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يعتبر الحؽ في التقاضي 

حؽ دستوري مصوف 

والوصوؿ إلى العدالة 

القضائية حؽ أساسي مف 

وعمى الرغـ  حقوؽ اإلنساف،

مف تضميف نصوص 

التشريعات دعائـ العدالة 

سواء الموضوعية أـ 

اإلجرائية، إال أف تمؾ العدالة 

أو  ،بالقوانيف فقط ال تطبؽ

نما يجب  ،حتى بالقضاء وا 

اإللماـ بنصوصيا واإللتزاـ 

بيا وممارستيا حتى يتـ 

أف  تحقيؽ عدالتيا. وبما

الحقوؽ لف يكوف ىناؾ أحرص عمييا مف أصحابيا، وضع ىذا الدليؿ بيف يديؾ لتمكينؾ مف الوصوؿ إلى العدالة اإلجرائية 

 بنفسؾ، ومعرفة حقوقؾ المشروعة أماـ المحاكـ الشرعية وحدود تمؾ الحقوؽ. 
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 مقدمة:
عنى ىذا الدليؿ بتوضيح إجراءات وأصوؿ التقاضي أماـ المحاكـ الشرعية، وذلؾ قبؿ المثوؿ أماـ المحكمة وخبلؿ يُ  

مراحؿ الدعوى وحتى بعد صدور الحكـ القضائي، فالدعوى الشرعية تمر بعّدة مف اإلجراءات القانونية والتي ىي 
عاتيا لتحقيؽ العدالة بيف الناس، وعمى المتقاضيف اتباعيا مجموعة مف القواعد والضوابط التي عمى القضاة الشرعييف مرا

يتنسى لمخصـو أف لموصوؿ إلى حقوقيـ، فاإلجراءات القضائية ضمانة قوية تكفؿ حفظ حقوؽ المتقاضيف، ومف خبلليا 
 الشرعية دوف أف ترد مف قبؿ القضاء. يستكمموا الدعوى

ُيعنى بالتعريؼ العاـ بالمحاكـ الشرعية وأنواعيا  ،قسـ األوؿ: القسميف رئيسييفوبذلؾ، سوؼ يشتمؿ ىذا الدليؿ عمى 
وتوضيح  ،ودرجاتيا ومناطؽ اختصاصيا في محافظات الضفة الغربية، باإلضافة إلى بياف أجيزة المحاكـ الشرعية

جراءات الدعوى الشرعف ،واألشخاص المتفاعميف معيا. أما القسـ الثاني ،مياميا داخؿ المحكمة ية مف يتضمف مراحؿ وا 
 وتنفيذه.  فيووكيفية الطعف  ،وصدور الحكـ ،وقت بدء تسجيؿ الدعوى حتى يتـ الفصؿ فييا

 

 
 

 

 

 القسم الثاني
 قبل المثول أمام المحكمة 

(توكيل محامي شرعي)  

 في يوم المحكمة 
(إجراءات سير الجمسة)  

 صدور الحكم

 الطعن في الحكم 

األول القسم  

 درجات المحاكم الشرعية

 اختصاص المحاكم الشرعية

أجيزة المحكمة الشرعية واألشخاص 
 المتفاعمين معيا
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دعواك الشرعية، كما تقدم من اليام جدًا معرفتك بالمحاكم الشرعية واختصاصاتيا حتى تعمم أين 

 تتوجو بقضيتك داخميا ...من الميم أن نعرض أمامك أجيزة المحكمة حتى تعمم أين 

 

 :وأجيزتيا المحاكم الشرعية واختصاصاتيادرجات 

كالزواج  ،مف المعمـو أف الدعاوى الشرعية تتمتع بذاتية خاصة بيا، فيي تتعمؽ بمسائؿ عمى جانب كبير مف الحساسية
والطبلؽ واألوالد والتركة وغيرىا مف المسائؿ التي تنظـ عبلقة األفراد داخؿ األسرة الواحدة. لذلؾ احرص عمى أف يكوف 

 لجوءؾ إلى المحاكـ بحثًا عف طرؽ لحؿ المشكبلت بعد عجزؾ عف ذلؾ وديًا.
صدر الحكـ القضائي بحقؾ وحتى  ، فإذاصميف بأف تدرس قضيتيـ في أكثر مف مرحمةوقد أتاح القانوف فرصة لممتخا

تطمأف نفسؾ مف ىذا الحكـ، تستطيع التقدـ بدعواؾ مرة ثانية إلى محكمة أعمى درجة لتعيد نظر القضية، فالمحاكـ 
 -الشرعية تقسـ حسب درجاتيا كما يمي:

 درجات المحاكم الشرعية:

وىي الدرجة األولى في التقاضي، أي أف الدعوى الشرعية ترفع إلييا ابتداًء، وىي  المحاكم اإلبتدائية: -1
وتصدر أحكامًا قضائية ابتدائية في الدعاوى المعروضة عمييا، ويحكـ فييا قاضي  ،محكمة موضوع

 منفرد.
فة ليا وىي الدرجة الثانية في التقاضي، أي أنيا تنظر في الدعاوى الشرعية المستأن محاكم اإلستئناف: -2

 مف قبؿ المحاكـ اإلبتدائية، وىي أيضًا محكمة موضوع، وتؤلؼ مف رئيس وعدد مف األعضاء.
وىي الدرجة الثالثة والنيائية في التقاضي، وىي محكمة قانوف، وتتكوف مف  المحكمة العميا الشرعية: -3

 قاضي رئيس وعدد مف األعضاء.
 
 
 
 
 
 

 

 القسم األول:

القضية مف كافة جوانبيا سواء الدفوع الشكمية أـ الموضوعية يقصد بمحكمة الموضوع المحكمة التي تنظر بموضوع 
دعاءات األطراؼ والبينات المقدمة مف قبميـ كمحكمة البداية، وتدقيؽ عمؿ المحكمة األدنى منيا درجة مف حيث كيفية  وا 

لموضوع فيي محكمة تراقب مدى تطبيؽ قاضي ا ،معالجتيا لموضوع القضية كمحكمة اإلستئناؼ. أما محكمة القانوف
 لمقانوف عمى القضية كالمحكمة العميا الشرعية.
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 اختصاص المحاكم الشرعية:

 أي محكمة مختصة بالنظر في دعواك الشرعية؟

ولنوع القضية المراد رفعيا، فمممحاكـ الشرعية اختصاصيف  ،لكؿ محكمة سمطة في نظر الدعاوى تبعًا لمكاف وجودىا

، وىما االختصاص المكاني -حتى يتـ السير في إجراءاتيا-عند تقديـ الدعوى خذىما بعيف االعتبار أيجب عميؾ 

 واالختصاص الوظيفي، وسيتـ توضيح ذلؾ كما يمي:

 :االختصاص المكاني لممحاكم الشرعية 

لغربية، وتقاـ الدعوى الشرعية واحدة أو أكثر في كؿ محافظة مف محافظات الضفة ا بتدائيةتوجد محكمة شرعية ا

فتقديم الدعوى يكون لدى المحكمة التي تقع ضمن ة في محكمة المحؿ الذي يقيـ فيو المدعى عميو،  بتدائياال

فالدعوى ترفع  ،وفي حال لم يكن لممدعى عميو محل إقامة رفع الدعوى عميو،المحافظة التي يسكن بيا من أردت 

 مف ذلؾ الدعاوى التالية: غير أنو يستثنى .أمام المحكمة التي يقيم فييا المدعي

 في محكمة المحؿ الموجود فيو الوقؼ. تنظر              ى المتعمقة باألوقاؼ غير المنقولةالدعاو  .1

 في محكمة المحؿ الذي جرى فيو العقد. تنظر              دعاوى مداينات أمواؿ األيتاـ واألوقاؼ .2

 في محكمة إقامة المتوفى أو في محؿ وجود التركة. تنظر             دعوى الوصية .3

  .في محكمة المدعى عميو أو المحكمة التي جرى في منطقتيا العقد تنظر              وى النكاحادع .4

في في محكمة المدعى عميو أو المحكمة التي جرى في منطقتيا العقد أو  تنظر            فتراؽ وى االادع  .5

 فيو الطبلؽ. محكمة المحؿ الذي وقع

ضانة وتقرير أجرة الرضاع حؽ تقدير النفقة لؤلصوؿ والفروع والصغار وفاقدي األىمية والزوجات وطمب الح  .6

 لجميع المحاكـ. والمسكف             

 

 

 

 

 

إذا تعدد المدعى عمييـ وكاف الحكـ عمى أحدىـ حكمًا عمى الباقيف، أو كاف موضوع الدعوى واحدًا                -مالحظة:
ذا أقيمت في محكمة امتنع عمى غيرىا رؤية الدعوى ما لـ تكف مف الدعاوى المستثناة.أتنظر الدعوى في محكمة   حدىـ، وا 
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 :االختصاص الوظيفي لممحاكم الشرعية 

 حدد القانوف اختصاصات المحاكـ الشرعية عمى النحو التالي: 

نشاؤه مف قبؿ المسمميف .1 وما لو عبلقة بإدارتو الداخمية وتحويمو  و،واستبدال ،والتولية عميو ،وشروطو ،الوقؼ وا 

 المسقفات والمستغبلت الوقفية لبلجارتيف وربطيا بالمقاطعة.

أما  ،حة الوقؼ وما يترتب عميو مف حقوؽ أسست بعرؼ خاصأو بص ،الدعاوى المتعمقة بالنزاع بيف وقفيف  .2

أو كاف العقار مف  ،أو حكـ بالوقؼ ،إذا ادعى أحد الطرفيف بممكية العقار المتنازع فيو مع وجود كتاب وقؼ

برز مدعي الممكية في جميع ىذه الحاالت أوراقًا ائعة عند أىؿ القرية أو المحمة وأاألوقاؼ المشيورة شيرة ش

الصبلحية فعمى المحكمة أف تؤجؿ السير في الدعوى وتكمفو مراجعة المحكمة ذات  ،ت تعزز ادعاءهومستندا

تقرر المحكمة الشرعية وقؼ السير  ،برز ما يدؿ عمى إقامة الدعوى لدى تمؾ المحكمةخبلؿ مدة معقولة، فإذا أ

ال سار   ت في الدعوى وأكممتيا.في الدعوى التي أماميا إلى أف تبت المحكمة  في شأف ممكية العقار وا 

 مداينات أمواؿ األيتاـ واألوقاؼ المربوطة بحجج شرعية. .3

 الوالية والوصاية والوراثة.   .4

 الحجر وفكو واثبات الرشد.  .5

 نصب القيـ والوصي وعزليما.  .6

 المفقود.  .7

 المناكحات والمفارقات والمير والجياز وما يدفع عمى حساب المير والنفقة والنسب والحضانة.  .8

 ما يحدث بيف الزوجيف ويكوف مصدره عقد الزواج. كؿ .9

تحرير التركات الواجب تحريرىا والفصؿ في االدعاء بممكية أعيانيا والحكـ في دعاوى الديوف التي عمييا، إال   .10

و ناشئًا عف معاممة تجارية وتصفيتيا وتقسيميا بيف الورثة وتعييف اف منيا متعمقًا بماؿ غير منقوؿ أما ك

 ف الشرعية واالنتقالية.حصص الوارثي

وكذلؾ إذا كاف أحدىما غير مسمـ ورضيا أف يكوف حؽ القضاء في  ،طمبات الدية إذا كاف الفريقاف مسمميف  .11

 ذلؾ لممحاكـ الشرعية.

 التخارج مف التركة كميا أو بعضيا في األمواؿ المنقولة وغير المنقولة.  .12
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 اليبة في مرض الموت أو الوصية.  .13

 اإلذف لمولي والوصي والمتولي والقيـ ومحاسبتيـ والحكـ بنتائج  ىذه المحاسبة.  .14

الدعاوى المتعمقة باألوقاؼ اإلسبلمية المسجمة لدى المحاكـ الشرعية إذا كاف الواقؼ غير مسمـ واتفؽ الفرقاء   .15

 عمى ذلؾ.

 كؿ ما يتعمؽ باألحواؿ الشخصية بيف المسمميف.  .16

 و أحد مأذونييا وما ينشأ عنو.أ ،د زواج سجؿ لدى المحاكـ الشرعيةكؿ عق  .17

 

 
 

 ستئناف الشرعية: اختصاص محكمة اال

 ستئناؼ صبلحية الفصؿ في الدعوى الشرعية وذلؾ عف طريؽ اآلتي:لمحكمة اال

 الفصؿ في األحكاـ المستأنفة مف قبؿ الخصـو والصادرة مف المحاكـ الشرعية اإلبتدائية. -

التي يتعمؽ بيا حؽ اهلل  دعاوىالالفصؿ في األحكاـ المستأنفة وجوبًا وبشكؿ تمقائي مف قبؿ محاكـ البداية وذلؾ في  -

 طراؼ باستئناؼ ىذه األحكاـ.وذلؾ في حاؿ عدـ قياـ األ "دعاوى الحسبة". ، وتسمى-الحؽ العاـ–تعالى 

 

 

 

 

 
 اختصاص المحكمة العميا الشرعية:

 تختص المحكمة العميا في نظر الدعوى الشرعية في األحواؿ التالية:

أماـ المحكمة العميا الشرعية إذا  محاكـ اإلستئناؼ حكاـ النيائية الصادرة مففي األ مف قبؿ الخصـو الطعف -

 كاف ىناؾ مخالفة لمقوانيف الخاصة بالمحاكـ الشرعية، أو وقوع بطبلف في الحكـ أو في اإلجراءات. 

في حاؿ كانت دعواؾ الشرعية تتضمف احدى الحاالت المذكورة أعبله، يتوجب عميؾ الذىاب إلى المحكمة الشرعية 

 .اإلبتدائية أواًل وتقديـ دعواؾ أماميا

توجد دعاوى يستطيع أي فرد أف يرفع دعوى قضائية بيا وذلؾ لتعمقيا بحؽ اهلل تعالى، إال أنو مع انشغاؿ الناس بشؤوف 
القاصريف، فاقدي األىمية، حياتيـ تقـو النيابة العامة الشرعية بتمثيؿ حؽ اهلل تعالى وتسمى "دعاوى الحسبة" مثؿ دعاوى 

التفريؽ، الطبلؽ، الرضاع المانع لمزوجية، اإلمياؿ لمعنة والجنوف وغيرىا مف الوقؼ، بيت الماؿ، أحكاـ فسخ النكاح، 
 الدعاوى.
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لـ يقـ  أي -األحكاـ الصادرة مف قبميا وجوبيًا بعد انتياء مدة الطعف في ستئناؼالطعف مف قبؿ محاكـ اال -

لى مثؿ قضايا ، وىي القضايا التي تتعمؽ بحؽ اهلل تعا-لمدة القانونيةحكاـ خبلؿ االخصـو بالطعف في ىذه األ

 ىمية والوقؼ ودعاوى النسب وما ذكر سابقًا مف قضايا الحؽ العاـ.القاصريف وفاقدي األ

وأجور الحضانة  ،ستعجاؿ كالنفقاتة اإلستئناؼ الشرعية وليا صفة االحكاـ الصادرة عف محكمالطعف في األ -

 .والرضاع والمسكف والحضانة والمشاىدة

 

 أجيزة المحكمة الشرعية واألشخاص المتفاعمين معيا:
 

 أجيزة المحكمة الشرعية 
 :ويوجد فييا ىيئة القضاة والتي قد تتكوف مف عدة قضاة أو قاضي فرد، وىو مف يترأس جمسة  قاعة المحكمة

 ".القاضي" أو "سيدي القاضي دعواؾ، ويتـ مخاطبتو بعبارة "حضرة المحاكمة ويقضي في

 :تتولى القضايا التي يتعمؽ بيا حؽ اهلل تعالى وتسمى بدعاوى "الحسبة"مف  وىي النيابة العامة الشرعية  

كدعاوى الطبلؽ والنسب والّردة وفسخ عقد الزواج أو بطبلنو، والدعاوى الخاصة بالصغار وفاقدي األىمية 

وناقصييا والغائبيف والمفقوديف ومحاسبة وعزؿ األولياء واألوصياء، ودعاوى األوقاؼ واليبات والوصايا، بحيث 

 شرعي.يكوف المدعي فييا ىو وكيؿ النيابة/ المدعي باسـ الحؽ العاـ ال

 ستدعاءور المتقاضيف عمى صياغة الئحة االوىو موظؼ داخؿ المحكمة يساعد جميستدعاءات: كاتب اال  

بحيث يكتب البلئحة كما يمميو عميو المدعي، ويقدـ المشورة القانونية فيما يخص نوع القضية المراد التقدـ 

 باستدعاء لمقضاء بشأنيا.

 :ىو المكاف المخصص لدفع الرسـو القضائية التي تـّ النص عمييا بموجب القانوف، بحيث  أمين الصندوق

التي يتـ التعامؿ بيا داخؿ المحكمة  ةقضية التي تقـو بتقديميا، والعمميطمب الموظؼ دفع مبمغ معيف حسب ال

 ىي "الشيكؿ".

 :ستدعاء، بحيث يقـو الموظؼ ؿ االء إليو بعد دفع الرسـو لتسجيوىو المكاف الذي يتـ المجو  قمم المحكمة

لمدعوى وموعد الجمسة لنظرىا بيـو وتاريخ محدد، وتسمى ىذه المرحمة مرحمة "تأسيس  متسمسؿ بإعطاء رقـ

 الدعوى".
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 :سرية والقضايا يا معالجة النزاعات األئمف انشاىي دائرة داخؿ المحكمة واليدؼ  دائرة اإلرشاد األسري

ح والمعونة طريؽ ارشادىـ الى بناء أسرة سميمة خالية مف المشاكؿ، وتقديـ النصالمتعمقة بتمؾ النزاعات عف 

 حواؿ الشخصية.القانونية في مجاؿ األ

 :ىو مف ينادي عمى األشخاص المتقاضيف لمدخوؿ إلى قاعة المحكمة عندما يحيف موعد الجمسة،  الحاجب

 ويوجيؾ إلى المكاف الذي تجمس أو تقؼ فيو.

 

  المتفاعمين مع المحكمة الشرعيةاألشخاص: 

 :وىو الذي يقـو برفع الدعوى أماـ المحكمة الشرعية عمى خصمو في مسألة تدخؿ ضمف مسائؿ  المدعي

 األحواؿ الشخصية لممسمميف.

 :وىو مف تقاـ الدعوى ضده أماـ المحاكـ الشرعية مف قبؿ المدعي في مسألة تدخؿ ضمف  المدعى عميو

 لممسمميف.مسائؿ األحواؿ الشخصية 

 :لتمثيميـ أماـ المحاكـ الشرعية،  -المدعي والمدعى عميو–وىـ مف يتـ توكيميـ مف قبؿ الخصـو  المحاميين

 وذلؾ لممطالبة بحقوقيـ التي يدعوف بيا والدفاع عنيا، فالمحامي ىو مف يتولى دعواؾ الشرعية أماـ القضاء.

 :أدلة في قضيتيـ، فالشيود يرووف األحداث ذات  ءىـ أشخاص يجوز لمخصـو إحضارىـ إلعطا الشيود

 العبلقة بالقضية حينما يطمب القاضي منيـ ذلؾ، وقد يناقشيـ المحاموف في رواياتيـ لموصوؿ إلى الحقيقة.

 :عادًة ما تكوف جمسات المحاكمة عمنية، فيكوف بمقدور أي شخص أف يحضر جمستؾ، وبذلؾ  الجميور

ائمتؾ أو أصدقائؾ ليدعموؾ معنويًا، وفي حاؿ شعورؾ بالضيؽ أو يمكنؾ أف تصطحب معؾ بعض أفراد ع

 الحرج مف وجود الجميور  وحضور قضيتؾ أطمب مف القاضي أف تكوف الجمسة سرية.
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بتمعن وانتبو  عزيزي القارئ: يحتوي ىذا القسم عمى معمومات قانونية دقيقة جدًا، لذلك إقرأ                 

 لما سيذكر في ىذا الدليل.
 

 -قبل المثول أمام المحكمة:     

أو مدعى عميو، لذلؾ يجب أف تعرؼ حقوقؾ بموجب قوانيف  وف إما بصفتؾ مدعيمثولؾ أماـ المحكمة الشرعية يك 
األحواؿ الشخصية، ولـ تشترط تمؾ القوانيف أف تقـو بتوكيؿ محاـٍ لمباشرة القضية الخاصة بؾ إبتداًء، فتستطيع أف 

. ولكف تذكر أف المحكمة سوؼ تتخذ قرارات بشأنؾ، وليذا يفضؿ أف تحصؿ عمى في أولى المراحؿ تباشرىا بنفسؾ
 المراكز القانونية التي تقدـ استشاراتلجوءؾ سيدتي إلى لمساعدة القانونية إما مف خبلؿ توكيؿ محامي شرعي، أو ا

فمصادر معمومات حقك يجب أن تكون موثوقة، أي أن طمب اإلستشارة القانونية يكون مجانية بالنسبة لمنساء.  قانونية
 أو أي مصدر آخر غير قانوني. ، أو موظفي المحكمة ، من متخصصين وليس من قبل األقرباء

وفي حاؿ أردت توكيؿ محامي شرعي لمتابعة إجراءات التقاضي أماـ المحكمة، فتذكر أف تأخذ كافة األوراؽ القانونية 
ـ القضاء، فعمى عاتقيـ يقع الخاصة بقضيتؾ لدى أوؿ لقاء معو. واعمـ أف المحاميف ىـ أمناء دعواؾ الشرعية أما

 سداء المشورة وشرح كافة أبعاد القضية. جب اوا

 

 

 

 

 

 اآلتية:تعاب المحاماة، فأنت تكوف أماـ إحدى الفروض لدى االتفاؽ عمى أ

يجوز لؾ أف تقـو بتنظـ اتفاؽ خطي يبيف فيو أجرة اتعاب المحامي وكيفية دفعيا، وفي حاؿ وقع تنازع فيما  -
إال إذا رأت المحكمة الشرعية أنو غير عادؿ وال  بينؾ ومحاميؾ الموكؿ بقضيتؾ ينفذ مضموف ذلؾ اإلتفاؽ

 معقوؿ، فيجوز ليا حينئٍذ أف تقرر المبمغ الذي تعتبره كافيًا بعد النظر في جميع ظروؼ تمؾ القضية.

  -القسم الثاني:

عمى انو: "تتألؼ مينة المحاماة الشرعية مف  1952( لسنة 12( مف قانوف المحاميف الشرعييف رقـ )2نصت المادة )
وى القياـ باإلجراءات الشرعية والقانونية اماـ أية محكمة شرعية ابتدائية أـ استئنافية بالنيابة عف شخص آخر في أية دع

الحضور بالنيابة عف شخص آخر لدى أي  -1أو معاممة مف يـو تقديميا حتى آخر معاممة تنفذ فييا ويشمؿ ذلؾ: 
مجمس او لجنة أو أي شخص يقـو بالنيابة عف أية محكمة شرعية أو تنفيذًا لقرار مف قراراتيا ولدى دائرة اإلجراء أو أية 

تنظيـ المستندات والموائح الستعماليا في المحاكـ  -2دى المحاكـ. دائرة رسمية آخرى لعمـ يتعمؽ بما ىو موكؿ بو ل
مبلحقة جميع المعامبلت التي تقع  -4اسداء الرأي والمشورة لمموكميف في المسائؿ الشرعية والقانونية.  -3الشرعية. 

 ضمف نطاؽ مينتو".
 

 أواًل:



11 

 

إذا لـ يكف ىناؾ اتفاؽ خطي بشأف أتعاب المحاماة جاز لممحامي أف يطمب مف المحكمة الشرعية أف تقدر لو  -
ومعقواًل، وكؿ قرار تصدره المحكمة في موضوع األجور يكوف قاببًل لئلستئناؼ وفؽ ما  األجر الذي تراه عادالً 
 ىو مقرر في القانوف. 

ف يعممو ويقـو بو المحامي الذي قمت بتعينو، وذلؾ أو القياـ بو أماـ المحكمة يجوز أويعتبر كؿ ما يجوز لؾ عممو 
ذا ما قمت بتفويضو  بتبمغ األوراؽ القانونية عنؾ تعتبر كؿ ورقة بمغت إليو في بموجب وكالة مسجمو حسب األصوؿ، وا 

 الدعوى قد بمغت إليؾ.

ويحؽ لؾ سواء كنت مدعيًا أـ مدعى عميو أف تعزؿ محاميؾ في أي دور مف أدوار المحاكمة، ولكف يجب عميؾ إببلغ 
عواؾ، عمى عكس المحامي إذ ال يجوز لو االنسحاب المحكمة إشعارًا بيذا العزؿ وتبميغ نسخة إلى الفريؽ اآلخر مف د

 مف الدعوى إال بإذف المحكمة.

 -تسجيل الدعوى:        

 إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى مكانيًا ووظيفيًا كما ذكر سابقًا. الذىاب -1
 ،تقديـ طمب استدعاء لدى كاتب اإلستدعاءات، حيث يقـو الموظؼ بكتابة اإلستدعاء عمى لساف المدعي -2

  يكتب ما تمميو عميو مف وقائع وطمبات.و 

وال تشعر بالحرج حيث يكوف نقاشؾ معو  يويمتقي موظؼ اإلرشاد بالمدعي أواًل وحده في مكتبو، قـّ بعرض مشكمتؾ عم
 في أجواء مف السّرية المطمقة.

بيف الطرفيف، ومف الممكف إذا ما استدعت الحاجة يقـو موظؼ اإلرشاد باستدعاء المدعى عميو ومحاولة اإلصبلح فيما 
اف يستدعي الموظؼ مف لو تأثير عمى الخصـو لئلصبلح، أو الوصوؿ إلى اتفاؽ يرضي الطرفيف وغير مخالؼ 

 لؤلحكاـ الشرعية او القانوف.
 

 وىنا قد ينتج عف ىذه المرحمة إحدى الفرضيف:
اإلصبلح أو التوصؿ إلى اتفاؽ فيما  -

في تفاؽ يدّوف االبيف األطراؼ وعندىا 
 نموذج رسمي ويوقع عميو الطرفيف وشاىداف.

اتفاؽ  ىعدـ اإلصبلح أو التوصؿ إل -
يقـو موظؼ اإلرشاد  ، وعندىابيف األطراؼ

بتحويؿ األمر إلى القاضي لمبدء بإجراءات 
 التقاضي.

 
قبؿ البدء بإجراءات التقاضي  وإعمـ أن -3

يجب أف يتـ دفع رسـو القضية لدى أميف الصندوؽ وذلؾ في حالة عدـ تحويؿ القضية لئلرشاد أو في حاؿ 

 ثانيـــــــــاً 
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تحويميا وعدـ التوصؿ لحؿ، حيث يطمب منؾ الموظؼ دفع مبمغ معيف حسب موضوع القضية التي قمت 
( 40( شيكؿ، والحّد األدنى )400األقصى لمرسـو ) بتقديميا، وغالبًا ال تكوف رسـو القضايا كبيرة، فالحدّ 

 شيكؿ.
بعد دفع الرسـو يتـ تسجيؿ القضية لدى قمـ المحكمة )تأسيس القضية(، حيث تأخذ القضية رقـ وتاريخ موعد  -4

 الجمسة لنظر القضية.
ى حكـ قضائي تعتبر الدعوى سمطة منحيا القانوف لؾ في المجوء إلى القضاء لمحصوؿ عم ما ىي الدعوى الشرعية؟

ف كنت  في تقرير حقؾ أو حمايتو، فإف كاف لؾ حؽ، كفمت لؾ القوانيف حؽ التقاضي أي التمكيف مف رفع دعوى، وا 
 مدعى عميو بحؽ ما ُمكنت مف الرد أو االجابة عمى ىذه الدعوى.

 
 المدعي، المدعى عميو والمدعى بو. من ىم أطراف الدعوى؟

 
 الشرعية شروط يجب أف يتـ مراعاتيا حتى تكوف صحيحة، ومف أىميا ما يمي: لمدعوى ما ىي شروطيا؟

  :شروط متعمقة بالدعوى 
 ."إذ ال تصح الدعوى بمفظ "أظف" أو " أشؾ ،  أف تكوف بألفاظ تفيد الجـز
 .أف يطمب المدعي مف القاضي الحكـ عمى المدعى عميو بالمدعى بو والزامو بو وعدـ منازعتو فيو 
 تكوف الدعوى ممزمة لمخصـ بشيء. أف 
 حتياؿ أو التواطئ.لمدعي والمدعى عميو وليس بقصد االأف تكوف خصومة حقيقية فيما بيف ا 
  أف ال يكوف في الدعوى تناقض، فإف وجد فبل بد مف رفعو إما بالتوفيؽ أو بالعدوؿ عف أحد القوليف

 المتناقضيف.
 :شروط متعمقة بالمدعي 

 ف لـ يكف كذلؾ يخاصـ عنو وليو أو أف تتوافر في المدعي أ ىمية التقاضي أي العقؿ والبموغ، وا 
 وصيو.

  عف صاحب  أو وكيؿ يأو وص الدعوى، أي أنو صاحب الحؽ أو وليأف يكوف لممدعي صفة في
 الحؽ.

 :شروط متعمقة بالمدعى عميو 
 ف لـ يكف كذلؾ يخاصـ عنو وليو أو  أف تتوافر في المدعى عميو أىمية التقاضي أي العقؿ والبموغ، وا 

 وصيو.
 .أف يكوف المدعى عميو معمومًا شخصو وليس مجيواًل 

 :شروط متعمقة بالمدعى بو 
 .أف يكوف المدعى بو مشروعًا 
 لبس ويوضح كؿ مبيـ، حيث يشترط عمى بياف المدعى بو بيانًا كافيًا يزيؿ كؿ  ةأف تكوف الدعوى مشتمم

 لصحة الدعوى معمومية المدعى بو. 
 .أف يكوف المدعى بو محتمؿ الثبوت لدى القضاء، فبل يجوز لشخص أف يدعي البنوة لطفؿ معروؼ نسبو 
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 ماذا يقصد باألىمية؟
الخصـو مجنوف أو معتوه أو بو قؿ أف ال يكوف أحد ػػػػػػأي أف يكوف كؿ مف المدعي والمدعى عميو عاقبًل بالغًا، فالع

ذا ك 15فيقصد بو إكماؿ  موغػػػمرض عقمي يمنعو مف المجوء إلى القضاء. أما الب اف عامًا بالحساب القمري اليجري، وا 
سنوات  9عامًا مف الذكور بالحساب القمري اليجري، ومف أكممت  12، أي مف أكمؿ المدعي أو المدعى عميو مراىقاً 

قمري اليجري يسأؿ القاضي عف البموغ إما باإلحتبلـ أو اإلحباؿ أو الحيض أو الحمؿ، فإذا أقر مف العمر بالحساب ال
 تعتبره المحكمة خصمًا. ،بو وكاف مف ظاىر الحاؿ أنو بالغ

 ما ىو العمر بالحساب القمري اليجري؟
سنة قمرية  15يومًا، فإذا كاف المجموع  11أواًل السف بالحساب الشمسي الميبلدي، ثـ يضاؼ عمى كؿ سنة  يحسب

 ىجرية يعتبر المراىؽ بالغًا.
 من ىو الولي والوصي؟  

في حاؿ لـ يكف أحد الخصـو بالغًا أو عاقبًل أو كبلىما يحؿ محّمو في المخاصمة وليو، والولي ىو األب إف كاف 
أو جّده إف لـ يكف األب موجود، أو مف يختار مف قبميما ليكوف وصيًا عميو، وفي حاؿ لـ يكف لو أب أو جد  موجودًا،

 عمى قيد الحياة وال وصي مختار مف قبميما تعيف المحكمة وصيًا لو لمخصومة في الدعوى.

 
 

 الئحة الدعوى:      

وفيما أف تقدـ الئحة الدعوى بشكؿ صحيح، وذلؾ بأف تشتمؿ عمى البينات التي تـ النص عمييا بموجب القانوف،  يجب 
 -يمي نموذج الئحة دعوى:

  
        لدى محكمة .............. الشرعية

 ..../........  دعوى أساس رقـ

 المدعي/ة 

 

 

  المدعى عميو/ ػػػػػػػا 

 موضوع الدعوى 

 

ذكر اسـ المحكمة المقدـ ليا الئحة الدعوى حسب اإلختصاص المكاني 
 أو الوظيفي

اسـ المدعي/ة والشيرة ومكاف اإلقامة والعنواف، واسـ الشخص الذي يمثمو/ ػػػا )الولي أو الوصي أو 
 المحامي( والصفو عمى التوالي إف وجد.

لولي أو الوصي اسـ المدعى عميو/ ػػػػػا والشيرة ومكاف اإلقامة والعنواف، واسـ الشخص الذي يمثمو/ ػػػا )ا
 عمى التوالي إف وجد. ةأو المحامي( والصف

 يجب بياف الحؽ المدعى بو، أمثمة ذلؾ: أجرة الحضانة/ نفقة أوالد/ طبلؽ/ تفريؽ ....

 ثالثــــــــاً 
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 وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدعاس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة وأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالئح

1-                                  

 ز عف الوقائع والبينات التي يستند الييا المدعي في دعواهموج                         -2

 محكمتكـ صبلحية النظر والفصؿ في ىذه الدعوىالصبلحية: ل

 البينات: تحضر وتقدـ أثناء المحاكمة
الطمب: يمتمس المدعي/ة ..................... المذكور/ة مف المحكمة الموقرة تعييف موعد المحاكمة وتبميغ ذلؾ إلى 

ويشمميا )ذكر  .............................. المذكور/ة المدعى عميو وغب الثبوت الحكـ عمى المدعى عميو/ ػػػػػػا 
 الشرعي وتضميف المدعى عميو/ ػػػػػػا الّرسـو والمصاريؼ.حسب الوجو  )الطمبات الخاصة بكؿ دعوى

 مع اإلحتراـ

 المدعي/ة توقيعتحريرًا في ...../...../..........                                                                    

  

 تقديم الئحة الدعوى:

عمى البينات التي تـ النص عمييا بموجب القانوف،  الدعوى بشكؿ صحيح، وذلؾ بأف تشتمؿالئحة  يجب أف تقدـ  

 فيجب أف تتضمف عمى اآلتي:

 اسـ المحكمة المقدمة إلييا صحيفة الدعوى. -1
اسـ المدعي وشيرتو ومكاف اقامتو وعنوانو، واسـ الشخص الذي يمثمو )وليو أو وصيو أو محاميو( وصفتو  -2

 وعنوانو عمى التوالي إف وجد.
قامتو وعنوانو، واسـ الشخص الذي يمثمو )وليو أو وصيو أو محاميو( وصفتو اسـ المدعى عميو ومكاف ا -3

 وعنوانو عمى التوالي إف وجد.
 بياف موضوع الدعوى )الحؽ المدعى بو(.  -4
 موجز عف الوقائع والبينات التي يستند الييا المدعي في دعواه. -5
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 -مذكرة الحضور:    

، يقـو كاتب المحكمة بتنظيـ مذكرة موقعو مف القاضي ومختومو ستدعاءاالالئحة بعد تقديـ  بختـ  وقيدىا ودفع الرسـو
المحكمة الرسمي لحضور المدعى عميو إلى المحكمة ومحدد فييا موعد نظر القضية مف حيث الزماف والمكاف، وُيعد 

 .ستدعاءالئحة اال ، ويبمغ  المدعى عميو نسخة منيا مع نسخة مفستدعاءالئحة االنسخًا عف مذكرة الحضور بعدد نسخ 

التي قدميا المدعي إذا ستدعاء الئحة االردًا عمى  ديـ مذكرة جوابيةتتضمف المذكرة تكميؼ بالحضور إلى المحكمة، وتق
 -شاء ذلؾ في الدعاوى التالية:

 إذا كانت قيمة موضوع الدعوى أكثر مف خمسيف دينارًا. -1
 الدعاوى المتعمقة بالوقؼ. -2
 دعاوى النسب واإلرث والوصية وعزؿ الوصي والقيـ. -3
 دعاوى الحجر وفكو. -4
 دعاوى الدية. -5

أف يكوف ذلؾ خبلؿ عشرة أياـ مف تاريخ تبميغو مذكرة الحضور، وفي وقت ال يقؿ عف الميعاد المعيف لمجمسة وعف  عمى
عشريف يومًا مف تاريخ التكميؼ بالحضور. كما يجوز لممدعى عميو أف يقدـ دفاعًا خطيًا إذا أراد أو أمرتو المحكمة بذلؾ 

 .في غير الدعاوى المذكورة سابقاً 

  -اآلتي: يجب أف تعمـ

 البلئحة أو المذكرة الجوابية ال يجوز إضافة أسباب جديدة غير األسباب الواردة في  ستدعاءاال بعد تقديـ الئحة
 مع ما تـ ذكره سابقًا.  ةأو المذكرة، كما ال يجوز اإلدعاء بأمور واقعية غير متفق

أف يكوف عنواف المدعي والمدعى عميو واضحًا بما يساعد في سرعة التبميغ يجب 
 يجب أف تكتب صحيفة الدعوى بالحبر وبخط واضح أو عف طريؽ الطباعة بواسطة جياز الحاسوب، عمى

، وبدوف شطب، وتوقع في نيايتيا مف قبؿ -عدـ الكتابة خمؼ الورقة -أف تستخدـ كؿ صفحة عمى حدا
 إف وجد. كيموو المدعي أو 

 يجوز تعدد المدعيف أو المدعى عمييـ في الدعوى الواحدة، ومف الممكف أف يفوض واحد منيـ أو أكثر في
حضور المحكمة والمرافعة ومتابعة إجراءات القضية، كما يجوز لممدعى عمييـ أف يفوضوا واحد أو اكثر، 

 عمى أف يكوف التفويض خطي وموقع مف األشخاص الصادر منيـ التفويض.
 

 رابعـــــــــــــاً 
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 الئحة و أدلة جوىرية فيجب أف يتـ ارفاقيا في ي أو المدعى عميو تقديـ مستندات أفي حاؿ أراد المدع
 .عميو ة الجوابية إذا ما كنت مدعىإذا كنت مدعيًا أو في المذكر االستدعاء 

  فمف أجؿ صحتيا ضمف لؾ ستدعاءالئحة االإذا ما تـ اغفاؿ أو نقص بياف يجب أف تذكره أو تبلفيو في ،
عميو في حالة الدفع توضيح وتصحيح ذلؾ عمى أف القانوف أف يسأؿ القاضي المدعي في اإلدعاء أو المدعى 

 ال يزيدؾ عممًا.

 

 -تبميغ األوراق القضائية:     

 تعتبر المعمومات اآلتية ىامة لممدعي عميو، بحيث يتم تبميغك بالدعوى المقدمة ضدك وفقًا لآلتي: 

تبميغ المدعى عميو بصورة منيا، وأي القمـ عمى  المحكمة وجبمف قبؿ المدعي إلى قمـ  الستدعاءالئحة اعند تقديـ 
 -ورقة قضائية تصدرىا المحكمة لمتبميغ ُتسّمـ إلى الُمحضر ألجؿ تبميغيا، ويتـ ذلؾ حسب األحواؿ التالية:

بقبوؿ التبميغ  المراد تبميغو بالذات أو إلى وكيمو المفوض قانوناً  وراؽ القضائية إلى المدعى عميوتسميـ نسخة مف األ أواًل:
 عنو.

إذا تعذر تبميغ المدعى عميو بالذات يجوز إجراء التبميغ في محؿ إقامتو ألي فرد مف أفراد عائمتو يسكف معو وتدؿ  ثانيًا:
 مبلمحو عمى أنو بمغ الثامنة عشرة مف عمره.

مكنو تبميغو بالنيابة عنو، عمى المدعى عميو أو عمى أي شخص ي -بعد بذؿ الجيد البلـز–إذا لـ يعثر المحضر  ثالثًا:
فعمى المحضر أف يعمؽ نسخة مف الورقة  ،أو إذا رفض المدعى عميو أو الشخص الذي كاف يمكنو تبميغو قبوؿ التبميغ

القضائية المراد تبميغيا عمى الباب الخارجي أو عمى جانب ظاىر لمعياف مف البيت الذي يسكنو المدعى عميو أو 
عيد النسخة األصمية مف تمؾ الورقة إلى المحكمة مع شرح واقعة الحاؿ عمييا، ويجوز يتعاطى فيو عممو عادة، ثـ ي

 لممحكمة أف تعتبر تعميؽ األوراؽ عمى ىذا الوجو تبميغًا صحيحًا.

إذا تعذر إجراء التبميغ في األحواؿ السابقة يجوز لممحكمة اصدار قرار بإجراء التبميغ بتعميؽ نسخة مف الورقة  رابعًا:
نو آخر بيت كاف أة عمى موضع بارز في المحكمة ونسخة أخرى عمى جانب ظاىر لمعياف مف البيت المعروؼ القضائي

 أو المحؿ الذي كاف يتعاطى فيو عممو إف كاف لو بيت أو محؿ كيذا.  ،يقيـ فيو المدعى عميو

إذا أصدرت المحكمة قرارًا باتباع ىذه الطريقة من التبميغ يجب أن يعين في القرار المذكور موعد  -مالحظة:
 لحضور المدعى عميو أمام المحكمة وتقديم دفاعو إذا دعت الحاجة إلى ذلك وفقًا لما تتطمبو الحالة.

 أحوال أخرى في تبميغ األوراق القضائية:
 بموجب القانوف أف يكوف التبميغ عمى الوجو التالي في األحواؿ اآلتية:إذا ما كنت مدعى عميو اعمـ أف مف حقؾ 

 .تبميغ ناقصي أو فاقدي األىمية: يتـ تبميغ األوراؽ القضائية إلى الولي أو الوصي عميو 

    خامســـــــاً 
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  تبميغ المعتقميف: ترسؿ األوراؽ القضائية إلى الموظؼ المسؤوؿ عف المحؿ المعتقؿ فيو ليتولى تبميغؾ، وفي
في الدفاع عف نفسؾ يجب عمى السمطة المختصة أف تكفؿ حضورؾ إلى المحكمة في الموعد حاؿ رغبتؾ 

ذا لـ ترغب في الحضور  فعمى السمطة المختصة أف تخبر المحكمة بذلؾ. ،المقرر، وا 
 .تبميغ موظفي الحكومة: ترسؿ األوراؽ القضائية إلى رئيس المكتب أو الدائرة التابع ليا ليتولى تبميغؾ 
 ى شركة: ترسؿ األوراؽ القضائية إلى سكرتير الشركة التي تعمؿ لدييا أو إلى أي شخص يدير مستخدـ لد

 مكتبيا المسجؿ ليتولى تبميغؾ.
  ويعتبر -الشرطة–القبائؿ الرحؿ والمقيميف في األماكف النائية: تبمغ األوراؽ القضائية بواسطة مخافر الدرؾ ،

 المحضر لؾ. تصديؽ رئيس المخفر عمى التبميغ بمثابة تبميغ
  اإلقامة في منطقة محكمة أخرى: تبمغ األوراؽ القضائية إلى المحكمة التي يقع المدعى عميو ضمف دائرة

اختصاصيا لتتولى تبميغؾ ثـ تعيدىا إلى المحكمة التي أصدرتيا مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذتو بشأنيا مف 
 اإلجراءات.

األوراؽ القضائية اشعارًا بحصوؿ التبميغ، ويترتب عمى المحضر يجب أف يقـو المحضر بأخذ توقيعؾ عمى نسخة مف 
في جميع الحاالت التي يجري فييا التبميغ عمى أحد الوجوه المبينة سابقًا أف يشرح فور وقوع التبميغ عمى الورقة القضائية 

يو إذا أمكف اسـ وعنواف الشخص و، واف يذكر فئاألصمية أو نسختيا أو في ذيؿ يمحؽ بيا بيانًا بتاريخ التبميغ وكيفية إجرا
 الذي كاف معرفًا لمشخص المبمغ أو البيت الذي عمقت عميو الورقة القضائية وأف يشيد شاىد عمى األصؿ.

 

 

 

 

       

 

 -:في يوم المحكمة )إجراءات السير في الدعوى( 

يتوجب عميؾ الحضور في موعد جمستؾ األولى باليـو والتاريخ المحدد، راجع األوراؽ التي لديؾ لمعرفة  الخطوة األولى:

صباحًا، احرص عمى أف تكوف في  9:00ما تبدأ المحكمة جمساتيا في الساعة  الوقت الذي يجب أف تتواجد فيو، وعادةً 

 سادســــــــًا   

فإف أي تبميغ يجري إلى ىذا العنواف يعتبر  ،في حاؿ إعطاءؾ عنواف لؾ ليتـ تبميغؾ بأية أوراؽ قضائية
 صحيحًا سواء كنت مدعي أو مدعى عميو.

تعاد األوراؽ القضائية إلى المحكمة وتسير  ،عد تبميغؾ األوراؽ القضائية أو تبميغ احدى الجيات السابؽ ذكرىاب
ال تقرر إعادة التبميغ، حيث تنعقد الخصومة مف تاريخ تبميغ  في الدعوى إذا رأت أف التبميغ موافؽ لؤلصوؿ وا 

 المدعى عميو تبميغًا صحيحًا.
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موعدؾ في المحكمة أو حتى قبؿ ذلؾ. عادة ما يتـ نظر القضايا بأسرع وقت ممكف، ولكف مف الممكف أف تنشغؿ 

 فاستعد لئلنتظار طواؿ اليـو حتى يحيف موعد جمستؾ. ،المحكمة

لمحكمة التي عميؾ التواجد بيا، وفي حاؿ عدـ تمكنؾ مف معرفة قاعة المحكمة يجب أف تحدد قاعة ا الخطوة الثانية:

 التي يتوجب عميؾ المثوؿ أماميا فاطمب مف حاجب المحكمة مساعدتؾ.

وفي أوقات متباعدة لمتأكد مف  ،بالمناداة عمى أطرؼ الدعوى باألسماء ثبلث مرات يحيف موعد الجمسة :الخطوة الثالثة

عدمو. احرص عمى أف تجمس في مكاف يمكنؾ مف سماع المناداة عميؾ حتى ال يفوتؾ سماع إسمؾ،  ووجود األطراؼ أ

 وبكؿ األحواؿ أخبر حاجب المحكمة بحضورؾ.

قبؿ الدخوؿ إلى قاعة المحكمة تأكد مف غمؽ ىاتفؾ المحموؿ وخمع أي قبعة أو نظارات شمسية أو أية  الخطوة الرابعة:

ت في مجمس يكوف مبالغًا فييا، فأن ةزين

 فعميؾ احترامو وحفظ ىيبتو. ،الحؽ

الشرعية أمام  من ىنا تبدأ إجراءات الدعوى

 القضاء

تجري المحاكمة في المحاكـ الشرعية بصورة 

عمنية إال في أحواؿ خاصة تقررىا المحكمة 

يا سرًا سواء مف تمقاء نفسيا أو بناًء ئإلجرا

 يقتضي ذلؾ، مراعاة لآلداب أو حرمة األسرة. عمى طمبؾ أو طمب خصمؾ إذا كاف ىناؾ موجب أو سبب

المدعي والمدعى عميو، وىنا يمكف أف يختمؼ وضع الدعوى عمى  ،يسأؿ القاضي إبتداًء عف حضور طرفي الدعوى

 النحو اآلتي:

الحالة تنظر المحكمة حضور المدعي وعدـ حضور المدعى عميو في موعد الجمسة المحدد، في ىذه  اإلحتمال األول:

، وىنا يكوف أمامؾ كمدعي أف تطمب مف المحكمة ثبلث -حسب القانوف-إذا كاف قد تـّ وفؽ األصوؿتبميغ في ال

 احتماالت:

 .. كماؿ إجراءاتيا، أو  محاكمة المدعى عميو غيابيًا، فيتـ السير في الدعوى وا 
  التأجيؿ، أوإعادة تبميغ المدعى عميو وتأجيؿ الجمسة إلى موعد آخر وتبميغ المدعى عميو بتاريخ .. 
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 وذلؾ ألف المدعى عميو مجيوؿ  ،ستدعاءوفؽ العنواف المذكور في الئحة اال إذا لـ يتـ تبميغ المدعى عميو
اإلقامة أو لـ يكف لو مكاف إقامة في الببلد أصبًل، بالتالي تعذر تبميغو بالطرؽ العادية، فعندىا لؾ حؽ الطمب مف 

 المحكمة وفقًا لمقانوف أف تطمب تبميغو حسب اآلتية:
  .التعميؽ عمى لوحة إعبلنات المحكمة 
 ـ فيو.التعميؽ عمى باب آخر بيت كاف يسكف ويقي 
 .بالنشر في أحد الصحؼ اليومية المحمية 

حضور المدعى عميو وعدـ حضور المدعي، فأنت كمدعى عميو لؾ أف تطمب مف المحكمة إحدى  اإلحتمال الثاني:

 األمريف:

 .. تأجيؿ الجمسة إلى موعد آخر وتبميغ المدعي بتاريخ التأجيؿ، أو 

  وقدإلى طمبؾ إذا لـ يكف ىناؾ طارئ أو عذر شرعيإسقاط القضية، وفي ىذه الحالة قد تجيبؾ المحكمة ، 

 ترى المحكمة تأجيؿ الدعوى وتبميغ المدعي بيذا التأجيؿ.

 لـ يحضر المدعي وال المدعى عميو، فمممحكمة أف تقرر إحدى األمريف: اإلحتمال الثالث:

 .. إسقاط القضية، أو 

 .تأجيؿ الدعوى إلى موعد آخر وتبميغ الطرفيف بيذا التأجيؿ 

حضور المدعى عميو جمسة واحدة أو بعض الجمسات والتغيب عف الجمسات األخرى، لممدعي حؽ  اإلحتمال الرابع:

طمب المحاكمة الغيابية بالصورة الوجاىية، ولكف يترتب عميؾ دفع رسـ صورة الحكـ الصادر في دعواؾ لتبميغ المدعى 

 عميو بيذا الحكـ.

 

 الدعوىاإلجراءات المتبعة في حالة حضور طرفي 

 و بعد التحقؽ مف األمور اآلتية:ئيبدأ القاضي بسماع الدعوى في مجمس قضا أواًل:

 بطاقتؾ الشخصية وذلؾ لمتحقؽ مف ىويتؾ كمدعي أو مدعى عميو. -

صحة الخصومة، مف حيث إذا ما كاف المدعي أو المدعى عميو يحؽ لو المخاصمة أـ أنو قاصر أي لـ يبمغ  -

 ، أو أف الدعوى التي تقدـ بيا المدعي بقصد اإلحتياؿ.-بالتقاضي السف القانوني الذي يسمح لو
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صحة الوكالة سواء لممدعي أو المدعى عميو، فيما إذا كاف فييا نقص أو قصور.  -  
 

يسأؿ القاضي المدعي أو وكيمو عف الدعوى، وىنا يجب أف تكرر صحيفة الدعوى وتقر بيا وتطمب مف المحكمة  ثانيًا:

 الحكـ بموجبيا.

يقـو القاضي بالتدقيؽ في صحيفة الدعوى، فإذا وجد أف المدعي قد أغفؿ شيئًا يجب ذكره لصحة الدعوى أو أنو  ثالثًا:

 يوجد فييا نقص او قصور أو جيالة أو غموض يسألؾ القاضي كمدعي او وكيمؾ بتصحيح صحيفة الدعوى.

 رة الدفوع الشكمية والموضوعية.يسأؿ القاضي المدعى عميو أو وكيمو عف الدعوى، ومف ىنا تبدأ إثا رابعًا:

 انتبو: فيما يمي سيتم عرض نقاط قانونية ىامة جدًا عميك فيميا بدقة حتى تحفظ حقك ....

 .الدفع: ىو وسيمة يجيب بيا الخصـ عمى طمب خصمو بقصد تفادي الحكـ لو بما يدعيو 

ة بأف زوجيا لـ يدفع ميرىا فتدفع الزوج ،أف يطمب المدعي  زوجتو المدعى عمييا لمطاعة في مسكنو مثال:

 المعجؿ، 

 وتقسـ الدفوع إلى : أ( دفع شكمي.  ب( دفع موضوعي.
ويوجد دفوع  ،-موضوع الدعوى-ىو دفع متعمؽ باإلجراءات وليس بأصؿ الحؽ المدعى بو الدفوع الشكمية:

 يثيرىا الخصـو ، وىي:
تناقض أو غموض أو جيالة في  وجود -3صحة توكيؿ المحامي.  -2الصبلحية المكانية لممحكمة.  -1

 سبؽ صدور حكـ في ذات الدعوى.  -4صفيحة الدعوى. 
ودفوع تثيرىا المحكمة كدفع اإلختصاص الوظيفي ليا، كأف تكوف الدعوى مف اختصاص محكمة مدنية أو 

 كنسية وليس المحكمة الشرعية.
:أف ؿمثاتمس موضوع الدعوى،  نيا دفوعأىي دفوع متعمقة بأصؿ الحؽ المدعى بو، أي  الدفوع الموضوعية:

 يدفع المدعى عميو دعوى الحضانة بعدـ أىمية المدعي لمحضانة مع بياف األسباب.
 
 
 

فمتحقؽ صحة  ،( سنة12( سنوات والولد )9إذا كاف في الدعوى قاصرًا سواء ولد أو بنت، بأف لـ يتجاوز عمر البنت )
 عدمو. والخصومة تكمؼ المحكمة مف يمثميـ بأف يحضرىـ إلى المحكمة كي يتحقؽ القاضي مف بموغيـ أ

 

إذا ما وجدت أنت كمدعى عميو أف ىناؾ دفع شكمي يمكنؾ التقدـ بو، يجب عميؾ إثارتو قبؿ تقديـ الدفوع الموضوعية 
ال سقط حقؾ فيو.  وا 
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بعد أف يثير المدعى عميو أو وكيمو الدفوع الشكمية إف وجدت، يكوف أمامو إحدى الفرضيف بعد سؤاؿ القاضي  خامسًا:

 لو عف الدعوى:
 إنكار الدعوى كاممًة وعدـ تقديـ دفوع موضوعية، أو -
 تقديـ دفع معيف مف قبؿ المدعى عميو أو وكيمو. -

 
  



21 

 

 الفرض األول:  
 
 
 

 
 تكّمؼ المحكمة المدعي إثبات دعواه بالبينة
 والبينات في الدعاوى الشرعية ىي كاآلتي:

 

 
 
 

بعد تقديـ البينات البلزمة، أمامؾ احتماليف، إما أف تحكـ لؾ الحكـ بما طمبت في حاؿ تمكنت مف اثبات دعواؾ بأحد 
أعبله، وىنا تنتيي الدعوى. أما في حاؿ لـ تستطع إثبات دعواؾ بإحدى البينات المذكورة، عندئٍذ عميؾ  البيانات المذكروة

 الطمب مف المحكمة توجيو اليميف إلى خصمؾ.
 

 اماـ سيرىا أثناء بالدعوى متعمقة بواقعة القضاء مجمس في اإلقرار ىو•
 .زوجتو طًمؽ بأنو الزوج يقر كأف :مثاؿ القاضي،

 اإلقرار

 تسجيميا يتـ والتي الميبلد، وشيادة الزواج كوثيقة رسمية خطية بينة إلى وتقسـ :الخطية البينة•
 تـّ  أوراؽ فيي الرسمية غير الخطية البينة أما .عمومييف موظفيف قبؿ مف الرسمية الدوائر لدى

   .الرسمية الدوائر لدى تسجيميا يتـ وال عمييا ويوقعوف انفسيـ األشخاص بيف فيما كتابتيا
 الشاىد في ويشترط غيره، عمى لغيره بحؽ شخص إخبار أي الشيادة، وىي :الشخصية البينة•

 يشيد أف وىي بالتسامع الشيادة الحاالت بعض في ويجوز بنفسو، الواقعة شاىد قد يكوف أف
 شخص ينوب بأف الشيادة عمى الشيادة أو نفسيا الواقعة يشيد لـ ولكف بيا سمع بواقعة شخص
 الشاىد شيادة تعذر حاؿ في أجيزت الحاالت وىذه .بنفسو الواقعة شاىد شخص عف بالشيادة
 .المحكمة بيا تقتنع اعذار أية أو بعيد سفر أو مرض أو لموت بنفسو

 البينة الخطية والشخصية

 وبصيغة معّظـ بذكر الشيء تأكيد وىو القسـ، أو الحمفاف وىي•
 اليمين .دعوى كؿ حسب اليميف صيغ وتتعدد ،"واهلل" وىي مخصصة

 عليه إنكار الدعوى وعدم تقديم دفع من المدعى
عليهعع
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 حتماالت اآلتية:يف إلى المدعى عميو يضعؾ أماـ االطمب توجيو اليم

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

توجيه المدعي اليمين 
 إلى المدعى عليه

َحَلَف المدعى عليه 
 اليمين

لم يحلف المدعى 
 عليه اليمين

رد اليمين من قبل 
المدعى عليه إلى 

 المدعي

 رد دعوى المدعي

تحكم المحكمة 
 على المدعى عليه

إذا َحَلَف المدعي اليمين 
له  المحكمة تحكم

 المحكمة

 إذا لم يحلف المدعي اليمين 
 الدعوى المحكمة ترد
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 الفرض الثاني: 
 
 
 

 
 المحكمة تسأل المدعي عن الدفع

 ويكون أمام فرضين ىما:

 
 

 ، حكمت المحكمة لو.إذا حمف المدعي اليمين 
 إذا لم يحمف المدعي اليمين، حكمت المحكمة لممدعى عميو ورد دعوى المدعي. 

  

 تقديم دفع معين من قبل المدعى عليه
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 كيف تقوم بتقديم بيناتك؟
ي أو مدعى عميو، عماـ القاضي إلثبات ما تدعي بو سواء كنت مدأيميا دذكرنا سابقًا ما ىي البينات التي تستطيع تق

 كيف تقّدم ىذه البينات؟وىي: اإلقرار والبينة الخطية والبينة الشخصية واليميف. 
 :يكوف إقراره باإلجبار أو ، وأف ال أف يكوف بالغ عاقؿ يشترط في الشخص الذي يقّر بحؽ عميو آلخر اإلقرار

 اإلكراه، ويكوف اإلقرار بالمساف كما يصح بالكتابة، ويجوز إقرار األخرس بإشارتو.
 :فيجب أف تذكر لمقاضي ما ىي ىذه البينة، أي أف تسمييا وتبرزىا  ،إذا كاف لديؾ بينة خطية البينة الخطية

عمييا إذا ما كاف لديو ما يقولو حوليا، وىنا يحؽ لمطرؼ اآلخر أف يعترض أماـ القاضي وتسَممو إياىا، 
 ـ ال.إذا ما كانت ىذه البينة مقبولة أ والقاضي يقرر

 :حتى تستطيع تقديـ الشيود كبينة شخصية أماـ القضاء، يجب تعمـ اآلتي: البينة الشخصية 
 و رجؿ وامرأتاف.أنصاب الشيادة شاىداف رجبلف  -1
 تقبؿ شيادتو. ىحت والبموغ يجب أف يتوافر في الشاىد العقؿ -2
ىـ تسمية ءيجب أف تقـو بحصر بينتؾ، أي أف تذكر الشيود الذيف تريد تقديميـ لمشيادة، وذلؾ بأف تذكر أسما -3

، إال إذا كانت الدعوى كاممة بأسمائيـ الرباعية، حيث ال يجوز لؾ تقديـ شاىد مف غير الشيود المحصوريف
 تقبؿ ذلؾ.

كشيادة األب إلبنو أو شيادة الفرع لؤلصؿ كشيادة  ،ألصوؿ لمفروعال تجوز الشيادة لنفسؾ وال تجوز شيادة ا -4
اإلبف ألبيو، وال يجوز شيادة شخص يوجد بينو وبيف أحد الخصـو عداوة أو كراىية، أو أف في شيادتو 

 مصمحة لو.
 عزيزي الشاىد المعمومات التالية ىي ىامة لك ....

 
 كيف تسري إجراءات مناقشة الشاىد في المحكمة؟

قد يقـو الخصـ بإحضار شيوده و يطمب الخصـ حضور الشاىد إما لئلدالء بشيادتو أو تقديـ مستندات تحت يده، 
وذلؾ إما في ذات الجمسة التي يريد تقديـ بينتو فييا، أو قد يطمب تأجيؿ الجمسة ليتمكف مف إحضار شيوده، بنفسو، 
ف إلحضارىـ وذلؾ لممرة الثانية ولـ يطمب مف المحكمة في اليـو المعيحاؿ عجزه عف إحضار شيوده الذيف ذكرىـ وفي 

لذلك أطمب من المحكمة أن تقوم بإصدار مذكرة حضور إلى إحضارىـ تعتبره المحكمة عاجزًا عف تقديـ بينتو. 
 .األشخاص الذين تطمبيم لمحضور

 
( مف قانوف اصوؿ المحاكمات الشرعية عمى أنو: "إذا حضر شخص ما إلى محكمة إجابة 60نصت المادة ) نتبو:ا

ف تأمر بدفع نفقات ألطمب فريؽ مف الفرقاء مف أجؿ آداء الشيادة يجوز لممحكمة سواء أدى ذلؾ الشخص الشيادة أـ ال 
 السفر إليو مع أية نفقات أخرى ترى ضرورة لدفعيا".
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عيف لحضور الشيود يجب أف يعمـ مف يحضر لمشيادة أف عميو احتراـ مجمس القضاء، ويسري في اليـو الم -1
عميو ما يسري عمى كؿ مف الخصـو بأف يغمؽ ىاتفو المحموؿ، وأف يخمع نظارتو الشمسية، وأف ال يضع يديو 

 داخؿ جيوبو.
الشاىد نفسو المطموب يطمب القاضي مف الشاىد أف يعطيو بطاقتو الشخصية لمتأكد مف ىويتو ومف أنو  -2

 لمشيادة. 
يقـو القاضي بتحميؼ الشاىد اليميف القانونية وتكوف باسـ اهلل تعالى، بحيث يضع يده عمى كتابو القرآف الكريـ  -3

ألنو يشترط في الشاىد أف يكوف مسممًا ويبقى واقفًا آلداء الشيادة، ويقوؿ: "واهلل العظيـ أقوؿ الحؽ وال شيء 
 غير الحؽ".

عند حضورىما، وفي  ضي بسؤاؿ الشاىد إذا كاف يعرؼ المدعي والمدعى عميو وتكفي اإلشارة إلييمايبدأ القا -4
ذكر األب والجد لكؿ مف المدعي أو المدعى عميو يحاؿ عدـ حضور أحدىـ أو كبلىما وجب عمى الشاىد أف 

 أو كبلىما حسب القضية.
ف يناقشو أواًل، ثـ أاىد أحضر الش لمف الحقيقة، ويحؽيسأؿ القاضي الشاىد كؿ األسئمة البلزمة لموصوؿ إلى  -5

مرة و فيما جاء في شيادتو، ويحؽ لممرة الثانية لمف طمب حضور الشاىد أف يناقش لمناقشتو يأتي دور الخصـ
كما يحؽ لممحكمة أف تستدعي أي شاىد سمعت شيادتو مف قبؿ  .ضمف النقاط التي أثارىا الخصـ فقط أخرى

 ة.لمناقشتو مرة ثاني
 :في دعاوى الحؽ الشخصي إذا عجز المدعي عف اإلثبات، يكوف لو الحؽ الطمب مف المحكمة بتحميؼ  اليمين

فإذا عجز المدعي  ،أما في الدعاوى التي يتعمؽ بيا حؽ اهلل تعالى كالطبلؽ المدعى عميو اليميف كما ذكرنا سابقًا.
 عف اثبات الدعوى يحمؼ المدعى عميو اليميف حتى لو لـ يطمب المدعي ذلؾ.

 
يسأؿ القاضي عف كبلـ الخصـو األخير في الدعوى، وتسمى ىذه المرحمة مرحمة المرافعات الختامية، ويبدأ بيا  سادسًا:

ما أف تكوف المرافعة شفيية  تدلي بيا أماـ القاضي أو أف تكوف خطية بالكتابة المدعي ثـ الطرؼ الثاني المدعى عميو، وا 
 حسبما تريد.

صدار الحكـ سابعًا:  .بعد أف تطمع المحكمة عمى المرافعات الختامية وأقواؿ الخصـو األخيرة تعمف ختاـ المحكمة وا 
 

 -الحكم:        
قرار المحكمة في الدعوى المقدمة إلييا وبو تقطع المخاصمة بيف الطرفيف وتحسمو، وقد يكوف حكـ المحكمة  وىو   

 لممدعي أو المدعى عميو.
يتـ تبلوة الحكـ أمامؾ مف قبؿ القاضي وتفييمؾ إياه، وستسمع مف القاضي إحدى العبارات اآلتية في الحكـ ومعناىا 

 اآلتي:

 سادســــــــًا   
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الحكـ صدر بالصورة الوجاىية: وتعني صدور الحكـ بحضور طرفي الدعوى المدعي والمدعى عميو، ويحؽ  -
 ا الحكـ.الطعف في ىذلمف صدر ضده 

صدر غيابيًا بالصورة الوجاىية: وتعني صدور الحكـ بحضور المدعي فقط بينما قد يكوف المدعى عميو الحكـ  -
 لحكـ، حضر جمسة واحدة أو أكثر ثـ غاب عف جمسة ا

وتعني صدور الحكـ بحضور المدعي فقط وغياب المدعى عميو عف جميع جمسات ر غيابيًا: الحكـ صد -
 الدعوى وحتى صدور الحكـ، وىنا يجب أف يتـ تبميغة صورة عف الحكـ.

 
من صدر الحكم القضائي ضده من حقو الطعن في ىذا الحكم بالطرق  عزيزي القارئ ليكن معمومًا لديك أن -انتبو:

 القانونية
 

  طرق الطعن باألحكام:        
عادة المحاكمة.      بّيف قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية ثبلث طرؽ لمطعف باألحكاـ وىي: االعتراض واالستئناؼ وا 
 

 أواًل: االعتراض
 ويقسـ إلى قسميف: اعتراض عادي واعتراض الغير

غيابيًا أف يعترض عمى الحكـ  -المحكـو عميو–يحؽ لمف صدر الحكـ القضائي بحقو  عتراض العادي:اال ( أ
المحكمة ( يومًا، مف تاريخ التبميغ، وىنا قد تقرر 15الغيابي الصادر بحقو لدى المحكمة التي أصدرتو خبلؿ )

صدار حكـ في ذلؾ، إما بفسخ القبولو وتنظر في أسباب اال حكـ الغيابي أو تعديمو أو رّد عتراض وا 
 ستئناؼ.االعتراض، والحكـ الصادر برد االعتراض يكوف قابؿ لبل

عتراض في حاؿ صدر حكـ في دعوى بحؽ شخص لـ يكف فييا طرفًا بحيث يكوف ىذا اال اعتراض الغير: ( ب
أحؽ مف المحكـو لو بالمحكـو بو ، فمو أف يعترض في ىذه  -الغير–يمس الحكـ حقوقو أو كاف ىذا الشخص 

 األحواؿ اعتراض الغير.
  ثانيًا: االستئناف

 ستئناؼ بحالتيف ىما:يقدـ اال
ستئناؼ الشرعية مباشرة، وىو يقدـ مف قبؿ الخصـ الذي لـ مة االيقدـ مف قبؿ الخصـو إلى محكاستئناؼ  -

 بالحكـ القضائي. يرتضِ 
ستئناؼ في الدعاوى التي يتعمؽ بيا حؽ اهلل تعالى بشرط أال قبؿ محكمة البداية إلى محكمة اال استئناؼ يقدـ مف -

 حددت وقد ستئناؼ في الموضوع.وفصمت محكمة اال يكوف الخصـو قد استأنفوا ىذه األحكاـ خبلؿ المدة المعينة
المحاكـ االبتدائية إلى عمى أنو: "ترفع مف قانوف أصوؿ المحاكمات الشرعية ىذه الدعاوى، إذ نصت ( 138المادة )

ستئناؼ األحكاـ الصادرة عمى القاصريف، وفاقدي األىمية، وعمى الوقؼ، وبيت الماؿ، وأحكاـ النكاح، محكمة اال

    سابعـــــــــــــاً 
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اع المانع لمزوجية، واإلمياؿ لمعنة، والجنوف، وغير ذلؾ مما تعمؽ بو حؽ اهلل تعالى، والتفريؽ، والطبلؽ، والرض
وأحكاـ الدية؛ لتدقيقيا، وذلؾ بعد مضي ثبلثيف يومًا مف صدور الحكـ، ويشترط في ذلؾ أف ال يكوف الخصـو قد 

 استأنفوا ىذه األحكاـ خبلؿ المدة المعينة ...."
، تبد30ستئناؼ ىي )البداية تكوف قابمة لبلستئناؼ، ومدة اال عف محاكـ حكاـ الصادرةجميع األو   مف: أ( يـو

 .-الحكـ وجاىي–اليـو التالي مف صدور الحكـ إذا كاف بحضور طرفي الدعوى  -1
 اليـو التالي لمتبميغ في حاؿ صدر الحكـ بالصورة الوجاىية أو غيابيًا. -2

رسمية إذا جاءت في  مف حساب المدة أياـ العطؿ الرسمية واألعياد والمناسبات القومية والوطنية المحددة كعطؿ ويسقط
ذا صادؼ آخر يـو في ميمة االستئناؼ عطمة رسمية تمد إلى اليـو التالي لو إذا كاف يـو دواـ نياية مدة اال ستئناؼ، وا 

 رسمي.
 
 
 
 
 

 ثالثًا: المحكمة العميا الشرعية
ستئناؼ لدى المحكمة العميا الشرعية، بحيث تقـو ىذه المحكمة بالنظر في عف باألحكاـ الصادرة عف محكمة االيكوف الط

في ستئناؼ القوانيف واإلجراءات القانونية البلزمة، وتنظر قًا وتراقب إذا ما طبقت محكمة االاألحكاـ التي تقدـ الييا تدقي
 القضايا بالطرؽ اآلتية:

 طعوف تقدـ إلييا مف قبؿ أطراؼ الدعوى لتقدـ رأييا فييا وتحكـ أحكاميا فيما يقدـ الييا تدقيقًا. -
طعوف تكوف خاضعة لممحكمة العميا الشرعية لتصديقيا حتى تكتسب الدرجة القطعية، وذلؾ في القضايا التي  -

 مات الشرعية المذكورة أعبله.( مف قانوف أصوؿ المحاك138نصت عمييا المادة )
 ولمطعف أماـ المحكمة العميا الشرعية شكمية خاصة وجب اتباعيا وىي: 

 ( سنوات.10شرعي مارس المينة أكثر مف ) يجب أف يقدـ الطعف مف خبلؿ محاـٍ  -1
سـ رئيس ة العميا الشرعيةػ ويقدـ الطمب بايجب أف يحصؿ مقدـ الطعف عمى إذف خاص مف رئيس المحكم -2

 المحكمة العميا الشرعية.
القضية المنوي الطعف في الحكـ الصادر فييا فبعض يجب أف يقدـ الطعف خبلؿ الميمة القانونية المحددة لنوع  -3

( يومًا مف تاريخ 30( يومًا مف تاريخ التبميغ وبعض القضايا مدة الطعف فييا )20القضايا مدة الطعف فييا )
 التبميغ.

  

طريقة تقديـ االستئناؼ تكوف بالطرؽ العادية لتقديـ الئحة الدعوى أماـ محكمة البداية، بحيث يرفؽ بطمب  -مبلحظة:
االستئناؼ الئحة باألسباب وتكوف عمى نسختيف، يبمغ المستأنؼ عميو صورة منيا، ولممستأنؼ عميو أف يقدـ الئحة جوابية 

 خبلؿ عشرة أياـ مف تاريخ تبميغو ببلئحة االستئناؼ.
 



28 

 

 ض القضايا التي تتطمب ذلؾ كقضايا النفقات والحضانة وذلؾ لضماف حؽ الخصـ.تقديـ كفالة عدلية في بع -4
 رابعًا: إعادة المحاكمة

حاكمة، وىي طريؽ غير عادي لمطعف باألحكاـ القضائية، وقد حدد القانوف الحاالت التي يتـ المجوء الييا إلعادة الم
خاصة نّص عمييا القانوف، عمى أف ال يكوف ىناؾ طريؽ طعف آخر،  ويقدـ الطمب إلى المحكمة التي حواؿ وذلؾ في أ

 أصدرت الحكـ، 
 
 

 يذ الحكم القضائي:تنف          
بأي طريؽ أي غير قابؿ لمطعف عميو الدرجة القطعية  واكتسابو بعد صدور الحكـ القضائي مف المحكمة الشرعية      

والتنفيذ ، يحؽ لمف صدر الحكـ لمصمحتو طمب الحصوؿ عمى نسخة أصمية مف الحكـ حتى يتـ تنفيذه، مف طرؽ الطعف
حيث يتـ تقديـ الحكـ لدى محكمة الصمح  دائرة اإلجراء التابعة لممحاكـ النظامية وليس لممحاكـ الشرعية، يكوف لدى

 شرعي فييا.لمدائرة الذي صدر الحكـ القضائي الالتابعة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ثامنــــــــــــاً 


