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 األردنية الهاشميةلكة ـالمم
 
 

 تراض على قرار المهندس خالل المدة المحددةـعدم االع
 لالعتراض يجعل قرار المهندس قطعيا 

 ةـوفقا ألحـكام عقد المقاول

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 

 

لما كان صاحب العمل لم يجر أي اعتراض على قرار 

لالعتراض، فإن قرار المهندس  ةالمهندس خالل المدة المحدد

بإعطاء المقاول مهلة يكون قد أصبح قطعيا وفق أحكام عقد 

 .يحكم الطرفين وينظم عالقاتهما  يالمقاولة الذ
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 2233/3222تمييز حقوق رقم 

 7/5/3222تاريخ 

 
بةةادي / ضةةا اللةةيدالهيئةةة الحاكمةةة برئالةةة القا

 .الجراح 
 

 :وعضوية القضاة اللادة 
أحمد ابو الغةنم ، راكةان حلةو  ، يةازي عةازر، 

 .كامل الحباشنة 
 

مساعد المحامي العاا  الماد ي إلاافاا ة  :المميز 
 .لوظيفته

 
للتعهااادا  ( أ .ذ . ع .ح )مكتااا   :المميةةةز ضةةةد  

وكيلاااااه ( أ . ح: ) المه اااااد  هلصااااااحإل
 .زهدي مصطفى: المحامي 

 
قاااد  هاااذا التميياااز  01/01/0111إلتاااا ي  

للطعن إلالحك  الصاد  عن محكمة استئ اف عمان 
 ااااااااي القفااااااااية  قاااااااا   01/9/0111إلتااااااااا ي  

والقافي إل د االساتئ اف وتصادي   072/0111
القاا ا  المسااتم ف ماان تفاامين المسااتم ف ال سااو  

دي ااا اأ أتعااا  محامااا   021والمصااا يف ومإللاا  
 .عن هذه الم حلة 

 
 :ا  التمييز إلما يليوتتلخص أسإل

 
أخطاام  محكمااة االسااتئ اف إلال تييااة التااي  -0

توصل  إليها وويه الخطم  ي ذلك أ هاا لا  
تعاااااالا أساااااإلا  االساااااتئ اف و قااااااأ للمااااااد  

ماااان قااااا ون أصااااو  المحاكمااااا   011/4
 .المد ية 

 
أخطم  محكمة االستئ اف إلتفساي  وتطإليا   -0

 44/0ج و/0  و/0و 77أحكاااااا  الإل اااااود 
ولااااة علااااى قاااا ا  ماااان  اااا وط عقااااد المقا

المه اااد  المتعلااا  إلتيدياااد ماااد  العطاااائين 
 .موفوع الدعوى

 
توصااال   يتاااأخطااام  المحكماااة إلال تيياااة ال -3

وموا    إليها من أن ق ا  المه د  صحيح
للعقد وأ ه قطعياأ كون   وط إصدا ه غي  

 .متحققة 
 
أخطم  المحكمة إلعد  إلحث أحقياة صااح   -4

العماااااااا  إلفاااااااا   غ امااااااااا  التاااااااامخي  
ا  ااااي عقااااد المقاولااااة والم صااااوص عليهاااا

وصاايحياته  ااي ذلااك اساات اداأ لاا ص الإل اااد 
أ ،   من عقد المقاولاة وإلداللاة المااد  /47
 .مد ي  374/0

 
 ااااكيأ  التمييااااز قإلااااو وقااااد طلاااا  المميااااز 

لتقديمااه فاامن المااد  القا و يااة وقإلولااه موفااوعاأ 
و ق  الق ا  الممياز وإيا اا المقتفاى القاا و ي 

 .من التفمي ا  
 

تقاد  وكيا  الممياز  0/00/0111وإلتا ي  
فاااده إليئحاااة يواإلياااة  داأ علاااى الئحاااة التميياااز 
ا تهااى إلهااا إلااى الطلاا  إلقإلولهااا  ااكيأ و د التمييااز 
وتصاااادي  القاااا ا  المميااااز ماااان تفاااامين المميااااز 

 .ال سو  والمصا يف واألتعا  
 

 القـرار
 ــــ

 
إلالتاااادقي  والمداولااااة  يااااد أن واقعااااة هااااذه 

ن قد أقا  هذه الدعوى تتلخص إلمن المميز فده كا
الاادعوى فااد اليهااة المميااز  للمطالإلااة إلاساات داد 
مستحقا  ت  حسمها عليه لدى إحالاة العطااا  قا  

ماااااان وزا   الت إليااااااة والتعلااااااي  لت فيااااااذ  03/19
م ااا وع مد ساااتي حاااي الدإلايإلاااة وحاااي أ  تي اااه 
وم  وع مد ساة حاي الي ادي للاذكو  إلالز قااا، 
د  وألن اليهة المدعى عليها قام  إلحس  مإلاال  إلا
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غ امااة تاامخي  وإلااد  أتعااا  عاان يهاااز اا اا اف 
من مستحقا  المميز فده لديها  قد طالا  اليهاة 
المدعي عليهاا إلادعواه المقدماة لادى محكماة إلداياة 

 7/7/91تاااا ي   037/91حقاااو  عماااان إلااا ق  
دي اااا اأ سااا داأ ل ساااإلا   77127إلاسااات داد مإللااا  

 .إليئحة الدعوىالوا د  
 

أصاااد   وإلاساااتكما  إيااا ااا  التقافاااي 
  91/خ/037محكمااة إلدايااة حقااو  عمااان ق ا هااا 

إلااااملزا  الماااادعى عليهااااا  01/00/0999تااااا ي  
وزا   الت إليااااة والتعلااااي  يمحلهااااا المحااااامي العااااا  

مااان  يالماااد ي إلاااد ن المإللااا  المااادعى إلاااه للمااادع
 .التفمي ا 
 

لاا  تقإلاا  اليهااة الماادعى عليهااا إلااذلك الحكاا  
 طع اا  إلااه لاادى محكمااة اسااتئ اف حقااو  عمااان 

أصاااد   ق ا هاااا الممياااز إلااا د االساااتئ اف  التاااي
 .وتمييد الحك  المستم ف من التفمي ا 

 
ل  يي  ذلك الحكا  قإلاوالأ مان الممياز الاذي 
طعاان إلااه لاادى محكمت ااا ل سااإلا  الااوا د  إليئحااة 

 .التمييز 
 

 -:و ااي ذلااك  يااد وعاان السااإل  األو  م هااا
إلاامن محكمااة االسااتئ اف كا اا  وإلق ا هااا المميااز 

ليسااتئ اف قااد ت اولاا  كاا  سااإل  كا اا  إلمعاليتهااا 
من أسإلاإله علاى حاده و د  علياه إلماا  ياه الكفاياة 
وإلكاااا  وفااااوح وتفصااااي  وعللاااا  إلااااذلك الاااا د 
األسإلا  والمويإلا  التاي أد  إلاى تلاك المعالياة 

اا متفقاااأ وأحكااا  الماااد  وعليااه  اامن ق ا هااا قااد ياا
مااان قاااا ون أصاااو  المحاكماااا  المد ياااة  011/4

وإلالتالي  من هاذا الطعان ال يقاو  علاى أساا  مان 
 .الواقن والقا ون مما يتعين  ده 

 
وعاان السااإل  الحااا ي ماان أسااإلا  التمييااز، 
والاااذي ي صااا  علاااى الطعااان إلماااا وصااال  إلياااه 
محكماااة الموفاااوع مااان تفساااي  ألحكاااا  وإل اااود 

ة   يااد أن أسااا  ال اازاع مااا إلااين  اا وط المقاولاا
المقااااو  وصاااااح  العمااا  ي صاااا  علاااى طلاااا  
المقاااو  زياااد  عاان المااد  المم وحااة لااه وأن هااذا 

 .الخيف قد وقن أح اا الت فيذ 
 

ومن ال يوع إلى عقد المقاولة المإل ز  ياد 
م ااه والااوا د  تحاا  إلااا  تسااوية  77/0أن الماااد  

الخي اااا  قاااد  صااا  علاااى إ اطاااة حااا  الخااايف 
 .و  أولى إلالمه د  الم  ف على الم  وعكخط

 
وحيث أن الإلي اة المقدماة أحإلتا  أن المقااو  

قااد طلاا  تمديااد مااد  الت فيااذ وإلاامن ( المميااز فااده )
المه ااد  الم اا ف قااد مااا   صاايحياته الااوا د  
علااى عقااد المقاولااة، وهااذا مااا يااد  علااى ويااود 
خايف إلاين ط  اي عقاد المقاولاة وحياث توصاال  

أن وقااوع الخاايف إلااين  محكمااة الموفااوع علااى
الطااا  ين قاااائ  وحاإلااا  وذلاااك مااان أصااا  الإلي اااة 
المإلاا ز  والمقدمااة إلالاادعوى وقااد عالياا  مااا و د 

الطعاان الااوا د فاامن أسااإلا  االسااتئ اف إلمااا  اإلهااذ
توصاال ا إليااه ممااا ييعاا  هااذا الطعاان غياا  وا د 

 .إلال تيية ويتعين  ده 
 

وعااان الساااإل  الحالاااث مااان أساااإلا  التميياااز 
قا ا  المه اد  قطعياا   ياد  الم ص  على اعتإلا 

ماان عقااد  77/0وماان ال يااوع إلااى  ااص الماااد  
يعتإلاا  هااذا : ) المقاولااة أ هااا قااد تفاام   مااا يلااي 

اا عا  تحإليتا لح  الف ي  الحا ي الذي أ ساله  اي 
تسيي  ويود خيف ، ومن م اعاا  أحكاا  الفقا   

تاليا يمت ن الليوا إلاى المحااك  أو التحكاي   77/4
أماا إذا أ سا  . ا  اا عا  الماذكو إال إذا ت  إ س

 المه ااد  قاا ا ه  ااي موفااوع الخاايف لكاا  ماان 
 

صااااح  العمااا  والمقااااو  ولااا  يااا ده أي إ اااعا  
إلطلاا  تساايي  الخاايف ماان أي م همااا  ااي اليااو  

 اامن هااذا القاا ا  يصااإلح قطعيااا ... السااإلعين اإلتااداا 
 ( .وملزما لك  من صاح  العم  والمقاو  
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 ا  الاادعوى وحيااث أن ماان الحاإلاا  ماان أو
لاا  يياا  أي ( صاااح  العماا ) أن اليهااة المميااز  

المحدد   أعت ا  على ق ا  المه د  خي  المد 
لإلعتاا ا   اامن قاا ا  المه ااد  إلمعطاااا المقاااو  
مهلاااة يكاااون قاااد أصاااإلح قطعياااا و ااا  أحكاااا  عقاااد 
المقاولااة الااذي يحكاا  الطاا  ين وياا ظ  عيقاتهمااا 
، و اا وط إصاادا ه قااد تحققاا  و قاااأ لااذلك العقااد 
وإلالتااالي  اامن اعتإلااا  المحكمااة االسااتئ ا ية لااذلك 
القاا ا  قطعيااا يكااون  ااي محلااه وموا قاااأ للقااا ون 

 . الطعن هذا غي  وا د ويتعين  ده ويغدو سإل 
 

وعن السإل  ال اإلن من أسإلا  التميياز  ياد 
إلم ااااه وعلااااى فااااوا مااااا توصاااال  إليااااه محكمااااة 
الموفااوع ماان أن قاا ا  المه ااد  إلتيديااد المااد  

اصإلح قطعيا  من ماا يت تا  علاى ذلاك للمقاو  قد 
أ ااااه ال ييااااوز  اااا   أيااااة غ امااااا  تاااامخي  أو 
حسااميا  علااى المقاااو  ألن التاامخي  الااذي يسااإل  
الغ امااا  قااد أصااإلح مإلاا  اأ وصاااد اأ عاان يهااة 
مساااةولة وإلالتاااالي  م اااه ال يت تااا  علاااى المقااااو  
والحالاااة هاااذه أياااة غ اماااا  وحياااث أن محكماااة 

ياااة وعاليتهاااا االساااتئ اف تط قااا  إلاااى هاااذه ال اح
فاامن أسااإلا  الطعاان المقااد  لااديها  اامن إحا تهااا 
مياادداأ أمااا  محكمت ااا وعلااى فااوا مااا إلي اااه   فااا 
ييعااا  مااان هاااذا الطعااان غيااا  وا د علاااى الحكااا  

 .المميز
 

لما تقد   قا    د التميياز موفاوعاأ وتميياد 
 .الحك  المميز 

 


