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المبحث الثالث

شروط الدعوى

إن للدعوى شروط ومقومات أساسية ال تقوم إال بها لكي  تكيون مقلولية مي 

الناحية القانونية، وقد حيدهاا الشريرا الشبربي  قي  قيانون الشايمرن الشدنيية قي 

الفصل األول وا : الصفة واألالية والشصلحة، واإلذن بالتقاض  إذا نص عليي 

القانون.

غير أن عدم توقر شيرط مي  شيروط اليدعوى أعين  وإن تيان عترتي  عيدم 

قلول الدعوى، بيد أن  ال عشك  للشحكشة التارا بهذا الحكم إال بعد إنذار المير 

الشخييل بتصييحيم الشاييمرن ها ييل أ ييل تحييده  ليي ، قييطن تييم تصييحيم الشاييمرن 

لولها.اعتلرت الدعوى تأنها أقيشت بصفة صحيحة، وإال صرحت الشحكشة بعد ق

أل ل ، سنحاول التمير  قي  أربيط ممالي  إلي  ايذ  الريروط التي  حيدهتها 

الشاهن األول  م  قانون الشامرن الشدنية.

المطلب األول: الصفة

 ل الشماللة أمام القضاء، م   نل الصفة ا  سلمة ملاشرن الدعوى م  أ

أطرا  الدعوى إثلات ذلك باند أن  طر  ق  النزاا، أو ا  العنقة الت  تربط 

ولشيا تيان . وتقوم عل  الشصلحة الشلاشرن والرخصية ق  التقاضي  بشوضوعها،

موضوا الدعوى او هائًشا إهعياء بحيأ أو بشرتيز قيانون  اعتيده عليي  أو مهيده 

باالعتداء عليي ، قيطن اليدعوى الشرقوعية لحشاعية ايذا الحيأ أو الشرتيز ، البيد أن 

تيز القيانون  علي  مي  اعتيدى عليي  أو تكون مش  عدع  لنفا  اذا الحيأ أو الشر

اده باالعتداء علي ، واذا او معن  الصفة ق  الدعوى.

والصفة تشا ا  شرط الزم ق  الشدع   قه  شرط الزم ق  الشدع  علي ، 

ذلك أن  م  الشلاهئ الثابتة مامرعا أن  ال تصم الدعوى إال إذا رقعت م  طر 

م الحكم بعدم قلول الدعوى.ذه صفة عل  ذه صفة، وإن تعدهوا ، وإال ت

وإذا تييان ميي  النيياهر أن عقييدم شييخص عليي  تنصييي  نفايي  طرقييا قيي  نييزاا 

بدون حأ أو اهعاء، قيطن مايألة تيواقر صيفة االهعياء عياهن ميا تثيار  قي  مرحلية 

المع  ق  األحكام بحيث م  الشألو  أن عقدم أشخاص علي  المعي  باالسيتفنا 

ا قيهيا، وبالتيال  قيطن القضياء عيره طعيونهم أو النقض ق  أحكام ليم عكونيوا أطراقي

لعدم تواقر الصفة.

وإذا تييان األصييل أن عييدع  شخصييا حقييا لنفايي  ي الصييفة األصييلية ، قييطن 

القانون عجيز استثناًء رقط الدعوى للشماللة بحأ ال لنفا  ولك  لبير  وعحل ايذا 

و الرخص محل صاح  الصيفة األصيلية، ومثالهيا اليدعوى التي  عرقعهيا اليول  أ
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الوصيي  أو القيييم والتيي  تجيييز أله ميينهم أن عماليي  بحقييو  ميي  عنييو  عنيي  لييدى 

 البير وتاش  بالصفة اإل رائية لتشثيل  ق  إ راءات الخصومة.

تشا عشك  أن تكون الصفة استثنائية عندما عحل شخص محل صاح  الحأ 

لشلاشرن الدعوى وايو حليول ال عيتم إال بينص  ياص عتشتيط بي ،  واي  ميا عمليأ 

ا أغل  الفق  بالدعوى البير الشلاشرن أو الدعوى اللوليانية، وم  صوراا ما عليه

م  قيانون الحقيو  العينيية علي  أني :ئ ليدائن   103نص علي  الشررا ق  الشاهن 

 الشنتفط طل  إبمال التنازل الذه قام ب  إذا وقط إضرار بحقوقهمئ.

شراا الدائ  و اصية اذ  الدعوى اللوليانية أو الصورعة أنها هعوى علا

بهد  إبمال التصرقات الت  عجرعها مدعن  والت  م  شأنها أن تهده ملدأ 

م  قانون االلتزامات والعقوه  1241الضشان العام الشقرر لفائدت  طلقا للفصل 

الت  نصت عل  أن أموال الشدع  ضشان عام لدائني ، وعوزا ثشنها عليهم بنالة 

 سلا  قانونية لألولوعةهع  تل واحد منهم ما لم تو د بينهم أ

وتتشيييز  الصييفة قيي  الييدعوى سييواء تانييت أصييلية أو اسييتثنائية عيي  الصييفة 

، م  حيث زوال الصفة ق  الدعوى أثناء سيراا عؤهه إل  الحكم بعدم اإل رائية

قلييول الييدعوى أمييا زوال الصييفة اإل رائييية قيييؤهه ققييط إليي  انقماعهييا، وعشكيي  

 مواصلتها بالتصحيم.

وتجييييدر اإلشييييارن أن الشرييييرا  نييييص عليييي  طرعقيييية  تشثيييييل األشييييخاص  

ميي   .م.م عليي  طرعقيية تشثيييلهم حيييث نييص  515ققييد نييص الفصييل الشعنوعييون ، 

 عل  ما عل : ترقط الدعوى ضد: 

الدولة، ق  شخص رئيس الحكومة ول  أن عكلف بتشثيل  الوزعر  - 1

 الشختص عند االقتضاء؛

 ام؛الخزعنة، ق  شخص الخازن الع - 2

الجشاعات الشحلية، ق  شخص العامل بالنالة للعشاالت واألقاليم، وق   - 3

 شخص رئيس الشجلس القروه بالنالة للجشاعات؛ 

 الشؤساات العشومية، ق  شخص مشثلها القانون ؛ - 4

مدعرعة الضرائ ، ق  شخص مدعر الضرائ  قيشا عخص النزاعات  -5

 الت  تد ل ضش  ا تصاصاتها. الشتعلقة بالقضاعا الجلائية

تشا علزم مشثل الرخص االعتلاره لررتة تان أو  شعية، بطقامة الحجة 

 عل  أن  ذو صنحية ق  تشثيل الرخص وإال عد عدعم الصفة.

قييطذا تييوقر قيي   ،وععتليير شييرط الصييفة ضييرورعًا والزمييا إلقاميية الييدعوى

القاضيي  بعييدم قلييول  الشييدع  تانييت هعييوا  مقلوليية شييكنً ، أمييا إذا انعييدم ، عحكييم

 الدعوى.



قررط الصفة إذن م  أام شيروط رقيط اليدعوى ، إذ عشكي  إثارتي  مي  قليل 

الشتقاضي  ق  أه مرحلية مي  مراحيل اليدعوى، تشيا عشكي  للشحكشية إثارتي  مي  

تلقاء ذاتها، وعشك  أن تقض  بناًء علي  بعدم قلول الدعوى الشعروضية عليهيا إذا 

 ل  ق  اهعائ .تحقأ لدعها أن الشدع  ال صفة 
 

 المطلب الثاني: األهلية 

إن األصل ق  الرخص تواقر األالية وتشالها، وإذا تانت األالية تنقام إل  

أالية أهاء وأالية و و ، قطن أالية األهاء اي  الشقصيوهن قي  الفصيل األول مي  

 قانون الشامرن الشدنية.

م   209الشاهن وقد نظم الشررا الشبرب  األالية القانونية لا  الرشد ق  

سنة ششاية تاملة، قكل شخص بلغ س  الرشد ولم عثلت  18مدونة األسرن بتشام 

سل  م  أسلا  نقصان أاليت  أو انعدامها عكون تامل األالية لشلاشرن حقوق  

 وتحشل التزامات .

تشا أن  عجوز إذا بلغ القاصر الااهسة عررن م  عشر ،  از ل  أن عمل  

ا عشك  للنائ  الررع  أن عمل  م  الشحكشة ترشيد م  الشحكشة ترشيد ، تش

القاصر الذه بلغ الا  الشذتورن أعن ، إذا أنس من  الرشد، وق   شيط األحوال 

ال عشك  ترشيد م  ذتر، إال إذا ثلت للشحكشة رشد  بعد اتخاذ اإل راءات 

 م  مدونة األسرن. 218الررعية النزمة طلقا للشاهن 

الدعوى، ققد أول  الشررا الشبرب  ق  قانون   وحشاعة للقاصر تمر  ق 

اإل رائ   بصفة  اصة ااتشاما تليرا لدعاوى القاصرع  مجابهة الحتشال 

 9تهاون أو إاشال نائل  القانون  ق  الدقاا ع  مصالح  حيث أتد ق  الفصل 

م  قانون الشامرن الشدنية عل  أن  عج  أن تللغ إل  النيابة العامة القضاعا 

ة بفاقده األالية وبصفة عامة  شيط القضاعا الت  عكون قيها مشثل قانون  الشتعلق

نائلا أو مؤازرا ألحد األطرا ؛ ونصت الفقرن األ يرن م  اذا الفصل أعضا 

عل  أن  عرار ق  الحكم إل  إعداا ماتنتجات النيابة العامة أو تنوتها بالجلاة 

 وإال تان الحكم باطن.

مجشوعة م  الشلاهئ والقواعد م  أ ل التقيد وقد ترس القضاء الشبرب  

م    م م، إذ أن  عحأ الدقط بخر  مقتضيات  عندما عتعلأ  9بشضشون الفصل 

األمر بالقاصر حت  ألول مرن أمام محكشة النقض، وق  مقابل اذا الشلدأ ال 

م    م م  9عجوز لخصم القاصر ق  الدعوى أن عحتج بخر  مقتضات الفصل 

 لفائدن القاصر.إذا صدر الحكم 

تشا أن  عجوز للقاصر أحيانا بطقامة الدعوى ملاشرن ق  حالة مماللت  

بالنفقة ضد ولي  بالنفقة ألنها م  با   ل  الشنفعة الت  ل  حأ اتتاابها بدون 

مااعدن األ  أو الوص  أو الشقدم، قطن  تذلك عاشم بتو يهها ضد  حينا آ ر 



رقط الدعوى ضد قاصر، مماللة الشدع  وم  األمثلة الت  قللت محكشة النقض 

بر وا زو ت  إل  بيت الزو ية عل  رغم م  هقعها بعدم قلول طل  النقض 

الشو   ضداا شخصيا مط أنها ال تزال قاصرن، قره هقعها بأن  عجوز تو ي  

الدعوى عل  القاصر إذا تان النزاا ال عتعلأ بالتصرقات الشالية، وإنشا عهم 

 للحا ر قيها.عنقة شخصية ال ه ل 

أما بالنايلة لألشيخاص الشعنوعية أو االعتلارعية تثليت أاليية التقاضي  ليدعهم 

بشجره شهراا أو النرر ق  الجرعدن الرسيشية وعكيون لكيل شيخص معنيوه نائي  

   عن  عحده  القانون.

  المطلب الثالث: المصلحة

عقال عاهن تعليًرا ع  اذا الشعني  أال هعيوى ببيير مصيلحة، وأن الشصيلحة 

ق  اذا الشعن  ا  الشنفعة الت  عجنيها الشيدع  مي  التجائي  إلي  القضياء أو اي  

اللاعييييث عليييي  رقييييط الييييدعوى، وايييي  ميييي  ناحييييية أ ييييرى الباعيييية الشقصييييوهن 

                                         من .

واشتراط الشصلحة لقلول الدعوى مالم ب  قي  نظيام اإل يراءات؛ ألني  مي  

ال عقليل أه طلي   وبالتيال  الشحاتم بدعاوى ال عفيد منها أحيد، الوا   أال تربل 

أو هقط ال تكون لصاحل  قي  مصلحة قائشة مرروعة ، ومط ذلك تكفي  الشصيلحة 

الشحتشلة إذا تان البرض م  المل  االحتياط لدقط ضرر محد  أو  لحأ عخر  

 زوال هليل  عند النـزاا قي .

حايي  بييل ايي  شييرط لقلييول أه والشصييلحة لياييت شييرًطا لقلييول الييدعوى ق

طل  أو هقط أو طع  ق  حكم، وععتد بالشصلحة سواء تانت ماهعة أو أهبية، ذات 

 قيشة تليرن أو زايدن، تشا أن  عرترط قيها تحقأ ضابمي :

؛ أه تاييتند إليي  حييأ، وبعلييارن  أن تكااون مصاالحة قانونيااة الضااا ا األول:

أ أو بشرتيز قيانون  أو أ رى عتعي  أن عكون موضوا الدعوى او الشماللية بحي

التعييوعض عيي  ضييرر أصييا  حقًييا ميي  الحقييو ، وبنيياًء عليي  ذلييك، إذا تانييت 

 الشصلحة غير قانونية ، قن ععتد بها وال تكف  لقلول الدعوى.

او االعترا  بالحأ أو الشرتز وعدم إنكار   " عقراا القانون" قشصملم

  ب  وأن عكون اذا م   نل و وه قاعدن قانونية تحش  الحأ أو الشرتز الشدع

الحأ مرروا أه ال عخالف النظام العام و او استلزام منمق  ألن  ال عو د 

 .  قاعدن قانونية تحش  مصلحة مخالفة للنظام العام

وأام الدعوى الت  تنموه عل  عدم قانونية الشصلحة نجد الدعوى القائشة عل  

 .  مصلحة اقتصاهعة أو أهبية

التا ر عل  شرتة ملتشاا م  الشحكشة غلقها ألنها  الدعوى الت  عرقعها – مثال

تناقا  ق  تجارت ، قشاهام أن الررتة تشارس مناقاة مرروعة قن عشك  للتا ر 



مراقعتها ألن طلل  عنموه عل  مصلحة اقتصاهعة بحتة عرم  م   نلها 

محاولة رقط اامش الربم الشحقأ م   نل استقما  عده أتلر م  الزبائ ، بشا 

 . زبائ  الررتة الشناقاة ل قيهم 

اآلها   وتكييون الشصييلحة غييير قانونييية إذا تانييت مخالفيية للنظييام العييام أو 

العامة، وبالتال  قطذا تانت الشصلحة ملوثية أه غيير مريروعة قيجي  عيدم قليول 

 مثل اذ  الدعاوه. 

وإذا تييان األصييل أنيي  ال تقلييل أه هعييوى مخالفيية لنظييام العييام أو األ يين  

والتريرعط اليذه عقليل ميا عايش  باليدعوى الشلوثية  قطن اناك بعض الفق الحشيدن، 

وم  صوراا الشماللة باسترهاه ما هقط لأل ر بنياء علي  تعاقيد أو اتفيا  مخيالف 

ميي  قييانون االلتزامييات  72للنظييام العييام، ومنهييا الشرييرا الشبربيي  قيي  الفصييل 

للقيانون أو  والعقوه حيث نص عل  أن  :ئ عجوز اسيترهاه ميا هقيط لايل  مخيالف

 النظام العام أو لأل ن  الحشيدنئ.

؛ بشعن  أن عكون حأ راقيط أن تكون مصلحة حالة وقائمة الضا ا الثاني:

الدعوى قد اعتدى علي  بالفعل أو حصلت لي  منازعية قيي  قيتحقيأ الضيرر اليذه 

 علرر االلتجاء إل  القضاء.

تان األمر مالشا قي  حول ضرورن حصول اعتيداء علي  الحقيو  قليل  وإذا

اللجوء إل  القضاء، بيد أن اال تن  ثار ق  حالة حصول تهدعد باالعتيداء علي  

 الحأ.

وعقصد بحالية التهدعيد باالعتيداء علي  الحيأ تيأن عكيون االعتيداء سييقط قي  

تييدى علييي  أو الشاييتقلل، أو وقييط ولكيي  آثييار  لييم تلييرز بعييد، بحيييث عكييون الشع

الشعرض العتداء محتشل حأ اللجيوء إلي  القضياء لشنيط األضيرار الشحتشلية، أو 

 هقعها قلل وقوعها.

قلول مثيل ايذ  اليدعاوه الشحتشلية بعلية  أن  ال عشك   وعرى  ان  م  الفق 

أن وظيفة القضاء ا  وظيفة عن ية وليات وقائية، وباعتلاراا تريكل اسيتثناءا 

 بالتال  إال بو وه نصوص  اصة صرعحة تاشم بذلك. م  القاعدن، وال عقلل

إال أن االتجييا  الباليي  ميي  الفقيي  الحييدعث عقييول بطمكانييية الشييدع  الحييأ قيي  

اللجوء إل  القضاء ق  الدعاوه الشحتشلة ق  حالية التهدعيد باالعتيداء علي  الحيأ 

ألن القضاء ليس ل  ققط وظيفة عن ية بل حت  وظيفة وقائية، وم  انا ظهرت 

  الفقيي  والترييرعط  مييا عاييش  بالييدعاوه الوقائييية التيي  نظشتهييا بعييض القييواني  قيي

م   هة وحدهت قيواني  أ يرى بعيض تمليقاتهيا ومنهيا القيانون  بنصوص عامة

 الشبرب . 

إذن، قالدعاوه الوقائية ا  الدعاوه التي  تهيد  الوقاعية مي  ضيرر عشكي  

أن  حيدو  الضيرر،  و أن عقط ق  أه وقت نظرا لو وه وقائط تدل عل  إمكانيية



  الحشاعة القضائية عج  أن تلاط وقاعة للضرر محقيأ الحيدو  مايتقلن ، ومي  

 : تمليقات الدعاوى الوقائية نذتر

وايي  التيي  عمليي  قيهييا الشييدع  تقرعيير و ييوه حييأ أو  الاادعاوى الريريريااة  -

مرتز قانون  أو عدم و وه  هون إلزام  صش  بيأهاء معيي  وقاعية لنيزاا قيد 

عحد  ق  الشاتقلل تدعوى بمنن تصر  م  التصرقات أو بمينن شيرط 

مخالف للنظام العام ضشن  الشوص  وصيت ، تشا لو اشترط الشوص  تعلييأ 

وص  ل  ب  عل  امتناع  م  الزواج، وعيد ل قي  استحقا  الشوص  ل  لشا أ

 نماقها  تذلك هعوى إثلات براءن الذمة، وهعوى إثلات صفة الوار .

وايي  التيي  تهييد  إليي  تييوقير الحشاعيية القضييائية الوقتييية  ،الاادعاوا الوقريااة -

للحقو  والشراتز القانونية ق  انتظار الفصل النهائ  ق  النزاا عندما عكون 

لقييانون  الشملييو  حشاعتيي  معرضييا للخميير وميي  أمثلتهييا الحييأ أو الشرتييز ا

 الدعاوه الشاتعجلة.

عنيييدما عييزعم أحيييد  ، هعيييوى قمييط النييزاا،دعاااوى وقااع األعماااال ال دياادة -

األشخاص و يوه حيأ أو هعي  لي  علي  غيير ، بحييث عحيأ لهيذا البيير الشزعيوم 

 ء.ضد  أن عرقط هعوى عل   صش  ليثلت و وه اذا الحأ أو الدع  أمام القضا

ترميي  إليي  تهيفيية الييدليل قيي  نييزاا أو واقعيية عخريي  ، دعااوا األدلااة الوقريااة  -

اضشحنل أو زوال معالشها أو تبيراا بشرور الوقت، وم  أمثلتها هعيوى إثليات 

الحالة توصف عقار عخر  انهييار ، أو معاعنية بضيائط ورهت معموبية لشماللية 

 ر .بائعها بالتعوعض، هعوى سشاا شااد عخر  موت  أو سف

ا  الت  تد ل ق  ا تصاص قضياء الشوضيوا ، دعاوى األدلة الموضوعية -

 وم  أمثلتها تحقيأ الخموط وهعوى الزور الفرع .

 المطلب الرا ع: شرط اإلذن  الرياضي

قد عرترط الشررا أحيانا لصحة التقاض  عل  إذن م   هة معينة إن تيان 

الشدنية، إذ ق  مثيل ايذ  ضرورعا تشا  اء ق  الفصل األول م  قانون الشامرن 

الحالة ال عشلك الرخص حأ التراقط، حيث عاره عل  اذا اإلذن ما عاره عل  

باق  شروط الدعوى، وعشك  للقاض  أن عثير  م  تلقاء نفا  ألن  ععد م  النظام 

العييام وذلييك بعييد إنييذار الميير  بتصييحيم الشاييمرن ها ييل األ ييل الييذه عحييده  

 القاض  لتقدعم اذا اإلذن.

ار اإلذن بالتقاض  بالنالة لألشخاص الذاتيي  عل  سليل الشثال بالنالة وعث

م   271للنائ  القانون  للقاصر ق  حاالت معينة، ومنها ما نصت علي  الشاهن 

مدونة األسرن عل  أن :ئ ال عقوم الوص  أو الشقدم بالتصرقات اآلتية، إال بعد 

 الشكلف برؤون القاصرع : اإلذن من الياضيالحصول عل  



هرام أو ترتي  حأ  10.000بيط عقار أو منقول للشحجور تتجاوز قيشت   - 1

 عين  علي ؛

الشاااشة بجزء م  مال الشحجور ق  شرتة مدنية أو تجارعة أو استثشار   - 2

 ق  تجارن أو مضاربة؛

 تنازل ع  حأ أو هعوى أو إ راء الصلم أو قلول التحكيم برأنهشا؛ - 3

والقاض  الشقصوه ق  اذا النص، قاض  شؤون القاصرع ، وايو أحيد قضيان 

الشحكشة االبتدائيية عشيارس مهامي  لشيدن ثين  سينوات بقيرار مي  وزعير العيدل ي 

 م   .م.م . 182الفصل 

أما بالنالة لألشخاص الشعنيوعي ، سيواء تيانوا مي  أشيخاص القيانون العيام أو 

ا بالناييلة لهيا، وذلييك عنيدما تيينص الخياص، قييطن اإلذن بالتقاضي  عكييون ضيرورع

 علي  القواني  الخاصة الشنظشة لها و وبا.

وقييد سييلأ للقضيياء الشبربيي  أن أقيير و ييو  إذن للتقاضيي  بالناييلة لألشييخاص 

الشعنوعة وم  بينها قرار صياهر عي  محكشية الينقض التي  أتيدت علي  أن نياظر 

لهيا باعتليار أن  األحلاس ال صفة ل  ق  رقط الدعوى إال بطذن م  وزارتي  التيابط

نيياظرن األوقييا  ايي  مجييره  هيية إهارعيية تابعيية لهييا. وتكييون الشحكشيية قييد  رقييت 

الفصل األول م  قانون الشامرن الشدنية حينشا قللت هعوى ناظر األوقيا  هون 

توقر  عل  إذن  ياص مي  وزارتي  وبالتيال  أسياءت التعلييل وعرضيت قرارايا 

 1للنقض. 
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