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                           املستخهص
تتٓاٍٚ ٖرٙ ايدزاض١ صش١ غسط ايتذسب١ يف عكد ايعٌُ ستدد املد٠ َٚد٣ تٛافل 

َٔ اغهايٝات  ٖرا ايػسط َع ايكٛاعد ايعا١َ يف قإْٛ ايعٌُ األزدْٞ، خاص١ َا ٜرتتب عًٝ٘
ْٗا٤ خدَات ايعاٌَ خالٍ إصاسب ايعٌُ باضتعُاٍ ٖرا ايػسط بيف ايٛضع ايعًُٞ , اذ ٜكّٛ 

, مما ٜكطٞ فأ٠ ْٗا١ٜ ارتد١َ اٚ بدٍ االْٗا٤فرت٠ ايتذسب١ دٕٚ تطبٝب ٚال ٜتشٌُ َها
 .را ايػسط بصٛز٠ حتُٞ سكٛم ايعاٌَبطسٚز٠ تٓعِٝ ٖ

سهاّ ايعا١َ يػسط ايتذسب١ ٚايجاْٞ عٔ ٚقطُت ايدزاض١ إىل َبشجني األٍٚ عٔ األ
تطُني عكد ايعٌُ ستدد املد٠ غسطًا يًتذسب١ , سٝح مت تٓاٍٚ اسهاّ ٖرا ايػسط َٔ خالٍ 

سهاّ ايكطا١ٝ٥ ايصادز٠ عٔ ٕٛ ايعٌُ االزدْٞ باالضتعا١ْ باأل( َٔ قا35ْغسح املاد٠ )
 ا ايػسط.سته١ُ ايتُٝٝص االزد١ْٝ َع بٝإ َٛقف ايفك٘ االزدْٞ َٔ اسهاّ ٖر
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 ٚقد تٛصًت ايدزاض١ إىل عدد َٔ ايٓتا٥ر أُٖٗا:  
( َٔ قإْٛ ايعٌُ األزدْٞ عٔ تٓعِٝ أسهاّ ٖرا ايػسط مما 35قصٛز أسهاّ املاد٠ ) -

 قد ًٜشل ايطسز بايعاٌَ يف ساٍ قٝاّ صاسب ايعٌُ بإدزاز ٖرا ايػسط يف عكد ايعٌُ.
( عٝح ٜكتصس غسط 35ملاد٠ )ٚقد أٚصت ايدزاض١ يف ايٓٗا١ٜ بطسٚز٠ إعاد٠ صٝاغ١ ا -

ايتذسب١ ع٢ً عكد ايعٌُ غري ستدد املد٠ َع ضسٚز٠ تٓعِٝ ٖرٙ ايػسٚط بصٛز٠ تهفٌ 
 محا١ٜ ايعاٌَ يف ساٍ ٚدٛدٙ يف عكد ايعٌُ.

 .اْٗا٤ عكد ايعٌُ، عكد ايعٌُ، صاسب ايعٌُ، ايعاٌَايهًُات املفتاس١ٝ: 

Abstract 

This study looks at the validity of the probation clause 

in fixed-term employment contracts and the extent to which 

this clause is compatible with the general rules in the 

Jordanian labour law particularly applying the clause in 

practice has proven difficult. As an employer may use this 

clause to terminate an employee during the probationary 

period without reason and does not bear the end of service 

gratuity or termination allowance. This highlights the need 

to regulate such a clause in a way that protects the rights of 

employees. 
The study is divided into two sections. While  Section 

1 looks at the general provisions of the probation clause, 

Section 2 discusses issues to consider in introducing a 

probation clause in  a fixed-term employment Agreement. 

The study provides an analysis of the clause of Article (35) 

of the Jordanian Labour Law, taking into consideration the 

judicial rulings issued by the Jordanian Court of Cassation, 

with a statement of the position of Jordanian jurisprudence 

on the provisions of this clause. 
The study concludes that Article (35) of the Jordanian 

Labour Law fails to regulate the provisions of this clause, 

and this emphasises the importance of amending the article 

above to protect the employees from any unfair probation 

clause in the future.  
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 ح ـاملقذي
تعد ايعالق١  بني ايعاٌَ ٚصاسب ايعٌُ ستٛزًا أضاضًٝا تدٚز سٛهلا ايتػسٜعات 
املدتًف١، ٚخاص١ ايكٛاْني املتعًك١ بايعٌُ؛ ٚاييت تٗدف إىل إقا١َ ايتٛاشٕ يف ايعالق١ 

ميٌٝ إىل  –تازٜذ ٜٓٛعًا َا  –ايتعاقد١ٜ بني ايعاٌَ ٚصاسب ايعٌُ َستهص٠ ع٢ً أضاع 
 ايكا١ْْٝٛ يًعاٌَ نْٛ٘ يف أغًب األسٝإ طسفًا ضعٝفًا يف ٖرٙ ايعالق١. تٛفري اذتُا١ٜ 

ٖٚٓاى بعض اإلغهايٝات يف ٖرٙ ايعالق١ اييت حياٍٚ املػسع داٖدًا سًٗا 
ٚتٓعُٝٗا ٚعدّ تسنٗا يًكاعد٠ ايعا١َ يف ايعكٛد )ايعكد غسٜع١ املتعاقدٜٔ(. َٚٔ ٖرٙ 

عطٞ اذتل يف َععِ اذتاالت يصاسب ايعٌُ اإلغهايٝات ٚدٛد فرت٠ يًتذسب١ يف عكد ايعٌُ ت
بإْٗا٤ عكد ايعٌُ يف ساٍ ظٗست عدّ نفا٠٤ ايعاٌَ أٚ إَها١ْٝ قٝاَ٘ بايعٌُ املطًٛب دٕٚ 

 إغعاز.

ٚتأتٞ ٖرٙ ايدزاض١ يًبشح يف إغهاي١ٝ ٖا١َ سٍٛ ٖرا ايػسط ٚحتدٜدًا يف ساٍ 
َٔ قإْٛ ايعٌُ ( 35تطُني عكد ايعٌُ ستدد املد٠ غسط ايتذسب١ ٚخاص١ إٔ املاد٠ )

ْعُت ٖرا ايػسط دٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٚاضشًا َد٣ إَها١ْٝ إٜساد غسط ايتذسب١ يف  (1)األزدْٞ
 مجٝع أْٛاع عكٛد ايعٌُ َٚا ٜرتتب ع٢ً ٖرا َٔ إغهايٝات ع١ًُٝ ٚقطا١ٝ٥. 

ٚضتاٍٚ يف ٖرٙ ايدزاض١ طسح ٖرٙ ايتطاؤالت ٚاإلغهايٝات ٚستاٚي١ ايٛقٛف ع٢ً 
قا١ْْٝٛ تطُني غسط ايتذسب١ يف عكد ايعٌُ احملدد أّ  سًٗا ٚسطِ ارتالف سٍٛ َد٣

سصسٙ فكط يف عكٛد ايعٌُ غري ستدد٠ املد٠ بٓا٤ ع٢ً حتًٌٝ ٚاضتٓتاز قإْٛ َستهص ع٢ً 
 ( َٔ قإْٛ ايعٌُ األزدْٞ. 35املاد٠ )

( َكاز١ْ َع باقٞ ْصٛص 35نُا تكّٛ ٖرٙ ايدزاض١ ع٢ً حتًٌٝ ْص املاد٠ )
ملػسع َٔ غسط ايتذسب١ ٚسصسٙ يف ايعكٛد غري احملدد٠، ايكإْٛ يًٛقٛف ع٢ً ٖدف ا

ٚضٓتبع يف ٖرٙ ايدزاض١ املٓٗر ايٛصفٞ ايتشًًٝٞ ٚباالضتعا١ْ بايكسازات ايصادز٠ عٔ 
سته١ُ ايتُٝٝص األزد١ْٝ املٛقس٠، يًتعسف ع٢ً اجتاٙ احمله١ُ يف ٖرا ايصدد. ٚستاٚي١ اقرتاح 

                                                      

 11/5/3219وتعجيالتو، الجخية الخسسية تاريخ  1991لعام  8قانهن العسل األردني رقم ( 1)
 ( 5582( عجد )3889ص )
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يًبظ عٓد أعُاٍ تًو املاد٠ خاص١ تعًكٗا  ( ضابك١ ايرنس، َٓعًا35ْصًا َعداًل يًُاد٠ )
بإغهاي١ٝ ذات أ١ُٖٝ بايػ١ ٜرتتب عًٝٗا إْٗا٤ عكد ايعٌُ دٕٚ إغعاز أٚ ايتصاّ ع٢ً عاتل 

 صاسب ايعٌُ يف َٛاد١ٗ ايعاٌَ.

 أ١ُٖٝ ايبشح

تهُٔ أ١ُٖٝ ايبشح يف اإلداب١ ع٢ً ايتطاؤٍ ايرٟ ٜجٛز يف ساٍ ٚدٛد غسطًا 
املد٠ ٚخاص١ َٔ قبٌ صاسب ايعٌُ ٖٚرا َا ٜجٛز عًًُٝا يف يًتذسب١ يف عكد ايعٌُ ستدد 

 عدد َٔ عكٛد ايعٌُ ستدد املد٠ مما ٜكطٞ سٌ ٖرٙ اإلغهايٝات ٚاقرتاح اذتًٍٛ هلا. 

 َػه١ً ايبشح 

تتُجٌ َػه١ً ايبشح مبد٣ دٛاش تطُني عكد ايعٌُ ستدد املد٠ غسطًا يًتذسب١ 
غعاز أٚ حتٌُ املهافأ٠ أٚ ايتعٜٛض عٔ مما ٜعطٞ يصاسب ايعٌُ اذتل بإْٗا٤ ايعكد دٕٚ إ

( َٔ قإْٛ ايعٌُ األزدْٞ دا٤ت َطًك١ َٔ سٝح دٛاش 35اإلْٗا٤ خاص١ إٔ أسهاّ املاد٠ )
 اإلْٗا٤ بطبب عدّ نفا٠٤ ايعاٌَ أٚ تٛافس ارترب٠ املطًٛب١ ملصًش١ صاسب ايعٌُ.

 أٖداف ايبشح 

ٚحتدٜد اآلثاز تٗدف ٖرٙ ايدزاض١ إىل بٝإ أسهاّ غسط ايتذسب١ بػهٌ عاّ 
املرتتب١ ع٢ً ٚدٛد ٖرا ايػسط يف عكٛد ايعٌُ ستدد٠ املد٠ ٚبٝإ َد٣ صش١ ٖرٙ ايػسط 
ٚايٛقٛف ع٢ً َٛاطٔ ايٓكص ٚايكصٛز يف ايٓصٛص املٓع١ُ هلرا ايػسط ٚٚضع اذتًٍٛ 

( مبا ٜتفل 35إلغهاي١ٝ ايدزاض١ , ٚايٛصٍٛ إىل ٚضع َكرتسات ايتعدٌٜ ع٢ً ْص املاد٠ )
اض١ٝ َٔ أسهاّ قإْٛ ايعٌُ عُا١ٜ ايعاٌَ ٚإجياد ايتٛاشٕ بني سكٛق٘ ٚضًط١ ٚايػا١ٜ األض

 صاسب ايعٌُ.

 َٓٗر ايبشح 

تعتُد ٖرٙ ايدزاض١ ع٢ً املٓٗر ايتشًًٝٞ ٚ املٓٗر ايٛصفٞ باالضتعا١ْ باألسهاّ 
ايكطا١ٝ٥ ايصادز٠ عٔ سته١ُ ايتُٝٝص األزد١ْٝ ٚذيو بتشًٌٝ ايٓصٛص ايٛازد٠ يف قإْٛ 

 .ني ٚايفكٗا٤ يف زتاٍ قإْٛ ايعٌُ( ٚبٝإ آزا٤ ايباسج35زدْٞ ٚحتدٜدًا املاد٠ )ايعٌُ األ
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 ٖٝه١ًٝ ايبشح 

 تكطِ ٖرٙ ايدزاض١ إىل َبشجني: 

 املبشح األٍٚ: َا١ٖٝ غسط ايتذسب١

 املبشح ايجاْٞ: تطُني عكد ايعٌُ احملدد املد٠ غسطًا يًتذسب١ 

 املثحث األول
 ياهيح شرط انتجرتح

ض عكٛد ايعٌُ غسط َفادٙ إعطا٤ اذتل ألسد طسيف ايعكد بإزدا٤ قد ٜسد يف بع
االزتباط ايٓٗا٥ٞ بايطسف اآلخس بعد فرت٠ َع١ٓٝ بٗدف ايتذسب١ أٚ االختباز مما جيعٌ ايعكد 
ايبات أٚ ايٓٗا٥ٞ َؤداًل بعد َطٞ ٖرٙ املد٠ أٚ ايفرت٠ املع١ٓٝ يف ايعكد ٚذيو يًتأند َٔ 

 بايعٌُ املتفل عًٝ٘. نفا٠٤ ايعاٌَ ٚخربت٘ يف ايكٝاّ 

( َٔ قإْٛ 35ٚقد ْعِ املػسع األزدْٞ أسهاّ ٖرا ايػسط حتدٜدًا يف املاد٠ )
ايعٌُ األزدْٞ َٚٔ خالٍ ٖرا ايٓص ْطتطٝع ايٛقٛف ع٢ً أِٖ األسهاّ املتعًك١ بٗرا 
ايػسط َٔ سٝح املد٠، ٚايطسف املكسز ملصًشت٘، ٚاألثس املرتتب ع٢ً ٚدٛدٙ َع تكِٝٝ 

 األزدْٞ َٔ تٓعِٝ ٖرا ايػسط يرا ْكطِ ٖرا املبشح إىل َطًبني:  َٛقف املػسع

 املطًب األٍٚ: االسهاّ ايعا١َ يػسط ايتذسب١ 

 املطًب ايجاْٞ: َٛقف املػسع األزدْٞ َٔ تٓعِٝ غسط ايتذسب١ 
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 املطهة األول
 االحكاو انعايح نشرط انتجرتح 
ٓع١ُ يعكد ايعٌُ أٚ يف قد صتد هلرا ايػسط أنجس َٔ تط١ُٝ يف ايتػسٜعات امل

ٜٚعسف عكد  (2)، أٚ ٜط٢ُ بايعٌُ حتت االختباز(1)ايفك٘، فكد ٜط٢ُ بػسط أٚ فرت٠ ايتذسب١
ايعٌُ حتت ايتذسب١ بأْ٘ )اتفام بني ايعاٌَ ٚزب ايعٌُ ٜتعٗد مبكتطاٙ ايعاٌَ بايعٌُ يد٣ 

سٝح  (3)(زب ايعٌُ حتت االختباز ملد٠ َع١ٓٝ يًتأند َٔ َد٣ صالسٝت٘ يًعٌُ املطًٛب
ٜهٕٛ يصاسب ايعٌُ اذتل بايتأند َٔ صالس١ٝ ايعاٌَ يًعٌُ ٚنريو يًعاٌَ اذتل بايتشكل 

 .(4)َٔ ظسٚف ايعٌُ َٚال١َ٤ األدس املعسٚض يًذٗد املطًٛب

يرا فإٔ غسط ايتذسب١ أٚ االختباز ٜدٚز يف َفَٗٛ٘ عٓد َععِ ايفك٘ سٍٛ سل أسد 
ٚذيو يٝكسز املطٞ يف ايعكد بصٛز٠ بات١. ٖٚرا طسيف ايعكد بايتأند َٔ نفا٠٤ ايطسف ايجاْٞ 

بني ايطسفني نسنٔ َٔ أزنإ ايعكد سٞ ٜتِ االتفام بني  (5)ٜأتٞ َٔ ايكاعد٠ ايعا١َ بايرتاضٞ
 ايطسفني ع٢ً املطا٥ٌ ادتٖٛس١ٜ يًعكد َٚٔ ضُٓٗا غسط ايتذسب١. 

ٚيٓا حتدٜد َفّٗٛ ٖرا ايػسط بأْ٘: نٌ غسط ٜسد يف عكد ايعٌُ ٜعطٞ اذتل 
طسف١ٝ أٚ ألسدُٖا بإْٗا٤ عكد ايعٌُ دٕٚ إغعاز أٚ َهافأ٠ إذا تبني ي٘ عدّ نفا٠٤ ايطسف ي

اآلخس أٚ عدّ َال١َ٤ ايعٌُ خالٍ َد٠ َع١ٓٝ يف ايعكد أًٜا ناْت تط١ُٝ ٖرا ايػسط )جتسب١ أٚ 
 اختباز(.

                                                      

( حيث جاء الشص على "أنو لراحب 25ىحا ما استخجمو السذخع األردني في السادة )( 1)
 العسل استخجام أي عامل قيج التجخبة.

ص  (1998، )دار الثقافة للشذخ والتهزيع، عسان، 1قانهن العسل، ط عبج الهاحج كخم , (3)
82 

سيج محسهد رمزان، الهسيط في شخح قانهن العسل وقانهن الزسان االجتساعي )دراسة  (2)
 .321( ص  3212، )دار الثقافة، عسان، 1مقارنة(، ط

عية، اإلسكشجرية، قانهن العسل، عقج العسل الفخدي، )دار السطبهعات الجام ،ىسام زىخان (2)
 112( ص 1998

الهسيط في شخح القانهن السجني الججيج، )دار الشيزة العخبية،  ،عبج الخزاق الدشيهري  (5)
 .1283( ص 1ج
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ٚقد دا٤ يف قسازات سته١ُ ايتُٝٝص األزد١ْٝ، ايتأنٝد ع٢ً دٛاش االضتدداّ حتت 
/ب( َٔ قإْٛ ١35 بسضا ٚاتفام ايطسفني ... عُاًل بصساس١ ايٓص ايٛازد٠ يف املاد٠ )ايتذسب

ٚال بد عٓد اذتدٜح عٔ غسط ايتذسب١ َٔ ايٛقٛف ع٢ً غسٚط صش١  (1)(8/1998ايعٌُ زقِ )
صش١ غسط ايتذسب١ )ايفسع األٍٚ( ثِ يف ايفسع ايجاْٞ األثس املرتتب ع٢ً ٚدٛد غسط 

 ايتذسب١.

 انفرع األول
 ح شرط انتجرتحشروط صح

( َٔ قإْٛ ايعٌُ األزدْٞ بأْ٘ )يصاسب ايعٌُ اضتدداّ أٟ 35دا٤ يف املاد٠ )
عاٌَ قٝد ايتذسب١ ٚذيو يًتشكل َٔ نفا٤ت٘ ٚإَهاْات٘ يًكٝاّ بايعٌُ املطًٛب ٜٚػرتط يف 
ذيو أال تصٜد َد٠ ايتذسب١ يف أٟ ساي١ َٔ اذتاالت ع٢ً ثالث١ أغٗس ٚإٔ ال ٜكٌ أدس ايعاٌَ 

 تذسب١ عٔ اذتد األد٢ْ املكسز يألدٛز(.قٝد اي

َٔ ٖرا ايٓص ٜتبني بأْ٘ ٜػرتط العتباز غسط ايتذسب١ غسطًا صشٝشًا تٛافس َا 
 :ًٜٞ 

 أٚاًل: إٔ ال تصٜد َد٠ ايتذسب١ ع٢ً ثالث١ أغٗس 

( َكٝدًا ملد٠ ايتذسب١ مبا ال ٜصٜد ع٢ً ثالث١ أغٗس فإذا مت 35يكد دا٤ ْص املاد٠ )
ٜٚٗدف ٖرا ايتكٝد إىل محا١ٜ  (2)ٍٛ فأْ٘ ال بد َٔ زدٖا إىل ثالث١ غٗٛزاالتفام ع٢ً َد٠ أط

ٚخاص١ إذا ناْت يفرت٠  (3)ايعاٌَ َٔ اضتعُاٍ صاسب ايعٌُ هلرا اذتل مبا ٜطس بايعاٌَ
ط١ًٜٛ تٗدد ايعاٌَ باإلْٗا٤ بأٟ ٚقت ٚتبعًا هلرا فإذا مت االتفام بني ايعاٌَ ٚصاسب ايعٌُ 

                                                      

 ىيئة عامة، مشذهرات مخكد عجالة.  1883/3225قخار محكسة التسييد )حقهق( رقم ( 1)
التعجيالت واجتيادات  ، شخح أحكام قانهن العسل وفقًا آلخخالسغخبي جعفخ محسهد (3)

 111( ص 3232)دار الثقافة، عسان،  ،2محكسة التسييد، ط
 332رمزان، شخح قانهن العسل، مخجع سابق، ص ( 2)
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الث١ أغٗس فإٕ ٖرا االتفام ٜعترب صشٝشًا اضتٓادًا ألسهاّ املاد٠ ع٢ً َد٠ يًتذسب١ تكٌ عٔ ث
 .(1)/أ َٔ قإْٛ ايعٌُ األزد4ْٞ

(: إذا قاّ صاسب ايعٌُ 35ٜٚجٛز ٖٓا ايتطاؤٍ ايتايٞ سٍٛ ايفكس٠ )أ( َٔ املاد٠ )
باضتعُاٍ اذتل يف إْٗا٤ خدَات ايعاٌَ خالٍ َد٠ ايتذسب١، ٌٖ حيل ي٘ إعاد٠ ْفظ ايعاٌَ 

 د٠ جتسب١ ثا١ْٝ  يًعٌُ مل

بايسدٛع يًٓص ايطابل ال ٜٛدد سهًُا صسحيًا سٍٛ ٖرا ايتطاؤٍ؛ إال إٔ ايبعض 
بأْ٘ ال جيٛش تػػٌٝ ْفظ ايعاٌَ حتت ايتذسب١ ألنجس َٔ َس٠ ٚاسد٠ ألٕ يف ٖرا  (2)ٜس٣

حتاٌٜ ع٢ً أسهاّ ايكإْٛ يرا أَاّ ايٓص اذتايٞ فإْ٘ ال بد َٔ تدخٌ املػسع بايٓص 
دّ دٛاش تهساز ايتذسب١ ألنجس َٔ َس٠ يرات ايعاٌَ ٚبرات ايعٌُ املتفل عًٝ٘ صساس١ ع٢ً ع

. ٚمما ٜؤند ضسٚز٠ (3)محا١ٜ ي٘ َٔ تعطف صاسب ايعٌُ باضتدداّ سك٘ بػسط ايتذسب١
( متاغًٝا َع َا دا٤ يف االتفاق١ٝ 35تدخٌ املػسع بإسداخ ٖرا ايتعدٌٜ ع٢ً ْص املاد٠ )

صادم عًٝٗا َٔ املًُه١ األزد١ْٝ اهلامش١ٝ. ٚاييت تٓص ايعسب١ٝ بػإٔ َطتٜٛات ايعٌُ امل
( َٓٗا ع٢ً عدّ دٛاش ٚضع ذات ايعاٌَ حتت االختباز ألنجس َٔ َس٠ 22صساس١ يف املاد٠ )

 .(4)ٚاسد٠ عٓد صاسب عٌُ ٚاسد

 ثاًْٝا: أال ٜكٌ أدس ايعاٌَ خالٍ َد٠ ايتذسب١ عٔ اذتد األد٢ْ املكسز يألدٛز 

َٓح صاسب ايعٌُ اذتل بٛضع ايعاٌَ حتت ايتذسب١ أٚ  إذا ناْت غا١ٜ املػسع َٔ
االختباز فإْ٘ يف ذات ايٛقت ال بد َٔ محا١ٜ أدس ايعاٌَ خالٍ تًو ايفرت٠ ٜٚأتٞ ٖرا اذتل 

( َٔ قإْٛ 2اْطالقًا َٔ اعتباز ايعاٌَ حتت ايتذسب١ عاَاًل باملع٢ٓ املكصٛد يف املاد٠ )
                                                      

"ال تؤثخ أحكام ىحا القانهن على أي حق من الحقهق التي يسشحيا للعامل أي قانهن أخخ ( 1)
حقًا أفزل من الحقهق أو عقج عسل أو اتفاق أو قخار إذا كان أي مشيا يختب للعامل 

 السقخرة لو بسهجب أحكام ىحا القانهن".
 .118السغخبي، شخح أحكام قانهن العسل، مخجع سابق، ص ( 3)
، دراسة مقارنة، 1991( سشة 8شخح قانهن العسل األردني رقم ) ،مشرهر إبخاهيم العتهم (2)

 .82(ص  1999)دار الثقافة , عسان، 
نذخت ىحه االتفاقية في  بذأن مدتهيات العسل 1911لدشة ( 1االتفاقية العخبية رقم ) (2)

 .215ص  32/2/1918من الجخيجة الخسسية الرادرة في تاريخ  3283العجد 
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نإ أٚ أْج٢ ٜؤدٟ عُاًل يكا٤ أدس ٜٚهٕٛ  ايعٌُ اييت عسفت ايعاٌَ بأْ٘ )نٌ غدص ذنسًا
تابعًا يصاسب ايعٌُ ٚحتت أَسات٘ ٜٚػٌُ ذيو األسداخ َٚٔ نإ قٝد ايتذسب١ أٚ ايتأٌٖٝ(. 
يرا ٜعد ايعكد ايرٟ ٜػتٌُ ع٢ً غسط ايتذسب١ عكد عٌُ ٜستب ايتصاَات ٚسكٛم يهال طسفٝ٘؛ 

٠ ايتذسب١ ٖٛ عكد َعًل ع٢ً غسط بإٔ عكد ايعٌُ خالٍ فرت (1)يرا ال ْتفل َع ايساٟ ايكا٥ٌ
ٚاقف بٓذاح ايتذسب١؛ ألٕ عكد ايعٌُ عكدًا باتًا َٔ ذتع١ اْعكادٙ ٚط١ًٝ فرت٠ ايتذسب١ َٚا 
ٜؤند ٖرا اغرتاط املػسع األزدْٞ ع٢ً ٚدٛد أدس خالٍ فرت٠ ايتذسب١ , نُا إ ٖٓاى َٔ 

ذ ٜتُجٌ يف عدّ ٜس٣ بإ عكد ايعٌُ املكرتٕ بػسط ايتذسب١ ٖٛ عكد َعًل ع٢ً غسط فاض
صالس١ٝ ايعاٌَ يًعٌُ املطًٛب , ٚاذا َا حتكل ٖرا ايػسط خالٍ فرت٠ ايتذسب١ فاْ٘ جيٛش 

 . (2)يصاسب ايعٌُ فطذ ايعكد دٕٚ حتٌُ اٟ ايتصاَات

ٚقد سدد اذتد األد٢ْ يألدٛز يف األزدٕ مبٛدب قساز ادت١ٓ ايجالث١ٝ يػؤٕٚ ايعٌُ 
( يًعُاٍ غري األزدْٝني 230يًعُاٍ األزدْٝني ٚ)( دٜٓاز 260بـ ) 2020بػٗس غباط َٔ عاّ 

ٚذيو اضتذاب١ يتػري ايعسٚف االقتصاد١ٜ  1/1/2021ٚقد بدأ تطبٝل ٖرا ايكساز َٔ تازٜذ 
ٚاييت أعطت هلرٙ ايًذ١ٓ حتدٜد اذتد  (3)( َٔ قإْٛ ايعٌُ األزد52ْٞاضتٓادًا يًُاد٠ )

قتصاد١ٜ , ٜٚعد ٖرا ايتعدٌٜ ستاٚي١ األد٢ْ يألدٛز يف األزدٕ ٚفكًا يًعسٚف املعٝػ١ٝ ٚاال
, ٛضع االقتصادٟ يف االزدٕدٛز مبا ٜتٓاضب َع اي١َ االزد١ْٝ بسفع اذتد االد٢ْ يألَٔ اذتهٛ

اال اْ٘ َا شاٍ َتٛاضعا ال ٜتٓاضب َع ايعسٚف االقتصاد١ٜ يًعاٌَ ٚغال٤ االضعاز , ْٚت٢ُٓ 
زْٚا ع٢ً ايٛضع االقتصادٟ إ ٜتِ اعاد٠ ايٓعس بٗرا املعدٍ خاص١ َع تأثري دا٥ش١ نٛ

 .ػهٌ عاّ ٚايعسٚف املعٝػ١ٝ يًعُاٍب

 

 

                                                      

، )دار الثقافة، عسان، 3شخح قانهن العسل، دراسة مقارنة، ط ،غالب علي الجاودي (1)
 .88( ص 3215

, من د. محسهد جسال زكي ,( رأي كل من د. ايياب اسساعيل, و د. عبجالهدود يحيى3)
  321مخجع : رمزان مخجع سابق , ص 

 1/3/3233تاريخ الديارة  www.almamlatv.comنقاًل عن السهقع اإللكتخوني ( 2)

http://www.almamlatv.com/
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 انفرع انثاَي
 أثر وجود شرط انتجرتح

( َٔ قإْٛ 35بٝٓا ضابكًا غسٚط صش١ غسط ايتذسب١ سطب َا دا٤ يف املاد٠ )
ايعٌُ األزدْٞ ٚال بد ٖٓا َٔ بٝإ األثس املرتتب ع٢ً ٚدٛد ٖرا ايػسط، يرا ْكف عٓد ساي١ 

اسب ايعٌُ سك٘ باإلْٗا٤ خالٍ فرت٠ ايتذسب١ ثِ ساي١ اْتٗا٤ فرت٠ ايتذسب١ دٕٚ اضتعُاٍ ص
 إْٗا٤ عكد ايعٌُ َٔ داْب صاسب ايعٌُ.

 أٚاًل: اضتدداّ صاسب ايعٌُ اذتل بإْٗا٤ ايعكد خالٍ فرت٠ ايتذسب١ 

( بأْ٘ )حيل يصاسب ايعٌُ إْٗا٤ اضتدداّ 35دا٤ يف ايفكس٠ )ب( َٔ املاد٠ )
سب١ دٕٚ إغعاز أٚ َهافأ٠ خالٍ َد٠ ايتذسب١( إذ حيل يصاسب ايعٌُ إْٗا٤ ايعاٌَ حتت ايتذ

اضتدداّ ايعاٌَ حتت ايتذسب١ دٕٚ إغعاز أٚ َهافأ٠، مما ٜفٝد عدّ حتٌُ صاسب ايعٌُ 
ياليتصاَات املرتتب١ ع٢ً إْٗا٤ عكد ايعٌُ ٚفكًا يًكٛاعد ايٛازد٠ يف قإْٛ ايعٌُ َٔ سٝح 

 ّ مبهافأ٠ ْٗا١ٜ ارتد١َ. ضسٚز٠ تٛدٝ٘ اإلغعاز ٚااليتصا

ذٖب يًكٍٛ إ ٖرا اذتل يٝظ َطًكًا بايسغِ َٔ عدّ تكٝدٙ  (1)إال إٔ غايب١ٝ ايفك٘
تٛدب  (2)(؛ إذا إٔ ايكٛاعد ايعا١َ يف ايكإْٛ املدْٞ األزد35ْٞبايفكس٠ )ب( َٔ َاد٠ )

ز أٚ ذسب١ دٕٚ َرباضتعُاٍ اذتل اضتعُااًل َػسٚعًا سٝح إٔ إْٗا٤ ايعكد خالٍ َد٠ ايت
إذ  (3)َع ايكٛاعد ايعا١َ اييت تكطٞ باضتعُاٍ اذتل دٕٚ تعطف تطبٝب ال ٜتُاغ٘

ٜطتٛدب ايكإْٛ ع٢ً صاسب ايعٌُ عٓد اإلْٗا٤ خالٍ َد٠ ايتذسب١ إٔ ٜهٕٛ بطبب عدّ 
                                                      

 82. كخم، قانهن العسل، مخجع سابق، ص 1انظخ في ىحا: ( 1)
 88قانهن العسل، مخجع سابق، ص  . الجاودي، شخح3                   

( بتاريخ 3125الجخيجة الخسسية عجد ) 1981( بدشة 22القانهن السجني األردني رقم )( 3)
1/8/1981 

( من القانهن السجني األردني والتي نص على أنو )يجب الزسان على من 11السادة )( 2)
. إذا تهفخ 1: استعسل حقو استعسااًل غيخ مذخوع( ويكن استعسال الحق غيخ مذخوع

. إذا كانت 2. إذا كانت السرلحة السخجهة من الفعل غيخ مذخوعة 3قرج التعجي 
. إذا تجاوز ما جخى عليو 2السشفعة مشو ال تتشاسب على ما يريب الغيخ من الزخر 

 العخف والعادة. 
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نفا٠٤ ايعاٌَ باملع٢ٓ املٗين ٚيٝظ ايػدصٞ ٚإال ٜعترب ٖٓا َتعطفًا يف اضتعُاٍ سك٘ 
 طسز ايرٟ ذتل بايعاٌَ بطبب اإلْٗا٤.ٚجيب عًٝ٘ ايتعٜٛض عٔ اي

يرا ْرٖب يًكٍٛ مبا دا٤ ب٘ بعض ايفك٘ باْ٘: ٚإٕ نإ َٔ سل صاسب ايعٌُ بعد 
اختباز ايعاٌَ خالٍ ايفرت٠ املع١ٓٝ يف ايعكد إْٗا٤ خدَات٘ يعدّ ارترب٠ أٚ ايهفا٠٤ إال إٔ ٖرا 

هٔ ايكطا٤ َٔ ايسقاب١ ع٢ً اإلْٗا٤ جيب إٔ ٜهٕٛ َربزًا َٚطببًا ست٢ ٜعًِ ايعاٌَ بريو ٜٚتُ
صش١ ذيو ايكساز ٚإٕ نإ ايكإْٛ أعط٢ صاسب ايعٌُ اذتل باإلْٗا٤ دٕٚ إغعاز أٚ َهافأ٠ 
ال ٜعين اذتس١ٜ املطًك١ يف اإلْٗا٤ ٚايتعطف يف اضتعُاٍ اذتل دٕٚ َربز أٚ َطٛغ قاْْٛٞ 

سقاب١ سته١ُ ٚتعرب ساي١ االْٗا٤ يعدّ نفا٠٤ أٚ ْكص االَهاْٝات َطأي١ قا١ْْٝٛ ختطع ي
 .(1)ايتُٝٝص

نُا إٔ ايبعض ٜرٖب يًكٍٛ بإٔ ايفطذ أٚ االْٗا٤ يًعكد ٖٓا ٜعد فصاًل تعطفًٝا إذا 
ٚيف مجٝع األسٛاٍ صتد إٔ األَس  (2)مل ٜهٔ قساز صاسب ايعٌُ َربزًا قاًْْٛا عٓد االْٗا٤

عاٌَ حتت حيتاز يتدخٌ تػسٜعٞ باغرتاط تطبٝب قساز اإلْٗا٤ خالٍ فرت٠ ايتذسب١ محا١ٜ يً
 ايتذسب١.

 ثاًْٝا: اْتٗا٤ فرت٠ ايتذسب١ دٕٚ إْٗا٤ عكد ايعٌُ 

( بأْ٘ )إذا اضتُس ايعاٌَ يف عًُ٘ بعد اْتٗا٤ َد٠ 35دا٤ يف ايفكس٠ )ز( َٔ املاد٠ )
ايتذسب١ اعترب ايعكد عكد عٌُ ٚملد٠ غري ستدٚد٠ ٚحتطب َد٠ ايتذسب١ ضُٔ َد٠ خد١َ 

ا ايٓص بأْ٘ إذا اْكطت َد٠ ايتذسب١ ٚمل ٜطتعٌُ ايعاٌَ يد٣ صاسب ايعٌُ( ٜتبني َٔ ٖر
صاسب ايعٌُ سك٘ يف اإلْٗا٤ ٜصبح ايعكد عكد عٌُ ملد٠ غري ستدٚد٠ ٚحتطب َد٠ ايتذسب١ 

 َد٠ خد١َ يريو ايعاٌَ.

فكد متطٞ َد٠ االختباز أٚ ايتذسب١ ٚمل ٜكِ صاسب ايعٌُ بإْٗا٤ ايعكد فكد ٜجبت 
زغبت٘ باإلْٗا٤ إذا إٔ َطٞ املد٠ ٚضهٛت صاسب  يدٜ٘ نفا٠٤ ٚخرب٠ ايعاٌَ مما ٜعين عدّ

ايعٌُ خالٍ تًو ايفرت٠ عٔ ايتعبري عٔ ايسغب١ باإلْٗا٤ ٜعين إٔ ايعاٌَ أثبت نفا٤ت٘ 
ٚصالسٝت٘ يًعٌُ ٚعًٝ٘ ٜتِ املطٞ يف عكد ايعٌُ بُٝٓٗا ٚمحا١ٜ يًعاٌَ فإٕ عدّ إْٗا٤ٙ 

                                                      

 138أبه ششب، شخح قانهن العسل، مخجع سابق، ص ( 1)
 322سل، مخجع سابق، ص رمزان، الهسيط في شخح قانهن الع( 3)



 (32( ، السنة )18( ، العدد )32مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (81), Year (25) 

17 

نُد٠ خد١َ فعًٝ٘ بصساس١ ْص  خالٍ َد٠ ايتذسب١ جيعٌ عكدٙ باتًا ٚحتطب ي٘ َد٠ ايتذسب١
 (.35املاد٠ )

ٜرٖب يًكٍٛ: بإٔ املػسع األزدْٞ اخطأ يف ايٓص صساس١ يف  (1)إال إٔ بعض ايفك٘
( بايكٍٛ بإٔ اضتُساز ايعاٌَ بعد اْتٗا٤ َد٠ ايتذسب١ جيعٌ ايعكد 35ايفكس٠ )ز( َٔ املاد٠ )

ٓا عاد١ إىل تأنٝد ذيو عكد عٌُ سٝح إٔ ٖرا ايعكد ٖٛ عكد عٌُ أصاًل َٓر ايبدا١ٜ ٚيط
بايٓص عًٝ٘ يف تًو ايفكس٠ نُا إٔ َا دا٤ يف ٖرٙ ايفكس٠ ال ٜتُاغ٢ َع تعسٜف ايعاٌَ ايٛازد 

إذا ٜعترب عاَاًل َٔ نإ قٝد  –اييت ضبل اإلغاز٠ إيٝٗا  –( َٔ قإْٛ ايعٌُ 2يف املاد٠ )
 .ايتذسب١ ٚخاضعًا ألسهاّ ايكإْٛ َٔ بدا١ٜ اضتدداَ٘ يد٣ صاسب ايعٌُ

 املطهة انثاَي
 تقييى يوقف املشرع األردَي يٍ تُظيى شرط انتجرتح

بعد إٔ عسضٓا غسٚط صش١ غسط ايتذسب١ يف عكد ايعٌُ ايفسدٟ ٖٓاى بعض 
( َٔ قإْٛ األزدْٞ ٚيٓا إٔ ْطع ٖٓا بعض املالسعات 35اإلغهايٝات اييت تجريٖا املاد٠ )

 سٍٛ تٓعِٝ املػسع األزدْٞ ألسهاّ ٖرا ايػسط: 

: سصس املػسع األزدْٞ اذتل باضتعُاٍ غسط ايتذسب١ بصاسب ايعٌُ فكط سٝح دا٤ أٚاًل
( بأْٗا يصاسب ايعٌُ اذتل بإْٗا٤ اضتدداّ ايعاٌَ 35يف َطًع ايفكس٠ )أ( َٔ املاد٠ )

 ٖرا ٜعين إٔ ٖرا اذتل ٖٛ فكط يصاسب ايعٌُ يًتأند َٔ خرب٠ ٚنفا٠٤ ايعاٌَ.

ٌَ أٜطًا إْٗا٤ ايعكد دٕٚ اغعاز خالٍ بإٔ َٔ سل ايعا (2)ٚإٕ نإ ايبعض ٜس٣
فرت٠ ايتذسب١، إال أْٓا ْس٣ ضسٚز٠ تدخٌ املػسع بايٓص صساس١ يف ايفكس٠ )أ( َٔ املاد٠ 

( إلعطا٤ اذتل يهال ايطسفني يف عكد ايعٌُ بإْٗا٥٘ خالٍ فرت٠ ايتذسب١، مما ميهٔ ايعاٌَ 35)
 َٔ ٚضع ٖرا ايػسط يف عكد ايعٌُ.

ع األزدْٞ االتفام صساس١ ع٢ً غسط ايتذسب١ يف ايعكد ٚعًٝ٘ إذا خ٢ً : مل ٜػرتط املػسثاًْٝا
ايعكد َٔ ذنس غسط ايتذسب١ تهٕٛ ٖٓا اغهاي١ٝ سٍٛ سل صاسب ايعٌُ بإْٗا٤ ايعكد 
دٕٚ إغعاز عذ١ ايتذسب١ إذا مل ترنس صساس١ يف ايعكد. ٚإذا َا عدْا إىل ايطبٝع١ 

                                                      

 118السغخبي، شخح أحكام قانهن العلم، مخجع سابق، ص ( 1)
 88الجاودي، شخح قانهن العسل، مخجع سابق، ص ( 3)
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ٙ مبا حيكل َصًش١ ايعاٌَ ارتاص١ يكإْٛ ايعٌُ َٔ سٝح طسٜك١ تفطري قٛاعد
 (1)ٚمحاٜت٘ َٔ تعطف صاسب ايعٌُ فإْ٘ جيب ذنس غسط ايتذسب١ صساس١ يف ايعكد

نُا ٜؤند بعض ايفك٘ ع٢ً ٚدٛب تفطري قإْٛ ايعٌُ ملصًش١ ايعاٌَ عٓدَا حيتٌُ 
ٚيف مجٝع األسٛاٍ ال بد َٔ تدخٌ املػسع باغرتاط االتفام  (2)ايٓص ايػو أٚ ايتأٌٜٚ

 ط ايتذسب١ يف عكد ايعٌُ َٓعًا هلرٙ اإلغهاي١ٝ.صساس١ ع٢ً غس

: ٜالسغ بإٔ املػسع األزدْٞ قد اغرتط سصٍٛ ايعاٌَ ع٢ً أدس ال ٜكٌ عٔ اذتد ثايجًا
األد٢ْ يألدٛز خالٍ فرت٠ ايتذسب١، يهٔ قد صتد أْ٘ يف بعض األعُاٍ قد ٜهٕٛ األدس 

، ٚإذا عدْا إىل اذتد فٝٗا َستفعًا َكاز١ْ َع اذتد األد٢ْ يألدٛز احملدد٠ باألزدٕ
فإْ٘ ال ٜتٓاضب َع نٌ أْٛاع األعُاٍ مما  (3)األد٢ْ يألدٛز املكسز٠ يف األزدٕ

ايتعدٌٜ ع٢ً ايٓص عٝح ال ٜكٌ األدس خالٍ ايتذسب١ عٔ أدس املجٌ أٚ َا ٜكتطٝ٘ 
 ايعسف يف َجٌ ٖرٙ األعُاٍ.

إذا نإ غسط ايتذسب١ ستصٛزًا  ( َٔ قإْٛ ايعٌُ َا35زابعًا: مل ٜبني املػسع يف املاد٠ )
يف ْٛع َعني َٔ عكٛد ايعٌُ ايفسد١ٜ )عكد ايعٌُ غري ستدد املد٠( أّ يف مجٝع أْٛاع 
ايعكٛد مبا فٝٗا عكد ايعٌُ ستدد املد٠ ٖٚرا َا ضٝتِ دزاضت٘ يف املبشح ايجاْٞ سٝح 

 ١ٝ٥. ٜعترب ٚدٛد غسط ايتذسب١ يف ايعكد احملدد َجاز اغهاي١ٝ َٔ ْاس١ٝ ع١ًُٝ ٚقطا

                                                      

، )دار الثقافة للشذخ والتهزيع، عسان، 1الهسيط في شخح قانهن العسل، ط ،سيج رمزان (1)
 .52( ص 3222

( ص 3221، ) دار الثقافة، عسان، 1ل، طشخح قانهن العس ،أحسج عبج الكخيم أبه ششب (3)
32 

 ( لغيخ األردنيين.322( لألردنيين و)312الحج األدنى لألجهر حاليًا )( 2)
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 املثحث انثاَي
 تضًني عقذ انعًم احملذد املذج شرطًا نهتجرتح

بعد إٔ أٚضشٓا األسهاّ ايعا١َ يػسط ايتذسب١ ٚفكًا ألسهاّ قإْٛ ايعٌُ األزدْٞ 
ْعسض يف ٖرا املبشح َد٣ دٛاش تطُني عكد ايعٌُ احملدد املد٠ يػسط ايتذسب١، إذ إٔ 

الٍ َد٠ ايتذسب١ دٕٚ حتٌُ ْتا٥ر ٖرا ٖرا ايػسط ٜعطٞ يصاسب ايعٌُ إْٗا٤ ايعكد خ
( َٔ قإْٛ ايعٌُ ٜتبني بإٔ ايٓص دا٤ َطًكًا دٕٚ 35اإلْٗا٤. َٚٔ قسا٠٤ ْص املاد٠ )

حتدٜد ْٛع ايعكد املتطُٔ غسطًا يًتذسب١ مما ٜعين دٛاش ٚزٚد ٖرا ايػسط يف مجٝع أْٛاع 
 عكٛد ايعٌُ ايفسد١ٜ. 

املػسع األزدْٞ سصس ٖرا ايػسط يف  إال إٔ ايتُعٔ بأسهاّ ٖرٙ املاد٠ ٜفٝد بإٔ
أَا سته١ُ  –ٚيف مجٝع األسٛاٍ حيتاز األَس إىل حتًٌٝ ٚتعدٌٜ  –ايعكٛد غري احملدد٠ 

ايتُٝٝص األزد١ْٝ فكد ذٖبت يف عدد َٔ اسهاَٗا اىل دٛاش ٚدٛد غسط ايتذسب١ يف ايعكد ستدد 
را ايٓٛع َٔ ايعكٛد املد٠ ثِ ذٖبت يف اسهاّ اخس٣ اىل عدّ دٛاش ٚدٛد ٖرا ايػسط يف ٖ

 ٖٚرا َا ضٛف ْعسض٘ السكا. 

 َٔ ٖٓا ْكطِ ٖرا املبشح إىل َطًبني: 

 األٍٚ: ٚدٛد غسط ايتذسب١ يف ايعكد احملدد املد٠. 

 ايجاْٞ: عدّ دٛاش ٚزٚد غسط ايتذسب١ يف ايعكد احملدد املد٠ 

 املطهة األول
 وجود شرط انتجرتح يف انعقذ احملذد املذج

َٔ قإْٛ ايعٌُ األزدْٞ بإٔ عكد ايعٌُ ٖٛ )اتفام غفٗٞ أٚ ( 2دا٤ يف املاد٠ )
نتابٞ صسٜح أٚ ضُين ٜتعٗد ايعاٌَ مبكتطاٙ إٔ ٜعٌُ يد٣ صاسب ايعٌُ ٚحتت إغساف٘ 
أٚ إدازت٘ َكابٌ أدس ٜٚهٕٛ عكد ايعٌُ ملد٠ ستدٚد٠ أٚ غري ستدٚد٠ أٚ يعٌُ  َعني أٚ غري 

تفام أَا عكدًا ستددًا َٔ سٝح املد٠ مبا ال َعني(، سٝح ٜتبني يٓا بإٔ عكد ايعٌُ ٜهٕٛ باال
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أٚ إٔ ٜهٕٛ غري ستدد املد٠ سٝح حيل ألٟ َٔ ايطسفني إْٗا٤  (1)ٜصٜد ع٢ً مخظ ضٓٛات
 ايعكد بػسط إغعاز ايطسف اآلخس. 

ٜٚرتتب ع٢ً ٖرا ايتُٝٝص ْتا٥ر ٚآثاز شتتًف١ تتُجٌ بػهٌ عاّ َٔ سٝح دٛاش 
 (2)اإلْٗا٤ أٚ َكداز ايتعٜٛض يف ساٍ اإلْٗا٤ ايػري َػسٚع أٚ َٔ سٝح ايتذدٜد ايتًكا٥ٞ يًعكد

ْٚكف ٖٓا عٓد ْكط١ قا١ْْٝٛ ٖا١َ تتعًل بصش١ غسط ايتذسب١ يف عكد ايعٌُ ستدد املد٠ 
فكستٗا األٚىل أعطت يصاسب ايعٌُ اذتل باإلْٗا٤ خالٍ َد٠  ( يف35سٝح إٔ املاد٠ )

ايتذسب١ عٓد تٛافس غسٚط صش١ غسط ايتذسب١ دٕٚ حتدٜد ْٛع ايعكد َٔ سٝح املد٠ مما 
ٜعين سطب ايكاعد٠ ايعا١َ إٔ املطًل جيسٟ ع٢ً إطالق٘ مما جيٝص ٚضع غسط ايتذسب١ يف 

 ايعكد احملدد ٚايػري احملدد ع٢ً سد ضٛا٤.

اقع ايعًُٞ قد ًٜذأ صاسب ايعٌُ إىل تطُني عكد ايعٌُ احملدد املد٠ ٚيف ايٛ
غسطًا ٜفٝد ٚضع ايعاٌَ حتت ايتذسب١ ٚملد٠ ثالث١ أغٗس بايسغِ إٔ عكد ايعٌُ ٖٛ فكط ملد٠ 
عػس٠ غٗٛز، مما جيعٌ َد٠ ايتذسب١ َد٠ ط١ًٜٛ ْطبًٝا َكاز١ْ َع َد٠ ايعكد األص١ًٝ 

ْٗا٤ عكد ايعٌُ احملدد املد٠ خالٍ َد٠ ايتذسب١ ٜعترب فاذا قاّ صاسب ايعٌُ بإ( 3)بايهاٌَ
إْٗا٤ً صشٝشًا ٚال ًٜصّ بدفع األدٛز املطتشك١ عٔ املد٠ املتبك١ٝ َٔ ايعكد ٖٚرا نً٘ تطبٝكًا 

 يكاعد٠ ايعكد غسٜع١ املتعاقدٜٔ. 

( َٔ قإْٛ ايعٌُ فإٕ يًعاٌَ اذتل باملطايب١ 26ٚبايسدٛع اىل أسهاّ املاد٠ )
شك١ ست٢ اْتٗا٤ املد٠ املتبك١ٝ َٔ ايعكد يف ساٍ اإلْٗا٤ ايػري َػسٚع ٚقد باألدٛز املطت

أندت سته١ُ ايتُٝٝص األزد١ْٝ ٖرا األَس بايكٍٛ )إذا نإ عكد ايعٌُ ستدد املد٠ ٚقاّ زب 
ايعٌُ بإْٗا٥٘ قبٌ اْتٗا٤ َدت٘ فٝهٕٛ َٔ سل ايعاٌَ اضتفا٤ مجٝع اذتكٛم ٚاملصاٜا اييت 

( َٔ قإْٛ 26طافًا إيٝٗا أدٛز باقٞ َد٠ ايعكد عُاًل باملاد٠ )ٜٓص عًٝٗا عكد ايعٌُ َ

                                                      

( من القانهن السجني األردني والتي تشص على أنو )يجهز أن يكهن عقج 821السادة )( 1)
سذ العسل لسجة محجودة أو غيخ محجودة ولعسل معين، وال يجهز أن تتجاوز مجتو خ

 سشهات فإذا عقج لسجة أطهل ردت إلى خسذ(.
 115السغخبي، شخح أحكام قانهن العسل، مخجع سابق، ص ( 3)
 32العتهم، شخح قانهن العسل، مخجع سابق، ص ( 2)
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. إال إٔ ٖرٙ األسهاّ ال ميهٔ أعُاهلا إذا مت اإلْٗا٤ خالٍ فرت٠ ايتذسب١ (1)ايعٌُ األزدْٞ(
 ايٛازد٠ يف ايعكد احملدد.

نُا أندت سته١ُ ايتُٝٝص األزد١ْٝ يف ايعدٜد َٔ أسهاَٗا ع٢ً إٔ ٚدٛد غسط 
ٜعطٞ يصاسب ايعٌُ اذتل بإْٗا٤ ايعكد خالٍ َد٠ ايتذسب١ دٕٚ إغعاز أٚ  ايتذسب١ ٚإٕ نإ

َهافأ٠ إال إٔ ٖرا اإلْٗا٤ جيب إٔ ٜهٕٛ َربزًا يًعاٌَ َٔ سٝح عدّ ايكدز٠ ع٢ً ايكٝاّ 
نُا دا٤ يف أسد أسهاَٗا ايكٍٛ بإٔ )... أخطأت احمله١ُ َصدز٠  (2)بايعٌُ املطًٛب َٓ٘

ب( أعطت اذتل يسب ايعٌُ بإْٗا٤ خدَات ايعاٌَ حتت /35ايكساز ايطعني نٕٛ املاد٠ )
ايتذسب١ ٚقٛهلا بإٔ ٚزٚد غسط ايتذسب١ يف عكد ايعٌُ ستدد املد٠ بأْ٘ غسط باطٌ ٚأْ٘ 

/ب( ال يبظ فٝ٘ ٚاملطًل جيسٟ ع٢ً 35ٜطًب إزاد٠ املتعاقدٜٔ ... سٝح إٔ املاد٠ )
نُا  (3)سٚعًا خالٍ َد٠ ايتذسب١(إطالق٘ طاملا مل ٜسد َا ٜكٝد يرا فإٕ إْٗا٤ ايعكد ٜهٕٛ َػ

 . (4)أندت احمله١ُ ٖرا االجتاٙ يف ايعدٜد َٔ أسهاَٗا

( َٔ قإْٛ ايعٌُ 35نُا دا٤ يف أسد أسهاّ احمله١ُ بأْ٘ )أعطت املاد٠ )
صاسب ايعٌُ ضًط١ تكدٜس١ٜ بإْٗا٤ خد١َ ايعاٌَ أثٓا٤ َد٠ ايتذسب١ إذا َا ثبت ي٘ عدّ قدز٠ 

 .(5)ايرٟ مت ايتعاقد عًٝ٘ايعاٌَ ع٢ً إصتاش ايعٌُ 

يًكٍٛ ظٛاش تطُني عكد ايعٌُ غسطًا يًتذسب١ ٚال ٜعتد  (6)ٜٚرٖب بعض ايفك٘
َٓ٘ َٚا ٜؤٜد ٖرا  إٔ ٖرٙ املد٠ ستدد٠ بايعكد ٚدص٤ً مبد٠ ايعكد أٚ َٔ سٝح حتدٜدٖا طاملا

                                                      

 ( مشذهرات مخكد عجالة. 1951/99تسييد حقهق رقم )( 1)
 ( مشذهرات مخكد عجالة.2225/3212تسييد حقهق رقم )( 3)
 ( مشذهرات مخكد عجالة.2188/3225رقم )تسييد حقهق ( 2)
( من مشذهرات 8111/3219( وتسييد حقهق رقم )1122/3211تسييد حقهق رقم )( 2)

 مخكد عجالة.
 ( مشذهرات مخكد عجالة.1812/3223قخار تسييد حقهق رقم )( 5)
، )مكتبة السحتدب، عسان 1شخح قانهن العسل األردني، ط ،. رفعت ىاشم ىذام1انظخ: ( 1)

 .1222ص  ( (1992)
 .89. عبج الهاحج، كخم، مخجع سابق، ص 3            
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ُٝٝص يف ( اييت أعطت يصاسب ايعٌُ اذتل باإلْٗا٤ دٕٚ ايت35االجتاٙ ايفكس٠ )أ( َٔ املاد٠ )
 ْٛع ايعكد َٔ سٝح املد٠. 

 املطهة انثاَي
 عذو جواز تضًني انعقذ احملذد املذج شرطًا نهتجرتح

يف االجتاٙ األخس ٖٓاى َٔ ٜرٖب يًكٍٛ بإٔ غسط ايتذسب١ ال ٜصح إٜسادٙ إال يف 
( ذاتٗا عٓد قسا٠٤ ايٓص 35ايعكٛد غري ستدد٠ املد٠، ٜٚطتفاد ٖرا اذتهِ َٔ ْص املاد٠ )

يفكسات َع باقٞ ايٓصٛص ايٛازد٠ يف قإْٛ ايعٌُ األزدْٞ ٚاملٓع١ُ ألسهاّ عكد ظُٝع ا
 ايعٌُ غري احملدد َٔ سٝح اإلْٗا٤ أٚ ايتعٜٛض عٔ اإلْٗا٤ غري املػسٚع يًعكد. 

ْٚعسض ٖٓا بعض األدي١ ٚاذتذر ع٢ً اقتصاز غسط ايتذسب١ يف ايعكٛد ايػري 
 األزد١ْٝ:  احملدد٠ َع اإلغاز٠ إىل أسهاّ سته١ُ ايتُٝٝص

( بايكٍٛ بأْ٘ حيل يصاسب ايعٌُ إْٗا٤ اضتدداّ 35: َا دا٤ يف ايفكس٠ )ب( َٔ املاد٠ )أٚاًل
ايعاٌَ حتت ايتذسب١ دٕٚ إغعاز أٚ َهافأ٠ خالٍ َد٠ ايتذسب١؛ سٝح اضتددّ 

/أ( إال 23املػسع األزدْٞ اصطالح اإلغعاز، ٚاإلغعاز ال ٜهٕٛ ٚفكًا ألسهاّ املاد٠ )
( 35ٖٚرا َا ٜؤند قصد املػسع األزدْٞ يف املاد٠ ) (1)ػري ستدد٠ املد٠يف ايعكٛد اي

 عصس غسط ايتذسب١ يف ايعكد غري احملدد املد٠. 

( َٔ دٛاش إْٗا٤ اضتدداّ ايعاٌَ حتت ايتذسب١ 35: َا دا٤ يف ايفكس٠ )ب( َٔ املاد٠ )ثاًْٝا
طٞ بأْ٘ ٜهٕٛ ( َٔ قإْٛ ايعٌُ تك32دٕٚ َهافأ٠؛ ٚبايعٛد٠ إىل أسهاّ املاد٠ )

يًعاٌَ غري ارتاضع ألسهاّ قإْٛ ايطُإ االدتُاعٞ ٚتٓتٗٞ خدَات٘ ألٟ ضبب 
َٔ األضباب اذتصٍٛ ع٢ً َهافأ٠ ْٗا١ٜ ارتد١َ مبعدٍ أدس غٗس عٔ نٌ ض١ٓ َٔ 

 خدَت٘ ايفع١ًٝ. 

                                                      

/أ(: إذا رغبت أحج الطخفين في إنياء عقج العسل غيخ السحجد السجة 32نرت السادة )( 1)
فيتختب عليو إشعار الطخف اآلخخ خطيًا بخغبتو في إنياء العقج قبل شيخ واحج على 

 الطخفين.  األقل وال يجهز سحب اإلشعار إال بسهافقة



 (32( ، السنة )18( ، العدد )32مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )
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تعطٞ اذتل باذتصٍٛ ع٢ً َهافأ٠ ْٗا١ٜ  (1)ٚقد ناْت ٖرٙ املاد٠ قبٌ ايتعدٌٜ
( عٓد إصداز 35كد ايعٌُ غري احملدد فكط ٖٚرا َا ٜٓطذِ َع املاد٠ )ارتد١َ يًعاٌَ يف ع

( عٓدَا تكسأ ايٓصٛص َع بعطٗا ايبعض إذا إٔ غا١ٜ املػسع قصس 1996ايكإْٛ ض١ٓ )
 ( قبٌ ايتعدٌٜ.32غسط ايتذسب١ ع٢ً ايعكٛد ايػري احملدد٠ ٚايديٌٝ املاد٠ )

ٖٚرا ٜفٝد بإٔ  (2)(35َٔ املاد٠ ) : َا ٜؤند ٖرا االجتاٙ َا دا٤ يف ايفكس٠ )ز(ثايجًا
اضتُساز١ٜ ايعاٌَ بعد اْتٗا٤ َد٠ ايتذسب١ دٕٚ اضتعُاٍ صاسب ايعٌُ سك٘ بإْٗا٤ 
خدَات ايعاٌَ ٜعطٞ اضتُساز١ٜ يًعكد ٚملد٠ غري ستدٚد٠ مما ٜؤند بإٔ ايعكد َٓر 
ايبدا١ٜ نإ عكدًا غري ستدد ٚيهٓ٘ نإ َتطًُٓا غسطًا يًتذسب١ إذا ال ٜتصٛز إٔ 
ايعكد نإ ستدد املد٠ ثِ اْكًب إىل غري ستدد مبذسد اْتٗا٤ ايتذسب١ ٖٚرا ال ٜتفل 

 َع غا١ٜ املتعاقدٜٔ. 

ٚاييت  (3) /ز(15: بايعٛد٠ إىل املٛاد املٓع١ُ يعكد ايعٌُ احملدد املد٠ حتدٜدًا يًُاد٠ )زابعًا
دٜد دعًت ايعكد احملدد املد٠ ٜٓتٗٞ َٔ تًكا٤ ْفط٘ باْتٗا٤ َدت٘ سٝح ٜهٕٛ حت

املد٠ باتفام ايطسفني فإذا َا ٚدد غسطًا يًتذسب١ يف ايعكد احملدد ٜعطٞ يصاسب 
ايعٌُ اذتل باإلْٗا٤ خالٍ فرت٠ ايتذسب١ مما ٜعين شتايف١ قاعد٠ اإلْٗا٤ باتفام 
ايطسفني ألٕ اإلْٗا٤ مت َٔ قبٌ طسف ٚاسد ٖٚٛ صاسب اذتل املكسز ي٘ غسط 

 ٜتٓاقض َع اتفاقُٗا ع٢ً املد٠ ابتدا٤ً. ايتذسب١ دٕٚ َٛافك١ يًطسف ايجاْٞ مما

( َٔ قإْٛ ايعٌُ اييت بٝٓت ساالت إْٗا٤ عكد ايعٌُ بػهٌ 21: َا دا٤ يف املاد٠ )خاَطًا
فكد دا٤ يف ايفكس٠ )ب( اْتٗا٤ ايعكد باْتٗا٤ َدت٘ مما ٜعين إٔ إزاد٠  (4)عاّ

                                                      

 .3219ايار  11 3889( الجخيجة الخسسية ص 3219( سشة )12التعجيل رقم )( 1)
إذا استسخ العامل في عسلو بعج انتياء مجة التجخبة اعتبخ العقج عقج عسل ولسجة غيخ ( 3)

 محجودة وتحدب مجة التجخبة ضسن مجة خجمة العامل لجى صاحب العسل.
ان عقج العسل لسجة محجودة فإنو يشتيي من تلقاء نفدو حيث نرت السادة على انو )إذا ك( 2)

بانتياء مجتو فإذا استسخ طخفاه في تشفيحه بعج انقزاء مجتو اعتبخ ذلك تججيجًا لو لسجة 
 غيخ محجودة وذلك من بجاية االستخجام.(. 

 يشتيي عقج العسل في أي من الحاالت التالية: حيث نرت السادة على انو ) (2)
 =طخفان على إنيائو.أ. إذا اتفق ال
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سط ايتذسب١ املتعاقدٜٔ ٖٞ األضاع املعترب يف حتدٜد َد٠ ايعكد يرا فإ ٚدٛد غ
املعط٢ السد طسيف ايعكد ٜعطٝ٘ اذتل َٓفسدا يف اْٗا٤ ايعكد دٕٚ َٛافك١ ايطسف 

 االخس ٖٚرا شتايفا يًشهِ ايطابل . 

تكطٞ بعدّ دٛاش  (1): بايعٛد٠ إىل ايكٛاعد ايعا١َ ايٛازد٠ يف ايكإْٛ املدْٞ األزدْٞضادضًا
ايتكاضٞ، يرا ال حيل  قٝاّ أسد ايعاقدٜٔ بايتعدٌٜ أٚ ايفطذ إال بايرتاضٞ أٚ

يصاسب ايعٌُ اضتعُاٍ غسط ايتذسب١ ٚايكٝاّ بفطذ ايعكد بإزادت٘ املٓفسد٠ مما 
 خيايف ايكٛاعد ايعا١َ املٓع١ُ يًعكد. 

/ب( َٔ قإْٛ ايعٌُ ٚاييت دعًت أٟ غسط 4: بايعٛد٠ إىل ايكاعد٠ املكسز٠ يف املاد٠ )ضابعًا
ٖرا ايػسط )غسط ايتذسب١( يف ايعكٛد  شتايف ألسهاّ ايكإْٛ غسطًا بااًل مما جيعٌ

احملدد٠ املد٠ شتايف١ صسحي١ يكإْٛ ايعٌُ ٚايرٟ ٜكطٞ باْتٗا٤ ايعكد احملدد 
باْتٗا٤ َدت٘ ٚيٝظ ألسد طسيف ايعكد االتفام مبا خيايف أسهاّ ايكإْٛ نُا إٔ ٖرا 

باطاًل ايػسط يف ايعكد احملدد املد٠ ٜعد اْتكاصًا َٔ سكٛم ايعاٌَ مما جيعً٘ غسطًا 
 . (2)/ب(4ٚفكًا ألسهاّ املاد٠ )

                                                                                                                              

 ب. إذا انتيت مجة عقج العسل أو انتيى العسل نفدو. =
ت. إذا تهفي العامل أو اقعجه مخض أو عجد عن العسل وثبت ذلك بتقخيخ طبي صادر عن  

 السخجع الطبي.
ث. إذا استهفى العامل شخط تقاعج الذيخهخة السشرهص عليو في قانهن الزسان  

  .(خفان على غيخ ذلكال إذا اتفق الطاالجتساعي إ
( التي تشص على أنو )إذا كان العقج صحيحًا الزمًا فال يجهز ألحج 321السادة )( 1)

العاقجين الخجهع مشو وال تعجيلو وال فدخو إال بالتخاضي أو التقاضي أو بسقتزى نص في 
 القانهن(.

بعجه يتشازل يعتبخ باطاًل كل شخط في عقج أو اتفاق سهاء أبخم قبل ىحا القانهن أو ( 3)
 بسهجبو أي عامل عن أي حق من الحقهق التي يسشحيا إياه ىحا القانهن. 



 (32( ، السنة )18( ، العدد )32مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )
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يًكٍٛ ببطالٕ غسط ايتذسب١  (1): اجتٗت سته١ُ ايتُٝٝص األزد١ْٝ يف ايعدٜد َٔ أسهاَٗاثآًَا
ايٛازد٠ يف عكٛد ايعٌُ ستدد٠ املد٠. مما ٜدعِ االجتاٙ ايكا٥ٌ بعدّ صش١ غسط 

 ايتذسب١ إذا ٚزد يف عكد عٌُ ستدد املد٠. 

ٗا بأْ٘: "غسط ايتذسب١ ٜسد يف عكد ايعٌُ غري احملدد ٚال سٝح دا٤ يف اسد اسهاَ
ٜسد يف ايعكد احملدد املد٠ ألٕ ٚزٚد غسط ايتذسب١ يف ايعكد احملدد فٝ٘ شتايف١ صسحي١ 
يكإْٛ ايعٌُ ايرٟ ْص ع٢ً اْتٗا٤ عكد ايعٌُ احملدد املد٠ باْتٗا٤ َدت٘ ٚيٝظ يطسيف 

ا ايػسط ٜكع باطاًل مبٛدب أسهاّ املاد٠ ايعكد االتفام ع٢ً شتايف١ ايكإْٛ ألٕ َجٌ ٖر
اّ قإْٛ ايعٌُ /ب" , ٖٚرا َا ٜؤٜدٙ ايباسح يف ٖرٙ ايدزاض١ نْٛ٘ ٜٓطذِ َع اسه4

 ْٞ ٚايػا١ٜ َٔ تٓعِٝ سكٛم ايعاٌَ بصٛز٠ حتُٝ٘ َٔ تعطف صاسب ايعٌُ .األزد

 ح ـاخلامت
سب١ َٔ تبني يٓا َٔ خالٍ ٖرٙ ايدزاض١  إٔ املػسع األزدْٞ قد ْعِ غسط ايتذ

ٚتعدٜالت٘، إال إٔ ٖرا  1996( يط١ٓ 8( َٔ قإْٛ ايعٌُ األزدْٞ زقِ )35خالٍ املاد٠ )
ايتٓعِٝ دا٤ غري ٚاضح أٚ غاٌَ ملدتًف األسهاّ املتعًك١ بٗرا ايػسط، ٚقد بٝٓا َٔ خالٍ 

 ٖرٙ ايدزاض١ أسهاّ ايػسط َٚد٣ صشت٘ إذا ٚزد يف عكد ايعٌُ ايفسدٟ ستدد املد٠. 

 ٙ ايدزاض١ إىل زتُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر: ٚقد تٛصًت ٖر

عكد ايعٌُ خالٍ فرت٠ ايتذسب١ يصاسب ايعٌُ فكط  بإْٗا٤( قصست اذتل 35: إٔ املاد٠ )أٚاًل
 دٕٚ إعطا٤ اذتل ايعاٌَ بريو. 

( َا ٖٛ اذتهِ عٓدَا ٜتِ االتفام ع٢ً َد٠ ايتذسب١ انجس َٔ ٠35 )نُا مل تبني املاد: ثاًْٝا
 ٕ . املد٠ احملدد٠ بٓص ايكاْٛ

( اذتهِ يف ساٍ قاّ صاسب ايعٌُ بإخطاع ْفظ ايعاٌَ يػسط 35: مل تبني املاد٠ )ثايجًا
 ايتذسب١ ٚألنجس َٔ َس٠ ٚيٓفظ ايعٌُ.

                                                      

 (، مشذهرات مخكد عجالة. 3828/3212تسييد حقهق رقم )( 1)
 .(123/1999تسييد حقهق رقم)      
 .(1998/3223تسييد حقهق رقم)      
 .(513/3231تسيد حقهق رقم)      
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 ( ع٢ً صاسب ايعٌُ تربٜس اإلْٗا٤ خالٍ فرت٠ ايتذسب١. 35: مل تػرتط املاد٠ )زابعًا

 ايعكد ستدد املد٠ دا٥صا . ( َا اذا نإ ٚدٛد غسط ايتذسب١ يف 35: مل حتدد املاد٠ )خاَطًا

 ( اغرتطت أال ٜكٌ أدس ايعاٌَ قٝد ايتذسب١ عٔ اذتد األد٢ْ املكسز 35: إٔ املاد٠ )ضادضًا
 يألدٛز. 

: اختًف َٛقف سته١ُ ايتُٝٝص االزد١ْٝ َٔ ٚدٛد غسط ايتذسب١ يف ايعكد ستدد املد٠ ضابعًا
 بعدّ دٛاشٙ . سٝح ذٖبت ببعض اسهاَٗا اىل دٛاش ٖرا ايػسط ٚيف اسهاّ اخس٣

 ايتٛصٝات

ٚقد تٛصًت ايدزاض١ إىل زتُٛع١ َٔ ايتٛصٝات املتعًك١ بايتعدٌٜ ع٢ً أسهاّ 
 ( َٔ قإْٛ ايعٌُ األزدْٞ ٚع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: 35املاد٠ )

: ايتعدٌٜ ع٢ً ايٓص بإعطا٤ اذتل يطسيف ايعكد باغرتاط ايتذسب١ يف عكد ايعٌُ عٝح أٚاًل
( ٖٛ )ألٟ َٔ طسيف عكد ايعٌُ اغرتاط غسط 35اد٠ )ٜصبح َطًع ايفكس٠ )أ( َٔ امل

 ايتذسب١ يًتشكل َٔ َال١َ٤ ايعٌُ ٚظسٚف٘ ٚنفا٠٤ ايطسف ايجاْٞ(. 

: ايتعدٌٜ ع٢ً ايٓص بإضاف١ ضسٚز٠ االتفام صساس١ ع٢ً ٚضع غسط ايتذسب١ بايكٍٛ ثاًْٝا
 )ٜػرتط إٔ ٜرنس غسط ايتذسب١ يف ايعكد مبا ال ٜصٜد ع٢ً ثالخ أغٗس(.

( تكطٞ بعدّ دٛاش إخطاع ْفظ ايعاٌَ يًتذسب١ 35: ايتعدٌٜ بإضاف١ فكس٠ يف املاد٠ )ثايجًا
 أنجس َٔ َس٠ يٓفظ ْٛع ايعٌُ.

: ايتعدٌٜ بإضاف١ فكس٠ تكطٞ بأْ٘ حيل يصاسب ايعٌُ إْٗا٤ اضتدداّ ايعاٌَ حتت زابعًا
 ايتذسب١ بعد إثبات عدّ نفا٠٤ ايعاٌَ دٕٚ حتٌُ أٟ اغعاز أٚ َهافأ٠ خالٍ فرت٠

 ايتذسب١. 

( إٔ ال ٜكٌ أدس ايعاٌَ قٝد ايتذسب١ عٔ أدس  35: ٜطاف ع٢ً ايفكس٠ )أ( َٔ املاد٠ )خاَطًا
املجٌ أٟ ال ٜكٌ عٔ أدس أقساْ٘ يد٣ املٓػأ٠ يف ذات ايعٌُ ٚيف مجٝع األسٛاٍ ال ٜكٌ 

 عٔ اذتد األد٢ْ يألدٛز.
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ايعٌُ ايفسدٟ غري احملدد ( حتصس غسط ايتذسب١ يف عكد 35: إضاف١ فكس٠ إىل املاد٠ )ضادضًا
املد٠ يتٓطذِ َع بك١ٝ ايٓصٛص عٝح ٜهٕٛ ايٓص بأْ٘ )حيل ألٟ طسيف ايعكد 

 غري احملدد املد٠ باغرتاط غسط ايتذسب١(.
The Author declare That there is no conflict of interest 
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 شخط التجخبة في عقج العسل محجد السجة وفقًا ألحكام قانهن العسل األردنيصحة 

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (81), Year (25) 

088 
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