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 اإلهداء
 

إىل سيدي وحبييب ومعلمي األول سيدنا حممد صلى 

 .اهلل عليه وسلم

َوَقَضى ) :إىل أمي وأبي الذين قال اهلل يف حقهما

َربَُّك َألَّا َتْعُبُدوا ِإلَّا ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن 

 (ِإْحَساًنا

 32: اإلسراء 

وأدعو هلم بدوام الصحة والعافية وأن يبارك 

 .اهلل بعمرمها

إىل أشقائي وشقيقاتي األعزاء مع متنياتي هلم 

 .بالتوفيق والنجاح

 .إىل من زرعوا يف نفسي حب العلم واخلري والعطاء

إىل الذي علمين قبل كل شيء أن مهنة احملاماة هي 

 .مهنة احلق والعدل والصدق

إىل مجيع األساتذة الذين وقفوا إىل جانيب وأخذوا 

بيدي ألكون واحدًا ممن ينادي بصوت احلق 

 هوالعدالة يف هذا الوطن الغايل، وعلى ما قدمو

من إرشادات وتوجيهات قيمة يف إجناز هذا 

ية فأدعو هلم دوام الصحة العمل، ورعاية أبو

 .والعافية

إىل زمالئي وزميالتي الذين هنلوا معي علم 

 .املعرفة والقانون

إىل شهدائنا الربرة واألسرى األحرار الذين 

دفعوا أرواحهم وحريتهم مثنًا للحرية 

 .واإلستقالل

إىل شهداء الشرعية واحلرية والكرامة يف كل 

 ....مكان

إىل وطين ... بوعهاإىل األرض اليت ترعرعت يف ر

 .إليك فلسطني احلبيبة... الغايل

 .أهدي حبثي هذا

 الباحث

 



 د

 

 الشكر والتقدير
 

الشكر أواًل هلل العلي القدير الذي وفقين إلمتام 

 .هذه الرسالة

كما أتقدم جبزيل الشكر والتقدير واإلمتنان 

الدكتور غسان خالد على " أصل الفكرة"إىل 

ت وجهد وسعة ما قدمه يل من نصح وإرشاد ووق

صدر وإشراف ودعم متواصل إلخراج هذه 

 .الرسالة بالشكل املطلوب

وال يفوتين أن أتقدم خبالص الشكر والعرفان 

إىل اللجنة اليت ستتفضل بقراءة هذه الرسالة 

 .وتقييمها، ولتكرمها باملناقشة

وال يسعين يف هذه املرحلة إال أن أقدم عظيم 

لى إختالف إمتناني إىل كل من علمين حرفًا ع

 .املراحل الدراسية

كما أقدم عظيم شكري إىل أساتذتي األفاضل يف 

كلية الدراسات العليا جبامعة النجاح 

الوطنية الذين ما توانوا حلظة عن تقدمي جل 

 .ما ميلكون من مثرات علمية

ويسعدني أن أتقدم بعظيم الشكر ووافر 

اإلمتنان إىل كل من أمدني بالعون وساعدني 

بإسداد النصح واإلرشاد طوال فرتة ومل يبخل 

التحضري واإلعداد إلمتام هذه الرسالة من زمالء 

 ...وإخوة أفاضل من حمامني وقضاة كل بإمسه

وال أنسى أن أتقدم بالشكر والعرفان إىل 

أساتذتي يف اجلامعة العربية األمريكية واليت 

 .إنطلقت منها

ولكل واحد منهم أقول جزاك اهلل خريًا كما 

من قال "رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  علمنا

 ". ألخيه جزاك اهلل خريًا فقد أجزل يف الثناء

 

 الباحث



 ه

 

Declaration 

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the 

researcher’s own work, and has not been submitted elsewhere for any other 

degree or qualification.  

Student’s name

Signature

            Date



 و

 



 ز

 



 ح

 



 ط

 



 ي

 



 ك

 



1 

 

1
 الفلسطينيرقم 2)قانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجارية ) 2001لسنة العدد الفلسطينية، ،83المنشورفيالوقائع

صفحة5/9/2001تاريخ ،5 بالقانونرقم والمعدل ،(5 ) والتجارية2005لسنة المحاكماتالمدنية قانونأصول بتعديل
 .3،صفحة22/6/2005،تاريخ55المنشورفيالوقائعالفلسطينية،العدد2001لسنة(2)الفلسطينيرقم
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2
أرقامأ الفلسطينية النقض محكمة -:حكام رقم مدني 92/2006)نقض ) رقم11/5/2002تاريخ مدني ونقض ،
(191/2006 ) في12/12/2002تاريخ المنشورة ، محكمة: عن الصادرة القانونية والمبادئ القضائية األحكام مجموعة

فيراماهللفيالدعاوىالمدنية،منذتاريخ إعدادوترتيبالقضاةعبداهلل81/12/2002حتى1/1/2002النقضالمنعقدة
،862–865،صفحة2003،راماهلل،سنة1غزالنوحازمإدكيدكوفوازعطية،إصدارجمعيةالقضاةالفلسطينيين،ط

 826-828وصفحة . رقم 182/2003)ونقضمدني ) في23/10/2003تاريخ المنشور ، القضائية: األحكام مجموعة
 والمبادئ تاريخ منذ المدنية الدعاوى في اهلل رام في المنعقدة النقض محكمة عن الصادرة حتى1/1/2003القانونية

ط81/12/2003 الفلسطينيين، القضاة جمعية إصدار عبداهللغزالن، وترتيبالقاضي إعداد ،1 سنة اهلل، رام ،2009،
افي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الكالتكروري،عثمان،:أنظرأيضًا.وغيرها.221–220صفحة

 .151،ص2009،بدونرقمطبعة،بدونمكاننشر،(1002)لسنة ( 3)رقم 
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3
السويطي، طالبمحمود، ( 1)القضاء المستعجل في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم أحمد

 .12ص،2001،جامعةالقدس،أبوديس،فلسطين،(منشورةررسالةماجستي)،دراسةمقارنة،1002لسنة 

5
 102)المادة ) رقم الفلسطيني والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون 2)من ) الوقائع2001لسنة في المنشور

 .5،صفحة5/9/2001،تاريخ83الفلسطينية،العدد
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9
ة،،منشوراتمركزعدالةللمعلوماتالقانوني2/3/2001،تاريخ(120/2001)أنظربذلكحكممحكمةإستئنافعمانرقم

إنالقضاءالمستعجلمختصنوعيًافيالمسائلالتيتشملعلىضوابطالعجلةـــالخشيةمنفواتالوقت،:"والذيجاءفيه
وعدممساسهأصلالحق،وذلكضمنإطارالمقاصدالتيوجدمنأجلهاالمتمثلةفيالحصولعلىالحمايةالقانونيةالعاجلة

قدالتيالتتحققمنإتباعاإلجراءات أوتتضمنضررًا علىحقوقالخصم للتقاضيلتوافرظروفتمثلخطرًا العادية
والقولبخالفذلكمؤداهتسلطالقضاءالمستعجلعلىواليةالقضاءالعادي،وهذاغيرجائز....يتعذرتداركهوإصالحه

 ".قانونًاكماذهبإليهالفقهواإلجتهادالقضائي
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10
 :نقاًلعن.2/2/2005بتاريخ(90/2005)طينيةالمنعقدةفيراماهلل،إستئنافمدنيرقمحكممحكمةاإلستئنافالفلس

:المقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=50931 الدخول تاريخ ،11/11/2012،

 .الساعةالرابعةعصرًا
11
،مرجعسابق،(1002)لسنة ( 3)الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  التكروري،عثمان،
 .186-180ص

12
 رقم إستئنافعمان محكمة (289/2001(حكم تاريخ ثالثية، هيئة منشورات3/11/2001، للمعلومات، مركزعدالة

 .القانونية

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=50931


18 

 

قرارالأنتبقىقائمةحتىصدورقائمةوقتتقديمالطلبوستعجالويجبأنتكونحالةاإل

،فيهالفاصل تكنحالة لم قرارفيالطلبفإذا إنتفتقبلصدور أو ومتوافرة قائمة اإلستعجال

القضاءالمستعجلهوقضاءفيقررقاضياألمورالمستعجلةعدمإختصاصهبنظرالطلب،ألن

حالإستثنائيقصدبهدفعالضررالمحدقوال
14

وقدجاءفيقرارلمحكمةاإلستئناففيعمان.

"أنه الحق: بأصل المساس عدم وهي المستعجل القضاء إختصاص شروط تتوافر لم إذا

"واإلستعجالفإنهيتعينالحكمبعدماإلختصاصالبردالطلب
15
.





13
 رقم الحقوقية بصفتها األردنية التمييز محكمة (1616/2005)حكم تاريخ عدالة3/11/2006، مركز منشورات ،

.للمعلوماتالقانونية
14
،مرجعسابق،(1002)لسنة ( 3)الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم التكروري،عثمان،
 .188-182ص

15
 رقم عمان في اإلستئناف محكمة (1511/1995)حكم تاريخ خماسية، هيئة عدالة12/9/1995، مركز منشورات ،

 .للمعلوماتالقانونية
16
راتب،محمدعليوكامل،:،نقاًلعن18،911،المحاماة،28/6/1988حكمقاضياألمورالمستعجلةبمحكمةمصر

،مرجعسابق،2، ج(إختصاص قاضي األمور المستعجلة)قضاء األمور المستعجلة دفاروق،محمدنصرالدينوراتب،محم
 .81ص



11 

 

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=52490
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=52496
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=52825
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21
مجموعةاألحكامالقضائيةوالمبادئ:المنشورفي.18/12/2008تاريخ(85/2008)حكممحكمةالنقضالفلسطينيةرقم

،إعداد81/12/2006حتىتاريخالنقضالمنعقدةفيراماهللفيالدعاوىالمدنيةمنذإنشائهاالقانونيةالصادرةعنمحكمة
.120–162،صفحة2009،راماهلل،سنة1،ط2وترتيبالقاضيعبداهللغزالن،إصدارجمعيةالقضاةالفلسطينيين،ج

22
 .2001لسنة(2)منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيرقم(108)أنظرالمادة
23
،مرجعسابق،(1002)لسنة ( 3)رح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم الكافي في ش التكروري،عثمان،
 .186ص

26
 .،غيرمنشور10/9/2018،تاريخ(125/2018)القرارالمؤقتالصادرعنمحكمةالعدلالعليافيراماهللرقم
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27
  رقم إستئنافعّمان محكمة (120/2001)حكم تاريخ ثالثية، هيئة للمعلومات2/3/2001، عدالة منشوراتمركز ،

.قانونيةال
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إنماقصدهالمشرعمنالنصأعالههوالحالةواإلجراءبقصدالحصولعلىقرارمستعجل

يمنعبموجبهقاضياألمورالمستعجلةالمستدعىضدهمنهدمالوقائعالقائمةأوإحداثتغييرات

29
 1933لسنة(21)قانونأصولالمحاكماتالمدنيةاألردنيرقم العدد الرسميةاألردنية، ،8515المنشورفيالجريدة

المنشورفي2006لسنة(16)والقانونرقم،2001لسنة(11)معدلبالقانونمعدلرقم،ال285،صفحة2/1/1933تاريخ
 .م16/8/2006تاريخ(1251)الجريدةالرسميةاألردنية،العدد



13 

 

لذاالكشفالمستعجلإنمايبينالواقعلحظةحصولهفقط،واليبينماتمبعدذلك،لمتكنقائمة،ف

يمكنوبعدإثباتالحالةفإنالغايةمنالكشفالمستعجلتكونوصفالحالقبلأنتتغيرمعالمه،

بالدعوى،أنلمستدعيل التغييراتلحينالفصل منإجراء المستدعىضده فالكشفيطلبمنع

يشترطإلختصاصقاضي إذ أوتغّيرها، المستعجلإجراءيتمإلثباتحالةمعينةيخشىزوالها

ةةالخوفمنفقدوضياعمعالمواقعاألمورالمستعجلةبنظرطلبالكشفالمستعجلإلثباتالحال

يحتملأنتكونمحلنزاعأمامالقضاء،فإنكانتالتتغيرحالهاأثناءرؤيةالدعوىفإنهاتخرج

عنإختصاصقاضياألمورالمستعجلة
30
وليسالمقصودهنافيإثباتالحالةهوإثباتوقائع،

الحالةورد أنهذه إذ المستدعيفيإثباتحقترفعبشأنهدعوىبالمستقبل، إليها ليستند معينة

لسنة(1)منقانونالبيناتفيالموادالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيرقم(151)النصعليهابالمادة

م2001
31
والتيسنأتيعلىذكرهاالحقًا

32
.



منقانوناألصولالمدنيةوالتجارية(118)يهافيالمادةوشروطتطبيقالحالةالمنصوصعل

:هي


31
ق الفلسطينيرقم والتجارية المدنية 1)انونالبيناتفيالمواد 2001لسنة( العدد الفلسطينية، ،83المنشورفيالوقائع

 .226،صفحة5/9/2001تاريخ
32
 .منهذهالدراسة(28–20)أنظرصفحة
33
 بدايةرام قاضياألمورالمستعجلةفيمحكمة السبتمنمقابلةمعالقاضياألستاذرائدعساف، م،22/2/2018اهلل،

 .ًءالساعةالسابعةمسا
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34
المشرعاألردنيفإنه أما للمادة منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةاألردنيفإنهيجوزللمحكمةأنتقوم(38/2)وفقًا

أنتقررإجراءالكشف يجوزلها كما بذلك، للقيام أوأنتنتدبأحدأعضائها بكاملهيئتها دونبالكشفوالخبرة والخبرة
 .إنتقالهالهذهالغاية

35
السويطي،:،المشارإليهفي5/8/1955،األسكندرية،جلسة1955لسنة(339)قضاءمستعجلمصري،الدعوىرقم

 .122صأحمدطالبمحمود،مرجعسابق،
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39
 في القاهرة إستئنافمستعجل قررتمحكمة 81/10/1981وبذلك السنة المحاماة، مجلة في المنشور الجزء(15)، ،

اليختصقاضي:"،بقولها861الدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،ص:،والمنشورفي181الثاني،ص
للقانونعدملياقتهطبيًا، األمورالمستعجلةبتعيينخبيرإلثباتالحالةالصحيةلموظفقررالقومسيونالطبيالمشكلطبقًا
وتأوياًللقرارالقومسيونالطبي،وهوقرارإدارياليجوزلجهةالقضاءالمدني ذلكأنالحكمالصادربذلكيتضمنطعنًا

 ".عرضلهالت

41
فيذلك أنظر : علي، محمد قاضي األمور المستعجلةرشدي، الكتبالمصرية، دار مطبعة طبعة، رقم بدون مصر،،

.852-819،ص1989
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.813-812عبدالتواب،معوض،مرجعسابق،ص-
.125-121أحمدطالبمحمود،مرجعسابق،صالسويطي،-
 .111المشهداني،عمارسعدونحامد،المرجعالسابق،ص-

42
،صفحة12/5/1952ريخ،تا1103،المنشورفيالجريدةالرسميةاألردنية،العدد1952لسنة(80)قانونالبيناترقم

200 المعدلبالقانونرقم ،(16 ) 2005لسنة ، العدد األردنية، الرسمية تاريخ1209المنشورفيالجريدة ،1/6/2005،
 .2133صفحة
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44 

45
 الدعوىرقم قضاءمستعجل، 1521)إستئنافمصري، ) جلسة1932لسنة القاهرة، في80/1/1938، المشارإليه ،:

 .119-113صأحمدطالبمحمود،مرجعسابق،السويطي،
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48
 .122صأحمدطالبمحمود،مرجعسابق،السويطي،
49
:،المشارإليهفي12/10/1932،القاهرة،جلسة1938لسنة(1292)إستئنافمصري،قضاءمستعجل،الدعوىرقم

 .119صأحمدطالبمحمود،مرجعسابق،السويطي،
50
 .122صأحمدطالبمحمود،مرجعسابق،السويطي،:إليهفي،المشار502،ص85،مج28/6/1928إستئنافمصريمختلط،
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53
وقعالتشريعاتم:،نقاًلعن(0)،صفحة(1)،العدد2002،سنةالنشر(609/2005)حكممحكمةالتمييزاألردنيةرقم:أنظرمنها

(:نظامالمعلوماتالوطني)األردنية

http://www.lob.gov.jo/ui/principles/search_no.jsp?no=609&year=2005&PrincType=7&PrincPage=0
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54
 .122صأحمدطالبمحمود،مرجعسابق،السويطي،
55
المعدل،المنشورفيالجريدةالرسمية1969لسنة(38)قانونالمرافعاتالمدنيةالعراقيرقممن(118)تقابلهاالمادة

يجوزلمنقطعتعنهالمياهأوتيارالكهرباءأوالمواصلةالهاتفيةأوغير:"والتيجاءفيها.م10/5/1969تاريخالعراقيةب
 ".ذلكمنالمرافقتعسفًاأنيطلبمنالقضاءالمستعجلإعادتهاوفقًاألحكامالقانون

56
المنشوربالسنةالخامسةللمكتبالفني،12/12/1958ق،تاريخ22لسنة(105)مصريةطعنرقمحكممحكمةالنقضال
 .220–269الدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،ص:،المشارإليهفي235ص
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58
المقتفي،:نقاًلعن.م19/9/2001بتاريخ(123/2001)بالنقضالمدنيرقم(111)حكممحكمةالنقضالفلسطينيةرقم

:يعفيفلسطينمنظومةالقضاءوالتشر
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=34894 الدخول تاريخ ،9/11/2012،

 .ًءالساعةالتاسعةمسا

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=34894
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59
،مرجعسابق،(1002)لسنة ( 3)ات المدنية والتجارية رقم الكافي في شرح قانون أصول المحاكمالتكروري،عثمان،
 .122صأحمدطالبمحمود،مرجعسابق،السويطي،:أنظرأيضًا.189ص

60
 رقم النقضالفلسطينية محكمة 19)حكم ) 52/2008)بالنقضالمدنيرقم ) م29/1/2001بتاريخ عن. نقاًل المقتفي،:

:القضاءوالتشريعفيفلسطينمنظومة
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=36425 الدخول تاريخ ،9/11/2012،

.ًءالساعةالتاسعةمسا
:م،نقاًلعن19/9/2001بتاريخ(123/2001)بالنقضالمدنيرقم(111)حكممحكمةالنقضالفلسطينيةرقم:أنظرأيضًا

:المقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=34894 الدخول تاريخ ،9/11/2012،

يتفقمنحيثإننانجدأنماتوصلتلهمحكمةبدايةجنينبصفتهااإلستئنافية:"....والذيجاءفيه.ًءعةالتاسعةمساالسا
أوضحأنإتفاقيةالكهرباءبينالبلدية(52/2008)الصادرفيالنقضالمدنيرقم(19)النتيجةمعالقانون،ألنقرارنارقم
يجيزل هاقطعالتيارالكهربائيإذاتخلفالمشتركعندفعأثمانهامدةشهر،فإنذلكالشرطواألفرادوإنتضمنتشرطًا

بذلكبطبيعة ويستهديالقاضي التعسفية، الشروط إستبعاد للقضاء تسّوغ هذه اإلذعان وصفة المشترك، من إذعانًا يعتبر
ماإذاكانالمشتركمنشأةعامةتخدمقطاعًامنالتعاملبينأطرافالعقدلدرءالضررعنالمشتركإذاوقعالفصلفورًا،سي

المواطنينبلينبغيفيهذهالحالةإخطارالمتخلفعنالدفعوإعطاءهمهلةخمسةعشريومًالدفعماترتبعليهقبلأنيلجأ
إذ2001نةلس(2)منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةرقم(260)إلىفصلالتيارالكهربائيوفقنصالمادة

بإنذار تقوم أن بعد تحصيلمستحقاتها الكهربائيلتتمكنمن التيار الشرطبفصل هذا منإستخدام البلدية منع ينبغيعدم
المشتركبالدفع،واليعنيذلكأنحقهاينحصرفيإقامةالدعوىضدالمتخلفللحصولعلىحكمبالمبالغالمستحقةلمافي

يةبإعتبارهامؤسسةأهليةتخدمقطاعًاكبيرًامنالمواطنين،وحتىاليؤثرالتخلفعنالدفعمعذلكمنضررقديلحقبالبلد
التطبيق الواجبة المسماة فإناإلشتراكهومنالعقود المواطنينبالكهرباء، لتزويد إيصالالتيارالكهربائيعلىإيراداتها

عينبغيتطبيقهبعدإنذارالبلديةللمشتركخاللمدةخمسةعشرولكنشرطالفصلودونإنذارعندالتخلفشهريًاعنالدف
يومًاكماأسلفنالدفعمايترتبعليهفإنلميمتثلكانلهافصلالتيارالكهربائيألنالقاعدةأنالضرروالضرار،ويتحمل

 ....".الضررالخاصلدفعالضررالعام

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=36425
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=34894
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62
 رقم النقضالمصرية محكمة 105)حكم ) في12/11/1958بتاريخ إليه المشار ، حامد،: سعدون عمار المشهداني،
 .105مرجعالسابق،صال



80 

 

63
،غيرمنشور،21/1/1998والصادرعنمحكمةإستئنافبغدادبصفتهاالتمييزيةبتاريخ(98/مستعجل/221)قراررقم

 .108المشهداني،عمارسعدونحامد،مرجعسابق،ص:المشارإليهفي
64
،مرجعسابق،(1002)لسنة ( 3)ة رقم الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريالتكروري،عثمان،
 .189ص

65
 .180صأحمدطالبمحمود،مرجعسابق،السويطي،



81 

 

 
66
 الفلسطينيرقم النظامية المحاكم تشكيل 5)قانون ) 2001لسنة العدد الفلسطينية، الوقائع في المنشور بتاريخ(83)، ،
 .229،صفحة5/9/2001
67
:نقاًلعن.م15/12/2001،إستئنافمدنيبتاريخ(119/2001)فيراماهللرقمحكممحكمةاإلستئنافالموقرةالمنعقدة

:المقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=49644 الدخول تاريخ ،9/11/2012،

 .ًءالساعةالتاسعةمسا

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=49644


82 

 

68
،مرجعسابق،(1002)لسنة ( 3)الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم التكروري،عثمان،
 .152ص

69
دارنرقمطبعة،بدو،التنفيذ الجبري وفقًا لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية وقانون الحجز اإلداريوالي،فتحي،

 .256،ص1930بدونمكاننشر،النهضةالعربية،مطبعةجامعةالقاهرةوالكتابالجامعي،



88 

 

71
قانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةومابعدهامن(816)منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةاألردني،والمواد(111)بلهاالمادةتقا

من(362)والمادة،م1963مايو2هالموافق1833صفرسنة9والصادرعنرئاسةالجمهوريةفي1963لسنة(18)المصريرقم
المد المحاكمات أصول قانون رقم اإلشتراعي المرسوم عبر والصادر اللبناني 90/38)نية ) رقم بالقانون 529)والمعدل تاريخ(

تاريخ(110)م،والقانونرقم6/9/2000تاريخ(8300)م،والمرسومرقم29/10/1999تاريخ(111)م،والقانونرقم20/6/1996

 .م1/3/2002

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=35129
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=58152


81 

 

 

73
 .منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطيني(266/2)المادة
74
 .منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطيني(111)مادةال
75
 .منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطيني(221)المادة
76
 .منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطيني(101)المادة
77
،مرجعسابق،(1002)لسنة ( 3)مدنية والتجارية رقم الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات الالتكروري،عثمان،
 .152–156ص



85 

 

78
 اهللبتاريخ(125/2008)حكممحكمةاإلستئنافالفلسطينيةرقم إستئنافرام م2/2/2001والصادرعنمحكمة نقاًل.
:المقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين:عن

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=49165 الدخول تاريخ ،18/1/2018،
.الساعةالسابعةصباحًا

م،نقاًل12/1/2001والصادربتاريخ(50/2001)،نقضمدنيرقم(60)حكممحكمةالنقضالفلسطينيةرقم:أنظرأيضًا
:المقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين:نع

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=36394 الدخول تاريخ ،18/1/2018،
إالأنإلغاءقرارالحجزعلىالعقارموضوعالدعوىاليتفقمعاألصول"....:والذيجاءفيهبأن.الساعةالسابعةصباحًا
المدنيةتجيزتقديمطلبالحجزالتحفظيقبلإقامةالدعوىأوعندتقديمهاأوأثناءمناألصول(266/1)والقانونألنالمادة

الفقرات حضورالفريقالمستدعي،ودوندعوةالفريقمنالمادةالمذكورةب(1و8و2)السيرفيهاضمنشروطبينتها
 ".اآلخرخشيةأنيتمتهريباألموالالمطلوبحجزها

79
 193)تنصالمادة ) من رقم األردني التجارة 12)قانون ) العدد1966لسنة األردنية، الرسمية الجريدة في المنشور

عنهإحتجاجلعدمالوفاءإلىجانبمالهمنحقلحاملالسندالمقدم:"علىأنه،122،صفحة80/8/1966،تاريخ1910
الرجوعبعدإتباعاإلجراءاتالمقررةلذلكأنيحجزبإذنمنالمحكمةالمختصةمنقوالتكلمنإلتزمبموجبالسندحجزًا

أصو قانون في لذلك المقررة اإلجراءات فيه تتبع الحقوقيةإحتياطيًا المحاكمات تقابلها".ل ، 816/1)المادة قانونم( ن
للدائنأنيوقعالحجزالتحفظيعلى:"علىأنهوالتينصت1963لسنة(18)المرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصريرقم

إذاكانحاماًللكمبيالةأوسندتحتاإلذنوكانالمدينتاجرًالهتوقيععلىالكمبيالةأو-1:منقوالتمدينهفياألحوالاآلتية
 ."ءبحسبقانونالتجارةالسنديلزمهبالوفا

80
 (263)و(266/1)أنظرالمواد والمادة الفلسطينيالنافذ، والتجارية 10/2)منقانونأصولالمحاكماتالمدنية من(

 .16،صفحة22/1/2006،تاريخ68المنشورفيالوقائعالفلسطينية،العدد2005لسنة(28)التنفيذالفلسطينيرقمقانون

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=49165
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=36394
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81
 .100،ص2005،دارالثقافةللنشروالتوزيع،عمان،1،ط(دراسة مقارنة)شرح أحكام قانون التنفيذ س،العبودي،عبا
82
 .منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيالنافذ(266/8)المادة
83
نامناإلشارةإلىنصالمادةوالبده.منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيالنافذ(266/1)المادة
،بتاريخ(20)بشأنالهيئاتالمحليةالفلسطينية،المنشورفيالوقائعالفلسطينية،العدد1992لسنة(1)منقانونرقم(22)

،والتيأجازتلرئيسالهيئةالمحليةإصدارقراراتبالحجزالتحفظيعلىأموالالمكلفبالدفع5،صفحة29/11/1992
،ويكلفرئيسالهيئةالمحليةأحدجباةالهيئةالمحليةبإيقاعالحجزالتحفظيوالتحفظعلىالمحجوزاتلدىالهيئةالمنقولة

المحليةلمدةعشرةأيام،والذييتوجبعليهإستصحابأحدأفرادالشرطةإذارأىلزومًالذلك،وإذالميدفعالمكلفخالل
.يصدرقرارببيعالمحجوزاتبالمزادالعلنيالمدةالمذكورةفإنرئيسالهيئةالمحلية

84
 .59،ص1996،للطباعةوالنشروالتوزيع،بيروتمؤسسةالرسالة،5ط،الوجيز في أصول الفقهزيدان،عبدالكريم،



82 

 



83 

 

86
،6،جالفقه والصيغ القانونية وأحكام النقضالموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات بآراء مليجي،أحمد،

،2002مزيدةومنقحةتتضمنأحدثالتعديالتالتشريعيةوأحدثأحكاممحكمةالنقض،بدونمكاننشر،،بدونرقمطبعة
 .123ص

88
الدنياصوري،عزالدينوعكاز،:،المشارإليهفي922،ص(29)،سنة6/1/1923حكممحكمةالنقضالمصريةنقض

 .1698حامد،مرجعسابق،ص
89
:نقاًلعن.م8/8/2005والصادرعنمحكمةإستئنافراماهللبتاريخ(1/2005)حكممحكمةاإلستئنافالفلسطينيةرقم

:القضاءوالتشريعفيفلسطينالمقتفي،منظومة



89 

 

 
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=51055 الدخول تاريخ ،18/1/2018،

 .الساعةالسابعةصباحًا
90
.،منشوراتمركزعدالةللمعلوماتالقانونيةم9/1/2005،تاريخ(2816/2001)متمييزاألردنيةحقوقرقحكممحكمةال
91
 .166أحمدطالبمحمود،مرجعسابق،صالسويطي،
92
 رقم الحكم قضاءمستعجل، الصادربتاريخ(1511/95)إستئنافأردني، المشارإليهفي12/9/1995، م، السويطي،:

 .166–165صأحمدطالبمحمود،مرجعسابق،

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=51055


10 

 

93
عندمايرادإيقاعحجزعلىماليجب":منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةاألردنيوالتيجاءفيها(111)تقابلهاالمادة

مقداره المحكمة تعين معلوم الدينغير مقدار كان وإذا بشرط، مقيد وغير ومستحقاألداء معلومًا الدين مقدار يكون أن

ي وال التخمين علىوجه يكنبقرارها لم والنفقاتما والرسوم الدين بمقدار يفي بما إال المدين منأموال يحجز أن جوز

 ".المحجوزغيرقابلللتجزئة
94
نقاًل.م12/2/2001والصادرعنمحكمةإستئنافراماهللبتاريخ(106/2001)حكممحكمةاإلستئنافالفلسطينيةرقم
:سطينالمقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفيفل:عن

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=49708 الدخول تاريخ ،18/1/2018،
 .الساعةالسابعةصباحًا

95
،مرجعسابق،(1002)لسنة ( 3)نية والتجارية رقم الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدالتكروري،عثمان،
 .158ص

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=49708


11 

 

97
:نقاًلعن.م5/6/2001بتاريخوالصادرعنمحكمةإستئنافراماهلل(11/2001)حكممحكمةاإلستئنافالفلسطينيةرقم

 :المقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=49808 الدخول تاريخ ،18/1/2018،

 .صباحًاالساعةالسابعة
98
(11)رقممعدلبالقانونالمعدل1933لسنة(21)رقماألردنيالمدنيةالمحاكماتأصولقانونمن(111/8)المادةتقابلها
لسنة(18)رقمالمصريوالتجاريةالمدنيةالمرافعاتقانونمن(819)والمادة،2006لسنة(16)والقانونرقم،2001لسنة

 .1938لسنةاللبنانيالمدنيةالمحاكماتأصولقانوننم(366)والمادة،1963
99
،مرجعسابق،(1002)لسنة ( 3)الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم التكروري،عثمان،
 .151ص

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=49808


12 

 

100
:نقاًلعن.م1/2/2005والصادرعنمحكمةإستئنافراماهللبتاريخ(28/2005)حكممحكمةاإلستئنافالفلسطينيةرقم

:المقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=51016 الدخول تاريخ ،18/1/2018،

 .الساعةالسابعةصباحًا
101
 .163أحمدطالبمحمود،مرجعسابق،صيطي،السو

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=51016
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102
 اإلستئنافالفلسطينيةرقم محكمة اهللبتاريخ(80/2005)حكم إستئنافرام م21/5/2005والصادرعنمحكمة نقاًل.

:المقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين:عن

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=51006 الدخول تاريخ ،18/1/2018،

 .الساعةالسابعةصباحًا
103
المقتفي،:م،نقاًلعن21/11/2005،بتاريخ(262/2005)النقضالفلسطينيةنقضمدنيرقمحكممحكمة:أنظرفيذلك

:فيفلسطينمنظومةالقضاءوالتشريع
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=58152 الدخول تاريخ ،18/1/2018،

حكمةاإلستئنافحينماتعرضتفيقرارهاوالذينراهعلىضوءذلكأنم:"....والذيجاءفيهبأن.الساعةالسابعةصباحًا
خاطئًا،فضاًلعنأن تناقضنفسهاوتفسيرًا إلىأنيقومالمدعيبإثباتالدعوىلكييتحققالشرطالذيأشارتإليهإنما
يطلبمن أن أو يفعله أن المستعجلة األمور لقاضي يجوز ال وهذا موضوعها، في دخول هو الدعوى إثبات هذا قولها

منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةوبالتاليفإنتطبيقمحكمةاإلستئناف(105)فعلهسندًاألحكامالمادةالخصوم
 ....".منالقانونالمذكوريكونقائمًاعلىخطأبينالتفسيروالتأويلممايستوجبنقضهمنهذهالناحية(266)للمادة

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=51006
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=58152


11 

 

 شرط تقديم كفالة -:خامسًا

266

107
،مرجعسابق،(1002)لسنة ( 3)الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم التكروري،عثمان،
 .151ص

109
منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطيني،والتيأجازت(111)البدللباحثهناأنيشيرلنصالمادة

ةماليةتضمنللمستدعىضدهكلعطلأوضررلقاضياألمورالمستعجلةأنيكلفطالباإلجراءالمستعجلتقديمكفال
منقانون(111)يترتبعلىاإلجراءالمتخذإذاتبينأنالمستدعيغيرمحقفيطلبه؛إذأنتقديمالكفالةبموجبالمادة
منذات(266/2)األصولالمذكورفيكافةالطلباتالمستعجلةيكونجوازيًابالنسبةلقاضياألمورالمستعجلةبعكسالمادة

أنهبشأنطلباتالحجزالتحفظيلنيست ويالحظأيضًا طيعالقانونوالتيأوجبتأنيقترنطلبالحجزالتحفظيبكفالة،
التعويضعنماقديلحقبهمنعطلوضررنتيجةإيقاعالحجزإذاظهرأنطالبالحجزغيربالمطالبةالمستدعىضده

باقيبعكسمنذاتالقانون،وذلك(111)تالمنعمنالسفربوجودنصالمادةوذاتالحكمينطبقعلىطلباه،طلبمحقفي
؛إذيستطيعالمستدعىضدهالمطالبةبالتعويضعنالعطلأوالضررسالفةالذكر(111)بموجبالمادةالطلباتالمستعجلة

 .الذييترتبعلىاإلجراءالمتخذإذاتبينأنالمستدعيغيرمحقفيطلبهوليسدعواه
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110
تاريخ(0)المنشورفيالوقائعالفلسطينية،العدد2008منالقانوناألساسيالفلسطينيالمعدللسنة(80/1)تنصالمادة
ص19/8/2008 أنه5، على ،" قاضيه: إلى اإللتجاء الحق فلسطيني ولكل للناسكافة، ومكفول مصون حق التقاضي

 ".يضمنسرعةالفصلفيالقضاياالطبيعي،وينظمالقانونإجراءاتالتقاضيبما
111
،2615المنشوربالجريدةالرسميةاألردنية،العدد1926لسنة(18)القانونالمدنياألردنيرقممن(66)نصتالمادة

علىالحاالتالتييكونفيهاإستعمالالحقغيرمشروعوموجبًاللضمانوهيأربعحاالت،2،صفحة1/3/1926تاريخ
.إذاكانتالمصلحةالمرجوةمنالفعلغيرمشروعة-2.إذاتوافرقصدالتعدي-1"-:لالحصركمايليوجاءتعلىسبي

 ".إذاتجاوزماجرىعليهالعرفوالعادة-1.إذاكانتالمنفعةمنهالتتناسبمعمايصيبالغيرمنالضرر-8
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113
 .منمجلةاألحكامالعدلية(688)والمادة(681)أنظرنصالمادة
114
نقاًل.م22/6/2001والصادرعنمحكمةإستئنافراماهللبتاريخ(116/2008)طينيةرقمحكممحكمةاإلستئنافالفلس
:المقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين:عن

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=49174 الدخول تاريخ ،18/1/2018،
.الساعةالسابعةصباحًا

والصادرهعنمحكمةإستئنافرام(32/2008)و(38/2008)-:حكميمحكمةاإلستئنافالفلسطينيةأرقام:أنظرأيضًا
:المقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين:م،نقاًلعن22/5/2001اهللبتاريخ

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=49174
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http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=49207 الدخول تاريخ ،18/1/2018،

.الساعةالسابعةصباحًا
والصادرهعنمحكمةإستئناف(36/2008)و(35/2008)و(31/2008)-:وأحكاممحكمةاإلستئنافالفلسطينيةأرقام

المقتفي،منظومةالقضاءوالتشريع:نقاًلعن.م5/10/2001مو22/5/2001و5/10/2001راماهللعلىالتواليبتواريخ
:فيفلسطين

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=49206 الدخول تاريخ ،18/1/2018،
.الساعةالسابعةصباحًا

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=49205 الدخول تاريخ ،18/1/2018،
.عةالسابعةصباحًاالسا

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=49204 الدخول تاريخ ،18/1/2018،
 .الساعةالسابعةصباحًا

115
نقاًل.م1/5/2005والصادرعنمحكمةإستئنافراماهللبتاريخ(123/2001)حكممحكمةاإلستئنافالفلسطينيةرقم
:المقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين:عن

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=49600تار ، الدخول ،18/1/2018يخ
 .الساعةالسابعةصباحًا

116
م،المشارإليهفي21/6/1995،الصادربتاريخ(1181/95)إستئنافأردني،قضاءمستعجل،الحكمرقم السويطي،:

 .128صأحمدطالبمحمود،مرجعسابق،

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=49207
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=49206
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=49205
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=49204
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=49600
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 رسوم والنفقات أن يكون الحجز على أموال المدين، وبما يفي بمقدار الدين وال  -:سادسًا

117
السويطي،:م،المشارإليهفي29/11/1995،الصادربتاريخ(1625/95)إستئنافأردني،قضاءمستعجل،الحكمرقم

 .121صأحمدطالبمحمود،مرجعسابق،
118
لسنة(11)رقمبالقانونالمعدل1933لسنة(21)رقماألردنيالمدنيةالمحاكماتأصولقانونمن(111/2)المادة

2001. 
119
 بقانونرقم قرار 9)صدر ) 2006لسنة والتجارية المحاكماتالمدنية لقانونأصول معدل 2)الفلسطينيرقم لسنة(

منهالمادة(2)،حيثعدلتالمادة11،صفحة81/5/2006،تاريخ(61)،المنشورفيالوقائعالفلسطينية،العددرقم2001
منالقانوناألصلي(111)يلغىنصالمادة:منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطيني،إذجاءبها(111)

لقاضياألمورالمستعجلةأنيكلفطالباإلجراءالمستعجلبتقديمتأميننقديأوكفالة(أ:"النصالتاليويستعاضعنهب
مصرفيةأوعدليةتحددالمحكمةأوقاضياألمورالمستعجلةنوعهاومبلغهاويقدمهاكفيلمليءيضمنالعطلوالضررالذي

طلبه،وللمحكمةأولقاضياألمورالمستعجلةالتحققمنمالءةيلحقبالمستدعىضدهإذاظهرأنالمستدعيغيرمحقفي
يستثنىمنتقديمالتأمينأوالكفالةالدوائرالحكوميةوالمؤسساتالرسميةوالعامةوالبلدياتوالبنوكالعاملةفي(ب.الكفيل

المنشورفيالوقائعالفلسطينية،بشأنإلغاءقراراتبقانون،2002لسنة(20)،والذيُألغيبموجبالمرسومرقم."فلسطين
 .بسببعدمبتالمجلسالتشريعيبها23،صفحة18/9/2002،تاريخ(28)العددرقم

120
منقانونالتجارةاألردنيالمطبقلدينا،المشارإليهاسابقًافي(221)و(221)و(193)معاألخذبعيناإلعتبارالمواد

 .82بحثناهذا،ص
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122
،1185،المنشورفيالجريدالرسميةاألردنية،العدد1958لسنة(19)قانونالتصرففياألموالغيرالمنقولةرقم

 .522،صفحة1/8/1958تاريخ
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125
التمييز محكمة األردنيةحكم رقم (651/1995)حقوق تاريخ خماسية، هيئة الصفحة6/5/1996، على المنشور م،

.م1992منمجلةنقابةالمحامينلسنة(802)
126
 .1926لسنة(18)منالقانونالمدنياألردنيرقم(865)،تقابلهاالمادة2005لسنة(28)قانونالتنفيذالفلسطينيرقم
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128
نقاًل.م81/8/2005إستئنافراماهللبتاريخوالصادرعنمحكمة(60/2001)حكممحكمةاإلستئنافالفلسطينيةرقم
:المقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين:عن

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=49759 الدخول تاريخ ،18/1/2018،
 .الساعةالسابعةصباحًا

130
 م2005لسنة(28)منقانونالتنفيذالفلسطينيرقم(10/2)المادة
131
 .دنيةاألردنيمنقانونأصولالمحاكماتالم(112)تقابلهاالمادة

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=49759
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132
 .منمقابلةمعالقاضياألستاذرائدعساف،مرجعسابق



58 

 

133
،6،جالموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه والصيغ القانونية وأحكام النقضمليجي،أحمد،

 .82–81مرجعسابق،ص
134
 .123صأحمدطالبمحمود،مرجعسابق،السويطي،



51 

 

135
،25/11/2001،تاريخ(89)قمالمنشورفيالوقائعالفلسطينية،العددر2000لسنة(2)لالفلسطينيرقمقانونالعم

 .2صفحة
136
،تاريخ(21)بشأنإصدارقانونالخدمةالمدنيةالمنشورفيالوقائعالفلسطينية،العددرقم1993لسنة(1)قانونرقم
 .المعدل20،صفحة1/2/1993



55 

 

137
،6،جموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه والصيغ القانونية وأحكام النقضالمليجي،أحمد،

 .86مرجعسابق،ص
138
الموسوعة الشاملة مليجي،أحمد،:،المشارإليهفي301،ص18،سنة11/6/1962حكممحكمةالنقضالمصريةرقم

 .18،مرجعسابق،ص6،جالصيغ القانونية وأحكام النقضفي التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه و



56 
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 إجراءات حجز أموال المدين الموجودة بحوزته -:الفرع األول

143
مندوبالمحكمةهناهومأمورالتنفيذالذيينتدبهقاضيالتنفيذبعدأنيطرحقرارالحجزالتحفظيلدائرةالتنفيذلغايات

وزةالمدين،ويترتبعلىذلكأنمأمورالتنفيذيتقيدبقانونالتنفيذفيممارسةتنفيذهوذلكفيحالةكانالمالمنقولوبح
منقانونالتنفيذوما(33)ومابعدها،بمافيهاتعيينحارسعلىاألموالالمحجوزةسندًاللمادة(30)مهامةالسيماالمادة

التنفيذوليسإلىالمحكمةالتيأصدرتالقرارحسببعدها،ممايترتبعليهأنمأمورالتنفيذينظمالمحضرويقدمهلقاضي
 يقومالمستدعيبإحضارصورةمصدقةعنالمحضر(220)المادة منقانوناألصولالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيوإنما

منقانوناألصولالمدنية(118)للمحكمةالتيأصدرتقرارالحجز،وذلكبعكسالمشرعاألردنيوالذينصفيالمادة
علىأنالمحكمةأوقاضياألمورالمستعجلةالذيأصدرقرارالحجزهوالذيينتدبمأمورالحجزوالذييتوجبعليهأن

 .يقدممحضرالحجزإلىالمحكمةالتيأصدرتالحكم
144
دبهلتنفيذلقدجرىالعملفيمحاكمناالفلسطينيةعلىأنيقدممأمورالحجزمحضرالحجزلقاضيالتنفيذالذيكلفهوإنت

بإحضارصورةمصدقةعنالمحضر(المحكومله)،وبعدهايقومالمستدعيًءقرارالحجزوليسللمحكمةالتيأصدرتهإبتدا
 .للمحكمةالتيأصدرتقرارالحجزكماذكرناسابقًا



53 

 

145
 .منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةاألردني(111)تقابلهاالمادة
146
 .منقانونالتنفيذالفلسطيني(39و33)أنظرأيضًاالمواد
147
 .منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةاألردني(151/2)تقابلهاالمادة



59 
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 حجز أموال المدين الموجودة في يد شخص ثالثإجراءات  -:الفرع الثاني

151
،6ن المرافعات بآراء الفقه والصيغ القانونية وأحكام النقض، جالموسوعة الشاملة في التعليق على قانومليجي،أحمد،

 .118مرجعسابق،ص
152
 (228)أنظرالمادة الفلسطيني، منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجارية المادة منقانونأصول(115)تقابلها

 .المحاكماتالمدنيةاألردني



61 
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155
الموسوعة مليجي،أحمد،:،المشارإليهفي1115،ص28،سنة18/6/1922حكممحكمةالنقضالمصريةنقضرقم

 .113،مرجعسابق،ص6،جالشاملة في التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه والصيغ القانونية وأحكام النقض
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156
(ي/22/3)والبدللباحثهناأنيشيرإلىنصالمادة.131–132أحمدطالبمحمود،مرجعسابق،صالسويطي،
 رقانونمن 1)قم ) الفلسطينية1992لسنة المحلية الهيئات بشأن العدد الفلسطينية، الوقائع في المنشور بتاريخ(20)، ،
.والتيجاءتصريحةوواضحةبإستثناءحقالمطالبةبالتعويضاتمنالحجز،5،صفحة29/11/1992



61 

 

 

 

 

157
 العددالمنشو1960لسنة(16)قانونالعقوباتاألردنيرقممن(122)تنصالمادة الرسميةاألردنية، رفيالجريدة

كلمنسلمإليهعلىسبيلاألمانةأوالوكالةوألجلاإلبرازواإلعادة:"علىأنه،821،صفحة1/5/1960،تاريخ1132
ماكانلغيرهمنأموالونقود-بأجرأودونأجر-أوألجلاإلستعمالعلىصورمعينةأوألجلالحفظأوإلجراءعمل

ياءوأيسنديتضمنتعهدًاأوإبراءوبالجملةكلمنوجدفييدهشيءمنهذاالقبيلفكتمهأوبدلهأوتصرفبهتصرفوأش
المالكأوإستهلكهأوأقدمعلىأيفعليعدتعديًاأوإمتنععنتسليمهلمنيلزمتسليمهإليه،ويعاقببالحبسمنشهرينإلى

 "..لىمئةدينارسنتينوبالغرامةمنعشرةدنانيرإ
158
 فتحي، مرجعسابق،ص،التنفيذ الجبري وفقًا لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية وقانون الحجز اإلداريوالي،
865. 
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159
أحمدطالبمحمود،السويطي،:م،المشارإليهفي80/1/1925،جلسة(ق89)لسنة(838)نقضمصري،الطعنرقم

 .133–132صمرجعسابق،
160
 .190–139صأحمدطالبمحمود،مرجعسابق،سويطي،ال



66 

 

 

161
،منشوراتمركزعدالةللمعلوماتم15/6/2008،تاريخ(152/2008)أنظرخالفذلكحكممحكمةالتمييزاألردنيةحقوقرقم

تالقانونية، فيما أنالعبرة وقضاًء فقهًا حكمبهالمحكمهلطلباتالخصومحيثذهبتمحكمةالتمييزإلىالقولبأنهمنالقواعدالمقرره

منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوإذالميطلبوكيلالمميزضدهمافي(193)األخيرهوهوماأشارتإليهالفقرهالخامسهمنالمادة

لحجزالتحفظيمخالفمرافعتهاألخيرهالحكمبتثبيتالحجزالتحفظي،فإنالحكمالمميزإذقضىبتأييـدالحكمالمميزالقاضيبتثبيتا

ومعذلكذهبتمحكمةالتمييزفي.للمادةالمذكورهإذقضىبأكثرمماطلبهالخصومممايتعينمعهنقضالقرارالمميزمنهذهالناحيه

طلبم،أنهإذالمتصدرمحكمةالدرجةاألولىقرارًابتثبيتهذاالحجزلعدم2/2/2002،تاريخ(1539/2002)حكمتمييزحقوقرقم

.المدعيةذلكفيالئحةدعواهاأوفيمرافعتهااألخيرهفإنمحكمةاإلستئنافالتملكصالحيةفكهذاالحجزمنتلقاءذاتها
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عيين قيم على مالت -:المبحث الرابع

 ونية واألساس القانوني لهتعريف القيم وطبيعته القان: المطلب األول

162
لذلكاليطبق5/6/1962،أيبعداإلحتاللاإلسرائيليالذيكانبتاريخ1926ألنالقانونالمدنياألردنيصدرعام

 .فيالتطبيقمالميصدرقانونفلسطينييلغيها1926مرالقوانينماقبلعامعلىاألراضيالفلسطينيةبلتست
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163
 .120المشهداني،عمارسعدونحامد،مرجعسابق،ص
164
 .280الدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،ص
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167
 .181مرجعسابق،صالسويطي،أحمدطالبمحمود،



20 

 

168
،دراسةمقارنةبينالقانونيناألردنيمناط اإلختصاص في القضاء المستعجلسعيد،الشريجة،عبدالعزيزسعود

 .103،ص2011األردن،–،جامعةالشرقاألوسط،عمان(رسالةماجستيرغيرمنشورة)والكويتي،
169
 نصالمادة 396)تقابلها األردن( المدني القانون من رقم 18)ي ) بأنه1926لسنة فيها جاء والتي " ألحد: يجوز

تعيينحارسيقوم لسببعادل إستنادًا أو لخطرعاجل دفعًا القضاء اإلتفاقأنيطلبمن عدم المتنازعينعلىمالعند
القانونمن(280)،والمادة"بإستالمهذاالماللحفظهوإدارتهأوتخويلهممارسةأيحقيرىفيهالقضاءمصلحةللطرفين

 1913لسنة(181)المدنيالمصريرقم العدد 29/2مكرربتاريخ(103)المنشوربالوقائعالمصرية، والمادة1913/ ،
 .م9/8/1982صادرفي-اللبنانيقانونالموجباتوالعقودمن(220)منقانونالمرافعاتالمدنيةالعراقي،والمادة(112)

170
إذارأتأن:"...منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةاألردنيلمتردفيهاعبارة(158/1)ادةيالحظالباحثأننصالم

 .بعكسالنصالفلسطينيفيقانوناألصول"هذاالطلبعاداًل



21 

 

 شروط تعيين القيم: المطلب الثاني



22 

 

171
نقاًل.م3/5/2001والصادرعنمحكمةإستئنافراماهللبتاريخ(216/2001)حكممحكمةاإلستئنافالفلسطينيةرقم
:في،منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطينالمقت:عن

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=31987 الدخول تاريخ ،6/8/2018،
 .الساعةالثانيةعشرلياًل

172
 بجلسة الصادر 22/8/1935الحكم رقم اإلستئناف 1513)في ) القاهرة1931لسنة مستعجل في. إليه :المشار

 .218الدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،ص

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=31987


28 

 

 . توافر كافة شروط اإلخصاص النوعي للقضاء المستعجل: أواًل 

174
نقاًل.م9/2/2001والصادرعنمحكمةإستئنافراماهللبتاريخ(151/2000)ةاإلستئنافالفلسطينيةرقمحكممحكم
:المقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين:عن

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=31213 الدخول تاريخ ،6/8/2018،
 .الساعةالثانيةعشرلياًل

175
:نقاًلعن.م8/8/2005والصادرعنمحكمةإستئنافراماهللبتاريخ(1/2005)حكممحكمةاإلستئنافالفلسطينيةرقم

:المقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=51055 الدخول تاريخ ،6/8/2018،

 .الساعةالثانيةعشرلياًل
176
 .منالقانونالمدنياألردني(396)تقابلهاالمادة

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=31213
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=51055


21 

 

178
.،منشوراتمركزعدالةللمعلوماتالقانونية3/11/2001،تاريخ(289/2001)حكممحكمةاإلستئنافاألردنيةرقم



25 

 

181
الدنياصوري،عزالدين:المشارإليهفي.1256،السنةالسادسة،ص80/6/1958حكممحكمةالنقضالمصريةنقض

 .250–219صوعكاز،حامد،مرجعسابق،
182
 الطعنانرقما النقضالمصرية 1130)حكممحكمة جلسة51لسنة(1685، .821،ص86،س23/2/1935ق،

 .325–321الدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،ص:المشارإليهفي



26 

 

183
 رقم اإلستئنافالفلسطينية محكمة إستئنافرا(526/2011)حكم اهللبتاريخوالصادرعنمحكمة م،20/11/2011م

 .غيرمنشور
184
نقاًل.م23/2/2005والصادرعنمحكمةإستئنافراماهللبتاريخ(600/2000)حكممحكمةاإلستئنافالفلسطينيةرقم
:المقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين:عن

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=31056 الدخول تاريخ ،6/8/2018،
 .الساعةالثانيةعشرلياًل

185
 .منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصري(15)أنظرالمادة

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=31056


22 

 

186
نقض النقضالمصرية محكمة المكتبالفني،22/12/1991حكم مجموعة ، ص(15)السنة الثاني، الجزء ،1618.

 .362الدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،ص:المشارإليهفي



23 

 

187
 رقم اهلل رام في المنعقدة الفلسطينية اإلستئناف محكمة 151/2000)حكم ) م9/2/2001بتاريخ عن. نقاًل :المقتفي:

:القضاءوالتشريعفيفلسطينمنظومة
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=31213 الدخول تاريخ ،6/8/2018،

لياًل عشر الثانية الساعة أيضًا. أنظر : رقم اهلل رام في المنعقدة الفلسطينية اإلستئناف محكمة 82/2001)حكم بتاريخ(
 :القضاءوالتشريعفيفلسطينمنظومة:المقتفي:نقاًلعن.م6/10/2001

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=32731 الدخول تاريخ ،6/8/2018،
الثانيةعشرلياًل فيه .الساعة والذيجاء ...." : يتضحمنحجةحصراإلرثا1933المتوفيسنة 2/لمبرزطحسبما
وهذايدلعلىعدمتوافرالخطرالعاجلالذييوجبإصدارقرارتعيينقيموينفيصفة2/3/2000والدعوىمقدمةبتاريخ

القانونلدىتعيينالقيموأنالشرطالرابعمنشروطتعيينالقيمغيرمتوافره إستئناف)العدالةعنالطلبالتيإشترطها
 (.....".1/11/1992تاريخ(128/92)حقوق

188
نقاًل.م23/2/2005والصادرعنمحكمةإستئنافراماهللبتاريخ(600/2000)حكممحكمةاإلستئنافالفلسطينيةرقم
:المقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين:عن

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=31056 الدخول تاريخ ،6/8/2018،
 .الساعةالثانيةعشرلياًل

189
 .منالقانونالمدنياألردني(396)تقابلهاالمادة

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=32731
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=31056
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190
حكم أنظر رقم األردنية اإلستئناف (289/2001)محكمة تاريخ للمعلومات3/11/2001، عدالة مركز منشورات ،
.انونيةالق

192
الدنياصوري،عزالدين:المشارإليهفي.1256،السنةالسادسة،ص80/6/1958حكممحكمةالنقضالمصريةنقض

 .219وعكاز،حامد،مرجعسابق،ص



30 

 

193
،منشوراتمركزعدالةللمعلومات23/2/2002،تاريخ(8188/2001)حكممحكمةالتمييزاألردنيةحقوقرقمأنظر

.القانونية
194
نقاًل.م9/2/2001والصادرعنمحكمةإستئنافراماهللبتاريخ(151/2000)الفلسطينيةرقمحكممحكمةاإلستئناف
:ينالمقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسط:عن

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=31213 الدخول تاريخ ،6/8/2018،
.الساعةالثانيةعشرلياًل

أيضًا أنظر : رقم الفلسطينية اإلستئناف محكمة 82/2001)حكم بتاريخ( اهلل رام إستئناف محكمة عن والصادر
:المقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين:نقاًلعن.م6/10/2001

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=32731تاريخ ، ،6/8/2018الدخول
منقانونأصولالمحاكمات(92)كماأنهحتىيتمتعيينقيموفقنصالمادة:"....والذيجاءفيه .الساعةالثانيةعشرلياًل

رقم القديم 12)الحقوقية 1952لسنة( المادة 221)والتيتقابلها الساري( منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجارية
.أنيكونهناكمااًلمتنازعًاعليهبينطرفيالخصومة(1-:يجبأنتتحققالشروطالتالية2001لسنة(2)المفعولرقم

أنيكونهناكسبب(1.أنيكونهناكخطرًاعاجاًليستدعيدفعه(8.أاليتفقالطرفانعلىتعيينقيمعلىهذاالمال(2
 ....".عادليقتضيتعيينالقيم

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=31213
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=32731


31 

 

195
مستعجلالقاهرة،والحكمالصادربجلسة1932لسنة(1853)فياإلستئنافرقم15/10/1938جلسةالحكمالصادرب

الدنياصوري،عزالدينوعكاز،:المشارإليهمافي.مستعجلالقاهرة1931لسنة(1513)فياإلستئنافرقم22/8/1935

 .218حامد،مرجعسابق،ص

197
 .منهذهالدراسة(65-61)اتصفحالأنظر



32 

 

 

 

199
إختصاص قاضي األمور )قضاء األمور المستعجلة راتب،محمدعليوكامل،محمدنصرالدينوراتب،محمدفاروق،

 .195–192،مرجعسابق،ص2، ج(المستعجلة
200
إختصاص قاضي األمور )قضاء األمور المستعجلة ب،محمدفاروق،راتب،محمدعليوكامل،محمدنصرالدينورات

 .195،مرجعسابق،ص2، ج(المستعجلة



38 

 



31 

 

 

 

201
 بجلسة إستئنافية بهيئة اإلبتدائية الصادرعنمحكمةجنوبالقاهرة 2/2/1995الحكم 2122)فيالدعوىرقم لسنة(

–381عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،صالدنياصوري،:المشارإليهفي.مدنيمستأنفمستعجلالقاهرة1991
386. 

202
 .(52-52)الصفحات،هذهالدراسةالمبحثالرابعفيالفصلاألولمنراجعفيذلكالمطلبالثالثمن



35 

 

 

203
الدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،:المشارإليهفي.،مستأنفمستعجلالقاهرة26/8/1938الحكمالصادربجلسة

 .292–296صمرجعسابق،



36 

 

 

 

204
.ومابعدهامنقانونالتجارةاألردنيالمطبقلدينافيالضفةالغربية(883)أنظرأحكاماإلفالس،المادة
205
.ومابعدهامنالقانونالمدنياألردني(825)أنظرالمادة
206
 .230–229الدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،ص



32 

 

 

 

207
،المنشورفي1961لسنة(12)ومابعدهامنقانونالشركاتاألردنيرقم(131)ات،المادةأنظرأحكامتصفيةالشرك

 .198،صفحة8/5/1961منالجريدةالرسميةاألردنيةبتاريخ(1252)العددرقم
208
ز،الدنياصوري،عزالدينوعكا:المشارإليهفي.535،ص12إستئنافمختلط،مج25/6/1980الحكمالصادربجلسة

 .323حامد،مرجعسابق،ص
209
 .232-231الدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،ص
210
 .302–305المرجعالسابق،ص
211
 .311المرجعالسابق،ص:المشارإليهفي.1532ص81المحاماةسنة22/2/1951مستعجلمصر



33 

 

 

 

212
 .232المرجعالسابق،ص:المشارإليهفي.113ة،ص،السنةالثاني80/11/1950حكممحكمةالنقضالمصريةنقض
213
 .منالقانونالمدنياألردني(392)تقابلهاالمادة



39 

 

ا النقضالمصريةوبهذا محكمة أنهبلخصوصقضت " تحت: الموقوفة األعيان وضع إن

الحارسومدى مهمة لمعرفة إليها يرجع خاصة قواعد القانون في ليستله القضائية الحراسة

يكونمجردإجراءتحفظيمستعجلومؤقتيلجأسلطتهفيإدارةشؤونالوقف،إذهواليعدوأن

منسلطة ومبلغحدها الذييبينمداها فالحكمالصادربالحراسةهووحده عندالضرورة، إليها

الناظرصاحبالواليةالشرعيةعلىالوقف،وإذنفالسبيلإلىالقولبقبولأوبعدمقبولمقاضاة

 ما أساس على إال الحراسة دون وحدهم بمهمةالنظار خاصًا الحراسة حكم في واردًا يكون

الحارس،فإذاكانالحكمفيقضائهبعدمقبولالدعوىالمرفوعةعلىنظارالوقفلعدمإختصام

الحراسةفيهاقدإكتفىباإلشارةإلىالحكمالصادربتعيينالحراسعلىالوقفدونأنيبينمدى

صليالصادربوضعاألعيانالموقوفةتحتسلطتهم،وهلهمأصبحواوحدهمبمقتضىالحكماأل

الحراسةيمثلونالوقفدونالنظارفيكلشؤونه،أمأنمهمتهممحصورةفينطاقمعينبحيث

يبقىللنظارصفةتمثيلجهةالوقفأصليًا،ودونأنيبينكيفأنالخصومةالقائمةمننتيجتها

للحراس،فال الحراسةبحيثيجبتوجيهها البيانالمساسبإدارة شكأنقصورالحكمعنهذا

"يعيبهويجعلالنتيجةالتيوصلإليهاغيرمستندةإلىمايبررها
214
.

214
المشارإليهفي(.ق12)،سنة(21)،طعنرقم29/1/1918حكممحكمةالنقضالمصريةنقض الدنياصوري،عز:

 .366الدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،ص
215
المرجعالسابق،ص:المشارإليهفي(.سق9)،لسنة(8)،طعنرقم1/6/1989يةنقضحكممحكمةالنقضالمصر
365. 

216
 .منالقانونالمدنياألردني(900)تقابلهاالمادة



90 

 

  

218
 .منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةاألردني(158)تقابلهاالمادة
219
 .منالقانونالمدنياألردني(902)تقابلهاالمادة



91 

 

221
نقاًل.م6/10/2001والصادرعنمحكمةإستئنافراماهللبتاريخ(82/2001)الفلسطينيةرقماإلستئنافحكممحكمة
:المقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين:عن

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=32731 الدخول تاريخ ،6/8/2018،
 .الساعةالثانيةعشرلياًل

222
 .منالقانونالمدنياألردني(393)تقابلهاالمادة

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=32731
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223
 221/2)المادة ) المادة تقابلها الفلسطيني، والتجارية المحاكماتالمدنية 158/2)منقانونأصول منقانونأصول(

 .ردنيالمحاكماتالمدنيةاأل
224
 221/1)المادة ) المادة تقابلها الفلسطيني، والتجارية المحاكماتالمدنية 158/1)منقانونأصول منقانونأصول(

 .المحاكماتالمدنيةاألردني



98 

 

225
 أنظر رقم اإلستئنافاألردنية محكمة (2121/2000)حكم تاريخ للمعلومات20/3/2000، عدالة منشوراتمركز ،

.القانونية
226
 .منالقانونالمدنياألردني،واليوجدلهانصمماثلفيمشروعالقانونالمدنيالفلسطيني(399)المادةرنصأنظ
227
كلمنسلمإليهعلىسبيلاألمانةأو:"علىأنه1960لسنة(16)قانونالعقوباتاألردنيرقممن(122)تنصالمادة

ما-بأجرأودونأجر-عمالعلىصورمعينةأوألجلالحفظأوإلجراءعملالوكالةوألجلاإلبرازواإلعادةأوألجلاإلست
كانلغيرهمنأموالونقودوأشياءوأيسنديتضمنتعهدًاأوإبراءوبالجملةكلمنوجدفييدهشيءمنهذاالقبيلفكتمهأو

أو تعديًا علىأيفعليعد أقدم أو إستهلكه أوتصرفبهتصرفالمالكأو إليه،بدله تسليمه لمنيلزم إمتنععنتسليمه
 "..ويعاقببالحبسمنشهرينإلىسنتينوبالغرامةمنعشرةدنانيرإلىمئةدينار

228
(901)إلى(901)الموادمنمنمشروعالقانونالمدنيالفلسطيني،يقابلها(360)إلى(356)أنظرنصوصالموادمن

.منالقانونالمدنياألردني
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368

1 

 

2 

 

229
 .منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةاألردني(151)االمادةتقابله

231
 .منالقانونالمدنياألردني(903)تقابلهاالمادة
232
 .القانونالمدنياألردني،ولميردالنصعليهافيمشروعالقانونالمدنيالفلسطينيمن(903)المادةأنظر



95 

 

8 

 

1 
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 المنع من السفر -:الخامس المبحث

233
 نصوصالمواد 361)أنظر ) 362)و الفلسطيني،( المدني القانون مشروع رائدمن األستاذ القاضي مع مقابلة من

 .عساف،مرجعسابق
234
 .96المشهداني،عمارسعدونحامد،المرجعالسابق،ص
235
تقابلها 112)المادة ) وكذلكالمادة العراقي، 152)منقانونالمرافعاتالمدنية منقانونأصولالمحاكماتالمدنية(

علىماقدممنبيناتبأنالمدعىعليهأوبناًءإذاإقتنعتالمحكمةأوقاضياألمورالمستعجلة:"األردنيوالتيجاءفيها
رفبجميعأموالهأوهربهاإلىخارجالبالدأوأنهعلىوشكأنيغادرهاالمدعيالذيأقيمتضدهدعوىمتقابلةقدتص

وذلكرغبةمنهفيتأخيردعوىالخصمأوعرقلةتنفيذأيقرارقديصدرفيحقهجازللمحكمةأوقاضياألمورالمستعجلة
كفالةماليةأوعدليةمنكفيلمليءأنتصدرمذكرةتأمرهبهابالمثولأمامهافيالحاللبيانالسببالذييحولدونتقديمه

لنتيجة البالد مغادرة من منعه تقرر الكفالة تقديم عن إمتنع السببأو بيان تخلفعن وإذا عليه، به يحكم قد ما بضمان
 ".الدعوى للمادة لإلشارة 26)والبد ) األردنيرقم 86)منقانونالتنفيذ ) الرسمية2002لسنة المنشورفيالجريدة م،

مالمنشورفيالجريدة2002لسنة(25)،المعدلبالقانونرقم8232،صفحة16/2/2002،تاريخ(1556)ألردنية،العددا
للرئيسإذاإقتنعمنالبينةالمقدمة:"،والتيجاءفيها2262،صفحة16/1/2002،تاريخ(1321)الرسميةاألردنية،العدد

أوأنهعلىوشكمغادرةالبالدرغبةمنهفيتأخيرالتنفيذأنيصدرأمرًابإحضارهبأنالمدينقدتصرففيأموالهأوهربها
للمثولأمامهفيالحاللبيانالسببالذييحولدونتقديمهكفالةمصرفيةأوعدليةمنكفيلمليءلضمانالتنفيذوإذاتخلف

لسنة(28)اثلفيقانونالتنفيذالفلسطينيرقم،واليوجدلهانصمم."عنذلكتقررمنعهمنالسفرلحينإنقضاءالدين
.مالساريالمفعول2005
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236
 .منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطيني(111)المادة

238
 .منهذهالدراسة(15)أنظرهامشصفحة
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239
أحمدالسويطي،:،المشارإليهفي622،ص1920م،ن،ق،ل،25/2/1963إستئنافلبناني،قضاءمستعجل،بتاريخ

 .158صطالبمحمود،مرجعسابق،
240
أحمدالسويطي،:لمشارإليهفي،ا121،ص1962م،ن،ق،ل،21/2/1962إستئنافلبناني،قضاءمستعجل،بتاريخ

 .158صطالبمحمود،مرجعسابق،
241

رقم المستعجل الطلب في طوباس حقوق صلح محكمة في المستعجلة األمور قاضي سعادة عن الصادر الحكم

 .،غيرمنشور15/6/2010بتاريخ(81/2010)
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244
اهللفيالطلب بدايةرام قاضياألمورالمستعجلةفيمحكمة الصادرعنسعادة (139/2000)المستعجلرقمالحكم

 .،غيرمنشور12/9/2000والصادربتاريخ(591/2000)والمتفرععنالدعوىالحقوقيةرقم
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245
بتاريخ(62/2008)حكممحكمةالعدلالعليابغزةفيالطلبرقم المقتفي،منظومة:نقاًلعن.11/6/2008عدلعليا

 :القضاءوالتشريعفيفلسطين
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=43369 الدخول تاريخ ،6/8/2018،

 .الساعةالثانيةعشرلياًل

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=43369
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246
 .881–888الدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،ص
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247
 .منهذهالدراسة(28–20)أنظرفيذلكصفحة
248
 .123سعيد،مرجعسابق،صالشريجة،عبدالعزيزسعود
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250
إختصاص قاضي األمور )قضاء األمور المستعجلة راتب،محمدعليوكامل،محمدنصرالدينوراتب،محمدفاروق،

أنظرأيضًا.852عسابق،هامشص،مرج2، ج(المستعجلة الدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،ص:
893. 

 



105 

 

252
 .899الدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،ص:أنظرأيضًا.853المرجعالسابق،هامشص
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253
منقانوناإلثباتالمصريالتي(92)نصالمادة:أنظرأيضًا.119مد،مرجعسابق،صالمشهداني،عمارسعدونحا

 .أجازتللخصماإلعتراضأماممحكمةالموضوععلىقبولهذاالدليل،كمايكونلهطلبسماعشهودنفيلمصلحته
254
 .م2001لسنة(1)منقانونالبيناتفيالموادالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيرقم(63/1)المادة
255
فيما-1-:اليجوزاإلثباتبشهادةالشهودفيالحاالتالتالية:"منقانونالبيناتالفلسطينيعلىأنه(20)تنصالمادة

.إذاكانالمطلوبهوالباقيأوهوجزءمنحقاليجوزإثباتهإالبالكتابة-2.يخالفأويجاوزماإشتملعليهدليلكتابي
دالخصومفيالدعوىبماتزيدقيمتهعنلىمائتيدينارأردنيأومايعادلهابالعملةالمتداولةقانونًاثمعدلإذاطالبأح-8

 ".عنطلبهإلىمااليزيدعلىهذهالقيمة
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256
 .101-100الدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،ص
257
 .م2001لسنة(1)تجاريةالفلسطينيرقممنقانونالبيناتفيالموادالمدنيةوال(100)المادة
258
 .م2001لسنة(1)منقانونالبيناتفيالموادالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيرقم(99)المادة
259
الدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،:هذاالرأينادىبهاألستاذأبوالوفاوراتبونصرالدينكاملالمشارإليهمافي

قضاء األمور المستعجلة وفيراتب،محمدعليوكامل،محمدنصرالدينوراتب،محمدفاروق،.100مرجعسابق،ص
 .859،مرجعسابق،هامشص2، ج(إختصاص قاضي األمور المستعجلة)

260
 .101-100الدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،ص
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261
 .منقانوناإلثباتالمصري(92)نصالمادة
262
 .1109عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،صالدنياصوري،
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263
مستعجلمصر القضائية–23/11/1981–حكم –(283)مسلسل–(6)السنة–الجريدة 2صفحة :أنظرأيضًا.

فبراير5/1/1921إستئنافمختلط (2)،ص1921الجازيت، رقم في(26)، إليها المشار ، عليوكامل،: محمد راتب،
،مرجعسابق،2، ج(إختصاص قاضي األمور المستعجلة)قضاء األمور المستعجلة اتب،محمدفاروق،محمدنصرالدينور

 .106هامشص
264
إختصاص قاضي األمور )قضاء األمور المستعجلة راتب،محمدعليوكامل،محمدنصرالدينوراتب،محمدفاروق،

الدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،:أنظرأيضًابنفسالمعنى.102،مرجعسابق،ص2، ج(المستعجلة
 .1106ص

265
راتب،محمدعليوكامل،:المشارإليهافي(.1222)–(19)–المحاماة–8/1/1989–حكمأسكندريةاإلستئنافي

بق،،مرجعسا2، ج(إختصاص قاضي األمور المستعجلة)قضاء األمور المستعجلة محمدنصرالدينوراتب،محمدفاروق،
 .102هامشص
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266
إختصاص قاضي األمور )قضاء األمور المستعجلة راتب،محمدعليوكامل،محمدنصرالدينوراتب،محمدفاروق،

 .103،مرجعسابق،ص2، ج(المستعجلة
267
 .101المرجعالسابق،ص
268
عليوكامل،محمدراتب،محمد:المشارإليهافي(.802)–(21)–المحاماة–22/10/1958حكممستعجلمصر

 فاروق، محمد وراتب، الدين سابق،2، ج(إختصاص قاضي األمور المستعجلة)قضاء األمور المستعجلة نصر مرجع ،
 .103هامشص
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            اإلختصاص النوعي لقاضي األمور المستعجلة في المسائل  -:المبحث الثاني
قانون التأمين فيعليها  نصوصمال المستعجلة                          

269
 .1110الدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،ص
270
 .1110المرجعالسابق،ص
271
اجحوالذييتبناهالباحث،أنظرخالفذلكاآلراءالمشارإليهاوهذاهوالرأيالر.1120-1119المرجعالسابق،ص

أنيأمر يجوزلقاضياألمورالمستعجلة اللطيفأنه عبد رأىالمستشارمحمد فقد فيذاتالصفحاتمننفسالمرجع،
أمامه،وبهذابحضورالخصوملمناقشتهمشخصيًاإلستيضاحماأغلقعليهللتوصلإلىالحكمفيالطلبالمستعجلالمطروح

لعناصرالفصلفيالدعوىوليسإستجوابًا،فاإلستجوابيوجهلذاتالخصمواليوجه المعنىاليغدوأنيكونإستكمااًل
لوكيله،بعكساإلستيضاحالذييقصدبهإستجالءدفاعالخصومفيوجهإلىالخصمأووكيله،أماإذاكانالمقصودبالمناقشة

الباح يرى اإلستجواب تحديدهو بقصد الخصم إستجواب جواز رأى فقد هرجة مصطفى األستاذ أما جائز، غير أنه ث
إختصاصالقضاءالمستعجل،وفيماعداذلكاليجوز،ولكنيرىالباحثأنهلوإمتنعالخصمعناإلستجوابفاليستطيع

 .إختصاصهقاضياألمورالمستعجلةإتخاذأيإجراءضده،فالداعيمنإستجوابهللتحققمن
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272
،صفحة25/8/2006،تاريخ62المنشورفيالوقائعالفلسطينية،العدد2005لسنة(20)قانونالتأمينالفلسطينيرقم
5. 

274
:المشارإليهفي.م29/5/1936،مستعجلالقاهرة،بجلسة1936لسنة(213)الحكمالصادرعنمحكمةاإلستئنافرقم

نية،مصرقانو،بدونرقمطبعة،دارالكتبالمرجع القاضي والمتقاضي من القضاء المستعجلمحمد،سيفالنصرسليمان،
 .802-801،ص2006المحلةالكبرى،–
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275
 محمد، ناظم دار1002لسنة ( 10)أحكام قانون التأمين الفلسطيني رقم عويضة، ومطبعة مكتبة بدونرقمطبعة، ،

 .253،ص2003المنار،غزة،
276
 .2005لسنة(20)منقانونالتأمينالفلسطينيرقم(152)المادة
277
 .2005لسنة(20)نقانونالتأمينالفلسطينيرقمم(161)المادة
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278
 .2005لسنة(20)منقانونالتأمينالفلسطينيرقم(2+161/1)و(162)المواد
279
 .259عويضة،ناظممحمد،مرجعسابق،ص
280
 .2005لسنة(20)منقانونالتأمينالفلسطينيرقم(161/8)المادة
281
 .منذاتالقانون(155)،بداللةالمادة2005لسنة(20)نالفلسطينيرقممنقانونالتأمي(160/8)المادة
282
 .2005لسنة(20)منقانونالتأمينالفلسطينيرقم(166)و(165)المواد

284
،دراسةالتعويضمسؤولية شركات التأمين عن تعويض متضرري حوادث الطرق ومقدار حطاب،حسامعدنانمحمد،

 .61،ص2012وطنية،نابلس،فلسطين،،جامعةالنجاحال(رسالةماجستيرغيرمنشورة)مقارنة،
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285
 .2005لسنة(20)منقانونالتأمينالفلسطينيرقم(162)المادة
286
 .2005لسنة(20)منقانونالتأمينالفلسطينيرقم(169)و(162/8)المواد
287
 .2005لسنة(20)نقانونالتأمينالفلسطينيرقمم(2+163/1)المادة

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=86688
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289
 رقم نقضمدني النقضالفلسطينية، محكمة (118/2010)حكم تاريخ م2/12/2010، عننقاًل. منظومة: المقتفي،

:القضاءوالتشريعفيفلسطين
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=61569 الدخول تاريخ ،22/5/2018،

 .الساعةالثالثةعصرًا

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=61569
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            اإلختصاص النوعي لقاضي األمور المستعجلة في المسائل  -:المبحث الثالث
 قانون التحكيم فيعليها  نصوصملا المستعجلة                      

291
النقضالفلس محكمة حكم نقضمدنيرقم (239/2010)طينية، تاريخ م23/12/2011، عن. نقاًل منظومة: المقتفي،

:القضاءوالتشريعفيفلسطين
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=88248ا تاريخ ، ،22/5/2018لدخول

 .الثالثةعصرًاالساعة
292
 المادة 5)أنظر ) الطرق حوادث مصابي التعويضعلى بشأن أمر الغربية)من (الضفة رقم ،(622 ) ،1926لسنة

 بتاريخ(89)المنشورفيالعدد األمرألغيبصدور261،صفحة80/3/1922منالمناشيرواألوامروالتعيينات، وهذا ،
 .2005لسنة(20)الفلسطينيرقمقانونالتأمين

294
 .5،صفحة80/6/2000،تاريخ88المنشورفيالوقائعالفلسطينية،العدد2000لسنة(8)قانونالتحكيمالفلسطينيرقم
295
:المشارإليهفي.183ص(22)،س6/1/1926ق،جلسة(12)،سنة(9)حكممحكمةالنقضالمصريةالطعنرقم

 .169محمد،سيفالنصرسليمان،مرجعسابق،ص

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=88248
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296
.م2000لسنة(8)منقانونالتحكيمالفلسطينيرقم(5/1)المادة
297
ذلك تفصيل في أنظر عاشور،: نشأة خصومة التحكيم  –المبادىء التي تحكم خصومة التحكيم )التحكيم  مبروك،

القانون النموذجي للتحكيم التجاري  –إنقضاء خصومة التحكيم  –ير خصومة التحكيم س –وسريانها في مواجهة أطرافها 
،( مع مالحق لنظم التحكيم العربية المختلفة( األونسترال)الدولي  الفك،1ط مصر،دار والتوزيع، للنشر والقانون ر
 .232-269م،ص2010
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298
إذاشرعأحدأطرافالتحكيمفيإتخاذأيإجراءقانونيأمام":منقانونالتحكيمالفلسطينيعلىأنه(2)تنصالمادة

أيةمحكمةضدالطرفاآلخربشأنأمرتماإلتفاقعلىإحالتهإلىالتحكيم،فيجوزللطرفاآلخرقبلالدخولفيأساس
 ".فاقالتحكيمالدعوىأنيطلبمنالمحكمةوقفذلكاإلجراءوعلىالمحكمةأنتصدرقرارًابذلكإذاإقتنعتبصحةإت

299
المقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفي:نقاًلعن.م29/8/2003تاريخ(23/2002)حكممحكمةالنقضالفلسطينيةرقم

:فلسطين
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=53893 الدخول تاريخ ،22/5/2018،

.الساعةالثالثةعصرًا
أيضًا أنظر : رقم النقضالفلسطينية محكمة 199)حكم ) النقضرقم 121/2001)في ) م80/1/2005تاريخ عن. :نقاًل

:المقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=35164 الدخول تاريخ ،22/5/2018،

 .الساعةالثالثةعصرًا

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=53893
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=35164
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300
،مرجعسابق،(1002)لسنة ( 3)الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم التكروري،عثمان،
 .111ص

301
،المنشورفيالوقائع2000لسنة(8)بالالئحةالتنفيذيةلقانونالتحكيمرقم2001لسنة(89)قرارمجلسالوزراءرقم

 .م29/3/2001،تاريخ(50)الفلسطينية،العدد
302
اطيللدائنطلبتوقيعالحجزاإلحتي-1:"منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةاألردنيعلىأنه(111/1)تنصالمادة
لديهمنسواًء أوأثناءنظرهاإلىقاضياألمورالمستعجلةأوالمحكمةباإلستنادإلىما قبلإقامةالدعوىأوعندتقديمها

وأمواله المنقولة وغير المنقولة المدين أموال وذلكعلى تحكيم قرار أو أجنبي إلىحكم باإلستناد المستنداتوالبيناتأو
 ".ثالثلنتيجةالدعوىالموجودةبحيازةالشخصال

303
بإصدارقانونفيشأنالتحكيمفيالموادالمدنيةوالتجاريةالمصري1991لسنة(22)منقانونرقم(11)تقابلهاالمادة

يجوزللمحكمةالمشارإليها:"والتيجاءفيها.م21/1/1991بتاريخ(تابع)المنشورفيالجريدةالرسميةالمصرية،العدد
قبلالبدءفيسواًءعلىطلبأحدطرفيالتحكيمبإتخاذتداببيرمؤقتةأوتحفظيةبناًءمنهذاالقانونأنتأمر(9)فيالمادة

 ".إجراءاتالتحكيمأوأثناءسيرها
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1991لسنة(22)منقانونالتحكيمالمصريرقم(12)أماالمشرعالمصريفقدنصتالمادة

أنتصدرهيئةالتحكيمأحكامًاوقتيةأوفيجزءمنالطلباتوذلكقبلإصداريجوز:"علىأنه

 كلها للخصومة المنهي "الحكم نصتالمادة كما ،(21/1 أنه( ذاتالقانونعلى من " يجوز:

علىطلبأحدهماأنتأمرأيًامنهمابإتخاذبناًءلطرفيالتحكيماإلتفاقعلىأنيكونلهيئةالتحكيم
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منتدابيرمؤقتةأوتحفظيةتقتضيهاطبيعةالنزاع،وأنتطلبتقديمضمانكافلتغطيةماتراه

".نفقاتالتدبيرالذيتأمربه


إتفقاألطرافسواًءوعليهيكونلهيئةالتحكيموفقًاللقانونالمصريسلطةإصدارأحكاموقتية

فاإلتفاقعلىالتح يتفقوا، لم أو السلطة هذه الفصلفيعلىتخويلها المحكمينسلطة يخول كيم

إلختصاصهمالموضوعيبه،ولكن موضوعالنزاعوفيإصداراألحكامالوقتيةالمستعجلةتبعًا

إذاإتفقاألطرافعلىعدمتخويلهيئةالتحكيمسلطةإصدارأحكاموقتيةفاليجوزللهيئةإصدار

أيحكممنها
306
.

 

306
 فتحي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيقوالي، ، 1ط للطباعة،، الجالل شركة طباعة المعارف، منشأة توزيع

 .100،ص2002األسكندرية،
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307
للدكتورغسانخالدلطلبةكليةالدراساتالعليافيجامعةقانون التحكيم التجاري الدولي محاضرةفيإطارمساقمن

 .م22/2/2011النجاحالوطنيةبتاريخ
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310
،مرجعسابق،(1002)لسنة ( 3)الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم التكروري،عثمان،
 .156ص

312
.منقانونالتحكيمالفلسطيني(1)المادة
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            اإلختصاص النوعي لقاضي األمور المستعجلة في المسائل  -:المبحث الرابع
 قانون التنفيذ فيعليها  نصوصمال المستعجلة                      

313
ج الوسيطفيشرحالقانونالمدني، الرزاقأحمد، عبد 2السنهوري، ، المعارف،جاللجزىبدونرقمطبعة، منشأة

 .665،ص2001وشركاه،األسكندرية،
314
الديناصوري،:المشارإليهفي.829،الجزءاألول،ص(10)،سنة29/1/1939حكممحكمةالنقضالمصريةنقض

 .1133–1132عزالدين،وعكاز،حامد،مرجعسابق،ص
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315
 53/1)المادة ) من الفلسطينيرقم التنفيذ 28)قانون ) 2005لسنة العدد الفلسطينية، الوقائع في تاريخ68المنشور ،
 .16م،صفحة22/1/2006
316
ا اإلستئناف محكمة حكم رقم (258/2003)لفلسطينية تاريخ عن23/10/2003، نقاًل م، القضاء: منظومة المقتفي،

:والتشريعفيفلسطين
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=85114 الدخول تاريخ ،23/6/2018،

المتضمن19/10/2003الساعةالحاديعشرصباحًا،المقدمللطعنبالقرارالصادرعنسعادةقاضيتنفيذطولكرمبتاريخ
 (.522/2003)فيالقضيةالتنفيذيةرقم(2/2003)رداإلستشكالرقم

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=85114
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317
المقتفي،منظومة:نقاًلعن.م81/8/2011،تاريخ(836/2011)حكممحكمةاإلستئنافالفلسطينية،إستئنافتنفيذرقم

:القضاءوالتشريعفيفلسطين
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=83902 الدخول تاريخ ،23/6/2018،

 .الساعةالحاديعشرصباحًا

320
يجوزللمدينالمحجوزعلىأموالهأنيرفعالدعوىبطلبرفعالحجزأمامقاضي-1:"علىأنه(25)تنصالمادة-

يترتبعلىإبالغالشخصالثالث-2.خصالثالثبرفعهذهالدعوىإالإذاأبلغتإليهالتنفيذالذييتبعهواليحتجعلىالش
".بالدعوىمنعهمنالوفاءللحاجزإالبعدالفصلفيها

يقوممأمورالحجزبحجزأموالالمطلوبالتنفيذضدهأينماوجدهامتىتحقق-1:"فتنصعلىأنه(35)أماالمادة 
لمطلوبحجزاألموالفيهليسبمحلإقامتهأوكانآخرونمنغيرأفرادعائلتهيقيمونأنهالهولوكانالمحلا

إذاظهرلمأمورالحجزأنتلكاألموالهيلشخصآخرغيرالمطلوبالتنفيذضده،فيجبعليهأال-2.معهفيه
ولقاضيال بواقعالحاليجريعرضهعلىقاضيالتنفيذ، وأنينظممحضرًا فحصيتعرضلحجزها بعد تنفيذ

مملوكةللمدين كانالظاهريرجحأنها إذا أوالتنفيذعليها ويكون.األمرأنيقررعدمالتنفيذعلىهذهاألموال،
-8.لآلخرينالحقفيمراجعةالقضاءوإتخاذاإلجراءاتالقانونيةالالزمةإلثباتحقوقهمفياألشياءالمحجوزة

والمحجوزعليه،وأنتشملالئحة(إذاتعددوا)حاجزأوجميعالحاجزينيجبأنترفعدعوىاإلستردادعلىال
لها المستنداتالمؤيدة ويرفقبها الملكية، الدعوىعلىبيانواٍفألدلة يترتبعلىرفعدعوىاإلسترداد-1.

".األولىوقفالبيع
  التنفيذأنتمضيفيالبيع:"تنصعلىأنه(105)والمادة قررتًءبنايجبعلىدائرة علىطلبالحاجزإذا

المحكمةإسقاطدعوىاإلستردادأوردهاطبقًالقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةأوإذاإعتبرتكأنلم
تكنأوحكمبعدمقبولهاأوبطالنالئحتهاأوسقوطالخصومةفيهاأوقبولتركهاأوأيحكمآخرينهيخصومتها

".وكانهذاالحكمقاباًللالستئنافدونالفصلفيموضوعهاول
 

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=83902
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321
دراسة )أحكام التنفيذ في المواد المدنية والتجارية بمقتضى قانون التنفيذ الفلسطيني الكيالني،أسامة،:أنظرخالفذلك

سببذلكاإلختالفهوإختالفموقفويرىالباحثأن.211،ص2003بدونمكاننشر،بدونناشر،،2ط،(مقارنة
 .المشرعالمصريمنالمسألةعنموقفالمشرعالفلسطيني،رغموضوحالنصوصالناظمةلذلكلدىكالالمشرعين

324
المشار.98،الجزءاألول،ص(16)م،مجموعةالمكتبالفني،السنة5/1/1995النقضالمصريةنقضحكممحكمة

 .1259الدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،ص:إليهفي
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325
 .م،غيرمنشور20/6/2018،تاريخ(135/2018)حكممحكمةاإلستئنافالفلسطينيةرقم
326
الفلس اإلستئناف محكمة حكم رقم (218/2009)طينية تاريخ عن22/1/2009، نقاًل م، القضاء: منظومة المقتفي،

:والتشريعفيفلسطين
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=82912 الدخول تاريخ ،23/6/2018،

فيالدعوى22/8/2009بالقرارالصادرعنسعادةقاضيتنفيذطوباسبتاريخوالمقدمللطعن.الساعةالحاديعشرصباحًا
 (.1/2009)والقاضيبرداإلستشكالرقم(219/2003)التنفيذيةرقم

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=82912
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327
الدنياصوري،عز:يهفيالمشارإل.91،العددالثاني،ص(80)م،سنة10/1/1929حكممحكمةالنقضالمصريةنقض

م،23/2/1990حكممحكمةالنقضالمصريةنقض:أنظرأيضًا.1213–1212الدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،ص
لكيتكون:"والذيجاءفيها.1281–1288المرجعالسابق،ص:المشارإليهفي.665،الجزءاألول،ص(11)سنة

ا فيمعنى بالتنفيذ متعلقة المنازعة 225)لمادة من( علىإجراء منصبة المنازعة تكون المرافعاتيشترطأن قانون من
إجراءاتالتنفيذأومؤثرةفيسيرالتنفيذوإجراءاته،وإذاكانتالخصومةفيالدعوىالماثلةتدورحولطلبطردالطاعن

ةجديدةبينهمافإنهذهالدعوىتتعلقبطلبمنأطيانالنزاعللغصب،ودارالنزاعفيهابينطرفيهاحولقيامعالقةإيجاري
 ".موضوعيوالقضاءبهيكونفصاًلفيذاتالحقمنثمفإنهاالتكونمندعاوىالتنفيذواليختصبنظرهاقاضيالتنفيذ

328
إشكاالت مليجي،أحمد،:المشارإليهفي.1628،ص(12)م،السنة10/11/1966حكممحكمةالنقضالمصريةنقض
،يذ ومنازعات التنفيذ الموضوعية في المواد المدنية والتجارية وفقًا لقانون المرافعات وآراء الفقه وأحكام النقضالتنف

،(111)حكممحكمةالنقضالمصريةالطعنرقم:أنظرأيضًا.191بدونرقمطبعة،بدونمكاننشر،بدونسنةنشر،ص
المنشاوي،عبدالحميد،ومراد،عبد:المشارإليهفي.1659،ص13ص(12)م،س10/11/1966ق،جلسة(88)سنة

اإلشكالمنالمحكوم:"والذيجاءفيه.220،ص1995،بدونرقمطبعة،بدونمكاننشر،التنفيذ علمًا وعماًلالفتاح،
كان ولما المستشكلفيتنفيذه، بعدصدورالحكم كانسببهقدجد التنفيذالدفع)عليهاليجوزقبولهإالإذا بعدم الذي–(

قائمًاقبلصدورالحكمالذيرفعاإلشكالعنهفإنهذاالدفعيكونقدإندرجضمنالدفوعفيالدعوى–يتمسكبهالطاعن
كانقدسواًءالتيصدرفيهاالحكمالمذكورومنثميمتنععلىالمحكومعليهالتحديبهعلىمنصدرلههذاالحكموذلك

 ".لدعوىأمكانلميدفعدفعبهفيتلكا
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330
 .21–28المنشاوي،عبدالحميد،مرجعسابق،ص
331
 .2005لسنة(28)منقانونالتنفيذالفلسطينيرقم(61)لمادةا
332
 .82-86المنشاوي،عبدالحميد،مرجعسابق،ص
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333
:المشارإليهفي.901،ص(83)،رقم(2)م،مجموعةالقواعد،ج10/8/1955حكممحكمةالنقضالمصريةنقض

ة في المواد المدنية والتجارية وفقًا لقانون المرافعات وآراء إشكاالت التنفيذ ومنازعات التنفيذ الموضوعيمليجي،أحمد،
 .112،مرجعسابق،صالفقه وأحكام النقض

334
مليجي،أحمد،:المشارإليهفي.قضائية(50)،لسنة(589)م،طعنرقم1/1/1931حكممحكمةالنقضالمصريةنقض

دنية والتجارية وفقًا لقانون المرافعات وآراء الفقه وأحكام إشكاالت التنفيذ ومنازعات التنفيذ الموضوعية في المواد الم
،(826)ق،و(83)،لسنة(116)حكممحكمةالنقضالمصريةالطعنانرقما:أنظرأيضًا.205،مرجعسابق،صالنقض
لفتاح،المنشاوي،عبدالحميد،ومراد،عبدا:المشارإليهفي.1205،ص(18)م،س80/12/1962ق،جلسة(23)سنة

صالتنفيذ علمًا وعماًل مرجعسابق، ،226 فيه. والذيجاء " : 19)تنصالمادة المرافعاتعلىأنقاضي( قانون من
التنفيذية والسندات األحكام بتنفيذ المتعلقة المنازعات في بالحق المساس عدم ومع مؤقتة بصفة يحكم المستعجلة األمور

نطاقاإلشكالالمطروحعليه،تقديرجديةالنزاعاليفصلفيهبحكمحاسمللخصومةومؤدىذلكأنهيتناولبصفةوقتيةفي
وإنماليتحسسوجهالصوابفياإلجراءالوقتيالمطلوبفيقضيعلىهداهالبعدماإلختصاص،بلبوقفالتنفيذالمستشكل

وتقديرقاضياألمورالمستعجلةفيذلك بإستمراره، أو كانأوصوابًا–فيه تقديروقتياليؤثرعلىالحق–خطأ هو
في التنفيذ في باإلستمرار المستعجل القاضي الذييصدره فالقرار ثم ومن المختصة، الجهة أمام الشأن ذو فيه المتنازع
اإلشكالالمرفوعتنفيذحجزإجراءوقتياليحوزحجيةتحولدونإثارةالنزاعلدىمحكمةالموضوعبشأنرفعالحجز،

النظرال(رفعحجز)المطعونفيهإذإنتهىإلىرفضالدفعبعدمجوازسماعدعوىالموضوعوالحكم علىهذا تأسيسًا
 .".يكونقدخالفالقانون
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337
 .م2001لسنة(2)منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيرقم(33)إلى(35)الموادمن
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339
 .22–26المنشاوي،عبدالحميد،مرجعسابق،ص
340
نصوصالمواد الفلسطينيالنافذ(230)و(129)راجعأيضًا منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجارية تقابلها.

 .م1963لسنة(18)منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصريرقم(818)المادة
341
 .22المنشاوي،عبدالحميد،مرجعسابق،ص
342
 .31عسابق،صالكيالني،أسامة،مرج

344
 المادة 232)تقابلها ) المصريرقم والتجارية 18)منقانونالمرافعاتالمدنية م1963لسنة( فيها. والتيجاء " ال:

عل كانالنفاذالمعجلمنصوصًا إالإذا باإلستئنافجائزًا دامالطعنفيها ما القانونأويجوزتنفيذاألحكامجبرًا يهفيهذا
اإلجراءاتالتحفظية إتخاذ بمقتضاه ذلكيجوز ومع فيالحكم، به "مأمورًا المحاكماتالمدنية. قانونأصول ينظم ولم ،

 .مالمعدلأحكامالتنفيذالمعجل2002لسنة(86)والقانونالتنفيذاألردنيرقم1933لسنة(21)األردنيرقم
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346
 .2005لسنة(28)منقانونالتنفيذالفلسطينيرقم(26و25و21)نصوصالمواد
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347
منقانون(20)حيثتنصالمادة.2005لسنة(28)منقانونالتنفيذالفلسطينيرقم(22و21و20)نصوصالمواد

التنفيذالمعجلواجببقوةالقانونلألحكامالصادرةفياألمورالمستعجلةأيًاكانتالمحكمةالتي:"التنفيذالفلسطينيعلىأنه
".أصدرتهامالمينصفيالحكمعلىتقديمكفالة

348
 .م1963لسنة(18)منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصريرقم(290)تقابلهاالمادة
349
 .32الكيالني،أسامة،مرجعسابق،ص
350
 .191العبودي،عباس،مرجعسابق،ص
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351
والمتفرععنالدعوى(3/2012)مالقرارالصادرعنسعادةقاضيالتنفيذفيمحكمةبدايةراماهللفياإلستشكالرق

 .م،غيرمنشور19/1/2012والصادربتاريخ(8115/2011)التنفيذيةرقم
352
 نصالمادة في ورد أنه الباحث 211)يالحظ أن( النافذ الفلسطيني والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون من

يه،واليجدالباحثأيإختالففيالمعنىوالمضمونلكالاإلستئنافيوقفتنفيذالحكمأوالقرارالمستأنفلحينالفصلف
 .،فهماكلمتانمترادفتانتحمالننفسالمعنى"اإليقاف"و"التأخير"الكلمتين
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353
أرقام النقضالفلسطينية محكمة -:أحكام رقم (128/2002)نقضمدني تاريخ عن20/2/2003، نقاًل م، المقتفي،:

:فلسطينمنظومةالقضاءوالتشريعفي
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=53859 الدخول تاريخ ،23/6/2018،

.الساعةالحاديعشرصباحًا
:المقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين:م،نقاًلعن2/1/2009تاريخ(232/2003)ونقضمدنيرقم

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=58390 الدخول تاريخ ،23/6/2018،
.الساعةالحاديعشرصباحًا

:المقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين:م،نقاًلعن26/12/2002تاريخ(33/2002)ونقضمدنيرقم
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=53997 الدخول تاريخ ،23/6/2018،

.لحاديعشرصباحًاالساعةا
:المقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين:م،نقاًلعن28/12/2002تاريخ(92/2002)ونقضمدنيرقم

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=54082 الدخول تاريخ ،23/6/2018،
.الساعةالحاديعشرصباحًا

:المقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين:م،نقاًلعن11/2/2010تاريخ(122/2009)نقضمدنيرقم
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=60348 الدخول تاريخ ،23/6/2018،

.الساعةالحاديعشرصباحًا
:المقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين:م،نقاًلعن2/11/2010تاريخ(220/2010)ونقضمدنيرقم

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=60961 الدخول تاريخ ،23/6/2018،
.الساعةالحاديعشرصباحًا

:المقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين:م،نقاًلعن1/6/2009تاريخ(159/2009)ونقضمدنيرقم
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=58371 الدخول تاريخ ،23/6/2018،

.الساعةالحاديعشرصباحًا
:المقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين:م،نقاًلعن26/12/2002تاريخ(93/2002)ونقضمدنيرقم

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=53812 الدخول تاريخ ،23/6/2018،
 .وغيرها.الساعةالحاديعشرصباحًا

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=53859
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=58390
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=53997
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=54082
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=60348
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=60961
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=58371
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=53812
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354
 رقم نقضمدني النقضالفلسطينية، محكمة (128/2002)حكم تاريخ م20/2/2003، عن. نقاًل منظومة: المقتفي،

:القضاءوالتشريعفيفلسطين
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=53859 الدخول تاريخ ،23/6/2018،

 .عشرصباحًاالساعةالحادي
355
للمحكمةقبلصدورالحكمفي:"النافذعلىأنه2005لسنة(28)منقانونالتنفيذالفلسطينيرقم(12)تنصالمادة

بتنفيذالحكم(علىطلبخطيمنالدائنبناًء)األمورالمستعجلةأوفياألحوالالتييكونفيهاالتأخيرضارًابالدائنأنتأمر
 .".رتبليغهوفيهذهالحالةيسلمالكاتبالمسودةلدائرةالتنفيذالتيتلتزمبإعادتهافوراإلنتهاءمنالتنفيذبموجبمسودتهبغي

356
 .1113–1112الدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،ص
357
يجوزللمحكمةفي:"نهعلىأ1963لسنة(18)منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصريةرقم(236)تنصالمادة

أنتأمربتنفيذالحكمبموجبمسودتهبغيرإعالنهوفيهذه الموادالمستعجلةأوفياألحوالالتييكونفيهاالتأخيرضارًا
 .".الحالةيسلمالكاتبالمسودةللمحضروعلىالمحضرأنيردهابمجرداإلنتهاءمنالتنفيذ

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=53859
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358
(2)منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيرقم(255)و(212)و(210)و(211)نصوصالمواد

المواد2001لسنة تقابلها (251)و(211)و(292)م، لسنة(18)منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصريرقم
م،ويالحظالباحثأن1933لسنة(21)منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةاألردنيرقم(212)و(210)م،والمواد1963

منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةالمصريأنيطلبالطاعنوقفالتنفيذ(251/2)المشرعالمصريإشترطفيالمادة
مطلقًاحيثلمتشترطأنيكونطلبوقفالتنفيذ(210)فيذاتصحيفةالطعن،أماالمشرعالفلسطينيفقدجاءنصالمادة

الطع الئحة مع نصالمادة أنعمومية هنا يتوجبمالحظته ومما عنها، مستقاًل أو 211)ن المدنية( األصول قانون من
من(106)والتجاريةالفلسطينيالنافذترتبوقفالتنفيذحتىولوتمتقديماإلستئنافخارجالمدةالقانونيةأوحسبالمادة

 .ذاتالقانون
359
المشارإليه.129،ص-اإلجتهادالقضائي-،1998،سنة(909)،ص(1205/91)حكممحكمةالتمييزاألردنيةرقم
 .195العبودي،عباس،مرجعسابق،ص:في
360
 .1231–1230الدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،ص
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361
حيث.غيرمنشورم،12/8/2018والصادربتاريخ(66/2018)محكمةبدايةحقوقنابلسبصفتهااإلستئنافيةرقمحكم

للطعن اإلستئناف تقديم بتاريختم نابلس حقوق صلح محكمة في المستعجلة األمور قاضي عن الصادر القرار في
،حيثقررقاضي(210/2018)والمتفرععنالدعوىالحقوقيةرقم(88/2018)فيالطلبالمستعجلرقم19/2/2018

أنالمستدعيقامبعرضتسوية(1ط)البينةتجدالمحكمةومنخاللالمبرزوبإستعراضظاهر:"....األمورالمستعجلةبأن
وأنقاضيالتنفيذقدعرضهاعلىالمستدعىضدهالمحكوملهواألخيرلميردعليهابعدوفيحالرده11/2/2018بتاريخ

بهذاترىالمحكمةأنهاليوجدسيكونبالموافقةعلىالتسويةأورفضهاوفيحالرفضهاسيسارإلىتعيينجلسةإقتدار،و
أيخطرقريبمحدقسيصيبالمستدعيفيهذهالمرحلةومنهاصدورأمرحبسبحقه،وبالتاليفإنالحاالتالتيأوردها

منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالنافذودونالمساسفيأصلالحقغيرمتوافرة(102)المشرعبنصالمادة
وبالرغممنإرفاقهكفالةعطلوضررفإنالمحكمةوبإنزالحكمالقانونعلىالواقعوحيثتجدالمحكمةأنلوقفالتنفيذ

تقدموسندًا وعليهولكلما بخطرداهماليمكنتالفيهمستقباًل، ظرفاإلستعجالغيرمتوافروليسهناكمصلحةمهددة
تالفيهقديلحقبالمستدعيفيحاللميتموقفالقضيةالتنفيذيةلظاهرالبينةفإنالمحكمةولعدموجودخطرمحدقاليمكن

 829/2018)رقم الطلب( رد اإلستعجال توافر ولعدم تقرر المحكمة فإن نابلس، تنفيذ األمور....". قاضي قرر وحيث
وبالتدقيقفي....:"أنه21/8/2018المستعجلةالسيرعلىهديماجاءبقرارمحكمةاإلستئنافوقرربذاتالطلببتاريخ

يلحق ضرر ووجود القانون يحميها للمستدعي مصلحة بوجود وذلك المستعجل القضاء أحكام وبتطبيق البينة ظاهر
منقانون(105)بالمستدعيمنفواتالوقتوحيثأنالمحكمةبتطبيقأحكامالقانونعلىوقائعالطلبوخصوصًاالمادة

 والتجارية المحاكماتالمدنية تمأصول بالمستدعيفيحال يلحق قد ضرر وجود لها يتبين البينة لظاهر وبتدقيقها النافذ
المتفرععنهاهذاالطلبلغاياتمنع(210/2018)المثابرةعلىالتنفيذخاصةوأنالمستدعيقدتقدمبالدعوىالحقوقيةرقم

كورة،وحيثأنالمستدعيقدتقدمبكفالةعطلوضررالمدعىعليهمنمطالبتهبقيمةالكمبيالةموضوعالقضيةالتنفيذيةالمذ
تضمنللمستدعىضدهكلعطلوضررقديلحقبهإذاتبينأنالمستدعيغيرمحقفيطلبه،ولماكانتشروطالقضاء
تقدم ولكلما وعليه أنظرفاإلستعجالمتوافر، المحكمة المستعجلهيأنيكونظرفاإلستعجالمتوافروحيثتجد

تنفيذ(829/2018)لظاهرالبينةفإنالمحكمةودونالمساسبأصلالحقتقررالمحكمةوقفالقضيةالتنفيذيةرقموسندًا
وتسطيرالكتبالالزمةلدائرةتنفيذنابلسعلىأنتعودالرسوم(210/2018)نابلسلحينالبتفيالدعوىاألصليةرقم

حيثيالحظالباحثأنهحتىمحكمةأولدرجةإستندتفي.".النتيجةوالمصاريفوأتعابالمحاماةعلىالفريقالخاسرب
 .قرارهالردالطلبلعدمتوافراإلستعجال،وليسكونهاغيرمختصهعلىأنالمختصبهاقاضيالتنفيذ
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363
وحكممحكمةاإلستئنافاألردنية.م19/11/2002،تاريخ(2291/2002)حكممحكمةالتمييزاألردنيةحقوقرقمأنظر
 (2801/2000)رقم تاريخ م10/3/2000، . رقم اإلستئنافاألردنية محكمة (1262/95)وحكم تاريخ ،م18/2/1995،

 .معلوماتالقانونيةوجميعهامنمنشوراتمركزعدالةلل
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365
 رقم اإلستئنافالفلسطينية محكمة (883/2010)حكم تاريخ م10/11/2010، عن. نقاًل منظومة: المقتفي،

:القضاءوالتشريعفيفلسطين
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=83651الدخول تاريخ ،

.،الساعةالحاديعشرصباحًا23/6/2018
أنظرأيضًا : رقم اإلستئنافالفلسطينية محكمة تاريخ(90/2005)حكم فيم،2/2/2005، إليه المشار هامش:

كمانجدأنالمستأنفتينتقدمتابالطلبالمذكوربموجبالماده ....:"والذيجاءفيهمنهذهالدراسة،(12)صفحة
(102 ) لسنة والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون وبصفة2001من واحد فريق بحضور فيه للنظر

إصدارقرارمس لحينالبتفيقضيتهم(811/2005)تعجلبتوقيفالقضيةاإلجرائيةرقممستعجلةحيثطلبا
فادحًا(112/2005)األساسيةرقم إننانجد....مستندينفيذلكإلىأنتنفيذالقضيةاإلجرائيةيلحقبهماضررًا

والشفويةالمقدمةأنماذهبإليهقاضياألمورالمستعجلةفيقرارهاليتفقمعاألصولوالقانونوالبينةالخطية
 أناألساسفيطلب(102)فيالطلبويشكلمخالفةواضحةوصريحةلنصالمادة منالقانونالمذكوروبما

اإلستعجالحسبتعريفههوالطلبالذييقتضيهاإلستعجالويتقدمبهالمدعيإلىالقضاءالمستعجلمنأجلإتخاذ
قداليمكنتالفيهأووجودخطرمحققعلىحقوقرافعإجراءوقتييبررهخطرداهمأوأمريتضمنضررًا

وقعبحيثيضارالمدعيإذاسلكطريقالدعاويالعادية، أنقاضياألمور الدعوىاليمكنتعويضهإذا وبما
المستعجلةلميقمبدراسةالبينةاألوليةالمقدمةفيالطلبلمعرفةفيماإذاكانهناكضرريلحقبالمستدعيتينأمال
وأنهمابحاجةإلىالحمايةالمؤقتةأمالفإننانجدأنقرارقاضياألمورالمستعجلةجاءمشوبًابالقصورفيالتعليل
وإلغاء األمورالمستعجلة،لذلكنقررقبولاإلسئنافموضوعًا والتسبيبواليتفقمعاألصولوالقانونوقضايا

ملفالدعوىإلىقاضياأل القرارحسبالقرارالمستأنفوإعادة وإعطاء البينة منأجلوزن المستعجلة مور
 ".األصولوالقانون

366
 ذلك في أنظر : حكم رقم اإلستئنافية بصفتها نابلس حقوق بداية 66/2018)محكمة بتاريخ( والصادر
منشور12/8/2018 غير في،م، إليه :والمشار 111)الصفحة الدراسة( هذه من أيضًا. أنظر محكمة: حكم

وهامشصفحة(12)هامشصفحة:المشارإليهفي،م2/2/2005،تاريخ(90/2005)ئنافالفلسطينيةرقماإلست
 .منهذهالدراسة(112)

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=83651
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367
:،المشارإليهفي13/2/1936قضائية،تاريخ52لسنة(860)حكممحكمةالنقضالمصريةطعنرقم:أنظرفيذلك

ساب مرجع حامد، وعكاز، الدين عز صالديناصوري، فيه1331–1338ق، جاء والذي ، ...." الدعوى: رفعت فإذا
المستعجلةبأحدالطريقتينبطلبإتخاذإجراءوقتيوتبينللقاضيأنالفصلفيهيقتضيالمساسبالحقأوأناإلستعجالمع

واليبقىمنهاماخشيةفواتالوقتغيرمتوفرقضىبعدمإختصاصهبنظرالدعوى،وبهذاالقضاءتنتهيالخصومةأمامه
 للمادتين الموضوعطبقًا لمحكمة إحالته 109)يصح 110و اإلختصاصيتضمن( بعدم الحكم المرافعاتألن قانون من

كانذلكوكانالمطعون لما المساسبالحق، اإلستعجالوعدم وهما توافرالشرطينالالزمينلقبولها للدعوىلعدم رفضًا
جلةبفرضالحراسةالقضائيةعلىالمقهىموضوعالنزاعوقضتمحكمةالدرجةاألولىضدهمقدطلبواالحكمبصفةمستع

الدعوىصفةاإلستعجالوإنتفاءالخطرالعاجلفإنحكمها علىإفتقاد الطلبمؤسسهقضائها بنظرهذا إختصاصها بعدم
أنيترتبعلىإستئنافهذاالحكمأنيكونيكونمنهيًاللنزاعالمطروحعليهاإستنفذتبهواليتهافيالفصلفيه،مماالزمه

وهيتقضيفيمسألة لتفصلفيه عناصره بكافة الثانية الدرجة علىمحكمة حتمًا مطروحًا موضوعالدعوىالمستعجلة
الوقتي باإلجراء فيه المطعون الحكم قضى وإذا نفسها، المستعجلة الدعوى موضوع حقيقتها في هي اإلختصاصالتي

دعوىالمستعجلةبعدأنألغىالحكمالمستأنفالقاضيبعدماإلختصاصبنظرهافإنهيكونقدإلتزمصحيحالمطلوبفيال
 .1383الدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،ص:أنظرأيضًا....".القانون
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368
ألنهاتغيِّرفيالمعنىلذاإفتضىو"مردودًا"حيثطبعت"واردًا"البدمناإلشارةهناإلىالخطأالطباعيالواردبكلمة

 .التنوية
369
 رقم الفلسطينية اإلستئناف محكمة (131/2010)حكم تاريخ م26/12/2010، عن. نقاًل القضاء: منظومة المقتفي،

:والتشريعفيفلسطين
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=84274 الدخول تاريخ ،23/6/2018،

 .الساعةالحاديعشرصباحًا

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=84274
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370
.م13/1/2009والصادرةبتاريخ(تعيينمرجع()56/2003)حكممحكمةالنقضالفلسطينيةفيطلبنقضمدنيرقم

:المقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين:نقاًلعن
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=59885 الدخول تاريخ ،23/6/2018،

.الساعةالحاديعشرصباحًا
أيضًا أنظر : رقم نقضمدني طلب في النقضالفلسطينية محكمة )52/2003)حكم مرجع( تعيين بتاريخ( والصادرة

:المقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين:م،نقاًلعن13/1/2009
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=59886الد تاريخ ، ،23/6/2018خول

الحاديعشرصباحًا الساعة بنفسالتاريخوبذاتال. منذاتاألطرافوصادر مقدم مضمونوهو وهناكقرارمخالفة،
السابقحيثجاءفيه سامحالدويكعلىالحكم "معطىمنالقاضيمحمد النقض: لمحكمة أنالطلبالمقدم بالتدقيقأجد

 إتصلفيتعيينالمرجعالمختصطبقًا المادة (51)ألحكام لسنة(2)منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةرقم
قضىبعدم12/12/2003علىإعتبارأنقاضيصلحدورابوصفهقاضٍلألمورالمستعجلةقدأصدرقرارًابتاريخ2001

تنفيذصلحدوراوإحالة(292/2002)إختصاصهفيالنظرفيالطلبالمستعجللغاياتوقفتنفيذالدعوىالتنفيذيةرقم
بتاريخ الخليلوبأناألخيرأصدرقرارًا بداية قضىبعدم21/12/2003الطلبإلىقاضياألمورالمستعجلةفيمحكمة

المختص هو علىإعتبارأنقاضياألمورالمستعجلةفيدورا إختصاصه النقضأن. علىمحكمة أنلزامًا وحيثأجد
عوتفصلفيهلتحديدالمرجعالمختصفينظرالطلبالمستعجلهلقاضياألمورالمستعجلةفيتتصدىلطلبتعيينالمرج

دوراأمفيبدايةالخليلسيماوأنمسألةاإلختصاصفيالقضاءالمستعجلتنبعمنالضوابطالمتعلقةفيالطلبالمستعجل
:وهي

 

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=59885
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373
إختصاص قاضي األمور )قضاء األمور المستعجلة محمدفاروق،راتب،محمدعليوكامل،محمدنصرالدينوراتب،

 .88،مرجعسابق،ص2، ج (المستعجلة
374
،25/11/2001،تاريخ(89)المنشورفيالوقائعالفلسطينية،العددرقم2000لسنة(2)قانونالعملالفلسطينيرقم

 .2صفحة
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375
،تاريخ(1615)لمنشورفيالجريدةالرسميةاألردنية،العددا1962لسنة(29)نظاماإلجراءاتفيقضاياالعمالرقم
والمطبقعلىالقضايا519،صفحة2/5/1962 اليتعارض، اآلنبما لغاية الغربية فيالضفة والساريالمفعولعندنا ،

في التعويضالمنصوصعليها فيالفصلالخامسوقضايا المنصوصعليها الفردية اإلستخدام الفصلالناشئةعنعقود
،تاريخ(1191)المنشورفيالجريدةالرسميةاألردنية،العدد1960لسنة(21)الثانيعشرمنقانونالعملالمؤقترقم

.النافذ2000لسنة(2)منقانونالعملالفلسطينيرقم(110)،وهذاالقانونملغيبموجبالمادة511،صفحة1/1/1960
والتيأناطتلمحكمةالصلحالنظرفيمنازعات1996لسنة(3)العملاألردنيرقممنقانون(أ/182)أنظرنصالمادة

وذلكبصورةمستعجلةبحيثيتمالفصل–بإستثناءالدعاوىالمتعلقةباألجورالتييختصبهاسلطةاألجور-العملالفردية
 .فيالدعوىخاللثالثأشهرمنتاريخورودهاللمحكمة

376
 .13،ص2010،مكتبةالنجوم،فلسطين،1،طقانون العمل الفلسطينينصرة،أحمدسليم،
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377
 رقم النقضالفلسطينية محكمة حكم 121/2005)أنظر ) م2/10/2005تاريخ عن. نقاًل القضاء: منظومة المقتفي،

:والتشريعفيفلسطين
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=58085 الدخول تاريخ ،23/6/2018،

 .الساعةالحاديعشرصباحًا
378
 رقم اهلل رام في المنعقدة إستئنافالقدسالفلسطينية محكمة 191)حكم ) 2018لسنة بتاريخ غير29/1/2018م، م،

منشور الدفعاتوالي:"....والذيجاءفيه. مكنأنيكونالبابمقفاًلفيإعتبارأنحوادثالطرقهيفقطالتيتحكمها
المستعجلةوتغطيةمايحتاجهالمصاب،ولماكانقانونالعملوضعمنأجلحمايةحقوقالعاملوالمحافظةعليها،أليسمن

يصابفيحوادثالطرق،ولماكانتالمادةالعقلوالمنطقأنيعطىهذاالعاملهذاالحقالمستعجلوالذيهوأحوجممن
لحقوقالعاملمنخاللهذاالمنطلقوالذييكفلعالجالعاملالمصاب(122و113) منقانونالعملقدأشارتتحديدًا

ألنبحثالدعوىوإعطاءالحكميحتاجإلىمددطويلهتجعلمن حتىيتمشفاؤهوتغطيةكافةالنفقاتالتييحتاجهامقدمًا
 ....".لعاملالمصابمستجديشحاتعلىاألبوابوهذاغيرمقبولالقانونًاوالعقاًلوالضميرًاا

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=58085
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379
طالبمحمود،السويطي، ص أحمد سابق، أيضًا.101مرجع للتفصيلفيذلكأنظر سيفالنصرسليمان،: محمد،

 .ومابعدها821مرجعسابق،ص
380
 رقم والمستأجرين المالكين 62)قانون لسن( 1958ة العدد األردنية، الرسمية الجريدة في تاريخ(1110)المنشور ،
،والذيينحصرسريانأحكامهعلىالعقاراتالواقعةضمنحدودالبلدياتأوالمجالسالمحلية661،صفحة16/1/1958

ينحصرسريانأح كما العدلية، األحكام فيمجلة المنصوصعليها اإليجارة وإالفتطبقأحكام القانونعلىفقط، هذا كام
فإنهاليسريعليهأحكامهذاالقانونوإنما العقاراتالتجاريةوبيوتالسكنفقط،أماإنكانمحلاإليجارةعقارًازراعيًا

،1952لسنة(10)يخضعلألحكامالعامةالمنصوصعليهافيمجلةاألحكامالعدلية،وقانونتسويةاألراضيوالمياهرقم
 .229،صفحة16/6/1952،تاريخ1118لجريدالرسميةاألردنية،العددالمنشورفيا

381
منخمسةعشريومًاإلى1958لسنة(62)تمتعديلفترةاإلخطارالعدليالواردةفيقانونالمالكينوالمستأجرينرقم

المنشورفيالجريدة1953لسنة(2)ثالثينيومًابموجبالمادةالثانيةمنالقانونالمعدللقانونالمالكينوالمستأجرينرقم
 .100،صفحة1/2/1953،تاريخ(1866)الرسميةاألردنية،العدد
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382
العدد2009لسنة(12)قانونمعدللقانونالمالكينوالمستأجريناألردنيرقم الرسميةاألردنية، ،(1929)المنشورفيالجريدة

 .1856،صفحة1/9/2009تاريخ
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384
 .189–183مرجعسابق،صسعيد،الشريجة،عبدالعزيزسعود

385
 .ومابعدهامنمجلةاألحكامالعدلية(121)،والمواد(892-833)،والمواد(121)المادة:راجعفيذلك
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386
المقاولةعقديتعهدبمقتضاهأحدالمتعاقدينأنيصنعشيئًاأو:"منالقانونالمدنيالمصريوالتيتنصعلىأن(616)ابلهاالمادةتق

 ."أنيؤديعماًللقاءأجريتعهدبهالمتعاقداآلخر
387
مدعليوكامل،محمدنصرالدينراتب،مح:أنظرأيضًابنفسالمعنى.232الدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،ص

 .180،مرجعسابق،ص2، ج (إختصاص قاضي األمور المستعجلة)قضاء األمور المستعجلة وراتب،محمدفاروق،
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390
إختصاص قاضي األمور )قضاء األمور المستعجلة راتب،محمدعليوكامل،محمدنصرالدينوراتب،محمدفاروق،

 .181،مرجعسابق،ص2، ج (المستعجلة
391
 .511رشدي،محمدعلي،مرجعسابق،ص
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392
.1951لسنة(293)،الدعوىرقم26/11/1951نافالمصرية،مستأنفمستعجلالقاهرة،جلسةحكممحكمةاإلستئ

حكمقاضياألمورالمستعجلة،:أنظرأيضًا.231الدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،ص:المشارإليهفي
 28/1/1919مستعجلمصر، والقضاء التشريع مجلة ،– الثانية (19)ص–السنة في. إليه المشار علي: محمد راتب،

 فاروق، ،2، ج (إختصاص قاضي األمور المستعجلة)قضاء األمور المستعجلة وكامل،محمدنصرالدينوراتب،محمد
هامشص سابق، 182مرجع فيه. والذيجاء " بينطرفي: المبرم العقد كان إذا بأنه تقضي العامة كانتالقاعدة وإن

زاماتفإنأيهمااليملكفسخهإستقالاًل،ومنثميحرمعلىقاضياألمورالمستعجلةالمساسبحيازةالخصومةثنائياإللت
منالقانونالمدني(102)منشؤهاهذاالعقدطالماأنالمفروضهوأنالفسخيسبقالطردواليلحقهإالأنهطبقًالنصالمادة

القديم) "التيتقول( األحواليجوزلصاحب: للمقاولفيمقابلةوفيجميع التعويضاتالالزمة أدائه مع أنيوقفه العمل
يجوزلصاحبالعملأنينفردبفسخالعقدوالعدولعنإتمامالعمل،"المصاريفالمنصرفةلتهيئةالعملالذيصارإيقافه

علىذلكأنصعوباتماليةقدأكانالباعثسواًءأكانتالعلةفيذلكمبناهاماإرتأاهمنأنالعملغيرمجدله،وسواًءو
حاقتبهفجعلتهفيحالةماديةالتمكنهمناإلستمرارفيتنفيذالعملوالصرفعليه،وصاحبالعملفيهذاكلهاليناقش
حسابًاوالمقاولاليستطيعإعتراضًاعليهطالماأنهلهبحكمالقانونطلبالتعويضومنثمجازلصاحبالعملأنيلجأدائمًا

إماألنهيقررأنالمقاولقدأساءتنفيذها،وإما:ىقاضياألمورالمستعجلةيطلبالحكمبوقفاألعمالالتيبدأفيهاالمقاولإل
واليملكالمقاولأنيطلبإلىقاضياألمورالمستعجلةحمايتهمن.ألنهامرتفعةالقيمة،وإمالمجردأنهيريدإتمامهابنفسه

ىأنهإرتكبضدهعماًلمنأعمالالغصب،بلعلىالنقيضمنذلكلصاحبالعملأنيطلبأعمالصاحبالعملبدعو
منأنيضيفواأيعملفيالبناء،ويجوز(إذاإقتضىالحال)منقاضياألمورالمستعجلةالحكمبطردالمقاولومنععماله

حكمقاضياألمورالمستعجلة،مستعجل:المعنىوأنظرأيضًابنفس".أنيمنعالمقاولمنرفعأدواته–عندالضرورة–له
 .182المشارإليهفينفسالمرجع،هامشصفحة.1232–(19)،المحاماة11/2/1989مصر،

393
 .منمجلةاألحكامالعدلية(122)المادة
394
المقايضة:"جاءفيهامنالقانونالمدنيالمصريوالتي(132)منالقانونالمدنياألردني،تقابلهاالمادة(552)المادة

 ".عقدبهيلتزمكلمنالمتعاقدينأنينقلإلىاآلخر،علىسبيلالتبادلملكيةمالليسمنالنقود
395
ص سابق، مرجع حامد، وعكاز، الدين عز 232–236الدنياصوري، فينفسالمعنى. أنظر علي: محمد راتب،

 فاروق، ،2، ج (إختصاص قاضي األمور المستعجلة)مور المستعجلة قضاء األوكامل،محمدنصرالدينوراتب،محمد
 .552عبدالتواب،معوض،مرجعسابق،ص:أنظرأيضًافينفسالمعنى.110مرجعسابق،هامشص

396
 .منهذهالدراسةومابعدها(21)راجعصفحة
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397
المادة آخرمقامالوكالةع:"منالقانونالمدنياألردني،والتيجاءفيها(388)تقابلها قديقيمالموكلبمقتضاهشخصًا

الوكالةعقدبمقتضاهيلتزم:"منالقانونالمدنيالمصري،والتيجاءفيها(699)،والمادة"نفسهفيتصرفجائزمعلوم
 ".الوكيلبأنيقومبعملقانونيلحسابالموكل

398
 .القانونالمدنياألردنيمن(833)منمجلةاألحكامالعدلية،والمادة(1191)تقابلهاالمادة
399
راتب،محمدعليوكامل،:أنظرأيضًافينفسالمعنى.232الدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،ص

 فاروق، محمد وراتب، الدين نصر مرجع2، ج (إختصاص قاضي األمور المستعجلة)قضاء األمور المستعجلة محمد ،
 .112سابق،هامشص

400
إستئنافمصري مج28/6/1928مختلط، في502،ص85، إليه المشار ، مرجعالسويطي،: طالبمحمود، أحمد

 .منهذهالدراسة(25)الصفحةهامش،ومشارإليهأيضًافي122صسابق،
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402
 .منمجلةاألحكامالعدلية(261)المادة
403
المادةمنالقا(363)المادة منالقانونالمدنيالمصريوالتيعّرفتعقدالوديعة(213)نونالمدنياألردني،تقابلها
 ".عقديلتزمبهشخصأنيتسلمشيئًامنآخرعلىأنيتولىحفظهذاالشيءوعلىأنيردهعينًا:"بأنه
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404
 .801الدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،ص
405
الدنياصوري،:المشارإليهفي.221،ص(53)،مجلد5/6/1916نافالمصرية،إستئنافمختلطحكممحكمةاإلستئ

 .511عبدالتواب،معوض،مرجعسابق،ص:ومشارإليهأيضًافي.802عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،ص
406
 .منمجلةاألحكامالعدلية(105)المادة
407
عقد:"منالقانونالمدنيالمصريوالتيعّرفتالبيعبأنه(113)ردني،تقابلهاالمادةمنالقانونالمدنياأل(165)المادة

 ".يلتزمبهالبائعأنينقلللمشتريملكيةشيءأوحقًاماليًاآخرفيمقابلثمننقدي
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408
 رقم األردنية التمييز محكمة 322/2001)حكم ) بتاريخ للمعلوم6/1/2005الصادر عدالة مركز منشورات ات،

،صفحة(1)العدد،1965،مجلةنقابةالمحامينلسنة(891/1961)حكممحكمةالتمييزاألردنيةرقم:أنظرأيضًا.القانونية
(:نظامالمعلوماتالوطني)موقعالتشريعاتاألردنية:،نقاًلعن(192)

ومنحقالمشتر:"والذيجاءفيه مطلقًا يالرجوععنعقدالشراءإنعقدبيعالعقارخارجدائرةالتسجيلباطلبطالنًا
....".تقريرالبطالناليحتاجإلىحكموإستردادمادفعمنالثمنبدونإصدارحكمبإلغاءالعقدألن

،(0)،صفحة(6)،العدد2002،مجلةنقابةالمحامينلسنة(1011/2005)حكممحكمةالتمييزاألردنيةرقم:وأنظرأيضًا
(:نظامالمعلوماتالوطني)دنيةموقعالتشريعاتاألر:نقاًلعن

409
القانونالمعدللألحكام الرسميةاألردنية،1953لسنة(51)المتعلقةباألموالغيرالمنقولةرقم المنشورفيالجريد ،
 .50،صفحة1/1/1959،تاريخ1110العدد

410
 رقم والمياه األراضي تسوية 10)قانون ) 1952لسنة العدد األردنية، الرسمية الجريد في المنشور تاريخ1118، ،
 .229،صفحة16/6/1952

http://www.lob.gov.jo/ui/principles/search_no.jsp?year=1964&no=394&PrincType=7&PrincPage=000197&publish_year=1965
http://www.lob.gov.jo/ui/principles/search_no.jsp?year=1964&no=394&PrincType=7&PrincPage=000197&publish_year=1965
http://www.lob.gov.jo/ui/principles/search_no.jsp?no=4041&year=2005&PrincType=7&PrincPage=00
http://www.lob.gov.jo/ui/principles/search_no.jsp?no=4041&year=2005&PrincType=7&PrincPage=00
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411
عبدالتواب،معوض،:أنظرأيضًابنفسالمعنى.290-239ياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،صالدن

 .582مرجعسابق،ص
412
عبدالتواب،معوض،مرجع:أنظرأيضًابنفسالمعنى.290الدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،ص

 .582سابق،ص
413
عبدالتواب،معوض،مرجعسابق،:أنظربنفسالمعنى.290،حامد،مرجعسابق،صالدنياصوري،عزالدينوعكاز
582ص بنفسالمعنى. أيضًا أنظر : فاروق، محمد وراتب، الدين نصر محمد عليوكامل، محمد قضاء األمور راتب،

 .111-112،مرجعسابق،ص2، ج (إختصاص قاضي األمور المستعجلة)المستعجلة 
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414
المشارإليه.153،ص(3)،سنة21/2/1952ق،جلسة(28)لسنة(21)لنقضالمصرية،الطعنرقمحكممحكمةا
في في.586-585عبدالتواب،معوض،مرجعسابق،ص: الدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،:ومشارإليهأيضًا

 .295–291مرجعسابق،ص
415
الجازيتديسمبر1913أكتوبر(16)فيحكممحكمةاإلستئنافالمصرية،إستئنافمختلط ،نبذة(11)،ص1913،
(26 ) 12)و ) 1982نوفمبر المجموعة ،(50 20ص( في. إليه المشار الدين: نصر محمد وكامل، علي محمد راتب،

أنظر.111،مرجعسابق،ص2، ج (إختصاص قاضي األمور المستعجلة)قضاء األمور المستعجلة وراتب،محمدفاروق،
المعنىب نفس ص: سابق، مرجع حامد، وعكاز، الدين عز 290الدنياصوري، المعنى. بنفس أيضًا أنظر التواب،: عبد

 .581معوض،مرجعسابق،ص
416
(.221)،رقم(128)،ص1925،الجازيتمايو1928مايو(2)حكممحكمةاإلستئنافالمصرية،إستئنافمختلطفي

المشارإليهفي إختصاص )قضاء األمور المستعجلة يوكامل،محمدنصرالدينوراتب،محمدفاروق،راتب،محمدعل:
حكممحكمة:وهذاهوالرأيالراجح،أنظرخالفذلك.111،مرجعسابق،هامشص2، ج (قاضي األمور المستعجلة

 في إستئنافمختلط المصرية، 12)اإلستئناف ) 1912فبراير المجموعة ص(92)، ،(201) و ،(1 ) ،1913ديسمبر
والمشارإليهفيالمرجعالسابق،.88،ص(19)،المجموعة1986ديسمبر(2)و(63)،رقم(16)،ص(9)الجازيت

بأصلالحق،ولتأثيرهعلىحقوقالمشتريالناتجةعنالعقد،وأنهال111هامشص ،والذيإعتبرالحكمبالطردمساسًا
دالمستأجرمنالعينالمؤجرةعندالتأخيرفيدفعاألجرةووجودشرطصريحفاسخيجوزأنتقاسهذهالحالةعلىحالةطر

 .فيالعقد
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417
إستئنافمختلطفي اإلستئنافالمصرية، محكمة 2)حكم 1983ديسمبر( الجازيتعدد رقم(228)،ص(811)، ،

المشارإليهفي.21،ص(51)نوفمبر،المجموعة(16)و(805) مل،محمدنصرالدينوراتب،راتب،محمدعليوكا:
 .111،مرجعسابق،هامشص2، ج (إختصاص قاضي األمور المستعجلة)قضاء األمور المستعجلة محمدفاروق،

418
راتب،محمدعليوكامل،:أنظربنفسالمعنى.292–291الدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،ص

 فاروق، محمد وراتب، الدين نصر مرجع2، ج (إختصاص قاضي األمور المستعجلة)اء األمور المستعجلة قضمحمد ،
 .202محمد،سيفالنصرسليمان،مرجعسابق،ص:أنظرأيضًابنفسالمعنى.111–110سابق،ص

419
بنفسالمعنى.291–292الدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،ص أنظرأيضًا راتب،محمدعلي:

وكامل،محمد فاروق، ،2، ج (إختصاص قاضي األمور المستعجلة)قضاء األمور المستعجلة نصرالدينوراتب،محمد
 .112مرجعسابق،ص
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420
كلواحدمنالشركاءفيشركةالملكأجنبيفيحصةاآلخر:"منمجلةاألحكامالعدلية،والتيجاءفيها(1025)المادة

يجوزتصرفأحدهمافيحصةاآلخربدونإذنه،أمافيسكنىالدارالمشتركةواليعتبرأحدوكياًلعناآلخر،فلذلكال
صاحبملك المشتركة أصحابالدار من واحد كل فيعتبر والخروج كالدخول السكنى توابع من تعد التي األحوال وفي

 .......".مخصوصعلىوجهالكمال
421
مكتبةدارالثقافةللنشروالتوزيع،عمان،طلمدني األردني،حق الملكية في ذاته في القانون اسوار،محمدوحيدالدين،
1 ص1998، ،113-119 . المواد 1088/1)أنظر ) 1081)و األردني( المدني القانون من وذاتالموقفللمشرع.

 .منالقانونالمدنيالمصري(323)و(322)المصري،أنظرالمواد
422
 .األردنيمنالقانونالمدني(1085)تقابلهاالمادة
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423
 .منهذهالدراسة(35-31)اتصفحالأنظرأيضًا.806الدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،ص
424
.منالقانونالمدنياألردني(1086)تقابلهاالمادة

426
والبدهنامناإلشارةأندعوىإستردادالحيازةهيمن.802الدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،ص

ابعكسالقوانينالمعمولإختصاصقاضياألمورالمستعجلةبموجبنصخاصفيالتشريعالمصريإذاتوافرتشروطه
حيثتعتبردعوىإستردادالحيازةدعوىموضوعيةاليختصالقضاءالمستعجلبنظرهالمساسهابأصلبهافيفلسطين

 .الحق
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427
ص مرجعسابق، حامد، الدينوعكاز، عز 803-802الدنياصوري، من. المواد 1061)أنظر 1065)إلى( من(

.منالقانونالمدنيالمصري(355-351)وادالقانونالمدنياألردني،والم
428
 .803الدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،ص
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430
 .810ينوعكاز،حامد،مرجعسابق،صالدنياصوري،عزالد
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431
من(1025)تقابلهاالمادةو،بشأنتمليكالطبقاتوالشققوالمحالتالفلسطيني1996لسنة(1)منقانونرقم(28و19)دواالم

وحدهالذيإعتبرإتحادمعمالحظةأنالقانونالفلسطيني.ومابعدهامنالقانونالمدنيالمصري(362)القانونالمدنياألردني،والمادة

 .الملكقائمًابقوةالقانونإذازادعددمالكالعقارعلىأربعةمالك،واليوجدنصمماثللهفيالتشريعينالمصريواألردني
432
 .812مرجعسابق،ص الدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،

435
 .811الدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،ص
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436
.816-815نوعكاز،حامد،مرجعسابق،صالدنياصوري،عزالدي
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437
.812-816المرجعالسابق،ص
438
من(302)منالقانونالمدنياألردني،والمادة(1022و1021)منمجلةاألحكامالعدلية،تقابلهاالمادة(1192)المادة

 .القانونالمدنيالمصري
439
.813-812الدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،ص
440
.813المرجعالسابق،ص
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441
 .820-819المرجعالسابق،ص
442
 .منالقانونالمدنيالمصري(302)أنظرأيضًاالمادة.819–813المرجعالسابق،ص
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445
 .منالقانونالمدنيالمصري(312)منالقانونالمدنياألردني،والمادة(1291–1239)تقابلهاالمواد
446
 .821وري،عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،صالدنياص
447
المرجعالسابق،ص:المشارإليهفي.618ص(11)،المحاماةالسنة1982نوفمبرسنة(26)حكممستعجلمصرفي
821.

448
 .منالقانونالمدنيالمصري(303)ومابعدهامنالقانونالمدنياألردني،والمادة(1292)تقابلهاالمواد
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449
 .822لدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،صا
450
 .828-822المرجعالسابق،ص
451
 .منالقانونالمدنيالمصري(309)تقابلهاالمادة
452
.821–828الدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،مرجعسابق،ص
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453
 .821المرجعالسابق،ص
454
للدكتورغسانخالدلطلبةكليةالدراساتالعليافيجامعةالنجاحدبيةالملكية الفكرية واأل محاضراتفيإطارمساقمن

 .2/2/2011،و20/6/2011م،و3/6/2011الوطنيةبتواريخ
455

 رقم البضائع عالمات 19)قانون ) 1958لسنة العدد األردنية، الرسمية الجريدة في المنشور تاريخ(1181)، ،
 .136،صفحة12/1/1958
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456
من(0)،المنشورفيالعدد1911لسنة(16)منقانونحقوقالطبعوالتأليفرقم(6/1)صالمادةن:راجعفيذلك

 .8169،صفحة22/1/1982،تاريخ(اإلنتدابالبريطاني–مجموعةدرايتون)قوانينفلسطين
457
،(1181)دنية،العدد،المنشورفيالجريدةالرسميةاألر1958لسنة(22)قانونإمتيازاتاإلختراعاتوالرسومرقم

 .191،صفحة12/1/1958تاريخ
458
 .161،ص2000مكتبةدارالثقافةللنشروالتوزيع،عمان،،1ط،الملكية الصناعية والتجاريةزينالدين،صالح،
459
 .1958لسنة(22)منقانونإمتيازاتاإلختراعاتوالرسومرقم(21)المادة
460
 .162زينالدين،صالح،مرجعسابق،ص
461
 .منهذهالدراسة(91)راجعفيذلكصفحة
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463
إختصاص قاضي األمور )ة قضاء األمور المستعجلراتب،محمدعليوكامل،محمدنصرالدينوراتب،محمدفاروق،

 .منهذهالدراسة(32-36)اتصفحالأنظرأيضًا.116–115،مرجعسابق،ص2، ج (المستعجلة
464
موقع:،نقاًلعن118،صفحة1991،مجلةنقابةالمحامينلسنة(1220/1998)حكممحكمةالتمييزاألردنيةرقم

(:نظامالمعلوماتالوطني)التشريعاتاألردنية
http://www.lob.gov.jo/ui/principles/search_no.jsp?no=1220&year=1998&PrincType=2&Princ

Page= .،الساعةالثامنةصباحًا18/2/2018،تاريخالدخول000118  
465
 رقم األردنية التمييز محكمة (665/1995)حكم لسنة المحامين نقابة مجلة ،1992 صفحة عن1909، نقاًل ، موقع:

(:نظامالمعلوماتالوطني)التشريعاتاألردنية

466
إختصاص قاضي األمور )قضاء األمور المستعجلة راتب،محمدعليوكامل،محمدنصرالدينوراتب،محمدفاروق،

 .منهذهالدراسة(36-35)ةصفحالأنظرأيضًا.150–119،مرجعسابق،ص2، ج (المستعجلة

http://www.lob.gov.jo/ui/principles/search_no.jsp?no=1220&year=1993&PrincType=7&PrincPage=000443
http://www.lob.gov.jo/ui/principles/search_no.jsp?no=1220&year=1993&PrincType=7&PrincPage=000443
http://www.lob.gov.jo/ui/principles/search_no.jsp?no=1220&year=1993&PrincType=7&PrincPage=000443
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  من فوات صور أخرى من المسائل المستعجلة التي يخشى عليها: المبحث الرابع

 الوقت

467
 .258–252جعسابق،صالدنياصوري،عزالدينوعكاز،حامد،مر
468
المشارإليهفي.1529ص(81)،ومنشوربالمحاماةالسنة(82/1955)حكممستعجلالقاهرةالصادرفيالقضيةرقم

 .251–258المرجعالسابق،ص
469
 .منمجلةاألحكامالعدلية(201)المادة
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470
 رقم للدين تأمينًا المنقولة غير األموال 16)قانونوضع ) العدد1958لسنة األردنية، الرسمية الجريدة في المنشور

 .522،صفحة1/8/1958،تاريخ(1185)
471
 .521-561،ص2018،المعهدالقضائيالفلسطيني،بدونرقمطبعة،قانون األراضيدواس،أمين،
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475
إذاكانللمدينين":علىأنه1958لسنة(16)منقانونوضعاألموالغيرالمنقولةتأمينًاللدينرقم(18/6)تنصالمادة

ائرالتسجيلمنمعامالتوراجعواالمحاكمبهافإنهذهالمراجعةالتسوغأبدًاتأخيرمعامالتإعتراضاتعلىماأجرتهدو
المزايدةواإلحالةوالتخلية،كماأنهليسللمحاكمأنتنظرفيدعاوىاإليجارخالفًالماهومدونفيسنداتاإلدانةالمبحوث

ناليدفعالدينإلىالدائنإلىأنيقدمالدائنكفياًلإذاكانمنآحادعنهافيالمادةالخامسة،غيرأنهإذاإرتأتالمحكمةأ
الناس،أوتعهدًاخطيًاإذاكانمؤسسةماليةمأذونًالهاباإلقراضفيترتبعلىدائرةتسجيلاألراضيأنتبلغالدائنماإرتأته

 .".المحكمةبقرارهاوتعملبمضمونه
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477
ماديفي فيمتنالقرارخطأ لقدورد (سنتين)المدة الثانيةمنالمادة منقانونوضع(18)والصحيححسبالفقرة

 .لذاإقتضىالتنويه(شهرين)المذكورأنها1958لسنة(16)األموالغيرالمنقولةتأمينًاللدينرقم
478

 رقم الحقوقية الدعوى في اهلل رام في المنعقدة الفلسطينية اإلستئناف محكمة 100)حكم ) بتاريخ2001لسنة م،
:المقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين:نقاًلعن.م25/1/2005

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=49714 الدخول تاريخ ،18/2/2018،
 .منةصباحًاالساعةالثا

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=49714
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479
 رقم اهلل رام في المنعقدة الفلسطينية النقض محكمة 82)حكم ) رقم مدني نقض 15)في ) بتاريخ2008لسنة م،
:المقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين:نقاًلعن.م80/10/2008

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=34588
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480
للمسحوبعليهأنيوفيقيمةالشيك-1"معلىأنه1966لسنة(12)منقانونالتجارةاألردنيرقم(219)تنصالمادة

 المحدد الميعاد بعد لتقديمهولو تفليسحامله-2. أو ضياعه إالفيحالة الساحبعلىوفائه والتقبلمعارضة فإن-8.
برفع تأمر أن الحامل طلب على بناًء المحكمة وجبعلى أخرى ألسباب الخطر هذا من الرغم على عارضالساحب

."أصليةالمعارضةولوفيحالةقيامدعوى المادة أنظرأيضًا السحبوالتيمنذاتال(121)، قانونوالخاصةبسند
 ".التقبلالمعارضةفيالوفاءإالإذاضاعالسندأوأفلسحامله:"تنصعلىأن

481
المقتفي،:نقاًلعن.م1/11/2009م،بتاريخ2009لسنة(191)محكمةالنقضالفلسطينيةالمنعقدةفيراماهللنقضمدنيرقمحكم

:نمنظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطي

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=59656 الدخول تاريخ الثامنة18/2/2018، الساعة ،

 .صباحًا
482
اهللنقضمدنيرق فيرام المنعقدة النقضالفلسطينية محكمة حكم (61)م بتاريخ2009لسنة م8/6/2009م، عن. نقاًل المقتفي،:

:منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=58278 الدخول تاريخ الثامنة18/2/2018، الساعة ،

أنظرأيضًا.صباحًا القدس،8ط،3 ج ،األوراق التجارية الوجيز في شرح القانون التجاري،التكروري،عثمان،: ،مكتبةدارالفكر،

 .ومابعدها822،ص2012

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=59656
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=58278
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484
 .882-881،مرجعسابق،صالوجيز في شرح القانون التجاريالتكروري،عثمان،
485
 .822المرجعالسابق،ص
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486
المقتفي،:نقاًلعن.م2/8/2011م،بتاريخ2010لسنة(136)الفلسطينيةالمنعقدةفيراماهللرقممحكمةاإلستئنافحكم

:منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=84290 الدخول تاريخ ،18/2/2018،

 .الساعةالثامنةصباحًا
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489
المقتفي،:نقاًلعن.م21/2/2005م،بتاريخ2005لسنة(11)ةاإلستئنافالفلسطينيةالمنعقدةفيراماهللرقمحكممحكم

:منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=51033 الدخول تاريخ ،18/2/2018،

الساعةالثامنةصباحًا أنظرأيضًا. فيراماهللفيالدعوىالحقوقيةرقم: (51)حكممحكمةاإلستئنافالفلسطينيةالمنعقدة
:المقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين:نقاًلعن.م11/2/2005م،بتاريخ2005لسنة

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=50978 الدخول تاريخ ،18/2/2018،
فيه جاء والذي صباحًا، الثامنة الساعة :" المادة أن نجد والمداولة 102)بالتدقيق ال( أصول قانون المدنيةمن محاكمات

والتجاريةنصتعلىأنهيجوزلمنيخشىحدوثضررمحتملمنفواتالوقتأنيقدمطلبإلىقاضياألمورالمستعجلة
يطلبفيهإتخاذإجراءاتوقتيةوفقًالمقتضىالحالبمااليمنعقاضيالموضوعمننظرهذاالطلبتبعًاللدعوىاألصلية،

تكونالمنازعةممايخشىمنفواتالمصلحةأوضياعالحقففيمثلهذهالحالةيقتضياألمرمنهذاالنصيتضحلنابأن
إتخاذإجراءسريعاليحتملاإلبطاءوركناإلستعجاليجبأنيتوفرفيجميعالمنازعاتالمستعجلةواإلستعجالينشأمن

فربغضالنظرعنطبيعةأصلالحقووقوعهطبيعةالحقالمتنازعفيهأومنالظروفالمحيطةووصفاإلستعجاليتوا
كانمتصاًلبعقارأومنازعاتتجاريةأومدنيةأوغيرذلكإذأنالوصفيلحقالدعوىالأصلالحقويجبالتمييزسواًء

دون وقتيًا حكمًا فيها ويصدر المستعجل القاضي فواتالوقتالتييختصبها التييخشىعليها المستعجلة المسائل بين
علىوجهالسرعةوهيمنازعاتموضوعيةترفعإلىا لمساسبأصلالحقوبينالمسائلالتييوجبالقانونالحكمفيها

وإبطالبيعحصصإرثيةفي إلغاء أنموضوعالدعوىهو وبما قطعيًا يعتبرموضوعيًا فيها والحكم المختصة المحكمة
العدل القرارات وإلغاء البيرة بلدية هذهموقفومكتبمجمع مفترضفي يكون اإلستعجال فإن الشركاء عن الصادرة ية

الدعوىألنالخشيةمنتنفيذهذهالبيوعاتوالوكاالتهوفواتالمصلحةللمستأنفينأوضياعحقوقهموأنالقولبأنالقرار
تعيشمنخاللالسي إلىأنهيحرمعائالتكثيرة اراتومنخاللالصادربحضورفريقواحديمسبأصلالحقإستنادًا

الموقفمسبقًاألنأصلالدعوىوموضوعهاإلغاءوإبطالبيعحصصإرثيةكماوردفيالقرارالمستأنفهوقوليتنافى
ألنالدعوىأيضًاتتعلقبحقوقعائالتتعيشمنخاللالسياراتومنخالل(18/2005)معطبيعةالدعوىوالطلبرقم

ا الموقفموضوعالدعوىوألنطبيعة الطلبرقم 18/2005)لنزاعفيالدعوىالمتفرععنها اإلستعجال( تجعلصفة
 ....".مناألصولالمدنيةوالتجاريةوواجباإللغاء(102)متوفرةاألمرالذييغدومعهالقرارالمستأنفمخالفلنصالمادة

490
 .122–126،ص1933،مصرالمعارفباألسكندرية،منشأة،2طمنازعات الحيازة، أبوسعد،محمدشتا،

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=51033
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=50978
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491
المقتفي،:نقاًلعن.م10/1/2005م،بتاريخ2008لسنة(1)حكممحكمةاإلستئنافالفلسطينيةالمنعقدةفيراماهللرقم

:منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=49290 الدخول تاريخ ،18/2/2018،

 .الساعةالثامنةصباحًا
492
 رقم اهلل رام في المنعقدة النقضالفلسطينية محكمة 139)حكم ) رقم نقضمدني 161)في ) بتاريخ2001لسنة م،
:تشريعفيفلسطينالمقتفي،منظومةالقضاءوال:نقاًلعن.م23/12/2001

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=58073 الدخول تاريخ ،18/2/2018،
 .الساعةالثامنةصباحًا

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=49290
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=58073
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493
بتاريخ(110/2018)يمحكمةبدايةجنينفيالطلبالمستعجلرقمالحكمالصادرعنسعادةقاضياألمورالمستعجلةف
فيالطلبرقم80/6/2001الحكمالصادرعنقاضياألمورالمستعجلةبتاريخ:أنظرأيضًا.م،غيرمنشور13/3/2018
دوريةوالقاضيبدايةراماهللوالتيموضوعهاإلغاءوكالة(112/2001)والمتفرععنالدعوىالحقوقيةرقم(91/2001)

 .بتوقيفالصفقةالعقاريةفيقطعةاألرضموضوعالوكالةالدورية،غيرمنشور
494

 رقم الحكومة دعاوى 25)قانون ) 1953لسنة العدد األردنية، الرسمية الجريدة في بتاريخ(1835)المنشور ،
1/6/1953 صفحة ،516 . 11)وتنصالمادة المذكورعلىأنه( القانون "من إك: الحكومةعند الصادرضد تسابالحكم

الدرجةالقطعيةترفعصورةمصدقةعنالحكمالنهائيإلىرئيسالوزراءالذيعليهأنيأمربتنفيذه،أمااألحكامالتيتصدر
 ".امضدالملكفإنهاترفعلجاللتهليأمربتنفيذهاوليسلدوائراإلجراءأنتفومبأيةمعاملةإجرائيةمنأجلتنفيذتلكاألحك

496
 الباب األراضي، على اليد وضع منازعات 26)قانون ) 1982لسنة العدد في 26)المنشور فلسطين( قوانين من

،والمعدلبقانونمنازعاتوضعاليدالمعدل919،صفحة22/1/1982،بتاريخ(اإلنتدابالبريطاني–مجموعةدرايتون)
،صفحة28/3/1981،بتاريخ(اإلنتدابالبريطاني)منالوقائعالفلسطينية(159)المنشورفيالعدد1981لسنة(19)رقم
261. 

497
(92)وذلكبموجبالقانونرقم(المتصرف)القانونالمذكوربكلمةأينماوردتفي(حاكماللواء)حيثتمإستبدالعبارة

 1958لسنة العدد األردنية، الرسمية الجريدة في المنشور اليد، وضع منازعات لقانون بتاريخ(1161)المعدل ،
 .م،وعمليًايقومالمحافظباألعمالالمحددلهبموجبالقانون16/12/1958
498
 العقوباترقم 16)قانون لس( 1960نة العدد األردنية، الرسمية الجريدة في (1132)المنشور بتاريخ ،1/5/1960،

 .821صفحة
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500
 محمد، (13/2991)الحيازة الوقتية طبقًا للقانون  الحيازة، منازعاتالمنجي، ، المعارفباألسكندرية،،8ط منشأة

 .186،ص1998مصر،
501
،والمشار(209–181–2–80)،مجموعةمحكمةالنقض16/1/1929حكممحكمةالنقضالمصرية،نقضمدني

 .186المنجي،محمد،مرجعسابق،هامشص:إليهفي
502
 .122–126مرجعسابق،صمنازعات الحيازة، أبوسعد،محمدشتا،
503
.م81/8/2001،بتاريخ(11/2001)فينقضمدنيرقم(16)حكممحكمةالنقضالفلسطينيةالمنعقدةفيراماهللرقم

في المنشور اهللفيالدعاوى: فيرام النقضالمنعقدة عنمحكمة الصادرة والمبادئالقانونية القضائية األحكام مجموعة
،إعدادوترتيبالقاضيعبداهللغزالن،إصدارجمعيةالقضاةالفلسطينيين،ج81/12/2006المدنيةمنذإنشائهاحتىتاريخ

،(1233/1992)حكممحكمةاإلستئناففيعمـّـانرقم:أنظرأيضًا.192-191،صفحة2009،راماهلل،سنة1،ط2
حكممحكمةاإلستئناففي:أنظرأيضًا.مركزعدالةللمعلوماتالقانونية،منشورات15/10/1992،تاريخ(هيئةخماسية)

،منشوراتمركزعدالةللمعلوماتالقانونية،والذيأكدبأن2/2/1995،تاريخ(هيئةخماسية)،(282/1995)عمانرقم
 .المستعجلةدعوىمنعالمعارضةليسلهاصفةاإلستعجالوتمسأصلالحقوتخرجعنإختصاصقاضياألمور
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504
البدللباحثهناأنيشيرإلىأنالدعاوىالتييتمبمقتضاهاحمايةالحيازةهيدعوىمنعالتعرضودعوىإسترداد

الحيازةودعوىوقفاألعمالالجديدة؛والدعوىاألخيرةيختصالقضاءالمستعجلبنظرهاكمابيناهسابقًا،وعليهفإنهيؤخذ
 .رارهبأنجميعدعاوىالحيازةالتعتبردعاوىوقتيةاليختصالقضاءالمستعجلبنظرهاعلىالقرارالمشارإليهإق

505
 اهللرقم فيرام المنعقدة اإلستئنافالفلسطينية محكمة 501)حكم ) بتاريخ2010لسنة م23/12/2010م، عن. :نقاًل

:المقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=84368 الدخول تاريخ ،5/3/2018،

م،بتاريخ1999لسنة(121)حكممحكمةاإلستئنافالفلسطينيةالمنعقدةفيراماهللرقم:أنظرأيضًا.ًءالساعةالسادسةمسا
:المقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين:نقاًلعن.م10/2/2001

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=84368
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=29102
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508
 

 

506
 .المطبقلدينافيالضفةالغربية1952لسنة(10)ألراضيوالمياةرقممنقانونتسويةا(15و18)نصوصالمواد
507
 .ومابعدها125مرجعسابق،صمنازعات الحيازة، أبوسعد،محمدشتا،:أنظرفيتفصيلذلك
508

 رقم الحقوقية الدعوى في غزة في المنعقدة الفلسطينية اإلستئناف محكمة 138)حكم ) بتاريخ2001لسنة م،
:المقتفي،منظومةالقضاءوالتشريعفيفلسطين:نقاًلعن.م23/6/2001

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=39600 الدخول تاريخ ،5/3/2018،
 .ًءالساعةالسادسةمسا

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=39600


201 

 



202 

 

512
بدونرقمطبعة، النظام القانوني لخطابات الضمان المصرفية فيما بين األطراف وبالنسبة إلى الغير، القليوبي،سميحة،

 .106-105،ص1928المصريةللطباعةوالنشر،مصر،الشركة
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513
،1939،القاهرة،دارالنهضةالعربية،بدونرقمطبعة،عمليات البنوك من وجهة قانونيةعوض،عليجمالالدين،

 .139ص
514
 .115-111مرجعسابق،ص القليوبي،سميحة،
515
 .110سابق،صالجعالمر
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516
 .222الكيالني،محمود،مرجعسابق،ص
517
 .منهذهالدراسةاومابعده(82)راجعفيذلكصفحة
518
 .231سابق،صالرجعالم



205 

 

519
 .ومابعدها112مرجعسابق،ص القليوبي،سميحة،



206 

 

 

 



202 

 

 

يطلب منع المستدعى  أنلمستدعي ل يمكن وبعد إثبات الحالة

ضده من إجراء التغييرات لحين الفصل بالدعوى
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 .القرآنالكريم 
 

 .1999مكتبةدارالثقافةللنشروالتوزيع،عمان،،1طمجلةاألحكامالعدلية، 
 

المنشور2009لسنة(12)رقماألردنيالمالكينوالمستأجريناألردنيمعدللقانونقانون 

 .1856،صفحة1/9/2009،تاريخ(1929)فيالجريدةالرسميةاألردنية،العدد
 

  الفلسطينيرقم التنفيذ 28)قانون ) 2005لسنة العدد الفلسطينية، الوقائع في ،68المنشور

 .16،صفحة22/1/2006تاريخ
 

  20)قانونالتأمينالفلسطينيرقم 2005لسنة( العدد الفلسطينية، ،62المنشورفيالوقائع

 .5،صفحة25/8/2006تاريخ
 

بتعديلقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيرقم2005لسنة(5)قانونرقم 

 .3،صفحة22/6/2005،تاريخ55دالمنشورفيالوقائعالفلسطينية،العد2001لسنة(2)
 

  لسنة 2008القانوناألساسيالفلسطينيالمعدل العدد الفلسطينية، فيالوقائع (0)المنشور

 .5فحة،ص19/8/2008تاريخ
 

م،المنشورفيالجريدةالرسميةاألردنية،العدد2002لسنة(86)قانونالتنفيذاألردنيرقم 

المنشورم2002لسنة(25)،المعدلبالقانونرقم8232ة،صفح16/2/2002،تاريخ(1556)

 .2262،صفحة16/1/2002،تاريخ(1321)فيالجريدةالرسميةاألردنية،العدد
 

 

ت  قانون رقم الفلسطيني النظامية المحاكم 5)شكيل ) الوقائع2001لسنة في المنشور ،

 .229،صفحة5/9/2001،بتاريخ(83)الفلسطينية،العدد
 

المنشورفيالوقائع2001لسنة(1)قانونالبيناتفيالموادالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيرقم 

 .226،صفحة5/9/2001،تاريخ83الفلسطينية،العدد
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  رقم الفلسطيني والتجارية المدنية المحاكمات أصول 2)قانون ) في2001لسنة المنشور

 .5،صفحة5/9/2001،تاريخ83العددالوقائعالفلسطينية،
 

،(89)المنشورفيالوقائعالفلسطينية،العددرقم2000لسنة(2)قانونالعملالفلسطينيرقم 

 .2،صفحة25/11/2001تاريخ
 

قانون  رقم الفلسطيني 8)التحكيم ) 2000لسنة العدد الفلسطينية، الوقائع في ،88المنشور

 .5،صفحة80/6/2000تاريخ

بشأنإصدارقانونالخدمةالمدنيةالمنشورفيالوقائعالفلسطينية،1993لسنة(1)قانونرقم 

 .المعدل20،صفحة1/2/1993،تاريخ(21)العددرقم
 

،المنشورفيالوقائعالفلسطينية،بشأنالهيئاتالمحليةالفلسطينية1992ةلسن(1)رقمقانون 

 .5،صفحة29/11/1992،بتاريخ(20)العدد
 

 

 

  المنشورفيبشأنتمليكالطبقاتوالشققوالمحالتالفلسطيني1996لسنة(1)قانونرقم

 .22،صفحة11/2/1996،تاريخ(11)الوقائعالفلسطينية،العدد
 

  رقم 22)قانون ) والتجارية1991لسنة المدنية المواد في التحكيم شأن في قانون بإصدار

 .م21/1/1991بتاريخ(تابع)العددالمنشورفيالجريدةالرسميةالمصرية،المصري
 

  رقم األردني المؤلف حق حماية 22)قانون ) الرسمية1992لسنة الجريدة في المنشور

 .631ة،صفح16/1/1992بتاريخ(8321)األردنية،العددرقم
 

المنشورفيالجريدةالرسمية1933لسنة(21)قانونأصولالمحاكماتالمدنيةاألردنيرقم 

 العدد تاريخ(8515)األردنية، م2/1/1933، صفحة ،285 و، بالقانونرقم 16)المعدل لسنة(

 .م16/8/2006تاريخ(1251)األردنية،العددالمنشورفيالجريدةالرسمية2006
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  رقم األردني المدني 18)القانون ) الرس1926لسنة بالجريدة العدداألردنيةميةالمنشور ،

 .2،صفحة1/3/1926تاريخ،2615


 

 

الم  المرافعات قانون رقم المصري والتجارية 18)دنية ل( رئاسة1963سنة عن والصادر

 .م1963مايو2هالموافق1833صفرسنة9الجمهوريةفي


األردنيرقم  العددالمنشور1966لسنة(12)قانونالتجارة الرسميةاألردنية، فيالجريدة

 .122،صفحة80/8/1966،تاريخ1910
 

منالجريدة(1252)،المنشورفيالعددرقم1961لسنة(12)قانونالشركاتاألردنيرقم 

 .198،صفحة8/5/1961دنيةبتاريخالرسميةاألر
 

المنشورفيالجريدةالرسميةاألردنية،العدد1960لسنة(16)اتاألردنيرقمقانونالعقوب 

 .821،صفحة1/5/1960،تاريخ1132


  رقم الشرعية المحاكمات أصول 81)قانون ) الرسمية1959لسنة الجريدة في المنشور

 .981،صفحة1/11/1959،بتاريخ(1119)األردنية،العدد
 

القانونالمعدللألحكام  باألموالغيرالمنقولةرقم المنشورفي1953لسنة(51)المتعلقة ،

 .50،صفحة1/1/1959،تاريخ1110الجريدالرسميةاألردنية،العدد
 



216 

 

الرسميةاألردنية،العدد1953لسنة(25)قانوندعاوىالحكومةرقم  المنشورفيالجريدة

 .516،صفحة1/6/1953،بتاريخ(1835)
 

المع  القانون رقم والمستأجرين المالكين لقانون 2)دل ) الجريدة1953لسنة في المنشور

 .100،صفحة1/2/1953،تاريخ(1866)الرسميةاألردنية،العدد
 

  رقم 92)القانون ) اليد1958لسنة وضع منازعات لقانون الجريدةالمعدل في المنشور

 .م16/12/1958،بتاريخ(1161)الرسميةاألردنية،العدد
 

  الرسميةاألردنية،1958لسنة(62)قانونالمالكينوالمستأجرينرقم المنشورفيالجريدة

 .661،صفحة16/1/1958،تاريخ1110العدد
 

،المنشورفيالجريدالرسمية1958لسنة(19)قانونالتصرففياألموالغيرالمنقولةرقم 

 .522،صفحة1/8/1958،تاريخ1185األردنية،العدد
 

  للدينرقم تأمينًا 16)قانونوضعاألموالغيرالمنقولة المنشورفيالجريدة1958لسنة(

 .522،صفحة1/8/1958،تاريخ(1185)الرسميةاألردنية،العدد
 

 

 

،المنشورفيالجريدالرسميةاألردنية،1952لسنة(10)قانونتسويةاألراضيوالمياهرقم 

 .229،صفحة16/6/1952،تاريخ1118العدد
 

  العدد1952لسنة(80)قانونالبيناتاألردنيرقم الرسميةاألردنية، المنشورفيالجريدة

المنشورفي،2005لسنة(16)،المعدلبالقانونرقم200،صفحة12/5/1952،تاريخ1103

 .2133،صفحة1/6/2005،تاريخ1209الجريدةالرسميةاألردنية،العدد
 

القانونالمدنيالمص  1913لسنة(181)ريرقم العدد (103)المنشوربالوقائعالمصرية،

 .29/2/1913مكرربتاريخ


منالوقائع(159)المنشورفيالعدد1981لسنة(19)قانونمنازعاتوضعاليدالمعدلرقم 

 .261،صفحة28/3/1981،بتاريخ(اإلنتدابالبريطاني)الفلسطينية
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(26)المنشورفيالعدد1982لسنة(26)األراضي،البابقانونمنازعاتوضعاليدعلى 

 فلسطين قوانين )من درايتون البريطاني–مجموعة (اإلنتداب بتاريخ صفحة22/1/1982، ،

919. 
 

 

 

 

 

 

 

 

األردنيين  المحامين نقابة مجلة حقوقية إجتماعية شهرية تصدرها نقابة المحامين )مجلة

 .1962،1930،1995،1992،1993،2008،2002لسنة(عمان –األردنيين 
 

القضائية  مجلة دورية متخصصة بنشر األحكام القضائية والتشريعات والبحوث )المجلة

(األردن –القانونية، يصدرها المعهد القضائي األردني، عمان  1992لسنة ،1993 ،1999،

2000. 
 

 .منشوراتمركزعدالةللمعلوماتالقانونية 
 

الصادرةعنمحكمةالنقضالمنعقدةفيراماهلليةوالمبادئالقانونيةمجموعةاألحكامالقضائ 

تاريخ وترتيبالقاضيعبداهلل81/12/2003حتى1/1/2003فيالدعاوىالمدنيةمنذ إعداد ،

 .2009،راماهلل،سنة1غزالن،إصدارجمعيةالقضاةالفلسطينيين،ط
 

الصادرةعنمحكمةالنقضالمنعقدةفيراماهللمجموعةاألحكامالقضائيةوالمبادئالقانونية 

 تاريخ منذ عبداهلل81/12/2002حتى1/1/2002فيالدعاوىالمدنية، وترتيبالقضاة إعداد

ط الفلسطينيين، القضاة إصدارجمعية فوازعطية، إدكيدكو سنة1غزالنوحازم اهلل، رام ،

2003. 
 

نيةالصادرةعنمحكمةالنقضالمنعقدةفيراماهللمجموعةاألحكامالقضائيةوالمبادئالقانو 

 تاريخ حتى إنشائها منذ المدنية الدعاوى عبداهلل81/12/2006في القاضي وترتيب إعداد ،

 .2009،راماهلل،سنة1،ط2غزالن،إصدارجمعيةالقضاةالفلسطينيين،ج
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  رقم بقانون 9)قرار ) والتجارية2006لسنة المدنية المحاكمات أصول لقانون معدل

 رقم 2)الفلسطيني ) 2001لسنة رقم العدد الفلسطينية، الوقائع في المنشور تاريخ(61)، ،

 .،ملغي11،صفحة81/5/2006
 

المنشورفيالوقائعالفلسطينية،بشأنإلغاءقراراتبقانون،2002لسنة(20)المرسومرقم 

 .23،صفحة18/9/2002،تاريخ(28)العددرقم
 

 

،1926لسنة(622)،رقم(ةالضفةالغربي)أمربشأنالتعويضعلىمصابيحوادثالطرق 

،261،صفحة80/3/1922منالمناشيرواألوامروالتعيينات،بتاريخ(89)المنشورفيالعدد

 .ملغي
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Abstract 

 
    In this study, the researcher examined the qualitative jurisdiction of 

the urgent matters judge. In his focus on explanation of the jurisdiction 

of the qualitative urgent matters, the researcher’s vision is that in urgent 

matters the rights of one of the litigants is vulnerable to imminent 

danger or harm and this would likely happen and then it would be 

difficult to avoid, if the decision on it were left to the routine 

procedures of litigation, which often takes long time, but without 

harming the origin of right.  The researcher  clarified the urgent matters 

judge’s qualitative jurisdictions, given their importance and frequency 

in practical life, as stipulated in the Fundamentals of Civil and 

Commercial Trials Law. These matters are namely request for proof of 

case; request for return of necessary services of public facilities; 

precautionary confiscation of property; appointment of caretaker of 

money; and prevention from travel. 

 

    The researcher also shed light on the qualitative jurisdiction of the 

urgent matters judge in urgent issues stipulated in other legislations, in 

accordance with a legal and explicit text that judges on his/her 

jurisdiction. In this regard, the researcher  studies the  texts in the Law 

of Evidence, Insurance Law, Arbitration Law, and Execution Law 

which cannot be based on except by the general jurisdiction of the 

urgent matters judge. 

 

    The researcher finally clarified the qualitative general jurisdiction of 

the urgent matters judge, stipulated in Article 102 of Fundamental of 

Civil and Commercial Trials Law, pertinent to his/her general 

jurisdiction to look into all matters in which it is feared time would run 

out, and these can’t be limited. When the conditions of the qualitative 

jurisdiction for litigation in urgent matters become available in civil and 

commercial issues, the urgent matters judge would take over authority 

in it. In this authority, the urgent matters judge would probe into the 



c 

 

extent of the presence of submitted apparent evidence. He would verify 

the extent of the availability of the urgency in the matter but without 

trespassing  the origin of right and also without establishing his 

litigation on reasons stemmed from origin of right. Resorting to 

ordinary judiciary, regardless of its close dates, does not achieve the 

protection sought in urgent judiciary. Urgent judiciary, the owner of 

general jurisdiction, can be resorted to in order to look into urgent 

requests to obtain a temporary verdict which  does not harm the origin 

of right. It temporarily protects it if it deserves protection. The judge 

would decide on taking the necessary timing procedures to  prevent an 

inevitable danger or to protect a real legitimate case or to maintain a 

legal existing position if it was found that the situation required an 

objective checking of evidence and he/she could not issue a decision 

until  he/she has trespassed the origin of right. Then he/she would 

decide not to look into it as it’s outside his/her jurisdiction.    

                                                                                                                                                                                                                                                           

    The researcher has explained in this study the opinions of the 

Palestinian, Jordanian and Egyptian lawmakers concerning these 

jurisdictions as they are close to the Palestinian law. This study was an 

attempt to refine this type of litigation as more people resort to it in 

practical life due to its dramatic development in all aspects of life and 

the burgeoning role of urgent judiciary. It has become a must to develop 

the legal systems in order to quickly settle disputes between individuals, 

something that requires development of the urgent judiciary job to serve 

justice. 

 

    In the conclusion, the researcher highlighted the most important 

findings and offered a number of recommendations, hoping they would 

receive the interest of those in charge of the Palestinian legal system in 

general and the Fundamentals of Civil and Commercial Law # 102 of 

2001 and the draft of the Palestinian Civil Law which has neither seen 

light nor passed. 

 

 




