد على الحصررررو  لقاء المالي السرررروق في أسررررهمها المدرجة وغي  العالية النمو إمكانيات ذات

   ها". المستثم  الش كة ما  رأ  في حصصها
  آلتي :ا  ال،صائص تتميز الش كات هذه ان التع ي  اهذ خال  من للباحثان يتضحو

 وإنما ق ضا  ليس فهو البورصة  في مدرجة غي  ش كات  في الملكية حقوق في حصة  المغام  الما  رأ  يشكل  .1
 ش يك.

  5-7 من المشررراركة مدة فيها تت اوح والتي االجل طويلة االنشرررطة من المغام  الما  رأ  شررر كات نشررراث ديعت .2
 تمويل . يتم الذي المش وع حجم عن النظ  و ص   سنوات

 تمويلها. يتم التي للش كة المتوقعة النتائج على  ناء المغام  الما  رأ  جانب من االستثماري الق ار ات،اذ يتم .3
 وعادة أو ،قائمة شررر كات تمويل أو ،ومتوسرررطة صرررغي ة شررر كات لتمويل المغام  الما  رأ  شررر كات تتدخل .4

 يكون المتوقع العائد ولكن م تفعة م،اط  ذات تكون التي المتعث ة الشرررر كات لتمويل أو ،قائمة شرررر كات هيكلة
 كبي . لها

 النهائي هدف  المشررررر وع في الدخو  إن إذ ؛المشررررر وع في زمنية فت ة  وجود المغام  الما  رأ  نشررررراث يتميز .5
 البقاء. وليس ال، وج

 أو مسرراهمتها  يع عند وذلك ،المشرر وع من الشرر كة خ وج عند المغام  الما  رأ  لشرر كة العائد تحصرريل يتم .6
   ها. المستثم  الش كة ما  رأ  في حصصها

 والمشاركة  ،واورشاد  النصح  كتقديم  ها المستثم   الش كة  داخل نشيطا  دورا المغام  الما  رأ  ش كات  تلعب .7
  2018ة4ة26_25 االستثمار، لتحفيز قانونية كأداة المغام  الما  رأ  ش كات المش وع.)ال، ا شة، إدارة في
 االسرررتثمار شررر كة نأ  المغام  الما  رأ  شررر كات مع ت،تل  المشرررت ك االسرررتثمار شررر كات أن انحثالبا جديو
   سيطة  أو مساهمة  ش كة  كانت ما ذإ ؛ عد تحدد لم المغام  الما  رأ  ش كات   ينما ،عامة مساهمة  ش كة  هي المشت ك 

 تكون المغام  الما  رأ  ش كات  في  ينما ،سنويا  تكون المشت ك  االستثمار  ش كات  في اور اح إن وكذلك توصية،  أو
 هو غ ضررررها  أن المغام  الما  رأ  شرررر كات مع االسررررتثمار شرررر كات تتشررررا    ينما،الشرررر كة حياه انتهاء  عد اور اح

  االستثمار.
  المشترك االستثمار لشركة القانوني النظام :رابعال المبحث

 في سرررواء ؛للمسررراهمين المق رة الضرررمانات من األدنى الحد تمثل قواعد تتبع المشرررت ك االسرررتثمار شررر كات نإ 
 االسررتثمار لشرر كة القانوني النظام عن المبحث هذا يتناو سرر لذا ،العمل عليها درج التي أنظمتها في مأ ،ال،اصررة قوانينها
  والمص ي. األردني التش يعين في المشت ك
 األردني التشريع في المشترك االستثمار لشركة القانوني النظام ساأس األول: المطلب
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 على تطبق ن أ 2017 وتعديالت  1997 لسرررنة الشررر كات قانون من 209 المادة في أشرررار األردني المشررر ع أن
 م اعاة مع العامة المسرراهمة الشرر كة ي،ص  ما القانون حكامأ كافة المتغي  الما  رأ  ذات المشررت ك االسررتثمار شرر كة
 .القانون هذا من  210 ،209) المادة في وردت التي ال،اصة اوحكام
  المشترك االستثمار شركة شكل األول: الفرع

 االسررتثمار شرر كة تت،ذ أن على )أ  الفق ة  209)المادةة في األردني الشرر كات قانون في األردني المشرر ع نصَّ
 م اقب لد  عامة مسراهمة  كشر كة  المشرت ك  االسرتثمار  شر كة  تسرجيل  وضر ورة  ،عامة مسراهمة  شر كة  شركل  المشرت ك 
 عامة مساهمة  ش كة  شكل   الش كة  هذه تت،ذ أن وجوب على األردني المش ع  تأكيد وسبب  منفصل.  سجل  في الش كات 
 إلى إضافة  غاياتها، تحقيق من تمكنها والتي الش كات  من غي ها عن  ها تمتاز التي والفنية المالية الش كة  هذه ومكانات
 نشاطها. وسالمة جديتها ضمان أجل من الش كة نشاث على الم،تصة الحكومية الجهات تمارسها التي الجدية ال قا ة

 المالية األوراق سررررروق  تنظيم ط يق عن وذلك ،المالية األوراق في المسرررررتثم   حماية هو ال قا ة هد  و الطبع
 خال  من وذلك لها، يتع ض أن الممكن من التي الم،اط  من الما  سررروق لحماية والمسررراواة العدالة يحقق  ما وتطوي ه
  .428ص ،2007 )العكيلي، أهدافها تحقيق إلى المالية األوراق هيئة تسعى التي المالية األوراق إصدار م اقبة

 رأ  ذات المشرررت ك االسرررتثمار شررر كة تت،ذ أن يجيز 1989 لسرررنة المؤقت األردني الشررر كات قانون كان وقد
 المشرر ع أن إال  .407ص سررا ق، م جع )سررامي،  األسررهم توصررية شرر كة أو عامة مسرراهمة شرر كة شرركل المتغي  الما 

 هد  عن أما  .1997 )سررن  تعديل  في العامة المسرراهمة  الشرر كة الشرر كة هذه شرركل حصرر  عندما فعل حسررًنا األردني
 م،تل  على المالية األوراق في الغي  وأموا  أموالها اسررتثمار فهو ،المتغي  الما  رأ  ذات المشررت ك االسررتثمار شرر كة
 الشررررررر كات قانون علي  نصَّ ما وذلك ر ح من عنها ينشرررررررأ ما واقتسرررررررام منقولة قيم حوافظ وإدارة  تكوين وذلك أنواعها
 وكذلك ، 1999 لسرررررنة 2 )رقم المشرررررت ك االسرررررتثمار تعليمات في جاء ما وكذلك ، أ) الفق ة  209)المادةة في األردني
 فعل وحسررًنا تجارية، أو صررناعية شرر كات في االشررت اك أو والمضررار ة التمويل  أعما  القيام الشرر كات هذه على يحظ 

 اختال  على المالية األوراق في الغي  وأموا  أموالها اسررتثمار في فقط الشرر كة غايات حصرر  أن  في األردني المشرر ع
 عمل  مع عملها  ي،تلط ال حتى للمسرررررررتثم ين، ضرررررررماًنا    ُيعدّ  الذي  المالية،   األوراق لقانون  وفًقا  أعمالها   وتنظيم أنواعها 
 فقط. الغ ض  هذا وتتقيد الش كة تلتزم وحتى المنقولة القيم في التعامل حيث من لها المشا هة الش كات

 المشترك االستثمار شركة تأسيس الثاني: الفرع
 ذات المشت ك  االستثمار  ش كة  على تطبق أن  209)المادةة من )ب  الفق ة في األردني الش كات  قانون أوجب

 تتضمنها التي ال،اصة األحكام ت اعى أن على العامة المساهمة الش كة على تطبق التي األحكام كافة المتغي  الما  رأ 
سيس  في والقواعد األسس  وفق تتم المتغي  الما  رأ  ذات المشت ك  االستثمار  ش كة  فإن وعلي  الفق ة، هذه ش كة  تأ  ال

ش كة  هذه  ،صوص  خاصة  أحكام من ف ض   تم ما م اعاة مع العامة المساهمة   من كلٍّ في األردني المش ع  قبل من ال
 األردني الش كات  قانون  أّن علًما المشت ك،  االستثمار  تعليمات وكذلك األردني الش كات  وقانون المالية األوراق قانون
 في هو كما النص وُأ قي والصناعة  التجارة وزارة من الصادر  المشت ك  االستثمار  ش كة  على تعديل أي يجِ  لم الجديد
 وهي: م احل  ثالث التأسيس إج اءات وتم  الحالي، الش كات قانون
 م حلة ثم ومن المؤسسين،   لجنة وانت،اب للش كة  األساسي   والنظام التأسيس  عقد تح ي  وهي األولى: المرحلة .1

 الش كات. م اقب إلى الطلب تقديم
 العام. لالكتتاب األسهم ط ح وهي الثانية: المرحلة .2
 للش كة. األو  اودارة مجلس وانت،اب األولى العامة الهيئة اجتماع إلى الدعوة وهي الثالثة: المرحلة .3

 تط قن لن لذا عامة، مسرراهمة شرر كة أي  ها تم  التي الم احل نفس هي والثالثة الثانيةو االولى الم حلة إن  ما
سم  ذك   فقط وستكتفي  ،الم احل هذه إلى شار    ا سهم    المساهم  إن إذ االستثماري،  المست ش كة  في سي  ش،ص  على  ناء ال
 وأمين االسرررتثماري  المسرررتشرررار المقصرررود ما توضررريح من  د ال هناو .579 ص سرررا ق، م جع المسرررتشرررار)سرررامي، هذا

 .االستثمار
 االستثماري( )المستشار االستثماري المدير أواًل:

 وقانون الملغي، 1997 لسرررررررنة المالية األوراق قانون أن اال االسرررررررتثماري المدي  األردني المشررررررر ع يع   لم
 االسررررتثماري المدي  صررررفة حددت قد 1999 لسررررنة المشررررت ك االسررررتثمار تعليمات وكذلك 2002 لسررررنة المالية األوراق

 من  2)المادةة في االسررتثمار المسررتشررار ع   الصررفة.حيث هذه لحمل ل  ت خص التي والجهة االسررتثماري  )المسررتشررار
 في جاء وكذلك االسرررتثمار إدارة ممارسرررة لها ت خص التي الشررر كة  أنها  ،1997) لسرررنة الملغي المالية األوراق قانون

 هو االسررتثماري  المسررتشررار   أن على نص الذي  1999) لسررنة  المشررت ك  االسررتثمار  تعليمات من ب  الفق ة 13 المادةة)
 شرررر كة ومهام صررررالحيات فهي الملغي، القانون من ب  الفق ة 13)المادةة في جاء ما أما اسررررتثمار، كمدي  ل  الم خص
 التالية: األعما  من  أي للقيام المالية األوراق هيئة قبل من لها الم خص الش كة  أنها تع   التي ة،المالي ال،دمات
 االستثمار. أمانة .1



2021

 

 األولية. اوصدارات إدارة .2
 لدي . المودع .3
 المالية. الوساطة .4
 االستثمار. إدارة .5
 المجلس. يقّ ها أعما  أي .6

 ،األعما  ممارسة وال سا ًقا المذكورة األعما  هذه  مثل القيام المالية الش كات غي  أخ   ش كة ألي يمكن الو
 اوعما . تلك  مزاولة لهم الم خص المهن معتمدي خال  من إال

 قبل من لهم الم خص الطبيعيون األشررر،اص  أنهم المهن، معتمدي  تع ي  ذات  القانون من  3)المادةة نصرررتو
 قبل  من ل    م خص غي  طبيعي شررررررر،ص يأ ويمنع ، 35)المادةة  الواردة األعما   هذه  من أكث  أو عمل   مزاولة  الهيئة 
 األعما .  هذه للقيام المالية ال،دمات ش كة أو الهيئة

 االسررتثمار مدي  صررفة عليهم تنطبق الذين األشرر،اص  2002 لسررنة 76) رقم المالية األوراق قانون حدد وكذلك
 الصفة. لهذه ت خيص وتمنح  ،األعما  مزاولة حق تعطي  التي والجهة ،االستثماري  )المستشار
 محافظ إدارة يدي  الذي الشررررررر،ص " أن  ذات  القانون من  2)المادةة جاء ما حسرررررررب االسرررررررتثمار مدي  ع  و
 المالية ال،دمات ش كة  ذاتها المادة ع فتو ،المشت ك  االستثمار  صندوق  إدارة ذلك في  ما الغي  لحساب  المالية األوراق
 مدي  أو ،االسرررتثمار أمين أو ،لنفسررر  أو ،المالي الوسررريط أعما  من أكث  أو عمل يزاو  الذي االعتباري الشررر،ص  أنها

  مقتضاه". الصادرة والتعليمات واألنظمة القانون يحدده نشاث أي أو ،اوصدار مدي  أو ،االستثمار
 على الحصررررررو  االسررررررتثمار مدي  يسررررررتطيع خاللها من التي الجهة حددت فقد ذات  القانون من  48)المادةة أما
 المالية. األوراق هيئة مفوضي مجلس وهي المهنة هذه لممارسة ت خيص

 المستشار   من كل اسم  أن على نصت ف ،1999 لسنة  المشت ك  االستثمار  تعليمات من ب  الفق ة 13)المادةة أما
 استثمار. وأمين االستثمار مدي  هو االستثماري
 االسررررتثمار لشرررر كة المالية األوراق محافظ إدارة هي االسررررتثمار مدي  وظيفة أن يتبين التعاري  هذه خال  من
 االسررتثمار  إدارة )اتفاقية االتفاقية  نود في عليها والمتفق الشرر كة تتبعها التي السررياسررية حسررب اسررتثمارية إدارة المشررت ك
 المشت ك. االستثمار وش كة االستثمار مدي   ين المعقودة

  ها: القيام واجبال االستثمار مدي  ومهام وظائ  عن  1999) لسنة المشت ك االستثمار تعليمات في جاءتو
 الهيئة. لد  وتسجيلها اوصدار نش ة إعداد .1
 ل . المناسبة اوج اءات الت،اذ االستثمار أمين إلى المحاسبية والبيانات التقاري  تقديم .2
 االستثمارية. السياسة ضمن استثمار أي تنفيذ  شأن الق ارات ات،اذ .3
 الموجودات. صافي قيمة حسا ات إعداد .4
 وم كزها الش كة  أر اح على تأثي  لها يكون التي المهمة األحداث أو الجوه ية األمور عن والتص يح  اوعالن .5

 واٍ .  تق ي  وتزويدها ،المالي
 وفقا عنها واوعالن  ها الهيئة وتزود ،االسرررررررتثمار أمين عليها  يصرررررررادق أن على الدورية المالية   البيانات  إعداد .6

  ها. المعمو  اوفصاح تعليمات ألحكام
 يعتمدها. التي المحاسبية األحكام لهذه وفقا تدي ه استثماري مش وع لكل الض ورية المحاسبية السجالت مسك .7

 االسررتثمار، مدي   ها القيام عن يمتنع التي المحظورة األعما  على المشررت ك االسررتثمار تعليمات نصرّرت وكذلك
 المحظورة: األعما  هذه ومن
  نفسرر ، الوقت وفي ذات  المشرر وع لنفس االسررتثمار وأمانة االسررتثمار إدارة أعما  مزاولة شرر،ص ألي يجوز ال .1

  26)المادةة في  2005) لسررررنة وتنظيماتها المالية ال،دمات لشرررر كة واالعتماد الت خيص تعليمات نصررررت كما
 إدارة التفاقية وفقا الغي  لحساب  المالية األوراق محافظ إدارة ومنها االستثمار  مدي   ها يقوم التي األعما  على

 )المعتاد . الح يص المهني ال جل عناية  ذ  مع استثمار
 لصررالح    يقوم عمل أي في االسررتثماري للمسررتشررار  مباشرر ة غي  أو مباشرر ة مصررلحة هناك يكون أن يجوز ال .2

 في: وذلك الش كة

 أي أو لها حليفة أو لها تا عة كانت سواء األخ   الش كات عن أو عن  الصادرة المالية األوراق في االستثمار .أ
  تغطيتها. االستثمار مدي  تعهد مالية أوراق

 ل . التا عة الوساطة ش كات خال  من أو الش كة لصالح الش اء أو البيع صفقات .ب

 الش كة. ونظام قانون علي  نص لما خالفا ال سوم أو المبالغ استيفاء .ج

  77ص ،2000 المش وع.)الش يدة، لصالح المالية  األوراق يكون تعامل أي في ط فا يكون أن .د
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 في  ما الغي  لحسرراب  المالية األوراق محافظ إدارة هي وظيفت  تكون االسررتثماري  المسررتشررار   أن انالباحث جدوي
 إلي  تعهد ومت،صص،  خب ة ل  ش،ص  هو االستثمار  مدي  إن القو  يمكن لذلك المشت ك،  االستثمار  صندوق  إدارة ذلك
  اودارة  يقصررررررررد وهنا  المحافظ،  هذه  إدارة في الكاملة   اودارة ل    وتكون العمالء عن نيا ة   المالية   األوراق محافظ  إدارة
 ي،ص فيما للعميل االسررتثمارية السررياسررة  لتنفيذ الالزمة ال،طط وضررع تشررمل والتي األوراق لمحافظ المت،صررصررة  الفنية
  المالية األوراق سوق في والش اء البيع
 االستثمار أمين ثانًيا:

  أن   ،2002 لسرررنة 2رقم 2)المادةة المشرررت ك االسرررتثمار تعليمات في االسرررتثمار أمين ،األردني المشررر ع ع  
 األوراق قانون أما القانون. لهذا وفقا االسررررررتثمار أمانة أعما  مزاولة في م خصررررررة تكون التي المالية ال،دمات شرررررر كة
 االستثمارات  إدارة متا عة يمار  الذي االعتباري الش،ص  أن   76 ال قم من 2)المادةة نصت  فقد  2002) لسنة  المالية

 ومدي  العميل  ين االسررتثمار اتفاقية في عليها المتفق للعميل االسررتثمارية والمعايي  للغايات مطا قتها من للتأكد وم اقبتها
 االستثمار.

  ال قا ة قيام  خال  من وذلك رقا ي، عمل هو االسررررتثمار أمين عمل أن السررررا قين القانونين من انالباحث وي  
 التي االستثمارية  األعما  جميع أن من والتحقق المشت ك   االستثمار  )ش كة  للعميل متا عت  خال  من االستثمار  وإدارة
 هذه وأن المشررت ك  االسررتثمار )شرر كة للعميل االسررتثمارية والغايات واألسررس المعايي  مع تتفق االسررتثمار مدي   ها قام

 المشت ك. االستثمار وتعليمات المالية األوراق قانون أي القوانين وفق تّمت االستثمارية األعما 
 عميل  عن  التوقيع يقوم ن فإ األردني، التشررر يع في ورد ما خال  من االسرررتثمار أمين  ها يقوم التي األعما  أما
نة   المالية    لل،دمات    واالعتماد  الت خيص تعليمات  من  23)المادةة  في جاء  ما  وذلك ، ينهم المب م االتفاق   موجب    لسررررررر

  .2005 )ارشيدات،  2005)
 أو خاصة  مساهمة  أو عامة مساهمة  ش كة  شكل  يت،ذ أي اعتباريًّا، ش،ًصا    االستثمار  أمين يكون أن شت ث يو

 طالب يكون أن "المالية لل،دمات واالعتماد الت خيص تعليمات من أ ة 4)المادةة نصرررررّرت حيث محدودة، مسررررررؤولية ذات
 من أ ة3)المادةة ونصت  ،" محدودة مسؤولية  ذات ش كة  أو خاصة  مساهمة  أو  نًكا أو عامة مساهمة  ش كة  الت خيص

 من الت خيص على حصرررررررول   عد إال التالية األعما  من عمل أي مزاولة اعتباري شررررررر،ص أي امتناع "التعليمات ذات
 ."المجلس

 وهي: ، ها القيام االستثمار أمين على يتوجب التي المهام المشت ك االستثمار تعليمات في جاءو
 للموجودات. األمين حفظ  .1
 االستثمار. مدي  مع  االتفاق المشت ك االستثمار ش كة أسهم وقيمة الموجودات صافي قيمة حساب  .2
 الحا . ظ   حسب السهم سع  وتحديد إصدار  .3
 األر اح. توزيع .4
 المتغي . الما  رأ  ذات المشت ك االستثمار ش كة ألسهم اوطفاء سع  وإطفاء تحديد .5
  يانات أي وطلب ،المشت ك  االستثمار   ش كة  ال،اص االستثماري  المستشار   وملفات سجالت  ومتا عة االطالع .6

 عن . ومعلومات
 القوانين اّتباع من والتأكد ،المتغي  الما  رأ  ذات المشرت ك  االسرتثمار  شر كة  اسرتثمارات  إدارة على اوشر ا   .7

 المستثم ين. مصلحة ي،ص  ما المالية األوراق هيئة عن الصادرة والق ارات والتعليمات واألنظمة
 مع يتوافق  ما منظمة  صورة  عليها يش    التي المشت ك  االستثمار   ش كة  ال،اصة  المحاسبية  السجالت  مسك  .8

 لذلك. المعدة المحاسبية المعايي 
 والطلب ،م،الفة أي عن الهيئة وإعالم الشرررر كة نشرررراث عن ومنتظمة دورية  تقاري  المالية األوراق هيئة تزويد .9

 ذلك. عقو ة االستثمار مدي  يتحمل للطلب يستحب لم وإذا الم،الفة تصويب االستثمار مدي  من
 االستثمار  ش كة  وتزويد ،فيها رأي  وإعطاء ،االستثمار  مدي  ُيعدها التي التقاري   م اجعة االستثمار  مدي  يقوم .10

 أشه . ثالثة كل م ة األقل على ال أي  هذا المشت ك
 عنها: االمتناع االستثمار امين علىيجب التي األعما  لتبين المشت ك االستثمار تعليمات جاءتو

ش كة  لنفس االستثمار  وأمين االستثمار  مدي  أعما  ممارسة  ش،ص  ألي يجوز ال .1  )المادةة في جاء ما وهذا ،ال
 المشت ك. االستثمار تعليمات من  1999) لسنة  2 رقم 3

ش كة  االستثمار  أمين على يمتنع .2 سهم  من سهم  ألي مالًكا يكون أن المشت ك  االستثمار  ل ش كة  أ  يكون أن أو ،ال
 الش كة. لصالح المالية  األوراق    متعلقة مصلحة أو عالقة أي في ط ًفا

 التأسيس طلب تقديم الثالث: الفرع
 إذ الش كة،  مؤسسي   قبل من يكون التأسيس  طلب تقديم أن على أ ة92ة في)المادة األردني الش كات  قانون نصَّ

 يلي:  ما م فقا الغ ض لهذا المق ر النموذج على الش كات م اقب إلى يقدم
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 التأسيس. عقد .1
 األساسي. نظامها  .2
 الش كة. مؤسسي أسماء .3
 وتحديد ـرررررررر التأسرريسرر على اوشرر ا  تتولى التي المؤسررسررين لجنة انت،اب المتضررمن المؤسررسررين اجتماع محضرر  .4

 التأسيس. م حلة خال  التوقيع صالحية
 التأسيس. م حلة خال  المؤسسون اختاره الذي الحسا ات مدقق اسم .5

 سررا ق، م جع )سررامي، تقديم  تاريس وذك  الشرر كات م اقب لد  ومنفصررل خاص سررجل في الطلب يقيد و عدها
  .289ص

 م اقب لد  الشرررر كة هذه تسررررجل أن  إلى المشررررت ك االسررررتثمار تعليمات من ب  ،الفق ة6)المادةة أشررررارت وقد
 أن الم اقب يتأكد أن  عد الطلب، هذا تقديم تاريس من يوما 30 خال  الطلب  دراسرررة الشررر كات م اقب يقوم الشررر كات،

 أهمية ومد  الشررر كة، لمشررر وع االقتصرررادية الجدو  من التأكد ثم ومن العامة، واآلداب العام للنظام م،ال  غي  الطلب
 التنسرريب مع والتجارة الصررناعة وزي  إلى إلي  التوصررل تم ما الشرر كات م اقب وي فع الوطني، لالقتصرراد المشرر وع ذلك

 وإما   الموافقة   إما  ق ار  إصررررررردار  يوًما  ثالثين خال  رأي   إ داء  الوزي  على ثم الشررررررر كة،  تسرررررررجيل  رفض أو  الموافقة  
  ق ار يطعنوا أن للمؤسررررسررررين  ويحق األردني، الشرررر كات قانون من  94)المادةة نص في إلي  ُأشرررري  ما وهذا ، ال فض
 ال،اص الق ار إصرررررردار تاريس من يوًما ثالثين خال  العليا العد  محكمة لد  الشرررررر كة تسررررررجيل   فض جاء إذا الوزي 
 الطلب ق ار حينئذ فيعتب  يوًما، ثالثون ومضرررررت  القبو  وال  ال فض ال ق اًرا الوزي  يصررررردر لم حا  في أما  الوزي .
 الشرررر كة تكتسررررب ثم ومن الشرررر كة لتسررررجيل إج اءات من يلزم ما ات،اذ الشرررر كات م اقب على ويتوجب حكًما، مقبواًل

 التاريس. هذا من اعتباًرا المعنوية الش،صية
 ما المشرررررت ك االسرررررتثمار وتعليمات المالية األوراق قانون أحكام على اماّطالعه خال  من انالباحث الحظي لم و

 من  19)المادةة نص لكن المالية، األوراق هيئة إلى المشررت ك االسررتثمار شرر كة تسررجيل طلب تقديم ضرر ورة إلى يشرري 
 خطي كتاب على الحصررو   عد إال أعمال  يمار  أن المشرر وع على "يحظ  في  جاء الذي المشررت ك االسررتثمار تعليمات

 االسرررتثمار شررر كة إلى تنصررر   مشررر وع كلمة أن انالباحث ي   إذ العمل". في  الشررر وع ل  السرررماح يتضرررمن الهيئة من
 .اثا ت أم امتغي  ما  رأ  ذات كانت سواء ؛المشت ك االستثمار تعليمات  3)المادةة في المشت ك

 
 

  المتغير المال رأس ذات المشترك االستثمار شركة برأسمال لخاصةا حكاماأل :الثاني المطلب
 االستثمار  لش كة  المالي التسيي   هو المتغي  الما  رأ  ذات المشت ك  االستثمار  ش كة  ما  رأ   طبيعة يقصد 

 رأ  :هما،أسرراسرريين  عنصرر ين على يشررتمل والذي الكيان مكتملة عامة مسرراهمة كشرر كة قانونيا تأسرريسررها   عد المشررت ك
 دراستنا. موضوع وهو ؛المتغي  الما  ورأ  ،الثا ت الما 

 تحديد أي الش كة  رأسما   ثنائية مبدأ ات،ذ قد األردني المش ع  أن للمادة امم اجعته خال  من انالباحث الحظوي
 األعلى الحد أي الش كة  ما  رأ  مجموع األو  يمثل إذ المصدر،  والثاني    الم خص يسمى  األو  للش كة،  رأسمالية 
  دون ، الشرر كة تتأسررس أن يمكن ال والذي    أعمالها  مباشرر ة الشرر كة تقوم الذي األدنى الحد الثاني ويمثل    المسررموح
 . 161ص سا ق، م جع )ياملكي، ط يقتين إلى وتقسم

 .العامة المساهمة ش كة الما  رأ  زيادة ط ق :األولى
 .المساهمة الش كات ما  رأ  خفض ط ق الثانية:

 علي  يعتمدون الذين للدائنين العام الضرررمان خاص  وج  األموا  وشررر كات عام  وج  الشررر كة ما  رأ  يعّد و
  .297ص سا ق، م جع )سامي، المستقلة المالية الذمة ذات المعنوية الش،صية هذه من مستحقاتهم تحصيل في

 خفضرر  أو الما  رأ  زيادة وقت أي في للشرر كة يجوز أن  أي للتغي ، القا ل الشرر كة ما  رأ   قا لية ويقصررد
 دون الشرر كاء انسررحاب أو الجدد الشرر كاء النضررمام  اب ولفتح القانون في الواردة للشرر كات العامة  األحكام التقيد دون

 الش كات   ين االختال  نبين أن يمكن وهنا ،عقدها أو للش كة  األساسي   النظام لتعديل الالزمة اوج اءات الّتباع الحاجة
 الثا ت. الما  رأ  ذات الش كات عن المتغي  الما  رأ  ذات

 رأ  أن  2بةة209) المادة نص خال  من 1997 لسنة   22) رقم األردني الش كات  قانون أن انالباحث جديو
 االستثمار  ش كة  تسجيل  وحص   المشت ك  االستثمار  ش كات  وهي الش كات،  من واحد نوع في ُحص   قد المتغي  الما 

 اسررتثمار على غايتها أو غ ضررها ويقتصرر  منفصررل، سررجل في الشرر كات م اقب لد  عامة مسرراهمة كشرر كة المشررت ك
ها  ية    األوراق في الغي  وأموا  أموال مال ها    وتنظيم أنواعها  اختال  على ال ية    األوراق قانون  أحكام  قوف يتم أعمال مال  ال
 المسرراهمة الشرر كات قانون أحكام إلى نسرربة فيكون المشررت ك االسررتثمار لشرر كة القانون أحكام تطبيق أما المفعو ، النافذ
 المص ح الش كة ما  ل أ  األدنى الحد يكون أن استثنى ن إ ثحي من علي  الواردة االستثناءات  عض م اعاة مع العامة
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 هذه إن القو  ويمكن سرررررنوات، ثالث خال  يكون تسرررررديده ضررررر ورة حيث ومن دينار،  500000) أل  خمسرررررمائة   
 األوراق في وهو ممارسررت  لها يجوز الذي النشرراث من معين لنوع حصرر ها ألن  األردني القانون أوجدها قد االسررتثناءات

  ل  يكون وأن المش ع  يتنب  أن ض ورة  الباحثان ي   لذلك األخ  ، التجارية واألعما  األنشطة  من غي ها دون المالية
 المستثم ين. ألموا  لحماية وذلك الزيادة أو الت،فيض ق ار على سلطة

 المشت ك  االستثمار  لش كة  اودارة لمجلس يحق  أن  األردني الش كات  قانون من  3بةة209) المادة في جاءو
 ذات المشرررت ك االسرررتثمار لشررر كة العامة الهيئة موافقة على الحصرررو  إلى الحاجة دون وحدها، المتغي  الما  رأ  ذات
 م اقب إ الغ  شرر ث مناسررًبا اودارة مجلس ي اه ما حسررب    المصرر ح مالها رأ  ت،فيض أو رفع  المتغي ، الما  رأ 

 حص  القانون أن على  5بةة209) المادة نّصتو الت،فيض، أو  ال فع الق ار تاريس من أيام عش ة مدة خال  الش كات
 مجلس انت،اب فيها يتوجب التي السنوات  في فقط المتغي  الما  رأ  ذات المشت ك  االستثمار  لش كة  العامة الهيئة دعوة
 تقل الشرر كات من النوع هذا مثل أن انالباحث ي   لذلك ذلك، غي  على للشرر كة األسرراسرري  النظام ينص لم ما جديد إدارة
 للش كة  الواردة لألحكام  المطلق  تقيدها الش كة  التزام عدم ناحية من الش كات  م اقب قبل من عليها الم اقبة نسبة  فيها

 العادية غي  العامة الهيئة صالحيات  من خفض   أو زيادت  عند العامة المساهمة  الش كة  ما  رأ  ألن ؛العامة المساهمة 
 ذات المشررت ك االسررتثمار شرر كة إدارة لمجلس صررالحيات من القانون أعطاه ما وهذا إدارتها مجلس صررالحية من وليس
 العادية. غي  العامة الهيئة صالحيات من الما  رأ  خفض أو زيادة تبقى لو األفضل من وكان المتغي ، الما  رأ 

 اسررتثماري  مسررتشررار   اسررم  األسرراسرري   ونظامها تأسرريسررها   عقد يتضررمن  أن من بةا ة209) المادة في جاء ما أما
 المشت ك،  االستثمار  ذات الش كة  استثمارات   إدارة االستثماري  المستشار    يقوم حيث الم عية، القوانين حسب  م خص
ش كات  جميع كون من  الغ ض يوضح  ال ش ث  وهو شارين    مع عقوًدا توقع المالية األوراق مجا  في تعمل التي ال  مست

 ممكن. حد أ عد إلى ال،سارة وتجنب مكنم ر ح أكب  تحقيق لغ ض واستثماريين اقتصاديين
  نص خالل ، من للش كة يجوز حيث الما ، رأ  تغي  مبدأ على المتغي  الما  رأ  ذات االستثمار ش كة تقوم

ها    رأ  تحدد  أن نظامها،    في ها)رأ    لتحقيق الالزم الكلي مال ما   غ ضررررررر ها    جميع تط ح ال أنها  غي  المعتمد   ال  مال
 الجزء ط ح اودارة لمجلس ويكون ،المصرررردر   الما  )رأ  الشرررر كة  ما  رأ  من جزء وإنما للجمهور العام لالكتتاب
 لتعديل الحاجة دون جديدة ألموا  الشررر كة حاجة من األم  يقتضررري  حسررربما دفعات عدة أو واحدة دفعة للجمهور المتبقي
  .115ص سا ق، م جع )المص ي، العادية غي  العامة الجمعية ط يق عن الش كة ما  رأ   زيادة الش كة نظام

 إلى  االنضررمام  ال اغبين الجدد المسررتثم ين  طلبات لتلبية يومية تكون تكاد أسررهًما  الشرر كة  إدارة مجلس يصرردر 
 حتى األسرررهم هذه إصررردار خال  من الما  رأ  رفع في اودارة مجلس وتسرررتم  المالية  األسرررواق الم ور دون الشررر كة
 الكلي. الما  رأ  مقدار المتعاقبة االكتتا ات مجموع يصل

 من الش كة  من ال، وج في ال غبة لديهم الذين المستثم ين  قبل من لنفسها  أسهمها  ش اء  إعادة إمكانية وللش كة 
 أعلنت التي األسررررررهم  مقدار الشرررررر كة ما  رأ  ين،فض ال الحالة و هذه الشرررررر كة، إدارة مجلس إلى الطلب تقديم خال 
 الثا ت الما  رأ  ذات االستثمار  ش كة   عكس أخ  ، م ة لتع ضها  األسهم   هذه تحتفظ وإنما ،لنفسها  ش اءها  الش كة 
  .205ص سا ق، م جع )ناصي ، أسهمها ش اء ط يق عن الش كة ما  رأ  ت،فيض تق ر التي

 التي والحقوق المزايا كل تفقد و ذلك  شرررر ائها قامت التي الشرررر كة لد  مجمدًة األسررررهم تبقى الفت ة هذه وخال 
 الحقوق هذه تسرررت د أنها غي ،األر اح على الحصرررو  في والحق ،التصرررويت في الحق نحو: ،المتداولة األسرررهم  ها تتمتع
 )يونس، الشرر كة ما  ل أ  زيادًة أخ   م ة للتداو  األسررهم دفع يعتب  وال أخ  ، م ة للتداو  الشرر كة تط حها عندما
  .817ص سا ق، م جع

 وصدار  يشت ث  ال إن  حيث من العمل في كبي ة  م ونة تتميز المشت ك  االستثمار  ش كة  فإن ذلك، على عالوة
 الجمعية ط يق عن يكون الذي الشررر كة نظام لتعديل الزمة إج اءات أي ات،اذ األسرررهم، شررر اء إعادة أو الجديدة األسرررهم
ية  ية،    غي  العموم عاد ئة  تكون اوج اءات هذه  ألن ال قات  الوقت  إلى وتحتاج  جدًّا   طي  الم ونة  هذه  تعطي حيث  ،والنف
 هؤالء يضررط  أن دون وقت أي في القدامى المسرراهمين انسررحاب أو الجدد المسرراهمين النضررمام السررماح اودارة لمجلس

 رأ  ذات المشررت ك االسررتثمار شرر كة ألن وذلك  ائعين، أم مشررت ين كانوا سررواء البورصررة إلى الدخو  إلى المسرراهمون
 )المصرر ي، القدامى المسرراهمين ول، وج الجدد المسرراهمين لدخو  مفتوًحا الباب تت ك مفتوحة، شرر كة هي المتغي  الما 
  .116ص سا ق، م جع

 حصرررلت فإذا االنسرررحاب، أو االنضرررمام لطلبات مقاصرررة عمل الشررر كة تسرررتطيع المفتوح الباب هذا ط يق وعن
  عدد عن الجدد المنضررررمين عدد زاد إذا أما تجميدها، أو جديدة أسررررهم إصرررردار إلى الشرررر كة تضررررط  لن فهنا المقاصررررة،
 عن المنسررحبين عدد زيادة أي العكس، حالة في أما الزيادة،  مقدار جديدة أسررهًما الشرر كة تصرردر سررو  فهنا المنسررحبين،
 السررررا ق، الم جع )ياملكي، المنسررررحبين من اسررررت دتها التي األسررررهم من الزائد القدر  تجميد الشرررر كة فتقوم المنضررررمين،

  .161ص
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  إدارة تقوم  أن المتغي  الما  رأ  ذات المشرررت ك االسرررتثمار لشررر كة يسرررمح الما ، رأ  تغي  مبدأ فإن وعلي 
  .117ص سا ق، م جع )المص ي، تداولها في والتحكم أسهمها سوق وتنظيم نفسها

 وذلك،االسررتثمار أمين مهام من المتغي  الما  رأ  ذات المشررت ك االسررتثمار شرر كة أسررهم سررع  تحديد مهمة إن
 .1999 لسنة 2 رقم المشت ك االستثمار تعليمات من د  الفق ةة25 )المادة نص  حسب

 شررر كة في للمسررراهم ويحق أسررربوع، كل المالي عمان سررروق في األسرررهم أسرررعار تعلن أن الشررر كة على يتوجبو
 االسرت داد   تاريس محسروً ا  األسرهم  قيمة صرافي  يمثل  سرع   أسرهم   اسرت داد  يطلب أن المتغي  الما  رأ  ذات االسرتثمار 
 تسرررمح الف العامة، المسررراهمة الشررر كة  عكس للشررر كة، األسررراسررري النظام في تحدد عموالت أو رسررروم أي قيمة وناقصررًرا
 من نصيب  ل  يكون الش كة  تصفية  عند لكن عملها، مزاول  في مستم ة  الش كة  مادامت أسهم   قيمة يست د  أن للمساهم 
 ش كة  استثناء  يجب أن  هنا سبب ال ويعود  .431 ص سا ق،  م جع )العكيلي، أسهم  من يملك  ما  قدر الش كة  موجودات
 عند اسرررتثمارات  اسرررتعادة من المسرررتثم  يتمكن لكي الما  رأ  حدود من المتغي  الما  رأ  ذات المشرررت ك االسرررتثمار

  .530ص سا ق، م جع )سامي، الطلب
 شررر كة أسرررهم اوطفاء وسرررع  الشررر اء سرررع  حسررراب ط يقة للشررر كة األسررراسررري النظام يتضرررمن أن يجب كذلك
 وهذا ،الشرره  في م تين عن تقل ال أن على األسررهم قيمة عن اوعالن مواعيد وكذلك المتغي  الما  رأ  ذات االسررتثمار

 قانون من أ  الفق ة ،210 )المادة في أما المشررررررت ك، االسررررررتثمار تعليمات من هـرررررررررررر   الفق ة من 13 )المادة في جاء ما
 أسبوع. كل الش كة أسهم أسعار عن اوعالن يكون أن على نص فقد ،الش كات

 االسرررتثمار تعليمات فيف المشرررت ك، االسرررتثمار وتعليمات الشررر كات قانون  ين تعارضررًرا هناك أن الباحثان ويجد
شه   في م تين األسهم  قيمة عن اوعالن يكون أن يجب المشت ك  سبوعين،  كل أي ال ش كات  قانون في أما أ  األردني، ال

  القانون العمل وجوب هنا الباحثان وي   التعارض، هذا وأمام أسررربوع، كل األسرررهم أسرررعار عن اوعالن يكون أن يجب
 "تبقى ج  الفق ة ة122 )المادة نص حسررب  ها العمل يزا  ال ولكن ،1999 سررنة من صررادرة التعليمات هذه أن وخاصررة
 المفعو  سرررارية1997 لسرررنة 23 رقم المؤقت المالية األوراق قانون  موجب  ها المعمو  والق ارات والتعليمات األنظمة

   ها". غي ها استبدا  أو إلغائها حين إلى
 شررر كة في للمسررراهم يجوز ال هو نصرررَّا الشررر كات قانون من  2 الفق ةة209 )المادة من السررراد  البند تضرررّمنو
ش كة  سجالت  على يطلع أن المتغي  الما  رأ  ذات المشت ك  الستثمار   المساهم   عكس ذلك، على النظام ينص لم ما ال

 شرر كة في المسرراهم أن  سرربب وذلك الشرر كة، في المسرراهمين سررجل على  االطالع الحق ل  العامة المسرراهمة الشرر كة في
 )العكيلي، اسررتثماراتهم وقيمة المسرراهمين وليس فقط االسررتثمار هو يهّم  ما المتغي  الما  رأ  ذات المشررت ك االسررتثمار
  .431ص سا ق، م جع

 للمساهم يحق "ال هو،ف آخ  حكم من الش كات قانون من  2 الفق ة /209 )المادة من السا ع البند في جاء ما أما

ش كة  اندماج على يعت ضون  الذين المتغي  الما  رأ  ذات المشت ك  االستثمار  ش كة  في ش كة  ال  يطعنوا أن أخ  ،  
 اسرررت داد للمسررراهمين يحق وإنما الشررر كات، قانون من 235 المادة لنص وفًقا الم،تصرررة المحاكم لد  االندماج ق ار في
 " الفق ة هذه من ال ا ع البند في القانون يحدده الذي السع  حسب أسهمهم قيمة

 26 )رقم قانون حسب مساهمة ش كة شكل تحت االستثمار ش كات إنشاء يجوز فإن  المص ي، التش يع في أما
 سررنة قانون من  6 )المادة  الكامل في  مكتتًبا مالها رأ  يكون أن المسرراهمة شرر كة لتأسرريس اشررت ث والذي  1954 لسررنة
 غي  العامة   الجمعية  موافقة  على الحصرررررررو  دون الما   رأ  زيادة  اودارة مجلس ي،ّو  نّص كل   اطالً  يعتب و ،1954
 المتغي . الما  رأ  ذات االستثمار ش كات إنشاء المص ي التش يع يجيز ال و ذلك  13 )المادة العادية
  والتوصيات النتائج
 المتغي  الما  رأ  ذات المشررت ك االسررتثمار لشرر كة القانوني النظام اسررتع اض تم أن  عد ،البحث هذا ختام في .1

 توصرررل ما خال  من  ثمارها اتت قد المقارن  هذه أن نالحظ مقارنة ، )دراسرررة والمصررر ي األردني القانون في
شكالية  ضمناها  التي العناص   تدور  ناءة وانتقادات وتوصيات  نتائج عدة إلى انالباحث إلي   تتعلق والتي البحث ا

 إلى إضررررافة الوطني،  االقتصرررراد األخي ة هذه وأثي  الشرررر كات أنواع لباقي  النظ  الشرررر كة هذه  ،صرررروصررررية
  قيم حافظ  وتكوين  تيسرري  يتعلق والذي الحصرر ي لنشرراطها أدائها خال  من تواف ها الواجب القانونية الضرروا ط
 ذات  أنها الش كة  هذه وانح ا ،وتتميز تعس   أي دون من النشاث  هذا من الم جوة االهدا  تؤدي إذ ؛منقولة
 األسررهم من كبي  حجم ط ح من يتيح  لما عامة مسرراهمة شرر كة شرركل حصرر ا تأخذ وهي للتغي  قا ل ما  رأ 
 اودخار يشررررجع  ذلك وهو البورصررررة خال  من الجمهور من كبي  شرررر يحة  ين  سررررهولة تتداو  أن يمكن التي
 مما نسرربيا، ضرر،م ما  رأ  إلى يحتاج الذي األم  وهو المنقولة، القيم محفظة في التنوع عنصرر  وتحقيق،العام
 شرر كات وت،ضررع ،ضرر،مة أموا  رؤؤ  تجميع على لقدرتها عامة مسرراهمة شرر كة هو األنسررب الشرركل يجعل

  ش كة  وقواعد االستثمار  ش كات  قانون تضمنها  خاصة  قواعد،القواعد من نوعين إلى تأسيسها    أثناء االستثمار 
 العامة القانونية والمتطلبات اوج اءات من جملة تحتاج لكونها معقدا تأسرريسررها  يجعل ما وهو العامة، المسرراهمة
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 و ين المتغي  الما  رأ  ذات المشرررررت ك االسرررررتثمار شررررر كة  ين كبي ا تشرررررا ها هناك أن والمالحظ،وال،اصرررررة
 قانون أوجبت  طهما،و التي العالقة في معها وت،تل  والغ ض، الوظيفة حيث من المشت ك االستثمار صندوق
ش كات  سي    النظام يتضمن  أن ال سيس  وعقد األسا ش كة  التأ سم  المتغي  الما  رأ  ذات المشت ك  االستثمار  ل   ا
  الش كة. إدارة في المباش ة غي  اودارة أسلوب األردني المش ع اتبع و ذلك ،استثماري مستشار
 أكث  االهتمام هو األردني المشررر ع إلى  ها نتوج  أن يمكن توصرررية أهم أن ن   فأننا، يان  سررربق ما لكل ونظ ا

 عن واال تعاد المتغي ، الما  رأ  ذات المشررت ك االسررتثمار شرر كة ضررمنها ومن المنقولة للقيم الجماعي التوظي   هيئات
سات    لتحقيق أداوت جعلها ش كة  خاص قانون إصدار  على يعمل  أن معينة م حلية سيا  رأ  ذات المشت ك  االستثمار   
 شررررر كة إلزام إلى إضرررررافة.الشررررر كة عليها تقوم التي والمبادئ الشررررر كة وغ ض القانوني الشررررركل  يان مع المتغي  الما 

 نحو: ،أجل  من أسررسررت  الذي الغ ض مع يتفق ال نشرراث أي ممارسررة  عدم المتغي  الما  رأ  ذات المشررت ك االسررتثمار
 شررر كة تأسررريس عند المالية األوراق هيئة موافقة أخذ وجوب على النص وكذلك ،والتمويل والمضرررار ة السررريط ة أعما 

ش كة  تأسيس  على الش كات  م اقب موافقة  أخذ االكتفاء وعدم المتغي ، الما  رأ  ذات المشت ك  االستثمار   إضافة  ،ال
 هذه أمام السرربيل لتمهيد اآلجا ؛ أق ب وفي واضررحة  ط يقة النظام هذا قواعد إرسرراء إلى المشرر ع يبادر أن وجوب إلى
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  الملخص
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Abstract 

This study deals with the criminal protection of journalists during armed conflicts 
based on the question of the extent of criminal protection established by international 
humanitarian law and international criminal law for journalists during armed conflict, with 
reference to the practical applications of attacks on journalists during these armed conflicts. 
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 المسلحة النزاعات أثناء للصحفيين الدولية الجنائية الحماية آليات
سلم،  وقت في الحماية عن المسلح  النزاع حالة في للصحفيين  الدولية الحماية ت،تل   في االختال  هذا وسبب  ال

 لعملهم ممارستهم  إن إذ ؛لمهنتهم ممارستهم  لظ و  يعود المسلح  النزاع وقت في عن  السلم  وقت في للصحفيين  الحماية
لدولية    الجنائية    الحماية    توفي  من  د  ال فكان  حياتهم،  على خط ًا أكث  تكون المسرررررررلح النزاع أثناء    عند  للصرررررررحفيين ا

   .61ص ،2010 )علي، المسلح النزاع مج يات تغطية في لعملهم ممارستهم
  سنة  منذ األعلى وهو صحفياً  42 إلى 2003 سنة  المسلحة  النزاعات في قتلوا الذين الصحفيين  عدد وصل  وقد

 ،اثنان واختفى ،صرررحفيًا عشررر  أر عة قتلف النتيجة، هذه في األكب  النصررريب الع اق في المسرررلح للنزاع كان وقد ،1995
 فلسرررطين، في عمدًا اسرررتهدفوا الذين الصرررحفيين وكذلك الع اق، في للح ب تغطيتهم أثناء صرررحفيًا عشررر  خمسرررة وج ح
   .1ص ،2013 )جالوا، الع اق ح ب أثناء الجزي ة محطة وقص  ،لكا و  م يكيةاأل القوات قص  وكذلك

 -إلى: الفصل هذا تقسيم سيتم سبق لما ستنادًااو
 الدولية. وغي  الدولية المسلحة النزاعات في الصحفيين حماية األو : المبحث
  الدولية. االتفاقيات ظل في للصحفيين المستحدثة الحماية الثاني: المبحث

 األول المبحث
 الدولية وغير الدولية المسلحة النزاعات في الصحفيين حماية

 في تسررببت التي الدولية وغي  الدولية المسررلحة والنزاعات الح وب من العديد األخي ة تالسررنوا في العالم شررهد
  عملهم القيام أثناء الصررحفيين تواج  التي للم،اط  الدولي المجتمع أنظار لفت مما العالم، في الصررحفيين من الكثي  موت
 ،الجوية الغارات نحو: ،المسلحة  النزاعات مناطق في الح  ية للعمليات ضحايا  يقعون نهمإ إذ ؛المسلح  النزاع مناطق في

 ضررررررحايا يقعون وقد المسررررررلح، النزاع في األط ا  أحد قبل من عليهم الني ان طالقإو ،لغامواو ،الطائش وال صرررررراص
  المتحار ين. االط ا  أحد  ها يقوم التي واالحتجاز والتعذيب والبطش العن  ألعما 

 نتيجة المباشرررر ة العدائية األعما  في المشرررراركين غي  األشرررر،اص حماية على اونسرررراني الدولي القانون ويقوم
 جني  اتفاقية الصحفيين على تطبق إذ المسلح، النزاع مناطق في المدنيين لحماية أساسية   قواعد وضعت ف المسلح،  النزاع
 جني   إتفاقيات الملحق األو  للب وتوكو  إضرررافة ،الح ب م اسرررلي تحمي التي الح ب أسررر    معاملة والمتعلقة الثالثة
 المسرررلح النزاع مناطق في خط ة مهنية  مهام يقومون الذين الصرررحفيين حماية على صررر احة ينص الذي ،1977 لسرررنة

  .32ص ،2007)دورمان،
 :التالية المطالب في المبحث هذا انالباحث سيتناو  وعلي 
 الدولية. المسلحة النزاعات في للصحفيين المق رة الحماية :األو  المطلب
 الدولية. غي  المسلحة النزاعات في للصحفيين المق رة الحماية :الثاني المطلب

 الدولية المسلحة النزاعات في للصحفيين المقررة الحماية االول: المطلب
 تنطوي والق اء للجمهور الصرحفية  التغطية ونقل ،المسرلح  النزاع أخبار نقل في المهني  واجب  الصرحفي  قيام إن

 إيصا   في الصحفي   دوره والقيام ،سالمت   على للحفاظ كبي ة أهمية يولي  الدولي المجتمع جعل مما كبي ة، أخطار علي 
 لل،ط . تع ض  دون للجمهور الحقائق

 واألش،اص  المقاتلين األش،اص   ين التف قة مبدأ أسا   على تقوم المسلحة  النزاعات لضحايا  الدولية الحماية إن
 األشرر،اص أما المقاتلين. األشرر،اص لغي  عنها الناتجة واألضرر ار العسررك ية األعما  تمتد ال حتى وذلك المقاتلين، غي 
 والشررررريوخ واألطفا  الصرررررحفيين مثل: ،المسرررررلح النزاع في المشرررررت كين غي  المدنينين األشررررر،اص نحو: ،المقاتلين غي 

   .424ص ،2003 )داود، الدولي القانون قواعد  موجب القتالية األعما  اليهم تمتد أن يجوز ال فهؤالء ،والعجزة
 التاليين: الف عين إلى المطلب هذا انالباحث يقسم وهنا

 .1949 عام جنيف اتفاقيات إلى 1907 عام الهاي اتفاقية ظل في الصحفيين حماية األول: الفرع
 .1907 لسنة الهاي اتفاقية أواًل:

 دون ،المسررلحة للقوات الم افقين األف اد معاملة وجوب على 1907 لسررنة الهاي اتفاقية من  13) المادة نصررت
 حجزهم وإعالن ،العدو قوات قبضة  في يقعون الذي التموين ومتعهدي الصحفيين  الم اسلين  نحو: ،منها جزءًا يكونوا أن

 المادة هذه أن هنا ونالحظ ي افقونها. التي العسك ية  القوات قبل من تع ي   طاقات لديهم تتواف  أن ش ث  ح ب كأس   
 جزءًا يكونوا أن دون العسك ية  القوات ي افقون مدنيين أش،اصاً    الصح   ومح ري والم اسلين  الصحفيين  أن اعتب ت
 صررررررفة عليهم تنطبق ال و التالي المسررررررلح، النزاع في الط   للدولة المحار ين غي  المدنيين ال عايا من واعتب تهم منها

 و ناء محار ين. غي  مدنيين أشررر،اصررراً   وصرررفهم الدولية الهاي اتفاقية  موجب الدولية الحماية يكتسررربون فهم المحار ين
 الدو  رعايا من الصرررحفي أكان سرررواء ؛العدو قوات قبل من ل  يتع ضرررون اعتداء كل مشررر وع غي  عماًل ديع ذلك على

 عدائي عمل  أي الصررررحفي هذا يقوم ال وأن فقط، الصررررحفي  عمل  إال يقوم ال طالما ،أجنبية دولة رعايا من أم المتحار ة
 ويعامل ،العدو قوات قبل من علي  القبض عند مدني شرررر،ص صررررفة يكتسررررب فهو المسررررلح للنزاع الصررررحفية تغطيت  عند
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  لبالده. العسررررك ية السررررلطات من صررررادرًا تصرررر يحًا حمل  شرررر يطة المدنية  صررررفت  احتفاظ  مع الح ب أسرررر   معاملة
   .160 -159ص ،2014 )مبطوش،

 .1929 لسنة جنيف اتفاقيات ثانيًا:
 اتفق إذ الح ب، أس     موضوع  م،تصة  اتفاقية أو  1929ة7ة27 في المب مة 1929 لسنة  جني  اتفاقية دتع

 نزاع في المشت كين  ش،اص األ تشمل  التي القوانين على تعديالت ودخا  سويس ا    من  دعوة جني  في دولة 47 ممثلو
 الميدان، في والم ضررى والج حى الجنود ظ و   تحسررين األولى االتفاقية تتعلق اتفاقيتين المؤتم  هذا عن ونتج مسررلح،
 اوقامة، :مثل ،الح ب ألسرر   اونسررانية المعاملة ضرر ورة على نصررتف ،الح ب أسرر    معاملة الثانية االتفاقية وتتعلق
   .600ص ،2010 هاني، )أ و الصحية وال عاية الملبس، التغذية،

 ،العسرررك ية القوات ي افقون الذين األشررر،اص أن على منها  81) المادة في 1929 لسرررنة جني  اتفاقية نصرررتف
 في يقعون الذين المقاولين أو المتعهدين أو الصررررحفيين والم،ب ين الم اسررررلين نحو: ،مباشرررر ة لها تا عين يكونوا أن دون
  حوزتهم يكون أن ش يطة  ح ب كأس    يعاملوا أن حقهم من يكون عتقالهما المناسب  من أن  العدو وي   ،العدو قبضة 

 اتفاقية من  63) المادة مضمون  مع المادة هذه مضمون  ويتفق ي افقونها. التي المسلحة  العسك ية  السلطات  من تصاريح 
 اعتبار حيث من ك امتهم على يحافظ  ما تعذيبهم ومنع الح ب أس    معاملة حسن  على تنص التي ،1907 لسنة  الهاي

 اعتقالهم المناسب  من أن  العدو رأ  إذا ح ب أس    منها جزءًا يكونوا أن دون ،العسك ية   القوات المحلقين األش،اص 
  .101ص ،1997 اهلل، )سعد  اعتقالهم العدو لقوات ال،يار ويعطى ،عسك يين ليسوا أنهم تؤكد فهي
 

  .1949 لسنة جنيف اتفاقية ثالثًا:
 دون العسررك ية للقوات الم افق الصررحفي اعتبار على1949 لسررنة الثالثة جني  اتفاقية من  4-أة4) المادة أكدت

 من تصرر يحًا  حوزت  يكون أن شرر يطة العدو قوات قبل من علي  القبض إلقاء حالة في ح ب أسرري  منها جزءًا يكون أن
 ح ب، ألسرري  القانوني الوضررع منح  يطلب شرر،ص أي وضررع في شررك وجود حالة وفي ي افقها، التي العسررك ية القوات
   ذلك الم،تصررة المحكمة من ق ار صرردور حتى 1949 لسررنة جني  اتفاقية تكفلها التي القانونية  الحماية متمتعًا يبقى فإن 

   .70ص ،2012 )البزور،
 للحصو   أساسياً    ش طاً  دتع 1929 لسنة  جني  اتفاقية  موجب الم،تصة  السلطات  من تص يح  حيازة أن ومع

 ،1949 لسررنة ال ا عة جني  اتفاقية في الشرر ث هذا في تسرراهلوا المشرر عين أن إال الح ب، ألسرري  القانوني الوضررع على
   .5ص ،1983 )جاس ، الح ب أثناء يفقده قد التص يح حامل ألن نظ ًا

 األشرررررر،اص على االتفاقية هذه )تنطبق أن : على 1949 لسررررررنة الثالثة جني  اتفاقية من ال،امسررررررة المادة تنص
  صرررررورة الوطن إلى وإعادتهم ،عنهم ف اجاو يتم أن إلى العدو يد في وقوعهم من ا تداًء ال ا عة المادة في إليهم المشرررررار
 في المبينة الفئات إحد  إلى العدو يد في وسررقطوا ح  ي  عمل قاموا أشرر،اص انتماء  شررأن شررك وجود حالة وفي نهائية،
 محكمة  واسررطة وضررعهم في البت لحين االتفاقية هذه تكفلها التي  الحماية يتمتعون األشرر،اص هؤالء فإن ال ا عة، المادة

 السررررت الفئات من ألي ينتمي المحتجز الشرررر،ص كان إذا  ما التشرررركيك يتعلق أن  د ال فإن  المادة لهذه ووفقًا م،تصررررة ،
 أف ادو النزاع، أط ا  ألحد  المسرررررررلحة   القوات أف اد هي: الفئات  وهذه  الثالثة،   جني  اتفاقية   من  4)  المادة   المدرجة  

 الدولة سررلطة أو لحكومة والئهم يعلون الذين النظامية المسررلحة القوات أف ادو المتطوعة، األخ   والوحدات الميليشرريات
 سررررررركان  المالحية،  األطقم أف ادو منها،  جزءًا يكونوا أن دون المسرررررررلحة  القوات ي افقون الذين  األشررررررر،اص و الحاجزة، 
  .29ص ،2015 )نعيمي، المحتلة غي  األراضي

 النزاع مناطق في علي  القبض يلقى من كل أن على ق ينة تضررررررع الثالثة جني  اتفاقية أن البعض ي   هنا ومن
   .46ص ،2011 )ا  اهيم، ح ب أسي  ّديع المسلح
  .1977 لسنة والثاني األول اإلضافي البروتوكول أحكام بموجب الصحفيين حماية الثاني: الفرع

 أن : على 1977 لسنة األو  اوضافي الب وتوكو  من  79) المادة نصت
 ضررررمن مدنيين أشرررر،اص المسررررلحة النزاعات مناطق في خط ة مهنية مهمات يباشرررر ون الذين الصررررحفيون يعد .1

  .50) المادة من األولى الفق ة منطوق
  أي منهم أيًا يقوم أال شرر يطة )الب وتوكو   الملحق وهذا االتفاقيات أحكام  مقتضررى الصررفة  هذه حمايتهم يجب .2

  لد  المعتمدين الح  يين الم اسرررررليين  حق اوخال  دون وذلك ،مدنيين كأشررررر،اص وضرررررعهم إلى يسررررريء عمل
  .الثالثة االتفاقية من  4ثة4) المادة في علي  المنصوص الوضع من االستفادة في المسلحة القوات

 األو   )الب وتوكو  الملحق لهذا  2) رقم  الملحق الم فق للنموذج وفقًا هوية  طاقة على الحصررررررو  لهم يجوز .3
  الدولية . المسلحة النزاعات ضحايا  حماية المتعلق 1977 لسنة األو  اوضافي الب وتوكو  من  79) )المادة
 التا ع اوعالم وسيلة  فيها تقع التي أو فيها يقيم التي أو الصحفي  لها يتبع التي الدولة حكومة البطاقة هذه وتصدر 

 في الداخلية النزاعات في الصررحفيين لحماية اوشررارة عدم من ال غم وعلى كصررحفي. صررفت  على وتشررهد ،الصررحفي لها
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 والحماية الثاني والب وتوكو  المشررت كة الثالثة المادة في عليها المنصرروص اونسررانية المعاملة أن إال ،الثاني الب وتوكو 
 النزاعات حالة في للصرررررحفيين الضرررررمانات وف ت الب وتوكو  هذا في عليها المنصررررروص والصرررررحفيين للمدنيين العامة

 في المدنيين للسكان  اونساني  الدولي القانون كفلها التي الكاملة الحماية من يستفيدون  الصحفيين  أن أي ؛الداخلية المسلحة 
 غي  لألشررررر،اص المكفولة الحماية  نفس يتمتعوا أن للصرررررحفيين ويحق سرررررواء، حد على الدولية وغي  الدولية النزاعات
   .73ص ،2012 )البزور، خارجية مأ داخلية كانت سواًء ؛المسلحة النزاعات أو العدائية األعما  في المن، طين
 لمشرررر وع نتيجة كانت 1977 لسررررنة األو  اوضررررافي الب وتوكو  في الصررررحفيين حماية على النص فك ة وإن

 لألمم العامة الجمعية دعتف المسررررلح، النزاع أثناء خط ة  مهمات المكلفين الصررررحفيين حماية  شررررأن المتحدة األمم اتفاقية
 خاصرررة عمل مجموعة فتشررركلت ؛اونسررران حقوق لجنة أعدتها التي المشررر وعات حو  ال أي  داءو المؤتم  لهذا المتحدة
 دولية وثيقة إطار في يتم أن يجب الصرررررحفيين حماية موضررررروع أن واعتب ت ،ال،اصرررررة االتفاقية رفض إلى انتهت لذلك

 ضمن  وتدخل ال، أم السلطات  لد  معتمدين كانوا سواءً  ؛ الصحفيين  خاصاً  مش وعاً  العمل مجموعة واقت حت ،إنسانية 
 في اونسررران حقوق لجنة قبل من العمل مجموعة اقت اح قبو  وتم المسرررلحة.  النزاعات ال،اص األو  الملحق نصررروص
  .30ص ،2008 خوات، )أ و 1977 لسنة األو  اوضافي الب وتوكو  من  79) المادة شكل على وأصبحت المؤتم 

 مناطق في خطي ة مهمات في المن، طون الصحفيون )يعامل التالي: النحو على جاء قد  79) المادة نص وكان
 و موجب ،االتفاقيات  موجب األسا  هذا على لهم الحماية وتتوف   1ة50) المادة  موجب المدنيين معاملة المسلح الكفاح
 م اسرررررلي حق على التعدي دون ومن ،كمدنيين وضرررررعهم في يؤث  معاد عمل  أي قيامهم عدم شررررر يطة الب وتوكو  هذا

 مشا هة  هوية على الصحفيون  يحصل  وقد الثالثة، االتفاقية من أ ة4) المادة وفق المسلحة  القوات مع المن، طين الح ب
 إصدار  ويجب ،صحفي  أن  على الش،ص  هوية البطاقة هذه وتثبت ،الب وتوكو  هذا من  2) ملحق في المذكور للنموذج

  اوعالمية . مؤسست  مق  وحيث يقيم حيث الصحفي إليها ينتمي التي الحكومة من البطاقة هذه
 مدني شررر،ص هو المسرررلح النزاع مناطق في خط ة مهام يمار  الذي الصرررحفي أن  79) المادة أق ت و التالي

 المعتمدين الصرررحفيين  حماية  79) المادة في كذلك الب وتوكو  ق أو ،الب وتوكو  نفس من  1ة50) المادة نص حسرررب
 للقوات الم افقين غي  أي ؛المعتمدين غي  والصرررحفيين الح  يين والم اسرررلين الصرررحفيين :وهم ،العسرررك ية القوات لد 

 النزاع أثناء مهامهم يمارسررون الذين للصررحفيين الدولية الحماية 1977 لسررنة اوضررافي الب وتوكو  أضررفىف العسررك ية،
  .147ص ،2008 )العسا ، المسلح
 الدولية غير المسلحة النزاعات في الصحفيين حماية الثاني: المطلب

 التي ،الدولية االتفاقيات في عليها المنصرروص الدولية المسررلحة النزاعات في للصررحفيين الدولية الحماية  يان  عد
 النزاعات في للصحفيين  الدولية الحماية يبين أن انالباحث سيحاو   الدولي، الطا ع ذات المسلحة  النزاعات لتحكم وضعت 
 التاليين: الف عين في وذلك الحالة، هذه في التطبيق الواجب والقانون الدولية غي  المسلحة
 الدولية. غير المسلحة النزاعات في الدولية والمواثيق االتفاقيات بموجب الصحفيين حماية األول: الفرع

  لسررررررنة جني  التفاقيات المشررررررت كة الثالثة المادة في الدولية غي  المسررررررلحة النزاعات تحكم التي القواعد تتجلى
  .1977 لسنة  هما الملحق الثاني اوضافي والب وتوكو  1949

  لسررنة جني  اتفافيات من الثالثة المادة تعّد :1949 لسححنة جنيف التفاقيات الثالثة للمادة وفقًا الصحححفيين حماية •
 من النوع هذا ضحايا  حماية فق رت الدولية، غي  المسلحة   النزاعات تتعلق التي الوحيدة القانونية المادة 1949

 األحم  للصليب  الدولية اللجنة نحو ،المحايدة اونسانية  الهيئات لتدخل قانوني أسا   ووضع  المسلحة،  النزاعات
  .34ص ،2015 )نعيمي،

 السررامية األط ا  أحد أراضرري في دولي طا ع ل  يسل مسررلح نزاع قيام حالة )في على: الثالثة المادة نصررت وقد
 التالية: األحكام أدنى كحد يطبق  أن النزاع في ط   كل يلتزم المتعاقدة
 عنهم لقواأ الذين المسررررلحة القوات أف اد فيهم  من العدائية األعما  في مباشرررر ة يشرررراركون ال الذين األشرررر،اص .1

 جميع في يعاملون سبب ألي أو االحتجاز أو الج ح أو الم ض  سبب القتا  عن العاجزين واألش،اص أسلحتهم
 أو ،المعتقد الدين أو ،الع ق أو ،اللون أو ،العنصرررررر  على يقوم ضررررررار تمييز أي دون إنسررررررانية معاملة األحوا 
  األشررررررر،اص    يتعلق فيما  التالية   األفعا   تحظ  الغ ض ولهذا  آخ ، معيار  أي أو ،الث وة أو ،المولد  أو الجنس

  -واألماكن: األوقات جميع في محظورة وتبقى ،أعاله المذكورين
  والتعذيب. القاسية والمعاملة والتشوي  أشكال   جميع القتل و ،اصة البدنية والسالمة الحياة على االعتداء .أ
 ال هائن. أخذ .ب
  الك امة. والحاطة المهينة المعاملة األخص وعلى الش،صية الك امة على االعتداء .ج
 جميع وتكفل ،قانونيًا تشكيالً  مشكلة  محكمة أمام سا قة  محاكمة إج اء دون العقو ات وتنفيذ األحكام إصدار  .د

  المتمدنة. الشعوب نظ  في الالزمة القضائية الضمانات
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 أن األحم  للصرررليب الدولية كاللجنة متحيزة غي  إنسرررانية لهيئة ويجوز  هم ويعتنى ،والم ضرررى الج حى يجمع .2
 على خاصرررررة اتفاقيات ط يق عن ذلك وفق تعمل أن النزاع أط ا  وعلى النزاع أط ا  على خدماتها تع ض
 الوضرررع على يؤث  ما المتقدمة األحكام تطبيق في وليس ، عضرررها أو االتفاقية هذه من األخ   األحكام كل تنفيذ

  النزاع . ألط ا  القانوني
 يلقى من وضررع إلى اوشررارة دون اونسررانية المعاملة توفي  عبارة  ذك  فقط اكتفت المادة هذه أن انالباحث وي  

 إلى صرر احة تشرر  لم المادة هذه إن إذ ؛الصررحفيين من الدولي غي  المسررلح النزاع أثناء العدو قوات قبل من علي  القبض
 الوضع.  هذا التمتع ل  يحق ومن ح ب كأس   الصحفيين وضع

 الب وتوكو  هذا من  13) المادة نصررت :1977 لسححنة الثاني اإلضححافي البروتوكول ظل في الصحححفيين حماية •
 ،المحميين المدنيين السرركان  فئة اهتمامها أولت التي ،الدولي غي  المسررلح النزاع ظل في الصررحفيين وضررع على
 التالي:  الشكل المادة هذه وردتف
 ويجب ،العسررك ية العمليات عن الناجمة األخطار من عامة  حماية المدنيين واألشرر،اص المدنيون السرركان يتمتع .1

 دومًا. التالية القواعد م عاة الحماية لهذه فاعلية وضفاء
 العن  أعما  وتحظ  ،للهجوم محاًل المدنيون األشرر،اص وال هذا  وصررفهم المدنيون السرركان يكون أن يجوز ال .2

 المدنيين. السكان  ين الذع   ث إلى أساسًا ال امي     التهديد أو
 وعلى ،العدائية األعما  في مباش    دور يقوموا لم ما الباب هذا يوف ها التي  الحماية المدنيون األش،اص  يتمتع .3

 المتعلقة 1977 لسررررنة الثاني اوضررررافي الب وتوكو  من 13 )المادة الدور  هذا خالل  يقومون الذين الوقت مد 
 ة .الدولي غي  المسلحة النزاعات ضحايا  حماية
 في وذلك ،اونسررررانية  )المعاملة  عنوان الثاني الب وتوكو  من الثاني الباب جاء األشرررر،اص؛ معاملة مجا  وفي

 على: ال ا عة المادة نصتف ، 6-5-4) المواد
  - العدائية األعما  في االشت اك  عن يكفون الذين أو مباش ة   صورة  يشاركون  ال الذين األش،اص  لجميع يكون .1

 لشرررعائ هم وممارسرررتهم ،ومعتقداتهم وشررر فهم ،أشررر،اصرررهم يحت م أن في الحق –تقيد لم أم ح يتهم قيدت سرررواء
 إ قاء   عدم  األم  ويحظ  مجح . تمييز أي دون إنسرررررررانية  معاملة   األحوا  جميع في يعاملوا  أن ويجب  ،الدينية  
 الحياة. قيد على أحد

 ومكان، زمان كل وفي واسرررتقبااًل، حااًل األولى الفق ة في إليهم المشرررار األشررر،اص ضرررد الموجهة األعما  تعد .2
 السا قة: األحكام    تتسم الذي الشمو   طا ع اوخال  دون وذلك

ية.    الجزاءات -ب .األشررررررر،اص   حياة  على االعتداء  -أ  الك امة  نتهاك ا -ه .اورهاب  أعما   د. ال هائن.  أخذ  -ج الجنائ
  المذكورة . األفعا  من أي  ارتكاب التهديد -ح والنهب. السلب -ز ال قيق. وتجارة ال ق -و الش،صية.

 أو يشرررت كون ال الذين األشررر،اص لجميع يكون أن على النص وهو عام مبدأ على نصرررت المادة هذه أن ونالحظ
 ومعاملتهم احت امهم في الحق لهم يكون ال، أم ح يتهم قيدت سرررررواء ؛العدائية األعما  في االشرررررت اك عن يتوقفون الذين
  .66ص ،2008 )جبايلة،  حقهم مجح  تمييز أي دون إنسانية معاملة

 هدفًا الصحفيين اعتبار أن 1977 لسنة  األو  اوضافي  الب وتوكو  من الثالثة الفق ة  85) المادة اعتب ت كذلك
 أو ، الجسررم  الغ أذً  أو ،الوفاة سررببت أو ،عمدية األفعا  تلك كانت إذا الب وتوكو  لهذا جسرريمة انتهاكات  مثا ة للهجوم
  مغادرة للصررررحفيين يسررررمح أن ال ا عة االتفاقية من  35) المادة أوجبت كذلك ح ب. ج يمة تشرررركل أفعا  فهي الصررررحة
 طلبهم في ويبت العدو، للدولة الوطنية  المصررررررلحة تضرررررر  مغادرتهم كانت إذا إال خالل  أو النزاع  داية في العدو أرض
 أسرررررباب على يحصرررررلوا أن األحم  للصرررررليب الدولية واللجنة الحامية الدو  ولممثلي قانونية وج اءات وفقًا البلد مغادرة
 أسرباب  ذلك دون حالت إذا إال طلباتهم رفض الذين جميع أسرماء  على يحصرلوا  وأن ،البلد مغادرة الصرحفيين  طلب رفض
 للط   التا عين للصرررحفيين العدو الدولة اسرررتقبا  حالة في وكذلك ، إرادتهم العدو أرض الصرررحفيين يغادر لم وإذا أمنية،
 وفقًا وضرررعهم تنظيم أالمبد حيث من ويسرررتم  راضررريها،أ على اآلخ ين األجانب معاملة  نفس معاملتهم عليها يجب اآلخ 
  .37ص ،2015 )نعيمي، السلم وقت األجانب  معاملة المتعلقة لألحكام

 على يتوق  ذلك كل ألن التطبيق، موضررررع وضررررعها الصررررعب من يكون قد الصررررحفيين  ها يتمتع التي فالحماية
 من فكثي  وقواعده،  أحكام  والتزامهم ،الدولية غي  المسلحة النزاعات لقانون الدولي غي  المسلح النزاع أط ا  احت ام

 األخطار لنفس الحالي الوقت في الدولية غي  المسلحة  النزاعات في يتع ضون  الصحفيين  وكذلك المدنيين من األش،اص 
 األشررررررر،اص    ين التمييز على اونسرررررررراني الدولي  القانون  يقوم إذ أكث ، تكن لم إن المقاتلين  األشررررررر،اص   يواجهها  التي

 يقصرررد إذ ؛الصرررحفيين ومنهم المدنيين األشررر،اص وهم في  المشرررت كين غي  واألشررر،اص المسرررلح النزاع في المشرررت كين
 األعما  في المشررت كين غي  العدو أف اد 1949 لسررنة الثالثة جني  اتفاقية من ال ا عة المادة حسررب المدنيين  األشرر،اص

   .151ص ،2009 )ميلودين، العسك ية األعما  في يساهمون وال ،القتالية
 الداخلية والتوترات االضطرابات ظل في الصحفيين حماية الثاني: الفرع
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 إلى الحالة   هذه  مثل  في الدولة   تلجأ  وقد  ومسرررررررتم ة، خطي ة داخلية  مواجهات  على الداخلية   التوت ات تشرررررررتمل 
 والتوت ات االضررررط ا ات تلك لمواجهة المسررررلحة القوات اسررررت،دام إلى تلجأ وقد ،كبي ة  أعداد الشرررر طة قوات اسررررت،دام
 إعالننحو ،اسرررتثنائية تشررر يعية إج اءات تتبنى وقد للبالد، الداخلي العام واألمن النظام على السررريط ة السرررتعادة الداخلية
  ين والف ق ،الوضرررع على للسررريط ة السرررلطات من مزيدًا المسرررلحة القوات أو الشررر طة قوات تمنح التي الطوارئ، حالة
 مسرررلحة منظمات أو منسرررقة مسرررلحة قوات تشررركل ال الداخلية التوت ات أن هو الداخلية والتوت ات الداخلي المسرررلح النزاع
 منظمة جماعات وجود إمكانية   من  غمال على ،الداخلية  االضرررررررط ا ات حاالت في ومنسرررررررقة  متواصرررررررلة   عمليات  تقوم

 المشت كة الثالثة المادة في إليها المشار المباد ء ستثناءا  عليها اونساني الدولي القانون يطبق ال الحالة هذه ففي ومنسقة،
  .38 ص ،2015 )نعيمي، األهلية الح وب على النص تتضمن والتي 1949 لسنة جني  تفاقياتال

ية    اللجنة  وت   لدول  لألف اد متك رة اعتقاالت  تميزها  والتوت ات االضرررررررط ا ات   هذه  أن األحم  للصرررررررليب   ا
 السررررياسررررين السررررجناء عدد ي تفع أيضررررًا الداخلية التوت ات حالة وفي عن  أعما  حدوث دون الدولة أمن على ال،ط ين
 هذا  وفي الطوار ء. حالة   عالنإو ،قسررررررر ي إخفاء  وحاالت  ،المحتجزين األشررررررر،اص  معاملة   لسررررررروء احتمالية   وهناك 

 حاالت على يطبق ال الب وتوكو  هذا أن 1977 لسررنة الثاني اوضررافي الب وتوكو  من الثانية المادة نصررت ال،صرروص
 تعد ال التي ،المماثلة الطبيعة ذات األعما  من وغي ها والعن  الشررررغب أعما  :مثل ،الداخلية والتوت ات االضررررط ا ات

 ضرررررررحايا أن هذا عن وينتج ،اونسررررررراني الدولي القانون فيها يطبق ال حالة أمام نكون النص لهذا وفقًا مسرررررررلحة. نزاعات
 الدولي  القانون  أن إال اونسررررررراني،  الدولي  للقانون  وفقاً  الدولية    الحماية    يتمتعون ال الداخلية   والتوت ات االضرررررررط ا ات  

 أكدتف ،1986 سنة  )نيكاراغوا  قضية  ذلك ومثا  الداخلية والتوت ات االضط ا ات  حاالت على يطبق الع في اونساني 
 حاالت على تنطبق فهي و التالي ،ع فية طبيعة ذات اونسررررررراني الدولي للقانون العامة المباد ء أن الدولية العد  محكمة

   .83ص ،2008 )حو ة، الداخلية والتوت ات االضط ا ات
 الثاني المبحث
 الدولية االتفاقيات ظل في للصحفيين المستحدثة الحماية

 على يت تب وما ،العام لل أي المسررررلحة والنزاعات الح وب أخبار نقل في كبي ة أهمية وللصررررحفيين للصررررحافة
 الح ب وقت اونسررررراني الدولي القانون قواعد  أحكام التزامهم ةومد ،المسرررررلح النزاع أط ا  تصررررر فات م اقبة من ذلك

 أشررر،اصرررًا  اعتبارهم المسرررلح النزاع مناطق في المتواجدين للصرررحفيين الحماية يؤمن اونسررراني الدولي فالقانون والسرررلم،
  .41ص ،2008 خوات، )ا و مدنيين

 األمن مجلس ق ار تضرررمن  ما منها للصرررحفيين المسرررتحدثة الحماية آليات من جملة الدولية االتفاقيات أق ت وقد
  مدنية. أعيانًا اوعالم وسائل اعتبار ومنها ،2006 لسنة  1837) رقم

 :التالية المطالب في المبحث هذا انالباحث سيتناو  وعلي 
  .للصحفيين الدولية الحماية ضمان األو : المطلب
 .ونهايتها للصحفيين الدولية الحماية  داية الثاني: المطلب
  .2006 لسنة  1837) رقم االمن مجلس لق ار وفقًا للصحفيين الدولية الحماية الثالث: المطلب
 مدنية. أعيانًا  وصفها اوعالم وسائل حماية ال ا ع: المطلب

 للصحفيين الدولية الحماية ضمان األول: المطلب
 وجود وهي ولىاأل الحالة حالتين؛  ين التف يق من لنا  د ال للصرررررررحفيين الدولية الحماية مضرررررررمون لنا يتضرررررررح

 والحالة النزاع. هذا عن الناجمة األخطار من حمايت  ومد  المسررررررلح النزاع اندالع أثناء المع كة أرض على الصررررررحفي
  ذلك وسررنتناو  أسرر ه، أو ،اعتقال  أو ،وحبسرر  المسررلح النزاع أط ا  أحد قبل من الصررحفي على القبض إلقاء هي الثانية
  -التاليين: الف عين في

 المسلح. النزاع عن الناتجة اآلثار من للصحفيين الدولية الحماية األول: الفرع
 كونها ؛خط ة ل  الموكلة المهام هذه وتكون ،المسرررلح  النزاع مناطق في صرررحفية   مهمات الصرررحفي  يكل  عادًة

 القانون أحكام حسررب مدني رجل الصررحفي ديع الحالة هذه وفي الح  ية، العسررك ية للعمليات مسرر حًا دتع أرض على تقع
 تبين إذ ؛المسلح النزاع أثناء الصفة  هذه المدنيين لألش،اص الممنوحة الحقوق  كافة يتمتع أن حق  ومن ،اونساني الدولي

 صحفي  كل أن على تنص في  لبس ال ،واضح  و شكل  ،1977 لسنة  األو  اوضافي  الب وتوكو  من  79) المادة أن لنا
 نفس من  50) المادة في الوارد للتع ي  وفقًا مدنيًا شرررر،صررررًا ديع المسررررلح النزاع مناطق في خط ة صررررحفية  مهام يقوم

   .413ص ،2003 )داود، الب وتوكو 
تالي    مادة  فإن  و ال تأكيد    على فقط تقتصررررررر  الب وتوكو  نفس من  79) ال قانون  وتؤكد  واوعالن، ال  الواجب  ال

 ال ا عة المادة وع فت المسلح، النزاع مناطق في المهنية  مهامهم يقومون الذين الصحفيين ومنهم للمدنيين  النسبة تطبيق 
 أولئك هم االتفاقية تحميهم الذين األشررر،اص  قولها الدولية  الحماية المتمتعين األشررر،اص 1949 لسرررنة جني  اتفاقية من
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 النزاع في ط   سرررلطة تحت احتال  أو ،مسرررلح نزاع قيام حالة في كان شررركل و أي ما لحظة في أنفسرررهم يجدون الذين
   .155ص ،2006 الوفا، )ا و االحتال  دولة أو الط   هذا رعايا من ليسوا ،المسلح

 المقاتلين األشرر،اص و ين  ينهم للتمييز للمدنيين ومحدد واضررح تع ي  وضررع أجل من الدولية الجهود  ذلت وقد
 المسرررررررلحة   النزاعات  عن الناتجة   اآلثار  من لهم الدولية   الحماية   وتوفي  ،المدنيين  األشررررررر،اص   معاناة   من الت،في   غية 

 أثناء يقاتل ال شررر،ص كل وهو ،المدني للشررر،ص تع ي  وضرررع إلى الدو  فتوصرررلت اونسررراني، الدولي القانون  موجب
 حماية على للتاكيد وذلك مدنيًا، يعّد فإن  عسررك يًا أم مدنيًا ما شرر،ص كان إذا ما حو  شررك أثي  ما وإذا المسررسررلح؛ النزاع
   .278ص ،2006 )عزمي، المسلحة النزاعات عن الناجمة األخطار وتجنبيهم ،المدنيين

 الدولية   االتفاقيات    حماية   يتمتع فإن    ،مدني  كشررررررر،ص وضرررررررع    يهدد  عدائي  عمل   أي  الصرررررررحفي يقم لم فإذا 
 تتناو  التي للمواد م جعية مادة  79) المادة اعتبار يمكن ولهذا ،امدني اشررررر،صررررر   اعتباره  هما الملحقين والب وتوكولين

  .410ص ،2006 )النقبي، عامة  صفة المدنيين السكان حماية
 فيهم تتواف  أن على مقاتلين ، )أشرررر،اص الصررررفة ذات لهم المتطوعة والوحدات المليشرررريات عناصرررر  دتع كذلك

 -:التالية الش وث
 م ؤوسي . عن مسؤو  ش،ص قيادة .1
 ظاه .  شكل السالح حمل .2
   عد. عن تع   مميزة عالمة .3
  وأع افها. الح ب قوانين احت ام .4

 المسرررررراعدات  تقديمها وذلك المسررررررلحة، النزاعات في كبي   دور تقوم التي المسررررررلحة الفئات  عض هناك ولكن
 تلك دتع وال ،فيها مباشررر ة تشرررارك أن دون الح  ية األعما  في النصررر  إح از في المسررراعدة شرررأنها من التي ،المتنوعة
 :وهي ،المقاتلين من الفئات
 العسك ية  الطبية ال،دمات أف اد -4 العسك ية.  المدنية ال،دمات أف اد -3 الصحفيين.  نوالم اسل  -2 المدني. الدفاع أف اد

   .411ص ،2006 )النقبي،
 إلي  ذهبت ما على نؤكد أن المقاتل، والشررر،ص المدني الشررر،ص من كل مفهوم لىإ التع    عد انالباحث وي  

 مناطق في الصحفية  مهام  يؤدي الذي الصحفي  أن  اعتبارها 1977 لسنة  األو  اوضافي  الب وتوكو  من  79) المادة
 وإنما عدائي عمل  أي يقوم وال ،يقاتل ال ألن  السرررا ق، المدني الشررر،ص لتع ي  وفقًا مدنيًا شررر،صرررًا يعّد المسرررلح النزاع
 إعالنها و التالي ،لها يتبع التي اوعالم وسررررريلة إلى ونقلها ،المسرررررلح النزاع أخبار تغطية في الصرررررحفي عمل   تأدية يقوم

  .243ص ،2010 )محمد، العام وال أي للجمهور
 المسلح. النزاع أطراف أحد قبضة في وقوعه أثناء مدني كشخص الصحفي وضع الثاني: الفرع

 المعتمدين الح  ين الم اسررليين وضررع على 1977 لسررنة األو  اوضررافي الب وتوكو  من  2ة79) المادة نصررت
 اسرررتفادة المادة هذه ق رت فقد العدو، قوات  قبضرررة وقوعهم حالة في المسرررلح النزاع أط ا  ألحد المسرررلحة القوات لد 

   أس    والمتعلقة 1949 سنة  الثالثة جني  اتفاقية من  74) المادة في علي  المنصوص  الوضع  من الح  يين الم اسلين 
 إطار في المطبقة القانونية القواعد فإن العدو قوات قبل من المسررررلح النزاع أثناء الصررررحفي على القبض حالة ففي الح ب
 من الصررحفي جنسررية  ،صرروص مشرركلة تثور وهنا الصررحفي، جنسررية منها عوامل عدة على تعتمد الدولي المسررلح النزاع
 :وهي ،نواٍح عدة

 رعايا أحد علي  المقبوض الصحفي  يكون هنا علي : قبضت  التي الدولة  جنسية  متمتعًا الصحفي  كان إذا ما حالة .1
 وعلى للدولة، الداخلي القانون  ذلك سررررمح طالما علي  مقبوضررررًا ويبقى للدولة الداخلي للقانون وي،ضررررع ،الدولة

 الداخلي القانون في عليها والمنصررررروص عتقا اال  حاالت المتعلقة القضرررررائية الضرررررمانات تحت م نأ السرررررلطات
لدولة،     ملزمة  وتكون ،فيها  ط فاً  الدولة    تكون التي اونسرررررررران  حقوق المتعلقة  الدولية    للقواعد  اللجوء ويمكن ل
ياً   تطبيقها   ،2003 )داود، اونسرررررررران  حقوق المتعلقة  الدولية    االتفاقيات    تلك  أط ا  أحد  الدولة    كانت    إذا دول

  .414ص
سية  متمتعًا الصحفي  يكون أن حالة .2  النزاع أثناء الصحفي  على القبض حالة في :المسلح  النزاع أط ا  أحد  جن

 -أم ين:  ين نف ق هنا العدو قوات قبل من المسلح
 وفقًا اونسرراني الدولي القانون قواعد  موجب الدولية  الحماية يتمتعون وهم ،المعتمدين الح  ين الم اسررليين حالة .أ

 أشرررر،اصررررًا ونديع فهم ؛الح ب  أسرررر   والمتعلقة 1949 لسررررنة الثالثة جني  اتفاقية من  4أةة4) المادة الحكام
  .267ص ،2010 )محمد، االتفاقية هذه من  16-15-14-13) المواد نص حسب مدنيين

 العدو، قوات قبل من علي  القبض وتم ،ي افقها التي العسرررررك ية القوات لد  معتمد غي  الصرررررحفي كان إذا حالة .ب
 وف ض ،اعتقال  يمكن وال علي  قبضت التي الدولة إقليم إلى ينقل وال ،المحتل قليماو في علي  مقبوضًا يبقى فإن 
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 المقبوض للصحفي  المنسو ة  األفعا  كانت وإذا لذلك، تدعو أمنية سبا اً أ هناك كانت إذا إال علي  الجب ية اوقامة
  .78ص ،2008 )يبده، س اح  طالقإ يجب الحالة هذه ففي اعتقال ، او ودانت  كافية غي  علي 

 أط ا  أحد قبل من علي  المقبوض الصرررررحفي كان إذا :محايدة دولة  جنسرررررية متمتعًا الصرررررحفي يكون أن حالة  .ج
 التمثيل من يسرررررتفيد فإن  المسرررررلح،  النزاع مشرررررت كة غي  محايدة دولة  جنسرررررية متمتعًا الدولي المسرررررلح النزاع

 عدائية  أعما   القيام الصحفي  إدانة تثبت أدلة توف ت فإذا الحامية الدولة قبل من أو لها، والقنصلي  الد لوماسي 
 إطالق يجب عدائية  أعما  قيام  تثبت أدلة أية  حق  تتواف  لم إذا أما ح ب، أسي   ويعّد علي  مقبوضاً  يبقى فإن 

   .415ص ،2003 )داود، س اح 
 ونهايتها للصحفيين الدولية الحماية بداية الثاني: المطلب

 الوحدة من ق يبًا  قي إذا اونسرررررراني الدولي القانون  موجب مدني كشرررررر،ص الحماية في حق  الصررررررحفي يفقد قد
 ممنوعًا الهجوم كان إذا إال العدو قوات من لهجوم مشرر وعًا هدفًا تمثل العسررك ية الوحدة تلك ألن لها، الم افق العسررك ية

 ،1983 )جاسرررررر ، 1949 لسررررررنة عةال ا  جني  اتفاقية من  5بةة51) المادة عليها نصررررررت التي التناسررررررب لقاعدة وفقًا
  .14ص

 -التالية: الف وع في الدولية حمايت  الصحفي فيها يفقد التي الحاالت  يان انالباحث وسيتناو 
  العسكري. الزي من بشدة يقترب زيًا الصحفي إرتدى إذا األول: الفرع

 المسررلح النزاع أرض في متواجد وهو العسررك ي  الزي الشررب  شررديد أو عسررك ي لزي الصررحفي رتداءا حالة في
 يتمتع مدني كشررر،ص الصرررحفي  وضرررع الضرررارة التصررر فات قبيل من يعّد فإن  للقتا ، األمامية ال،طوث في وخصررروصرررًا

 من إضرررر ارًا يعّد فهذا ؛العدو قوات من للهجوم مباحًا هدفًا يكون ألن  اونسرررراني، الدولي القانون  موجب الدولية  الحماية
  أي المع كة أراضرري في يتجنبوا أن المقاتلين األشرر،اص من الطلب يمكن ال ألن  ؛مدني كشرر،ص  وضررع  الصررحفي قبل
  .407ص ،2003 )داود، محميًا ش،صًا  كون  صفت  تظه  ال ف د

 القتالية. األعمال في مباشرة بصورة الصحفي اشترك إذا الثاني: الفرع
 ،العدائية األعما  في مشررراركت  مدة طوا  اونسررراني الدولي القانون  موجب الدولية  الحماية حق  الصرررحفي يفقد

 الدولية الحماية في حق  ويسرررررررتعيد العدو، قوات قبل من هجوم ألي مشررررررر وعًا هدفًا الصرررررررحفي يكون الفت ة هذه وخال 
 الحماية في حق  يستعيد  إذ ؛المسلح  النزاع في اآلخ  الط   من العدائية األعما  في مشاركت   انتهاء عند مدني كش،ص 

 األعما  في مشررررررراركت  عند تتوق  للصرررررررحفي الدولية الحماية أن القو  يمكن ذلك على و ناًء العدائية. األعما  أثار من
 في الصررحفي على القبض عند العدو لقوات ويمكن العدائية، األعما  في المشرراركة عن يتوق  عندما ويسررتعيدها العدائية
 الب وتوكو  من  45) المادة لنص وفقًا أمنية أو قمعية إج اءات أي ضده تت،ذ أن ضدها العدائية  العمليات اشت اك  حالة

   .250ص ،2013 )جالوا، 1977 لسنة اوضافي
 األخطار من الصرررحفيين  حماية ال،اصرررة األو  اوضرررافي الب وتوكو  من  79) المادة نص أن انالباحث ويذك 

 أثناء المدنيين األشرررر،اص من الصررررحفيين اعتبار في واضررررحًا كان وإن ،الصررررعو ات من الكثي  يثي  للعدوان؛ المباشرررر ة
 تتع ض لم الفق ة هذه إن إذ ؛ 79) المادة من األولى الفق ة علي  نصرررررت ما الصرررررعو ات هذه ومن المسرررررلحة، النزاعات
 ت،لو  ها الملحقين والب وتوكولين األر عة جني  اتفاقيات وحتى المسلحة  النزاعات أثناء الصحفي  العمل مش وعية  لمد 
 الدولي القانون  ين الب وتوكو  هذا من  79) المادة وازنت ذلك من ال غم وعلى الصررررحفي. العمل مشرررر وعية  يان من

 التي األفكار نشرر  في يسرراهم أن ويجب ،اونسرران حقوق ضررمن يقع التعبي  في الحق ألن ؛اونسرران حقوق و ين اونسرراني
 اونساني. الدولي القانون قواعد نش  و التالي ،المسلحة المنازعات منع إلى تدعو

 أنها إال ،المسرررلحة النزاعات أثناء الصرررحفي العمل لمشررر وعية اونسررراني الدولي القانون إغفا  من ال غم وعلى
ستند  سلم  وقت الدولية واالتفاقيات الوثائق في الواردة الصحافة  ح ية مبدأ على مش وعيتها  في ت  ومنها الح ب، ووقت ال
 الدولية   والمواثيق االتفاقيات   تكفلها  التي ال أي ح ية  من جزءًا  اعتبارها    الصرررررررحافة    ح ية  مبدأ  على تؤكد   79) المادة 

  .255ص ،1990 )موران،
 2006 لسنة (1837) رقم االمن مجلس لقرار وفقًا للصحفيين الدولية الحماية الثالث: المطلب

 النزاعات رقعة اتسرررراع مع األخي ة السررررنوات في اوعالم ووسررررائل الصررررحفيين على االعتداء ظاه ة اتسررررعت
 ،1977 لسنة   ها الملحقين اوضافيين  والب وتوكولين 1949 لسنة  الدولية جني  اتفاقيات وجود من ال غم على المسلحة 
 االعتداء ظاه ة كانت وقد المسررلحة. النزاعات أثناء اوعالم ووسررائل الصررحفيين ومنهم المدنيين حماية على نصررت التي
  ،اوعالم وسائل  لمق ات وقص   واختطا  قتل عمليات من مقصودة  األحيان أغلب في اوعالم ووسائل  الصحفيين  على
 األمن مجلس من دولي ق ار إصردار  المتحدة األمم من تطلب أن العالمية اوعالم  وسرائل  االعتداءات من النوع هذا ودفع
 الدولي مناأل مجلس عن الق ار هذا صدر  وقد المسلح،  النزاع مناطق في اوعالم ووسائل  للصحفيين  أكب  حماية لتوفي 
   .35ص ،2008 خوات، )أ و 2006ة12ة23  تاريس
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 والتأكيد   ،وحلها  المسرررررررلحة  النزاعات  اندالع  منع  هد   الالزمة  التدا ي   ات،اذ  أهمية  على الق ار مقدمة   وأكدت 
سا قة  الق ارات على   حماية المتعلقة والق ارات المسلحة  النزاعات في والصحفيين  للمدنيين الدولية الحماية  ،صوص  ال
 في األسررراسرررية المسرررؤولية المسرررلح النزاع أط ا  تحمل على والتأكيد ،اونسرررانية المسررراعدات وأف اد المتحدة األمم أف اد
 خصرروصررًا ،1949 لسررنة جني  اتفاقيات عليها نصررت التي المباد ء امواحت  ،المدنيين حماية لضررمان يلزم ما كل ات،اذ
 1977 لسرررنة األو  اوضرررافي الب وتوكو  من  79) والمادة الح ب  أسررر   المتعلقة 1949 لسرررنة الثالثة جني  اتفاقية

 الدولي األمن مجلس ويعيد ،المسررررلح النزاع مناطق في خط ة صررررحفية مهام  أداء المكلفين الصررررحفيين  حماية والمتعلقة
 والمتعلقة  2006 لسرررنة 1674 ة2000 لسرررنة 1296ة1999 لسرررنة 1265) االرقام ذوات السرررا قة ق ارات  على التأكيد
 ،المتحدة  األمم أف اد  حماية   والمتعلق  2003 لسرررررررنة  1502) رقم والق ار المسرررررررلح النزاع مناطق  في المدنيين   حماية  
  .56ص ،2011 )ا  اهيم، المسلح النزاع مناطق في  هم الم تبطين اونسانية المساعدات وأف اد

 يقع مقصود  اعتداء أي ضد  اونساني  الدولي القانون  موجب المف وض الحظ  على الدولي األمن مجلس وشدد 
 فالت او لهم تسمح  ال وأن ،الج ائم هذه م تكبي تحاكم أن الدو  على وأوجب ،ح ب ج يمة يشكل  الذي ،المدنيين على
قاب،  من ي   نص ما  وهو الع لدولي  األمن مجلس ق ار عل نة   1837) رقم ا لذي  ، 2006 لسررررررر ،ذه  ا تاريس  المجلس ات   
 االعتداء  مثل   ها  عالقة  للدولة    ليس ج يمة  ي تكب  من محاكمة    في الدو   تت دد ما  عادة  ألن   وذلك  ،2006 ة12ة23
 ي،ضرررررع ال األغلب فعلى للدولة، التا عين العسرررررك يين قبل من المسرررررلح النزاع أثناء اوعالم ووسرررررائل الصرررررحفيين على

 أو خاصة  دولية محكمة إلى المحاكمة استندت  إذا أما كافية. غي  تكون فانها محاكمت  تمت وإن ،الدولة قبل من للمحاكمة
 على المسلح النزاع في المشت كة األط ا  ويجب  ،الج ائم هذه لم تكبي ال د تحقيق شأن  فمن ،الدولية الجنائية للمحكمة
   .36ص ،2008 خوات،  وأ) اوعالم ووسائل للصحفيين الحماية توفي 

 ووسرررائل والصرررحفيين المدنيين ضرررد العن  على التح يض أعما  كافة دانت إ على الدولي األمن مجلس أكد وقد
 للمحاكمة اوعالم ووسررررررائل ،والصررررررحفيين ،المدنيين على  االعتداء إدانت  يثبت من كل تقديم وجوب على مؤكدًا اوعالم
 هم لها التا عين واألف اد اوعالم ووسررررائل الصررررحفيين أن على أيضررررًا األمن مجلس وأكد اونسرررراني. الدولي للقانون وفقًا

  ها المحلقين اوضرافيين  والب توكولين 1949 لسرنة  جني  اتفاقيات علي  نصرت  ما حسرب  حمايتهم يجب مدنيين أشر،اص 
  حماية   المتعلقة  القادمة   تقاري ه  يضرررررررمن أن المتحدة  لألمم العام  األمين من الدولي  األمن مجلس وطلب  .1977 لسرررررررنة 
 أهمية يب ز ما وهو ،المسررلحة النزاعات أثناء اوعالم ووسررائل الصررحفيين حماية مسررألة المسررلحة النزاعات في المدنيين
   .57ص ،2011 )ا  اهيم،  2006 لسنة 1837) رقم الدولي األمن مجلس ق ار

 مدنية أعيانًا بوصفها اإلعالم وسائل حماية الرابع: المطلب
 األعيان تكون )ال على: 1977 لسرررررنة األو  اوضرررررافي الب وتوكو  من  52) المادة من األولى الفق ة نصرررررت

 أق  فقد  عسرررررررك ية .   أهدافاً   ليسررررررررت التي األعيان  كافة   هي المدنية    واألعيان  ال دع، لهجمات  أو للهجوم محاًل المدنية   
 الجامعاتة  ة )المدار   المدنية   األعيان  أمثلة  ومن المدنية،   لألعيان  الدولية   الحماية   مبدأ  األو  اوضررررررررافي الب وتوكو 

شفياتة    ة البيوت  فيجب ،المدنية لألغ اض م،صص  هو مما ذلك وغي  العبادة... . ودور م المواصالت  ووسائل  المست
 العسررررك ية األهدا  ضررررد إال العسررررك ية العمليات توجي  عدم و التالي ،المدنية واألعيان العسررررك ية األهدا   ين التمييز

  .147ص ،2008 )عواش ية،
 -التالية: الثالث الف وع وفق المطلب هذا انالباحث وسيتناو 

 المدنية. األعيان مفهوم األول: الفرع
 األولى الفق ة اعتب تف ،المدنية األعيان مفهوم 1977 لسررنة األو  اوضررافي الب وتوكو  من  52) المادة  ينت

 على األمثلة من الكثي  المادة هذه أوردت وقد عسررررك ية ، أهدافًا ليسررررت التي األعيان كافة )هي المدنية: األعيان أن منها
 السررا قة ليوغسررالفيا الدولية الجنائية المحكمة أيضررًا وع فتها ... .،والبيوت العبادة، ودور المدار ، مثل المدنية األعيان
 مشررر وع  شررركل اعتبارها يمكن التي األعيان كل:)أنها  السرررتشرررين على المشررر وعة غي  الهجمات قضرررية في الحكم أثناء
   .20ص ،2011 اهلل، )سعد عسك ية  غي  أهدافًا

 اوضررررافي الب توكو  من  2ة52) المادة نص حسررررب العسررررك ية األهدا  نطاق عن ت، ج الصررررحافة فمق ات
 مق ات ومنها  ،المدنية   األعيان  مهاجمة   منع أن على الدولية   الممارسرررررررات  من العديد   تؤكد  وكذلك   ،1977 لسرررررررنة  األو 
 )عواش ية، والداخلية الدولية المنازعات على يطبق الذي اونساني الدولي للقانون الع فية القواعد من تعّد اوعالم وسائل
  .149ص ،2008

 قواعد  موجب الدولية  الحماية تتمتع مدنية أعيان هي اوعالم وسررررائل مق ات أن ذلك من انالباحث ويسررررت،لص
 تداءاتاع  أي القيام  عدم االلتزام المسرررلح النزاع أط ا  على ويجب ،المسرررلحة النزاعات أثناء اونسررراني الدولي القانون
  الدولية. القانونية المساءلة ي تب الذي األم  ؛اونساني الدولي القانون ألحكام انتهاكًا يعد ذلك ألن عليها،
 المسلح. النزاع أثناء المدنية الممتلكات باستخدام الشك حالة :الثاني الفرع
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 أهدافًا دائمًا تعّد اوعالم وسررررائل أن على 1977 لسررررنة األو  اوضررررافي الب وتوكو  من  3ة52) المادة نصررررت
 الشك  حالة في تفت ض المادة فهذه مدنية، أهدافًا  أنها فت اضاال ينبغي المسلح  النزاع أثناء حولها الشك  حالة وفي مدنية،
 العسررك ية العمليات في فعالة مسرراهمة وتقدم ،عسررك ية الغ اض تسررت،دم  أنها المسررلح النزاع أثناء المدنية األعيان حو 
 كانت وإن حتى ،المدنية األعيان صررررررفة عنها ينفي ال الشررررررك مج د وأن ،كذلك ليسررررررت  أنها يكون أن يجب فت اضفاال

   57) المادة في الواردة االحتياث تدا ي  مع يتفق  ما معها التص    العسك يين  على ويجب ،التما  مناطق في متواجدة
  .21ص ،2011 اهلل، )سعد المدنية واألعيان المدنيين السكان لحماية تهد  التي ،الب وتوكو  نفس من
 
 

 المدنية. األعيان حماية انتهاء الثالث: الفرع
 هذه اسررررررت،دمت إذا ما حالة في اونسرررررراني الدولي القانون قواعد  موجب المدنية لألعيان الدولية الحماية تتوق 

 أهدافا المدنية األعيان وتعّد العدو. قوات قبل من عليها للهجوم ع ضة عسك ية أهدافا وتصبح ،عدائية ألغ اض األعيان
 تسرررراهم كانت إذا األو  اوضررررافي الب وتوكو  من  2ة52) المادة علي  نصررررت ما فيها تواف ت إذا مشرررر وعة عسررررك ية
 أو الجزئي أو التام  تدمي ها   يحقق والتي العسرررررررك ية،   العمليات  في  اسرررررررت،دامها      أم ، غايتها    أم ، موقعها  أم ، طييعتها 
 وسرررريلة في الشرررر وث هذه تواف ت فإذا جيدة، عسررررك ية ميزة حينذاك السررررائدة الظ و  في تعطيلها أو عليها االسررررتيالء
   .61ص ،2011 )ا  اهيم، مش وعًا عسك يًا هدفًا تصبح نهاإف اوعالم

 عسك ية: أهدافًا المدنية األعيان اعتبار حاالت •
 قاعدة إلى واوذاعة التلفزيون نحو: ،اوعالمية الوسررريلة تحولت إذا :اوعالم لوسرررائل العسرررك ي االسرررت،دام حالة .1

 ،مدنية أعيانًا كونها عن ت، ج فهنا العسرررك ية للقوات التعليمات وتنقل ،العسرررك يين  واسرررطة تدار لالتصررراالت
 الحديثة المعارك في االتصاالت  مجا  في كبي ة وأهمية دورًا لها أصبح  ألن  مش وعة،  عسك ية  أهدافًا وتصبح 
  .289ص ،2010 )محمد،

 عسرررك ية أهدافًا منها جعل اوعالم لوسرررائل المزدوج االسرررت،دام هذا اوعالم: لوسرررائل المزدوج االسرررت،دام حالة .2
  غداد في فلسرررطين لفندق م يكيةأ د ا ة قصررر  و عد 2003ة4ة8 تاريس ففي المسرررلحة النزاعات أثناء مشررر وعة
 ساعة 48 ولمدة كان الفندق  أن م يكيةاأل الدفاع وزارة  اسم الناطق قا  جنبياأل اوعالم في  يتجمع كان والذي
 اوضرررافي الب وتوكو  أحكام إلى ذلك في مسرررتندا" الع اقيين المسرررؤولين اجتماع مكان كان ألن  عسرررك يًا، هدفًا

  في   تجتمع عندما   مباح  كهد   مزدوج اسرررررررت،دام  ذي مبنى أي مهاجمة   جواز على ينص الذي  ،1977 لسرررررررنة 
   .251ص ،2008 )العسا ، الب وتوكو  نفس من  2ة52) المادة معايي 

 لبث األحيان  عض في اوعالم وسرررررائل مق ات تسرررررت،دم قد دعائية: الغ اض اوعالم وسرررررائل اسرررررت،دام حالة .3
 مش وع  هو ما فمنها ؛موضوعها   اختال  الدعايات تلك  ث مش وعية  وت،تل  ،المسلح  النزاع أثناء الدعايات
 تسمى  الجماعية واال ادة الح ب ج ائم على للتح يض تست،دم  التي اوعالم فوسائل  مش وع،  غي  هو ما ومنها
 الدولي العهد من  20) المادة علي  نصرررت ما وهو مشررر وعة عسرررك ية أهدافًا تعّد وهي،الك اهية إعالم وسرررائل
  : قولها والسياسية المدنية للحقوق

  للح ب دعاية أية  القانون يحظ  .أ
 أو التمييز على تح يضرررراً  تشرررركل  التي ،الدينية أو العنصرررر ية  أو القومية للك اهية دعوة أية  القانون تحظ  .ب

 العن . أو العداوة
  تاريس الع ب وتلفزيون ال اديو على الهجوم اوعالم لوسرررررررائل المشررررررر وع غي  االسرررررررت،دام على األمثلة ومن

 ، لغ اد في الع ب تلفزيون م كز على قنا لها عمدا االطلسررري شرررما  لحل  الدولية القوات طائ ات لقتفأ 1999ة4ة23
 والعمررا  الفنيين من مرردني 16 وج ح مرردني 16 قتررلف ،الهجوم أثنرراء المبنى داخررل يعملون مرردنيرراً  120 هنرراك وكرران

 مباشرر ًا دعمًا تشرركل الدعاية وأن دعائيًا، جهازًا كانت المحطة تلك أن أسررا  على ذلك األطلسرري حل  و  ر ،والح ا 
   .22ص ،2011 اهلل، )سعد العسك ي للعمل

  اسررت،دام  ،صرروص المط وح التسرراؤ  على  اويجاب السررا قة ليوغسررالفيا الدولية الجنائية المحكمة أجا ت وقد
 هدفاً   اوعالم وسررررررريلة  من يجعل  ذلك   أن  المحكمة  تففد  ،رواندا  في حدث  كما  الج ائم على للتح يض اوعالم وسرررررررائل 
  .257ص ،2008 )العسا ، مش وعًا عسك يًا

 انتهاك أي ضد  للصحفيين  الدولية القانونية الحماية لتوفي  الكب   الضمانة  إن إلى الفصل  هذا نهاية في ونل،ص
 الدو  تطا  التي الدولية المسؤولية  هذه األفعا ، هذه مثل على الدولية المسؤولية  تأثي   مد  الشعور  في يكمن اعتداء أو

 التي ،اوعالم ووسرررائل الصرررحفيين لحقوق انتهاكًا تشررركل  أفعا  قاموا إذا  األف اد تلحق قد المسرررؤولية هذه أن إال ا تداًء،
 ،األخي ة السررنوات في اوعالم ووسررائل الصررحفيين  حق ارتكبت التي االنتهاكات نتيجة كل  ذلك كان وقد القوانين، كفلتها

 ألحق مما ؛والتنكيل واالعتقا  القتل  ين ما االعتداءات تلك تنوعت وقد المسلحة، النزاعات أثناء ظاه ة تشكل  وأصبحت 
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 الصرررحفيين  حق االعتداءات هذه م تكبي لمالحقة الماسرررة الحاجة فظه ت الصرررحافة ومهنة  الصرررحفيين  الغة أضررر ارًا
 أثناء  هم يلحق اعتداء أي ضررررررد اونسرررررراني الدولي القانون قواعد  موجب لهم الدولية الحماية وتوفي  اوعالم، ووسررررررائل
 المسلحة. النزاعات أراضي في الصحفي عملهم  مهام قيامهم

 النتائج:
 ووسائل  الصحفيين  ومنهم المدنيين لألش،اص  الحماية وتكفل المسلحة  النزاعات تحكم التي والقواعد األحكام إن .1

 األشررر،اص حماية ق رت إذ اوسرررالية الشررر يعة  ها نادت وأن سررربق  ل الظهور، حديثة أو جديدة تعّد ال اوعالم
 تطبق التي المبادئ من الكثي  أق ت كذلك وآدميت ، ونسرررانيت  الشررر،ص واحت ام الح وب، في المشررراركين غي 
 في المشت كين غي  قتا  وعدم العسك ية، الض ورة ومبدأ القوة، است،دام في التناسب مبدأ نحو: الح وب، أثناء

 المع كة.
ساني  الدولي القانون إن .2  المسلحة؛  النزاعات أثناء ألحكام  الم،الفين على تف ض محددة عقو ات يتضمن  ال اون

 القانون أحا  إذا الصحافة  ومق ات اوعالم ووسائل  الصحفيين   حق واالعتداءات االنتهاكات زيادة إلى أد  مما
 مع يتالءم و ما الوطني للقضاء ألحكام  الم،الفين على العقو ات ف ض في االختصاص مسألة اونساني  الدولي

 معظم في ذلك  ويؤدي أخ   لدولة   دولة  من م،تلفة  العقو ات  جعل  مما  للدو ؛  والداخلية   الوطنية  التشررررررر يعات 
 المعتدين.  حق ال ادعة العقو ات من اوفالت إلى األحيان

 المسلح النزاع تغطية عدم إلى يؤدي المسلحة النزاعات أثناء اوعالم ووسائل  الصحافة  مق ات على االعتداء إن .3
 القيام من العام وال أي الدولي المجتمع ح مان و التالي الصحفي،  والنقل البث معدات تدمي  نتيجة حقيقي  شكل 
 المدنيين. األش،اص وحماية المسلح النزاع على ال قا ة في اونساني  عمل 
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 الملخص
 الدراسررة مشرركلة فتمثلت .القانونية وطبيعتها األردني التنفيذ قاضرري اختصرراصررات موضرروع الدراسررة هذه تناولت

 التنفيذ، قانون نظم عندما عن  الصرررادرة الق ارات وطبيعة التنفيذ قاضررري اختصررراصرررات يحدد لم األردني المشررر ع أن في
 النتائج من عدد إلى الدراسرررررة هذه توصرررررلت وقد القانونية، وطبيعتها االختصررررراصرررررات  تلك لبيان الدراسرررررة هذه وجاءت

 اهم ومن ووالئية، وإدارية قضائية،  منها الق ارات: من العديد يصدر  التنفيذ قاضي  أن النتائج أهم من كان والتوصيات، 
 اختصرراصررات  تحديد حيث من وذلك ووظائف ، لمهام  تبعًا التنفيذ قاضرري عن الصررادرة الق ارات مسررألة تنظيم التوصرريات
 واودارية. الوالئية، القضائية،
 القانونية. الطبيعة التنفيذ، قاضي المفتاحية: الكلمات
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Abstract 

This study deals with the specializations of the Jordanian Execution judge and their 
legal nature in accordance. The problem of the study revolves around the fact that the 
Jordanian legislator did not specify the specializations of the Execution judge and the nature 
of his decisions when the Execution Law was issued. The study has come to clarify these 
specializations and their legal nature. The study has reached to a number of results and 
recommendations. One of the most important results has been that the execution judge 
makes several decisions, including judicial, administrative and the work of the state. 

The study recommended organizing the decisions issued by the execution judge in 
accordance to his duties and functions, in terms of defining his judicial, administrative, 
specializations. 
Key Words: Execution judge, legal nature. 
  



2021

 

 المقدمة:
 الجب ي التنفيذ  إج اءات القيام على تساعده  التي االختصاصات    من العديد التنفيذ قاضي  األردني المش ع  منح

 من التنفيذ قاضي  يباش ه  ما    يقصد  القضائي  فاالختصاص  والئية، أو إدارية أو قضائية  تكون قد االختصاصات    وهذه
 يقوم ما األو : أم ان؛ ذو فهو اوداري االختصاص أما شكلية، أم موضوعية أكانت سواًء التنفيذ؛ منازعات  شأن  أعما 
 في يتمثل الوالئي واالختصاص  التنفيذ. إج اءات على إش ا   من    يقوم ما والثاني: التنفيذ، أعما  على إش ا   من   

 مثل  التنفيذ، البدء  عد أم التحفظي،  الحجز اوذن نحو  التنفيذ، البدء قبل سرررررررواًء ذلك؛ ويباشررررررر  المسرررررررتعجلة، الطلبات
 متعددة  التنفيذ  قاضررررررري   فق ارات  .423ص-422ص ،2019 وغزوي، )الج اح الغي  لد   للمدين  ما  حجز إج اءات
 الق ارات طبيعة تعدد الى يودي وهذا ووالئي وإداري، قضررائي، هو ما فمنها إلي ، المسررند االختصرراص حسررب وتصرردر
  من . الصادرة
  الدراسة: مشكلة

 هذه وجاءت عن ، الصررادرة الق ارات طبيعة يحدد لم التنفيذ قاضرري اختصرراصررات  األردني المشرر ع نظم عندما
 ووضع  المشكلة  تلك لمعالجة القضائي  واالجتهاد األردني التنفيذ قانون نصوص  كفاية ومد  الطبيعة، هذه لبيان الدراسة 
 التكيي  وما ق ارات ؟ طبيعة ماو التنفيذ؟ قاضي اختصاصات ما منها: تساؤالت، عدة الدراسة مشكلة تثي  إذ لها؛ الحلو 
 لها؟ القانوني
 :الدراسة أهمية
 اقتضررررراء  م حلة والمتمثلة التقاضررررري، م احل من النهائية الم حلة تناولت أنها في الدراسرررررة هذه أهمية تكمن  .1

 التنفيذ.  م حلة تسمى ما أو الحق،
  ها. الطعن ط ق تحديد في أهمية من لها وما القانونية؛ وطبيعتها التنفيذ قاضي اختصاصات تحديد .2

 الدراسة: محددات
 قانون في الزماني والمحدد .الهاشمية  األردنية المملكة حدود في المكاني المحدد الدراسة  موضوع  يتناو  سو  

 وتعديالت . 2007 لسنة 25 رقم األردني التنفيذ
 :الدراسة منهجية

 متكاملة منهجية  اتباع سررررريقومان الباحثين فإن القانونية وطبيعتها التنفيذ قاضررررري اختصررررراصرررررات  على للوقو 
 المناهج: هذه أ  ز ومن للتحليل، شامل إطار ويجاد وم كبة

 من والتحليل،  الوص  االستعانة خال  من البحث م احل دراسة يقتضي الذي المنهج وهو التحليلي: الوصفي المنهج -
 القانونية النصوص  تحليل ثم ومن القانونية، وطبيعة األردني التنفيذ قاضي  اختصاصات   مجا  في جزئيات وص   خال 
 ل،اتمة وصررررواًل الدراسررررة إشرررركالية عن اوجا ة من انطالقًا ال،صرررروص،  هذا القضررررائي واالجتهاد الفقهية اآلراء و يان
 .والتوصيات النتائج من جملة تتضمن

 نحو التشرر يعات،  بعض وتعديالت  2007 لسررنة 25 رقم األردني التنفيذ قانون  ين الدراسررة سررتقارن المقارن: المنهج -
 إلى: الدراسة تقسيم تفتظي المنهجية وهذه الض ورة. دعت كلما المص ي والتجارية المدنية الم افعات قانون

 األردني. التنفيذ قاضي اختصاصات األو : المبحث
 األردني. التنفيذ قاضي لق ارات القانونية الطبيعة الثاني: المبحث

  األردني التنفيذ قاضي اختصاصات
 اعما   كافة   على والم اقبة  اوشررررررر ا  سرررررررلطة  التنفيذ؛   دوائ   التنفيذ  قانون  و موجب  األردني المشررررررر ع أناث 
 من  2) المادة نصت  إذ وتنفيذها، التنفيذ  أعما  المتعلقة الق ارات إصدار  من السلطة  هذه يت،لل وما التنفيذ، وإج اءات

سندات  تنفيذ "يتم أن : على األردني التنفيذ قانون سمى  ائ ةد قبل من القانون هذا في عليها المنصوص  التنفيذية ال   )دائ ة ت
 يقوم  أكث أو قاٍض ويعاون  ال ا عة، عن درجت  تقل ال التنفيذ رئيس يسررررمى قاٍض ي أسررررها  داية محكمة كل لد  التنفيذ 
 غيا  ". عند مقام  أقدمهم

 كافة وتشررررمل التنفيذ، قانون من ل  الموكلة ومهام  اختصرررراصررررات  تسررررتمد قاضرررري، التنفيذ دائ ة على ويشرررر  
 من  5) المادة صررر احةً  عن  عب ت ما وهو   ، المتعلقة المنازعات وكافة انتهائ  حتى التنفيذ  داية منذ التنفيذ، إج اءات
 " فيها: جاء التي األردني التنفيذ قانون
 وفك  المدين،  أموا  على الحجز إلقاء  ذلك  في  ما  التنفيذية؛   المنازعات    جميع مقام    يقوم من أو ال ئيس ي،تص .أ

 القوة  اسررتعما  والتفويض السررف ، من ومنع  المدين، وحبس ال،ب اء، وتعيين المحجوزة، األموا  و يع الحجز،
  الجب ية.

م     يقوم من أو لل ئيس .ب لدائ ة  أعما   جميع على اوشررررررر ا  مقا عاملين  ا ها؛  وال ي   وي جعون في  أعمالهم،  في إل
  توجيهات . ويلتزمون
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 الشرررر طة؛ م اجعة حق في  ي،ولهم والمحضرررر ين؛ والكتبة للمأمور خطيًا أم ًا مقام  يقوم من أو ال ئيس يعطي .ج
 أن ال،طي؛ األم  هذا  إلي   يب ز من كل  على ويجب  تنفيذية،    وظائ   من     إليهم يعهد   ما  القيام  من لتمكينهم
 المسؤولية". طائلة تحت  وظائفهم القيام على يساعدهم
  ل القضرائية  الق ارات اصردار  على تقتصر   ال األردني التنفيذ قاضري  اختصراصرات   فان أعاله النص على و ناًء

 التنفيذ المطلوب الحق على تحافظ  ل النزاع تنهي ال والئية واعما  قضرررررائية،  إدارية اعما  وهي إدارية اعما  تشرررررمل 
  اآلتية: المطالب خال  من الفصل هذا تناو  سيتم األردني، التنفيذ قاضي اختصاصات على وللوقو  علي 

 األول المطلب
 القضائية األردني التنفيذ رئيس اختصاصات
  مناسبة  التنفيذ قاضي  يصدرها  التي الق ارات من األكب  الجانب القضائية  األردني التنفيذ قاضي  ق ارات تمثل

 تكون المستعجلة،  لألمور قاضي   وصف   التنفيذ قاضي  يصدرها  مستعجلة  أحكام تكون قد األحكام وهذه التنفيذية، العملية
 تكون وقد التنفيذ . )إشكاالت  التنفيذ المنازعات في الفاصلة  األحكام نحو: في ، االستم ار  أو التنفيذ، وق  إما منها الغاية
 مط وحة تكون أن إما وهذه  التنفيذ، المتعلقة الموضرروعية المنازعات في وتفصررل الحق، أصررل تمس موضرروعية أحكامًا
 نحو الغي ، من مط وحة  تكون أن وإما  البيع، شررررررر وث على االعت اض نحو: التنفيذية،    المعاملة    أط ا  أحد  قبل  من

  يلي: ما خال  من ذلك تناو  وسيتم  .12ص ،1991 )المليجي، المحجوزة األموا  است داد دعو 
 الوقتية(. )األمور المستعجلة لألمور قاضي بوصفه التنفيذ قاضي اختصاصات اواًل:

 في الفصل حين إلى وقتي  إج اء الحكم فيها ويطلب القضاء، إلى ت فع التي الدعو  هي الوقتية التنفيذ فمنازعة
 تدارك  يستطيع  ال ض ر  يصيب   فقد المنازعة، موضوع  في الفصل  حين إلى ال،صم  انتظ  إذا ألن  المنازعة، موضوع 
 خط  لمواجهة الدعو  ل افع وقائية مصررررلحة تحقيق هو الوقتية التنفيذ منازعات من فالهد   .678ص ،1989 )والي،
   .7ص ،2018 )الهنائي، ذلك. عكس هو التنفيذ دوائ  في العملي الواقع في نشاهده ما أن إال لإللغاء، التنفيذ قا لية

 توفي  في التأخي  خط  حماية  هد  المسرررتعجل، القضررراء يتوالها ما )المسرررتعجلة  الوقتية الحماية صرررور ومن
 والئية حماية إلى إضافة  تحفظية. أو مستعجلة  تدا ي  ات،اذ ط يق عن القانونية الم اكز أو للحقوق، الموضوعية  الحماية
 إنشرراء عن  مف دها اورادة تعجز حينما الغي  مصررلحة  لحماية أو لمصررلحتهم،  قصررور  من األف اد إرادة يشرروب  ما تعالج
 معالجة   في  دوره  يقوم الذي  القاضررررررري  إلى اللجوء خال  من يكون الحماية   هذه  وتحقيق القانونية،   آثاره  ت تيب  أو العمل 
 في الحا  هو كما والشكلية الموضوعية ش وط  تواف  مد  لم اقبة أو آثاره ت تب أو العمل إتمام خال  من القصور هذا

 قاضررري اختصررراص ينعقد وعلي   .202ص ،2015 )سرررمامعة، التنفيذ قاضررري أو المسرررتعجلة األمور قاضررري اختصررراص
 المستعجلة. لألمور قاضي  وصفة الوقتية التنفيذ منازعات  نظ  نوعيًا التنفيذ

  أم ق اره ويكون المسررررتعجلة، الدعاو  نظ  في العامة للقواعد وفقًا التنفيذ، لمنازعة التنفيذ قاضرررري نظ  ويكون
  أصل  أو النزاع موضوع  في المسا   دون األوراق ظاه  على  ناًء ذلك ويكون في ،  االستم ار  أو التنفيذ  وق   الحكم
 في المسرررتشررركل الحكم  حجية المسرررا  ل  يجوز وال الحق،  أصرررل تتعلق أسرررباب على حكم  يبني أن ل  يجوز فال الحق،
 الموضررروع قاضررري يقيد وال إصرررداره، ظ و   تغي  تتغي  مؤقتة حجية الحكم لهذا ويكون ل ، المحكمة وصررر  أو تنفيذه
  .99ص ،2011 )التحيوي، المنازعة موضوع نظ  عند

 لتحقيق هو المستعجلة  لألمور قاضياً   وصف   التنفيذ قاضي  اختصاصات   أن الباحثان يجد سبق؛  ما ضوء  وعلى
 تقضي  أن الموضوعية  لمحكمة ويجوز  التنفيذ،  االستم ار  وإما  الوق  إما حكمة فيصدر  الدعو  لمنفذ وقائية مصلحة 

 المنفذ. الحكم في طعن ما حا  في مستعجلة أمور قاضي  وصفة التنفيذ رئيس    قضّي ما ي،ال   ما
 للموضوع. قاضي بوصفه التنفيذ قاضي اختصاصات ثانيًا:

 في حاسررررم حكم على حصررررو   هد  الدعاو ، ل فع العادية لإلج اءات الموضرررروعية التنفيذ منازعات ت،ضررررع
 عكس على موضرروعيًا، حكمًا ويصرردر التنفيذ، في الحق موضرروع إلى القاضرري فيها ويتع ض التنفيذ، مسررائل من مسررألة
  .104ص ،2011 )التحيوي، الموضوعي القضاء أمام حجية فيها الصادر الحكم ويحوز الوقتية، التنفيذ منازعة

 مسرررررررتقل،  طلب إال التنفيذ في تبدأ ال وأنها منها، م حلة أو التنفيذ خصرررررررومة من جزءًا التنفيذ في المنازعة ُتعد
 ت،ضع  لإلج اءات خاص نص وجود عدم حا  وفي دعو ، ألي  النسبة  الحا  هو كما الدعو  ش وث  تتوف  أن ويجب
 ال،صررومة في سررلطات من    يتمتع  ما المنازعة لهذه  النسرربة القاضرري يتمتع وهنا العادية. ال،صررومة في العامة للقواعد
 فيها، حكم على للحصو   استم ارها  في وال المنازعة، إج اءات صحة  في يؤث  ال التنفيذ إج اءات  طالن وأن العادية،
  .535ص ،1989 )والي، التنفيذ خصومة انقضاء إلى يؤدي ال المنازعة في ال،صومة انقضاء فإن وأخي ًا

 يقتصررررر  أم األردني، التنفيذ قاضررررري اختصررررراص في الموضررررروعية التنفيذ منازعات تدخل هل السرررررؤا ، ويثار
 الوقتية؟ المنازعات على اختصاص 
 لنا يتبين سو  والقضاء، الفق  في  حثنا وإذا التساؤ ، هذا على تجيب قانوني نصوص  يوجد ال األم  حقيقة في

 - هما: الصدد، هذا في اتجاهين وجود
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 منازعات جميع  نظ  ي،تص التنفيذ قاضررررري أن  107ص ،2011 )التحيوي، ال أي هذا أصرررررحاب ي   :األول االتجاه
 اختصرررراص فيها يذك  ولم صرررر يحة، جاءت القانونية النصرررروص أّن اعتبار على الموضرررروعية، دون فقط الوقتية التنفيذ
 إلى تشرررري  لم التي األردني  التنفيذ قانون من 19 ،5) المادة في ورد كما الموضرررروعية، المنازعات  نظ  التنفيذ قاضرررري

  التنفيذ. لقاضي الموضوعية االختصاصات
 اختصررررراص ان-وقضررررراء فقهًا الغالب ال أي وهو-  20ص ،2018 )الهنائي، ال أي هذا أصرررررحاب ي   :الثاني االتجاه
 ويستندون  ذلك، يمنع خاص نص ي د لم ما والموضوعية  الوقتية التنفيذ منازعات جميع في  الفصل  نوعيًا التنفيذ قاضي 
 الجب ي. التنفيذ  مسائل العام االختصاص صاحب هو التنفيذ قاضي أّن إلى ذلك في

 موضررررررروعية منازعات إلى عمومًا التنفيذ منازعات تقسرررررررم " ومنها: األردنية التمييز محكمة ق ارات ذلك واكد
 الحكم نحو: المنازعة، موضرررروع حسررررم إلى يؤدي حكم فيها يصرررردر التي تلك  الموضرررروعية يقصررررد  حيث وقتية وأخ  
 محل الموضوعي   الحق سببها  يتصل  لم وإن موضوعية،  منازعات فهذه إج اءات  من أي أو التنفيذ،  طالن أو  صحة، 
 التنفيذ،  وق  الحكم مثل:  التنفيذ، يتصل  وقتي إج اء  ات،اذ  األم  حكم فيها يصدر  التي تلك  الوقتية يقصد   ينما التنفيذ
 اختصاصاُ   التنفيذ قاضي  ي،تص أن فاألصل  التنفيذ؛ لقاضي  حص اً  ينعقد النوعين  كال واالختصاص  في . االستم ار  أو

 إج اءات من إج اء على تنصرررررب منازعات من الغي  أو التنفيذية ال،صرررررومة أط ا  يثي ه فيما الفصرررررل في فقط نوعيًا
 تررراريس ،2018ة389 رقم أردنيرررة حقوق )تمييز التنفيرررذ" قرررانون من  19) المرررادة وفق سررررررري هرررا في وتؤث  التنفيرررذ،

 قسطا  . م كز منشورات ،2018ة5ة16
 الحجز إلقاء ذلك في  ما التنفيذية المنازعات  جميع مقام  يقوم من أو التنفيذ رئيس ي،تص-1" أيضررررًا: وقضررررت

قاً  السرررررررف ، من ومنع   المدين  وحبس خب اء وتعيين المحجوزة األموا  و يع الحجز وفك  المدين  أموا  على  ألحكام  وف
 المحاسرررربة إج اء المميزةالمدعي يطلب التي التنفيذية الدعاو  إن إذ-2 .2007 لسررررنة 25 رقم التنفيذ قانون من 5 المادة
 من هو هذه  التنفيذية   الدعو   في طلبات  أي في والفصرررررررل المحاسررررررربة    إج اء اختصررررررراص فإن  منظورة، زالت  ما  فيها 

يذ الت رئيس اختصرررررررراص قاً  نف مادة  ألحكام  وف يذ"  قانون  من  19) ال ية  حقوق )تمييز التنف  فصررررررررل ،2015ة2118 أردن
 عدالة . م كز منشورات ،2016ة3ة3

 التنفيذ، مسائل  من مسالة  في حكم على الحصو   هو الموضوعية  التنفيذ منازعات من الهد  أن الباحثان وي  
 والموضوعية  الوقتية االختصاصات   يشمل  التنفيذ قاضي  اختصاص  وأن الحق، أصل  إلى  ها يتع ض التنفيذ قاضي  وأن
  لدي . المط وحة التنفيذ مسائل في

 الثاني المطلب
 اإلدارية األردني التنفيذ قاضي اختصاصات

 من ومعاوني  التنفيذ مأمور أعما  وم اقبة التنفيذ، إج اءات كامل على  اوشررر ا  اداريًا التنفيذ قاضررري ي،تص
 قاضرري اختصرراصررات تناو  وسرريتم التنفيذ، حصرريلة توزيع  مسررألة المتعلقة وهي نفسرر  تلقاء من وتكون ومحضرر ين، كتبة
  يلي: ما خال  من اودارية التنفيذ
 التنفيذ. أعمال كافة على اإلشراف اواًل:

 القرررانون، ذات من  3) المرررادة من )ب  الفق ة و رررداللرررة التنفيرررذ، قرررانون من  5) المرررادة نص إلى  رررال جوع
 الدائ ة أعما  جميع على كاألشررر ا  صرررور،  عدة تتم التنفيذ أعما  كافة على  اوشررر ا  التنفيذ قاضررري فاختصررراصرررات

سا قة  ال قا ة خال  من وتظه  وإج اءات، أعما  من يمارسون    ما فيها والعاملين  التنفيذ، دائ ة لد  سند  تنفيذ كطلب ال
  .34-33ص ،2017 )السالمات، العلني المزاد في العقار كبيع التنفيذ إج اءات على والالحقة

 دائ ة في للكتبة  التنفيذ  إج اءات أناطت   التي من    5) المادة  نص وتحديداً   األردني، التنفيذ  قانون  إلى و ال جوع 
 وتح ي  التنفيذ، طلبات محاض   وكتا ة التنفيذ، دائ ة ووثائق أوراق م،تل  وتنظيم التنفيذي، السند  تسجيل  نحو: التنفيذ،
 التنفيذ قاضرررري صررررالحية تكون التنفيذ. ومأمور وقضرررراة رئيس    يكلف  ما وسررررائ  التبليغات وتح ي  التنفيذية، الطلبات

 م اجعة  حق والمحضررررررر ين والكتبة  التنفيذ  لمأمور  ت،و  خطية  أوام  خال  من التنفيذ؛  إج اءات وإدارة  اوشررررررر ا   
 المسرررررررؤولية   طائلة   تحت  األم  هذا  تنفيذ  ووجوب تنفيذية،   وظائ   من     إليهم ُيعهد  ا م  القيام  من لتمكينهم الشررررررر طة  
 األردني. التنفيذ قانون من  5) المادة من )و  الفق ة القانونية،

 م،الفتها يجوز ال التي التنفيذ،  إج اءات القيام وقت حدد األردني التنفيذ قانون أّن إلى هنا، اوشرررررارة من  د وال
  أي القيام يجوز "ال أن : على القانون ذات من الثالثة المادة فنصررررت التنفيذ، قاضرررري من و إذن الضرررر ورة حاالت في إال

  ال ئيس". من و إذن الض ورة حاالت في إال مساًء السا عة  عد أو صباحًا السا عة الساعة قبل تنفيذي إج اء
 نفسه. تلقاء من بالتنفيذ المتعلقة األعمال بعض التنفيذ قاضي مباشرة ثانيًا:

 أّن إال طلب،  على  ناءً  اال  التنفيذ   متعلق إج اء أي ات،اذ  التنفيذ  دائ ة في العاملين  أو التنفيذ  لقاضررررررري  يجوز ال
 التنفيذ  قانون  إلي   أشرررررررار ما  خال  من وذلك  التنفيذية،   الدعو   أط ا  من طلب  دون أعمال    فيها  يباشررررررر   حاالت  هناك 



2021

 

 األموا  كفاية  عدم حا  في التنفيذ  حصررررررريلة  توزيع  إج اءات والمتعلقة  من ،   113) إلى  108) من المواد في األردني
  عدها . وما 33ص ،2013 محمد، ؛61ص ،2015 )المويشي ، والمصاري  الدائنين ديون ألداء المتحصلة

 في الحق لهم الذين  العالقة،  ذوي لألط ا  تبليغها  يتم مؤقتة،  توزيع قائمة    إعداد   ا تداءً  التنفيذ  قاضررررررري   فيقوم
 من كل نصرررريب فيها يبين  التقسررررم النهائية القائمة التنفيذ قاضرررري يصرررردر ذلك و ،ال  السرررر عة. وج  على االعت اض
  األردني . التنفيذ قانون من 107 )المادة الدائنين

 نفسررر  تلقاء من هي ق ارات، من عليها يبنى اوم التنفيذ، قاضررري يت،ذها التي اوج اءات هذه أّن الباحثان وي  
 وحتى  دايتها من التنفيذ إج اءات على اوشررررررر ا  في إدارية ومهام صرررررررالحية من ل  لما الشرررررررأن، ذوي من طلب دون

  التنفيذ.  إج اءات المتعلقة واألوام  الق ارات كافة وإصدار اوج اءات هذه م اقبة في إدارية سلطة من ل  وما نهايتها،
 تتمثل التي  التنفيذ، المتعلقة األخ   األعما  لبعض مباشرر ة صررالحية يملك التنفيذ قاضرري إن ذلك، إلى أضرر 

   52) المادة نصررّرت إذ التنفيذ. دائ ة قبل من المحجوزة المنقولة غي  األموا  على وح اسرررة خب اء تعيين ق ار  إصررردار
 تعيين  يتم أكث  أو خبي ،  مع فة عليها الحجز يلقي التي األشياء  قيمة تحديد المأمور "على أّن : األردني التنفيذ قانون من
 أو مجوه ات على أو آخ ، معدن أي أو فضرة  أو ذهب، سربائك  أو مصروغات،  على الحجز كان حا  وفي ال ئيس". من

 التنفيذ قاضرري يعين  خبي   مع فة األشررياء هذه وتقييم الحجز محضرر  في  دقة أوصررافها وتبين وزنها فيتم ك يمة، أحجار
  األردني . التنفيذ قانون من 48 )المادة

  تعيين ق ار إصررررردار خال  من اوج اءات هذه على اوشررررر ا  في ومهام  صرررررالحيات  التنفيذ رئيس ويباشررررر 
 ليكون علي  المحكوم أو ل ، المحكوم اختيار ل  ويجوز ذلك، الضررر ورة اقتضرررت كلما المحجوزة لألشرررياء ي،تاره حار 
 أوام  المحجوزة لألشرررياء  ح اسرررت  المتعلقة أعمال  كافة في الحار  يتبع الحا  و طبيعة مناسررربًا، ذلك رأ  إذا حارسرررًا
 في التقدي ية لسررلطت  تبعًا التنفيذ قاضرري يقدره  مقدار للحار  أج ة صرر   ويتم الشررأن. هذا في التنفيذ قاضرري وق ارات

 األردني . التنفيذ قانون من 54-53 )المادتين ذلك
 الهيمنة في إدارية اختصاصات من ل  مما تنبع التنفيذ لقاضي الممنوحة الصالحيات هذه أن الباحثان ي   وعلي 

 التنفيذ مأمور يت،ذها التي واوج اءات الق ارات م اقبة وفي اتباعها، الواجب اوج اءات  كافة التنفيذ دائ ة على الكاملة
 وأوام  ق ارات من يصدر فيما الوالئي التنفيذ رئيس اختصاص الصالحية؛  هذه وي تبط ومحض ين، كتبة من ومعاوني 
 من  5) المادة  من األولى الفق ة علي   تنص لما  تبعاً  التنفيذية،    الدعو   أط ا  من المقدمة    و الطلبات     التنفيذ،    متعلقة 
 الثالث. المطلب في وتوضيحها  تفصيلها سنقوم والتي األردني، التنفيذ قانون

 الثالث المطلب
 الوالئية األردني التنفيذ قاضي اختصاصات
  كافة   في والئية  سرررررررلطة  من ل     ما   التنفيذ   المتعلقة  واألوام  الق ارات ات،اذ  في التنفيذ  قاضررررررري  سرررررررلطة  تنبع
 ألعمال  القضرررررائية الطبيعة لنفي ليس الوالئية التنفيذ قاضررررري  سرررررلطة هنا والقو  وإج اءات ،  التنفيذ المتعلقة المنازعات
 إصرررردار في صررررالحيت  داللة عامة،  صررررفة هي للقاضرررري الوالئية السررررلطة كون وإنما قبل ، من تصرررردر التي والق ارات
 القضررررائية السررررلطة خال  على وذلك أمام ، المنظورة الدعو  في النزاع تحسررررم ال إدارية  إج اءات تتصرررر  ق ارات
 إال الق ار هذا عن رجوع  إمكانية عدم مع أمام ، المع وض النزاع يحسرررم حكم إصررردار من تمكن  والتي التنفيذ لقاضررري
 عن ال جوع في الحق التنفيذ قاضرررري تمنح والتي الق ارات، إصرررردار في الوالئية السررررلطة خال  على وذلك   ،  الطعن
   .120ص ،1994 مليجي، ؛66ص ،2015 )الموشي ، ق اره

 يحسم  أن دون يصدرها  التي الق ارات لتعدد تبعًا التنفيذ، لقاضي  الوالئية السلطة  مظاه  تتعدد األم ، واقع وفي
 وإق اره الحق تأكيد أو وضرررررمانت ، الحق على المحافظة  هد  معينة تدا ي  الت،اذ تتأتى  أنها القو  يمكن والتي النزاع،

  .120ص ،2005 )العبودي،
 األعما  مظاه  في البحث إلى إضررررافًة التنفيذ، لقاضرررري الوالئية األعما  مضررررمون تحديد سرررريتم تقدم، لما وتبعًا

 - اآلتية: خال  من وذلك التنفيذ، لقاضي الوالئية
 التنفيذ. لقاضي الوالئية األعمال مضمون اواًل:

 هذا في تنحصرر  ال القضرراة أعما  أّن  يّد البحتة، القضررائية الطبيعة ذات األعما  هي للقضرراة األسرراسررية األعما 
 ال األعما  وهذه والئي، مضررررمون ذات أعمااًل يمارسررررون القضرررراة فإن األعما ، هذه عن فضرررراًل إذ األعما ، من النوع
 واليت  هو ممارسررتها في القاضرري سررلطة مصرردر إّن إذ العادية، وظيفتهم في تدخل ال ألنها للقضرراة أسرراسررية أعمااًل تعتب 
 المادة داللة  موجب األردني التنفيذ قانون في التنفيذ لقاضرررري الوالئية األعما  وتتأتى  .33ص ،1974 )زغلو ، العامة

  القانون. ذات من  18) المادة تضمنت  ما وكذلك  ،5)
 المنازعات  جميع مقام  يقوم من أو ال ئيس "ي،تص أن : على األردني التنفيذ قانون من أ ة5) المادة نصررررت إذ
 المدين  وحبس ال،ب اء وتعيين المحجوزة األموا  و يع الحجز وفك  المدين  أموا  على الحجز إلقاء  ذلك  في  ما  التنفيذية  
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 ال ئيس "يفصل  على: نصت  فقد ذات ، القانون من  18) المادة أما الجب ية". القوة  استعما   والتفويض السف   من ومنع 
  ال،صوم". دعوة دون المل  أوراق إلى  االستناد التنفيذية الطلبات جميع في

 إّن للقو : البعض ذهب القانونية، وطبيعتها التنفيذ قاضررري يصررردرها التي الق ارات مضرررمون للتف قة وإيضررراحًا
 من للحد يت،ذها التنفيذ قاضرررررري كون  حت  قضررررررائية طبيعة ذات هي التنفيذ، إشرررررركاالت في  الفصررررررل المتعلقة الق ارات

 ق ار مضرررمون  ها يوصررر  التي الحاالت فإن أدق، و معنى الوالئية.  الق ارات وصرررفها يمكن ال و التالي ال،صرررومات،
 أموا  على الحجز كق ار منازعة، في للفصرررل  تصررردر  ال التي الق ارات  تلك وتتل،ص والئي، ق ار  أن  التنفيذ قاضررري 
 ،2009 شررررررر  را،  ؛36ص ،1974 )زغلو ، الحجز إلقرراء رفض ق ار أو الردائن،  طلررب على  نرراًء يت،ررذه الرذي  المرردين
   .298ص

 التنفيذ. لقاضي الوالئية األعمال مظاهر ثانيًا:
  ل التنفيذ،  لقاضررررررري  الوالئية  األعما    ها  تتجلى التي المظاه   تعدد  نلحظ األردني، التنفيذ  قانون إلى و ال جوع

ستثناء  والئية، طبيعة ذات هي التنفيذ لقاضي  المناطة األعما  كافة إن القو : يمكن شكاالت  في الفصل   ا  سواءً  التنفيذ؛ إ
  .205ص ،2015 سمامعة، ؛38ص ،1974 )زغلو ، قضائية طبيعة ذات أعماال تعد والتي الموضوعية، أم الوقتية

 التنفيذ، ل ئيس البحتة الوالئية الطبيعة ذات األعما  مظاه   عض على المقام هذا في الضرررروء سررررنسررررلط  وعلي 
 - يلي: ما خال  من وذلك العامة، أحكامها تفصيل في ال،وض ودون
 إلى تق ي ه وضم  المحجوزات، قيمة لتقدي  خبي   تعيين الوالئية أعمال  ضمن  من التنفيذ قاضي  يقوم خبير: تعيين أواًل:
 آخ  معدن أي أو الفضررة أو الذهب سرربائك أو المصرروغات على الحجز نحو: التنفيذ، دائ ة إلى وروده حا  القضررية مل 
 على القانون من  51) المادة فنصررررررت األردني . التنفيذ قانون من 51 ،47 )المواد ك يمة أحجار أو مجوه ات على أو
  ال ئيس". من تعيين  يتم أكث  أو خبي   مع فة عليها الحجز يلقي تيال االشياء قيمة تحديد المأمور على" أن :

 نصت  إذ خبي ،  تعيين والئيًا ق ارًا يصدر  التنفيذ قاضي  فإن العلني،  المزاد للبيع العقار ط ح حالة في وكذلك
 العقار  ط ح علي   المحكوم أو الشررررررررأن ذوي من أي طلب  على و ناء  ال ئيس "يق ر أن :  على القانون  من  71) المادة 
   72) المادة أيضررًا )راجع ال ئيس" يسررمي  أكث  أو  ،بي  مسررتعينا العقار على اليد  وضررع المأمور ويقوم العلني،  المزاد
 .األردني  التنفيذ قانون من

 المنقوالت على قضرررررررائي، حار   تعيين الوالئية أعمال  ضرررررررمن من التنفيذ رئيس يقوم قضحححححححائي: حارس تعيين ثانيًا: 
 يعين"  أن : القانون من  52) المادة فنصت األردني، التنفيذ قانون من  56-52) المواد في تنظيمها ورد وقد المحجوزة،
 علي  المحجوز وأ الحاجز اختيار ل  ويجوز ذلك، الضرررر ورة اقتضررررت كلما المحجوزة لألشررررياء ي،تاره حارسررررا ال ئيس
 مناسبًا". ذلك رأ  إذا حارسا ليكون

 يطلب أن دائن لكل يجوز ذلك مع للعقار، حارسررررًا المدين القانون اعتب  العقار، على اليد وضررررع معامالت وفي
 من 74و 73 )المادتين و يعها الثمار وجني المحصرررروالت حصرررراد في يفوضرررر  وأن قضررررائي، حار  تعيين ال ئيس من

  األردني . التنفيذ قانون
 ضم  أجل من ال،صوم  طلب على  ناء أو نفس ،  تلقاء من والئي ق ار إصدار  سلطة  التنفيذ لقاضي - دعويين: ضم  ثالثًا:

  علي . المحكوم وحدة أو والمحل، الموضررررروع وحدة أو والمدين، الدائن األط ا  كوحدة مشرررررت كة روا ط  ينهما دعويين
 أمام  دعو  ل فع ذلك  يؤدي مما  الدين؛   إنكار   علي   المحكوم فيقوم التنفيذ  دائ ة أمام  أسررررررررا  دعو  رفع حالة   في كما 

 التنفيذية، األصرررلية الدعو  في    المطالب المبلغ عن ي،تل   مبلغ ل  المحكوم ة أحقي ق ار ويصررردر الموضررروع محكمة
 إلى وضررررمها الجديدة التنفيذية الدعو  تسررررجيل التنفيذ قاضرررري من والئي  ق ار هنا فيتم ال سررررم في ف ق ذلك ي تب مما

  ال سم.  ف ق واالكتفاء جديد رسم دفع لتجنب القديمة الدعو 
 القضررررية مل   إحالة ق اره الوالئية التنفيذ قاضرررري يصرررردرها التي األعما   ين من المحاسححححبة: إلى الملف إحالة رابعًا:
 ذلك. غي  أو رسم، دفع أو مبلغ، است داد لغايات المحاسبة، إلى التنفيذية

 فإن األعما ، هذه عن فضررررراًل إذ القضرررررائية، األعما  في تنحصررررر  ال القضررررراة أعما  أّن الباحثان يجد و التالي
 وظيفتهم في تدخل ال ألنها للقضررراة؛ أسررراسرررية  أعمااًل تعد ال األعما  وهذه والئية، طبيعة ذات أعمااًل يمارسرررون القضررراة
 وضررم قضررائي حار  وتعيين خبي ، تعيين منها العامة، واليت  هو ممارسررتها في القاضرري سررلطة مصرردر إّن إذ العادية،
  داللة  موجب األردني التنفيذ قانون في التنفيذ لقاضرررررري الوالئية األعما  وتتأتى المحاسرررررربة، إلى المل  وإحالة دعويين،
 القانون. ذات من  18) المادة تضمنت  ما وكذلك  ،5) المادة

 الثاني المبحث
 األردني التنفيذ قاضي لقرارات القانونية الطبيعة

 قاضررررررري  وصرررررررف   التنفيذ تتعلق موضررررررروعية منازعات من علي  يع ض  ما  الفصرررررررل التنفيذ الوالئية ي،تص
 أيضرررا وي،تص المسرررتعجلة، لألمور قاضررري  وصرررف  التنفيذ  شرررأن تثور التي الوقتية المنازعات في ويفصرررل موضررروع،
 طبيعت   ق ار لكل  إذ الطبيعة؛  في تتفق ال متنوعة ق ارات يصررررررردر التنفيذ  فقاضررررررري  التنفيذ.  إج اءات على  األشررررررر ا 
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 طبيعة، ذات وق ارات سي ها،  وحسن  التنفيذية لألعما  تنظيم   مناسبة  إدارية طبيعة ذات ق ارات ريصد  فهو ال،اصة، 
 قاضرررري أعما  تنحصرررر  ال كما  ،67ص ت، ال )مليجي، التنفيذ. قاضرررري ق ارات من األكب  الجانب تمثل التي قضررررائية
 تسرررررررتهد    معينة  تدا ي   ات،اذ  في تتمحور والئية،  طبيعة  ذات أعماالً  يمار   إّن   إذ األعما ،  من النوع هذا  في التنفيذ 

 تكون أن ودون التدا ي ،  من ذلك  وغي  إق اره أو الحق تأكيد   منها  يقصرررررررد أو ضرررررررمانات ،    على أو الحق على المحافظة  
 سرررلطة مصررردر إن إذ العادية، وظيفتهم في تدخل ال ألنها للقضررراة؛ أسررراسرررية أعمااًل تعد ال األعما  وهذه للنزاع. حاسرررمة
 تناو  سررريتم وعلي   .197ص ،2015 سرررمامعة، ؛16ص ،2000 )مشرررقاقة، العامة واليت  هو ممارسرررتها في القاضررري
 - يلي: ما خال  من األردني التنفيذ قاضي عن الصادرة لق ارات القانونية الطبيعة
 األول المطلب
 األردني التنفيذ قاضي لقرارات القضائية الطبيعة

 التي اوشررركاالت في الصرررادرة الق ارات وهي القضرررائي الطا ع ذات الق ارات إلى األردني التنفيذ قانون أشرررار
 على القانون من  19) المادة نصررت إذ موضرروعية، أم وقتية إشرركاالت أكانت سررواًء فيها؛ الفصررل وآلية التنفيذ، تعت ض

  التنفيذ". تعت ض التي واوشكاالت الوقتية المنازعات في ال ئيس "يفصل أن :
  مقتضى  التنفيذ قاضي  عن صادرة  تعد التي الق ارات على النص األردني التنفيذ قانون من  20) المادة حددت

 - هي: االستئنا ، في  ها يطعن التي وهي القضائية، سلطت 

 للتنفيذ. قا ليت  أو ما تنفيذي سند تنفيذ في الدائ ة اختصاص 

 يجوز. ال أو  يعها، أم حجزها يجوز التي األموا  من المحجوزة األموا  كون 

 إش اك . عدم أو الحجز في آخ  ش،ص أي إش اك حق 

  لهم. المحكوم  ين ال جحان حق 
  وقفها. أو تأخي ها، أو التنفيذ، إج اء تأجيل 
 تأجيل . أو حبس ، رفض أو علي ، المحكوم حبس 
 القانون. هذا من  97) أو  ،28) أو  ،22) المواد من أي أحكام وفق الصادر الق ار 
 إصداره. سبق ق ار أي عن ال ئيس رجوع 
 السف . من المنع 
 العقار. في القطعية  اوحالة الصادر الق ار 
 التنفيذية. الدعو  أط ا  غي  من المقدم االعت اض  نتيجة الصادر الق ار 

 التنفيذ  قانون  من  20) المادة  نطاق  خارج  الق ارات  ان  االسرررررررتئنافية     صرررررررفتها  عمان   داية   محكمة  واعتب ت
 صرردر الق ار أن نجد الطعن محل الق ار إلى " ال جوع  أن : قضررت أذ الوالئية، الطبيعة ذات الق ارات قبيل من األردني
  تقدي  المل   تزويد ل  المحكوم وكيل يكل  األصو   حسب  الطلب في البت )لغايات فحواه والذي 2019ة9ة17  تاريس
 قانون س يان  عد صدر قد الق ار هذا إن إذ اوصدار ، حديث مليكتها وسند عنها المص حة أو المحجوزة  لألموا حديث
  ها  ورد قد  أعاله المذكور  المعد   التنفيذ  قانون  من أ ة20) المادة  أن محكمتنا  تجد  وحيث  2017 لسرررررررنة  29 رقم التنفيذ 
 لالستئنا   القا لة الق ارات ضمن  من ليس الق ار هذا إن إذ   ؛ المطعون الق ار دون لالستئنا   القا لة الق ارات حص اً 

 )ق ار مصرررررردرها  إلى األوراق وإعادة شرررررركاًل، االسررررررتئنا  رد القانون ذات من د ة20) المادة  أحكام وعماًل نق ر لذا
 عدالة . م كز منشورات ،2019ة10ة28 تاريس ،2019ة4583 رقم تنفيذ، االستئنافية،  صفتها عمان  داية محكمة

 ضررررمن من ليس المحجوزة  الم كبات )ضرررربط ق ار  اعتبار االسررررتئنافية  صررررفتها عمان  داية محكمة وقضررررت
 إلى و ال جوع " فقضرررت:   ، الطعن يجوز ال والئيًا، ق ارًا اعت ت   ل التنفيذ قاضررري عن الصرررادرة القضرررائية الق ارات
 هذه لحسررراب المحجوزة الم كبات )ضررربط والمتضرررمن 2019ة10ة23  تاريس صررردر الق ار أن نجد الطعن محل الق ار

 من أ ة20) المادة أن محكمتنا فتجد ،2017 لسررنة 29 رقم التنفيذ قانون سرر يان  عد صرردر قد الق ار هذا إن إذ القضررية ،
 هذا إن إذ   ، المطعون الق ار دون لالسررررتئنا  القا لة الق ارات حصرررر ًا  ها ورد قد أعاله المذكور المعد  التنفيذ قانون
 االسررتئنا  رد القانون ذات من د ة20) المادة  أحكام وعماُل نق ر لذا لالسررتئنا  القا لة الق ارات ضررمن من ليس الق ار
 تاريس تنفيذ، ،2019ة4587 رقم االسرررتئنافية  صرررفتها عمان  داية محكمة )ق ار مصررردرها" إلى األوراق وإعادة شررركاًل،
 عدالة . م كز منشورات ،2019ة10ة31

 التنفيذ؛ إشرررررركاالت في الصررررررادرة الق ارات هي القضررررررائية الطبيعة ذات التنفيذ قاضرررررري ق ارات فإن تقدم ومما
  تضرررررمنها وذلك إج اءات ، ع قلة إلى وت مي التنفيذ، إج اءات  سررررري  المتعلقة اوشررررركاالت تلك هي التنفيذ فإشررررركاالت
 في تصل وقد وقف .  عد في  االستم ار وإما مؤقتًا، لوقف  إما فتؤدي التنفيذ، في التأثي  شأنها من لكان صحت لو ادعاءات
شو    تنفيذًا أو صحيحاُ  إما لجعل  تأثي ها درجة  لقاضي   ها الفصل  ويعود التنفيذ، إج اءات على تنصب  فهي البطالن. ي
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 )سرررمامعة، الموضررروع لمحكمة  ها الفصرررل ويعود التنفيذ، تعيق التي االدعاءات تلك عن طبيعتها في ت،تل  وهي التنفيذ،
   .188ص ،2015

 ال سررري ه على تؤث  ال التي إج اءات ، من إج اء  أي أو  التنفيذ تتعلق ال التي المنازعات فإن أخ  ، جهة ومن
 طبقًا الم،تصررررة المحكمة إلى  شررررأنها النزاع ي فع وإنما التنفيذ، قاضرررري  ها ي،تص فال التنفيذ، منازعات لنظام ت،ضررررع
 في لتأخ ه مسرررررررتأج  إخالء طلب أو قضرررررررائيًا، علي  محجوز منقو  أو عقار حالة إثبات طلب ذلك مثا  العامة، للقواعد
 أو العقار على المت،ذة التنفيذ  إج اءات متعلقة ليسررررررت المنازعات فهذه قضررررررائيًا، علي  محجوز عقار في  األج ة الوفاء

 من طلبها التنفيذ منازعات في األم  ويسررتوي  .64ص-63ص ،2017 )السررالمات، التنفيذ سرري  في تؤث  وال المنقو ،
مدين  لدائن  أو ال قد  الغي ، أو ا ي   يطلب  ف مدين  ف يذ  منع ال ف   أو التنف فاء  وق يذ  شررررررر وث النت عدم  أو الجب ي، التنف ،اذ  ل  ات

 واق  شرر ث أو يحل، لم أجل على معلق الدين أن أو التنفيذي، السررند إعالن  عدم االدعاء مثل قانونًا، المق رة اوج اءات
  .47ص ،2015 )سعيد، يتحقق لم

 يطلب المستأن   أن المحكمة "تجد  أن : لها ق اٍر في عمان حقوق استئنا   محكمة قضت  ال،صوص،  هذا وفي
 وليس موضوعي  طلب هو الطلب هذا وأن منزل ، في تقيمان الصغي تين  كون النفقة قطع على الموافقة التنفيذ رئاسة  من

 واالسررتئنا  للقانون موافق المسررتأن  الق ار يكون ولذلك التنفيذ، رئاسررة اختصرراص عن ي، ج و التالي تنفيذية، منازعة
  عدالة . م كز منشورات ،2016ة5ة15 تاريس ،2016ة17039 رقم عمان حقوق )استئنا  ال د" مستوجب

 القضرررائية الطبيعة ذات هي والموضررروعي الوقتي  شرررقيها التنفيذ إشررركاالت أن الباحثان يالحظ النحو، هذا وعلى
 ينعكس ما وهو التنفيذ، قاضي  اختصاصات    من غي ها عن تميزها خاصة   طبيعة تتمتع التي التنفيذ، قاضي  الختصاص 

 في ورد ما وهي اوشكاالت، هذه في الصادر الق ار طبيعة وتحديد فيها، والفصل نظ ها في التنفيذ قاضي صالحية على
 األردني. التنفيذ قانون من  20) المادة

 الثاني المطلب
 األردني التنفيذ قاضي لقرارات اإلدارية الطبيعة

 اودارية الق ارات  ينها من م،تلفة أشرررررركاٍ  إلى الدولة في العامة السررررررلطات عن الصررررررادرة األعما  تصررررررن 
 التي السرررلطة امتيازات مظاه  أحد  أن  اوداري الق ار ويوصررر  التشررر يعية. األعما  إلى إضرررافًة القضرررائية واألعما 
 وف ض الحقوق إنشرررراء المنف دة و إرادتها اودارة تسررررتطيع  واسررررطت  إذ العام، القانون من وتسررررتمدها اودارة  ها تتمتع

 تباش   مستقلة   هيئة السلطة  هذه الدولة فت،ص الدولة، سلطات  مظاه  أحد ا تداًء فهي القضائية  األعما  أما االلتزامات.
 القضرراء والية تباشرر  التي الهيئة وهذه واودارة. التشرر يع واليتي تباشرر  التي الهيئات تلك عن اسررتقال  على الوظيفة هذه
  .159ص-158ص ،2003 )الزعبي، ودرجاتها أنواعها اختال  على المحاكم في والمتمثلة القضائية السلطة هي

 سررررلطة من يصرررردر نهائي قانوني "عمل أن : ُيعّ   اودارية السررررلطة أعما  من عمل  اعتباره اوداري والق ار
 خال  من ويع    ،11ص ،1993 )الزعبي، معينررة" قررانونيررة آثررار عليرر  وتت تررب المنف دة،  ررإرادتهررا وطنيررة إداريررة
 من صادرة أكانت سواًء المنف دة؛ اودارة  إرادة يصدر قانوني "عمل أن :  إصداره الم،تصة الجهات  عض إلى اوشارة 
 أشرررر،اص من معنوي شرررر،ص من أم المحافظ ، أو الوزي ، أو الوزراء، رئيس أو الدولة، )رئيس نحو: طبيعي شرررر،ٍص
  .14ص ،1998 )شطناوي، العامة" والهيئات المؤسسات مثل ،والم فقية المحلية، المجالس نحو ،اوقليمية العام القانون

 الق ار مثل السررررررلطة، هذه القانون ويمنح  إدارية، سررررررلطة من ل   ما ق ارات يصرررررردر التنفيذ رئيس فإن وعلي 
 في الجب ي  التنفيذ التنفيذ قاضرررري من الصررررادر والق ار حجزها، المطلوب األموا  على للحجز مأمور  انتداب الصررررادر

  .420ص ،2018 وغزوي، )الج اح التنفيذ عن المدين ت،ل  حالة
 من العديد   ات،اذ  نحو للتنفيذ،  الالزمة  التدا ي   جميع  ات،اذ   اودارية  الناحية   من األردني التنفيذ  قاضررررررري   ويقوم

ثل  اودارية  والق ارات األوام  غات؛   إج اء  االم  م يذ    يقوم لكي التبلي يًا،    التنف لك    يقم لم فإذا  رضررررررررائ مدة  خال   ذ  ال
 المدين ت،ل  حالة في الجب ي  التنفيذ ق ار إصرردار أو الجب ي،  التنفيذ ق ارًا يت،ذ التنفيذ قاضرري فإن قانونًا ل  الممنوحة

 المط وح السند  تنفيذ  قبو  التنفيذ قاضي  ق ار وكذلك مدن ، وم ور التنفيذي األخطار تبليغ  من ال غم على التنفيذ، عن
 إدارية طبيعة ذات الق ارات هذه تكون ولذلك اودارية، سلطت   إلى  االستناد  التنفيذ قاضي  يت،ذها الق ارات فهذه للتنفيذ،
  .33ص ،2004 القضاة، ؛12ص ،1996 )مبارك،

 إحالة العقار  إحالة )التنفيذ  اوج اء رئيس ق ار "أن يلي:  ما األردنية العليا العد  محكمة قضرررت لذلك وتطبيقًا
  ق ار وليس اودارية، المحكمة أمام للطعن قا ل إداري ق ار هو الشرررررريوع، إزالة دعاو  في األخي  المزاود على قطعية

 المحامين نقا ة مجلة  ،64ة92) رقم أردنية عليا )عد    " للطعن إلي  اللجوء يمكن قضررررائي م جع يوجد وال قضررررائي،
  .1022ص الثامن، العدد ،1965 لسنة األردنيين

  ذلك في وهو سي ها،  وحسن  ألعمال  تنظيم   مناسبة  التنفيذ قاضي  يصدرها  قد اودارية الطبيعة ذات فالق ارات
 وتحديد الم،تلفة، الدوائ  على القضرررايا وتوزيع الجلسرررات، جدو  تنظيم  ذلك أمثلة ومن آخ ، قاضررري أي عن ي،تل  ال
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 إج اءات من يلزم ما وات،اذه المحضرر ، على إشرر اف   مناسرربة إدارية ق ارات التنفيذ قاضرري ويصرردر الجلسررات. مواعيد
  .68ص-67ص ت، ال )مليجي، التنفيذ في منازعة شكل تت،ذ ال والتي التنفيذ تعت ض التي العقبات لتذليل

 التنفيذ،  مناسبة  يصدرها  التي الق ارات تلك هي اودارية الطبيعة ذات التنفيذ قاضي  ق ارات أن الباحثان وي  
 األردني. التنفيذ قانون من  20) المادة في الواردة الق ارات ضمن من تكن ولم

 الثالث: المطلب
 األردني التنفيذ قاضي لقرارات الوالئية الطبيعة

 إذ الموضوعية،  الحماية صورها  اهم ومن القانونية، والم اكز للحقوق القانونية للحماية ضامن  القضائي  العمل 
 هذه في وتوسرررررعًا الدعو ، أوراق على  ناًء أحكام صرررررور في ق ارات  إصررررردار الحماية هذه تحقيق هنا القضررررراء يتولى
   .17ص ،2017 )السرررالمات،  للقضررراء  الوالئية السرررلطة  على تسرررتند  والتي القضرررائية،  الوالئية الحماية ظه ت الحماية
 إنشرراء عن  مف دها اورادة تعجز حينما الغي ، مصررلحة لحماية أو لمصررلحتهم قصررور من األف اد إرادة يشرروب ما وتعالج
 معالجة في  دوره يقوم الذي القاضي إلى اللجوء خال  من يكون الحماية هذه تحقيق كون القانونية، آثاره ت تيب أو العمل
 الحا  هو كما والشكلية، الموضوعية ش وط  تواف  مد  لم اقبة أو آثاره، ت تيب أو العمل، إتمام خال  من القصور هذا
 حماية إق ار على الوالئية السرررلطة تعمل أخ   جهة ومن التنفيذ. قاضررري أو المسرررتعجلة األمور قاضررري اختصررراص في

 الجزاء تفعل حماية وجود يسررتلزم مما الواقع، مع القانون أحكام مطا قة عدم حا  في القانونية الم اكز أو للحقوق تنفيذية
-71ص ،2001 أحمد، ؛42ص ،2019 وكحيل، )شررر  ا التنفيذ إدارة إلى  اللجوء يتجلى ما وهو الم،الفة، عند القانوني

   .72ص
 والية تحت القانون أدخلها التي واألمور المسرررائل  عض تشرررمل للقضررراء الوالئية األعما  فإن النحو، هذا وعلى

 هذه طبيعة أن إال الوالئية،  صررررفت   يمارسرررر   القاضرررري  كون ي،القضررررائ  العمل من جزًء الوالئي العمل فيكون القضرررراء، 
 إن إذ أمام . المع وض النزاع في للفصل  يتصد   ال  موجبها القاضي  إّن حيث من القضائية  األعما  عن تمتاز األعما 
 الط فين  حضررور صرردوره كان إذا النظ  و غض والئيًا كان وإال قضررائيًا، ُعّد منازعة في صرردر قد كان حا  في الق ار
 تعطى ال ما لق اٍر القضررائية الصررفة فإن لذلك لل،صررومات، حد وضررع القضررائية الوظيفة غاية ألن حضررورهما،  دون أو

سا   على سا   على  ل الط فين، دعوة أ سلطة  أ ستعملها  التي للقاضي  المعطاة ال   قد الحكم كان فإذا الحكم، إصدار  في ا
 ،2013 )محمد، الوالية قضاء  في صادراً  اعتب  وإال ال،صومة  قضاء  في صادراً  كان نواحي  من ناحية أو النزاع حسم 
  .203ص ،2015 سمامعة، ؛145ص

 عندما   وتكون والئية  طبيعة  ذات ق ارات هي األردني التنفيذ  قاضررررررري   يصررررررردرها   التي الق ارات فبض وعلي  
 من الصررادر الق ار نحو مسررتعجلة، طلبات  صررورة تصرردر وهي المسررتعجلة، لألمور قاضرريًا  وصررف  اختصرراصرر  يمار 
 أموا  حجز مثل  الغي  لد   للمدين  ما   حجز ق ار إصرررررررردار أو المدين  لد   منقو  على التحفظي  الحجز  التنفيذ  رئيس
 الوالئية الطبيعة ذات فالق ارات وعلي   .68ص ت، ال مليجي، ؛424ص ،2019 وغزوي، )الج اح البنوك لد  المدين
 النزاع. تحسم وال علية المنفذ الشي حماية  هد  يصدرها التي تلك هي التنفيذ لقاضي
 الخاتمة

 النتائج من عدد إلى الباحثان وتوصررلت  ها، الطعن وط ق التنفيذ رئيس لق ارات القانونية الطبيعة دراسررة و عد
 والتوصيات:

  النتائج أواًل:
 ق ارات منها ات،اذه الواجب الق ار حسررررب وذلك التنفيذية، المعاملة في متنوعة ق ارات التنفيذ قاضرررري يصرررردر .1

 األردني، التنفيذ قانون من  20) المادة في المشرر ع وحددها القضررائية، لوظيفت  ممارسررت  أثناء وتكون قضررائية،
 المادة في عليها المنصرروص غي  الق ارات وهي اودارية لوظيفت  ممارسررت  أثناء وتكون ووالئية، إدارية ومنها

  األردني. التنفيذ قانون من  20)
 كونها  عن ت، ج ال العلني  المزاد  و يعها  المدين  أموا  على الحجز إج اءات في التنفيذ  قاضررررررري  اختصررررررراص .2

 قاضي  صالحية  جانب إلى هذا التنفيذية، الدعو  أط ا   ين لنزاع تتع ض ال ألنها ذلك والئية، اختصاصات   
يذ  مدين  أموا  على الحجز ق ار عن  ال جوع  التنف ها  ال ثل  ما  وهو العلني،  المزاد  و يع ياراً  يم   ين للتمييز مع
  التنفيذ. لقاضي الوالئية واألعما  القضائية األعما 

  التوصيات ثانيًا:
 ووظائف ، لمهام  تبعًا التنفيذ قاضرري عن الصررادرة الق ارات مسررألة تنظيم األردني المشرر ع على الباحثان يتمنى .1

  القضائية. اختصاصات  عن وفصلها واودارية، الوالئية اختصاصات  تحديد حيث من وذلك
 والوالئية اودارية الق ارات يحدد األردني التنفيذ قانون إلى نص إضرررافة األردني المشررر ع على الباحثان يتمنى .2

 التنفيذ. لقاضي
  والمراجع المصادر قائمة
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  القانونية. المراجع أواًل:
 القانونية. الوفاء مكتبة اوسكندرية:  ،1)ث والوقتية، الموضوعية األحكام تنفيذ منازعات خصوصيات  .2011) السيد محمود التحيوي،
  ،2017 لسرررنة 29 رقم المعد  األردني التنفيذ لقانون وفقًا التنفيذ قاضررري ق ارات في الطعن ط ق  .2019) محمد وغزوي، مشرررعل الج اح،
   فلسطين. غزة، اوسالمية، الجامعة والقانونية، الش عية للدراسات اوسالمية الجامعة مجلة

 للنش . وائل دار عمان:  ،1)ث المدنية، المحاكمات أصو   :2003عوض) الزعبي،
 الع  ي. الفك  دار القاه ة: وعماًل، علمًا التنفيذ، قاضي  .1974) إسكندر زغلو ،
-16  ،3) 5 ،الجزائ  القانونية، للدراسات  الندوة مجلة التنفيذ، منازعات التنفيذ، لقاضي  القضائية  االختصاصات    .2015) المجيد عبد سعيد، 
61. 

 غي  دكتوراه أط وحة ،األردني التنفيذ لقانون وفقًا فيها الطعن وأحكام التنفيذ رئيس عن الصادرة  الق ارات طبيعة  .2017) محمد السالمات، 
 األردن. العالمية، اوسالمية العلوم جامعة منشورة،
 اوسرررالمية العلوم جامعة الميزان، مجلة تطبيقية، تحليلية دراسرررة األردني، التنفيذ قانون في الوقتية المنازعات أحكام  .2015) خالد سرررمامعة،
   .208-187  ،1) 2 األردن، عمان، العالمية،
 األردنية. الجامعة منشورات عمان: ،اودارية للق ارات العامة النظ ية  .1998) علي شطناوي،
 دمشق. جامعة منشورات دمشق: التنفيذ، أصو   .2019) عم ان وكحيل، أمل ش  ا،

 للنشررر   الثقافة دار عمان: ،التمييز لمحكمة القضرررائية   التطبيقات معززة مقارنة دراسرررة  التنفيذ، قانون أحكام شررر ح   .2005) عبا  العبودي،
 والتوزيع.
 الن. إر د:  ،1)ث األردني، اوج اء قانون ش ح  .1996) سعيد مبارك،
 والتوزيع. للنش  ال اية دار عمان:  ،1)ث التنفيذ، وقواعد أحكام  .2013) نص  محمد محمد،
  السالم. دار مكتبة ال  اث:  ،1)ث التنفيذ، قاضي  .2000) رشيد مشقاقة،
 الع  ية. النهضة دار القاه ة: اودارية، األعما  الوالئية، األعما  القضائية، األعما  القضاة: أعما   .1994) أحمد المليجي،
 الع  ية. النهضة دار القاه ة: ،القضاء وأحكام الفق    راء عليها معلق الم افعات قانون لنصوص وفقًا التنفيذ  .1991) أحمد المليجي،
 المؤل . القاه ة: التنفيذ، ال ا ع، الجزء النقض، وأحكام القانونية والصيغ الفق    راء الم افعات قانون على التعليق ت . )ال أحمد مليجي،

 الجامعية. المطبوعات دار اوسكندرية: ،واودارية والتجارية المدنية المواد في الم افعات قانون على التعليق  .2004) الحميد عبد المنشاوي،
 عمان. األردنية، الجامعة ماجستي ، رسالة األردني،  القانون مقارنًا السعودي النظام في التنفيذ قاضي  .2015) محمد طال  المويشي ،
  ماجسرررتي ، رسرررالة ،اوماراتي المدنية اوج اءات لقانون وفقًا التنفيذ قاضررري عن الصرررادرة األعما  في الطعن  .2018) سرررالم سرررعيد الهنائي،
  المتحدة. الع  ية اومارات المتحدة، الع  ية اومارات جامعة
 الع  ية. النهضة دار القاه ة: ،والتجارية المدنية الم افعات لمجموعة وفقًا الجب ي التنفيذ  .1989) فتحي والي،

  القوانين. ثانيًا:
 .2017 لسنة 29 رقم  القانون والمعد  2007 لسنة 25 رقم األردني التنفيذ قانون
  وتعديالت . 1988 لسنة 24 رقم األردني المدنية المحاكمات أصو  قانون
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 السعودية األنظمة في الحضانة دعوى في وتطبيقاتها واإلدخال التدخل
 

 التميمي عارف عبدالعزيز عبير د.
 القصيم جامعة

 20/9/2019 القبول: تاريخ     28/8/2019 :االستالم تاريخ
 

 الملخص
 الشرر يعة دور إ  از إلى السررعودية األنظمة في الحضررانة دعو  في وتطبيقاتها واودخا  التدخل الدراسررة تهد 

 طلبات  تقديم الغي  من لل،صررررروم والسرررررماح ال،صرررررومة دائ ة توسررررريع خال  من ،المحضرررررون حق رعاية في واألنظمة
 ط في مواجهة  أو ال،صررررررروم أحد   جانب   إما  التدخل   األو : التدخل   من نوعين خال  من الدعو   قيام   عد  عارضررررررررة 
 تطبيقو ،المحكمة أو ال،صرررروم أحد طلب على  ناًء ،المحكمة  أم  الغي  اختصررررام أو اودخا  والثاني: معًا، ال،صررررومة
 الش عية  والقواعد للنصوص  إعماال األصلح   اعتبار الحضانة  دعو  في والجب ي االختياري  صوره  التدخل إج اءات
 مباحث وثالثة تمهيد في البحث جاءو التحليلي، االسررتق ائي المنهج على الباحث السررعودية،واعتمد في الم عية والنظامية
 الحضررررانة مفهوم األو  المبحث وفي وعوارضرررر  ال،صررررومة نطاق في التمهيد جاء.والتوصرررريات النتائج أهم مع وخاتمة
 وفي ،في  الفصل  في المحكمة وسلطة  وأث ه وش وط   وأنواع  واودخا  التدخل في فيها،والثاني الحق وصاحب  وحكمها
 لصررراحب يحق :النتائج أهم ومن،الحضرررانة دعو  في وصررروره واودخا  التدخل في قضرررائية تطبيقات :الثالث المبحث
 رعاية  هد  وذلك،ال،صررررروم أحد أو المحكمة طلب على  ناًء إجباريا أو اختياريًا  ارادت  يتدخل أن الحضرررررانة في الحق
 أحدث وفق والنظامية الش عية  والتطبيقية التأصيلية  الدراسات  تشجيع  التوصيات  ومن ،األصلح   اختيار المحضون  حق

التعديالت.
  التنفيذية الالئحة،الش عية الم افعات نظام ،ال،صومة عوارض ،اودخا  ،التدخل ،الحضانة :المفتاحية الكلمات
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Intervention and introduction and its applications in the case of custody in 
Saudi systems 

 
Dr. Abeer abdel aziz aref Al tamimi 

Qassim University 
 
Abstract 

The study aims at intervening, introducing and applying them in the custody case in 
the Saudi regulations to highlight the role of Sharia and regulations in caring for the right of 
the custodians, by expanding the circle of litigation and allowing opponents to submit 
occasional applications after the lawsuit through two types of optional and compulsory 
intervention, and the application of intervention procedures and its forms in the custody 
case.Considering the best ability to care for the right of custody. One of the most important 
recommendations is to encourage the original and applied scientific studies in accordance 
with the latest amendments. 
Keywords: custody, intervention, admission, litigation, legal procedures, executive 
regulations. 
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 المقدمة
سالم  والصالة  العالمين رب هلل الحمد  على سار  ومن وصحب   آل  وعلى محمد سيدنا  الم سلين  أش    على وال

  و عد ،الدين يوم إلى هدي 
 مبدأ يتطلبها التي فالم ونة ال،صومة  خارج ش،ص  من تكون التي العارضة  الطلبات من واودخا  التدخُّل يعد
 اقتضررررت ؛نفسرررر  عن الدفاع من وتمكين  الغي  وحماية ،األحكام تعارض عدم على المنظم وح ص اوج ائي، االقتصرررراد
ساع  سماح  ال،صومة  نطاق ات  قيام  عد ال،صومة  خارج ش،ص  من عارضة  طلبات  تقديم ال،صومة  ط في من لكل  ال
 االختياري  أو اورادي التدخل    ؛األو  التدخل    من نوعان  السرررررررعودي الشررررررر عية   الم افعات  نظام  ع   وقد  ،الدعو  

 حماية إما واختياره،   ضرررررراه قيامها  عد ال،صررررررومة في ثالث ط   دخو  وهو والهجومي، االنضررررررمامي  صررررررورتي 
 في موقف  وتدعيم ال،صرروم أحد  جانب للوقو  أو،ال،صررومة ط في مواجهة في للمتدخل ذاتي  حق  التمسررك لمصررلحت 
  عد الدعو  في  الدخو  ثالث ط   إلزام وهو الغي ، أواختصام  اودخا  وهو الجب ي التدخل والثاني ،ال،صم  مواجهة
 والدعو  اودخا  طلب موضرررروع في المحكمة وتحكم ،ال،صرررروم أحد طلب على  ناًء أو ،المحكمة  أم  ال،صررررومة قيام

 نظام درج وقد الحضانة،  دعو  في التدخل وتطبيقات  واودخا  التدخل صور  ومن ،ذلك أمكن كلما وأحد  حكم األصلية 
 ، نص التقيد دون األصررلح  اختيار المحضررون حق   عاية القاضررية الق ارات من العديد إصرردار على السررعودي القضرراء
 في الحق لصرررررراحب  ويحكم ،الم عية واللوائح واألنظمة المعتب ة االجتهاد قواعد وفق القاضرررررري  الجتهاد مت وك واألم 

 على الحاضررنة األم تعت ض التي اوشرركاليات على والتغلب األسرر ة اسررتق ار لضررمان وذلك ،األصررلح  اعتباره الحضررانة
 إجباريًا أو،واختياره  ارادت  يتدخل أن الدعو  في يمثل لم ممن الحضرررانة في الحق لصررراحب ويسرررمح ،ال،صررروص وج 
 كلما وأحد  حكم األصلية  والدعو  اودخا  طلب موضوع  في المحكمة وتحكم ،ال،صوم  أحد أو المحكمة طلب على  ناء
 .األصلح  اختيار المحضون مصلحة م اعية ذلك أمكن

 :التالية األسئلة نع اوجا ة خال  من الدراسة مشكلة تحدد :الدراسة شكلةم

فيها. الحق وصاحب والقانون الفق  في الحضانة مفهوم ما 

الدعو . في والجب ي اورادي واودخا  التدخل ما 

   الحضانة. دعو  في تطبيقات  وما واودخا  التدخل صور ما 
 :اآلتي في الدراسة أهمية تظه  : الدراسة أهمية

  .المحضون مصلحة م اعاة في الش يعة دور إ  از 

.واودخا  التدخل  جواز ال،صومة دائ ة وتوسيع العدالة تحقيق في دورالمنظم توضيح 

  .األحكام تعارض عدم على المنظم وح ص اوج ائي االقتصاد مبدا إظهار 
 :إلى الدراسة تهد  :الدراسة أهداف

.فيها وصاحب وحكمها والقانون الفق  في الحضانة مفهوم توضيح 

.وصوره وش وط  واودخا   التدخل التع ي  

 .الحضانة دعو  في واودخا  التدخل تطبيق 
 
 

 :السابقة الدراسات
 وعوارضررها  ال،صررومة يتعلق وجدت  ما وجل ، الدراسررة الموضرروع هذا أف دت دراسررة اطالعي  حدود جدأ لم

 وإج اءات  وصوره  واودخا  التدخل موضوع  في ستبحث  إذ ؛الدراسة  هذه ستضيف    ما وهو الحضانة  موضوع  غي  في
 .الحضانة دعو  في القضائية وتطبيقات 

 :البحث منهج
 للنصررروص والتحليل ،مظان  من الموضررروع جزئيات سرررتق اءاو التحليلي االسرررتق ائي المنهج على الباحث اعتمد

 .السعودية في الم عية واللوائح واألنظمة والقانونية الش عية
 :البحث خطة

  .وخطت  وحدوده ومنهج  السا قة والدراسات وأهداف  وأهميت  البحث مشكلة وفيها المقدمة
 .اوعوارض  القضائية ال،صومة نطاق :التمهيد
 :مطالب أربعة في فيها الحق وصاحب وحكمها مشروعيتها وأدلة والقانون الفقه في الحضانة :األول المبحث

 والقانون. والفق  اللغة في الحضانة مفهوم :األو  المطلب 
الحضانة. مش وعية أدلة :الثاني المطلب



2021

 

الحضانة. حكم :الثالث المطلب
والقانون. الفق  في الحضانة في الحق صاحب :ال ا ع المطلب

 الفصحححل في المحكمة وسحححلطة الدعوى في وأثره وشحححروطه وأهميته وأنواعه مفهومه واإلدخال التدخل :الثاني المبحث
 :مطالب ثالثة في فيه

 .وأهميت  واودخا  التدخل تع ي  :األو  المطلب
 .في  الفصل في المحكمة وسلطة الدعو  في وأث ه وش وط  أنواع  اورادي التدخل ::الثاني المطلب
 .في  الفصل في المحكمة وسلطة وش وط  أنواع   الغي  أواختصام اودخا ) اوجباري التدخل :الثالث المطلب

 :مطالب ثالثة في القضائية وتطبيقاته صوره الحضانة دعوى في واإلدخال التدخل تطبيقات :الثالث المبحث
 .والنظامي الش عي والسند الحضانة دعو  في واودخا  التدخل مش وعية :األو  المطلب
 .وإج اءات  صوره الحضانة دعو  في  والهجومي االنضماميالتدخل) في قضائية تطبيقات :الثاني المطلب
 .وإج اءات  صوره الحضانة دعو  في اودخا  في قضائية تطبيقات الثالث: المطلب

 التمهيد
 ال،صررومة  داية منذ والسرربب والموضرروع األط ا  الثالثة االدعاء  عناصرر  والمحدد ال،صررومة نطاق يسررتم 

ها    حتى هايت مدعى  ليتمكن وذلك  ،ن ي   ال فاع     تنظيم من عل بات  ألمبد  إعماال  د نا    ولكن ،النزاع ث  النطاق  هذا  يتطور أحيا
 علي  والمدعى المدعي الدعو  اش،اص  مع الغي  فيضا   لل،صومة  الموضوعي  أو الش،صي    العنص    تطور ويتسع 
 المنظم وح ص اوج ائي االقتصرراد مبدأ يقتضرريها التي فالم ونة الغي ، إرادة على  ناًء ال،صررومة في التدخل ط يق عن
 طلبات  تقديم ال،صرررررومة ط في من لكل الغي ،والسرررررماح اختصرررررام أو تدخل جواز اقتضرررررت األحكام تعارض عدم على

 عوارض تقسررررريم إلى الم افعات قوانين في الحديث الفق  درج وقد ،األصرررررلية للدعو  التبع سررررربيل على تبد  عارضرررررة
 العارضة   ال،صومات  ال،صومة  عوارض الضيق  المفهوم يحص   حيث ومضيق  موسع   ين عدة تقسييمات  ،1ال،صومة 

 والعوارض أنواعها  كافة الدفوع الموسرع  المفهوم تحت يندرج  ينما ،المذكورة  صروره  والتدخل العارضرة  الطلبات وهي
 والوق  والتدخل العارضرررة كالطلبات ال،صرررومة سررري  في والمؤث ة لل،صرررومة الموسرررعة  اوثبات،والعوارض المتعلقة

 نظام ع   وقد ،وغي ها والم،اصرررررررمة كال د  القاضررررررري متعلقة وعوارض ،وت كها ال،صرررررررومة وإسرررررررقاث واالنقطاع
  صررررررورتي  االختياري أو اورادي التدخل األو  التدخل من ،نوعان2 التنفيذي  ولوائح  السررررررعودي الشرررررر عية الم افعات

 أحد  طلب  على  ناءً  ،المحكمة   حكم الغي  أواختصرررررررام وهواودخا   الجب ي التدخل   الهجومي،والثاني  أو االنضرررررررمامي  
 خارج شررر،ص من تكون التي العارضرررة الطلبات من واودخا  التدخُّل يعد حيث ،نفسرررها تلقاء من المحكمة أو،ال،صررروم
 أن وهو التدخل لقبو  همم إج ائي ش ث  هناكو ،أحكامها علي  فتج ي الدعو  قيام  عد ال،صم  يطلبها والتي ال،صومة، 

 في المحكمة عنها،وتحكم ال،صررروم أيدي وك  الدعو  سررري  اضرررط اب عدم لضرررمان الم افعة  اب قفل قبل الطلب يقدم
 اودخا  طلب موضرروع في المحكمة فصررلت وإال ذلك، أمكن كلما واحد  حكم األصررلية والدعو  اودخا  طلب موضرروع

 .3 األصلية الدعو  في الحكم  عد
 الحضانة في الحق وصاحب ومشروعيتها وحكمها والقانون والفقه اللغة في الحضانة :األول المبحث
  والقانون والفقه اللغة في الحضانة مفهوم :األول المطلب

 :وقيل ،الكشح  إلى او ط دون الحضن  من مأخوذة وهي،حضن  مصدر  والكس    الفتح :اللغة في الحضانة  :أواًل
 كما حضرررنك في وجعل  الشررريء احتمالك وهو ،االحتضررران ومن  ؛ أحضررران والجمع ، ينهما وما والعضررردان الصررردر هو
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 الطفل حماية على النصرروص أكدت وقد،4 وصرريانت  حفظ  الشرريء وحضررن شررقيها أحد في فتحتمل  ولدها الم أة تحتضررن
  ُيِتمَّ أ ْن أ ر اد  ِلم ْن ك اِمل ْيِن ح ْول ْيِن أواًلد ُهنَّ ُيْ ضررررِرْعن  و اْلو اِلد اُت{ تعالى: قول  منها عدة مواضرررررع في ومعنويًا ماديًا  ورعايت

  ل ُ  م ْوُلوٌد و ال ِ و ل ِده ا و اِلد ٌة ُتضررر ارَّ ال ُوسررْرع ه ا ِإالَّ ن ْفٌس ُتك لَُّ  ال ِ اْلم ْعُ وِ  و ِكسررْرو ُتُهنَّ ِرْزُقُهنَّ ل ُ  اْلم ْوُلوِد و ع ل ى ال َّضررر اع ة 
 ت سررْرت ْ ضررِرُعوا  أ ْن أ ر ْدُتْم و ِإْن ع ل ْيِهم ا ُجن اح  ف ال و ت شررر أوٍر ِمْنُهم ا ت   اٍض ع ْن ِفصررر ااًل أ ر اد ا ف ِإْن ذ ِلك  ِمْثُل اْلو اِرِث و ع ل ى ِ و ل ِدِه

 . 233 )البق ة: }  ِصيٌ  ت ْعم ُلون  ِ م ا اللَّ   أ نَّ و اْعل ُموا اللَّ   و اتَُّقوا ِ اْلم ْعُ وِ  آت ْيُتْم م ا س لَّْمُتْم إذا ع ل ْيُكْم ُجن اح  ف ال أواًلد ُكْم
 أن األم تأ ىف والدي   ين الواقع ال،ال   سبب   الطفل الض ر  إلحاق عن الص يح  النهي :النص في الداللة ج و
 .5 ليحزنها ت ضع  أن أم  الوالد يمنع أو ،أ ي  على ذلك ليشق ت ضع 

 :منها عدة  تع يفات الحضانة الفقهاء ع   :صطالحاال في الحضانة تع ي  :ثانيًا

  ما وت  يت   أم ه يسررتقل ال من وحفظ،7 مصررالح  والقيام المحضررون ،وحفظ6 الحضررانة حق ل  ممن الولد ت  ية
 .9مصالحهم  عمل وت  يتهم ومعتوه ومجنون صغي  من  أموره يستقل ال من حفظ وقيل ،8يهلك  مما ووقايت  يصلح 

  ل  ممن النسرراء  االسررتغناءعن  فيها يسررتطيع  ال التي المدة في الولد ت  ية :الحضررانة  ع   من المعاصرر ين  ومن
 .11 الحياة  تبعات النهوض على ليقو  يصلح   ما وتعهده الصغي   حفظ القيام وقيل ،10 ش عا ت  يت  حق

  األحوا  خاص نظام يوجد وال ،السعودية األنظمة في للحضانة تع ي  ي د لم :القانون في الحضانة تع ي 

 مصلحة تقتضي  ما حسب واللوائح واألنظمة الفقهاء اجتهادات وفق نزاعات من أمام  يثار ما معالجة للقضاء ويت ك،الش،صية

 .المحضون

 لدو  التعاون مجلس  دو  الش،صية   لألحوا  الموحد الع  ي القانون مش وع  من  124) المادة نص في وجاء
  .النفس على الوالية حق مع يتعارض ال  ما ورعايت  وت  يت  الولد حفظ :)الحضانة12الع  ية ال،ليج

 مصلحة  م اعاة في اللغوي المعنى عن للحضانة  والقانونيين والمعاص ين  الفقهاء تع يفات ت، ج ال :و النتيجة
 .الحضانة حق ل  ممن ورعايت  وت  يت   مصالح  والقيام ، حفظ  المحضون
  الحضانة مشروعية :الثاني المطلب

 .والمعقو  واوجماع والسنة  الكتاب الحضانة مش وعية ثبتت
 اْلم ْوُلوِد و ع ل ى ال َّضررر اع ة   ُيِتمَّ أ ْن أ ر اد  ِلم ْن ك اِمل ْيِن ح ْول ْيِن أواًلد ُهنَّ ُيْ ضررِرْعن   و اْلو اِلد اُت{ :تعالى قول  :الكتاب من

 ِمْثُل اْلو اِرِث و ع ل ى ِ و ل ِدِه ل ُ  م ْوُلوٌد و ال ِ و ل ِده ا و اِلد ٌة ُتضررر ارَّ ال ُوسررْرع ه ا ِإالَّ ن ْفٌس ُتك لَُّ  ال ِ اْلم ْعُ وِ  و ِكسررْرو ُتُهنَّ ِرْزُقُهنَّ ل ُ 
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 إذا ع ل ْيُكْم ُجن اح  ف ال أواًلد ُكْم ت سرْرت ْ ضرِرُعوا أ ْن أ ر ْدُتْم و ِإْن ع ل ْيِهم ا ُجن اح  ف ال و ت شرر أوٍر ِمْنُهم ا ت   اٍض ع ْن ِفصرر ااًل أ ر اد ا ف ِإْن ذ ِلك 
 . 233 :)البق ة}   ِصيٌ  ت ْعم ُلون  ِ م ا اللَّ   أ نَّ و اْعل ُموا اللَّ   و اتَُّقوا ِ اْلم ْعُ وِ  آت ْيُتْم م ا س لَّْمُتْم

 .13آخ   زوج تتزوج لم ما  حضانت  أحق وهي، إرضاع  رضيت إن ا نها   ضاعة أحق األم أن :الداللة وج 
 ا ني إن ،اهلل رسررو  يا :فقالت ،ام أة جاءت   اهلل رسررو  أن عنهما اهلل رضرري عم   ن عبداهلل عن :السررنة من

 : اهلل رسو  لها فقا  مني ينزع  أن وأراد طلقني أ اه وإن ،حواء ل  وحج ي سقاء، ل  وثديي وعاء، ل   طني كان هذا
 .14تنكحي" لم ما    أحق أنت

 .تتزوج لم ما طفلها  حضانة أحق األم وأن ،الحضانة مش وعية على الحديث يد  :الداللة وج 
 .15 تتزوج لم ما  ها أحق األم وأن ،الحضانة مش وعية على األمة أجمعت :اوجماع
 الصررغي ، مصررلحة رعاية على ال جا  من أقدر والنسرراء ، نفسرر   شررؤون  القيام عن عاجز الصررغي  أن :المعقو 

 .16 النساء من التجارة في أقوم ألن  لل جل الما  على الوالية جعلتو
 الحضانة حكم : الثالث المطلب

 فيهلك،أو رعاية دون الصررررغي  يت ك أن يجوز فال؛كفاية ف ض الصررررغي  حضررررانة أن في الفقهاء  ين خال  ال
 را معسـرـر   األب وكان،النساء من غي ها يوجد لم إذا األم علىو وحده األب على الوجوب ويتعين،والنقص الض ر يصيب 

  ت ك  يهلك المحضون ألن الحضانة، عليها تعينت من تلزم الحالة هذه ففي،للطفل حاضـررررنة اسـررررتئجار عـررررلى يقـرررردر ال
 .17غي ه مصلحة عـلى لمصلحت  وتقديما ،لحق  رعاية الهالك من حفظ  فيجب

  والقانون الفقه في الحضانة في الحق صاحب :الرابع المطلب
 الفق  في الحضانة في الحق صاحب :أواًل

 ،المحضررررون حق قدم الحقوق تعارضررررت فإن،واألب والمحضررررون الحاضررررنة حق حقوق ثالثة  الحضررررانة تتعلق

 ألنها ؛الفقهاء  اتفاق  الحضررانة أحق فاألم افت قا فإن، ينهما الزوجية قيام حا  في للزوجين مشررت ك حق الطفل وحضررانة
 سقطت فإن  ،دمت  للقيام وأف غ، المحضون وأرفق المشـرررراق، تحمـررررل عـررررلى وأصب ،عليها وأقدر الت  ية  أمور أع  
 اآلتي التفصيل على ذلك  عد فيما ،18 المذاهب اختلفت ثم علت وان األم أم إلى الصغي  حضانة انتقلت األم حضانة

  ثم ،علت  وإن أمها،  وأم أمها،   عدها   من ثم انقطاعها،   أو الزوجية  قيام  حا   لألم، الحضرررررررانة  تثبت  الحنفية:  ذك 
 .ألم فاألخت ألب. فاألخت الشقيقة، لألخت ثم علت، وإن األب، ألم

 عمة  ثم األم، خالة   ثم ألم، ال،الة   ثم الشرررررررقيقة،  ال،الة   ثم علت،  وإن ألم   جدت    أمها  ثم ،األم تقدم  المالكية:   وذك 
 االب. ثم أ ي ، وأم أم ، أم ثم األب، أم ثم األم،

 اجتمع وإذا علت،  وإن أم   أم ثم أم ،  ثم األب، ثم علت  وإن األم، أم ثم األب، على األم تقدم  الشرررررررافعية:   وذك 
 .ال جا  من األق ب ثم اوناث من فاألق ب األق ب قدم وإناث، ذكور

 الجد. ثم علت، وإن أمهات  ثم األب، ثم أمها، أم ثم أمها، ثم األم،  الحضانة النا  أحق الحنا لة: وذك 
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 تسرررررررتحق المذكورات  أهل   من ام أة للصرررررررغي  يكن لم فإذا ،اآل اء  جهة  على مقدمة    األمهات  فجهة  و الجملة   
 .األصلح منهن يقدم هؤالء اجتمع وإذا ال جا ، من عصبت  إلى الحضانة انتقلت الحضانة،

 فإن تتزوج لم ما ،السررا عة سررن إلى أواًلدها  حضررانة أحق واألم سررنين، سرربع المحضررون  بلوغ الحضررانة وتنتهي
 وقيل ت،ي  أنثى كانت وإن ،ذك  كان إذا عنهما االنف اد ول  ،اختار من عند فيكون ،أ وي  من شررراء من ي،تار ،ذك ا كان
 .19 تفصيل على  حفظها أولى ألن   أ يها تلحق

 :القانون في  الحضانة الحق صاحب
ش،صية    األحوا  محكمة تعتب    ين يحصل  الذي ال،ال  ،و20 الحضانة  دعو   نظ  الم،تصة  المحكمة هي ال

 من أمامها تقام دعو  خال  من الش،صية    األحوا  محاكم    تفصل  األطفا  حضانة  في منهما أي أحقية  شأن  الزوجين
 مت وك واألم  ،السرررعودية في الشررر،صرررية األحوا   مسرررائل ي،تص قانون يوجد ال وحيث اآلخ  ضرررد الزوجين أحد قبل

 الولد حضانة في األحق هي المحضون،فاألم مصلحة م اعاة مع واللوائح واألنظمة االجتهاد قواعد وفق القاضي الجتهاد
  اعتبارها .21 زواجها الحضررانة في األم حق يسررقط وال ،الموانع وانتفت الشرر عية الشرر وث لديها توف ت طالما ،وت  يت 
 على اوشررر ا  في  حق  األب احتفاظ  مع األب، يعت ض لم أو ،األب صرررالح عدم ثبت أو ،الزوج رضررري إذا األصرررلح
  .حاضنت  عند وجوده أثناء وتعليم  وت  يت  الصغي  شؤون

 لمسرتقبل   ضرماناً  الصرغي   حضرانة   تمديد القاضرية  الق ارات من الكثي  إصردار  على السرعودي  القضراء  درج وقد
 معين،  نص تقييدة دون للقاضرري منحت التي الواسررعة السررلطة ذلك في مسررتغاًل والنفسررية الجسرردية صررحت  على وح صررًا
  قدرت  عدم أو العقلي  الت،ل  إصا ت   أو المحضون  وضع   فم ض .مصلحت   وفق الصغي   حضانة  فت ة  تحديد فتأذن
 أتم وإذا ،الحضرررررانة لتمديد مدعاة الظ و  هذه ، نفسررررر  األولية حاجيات  تأدية يسرررررتطيع الف ،حاجت  عن االسرررررتغناء على

 إكمال  لحين أقار   أحد أو أ وي  من يشرراء من مع اوقامة في االختيار حق ل  يكون العم  من عشرر  ال،امسررة المحضررون
 األم أحقية للقضرررراء األعلى المجلس حسررررم وقد.االختيار هذا في ال شررررد من  المحكمة آنسررررت إذا العم  من عشرررر ة الثامنة
 خصررومة وجود عدم حالة في الشرر،صررية األحوا  محاكم في قضررائية دعو  رفع إلى حاجتها دون أ نائها حضررانة  إثبات
  دام ما دعو ، دون إنهاًء الحضرررررانة إثبات  طلب للمحكمة تتقدم أن لألم وأجازت،22المحضرررررون والد و ين  ينها نزاع أو

 إقامة وألن ،التنفيذية والئحت  الطفل حماية نظام من  15) المادة لنص وفًقا عن  مسرررؤولة وألنها حضرررانتها، تحت الطفل
 .23 معًا والحاضن  المحضون  اوض ار تتسبب قد الدعو 

  ين المحضررون  وي،ي  ،الصررغي   لحضررانة  األصررلح  اختيار على تؤكد والقانونية الفقهية النصرروص  فإن  النتيجة
 خالفًا وذلك المميز، ت،يي  دون المحضرررون مصرررلحة توف ت إذا  الحضرررانة لألم يحكم وقد التمييز سرررن  لوغ  عند أ وي 
 .25 مصلحتة يحقق  ما األ وين غي  من الحضانة حق ل  ممن أو ،24 الت،يي  لقاعدة
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 الفصحححل في المحكمة وسحححلطة الدعوى في وأثره وشحححروطه وأهميته وأنواعه مفهومة واإلدخال التدخل الثاني: المبحث
  فيه

  وأهميته واإلدخال التدخل تعريف:األول المطلب
 :التدخُّل تع ي  :أواًل

 قيام  عد؛فيها ط فا  يكن لم خصرررررومة في  الدعو  ثالث ط ٍ  دخو  يتضرررررمن العارضرررررة الطلبات من نوع هو
 للوقو  أو،ال،صرررومة ط في مواجهة في ذاتي  حق االتمسررركو ،لمصرررلحت  حماية  طلب و واختياره،   ضررراه ال،صرررومة

 القضاء  أمام منعقدة خصومة  في الغي  من ش،ص     يتقدم  طلب؛مال،ص  مواجهة في موقف  وتدعيم ال،صوم  أحد  جانب
 ذي لكل يجوز حيث الش عية  الم افعات نظام من  81) المادة في ذلك السعودي  المنظم أجاز وقد26.الش وث  فيها تتواف 

 التدخل ويكون  الدعو ، م تبط  طلب لنفسررررر  الحكم طالبًا أو،ال،صررررروم ألحد منضرررررمًا الدعو  في يتدخل أن مصرررررلحة
 يقبل وال محضرر ها في ويثبت حضررورهم، في الجلسررة في شررفاها يقدم  طلب أو الجلسررة، يوم قبل لل،صرروم تبلغ  صررحيفة
 :27الم افعة  اب إقفا   عد التدخل
 :اإلدخال تعريف :ثانيا

 أو نفسررِرها، تلقاء من المحكمة  أم  فيها ط فا يكن لم خصرررومة في الدخو  على ثالث كط ٍ  شررر،ص إجبار هو
 .ذلك تقتضي لمصلحٍة ال،صِم طلب على  ناًء

 من يطلب أن لل،صرررررم أجازف ،الشررررر عية الم افعات نظام من  79) المادة في ذلك السرررررعودي المنظم أجاز وقد
 التكلي  في المعتادة األوضاع اختصام  في وتتبع رفعها عند فيها اختصام  يصح كان من الدعو  في تدخل أن المحكمة

 فصرررررلت وإال ذلك، أمكن كلما وأحد  حكم األصرررررلية والدعو  اودخا  طلب موضررررروع في المحكمة وتحكم  الحضرررررور.
 .28األصلية الدعو  في الحكم  عد اودخا  طلب موضوع في المحكمة

 .29الدعو  في أواالختياري اورادي التدخل أهمية :ثالثأ
 :ومنها ،أهدا  جملة يحقق أن  في الدعو  في اورادي الدخو  أهمية تكمن

 خصررومة انتظار أو،جديدة دعو  رفع من  دال واوج اءات والنفقات والجهد الوقت وتوفي  اوج ائي االقتصرراد 
 .ا تداًء فيها اختصام  يجوز كان من فيها ي،تصم حتى أخ  

 نفس  عن يدافع أن ثبوت  ف ض على  الحكم الض ر يلحق  الذي ال،صم تمكين 
 واحد.  موضوع الم تبطة المسائل في األحكام تعارض تفادي 
 الضرر ر الحاق  قصررد ال،صرروم أحد من والتواطؤ الغش من ويحد مصررالح  عن الدفاع من وتمكين  الغي  حماية 

 .30شيئا عنها يعلم ال خصومة في الغي   مصالح

 :فيه الفصل في المحكمة وسلطة الدعوى في وأثره وشروطه أنواعه اإلرادي التدخل أنواع :الثاني المطلب
  اإلرادي التدخل أنواع :أواًل

 .31 االختصامي  أو الهجومي التدخل:والثاني ،االنضمامي التدخل :األو  نوعان اورادي التدخل
 االنضمامي التدخل :األول النوع

 الدفاع في مسرراعدت  ط يق عن حقوق  ليحفظ ل  وتا عا ال،صرروم أحد جانب إلى منضررما  الغي  من أحد تدخل هو
 .الدفاعي أو التحفظي أو التبعي التدخل ويسمى ،الدعو  خس  إذا الفعلي لتأث ه نظ ًا عنها
  الهجومي التدخل :الثاني النوع

 م تبط قانوني م كز أو،ل   حق للمطالبة معا الدعو  ط في م،تصررما هجوميًا الغي  من شرر،ص يتدخل أن هو
 .االختصامي أو األصلي التدخل ويسمى ،لل،صومة األصلي  الطلب

 انضماميًا والمتدخل هجوميًا المتدخل  ين الف ق
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  ل  أجاز  الفعل قائمة دعو   وجود ولكن؛   تدخل الذي  الطلب مسررررررتقلة دعو  رفع يمكن  هجوميا المتدخل أن 
 .مستقلة دعو  رفع يمكن  الف انضماميا  المتدخل أما ،اوج ائي االقتصاد لمبدأ إعمااًل فيها التدخل القانون

 نفس تدخل  لقبو  ويشرررت ث،الدعو  في أصرررليا  خصرررما   مثا ة المتدخل يكون االختصرررامي أو الهجومي التدخل 
 نطاق داخل  تقديمة  الدعو  االرتباث ض ورة  مع واألهلية؛ والصفة  المصلحة  حيث من الدعو  قبو  ش وث 

  في  ويكتفي ،االنضرررررررمامي التدخل قبو  في الفق  يتسررررررراهل  ينما،الم افعة  اب قفل وقبل المحكمة اختصررررررراص
 .32الوقائية المحتملة  المصلحة

 .33الدعوى في اإلرادي التدخل شروط :ثانيا
 قبو   عدم الدفع يحق الشرر وث أحد فقد فاذا واألهلية والصررفة المصررلحة لدي  يتوف  أن التدخل طالب في يشررت ث 

 . الدعو  فيها تكون م حلة أي في    الدفع ويجوز،تدخل 

  الف ،علي  مدعى أو كمدع ال،صومة  أط ا  من واحدًا ط فًا ي،تصم  أن االنضمامي  التدخل طالب في ويشت ث  
 التحفظي.  التدخل يسمى ولذلك ،مبتدأة  دعو  رفع يستطيع

 الم افعة،والهد   اب قفل قبل التدخل طلب يقدم أو ،الصرررحيفة تبلغ ان إج ائي كشررر ث التدخل لقبو  ويشرررت ث 
 .34عنها ال،صوم أيدي وك  الدعو  سي  اضط اب عدم على المنظم ح ص في واضح

 .35الدعوى في والهجومي االنضمامي بنوعيه التدخل أثر :ثالثًا
 الدعو  في وأث ه االنضمامي التدخل األو :

 أن دون األط ا   عنصررر  يتعلق فيما إال ال،صرررومة نطاق من البسررريطة  صرررورت  االنضرررمامي التدخل يغي  ال 
 االنضرررمامي المتدخل ويسرررمى،العناصررر األخ   من أي إلى جديد يضررري  وال ؛السررربب أو الموضررروع في يغي 

 ،إلي  للمنضم األصلي ال،صم حقوق على المحافظة وهي الدعو  في مصلحة ل  اخصم ديع إذ الناقص، ال،صم
 . الحقوق هذه على المحافظة شانها من التي الدفاع أوج   كافة فيتمسك

 م هون و قاؤه وفادت ، يتدخل فهو؛محل  يحل وال األصرررلي ال،صرررم يمثل ال األصرررلي لل،صرررم تا ع خصرررم وهو 
 دوره ويقتص   ،إلي  انضم  الذي للط    النسبة  ال،صومة  انقضت  إذا مستقال  البقاء ل  وليس،ال،صم  هذا  بقاء
 .مغاي ة طلبات  إ داء الحق ل  يكون أن دون ،إلي  انضم الذي ال،صم عن الدفاع على

 .الدعو  في وأث ه  )االختصامي الهجومي التدخل :الثاني
 على  تدخل  يضررري  إذ،والموضررروع األط ا   عنصررر  يتعلق فيما ال،صرررومة نطاق من الهجومي التدخل يغي 
 فيها يطلبف، )الهجومي االختصررامي التدخل تطبيقات من تطبيقًا يمثل،عارضررأ طلبا يعد جديدًا طلبًا ال،صررومة موضرروع

س   الحكم الغي   ،واجبات من علي  ما وعلي  حقوق من األصلي  للمدعي ما ل  كامل خصم  فهو، الدعو  م تبط  طلب لنف
 منعا المنظم أن إال ،مستقلة  دعو  ي فع أن فاألصل  خاصا ،  حقا لنفس   الهجومي المتدخل يدعي االختصامي  التدخل وفي

 .36 قائمة خصومة أثناء عارض صورة في  حق   المطالبة ل  سمح المنازعات لتك ار
 .التدخل طلب في الفصل في المحكمة سلطة :رابعًا

  ،ذلك أمكن كلما واحد  حكم األصلية  والدعو  واالنضمامي  الهجومي التدخل طلب موضوع  في المحكمة تحكم
 الطلب ضم   ين تقدي ية سلطة  للمحكمةو ،األصلية  الدعو  في الحكم  عد فقط الهجومي التدخل موضوع  في فصلت  وإال
 التدخل طلب في الفصررل تؤجل  حيث والدعو  الطلب  ين الفصررل أو واحد  حكم معا فيهما والحكم األصررلية الدعو  مع

 .األصلية الدعو  في الحكم  عد الهجومي
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 األصرررلية والدعو  ،موضررروع  في المحكمة وتحكم األصرررلية الدعو  مصررري  يتبع فهو االنضرررمامي التدخل أما
  إ داء الحق ل  يكون أن دون ،إلي  انضم الذي ال،صم عن الدفاع على االنضمامي المتدخل دور يقتص  حيث واحد  حكم
 .37 مغاي ة طلبات
  في المحكمة وسححلطة الدعوى في وأثره وشححروطه أنواعه (الغير أواختصححام )اإلدخال اإلجباري التدخل الثالث: المطلب
 فيه الفصل
  بصورتيه اإلرادي التدخل يقابل :أوال

 من أوالمحكمة ال،صوم أحد طلب على  ناء إما المحكمة  حكم االختصام أو اودخا  يسمى  التدخل من آخ  نوع
 في تدخل أن المحكمة من يطلب أن "لل،صررررررم :الشرررررر عية الم افعات نظام من  79) المادة نص في جاء ،نفسررررررها تلقاء

 من  إدخا  يأم  أن الدعو  لناظ  أن التنفيذية الالئحة وفسررر ت .."،.رفعها عند فيها اختصرررام  يصرررح كان من الدعو 
 .38االختصاص م اعاة مع.للحقيقة وإظهارًا مصلحة إدخال  في ي  

 من  إدخا  تأم  أن ال،صرررروم أحد طلب على  ناًء أو نفسررررها تلقاء من - للمحكمة 39  80) المادة نص في وجاء
 للحقيقة. إظهار أو للعدالة مصلحة إدخال  في كان
 :40الغير اختصام أو اإلدخال شروط :ثانيًا

  من يقصررررد " 2ة 79) المادة في التنفيذية الالئحة وفسرررر ت ،الدعو  رفع عند اختصررررام  يصررررح ممن يكون نأ 
 . ا تداًء علي  مدعى أو مدعيًا كون  يصح من رفعها عند القضية في اختصام  يصح

 .اختصام  تم الذي الغي  إلى يوج  الذي الطلب و ين األصلي الدعو  موضوع ، ين41ارتباث ثمة يكون أن 
 ا تداًء. الدعو  في دخول  يجب كان ممن اختصام  الم اد يكون ال أن 
 يعيق من فيها  يدخل   فال للفصررررررررل تهيات  قد  الدعو   ألن ،42الم افعة   اب  قفل   عد  اودخا   طلب  يكون ال أن 

 األوضرررراع اختصررررام  في وتتبع الم افعة  اب فتح العدالة سرررري  حسررررن من المحكمة رأت إذا إال ،فيها الفصررررل
  .علي  منصوص هو ما  الحضوروفق التكلي  في المعتادة

 .43الدعوى في الغير أواختصام أثراإلدخال :ثالثًا
 :منها ،آثار عدة الدعو  في الغي  اختصام أو اوجباري اودخا  على يت تب

 مناسرررررربا ي اه ال قد وقت أو زمن في؛فيها ط فًا يكن لم خصررررررومة في الدخو  على الشرررررر،ص إجبار إلى يؤدي 
 .عليها دليل  يستكمل لم ألن   ها للمطالبة

  يشررررب  البعض جعل مما ؛القاضرررري حياد  مبدأ ي،ل وهذ ،ي،تارون كما الدعو  تسرررريي  في ال،صرررروم  حق ي،ل 
  .النزاع قطع  دعو  الغي  اختصام
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 .44اإلدخال طلب في الفصل في المحكمة سلطة :رابعًا
 المحكمة فصررلت وإال ذلك، أمكن كلما وأحد  حكم األصررلية والدعو  اودخا  طلب موضرروع في المحكمة تحكم

  سررلطة  مقتضررى تسررتعمل  خيارًا للمحكمة المادة عطتأ وقد ،األصررلية. الدعو  في الحكم  عد اودخا  طلب موضرروع في
  حيث والدعو  الطلب  ين الفصل  أو وأحد  حكم معا فيهما والحكم ،األصلية  الدعو  مع اودخا  طلب ضم   ين تقدي ية
 .45 األصلية الدعو  في الحكم  عد اودخا  طلب في الفصل تؤجل

 :46 وإجراءاته وصوره والنظامي الشرعي السند الحضانة دعوى في واإلدخال التدخل تطبيقات :الثالث المبحث
 الدعوى في واإلدخال للتدخل والنظامي الشرعي السند:األول المطلب

 :الشرعي السند:أواًل
 :والسنة الكتاب الدعو  في الدخو  مش وعية على يد ُّ
 و اْلب ْغِي و اْلُمنك ِ  اْلف ْحشرر اِء ع ْن و ي ْنه ى اْلُقْ   ى ِذي و ِإيت اِء و اِوْحسرر اِن ِ اْلع ْدِ  ي ْأُمُ  اللَّ   ِإنَّ {:تعالى قول  الكتاب: فمن

  90:)النحل } ت ذ كَُّ ون  ل ع لَُّكْم ي ِعُظُكْم

 .مصلحة لتحقيق ال،صومة في ثالث ط   دخو  االعد  تحقيق مجاالت من :الداللة وج 
 السنة: ومن

 أنا عليٌّ: فقا  وجعف ، وزيد علي فيها فاختصم ...." قا : أن  حمزة ا نة قصة في  عازب  ن الب اء رواه ما 
 ل،التها،    النبي  ها  فقضرررررررى أخي، ا نة  زيد:  وقا   تحتي، وخالتها   عّمي ا نة  جعف : وقا   عّمي، ا نة  وهي  ها،  أحّق
 .47األم"  منزلة ال،الة " وقا :

 أط ا  عدة دخو  مشررر وعية يفيد عام والنص .48 الحضرررانة اسرررتحقاق في  منزلتها ال،الة  معنى الداللة: وج 

 ل عاية األصررررلح عتبارها  الحضررررانة في الحق لصرررراحب الدعو  في  النبي قضررررى حيث صررررغي ة حضررررانة دعو  في
 المحضون.

 49النظامي السند ثانيًا:
  :50منها ،التنفيذية واللوائح األنظمة وفق نصوص  عدة الدعو  في الدخو  مش وعية ثبتت

 كان من الدعو  في تدخل أن المحكمة من يطلب أن لل،صررررم :الشرررر عية الم افعات نظام من  79) المادة نص 
 المحكمة وتحكم  الحضور.  التكلي  في المعتادة األوضاع  اختصام   في وتتبع ،رفعها عند فيها اختصام   يصح 
 موضررروع في المحكمة فصرررلت وإال ذلك، أمكن كلما وأحد  حكم األصرررلية والدعو  اودخا  طلب موضررروع في

 األصلية. الدعو  في الحكم  عد اودخا  طلب

  ت   من  إدخا  تأم  أن نفسرررررها تلقاء من للمحكمة الشررررر عية: الم افعات نظام من  80) المادة نص في وجاء 
 التجزئ . يقبل ال التزام أو حق أو تضامن را طة ال،صوم  أحد ت  ط  من -أ اآلتية: الحاالت في إدخال 
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 ط فًا يكن لم والتي ،قائمة خصرررومة  في ثالث كط ٍ  الدخو   الحق الحضرررانة  في الحق لصررراحب  عل   و ناء
ِسها،  تلقاء من المحكمة  أم  ،فيها  ،للمحضون  األصلح  اختيار وهي ،ذلك تقتضي  لمصلحة  ال،صمِ  طلب على  ناًء أو نف

 للحقيقة. وإظهار

 ألحد منضرررمًا الدعو  في يتدخل أن مصرررلحة ذي لكل يجوز :الشررر عية" الم افعات نظام من  81) المادة نص 
 الجلسررة، يوم قبل لل،صرروم تبلغ  صررحيفة التدخل ويكون  الدعو ، م تبط  طلب لنفسرر  الحكم طالبًا أو ال،صرروم

 الم افعة.  اب إقفا   عد التدخل يقبل وال محض ها في ويثبت حضورهم، في الجلسة في شفاها يقدم  طلب أو
 أو األم أم فيها ويدخل ،الحضررانة دعو  في مصررلحة ذي لكل يجوز المذكورة المادة نص في ورد ما على و ناًء

 االجتهاد اصو   وفق الصغي   مصلحة  تقتضي   ما حسب  أو ،الفقهاء ت تيب حسب  غي ه على مقدما الحضانة  حق ل  من
 الحكم طالبًا أو ،ال،صررروم ألحد منضرررمًا الدعو  في يتدخل أن اما  ط يقين وذلك،للمحضرررون األصرررلح  اعتبار المعتب ة
 . الدعو  م تبط  طلب لنفس 

 وتطبيقاته صوره الحضانة دعوى في (والهجومي االنضمامي) اإلرادي التدخل في قضائية تطبيقات :الثاني المطلب
  الحضانة دعوى في االنضمامي التدخل تطبيقات :أواًل
  المسألة صورة :أواًل

 ألحد انضمامياً  واختياره  إرادت  وذلك ،الت تيب أوعلى األصلح  الصغي  اعتبار  حضانة  في الحق ل  من يتدخل
 .صغي  حضانة طلب وموضوعها دعو  وهي ،قائمة خصومة في علي  مدعى أو كمدعيا  الدعو  أط ا 

  وتطبيقاته الحضانة دعوى في االنضمامي التدخل شروط :ثانيًا

 حيث علي  مدعى أو كمدع ال،صومة أط ا  من واحدًا ط فًا ي،تصم أن الحضانة في الحق صاحب في يشت ث 
 .مبتدأة  دعو  رفع يستطيع ال
 علي  المدعى ضررد األم كأم ،51 الت تيب على أو األصررلح  اعتبار الصررغي  حضررانة في الحق صرراحب ي فع كأن

 وقد، الحضانة  لها الحكم وتطلب ،الحضانة  في األو  الحق صاحبة   اعتبارها الصغي    حضانة  فيها تطالب  الصغي   والد
 الصررغي  مصررلحة على امينة غي  أو الصررغي  عن أجنبي من متزوجة انها منها  دفوع الدعو  على جوا   في األب يدفع
 .ذلك وغي 

  ضررم  ها يطالب المحضررون ام عليها المدعى ضررد الدعو  في مدع  صررفت  دعو  المحضررون والد ي فع أن أو
  الصغي   حضانة ل  الحكم ويطلب أخ   أسباب أية أو الصغي  عن اجنبي من الصغي  ام زواج  سبب الصغي 

 في موقفها وتقوية ا نتها لمسررررراعدة علي  المدعى ضرررررد الدعو  في كمدعية ال نتها ألم الجدة أو األم أم فتنضرررررم
 أن دون األب لصرررالح حكم لو الحكم نتيجة من وتتأث  الحضرررانة في الثاني الحق كصررراحبة حقها عن وللدفاع ،ال،صرررومة

  لنفسها  الحضانة تطالب
 الطلبات وتقديم الدفوع وإ داء ،ا نتها عن ال،صرررررومة ل د المدعي ضرررررد الدعو  في عليها كمدعى تتدخل قد أو
 .الحضانة في األو  الحق كصاحبة ا نتها حق عن والدفاع

 وهو محتمل  ضررررررر ر ل د أو القانوني  ا نتها  م كز لتقوية  تحفظياً  وقائياً   إج اء الدعو   في األم أم دخو  ويعد  
 أو عندها يضرريع أو الصررغي  مصررلحة على أمينة غي  األم لكون اما األب لصررالح والحكم الدعو  ا نتها خسررارة
 للصررغي  الفضررلى المصررلحة م اعاة دون لحضررانتها مسررقط آخ  سرربب ألي أو الصررغي  عن أجنبي من متزوجة
 الثاني الحق صررراحبة األم أم  اعتبار  الحضرررانة الحق صررراحب في الت تيب على األم أم مصرررلحة م اعاة ودون
  األصلح  اعتبارها أو الدعو  ا نتها خس ت لو فيما مباش  غي  أو مباش   شكل وتتأث  ،االب حق على ومقدمة

 وصررلت حسرربما ال،صررومة تواج  أن ملزمة يجعلها عليها مدعى أو كمدعية ال نتها انضررماميا األم أم تدخل 
  الجواب ملزمة فهي مقبو   دفع المدعية   دعو  األصررررررررلية  الدعو  في علي   المدعى  الزوج دفع فلو ،إلي  
 .تدفع أو تنك  أو تق   أن

 ممثلة أو خصما  تكون ال نأو واألهلية، والصفة  المصلحة  لديها يتوف  أن التدخل طالبة األم أم في يشت ث  
  نظام من  72) المادة لنص عماالأ تدخل  قبو   عدم الدفع يحق الشرر وث أحد فقد ذاإف األصررلية الدعو  في
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ش عية  الم افعات ضماميا  والمتدخل األصلية  الدعو  مصي   التدخل طلب ويتبع ،ال  رفع  وسع   يكن لم ان
 .52 الوقائية المحتملة  المصلحة في  ويكتفي ،مستقلة دعو 

 .53الم افعة  اب قفل قبل التدخل طلب يقدم أو الصحيفة تبلغ نأ إج ائي كش ث التدخل لقبو  ويشت ث 
 وتطبيقاته وشروطه صوره الحضانة دعوى في 54الهجومي التدخل :الثاني النوع
 :المسألة صورة :أواًل

 هجوميا تدخال وإرادتها  اختيارها األم كأم الت تيب على أو األصلح   اعتبار الحضانة  في الحق ل  من يتدخل أن
 الصررغي  تحضررن من ا نتها عليها والمدعى الصررغي  والد المدعي الدعو  ط في ضررد كمدعية الدعو  ط في م،تصررمة
 يسقط  ما ثبت إذا الصغي   ام  عد الصغي   حضانة  في الثاني الحق صاحبة   اعتبارها الصغي   حضانة  في  حقها للمطالبة

  الحضانة. الحق اصحاب ت تيب في األب حق على مقدمة وهي غي ه أو ،55 الزواج  سبب  الحضانة األم حق
 الهجومي التدخل شروط :ثانيا

شت ث  شت ط   ما إلى ضافة إ ،واألهلية والصفة  المصلحة  من الدعو  قبو  ش وث  نفس تدخلها لقبو  ي  النظام ي
 العارضة، الطلبات  شان

  نطاق داخل وتقديم  ، الدعو  ارتباط  ضرررررر ورة مع الدعو  في أصررررررليًا خصررررررما  مثا ة المتدخل يكون 
 .المحكمة اختصاص

 القانون لها جازأ قائمة دعو  وجود لوال الصرررغي   حضرررانة   طلب مسرررتقلة  دعو  رفع األم أم  وسرررع  كان 
 في  حق    المطالبة    ل    فسررررررررمح ،المنازعات   لتك ار منعا و ،ج ائياو االقتصرررررررراد لمبدا  اعماال  فيها  التدخل  
 .56 قائمة خصومة أثناء عارض صورة

 .57الدعوى في التدخل تطبيقات :ثالثا
 أو الجلسرررة، يوم قبل لل،صررروم تبلغ  صرررحيفة التدخل ويكون "  79) المادة نصرررت :ط يقان الدعو  في للتدخل

  الم افعة.  اب إقفا   عد التدخل يقبل وال محض ها في ويثبت حضورهم، في الجلسة في شفاها يقدم  طلب
لدعو   ل فع المعتراد  الط يق هو :األو  الط يق  واللوائح النظمرة  علير   نصررررررررت ما  فيهرا  ي اعى  صرررررررحيفرة  ا

  عد يمثل  ممن أو من  موقع  59 دعو  صرررحيفة خال  من الحضرررانة في الحق صررراحب من الدعو  ت فع إذ،58اوج ائية
 طلب وهو الدعو  موضرررررروع وهو والمحل علي ، والمدعى المدعي من األط ا  في تتمثل التي عناصرررررر ها اسررررررتكما 
 تودع الصغي    حضانة  الحكم وهو والطلب ،60الدعو  عليها  نيت التي واألسباب  الوقائع وهي والسبب  ،صغي   حضانة 
 :اآلتية البيانات على الدعو  صحيفة تشتمل أن ويجب وصوره أصل من المحكمة لد 
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 ومهنت  ،يمثل  لمن الكامل واالسررم  ،المدني وسررجل   ،إقامت  ومحل ،وظيفت  أو ومهنت  ،للمدعي الكامل االسررم  - أ
 محل ل  يكن لم فإن ،إقامت  ومحل ،وظيفت  أو ومهنت  ،علي  للمدعى الكامل االسررررم -ب.وجد إن إقامت  ومحل ،وظيفت  أو

 يوم في الم،صررررص السررررجل في الم،تص الكاتب يقيد ثم.الصررررحيفة تقديم تاريس -ل .ج كان إقامة محل ف خ  معلوم إقامة
 .61الموعد في للحضور علي  للمدعى وتبليغ  الدعو  لنظ  المحدد الجلسة تاريس يثبت أن  عد الصحيفة تقديم

 حسررررررررب دعو   صررررررررحيفة المحكمة إلى  طلب  المتدخل يتقدم أن  عد :ال،صرررررررروم وإعالم التبليغ إج اءات 
 التبليغ يكونو.62الدعو   لنظ  المعين الموعد  في للحضررررررررور عليها  أو علي   المدعى  تبليغ يتم األصررررررررو 
 وكالؤهم أو ال،صوم ويقوم المحكمة، إدارة أو ال،صم طلب أو القاضي أم  على  ناء المحض ين  وساطة
 طلب إذا الدعو  صاحب   وساطة  التبليغ ويجوز لتبليغها، للمحض ين  أوراقها وتقديم ،اوج اءات  متا عة
 لهذا الالزمة اللوائح تحددها ضررروا ط وفق ال،صررروم تحضررري  في ال،اص  القطاع االسرررتعانة ويجوز ،ذلك

  أن ويجوز المحض ين،  ألعما  المنظمة واوج اءات القواعد ال،اص القطاع موظفي على وتطبق النظام،
  نسرربت  صررحة من التحقق  عد التبليغ، إلي  وج  لمن الوطني العنوان  وسرراطة التبليغ  إج اء المحضرر  يقوم
 ،لتبليغها  معينا  موعدا  النظام  يحدد  ولم ، عدها   وما   12) للمواد طبقا  الصررررررررحيفة  هذه  تبلغ ان .ويجب 63ل  
 .64واحد  يوم ولو الجلسة قبل التبليغ يكون نأ اكتفي نماإو

 كان إذا ماأ ،الجلسة  في معا خصمين  حضور  في شفاهة  يقدم  طلب الجلسة  نفس في التدخل هو :الثاني الط يق
 65األو   الط يق الإ مواجهت  في التدخل ينفذ فال غائبا أحدهما

 في شررررفاها يقدم  طلب أو الجلسررررة، يوم قبل لل،صرررروم تبلغ  صررررحيفة التدخل ويكون  81) المادة نص في وجاء
 .الم افعة  اب إقفا   عد التدخل يقبل وال ،محض ها في ويثبت حضورهم، في الجلسة

 في القاضررري أمام للمثو  ال،صررروم على النداء يتمف ،66نظاما المعتب ة اوج اءات وفق كالمعتاد الدعو  وتسررري 
 ،التدخل طلب موضوع  في المحكمة وتفصل  ،عنهم ينوب من أو  أنفسهم  ال،صوم  ويحض   ،الدعو  لنظ  المعين اليوم
 ناظ  قبل من في  الحكم فيكون ،األصرررلية الدعو  في الحكم  عد اودخا  طلب موضررروع في الفصرررل المحكمة أجلت وإذا

 .األصلية الدعو 
  وتطبيقاته صوره المحكمة بحكم أو الخصوم أحد طلب على بناء ،67الغير أواختصام اإلدخال تطبيقات :الثالث المطلب

 صورتان المسألة في :أواًل
 .ال،صوم أحد طلب على  ناء الغي  أواختصام اودخا  :األولى الصورة

 عند فيها اختصررررام  يصررررح كان من الدعو  في تدخل أن المحكمة من يطلب أن لل،صررررم : 80) المادة نصررررت
  الحضور. التكلي  في المعتادة األوضاع اختصام  في وتتبع رفعها

 أو ،الثاني الحق صررراحبة  صرررفتها األم أم جب ا  تدخل أن المحكمة من ال،صررروم أحد يطلب نأ :اودخا  صرررورة
 ،رفعها عند القضرررية في اختصرررام  يصرررح ممن الصرررغي  يده تحت من  صرررفت  أو الصرررغي  حضرررانة في األصرررلح  اعتبار
 .68 األصلية والدعو  الحضانة طلب   ين ارتباث هناك يكون أن ويشت ث

 :ال،صوم أحد طلب على  ناء الحضانة دعو  في اودخا  ش وث

 .الم افعة  ـــاب قفل  عد اودخا  طلب يكون ال أن 

   .ا تداًء الدعو  في دخول  يجب كان ممن ال،صوم أحد من  طلب اختصام  الم اد يكون الأ 
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 69ال،صوم أحد طلب على  ناًء الغي  اختصام تطبيقات
سة  أثناء مشافهة  أو كتا ة يكون علي  المدعى أو المدعي المتداعيين من أي من اودخا  طلب يكون  على.70 الجل

 للمحكمة االختصررررام  طلب ال،صرررروم أحد تقدم متى 71  الحضررررور التكلي  في المعتادة األوضرررراع اختصررررام  في تتبع أن
 أو عن  ينوب من أو نفسررررررر  ال،صرررررررم ويتولى ،اختصرررررررام  وسررررررربب وعنوان  وصرررررررفت  اختصرررررررام  ي يد من في  محددا

 تاريس وقبل الم افعة  اب قفل قبل علي  المدعى إلى الدعو  صرررررررحيفة  تبليغ اختصرررررررام  الم اد الغي  المحضررررررر اعالن
 .72الجلسة
 :نفسها تلقاء من المحكمة طلب على  ناء االختصام :الثانية الصورة

 .".اآلتية الحاالت في إدخال  ت   من  إدخا  تأم  أن نفسررها تلقاء من للمحكمة:م افعات ،73 80) المادة نصررت
 أو الدعو   قيام يضررار  قد منوالتجزئ . يقبل ال التزام أو حق أو تضررامن  را طة ال،صرروم   أحد ت  ط  من منها وذك ت
 .فيها  الحكم

 الحكم نتيجة من يتضررر ر ممن الحضرررانة في الحق صررراحب إدخا  المحكمة ام  على  ناء يتم :المسرررالة صرررورة
 وفق ذلك ويتم ، الحضرررررانة الحق أصرررررحاب ت تيب في الثاني الحق صررررراحبة  اعتبارها األم كأم لغي ه ثبوت  ف ض على

 المعتادة األوضاع  وتتبع  إدخال ، تأم  من لحضور  ميعادًا المحكمة وتعين ،نظاما  عليها المنصوص  المعتب ة اوج اءات
 .74  الحضور التكلي  في

 :النتائج وأهم الخاتمة

 الدعو . قيام  عد ،ال،صومة خارج ش،ص من تكون التي العارضة الطلبات من واودخا  التدخل يعد 
 .لمصلحت  حماية وذلك واختياره   ضاه قيامها  عد ال،صومة في ثالث ط   دخو  هو التدخل 
 طلب على  ناء أو المحكمة  أم  ال،صرررررومة قيام  عد الدعو  في  الدخو  ثالث ط   الزام وهو اودخا  

 .ال،صوم

 ال،صرررروم أحد  جانب للوقو  أو ال،صررررومة ط في مواجهة في للمتدخل ذاتي  حق للتمسررررك التدخل يكون 
 .ال،صم مواجهة في موقف  وتدعيم

  شفاهة  التدخل يكون وقد ،الجلسة  يوم قبل األصلية  الدعو  في لل،صوم  تبلغ  صحيفة  مكتو ا التدخل يكون 
 .ال،صم حضور وفي انعقادها أثناء الجلسة في

  التدخل قبو  في الفق  ويتسررررراهل ،واألهلية والصرررررفة المصرررررلحة لدي  يتوف  أن التدخل طالب في يشرررررت ث 
 .الوقائية المحتملة  المصلحة في  ويكتفي االنضمامي

 الحضانة  حق ل  ممن ورعايت  وت  يت   مصالح   والقيام  حفظ  المحضون  مصلحة  م اعاة هي الحضانة  
 الت تيب. على و ،األصلح  اعتبار

  هد  إجباريا أو اختياريًا يتدخل أن األصرررلح  اعتبار أو الت تيب على الحضرررانة في الحق لصررراحب يحق 
 المحضون لحق رعاية األصلح  اعتباره حكم على الحصو 

 أو اختياريًا الزوج وتدخل ،الموانع وانتفت الش وث  استوفت  إذا الحضانة  في لحقها مسقط  غي  األم زواج 
 ..أ نائها حضانة على ووافق رضاه ثبتأو ،إجباريًا

 الجتهاد مت وك واألم   نص التقيد دون األصلح  اختيار المحضون حق   عاية القاضية الق ارات من العديد صدر -

 .الم عية واللوائح واألنظمة المعتب ة االجتهاد قواعد وفق القاضي

  اختيار للمحضرررون وصررريانة وحفظ رعاية نظ ة هي القانونية واللوائح نظمةواأل السرررعودي القضررراء نظ ة 
   .القضائية األحكام مجموعة في الق ارات من العديد ذلك ويؤيد ،األصلح

  :التوصيات

 .الم،تلفة والوسائل عب  والمجتمع  األس ة العناية في ودورها الش يعة عدالة إ  از 
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 التعديالت. أحدث وفق والنظامية الش عية والتطبيقية التأصيلية الدراسات على العلم طالب تشجيع 
 .المقارنة والنظامية والفقهية العلمية والدراسات األ حاث تشجيع 
  القضائية األحكام من العديد في األس ة رعاية في المنظم دور إ  از 

  المراجع قائمة
 .صادر دار ، ي وت ،3ث   الع ب )لسان ،هـ1414 ، 711)ت: الدين جما  الفضل أ و علي مك م  ن محمد منظور، ا ن

 ،األمي ية المطبعة ، الكبي  الش ح  غ يب في المني  المصباح )  ،هـرررررررر 77) ت ،المق ي الفيومي علي  ن محمد  ن أحمد العبا  أ و ،الفيومي
 .م 1921 ،القاه ة
 .  ي وت ،لبنان مكتبة جديدة، طبعة ،خاط  محمود تحقيق،م1995 ، الصحاح )م،تار ،القادر عبد  ن  ك  أ ي  ن محمد ،ال ازي
 م.2001-هـ1،1422 ث والنش ، للطباعة دارهج  ، الق ان تفسي  في البيان )جامع ج ي ، ا ن ،الطب ي
 . الشعب دار ،القاه ة ، الق طبي )تفسي  ،االنصاري احمد  ن محمد ،الق طبي
 .م2003 ، ي وت ،العلمية الكتب دار ، از  ن عبداهلل العزيز ن عبد أصلها حقق ،مجلدات ثالث في كاملة جديدة طبعة ،الب،اري
 .م2001-1421 ،1ث ،ال سالة نمؤسسة األرناؤوث شعيب تحقيق ، حنبل  ن أحمد )مسند ،أحمد
 .مص  الحلبي، البا ي مصطفى مطبعة ،1ث )السنن ،   هـ 275) ت ،إسحق  ن األشعث  ن سليمان ،داود أ ي
 صحيح ش ح الباري فتح  هـ 852) ت ،العسقالني علي  ن أحمد الفضل أ و ، حج  ا ن
 . ي وت ،المع فة دار ،2ث ، الدقائق كنز ش ح ال ائق البح )  هـ 970)ت ، ك   ن محمد  ن محمد الدين زين ،نجيم ا ن

 ، ي وت ،صرررادر دار ،ال حمن عبد  ن خالد تحقيق ، السرررالم سررربل) ،هـرررررررررر 1182) ت ،اسرررماعيل  ن محمد إ  اهيم  ن عزالدين ،الصرررنعاني
 .م1998
 ، ي وت ،الفك  دار ،" عا دين ا ن حاشيةاأل صار"  تنوي  ش ح الم،تار الدر على المحتار رد حاشية) هـرر 1252)ت أمين محمد ،عا دين ا ن

 .م2000
    الفك للطباعة دار ،الكبي  الش ح على الدسوقي )حاشية هـ  1230)ت:،المالكي ع فة  ن أحمد  ن محمد ع فة، ا ن
 .القاه ة مكتبة، دون ، المغني)م1968المقدسي، قدامة  ن محمد  ن احمد  ن اهلل عبد الدين موفق محمد أ و،قدامة ا ن

 .م1994 ، ي وت ،العلمية الكب دار ، المنهاج ألفاظ معاني مع فة إلى المحتاج )مغني ،ال،طيب أحمد محمد ن ،الش  يني
  ي وت. ،الفك  دار ،مصيلحي هال  تحقيق ،اوقناع  متن عن القناع كشا ) ،هـ1402 ،إدريس  ن يونس  ن منصور ،البهوتي -
 ، ي وت ،اوسررالمي الغ ب دار ،حجي محمد تحقيق الممهدات  )المقدمات  520)ت: رشرردالق طبي  ن احمد  ن محمد الوليد أ و،،رشررد ا ن -

 .1988-1408 ،1 ث لبنان،
  .السالسل ،دار2ث،الكويت اوسالمية والشؤون األوقا  وزارة ، الكويتية الفقهية لموسوعةا) -

 م.1977-هـ3،1397ث،لبنان  ي وت، الع  ي، الكتاب دار،السنة  )فق  ،سيد ،سا ق
   م.2011،سوريا،الفك  دار،، وأدلت  اوسالمي الفق ) ،وهبة ،الزحيلي

 .م1958 ،القاه ة الع  ي، الفك  دار  الش،صية األحوا ) ،محمد ،زه ة أ و
   م.2007 الجامعية، المطبوعات دار ،والتجارية المدنية الم افعات قانون ش ح في الوسيط ،أحمد ،الوفا أ و

 دار جدة ،1ث ،م2007،السررررعودية  الع  ية  المملكة التنفيدية والئحت  الشرررر عية الم افعات نظام شرررر ح في )الوسرررريط ،محمد طلعت ،الدويدار
   والتوزيع للنش  حافظ
   مص  2011 الجديدة الجامعة دار ،والتجارية  المدنية الم افعات قانون في الوسيط) ،عم  إسماعيل نبيل

 م.2011 ، والتجارية المدنية الم افعات قانون ش ح في )الوسيط ،السيد أحمد ،الصأوي
 .م2009 هـ1430ال ياض،التو ة مكتبة ، الش عية الم افعات أصو  في المبسوث) ،العزيز عبد ،الدرعان
 واالقتصرراد القانون مكتبة م2009-1430 1ث الفوزان   اك د.محمد  السررعودي الشرر عية الم افعات نظام في الوسرريط) ،  اك محمد،الفوزان
 .ال ياض
 .للنش  الوطنية فهد الملك مكتبة م، 2015-1437 1ث ، السعودية الع  ية المملكة في الش عية الم افعات نظام)  ،يت محمود صدقي ،أحمد
 الم تبطة والنظم هـررررررر1435 لعام  الجديد السعودي  الش عية  الم افعات نظام ضوء  في الش عية  الم افعات مبادئ) ،السالم  محمودعبد وافي،
  ال ياض ال شد مكتبة ،م2015-1426 1ث ،  

   .السالسل دار ،2ث ،الكويت اوسالمية والشؤون األوقا  وزارة ،الكويتية الفقهية الموسوعة
 الع  ية ال،ليج لدو  التعاون مجلس لدو  الش،صية لألحوا  الموحد القانون ) للنظام مسقط وثيقة

 ال ياض هـ1438 للنش  الوطنية فهد الملك مكتبة البحوث م كز العد  وزارة هـ1434 وعام هـ1435 لعام  القضائية األحكام )مجموعة
 التنفيذية  والئحت  الجديد الش عية الم افعات )نظام
 .http://www.moj.gov.sa اونت نت على دائم موقع العد  وزارة موقع
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 الالجئين حقوق في اإلنساني الدولي والقانون اإلسالمية الشريعة اهتمام أثر
 مقارنة دراسة

 الصوري القادر عبد كفاح د.
 العربية عمان جامعة

 22/6/2020القبول: تاريخ           29/5/2020 االستالم: تاريخ
 

 ملخص
 مع فة إلى وهدفت الالجئين، حقوق في اونساني  الدولي والقانون اوسالمية  الش يعة  اهتمام أث  الدراسة  تناولت

 كفلتها التي  الحقوق اولمام إلى  إضرررررافة الالجئين، لحقوق اونسررررراني الدولي والقانون اوسرررررالمية الشررررر يعة حماية مد 
ش يعة  ساني  الدولي والقانون اوسالمية  ال سة  وتوصلت  لالجئين، اون ش يعة  أن إلى الدرا سباقة  هي اوسالمية  ال  ما في ال
 الشررررر يفة، النبوية والسرررررنة الك يم الق آن في عليها التأكيد خال  من وذلك لالجئين الممنوحة والحقوق اللجوء  حق يتعلق
 فقط، الحاكم على يقتصرر  لم المسررلم لغي  اللجوء حق منح وأن الدولية، والتشرر يعات الوضررعية القوانين قبل موجودة فهي
 في المسرررلم لغي  اللجوء إعطاء من منعهم للحاكم يحقو  ذلك، المكلفين أو الحاكم نواب قبل من منح  يمكن حق هو وإنما
 وال الدولة على فقط تقتصررر  اللجوء منح مسرررألة فإن الدولي القانون في أما لذلك، ضررر ورة الحاكم رأ  إذا معينة حاالت
 ال،دمة أو مسررررررلمة غي  دولة  جنسررررررية التجنس أن على اوسررررررالمية الشرررررر يعة أكدتو الحق، هذا منح غي ها ألحد يحق

 الش عية. المحظورات من فهي ذلك وغي  الماسة، والحاجة الض ورة حاالت في تكون أن يجب فيها العسك ية
 الدولي. القانون اوسالمية، الش يعة الالجئين، اللجوء، الحق، :المفتاحية الكلمات
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The Impact of the Islamic concerns and international humanitarian law on 
the refugee’s rights  

(A Comparative Research)  
 

Dr. Kefah Al-soueri 
Amman Arab University 

 
Abstract 

In this research we have focused on the impact of the Islamic concerns and the 
international humanitarian law towards the refugees/asylum seekers and their rights, and 
aimed to know how would the Islam and the international humanitarian low have saved the 
refugees rights, on the other hand we will focus on rights of the refugees that mentioned in 
both laws. 

 This research shows that the Islamic law is the leader in what’s related to asylum 
seekers and refugees rights that should be given to them, and that was clearly mentioned in 
the Holy Qura’an and Sunnah. 

Sunnah and Holy Qura’an are existed before the international laws, and giving the 
asylum right is not the authority of the prefect only, and it could be given by the 
representatives of the prefect, on the other hand , the prefect or the representatives have 
also the right to deny the permission for any unmuslim to enter the country in a special cases 
and for special reasons, although; if we compare between the Islamic law and the 
international law in this part we will find a difference ,that the international law gives the 
asylum right if it’s given by the government of the host country, and no one else have 
permission to let any human in without their approval.  

The Islamic Law have had assured that getting the residency or joining the military 
forces for any Unmuslim country is allowed in a specific cases and other than that its 
forbidden  
Key words, Rights, Asylum seekers and refugees, Islamic Law, International law.  
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 المقدمة
 شرررائكة قضرررية أضرررحت فقد لذلك الدو ،  ين تحدث التي والنزاعات للح وب حتمية نتيجة دتع اللجوء مسرررألة إن

 األوضرراع  سرربب الالجئين أعداد فيها تضرراعفت التي األخي ة اآلونة في تحديدًا أمن  وتهدد  أسرر ه الدولي المجتمع تؤرق
 الع  ي. ال  يع  ثورات سميت لما نتيجة منها الع  ية المنطقة سيما ال ،الدو  م،تل  في القائمة السياسية
لة  اللجوء ىعل يت تب و جب  التي الحقوق من جم ب   فور لالجئ منحها  ي لة  من اللجوء طل عة     ما،  دو  فالشررررررر ي
 الفقهاء، اجتهادات وفي والسررنة الكتاب في  وضرروح عليها وأكدت الحقوق من مجموعة لالجئ كفلت السررمحاء اوسررالمية

 والعقل  والما   الدين  و النفس على األمان  في تتبلور والتي ال،مسرررررررة، المقاصرررررررد   حفظ ضرررررررمن الحقوق هذه  دارت وقد 
 والع ض.

 مقدمتها وفي الدولية المنظمات  ذلتها التي الكبي ة الجهود عن نغفل أن يمكننا ال اوسررالمية الشرر يعة إلى إضررافة
 اللجوء انتهاء  وحتى لجوئهم لحظة  منذ  لهم، ممكنة  حماية   أقصرررررررى وتوفي  الالجئين حقوق لحماية   المتحدة،  األمم منظمة 
 نفس . الالجئ رغبة على  ناءًا يكون الذي

 الدراسة مشكلة
 اآلتية: األسئلة عن اوجا ة إلى الدراسة تسعى

 اونساني؟ الدولي والقانون اوسالمية الش يعة في اللجوء مفهوم ما .1
 الالجئين؟ لحقوق اونساني الدولي والقانون اوسالمية الش يعة حماية مد  ما .2
 لالجئين؟ اونساني الدولي والقانون اوسالمية الش يعة كفلتها التي الحقوق ما .3
 الالجئين؟ حقوق في اونساني الدولي والقانون اوسالمية الش يعة اهتمام أث  ما .4
 الدراسة أهداف

 إلى: الدراسة هذه تهد 
 اونساني. الدولي القانون وفي اوسالمية الش يعة في اللجوء مفهوم  يان .1
 الالجئين. لحقوق اونساني الدولي والقانون اوسالمية الش يعة حماية مد  مع فة .2
 لالجئين. اونساني الدولي والقانون اوسالمية الش يعة كفلتها التي  الحقوق اولمام .3
 الالجئين. حقوق في اونساني الدولي والقانون اوسالمية الش يعة اهتمام أث   يان .4
 الدراسة أهمية

 وفي الش يعة  في اللجوء مفهوم حيث من الالجئين قضية  على الضوء  تسلط  كونها في الدراسة  هذه أهمية تكمن
 وصوالً  الدولي، القانون وفي اوسالمية  الش يعة  في حمايتهم ومد  لالجئين المكفولة الحقوق إلى إضافة  الدولي، القانون
 الالجئين. حقوق في منهما كل اهتمام أث   يان إلى

 الدراسة منهج
 اهتمام في الدولي والقانون اوسررالمية الشرر يعة  ين للمقارنة وذلك المقارن، التحليلي المنهج الدراسررة هذه اتبعت

 للتدليل الشرررر يفة النبوية والسررررنة الك يم الق آن إلى ال جوع خال  من وذلك الالجئين، وحقوق اللجوء  مسررررألة منهما كل
 عن نغفل  لمو اللجوء، مسرررررررألة  في والفقهاء  العلماء  اجتهادات  لمع فة  والتفسررررررري  الفق   كتب  ثم ومن األمور،  عض على

 وحقوقهم. والالجئين  اللجوء تعنى التي الدولية والمواثيق االتفاقيات إلى ال جوع
 السابقة الدراسات

 في اونسررراني الدولي والقانون اوسرررالمية الشررر يعة اهتمام  أث  الم تبطة الدراسرررات  اسرررتع اض الباحثة قامت
 :اآلتي النحو على الالجئين،و دت حقوق

 الشرررررر يعة في الالجئ رد أو ط د عدم مبدأ إق ار إلى الدراسررررررة هدفت) 2019،نيوآخ  شررررررطناوي) دراسررررررة

 والقانون اوسالمية
  مأ الدو  من سررواء،والتعذيب االضررطهاد من تحمي  وضررمانة لالجىء، األسرراسررية  المبادئ من  اعتباره الدولي؛

 حماية مبدأ من مسرربقا األسررالمية الشرر يعة أق ت  ما وهذا األحوا ، من حا   أي ط ده ويمنع حمايت  فيجب معينة، جهات
 .لالجئين الدولي القانون علي  نص ثم ومن المستأمن،

 اوسررررررالمي الفق   ين لالجئين الدولية الحماية في مقارنة دراسررررررة عقد إلى )2019 ، وجمعة) دراسررررررة وهدفت

 .اوسالمي والفق  الدولي القانون  ين وواجباتهم الالجئين حقوق مطا قة مد  و يان الدولي، والقانون
 المسرررررررلحة،  النزاعات  زمن الالجئين لحقوق الدولية   الحماية    يان  إلى هدفت   التي) 2018 ،محجو ة ) دراسرررررررة

 الصعو ات وتحديد
 أثناء لالجئين اونسانية  واوغاثات المساعدات  تقديد وهو أساسي    هد  لتحقيق الالجئين؛ تواج  التي والتحديات

 الدولية النزاعات
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 واللجنة الالجئين لشرررررؤون السرررررامية المفوضرررررية خال  من وحمايتهم ك امتهم احت ام فك ة ودعم الدولية، وغي 

األحم  للصليب الدولية

 الدولي، والقانون اوسررالمية الشرر يعة في الالجئين حقوق  يان إلى الدراسررة هذه وهدفت) 2009 ،ف ج) دراسررة

 الدولية   القوانين أق ت   ما  وفق  حقوقهم الالجئين تمتع وعدم  االالجئين، حقوق من اوسرررررررالمية   الشررررررر يعة   موق  و يان 
 أو الالجئين، لحقوق واألنظمررة الرردو   عض أهمررا  نتيجررة الالجئين  حقوق الرردو  من العررديررد التزام وعرردم،واوعالنررات

  .الوضعية والقوانين اوسالمية الش يعة أق تها التي  حقوقهم الالجئين لد  الوعي نقص أو حقوقهم، على ت م ها
 نأ فيها  ينو والقانون، الشررررر يعة  ين الالجئين حقوق على التع   هدفت دراسرررررة  2007،السرررررعوي) وأج  

 انطالقا النا   ين تمييز دون حقوقهم الالجئين منح في الدولية والمنظمات القوانين كل على سرررمت  اوسرررالمية  الشررر يعة 
  الحقوق تمتع  ومصرردر الجماعي، مأ الف دي المسررتو  على سررواء ؛ حقوق  الالجئ توعية من  د وال اونسررانية، مبدأ من
 .الدولية واالتفاقات اوعالنات الدولي القانون في

 والقانون اوسررالمية الشرر يعة اهتمام على المت تبة لآلثار  يانها في السررا قة الدراسررات عن الدراسررة هذه وت،تل 
 والقانون اوسالمية  الش يعة  منحتها التي الحقوق في السا قة  الدراسات  من الباحثة أفادت وقد الالجئين، حقوق في الدولي
 حمايتهم. ومد  لالجىء الدولي
 الدراسة مخطط

 التالي: النحو على مطالب وأر عة مبحثين إلى الدراسة هذه قسمت
 .اللجوء ماهية األو : المبحث
 .اونساني الدولي والقانون اوسالمية الش يعة في اللجوء مفهوم األو : المطلب
 .اونساني الدولي والقانون اوسالمية الش يعة في الالجئ حماية مد  الثاني: المطلب
 .اونساني الدولي والقانون اوسالمية الش يعة في الالجئين حقوق الثاني: المبحث
 .الالجئين حقوق األو : المطلب
 .الالجئين حقوق في والقانون اوسالمية الش يعة اهتمام أث  الثاني: المطلب

 اللجوء ماهية :األول المبحث
 يواجه  ومعقد كبي  تحدي تعد  وأنها  والدولية،  الداخلية  والح وب للصررررررر اعات حتمية  نتيجة  اللجوء ظاه ة تعدّ 

 من واحدة  الالجئين حماية   ولعل  عاتق ،   على الملقاة  المسرررررررؤوليات  تحمل  في دوره من انطالقاً   أسررررررر ه  الدولي  المجتمع
 على م غمين يكونوا ما غالبًا فالالجئين  حت ، إنسرررانية قضرررية لكونها نظ ًا التفاوض تحتمل ال التي الدولية المسرررؤوليات

 آخ .  لد إلى واللجوء األصلي  لدهم ت ك
 دولية ومواثيق اتفاقيات لها وأف دت ،الالجئين  مسررألة اونسرراني الدولي والقانون اوسررالمية الشرر يعة عنيت وقد

 هذا في وسرنوضرح   الالجئ، وصر   عليها ينطبق التي الفئات وتحديد وواجباتهم، حقوقهم على والنص حمايتهم شرأنها  من
 اونساني. الدولي والقانون اوسالمية الش يعة في الالجئين وحماية اللجوء مفهوم البحث
 اإلنساني الدولي والقانون اإلسالمية الشريعة في اللجوء مفهوم األول: المطلب

  لذلك مفاهيم ، توضرريح من ال د موضرروع أي عن الحديث عندو المعاصرر ة، المصررطلحات من اللجوء مصررطلح
 إج اء  هد  وذلك اونساني الدولي القانون وفي اوسالمية الش يعة في اللجوء مفهوم  توضيح سنقوم المطلب هذا سنف د
 وأشمل. أسبق أيهما وتبيان  ينهما المقارنة

 اإلسالمية الشريعة في اللجوء مفهوم أواًل:
 الذ من الجئون )ج  الالجىء ِ ِ ، واعتصرررررررم ِإل ْيِ  ل اذ  ولجوءا لجئا و اْلم ك ان الشرررررررَّْيء ِإل ى  ل جأ) يقا  :لغة اللجوء

 مجاعة. او ح ب او اضطهاد من ف اًرا وطن   غي 
 أن مفادها التي  اوجارة القديمة الع  ية القبائل اعت فت حيث القدم؛ منذ موجودة قديمة إنسرررانية حالة اللجوء ّديع
 يتبع ما كل وتحمل ،حمايت  عليها توجب تجي ه أن القبيلة قبلت حا  وفي األصررررلية، قبيلت  غي   قبيلة الشرررر،ص يسررررتجي 

 ومشكالت. مشقة من الحماية هذه
 اهلل قا  مسررتأمن؛ لكلمة م اد  الجئ ولفظ ،اوجارة مصررطلح اوسررالمية الشرر يعة في يقا ل  اللجوء ومصررطلح

  سورة ) ي ْعل ُمون { لَّا ق ْوٌم ِ أ نَُّهْم ذلك ٰ   م ْأم ن ُ  أ ْ ِلْغُ  ُثمَّ اللَِّ  ك ل ام  ي ْسم ع   ٰ  ح تَّى ف أ ِجْ ُه اْست ج ار ك   اْلُمْشِ ِكين   م ن  أ ح ٌد ِإْن}و تعالى:

 ال،و ، وزوا  النفس طمأنينة    ويقصررد ال،و ، عكس األمان إن إذ األمن. طلب تعني واالسررتجارة  .6 اآلية: التو ة،
 وع ض . ومال  نفس  على اآلمنة الش،ص ومنح

 " قالت:   أنها  طالب   أ ي  نت  هاني  أم عن الب،اري   رو اوجارة،   معنى اللجوء النبوية  السرررررررنة  في ورد وكذلك  
 هاني أم أنا فقلت هذه؟، من فقا : علي  فسرررلمت تسرررت ه ا نت  وفاطمة يغتسرررل فوجدت  الفتح عام  اهلل رسرررو  إلى ذهبت
 يا فقلت:  واحد. ثوب في ملتحفاً  ركعات  ثماني  فصرررررررلى قام غسرررررررل  من ف غ فلما  هاني،  أم م حباً  فقا   طالب، أ ي  نت 
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  أم يا أج ت من أج نا "قد : اهلل رسررررو  فقا  هبي ة، ا ن فالن أج ت ، قد رجاًل قتل أن  علي أمي ا ن زعم اهلل رسررررو 
 ضحى". وذلك فقالت: هاني،

 ك ِثيً ا ُم  اغ ًما  اْلأ ْرضِ  ِفي ي ِجدْ  اللَّ ِ  سررررررر ِبيلِ  ِفي ُيه اِج ْ  و م ن} تعالى:  لقول   وذلك  الهج ة،  معنى اللجوء يأتي  وقد 
 غ ُفوًرا اللَّ ُ  و ك ان   ٰ   اللَّ ِ  ع ل ى أ ْجُ ُه و ق ع  ف ق دْ  اْلم ْوُت ُيْدِرْك ُ   ُثمَّ و ر سررررررُروِل ِ  اللَّ ِ  ِإل ى ُمه اِجً ا    ْيِت ِ  ِمن ي ْ،ُ ْج نو م  ٰ   و سررررررر ع ةً 

  .100 اآلية: النساء، سورة) {رَِّحيًما
 لفظ اسرررت،دموا األر عة المذاهب فقهاء أن ن   اوسرررالمي، الفق  في األمان مفهوم ضرررمن يأتي المصرررطلح وهذا

 التع ض عن الك  التزام أن :" على األمان السرر خسرري  اومام ومنهم الحنفية فقهاء ع   فقد اللجوء، على كداللة األمان
 أو كان مسررررلمًا  أمان غي ه دار يدخل من هو:" والمسررررتأمن تعالى"، هلل حقًا السرررربي أو  القتل سررررواء األمان منحوا للذين

 مع علي   العزم أو قتال    حين ومال    ورق   الح  ي دم اسرررررررتباحة    رفع  أن :"   ع   فقد  المالكية   عند  األمان  أما  ح  يًا"، 
  انقضائ ". ينص   ما ألم  ينز  ح  ي تأمين أن :" على االستئمان وع فوا معينة"، مدة اوسالم حكم تحت استق اره

 لواحد يسي  عدد أو المسلمين من الواحد -األمان أي - ذل  ما أن :" األمان الماوردي اومام ع   الشافعية وعند
  شرررررر وط  تناولوا ثم، ومن أحكام ، أن :" اعتبار األمان إلى نظ وا فقد الحنا لة فقهاء أما كثي "، لعدد أو المشرررررر كين من

 قتلهم ح م الح ب أهل أعطي إذا األمان أن وجملت  " -اهلل رحم -المصن   قو  ورد المغني ففي مانح ، وش ث  وآثاره،
 عبدًا". كان ح ًا أنثى أو كان ذك ًا م،تار عاقل  الغ مسلم كل من ويصح لهم والتع ض ومالهم

  ل فيها، اوقامة نية غي  على اوسرررررالمية الديار دخل شررررر،ص أن " اوسرررررالم في اللجوء الفقهاء  عض وع  
  عادًة، االتجار  قصد يكون وذلك األمان، منح  مج د أو األمان عقد يسمى  عقد فيها يدخل معلومة،  مدة تكون فيها إقامت 
 يتحو  الدوام صفة أخذت فإن الدوام، صفة وقامت  تكون ال ولكن آخ ،  عد وقتًا تتجدد وقد مؤقتة، تكون أن  د ال وإقامت 
 ال عوية". تلك  قبو  يكون ذلك أن شك وال اوسالمية، للدولة رعية ويصي  ذمي إلى

 قضية  ومنها الدنيوية، القضايا  م،تل  تناو  في السباقة  هي السمحاء  اوسالمية  الش يعة  إن القو  يمكننا و ذلك
سنة  الك يم الق آن في وردت حيث اللجوء،  نحو: اللجوء؛ لمصطلح  م ادفة عدة  مصطلحات  اوسالمي  والفق  النبوية وال
 اوسررالم، قبل الع  ية القبائل من المتوارثة األخالق مكارم تلِغ لم وأنها ومشررتقاتها، والهج ة واالسررتجارة واألمان اوجارة
 الفقهاء. وإجماع الش يفة النبوية والسنة الك يم الق آن خال  من عليها أكدت وإنما
 اإلنساني الدولي القانون في اللجوء مفهوم ثانيًا:

 تع ي  فإن  لذلك   الدولية،   واألع ا  والمواثيق االتفاقيات   من مجموعة  من اونسرررررررراني الدولي  القانون  يتكون
 نتيجة يوجد شررر،ص كل أن " على م،1951 لعام جني  اتفاقية ع فت  لما وفقًا يكون اونسررراني الدولي القانون في اللجوء
 أو ع ق ،  سبب  لالضطهاد  التع ض من يب ره ما ل  خو   سبب  وذلك م،1951 يناي  الثانية كانون قبل وقعت أحداث
 ي غب ال أو يسررررتطيع وال جنسرررريت  يحمل الذي البلد خارج السررررياسررررية، آرائ  أو معينة اجتماعية فئة إلى انتمائ  أو دين ،
  ذلك  سبب  ي غب ال أو يستطيع  وال السا ق   لده خارج وهو ل  جنسية  ال من كل أو ال،و ، هذا  سبب  البلد ذلك  حماية
 البلد". ذلك إلى العودة ال،و 

 الالجئ وصرر  قصرر ت نهاإ إذ القصررور؛  عض شررا   م1951 لعام  الالجئين ال،اصررة جني  اتفاقية تع ي  إن
 التع ض من ال،و  أو االضطهاد  إلى التع ض منها: أسباب  لعدة األصلية   الدهم ت ك على يجب ون الذين األف اد على
  لم التع ي  خال  ومن االتفاقية ولكن السررررياسرررري،   االنتماء أو الدين أو الع ق أو الجنسررررية  مثل: ،قومية ألسررررباب  أو ل ،

 أو أهلية ح ب اندالع من ال،و  أو حياتهم، على ال،و   سررربب أوطانهم من يه  ون الذين األف اد إلى االتفاقية تتط ق
 التي لألحررداث نتيجررة م1951 عررام قبررل وتحررديرردًا محررددة زمنيررة  فت ة الالجئين حررددت وأنهررا لالحتال ،  لرردانهم تع ض
 أورو ا. في حصلت

 الالجئين اتفاقية عن مسرررررررتقاًل وكان الالجئين  وضرررررررع ال،اص المتحدة األمم   وتوكو  جاء االتفاقية هذه و عد 
 أن " الالجئ الب وتوكو  ع  ف فيها؛ الموجودة والجغ افية الزمنية الحدود مسرررألة وتجاوز لها مكماًل جاء ولكن  م1951
  لده". خارج لالضطهاد التع ض من يب ره ما ل  خو   سبب يه ب ش،ص كل

عد  ية    جاءت  الب وتوكو  و  فاق ية  الوحدة  ات عام  اوف يق كدت  والتي م،1969 ل  في الوارد الالجئ تع ي  على أ
فاقية    فاقية    وهذه  م،1951 عام  ات فاقية    في الموجود النقص سرررررررردت االت   أي أن "  على الالجئ فع فت  والب وتوكو ؛ االت
 خطي   شكل  تهدد أحداث  سبب  أو أجنبية، سيط ة  أو خارجي، احتال  أو عدوان  سبب   لده مغادرة إلى اضط   ش،ص 
 منهما أي أراضرررررري في أو جنسرررررريت ، يحمل الذي البلد أو كلها أراضرررررري  في أو األصررررررلي، البلد من جزء في العام األمن

  الذي البلد أو األصرررررررلي منشرررررررئ   لد خارج آخ  مكان في ل  ملجأ عن ليبحث المعتادة إقامت  محل يت ك أن إلى  الكامل،
 جنسيت ". يحمل
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  جديدة فئة إلي  وأضافت  الالجئين قانون في توسعت  لكونها وذلك الالجئين، حماية في السباقة  االتفاقية هذه وتعّد
يا    هي الفئرة  وهذه  م،1967 لعرام  لهرا  المتمم الب توكو  وال م1951 لعرام  جني  اتفراقيرة   لهرا  تط ق لم  األنظمرة  ضرررررررحرا

 والدولية. الداخلية والح وب العسك ية
 اإلنساني الدولي والقانون اإلسالمية الشريعة في الالجئ حماية مدى الثاني: المطلب
 اوسالمية الش يعة في الالجئ حماية أواًل:

 كثي ة، مواضررع في الشرر يفة النبوية السررنة وفي الك يم الق آن في وذك ت  اللجوء حق اوسررالمية الشرر يعة كفلت
 كما أو الهج ة أو جارةاوأو األمان نحو: ،أخ   مصطلحات  است،دام  خال  من مباش   غي   شكل  عن  عب ت كانت وإن
 سبق. فيما  ينا

 يجعلها االنضمام  هذا إن إذ الدولية؛ والمواثيق االتفاقيات إلى انضمت  التي الدو  من كغي ها اوسالمية  والدولة
 ل ُكم ُأِحلَّتْ  ٰ   ِ اْلُعُقودِ  أ ْوُفوا آم ُنوا الَِّذين   أ يُّه ا  ي ا  تعالى:}  قول   إلى  االسرررررررتناد   وذلك  االتفاقيات،   هذا  في جاء  ما   تنفيذ  ملزمة 

  .1 اآلية: المائدة، سورة) {ُيِ يُد م ا ي ْحُكُم اللَّ   ِإنَّ ٰ   ُحُ ٌم و أ نُتْم الصَّْيِد ُمِحل ي غ ْي   ع ل ْيُكْم ٰ  ُيْتل ى م ا ِإلَّا اْلأ ْنع اِم   ِهيم ُة

 ل ا ق ْوٌم ِ أ نَُّهْم ذ ِلك  م ْأم ن ُ  أ ْ ِلْغُ  ُثمَّ اللَِّ  ك ل ام  ي سررررْرم ع  ح تَّى ف أ ِجْ ُه اسررررْرت ج ار ك  اْلُمشررررْرِ ِكين  ِمن  أ ح ٌد و ِإْن" تعالى: وقول 
 . 6 التو ة:) "ي ْعل ُمون 

 القيم: ا ن ح  يا".وع ف  أو كان مسررلما  أمان غي ه دار يدخل "من المسررتامن: )األمان  اللجوء حق يمنح فالذي
 لها". استيطان غي  من المسلمين  الد يقدم الذي "هو

 الحق هذا و موجب مسررررلم، غي  أم مسررررلما كان سررررواء الحق، هذا ل  فيمنح األمان، يطلب الذي هو فالمسررررتأمن:
 حقوق. ل  أن كما واجبات علي  يت تب

 المسلمين؟ أف اد أم الدولة للمستأمن )األمان  اللجوء حق يمنح الذي من ولكن
  اآلتيتين؟ المسألتين في المسلمين لغي  اللجوء حق منح ل  يحق الذي من وسنبين

 الفقهاء   اتفاق   الحق هذا  ومنح األمان  عقد  اللجوء حق على الفقهاء  أطلق ينيب ،  من أو الحاكم  األولى: المسرررررررألة 
 المفاسررررد ودرء لهم المصررررالح تحقيق في الجميع عن م،و  ألن  ،نوا   أو الدولة كحاكم الدولة في الحكم صررررفة يأخذ لمن

 من أج نا قد أيضررا :" وقول  أدناهم"،  ها يسررعى واحدة المسررلمين قول :"ذمة خال  من ذلك على  ال سررو  ودلل عنهم،
 هاني". أم يا أج ت

جاز  هاء  وأ لذي  لألمي  الفق تا   على ولي ا لدة  أو ق ية  ق نة    تالهم  على الوالية  ل    ألن األمان؛  يمنحهم أن معي  ق
  .الحق هذا هممنح على الوالية ل  يكون فكذلك

 المسلمين. آحاد من )األمان( اللجوء حق منح الثانية: المسألة
 قوالن: المسألة في للفقهاء

 أو كثي ة جماعة  أمن سرررررررواء الواحد، من )األمان  اللجوء حق منح  جواز القو  إلى الحنفية  ذهب األو : القو 
 .ق ية أو  لدة أهل أو قليلة

   لدة كأهل محصررررررور لعدد األمان منح المسررررررلمين حادآل يجوز إن  القو  إلى الفقهاء جمهور ذهب الثاني: القو 
 الف يق    اسررتد   ما واسررتدولوا .للحاكم فهو محصررور غي  لعدد األمان منح أم مصررلحة، في  كان إذا حصررن، أو صررغي ة
 .الجيش جميع على عبد أمان أجاز عم  وألن أدناهم"،  ها يسعى واحدة المسلمين "ذمة : قول  السا ق

 على فقط امقتصررررررر  الحق هذا منح وجعل اللجوء، حق منح من الدولة رعايا منع الدولة في للحاكم يحق أن  إال 
  الدولة. في ال سمية والمؤسسات الجهات وعلى الحاكم

 األصل  ألن ذلك؛ في الحق يعطيهم من أم الحاكم صالحية  من األمان عقد أن ال اجح هو الثاني ال أي ان وأر 
 وأجار األمان،  إعطاء األف اد من قام من فإن وكذلك األمور، ولضررربط عنهم، الضررر ر ورفع المسرررلمين مصرررلحة تحقيق

 ذلك. على فوافقهم  النبي استشار األخ ين
 يلزم لم الفق  إن إذ األمان؛ عقد أو اللجوء حق  منح يتعلق فيما الميزان كفتي ضررربط على اوسرررالمي الفق  وعمل

 لمصرررررررلحة  تحقيقاً  في   كان  إذا الحق هذا  منح الدولة   على أوجب  ولكن   ويطلب ،  لها  يلجأ  من لكل  اللجوء حق  منح الدولة  
 كان سرررواء الدولة على ضررر رًا الحق هذا على ت تب إذا األمان عقد أو اللجوء حق منح عن االمتناع للدولة ويحق دينية،
 آجاًل. مأ عاجاًل الض ر

 أو الحاكم من األمان عقد يطلب الذي الالجئ أي المسررررتأمن أن الحنا لة فقهاء ذك  الالجئ  حماية يتعلق ما وفي
  ؛قتل  على أحد تج أ حا  وفي  القتل، ل  التع ض وعدم األمان ومنح  حمايت  يجب اوسالمية الدولة في موضع  في من

  األمان عن  عب وا والذي اللجوء منح أق وا فقد الشرررررافعية فقهاء أما الدية، دفع توجب خطأ ط يق عن مأ متعمدًا سرررررواء
 ووافقهم الح ب، في المشاركة على مجب ين يكونوا وال اوسالم دار أحكام يلتزموا أن على وذلك للمش ك، وحتى للمسلم
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 لكل  اللجوء حق ويمنح لهم، والتع ض ومالهم  قتلهم ح م الح ب ألهل  أعطي إذا األمان  أن أكدوا ف  ة؛ا ل الحن  فقهاء  ال أي
 العبيد. من أو ح ًا كان أو الجنسين كال من م،تار عاقل  الغ مسلم

نا  و ذلك    ية    قواعد  إن :القو  يمكن ها  التي الالجئين حما عة   كفلت  للحكام  ملزمة  قواعد  هي اوسرررررررالمية   الشررررررر ي
 اعتبار على الالجئين حماية تضرررررمن التي  القواعد األم  تعلق سرررررواء ،يكون اولزام وهذا وال،لفاء، وللقادة والمحكومين

 وضعتها التي القواعد إن إذ المستأمنين؛  حماية ال،اصة  القواعد تحميهم مأ مسلحة،  لنزاعات ضحايا  ولكنهم ،مدنيين أنهم
ش يعة  سانية  القيم من مستمدة  قواعد اوسالمية  ال   الجزاء وت تبط ش عية  تكالي  أنها عن فضالً  الحميدة، واألخالق اون
 والدنيوي. األخ وي

 
 اإلنساني الدولي القانون في الالجئ حماية ثانيًا:

 الالجئون ويحظى أجانب، أنهم اعتبار على الجنسرررررية وعديمي الالجئين  حماية اونسررررراني الدولي القانون يتكفل
 الحماية أشررركا  إلى إضرررافة مسرررلح، نزاع في من، طة دولة في يكونون عندما اونسررراني الدولي القانون  موجب  الحماية
 اللجوء  حق اونسررررراني الدولي والقانون الدولي القانون اعت   فقد للمدنيين، اونسررررراني الدولي القانون يكفلها التي العامة
 م.1977 لعام  ها الملحق األو  اوضافي والب وتوكو  م،1949 لعام جني  اتفاقيات خال  من

كدت و يات    أ فاق ية    خال  من االت فاق عة  جني  ات مادة  في ال ا  ها  44 ال ن "  على من بة  تدا ي   تطبيق عند  أ  الم اق
 حكومة،  أية   حماية   الواقع في يتمتعون ال الذين  الالجئين، الحاجزة  الدولة   تعامل   ال االتفاقية،   هذه  في عنها  المنصررررررروص

 معادية". لدولة القانونية تبعيتهم لمج د أعداء كأجانب
 تكفل التالي" النحو على 73 المادة نص خال  من الالجئين حماية على نص فقد األو  اوضافي الب وتوكو  أما
 مجح  تمييز أي ودونمررا الظ و  جميع في وذلررك ال ا عررة االتفرراقيررة من والثررالررث األو  البررا ين لمرردلو  وفقررًا الحمررايررة

 المواثيق  مفهوم الالجئين من أو دولة، أية إلى ينتمون ال ممن –العدائية العمليات  دء قبل– يعتب ون الذين لألشررررررر،اص 
 .اوقامة" لدولة أو المضيفة للدولة الوطني التش يع  مفهوم أو ،المعنية األط ا  قبلتها والتي  الموضوع المتعلقة الدولية

 وقواعده  مشررررررر دين، كانوا  وإن حتى الالجئين األف اد يحمي اونسرررررررراني الدولي  القانون  نإ القو  يمكن و ذلك  
 أو المسرررلحة الداخلية النزاعات نشررروب حالة في لها لجئوا التي الديار مغادرة على المدنيين السررركان إجبار فك ة تعارض
 نصررررت التي  الحماية  التمتع الحق لهم فالالجئين العسررررك ية، الضرررر ورة حا  في فقط ت حيلهم ويكون األهلية، الح وب
 اونساني. الدولي والقانون اونسان حقوق لحماية الدولية والتش يعات االتفاقيات عليها

 األمان، الالجئ منح في عنها والمعب  لالجئين اوسررالمية الشرر يعة كفلتها التي الحماية مد  أن سرربق مما يتضررح
 حقوق أي يذك  لم ولكن  األم ين، هذين في للمسرررررتأمن التع ض ح مة على والتأكيد والما  الدم ح مة في تجسررررردت قد

 لالجئين كفل فقد اونسرررررراني الدولي القانون في الحماية أما الحصرررررر ، ال المثا  سرررررربيل على التنقل في الحقنحو ،أخ  
 األساسية. الحقوق و اونسان حقوق مقدمتها وفي الدولية والمواثيق االتفاقيات في المق رة الكاملة الحماية
 اإلنساني الدولي والقانون اإلسالمية الشريعة في الالجئين حقوق :الثاني المبحث

تأمن   أو الالجئ تمكن التي الحقوق من مجموعة  األمان  عقد  أو اللجوء حق منح على يت تب   العيش من المسررررررر
 إلى إضررررافة ودين ، وع ضرررر  وعقل  ومال  نفسرررر  على الحفاظ لالجئ تكفل الحقوق فهذه اللجوء،  لد في وطمأنينة  أمان
 الدولة. داخل األف اد مع التمييز وعدم  المساواة يشع  تجعل  وأنها معيشت ، ومتطلبات احتياجات توفي 

 الالجئين حقوق األول: المطلب
 الدولي. القانون وفي اوسالمية الش يعة في الالجئين حقوق على الضوء سنلقي المطلب هذا خال  من

 اإلسالمية الشريعة في الالجئين حقوق أواًل:
 عن تغفل لم فإنها لذلك ومكان، زمان لكل صررررالحة اوسررررالمية الشرررر يعة أن مفادها حقيقة من البحث هذا ينطلق

 الكثي  وغي ها وأع اضررهم، وأموالهم أنفسررهم لهم وحفظت والالجئين اللجوء  حق اعت فت  ل وحقوق ،  الالجئ االهتمام
 البحث. من الجزء هذا في أهمها سنع ض التي الحقوق من

 الدولة إلى يلجأ عندما رده وعدم الالجئ الش،ص  حماية اوسالم  ق ر اإلسالم:  دار إلى الدخول في الالجئ حق .1
 للدولة، ضررررر ر  أي اللجوء منح  يتسررررربب ال أن على ل ، يتع ض تهديد  سررررربب منها الحماية طالبًا اوسرررررالمية

 ٰ  م ْأم ن ُ  أ ْ ِلْغُ  ُثمَّ اللَِّ  ك ل ام  ي سرْرم ع  ٰ  ح تَّى ف أ ِجْ ُه اسرْرت ج ار ك  اْلُمشرْرِ ِكين  م ن  أ ح ٌد ِإْنو }تعالى: قول  الحق لهذا وتأكيدًا

  .6 اآلية: التو ة، سورة) {ي ْعل ُمون  لَّا ق ْوٌم ِ أ نَُّهْم ذلك
 الح ص مع دين  ت ك على يجب  وال ،مسلم غي  مأ مسلمًا كان سواء ؛لالجئ األمان يمنح الدين: حفظ في الحق .2

 ِفي ِإْك  اه  ل ا } تعالى: قول  لذلك وتأكيدًا إك اه، دون ت غيب ولكن في  وت غيب  اوسرررالم إلى للدخو  دعوت  على
 ل ه ا انِفص ام   ل ا ٰ  اْلُوْثق ى ِ اْلُعْ و ِة اْست ْمس ك    ف ق ِد ِ اللَِّ  و ُيْؤِمن ِ الطَّاُغوِت ي ْكُفْ  ف م ن ٰ   اْلغ ي  ِمن  ال ُّْشدُ  تَّب يَّن  ق د ٰ   الد يِن

  ع ِليٌم{ س ِميٌع و اللَُّ  ٰ  
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 يكون وإنما  اوسرررررررالم في الدخو   على يك ه أحد  ال أن   الك يمة  اآلية  تؤكد  إذ  ؛256 اآلية:  البق ة، )سرررررررورة
  .الديانات جميع احت ام على اوسالمية الش يعة وأكدت واالقتناع. التسليم من نا ع االعتناق
 الالجئين  ين المشرررررت كة الحقوق أحد هو إيذائها، أو قتلها وعدم النفس حفظ في الحق إن النفس: حفظ في الحق .3

 حياة على االعتداء يجوز ال إن  إذ مسرررلم؛ غي  أم مسرررلمًا الالجئ أكان سرررواء اوسرررالمية الدولة في والمواطنين
 عن ورد ذلك وفي عمدًا، الالجئ قتل على أقدم إذا المسلم على القصاص ويطبق األشكا ، من شكل  أي الالجئ
 وقا : الحجة علي  قامت أن  عد المسلمين  غي  من رجل  قتل المسلمين  من رجل أخذ أن   طالب أ ي  ن علي
نا،  ل    كان  "من ية    تلتزم اوسرررررررالم دار فإن  و ذلك    كدمنا"،    فدم     ذمت  مكوثهم مدة  طوا  الالجئين أرواح  حما

 ش وطها. وأحكام  ضوا طها ويلتزمون تعاليمها ي،الفون ال أنهم طالما فيها وإقامتهم
  اوسررالم أم  الذي ال،مس الضرر ورية الشرر عية المقاصررد من وصررون  الع ض حفظ إن العرض: حفظ في الحق .4

 حق المسلم  وغي  للمسلم  اوسالمية  الش يعة  كفلت فقد علي ، يعتدي لمن الحد عقو ة اوسالم  أوجب وقد  حفظ ،
 غيبت  وتح يم الالجئ عن األذ  ك  يجب أن  عا دين ا ن ذك  و ،واالعتداء ل  التع ض وعدم الع ض صيانة 
 المسلم. كمثل مثل 

  ل  فإن لذلك  العقل، األخ   الم،لوقات من غي ه عن اونسررررران وتعالى سررررربحان  اهلل ميز العقل: حفظ في الحق .5
 غي  مأ الجئين كانوا سرررررررواء ؛األف اد ولجميع كان شررررررركل  أي علي  االعتداء وعدم حمايت  ويجب ،كبي ة أهمية

  .242 اآلية: البق ة، سورة) ت ْعِقُلون { ل ع لَُّكْم آي اِتِ  ل ُكْم اللَُّ  ُيب ي ُن كذلك تعالى:} قا  ذلك وفي الجئين،
 خ ج الذي ولالجئ للمواطن أرضررر ، على يعيشرررون من لجميع حقًا اوسرررالم في التعليم جعل العقل على وحفاظًا

 أراضيها. على مقيم وأصبح أخ   دولة إلى ولجأ دولت  من
 أشررركالها ومن البشررر ، لبني اوسرررالمية الشررر يعة وكفلتها أق تها التي الحقوق من الحق هذا إن الحرية: في الحق .6

 أهل   من األمان  عقد  في مع   دخل  ومن هو اسرررررررت قاق     يجوز ال الالجئ فإن  لذلك   ال قاب،  وفك  العبيد  تح ي 
 أمهاتهم ولدتهم وقد النا  اسررتعبدتم متى ": ال،طاب  ن عم  قو  ذلك على وتأكيدًا اوسررالم، دار في وأوالده

 أح ارًا؟".
 و ين  ين  عقد  مثا ة األمان هذا يكون اوسررررررالم دار في األمان الالجئ يمنح عندما األمان: عقدب التمسححححححك حق .7

 من عليهم ما وعلي  حقوق من العقد هذا عن ينتج ما  كل التمتع في الحق ل  ويكون اوسرررالم، دار في المسرررلمين
 إلحاق أو العقد أحكام كم،الفة ذلك، يستوجب  ما عن  يصدر  لم ما  لده إلى الالجئ إعادة يجوز ال لذلك واجبات،
  .1 اآلية: المائدة، سورة) {ٰ   ِ اْلُعُقوِد أ ْوُفوا آم ُنوا الَِّذين  أ يُّه ا ي ا تعالى:} قا  ذلك وفي الدولة، في الض ر

 في يناسب   الذي السكن  مكان اختيار في الحق لالجئ اوسالمية  الش يعة  كفلت المناسب:  السكن  اتخاذ في الحق .8
 يدخل أو علي  يعتدي أن ألحد يجوز فال ؛المسررررررركن ح مة في الحق ل  كفلتو اوسرررررررالمية، الدولة من مكان أي

 في ل  المجاورين وتحديدًا المسرررلمين من  أحد الضررر ر إلحاق عدم شررر يطة وذلك من ، مسررربق أذن دون مسررركن 
 السكن.

 كاف ًا، كان إن حتى اوسالم دار في التملك لالجئ يحق :الشرعية المالية المعامالت وممارسة التملك في الحق .9
 من احتياجات  توفي  من ليتمكن وذلك األخ  ، التجارية والمعامالت وشرررر اء،  يعًا من التجارة  ممارسررررة وذلك
 وغي ها. وملبس مأكل
 طويل مشرررعان مشررر ك رجل جاء ثم ، النبي مع كنا قا :" -عنهما اهلل رضررري-  ك  أ ي  ن ال حمن عبد فعن 

 من ". فاشت    يع، ال، فقا : هبة؟ أو قا : أو عطية؟ أم  يعًا : النبي فقا  يسوقها،  غنم
 دار في إلي  وجلبهم منها، خ ج التي األصلية  دولت  من أس ت    استقدام  لالجئ يسمح  أسرته:  استقدام  في الحق .10

 أو زوجتي هذه فقا :  ام أة جاء" فلو ،أهل  على يسرررتأمن نفسررر  على يسرررتامن كما فالح  ي يقيم. حيث اوسرررالم
 اوسالم". دار في مع  آمنون وهم ذلك على مصدق فهو ولدي هؤالء فقا : و صبيان أختي،

 إلى اللجوء الدولة   من األمان  طلب  الذي  لالجئ يحق :اإلسحححححححالمي الفقه  في المحاكم  أمام  التقاضحححححححي  في الحق .11
 اْحُكم و أ ِن } تعالى: قا  ذلك وفي في ، الحكم ثم ومن طلب  في النظ  القاضررررري على ويتعين الدولة، في القضررررراء
  اآلية: المائدة، سورة ) { ٰ   ِإل ْيك  اللَُّ  أ نز    م ا   ْعِض ع ن ي ْفِتُنوك  أ ن و اْحذ ْرُهْم أ ْهو اء ُهْم ت تَِّبْع و ل ا اللَُّ  أ نز    ِ م ا   ْين ُهم

49.  
 اإلنساني الدولي القانون في الالجئين حقوق ثانيا:

 الدولة في الالجئ  ها يتمتع أن يجب التي الحقوق من العديد على الدولية واالتفاقيات والمواثيق القوانين نصرررررت
 التالي. النحو على الحقوق هذه سنورد يلي وفيما لها، يلجأ التي
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 تتعلق ألسرررررباب الالجئين  ين المعاملة في التمييز  عدم يقضررررري الحق وهذا :التمييز وعدم المسحححححاواة في الحق .1
 الالجئين  وضع ال،اصة االتفاقية من الثالثة المادة علي  نصت لما وفقًا وذلك الع ق. أو البلد أو الجنس أو  الدين
 م.1951 لعام

 وفقًا وذلك الدينية، شعائ ه ممارسة في الكاملة ح يت  الالجئ يمنح الحق هذا و موجب :االعتقاد حرية في الحق .2
 وأعطتهم الدينية شرررررعائ هم ممارسرررررة ح ية لالجئين كفلت التي ، الالجئين ال،اصرررررة االتفاقية من ال ا عة للمادة
 أل نائهم. الدينية الت  ية ح ية

 والح كة، التنقل ح ية ل  يضررررررمن والقانون مكان   تغيي  لالجئ يسررررررمح الحق لهذا وفقًا :التنقل حرية في الحق .3
 الموقعة الدو  كافة تمنح أن على الالجئين  حقوق المتعلقة االتفاقية من 26 المادة نصررت  الحق هذا على وتأكيدًا
 العالمي اوعالن من 13 المادة نصررررتو نظامية،  ط يقة فيها المقيمين لالجئين المكان اختيار حق االتفاقية على

 إليها. لجأ التي الدولة داخل ي يده الذي اوقامة مكان واختيار التنقل ف د لكل يحق أن  على اونسان لحقوق
 أكد ما وذلك ما، لسررربب غادروه الذي األصرررلي  لدهم إلى ال جوع الالجئين لجميع يحق :العودة في الالجئ حق .4

 عهد  في ال،اص  المتحدة  لألمم العامة   الجمعية  وق ار ،  13المادة)  في اونسررررررران لحقوق العالمي  اوعالن علي  
  .12) المادة في والسياسية المدنية الحقوق

 تقبل  فعندما   لالجئ، القانون  كفلها  التي الحقوق أهم من وهذا  تضحححححححطهده:  التي للدولة   تسحححححححليمه  عدم  في الحق .5
  حمايت  ملزمة وأنها تضررررطهده، أو تهدده دولة أي من  حمايت  ملزمة تكون فإنها أراضرررريها على الالجئ الدولة
 عنص ية. أو دينية أو سياسية ألسباب نتيجة علي  يقع قد خط  أي من

  وضرررررع ال،اصرررررة االتفاقية من السرررررا عة المادة علي  نصرررررت الحق وهذا بالمثل: المعاملة من اإلعفاء في الحق .6
 لألجانب معاملتها المتعاقدة الدولة تعاملهم أفضل معاملة الالجئين منح عل االتفاقية هذه تنص ال "فـرررررر الالجئين،
 ش ث من المتعاقدة الدو  أرض على  اوعفاء إقامتهم على سنوات ثالث م ور  عد الالجئين كافة ويتمتع عامة،
 فعاًل لها مؤهلين كانوا التي والمزايا الحقوق الالجئين منح متعاقدة دولة كل وتواصل   المثل، التش يعية  المعاملة

  المثل". معاملة توف  عدم مع
 الالجئ على االسررررتثنائية التدا ي  على الموقعة الدو  تمتنع الحق هذا  موجب :االسححححتثنائية التدابير من اإلعفاء .7

 تشررر يعها  مقتضرررى تتمكن ال التي المتعاقدة الدو  على ينبغي ولذلك رسرررمي،  شررركل الدولة جنسرررية يحمل الذي
 الالجئين. من الفئة لهذه إعفاءات  منح يقضي الذي العام المبدأ تطبيق

 ،امواطن مأ االجئ كان سرررررررواء ؛للجميع التعليم في الحق الدولية والمواثيق القوانين كفلت التعليم: في الالجئ حق .8
 على ممكنة، ورعاية معاملة أفضرررل الالجئين منحتف م،1951 عام اتفاقية من 22 المادة الحق هذا على وأكدت

ية    المنح تقديم  إلى إضررررررررافة  األصرررررررلي، والمواطن الالجئ  ين المعاملة    في تمييز هناك  يكون ال أن  الدراسررررررر
 لالجئين. والمساعدات

 الملجأ دو  في الح ة المهن ممارسرررة أو الح  العمل أو المأجور العمل ممارسرررة لالجئين يحق العمل: في الحق .9
 لهم. ثا ت دخل ولتأمين المساواة، قبيل من وذلك األصليين،  المواطنين مقارنًة

  قد ما لموق  نتيجة إليها لجأ التي الدو  في المحاكم أمام التقاضي لالجئ يحق المحاكم: أمام التقاضي في الحق .10
 على ويجب  الدولة،   في  المواطنين  مسررررررراواًة وذلك  حقوق ،  على االعتداء  أو علي   النصرررررررب مثل:  ،ل    يتع ض
 ل . القضائية المساعدة تقديم القضاء

 تغل لم ألهميتها ونظ ًا معينة، لدولة الف د انتماء عن الجنسررررية تعب  الدولة: جنسححححية على الحصححححول في الحق .11
 لالجئين منحها المتعاقدة الدو  على والتأكيد لها التط ق عن م1951 لعام الالجئين  وضررررررع ال،اصررررررة االتفاقية

 عليها. المت تبة المادية األعباء وت،في  ممكن وقت  أس ع عليها الحصو  في ومساعدتهم
 إلى الالجئ رد جواز عدم خال  من وذلك اللجوء،  حق يتعلق فيما الدولي القانون مع اوسالمية  الش يعة  اتفقت

 والمسرررراواة التمييز عدم على اتفقواو  ها، للدولة دخل التي الط يقة على معاقبت  وعدم لالضررررطهاد في  تع ض الذي البلد
 إلى إضررررافة ل ، أسرررر ت  وجلب ال،اصررررة، ممتلكاتهم وحماية لالجئين األسرررراسررررية  االحتياجات توفي  وعلى المعاملة، في

 اللجوء. حق الح ب أسي  منح على اوجماع
 الشرررر يعة تجيز إذ اللجوء؛ حق منح في الم،ولة الجهة في الدولي القانون مع اوسررررالمية الشرررر يعة اختلفت  ينما
 تمنحو فقط، الدولة على الحق هذا فيقتصرررر  القانون في أما اللجوء منح الدولة في األشرررر،اص ولبعض للحاكم اوسررررالمية
 االنتماءات منها وشرر وث ضرروا ط وفق اللجوء منح يتم القانون في أما المسررلم، ولغي  للمسررلم اللجوء اوسررالمية الشرر يعة
  ها يعامل التي المعاملة  نفس الالجئ يحظى اوسالمية  الش يعة  في المعاملة حيث ومن والدين، واللغة والع ق السياسية   
 األصليين. المواطنين
 الالجئين حقوق في الدولي والقانون اإلسالمية الشريعة اهتمام أثر الثاني: المطلب
 الالجئين حقوق في اإلسالمية الشريعة اهتمام أواًل:
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تأمن    الالجئ  ين األمان  عقد  ويب م األمان  يمنح عندما     مواطنيها  وكافة    الدولة    تصررررررربح الدولة    و ين )المسررررررر
 على الحفاظ إلى إضرررررافة ل ، الكاملة والحماية ال احة توفي  عليهم ينبغيو ل ، والطمأنينة األمن  توفي  ملزمين ورعاياها

 عليها يت تب التي األمور من وغي ها من ، الجزية أخذ أو  القتل ل  التع ض أو سررررربي ، أو اسرررررت قاق  وعدم حقوق  كامل
 اوسالمية. الش يعة من  حذرت الذي الغدر قبيل من يعتب  العقد نقض ألن وذلك ؛األمان عقد نقض

 أعدائها من أحد مع عليها الت م  أو الدولة خيانة وعدم  العقد االلتزام الالجئ أو للمستأمن الممنوح األمان ويقا ل
 ومقتضرررررى العقد ي،ال  ما المسرررررتأمن من ظه  حا  في المسرررررتأمن مع األمان عقد نقض يجوز لذلك  ها، والمت  صرررررين

 األمان.
 األشرركا ، من شرركل  أي الالجئ على االعتداء رعاياها من ألي السررماح عدم اوسررالمية الدولة على يتعين لذلك

 سالمت . وتحفظ األصليين المواطنين عن لتميزه مثاًل كالهوية معينة عالمة إعطائ  من  د ال الالجئ ولحماية
 العسك ية. وال،دمة :التجنس هما: مسألتين لالجئ األمان عقد أو اللجوء حق منح على ويت تب

 الجنسية منح •
 في الدخو  المسلمة  الدولة جنسية  اكتساب  ط ق فمن المسلمة،  الدولة جنسية  اوسالم  دار في المسلم  غي  يمنح

 ،لشررر طين وفقًا وذلك اوسرررالم، دار في الدائمة  اوقامة لهم والسرررماح كف هم على الكفار  إ قاء يقضررري والذي الذمة، عقد
 لهم تع ض حا  في عنهم و الدفاع  حمايتهم المسررررلمون يتكفل المقا ل وفي اوسررررالم،  أحكام وااللتزام ،الجزية دفع هما:
 .والنصار  اليهود من الكتاب ألهل العقد هذا ويعقد عن ، وينوب حكم  في من أو األم  ولي من يكون الذمة وعقد أحد،

سية  على المسلم  حصو   الفقهاء أجازو  والش،صية    واألخالق القيم على المحافظة ش يطة  مسلمة  غي  دولة جن
 الش يعة  أحكام مع تتنافى  أفعا  للقيام مضط اً  يجعل  مسلمة  غي  دولة جنسية  على المسلم  حصو   ألن وذلك اوسالمية، 
 مع عالقت  تنظيم خال  من للشر،ص  الجنسرية  توف ها التي للمزايا نظ ًا التسرهيل  هذا وجاء األحيان،  عض في اوسرالمية 
 للجنسية. التا عة الحقوق من االستفادة من وتمكن  المواطنين
 الملحة، والحاجة االضرررط ار قبيل من المسرررلمة غي  الدولة جنسرررية على المسرررلم الالجئ حصرررو  الفقهاء أجازو

  جنسيتها، والتجنس مسلمة غي  دولة إلى اللجوء ل  يجوز  لده في وع ض  ومال  نفس  على  ال،ط  المسلم يشع  فعندما
 إنكار علي  ينبغيو وأهل ، دين  ويضيع  المسلمة  ش،صيت     ينك  وأال لإلسالم،  تسيء  أفعا   أي القيام عدم ش يطة  ولكن
 اويمان. أضع  وذلك  قلب  لو حتى وتغيي ه المنك 

 و الدَّم  اْلم ْيت ة  ع ل ْيُكُم ح  َّم  ِإنَّم ا } تعالى: قول  مسلمة غي  دولة  جنسية للتجنس يضط  قد المسلم أن على يد  ومما
 البق ة، سررررورة) {رَِّحيٌم غ ُفوٌر اللَّ   ِإنَّ ٰ   ع ل ْيِ  ِإْثم  ف ل ا ع اٍد و ل ا   اٍغ غ ْي   اضرررْرُط َّ ف م ِن ٰ   اللَِّ  ِلغ ْيِ  ِ ِ  ُأِهلَّ و م ا اْلِ،نِزيِ  و ل ْحم 

 على ح م  األمور أكث  من يعتب ان اللذان ال،نزي  ولحم الدم أكل للمضررررط  أحلت اوسررررالمية فالشرررر يعة  ،173 اآلية:
 جنسيتها. على وحصول  مسلمة غي  دولة إلى اللجوء على المضط   المسلم فكي  الطبيعي، الوضع في المسلم

   الد الدولة هذه تحتل فعندما مسرررلمة، غي  دولة  جنسرررية التجنس على المسرررلم تجب  التي الحاالت  عض وهنالك
  رفضها. أو الجنسية قبو  في خيار لهم يكون ال عليهم وتسيط  وتستعم هم المسلمين

 اللجوء  لد في للمسلم العسك ية ال،دمة •
 خال  من وذلك وحمايتها، عنها الدفاع المسررررلمة غي  الدولة جنسررررية على المسررررلم الالجئ حصررررو  على يت تب

 من الته ب محاولة المسرررلم الالجئ على يجب لذلك العسرررك ية، ال،دمة واجب وتأدية المسرررلحة قواتها  صرررفو  االلتحاق
 وفي للمحاكمة، وي،ضع سيعاقب وإال ومجب ، مك ه وهو  االنضمام ملزمًا أصبح واضحًا عذرًا يجد لم وإن ال،دمة، هذه
 الض ر يمنع اوسالم فإن و ذلك علي "، استك هوا وما والنسيان، ال،طأ، أمتي عن تجاوز اهلل إن ": اهلل رسو  قا  ذلك
 صررررفوفها إلى االنضررررمام علي  المسررررلمة غي  الدولة في العسررررك ية ال،دمة من الته ب من يتمكن لم فمن المسررررلمين عن

 المسلمين. ضد ح ب في يدخل ال أن على للعقو ة وتع ضع العقو ة، أو للحبس نفس  يع ض وأال العسك ية
 ال زق، وكسرررب للعيش ل  دائمة وظيفة ويجعلها  اختياره العسرررك ية القوات إلى المسرررلم يدخل الثانية الحالة وفي

 ٰ  و النَّصررر ار   اْلي ُهود  ت تَِّ،ُذوا ل ا آم ُنوا الَِّذين  أ يُّه ا ي ا } تعالى: اهلل قا  ذلك وفي مضرررط ، وال مجب  الشررر،ص يكون ال وهنا

  اآلية: المائدة، سرررررررورة) {الظَّاِلِمين  اْلق ْوم  ي ْهِدي ل ا اللَّ   ِإنَّ ٰ   ِمْنُهْم ف ِإنَُّ  م نُكْم ي ت و لَُّهم و م ن ٰ     ْعٍض أ ْوِلي اُء   ْعضررررررُرُهْم ٰ   أ ْوِلي اء 

 المسرررلم إن إذ يطيق"، ال لما للبالء يتع ض نفسررر ، يذ  أن لمؤمن ينبغي "ال : اهلل رسرررو  قا  أيضرررًا ذلك وفي  ،151
 دولة خ جت إذا المسررلمين مواجهة على ملزمًا يكون المسررلمين غي  صررفو  في العسررك ية لل،دمة  احتياره يذهب عندما
 من :" قول  لذلك وتأكيدًا الكفار، مع للمسرررلمين المسرررلم الشررر،ص قتا  اوسرررالمية الشررر يعة ح مت ولقد عليهم، اللجوء
 منا". فليس السالح علينا حمل
 الالجئين حقوق في الدولي القانون اهتمام ثانيًا:

 اللجوء، هذا  على تت تب  التي األمور من مجموعة  ل    وكفل  الالجئ حقوق حماية   على الدولي  القانون  عمل  لقد 
 فيها. العسك ية وال،دمة المنشأ،  لد جنسية على الحصو  في حق  ومنها
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 اللجوء  لد جنسية على الحصو  •
 مواطنًا وتجعل  غي ه عن تميزه الف د جنسررية إن إذ األهمية؛ غاية في مسررألة الجنسررية على الحصررو  مسررألة إن

 التجنس إلى  حاجة الالجئ فإن لذلك األجنبي، الشررر،ص عن األصرررلي المواطن يميز ما هي والجنسرررية معينة، لدولة تا عًا
 ويضرررمن البلد، وقوانين أنظمة ولتشرررمل  اللجوء، تصررراحب التي  الحقوق للتمتع وذلك في ، يقيم أصررربح الذي البلد  جنسرررية
 علي . االعتداء أو ل  التع ض وعدم الحماية

 هذه تنظيم ويتم األجنبي، للشررررر،ص جنسررررريتها منح مسرررررألة خاللها من تنظم معينة قواعد  تحديد دولة كل وتقوم
 مسرررألة فهي لالجئ الجنسرررية منح مسرررألة أما أخ  ، إلى دولة من ت،تل  يجعلها مما للدولة، الداخلي للقانون تبعًا القواعد
 عنها. م1951 لعام الالجئين  وضع ال،اصة االتفاقية تغفل لم لذلك ما، نوعًا إنسانية

 اومكان قدر تسررهل  أن عليها ينبغي االتفاقية على المتعاقدة الدو   أن تقضرري  والتي ،34 رقم المادة لها أف د فقد
 حد أدنى إلى الجنسررية على الحصررو  إج اءات ورسرروم تكالي  عليهم ت،فض وأن الجنسررية، وتمنحهم الالجئين اسررتيعاب
 حقوق إعالن وثيقررة وأكرردت  هررا، الممرراطلررة وعرردم التجنس إج اءات  تعجيررل المعنيررة للرردوائ  تعليمرراتهررا وتعطي ممكن،
 جنسيت   من ش،ص  أي ح مان يجوز وال معين،  لد  جنسية  التمتع في الحق ف د لكل أن  على 15 رقم المادة في اونسان 

 جنسيت . تغيي  من منع  وال

 الدولة جنسررررية يحمل مواطن كل عاتق على يقع وطني واجب  مثا ة العسررررك ية ال،دمة تعّد العسححححكرية: الخدمة •
 أو ال،ارجي،  للغزو تع ضرررررررها  حا   في عنها  للدفاع   االسرررررررتعداد  أهبة  على يكون أن علي   يجب و إليها،  وينتمي
 األخ  . الدو  من عليها االعتداء
 تكون جنسرررريتها، الدولة تمنحها فعندما لالجئ،  النسرررربة الجنسررررية على الحصررررو  تصرررراحب العسررررك ية وال،دمة

 صررفة األجنبي يكسررب أن التجنس على فيت تب " وخدمتها، عنها الدفاع  هد  العسررك ية لصررفوفها االنضررمام من  منتظ ه
  ميالده". الوطني و ين  ين  تف قة دون وعليهم، الدولة مواطني لسائ  ما وعلي  ل  فيصبح الوطنية،

 وذلك لالجئ الجنسية  منح مسألة  في الدولي القانون مع تتفق اوسالمية  الش يعة  أن نستنتج  سبق،  ما على و ناًء
 الشررررر،صرررررية  على الحفاظ شررررر يطة ولكن الدولة، في المواطنين  ها يتمتع التي الحقوق على وحصرررررول  إقامت  لتسرررررهيل

 ال،دمة تأدية من المسررلم الالجئ منع إلى تذهب اوسررالمية الشرر يعة فإن العسررك ية ال،دمة ي،ص وفيما وأما اوسررالمية،
 أثناء ومواجهتهم المسررررلمين كقتا  ال،دمة هذه على تت تب قد التي لالعتبارات نظ ًا المسررررلمة غي  الدولة في العسررررك ية
 المسلم لالجئ ذلك سمحت أنها إال الح ب،

 اوطني  اواجب  العسرررررررك ية  ال،دمة   ّديع  فإن    الدولي  القانون  أما  الته ب، على قدرت    وعدم  الضررررررر ورة حاالت  في
 جنسيتها. وحاملي الدولة مواطنين كافة من عن  التقاعس وعدم ،   القيام ينبغي امقدس

 الخاتمة
 أهمها: النتائج من عدد إلى الدراسة توصلت

 خال  من وذلك ،لالجئين الممنوحة والحقوق اللجوء  حق يتعلق ما في السررررررباقة هي اوسررررررالمية الشرررررر يعة تعّد .1
 الدولية. والتش يعات الوضعية القوانين قبل موجودة فهي الش يفة، النبوية والسنة الك يم الق آن في عليها التأكيد

شا    .2 ش يعة   ين اللجوء يت ش وث،  األسباب  في طفي  اختال  وجود مع الدولي والقانون اوسالمية  ال  أن إال وال
 األمان. عقد اوسالم في يقا ل  اللجوء

 من منح  يمكن حق هو وإنما فقط، الحاكم على المسررلم لغي  اللجوء حق منح يقتصرر  لم اوسررالمية الشرر يعة في .3
 إذا معينة  حاالت  في المسرررررررلم لغي  اللجوء إعطاء  من منعهم للحاكم  يحقو  ذلك،   المكلفين أو الحاكم  نواب قبل 
 ألحد يحق وال الدولة على فقط تقتص   اللجوء منح مسألة  فإن الدولي القانون في أما لذلك، ض ورة  الحاكم رأ 
 الحق. هذا منح غي ها

 في تكون أن يجب فيها العسك ية  ال،دمة أو مسلمة  غي  دولة  جنسية  التجنس أن على اوسالمية  الش يعة  أكدت .4
 الش عية. المحظورات من فهي ذلك وغي  الماسة، والحاجة الض ورة حاالت

 والمراجع المصادر
 .815ص ،2 ج الدعوة، دار  القاه ة، الع  ية اللغة مجمع وآخ ون، إ  اهيم مصطفى،

 .89 ص ،2013 عمان، والتوزيع، للنش  الحامد دار ،1ث اونساني، الدولي القانون مبادئ أحمد. حسن مصلح العزيز، عبد
 ص ،2 ج لبنان، -  ي وت العلمية، الكتب دار م،1995-هـرررررررر1415 ،1ث النيسررا وري، علي  ن محمد  ن أحمد  ن علي الحسررن أ و الواحدي،

 هـ.479
 اوسالم،   الد إلى المسلمين  غي   الد ومن المسلمين  غي   الد إلى اوسالم   الد من اوسالمية  الش يعة  في اللجوء حق محمد، حسين  البشدري، 

 .27 ص ،2011 ،1ث  ي وت، العلمية، الكتب دار
 وأيام ،كتاب وسررنن   اهلل رسررو  أمور من الم،تصرر  الصررحيح المسررند الجامع هـررررررررر ، 256)ت اهلل،. عبد أ و اسررماعيل  ن محمد الب،اري،
 .37ص ،8 ج النجاة، طوق دار هـ، 1422 ،1ث زعموا، في جاء ما  اب اآلداب،
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 محمد اهلل عبد أ ي المحقق: الشرررريباني، الحسررررن  ن محمد لإلمام الكبي  السرررري  كتاب شرررر ح ه ، 189 ت) الحسررررن،  ن محمد اومام الشرررريباني،
 .199 ص ،1ج ه،1417 ،1ث  ي وت، العلمية، الكتب دار الشافعي،

 الشرررريس المحقق: األ صررررار، تنوي  شرررر ح الم،تار الدر على المحتار رد كتاب ه ،1252 ت) العزيز، عبد  ن عم   ن أمين محمد عا دين، ا ن
 .2 ص ،6ج ،1423 ال ياض، الكتاب، عالم دار الموجود، عبد أحمد عاد 

 دار األمين، محمد  ن يحيى محمد الشررريس المحقق: خليل، الشررريس م،تصررر  شررر ح في الجليل مواهب ه ،543 ت) محمد، اهلل عبد ا ن المالكي،
 .167 ص ،4ج ،2010 ،1ث نواكشوث، للنش ، ال ضوان
 األو ، القسررم المعموري، والطاه  األجفان أ و محمد المحقق: ع فة، ا ن حدود شرر ح ه ،498 ت) ،األنصرراري محمد اهلل عبد أ ي ال صرراع،

 .226 ص ه،1414 ،1ث  ي وت، اوسالمي، الغ ب دار
 دار معوض، محمد علي الشرررريس المحقق: الشررررافعي، اومام مذهب فق  في الكبي  الحاوي ه  450 ت) محمد،  ن علي الحسررررن أ ي الماوردي،

 .297 ص ،14ج ه،1414 ،1ث  ي وت، العلمية، الكتب
  ،3ث ال ياض،  الكتب،  عالم  دار الت كي، المحسرررررررن عبد   ن اهلل عبد  المحقق: المغني، ه ، 620 ت) اهلل، عبد  محمد  أ و الدين  موفق قدامة،    ن

 .75 ص ،13ج ه،1417
  القاه ة، الع  ي، الفك  دار اوسررررالم، في الدولية العالقات ه ، 1394)ت اهلل، عبد  ن أحمد  ن مصررررطفى  ن أحمد  ن محمد اومام زه ة، أ و
 .72 ص م،1995 د.ث،
  .1المادة) م،1951 لعام الالجئين  وضع ال،اصة جني  اتفاقية انظ :
  .1المادة) م،1967 لعام الالجئين  وضع ال،اص المتحدة األمم   وتوكو  انظ :
  .1) المادة م،1967 لعام إف يقيا في الالجئين لمشكالت المحددة الجوانب تحكم التي األف يقية الوحدة منظمة اتفاقية انظ :
 الثانية، الطبعة: الم،تار، الدر على المحتار رد هـ ، 1252 )المتوفى: الحنفي الدمشقي عا دين العزيز عبد  ن عم   ن أمين محمد عا دين، ا ن

 168ص ،4ج  ي وت،-الفك  دار م،1992 - هـ1412
 للماليين، العلم دار م،1994 ،4ث الذمة، أهل أحكام هـررررررر ،751 )المتوفى: الجوزية الدين شمس  سعد   ن أيوب  ن  ك  أ ي  ن محمد قيم، ا ن

 .476ص ،2ج لبنان،- ي وت
 شرررهاب حمزة  ن أحمد العبا  أ ي  ن محمد الدين شرررمس ال ملي، ،168ص ،4ج سرررا ق، م جع الم،تار، الدر على المحتار رد عا دين، ا ن
  :،80-78ص ،8ج  ي وت، الفك ، دار الناش : م،1984هـرررة1404 - أخي ة ث المنهاج، ش ح إلى المحتاج نهاية هـررر ،1004 )المتوفى: الدين
 م، 2004 - هـرررر1425 طبعة،  دون المقتصد، ونهاية المجتهد  داية هـرررر ،595 )المتوفى: الق طبي رشد  ن أحمد  ن محمد  ن أحمد رشد، ا ن
 الحنبلي الصالحي  ثم ال امينى المقدسي  الدين شمس  اهلل، عبد أ و مف ج،  ن محمد  ن محمد مفلح، ا ن ،150ص ،2ج القاه ة، – الحديث دار

  ال سالة، مؤسسة مـرررر، 2003 - هـرررر 1424 ،1ث الم داوي، سليمان  ن علي الدين لعالء الف وع تصحيح ومع  الف وع هـرررر ،763 )المتوفى:
 .306ص ،10ج

  ،1ث مصرر ، والنشرر ، للطباعة السررلفية الكتب دار المدينة، ح م  اب المدينة فضررائل كتاب الب،اري، صررحيح شرر ح في الباري فتح العسررقالني،
 .81ص ،4ج ه،1379

 كتاب وأيام ، وسررنن   اهلل رسررو  أمور من الم،تصرر  الصررحيح المسررند الجامع هـرررررررر ، 256)ت اهلل،. عبد أ و اسررماعيل  ن محمد الب،اري،
 سا ق. م جع ،37ص ،8 ج ،1ث زعموا، في جاء ما  اب اآلداب،

  – للطباعة الفك  دار طبعة،  دون لل، شررري، خليل م،تصررر  شررر ح هـررررررررر ،1101 )المتوفى: اهلل عبد أ و المالكي اهلل عبد  ن محمد ال، شررري،
 .306ص ،10ج سا ق، م جع الف وع، مفلح، ا ن ،80ص ،8ج سا ق، م جع المحتاج، نهاية ال ملي، ،123ص ،3ج  ي وت،

 .306\10ج سا ق، م جع الف وع، مفلح، ا ن
 ت، يج . سبق

سي    اللجوء حق وليد. خالد ال  يع، سيا سة  الدولي: والقانون اوسالمي  الفق  في ال ش يعة  مجلة مقارنة، درا سات  ال   ،23 مجلد اوسالمية،  والدرا
 .49 ص ،2008 ،72 عدد
 .277 ص سا ق، م جع الم،تار، الدر على المحتار رد عا دين، ا ن 

 .297 ص سا ق، م جع الشافعي، اومام مذهب فق  في الكبي  الحاوي
 .75 ص سا ق، م جع قدامة، ا ن المغني

 الت،صررصررية، لأل حاث الشرر يعة أصررو  مجلة الوضررعية، والقوانين الشرر يعة  ين المسررلحة النزاعات زمن في الالجئين حماية محمد. الجياللي،
 .91 ص ،2018  ،1) عدد  ،4) مجلد
 .88 ص ،2016 القاه ة، ،25 رقم للب لمانين دليل اونساني، الدولي القانون األحم . للصليب الدولية واللجنة الدولي الب لماني االتحاد
  .44)المادة ،1949 لعام ال ا عة جني  اتفاقية انظ :
  .73)المادة ،1977 لعام األو  اوضافي الب وتوكو  انظ :

 .258 ص ،2005 القد ، الفك ، دار مكتبة ،1ث اونساني، الدولي القانون فهاد. محمد الشاللدة،
 .169 ص سا ق، م جع ،محمد حسين البشدري،

  والتوزيع، والنشرر  للطباعة ال سررالة مؤسررسررة العباد، خي  هدي في الميعاد زاد ه ، 751 ت) محمد، الدين شررمس اهلل عبد أ و الجوزية، قيم ا ن
 .550 -549 ص ،3ج ه،1418 ،3ث  ي وت،
 السا ق. الم جع

 .170 ص سا ق، م جع ،10ج المحتار، الدر عا دين، ا ن
 .282 ص سا ق، م جع ،6ج المحتار، الدر عا دين، ا ن

  ،5ث واألفعا ، األقوا  سنن في العما  كنز هـررررر ،975 )ت الشاذلي، القادري خان قاضي ا ن الدين حسام  ن علي الدين عالء الهندي، المتقي
 .661ص ،12ج ال سالة، مؤسسة م،1981 - هـ140

 .135 ص سا ق، م جع محمد، حسين البشدري،
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  ،4ج ،ه1313 طبعة، دون القاه ة، اوسرررالمي، الكتاب دار الطالب، روض شررر ح المطالب أسرررنا ه ،926 ت) يحيى، أ ي زك يا االنصررراري،
 .207 ص

 .125 ص ه،1408 ،2ث  ي وت، للنش ، ال سالة مؤسسة اوسالم، دار في والمستأمنين الذميين أحكام الك يم. عبد زيدان،
 القومي الم كز القضائية،   التطبيقات معززة اوسالمي   الفق  مقارنة دراسة  نطاق : -حاالت  -مفهوم  القضائي  االجتهاد قاسم،  عبا  الداقوقي،

 .332 ص ،2015 ،1ث القاه ة، القانونية، لإلصدارات
 المكتبة  ،2153)رقم حديث ،2ث ال،طيب، الدين محب المحقق: ،الصرررررحيح الجامع ، ه 256 ت) إسرررررماعيل،  ن محمد اهلل عبد أ و الب،اري،
 ه.1400 القاه ة، السلفية،

 .453 ص سا ق، م جع ،2ج الكبي ، السي  كتاب الس خسي.
 .142 ص ،2013 دمشق، للنش ، الفك  دار ،5ث مقارنة، فقهية دراسة الح ب: آثار وهبة. الزحيلي،
  .3)المادة م،1951 لعام الالجئين  وضع ال،اصة االتفاقية انظ :
  .4)المادة م،1951 لعام الالجئين  وضع ال،اصة االتفاقية انظ :
  .26)المادة م،1951 لعام الالجئين  وضع ال،اصة االتفاقية أنظ :
  .13)المادة اونسان، لحقوق العالمي اوعالن انظ :
  .13)المادة اونسان، لحقوق العالي اوعالن انظ :
  .12)المادة ،2200 رقم المتحدة لألمم العامة الجمعية ق ار
  .7)المادة م،1951 لعام الالجئين  وضع ال،اصة االتفاقية انظ 
  .8)المادة م،1951 لعام الالجئين  وضع ال،اصة االتفاقية انظ :
  .22)المادة م،1951 لعام الالجئين  وضع ال،اصة جني  اتفاقية انظ :
  .19 ،18 ،17المادة) م،1951 لعام الالجئين  وضع ال،اصة جني  اتفاقية انظ :
  .16 المادة  م،1951 لعام الالجئين  وضع ال،اصة جني  اتفاقية انظ :
  .34)المادة م،1951 لعام الالجئين  وضع ال،اصة جني  اتفاقية انظ :

 .417 -416 ص ،9ج ه،1424 ،2ث  ي وت، العلمية، الكتب دار الش ائع، ت تيب في الصنائع  دائع ه ، 587 ت) الدين، عالء الكاساني،
 .446 ص ،3ج ،1994 ،1ث  ي وت، اوسالمي، الغ ب دار الذخي ة، ه ، 684 ت) العبا ، أ و أحمد الدين شهاب الق افي،
 .90 ص سا ق، م جع محمد، حسين البشدري،
 ص ،1ج ،2013 ،1ث قط ، اوسرررالمية، والشرررؤون األوقا  وزارة وتطبيقًا، تأصرررياًل المسرررلمة لألقليات النواز  فق  يسررر ي، محمد إ  اهيم،
151. 
  ،1ث  ي وت، والتوزيع، النشرررررر  و للطباعة حزم ا ن دار وتطبيقاتها، ضرررررروا طها حكمها، المسررررررلمين: غي   الد إلى الهج ة عماد، عام ،  ن

 .307 -305 ص ،2004
 .302 ص ،3ج ه،1414 ،2ث  ي وت، العلمية، الكتب دار الفقهاء، تحفة ه ، 450 ت) أحمد،  ن محمد الدين عالء  ك  أ و السم قندي،

 .594 ص ه،1416 ،1ث  ي وت، العلمية، الكتب دار خليل، لم،تص  واوكليل التاج ه ، 897 ت) القاسم، أ ي  ن يوس   ن محمد المواق،
 .41 ص ،2013 ال ياض،  ،1ث عليها، المت تبة واآلثار إسالمية غي  دولة  جنسية المسلم تجنس سليمان.  ن اهلل عبد المط ودي،
 .112 ص ،1997 ،1ث عمان، النفائس، دار اوسالمي، الفق  في المسلمة لألقليات السياسية األحكام محمد. سليمان تو ولياك،
 ص ،1ج  ،2043) الحديث   رقم والناسررررررري،  المك ه طالق  اب  السرررررررنن، كتاب  ه ، 273 ت) ماجة،    ن يزيد   ن محمد  اهلل عبد  أ و القزويني،

659. 
 .2355 رقم حديث الفتن، كتاب الت مذي، سنن ه ، 279 ت) سورة،  ن عيسى  ن محمد الت مذي،
 .7070 رقم حديث السا ق، الم جع
 .584 ص سا ق، م جع وليد، خالد ال  يع،
 .99 ص ،1991  ي وت، والنش ، للدراسات الع  ية المؤسسة ،2ث الثاني، الجزء السياسة، موسوعة الوهاب، عبد الكيالي،
  .34)المادة م،1951 لعام الالجئين  وضع ال،اصة جني  اتفاقية
  .15)رقم المادة ،1984 اونسان، حقوق إعالن وثيقة المتحدة. لألمم العامة الجمعية
 .112 ص سا ق، م جع محمد، سليمان تو ولياك،

 190 ص ،1986 القاه ة، للكتاب، العامة المص ية الهيئة ،11ث ال،اص، الدولي القانون الدين، عز اهلل، عبد

  



2021

 

 األردن في اإلدارية والمسؤولية العام بالنظام وارتباطه االختصـاص
 

 سمير شريف استيتية
 جامعة عمان العربية

 27/7/202 تاريخ االستالم:
 

 أ. د سليمان بطارسة
 جامعة عمان العربية

 6/8/2020تاريخ القبول: 
 

 الملخص
  ين المتعددة والعالقات )االختصرراص ، القانوني المصررطلح يتضررمنها التي الدالالت تحديد إلى البحث هذا يهد 

  ذلك على يت تب وما العام، الم فق أو الش،ص  على المفهوم هذا يف ضها  التي والقضائية  التش يعية  والجهات المصطلح 
 العنوان: ذات الدراسة  مشكلة  من  انبثقت الذي اوطار تحديد كان األسا   هذا وعلى اوداري. الجهاز في مسؤوليات  من
  ". اودارية والمسؤولية العام  النظام وارتباط  دالالت ، – االختصاص "

 تسررررعى التي األسررررئلة تحديد من  د ال كان إلي  الوصررررو  إلى الدراسررررة تسررررعى الذي الهد  يتحقق أن أجل ومن
  وهي: عنها لإلجا ة الدراسة
  االختصاص؟ مصطلح يتضمنها التي الدالالت ما .1
 العام؟ والنظام االختصاص  ين العالقة ما .2
 اودارية؟ والمسؤولية االختصاص  ين العالقة ما .3

  القانونية. الدراسات في األغلب األعم في المتبع المنهج وهو التحليلي، الوصفي المنهج الدراسة اتبعت
 والنظام تصرراصاالخ  ين االرتباث جوانب توضرريح وإلى االختصرراص، دالالت تحديد إلى الدراسررة توصررلت وقد

  اودارية. والمسؤولية االختصاص  ين االرتباث جوانب توضيح وإلى العام،
 اودارية. والمسؤولية العام، النظام االختصاص، :المفتاحية الكلمات
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Abstract 

 

This study aims at clearing the legal meanings of competence and their relations with 
the public system and the administrative reliability. Accordingly the study improved a 
conception for the answers of the following questions: 

1. what is the legal components of the term "competence"? 
2. what is the correlation between competence and legal system? 
3. What is the correlation between competence and administrative reliability?  

The study consists of three chapters the first deals with the legal meanings of 
competence. The second chapter discusses the rela-tionship between competence and the 
public system. The third chapter discusses the correlation between competence and the 
administrative reliability. 

The study has been built on the analytical descriptive methodo-logy since it is the 
more appropriate methodology in the studies of law. 

The study ended up with the more suitable results for the above mentioned 
questions. For instance the logical meanings of competence have been implied in the term 
as used in the law. Moreover the rela- tionship between the term and the sense of public 
system and the adequate application of the administrative responsibility. 
Key words: competence, public system, administrative reliability.  
  



2021

 

 المقـدمــــة
 في االختصرراص وُيعّ   ُمعّين. عمل مباشرر ة من السررلطة أو الف د تمكن التي القانونية األهلية هو االختصرراص

 واودارية. القضرررائية المسرررؤولية  ها تتحقق قانونية أهلية االختصررراص أن على كلها تجتمع أخ  ،  تع يفات الفق   عض
 مباشرررً ا. ارتباطًا العام  النظام ي تبط الذي الوحيد ال كن إن   ل اوداري، الق ار أركان من أسررراسررري ركٌن واالختصررراص

 فإنها ثّم ومن   ، االلتزام على والقضائية  اودارية المؤسسات    تح ص أن العام النظام حفظ مقتضيات  من أن يعني وهذا
 ويتصل اودارية. المسؤولية تحقق صور من صورة الحا  هذه في م،الفت  تبعات وتحمل م،الفت . عند المسؤولية تتحّمل
 غي  االختصررراص كان وكلما كذلك، ومحددة واضرررحة المسرررؤولية كانت ومحدًدا واضرررًحا االختصررراص كان كلما أن   هذا
  فال والمؤسسات،   القانون دولة مبدأ  ها يتحقق التي الضوا ط  من واالختصاص  كذلك. المسؤولية  كانت واضح  وال محدد
 من ال غم على األصررل، هو هذا إداري. ت ّهل وال فسرراد اوداري، للق ار األخ    األركان وااللتزام    االلتزام عند يقع

 عن والحديث    آخ . حينا  األخ   األركان  و عض حينا،  االختصرررررررراص م،الفة    في الوقوع فيها  يحدث  ف دية  م،الفات   
 اوداري الق ار تضررررررربط التي األخ   والعوامل  األركان  أهمية  إغفا   عدم  يعني ال العام،   النظام   االختصررررررراص ارتباث 
 القضائي. والحكم

 المصرررطلح. لهذا الم،تلفة الدالالت نوقشرررت وفي  االختصررراص، دالالت هي: مباحث ثالثة من البحث هذا يتكون
 على يت تب وما العام، والنظام االختصاص   ين القانوني االرتباث وضحنا  وفي  العام، والنظام االختصاص   ين والعالقة
 وعدما. وجوًدا اودارية المسؤولية في األسا  هو فاالختصاص اودارية، والمسؤولية االختصاص  ين والعالقة ذلك.

 الدراسة مشكلة
  مضررررررمون اولمام عدم هو اودارية القوانين من قانون أّي قانونية عدم في ال ئيسررررررية األسررررررباب من كان ر ما 

 في قصرردال كان ور ما األسررباب. تلك  ين من العام والنظام االختصرراص  ين الصررلة مع فة عدم كان ور ما االختصرراص.
 المسررؤولية فإن الحاالت كل وفي العام. للنظام م،الفت  مع فة من ال غم على ،اوداري الق ار إصرردار وراء منافع تحقيق
 ارتباط و – االختصرررراص اآلتي: النحو على حددت قد الدراسررررة مشرررركلة كانت هنا ومن  االختصرررراص. ت تبط اودارية
 األردن. في اودارية والمسؤولية العام  النظام
 الدراسة أهمية

 مضررررامين تح ي  تعالج إنها حيث من التطبيقي، إلى النظ ي اوطار تتجاوز كونها من الدراسررررة هذه أهمية تنبع
  المسرررررؤولية وعالقت  العام،  النظام االختصررررراص عالقة وتعالج األو . المقام في عملية مضرررررامين وهي االختصررررراص،

 النظ ي  ين العالقة  تكون أن ينبغي ما   يان  في النظ ي الجانب   توظ  الجوانب  هذه  فإن  واضرررررررح هو وكما  اودارية. 
  والتطبيقي.

 الدراسة أسئلة
  اآلتية: لألسئلة محددة إجا ات إلى تصل أن الدراسة أهدا  من

 ؟ االختصاص مصطلح يتضمنها التي القانونية الدالالت ما .1
 العام؟  النظام االختصاص عالقة ما .2
 اودارية؟  المسؤولية االختصاص عالقة ما .3

 
 :الدراسة حدود

 الموضرروع حيث فمن األردن. في اودارية والمسررؤولية العام  النظام وارتباط  االختصرراص الدراسررة هذه تبحث
 هذا الدراسررررة تتناو  الزماني المحّدد حيث ومن حصررررً ا. االختصرررراص  موضرررروع متعلق هو ما على تقتصرررر الدراسررررة 

 .2020 سنة وحتى ،1952 سنة وضع الذي األردني الدستور لدن من الموضوع
 السابقة: ساتالدرا

 على القانونية وآثاره اوداري الق ار في االختصرراص ركن " وعنوانها  2013) سررنة في دراسررة العزمي أج  

 جامعة   إلى الباحث   قدمها   أط وحة  وهي والكويتي، األردني اوداريين: القانونين   ين مقارنة   دراسرررررررة – اوداري العمل 
  العام. القانون في الماجستي  درجة على الحصو  متطلبات الستكما  األوسط، الش ق

 وجميع لالختصرررراص، والموضرررروعية والمكانية الزمانية الحدود و يان االختصرررراص، تحديد كيفية الباحث تناو 
 هذا على القضرررررررائية ال قا ة الباحث تناو  ثم والحلو ، كالتفويض    المتأث ة والعوامل ال كن،  هذا الم تبطة المسرررررررائل
  ال كن.

 يلي: ما إلى العزمي توصل وقد
 مع و  أم  هذا أن المعلوم ومن اوداري. الق ار تع ي  في األسرراسررية  العناصرر  أحد االختصرراص ركن يمثل .1

 البحث. لهذا نتيجة يعّد ال فلذلك المسلمات، من هو  ل الفق ، في
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 هذا نتائج من ليسررررررت وهذه في . تؤث  التي األخ   القانونية القواعد  بعض م تبط االختصرررررراص عدم عيب إن .2
   .الفق  في محددة مع وفة فهي تعيينا، البحث

 وهذه السررلطة . )اغتصرراب الجسرريم واالختصرراص البسرريط االختصرراص  ين والكويتي األردني القانون فّ ق لقد .3
  المع وفة. اودارية المسؤولية أد يات في مع وفة فهي تعيينا، البحث هذا نتائج من ليست األخ   هي النتيجة
 التصرررررررورات من منظومة  و ناء  التحليل،  على تقوم إنها  حيث  من العزمي دراسرررررررة عن الدراسرررررررة  هذه  ت،تل 

 اهلل. شاء إن موضعها في ستذك  ،معينة مسائل في اجتهادية آراء وتقديم التحليلية،
 اوداري، الق ار في وأث ه االختصرراص عدم عيب عنوان :  حث وهي  2015) سررنة دراسررة السررماعنة وأج  

  .2)) العدد ،(42) المجلد والقانون، الش يعة علوم – األردنية الجامعةة تصدرها التي درراسات مجلة في نش 
 الق ار ويصرردر األردني، اوداري القضرراء على تع ض التي القضررايا  عض دراسررة إلى السررماعنة دراسررة هدفت

  ل  يتع ض أن للقاضي  وأن العام،  النظام ي تبط االختصاص  أن كي  وضح  وقد االختصاص.   عدم مشوب  وهو حولها
 خلط على ينطوي الذي االختصرراص لعدم الواسررع المدلو  سررماه عما تحدث ثم الق ار. في الطعن حا  في نفسرر  تلقاء من

 في – الق ار مصرردر ألن مضررمون ، تشرروب التي وتلك اوداري، الق ار مصرردر تلحق التي المشرر وعية عدم  ين واضررح
سلبي  االختصاص  عدم حالة  هذه في الق ار فيلغى مش وع،  غي  سبب  على  ني لكن   إصداره،  قانونا الم،تص هو – ال
 القضاء موق  ناقش ثم اوداري. الق ار في االختصاص عدم عيب خصائص عن تحدث ثم المش وع. غي  للسبب الحالة

 اوداري. الق ار في االختصاص ركن من األردني اوداري
 تكن لم جديدة نتائج إلى يتوصرررررل أن ينبغي العلمي البحث أن في السرررررماعنة دراسرررررة عن الدراسرررررة هذه ت،تل 

 مع و . غي  أم  إن  عن  يقا  أن يمكن ما السماعنة دراسة في وليس قبل، من مع وفة
  ين مقارنة دراسررة – اوداري الق ار في االختصرراص عدم عيب وعنوانها:  2016) سررنة دراسررة د وب أج  

 على الحصررو  متطلبات السررتكما  األوسررط الشرر ق جامعة إلى الباحث  ها تقدم أط وحة وهي والليبي، األردني القانون
 .المباش ة غي  المصادر ثم لالختصاص، المباش ة المصادر الدراسة تناولت وقد العام. القانون في الماجستي  درجة

 النظام في المشررررر وعة غي  اوداري التوقي  ق ارات عن اودارية المسرررررؤولية  عنوان: دراسرررررة الجازي أج  
  .1 العدد ،44 المجلد في والقانون، الش يعة علوم – دراسات مجلة في نش ت  ،2017) سنة األردني، القانوني

 وح يات حقوق لحماية   ةكافي   وحدها   ليسرررررررت المشررررررر وعة  غي  اودارية  الق ارات إلغاء  رقا ة   أن الجازي  ي  
  ي   كما  – هنا  ومن فيها.  المطعون اودارية  الق ارات مشررررررر وعية  مد    حث  على تقتصررررررر  ال قا ة   هذه  ألن األف اد،
 الجهات مطالبة التعويض ط يق عن األف اد يسررتطيع إذ اولغاء، قضرراء وكما  التعويض قضرراء أهمية تظه  – الجازي

 ُجل يسررررتقي اودارية للمسررررؤولية القانوني النظام أن الدراسررررة هذه في وجاء . هم لحقت التي األضرررر ار  جب  الم،تصررررة
 وتقدي  المشرر وعة، غي  اودارية الق ارات عن التعويض أحكام سرريما وال المدنية، للمسررؤولية القانوني النظام من أحكام 
  ذلك في مع  ويشررررت ك  التعويض، المطالبة دعاوي في  النظ  ي،تص األردني القضررررائي والنظام عنها. الناجم الضرررر ر
  التعويض الحكم  وجودها يتعين التي المش وعية عدم أوج  أن على األردني اوداري القضاء استق  وقد العادي. القضاء
  التالية: النتائج إلى الباحث انتهى وقد الموضوعية. المش وعية عدم أوج  هي

 خالفا الم فقي،  ال،طأ المش وعة غي  التوقي  ق ارات عن اودارة مسؤولية  للنهوض القانوني األسا  يتجسد .1
 الموظ  مسررؤولية    تنهض وإنما اودارية، المسررؤولية    تنهض ال الذي الشرر،صرري  ال،طأ في الحا  علي  لما

  الش،صية.
 اودارية الق ارات ط يق عن التعويض لتقدي  كأسرررررا   الجسررررريم  ال،طأ معيار األردني اوداري القضررررراء  تبنى .2

  الم فقي. وال،طأ الش،صي ال،طأ  ين للتف قة وليس موضوعي، عيب لوجود الملغاة
 في وأث ه التحديد، وج  على االختصرررراص موضرررروع تناقش أنها في الجازي دراسررررة عن الدراسررررة هذه ت،تل 

  ين واضحة  الصلة  ولكن المش وعة.  غي  اوداري التوقي  قضية  لمعالجة م،تصة  وليست  اودارية، المسؤولية  تحقيق
 المسرررؤولية  ين العالقة تعتب ان فالدراسرررتان  ينهما. ةالقائم الشرررب  وجوه أكث  االختال  كون من ال غم على الدراسرررتين،
 تكاملية. عالقة والمدنية اودارية

 وال قا ة اوداري الق ار في الجسررريم االختصررراص عدم عيب وعنوانها:  2018) سرررنة دراسرررة الجباري أج  

 ركز وقد العام. القانون في الماجسررتي  درجة على صرراحبها  ها حصررل أط وحة وهي تحليلية، دراسررة – علي  القضررائية
 واضررح أم  وفي  الق ار يصرردر  أن ويكون الموجب االختصرراص ومنها وأشرركال ، االختصرراص عدم صررور على الباحث
 في إصررداره عن الممتنع اختصرراص من هو ق ار ات،اذ عن  االمتناع ويكون االختتصرراص وعدم االختصرراص،  م،الفة
  اودارة.

 في ت د لم كثي ة وتطبيقات تفصيالت  فيها سيكون  الدراسة  هذه أن في الدراسة  هذه عن الجباري دراسة  ت،تل 
 الجباري. دراسة
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 الدراسة هذه في المتبع المنهج
 للدراسرررات اسررربةنم العلمية المناهج أكث  من وهو التحليلي، الوصرررفي المنهج خطوات على الدراسرررة هذه تسررري 

 ال،فية أو الظاه ة العالقات عن الكشرر  على ينصررب والتحليل القانوني، الوضررع تبيان على ينصررّب فالوصرر  القانونية،
 للظاه ة مناسررربة حلو  إلى الوصرررو  في الذهنية قدرات  الباحث يسرررتعمل أن يسرررتدعي مما الواحدة، القضرررية أط ا   ين

 االختصاص.  قضية يتعلق ما في و ،اصة القانونية،
 االختصاص دالالت األول: المبحث

 الدعو ، في للنظ  المحكمة وأهلية لوظيفت ، وفقا للموظ  تعطى التي الصرررالحيات "  أن  االختصررراص ُيعّ  
  )ن،لة، " والمكان واألشرر،اص الموضرروع حيث من معينة  تصرر فات للقيام هيئة أو لشرر،ص القانون يمنحها التي والوالية

   .2002,94 ومط  والبعلبكي،

 التش يع حيث من أما اوداري. والتنفيذ والقضاء، التش يع، هي: أوج  ثالثة من االختصاص التع ي  هذا تناو 
 – التش يعية  السلطة  تضع   الذي القانون في إال الصالحيات  هذه تكون وال "، الصالحيات  "  أنها التع ي  عن  عّب  فقد
 "  أنها التع ي  عن  عّب  فقد القضرررراء حيث من وأما ملزما. قانونا إق اره  عد فيصرررربح – الحاالت  عض في التنفيذية أو

ية  مة  أهل لدعو   في للنظ  المحك ية  هذه  و غي  "، ا مة  تكون ال األهل  الحكم أو الق ار ويكون اختصرررررررراص، ذات المحك
 الوالية  "  أنها   التع ي  عنها  عّب  فقد  التنفيذية   اودارية  الوجهة  من وأما  يكن. لم فكأن    المعدوم،  حكم في عنها  الصرررررررادر

  ". معينة  تص فات للقيام هيئة أو لش،ص القانون يمنحها التي
 التي "الصالحيات   أن  _ السا ق  التع ي  في جاء ما االعتبار  عين آخًذا _ االختصاص  تع ي  إلى ذهبُت وقد

  التنفيذ". على والية صاحب ويكون معينة، ومهاّم أعما  لتنفيذ هيئة، أو لش،ص القانون يمنحها
 يأتي: ما يتضمن االختصاص أن اخت ُت  الذي التع ي  من ُيفهمم

  عض وُيعّب  الواقع. في لتنفيذها   هيئة  أو شررررررر،ص عاتق  على القانون  يلقيها  التي والمهام  األعما   من مجموعة  .1
 م تبطة الوظيفة ألن  ،28 ,2018 ومسررودة )عسررا ، الوظائ " من مجموعة "  أنها األعما  هذه عن العلماء

  ها.
قانون  يمنح .2 ئة  أو الشررررررر،ص ال يذ،  على الصرررررررالحية   الهي ية    قوة وهي التنف ن   قانون  والتوجي ،  الت،طيط من تمك

  عن . مسؤو  وهو ل ، أهال ذلك قبل وتجعل  والم اقبة، واوش ا ،
 ُملزم هو ما   غي  يعمل  أن ل    ينبغي فال المكلفة،  الهيئة  أو المكل   الشررررررر،ص  منوطة  المهام  هذه  القانون  يجعل  .3

 على القائم االجتهاد وهو التنفيذ، في لالجتهاد القانون    يسررمح الذي النشرراث من جزًءا ذلك يكون أن إال  تنفيذه،
 في العليا العد  محكمة حكمت وقد العدالة. تحقيق على والح ص العامة، المصلحة  وم اعاة وال،ب ة، المع فة،

 صرررررالحية المحافظ يعطي قانوني نص أي يوجد ال " الق ار: في وجاء 1982 لسرررررنة 82ة41 رقم  ق ارها ذلك

  رقم اودارية التشررررررركيالت نظام من  11) المادة في جاء وما التجار. فئات من فئة ألية إلزامي عطلة يوم تحديد

 من ع يضررررة تقديم مج د وإن للتجار. أسرررربوعية عطلة لتحديد للمحافظ الصررررالحية يعطي ال 1966 لسررررنة  1)

 صرررررررالحية  المحافظ  يعطي ال المهنة  هذه  يتعاطى  من لكافة   يوم تحديد   فيها  يطلبون المحامص  أصرررررررحاب   عض
  .699 ,1987) )خالد " ذلك يجيز تش يعي نص وجود لعدم الق ار هذا مثل إصدار

 تقدي ية سرررلطة المكلفة الهيئة أو المكل  الشررر،ص عاتق على الملقاة  األعباء للقيام القانون يمنحها التي السرررلطة .4
  أداء المكلفين المعنيين من رقا ة ذلك يكون أن إال فيها، يتدخل أن ألحد يجوز وال ذات ، االختصرررراص نطاق في
 أو المباشرررر ة اودارة من  تكلي  إال عن  عوضررررا المهام هذه تمار  أن أخ   جهة ألي يجوز وال ال قا ة. تلك

 في رتبة  األعلى  مسرررررررتوياتها    اودارة في  أدائها   المكلفين المعنيين من رقا ة   ذلك  يكون أن وإال درجة،  األعلى
 ال لمن عمل صالحية  أعطى كمن ويكون  اطال. األداء يكون التكلي  دون غي ه، أحد أداها وإذا المكل . سلطة 

 الوزراء مجلس ق ار في  الطعن 2011ة424 ال قم ذات القضررررية في العليا العد  محكمة حكمت وقد يسررررتحق.

سماح  يتضمن  الذي س حان  جا   منطقة ألهالي ال سجيل  ال ش كة  هذه ومنح الجمعية، تملكها وش كة  جمعية  ت  ال
 ومستوجب  م،تصة  غي  جهة عن صادر  الق ار هذا الجمارك. دائ ة -جا   م كز في الت،ليص مزاولة رخصة 
 منح صرررررررالحيات   أن وتعديالت    الجمارك  قانون  من  166) المادة  أن المحكمة  ق ار حيثيات  في وجاء  اولغاء. 

 مجلس أن يعني وهذا الجمارك. عام مدي  من  تنسرررررريب المالية لوزي  هي الجم كي الت،ليص مزاولة رخصررررررة
 العليا اودارية )المحكمة العليا العد  محكمة ق رت فقد الش كة، هذه  إنشاء الصالحية صاحب هو ليس الوزراء

 نقا ة مجلة) اولغاء ومسرررتوجب م،تصرررة، غي  جهة عن صرررادر الشررران  هذا الوزراء مجلس ق ار أن  عد  فيما
   .2012 المحامين

 يعني ال اوداري الق ار إصرردار في اشررت اكهما إن قانونية. اختصرراص جهة مع م،تصررة غي  جهة تشررت ك وقد
 72 ة 83 ال قم ذي ق ارها في  ذلك العليا العد  محكمة حكمت وقد إلغاؤه. ويجب صررررحيح، غي  هو  ل الق ار، صررررحة
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 صررررحيحا يصرررربح ال م،تصررررة غي  جهة من الصررررادر اوداري الق ار إن" يلي: ما الق ار هذا في جاء وقد ،1972 لسررررنة

 الجهة من يصررردر أن الق ار لصرررحة يجب  ل إصرررداره، في الم،تصرررة غي  الجهة مع الم،تصرررة الجهة اشرررت اك  مج د
 .748 ,1980) خالد) وحدها" الم،تصة

 على ت ا ط من  ينهما وما اللغوي، اللفظ في تقارب من  ينهما لما  االختصرراص الت،صررص مفهوم يلتبس قـرررررررررد
 للشررر،ص. العلمية والكفاية المهني، اوعداد هو فالت،صرررص تداخل. من  ينهما ما على م،تلفان فهما التطبيقي، المسرررتو 
 فاالختصرراص اختصرراص. صرراحبي الهيئة أو الشرر،ص لجعل يكفيان ال يصرراحبها، قد الذي المهني واوعداد هذه، والكفاية
 العلمية والكفاية والنظام. القانون  موجب الهيئة أو الشرررر،ص علي  ويحصررررل والعامة، ال سررررمية الوظيفة أركان من ركن

  مهنية. مؤسسات أو تعليمية أخ   جهات من الم ء عليهما يحصل المهني واوعداد
  أعما  المكلفة الهيئة أو للش،ص  القانون يمنح  الذي االختصاص  في تستثم   أن ينبغي قوية روا ط  ينهما لكّن

 وكما ت،صررصرر ،  في ومسررتواه لقدرات  ومتا عة معتمد، أكاديمي  إعداد إال طبيبا يكون ال الطبيب أن فكما معينة. مهاّم أو
ئًدا    يصرررررررلح ال الطيار  أن عد  إال للطائ ة  قا يا    يكون أن ينبغي ال اوداري كذلك    وعملي، علمي إعداد     المفاهيم  من خال

  العامة. المصلحة على والحفاظ والمساواة، العدالة تحقيق على تعمل التي والعملية اودارية
 academic and practical األكررراديمي الترررأهيلين  ين التنررراسررررررررررب  مفهوم االختصرررررررررراص مفهوم ي تبط

qualification سررالمة األردني المشرر ع عناية ولشرردة من . المطلو ة م هاّمها المكل  الشرر،ص سرريؤدي التي والوظيفة  

 ركزت وقد وعمليا. علميا إعداًدا لها المناسب  الش،ص  إال يؤديها ال معّين موضوع  يتضمنها  التي فالمهام االختصاص، 
  ذلك من كليهما. أو عملي أو علمي ت،صررص إلى تحتاج التي المجاالت في الت،صررص مسررألة على العامة الم افق نينقوا
 يلي: ما على  (10 رقم المادة من  5) الفق ة في ينص 1982 لسنة  12) رقم األردني الطبي المجلس قانون أن مثال

 . ها االعت ا  لغاية األخ   البالد عن الصادرة والس ي ية العلمية الشهادات تقييم . 5) المادة

 أن ذلك من يسرررتفاد يلي: ما على 2018 لسرررنة  75) ال قم ذات القضرررية في العليا اودارية المحكمة حكمت وقد

 الطبي االختصاص شهادة على األطباء جميع شهادات جهات تقويم المذكور القانون س يان أثناء الطبي المجلس صالحية
 المحامين  نقا ة   مجلة ) اللجنة  تعقدها   التي االمتحانات   في  الدخو    ملزمين يكونوا أن دون  ها،  واالعت ا  جهة  أية  من

 لمعادلة الطبي المجلس من القلب أم اض اختصررررراصررررري  طبيب تقدم عندما اودارية المحكمة ق ار صررررردر وقد . 2018

 من  ز و،) الفق تين علي  يطبق أن المجلس فأراد الدو ، إحد  من االختصررراص شرررهادة على حصرررل قد وكان شرررهادت ،
  األردني: الطبي المجلس اختصاصات من يلي ما على تنصان واللتين السادسة المادة

 تعقدها التي االمتحانات ويجتازون المق رة، الش وث فيهم تتوف  الذين لألطباء االختصاص شهادات إصدار و )
 الم،تصة. اللجنة

  ها. واالعت ا  الس ي ي الطبي االختصاص شهادات تقويم ز )
 أصرررردرت التي العليا اودارية المحكمة إلى وذهب علي ، يطبق  أن الطبي المجلس أراد ما المتقدم الطبيب رفض

 الق ار هذا وفي األخ  . الدو  من الطب في الت،صرررص شرررهادات على يحصرررلون للذين امتحانات إج اء  شرررأن ق ارها
 يعني ال أخ    الد من الصرررررادرة  أ ة 10) المادة في المذكور االختصررررراص شرررررهادات تقويم أن الموق ة المحكمة ت  

 االختصرراص في األردنية الجامعات من يت، جون للذين ملزما الق ار يكون و هذا االختصرراص. في لهم امتحانات إج اء
 على األردنية الجامعات كانت ولما لالمتحان. ال،ضررررروع من ال،ارج من االختصررررراص على الحاصرررررلين ويعفي الطبي،
 ي،ضررررعوا أن ينبغي فال المتعددة، واالختبارات العملية الممارسررررة في ل  مشررررهود أم  وهو الطب، في م موق مسررررتو 
 شيئا  نعلم ال أننا مع الت،صص،  امتحانات من ال،ارج من المت،صصون    ىُيعف حين في االختصاص،  المتحانات وحدهم
 الشررررهادات تلك حاملي إخضرررراع يوجب ذلك أن ون   التطبيق، خال  من علي  نتع   أحيانا  ل العلمي، مسررررتواهم عن

  األردنية. الجامعات خ يجو لها ي،ضع التي للت،صص العامة لالختبارات
 لسرررنة  29) األردنية الجامعات قانون من ال ا عة المادة أن والت،صرررص االختصررراص  ين وثيقة صرررلة ل  ومما

 والعمل وتطوي ها، المع فة نش  إلى تهد  والبحث العالي للتعليم وطنية مؤسسة أنها على الجامعة مهاّم وضحت 1987

  يأتي: ما الجامعة على ألقيت التي المهام هذه ومن .  178 ,2009 )الشطناوي اونساني الفك  تطوي  على

 والتطبيقية النظ ية الدراسة في الجامعية الف ص إتاحة 
  االنتماء الشرررررعور وتنمية الشررررر،صرررررية، والمبادرة الفك ي، واالسرررررتقال  البحث في العلمي المنهج تطوي  

 الجماعي والعمل المسؤولية وروح للوطن،
 اوسالمية  الحضارة والعناية واألخالقية ال وحية هاوقيم  اوسالمية العقيدة تعميق 
 خدمت . في العملي واوسهام حاجات  وتلبية األردني المجتمع خدمة 
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 على واالختصررررراص، الت،صرررررص  ين ال  ط في متقدمة خطوات خطا قد األردني القانون أن ذلك من نسرررررتنتج 
 المجتمعات أن والمعلوم العملية. الحياة في االختتصاص  خدمة في يكونا أن ينبغي والِحْ فّي العلمي الت،صص  أن اعتبار

 العملية. القيمة للعمل يعطي الذي وهو االختصاص، خدمة في الت،صص جعلت المتطورة
 يدر  الدسررتوري فالقانون كافة، القانون ف وع في أسرراسرريا ركنا اعتباره ج   فقد االختصرراص ألهمية ونظً ا 

 للمهام العامة اودارة توزيع يدر  اوداري والقانون الثالث. السرررررررلطات على الوظيفية للمهام وتوزيع  الدسرررررررتور تحديد
 والسرررياسرررية  اودارية االختصرررات يدر  العام الدولي والقانون العامة. الوظيفة إطار في الوظيفية الم اكز على الوظيفية

 والهيئات المنظمات وسررائ  العمومية، والجمعية األمن، مجلس واختصرراصررات  المتحدة، لألمم العام األمين  ها يتمتع التي
 ال،اص، الدولي القانون من كبي ة مسررررررراحة االختصررررررراص ويشرررررررغل  .1977 )علوان المتحدة األمم عن المنبثقة الدولية

 في الحا  وكذلك  .2012 )المص ي  التطبيق الواجب القانون ثم اوسناد،  تحديد تستدعي  التي النزاع حاالت في  ،اصة 

 وال،اص. العام القانونين ف وع سائ 
 هذه في تضط   الدولة فإن مساحت ،  تنحص   االستعجا   وحاالت االستثنائية  الظ و  حالة في االختصاص  لكن

  ها تتمتع التي االختصاصات من توّسع  أن وذلك االختصاص، ومنها المش وعية، قواعد  عض على ال، وج إلى الحالة
   ة 31 ال قم ذا الق ار ات،ذت  العليا  العد   محكمة  أن الوضرررررررع هذا  تطبيقات  ومن العام.  النظام  لحماية   التنفيذية   السرررررررلطة 

 وصرررردار االسررررتعجا  حالة قيام أن على العليا العد  محكمة اجتهاد اسررررتقّ  لقد " يلي: ما على وينص ،1973 لسررررنة72

 ال قا ة حق تملك ال العليا العد  محكمة فإن لهذا الوزراء. لمجلس تقدي ه مت وك أم  األمة مجلس غيبة في مؤقتة قوانين
 ال قا ة وأن مجال ، اتسررررع قد التنفيذية السررررلطة اختصرررراص أن في واضررررح وهذا ". االسررررتعجا   حالة المتعلق القيد على

 االختصرراصررات  من علي  منصرروص هو لما تضررييق في  كان وإن وهذا االسررتعجا . حالة قبل كانت كما تعد لم القضررائية
 وما االسررتعجا  حاالت في أن وأر  .محدود االسررتثناء ألن قانونيا، مبّ ر فإن  التنفيذية، السررلطة اختصرراصررات لمصررلحة

 رأينا كما عنها القضائية  ال قا ة تسقط  ولذلك  السيادة.  ي تبط مام هو التقدي ية السلطة  الختصاص  توسعة  من عنها ينشأ 
 آنفا. إلي  أش نا الذي 1973 لسنة 72 ة 31 ال قم ذي العليا العد  محكمة ق ار في

 العام بالنظام االختصاص ارتباط الثاني: المبحث
 والتمسررررك العام النظام  احت ام م تبط االختصرررراص  أن القانون دولة في علي  والمتعار  الفق  في المتداو  من

 القانون، سرررريادة خطوات من أسرررراسررررية خطوة ذلك كان  االختصرررراص االلتزام ُوجد  فإذا  عدم، وعدما  وجود، وجوًدا   ،
 ش وث  فهناك المش وعية،  لتحقيق منها  ّد ال التي األخ   والش وث  األمور تواف  مع المش وعية،  على الدولة وتأسيس 
  ارتباث وينصل  العام.  النظام م تبطا االختصاص  كون وهو أساسي    لسبب  ،جميعا يتصدرها  االختصاص  لكن أخ  ،

  :يأتي ما العام  النظام االختصاص
 المشرر ع اعتمد وقد المجتمع. إلى  النسرربة حسرراسررية  وأكث ها اودارية المنازعات أكث  االختصرراص يشررمل :أوال

 كالطعون ونوع ، التنازع طبيعة أسررررا  على  عضررررها صرررُرّن  فقد االختصرررراصررررات،  تلك لتحديد معينة معايي  األردني
سا   على تصنيف   تّم و عضها  البلدية، المجالس  انت،ا ات ال،اصة   الق ارات مثل الطعين، الق ار أصدرت  التي الجهة أ

 .94 ,2019) )كنعان قضائي اختصاص ذات إدارية جهات عن

 م تبط وألن  التقاضرري.  داية في    الدفع يكون أن األصررل فإن العام  النظام م تبطا االختصرراص كان لما :ثانيا
س   تلقاء من يثي ه أن وللقاضي  التقاضي.  م احل من م حلة أي في    الدفع يجوز  النظام،  ط في أحد يطلب  أن دون نف
 كان لو حتى أصال،  إلغاء ه ال،صوم  أحد يطلب لم إداري ق ار  إلغاء تقضي  أن المحكمة حق من ليس ذلك، ومع القضية. 
  .45 ,2008 )كنعان االختصاص عدم  عيب مشو ا

 التصرررررر   ألن االختصرررررراص، قواعد على تعديل أي إج اء على األف اد مع االتفاُق اودارة حق من ليس :ثالثا
 التف يط ويعد العام، الحق على تعديا  ها التمسررك عدم يعد التي للصررالحيات وتجاوًزا العام النظام على تعديا القواعد  هذه
 ل . وتجاوًزا الحق  هذا تف يطا  ها

 تنجم التي االسررتعجا  حاالت في االختصرراص  قواعد التوسررع عدم   ها والتقيد المشرر وعية تطبيق يقتضرري :رابعا
 توسرريع فعال تسررتدعي التي االسررتثنائية الظ و  ففي الظ و ،  عض في التقدي ية السررلطة توسرريع في اودارة رغبة عن
  اداألف مع االتفاق لإلدارة يجوز ال ذلك، عدا وفيما اودارة.  ها تتمتع التي التقدي ية السررررلطة تتوسررررع المشرررر وعية نطاق
  الحالة. هذه في القضائية ال قا ة تسقط وقد األم ، هذا هايستدعي استثنائية ظ و  في إال ذلك خال  على

 ق ار إصدار  يجب  ل الحق،  إج اء تصحيح   يجوز ال االختصاص   عدم المعيب الق ار تصحيح  عند :خامسا 
 مطلقا.  طالنا  اطال السررا ق الق ار يجعل – العام  النظام إخالل   سرربب – العيب هذا أن ذلك السررا ق، الق ار غي  جديد،
 ق ار على الداخلية وزي  موافقة "إن :في  جاء الذي  1986 لسررررنة61  ة 12 رقم العليا العد  محكمة ق ار صرررردر و هذا

  ". مباشررر ة  صرررورة صرررالحيت  يسرررتعمل لم الداخلية وزي  ألن المتصررر  ،    قام الذي اوج اء يصرررحح ال المتصررر  
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 يتعارض جديد ق ار استصدار    دون فالتصحيح  ال جعية، معنى يتضمن  الق ار تصحيح  أن الفق   عض ذلك إلى وأضا  
  .195 ,2011 )الشو كي اودارية الق ارات في ال جعية مبدأ مع

 أن للقانون العامة األصررو  ومن والحكم. النظ  مشرر وعية عدم يمثل وعدُم  المشرر وعية، يمثل االختصرراص إن
  النظام مباشرررً ا ارتباطا م تبط أن  على إلي  وُينظ  االختصررراص. مقدمتها في عوامل عدة من مشررر وعيت  يسرررتقي الحكم
 لت تب اختصراصرها   من ليس ما في وتحكم تنظ  أن – قضرائية  غي  أو قضرائية  – جهة كل إلى األم  ُت ك لو ألن  العام،
 النحو هذا على األم  كان ولما ُمحا . شب   استم اره  أو القانون دولة قيام وألصبح  وانهياُره، العام النظام فسادُ  ذلك على
  عدم الدفع إن  ل الحكم، و طالن النظ ، مشررر وعية عدم لتجنب االختصررراص  عدم للدفع البداية من مفتوحة الط يق فإن

 الدفع  هذا  جعل  قد  المشرررررررّ ع أن األخي  التحليل  في يعني وهذا  الدعو .  م احل  من م حلة  أي في جائز  االختصررررررراص
 للدفع المجا  فتح قد المشرررررر ع كان ما األهمية هذه ولوال القانون. دولة على وحفاظا للعدالة، حماية للحياة قا لة صررررررورة

  الدعو . م احل من م حلة أي في المش وعية  عدم
 لتحصررررررريل   الواجبات،  من عليها   ما  تلتزم التعاقد   أط ا  أن فكما  االلتزام، وجوه من وج   االختصرررررررراص إن
 القانون ل  يحددها التي  اختصررراصرررات  اوداري الشررر،ص قيام فإن اودارية، المسرررؤولية في االختصررراص فكذلك حقوقها،
 االختصاص تجاوز وأن المطلوب، الوج  على العدالة لتحقيق عمل  أداء من تمكن  التي المؤِهلـررة  الضوا ط التزام  يعني
سية    القاعدة من خاليا يصبح  القضية  في النظ  فإن ثم ومن الضوا ط،  هذه تجاوز  الض ورة  يعني  عليها يقوم التي األسا
 أو عيني حق  نقل معين شررررر،ص  مقتضررررراها ي تبط قانونية حالة "  أن  االلتزام الفق   عُض عّ   وقد الصرررررحيح. الحكم
 ولزامية  ضرررررررمنيا   يانا   طيات     ين يحمل  التع ي  هذا   .2000,136 )السرررررررنهوري " عمل  عن االمتناع  أو  عمل   القيام  

قانونية    التعامالت  أط ا  التزام من   ُيفهم فكما  االختصرررررررراص،  فإن  والواجبات،  الحقوق من ط   كل      ارتبط  ما  ال
 اختصاصها   وعدم التقاضي،  ألط ا  ملزم فاختصاصها   في ، م،تصة  هي ما في النظ  عند سليما  الحكم تؤدي المحكمة
 حدودها تجاوزت فقد فيها، تنظ  شررر عت أو القضرررية في نظ ت فإذا فيها، والحكم القضرررية في النظ  من قانوني حاجب
  العدالة. تقتضي  أساسي ش ث على خ وج وفي  القانون، إياه يمنحها لم ما سلطتها تحت وأدخلت

 تواف ت لو حتى اختصررراص، جهة عن صرررادًرا الق ار يكن لم ما إداري ق ار أي مشررر وعية تتحقق أن يمكن ال
ش وث  سبب،  الغاية، وهي: في  األخ   ال شكل،  وال   ما يتحققان ومش وعيت   اوداري الق ار صحة  ألن والموضوع،  وال
 العام. النظام يمثل واالختصاص أوال، العام النظام يمثل

 في خب ة لديهم  ليس ممن نف  عليها  يقوم التي الصرررررررورية   المحاكمات    موانع من قوي مانع  االختصرررررررراص إن
 من االنتقام االختصرراص عدم من القصررد فيكون اختصرراصررهم،  حدود نطاق ضررمن ولكن في ، خب ة لهم كان أو القضرراء،

 من مانعا االختصراص  وكون المشر وعية.  وانتهاك االختصراص،  تجاوز فيها يتم التي الدو  في السرياسريين،   المعارضرين 
  المش وعية. على تعديا كون  من ُيبّ ئ  ال ووقوع  يقع  ل يقع، ال أن  يعني ال المش وعية عدم موانع

 االختصاص  حدد قد المش ع  فكون القضاء،  استقال   لحفظ سياج  – أخ   ش وث  وجود مع – االختصاص  إن
 اسررتقالليت ، للقضرراء يحقق وهذا التقدي . في خطأ أو قصررد، سرروء أو نية  ُحسررن تقع أن يمكن شرربهة كل أزا  قد أن  يعني
 الثالث السررلطات من سررلطة كل أن فكما السررلطات.  ين والفصررل القانون سرريادة وهو القانون مبادئ من العام المبدأ وينفذ
 إج اءات  في القضرراء اسررتقال  يعني فإن  القضرراء اختصرراص فكذلك القانون، عليها أمالها التي الواجبات أداء في ت،تص
 اختصاصات. من القانون في  خّول  ما في القضاء ينظ  أن اوج اءات هذه وأو  كلها،

 اإلدارية بالمسؤولية االختصاص ارتباط :الثالث المبحث
 هناك يكون حين أن   معنى  وجود، وعدما  عدم، وجوًدا وثيق، ارتباث اودارية  المسررؤولية االختصرراص ارتباث

 السببية، عالقة وجود  ش ث تعيينا، االختصاص  موضوع يتعلق عما العامة اودارة مسؤولية تنتفي    معمو  اختصاص
 ثمة يكون ال وعندما تعيينا. االختصرررررراص ِقب ل من اودارية المسررررررؤولية انتفاء في السرررررربب هو االختصرررررراص أن  معنى

 التع ي  هما:  مسرررررررألتين المبحث  هذا در ي  اودارة. مسرررررررؤولية  تتحقق االنعدام  لهذا  تبًعا  التطبيق كان ُثم اختصررررررراص،
 وكل األردني. اوداري والقضرراء التشرر يع في اودارية المسررؤولية االختصرراص  ين العالقة وتطور اودارية،  المسررؤولية

 مطلب. ل  األم  ذينه من واحد
 اإلدارية المسؤولية داللة األول: المطلب

 القانون  عاتقها   على يلقيها  التي  المهام   القيام  اودارة تحّمل  على يد   أولها  معاٍن،  ثالثة  لها  اودارية  المسرررررررؤولية 
 نشاطات  من اودارة عن يصدر  ما كل في ذلك ويتمثل عليها. ال، وج وعدم المهام،  هذه وااللتزام اوداري، نشاطها  في

 مقتضرررريات  حسررررب اوداري الضرررربط ذلك ويشررررمل المهام.  تلك التكلي  فيها تسررررتلم التي اللحظة من ا تداء وتصرررر فات،
 في الالزمة الق ارات وإصدار  منهم، واحد كل عمل وتقويم المؤسسة،    أو الهيئة في الموظفين نشاطات  وم اقبة القانون،
 ،الهيئة أو الشررر،ص    صتي، الذي  العمل صرررلة ل  ما وكل ال،دمات، وإنهاء التقاعد، على واوحالة والتوجي ، التعيين،
  أدائ . عدم أو أداؤه، من  وُيطلب
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 أو إيجا ا للقانون م،الفة أي تبعات اودارة أو الشررررر،ص تحمل من   ادفي اودارية للمسرررررؤولية الثاني المعني أما
 فإن وإال العام، الم فق في شررر،ص أو قسرررم لكل ف عي ت،صرررص كل طبيعة فهم اودارة أو الشررر،ص يتحمل  ومما سرررلبا.
 اودارة أن ذلك في العملية التطبيقات ومن للطعن. قا لة تكون ثم ومن دقيقة، غي  ق ارات ات،اذ عل ُتـررررررْقـررررررِدم قد اودارة
  اعتباره المؤسسة،    في العاملين المصورين  أحد ضد  2017 سنة  في ق اًرا أصدرت  األردني التلفزيون لمؤسسة    العامة

 اودارية، المحكمة لد  دعو  المصررّور رفع وقد األردني. التلفزيون مؤسررسررة ىمبن داخل العمل عن لتغّيب  لوظيفت  فاقًدا
 فأصرررردرت العليا، اودارية المحكمة لد  دعو  المصررررور رفع ثم التلفزيون، مؤسررررسررررة ق ار في جاء ما المحكمة فأق ت
يا    م، جا  الطاعن  عمل  طبيعة  كانت    "إذا يأتي:  ما  على ينص والذي  2018/116 ال قم ذا ق ارها  المحكمة   مما  ميدان

 يحتاج عمل   أن ،الب امج مدي ية مدي  مشرر وحات خال  من ثا ت هو حسرربما التلفزيون، مؤسررسررة خارج عمل   يسررتدعي
 األعما   تغطية التزام  يؤكد هذا فإن ينقطع، ولم الشاشة   على ُيب ثُّ الب نامج أن إلى إضافة  خارجي، وتصوي   إعداد إلى

 المطعون الجهة إن وحيث وعلي ، والتلفزيون. اوذاعة عام لمدي  الطاعن، من المقدم االستدعاء على الواردة إلي  الموكلة
 ةالمتعلق  الح كات  تق ي  يكون فبالتالي   الدائ ة،  خارج  عمل   طبيعة  تقتضررررررري لمن الميداني  العمل  آلية  ُتب ّين لم ضررررررردها  
 م كز عن تغيب   سرربب لوظيفت  فاقًدا الطاعن  اعتبار اعليه االعتماد يمكن وال واضررحة، أسررس على ةمبنّي غي   الطاعن
 ,2018 المحامين  نقا ة   )مجلة  " اودارية  المحكمة  إلي   توصرررررررلت   لما  خالفا  النقض مسرررررررتوجب   محل ،  غي  في عمل ، 
1175.  

 المعنى في اودارية المسؤولية إن حيث من الثاني، المعنى عن م،تل  فهو اودارية للمسؤولية الثالث المعنى أما
 القائم ال،طأ الدراسررة: هذه في وهو ، 2018,27 )إعبية التقصرري ية المسررؤولية وتسررمى ال،طأ، أسررا  على قائمة الثاني

  خطأ.  ال المسؤولية القانوني: الفق  في يسمى الثالث المعنى أن حين في االختصاص، م،الفة على
 وتطوره األردني القضائي باالختصاص اإلدارية المسؤولية ارتباط الثاني: المطلب

  هما: قسمين من المطلب هذا يتكون
 القضائي  االختصاص اودارية المسؤولية ارتباث مفهوم .1
 األردني القضائي  االختصاص اودارية المسؤولية ارتباث تطور .2

  لذلك:  يان آٍت هو ما وفي
 القضائي باالختصاص اإلدارية المسؤولية ارتباط مفهوم :أوال

 األخ   القانونية األعما  عن القضررررائي العمل لتمييز محدد معيار وضررررع في الفقهاء  ين النظ  وجهات تباينت
 العموم حالة من القانون حكم ينقل فكالهما  ينهما، التشرررا    سررربب اودارية الق ارات ال،صررروص وج  وعلى المشرررا هة،
 واودارة القانون من كل يواجهها التي الف دية الحاالت على التطبيق ضرررمن وال،صررروصرررية،  الواقعية حالة إلى والتج يد
  83 ,2011) )األع ج

 فثمة اودارية، المسررؤولية  اعتبار القضررائي االختصرراص  شررأن اتجاهين أحد الم،تلفة الدو  في القوانين اتجهت
 ُيع ض  ما يقضررري الذي نفسررر  هو المدني القضررراء أن  معنى ،united jurisdiction الموّحد القضررراء  نظام تأخذ  الد

 فيها ينظ  التي القضرررية مكّونات يجعل أن  في القضررراء من النوع هذا ميزة وتكمن اودارية. المسرررؤولية قضرررايا من علي 
  ين الفصرررررل يسرررررتدعيها التي األعباء من ت،في  هذا وفي اودارية. وغي  اودارية جوانبها ارتباث في أوضرررررح القضررررراء
 البعدين ذات القضررررررايا في النظ  في المحاكم تسررررررتغ ق  الذي للوقت اختصرررررراًرا في  أن كما واوداري، المدني القضرررررراء
 حدة. على ُكـّلا واوداري، عاديال القضائيين:
 المزدوج  القضررراء ُيسرررمى فيما واوداري، العادي القضررراء  ين الفصرررل نحو أخ   دو  اتجهت ذلك، مقا ل في

two-track jurisdiction.  صرررراحبة ط فيها أحد فيها الدولة تكون التي المسررررائل في فقط اوداري القضرررراء ينظ  وفي 

 القضررراء عمل وهو فيها، ط فا الدولة تكون ال التي النزاعات في العادي القضررراء محاكم تنظ  حين في وسررريادة، سرررلطة
  العادي.  القضاء القانونية الفقهية األعما  في تسميت  ت ُد الذي
 األردن في القضائي باالختصاص اإلدارية المسؤولية ارتباط تطور ثانيا:

  التالية: الم احل إلى التطور هذا م احل تقسيم يمكن
 األردني القضاء كان لقد .1951 لسنة  71) رقم المؤقت النظامية المحاكم تشكيل قانون  صدور وتتمثل :األولى المرحلة

 الموضررررررروعي االسرررررررتقال  فك ة ي،دم  كان  التطور  هذا  األخذ  أن وأر  تطوره. في معينة   معايي   يأخذ   – زا  وما  –
 القضرررايا في النظ  في اسرررتقال   هناك يكون أن ينبغي أن  – يتضرررمن   فيما – يتضرررمن  مزدوج قضررراء  فوجود للقضررراء، 
 الموضوعي.  االستقال    مبدأ يؤخذ أن هي األساسية    الفك ة كانت هنا ومن عادية. أو كانت إدارية لطبيعتها تبًعا الم،تلفة

 تصررررور يمكن هكذا العادي. القضرررراء إلى فم ّده ذلك خال  كان وما اوداري، القضرررراء إلى فم ّده إداريا طا ع  كان فما
 يكن لم ولكن  الموضرررروعي. االسررررتقال  فك ة إلى أد  الذي األردن في القضرررراء اسررررتقال  مبدأ علي  كان الذي األسررررا 
 من   10) المادة تنّص ،1951 سررنة في صرردر الذي  71) رقم النظامية المحاكم تشرركيل قانون أن  دليل مطلقا، اسررتقالال



2021

 

 وجزائية حقوقية تمييز كمحكمة وتنعقد األقل. على قضاة  وستة  رئيس من عمان في التمييز محكمة "تشكل  يأتي: ما على
 رئيس من انعقادها المحكمة رئيس رأ  إذا إال وقاضرريين، رئيس من عليا عد  كمحكمة وتنعقد قضرراة. وأر عة رئيس من

  يأتي: ما التطور هذا من ُيفهم .,2016) 12 والحمادنة )الجوه ي، قضاة" وأر عة

  اعتبارها تنعقد التمييز محكمة أن من ال غم وعلى واضررررحة. واوداري العادي القضرررراءين  ين التمييز فك ة إن .1
  10) المادة في واضح  وهذا إدارية، محكمة  اعتبارها تنعقد نفسها  المحكمة فإن وجزائية، حقوقية تمييز محكمة
 المسرررائل في النظ  في واختصررراص صرررالحية صررراحبة  اعتبارها تنعقد ذاتها التمييز محكمة أن على تنص التي

  اودارية.
 ويشي  المحكمة.  هم تنعقد الذين القضاة عدد حيث من المادة هذه في واوداري المدني القضاء  ين التمييز يظه  .2

  ذلك في المشرر ع ذهن في حاضرر ا كان مت،صررص إداري قضرراء إنشرراء أن إلى المذكورة المادة في القضرراة عدد
 الوقت.

نت    .3 قانون،  هذا  في األردني المشررررررر ع ذهن في  قوة واردة الت،صرررررررص فك ة كا مة  يجعل  وهو حتى ال  المحك
  اودارية. والقضايا والجزائية، الحقوقية القضايا: من م،تلفين  جانبين مت،صصة

 كان عما هائلة نقلة الم حلة هذه في حدثت .1952 ة 1 ة 8 في الهاشمة األردنية المملكة دستور صدور :الثانية المرحلة

 يأتي: ما الم حلة هذه أهمية يستدعي ومما قبل. من علي  الوضع
 إدارتها وكيفية واختصرراصرراتها وأقسررامها ودرجاتها المحاكم أنواع جميع أن الدسررتور من  100) المادة في ورد .1

  .العليا العد  محكمة إنشاء على القانون ينّص أن على خاص،  قانون تحدد
  رقم المحاكم تشررررركيل قانون  إلغاء ق ار 1952 ة 4 ة 16 في صررررردر فقد آنفا، المذكورة المادة في جاء لما تنفيذا .2

 العليا. العد  محكمة و اعتبارها للتمييز  اعتبارها التمييز محكمة صفة على أ قى لكن  ،1951 لسنة  71)

 الثالثة المادة ونصرّرت ،11 رقم القانون صرردر فقد ،1989 ة 3 ة 9 في وذلك العليا، العد  محكمة إنشرراء :الثالثة المرحلة

  يأتي: ما الم حلة هذه على ونالحظ العليا. العد  محكمة إنشاء على
 نّص 1952 دسررررتور أن االعتبار  عين وضررررعنا إذا طويلة مدة وهي ،1989 حتى1952   قانون العمل اسررررتم  .1

  مباش ة. ذلك  عد إنشاؤها اومكان في وكان المحكمة، هذه إنشاء على
 كان ور ما م حلتين، على ينشررررررأ أن الممكن من وكان واحدة، درجة ذا الم حلة هذه في اوداري القضرررررراء كان .2

  المسألة. هذه تأجيل تستدعي أموًرا أيضا االعتبار  عين يأخذ المش ع
  يأتي: ما الم حلة هذه على ويالحظ العيا، العد  محكمة قانون تعديل :الرابعة المرحلة
 الوقت، ذلك في مب رات التسرررمية لهذه كانت وقد االسرررم.  هذا العليا العد  محكمة تسرررمية على القانون هذا أ قى .1

 تجعل التي والديمق اطية "، العليا " كلمة في المتضرررررمن السررررريادة أم ين: إلى يشررررري  " العليا العد  " فالتسرررررمية
 العامة. ال سمية اودارة يقاضي أن على قادًرا المواطن

قانون  هذا  أ قى .2  والظ و  درجتين. على  سرررررررط    اومكان  في وكان  واحدة.  درجة  على اوداري القضرررررررراء ال
  االتجاه. هذا في السي  تؤجل كانت ر ما والسياسية االجتماعية

 تعّين " اآلتي: النحو على تعديلها  عد وصررارت ،2011ة10ة1 في الدسررتور من  100) المادة تعديل :الخامسححة المرحلة

 على القانون هذا ينص أن على خاص،  قانون إدارتها وكيفية واختصررراصررراتها  وأقسرررامها ودرجاتها المحاكم أنواع جميع
   3) المادة في ينص الذي 2014 لسررنة 27 رقم اوداري القانون صرردر لذلك وتنفيذا ." درجتين على إداري قضرراء إنشرراء
  من: ويتكون اوداري، القضاء يسمى قضاء المملكة في ينشأ " يأتي: ما على من 

  اودارية المحكمة .1
  العليا. اودارية المحكمة .2
 والتوصيات والنتائج الخاتمة
 الخاتمة أوال:

 والت،صص االختصاص  ين  طور ،فيها القو  وفّصل لالختصاص الم،تلفة القانونية الدالالت البحث هذا ناقش
 الف ص، تكافؤ ومبدأ والمسرراواة العدالة تتحقق و ذلك الت،صررص،  وجود إال قنات  تسررتقيم ال االختصرراص أن اعتبار على
 جعلت  إنها  ل الت،صرررررررص، تجاوز عدم على األردنية القوانين ح صرررررررت وقد  ها. إال القانون  دولة تبنى ال مبادئ  وهي
 وناقش  ينهما، التالزم هذا طبيقاتت في النظ  على البحث وركز  شررررأن . التسرررراهل وعدم لضرررر ورت  العام  النظام متعلقا

 األردني. اوداري القضررررراء تصررررردرعن كانت التي الم،تلفة األحكام من مسرررررتقاة أمثلة وقدم  ينهما. تجمع التي الق ارات
 تصررردر  التي القانونية والمبادئ القضرررائية  الق ارات  عض عند وتوق  العام،  النظام االختصررراص  ارتباث البحث وناقش

 ارتباث كذلك وتناو  االختصررررررراص، على القائمة المشررررررر وعية مبدأ وناقش اودارية. القضرررررررائية الق ارات  مقتضررررررراها
  اوداري. الق ار ومش وعية اودارية  المسؤولية االختصاص
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 النتائج :ثانيا
  يلي: ما وأظه ها البحث،  أهدا  م تبطة وهي النتائج، من عدد إلى البحث توصل

  أي العملي، التطبيق في ذلك   ـررررّيـررررن  و ، عدم وعدًما  وجود، وجوًدا  المش وعية م تبطا االختصاص كون تأكيد .1
  دولة االختصررراص ارتباث تظه  التي والتطبيقية القانونية الوجوه ووضرررح األردني. اوداري القضررراء أحكام في

  والمساواة. العدالة فيها تتحقق التي القانون
 في ذلك  يان على وركز  وجود. وعدما  عدم، وجوًدا اودارية،  المسرررررررؤولية م تبطا االختصررررررراص كون تأكيد .2

 اوداري. القضاء أحكام في وذلك العملي، التطبيق
 أوقات في تعث  قد الجوه ي التطور وكون االختصاص.  موضوع  ي،ص ما في تطوًرا اوداري القضاء  تطور .3

 كانت فقد ذلك ومع التأني. تسررررررتوجب كانت والسررررررياسررررررية  االجتماعية الظ و  فألن األردن، تاريس من معينة
   استم ار. تعد  القوانين

 من ال غم على التمييز محكمة عن مسررررررتقلة إدارية محكمة وجود  ين تحو  كانت التي العوامل البحث وضررررررح .4
 أن الباحث واعتب  اوداري.  القضرررراء ت،تص التي العليا العد  محكمة إيجاد على نّص قد 1952 دسررررتور كون

  القضاء. وفي المش ع ذهن في ماثلة كانت اوداري عن المدني القانون فصل فك ة
 التوصيـات :ثالثا

 محكمة، الشما   في يكون  حيث المملكة، أقاليم ثالثة على موزعا اوداري القضاء  يكون  أن الباحث يوصي  .1

 المحكمة وجود يقتضيها  التي االختصاص  أعباء ت،في  يعني وهذا ثالثة. محكمة الجنوب وفي ثانية، محكمة الوسط  وفي
 في التنازع محكمة يجعل الذي القانوني المبدأ مع يتمشررررررى ثانية ناحية من وهو العاصررررررمة. في العليا واودارية اودارية،
 فيها يحدث التي المشررركالت وأن التطور، سررر يعة الحياة كون مع كذلك ويتمشرررى التنازع. محل هو عقار في  الذي المكان
 27 رقم اوداري القضرررررراء قانون أن صررررررحيح متوقع. غي  منها وكثي  متعددة، كثي ة وآخ ين العامة الم افق  ين تنازع
 على عبئا في  إن  ل لإلشررركا ، حال ليس هذا ولكن المملكة. في مدينة أي في اودارية المحكمة  عقد يسرررمح 2014 لسرررنة

 نفسها. المحكمة
  ين تكون التي ودالعق تشررررمل  حيث المملكة، في اودارية المحكمة اختصرررراصررررات  توسرررريع الباحث يوصرررري .2

 العقود. في األخ   واألط ا  العام الم فق
 ت،تص "ال يلي: ما على 2014 لسررررررنة 27 رقم اودارية المحكمة قانون من 9 المادة من  د) الفق ة نصرررررّرت .3

 التي الموضررررروعات  تحديد الباحث يوصررررري السررررريادة".  أعما  المتعلقة الطعون أو الطلبات في  النظ  اودارية المحكمة
 اودارية. المحكمة عن الصادرة األحكام تباين إلى تؤدي متباينة اجتهادات هناك تكون ال حتى السيادة،  أعما  تتعلق

 والتي 2014 لسرررنة اوداري القضررراء قانون من  9 المادة من  ج) الفق ة مضرررمون  إلحاق الدراسرررة توصررري .4

 تضا   حيث " ال،اصة القوانين في الطعن ط ق إلى وال سوم  الض ائب المتعلقة الطعون ت،ضع " يلي: ما على تنص
  اآلتي: النحو المادة هذه تصبح  حيث  5 المادة إلى

  5 المادة
 للموظفين المسررررتحقة التقاعدية والحقوق السررررنوية والزيادات والمكاف ت والعالوات  ال واتب ال،اصررررة "الطعون

  الضرررررر ائب المتعلقة الطعون ذلك من ويسررررررتثنى النافذة، التشرررررر يعات  موجب لورثتهم أو منهم للمتقاعدين أو العموميين
 اودارية". المحكمة اختصاص في تدخل ال فإنها ال،اصة، القوانين في الطعن ط ق إلى ت،ضع التي وال سوم

 مادة في االسرررررررتثناء يكون أن من  دال واحدة، مادة في المالية القضرررررررايا ضرررررررم المقت ح التعديل هذا من والم اد
 مستقلة.

  حيث الحياة في تطور من تحمل  وما الزمانية التغي ات  مقتضرررى القوانين تعديل  اسرررتم ار البحث يوصررري .5

 التطور  حسرررب القوانين تعديل واسرررتم ار طويلة. سرررنوات آخ  وتعديل تعديل  ين يكون فال للواقع، مالئمة القوانين تظل
 وجود على نص 1952 لسرررنة  األردني الدسرررتور  أن المقام هذا في وأسرررتذك   القوانين. سرررن  في الم ونة من ضررر ب  هو

 مب رها. لها كان وإن حتى نسبيا، طويلة فت ة وهذه 1989 سنة إال العليا العد  محكمة قانون ُيّسن ولم عليا، عد  محكمة

 التمييز محكمة وكانت .2014 لسرررنة 27 اوداري القانون  مقتضرررى التمييز محكمة عن مسرررتقال اوداري القضررراء وخ ج

 وفي إدارية،  محكمة   اعتبارها    اودارية  القضرررررررايا   في تحكم كانت   أنها  أي العليا،  العد   محكمة   اعتبارها    ذلك  قبل  تحكم
  تمميز. محكمة  اعتبارها النظامي القضاء
  المـراجـع قائمة

 وائل. دار عمان: مقارنة، دراسة – اوداري الق ار إلغاء حكم آثار  .2013) ميسون األع ج،

 والنش . للطباعة رأفت سعيد ش كة القاه ة: اوداري، القانون مبادئ  .1985) عم    كـــات،

 الجامعية. الدار  ي وت: اوداري، القانون  .1987) الغني عبد البسيوني،
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  والقانون، الش يعة علوم – دراسات مجلة إثبات "، وط يقة العيب طبيعة )المصطلح، السلطة انح ا  عيب "  .2003) سليمان  طـرررررارسـرررررة، 

  .2 العدد ،30 المجلد
 الثقافة. مكتبة عمان: والتطبيق، النظ ية – العامة الوظيفة  .2017) سليمان  طارســة،

 الثقافة. دار عمان: اولغاء، قضاء في الوسيط  .2011) عمار  وضيا ،

  – دراسرات  مجلة – األردني القانوني النظام في المشر وعة  غي  اوداري التوقي  ق ارات عن اودارية المسرؤولية  "  .2017) جهاد الجازي،

  .44 المجلد والقانون، الش يعة علوم
 الثقافة. مكتبة اوداري، التقاضي إج اءات دليل  .2016) الحمادنة اهلل وعبد نوا ؛ الجوه ي،

 الجامعية. المطبوعات دار اوسكندرية: اوداري. القانون  .1994) ماجد الحلو،

 األردنية. التوزيع وكالة ،2ج العليا، العد  لمحكمة القانونية المبادئ  .1986) محمد خالد،

 الثقافة. دار :عمان اوداري، القانون في الوسيط  .2018) محمد ال،اليلة،

 جامعة من ماجسررتي  رسررالة والليبي، األردني القانون  ين مقارنة دراسررة – اوداري الق ار في االختصرراص عدم عيب  .2016) أحمد د وب،

 األوسط. الش ق
 الثقافية. المكتبة عمان: والتطبيق، النظ ية  ين اوداري الق ار  .1999) خالد الزعـبـي،

 العدد ،42 المجلد والقانون، الش يعة  علوم – درراسات  مجلة اوداري"، الق ار في وأث ه االختصاص  عدم "عيب  .2015) سمي   السماعنة، 

1. 
 وائل. دار اونسان، حقوق احت ام تعزيز في اودارة مسؤولية دور  .2013) صفاء السويلميين،

  وائل. دار عمان: اوداري، القانون في الوجيز  .2003) علي الشطنـاوي،

 وائل. دار عمان: األردني، اوداري القانون  .2009) علي الشطناوي،

 الثقافة. دار عمان: األو ، الجزء اوداري، القضاء موسوعة  .2009) علي الشطناوي،

  الثقافة. دار عمان: مقارنة، دراسة – اوداري القضاء  .2011) عم  الشو كــي،

 دارالثقافة. عمان: األو ، الكتاب – اوداري القانون  .2014) مصلح ،الص اي ة

   شمس. عين جامعة القاه ة: اوداري، القضاء في الوجيز  .1989) سليمان الطماوي،

 وائل. مكتبة عمان: اوداري، القضاء  .2013) منصور العتـوم،

 القانونين  ين مقارنة دراسرررررررة – اوداري العمل على القانونية وآثاره اوداري الق ار في االختصررررررراص ركن  .2013) طال  نوا  العزمي،

 األوسط الش ق جامعة من ماجستي  رسالة والكويتي، األردني
  وائل. دار عمان، المعاص ة، األعما  منظمات في اودارة أساسيات  .2018) مسودة ومازن المعطي؛ عسا ،عبد

 وائل. دار عمان: ال ا عة ، )الطبعة اوداري القـانون  .2016) حمدي القبيالت،

 وائل. دار عمان:  ،2 )ث اوداري القضاء في الوجيـز  .2018) حمدي القبيالت،

  وائل. دار الثانية، الطبعة اوداري، القضاء في الوجيز .2019)) ط ي   ن ومحمد زهي ؛ قدورة،

 وائل. دار عمان: المظالم، وقضاء اوداري القضاء  .1999) إعاد الـقــيسي،

 وموزعون. ناش ون – زمزم عمان: األردني، اوداري القضاء  .2019) نوا  كـنـعـان،

 للنش . وائل دار عمان: األردني، النيا ي النظام في التنفيذية السلطة أعما  على الب لمانية ال فا ة  .2011) ف حان المساعيد،

 األردنيين. المحامين نقا ة عمان: األردن، في اوداري القضاء  .1972) حنا نــــــّدة،
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 الملخص
 دراسة خال  من الش كات،   تجمع في لها التا عة الش كات  ديون عن األم الش كة  مسؤولية  الدراسة  هذه تناولت

 اوسرررتشرررهاد  مع األردني، التشررر يع  ،ال  أحكامها ونظم المسرررؤولية هذه على نص الذي التونسررري التشررر يع مع مقارنة
 عليها، المت تبة والنتائج لها، القانونية األسرررررا  هو وما األم، الشررررر كة مسرررررؤولية مد   يان  هد  القضرررررائية؛  األحكام
 وإن معينة حاالت في األم الش كة  مسؤولية  الى الدراسة  توصلت  حيث القضائية؛  وأحكامهم المقارنة التش يعات  وموق 
 المسؤولية. هذه تبنى قد األردني القضاء أحكام

 القا ضة. الش كة التجارية، الش كات تجمع التا عة، الش كة األم، الش كة :المفتاحية الكلمات
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Abstract 
This study dealt with the responsibility of the parent company for the debts of its 

subsidiaries in Commercial Affiliated Group Companies, through a comparative study with 
the Tunisian legislation that stipulated this responsibility and organized its provisions in 
contrast to the Jordanian legislation, while citing judicial rulings; with the aim of showing the 
extent of responsibility of the parent company, and what is the legal basis for it And the 
consequences thereof, and the position of comparative legislations and their judicial rulings; 
the study reached the responsibility of the parent company in certain cases and the 
provisions of the Jordanian judiciary have adopted this responsibility. 
 Key words: the parent company, the subsidiary company, Commercial Affiliated Group 
Companies, the holding company. 
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 المقدمة:
 فك ة فهي اوقتصررادي، الت كيز صررور من وصررورة اوقتصررادي، للتنظيم مبتك ة ظاه ة الشرر كات تجمع يعتب 

 تفقد ال للتجمع المنتمية االشرر كات ان عنهما ت،تل  انها أال اوسررتحواذ، أو اوندماج  فك ة اوقتصررادية الناحية من شرربيهة
 التجارية الشرر كات قانون ونظم القانونية. الناحية من قائمة تجارية كشرر كة  اسررتقاللها تحتفظ حيث القانونية؛ شرر،صرريتها 
 المادة إلى  461) المادة من الش كات تجمع أحكام 2001 لسنة  117)  القانون المعد  2000 لسنة  93) رقم التونسي

 لكل الش كات،  من مجموعة "  القو :  461) المادة في الش كات  تجمع القانون وع   من ، الساد   الباب في  479)
 الشرر كات ية ق األم، الشرر كة وتسررمى إحداها، وتمسررك مشررت كة  مصررالح م تبطة تكون القانونية، شرر،صرريتها منها واحدة
 الشرر كات قانون إلى  النسرربة أما الق ار"، وحدة إلى يؤدي  شرركل رقا تها عليها وتمار  الفعلي، أو القانوني نفوذها تحت

ش يعات  وأغلب األردني ش كات  تجمع أحكام تنظم لم الع  ية الت سوة  ال ش يع  فعل   ما إ سي،  الت  قانون أقتص   حيث التون
 إطار ضررمن التا عة شرر كاتها الى  النسرربة أم شرر كة أيضررًا تعتب  والتي القا ضررة، الشرر كة تنظيم على االردني الشرر كات

  ،ال  التا عة شرر كاتها إدارة سررو  التجاري نشرراث أي ممارسررة عدم حيث من تتميز أنها إال التجارية، الشرر كات تجمع
 وش كاتها  الع  ي البنك ش كة  األردن: في قا ضة  ش كة  تعتب  ال التي التجمع ش كات  أمثلة ومن األخ  ، األم ش كات 
  الجنسيات. متعددة الش كات ايضا: امثلتها ومن وغي ها، المناصي ، ش كات ومجموعة لها، التا عة

 على تسرريط  والتي األم الشرر كة تدعى رئيسررية شرر كة من يتكون التجارية الشرر كات تجمع أن ذك  مما ويتضررح
 االست اتيجة السياسات لتنفيذ للمجموعة، االقتصادي الق ار وحدة  هد  والتوجي  ال قا ة حيث من التا عة الش كة إدارات
 لعملها. الموحدة

 اوسرتقال   على تؤث  وتبعية، سريط ة   عالقة ارتباطهما  سربب  التا عة الشر كة  ق ار على األم الشر كة  هيمنة إن 
 نتيجة التا عة الشرررر كة على تت تب التي الديون عن األم الشرررر كة مسررررؤولية مد  عن يثي  مما التا عة، للشرررر كة القانوني
 البحث خطة خال  من المسررؤولية هذه في البحث خال  من الدراسررة في  سررتحاو  ما وهذا األم، الشرر كة لق ارات تبعيتها
 التالية:

 التمهيد 
 لها التا عة الش كات ديون عن األم الش كة لمسؤولية القانونية األسس األو : المبحث 
 والعمل الش كات قوانين  موجب القانونية األسس األو : المطلب 
 التا عة للش كة مدي ًا  اعتبارها األم الش كة مسؤولية األو : الف ع 
 التا عة الش كة لعما  الحقيقي العمل صاحب  اعتبارها األم الش كة مسؤولية الثاني: الف ع 
 والفق  القضاء أحكام  موجب القانونية األسس الثاني: المطلب 
 الظاه  الوضع نظ ية األو : الف ع 
 التا عة الش كة صورية نظ ية الثاني: الف ع 
 المش وع وحدة نظ ية الثالث: الف ع 
 لها التا عة الش كات ديون عن األم الش كة لمسؤولية القانونية األحكام الثاني: المبحث 
 يةالمسؤول تحقق نتائج األو : المطلب 
 المسؤولية ش وث تحقق االو : الف ع 
  الديون للمطالبة القضائية الدعو  إج اءات 
 االم الش كة الى اوفال  إمتداد 
 القضائية وأحكامها المقارنة التش يعات موق  الثاني: المطلب 
 التونسي والقضاء التش يع موق  األو : الف ع 
 االردني والقضاء التش يع موق  الثاني: الف ع 
 والتوصيات النتائج 
 الدراسة: مشكلة

 الشرر كات قانون  ين مقارنة دراسررة لها، التا عة الشرر كات ديون عن األم الشرر كة مسررؤولية الدراسررة هذه تتناو 
سنة   22) رقم األردني ش كات  وقانون وتعديالت ، 1997 ل سي  التجارية ال سنة   93) رقم التون   القانون المعد  2000 ل

 .2001 لسنة  117) رقم
  :الدراسة( )أسئلة الدراسة مشكلة عناصر

 تثي  مقارنة"  "دراسرررة الشررر كات تجمع في لها التا عة الشررر كات ديون عن األم الشررر كة )مسرررؤولية دراسرررة إن
 منها: عدة؛ تساؤالت
 لها؟ التا عة الش كات ديون عن األم الش كة مسؤولية في القانونية األسس هي ما .1
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 المسؤولية؟ هذه تحقق على المت تبة النتائج هي ما .2
  المسؤولية؟ هذه من والتونسي األردني والقضاء التش يع موق  هو ما .3
 الدراسة: أهمية

 عصرر نا في لها التا عة الشرر كات ديون عن األم الشرر كة مسررؤولية في الحديثة الدراسررات من الدراسررة هذه تعتب 
 الشررر كات تجمع أحكام تنظم التي التشررر يعات غياب أو نقص نتيجة القانوني؛ المجا  في نفسرررها ف ضرررت والتي الحالي،
  األردني. القانون في والسيما لها، التا عة الش كات ديون عن األم الش كة مسؤولية مد  وتحديد
 البحث: منهجية

  مسررررؤولية المتعلقة العامة األحكام وتحليل وصرررر  خال  من وذلك التحليلي؛ الوصررررفي المنهج الدراسررررة تعتمد
 إلى  األضرررافة الدراسرررة، محل القانونية النصررروص مضرررمون تحليل وكذلك لها، التا عة الشررر كات ديون عن األم الشررر كة

  موضرررروع يتعلق فيما الشررررب  أو اوختال  أوج  لبيان والتونسرررري، االردني التشرررر يعين  ين المقارن  المنهج اوسررررتعانة
 التش يعي. النقص او ال،لل عالجةلم قانونية قواعد إقت اح الى وصواًل الدراسة،
 التمهيد

 تتمتع ش كة  كل وإن الش كة،  أسهم  في نصيب    حدود محدودة المساهم  مسؤولية  أن األموا  ش كات  في األصل 
ستقال    إال غي ها، وأخطاء تص فات  عن مسؤولة  غي  يجعلها مما الش كة،  مساهمي  عن منفصلة  مالية وذمة قانوني  إ

 المحاكم من العديد دفع  ينهما، المالية الذمم خلط إلى يؤدي الذي النحو على التا عة الشرر كة على األم الشرر كة سرريط ة أن
 الدائنين، مثل: النية، حسرررن الغي  لمصرررلحة حماية التا عة؛ شررر كاتها ديون عن األم الشررر كة مسرررؤولية تبني على والفقهاء

 ديون عن المسرررريط ة الشرررر كة  مسررررؤولية األم يكية: المحاكم إحد     قضررررت ما وهذا والعما ، األقلية، والمسرررراهمين
 المالية الذمم خلط إلى أد   حيث تملكها؛ كانت لو كما تص فاً  التا عة الش كة  أموا  في تص فها   سبب  التا عة؛ ش كاتها 
  .218 ص الت، )عيسى،  ينهما

 عائدات وإن التا عة، والشرر كة األم الشرر كة  ين االقتصررادية التبعية فك ة تغليب على ال أي هذا انصررار ويذهب
 لهذا المعارضررررون أما  الغنم، الغ م مبدأ وفق مغارم  تتحمل أن فعليها األم؛ الشرررر كة على يعود التا عة الشرررر كة نشرررراث
 يجعل  الذي  القانون،  يمنحها  التي نونية القا  للم اكز إحت اماً  التا عة،   للشررررررر كة  القانوني  اوسرررررررتقال  فك ة فيغلبون ال أي
 والتي المعنوية، الش،صية    إكتسا ها  عن متولدة نتائج وهي  ها، ال،اصة  المالية وذمتها القانوني إستقاللها  التا عة للش كة 
 ت، ال )شرراهين، اعتباريين أم طبيعيين أشرر،اصررًا أكانوا سررواء ل ، المكونين األشرر،اص عن مسررتقل كائن وجود عن تعب 
   .290ص

 ال أن  إال التا عة، ش كاتها  ديون عن األم ش كة  مسؤولية  لفك ة المعارضون  ط ح  ما وجاهة من ال غم وعلى
  الذي النشررراث، في تداخاًل تنشرررأ والتي الشررر كات، تجمع في التا عة والشررر كة األم الشررر كة  ين التبعية العالقة إغفا  يمكن
 نشرراث يكون عندما السرريما  ينهما، القانونية للوحدة أسرراسرريا عنصرر ا يشرركل مما المالية، الوحدة من نوع أسررا  على يقوم

 األم الشرر كة أن و ما الق ار،  سررلطة ت تبط المسررؤولية أن وحيث األم، الشرر كة وأغ اض نشرراث من جزء التا عة الشرر كة
 ت، ال )مزيحم، نهاع تنتج أن يمكن التي المسرررررؤولية تتحمل أن عليها لذلك لها، التا عة الشررررر كة في الق ار سرررررلطة تملك
  .294ص

 التاليين: المبحثين خال  من المسؤولية لهذه القانونية واألحكام األسس البحث هذا سيناقش ذك  ما ضوء وعلى
 لها التا عة الش كات ديون عن األم الش كة لمسؤولية القانونية األسس األو : المبحث
 لها التا عة الش كات ديون عن األم الش كة لمسؤولية القانونية األحكام الثاني: المبحث

 األول المبحث
 لها التا عة الش كات ديون عن األم للش كة لمسؤولية القانونية األسس
 وكاآلتي: أثنين، مطلبين الى المبحث سيقسم المسؤولية لهذه القانونية االسس عن للحديث

 األول المطلب
 والعمل الش كات قوانين  موجب للمسؤولية القانونية األسس

  إعتبارها الشرر كات قانون  موجب االم الشرر كة لمسررؤولية القانونية األسررس عن الحديث المطلب هذا وسرريتناو 
 التا عة. الش كة لعما  الحقيقي العمل رب  إعتبارها مسؤوليتها وعن لها، التا عة للش كة مدي ًا
 لها مديرا بإعتبارها لها التابعة الشركات ديون عن المسيطرة الشركة مسؤولية األول: الفرع

 الضرر ر إلحاق في وتسررببت إدارتها، مجلس في عضرروًا أو التا عة للشرر كة عامًا مدي ًا األم الشرر كة تكون عندما
  التعويض. وتلتزم األض ار هذه عن مسؤواًل تكون فإنها  الش كة؛

 القانوني األسرررا  من يقت ب التا عة، الشررر كة إدارة في خطئها عن األم الشررر كة تحمل في القانوني األسرررا  إن
 المسؤولية  هذه وإن لسلطانهم،  وال،اضعين  المقيمين القاص ين  أوالدهم أفعا  عن واألوصياء  األصو   لمسؤولية  المعتمد
  .119 ص ،2010 )غنام، ال قا ة ممارسة في ال،طأ على ت تكز
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 للشرررر كة قانونيًا مدي ًا تكون أن لها، التا عة الشرررر كات ديون عن المسررررؤولية األم الشرررر كة لتحمل يشررررت ث وال
 كل هو القانوني:  المدي  ويقصررررد التا عة، للشرررر كة فعليًا مدي ًا األم الشرررر كة كانت ولو المسررررؤولية تتحقق حيث التا عة؛
ش كة  القانوني التمثيل سلطة  ل  ش،ص   عبد ) ني القانون  موجب سلطت   مستمداً  اودارة في المشاركة  أو الغي ، تجاه لل
 سرررلطات ، ويمار  القانوني المدي   عمل يقوم الذي الشررر،ص   : فيقصرررد الفعلي المدي  أما  ،100ص ،2013 ال حمن،
 ؤوال،مسرر تجعل  من هي صررفت  وليس سررلوك  أن ثم ومن سررند، أي دون القانوني المدي  مع  اوتفاق أو منف دًا ويتصرر  

 المدي  وسرررررررلطات وظائ   عض أو كل يمار  طبيعي أو معنوي شررررررر،ص كل هو القضررررررراء: أحكام  عض ع فت  وقد
ش كة،  إدارة في إيجا ي  عمل مستقلة   صورة  ويقوم القانوني، ش كة   إدارة يقوم الذي الش،ص   أن : ع   كذلك ال  أو ال
ساهم   فإن أعاله، التع يفات وحسب   ،50ص ،2010،)غنام لها القانوني المدي  محل نفس   يضع  أو مستت    شكل  فيها ي
 هي: فعليًا مدي ًا وعتباره الش،ص في توف ها الواجب الش وث
 الغي . تجاه  مظه ه ويظه  القانوني، المدي  عمل يمار  أن .1
 عمل . في أخ  ش،ص أي لتبعية ي،ضع ال أن أي:   ، مستقال عمل  يكون أن .2
 الش كة. إدارة في وفعا  جدي  شكل عمل  يب ز  حيث إيجا ي؛  عمل يقوم أن .3
 في جديت    عدم  يثبت  المتك رة غي  أو المنف دة األعما   أن حيث  ومتك رة؛ مسرررررررتم ة  صرررررررفة  عمل   يكون أن .4

 القانوني. المدي  محل الحلو 
 المدي  أو مدت ، تهاءإن رغم القانوني المدي  إسرررتم ار منها، ومتنوعة، كثي ة الفعلي المدي  صرررفة تحقق وحاالت

  ها؛ ارتباطًا أكث  الفعلي المدي  فك ة فتعتب  الشرررر كات تجمع في أما اورادة، في وأسررررتم   اطال تعيين  ق ار يكون الذي
 منها، الصرررررررادرة والق ارات اودارة أعما  على تأثي  لهم الذين األشررررررر،اص  عض يمارسرررررررها التي الفعلية اودارة  فعل

 تا عًا ليس المدي  كان لو فحتى التا عة، الش كة  أسهم  أغلبية األم الش كة  تمتلك عندما حقيقي  شكل  اورتباث هذا ويتجسد 
 للش كة  فعليًا مدي ًا يجعلها العامة، الهيئة في التصويت  حقوق أغلبية على المسيط ة  الش كة  هيمنة فأن األم الش كة  إلى

  ذك ت. التي اآلخ   الش وث تواف  اوعتبار،  يقين األخذ مع التا عة،
 على والقضرررراء الفق  قبل من تأكيدها تم فك ة ي تكبها، التي اودارة أخطاء عن ومسررررؤوليت  الفعلي المدي  وفك ة

 أو الف نسررررية، الديون تكملة فدعو  الشرررر كات، تجمع مجا  في الفك ة هذه إسررررتق ت وقد طويلة، فت ة ومنذ سررررواء، حدًا
 مدي ًا  اعتبارها أيضررًا تشررمل  ل فقط، قانونيًا مدي ًا  إعتبارها األم الشرر كة تواجهان ال اونكليزية، اودارة أخطاء دعو 
  .52ص السا ق، الم جع )غنام، فعليًا

 في القانونية المواد من الكثي  في صررر يح  شررركل عليها ونص الفعلي، المدي  فك ة التونسررري المشررر ع تبنى وقد
  ،ال   ،50ص ،2011 العياري، ) محددة  معايي   وضرررررررع أو ل   تع يفاً  أي يورد ان دون التجارية،   الشررررررر كات  قانون 

 وهنا التونسي، المش ع فعل   ما أسوة الش كات قانون في الفعلي المدي  فك ة على ص احًة ينص لم إذ األردني، المش ع
ش كات  قانون يتضمن  أن ض ورة  الباحث، ي    القانوني المدي  إلى إضافة  الفعلي المدي  يحمل قانونيًا نصاً  األردني ال

 ناتج الضرر ر هذا يكون أو ديونها، سررداد عن تعث ها أو الشرر كة إفال  علي  يت تب  الشرر كة؛ يلحق ضرر ر أي مسررؤولية
 الش كة.  حقوق القانوني أو الفعلي المدي  تعس  عن

 ال وإنما فحسب، التا عة للش كة فعليًا أم قانونيًا مدي  المسيط ة الش كة تكون أن المسؤولية هذه لتحقق يكفي وال
 في يتسرربب  حيث التا عة؛  الشرر كة يلحق الذي الضرر ر في المسرريط ة الشرر كة تسرربب وهي: أخ   شرر وث تواف  من  د

 المدي ، كان فإذا صررررفت ،  إختال  المدي  خطأ نطاق ي،تل  كذلك ديونها، تسررررديد عن الشرررر كة )تعث   إعسررررار أو عجز
 مدي ًا كان إذا أما للش كة،  ض را  وتسبب  من  تصدر  التي التص فات  وهي ،فقط اويجا ي خطئ  عن فيسأ   فعليًا، مدي ًا
 اوهما . أو السهو السلبي ال،طأ ويشمل معًا، والسلبي اويجا ي خطئ  عن فيسأ  قانونيًا

 مق رة  الش كة  الضارة  تص فات   عن إدارية سلطة  ل  من أو مجلس أعضاء  أو المدي  مسؤولية  تكون أن وتكاد
 المواد من الكثي  في عليها نص قد التونسي  المش ع  أن يالحظ لذا وقضاًء،  فقهًا عليها ومتفق الوضعية،  القوانين كل في

 وكذلك  ،257ص السررا ق،  الم جع )العياري،  220و 2014و 207) المواد في التجارية الشرر كات  قانون في القانونية
 مجلس وأعضاء المدي  فحمل من ،  159) المادة في عليها ونص الش كات قانون في المبدأ  هذا أخذ قد األردني المش ع
 ذلك. في تسببهم ثبت إذا المفلسة الش كة موجودات في النقص مسؤولية اودارة
 لها التابعة الشركة لعمال الحقيقي العمل رب بإعتبارها األم الشركة مسؤولية الثاني: الفرع

 النظام من العمل عقود وتعتب  جماعية، أم ف دية العقود هذه أكانت سواء عمل  عقود العما  مع الش كات ت تبط
 الشررررررر وث من أو التعسرررررررفي الفصرررررررل من للعما  القانونية حماية العمل عقود تف ض حيث م،الفتها، يجوز ال التي العام

 العمل. صاحب قبل من العامل كإستغال  المجحفة،
ش كة   ين العقدية العالقة كانت وإذا ش كة  من تجعل والعامل التا عة ال  الواقع أن إال العمل صاحبة  هي التا عة ال

  حيث والعامل، التا عة الش كة  ين العالقة في الحقيقي التأثي  صاحبة هي األم الش كة من يجعل الش كات لتجمع العملي
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 إلى األحيان   عض في تؤدي قد  والتي اوجتماعي،  ووضرررررررع    العامل   م كز في أث ًا التدخالت  أو التأثي ات  لهذه  يكون
 العمل. من تس يحهم

 س يان  عدم يقضي قانوني مبدأ وهو العقد آثار نسبية مبدأ إلى ت،ضع المدنية العقود  اقي كسائ  العمل عقود إن
 تنفيذه في التدخل لها يحق وال العقد، عن أجنبية المسرررريط ة الشرررر كة تكون  حيث المتعاقدة، األط ا  على إال العقد آثار
 الش كة   ين والتبعية السيط ة  عالقة تماما تلغي ال العمل عقد نسبية  أن إال   . التا عة الش كة  إخال  مسؤولية  تتحمل وال
 )حورية، العامل تجاه العمل صاحب  وامتيازات صالحيات  المسيط ة  الش كة   موجبها ت،و  والتي التا عة والش كة  األم

  .145ص ،2016
 العمل،  لقانون  وفقا  العما   لحقوق  النسررررررربة    الحقيقي العمل  رب هي األم الشررررررر كة  إعتبار  إلى ال أي يذهب   لذا 

 الف نسية  النقض محكمة الي  ذهبت ما وهذا واحدًا، مش وعاً   إعتبارهما التا عة الش كة  عما  حقوق عن مسؤولة  وتكون
 كان حيث التا عة؛ والش كة  األم الش كة  عما   ين التمييز الجواز  عدم 1967 لسنة  الصادر  حكمها في العمالية الدائ ة ة

 طالما الحقيقي، العمل صاحب  هي األم الش كة  ألن وذلك الش كات؛  تجمع عما  على موحد نظام تطبيق يتم أن يفت ض
 عقدًا األم الشررر كة أ  مت اذا أن  إلى حكمها في المحكمة وذهبت معين، نحو على التا عة الشررر كة توج  األم الشررر كة أن
 ديون دفع في التأمين شرر كة مع  التضررامن مسررؤولتان والتا عة األم الشرر كة من كال فإن العما ، على التأمين شرر كة مع

  .96ص ،2009 )هند، التأمين  مبلغ المتعلقة العما 
  ،1977ة2ة14  تاريس المشرررررت كة األور ية للسررررروق التا عة العدالة محكمة قضرررررت األور ية السررررروق دو  وفي
 العمل عقود ينهي ال آخ  مش وع  إلى المش وع  تحويل وإن التا عة، الش كة  في العمل عقود عن األم الش كة   مسؤولية 

 في 2008 لسرررررنة 3007 الم قم الم قم  ق ارها االردنية التمييز محكمة ق رت كما  ،239ص السرررررا ق، الم جع )هند،
 وال العمل  لمكان  تغيي ًا اليعتب  البالد، خارج  كانت   وان تا عة   شررررررر كة   الى وجيزة لفت ة عامل   نقل  إن ،2009ة5ة19

 عقد في الحقيقي العمل رب  أنها المسيط ة  الش كة  الى ينظ  االردني القضاء  ان على يد  مما العمل، عقد نظام ي،ال 
  العمل.

 الشرر كة في العاملين مسررتحقات عن األم الشرر كة مسررؤولية على فقط ليس مسررتق ة القضررائية األحكام فأن وعلي 
 مالية م،اط  إلى تع ضت  ما إذا التا عة الش كة  مساعدة  األم الش كة  على يجب وإنما الحقيقي، العمل صاحب   إعتبارها
 ،2017 )مؤمن، العمل عن جماعي  تسررر يح يتسررربب أو العما  يصررريب ضررر ر أي لمنع الوظائ  هيكلة إعادة تسرررتدعي

  .58ص
 المش ع فان ذك ه ماتم الى فاضافة لها، التا عة الش كات عما  ديون مسؤولية األم الش كة  تحمل الباحث وي  

  استيفاءها. في االمتياز حق لصاحب  ويعطي العما  حقوق حماية الى يسعى ما عادة
 والفقه القضاء أحكام بموجب المدنية للمسؤولية القانونية األسس :الثاني المطلب

 حاو  التا عة، شرررر كاتها ديون عن األم الشرررر كة المسررررؤولية مد  تبين التي القانونية النصرررروص غياب ظل في
 الش كات  ين ما المعنوية الش،صية لحاجز إخت اق إطار في المسؤولية هذه تحملها في قانونية أسس إيجاد والفق  القضاء
 ومحدودية   القانوني،  اوسرررررررتقال  مثل:  مهمة،  قانونية    مبادئ  تصرررررررطدم  األسرررررررس هذه  أن من و ال غم  للتجمع، المنتمية 
 إطار في المبادئ هذه تتجاوز أن إسررتطاعت الفقهاء وآراء القضرراء أحكام أن إال األموا ، شرر كات في المسرراهم مسررؤولية
 وغي ها. الش كة، ومصلحة النية، الحسن الغي  حماية مبدأ مثل: القانونية، إهميتها لها أخ   مبادئ

 وهي: النظ يات، هذه أهم سرررتذك  لذا المسرررؤولية، هذه تبنت التي النظ يات كل لذك  يسرررع ال البحث أن وحيث
 المش وع. ونظ ية الصورية، والنظ ية الظاه ، الوضع نظ ية
  الظاهر الوضع نظرية األول: الفرع

 خادعًا، مظه ًا للغي  توف  للتجمع، المنتمية الش كات   ين المشت كة  المصالح  أن أسا   على النظ ية هذه وتقوم
 ولذلك ديونها، وأداء اولتزامات تنفيذ في  التضرررررامن ملتزمة األم الشررررر كة  أن اوعتقاد إلى التا عة الشررررر كة  دائني يدفع
 ،1990 )إسماعيل،  األسا   هذا على معها التعاقد على يقدم مما الواحدة، الش كة   مظه  الغي  لد  الش كات  هذه تظه 
 كان إذا أو اودارة، م كز في لها التا عة والشرررر كة األم الشرررر كة إشررررت اك ال،ادعة: المظاه  على األمثلة ومن  ،88ص
 األحكام من العديد صرررررردرت وقد الشرررررر كتين،  ين فصررررررل وجود  عدم للغي  يظه   حيث المق ، ونفس المدي  نفس لهما

سية  القضائية  ش كة  تحميل في الظاه  الوضع  نظ ية إلى مستندة  الف ن ش كة  ديون مسؤولية  األم ال  ومنها: لها، التا عة ال
 األم الشرر كة لتدخل وذلك التا عة؛ الشرر كة شرر يكة األم الشرر كة أن إعتب ت حيث الف نسررية؛ أميان اسررتئنا  محكمة ق ار
 وتعمل محلها لتحل التا عة، الشرر كة محل نفسررها إحال  في  الذات كانت والتي لها، التا عة للشرر كة التجارية العالقات في

سمها  ستقال   من  ال غم  إ  وفي  ،285 ص الت، )مزيحم، للغي  خادعًا مظه ًا خلق إلى أد  مما القانونية، ش،صيتها    إ
 اآلت لش اء  تعاقدت التي التا عة الش كة  أن تتل،ص قضية  في ،1991ة5ة28  تاريس لف نسية ا النقض لمحكمة آخ  حكم

 الشرررررر كة ُتسررررررأ  ثم ومن واحد، قانوني شرررررر،ص كأنهما الظاه  حيث من األم والشرررررر كة هي تبدو ثمنها،  دفع وتعهدت
 الوضع  إلى يستند  أن  الف نسي  القضاء  أحكام من ويظه   ،102ص ،2009 )هند، التا عة ش كتها  ديون عن المسيط ة 
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 ومصالح  لحقوق حماية لها، التا عة الش كة  ديون عن األم الش كة  مسؤولية  ليق ر اودارتين، إختالث ي،لق  الذي الظاه 
 التا عة الشررررر كة لدائني يمكن النظ ية، لهذه وفقًا لذا  ،220ص الت، )عيسرررررى، التا عة الشررررر كة دائني والسررررريما الغي ،
 والتي الشرر كتين،  ين ما العالقة إلى ذلك في مسررتندين المدينة، الشرر كة ذمة في المت تبة ديونهم عن األم الشرر كة مطالبة
 التا عة. ش كتها ديون  تسديد ملزمة األم الش كة  أن اوعتقاد في أوهمهم خادعًا مظه ًا نظ هم في ُأوجدت

 عن األم الش كة  مساءلة  لجواز إشت طوا  حيث الفقهاء؛  عض جانب من إنتقادات إلى النظ ية هذه تع ضت  وقد
 للغي  يمكن ال و ،الف  المسرريط ة، الشرر كة قبل من إرتكا   تم خطأ ال،ادع المظه  يشرركل إن لها، التا عة الشرر كة ديون

  صرررررورة تتدخل لم األم الشررررر كة أن طالما التا عة؛ الشررررر كة محل األم الشررررر كة مع  التعامل يعتقدون كانوا أنهم اودعاء
 دون الشررر كتين هاتين من كل نشررراطات دمج  مكان الصرررعب من ان  حيث التجارية؛ العالقات في المتعاقدين مع مباشررر ة
  .286 ص الت، )مزيحم، صحيحة قانونية أسس وجود

 الشرر كة مسررؤولية لتحمل القانوني االسررا  تفسرري  في النظ ية هذه الى وجهت التي االنتقادات مع الباحث ويتفق
 الضرر ر الحاق في االم للشرر كة السررلبي النشرراث والسرريما الحاالت كل تسررتوعب ال وانها التا عة، شرر كاتها ديون عن االم

  التا عة.  الش كة
 التابعة الشركة صورية نظرية الثاني: الفرع

 لها ليس وهمية صورة  مج د التا عة الش كة  أن أسا   على تقوم األم الش كة  مسؤولية  فإن النظ ية، هذه ووفق
  معناها والصورية  الوهمية،  الش كة  التا عة الش كة  وص   يمكن  حيث القانوني، وجودها من ال غم على فعلي، وجود
 وذلك  حقيقي، تصررررررر   وخفاء  حقيقي؛ غي  مظه  إت،اذ  فهي كاذب،  قانوني  مظه  وراء معينة  حقيقة  إخفاء  هي: العام 
 صوريًا،  يكون الظاه  فتص فهما  الغي ، عن حقيقي تص    إخفاء  قصد  الحقيقية؛ أرادتهما إخفاء على ط فان يتفق  أن
  .212ص ،2016 )حورية، حقيقيًا فيكون المستم  تص فهما أما

 منها: متعددة حاالت في التا عة الش كة صورية تحقق ويمكن
 اودارة م اكز وحدة أو العاملين، األشرررررر،اص وحدة أو التا عة، والشرررررر كة األم الشرررررر كة  ين األنشررررررطة وحدة .1

 شرر كة أن أعلن الذي الق ار الف نسررية التمييز محكمة أيدت فقد شررا  ، وما االتصررا ، أجهزة وحدة أو للشرر كتين،
ستعملت  تا عة ف نسية   في غموضاً  يسبب  نحو على لعنوانها، مطا قًا وعنوانًا إنكليزية، األم لش كة  مماثاًل أسم  إ
 عبد ) ني ف نسررا في اونكليزية الشرر كة نشرراث يغطي سررتارًا إال الف نسررية الشرر كة تكن لم وعلي  المتعاقدين، ذهن

   .83ص ،2013 ال حمن،
  نت ،1936 لسنة   اريس محكمة حكم وفي المسيط ة،  للش كة  مستعارة  أسماء  مج د فيها المساهمون  كان إذا .2

 كاسرررم التا عة الشررر كة إسرررت،دمت األم الشررر كة أن وذلك المسرررتعار؛ األسرررم نظ ية أسرررا  على حكمها المحكمة
  .99ص ،2009 )هند، خاللها من نشاطها لتمار  وقناع مستعار

ستقال   أي يفقد  شكل  التا عة الش كة   أعما  تقوم األم الش كة  كانت إذا .3  المحاكم أحد  حكمت فقد لها، قانوني إ
 كانت األم الش كة  إن الدعو ، وقائع من ثبت حيث التا عة؛ ش كتها  ديون عن األم الش كة   مسؤولية  األم يكية
 الت، )عيسى،  التا عة الش كة   ممثلي االستعانة  دون لحسا ها  والتعامل لها، التا عة الش كة  أعما  مباش ة  تتولى
  .220 ص

 القضررررراء    قضرررررى ما وهذا والمصررررراه ة، الق ا ة على قائمة الشررررر كتين في المسررررراهمين  ين العالقة كانت إذا .4
 )هند، جدية وغي  صررورية شرر كات تعتب  والف وع واألصررو  األزواج  ين تقوم التي الشرر كات أن المصرر ي،
  .99 ص ،2009
 أن المادية األعما  لهذه ال د وإنما ذك ها، تم التي المادية  األعما  التا عة الشرررررر كة صررررررورية لتحقق يكفي وال

 )حورية، واحدة شرررررر كة أنها على الشرررررر كات هذه مع تعاملوا وإنهم المعنوي، الشرررررر،ص  وحدة الغي  لد  اعتقادًا ت،لق
  .219ص ،2016

 على وذلك  ينهما، فارق ثمة أن  إال الظاه ، الوضررع نظ ية من تقت ب الصررورية النظ ية أن ذك  مما ويتضررح
  التالي: النحو
 تصرر   أسررا  على تقوم الصررورية النظ ية  ينما ظاه ، تصرر   أسررا  على تقوم الظاه  الوضررع نظ ية إن .1

 مستت .
 الصورية. أحكام لتحقق ذلك يشت ث ال  ينما الظاه ، الوضع لتحقق الشائع الغلط وجود يشت ث .2
 متعمدة إرادة يتضررمن ال الذي الظاه  الوضررع  ،ال  الحقيقة، إخفاء خال  من الغي  خديعة الصررورية تتضررمن .3

 خارجة موضوعية ظ و  ضحايا جميعهم والغي ، الظاه  وصاحب الحق صاحب يكون فقد الحقيقة، إخفاء في
  إرادتهم. عن

 الى تشب  هي و التالي األم، الش كة مسؤولية تحديد في الشكليات في غارقة الصورية النظ ية ان الباحث وي  
 لها. لتا عةا ش كاتها ديون عن االم الش كة مسؤولية لتحديد لقانوني االسا  تفسي  في الظاه  الوضع نظ ية كبي  حد
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 المشروع وحدة نظرية :الثالث الفرع
  في  ي   مما المالية، الحسررا ات كافة األم الشرر كة لد  وتتجمع متكاملة، إقتصررادية وحدة الشرر كات تجمع يشرركل

 مالية ذمة ل  واحدًا اقتصررراديًا مشررر وعا يمثل ألن  واحد؛ قانوني شررر،ص عن عبارة الشررر كات تجمع أن الفق ، من جانب
 فك ة على التجاري النظام تأسررريس إلى ف نسرررا في والقضررراء الفق  إتج  وقد  ،91ص ،2013 ال حمن، عبد ) ني واحدة
ش كة  أن  إعتبار األعما ، قانون ش يع  تم لذلك واحدة، حقيقة والمش وع  ال  تحكم إقتصادي  مفهوم لها قانونية نصوص  ت
  ،215ص ،2009 )هند، الش كة  أشكا   أحد يت،ذ الذي المش وع  فك ة عليها يؤسس  التي واونتاج، التوزيع  ين العالقة
 عن الصرررررادرة األحكام توات ت ذلك، مع لكن قانوني، من  أكث  إقتصرررررادي مفهوم هو المشررررر وع مفهوم أن من و ال غم
ش كة   تحمل الف نسي  القضاء  ش كة  ديون مسؤولية  األم ال ستناداً  لها، التا عة ال  أن  إعتبار المش وع؛  وحدة نظ ية إلى إ
 في صررررررادر لها ق ار في الف نسررررررية النقض محكمة قضررررررت لذلك واحدًا، مشرررررر وعًا يشرررررركل التجارية الشرررررر كات تجمع
   ،78ص ،2008 )الق شي، واقع ش كة تعد الش كات مجموعة اتفاقيات في األعضاء مش وعات أن إلى ،1968ة5ة18
 ش كة؛  عش   ثالث لمالحقة المؤقت الوق  شمو   ألجل المش وع،  وحدة مفهوم إلى مارسية  تجارة محكمة إستندت  كما
 لكل  النسررررربة واحدة اوج اءات تكون أن يقتضررررري فأن  واحدًا، مشررررر وعًا تؤل  الشررررر كات مجموعة كانت إذا أن  معلنة

  .294ص الت، )مزيحم، الش كات
 على الف نسررررررية، القضررررررائية األحكام توات ت حيث العمل؛ قانون في ل  تطبيقا المشرررررر وع وحدة مفهوم يجد كما

 عبد ) ني الحقيقي العمل رب هي األم الشرررررر كة وأن العمل، قانون مفهوم في واحدًا مشرررررر وعًا الشرررررر كات تجمع إعتبار
 للمطالبة التا عة الشررررر كة عامل قبل من األم الشررررر كة مقاضررررراة جواز ذلك، على يت تب مما  ،94ص ،2013 ال حمن،
 حماية  هد  المشرررت كة والمصرررالح المشررر وع وحدة على يسرررتند القضررراء أن كما التا عة، الشررر كة  ذمة المسرررتحقة  ديون 
  ؛األم الشرر كة موجودات من جزء تسررتهد  إحتيالية عمليات التجمع، الشرر كات  ين اوزدواجية على يت تب عندما الغي ،

  .79ص ،2008 )الق شي، الغي  من ائتمان على الحصو  أو دائنيها، من لت،ليصها
 لصرررعو ة وذلك واحدًا؛ مشررر وعًا إعتبارها إلى يؤدي التجمع شررر كات  ين المالية الذمم خلط إن القو  يمكن كما

 معايي  ثالث تواف  في القضررائي اوجتهاد  حسررب المالية الذمم  ين اوختالث ويتحقق التجمع، شرر كات أموا   ين الفصررل
 وعدم خلل وجود أو المتبادلة، المسررررراهمات في الحا  هو كما المالية الحصرررررص مزج أو المالية، الحسرررررا ات خلط وهي:
لذمم  في توازن ية؛    ا مال قار  إلى يؤدي  حيث  ال باد ،  وغنى إفت قات    وجود أو مت ية    تدف ية     مال نائ  ،2016 )حورية،  إسرررررررتث
  208ص

 التا عة الشرر كات ديون عن األم الشرر كة لمسررؤولية كأسررا  المشرر وع وحدة مفهوم إعتماد الفق  من جانب وينتقد
 في محددا وليس قانوني، غي  مصررررطلح وهو وغامض، واضررررح غي  المشرررر وع وحدة مصررررطلح أن  إعتبار وذلك لها؛

 )مزيحم، الواحد المش وع وجود  تقدي  تتعلق مصاعب على ينطوي قد المفهوم هذا إعتماد أن و التالي الوضعي؛ القانون
  .295ص الت،

 االم الش كة  لمسؤولية  القانوني تفسي االسا    في انطباقا االكث  النظ ية هي المش وع  نظ ية ان الباحث وي  
 اسررا  على يقوم الشرر كات لتجمع القانوني التكيي  الن وذلك االخ   النظ يات  قية من لها التا عة الشرر كات ديون عن
 المش وع. نظ ية على تقوم  التجمع المتعلقة القضائية واالحكام القانونية القواعد من كثي  وان الواحد، المش وع فك ة

  لها التابعة الشركات ديون عن االم الشركة لمسؤولية القانونية األحكام :الثاني المبحث
 المباد ء عن خ وجًا يعتب  األعضرررررراء، أحد ديون عن التجمع ألعضرررررراء التضررررررامنية  المسررررررؤولية اوق ار إن

 إنتهاكًا يعتب  كذلك األموا ، شررر كات في  نصررريب  المسررراهم مسرررؤولية محدودية مثل: األموا ، شررر كات لنظام اسررريةاألسررر
 المبادئ هذه من اسررررتثناءًا هي المسررررؤولية هذه تعتب  لذلك التجمع؛ منتمية شرررر كة كل    تتمتع الذي القانوني لإلسررررتقال 
 المستق ة. القانونية

 الشرر كة  إلى اوفال  وإمتداد القضررائية  الدعاوي إقامة مثل: مهمة، قانونية نتائج المسررؤولية  إق ار على ويت تب
 من القضررائية وأحكامها المقارنة التشرر يعات وموق  المسررؤولية هذه نتائج دراسررة المبحث، هذا سرريتناو  علي  و ناًء اوم،
 المسؤولية. هذه

 المسؤولية تحقق نتائج :األول المطلب
  التعويض، للمطالبة مدنية دعو  إقامة هما: رئيسين،  إج ائيين في المسؤولية  تحقق على المت تبة النتائج تتمثل

 أوال الحديث سيتم  اوج اءات هذه عن الحديث قبل لكن المسيط ة،  الش كة  على التا عة الش كة  إفال  إج اءات وإمتداد
 المسؤولية. تحقق ش وث عن

 المسؤولية تحقق شروط :األول الفرع
 و ين  ينها المالية الذمم خلط أو التا عة، الش كة  صورية  إثبات أو اودارة، خطأ إثبات المسؤولية  لتحقق يكفي ال
ش كة  ش كة  عجز وهو آخ ، ش ث  تواف  المسؤولية  هذه تحقق من ال د حيث األم؛ ال  على أو ديونها، سداد  عن التا عة ال
 أو مباشررر ة ليسرررت المسرررؤولية هذه ألن وذلك  ؛218ص الت، )عيسرررى، مالي )تعث   إعسرررار حالة في تكون إن األقل،
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  اولتزام تكيفها يكمن وعلي  حدة، على حالة  كل ال،اصررررة ومال سرررراتها ظ وفها لها إسررررتثنائية، حالة هي وإنما أصررررلية،
 سرررررداد عن وعجزها التا عة الشررررر كة تعث  يعتب  لذا تنفيذه، عن وعجزه األصرررررلي لإللتزام تبعًا إال ينهض ال الذي التبعي
 أوال، التا عة الشرر كة الدائنين يطالب إن الشرر ث، لهذا وفقا يقتضرري مما ،األم الشرر كة على لل جوع مسرربقًا شرر طًا ديونها
 الشرررر كة ديون عن مسررررؤوليت  ليثبت األم؛ الشرررر كة على ال جوع حق ل  جاز  ديونها، الوفاء عن عجزها يثبت أن و عد

 إعسرررار إثبات  عد إال األم الشررر كة مسررراءلة  عدم التوج  هذه تبني على واألم يكي األور ي القضررراء سرررار وقد العاجزة،
 أن التا عة الشررر كة لدائنين كي   ييغ  ) يتي الفقي  ويتسرررأ   ،60ص ،2010 )غنام، ديونها، سرررداد عن التا عة الشررر كة
 ت،  ال )مزيحم، ديونها أداء تسررررررتطيع ال التا عة الشرررررر كة  أن اوثبات يقيموا لم إذا )القا ضررررررة  األم الشرررررر كة يالحقوا
 المهيمن المشرر وع  إعتبارها األم الشرر كة مسررؤولية أن على التجارية، للشرر كات األور ي المجلس أقت ح وقد  ،298ص
 مطالبتها التا عة الشرر كة دائني على لذلك التا عة، الشرر كة  إعسررار م هونة، األخي ة، هذه ديون عن التا عة الشرر كة على
  .61ص ،2010 )غنام، عنها اصلية  صفة المسؤولة فهي الديون،  هذه أوال

 وليس القضررررائية التسرررروية أو التا عة الشرررر كة  إفال  الجزائ ي، التشرررر يع مثل: التشرررر يعات،  عض وتشررررت ث
ش كة  لمساءلة  كش ث  )تعث ها ، إعسارها  ش كة  ديون عن األم ال   فك ة يأخذ لم الجزائ ي المش ع  ألن وذلك التا عة؛ ال
  .236ص ،2014 )أوروان، القانوني اوفال   فك ة فقط أخذ وإنما الواقعي، اوفال 

 لسرررنة  788) رقم قانون ،227 )المادة المسرررؤولية لتحقق شررر وث عدة حدد فقد الف نسررري، للتشررر يع  النسررربة أما
 :وهي الف نسي ، البيئة قانون ،2010

 التا عة. الش كة رأسما  في األغلبية تملك األم الش كة تكون أن 
 مصنفة. منش ت إستغال  ج اء من وقع قد التا عة الش كة سببت  الذي الض ر يكون أن 
 القضائية. التصفية وج اءات خاضعة التا عة الش كة تكون أن 
 التا عة. الش كة أصو  كفاية عدم 
 موصو .  ،طأ األم الش كة قيام 

 الشرر كة إعسررار شرر ث على واضررح  شرركل التونسرري الشرر كات قانون يذك  فلم المقارنة، التشرر يعات موق  أما
 إال  ديون    الدائن  مطالبة   جواز  عدم   ينت  قد  من ،   476) المادة  أن إال األعضررررررراء،  قية  على لل جوع التجمع في التا عة  
 مما معينة، حاالت في التضرررامن وج  على معًا مطالبتهما أو التجمع أعضررراء أحد مطالبة ل  ويجوز المدينة، الشررر كة من

سي  المش ع   أن المادة، هذه أحكام من يتضح  شت ث  لم التون ش كة  إعسار  او تعث  ي  الدائن رجوع حق كش ث  التا عة، ال
 ويجيز اصرررلية،  صرررفة نهاديو عن التا عة الشررر كة مسرررؤولية عامة كقاعدة يق ر وإنما  الدين، للمطالبة األم الشررر كة على

 المشررر ع إن الباحث، وي   الديون،  هذه المدينة الشررر كة مع  التضرررامن أو مباشررر   شررركل األم الشررر كة مطالبة اسرررتثناءًا
 ديونها سرررداد عن التا عة الشررر كة عجز واضرررح  شررركل يشرررت ث لم عندما النص؛ هذا صرررياغة في موفقا يكن لم التونسررري
  صفة  التجمع في ش كة  أي على القضائية  الدعو  يقيموا أن للدائنين أجاز  ل األم، الش كة  على الدائنين ل جوع كش ث 
 أما ديونها، عن أصررلية  صررفة المدينة الشرر كة  مسررؤولية وإق اره تبعيًا، إلتزامًا يعتب  اولتزام هذا أن من  ال غم أصررلية،
 حيث االتجاه؛ هذا إلى يميل األردني الش كات  قانون  إن العام، اوطار ضمن  القو  فيمكن األردني، التش يع  إلى  النسبة 
 الوفاء تسرررررررتطيع ال  حيث موجوداتها في عجز وظهور الشررررررر كة تصرررررررفية حالة "في  القو : من   159) المادة في جاء

 أو الش كة إدارة في العام المدي  أو المجلس وأعضاء رئيس من اوهما  أو التقصي  أو العجز هذا سبب وكان  التزامها،
 مقتضرررى حسرررب  عضرررها أو كلها الشررر كة ديون العجز هذا عن مسرررؤو  كل تحميل تق ر أن للمحكمة الحسرررا ات، مدققي
  الحا ".
  التابعة الشركة ديون عن بالتعويض للمطالبة القضائية الدعوى إجراءات الثاني: الفرع

 عجزها  عد التا عة الش كة لدائني جاز التا عة، الش كة على ديون ت تب عن األم الش كة مسؤولية تحققت ما اذا
 هذه وتسررمى أصررا هم، الذي الضرر ر عن  التعويض للمطالبة األم الشرر كة على قضررائية دعو  إقامة ديونها، تسررديد عن

 طبيعيًا ش،صاً    أكان سواء  مدي ها، ضد  الش كة  ديون نقل إلى تهد  قضائية  دعو  وهي الدين، تكملة  دعو  الدعو 
 حيث من خصوصية لها الدعو  فهذه  ،88ص ،2010 )غنام، الش كة هذه إدارة في ارتكب  خطأ عن كجزاء معنويًا؛ أم

 من أكان سواء  القضائية،  والتسوية  اوفال   قواعد الم تبطة الجماعية اوج اءات قضايا  في  ها ال،اص القانوني النظام
 قضائية؛  تصفية  أو تسوية  وج اء ال،اضع  المعنوي الش،ص  مدي  تجاه وتقام ،الموضوع  حيث من أم األش،اص  حيث
 علي  يت تب اودارة، جانب من خطأ افت اض أسررا   على وتقوم المعنوي، الشرر،ص  ديون من جزء أو كل تحميل   هد 
  و دائنيها. يدي ها التي  الش كة ض ر

 خطأ يصرردر وأن أموالها، في عجز هناك يكون وأن مفلسررة، الشرر كة تكون أن الديون تكملة دعو  في ويشررت ث
 25 في الصرررادر ق ارها في الف نسرررية النقض محكمة حكم في جاء ما وهذا فعليًا، أم قانونيًا مدي ًا أكان سرررواء المدي  من

 إلى يؤدي مما وثيقة قانونية   ا طة  بعضها  الش كات  ت تبط "عندما  القو : الش كة  مجموعة مجا  في ،1986 نوفمب 



2021

 

 المدي  صررررفة الشرررر كة في يتواف   حيث متواف ة الديون تكملة دعو  شرررر وث وتكون مصررررالحها، وتحقيق فائدتها تعاظم
   ،90ص السا ق،  الم جع )غنام، األم" الش كة  ذمة في دينًا يمثل الوليدة للش كة  األصو   كفاية فعدم الفعلي، أو القانوني

 حق للدائن أعطى والذي من ،  214) المادة  موجب الديون تكملة  دعو  التونسررررري التجارية الشررررر كات قانون أخذ وقد
 أو القانوني العام المدي   تحميل الشرر كة، أصررو  في عجزا التفليس أو القضررائية التسرروية أظه ت إذا المحكمة إلى الطلب
  تم الذي ولألشرررررر،اص العجز، هذا من المحكمة تعين  الذي  القدر  دون  أو  التضررررررامن اودارة مجلس وأعضرررررراء الفعلي
 ثالث خال  الدعو   هذه  وتتقادم  الشررررررر كة،  إدارة في الالزمة  العناية    ذ    إثبات   المسرررررررؤولية  هذه  عنهم ينفوا أن ذك هم
  قد التونسرررري القانون أن من  ال غم  ،297ص ،2011)العياري، التفليس أو القضررررائية التسرررروية حكم تاريس من سررررنوات
 إن ي  ، الباحث أن إال من ،  476) للمادة وفقا التا عة الشرررر كة  ديون المسرررريط ة الشرررر كة  مطالبة للدائنين حقا أعطى
 وذلك التجمع؛ ألعضررراء التضرررامنية المسرررؤولية أسرررا  على الدعو  من  داًل الديون تكملة دعو  إلى سررريلجؤون الدائنين
 على تقوم فهي العجز، عن مسررررؤوليتها عدم في إثبات عبء األم الشرررر كة عاتق على يقع حيث اوثبات؛ في أيسرررر  ألنها
 المسؤولية  أسا   على الدعو  في اوثبات عبء يقع  ينما ،األم الش كة  قبل من العكس وثبات قا ل مفت ض خطأ أسا  

   476) المادة حددتها التي الحاالت في األم الشرر كة مسررؤولية إثبات في الدائنين، عاتق على التجمع ألعضرراء التضررامنية
 التونسي. الش كات قانون من

 ال والتي من ،   159) المادة   موجب  الديون  تكملة   دعو   اخذ  فقد  األردني، الشررررررر كات  لقانون   النسررررررربة   واما 
 لتقادم مدة تحديد وعدم الفعلي، المدي  مسرررررررؤولية على النص عدم  إسرررررررتثناء المقارن،  القانون جاء ما عن كثي ًا ت،تل 

 الشررررررر كات قانون في المق رة ذاتها  هي التقادم  مدة أن القو  يمكن أن  إال التونسررررررري، القانون  فعل   ما  أسررررررروة الدعو ،
 من  272) المادة  موجب الدعو  هذه تتقادم و التالي التقصي ية؛ المسؤولية  تطبيقات من الدعو  هذه  أعتبار التونسي، 
 الحكم يوم يعتب  حيث الضرر ر؛  وقوع المتضرر ر    علم الذي اليوم من سررنوات الثث  إنقضرراء األردني، المدني القانون

 ،2013 ال حمن، عبد ) ني الشررر كة موجودات كفاية  عدم المتمثل  الضررر ر المتضررر ر علم الذي اليوم  مثا ة  اوفال ،
  .120ص

 المسررؤولية  موجب لها التا عة الشرر كة ديون عن األم الشرر كة على القضررائية الدعو  إقامة للدائنيين، يجوز كما
 من خطأ صررررردور من القانونية، الشررررر وث فيها تواف ت ما إذا العامة، للقواعد وفقا مق رة مسرررررؤولية وهي التقصررررري ية،

 التي ال،طأ وحاالت والضرر ر، ال،طأ  ين سررببية وعالقة الغي ، أو التا عة الشرر كة يصرريب وضرر ر المسرريط ة، الشرر كة
 كما خصوصية   لها ليس دعو  وهي حص ها،  يمكن ال التقصي ية  مسؤوليتها  إلى تؤدي والتي المسيط ة  الش كة  ت كب 
 دعو  ففي الدعو ،  إقامة   حق لهم الذين  األشررررررر،اص   حيث  من عنها  تتميز ولكنها  الديون،  تكملة  دعو  في الحا   هو

 الدعو   إقامة متض ر لكل العامة القواعد تجييز  ينما الدعو ، إقامة حق لهم الذين األش،اص القانون حدد الديون تكملة
 تقدي  في واسرررررعة  صرررررالحيات الموضررررروع محكمة تتمتع فبينما التعويض، حيث من ت،تلفان كذلك الشررررر كة، مدي  على

 تعويضررررا يكون أن يجب والذي التقصرررري ية؛ المسررررؤولية في التعويض تقدي   ،ال  الديون، تكملة دعو  في التعويض
 كسب. من فات  وما المتض ر خس ه ما يشمل والذي الض ر، كل لجب  كاماًل

 وفقا القضررائية الدعو  إقامة الممكن فمن التقصرري ية، المسررؤولية أسررا  على تقوم السررا قة الدعاو  كانت واذا
 تعاقدت إذا حالة في أو الشررررر كة، ديون  ضرررررمان األم الشررررر كة تعهدت لو كما  التعويض، للمطالبة التعاقدية للمسرررررؤولية
 مسررررؤولية قيام إلى يؤدي التا عة، الشرررر كة قبل من  اولتزامات إخال  أي فإن ،األم الشرررر كة من  توجي  التا عة الشرررر كة
 األم الشررر كة تسرررتطيع وال التجاري،  ال،طأ علي  يطلق ما وهو   ، تلحق قد التي األضررر ار عن الغي  تجاه األم الشررر كة
  .100ص ،2007 )او  اهيم، األجنبي السبب ا إثبات إال المسؤولية، من الت،لص

  ديونهم األم الشرررررر كة مطالبة للدائنين يمكن قانونية أسررررررباب عدة هنالك ان ي   الباحث فان تقدم مما ويتضررررررح
 لها. التا عة الش كات  ذمة المستحقة

 األم الشركة الى اإلفالس إجراءات إمتداد الثالث: الفرع
  احد  إفال  إج اءات إمتداد هي التجمع، أعضررررررراء  ين التضرررررررامنية المسرررررررؤولية على المت تبة الثانية النتيجة

 مالية  ذمة شرر كة كل وتمتع التجمع، ألعضرراء القانوني اوسررتقال  من ال غم وعلى األم، الشرر كة ليشررمل التجمع شرر كات
 هذا ويسررتند المفلسررة، الشرر كة غي  لتشررمل اوفال  إج اءات إمتداد الممكن من الشرر كات تجمع نظام في أن إال مسررتقلة،
  ين المالية الذمم خلط  سرربب أو المفلسررة، للشرر كة الحقيقي المدي  هي األم الشرر كة  أن تتمثل: قانونية، أسررس إلى اومتداد

  إج اءات التوسرررررع في  ،2018ة24) الم قم ق ارها في التونسرررررية او تدائية المحكمة ق رت  ما وهذا التجمع، شررررر كات
 وحدة يمثالن مما الشررر كتين،  ين الفعلي النشررراث في اورتباث  سررربب التجمع، شررر كات إحد  حق في القضرررائية التسررروية
 إلى سيؤدي  ذلك أن إعتبار على اوفال ؛ إج اءات في التوسع  الفق   عض وينتقد  ،120ص ،2019 )الكشو،  اقتصادية 
 األج اء هذا مثل وإن كبي ، اقتصرررادي ثقل لها عالمية شررر كات هي األم الشررر كات أغلب أن  سررربب اقتصرررادية، م،اط 
 اوفال ؛ إج اءات في التوسرررع من الهد  إن الباحث، وي    ،224ص ،2016 )حورية، المالي م كزها على سررريؤث 

 المالية المسرراعدات  جواز أق  قد والفق  القضرراء أن سرريما وال التا عة، الشرر كة إفال  لمنع األم الشرر كة على الضررغط هو
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 األم الش كة تنصلت اذا أما التجمع، مصلحة إلى استنادًا الش كة  أموا  التعس  نطاق من وأخ جها التجمع، أعضاء  ين
 يتوسع  أن وجوب الحالة هذه ففي والتوجي ، اودارة عن الفعلي المسؤو   هي أنها من  ال غم المالية، المساعدة  تقديم عن

 كل اوفال  في التوسررع يشررمل هل ما، تسرراؤاًل يثار وقد إدارتها، في والتعسرر  نيتها سرروء عن لها جزاءًا إليها، اوفال 
 اسرررتثنائي إج اء هو اوفال  توسرررع أن هنا، الباحث وي   المنتمية؟ الشررر كات  عض على ام للتجمع المنتمية الشررر كات
 يشررمل ال االفال  أن وعلي  المفلسررة، للشرر كة الحقيقي المدي  محاسرربة أخ   جهة ومن جهة، من الدائنين حقوق لحماية
 اوفال  يشرررمل أن يمكن لذا اوفال ، في للتوسرررع القانونية األسرررباب فيها تواف ت من إال للتجمع المنتمية الشررر كات كل
 يشررررمل و التالي المفلسررررة، التا عة للشرررر كة القانوني المدي  هي التا عة الشرررر كات احد  كانت لو كما شرررر كتين، من اكث 

سة،  الش كة  وهي: الثالث الش كات  اوفال  سة،  للش كة  مدي ا  اعتبارها الوسيطة  التا عة والش كة  المفل  والش كة  المفل
  ينهما. المالية الذمم خلط إلى استنادًا األم

  القو : من   478) المادة نصرررررت حيث الشررررر كات؛ تجمع في اوفال  توسرررررع  مبدأ التونسررررري القانون أخذ وقد
 اختالث صرررورة في الي  المنتمية الشررر كات احد  ضرررد تفتح التي التفليس أو القضرررائية التسررروية إج اءات سرررحب "يمكن
 إذا أو التفليس أو التسوية  إج اءات موضوع  الش كة  أموا  استغال   في التعس   أو التحايل صورة  في أو المالية ذممها
 ويمكن فيها، الشررر كاء  مظه  ظه ت الشررر كات تجمع إلى المنتمية الشررر كات وأن وهمية كانت المدينة الشررر كة أن ثبت
 ثبت إذا الشرر كات تجمع إلى المنتمية الشرر كات لبقية الفعليين أو القانونيين المسرري ين على الفلسررة إج اءات  سررحب الحكم
  يلي: ما النص خال  من ويتبين الش كة"، تفليس في تسببوا أنهم

 ما إذا األم، الشررررر كة فقط وليس للتجمع منتمية شررررر كة أي يشرررررمل أن ممكن اوفال  إج اءات في التوسرررررع إن .1
 اوفال . في للتوسع الموجبة القانونية األسباب فيها تواف ت

 إفال  إلى يؤدي التا عة الشررررر كة إفال   الضررررر ورة ليس يعني وهذا وجو ي، وليس جوازي أم  التوسرررررع إن .2
 التا عة، الشررر كة إفال  في  النظ  الم،تصرررة المحكمة إلى ذلك تقدي  يت ك وإنما تلقائية،  صرررورة األم الشررر كة
 التوسع. إج اءات في القانون عليها نص التي القانونية األسباب توف  من تتحقق أن عليها والتي

 وهي القضرررائية، التسررروية إج اءات أيضرررًا شرررمل وإنما فقط، اوفال  إج اءات على مقتصررر ًا ليس التوسرررع إن .3
 من )المواد إفالسرررها دون للحيلولة أجلها أحل التي ديونها سرررداد عن المتوقفة الشررر كات ونقاذ قضرررائية إج اءات
 2016 لسررررنة 36 عدد  القانون المعد  1959 لسررررنة 129 رقم التونسرررري التجاري القانون من 454 إلى 433

 األم الش كة   حق القضائية  التسوية  في التوسع  يتم كي  هنا، التساؤ   يثار وقد الجماعية ،  اوج اءات المتعلق
 والتي التونسررررري التجاري القانون من  434) المادة حكم في جاء وكما ديونها؟ سرررررداد عن متوقفة ليسرررررت وهي
 على الدفع عن متوقفة وتعتب  ديونها. دفع عن توقفت التي المؤسرررسرررة القضرررائية  التسررروية "تنتفع يلي:  ما تنص
 من لديها موجود هو  ما أجلها حل التي الديون مجا هة على قادرة غي  تكون مؤسررررررسررررررة كل العنوان هذا معنى
 إن الباحث، وي   اوفال ،  شررررأن الحا  وكذلك القصرررري " المد  على للصرررر   قا لة موجودات ومن سرررريولة
 في التونسررري المشررر ع    اخذ الذي التجمع، أعضررراء  ين التضرررامنية المسرررؤولية لمبدأ تطبيقا هو التوسرررع إج اء
 الجماعية  اوج اءات التجمع أعضاء   قية شمو   من ال د و التالي التجارية؛ الش كات  قانون من  476) المادة
 القانون.  نص متضامنين كونهم

 المثا  ال الحص  سبيل على وردت وقد الدائنين، لحماية استثنائي إج اء هو الجماعية اوج اءات في التوسع إن .4
 غي ها على اوسررتناد أو تفسرري ها في التوسررع يجوز ال و التالي التونسرري، الشرر كات قانون من  468) المادة في
 صور أر ع في القانون وضعها وقد التجمع، اعضاء  حق الجماعية اوج اءات في للتوسع القانونية األسباب من

  وهي:
 حاالت القانون يحدد ولم االفال ، في للتوسرررررع إعتمادها يمكن التي األسرررررس اهم من وهي المالية، الذمم خلط -
 واحدة محاسرررررربة وجود المالية، الذمم خلط قبيل من ويعتب   ،122ص السررررررا ق، الم جع )الكشررررررو، المالية الذمم إختالث

 حد على منهما واحدة أي أموا  وإسررررتعما  الشرررر كتين خزينتي في خلط مع واحدة إدارة إلى ت،ضررررعا أن أو للشرررر كتين،
  514ص ،2015 )الورفلي، تمييز دون منهما ش كة أي أهدا  لتحقيق السواء؛

 شرر كة إلى  ضررائع أو خدمات  فوت ة األم الشرر كة تقوم أن مثل: حقوقهم، على واوسررتيالء الغي  على التحايل -
 ديونهم. لسداد تكفي أموااًل التا عة الش كة دائني يجدوا فال إفالسها، إلى تؤدي  حيث ؛م تفع  ثمن لها تا عة

 ديونها. سداد عن عجزها الى يؤدي  حيث التا عة؛ الش كة أموا  استعما  في التعس  -
 فيها. الش كاء  مظه  ظه ت قد التجمع الى المنتمية الش كات وإن المدينة، الش كة وهمية -
 تسررببوا أنهم ثبت إذا فعليين، أم قانونيين أكانوا سررواء للتجمع المنتمية الشرر كات مدراء إلى االفال  توسررع جواز .5

 شرر كت ، أفلسررت ما اذا حالة في يكون الشرر كة مدي  إلى اوفال  توسررع أن واألصررل المدينة، الشرر كة إفال  في
 الش كة  إفال  عن المسؤولة  الش كة  مدي  إلى اوفال ، في التوسع  التونسي  القانون يق ر المسألة  هذه في لكن

  ش كت . إفال  عدم رغم التا عة
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 في عضوا  كانت إذا حالة في للتجمع منتمية الش كة  إلى اوفال  إمتداد فيجوز األردني، الش كات  قانون في أما
 الباحث، ي   لذا القانون، من  159) المادة في ذلك جاء كما المفلسة، الش كة موجودات في عجز وظه  اودارة مجلس
 التجاري القانون في التضررامن ان وذلك مطلقة؛  صررورة األم الشرر كة إلى اوفال  إمتداد  فك ة األردني القانون يأخذ أن

 ،التجمع إلى منتمية ش كة أي إلى اوفال  إمتداد كذلك المتضامنين،  حكم تجعلهم والتبعية السيط ة عالقة وإن مفت ض،
 إفال  في تسرررببهم ثبت إذا الشررر كات هذه مدراء ايضرررًا، اوج اء هذا ويشرررمل التا عة، الشررر كة  إفال  تسرررببها ثبت إذا

 2018 لسررنة  21) رقم االردني االعسررار قانون ان السرريما المفلسررة، الشرر كة دائني حقوق لحماية وذلك المدينة، الشرر كة
   المدين. صلة لها تعتب  الحليفة الش كات أن من  ال ا عة المادة من ب  -1) الفق ة في  ين قد

  القضائية وأحكامها المقارنة التشريعات موقف :الثاني المطلب
 هذه المعاصررررر ة التشررررر يعات تعالج لم لذا االقتصرررررادي، للتنظيم مبتك ة ظاه ة التجارية الشررررر كات تجمع يعتب 

 يضررمن  ما الظاه ة هذه تنظم قانونية قواعد  تشرر يع أم  ها خاص  تشرر يع اكان سررواء منظم، تشرر يعي إطار في الظاه ة
 تجمع صرررررررور أحد تعتب  والتي فقط، القا ضرررررررة الشررررررر كات  تنظيم التشررررررر يعات أغلب وأكتفت معها، المتعاملين حقوق

 في الفعلي ووجوده االقتصرررررادية أهميت  من ال غم على الشررررر كات، تجمع ظاه ة عامة،  صرررررورة تنظم ولم الشررررر كات،
 القضاء  تصد   فقد ضعف ،  أو القانوني التش يع  لغياب ونتيجة التش يع،  في خلاًل او نقصاً  يعتب  مما التجارية، األسواق 
 إطار في محكومة ألنها ضيق؛  إطار في تبقى فإنها ذلك ومع المسؤولية،  لهذه ومباد ء قواعد  وضع  الغياب، لهذا والفق 
 مسررؤوليتها تبعة من الت،لص من األم الشرر كة يمكن مما القانوني، اوسررتقال  مبدأ أسررا  على تقوم والتي العامة، القواعد
 على صرر احة تنص قانونية موادًا التشرر يعات  عض شرر عت فقد األسررا ، هذا وعلى التا عة، شرر كاتها ديون عن المدنية
 التوازن من نوع خلق مما للتجمع، المنتمية الشرررر كات كافة إلى المدنية المسررررؤولية وإمتداد القانوني، اوسررررتقال  إخت اق
 اولتزامات  ين وما لها، التا عة ش كاتها  إستغال   خال  من عليها تحصل  التي والحقوق الفوائد  ين المسيط ة؛  للش كات 

 األستغال . هذا ج اء من عليها تقع التي
 إلى المدنية المسررررؤولية  وإمتداد التجارية، الشرررر كات  تجمع ظاه ة تنظيم على المعاصرررر ة  التشرررر يعات  من العديد  دأت لذا
 أصبح  والذي ،2010 سنة  البيئة قانون تعديل  مناسبة  الف نسي  المش ع  تبناه ما منها تش يع،   كل خاصة  ضوا ط  وفق األم الش كة 
 هذا أعتب  حيث لها؛ التا عة الشرر كات فيها تتسرربب التي والبيئية الصررحية األضرر ار عن األم الشرر كة مسررؤولية على صرر احة ينص

 التشررررررر يع ينظم كذلك  ،238 ص ،2014 )أوروان، الشررررررر كات لتجمع المنظمة القانونية القواعد مجا  في قانونية ثورة التعديل،
 تكوين خال  من الدائنين، حقوق لضررمان متعددة إج اءات ويضررع تفصررياًل، أكث   شرركل التجارية الشرر كات تجمع ظاه ة األلماني
   .284ص ،2014 )آما ، التا عة الش كة خسائ  عن األم الش كة ومسؤولية قانوني، احتياطي

 الشررر كات ديون عن االم الشررر كة مسرررؤولية من القضرررائية وأحكامها المقارنة التشررر يعات موق  عن وللحديث
 أثنين. ف عين إلى المطلب هذا تقسيم سيتم لها، التا عة

 
 

  التونسي والقضاء التشريع موقف األول: الفرع
 الشررر كات تجمع ،2000 لسرررنة  93) التجارية الشررر كات قانون تعديل قانون 2001 لسرررنة  117) القانون نظم

 لها )أم  مسيط ة  ش كة   إعتبارها القا ضة،  الش كة  أيضاً  أحكام  وتضمنت  من ،  479) إلى  461) من المواد  موجب
 تجمع نظام تبني في الع  ي، الوطن مسررتو  على تشرر يعية سررا قة يعتب  مما الشرر كات، تجمع في خاصررة وطبيعة نشرراث

 المادة في التجمع ألعضاء المدنية المسؤولية التونسي القانون تبنى وقد تفصيلي،  شكل أحكام  وتنظيم التجارية الش كات
  النص: وجاءت التجمع أعضاء  ين التضامن مسؤولية أق ت حيث من ؛  476)

 ويمكن  ل  المدينة الشررر كة من إال  ديون  المطالبة الشررر كات تجمع إلى المنتمية الشررر كات احد  لدائن يمكن "ال
 التالية: الحاالت في التضامن وج  على معا مطالبتهما أو الش كات تجمع نفس في عضو أخ   ش كة مطالبة

  المدينة الشرر كة تعهدات في مسرراهمة  انها اويهام شررأن  من  ما تصرر فت الشرر كات من شرر كة أن ثبت إذا 
 الش كات. تجمع إلى المنتمية

  نشرراث في قصررد عن تدخلت قد الشرر كات تجمع إلى المنتمية الشرر كات احد  أو األم الشرر كة تكون عندما 
 الغي ". مع معامالتها في المدينة الش كة
 من شررر كة لكل والمالي القانوني اوسرررتقال  هو األصرررل أعتب  التونسررري المشررر ع إن أعاله، النص من ويتضرررح

 الشرر كة تعهدات في مسرراهمة  أنها الغي  إيهام وهي: فقط، حالتين في المسررؤولية تحميلها هو واوسررتثناء التجمع، شرر كات
 الحالة أما التا عة، الشررر كة صرررورية  نظ ية يأخذ ولم الظاه  الوضرررع  نظ ية اخذ قد التونسررري المشررر ع إن أي: التا عة،
 معاملة معاملتها يب ر  ما المدينة، للشرررر كة فعليًا مدي ًا التجمع في أخ   شرررر كة أي أو األم الشرررر كة إعتبار هي: الثانية
 ال القانوني النص أن كما  ،116ص ،2019 )الكشررو، الغي  تجاه المدنية والمسررؤولية المؤاخذة حيث من القانوني المدي 
 أن الباحث، وي   القانونية، وطبيعتهما م كزهما إختال  رغم المسررررؤولية، تحمل في التا عة أو األم الشرررر كة  ين يف ق
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 المسرريط ة الشرر كة تتحمل  حيث مطلقة، مسررؤولية المدينة والشرر كة المسرريط ة الشرر كة  ين التضررامنية المسررؤولية تكون
 خطأ ارتكا ها حالة في أو التا عة، الشررر كة إفال  أو ديونها، تسرررديد في تعث ها أي: إعسرررار، حالة في المدنية المسرررؤولية
 المتضررامن  حكم وهي التا عة، الشرر كة أعما  عن مباشرر ة  صررورة المسررؤولة هي المسرريط ة الشرر كة ألن وذلك قانوني؛
  موجب التضررررامن هذا وإن متضررررامن، كشرررر يك ظهورها درجة إلى متداخلة  ينهما والتبعية السرررريط ة عالقة ألن معها؛
 او الفعلي المدي  كانت إذا هما: حالتين في مسؤولة  فتكون التا عة، الش كة  إلى  النسبة  أما مفت ض، هو التجاري القانون
 المدينة. للش كة تعهدات في  مساهمتها الغي  إيهام أو المدينة، للش كة القانوني

  2014ة30627) الم قم ق ارها في التونسررية )التمييز  التعقيب محكمة أصرردرت فقد القضررائي، المجا  في أما
 وفقا التضررررامن قاعدة على للتجمع، تنتمي أخ   شرررر كة  ديون التجمع شرررر كات احد  حملت ق ارًا، ،2016ة3ة17 في

  .114ص السا ق، الم جع )الكشو، التونسي الش كات قانون من  476) للمادة
  األردني والقضاء التشريع موقف الثاني: الفرع

 الع  ية، التشررر يعات أغلب في سرررائ  هو كما التجارية الشررر كات تجمع  نظام األردني الشررر كات قانون يأخذ لم
 المسررراهمة، الشررر كات من خاصرررا نوعا  اعتبارها القانون، من  208 – 204) المواد في القا ضرررة الشررر كة أحكام ونظم
 والشرر كة القا ضررة الشرر كة  ين المفاهيم خلط إلى ذلك، في السرربب ويعزو الشرر كات، تجمع صررور أحد  اعتبارها وليس
ش كات  تجمع مفهوم وضوح  وعدم األم، ش كة  مفهوم إلى التط ق يتم لم وعلي  األردني، المش ع  لد  التجارية ال  األم ال
 السررررا ق األردني الشرررر كات قانون من  207) المادة في المصررررطلح هذا ورود من  ال غم الحالي، الشرررر كات قانون في

 وعدم األردني، المشرر ع لد  التجارية الشرر كات تجمع فك ة وضرروح عدم على يؤشرر  مما  ،544ص ،2016 )سررامي،
 الشرر كات تجمع فك ة عن  تغب لم األردني المشرر ع فأن ذلك، ومع الغ  ية، والتشرر يعات االقتصررادية للتطورات مواكبت 
  لسنة  28) رقم األردني البنوك قانون مثل: أخ  ، تجارية قوانين في أخ    مسميات أو ضمني،  شكل وظه ت تمامًا،
 مصرررررررطلح مثل:  التجارية،   الشررررررر كات   تجمع عالقة  لها  لمصرررررررطلحات  مهمة  تع يفات  وردت حيث  وتعديالت ،   2000

سيط ة،  ش كة  الصلة،  ذو الحلي ، المؤث ة، المصلحة  ال  تنظيم وقانون م،تلفة، مواد في أحكامها من العديد ونظم األم، ال
 الملغية. 2016 لسنة عمان  ورصة تعليمات في الحا  وكذلك ،1999 لسنة  33) رقم األردني التامين أعما 

 مفهوم القوانين  عض تتبنى  حيث األردنية، التشررررر يعات في موحدة غي  التجارية القواعد إن مع ، يتضرررررح مما
 الش كات تجمع وتنظيم القانونية، القواعد هذه توحيد يستوجب مما تتبناه، ال أخ   وقوانين ضمني  شكل الش كات تجمع

 المش ع فعل   ما إسوة التجارية الش كات لعمل المنظمة للقوانين عامًا قانونًا  اعتباره الش كات، قانون إطار في التجارية
 من تتكون والتي المناصرري  شرر كات مجموعة مثل: األردن، في الشرر كات لهذه الفعلي الوجود ظل في السرريما التونسرري،

 البنك وش كة   ،https://ar.wikipedia.org/wiki) محدودة مسؤولية  وذات عامة مساهمة   ين ما تا عة ش كة   24)

 والشررر كة للتامين، الع  ية النسررر  وشررر كة اوسرررالمي، الع  ي البنك كشررر كة األردن، في لها التا عة والشررر كات الع  ي
 /https:// www.arabbank.com) الشررر كات من وغي ها لالسرررتثمار، الع  ي ومجموعة للتأجي ، الوطنية الع  ية

ar/ mainmenu/ home). 
  تاريس  2014ة3186) الم قم  ق ارها صرررررادقت األردنية التمييز محكمة فإن األردني، للقضررررراء  النسررررربة أما

 قضرررى والذي ،2014ة7ة1 في  2014ة7516) الم قمة القضرررية في عمان اسرررتئنا  محكمة ق ار على ،2015ة1ة22
 المسؤولية  ذات العقاري للتطوي  القبس التا عة ش كتها   ذمة المت تبة الديون عن القا ضة  األردن تعمي  ش كة   مسؤولية 
  صررورة تسررجيلها دون البيع  دالت وإسررتلمت ال،اصررة، اديةاوقتصرر العقبة منطقة في أراضرري قطع  يعها نتيجة المحدودة،
 وأن القا ضة  للش كة   الكامل مملوكة التا عة الش كة  أن أسا   على حكمها المحكمة و ينت األراضي،  دائ ة في رسمية 
  أن القائلة: القاعدة إلى المحكمة إسررتندت كما  ،205و)  204) المادتين  حكم لها التا عة الشرر كة تدي  القا ضررة الشرر كة
 التمييز محكمة ق رت كما التا عة، والش كة  القا ضة  الش كة   ين التضامنية  المسؤولية  لتب ي   حكم، يف د وال تا ع التا ع

  التضررررامن القا ضررررة األردنية تعمي  شرررر كة مسررررؤولية ،2015ة3ة29 في  2014ة4377) الم قم ق ارها في األردنية
 مالكة  إعتبارها األحم ، البح  منتجع وشررر كة العقاري للتطوي  القبس شررر كة من كل لها، التا عة شررر كاتها مع والتكافل
 األردني. الش كات قانون من  205و 204) المادتين أحكام  موجب وتدي هما الش كتين، لهذه

 الشرررررر كات تجمع في األم للشرررررر كة المدنية المسررررررؤولية إمتداد في كبي ا تطورا الق ارات، هذه إعتبار يمكن ما
 ومسؤوليت   الفعلي المدي   فك ة أخذ قد األردني القضاء  وإن الش كتين،  من لكل القانوني اوستقال   من  ال غم التجارية،
 الش كات قانون من  205) المادة  موجب لها التا عة لش كاتها القا ضة للش كة الفعلية اودارة إلى أستند عندما القانونية،
 األردني.
 والتوصيات النتائج
 النتائج: أوال:

https://ar.wikipedia.org/wiki
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 في العملي وواقع  االقتصادية  أهميت  ل  االقتصادي،  الت كيز صور  من صورة  التجارية الش كات  تجمع يعتب  .1
 من أكث  أو واحدة وشرررر كة األم، الشرررر كة هما: األدنى، حده في شرررر كتين من يتكون وهو التجارية، التعامالت
 متعددة، أنواع وللتجمع واحد، اقتصادي  لق ار وت،ضع  القانوني،  اوستقال   منهما كل وتتمتع التا عة، الش كات 

 الجنسيات. متعددة والش كة القا ضة، الش كة مثل:
  صررورة الصررفة  هذه المسررؤولية وتتحمل التا عة، الشرر كة لعما   النسرربة الحقيقي العمل رب األم الشرر كة تعتب  .2

 العمل. قوانين في مطلقة
 محددة وإنما مطلقة؛ ليسررررت المسررررؤولية هذه أن إال لها، التا عة الشرررر كة ديون عن مسررررؤولة األم الشرررر كة تكون .3

 إفالسها. أو ماليًا )تعث ها  وإعسارها المدينة، الش كة عمل في التدخل مثل: معينة،  حاالت
 لها. التا عة الش كة إفال  في تسببت إذا األم، الش كة إلى القضائية والتسوية اوفال  إج اءات إمتداد .4
 التا عة، شرر كتها ديون عن - قا ضررة شرر كة  صررفتها - األم الشرر كة مسررؤولية في  التوسررع األردني القضرراء قيام .5

 الشرررر كات ديون عن المسرررريط ة الشرررر كة مسررررؤولية مد  في الفتًا تطورا يعتب  مما لها؛ فعليًا مدي ًا  إعتبارها
 التجارية. للش كات القانوني اوستقال  لمبدأ السائدة المفاهيم عن وخ وجًا لها، التا عة

 التوصيات: ثانيًا:
 ،1997 لسررنة  22) رقم األردني الشرر كات قانون في قانونية مادة إضررافة األردني المشرر ع على الباحث يتمنى .1

 أو إفالسها  أو تعث ها حالة في لها، التا عة الش كة  مع تضامنية   صورة  األم الش كة  مسؤولية  إق ار على تنص
 المش ع أق ه  ما إسوة التا عة، الش كة إفال  في تسبب إذا مدي ها وإلى إليها اوفال  وإمتداد للقانون، م،الفتها
 .2001 لسنة  117)  قانون والمعد  2000 لسنة  93) رقم التجارية الش كات )مجلة  قانون في التونسي

 اوعسار  يشت ث   حيث التونسي،  الش كات  قانون من  476) المادة تعديل التونسي  المش ع  على الباحث يتمنى .2
  التضررامن إال التا عة الشرر كة على إقامتها وعدم التضررامنية، المسررؤولية ومتداد القانونية الم،الفة أو اوفال  أو
 التا عة الش كة  ديون عن األم الش كة  مسؤولية  وجعل ذلك، في تسببت  أو وسيطة  ش كة  وكانت األم الش كة  مع

 معينة. حاالت تحديد دون مطلقة تضامنية  صورة
 إلى اوفال   إمتداد التونسررري، الشررر كات قانون من  478) المادة تعديل التونسررري المشررر ع على الباحث يتمنى .3

 محددة. حاالت ضمن وليس التا عة، الش كة أعس ت او أفلست أذا حالة في مطلقة  صورة األم الش كة
 المراجع قائمة
 القانونية الكتب أواًل:

  مؤتة. جامعة ،1ث ،التا عة  ش كاتها وعالقتها القا ضة الش كة .1990) حسين محمد إسماعيل،
 والتوزيع. للنش  الثقافة دار عمان: ،8ث ،وال،اصة العامة األحكام التجارية الش كات .2016) محمد فوزي سامي،
 الن ،الم.1ث ،المقارن المص ي القانون في وأحكامها طبيعتها المشت كة الش كة)الت . شوقي محمد شاهين،
 الم،تص. للكتاب األط ش مجمع ،تونس:2ث ،التجارية الش كات في المسي  .2011) كما  العياري،
  ي وت. والنش ، للدراسات الع  ية المؤسسة ،القوميات المتعددة الش كات)الت . حسام عيسى،
 اوسكندرية. ،1،ثالجنسيات المتعددة الش كات لمجموعة الدولي اوفال  .2010) محمد ش ي  غنام،
 ،وتطبيقية نظ ية دراسة  اقتصادية   صعو ات  تم  التي المؤسسات    إنقاذ نظام الجماعية: اوج اءات قانون .2019) المنص   القاضي  الكشو، 

 الم،تص. الكتاب وتوزيع للنش  األط ش مجمع تونس: ،2ث
 الن الم. ،والض ائبية المص فية والمالية واالقتصادية القانونية جوانبها في الهولدنغ ش كةمزيجم)الت . ماجد،
 والتوزيع. للنش  الع  ية النهضة دار القاه ة: ،1ث ،ش كات مجموعة عن قانونية دراسة .2017) شوقي طاه  مؤمن،
 القانونية. الكتب دار القاه ة: ،1ث ،الجنسيات المتعددة للش كات القانوني النظام .2009) محمد حسن هند،

 الم،تص. للكتاب األط ش مجمع تونس: ،1ث ،التجارية الش كات قانون في الوسيط .2015) أحمد الورفلي،

 الجامعية واألطروحات الرسائل ثانيًا:
 ،1 قسرررررنطينة جامعة منشرررررورة، غي  دكتوراه أط وحة ،مقارنة دراسرررررة التجارية، الشررررر كات لتجمع القانوني النظام  ،2014) زايدي، آما ،
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 والمحسوبية الواسطة جريمة
  والعراقي األردني التشريعين بين  مقارنة دراسة
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 :الملخص

 تج يمها خال  من المحسررو ية و الواسررطة لج يمة الموضرروعية المواجهة على التع   إلى الدراسررة هذه سررعت
 للتع   ايضررًا الدراسررة وسررعت الج يمة لهذه البلدين تشرر يعات في الواردة والعقو ات والع اقي االردني التشرر يعين في
 و والمحسو ية  الواسطة  لج يمة القانوني البنيان على التع   خال  من الج يمة لهذه الموضوعية  المواجهة اشكا   على
 المبحث وفي المحسو ية  و الواسطة  لج يمة يمالتج  سياسة   االو  المبحث في تناولت مبحثين الى الدراسة  هذه قسمت  قد

 المش ع  ان أ  زها من كان النتائج من عدد إلى الدراسة  أسف ت  وقد والمحسو ية  الواسطة  لج يمة العقاب سياسة   الثاني
 النزاهة قانون في عليها النص عند الج يمة لهذه الموضوعية  المواجهة حيث من الع اقي المش ع  على تفوق قد االردني
 .فساد ج يمة  اعتبارها مستقل و شكل الفساد ومكافحة
 العقاب سياسة التج يم، سياسية الموضوعية، المواجهة المحسو ية، و الواسطة ج يمة :المفتاحية الكلمات
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Abstract 

his study sought to identify the objective confrontation of the crime of modesty and 
favoritism through criminalization in Jordanian and Iraqi legislation and the penalties 
contained in the legislation of the two countries for this crime. The study also sought to 
identify the forms of substantive confrontation of this crime by identifying the legal 
structure of the crime of modesty and favoritism and this study was divided To two studies, 
the first topic dealt with the policy of criminalization of the crime of wasta and favoritism, 
and in the second topic, the policy of punishment for the crime of wasta and favoritism. The 
study yielded a number of results, the most prominent of which was that the Jordanian 
legislator has outperformed the pain The Iraqi has embarked on the objective confrontation 
of this crime when stipulated in the Integrity and Anti-Corruption Law independently as a 
crime of corruption.  
Keywords: Crime of Modesty and Favoritism, The objective confrontation, Criminalization 
policy, Punishment policy.  
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 المقدمة
 تتبعها التي الجنائية السرررياسرررات   يان الباحث من تتطلب الموضررروعية الناحية من العامة الوظيفة حماية فك ة إن
 تعالج التي القانونية النصوص تحليل من  د ال فإن  لذا عليها، االعتداء من الوظيفة تلك نزاهة لحماية المقارنة التش يعات 
  الض ورة  يقع الم تكب الج م كان إن و يان ذلك،  شأن  المق رة والتدا ي  العقو ات و يان والمحسو ية  الواسطة  ج يمة
 هذه  مثل  وقوع المتصرررررررور من أن   أم علي ،  والحفاظ  الما   هذا  إدارة مهمة  ل    الدولة   أوكلت  الذي  العام   الموظ قبل  من

 المواجهة فك ة ولتغطية لذا الج يمة، تلك  شرررأن المق رة العقو ة دراسرررة من  د ال وأيضررًرا عاديين، أف اد قبل من الج ائم
 سنتناو   األو  المبحث مبحثين، الى الفصل  هذا تقسيم  سيتم  الموضوع،  ناحية من والمحسو ية  الواسطة  لج يمة الجنائية

 الواسطة  لج يمة العقاب سياسة    في  نتناو  فسو   الثاني المبحث أما والمحسو ية،  الواسطة  لج يمة التج يم سياسة    في 
 والمحسو ية.

 الدراسة: اسئلة
 التالية: التساؤالت على لألجا ة الدراسة هذه تأتي

 الع اقي؟ و األردني التش يعيين في المحسو ية و الواسطة لج يمة الموضوعية المواجهة أشكا  ماهي .1
 عاديين؟ أف اد من وقوع  تصور يمكن أم العام الموظ  قبل من  الض ورة يقع الم تكب الج م هل .2
 المحسو ية؟ و الواسطة ج يمة  شأن المق رة العقو ة ماهي .3
  الدراسة: أهمية

سة  هذه أهمية تتأتى   ج يمة المش ع  اهتمام الباحث الحظ حيث لمعالجت  جاءت التي الموضوع  أهمية من الدرا
  اعتبارها إثباتها  مسألة  واألهتمام دراستها  في لإلسهام  الباحث حض  إضافياً  حافزًا شكل  مما حديثا والمحسو ية  الواسطة 

 الواسطة. تج يم عن العامة قبل من التام الوعي غياب إلى إضافة المستحدثة، الج ائم من
 الظاه ة، هذه تناولت التي الدراسررات  من غي ها عن تف دها حيث من وأصررالتها  الدراسررة  هذه اهمية تتجلى كما
  ينهما. مقارنة واج اء والع اق األردن في التش يعي للموق   تصديها
 الدراسة: منهجية

 الع اقي العقو ات قانون نصوص  وتحليل وص   خال  من وذلك التحليلي، الوصفي  المنهج على الدراسة  تعتمد
 إلى  اوضرررافة ،2016 لسرررنة  13) رقم األردني الفسررراد ومكافحة النزاهة قانون ونصررروص الواسرررطة لج يمة وتعديالت 
  ينها وما النصوص  تلك تطبيق من المقارن الجنائي القضائي  واالجتهاد التش يع  مسلك  لبيان المقارن،  المنهج االستعانة 

 التطبيق. في فوارق أو اتساق من
 والمحسوبية الواسطة ماهية :األول المبحث

 عن الحديث عند وذلك والفق ، التشرر يع في تناولها الى إضررافة اللغة، علم في والمحسررو ية الواسررطة مفهوم ورد
 هذا تقسيم  سيتم ،وفقها وتش يعا  لغة والمحسو ية  الواسطة  تع ي  على نق  وحتى ال،طي ة، الظاه ة هذه مكافحة أساليب 
 الثاني المطلب اما لغة، والمحسررررررو ية الواسررررررطة ج يمة تع ي  االو  المطلب في سررررررنتاو  ،مطالب ار عة الى المبحث
سطة  تع ي ل نتع ض فسو   ش يعا  والمحسو ية  الوا سطة  تع ي  عن للحديث الثالث المطلب خصصنا    حين في .ت  الوا

  فقها. والمحسو ية
 

  لغة والمحسوبية الواسطة تعريف :األول المطلب
 فهو وسررط مصرردرال من واسررطة لفظ جاء فقد الواسررطة، لفظ على التع   خال  من لغة الواسررطة تع ي  يمكن

 لق يبة توسط  :صديق   واسطة  مع وفًا طلبو شفاعة، ال هي وساطة وال والعد ،  الحق  ينهم تدخل القوم: وسيط ف وسيط، 
  ين الوسررط أخذ فالن توسررط لمسرراعدت . ودعا مسرراعدة، أو معونة من  وت جى الي  توسررل لفالن: توسررطو حاجت . لقضرراء
 أو الوجاهة،  ين ما تقع أنها تجد ومشرررررتقاتها ووسررررراطة وسرررررط لكلمات اللغوية األ عاد اسرررررتع اض ومن وال ديء، الجيد
  436 ص: ،2010 عم ،) المغلقة األ واب وفتح التنقل تيسي  أو النزاعات لفض التدخل

 والحسب  محسوب  والمعدود وحسباناً  حسا اً  وكتب عده أي حسب  و حسب،  المصدر  من فهي لغة، المحسو ية  أما
 . 21ص: ،2010 ،عبدالمجيد) آ ائ  مفاخ  مظاه  من االنسان يعده ما

 تشريعا والمحسوبية الواسطة تعريف :الثاني المطلب
 الجزائية نصوصال فبمطالعة والقضاء، للفق  المهمة هذه تارًكا والمحسو ية، الواسطة الع اقي المش ع يع   لم
 قانون  من  330) المادة  نص في ذك ها  ورد فقد  ،والمحسرررررررو ية   للواسرررررررطة   تع ي  أي من خلت  قد  أنها  نجد  الع اقية 
 المادة من  2) الفق ة وفي ،والوسرراطة والتوصررية ال جاء مسررمى تحت المعد  1969 لسررنة 111 رقم الع اقي العقو ات

 .التوسط لفظ المش ع است،دم قانونال ذات من  233)و  234) تينالماد وفي ،قانونال ذات من  297)



2021

 

 واحكام الفق  الراء ذلك وت ك الع اقي المش ع  شأن  شأن   والمحسو ية  الواسطة  يع   فلم االردني المش ع  أما
 مسررمى تحت الفسرراد ج ائم كاحد ،2016 لسررنة  13) رقم الفسرراد مكافحة و النزاهة قانون في ج مها  ان  علما القضرراء،
  من .  16) المادة في وذلك الفساد ومكافحة النزاهة لهيئة النوعي االختصاص وضمن ،والمحسو ية الواسطة قبو 

  ذلك تاركا التش يع صلب في الج يمة لهذه تع ي  وضع  عدم االردني و الع اقي المش عين  من كل احسن  وقد
 ان حيث ، 101 :ص ،2016 ،والكسرررراسرررربة  )ال قاد نقص اي التع ي  ذلك يعت ي ان من خوفا وذلك والقضرررراء، للفق 

 للج يمة تع ي  لوضرررع احيانا يتدخل قد المشررر ع ان اال ،لها المق رة والعقو ة الج يمة اركان  توضررريح يكتفي المشررر ع
  10 ص: ،2012 ،)ال قاد التطبيق اثناء ينشأ قد نزاع اي لحسم

ساد  لمكافحة المتحدة األمم إتفاقية مش وع  من الثانية المادة ع فت وقد هذا سنة  الف  الفق ة في نصت  فقد 2003 ل
  سلطة  أو لموقع استغال   إساءة  أو للواجب، سليم  غي  أداء تمثل  أعما  القيام الفساد   تعبي  يقصد  " أن  على الفساد  ،)م 
 غي  أو مباشر    شركل  تطلب أو تع ض أو  ها يوعد مزية على للحصرو   سرعياً  أو لمزية توقعًا االغفا  افعا  ذلك في  ما

 خلت قد االتفاقية هذه ان إال آخ " ش،ص  لصالح  أو ذات  للش،ص  سواء  مباش    شكل  ممنوحة مزية قبو  إث  أو مباش  
 الفساد لمكافحة المتحدة األمم إتفاقية خلو يعني وهذا .م2003ة12ة 11-9 المكسيك مؤتم  في إق ارها  عد النص هذا من
 .الواسطة لج يمة تع ي  من 2003 لسنة

 فقها والمحسوبية الواسطة تعريف :الثالث المطاب
 مشرر وع  غي  أو مشرر وع  عمل إنجاز عام موظ  من ف د طلب "  انها الواسررطة  تع ي  الى الفق   عض ذهب
 نتيجة  عمل  الموظ  قيام "أنها  الفق  من اخ  جانب وع فها  ،8ص ،2000 )عايش، آخ " ف د لصررررررالح أو لصررررررالح 

  .422ص: ،2000 ،)الكيالني " اطل تحقيق أو حق الغاء  هد  متنفذ ش،ص تدخل
 علي  يجب حق من اعفائ  أو يسرررتحق  ال حق على للحصرررو  ما شررر،ص مسررراعدة"  انها االخ  البعض وع فها

 ما وهو الوساطة  من آخ  نوع ويوجد المذمومة، الوساطة  من النوع هذا على ويطلق ،" اآلخ ين الض ر  يلحق مما دفع 
 يجب ال شرر ث من اعفائ  أو يسررتحق  حق على للحصررو  ما لشرر،ص مسرراعدة تقديم وهي" المحمودة الوسرراطة علي  يطلق
  .43 ص: ،2011 ،)الجنيدي "   الوفاء علي 

 التوسررررل أو األم  أو الطلب أو ال جاء أو التدخل صررررور من صررررورة  أنها " للواسررررطة الفقهية التع يفات ومن
   .188ص: ،2004 )نص ، "المصلحة لصاحب وظيفي  أم  للقيام العام الموظ  لد  الغي  من وسيط عن يصدر

 والكفاءة العمل  أصرررو  االلتزام دون جماعة أو ما، ف د لصرررالح التدخل "  انها الفق  ع فها فقد المحسرررو ية أما
 غي  أو كفؤ غي  كون  رغم الحز ي االنتماء أو  الق ا ة تتعلق ألسرررررباب معين منصرررررب في شررررر،ص تعيين مثل الالزمة
 . 23ص: ،2010 ،)مهدي "مستحق

صالح  أعما  تنفيذ  انها" االخ  البعض ع فها حين في  حزب مثل الش،ص  إليها ينتمي جهة أو جماعة أو ف د ل
 عم ،("لها مسرررتحقين يكونوا أن دون ،سرررياسررري دعم مقا ل وال،دمات البضرررائع تباد  أو مؤسرررسرررة أو منطقة أو عائلة أو

  .437 ص: ،2010

 وأعط هناك  خذ  مبدأ  على القائمة   األفعا   من مجموعة   أنها   المحسرررررررو ية"  لتع ي  الفق   من اخ  جانب   وذهب 
  .4 ،ص:2014،)امان "اآلخ  دعائم من ال،ي ات جني العمالء من لكل يتيح  أسلوب ،هنا

 التشررر يع في والتوسرررط وال جاء التوصرررية لفظ يقا ل  االردني التشررر يع في والمحسرررو ية الواسرررطة لفظ أن ونجد
 مقام أو سررلطة ذو أو نفوذ ذو شرر،ص من يصرردر ما كل "  انها التوصررية لتع ي  الفق  تصررد  وقد اسررلفنا، كما الع اقي
  . 78 :ص ،2011 ،عبود) "الحاجة لصاحب المطلوب األم  قضاء الموظ  من يطلب

 الموظ   ها ويدعو مباش ة  الحاجة صاحب  من يصدر  الذي الفعل هو "  ان  ال جاء الفق   عض ع   وقد هذا
 . 22:،ص2010 ،الطائي) "حاجت  قضاء اجل من يستعطف  او

 للتوسررط الحاجة صرراحب لمصررلحة الغي  من الصررادر الفعل "  انها الفق   عض فع فها الوسرراطة أو التوسررط أما
  299 :ص ،2013 ،الجبوري) "العام الموظ  لد 

 مأخوذة قانوني، مصررطلح فالوسرراطة  ينهما ي،لط الفق   عض أن مع والوسرراطة الواسررطة  ين ال،لط عدم وينبغي
 الجماعية النزاعات تسرروية إج اء العمل: في الوسرراطة وتعني ،توسررط  معنى  mediar من mediation) الالتينية عن

 توصية  شكل  في حاًل ويقت ح النزاع حو  الكاملة المعلومات فيجمع واسعة   سلطات  يزود وسيط  تدخل ط يق عن للعمل
 .معللة

  يتقدم ثالث ط    تدخل الدولية النزاعات لتسررررررروية سرررررررلمي إج اء" هي: الدولي القانون فق  في الواسرررررررطة أما
  .178 ص: ،2016 ،)كورنو "النزاع حل سبيل في  اقت احات
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 على الطلب تقليل إلى والهادفة المدنية، النزاعات لفض البديلة الحلو  أسرررررراليب من هي القضررررررائية والوسرررررراطة
 األردني المشرر ع سررن الغاية ولهذه أن  ونجد التقاضرري عملية في األط ا  جميع ونفقات وجهد وقت واختصررار المحاكم،
 . 2006) لسنة  12) رقم المدنية النزاعات لتسوية الوساطة قانون

  أنها: ع فها من فمنهم الجنائية للوساطة  القانونين الفقهاء قدمها التي التع يفات تعددت فقد الجنائية الوساطة  أما
  الذي  النزاع لهذا  حل  إلى للوصرررررررو  النزاع أط ا  نظ  جهات  و تق يب  الغي  من محايد   شررررررر،ص في   يحاو   "إج اء
  .18ص: ،2012 ،)أش   .حول " ي،تلفون

  ارضاء العامة النيا ة  مقتضاه ت،و   ديل، قضائي نظام " انها ،الجنائية الوساطة االخ  البعض ع   حين في
 و النزاع لتسوية  للوصو   معنويا أو طبيعيا ش،صا   كان سواء  وسيط  إلى القضية  إحالة علي ، المجني و الجاني الط فين
  .41ص: ،2012 ،) ا صيل "الجاني تأهيل إعادة و علي  المجني تعويض و للج يمة، االجتماعي االضط اب إنهاء

  والمحسوبية الواسطة جريمة أركان الثاني: المبحث
 وعلي  والمحسو ية،  الواسطة  لج يمة القانوني البنيان على التع   منا يتطلب والمحسو ية  الواسطة  مكافحة ان

  في  فسنتناو   الثاني المطلب أما ،الش عي  ال كن في  سنوضح   االو  المطلب مطالب، ار عة الى المبحث هذا تقسيم  سيتم 
  .الثالث المطلب في المعنوي ال كن الى سنتط ق حين في المادي، ال كن

 الشرعي الركن :األول المطلب
 وال العقو ات، قانون نصررروص هو تحديده في والم جع للنشررراث، المشررر وعة غي  الصرررفة هو الشررر عي ال كن

 تواف  إذا ويكتسررررررربها  االخ  . الج يمة  اركان  في للبحث  مجا   فال انتفى اذا الن   ال كن، هذا   وجود اال للج يمة  وجود
 لسبب  خضوع   عدم والثاني م تكب  على ف ض   الواجب العقاب ويحدد المج م الفعل يبين تج يم لنص خضوع   أم ان:
   .300 ص: ،2015 ،)المجالي.أيضا تب ي 

 والذي األردني العقو ات قانون من  3) المادة  نص المتمثل الشرررر عية مبدأ هو قانوني مبدأ يتق ر المعنى و هذا
 الج يمة وتعتب  الج يمة، اقت ا  حين عليها، القانون ينص لم تد ي  أو عقو ة  أي يقضى وال  نص إال ج يمة )ال فحواه
 ال وأن  نص اال تقوم ال ج يمة أي فإن النص هذا ومن النتجية  حصو  وقت إلى النظ  دون تنفيذها أفعا  تمت إذا تامة
 نص هو للفعل المشررررر وعة غي  الصرررررفة مصررررردر أن أي الفعل، هذا يعاقب نص على  ناء إال    قام فعل أي على يعاقب
  ل    المكملة  والقوانين العقو ات  قانون  يشرررررررمل   الجزائي القانون  نظ  في وهو " التج يم نص " النص لهذا  ويقا   القانون 
 ويسرررتمد النص لهذا ي،ضرررع كي الفعل في يتطلبها التي الشررر وث نص كل في يحدد و التالي .ال،اصرررة الجزائية والقوانين

 إال ج يمة معنيًا فعاًل يعٌد أن يستطيع  ال القاضي  فان لذلك الفعل، لهذا المق رة العقو ة ويحدد المش وعة  غي  الصفة  من 
 للعدالة مناقض  أن  اقتنع ولو ج يمة، الفعل عد إلى سررربيل فال النص هذا مثل يجد لم فإذا الفعل، هذا يج م نصرررًا وجد إذا
 . 123ص: ،2012 )الجبور، الدين أو األخالق أو

  حق  إج اء أي ات،اذ من العامة السلطات   منع وذلك وح يت  حقوق  وضمان  الف د حماية هو المبدأ هذا وأسا  
   211ص: ،2000 ،الغ يب) جزائية عقو ة م تكبي  على وف ض علي  القانون ينص فعال ارتكب قد يكن لم ما

 الدستور  من  8) المادة من االولى الفق ة في في نص حيث ،الع اقي المش ع  نهج على االردني المش ع  وسار 
 .للقانون" وفقا اال يوق  او احد على يقبض "ال :أن  على االردني

     معمو  كان مثلما القانون قوة لها ق ارات  موجب ج ائم أصرررربحت األفعا   عض أن إلى اوشررررارة من وال د
 إصرررردار سررررلطة المذكور النظام ظل في الجمهورية ورئيس المنحل الثورة قيادة لمجلس كان إذ السررررا ق، النظام فت ة في

 .1970 عام الصادر المؤقت الدستور من واألر عون الثانية المادة أحكام وفق على القانون قوة لها التي الق ارات
 منها الع اقي العقو ات قانون في نص من أكث  في الش عي  ال كن نجد وال جاء والتوصية  التوسط  ج يمة وفي

 شرر،ص أو موظ  لكل العقو تين هاتين  احد  أو الغ امة أو الحبس على نصررت التي العقو ات قانون من  233) المادة
   . االض ار أو ال،صوم احد لصالح محكمة أو قاض أو حاكم لد  توسط عامة  ،دمة مكل 

 لكل  العقو تين هاتين   احد    أو الغ امة  أو الحبس على نصررررررررت التي العقو ات  قانون  من  234) المادة  كذلك  
  لدي  التوسط نتيجة ذلك وكان حق غي  ان  ثبت حكما اصدر قاض أو حاكم

 محتوياتها احد في صرررحيحة غي  شرررهادة القا لة أو الطبيب اعطاء تج يم الى القانون ذات من  2ة297) والمادة
 وساطة. أو لتوصية نتيجة  مهنتهما يتصل مما ذلك غي  أو وفاة أو عاهة أو م ض أو والدة أو حمل  شأن

  ،دمة   مكل  أو موظ  لكل   الحبس  عاقب   قد  العقو ات،  قانون  من  330) المادة  في الع اقي المشررررررر ع ونجد 
 أو توصرررررررية   أو ل جاء  نتيجة  واجباتها   من  واجب  عمدا  اخل  أو وظيفت   اعما   من عمل  اداء عن حق  غي  امتنع عامة  
 مش وع. غي  آخ  سبب الي أو وساطة

 المادة نص في يتمثل والمحسرررررو ية الواسرررررطة لج يمة الشررررر عي ال كن فان االردني الجزائي التشررررر يع في اما
 قبو  فساد،  يعتب  ان  على نصت  والتي وتعديالت ، 2016 لسنة   13) رقم الفساد  ومكافحة النزاهة قانون من  7أةة16)
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 اسررررباب من سرررربب اي تواف  عدم شرررر يطة  اطال. تحق أو حقا تلغي التي والمحسررررو ية للواسررررطة العامة االدارة موظفي
  .62 ص: ،2012 ،)ال قاد .العقو ات قانون من  62 الى 59) المواد في عليها المنصوص التب ي 

 الواسطة قبو  في الج يمة هذه حص  االردني المش ع أن نجد الع اقي، التش يع مع االردني التش يع و مقارنة
 الى أضافة الج يمة، لهذه المادي ال كن عن الحديث عند الحقا  حثها ستم والتي االخ   المادي ال كن عناص  دون فقط
 ،العامة االدارة  موظفي حصررر ه عندما ،للج يمة المفت ض ال كن  ا  از الع اقي المشررر ع عن االردني المشررر ع انف اد
 غي هم. دون

 المادي الركن :الثاني المطلب
 طبيعة  ل    خارجي  فعل  فهو للج يمة،  المادية   الحقيقة  أو المادي  الكيان  أي مادياتها،     هو للج يمة  المادي  ال كن

 أهمية المادي ولل كن.لل،ط  يع ضررها أو قانونا، المحمية المصررلحة على اعتداء ويشرركل الحوا . تدرك  ملموسررة مادية
 السرررررررلوك عناصررررررر ،  ثالثة  على للج يمة  المادي  ال كن ويقوم المادي،  ركنها   غي  ج ائم القانون  يع   فال واضرررررررحة 
 .الج مية والنتيجة الج مي السلوك  ين السببية والعالقة الج مية، والنتيجة الج مي،

 يلي: كما وهي المادي ال كن ومظه  جوه  تشكل التي العناص  من عدد النشاث هذا في ويتوف 
 الجرمي النشاط :األول العنصر

 في ورد الذي التع ي  وفق على والفعل معين، نشرررراث او تصرررر   الجاني من يصرررردر حينما ماديا الفعل يكون
 القانون ج م  تص    )كل المعد  1969 لسنة  111 رقم الع اقي العقو ات قانون من  19) المادة من  4) الفق ة نص
 قانون في ي د فلم االردني التش يع  في أما ، ذلك خال  على نص ي د لم ما واالمتناع كالت ك سلبياً  أم إيجا يا كان سواء 

 الج مي. للنشاث تع يفًا 1960 لسنة  16) رقم األردني العقو ات
 والذي ،الج مية النتيجة لتحقيق الجاني عن يصرررررردر الذي ال،ارجي المادي النشرررررراث هو الج مي فالسررررررلوك لذا

 يكون فقد ال،ارجي. العالم محيط في علي  يظه  الذي للشررركل تبعا مظه ان، الج مي وللسرررلوك .جزاء القانون ل  يف ض
 أن شررررأنها من ارادية عضرررروية ح كات مجموعة أو ح كة كل هو االيجا ي والسررررلوك سررررلبيا. يكون وقد ايجا يا السررررلوك
  .354ص: ،2015 )المجالي، ال،ارجي. العالم في تغيي ا تحدث

  ش يطة معينة ظ و  في من  ينتظ ه المش ع كان ايجا ي فعل اتيان عن الش،ص امتناع فهو السلبي النشاث أما
 . 131ص: ،2012 )الجبور، الفعل.  هذا يلزم قانوني واجب يوجد أن

 233و 230و 297) المواد لنصررررروص وفقا الع اقي القانون في ال جاء أو التوصرررررية أو التوسرررررط ج يمة وفي
 يقوم أن الموظفين من لغي ه أو لنفسررررر  الفاعل أو الجاني  طلب يكون الج مي النشررررراث فان العقو ات، قانون من  234و

 .ال جاء أو التوسط أو التوصية تلك على  ناء عمل أداء عن يمتنع او  عمل
  رقم الفسررراد ومكافحة النزاهة قانون من  7أةة16) المادة نص وفقا الج مي النشررراث فان االردني القانون في أما

 خارجية وسائل  خال  من وجاد ص يح  القبو  ذلك يكون وأن الواسطة،  قبو   فعل يتمثل وتعديالت ، 2016 لسنة   13)
 والمحسو ية. الواسطة الفعا  العام الموظ  قبو  على تد  للعلن ظه ت

 أو لوج  وجها مباشرر ة تكون قد الشررفاهة وهذه ،االعم الغالب وهو  القو  شررفاهة أو  اوشررارة يصرردر قد والقبو 
 هو فالقبو  وعلي  ضمنا.  او ص احة  تكون وقد للكتا ة. تصلح  وسيلة   اي كتا ة القبو  يتم وقد اتصا ،  رسائل  خال  من

 . 449 ص: ،2008 )السعيد، ال،ارجي. العالم في تغيي ا ويحدث عضوية ح كة يتطلب إيجا ي سلوك
 أن يجب التي  االرادة يتمثل االردني التشررررر يع في الواسرررررطة قبو  لج يمة القانوني للبنيان وفقا القبو  ومدلو 

 الوسيط  ارادة التقاء الى أضافة  الطلب، في جدية ايضا  يستلزم  وهذا حقيقيا القبو  يكون أن  معنى وصحيحة،  جادة تكون
  .89 ص: ،2012 ،)ال قاد ل . للمتوسط حاجة لقضاء العام الموظ  ارادة مع

 ومصدر   اطل. احقاق أو حق  ا طا  القبو  ذلك يقت ن أن ش يطة  الواسطة  تلك  قبو  الج مي النشاث  ويتحقق
 على أو اآلخ  على اعتداء يشكل الفعل هذا الن ح ة، إرادة يملك ش،ص من القبو  يصدر أن  د فال االرادة، فهو القبو 
سان  ومن يصدر  الذي للتص    وواعية كاملة إرادة يملك ش،ص  من يصدر  لم ما فعل  أي يعتد وال الغي  حق   يدرك إن
 االحكام  حددتها   التي العيوب من  عيب  مشرررررررو ة  غي  االرادة تكون أن يجب  لذا  علي ،  سررررررريت تب  الذي  واألث  فعل   تماما  
 على المك ه مثل اورادة مسلوب  أو اودراك فاقد ش،ص  من صدر  قد الفعل كان اذا و التالي .العقو ات قانون في العامة
 المميز. غي  أو الصرررغي   أو المجنون أو  ذلك القيام على دفعت  لضررر ورة   الفعل للقيام اضرررط   الذي جنائية  أفعا  القيام
  .255 ص: ،2017 ،)مهدي

 التوسط  ج يمة ارتكب قد يكون فان  ال جاء، أو التوصية  أو للتوسط  استجاب  من فان الع اقي، التش يع  في أما
 غي ه دون مواطن إلى العمل هذا يوف ها التي الميزة منح في والتمييز واضررح المحا اة عنصرر  الن والتوصررية. وال جاء

ي   لة  ومن اآلخ ين، حق على اعتداء  ف قدي ية    السرررررررلطة   ذلك  على األمث بات  قبو  في الموظفين لبعض الممنوحة  الت  طل
 حتى الج يمة، ارتكب قد يكون توصرررررري ، على  ناء لشرررررر،ص يعطيها حينما فان  غي ها، أو المقاوالت إعطاء أو التعيين
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 طلب  مثل   ذلك،   خيارا  يملك  وال  العمل   يقوم أن إال ل    ليس الموظ  كان  إذا أما  ذلك.  في االختيار  حق يملك  كان  وان
  دون أو ال جاء أو التوصررررية على  ناء  العمل قام ما إذا الموظ ، فان المحاكم أو الشرررر طة م اكز لد  الشرررركو  إقامة
 وفق على القانونية للمسائلة ي،ضع وسو  الوظيفية  واجبات  إخال  يشكل امتناع  الن للج يمة م تكب يعد ال فان  ذلك،

 قبل من الق وض منح ومنها الج يمة لهذه كثي ة صرررور اليومية الحياة وفي الوظيفي، سرررلوك  تنظم التي القانونية األحكام
 والدوائ   األجهزة عنها  تعلن التي والمزايدات  والمناقصررررررررات  المقاوالت  الوظائ ،  في التعيينات  المصررررررررار ، إدارات

  .12ص: ،2009 )الموسوي، .اليومي نشاطنا في تواجهنا التي الحاالت من وسواها الحكومية،
  للفعل اإلجرامية النتيجة :الثاني العنصر

 القانون ل  يق ر الذي الحق أو المصلحة ينا  الذي العدوان وهي االج امي، السلوك عن الناتج األث  فهو النتيجة
 وقد  االج امي للسرررررررلوك كأث   ال،ارجي  العالم  في والتعديل   التغيي  في تتمثل  مادية،   حقيقة  النتيجة  وتكون .جنائية   حماية  
 يحميها التي المصرررررلحة على اعتداء في تتمثل وانما المادي، الضررررر ر  طا ع تتسرررررم ال قانونية حقيقة مج د النتيجة تكون

 القانون.
 التوصررية لتلك الموظ   اسررتجا ة تتمثل التوصررية أو التوسررط ج يمة في الج مية النتيجة فان تقدم ما على و ناء

 تحقق عدم ذلك في يؤث  وال محققة، النتيجة تكون العمل  أداء والمباشرر ة  االسررتجا ة  مج د فان والتوسررط  ال جاء ذلك أو
 ،2009 )الموسوي،  .األفعا  من وسواها  والمزايدات المناقصات  عقود تعطيل او التعيين أم  إلغاء مثل للمستفيد  المنفعة
  .18ص:

 قانون من  7أةة16) المادة لنص وفقا الج مي السررررلوك أن اكد المشرررر ع فأن االردني التشرررر يع في الوضررررع أما
   اطل. احقاق أو حق  الغاء القبو  ذلك يقت ن أن واشت ث الواسطة تلك  قبو  يتحقق الفساد ومكافحة النزاهة

 الواسرررطة قبو  فعل عن ينتج أن والمحسرررو ية، الواسرررطة ج يمة في المادي مدلولها في الج مية النتيجة وتتمثل
  الذي  العدوان فيتمثل القانوني، المدلو  حيث من أما  اطلة،  صرررورة اق اره أو الغائ ،  صرررورة سرررواء الحق على اعتداء
 الذك . سالفة المادة لنص وفقا الجزائية  الحماية والمشمو  الواسع  مفهوم  الحق على الواسطة توقع 

 لفظ  اسرررررررت،دام    الج مية  النتيجة  تحديد   في االردني المشررررررر ع من دقة  اكث  كان  الع اقي المشررررررر ع أن ون  
 الوضرررع في تغيي ا تعني االسرررتجا ة أن حين في ،الج يمة تقوم حصرررول  مج د أن يعني القبو  لفظ أن حيث االسرررتجا ة،
 لفظ  اسرررت،دام موفقا يكن لم االردني المشررر ع فإن الى أضرررافة .الج مية النتيجة على أوضرررح داللة يعطي مما ال،ارجي
 وال جاء للتوسررررط االسررررتجا ة اق ن الذي الع اقي المشرررر ع عكس على للتفسرررري ، و حاجة واضررررح غي  لفظ الن  الباطل،
  الوظيفية.  الواجبات القيام عن  االمتناع
  والنتيجة الفعل بين السببية العالقة :الثالث العنصر

 على ت  طان حسرريتين ظاه تين  ين ت  ط مادية صررلة فهي ومعلو ، علة أي ومسرربب، سرربب  ين عالقة السررببية
 ال كن عناص   من جوه ي عنص   المادية، والسببية  ،لالخ  سبب  أحداهما أن يفيد زمني تعاقب في الزم ض وري  نحو

 وهي وتمام ، ال كن هذا وحدة يحقق وقيامهما والنتيجة، الفعل هما ،حسرررررريتين ظاه تين  ين في  تصررررررل للج يمة المادي
 .فعل   نتيجة  و ين الفاعل   ارادة  ين الج يمة  في تقوم التي النفسرررررررية  الصرررررررلة  أي المعنوية،  السرررررررببية  عن ت،تل   التالي  

  .366ص: ،2015 )المجالي،
  ذلك أن إال للج يمة، المادي ال كن سيشكل   الذي والنتيجة الفعل  ين ر طها في تكمن السببية  العالقة هذه وأهمية

  غي ه. وليس الجاني فعل عن الناشئة الج مية النتيجة إحداث في األسباب من جملة تتظاف  إذ دائما، يحدث ال
 إال تحدث لم النتيجة  ان أنصرررارها ي   التي األسرررباب تعاد  نظ ية منها نظ يات عدة االتجاه هذا في وظه ت

 في السرربب األخ   العوامل مع يكون الجاني فعل فان الج مية النتيجة  حدوث سرراهمت التي العوامل من مجموعة  توف 
   .353ص: ،2016 ،)س ور النتيجة تلك تحقق أن يمكنها ال الجاني فعل  دون األخ   العوامل الن النتيجة تلك إحداث

 إمكانية إلى  29) المادة في أشررررررار حينما الع اقي العقو ات قانون في النظ ية  هذه الع اقي المشرررررر ع اخذ وقد
 نتيجة تكن لم ج يمة عن شررر،ص يسرررأ  ال -1 " ان  على نصرررت حيث النتيجة، إحداث في مسررراهمت  عن الجاني مسرررائلة
 او سررررا ق آخ  سرررربب احداثها في اوج امي سررررلوك  مع سرررراهم قد كان ولو الج يمة، عن يسررررأ  لكن  اوج امي لسررررلوك 
 يجهل ". كان ولو الحق او معاص 

 تتمثل محكمة ضوا ط إيجاد مع النظ ية  تلك أخذت قد أنفا المذكورة المادة نص أن الع اقي الفق ا  عض وي   
 ،1996 ،)الحديثي فاعل  مسؤولية  ومد  النتيجة حدوث في اث  من للفعل ما يحدد صحيحا  ر طا  النتيجة الفعل ر ط في
  .235 ص:

 تاركا العقو ات قانون صلب في السببية عالقة لمعيار عامة قاعدة وضع في نفس  يشغل فلم االردني المش ع أما
 المادة صرررلب في خاصرررا حكما أورد ان  اال واحوالها، ظ وفها  حسرررب حد  على قضرررية كل في ليفصرررل للقضررراء االم 

 اويذاء أو الموت كان اذا " :ان  على المادة نصرررررت حيث االسرررررباب، تعاد  نظ ية فيها أق  العقو ات، قانون من  345)



2021

 

 تمامًا فعل  عن منفصل سبب النضمام أو فعل ، عن مستقلة وكانت الفاعل جهلها متقدمة أسباب نتيجة قصد عن الم تكبان
 :يأتي كما عوقب
 .المؤ دة الشاقة األشغا  أو اوعدام عقو ة يستلزم فعل  كان إذا سنوات عش  عن تقل ال مدة الشاقة  األشغا  .1
 الشررررراقة األشرررررغا  أو اوعدام غي  عقو ة يسرررررتلزم فعل  كان إذا نصرررررفها حتى أخ   مؤقتة عقو ة أية  ت،فيض .2

 ".المؤ دة
 تعيين أم  يكون أن  معنى قائمة،   تكون وان ال د  العالقة  فان  ال جاء  او التوصرررررررية   او التوسرررررررط ج يمة  وفي

  لد  الجناة احد توسط  إذا أما ال جاء، أو التوصية  لتلك نتيجة الموظ     قام الذي النشاث   سبب  كان الجاني أو المستفيد 
  تم الذي  للموظ  عالقة  ال أخ   جهة  من ذلك   تحقيق أم  صررررررردر ثم معينة،  مزية  على الحصرررررررو  أو للتعين موظ 
 على ويحاسرررب وظيفت   واجبات اخل قد الموظ  كان وان قائمة غي  الج يمة فان جزء، أو كل أحداثة في لدي  التوسرررط
  .15ص: ،2009 )الموسوي، الوظيفي السلوك قواعد وفق

 النتيجة كانت اذا تتحدد السررببية عالقة تحديد فان االردني، التشرر يع في والمحسررو ية الواسررطة قبو  ج يمة وفي
 الباطل احقاق كان اذا تثبت العالقة أن أي والمحسرررو ية، الواسرررطة قبو  عن ناتجة الحق على  االعتداء المتمثلة الج مية

 الحق على االعتداء كان اذا أما والمحسو ية.  للواسطة  قبول  خال  من للفاعل الج مي النشاث   سبب  جاء الحق ا طا  أو
 هذه مثل في تقوم ال الموظ  مسررررؤولية فان اخ  ظ   ألي أو الوظيفي، نفوذه  سرررربب أو المتقدم، ظ و   سرررربب جاء

-82 ص: ،2012 )ال قاد، والمحسرررو ية. الواسرررطة قبو  لج يمة القانوني البنيان الحالة هذه تشررركل ان يمكن وال الحالة،
83  

  المعنوي الركن :الثالث المطلب
 من يتكون المادي ال كن أن وحيث أيضررررا، نفسرررري كيان كذلك هي وانما مادي، كيان مج د ليسررررت الج يمة أن
 لماديات االرادية األصررررو  في يتمثل الذي المعنوي ال كن فان السررررببية، والعالقة الج مية والنتيجة المحضررررور السررررلوك
   .277 ص: ،2009 )السعيد، والنفسي. اال اطني وجها وهو عليها، والسيط ة الج يمة

 اورادة والتجاه  فيها،  المعنوي ال كن صرررررررورة تتحدد  الج يمة،  ماديات   على الج مية  اورادة سررررررريط ة و قدر 
 -وكالهما مقصررودة، غي  تكون    وال،طأ ،المقصررودة الج يمة تكون و   الج مي القصررد :رئيسرريتان صررورتان الج مية
  .375 ص: ،2015 ،)المجالي الج يمة في المعنوي ال كن يمثل وال،طأ القصد

 هذه  ت كت   ل  المعنوي، ال كن حاالت  تع   لم المعاصررررررر ة   القوانين فاغلب   المعنوي، ال كن تع ي  عن أما 
 وعناصررررررر ه  مكونات    ذك   ل  المعنوي ال كن يع   لم حيث  الع اقي، العقو ات  قانون  فيها   ما  واالجتهاد،  للفق   المهمة 
 .العقو ات قانون من  38 ـ33) المود ألحكام وفقا وال،طأ الجنائي  القصد المتمثلة
 الجنائي: أو الجرمي القصد أواًل.

 النتيجة إحداث وإلى اوج امي  النشررراث القيام إلى الجاني إرادة اتجاه هو الجنائي أو الج مي  القصرررد المقصرررود
 قيام أجل من القانون يتطلبها التي والشرررر وث العناصرررر   كافة لدي  العلم تواف  مع   ، قام الذي النشرررراث هذا على المت تبة
 ،1975 )عبيد، القانونية عناصررررر ها  كافة لدي  العلم توف  مع الج يمة ارتكاب إلى الجاني إرادة تنصررررر   أي الج يمة.

  .222ص:
 تماثل التي النية  مصرررطلح عن  عّب  الذي الج مي القصرررد  تع ي   63) المادة في األردني العقو ات قانون قام

 المادة تع ي  جاء ثم القانون" ع فها ما على الج يمة ارتكاب "إرادة  أنها: التشررر يعات  عض في الجنائي القصرررد تعبي 
 يتكون الجنائي القصرررد  أن  63) المادة تفسررري  في خاطئ اعتقاد من البعض يعتب ه قد ما ليكمل نفسررر  القانون من  64)
 قصررد   الفعل عن الناشرررئة الج مية النتيجة تجاوزت وإن مقصرررودة الج يمة تعّد " فيها جاء حيث فقط، اورادة عنصررر  من

  .375 ص: ،2015 )المجالي،   الم،اط ة" ف ق ِبل  حصول ه ا ت و قَّع  كان إذا الفاعِل
  :وهي التالية، العناص  على يقوم الواسطة ج يمة في الجنائي والقصد

 األساسية  العناص    جميع عالما يكون أن  مج د الفاعل لد  الج مي القصد  يتوف  :الجنائي القصد  به يقوم الذي العلم .أ
 ما ومنها ج يمت  في الج مي القصررررررد ينهض حتى  ها، الجاني علم توف  القانون يوجب التي العناصرررررر  وهي للج يمة،

 ـ :يلي
 او القانون  خال  على عمل  يؤدي ان على موظ  يوصررررررري او يت جى او يتوسرررررررط فمن :الفعل   طبيعة  العلم .1

 على حق لهم القانون ي تب الذين اآلخ ين عن تمييز او محا اة في  او آخ  على شرررررر،ص لمصررررررلحة لتفضرررررريل
 التي النتائج  ويدرك      يقوم الذي  الفعل   طبيعة  علم   على يد   ذلك  فان   التسررررررراوي   خدمات     تقديم  في الموظ 
  سيكسبها.

 الج مية. النتيجة يحدث علي  يقدم الذي الفعل  ان الفاعل يعلم أن يجب :النتيجة  طبيعة العلم .2
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 الموضررروع في االختال  وإنما وإرادة، علم فهما عناصررر هم في ليس ال،اص والقصرررد العام القصرررد  ين فالف ق
 فالجاني العلم،  عد تأتي واورادة العام، القصررد في من  ال،اص القصررد في نطاقا أوسررع فهو واورادة، العلم    يتعلق الذي
 وهذا التنفيذ  بدء إراديا ق ارا فيت،ذ عليهن المت تبة والنتائج أ عاده يدرك علي  سررريقدم الذي الفعل طبيعة من يتيقن أن  عد
 نفسية  قوة عن عبارة  أنها، اورادة الفقهاء  عض ويع    178 ص: ،1993 ،عبدالمنعم) المقصودة   الج يمة يتعلق ما
 مصلحة  أو  حق المسا   نحو أي مش وع،  غي  غ ض تحقيق نحو  عضها  أو الجسم  أعضاء  كل يوج  نفسي  نشاث  أو

 ذات للج ائم  النسررررررربة    اوج امي السرررررررلوك ات،اذ  نحو المح ك هي اورادة فإن  أخ   و عبارة  الجنائي،  القانون  يحميها 
 )ا و النتائج ذات للج ائم  النسرررررربة اوج امي للسررررررلوك  اوضررررررافة النتيجة، تحقيق نحو المح ك وهي المج د، السررررررلوك
  .201ص: ،2012،عفيفة

 فقد ،القصررد أو ال،طأ  صررورة تقوم قد والمحسررو ية الواسررطة قبو  ج يمة أن افت ض فقد االردني المشرر ع أما
 وذلك الباطل احقاق أو الحق الغاء الى ارادت  تتج  الوقت نفس وفي ما، ش،ص  حاجة تلبية الى الواسطة  قا ل أرادة تتج 
سطو  قبو  ج يمة تقوم النموذج هذا وفي وارادة، علم عن  القصدية،  الج ائم من الحالة هذه في وتكون والمحسو ية،  الوا
 م اعات  عدم أو الواسررررطة قا ل اهما   سرررربب تقوم قد الباطل احقاق أو الحق  الغاء المتمثلة الج مية النتيجة أن حين في

 ،2012 ،)ال قاد القصررردية. غي   الصرررورة الج يمة تكون وهنا الحاجة، لصررراحب مسررراعدت   سررربب النافذة التشررر يعات
   86ص:
  يلي: ما منها اتجاه من أكث  تأخذ فانها ،الجرمي القصد تكوين في اإلرادة تأثير عن أما .ب

  فال سواء،  حد على القصدية  وغي  القصدية  الج ائم لجميع المعنوي ال كن في الزم عنص   وهي :سلوك  إرادة .1
 او التوسط  فعل على إقدام  ومنها إرادت ، عن تعبي ا السلوك  هذا كان إذا إال ونتيجت  سلوك   عن الش،ص  يسأ  
 هذه عناصرررر   تكوين في المت،ذ للسررررلوك  واعية إرادة فإنها القانون، مقتضررررى  خال  على التوصررررية  او ال جاء
  .162 ص: ،2001 ،)الصيفي الج يمة

 غي  الج ائم في أمررا المقصرررررررودة الج ائم في إال المعنوي ال كن في الزم عنصررررررر  تكون فال :النتيجررة إرادة .2
 واورادة المقصرررررودة، غي  للج يمة المعنوي ال كن لدي  يقوم حتى السرررررلوك الفاعل ي يد أن فيكفي ،المقصرررررودة

 أو الوعي انتفى فإذا  االختيار،  على  القدرة   المتمتعة  الواعية  اورادة هي الج مي القصرررررررد مجا   في  ها  المعتد 
 الجنون ألن أفعالهم، عن يسررأالن ال والمك ه فالمجنون فعل ، عن مسررؤو  اورادة تلك صرراحب يعود ال االختيار
 ج م   وراء من معين هد   تحقيق الفاعل   قصرررررررد هو ال،اص  فالقصرررررررد   االختيار،  يعدم  واوك اه الوعي ينفي

   401ص: ،2017،)مهدي
 توسمها  خال  من المعالم واضح  ال،اص القصد  يكون ال جاء او التوصية  او التوسط  ج يمة إن نجد ذلك ومن

  :يلي ما منها الصفات  بعض
 او سررياسررية  كانت سررواء م تبة او نفوذ يملك شرر،ص قبل من صررادرة التوسررط او ال جاء او التوصررية تكون أن .1

 اذا إما العامة. الحياة مسي ة  في يؤث ون الذين األش،اص   عض    يمتاز مما وسواها  اقتصادية  ثقافية اجتماعية
 والموظ  وحاجة مطلب  صررررررراحب كون  سرررررررو  نفوذ او م تبة  أي ل   ليس مواطن هو ال جاء صررررررراحب كان

 حاجة. طالب في والم تبة النفوذ ش ث النعدام تقع ال الج يمة فان إنساني لوازع لذلك استجاب
  ش،ص  نحو موج  التوصية  تلك كانت فإذا حكومي موظ  نحو متوج  التوصية  أو التوسط  أو ال جاء يكون أن .2

 تتعلق ال ألنها  تقع ال الج يمة  فان  سرررررررواهم او المقاو   أو عيادت    في الطبيب  أو التاج   مثل  ال،اص  القطاع  في
 للموظفين. رواتب لقاءها وتدفع الشعب أ ناء إلى الدولة تقدمها التي العامة ال،دمة  أعما 
 أعاله. في إليها المشار االركان تتوف  لم ما متهم أي تجاه تنهض ال الج يمة هذه فان تقدم ما خال  ومن
 ي غب نتيجة إحداث إلى الجاني إرادة في  تتج  الذي المباش   كالقصد  وصور:  أشكا   عدة الجنائي القصد  ويت،ذ

 احقاق وأراد الواسرررطة قبو  الجاني أراد إذا متواف ًا الج مي القصرررد يعد والمحسرررو ية الواسرررطة ج يمة ففي إحداثها، في
 كان التي  ذاتها هي حدثت التي النتيجة تكون أن في  يشت ث  ال احتماليًا قصداً  يكون أو علي ، للمجني حق ا طا  أو  اطل
  التالعب يقوم كمن فيها، االستم ار وقبل حدوثها توقع قد يكون أن الجاني يسا   لكي يكفي  ل إحداثها في ي غب الجاني

 حق  يبطل قد آخ  شرررر،صررررًا أن يعلم وهو الواسررررط  لقبول  نتيجة معين لشرررر،ص حقا ليبطل المقا الت عالمات  كشررررو 
 فهو اآلخ  حق ا طا  في قصرررده أما مباشررر ًا األو  حق ا طا  قصرررده فيكون  الم،اط ة وقبل ج يمت  تنفيذ في فاسرررتم 
  .284ص: ،1998 )السعيد، احتمالي

ضاً  القصد  يكون وقد صًا،  وقصداً  عامًا قصداً  أي   العناص   العلم مع الج يمة ارتكاب إرادة هو العام فالقصد  خا
 التشررر يع في ال،اص والقصرررد الج ائم، من معينة طائفة في تواف ه القانون يشرررت ث والذي ال،اص والقصرررد تكونها، التي

 .والمحسو ية الواسطة ج يمة في مشت ث غي  االردني
 جنائيا قصدا  تتطلب التي القصدية  الج ائم من الع اقي القانون في والتوصية  وال جاء التوسط  ج يمة إن وحيث

  نية تنصررررر   يتطلب اذ الجاني، احداث  إلى يسرررررعى الذي ال،اص الجنائي القصرررررد  توف  يتمثل ال كن هذا فان خاصرررررا،
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 عمل  يؤدي الموظ  كان إذا أما ال جاء، او التوسررررررط او التوصررررررية على  ناء عن  االمتناع أو العمل أداء تجاه الموظ 
 متحققة غي  الج يمة فان الموظ  ذلك  ها يقوم التي االعتيادية األمور من التوصررررررية او التوسررررررط محل والعمل اليومي
 ال،اص. الجنائي القصد النعدام

 يقوم كمن أكث  أو محدد موضرررروع في النتيجة تحقيق إلى في  الجاني إرادة تتج  والذي محددًا القصررررد يكون وقد
 مج د إلى في   الجاني  إرادة تتج   والذي  محدد  غي  يكون وقد  الواسرررررررطة،  قبو  نتيجة   الذات   معين إنسررررررران حق  ا طا   
 ارتكاب إلى إرادت  اتجاه مج د أي  الذات معين غي  إنسران  حق  ا طا  يقوم كمن لموضروعها  تحديد دون النتيجة تحقيق
  .385 ص: ،2015 )المجالي،  اطل. احقاق او الحق ا طا  فعل

 وقائع على القانون حكم  أنزا  " للقو   2019 لسنة 8315) رقم ق ارها في عمان جزاء صلح محكمة وذهبت
 وزي  وان الصرررررح  وزي  وهو الم،تصررررر  الجهة الى لالسرررررتدعاء تقديم  ثبت قد المعت ض ان - المحكمة: تجد الدعو 
 ال اي ال داء واالدارية القانونية الجهة الى االسررررتدعاء  احال  قام وانما ف دي  شرررركل ل  االمتحان اعاده يق ر لم الصررررح 
 المش وحات، الى تبعا ذلك  جواز كتاب اصدار الى الصح   وزي ) الم،تصة السلطة دفع مما ذلك  جواز ش حت  والتي
 الج م حدد قد الفساد  ومكافح  النزاهة قانون من  16) المادة نص ان  ل ش،ص  اي من طلبا يقبل لم علي  المشتكى  وان

 طلب هو علي  المشرررتكى فعل فيكون  تفسررري ه التوسرررع او علي  القيا  يجوز ال تج يمي نص وهو  الطلب وليس  القبو 
 للمشررتكى القانوني الم كز  ذات كانوا من لكاف  كان الصررح  وزي  كتاب وفق االمتحان اعاده وان سرريما ال اسررتدعاء عب 
 ال افعال  يجعل مما اسرررتدعاء قدم وانما شررر،ص اي من لطلب قبوال من  يصررردر لم ان  حيث وعلي  ، فقط لهم وليس علي 
 عن  مسؤوليت  عدم اعالن ويتوجب ل  المسند الفساد ومكافح  النزاهة قانون من  7ة16) المادة ونص تتوافق

 فسرررس الصرررلح محاكم قانون من  15) المادة احكام ب عماًل مايلي المحكمة تق ر تقدم ما على وتأسررريسررراً  وعلي 
 - يلي:  ما والحكم هشام احمد  المعت ض يتعلق فيما االعت اض محل الحكم

 ج م عن احمد الظنين مسررررؤولي  عدم اعالن الجزائية المحاكمات اصررررو  قانون من  178) المادة  أحكام عماًل
 ذات من  16) المادة  داللة الفسررراد ومكافحة النزاهة قانون من ا ة23) المادة الحكام خالفًا المحسرررو ية و الواسرررطة قبو 

 وافعال " الج م اركان توافق لعدم االقتصادية الج ائم قانون من  4و 3و 2) والمواد القانون
 الخطأ: ثانيًا.

 فقهاء قام لذا المقصررررود، غي  لل،طأ ونماذج صررررورًا أوردت وإنما ال،طأ الجزائية التشرررر يعات غالبية تع   لم
 التي والحذر  الحيطة   واجبات  الشررررررر،ص إخال  "  أن    البعض فع ف   المقصرررررررود، غي  ال،طأ   تع ي  الجنائي  القانون 
 تبعًا حيلولتها وعدم واألنظمة، الشررر ائع م اعاة عدم أم االحت از قلة أم اوهما  صرررورة ات،ذت سرررواء القانون، يف ضرررها

 أن واجب  ومن  استطاعت   ذلك كان حين في يتوقعها يكن ولم اوج امية، النتيجة إحداث إلى تص ف   يفضي  أن دون لذلك
  .431ص: ،1984 )حسني، اجتنا ها"  إمكان  أن حسب ولكن  توقعها أو يتوقعها،

 هذا عن نجمت التي الضررارة النتيجة إحداث إلى اتجاهها وعدم الفعل ارتكاب إلى اورادة اتجاه ال،طأ يفت ض إذ
 والظهور للمسرررراعدة الواسررررطة قبو  الفاعل أراد إذا متواف ًا ال،طأ يعد ذاتها والمحسررررو ية الواسررررطة ج يمة ففي الفعل،
 ال،طأ  ويت،ذ  مقصرررررررود. غي  الفعل  هذا  يكون هنا   اطل،   احقاق  أو حق ا طا   الى ذلك  فاد   ،النا   امام  محمود  مظه 
 لجميع لتتسرررع شررراملة وهي المثا ، سررربيل على وردت  ل الحصررر  سررربيل على التشررر يعات في ت د لم وهي صرررور ثالث

  هي: الصور وهذه   ، ال،اصة الحاالت
  أي الضرررررررارة، النتائج  لحدوث  تجنباً  والحذر  الحيطة  واجب يتطلب   ما ات،اذ  عن الم،طئ نكوص وهو اوهما :   .1

 لظ و  ان  اال الواسرررررطة، يقبل لم كمن االمتناع، أو للت ك نتيجة سرررررلبي  ط يق الفعل يحصرررررل أن    يفت ض
  .272ص: ،1975 )عبيد، معين. لش،ص حق ضياع ذلك على وت تب المقا الت، مواعيد غي  انسانية

 أو ي تكب  الذي الضررررار  الفعل  طبيعة الم،طئ في  ويعلم التبصرررر ،  أو الواعي ال،طأ    ويقصررررد  االحت از: قلة .2
  ط يق يتم فعل وهو الفعل، هذا إتيان في يسررتم  ذلك ومع للغي ، وأخطار أضرر ار من يسرربب  وما من  الصررادر
 ألحد حق  اضاعة فيتسبب والتسامح الطيبة على  ناء تدقيق دون الطلبات يقبل الذي الدائ ة مدي  ومثال  إيجا ي.

 الحذاقة وعدم الطيش في وتتمثل االحت از قلة  اب تحت ال عونة وتدخل الطلبات، هذه اصررحاب من األشرر،اص
  .316ص: ،1998 )السعيد، درايةوال

 يتحمل  لها  الم،ال   فإن  و التالي   الصرررررررادرة، واألنظمة   القوانين  التقيد  عدم  أي :واألنظمة  القوانين م اعاة  عدم  .3
 أحيانًا ُيع دَّ واألنظمة القوانين اتباع عدم أن كما لآلخ ين، ضرر ر عن  نتج ضررار سررلوك من من  يقع قد ما تبعات
 لآلخ ين. ض ر أي فعل  على يت تب لم ولو الم،ال  ُيسا  لكي كافيًا سببًا
 القصررررررررد يتوف  لم ما  الج مي الفعل  لتحقق يكفي ال والشررررررر عي المادي  ال كن توف  فان  الع اقي القانون  وفي

 وارتكبها إليها انصرر فت قد إرادت  تكون وان إلي ، نسرربتها  حسررب الج يمة عن مسررؤو  يكون وان الجاني، لد  الجنائي
 أسررا  وهو علي ، اللوم ويسررتحق عن  يسررأ  الذي ال،طأ  تحقق يوصرر  ما وهذا خارجي، مؤث  أي تحت يكون أن دون

 أهم من ال،طأ يعد كما الع اقي، العقو ات قانون من  33) المادة لنص وفقا المعنوي ال كن إليها ي تكن التي المسرررررؤولية
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 إرادة في  تنصرررر   الذي وهو الج يمة، نوع حسررررب والت،في  الشرررردة في يتدرج فان  الجنائية، المسررررؤولية تحقق أركان
 علي  يصررررطلح كما أو العمدي  ال،طأ يسررررمى ما وهو ،الج مية النتيجة تحقيق وإدراك الج مي الفعل ارتكاب إلى الجاني
 الج مي القصررررد منها صررررور  عدة يتجسررررد المعنوي ال كن فان لذلك  ،712ص: ،2012،)عبدالسررررتار الجنائي  القصررررد
  أن  الفقهاء،  عض فان االصررررررطالح في أما معين، لغ ض اورادة توج  هو اللغوي  المعنى الجنائي والقصررررررد وال،طأ،
   44 ص:،1992 ،صالح)ل  المعاقب الت ك أو للفعل اورادة توج 

 الواسطة عملية أشخاص :الرابع المطلب
 حيز الى الج يمة لهذه المادي ال كن  اخ اج يقومون االش،اص من مجموعة القانوني تكوينها في الواسطة تظم

 :وهم  39ص: ،2001 الوجود")ال هوان،
 آخ . الف د أو لنفس  الشيء أو المنفعة يطلب الذي الف د وهو :المستوسط .1
 المنفذ. الموظ  على معنوية أو مادية واضحة تاثي ية قدرات يملك الذي الف د وهو :الوسيط .2
 التنفيذ. عن مسؤواًل أو الق ار مالك كان سواء الواسطة إلي  تتج  الذي هو  )المستوسط الموظ  .3

  عمل القيام على الموظ   إجبار وذلك الشرريء، أو المنفعة على الحصررو  توكيد أو لضررمان الواسررطة وتسررت،دم
 وفقا الموظ  فعل رد تقسرريم ويمكن  شرر عيت ، مقتنع غي  طلب أو عادي لطلب  اوسررتجا ة مالي أو معنوي ضررغط تحت
  59 ص: ،2010 ،)حسن حالتين الى الوسيط نفوذ وقوة ،الطلب ش عية لمد 

 م،الفة ثمة وليس الموظ  صالحية ضمن ويقع مش وعًا الطلب كان إذا للواسطة الموظ  قبو  :االولى الحالة
 أو المادي الضررغط  سرربب أو ل ، واالسررتجا ة الوسرريط من الحياء أو روح ، في أو نصرروصرر   في سررواء للقانون مباشرر ة
 شرررر،صررررية  مصررررلحة للموظ  يكون قد أو للموظ ، الوسرررريط من قوية حماية وثمة كبي ، الموظ  على الواقع المعنوي
 مش وعيت . ال كانت مهما الطلب وتلبية الواسطة قبو  في مستقباًل أو حاض ًا

 الى تؤدي قد االفعا  تلك كانت أو حقا، تبطل أو  اطال تحق كانت اذا للواسرررررطة الموظ  رفض الثانية: الحالة
 التش يعات.  فعل لالف اد تحققت التي القانونية والم اكز االوضاع في التغيي  خال  من الغي  حقوق على االعتداء

 واسطة  يسمى  ما يوجد القانون، منظور فمن جهة، من أكث  من للواسطة  النظ  يمكن  ان  القو  يمكننا و التالي
  تعجيل لدي  للتوسرررط االعلى لل ئيس كاللجوء في ، حق ل  شررريء أو وظيفة على كالحصرررو  قانوني، عمل نجازأل قانونية

  ،)دحالن  اطل   ا طا   أو حق الحقاق  واسرررررررطة  أمام  نكون الحالة   هذه  فمثل  ،الموظ  يسرررررررتحقها  التي الت قية  اج اءات
 أو مسررتحقة، غي  منفعة أو وظيفة على كالحصررو  قانوني، غي  عمل النجاز واسررطة امام نكون وقد . 50ص: ،2004

 أو حالي )وزي  اوداري أو االجتماعي أو السررياسرري  النفوذ أصررحاب أحد كواسررطة حق، ا طا  أو  اطل احقاق يسررمى ما
 اختصررراص في تدخل دعاو  في الكبي  القاضررري يتدخل وقد " تشررر يعي..الس ، مجلس في نائب حالي، عام مدي  سرررا ق،

  .21 ص: ،2011 ،الكيالني) القضاء من م ؤوسي 
قدم  ما  ضررررررروء وفي عام  الموظ  مفهوم توضررررررريح من  د  ال ت مة  في مفت ض ك كن ال طة   قبو  ج ي  الواسررررررر

 لسرررررررنة  82) رقم المدنية ال،دمة نظام من  2) المادة في العام الموظ  األردني المشررررررر ع عّ   حيث والمحسرررررررو ية،
 الصادر  الوظائ  تشكيالت  جدو  في مدرجة وظيفة في الم،تص الم جع من  ق ار المعين الش،ص  "هو  أن : م2013

  الذي الشررررررر،ص يشرررررررمل وال عقد،  موجب المعين والموظ  الدوائ  إحد  موازنة أو العامة الموازنة قانون  مقتضرررررررى
 يومًيا". أجً ا يتقاضى

 الذين العما  عن العام الموظ  صررفة أزا  األردني المشرر ع أن الباحث يسررت،لص السررا ق التع ي  خال  ومن
  ق ار أن   يعني وهذا  الم،تص، الم جع من  ق ار تعيين   يتم من هو العام  الموظ  عدّ  كما  يومية،  أجوًرا يتقاضرررررررون  

  عاما. موظفا الش،ص يصبح التعيين
 في مدرجة وظيفة يشغل  أن أيًضا  من  يتطلب فإن  عاما، موظًفا الم،تص الم جع من المعين الش،ص  يعد ولكي

 يعني هذا أن  عضهم  وي   الدوائ ، إحد  موازنة أو العامة الموازنة قانون  مقتضى  الصادر  الوظائ  تشكيالت  جدو 
 الدائمة فالوظيفة الوظيفة، دايمومة مناث هو الوظائ  تشكيالت جدو  في الوظيفة ورود ألن ذلك دائمة، وظيفة يشغل أن 

 هي المؤقتة  الوظيفة  أن حين في انقطاع،  ودون كامل،    شررررررركل  للعمل  الموظ  يتف غ وأن محدد،  غي   عمل  القيام  تعني
  .184 ص: ،1998 ،الزعبي) تمام   مج د ينتهي محدد  زمن العمل

 المادة في العام الموظ  ع   حيث العام، للموظ  واسررررعا مفهوما أعطى العقو ات قانون في المشرررر ع أن إال
 اودارة على تقع التي الج ائم ) اب  الباب  هذا  في المقصرررررررود  المعنى  موظفا  "يعد   القو :  العقو ات  قانون  من  169)

 ف د أو العسك ية  أو المدنية السلطة  ضباث  من ضا ط  وكل القضائي،  أو اوداري السلك  في عمومي موظ  كل العامة 
   .354ص: ،2010 ،عامة)السعيد إدارة في أو الدولة في مست،دم أو عامل وكل أف ادها، من
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 مصرررالح من مصرررلحة أي في يعمل شررر،ص كل على العام الموظ  صرررفة الجزائي المشررر ع أسررربغ فقد و التالي
 يحقق  ما واط اد  انتظام سرررري ها وضررررمان العامة، الم افق حماية هو -سررررلفا الباحث أشررررار كما- ذلك في وهدف  الدولة،
 العموميين. الموظفين عاتق على الملقاة األعما  وخطورة أهمية إلى إضافة العام، الصالح
 والمحسوبية الواسطة لجريمة العقاب سياسة :الثاني المبحث

 الوحيد السبيل يعد ال الجزائية، القوانين نصوص ضمن الفساد ج ائم من ج يمة تعد التي األفعا  على النص إن
 من للحد رادعة عقا ية سررررررياسررررررة  إتباع يتطلب األم  فإن وإنما االعتداء، محل العامة للوظيفة الجنائية الحماية وسررررررباغ
 .والمحسو ية الواسطة ج يمة ضمنها من يكون قد والتي الفساد صور إحد  تشكل التي التجاوزات

 الواسطة عملية أشخاص :األول المطلب
 حيز الى الج يمة لهذه المادي ال كن  اخ اج يقومون االش،اص من مجموعة القانوني تكوينها في الواسطة تظم

 :وهم  39،ص:2001 الوجود")ال هوان،
 آخ . الف د أو لنفس  الشيء أو المنفعة يطلب الذي الف د وهو :المستوسط .1
 المنفذ. الموظ  على معنوية أو مادية واضحة تاثي ية قدرات يملك الذي الف د وهو :الوسيط .2
 التنفيذ. عن مسؤواًل أو الق ار مالك كان سواء الواسطة إلي  تتج  الذي هو  )المستوسط الموظ  .3

  عمل القيام على الموظ   إجبار وذلك الشرريء، أو المنفعة على الحصررو  توكيد أو لضررمان الواسررطة وتسررت،دم
 وفقا الموظ  فعل رد تقسرريم ويمكن  شرر عيت ، مقتنع غي  طلب أو عادي لطلب  اوسررتجا ة مالي أو معنوي ضررغط تحت
  59 ص: ،2010 ،)حسن حالتين الى الوسيط نفوذ وقوة ،الطلب ش عية لمد 

 م،الفة ثمة وليس الموظ  صالحية ضمن ويقع مش وعًا الطلب كان إذا للواسطة الموظ  قبو  :االولى الحالة
 أو المادي الضررغط  سرربب أو ل ، واالسررتجا ة الوسرريط من الحياء أو روح ، في أو نصرروصرر   في سررواء للقانون مباشرر ة
 شرررر،صررررية  مصررررلحة للموظ  يكون قد أو للموظ ، الوسرررريط من قوية حماية وثمة كبي ، الموظ  على الواقع المعنوي
 مش وعيت . ال كانت مهما الطلب وتلبية الواسطة قبو  في مستقباًل أو حاض ًا

 الى تؤدي قد االفعا  تلك كانت أو حقا، تبطل أو  اطال تحق كانت اذا للواسرررررطة الموظ  رفض الثانية: الحالة
 التش يعات.  فعل لالف اد تحققت التي القانونية والم اكز االوضاع في التغيي  خال  من الغي  حقوق على االعتداء

 واسطة  يسمى  ما يوجد القانون، منظور فمن جهة، من أكث  من للواسطة  النظ  يمكن  ان  القو  يمكننا و التالي
  تعجيل لدي  للتوسرررط االعلى لل ئيس كاللجوء في ، حق ل  شررريء أو وظيفة على كالحصرررو  قانوني، عمل ألنجاز قانونية

  ،)دحالن  اطل   ا طا   أو حق الحقاق  واسرررررررطة  أمام  نكون الحالة   هذه  فمثل  ،الموظ  يسرررررررتحقها  التي الت قية  اج اءات
 أو مسررتحقة، غي  منفعة أو وظيفة على كالحصررو  قانوني، غي  عمل النجاز واسررطة امام نكون وقد . 50ص: ،2004

 أو حالي )وزي  اوداري أو االجتماعي أو السررياسرري  النفوذ أصررحاب أحد كواسررطة حق، ا طا  أو  اطل احقاق يسررمى ما
 اختصررراص في تدخل دعاو  في الكبي  القاضررري يتدخل "وقد تشررر يعي..الس ، مجلس في نائب حالي، عام مدي  سرررا ق،

  .21 ص: ،2011 ،الكيالني) القضاء من م ؤوسي 
قدم  ما  ضررررررروء وفي عام  الموظ  مفهوم توضررررررريح من  د  ال ت مة  في مفت ض ك كن ال طة   قبو  ج ي  الواسررررررر

 لسرررررررنة  82) رقم المدنية ال،دمة نظام من  2) المادة في العام الموظ  األردني المشررررررر ع عّ   حيث والمحسرررررررو ية،
 الصادر  الوظائ  تشكيالت  جدو  في مدرجة وظيفة في الم،تص الم جع من  ق ار المعين الش،ص  "هو  أن : م2013

  الذي الشررررررر،ص يشرررررررمل وال عقد،  موجب المعين والموظ  الدوائ  إحد  موازنة أو العامة الموازنة قانون  مقتضرررررررى
 يومًيا". أجً ا يتقاضى

 الذين العما  عن العام الموظ  صررفة أزا  األردني المشرر ع أن الباحث يسررت،لص السررا ق التع ي  خال  ومن
  ق ار أن   يعني وهذا  الم،تص، الم جع من  ق ار تعيين   يتم من هو العام  الموظ  عدّ  كما  يومية،  أجوًرا يتقاضرررررررون  

  عاما. موظفا الش،ص يصبح التعيين
 في مدرجة وظيفة يشغل  أن أيًضا  من  يتطلب فإن  عاما، موظًفا الم،تص الم جع من المعين الش،ص  يعد ولكي

 يعني هذا أن  عضهم  وي   الدوائ ، إحد  موازنة أو العامة الموازنة قانون  مقتضى  الصادر  الوظائ  تشكيالت  جدو 
 الدائمة فالوظيفة الوظيفة، دايمومة مناث هو الوظائ  تشكيالت جدو  في الوظيفة ورود ألن ذلك دائمة، وظيفة يشغل أن 

 هي المؤقتة  الوظيفة  أن حين في انقطاع،  ودون كامل،    شررررررركل  للعمل  الموظ  يتف غ وأن محدد،  غي   عمل  القيام  تعني
  .184 ص: ،1998 ،الزعبي) تمام   مج د ينتهي محدد  زمن العمل

 المادة في العام الموظ  ع   حيث العام، للموظ  واسررررعا مفهوما أعطى العقو ات قانون في المشرررر ع أن إال
 اودارة على تقع التي الج ائم ) اب  الباب  هذا  في المقصرررررررود  المعنى  موظفا  "يعد   القو :  العقو ات  قانون  من  169)

 ف د أو العسك ية  أو المدنية السلطة  ضباث  من ضا ط  وكل القضائي،  أو اوداري السلك  في عمومي موظ  كل العامة 
   .354ص: ،2010،عامة)السعيد إدارة في أو الدولة في مست،دم أو عامل وكل أف ادها، من
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 مصرررالح من مصرررلحة أي في يعمل شررر،ص كل على العام الموظ  صرررفة الجزائي المشررر ع أسررربغ فقد و التالي
 يحقق  ما واط اد  انتظام سرررري ها وضررررمان العامة، الم افق حماية هو -سررررلفا الباحث أشررررار كما- ذلك في وهدف  الدولة،
 العموميين. الموظفين عاتق على الملقاة األعما  وخطورة أهمية إلى إضافة العام، الصالح
 العراقي التشريع في والمحسوبية الواسطة لجريمة المقررة العقوبات :ثانيال المطلب

ها    العقو ة  تع ي  في الجنائي  الفق   يجمع قانون  يق ره جزاء  ان  ،المجتمع لمصرررررررلحة   الج يمة  م تكب  على ال
 أو مال  أو شرر،صرر  في المتهم    ليصرريب القانون نظ  في ج يمة ُيعد فعل عن مسررئوليت  تثبت من على القاضرري ويوقع 
  .476ص: ،2015 )المجالي، اعتباره

 يتحملها، لمن تسررررررربب   الذي األلم هو العقو ة جوه   أن ونقو  العقو ة، جوه  على نسرررررررتد   أن يمكن هنا  ومن
 تأثي ها كيفية منها المقصرررود وإنما والهوان،  ال،زي إشرررعاره أو المج م إذال  هو ليس العقو ة  جوه  المقصرررود واأللم
 ،2009الدين، )زين والح ية الحياة في حق  أو ماليًا حقًا كان سرررررررواء المتهم  شررررررر،ص اللصررررررريقة الحقوق من حق على
 . 123ص:

 الحبس هما  العقو ات  من  نوعين الع اقي، القانون  في التوسرررررررط أو ال جاء  أو التوسرررررررط ج يمة  عقو ة  وتتمثل 
 في السرررجن إلى العقو ة تصرررل  ينما المعد  1969 لسرررنة 111 رقم الع اقي العقو ات قانون الحكام وفقا وذلك والغ امة
 . 2007) نةلس 19 رقم العسك ي العقو ات قانون مثل األخ   القوانين  عض

 ويت ك الغ امة او الحبس إما والتوصرررية وال جاء التوسرررط ج يمة م تكب على تف ض التي العقو ات فان لذلك
  رقم الع اقي العقو ات  قانون  في الج يمة  هذه  على تف ض التي والعقو ات  الموضررررررروع محكمة  إلى العقو تين أي تقدي  
نة   111 ية    القوانين وفي المعد   1969 لسررررررر فذة    األخ   العقا  نا ية    المنظومة  من ال قانون ية  ال مادة   ينت  حيث  ،الع اق  ال
 ممن احد من أو أجنبية دولة من  الواسرررررطة ولو اخذ او قبل او لغي ه او لنفسررررر  طلب من أن العقو ات قانون من  167)

 االضررر ار شررران  من ان يعلم عمل ارتكاب  قصرررد ذلك من  شررريء وعدا او اخ   منفعة اية او نقودا لمصرررلحتها يعملون
 و   . وعد او اعطي او طلب ما على تزيد وال دينار ال  عن تقل ال و غ امة المؤقت  السررررجن  يعاقب وطنية  مصررررلحة 

 الجاني  كان  اذا     وعد  او اعطي او طلب  ما  على تزيد  وال دينار  ال  عن تقل  ال وغ امة  المؤ د  السرررررررجن العقو ة  تكون
 ع ض او وعدا اعطى من ذاتها  العقو ة ويعاقب الح ب. زمن في الج يمة ارتكبت اذا او عامة  ،دمة مكلفا شررررر،صرررررا

  ع ض . او وعده او عطاؤه يقبل لم ولو وطنية  مصلحة ضار عمل ارتكاب  قصد ذك  مما شيئا
 عامة    ،دمة   مكل  شررررررر،ص او موظ  كل  عقو ة  أن أكدت  فقد  الع اقي العقو ات  قانون  من  233) المادة  أما 

 واحدة سنة  على تزيد ال مدة الحبس هي يعاقب    اوض ار  او ال،صوم  احد لصالح  محكمة او قاض او حاكم لد  توسط 
 العقو تين. هاتين  إحد  او دينار مائة على تزيد ال و غ امة

 وكان حق غي  ان  ثبت حكما أصررردر قاض او حاكم كل عقو ة العقو ات قانون من  234) المادة  ينت حين في
 العقو تين. هاتين  إحد  او و الغ امة  الحبس لدي ، التوسط نتيجة ذلك

 يعلم شهادة  المجاملة سبيل  على أعطى الذي القا لة او الطبيب عقو ة العقو ات قانون من  297) المادة وتناولت
  مهنت ، يتصررررل مما ذلك غي  او وفاة او عاهة او م ض او والدة او حمل  شررررأن محتوياتها احد في صررررحيحة غي   أنها

 ثالثمائة   على تزيد  ال التي الغ امة  او  الحبس  والمتمثلة  ،عامة   خدمة   من اوعفاء  اوتب ي  القضررررررراء الى تقديمها    غ ض
  دينار. مائتي على تزيد ال  غ امة او سنتين على تزيد ال مدة  الحبس يعاقب دينار

 أداء عن حق  غي  االمتناع لج م العقو ات قانون من  330) المادة في الحبس عقو ة الع اقي المش ع  حدد وقد
 غي  آخ  سبب  ألي او وساطة  او توصية  او ل جاء نتيجة واجباتها من  واجب عمدا االخال  او الوظيف  أعما  من عمل

  مش وع.
سنة  19 رقم الع اقي العسك ي  العقو ات قانون في أما سجن  عقو ة الع اقي المش ع  ف ض فقد ،2007 ل  في ال

 او  ال،دمة متعلقا ذلك وكان للحقيقة خالفا اخ   رسررررمية اوراقا او  يانا او تق ي ا قدم او نظم من لكل من ،  66) المادة
 .للحقيقة م،ال   أن  علم  مع رتبة االعلى الى ذلك لتقديم توسط من وكل الوظيفة
 االردني التشريع في والمحسوبية الواسطة لجريمة المقررة العقوبات الث:الث المطلب

 النزاهة قانون  من  23) المادة  نص في والمحسرررررررو ية  الواسرررررررطة  لقبو  جنائية   عقو ة  االردني المشررررررر ع حدد 
  أي في عليها النص ورد أشرررد عقو ة  أي األخال  دون " ان  على تنص والتي 2016 لسرررنة  13) رقم الفسررراد ومكافحة
 اال  خمسررة عن تزيد وال دينار خمسررمائة عن تقل ال  غ امة أو أشرره  أر عة عن تقل ال مدة  الحبس يعاقب أخ  تشرر يع
 حا  وفي القانون هذا من  16) المادة في الواردة التصررررررر فات أو االفعا  من أيا أرتكب من كل العقو تين  كلتا أو دينار

 " نصفها للعقو ة يضا  التك ار
 عقو ة ليضرررررع جاء الن  محمود، غي  اتجاها يعتب  االردني المشررررر ع    اتى الذي النص هذا أن الباحث وي  

 عقو ة منها ج يمة لكل اف د  أن  علما الفسرررراد، ومكافحة النزاهة قانون من  16) المادة عليها نصررررت التي االفعا  لكافة
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 من وكان مسررررتحدثة ج يمة تعتب  والمحسررررو ية الواسررررطة ج يمة أن حين في االخ  ، الجنائية التشرررر يعات في خاصررررة
 اليها. المشار  16) المادة تناولتها التي الفساد ج ائم  باقي أسوة خاصة عقو ة لها يف د أن االولى

 على اعتداء تشكل  التي االف  لهذه المطلوب ال دع من الم جوة الغاية يحقق لم العقا ي النص هذا أن الى أضافة 
 الغي . حقوق

 الخاتمة:
 التشرر يعين  ين مقارنة دراسررة والمحسررو ية الواسررطة لج يمة الموضرروعية المواجهة موضرروع الدراسررة تناولت

 االتية: التوصيات و النتائج الى التوصل تم ان الى واالردني الع اقي
  النتائج: اواًل:
 النص عند الج يمة لهذه الموضررروعية المواجهة حيث من الع اقي المشررر ع على تفوق قد االردني المشررر ع ان .1

 فساد. ج يمة  اعتبارها مستقل و شكل الفساد ومكافحة النزاهة قانون في عليها
 ،الواسطة  ج يمة أوج  كأحد والتوصية  ال جاء تج يم في الع اقي المش ع  مسلك  يسلك  لم األردني المش ع  أن .2

 ش يكا   اعتباره الواسطة  طالب تج يم الممكن من أن  االعتبار  عين األخذ مع فقط الواسطة  قبو  ج م أن  حيث
  .التج يم في العامة للقواعد وفقا الج يمة في

 تشكل التي االفعا   يان خال  من ،والمحسو ية الواسطة الفعا  تج يم سياسة واالردني الع اقي المش عان اتبع .3
 الج يمة. تلك اركان

 االسررررتجا ة، لفظ  اسررررت،دام الج مية النتيجة تحديد في االردني المشرررر ع من دقة اكث  كان الع اقي المشرررر ع أن .4
 الوضررررررع في تغيي ا تعني االسررررررتجا ة أن حين في الج يمة، تقوم حصررررررول  مج د أن يعني القبو  لفظ أن حيث

 الج مية. النتيجة على أوضح داللة يعطي مما ال،ارجي
 االسررررتجا ة، لفظ  اسررررت،دام الج مية النتيجة تحديد في االردني المشرررر ع من دقة اكث  كان الع اقي المشرررر ع أن .5

 الوضررررررع في تغيي ا تعني االسررررررتجا ة أن حين في ،الج يمة تقوم حصررررررول  مج د أن يعني القبو  لفظ أن حيث
 الج مية. النتيجة على أوضح داللة يعطي مما ال،ارجي

 :التوصيات ثانيًا:
  اآلتي: يوصي الباحث فإن السا قة، النتائج ضوء على

عاة  مع .1 قا  الج مي االشرررررررت اك نظ ية  م ا عد  وف مة    للقوا عا فة    ج مت  والتي العقو ات  قانون  في ال  اط ا  كا
 الواسطة.  اش،اص  كافة لتج يم الجنائية تش يعاتها  تعديل المقارنة محل الدو  في المش ع  على نتمنى ،الج يمة

 ،فقط الواسررطة قا ل الموظ   تج يم االكتفاء وعدم النزاهة، قوانين في واضررح  شرركل الوسرريط و ،كالمسررتوسررط
 الج ائم.  باقي اسوة

لدو   في المشررررررر ع على نتمنى .2 لدراسررررررررة   محل  ا نا  أن ا عة  يبي ي   المعتد   الحق طبي مة  في عل طة   ج ي  الواسررررررر
 الحقوق. لكافة وتتسع فضفاضة عبارة األردني التش يع في حق وا طا   اطل  احقاق العبارة الن والمحسو ية،

 ،والمحسو ية الواسطة لج يمة المادي ال كن  تحديد الع اقي المش ع حذو يحذو أن االردني المش ع على نتمنى .3
 فقط. الواسطة قبو   تج يم االكتفاء وعدم

 المراجع قائمة
 والتوزيع. للنش  الثقافة دار :عمان ،1ث ،العام القسم – العقو ات قانون ش ح  ،2012) طال  عفيفة، ا و

 الزمان. مطبعة : غداد ،ال،اص القسم العقو ات قانون ش ح  ،1996) ف، ي ،الحديثي
 للنش . وائل دار :عمان ،1ث العقو ات، قانون في الوسيط  ،2012) عودة محمد الجبور،
   والتوزيع. للنش  الثقافة دار :عمان ،2ث العام، القسم العقو ات قانون ش ح  ،2015) نظام المجالي،
 العالمية. ال سالة دار :عمان ،1ث الفساد، ج ائم  ،2011) فاروق ،الكيالني
 .الجامعي الفك  دار :القاه ة ،1ث ،المقارن والتش يع الع  ية الدو  في اوداري الفساد ظاه ة  ،2009) أمين  ال  ،الدين زين

 الع  ية. النهضة دار :القاه ة ،4ث ال،اص، القسم العقو ات قانون في الوسيط ، 2016) فتحي احمد س ور،
 والتوزيع. للنش  الثقافة دار عمان:.1ث العامة.  المصلحة المض ة الج ائم العقو ات قانون ش ح  ،2008) كامل السعيد،
 الوطنية. المكتبة :عمان .1ث مقارنة. تحليلية دراسة العامة  المصلحة المض ة الج ائم  ،1997) كامل، السعيد،
  .الع  ية النهضة دار :القاه ة ،2ث للج يمة، العامة النظ ية العام، القسم العقو ات، قانون ش ح  ،2000) عيد محمد الغ يب،
 والتوزيع. للنش  الفك  دار :عمان ،1ث األردني، القانون في االختال   ،1992) عبدال حمن نائل صالح،
 الع  ية. النهضة دار :القاه ة ،1ث والقانون، اوسالمية الش يعة في الجنائي للنظام العامة األحكام  ،2001) الفتاح عبد الصيفي،
 .الع  ية النهضة دار : ي وت ،1ث ال،اص، القسم – اللبناني العقو ات قانون ش ح  ،1984) نجيب محمود حسني،
 الع  ي. الفك  دار :،القاه ةالمص ي العقا ي التش يع من العام القسم مبادئ  ،1975) رؤو  ،عبيد

 الع  ية. النهضة دار :القاه ة ،3ث ال،اص، القسم العقو ات قانون ش ح  ،2012) فوزية عبدالستار،
 للنش . الجديدة الجامعة :االسكندرية ،1العامة،ث  المصلحة الماسة الج ائم – ال،اص القسم العقو ات قانون  ،1993) سليمان عبدالمنعم،

 الع  ية. النهضة دار :القاه ة ،2ث الجنائية، لإلج اءات العامة القواعد ش ح  ،2017) عبدال ؤو  ،مهدي
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  عمان جامعة القانون، كلية ماجسررتي ، رسررالة "، قبيثلتا واشرركالية األردني التشرر يع في الواسررطة قبو  ج يمة  ،2012) محمد مشررعل ،ال قاد

 االردن. ،عمان ،الع  ية
ساد  صور  من صورة  وال جاء والتوصية  التوسط  ج يمة  ،2009) روضان  سالم  الموسوي،  سات  م كز ،الف   حث ،العلمانية واأل حاث الدرا

 االلكت وني. الموقع على منشور
  وغسل  الفساد  ج ائم حو  اوقليمية الندوة ،عمل ورقة ،مص   في الفساد  لمكافحة والمؤسسي   القانوني اوطار  ،2010) محمود حسين  حسن، 

 مص . ،الشيس ش م األموا ،
 يولي . ال،امس، العدد العليا، الدراسات كلية مجلة ،والتنمية األمن لتحقيق الزم ش  الفساد مكافحة  ،2001) حافظ محمد ال هوان،
  ا  القوانين في مقارنة تأصيلية تحليلية دراسة – الجزائية المحاكمات أصو  قانون ش ح  ،2010) كامل ،السعيد
 .والتوزيع للنش  الثقافة دار :عمان ،1ث ،والسورية والمص ية أردنية
 المعار . منشأة :االسكندرية ،1ث ،العامة  المصلحة المض ة الج ائم في  .الوسيط2004) محمود نص ،
 البش ية. القو  إدارة منتد  المعالجة، أساليب وأهم وآثاره اسبا   اوداري الفساد ، 2010) الكاظم عبد ساه  مهدي،

 الع  ية ناي  جامعة العليا الدراسرررات كلية الماجسرررتي ، شرررهادة لنيل مذك ة المعاصررر ة، النظم في الجنائية الوسررراطة  ،2012) محمد  ا صررريل،
 السعودية ،االمنية للعلوم
 1ع ،43م 1ث ،والقانون التش يعة دراسة ،القانونية االمصطلحات معجم  .2016)كورنو

 الجزء المص ي، الجنائي والتش يع المتحدة األمم اتفاقية ضوء في الفساد ج ائم لمكافحة الموضوعية األحكام  .2010) عبدالمجيد عبدالمجيد،
 للنش  مص  نهضة دار مص : ،2ث الثاني،
 الع  ي. األرشي  مؤسسة :عمان ،الوطني النزاهة نظام  ناء عناص   .2000)  اسم سكجها،
 الفلسطيني. القانون في والمحسو ية الواسطة ج يمة ، 2014) نيسان  85) رقم تقاري  سلسلة ،أمان

  مص ،الحديث الكتاب دار :مص  ،1ث ،الجنائية الدعو  إنهاء في الوساطة دور  .2012) الحميد عبد أش  ،
 األردن زه ان، منتديات من، يظلم من والمحسو ية الواسطة  .2011) ص،  الجنيدي،

  



2021

 

 المجتمعيه االصالح بدائل وتطبيق العقوبه تنفيذ وقف
 

 غيث صالح القادري
 جامعة عمان العربية

 7/7/2020 تاريخ االستالم:
 

 د. ابتسام موسى الصالح
 جامعة عمان العربية

 27/7/2020 تاريخ القبول:
 

  الملخص
 عليها يت تب لما ؛المدة قصي ة  للح ية السالبة  العقو ات ألزمة حلو  عن البحث إلى الحديث العقا ي الفك  اتج 

 للح ية، السالبة  للعقو ات  ديلة عقا ية نظم إيجاد المعاص ؛  العقا ي الفك  لها اهتد  التي الحلو  أ  ز ولعل مساوئ،  من
 يقضرري  أن جزئيًا، اسررتبدااًل الح ية سررلب اسررتبدا  في إما تتبلور: النظم وهذه للح ية، السررالبة العقو ات على او قاء مع

 هذه ومن كليًا، استبداالً  الح ية سلب  استبدا   وإما العقا ية، المؤسسة   داخل للح ية السالبة  العقو ة من جزء علي  المحكوم
 التنفيذ  وق  قيده وقد ،العقو ة تنفيذ  وق  األم  في تقدي ية سررلطة القاضرري المشرر ع اعطى حيث ، التنفيذ وق  األنظمة

 ضمن  االردني التش يع  في البديل  العقو ات احد  المجتمعي  ال،دم  اصبحت  كما الم،الفات دون الجنح أو الجنايات في
 تنفيذ  وق   المجتمعي  االصررالح  دائل تطبيق المشرر ع ر ط اذ  2017) لسررنة  27) رقم االردني العقو ات قانون تعديل
 .العقو ات قانون من مك ر  54) دهالما الحكام وفقًا العقو  

س   هذه فان وعلي  سة  خال  ،من المجتمعي  االصالح   دائل وتطبيق العقو   تنفيذ وق  ستتناو   الدرا  الماده درا
 وفقا ومعالجتها ال،لل مواقع على الوقو  ومحاولة الصرررررررل  ذوات العقو ات قانون من  مك ر 25) والماده مك ر  54)

 .العقا ي  للسياسات
 القضائي التف يد نظام ،العقو ة ،التنفيذ وق  :تاحيةفالم الكلمات
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Abstract 

Modern punitive thought tended to search for solutions to the crisis of the short-term 
imprisonment penalties, due to its many disadvantages. Perhaps the most prominent 
solutions guided by contemporary punitive thought; is to create alternative punitive systems 
for penalties that deprive the freedom of liberty, while maintaining the short-term 
imprisonment penalties. These systems are summarized in two main points: either in 
replacing deprivation of liberty partially, as the convicted person is imprisoned in special 
institutions partially, or replace the imprisonment. One of these systems is the suspension 
of sentence that is adopted by the Jordanian legislator. The legislator gave the judge 
discretionary powers to order the suspension of sentence, as well as restricting the 
suspension of sentence to felonies and misdemeanors, with the exclusion of the violations. 

The social service is one of the alternative penalties stipulated by the Jordanian 
legislator within the amendment of the Penal Code No. (27) for the year (2017), as the 
legislator linked the application of social reform alternatives to the suspension of sentence 
in accordance with the provisions of Article (54 bis) of the Penal Code. 

Therefore, this study will address the suspension of the implementation of the 
punishment and the application of alternatives to societal reform, by studying Article (54 
bis) and (25 bis) of the relevant Penal Code and trying to identify defects and address them 
in accordance with the penal code. 
Key words: suspension of sentence, penalty, judicial discretionary system 
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 الُمقدمة:
 العام ال دع تحقيق العقو ة من الهد  أصرربح حيث ،الحديثة الجنائية السررياسررة فلسررفة في العقا ي الفك  تطور مع

  العدالة. وتحقيق ال،اص، وال دع
 عد  أن  كما مج م، لكل مناسررب  شرركل العقا ي السررلم في تدرج قد األردني المشرر ع أن نجد الغاية تلك ولتحقيق

 المناسرررب وتوقيع للف د ال،اصرررة الحالة م اعاة أسرررا  على يقوم الذي العقاب تف يد نظام إلى المحدد العقو ات نظام عن
  60 ،2011 السعيد،) العقو ة. من المتوخاة األغ اض  تحقيق والكفيلة لش،ص ،

 عليها يت تب لما ؛المدة قصي ة  للح ية السالبة  العقو ات ألزمة حلو  عن البحث إلى الحديث العقا ي الفك  اتج 
 للح ية، السالبة  للعقو ات  ديلة عقا ية نظم إيجاد المعاص ؛  العقا ي الفك  لها اهتد  التي الحلو  أ  ز ولعل مساوئ،  من
 يقضرري  أن جزئيًا، اسررتبدااًل الح ية سررلب اسررتبدا  في إما تتبلور: النظم وهذه للح ية، السررالبة العقو ات على او قاء مع

 هذه ومن كليًا، استبداالً  الح ية سلب  استبدا   وإما العقا ية، المؤسسة   داخل للح ية السالبة  العقو ة من جزء علي  المحكوم
 التنفيذ. وق  األنظمة

 إلى دعت التي اويطالية الوضررعية المدرسررة أفكار  ذيوع عشرر  التاسررع الق ن أواخ  في  دأ قد ،التنفيذ وق  إن
 التش يعات. من عدد إلى سبيل  العقو ة تنفيذ وق  نظام أخذ  حيث مج م، كل لحالة مالئمة العقو ة جعل

  عدم يصدره  الذي الحكم في يأم  أن القاضي  ت،و  التي ،االجتماعي الدفاع تدا ي  أحد العقو ة تنفيذ وق  ويعد
  عكسي.  أث  يأتي ر ما العقو ة تنفيذ وأن ،ل دع  كافية علي  المحكوم إدانة أن رأ  إذا العقو ة تنفيذ

 معنى يتضمن نظام ألن  ،الجزائي الحكم آثار علي  المحكوم عن تدرأ التي األنظمة من التنفيذ وق  نظام يعد كما
  ين  تحو  قد التي اودانة وصرررررررمة و ين  ين  ويحو  القضرررررررائي التنفيذ آثار علي  المحكوم عن يدرأ الذي ال،اص ال دع
 ش ي . عمل على الحصو  و ين

 الحبس لعقو ة  و ديلة   جديدة   ط ق إيجاد  كيفية  في البديلة   العقو ة  عليها  تقوم التي األسررررررراسرررررررية    الفك ة وتتمثل 
 إيقاع إلى تهد  التي الجنائية السررررررياسررررررة  ين إلتقاء نقطة البديلة العقو ات تعد حيث  ،731ص ،2013 )الكسرررررراسرررررربة،

 تسعى  التي اونسانية  اوعتبارات و ين وتأهيل ، إصالح   وإعادة ل دع  الج يمة إرتكاب حق  في يثبت من على العقو ات
 إلى علي  المحكوم وإعادة التاهيل وإعادة اوصرررررالح كفة وت جيح ك امت  على والحفاظ    والسرررررمو اونسررررران حماية إلى

 وإنسررررانيت )قواقزة،  ك امت  والمسررررا  والتعذيب اويالم كفة على األعما   عض  أداء وتكليف  صررررالحًا عضرررروًا مجتمع 
  .8ص ،2016
 الدراسة: مشكلة

 العقو ة تنفيذ هو االصررل ألن العامة القواعد عن خ وجًا يشرركل العقو ة تنفيذ وق  إن في الدراسررة ُمشرركلة ت كُمن
 أو العقو ة تنفيذ  وق  األم  في واسعة  تقدي ية سلطة  القاضي  أعطى االردني ألنةالمش ع  احيانًا العدالة مع يتجافى وهو

 الجنايات  ين ساو   المش ع  أن كما الم،الفات، دون الجنح أو الجنايات في التنفيذ  وق  المش ع  قيده وقد ،عنة االمتناع
 المشرررر ع يشررررمل لم كما الجنح، في منها أطو  الجنايات في التوقي  مدة تكون أن من  د ال لذا التوقي ، مدد في والجنح
 دون التنفيذ وق  من  الحبس علي  المحكوم يسررررررتفيد أن اونصررررررا  من ليس وهذا ،التنفيذ  وق  الغ امة عقو ة األردني
   الغ امة. علي  المحكوم

 
 الدراسة: مشكلة عناصر

  اآلتية: التساؤالت على لإلجا ة الدراسة هذه تأتي
 األردني؟ الجزائي التش يع في التنفيذ وق  ش وث هي وما العقو ة، تنفيذ وق  مفهوم هو ما 

 التنفيذ؟ وق  في للقاضي التقدي ية السلطة هي ما 

 ؟ الحديثة الجنائية ُيحققنظاموقفالتنفيذأهدافوغاياتالسياسة كي  
 الدراسة: أهمية

 وهو ،القضرررائي التف يد أنماث من نمطًا تتناو  سرررو  التي الدراسرررات إحد  كونها من الدراسرررة هذه أهمية تأتي
 العدالة أنظمة  تحقيق الموضرررررروع هذا وعالقة ،2017 لسررررررنة  27رقم) المعد  العقو ات لقانون وفقًا العقو ة تنفيذ وق 

 البديلة. الجنائية
 اإلجرائية: التعريفات
 الحقيقي والتكيي  القانون،  ُيحددها   تج  ة  مدة  خال  موقو  شررررررر ث على عقو ة  تنفيذ  تعليق هو التنفيذ:  وق  -

 تحديد في التقدي ية سرررلطت  القضررراء  اسرررتعما  ملحق نظام النحو هذا على وهو العقو ة، لتطبيق صرررورة أن  التنفيذ لوق 
 العقو ة.

 وال  توقيع ، الم،تصرررة المحكمة أو القاضررري ويقوم تقع التي للج يمة القانون ُيق ره الذي الجزاء هي العقو ة: -
 نص. دون عقو ة
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 الدراسة: حدود
 ألتشررررررر يعات وفي األردني الجزائي التشررررررر يع في العقو ات تنفيذ وق  الدراسرررررررة هذه تتناو  المكانية: الحدود

 المقارنة. الجزائية
حدود  ية:    ال ناو  الزمان لدراسررررررررة   هذه  تت يذ  وق  ا  القضرررررررراء وأحكام  األردني العقو ات  قانون  وفق العقو ة  تنف

 .المقارنة الجزائية والتش يعات
 التف يد أنماث من غي ها دون العقو ة تنفيذ وق  في البحث على الدراسرررة هذه سرررتقتصررر  :الموضحححوعية الحدود

 القضائي.
 السابقة: الدراسات

 رسرررالة والع اقي، األردني القانون  ين العقو ة تنفيذ وق   ،2015شررراك )  ال  عبد، دراسرررةاألولى: الِدراسحححة •
 في التنفيذ  وق  التع ي  إلى الدراسررة هذه هدفت ال،اصررة، اوسرر اء جامعة الحقوق، كلية فيالقانون، ماجسررتي 
  144المادة) في والع اقي ،1988 لسررنة  9رقم) المعد  العقو ات قانون من  54) المادة في األردني القانونين

 الموضوع،  هذا يتعلق ما وكل والمواد، النصوص خال  من وذلك ،1969 لسنة  111رقم) العقو ات قانون من
 وفقًا العقو ة تنفيذ إيقا  عن الناتجة اآلثار إلى والتع   وعقو ت ، التنفيذ وق  وإلغاء التنفيذ وق  من والقصرررررد
 والع اقي. األردني للتش يع
 المعد  العقو ات قانون لتعديل وفقًا التنفيذ وق  تعالج كونها في السرررررررا قة الدراسرررررررة عن الدراسرررررررة هذه وتتميز

 .2017 لسنة  27رقم)

 الجزائية التشررررر يعات في المجتمعية العقو ات  ،2015) ال حمن عبد خلود العبادي، ِدراسرررررةالثانية: الدراسحححححة •
 هذه هدفت ،األوسرررط الشررر ق جامعة الحقوق، كلية العام، القانون في ماجسرررتي  رسرررالة وطموح، واقع األردنية،
 يق ها  أن المأمو   من  دائل   مجموعة  تعتب  والتي للح ية،  السررررررررالبة  العقو ات   بدائل   التع ي  إلى الدراسررررررررة 
  ،دمة ،للح ية السرالبة  العقو ة اسرتبدا   من  واسرطتها  القاضري  تمكن العقو ات في م ونة إيجاد  هد  ،المشر ع 
قدمها    ئة  المحكوم ي ئات  من لف  مهني أو تعليمي  م فق االلتحاق  أو مقا ل،    أي دون خي ي لموقع أو ،المجتمع ف
 أو السرررررجن لعقو ة إلغاء الموضررررروع يعتب  وال األذ ، من وحمايت  إصرررررالح   هد  علي  المحكوم من يسرررررتفيد
 ط يق عن الج ائم، لكافة   عام  تصرررررررني  مثل  ،أخ    أمور  الموضررررررروع ي تبط وإنما  ،المج مين مع التهاون 

  ذوي  ها  يقوم التي الالزمة  الدقيقة   والنفسرررررررية  االجتماعية،   و الدراسرررررررات   الموقوفين أو المحكومين، تصرررررررني 
 المجتمع.  أمن التهاون دون القانون سيادة مظلة تحت االختصاص
 وفقًا العقو ة تنفيذ وق  موضررروع دراسرررة تتناو  سرررو  أنها في السرررا قة الدراسرررة عن الباحث دراسرررة وت،تل 

 .2017 لسنة  7) رقم المعد  العقو ات لقانون

 الجنائية، العدالة تحقيق في وأث ه العقو ة تنفيذ وق   ،2016) محمد إ  اهيم عيسرررى، دراسرررة الثالثة: الدراسحححة •
 هذه هدفت اوسرررالمية، درمان أم جامعة السرررودان: والقانون، الشررر يعة كلية ماجسرررتي ، رسرررالة مقارنة، دراسرررة

 التع ي  إلى هدفت كما الجنائية، العدالة تحقيق في وأث ه العقو ة تنفيذ وق   موضررررروع التع ي  إلى الدراسرررررة
 تنفيذ وق  في العامة النيا ة  سلطة  التع ي  وكذلك الوضعي،  والقانون اوسالمي  الفق  في العقو ة وق   طبيعة
 الجنائية. العدالة تحقيق في وأث ه العقو ة تنفيذ وق  هو هامًا وعًاموض الدراسة هذه تناولت كما العقو ة،
 قانون في الموضوع  دراسة  على تقتص   سو   الباحث دراسة  أن إلى أيضاً  الباحث دراسة  إلي  هدفت ما وهذا

 .المعد  العقو ات
 الدراسة: منهجية

 األردني العقو ات قانون لنصوص  التحليلي الوصفي  المنهج على  االعتماد الدراسة  هذه في الباحث يقوم سو  
 الجزائية. التش يعات  عض مع المقارنة  الدراسة  االستعانة وذلك ،المقارن والمنهج العقو ة تنفيذ لوق  وتعديالت 
 المجتمعيه االصالح ببدائل واالمر العقوبه تنفيذ وقف :األول المبحث

  عدم يصررردره الذي الحكم في يأم  أن القاضررري ت،و  التي ،االجتماعي الدفاع تدا ي  أحد العقو ة تنفيذ وق  يعد
  عكسي.  أث  يأتي ر ما العقو ة تنفيذ وأن ،ل دع  كافية علي  المحكوم إدانة أن رأ  إذا العقو ة تنفيذ

 الجهات هذة ق ارات واخضرررع ،معينة قضرررائية  جهات التنفيذ  وق  االم  سرررلطة االردني المشررر ع حصررر  وقد
  الج يمة تتعلق والتي التنفيذ لوق  المطلو ة الش وث  تحققت ما واذا ،عنة االمتناع او  ة االم  عند سواء  قضائية  ل قا ة

 فيجوز ،علية المحكوم من طلب دون ذلك ويكون العقو ة تنفيذ  وق  االم  القاضرررررري يسررررررتطيع  العقو ة علية والمحكوم
 كان وان حتى قطعيًا الحكم فية يصبح  الذي اليوم من تبدأ سنوات  ثالثة لمدة العقو ة تنفيذ  وق  االم  الموضوع  للقاضي 
 اسررررتنفذ قد يكون أن  عد العقو ة تنفيذ  وق  ام  يصرررردر ان يسررررتطيع ال القاضرررري ولكن المحكمة عن غائبًا علية المحكوم
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 انتهت  قد  تكون الدعو   على واليتة  الن الق ار نفس في التنفيذ  وق  يق ر ان دون علية  المحكوم على  الحكم  سرررررررلطتة  
  .107ص ،1992 ،)المومني

 الحبس لعقو ة  و ديلة   جديدة   ط ق إيجاد  كيفية  في البديلة   العقو ة  عليها  تقوم التي األسررررررراسرررررررية    الفك ة وتتمثل 
 إيقاع إلى تهد  التي الجنائية السررررررياسررررررة  ين إلتقاء نقطة البديلة العقو ات تعد حيث  ،731ص ،2013 )الكسرررررراسرررررربة،

 تسعى  التي اونسانية  اوعتبارات و ين وتأهيل ، إصالح   وإعادة ل دع  الج يمة إرتكاب حق  في يثبت من على العقو ات
 إلى علي  المحكوم وإعادة التاهيل وإعادة اوصرررررالح كفة وت جيح ك امت  على والحفاظ    والسرررررمو اونسررررران حماية إلى

 وإنسررررانيت )قواقزة،  ك امت  والمسررررا  والتعذيب اويالم كفة على األعما   عض  أداء وتكليف  صررررالحًا عضرررروًا مجتمع 
  .8ص ،2016

 االصررررررالح  دائل وطبيق  ها الم،تصرررررر  والمحكم  العقو   تنفيذ وق  المبحث هذا في الباحُث يتناو  وسررررررو 
 آٍت: هو ما خال  من المجتمعي 
 العقوبه تنفيذ وقف :األول المطلب

 إلى دعت التي اويطالية الوضررعية المدرسررة أفكار  ذيوع عشرر  التاسررع الق ن أواخ  في  دأ قد ،التنفيذ وق  إن
 التش يعات. من عدد إلى سبيل  العقو ة تنفيذ وق  نظام أخذ  حيث مج م، كل لحالة مالئمة العقو ة جعل

 فيهم تتواف  وال م ة الو  الج يمررة ارتكبوا الررذين عليهم للمحكوم يصرررررررلح العقو ررة تنفيررذ وق  نظررام ان كمررا
 . منة صدر ما على ندم وان  هفوة كان اج امهم أن اسا  وعلى ظ وفهم  حسب وهم االج امية ال،طورة

 معنى يتضرررررررمن نظام ألن  ،الجزائي الحكم آثار علي  المحكوم عن تدرأ التي األنظمة من التنفيذ وق  نظام ويعد
  ين  تحو  قد التي اودانة وصرررررررمة و ين  ين  ويحو  القضرررررررائي التنفيذ آثار علي  المحكوم عن يدرأ الذي ال،اص ال دع
 آٍت: هو ما خال  من تباعًا ذلك الباحُث يتناو  وسو  ،ش ي  عمل على الحصو  و ين
  التنفيذ بوقف التعريف :األول الفرع

 فهد  الم تكبة، الج يمة مع تناسرررررربها مد  على يعتمد وإنما قسرررررروتها، مد  على للعقو ة الفعا  األث  يعتمد ال
 المع و  ومن ،أخ   ج يمة  ارتكاب  إلى وعودت   الجاني   ين للحيلولة  هو وإنما  الجاني،  تعذيب   ليس الجنائي  الجزاء

 األحيان  عض في أن  إال محددة، مدة خال  التنفيذ موضرررع توضرررع أن المف وض من القاضررري ُيصررردرها التي العقو ة أن
 ،2004 نمور،.)محددة شرر وث وضررمن محددة، زمنية لمدة العقو ة هذه تنفيذ تعليق يتم أن ُيمكن ،معينة شرر وث وضررمن

  47ص
  وق  األم  ثم  العقو ة والنطق  اودانة الحكم المحكمة إصررردار  أن :" العقو ة تنفيذ وق  الفق   عض ع َّ  وقد

 مع الموقوفة العقو ة نفذت يكنوإال لم كأن  الحكم اعتب  التنفيذ لوق  إلغاء دون المدة هذه انقضررت فإذا ،معينة لمدة تنفيذها
  731ص ،2009 ،السعيد)الجديدة. العقو ة

 تنفيذها  وق  ويأم   العقو ة القاضررري ينطق  مقتضررراه الذي النظام ذلك ": أن  المصررر ي الفق   عض ع َّف  فيما
 تلك خال  سرررلوك  حسرررن  ذلك وأثبت ،اوج امية خطورت  عن تعب  ج يمة أية علي  المحكوم ي تكب لم فإذا معينة، لمدة
  حيث  التنفيذ،  وق  إلغاء  أمكن المدة  تلك  خال  ج يمة  ارتكب  إذا أما  يكن، لم كأن  واعتب   العقو ة   الحكم سرررررررقط المدة، 
  179ص ،1991  هنام،) ها". المحكوم العقو ة علي  تنفذ

 فإن معينة، لمدة تنفيذها  إيقا  تأم  ثم ، العقو ة والنطق  اودانة الحكم المحكمة تصرردر أن التنفيذ وق  وجوه 
 تنفيذ  اوضافةإلى تنفيذها الموقو  العقو ة نفذت وإال يكن، لم كأن واعتب  الحكم سقط التنفيذ وق  ُيلغى أن  غي  انقضت
 القانون   موجب  مك رة 54) المادة   موجب  النظام  هذا  األردني العقو ات  قانون  تبنى وقد  ، ها  المحكوم الجديدة   العقو ات 
   27) رقم المعد  القانون  موجب ثانيًا مك رة  54) المادة أضررريفت  ثم  ،6البند)  موجب 1988 لسرررنة   9) رقم المعد 
 .2017 لسنة

 إج امهم  أن في  المشررر ع قدر الذين المج مين من خاصرررة لفئة  النسررربة العقو ة تنفيذ وق  نظام أهمية وتتضرررح
 اللجوء تجنب يمكن وهكذا ،للعفو ل  ف صررة إعطاء المسررتحب من يكون  حيث الصرردفة، وليد جاء وإنما منهم متمكنًا ليس
  216-215ص ،2009 الحيدري،.)المج مين من كبي ة لفئة  النسبة المدة قصي ة للح ية السالبة العقو ات إلى

 لهذا ي،ضرررع  إذ القصررري ة،  المدة ذات للح ية المانعة العقو ات تنفيذ مسررراوئ  تجنب هو ،النظام  هذا األخذ وعلة
  المج مين لالختالث ُيع ضرررررررهم العقو ة فتنفيذ خطي ين، غي  مج مون أي الصررررررردفة أو  العاطفة مج مون عادة النظام

  أقدم  هو إن  حق   العقو ة   تنفيذ  الجاني  تهديد   إن كما  إليهم، اوج ام عدو   فتنتقل  اوج ام فن في المتم سرررررررين ال،ط ين
 رادع  مثا ة أن  أي القانون، احت ام على لدي  الموانع يقوي القانون ُيحققها التي المدة ضرررررمن جديدة ج يمة ارتكاب على
 تسررراويا قد أنهما دام فما الناحية، هذه من  حق  العقو ة  تنفيذ تحقيق  يتم ما نفس وهو للجاني  النسررربة ال،اص ال دع ُيحقق
  599ص ،2011 السعيد،.)األجد  هو يكون النظام  هذا األخذ فإن األث  في

 أسررراليب  أحد يعتب  ولكن  ،عقو ة ليس أن   معنى جنائيًا جزاءًا ليس التنفيذ وق  نظام أن إلى اوشرررارة  من وال د
 تنفيذها وكيفية ،ومقدارها نوعها حيث من العقو ة جعل العقو ة  تف يد ويقصد  الحديثة، الجنائية السياسة   في العقاب تف يد
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 الجهات  ين وتعاون تنسررريق هناك كان إذا إال العقا ي للتف يد ناجح نظام تحقيق يمكن وال ،علي  توقع من لظ و  مالئمة
 التف يد  أولها  ثالثة  أنواع إلى العقا ي  التف يد  أسررررررراليب   تنوعت  لذلك  ،وتنفيذها   وتطبيقها  القوانين  وضرررررررع المعنية  الثالثة 
 وسررائل أفضررل من يعتب  التنفيذ وق  نظام أن في  شررك ال ومما ،التنفيذي التف يد وثالثها القضررائي التف يد وثانيها القانوني
 ،1992،)ال قاد  للمسرررررررجونين لم،الطت    السرررررررلبي األث  من م ة ألو  أج م لمن حماية   يؤمن أن   إذ ،القضرررررررائي التف يد 
سلوب   تنظيم يتصل  أن  وكما  ،41ص سبة  التأهيل لتحقيق مالئمة أكث  القاضي  ي اها التي العقا ية المعاملة أ  لبعض  الن

 شك  أدنى هناك وليس ال،طورة، من كبي  قدر على ليسوا  أنهم للقاضي  يظه  والتي إدانتهم، ثبتت الذين الج ائم م تكبي
 الممنوحة الثقة مد  عن فعلي تعبي  هو التنفيذ وق  مع  العقو ة والنطق  اودانة الحكم صرررالحية القاضررري إعطاء أن في
 أكب  تف يد إلى الوصو   نحو المش ع  اتجاه على أكيد دليل أن  كما الواسعة،  التقدي ية السلطة  هذه  إعطائ  القاضي  لذلك

  71ص ،2004 نمور،) للعقو ة.
  علي   والحكم المتهم إدانة  يفت ض القضرررررررائي التف يد  أنواع من نوع هو التنفيذ  وق  أن الباحث   في   تقدم،  مما 

 المحددة المدة انقضت  إذا العقو ة هذه تسقط   حيث،عليها المنصوص  الش وث  تواف ت إذا،معينة لمدة وإيقافتنفيذها  عقو ة
 .آخ   ق ار التنفيذ إلغاءوق  دون

 العقوبه تنفيذ وقف شروط :الثاني الفرع
 ق ار في تام    ان  للمحكمة  العقو ات  قانون  من  مك ر 54) المادة  نص خال  من االردني المشررررررر ع أجاز  لقد 

 أن ش يطة  واحدة سنة  على العقو ة تزيد ال أن ألمش ع  واشت ث  الجنح أو ألجنايات في سواء  العقو ة تنفيذ  ايقا  حكمها
 على المش ع أوجب كذلك ،القانون لم،الفة يعود لن علي  المحكوم إعتقادهاأن في يبعث ما علي  المحكوم اخالق من ت  

  التنفيذ  وق  الجنائية واالثار التبعية العقو ات تشمل أن للمحكمة يجوز كما التنفيذ  ايقا  ق ارها سبب  يان المحكمة
 منها تتحقق عادة التنفيذ،  وق  لالم  ش وث  حدد االردني المش ع  أن يتضح   مك ره 54) المادة نص و تحليل

 يتعلق ما ومنها  المحكومعلي ، يتعلق ما منها ،ثالثة إلى الشررررررر وث هذه تقسررررررريم وُيمكن التنفيذ،  وق  األم  قبل المحكمة
ها   الج يمة،    قدي   إن كما   العقو ة،    يتعلق ما  ومن يذ   وق  األم  ومالئمة  عدمها    من الشررررررر وث هذه  تواف  ت  على التنف
 آٍت: هو ما خال  من تباعًا ذلك الباحُث يتناو  وتقدي ه،وسو  القاضي لسلطة يعود ضوئها،

 بالجريمه المتعلقه الشروط اواًل:
 والتي الج يمة، جسررررامة  النظ إلى وم،الفات، وجنح جنايات إلى الج ائم  تصررررني  األردني المشرررر ع أخذ لقد

  العقو ة.  جسامة عليها يستد 
 صررردر في النص  صررر يح وذلك الم،الفات، دون والجنح الجنايات ج ائم على العقو ة تنفيذ وق  نظام وقصررر 

مادة  ية    في الحكم عند  للمحكمة  "يجوز العقو ات:  قانون  من مك رة  54) ال  المشررررررر ع يكون و ذلك    جنحة..."،  أو جنا
 جائز  التنفيذ  وق  فإن  وعلي   عنها،  ةالعقو   إيقا   يمكن التي الج ائم نطاق  من الم،الفات   أخ ج قد  التحديد    هذا  األردني
 الج يمة هذه تفاهة هو ذلك وعلة الم،الفات، في جائز وغي  والجنحوية الجنائية الج ائم في الصرررررادرة لألحكام  النسررررربة
 و التالي للمتهم ي اوج ام السرررجل في تظه  ال ألنها،الج يمة في للعود  النسررربة  الم،الفة يعتد ال وكما ،أهميتها وضررر لة
  أن  ي   البعض كان وإن ،جنحة  أو جناية  الرتكاب  علي   يحكم من خال  على سررررررروا ق   من التثبت  المحكمة  على يتعذر 
 فوق  الم،الفة، دون الجنحة عقو ة تنفيذ وق  القاضرررررري فيسررررررتطيع وم،الفة  جنحة شرررررر،ص يتهم أن البين التناقض من

  نص الج ائم  عض اسرررررررتثنرراء  يتق ر لم مررا والجنحيررة الجنررائيررة  الج ائم جميع في جررائز هو المحصرررررررلررة  في التنفيررذ
  600ص ،2011 خاص.)السعيد،
 جميعًا شرررر وط  تواف ت لو حتى العقو ة تنفيذ وق  من الج ائم  عض اسررررتثنى األردني المشرررر ع أن ونجد كما
 حيث  ،والمعلومات  اوق ار  انتزاع  والمتعلقة  األردني العقو ات  قانون  من  208) المادة  نص خال  من ذلك  ويتضرررررررح

  )... منها ال ا عة الفق ة في المذكورة  المادة الواردة الج ائم في العقو ة تنفيذ  وق  الحكم من القاضررررري المشررررر ع حظ 
 المحكوم العقو ة  تنفيذ  وق  للمحكمة  يجوز ال القانون  هذا  من  100و)  مك ره 54) المادتين  في ورد مما  ال غم على
 الم،ففة .  األسباب األخذ لها يجوز ال كما المادة هذه في الواردة الج ائم في  ها

 نطاق من فأخ ج ،وتعازي  وقصاص حدود إلى الج ائم تقسيم على وعمل التنفيذ وق   نظام السوداني المش ع أخذ وقد

 المعاقب التعازي  ج ائم أخ ج أخ   ناحية ومن ،ناحية من والقصاص الحدود ج ائم التنفيذ وق  في للمحكمة التقدي ية السلطة

 نصت التي التعزي ية الج ائم هي التنفيذ  وق  المشمولة الج ائم  أن يعني وهذا ،سنوات خمس من ألكث   السجن أو  اوعدام عليها

 لقاضي الجزائ ي المش ع وأجاز كما  ،235ص ،1991 ،يوس .)السوداني الجنائية اوج اءات قانون من  170) المادة عليها

  الحبس عليها معاقب الج ائم هذه يعتب  النظام هذا كون ،والم،الفات الجنح جميع في العقو ة تنفيذ وق  نظام يطبق أن الموضوع

 وفقًا الم،ففة الظ و  من استفادتها  عد الحبس عقو تها تكون التي الجنايات لبعض  النسبة النظام هذا تطبيق يمكن كما ،الغ امة أو
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 يجوز حيث ،المؤ د دون المؤقت  السجن عليها المعاقب الجنايات في ذلك ويكون ،الجزائ ي العقو ات قانون من  53) المادة ألحكام

  3ة309) المادة نص سبق ما ويؤكد ،حبس سنة إلى سنوات والعش  سنوات ال،مس  ين تت اوح والتي المؤقت السجن عقو ة ت،فيض

 جناية في الحبس  عقو ة الحكم حالة في العقو ة تنفيذ  وق  الجنايات لمحكمة صالحيات أعطت والتي الجزائية اوج اءات قانون من

  .58ص ،2019)نسمة،  جناية. م تبطة جنحة أم

  ،قليلة  الم،الفات   هذه  مثل  كانت   وإن الوجو ي  الحبس  عليها  المعاقب   الم،الفات    عض هناك  أن الباحث   وي  
 يقتضررررررري التنفيذ وق  نظام مب رات تحقيق فإن لذا العقو ات قانون من  472-468- 466) المواد عليها نصرررررررت حيث
 .التنفيذ  وق  الم،الفات تلك شمو 

 
 ةبالعقوب المتعلقه الشروط ثانيًا:

 للعقو ات  النسرررررربة يكون التنفيذ وق  نظام أن يالحظ سررررررا قًا المذكورة مك ر  1ة54) المادة نص إلى  ال جوع
 الحكم على المت تبة األخ   الجنائية اآلثار ولجميع تبعية عقو ة ألي شامالً  اويقا  تجعل أن للمحكمة ويجوز األصلية، 

  .440ص،2008 العبادي،) اآلثار. لهذه شمول  عدم طائلة تحت ذلك الحكم يتضمن أن  د ال وإنما
 و التالي واحدة، سنة  على تزيد ال التي  الحبس العقو ة هي تنفيذها،  وق  األم  للمحكمة يجوز التي العقو ة إن

 أو  السرررررجن جنحة أو جناية في ": عبارة جاء المشررررر ع أن وُيالحظ ذلك، على تزيد عقو ة تنفيذ وق  للمحكمة يجوز فال
 كالمادة ،العقو ة مدة في المقارنة الجزائية التش يعات  من عدد مع مش عنا  اتفق وقد واحدة، سنة  على تزيد ال مدة الحبس

 ع اقي. عقو ات  144) والمادة ، ح يني عقو ات  81) والمادة ،مص ي عقو ات  55)
 سررنة لمدة الحبس عن تزيد ال  حيث ،تنفيذها وق  يجوز التي الجنحوية العقو ة حدد األردني المشرر ع أن ورغم

 زادت لو حتى معينة جنح في التنفيذ وق  أجاز أن  فنجد  مك ره  427) المادة  في ذلك على اسرررررررتثناءً  أورد أن  واحدةإال
 في عليها المنصوص  االئتمان إساءة  وجنح  417) ألحكامالمادة خالفًا االحتيا  جنح في وذلك سنة  على فيها العقو ة مدة

 أن وعلى القطعي الحكم صرررررردور  عد شرررررركواه عن الشرررررراكي تناز  حا  في وذلك العقو ات قانون من  1/ 423) المادة

  مك ره . 54) المادة في الواردة األخ   الش وث تتواف 
  خطة وفق األصررررلية الجزائية العقو ات ضررررمن من تعد الغ امة ألن،تنفيذها وق  يجوز فال للغ امة  النسرررربة أما
 يقتص  التنفيذ وق  فإن آخ   معنى تبعية وليست ،عقو ات  24 – 23 – 22 – 16 – 15) المواد في األردني المش ع
   503ص،2015 ،)المجالي أصلية. عقو ة أنها رغم الغ امة يشمل وال ،سنة عن مدت  تزيد ال الذي الحبس على

 أن إذ،وجو يًا  ها الحكم يكون حين العينية المصرررررادرة ومنها ،االحت ازية التدا ي  يشرررررمل ال التنفيذ وق  أن كما
 ،المصادرة  األشياء  رد معناه المصادرة  تنفيذ وق  أن كما ،احت ازيًا تد ي ًا كونها العام  النظام متعلقًا أم ًا هنا المصادرة 

 محل الشرررررريء يكون ال حيث ،أخ   م ة المصررررررادرة  تنفيذ الحكم يصررررررعب فإن  لإللغاء ع ضررررررة التنفيذ وق  كان ولما
 . 688،ص1985 ،س ور) ماديًا أو قانونيًا تص فًا أي يتص   قد علي  المحكوم ألن القضاء يد تحت المصادرة

 والضررررر ر، والعطل ال د، تشرررررمل التي المدنية االلتزامات مثل ،العقو ات غي  في التنفيذ وق  يجوز ال أن  كما
 و جميع أحوال  وسرررررائ  ال د ألن نظ ًا العقو ات؛ قانون من  42) المادة في عليها المنصررررروص والنفقات والمصرررررادرة،

 ،1982 ،الج يمة)حسررررني  قبل علي  كانت ما إلى الحا  إعادة    المقصررررود  وإنما الزج  أو للعقاب، يشرررر ع  لم صرررروره 
 األحكام تسرررقط التي األسرررباب إن قولها:" في األردني العقو ات قانون من  48) المادة لنص يعود الحكم وهذا ، 161ص

  الحقوقية". لألحكام خاضعة تظل أن يجب التي المدنية اولزامات على لها تأثي  ال تعلقها أو تنفيذها تمنع أو ،الجزائية
 اسررتنادًا وذلك والغ امة الحبس في المتمثلة األصررلية  العقو ات التنفيذ وق  حصرر  الجزائ ي المشرر ع أن ونجد

 األقصى للحد معينة مدة يحدد لم الجزائ ي المش ع أن إال ،الجزائ ي الجزائية اوج اءات قانون من  592) المادة لنص
 عقو ة تشكل   طبيعتها تكون التي هي تنفيذها وق  يجوز التي للغ امة  النسبة  أما ،التنفيذ  وق  المشمولة  الحبس لعقو ة

 إلى يمتد  ل فقط الطبيعي الشرررررر،ص على يقتصرررررر  ال التنفيذ وق  نظام أن ذلك ويعني ،الجزائية  الغ امة يسررررررمى ما أو
سودانيفي  المش ع  أن كما  ،45ص ،2000 ،) غدادي أصلية  كعقو ة  غ امة حكم إذا المعنوي الش،ص     170) المادة ال

 تحديد سررررلطة القاضرررري أعطى كما ،أعلى حد لها ووضررررع العقو ة تنفيذ وق  فت ة حدد قد الجنائية اوج اءات قانون من
 نص يتضرررمنها التي  الشررر وث علي  المحكوم أخل فإذا سرررنوات، خمس على تزيد ال  حيث علي ، للمحكوم المناسررربة المدة

 العقو ة توقيع سلطة  للمحكمة تكون ،سنوات  ال،مس فت ة خال  العقو ة تنفيذ  إيقا  الصادر  الحكم عليها نص أو القانون
 ،الظفي ي.)العقو ة توقيع سررربب عن تسرررا  أن دون اوج ام إلى عود  مثا ة اوخال  هذا تعتب  أن ولها ،إ طاء دون علي 
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 لوق  االختبار فت ة  مدة يتعلق فيما السررروداني المشررر ع نهج ،األردني مشررر عنا اتبع لو حبذا أن  الباحث وي  
 لهذه وأعلى أدنى حد تحديد مع ج يمة كل لجسررررامة تبعًا التقدي ية القاضرررري لسررررلطة وفقًا تحديدها يت ك وأن العقو ة تنفيذ
 .جناية ارتكب ممن القويم سلوك  من للتأكد أقل لمدة يحتاج جنحة ارتكب الذي علي  المحكوم الن الفت ة
 عليه بالمحكوم المتعلقه الشروط ثالثًا:

 تبعًا العقو ات تف يد من    ي تبط وما النظام هذا  مب رات لتعلق  التنفيذ وق  شررررر وث أهم من الشررررر ث هذا يعد
 اعتباره  في وضرررررررع حيث  العقو ة  تنفيذ  لوق  تنظيم   عند  األردني المشررررررر ع     أخذ  ما  وهذا  ،علي   محكوم كل  لظ و 
  اختال   ت،تل  نسررررررربية  النظ ة هذه  أن وحقيقة  ،حالة   كل  في العقو ة  تنفيذ  وق  مالءمة  ومد   علي   المحكوم شررررررر،ص
 أو علي  المحكوم  أخالق والمتمثلة مشررر عنا وضرررعها اعتبارات عدة إلى الوجهة هذه وتسرررتند عليهم المحكوم األشررر،اص
 ، 111ص ،1992 ،)ال قاد القانون لم،الفة يعود لن علي  المحكوم أن المحكمة إعتقاد في يبعث  ما سرررررررن  أو ماضررررررري 
 مشررر عنا أوردها التي االعتبارات أن الباحث ي   األردني العقو ات قانون من مك ر  54) المادة مضرررمون و اسرررتق اء
 لم،الفة علي  المحكوم رجوع  عدم المتمثلة االعتقاد إلى المحكمة تصررررل كي واسررررع مجا  طياتها في وتحمل فضررررفاضررررة

 تكون وقد العمل، أو األسرررر ة أو المجتمع مع التعامل أخالقيات وتشررررمل المعنى واسررررعة األخالق كلمة كون وذلك القانون
 تناقلت  المجتمع ي،دم نبيل  عمل قام أو وسرررررام أخذ قد يكون كأن علي  المحكوم حياة في فت ة تشرررررمل الحسرررررنة األخالقيات
 وكل حيات  في م،تلفة  م احل اونسرران يم  إذ السررن  اعتبار يتعلق ما أما ؛ل  النا  ومحبة وسررمعت  قدره ورفع األلسررن
 السرررررنين أخذت  قد والكهل المسرررررتقبل لبناء الحياة نحو يتج  عم ه مقتبل في فالشررررراب ،واعتباراتها صرررررعو اتها لها م حلة
 واالعتقاد النظ ة فإن و التالي ،حيات  م احل من م حلة كل في الحا   طبيعة ي،تل  معينة سن  في علي  المحكوم فعقاب
 ال المثا  سررررررربيل على ورد إنما االعتبارات هذه ذك  فإن و التالي معيار أو شررررررر ث يقيدها وال نسررررررربية االعتبارات  هذه

 .الحص 
 يورد لم التنفيذ وق  على العقو ات قانون من  مك ر 54) المادة في نص حينما األردني المشررررررر ع أن ويالحظ

   سرربق القاضرري علم عدم أن رأ  المشرر ع ولكن ،النص في الواردة الشرر وث  ين المسررتفيد على الحكم سرربق عدم شرر ث
 التمييز لمحكمة حكم ففي   ، العلم  مج د ق اره ولغاء سرررببًا أو ولغائ  سرررببًا العقو ة تنفيذ وق  من المسرررتفيد على الحكم

 متزوجًا شررا ًا ضررده المميز كون إلى العقو ة تنفيذ لوق  عمان اسررتئنا  محكمة اسررتندت إذا " في  جاء الجزائية  صررفتها
 م،الفة إلى يعود لن وأن  ،ك يمة حياة للعيش أمام  المجا  إتاحة وإلى ج مية أسررررررربقيات وجود ولعدم ،العم  مقتبل وفي

 ي،ال  ال  حق  العقو ة تنفيذ  وق  القاضررري  الق ار فإن ،القانون م،الفة إلى يعود لن  أن  االعتقاد على يبعث مما القانون
 م كز منشررورات ،2010ة5ة5تاريس خماسررية  )هيئة 2009ة2072 رقم )جزاء  األردنية التمييز محكمة ق ار) القانون.
 .عدالة 

  عدم اشررررت اث إلى تميل قضررررائية أحكام هناك أن فنجد المسررررألة هذه من األردني القضرررراء  موق  يتعلق فيما أما
 محكمة قضررت فقد أسرربقيات؛ وجود عدم أو وجود على الوقو  القاضرري وعلى ،التنفيذ وق  من للمسررتفيد أسرربقيات وجود

 من مج د قو  فهو السلوك  وحسن  السوا ق  أصحاب  من ليس علي  المستأن    أن المحكمة قو  عن أما  أن :" االستئنا  
 الدعو   مل  في دليل أي علي  ي د لم عندها

 وق  من يستفيد حتى الجاني  حق أسبقيات وجود عدم المحكمة فيها تشت ث ال أخ   قضائية أحكام هناك أن إال
  ما للنص تحميل هو الشرررررر ث هذا أن  604ص ،2011 الجبور،) ومن  الفق   عض رأي مع تتفق الق ارات وهذه التنفيذ
  ذلك. يفعل لم ولكن  وحدود، ضوا ط ل  لوضع الش ث هذا المش ع اشت ث فلو ،يحتمل ال

 جاء حيث المسررألة هذه في القانون وحكم يتفق ما ق اراتها  عض في األردنية المحاكم إلي  ذهبت ما فإن و التالي
مة  حكم في يات    لمحك نا مادة  ألحكام  خالفاً  اويذاء   ج م عهد  المتهم تج يم ...ار د:"  ج  عقو ات...  مك ر  1ة334) ال

 المادة  أحكام وعماًل الش،صي  الحق و إسقاث  التوقي  مدة ل  محسو اً  سنوات  ثالثة لمدة المؤقتة الشاقة   األشغا    وضع  
 ،ار د جنايات ،2018 لسنة  1128 رقم الق ار)" واحدة سنة  لمدة الحبس لتصبح   حق  العقو ة ت،فيض عقو ات  4ة99)

 ق ار في جاء حيث ار د استئنا  محكمة أمام استئنافًا الق ار  هذا الطعن تم حيث ،ق ارك  2018ة2ة11  تاريس الصادر
 تنفيذ وق  ...المسررتأن   حق ج مية أسرربقيات وجود إلى يشرري  ما وجود ولعدم ...االسررتئنا  رد ..." االسررتئنا  محكمة
 الصرررررادر ار د اسرررررتئنا  ،2018 لسرررررنة 13365 رقم ")الحكم مك ر  54) المادة أحكام وفق  حق   ها المحكوم العقو ة
 الموق ة التمييز محكمة  أمام  تمييزًا الق ار  هذا  الطعن تم 2018ة11ة21 و تاريس  حيث   ق ارك 2018ة10ة24  تاريس 
 ضرررده المميز  حق الصرررادرة العقو ة تنفيذ وق  ق رت عندما القانون  تطبيق االسرررتئنا  محكمة "أخطأت التالي: للسررربب
 تنفيذ وق  ش وث   تواف  تفيد ضده  المميز من  ينة أي القضية  طيات  ين يوجد ال إذ القانون أو البينات من سند  أي دون

 .العقو ة
 التنفيذ بوقف المختصه المحكمه :الثالث الفرع

 ،الموضوع  لقاضي  التقدي ية للسلطة  ت،ضع  التي األمور من ذلك مالءمة عدم أو التنفيذ  وق  األم  مالءمة إن
 قاضرررري إطالقات من التنفيذ  وق  فاألم  .ذك ها تم التي القانونية الشرررر وث ضررررمن تقدي ية سررررلطة القانون أعطاه حيث
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  فال التنفيذ  إيقا  يأم  لم إذا وأما ،تب ره التي األسرررباب يذك  أن علي  تعين التنفيذ  وق  القاضررري أم  وإذا .الموضررروع
 اليلزم حين في يفسرر ه أن القاضرري على فيتعين األصررل على خ وج التنفيذ إيقا  ألن ذلك ،األسررباب يبين أن علي  يتعين
  391-390ص ،1984 ،عام  أ و)العقو ة. وهوتنفيذ األصل اتبع إذا  شيء

 أن يعني مما الصرررلح محكمة أو البداية محكمة سرررواء األولى الدرجة  محاكم تنحصررر  ال التنفيذ وق  مسرررألة إن
 ففي  الحكم، اسررتئنافًا الطعن األول وتم الدرجة محكمة عن يصرردر لم إذا التنفيذ  وق  األم  صررالحية االسررتئنا  لمحكمة
 محكمة أكدت  ما وهذا ،أمامها المط وح  الطلب النظ  وتسررررتطيع موضرررروع محكمة االسررررتئنا  محكمة تعتب  الحالة هذه

  ها تسررررررتقل التي الموضرررررروعية المسررررررائل من العقو ة تنفيذ وق  "يعتب  في  جاء حيث ، ق ارها الموق ة األردنية التمييز
 القانون  تطبيق في خطأ  أي علي   ينطوي ال ذلك  أن دام ما  ذلك  في عليها  التمييز لمحكمة  رقا ة   وال االسرررررررتئنا   محكمة 

سنة  2318 رقم الحكم)" صفتها  التمييز محكمة ،2014 ل صادر  ،الجزائية    أيضا  وجاء ،ق ارك  ،2015ة2ة9  تاريس ال

  ها تسرررررتقل التي الموضررررروعية المسرررررائل من عدم  من العقو ة تنفيذ وق  شررررر وث تواف  تقدي  "تعتب  لها آخ  ق ار في
 ينطوي ال ذلك أن دام ما ذلك في عليها التمييز لمحكمة رقا ة وال ،وقانون موضررروع محكمة  صرررفتها االسرررتئنا  محكمة
  تاريس الصرررررررادر ،الجزائية  صرررررررفتها التمييز محكمة ،2011 لسرررررررنة 26 رقم الحكم)" القانون تطبيق في خطأ أي على

 .ق ارك  ،2011ة6ة2
 المحكوم يتقدم  لم فإذا  ،وحكم موضررررررروع محكمة  تعد  االسرررررررتئنا    محكمة  فإن  المشررررررر عاألردني   ل،طة  ووفقاً 

 على لزاماً  فيكون االسرررررررتئنا ،  محكمة  أمام  ذلك  طلب  وإنما  األولى، الدرجة   محكمة  لد   العقو ة  تنفيذ  وق  عليهبطلب 
 التقدي ية وسلطتها  لقناعتها وفقًا ،عدم  من الطلب أسباب   تواف  تبحث أن موضوع  محكمة  اعتبارها االستئنا   محكمة
 ،)الجبور موضررررررروع محكمة  اعتبارها االسرررررررتئنا  محكمة من التنفيذ وق  من االسرررررررتفادة علي  المحكوم يح م ال حتى

 أمام  ق ارها الطعن ل  يحق ال فإن  التنفيذ وق  علي  المحكوم منح الموضرروع  محكمة رفضررت  إذا أما ، 84ص ،2009
 وق   منح الموضرروع محكمة ق ار في الطعن الشرر،صرري  الحق المدعي أو العامة للنيا ة يحق ال أن  كما ،النقض محكمة
  274ص ،1990 ،)حومد القانون. تطبيق في خطأ يشو   الموضوع محكمة ق ار كان إذا إال العقو ة تنفيذ

 تنفيذ  وق  أم  جهة تعد ،للح ية سرررالبة عقو ة  إيقاع سرررلطة تمتلك ،وحكم موضررروع محكمة كل أن نجد وهكذا
 مك ر  54) المادة  ألحكام  طبقاً  العقو ة  تنفيذ   وق  تأم   أن الموق ة التمييز محكمة  مهام  من ليس فإن    و التالي   العقو ة 
 وال مهمتها  عن خ وجاً  يعد  وهذا  ،التنفيذ  وق  تب ي  ظ و   حث  في التدخل   منها  يتطلب  ذلك  ألن،العقو ات  قانون  من
هأن  للمحكوم يحق عدم  الموضررررررروع محكمة   ق ار يطعن علي ح     يذ  وق  من مام  العقو ة  تنف  ،)الجبور التمييز. محكمة  أ

  .86ص ،2009
 التنفيذ  وق  األم  عند احتياطية  كفالة علي  المحكوم ر ط للقاضررررري يجز لم األردني المشررررر ع أن ويالحظ هذا

 القانون في وللمحكمة ،الوق  مدة خال  سررررلوك  حسررررن لضررررمان وذلك ،والكويتي واللبناني السرررروري المشرررر ع فعل كما
 صرررررندوق في مالي مبلغ  إيداع إلزام  مع ،الوق  مدة خال  السرررررلوك  حسرررررن يتعهد  أن علي  المحكوم تلزم أن الع اقي
 .المادية حالت  مع يتناسب  ما المحكمة تحدده المحكمة
 المجتمعيه االصالح بدائل تطبيق :الثاني المطلب

ية   الفك ة تتمثل   الحبس لعقو ة  و ديلة    جديدة   ط ق إيجاد  كيفية  في البديلة    العقو ة  عليها  تقوم التي األسرررررررراسررررررر
 إيقاع إلى تهد  التي الجنائية السررررررياسررررررة  ين إلتقاء نقطة البديلة العقو ات تعد حيث  ،731ص ،2013 )الكسرررررراسرررررربة،

 تسعى  التي اونسانية  اوعتبارات و ين وتأهيل ، إصالح   وإعادة ل دع  الج يمة إرتكاب حق  في يثبت من على العقو ات
 إلى علي  المحكوم وإعادة التاهيل وإعادة اوصرررررالح كفة وت جيح ك امت  على اظوالحف    والسرررررمو اونسررررران حماية إلى

 )قواقزة، وإنسرررانيت   ك امت  والمسرررا  والتعذيب اويالم كفة على األعما   عض  أداء وتكليف  صرررالحًا عضررروًا مجتمع 
  .8ص ،2016

 آٍت: هو ما خال  من المجتمعي  االصالح  دائل الباحُث يتناو  وسو 
 بها واالمر المجتمعيه االصالح بدائل مفهوم :األول الفرع

 اخضررررررراع يتم حيث للح ي  السرررررررالب  العقو ات عن الجزئي أو الكامل البديل  انها البديلة العقو ات تع ي  يمكن
 واعادة  التاهيل   هو منها  الغ ض  ل  علي   المحكوم ايالم تسرررررررتهد    ال والتي االلتزامات  من لمجموع   الج يم   م تكب 
  عقو ة القضررراء من حكم وصررردور الجنائي  االج اءات ات،اذ يفت ض مضرررمونها البديل  فالععقو ات ، االجتماعي االدماج
 . ديل 

  موجب إال ج يمة ارتكب من على  ديلة عقو ة أي توقيع جواز عدم الى البديلة العقو ة قضرررائية مفهوم ويشررري 
 عليها ينص التي والموضرروعية الشرركلية للشرر وث وفقًا م،تصررة محكمة عن صررادر القطعية الدرجة مكتسررب قضررائي حكم

 البديلة العقو ات على أيضررًا ينطبق وهذا قانونًا، الم،تصررون القضررائية السررلطة قضرراة إال  ها ينطق ال فالعقو ة التشرر يع؛
  عدم ضمانة  من الحبس لعقو ة يتواف  ما لها يتواف  البديلة والعقو ة التش يع،  عليها ينص التي والش وث  لإلج اءات وفقًا
 دفاع    أوج   إ داء  من الجاني  خاللها  من يتمكن  حيث  عادلة،   محاكمة   و موجب  قضررررررررائي، حكم  موجب  إال  ها  الحكم
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 اعتبار  محل  يكون أن يمكن ذلك  وكل  الج يمة،  وركاب      أدت التي والدوافع  األسرررررررباب  تحديد   وكذلك     اءت ،  وإثبات 
 جميع توف  عادلة لمحاكمة ال،ضررررروع للجاني يضرررررمن وهذا لمدتها، أم البديلة العقو ة لنمط القاضررررري تحديد عند سرررررواء
ش يعات  تناولتها التي العادلة المحاكمة ضمانات  س ،  عن الدفاع في المتهم ح ية ومبدأ العالنية، مبدأ مثل الجزائية، الت   نف

 م،تصرررررة)الكسررررراسررررربة،   محكمة من قطعي  حكم إدانت  تثبت حتى المتهم   اءة هو األصرررررل وأن مقد ، الدفاع حق وأن
  .733ص ،2013

 فيملك الج يمة؛ م تكب  حق العقو ة تنفيذ من يمكن  ما القانونية الصررررالحيات من الجزائي القاضرررري ويملك هذا
  ها المحكوم العقو ة مدة ت،فيض كذلك ول  للعقو ة، واألدنى األعلى الحدين ضمن  للعقو ة المناسبة  المدة اختيار القاضي 
  حق الجزائية العقو ة تنفيذ وق  صررررالحية الجزائي وللقاضرررري م،ف ، تقدي ي قانوني سرررربب وجد ما إذا الج يمة فاعل
 الحبس عقو ة اسرررتبدا  صرررالحية القاضررري يملك كما العقو ة، تنفيذ وق  نظام شررر وث تواف ت حا  في المتهم أو الجاني
  .17ص ،2010 )عبدالملك، تقدي ها للمحكمة يت ك وأسباب معينة ضوا ط ضمن  الغ امة

 التش يعات  معظم    أخذت الذي الحديثة العقو ات  دائل أنماث أهم من يعد العقو ة تنفيذ وق  نظام  أن شك  وال
 مالئمًا يكون ما  ينها من لي،تار  دائل عدة ضررررررمن القاضرررررري يدي  ين يوضررررررع والذي الم،تلفة، العالم دو  في الجزائية
 العقا ي. للتف يد تحقيقًا الجاني لش،صية

 أو القضرررررررائي االختبار  تحت  علي   المحكوم وضرررررررع مثل  أخ    إلتزامات مقت نًا العقو ة تنفيذ  إيقا   يكون وقد
 يكون الذي الوقت في التنفيذ وق  لنظام السرررلبي الجانب لمعالجة ضررر وري وهذا العام، النفع لصرررالح عمل  تأدية إلزام 
 )سرررررررعد،  أخ   م ة الج يمة  في تورط   وعدم  التأهيل   وإعادة  والمسررررررراعدة   العون إلى الحاجة    أمس  علي   المحكوم في  

 قانون  من  54) المادة  نص عد    حيث  اوعتبار،   عين أخذه  إلى األردني المشررررررر ع دعى ما  وهو  ،119ص ،2003
 أخ  .  إلتزامات مقت نًا التنفيذ وق  نظام وجعل العقو ات،

   25) المادة في نص حيث المجتمعية  )ال،دمة المجتمع لمصررررلحة  العمل يتعلق ما االردني ألمشرررر ع عالج وقد
 -:على االردني العقو ات قانون من مك ر
 تحررددهررا لمرردة المجتمع ل،رردمررة األج  مرردفوع غي   عمررل  ررالقيررام عليرر  المحكوم إلزام هي :المجتمعيررة ال،رردمررة  .1

 على تزيد ال مدة خال  العمل تنفيذ يتم أن على سرررراعة  200) على تزيد وال سرررراعة  40) عن تقل ال المحكمة
 سنة.

  سررررتة عن تقل ال المحكمة تحددها لمدة مجتمعية ل قا ة  ال،ضرررروع علي  المحكوم إلزام هي :المجتمعية الم اقبة  .2
 سنوات. ثالث على تزيد وال أشه 

 لب نامج  ال،ضررروع علي  المحكوم إلزام هي :أكث  أو تأهيل لب نامج  ال،ضررروع المشررر وطة المجتمعية الم اقبة  .3
  وتحسين . علي  المحكوم سلوك لتقويم يهد  المحكمة تحدده تأهيل
  رقم العقو ات لقانون المعد  القانون  موجب العقو ات قانون في المجتمعي  ال،دم  االماراتي المشرر ع عالج كما

 يؤدي  ان علي  المحكوم )الزام  انها المجتمعي  ال،دم  القانون ذات من  120) الماده ع فت حيث  2016) لسررررررنة  7)
 التي المنشأت  او المؤسسات   احد  في وذلك الوزراء مجلس من ق ار  تحديدها يصدر  التي المجتمعي  ال،دم  اعما  احد

  والعمل الداخلي  وزي ي مع  االتفاق العد  وزي  من  تحديدها يصدر
 الحبس عقو ة  عن  ديالً  وذلك  الجنح مواد في الى المجتمعي    ال،دم     الحكم يكون ال االماراتي  للمشررررررر ع ووفقا 

 .اشه  ثالثة عن المجتمعي  ال،دم  مدة تزيد ال ان وعلى الغ ام  أو اشه  ستة على مدت  تزيد ال الذي
 السررررررجون مسرررررراو ء الجاني يجنب كبديل التطبيق، في فاعلية وأكث ها العقو ات  دائل أهم من النوع هذا يعتب 
 ويقصررد المجتمع، في منتجًا ف دًا يكون أن على وتسرراعده منها يعيش أوح فة مهنة وإكسررا   السرروا ق،  أر اب واوختالث

 يحدد  حيث العقو ة، فت ة خال  السررررراعات من معين لعدد العامة المؤسرررررسرررررات  إحد  في  العمل القيام الجاني تكلي    
  .111ص ،2003 )سعد، العمل ساعات وعدد  ها سيعمل التي والمؤسسة    سيقوم الذي العمل طبيعة الصادر الحكم

بت  وقد  لة    العقو ات  من النوع هذا  أث بدي ها    ال ها  العقو ة  غ ض تحقيق في فاعليت يث،     مفهوم حد ماج  وهو ال  إد
 التي الدو   ومن   ،  األخذ  نحو ثا تة    ،طى للسررررررري  الدو   من الكثي  دعا  مما  تأهيل ،   وإعادة  المجتمع في علي   المحكوم
 من مك ر  25) المادة في األردن والحقًا واالمارات والبح ين ومصررررررر  ف نسرررررررا البديلة العقو ات من النوع  هذا أخذت
 تنفيذ  وق  المادة هذه أحكام تطبيق ر ط قد األردني المشرررررر ع أن إال ،2017 لسررررررنة  27) رقم المعد  العقو ات قانون
 ثانيًا مك ر  54) المادة اسررتحدث حيث العقو ات قانون من مك ر  54) المادة ألحكام وفقًا  ها المحكوم األصررلية العقو ة
  -:على نصت والتي العقو ات قانون من

  إحد    تقضررررررري أن التك ار حالة   خال فيما  علي   المحكوم و موافقة  االجتماعية   الحالة   تق ي  على  ناء  للمحكمة  .1
 المادة ألحكام وفقًا  ها المحكوم األصررررررلية العقو ة تنفيذ  وق  الحكم عند جميعها أو المجتمعية اوصررررررالح  دائل
 القانون. هذا من مك ر  54)
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 األصررلية العقو ة وتنفيذ  ها المحكوم المجتمعية اوصررالح  دائل إلغاء االجتماعية الحالة تق ي  على  ناًء للمحكمة .2
 -التاليتين: الحالتين من أي في  ها المحكوم

 القانون. هذا من مك ر  54) المادة ألحكام وفقًا التنفيذ وق  إلغاء عند -أ

 عذر دون فيذهاتن في قص  أو المجتمعية اوصالح  دائل تنفيذ عدم إخطاره  عد علي  المحكوم تعمد إذا -ب
 المحكمة. تقبل 
 تنفيذ وق  فيها يجوز التي القضرررايا على يطبق البديلة العقو ات من النوع هذا  أن المادة هذه خال  من ويتضرررح

 يحا  العقو ة تنفيذ  وق  حكمًا القاضررري يصررردر أن و مج د واحدة، سرررنة على تزيد ال التي األحكام حاالت وفي العقو ة
  ما سررررررينفذها، التي المجتمعية ال،دمة نوع لتق ر الشررررررأن،  هذا الم،تصررررررة المجتمعية العقو ات دائ ة إلى علي  المحكوم
 فاعلة. المجتمعية اوصالح  دائل تكون حتى والثقافية العلمية خلفيت  مع يتوافق

 الماده نص خال  من المجتمعي  ال،دم  عقو ة لتطبيق الموضرروعي النطاق حدد قد االماراتي المشرر ع  ان ونجد
 الحبس هي االماراتي  التشررررررر يع في الحنحي   فالج ائم  ، والم،الفات   الجنح  ج ائم االتحادي  العقو ات  قانون  من  120)

 .درهم ال  على تزيد ال التي اوالغ ام 
 القضية  في عمان ش ق  جزاء صلح  محكمة عن صدر  المجتمعية اوصالح   دائل يطبق قضائي  حكم أو  وكان
 غي   عمل  القيام علي  المحكوم إلزام المحكمة ق رت حيث 2018ة9ة26  تاريس 2018ة7729 رقم الجزائية الصررررلحية
  سررررنة، خال   حق  تنفذ أن على المشرررراغل دائ ة الكب   عمان أمانة لد  سرررراعة  40) لمدة المجتمع ل،دمة األج  مدفوع
 العقو ة  نوع تحديد    على سرررررررتعمل   والتي العد   وزارة في المجتمعية  العقو ات  مدي ية    إلى علي   المحكوم احالة    تم وقد 

  ثم ومن البديلة، للعقو ة تنفيذه لحين علي  الم اقبة ستتم  وكي  العقو ة هذه سيقضي    وأين علي ، ستف ض  التي المجتمعية
  تش يعها. من والغاية الهد  يحقق  شكل وتفعيلها البدائل  هذه األخذ على المملكة في المحاكم توالت

 التي األخي ة التعديالت  خال  من اوحتياطي،  الحبس عقو ة   دائل   من النوع  هذا  األردني المشررررررر ع أخذ  وقد 
 وسررررريلة  إعتبارها اولكت ونية اوسررررروارة تطبيق  نظام 2017 عام في الجزائية المحاكمات أصرررررو  قانون على أج يت
 الجغ افي المكان مغادرة من القضرررراء قبل من توقيف  يتم الذي الشرررر،ص وتمنع اونسرررران حقوق على تحافظ وجيدة حديثة
 والتأهيل، اوصررالح م اكز في إيقاف  لقاء الدولة خزينة على مالي وف  تحقيق عن فضرراًل القاضرري، قبل من ل  يحدد الذي
 األمن تمس ال والتي خطورة األقل القضررررررايا  عض في خاصررررررة التوقي  عن جيد كبديل  ها األردني المشرررررر ع أخذ وقد

 تجنيب إلى إضرررررافة والتأهيل، اوصرررررالح م اكز في الشررررر،ص إيقا  تسرررررتحق القضرررررايا كل ليس أن  اعتبار المجتمعي
  الج مية. األسبقيات أصحاب من  عضهم أن سيما  المحكومين اوختالث الموقو 

 األم  هذا كون العقو ة، تنفيذ  وق  المجتمعية اوصرررالح  دائل ر ط عدم المشررر ع على كان  أن  الباحث وي  
 تنفيذ وق  و جانب فإن  أخ   ناحية ومن البديلة العقو ات تطبيق في كافية مسرراحة ل  يت ك ولم القاضرري على ضررّيق قد

  الحقيقة. .إيجا يات  ويحقق العقو ة تنفيذ وق  سلبيات ويجنب ارتكب  الذي  الفعل المحكوم يذك  فإن  العقو ة
 المجتمعيه االصالح بدائل تطبيق إجراءات :الثاني الفرع

 على: األردني العقو ات قانون من ثانيًا مك ر  54) الماده في األردني المش ع نص
  إحد    تقضررررررري أن التك ار حالة   خال فيما  علي   المحكوم و موافقة  االجتماعية   الحالة   تق ي  على  ناء  للمحكمة 

 مك ر 54) المادة ألحكام وفقًا  ها المحكوم األصررلية العقو ة تنفيذ  وق  الحكم عند جميعها أو المجتمعية اوصررالح  دائل
 القانون. هذا من

 األصلية  العقو ات في المجتمعية اوصالح   دائل تطبيق حص   األردني المش ع  أن نجد السا ق  النص خال  من
 أو الحبس عن تزيد ال التي تنفيذها،و  وق  التقدي ية سررلطت  اسررتعما  الموضرروع قاضرري يسررتطيع والتي المدة، قصرري ة
 لتطبيقها. علي  المحكوم موافقة اشت ث األردني المش ع أن نجد كما الجنايات، و الجنح في سنة لمدة السجن

 صدر  الغاية هذه ولتحقيق العقو ات قانون في المجتمعية العقو ات تلك تنفيذ آلية األردني المش ع  ينظم لم حقيقة
 أن إلى التعليمات هذه أشررارت حيث المجتمعية، العقو ات مدي ية مهام توضررح تعليمات 2018 عام في العد  وزارة عن

 المجتمعية، )ال،دمة وهي القانون في عليها المنصوص  المجتمعية اوصالح   دائل من  أي الحكم حا  في تس ي  أحكامها
 التنظيم نظام من  10) )المادة أكث   أو تأهيل لب نامج  ال،ضرررررروع المشرررررر وطة المجتمعية الم اقبة المجتمعية، الم اقبة
  .2015 لسنة  101) رقم العد  لوزارة االداري

 ،اوعتبار  عين وأخذها م اعاتها من  د ال ش وث  عدة هناك فإن ،البديلة العقو ات من النوع هذا نجاح ولضمان 
  يتم أن على عام، نفع ذات أو حكومية مؤسرررررسرررررات في األعما  هذه آداء يتم أن يجب أن  في تتمثل الشررررر وث هذه وأ  ز
 للمحكوم األعما  هذه تناسب  مد  لمع فة دورية تقاري  وتنظيم وم اقبة المؤسسات،    هذه قبل من عليهم المحكوم متا عة
  ،265ص ،2013 )الكسرراسرربة،  األعما  من آخ   نوع اسررتبدالها على يعمل وأال الجاني، إصررالح في وفاعليتها عليهم،
 حددت حيث األردنية الحكومية والمؤسررسررات الوزارات في تنفذ العقو ة هذه جعل عندما األردني المشرر ع راعاه ما وهذا
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 خال  من وذلك فيها، اجتماعية  عقو ة المحكوم على تنفيذه يمكن ما ال سررررررمية والمؤسررررررسررررررات الوزارات من وزارة كل
 األردنية. المملكة في ال سمية والمؤسسات الوزارات و قية العد  وزارة  ين التفاهم مذك ات

 تلك  تنفيذ  م،الفة   أن سرررررررند  على التنفيذ  وق   سررررررر يان  م تبط البديلة   العقو ات  تنفيذ  أم  فإن  أخ   ناحية   ومن
 آلية  من ل     د  ال العقو ات  تلك  تنفيذ  على الوقو  و العقو ة  تنفيذ   وق  الحكم يلغي المحكمة  تقبل   عذر  دون العقو ات 
 .إج ائية آلية كذلك تنظم  قانونية

 قاضرررررري مهام األردني الجزائية المحاكمات أصررررررو  قانون من  353) المادة حددت فقد القانونية اآللية عن أما
  نصررررها التنفيذ قاضرررري وظيفة المادة حددت وقد المجتمعية العقو ات مشرررر وعية م اقبة يتولى  دوره والذي العقو ة تنفيذ
 حسررررن على رقا ت  القضرررراء يبسررررط حتى ذلك و كب   أهمية يمثل ال قا ي الدور وهذا  اوشرررر ا  تتمثل مهمت  أن على
 .ال،صوص  هذا األردني المش ع إلي  ذهب ما وحسنًا المش ع مقاصد وتحقيق العقو ات تطبيق

 لعام المجتمعية اوصرررالح   دائل لتطبيق االرشرررادي  الدليل صررردر  فقد المجتمعية للعقو ات التنفيذية اآللية عن أما
 سعى كما المجتمعية العقو ات تطبيق وكيفية وآليات  المجتمعي اوصالح  بدائل المقصود توضيح الى هد  والذي 2019
 تطبيقية نماذج االرشررادي الدليل وف  كذلك البدائل تلك تطبيق في الوطنية والمؤسررسررات األجهزة وكفاءة فعالية تحقيق الى

 حقوق م اعاة رقا ة كذلك المجتمعية العقو ة  تطبيق يقضي  الذي القضائي  الحكم صدور  حا  لمتبعةا  اوج اءات تتعلق
 .اونسان

 اللغاء حالتين حدد قد االردني المشررررررر ع  أن ثانيًا  مك ر 54) المادة من الثاني  الفق ه خال  من ويتضرررررررح كما
 :المجتمعي  االصالح  دائل

 القانون. هذا من مك ر 54) المادة ألحكام وفقًا التنفيذ وق  إلغاء عند 
  عذر ندو تنفيذها في قصرررررر  أو المجتمعية اوصررررررالح  دائل تنفيذ عدم إخطاره  عد علي  المحكوم تعمد إذا 

  المحكمة. تقبل 
 والعقاب اوج ام وعلم النفس علماء من الم،تصررررريين اطالع يحتاج عقا ية سرررررياسرررررات  وجود أن الباحث وي  

 يتناسب  قد كذلك آخ  إلى وقت من ت،تل  قد البدائل تلك أن ذلك المش ع  مقاصد  لتحقيق المجتمعية البدائل اليات لتطوي 
  حاجة المجتمعية البدائل تنفيذ اليات فإن وعلي  اآلخ  البعض مع تتناسررررررب ال و عليهم، المحكوم  عض مع البدائل  عض

 .األردني المش ع إلي  ذهب ما وحسنًا كافية ورقا ة دائمة لم اجعات
 عليهم المحكوم على المجتمعية البدائل توقيع جوازي و شكل للمحكمة أتاح األردني المش ع أن سبق مما ن،لص

 و التنفيذ وق  حاالت في البدائل توقيع وحص   العقو ات قانون من ثانيًا  مك ر 54) المادة ش وث  وحسب  التنفيذ  وق 
 وق  في السررلبيات  عض تعالج البدائل وأن كعقو ات منفصررلة البدائل تلك جعل عدم ناحية من انتقاد محل الموق  هذا أن
سالبة  العقو ة تنفيذ   ي   و العقو ة تنفيذ قاضي  خال  من البدائل تلك على ال قا ة األردني المش ع  أحاث كذلك ،للح ية ال

 توف ه  ما العام الحق أو عليهم المحكوم على سررررررواء وفوائد ميزات من تقدم  لما ذلك تقدي  محل الوجهة هذه أن الباحث
  .عامة ردع سياسة من

 النتائج
 العقا ية األسرراليب من النظام هذا يعد حيث ،األردني الجزائي التشرر يع في التنفيذ وق  دراسررة من انتهينا أن  عد

 ومن األردني والمشرررر ع الج يمة. على والندم السررررلوك حسررررن وثبات ف صررررة علي  المحكوم إعطاء فيها يتم التي البديلة
 اآلتية: النتائج إلى توصلنا النص هذا تحليل خال  ومن.التنفيذ وق  نظام عالج عقو ات  مك ر 54) المادة خال 
 وضرررمن للمحكمة التقدي ية  السرررلطة وإلغائ  التنفيذ إيقا  تق ي  المشررر ع ر ط العقا ية السرررياسرررية حسرررن من إن .1

 للسرررلطة ت،ضرررع التي األمور من المالءمة عدم أو التنفيذ إيقا  تق ي  مالئمة إن إذ ، القانون المحددة الشررر وث
 .الموضوع لقاضي التقدي ية

 سنة عن التزيد لمدة السجن  أو  الحبس عليها المعاقب والجنح  الجنايات التنفيذ وق  حص   األردني المش ع  إن .2
  فلم للغ امة  النسربة  أما ،األخ   الجنائية اآلثار وجميع التبعية للعقو ات التنفيذ وق  يشرمل  كما ،الم،الفات دون
 التنفيذ. لوق  قا لة أصلية جزائية كعقو ة الغ امة إلى القانوني النص يش 

 العقو   تنفيذ  وق  عليهم المحكوم االشرررر،اص على المجتمعي  االصررررالح  دائل تطبيق االردني المشرررر ع اجاز .3
 النص. هذا مثل الى يش  لم الذي االماراتي المش ع  ،ال 

 .المجتمعي  ال،دم  عقو ة تنفيذ الية االردني المش ع يحدد لم .4
 التوصيات

 التي النتائِج ضرر وِء في الدراسررة هذه ِخت ام في ي ِتم أْن العلمّي البحِث في األكاديمية الف وِض ُم اعاة  اِب ِمن ي بق ى
 منها: مفيدة الباحُث ي  اها التي التوصياِت  عض إقت اح إليها ت وص لنا



2021

 

 ج ماً  ارتكب  من ال عاية   في يسرررررررتوي كي  إذ والجنحة  الجناية   في واحدة  جعلها   عدم  التنفيذ  وق  مدة  تعديل   .1
 وفي سرررررررنوات خمس الجنايات   في التنفيذ  وق  مدة  جعل  واقت ح ،جنحة  يمثل  ج ماً  ارتكب  آخ  مع جناية   يمثل 
 .سنوات لثالث تبقى الجنح

 حا  في وذلك  اولغاء الم،تصررة المحكمة لتحديد ،مك ر  3ة54المادة) نص تعديل األردني مشرر عنا من نتمنى .2
 مع وذلك " عبارة  إضرررافة  وذلك ،االسرررتئنا   محكمة األول وأيدت  الدرجة محكمة من التنفيذ إيقا  أم  صررردر 
 ." التقاضي درجات في وال الطعن  حق اوخال  عدم
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  الملخص
 واألحكام األردني القانوني النظام في او عاد ق ارات على القضررررررائية ال قا ة موضرررررروع الدراسررررررة هذه تناولت

 ممارست   وكيفية األردن في اوداري القضاء  نهج الدراسة  هذه وتع ضت  ،اوداري القضاء  جهة عن الصادرة  القضائية 
 .او عاد لصالحية ممارستها في اودارة ضبط في ودوره ،ال قا ة لهذه

  رقا ة   منها  األو  المبحث  تناو   :مبحثين إلى تقسررررررريمها  تم فقد  الم جوة، ألهدافها   الدراسرررررررة   هذه  تحقيق و غية 
 ق ارات على اوداري القضرررراء رقا ة الثاني المبحث وتضررررمن ،الشرررركل حيث من او عاد ق ارات على اوداري القضرررراء
 الموضوع. حيث من او عاد

 ات،اذ في التقدي ية السلطة  يملك الداخلية وزي  أن :أ  زها من كان ،النتائج من مجموعة إلى الدراسة  وتوصلت 
 القضرراء ل قا ة ي،ضررع إداري ق ار هو  او عاد الصررادر الق ار وأن ،األسررباب  إ داء ملزما يكون أن دون  او عاد الق ار
 .اوداري

 او عاد ق ار إصررردار في المتبعة اوج اءات تتضرررمن لإل عاد واضرررحة آلية وضرررع  ضررر ورة الدراسرررة أوصرررتو
 .وتنفيذه
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Abstract 

This study sought to identify the issue of judicial supervision of deportation decisions 
in the Jordanian legal system and the judicial decisions which is issued by the administrative 
judiciary. This study examined the approach of the administrative judiciary in Jordan and 
how it is supervised and its role in supervising the administration in exercising the power of 
deportation. 

In order to achieve the desired goals of this study, it was divided into two topics: the 
first topic dealt with the supervision of the administrative judiciary over deportation 
decisions in terms of form, and the second topic included the supervision of the 
administrative judiciary over the deportation decisions in terms of topic. 

The study reached a set of results, the most prominent of which was that the Minister 
of Interior possesses the discretionary power to take a deportation decision without being 
obligated to give reasons, and that the decision issued for deportation is an administrative 
decision subject to the supervision of the administrative judiciary. 

The study also recommended the necessity of setting a clear mechanism for 
deportation that includes the procedures followed in issuing and implementing the 
deportation decision. 
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 للدراسة العام اإلطار
 المقدمة:

 م،الفة وأفعا  تصررررر فات من تأتي  وما إدارية ق ارات من تصررررردره فيما الدولة في العامة اودارة خضررررروع إن
  القانون والمحكوم الحاكم التزام من المبدأ هذا يعني   ما المش وعية مبدأ وجوه  مضمون  يشكل  الواسع   مفهوم  للقانون

 القانون هذا يضعها  التي للضوا ط  ق ارات من تصدره  أو أفعا  من تأتي  فيما اودارة تجاوز أن إال ،ألحكام  وال،ضوع 
 ال قا ة كانت هنا ومن ،والحيادية  االستقال   تتميز ل قا ة اودارة ت،ضع  أن الض وري  من كان ولذلك ؛متصور  أم  هو
 اودارة. أعما  على

 ال قا ة من تتحصررن التي السرريادة أعما  من هو هل ، او عاد الصررادر الق ار لطبيعة سررنتع ض البحث هذا وفي
 المقدمة الطعن طلبات  نظ  ت،تص إداري ق ار أن  أم اوداري القضرراء محكمة اختصرراص عن ي، ج و التالي القضررائية
  صدده؟

 مع الق ار مالءمة مسألة   حث اوداري القضاء  محكمة تملك فهل ،إداري ق ار  او عاد الصادر  الق ار كان وإذا
 وتب ي ه السررربب هذا ألهمية تقدي ها ضررروء في الق ار  إصررردار الم،تصرررة اودارية  الجهة أد  الذي السررربب أو الم،الفة
 ؟ ال أم األجنبي  إ عاد لق ارها

 مش وعية على اوداري القضاء محكمة رقا ة مد  فما ،إداري ق ار هو األجنبي  إ عاد الصادر الق ار كان وإذا
  او عاد؟ الصادر الق ار

  ذلك  في معتمدين  البحتة  البوليس إج اءات من إج اء  مثا ة   هو او عاد  ق ار أن إلى الفق   من جانب   اتج   وقد 
سيادة  فك ة على سعة   ح ية الدو  كافة تتمتع  مقتضاها  والتي للدولة المطلقة ال سلطة  وا  .او عاد في لها حد ال تقدي ية و 
  41-40:ص ،1968 ،ال حمن )عبد

 ،1968 ال حمن، )عبد  األحوا  كل  في عقو ة   مثا ة    هو او عاد  أن إلى ايضررررررررا الفق   من آخ  جانب    وذهب 
  46:ص

 إج اء هو وإنما المحاكم    تقضررررري جزائية عقو ة يعد ال او عاد أن على يتفق مجموع  في الحديث الفق  أن إال
 او عاد فإن لهؤالء ووفقا ،العام الصررالح تحقيق مسررتهدفة الدولة في اودارية السررلطة أو التنفيذية السررلطة تباشرر ه  وليسرري
 الم،تصرررة القضرررائية السرررلطة عن صرررادر جزائي حكم صررردور أعقاب في تم قد كان ات،اذه أن ولو  وليسررريا إج اء يظل

  172 :ص ،2003 ،يونس  ني .48 :ص ،نش  سنة  ال ،)صادق
  أن  حتى السياسية   الجزائية العقو ات فئة في يدخل او عاد أن إلى ذهب ما المعاص ة  القوانين من أن إلى ونشي  

 قانون ضمن العقو ة هذه على ونص أجنبيا أو لبنانيا كون  عن النظ  و ص   البالد من علي  المحكوم إخ اج  أن  ع ف 
 عن للمزيد) وغي ها السرررياسرررية  الج ائم وكذلك الداخلي الدولة  أمن ما  هو ما منها ج ائم في ف ضرررها  حيث العقو ات
  عدها  وما 110 :ص ،2003 ،إسماعيل انظ  اللبناني القانون في او عاد عقو ة طبيعة

 في للطعن القضررراء إلى االلتجاء المبعد األجنبي  اسرررتطاعة يكون أن ،اودارية او عاد ق ار طبيعة على ويت تب
 أخ   جهة ومن جهة من هذا ،او عاد ق ار ات،اذ في سررلطتها اسررتعما  في التنفيذية السررلطة تعسررفت ما إذا او عاد ق ار
   ال ،أراضررريها)صرررادق  وسرررالمة أمنها على المتطلب الحفاظ في حقها إلى اسرررتنادا اوج اء هذا ات،اذ إلى تلجأ الدولة فإن
  49 :ص ،نش  سنة

 قضررررررررائها  في اوداري القضرررررررراء محكمة  انتهجت   وما  األردني القانوني  النظام  في او عاد   طبيعة  يتعلق وفيما 
 أن يجد او عاد ق ارات في  الطعن والمتعلقة المحكمة هذه عن الصرررادرة للق ارات المتتبع فإن ،المسرررألة هذه  ،صررروص

  .إداري ق ار هو  او عاد الصادر الق ار أن اعتب ت قد اوداري القضاء محكمة
 ومن العليا العد  محكمة عن الصررادرة الق ارات من العديد خال  من  وضرروح المتقدمة النتيجة اسررتجالء ويمكن

 المنصوص صالحيات   استعما  الداخلية وزي  من مفوضا ضده المستدعى أن دام ما " أن  من المحكمة    قضت ما ذلك
 المفوض العاصررمة شرر طة مدي  تنسرريب على  ناء من  المشرركو ق اره وأصرردر األجانب وشررؤون اوقامة قانون في عليها
 مطا قا صررردر قد يكون الق ار فإن 1965ة38 رقم العام األمن قانون من ب ة5) للمادة سرررندا العام األمن مدي  من  دوره

 األجانب. وشؤون اوقامة قانون من  37) المادة في عليها المنصوص للشكليات
 التعسررر  عدم إال يحدها ال مطلقة تقدي ية سرررلطة من  المشررركو الق ار إصررردار في ضرررده المسرررتدعى سرررلطة إن
شوب  ما أو الق ينة هذه عكس يثبت ما للمحكمة ي د ولم صرحيحا  يصردر  أن اوداري الق ار في األصرل  وأن  اسرتعمالها   ي

 عدالة  منشورات ،1997 السنة ،233 رقم ق ار عليا، )عد  اودارية: الق ارات عيوب من عيب  أي الطعين الق ار
 معنى  كل اوداري الق ار معاملة األجنبي  إ عاد الصرررادر الق ار مع تعامل قد اوداري القضررراء أن لنا ويتضرررح

 .القضائية ال قا ة من يتحصن الذي السيادي العمل قبيل من يعتب ه ولم الكلمة
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 ذاتها والعناص   األركان ل  يكون فإن  ،معنى من للكلمة ما  كل إداريا ق ارا تقدم لما وفقا او عاد ق ار كان ولما
 ،والشرركل االختصرراص ركني على يد  شرركلي أحدهما  مظه ين تتميز مشرر وعيت  وأن ،اوداري الق ار لصررحة المتطلبة
 .والغاية المحل وركن السبب ركن على يد  موضوعي وثانيهما
 الدراسة: مشكلة

 هذه على ال قا ة وإمكانية او عاد، ق ار  ات،اذ تتعلق واسرررعة تقدي ية سرررلطة هناك أن في الدراسرررة مشررركلة تثور
 . است،دامها والتجاوز التعس  ومنع السلطة
 الدراسة: مشكلة عناصر

 ممارسررتها في اودارة على اوداري القضرراء رقا ة ماهية :التالي التسححا ل نع باإلجابة الدراسححة مشححكلة تمثلت
 او عاد؟ صالحية
 الدراسة: أهمية

 وعملية: علمية ،ناحيتين من الدراسة هذه أهمية تجلت
 في: وتمثلت العلمية الناحية
 المتعلقة اودارية المحاكم ق ارات تناو  خال  من وذلك ،األردن في اوداري القضاء موق  على الضوء تسليط

 لصرالحياتها  ممارسرتها  في اودارة ضربط  على ذلك وأث  ،الصردد  هذا في اوداري القضراء  رسر،ها  التي والمبادئ  او عاد
 او عاد. في

  العملية: الناحية
سة  هذه من مؤمال كان ستفيد  أن الدرا  التش يع  مجا  في والعاملين اونسان  حقوق مجا  في ختصاص اال ذوي ي
 .الدراسة هذه من والحدود الجنسية شؤون مجا  في والعاملين القوانين وصياغة

 
 البحث: أهداف

 ق ارات تعّد إذ ،األردني القانوني النظام في او عاد ق ارات على القضائية ال قا ة تحديد إلى الدراسة هذه هدفت
 هذه أن إلى إضافة  ،2014 لسنة   27) رقم ياألردن اوداري القضاء  قانون في المقصود   المعنى إدارية ق ارات او عاد

 .الدولية والمواثيق لألع ا  وفقا اونسان حقوق حماية لمبدأ اخت اقا تعد الق ارات
 الصلة: ذات السابقة الدراسات
 رسححححححالة مقارنة" دراسححححححة األجانب" إبعاد في األردنية الدولة بعنوان)سححححححلطة (2011-2010راجح) ،قرقز دراسححححححة
  منشورة(، غير جدارا، جامعة ماجستير،

 المصررررررر ي  القانون   مقارنة   مع األردني القانون  أحكام  وفق او عاد  نظام  دراسرررررررة إلى الدراسرررررررة   هذه  وهدفت  
 إلى األردني  التشرر يع الوصررو  إلى هادفا القوة مواطن وموضررحا القصررور مواقع في ال أي وإ داء والع اقي والف نسرري

 القانونية. والتش يعات الكتب في الموجودة المعلومات على الحصو  خال  من المقارنة التش يعات  ين متقدمة م تبة
 أمنها سررالمة  على للمحافظة الدولة تمتلك  حق األجانب إ عاد أن :ضررمنها  ومن ،نتائج عدة إلى الباحث وتوصررل 

 إ داء دون وحتى البالد عن األجانب  إ عاد الداخلية لوزارة مطلقة سررلطة منح األردني المشرر ع وأن الوطنية، ومصررالحها
 أو والت حيل او عاد :هما البالد من جب ا األجنبي وخ اج صررورتين نظما والمصرر ي الف نسرري المشرر ع وأن ،األسررباب
 في اوداري القضررررراء دور وأن األخ  ، الصرررررور وأغفل او عاد على األردني المشررررر ع نص  ينما الحدود، إلى االقتياد
 التي التطورات يواكب لم األجانب وشررررررؤون اوقامة قانون وأن أخ  ، إلى دولة من ي،تل  او عاد ق ارات على ال قا ة
 .او عاد  صدد المقارنة القانونية الدراسات شهدتها
 دكتوراه، أطروحة مقارنة" "دراسححححة األجانب إبعاد قرارات على القضححححائية الرقابة تطوير) (2012) العجمي دراسححححة
 منشورة( غير العربية، عمان جامعة

 التطبيق ضررروء في األجانب إ عاد ق ارات على القضرررائية ال قا ة يحدد تشررر يع تطوي  إلى الدراسرررة هذه وهدفت
 األخ  . الدو  وتجارب العملي

  إ عاد تقوم الهاشرررمية األردنية والمملكة الكويت دولة من كال أن :ضرررمنها ومن ،نتائج عدة إلى الباحث وتوصرررل
 حق على واعتداء مسرررررراسررررررا  هناك وأن ،تجديدها إلى يبادر لم إذا فيها ل  الم خص إقامت  انتهاء عند إقليمها من األجنبي
 أو يسررررتبد تجعل  الداخلية لوزي  تعطى واسررررعة تقدي ية صررررالحيات هناك وأن ، حق  او عاد ق ار صرررردور عند األجنبي
 االجتماعية أو الصررحية األحوا  ت اعي ال او عاد لق ار المنفذة اودارة إج اءات وأن ،علي  رقا ة أية من ويفلت يتعسرر 

 .السيادة أعما  من الكويتي القانون في او عاد وأن المبعد لألجنبي المالية أو
 دراسححححة األجانب" بإبعاد الصححححادرة اإلدارية القرارات على اإلداري القضححححاء رقابة) بعنوان (2014) العودات دراسححححة
 منشورة( غير ،األردنية الجامعة ،ماجستير رسالة مقارنة"
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 مسررتقلة  دراسررة األجانب  إ عاد الصررادرة اودارة ق ارات على ال قا ة موضرروع إ  از إلى الدراسررة هذه وهدفت
 المجا . هذا في المت،صصة القضائية األحكام وإ  از مباش ة

 التي القانونية القواعد لمجموع وفقا يتم األجانب م كز تحديد أن :ضرررمنها ومن ،نتائج عدة إلى الباحث وتوصرررل
 كيفية تحديد في واسررعة سررلطة تملك الدولة وأن ،عليهم المف وضررة والواجبات لهم الممنوحة الحقوق وتبين الدولة تضررعها
 .منها وخ وج  وإقامت  دخول  حيث من سواء إقليمها على األجنبي معاملة

 اوشارة  مع األردني القانون ضمن  او عاد لمضمون  ستتع ض  أنها في السا قة  الدراسات  مع هذه دراستنا  وتتفق
  حث في السررا قة الدراسررات مع تنادراسرر تتفقو ،للمقارنة ضرر ورة هناك كانت كلما واألجنبية الع  ية القوانين  عض إلى

 .العليا اودارية والمحكمة اودارية  المحكمة ممثلة القضائية ال قا ة
ستنا  لكن سات  عن تمايزت هذه درا سا قة  الدرا  ،البحث من المزيد وأعطت  القضائي  الجانب على ركزت  أنها ال
 التي الحاالت  عض إلى التع ض إلى إضررافة ،منها األخي  وموق  اوداري القضرراء على ع ضررت حاالت إلى واوشررارة

عامل    في النظ  إعادة  من  د  ال عامل    يتم ال و حيث  ،معها  الت ية    التوصررررررررل مع كأجنبي  معها  الت ها   عض إلى البحث   ن
  اقي قدمت  عما الجديد تضررررمنت التي او عاد لموضرررروع الناظمة التشرررر يعات تعديل سرررربيل في والمقت حات التوصرررريات
 الدراسات.
 واالجراءات: المنهجية

 القضررراء جهة عن الصرررادرة األحكام إلى التع ض خال  من والتحليلي الوصرررفي البحث أسرررلوب انالباحث انتهج
   التحليل. األحكام هذه وتناو  ،اوداري
 الشكل حيث من اإلبعاد قرارات على اإلداري القضاء رقابة :األول المبحث

 وضررمن  إصررداره م،تصررة سررلطة عن الق ار صرردور تسررتوجب الشرركل حيث من اوداري الق ار مشرر وعية إن
  عدم  عيب تتمثالن الشكل  حيث من المش وعية  عدم صورتي  تكون و التالي ،الواسع   مفهوم  القانون يحدده الذي الشكل 

 منهما كل  ماهية التع ي  حيث من العيبين هذين المبحث هذا في سرررررررنتناو  علي  و ناء الشررررررركل، وعيب االختصررررررراص
 -:هما مطلبين إلى تقدم لما تبعا هذا المبحث وسينقسم ، منهما كل على القضائية وال قا ة

  االختصاص عدم عيب على ال قا ة :األو  المطلب
 تواوج اءا الشكل م،الفة عيب على ال قا ة :الثاني المطلب

 االختصاص عدم عيب على الرقابة :األول المطلب
  ؛والقضائية  والتش يعية  )التنفيذية الدولة في الثالث السلطات   ين الفصل  نتائج من نتيجة االختصاص  فك ة تعد
 ضررمن وتحديده االختصرراص توزيع أيضررا يعني  ل فحسررب الثالث العامة للسررلطات االختصرراص تحديد يعني ال فالفصررل
 . 207:ص ،1999 ،)الظاه  الواحدة السلطة نطاق

 رجل أو الهيئة وعلى إصرردارها في االختصرراص يملك ممن صررادرة تكون أن اوداري الق ار لمشرر وعية ويلزم
  64 :ص ،1999 ،الزعبي) المش ع رسمها كما االختصاص حدود يلتزم أن اوداري الق ار إصدار    المنوث اودارة

 الف ع أما ،األو  الف ع موضرروع سرريكون ما وهو االختصرراص عدم عيب ماهية إلى المطلب هذا في وسررنتط ق
 . او عاد الصادر اوداري الق ار في االختصاص عدم عيب على ال قا ة لبحث فسنف ده الثاني
 اإلختصاص عدم عيب ماهية -:األول الفرع

 التص فات إ  ام تملك التي والهيئات األش،اص تحدد التي "القواعد أنها االختصاص قواعد الفقهاء  عض ع  
  676 :ص ،1976 ،الطماوي) العامة"

 إياها   خول   التي االختصرررررررراصررررررررات يمار   أن الدولة   في العامة   اودارة موظفي من موظ  كل  على ويتعين
 قاعدة خال  كون  معيبا الحالة هذه في الصررررادر الق ار جعل شررررأن  ومن للقانون م،الفا أم ا ذلك تجاوز ويعد ،المشرررر ع

 .االختصاص
ن   االختصرررررررراص الفق   من جانب    ع   وقد  تأهيل    أ قانوني  "ال لذي  ال  اودارية  المنظمات  أو األف اد     يتمتع ا
 ،2004 ،شطناوي )المعنوي" الش،ص   اسم  القانونية التص فات  وج اء اودارية السلطات  نسمي   ما تكون التي الجماعية

  689 :ص
 على القدرة "عدم أن  على االختصررررراص عدم  عيب التع ي  إلى الفق  من جانب ذهب تقدم ما على وتأسررررريسرررررا

   679 :ص ،1976 ،آخ ")الطماوي ف د أو هيئة سلطة من جعل  المش ع ألن معين قانوني عمل مباش ة
  ها القيام العامة اودارة موظفي من موظ  لكل يمكن التي والتص فات  لألعما  المش ع  تحديد في أن شك  وال
 أو الدولة في العامة اودارة ناحية من ذلك كان سواء  العامة المصلحة  توجب  أم   ها ال،اصة  اودارية الق ارات وإصدار 

 طو  إلى  النظ   إجادت  ل  يسرررررررمح التصررررررر فات من معين نوع على الموظ  عمل قصررررررر  أن ذلك ؛األف اد ناحية من
 .األعما  إنجاز في الس عة لذلك وفقا يتحقق و التالي ،الممارسة
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 توجي  في والسرررهولة ،المسرررؤولية تحديد على تسررراعد الواضرررحة االختصررراص قواعد فإن ،األف اد ناحية من أما
  الذي اوداري الق ار عيوب من الوحيد العيب االختصرررررراص عدم عيب كان ولذلك ،الحكومي الجهاز أقسررررررام في األف اد
  .280 :ص ،1984 ،مهمة)الطماوي نتائج من ذلك على يت تب و ما العام  النظام يتعلق

 لإلدارة يجوز ال وأن ،ذات  تلقاء من االختصررراص عدم لعيب يتصرررد  أن القاضررري على  أن النتائج هذه وتتمثل
 ،القانون  موجب لها ممنوح اختصاص  عن التناز  لإلدارة يجوز وال ،االختصاص  قواعد تعديل على األف اد مع االتفاق
 صررررررراحب من الالحقة  اوجازة  تصرررررررحح   ال  اطال  يكون االختصررررررراص عدم   عيب  مشرررررررو ا  يصررررررردر الذي  الق ار وأن

  46 :ص ،1999 ،االختصاص)الزعبي
 يجوز وال ،المحكمة قبل من أو ال،صرررروم قبل من سررررواء وقت أي في يمكن االختصرررراص عدم عيب إثارة وأن

 استثنائية ظ و  فيها يكون التي الحالة في إال االختصاص قواعد لم،الفة لها ذريعة العامة المصلحة من تت،ذ أن لإلدارة
  309 :ص ،2005 ،العثم )أ و لذلك اضط تها اودارة واجهتها

 عندما الجسيم االختصاص عدم :االختصاص عدم عيب في رئيسيين نوعين  ين اوداريين والقضاء الفق  ويف ق
  وعدم  ،السرررررررلطة"  "اغتصررررررراب الفق   علي   يطلق ما  وهو االنعدام  درجة  إلى اوداري  الق ار  العيب  يصرررررررل عندما   وذلك 

 القضررراء أمام في  طعن ما إذا ولغائ  وقا ال معيبا اوداري الق ار يجعل أن شرررأن  من العيب نإ إذ ؛البسررريط االختصررراص
  250 :ص ،2006 ،كنعان . عدها وما 490 :ص ،1971 ،اوداري)خليل

 -:ذلك ومن السلطة اغتصاب لحاالت صورا الفقه يسوقو
 وال اودارة في يعمل عاما موظفا يكون ال الف د هذا أن  حيث ؛خاصررررة هيئة أو عادي ف د من ق ار يصرررردر أن .1

 يكون ال،اصة الهيئة أو العادي الف د عن يصدر ما وكل اوداري، االختصاص يباش  أن األصل حيث من يملك
  .491 :ص ،1971 ،)خليل معدوما الحالة هذه في

 اختصاص   ها المش ع  أناث مثال التش يعية  فالسلطة  ،والقضائية  التش يعية  السلطتين  اختصاص  على االعتداء .2
 ق اراتها كانت وإال النطاق هذا في تتدخل أن اودارية للسرررلطة الجائز غي  من يكونف ،القوانين وسرررن التشررر يع
 . 256 :ص ،2006 )كنعان، منعدمة

 االختصررررراص هذا يتولى أن عامة وكقاعدة يجوز ال و التالي ،المنازعات في الفصرررررل القضررررراء وظيفة من أن و
 يعطي المشررر ع أن نجد الحاالت  عض وفي أن  إال أيضرررا، امنعدم الحالة هذه في الصرررادر الق ار كان وإال أخ   سرررلطة
 سبيل  على معطى االختصاص  هذا ويكون ،المنازعات من ومحدد معين نوع في الفصل  اختصاص  إدارية لجنة أو لهيئة

   584:ص ،1996 ،اهلل عبد .257 :ص ،2006 ،كنعان) علي  القيا  أو في  التوسع يجوز ال الذي االستثناء
سيط  االختصاص  عدم عيب أما  الوظيفة نطاق في االختصاص  قواعد م،الفة فيها يتم التي الحالة في فيكون ،الب
  697:ص ،1976 ،)الطماوي خطورة األقل ذات  الوقت في وهو العمل في حدوثا األكث  هو النوع وهذا ،اودارية

 :صور ثالث هي البسيط االختصاص عدم صور إن
 موظ  اختصاص  من ق ار  إصدار  هيئة أو موظ  يقوم  أن وذلك :الموضوعي  االختصاص  عدم عيب :أوال

  697:ص ،1976 ،)الطماوي أخ   هيئة أو
 اودارية السررررلطة ت،ال  عندما الزمني االختصرررراص عدم عيب ويتحقق :الزمني االختصححححاص عدم عيب :ثانيا
 ،2005 ،العثم )أ و خاللها اختصررراصرررها ممارسرررة عليها يتعين التي الزمنية الفت ة تحدد التي القانونية األحكام الم،تصرررة

  716 :ص
 ق ار  إصررردار اودارية الهيئة أو اوداري ال ئيس يقوم أن  ذلك ويقصرررد :المكاني االختصحححاص عدم عيب :ثالثا

 . 271:ص ،2006 ،اختصاص )كنعان لممارسة المحددة المكانية الحدود خارج إلى أث ه يمتد إداري
 اإلبعاد لقرار االختصاص عدم عيب على اإلداري القضاء رقابة :الثاني الفرع

 إذا فيما  يبحث   حيث  ،او عاد  ق ار في القانونية   الجوانب  كافة   فحص     منوث األردن في اوداري القضررررررراء إن
  قد الق ار  أن التوصرررررل تم حا  وفي ،ال أم قانونا  إصرررررداره الم،تص الم جع عن صررررردر قد األجنبي  إ عاد الق ار كان
 . بطالن  يحكم م،تص غي  عن صدر

 أنيط قد او عاد ق ار  إصرردار االختصرراص أن نجد النافذ األردني األجانب وشررؤون اوقامة قانون إلى و ال جوع
 .إلي  المشار القانون من  37 ،33 ،32 ،31) المواد تفيده ما وهذا ،الداخلية ووزي  اوداري  الحاكم

 للمادة ووفقا اوداري والحاكم ،األجنبي إ عاد ق ار  إصرردار اوداري الحاكم  صررالحية تفيدان  32 ،31) فالمواد
 القضاء. مدي  أو المتص   أو المحافظ هو األجانب وشؤون اوقامة قانون من الثانية

 أو الطائ ات أو السرررررررفن مالحي إقدام حالة تعالج فنجدها ،األجانب وشرررررررؤون اوقامة قانون من  33) المادة أما
 أو قانونية سف   جوازات  حوزتهم يوجد ال الذين األش،اص   عض إنزا  على األخ   النقل وسائل  أو ،السيارات  سائقي 
 أو الموانئ غي  في إنزالهم أو المملكة إقليم إلى الدخو  على هؤالء مسررراعدة أو  الدخو  عليها مؤشررر  غي  سرررف  وثائق

 المعينة. الحدود نقاث أو الطائ ات
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 الق ار إصرررردار في الداخلية لوزي  الحق وتعديالت  األجانب وشررررؤون اوقامة قانون من  37) المادة أعطت وقد
 .العام األمن مدي  من تنسيب ي ده أن  عد ولكن األجنبي  إ عاد

 أو كل يفوض أن "للوزي  أن  على نصرررررت قد األجانب وشرررررؤون اوقامة قانون من  39) المادة أن إلى ونشررررري 
 الم،تصين" الموظفين من ألي القانون هذا في عليها المنصوص اختصاصات   عض

 الق ار إصرررردار في األصرررريل االختصرررراص صرررراحب و صررررفت  الداخلية وزي  فإن ،المتقدم القانوني للنص ووفقا
صات     يفوض أن يملك أن  إال ،األجانب وشؤون  اوقامة قانون من  37) المادة  حسب   او عاد صدار  في اختصا  الق ار إ
 من مفوضرررا  صرررفت  المحافظ عن الصرررادر او عاد ق ار  صرررحة العليا العد  محكمة قضرررت لذلك وتطبيق ،األجنبي  إ عاد
 اوقامة قانون من  37) المادة من يستفاد " :أن  من )الملغاة  األردنية العليا العد  محكمة ق ار في جاء فقد الداخلية وزي 

 مدي  من  تنسرريب الداخلية لوزي  تقدي ية سررلطة أعطى المشرر ع أن وتعديالت  1973 لسررنة  24) رقم األجانب لشررؤون
 المسرررررررتدعيتين  إ عاد  ق ر العاصرررررررمة   محافظ  إن إذ او عاد.  لهذا  السررررررربب   بيان  يلزم   أن دون األجانب   إ عاد  العام  األمن

 عن المفّوض العاصرررررمة شررررر طة مدي  وأن المذكور. القانون من  39) المادة لنص وفقًا ل  المعطى للتفويض  االسرررررتناد
 أسرررراءت ضرررردها المسررررتدعى الجهة أن تثبت  ينة أي المسررررتدعيتان تقدم ولم المسررررتدعيتين.  إ عاد نسرررّرب العام األمن مدي 

 قائمة غي  الطعن أسباب  فتكون ،علي  المستدعيتان  تنعاها التي العيوب من عيب أي شا    ق ارها أن أو السلطة  استعما  
 عدالة  م كز منشورات ،2010 السنة ،205 رقم ق ار ،عليا "عد  ال د مستوجبة والدعو  أسا  على

 صررحيحا يكون او عاد ق ار أن على عنها صرردرت ق ارات في )الملغاة  األردنية العليا العد  محكمة أكدت وقد
 األمن قوات ضرررباث ألحد الداخلية وزي  من لتفويضررر  اسرررتنادا ل  الممنوحة صرررالحيت  العام األمن مدي  تفويض حا  في
 قوات ضررا ط يكون أن شرر يطة ولكن ،األجانب إ عاد صررالحية األصررل حيث من يملك العام األمن مدي  أن  اعتبار العام
 أعطت ":في  جاء الذي ق ارها في المذكورة العليا العد  محكمة أكدت  ما وهو الشررررر طة، مدراء ضرررررمن من العام األمن
 أن ول  األجانب إ عاد حق المدي  من  تنسيب  للوزي  1973 لسنة  24 رقم األجانب وشؤون  اوقامة قانون من 37 المادة
 أو كل  يفوض أن الوزي  القانون  ذات من 39 المادة  خولت  كما  او عاد  إج اءات تتم حتى إ عاده  تق ر من  توقي  يأم  
 قانون من بة5 المادة أعطتو ،الم،تصررررين الموظفين من ألي القانون هذا في عليها المنصرررروص اختصرررراصررررات   عض
 رتبت  تقل ال ضررا ط ألي صررالحيات   عض أو جميع خطيًا يفوض أن العام األمن لمدي  1965 لسررنة 38 رقم العام األمن
 األجانب وشررؤون اوقامة قانون من 37 المادة في عليها المنصرروص صررالحيات  فوض قد الداخلية وزي  نإ إذ ،مقدم عن

 األجانب وشرررؤون اوقامة قانون من 37 المادة في عليها المنصررروص صرررالحيات  العام األمن مدي  فوض كما للمحافظين
 عمل تصرر يح  دون الفندق  ار داخل تعمل ضرربطها تم أن  عد المسررتدعية إ عاد المتضررمن الق ار فيكون الشرر طة ي يلمد
 والسرررالمة األمن لمقتضررريات حفظا  إ عادها الم،تصرررة األمنية الجهات ل  نسررربت أن  عد العاصرررمة محافظ صرررالحيات من

  .عدالة م كز منشورات ،1998 السنة ،534 رقم ق ار ،عليا عد  للقانون" وموافقا العامة
 القاضرري الق ار مشرر وعية على الم اقبة  شررأن اوداري القضرراء أحكام اسررتع اض خال  ومن ،تقدم مما ن،لص

 صدوره  حا  في للقانون موافقا صحيحا  الق ار ّديع اوداري القضاء  ن أ االختصاص  عدم عيب حيث من األجنبي  إ عاد
 الحالة في صررحيحا يكون الق ار أن ّديع كذلك ،الداخلية وزي  أو اوداري الحاكم وهو األصرريل االختصرراص صرراحب عن
 صررادرا الق ار يكن لم وإذا ، او عاد الق ار  إصرردار غي ه تفويض األصرريل االختصرراص لصرراحب القانون فيها يتيح التي
 كون  الق ار هذا  إلغاء يقضرري اوداري القضرراء فإن مفوض غي  شرر،ص عن صررادرا كان إذا أو  إصررداره الم،تص عن
 ولما ،م،تص غي  عن صرررررادرا كان متى  او عاد الصرررررادر الق ار فإن آخ  إداري ق ار وكأي ،أث  أي ي تب وال  اطال
 في الطاعن يسررتند لم ولو لبحث  ذاتها تلقاء ومن تتصرردر المحكمة فإن  ينا كما العام  النظام متعلقا أم ا االختصرراص كان

 .الطعين الق ار في العيب هذا إثارة على طعن  أسباب
 واإلجراءات الشكل مخالفة عيب على الرقابة :الثاني المطلب

 المطلب في  ينا كما قانونا  إصرررداره الم،تصرررة الجهة عن يصررردر أن اوداري الق ار مشررر وعية لتحقق يكفي ال
 وش وث إج اءات من المش ع حدده لما وفقا اوداري الق ار صدور وجوب ذلك إلى يضا  ولكن ،البحث هذا من األو 
 .معينة شكلية

 ذلك يتق ر لم ما اودارية الق ارات وصدار م،صوصة وإج اءات معين شكل يتطلب ال فإن  األصل حيث ومن
 قانونا المحددة الشرررركلية تتبع لم إذا اوداري الق ار في المشرررر وعية تتحقق ال و التالي ،الواسررررع  مفهوم  القانون  موجب

 تباعا عدم عن الناجمة المشررررررر وعية لعدم لإللغاء ع ضرررررررة اوداري الق ار ويكون ،المشررررررر وطة اوج اءات وضرررررررمن
 المق رة. والشكليات اوج اءات

 المحكمة موق  نوضررررررح ثم ومن واوج اءات، الشرررررركل م،الفة  عيب التع ي  على المطلب هذا في وسررررررن كز
 .األجنبي  إ عاد الصادر اوداري الق ار في تحديدا علي  ورقا ت  العيب هذا من اودارية
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 الشررررررركل م،الفة  عيب للتع ي  األو  الف ع وي،صرررررررص ف عين إلى المطلب هذا تقسررررررريم سررررررريتم ،علي  و ناء
 إ عاد ق ار في واوج اء الشكل  م،الفة عيب على اوداري القضاء  رقا ة الثاني الف ع في ونتناو  ،وماهيت  واوج اءات
 األجنبي.
  واإلجراءات الشكل مخالفة عيب ماهية -:األول الفرع

عددت  فات  ت ية  التع ي هذا  الفقه يب  ل نب    ذهب ف  ،الع ق   من جا يب  هذا  أن إلى الف عد  احت ام "عدم  يعني الع  القوا
 كلية القواعد تلك  إهما  ذلك كان سررواء واللوائح، القوانين في اودارية الق ارات وصرردار المحددة الشرركلية أو اوج ائية

 . 732:ص ،1976 الطماوي،) جزئيا"  م،الفتها مأ
 إصررررردار في اتباعها الواجب الشررررركلية والشررررر وث  اوج اءات اودارة جهة التزام أن "عدم الفقهاء  عض وع ف 

  493 :ص ،1971 ،خليل) اودارية" الق ارات
ق   من آخ   عض وع ف   ن   الف ها  تعب  التي واوج اءات ال،ارجي  المظه  " أ ها  عن اودارة  موجب قا  إرادت  وف

  240:ص ،1999 ،الظاه ) " للقانون
  ،في  اوداري الق ار مضمون إف اغ في  يتم الذي القالب هو الشكل أن السا قة الفقهية التع يفات خال  من يتضح

 الق ار وخ اج آلية إال اوج اء وما ،معين قانوني أث  إحداث في إرادتها عن اودارة  مقتضرراها تعب  صررورة إال هو وما
 .التنفيذ موضع ووضع  اوداري

 إذا إال محددة وج اءات طبقا أو معين  شكل  اوداري الق ار إصدارها  في ملزمة تكون ال اودارة أن األصل  إن
  :ص ،1999 ،)رسرررررررالن لإللغاء  ومع ضرررررررا معيبا  ق ارها اعتب  القانون  علي   نص ما خالفت  فإذا ، ذلك القانون  ألزمها 
520  

 إحداهما :غايتين تحقيق    مقصرررود _ ما إداري ق ار إصررردار عند محددة وإج اءات شررركلية المشررر ع تطلب إن
 شررركلية تطلب خال  من العامة المصرررلحة وتحقيق ؛لألف اد خاصرررة مصرررلحة تحقيق وثانيهما ،عامة مصرررلحة تحقيق غاية
 والتمهل الت وي على اودارة حث شأن  ومن الق ارات ات،اذ في واالرتجا  التس ع اودارة تجنيب خال  من يكون معينة
 ،1976 ،المبتس ة)الطماوي  أو الطائشة  الق ارات تجنيبها ذلك شأن  من ويكون ،الم،تلفة النظ  وجهات ودراسة  والتد  
  733:ص

 يتطلب  الذي للشررررركل وفقا اودارية الق ارات صررررردور فإن لألف اد، ال،اصرررررة المصرررررلحة  تحقيق يتعلق فيما وأما
 اودارة سرررلطات مواجهة في ضرررمانة لهم يكون  حيث الق ارات هذه إصررردار حسرررن على يعمل األحيان أغلب في القانون
 ،عادلة وغي  ،مالئمة وغي  مدروسة  غي  س يعة  ق ارات ات،اذ تفادي إلى  التالي ويؤدي ،ال،طي ة وامتيازاتها الواسعة 
  56 :ص ،1999 ،)الزعبي لألف اد تعس  وفيها

 العديد في واوج ائية الشكلية  القواعد اودارة التزام أهمية على )الملغاة  األردنية العليا العد  محكمة أكدت وقد
 من يستفاد  .1) الشأن  هذا في ق اراتها أحد في جاء ما ذلك ومن واوج اءات الشكل  قواعد تق ي  أهمية ق اراتهاعلى من

سنة   28) رقم البلديات موظفي نظام من أ ة26) المادة أحكام   يتم أن يجب الصالحية  لهذه ال ئيس ممارسة  أن ،2002 ل
 هو وكما المسررتدعي نقل أن نجد الكب   ار د  لدية رئيس كتاب إلى و ال جوع .الموظفين شررؤون لجنة تنسرريب على  ناًء

 وفقًا يصرررردر أن يجب اوداري الق ار نإ إذ .المذكورة اللجنة من تنسرررريب  دون تّم قد الكتاب هذا مضررررمون من واضررررح
 أسا   على واوج ائية الشكلية   القواعد تلتزم أن اودارة وعلى ل  الم سوم  الشكل  وفي المش ع  حددها التي لإلج اءات

 في واالرتجا  التس ع  تجنب خال  من العامة الم افق سي   حسن  كفالة القواعد هذه على النص من استهد   المش ع  أن
سيب  نإ إذ .آخ  جانب من لهم كبي ه ضمانة   توفي  األف اد ومصالح  جانب من ق اراتها إصدار  سبق  الذي التن  صدور  ي
  حدد  إذا وخاصررررررررةً  اوداري الق ار  طالن إهداره  أو إغفال     على يت تب  جوه ي إج اء حقيقت   في هو اوداري الق ار

 الجهة من تنسرريب  دون صرردر ذك ه سررل  وكما الطعن محل الق ار نإ إذ .التنسرريب هذا  تقديم الم،تصررة الجهة المشرر ع
 م كز منشررورات  ،2006 السررنة  ،521 رقم ق ار ،عليا )عد   إلغاءه ويتعين الشرركل   عيب مشررو اً  يكون فإن  الم،تصررة 
 عدالة 

 ،اوداري الق ار مشررر وعية على يؤث  جوه ي هو ما فمنها :الشررركل قواعد  ين اوداري والقضررراء الفق  ويف ق
  494:ص ،1971 ،خليل) اوداري. الق ار مش وعية على اليؤث  جوه ي غي  وآخ 

 سواء  اوداري للق ار إصدارها  في ومحددا معينا شكليا  إج اء تستوفي  أن اودارة على إلزاما يضع  قد فالمش ع 
 فإن الشررررررركل هذا اودارة أغفلت ما وإذا ،الت،اذه الحقا مأ مع  مت افقا أم اوداري الق ار الت،اذ سرررررررا قا اوج اء هذا كان

 معينا شكال  حدد أن  أو معين إج اء أو شكل  إتباع المش ع  يوجب لم إذا أما عنها، الصادر  الق ار مصي   سيكون  البطالن
 الشكل  عد الحالة هذه ففي ،الق ار صحة  على التأثي  شأن   من الشكل  هذا م اعاة عدم أن على ينص ولم اوداري للق ار
 .الحالة هذه في البطالن يت تب وال جوه ي غي 
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 وت تيب معينة شرررررركلية إج اءات اسررررررتيفاء ضرررررر ورة على القانون نص ما إذا لذلك وفقا جوه يا يعد فاوج اء
 على القانون ي تب لم إذا جوه يا يعد ال والشررررركل اوج اء وأن المطلوب، واوج اء الشررررركل ي اع لم إذا كجزاء البطالن
 .البطالن جزاء م اعاتها عدم

  األجنبي إبعاد قرار في واإلجراء الشكل مخالفة عيب على اإلداري القضاء رقابة :الثاني الفرع
 اودارة على أن على األصل في أن  نجد  او عاد الصادر الق ار في واوج اء الشكل عيب عن الحديث إطار في

 ق ار ي، ج وحتى ،األجانب حقوق على والمحافظة التسررر ع وعدم الت وي لضرررمان وصرررداره محددة قانونية آليات تتبع
  479 :ص ،2004-2003 ،العدوي)القانون حددها التي  اوج اءات االلتزام اودارة على فإن القانوني ثو   في او عاد

 المش ع  أن نجد ،لإل عاد الناظمة  النصوص  يتعلق وفيما األردني األجانب وشؤون  اوقامة قانون إلى و ال جوع
 فبالعودة ؛الق ار هذا وصدار  معين إج اء أو شكلية   إتباع او عاد ق ار إصدار  في االختصاص  صاحب  يلزم لم األردني

 ال ا عة  للمادتين  خالفا  المملكة  دخل  من "كل  :أن   على تنص والتي ،آنفا  إلي   المشرررررررار القانون  من  31) المادة  نص إلى
 يوصررررري أن أو  إ عاده يأم  أن ل  الذي اوداري للحاكم ويودع مذك ة دون علي  القبض يلقى القانون هذا من وال،امسرررررة

  الصلح" قاضي إلى يحيل  أن أو إذنا منح  الوزي 
مادة  وتنص قانون  من  32) ال ت   ال ن   على ذا حاكم  " :أ عد  الم،تص اوداري لل   حق المحكمة  ق ار صرررررررردور  

 لإلقامة" إذنا  منح  للوزي  يوصي أن أو المملكة عن  إ عاده يأم  أن األجنبي
 ق ار  إصررررردار االختصررررراص اوداري للحاكم أعطى األردني المشررررر ع أن ،المادتين هاتين على المالحظ ومن

 .ضمنها او عاد ق ار تنفيذ يتم معينة إج اءات ل  يحدد ولم لذلك معينة  شكلية يلزم  لم أن  إال او عاد
 حق المدي  من  تنسررررررريب "للوزي  :أن  على تنص فنجدها األجانب وشرررررررؤون اوقامة قانون من  37) المادة أما

 إ عاده سرربق الذي لألجنبي يسررمح وال او عاد إج اءات تتم حتى مؤقتا إ عاده تق ر من  توقي  يأم  أن ول  األجانب إ عاد
 الوزي " من خاص  إذن إال المملكة أراضي إلى  العودة

 فيها ي د ولم الداخلية وزي  إلى األجانب إ عاد في الحق إعطاء على اقتصرر ت  37) المادة أن انالباحث الحظيو
سيب  هناك يكون أن  وجوب يتمثل وحيد قيد إال  ذلك الوزي  اختصاص  على قيد ضافة  ،العام األمن مدي  من تن  أن إلى إ

 .او عاد إج اءات تتم أن إلى إ عاده المق ر األجنبي  توقي  الداخلية لوزي  الحق أعطت المذكورة المادة
 الداخلية وزي  أن لنا يتضح ،أخ   ناحية من  32 ،31) والمادتين ،ناحية من  37) المادة نص  ين و المقارنة

 ق ار إصدار  في وحق  الداخلية وزي  أن إلى إضافة  ،اوداري الحاكم خال  على إ عاده المق ر األجنبي توقي  حق منح
 في إلي  الممنوحة للصررررالحيات ووفقا اوداري الحاكم  ينما العام األمن مدي  من تنسرررريب ي ده أن  عد إال يكون ال او عاد
 واحدة مسررررألة في اتفقت  37 ،32 ،31) المواد أن إال ،تنسرررريب دون  او عاد األم  إصرررردار فيمتلك  32 ،31) المادتين
 النفقات إلى تش  ولم او عاد ق ار لتنفيذ محددة زمنية فت ة تبين ولم لإل عاد محددة إج اءات المواد تلك تضع لم أنها وهي

 . ها تتكفل التي الجهة ومن او عاد على المت تبة
 مع وتماشررريا ،وح ياتهم األجانب حقوق على الح ص منطلق ومن األردني المشررر ع على نتمنى ، دورنا ونحن

 أمور عدة اآللية هذه في يبين  حيث وتنفيذه  او عاد الق ار وصدار واضحة آلية يبين أن ،المجا  هذا في الدولية المواثيق
 أو كافية زمنية  مهلة  ومنح    حق   او عاد  ق ار  صررررررردور لألجنبي الم،تصرررررررة اودارة إعالم وجوب على ينص أن :منها 

 الم،تصررررررة المحكمة إلى يلجأ أن من ذلك قبل يمكن وأن ،وغي ها والمالية االجتماعية أموره تسرررررروية من ليتمكن معقولة
 األخي  كان  ومتى مؤقتا  األجنبي هذا  توقي  يتم أن الداخلية   وزي  فيها  ي تئي التي الحاالت  وفي ،إ عاده  ق ار في للطعن
 في ذلك  يتم ال وأن  إ عادهم   ق ار يصررررررردر الذين   األجانب    خاص  مالئم مكان  في توقيف   يتم أن ما  لج يمة  م تكب  غي 

 التوقي  مدة تحدد وأن ،ما لج يمة ارتكا هم إطار في عليهم والمحكوم  الموقوفين ال،اصررررررة والتأهيل اوصررررررالح م اكز
 لك امت  إهدار أو تعسرر  ودونما كإنسرران وح يات  حقوق  ل  تضررمن الئقة معاملة األجنبي يعامل وأن ،معينة زمنية  فت ة

 .اونسانية
 وفي واوج اء الشررركل حيث من او عاد ق ار مشررر وعية على رقا تها األردنية العليا العد  محكمة ف ضرررت وقد

 ق ار في العليا العد  محكمة ق رت  ما ذلك ومن ،آنفا  ينا ما ضرررمن األجانب وشرررؤون اوقامة قانون رسرررمها التي الحدود
  سلطة  الداخلية  وزي  1973 لسنة  24 رقم األجانب وشؤون  اوقامة قانون من 37 و 19 المادتان أناطت " :في  جاء لها

 وزي  عن الصرررررررادر الق ار فإن  وعلي   ، إ عاده   العام  األمن مدي   تنسررررررريب   على  ناء  البالد عن األجنبي إ عاد  أو رفض
  رقم ق ار ،عليا )عد  "  اولغاء حقيق العام األمن مدي  من تنسرريب  دون ،البالد عن المسررتدعي إ عاد المتضررمن الداخلية
  عدالة م كز منشورات ،1991السنة ،215

 ما كل وأن ،وتنفيذه او عاد ق ار وصرررردار وخاصررررة محددة وإج اءات لشرررركليات وجود ال أن  ،تقدم مما ن،لص
  الذي الداخلية لوزي  العام األمن مدي  من تنسيب  صدور  استلزام  المجا  هذا في األجانب وشؤون  اوقامة قانون في ورد
 األسباب.  يان دون  او عاد الق ار يصدر أن ل 
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 الموضوع حيث من اإلبعاد قرارات على اإلداري القضاء رقابة :الثاني المبحث

 مشررر وعية لبحث يتصرررد  الشررركل حيث من اوداري الق ار مشررر وعية من يتحقق أن  عد اوداري القاضررري إن
 ،)الد س الموضرروعية" اصررطالح"األوضرراع الفقهاء  عض  حسررب عليها يطلق ما أو الموضرروع حيث من اوداري الق ار
  353ص ،2010

 صررحيحة قانونية أو واقعية حالة على األخي  يبنى أن تسررتوجب الموضرروع حيث من اوداري الق ار فمشرر وعية
 العامة المصلحة  تحقيق إصداره  من الغاية تكون وأن ،الواسع   المفهوم القانون محل  يالءم وأن ،صحيح   )سبب  على أي
  505:ص ،1971 ،)خليل ل  قانونا المحددة الغاية أو

 القانون م،الفة لعيب متضررررمنة المتقدم النحو على اوداري للق ار الموضرررروعية المشرررر وعية عدم أوج  وتكون
 .اوداري الق ار إصدار من  الغاية المتعلق السلطة انح ا  وعيب ،السبب وعيب الق ار،  محل المتعلق

 ،األو  المطلب  في القانون  م،الفة   تناو   يتمف ،المبحث  هذا  مطالب   ضرررررررمن العيوب هذه  انالباحثة   ناو  يوسرررررررت
 .السبب عيب لبحث الثالث المطلب ويف د ،الغاية أو السلطة انح ا  لعيب الثاني المطلب وي،صص
 القانون مخالفة عيب على الرقابة :األول المطلب

فة    عيب  يعتب  قانون  م،ال غاء  أوج   أهم من ال قا  وأكث ها  اول قب  اوداري القضرررررررراء كون ،العمل  في تطبي  ي ا
  :ص ،1976 ،الواسرررررررع)الطماوي    المفهوم  القانون  ألحكام  اوداري الق ار محل  وموافقة  مطا قة   مد   األولى  الدرجة    
795  

 وفي 2014 لسرررنة 27 رقم اوداري القضررراء قانون وتحديدا األردني التشررر يع ومنها التشررر يعات  عض وذهبت
 األنظمة أو القوانين أو الدسررتور م،الفة)  عبارة علي  نص حيث العيب لهذا مسررتقل  ند ت،صرريص إلى من  السررا عة المادة
  .تأويلها أو تطبيقها في ال،طأ أو

 الف ع يف د فيما ،وماهيت  العيب  هذا للتع ي  منهما األو  ن،صررررص :ف عين ضررررمن العيب هذا تناو  وسرررريتم
 .او عاد ق ارات إطار في القانون م،الفة عيب على اوداري القضاء رقا ة عن للحديث الثاني
 وماهيته القانون مخالفة عيب تعريف -:األول الفرع

 لت،صرررريص وذلك ؛معيب اوداري الق ار محل أن    يقصررررد إنما ،الدقيق الفني  المعنى القانون م،الفة عيب إن
 أن مالحظة مع ،اوداري للق ار األخ   العناص   تصيب  التي العيوب  اقي عن وتمييزه المحل على ينصب  الذي العيب
 من العناصرر  تلك  تحديد المعني هو القانون كون ؛الواسررع  المعنى للقانون م،الفة أيضررا هي اعتبارها يمكن العيوب  اقي
 ،1984 )الطماوي، والغاية ،والمحل ،واالختصاص ،القانون يتطلب  الذي الشكل في اورادة عن واوفصاح ،السبب حيث

   عدها وما 181:ص آنفا المذكور الم جع في اوداري الق ار وعناص  أركان في وللمزيد
  محل  يلحق الذي  العيب  هو ،الدقيق  الفني  المعنى  القانون  م،الفة    عيب  المقصرررررررود فإن  ،ذك ه تم ما  على و ناء 

 م كز إلغاء مأ تعديل مأ  إنشاء األث  هذا كان سواء ،اوداري الق ار على المت تب القانوني  األث  المتمثل اوداري الق ار
  353 :ص ،2010 ،الد س .355 :ص ،2005 ،العثم أ و .295 :ص ،2006 ،)كنعان معين قانوني

 المحل يكون أن :هما ،أسرراسرريين  شرر طين تواف  المحل حيث من سررليما يكون حتى اوداري الق ار في ويشررت ث
  297 :ص ،2006 ،كنعان)ممكنا الق ار محل يكون وأن مش وعا، أو قانونا جائز

 والقواعد  متوافقا  اوداري الق ار يحدث     الذي  األث  يكون أن :قانونا    جائز  المحل  يكون أن  شررررررر ث ويقصررررررررد
 احت ام  مبدأ ي،ل إداري ق ار صرررررردور ذلك ومثا  ،ولغائ  ومع ضررررررا معيبا فيكون القواعد هذه خال  إذا أما ،القانونية
  622 :ص ،1996 ،اهلل )عبد العامة الح يات

 العملية الناحية من اوداري للق ار القانوني األث  تحقيق إمكانية هو :ممكنا المحل يكون أن  شررررر ث يقصرررررد كما
 فالق ار محل  في معيبا اوداري الق ار كان التنفيذ لصررررعو ة أو مطلق  شرررركل سررررواء األث  تحقيق الممكن من يكن لم فإذا

 لصرررعو ة محل  في معيبا ق ارا يعتب  متواصرررل و شررركل ونهارا ليال اليوم سررراعات طوا   العمل موظ   إلزام الصرررادر
  298 :ص ،2006 ،)كنعان العملية الناحية في تطبيق 

 وقت القائمة القوانين هو اوداري الق ار في المشررر وعية اسرررتجالء مناث أن على اسرررتق  قد اوداري القضررراء إن
 من يصرردر ما دون العامة للمصررلحة تحقيق  ومد  اوداري الق ار  صرردور أحاطت التي الظ و  إلى إضررافة صرردورها
  الذي القانوني للم كز تعديل أو للق ار القانوني السرررررند زوا  إلى تؤدي أن يمكن ظ و  من يسرررررتجد ما أو الحقة قوانين
  356 :ص ،2005 ،العثم أ و)أنشأه

 :ثالث صورا يت،ذ القانون م،الفة عيب فإن ،النافذ اوداري القضاء قانون من السا عة المادة نص إلى واستنادا
 األنظمة. أو القانون أو للدستور المباش ة الم،الفة :األولى الصورة
 األنظمة. أو القوانين أو الدستور نصوص تطبيق في ال،طأ :الثانية الصورة
 األنظمة. أو القوانين أو الدستور نصوص تأويل في ال،طأ :الثالثة الصورة
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 جنسررررريت  من األردني ح مان إن " أحكامها أحد في )الملغاة  األردنية العليا العد  محكمة قضرررررت لذلك وتطبيقا
 شرر،ص أي عن األردنية الجنسررية نزع تجيز ال التي الجنسررية قانون من  17) المادة ألحكام وم،ال  مشرر وع غي  عمل
 فقدان فيها يجوز التي الحاالت األردني الجنسرررية قانون من  18) المادة عددت وقد القانون ألحكام وفقا إال  ها يتمتع كان

 لق ارات اسرررتنادا الجنسرررية نزع يجوز وال أخ   دولة جنسرررية على األردني حصرررو   ينها من وليس األردنية الجنسرررية
 أو إداري  ق ار تعديل  يجوز وال  قانون إال تعديل  يجوز ال  قانون المش ع ينظم  ما أن القاعدة أن ذلك اودارة تصدرها 
 ال،امسرررة المادة  أحكام عمال وذلك  قانون إال تنظم ال أمورا نظمت ألنها مشررر وعة غي  تكون فإنها ذلك تم فإذا تعليمات

 ) ق ار  تحدد أن يجوز ال الجنسية  أن يعني وهذا "  قانون تحدد األردنية الجنسية  " :يلي ما على تنص التي الدستور  من
 هذه  تطبيقات  حو  وللمزيد  عدالة،   م كز منشرررررررورات ،1997 السرررررررنة   ،212 رقم ق ار ،عليا  )عد   ) تعليمات "  وال

 من   820ص إلى 807 :ص ،2004 ،شطناوي كتاب ينظ  الصورة
 منحها التي السرررلطة   ممارسرررة  اودارة تقوم عندما ،فتتحقق القانون م،الفة عيب صرررور  من الثانية الصرررورة  أما

 المشررر ع اسرررتوجب ما فإذا ،الق ار هذا علي  يقوم الذي الواقع ي،ال   شررركل معين إداري ق ار إصررردار في القانون إياها
 على تتوق  اوداري الق ار مشررررررر وعية  فإن  معين نحو على تحققها  أو معينة  واقعية  حالة   تحقق القانونية   القاعدة   لتطبيق
 الوجود من التحقق  معنى ،اوداري ق ارها إصررررررردار في اودارة إليها تسرررررررتند التي الواقعة أي الواقعية  الحالة  تلك  تحقق
 اسررتيفاء من تتحقق أن اودارة على فيجب أخ   جهة ومن جهة من هذا ،أسرراسررها على الق ار صرردر التي للواقعة المادي
  :ص ،2005 ،العثم )أ و القانون م،الفة  عيب مشرررررو ا  ق ارها كان وإال المشررررر ع  حددها التي للشررررر وث  الواقعية الحالة
  263 :ص ،1999 ،الظاه  .360

 وقررت عن تررأخ ه لمج د الموظ  درجررة تنزيررل عقو ررة  ف ض اوداري ال ئيس قيررام الصرررررررورة هررذه ومثررا 
  107:ص ،1998 ،الدوام)الجبوري
  شرررركل وتفسرررري ها القانونية القاعدة  تأويل اودارة تقوم  أن ،القانون م،الفة صررررور من الثالثة الصررررورة وتتحقق

 غي  معنى القانوني للنص اودارة إعطاء  معنى ،القانونية للنصرررروص وضررررع  عند المشرررر ع أراده الذي القصررررد ي،ال 
  95:ص ،1999 ،)الزعبي المش ع قصده الذي المعنى
 اإلبعاد قرار في القانون مخالفة عيب على اإلداري القضاء رقابة :الثاني الفرع

 ي،ص فيما األجانب  إ عاد الصررادر الق ار في للمشرر وعية اوداري القضرراء محكمة رقا ة عن الحديث إطار في
 أجانب  إ عاد صررررررادرة ق ارات إلغاء في اختصرررررراصرررررر   مار  قد اوداري القضرررررراء أن نجد فإننا ،القانون م،الفة عيب

 الدعاو    د ق ارات  من العديد وفي قضررررى قد اوداري القضرررراء أن نجد و المقا ل الواسررررع  ) المعنى للقانون لم،الفتها
 القانونية. لألوضاع موافقة صدرت قد الق ارات هذه أن إلى توصل أن  عد او عاد ق ار في للطعن المقدمة

   12) المادة أجازت *" :أن  من لها ق ار في )الملغاة  األردنية العليا العد  محكمة قضرررت فقد ،تقدم لما وتطبيقا
 أو الوزي  من عمل تصرررر يح  دون يعمل العامل أن تبين إذا المملكة خارج األردني غي  العامل تسررررفي  العمل قانون من
ستقدام   قبل يفوض   من ست،دام   ا سفي ه  ق ار صدور   تاريس عمل تص يح  يحمل يكن لم المستدعي  أن تبين وحيث وا  ت
 .للقانون موافق الطعين الق ار فإن

 المبادئ من الن وضرررع  يصررروب ال  تسرررفي ه الق ار صررردور  عد عمل تصررر يح على المسرررتدعي حصرررو  إن 
  ما ال إصررداره عند القانونية األوضرراع  حسررب تتحددان وسررالمت  اوداري الق ار مشرر وعية  ان وقضرراء فقها المسررتق ة
 م كز منشررورات ،1997 السررنة ،389 رقم ق ار ،عليا عد )"الحكم وج  تغي  أن شررانها من إحداث من ذلك  عد يسررتجد
  عدالة

 المادة  وتحديدا   العمل  قانون  في  حثت  قد  المذكورة  العليا  العد   محكمة  أن ،نصرررررررر  المتقدم  الق ار على يالحظ
 الك يمة للمحكمة تبين وقد ،است،دام   أو استقدام   قبل لألجنبي عمل تص يح  استصدار   يتم أن اشت طت  والتي من   12)
 العمل قانون من  12) المادة  ذلك قضررت كما  تسررفي ه الق ار صرردور كان ولذلك التصرر يح لهذا حائزا يكن لم العامل أن

 عمل تص يح  واستصدر   وضع   صوب  قد العامل كون العامل  تسفي   الصادر  الق ار صحة  على يؤث  وال للقانون موافقا
  ما ال إصداره  عند السائد  القانوني  الوضع  تكون إنما العامل  تسفي   اوداري الق ار  صحة  فالعب ة ؛تسفي ه  لق ار الحق
 .ذلك  عد أحداث أو أوضاع من يستجد

  أن  للمحافظ تبين حيث ؛األجنبي  إ عاد الصررررادر  الق ار  صررررحة  لها آخ  ق ار في العليا العد  محكمة وقضررررت 
 الم،تصرررة الجهات إلى  سرررببها أودع ج ائم عدة األجنبي ارتكاب* " :الق ار هذا في جاء ومما العام لألمن تهديدا يشررركل
 القضررائية واألحكام العام للمدعي وتوديع  م ارا مالحقت  شرران من إذ القانون وأحكام متفقا وإ عاده توقيف  ق ار من يجعل

 صرررالحيات  ممارسرررة الم،و  المحافظ ق ار ويكون العام، األمن على خط ا البالد في وجوده من تجعل  حق  الصرررادرة
 .عدالة  م كز منشورات ،1995 السنة ،240 رقم ق ار ،عليا )عد   إصداره" م،تصة جهة عن صادرة الداخلية وزي 

 وزي  عن الصررررررادر الق ار المحكمة هذه في  اعتب ت األردنية، العليا العد  محكمة عن صرررررردر آخ  ق ار وفي
 ق ارا السرررف  جوازات قانون من  4) المادة    تقضررري لما وفقا اضرررط ارية سرررف  وثيقة المسرررتدعي منح   فض الداخلية
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 الك يمة للمحكمة تبين قد وكان الجنسررية أردني كان لمن إال القانون لهذا وفقا تمنح ال الوثيقة هذه أن حيث ؛للقانون موافقا
 أردنيا وليس الجنسرررية فلسرررطيني أن  الغ  ية الضرررفة مع واوداري القانوني االرتباث فك تعليمات و موجب المسرررتدعي أن
  عدالة م كز منشورات ،1991 السنة ،201 رقم ق ار ،عليا عد  أنظ )

 م،ال  ق ار هو المستدعي   إ عاد الصادر  الق ار أن ،لها ق ارات في العليا العد  محكمة اعتب ت فقد و المقا ل
سية  يحمل المستدعي  أن من تحققت أن  عد وذلك للقانون  قاعدة ي،ال   او عاد القاضي  الق ار فإن و التالي األردنية الجن

 المحكمة هذه قضررت فقد ،المملكة ديار من األردني إ عاد جواز  عدم تقضرري والتي األردني الدسررتور في وردت دسررتورية
 يصرردر لم ألن  للمسررتدعي خصررما والجوازات المدنية األحوا  دائ ة عام مدي  الثاني ضررده المسررتدعى ينتصررب ال "* :أن 
 من المقدم الطلب في للنظ  االختصررراص  صررراحب ليس ن إ إذ ؛ اولغاء الطعن يقبل إداري ق ار أي عن  يصررردر لم عن 

 الداخلية.  وزي  مناث األم  هذا أن  اعتبار اضط ارية سف  وثيقة  منح  المستدعي
 سا قا  دائم سف   جواز على حصل  وان  الجنسية  هذه عن يتدخل ولم الجنسية  أردني المستدعي  أن الثا ت أن  ما

  عدم على نص قد األردني الدسررتور أن  اعتبار البالد إلى لعودت  االضررط ارية السررف  وثيقة على الحصررو  حق  من فإن
  أي موافقة على الوثيقة هذه منح على الموافقة يعلق لم السرررررررف  جوازات قانون وأن المملكة ديار من األردني إ عاد جواز
  رقم ق ار عليا، )عد  اولغاء" ويسرررتوجب للقانون م،ال  من  المشررركو الق ار فإن و التالي لألردنيين  النسررربة أمنية جهة
 عدالة  م كز منشورات ،1997السنة ،456

 السلطة انحراف عيب على الرقابة :الثاني المطلب
 م،تصرررا يكون أن إال إداري ق ار أي يصررردر أن أو قانوني تصررر   أي يباشررر  ال أن العام الموظ  على يتعين

 المحددة واوج اءات الشكل  ضمن  ق اره وأصدر  التص     اش   قد يكون وأن ،الوظيفي االختصاص  لقواعد وفقا  ذلك
 أو واقعية حالة إلى مسررتندا عن  صرردر ما يكون أن وجوب إلى إضررافة ،الواسررع  مفهوم  القانون  موجب ل  والمق رة ل 

 ما إداري ق ار إصررردار أو معين لتصررر   مباشررر ت  وراء من العام الموظ  يتوخى أن أيضرررا ويجب ،صرررحيحة قانونية
 على يت تب فإن  الهد  هذا عن العام الموظ  خ ج ما وإذا ،المشرررر ع ا تغاه الذي الهد  وتحقيق العام الصررررالح تحقيق
 من ولغائ  مع ضا  الق ار ويكون السلطة  استعما   إساءة  أو السلطة  استعما   في االنح ا   عيب الق ار يصاب  أن ذلك
 اوداري. القضاء جهة

 سررريكون ما وهو وماهيت  اسرررتعمالها إسررراءة أو السرررلطة انح ا  مفهوم إلى التع ض المطلب هذا في المهم ومن
سيتم  الثاني الف ع أما ، األو  الف ع موضوع  ستعما   في االنح ا  عيب على القضائية  ال قا ة لتناو  إف اده ف سلطة  ا  ال

 او عاد. ق ار في
  السلطة انحراف عيب ماهية -:األول الفرع

 قانون من 5أةة7 المادة في اوداري الق ار في الطعن أسررررررباب من كسرررررربب العيب هذا األردني المشرررررر ع تناو 
 السلطة . استعما  )إساءة  عبارة عن  وعب  2014 لسنة 27 رقم اوداري القضاء

 .اوداري الق ار إصدار من تحقيقها إلى يسعى التي الغاية أو  الهد  ي تبط السلطة انح ا  عيب إن
 غ ض لتحقيق التقدي ية سررلطت  اودارة رجل اسررتعما  " أن  السررلطة اسررتعما  إسرراءة عيب الفق   عض وع  

  840 :ص ،1976 ،الطماوي)  " ل  معت   غي 
  استهدا   سواء  ،مش وعة  غي  غاية تحقيق أجل من لسلطتها  اودارة "است،دام  أن  الفق  من آخ  جانب وع ف 

  66 :ص ،1996 ،اهلل عبد)القانون" لها حدده الذي للهد  مغاي  هد   ا تغاء مأ ،العامة المصلحة عن  عيدة غاية
 على يتعين التي والغاية   ،اوداري الق ار إصرررررررردار من تحقيقها  الم اد  الغاية     السرررررررلطة   انح ا  عيب  وي تبط

 لكل  ألن ذلك  ؛تحقيق   إلى القانون  هد   الذي  المحدد  الهد   وم اعاة  ،العام  الصرررررررالح تحقيق هي تحقيقها  اودارة موظ 
 العامة للهيئات السلطة  منح لتب ي  أسا   تعتب  ما وهي العامة المصلحة  تحقيق دائما وهي تحقيقها إلى يسعى  غاية قانون
  382 :ص ،2005 ،العثم )أ و الدولة في

ساءة  عيب إن ستعما   إ سلطة  ا  ،التص    وح ية  االختيار متمتعة األخي ة تكون حينما اودارة جانب من يقع ال
 فيها تكون التي الحاالت في يتصررررور وال ،الق ارات  ات،اذ التقدي ية السررررلطة لفك ة مالزم عيب هو العيب هذا أن  معنى
  249 :ص ،1999 ،)الظاه  مقيدة اودارة سلطة

  :التاليتين القاعدتين إلى استنادا اوداري الق ار من الغاية تحديد ويمكن
 األهدا  العامة" المصررررررلحة إطار "في المشرررررر ع يحدد ما فكثي ا ،األهدا  ت،صرررررريص قاعدة -:األولى القاعدة

 التي األهدا  تلك عن مغاي ة أهدا  تحقيق إلى السررررررعي الق ار مصرررررردر على يمتنع  حيث اوداري الق ار من المتوخاة
 خال  من عليها يستد   أن يمكن األهدا  وهذه ،العامة المصلحة  تحقيق  ذريعة ذلك كان وأن المش ع  وحددها خصصها  
 خال  من وتبينها األهدا  هذه استجالء يمكن ص يح قانوني نص هناك يكن لم وإذا ،المعنية القانونية النصوص استق اء
  99 :ص ،1999 ،)الزعبي المش ع وقصد القانون روح
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 اودارة نشررراطات جميع في يسرررتهد  المشررر ع أن فاألصرررل ؛العامة المصرررلحة اسرررتهدا  قاعدة -:الثانية القاعدة
 كأن العامة  المصرررلحة تتعلق ال أهدا  لتحقيق التقدي ية سرررلطت  اودارة موظ  اسرررتغل ما وإذا ،العامة المصرررلحة تحقيق
 ،سرررررررياسررررررريا    الدافع  يكون أن أو ،لغي ه أو ل    خاص  غ ض لتحقيق أو ،االنتقام  ورائ   من الهد   معين ق ار ات،اذ  يكون
 السلطة. استعما  إساءة  عيب معيبا الحاالت هذه في الصادر الق ار يكون فحينها

 لتحقيق  اودارة ت مي الذي الهد  لمش وعية  القضاء  رقا ة على ينصب  السلطة  استعما   إساءة  عيب كان ولما
 على ويعمل ،الق ار مصرررردر نوايا في يتدخل الصرررردد هذا في اوداري القاضرررري أن كون صررررعبة جد مهمة شررررك ال وهي

 السرررهولة من ليس خفي عيب هو العيب هذا فإن و التالي ،الق ار لمصررردر النفسرررية  البواعث تتعلق مسرررألة فهي ،تقدي ها
 الق ار ولغاء أساسا يصلح آخ  عيب على ال كون ممكنا يكون حينما  حث  إلى يصار ال احتياطي عيب وهو إثبات   مكان
  385:ص ،2005 ،العثم )أ و الطعن محل اوداري

 الوسررائل  عض إلى اوداري القضرراء لجأ فقد العيب هذا إثبات في اوداري القاضرري تواج  التي الصررعو ة وإزاء
سا قة  والم اسالت  والمناقشات  ،في  المطعون الق ار نص ،ذلك ضمن  ومن العيب هذا وإثبات كش   في تعين  التي  أو ال

 ،اودارة  ها تقوم التي والتحقيقات ،اودارة من اوداري القاضرررررري يطلبها التي واويضرررررراحات ،الق ار ات،اذ على الالحقة
 ،موظفا كان إذا الطاعن خدمة ومل  ،إصررررداره وتوقيت ات،اذه وكيفية اوداري الق ار  إصرررردار أحاطت التي والظ و 

  325 :ص ،2006 ،)كنعان وغي ها الـتأديبية الق ارات على الظاه ة المالءمة وعدم
 اإلبعاد قرار في استعمالها إساءة أو السلطة انحراف عيب على اإلداري القضاء رقابة -:الثاني الفرع

 وال،ارجي  الداخلي  األمن حماية   هو إصرررررررداره من الهد   فإن  او عاد  ق ار إلى و العودة  ،تقدم  ما  ضررررررروء في
 يتعلق ما ومنها  ،وأخالقيات   المجتمع آلداب منافيا   فعال األجنبي  ارتكاب  يتعلق ما منها  لإل عاد  أسررررررربا ا  هناك  وأن ،للدولة 

سبا ا  وهناك ،قانونا عليها المعاقب الج ائم من ج يمة  ارتكاب سبا ا  ،سياسية    أ  إضافة  ،واقتصادية  وصحية  اجتماعية وأ
 وشرررررررؤون اوقامة   قانون  أن من ال غم وعلى ،منها  ال، وج أو الحدود   دخو   ال،اصرررررررة   التعليمات  األجنبي م،الفة   إلى

سبا ا  يحدد لم األصل  حيث من وتعديالت  األجانب سلطة  اوداري الحاكم وكذلك الداخلية وزي  منح وأن  لإل عاد معينة أ  ال
 القضرررراء ق ارات إلى و ال جوع أننا إال ،األسررررباب  يان دون وحتى األجنبي  إ عاد الق ار إصرررردار تمكنهم التي التقدي ية
 اسرررتعما  إسررراءة عيب حيث من األجانب  إ عاد الق ار إصررردار مشررر وعية على رقا ت   سرررط قد األخي  أن نجد اوداري،
 .السلطة

 في التقدي ية السرررلطة يملك العاصرررمة محافظ  أن )الملغاة  األردنية العليا العد  محكمة قضرررت فقد لذلك وتطبيقا
 أن الداخلية لوزي " الق ار: هذا في جاء ومما السرررررلطة  اسرررررتعما  التعسررررر   عدم مقيدا ذلك أن إال او عاد ق ار إصررررردار
 وذلك الم،تصين  الموظفين من األجانبألي وشؤون  اوقامة قانون في عليها المنصوص  اختصاصات     عض أو كل يفوض
 العام األمن قانون من بة5 المادة أعطتو 1973 لسرررنة 24 رقم األجانب وشرررؤون اوقامة قانون من 29 المادة  موجب
 القوانين  موجب إلي  الم،ولة الصررررالحيات  عض أو جميع خطي  تفويض الحق العام األمن مدي  1965 لسررررنة 38 رقم

 محافظة شررررر طة مدي  تنسررررريب فإن وعلي  م،ال  نص ي د لم ما مقدم عن رتبت  تقل ال ضرررررا ط ألي الم عية واألنظمة
 العاصمة محافظ وإصدار البالد من المستدعي  إ عاد العاصمة محافظة إلى العام األمن مدي  من مفوض  صفت  العاصمة
 وإعادت  الهاشررمية األردنية المملكة أراضرري من المسررتدعي  إ عاد الداخلية وزي  عن مفوض  صررفت  في  المطعون لق اره
 من 37 المادة في عليها المنصرروص صررالحيات   موجب وذلك البالد إلى ثانية م ة العودة من تمكين  وعدم أتى حيث من

 عليا، )عد   استعمالها"  التعس   عدم إال يحدها ال مطلقة تقدي ية سلطة  العاصمة  محافظ سلطة  ان حيث المذكور القانون
 عدالة . م كز منشورات ،1997 السنة ،233 رقم ق ار

 للمسرررتدعى العاصرررمة شررر طة مدي  نسرررب إذا "* :أن  على ينص العليا العد  محكمة ق ار ورد ذات  المعنى وفي
 ،مشرر وعة غي  البالد في إقامت  أن ل  تبين األجنبيإذا إ عاد يفوضرر  من أو الوزي  حق من إن إذ ،المسررتدعية  إ عاد ضررده
 المكلفين من كون  القانون أحكام وفق التقدي ية صرررررالحيات  اسرررررتعمل قد يكون ن إف ،العامة اآلداب على يؤث  وجوده وأن

  عدالة م كز منشورات ،1999 السنة ،423 رقم ق ار ،عليا عد ) العامة" واآلداب األمن  صون
 إساءة  عيب مشوب غي   او عاد الصادر الق ار تعتب  الك يمة المحكمة أن المتقدمة الق ارات خال  من ويتضح

 .السالمة  ق ينة مقت نا صدوره الق ار في يفت ض حيث ذلك خال  المستدعي يثبت لم طالما السلطة استعما 
 الحفاظ  أن  او عاد سبب  عن أفصح  قد كان العاصمة  محافظ عن صادر  ق ار  إلغاء العليا العد  محكمة وقضت 

 الغاية ألن السلطة  استعما   إساءة  عيب شا    الطعين الق ار أن إلى توصلت  المحكمة أن إال العامة والسالمة  األمن على
 المسررررتدعي  إ عاد ق اره في ضررررده المسررررتدعى اسررررتند إذا .1" :الق ار هذا في جاء ومما ، عنها اوفصرررراح تم كما تكن لم

 من سرررررررنة   عد  المذكور  او عاد  ق ار تنفيذ  إمها   الالحق كتا     موجب ق ر ثم العامة.  والسرررررررالمة األمن على  المحافظة  
 إرجاء  داللة العامة والسررالمة األمن على الحفاظ من  الغاية يكن لم او عاد ق ار أن على من  يسررتد  فإن  صرردوره تاريس
  عدالة م كز منشورات ،2000السنة ،368 رقم ق ار ،عليا )عد  إلغاءه" يستوجب مما طويلة لمدة تنفيذه
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  عيب مشرروب وغي  للقانون موافقا المسررتدعية  إ عاد الصررادر الق ار أن إلى العليا العد  محكمة ذهبت و المقا ل
 جاء ومما ذلك خال  يستهد   ولم العامة المصلحة  تحقيق الق ار مصدر  غاية أن لها تبين أن  عد السلطة  استعما   إساءة 
 المطلقة السلطة لإلدارة فيها ل  الم خص اوقامة مدة خال  األجنبي إ عاد لإلدارة يجوز " :أن  من المحكمة هذه قضاء في
 تكون أن تعدو ال العارضررررة اوقامة أن إذ العامة المصررررلحة مع متفقا ت اه ما حدود في المؤقتة اوقامة مناسرررربة تقدي  في
 الدولة. جانب من الودي التسامح مج د على إال تقوم ال عا  ة وقتية صلة
 

 السبب عيب على الرقابة :الثالث المطلب
 المادة متن وفي ص احة  نص أن 2014 لسنة  27 رقم اوداري القضاء  قانون تضمنها  التي اوضافات  من كان

 وحسررنا ، اوداري الق ار إلغاء في إليها يسررتند أن للطاعن يمكن التي األسررباب ضررمن من السرربب  عيب) ذك  من  5أةة7
 العيب. هذا على ص احة نص  أن المش ع فعل

 أما ،األو  الف ع مضرررمون سررريكون ما وهو وماهيت  تع يف  حيث من السررربب لعيب المطلب هذا في وسرررنع ض
 .او عاد ق ار في السبب عيب على اوداري القضاء رقا ة عن للحديث فسي،صص الثاني الف ع
  السبب عيب ماهية :األول الفرع

 ،اوداري الق ار  طالن ت،لفها على يت تب والتي األسرررررراسررررررية اوداري الق ار أركان أحد هو السرررررربب ركن إن
بب   ركن يع  و ن   السررررررر لة    " أ حا ية    ال قانون ية  أو ال يدا  تتم التي الواقع ي   فتوحي اودارة رجل  عن  ع ،اذ    إل  ق اره"  ات

  917 ص ،سا ق م جع ،)الطماوي
 والمتمثلة الق ار إصدار   واعث عن ي،تل  والسبب  ،إصداره  على سا ق   أن  اوداري الق ار في السبب  ويتميز

  867 :ص ،2004 ،)شطناوي تحقيقها الق ار مصدر يستهد  التي  الغاية
 السررربب  عيب معيبا الق ار جعل شرررأن  من صرررحيح سررربب إلى مسرررتندا يكون أن دون اوداري الق ار صررردور إن

 القانونية أو الواقعية الحالة وجود لعدم إما اوداري الق ار سرررربب مشرررر وعية عدم هو ذلك على  ناء السرررربب عيب فمعنى
 ،1996 ،اهلل صرررحيح)عبد غي  الق ار عليها أسرررس التي للوقائع القانوني التكيي  كون أو الق ار، ذلك ات،اذ على الباعثة
  633:ص

 وقد ،واقعية أسررررربا ا تكون أن وإما قانونية أسررررربا ا تكون أن إما اودارية الق ارات عليها تقوم التي األسرررررباب إن
   868 :ص ،2004 ،معا)شطناوي آن في وواقعية قانونية تكون أن  معنى م،تلطة تكون

 للق ار القانوني األسررا  تشرركل وهي اوداري الق ار إليها المسررتند القانونية األسررس القانونية  األسررباب ويقصررد
 ضررر وريا شررر طا تعتب  األسرررس هذه صرررحة أن يعني مما ؛اوداري االختصررراص لمباشررر ة األسررراسررري  الشررر ث  اعتباره

 القاعدة ومد  معنى الدقة وج  وعلى يحدد أن االختصررراص صررراحب على ويتعين ،الصرررادر اوداري الق ار لمشررر وعية
 قاعدة في القانونية األسررررباب هذه وتتمثل ل ، القانوني األسررررا  منها وجعل الق ار إصرررردار في إليها اسررررتند التي القانونية
 ،)شرررطناوي مثال ع فية كقاعدة مكتو ة غي  قاعدة في أو الواسرررع  المعنى القانون أو الدسرررتور في وردت مكتو ة قانونية
  868 :ص ،2004

 األساسي الش ث هو الواقعة تلك حدوث نإ إذ ،محددة واقعية حا  قيام معينة إدارية صالحية مباش ة يتطلب وقد
 إذا إال اوداري الق ار  إصررررردار صرررررالحيت  يمار  أن الحالة هذه في اودارة رجل يملك وال ،اوداري الق ار وصررررردار
  868 ص: ،2004 ،)شطناوي محددة واقعة تواف ت

 قائما السبب  يكون أن :أولهما ،أساسيين   ش طين  تواف  من  د ال فإن  اوداري الق ار في السبب  وسالمة  ولصحة 
 ق ارها إصرررردار في اودارة إلي  اسررررتندت الذي السرررربب يكون أن وجوب :وثانيهما ،الق ار صرررردور تاريس حتى وموجودا
  334:ص،2006 ،كنعان) .للقانون طبقا صحيحا يكون أن  معنى مش وعا

 تكون أن يعني لق ارها  اودارة إصررررررردار تاريس  حتى موجودا قائما   اوداري الق ار سررررررربب  يكون أن وجوب إن
 تاريس حتى الوجود هذا يسررررتم  وأن ،الق ار صرررردور وقت وجدت قد الق ار إليها اسررررتند التي القانونية أو الواقعية الحالة

 من والتي اوداري الق ار إصررردار على والالحقة السرررا قة الظ و  تفحص خال  من ذلك على ويسرررتد  الق ار، صررردور
 من وظيفة  إلغاء ق ار صررررردور ،ذلك ومثا  الق ار إليها اسرررررتند التي للوقائع المادي الوجود انعدام على الكشررررر  شرررررأنها
 التوفي  أو الوظيفة تلك إلى الحاجة عدم سررربب  يكن لم الوظيفة إلغاء من القصرررد  أن يتبين ثم شررراغلها وتسررر يح الوظائ 
  :ص ،2006 ،ذاتها)كنعان   الوظيفة   مهام  للقيام  آخ ين أشررررررر،اص  تعيين إلى الوظيفة  إلغاء   عد  عمدت  اودارة أن  دليل  
334  

  أن القاضررررررية العامة القاعدة تقتضرررررري  أم  اوداري الق ار صرررررردور حتى المادية الوقائع اسررررررتم ار وجوب إن
  ل  يعد ولم ،زا  لكن  الق ار سرررربب تحقق ما فإذا ،الق ار وقت إلى ي جع مشرررر وعيت  عدم أو اوداري الق ار مشرررر وعية

 للسرررربب المادي الوجود تحقق لعدم سرررربب  في معيبا يكون الف ض هذا في الق ار فإن اوداري الق ار صرررردور قبل وجودا
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  قبو  ق ارا اودارة تصرردر العدو  هذا من و ال غم ذلك عن  العدو  يقوم ثم اسررتقالة  طلب موظ  يتقدم أن ذلك ومثا 
  334 :ص ،2006 ،استقالت )كنعان
 يعني  ما فإن ،وصررحيحا مشرر وعا اوداري الق ار سرربب يكون أن وجوب المتضررمن الثاني الشرر ث ي،ص وفيما

 تلك غي  أسررباب إلى االسررتناد تم ما فإذا القانون؛ وأحكام متفقا ق ارها في اودارة إلي  اسررتندت الذي السرربب يكون أن ذلك
 ،الجنسررية  إسررقاث القاضرري الق ار ذلك ومثا  ،مشرر وع غي  الحالة هذه في الق ار فيكون المشرر ع حددها التي األسررباب
  335 :ص ،2006،)كنعان مثال الجنسية وسقاث وش وطا معينة أسبا ا حدد األردنية الجنسية قانون في فالمش ع

 .لإللغاء مستوجبا سبب  في معيبا اوداري الق ار كان المتقدمين الش طين يتواف  لم فإذا
 اإلبعاد قرار في السبب عيب على الرقابة :الثاني الفرع

 يلزم لم األردني المشررررر ع  أن يالحظ األجانب وشرررررؤون  اوقامة قانون من  37و 19) المادتين لنص المتتبع إن
 سررلطة اودارة منح األردني المشرر ع أن ذلك من يسررت،لص و ؛ او عاد الق ار الت،اذها محددة  أسررباب أو  سرربب اودارة
 أن لها وأن ،تبديها ال أن ولها األجنبي و عاد الدافعة األسررباب تبدي أن لها  حيث األجانب إ عاد مجا  في واسررعة تقدي ية
 أو ال،ارجي أو الداخلي الدولة ألمن مهددة تكون أن شرررأنها من األسرررباب هذه أن طالما أسرررباب من شررراءت ما إلى تسرررتند
 .او عاد أسباب تحدثنا عندما لها ع ضنا أسباب من ذلك وغي  العام والنظام وأخالقيات  المجتمع آلداب حماية

 كان األحيان  عض في اودارة جانب من واالنح ا  للتعسرر  مدعاة النحو هذا على المطلقة السررلطة كانت ولما
 ،اودارة غلو من الضرررررررمانة   فهو اوداري القضررررررراء ل قا ة    او عاد   ق ارات من تت،ذه  فيما  اودارة خضررررررروع الالزم من

 الهو  عن  عيدا ات،اذه تب ر جدية وأسررباب وقائع على مؤسررسررا  او عاد الق ار يكون أن أيضررا وضررمانة أحيانا وانح افها
 .اودارة جانب من

 أخضررررررع قد األخي  أن نجد او عاد ق ار في السرررررربب على ال قا ة من األردني اوداري القضرررررراء موق  و تتبع
 الت،اذ الداعية والقانونية المادية الوقائع لذك  تصرررررد  أن   حيث ؛السررررربب حيث من ل قا ت   او عاد الصرررررادرة الق ارات
 . او عاد الق ار

  رقم األجانب وشررررؤون اوقامة قانون من 37 المادة من يسررررتفاد .1" :العليا العد  محكمة أحكام أحد في جاء فقد
 أن دون األجانب إ عاد العام األمن مدي  من  تنسرريب تقدي ية سررلطة الداخلية لوزي  أعطى المشرر ع أن 1973 لسررنة 24

 ضررده للمسررتدعى نسررب العام األمن مدي  من المفوض عمان شررما  شرر طة مدي  أن و ما او عاد. لهذا السرربب  بيان يلزم 
 أن  عد الداخلية وزي  من ل  المعطى التفويض إلى  االستناد  المستدعية  إ عاد ق ر ضده  المستدعى  وأن المستدعية   إ عاد
 المستدعى  أن تثبت  ينة أي تقدم لم المستدعية  وأن ،الما  مقا ل البغاء  ممارسة  وإق ارها وضبطها  عليها القبض إلقاء تم

 قانون من 37 المادة ألحكام استنادا  البالد عن إ عادها المتضمن  ضده  المستدعى  ق ار فإن السلطة  استعما   أساء  قد ضده 
 عدالة  م كز منشورات ،2014السنة ،136 رقم ق ار عليا، عد ) للقانون" موافقًا يكون األجانب وشؤون اوقامة

 الت،اذ  دعت   التي األسرررررررباب    بيان  ملزم غي  العام  األمن مدي   أن حكمها  في ذك ت وأن العليا  العد   فمحكمة 
 المحكمة ذك  من ذلك ويسررررتشرررر  السرررربب حيث من ل قا تها ذلك أخضررررعت قد أنها إال األجنبية المسررررتدعية  إ عاد الق ار
 السبب  هذا أن من وجدت العليا العد  فمحكمة ؛الما  لقاء البغاء  ممارسة  والمتمثل األجنبية و عاد الداعية المادية الواقعة
 .محل  في واقع العام األمن مدي  ق ار وأن األجنبية  حق وثا ت وجدي ومش وع صحيح

 ،عليا عد  )أنظ  األجانب أحد  إ عاد ق ار الت،اذ الداعية الوقائع على رقا تها ف ضرررت العليا العد  محكمة وأن
 .عدالة  م كز منشورات ،2001السنة ،49 رقم ق ار

سفي   الق ار أن أحكامها  عض في العليا العد  محكمة اعتب ت وقد  مش وع  سبب  على قائم غي  أجنبي عامل  ت
 .عدالة  م كز منشورات،1998 السنة ،533 رقم ق ار ،عليا عد  أنظ ) إلغاءه وق رت يب ره

 تفويض الداخلية   لوزي  ":أحكامها   أحد  في جاء  مما  وكان  ،ذات   النهج األردنية  العليا  اودارية  المحكمة  واتبعت 
 وأن األجانب،  إ عاد المتعلقة للمحافظين األجانب وشؤون اوقامة قانون من  37) المادة في عليها المنصوص  صالحيات  

 ومنهم الشرر طة لمدي ي العام األمن قانون من ب ة5) المادة في عليها المنصرروص صررالحيات  فّوض قد العام األمن مدي 
  ش طة  مدي  تنسيب  على  ناًء المستدعي   إ عاد الطعن محل ق اره أصدر  ضده  المطعون أن و ما الزرقاء، ش طة  مدي 

 صررررالحيات   مقتضررررى صرررردر قد الطعن محل اوداري الق ار فيكون العامة، والسررررالمة األمن لمقتضرررريات حفظًا الزرقاء
قدي ية    قاً  الت قانون.  ألحكام  وف يا  إدارية  )ق ار ال مة  "2017ة10ة17 تاريس  2017ة251 رقم عل يا  اودارية  )المحك  العل
  عدالة م كز منشورات ،2018 السنة ،276 رقم ق ار ،األردنية

 األمن "مقتضرريات  ـررررررررر والمتمثل السرربب على رقا تها المتقدم الحكم في  سررطت قد العليا اودارية المحكمة نإ إذ
  موجب ل  التقدي ية الصالحيات   مقتضى  الداخلية وزي  من ات،ذ الق ار أن الك يمة المحكمة العامة"واعتب ت والسالمة 
 القانون.

 وشرررررررؤون اوقامة   قانون  من  37) المادة  من يسرررررررتفاد   " :أحكامها   من  عض في ذهبت  اودارية  المحكمة  وأن
 من  تنسرريب تقدي ية سررلطة عن  ينوب من أو الداخلية لوزي  أعطى المشرر ع أن 1973 لسررنة 24 رقم وتعديالت  األجانب
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 سررررروء إال يحدها ال لإلدارة تقدي ية سرررررلطة وهي او عاد لهذا السررررربب  بيان يلزم  أن دون األجانب إ عاد المعنية الجهات
ستعما   سلطة  ا  وفق صالحيت   على  ناء المستدعي   إ عاد العاصمة  لمحافظة نسب  عمان ش ق  ش طة  مدي  نأ و ما ،ال
 ممارسررتها عند اودارة قبل من السررلطة اسررتعما  إسرراءة يثبت لم المسررتدعي إن و ما العام األمن قانون من ب ة5) المادة

 عليا عد  " للقانون. موافق الطعين الق ار يكون لذا م،تصررة  جهة عن صررادر  الق ار إن و ما  او عاد التقدي ية لسررلطتها 
 وكيل أثاره ما أما عدالة. منشورات 2014ة6ة5 تاريس 2014ة136 رقم والق ار 2016ة6ة12 تاريس 2014ة130 رقم

 ينهج لم المسررتدعي وكيل وأن سرريما ال ،وارد غي  فقو  الدسررتور م،الفة  عيب مشرروب الطعين الق ار إن من المسررتدعي
 على ت د ال الطعن أسررررباب فإن وعلي  ،إلي  والمشررررار األجانب وشررررؤون اوقامة قانون دسررررتوري   عدم الطعن في الجدية
 عدالة  م كز منشورات ،2016 السنة ،345 رقم ق ار ،األردنية اودارية المحكمة") الطعين الق ار

 وأن الت،اذه محددة أسباب يوجد ال وأن   او عاد الق ار ات،اذ في التقدي ية السلطة على أكدت اودارية فالمحكمة
 اوداري الق ار أن األصررل وأن ،السررلطة  اسررتعما  التعسرر  إال يحدها ال الداخلية وزي  صررالحيات مطلق من يكون ذلك

 ي د لم ما صحيح  سبب  على قائمًا دويع ،والصحة  السالمة   ق ين  يتمتع آخ  إداري ق ار أي شأن  ذلك في شأن    او عاد
 .ذلك عكس يثبت ما

 الق ار على األردن في اوداري  القضرررررراء متمثلة وقانونية قضررررررائية رقا ة ف ضررررررت قد أن  إلى انالباحث   يو
 أن إال ،والح يات الحقوق لحماية الضرررررمانات أهم من تعد القضرررررائية ال قا ة أن شرررررك ال وأن  ،األجانب  إ عاد الصرررررادر
 وتحديدا األجانب وشرررؤون اوقامة قانون في الواردة القانونية النصررروص يعد  أن األردني المشررر ع على تتمنى ينالباحث
 إلى إضرررافة ،األسرررباب  يان دون  المغادرة األجنبي  تكلي  الداخلية لوزي  الصرررالحية أعطى والذي من  19 المادة نص

  في  الشرركل  هذا اوداري وللحاكم الداخلية لوزي  التقدي ية السررلطة ت ك نإ إذ ؛ذات  القانون من 37و 32 المواد نصرروص
 السبب  ذك  من األحيان  عض في ي د ما يكفي وال ،األجنبي  إ عاد القاضي  الق ار ات،اذ في والغلو االنح ا  من خشية 
 من وهي األحيان  عض في الغموض ويعت يها واسررعة العبارات فهذه ؛العام النظام على حفاظا أو أمنية ألسررباب أن  على

 األجنبي  إ عاد الق ار الت،اذها الداعي السبب  اودارة تذك  أن يفضل  ولذلك ،والزمان المكان  تغي  للتغي  القا لة المفاهيم
 جانب من نية حسررن عن صررادر وأن  وصررحت  وجوده من والتحقق السرربب هذا فحص من اوداري القضرراء يتمكن  حيث
 او عاد ق ار ات،اذ في لها األم  يت ك أن يجب ال أن  إال سرررررربب أي على االعتماد في ح ة كانت وأن فهي ،ال أم اودارة
 العامة اآلداب أو العام النظام أو  األمن المتعلقة العامة المفاهيم إحد   اسرررت،دامها السررربب تذك  أن أو السررربب إ داء دون
 .فقط

 إ داء على المش ع  ينص أن وض ورة  أعاله إليها المنوه النصوص  تعديل ض ورة  إلى إضافة  انالباحث بدييو
 ؛الشرررربهة مج د على مبنية غي  واقعية األسررررباب تكون أن المشرررر ع ينص أن _  او عاد الق ار الت،اذ الداعية األسررررباب
 المملكة أراضررررري على األجنبي وجود مج د في يكون أن من اودارة توجس األجنبي  إ عاد الق ار الت،اذ يكفي ال  معنى
 هذه  في اودارة إج اء ويكون التوجس هذا  إلى تؤدي قوية  دالئل  أو محددة  واقعة  من  د  ال  ل  ،أمنها  يتهدد  محتمل  خط 
 .محل  في وواقع يب ره ما ل  الحالة

 الخاتمة
 آن في واألجنبي المواطن ح ية يمس كون  األهمية من كبي  قدر على أن  اتضح فقد البحث لهذا استع اضنا  عد

 في اودارة لضرررربط محايدة جهة من رقا ة توف  المهم من فإن  اودارة لجهة الممنوحة التقدي ية السررررلطة وإزاء وأن  واحد
 .او عاد لصالحية ممارستها

 :يلي فيما إليها أشي  والتوصيات النتائج من مجموعة إلى انالباحث توصل أن البحث هذا  نتيجة وكان
  النتائج :أوال

 أو أنظمة أية توجد وال ،األردني األجانب وشرررررؤون اوقامة قانون في األجانب إ عاد إج اءات تنظيم يتم لم 
 المملكة. أراضي عن األجنبي إ عاد كيفية تبين تعليمات

 وأن األجانب  إ عاد الق ار ات،اذ تب ر التي األسباب  أو األحوا  يبين لم األجانب وشؤون  اوقامة قانون إن 
 في التقدي ية السلطة  يملك الداخلية وزي  وأن ،من   31) المادة في فعل كما الحاالت  عض إلى أشار  كان

 وأسباب  وقائع إلى ذلك من و ال غم استناده  ض ورة  مع اوداري القضاء  ل قا ة ي،ضع  ذلك أن إال او عاد
 .الق ار مش وعية لتب ي  جدية

  المحكمة   ممثال األردن في اوداري القضرررررررراء فإن  و التالي   إداري ق ار هو  او عاد   الصررررررررادر الق ار أن 
 على رقا ت    يف ض وأن   ، صرررررررردده المقدمة   الطعن طلبات   نظ  ي،تص العليا  اودارية  والمحكمة  اودارية 
  اوداري القضاء  موق  انالباحث وقدر ،ل  المب رة األسباب  يتفحص وأن  ،الق ار هذا في المالءمة عنص  
 ومن ،جهة من هذا الدولية واالتفاقيات والمعاهدات األسرراسررية  وح يات  اونسرران حقوق احت ام مع المتوائم
  المزاجية وليد وليس العام الصررالح تحقيق مسررتهدفا الق ار لصرردور ضررمان الموق  هذا في إن أخ   جهة
 .م رب من ذلك غي  أو
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 التوصيات :ثانيا
 على المش ع ينص أن وض ورة ،األجانب وشؤون اوقامة قانون في لإل عاد المنظمة النصوص تعديل ض ورة  .1

 على مبنية غي  واقعية األسرررررباب  تكون أن المشررررر ع  ينص أن _  او عاد الق ار الت،اذ الداعية األسرررررباب  إ داء
 األجنبي وجود مج د في يكون أن من اودارة توجس األجنبي  إ عاد الق ار الت،اذ يكفي ال  معنى ؛الشبهة مج د
 التوجس هذا إلى تؤدي قوية دالئل أو محددة واقعة من  د ال  ل أمنها يتهدد محتمل خط  المملكة أراضرررري على

  .محل  في وواقع يب ره ما ل  الحالة هذه في اودارة إج اء ويكون
 في تتبع التي اوج اءات تتضرررمن لإل عاد واضرررحة آلية  وضرررع يعنى أن األردني المشررر ع على انالباحث تمنىي .2

 وللمحافظة ،اودارة جانب من التسررر ع وعدم للت وي ضرررمان ذلك في يكون حتى ؛وتنفيذه او عاد ق ار إصررردار
  إعالم وجوب اآلليررة هررذه في يبين و حيررث ،القررانوني ثو رر  في او عرراد ق ار ي، ج  حيررث األجنبي حقوق على

 تسررررروية من ليتمكن معقولة أو كافية زمنية مهلة ومنح   حق  او عاد ق ار  صررررردور لألجنبي الم،تصرررررة اودارة
 ق ار في للطعن الم،تصررررررررة المحكمة  إلى يلجأ  أن من ذلك  قبل  يمكن وأن ،وغي ها  والمالية   االجتماعية   أموره
 غي  األجنبي كان  ومتى مؤقتا  األجنبي هذا  توقي  يتم أن الداخلية   وزي  فيها  ي تئي التي الحاالت  وفي ،إ عاده 
 في ذلك يتم ال وأن  إ عادهم ق ار يصدر  الذين  األجانب خاص مالئم مكان في توقيف  يتم أن ما لج يمة م تكب
 إيواء أماكن في  ل ما لج يمة ارتكا هم إطار في عليهم والمحكوم  الموقوفين ال،اصة والتأهيل اوصالح م اكز
 وح يات  حقوقا ل  تضرررمن الئقة معاملة األجنبي يعامل وأن ،معينة زمنية  فت ة التوقي  مدة تحدد وأن ،خاصرررة
 على المحافظة :أم ين  ين التوفيق من نتمكن و ذلك ،اونسررررانية لك امت  إهدار أو تعسرررر  أي ودونما ،كإنسرررران
  المواثيق االلتزام أخ   جهة ومن ،جهة من    يضررررر  أن شرررررأن  من ما كل من وكيانها العليا الدولة مصرررررلحة
 كل   ذلك  قبل  يتماشرررررررى  و ما  ، ها  األردن التزم والتي الحقوق من األدنى الحد  األجانب    منح العالقة  ذات الدولية  
 األصررررررل أسررررررا  وعلى االنغالق وعدم جميعا النا   ين والتعار  االنفتاح إلى الداعي الحني  ديننا تعاليم مع

 وأنثى ذكر من خلقناكم  إنا  الناس  أيها  يا )) :التنزيل  محكم في وجل  عز اهلل يقو  إذ جميعا  للنا   المشرررررررت ك
 .العظيم اهلل صدق أتقاكم(( اهلل عند أكرمكم إن لتعارفوا وقبائل شعوبا وجعلناكم

 العالمين رب هلل الحمد أن دعوانا وآخ 
 -المراجع: قائمة
 الكريم القرآن

 والتوزيع. للنش  الثقافة دار :عمان .والتطبيق النظرية بين اإلداري القضاء  .2005) فهد ،العثم أ و
 المؤل . :عمان .األولى الطبعة .الهاشمية األردنية المملكة في لألجانب القانوني المركز  .2003) يونس ،يونس  ني

 .والتوزيع للنش  الثقافة دار مكتبة:األولى.عمان .الطبعةمقارنة دراسة اإلداري القضاء  .1998) محمود ،الجبوري
 .المعار  منشأة .اوسكندرية .الثانية الطبعة .الدستوري والقانون السياسية النظم . 1971) محسن ،خليل

 .الع  ية النهضة دار : ي وت .اإلداري القضاء وسيط . 1999) أنور ،رسالن
 .مقارنة دراسة والتطبيق النظرية بين اإلداري القرار .(1999) خالد ،الزعبي
 والتوزيع للنش  الثقافة دار :عمان .األولى الطبعة .اإلداري القضاء موسوعة  .2004) علي ،شطناوي
 . اوسكندرية المعار  منشأة .الثاني المجلد .األولى الطبعة .األجانب ومركز والموطن الجنسية .هشام صادق،
 .الع  ي الفك  دار .ال،امسة الطبعة.مقارنة دراسة اإلدارية للقرارات العامة النظرية . 1984) سليمان ،الطماوي
 .الع  ي الفك  دار .اإلداري القضاء . 1976) سليمان ،الطماوي
 .األولى الطبعة.مقارنة دراسة التعويض قضاء – اإللغاء قضاء اإلداري القضاء  .1999) خالد ،الظاه 
 .الع  ية النهضة دار :القاه ة.وفرنسا مصر في األجانب وإقامة لدخول القانوني النظام  .2004-2003) مصطفى ،العدوي
 .الع  ية والدراسات البحوث معهد الع  ية الدو  جامعة .العربي الخاص الدولي القانون .(1968جا  ) ،ال حمن عبد
 .الع  ية النهضة دار :القاه ة .األولى الطبعة .الخاص الدولي القانون . 1977) الدين عز ،اهلل عبد
   .المعار  منشأة :اوسكندرية .اإلداري القضاء . 1996) الغني عبد ،اهلل عبد

 .والتوزيع للنش  الثقافة دار :عمان .ولىاأل الطبعة ،اإلداري القضاء . 2006) نوا  ،كنعان
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  الملخص
   27) رقم األردنّي اودارّي القضرررراء قانون ظّل في اوثباِت في اودارّي القاضرررري دوِر في دراسررررةال هذه ت بحث

 التي المسرررائل في اودارّي القضررراء اتجاهات وكذلك الفقهاء، و  راء القضررراء  أحكاِم ذلك في مسرررت شررردين  ،2014 لسرررنة
ساً    يعتمد اودارّي القاضي  فدور إليها، اللجوء يتوجب سا  إذ متوازيين، غي  ط فين  ين تقوم التي اودارّية الدعو  على أ
 تمتكل   ما العامة فاودارة ُأخ  ، جهٍة من العاديين األف اد و ين جهة، من عامًة سلطةً  صاحبة   وصفها  اودارة  ين تنشأ 
 فغالبًا الغي ، مواجهِة في كاِمل ًة أعماِلها لتنفيذ اودارّي القاضرررري إلى للجوء حاجة غي  في تجعلها وسررررلطات ات فجاء من
 يكون حين في اوج ائية، للقوانين ِطبقًا اودارّية الدعو  في سررهاًل م كزًا يعُد والذي ضررده الُمسررتدعى موق   تكتسررب ما

 هذا اوثبات، عبء سررريتحمل  وعلي  ات، وفجاء أدلة أية من ومج دًا خاليًا غالبًا يكون والذي المسرررتدعي  موق  في الف د
 اودارّية. الدعو  أط ا   ين التكافؤ عدم مشكلة خلق إلى أد  ما

 .اودارية الدعو  ،اوثبات اوداري، القاضي :المفتاحية الكلمات
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Abstract 

 This study examines the role of the Administrative Judge in evidence under the 
Jordanian Administrative Justice law Act No. 27 of year 2014, guided by the judgments of 
the judiciary and the opinions of jurists, as well as the directions of the administrative 
judiciary in matters and issues that must be resorted to, in which the role of the 
administrative judge depends mainly on the administrative proceedings between two non-
parallel parties, which arise between the administration as a public authority on the one 
hand, and ordinary individuals on the other. Furthermore, the prerogatives and powers of 
the public administration make it no longer necessary to resort to the administrative judge 
to carry out its work in the face of others. The position of the defendant, who is easily placed 
in the proceedings in accordance with procedural laws, is often taken into the position of 
the defendant, who is often free of any evidence and privileges, and thus will bear the 
burden of proof, thus creating a problem of inequality between the parties to an 
administrative proceeding. 
Key words: Administrative Judge, evidence, Administrative lawsuit 
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 الُمقدمة:
ِسيادةِ  الع دالة وتحقيق علي ، الم ْع وض ة  الُمنازعات في والف ْصل  الق واِنين ت طبيق القاضي  و ظيفِة في األصل  إّن  و 
 ي سرررتطيع وال لْلع دالة، وجاِحدًا ُمنك ًا ُأعتب  وإال اختصررراصررر ، في تدخل ُمنازعة أّي في ِ الف صررْرل قانونًا ُملزم فهو  القانون،
 ي  ت ِكز والذي إلي ، الدعو  أط ا  ُتوِجه  الذي اوثبات، ِخال  ِمْن إّلا أم ام   الم ع وضرررر ة الد عو  في الفصرررْرل القاضرررري

 النزاع، م حل الواقعة في تواف ت أو تقديمها ت م التي اوثبات و سرررائل وزن ِخال  ِمن ال،صرررومة ح سررْرم في القاضررري علي 
  .20ص ،2014 )الجندي، اوثبات في ُحِجيتها م د  وتقدي 

 الق ْطِعي،  الد ليل أمام   ث ب ت  إذا إّلا    الُمسرررتدعى  الحق ي قضررري ال فالقاضررري وجوه ه، الحق أ سرررا  اوثبات ّدُيع
 ِلت  سيس  القانون ِ ها ي عت د التي الو سيلة  ُهو فاوثبات إثبات ، صاحب   ي ست ِطع  ل ْم إذا الع م لية الن اِحية من ِقيم ِت  ِمْن ي ت جّ د فالحق
 اسرررررتق ار إلى هد ي  الذي عمل  في القاضررررري ي شرررررغل ما أ ه م ِمن ُيعت ب  لذلك وجودها، ع د م أو الِنزاع م ح ل الواقعة وجود
   .60ص 2007 ) سيونى، العد  وتحقيق الحقوق

 الط   أما عامة، سرررررُرلطًة  اعتبارها  اودارة ي تمّثل أحدهما متوازنين، غي  ط فين  ين اودارّية الدعو  تنشررررررأ
 المسررررراواة وعدم اودارة،  ها تتمتع التي ات  الفجاء يتمتع وال يملك ال الذي الضرررررعي  الط    اعتباره الف د فهو اآلخ 
 ِمن  م جموعة  ات،اذ ُيبادر الف  د أّن خاصرررررًة اودارّية، الدعو  في اوثبات طبيعة في كبيٍ   شررررركٍل سررررريؤث  الط فين هذه

 ،2014 )سررعيدة، النزاع موضرروع في الفاصرِرل  الُحكم وت نتهي اودارّي القضرراء أمام الدعو   إقامة ت بدأ التي اوج اءات
   .1ص

  ُيدِرك اودارّي فالقاضي  الم ش وعية،  م بدأ الضمانات  أه م ِمن اودارّية الجهات أعما  على القضائية  ال قا ة ّدتع
 عن المسررؤولة  وهي العامة المصررلحة  تحقيق عن المسررؤولة   اعتبارها والسررلطات  ات الفجاء ِمّن  الع ديد ت ت متع اودارة أّن

 األف اد وُحِ يات ُحقوق ِحماي ة على ي سررره   ذات  الوقت في ولكن  واط اد،  انتظام الِبالد في الع ام ة الم  افق سررر ْي  ضرررمان
 )الجازي، للقانون وم حكوِمين ُحكام ًا الج ميع ُخضوع ِفك ة حو   ي تمحور الذي الُمش وعية ِلم بدأ صونًا اودارة ُمواج ه ة ِفي

  .2ص ،2016
 الدعو ؛ ط  في  ين  التوازن ِ تحقيق الُمتمثلة اودارّية الدعاو  في اودارّي القاضررررري د ور أهمية ت ب ز ُهنا ومن

 األقو ، الط ِ  موقِ  في يجعلها الذي األم  العامة، السرررررلطة ات  فجاء تتمتع الدعو  ِتلك في اودارّية الِجهة أّن ِلعلم 
 الدعو ، ط  في  ين  المساواة إلى هد ي  ألن  اودارّية؛ الجهة ضد  إنحيازه القو  يمكن فال التوازن هذا ت حقيق سبيل وفي
 ط   فيها،  تكافؤ  ع دم  من  ال غم  اودارّية  الدعو   ُتنظم التي اوج ائية  القواعد  من العديد   إلى يفتق  اودارّي القانون  وألن
 اودارة إلزام  وسع   يكون ُثّم ومن الدور، هذا أداء من ُتمكن  إج اءات من ُمناسباً  ي اه ما ي بت ك  اودارّي القاضي  فإّن لذا

 طواعية  تقدمها   لم إذا ومسرررررررتندات  أوراق من يديها   تحت  ما   تقديم  الُمسرررررررتدعي  كاهل   عن اوثبات  عبء  ت،في   هد  
  . 825ص ،2006 )الش  يني،

 القانون أصررررالة من نا عة تكون التي اودارّية الدعو  إج اءات أصررررالِة إلى اودارّي للقاضرررري الدور هذا ويعود
  .25ص ،2014 )ق يمو، واوج ائية الموضوعية قواعده في المدني القانون عن مستقل كقانون نفس  اودارّي
  الدراسة: مشكلة

 ُتمثل  متوازنين وغي  متكافئين،  غي  ط فين  ين ي حُكم الدعاو    من النوع هذا  أّن في الدراسرررررررة  ُمشررررررركلة  ت كُمن
 في عادة صرررعو ات يواج  الذي الضرررعي  الط   عادًة المسرررتدعي وهو الف د ُيمثل حين في فيها، القوي الط   اودارة
 الدعو . أط ا   ين التوازن تحقيق من تمكن  لسلطة اودارّي القاضي يمتلك أْن يستوجب مما دعواه، إثبات

 الدراسة: مشكلة عناصر
  اآلتية: التساؤالت نع لإلجا ة الدراسة هذه تأتي

 الدعو ؟ أط ا   ين التوازن تحقيق في وأهميت  اولغاء، دعو  إثبات في اودارّي القاضي دور ما 

 أدلت ؟ استقصاء وكيفية اوثبات تحقيق في اودارّي القاضي دور ما 
  الدراسة: أهمية

 القاضرررررري دور أهمية  يانو ومعالجت ، لدراسررررررت  جاءت التي الم وضرررررروع أهميِة ِمْن الدراسررررررة هذه أهميِة ت تأت ى
 ُحجيتها. مد  في والُحكم اوثبات أدلة ووزن دراسِة في والموضوعي اوج ائي

 القاضرري ي اها التي المناسرربة الحلو  وما اودارّية، الدعو  في اودارّي القاضرري دور أهمية ما سرر ُنبين هنا فمن
 الدعو . أط ا   ين التوازن لتحقيق اودارّي

  اإلجرائية: التعريفات

  فوظيفت  اودارّية، والدعاو  المنازعات في للنظ  القضائية  السلطة  ُتعّين  الذي القاضي  اودارّي: القاضي  
 اودارّية. ق ارتها مش وعية في والنظ  اودارّية السلطات أعما  مش وعية على ال قا ة هي هنا
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 إلى الهيئات أو األف اد أو الموظفين من الشرررررأن  أصرررررحاب  أحد ي  فعها قضرررررائية  دعو  اودارّية: الدعو  
 للقانون. م،الفًا اودارة عن صدر إداري ق ار ولغاء اوداري القضاء

  وذلك   ، مدعى لحق أسررراسررراً  وُتعت ب  ُمعينة، قانونية واقعة وجود على القضررراء أمام الدليل إقامة اوثبات: 
   القانون. ح ددها التي والوس ائل الُط ق خال  من

 الدراسة: حدود
 في اوثبات في اودارّي القاضرري    يقوم الذي الدور توضرريح على الدراسررة هذه ُحدود ت قتصرر  المكانية: الحدود

 الهاشمية. األردنية المملكة في األردنّي اودارّي الق ضاء قانون ظّل في اودارّية الد عاو 
 البّينات وقانون ،2014 للسنة  27 رقم األردني اودارّي القضاء  قانون في الزماني الحد ي تمثل الزمانية: الحدود

 وتعديالت . 1988 للسنة 24 رقم األردني المدني المحاكمات أصو  وقانون وتعديالت ، 1952 للسنة 30 رقم األردني
 القضراء  قانون ظّل في اوثبات في اودارّي القاضرري دور على الدراسررة هذه حدود تقتصرر  :الموضححوعية الحدود

 األردنّي. اودارّي
 السابقة: الدراسات
 "دراسررررة في  اودارّي الق اضرررري ود ور اودارّية الُمواد في اوثباْت  :2013) سرررريفي ُعثمانية، دراسررررة األولى: الِدراسححححة
 الجزائ . تلمسان،  لقايد  ك  أ و جامعة ماجستي ، رسالة مقارنة"،

 د ور الِدراسرررة ِتلك ت ضرررمنت إْذ في ، اودارّي القاضررري ودور اودارّية الُمواد في اوثبات م وضررُروع الباحُث ت ناو 
 ُيمّثل واآلخ  ال، اصة  الم صلحة  ُيمّثل أحدهما متوازيين غي  ط  فين  ين  ت حُكم التي اودارّية الدعو  في اودارّي القاضي 
 ِمن الط فين  ين  التوازن  إعادة القيام الحا  هذا في ّياودار القاضرري على ي ت وج ب أّن  الِدراسررة و ينْت العامة، الم صررلحة

ستندات  الوثائق ِصحة  ِمن الّتحقق ِخال   وي لع ب اودارّية، الدعو  إج اءات كافة على ُيه ْيمن ُهنا وهو  لد يِ ، المودعة والُم
 العامة األحكام تناولت كما والتوجي ، واالسرررررتيفاءات التحضررررري  حيث من اودارّية الدعو  إثبات مجا  في إج ائيًا دورًا
 اودارّية. المواد في اوثبات ووسائل فيها المؤث ه والعوامل قواعدها حيث من اوثبات في

 المدني، القاضي  عن تميزه  ،صوصية   الدليل إقامة مجا  في اودارّي القاضي  تمتع إلى الدراسة  تلك وخُلصت 
 ي سرررت وج ب الذي األْم  ط  فيها  ين  التكافؤ انعدام من    تتصررر   ما اودارّية، الدعو  وخصررروصرررية طبيعة  سررربب وذلك
 تملك  ما ظّل في حق  على للحصو   فيها الُمستدعي  لمساعدة  والم وضوعية  اوج ائية الناِحية من اودارّي القاضي  ت ّدخل
 وُقوة. وُنفوذ ُسلطة من اودارة

 اودارّية، الدعو  في اودارّي القاضرررري د ور ألهمية  يانها في السررررا قة الدراسررررة ع ْن ينالباحث دراسررررة وت م ّيزت
 األحكام تناولت السررا قة الدراسررة أّن حين في الدعو ، أط ا   ين التوزان لتحقيق القاضرري ي اها التي المناسرربة والحلو 
 اودارّية. المواد في اوثبات ووسائل فيها المؤث ه والعوامل قواعدها حيث من اوثبات في العامة

 واودارة، المتقاضي  ين التوازن ض مان في اودارّي القاضي دور  :2013) خديجة السالم، عبد ِدراسة الثانية: الدراسة
 الجزائ . تلمسان،  لقايد  ك  أ و جامعة ماجستي ، رسالة

 وهو واألف اد، واودارة القانون مواجهة في خاٍص  وضٍع ي ت مت ع الذي اودارّي القاضي دور أهمية الباحُث ت ناو 
 حتى جيدًا قانونيًا إعدادًا وإعداده العادي القضاء جه  عن واستقالل  اودارّية، الدعاو  في الفصل  في ت،صص    ينبغي ما

 إلي . يوكل الذي المهم  الدور يقوم
 الفصل فصلين، في واودارة المتقاضي  ين التوازن ض مان في اودارّي القاضي  دور موضوع  الدراسة  وناقشت 

 من اودارّي القاضي  تدخل كيفية مظاه  الثاني والفصل  واودارة، الُمتقاضي   ين التوازن إختال  م ظاه  ي ت ضمن  األو 
  واودارة. الُمتقاضي  ين التكافؤ ت حقيق أجل

 من اودارّي القاضي   ها يتمتع التي التقدي يِة السلطة  ت،صيصِ  في السا قة  الِدراسة  ع ن ينالباحث دراسة  ت مّيزت
  ين  التوازن إختال  م ظاه  ت ناولت السرا قة  الِدراسرة  أّن ِحين في اودارّية، الد عو  ِ موجب الُمقدمة اوثبات وسرائل  ِخال 

 واودارة. الُمتقاضي  ين  التوازن إعادة أجل ِمن القاضي ت دخل وك يفية واودارة، الُمتقاضي
 جامعة دكتوراه، أط وحة اوثبات، في اولغاء قاضررري سررُرلطة م د   :2014) جهاد الجندي، د. دراسرررة الثالثة: الدراسحححة
 األردن. اوسالمية، العلوم

 القاضررررري م ذهب أيضرررررًا وت ناو   وأهميتِ ، وخصرررررائصرررررِ  تع يفِ  خال  من اودارّي اوثبات ماهية الباحُث ت ناو 
 وسائلِ  ت قدي  م د  في التقدي ية وُسلطت   اوثبات، في اولغاء قاضي  ُسلطة  على الواردة والضوا طِ  اوثباِت، في اودارّي
 واالحتياطية. ال ئيسية اوثبات وأدلة

 ِمْن ٍء شرررري اوثبات في اودارّي القاضرررري د ور ت ناولْت أّنها في السررررا قة الِدراسررررة ع ْن الباحُث ِدراسررررة وت ميزت
 د ور إلى الساِ قة  الِدراس ة  أشار تْ  ِحين في اودارّية، الدعو  في وماهيتها وك يفيتها اوثبات وُط ق و ساِئل  ك ِذْك  الت فصيل 
  وماهيتها. وكيفيتها اوثبات ُط ق إلى الّتع ض دون ِمن التقدي ية وُسلطت  اولغاء قاِضي
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  الد عو  الُمتعلقة الم سررررائل لُمعالجة كافية غي  اودارّية الدعاو  إج اءات أّن إلى الِنهاية في الِدراسررررة خ ُلصررررت
  أن  إلى  اوضافة  القصور،  ذلك لعالج المدنية  اوج اءات األردني الُمش ع  ي ست عين  أْن إلى يؤدي مما وتنظيمها اودارّية

ش يع  يوجد ال  حتى أو الحالي اودارّي القضاء  قانون في موضوعياً  وال إج ائيًا ال اوثبات ع ملية ِ تنظيم ي ،ت ص أردني ت
 اودارّية.  المنازعات خاص تش يع في

 قانون ظل في اوثبات في اودارّي القاضررري دور تناولت أنها في السرررا قة الدراسرررة عن ينالباحث دراسرررة تميزت
  لْم التي السرر ا قة الِدراسررة ِخال  على ذلك، سرربيل في ل  الممنوحة السررلطة مد  و يان  التفصرريل األردني اودارّي القضرراء
 الم وُضوع. ِلهذا تتط ق
 الن ج اح ج امِعة م اجْستي ،  ِرساِلة  اودارّي، الق ضاء  أم ام القانوني اوثبات  :2017) عبي  عا د، ِدراسة  الخامسة:  الدراسة 
 فلسطين. الو ط نية،

 اوج اِئي ة الق واِعد  ي ان الدراسررررة ت ضرررّرمنت إْذ اودارّي، الق ضرررراء أم ام القانوني اوثبات م وضرررُروع الباحُث ت ناو 
 وتّط ق القانون، علّيها نّص التي اوثبات و سرررراِئل و  ي ان م ع ف ة ِخال  ِمن اودارّي القاضرررري أم ام لإلثباِت والم وضرررُروِعي ة

 كاهلِ    على الت،فيِ  في اودارّية  الدعو   أط ا   ين والتكافؤ  التوازن ت حقيق في وأهميت   القاضررررررِري   دور إلى الباحثُ   
 دور عن والُمم ّيز اويجا ي ودوره اوثبات في اودارّي القاضرررري دور  يان أيضررررًا وت ناو   اوثبات، ِعبء من الُمسررررتدعي
 المدني. القاضي

 النعدام ن ظ ًا الدعاو ، ِمْن غ يِ ها ع ن ُتمّيزها خاصررررًة ط بيع ة ل ها اودارّية الد عو   أّن الِدراسرررر ة هذه وخ ُلصررررت
 دور تفعيررل إلى يؤدي الررذي األم  العرردالررة ُي،ررال  الرردعو  أط اِ   ين  التوازن تحقيق عرردم وأّن ط   ف ْيهررا،  ين  التواُزْن

 يسررررررعى التي والعدالة القانون سرررررريادة تأكيد أجل من اودارّية المنازعة أط ا   ين التكافؤ تحقيق في اودارّي القاضرررررري
  تحقيقها. إلى اودارّي القضاء

 قانون ضروء  في اوثبات في اودارّي القاضري  دور على اقتصر ت  أّنها في السر اِ قة  الِدراسر ة  ع ْن ِدراسرتنا  وت تم ّيز
 اودارّي، القضاء  أمام نيالقانو اوثبات تناولت السا قة  الِدراسة  أّن حين في التفصيل،  من  شيءٍ  األردني اودارّي القضاء 

 واألردن. ِفلسطين ِمن ُكل في اودارّي القضاء أحكام ضوء في
 الدراسة: منهجية

سة  هذه في ُيت بع س و     27 رقم األردني اودارّي القضاء  قانون ُنصوص  لبعض التحليلي الوصفي  المنهج الِدرا
سنة  ساِئل  وال،اصة  ،2014 لل  اودارّي والقضاء  الِفْق  أحكام  بعض واالستعانة  اودارّي، القضاء  أمام الُمتبعة اوثبات ِ و 

  الدراسة. لمشكلة حل إلى الوصو   هد  لذلك الحاجة دعت حيثما الدارسة ُحدود في وت حليلها
  اإلثبات مجال في اإلدارّي القاضي دوُر :األول المبحث

 التي اِت والفجاء السرررررُرلطاِت عن ناتٌج واودارِة، الف ِد  ين  التوازِن إعاد ِة في وتدخل  اودارّي القاضرررررري دور  إّن
 ُتمّثل  اودارة ِ ها  تتمتع التي اِت الفجاء  هذهِ  وُتمّثل  متوازيين، غيِ  ط فين  ين  دائماً  تنشرررررررأ التي العامِة،   اودارِة  ها  تتمتُع
ظاِه   من م ظه ًا ها  التوازِن ع د مِ  م  نا  وِمْن الف ِد، و ين   ين ية   ظه ْت ه قاضررررررري   دوُر أهم يد  اودارّي ال   ين التوازِن لُيع
 والموضوعيِة. اوج ائيِة الناحيتيِن من اودارية الدعو  أط اِ 

 اوج ائّي الدوِر تطويِ  في مباشرررٌ  دوٌر لها  أّن تتمّيز اودارّي للقانوِن القضرررائيِة النشرررأة  ّنإ قوِ  ال الجديِ  ومن 
 العالقة ذاِت الحلوِ  واستنباثِ  النظ يات وإرساءِ  القضائية  القواعِد  است،الصِ  اوداري القاضي  يقوُم إذ اودارّي، للقضاءِ 
 أمام  المع وضررِة الواقعِة على القانونّي النّص  تطبيِق ينحصررُ  ال اوداري القاضرري دور فإّن و التالي اودارّي،  القضرراِء
سي اً   أن  وص   الذي المدنّي القاضي  خالِ  على  األميِ  اودارّي القاضي  وص    لذلك المدنّي، كالقاضي   للنصوص  أ
   .33ص ،2016 )الجازي، المكتو ة القانونية

 القاضررررري حّق في والُمتم ِثل اودارية، الدعو  إثباِت مجاِ  في اودارّي للقاضررررري اوج ائّي الدوِر أهمية  وتظهُ 
  اعتبارِه المواجهِة مبدأ  احت اِم التزامِ  وكذلك ومالئمتها، كفايتها وتقدي   ها واالقتناع باِتاوث وسيلةِ  اختياِر في اودارّي

 ِمن جاهدًا يعمُل موضررروعي  دوٍر يقوُم اودارّي القاضررري فإّن اوج ائّي الدور جانِب إلى للتقاضررري، العامِة األصررروِ  من
 والتي القضائية، للق ائِن واستنباطِ  است،الِصِ  ط يِق عن وذلك اودارية، الدعو  أط ا   ين التوازن إعادة على خالل 
   .41ص ،2014 )زهور، المجاِ  هذا في اودارّي القاضي قناعة تكويِن وفي اوثباِت في كبي ًة أهميًة لها

 الدعو  في يحكم الذي اودارّي القاضرررررري هو والف د اودارة  ين التوازن على والفعلي الوحيد ال قيب فإن لذلك
 "الف د" المسررتدعي  مسرراعدة  في    يقوم الذي الدور خال  من وح ياتهم، األف اد حقوق لضررمان  الحامي دُيع إذ اودارّية،
 من سواء اودارّية، الدعو  في وفعااًل همًام دورًا اودارّي للقاضي ُأعِطّي لذلك اودارة، مواجهة في أعبائ  من والت،في 
 القضرررائية الق ائن اسرررتنباث في المتمثل الموضررروعي الجانب من مأ اودارّية، الدعو   تحضررري  المتمثل اوج ائي الجانب
  .121ص ،2008 )خليفة، القاضي قناعة تأسيس في همًام دورًا لها والتي

 اودارّي للقاضي  الموضوعي  والدور اودارّي للقاضي  اوج ائي الدور المبحث هذا في انالباحث يتناو  وسو  
 آٍت: هو ما خال  من
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 اإلدارّي للقاضي اإلجرائي الدور :األول المطلب
 ُط ق    تتمتع لما نظ ًا اوثبات؛ مجا  في معينة وخصرررائص  سرررمات اودارّي للقاضررري اوج ائي الدور يتميُز

 ويكون الم،تلفة، اوثبات  وسائل  االستعانة  مد  ُيق ر الذي هو اودارّي فالقاضي  م ونة، من أمام   ها المعمو  اوثبات
 الدعو ، أط ا  من الوسائل هذه لطلب حاجة دون لإلثبات ومحددة مناسبة ي اها التي الوسائل اختيار في الحّق أيضًا لُ 

سلطةٍ  اودارّي القاضي  يتمتع حيُث  ،1977 )موسى،  الوسائل  لتلك اودارّية الدعو  مل  حاجة مد  تقدي  في تقدي يٍة  
  .119ص

 سرري  في كبي   شرركل يؤث  الدور وهذا اودارّية، الدعو  في فعَّا  إج ائّي  دور يقوم اودارّي فالقاضرري وعلي ؛
 انالباحث يتناو  وسو   فيها، والتحقيق اودارّية الدعو  تحضي   خال  من اوج ائّي الدور هذا ويب ز اودارّية، الدعو 
  آٍت: هو ما خال  من تباعًا ذلك

 الدعوى تحضير في اإلدارّي القاضي دور :األول الفرع
 قضرراء المملكة في "ينشررأ أنُ : على 2014 لسررنة 27 رقم األردني اودارّي القضرراء قانون من  3) المادة نصرّرت

 من: ويتكون اودارّي" "القضاء يسمى
 اودارّية. المحكمة -أ
  العليا. اودارّية المحكمة -ب

 اودارّية. الدعو   تحضي  مت،صصة هيئة وجود عدم نالحظ الذك ؛ السالفة المادة نص و استع اض
 " الثالثة عن منهم أّي درجة تقل ال ومسررراعدين رئيس من ُتشررركل إدارية عامة نيا ة اودارّي القضررراء في وينشرررأ

 خطيًا مساعدي   من يفوض   من أو اودارّية العامة النيا ة رئيس ويمثل "، األردني اودارّي القضاء  قانون من بة4 المادة
 آلخ  إج اءاتها  جميع وفي الدعو   في اودارّية  المحكمة  ولد   العليا  اودارّية  المحكمة  لد   العامة   اودارة أشررررررر،اص  

 المتعلقة  الطلبات  في ارّية اود المحكمة  وتنظ  األردني"، اودارّي القضررررررراء قانون  من أة37 المادة  " م احلها  من م حلة 
 القضرراء قانون من أة6 المادة " اختصرراصررها في الداخلة والدعاو  الطعون  ،صرروص إليها تقدم التي المسررتعجلة  األمور
 األردني". اودارّي

 الق ار تبليغ لتاريس التالي اليوم من يومًا سررررتين  خال  إليها يقدم  اسررررتدعاء  اودارّية المحكمة لد  الدعو  وتقام
 " اولكت ونية الوسررائل ذلك في  ما أخ   وسرريلة  أّي أو ال سررمية الج يدة في نشرر ه أو للمسررتدعي من  المشرركو اودارّي
  هذه الُمحاماة مار   أسرررتاذ محاٍم من موقعًا االسرررتدعاء يكون أْن ويجب األردني"، اودارّي القضررراء قانون من أة8 المادة
 من 1أةة9 المادة للمحاماة" ممارسرررت  قبل مماثلة لمدة قضرررائية وظيفة في عمل أو سرررنوات خمس عن تقل ال لمدٍة الصرررفة
 األردني". اودارّي القضاء قانون

 اودارّية، الدعو   تحضرري  تقوم من نفسررها هي اودارّية المحكمة أّن نجد السررا قة المواد نصرروص و اسررتع اِض
 على وال قيب الحامي دور يكون التحضررري  م حلة في اودارّية المحكمة فدور فيها. حكمًا وتصررردر تفصرررل الوقت و ذات
 التوازن  إعادة فتسرراهم العامة، لإلدارة القانوني الممثل األردن في اودارّية العامة النيا ة تعد لذلك القانون، تطبيق سررالمة
 يلزم ما  وكل  العامة   اودارة من واألوراق والوثائق  المسرررررررتندات  جميع طلب  على وتعمل  اودارّية،  الدعو   أط ا   ين

 ،2016 )الجازي،  حوزت  وليسرررررت "المسرررررتدعي" الف د عن  منأ  كانت المسرررررتندات هذه أّن سررررريما اودارّية، الدعو 
  .40ص

 القاضي  يق  حيث فيها، الفصل  في اوس اع  يحقق اودارّية الدعو  تحضي   في اودارّي القاضي  فدور وعلي 
 على إشرررر اف  خال  من يكون التحضرررري  في دوره وأن  اوج اءات، يتعلق فيما  التسرررراوي اودارّية الدعو  أط ا  مع

 أط ا  ُيِلزم لذا  المواجهة،  ومبدأ  الدفاع،   مبدأ  لضرررررررمان   تحقيقياً      القيام  يجب  ما  إلى نظ هم ولفت  الدعو ،  أط ا 
 مواعيدها في القاضي طلبات إلى واالمتثا  واالستجا ة والمستندات األوراق تقديم السواء" على واودارة "الف د الدعو ،
   .117ص ،1999 )الحلو، اودارّية للدعو  كامل مل  على للحصو 

  اعتباره ،   ويتقيُد المواجهة  مبدأ يلتزم أن اويجا ية سرررلطت  ممارسرررة عند اودارّي القاضررري على يت تب لذلك
 متعددة عناصررر  م اعاة من  ينبغي المبدأ هذا وم اعاة عامة،  صرررفة التقاضررري  أسرررلوب الم تبطة الدفاع حقوق أجّل من

 وذلك اودارّية، الدعو   وجود إخطارِه ضرررر ورة  معنى أي  اوج اءات، الشررررأن أصررررحاب إخطار  ضرررر ورة والمتمثلة
 موضرروع ارتباث مد  يق ر الذي هو الدعو  تحضرري  خال  اودارّي فالقاضرري فيها، التدخل من الشررأن صرراحب ليتمكن
  .114ص ،2007 )الشامي، فيها. الشأن صاحبة  التالي واعتبارها معينة، جهة أو  ش،ص الدعو 

 األوراق جميع على اوطالع من الدعو  أط ا  تمكين علي  يلز م المواجهة لمبدأ إعمااًل اودارّي القاضررررررري إّن
 الكتا ية والمناقشرررة العلم في حّق  يمار  أن إلي  الُمعلن يمكن المبدأ هذا أّن  اعتبار وذلك المودعة، والمسرررتندات والوثائق

  ذلك يعد حيث الهامة، الجوه ية المسرررائل من  اعتبارها اودارّي القاضررري أمام الموجودة المل  واألوراق مسرررتندات لكل
 إصرردار في يسررتند أْن اودارّي للقاضرري يسررمُح ال  وعلي اوج اءات،  إ طا   ها اوخال  على ويت تب الدفاع، حقوق من
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 أو نفس ، تلقاء من أحدهم  مع فة مودعًا أكان سواء  محتواه يعلموا ولم الدعو ، أط ا  علي  يطلع لم مستند على حكم 
  .259 ،1977 )موسى، اودارّي القاضي من ط ل ب على  ناًء مودعًا كان

 يلزم أنُ  إذ الدعو ، تحضرررري  خال  اوج اءات توجي  في الواسررررعة اودارّي القاضرررري سررررلطة من ال غم وعلى
 لمبدأ وذلك اودارّية، تصرر فاتها ومباشرر ة إصرردار في محلها الحلو  أو لإلدارة أوام  توجي  علي  يحظ  أن  إلى اوشررارة
 الق ار إلغاء على واليت  تقتص   الذي اودارّي القاضي  عن تمامًا مستقلة  العامة اودارة يجعل الذي السلطات،   ين الفصل 

 والوسائل  أدلة األم  اودارّي للقاضي يمكن لذلك اودارة،  استقال  المسا  دون كليًا مأ جزئيًا أكان سواء في ، المطعون
 )الحلو، اودارة  اسررررتقال  مسرررراسررررًا تضررررمن ال التي اودارّية، العدالة وتحقيق إكما  مسررررلتزمات من ألنها لإلثبات العامة
  .375ص ،1999

 تقوم وأن اودارّية، المحكمة أمام اودارّية الدعو  لتحضي   مت،صصة    مستقلة  هيئة إيجاد أهمية انالباحث وي  
 في اودارّية المحكمة تسرررراعد الهيئة هذه مثل وجود ألن الهيئة، هذه أعما  على ورقا ّي إشرررر افّي  دور اودارّية المحكمة
 والقانون. الصحة إلى وأنسب أق ب ق ارتها جعل
 التحقيق أثناء اإلجراءات توجيه في اإلدارّي القاضي دور :الثاني الفرع

 مقيد غي  اودارّي فالقاضررررررري اودارّية، الدعو  في  التحقيق يتمحور إج ائي   دوٍر يقوم اودارّي القاضررررررري إّن
  ين التوازن وعادة القانون، وحكم يتفق  ما مناسرررربًا ي اه ط يق أي يسررررلك أن الحق فل  لإلثبات، ومحدده معينة  وسرررريلة
 تحتفظ التي العامة اودارة تكون ما عادًة اودارّية الدعو  في ضرررررررده المسرررررررتدعى أن سررررررريما اودارّية، الدعو  أط ا 
   .33ص ،2016 )الجازي، اودارّية الدعو  في للفصل الالزمة واألوراق والمستندات  الوثائق

 القاضررررري سرررررلطة هي اودارّية، الدعو  في اودارّي للقاضررررري اوج ائّي الدور عن المعب ة الوسرررررائل أهم ومن
 " فاودارة  فيها،  للفصررررررررل تلزم التي والمسرررررررتندات   واألوراق الوثائق   إيداع    اودارّية  الدعو   أط ا   تكلي  اودارّي

 مما "المستدعي"،  الف د من أقو  م كز في يجعلها مما العامة، السلطة  ات فجاء من تتمتع لما ونظ ًا " ضده  المستدعى 
 حيازتها،   في التي واألوراق والمسرررررررتندات  الوثائق  إيداع  على إجبارها   أجل  من يتدخل   أن اودارّي القاضررررررري  على ُيحّتم

 تثبت التي المستندات  تمتلك اودارة  أن "الف د" المستدعي  يّدعي فعندما الدعو ، في الفصل  من اودارّي القاضي  ليتمكن
 فيكون سررر يتها، أو تلفها أو  ضرررياعها ادعت أو األوراق أو المسرررتندات تلك تقديم عن اودارة وامتنعت يدعي ، ما صرررحة
 في الزمة  تكون والتي  حوزتها  التي واألوراق المسرررررررتندات   من منها  يطلب  ما  كل   تقديم  اودارة  إلزام  اويجا ي  دوره
 يقبل وال اودارّي القاضررري تجيب أن وعليها اودارّية، التقاضررري إج اءات سرررمات أهم من وهذه اودارّية، الدعو  إثبات
   .124ص ،2006 )القطارنة، ضدها وق ينة عليها حجًة يُعتب  اوجا ة عن امتناعها وأّن والصمت، السكوت منها

 للمحكمة "يجوز أنُ : على 1952 لسررررررنة  30) رقم األردني البّينات قانون من  20) المادة ذلك على أكدت وقد
 على ذلك تعذر إذا ال سررررررمية الدوائ  من وأوراق إسررررررناد جلب تق ر أن ال،صرررررروم طلب على  ناء أو نفسررررررها تلقاء من

 األوراق جلب في واسعة سلطة للقاضي يعطي القانوني النص أّن نجد الذك ؛ السالفة المادة نص و استع اض ال،صوم"،
  والمستندات.
 أن للمحكمة "يحق أنُ : على 1988 لسرررنة 24 رقم المدنية المحاكمات أصرررو  قانون من  100) المادة نصررّرتو

  الدعو ". في للفصل ض ورية أنها ت   مستندات من تص ف  تحت أو حوزت  في ما يب ز أن ف يق أي تأم 
 حّق إلى 1981 لسررررنة  94) رقم ق ارها قي السررررا قة األردنية العليا العد  محكمة قضررررت فقد ذلك على وتاكيدًا

 "يجوز  إنُ : وقضررت سرر ّية، واعتب تها  حوزتها التي والمسررتندات الوثائق عن الكشرر  أو تسررليم عن االمتناع في اودارة
 ُيعد الكتاب وأّن أمنية أسررباب هي محدد كتاب في األسررباب أّن تشررهد وزي  عن صررادرة شررهادة وجود عند العامة لإلدارة
 المحكمة تملك وال الوثيقة تقديم عن تمتنع أن العامة والمصررررلحة يتعارض محتواه إفشرررراء وأن للغاية السرررر ّية الوثائق من
 األردنيين . المحاميين نقا ة مجلة ،1981ة94 أردنية، عليا )عد   إ  ازها" اودارة إلزام

 للحكم، تهيئتها  هد  اودارّية الدعو  تحضي   على ي تكز اودارّي للقاضي  اوج ائي الدور أن انالباحث وي  
  سررر عة إلى يؤدي مما الط فين، طلبات حدود في اودارّي للمل  موضررروعية فاحصرررة دراسرررة على التحضررري  هذا ويقوم
 لإلدارة العامة السرررلطة  ات فجاء مواجهة في المسرررتدعي"  " الف د مسررراندة  خال  من اودارّية الدعو  في والفصرررل  البت

 واودارة. الف د  ين العاد  التوازن لتحقيق ضدها"، "المستدعى
 اإلدارّي للقاضي اإلجرائي للدور العامة السمات :الثاني المطلب

 للقاضرررري يكون السررررلطة هذه خال  فمن اوثبات، في تقدي ية  سررررلطة اودارّي للقاضرررري اوج ائي الدور يتسررررم
 في يق ر الذي هو اودارّي فالقاضرري  الدعو ، في للفصررل  مناسرربة  ي اها التي اوثبات وسرريلة  اختيار في الح ية اودارّي
 الدعو  مل  في اوثبات وسررررررريلة اختيار يق ر الذي وهو اوثبات، لوسرررررررائل الحاجة وتقدي  مد  الدعو  مل  ضررررررروء
 التي اوثبات وسررررائل مع متفقة تكون  سررررمات يتصرررر  اودارّي القاضرررري    يقوم الذي اوج ائي فالدور وعلي  اودارّية،
 )خليفة، عامة  صرررفة التقاضررري أصرررو  من تعتب  اودارّي للقاضررري اوج ائي الدور تميز التي السرررمات وهذه يباشررر ها،
  .125ص ،2008
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  آٍت: هو ما خال  من اودارّي للقاضي اوج ائي للدور العامة السمات انالباحث يتناو  وسو 
 اإلثبات بوسائل األمر في اإلدارّي القاضي حرية :األول الفرع

 أو الدعو ، أط ا  من طلب على  ناء سواء  اوثبات،  وسائل  األم  في الكاملة الح ية ل  اودارّي القاضي  إّن
 الوسرررررررائل  هي ما  ُيقّدر  أن ل    أّنو الدعو ،  أط ا  طلبها  وإن حتى  ها  األخذ  عدم  في الّح ية  ل    أّنو نفسررررررر ، تلقاء  من

  .108ص ،2003 )عكاشة، الدعو  في للفصل الالزمة الهامة المعلومات على للحصو  األنسب
 مطلقة ليسرررت الح ية هذه أن إال اوثبات وسررريلة اختيار في اودارّي للقاضررري الواسرررعة الح ية من ال غم وعلى

  الوسرررريلة األم   ،صرررروص الدعو  أط ا  لطلبات  االسررررتجا ة اودارّي القاضرررري التزام أولهما اعتبارين، يحدها حيث
 القاضررررررري   يلتزم أن وثانيهما   اودارّية،  الدعو   في  الحكم  اللتزام   كنتيجة  الدعو   وقائع  وفهم لبيان  لإلثبات؛  الالزمة 
 على دارّياو القاضرري ح ية تقتصرر   حيث اوثبات، أو الدعو  لتحضرري  الضرر ورية غي   الوسررائل األم   عدم اودارّي
 الوسائل  جميع واستبعاد  اودارّية، الدعو  في الحكم في مباش ةً  تسهم  والتي الدعو  مل  في منتجة تكون التي الوسائل 
  .122 ص ،2008 )خليفة، هوتأخي  الدعو  في الفصل إعاقة إلى طلبها يؤدي الذي المجدية وغي  الض ورية غي 

 يجب -"أ  إنُ : ذلك على 2014 لسررنة 27 رقم األردني اودارّي القضرراء قانون من  4أةة10المادة) نصرّرت ولقد
  يلي: ما الدعو   إستدعاء ي فق أن المستدعي على

 الجهة  و يان  محددة   صرررررررورة  يانها   يتم أن على الغي  أو ال،صرررررررم يدّ  تحت  الموجودة ال،طية   البينة   قائمة   -4
 توجد  التي الجهة  كانت   وإذا إثباتها،    في ومنتجة  الدعو   في مباشررررررر ة   عالقة  ذات تكون أن على يدها   تحت  الموجودة

  ذك ها فيكتفى دعواه تقديم  عد  ها زودت  أو  وصررررررفها أو عنها  صررررررورة تزويده عن أمتنعت قد يدها تحت المسررررررتندات
 ". تقديمها على الموافقة اودارّية وللمحكمة  ،صوصها التفصيل من يعلم  الذي و القدر

 من ي يده ما إثبات في الح ية مطلق لُ  ليس اودارّي القاضررري أن نجد الذك ؛ السرررالفة المادة نص و اسرررتع اض
  إثباتها: الم اد الواقعة في يشت ث إذ ؛وقائع
 مقصدها. مع فة يتيس   حيث ثا تة، أو واضحة اوثبات محل الواقعة تكون أْن .1
 الدعو . في منتجة تكون أْن .2
 لإلثبات. وقا لة محددة الواقعة تكون أْن .3

 للفصرررل المناسررربة اوثبات وسررريلة اختيار في واسرررعة تقدي ية  سرررلطة يتمتع اودارّي القاضررري إن انالباحث وي  
  الحقيقة. إلى للوصو  قناعت  يؤسس وإنما الدعو ، أط ا   طلبات مقّيد غي  فهو الدعو ، في والبت
 المنتجة اإلثبات وسيلة ُيقدر اإلدارّي القاضي :الثاني الفرع

 إن ُيلزم وال ،إ تداًء الدعو  في لإلثبات وكفايتها مالءمتها ي   التي الوسيلة  ي،تار من هو اودارّي القاضي  إّن
 أو كليًا ط حها أو نتيجة من اوثبات وسرررريلة أف زت   ما األخذ عاد  لحكم إصررررداره في ل  يكون إذ إنتهاًء، نتيجتها يحت م
 وسررائل من لإلثبات مناسرربًا ي اه  ما االسررتعانة يمكن  الحالة هذه وفي قناعات ، تأسرريس في تسرراهم لم إذا منها  جزء األخذ
 يلتزم وال يتقيد ال اودارّية الدعو  في والبت الفصررل على المسرريط  هو اودارّي القاضرري أن و ما تحضرري ية، أو تحقيقية
  .152ص ،2012 )العنزي، لتقدي ه النتيجة تلك ت،ضع حيث قبلِ ، من الم،تارة الوسيلة إليها نتهتا التي  النتيجة

 أن "للمحكمة  أنُ :  على 1952 لسرررررررنة   30) رقم األردني البّينات  قانون  من  1ة34) المادة  نص أكدت    ما  وهذا 
 الدعو ". ظ و  من تست،لص  لما وفقًا أخ   على  ينة ت جح

 المنتجة اوثبات وسرريلة اختيار في الح ية ل  اودارّي القاضرري أن ن   الذك ؛ السررالفة المادة نص و اسررتع اض
 الدعو . في

 القاضرررررري ح ية على 1998 لسررررررنة  97ة486) رقم ق ارها في السررررررا قة األردنية العليا العد  محكمة وأكدت
 في قضررررائية سررررلطة لها العليا العد  "محكمة  قولها: قناعت ، لتكوين كافية يجدها التي اوثبات وسرررريلة اختيار في اودارّي
 نقا ة مجلة ،1998ة97 عليا، )عد  " قناعتها لتكوين كافية تجدها قد التي واألدلة الشرررررررواهد من لها يقدم ما وتقدي  وزن

 األردنيين . المحاميين
 اسررررررتنباث في كبي  دور ل  فيكون اودارّية الدعو  في المنتجة اوثبات وسرررررريلة يقدر عندما اودارّي فالقاضرررررري

 القاضررري يبدأ وتحقيقات وأوراق مسرررتندات  من يحتويِ   ما اودارّية الدعو  لمل  فوفقًا القضرررائية،  الق ائن واسرررت،الص 
 القاضرررررري إليها توصررررررل التي النتيجة تكون لذلك والفنية، القانونية األسرررررراليب على معتمدًا الق ائن  اسررررررت،الص اودارّي
  .188ص ،2006 )القطارنة، الحقيقة إلى أق ب اودارّي

 اودارّية، الدعو  في والبت للفصررل مناسرربًا ي اه  ما يأم  الدعو  سرريد هو اودارّي القاضرري أن انالباحث وي  
 االستناد  إمكان  أن دام ما  ها، أم  التي اوثبات  نتيجة ملزم غي  فهو وأنسب، أجد  ي اه ما إلى عن  يعد  أن أيضًا ول 
 للحقيقة. أكث  مطا قة  أنها وي   إليها، يطمئّن التي والمستندات األوراق من استقاها معلومات أو  يانات إلى حكم  في

 اإلدارّي للقاضي الموضوعي الدور :الثالث المطلب
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 إعادة إلى خالل  ِمن جاهدًا ي سررررررعى اودارّية الدعو  في إج ائيًا دورًا سررررررا قًا ذك نا كما اودارّي القاضرررررري إّن
 يعمل خالل  من موضرررررروعي  دور اودارّي القاضرررررري يقوم الدور ذلك جانب إلى اودارّية، الدعو  أط ا   ين التوازن
 تأسيس  في كبي  دور لها التي القضائية  الق ائن استنباث  خال  من اودارّية، الدعو  أط ا   ين التوازن كفالة في جاهدًا
 اودارّي. القاضي قناعة وتقدي 

 ظ و  مع تتناسرررررررب والتي اودارّي القاضررررررري أمام المعتمدة اوثبات أدلة مقدمة في تعتب  القضرررررررائية فالق ائن
 ألن لإلثبات، أدلة من إلي  يقدم ما كل مد  تقدي  في واسرررعة  سرررلطة يتتمع اودارّي فالقاضررري اودارّية، الدعو  وطبيعة
 وسررررائل مقدمة في القضررررائية الق ائن دتع لذلك القانونية، قيمتها مد  أو المقبولة األدلة اودارّي للقاضرررري يحدد لم القانون
 الف د على يتعذر عندما أو اوثبات، ووسررررررائل أدلة من خالي الدعو  مل  يكون فعندما اودارّي، القاضرررررري أمام اوثبات
 الدالئل على قناعات  تكوين إلى اودارّي القاضررري فيتج  المسرررتندات، أو األوراق من من  يطلب ما تقديم  إوثبات المكل 

 نقل إلى تؤدي التي القضررائية الق ينة اودارّي القاضرري يسررتنبط و التالي اودارّية، الدعو  مل  في تظه  التي والشررواهد
  .405ص ،1999 )الحلو، اآلخ  الط   إلى اوثبات عبء

 مكلفًا يكون والذي "المسررتدعي"، الف د هو اودارّي القاضرري يسررتنطبها التي القضررائية الق ائن من المسررتفيد وإن
 جهة إلى الف د جهة من اوثبات عبء  نقل القضرررررائية الق ينة اسرررررتنباث  عد اودارّي القاضررررري يقوم حيث اوثبات،  عبء
  .130ص ،2017 )عا د، لإلثبات الالزمة األدلة تقديم في تقاعسها أو اودارة عجز تبين إذا اودارة

 العلم وق ائن  السرررلطة االنح ا  ق ائن وهي اوثبات، في اودارّي القاضررري  ها يسرررتعين الق ائن  عض وهنالك
 انالباحث يتناو  وسررررررو  اودارّية، الدعو  في شرررررريوعًا القضررررررائية الق ائن أكث  من  اعتبارهما اودارّي  الق ار اليقيني
 آٍت: هو ما خال  من اوثبات في اودارّي القاضي  ها يستعين التي الق ائن
 بالسلطة االنحراف قرينة :األول الفرع

  ل  معت   غي  غ ض لتحقيق التقدي ية سررلطتِ  العامة اودارة رجل اسررتعما   السررلطة االنح ا   عيب ُيقصرُرد
 رجل  شررر،ص الرتباطها واسرررتظهارها،  يانها يصرررعب التي القصررردية العيوب من  السرررلطة االنح ا  عيب ُيعد لذا   ،

   .190ص ،2006 )القطارنة، اودارّية الدعو  في تطبيقًا األكث  هي الق ائن تلك ُتعد لذلك اودارة،
 على يصررررعب إذ الق ار"، "ُمصرررردر اودارة رجل نية في البحث يلزم  السررررلطة االنح ا  إثبات ولغايات وعلي 

  يقدم وأْن ذلك، ُيثي  أن "المسررررتدعي"  اوثبات المكل  على يجب و التالي نفسرررر ، تلقاء من  ذلك القيام اودارّي القاضرررري
 )موسرررررى، المسرررررتدعي ذات على إثبات  عبء يقع السرررررلطة انح ا  فعيب لذا  السرررررلطة، االنح ا  وثبات الكافية األدلة
  .415ص ،1977

 علي  يقع الذي هو "الف د" المستدعي ألن سا قًا، ذك نا كما صعو ة يشكل  السلطة االنح ا  عيب إثبات فإن لذا
 اودارّي القاضي اقتنع فإذا إدعائ ،  جَّدية يقتنع حتى اودارّي للقاضي قوية ق ائن يقدم أن المستدعي فعلى اوثبات، عبء

  ضررّده المسررتدعى إلى "الف د" المسررتدعي عاتق من اوثبات عبء  نقل فيقوم المسررتدعي قبل من المقدمة القضررائية  الق ينة
  .830ص ،1998 زيد، )أ و "اوداره" وهو

 اوج ائي دوره  موجب اودارّي للقاضرري يكون أيضررًا فإن  العيب، هذا إثبات عبء المسررتدعي على يقع أن  و ما
 الق ار، إصرردار وظ و  فيِ ، المطعون الق ار مضررمون فيها  ما لإلثبات، المقدمة الوسررائل قيمة مد  تقدي  في وسررلطت 

 الق ار لحقت أو سررربقت التي والم اسرررالت القضرررية مل  على اوطالع اودارّي، للق ار والالحقة السرررا قة، والم اسرررالت
  .150ص ،1978 )الطماوي، اودارة نوايا عن تكش  ما كثي ًا فهي في ، المطعون

 مبدأ  إعالء على اودارّي القاضررررررري   يح ص لذا  المسرررررررتدعي،   عاتق  على يقع الذي  اوثبات  لصرررررررعو ة   ونظ ًا
 من غي ه إلى الغاية   عيب  إثبات  في الدعو   مل  يتجاوز  فإن    وتطبيقي، وفعلي علمي  شررررررركل   وحمايت    المشررررررر وعية  

 اودارة نوايا سالمة  في التشكيك  شأنها  من التي الق ائن مجموعة وهي تقديمها، المستدعي  يمكن التي والدالالت الب اهين
 فإذا نفسها،  اودارة عاتق إلى الق ائن هذه عكس اوثبات عبء ينتقل إذ اودارّي، الق ار إصدار  وراء من وغاياتها العامة
  .2ص ،2012 )حميدي، المستدعي  طلبات تسليمًا ذلك ُعدَّ القاضي، تقنع التي الكافية اوجا ة تقدم لم أو سكتت

 السلطة استعما  إساءة على 2014 لسنة  27) رقم األردني اودارّي القضاء قانون من أ ة7) المادة نّصت ولقد
  عن ،  النيا ة أصررررردره من أو في  المطعون الق ار إصررررردار في الصرررررالحية صررررراحب على الدعاو  "تقام أنُ : فيها فجاء

  التالية: األسباب من أكث  أو سبب على الدعو  تستند أن ويشت ث
 ". السلطة استعما  إساءة .4....3....2...1

نُ :  إلى 2014-6-22 تاريس   18) رقم ق ارها  في اودارّية  المحكمة  ذهبت  فقد  لذلك    وتأكيداً    ما  أ  عيب  أن " 
 ق ارها إصررردار على اودارة حملت التي والدوافع البواعث على رقا تها تمد أْن المحكمة ي،و  السرررلطة اسرررتعما  إسررراءة
 وأضافت  للقانون، موافق وأن  الشكلية  اوج اءات وإستوفى  م،تص ش،ص  عن صادراً  الق ار كون عن النظ   ص   

  ما العام الصررررالح عن  عيدة أخ   غاياتل الطعين الق ار إصرررردار في علي  الوزارء مجلس اعتماد تم الذي التنسرررريب أن
 إلى المسررتدعي  إحالة الوزي  تنسرريب علي  ع ض عندما الوزراء مجلس على كان لذلك المشرر وعية، إطار عن ي، جها
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 عندما إال ذلك ل  يتسررنى وال المشرر وعية، حدود تحدها التقدي ية سررلطت  ألن الظ و  أفضررل في نفسرر  يضررع أن التقاعد
 األسرررباب عن  عيدًا تب ره أسرررباب على الق ار  قيام تتمثل موضررروعية   وح التقدي  وج اء الالزمة العناصررر  ل  تتواف 

 عند الظ و   أفضررل نفسرر  يضررع لم الوزارء مجلس أن  ما فقضررت التقاعد،  قانون المشرر ع يسررتهدفها لم التي والغايات
 ،2014ة18 )إدارية، اولغاء" واجب ق اره فإن العامة،  المصررلحة الصررلة تنسرريب على واعتمد الطعين، الق ار إصررداره
 العدالة . م كز منشورات

 ويظه  السررلطة، اسررتعما  في االنح ا  عيب إثبات في إيجا ي  دور يتمتع اودارّي القاضرري أّن انالباحث وي  
 إصدار  وراء من تحقيق  العامة اودارة قصدت   التي الهد  حو  الشك  يثي  ما  اوثبات المكل  المستدعي  تقديم حا  ذلك

  تحقيق . إلى سعت التي الهد  صحة وثبات نفسها العامة اودارة إلى اوثبات عبء فيتنقل في ، المطعون اودارّي الق ار
 اإلدارّي بالقرار اليقين العلم قرينة :الثاني الفرع

 للتدليل كط يقة اليقيني العلم تشررررمل وإنما فقط، واوعالن النشرررر  على اودارّية الق ارات تبليغ ط ق تقتصرررر  ال
 ومفـرررررادها عكسها، إثبات يمكن التي البسيطة الق ائن من اليقيني العلم ديع لذلك اودارّي،  الق ار الشأن صاحب علم على
 أمام  مع وض   واقعة أية من اودارّي  الق ار الشأن  صاحب  علم من تحقق في اودارّي القاضي  قيام اليقيني العلم ق ينة
 عليها يسررتند التي الواقعة هذه دوتع  حق ، صرردر من مظنة تشررو   ال جازمًا يقينيًا علمًا    ُعلم  قد اودارّي الق ار أن تثبت

  .202ص ،2006 )القطارنة، العلم هذا على ق ينة اليقيني العلم تحقق في اودارّي القاضي
 جاءف ،اليقيني العلم ق ينة على 1991 لسرررنة  88ة136) رقم ق ارها في األردنية العليا العد  محكمة أكدت وقد

 أو قيام من التحقق وللقضررراء محددة إثبات  وسررريلة التقّيد دون حصرررول  تفيد واقعة أو ق ينة  أّية اليقيني العلم "يثبت فيها:
 األردنيين . المحاميين نقا ة مجلة ،1991ة88 عليا، )عد  الق ينة.." هذه قيام عدم

 اودارّي  الق ار العلم أداة على 2014 لسنة  27 رقم اوردني اودارّي القضاء  قانون من  8) المادة نّصت  ولقد
 أنُ : فيها فجاء اليقيني والعلم

 تبليغ لتاريس التالي اليوم من يومًا سرررررررتين خال  يقدم  اسرررررررتدعاء اودارّية المحكمة لد  اودارّية الدعو  تقام -أ
 الوسرررررائل ذلك في  ما أخ   وسررررريلة  أّي أو ال سرررررمية الج يدة في نشررررر ه أو للمسرررررتدعي من  المشررررركو اودارّي الق ار

  تلك الشررررررأن لذوي  تبليغ  يقضرررررري أو التاريس ذلك من اودارّي  الق ار العمل على ينص التشرررررر يع كان إذا اولكت ونية
  الط يقة.

 ". يقينيًا علمًا في  المطعون  الق ار الطاعن علم التبليغ حكم في يعتب  -ب
 مقام ويقوم اودارّية،  الق ارات العلم أدوات أحد واوعالن النشررر  يُعد الذك ؛ السرررالفة المادة نص و اسرررتع اض

 اودارّي.  الق ار اليقيني العلم واوعالن النش 
سا قة  األردنية العليا العد  محكمة قضت  فقد لذلك وتأييدًا سنة   64ة13) رقم ق ارها في ال  "لم ا  قولها: 2000 ل

 قام إذا المدة س يان   بدء القو  إلى منطقيًا يؤدي ط يقهما غي  من العلم تحقق فإّن العلم، وسيلة  هما واوعالن النش   كان
 عليا، )عد  والنشرررر " اوعالن مقام قائمًا الشررررأن صرررراحب علم اعتبار على المحكمة هذه قضرررراء ج   وقد علي ، الدليل
 األردنيين . المحاميين نقا ة مجلة ،2000ة64

 وال افت اضررررررريًا ال حقيقيًا اليقيني العلم يكون وأن ومعلوم، محدد تاريس في يثبت أن اليقيني  العلم يشرررررررت ث لذلك
 معينة وسررريلة  أي التقّيد دون حصرررول ، تفيد وقائع أو ق ائن أي من يثبت اودارّي  الق ار اليقيني العلم فإّن وعلي  ضرررنيًا،

  أن  المسرررتدعي اعت   فإذا   ، المطعون  الق ار اليقيني  علم  المسرررتدعي اعت ا  من يتق ر اليقيني فالعلم اوثبات، في
  )عا د،   المسرررررررتدعي  اعت ا  تاريس  من اودارّي الق ار في الطعن موعد  يبدأ  عندها   يقينيًا،  علماً  اودارّي  الق ار  ع ِلم  قد 

  .133ص ،2017
  قولها: ذلك على 2003 لسررنة  77ة46) رقم ق ارها في السررا قة األردنية العليا العد  محكمة ذلك على وأكدت

 المسرررتدعي وعتبار يكفي ال التفويض ق ارات جميع على ويطلع الزراعة وزارة في موظفًا يعمل المسرررتدعي إ ن كون "
 عليا،  )عد   " إفت اضرررررررياً   أو ظنياً  ال حقيقياً  يكون أن يجب  اليقيني العلم أو التبليغ ألن يقينيًا؛  علماً   الق ار  عالماً    الذات  
  األردنيين . المحاميين نقا ة مجلة ،2003ة77

 ول  اودارّي،  الق ار اليقيني العلم ق ينة قيام تقدي  في واسعة تقدي ية سلطة اودارّي للقاضي أن انالباحث وي  
 اودارّية. الدعو  في واقعة أي من اليقيني العلم ق ينة يستنبط أن

 النتائج
   27) رقم األردنّي اودارّي القضرراِء قانوِن ظّل في اوثباِت ِفي اودارّي القاضرري د ور الدراسررة هذِه ِفي ع   ضررنا

 القاضرري دوُر تب ُز التي العالقِة ذاِت المواضرريِع لم،تلِ  وتحليليًا وصررفيًا ع ضررًا الم جاِ  هذا في قدمنا إْذ ،2014 لسررنِة
 "الُمسررررررتدعى واودارة "الُمسررررررتدعي" الف ِد  ين  التوازِن إعادِة في وتدخلُ  اودارّي القاضرررررري فدوُر اوثباِت، في اودارّي
سلطاتِ  عن ناتٌج ضّده"،  شأ  والتي العامُة، اودارُة  ها تتمتع التي اِت والفجاء ال  وغي  متوازيين، غي  ط فين  ين دائمًا تن
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كافئيين،  تالي    مت ها  تتمتع التي اِت والفجاء  السرررررررلطاتِ   هذهِ  و ال  الف ِد  ين  التوازِن عدمِ  مظاه    تمثلُ  التي هي اودارة  
 واودارة.

 فالدوُر اودارّي، القاضررري    يتمتُع الذي والموضررروعّي اوج ائّي الدوِر في البحث إلى دراسرررتنا من وتع ضرررنا
ساِعُده  التي واألوراِق المستندات  كل تقديُم الط فين أحِد من يطلُب أْن ُيمِكن  اوج ائّي  أْن ل  و الدعو ، في الفصلِ  على ُت

 واليميِن، والشرررررررهررادِة،  والُمعرراينررة،  واوق اِر، وال،ب ِة، ال،طيرّرة، البّينرراِت في تتمثررُل والتي اوداريرّرة  ررالتحقيقرراتِ  ي قوم 
 القاضرررري فُيسرررراهم الموضرررروعّي الدوُر أما  ها، االقتناِع مد  تقديِ  في واسررررعًة سررررلطًة هنا ول ُ  والق ائِن، واوسررررتجواِب،

 القضائية. الق ائن استنباِث في والُمتُمِثل "الُمستدعي"، الف ِد على اوثبات عبُء ت،فيِ  في اودارّي
 اآلتية: النتائج إلى الدراسة هذه ِخال  من توصلْت وقد

 فهو اودارّية، الِجهة  ها تقوم التي األعما  م شررر وعية ُي اقب أّي مشررر وعية، قاضررري هو اودارّي القاضررري إّن .1
 ضّدها  الُمستدعى  " اودارّية الُسلطة  تجاوزات ِمن "المستدعي"  الف د وإنصا ِ  الم ش وعية  م بدأ  ح اسة  الم عنّي

 العام. قانونال لقواعد م،الفتها أو اختصاصاتها، لحدود "
 يق  إذ الد عو ، أط اِ   ين  التوازِن تحقيِق إلى يؤدي والذي والتحقيِق التحضرريِ  دوُر اودارّي القاضرري ي ت ول ى .2

 على إش اف   خال  من الد عو  وتوجي   اوج اءات ي،تص فيما  التساوي  الدعو  أط اِ  مع اودارّي القاضي 
 أط ا  يلزم لذا  الدفاع،   وحقوق المواجهة  لمبدأ  تجسررررررريداً      القيام  يجبُ  ما  إلى نظ هم ولفت  الدعو ،  أط ا 
 كامل مل  على للحصررررو  مواعيدها في القاضرررري طلبات إلى واالسررررتجا ة والمسررررتندات الوثائق  تقديم الدعو 
 للدعو .

 التوصيات
 التي النتائِج ضرر وِء في الدراسررة هذه ِخت ام في ي ِتم أْن العلمّي البحِث في األكاديمية الف وِض ُم اعاة  اِب ِمن ي بق ى

 منها: ،مفيدة انالباحث ي  اها التي التوصياِت  عض قت احا إليها ت وص لنا
 فحِص في اودارّي القاضررري دور  يان خال  من اودارّي، القضررراء قانون مجا  في خاصرررة دورات عقد يتم  أن .1

 من تعينهم يتم اودارّية المحاكم قضررراة ألن والمسرررتندات، األدلة من الحقائق وتقصررري اودارّي الق ار مشررر وعية
 والجزائي. الحقوقي الفك  من المتكون العادي القضاء

 على ويح   ُيحافظ أْن يسرررررررتطيع فلن اودارّي، للقاضررررررري والمهنية الفنية  الكفاءة  رفع على  اسرررررررتم ار العمل   .2
 اختصاص . حدود يع   ال من استقالل 
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