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  مسؤولية زئيس التيفير املدىية لدى دائسة التيفير الشسعي
  – فكَية قاىوىية دزاسة –
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 ملخص

 أعمال وصالحيات رئيس التنفيذ لدى المحاكم الشرعية أعمال واسعة وميمة، فيي تمس أىم شريحة      
في المجتمع أال وىي األسرة، ولذلك تم تنظيم ىذه األعمال في ظل قانون التنفيذ الشرعي، فجاءت ىذه 

الشرعي ؤولية رئيس التنفيذ الشرعي المدنية في الفقو اإلسالمي وقانون التنفيذ الدراسة تيدف لبيان مدى مس
 األردني.
وقد تناولت الدراسة أىم أعمال وصالحيات رئيس التنفيذ ومدى المسؤولية المدنية ألعمال رئيس       

شرعي ومسؤولية التنفيذ، وتحدثت عن المسؤولية المدنية وعن الحصانة القانونية ألعمال رئيس التنفيذ ال
الدولة عن أعمال رئيس التنفيذ في المحاكم الشرعية، وقد توصل الباحثون في دراستيم إلى بيان طبيعة 
نظام العمل القانوني لرئيس التنفيذ الشرعي من خالل ميامو وصالحياتو، وأن قراراتو قرارات قضائية 

 و.ئخاضعة لمطعون القانونية وعميو فال مسؤولية قانونية عمى أخطا
ويوصي الباحثون بضررورة اسرتحداث التشرريعات القانونيرة الناظمرة لممسرؤولية المدنيرة المترتبرة عمرى       

خطررر رئرريس التنفيررذ، واسررتحداث التشررريعات الالزمررة إلخضرراع قرررارات معينررة لرررئيس التنفيررذ لرقابررة محكمررة 
 االستئناف التمقائية.

Abstract 

      The work and powers of the chief executive in the Islamic courts are wide and important. 

They affect the most important part of the society, namely, the family. Therefore, these 

activities were organized under the Shari'a implementation Law.. 

      The study dealt with the main functions and powers of the chief executive and the extent 

of civil responsibility for the work of the chief executive. He spoke about civil liability and 

the legal immunity of the acts of the legitimate chief executive and the responsibility of the 

state for the actions of the chief executive in the Shari'a courts. 

      The researchers found in their study the nature of the legal work system of the chief 

executive through his functions and powers, and that his decisions are judicial decisions 

subject to legal challenges and therefore there is no legal responsibility for his mistakes. 

      The researchers recommend the need to develop legal legislation governing the civil 

liability resulting from the error of the chief executive, and the introduction of the legislation 

necessary to subject certain decisions of the chief executive to the automatic court of appeal. 
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 .املكدمة
 :أما بعد، هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيد المرسمين سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين الحمد       
م الشرعية من األعمال القضائية، اىتم الفقو اإلسالمي بالعمل القضائي اىتمامًا بالغًا، وُيعد عمل رئيس التنفيذ لدى المحاك       

األردنية في المممكة وتناول الفقو اإلسالمي مسرلة الخطر في القرار القضائي واآلثار المترتبة عميو، كما أولت دائرة قاضي القضاة 
لقضائي، الياشمية ىذه الموضوعات أىمية كبرى، ومسرلة الخطر في القرار القضائي قد تكون بعد صدور الحكم وعند التنفيذ ا

قانون التنفيذ  –قانونية دراسة فقيية  -مسؤولية رئيس التنفيذ المدنية لدى دائرة التنفيذ الشرعي –وىذا ىو محور موضوعنا 
 .-أنموذجاً  ٖٕٔٓ( لسنة ٓٔالشرعي رقم )

 

 .أٍنية البحث
 : تعود أىمية ىذه الدراسة لسببين ىما       

 عمييا. أىمية المسؤولية المدنية لمنتائج المترتبة -ٔ
 الوقوف عمى الطبيعة القانونية ألعمال رئيس التنفيذ الشرعي. -ٕ

 

 .مشكلة البحث
 : تتمخص مشكمة الدراسة في السؤال اآلتي       
تحت ما موقف الفقو اإلسالمي واألنظمة التشريعية الحديثة من الخطر الناجم عن أعمال رئيس التنفيذ الشرعي، ويندرج        

 : الفرعية اآلتية ىذا السؤال األسئمة
 ؟ ما موقف قانون التنفيذ الشرعي من المسؤولية المدنية المترتبة عمى أعمال رئيس التنفيذ -ٔ
 ؟ ما العالقة القائمة بين الحصانة القضائية والمسؤولية المدنية -ٕ

 

 .أٍداف البحث
 : تركزت أىداف الدراسة في       

 ن الخطر الناجم عن أعمال القاضي.بيان موقف الفقو اإلسالمي والتشريعات القانونية م -ٔ
 بيان موقف الفقو اإلسالمي والتشريعات القانونية من الحصانة القضائية. -ٕ
 بيان مدى مسؤولية رئيس التنفيذ الشرعي المدنية عن أعمالو وقراراتو. -ٖ

 

 .الدزاسات السابكة
الدراسات المتخصصة ولكن لم يعثر الباحثون  تعرض الباحثون لموضوع المسؤولية المدنية وأعمال التنفيذ في العديد من       

 –دراسة فقيية قانونية -مسؤولية رئيس التنفيذ المدنية لدى دائرة التنفيذ الشرعي –عمى أي دراسة تناولت ىذا الموضوع 
 أنموذجًا، ومن ىذه الدراسات:  مٖٕٔٓ( لسنة ٓٔالتنفيذ الشرعي رقم )قانون 

 استقالل القاضي لمباحث الدكتور معن توفيق دحام، المؤتمر العممي السنوي –أسس الحصانة الفقيية لمقاضي المعاصر  -ٔ
 بيا القاضي تعالتي يتم ، تناول فييا الباحث الحديث عن األسسمٕٚٓٓالموصل، التربية األساسية، جامعة األول لكمية 
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 في العصر الحديث.
جامعة ، رسالة ماجستير في القانون الخاص، دراسة مقارنة لمباحث وائل تيسير عساف –المسؤولية المدنية لمطبيب  -ٕ

 تناول فييا الباحث الحديث عن المسؤولية المدنية لخطر الطبيب.، ٕٛٓٓنابمس ، النجاح
، مٕٓٔٓحقوق القاضي في الفقو اإلسالمي لمباحث الدكتور أحمد نور اهلل، بحث منشور في مجمة الدراسات اإلسالمية  -ٖ

لقاضي في الفقو اإلسالمي والتشريعات السعودية وتحدث عن الحصانة القضائية تناول فيو الباحث الحديث عن حقوق ا
 ومسؤولية القاضي.

 ، جامعة العموم اإلسالمية العالمية،دكتوراهدراسة مقارنة لمباحث إبراىيم ىبيشان، رسالة  –المسؤولية المدنية لمقاضي  -ٗ
 لمدنية لمقاضي وقواعد ىذه المسؤولية.تناول فييا الباحث الحديث عن ماىية المسؤولية ا، ٕٙٔٓاألردن 

أو مسرؤولية ، غير أن كل ىذه الدراسرات لرم تتنراول موضروع المسرؤولية المدنيرة لررئيس التنفيرذ فري المحراكم الشررعية       
 وصالحيات رئيس التنفيذ في المحاكم الشرعية وىذا ما اعتنت بو ىذه الدراسة.

 
 .خطة الدزاسة

 : مى النحو اآلتيوترتي خطة الدراسة ع       
 دائرة التنفيذ الشرعي في دائرة قاضي القضاة األردنية. التمهيد:

 المبحث األول: عمل رئيس التنفيذ في دائرة التنفيذ الشرعي ومسؤوليتو.
 نظام عمل رئيس التنفيذ الشرعي. المطمب األول:
 مسؤولية رئيس التنفيذ الشرعي المدنية. المطمب الثاني:

 عمال رئيس التنفيذ الشرعي بين حصانة المشرع والمسؤولية المدنية.المبحث الثاني: أ
 الحصانة القانونية ألعمال رئيس التنفيذ الشرعي من المسؤولية المدنية  المطمب األول:
 مسؤولية الدولة عن أعمال رئيس التنفيذ الشرعي في ظل الحصانة القانونية. المطمب الثاني:

 لتوصيات.وتشمل أىم النتائج وا: الخاتمة
ن أخطرنا فمن الشيطان وأنفسنا، هلل رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد  .إن أصبنا فمن اهلل وا 

 

 .دائسة التيفير الشسعي يف دائسة قاضي الكضاة األزدىية: التنَيد
، وكرران مررن سررعت دائرررة قاضرري القضرراة إلررى تطرروير العديررد مررن التشررريعات القانونيررة الالزمررة لتطرروير عمميررا القضررائي       

كمررا تررم العمررل عمررى اسررتحداث مديريررة التنفيررذ الشرررعي،  مٕٙٓٓلسررنة  ٔٔضررمن ىررذه التشررريعات قررانون التنفيررذ الشرررعي رقررم 
ومركُزىررا دائرررة قاضرري القضرراة ويتبعيررا العديررد مررن أقسررام التنفيررذ الشرررعي فرري المحرراكم الشرررعية لتنفيررذ األحكررام الشرررعية الترري 

يرث كانرت ىرذه األحكرام تنفرذ بموجرب القرانون لردى دائررة التنفيرذ فري المحراكم النظاميرة، وبرذلك ، ح(ٔ)تصدرىا المحاكم الشررعية
أصبحت المحاكم الشرعية بموجب ىذا القانون ىري صراحبة االختصراص الروظيفي فيمرا يتعمرق بتنفيرذ األحكرام القضرائية الصرادرة 

عة لممحراكم النظاميرة، وتكرون التشرريعات القضرائية ىنرا قرد عممرت عن المحاكم الشرعية، بعد أن كانت تُنفَّذ لدى دوائر التنفيذ التاب
، الررذي (ٕ)عمررى: )توحيررد الجيررة والمرجعيررة المصرردرة لرحكررام والقرررارات المتعمقررة باالختصرراص الرروظيفي لممحرراكم الشرررعية(
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ي "مرن ىرو المعنري كان لو أثرره البرارز فري التخفيرف عمرى المراجرع وتسرييل الوصرول لمحقروق، خاصرة مرع مراعراة مسررلة ميمرة فر
النظريررة باألحكررام الصررادرة عررن المحرراكم الشرررعية" الررذي يحترراج )إلررى نرروع مررن المعاممررة البعيرردة عررن النظرررة الماديررة الترري تحكررم 

 .(ٖ)العامة لمتنفيذ(
تضمن  ليتمكن من العمل وفق ضوابَط قانونيةٍ  ؛قامت دائرة قاضي القضاة بالعمل عمى تطوير ىذا الجياز ،وبناًء عميو       

إيصال الحقوق ألصحابيا، فعممت عمى حوسبة األعمال الخاصة بدوائر التنفيذ الشرعي وربط التنفيذ الشرعي مع البنوك فيما 
المراجع الحصول ليسيل عمى  ؛يتعمق بالقضايا المالية، وعميو يتم وفاء األمور والحقوق المالية واستيفاؤىا من خالل البنوك

 عمى حقوقو بيسر.
( ٖٕٙ٘بالعدد ) مٖٕٔٓ/ٚ/ٖٕوُنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ  مٖٕٔٓ( لسنة ٓٔصدر قانون التنفيذ الشرعي رقم ) ثم       

الصادر عند الذي سعى إلى مواكبة التطورات القضائية لدى المحاكم الشرعية والتنفيذ وىو: )األثر المترتب عمى الحكم 
 .(ٗ)ة القضاء المستمدة من تعيين اإلمام لو(بقو  -وقد ينفذه بنفسو وقد ينفذه بغيره - القاضي

 

 :املبحث األول
 .عنل زئيس التيفير لدى دائسة التيفير الشسعي ومسؤوليتُ

 

 الشرعية.ُتعد دائرة التنفيذ الشرعي التي يرأسيا رئيس التنفيذ ىي المعنية بتنفيذ األحكام والسندات الصادرة عن المحاكم        
/أ( عمى ٘مبينًا لميام وصالحيات ومسؤوليات رئيس التنفيذ فنصت المادة ) مٖٕٔٓ( لسنة ٓٔرقم ) جاء قانون التنفيذ الشرعي

الحجز عمى أموال المحكوم عميو أو االشتراك فيو  -ٔما يرتي: يختص رئيس التنفيذ بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك )
منع المحكوم عميو من  -٘حبس المحكوم عميو،  -ٗبراء، تعيين الخ -ٖبيع األموال المحجوزة،  -ٕأو فك الحجز عنيا، 

 .٘()التفويض باستعمال القوة الجبرية( -ٙالسفر إال إذا قدم كفياًل يضمن الوفاء بالمحكوم بو، 
 ، ومن(ٙ)ويكون لدائرة التنفيذ أىميتيا الكبرى المتمثمة في كونيا المرحمة النيائية من مراحل حماية الحقوق القضائية       

 ىنا جاءت أىمية إناطتيا برئيس التنفيذ الذي يمثل الجية القضائية.
دعوتيم حيث يقوم رئيس التنفيذ بالفصل في جميع الطمبات التنفيذية باالستناد إلى أوراق الممف دون دعوة الخصوم، ولو        

 .(ٚ)إذا اقتضى األمر ذلك
س التنفيذ ومسؤوليتو، بصفتو قاضيًا ال بصفتو موظفًا إداريًا، وىذا يعني من ىنا ترتي إشكالية الطبيعة القانونية لعمل رئي       

أن ىناك تمييًزا بين الحكم القضائي الذي يتمتع بالحجية القضائية والقرار اإلداري الذي ال يمتمكيا، خاصة في ظل الِفْقرة )ب( 
 ، وىل ىو عمل قضائي أم إداري؟ ( من القانون التي تحدثت عن جزء من كيفية عمل رئيس التنفيذ٘من المادة )

فالفارق بينيما يكمن في طبيعة كل منيما ووظيفتو التي يؤدييا، فالحكم القضائي صادر عن جية قضائية تيدف إلى        
 .(ٛ)العامةالوصول بالنزاع إلى حالة نيائية في حين أن القرار اإلداري صادٌر عن جية وسمطة إدارية إلشباع الحاجات 

مرا يكرون ذا صربغة شركمية كالمعيرار  (ٜ)د وضع العمماء جممة من الفروق بين الحكم القضرائي والقررار اإلداري ومنيراوق       
أو معيررار الشرركل واإلجررراءات حيررث يمترراز القرررار القضررائي وفقررًا ليررذا  (ٓٔ)العضرروي، والمقصررود بررو ىنررا جيررة إصرردار القرررار والعمررل

القضررائي مررن ومعيررار األثررر والنظررام القررانوني، أي مررا يترتررب عمررى القرررار  (ٔٔ)اإلداريالمعيررار بررءجراءات شرركمية مختمفررة عررن القرررار 
 .(ٕٔ)حجية ال تترتب عمى القرار اإلداري
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ومعيار  (ٗٔ)ومعيار السمطة التقديرية (ٖٔ)وقد يكون ذا صبغة موضوعية كمعيار المنازعة ومعيار التصرف التمقائي       
إشباع غاية القرار القضائي الفصل بين السمطات في حين أن غاية القرار اإلداري الغرض أو الغاية، وكما ىو معموم فءن 

 .(ٚٔ)ومعيار الحمول (ٙٔ)ومعيار التقرير (٘ٔ)الحاجات لممواطن
إن المعيار الشكمي ىو األكثر دقة لمتميز بين القرار القضائي والقرار اإلداري عمى  :يمكن القول ،وبناًء عمى ما تقدم       
 غفال المشرع األردني ليذه المسرلة تفصياًل.من إ الرغم
 

 .ىظاو العنل الكاىوىي لسئيس التيفير الشسعي: املطلب األول
 وىذا يتطمب تناول الميام والصالحيات المناطة برئيس التنفيذ الشرعي وطبيعة ىذه الميام والصالحيات القانونية.       

 

 .ذ الشرعيأواًل: المهام والصالحيات المناطة برئيس التنفي
 ( من القانون فءن السند التنفيذي المقصود بالتنفيذ ىو: )األحكام القضائية والقرارات معجمة التنفيذٕسندًا لنص المادة )       

 الصادرة أو المصادق عمييا من المحاكم الشرعية بما في ذلك عقود الزواج واألحكام (ٛٔ)والسندات واالتفاقيات المتضمنة حقاً 
 .(ٜٔ)تي اكتسبت صيغة التنفيذ لدى المحاكم الشرعية ضمن االختصاص الوظيفي ليا(األجنبية ال

ينظميا قانونا  (ٕٓ)ورئيس التنفيذ ىو السمطة صاحبة االختصاص في تنفيذ ىذه السندات واقتضاء الحق وفق إجراءات       
التنفيذ ميام رئيس  مٖٕٔٓ( لسنة ٓٔالتنفيذ الشرعي وأصول المحاكمات الشرعية. وقد بين قانون التنفيذ الشرعي رقم )

 يختص رئيس التنفيذ بجميع المنازعات التنفيذية.: عمى أنْ  (ٕٔ)/أ(٘وصالحياتو؛ حيث نصت المادة )
 : رتيوالتي يتضح بما ي       

 .(ٕٕ)اإلشراف عمى تنفيذ السندات التنفيذية -ٔ
 ممف الدعوى إلى محكمة أخرى بعد موافقةالعمل عمى إنابة رئيس تنفيذ محكمة أخرى إذا اقتضى األمر ذلك أو نقل  -ٕ

 (.ٗج( من المادة )، طرفي النزاع وىذا ما أوضحتو الِفْقرتان )ب
براز ،أو بيعيا بالمزاد العمني (ٖٕ)التنفيذ الجبري عمى أموال المحكوم عميو من خالل الحجز عمى أموالو -ٖ  وذلك بعد الطمب وا 

بيذا الخصوص من إعالم المحكوم عميو  كافة ذ اإلجراءات القانونيةما يثبت ممكية المحكوم عميو ليذه األموال، واتخا
واإلعالن بالصحف وغيرىا، وبعدىا يقوم مرمور التنفيذ بوضع اليد عمى األموال المطموب الحجز عمييا أو بيعيا 

 (ٕ٘)ممية البيع، ويشرف رئيس التنفيذ في كل ما يتعمق بع(ٕٗ)مستعينًا بالخبراء ليذه الغاية ممن يسمييم رئيس التنفيذ
 .(ٕٙ)(ٚالمادة )خاصة إذا ما اقتنع رئيس التنفيذ برن المحكوم عميو شرع بتيريب أموالو وذلك سندًا لمفقرة )ب( من 

 تعيين الخبراء لمختِمف الغايات التي يراىا رئيس التنفيذ ضرورية أو مناسبة. -ٗ
وذلك بناًء عمى طمب المحكوم لو )الدائن( في  ،(٘( من الفقرة )أ( من المادة )ٗحبس المحكوم عميو، وذلك سندًا لمبند ) -٘

جميع الديون بما فييا المير إذا لم يعمل المحكوم عميو عمى سداد الدين أو عرض التسوية المناسبة لمقدرتو خالل مدة 
حد في بشرط أن ال تتجاوز مدة الحبس ستين يومًا عن الدين الوا ،(ٕٚ)تبمغو اإلخطار ودفع ربع قيمة المبمغ المحكوم بو

السنة، ومئة وعشرين يومًا كذلك في السنة عن أكثر من دين حتى لو تعدد الدائن، ويجوز إعادة طمب الحبس بعد 
. ودين النفقة واألجور ال يخضع إلى إثبات االقتدار بشرط طرحو لمتنفيذ خالل ثالثة أشير من تاريخ (ٕٛ)انقضاء السنة

( ٖٔالمادة )ىنا ألحكام الفقرة )أ( من  (ٜٕ)لمدة يخضع الدين المتراكمالصدور في حين إذا تم طرحو لمتنفيذ بعد ىذه ا
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والتي تحدثت عن التسوية ودفع ربع المبمغ المحكوم بو خالل مدة اإلخطار، والتسويُة تكون متناسبًة مع مقدرة المحكوم 
رفين، ويستثنى من عميو، وبخالف ذلك يكون من حق رئيس التنفيذ طمب جمسة إجرائية لسماع البينات وأقوال الط
والمعتوه والمجنون الحبس كل من )الموظف الذي يتقاضى الراتب الشيري في المؤسسات العامة والرسمية لمدولة 

وأم المولود الحاضنة لو حتى يكمل السنتين من عمره ومن ال يكون مسؤواًل  -لمدة ثالثة أشير بعد الوضع-والحامل 
حبس المحكوم ، كما أجاز القانون لرئيس التنفيذ (ٖٓ)مى التركة والولي والوصيعن الدين مثال الوارث غير واضع اليد ع

عميو في حال امتناعو عن تسميم الصغير الذي تحت يده وحبس المحكوم عميو الممتنع عن تنفيذ حكم االستزارة أو 
 .(ٖٔ)الرؤية أو االصطحاب

ترجيل حبسو بشرط إحضار ما يثبت  -حتمل الحبسإذا اقتنع برن المحكوم عميو مريض ال ي-كما يمكن لرئيس التنفيذ  
، وتكون (ٕٖ)ذلك وىو التقرير الطبي من الطبيب المختص العامل لدى جية رسمية، باإلضافة لشيادتو أمام رئيس التنفيذ

ويكون من حق  ،جميع ىذه الحاالت خاضعة لالستئناف خالل مدة سبعة أيام من التبميغ أو إفياميا لرطراف
الكفالة بشرط أن يقدم المسترنف  ،التنفيذ إذا كان االستئناف لممرة األولى لحين رد محكمة االستئنافالمسترنف وقف 

 .(ٖٖ)وذلك من أجل ضمان حق المحكوم لو ؛الالزمة التي يحدد نوعيا ومقدارىا رئيس التنفيذ
حق المحكوم عميو وقف تنفيذ  (، ومن٘( من الفقرة )أ( من المادة )٘وذلك سنًدا لمبند ) ،منع المحكوم عميو من السفر -ٙ

القرار إما بتقديم الكفيل الضامن لموفاء بالمحكوم بو أو باستئناف القرار الصادر بمنع السفر مرفقًا بذلك الكفالة التي ىذا 
 رئيس التنفيذ. يحددىا

لحكم المكتسب لمدرجة ( وذلك بعد تنفيذ ا٘( من الفقرة )أ( من المادة )ٙالتفويض باستعمال القوة الجبرية سندًا لمبند ) -ٚ
وسندًا لنص -فءنو  ،وحيث لم يبين نص قانون التنفيذ الشرعي آلية استعمال القوة الجبرية ،القطعية كما ورد في القانون

أي إلزالة  (ٖٗ)( من قانون التنفيذ في المحاكم النظامية٘يتم إعمال الفقرة )و( من المادة ) -( من القانونٛٔالمادة )
 تنفيذ الحكم القضائي.عقبة تعترض عممية 

 الرجوع عن قرارات مرمور التنفيذ أو إجراءاتو المضرة برطراف الحكم التنفيذي بطمب أو دون طمب إذا وجد في ذلك -ٛ
 .(ٖ٘)مصمحة محققة لرطراف عمى أن يسبب قراره

خوف عمررييم مررن وذلررك خررالل مرردة اإلخطررار عمررى أن يكررون ىررذا القرررار معمرراًل بررال ،تنفيررذ األحكررام المتعمقررة بضررم الصررغار -ٜ
الخطر أو السفر خارج البالد سواء كان القرار قطعًيا أو معجل التنفيرذ، وعمرى الررغم مرن خضروع ىرذه القررارات لالسرتئناف 

 (.ٜ( والفقرة )ج( من المادة )ٚكما أشارت لذلك الفقرة )ج( من المادة ) ،فءن االستئناف ال يوقف تنفيذ ىذه األحكام
وذلك في حالة وفاة المحكوم عميو ورغبة المحكوم لو  ،قبل متابعة التنفيذ (ٖٙ)تظيارتحميف المحكوم لو يمين االس -ٓٔ

 ، كما أشارت(ٖٚ)بمتابعة التنفيذ، وذلك بمواجية أحد الورثة أو وصي التركة أو واضع اليد بعد تبميغو حسب األصول
 (.ٓٔلذلك الفقرة )د( من المادة )

 (.ٕٔوذلك سندًا لمفقرة )أ( من المادة )، (ٖٛ)لتنفيذيةتنفيذ األحكام األجنبية بعد إكسائيا الصيغة ا -ٔٔ
 .(ٜٖ)( بفقراتيا آلية ىذا التقسيمٙٔالعمل عمى تقسيم حصيمة التنفيذ عند عدم الوفاء بجميع الديون، وقد بينت المادة ) -ٕٔ

اعاتيا كما أن قانون ميام رئيس التنفيذ الشرعي وصالحياتو بموجب قانون التنفيذ، التي ينبغي عميو مر  ،يتضح مما سبق       
إشكالية من ( من قانون التنفيذ في المحاكم النظامية ترك لرئيس التنفيذ مسرلة الفصل في أي ٜٔالتنفيذ بموجب المادة )
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، وعميو فءن ىذا األمر ُيعّد (ٓٗ)إشكاليات التنفيذ مع اعتبار اختصاص رئيس التنفيذ ىنا اختصاصًا نوعيًا متعمقًا بالنظام العام
بموجب قانون يات رئيس التنفيذ الشرعي وميامو ، وبناًء عمى ما تقدم يتضح أن الطبيعة القانونية لرئيس التنفيذ من صالح

 : وىذا يتضح من خالل ،التنفيذ الشرعي طبيعة قضائية
 اآلثار المترتبة عمى العمل القضائي. -ٔ
وعميرو فرءن أعماليرا ُتعرد  ،باب سرمطة القضراءدائرة التنفيذ بما يمحق بيا من أعمال تناط برئيس التنفيذ كميا من  دعتُ  -ٕ

 ( مرن القرانون عمرى أن صراحب الحرق بمتابعرة تنفيرذ األحكرامٕحيرث نصرت المرادة ) ،من قبل أعمال السمطة القضائية
والسرندات والقرررارات القضررائية ىرري المحكمررة االبتدائيرة الشرررعية ورئرريس التنفيررذ فييررا ىرو القاضرري الشرررعي المكمررف بالتنفيررذ، 

لمطعرن بموجرب فءن رئيس التنفيذ ىو المخول بيذا الحق، وعميو فءن قراراتو تتمتع بحجيرة األمرر المقضري وتخضرع وعميو 
/أ( والتررري نصرررت عمرررى )تكرررون قررررارات رئررريس التنفيرررذ قابمرررة لالسرررتئناف لررردى محكمرررة االسرررتئناف الشررررعية ٜالمرررادة )

 المختصة خالل سبعة أيام من تاريخ تفييميا أو تبميغيا(.
إذ ال تنفيذ إال )بسند تنفيذي  ؛ند إجراءات عممية تنفيذ األحكام من وجود طمب من أطراف الحكم المتنازع عميوال بد ع -ٖ

 ، وذلك بعد أن يتولى الموظف المختص في دائرة التنفيذ تنظيم(ٔٗ)اقتضاء لحق محقق الوجود معين القرار حال األداء(
 .(ٖٗ)ولويتولى المحضر التبميغ حسب األص، (ٕٗ)أوراق التنفيذ

ن ما جاء في نص الفقرة )ب( من المادة ) -ٗ ( برن رئيس التنفيذ ٘اإلجراءات القانونية القضائية في مجمس القضاء، وا 
وقد ال يستدعي ذلك دعوة  ،يعمل عمى الفصل في الطمبات التنفيذية لمخصوم بمجرد اطالعو عمى ممف دعوى الخصوم

لمجمس القضاء إذا تطمب األمر ذلك، ال يعني خموىا من الخصوم لمجمس القضاء ومن الممكن الطمب بدعوتيم 
إذ إنيا صادرة بموجب صالحيات رئيس التنفيذ الوالئية وفي قرار لمحكمة التمييز  ؛اإلجراءات القانونية والقضائية

أحكام وأن القرارات التي يصدرىا بشرن تنفيذ  اً رئيس التنفيذ قاضي داألردنية )استقر االجتياد القضائي عمى أنو يع
 .(ٗٗ)القضاء استنادًا لصالحيتو المنصوص عمييا في قانون التنفيذ من قبيل األعمال القضائية

 

 .مسؤولية زئيس التيفير الشسعي املدىية الياشئة عً أعنالُ الكضائية: املطلب الثاىي
الشخص الذي ارتكب أمرًا يوجب  حالة: والمسؤولية في المغة ىي، ال بد لنا ىنا أن نعّرف المسؤولية المدنية ابتداءً        
ىي مخالفة مرتكب الفعل لقاعدة من القواعد األخالقية وال  :والمسؤولية األدبية ،وىي إما أن تكون أدبية أو قانونية ،(٘ٗ)المؤاخذة

األضرار  تسببىي الحالة التي يرتكب فييا الفرد أفعااًل  :، أما المسؤولية القانونية(ٙٗ)تتعدى استنكار أو استيجان المجتمع
 .(ٚٗ)وىي إما مدنية أو جنائية ،لمغير مما يستوجب محاسبة القانون لو

)وىي التزام شخص  (ٛٗ)والمسؤولية المدنية ىي: التزام المدين بتعويض الضرر الذي ترتب عمى إخاللو بالتزام يقع عميو       
ير محدد. ويراد بيا إلزام المسؤول بتعويض بتعويض عن ضرر ألحقو بالغير سواء أكان ىذا االلتزام محددًا في نصوص أو غ

تسبب بو المسؤول أكثر فر شروط ىذه المسؤولية، وعميو فءنيا تفيد جبر الضرر الذي االطرف المتضرر في الحاالت التي تتو 
 .(ٜٗ)من معنى الردع(

المحدث التعويض عن الضرر  وال تشترط النية في المسؤولية المدنية سواء كان العمل غير المشروع عمدًا أو خطر فءن       
 .(ٓ٘)يجب أن يعوض كامالً 
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تترتب عند مخالفة الشخص  :والمسؤولية العقدية ،ومسؤولية تقصيرية ،مسؤولية عقدية :وتقسم المسؤولية المدنية إلى       
خاللو بالتزام مصدره العقد وعميو فال بد من بيان  تترتب عند مخالفة الشخص اللتزاٍم فرضو القانون، :والمسؤولية التقصيرية ،وا 

مسؤولية رئيس التنفيذ الشرعي المدنية عن أعمالو بناء عمى ذلك، ومن ىنا ال بد من بيان التفصيل في المسؤولية العقدية 
 والمسؤولية التقصيرية.

 

 .أواًل: المسؤولية التقصيرية
، (ٔ٘)باآلخرتزم قانونًا برن ال يمحق الضرر ، فاإلنسان مم-مثال ذلك اإلتالف أو الغصب-عند مخالفة التزام قانوني        

 .(ٕ٘)ضمان الضرر الناشئ عن الفعل الضار: وعّرفيا الحموي برنيا
الضرر وعرفيا صبحي المحمصاني برنيا: االلتزام بتعويض الغير عما لحقو من تمف المال أو ضياع المنافع، أو عن        

 .(ٖ٘)الجزئي أو الكمي الحادث بالنفس اإلنسانية
َفاْعَتُدوا َفَمِن اْعَتدى َعَمْيُكْم ، يقول تعالى: (ٗ٘)وعمة مشروعيتيا المحافظة عمى أموال اآلخرين وأنفسيم وجبرًا لمضرر       

والقانون المدني يوضح ذلك )كل خطر يسبب  (٘٘): )ال ضرر وال ضرار(، وقولو [ٜٗٔ]البقرة: َعَمْيِو ِبِمْثِل َما اْعَتدى َعَمْيُكمْ 
 .(ٙ٘)ر يمزم من ارتكبو بالتعويض(ضررًا لمغي

وتتحدد أركان المسؤولية التقصيرية بر: )الخطر والضرر والعالقة السببية بين الخطر والضرر( وال يمكن أن يكون الضمان        
 .(ٚ٘)اإلسالميإال بتوفير معنى التضمين، والتضمين يتحقق مع ىذه األركان الثالثة وىي ما يقوم عميو الضمان في الفقو 

ويتفق الفقو اإلسالمي مع القانون عمى وجوب تعويض الضرر المادي بمختمف صوره إذا كان محققًا سواء كان الضرر        
إذ إن الخطر يقوم عمى ركنين ىما  ؛، كما يتفقان عمى مفيوم الركن المادي في الخطر(ٛ٘)يسيرًا أو جسيمًا أو قواًل أو فعالً 
فيو إخالل بالتزام ىو مجاوزة ما ينبغي أن ُيقتصر عميو شرعًا أو عرفًا أو عادة، أما قانونًا  )المادي والمعنوي( والركن المعنوي

 .(ٜ٘)قانوني
 النتيجةفءنو ال بد في الضمان من أن يكون الضرر مرتبطًا بالفعل ارتباط  ،أما عن عالقة السببية بين الخطر والضرر       
 .(ٓٙ)محقيا بالغيروعميو يسرل الشخص عن األضرار التي ي ،بالسبب
 ،(ٔٙ)ويرى عمماء القانون أنو توجد عالقة مباشرة بين الخطر الذي ُيرتكب من قبل المسؤول والضرر الذي أصاب المضرور       

 .(ٕٙ)اإلضرار باآلخرينوعميو فءن المسؤولية التقصيرية تنشر قانونًا عند مخالفة التزام قانوني فاإلنسان ممتزم قانونيًا بعدم 
وال بد من شروط لمضرر في المسؤولية التقصيرية وىي أن يكون الضرر محققًا، ويكون مباشرة وأن يصيب حًقا مكتسًبا        

ويقسم الضرر في ، (ٖٙ)أو مصمحة مشروعة، وأن يكون شخصيًا لمن يطمب التعويض وأن ال يكون قد تم تعويضو في السابق
 : ي إلىالمسؤولية التقصيرية حسب رأي فقياء القانون المدن

 .(ٗٙ)وىو ما يصيب جسد اإلنسان وال يسبب الموت :الضرر الجسدي -ٔ
 .(٘ٙ)أو مركزه االجتماعي ،أو حريتو ،أو سمعتو ،وىو ما يصيب اإلنسان في شرفو :الضرر المعنوي -ٕ
 .(ٙٙ)وىو ما يصيب األمالك الشخصية لإلنسان وينقص قيمة المال أو منفعتو :الضرر المالي -ٖ
 

 .ديةثانيًا: المسؤولية العق
 المسؤولية العقدية تتحقق في حال إخالل المدين أو امتناعو عن تنفيذ التزامو العقدي أو قيامو بالتنفيذ بشكل معيب       

 .(ٚٙ)ويستوجب ىذا الحال عقًدا صحيًحا حصل اإلخالل بو
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 : وتتمثل أركان المسؤولية العقدية في       
 .(ٛٙ)حو يتنافى مع ما التزم بو في العقدالمتمثل في سموك المتعاقد عمى ن الخطأ العقدي:
 .(ٓٚ)وأنواُعو، (ٜٙ)التعدي أو األذى الناشئ عن إخالل بالتزام عقدي الضرر العقدي:
 وقد يكون جسدًيا مميًتا وقد يكون غير مميت. الضرر الجسدي:
 ما يصيب الشخص المتعاقد يسبب اإلخالل بااللتزام. الضرر المالي:

 ا أو مصمحًة مشروعة لإلنسان ويمحق باإلنسان ومكانتو االجتماعية أضرارًا معنوية.ما يصيب حقً  الضرر المعنوي:
عالقة السببية بين الخطر والضرر أي )يكون الخطر العقدي ىو السبب في الضرر أي يجب قيام عالقة السببية بين        

عن قراراتو وىذا ىو األصل، إال أنو من ، وعميو فءن رئيس التنفيذ يكون مسؤواًل مسؤولية تقصيرية (ٔٚ)الخطر والضرر(
خالل ما سبق ومن خالل بيان ميام رئيس التنفيذ، وصالحياتو فءن رئيس التنفيذ معرض الرتكاب أخطاء معينة فمن 
المسؤول عن خطر رئيس التنفيذ إذا ما حصل؟ فيل ىو المسؤول عن الضمان؟ أم أن الحصانة التي يتمتع بيا بموجب كونو 

بسبب أم أنيما ال يتحمالن شيء؟  ،يذ وتتمتع قراراتو بالصبغة القضائية يحميو من الضمان وتحمل الدولة المسؤوليةرئيًسا لمتنف
 ( من القانون.ٜٔضمان حق الطعن بالقرارات القضائية أمام محكمة االستئناف والتي ضمنتيا المادة )

بيان عدم مسؤوليتو عن أخطائو عند النظر والفصل وقد عممت التشريعات األردنية عمى حماية القاضي من خالل        
باإلضافة إلى إخضاع  ،لحماية المتقاضي وسيمةً بوصفيا في الدعوى، وبينت طرق الطعن في األحكام والقرارات القضائية 

، ومع ذلك ال بد من بيان نطاق انعقاد المسؤولية (ٕٚ)الجياز القضائي لعممية الرقابة القضائية وجياز التفتيش القضائي
المدنية الناتجة عن عمل رئيس التنفيذ وذلك من خالل مسوغات انعقاد ىذه المسؤولية وحاالت انعقاد ىذه المسؤولية وقد 
 تكون الحصانة القضائية لمقاضي من المسؤولية المدنية ألي خطر يرتكبو، يحرم الطرف المتضرر ويشجع القاضي عمى

، وكما ىو معموم فءن طرق الطعن ليست دائمًا تعمل عمى تجنب الخطر، إما لفوات مدة الطعن أو (ٖٚ)االنحراف القضائي
ألي سبب آخر، ولذلك فءن إقرار المسؤولية التقصيرية عن أعمال رئيس التنفيذ ىي من باب الحصانة القضائية لمقاضي 

تعمل عمى توفير الضمان الكافي لمقاضي لمعمل ضمن إطار المرجعية العممية بين القانون حاالت ىذه المسؤولية فيي خاصة إذا 
حاطتو بسياج من الحماية القانونية القضائية  .(ٗٚ)وا 
، ومن ىنا يمكن (٘ٚ)وينعكس عمى أداء رئيس التنفيذ عند شعوره بالمسؤولية المدنية عن أي خطر قد يرتكبو أثناء عممو       
المرافعات المدنية ( من قانون ٜٗٗبدأ الحصانة والمسؤولية جنبًا إلى جنب، وقد نصت المادة )إنو ال بد من إعمال م :القول

 : (ٙٚ))تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في األحوال اآلتية: عمى أنو ٜٛٙٔالمصري لسنة 
 يم.أو خطر ميني جس ،أو غدر ،أو تدليس ،إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عمميما غش       
 القاضي من اإلجابة عمى عريضة قدمت لو أو من الفصل في قضية صالحة لمحكم(. إذا امتنع       
تكون التشريعات المصرية قد عممت بمبدأ المسؤولية المدنية ألعمال القاضي ضمن محور معين أوضحتيا  ،وعميو       
الغش أو الخطر الميني الجسيم أو إنكار العدالة في نطاق  ويمكن أن تكون حاالت ،( من قانون المرافعات المدنيةٜٗٗالمادة )

أعمال رئيس التنفيذ من خالل إعالم المحكوم عميو بانتياء مدة اإلخطار التنفيذي أو حبس أم المولود الحاضنة لمصغير قبل 
 .... بررمأو حبس المعتوه أو االمتناع عن االستجابة لطمب منع السفر دون  ،إتمام السنتين من عمر المحضون

 الصورةلتحقيق  ؛كان من األولى في قانون التنفيذ الشرعي أن يوضح مدى المسؤولية المدنية لرئيس التنفيذ ويبينيا ،وعميو       
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 المثمى لعممية التقاضي وتطوير العمل القضائي.
 

 :املبحث الثاىي
 .أعنال زئيس التيفير الشسعي بني حصاىة املشسع واملسؤولية املدىية

 

رئيس وىنا ال بد لنا من الحديث عن الحصانة القانونية ألعمال رئيس التنفيذ الشرعي وعن مسؤولية الدولة عن أعمال        
 التنفيذ.

 
 .احلصاىة الكاىوىية ألعنال زئيس التيفير: املطلب األول

 ،(ٚٚ)حصنوو وأحصنو صاحب ،وحصن المكان يحصن حصانة فيو حصين ،الحصانة في المغة مشتقة من )حصن(       
وتشكل وىي في االصطالح حماية أشخاص معينين من التبعات القانونية والمالحقة القضائية عن األفعال التي يرتكبونيا، 

 .(ٛٚ)وذلك أثناء قياميم بواجبيم الوظيفي أو مياميم الرسمية ،بنظر القانون أفعااًل جرمية
فيم مستقمون ال  ؛مبدأ دستورياً  َعدَّهالمبادئ الراسخة؛ حيث  الدستور في المممكة مبدأ حصانة القضاة من دوقد ع       

الطبيعة لمحصانة سمطان عمييم في القضاء لغير القانون وىذه الحصانة ميزتيم عن غيرىم من األفراد، وقد تناولت ىذه 
ية "تتعمق بشخص حمايتيم من المحاكمات، وصيانتيم من العزل والنقل، ومن ىنا فءن الحصانة القضائية لمقاضي ىي شخص

 القاضي فقط"، وىي تشمل جميع أنواع الجرائم التي ترتكب من قبل القاضي أثناء قيامو بعممو.
( من ٜليؤكد مبدأ حصانة رئيس التنفيذ بصفتو قاضًيا، وعميو وسندًا لنص المادة ) ؛من ىنا جاء قانون التنفيذ الشرعي       

قابمة لالستئناف من قبل أطراف النزاع خالل سبعة أيام من تفييميا أو تبميغيا، تكون قرارات رئيس التنفيذ  -قانون التنفيذ 
 التنفيذ.وعميو فيكون من حق الطرف المتضرر من أطراف النزاع رفع الضرر الحاصل بالطعن بالقرار الصادر عن رئيس 

 ل القضاة إال بءرادة ممكية وفقًا ألحكاموعدم عز  ،(ٜٚعمى استقالل القضاء في المادة ) مٖٜ٘ٔوقد نص الدستور األردني        
 وفي ىذا اإلطار يعني عدم السماح ألي سمطة كانت بالتدخل ومحاسبة القاضي وفي ىذا حماية الستقالل ،(ٜٛقوانين المادة )

 .(ٜٚ)القضاء والذي ُيعد الضمانة الرئيسية لحرية األفراد وحقوقيم
، والذي يقوم بيذا اإلخبار ىو القاضي (ٓٛ)م الشرع عمى وجو اإللزاموالقضاء كما ىو معروف ىو: اإلخبار عن حك       

القضاء برن ال يقع وىدف اإلسالم ىو نشر العدل بين الناس من خالل تشريعاتو الناظمة لمعممية القضائية، ويتحقق استقالل 
يصال الحقو  ؛عمى القاضي أي ترثير من أي سمطة ميما كانت  ق ألصحابيا، ولكي يتحققوذلك إلقامة العدل بين الناس وا 

 : (ٔٛ)ىذا اليدف السامي ال بد من
 الحيادية وبعده عن المحاباة والتحيز. -ٔ
 حرية الرأي واالجتياد مؤىاًل عمميًا وأخالقيًا. -ٕ

نما عميو إعمال عقمو وفكره وعممو، وعميو يكمن وجود  ،وعميو        فءن القاضي ال يكون مكباًل بالنصوص الحرفية وا 
تورية الحامية لعمل القاضي وقراره، وىذا ال يعني عدم مراقبة أعمال القاضي )فينبغي لإلمام أن يتفقد أحوال المؤيدات الدس

 ،، كما عممت الشريعة عمى تحصين القاضي وىيرت لو ما يحفظ استقالليتو وحمايتو(ٕٛ)القضاة فءنيم قوام أمره ورأس سمطانو(
األمر من أمتن ويعد ىذا  ،(ٖٛ)ر تعينو مناط بالحاكم وفرض متعين عميووذلك من حيث التعين من خالل اإلجماع عمى أن أم
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 وال خالف بين الفقياء في حق الحاكم بعزل القاضي إذا تبين، (ٗٛ)طرق الحصانة لمقاضي وكذلك حصانتو من العزل التعسفي
 ؛يتعمق بردب الخصوم في مجمسو، وكذلك حصانتو فيما (٘ٛ)لو أن ىناك سببًا موجبًا لذلك دون النظر لمحصانة التي يتمتع بيا

الشريعة اإلسالمية إذ ُيعّد لمقضاء من المكانة في النفوس مكانة كبيرة جدًا، وبناًء عمى الحصانة التي يتمتع بيا القاضي بين 
ا والنظم القانونية فءن مسؤولية القاضي عن أحكامو التي يصدرىا، فيل الحصانة التي يتمتع بيا ُتعّد حصانة مطمقة أم أني

لإلجابة عمى تكون مقيدة بحدود العدل في األحكام والصواب فييا، وىل إذا جانب الصواب ُيعد مسؤواًل؟ أم تحميو حصانتو؟ 
 : (ٙٛ)يرتيىذه المسرلة ال بد من طرح ما 

 

بطالو قامة العدل، ولذا شرع نقض الحكم  :أواًل: نقض الحكم وا  حيث إن أساس الحكم في القضاء إحقاق الحق وا 
 : (ٚٛ)يرتيقد تكون بما  ،ف وغير العادل وغير المحق إذا ثبت ذلك بالطرق المشروعة والمخالفةالمخال

 مخالفة الحكم الشرعي لمنص )القرآن الكريم أو السنة النبوية المطيرة أو اإلجماع( كما لو حكم القاضي بشيادة الكافرين .أ 
 .(ٛٛ)وعميو تكون ىذه األحكام واجبة النقض ،منصإذًا فحصانة القاضي مقيدة باألحكام غير المخالفة ل، في أمر ما

نما النقض بالمسائل الجديدة حسب االجتياد الجديد يقول  ،وعميو ال ينقض الحكم السابق ،لالجتياد الحكم مخالفة .ب  سيدنا وا 
 .(ٜٓ)، وتقول القاعدة الفقيية: )االجتياد ال ينقض باالجتياد((ٜٛ): )تمك عمى ما قضينا وىذه عمى ما نقضي(عمر 

 

وىي إما أن تكون عمدًا  ،وذلك من خالل إصدار األحكام والقرارات المجانبة لمصواب :(2:)ثانيًا: مدى مسؤولية القاضي
أو عن غفمة أو سيو، فءذا ما أصدر قراراتو بالجور متعمدًا وأقر بذلك فيكون قراره باطاًل ويعزل عن القضاء، فيو قد خالف 

إقامة الحق والعدل، فءذا كان قراره الخاطئ بو متعمدًا لو في مال فعميو غرامة ذلك  الغاية التي أسس القضاء ألجميا وىي
ذا نفذ عميو القود لتعديو  ،المال ويعزل وال تقبل لو بعد ذلك شيادة ذا كان قراره الخاطئ في حد أو قصاص ال ينفذ قراره وا  وا 

ذا كان قراره  ،(ٕٜ)ألنو متعدِ  ؛في إنزال العقوبة وىو ىنا ضامن عن غفمة أو خطر فعميو الرجوع لمحق والصواب ويوقف وا 
ذا ُنفذ فءذا كان في مال ذا تعذر  ؛فءذا كان المال قائمًا في يد المحكوم لو يرد إلى صاحبو ،الحكم عن التنفيذ والمتابعة وا  وا 

 .(ٖٜ)ألن عممو لمصالحيم ؛رد المال ضمنو القاضي في بيت مال المسممين فضمان ما يخطئ بو في عام ماليم
ذا كان قراره في حد أو قصاص .أ   . ومن ىنا تتضح(ٜٗ)فتكون الدية في ىذه الحالة في بيت المال أو عاقمة القاضي ،وا 

الحصانة التي تتمتع بيا قرارات القاضي وتحميو من المسؤولية إال إذا كان متعمدًا قاصدًا في قراره وثبت ذلك، وتعمل 
ثة عمى إعفاء القاضي من المسؤولية المدنية فيما يتعمق برخطاء القاضي الحصانة القضائية في األنظمة القضائية الحدي

، (ٜ٘)إذ إن تيديد القاضي بدعوى المسؤولية المدنية قد يربك العمل القضائي برمتو ؛التي يرتكبيا أثناء عممو القضائي
رق الطعن التي تحدث طوعميو تكون الحصانة القضائية وسيمة ميمة من وسائل الحماية العممية القضائية، كما أن 

لرئيس التنفيذ إال  (ٜٙ)عنيا قانون التنفيذ الشرعي كفيمة بحماية حقوق األفراد والتي تكفل انعدام انعقاد المسؤولية المدنية
األمر ُيعّد مخالفة مع أن ىذا  ،أن التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية كافة لم تتحدث عن المسؤولية المدنية لمقاضي

 التنفيذ.والتي بموجبيا تنعقد المسؤولية المدنية لرئيس  ،من القانون المدني األردني (ٜٚ)(ٕٙ٘مادة )صريحة لنص ال
 خاصة وأن ،لالبتعاد عن كثرة الطعن في القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ ؛ويرى الباحثون أن ىذا المنطق ىو األسمم .ب 

بيا وأن ترخير البت  ،ة وأن ىذه األحكام جميعيا تتعمق باألسرةىذه المرحمة ىي المرحمة النيائية لمسير باألحكام القضائي
 يمحق الضرر باألسرة والمجتمع.
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 .مسؤولية الدولة عً أعنال زئيس التيفير الشسعي يف ظل احلصاىة: املطلب الثاىي
ولة والحال ىذه ال تكون فءن الد ،بما أن المشرع األردني لم يتحدث عن المسؤولية المدنية ألعمال رئيس التنفيذ الشرعي       

فرئيس التنفيذ خاصة وأن ىذه األعمال خاضعة لمطعن حسب القانون،  ،مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن أعمال رئيس التنفيذ
 كقاٍض يعمل وفق سمطتو التقديرية ضمن القانون النافذ.

حماية السمطة القضائية من تغول تكون التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية بيذا التوجو قد عممت عمى  ،وعميو       
 أخرى.الخصوم من جية، ورفعت المسؤولية عن الدولة تجاه األضرار الصادرة عن رئيس التنفيذ والسمطة القضائية من جية 

ن كانت قراراتو قضائية ،وفي الحقيقة         ،وىذا ىو عين الصواب ،فءن الدولة في األصل ال ُتسرل عن أعمال رئيس التنفيذ وا 
 لقضاء مستقل وقرارات رئيس التنفيذ تمتاز بالحصانة وألطراف النزاع حق الطعن.فا

ويرى بعض فقياء القانون فيما يتعمق بمسرلة تعويض الدولة لممتضرر من األخطاء الحاصمة عند إصدار القرارات        
اضي الصادر عنو القرار القضائي في بضرورة إدخال الدولة إلى جانب الق ،القضائية سواء كانت لرئيس التنفيذ أو القاضي

المخاصمة وذلك من خالل الحكم عمييما بالتكافل والتضامن، ومن ثم العودة إلى القاضي بما تحممتو الدولة، وعميو تكون 
. وعميو نرى أنو ومع تجاىل التشريعات الخاصة (ٜٛ)مسؤولية الدولة ىي مسؤولية المتبرع عن أعمال التابع بالنسبة لمخطر

وكذلك الحال بالنسبة لمتشريعات  ،اكم الشرعية عمى إطالقيا لموضوع المسؤولية المدنية ألعمال رئيس التنفيذ الشرعيبالمح
فءنو والحال ىذه من اأَلْولى سن التشريعات الخاصة التي تنظم عمل رئيس التنفيذ الشرعي،  ،الخاصة بالمحاكم النظامية

مسؤوليتو أو مسؤولية الدولة عن األخطاء الناجمة عن أعمالو سواء أكانت عن وتحديد نطاق المسؤولية المدنية لقراراتو و 
 جيل أو غفمة أو عدوانًا.

 
 .اخلامتة

 .وتشمل أىم النتائج والتوصيات       
 .هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيد المرسمين سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين الحمد       
 وقد اشتممت الدراسة عمى ،الصة لمسؤولية رئيس التنفيذ المدنية في المحاكم الشرعية وحصانة قراراتوما ذكرنا ىو خ       

 : وأىميا النتائججممة من 
 العمل عمى بيان أىم أعمال رئيس التنفيذ وصالحياتو في المحاكم الشرعية، وأن دائرة التنفيذ الشرعي ىي دائرة مستحدثة -ٔ

 .حديثًا في ظل قانون عصري حديث
 التركيد عمى بيان طبيعة نظام العمل القانوني لرئيس التنفيذ الشرعي من خالل ميامو وصالحياتو. -ٕ
 ترتي قرارات رئيس التنفيذ الشرعي بصفتيا قرارات قضائية خاضعة لمطعون القانونية. -ٖ
 وعميو تتمتع قراراتوال مسؤولية مدنية مترتبة عمى خطر رئيس التنفيذ الشرعي، وعميو فال ضمان عميو أو عمى الدولة،  -ٗ

 بالحصانة.
 

  .التوصيات
 : رتييوصي الباحثون بما ي       

 التنفيذ الشرعي المدنية عن أخطائو ومسؤولية لبيان مدى مسؤولية رئيس التشريعات القانونية الالزمةضرورة استحداث  -ٔ
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 الدولة كذلك.
خضاع بعض قرارات التنفيذ ،ئرة التنفيذ الشرعيضرورة استحداث التشريعات القانونية الالزمة فيما يتعمق برعمال دا -ٕ  وا 

 الالزمة لرقابة محكمة االستئناف الشرعية التمقائية.
 لمتركد من مدى سالمة أي إجراء قبل اتخاذه وتدريب ؛ربط الجياز اإلداري العامل مع رئيس التنفيذ بالحكومة اإللكترونية -ٖ

 العاممين عمى ىذه التقنية.
 . رب العالمينهلل وآخر دعوانا أن الحمد

 

 .اهلوامش
                                                 

 .مٕٚٔٓ/ٔٔ/ٕٛتاريخ الزيارة  www.sjd.gov.joالموقع الرسمي لدائرة قاضي القضاة ( ٔ)
 .مٕٚٔٓ/ٔٔ/ٕٛتاريخ الزيارة   www.sjd.gov.jo الموقع الرسمي لدائرة قاضي القضاة( ٕ)
 .مٕٚٔٓ/ٔٔ/ٕٛتاريخ الزيارة  www.sjd.gov.joالموقع الرسمي لدائرة قاضي القضاة ( ٖ)
 .ٚٗصالقاىرة، ، مجمة الدراسات اإلسالمية، حقوق القاضي في الفقو اإلسالمي، أحمد نور اهلل( ٗ)
 .ٖٙٔٛص، مٖٕٔٓ/ٚ/ٖٕتاريخ  ،ٖٕٙ٘رقم العدد  ،الجريدة الرسمية( ٘)
 .ٖ٘ص، عمان، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، شرح أحكام قانون التنفيذ، العبودي( ٙ)
 من قانون التنفيذ الشرعي. ،(٘من المادة ) ،(نص الفقرة )ب( ٚ)
 .ٖٓٗص، مٜٜٜٔ، القاىرة، عربيةدار النيضة ال، الوسيط في القضاء اإلداري، أنور رسالن( ٛ)
 .ٕٔص، الجزائر، جامعة الجزائر، دكتوراهأطروحة ، مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة القضائية، حسين فريجو( ٜ)
 .ٔٙ/ٔ، مٜٜٛٔ، القاىرة، دار الفكر العربي، النظام القضائي –قانون القضاء المدني ، محمود ىاشم( ٓٔ)
 .ٜ/ٔ، مٜٙٚٔ، القاىرة، دار النيضة، المبادئ العامة –القضائي المدني  النظام، محمد عبد الخالق عمر( ٔٔ)
 .ٓٙ/ٔ، مٜٓٛٔ، اإلسكندرية، القانون القضائي الخاص، إبراىيم نجيب سعد( ٕٔ)
 راراتالقخالد الزعبي،  .أما القرار اإلداري فيصدر عن تصرف اإلدارة التمقائي ،أن القرار القضائي يصدر بطمب الفرد :والمقصود بو( ٖٔ)

 .ٖٖص، مٜٜٙٔ، عمان، اإلدارية بين النظرية والتطبيق
، مٜٜٜٔ، عمان، القضاء اإلداري، خالد الظاىر .طبيعة الصالحية تقديرية أم مقيدة بالنسبة لمصدر العمل :والمقصود ىنا( ٗٔ)

 .ٓٙٔص
 .٘ٓٗص، مرجع سابق، الوسيط في القضاء اإلداري، رسالن( ٘ٔ)
 .ٖٛص، مرجع سابق، مميجيينظر:  .(والتقرير والقرار، قضائي يتكون من )االدعاءأن العمل ال :المقصود ىنا( ٙٔ)
 .ٗٚص، مرجع سابق، سعد :نظري .حمول القاضي محل الخصوم من مبدأ عمل القضاء :والمقصود( ٚٔ)
يا قوة الحكم القضائي االتفاقيات المنظمة والموقعة لدى دائرة اإلصالح والوساطة األسرية والتي ل :المقصود باالتفاقيات ىنا( ٛٔ)

 بعد تصديقيا.
 .ٖٗٔٛص (،ٖٕٙ٘العدد )، الجريدة الرسمية( ٜٔ)
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 .ٕٔص، مٕٜٜٔ، عمان، دار الثقافة، دراسة مقارنة –أصول التنفيذ وفقًا لقانون اإلجراء األردني ، مفمح القضاة( ٕٓ)
 .تاريخ (،ٖٕٙ٘كل نصوص المواد القانونية الخاصة بقانون التنفيذ الجريدة الرسمية العدد )( ٕٔ)
األحكام القضائية والقرارات معجمة التنفيذ والسندات واالتفاقيات المتضمنة حقًا الصادرة أو المصادق عمييا من  :المقصود بيا( ٕٕ)

بما في ذلك عقود الزواج واألحكام األجنبية التي اكتسبت صيغة التنفيذ لدى المحاكم الشرعية ضمن  ،المحاكم الشرعية
ويجب أن تكون جميع ىذه األحكام مكتسبة الدرجة القطعية إال إذا كان حكٌم معجل التنفيذ أو حكٌم ، فياالختصاص الوظي

 من القانون.( ٚمن المادة )( وذلك سندًا لنص الفقرة )أ ،بالنفقة
 المنقولة وغير المنقولة. :ويقصد باألموال ىنا( ٖٕ)
الممك ، مجمة مى العقار وبيعو بالمزاد العمني في قانون التنفيذ األردنيأحكام الحجز التنفيذي عأحمد البنيان، و أنيس منصور، ( ٕٗ)

 .ٜٕٙص (،ٕالعدد ) ،(ٕٙالمجمد )، سعود
)في : من قانون التنفيذ الشرعي التي تنص عمى( ٛٔوذلك سندًا لنص المادة ) ،من قانون التنفيذ( ٜ٘يعمل بنص المادة )( ٕ٘)

وليذه الغاية يمارس رئيس التنفيذ  ،تطبق أحكام قانون التنفيذ المعمول بو غير الحاالت المنصوص عمييا في ىذا القانون
 (.ويمارس المرمور صالحيات مرمور التنفيذ المنصوص عمييا في ذلك القانون، الشرعي صالحيات رئيس التنفيذ

عميو قد شرع بتيريب أموالو ،  إذا اقتنع رئيس التنفيذ من البينة المقدمة أن المحكوم: عمى( ٚمن المادة )( ٚنصت الفقرة )( ٕٙ)
حجز أموال المحكوم عميو المنقولة وغير المنقولة قبل تبميغو اإلخطار، أو قبل -بناء عمى الطمب  -فعميو في ىذه الحالة 

( ٖمن المادة )( من الفقرة )ج( ٔمرور مدة اإلخطار ، عمى أن ال يخل ذلك بالحقوق المقررة لممحكوم عميو بمقتضى البند )
 التي تنص عمى حق المحكوم عميو باالعتراض عمى مجموع الدين أو قسم منو خالل مدة سبعة أيام. –ا القانون من ىذ

 من القانون.( ٖٔالمادة )( نصت عمى ذلك الفقرة )أ( ٕٚ)
 من القانون.( ٖٔمن المادة )( من الفقرة )ج( ٔنص عمى ذلك البند )( ٕٛ)
 نون.من القا( ٖٔمن المادة )( نصت الفقرة )د( ٜٕ)
 من القانون.( ٗٔنصت المادة )( ٖٓ)
 من القانون.( ٘ٔمن المادة )( نصت الفقرة )أ( ٖٔ)
 من القانون.( ٖٔمن المادة )( نصت الفقرة )ىر( ٕٖ)
تكون قرارات رئيس التنفيذ قابمة لالستئناف لدى محكمة االستئناف الشرعية المختصة : عمى( ٜمن المادة )( نصت الفقرة )أ( ٖٖ)

إذا كان القرار المسترنف يتعمق : من المادة نفسيا عمى أنو( ونصت الفقرة )د، يام من تاريخ تفييميا أو تبميغياخالل سبعة أ
وعمى  ،المختصة فيو يوقف التنفيذ إلى أن تثبت محكمة االستئناف -بالحبس أو بمنع السفر أو بتوزيع حصيمة التنفيذ 

مقدار لضمان الحق المحكوم بو عمى أن يحدد رئيس التنفيذ  ؛يو رئيس التنفيذالمسترنف في ىذه الحالة أن يقدم كفياًل يوافق عم
 الكفالة ونوعيا حسب مقتضى الحال.

يعطي الرئيس أو من يقوم مقامو أمرًا خطيًا لممرمور والكتبة والمحضرين يخوليم فيو حق مراجعة الشرطة : نصت عمى( ٖٗ)
ويجب عمى كل من يبرز إليو ىذا األمر الخطي أن يساعدىم عمى ، فيذيةلتمكينيم من القيام بما ُيعيد إلييم من وظائف تن

 القيام بوظائفيم تحت طائمة المسؤولية.
 لرئيس التنفيذ من تمقاء نفسو أو بناء عمى طمب المتضرر الرجوع عن أي إجراء قام بو مرمور التنفيذ: عمى( ٛنصت المادة )( ٖ٘)
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 عمى أن يكون القرار مسببًا.
قناع القاضي بصحة األدلة المقدمة إليويمين االس( ٖٙ) نما ىي لزيادة التركيد واالطمئنان وا   ؛تظيار وىي ليست دلياًل في اإلثبات، وا 

وىي يمين . ٜٕٔ/ٛ، (ٗط)، دار الفكر، سوريا، الفقو اإلسالمي وأدلتووىبة الزحيمي،  ينظر: .ألن القاضي يوجييا لالحتياط
وذلك برن يحمف )واهلل العظيم ما استوفيت من ، و لم يطمب الطرف اآلخر حمفياإجبارية يتم توجيييا من المحكمة حتى ل

 (.وال أبرأتو منو، وال قبضو لو قابض برمرك، وال من أحد أداه إليك عنو، المديون
نفيذ من ىذا القانون يتم تبميغ الشخص المطموب الت( ٚمن المادة )( مع مراعاة برحكام الفقرة )ج: عمى( ٔٔنصت المادة )( ٖٚ)

عميو وفقًا ألحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية وقبل مباشرة إجراءات التنفيذ بواسطة ورقة إخبار متضمنة وجوب تنفيذ 
 السند التنفيذي أو تقديم اعتراض عميو خالل سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبميغو.

يغة التنفيذية لمحكم األجنبي لدى المحكمة الشرعية االبتدائية ترفع دعوى إكساء الص: عمى( ٕٔمن المادة )( نصت الفقرة )ب( ٖٛ)
 : يرتيما يشترط في الحكم األجنبي إلكسائو الصيغة التنفيذية  أنْ  عمى نفسيا من المادة( ونصت الفقرة )ج، المختصة

 أن يكون صادًرا عن محكمة مختصة وظيفيًا. -ٔ
 أن يكون مكتسبًا الدرجة القطعية. -ٕ
 لشريعة اإلسالمية أو الدستور أو النظام العام أو اآلداب العامة.أن ال يخالف أحكام ا -ٖ
 أن يكون المحكوم عميو قد تبمغ ورقة الدعوى من المحكمة التي أصدرت الحكم. -ٗ

ذا لم تكن في مرتبة واحدة ففي النفقات واألجور تقدم نفقة الزوجة والصغار ( ٜٖ) تقسم قسمة غرماء إذا كانت في مرتبة واحدة ، وا 
المسكن عمى غيرىا من النفقات واألجور ، ثم نفقة العالج ثم نفقة الوالدين ثم نفقة التعميم األقارب ثم أجرة الرضاع وأجرة 

 ((.ب، الفقرة )أ( ٙٔالمادة ) ينظر:والحضانة أما بقية الديون األخرى فتكون في مرتبة واحدة )
 .ٖٖص، مرجع سابق، مفمح القضاة( ٓٗ)
 من القانون.( ٖمن المادة )( )ب ىذا ما نصت عميو الفقرة( ٔٗ)
يتولى الكتبة لتنظيم أوراق التنفيذ والمحاضر المتعمقة بالتنفيذ وسائر ما يعيد بو إلييم : عمى( ٙمن المادة )( نصت الفقرة )ب( ٕٗ)

 رئيس التنفيذ أو المرمور.
 ألوراق المتعمقة بالتنفيذ.يتولى المحضرون أو من يقوم مقاميم تبميغ ا: عمى( ٙمن المادة )( نصت الفقرة )ج( ٖٗ)
 منشورات مركز عدالة. ٕٗٔٓ/ٛٔ٘ٔتمييز حقوق رقم ( ٗٗ)
 .ٔٔٗ/ٕ، مٜٓٙٔ، القاىرة، المعجم الوسيط، إبراىيم أنيس( ٘ٗ)
 .٘ص، مٕٛٓٓ، جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماجستير، المسؤولية المدنية لمطبيب، دراسة مقارنة، وائل عساف( ٙٗ)
 .٘/ٔ، مٕٜٜٔ، ٘ط، مكتبة مصر الجديدة، ي في شرح القانون المدنيالواف، سميمان مرقس( ٚٗ)
 .ٕٔ٘ص، مٜٜٚٔ، بيروت، مصادر االلتزام، عبد المنعم الصده( ٛٗ)
 .ٕ٘ص، مٕٛٓٓ، (ٕط)، المسؤولية المدنية، محمد البوشواري( ٜٗ)
 .ٕٚص، المرجع السابق نفسو( ٓ٘)
 .ٕ٘ٓٔ/ٔ، مٜٗٙٔ، القاىرة، يالوسيط في شرح القانون المدن، عبد الرزاق السنيوري( ٔ٘)
 .ٖٔٔ/ٕ، بيروت، دار الكتب العممية، غمر عيون البصائر في شرح األشباه والنظائر، عبد اهلل بن أحمد الحموي( ٕ٘)
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 .ٕٔٔ/ٔ، مٜٛٗٔ، بيروت، النظريات العامة لمموجبات والعقود اإلسالمية، صبحي المحمصاني( ٖ٘)
مجمة كمية ، ا في المسؤولية التقصيرية بين الفقو اإلسالمي والقانون العراقيحاالت التعدي وحكمه، ياسر صائب خورشيد( ٗ٘)

 .ٜٗٔص، جامعة بغداد، العموم اإلسالمية
 سناد عمى شرط مسمم، ولم يخرجاه. المستدرك. وقال الحاكم: ىذا حديث صحيح اإلٗٛٚ/ٕ، وابن ماجو، ٖٖٔ/ٔرواه أحمد، ( ٘٘)

 (.ٖٕ٘ٗحديث رقم )، ٙٙ \ٕ: وتمخيصو
 (.ٕٕٓالقانون المدني العراقي النافذ المادة )( ٙ٘)
 .ٜٗٗص، مٜٓٙٔ، القاىرة، مصادر الحق، عبد الرزاق السنيوري( ٚ٘)
 .ٗٙٛ/ٔ، مرجع سابق، الوسيط، السنيوري( ٛ٘)
 .ٗ٘ص، بيروت، دار الفكر، العام فصول من الفقو اإلسالمي، فوزي فيض اهلل( ٜ٘)
 .ٓٛٔ/ٔ مرجع سابق،، والمحمصاني .ٜٜص، مشقد، الوسيط في أصول الفقو، وىبو الزحيمي( ٓٙ)
 .ٕٚٛ/ٔ، مرجع سابق، الوسيط، السنيوري( ٔٙ)
 .ٕ٘ٓٔ/ٔ، المرجع السابق نفسو( ٕٙ)
، عمان، دار الثقافة ،-مصادر االلتزام-النظرية العامة لاللتزامات ، ومنذر الفضل .ٜٓ/ٔ، مرجع سابق، الوسيط، السنيوري( ٖٙ)

 وما بعدىا. ٜٕٚص، مٜٜٗٔ
 .ٚٓٗص، مرجع سابق، ذر الفضلمن( ٗٙ)
 .ٗٙٛ/ٔ، مرجع سابق، الوسيط، السنيوري( ٘ٙ)
 .ٖٚٔص، مرجع سابق، الوافي في شرح القانون المدني، سميمان مرقس( ٙٙ)
 .ٚص، مٜٜٙٔ، (ٛط)، دمشق، النظرية العامة لاللتزام، محمد وحيد الدين سوار( ٚٙ)
 .ٚص، مرجع سابق، عساف( ٛٙ)
 .ٕٚٛص ،مرجع سابق، منذر الفضل( ٜٙ)
 وما بعدىا. ٖٓٓص، المرجع السابق نفسو( ٓٚ)
 .ٕٖٓص، مرجع سابق، منذر الفضل( ٔٚ)
 .٘٘ص، مرجع سابق، العبودي( ٕٚ)
 .ٕ٘٘ص، مٕٗٓٓ، القاىرة، التحكيم التجاري الدولي، محمود بربري( ٖٚ)
 .ٜٗٔص، يةالقضاء والتقاضي وفقًا لقانون اإلجراءات المدنية لدولة اإلمارات العرب، عمي الحديدي( ٗٚ)
 .ٙٔص، ٓٔالعدد ، مجمة حقوق جامعة حموان المسؤولية المدنية لمقضاة،، جالل إبراىيم( ٘ٚ)
 .مٜٛٙٔلسنة  ٖٔقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم ( ٙٚ)
 .ٕ٘ٚ/ٔ، مرجع سابق، ابن منظور( ٚٚ)
 https: www.damascusbar.org :، الموقعريةأضواء حديثة عمى الحصانة في التشريعات العربية السو مازن الحنبمي، ( ٛٚ)

 .مٕٚٔٓ/ٕٔ/ٚتاريخ الزيارة 
 .ٖٓص، ٚٔالعدد ، المغرب، مجمة األكاديمية، المسؤولية عن أعمال السمطة القضائية، إدريس العبدالوي( ٜٚ)
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، لمنشرالم الكتب جمال مرعشمي، دار ع :، تحقيقتبصرة الحكام في أصول األحكامإبراىيم بن عمي بن محمد ابن فرحون، ( ٓٛ)
 .ٜ/ٔ، مٖٕٓٓ

 .ٔٔص، مجمة الدراسات اإلسالمية، حقوق القاضي في الفقو اإلسالمي، أحمد نور اهلل( ٔٛ)
 .ٛٙ/ٔ، مرجع سابق، تبصرة الحكام( ٕٛ)
لحمو، عالم عبد اهلل التركي وعبد الفتاح ا :، تحقيقالمغنيأبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد المعروف ابن قدامة المقدسي، ( ٖٛ)

، الشرائعبدائع الصنائع في ترتيب عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، و  .ٓٔ/ٗٔىر، ٚٔٗٔ، (ٖط)الكتب، الرياض، 
 .ٚ٘/ٕ، ىرٙٓٗٔ، (ٕط)، بيروت، دار الكتب العممية

 .ٜٕص، مرجع سابق، أحمد نور اهلل( ٗٛ)
 .ٖٙٓ/ٖ، ىرٖٓٔٔ، (ٕط)، دار الفكر، الفتاوى الهندية، نظام الدين البمخي( ٘ٛ)
 .ٕٖص، مرجع سابق، أحمد نور اهلل( ٙٛ)
 .ٕٖص، المرجع السابق نفسو( ٚٛ)
، (ٕط)، بيروت، المكتب اإلسالمي، زىير شاويش :تحقيق، روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين النووي( ٛٛ)

 .ٓٗ/ٙ، بيروت، دار الفكر، رحاشية الدسوقي عمى الشرح الكبي، محمد بن أحمد الدسوقيو  .٘ٔ/ٔٔ، مٜٜٔٔ
 .ٕٓٔ/ٓٔ، رواه البييقي( ٜٛ)
 .ٜٕٔص، مٜٜٜٔ، زكريا عميرات :تحقيق، األشباه والنظائر، زين الدين بن إبراىيم بن محمد ابن نجيم( ٜٓ)
 .ٖ٘-ٖٗص، مرجع سابق، أحمد نور اهلل( ٜٔ)
، ىر٘ٔٗٔ، (ٔط)، دار الكتب العممية، بيروت، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المحتاشمس الدين محمد الشربيني، ( ٕٜ)

ٗ/ٙٓٛ. 
، الكتبعادل أحمد عبد الموجود وعمي محمد معوض، عالم  :، تحقيقرد المحتار عمى الدر المختارمحمد أمين بن عمر عابدين، ( ٖٜ)

 .ٛٔٗ/٘، مٖٕٓٓ
 .ٕٛ٘/ٗٔ، والمغني .ٛٓٙ/ٗ، مغني المحتاج( ٜٗ)
 .٘ٗص، مرجع سابق، الويوالعبد .٘٘ص، مرجع سابق، العبودي( ٜ٘)
 .٘ٙص سابق، مرجع، العبودي( ٜٙ)
 من القانون المدني األردني برن كل فعل ضار يمزم فاعمو ولو غير مميز بضمان الضرر.( ٕٙ٘تقضي المادة )( ٜٚ)
 .ٜٕٕص، مٜٜٛٔ، مصر، مبادئ قانون القضاء المدني والتجاري، محمد نور شحاتو( ٜٛ)


