
 

 

 

 
 

 حكام التشريع األردني ألإجراءات الحراسة القضائية وفقا  

 

 

 أعدت من قبل 
 زــــي الفايـــف ثانـــايـــن

 
 أشرف عليها

 الدكتـــــــور علـــــــي الزعبـــــــي 

 

 قدمت هذه الرسالة

 القانون في  الحصول على درجة الماجستير كجزء من متطلبات إلى  كلية الحقوق
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 والتقديــــــر                             ر ــالشك

 

 .الرسالــةإلتمام هذه  ؛والصبر ،والثقة ،ني باإليمانشكر اهلل سبحانه وتعالى الذي أمد  أ

الذي  عبي علي الز  وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان للدكتوروأشكر جامعة اإلسراء، كما 
هذه الرسالة ونفعني بعلمه وما كر سه لي من جهد، ووقت، وصبر، كما أشكر شرف على أ

أعضاء الهيئة التدريسي ة بالجامعة، على ما قدموه، ويقدمونه لخدمة العلم، والبحث العلمي، 
 وأخص  بالشكر أعضاء هيئة التدريس بكل ي ة الحقوق )جامعة االسراء(.

إلى أعضاء لجنة المناقشة، لما سيقدمونه من مالحظات والشكر موصول بطبيعته 
 سديدة، ستثري هذه الد راسة.

 خر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين،،،،آو 

 الباحث: نايف الفايــز
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 اإلهــــــــــــــــداء                  
  

 أمي الحنون..............إلى نبع الحنان

 )رحمه اهلل( أبي الغالي........روحة الطاهرة ......إلى 

 الى أخي وسندي الدكتور سامي ثاني الفايز

لى زوجتي وأوالدي،،،،  وا 

لى كل من ساهم معي ودعمني في مواصلة دراستيو   ا 

لى الذين وقفوا بجانبي دون كلٍل أو مللو   ا 

لى أصدقائي األحبة الذين دعموني معنوي    ا.وا 

 ،،،إليهم جميع ا أهدي هذا العمل المتواضع،
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 لـــحـــراســـة القضائي ة وفقا  ألحكام التشريع األردني  إجراءات ا  

 الطـــالـــبداد ـــإع

 نـــايـــف ثانـــي الفايــــز

 إشراف 

 الدكتـــــــور علـــــــي الزعبـــــــي 

 الملخص 

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مسألة الـــحـــراســـة القضائّية وفقا  للقانون 

، وتناولت الـــحـــراســـة القضائّية، ما هيتها، وخصائصها، وكذلك بّينت مركز الحارس األردنيّ 

القضائّي القانوني،  وبّينت المسؤولّية المدنّية المرتبطة بالحارس القضائّي، وانتهت بتقديم مجموعة 

 من النتائج والتوصيات. 

ال سواء  أكان عقارا ، أو وخلصت إلى أن الهدف األساسي من الحراسة، المحافظة على الم 

منقوال  متنازع عليه، وكذلك استغالله لمن لُه حق به، وكذلك بينت بأن للــحـــراســـة شروط ا عامة 

وتتمثل في االستعجال، وكذلك عدم القيام بالمساس بالحقوق وأصولها، على اعتبار أنها إجراء 

المرتبطة بالحراسة للنظر في القضايا  ةقضاالانتقاء تحفظي ووقتي، كما وأوصت الدراسة بضرورة 

 .وأحكامه ،على علم ودراّية في القضاء المستعجل نيكونو القضائّية 

 : الحراسة القضائية، التشريع األردني.الكلمات المفتاحية
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ABSTRACT 

 

This study aimed to shed light on the issue of judicial guardianship 

in accordance with Jordanian law ،and dealt with the judicial guardianship ،

what they are ،and their characteristics ،as well as the status of the legal 

guardian ،and the civil responsibility associated with the guardian ،and 

ended with a set of conclusions and recommendations. 

 It concluded that the primary purpose of guarding is to preserve 

money ،whether it is a real estate or a disputed movable property ،as well 

as the exploitation of those who have a right to it. The study also 

recommended that judges should be selected to consider cases related to 

judicial custody who are aware and knowledgeable in the urgent judiciary 

and its judgments. 
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