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 عمر الشهري  Iمتييز مصطلحات املرافعات الشرعية                         

 

 الترعيف بنظام املرافعات الرشعية

ملرفق القضاء املنضبطة بضوابط الشرع  املنظمة  واألحكام اإلجرائية  املبادئ هو جمموعة 

 اإلسالمي.

 هـ 22/1/1435( بتاريخ 1صدر النظام مبرسوم مبلكي رقم )م/

 

 

 ةمتيزي صمطحلات املرافعات الرشعي

 طبيعة قواعد املرافعات الرشعية:نيب : امتليزي األول •

ما يتعلق بأصول الدين  كل  وإمجاال  ،العقيدة ورـبأم ق ـفهذه تتعل قواعد كلية أصولية: -

 واملعامالت.

 املستجدات. ملواكبة  وهذه تنصرف إىل مسائل االجتهادات الفقهية  قواعد جزئية فرعية: -

 

 اليت قررهتا الرشيعة اإلسالمية:املوضوعية واملبادئ اإلرجائية املبادئ نيب : امتليزي الثان  •

شرعي   حكم  على تنطوي  اليت  األولية  تضم التنظيمات اليت  :هي موضوعيةاملبادئ  -

 ألمر معني مبا يوجب إتيان سلوك معني أو االمتناع عنه.

للحقوق والعالقات  تتمثل يف بيان خطوات طلب احلماية القضائية  جرائية:املبادئ اإل -

 الشرعية.
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 عمر الشهري  Iمتييز مصطلحات املرافعات الشرعية                         

 املستعجل وقواعد القضاء املوضويع:نيب القواعد اإلرجائية لقواعد القضاء : امتليزي الثالث •

اإلسراع يف  يعين  ا ـ: تقوم على فكرة السرعة يف منح احلماية وهو مقواعد القضاء املستعجل -

 إجراءات منح احلماية.

يقوم  القرار القضائي فيه يقوم على الرتجيح والظن الغالب، بينما قواعد القضاء املوضوعي: -

 قطع.يف القضاء املوضوعي على اليقني وال

 

 صور امحلاية القضائية:نيب ابع: امتليزي ارل •

على  معروضة  دعوى  ل ـحم  يف  الصادر القرار القاطع  هي: احلماية القضائية املوضوعية -

 التجهيل وتؤدي إىل استبداله باليقني. عارض  وهذه احلماية تواجه ، القضاء سلبا أو إجيابا

ؤدي ــوت، تـالوق وات ـف ن ـذه احلماية عارض اخلشية مـتواجه ه احلماية القضائية الوقتية: -

 إىل جتنب وتفادي هذه اخلشية من خالل منح محاية قضائية سريعة.

ل على ـوتعم اإلرادة  يف  القصور  عارض  احلماية  هذه  تواجه  احلماية القضائية الوالئية: -

 حتقيقه. ن ـع اإلرادة  عجزت  ا ـخالل حتقيق م  نـم القصور  جرب هذا 

على  ل ـوتعم، النظام خمالفة   عارض احلماية  ذه ـه ه ـتواج احلماية القضائية التنفيذية: -

 حتقيق التطابق بني الواقع العملي وحكم النظام.

 

 نيب احملامك:امس: امتليزي اخل •

كافة     فيها  تتوافر    يـالت القضائية  التشكيالت  ي تلك ـه احملاكم األصلية أو األصيلة: -

احلامية  الضمانات  قصوى   فتتحقق يف رحابها  ،الضوابط والضمانات اإلجرائية للتقاضي

ودوائر  متخصصة  حماكم ، وعامة حماكم  من  وتتكون  ،للخصوم وق اإلجرائية ـللحق

 متخصصة.

ة ـالوالي  د ـحتدي  م ـويت، العامة  القضائية   الوالية   ذات   م ـاحملاك ي ـه احملاكم العادية: -

 .روطـوش    اتـومفرتض    ط ـبضواب   ة ـالعادي   م ـللمحاك  القضائية 
 وتثبت صفة احملكمة العادية لكل حمكمة تدخل يف التنظيم األساسي.

يف    القضائية  احلماية   منح    بها   املنوط   أو الدوائر  احملاكم  ي ـه الكيانات املتخصصة: -

 خصوص نوع معني من القضايا.
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 نيب احملمكة العادية واحملمكة االستثنائية:سادس: امتليزي ال •

للمحاكم العادية  القضائي  التنظيم  خارج  احملكمة اخلاصة أو االستثنائية: هي حمكمة 

 مألوفة. غري  استثنائية  ظروف  ملواجهة  تنشأ بنص خاص لتتوىل نظر مسائل حمددة أو 

 حتمي املصاحل العادية اليت تهم عموم األشخاص. احملكمة العادية: -

معينة من  بفئة  تتعلق  أو  حمدد  وصف  ذات  حتمي مصاحل خاصة  احملكمة االستثنائية: -

  يف أضيق احلدود.وال تنشئ إال، األشخاص

 

 

 تعداد احملامك دالخ السعوديةسابع: نيب امتليزي ال •

 أوال: التعدد الرأسي للمحاكم: -

 ويقصد به: وجود طبقات من احملاكم تعلو بعضها بعضا.

 ودي:ـالسع  ادي ـالع  اء ـالقض  م ـحملاك   اهلرمي   درج ـالت

 األوىل.حماكم الدرجة األوىل: ذاتها حماكم الطبقة  -1

 الثانية دائما. حمكمة االستئناف: هي حمكمة الطبقة  -2

 احملكمة العليا: حمكمة طبقة ثالثة دائما. -3

 

 ثانيا: التعدد األفقي للمحاكم: -

 معنى  يأخذ  كل حمكمة. وهو  دوائر تعدد  أو  الواحدة  الطبقة  يقصد به: تعدد حماكم 

 جغرايف أو مكاني غالبا.

 

 لمحاكم:مستويات التعدد األفقي ل

 املستوى األول: ينصرف فيه التعدد للتشكيالت القضائية للمحكمة الواحدة.

 جغرافيا. وتوزيعها  الواحدة  الطبقة  املستوى الثاني: ينصرف التعدد فيه إىل تعدد حماكم
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 عمر الشهري  Iمتييز مصطلحات املرافعات الشرعية                         

 القضايئ(: -الترشييع -امتليزي نيب أنواع التفسري )الفقيه ثامن: امتليزي ال •

يبذله شراح القانون والفقهاء يف تفسري القواعد  الذي   اجلهد ن ـيعرب ع :الفقهيلتفسري ا -

 والتعليق عليها وانتقادها. ، التشريعية وأحكام القضاء

ضرورة  يرى    حني ،املشرع نفسه من   من التفسري النوع  يصدر هذا  :التفسري التشريعي -

متضاربة  وصدرت األحكام  لذلك، فإذا اختلفت احملاكم يف فهم املعنى الذي قصده املشرع 

القانون  ه ـب يفسر  قانون  ومتناقضة يف حل مسائل متشابهة، فقد يعمد املشرع إىل إصدار 

  .السابق

أو  الناقصة  أو  الغامضة  النصوص   بتفسري  يقومون   القضاة   هـفيو :التفسري القضائي -

عليه  ليتيسر   ،النص  بتفسري  ملزم  والقاضي   تشريعي   يوجد تفسري  م ـل  إذا؛ املتناقضة

 .تطبيقه، ولكن ال يقوم القاضي بالتفسري إال مبناسبة واقعة معروضة عليه

 

 :أسباب عدم اصلالحيةامتليزي نيب تاسع: امتليزي ال •

نظر   يف  القاضي   حيدة عدم   هـمع الظن  يغلب  سبب  وجود  :هي عدم الصالحية املطلقة  -

 مبا جيب معه على القاضي التنحي عن نظر الدعوى. دعوى معينة

القاضي يف  حيدة  على  الشك  من  بظالل   يلقي سبب  وجود  :يه عدم الصالحية النسبية -

 الدعوى. نظر  عن  التنحي  للقاضي  جيوز  مبا  نظر دعوى معينة 

 

 اطملالبة القضائية:والدعوى نيب يزي امتلعارش: لامتليزي ا •

 تعد وسيلة لرفع الدعوى، وتستند على حق التقاضي. املطالبة القضائية: -

تتوافر فيه   ملن إال  بالدعوى  النظام  وال يعرتف  ،القضائية احلماية  : هي موضوع الدعوى -

 شروط.
 

 املوضويع:احلق والدعوى نيب احلادي عرش: يزي امتل •

 مصدره هو النظام املوضوعي. احلق املوضوعي: -

 وتعد الدعوى وسيلة حلماية احلق املوضوعي. الشرعية، نظام املرافعات مصدرها  الدعوى: -
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 اصخلومة: والدعوى نيب الثان عرش: يزي امتل •

أن اخلصومة هي  اخلصومة: هي جمموعة اإلجراءات اليت يتم من خالهلا نظر الدعوى. أي 

 ة اليت متتطيها الدعوى للعرض على القضاء.املطي

كما أن أطراف اخلصومة هم القاضي ومعاونيه واخلصوم، أما أطراف الدعوى فهم املدعي 

 واملدعى عليه فقط. 
 

 القضية:   والدعوى نيب الثالث عرش: يزي امتل •

حمل القضية، واخلصومة هي شكل  ، فالدعوىمعاالقضية تتكون من الدعوى واخلصومة 

وإجراءات القضية. 
 

 

 :رشوط الدعوىنيب ارلابع عرش: امتليزي  •

ينظر  أن   ى يصلحـ: املستلزمات النظامية املتعني توافرها يف االدعاء حتشروط الدعوى هي

 أمام القضاء.

 موضوعها.بغض النظر عن ، دعوى أي  يف  توافرها  الواجب  الشروط  وهي: الشروط العامة -

 الشروط املتعلقة بدعوى بعينها دون غريها. وهي: الشروط اخلاصة -

أمام  مقبولة  تكون  الدعوى حتى  يف   توافرها الشروط اليت جيب  وهي: الشروط اإلجيابية -

 القضاء، مثل شروط الصفة واملصلحة.

مقبولة، أي أنها  الدعوى  تكون  كي  أال تتوفر  جيب   الشروط اليت وهي: الشروط السلبية -

 تعد مبثابة موانع إذا توافر أحدها امتنع نظر الدعوى. 

 

 نيب حصيفة الدعوى واملذكرة ااقلنوةين:اخلامس عرش: متليزي ا •

املطالبة   إجراء   بها ُيحرر   اليت القضائية  الورقة  صحيفة الدعوى )عريضة الدعوى( هي: -

 من ميثله.القضائية، ويقوم بتحريرها املدعي أو 

موضوعية، تتعلق  أو  دفوع شكلية   ىـل علـتشتم كتابية   رة ـمذك املذكرة القانونية هي: -

دفوع ــال لتدعيم  ات املرافع من  االنتهاء  بعد  اجللسة  أثناء  املذكرة  هذه  بالدعوى، وُتقدم 

 وتتضمن توضيح أو تصحيح أو تكملة ملا دار يف اجللسة.
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 نيب املذكرة ااقلنوةين والالئحة االعرتاضية:السادس عرش: امتليزي  •

 ُتقدم أثناء احملاكمة حتى صدور احلكم االبتدائي. املذكرة القانونية: -

 االبتدائي. احلكم   صدور   بعد    ُتقدم   اليت  هي  الالئحة االعرتاضية: -

 

 :االعرتاضيةالئحة وال مذكرة الدعوىنيب السابع عرش: امتليزي  •

 احلكم.  صدور   ل ــقب  تكون  مذكرة الدعوى: •

 صدور احلكم. تكون بعد  الالئحة االعرتاضية: •

 

 

 نيب السابقة القضائية والرقنية القضايئ:الثامن عرش: امتليزي  •

مل يسبق تقرير حكم  معينة  وقائع  ما صدر من األحكام القضائية على  السابقة القضائية: -

 كلي هلا.

 كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا فتدل عليه. القرينة القضائية: -

 

 

 نيب األمر القضايئ واحلمك القضايئ: التاسع عرش: امتليزي  •

أعمال القضاء اخلالية  على  الشكل اإلجرائي ألعمال احلماية القضائية  :هو األمر القضائي -

 :لـمث ،القضائية اخلصومة  نهاية  يف   ال يصدر القضائي  ن األمر أي ، أمن فكرة اخلصومة

 احلكم القضائي.

 ،ُمشكلة تشكيال صحيحا حمكمة  أمام  أقيمت  قرار صادر يف خصومة  احلكم القضائي هو: -

  وخمتصة مبا هلا من سلطة قضائية.
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 اإلجبار وقمسة الرتايض: ةنيب قمسالعرشون: امتليزي  •

 هي ما ال ضرر يف قسمته، وال رد عوض يف قسمته. اإلجبار: ةقسم -

 رضاهم. بدون  الشركاء، وال جتوز  مجيع  عليها  يتفق  أن  ال بد  اليت هي  قسمة الرتاضي: -

 

 نيب الوالية والوصاية والقوامة والواكلة القضائية:احلادي والعرشون: امتليزي  •

أم غري  ،كان مميزا تكون على الصغري القاصر، وهو الذي مل يبلغ سن الرشد، سواء  الوالية: -

 .مميز
ال ـامل  على الوالية  على املال. وتعود  ووالية  ،إىل قسمني: والية على النفسالوالية قسم نوت

 .)اجلد ألب(ي ـالعصب د ـاجل ى ـإل  ودـتع األب  ود ـوج  دم ـع  ال ـح والنفس معا إىل األب. ويف 

الوصاية على  وتعود ، تكون على القاصر بالنسبة ألموره املالية فقط ال الشخصية الوصاية: -

 .مال القاصر إىل الشخص الذي يعينه األب أو اجلد العصيب قبل وفاتهما

 تكون على اجملنون واملعتوه والسفيه واملغفل. :القوامة -

 ب.ـوالغائ  ود ـاملفق    ىـعل   ون ـتك :الوكالة القضائية -

 

 :الدفع الشكيل والدفع املوضويعنيب امتليزي الثان والعرشون:  •

ُيعرف الدفع بأنه: وسيلة من وسائل الدفاع يف اخلصومة، فهي وسيلة ينكر بها اخلصم على 

يف  م ـحك على  احلصول  يف  ه ـحق وى، أو ـالدع يف  حقه   أو  خصمه حقه الـُمطالب حبمايته

 املوضوع باإلجراءات واألعمال اليت باشرها.

املكونة    اإلجرائية ال ـاألعم صحة   لـىإ ه ـيوج ذي ـال الدفع  :أو اإلجرائي هو الدفع الشكلي -

 للخصومة بهدف إنهائها دون الفصل يف موضوعها.

أي موضوع الدعوى  ،املركز القانوني احلق أو   إىل يوجه  الذي  الدفع  الدفع املوضوعي هو: -

ق ـاحل  ى ـإل  يرجع بسبب  وذلك  ،الدعوى كليا أو جزئيابقصد احلصول على حكم برفض 

  ذاته، إما قيامه أو انقضائه. 

 

 



 
 

 
 
 

 

10I 

 

 

 عمر الشهري  Iمتييز مصطلحات املرافعات الشرعية                         

  نيب اإلدخال والتدالخ:الثالث والعرشون: امتليزي  •

بالتدخل  ىسمُي، ويف خصومة قائمة أمام القضاء اشرتاك الغري بإرادته :بأنهالتدخل ُيعرف 

 .)ألنه عمل اختياري(

 هو أن يطلبه القاضي أو أحد اخلصوم.  اإلدخال: -

 .نفسه  اء ـتلق  ن ـم  دخل ـي  ن ــم  و ــه التداخل: -
 كال احلالتني يكون لدفع ضرر أو كسب منفعة له أو ألحد اخلصوم. ويف

 

 :حملايموارشيع النيب الوكيل ارلابع والعرشون: امتليزي  •

رمسي   رـمق  باختاذ ه ـل شخص يكون وكيل ملوكله، ولكن ال ُيسمح هو  :الشرعيالوكيل  -

 ملمارسة مهنة احملاماة، وله حق الرتافع يف ثالث قضايا فقط. 

العدل،   وزارة ل ـقب ن ـم احملاماة   ةـمهن  ةـمزاول رخصة  على  حاصل  شخص   هو امي:احمل -

 احملدود يف القضايا.  غري  الرتافع ق ـح ه ـملمارسة املهنة، ول رمسي  مقر  باختاذ  ه ـل  وُيسمح

 

 :قرار واإلثباتاإلمذكرة نيب اخلامس والعرشون: امتليزي  •

أو  أو على موكله  أو إشارة  أو كتابة  لفظا   عليه ما  إظهار املكلف الرشيد املختار  اإلقرار: -

 مورثه أو موليه مبا ميكن صدقه فيه.

اليت حددتها الشريعة على حق أو واقعة ترتتب  بالطرق  إقامة احلجة أمام القضاء  اإلثبات: -

 عليه آثار شرعية.

 

 نيب الواةعق واألسانيد واملستندات:السادس والعرشون: امتليزي  •

 احلادثة، مثل: القتل. الواقعة هي: -

 النصوص الشرعية والنظامية. األسانيد هي: -

 األوراق والصور. املستندات: -
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 :يف التنفيذ واحلق املوضويعنيب احلق السابع والعرشون: امتليزي  •

 .ةوسيل هو: احلق يف التنفيذ -

 و اخلطأ.أهدف مصدره العقد  هو: احلق املوضوعي  -

 

 امتليزي الثامن والعرشون: نيب طرق االعرتاض ىلع األحاكم: •

  :طرق االعرتاض على األحكام هي

، واالستئناف يكون نظر الدعوى اجلزئية أو االبتدائية أمام االستئناف إعادة هو  :االستئناف -

  صحة التكييف القانوني، وتقييم األدلة من واقع املعطيات. فيما خيتص باألحكام من حيث 

شابها خمالفة يف القانون، أو خطأ يف االستئناف إذا  حمكمة  حكم  هو الطعن على  :النقض  -

 تأويله، والنقض يكون فقط يف حال اخلطأ يف تفسري القانون.تطبيقه أو 

من له عالقة باحلكم إعادة النظر يف قضية  طلب أحد اخلصوم أو  ، هو:التماس إعادة النظر -

 سبق صدور حكم نهائي فيها. 

 

 تعداد حاالت التماس إعادة النظر يف األحكام النهائية ألي من اخلصوم: -
 نظام املرافعات الشرعية(:من  200)وفقا للمادة 

 ينإذا كان احلكم قد بين على أوراق ظهر بعد احلكم تزويرها، أو ُب -أ

 زور. شهادة  بأنها  -بعد احلكم-على شهادة قضي من اجلهة املختصة 

                                            قاطعة يف الدعوى كان   أوراق إذا حصل امللتمس بعد احلكم على  -ب

 تعذر عليه إبرازها قبل احلكم. قد

 إذا وقع من اخلصم غش من شأنه التأثري يف احلكم. -ج

 إذا قضى احلكم بشيء مل يطلبه اخلصوم أو قضي بأكثر مما طلبوه. -د

 إذا كان منطوق احلكم يناقض بعضه بعضا. - ـه

 إذا كان احلكم غيابيا. -و 

 صحيحا يف الدعوى.إذا صدر احلكم على من مل يكن ممثال متثيال  -ز
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 نيب وقائع الدعوى:  التاسع والعرشون: امتليزي •

ما يؤدي إثابتها مباشرة أو غري مباشرة إىل إثبات الدعوى أو  الوقائع املتعلقة بالدعوى هي: -

 جزء منها.

 إثباتا.  أو  نفيا  وى ـالدع  يف   رة ـاملؤث الوقائع املنتجة يف الدعوى هي: -

 ممكنة الوقوع فال ختالف العقل أو احلس.  قبوهلا هي:الوقائع اجلائز  -
 

 

 

 

 نيب اإلقرار القضايئ واإلقرار غري القضايئ: الثالثون: متليزي ا •

 بها.  املقر  بالواقعة  فيها، متعلقا ر ـالسي  اءـأثن الدائرة  أمام  ما حيصل  اإلقرار القضائي هو: -

 .*املادة   ذهـه  يف   املذكورة   القيود   ن ـم  د ـقي  فيه   اختل   ذي ـال اإلقرار غري القضائي هو: -

 من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية(. 108)املادة  *

 

 

 

 امتليزي الواحد والثالثون: نيب أوراق املقارنة واطللبات املوضوعية:  •

عليها اخلصوم، واملراد مقارنتها  اتفق  أو  بينة   أو  بإقرار األوراق الثابتة  هي: ،أوراق املقارنة -

 باألوراق املطعون فيها بالتزوير.

أو بأصل احلق كطلب إثبات  النزاع  الطلبات اليت تتعلق مبوضوع  :، هيالطلبات املوضوعية -

كان الطلب يف صحيفة الدعوى  إذا  امللكية واالستحقاق يف الريع وحنوها، ويشمل ذلك ما 

 أو كان عارضا.
 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

13I 

 

 

 عمر الشهري  Iمتييز مصطلحات املرافعات الشرعية                         

:                                                                               الطلبات العارضة اليت حيق للمدعي عليه تقدميها تعداد -

 من نظام املرافعات الشرعية(: 84)وفقا للمادة 

 طلب املقاصة القضائية. -أ

 إجراء فيها.  األصلية، أو من الدعوى  من  حلقه  ضرر  عن  بتعويض  ه ـل طلب احلكم  -ب

له  أي طلب يرتتب على إجابته أال حيكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن حيكم  -ج

 بها مقيدة بقيد ملصلحة املدعى عليه.

 أي طلب يكون متصال بالدعوى األصلية اتصاال ال يقبل التجزئة. -د

 األصلية.  عوى بالد  مرتبطا يكون  ما تأذن احملكمة بتقدميه مما  -هـ

 

  :وتعدادها ، الدعاوى املستعجلةنيب الثان والثالثون: امتليزي  •

للمحكمة  حمتملة  و ـول مصلحة  صاحب   يتقدم  أن هي  :دعوى املعاينة إلثبات احلالة -أ

تصبح حمل نزاع أمام القضاء  أن   حيتمل املختصة بدعوى مستعجلة إلثبات معامل واقعة 

 . مستقبال

 دعوى املنع من السفر. -ب

 : دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى اسرتدادها -ج

طلب املدعي )واضع اليد( كف املدعى عليه عن مضايقته  دعوى منع التعرض للحيازة هي: -

  فيما حتت يده من عقار.

   إليه.   حيازته  إعادة    منه  وأخذ  بيده  العقار  كان   من   طلب  دعوى اسرتداد احليازة هي: -

ن ـوم ،يف ملكه بها  القيام  يف  عليه   املدعي  ما شرع ، وهي:دعوى وقف األعمال اجلديدة -د

 يشرتط لطلب وقف األعمال اجلديدة أمران:و شأنها اإلضرار باملدعي.

 أن تكون هذه األعمال مضرة باملدعي. -2أن تكون هذه األعمال قد بدأت ولكنها مل تتم.  -1

تعينه  ،حتت يد أمني عليها  احلراسة هي: وضع األموال املتنازع  :دعوى طلب احلراسة - ـه

 الدائرة، إن مل يتفق على تعيينه ذوو الشأن.

 الدعوى املتعلقة بأجرة األجري اليومية. -و

  الدعاوى األخرى اليت يعطيها النظام صفة االستعجال. -ز
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 خيشى عليه فوات الوقت، ومنها:يدخل يف الدعاوى املستعجلة كل ما  -

 طلب رؤية صغري أو تسليمه. -أ

 طلب احلجر على املال. -ب

 إثبات شهادة خيشى فواتها. -ج

 

 نيب اصلفة يف الدعوى واصلفة يف التقايض: الثالث والثالثون: امتليزي  •

 الدعوى.وسيلة التمسك بانتفاء الصفة الدفع بعدم القبول، ألنها شرط لقبول : يف الدعوى -أ
لصحة   رط ـش ي ـوه الن،ـبالبط  ع ـالدف  الصفة   اء ـبانتف  ك ـالتمس   وسيلة  :يف التقاضي

 اإلجراءات.

 أثر زوال الصفة احلكم بعدم القبول.: يف الدعوى -ب
 انقطاع اإلجراءات.  أثر زوال الصفة : يف التقاضي

مثل  اليت  السابقة  ذات الدعوى   عن  جديدة يستطيع املمثل االجرائي للخصم رفع دعوى -ت

 السابقة. الدعوى  نظر  جواز  بعدم  االعرتاض   دون، خريناآل ضد  األصيل  اخلصم  فيها 

 

 نيب اصلفة واصملحلة:ارلابع والثالثون: امتليزي  •

 وى.ـالدع  لـحم ز ـاملرك أو  ق ـواحل الشخص   عالقة بني :هي الصفة -

 العملية اليت تعود على املدعي من إجابة طلباته.الفائدة  هي: املصلحة -
 والطلبات.   الدفوع  ومجيع الدعوى  ول ـلقب  شرط   املصلحة     دـوتع

 

 أنواع اصلفة:نيب اخلامس والثالثون: امتليزي  •

 :الصفة اإلجيابية والصفة السلبية -أ
 سلبية. صفة  مواجهة  يف  ز ـاملرك أو  ق ـباحل  التمسك  ص ـللشخ تبيح    دـق   يـالت وهي 

 الصفة العادية والصفة غري العادية: -ب
على هذا  اعتداءه   يدعي الصفة العادية: هي الصفة اليت تثبت ملن يدعي لنفسه حبق، وملن 

 ق.ـــــــاحل

ل ـحم  باحلق صلة  أو  مباشرة  عالقة  ه ـل ليس  لشخص  صفة  ي ـالصفة غري العادية: ه

 الدعوى.
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 الصفة دفاعا عن مصلحة فردية أو مصلحة مجاعية:  -ت
 الصفة دفاعا عن مصلحة فردية: كصفة الزوجة يف دعوى الطالق.

 ام،ـالع     حـالصال     امـالنظ   ي ـالصفة دفاعا عن مصلحة عامة: حيم

 ومن التطبيقات عن هذه الصفة:

 االدعاء العام دفاعا عن اجملتمع.دعاوى االدعاء العام: وهي الدعاوى اليت خيتص بها  -1

ينتهك  رفع دعوى ضد من يتخذ سلوكا   احملامني يئة: إذ جيوز هلامنيدعاوى احمل -2

 كرامة املهنة.

 

 طتبيقات اصملحلة غري النظامية:نيب السادس والثالثون: امتليزي  •

 العام.   للنظام  خمالفة    اـالنظام، وأنه  ال حيميها  اليت الدعوى  :، هيالدعوى غري املشروعة -

مبصلحة   ي ـاملدع  فيها    يتمسك  يـالت وى ـالدع :هي املطالبات األدبية واالقتصادية البحتة -

 اقتصادية أو أدبية عارية من محاية النظام هلا. 

الدعوى اليت يطلب فيها املدعي إلزام املدعى عليه بتحديد موقفه  :هي الدعوى االستفهامية -

 ها له النظام دون انتظار انتهاء املدة النظامية هلذا اخليار.من خيارات منح

ه ـمطلبه، ولكن حيمي  نظامي  الدعوى اليت يستند فيها املدعي إىل مبدأ  :هي الدعوى امللوثة -

 للنظام.   منافية    ذاتها  يف  تعد  مصلحة  حتقيق  إىل   خالهلا من  يرمي 
 

 :نيب أنواع الدعاوى الوقائيةالسابع والثالثون: امتليزي  •

 ودعاوى األدلة:  ،الدعاوى الوقائية العامةوهي تنقسم إىل: 

 حمدق. ضرر   لدفع  االحتياط  إىل ترمي  دعاوى  :هي، الدعاوى الوقائية العامةتعريف  -أ

 وهذه الدعاوى تستند على خطر عاجل أو داهم ميكن وقوعه يف أي حلظة.

 :ى الدعاوى الوقائية العامةاألمثلة علومن 

يقضي  ،تقريري م ـحك على  ول ـاحلص إىل  تهدف  اليت  وهي الدعوى  الدعوى التقريرية: -

 بوجود أو عدم وجود حق نظامي.

أو  وقتية   تدابري اذ ـاخت  جمرد يف   موضوعها يتمثل   اليت هي الدعاوى  الدعاوى الوقتية: -

 حتفظية. 

ضارة   مزاعم وهي الدعوى اليت يرفعها شخص ضد من أثار النزاع )التحدي(:دعوى قطع  -

 يطلب فيها قيام املدعي عليه بإثبات صحة مزاعمه أو الكف عنها. ،به
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حتى  احلق  هذا  أجل  حلول  ا يستلزم ـم وـهي دعوى إلزام، وه دعوى املطالبة حبق مؤجل: -

 جيوز تفعيل عنصر املسئولية. 
 

 دعاوى األدلة:  -ب

حتقيق إلثبات وقائع معينة   إجراء بقصد  رفع الدعاوى اليت ُتتعريف دعاوى األدلة، هي: 

 قد حيتج بها يف نزاع مستقبلي.

 

 

 طتبيقات دعاوى األدلة:نيب الثامن والثالثون: امتليزي  •

يف    معني  ص ـبشخ  االستشهاد    واتـف   نـم  خشية  ود ـومضمونها: وج دعوى مساع شاهد: -

 خصوص موضوع حيتمل أن يكون حمل نزاع يف املستقبل.

تثبت على وجه  م ـل إذا  معاملها  ضياع  ى ـخيش ة ـواقع ود ـمضمونها: وج دعوى إثبات احلالة: -

 مستقبال.    القضاء   على  عرضها    احتمال   مع   السرعة

ن ـمم   ارهـإنك  ى ـخيش  عريف  رر ـحم    ودـمضمونها: وج حتقيق اخلطوط األصلية:دعاوى  -

 أصدره، وقد أجاز املنظم رفع دعوى لتقرير صحة هذا احملرر. 

ق ـحتقي  وى ـدع  س ـبعك ، احملرر  صحة  دم ـع تأكيد  ى ـإل ي ـترم عوى التزوير األصلية:د -

 احملرر.     صحة  تأكيد   ىـإل   اخلطوط األصلية اليت تهدف 

 

 

 نيب دعوى الزتوري األصلية ودعوى حتقيق اطخلوط األصلية:التاسع والثالثون: امتليزي  •

 ريف.ـوالع    ي ـالرمس     ررــباحمل     ق ـلـتتع :دعوى التزوير األصلية -

 باحملررات العرفية فقط.تتعلق  :دعوى حتقيق اخلطوط األصلية -
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 طتبيقات دعاوى احليازة:نيب األربعون: امتليزي  •

اليت    النظامية  حبيازته  املدعي     فيها  يتمسك    اليت  وى ـالدع وهي:، دعوى منع التعرض -

 مظاهره.   وإزالة  رض، ـالتع  ذا ـه    عـمبن  م ــاحلك  ي، طالبا ـاملدع ا ـهل رض ـيتع
 والتعرض يعرب عن كل مساس باحليازة أو اعتداء عليها دون سلبها من احلائز.

احلائز نظاميا لعقار بوجود   فيها الدعوى اليت يتمسك  وهي:، دعوى وقف األعمال اجلديدة -

شأنها لو متت املساس حبيازته طالبا احلكم  من ، أعمال على عقار آخر يقوم بها املدعي عليه

 بوقف هذه األعمال. 

اليت    النظامية  حبيازته  يـاملدع   فيها   يتمسك اليت  الدعوى  وهي:، دعوى اسرتداد احليازة -

 عليه بردها إليه.  ت منه، طالبا احلكم بإلزام املدعيبسل

 

: ة  اف  ض   إ 
 :االستحكامتعريف  •

وال مينع من مساع ، خصم ابتداًء مواجهة  غري  يف  عقار  متلك  بإثبات  صك  طلب  :هو

  الدعوى باحلق متى وجدت.
 من نظام املرافعات الشرعية(. 227لمادة وفقا ل)

 

 أنواع التزوير على األوراق الرمسية: •

 وتزوير التوقيع وكالهما قادح يف حجيتها.تزوير املعلومات، 

 من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية(. 141لمادة وفقا ل)

 

*** 

 مت.. وهلل ادمحل. 


