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 للدعوى المدنية في القانون األردني يالوقف القضائ
 ملخص

 
ردني قانون أصول المحاكمات المدنية األ( من 122ية المادة )للدعوى المدن يالوقف القضائ

شكاليات، إذ اعطى ثير كثير من اإلردنية ت  قوانين وقرارات محكمة التمييز األمقارنة مع بعض ال
في موضوعها على  ذا رأت تعليق الحكمإر بوقف الدعوى ن تأم  أردني للمحكمة المشرع األ

من الخصوم  ، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون ألي  هاليخرى يتوقف الحكم عأالفصل في مسألة 
 ن  أ ل  إثار المترتبة عليها، هذه الدراسة شروط وقف الدعوى واآلير في الدعوى، وبينت طلب الس  

( ل تعطي المحكمة حق التدخل في الطلب من الخصوم بمراجعة المحاكم 122نص المادة )
عوى المنظورة أمامها، ول تحدد مدة زمنية المختصة للحصول على حكم يتعلق بالفصل بالد

و المماطلة من قبل أفي حالة استحالة الحصول على حكم،  للحصول على هذا الحكم، ول تتدخل
حكمة والتدخل في هذا الوقف من حيث مذ يرى الباحث إعطاء دور للإير بالدعوى، الخصوم للس  

خرى تحدد متابعة الدعوى والفصل في موضوعها، وفي حالة الفصل في المسألة األلدة تحدد م   ن  أى حكم على المحكمة الحصول علدة زمنية للحصول على حكم، وفي حالة استحالة تحديد م  
 ذا انقضت هذه المدة.إسقاطها إو ألمراجعة المحكمة للسير بالدعوى  المحكمة مدة زمنية للخصوم

 
 الكلمات الدالة

 .اكمات المدنيةالمح أصولالوقف القضائي، الدعوى المدنية، 
 

 
Judicial Suspension of the Civil Case in the Jordanian Law 

Abstract 
 
The judicial suspension of the civil case, article (122) of the Jordanian Trials 
Principles Law in comparison with some other laws and the Jordanian Cassation 
Court awards raises many problems where the Jordanian legislator gave the court the 
right to order for suspending the case if it sees that suspending of its ruling in the case 
subject matter is dependent on determination of another matter, and when the 
suspension cause disappears, any of the disputed parties could ask the court to 
continue the case. This study shows the conditions for suspending the case and the 
impacts of the same. However, the provision of article (122) does not give the court 
the right to interfere by asking the disputed parties to seek the competent courts to get 
an award related to determination of the case heard by such court as well as does not 
set a time period for reaching such award nor interfere if it is impossible to reach such 
award or in case of procrastination by the disputed parties for continuation of the case. 
The researcher sees to give the court a role in this and to interfere in this suspension in 
terms of determination a specific time period for reaching an award. In the event if it 
is impossible to reach such award, the court has to set a time period for continuation 
of the case and determination of its subject matter. However, in the event of 
determination of the other matter, the court would set a time period for the disputed 
parties to approach the court for continuation of the case or dismissing it if this period 
has elapsed. 
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 المقدمة:
بدددي أحددد الخصددوم فددي الدددعوى القائمددة دفعددا  مددن  أثندداء نظددر الدددعوى المدنيددة أن ي  يحدددث 

ل تخدددتص بدددك المحكمدددة المعدددروض عليهدددا الندددزاع لعددددم صددد حيتها فدددي  وضدددوعا  ثيدددر م  الددددفوع أو ي  
ويتعلدددق هدددذا الددددفع أو هدددذا  ،أو عددددم اختصاصدددها نوعيدددا  أو الطلدددب وظيفيدددا  النظدددر فدددي هدددذا الددددفع 

، وأصددبال لزمددا  ول تددتمكن المحكمددة الفصددل فددي الدددعوى لددب فددي الفصددل فددي موضددوع الدددعوىالط
أو الدفع الذي تنظره محكمة أخرى وبشرط أن يكددون  عليها وقف الدعوى لحين الفصل في الطلب

هدددذا السدددبب مدددرتبط بموضدددوع الددددعوى األصدددلية، وأن يكدددون لهدددذا السدددبب أثدددرا  واضدددحا  ودقيقدددا  فدددي 
والختصددداص فدددي المسدددألة األوليدددة يعدددود لختصددداص محكمدددة أخدددرى، هندددا تدددأمر ية الدددعوى األصدددل

المحكمددة بوقدددف الدددعوى األصدددلية لهددذا السدددبب ويسدددمى بددالوقف القضدددائي للدددعوى، نظدددرا  ألن مدددن 
القدددرار الددددعوى الحكدددم فدددي لتوقدددف ي، أو المحكمدددة التدددي تنظدددر الددددعوى  يصددددر القدددرار هدددو القاضددد

 األصلية على المسألة األولية.

"تدددأمر علدددى أنددك ( مدددن قددانون أصدددول المحاكمددات المدنيدددة األردنددي 122نصددت المددادة ) إذ
المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف 

ويختلف  ير في الدعوى"عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون ألي من الخصوم طلب الس  
كددل مددنهم وحددق الخصددوم تفدداقي والوقددف القددانوني مددن حيددث شددروط ف اإلالوقالوقف القضائي عن 

إذ أن وقددف الدددعوى إمددا أن يكددون إتفاقيددا  مددا بددين جميددع ر المحكمددة فددي الوقددف ومدتددك و ثدداره، ودو 
ا  وقف الدعوى لمدة ل تزيد على ستة أشهر ألسباب منها حل الموضوع ودي  تالخصوم في الدعوى 
 ،نتظدددارا  إلحضدددار أوراق تحتدددا  إلدددى مددددة زمنيدددة إلحضدددارهاحة أو إمصدددالأو الأو اللجدددوء للتحكددديم 

وتجدد الدعوى بعد انقضاء هذه المدة الزمنية وفي حالة مضي ثمانية أيام مددن تدداريت انتهدداء المدددة 
 الزمنية تسقط الدعوى. 

وقوع سددبب  من تاريت ا  أما الوقف القانوني فإن المحكمة تصدر قرارا  بوقف الدعوى قانوني
فدد أ أحددد الخصددوم أو باب الوقددف القددانوني التددي حددددها المشددرع، وهددي فددي حالددة إعدد ن إمن أسدد

تاريت وقوع السبب الموجب إليقافها،  ويقع الوقف القانوني منأو وفاة أحد الخصوم،  فقدان أهليتك
 لحين تبليغ من يمثل الخصم المفلأ، أو فاقد األهلية، أو ورثك واعتبار أي إجراء بعد ذلك باط  ،

أمامهددا  المتوفي أما الوقف القضائي فإن للمحكمددة سددلطة فددي إصدددار القددرار فددي الدددعوى المنظددورة
وبمجددرد زوال السددبب  ا موضوع الدعوى تخر  عن اختصاصددهابسبب وجود مسألة أولية يتعلق به
 ألي طرف طلب السير بالدعوى.
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إذا  لوقدددف إل  االقيدددام بدددأي إجدددراءات أو طلبدددات أو دفدددوع خددد ل فتدددرة ول يحدددق ألي طدددرف 
عددددة وتتوقدددف أيضدددا  معهدددا المواعيدددد والتقدددادم ويثيدددر الوقدددف القضدددائي  اعتبدددر ذلدددك اإلجدددراء بددداط  ،

 إشكاليات.

 مشكلة الدراسة:
( مدددن قددددانون أصدددول المحاكمدددات المدنيددددة 122مدددن خددد ل القدددراءة المتأنيددددة لدددنص المدددادة )

دعددوى أمددام المحدداكم الخصددوم  قدددمياألردني، اتضال للباحث خلو هذا النص من الحالت التددي لددم 
المختصدددة وأثيددددر الدددددفع أو الطلددددب أمامهدددا فددددي المسددددألة األوليددددة المتعلقدددة بموضددددوع الدددددعوى والتددددي 

دعوى األصددلية، وكددذلك خلددو الددنص مددن دور المحكمددة فددي تحديددد مدددة يتوقف عليها الفصل في الدد
 ة المختصددة، المختصددة للحصددول علددى حكددم مددن المحكمدد زمنيددة للخصددوم سددواء لمراجعددة المحكمددة

األولية، أو مماطلددة الخصددوم في المسألة وتدخل المحكمة في حالة استحالة الحصول على حكم، 
أو عدددم تجديددد الدددعوى بعددد النتهدداء مددن المسددألة األوليددة  الدعوى المنظورة لدى محكمة أخددرى في

الة أو اسددددتحاط الدددددعوى إذا مضددددت المدددددة الزمنيددددة وزوال سددددبب الوقددددف، ودور المحكمددددة فددددي إسددددق
 الحصول على حكم أو مماطلة الخصوم، وتجيب الدراسة على هذه التساؤلت التالية:

متعلقددددة حكددددم القددددانون فددددي حالددددة وجددددود مسددددألة أوليددددة  يددددر معروضددددة علددددى المحكمددددة و مددددا  -1
 بالدعوى األصلية وموضوعها؟

وى كم في موضددوع الدددعة يتوقف عليها الح  هناك مسألة أولي   ن أن  إذا تبي   ةحكممما دور ال -2
 ويخر  عن اختصاصها؟

مددددن المحكمددددة فددددي المسددددألة  مددددا الحكددددم القددددانوني فددددي حالددددة اسددددتحالة الحصددددول علددددى حكددددم   -3
 األولية؟

 تجديد الدعوى إذا زال سبب الوقف؟ ما الحكم القانوني إذا ماطل الخصوم في -4

لمختصددة للحصددول علددى حكددم تحدد مدددة زمنيددة لمراجعددة المحدداكم ا يجوز للمحكمة أن  هل  -5
نقضددداء هدددذه المددددة هدددل يحدددق لهدددا إسدددقاط الددددعوى، وكدددذلك فدددي حالدددة اسدددتحالة وفدددي حالدددة إ

 الحصول على حكم أو مماطلة الخصوم؟

 أهمية الدراسة:
بدددرز أهميدددة هدددذه الدارسدددة مدددن خددد ل النظدددر إلدددى اآلثدددار التدددي تترتدددب علدددى خلدددو الدددنص ت  

دور القاضي  أن   المحكمة في التدخل في الوقف القضائي، إذ القانوني من األحكام المتعلقة بدور
ددفقددط فددي إصدددار قددرار إعدددادي بوقددف الدددعوى فقددط إذا و   تجديددد د سددبب مددن أسددباب الوقددف وفددي ج 
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الوقددف القضددائي مددن وجددوب  يكددون للمحكمددة دور فددي إذ يجددب أن   الدعوى عند زوال هددذا السددبب 
بموضددوع التدددخل إللددزام الخصددوم لمراجعددة المحدداكم المختصددة للنظددر فددي المسددألة األوليددة المتعلقددة 

ل سددقط حددق الخصددوم الدعوى والقرار الذي سيصدددر فيهددا، وتحديددد مدددة زمنيددة لم   راجعددة المحدداكم واق
بهددذا الطلددب أو الدددفع وتحكددم المحكمددة بموضددوع الدددعوى بالحالددة التددي عليهددا، ولتجنددب إطالددة أمددد 

مددن صددول علددى حكددم تتدددخل فددي حالددة اسددتحالة الح   سددن سددير الدددعوى والعدالددة، وأن  وح  المحاكمددة 
المحكمة في المسألة األولية، وكذلك مماطلة الخصوم وتحديددد مدددة زمنيددة لهددذا الوقددف، وفددي حالددة 

مدددن قدددانون أصدددول المحاكمدددات المدنيدددة هدددو  تخلدددف الخصدددوم عدددن تجديدددد الددددعوى إسدددقاطها، إذ أن  
هناك جزاءات على من يتخلف عددن ممارسددة اإلجددراء فددي الميعدداد المحدددد لددك،  قانون إجراءات وأن  

ب عليددك سددقوط الدددعوى، وسددقوط ترت ددي   تخلددف الخصددوم عددن عدددم السددير بدداإلجراءات يجددب أن   ن  وأ
من  الجددزاء علددى التخلددف مددن متابعددة سددبب خ  هذا النص  اإذلحق اإلجرائي الذي رتبك القانون ا

 وقف الدعوى.

 أهداف الدراسة:

كددل نددوع مددن  تشمل أهداف الدراسة تحديد المقصود بوقف الدددعوى وأنواعهددا وبيددان شددروط
يددد وتحدلوقف القضائي وهو موضددوع الدراسددة، ا زها والتفرقة فيما بينها وبينأنواع هذه الوقف وتمي  

رع األردندددي مدددن وحالتدددك وشدددروطك و ثددداره، وبيدددان موقدددف المش ددد مبدددررات الوقدددف القضدددائي وأسدددبابك
 يددز األردنيددةوقددرارات محكمددة التمي مقارنددة مددع بعددض القددوانين األخددرى، –الوقددف القضددائي للدددعوى 

 المصرية في هذا الموضوع.كمة النقض وقرارات مح

 منهج الدراسة:
 حددددل   اعتمددددد الباحددددث فددددي إعددددداد هددددذا البحددددث علددددى المددددنه  التحليلددددي والمقددددارن، نظددددرا  ألن  

انون األردني وأحكام القضدداء الق تتطلب عدم الوقوف عند حد  كاليات التي تثيرها هذه الدراسة اإلش
منها القانون المصري وانين والقضاء في دول أخرى اء مقارنة بينها وبين القبل تتطلب إجر  فحسب

وبيددان أوجددك الخددت ف بددين  قانونية عالجت موضوع هددذه الدراسددة،نصوص  ردتواللبناني التي أو 
الوقف القضائي في القانون األردني مقارنة بالقانون المصري واللبندداني، ومددع األخددذ بددقراء الفقهدداء 

 ص.في هذا الخصو 
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 الدراسات السابقة:
ن للباحددددث وجددددود العديددددد مددددن الدراسددددات الشدددداملة لقددددانون أصددددول المحاكمددددات المدنيددددة تبددددي  

بشكل عام ومن ضددمنها وقددف الدددعوى وتناولت هذه الدراسات موضوع أصول المحاكمات المدنية 
دون دراسددددة هددددذا الموضددددوع دراسددددة شدددداملة متخصصددددة مددددن وجهددددة نظددددر التشددددريع والقضدددداء والفقددددك 

ي قانون يستحقك هذا الموضوع من عناية وما يحظى بك هذا الموضوع من أهمية فما ناسب مع تت
 ولم أجد دراسة تناولت هذا الموضوع بشكل خاص.أصول المحاكمات المدنية، 

 خطة الدراسة:
 :هذا البحث إلىحث اقسم الب

 .لوقف القضائي في القانون األردنيالمبحث األول: ماهية ا

 .في القانون األردنيالقضائي اهية الوقف م: المطلب األول

 الفرع األول: مفهوم الوقف القضائي للدعوى المدنية.

 الفرع الثاني: تميز الوقف القضائي عن  يره من النظم القانونية المشابهة لك.

 شروط الوقف القضائي للدعوى المدنية وحالتك.طلب الثاني: مال

 شروط الوقف القضائي.الفرع األول: 

 ع الثاني: حالت الوقف القضائي.الفر 

 المبحث الثاني: آثار الحكم القضائي والطعن فيه.

 المطلب األول:  ثار الحكم القضائي.

 الفرع األول:  ثار الوقف القضائي.

 الفرع الثاني: الطعن بالحكم.

 المطلب الثاني: متابعة المحاكمة وتخلف الخصوم عن تجديد الدعوى.

 محاكمة.الفرع األول: متابعة ال 

 الفرع الثاني: تخلف الخصوم عن تحديد الدعوى. 

  ثم الخاتمة وتضمنت النتائ  والتوصيات. 



6 
 

وقددددد واجهددددت صددددعوبات فددددي كتابددددة هددددذا البحددددث لقلددددة المراجددددع الفقهيددددة التددددي تناولددددت هددددذا 
 الموضوع وقلة األحكام القضائية.

 المبحث األول
 ماهية الوقف القضائي في القانون األردني

وتمييددزه عددن التعريددف بددالوقف القضددائي للدددعوى المدنيددة المبحددث فددي هددذا باحددث التندداول ي
 تفاقي والوقف القانوني وشروط الوقف.الوقف اإل

الخصددوم ير بهددا قددد ينددت  عددن دفددع مددن الدددفوع التددي تثددار مددن وقددف المحاكمددة وتعليددق الس دد
أو  المحكمددة النددوعي هددذا الدددفع يثيددر نزاعددا  يخددر  عددن اختصدداص ن  اق و  ،أثناء نظر الدعوى المدنية

ير بهددا خدد ل مدددة قددد وقددف المحاكمددة وتعليددق الس ددب، يددأمر القاضددي بندداء علددى هددذا الدددفع الددوظيفي
ون للخصددوم ، بحيث تعود المحاكمة لمتابعة مجراهددا عنددد زوال سددبب التوقددف ويكددقصرتطول أو ت

حكددم فددي الدددعوى ول ترتفع يد المحكمة عن النزاع المعروض عليها، لل ،طلب السير في المحاكمة
وصدور الحكم المنهي للخصومة، وهو وقف مؤقت ويختلف الوقف القضائي عن الوقف القانوني 

 والوقف التفافي، ولبد من توافر شروط لوقف المحاكمة قضائيا .  

 المطلب األول
 وم الوقف القضائي للدعوى المدنيةمفه

 للدعوى المدنية مفهوم الوقف القضائي: األول الفرع

ث سبب من األسباب التي تستوجب على حد  ي   بالوقف القضائي للدعوى المدنية أن   يقصد
يثيدددر نزاعدددا  يخدددر  عدددن اختصددداص  إذا قددددم أمدددام المحكمدددة دفعدددا   تدددأمر بوقدددف الددددعوى المحكمدددة أن  

بعددض الطددوار   حصددلتالمحكمة النوعي أو الختصاص الوظيفي وتختص بك محكمة أخرى، أو 
ث تعدددددود المحاكمددددة بعدددددد زوال الطددددار  أو صدددددور حكدددددم مددددن الجهدددددة التددددي تبددددرر هدددددذا الوقددددف بحيدددد

المحكمة  ، وفي حالة أن  مسببا   ا  تأمر بهذا الوقف وتصدر قرار  المحكمة أن   علىفيكون المختصة، 
في هذا الدفع لزوما  لوقف الدعوى تددرد الدددفع وتسددير بالمحاكمددة، وتحكددم بموضددوع الدددعوى،  لم تر  

د يطدددول أو يقصدددر بسدددبب سددديرها خددد ل وقدددت قددد تعليدددقالمحاكمدددة  ومفهدددوم الوقدددف القضدددائي "وقدددف
التددي تبدددرر هددذا الوقدددف بحيددث تعدددود المحكمددة لمتابعدددة مجراهددا عندددد زوال الطدددار   بعددض الطدددوار 

 .(1)الذي حتم وقفها أو عند انتهاء مدة الوقف التي حددتها المحكمة"

ة العمليدددة مرتبطدددة بدددروابط أو فدددي الحيددداوتطبيقدددا  لدددذلك قدددد تنشدددأ الدددروابط والمراكدددز القانونيدددة 
مراكز قانونية أخرى، وقد تعرض إحدددى هددذه الددروابط القانونيددة علددى القضدداء فتثددور أمامددك منازعددة 

Commented [A1 :])قد تطول أو تقصر )المدة مؤنث 

Commented [A2 :]تحصل 

Commented [A3 :]فيكون على المحكمة 

Commented [A4 :]وتعليق 

Commented [A5 :] الجامعة األردنية ال تعتمد هذه  –مجلة دراسات

 الطريقة في التوثيق، وإنما تعتمد طريقة التوثيق في نهاية البحث.

ه ال يجوز ذكر األلقاب، فيذكر االسم مجرد، فال يتم ذكر كلمة كما أن

 الدكتور أو د. أو العالمة أو الشيخ أو أي لقب آخر.
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فددي رابطددة أو مركددز قددانوني  خددر يعتبددر وجددوده مفترضددا  للولددى" فيكددون الفصددل فددي هددذه المنازعددة 
 .(2)مستوجبا  الفصل في القضية"

تخر  من ولية القضاء المدني لتدخل فددي وليددة األولية ويحدث هذا عندما تكون المسألة 
 .(3)القضاء اإلداري والجنائي أو قضاء المحكمة الدستورية العليا"

رتبدداط بددين المراكددز القانونيددة يعتبددر مسددألة موضددوعية تخضددع لسددلطة القضددائي "وتقدير اإل
 .(4)بالوقف" يأمرالذي 

فددي  يددر األحددوال التددي ك "ري علددى أن دد( من قانون المرافعات المص129ونصت المادة )))
 تددأمر بوقفهددا كلمددا رأت أن   نددص فيهددا القددانون علددى وقددف الدددعوى وجوبددا  أو جددوازا  يكددون للمحكمددة

تعليدددق حكمهدددا فدددي موضدددوعها علدددى الفصدددل فدددي مسدددألة أخدددرى يتوقدددف عليهدددا الحكدددم وبمجدددرد زوال 
 .(5)ى((سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعو 

فددي بندداني علددى أنددك ))لال المدنيددة ( مددن قددانون أصددول المحاكمددات504و))نصددت المددادة )
القانون على وقف المحاكمة وجوبا  أو جوازا  يكون للمحكمة أن تقرر  فيها ير األحوال التي نص 
 تعود عن قرار الوقف أو أن   ولها أن  معينة أو حتى حدوث طار  ما تحدده في قرارها،  قفها لمدةو 

 .(6)بب الوقف يكون للخصوم متابعة المحاكمة((زوال ستقصر مدتك، بمجرد 

علددى أنددك  11/1992( من قددانون اإلجددراءات المدنيددة التحددادي رقددم 102ونصت المادة )
على الفصل في مسألة أخرى  ))تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها

 .(7)م تعجيل الدعوى((يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون ألي من الخصو 

عددن المركددز القددانوني ألطرافهددا وذلددك حتددى  أجندديووقددف الدددعوى "هددو عدددم سدديرها لسددبب 
وتتميددز الوقددف بددالمعنى الصددحيال بأنددك  ،(8)يزول السبب وتنقضي المهلة التي حددددها قددرار الوقددف"

ن   –إذا تقرر، فإنك الخصومة  هددا حتددى تدخل في حالة ركددود تسددتبعد أي نشدداط في –ظلت قائمة  واق
 .(9)ينتهي هذا الوقف((

وقد استقرت قرارات محكمة التمييز األردنية على مفهوم الوقف القضددائي للدددعوى المدنيددة 
هندداك مسددألة أخددرى يتوقددف عليهددا الحكددم  ك "توقف الخصومة بأمر من القاضي إذا رأى أن  على أن  

 .(10)في الدعوى"

ك )الوقددف القضددائي هددو علددى أن دد تعريددف الوقددف القضددائي للدددعوى المدنيددةللباحددث ويمكددن 
ير بهددا خدد ل نظرهددا لحددين الفصددل فددي مسددألة خددار  عددن اختصاصددها وقددف المحاكمددة وتعليددق الس دد

ير بالمحاكمددة بعددد لتوقف الحكم في الدعوى على الفصل في المسددألة األوليددة والس دد  نوعيا  ووظيفيا  
 النتهاء من زوال السبب من النقطة التي وصلت إليها.

Commented [A6 :]أين المرجع ؟؟؟ 

وإذا كان هذا التعريف من الباحث فعليه أن يبين ذلك بقولة: وعلى ذلك 

 يمكن للباحث تعريف الوقف القضائي للدعوى المدنية بأنه: ) ......(.
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مدددن  ك لبدددد  مددن هدددذا المفهدددوم لوقددف الددددعوى قضددائيا  للددددعوى المدنيدددة أن دد  اسدددتنتيمكددن الو 
سددواء مددن قبددل الخصددوم أنفسددهم أو المحكمددة إذا أثيددر  سددباب موجبددة لوقددف الدددعوى قضددائيا  تددوافر أ

دفع من الدفوع ويخر  عن اختصاص المحكمة النددوعي أو الختصدداص القضددائي وعلددى القاضددي 
صدر المحكمددة ت   بأن   ي الدفع أو الدعوى الفرعيةإلى حين صدور قرار ف يأمر بوقف المحاكمة أن  

"والسددبب فددي وجددود هددذا النددوع  لعدددم اختصاصددها قرارا  إعددداديا ، يوقددف الدددعوى األولددى أو األصددلية
مددن أنددواع الوقددف القضددائي للخصددوم يرجددع أساسددا  لفكددرة الختصدداص القضددائي، لبددد الفصددل فددي 

للفصل في الدعوى األصلية يخر  من اختصاص المحكمة التددي تنظددر  المسألة األولية الضرورية
لحين زوال السبب أو الطار  الذي حددتم هددذا ، (11)الدعوى األصلية أيا  كان نوع هذا الختصاص"

الوقددف، وعنددد زوال السدددبب، يكددون الحدددق للخصددوم الطلدددب مددن المحكمدددة بالسددير فدددي الدددعوى مدددن 
مددة عنددد إصدددارها قددرارا  بوقددف المحاكمددة قضددائيا   أن تبددرر النقطة التي وصلت إليها، وعلددى المحك

 القرار وأن يكون مسببا.

ن الوقددف قددد يكددون بندداء علدددى دفددع مددن الدددفوع التددي تثدددار مددن قبددل الخصددوم وقددد يكدددون  واق
القددرار صددادرا  مددن المحكمددة فددي وقددف المحاكمددة، ول يقتصددر الوقددف القضددائي علددى حددق الخصددوم 

بك المحكمة من تلقاء نفسها. وتوقف المحاكمة لحين الفصل فددي في الدعوى بل يجوز أن تقضى 
 وقائع الدعوى.  ا  علىبناءمسألة خار  عن نطاق اختصاصها نوعيا  أو وظيفيا  

كدددأن تطلدددب مدددن الخصدددوم اللجدددوء إلدددى محكمدددة أخدددرى للحصدددول علدددى قدددرار فدددي موضدددوع 
تدددددي تخدددددر  عدددددن تصدددددحيال حجدددددة حصدددددر إرث، أو إثبدددددات ملكيدددددة عقدددددار أو  يرهدددددا مدددددن الددددددعاوى ال

 اختصاصها.

 غيره من النظم القانونية المشابهة لهتمييز الوقف القضائي عن : الفرع الثاني

مدة معينة إذا ما اعتراها سبب من أسباب الوقف تحدد  خ ل السير فيها عدم هو: الدعوىوقف 
 ألحدددددوتوقددددف الدددددعوى  ،(12)تمددددام إجددددراء معددددينإمقدددددما  مدددددة الوقددددف وقددددد يكددددون تجديدددددها مرهونددددا  ب

 األسباب الث ثة اآلتية:
إذا اتفددق طرفددا الخصددومة علددى وقفهددا ويكددون بقددرار مددن المحكمددة يصدددر بندداء علددى طلددب  -

 الخصوم.
أو إذا حدثت واقعددة معينددة يترتددب عليهددا وقددف الدددعوى بقددوة القددانون يحددددها هددذه الوقددائع   -

 المشرع سلفا . كحالة الوفاة أو فقدان األهلية أو اإلف أ.
ذا رأت ا - لمحكمة تعليق الحكم في الموضوع على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها واق

 دره المحكمة.صتالحكم ويتم الوقف هنا بحكم 

Commented [A7 :]كن إستنتاج )اإلبتعاد عن كلمات التفخيم(ويم 

Commented [A8 :]بناءاً على وقائع الدعوى 
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تفددددداقي والوقدددددف القدددددانوني والوقدددددف هدددددذا الموضدددددوع بدددددالتعريف بدددددالوقف اإلويتنددددداول الباحدددددث 
 القضائي ثم الفرق بينهما من حيث الشروط ومدة الوقف و ثاره.

 تفاقي والوقف القانوني:لوقف ال أواًل: التعريف با
( مددددن قددددانون أصددددول 123) علددددى نددددص الفقددددرة األولددددى مددددن المددددادة تفدددداقي وبندددداء  الوقددددف اإل

ير في الدعوى القائمة مدة تفاق على وقف الس  مدنية، على أنك ))يجوز للخصوم اإلالمحاكمات ال
 بة من الخصوم في حددل  تفاقهم، وذلك ر ر تبدأ من تاريت إقرار المحكمة إلل تزيد على ستة أشه

تفدداقي وفقددا  ل تزيددد علددى سددتة أشددهر، والوقددف اإلا ، أو اللجددوء إلددى التحكدديم، والمدددة الموضددوع ودي دد
 .(13)إلرادة الخصوم وهي السبب المباشر لهذا الوقف

( مددن قددانون أصددول 123علددى نددص المفقددرة الثالثددة مددن المددادة ) أما الوقف القانوني وبندداء  
ك ))فددي حالددة حدددوث واقعددة معينددة يترتددب عليهددا وبقددوة القددانون وقددف لددى أن ددالمحاكمددات المدنيددة ع

 ير بالدعوى وذلك إذا تقرر إع ن إف أ أحد الفرقاء أو فقدان األهلية، أو حالة الوفاة((.الس  
 ورثة، أو مددن يقددوم مقددام فاقددد األهليددةوذلك لحين تبليغ من يقوم مكان المفلأ، أو تبليغ ال

لفا ، وعرف الباحث الوقف القضائي في هددذا البحددث عنددد التعددرض لموضددوع رع سحددها المش   اإذ
 ماهية الوقف القضائي.

 تفاقي والوقف القانوني ثم الوقف القضائي:ثانيًا: شروط كل من الوقف ال 
روطك تفددداقي وشدددة األولدددى أحكدددام الوقدددف اإل( الفقدددر 123تفددداقي: حدددددت المدددادة )شدددروط الوقدددف اإل

 وهي:
مدددات مدددن قدددانون أصدددول المحاك 123ى وقدددف الددددعوى، إذ أوجبدددت المدددادة تفددداق الخصدددوم علددد: إ1

ذا رفددددض أحددددد تفدددداق الخصددددوم جمدددديعهم علددددى وقددددف الدددددعوى المدنيددددة حتددددى يددددتم وقددددف الدددددعوى إ واق
 الخصوم وقف الدعوى كان ذلك سببا  لرفض المحكمة إلصدار قرار بالوقف.

العدالة، وتبدأ هذه المدة من   تزيد مدة الوقف عن ستة أشهر، وذلك لعتبارات حسن سير: أل  2
 ير بالدعوى.تاريت صدور قرار من المحكمة بوقف الس  

تفدددداق علددددى إ تصدددددر المحكمددددة قددددرارا  بندددداء   ن  تفدددداق الخصددددوم جمدددديعهم: أي أمحكمددددة إتقددددر ال : أن  3
تفددداق أو عددددم الحكدددم بدددذلك، مدددة سدددلطة تقديريدددة فدددي إقدددرار هدددذا اإلالخصدددوم بوقدددف الددددعوى وللمحك

 تفاق والمدة المحددة للوقف.التحقق من صحة اإل هذه الحالة هوودور القاضي في 
( مدددن قدددانون أصدددول 123أمدددا شدددروط الوقدددف القدددانوني: ووفقدددا  ألحكدددام الفقدددرة الثالثدددة مدددن المدددادة )

 المحاكمات المدنية فهي:
وحدد المشرع األردني أسباب  ف التي حددها المشرع سلفا  للوقف،: وجود سبب من أسباب الوق1

لقانوني وهي إع ن إف أ أحد فرقاء الدعوى، أو طرأ عليك ما يفقددده أهليددة أو فددي حالددة الوقف ا
 وفاة أحد الخصوم.
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: توقددف الدددعوى مددن يددوم تحقددق سددبب الوقددف بقددوة القددانون ولدديأ بقددرار المحكمددة، ويكددون قددرار 2
فاقد األهلية،  اشفا  وليأ مقررا  وذلك لحين تبليغ من يقوم مقام الخصم المفلأ أوالمحكمة قرارا  ك

تنطددق المحكمددة قعددت الوفدداة والدددعوى جدداهزة للحكددم أمددا إذا و  لنسددبة لحالددة الوفدداة تبليددغ الورثددة،وبا
 بالحكم ر م الوفاة.

( مددن قددانون أصددول المحاكمددات المدنيددة 122أمددا شددروط الوقددف القضددائي: وفقددا  ألحكددام المددادة )
 فإن شروط الوقف القضائي هي:

 سألة األولية لزما  للحكم في موضوع الدعوى.يكون الفصل في الم : أن  1
يخددددر  عددددن اختصدددداص المحكمددددة الدددددعوى يكددددون الفصددددل فددددي المسددددألة األوليددددة وموضددددوع  : أن  2

 المعروض عليها النزاع من حيث الختصاص الوظيفي أو الختصاص النوعي.
 تفاقي والقانوني والقضائي وآثاره:ثالثًا: مدة الوقف ال 

مددددة  المحاكمدددات المدنيدددة علدددى أن   قدددرة األولدددى مدددن قدددانون أصدددول( الف123نصدددت المدددادة )
تفدداق علددى مدددة تزيددد  سددتة أشددهر ول يجددوز للخصددوم اإل ل تتجدداوز مدددة تفدداقي يجددب أن  الوقددف اإل

ير بالدددعوى مدددن جديددد يبددددأ بعدددد الس ددد وأن  تكددون أقدددل مددن سدددتة أشددهر،  علددى هدددذه المدددة ويمكدددن أن  
بحيددث يتقدددم أي مددن الخصددوم للسددير بالدددعوى عنددد انتهدداء  النتهدداء مددن هددذه المدددة المتفددق عليهددا

ذا مضدددت مددددة ثمانيددددة أيدددام مدددن تددداريت انتهددداء هددددذه المددددة ولدددم يتقددددم أي مدددن طرفددددي  هدددذه المددددة واق
ويجوز للخصوم التفاق على تجديددد الدددعوى والسددير  الدعوى تسقط، ير بالدعوى فإن  الدعوى للس  
الخصددومة المدنيددة  تفدداقي فددإن  الوقددف اإللمترتبددة علددى نقضدداء مدددة الوقددف، وأمددا اآلثددار ابهددا قبددل إ

تخدداذ أي مددن الخصددوم إ تكون في حالة ركون وتوقف جميع الطلبات واإلجراءات ول يسددتطيع أي  
الغيددددر، إذ تعتبددددر الخصددددومة موقوفددددة ول تتددددأثر المواعيددددد بددددالوقف  إجددددراءات، وكددددذلك القاضددددي أو

 تفاقي.اإل
الوقددف وقددف الدددعوى علددى تحقددق سددبب مددن أسددباب : يترتددب مدة الوقف القانوني وآثارهااا

يبلغ الممثل القانوني لفاقد األهليددة، أو ممثددل الشددخص المفلددأ،  على أن  من تاريت تحقق السبب 
 أو تبليغ ورثة المتوفي موعدا  للمحاكمة للحضور أو توكيل محام، أو ممثل قانوني لهم.

التددي تحصددل مددن تدداريت وقددوع  ويترتب على الوقف القددانوني  ثددار منهددا بطدد ن اإلجددراءات
أي إجراء خ ل من الوقف أو مددن  تخاذوكذلك خ ل مدة الوقف ول يجوز إ وتحقق سبب الوقف

 ريت وقوع سبب الوقف.تا
نمددا عنددد زوال سددبب : لدديأ للوقددف ماادة الوقااف القضااائي وآثارهااا القضددائي مدددة قانونيددة واق

على المشرع األردنددي تحديددد مدددة  ن  ير بالدعوى، ويرى الباحث أالوقف يحق للخصوم الطلب للس  
أو من المحكمة في المسددألة األوليددة  الحصول على حكم استحالةير بالدعوى في حالة زمنية للس  
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فددي حالددة مماطلددة الخصددوم فددي السددير بالدددعوى إذا زال سددبب الوقددف، أو عدددم مراجعددة المحكمددة 
 لستصدار حكم في المسألة األولية.المختصة 

ظددل  ثارهددا قائمددة ول يحددق وتقددى قائمددة ي فددإن الخصددومة بالدددعوى تبو ثددار الوقددف القضددائ
إجراء يتم بعد  إجراء في الدعوى خ ل مدة الوقف، ويترتب البط ن على أي   تخاذ أي  للخصوم إ

الوقددددف القضددددائي إلددددى تجريددددد  ائي يقطددددع كافددددة المواعيددددد والتقددددادم ويددددؤديالوقددددف، والوقددددف القضدددد
 المحكمة من وليتها.
جميع حالت الوقف والقرارات التي تصدر  أحكام الوقف وقرارات الوقف، فإن  أما الطعن ب

( مدددن قددانون أصدددول المحاكمدددات 170نصددت المدددادة ) أمددام محكمدددة السدددتئناف إذ   تخضددع للطعدددن
الدددعوى ول تنتهددي بهددا  المدنيددة علددى أنددك ))ل يجددوز الطعددن فددي األحكددام التددي تصدددر أثندداء سددير

المنهي للخصومة كلهددا ويسددتثنى مددن ذلددك القددرارات الصددادرة فددي  الخصومة إل بعد صدور الحكم
 ((.وقف الدعوى  -2المسائل التالية )

تفاااقي ماان جهااة والوقااف القضااائي والوقااف مااا بااين الوقااف القضااائي والوقااف ال  رابعااًا: التفرقااة
 القانوني من جهة أخرى:

على الفصددل  الوقف القضائي يتوقف على وجود سبب الوقف يتعلق فيك موضوع الدعوى
في مسألة أخرى تخر  عن اختصاص المحكمة وظيفيا  أو اختصاص نوعي وبزوال سبب الوقف 
يكون ألي من طرفي الدعوى السددير بالمحاكمددة وتتميددز الوقددف بددالمعنى الصددحيال بأنددك إذا تقددرر، 

ينتهددي هددذا  تددىتسددتبعد أي نشدداط فيهددا ح تدخل في حالة ركود –ظلت قائمة  ن  الخصومة )واق  فإن  
 .(14) وقف(ال

ن   القرار بالوقف يعود للمحكمة وليأ للخصوم في الدعوى، ول تحدد مدة زمنية للوقددف  واق
قددى الخصددومة قائمددة وبوقف الدعوى توقف كافة اإلجراءات والطلبددات والمدددة الزمنيددة والتقددادم، وتب

يت صدددور المحكمة يكون قرارها مددن تددار  تفاق الخصوم جميعهم وأن  بينما الوقف اإلتفاقي يكون بإ
ي المدة الزمنية المتفق عليها ولم مضقرار الوقف ولمدة زمنية ل تزيد على ستة أشهر وفي حالة 

تسددقط الدددعوى، وتكددون الدددعوى فددي  أيددامدم أي مددن الخصددوم للسددير بالدددعوى ومضددي ثمانيددة تقددي
 تخاذ أي إجراءات خ لها.كون ل يجوز تقديم  أي طلبات أو إحالة ر 

ف على وجود سبب الوقف الددذي يتعلددق فيددك موضددوع الدددعوى علددى الوقف القضائي، يتوق
الفصدددل فدددي مسدددألة أوليدددة تخدددر  عدددن اختصددداص المحكمدددة وظيفيدددا  أو اختصددداص ندددوعي ويدددزاول 

وأن الوقف في هذه الحالة  السبب الوقف يكون ألي طرفي من الطرف الدعوى السير بالمحاكمة،
يدددة للوقدددف دمدددة والطلدددب، ول تحددددد مددددة زمنعلدددى البيندددات المق يعدددود للمحكمدددة ولددديأ للخصدددم بنددداء  

وتوقف الدعوى واإلجراءات الطلبات وترفع يددد المحكمددة عددن الدددعوى مؤقتددا  لحددين زوال القضائي 
 وتبقى الخصومة قائمة. المدة الزمنية على الوقف القضائيسبب الوقف ول يسري التقادم أو 
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ددها القددانون سددلفا ، ويصدددر أما الوقف القانوني الوقف يكون بسبب مددن األسددباب التددي حدد
القددرار مددن القاضددي بوقددف الدددعوى عنددد تحقددق سددبب الوقددف ومددن تدداريت وقددوع سددبب الوقددف وهددي 

 أو وفاة أحد الخصوم.  أ أحد الخصوم أو فقدان األهليةحالة إع ن إف
ل   تخددداذ أي  ول يجدددوز إ اعتبدددر هدددذا اإلجدددراء بددداط   ويدددتم تبليدددغ  إجدددراء خددد ل هدددذا الوقدددف واق

يتم تبليغهم  ير بالدعوى بعد أن  الخصم المفلأ أو تمثيل فاقد األهلية أو ورثة المتوفي للس  ممثلي 
 دا المحكمة فيما بعد.لجلسة عبموعد ا

 الثاني المطلب
 شروط الوقف القضائي للدعوى المدنية وحاالته

يفرض المشرع أحيانا  على المحكمة وقف المحاكمة وتعليددق سدديرها خدد ل وقددت قددد يطددول 
قصر، وتقرر المحكمة وقفها في هذه الحالت والوقددف معلقددا  علددى تحقددق بعددض الشددروط كمددا أو ي

تقترن  لو اعترضت المحاكمة مسألة أولية أو دفع من الدفوع تؤثر في نتيجة الحل الذي يمكن أن  
بك هذه المحاكمة، إذ ل يمكن للمحكمة في مثل هذه الحالت الفصل في الدعوى دون الفصل في 

ى ذلدددددك قدددددرار إعددددددادي يوقدددددف علددددد ة مدددددن المرجدددددع المخدددددتص، ويدددددأمر القاضدددددي بنددددداء  األولي ددددد المسدددددألة
إذ يكدددددون الفصدددددل فدددددي هدددددذه المسدددددألة األوليدددددة خارجدددددة عدددددن  المحاكمدددددة وذلدددددك اسدددددتنادا  إلدددددى شدددددروط

اختصددداص المحكمدددة نددداظرة الددددعوى لعددددم اختصاصدددها وظيفيدددا  أو نوعيدددا ، ويكدددون للمحكمدددة سدددلطة 
لة األولية التي يتوقف على الفصل فيها أموضوع الدعوى وبين المس تباط بينتقديرية في وجود ار 
 الحكم في الدعوى.

( من قانون أصول المحاكمات المدنية الحكم وبمجرد زوال سبب 122وقد نصت المادة )
 ير في الدعوى".من الخصم طلب الس   الوقف يكون ألي  

ائي للددددعوى المدنيدددة هدددذا المبحدددث إلدددى مطلبدددين األول: شدددروط الوقدددف القضددد سددديتم تقسددديم
 والمطلب الثاني: حالت الوقف القضائي للدعوى المدنية.

 لدعوى المدنيةلشروط الوقف القضائي : األولالفرع 

اهددا القددانون وتعليددق القضائي تأمر بك المحكمة بما لها من سلطة تقديرية منحهددا إي  الوقف 
( مددن قددانون أصددول المحاكمددات 122ير بهددا ووفقددا  لشددروط لبددد مددن توافرهددا إذ نصددت المددادة )الس دد

تعليق الحكم في موضددوعها علددى  ك "تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت  المدنية األردنية على أن  
الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكددم وبمجددرد زوال سددبب الوقددف يكددون ألي مددن الخصددوم 

 ير في الدعوى".طلب الس  
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تتددوافر ليصدددر القاضددي قددرار  وطا  يجددب أن  هندداك شددر  مددن هددذا الددنص أن   يمكن الستنتا 
 إعدادي بوقف المحاكمة وهذه الشروط على النحو اآلتي: 

 يكون الفصل في المسألة األولية لزما  للحكم في الدعوى األصلية. أن   .1
 األولية مما يخر  عن اختصاص المحكمة. يكون الفصل في المسألة أن   .2

 ي:هذه الشروط على النحو اآلتالباحث ناقش يو 

 يكون الفصل في المسألة األولية لزما  للحكم في الدعوى األصلية: أن   -1

قددد يثددار دفدددع مددن الخصدددوم أمددام المحكمدددة وهددذا الددددفع يددرتبط أثدددره فددي نتيجدددة الحكددم الدددذي 
النظر فيهددا باألولية  ير مختصة بها المحكمة  سيصدر بنتيجة الحكم، ويكون هذا الدفع والمسألة

الوظيفي وأنك لبد من الفصل في المسألة األولية التي أثير بموجبها  لعدم الختصاص النوعي أو
ير بهددا إلددى مدددة قددد تقصددر تأمر بوقف الدددعوى األصددلية وتعليددق الس دد على المحكمة أن   الدفع، فإن  

ة عن المحكمددة المختصددة، ويعددود للمحكمددة فددي أو تطول إلى حين صدور حكم في المسألة األولي  
تددوافر هددذه الشددروط ومبددررات الوقددف القضددائي للمحكمددة، والسددؤال الددذي مثددل هددذه الحددالت تقدددير 

توقددف المحاكمدددة التددي ثدددار بمناسددبتها المسدددألة  يثددور هنددا هدددل يجددوز للمحكمدددة مددن تلقددداء نفسددها أن  
 األولية.

تددددأمر بوقددددف هددددذه الدددددعوى مددددن تلقدددداء نفسددددها إذا رأت  علددددى المحكمددددة أن   أن  الباحددددث رى يدددد
ألة قدددف علدددى الفصدددل بهدددا دون حاجدددة إلبدددداء الخصدددوم هدددذه المسدددتعليدددق الحكدددم فدددي موضدددوعها يتو 

اق واكتشدددفت إذا رأت المحكمدددة ذلدددك، كوجدددود تزويدددر فدددي بعدددض األور  األوليدددة مدددن جاندددب الخصدددوم
فيها مسألة  ق تتعلق بالميراث وحجة حصر اإلرث وحجة التخار أو أن أورا المحكمة ذلك التزوير

أو دعددوى إثبددات ملكيددة إذا كددان هندداك مددا  رعية بددذلكر قددرار مددن المحدداكم الشددد مددن صدددو أوليددة لب دد
 أو النزاع فيها. د نظر الدعوى لعدم وضوح الملكيةيثير إشكاليات عن

ويخضدددع لدددزوم وقدددف المحاكمدددة لسدددلطة المحكمدددة التقديريدددة، إذ يعدددود للمحكمدددة البحدددث فدددي 
على هذه الدددعوى  ثر ذلكأولية وتعلقها بالدعوى األصلية و الوقائع المطروحة عليك في المسألة األ
 عدة اتجاهددات والوقددائع الموضددوعيةتتناولها المحكمة من  بنتيجة المحاكمة، وهي شروط يجب أن  

ويعود للمحكمة البحث في مدى تعلق هذه المسألة بالدعوى ومدى لددزوم الفصددل  والوقائع القانونية
ين المسددألة اط بددفددي المسددائل األوليددة حتددى يسددتطيع الفصددل فددي الدددعوى األصددلية، وهددو وجددود ارتبدد

مسددددألة موضددددوعية  يعتبددددرإن وجددددود ارتبدددداط مددددن عدمددددك " ى األصددددليةوالدددددعو  األوليددددة والفصددددل فيهددددا
 .(15)"تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع
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ذا لددم تددر  " عنددد رفددض هددذا  –تبددين  المحكمددة حاجددة إلددى وقددف الدددعوى فمددن الواجددب أن   واق
ل  اهدددذا  الفصدددل فدددي الددددعوى األصدددلية ل يقتضدددي أن   –الطلدددب  كدددان هنددداك قصدددور فدددي  لوقدددت، واق

 .(16)"تسبيب الحكم الصادر برفض طلب الوقف

 176يلددزم تسددبيب الحكددم الصددادر بوقددف الدددعوى عمدد   بالمددادة  القددانون المصددري))وفددي 
ل    .(17) كانت باطلة(( التي تستوجب تسبيب األحكام واق

"في  ير األحددوال التددي  ك( من قانون المرافعات المصري على أن  129وقد نصت المادة )
تددأمر بوقفهددا كلمددا رأت  نددص فيهددا القددانون علددى وقددف الدددعوى وجوبددا  أو جددوازا  يكددون للمحكمددة أن  

 لة أخرى يتوقف عليها الحكم".أكمها في موضوعها على الفصل في مستعليق ح

ويشترط لوقف الدددعوى للفصددل فددي المسددألة األوليددة التددي يثيرهددا دفددع أو طلددب عددارض مددا 
يكددون الفصددل فددي المسددألة األوليددة لزمددا  للحكددم فددي الدددعوى فددإذا كددان المقصددود مددن إثددارة  ن  يلددي "أ

تصدددرف النظدددر عدددن الددددفع  الددددفع مجدددرد تأجيدددل الفصدددل فدددي الددددعوى والكيدددد للخصدددم فللمحكمدددة أن  
تجددداه قدددررت محكمدددة الدددنقض المصدددرية )الوقدددف التعليقدددي ، فدددي هدددذا اإل(18)وتقضدددي فدددي الموضدددوع"

لة لمنازعددات فددي المسددأافعات جوازي للمحكمة حسبما تستبنيك من مدى جدية امر  129للدعوى م. 
 .(19) األولية الخارجة عن اختصاصها والنعي بعدم استعمالها لتلك الرخصة  ير جائز(

ال وقوع التناقض بين األحكام إن تدرأه بما يسره لها القانون في سبيل وقف الدعوى )احتم
وقددددددف علددددددى نهائيددددددة حكددددددم  خددددددر لددددددم يكتسددددددب بعددددددد قددددددوة األمددددددر الفصددددددل فيهددددددا يت علددددددى تقدددددددير أن   –

 .(20)المقضي(

الحكددم بوقددف الدددعوى حتددى يفصددل فددي  وقضددت محكمددة الددنقض المصددرية فددي قرارهددا "بددأن  
مسألة أخرى، ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها هددو حكددم قطعددي، يترتددب عليددك جددواز الفصددل فددي 

 .(21)بمضي المدة" موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه وعدم سقوط الخصومة

سلطتها تقديرية فددي  أن   وتقرير الوقف يعود للمحكمة ل يخضع لرقابة محكمة التمييز، إذ  
 وجود ارتباط بين المسألة األولية والدعوى األصلية.

قرار الوقف مسألة قانونية تخضددع  بينما ذهبت بعض قرارات محكمة النقض المصرية أن  
 لرقابة محكمة النقض.

هذا الرتباط ل يكون قيددد ومسددألة أوليددة، بددالمعنى الصددحيال ولهددذا يعتبددر مسددألة يعتبر  "إذ  
( بغيددر تحقددق هددذا 129قانونيددة تخضددع لرقابددة محكمددة الددنقض وجددوب عدددم الوقددف تطبيقددا  للمددادة )

 .(22)الرتباط"
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 يكون الفصل في المسألة األولية عما يخر  عن اختصاص المحكمة. أن   -2

ل يكددون  ثددار أمددام المحكمددة لوقددف المحاكمددة قضددائيا  يجددب أن  الدفع أو الطلددب الددذي ي إن  
أن الددددفع أو الطلددب يخدددر    مددن اختصدداص المحكمدددة سددواء كدددان اختصدداص ندددوعي أو وظيفددي أي  

عدددن اختصددداص المحكمدددة التدددي تنظدددر الدددددعوى األصدددلية، فدددإذا كدددان الددددفع أو الطلدددب أو المسددددألة 
تفصددل فددي هددذا  صددلية، فعلددى المحكمددة أن  األولية من اختصاص المحكمة التددي تنظددر الدددعوى األ
قاضددي األصددل هددو قاضددي الفددرع، إذ حدددد  الطلب ول يتطلددب وقددف المحاكمددة، وتطبيقددا  لقاعدددة أن  

المشرع الدفوع والطلبات والمسائل األولية التي يجوز للخصوم إثارتها سواء قبل بدء المحاكمة  أو 
لحاجة لوقددف الدددعوى قضددائيا ، وهددذا مددا خ ل نظر الدعوى وتختص المحكمة بالفصل فيها دون ا

 استقرت عليها قرارات محكمة التمييز األردنية: 

"إذا كانت المسألة من عناصر الدعوى نفسددها فلدديأ للقاضددي أن يددأمر بوقددف الخصددومة، 
وظيفيددا  أو نوعيددا  مددن  –بددل يجددب عليددك أن يتصدددى لتلددك المسددألة عندددما ل يكددون أمددر البددت فيهددا 

 .(23)"اختصاص محكمة أخرى

)وللمحكمة أن تأمر بالوقف السلطة الكاملة في تقدير جدية المنازعة فددي المسددألة األوليددة 
 .(24) أو عدم جديتها(

تددأمر بددالوقف مددن  وللمحكمة التي تنظر الدعوى التي ثارت بمناسبتها المسألة األوليددة أن  "
ألة دون حاجددة للدددفع تلقاء نفسها إذا رأت تعليق حكمهددا فددي الموضددوع علددى الفصددل فددي هددذه المسدد

 .(25)"بذلك من جانب الخصوم

الفصدددددل فدددددي المسدددددألة األوليدددددة  إذ أن   –"وأسددددداأ هدددددذه الفكدددددرة هدددددو الختصددددداص القضدددددائي 
الضددددرورية وللفصددددل فددددي الدددددعوى األصددددلية يخددددر  مددددن اختصدددداص المحكمددددة التددددي تنظددددر الدددددعوى 

 .(26)ا  كان نوع هذا الختصاص"األصلية أي  

لمسددألة األوليددة قددد تددم إقامتهددا فعدد   أمددام المحكمددة المختصددة ويسددتوي أن تكددون الدددعوى با
 وظيفيا  أو اختصاصا  نوعيا ، أم لم يتم رفعها بعد.

اختصاص المحكمة المعروضة عليها الدعوى  ير مختصة بالنظر في الفصل في  إذ أن  
 المسألة األولية أو الطلب يخر  عن اختصاصها ألن هذا متعلق بالنظام العام.

ير بالمحاكمددة، ويددتم  الوقددف ق شروط الوقف  نفة الذكر تقرر المحكمة وقف الس  عند تحق
منهددا تددوافر المسددألة  يكددون مبددررا   بموجب قرار تصدره المحكمة قددرارا  إعدددادي، وهددذا القددرار لبددد أن  

عليها الفصل في الدعوى األصلية، وجدية المنازعة في المسألة األولية، وعدم  فقيتو األولية التي 
تصدداص المحكمددة ندداظرة الدددعوى األصددلية اختصاصددا  وظيفيددا  أو نوعيددا  ولوجددود ارتبدداط واضددال اخ

Commented [A9 :]يتوقف 



16 
 

ثدددر واضدددال أأو الددددفع أو الطلدددب  األوليدددة، ويكدددون للمسدددألة األوليدددةبدددين الددددعوى األصدددلية والمسدددألة 
وللمحكمة أن تأمر بالوقف من تلقاء نفسها إذا رأت أن تعليق حكمها  ،ودقيق في الدعوى األصلية

الموضدددوع علددى الفصدددل فدددي هددذه المسدددألة األوليددة، وللمحكمدددة أن تبحدددث فددي الوقدددائع القانونيدددة فددي 
التكييدددف  ن  إ وأن تقدددوم بدددالتكييف القدددانوني إذا  لة األوليدددة، ألموضدددوعية للددددفع أو الطلدددب أو المسدددوا

 القانوني للمسألة األولية وع قتها وارتباطها بالدعوى األصلية يخضع لرقابة محكمة التمييز.

ذا تحقق سبب الوقددف كددان علددى المحكمددة أن   ير بالمحاكمددة "قددد يصدددر تددأمر بوقددف الس دد واق
ير فددي الدددعوى بحكددم مددن المحكمددة مددن تلقدداء نفسددها أو بندداء علددى طلددب، وهددذا الوقددف الوقف بالس  

لخصددم بالطلددب القضددائي قددد يكددون وجوبيددا  أو جوازيددا  تلتددزم فيددك المحكمددة بوقددف الدددعوى إذا تقدددم ا
لددب مددن المحكمة قد تحكم بك من تلقاء نفسها بالوقف الوجوبي دون ط ن  إالوقف بل  وتحقق سبب

بأن المحكمة في هذه الحالة تقضي بشيء لم يطلبددك الخصددوم ألن  الخصوم ول يعترض على هذا
 .(27)في حالة توافر أسبابك" لوجوبي للدعوى من سلطات المحكمةالوقف ا

ن قددانون ( مدد122المسددتفاد مددن نددص المددادة ) ن  تجدداه قددررت محكمددة التمييددز أوفددي هددذا اإل
 ير في الدعوى يقتضي توافر الشروط التالية: األمر بوقف الس   ن  أصول المحاكمات المدنية أ

يكدددون الفصدددل فدددي المسدددألة واضدددال بدددين الددددعوى األولدددى والثانيدددة التدددي موضدددوعها المسدددألة  -1
 دقيقا .األولية وحيث يكون أثر األخيرة في الدعوى واضحا  

 ير المحكمة الناظرة في الدعوى، ة األولية من اختصاص محكمة أخرى تكون المسأل ن  أ -2
ختصاصدددها فإنهدددا تتدددولى الفصدددل فيهدددا دون حاجدددة لوقدددف الددددعوى فدددإن كاندددت داخلدددك فدددي ا

ل  دعدداء بالمسددألة األوليددةألصل هو قاضي الفددرع، وباعتبددار اإلتطبيقا  لقاعدة أن قاضي ا
 .(28)في ذات موضوع الدعوى((يكون وسيلة دفاع  يعدو عن أن  

وأيدت ذلك محكمة التمييز األردنية في قرارها )وبالرجوع إلى الملف والبينات المقدمة فيك 
موضوع الدعوى المدنيددة المقامددة مددن المدعيددة وسددبب نشددوء اللتددزام ومصدددره  يددر متصددل  نجد أن  

ا طلدددب وقدددف السدددير، ل بموضدددوع الددددعوى الجزائيدددة وأن الفصدددل فدددي الددددعوى المدنيدددة والمقددددم فيهددد
يتوقف على الفصل في الدعوى الجزائية ولئحة الدعاء بالحق الشخصي فيها، حيث أن موضوع 

بمخالفددة التعليمددات واألنظمددة والقددوانين ونظددام الشددركة األساسددي بمددا يضددر الدددعوى الجزائيددة يتمثددل 
الفصددددل فددددي  أي أن   المسدددداهمين فيهددددا والددددذي أدى إلددددى إيقافهددددا عددددن العمددددلبددددأموال الشددددركة وأمددددوال 

موضوع هذه الدعوى ل يتوقف على الفصل في مسددألة وهددي مددا إذا كددان المدددعي عليددك الثدداني قددد 
حكم في هذه الدعوى على فرض الفصل في ذلك ليأ لزما  لت ارتكب جناية استثمار الوظيفة وأن  

 .(29) الية(تفاقيتي التعامل باألوراق المذمة المدعى عليك األول على ضوء إ نشغالثبوت إ
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تصدددفيتك الشدددركات سدددواء وهدددذا مدددا اسدددتقرت عليدددك قدددرارات محكمدددة التمييدددز األردنيدددة "إذ أن 
ختيارية أو إجبارية وقف السير بأي دعوى تقام علددى الشددركة تحددت التصددفية لحددين انتهدداء إأكانت 

 .(30)لجنة التصفية من أعمالها"

 ةحاالت وصور الوقف القضائي للدعوى المدني: الثاني الفرع

ك ( مددن قددانون أصددول المحاكمددات المدنيددة علددى أن دد122نص المشددرع األردنددي فددي المددادة )
"تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها علددى الفصددل فددي مسددألة أخددرى 
يتوقدددددف عليهدددددا الحكدددددم، وبمجدددددرد زوال سدددددبب الوقدددددف يكدددددون ألي مدددددن الخصدددددوم طلدددددب السدددددير فدددددي 

 الدعوى".

الوقددف القضددائي مددرتبط علددى الفصددل فددي مسددألة   ل هددذا الددنص أن  مددن خدد الباحددث جدددي
أو استنادا   لت إما بموجب نص خاص في القانونوقد تكون تلك الحا ،أخرى يتوقف عليها الحكم

وعدددددم إمكانيددددة  لددددى المحكمددددة وقددددف الدددددعوى ل رتبدددداطإلددددى قناعددددة المحكمددددة بوجددددود ارتبدددداط يحددددتم ع
 مام المحكمة لحين الفصل في هذه المسألة األولية.الفصل في الدعوى األصلية المنظورة أ

ويسددددتوي فددددي ذلددددك إذا كانددددت الدددددعوى فددددي المسددددألة األوليددددة مرفوعددددة فعدددد   أمددددام المحكمددددة 
 المختصة أم لم ترفع بعد.

هنددددداك حدددددالت وردت فيهدددددا نصدددددوص خاصدددددة فدددددي القدددددوانين توجدددددب علدددددى المحكمدددددة وقدددددف 
 المحاكمة لحين الفصل في المسألة األولية، ومن هذه الحالت وصورها:

 دعوى تزوير سند مبرز في الدعوى: -1

 ( من قانون أصول المحاكمات المدنية األردني.99نصت المادة )

المحكمة التدقيق في ذلك وكان هناك دلئل  السند المبرز مزور وطلب إلى أن   ى"إذا ادع
مارات تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمة من مدعي التزوير كفددي   يضددمن لخصددمك مددا قددد يلحددق  واق
بددك مددن عطددل وضددرر إذا لددم تثبدددت دعددواه ثددم تحيددل أمددر التحقيدددق فددي دعددوى التزويددر إلددى النيابدددة 

لتزويددر المددذكورة علددى أنددك إذا كددان وتؤجل النظر في الدعوى األصلية إلددى أن يفصددل فددي دعددوى ا
لسددددند المدددددعى تزويددددره يتعلددددق بمددددادة أو أكثددددر فدددد  يددددؤخر النظددددر فددددي بدددداقي المددددواد التددددي تضددددمنتها ا

 .(31)الدعوى"

ى إذا أثيددر الدددفع بتزويددر السددند المبددرز فددي الدددعو  أن   الباحث جديبالرجوع إلى هذا النص 
تؤجدددل المحكمددددة النظدددر فددددي الدددددعوى  ويددددروهنددداك دلئددددل تؤيددددد وجدددود التز  الددددفع مددددن قبدددل الخصددددوم

 األصلية استنادا  إلى هذا النص القانوني للفصل في دعوى التزوير.
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 ر إلى التحقيقهذا النص يبين أنك لبد من تحويل موضوع التزوي أن  الباحث جد يوكذلك 
نمدددا مجدددرد اإلأي أندددك ل يوجدددد هنددداك مسدددألة أولددددى  دعدددداء منظدددورة أمدددام المحكمدددة لوقددددف الددددعوى واق

 تحيل األمر للتحقيق". بالتزوير عليها أن  

توقددددف النظددددر  علددددى المحكمددددة أن   التزويددددر مددددن أي مددددن طرفددددي الخصددددومة دعدددداءإومجددددرد 
حالتهددا إلددى  مددارات تؤيددد  النيابددة العامددةبالمحاكمددة واق للتحقيددق فددي الموضددوع إذا كددان هندداك دلئددل واق

ذا كدددان التزويدددر فدددي أو  تحيدددل أيضدددا   أن   ية المحكمدددةراق رسدددمية فدددإن مدددن صددد حوجدددود التزويدددر، واق
 دون طلب ذلك من قبل الخصوم. النيابة العامةموضوع السند المزور إلى 

تجاه قررت محكمة النقض المصرية )تقيد القاضي المدني بالحكم الجزائي في في هذا اإل
 نتظددارا  وجددوب وقددف الدددعوى المدنيددة إلزمددة، بين الدددعويين المدنيددة والجنائيددة، الموضوع المشترك 

 .(32) للحكم الجنائي في الدعوى الجنائية(

ووجدددود دعدددوى الحدددق العدددام أمدددام المحكمدددة  ،دعوى المدنيدددة أمدددام القضددداء المددددنيحالدددة إقامدددة الددد -2
والتددي تددنص "يجددوز  ن قانون أصول المحاكمددات الجزائيددة( م6/ من المادة )1الجزائية، الفقرة 

لمرجددع القضددائي المقامددة لديددك هددذه إقامة دعوى الحق الشخص تبعا  لدعوى الحددق العددام أمددام ا
الدعوى كما تجوز إقامتها على حده لدى القضاء المدني، وفي هذه الحالة يتوقف النظر فيها 

 تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم". إلى أن  

فدددي حالدددة إقامدددة دعدددوى الحدددق الشخصدددي أمدددام القضددداء المددددني فدددإن سدددلوك هدددذا الطريدددق، 
تقضددي بددأن "الجزائددي  في الشكوى الجزائية سندا  للقاعدددة التددييتوقف الفصل فيك إلى حين الفصل 

والوقف في هددذه الحالددة هددو وقددف  (33)وهذا ما استقرت عليك قرارات محكمة التمييز ،يعقل المدني"
 ،شددكوى جزائيددة قائمددةعلى نص قانوني، وللخصوم إثددارة هددذا الدددفع أمددام المحكمددة بددأن هندداك  بناء  

المدنيدددة لحدددين الفصدددل فدددي الشدددكوى الجزائيدددة بقدددرار حكدددم مبدددرم،  وللمحكمدددة أن تقدددرر وقدددف الددددعوى
وللمحكمدددة مدددن تلقددداء نفسدددها وقدددف الددددعوى المدنيدددة إذا تبدددين لهدددا أن هنددداك شدددكوى جزائيدددة مرتبطدددة 

 .(34)بالدعوى المدنية ويتوقف الفصل فيها على هذه الشكوى

ضوع الدعوى )حيث أن مو  3812/2014القرار رقم  وأيدت ذلك محكمة التمييز األردنية
المدنية المقامة من المدعية وسبب نشوء اللتزام ومصدره  ير متصددل بموضددوع الدددعوى الجزائيددة 

لفصل في الدعوى ير ل يتوقف على االفصل في الدعوى المدنية والمقدم فيها طلب وقف الس   وأن  
فددي الدددعوى  دعدداء بددالحق الشخصددي فيهددا، وأن الفصددل بددذلك لدديأ لزمددا  للحكددمالجزائية ولئحددة اإل

 .(35) يرد الطلب المقدم لوقف السير في الدعوى األصلية(

 حالة الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى. -3
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علددى حددق  (36)( مددن قددانون المحكمددة الدسددتورية األردنددي11إذ تددنص الفقددرة أ، مددن المددادة )
دفع الناظرة للدعوى، وأن ال دستورية أمام المحكمةدفع بعدم الأطراف دعوى منظورة أمام محكمة ال

وواجددب  التطبيددق  بعدددم الدسددتورية أمددام المحكمددة الندداظرة للدددعوى وأن الدددفع بعدددم الدسددتورية جدددي
 التمييز. قف النظر في الدعوى وتحيل الدفع إلى محكمةتو  على موضوع الدعوى

وى إذا تددم إثددارة دفددع مددن قبددل التي تأمر المحكمة فيها بوقددف الدددعالحالت من  حالةوهذه 
أطراف الخصومة بعدم دستورية قانون أو نظام أمددام المحكمددة التددي تنظددر الدددعوى وأن هددذا الدددفع 

توقدددف الددددعوى  عليهدددا إذا تبدددين للمحكمدددة أندددك جددددي، وواجدددب التطبيدددق علدددى موضدددوع الددددعوى فدددإن
 لحين البت في موضوع الدفع وهو عدم دستورية القانون أو النظام.

من القانون المحكمة الدستورية المصرية أيضا  علددى أنددك إذا رأت  175/1المادة  "ونصت
حالتها إلى هافوقين يهناك دفع بعدم دستورية قانون أو لئحة في دعوى مطروحة عليها تع أن   ، واق

المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية والمحكمة الدستورية هي وحدها لها الرقابة 
 .(37)قضائية على دستورية القوانين"ال

لسددنة  22/ح من قددانون الشددركات األردنددي رقددم 267المادة نص تإذ أن حالة تصفية الشركة،  -4
 على أنك: .1997

ير فددي أي دعددوى أقيمددت أو علددى طلددب المدددعي بالتصددفية أن توقددف السدد )للمحكمددة بندداء  
ويشدددترط فدددي ذلدددك أندددك ل يجدددوز  تخدددذت ضدددد الشدددركة المطالدددب بتصدددفيتها أمدددام المحددداكمأ  إجدددراءات 

تخددذت بحقهددا بعددد تقددديم أ  جديدددة إذا أقيمددت علددى الشددركة أو  سماع أي دعوى أو إجراءات قضددائية
 .(38)دعوى التصفية"

ندددددما يتعلددددق األمددددر بتصددددفية ( واجبددددة التطبيددددق ع122يتبددددين مددددن هددددذا الددددنص أن المددددادة )
قددرارات محكمددة التمييددز األردنيددة دتددك أيوهددذا مددا ، علددى طلددب المدددعي بالتصددفية وذلددك بندداء   الشددركة

. "اعتبددددرت محكمددددة التمييددددز 5/1/2005تدددداريت  2909/2004بصدددفتها الحقوقيددددة فددددي القددددرار رقددددم 
وقددددف السددددير بالدددددعوى إلددددى حدددددين انتهدددداء المصددددفي مددددن أعمالددددك واقعدددددا  فددددي محلددددك ومتفقددددا  وأحكدددددام 

 .(39)القانون"

رث أو حجة إلنسب أو حجة حصر ة متعلقة بصحة احالة وجود دعاوى أمام المحاكم الشرعي -5
أو إثبددات  أو الوقددف أو وصددية أو الحجددر أو دعددوى النفقددة أو الهبددة فددي مددرض المددوت تخددار 

ذا أقيمددت دعددوى أمددام القضدداء المدددني، وقدددم دفددع أمددام هددذه الم حدداكم متعلقددة بإثبددات الددزوا  واق
 ن ة فدددي مدددرض المدددوت أو بطددد ن حجدددة حصدددر إرث أو بطدددأو الهبددد والنفقدددة النسدددب وصدددحتك

 ،أو إثبددات عقددد الددزوا  الوقددف حجة تخار  أو وصية أو الحجر على المدين أو دعوى إثبات
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إقامددة دعددوى أمددام المحدداكم الشددرعية  تددأمر بوقددف الدددعوى المدنيددة لحددين أنفإن على المحكمة 
بط ن حجة حصر اإلرث أو  إلثبات صحة النسب أو الوصية أو الوقف أو الزوا  أو إثبات

ويتدددأثر الحكددم فدددي الددددعوى ، عوى مقامدددة أمدددام المحدداكم الشدددرعيةا كاندددت هدددذه الدددأو إذ التخددار 
األصلية على هذه الدعوى على المحكمة أن توقف النظر في الدعوى األصلية لحين صدددور 

 أو الدفع. ق الفصل فيها في المسألة األوليةحكم في القضايا الشرعية المذكورة أع ه لتعل
تعويض عددددن وقددددف أعمددددال بندددداء نددددات  علددددى قددددرار إداري فددددإن حالددددة إقامددددة دعددددوى مطالبددددة بددددال -6

يجوز الدفع بأن المدعي  ر اإلداري أمام المحكمة المدنيةالمطالبة بالتعويض الناتجة عن القرا
لغدداءه أمددام المحكمددة قد أقام دعوى أمام المحكمة اإلدارية يطالب  بوقف القرار والرجددوع عنددك واق

محكمددددة اإلداريدددة يوقددددف الدددددعوى المدنيدددة المطالددددب فيهددددا فددددإن التقدددددم بدددالطعن أمددددام ال، اإلداريدددة
بالتعويض استنادا  إلى القرار اإلداري لحين الفصل في المسألة األولية وهو القرار اإلداري إذ 

 نتظار لحين صدور حكم من المحكمة اإلدارية.الفصل في الدعوى األصلية دون اإل ل يمكن

ا وقددف الدددعوى قضددائيا  اسددتنادا  لددنص المددادة هذه من أكثر الحالت والصور التي يددتم فيهدد
ويسددتوي فددي ذلددك إذا كانددت الدددعوى مرفوعددة فعدد    مددن قددانون أصددول المحاكمددات المدنيددة( 122)

 أمام المحكمة المختصة أم لم ترفع بعد.

أن علددى المحكمددة أن تثيددر مددن تلقدداء نفسددها بعددض الدددفوع فيمددا يتعلددق بهددذه الباحددث رى يو 
 لدعوى. الحالت وتأمر بوقف ا

وعدددة ))والحكدددم بوقدددف الخصدددومة تعليقيدددا  يمكدددن صددددوره سدددواء كاندددت بالمسدددألة األوليدددة مرف
وفدددي هدددذه الحالدددة األخيدددرة يجدددب علدددى  بالفعدددل أمدددام المحكمدددة المختصدددة أو لدددم تكدددن قدددد رفعدددت بعدددد

المحكمددددددددة أن تددددددددأمر بددددددددالوقف أن تحدددددددددد  جدددددددد   للخصددددددددم لرفددددددددع الدددددددددعوى بالمسددددددددألة األوليددددددددة أمددددددددام 
 .(40)المحكمة((

إل أن المشرع األردني لم يحدد في حالت معينة إذا كانت الدعوى لم ترفع أمام المحاكم 
التددي كمددة للفصددل فددي المسددألة األوليددة الدددفع أمددام المح ت من الخصوم إقامددة الدددعوى إلثبدداتوطلب

ل سقط حق الخصم في هذا الدفع. بشأنها وأن تحدد مدة لهذه الغايةأثير الدفع   واق

 

 

 

Commented [A15 :]أن 



21 
 

 ثانيالمبحث ال
 الحكم القضائي والطعن بالحكمآثار 

ك ل يمنع صدور حكم الوقف القضائي للمحكمة ل يرفع يد المحكمة عن النزاع كما أن   إن  
ب الوقدددف، تتدددابع يفصدددل فدددي الندددزاع بدددل يدددؤخر فقدددط صددددور الحكدددم لدددبعض الوقدددت وعندددد زوال سدددب

ويكددددون للخصددددوم متابعددددة ويبقددددى وقددددف المحاكمددددة مسددددتمرا  إلددددى زوال السددددبب  ،المحكمددددة المحاكمددددة
 المحاكمة من النقطة التي وصلت إليها قبل قرار الوقف.

اآلثار المترتبددة علددى الوقددف في المطلب األول الباحث هذا المبحث إلى مطلبين  قسميوس
اول فيك  ثار الوقف والمطلب الثدداني الطعددن بطلددب وقددف الدددعوى نتياألول  ،القضائي في مطلبين

 قضائيا .

فيدددك متابعدددة المحاكمدددة فدددي مطلبدددين األول متابعدددة  يتنددداول فيدددك الباحدددثثددداني أمدددا المبحدددث ال
المحاكمة، والمطلددب الثدداني فددي حالددة عدددم صدددور حكددم مددن المحكمددة لتخلددف الخصددوم عددن إقامددة 

 الدعوى.

 األول المطلب
 آثار الوقف القضائي والطعن بالحكم

ليك  ثار قانونيددة ولكددل ير فيها لسبب من أسباب الوقف يترتب عوقف المحاكمة وعدم الس  
يطعن بقددرار الوقددف خدد ل مدددة الطعددن المقددررة وهددي عشددرة أيددام، وفددي حالددة  من طرفي الدعوى أن  

و يددر  هددذا القددرار يصددبال قطعيددا   الددذي صدددر لغيددر صددالحة فددإن   طددرافاألعدم تقدددم أي طددرف مددن 
أصول المحاكمددات  ( من قانون2/170قابل للطعن لفوات المدة المحددة استنادا  إلى نص الفقرة )

 المدنية األردنية.

 آثار الوقف القضائي: األول الفرع

فددي  يددر الحددالت التددي نددص عليهددا القددانون والتددي يخولهددا  بكتحكم  ل يجوز للمحكمة أن  
تعليدددق  ، والوقدددف القضدددائي يتحقدددق إذا رأت المحكمدددة أن  عدمددكفدددي الحكدددم بدددالوقف أو هددذه السدددلطة 

مسددألة أخددرى يتوقددف عليهددا الحكددم، وتقدددير ذلددك يعددود إلددى  الحكم في موضددوعها علددى الفصددل فددي
المحكمددة ))ويسدددتوي أن تكددون هدددذه المسددألة مرفوعدددة فعدد   أمدددام هددذه المحكمدددة أم لددم ترفدددع بعددد فدددي 

 .(41)عليها(( معقببغير ولية أو عدم جديتها المسألة األ
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يترتددب عليهددا  يترتددب علددى وقددف الدددعوى قضددائيا   ثددار قانونيددة ومددن اآلثددار القانونيددة التددي
 الوقف القضائي ما يلي:

علددى قيددام الخصددومة وتعتبددر  بقدداء الخصددومة بالدددعوى قائمددة: ل يددؤثر وقددف الدددعوى قضددائيا   -1
  أن  إل   زول الوقددف فتعدداود الخصددومة سدديرهاوتظددل  ثارهددا قائمددة إلددى أن يدد قائمددة أمددام القضدداء

 وى.إجراء في الدع يتخذوا أي   وقف الدعوى ل يحق فيها للخصوم أن  
تكلف الخصم الموجك إليك  تأمر بوقف الدعوى من تلقاء نفسها وعليها أن   )على المحكمة أن  )

الدفع باستصدددار حكددم مددن المحكمددة المختصددة بنظددر موضددوعك، وتظددل الخصددومة قائمددة ر ددم 
 .(42)(الحكم بوقفها، وتظل منتجة لكافة  ثارها القانونية(

تخاذ أي إجراء فيها إلى حددين زوال إ، ول يجوز إن الخصومة تظل قائمة منتجة لجميع  ثارها
 .(43) السبب الموجب للوقف((

وقددف إجددراءات المحاكمددة، إذ ل يجددوز  المحاكمددة: يترتددب علددى وقددف الدددعوى توقف إجددراءات -2
إجددددراء خدددد ل وقددددف المحاكمددددة ول يجددددوز للخصددددوم إجددددراء أي نشدددداط  يتخددددذوا أي   للخصددددوم أن  

تخدددددذت قبدددددل الوقدددددف أ  إلجدددددراءات التدددددي ، وأن جميدددددع امعددددين، وينهدددددي هدددددذا الوقدددددف بدددددزوال سدددددببك
 ومنتجة لكافة  ثارها القانونية. صحيحة

فددي هددذه الوقددف ويترتب البط ن على أي إجراء يتم بعد الوقددف، "تكددون الخصددومة طددوال 
تخاذ أي إجددراء يقصددد بددك مددوالة سددير إمتنع على القاضي والخصوم والغير حالة ركون وسكون وي
 .(44)عمل يتخذ في خصومة قائمة بط ن على أي  الخصومة ويترتب ال

 انقطاع جميع المواعيد:  -3

وتوقدددف مواعيدددد اإلجدددراءات كتقدددديم  دعوى قضدددائيا  يوقدددف جميدددع المواعيدددد والتقدددادموقدددف الددد
اللدددوائال الجوابيدددة أو العتراضدددات أو البياندددات ومدددرور الدددزمن وحدددق إقامدددة الددددعوى، وكدددذلك تأجيدددل 

بمعاودة بإجراءات المحاكمة ومن تاريت قرار المحكمة  السير معاودةبالدعوى، وتبدأ هذه المواعيد 
وتبدأ مواعيد جديدة، وأما مرور الزمن أو  اكمة من النقطة التي وصلت إليهابإجراءات المح السير

الحق في إقامة الدعوى فإنها تبدأ من تاريت إقامة الدددعوى ول تحسددب مدددة الوقددف مددن ضددمن هددذه 
 المدة.

لمواعيددددد الحكميددددة و يددددر الحكميددددة فددددي هددددذه الخصددددومة ول يجددددوز تعجيددددل ))تقددددف جميددددع ا
ع نها للخصم اآلخر إل بعد زوال سبب الوقف((  .(45)الخصومة بتحديد جلسة جديدة لها واق
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 لمحكمة من وليتها: جريد ات -4

تخددداذ أي إجدددراء مدددن جاندددب إيجدددرد المحكمدددة مدددن وليتهدددا، ويمندددع الحكدددم بوقدددف المحاكمدددة 
"وقددددد  ي بموجبهددددا أوقفددددت الدددددعوى األصددددليةحكمددددة لحددددين الفصددددل فددددي الدددددعوى التددددالخصددددوم أو الم

استقرت قرارات محكمة النقض المصرية على أنك: "الحكم بالوقف يجرد المحكمة من وليتها على 
 .(46)الدعوى حتى ترد إليها بعد زوال سبب الوقف"

ة زمنية ل تتخذ فيها وقف الدعوى هو إرجاء نظر الدعوى والفصل فيها وتعطيلها فتر  ن  اق و 
 .(47)اإلجراءات من جانب الخصوم والمحكمة"

لمسددتعجلة ضددرورة خدد ل نظددر هندداك حددالت تكددون فيهددا هددذه الطلبددات ا أن  ويددرى الباحددث 
أو الحجددددز الحتيدددداطي، ولددددم يعددددال  المشددددرع  أو منددددع سددددفر كسددددماع شدددداهد أو وضددددع قدددديم الدددددعوى

يددب أموالددك خدد ل مددن قيددام المدددعي عليددك مددن تهر  األردني هذا النوع من الطلبددات المسددتعجلة خوفددا  
هندداك شدداهد علددى وشددك  أو أن   دعى عليددك علددى وشددك مغددادرة الددب دالمدد أو أن   فتددرة وقددف الدددعوى

 .إذ يمكن للخصوم تقديم طلبات مستقلة في حالة وقف الدعوى أو وضع قيم السفر

 بالحكمالطعن : الثانيالفرع 

يصدددر قددرار إعدددادي  ذا صدددر بقددرار مددن المحكمددةإ قضدداياير بإجراءات الدعوى وقف الس  
يتضرر أحد الخصوم من هذا القرار إذا كان قرار الوقف في  ير  وبالطبع يمكن أن  المحكمة  من

ويثددور السددؤال علددى حددده قبددل صدددور الحكددم النهددائي، محلك، وتبعا  لذلك يجوز الطعن بهددذا القددرار 
/ من المادة 2ف المحاكمة قضائيا ؟ إن الفقرة هنا هل يجوز الطعن بقرار المحكمة الذي صدر بوق

يجددوز الطعددن باألحكددام ( من قانون أصول المحاكمات المدنية األردنددي قددد نصددت علددى أنددك 170)
 .(48)ثناء سير الدعوى استثناءا  ومنها وقف الدعوىالتي تصدر أ

، ن الطعدددن بهدددذا القدددرار يكدددون عدددن طريدددق تقدددديم اسدددتئناف الطلدددب المقددددم لوقدددف الددددعوىاق و 
( مدددن قدددانون أصدددول 178/ مدددن المدددادة )2ومددددة الطعدددن بهدددذا القدددرار عشدددرة أيدددام، إذ نصدددت الفقدددرة 

المحاكمات المدنية على أنك )كما تكون مدة الطعن عشرة أيام في القرارات القابلة للطعددن بموجددب 
 .(49)( من هذا القانون(170أحكام المادة )

يكددون قدداب   للطعددن سددواء كددان القددرار  والقرار الصادر من المحكمة بوقف الدددعوى قضددائيا  
، يكدددون حدددق للخصدددوم فدددي اسدددتئنافك خددد ل مددددة عشدددرة أيدددام إلدددى محكمدددة كصددددر بدددالوقف أو عدمددد

 الستئناف.

Commented [A21 :]( من حيث 2هذه النقطة هي نفسها النقطة )
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ذا صدر القرار بوقف الدعوى قضائيا  ولم  أي مددن الخصددوم الددذي صدددر القددرار  يستأنفواق
المدة أيضا ، وكذلك ل يجددوز  فإن هذا القرار يصبال  ير قابل للطعن لفوات ة بالطعنلغير صالح

 بعد زوال سبب الوقف. لمحكمة الرجوع عن هذا القرار إل  ل

ن   ويدفع رسم علددى  دي ل يتمتع بقوة القضية المقضيةقرار إعدا هوالقرار الذي يصدر  واق
عوى قضائيا  قابلة للتمييز هذه الطلبات تقدر بحسب قيمة الدعوى، كما أن هذه الطلبات بوقف الد

 .(50)وهذا ما استقرت عليك قرارات محكمة التمييز األردنية بإذن

 الثاني المطلب
 وزوال سبب الوقفمتابعة المحاكمة 

زوال الطددار  الددذي حددتم الوقددف القضددائي يتحددتم علددى المحكمددة متابعددة المحاكمددة، أو إذا 
ود حددت المحكمة مدة لستصدددار حكددم مددن المحكمددة، يمكددن للمحكمددة فددي هدداتين الحددالتين أن تعدد

نتهددداء مدددددة الوقدددف يكدددون للخصددددوم إتصدددر مدتدددك وبمجددددرد زوال الطدددار  أو عدددن قدددرار الوقددددف أو تق
 متابعة المحاكمة، وتتابع المحاكمة عندئذ من النقطة التي وصلت إليها قبل الوقف.

 متابعة المحاكمة: األول الفرع

أجدددل تبدددادر إلدددى تبليدددغ الطدددرفين للحضدددور مدددن  بعدددد زوال سدددبب الوقدددف علدددى المحكمدددة أن  
ير بالدعوى ألنها هي التي أمرت بوقددف الدددعوى ويسددتأنف السددير بهددا مددن النقطددة التددي متابعة الس  

 وصلت إليها ويزول الوقف بزوال السبب.

ثبات أسباب زوال وقف ويكون استئناف السير بالمحاكمة إما بناء على طلب الخص وم واق
 كمددة وتحديددد جلسددة للمحاكمددةمحوتقديمك لل حكم من المحكمة التي نظرت الطلب كصدور الدعوى

ب غ الخصم اآلخددر فددي الدددعوى ودعوتددك لهددا وتبدددأ مدددد السددقوط والتقددادم علددى هددذه الدددعوى مددن  واق
 تاريت تحديد جلسة لهذه الدعوى.

بدد غ المحكمددة  تعجيددل الدددعوى ومتابعتهددا يجددب أن   أن  الباحددث ى ير  يكددون مددن الخصددوم واق
ثبات ذلددك أمدد أن   ن تعددي   ام المحكمددة بددزوال الطددار  وعلددى المحكمددة أن  سبب وقف الدعوى قد زال واق

مددن طرفددي الدددعوى إذا كددان المدددعي  موعدددا  للمحاكمددة وتبلددغ طرفددي الدددعوى وفددي حالددة تخلددف أي  
ذا كان المدعى عليك لها أن   تجددري المحاكمددة وجاهيددا  اعتباريددا ، وتطبيددق إجددراءات  تسقط الدعوى واق
هدددا قدددانون أصدددول المحاكمدددات لحدددالت التدددي ندددص عليالددددعوى والتأجيدددل والمحاكمدددة والسدددقوط فدددي ا

بين أن لديددك مددا ير بالدعوى إذا تيتدخل في عقد جلسة للمحاكمة والس   وللقاضي أيضا  أن   ،المدنية
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وتحديددد جلسددة للمحاكمددة للسددير بالدددعوى مددن النقطددة التددي وصددلت إليهددا وفددي  يثبددت زوال الطددار 
 تسقط الدعوى. حالة تبلغ أطراف الدعوى ولم يحضروا عليها أن  

الفقددرة األولددى مددن قانونددا لسددلطة القضددائية المصددري علددى إذا  16/1))وقددد نصددت المددادة 
قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددددة كددان للمحكمددة أن تفصددل فددي 

صددم خ، ))وهددو اسددتثناء يجددب عدددم التوسددع فيددك فيقتصددر علددى حالددة تقصددير ال(51)الدعوى بحالهددا((
 .(52)استصدار حكم في المسألة األولية((في 

وعدددادة مدددن يصددددر القدددرار ضدددده مدددن الخصدددوم فدددي الطلدددب فإندددك لددديأ مدددن مصدددلحتك إعدددادة 
طالدددة أمدددد المحاكمدددةويقدددو  متابعدددة المحاكمدددة بعدددد زوال السدددبب ولددديأ مدددن مصدددلحتك  م بالمماطلدددة واق

لطلددب لصددالحك أن إب غ المحكمة بزوال السبب، وعليك فإن على الخصم الذي صدر القددرار فددي ا
 يتقددددم إلدددى المحكمدددة التدددي تنظدددر الددددعوى األصدددلية وبيدددان زوال السدددبب للفصدددل بالددددعوى األصدددلية

 لمصلحتك.

بتعجيل المحاكمة، فإنك يتحتم  سبب الوقف عدم قيام الخصوم عند زوال ويرى الباحث أن  
ل دواعددي وجددوده الوقددف لددزواشددروط، ويددزول سددبب لإذا توافرت اليها سريان مد والسقوط والتقادم ع

 وهو الفصل في المسألة األولية.

دواعي وجوده قد زالت، ))يزول حكم الوقف ألنك لم يعد هناك مبرر لبقاء هذا الحكم ألن 
مددددا تتقددددادم فتددددزول  فددددإذا زال سددددبب الوقددددف ولددددم تعجددددل الخصددددومة وفقددددا  للقددددانون فإنهددددا إمددددا تسددددقط واق

 .(53)الخصومة برمتها((

ا هددو الموعددد الددذي يعتددد فيددك بددزوال سددبب الوقددف هددل هددو ولكددن السددؤال الددذي يثددور هنددا مدد
أم مددن تدداريت  مددن تدداريت اسددتحالة الحصددول علددى حكددمأو ور حكددم قطعددي فددي المسددألة األوليددة صد

 تقديم طلب للمحكمة لتعجيل المحاكمة.

ب أن مسددألة األوليددة هددو المعيددار الددذي يجددصدور قرار حكم قطعي فددي ال يرى الباحث أن  
المدددة التددي يحددددها القاضددي  ضددتأو اسددتحالة صدددور قددرار حكددم أو موقف ال بك بزوال سبب ديعت

 األوليددةحكم محكمة ومواجهة المحكمة المختصة للحصول على حكددم فددي المسددألة للحصول على 
 ويتحتم عليها سريان مدد السقوط والتقادم.

أخددرى وهناك إجراء  خر يمكن أن يتخذه القاضي أو المحكمددة أو قلددم المحكمددة بددين فتددرة و 
بالطلددب مددن المحكمددة التددي تنظددر الطلددب األولددى حددول وضددع هددذه الدددعوى ومددا  لددت إليددك، وبهددذه 
ب غ طرفي  الحالة يمكن للقاضي أن يقرر في حالة زوال السبب إصدار قرار بمتابعة المحاكمة واق
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سدددقاطالددددعوى وتطبيدددق قدددانون أصدددول المحاكمدددات المدنيدددة علدددى   الحضدددور والغيددداب والمحاكمدددة واق
 .الدعوى

علددى المحكمددة السددير بهددا مددن  أمددا إذا تقدددم الخصددوم إلددى المحكمددة لمتابعددة المحاكمددة فددإن  
تفصدددل فدددي الددددعوى   أن   لدددى ضدددوء مدددا صددددر مدددن قدددرار فدددي الطلدددبالنقطدددة التدددي وصدددلت إليهدددا وع

 األصلية.

 زوال سبب الوقف: الثاني الفرع

اكمات المدنيددة ( من قانون أصول المح122لم يتعرض المشرع األردني في نص المادة )
صدار حكم أو  من المحكمددة فددي المسددائل األوليددة إلى موضوع تخلف الخصوم عن إقامة دعوى واق

 الطلب.

( مدددن قدددانون السدددلطة القضدددائية نصدددت علدددى "إذا 16لكدددن المشدددرع المصدددري وفدددي المدددادة )
قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددددة كددان للمحكمددة أن تفصددل فددي 

 .(54) عوى بحالتها(الد

ي دعددوى مطروحددة عليهددا إذا تددراءى لمحكمددة عدددم دسددتورية نددص فددي قددانون أو لئحددة فدد)
حالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المس تعين وقفها  175/1المادة  –ألة الدستورية واق

 .(55) الدستور المصري( من

ذا توافرت الشددروط ال زمددة للفصددل فددي المسددألة الدسددت أمر ورية كددان علددى المحكمددة أن تددواق
مددن تكلددف الخصددم الموجددك إليددك الدددفع باستصدددار حكددم  وعليهددا أن   بوقددف الدددعوى مددن تلقدداء نفسددها

 ول يمنع ذلك الخصوم من الطعن بالحكم بإعادة المحاكمة. المحكمة المختصة بنظر موضوعك

مددن أجددل أن يقددوم  المشرع األردني لم يأخذ بوقف الدعوى قضائيا  وتحديد أجل للوقددف إن  
ن  ، دعددوى بالمسددألة األوليددة أو الطلددبالخصددم برفددع  سددبب وقددف الدددعوى قددد ل يددزول إمددا بسددبب  واق

وبالتالي  لف برفع الدعوى بالمسألة األولية وتخلفك عن رفعها أو رفعها وتركهاتقصير الخصم المك
علدددى  أن   باحدددثال ىيدددر ل يجدددوز أن يبقدددى مصدددير الددددعوى األصدددلية موقوفدددا  علدددى إرادة الخصدددم، و 

 أن  و مددا يجعددل للمحكمددة سددلطة فددي الوقددف القضددائي  بإضددافة( 122) تعددديل نددصالمشرع األردنددي 
تحدددد مددددة كافيدددة إلتاحددة الفرصدددة أمدددام الخصدددم إلقامددة الددددعوى بالمسدددألة األوليددة التدددي ادعاهدددا فدددي 

ذا تخلدددف عدددن رفعهددا خددد ل هدددذه المددددة لهددا الحدددق فدددي أن تعدددود عددن قرارهدددا وتصددددر قددد رارا  طلبددك، واق
بالسير بالدعوى من النقطة التي وصلت إليها، وقد يقصر الخصم في الدعوى في المسألة األولية 

 التددي تنظددر المسددألة األوليددة، وكددل ذلددك يمكددن أن   تددرك الدددعوى األخددرى أمددام المحكمددةكددان يقددوم ب
قددد  متحصل على هذه األمور عن طريددق متابعددة الدددعوى فددي المسددألة األوليددة فيمددا إذا كددان الخصدد
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أو إذا انقضت المدة ولم يراجددع الخصددوم المحكمددة لمباشددرة  باشر الدعوى أو باشر الدعوى وتركها
تسددددقط  د للمحاكمددددة، وفددددي حالددددة عدددددم حضددددورهمالدددددعوى األصددددلية، وتبليددددغ أطددددراف الدددددعوى موعدددد

 الدعوى.

وكذلك إذا لم يباشر أطراف الدعوى المسألة األولية للمحكمة أن تفصل بالدعوى األصلية 
 ى حالها.عل

والوقف القضائي "قد يأمر بك القاضي إذا رأى أن هناك مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم 
 .(56)في الدعوى"

رقددددددددام ذوات األ اتالقددددددددرار وأيدددددددددت ذلددددددددك محكمددددددددة التمييددددددددز فددددددددي كثيددددددددر مددددددددن قراراتهددددددددا منهددددددددا 
والقدددددددددددددددرار رقددددددددددددددددم  10/7/2001تددددددددددددددداريت  1627/2001، 10/7/2000تددددددددددددددداريت  1717/2000)

 .(57)(7/6/2004ت تاري 4121/2003

هندددداك حددددالت ل تكددددون الدددددعوى مرفوعددددة أمددددام المحكمددددة ولكددددن بعددددد إقامددددة الدددددعوى  إذ أن  
األصددلية تظهددر الحاجددة إلددى إقامددة دعددوى ل تخددتص بهددا محكمددة الموضددوع التددي تنظددر الدددعوى، 

أو يظهددر مددن خدد ل  دعوى ويدددعي أحددد الخصددوم بددالتزويروذلك عند إبددراز سددند مددزور فددي هددذه الدد
وبالتالي يطعددن الخصددوم بعدددم ، ي تستند إليك الدعوى  ير دستوريالنص القانوني الذ ى أن  الدعو 

دستورية القانون في هذه الحالة فإنك لبد من إقامة دعوى أمددام المحكمددة الدسددتورية إمددا بندداء علددى 
طلدددب الخصدددوم أو المحكمدددة، وكدددذلك فدددي السدددند المدددزور إذا رأى الخصدددوم أو المحكمدددة أن السدددند 

 وجب إحالة الدعوى إلصدار حكم بالتزوير أو صحة السند.مزور 

وقد يكون زوال وقف الدعوى باستحالة حصول الخصم على قرار حكم بالمسألة األوليددة، 
ويتعددين تعجيددل السددير فددي الدددعوى فددورا  بمجددرد ى المحكمددة التدددخل والسددير بالدددعوى، هنا يجب عل

ص القانونية من ميعاد لتعجيل الدعوى خ ل ها، إذ خلت النصو فزوال السبب الذي كان مبرر لوق
 .معينة مدة
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 الخاتمة
ن مددن خدد ل هددذه الدراسددة تعرض الباحث لموضوع الوقف القضائي للدعوى المدنية، وتبددي  

إذ لددديأ فقدددط يكدددون دور المحكمدددة فدددي الوقدددت القضدددائي،  بعدددض اإلجدددراءات تحتدددا  إلدددى تددددخل أن  
نمدددا ي تكدددون لهدددا دور فدددي تحديدددد مددددة تحدددددها المحكمدددة  جدددب أن  المحكمددة إصددددار القدددرار بدددالوقف واق

للخصوم في مراجعة المحاكم المختصة للحصول على حكم متعلق بالفصل في موضوع الدعوى، 
تتدددخل فددي تحديددد مدددة للخصددوم للسددير  لهددا أيضددا  أن  كن الخصددوم قددد أقدداموا هددذه الدددعوى و إذا لم ي

الخصددوم  وكذلك إذا تبين لها أن  المحكمة، من بالدعوى إذا تبين لها استحالة الحصول على حكم 
علددى حكددم فددي المسددألة األوليددة وتحديددد مدددة عنددد الحصددول فيهددا  يرفي الدعوى وعدم الس دد يماطلون

 زمنية للسير بالدعوى.

ع للخصدددوم فدددي حالدددة ارتبددداط الفصدددل فدددي موضدددوع الددددعوى األصدددلية علدددى إذ تدددرك المشدددر 
وتقديم طلددب بددذلك للمحكمددة، وللمحكمددة  وىالدعمسألة أولية خار  عن اختصاص المحكمة وقف 

اط فدددي هنددداك ارتبددد تسدددبيب قرارهدددا بدددأن  صدددر دور المحكمدددة فقدددط توكدددذلك تقتصددددر قدددرار الوقدددف  أن  
وكدددذلك ل تتددددخل المحكمدددة فدددي  موضدددوع الددددعوى والفصدددل فيهدددا وعلدددى ضدددوء ذلدددك تصددددر قرارهدددا،

طلدددة فدددي الددددعوى، وحسدددن سدددير ماوهدددذا يدددؤدي إلدددى الممنيدددة أو التجديدددد والسدددير بالددددعوى المددددة الز 
الوقدددددف قدددددانون أصدددددول المحاكمدددددات المدنيدددددة هدددددو قدددددانون إجدددددراءات، ولبدددددد أن تدددددرتبط  إذ أن   العدالدددددة

 وعدم تراكم القضايا. ا  على حقوق الخصوم حفاظ القضائي بمواعيد

 وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائ  والتوصيات التالية: 

 أواًل: النتائج:

وقف القضائي من أهم اإلجراءات التي تتخذ من قبل المحكمة، من أجل إصدددار يعتبر ال .1
ذ بدون إالحكم في موضوع الدعوى، ويكون هذا الحكم مستندا  إلى حكم في مسألة أولية، 

فدددة ذلدددك ومخال ن الحكدددم فدددي موضدددوع الددددعوى األصدددليةل يمكدددالحكدددم فدددي المسدددألة األوليدددة 
 م متناقضة.ر أحكاو وصديؤدي إلى إهدار أصل الحق 

قدمة لك وع قتها الدعوى تستند إلى قناعة القاضي من خ ل األوراق الم إن تسبيب وقف .2
وارتبدداط الحكددم فددي موضددوع الدددعوى علددى الفصددل فددي المسددألة األوليددة، بموضددوع الدددعوى 

ول قدددف علدددى الفصدددل فدددي المسدددألة األوليدددة يتو  الفصدددل فدددي موضدددوع الددددعوى األصدددلية وأن  
ال في الدعوى دون الحصول أو الفصل في المسألة األوليددة، وأصددبيمكن للقاضي الفصل 

 لحين الفصل في الطلبات.لزما  على القاضي وقف الدعوى 



29 
 

لبحددث فددي ( مددن أصددول المحاكمددات المدنيددة هددي فقددط ل122لمحكمة في المددادة )دور ا إن   .3
 مدددى ع قددة الطلددب المقدمددة لهددا أو ارتبدداط هددذا الطلددب بموضددوع الدددعوى األصددلية لوقددف

مدة الزمنية أو إلزام الخصوم بمراجعة المحاكم يكون لك دور في تحديد ال الدعوى دون أن  
ي مسددألة أوليددة مرتبطددة فددي الدددعوى أو تجديدددها فددي حالددة اسددتحالة للحصول على حكددم فدد
 أو مماطلة الخصوم. الحصول على حكم

هدددذه حدداكم خددد ل محرصددت بعدددض التشدددريعات علددى تحديدددد مددددة زمنيددة للوقدددف ومراجعدددة ال .4
 المدة وجزاء اإلخ ل بهذا الجزاء.

المحاكمددات المدنيددة علددى الددنص علددى  صددولأ( مددن قددانون 122لددم يتضددمن نددص المددادة ) .5
بط ن اإلجراءات التي تتخذ خ ل وقف الدعوى، إذ يترتب البط ن على أي إجراء يتخذ 

 خ ل وقف المحاكمة.

 ثانيًا: التوصيات

حاكمدددات المدنيدددة وذلدددك بإضدددافة فقدددرتين إلدددى مالأصدددول ( مدددن قدددانون 122تعدددديل المدددادة ) .1
المدددددادة المدددددذكورة حدددددول دور المحكمدددددة فدددددي الوقدددددف القضدددددائي وتحديدددددد مددددددة زمنيدددددة، وبيدددددان 

م يراجدددددع الخصدددددوم المحددددداكم التدددددي يجدددددوز فيهدددددا للمحكمدددددة السدددددير بالددددددعوى إذا لدددددالحدددددالت 
ة أو اسددتحالة الحصددول علددى حكددم، وتحديددد مدددة زمنيددة أيضددا  للخصددوم فددي حالددالمختصددة 

صددددور حكدددم مدددن المحكمدددة فدددي المسدددألة األوليدددة ومماطلدددة الخصدددوم فدددي السدددير بالددددعوى، 
 . إذا انقضت المدة الزمنية جزاء على هذا العمل اإلجرائي انقضتوترتبت سقوط الدعوى 

جددراء خدد ل الوقددف القضددائي للدددعوى تخدداذ أي إضرورة النص صددراحة علددى عدددم جددواز إ .2
 تحت طائلة البط ن.

ضدددرورة تددددخل المحكمدددة فدددي بعدددض الحدددالت بوقدددف الددددعوى مدددن تلقددداء يوصدددي الباحدددث ب .3
علددى حكددم مددن  ك ل يمكن الفصل في موضددوع الدددعوى دون الحصددولنفسها إذا وجدت أن  

زمنيدددة لمراجعدددة المحكمدددة المختصدددة  محكمدددة أخدددرى مدددرتبط بموضدددوع الددددعوى وتحديدددد مددددة
 ترتب عليها سقوط الدعوى األصلية. وأل  

ى دور المحكمة فددي حالددة زوال سددبب الوقددف تحديددد مدددة زمنيددة النص صراحة علضرورة  .4
 حماية للحق الموضوعي.هذه المدة جزاء وهو سقوط الدعوى خ ل بالدعوى ووضع 

تعددود عددن قرارهددا الوقددف أو  يوصي الباحث بضددرورة تدددخل المحكمددة أثندداء مدددة الوقددف أن   .5
 تحديد مدة زمنية في حالة زوال سبب الوقف.
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 –عمان  –درا الثقافة  – 1ط –العبودي، عباأ: شرح أحكام أصول المحاكمات المدنية  -4
2006. 

دار قنددديل  – 1ط –المصري، محمد وليد هشام: شرح قانون أصددول المحاكمددات المدنيددة  -5
 .2003 –عمان  –للنشر 

دار الثقافددة  – 1ط –القضاة، مفلددال عددواد: أصددول المحاكمددات المدنيددة والتنظدديم القضددائي  -6
 .2008 –عمان  –

جراءاتهدددا  -7  -اإلسددددكندرية -منشددددأة المعددددارف –ط.بدددد   –النمدددر، أمينددددة مصددددطفى: الدددددعوة واق
1995. 

 –المؤلف لبنددان  – 1ط –الحجار، حلمي محمد: الوسيط في أصول المحاكمات المدنية  -8
1998. 

 –منشددداة المعدددارف  – 1ط –عمددر، نبيدددل إسدددماعيل: أصددول المرافعدددات المدنيدددة والتجدداري  -9
 .1986 –اإلسكندرية 

 -مطبعدددة جامعدددة القددداهرة -= ط.بددد  الوسددديط فدددي قدددانون القضددداء المددددني ، فتحدددي:والدددي -10
1993. 

 القوانين:

 وتعدي تك. 1988( لسنة 24قانون أصول المحاكمات المدنية األردني رقم ) -1
 ون المرافعات المصري.قان -2
 .2012لسنة  15قانون المحكمة الدستورية األردني، رقم  -3
 وتعدي تك. 1997لسنة  22قانون الشركات األردني رقم  -4
 وتعدي تك. 1961لسنة 9قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني رقم  -5
 .1983لسنة  90قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم  -6

Commented [A24 :] المراجع قليلة وليست حديثة، فاألحدث كان في

 م.1998سنة 
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 .1973لسنة  46الفقرة األولى( رقم  16لقضائية المصري المادة )قانون السلطة ا -7
 دولة اإلمارات. 11/1992قانون اإلجراءات المدنية التحادي رقم  -8

 القرارات:

 برنام  عدالة. -قرارات محكمة التمييز األردنية في القضايا الحقوقية -1
 مجلة نقابة المحامين األردنيين. -2
 قرارات محكمة النقض المصرية. -3
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 فهرس المحتويات

 الصفحة وعاااااااااااالموض

 2 المقدمة

 6 .المبحث األول: ماهية الوقف القضائي في القانون األردني
 6 .في القانون األردنيالقضائي ماهية الوقف : المطلب األول

 6 الفرع األول: مفهوم الوقف القضائي للدعوى المدنية.
 يددددره مددددن الددددنظم القانونيددددة  الفددددرع الثدددداني: تميددددز الوقددددف القضددددائي عددددن

 المشابهة لك.
8 

 12 المطلب الثاني: شروط الوقف القضائي للدعوى المدنية وحالتك.
 12 الفرع األول: شروط الوقف القضائي.
 17 الفرع الثاني: حالت الوقف القضائي.

 21 المبحث الثاني: آثار الحكم القضائي والطعن فيه.
 21 قضائي.المطلب األول:  ثار الحكم ال

 21 الفرع األول:  ثار الوقف القضائي.
 23 الفرع الثاني: الطعن بالحكم.

 24 المطلب الثاني: متابعة المحاكمة وتخلف الخصوم عن تجديد الدعوى.
 24 الفرع األول: متابعة المحاكمة. 
 26 الفرع الثاني: تخلف الخصوم عن تحديد الدعوى. 

 28 الخاتمة والنتائ  والتوصيات
 33 المراجع

 35 فهرأ المحتويات
 

 


