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هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر الوفاة وفقدان األهمية عمى إجراءات الدعوى المدنية فكان 

قانون أصول المحاكمات المدنية يعتبرها من حاالت الوقف القانوني لمدعوى إلى أن تم تعديل هذا 

م القانون وأصبحت ال تعد من حاالت وقف الدعوى بل يجب في حالة الوفاة وفقدان األهمية أن يت

( من األصول مع مراعاة المادة 321تعديل الئحة الدعوى وتبميغ الورثة حسبما نصت المادة )

( من ذات القانون فكانت مشكمة الدراسة الرئيسية تثور حول بيان مدى كفاية النصوص 32)

 القانونية الناظمة لإلجراءات المتبعة في حالة الوفاة وفقدان األهمية، تم استخدام المنهج الوصفي

لموصول إلى النتائج المرجوة، وتوصمت الدراسة  وذلكوالتحميمي والمقارن نظرًا لطبيعة هذه الدراسة 

إلى عدد من النتائج والتوصيات وكانت أهم نتيجة أن المشرع األردني لم ينص عمى بطالن 

ا األثر اإلجراءات التي تمت بعد الوفاة وفقدان األهمية إال أن محكمة التمييز األردنية أخذت بهذ

وهو بطالن اإلجراءات، وأن أهم توصية فيها وقف اإلجراءات عند حدوث الوفاة وعدم االستمرار 

 بالدعوى إلى حين تبميغ من ينوب عن المتوفي أو فاقد األهمية سندًا لمقانون.

 



The Impact of Death and Destitution Capacity on Civil Case 

Procedures 

(A Comparative Study) 

Prepared by 

Manar jawdat asad 

Supervised by 

Prof. Mashal AL jarrah 

Abstract 

This study aimed to show the impact of death and destitution on civil 

proceedings, which the Civil Due Process Act considered to be a legal stay 

of the case until this law was amended and became not a case of 

discontinuation, but in the case of death and destitution must be amended 

the case regulation and inform the heirs as stipulated in article (123) of the 

assets taking into account article (12) of the same law, the main problem of 

the study was to indicate the adequacy of the legal texts In the event of 

death and destitution, the descriptive, analytical and comparative approach 

was used due to the nature of this study to reach the desired results. The 

study reached a number of findings and recommendations, the most 

important result of which was that the Jordanian legislator did not provide 

for the nullity of the procedures that took place after death and loss of 

eligibility, but the Jordanian Court of Cassation took this effect, namely the 

nullity of the procedures, and the most important recommendation in which 

to stop the proceedings in the event of death and not to continue the case 

until the notification of the For the deceased or disqualified in support of 

the law. 


