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المبحث األول

مفهوم الدعــــــــــــــوى

تعد دراسة الدعوى أهم المواضيع التي خاض فيها العديد من رجال القانون 

والفقه ولم يتمكن أحد من وضع تعريف دقيق  واقامل لهقا وهقاا نقاتس أساسقا مقن 

 اقتققرام مفهومهققا مققن عققد  مفققاهيم قانونيققة مت ققا هةت ولعققد  وضققع الت ققريعا 

لتعريف خاص  هقات وذقاا ترتطااهقا  الوسقاال واءجقرالا  المتطعقة أمقا  مرفق  

القضالت أو  تعطير آخر نظرا لتأرجحها  قين المفهقو  المدقرد ل حق  فقي القدعوى 

و ققين حقق  ممارسققتها أمققا  القضققال و التققالي فانققه يتعققين دراسققتها ع قق  الم ققوال 

 التالي:

 المط ب األول: تعريف الدعوى وخصااصها 

مط ب الثاني: ع اصر الدعوى وأهمية تحديدهاال

المطلب األول: تعريف الدعوى وخصائصها

ذما سط  اءاار  إل  أن جل الققوانين لقم تعقرل القدعوى وتقرر األمقر  يقد 

الفقه الاي اخت ف اختالفا ذطيقرا فقي إعطقال تعريقف لهقات ممقا تعقدد  التعريفقا  

إلق  تحديقد العالققة القاامقة  قين  واتتداها  الفقهيةت ولعل مرد ذلك يرجع أساسا

الدعوى و ين الح  الاي تحميه الاي في الغالب يكون موضوعا لها.

لالك س رى ال ظريا  المؤار  ل دعوى وهي ذالتالي:

 الفقر  األول : نظرية الدمس أو التوحيد

 الفقر  الثانية: ال ظرية المدرد 

الفقرة األولى: نظرية الدمج أو التوحيد

أصققحام هققاا اتتدققال أن الققدعوى ليلقق  سققوى الحقق  نفلققه وت ققدمس  يققرى

 ققالح  الققاي تحميققهت وقققد تحققول مققن حالققة الدمققود إلقق  حالققة الحرذققةت  لققطب 

اتعتدال ع   هاا الح  فدعوى الم كيقة مقثال ليلق  سقوى مطالطقة قضقااية  حق 

 الم كية الاي تعرض لالعتدال.

  إذن سقوى دعقوى واحقد  الح  نفلهت فال تكون ل حق و ما أن الدعوى هي

تحميهت فقالح  والقدعوى يولقدان معقا ويقموتن معقا فقي وقق  واحقدال وع يقه فقال 

يوجد تمييم  ين الدعوى والح  فاألول  هي ع صر من ع اصر الح .
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وقد تعرض  هال ال ظريقة التق يديقة لعقد  انتققادا  مقن  ي هقات أنقه ققد يتمتقع 

و ال قأن  ال لقطة لحق  الم كيقةت الح  الموضوعي الواحد  أذثر من دعوى ذما هق

ذمققا أنققه قققد يوجققد حقق   ققدون دعققوى ذمققا فققي  اتلتمامققا  اللققاقطة  التقققاد ت 

و المقا ققل فانققه قققد توجققد دعققوى دون حقق  موضققوعي تحميققه ذمققا فققي دعققاوي 

الحيقاة ت فهقي ت تحمقي حققا موضقوعيا وإنمقا تحمقي الوضقع الظقاهر أو واضققع 

 اليد.

 دةالفقرة الثانية: النظرية المجر

ت ط   هال ال ظريقة مقن مطقدأ مفقادل أن القدعوى ذوسقي ة إجراايقة ت يمكقن  

إخضاعها لتص يفا  قوانين الموضوعت فهي س طة ال دول إل  المحاذم  صقرل 

 ال ظر عن وجود الح  الموضوعي أو عد  وجودل.

ويؤسلققون نظققريتهم ع قق  أسققال أن قطققول الققدعوى هققو موقققول  تققوافر 

م ها الح  الموضوعي وت عالققة لهقا  قه والتقي همقا اروا الدعوى والتي ليس 

الصققفة والمصقق حة واأله يققةت فانعققدا  الققثالا الع اصققر األخيققر  يققؤدي إلقق  عققد  

 قطول الدعوى  غض ال ظر عن الح  الموضوعي الاي لن ت ظر فيه المحكمة.

وع   ضول ال ظريا  أعقاللت نل قإ إلق  أن هقال ال ظريقة المدقرد  أذثقر 

ون اءجرالا ت ويمكن اعتطار الدعوى  أنها وسي ة  اتلتدقال إلق  انلداما مع قان

 الدهاة القضااي   غية الوصول إل  حماية قاعد  مقرر  في القانون.

وتددر اءاار  إل  أنقه ي طغقي تمييقم القدعوى عقن  عقض المفقاهيم الم قا هة لهقا 

 ومن ضم ها ما ي ي:

 الحققو  المعتقرل  قه يعد ح  التقاضي من  قين : الدعوى وحق التقاضي

لدميع المواا ين التي ذف ها الدستورت وهو صقور  مقن صقور الحريقا  العامقةت 

ت يقيدل أي ارات أما ح  الدعوى فال يتوفر إت لمن تقوافر  فيقه اقرواها مقن 

 صفة ومص حة وأه ية.

 اللصومة هي مدموع اءجرالا  والملاار التي : الدعوى و الخصومة

عين ل دهاة القضااي من أجل إنهقال ال قماع  قين اللصقو  يقو   ها القاضي والتا 

 مدعين ذانوا أو متدخ ين.

 المطالطقة القضقااية هقي اءجقرال القاي يقتم  :الدعوى والمطالبةة القاةائية

 واسطته رفع الدعوى أي إيداع مقال الدعوى لدى ذتا ة الضططت وهقاا يع قي أن 

الدعوى هو ح  ال دول إل  المطالطة ت تعدو أن تكون مدرد إجرالت في حين أن 

 ا ب الحماية القضااية من أجل المطالطة  حقوقه.

 

 



 

 

 

 

 المطلب الثاني: عناصر الدعوى وأهمية تحديدها

إن الدعوى مدقرد رخصقة لصقاحطها وليلق  واجطلقا ع يقه ت ف قه اسقتلدامها 

وله ترذها فال يدطر ع   مطاارتهات وله أيضا مط   الحرية في تحديد الوقق  أو 

ل الاي يرال م اسطا لاللتدال إل  القضالت وله ذالك الحق  فقي ال قمول عقن الظر

خصقققومته التقققي أقامهقققا إذا لقققم يتع ققق   هقققا حققق  المقققدع  ع يقققهت مقققن ه قققا تطقققرة 

خصوصية هاا الح   اعتطارل حقا إجراايا تحكمقه قواعقد اءجقرالا  التقي يدقب 

 أن ت ظمه اطيعته و تحدد ع اصرل.

 ىالفقرة األولى: عناصر الدعو

ساار الحققو ت فهقي   تتكون الدعوى من ع اصر معي ةت مث ها في ذلك مثل

ت د لها من أاقلاص تققو   يق همت ومحقل تقرد ع يقهت وأخيقرال ت قد لهقا مقن سقطب 

 تلت د إليه.

 أوال: أشخاص الدعوى ) أطراف الدعوى(

 يقصققد  أاققلاص الققدعوى أارافهققات أي ال ققلإ الققاي ي لققب لققه اءدعققال 

وال لإ الاي يوجه إليقه هقاا اءدعقالت و مع قي آخقر المقدعي والمقدع  ع يقهت 

ل في الدعوى.  و  الل ع   ذلك فالقاضي ت يعتطر ارفا

والعطر  في تحديد أالاص الدعوى هي  صفتهم فيها ت  مطااقرتهم لهقات إذ 

القققانوني  قققد تطااققر الققدعوى مققن اققلإ ت صققفة لققه  ال لققطة ل حقق  أو المرذققم 

ومع ذلك فقأيهم ت يعقد ارفلقا    هت مثل المحامي أو الوذيل في اللصومةالمدع  

في الدعوى وإنما الاي يعد ذالك هو الموذل أو األصيل الاي ي لب لقه الحق  أو 

 يكون ارفلا س طيلا فيه.

في أالاص الدعوى أن يكونوا من األالاص الططيعيينت فققد   وت ي ترا

ة أو جمعيقة أو وةار  أو مصق حةت ذمقا يكونوا من األالاص اتعتطاريين ذ رذ

والمحدقور ع يقه  ت ي ترا فيهم أن يكونقوا ذقام ي األه يقةت  فققد يكقون القاصقر 

مدعٍ أو مدع  ع يهال ألنه ت يطااقر القدعوى   فلقه أو تطااقر فقي مواجهتقه وإنمقا 

  تطاار  واسطة أو في مواجهة من يمث ه.

   ثانيا : محل الدعوى 



تهدل الدعوى إل  تحقيققهت أي مقا يط طقه المقدعي  ما  يقصد  محل الدعوى

في دعوالت وهو عطار  عن تقرير وجود أو عد  وجود ح  أو مرذم ققانونيت أو 

 إلما  اللصم  أدال معين.

والحقيقققة أن هققاا الع صققر يلت ققف مققن دعققوى إلقق  أخققرىت  يققر أنققه داامققا 

 أساسيةت هي:  يتكون من ثالثة ع اصر

 هقل هقو مدقرد تأذيقد وجقود أو نفقي لقااءالحكم المطلوب إصداره من ا :

ح  أو إحداا تغيير معين فقي الحق  أو المرذقم الققانوني أو اءلقما   قأدال معقين 

 قا ل ل ت فيا الدطري.

 هققل هققو حقق  م كيققة أو ارتفققا   الحةةق أو المر ةةذ الةة ع يةةرد عليةة  الحكةةم :

 ح  الصي.  أ 

 ول أو دعقوى : هل هو عقار أ  م ققالشيء محل الحق أو المر ذ القانوني

 المطالطة  قلط من الدين.

 ثالثا : سبب الدعوى 

مدموعقة الوققااع القانونيقة الم تدقة التقي يتملقك  هقا المقدع  ذلقطب  وهقو 

 صققرل ال ظققر عققن التكييققف القققانوني لهققال الوقققااعت وهقق  عطققار  عققن   لققدعوال

قا اتعتقدال ع ق  الحق  أو المرذقم أو  اللطب المقؤدي إلق  قيقا  القدعوى وهقو داامل

التهديققد  اتعتققدال ع يققهت وت يقصققد  لققطب الققدعوى القاعققد  القانونيققة التققي يلققت د 

 إليها المدعي في دعوال والتي هي من مها  القاضي األصي ة.

 

 

 

  الفقرة الثانية: أهمية تحديد عناصر الدعوى 

  ت فال يدوة أن يقضق  ل قلإ أو يتقيد القاضي في حكم  بعناصر الدعوى

ع   الإ لم يكن ارفلقا فقي القدعوىت ذمقا أنقه ت يدقوة أن يقضق   قأذثر ممقا 

ا ب المدع  أو  غير ما ا ب وهو ما نص  ع يه المقاد  الثالثقة مقن       التقي 

جال  تقتضي  أنه " يتعين ع   القاضي أن يط  في حدود ا طا  األارال وت 

 موضوع أو سطب هال الط طا ".يلوغ له أن يغير ت قاايا 

  ت وع اصقققر ال يجةةةون أق تقةةةوم خصةةةومتاق متعاصةةةرتاق فةةةي دعةةةوى واحةةةدة

الدعوى هي وسقي ة التحقق  مقن وحقد  القدعوى فقي اللصقومتين. حيق  ت يمكقن  

رفع ذا  الدعوى من جديد  اجرالا  جديد  أمقا  ذا  المحكمقة نقا ر  القدعوى 

ى أمققا  ذا  المحكمققة نققا ر  أو أمققا  محكمققة أخققرىت فققاذا رفعقق  ذا  الققدعو

يدفع  ضمهات أمقا إذا رفعق  أمقا  محكمقة   الدعوى فان المدع  ع يه يلتطيع أن



يدفع  اءحالقة أمقا  هقال المحكمقةت ءحالتهقا  أخرى فان المدع  ع يه يلتطيع أن 

.  إل  المحكمة التي رفع  إليها الدعوى ا تدالل

   ت إذ يعتطقققر  دةال يجةةون  أق يصةةةدر حكمةةةاق قاةةةائياق فةةي دعةةةوى واحةةة

صدور حكم في دعوى مانعا قانونيا لصدور حكم آخر في نفس الدعوى في حالة 

تلققدي ها أمققا  نفققس المحكمققة أو أمققا  محكمققة أخققرى مققن نفققس درجققة المحكمققة 

المصدر  ل حكقم األول وذلقك تذتلقام الحكقم األول حديقة المقر المقضقي التقي 

فة إلقق  سققط  الفصققل فققي تتحققدد  ع اصققر الققدعوى أالاصققا ومحققال وسققططات إضققا

 الدعوى.

 ت  حيق  ت يدقوة التغييقر فقي تتحدد خصومة االستئناف بعناصر الدعوى

ع اصر الدعوى في المرح ة اتست ئ افيةت  واللطب في ذلك أن اتستئ ال ما هو 

إت استمرار الدعوى في مرح تها ات تدااية اطقا لألثقر ال اققل لالسقتئ الت  حيق  

 اصققر الققدعوى فققي المرح ققة اتسققتئ افيةت ولققالك م ققع ت يدققوة التغييققر فققي ع

الم ققرع تقققديم ا طققا  جديققد  فققي اتسققتئ ال لققم تلققط  إثارتهققا أمققا  المحكمققة 

 ات تدااية.

 


