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 نظرية الدعوى القضائيةالمحور األول :
 الباب األول : شروط قبول الدعوى القضائية

إن الففدعوى بالنسففبة للمففدعى تعنففي دففء عففرن ادعففاء قففانوني علففى القضففاء   وتعنففي بالنسففبة : تعريفف – 1
للمدعى عليه دء مناقشة مدى تأسيس ادعاءات المدعى   وترتب على المحكمة التزاما بإصفدار دكفم ففي 

 . موضفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففو  اإلدعفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاء بقبولفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففه أو رفضفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففه
آخفر بنفاء علفى واقعفة قانونيفة معينفة واإلدعاء هو تأكيفد شفخص لحقفه أو مركفزق القفانوني ففي مواجهفة شفخص 

  وبفففففففففففففففففففففالي تختلففففففففففففففففففففف  الفففففففففففففففففففففدعوى القضففففففففففففففففففففففائية عفففففففففففففففففففففن المراكفففففففففففففففففففففز القانونيفففففففففففففففففففففة المختل ففففففففففففففففففففففة
 :شففففففففففففففففففففففففففففففففففففروط ممارسففففففففففففففففففففففففففففففففففففة الففففففففففففففففففففففففففففففففففففدعوى القضففففففففففففففففففففففففففففففففففففائية -2

مفففن قفففانون اإلجفففراءات المدنيفففة لتحديفففد شفففروط رفففف  الفففدعوى القضفففائية وهفففي  13خصفففص المشفففر  المفففادة 
التقاضي ما لم تكن لفه صف ة ولفه مصفلحة قائمفة  الص ة والمصلحة إذ تنص على أنه .* ال يجوز ألي شخص

أو محتملففة يقرهففا القففانون و يشففير القاضففي تلقائيففا انعففدام الصفف ة فففي المففدعى أو المففدعى عليففه   كمففا يشففير 
إجفففراءات مدنيفففة ففففإن للفففدعوى  13تلقائيفففا انعفففدام اإلذن إذا مفففا اشفففترطه القفففانون ومفففن خفففالل نفففص المفففادة 

 . مفففففففففففففففففففا الصففففففففففففففففففف ة والمصفففففففففففففففففففلحةالقضفففففففففففففففففففائية شفففففففففففففففففففرطان لضفففففففففففففففففففمان صفففففففففففففففففففحتها وه
هي العالقة التي تربط أطفرا  الفدعوى بموضفوعها   ففال تقبفع الفدعوى إال إذا كفان المفدعى  : الص ة –أ - 

يدعي دقا أو مركفزا قانونيفا لن سفه   أمفا الفدعوى التفي يكفون ال فرن منهفا دمايفة مصفاله الييفر فإنفه مصفيرها 
 . عفففففففففففففففففدم القبفففففففففففففففففول دتفففففففففففففففففى ولفففففففففففففففففو كفففففففففففففففففان للمفففففففففففففففففدعى ففففففففففففففففففي ذلفففففففففففففففففي مصفففففففففففففففففلحة

علفففى صفففادب الحفففء ودفففدق   فقفففد يكفففون … قفففد تتفففوفر المصفففلحة ففففي عفففدة أشفففخاص إال أن الصففف ة هفففي و 
للوالففدين مصففلحة فففي تطليففء ابنففتهم مففن زوجهففا السففكير لكففن ال تقبففع دعففوى التطليففء مففن  يففر الزوجففة ألنهففا 
ي ودففدها مففن يملففي صفف ة الزوجففة الشففرعية دون  يرهففا   كمففا ال تقبففع كففالي الففدعوى المقامففة علففى  يففر ذ

صففف ة كالفففدعوى التفففي ترفففف  علفففى األب المطالبفففة بفففالتعويا عفففن الضفففرر الفففاي سفففببه ابنفففه البفففال    فالفففدعوى 
القضفففائية تقفففام مفففن ذي صففف ة وعلفففى ذي صففف ة وهفففي شفففرط جفففوهري ومفففن النظفففام العفففام ودتفففى وإذا لفففم يقفففرق 

 . 13مففففففففن نففففففففص المففففففففادة  2الخصفففففففوم أثففففففففارق القاضففففففففي مففففففففن تلقففففففففاء ن سففففففففه وفقففففففففا لففففففففنص ال قففففففففرة 
را  الدعوى بموضوعها قد تكون عالقة مباشرة فتكون أمام الص ة العادية أو  ير مباشفرة فتكفون وعالقة أط

صفف تهم  يفففر عاديفففة ففففي الفففدعوى وتتفففوفر هفففاق الصفف ة دفففين يجيفففز القفففانون لشفففخص أو هي فففة أن يحفففع محفففع 



 صففففففففففففففففادب الصفففففففففففففففف ة العاديففففففففففففففففة فففففففففففففففففي الففففففففففففففففدعوى ويحصففففففففففففففففع ذلففففففففففففففففي فففففففففففففففففي الحففففففففففففففففاالت التاليففففففففففففففففة
إذا يجففوز للففدائن أن يسففتعمع باسففم مدينففه دقففو  هففاا : لففدعوى البولصففيةالففدعوى  يففر المباشففرة أو ا-1- 

المففدين بمففا فففي ذلففي الففدعاوى للمطالبففة بحقوقففه وذلففي علففى أسففاس النيابففة القانونيففة الم روضففة لمصففلحة 
 .الففففففففففففففففففدائن الففففففففففففففففففاي يسففففففففففففففففففتعمع دقففففففففففففففففففو  المففففففففففففففففففدين للمحافظففففففففففففففففففة علففففففففففففففففففى الضففففففففففففففففففمان العففففففففففففففففففام

ا المطالبفة بحفء لهفا باعتبارهفا شخصفا معنويفا يقفوم التفي يكفون موضفوعه: دعاوى النقابات والجمعيفات-2- 
بالففدفا  عففن مصففاله المشففتركة التففي أنشفف   النقابففة أو الجمعيففة قصففد دمايتهففا مهففع الففدعاوى التففي يرفعهففا 
 .اتحفففففففففاد المحفففففففففامين أو نقابفففففففففة األطبفففففففففاء ضفففففففففد الشفففففففففخص الفففففففففاي انتحفففففففففع صففففففففف ة طبيفففففففففب أو محفففففففففامي

ال ائفدة العمليفة التفي تعفود علفى رافف  الفدعوى مفن  للمصفلحة معنيفان   المعنفى األول أنهفا :المصفلحة -ب-
الحكففم بطلبففه والهانيففة هففي الحاجففة إلففى الحمايففة القضففائية فففإذا اعتففدي علففى دففء شخصففي مففا أو كففان دقففه 

   13مهففددا باالعتففداء عليففه تهديففدا جففديا تحققفف  المصففلحة المشففروطة لقبففول الففدعوى وفقففا لففنص المففادة 
 . الفففففففدعوى وإنمفففففففا يشفففففففترط ففففففففي المصفففففففلحة شفففففففروط وال يك فففففففي مجفففففففرد قيفففففففام المصفففففففلحة لصفففففففحة

  بمعنفى أنفه يجفب أن يفدعي بحفء يعتفر  بفه القفانون ويحميفه   وإذا  أن تكون المصلحة قانونية وشرعية –أ 
انعففدام هففاا العنصففر يكففون الطلففب القضففائي  يففر مقبففول  إذا القاضففي ملففزم قبففع تطرقففه إلففى موضففو  الففدعوى 

ولالي فإن الدعوى الرامية إلى المطالبة بدين ناتج عن قمفار أو رهفان  مراقبة مدى شرعية وقانونية المصلحة
 . مفن القفانون المفدني دظفرت القمفار 612مفهال تكفون  يفر مقبولفة لعفدم قانونيفة المصفلحة ذلفي أن المفادة 

دتى تقبع الفدعوى يجفب أن تكفون المصفلحة المحفتج بهفا  يجب أن تكون المصلحة إيجابية وملموسة -ب
 24ة إذا تعلففء األمففر بمصففلحة معنويففة وقففد أقففر المشففر  هففاا المبففدأ صففرادة فففي المففادة ذات أهميففة خاصفف

مكففرر مففن القففانون المففدني إذ اعتبففر اسففتعمال الحففء تعسفف يا إذا كففان يرمففي إلففى الحصففول علففى فائففدة قليلففة 
 بالنسفففبة إلفففى الضفففرر الناشفففذ للييفففر واتخفففا القضفففاء ن فففس الموقففف  ففففي مجفففال مباشفففرة الفففدعوى القضفففائية أو

 . ممارسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففة اإلجفففففففففففففففففففففففففففففففففففففراءات الطعفففففففففففففففففففففففففففففففففففففن أو  يرهفففففففففففففففففففففففففففففففففففففا
يجففوز مباشففرة الففدعوى القضففائية مففن المففدعى الففاي يطلففب دمايففة دففء قففد اعتففدي عليففه  : أنففوا  المصففلحة

بال عع   فتكون في هاق الحالة مصلحة دالة وقائمة   كما أجاز المشر  قبول الفدعوى ففي دالفة المصفلحة 
وهففي الحففاالت التففي يسففمه فيهففا المشففر  للشففخص  13ادة مففن المفف 1المحتملففة التففي يقرهففا القففانون فقففرة 

 . بالتقاضفففففففي وقائيفففففففا قبفففففففع االعتفففففففداء علفففففففى دقفففففففه مهفففففففع دعفففففففاوى الحيفففففففازة والقضفففففففاء اإلسفففففففتعجالي



نجد أن المشفر  أعطفى للقاضفي سفلطة إثفارة شفرط الصف ة فقفط دون  13ومن خالل استقرار نص المادة  -
ا معنفاق أن هففاا الشفرط مفن النظففام العفام يترتفب علففى المصفلحة مفن تلقففاء ن سفه دتفى ولففو لفم يهفرق الخصففوم مف

تخل ففه الففبطالن كمففا أن هنففاق دعففاوى قضففائية ال يجففوز مباشففرتها دون الحصففول علففى إذن مسففبء كالففدعاوى 
المرفوعففة ضففد القضففاء أو ضففد المحففامين والففاي يشففترط القففانون األساسففي لهففاق المهففن الحصففول علففى إذن 

مباشرة أي دعفوى قضفائية ضفدهم   ففإذا لفم يتحصفع المفدعى علفى إذن مسبء من الجهات التابعين لها قبع 
 بالي جاز للقاضي ومن تلقاء ن سه إثارة انعدام هاا الشرط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 . المحاضففففففففففرة الهانيففففففففففة

 

 

 

 

 

 



 تقسففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففيمات الففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدعاوى القضففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففائية
باالختصفاص إلفى تقسفيم تاهب بعا نصوص القانون المدني وقانون اإلجراءات المدنية والقفوانين المتعلقفة 

 : الفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدعاوى إلفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففى عفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدة أنفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففوا 
 :الففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدعاوى الشخصففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففية والعينيففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة والمختلطففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة 1-

 -أساسفا –إن أساس هاا التقسيم هو طبيعة الحء محفع الفدعوى فتكفون الفدعوى عينيفة دفين يكفون محلهفا 
 .دقففففففففففففففففا عينيففففففففففففففففا وتكففففففففففففففففون الففففففففففففففففدعوى شخصففففففففففففففففية دففففففففففففففففين يكففففففففففففففففون محلهففففففففففففففففا دقففففففففففففففففا شخصففففففففففففففففيا

هو سلطة المباشرة المقفررة لشفخص علفى شفيء معفين بالفاات   وتعفد دعفوى الحء العيني  : الدعاوى العينية
عينية كع دعفوى يكفون موضفوعها تأكيفد أو إنكفار دفء عينفي أصفليا كالملكيفة واالنت فا    أو دفء عينفي تبعفي  
 كففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففالرهن

هاق الدعاوى يصعب دصرها ألن الحقفو  الشخصفية لفم تفرد ففي القفانون علفى  : الدعاوى الشخصية –ب 
صر   ألن الحقفو  الشخصفية تنشفأ بموجفب التراضفي نظفرا للحريفة المعتفر  بهفا لكفع شفخص ففي سبيع الح

االلتزام   فتعد دعوى شخصية دين يكون محلها دقا شخصيا أيا كفان مصفدر االلتفزام   عقفدا أو عمفال  يفر 
الففدعوى  مشففرو  أو إثففراء بففال سففبب وأيففا كففان محلففه التزامففا بعمففع أو االمتنففا  عففن عمففع   ودتففى ولففو تعلقفف 

بشيء معين فإنها ما دام  ترمي إلى دماية دء شخصي مهع التعفويا عفن الضفرر الالدقفة بعقفار أو منقفول 
ألن محع النزا  في هاق األدوال ليس وجود دء عينفي وإنمفا تن يفا االلتفزام المقابفع لحفء المديونيفة   وتعفد 

خ والفبطالن   ويفرد هفاا التقسفيم دعوى شخصية كالي الدعوى التي يكون محلها دقا إراديفا كفدعوى ال سف
أيضفففا علفففى الحقفففو   يفففر الماليفففة كالفففدعاوى التفففي تحمفففي الحقفففو  المعنويفففة كحفففء الملكيفففة األدبيفففة وكفففالي 
 . الحقو  التي تتعلء بحالة األشخاص ويتم إدخالهفا ضفمن الفدعاوى الشخصفية ألسفباب المالئمفة اإلجرائيفة

لوقفف  مففن طبيعففة الففدعاوى العينيففة التففي تقففوم علففى هففي التففي تأخففا فففي ن ففس ا : الففدعاوى المختلطففة –ج 
االدعفففاء بحفففء الملكيفففة وهفففو دفففء عينفففي ومفففن طبيعفففة الفففدعاوى الشخصفففية الناشففف ة عفففن التزامفففات شخصفففية   
وبمعنى آخر فإن الدعوى المختلطة تستند إلى دقين في ن س الوق    دء شخصفي مفن ناديفة ودفء عينفي 

 ادفففدة .و يميفففز ال قفففه بفففين نفففوعين مفففن الفففدعاوى المختلطفففةمفففن ناديفففة أخفففرى ناشففف ين عفففن رابطفففة قانونيفففة و 
ويرتكز هاا التقسيم للدعاوى على محع الحفء   فالفدعاوى التفي : تقسيم الدعوى إلى منقولة وعقارية.– 2 

تهففد  إلففى الحصففول علففى منقولففة وتعتبففر دعففاوى منقولففة وأمففا الففدعاوى التففي ترمففي إلففى الحصففول علففى عقففار 



ز بفففين هفففاذين الفففدعوتين ألجفففع تحديفففد قيمفففة النفففزا  وبالتفففالي االختصفففاص اإلقليمفففي فتعتبفففر عقاريفففة   والتمييففف
والنفوعي ويعتبفر هفاا تقسفيما للفدعاوى العينيفة والففدعاوى الشخصفية وهفو مفا يسفمه بتقسفيم الفدعاوى العينيففة 
إلففى قسففمين دعففاوى عينيففة عقاريففة   ودعففاوى عينيففة منقولففة ويمكففن تقسففيم الففدعاوى الشخصففية كففالي إلففى 

 . ين دعفففففففففففففففففففاوى شخصفففففففففففففففففففية منقولفففففففففففففففففففة ودعفففففففففففففففففففاوى شخصفففففففففففففففففففية عقاريفففففففففففففففففففةقسفففففففففففففففففففم
وإذا كان  المنقوالت كهيرة ومتنوعة فالعقفار وادفد ففي وصف ه ولفالي فإنفه إذا كفان األصفع أن ترفف  الفدعوى 
 :لحمايففففة الحفففففء الموضففففوعي ففففففإن الففففدعاوى العينيفففففة العقاريففففة تنقسفففففم مففففن ديفففففث موضففففوعها إلفففففى قسفففففمين

مفدعى بأنفه مالفي لعقفار أو صفادب دفء عينفي عليفه ويطلفب تقريفر التفي يتمسفي فيهفا ال : دعفاوى الحفء –أ 
دقه في مواجهة من ينازعه أو يعتدي عليه ومهالها دعوى تهبي  الملكية ودعوى تقريفر دفء االرت فا  أو ن يفه 
وهناق دعاوى أخرى يتمسي فيهفا المفدعى بأنفه صفادب مركفز واقعيفا علفى العقفار وهفو سفيطرته العقليفة عليفه 

 . و  مفن الفدعاوى بفدعاوى الحيفازة وهفي تن فرد بقواعفد خاصفة تتميفز بهفا عفن دعفاوى الحفءويسفمى هفاا النف
هفي تلفي الفدعاوى التفي يتمسفي فيهفا المفدعى بمركفز واقعفي وهفو سفيطرته ال عليفة علفى : دعفاوى الحيفازة- 

 عقففففففففففففففففففففففار   وهففففففففففففففففففففففي ت ففففففففففففففففففففففرد بقواعففففففففففففففففففففففد خاصففففففففففففففففففففففة بتميزهففففففففففففففففففففففا عففففففففففففففففففففففن دعففففففففففففففففففففففاوى الحففففففففففففففففففففففء
  :تعريففففففففففففففففففففففففففففف  الحيفففففففففففففففففففففففففففففازة وشفففففففففففففففففففففففففففففروطها -أ - 

 في دد ذاتها تعني السيطرة ال علية لشخص على شيء أو استعماله لحء عيني وللحيازة عنصرانالحيازة 

 أركففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففان الحيففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففازة :-أ
ويتمهفففع ففففي سفففلطة مباشفففرة األعمفففال الماديفففة التفففي يقفففوم بهفففا عفففادة مفففن لفففه دفففء علفففى : عنصفففر مفففادي- 1

يففففر بممارسففففتها الشففففيء كالسففففكن فففففي العقففففار مففففهال بشففففرط أن ال تكففففون هففففاق األعمففففال ممففففا ال يسففففمه للي
 .مهفففففففففففففففففففففففففع مفففففففففففففففففففففففففرور الجفففففففففففففففففففففففففار بفففففففففففففففففففففففففأرن جفففففففففففففففففففففففففارق أو أخفففففففففففففففففففففففففا المفففففففففففففففففففففففففاء مفففففففففففففففففففففففففن الب فففففففففففففففففففففففففر

ويتمهفففففع ففففففي نيفففففة الحفففففائز ففففففي اسفففففتعمال الحفففففء لحسفففففابه الخفففففاص بصففففف ته مالفففففي : العنصفففففر المعنفففففوي-2
الشففففففيء موضففففففو  الحيففففففازة أو صففففففادب دففففففء عينففففففي عليففففففه ويسففففففتنتج مففففففن ذلففففففي  هففففففور الحففففففائز بمظهففففففر 

عنصففففر تكففففون أمففففام مجففففرد ديففففازة عرضففففية   وقففففد صففففادب الحففففء محففففع الحيففففازة وفففففي دالففففة  يففففاب هففففاا ال
عفففففر  القضفففففاء الحفففففائز العرضفففففي بأنفففففه كفففففع شففففففخص انتقلففففف  إليفففففه مفففففن الحفففففائز السفففففيطرة الماديفففففة علففففففى 
الشففففيء يباشففففرها باسففففم الحففففائز ولحسففففابه وذلففففي بموجففففب عقففففد مهففففع المسففففتعبر وصففففادب دففففء االنت ففففا  

 .الفففففففففففففففففففففففففففففففففخ……….والمفففففففففففففففففففففففففففففففففرتهن رهفففففففففففففففففففففففففففففففففن ديفففففففففففففففففففففففففففففففففازي والحفففففففففففففففففففففففففففففففففارس القضفففففففففففففففففففففففففففففففففائي 



كففففففففون الحيففففففففازة محففففففففع للحمايففففففففة القانونيففففففففة يشففففففففترط فيهففففففففا أربعففففففففة ولكففففففففي تزة :شففففففففروط الحيففففففففا -ب- 
 :إ م وهفففففففففففففففففففففففففففففففففففففي 524دفففففففففففففففففففففففففففففففففففففددها المشفففففففففففففففففففففففففففففففففففففر  ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففي المفففففففففففففففففففففففففففففففففففففادة  أوصفففففففففففففففففففففففففففففففففففففا 

ينبيففففي أن تكففففون الحيففففازة هادئففففة أي قائمففففة دون اعتففففران أو منازعففففة مففففن الييففففر   أمففففا إذا كانفففف  : الهففففدوء
 . عفففففد أن تصفففففبه هادئفففففةمشفففففوبة بعنففففف  أو إكفففففراق مفففففادي أو معنفففففوي ففففففال تكفففففون جفففففديرة بالحمايفففففة إال ب

ينبيففففي أن تكففففون الحيففففازة علنيففففة وذلففففي بففففأن يباشففففر الحففففائز انت اعففففه بففففالحء بحيففففث يسففففتطي  أن : الظهففففور
يفففراق كففففع مففففن يحفففتج فففففي وجهففففه بالحيفففازة أمففففا إذا كانفففف  أعمفففال الحيففففازة تففففتم خ يفففة فإنهففففا ال تكففففون محففففال 
 .للحمايففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة القانونيففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة

التبففففاس يعنففففي أن تشففففير أو تففففدل األعمففففال الماديففففة يشففففترط أن تكففففون الحيففففازة خاليففففة مففففن أي  : الوضففففوح
للحيففففازة علففففى نيففففة الحففففائز فففففي الظهففففور بمظهففففر صففففادب الحففففء   أمففففا إذا كانفففف  مففففن الممكففففن أن ي هففففم 
منهفففففا أنفففففه يجفففففوز المفففففال لحسفففففاب  يفففففرق فتكفففففون الحيفففففازة  امضفففففة كمفففففا إذا تفففففوفي شفففففخص وتفففففرق أمفففففواال 

 . ويبقفففففففففففففففففففففففففففففففففى الخفففففففففففففففففففففففففففففففففادم يشفففففففففففففففففففففففففففففففففيع تلفففففففففففففففففففففففففففففففففي األمفففففففففففففففففففففففففففففففففوال
يشففففففترط أن تسففففففتمر الحيففففففازة لمففففففدة سففففففنة كففففففي تكففففففون دالففففففة مسففففففتقرة وجففففففديرة : االسففففففتمرار لمففففففدة سففففففنة

بالحمايفففففففة  ال يجفففففففوز االعتفففففففداء عليهفففففففا  وال تفففففففزول الحيفففففففازة إذا وقففففففف  مفففففففان  م قففففففف  منففففففف  الحفففففففائز مفففففففن 
 .السففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففيطرة ال عليففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة علففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففى العقففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففار
 :شفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففروط قبففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففول دعفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاوى الحيففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففازة

وشفففففروط خاصفففففة جفففففاء بهفففففا ال بفففففد مفففففن تفففففوافر الشفففففروط العامفففففة ففففففي رفففففف  الفففففدعاوى   صففففف ة ومصفففففلحة   
 إ م 524-525المشفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففر  ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففي المفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففواد 

يجففففب أن ترففففف  دعففففاوى الحيففففازة مففففن ذي صفففف ة وعلففففى ذي صفففف ة فترففففف  مففففن الحففففائز بن سففففه أو : أ الصفففف ة
بواسففففطة  يففففرق علففففى مففففن يعتففففدي أو يتعففففرن لففففه فففففي الحيففففازة وشففففروط الحففففائز هففففي مففففا جففففاء فففففي المففففادة 

   مسفففففففففففففففففففففففففففففففففتمرة لمفففففففففففففففففففففففففففففففففدة سفففففففففففففففففففففففففففففففففنة –واضفففففففففففففففففففففففففففففففففحة  –علنيفففففففففففففففففففففففففففففففففة  –  هادئفففففففففففففففففففففففففففففففففة  524
تكففففون المصففففلحة هففففي وقففففو  تعففففرن مففففن الييففففر يشففففكع اعتففففداءا علففففى الحيففففازة أو  : المصففففلحة –ب 

 . ادتمففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففال االعتففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففداء عليهففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا
يجففففب أن ترفففففف  دعففففوى الحيففففازة خفففففالل مففففدة سفففففنة مففففن وقفففف  االعتفففففداء علففففى الحيفففففازة أو : الميعففففاد –ج 

اوى الحيففففازة ومففففن * ال تقبففففع دعفففف2/  524بففففدأ األعمففففال التففففي تشففففير إلففففى ادتمففففال االعتففففداء عليهففففا مففففا 



 * بينهفففففففففففففففا دعفففففففففففففففوى اسفففففففففففففففتردادها إذا لفففففففففففففففم ترفففففففففففففففف  خفففففففففففففففالل سفففففففففففففففنة مفففففففففففففففن التعفففففففففففففففرن
إ م فإنفففففه * ال تقبفففففع دعفففففوى الحيفففففازة  529وفقففففا للمفففففادة  : عففففدم الجمففففف  بفففففين الحيفففففازة والملكيفففففة –د 

ممففففن سففففلي طريففففء دعففففوى الملكيففففة * وهففففاق القاعففففدة تلففففزم القاضففففي واألطففففرا  فففففي ن ففففس الوقفففف  فعلففففى 
سففففألة الملكيففففة إذا كانفففف  الفففففدعوى المطرودففففة عليففففه هففففي دعففففوى الحيففففازة ألنفففففه القاضففففي أن ال يتعففففرن لم

 527للمففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففادة  وفقفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا
المففففادة  وكففففالي * ال يجففففوز للمحكمففففة المطففففروح عليهففففا دعففففوى الحيففففازة أن ت صففففع فففففي الملكيففففة *
* إذا أنكففففرت الحيففففازة أو أنكففففر التعففففرن لهففففا فففففإن التحقيففففء الففففاي يفففف مر بففففه فففففي هففففاا الخصففففوص  526

    * أصع الحءال يجوز أن يمس 
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  :نظففففففففففم المشففففففففففر  ثففففففففففالث أنففففففففففوا  لففففففففففدعاوى الحيففففففففففازة هففففففففففي: أنففففففففففوا  دعففففففففففاوى الحيففففففففففازة-ب
هي الدعوى التي يتمسي فيها المدعى بحيازته القانونية التي يتعرن لهفا المفدعى  : دعوى من  التعرن -ا 

مظففاهرق   ويشفترط فيهفا باإلضفافة إلففى الشفروط العامفة لففدعاوى عليفه   طالبفا الحكفم لففه بمنف  التعفرن وإزالفة 
 : الحيفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففازة شفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرطين آخفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرين همفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا

ويعنفي كفع عمفع مفادي أو قفانوني يتضفمن إنكفار الحيفازة والتعفرن المفادي يتمهفع ففي واقف   : وقفو  التعفرن
أرن تحفف  يففد ماديففة تحففرم الحففائز مففن ديففازة العففين أو تعطففع االنت ففا  بهففا كليففا أو جزئيففا ومهففال ذلففي زراعففة 

الحففائز : ويكففون التعففرن قانونيففا إذا صففدر ادعففاء مففن الييففر يتضففمن إنكففار ديففازة الحففائز للعقففار ويكففون مففن 
 شأن هاا التعرن سواء كان ماديا أو قانونيفا درمفان الحفائز مفن ديفث اسفتيالله وانت اعفه بالعقفار أو جفزء منفه

مفن وقفو  فعفع التعفرن ابتفداء مفن أول فعفع يجفب أن ترفف  دعفوى منف  التعفرن خفالل سفنة : ادترام الميعفاد
 .إ م 2/  524للتعفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدي مفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففادة 

أما بالنسبة للحكم الصادر في دعوى من  التعرن   فإذا كفان التصفر  ماديفا يصفدر القاضفي دكفم إلفزام  -
محلففه إزالففة آثففار التعففرن قانونيففا يففأتي الحكففم تقريريففا ي كففد ديففازة المففدعى وين ففي دففء التعففرن فففي اتخففاذ 

 . لفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاي قفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففام بفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففهاإلجفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففراء ا
هففي الففدعوى التففي يرفعهففا دففائز عقففار أو دففء عينففي عقففاري ا تصففب منففه  : دعففوى اسففترداد الحيففازة –ب 

إ م * يجففوز رففف  دعففوى  525بالتعففدي أو اإلكففراق أو دونهففا طالبفف  اسففترداد ديازتففه لففه وفقففا لففنص المففادة 
تعففدي أو اإلكففراق وكففان لففه وقفف  اسففترداد الحيففازة لعقففار أو دففء عينففي عقففاري ممففن ا تصففب  منففه الحيففازة بال

 دصول التعدي أو اإلكراق الحيازة المادية أو وض  اليد الهادئ العلنفي ولقبفول هفاق الفدعوى يشفترط شفروط
يشفترط أن تكففون الحيفازة ماديفة بمعنففى واضفه اليففد الهفادئ العلنفي والمسففتمر لمفدة سففنة  : صف ة الحففائز- 

مفن قفانون المفدني التفي تفنص  2/ 817ادا إلى نص المفادة وتك ي الحيازة العرضية بقبول هاق الدعوى استن
علفففى أنفففه * ال يجفففوز أن تسفففترد الحيفففازة مفففن كفففان دفففائزا بالنيابفففة عفففن  يفففرق مهفففع الوصفففي والحفففارس القضفففائي 

 .. والمفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففود  لديفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففه
يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يصع االعتداء إلى  اية فقفدانها بمعنفى الحرمفان : فقدان الحيازة- 
 .كامففع مففن االنت ففا  بففالعين وذلففي بففإخراج الحففائز مففن العقففار أو االسففتيالء عليففه سففواء تففم بففالقوة أو دونهففاال
يجب أن ترف  دعوى استرداد الحيفازة ففي ميعفاد سفنة يبفدأ دسفابه كقاعفدة عامفة مفن تفاريخ  ادترام الميعاد- 



 .فقفففففففففففففففففدان الحيفففففففففففففففففازة خ يفففففففففففففففففة يبفففففففففففففففففدأ سفففففففففففففففففريان الميعفففففففففففففففففاد مفففففففففففففففففن تفففففففففففففففففاريخ انكشفففففففففففففففففا  ذلفففففففففففففففففي
أمفا إذا تفوفرت الشفروط الموضفوعية و اإلجرائيفة يحكفم القاضفي : بالنسبة للحكم الصادر في الفدعوىأما - 

 .بففففففففففرد الحيففففففففففازة للمففففففففففدعى ويكففففففففففون هففففففففففاا الحكففففففففففم قففففففففففابال للتن يففففففففففا الجبففففففففففري متففففففففففى صففففففففففار نهائيففففففففففا
قا مهي دعوى يتمسي فيها المفدعى بحيازتفه القانونيفة التفي 821مادة : دعوى وق  األعمال الجديدة-  3

أعمال جديدة يقوم بها المدعى عليه من شأنها لو تم  أن تمس ديازته   طالبا الحكفم بوقف  هفاق  تهددها
األعمال ومهالها الدعوى التي ترف  من دفائز دفء ارت فا  علفى مالفي العقفار المجفاور لمطالبتفه بإيقفا  البنفاء 
 .ألنفففففففففففففففففففه لفففففففففففففففففففو أتفففففففففففففففففففم األشفففففففففففففففففففيال ألصفففففففففففففففففففبه مانعفففففففففففففففففففا مفففففففففففففففففففن اسفففففففففففففففففففتعمال دفففففففففففففففففففء االرت فففففففففففففففففففا 

تعتبفر دعففوى وقفف  األعمففال الجديفدة دعففوى وقائيففة ترمففي إلفى دففف  ضففرر ممكففن : لففدعوىشفروط قبففول ا –أ 
 :الوقفففففو  مسفففففتقبال ولفففففالي يشفففففترط فضفففففال عفففففن وجفففففوب تفففففوفر الحيفففففازة القانونيفففففة لفففففدى المفففففدعى مفففففا يلفففففي

علفى البفدء فيهفا وهفو الميعفاد القفانوني لرفف  الفدعوى   أمفا إذا  أن تكون األعمفال الجديفدة لفم يمفر عفام– 1
السنة فال تقبع الدعوى ولفو لفم تكفن األعمفال قفد تمف    بفع ينبيفي علفى الحفائز ففي هفاق الحالفة أن انته  

 .ينتظففففففففففففففففر دتفففففففففففففففففى تفففففففففففففففففتم األعمفففففففففففففففففال كفففففففففففففففففي ترففففففففففففففففف  منففففففففففففففففف  التعفففففففففففففففففرن إذا تفففففففففففففففففوفرت شفففففففففففففففففروطها
  ألنه لو كانف  األعمفال تجفري علفى عقفارق لكفان  أن تجري هاق األعمال على عقار  ير عقار المدعى- 2

 .منفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف  التعففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرن لففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففه الحففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففء فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففي رففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف  دعففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففوى
  ألنه إذا تم  األعمال نكون أمام فرضين   أوال أنه لم يتحقفء التعفرن  أن ال تكون األعمال قد تم - 3

ففففال توجفففد داجفففة لرفففف  أي دعفففوى وثانيفففا أن يتحقفففء التعفففرن ففففيمكن لفففه ففففي هفففاق الحالفففة رفففف  دعفففوى منففف  
 .التعفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرن

وبهففاا يكففون العمففع إشففارة  ار بالحففائزأن يخشففى ألسففباب معقولففة أن تفف دي هففاق األعمففال إلففى اإلضففر - 4
 .العتداء محتمع

  :الحكففففففففففففففففففففففففففففففففففففففم الصففففففففففففففففففففففففففففففففففففففادر فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففي الففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدعوى –ب 
يقتصر دكم القاضي في هاق الحالة على مسفألة وقف  األعمفال الجديفدة فلفيس لفه الحكفم بإزالفة مفا قفام بفه 

علفى الحيفازة   ويمكففن أن  المفدعى عليفه مفن أعمفال   ألن األعمفال التفي أنجفزت ال تمهفع ففي ذاتهفا اعتفداءا
يففأمر القاضففي بتقففديم ك الففة مففن أدففد الطففرفين   مففن المففدعى فففي دالففة الحكففم بوقفف  األعمففال كففي تكففون 
الك الففة تمامففا إلصففالح الضففرر الناشففذ مففن هففاا الوقفف  إذا تبففين بحكففم نهائيففا أن االعتففران علففى اسففتمرار 



م باستمرار األعمفال كفي تكفون ضفمانا إلزالفة األعمال كان على  ير أساس ومن المدعى عليه في دالة الحك
هففاق األعمففال كلهففا أو بعضففها للتعففويا عففن الضففرر الففاي يصففيب الحففائز إذا دصففع علففى دكففم نهائيففا فففي 
مصلحته ويترتفب علفى ذلفي أن نظفام الك الفة هفاا يلفزم رافف  دعفوى الحيفازة برفف  دعفوى الحفء قصفد إثبفات 

 . صففففففففففففففففففففففحة ادعائففففففففففففففففففففففه فففففففففففففففففففففففي دعففففففففففففففففففففففوى وقفففففففففففففففففففففف  األعمففففففففففففففففففففففال الجديففففففففففففففففففففففدة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 المحاضرة الرابعة

 

 



 

 

 المبحففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففث الهففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاني: نظريففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة االختصففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاص
قواعفد االختصفاص النفوعي يتضفمنها أسفاس قفانون اإلجفراءات المدنيفة ففي المفواد  : االختصاص النوعي- 1
كما أن بعا القوانين الخاصفة يتضفمنها بعفا القفوانين الخاصفة التفي تحفدد قواعفد االختصفاص   40إلى 32

 : لففففففففففففففبعا الجهففففففففففففففات القضففففففففففففففائية ولففففففففففففففالي تتعففففففففففففففرن فففففففففففففففي اإلطففففففففففففففار إلففففففففففففففى النففففففففففففففوعي
 . االختصفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاص النفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففوعي للمحكمفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة -أ 
 . االختصففففففففففففففففففففففففففففففففاص النففففففففففففففففففففففففففففففففوعي للمجلففففففففففففففففففففففففففففففففس القضففففففففففففففففففففففففففففففففائي –ب 
 . االختصففففففففففففففففففففففففففففففففففاص النففففففففففففففففففففففففففففففففففوعي للمحكمففففففففففففففففففففففففففففففففففة العليففففففففففففففففففففففففففففففففففا –ج 
مفن قفانون اإلجفراءات المدنيفة فهفي الجهفة  32المحكمفة وفقفا للمفادة  : االختصفاص النفوعي للمحكمفة –أ 

القضائية ذات االختصاص العام وتتشكع من أقسام ويمكن أيضا أن تتشكع مفن أقطفاب متخصصفة وت صفع 
المحكمفففة ففففي جميففف  القضفففايا ال سفففيما المدنيفففة و البحريفففة والتجاريفففة واالجتماعيفففة والعقاريفففة وقضفففايا شففف ون 

قسففم شفف ون األسففرة:ينظر قسففم شفف ون األسففرة علففى الخصففوص فففي 1 –.ص بهففا إقليميففا األسففرة والتففي تخففت
 .   إ م   423الفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدعاوى التاليفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة :  المفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففادة 

الدعاوى المتعلقة بالخطبة والزواج والرجو  إلى بيف  الزوجيفة  وانحفالل الرابطفة الزوجيفة وتوابعهفا دسفب  -
 .الحففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاالت والشففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففروط المففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاكورة فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففي قففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففانون األسففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرة

 .ى الن قفففففففففففففففففففففففففففففففة والحضفففففففففففففففففففففففففففففففانة ودفففففففففففففففففففففففففففففففء الزيفففففففففففففففففففففففففففففففارةالفففففففففففففففففففففففففففففففدعاو  -
 . الففففففففففففففففففففففففففففففدعاوى المتعلقففففففففففففففففففففففففففففففة بالك الففففففففففففففففففففففففففففففة -

 الففففففففففففففففدعاوى المتعلقففففففففففففففففة بالواليففففففففففففففففة وسففففففففففففففففقوطها والحجففففففففففففففففر والييففففففففففففففففاب والتقففففففففففففففففديم -
 إ م  500يخففففففففففتص القسففففففففففم االجتمففففففففففاعي فففففففففففي المففففففففففواد التاليففففففففففة  : القسففففففففففم االجتمففففففففففاعي.– 2

 -العمففع والتكففوين والتمهففين .  تن يففا وتعليففء وإنهففاء عقففود -إثبففات عقففود العمففع والتكففوين والتمهففين .  -
 . منازعففففففففففففففففففففففففففففففففففففففات انتخففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاب منففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدوبي العمففففففففففففففففففففففففففففففففففففففال

 -المنازعفففات المتعلقفففة بممارسفففة دفففء اإلضفففراب .  -المنازعفففات المتعلقفففة بممارسفففة الحفففء النقفففابي .  -



 . منازعفففففففففففففففففففففففففففففففففففات الضففففففففففففففففففففففففففففففففففففمان االجتمفففففففففففففففففففففففففففففففففففاعي والتقاعففففففففففففففففففففففففففففففففففففد
 المنازعفففففففففففففففففففات المتعلقفففففففففففففففففففة باالت اقفففففففففففففففففففات واالت اقيفففففففففففففففففففات الجماعيفففففففففففففففففففة للعمفففففففففففففففففففع -

وينظفر علفى  511ينظفر القسفم العقفاري ففي المنازعفات المتعلقفة بفاألمالق العقاريفة مفا : قفاريالقسم الع.– 3
 .إ م 512الخصففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففوص فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففي القضففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففايا التاليففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة 

فففي الحيففازة والتقففادم ودففء االنت ففا  ودففء  - .دففء الملكيففة والحقففو  العينيففة األخففرى والتأمينففات العينيففة -
 .االسففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففتعمال ودففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففء االسففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففتيالل ودففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففء السففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففكن

ففي  - . ففي الملكيفة المشفتركة للعقفارات المدنيفة والملكيفة علفى الشفيو  - . الترقيفة العقاريفة ففي نشفاط -
 . إثبففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففات الملكيففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة العقاريففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة

 -ففي التنفازل عفن الملكيفة ودفء االنت فا  .  -في الهبات والوصايا المتعلقة بالعقفارات .  -في الش عة .  -
 . ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففي القسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففمة وتحديفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففد المعفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففالم

 . فففففففففي اإليجففففففففارات ال الديففففففففة - . لمحففففففففالت المهنيففففففففةفففففففففي إيجففففففففار السففففففففكنات وا -
كمففا ينظففر القسففم العقففاري فففي المنازعففات التففي تنشففأ بففين المسففتيلين ال الدففين أو مفف  الييففر بخصففوص  -

 إ م 513األراضفففففففففففففففففي ال الديفففففففففففففففففة التابعفففففففففففففففففة ل مفففففففففففففففففالق الوطنيفففففففففففففففففة وشفففففففففففففففففيلها واسفففففففففففففففففتياللها مفففففففففففففففففا 
أكهفر مفن أعضفاء المجموعفة ال الديفة ضفد ينظر القسم العقاري في الدعاوى المقدمة من طفر  عضفو أو  -

 . إ م 514عضففففو أو أكهففففر مففففن تلففففي المجموعففففة بسففففبب خففففر  االلتزامففففات القانونيففففة أو االت اقيففففة مففففا 
ينظففر القسففم العقففاري فففي الففدعاوى المتعلقففة بإبطففال أو فسففخ أو تعففديع أو نقففا الحقففو  المترتبففة علففى  -

 .إ م 515عقفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففود تفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففم شفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففهرها 
المنازعات المتعلقة بالترقيم الم ق  في السجع العقاري القائمفة بفين األشفخاص  ينظر القسم العقاري في -

 . إ م516الخاضففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففعين للقففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففانون الخففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاص 
ينظفر القسفم العقفاري ففي المنازعفات المتعلقفة بالمقايضفة بفين عقفارات تابعفة ل مفالق الخاصفة للدولفة مف   -

 .إ م 517عقففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففارات تابعفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة لملكيفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة الخصفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففوص مفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا 
يخففتص القسففم المففدني بففالنظر فففي جميفف  الففدعاوى التففي تقففوم علففى دقففو  عينيففة أو : القسففم المففدني– 4

شخصفففية أو علفففى التزامفففات   والفففدعاوى الخاصفففة بالمسففف ولية والراميفففة إلفففى طلفففب تعفففويا عفففن األضفففرار   
وبالنسبة للمحاكم التي تنشأ فيها األقسام يبقى القسم المفدني هفو الفاي ينظفر ففي جميف  النزاعفات باسفتهناء 



 .3/32ضفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففايا االجتماعيفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة مفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا الق
تم جدولة القضايا أمام األقسام الماكورة أعالق دسب طبيعة النفزا    وففي دالفة جدولفة قضفية أمفام قسفم  -

 يففر القسففم المعنففي بففالنظر فيهففا   يحففال الملفف  إلففى القسففم المعنففي عففن طريففء أمانففة الضففبط   وبعففد إخبففار 
 . رئففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففيس المحكمففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة مسففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففبقا

لمحفاكم أقطفاب تخفتص بفالنظر دون سفواها ففي المنازعفات المتعلقفة بالتجفارة ويوجد علفى مسفتوى بعفا ا -
الدوليفففففة واإلففففففالس والتسفففففوية القضفففففائية   والمنازعفففففات المتعلقفففففة بفففففالبنوق ومنازعفففففات الملكيفففففة ال كريفففففة   
والمنازعففات البحريففة والجويففة   ومنازعففات التأمينففات   إال أن قففانون اإلجففراءات المدنيففة لففم يحففدد مقففرات 

علففى أنهففا  32قطففاب والجهففات القضففائية التابعففة لهففا و إنمففا تففرق ذلففي للتنظففيم وأشففار فقففط فففي المففادة األ
 . ت صففففع بتشففففكيلة جماعيففففة مففففن ثففففالث قضففففاة فففففي اختصاصففففات نوعيففففة محففففددة علففففى سففففبيع الحصففففر

المففواد التففي تخففتص فيهففا المحكمففة ابتففدائيا ونهائيففا :األصففع أن المحففاكم ت صففع بحكففم ابتففدائي قابففع  -
* التقاضففي يقففوم علففى درجتففين مففا لففم يففنص القففانون 6سففت نا  أمففام المجلففس القضففائي وفقففا لففنص المففادة لال

تستهني مفن هفاق القاعفدة بيفا النزاعفات التفي ت صفع فيهفا المحكمفة  33على خال  ذلي * إال أن المادة 
د ج   إذ  200.000بحكفم ابتفدائيا ونهائيفا وذلفي ففي الففدعاوى التفي ال تتجفاوز قيمتهفا مفائتين ألف  دينففار 

د ج ت صففع المحكمففة بحكففم فففي 200.000أنففه إذا كانفف  قيمففة الطلبففات المقدمففة مففن المففدعى ال تتجففاوز 
أول وآخر درجة دتى ولو كانف  قيمفة الطلبفات المقابلفة أو المقاصفة القضفائية تتجفاوز هفاق القيمفة باإلضفافة 

مففن قففانون األسففرة التففي تففنص  57إلفى دعففاوى أخففرى وضففعها المشففر  ففي نصففوص مختل ففة مهففع نففص المفادة 
علففى أنففه * تكففون األدكففام الصففادرة فففي دعففاوى الطففال  والتطليففء والخلفف   يففر قابلففة لالسففت نا  فيمففا عففدا 

 . * جوانبهففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا الماديففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة
 - 
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  la cour:المجلفففففففففففففففففففففففففففففففففس القضفففففففففففففففففففففففففففففففففائي
وهففي تحتففوي 1965/11/16فففي :  المفف رخ 278/65أنشففأت المجففالس القضففائية الحاليففة بموجففب األمففر 

على  ر  اليرفة المدنية    رفة ش ون األسرة   اليرفة االجتماعية    رفة االتهام   واليرفة اإلداريفة ويمكفن 
 . تقسففففففففففففففففففففففففففففففففففففيم هففففففففففففففففففففففففففففففففففففاق اليففففففففففففففففففففففففففففففففففففر  إلففففففففففففففففففففففففففففففففففففى فففففففففففففففففففففففففففففففففففففرو 

تختص المجفالس القضفائية بنظفر اسفت نا  األدكفام الصفادرة مفن المحفاكم ففي جميف   : االختصاص العام- 
إ م * يخفففتص المجلفففس القضفففائي بفففالنظر ففففي اسفففت نا   34درجفففة األولفففى وفقفففا لفففنص المفففادة المفففواد ففففي ال

 * األدكففام الصففادرة عففن المحففاكم فففي الدرجففة األولففى وفففي جميفف  المففواد   دتففى ولففو كففان وصفف ها خط ففا
كمفففا يخفففتص المجلفففس القضفففائي بال صفففع ابتفففدائيا بوصففف ه درجفففة أولفففى ففففي القضفففايا المتعلقفففة بتنفففاز   -

بففين القضففاة   إذا كففان النففزا  متعلقففا بجهتففين قضففائيتين واقعتففين فففي دائففرة اختصاصففه وكففاا فففي االختصففاص 
 . قضفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففايا المتعلقفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة بفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرد القضفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاء

تعتبفر المحكمفة العليفا جهفازا مقومفا ألعمفال المجفالس القضفائية والمحفاكم   بممارسفة  : المحكمفة العليفا- 
ة تأخففا بعففين االعتبففار تكييفف  الوقففائ  علففى ضففوء الرقابففة علففى تسففبيب أدكففام القضففاء   وهففي رقابففة معياريفف

وصففدر بتففاريخ  1963/6/18المفف رخ فففي  63-218القاعففدة القانونيففة وقففد أنشفف   بموجففب القففانون رقففم 
قانونففا جديففدا بليففي القففانون السففابء وتضففمن قواعففد جديففدة ومتميففزة   سففواء علففى مسففتوى  1989/12/12

 . لتبعففففففففففففففففففة أمامهففففففففففففففففففاالتنظففففففففففففففففففيم والتسففففففففففففففففففيير أو علففففففففففففففففففى مسففففففففففففففففففتوى اإلجففففففففففففففففففراءات ا
من اليرفة المدنيفة   و رففة شف ون األسفرة   اليرففة التجاريفة و البحريفة   واليرففة  وتتشكع المحكمة العليا- 

االجتماعيفففة    رففففة الجفففنه والمخال فففات وتخفففتص المحكمفففة العليفففا أوال ففففي الطعفففون بفففالنقا ففففي األدكفففام 
يفف  أنواعهففا وتخففتص كففالي بففالحكم فففي نتنففاز  النهائيففة الصففادرة مففن المجففالس القضففائية ومففن المحففاكم بجم

االختصفففاص بفففين جهفففات قضفففائية ال تعلوهفففا جهفففة قضفففائية مشفففتركة  يفففر المحكمفففة العليفففا   وففففي المخاصفففمة 
المقدمة بحء قضاء المجلس وفي الدعاوى المتضفمنة طلفب تنحفي المحكمفة عفن الحكفم شفبهات مشفروعة 



 . لعمففففففففففففففومي  وفففففففففففففففي تنحففففففففففففففي المحكمففففففففففففففة عففففففففففففففن نظففففففففففففففر الففففففففففففففدعوى لففففففففففففففداعي األمففففففففففففففن ا
  :طبيعففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة قواعففففففففففففففففففففففففففففففففففففففد االختصففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاص النفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففوعي

للحفففديث عفففن طبيعفففة قواعفففد االختصفففاص النفففوعي ال بفففد مفففن دصفففرها ففففي ثفففالث مسفففائع هفففي : نفففو  الجهفففة 
 . القضففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففائية ودرجتهففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا وطبيعتهففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا

 :نففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففو  الجهففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففات القضففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففائية– 1
االختصففاص يكففون إذا أخطففأ المففدعى بففأن رففف  الطلففب أمففام الجهففة اإلداريففة بففدال مففن المحكمففة   فففإن عففدم 

 مطلقففففففا ألن كففففففع منهمففففففا جهففففففاز خففففففاص لففففففه طبيعففففففة نزاعاتففففففه واإلجففففففراءات التففففففي ينظففففففر بهففففففا هففففففاا النففففففزا 
أمففام القففانون فففي بعففا الففدعاوى درجففة وادففدة للتقاضففي فففي دعففاوى أخففرى : درجففة الجهففات القضففائية.– 2

متقاضففي إضففافة درجففة إذا أراد ال –درجتففين وتعتبففر هففاق القواعففد إلزاميففة وهكففاا ينشففأ عففدم اختصففاص مطلففء 
ثانية كأن يقدم للمجلس اسفت نافا ضفد دكفم ابتفدائيا ونهائيفا   أو أن يقفوم المفدعي بمباشفرة دعفواق ألول مفرة 
 أمففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففام المجلففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففس

تتمتف  المحكمففة بصفالديات واسفعة فيجفوز ألي قسفم مفن أقسفامها ال صففع : طبيعفة الجهفات القضفائية.– 3
خفع المحفاكم هفو بمهابفة تنظفيم إداري داخلفي وقفد أعطفى في أي مسألة وذلي ألن تخصيص أقسام معينفة دا

إ م ففي دالفة جدولفة قضفية أمفام قسفم  يفر القسفم المعنفي بفالنظر فيهفا    32المشر  دال لفالي ففي المفادة 
 .يحفففففال الملففففف  إلفففففى القسفففففم المعنفففففي عفففففن طريفففففء أمانفففففة الضفففففبط   بعفففففد إخبفففففار رئفففففيس المحكمفففففة مسفففففبقا

قسفففام يبقفففى القسفففم المفففدني هفففو الفففاي ينظفففر ففففي جميففف  النزاعفففات وبالنسفففبة للمحفففاكم التفففي لفففم تنشفففأ فيهفففا أ
 . باسففففففففففففففففففففففت نا  القضففففففففففففففففففففففايا االجتماعيففففففففففففففففففففففة ألن لهففففففففففففففففففففففا تشففففففففففففففففففففففكيلية خاصففففففففففففففففففففففة

  :األقطفففففففففففففففففففففففففففففففففففاب المتخصصفففففففففففففففففففففففففففففففففففة- 
اسففتحدث المشففر  قسففما خاصففا فففي بعففا المحففاكم دون أخففرى أطلففء عففن تسففمية األقطففاب المتخصصففة 

  واإلففففالس والتسفففوية القضفففائية   والمنازعفففات والتفففي تخفففتص بنظفففر المنازعفففات المتعلقفففة بالتجفففارة الدوليفففة 
المتعلقفففة بفففالبنوق ومنازعفففات الملكيفففة ال كريفففة والمنازعفففات البحريفففة والنقفففع الجفففوي   ومنازعفففات التأمينفففات 
وت صفففع ففففي هفففاق النزاعفففات بتشفففكيلة جماعيفففة   وقفففد تفففرق المشفففر  مقرهفففا والجهفففات القضفففائية التابعفففة لهفففا 

 . للتنظيم الدقا

 



 

 

 

 

 

 

 ة السادسة المحاضر 

 

 



 
  :اإلقليمي –االختصاص المحلي 2

من قانون اإلجراءات المدنية النص األساسي الاي يرتكز عليه  37-38-39-40تشكع المواد 
 . االختصاص المحلي للمحاكم   وتتضمن هاق المواد قاعدة مبدئية ومجموعة من االست نا 

  :المبدأ العام –أ 
من   إ م أنه ي ول االختصاص اإلقليمي للجهة القضائية التي يق  في دائرة اختصاصها  37المادة  نص 

موطن المدعى عليه وإن لم يكن له موطن معرو    فيعود االختصاص للجهة القضائية التي يق  فيها آخر 
يق  فيها الموطن  موطن له   وفي دالة اختيار موطن   ي ول االختصاص اإلقليمي للجهة القضائية التي

 . المختار   ما لم ينص القانون على خالل ذلي
على أنه في دالة تعدد المدعى عليهم ي ول االختصاص اإلقليمي للجهة القضائية  38وتضي  المادة  -

 . التي يق  فيها موطن أددهم
 في المواد المختلطة39-40مادة  : االستهناءات الواردة على المبدأ العام –ب 

 : : ترف  الدعاوى المتعلقة بالمواد المبينة أدناق أمام الجهات القضائية اآلتية 39المادة 
 في مواد الدعاوى المختلطة   أمام الجهة القضائية التي يق  في دائرة اختصاصها مقر األموال1 –

في مواد تعويضالضرر عن جناية أو جنحة   أو مخال ة   أو فعع تقصيري   ودعاوى األضرار 2 –.
 .اصلة ب عع اإلدارة   أمام الجهة القضائية التي وق  في دائرة اختصاص ال عع الضارالح

في مواد المنازعات المتعلقة بالتوريدات واألشيال وتأجير الخدمات ال نية أو الصناعية   ي ول  3 –
و كان أدد االختصاص للجهة القضائية التي يق  في دائرة اختصاصها مكان إبرام االت ا  وتن ياق   دتى ول

 األطرا   ير مقيم في ذلي المكان
في المواد التجارية    ير اإلفالس والتسوية القضائية   أمام الجهة القضائية التي وق  في دائرة 4 –.



اختصاصها الوعد   أو تسليم البضاعة   أو أمام الجهة القضائية التي يجب أن يتم الوفاء في دائرة 
عة ضد شركة   أمام الجهة القضائية التي يق  في دائرة اختصاصها أدد اختصاصها   وفي الدعاوى المرفو 

 فروعها
في المواد المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمرسالت واألشياء الموصى عليها   واإلرسال ذي القيمة 5 –.

موطن المصرح بها  وطرود البريد   أمام الجهة القضائية التي يق  في دائرة اختصاصها موطن المرسع   أو 
 المرسع إليه

من هاا القانون   ترف  الدعاوى أمام الجهات  37-38-46: فضال عما ورد في المواد  40المادة 
 . القضائية المبينة أدناق دون سواها

في المواد العقارية أو األشيال المتعلقة بالعقار   أو دعاوى اإليجارات بما فيها التجارية المتعلقة 1 –
المتعلقة باألشيال العمومية   أما المحكمة التي يق  في دائرة اختصاصها العقار    بالعقارات   والدعاوى

 .أو المحكمة التي يق  في دائرة اختصاصها مكان تن يا األشيال
في مواد الميراث   دعاوى الطال  أو الرجو    الحضانة   الن قة الياائية والسكن على التوالي   أمام 2 –

ئرة اختصاصها موطن المتوفي   مسكن الزوجية   مكان ممارسة الحضانة   موطن المحكمة التي يق  في دا
 الدائن بالن قة   مكان وجود السكن

في مواد اإلفالس أو التسوية القضائية للشركاء وكاا الدعاوى المتعلقة بمنازعات الشركاء   أما 3 –.
تسوية القضائية أو مكان المقر المحكمة التي يق  في دائرة اختصاصها مكان افتتاح اإلفالس أو ال

 االجتماعي للشركة
في مود الملكية ال كرية   أمام المحكمة المنعقدة في مقر المجلس القضائي الموجود في دائرة 4 –.

 .اختصاصه موطن المدعى عليه
 في المواد المتعلقة بالخدمات الطبية   أمام المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها تقديم العالج5 –

في مواد مصاري  الدعاوى وأجور المساعدين القضائيين   أمام المحكمة التي فصل  في الدعوى 6 –.
 األصلية   وفي دعاوى الضمان أمام المحكمة التي قدم إليها الطلب األصلي

في مواد الحجر   سواء كان بالنسبة لإلذن بالحجر   أو لإلجراءات التالية لها أمام المحكمة التي 7 –.
 دائرة اختصاصها الحجروق  في 



في المنازعات التي تقوم بين صادب العمع واألجير   ي ول االختصاص إلقليمي المحكمة التي تم 8 –.
 .في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمع أو تن ياق أو التي يوجد بها موطن المدعى عليه

 ول االختصاص للمحكمة  ير أنه في دالة إنهاء وتعليء عقد العمع بسبب دادث عمع أو مرن مهني ي
في المواد المستعجلة أمام المحكمة الواق  في دائرة اختصاصها مكان 9 –.التي يوجد بها موطن المدعى 

 وقو  اإلشكال في التن يا   أو التدابير المطلوبة

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة السابعة

 

 

 



 

 

 

 

 

من   إ م   ديث يفنص علفى  41-42: أعط المشر  خيار االختصاص من خالل المادة خيار االختصاص
أنففه * يجففوز أن يكلفف  بالحضففور كففع أجنبففي دتففى ولففو لففم يكففن مقيمففا فففي الجزائففر   أمففام الجهففات القضففائية 

 . الجزائريفففففففففففة للتن يفففففففففففا االلتزامفففففففففففات التفففففففففففي تعاقفففففففففففد عليهفففففففففففا ففففففففففففي الجزائفففففففففففر مففففففففففف  جزائفففففففففففري
ضففور أمففام الجهففات القضففائية الجزائريففة بشففأن التزامففات تعاقففد عليهففا فففي بلففد كمففا يجففوز أيضففا تكلي ففه بالح
* يجفوز أن يكلفف  بالحضففور كففع جزائفري أمففام الجهففات القضففائية الجزائريففة  42أجنبفي مفف  جزائففري والمففادة 

 .* بشففففففففففأن التزامففففففففففات تعاقففففففففففد عليهففففففففففا فففففففففففي بلففففففففففد أجنبففففففففففي دتففففففففففى ولففففففففففو كففففففففففان مفففففففففف  أجنبففففففففففي
و أجنبيفا يجفوز أن يخفتص بفالي المحفاكم الجزائريفة بشفأن التزامفات فإذن سواء كان المدعى عليفه جزائفري أ

أبرم  في الجزائر أو في بلد أجنبي ولكن ذلي ليس إلزاميا ولكن على سفبيع الخيفار وفقفا لفنص المشفر  * 
 . * يجففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففوز

 .بالنسففففففففففففففففبة للمففففففففففففففففدعى أو المففففففففففففففففدعى عليففففففففففففففففه الففففففففففففففففاي لففففففففففففففففه صفففففففففففففففف ة القاضففففففففففففففففي2 –
ى يفف ول فيهففا االختصففاص لجهففة قضففائية تابعففة لففدائرة * عنففدما يكففون القاضففي مففد  فففي دعففو  43المففادة  -

اختصفاص المجلففس القضففائي الففاي يمففارس فيفه وضففائ ه   وجففب عليففه رففف  الفدعوى أمففام جهففة قضففائية تابعففة 
 ..* ألقفففففففففففففرب مجلفففففففففففففس قضفففففففففففففائي محفففففففففففففاذ للمجلفففففففففففففس الفففففففففففففاي يمفففففففففففففارس فيفففففففففففففه مهامفففففففففففففه

ام جهة قضائية تابعفة لفدائرة * عندما يكون القاضي مدعى عليه جاز للخصم أن يرف  دعواق أم 44المادة  -
 .اختصففففاص أقففففرب مجلففففس قضففففائي محففففاذ لتلففففي التففففي يمففففارس فففففي دائففففرة اختصاصففففها القاضففففي وضففففائ ه

بشففأن المفففدعى أو المففدعى عليففه األجنبفففي وبشففأن المفففدعى أو  41-42-43-44إذن مففن خففالل المفففواد 
  الففدعوى بسففلطة المففدعى عليففه القاضففي فقففد جعففع المشففر  االختصففاص المحلففي واسففعا أعطففى فيهففا لراففف



 الخيار ألي محكمة يراها المدعى قريبة ومناسبة له ليقيم فيها دعواها مستعمال المشفر  بفالي عبفارة يجفوز
. 

طبيعفففة قواعفففد االختصفففاص المحلفففي : قواعفففد االختصفففاص المحلفففي ترمفففي أساسفففا إلفففى توزيففف  الفففدعاوى علفففى 
وا االختصفاص المحلفي للمحكمفة   محاكم تقفدم ن فس الضفمانات ولفالي يجفوز ل طفرا  باختيفار أن يمفدد

* يجفوز  46فيمكنهم بالي عرن نزاعهم على محكمة عبر تلي المختصة محليا وذلي وفقفا لفنص المفادة 
 * للحقففففففففو  الحضففففففففور باختيففففففففارهم أمففففففففام القاضففففففففي   دتففففففففى ولففففففففو لففففففففم يكففففففففن مختصففففففففا إقليميففففففففا

 ولكففففففففففففن دتففففففففففففى يقفففففففففففف  هففففففففففففاا االت ففففففففففففا  بففففففففففففين األطففففففففففففرا  هففففففففففففع قبففففففففففففع نشففففففففففففوء النففففففففففففزا  أو بعففففففففففففدق  
على أنه * يعتبر ال يا وعديم األثر كع شرط يمنه االختصاص اإلقليمي لجهفة قضفائية  يفر  45لمادة تنص ا

مختصففة إال إذا تففم بففين التجففار * معنففى ذلففي أنففه يجففوز وضفف  شففرط مسففبء فففي عقففد أو التففزام م ففادق أن أي 
ددة بالففاات إشففكال يهففور بشففأن تن يففا ذلففي العقففد أو التففزام يكففون االختصففاص فففي نظففرة أمففام محكمففة محفف

ولكفن فففي معفامالت التجففار فقفط أمففا مففا عفداهم مففن الحضفور فإنففه يجففوز لهفم تمديففد االختصفاص ولكففن بعففد 
إ م ويكفففون  2/46وقفففو  النفففزا  بفففأن علفففى تصفففريه يطلفففب التقاضفففي أمفففام جهفففة  يفففر تلفففي المختصفففة المفففادة 
القضفائي التففاب  لففه  القاضفي مختصففا طيلفة الخصففومة   ويمتفد االختصففاص فففي دالفة االسففت نا  إلفى المجلففس

المحكمة المختارة وما يمكن قوله بشأن طبيعفة قواعفد االختصفاص المحلفي بأنهفا إلزاميفة وصفانعة مفن النظفام 
ويقضي به القاضي من تلقاء ن سه ما لم تكن دالفة أعطفى فيهفا المشفر  دفء الخيفار بالنيفة لشفخص القاضفي 

وفففي هففاق الحالفة ال يمكففن للقاضففي أن يففرفا أو األجنبفي أو مففا لففم يت فء الخصففوم علففى تحويففع االختصفاص 
ال صع في الدعوى بحجة أنه  ير مختص محليا كما يجفوز للخصفوم إثفارة هفاا الفدف  ولكفن إذا تعلفء األمفر 

اشففترط أن يقففدم قبففع أي دففف  أو دفففا  فففي  47بالففدف  بعففدم االختصففاص المحلففي فففإن المشففر  فففي المففادة 
ع مناقشة موضو  الدعوى وأدقية المدعى بموضفو  النفزا  وجفب الموضو  أو دف  بعدم القبول * أي أنه قب

تقديم الدف  بعدم االختصاص اإلقليمي وإذا لم يحترم المدعى عليه هاا التوقي  سقط دقه في تقفديم هفاا 
الدف  وهاا عكس الدف  بعدم االختصاص النفوعي الفاي يعتبفر مفن النظفام العفام والفاي يقفدم ففي أي مردلفة  

 . ىكانففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف  عليهفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا الفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدعو 
  :دور وسففففففففففففففففلطة المحكمففففففففففففففففة عنففففففففففففففففد الففففففففففففففففدف  بعففففففففففففففففدم االختصففففففففففففففففاص- 

عنففدما يقففدم الففدف  بعففدم االختصففاص تقففوم المحكمففة   أوال ب حففص مففدعى قبولففه مففن الناديففة الشففكلية   أي 



إ م فففإذا كففان الففدف   يففر مقبففول    47فحففص تففوفر شففروط تقففديم هففاا الففدف  المنصففوص عليهففا فففي المففادة 
إلففففى دعففففوى موضففففو  الففففدعوى   وإذا  هففففر للمحكمففففة أن الففففدف  بعففففدم يففففرفا الطلففففب وتتطففففر  المحكمففففة 

االختصففاص مقبففول   يجففب عليهففا فحففص مففدى تأسيسففه بففالنظر إلففى الففدعوى المطرودففة أمامهففا وهنففا تظهففر 
 . دفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففالتين

إذا قض  المحكمفة بعفدم اختصاصفها سفواء يطلفب :الحالة التي تقضي فيها المحكمة بعدم اختصاصها- 1
….. قففاء ن سففها فإنففه يمنفف  علففى المحكمففة التطففر  إلففى موضففو  الففدعوى أو األمففر مففن األطففرا  أو مففن تل

باسففتهناء األمففر بتففدبير تح ظففي كمففا أنففه ال يجففوز مبففدئيا للمحكمففة  بعففدم التصففريه بعففدم اختصاصففها أن تعففين 
الحالفففة التفففي تقضفففي فيهفففا 2 –.ففففي دكمهفففا الجهفففة القضفففائية المختصفففة وإال ارتكبففف  تجفففاوزا ففففي السفففلطة 

مففة بالتمسففي باختصاصففها: هففع يجففب علففى المحكمففة أن تصففدر دكمففا من صففال إذا اعتبففرت ن سففها المحك
مختصة لل صع في الدعوى المرفوعة أمامهفا ر فم الفدف  بعفدم االختصفاص أو أنهفا نضفمه للموضفو  وتصفدر 
 دكمفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا وادففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدا  

تصفر علفى الفنص لم يظهر المشر  بوضوح موق ه بالنسفبة لطريقفة ال صفع ففي الفدف  بعفدم االختصفاص واق -
إ م فإنفه ال يصفه أن يترتفب علفى إبفداء  96قاعدة عامة تشمع كع الطلبات العارضفة   فحسفب نفص المفادة 

الطلبففات العارضففة إرجففا  الحكففم فففي الطلففب األصففلي متففى كففان مهي ففا لل صففع فيففه وي هففم مففن ذلففي أنففه فففي 
عفدم االختصفاص أن ت صفع  ياب ماكرات ففي الموضفو    يجفب علفى المحكمفة التفي أبفدى أمامهفا الفدف  ب

ليسفف   96ففي اختصاصفها بحكفم مسفبء دون إلففزام األطفرا  بتقفديم دففاعهم فففي الموضفو  ولكفن القاعفدة 
من النظام العام فليمكن ل طرا  التنازل عنها ففإذا أبفدى األطفرا  بصف ة ادتياطيفة ففي الموضفو  ففي ن فس 

بحكففم وادففد فففي االختصففاص وفففي  الوقفف  الففاي أبففدى بالففدف  بعففدم االختصففاص يجففوز للمحكمففة ال صففع
الموضو    ويشترط لفالي شفرطين   أن تكفون الفدعوى مهيفأة لل صفع فيهفا و أن يكفون األطفرا  قفد قفدموا 
طلباتهم في الموضو    وطالمفا لفم يشفر األطفرا  مسفائع موضفوعية يجفب علفى المحكمفة أن تصفدر دكمفا 

التمسففي باالختصففاص   ولففم يسففتأن  من صففال عنففدما تتمسففي باختصاصففها   وإذا قضففى الحكففم الم صففع ب
تتواصففففع الخصففففومة   فالطلبففففات الختاميففففة فففففي الموضففففو  المقدمففففة فيمففففا بعففففد تعتبففففر بمهابففففة قبففففول الحكففففم 
باالختصاص   ولكن إذا رف  است نا  تتوق  الخصومة بموجب القاعدة العامة ل ثفر الموقف  لالسفت نا    

 . سفففففففففففففففت نا ويجفففففففففففففففب دين فففففففففففففففا لمواصفففففففففففففففلة الخصفففففففففففففففومة انتظفففففففففففففففار ال صفففففففففففففففع ففففففففففففففففي اال



  :تسفففففففففففففففففففوية مشفففففففففففففففففففكع االختصفففففففففففففففففففاص ومواصفففففففففففففففففففلة الخصفففففففففففففففففففومة- 
إن قاضففي الدرجففة األولففى الففاي يقضففي بعففدم اختصاصففه إمففا مففن تلقففاء ن سففه وإمففا بففدف  مففن األطففرا    ال 
يمكن أن ياهب إلى أبعد من ذلي فال يمكن له في دكمه تحديد الجهة القضائية المختصة و إذا لفم يرفف  

واليتفه ويبقفى للمفدعى الحفء ففي إعفادة دعفواق أمفام الجهفة المختصفة   وإذا أي است نا  أخفرج الخصفام مفن 
رف  است نا  في الحكفم القاضفي بعفدم االختصفاص ففإذا األمفر يتعلفء بقضفية تخفتص فيهفا المحكمفة ابتفدائيا 
ونهائيففا فففإذا أيففد المجلففس الحكففم القاضففي بعففدم االختصففاص ال يجففوز لففه التصففدي بففع يلففزم بإدالففة الففدعوى 

أمفففا إذا أليفففى المجلفففس الحكفففم ففففي االختصفففاص فيصفففبه هفففاا األخيفففر بفففدون قيمفففة وعلفففى الجهفففة  للمحكمفففة
االسففت نافية إمففا إدالففة القضففية للمحكمففة التففي أصففدرت الحكففم قبففع ال صففع فففي الموضففو  و إمففا إدالتففه إلففى 

كفان   محكمة أخرى على أن تكون هاق األخيرة واقعة بدائرة اختصاص المجلس الاي قضفى باإلليفاء إمفا إذا
األمر يتعلء بقضية تختص فيها المحكمة ابتدائيا فقط فإن المجلس كقاعدة عامة يحيع الدعوى إلفى الجهفة 
القضففائية األولففى لمواصففلة الخصففومة سففواء قضففى بتأييففد الحكففم القاضففي فففي االختصففاص أو إليائففه   سففواء 

ا كانف  محكمفة تخفرج عفن المحكمة ال اصلة في الدعوى أو محكمة أخرى تق  في دائرة اختصاصه   و إذ
اختصاصففه فيقتصففر المجلففس عنففد ال صففع فففي نقطففة االختصففاص دون تعيففين الجهففة القضففائية المختصففة   و 
لكففن إذا أليففى المجلففس الحكففم فففي االختصففاص فيجففوز للمجلففس إمففا إدالففة الففدعوى وإمففا التصففدي لهففا إذا  

 : إ م ويشففترط لففالي 5/ 109كانفف  مهيففأة لل صففع فيهففا   وقففد نصفف  هففاق علففى هففاق القاعففدة المففادة 
يجب أن يكون الحكم المستأن  قد أليى مهما كان سبب اإللياء فإذا أيفد الحكفم المسفتأن    تحفال 1 –

 الففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدعوى أمففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففام الجهففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة القضففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففائية للدرجففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة األولففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففى
يجب أن تكون الدعوى مهيأة ال صع فيها   أي أن يكون األطرا  قفد قفدموا دففاعهم أمفام المحكمفة 2 –.

 لففففففففففففس القضففففففففففففائي وهففففففففففففاق المسففففففففففففألة مففففففففففففن الوقففففففففففففائ  لقضففففففففففففاة االسففففففففففففت نا  تقففففففففففففديرهاأو أمففففففففففففام المج
 . يجفففب أن تكفففون الجهفففة القضفففائية االسفففت نافية   المجلفففس   مختصفففة لل صفففع ففففي النفففزا  نهائيفففا3 –.

  :الطعفففففففففففففففن بفففففففففففففففالنقا ففففففففففففففففي القفففففففففففففففرار ال اصفففففففففففففففع ففففففففففففففففي االختصفففففففففففففففاص- 
طعففن دففال صففدورق دون انتظففار يكففون قففرار الجهففة القضففائية االسففت نافية ال اصففع فففي االختصففاص قففابال لل -

 . القففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرار فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففي الموضففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففو 
 طبيعففففففففففففففففففففففففففففففة األدكففففففففففففففففففففففففففففففام الصففففففففففففففففففففففففففففففادرة فففففففففففففففففففففففففففففففي االختصففففففففففففففففففففففففففففففاص -



 تنففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففازل االختصففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاص بففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففين القضففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاة -
قد تنشفأ نزاعفات عنفدما تقضفي محكمتفان أو أكهفر باختصاصفها أو بعفدم اختصاصفها ففي نفزا  وادفد وففي  -

 . إ م 213إلففففى 205لمففففوادهففففاق الحالففففة يكففففون ثمففففة مجففففال لتنففففاز  االختصففففاص بففففين القضففففاة فضففففمته ا
صففدور عففدة أدكففام ي نففزا  وادففد مففن عففدة جهففات قضففائية مففن نففو  وادففد تقضففي  : النففزا  اإليجففابي –أ 

إ م   وقد نشأ من النزا  بين محاكم تابعة لفن س المجلفس أو لمجفالس مختل فة أو بفين  205باختصاصها   
 . مجلسففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففان أو محكمففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة ومجلففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففس

م مفن عفدة جهفات قضفائية مفن نفو  وادفد تقضفي بعفدم اختصاصفها صفدور عفدة أدكفا : النفزا  السفلبي –ب 
ولم ينص قانون إ م على أي قاعدة خاصة بالنزا  السلبي بع تطفر  إلفى النفزاعين ففي أن وادفد وضفمن ن فس 
المفواد دتفى يكفون ثمفة نفزا  ففي االختصفاص بفين القضفاة أن تكفون األدكفام قفد صفدرت ففي نفزا  وادفد أي 

 . ن سفففففففففففففبب بفففففففففففففال دالفففففففففففففة بعفففففففففففففد الفففففففففففففدف  بفففففففففففففهودفففففففففففففدة الموضفففففففففففففو  الفففففففففففففاي قفففففففففففففد يكفففففففففففففو 
  :محكمفففففففففففففففففففة مليففففففففففففففففففففاة أو تعففففففففففففففففففففار عليهففففففففففففففففففففا ال صففففففففففففففففففففع فففففففففففففففففففففي الفففففففففففففففففففدعوى –ج 
إذا ألي  المحكمة ولفم يتفدخع المشفر    يرجف  للمحكمفة العليفا بالضفرورة عفن طريفء : إلياء المحكمة– 1

 تنففففففاز  االختصففففففاص بففففففين القضففففففاة تعففففففين مففففففا هففففففي المحكمففففففة التففففففي سففففففيرف  أمامهففففففا األطففففففرا  طلبففففففاتهم
يكففون هففاا النففو  مففن النففزا  فففي الحالففة التففي : لففة التففي يتعففار فيهففا للمحكمففة ال صففع فففي الففدعوىالحا.– 2

يستحال فيها علفى المحكمفة المرففو  أمامهفا الفدعوى ال صفع لسفبب أو آلخفر سفبب وففاة أدفد أعضفائها أو 
  االختصفاص مرضهم أو  يابهم أو كالي في دالة الرد الجماعي للقضاة أو امتناعهم فيكون هناق ثمة تناز 

 .بفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففين القضفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاة
  :تنففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاز  االختصففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاص بففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففين القضففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاة

تكففففون أمففففام تنففففاز  االختصففففاص بففففين القضففففاة عنففففدما تقضففففي جهتففففان قضففففائيتان أو أكهففففر فففففي ن ففففس النففففزا  
إ م ومنهفا يمكفن القفول أنفه لتكفون  398باالختصاص أو بعدم االختصفاص وقفد دفددت هفاق الحالفة المفادة 

 : االختصفففففففففاص يجفففففففففب تفففففففففوفر مجموعفففففففففة مفففففففففن الشفففففففففروطأمفففففففففام دالفففففففففة مفففففففففن دفففففففففاالت تنفففففففففاز  
 . ودفففففففففففففففففففففففففففدة الموضففففففففففففففففففففففففففو  1 –

 . ودفففففففففففففففففففففففففففففففففففففدة األطفففففففففففففففففففففففففففففففففففففرا 2 –
أن تكففون الجهففات القضففائية المعففرون عليهففا الطلففب مففن ن ففس النففو  أي ال يتعلففء األمففر بجهففة قضففاء 3 –



 .عففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففادي وجهفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة قضفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاء إداري
صفها تكفون أمفام دالفة إذا كانف  الجهفات القضفائية المتنازعفة متمسفكة باختصا : داالت تناز  االختصاص-

 .تنففففاز  إيجففففابي أمففففا إذا كانفففف  الجهففففات المتنازعففففة تقضففففي بعففففدم اختصاصففففها تكففففون دالففففة التنففففاز  سففففلبي
  :إجفففففففففففففففففففففراءات تنفففففففففففففففففففففاز  االختصفففففففففففففففففففففاص بفففففففففففففففففففففين القضفففففففففففففففففففففاة- 

 :الجهففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة القضففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففائية المختصففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة– 1
يكفففون المجلففس القضفففائي مختصفففا لل صففع ففففي تنفففاز  االختصففاص بفففين القضفففاة فففي دالفففة مفففا إذا كانففف   -
حففاكم التففي قضفف  باختصاصففها أو عففدم اختصاصففها تابعففة لففه   وفففي هففاق الحالففة يحففدد المجلففس الجهففة الم

 . إ م 399القضففففففففائية المختصففففففففة ويحيففففففففع القضففففففففية عليهففففففففا لت صففففففففع فيهففففففففا طبقففففففففا للقففففففففانون مففففففففادة 
تكفون اليرففة المدنيفة للمحكمفة العليفا مختصفة لل صفع ففي تنفاز  االختصفاص بفين محكمتفين واقعتفين ففي  -

إ م وفففي هففاق  399-400مختل ففين أو بففين محكمففة و مجلففس أو بففين مجلسففين مختل ففين مففادة مجلسففين 
الحالة تعيين المحكمفة العليفا الجهفة القضفائية المختصفة وال يجفوز لهفاق األخيفرة التصفريه بعفدم االختصفاص 

 .إ م 400مفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففادة 
 :إجففففففففففففففففففراءات تقففففففففففففففففففديم الطلففففففففففففففففففب بال صففففففففففففففففففع فففففففففففففففففففي تنففففففففففففففففففاز  االختصففففففففففففففففففاص2– 

ناز  االختصاص بين القضفاة أمفام الجهفة القضفائية المختصفة ففي أجفع شفهرين   تقدم عريضة ال صع في ت -
  ويسفري ابتفداء مففن تفاريخ التبليف  الرسففمي آلخفر دكفم إلففى الخصفم المحكفوم عليففه وتقفدم هفاق العريضففة  2

إلففى المجلففس وفقففا للقواعففد العامففة فففي االسففت نا    وتقففدم أمففام المحكمففة العليففا وفقففا للقواعففد المقففررة فففي 
 .إ م 402لطعفففن بفففالنقا   تفففم بعفففد ذلفففي تبليففف  العريضفففة إلفففى ممهفففع النيابفففة العامفففة لتقفففديم طلباتفففه مفففادة ا

عند االقتضاء يمكن للجهة القضائية المعرون عليها تناز  االختصاص أن تأمر بإيقفا  إجفراءات الت نيفد  -
ال  لقففرار الوقفف  بففاطال وال المتبعففة أمففام الجهففات القضففائية التففي  هففر أمامهففا التنففاز  ويكففون كففع إجففراء مخفف

 ينتج أثرق ما عدا اإلجراءات التحقيقية التي التمس بأصع الحء

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة الهامنة
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 : اإلسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففتعجالي  القضفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاء الفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففوقتي
لإلجففراءات الصففارمة والمعقففدة التففي تطففرأ علففى الجهففات القضففائية التففي سففبء بيانهففا أنشففأ المشففر  فففي  نظففرا

دعففاوى خاصففة تتميففز بطففاب  اسففتعجالي جهففات قضففائية ت صففع فففي الففدعاوى عففن طريففء أوامففر اسففتعجالي أو 
 .أوامففففففففففففر علففففففففففففى عريضففففففففففففة   ونخضفففففففففففف  هففففففففففففاق الجهففففففففففففات القضففففففففففففائية لقواعففففففففففففد اختصففففففففففففاص متميففففففففففففزة

  :العامفففففففففففففففففففففة الختصفففففففففففففففففففففاص قاضفففففففففففففففففففففي األمفففففففففففففففففففففور المسفففففففففففففففففففففتعجلةالشفففففففففففففففففففففروط  –أ 
القاعفففدة األساسفففية هفففي أن قاضفففي األمفففور المسفففتعجلة يتفففدخع ففففي كفففع المفففواد التفففي تفففدخع ففففي اختصفففاص 

 : المحكمففففففة وفففففففي هففففففاا الحففففففد يهبفففففف  اختصففففففاص قاضففففففي األمففففففور المسففففففتعجلة فففففففي أربفففففف  دففففففاالت
 . الحالفففففففففففففففففففففة التفففففففففففففففففففففي يفففففففففففففففففففففرخص فيهفففففففففففففففففففففا االسفففففففففففففففففففففتعجال بفففففففففففففففففففففنص صفففففففففففففففففففففريه1 
 . الم تففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرندالففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة االسففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففتعجال 2 
 . األوامففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففر علففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففى عففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرائا3 
 .أوامففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففر األداء4 
  :االسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففتعجال بفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففنص صفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففريه1-



إجراءات مدنية * في جمي  أدوال االستعجال أو عندما يقتضي األمفر ال صفع  299جاء في نص المادة  -
في إجفراء التعليفء بالحراسفة القضفائية أو بفأي تفدبير تح ظفي  يفر مفنظم بفإجراءات خاصفة يفتم عفرن القضفية 

يضة افتتادية أمام المحكمة الواق  في دائرة اختصاصها األشكال أو التدبير المطلوب وينادى عليهفا ففي بعر 
 .أقففففففففففففففرب جلسففففففففففففففة   يجففففففففففففففب ال صففففففففففففففع فففففففففففففففي الففففففففففففففدعاوى اإلسففففففففففففففتعجالية فففففففففففففففي أقففففففففففففففرب اآلجففففففففففففففال

وبالرجو  إلى قانون اإلجراءات المدنيفة فقفد جعفع المشفر  بعفا الفدعاوى صفرادة تفدخع ففي اختصفاص  -
 .إ م 299الي مففن ذلففي تففدابير الحراسففة القضففائية المنصففوص عليهففا صففرادة فففي المففادة القاضففي االسففتعج

إ م منفه تعفر  الحراسفة االت اقيفة علفى أنهفا ايفدا   602وبالرجو  إلى نصوص القانون المفدني ففإن المفادة  -
شيء متناز  فيه من طر  شخص أو عدة أشخاص بين أيدي شفخص آخفر يلتفزم بإعادتفه بعفد ففا المنازعفة 
 .إلفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففى الشفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففخص الفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاي يهبففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف  لفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففه الحفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففء فيفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففه

إذا كان صادب المصلحة في منقول أو عقار قد تجم  لديه من األسباب المعقولة مفا يخشفى معفه خطفرا  -
 . إ م 603عففففففففففففففففففاجال مففففففففففففففففففن بقففففففففففففففففففاء المففففففففففففففففففال تحفففففففففففففففففف  يففففففففففففففففففد دففففففففففففففففففائزة المففففففففففففففففففادة 

بفين الشفركاء إذا كما تجوز الحراسة القضائية على األموال المشتركة في دالفة شفيور اإلدارة أو قيفام نفزا   -
إ م فففإذا تحقففء إدففدى هففاق  604تبففين أن الحراسففة هففي الوسففيلة الضففرورية لح ففل دقففو  ذوي الشففأن مففادة 

الحاالت جاز اللجوء إلى القاضي االستعجالي الاي ال يملي سلطة الفرفا لعفدم االختصفاص ألن المشفر  
حفص وجفود عنصفر االسفتعجال قد اسند له االختصاص نظر هاق الدعوى بنص صريه كما ال يملي سفلطة ف

من عدمه ألن النص ييني عن ذلفي كمفا نجفد ففي قفانون اإلجفراءات المدنيفة العديفد مفن دفاالت االسفتعجال 
إ م دعفففوى طلفففب وقففف   717بفففنص صفففريه مفففن ذلفففي دعفففوى اسفففتراد األمفففوال المنقولفففة المحجفففوزة مفففادة 

جيفففع إجفففراءات بيففف  عقفففار إ م طلفففب تأ 744مفففادة  743إجفففراءات البيففف  م قتفففا علفففى عقفففار محجفففوز مفففادة 
 .إ م الحكففففففففففففففففففففففففففففففم باليرامففففففففففففففففففففففففففففففات التهديديففففففففففففففففففففففففففففففة وتصفففففففففففففففففففففففففففففف يتها 305محجففففففففففففففففففففففففففففففوز مففففففففففففففففففففففففففففففادة 

أو بفأي …….* ففي جميف  أدفوال االسفتعجال  299يفنص المشفر  ففي المفادة: االستعجال الم ترن2– 
تدبير تح ظفي ال تسفري عليفه نصفوص خاصفة * معنفى ذلفي أنفه إذا تعلفء األمفر بظفر  اسفتعجالي أو إذا كفان 

إقامففة الففدعوى الحصففول علففى تففدبير تح ظففي  يففر مففنظم بففإجراءات خاصففة جففاز اللجففوء للقاضففي  اليففرن مففن
االسففتعجالي والقضففايا التففي تتسففم بعنصففر االسففتعجال كهيففرة ومتنوعففة ال يمكففن دصففرها إال فففي إطففار تعريفف  
 . ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففر  االسففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففتعجال فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففي دففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففد ذاتففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففه



ه إجرائفي معنفاق خطفر محفد  وشفيي هو كع ما ال يحتمع االنتظار واالسفتعجال كمصفطل فاالستعجال لية- 
الوقو  أو مصلحة مهددة بالزوال فإذا كفان األمفر إدفدى هفاذين الوضفعين جفاز اللجفوء للقاضفي االسفتعجالي 
الاي له سلطة فحص عنصر االستعجال وتقدير الوقائ  إن كان  تدخع فعال ضمن اختصاصه وفي دالفة مفا 

إ م  299النفزا  المعفرون عليفه وفقفا لفنص المفادة إذا تأكد القاضي من وجفود  فر  االسفتعجال فصفع ففي 
بموجففب تففدبير تح ظففي بمعنففى أنففه ال يمففس بأصففع الحففء فففال ينشففأ دقوقففا وال يعففد لهففا وال يلييهففا وهففاق هففي 
 .دفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدود سفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففلطة االسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففتعجالي أصفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففع الحفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففء

األمففر علففى عريضففة هففو أمففر م قفف  يصففدر دون دضففور الخصففم   مففا لففم يففنص  : األوامففر علففى عريضففة3- 
 . إ م 310علففففففففففففففففففففففففففففففى خففففففففففففففففففففففففففففففال  ذلففففففففففففففففففففففففففففففي مففففففففففففففففففففففففففففففادة  القففففففففففففففففففففففففففففففانون

إ م األمففر علففى عريضففة   فهففو أمففر اسففتعجالي م قفف  يصففدر بنففاءا علففى طلففب 310فقففد عرففف  المففادة  -
صففادبه فقففط دون داجففة لحضففور الخصففم الهففاني إذ ينعففدم فيففه مبففدأ المواجهففة الففاي ال ضففرورة لففه فففي بعففا 

إ م طلبفات إثبفات  310مفا جفاء ففي المفادة  الدعاوى ألنه يبقفى دائمفا مجفرد تفدبير تح ظفي ومفن أمهلفه ذلفي
 . الحالفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة أو اإلنفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاار باالسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففتجواب

 . إ م 649أوامفففففففففففففففففففر بتوقيففففففففففففففففففف  الحجفففففففففففففففففففز التح ظفففففففففففففففففففي مفففففففففففففففففففادة  -
 . إ م 687أوامفففففففففففففففففففففففر الحجفففففففففففففففففففففففز التن يفففففففففففففففففففففففاي مفففففففففففففففففففففففادة  -
 . إ م 724أوامففففففففففففففففففففففففر الحجففففففففففففففففففففففففز العقففففففففففففففففففففففففاري مففففففففففففففففففففففففادة  -

 . إ م 778أوامفففففففففففففففر بفففففففففففففففالحجز علفففففففففففففففى المففففففففففففففداخيع والمرتبفففففففففففففففات مفففففففففففففففادة  -
األوضا  نقدم العريضة من نسختين إلى رئيس الجهة القضائية المختصة لي صفع فيهفا خفالل في مهع هاق  -

إ م   كما يجب أن تكون العريضة معللفة وتتضفمن  310أجع أقصاق ثالث أيام من تاريخ إيدا  الطلب مادة 
المحكمفة اإلشارة إلفى الوثفائء المحفتج بهفا و إذا كانف  العريضفة مقدمفة بشفأن خصفومة قائمفة   فيجفب ذكفر 

 . إ م 311المعروضفففففففففففففففففففففففففففففففففة أمامهفففففففففففففففففففففففففففففففففا الخصفففففففففففففففففففففففففففففففففومة مفففففففففففففففففففففففففففففففففادة 
يكففون األمفففر علفففى نسففخة العريضفففة المقدمفففة ولفففالي يسففمى بفففاألمر علفففى عريضففة ويجفففب أن يكفففون مسفففببا   

 . إ م 311/2ويكففففففففففففففون قففففففففففففففابال للتن يففففففففففففففا بنففففففففففففففاءا علففففففففففففففى النسففففففففففففففخة األصففففففففففففففلية مففففففففففففففادة 
 إ م 312وال يرتفب أي أثفر مفادة و كع أمر على عريضة لم ين ا خالل ثالث أشهر من تاريخ صدورق يسقط 

  :أوامفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففر األداء4- 



خالفا للقواعد العامة المقررة في رف  الدعاوى أجاز المشر  للدائن باللجوء إلفى القضفاء االسفتعجالي قصفد 
إ م وهففي أن يكففون دينففا مففن النقففود    306المطالبففة بدينففه إذا تففوافرت فيففه الشففروط المحففددة فففي المففادة 

معين المقدار   وثاب  بالكتابة ال سيما الكتابة العرفية المتضفمنة االعتفرا  بفدين أو  مستحقا ودال األداء  
التعهففد بالوفففاء   أو فففاتورة م شففر عليهففا مففن المففدين فففي هففاق الحالففة يقففدم الطلففب فففي شففكع عريضففة علففى 
 نسففختين إلففى رئففيس المحكمففة التففي يوجففد فففي دائففرة اختصاصففه مففوطن المففدين وتحتففوي هففاق العريضففة علففى

 : البيانففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففات التاليفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة
 . اسفففففففففففففففففم ولقفففففففففففففففففب الفففففففففففففففففدائن وموطنفففففففففففففففففه الحقيقفففففففففففففففففي والمختفففففففففففففففففار1 –
 . اسففففففففففففففففم ولقففففففففففففففففب المففففففففففففففففدين وموطنففففففففففففففففه الحقيقففففففففففففففففي أو المختففففففففففففففففار2 –

 .ذكففففر تسففففمية وطبيعففففة الشففففخص المعنففففوي ومقففففرق االجتمففففاعي وصفففف ة ممهلففففه القففففانوني أو االت ففففاقي3 –
 .عفففففففففففففففففففففففففففرن مفففففففففففففففففففففففففففوجز عفففففففففففففففففففففففففففن سفففففففففففففففففففففففففففبب الفففففففففففففففففففففففففففدين ومقفففففففففففففففففففففففففففدارق4 -

 . فقففففففففففة بالوثففففففففففائء المهبتففففففففففة لصففففففففففحة الففففففففففدين وقيمتففففففففففهويجففففففففففب أن تكففففففففففون هففففففففففاق العريضففففففففففة مر 
 . إ م 306مففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففادة 

بعففد تقففديم الطلففب إلففى رئففيس الجهففة القضففائية ي صففع فيففه خففالل خمسففة أيففام مففن تففاريخ إيداعففه بموجففب أمففر 
اسففتعجالي يسففمى أمففر أداء إذا تبففين لففه فعففال صففحة ذلففي الففدين أمففر بالوفففاء بمبلفف  الففدين والمصففاري  ولففه 

في القبول أو الرفا   وفي دالة الرفا يكون األمر بالرفا  ير قابع ألي طعفن وففي  سلطة تقديرية واسعة
هاق الحالة على الدائن الرجو  إلى قاضي الموضفو  ألن الحفء ال زال قائمفا وففي دالفة القبفول وإصفدار أمفر 

الفدائن بتبليف  باألداء يسلم رئيس أمناء الضبط إلى الدائن نسخة رسفمية مفن أمفر األداء والتفي بموجبهفا يقفوم 
يوم   وللمدين في هفاق الحالفة  15رسمي وتكلي  المدين بالوفاء بأصع الدين والمصاري  في أجع أقصاق 

تبدأ من تاريخ التبلي  الرسمي ويكفون االعتفران علفى أمفر األداء 15دء االعتران على هاا األمر في أجع 
إ م وبمجففرد تقففديم هففاا االعتففران  308هففو اآلخففر بطريففء االسففتعجال أمففام القاضففي الففاي أصففدرق المففادة 

يوما ولم يقفدم المفدين االعتفران السفال  للفاكر يجفوز أمفر 15يتوق  تن يا أمر األداء   أما إذا فات ميعاد 
األداء قففوة الشففيء المقضففي بففه   وفففي هففاق الحالففة يقففوم رئففيس أمنففاء الضففبط بمففنه الصففيية التن يايففة لطالففب 

تففران ولففه فففي هففاق الحالففة تن يففاق بكافففة الطففر  ألجففع اسففتبعاد المبلفف  التن يففا بعففد تقففديم شففهادة عففدم االع
إ م تفنص علفى أنفه  2/308إ م   وإذ لم يقفدم الفدائن بهفاق اإلجفراءات ففإن المفادة  309المحكوم به مادة 



* كفع أمففر أداء لففم يطلفب إمهففارق بالصففيية التن يايففة خفالل سففنة وادففدة مففن تفاريخ صففدورق   يسففقط وال يرتففب 
 .أي أثفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففر
القاضففي المخفففتص ففففي األمففور المسفففتعجلة : هفففو رئفففيس المحكمففة وذلفففي ففففي كفففع المففواد التفففي تخفففتص بهفففا 
المحكمة   وهاا االختصاص يتماشى م  التنظيم القضائي الاي يتميز بوددة االختصاص   وفي دالفة مفان  

بالمحكمفة   يحول دون قيام الرئيس بو ائ ه يعون من طر  نائبه وفي دالة التعار مفن طفر  أقفدم قاضفي 
و أمام توسي  صالديات قاضي االستعجال الاي ينظر في جميف  أدفوال االسفتعجال فمفن جهفة أخفرى يقفيم 

 . هففاا التففدخع بعففدم المسففاس بأصففع الموضففو  ذلففي أن اإلجففراء الففاي يتخففاق هففو مجففرد تففدبير تح ظففي
  :دفففففففففففففففففففففففففففففاالت االسفففففففففففففففففففففففففففففتعجال القصفففففففففففففففففففففففففففففوى- 

ديد الفاي ال يحتمفع االنتظفار يجفوز تقفديم الطلفب في دلة االستعجال القصفوى وهفي دالفة االسفتعجال الشف
إلففى القاضففي االسففتعجالي خففارج سففاعات وأيففام العمففع   بمقففر الجهففة القضففائية دتففى قبففع قيففد العريضففة فففي 

إ م ويجففوز أن يكففون أجففع التكليفف  بالحضففور مففن سففاعة إلففى سففاعة أي قففد  302سففجع أمانففة الضففبط مففادة 
أن يتم التبلي  الرسفمي للخصفم شخصفيا أو ممهلفه القفانوني أو  ن ضله ساعة أو أقع عن وق  الجلسة بشرط

إ م يمدد القاضفي تفاريخ الجلسفة ويسفم  عنفد الضفرورة بتكليف  الخصفم بالحضفور إلفى  301اإلت اقي مادة 
إ م   ويكون التن يا في هفاق الحالفة 302ساعة ويمكنه ال صع خارج ساعات العمع ودتى أيام العطع مادة 

 . إ م 303دتفففففففففففففففففففى قبفففففففففففففففففففع تسفففففففففففففففففففجيله مفففففففففففففففففففادة  بموجفففففففففففففففففففب مسفففففففففففففففففففودة األمفففففففففففففففففففر
يشترط في األمر االستعجالي شيء جوهريا أنه ال يمفس بأصفع الحفء   فهفو ال  : طبيعة األمر االستعجالي- 

ينشذ دقوقا وال يعد لها وال يلييها   وهو مجمع الن اذ بك الة أو بفدونها ر فم كفع طفر  الطعفن التفي أجازهفا 
 . إ م 303المشر  ضدق   مادة 

 


