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 ملخصال

 فياه  عاد، وهاو اللعا  فا تناولت هذه الدراس  موضاوًعا شاكل جاداًل فقهًياا لام يحسام النازاع 
  المشاارع ردناا ، وخاصااً  أألمدنياا  االمحاكمااات الصااول صاادور حكمااي  متناقضااي  وفااق قااانو  أ

األردن  لم يك  واضًحا ف  التنظيم القانون  لللعا   األحكاام المتناقضا ، فهاو ذهاب الاى اللعا  
االحكاام فا   فا  هاذهيز واعادة المحاكم  لللع  يمالمتناقض  الى لريقي ، فأخذ  التف  األحكام 

  إعادة المحاكم . (313/1) يز و المادة(  التمي191/3)المادة  اٍ  واحد،حيث ذهب ف 

ثاار هاذا التسااؤل حياث أ ،عاار  الماادتي  ساا قت  الاذكريثاور حاول مادى تالذي التساؤل و 
ناقشاااات هااااذه الدراساااا   تجاهااااات عدياااادة فاااا  هااااذا الشااااأ ، وقاااادإل  اأجاااادل فقهًيااااا واسااااًعا حيااااث 

وقرارات محكم   ،الموضوع  القانوني  ذات الصل  ف النصوص دات الفقهي   اإلضاف  إلىاجتهاإل
مادى ، و كاام التا  تخارج عا  نلاقهاا، واألحالتمييز م  خالل تعريف األحكام المتناقض  وصورها

وشاارول  ،الضاامانات التاا  تحااد ماا  صاادورها جياا  الحكاام المناااق  لحكاام سااا ق  اإلضاااف  إلااىح
 .وفق القانو  و لرق اللع  فيهال أووسائ ،اللع  فيها

كاام الالحااق لحكاام ، وماادى حجياا  الحم يًنااا فاا  ذلااك موقااف الفقااه ماا  األحكااام المتناقضاا 
، موضاًحا مادى ما  تنااق  األحكاام لوسائل الوقائي  الت  وجدت للحد أو التقليالاسا ق قلع ، و 

  ؛ حيااث أالمصااري مخالفتهااا لهااذه الضاامانات، وذلااك وفااق دراساا  مقارناا  مااع قااانو  المرافعااات
، فالمشرع المصري اكتفى تشريعات تختلف ع  مسلك المشرع األردن  ف  هذا الموضوع ع  ال
 عاا   ، وماا  خااالل  حثاا  فاا  الموضااوع وجاادتواحااد لللعاا   هااا، وهااو لريااق الاانق   لريااق

 خرى الت  لم تعترف  الحكم الالحق منذ ال داي ، فاعت رته معدوم وكأنه لم يك .التشريعات األ
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للعاااا   األحكااااام للاااارق اال يوجااااد  ااااي  النصااااوص المنظماااا   هلااااى أنااااتوصاااالت ال احثاااا  إو 
عا  تل يق، فالمشارع ناص علاى لرياق الللللكل م  النصي  مجال  ، وا  ي تعار أ المتناقض 

للخصااااوم لللعاااا   إلعلاااااء الفرصاااا وذلااااك  ؛كااااام المتناقضااا  إعاااادة المحاكماااا  فيمااااا يخااااص األح
 (.3/  191) وفق نص المادة التمييزريق حكام الت  التق ل اللع   ل األ

م  خالل تعديل نص الماادة  وكا  على المشرع أ  يوضح مجال تل يق كأل م  المادتي 
فا   يصا ح النصاي  أكثار وضاوحًا وانساجاماً ، حتاى الفقرة الثامن   إضاف  غير قا ال للتمييز 313

 حيااث أنااه ماانح  ،موضااوع هااذه األحكااام، حيااث أناا  توصاالت الااى أ  المشاارع كااا  علااى صااواب
للخصوم الفرص  لللع   االحكام المتناقض  الت  ال تق ل التمييز م  خاالل اللعا  فيهاا  لرياق 

 ،انو  أصاول محاكماات مدنيا  أردنا ( ما  قا313) إعادة المحاكم  وفق الفقرة الثامن  م  الماادة
 .نصافم ادئ العدال  واإلف  ذلك رسى وأ

 


