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 "الدعاوى المدنیة"
 (مالحظات ومعلومات)

 
ھیا نبدأ بالنقاط التي یجب أن تتذكرھا إذا ما كنت موجوداً ھنا لمحاكمة  .مرحباً بكم في ھذا الفیلم الخاص بالدعاوى المدنیة

 .تتعلق بالدعاوى القضائیة
 

كاً في اإلجراءات الخاصة بالدعاوى المدنیة، فإن ھذا یعود إلى أنك الطرف المدعي، أو الطرف المدعى علیھ، إذا كنت مشار
 .أو أنك أحد الشھود

 تكون الطرف المدعي إذا كنت قد أقمت دعوى ضد طرف آخر •
 وتكون الطرف المدعي علیھ إذا كنت تدافع عن نفسك في دعوى أُقیمت ضدك •
وتكون أحد الشھود إذا طلب الطرف المدعي، أو الطرف المدعى علیھ، أن تحضر المحاكمة وتخبر ھیئة القضاة  •

 بالوقائع التي تعرفھا عن القضیة
 

 .)Alberta Courtsوھناك المزید من المعلومات حول إجراءات الدعاوى المدنیة على الموقع اإللكتروني لمحاكم ألبرتا (
  .ء كنت الطرف المدعي، أو الطرف المدعى علیھ، أو كنت أحد الشھودسوف تكون ھذه المعلومات مفیدة بالنسبة لك، سوا
 یحتوي الموقع اإللكتروني على معلومات عما یلي:

 النقاط التي یجب وضعھا في االعتبار قبل إقامة الدعوى •
 .الخیارات المتاحة لك إذا ما كانت ھناك دعوة مقامة ضدك •
 ة، بما في ذلك الوساطةالخیارات التي تتوفر لدیك لتسویة الدعوى دون الذھاب للمحكم •
 التكالیف المطلوبة عند إقامة دعوى، أو الدفاع عن نفسك في الدعوى المقامة ضدك •
 كمة التي یحتاج الطرف المدعي، أو الطرف المدعى علیھ، الستیفائھااستمارات المحا •
 ما الذي یحدث عند حضور جلسة المحاكمة •
 كیف یجب أن تكون سلوكیاتك في المحكمة •
 وماذا یحدث بعد أن تخضع للمحاكمة •

 
اً في إحدى القضایا، سیكون من الحصیف أن تشاھد إحدى فإذا كنت طرف تكون قاعات المحاكم مفتوحة لعامة الجمھور

ي إن ھذا سوف یجعل من السھل علیك استیعاب ماذا یدور في المحكمة، وما الذ المحاكمات لترى ماذا یحدث في قاعة المحكمة
 .تحتاج للقیام بھ

 
قد  .إذا كنت الطرف المدعي، فإنھ یجب أن تفكر ملیاً إذا ما كان یمكنك التوصل لتسویة النزاع دون الحاجة إلقامة دعوى

ولیس ھناك أي  .تستغرق إقامة الدعوى الكثیر من وقتك، وسوف تكلفك بعض النفقات، كما قد تسبب بعض الضغط بالنسبة لك
 .ضمان أنك سوف تفوز بھا

 
 .األمر بتمھل، وتحدد كل عناصر الدعوى یجب أن تتأكد من دراسة .إذا ما قررت أن تقیم دعوى، فیجب أن تستعد لھا جیداً 

 وتشمل ھذه العناصر:
 أسماء الطرف المدعي، وأسماء الطرف المدعى علیھ؛ •
 وقائع الدعوى؛ •
  األسباب التي أقمت الدعوى من أجلھا؛ •



 األضرار أو اإلصابات التي وقعت علیك بسبب الطرف المدعى علیھ؛ و •
 .ما الذي تطلبھ من المحكمة، بما یشمل حجم التعویض المادي الذي تطلبھ من الطرف المدعى علیھ •

 
یمكن استنتاج األدلة من المستندات مثل رسائل البرید اإللكتروني، أو  .دلةال یمكنك إثبات دعواك إال من خالل تقدیم األ

 .كما یمكن استنتاج األدلة مما تقولھ أنت وشاھدك في قاعة المحكمة .الخطابات، أو العقود، أو اإلیصاالت، أو الصور
 

یجب إحضار عدد كاف من  .من أي مستندات ترید عرضھا على ھیئة القضاة تأكد في یوم المحاكمة من أن تحضر نسخاً 
سوف تحتاج  .دد من الشھودالنسخ من مستنداتك لعرضھا على الطرف المدعى علیھ، والقاضي، وكاتب المحكمة، وأي ع

 .أحد الشھود سیكون على الشخص الذي أعد المستند أن یكون .نسخ على األقل من مستنداتك لتقدیمھا 4إلحضار 
 

 .إذا كنت تنوي استقدام الشھود لیقدموا األدلة لك، فیجب أن تتأكد من أنھم سیحضرون إلى المحاكمة
  

للتأكد من أن الشھود التابعین لك سیحضرون إلى المحاكمة، یجب أن تقوم بتجھیز وتسجیل إخطار وإرسالھ لكل شاھد  •
  .یوماً من تاریخ جلسة المحاكمة 21یجب أن یتم االنتھاء من ذلك قبل  .لیحضر، إلى جانب سداد رسوم عن كل شاھد

 
ور المحاكمة، فقد تفوتك فرصة أن تسرد الوقائع من وجھة نظرك في موضوع النزاع، وقد إذا ما تخلف الشھود عن حض

 .تخسر القضیة
 

یجب أن تتحلى باللیاقة  .بھا یجب في قاعة المحكمة أن تتعامل مع كل األطراف بنفس الطریقة التي تفضل أن یعاملونك
 .والتھذیب، وال تحاول مقاطعة أي شخص آخر عندما یتحدث

 
 .ھیا نلق نظرة على ما یحدث بالفعل أثناء محاكمات الدعاوى المدنیة، خطوة بخطوة

 
یجب الوقوف عندما یدخل القاضي للقاعة، ثم اجلس مرة  .ة المحكمة، اجلس وانتظر حتى یحضر القاضيعندما تدخل إلى قاع

عة المحكمة، وسوف یقرر القاضي الترتیب الذي سینظر قد تكون ھناك محاكمات أخرى في قا .أخرى عندما ُیطلب منك ذلك
 .استمر في الجلوس حتى یستدعي القاضي الدعوى الخاصة بك .بھ ھذه المحاكمات

 
 .بمجرد أن یستدعي القاضي قضیتك، قم واذھب إلى مقدمة قاعة المحاكمة

 
وتمثل اإلفادة االفتتاحیة فرصة بالنسبة  .قد یطلب القاضي من الطرف المدعي، والطرف المدعى علیھ، أن یقدما إفادة افتتاحیة

 .المدعي بتقدیم إفادتھ االفتتاحیة أوالً، ثم یلیھ الطرف المدعى علیھ یقوم الطرف .لك لتقدیم موجز ملخص عن دعواك للقاضي
  

 یمكن للطرف المدعي تقدیم ھذه األدلة عن طریق: .ویقدم الطرف المدعي بعد ذلك األدلة التي تدعم موقفھ في القضیة
 سرد الوقائع من وجھة نظره؛ •
 مطالبة الشھود بسرد الوقائع من وجھة نظرھم؛ و •
 .عرض المستندات على القاضي •

 
  .بعد أن یقدم الطرف المدعي والشھود التابعون لھ أدلتھم، یمكن للطرف المدعى علیھ الرد علیھا عن طریق طرح األسئلة

 
یقدم  .بمجرد أن ینتھي الطرف المدعي من تقدیم أدلتھ، یقوم الطرف المدعى علیھ بتقدیم األدلة التي تدعم موقفھ في القضیة

 الطرف المدعى علیھ أدلتھ بنفس الطریقة المتبعة مع الطرف المدعي:
 سرد الوقائع من وجھة نظره؛ •
 لبة الشھود بسرد الوقائع من وجھة نظرھم؛ ومطا •
 .عرض المستندات على القاضي •

 



  بدعم من:

                                   

  .ف المدعى علیھ والشھود التابعین لھ، عن طریق طرح األسئلة علیھمیمكن للطرف المدعي كذلك الرد على الطر
 

والشھود التابعون لكل منھما، بتقدیم أدلتھم، سیمنح القاضي كل  بعد أن یقوم كل من الطرف المدعي والطرف المدعى علیھ،
ویجب أن تشرح في ھذا الموجز الملخص كل األدلة التي تعتقد أنھا تدعم موقفك  .طرف الفرصة لیقدم موجز ملخص لقضیتھ

  .القضیةفي 
 

ي بما تریده، بما في ذلك حجم التعویض فإذا كنت أنت ھذا الطرف المدعي، أبلغ القاض .سیقدم الطرف المدعي ملخصھ أوالً 
فإذا كنت أنت ھذا الطرف  سیقدم الطرف المدعى علیھ ملخصھ بعد ذلك، .المادي الذي تطلب من الطرف المدعى علیھ سداده

 .المدعى علیھ، أبلغ القاضي بما ترید أن تنتھي إلیھ ھذه القضیة
 

یمكن للقاضي أن یعلن قراره   .فإنھ یتوصل لقرارهبمجرد أن یستمع القاضي لكل من الطرف المدعي والطرف المدعى علیھ، 
بمجرد أن  .قد یعرب القاضي عن أسباب الحكم شفھیاً أو بشكل كتابي .في قاعة المحاكمة، أو قد یطلب بعض الوقت للتحضیر

  .یعلن القاضي عن قراره، یجب أال تجادلھ في ھذا القرار
 

  .لمشاھدة ھذا الفیلم شكراً جزیالً 


