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 جبيؼت اإلسزاء

 كهٛت انحقٕق

 انذراسبث انؼهٛب

 

األحكام الخاصة بالدفوع الشكلٌة فً ظل أحكام لانون 

 أصول المحاكمات المدنٌة األردنً

 

 

 اعداد الطالب

 علٌان داود حسٌن أسامه

 اشراف الدكتور

 المهٌوي اشرف دمحم

المانون من جامعة  لدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستٌر فً

 االسراء

2012
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 قال تعالى:

  ََا تِّْيَطَنيييييييَ     نِّيييييييأ َأْتَيْطييييييي  َ َرب ِّ أوزِّْعظِّيييييييأ َأْن َأْنييييييي

َأ َو  ِّيييييييَصا  َوَأْن َأْعَطيييييييَ  َ ييييييي  ِّح   َ ْاَ ييييييي     َعَليييييييأ  َوَعَلييييييي

ييييي  ِّحِّ  َ  َ    ص  َحييييي دِّ ِِّيييييأ لِّ َطنِّيييييَ   ِْ ْلظِّيييييأ َِّْا  يييييص   َوَأْدخِّ

 هللا   يظيم

 (91ية   ) سورة   ظط  ، آ
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 التفوٌض

جامعوووة ااسوووراء بتسوٌووود نسووو  أسوووامة دواود حسوووٌن علٌوووان أفووووض أنوووا الطالوووب 3 

 من رسالتً للمكتبات، أو المؤسسات أو الهٌئات، أو األشخاص عند طلبها.

 التولٌع3......................

 م.4/2012/ 22التارٌ 3
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 قزار نجُت انًُبقشت

والموسووووومة   أسووووامة داود حسووووٌن علٌووووان نولشووووت رسووووالة الماجسووووتٌر للطالووووب

األحكوووام الخاصوووة بالووودفوع الشوووكلٌة فوووً ظووول أحكوووام لوووانون أصوووول المحاكموووات  بــــوووـ   

 .    المدنٌة األردنً

 م. 22/4/2012وأجٌست بتارٌ 3

 

 أعضاء لجنة المنالشة3

 التولٌع اسم العضو

/ رئٌسوووووووووا  دمحم اشووووووووورف المهٌووووووووووي    الووووووووودكتور3 

 ومشرفا  

 

  / عضوا  داخلٌا    دمحم العماويالدكتور3  

/ عضووووووا     دمحم أبوووووو الهٌجووووواءالووووودكتور3 االسوووووتاذ 

 خارجٌا  
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Authorization 

I authorize the student:     Osama Dawood  Alian    , Isra 

University to provide copies of the letters to libraries, 

institutions or organizations, or persons upon request 

Signature:...................... 

Date:29/4/2019. 



6 

 

 

 ااهداء

 روح من علمنً العطاء دون انتظار.....إلى   

 إلى من أحمل أسمه بكل افتخار..... إلى روح والدي الطاهرة

...إلى مىىىن كانىىى  حىىىمعو تحتىىىري فىىىوي رأسىىىً فىىىً أمىىىً الحبٌبىىىو سىىىر  و ىىىوديإلىىىى 

  عتمو دربً...

  أعط  دون مقابل ... .. التً)أم قٌس(فٌقو الدرب زو تً الغالٌوإلى ر

مىىىىن هىىىىم م  ىىىىو قلبىىىىً  إلىىىىى مىىىىن هىىىىم سىىىىندي فىىىىً الحٌىىىىاة )أخىىىىوتً وأخىىىىواتً(  إلىىىىى

 ان ودمحم.أبنابً... قٌس وبٌس

 إلى زمٌلً ورفٌق دربً فً م نو المحاماة المحامً ناصر المحامٌد...

 أصدقابًر عوٍن وسند  من ح عونً ووقفوا إلى  انبً وكانوا خٌ كلإلى 

 أهدي ثمرة   دي لكم حكراً وعرفاناً......................

 الباحث
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 شكر وتمدٌر

الىىىىضي      دمحم الق ٌىىىىوي إلىىىىى أسىىىتاضي الفاتىىىىل الىىىدكتور عظىىىىٌم اامتنىىىانأتقىىىدم بخىىىىال  الحىىىكر و

لىىىً  أبىىىداً بتقىىىدٌم ٌىىىد العىىىون والنصىىى  تفتىىىل علىىىً بقبىىىول ا حىىىرا، علىىىى رسىىىالتً  والىىىضي لىىىم ٌتىىىوان  

خىىىىذل هىىىىضة المرحلىىىىو  كمىىىىا أننىىىىً أتو ىىىىه بالحىىىىكر إلىىىىى كىىىىل حىىىىخ  سىىىىاهم بتزوٌىىىىدي بالمعلومىىىىا  

 الذزمو  ثراء هضة الرسالو.
كمىىىىىا أتو ىىىىىه بالحىىىىىكر إلىىىىىى السىىىىىاتضة الفاتىىىىىل أعتىىىىىاء ل نىىىىىو المناقحىىىىىو لتفتىىىىىل م بىىىىىااطذ  

 ىىىىىاء  ومناقحىىىىىو الرسىىىىىالو  مقىىىىىدراً   ىىىىىودهم المعبىىىىىر عن ىىىىىا بالمذحظىىىىىا  السىىىىىدٌدة التىىىىىً أثىىىىىر  مىىىىىا

بمتىىىمون الرسىىىالو  وإلىىىى كىىىل أسىىىاتضتً ب امعىىىو ا سىىىراء الىىىضٌن بفتىىىل م وصىىىل  إلىىىى هىىىضة المرحلىىىو  

 إلى كل هؤاء الحكر والتقدٌر  وأسال هللا أن ٌحقق ل م رتى الخالق وتقدٌر الخلق.

                                                                                                                                          

 الباحث 
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 الملخص

 األحكبو انخبصت ببنذفٕع انشكهٛت فٙ ظم أحكبو قبٌَٕ أصٕل انًحبكًبث انًذَٛت األردَٙ

 إعداد الطالب

 علٌان داود حسٌن أسامة

 إشراف الدكتور

المهٌوياشرف دمحم   

ااحكام الخاصو بالدفو  الحكلٌو فً ظل احكام قانون أصول المحاكمىا   الدراسو بٌان هدف    

التىىً أقرهىا قىىانون أصىىول المحاكمىا  المدنٌىىو وبٌىىان   2017لسىىنو  30المدنٌىو الردنىىً ال دٌىىد رقىم 

توتىىٌ  ااثىىار والحكىىام الخاصىىو ب ىىضة الىىدفو  ومىىا ٌترتىىب علىىى عىىدم االتىىزام ب ىىا مىىن قبىىل القاتً 

واتبعى  هىضة  المترتبو على التمسى  بالىدفو  الحىكلٌو وفقىاً لقىانون أصىول المحاكمىا  المدنٌىو الردنىً

 والتوصٌا  ااتٌو:وقد توصل  الدراسو إلى النتابج   الوصفً والمن ج التحلٌلًالمن ج  الدراسو

لم ٌحدد المحر  عقوبا  لمن ٌثب  تعمدة فً اتاعو وق  المحكمو من خذل التذعب فً تبلٌغ  -

  د، الوصول الى حكم دون علم الخصم لغاٌا  التغط علٌه.اوراي الدعوى للخصم ب

الدفع بعدم ااختصا  المكانً والدفع بالبطذن   :( لتصب  كما ٌل110ًعادة صٌاغو المادة )إ -

غٌر المتصلو بالنظام العام  ٌ ب إبداؤها معا قبل ابداء أي  با  راءا وسابر الدفو  المتعلقو 

عدم القبول واا سقط الحق فٌما لم ٌبد من ا  وٌسقط حق طلب أو دفا  فً الدعوى أو دفع ب

 الطاعن فً هضة الدفو  اضا لم ٌبدها فً ابحو الطعن

 .قبٌَٕ أصٕل انًحبكًبث انًذَٛتانذفٕع انشكهٛت، انذفٕع، انكهًبث انًفخبحٛت: 

 


