
 

 

 الباب التمهيدي

 أحكام عامة

الها منذ هذه المادة ال تزال على حمن قانون االجراءات المدنية بصيغته االصلية ) 1المادة 

 (1992صدور قانون االجراءات المدنية في العام 

م من تتسري قوانين اإلجراءات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد  - 1

  تاريخ العمل بها. ويُستثنى من ذلك:اإلجراءات قبل 

عة في ) أ ( القوانين المعدلة لالختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المراف

 الدعوى.

 )ب( القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.

بها متى  كام قبل تاريخ العمل)جـ( القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أح

 كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.

 لك.ذوكل إجراء تم صحيًحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيًحا، ما لم ينص على غير  - 2

يد وال يجرى ما يُستحدث من مواعيد عدم سماع الدعوى أو السقوط أو غيرها من مواع - 3

 ن تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.اإلجراءات إال م

 شرح النص

 اوالً: قانون االجراءات المدنية

لى بعبارة استُهل البند االول من المادة االو  تعريف وتسمية قانون االجراءات المدنية: – 1

االجراءات   قوانين االجراءات، ذلك ان االمر ال يقتصر على قانون االجراءات المدنية بل هناك قانون

جد فيها قضاء الجزائية الذي يستقل عن قانون العقوبات وقانون االجراءات االدارية، في الدول التي يو

 مدني كفرنسا مثالً، وهو ايضاً يستقل عن القانون االداري.اداري الى جانب القضاء ال

القواعد  أما بشان قانون االجراءات المدنية حصراً، فيمكن تعريفه على أنه عبارة عن مجموعة

ة ووضعها القانونية المتعلقة بتنظيم وعمل القضاء من أجل تمكين األفراد من صيانة حقوقهم الذاتي

هذا القانون لون الخاص. والمصطلح المستعمل في القانون الفرنسي بالنسبة موضع التنفيذ في نطاق القان

نون ، في حين نجد أن التشريعات العربيّة أطلقت على هذا القا«Code de procédure Civile»هو

 تسميات مختلفة تعريباً لذات العبارة الفرنسية.

 . المدنية قانون اإلجراءاتسم ا دولة اإلمارات العربية المتحدة على هذا القانون  وقد اطلقت

وإذا انطلقنا من التسمية المعتمدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، فإن كلمة إجراءات تعني 

. ومن الطبيعي (1)مجموعة اإلجراءات الشكلية التي يمكن بواسطتها عرض نزاع معيّن على المحكمة

التي يعالجها هذا القانون، ألن األمر ال القول أن هذا المفهوم هو أضيق من أن يستوعب المواضيع 

يقتصر على تحديد القواعد والشكليات التي يتوجب على األفراد والقضاة التقيّد بها من أجل استصدار 

الحكم وتنفيذه، بل يتعدى ذلك ليشمل المسائل المتعلقة بإنشاء وتنظيم المحاكم والسلطات والصالحيات 

                                                           

  J. Vincent et Serge Guinchard, procédure civile, 23ème édition, Paris, 1994.يراجع: (1)



، المستعمل في القانون الفرنسي «Code de procédure Civile»المعطاة لها. ومن ثم فان مصطلح 

اإلجراءات »والمصطلحات المستعملة في التشريعات العربية تعريباً للمصطلح الفرنسي ومنها مصطلح 

، ال تعبر عن حقيقة المواضيع التي يتضمنها هذا القانون بل هي تقتصر على التعبير عن «المدنية

 ولية من القانون.الناحية اإلجرائية أو األص

لذلك اقترح بعض الفقهاء الفرنسيين اطالق مصطلح آخر على هذا القانون للتعبير عن 

القانون القضائي »( استبدال االمصطلح القديم بمصطلح Morelالمواضيع التي يتضمنها، ففضل الفقيه )

ل عبارة الخاص استعما 1940( اقترح منذ عام Solus(، ولكن )Droit judiciaire Civil« )المدني

(Privé( بدل المدني )Civil بحيث تصبح التسمية )«القانون القضائي الخاص( »Droit Judiciaire 

Privé وذلك ألن المواضيع التي تطرح ضمن نطاق هذا القانون ال تقتصر على القانون المدني بل ،)

 .)2(تتعداه إلى بقية فروع القانون الخاص

بارة عن عتظهر اإلجراءات المدنية اآلن على أنها  استقاللية قانون االجراءات المدنية: – 2

جل وضع الحقوق أمجموعة القواعد القانونية الواجب على األفراد إتّباعها، وعلى المحاكم التقيد بها من 

 ل المدنية.ألصوالذاتية لألفراد موضع التنفيذ، وهذه القواعد كانت تعرف تقليدياً باإلجراءات أو با

إالّ ان اإلجراءات المدنية لم تأخذ استقالليتها دفعة واحدة، فبالرغم من استقالليتها عن القواعد 

المتعلقة بأساس أو بموضوع الحقوق إالّ انها كانت تدرس مع هذه القواعد األخيرة باعتبارها جزءاً 

القواعد المتعلقة باإلجراءات أصبح  . ولكن التمييز بين القواعد المتعلقة موضوع الحق وبين(3)منها

اليوم حقيقة ثابتة. وهذا التمييز لم يقتصر على فروع القانون الخاص، حيث ظهرت اإلجراءات المدنية 

بمظهر مستقل عن القانون المدني وبقية فروع القانون الخاص، بل تعداه إلى بقية فروع القانون فظهرت 

 لجنائي واإلجراءات اإلدارية إلى جانب القانون اإلداري.اإلجراءات الجزائية إلى جانب القانون ا

: بقيت اإلجراءات المدنية تصنف طويالً ضمن مركز قوانين االجراءات بين العلوم القانونية - 3

فروع القانون الخاص، انطالقاً من كونها تهدف إلى تأمين حماية الحقوق الخاصة عن طريق وضع الحقوق 

نفيذ، ولكن هذا التصنيف الذي يضع اإلجراءات المدنية ضمن فروع القانون الذاتية لألفراد موضع الت

الخاص فقط، ال يصح اعتماده على إطالقه ألن بعض قواعد هذا القانون ال سيما القواعد المتعلقة بالتنظيم 

القضائي وبعض قواعد االختصاص وحتى بعض القواعد المتعلقة بالتحقيق تنتمي إلى الحق العام، ألن 

، فإذا كانت (4)نهدف منها هو تأمين انتظام عمل اإلدارة القضائية التي تشكل مرفقاً عاماً تتولى الدولة تأمياله

الخصومة أمام المحكمة وإجراءات التقاضي تهدف عموماً لحل النزاع بين األفراد وبالتالي تأمين المصالح 

السلطة القضائية، وهي من هذه الوجهة تهدف الخاصة لهم، إال أن حل هذا النزاع يتم بواسطة الدولة عبر 

لحماية المصلحة العامة بالمحافظة على االستقرار في المجتمع عن طريق صيانة وتثبيت حقوق األفراد من 

قبل السلطة القضائية في الدولة. وقد شبه أحد الفقهاء المحاكمة، كمؤسسة قانونية، بملتقى طريقين: طريق 

ون العام، ألنها إذا كانت بالنسبة لألفراد أداة لصيانة حقوقهم وتثبيتها فإنها القانون الخاص وطريق القان

                                                           

Morel No. 4; Solus et Perrot T1 Nos. 2 et 4: H. Motulsky. Ecrits يراجع حول هذا الموضوع: ( 2)     

(études et notes de procédure civile) 1973.   

 Morel. p.7 note 1.يراجع حول هذا الموضوع:  (3)

 Solus et Perrot T1 No. 7.يراجع حول هذا بالموضوع (4)



قانون  كتاب الوسيط في حلمي الحجارراجع بالموضوع، بالنسبة للدولة أداة لتأمين تطبيق القانون )

 2، ج  2016االجراءات المدنية واالثبات في دولة االمارات العربية المتحدة، طبعة اولى ابو ظبي 

 (.387لبند ا

تجاري إن القانون المدني أو القانون ال الطابع الشكلي أهم خصائص قوانين االجراءات: -4

تقيّد بشكليات أو يخضع لمبدأ حرية التعاقد، فلألفراد أن يرتّبوا عالقاتهم القانونية كما يشاءون دون ال

 صيغ معينة، باستثناء الحاالت التي يفرض فيها القانون مثل تلك الشكليات أو الصيغ.

الشكلي، وهذا الطابع هو أهم مميزاتها، فالدعوى أما اإلجراءات المدنية، فيغلب عليها الطابع 

ال يمكن تقديمها والسير بها إال وفقاً للشكليات التي فرضها القانون، وهذه الشكليات من شأنها أن تحول 

. ولكن مخالفة هذه الشكليات )5(دون تحكم القاضي وفي نفس الوقت تؤمن للمتقاضين ممارسة حق الدفاع

ى بطالن اإلجراءات المخالفة لها، بل إلى ضياع الحق ذاته، إال أن ما يخفف يمكن أن تؤدي ليس فقط إل

من حدة المحذور المتقدم أن الشكليات لم تفرض كلها تحت طائلة بطالن العمل المخالف لها كما أن 

القانون نفسه يفرض على المتقاضين، في العديد من الحاالت، االستعانة بمحاٍم لتقديم الدعوى ومتابعتها 

 داركاً ألي نقص في الشكلياتت

إن الطابع الشكلي لقواعد اإلجراءات المدنية،  الصفة اآلمرة لقواعد اإلجراءات المدنية: - 5

يفرض أن تتصف هذه القواعد بالصفة اآلمرة، وآية ذلك أن المبررات التي حتمت وجود هذا القانون، 

كمجموعة قواعد شكلية إلى جانب القواعد الموضوعية التي تنظم أساس الحقوق وآثارها، تحتم أن 

ن التحليل المنطقي يفرض القول أن قواعد هذا القانون ترتبط تتصف قواعده بالصفة اآلمرة، وبالتالي إ

، إال أن الحلول المعتمدة في القانون الوضعي تظهر أنه ليست كل قواعد هذا القانون من (6)بالنظام العام

النظام العام، من هنا ضرورة تحديد مدى ارتباط كل قاعدة من هذه القواعد أو كل فئة منها بالنظام 

 التحديد فوائد كثيرة على الصعيد العملي. العام، ولهذا

ال بد  رتباط :اآلثار العملية الرتباط قواعد اإلجراءات المدنية بالنظام العام ومدى هذا اال – 6

رتبة على ارتباط قبل بيان مدى ارتباط قواعد هذا القانون بالنظام العام من تبيان النتائج العملية المت

 ظام العام على صعيد إجراءات المحاكمة.القاعدة أو عدم ارتباطها بالن

إذا كان النص يتعلق بالنظام العام فإن مخالفته تستوجب بطالن العمل المخالف، ويمكن إثارة 

هذا البطالن من أي خصم في المحاكمة أو عفواً من قبل المحكمة، كما يمكن إثارته في جميع درجات 

صراحة أو ضمناً.وبالعكس إذا كان النص ال يتعلق المحاكمة، كذلك ال يمكن التنازل عنه أو تأييده 

بالنظام العام فإن النتائج تختلف تماماً، إذ ال يمكن التمسك بالبطالن إال من قبل أشخاص معينين، ويفقد 

                                                           

  ;Vincent et Guinchard No.12Solus et Perrot T1 Nos. 17 à 19يراجع: ( 5)

 راجع عن النظام العام في قانون اإلجراءات المدنية: (6)

Vincent la procédure civile et L'ordre public. Mélanges Roubier, T II Paris 1961 p.303 et s; Le Gall 

{Requiem pour un Ordre public} D.1963 Chr. p.165.  

   

   



هؤالء حق التمسك بطلب البطالن إذا لم يثر أمام محكمة الدرجة األولى، وكذلك يجوز التنازل عنه 

 صراحة أو ضمناً.

 ي ال تتعلق به:هذه النتائج يصح التساؤل عن القواعد التي تتعلق بالنظام العام وتلك التوتبعاً ل

 ام.إن القواعد المتعلقة بممارسة حق اإلدعاء وبالتنظيم القضائي تتعلق بالنظام الع -

الة وحسن أما القواعد المتعلقة باالختصاص فهي على نوعين: النوع األول يتعلق بتحقيق العد 

لخصوم ومراعاة اء، وتبعاً لذلك فهو يتعلق بالنظام العام. النوع الثاني يتعلق بتيسير أمور اسير القض

 مصالحهم الخاصة، وتبعاً لذلك فهو ال يتعلق بالنظام العام.

أما القواعد المنظمة إلجراءات المحاكمة فيصعب تصنيفها، لذلك يجب دراسة كل قاعدة  -

 .(7)بغية تحديد ما إذا كانت تتعلق بالنظام العام أم البمفردها لمعرفة روح القاعدة وهدفها 

 ثانياً: مبدأ التطبيق الفوري لقانون اإلجراءات المدنية

القانون مبدئياً فوراً حتى ولو كانت الدعوى أقيمت قبل ذلك. وقد  هذاتسري قواعد  ـ  المبدأ: 1

القول يخلط بين األثر الرجعي  اهذقال بعض الفقهاء أن ذلك يخالف مبدأ عدم رجعية القوانين، إال أن 

للقانون وبين األثر أو التطبيق المباشر له. إن أساس أو موضوع الحق يبقى خاضعاً للقانون القديم الذي 

 تلك اإلجراءاتومن ثم فإن تطبيق  وإجراءات التقاضي ال تتعرض لموضوع الحقاكتسب في ظله؛ 

 .  (8)لها وال يعتبر بالتالي مخالفة لمبدأ عدم رجعية القوانينفور صدورها يتم باالستناد لمبدأ األثر المباشر 

يه، فنصت أقر قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي المبدأ بنص صريح مبيّناً االستثناءات عل

يكن قد فُِصَل  تسري قوانين اإلجراءات فوراً على ما لم»الفقرة االولى من المادة االولى منه على أنه 

من  /5مادة /، وهو ذات النص الوارد في ال«أو تم من اإلجراءات قبل تاريخ العمل بهافيه من الدعاوى 

 -إلجراءات وبالتالي إن القوانين المتعلقة با ،1983اللبناني لعام قانون أصول المحاكمات المدنية 

 تطبّق فور صدورها.  -بالمعنى الضيق لكلمة إجراءات 

لقاعدة ا االجراءات ال يخالف مبدأ عدم رجعية القوانين:مبدأ التطبيق الفوري لقوانين  – 2

ن القاعدة أالقانونـية هي قاعدة سلوكية تـحدد لألفراد ما يجب أن يكون علـيه سلوكهم، وهذا يعنـي 

ألن السلوك  القانونـية توضع من أجل أن يبقـى سلوك األفراد ضمن حدودها مستقبالً، وهذا أمر طبـيعي

لـم تكن موجودة  القاعدة القانونـية ال يـمكن أن يكون مشموالً بها، طالـما أنّها السابق لصدور وسريان

وك أو كانت تفرض عندما قام األفراد بسلوك معين في وقت لـم تكن القاعدة القانونـية تـحدد لهم هذا السل

 علـيهم سلوكاً آخر.

قواعد التـي كانت سارية وقت فـالـمطلوب من األفراد، عند قـيامهم بعمل معين، أن يتقـيدوا بـال

إقدامهم علـى هذا العمل، إذ ال يتصّور أن نطلب منهم التنبأ بـما ستكون علـيه القاعدة القانونـية مستقبالً، 

مثالً إذا كانت القاعدة القانونـية فـي وقت معين تعتبر أن «. عدم رجعية القوانـين»من هنا كانت قاعدة 

يشكل جرماً جزائياً ومن ثم فهو غير معاقب علـيه قانوناً، فإذا أقدم أحد  فعالً من األفعال هو مبـاح وال

                                                           

(7) .t T1 No. 22Solus et Perro 

؛ حلمي الحجار وراني حلمي الحجار، 391ص  1945يراجع حول هذا الموضوع: فؤاد رزق، مالحظات في النشرة  (8)

 Solus et Perrot T1 54/55بند  2013المنهجية في حل النزاعات ووضع الدراسات القانونية طبعة ثانية بيروت 

N(o) 23. 



األفراد علـى القـيام بهذا العمل فـيكون سلوكه بقـي ضمن حدود القاعدة القانونـية، وإذا صدرت قاعدة 

اعدة قانونـية فـي وقت الحق واعتبرت ذات الفعل جرماً جزائياً يعاقب علـيه القانون فال يكون لتلك الق

أي مفعول رجعي، ومن ثم ال يجوز أن نفرض العقوبة علـى أي شخص قام بـمثل ذلك الفعل قبل سريان 

 القاعدة الـجديدة.

قل ملكية نكذلك فـي إطار القانون المدنـي إذا كان هناك قاعدة قانونية ترتب علـى عقد معين 

لعقد فإن مفعول ا القانونـية الـمتقدمة، مال إلـى أحد أطرافه، وتـّم عقد بين شخصين منطبق علـى القاعدة

عقد ال يترتب يكون نقل ملكية الـمال، ومن ثم إذا صدرت بعد ذلك قاعدة قانونـية تعتبر أن مثل ذلك ال

لعقود التـي تنشأ علـيه نقل الـملكية فإن تلك القاعدة ال تنطبق علـى العقد السابق بل تنطبق فقط علـى ا

 بعد سريانها.

عام، في  شارة هنا الى  أن  مبدأ عدم رجعيّة القوانين تكرس في فرنسا، كمبدأوال بد من اال

ق في دولة االمارات المادّة الثانية من القانون المدني الفرنسي؛ ومّما ال شّك فيه هو أن هذا المبدأ يطبّ 

دم رجعيّة القوانين ع العربية المتحدة ألنه مبدأ عام يجد تطبيقات عديدة له في كافة القوانين تقريباً. مبدأ

 هو ذات مفعول شامل بمعنى أنه ينطبق على جميع النصوص القانونيّة مهما كان موضوعها. 

ال تطبق وولكن إذا كانت األوضاع القانونـية تخضع للقاعدة القانونية التـي نشأت فـي ظلها 

ً فو تى لو كانت حر سريانها علـيها القاعدة القانونية الـجديدة، فإن قوانـين االجراءات تطبق مبدئيا

لقانونـية التـي االدعوى أقـيـمت وُشِرعَ بـالـمـحاكمة قبل صدور القاعدة الـجديدة. بـمعنى أن القاعدة 

 دة.تتعلق  بقواعد االجراءات تطبق حتى على المحاكمات التـي بدأت قبل صدور القاعدة الـجدي

لتي ااالجراءات علـى المحاكمات وكان بعض الفقهاء اعتبر أن التطبـيق الفوري، لقواعد  

ذا القول يخـلط بدأت قبل صدور القاعدة الـجديدة، يخالف مبدأ عدم رجعية القاعدة القانونـية، إال أن ه

دأ عدم بـين أساس الـحق وبـين اجراءات المحاكمة التي تهدف لوضع هذا الحق موضع التنفـيذ، فمب

الذي نشأ  ومن ثم يبقـى أساس الـحق خاضعاً للقانون رجعية القانون يبقـى مطبقاً علـى أساس الـحق

ام ـتبعة أمالـحق فـي ظله، أما اجراءات الـمـحاكمة فإنها ال تتعرض ألساس الحق بل لإلجراءات الـم

ها فـيـما عدا المحكمة، ومن ثم فإن القاعدة القانونية المتعلقة باجراءات الـمـحاكمة تطبق فور سريان

دأ التطبيق كرست المادّة /االولى من قانون االجراءات المدنية االماراتي مب بعض االستثناءات. وقد

 الفوري لقواعد االجراءات. 

التطبيق الفوري لقواعد االجراءات ال يلغي االجراءات التي تمت صحيحة قبل صدور  – 3

عدّل في طبيعة ان مبدأ التطبيق الفوري لقواعد االجراءات ليس من شأنه أن يلغي أو ي القانون الجديد:

اإلجراءات التي تمت صحيحة قبل صدور القانون الجديد، وقد نص البند الثاني من المادة األولى من 

كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم »ان  ذات القانون على ذلك بالقول

م إلى األصول النزاعية وقد كما لو كان نزاع معين يخضع في ظل القانون القدي «.ينص على غير ذلك
قُذم طلب في ظله وفقاً لألصول النزاعية وانعقدت الخصومة على هذا األساس ثم صدر بعد ذلك قانون 

يجعل المسألة ذاتها خاضعة لإلجراءات الرجائية )راجع عن اإلجراءات الرجائية تحت شرح المادة 

القانون الجديد أن يحّول صحيفة الدعوى من القانون بصيغته االصلية( إذ ليس من شأن  142الى  140



إلى طلب أمر على العريضة او يحّول الخصومة من نزاعية إلى رجائية والمرجع الصالح من المحكمة 
 . (9)بكامل أعضائها إلى رئيس المحكمة بمفرده

مع ما هو  وبعد ان أقر القانون اإلماراتي المبدأ بنص صريح عدّد االستثناءات عليه بما يتفق

 ي.اللبنانمن قانون أصول المحاكمات المدنية  /5رر في القانون المقارن وخصوصاً المادة /مق

األولى  بعد أن كرست المادة االستثناءات على مبدأ التطبيق الفوري لقواعد اإلجراءات: - 4
 من القانون المبدأ بنص صريح، وضعت االستثناءات التالية عليه:

متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في القوانين المعدلة لالختصاص  -أ 

وهذا يعني أن قواعد التنظيم القضائي وقواعد االختصاص تطبّق مبدئياً فور صدورها على الدعوى، 
الدعاوى التي كانت عالقة قبل ذلك، فإذا كانت محكمة معينة واضعة يدها على نزاع معين وأصبح هذا 

من اختصاص محكمة أخرى فعلى المحكمة األولى أن ترفع يدها عن النزاع بموجب القانون الجديد 

؛ إال أنه عمالً باالستثناء المذكور أعاله، إذا كانت المحكمة األولى قد أقفلت باب المرافعة (10)الدعوى

فتبقى مختصة لمتابعة النظر بالدعوى رغم صدور القانون الجديد الذي أعطى االختصاص للنظر بذات 
 .(11)مة أخرىالنزاع إلى محك

ا باب والحكمة من هذا االستثناء أن مقتضيات العدل توجب أن تبقى الدعاوى التي أقفل فيه

 المرافعة من اختصاص المحكمة المعروضة عليها وذلك ألن بلوغ الخصومة هذه المرحلة يبّرر
 استمرارها لدى المحكمة التي تولت التحقيق فيها.

المنطق  ألن كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها،القوانين المعدلة للمواعيد متى  -ب 

ً للقانون الذي بدأ في ظله خشية اضطراب حساب بداية ونهاية الميعاد  يوجب أن ينتهي الميعاد وفقا

 ً أم إيداعاً أم  ومداه، ويقصد ببداية الميعاد اإلجراء الذي ينطلق معه حساب الميعاد سواء أكان إعالنا
 غير ذلك.

ال يجري : »سياق نص البند الثالث من المادة األولى من القانون اإلماراتي على انهوفي ذات ال

ن تاريخ ما يستحدث من مواعيد عدم سماع الدعوى أو السقوط أو غيرها من مواعيد اإلجراءات إالّ م

 «. العمل بالقانون الذي استحدثها
قبل تاريخ العمل بها متى  القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام- ج

فطرق الطعن التي أحدثها أو ألغاها القانون : كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق

الجديد ال تطبّق على األحكام التي صدرت قبل العمل به، ألن طريق الطعن تشكل خاصية حقيقية 
، وبالتالي Une Véritable qualité inhérente au jugment lui mêmeمالزمة للحكم نفسه )

إن عدم شمول طرق الطعن، المحدثة أو الملغية، لما صدر قبل العمل بها من أحكام يعتبر مراعاة لمبدأ 

                                                           

تعلق ت، والقضية الصادر فيها هذا القرار 920ص 1988، النشرة 4/7/1988تاريخ  56استئناف جبل لبنان، رقم  (9)

قبل صدور  بطلب إعطاء حكم أجنبي الصيغة التنفيذية وقد قدم الطلب وفقاً لألصول النزاعية التي كانت مفروضة

األصول  ديد إلى األصول الرجائية )راجع عن، فأخضعها القانون الج1983قانون أصول المحاكمات المدنية عام 

 وما يليه(. 620الرجائية البند 

(10) .Cass. soc. 16 déc. 1960 j.c.p. 961. II. 1977 

(11) Comp. Cass, soc. 2 Janv. et 6 Juin 1947. j.c.p. 948, II. 4556. note. Hébraud; civ. 4 Janv. 1957. 

D. 1957. somm. 30.   



. فإذا (12)عدم رجعية القوانين. ويجب األخذ بعين االعتبار تاريخ صدور الحكم وليس تاريخ إعالنه
، وإذا (13)ون القديم لتقدير مدى قابلية الحكم لالستئنافصدر حكم قبل العمل بالقانون الجديد فيطبق القان

ئنائياً مؤقتاً منع الطعن بالنسبة ثكان القانون العام يجيز الطعن بالنسبة لقضايا معينة إال أن قانوناً است

 .(14)إليها، فإن القانون العام يستعيد نفاذه عند انتهاء فترة نفاذ القانون االستثنائي

ناني في على هذه االستتثناءات استثنائين آخرين، أقرهما القانون اللبوتضيف بعض القوانين 
 منه، وهما: /5الماد /

القوانين المعّدلة لالختصاص متى كان تاريخ العمل بها الحقاً لصدور حكم فصل في مسألة  -د 

ب فإذا كانت محكمة معينة واضعة يدها على نزاع معين وأصبح هذا النزاع بموجمتعلقة بالموضوع: 
؛ إال (15)القانون الجديد من اختصاص محكمة أخرى فعلى المحكمة األولى أن ترفع يدها عن الدعوى

أنه عمالً باالستثناء المذكور أعاله، إذا كانت المحكمة األولى قد أصدرت حكماً فصل في مسألة متعلقة 

بالدعوى رغم صدور بموضوع النزاع ثم عادت وفتحت باب المرافعة، فتبقى مختصة لمتابعة النظر 

 .(16)القانون الجديد الذي أعطى االختصاص للنظر بذات النزاع إلى محكمة أخرى
إلماراتي، اوالحكمة من هذا االستثناء هي ذات الحكمة من االستثناء األول الوارد في القانون 

لموضوع ذلك أن مقتضيات العدل توجب أن تبقى الدعاوى التي صدر فيها حكم بمسألة فرعية تتعلق با

ا لدى من اختصاص المحكمة المعروضة عليها وذلك ألن بلوغ الخصومة هذه المرحلة يبّرر استمراره
 المحكمة التي تولت التحقيق فيها أو فصلت في مسألة متصلة بموضوع النزاع.

تاريخ العمل  القوانين المنظمة للتنفيذ الجبري بالنسبة لما صدر من األحكام والقرارات قبل -ه 

لقانون المعمول . ذلك ان آثار األحكام تحدد بموجب امتى كانت هذه القوانين تجيز التنفيذ أو تمنعهبها 

الجديد مثال أن  به بتاريخ صدورها ومن هذه اآلثار مدى قابلية الحكم للتنفيذ، وتبعاً لذلك ليس للقانون
يم، وبالعكس ليس ب القانون القديجرد الحكم من قابليته للتنفيذ أو من صفة النفاذ المعجل المكتسبة بموج

 ً  إليها بموجب القانون لهذا القانون الجديد أيضاً أن يمنح الحكم ميزة التنفيذ أو صفة النفاذ متى كان مفتقرا

 السابق.

المرسوم  المادة االولى مكرر )مضافة الى قانون االجراءات المدنية بموجب  المادة  االولى من   

 (18/9/2018الصادر بتاريخ   10/2017بقانون اتحادي رقم 

                                                           

(12) Tissier et Morel T1 No. 6; Hébraud, commentaire loi du 23. mai 1942 sur l'appel. D. Glasson, 

1943, L.1. No. 3 

تاريخ  1؛ تمييز، ثانية، رقم 823ص 1988، النشرة 22/3/1988تاريخ  25استئناف جبل لبنان، غرفة أولى، رقم  (13)

 .227ص 1988نشرة ، ال23/5/1988تاريخ  18؛ رقم 56ص 1989، النشرة 5/1/1989

؛ 59، ص1989، النشرة 2/3/1989تاريخ  9؛ رقم 56ص 1989، النشرة 5/1/1989تاريخ  1تمييز، ثانية، رقم  (14)

ادرة في ؛ وتتعلق القرارات السابقة بمدى قابلية األحكام الص360ص 1988، النشرة 19/12/1988تاريخ  44رقم 

 اإليجارات االستثنائي.قضايا اإليجارات للتمييز بعد انتهاء أثر قانون 

(15) .Cass. soc. 16 déc. 1960 j.c.p. 961. II. 1977 

(16) Comp. Cass, soc. 2 Janv. et 6 Juin 1947. j.c.p. 948, II. 4556. note. Hébraud; civ. 4 Janv. 1957. 

D. 1957. somm. 30.  

 



( من هذا القانون، يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير 1مع مراعاة نص المادة )

العدل وبعد أخذ رأي المجلس األعلى للقضاء االتحادي والتنسيق مع الجهات المختصة المعنية في 

 اإلمارات، الئحة لتنظيم اإلجراءات المدنية لما يأتي:

 ن وإجراءاته.طرق اإلعال -1

 رفع الدعوى وقيدها وتقدير قيمتها. -2

 حضور الخصوم وغيابهم. -3

 إجراءات الجلسة ونظامها. -4

 إصدار األحكام. -5

 مصروفات الدعوى. -6

 األوامر على العرائض. -7

 أوامر األداء. -8

حبس  التنفيذ ويشمل األحكام العامة، الحجوز، توزيع حصيلة التنفيذ، التنفيذ العيني، -9

 المدين ومنعه من السفر.

 شرح النص

ً لهذه المادة أصدر مجلس الوزراء ال الذي نُشر بتاريخ   2018لسنة  57قرار رقم وتطبيقا
من الجريدة الرسمية، ثم عاد مجلس الوزراء وعدّل ذات القرار  643في ملحق العدد  16/12/2018

وبموجب القرارين تم استبدال بعض المواد من قانون االجراءات  ،2020لسنة  33بموجب القرار رقم  

بنصوص مواد أُعطيت ترقيم جديد يختلف عن ترقيمها الذي كان معروفاً بموجب   11/92المدنية رقم 
 ، والمواد المستبدلة كانت نصوص المواد التالية:11/92القانون رقم 

2/3/6/7/8/14/17/19/22/23/25/26/28/31/33/37/46/48/49/50/51/60/62/63/6

4/65/66/71/72/96/98/105/114/152/160/163/166/184/188. 

وبالطبع سنعرض للنصوص الجديدة في متن هذا الكتاب وفقاً لتسلسل المواضيع والمواد طبقاً 
 لما وردت في قانون االجراءات المدنية بصيغته االصلية والتي حلت هذه المواد محلها.

 

هذه المادة ال تزال على حالها منذ صدور قانون ن االجراءات المدنية )من قانو 2نص المادة 

 (1992االجراءات المدنية في العام 

ال يُقبل أي طلب أو دفع ال يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة ومع ذلك تكفي المصلحة 

شى زوال دليله المحتملة إذا كان الغرض من الطلب االحتياط لدفع ضرر محدق أو االستيثاق لحق يُخ

 عند النزاع فيه.



 شرح النص

يفرض القانون شروطاً معينة من اجل قبول : المصلحة كشرط من شروط قبول الدعوى - 1

عندما يكون من شأنها  وهي تتوفر(، L'intérêt) الدعوى ومن ضمن هذه الشروط شرط المصلحة

المصلحة على المنفعة التي يأملها المدعي الدعوى أن تغيّر وتحّسن وضعيته القانونية الراهنة، وتتوقف 

، ومن ثم إذا كان ما يطلبه المدعي (17)من إقامة الدعوى، وهذه المنفعة هي ذات طابع مالي أو معنوي

 . (18)ال يحقق له أية فائدة عملية فان طلبه يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول

ة التي يمكن أن تقترن بها المطالبة ويجب أن تقدر المصلحة بالتالي من خالل النتيجة المحتمل

القضائية فيما لو اعتُبَِرت صحيحة في الموضوع. فإذا توفرت المصلحة على ضوء الفرضية المتقدمة 

تقبل الدعوى؛ وإن لم تتوفر ال تقبل الدعوى. وهذه قاعدة مستقرة يعبّر عنها بالقول: حيث ال مصلحة 

فإذا تقدم المدعي بدعوى شاكياً فيها من ضرر وقع  . )action’intérêt pas d’Pas d ((19)ال دعوى

عليه إال أنه لم يطلب من المحكمة إصدار حكم إلزالة هذا الضرر، فعندها تعتبر المصلحة غير متوفرة 

 .(20)ألن مهمة القضاء محصورة بحماية حقوق األفراد وتوزيع العدالة بينهم

وجب توفر المصلحة مع بيان الشروط وقد تضمن قانون اإلجراءات المدنية نصاً صريحاً ي   

ال يقبل أي طلب أو دفع اليكون لصاحبه »منه على انه  /2/المفروض توفرها فيها؛ وبالفعل نّصت المادة 

فيه مصلحة قائمة ومشروعة ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب االحتياط 

، كما تضمن القانون اللبناني «له عند النزاع فيهلدفع ضرر محدق أو االستيثاق لحق يخشى زوال دلي

ً مماثالُ  تكون الدعوى مباحة لكل من له مصلحة قانونية »منه ومؤداها ان  /9في المادة / نصا

 . ويمكن أن تكون المصلحة مادية أو معنوية.(21)«قائمة...

وجه  وشرط توفّر المصلحة هو شرط ذو مدى عام، بمعنى أنه يمكن أن يثار ليس فقط في 

ط توفر المدعي بل أيضاً في وجه المدعى عليه والمتدخلين، كذلك إن استعمال طرق الطعن يخضع لشر

 المصلحة.

 Lintérêt doit être juridique etيجب ان تكون المصلحة قانونية ومشروعة ) – 2

légitime :)ذا ما إن المصلحة، سواء كانت مالية أو معنوية، يجب أن تكون قانونية ومشروعة؛ وه

، «روعةمش»منه عندما أوجب ان تكون المصلحة  /2أشار إليه قانون اإلجراءات المدنية في المادة /

 وهي تكون كذلك عندما تهدف إلى حماية حق ذاتي.

                                                           

 s et Perrot T1 No. 226Solu  .؛465ص 1971العدل  6/7/1971تاريخ  32قارن تمييز أولى رقم  (17)

)أحكام  7/2014/ 6صدرا في جلسة  2014لسنة  88و 77محكمة النقض في أبوظبي الدائرة المدنية، الطعنان رقم  (18)

 محكمة النقض البريد االلكتروني(

 .1297ص 1988، النشرة 6/10/1988تاريخ  196غرفة ابتدائية، لبنان الشمالي، رقم  (19)

  1067ص 1988، النشرة 14/4/1988تاريخ  210غرفة ابتدائية ثانية، جبل لبنان، رقم  (20)

 

 من القانون الفرنسي  /31وتقابلها المادة / (21)

 



الملكية أو  في الواقع غالباً ما يطلب المدعي حماية حق ذاتي أقره له القانون، مثالً حماية حق

ها المساس مدين، ولكن هناك عدداً غير قليل من الدعاوى ال يفترض معالدين المترتب للدائن بذمة ال

لزواج ال بحق ذاتي، ألنه ليس كل ما هو قانوني يتمثل بحقوق ذاتية، مثالً إن دعوى إعالن بطالن ا

 تفترض المساس بحق ذاتي. كذلك عندما يحصل اعتداء على إحدى الحريات العامة المعترف بها

لك الحريات تل إن هناك اعتداًء على حق ذاتي، رغم أن البعض يميل إلى اعتبار لألفراد، ال يمكن القو

اإلخالل  بمثابة حقوق حقيقية. إن دعوى التعويض الناجمة عن مثل االعتداء المتقدم إنما هي نتيجة

( ينجم عنه إضرار بمصلحة، والقانون يمنح صاحب devoir» la violation d'un»بواجب )

 ويض عنها.المصلحة دعوى للتع

إن المظهرين المتقدمين للمصلحة يظهران المنازعات التي يمكن أن تعرض على القضاء، 

 بمظهر مزدوج: ذاتي وموضوعي.

ما المظهر أيتوفر المظهر الذاتي عندما يسند المدعي طلبه إلى االعتداء على حق ذاتي أقره له، 

عي أن هناك اعتداًء على حق موضوالموضوعي فيتوفر عندما يطلب المدعي من القضاء التحقق من 

 معترف به قانوناً لالفراد.

وانطالقاً من المالحظات المتقدمة يمكن القول أنه يكفي أن تكون المصلحة المدلى بها مشروعة 

 ً . أما إذا كانت المصلحة غير مشروعة فيرد الطلب، مثالً إذا اعترف شخص ببنوة (22)ومحمية قانونا

أحد األطفال ونازع أحد المسنين من أقربائه بذلك متذرعاً بضرورة المحافظة على نسب العائلة، فإن 

المصلحة المشروعة عند ذلك القريب تكون منتفية خصوصاً متى كان الشخص الذي اعترف بالولد 

 (23)من عمود نسب ذلك القريب المسنغير متحدر 

باالستناد إلى المفهوم المتقدم للمصلحة  المصلحة االقتصادية: -المصلحة غير المشروعة  - 3

المشروعة والمحمية قانوناً اعتبر االجتهاد ان مجرد المصلحة االقتصادية ال تكفي إلقامة الدعوى، مثالً 

ر قانوني، فإن مصلحته في طلب إبطال تلك الشركة إذا ادعى تاجر أن شركة تنافسه قائمة بشكل غي

لمجرد أن وجودها يلحق به خسارة تكون غير متوفرة. بالطبع إن مصلحته االقتصادية بإقصاء تلك 

الشركة من السوق متحققة إالّ أن هذه المصلحة وحدها ال تكفي إلقامة دعواه؛ وبالتالي فإن مثل تلك 

انون يجيز ممارسة التجارة والمزاحمة المشروعة. كذلك إن ألن الق (24)الدعوى تكون غير مقبولة

الدائنين أو المتعهدين أو الزبائن أو الشركاء لشخص قتل بنتيجة حادث، ال تتوفر عندهم المصلحة 

 .(25)القانونية إلقامة دعوى من أجل تعويضهم عن الضرر الالحق بهم بسبب وفاته

                                                           

(22) .Vincent et Guinchard No. 103 

(23) -. Lambrechts -Paris, 17 avr. 1992, D. 1993, Somm. 164, obs. Granet   

(24)ol. imp. S. 1902 1. 274 et la note; Paris 5 Juill. 1954 D. 954, 706; Trib. civ. Req. 15 Janv. 1901, s

Seine 19 Juill. 1957. D. 1958. 67 note P Raynaud  

(25) Trib, com, Seine 11 Juill. 1912. Gaz. pal. 1912. 2. 449; en ce sens Mazeaud et Tunc. Traité théor, 

et prat. resp. civ. 6è éd. T1 No. 277-6.   



شروعة الفقهاء بحق، اعتبار أن المصلحة الم : ينتقد بعضتقويم شرط المصلحة القانونية - 4

مصلحة والمحمية قانوناً هي شرط من شروط قبول الدعوى، ألن عدم قبول الدعوى لسبب عدم توفر ال

كانت  القانونية يعني أن الحق نفسه منعدم، في حين أن بحث توفر المصلحة ينحصر بمعرفة ما إذا

كون تع، وبالتالي إن القول بأن المصلحة يجب أن الدعوى مقبولة بمعزل عن صحة الحق في الموضو

 قانونية يمكن نقده لسببين نظري وعملي:

فهومين غير منطقي ألنه يخلط بين م« القانونية»يبدو القول بالمصلحة  من الناحية النظرية:

ير ن أجل تقدمختلفين، ذلك ان المصلحة بتعريفها تتمثل بمنفعة ذات طابع مالي أو معنوي، بمعنى أنه م

لوضعية مدى توفر المصلحة يجب البحث فيما إذا كانت الدعوى، في حال كسبها، من شأنها أن تغير ا

قد انتقل  الراهنة للمدعي، في حين أنه بمجرد أن يداخل هذا البحث عنصر ذو طابع قانوني فإنه يكون

نتقل إلى ايكون قد حتماً إلى أرضية مختلفة عن األرضية التي ينطلق منها مفهوم المصلحة، إن البحث 

إذ أن البحث  السند القانوني للدعوى وما إذا كان من شأنه أن يؤمن للمدعي كسبها، وهنا يكمن التناقض

النظر  عن المصلحة يصبح منطلقاً من مفهومين مختلفين تماماً: األول يتعلق بقبول الدعوى وبصرف

 ز عليه الطالب؟عن صحة الطلب في الموضوع،  والثاني يتعلق بالسند الذي يرتك

إلى نتائج قلما تكون مرضية، ألنه « القانونية»يفضي القول بالمصلحة  من الناحية العملية:

يؤدي إلى إفساد مفهوم المصلحة ذاته إذ إن تقدير المصلحة وبصورة غير مباشرة قبول الطلب يصبح 

يؤدي إلى نتائج غير  تدريجياً متوقفاً على بحث مسبق لصحة هذا الطلب في الموضوع، وهذا يمكن أن

مقبولة أقلها أنه يعطي القاضي إمكانية تجنب الحكم في الموضوع عندما يبدو له أن الحق المدلى به 

 .(26)غير صحيح

إقامة الدعوى  (L'intérêt doit être né et actuelيجب ان تكون المصلحة آنية ) - 5

من  /2ة /، وهذا ما أشارت إليه الماد: يجب أن تكون المصلحة متوفرة عند إقامة الدعوىقبل أوانها

 تكفي فالمصلحة المحتملة ال«. قائمة»قانون اإلجراءات المدنية عندما اشترطت أن تكون المصلحة 

واآلنية )راجع  مبدئياً إلقامة الدعوى إالّ في الحاالت التي استثناها القانون من شرط المصلحة الحالة

اعات في حل النزاعات التي نشبت فعالً وليس في حل نزالبند الالحق(، ألن مهمة القضاء تنحصر 

 يحتمل حصولها.

وتتحقق المصلحة الحالة واآلنية عندما يكون المساس بالحق قد حصل فعالً؛ بالطبع يمكن أن ال 

تظهر جميع النتائج الضارة المتولدة عن المساس بالحق فوراً ولكن يكفي أن يكون تحقق الضرر في 

إذا نعى  للمساس بالحق، أكيداً حتى تعتبر المصلحة الحالّة واآلنية متوفرة. ومن ثمالمستقبل، كنتيجة 

الطاعن على الحكم المطعون فيه انه رفض طلبه بعدم تحميله أية مسؤوليات أو التزامات ناشئة عن 

نشاط المؤسسة موضوع الدعوى في وقت لم يطالبه أحد بتحمل أية مسؤولية فتكون مصلحته غير 

من ثم إذ كان الحكم المطعون فيه أيّد حكم محكمة أول درجة الذي رفض طلب الطاعن على قائمة، و

                                                           

 Solus et Perrot T1 No. 228.راجع بهذا المعنى:  (26)



هذا الطلب يثار من المستأنف في حال رفع الدعوى عليه للمطالبة بااللتزامات المترتبة » سند من ان 

 . (27)فيكون أصاب صحيح القانون« على المؤسسة

اُقيمت قبل األوان للتدليل على انتفاء المصلحة ويستعمل اإلجتهاد اإلماراتي عبارة ان الدعوى 

 .(28)القائمة أو الحالة واآلنية

مرفوعة قبل ولكن إذا نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه انه قبل الدعوى بالرغم من انها 

أوانها بحجة انه لم يحن األجل المتفق عليه لسداد األقساط، وكان الحكم المطعون فيه واجه دفاع الطاعن 

يسدد »فع الدعوى قبل األوان بما أورده بمدوناته من انه يبين من األوراق ان االتفاق كان على ان بر

الثمن على أقساط شهرية .... وانه إذا أخّل المستأنف بسداد أي قسط في موعده يحّل أجل كل األقساط، 

ل، حيث لم يقدم أي وان أقوال المستأنف بأنه سدد ما عليه من أقساط بقيت مرسلة وعارية من أي دلي

شيء يثبت ادعاءه من قريب أو بعيد، فإن األقساط كلها تكون قد حلت وأصبحت واجبة السداد، فإن 

 .(29)«على غير أساس النعي على الحكم بقبول الدعوى قبل األوان يكون

ديم إذا كان الضرر أو االعتداء على الحق غير أكيد فهل يجوز تق المصلحة المحتملة: - 6

ى وجود استباقاً لتفادي وقوع الضرر أو االعتداء؟ وإذا خشي صاحب الحق فقدان األدلة علالدعوى 

لذي احقه، كأن يخشى وفاة شاهد أو فقدان مستند، فهل يجوز له تقديم دعوى للحصول على الدليل 

 يخشى زواله؟

ً  /2/أجاز قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي في المادة   باالستناد الى منه إقامة الدعوى استباقا

خشى يإذا كان الغرض من الطلب االحتياط لدفع ضرر محدق أو االستيثاق لحق »المصلحة المحتملة 

ً الى منه بذات المب /9، وقد أخذ القانون اللبناني في المادة /،«زوال دليله عند النزاع فيه دأ، مضيفا

ى فيها إلى الحالتين المنصوص عنهما في القانون اإلماراتي حالة ثالثة وهي الحالة التي تهدف الدعو

حتملة وذلك ومن ثم يجوز اإلدعاء أحياناً رغم أن المصلحة غير حالّة بل م«. تثبيت حق أُنكر وجوده»

 ط أن يكون الهدف من اإلدعاء:بشر

ال إما االحتياط لدفع ضرر محدق عن طريق ما يسمى بالدعوى الوقائية كدعوى وقف األعم -

إنه سيبلغ  الجديدة التي يمكن أن ترفع في وقت ال يكون العمل الذي قام به الخصم بلغ حد التعرض بل

قائياً دفعاً وصلحة المحتملة رفع الدعوى هذا الحد مستقبالً، ففي هذه الحالة أجاز القانون لصاحب الم

 لمستقبل.لهذا الضرر المحدق الذي وإن لم يكن متحققاً عند إقامة الدعوى فإنه سيتحقق فعالً في ا

وإّما بهدف االستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه كدعوى سماع شاهد يمكن أن  -

ذي يستشهد على وجوده، أو متى كان فوات الوقت يمكن يحتج بشهادته عند النزاع مستقبالً في الحق ال

                                                           

)أحكام  7/5/1420صدر في جلسة  2013لسنة  761النقض في أبوظبي الدائرة التجارية الثانية، الطعن رقم محكمة  (27)

 محكمة النقض البريد االلكتروني(.

 22/12/2014صدر في جلسة  2014لسنة  750النقض في أبوظبي الدائرة التجارية الثانية، الطعن رقم محكمة  (28)

 )أحكام محكمة النقض البريد االلكتروني(.

 12/10/2014صدر في جلسة  2014لسنة  619الثانية، الطعن رقم النقض في أبوظبي الدائرة التجارية محكمة (29)

 )أحكام محكمة النقض البريد االلكتروني(.



أن يؤدي إلى ضياع فرصة سماع هذا الشاهد. وقد تضمن قانون اإلثبات اإلماراتي نصاً صريحاً يجيز 

لمن يخشى فوات فرصة االستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه »

كما لو كان  الشاهد المطلوب سماعه مريضاً  هذا الشاهد، عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع

 .(28أو مسناً على وشك الموت )راجع الحقاً شرح المادة 

ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة لقاضي األمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من  

ما يجوز إثباتها بشهادة طلبه. وعند تحقيق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة م

الشهود. ويجوز للقاضي سماع شهود نفي بناء على طلب الخصم اآلخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف 

 .(30)إثبات( 47االستعجال في الدعوى. )المادة 

خذ وسيلة كذلك تقبل دعوى إثبات الحالة التي تهدف للتحقق من حالة واقعية معينة، يمكن أن تت

لمراد إثبات لنزاع فيه، إذا كان فوات الوقت يمكن أن يؤدي إلى ضياع المعالم اإلثبات حق معين عند ا

ى ادعاء حالتها وصيرورة هذا اإلثبات عسيراً أو مستحيالً أو غير مجد على الوجه األكمل أو كدعو

ً لتثبيت حق أنكر وجوده عن طريق ما ي سمى التزوير بصورة أصلية. كذلك يجوز االدعاء استباقا

 لتقريرية كما ورد في القانون اللبناني.بالدعوى ا

 L'intérêt doit être direct etيجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة )  - 7

personnel: )  في مصالحه الحقيقية، فقانون ً يجب أن يكون المدعي قد تضرر مباشرة وشخصيا

ياً بمصلحة تخص الغير أو اإلجراءات المدنية ال يجيز لشخص بأن يأخذ المبادرة بإقامة الدعوى مدل

تخص الجماعة، فالمصلحة يجب أن تكون شخصية ومباشرة، ألن حق االلتجاء إلى القضاء، المعترف 

  (31)به لألفراد، هدفه تأمين احترام الحقوق الذاتية العائدة لهم

ختصة مخالفة إدارية يعود للجهة اإلدارية المكان الدفع الذي يتمسك به الطاعن يتعلق ب إذا ومن ثم

وحدها ان تتمسك بها وترتيب النتائج القانونية عليها، فعندها تكون مصلحة الطاعن منتفية في إثارة 

 . (32)المخالفة موضوع النعي

المباشرة في الواقع عندما يقيم الفرد الدعوى للدفاع عن حقوق يدعيها، فإن مصلحته الشخصية و

رح بشكل المصلحة الشخصية والمباشرة يمكن أن تطتكون متحققة وقلما تثار مشلكة حولها. إن مشكلة 

 دقيق عندما تقام الدعوى من قبل النقابات أو الجمعيات.

عندما تدّعي الجمعية، كشخص معنوي، للدفاع عن حقوقها  المصلحة عند الجمعيات: - 8

ا أية أنهالخاصة المادية والمعنوية فإن مصلحتها الشخصية والمباشرة تكون متحققة دون أن تثار بش

ا، مشكلة. ولكن المشكلة تطرح عندما تدّعي الجمعية ليس من أجل حماية حقوق ومصالح خاصة به

 كشخص معنوي، بل للدفاع عن مصالح الجماعة واألفراد المنتمين إليها.

                                                           

ء األمور إثبات مصري، يراجع بالموضوع محمد علي راتب قضا 96أ.م.م. والمادة  296وذات النص ورد في المادة  (30)

  67المستعجلة بند 

رة هو ، مع اإلشارة إلى أن بعض الفقهاء يعتبر أن الشرط القائل بأنه يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباش .239/241Solus et Perrot T1 Nos( يراجع: 31)

 (.83)راجع البند  Morel No. 27 p.30: Vincent et Guinchard No. 107شرط يتعلق بالصفة وليس بالمصلحة )بهذا المعنى: 

 ي(.)أحكام محكمة النقض البريد االلكترون 13/4/2015صدر في جلسة  2015لسنة  160الثانية، الطعن رقم محكمة النقض في أبوظبي الدائرة التجارية  (32)



إن بحث مسألة قبول دعاوى والجمعيات، للدفاع عن المصالح العامة للجماعة، أثار جدالً فقهياً 

. أن االجتهاد الفرنسي لم يقر للجمعيات بحق المداعاة للدفاع (33)منذ مطلع القرن الماضيحاداً في فرنسا 

. ونعتقد ان (34)عن المصالح الخاصة  ما لم تتوفر مصلحة شخصية ومباشرة للجمعية في إقامة الدعوى

المتحدة  هذه المبادىء التي أقرها االجتهاد الفرنسي تنطبق على الوضع التشريعي في اإلمارات العربية

 .(35)بالنسبة للجمعيات، تماماً كما تنطبق على الوضع التشريعي في لبنان

ً أو المصلحة في الطعن:  - 9 السؤال الذي يُطرح هنا هو التالي: من يمكنه ان يكون طاعنا

مطعوناً ضده؟ المبدأ هو ان الخصم في الطعن يجب ان يكون مبدئياً فريقاً في الخصومة الذي صدر 

بمعنى انه يكفي ان يكون الخصم في الطعن طرفاً في الخصومة التي صدر  .(36)المطعون فيه فيها الحكم

فيها الحكم المطعون فيه وان يكون قد نازع خصمه أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه في 

كان ال يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إال من . ومن ثم (37)طلباته او نازعه خصمه في طلباته هو

خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، بحيث انه ال يكفي أن يكون مختصماً أمام محكمة 

أول درجة، وهذه المسألة تتعلق بالنظام العام ومن ثم إذا ثبت باألوراق أن المطعون ضدها الثانية لم 

  .(38)تكن طرفاً في خصومة االستئناف فيكون اختصامها في الطعن غير مقبول

ولكن هذا ال يعني ان مثول شخص معين في الخصومة يكفي الن يكون له الحق بالطعن، بل ال 

المصلحة مناط الطعن بمعنى ان سلوك طرق الطعن ، ذلك ان بد ان تتوفر عنده المصلحة للتقدم بالطعن

                                                           

 ( يراجع حول هذا الموضوع:33)

-Glasson. Tissier et Morel T1 No. 184; V.J. Les groupements d'intérêt économique et les créances des 

; tiers. D. 1972 chron. 13=on L'action collective ordinale. j.c.p. 1979. 1. 2943; Solus et Campred

Perrot T1 Nos. 242 et s.; Cappelletti, Rev. int. dr. comp. 1975. 571 (protection des intérêts 

. collectifs et de groupe dans procès civil). R. et J. Martin, JCP 1984. I. 3162 (action collective)

Mazen, Rev. int. dr. comp. 1987. 373  -R. Martin, JCP 1986. I. 3255 (recours collectif au Québec).  -

14 du 5 janv. 1988 (actions en justice  -(recours collectif au Québec). Commentaires de la loi No. 88 

Auloy, D. 1988.  -Galais  -l. 1988. 1. Doctr. 268 des associations agréées de consommateurs); Gaz. Pa

Chron .196 ;.Devèze, JCP éd. E 1988. 15112, p.128.; Pélissier, Gaz. Pal. 1988. 1. Doctr. 201.; Viney, 

JCP 1988. I. 3355. 

(34) Crim. 18 Oct. 1913. S. 1920. 1, 321. note Huguney 

 .89ص 19 ، بند1إدوار عيد، الموسوعة ج (35)
ريق الطعن المعروف بالطبع إال في األحوال التي يجيز فيها القانون للغير أن يطعن بالحكم كما هو الوضع بالنسبة لط (36)

المعترض  في بعض التشريعات الحديثة باعتراض الغير، ولكن يشترط أن يثبت الطاعن عندها أنه تضرر من الحكم

 عليه.
، جلسة 2013لسنة  321و  280الدائرة التجارية والمدنية، الطعنان رقم محكمة النقض في أبوظبي  (37)

 )أحكام محكمة النقض البريد االلكتروني(. 29/7/2013
 ، موقع محامو اإلمارات؛21/12/2008ق. جلسة  2س 2008لسنة  516)محكمة النقض في أبوظبي مدني(، الطعن رقم  (38)

)أحكام   18/1/2016صدر في جلسة   2015لسنة   774و 770لثانية،  الطعنان رقم النقض في أبوظبي الدائرة التجارية امحكمة 

 محكمة النقض البريد االلكتروني(



كشرط  مرهون بتوفر المصلحة عند من يقدم الطعن تطبيقاً للقاعدة العامة التي تفرض توفر المصلحة

من شروط قبول الدعوى، ومن ثم تكون المصلحة في الطعن منتفية إذا صدر الحكم المطعون فيه وفق 

 . (39)طلبات الخصم أو محققاً مقصوده منها

ان الخصم الذي لم يُقِض له او عليه بشيء ال يكون خصما حقيقيا وال يقبل اختصامه في كما 

بت ان المطعون ضدها الثانية أُدخلت في الدعوى كخصم الطعن بالنقض، وتبعاً لذلك إذا كان من الثا

في المواجهة في مركز المدعى عليه وانها وقفت من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقَض لها او عليها 

 .(40)بشيء فإنها ال تعتبر خصما حقيقيا فيها ويتعين عدم قبول اختصامها في خصومة الطعن بالنقض

اال من ذات الخصم المحكوم عليه الذي كان ممثال في  ومن ثم فإن الطعن بالنقض ال يقبل

الخصومة أمام محكمة االستئناف المطعون في حكمها متى كان الحكم المطعون فيه قد أضر به. وبالتالي 

اذا كان أحد المحكوم عليهم رضخ للحكم االبتدائي صراحة أو ضمنا و لم يستأنفه وانما استأنفه المحكوم 

المحكوم عليهم وحدهم فإنه ال يحق للمحكوم عليه الذي رضخ للحكم االبتدائي  له ببعض طلباته وباقي

ولم يستأنفه أن يطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة االستئناف فيما فصلت فيه بالنسبة لباقي 

 .(41)المحكوم عليهم طالما لم يقِض الحكم االستئنافي بشيء جديد قبله

نغالق باب ذلك ان قبول الخصم للحكم أو تفويته ميعاد الطعن فيه مؤداه صيرورة الحكم باتاً ال

ظمة لمدى الطعن فيه ويترتب عليه عدم جواز معاودة تناول ما تضمنه قضاء الحكم، الن القواعد المن

ي تتعلق و هقابلية األحكام للطعن تندرج ضمن الشروط القانونية الستيفاء الطعن ألوضاعه الشكلية 

 لقاء نفسها. بالنظام العام، بحيث يكون من الواجب على المحكمة التي تنظر بالطعن ان تتصدى لها من ت

ومن ثم إذا اقتصر الطعن بالنقض المقام من المحكوم عليه على ما قضت به محكمة االستئناف 

ضمن الطاعن طعنه تعييباً بشأن استئناف المحكوم له )المطعون ضده( بتأييد الحكم المستأنف دون أن ي

 . (42)لقضائها السابق صدوره بعدم جواز االستئناف المقام منه، فيكون طعنه غير جائز

ً للمحكوم له فو ي المقصود بالمحكوم عليه الذي يجوز له الطعن بالحكم هو من كان خصما

يه ان حكوم علالخصومة الذي صدر فيها الحكم المطعون فيه وحكم فيها لمصلحته؛ ولكن ال يجوز للم

انوني يطعن في الحكم بوجه من كان معه في ذات جهة الخصومة طالما كان وإياه في ذات الوضع الق

نه ال تقبل امن ذات القانون تتضمن  165/3ولم يكن الي منهما أية طلبات بوجه اآلخر، ذلك ان المادة 

 قبولها.الطلبات الجديدة في االستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم 

ومن ثم إذا كانت المطعون ضدها األولى قد أقامت الدعوى على كل من الطاعنة والمطعون 

ضدها الثانية وطلبت الحكم  بإلزامهما بسداد مبلغ معين من المال، وكانت الطاعنة اقتصرت على طلب 

                                                           
موقع محامو  29/1/2002القضائية، جلسة الثالثاء  21لسنة  /682المحكمة االتحادية العليا )مدني(، الطعن رقم  (39)

 اإلمارات.
 29/7/0132صدر في جلسة  2013لسنة  91ارية والمدنية، الطعن رقممحكمة النقض في أبوظبي الدائرة التج (40)

 )أحكام محكمة النقض البريد االلكتروني.
 صدرا في جلسة 2014لسنة  91و  72محكمة النقض في أبوظبي الدائرة التجارية األولى، الطعنان رقم  (41)

 )أحكام محكمة النقض البريد االلكتروني(. 10/6/2014
محامو  29/1/2200القضائية، جلسة الثالثاء  21لسنة  /682االتحادية العليا )مدني(، الطعن رقم )المحكمة  (42)

 اإلمارات.



المطعون رفض الدعوى المقدمة من المطعون ضدها األولى ودون ان تتقدم بأية طلبات في مواجهة 

ضدها الثانية وكان الحكم المطعون فيه اقتصر على اإلستجابة لطلبات المطعون ضدها األولى ودون 

ان يكون قد حكم على الطاعنة بأية طلبات لمصلحة المطعون ضدها الثانية؛ فيكون الحكم المطعون فيه 

لقانون، ويكون النعي الذي قضى بعدم جواز االستئناف بوجه المطعون ضدها الثانية قد أصاب صحيح ا

. ذلك ان أساس المصلحة في الطعن يكمن في الضرر الذي يحمله الحكم في مواجهة (43)على غير أساس

الطاعن سواء قضى الحكم على الطاعن بشيء أو رفض الحكم له بكل أو بعض طلباته، وذلك أياً كان 

ً أو مدعى عليه أو  متدخالً أو مدخالً وبأي صفة مركز المحكوم عليه في الدعوى سواء كان مدعيا

 .(44)كانت

وتتوافق الحلول المعتمدة في اجتهاد المحاكم العليا في دولة اإلمارات العربية المتحدة مع الحلول 

المعمول بها في القانون المقارن، إذ من المقرر هناك أيضاً انه ال يجوز الطعن في الحكم إال من المحكوم 

بل الطعن ممن رضخ للحكم أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص عليه أو من المتضرر منه. وال يق

. كما ال يقبل الطعن من المتدخل التبعي الذي لم يتقدم بأي طلب خاص به (45)القانون على خالف ذلك

بل اقتصر موقفه على تأييد مطالب أحد الخصوم متى كان هذا الخصم لم يتقدم بأي طعن، سواء أكان 

. النه إذا انتفت المصلحة في الطعن كان مصيره (47)أو بطريق النقض (46)فالطعن بطريق االستئنا

 الرفض وتحمل صاحبه النفقات. 

ل، ومن ثم هو دفع من دفوع عدم القبو المصلحة الدفع بانتفاء انالمصلحة:  الدفع بانتفاء - 10

 (91فهو يخضع للنظام االجرائي التي تخضع له تلك الدفوع )راجع الحقاً شرح المادة 

 

ر قانون هذه المادة ال تزال على حالها منذ صدومن قانون االجراءات المدنية ) 3المادة 

 (1992االجراءات المدنية في العام 

ميعاد مرعيًا حتمي التخاذ إجراء يحصل باإلعالن فال يعتبر الإذا نص القانون على ميعاد  - 1

 إال إذا تم اإلعالن خالله.

الميعاد  وإذا نص القانون على أن يتم إجراء ما باإليداع  وجب أن يتم اإليداع خالل - 2

 المحدد في القانون.

 شرح النص

                                                           
 12/2/2014صدر في جلسة  2013لسنة  217محكمة النقض في أبوظبي الدائرة التجارية الثانية، الطعن رقم  (43)

 )أحكام محكمة النقض البريد االلكتروني(.
لسة صدرا في ج 2013لسنة  601و  577وظبي الدائرة التجارية الثانية، الطعنان رقم محكمة النقض في أب (44)

 )أحكام محكمة النقض البريد االلكتروني(. 25/11/2013

 أ.م.م. اللبناني. /614المادة / (45)
(46) . 179; Lyon 20 mai 1980, Gaz. Pal. 1981, 1, 93, note (o)Com. 29 mai 1984, Bull. civ. IV. N

Hanine . 
(47) . 240; civ, 1re 7 juill. 1992, J.C.P. 1992, IV, 2607(o), 29 oct. 1991, Bull. civ. II, N(e)Civ. 2 . 



، وهي تتعلق 1992ي العام هذه المادة ال تزال على حالها منذ صدور قانون االجراءات المدنية ف

)راجع عن االعالن باالعالن وبالميعاد، وسيأتي شرحها ضمن شرح المواد المتعلقة باالعالن  والميعاد 

وما يليها من قرار مجلس الوزراء والتي حلت  9وما يليها والمادة  5وعن الميعاد الحقا شرح المادة 

 قانون االجراءات المدنية  (.وما يليها من  11وما يليها والمادة  5محل المادة 

نون هذه المادة ال تزال على حالها منذ صدور قامن قانون االجراءات المدنية ) 4المادة 

 (1992االجراءات المدنية في العام 

لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود أو غيرهم 

بوساطة مترجم بعد حلفه اليمين، ما لم يكن قد حلفها عند تعيينه أو عند الذين يجهلون اللغة العربية 

 .الترخيص له بالترجمة

 شرح النص

هذه المادة تتعلق بالترجمة عندما يكون لغة احد الخصوم او الشهود او المستندات بلغة غير 

ي ارفاق التي توجب على المدع 45التالية: المادة العربية، وسيأتي شرحها ضمن شرح المواد 

الحق بأن تستعين بمترجم التي تعطي المحكمة  77المستندات معربة  مع صحيفة الدعوى، والمادة 

الحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك وعندئٍذ  التي تنص على تحرير 212والمادة 

 يتعين أن ترفق به عند إيداعه ترجمة رسمية.

( لسنة 10قانون اتحادي رقم ) دنية وفقًا آلخر تعديل موجبمن قانون االجراءات الم 5المادة 

2014. 

ــ يتم اإلعالن بناء على طلب الخصم أو أمر المحكمة بوساطة القائم باإلعالن أو بالطريقة  1 

 التي يحددها القانون.

 . للمحكمة أن تصرح للمدعي أو وكيله للقيام باإلعالن.2

خاص أو أكثر.ويصدر مجلس الوزراء النظام الخاص . يجوز اإلعالن بوساطة شركة أو مكتب 3

باإلعالن بوساطة الشركات والمكاتب الخاصة والشروط الواجب اتباعها إلجراء اإلعالن وفق أحكام 

 هذا القانون.ويعد قائًما باإلعالن كل من كلف بتولي عملية اإلعالن في هذا الشأن.

األمر على مكتب إدارة الدعوى أو القاضي  . إذا تعذر اإلعالن من قبل القائم باإلعالن يعرض4

 المختص أو رئيس الدائرة بحسب األحوال لألمر بالتغيير المناسب في طريقة اإلعالن.

واستُتبدلت بالمادة  10/17هذه المادة الُغيت بموجب المادة الثالثة من القانون االتحادي رقم  

  33/2020جب القرار والمعدل بمو 2018لعام  57من قرار مجلس الوزراء رقم  3

 2020المعدل في العام  2018لعام  57الجديدة من قرار مجلس الوزراء رقم  3المادة   نص

. يتم اإلعالن بناًء على طلب الخصم أو أمر المحكمة أو مكتب إدارة الدعوى بواسطة القائم 1

 باإلعالن أو بالطريقة التي تحددها هذه الالئحة.



ررة في أو وكيله القيام باإلعالن وفقًا إلجراءات اإلعالن المق. للمحكمة أن تصرح للخصم 2

( من 6ادة )" من الم1هذه الالئحة، عدا اإلعالن بوسائل التقنية الحديثة المنصوص عليها في البند "

 هذه الالئحة.

 . يجوز اإلعالن بواسطة شركة أو مكتب خاص أو أكثر وفق أحكام هذه الالئحة.3

فق واًما خاًصا بقيام الشركات والمكاتب الخاصة إلجراء اإلعالن ويصدر مجلس الوزراء نظ

 ن.أحكام هذه الالئحة، ويعد قائًما باإلعالن كل من كلف بتولي عملية اإلعالن في هذا الشأ

تصاص وفي جميع األحوال يجوز القيام باإلعالن على مستوى الدولة دون التقيد بقواعد االخ

 المكاني.

 شرح النص

اضافة أمر : البند االول هو ذاته تقريباً مع فرق بسيط ببين النص القديم والجديدالفرق  - 1 

و انشاء مكتب إدارة الدعوى بعد ان كان النص السابق يحصر االمر بالمحكمة، ومبرر هذا التعديل ه

 ة االعالن مكتب ادارة الدعوى ) راجع عن انشاء هذا المكتب الحقاً (، باالضافة الى ان تحديد طريق

 يمكن ان يتم بالالئحة التنظيمية كما سيلي في المواد الالحقة

ليس للمدعي أما البند الثاني فقد  اضاف الى النص القديم بان المحكمة يمكن ان تصرح للخصم ايضاً و

ة )راجع عن هذه وحده  بالقيام باالعالن، كما اضاف الى وسائل االعالن التقليدية وسائل التقنية الحديث

ية الحديثة من ذات القرار(. ومبرر هذه االضافة هو ادخال وسائل التقن 6حقا شرح المادة الوسائل ال

 في القانون الوضعي كوسيلة يجوز اعتمادها في االعالن.

ً لم يكن وارداً في النص القديم، ذلك انه ا صبح باالمكان في حين ان البند الثالث استحدث مبدأً هاما

شكل او من محاكم اية امارة الى محاكم امارة اخرى دون ان ي  االعالن من المحاكم االتحادية

 االختصاص الوالئي بينها اية عقبة في سبيل اتمام االعالن، كما سيلي في الشرح.

إن اإلعالن هو العمل  االعتبارات التي يجب أن توفق قواعد اإلعالن بينها: ـتعريف اإلعالن   - 2

ص معين بصورة رسمية بعمل اجرائي يقتضى إعالنه اليه، أي االجرائي الذي يتم بمقتضاه إعالم شخ

. (48)اعالم أصحاب العالقة بمضمون أوراق التقاضي وإجراءاته»هو االجراء الذي يتم بمقتضاه 

ويهدف اإلعالن بالدرجة األولى لحماية حقوق الدفاع، إذ ال يصح أن يتخذ أي عمل إجرائي أو أي 

إعالنه اليه، وبالتالي إن االعتبار األول الذي يحكم وضع قواعد  مستند حجة على خصم معين ما لم يتم

اإلعالن هو تأمين حقوق الدفاع، وهذا االعتبار يحتم أن يتم اإلعالن حقيقة إلى الخصم المدلى ضده 

 بالعمل اإلجرائي حتى يتمكن من االطالع عليه وتقديم ما عنده من دفاع بشأنه.

 ً  بالسهولة التي تسمح بإعالن الورقة إلى الشخص المقصود بها، إذ إال أن عملية اإلعالن ال تتم دوما

يمكن أن تحول بعض الظروف الواقعية دون تحديد محل وجود هذا الشخص عندما يوجب القانون 

إعالنه في هذا المحل، وإذا ما وجد هذا المحل فقد يتعذر على القائم باإلعالن مصادفته ضمن هذا 

                                                           
 أ.م.م. الفرنسي. 651من القانون اللبناني وتقابلها الفقرة األولى من المادة  397بهذا المعنى الفقرة األولى من المادة  (48)



ن أن يكون الشخص المقصود باإلعالن ليس عنده ال موطن وال محل إقامة المحل، بل أكثر من ذلك يمك

 وال محل سكن، وحتى انه يمكن ان يكون مجهول محل اإلقامة.

وإذا أضفنا إلى ذلك تعدد األعمال اإلجرائية التي تتم عادة خالل مراحل التقاضي بدًء بتقديم صحيفة      

ً الى جلسات المرافعة، وضرورة إعالن الدعوى الى تقديم المذكرات فانعقاد جلسات  التحقيق وصلوا

الخصوم بكل عمل من هذه األعمال لتبين لنا المدى الذي يمكن أن ينعكس فيه تعثر اإلعالن على طول 

أمد التقاضي، وبالتالي إن االعتبار الثاني الذي يحكم وضع قواعد اإلعالن هو تأمين السير بإجراءات 

النزاع نهائياً وتأمين تنفيذ الحكم. وهذا االعتبار يحتم أن توضع قواعد التقاضي حتى نهايتها وفصل 

اإلعالن بشكل ال يعيق سير إجراءات كما يحول دون محاولة أحد الخصوم التفلت من اإلعالن بهدف 

 عرقلة سير اإلجراءات وفصل النزاع المطروح.

من هنا تتضمن معظم التشريعات العصرية قواعد اإلعالن بالطرق االستثنائية عند تعذر اإلعالن 

بالطرق العادية؛ ولكن اإلعالن االستثنائي قد ال يوفر للشخص، المقصود به، العلم الحقيقي بالعمل 

رقة إلى غير االجرائي وبالتالي يبقى من األفضل توسيع نطاق اإلعالن العادي حتى ولو تم تسليم الو

الشخص المقصود بها بالذات، ومتى كان تسليمها إلى غير هذا الشخص من شأنه أن يوفر إلى هذا 

 األخير إمكانية العلم بها أكثر من اإلعالن بالطرق االستثنائية.

التوفيق بين االعتبارات  1992وقد حاول مشرع قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي منذ العام 

ضع بعض القواعد التي تهدف لتسهيل وتسريع إجراءات اإلعالن بالشكل الذي يوفر للخصم المتقدمة، فو

 المقصود بالتبليغ إمكانية العلم الحقيقي بالعمل االجرائي المقصود إعالنه اليه. 

ولكن تطور التكنولوجيا الحديثة  وتوفير وسائل االتصال عن بعد دفع المشترع االماراتي الى 

وسائل جديدة لالعالن تسهل الى   2014التطور العلمي، وتبعاً لذلك اعتمد منذ العام  االستفادة من هذا

ابعد الحدود سهولة وسرعة وصول المعلومة الى المقصود بها، وتم ذلك مع صدور القانون االتحادي 

 ( الى حين 10الى  الى  5المتعلقة باالعالن )من  بالمواد العمل يستمرالذي نص  على ان  10رقم 

 القانون، ذات من مكرر (1) المادة في إليها لمشارا التنظيمية بالالئحة الوزراء مجلس قرار صدور

ً  المواد تلك تلغى وعندها  القرار. هذا صدور بمجرد حكما

بشأن الالئحة التنظيمية   57القرار رقم    2018 /9/12 بتاريخ أصدر الوزراء مجلس ان وإذ

، فقد أضحت تلك المواد ملغاة وحلت محلها النصوص الجديدة 1992لقانون االجراءات المدنية لعام 

والتي تعدلت بعض مواده بموجب قرلر مجلس الوزراء  57/2018الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم

 كما سيلي في البنود الالحقة.  33/2020رقم 

اللوائح او القرارات  ان القائم باالعالن هو كل من ُكلّف بمقتضى القانون أوالقائم باإلعالن:  - 3

النافذة بتولي تنفيذ االعالن القضائي، سواء أكان موظفاً عاماً أو شخصاً اعتبارياً خاصاً)البند الثاني من 

(. وهذا التعريف للقائم باالعالن هو  اوسع من 57/2018المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 

قانون االجراءات المدنية والتي كانت  5من المادة  3ن البند التعريف الذي كان وارداً في الفقرة الثالثة م

 «   يعد قائما باالعالن كل من كلف بتولي عملية االعالن في هذا الشان»تتنص على انه 

بناًء على طلب الخصم أو أمر المحكمة أو مكتب إدارة الدعوى بواسطة القائم  ويتم االعالن

ئحة. وللمحكمة  أن تصرح للخصم أو وكيله القيام باإلعالن وفقًا باإلعالن أو بالطريقة التي تحددها الال



إلعالن  إلجراءات اإلعالن المقررة في الالئحة، ويجوز اإلعالن بوسائل التقنية الحديثة. كما يجوز

 بواسطة شركة أو مكتب خاص أو أكثر.

ء اإلعالن وفق ويصدر مجلس الوزراء نظاًما خاًصا بقيام الشركات والمكاتب الخاصة إلجرا    

الى  1أحكام الالئحة، ويعد قائًما باإلعالن كل من كلف بتولي عملية اإلعالن في هذا الشأن.)البنود من 

 (57/2018من قرار مجلس الوزراء رقم  5من المادة  3

يجوز القيام باإلعالن على مستوى الدولة دون  توسيع االختصاص المكاني للقائم باالعالن: – 4

من قرار مجلس الزراء رقم  3من المادة  3التقيد بقواعد االختصاص )الفقرة االخيرة من البند 

 (، وهي ايضاً مستحدثة لم تكن واردة في النص السابق57/2018

كونها دولة  وال شك ان لهذه الفقرة أهمية كبرى على صعيد دولة االمارات العربية المتحدة

اتحادية، ذلك انه اصبح باالمكان االعالن من المحاكم االتحادية  او من محاكم اية امارة الى محاكم 

 امارة اخرى دون ان يشكل االختصاص الوالئي بينها اية عقبة في سبيل اتمام االعالن. 

  10/2014رقم قانون اتحادي  من قانون االجراءات المدنية وفقًا آلخر تعديل بموجب 6المادة 

. ال يجوز إجراء أي إعالن أو البدء في إجراء من إجراءات التنفيذ بوساطة القائم باإلعالن أو 1

التنفيذ قبل الساعة السابعة صباًحا وال بعد الساعة الثامنة مساء وال في أيام العطالت الرسمية إال في 

 ة أو من قاضي األمور المستعجلة.حاالت الضرورة وبإذن كتابي من القاضي المختص أو رئيس الدائر

. أما بالنسبة للحكومة واألشخاص االعتبارية العامة فيكون موعد اإلعالن أو بدء التنفيذ فيما 2

  يتعلق بنشاطها في مواعيد عملها.

وحلت محلها المادة    10/17هذه المادة الُغيت بموجب المادة الثالثة من القانون االتحادي رقم 
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 2020المعدل في العام  2018لعام  57الجديدة من قرار مجلس الوزراء رقم  4المادة    

. ال يجوز إجراء أي إعالن أو البدء في إجراء من إجراءات التنفيذ بواسطة القائم باإلعالن 1

وال في أيام العطالت الرسمية أو التنفيذ قبل الساعة السابعة صباًحا وال بعد الساعة التاسعة مساًء 

إال في حاالت الضرورة وبإذن من القاضي المشرف أو رئيس الدائرة المختصة أو قاضي األمور 

 المستعجلة.

. إذا كان اإلعالن بأحد وسائل التقنية الحديثة سواء ألشخاص طبيعية أو اعتبارية خاصة فال 2

 المادة.( من هذه 1تسري المواعيد المنصوص عليها في البند )

. بالنسبة للحكومة واألشخاص االعتبارية العامة يكون موعد اإلعالن أو بدء التنفيذ فيما 3

 يتعلق بنشاطها في مواعيد عملها.

 شرح النص

من النص القديم بقيت على حالها حرفياً دون  2و 1ان البندين الفرق بين النص القديم والجديد:  – 1

منها، ومن ثم  3و 1من قرار مجلس الوزراء في البندين  4ان يطالها اي تعديل، وقد استعادتها المادة 



من قرار مجلس  4من المادة  2اقتصر النص الجديد على اضافة البند التالي نصه كما ورد في البند 

ن اإلعالن بأحد وسائل التقنية الحديثة سواء ألشخاص طبيعية أو اعتبارية خاصة . إذا كاالوزراء: 

 ( من هذه المادة.1فال تسري المواعيد المنصوص عليها في البند )

مادها في والهدف من هذه االضافة هو ادخال وسائل التقنية الحديثة بين الوسائل التي يصح اعت

 االعالن.

المسموح القيام خاللها باألعمال اإلجرائية منذ صدور قانون مبررات تحديد األوقات  - 2

: تحرص معظم القوانين على منع القيام بأي اجراء من إجراءات االجراءات المدنية  بصيغته االصلية

التقاضي خالل بعض األوقات التي يفترض أن يخلد اإلنسان فيها إلى الراحة، وتبعاً لذلك كانت المادة 

ءات المدنية بصيغته االصلية تنص على انه ال يجوز إجراء أي إعالن أو البدء في من قانون اإلجرا 6

إجراء من إجراءات التنفيذ بوساطة القائم باإلعالن أو التنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً وال بعد الساعة 

ي المختص الثامنة مساء وال في أيام العطالت الرسمية إال في حاالت الضرورة وبإذن كتابي من القاض

أو رئيس الدائرة أو من قاضي األمور المستعجلة. أما بالنسبة للحكومة واألشخاص االعتبارية العامة، 

 .(49)فيكون اإلعالن أو بدء التنفيذ في ما يتعلق بنشاطها في مواعيد عملها

ء رقم استعاد قرار مجلس الوزرا :57/2018استعادة  المبدا في قرار مجلس الوزراء رقم  - 3

عالن أو إال يجوز إجراء أي من ذات  القرار انه   4المبدأ ذاته، وبالفعل نصت المدادة   57/2018

سابعة صباًحا وال البدء في إجراء من إجراءات التنفيذ بواسطة القائم باإلعالن أو التنفيذ قبل الساعة ال

القاضي  ورة وبإذن منبعد الساعة التاسعة مساًء وال في أيام العطالت الرسمية إال في حاالت الضر

د وسائل المشرف أو رئيس الدائرة المختصة أو قاضي األمور المستعجلة. ولكن إذا كان اإلعالن بأح

ها في التقنية الحديثة سواء ألشخاص طبيعية أو اعتبارية خاصة فال تسري المواعيد المنصوص علي

وعد اإلعالن معتبارية العامة يكون ( من هذه المادة. كما انه بالنسبة للحكومة واألشخاص اال1البند )

 أو بدء التنفيذ فيما يتعلق بنشاطها في مواعيد عملها.

ونعتقد ان قاعدة منع القيام بأي إعالن أو البدء في إجراء من إجراءات التنفيذ قبل الساعة السابعة 

للمتقاضين، صباحاً أو بعد الساعة الثامنة مساء أو في أيام العطل الرسمية موضوعة لمصلحة خاصة 
ومن ثم إذا تم االجراء بوافقة المقصود باإلجراء أو كان اإلجراء تتمة لما شرع به في الوقت القانوني 

 ً  .(50)فيكون اإلجراء تم صحيحا

  10/2014قانون اتحادي رقم  من قانون االجراءات المدنية وفقًا آلخر تعديل بموجب 7المادة 

 البيانات اآلتية:يجب أن تشمل ورقة اإلعالن على  

 أ. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها اإلعالن.

                                                           
 من القانون اللبناني 423من القانون المصري والمادة  7وتقابلها المادة   (49)
 أ.م.م. الفرنسي. 651من القانون اللبناني وتقابلها الفقرة األولى من المادة  397بهذا المعنى الفقرة األولى من المادة  (50)



ب. اسم طالب اإلعالن ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو موطنه المختار ومحل عمله واسم 

 من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله إن كان يعمل لغيره.

ته أو وظيفته وموطنه أو موطنه المختار فإن لم يكن موطنه معلوًما ج. اسم المعلن إليه ولقبه ومهن

 وقت اإلعالن فآخر موطن كان له ومحل عمله.

 د. اسم القائم باإلعالن ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على األصل والصورة.

 هـ. موضوع اإلعالن.

صمة إبهامه على األصل و. اسم وصفة من سلم إليه اإلعالن ولقبه وتوقيعه أو خاتمه أو ب

 باالستالم أو إثبات امتناعه وسببه.

وحلت محلها المادة    10/17هذه المادة الُغيت بموجب المادة الثالثة من القانون االتحادي رقم 
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 33/2020المعدل بموجب القرار رقم  2018لعام  57من قرار مجلس الوزراء رقم  5المادة  

 . يشمل اإلعالن البيانات اآلتية:1

ونسخة ضوئية من هويته، ورقم أ. اسم طالب اإلعالن ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، 

واسم من يمثله ولقبه أو موطنه المختار ومحل عمله هاتفه المتحرك ورقم الفاكس وبريده اإللكتروني 

 .لغيرهومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله إن كان يعمل 

ب. اسم المطلوب إعالنه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو موطنه المختار فإن لم يكن 

، ورقم هاتفه المتحرك ورقم الفاكس موطنه معلوًما وقت اإلعالن فآخر موطن كان له ومحل عمله

 إن وجدا. وبريده اإللكتروني

 ج. اسم القائم باإلعالن ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه.

 د. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي نفذ فيها اإلعالن.

 هـ. اسم المحكمة وموضوع اإلعالن ورقم الدعوى والجلسة إن وجدت.

و. اسم وصفة من سلم إليه اإلعالن ولقبه وتوقيعه أو خاتمه أو بصمة إبهامه باالستالم أو 

 إثبات امتناعه وسببه.

التقنية يكتفى بالبيانات المحددة في البنود )أ(، )ب(، )د(، )هـ(، . في حال اإلعالن بالوسائل 2

 ( من هذه المادة.1من البند )



. فإذا كانت اللغة الرسمية لجنسية المدعى عليه غير اللغة العربية، يلتزم المدعي بأن يرفق 3

راف على إرفاق باإلعالن ترجمة معتمدة له باللغة اإلنجليزية، ما لم يكن هناك اتفاق سابق بين األط

 الترجمة بلغة أخرى.

ويسري حكم الفقرة السابقة على جميع الدعاوى المدنية والتجارية عدا الدعاوى العمالية 

 المقامة من العمال ودعاوى األحوال الشخصية.

 شرح النص

من قرار مجلس الوزراء  5ان البند االول من المادة الفرق بين النص القديم والجديد:   - 1  
من قانون االجراءات المدنية  مع تعديل طفيف ناجم عن ادخال التقنيات الحديثة  7د نص المادة استعا

ورقة االعالن رقم الهاتف المتحرك ورقم الفاكس  بين وسائل االعالم وذلك بان اوجب ان يبين في 

 والبريد اإللكتروني لكل من الخصمين

الى النص  3و  2زراء اضافت البندين الجديدة كما وردت في قرار مجلس الو 5ولكن المادة 

 القديم، كما سيأتي في الشرح. 

يمكن أن يقتصر اإلعالن على وثيقة اإلعالن، كما يمكن أن يشمل أيضاً مشتمالت األوراق:  - 2 

مستندات أخرى غير الوثيقة. فعندما يتعلق األمر بإعالن موعد عمل إجرائي معين، مثالً موعد جلسة 
إجراءات التحقيق، يقتصر اإلعالن على المستند الذي يحدد هذا الموعد إذ ال يوجد أو أي اجراء من 

في هذه الحالة مستندات أخرى لإلعالن، أما إذا وجدت مثل هذه المستندات، كما لو كان األمر يتعلق 

 بإعالن صحيفة الدعوى أو مذكرة أو حكم...، فإن مستندات اإلعالن تشتمل اإلعالن واألوراق المطلوب

 .إعالنها

اإلعالن البيانات من قرار مجلس الوزراء يجب ان  يتضمن  5ووفقا للبند االول من المادة  

 التالية:

أ. اسم طالب اإلعالن ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، ونسخة ضوئية من هويته، ورقم هاتفه 

من يمثله ولقبه ومهنته المتحرك ورقم الفاكس وبريده اإللكتروني أو موطنه المختار ومحل عمله واسم 

 أو وظيفته وموطنه ومحل عمله إن كان عمل لغيره.

ب. اسم المطلوب إعالنه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو موطنه المختار فإن لم يكن موطنه 

معلوًما وقت اإلعالن فآخر موطن كان له ومحل عمله، ورقم هاتفه المتحرك ورقم الفاكس وبريده 

 ا.اإللكتروني إن وجد

 ج. اسم القائم باإلعالن ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه.

 د. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي نفذ فيها اإلعالن.

 هـ. اسم المحكمة وموضوع اإلعالن ورقم الدعوى والجلسة إن وجدت.



تالم أو إثبات و. اسم وصفة من سلم إليه اإلعالن ولقبه وتوقيعه أو خاتمه أو بصمة إبهامه باالس

  57/2018من قرار مجلس الوزراء رقم  5امتناعه وسببه )البند االول من 

من قرار مجلس الوزراء انه في حال تم اإلعالن بالوسائل  5من ذات المادة  3و 2وأضاف البندان 

حال كانت  التقنية يكتفى بالبيانات المحددة في البنود )أ(، )ب(، )د(، )هـ( المشار اليها اعاله؛ ولكن في
اللغة الرسمية لجنسية المدعى عليه غير اللغة العربية، يلتزم المدعي بأن يرفق باإلعالن ترجمة معتمدة 

له باللغة اإلنجليزية، ما لم يكن هناك اتفاق سابق بين األطراف على إرفاق الترجمة بلغة أخرى. ويسري  

العمالية المقامة من العمال ودعاوى  هذا حكم على جميع الدعاوى المدنية والتجارية عدا الدعاوى

 األحوال الشخصية. 

 

( لسنة 10قانون اتحادي رقم ) من قانون االجراءات المدنية وفقًا آلخر تعديل بموجب 8المادة 

2014 

. تسلم صورة اإلعالن لشخص المعلن إليه أينما وجد أو في موطنه أو محل إقامته أو الموطن 1

عذر إعالنه أو امتنع عن استالم اإلعالن جاز لمكتب إدارة الدعوى إعالنه المختار أو محل عمله، فإذا ت

أو التصريح بإعالنه بالبريد المسجل بعلم الوصول أو بالفاكس أو البريد اإللكتروني أو ما يقوم مقامها 

 رفان.من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، أو بأية وسيلة يتفق عليها الط

. إذا لم يجد القائم باإلعالن الشخص المطلوب إعالنه في موطنه أو محل إقامته فعليه أن يسلم 2

الصورة فيه إلى أي من الساكنين معه من األزواج أو األقارب أو األصهار أو العاملين في خدمته. وإذا 
العمل أو لمن يقرر أنه  لم يجد المطلوب إعالنه في محل عمله فعليه أن يسلم الصورة فيه لرئيسه في

 من القائمين على إدارته أو من العاملين فيه.

. يجب على القائم باإلعالن التأكد من شخصية من سلم إليه صورة اإلعالن، بحيث يدل ظاهره 3
على أنه أتم الثامنة عشرة من عمره، وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن 

 إليه.

أنه  –بحسب األحوال–تحقق مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة . إذا 4
ليس للمطلوب إعالنه موطن أو محل إقامة أو موطن مختار أو محل عمل أو عنوان بريدي أو فاكس 

أو بريد إلكتروني، أو لم يتفق الطرفان على وسيلة لإلعالن فيتم إعالنه على لوحة اإلعالنات بالمحكمة، 

وباللصق بشكل واضح على باب آخر مكان كان يقيم فيه إن وجد، أو بالنشر في صحيفة يومية واسعة 

االنتشار تصدر في الدولة باللغة العربية، وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إن اقتضى األمر إذا كان 
. يجب أن يرفق 5عالن.المطلوب إعالنه أجنبيًّا، ويعتبر تاريخ إتمام اللصق أو النشر تاريًخا إلجراء اإل

 أصل ورقة اإلعالن بملف الدعوى.

وحلت محلها المادة    10/17هذه المادة الُغيت بموجب المادة الثالثة من القانون االتحادي رقم 

 2018لعام  57من قرار مجلس الوزراء رقم  6

 33/2020المعدل بموجب القرار  2018لعام  57المادة  السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم 



 . يتم إعالن الشخص المعلن إليه بأي من الطرق اآلتية:1

أ. المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، أو الرسائل على الهاتف المحمول، أو التطبيقات 

الذكية، أو البريد اإللكتروني، أو الفاكس، أو وسائل التقنية الحديثة األخرى، أو بأي طريقة أخرى 

 يتفق عليها الطرفان.

. لشخصه أينما وجد أو في موطنه أو محل إقامته، أو لوكيله، فإذا رفض استالم اإلعالن يعد ب

ذلك إعالنًا لشخصه وإذا لم يجد القائم باإلعالن الشخص المطلوب إعالنه في موطنه أو محل إقامته 

عاملين في فعليه أن يسلم الصورة إلى أي من الساكنين معه من األزواج أو األقارب أو األصهار أو ال

خدمته، وفي حال رفض أي من المذكورين أعاله استالم اإلعالن أو لم يجد أحًدا ممن يصح تسليم 

اإلعالن إليه أو كان محل إقامته مغلقًا، فعليه مباشرة أن يلصق اإلعالن بشكل واضح على الباب 

 الخارجي لمحل إقامته.

 ج. في موطنه المختار.

شخص المطلوب إعالنه فعليه أن يسلم الصورة لرئيسه في د. في محل عمله، وإذا لم يجد ال

 العمل أو لمن يقرر أنه من القائمين على إدارته أو من العاملين فيه.

 هـ. عن طريق الشركات أو المكاتب الخاصة.

. يجب على القائم باإلعالن التأكد من شخصية من سلم إليه اإلعالن، بحيث يدل ظاهره على 2

أنه أتم الثامنة عشرة من عمره، وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن 

البند الفقرة "أ" من وفي حالة اإلعالن بوسائل االتصال بالتقنيات الحديثة المنصوص عليها في إليه، 

( من هذه المادة، يجب على القائم باإلعالن التأكد من أن هذه الوسيلة أيًّا كانت خاصة بالمعلن 1)

إليه، كما يلتزم في حالة اإلعالن بالمكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية بتحرير محضر يثبت فيه 

ته في اإلثبات، مضمون المكالمة وساعتها وتاريخها وشخص مستلمها، ويكون لهذا المحضر حجي

 ويرفق بملف الدعوى.

( من هذه المادة يعرض األمر على مكتب 1. إذا تعذر إعالن المطلوب إعالنه وفق البند )3

إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة بحسب األحوال، للتحري من جهة واحدة على 

ية واسعة االنتشار تصدر في الدولة األقل من الجهات ذات العالقة ثم إعالنه بالنشر في صحيفة يوم

 باللغة العربية، وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إن اقتضى األمر وكان المطلوب إعالنه أجنبيًّا.

 شرح النص

من قرار مجلس  6ان الفقرة الف من اابند االول من المادة الفرق بين النص القديم والجديد:  – 1

ص القديم بسبب دخال التقنيات الحديثة بين وسائل االعالن. الوزراء هو نص مستحدث ومضاف الى الن

القديمة وهي تتضمن اجماالً ذات  8من المادة  2و 1أما الفقرة ب من ذات البند فقد حلت محل البندين 

 االحكام التي كانت واردة في النص القديم.



مة وهو يتضمن القدي 8دة من الما 3من قرار مجلس الوزراء فقد حل البند  6من المادة  2أّما البند 
اإلعالن  حالةعن اجماالً ذات االحكام التي كانت واردة في النص القديم مع بعض اإلضافات الناجمة 

 بوسائل االتصال التقنيات الحديثة.

القديمة،  8من المادة  4من قرار مجلس الوزراء حل محل البند  6من المادة  3في حين ان البند 

 االحكام التي كانت واردة في النص القديم.وهو يتضمن اجماالً ذات 

باإلعالن  يعني اإلعالن إلى الشخص بالذات أن القائماإلعالن إلى الشخص الطبيعي بالذات:  – 2

هي المثلى  سلم الورقة المطلوب إعالنها إلى الشخص الموجهة إليه بالذات. وهذه الطريقة في االعالن

غ الى ون األوراق المطلوب إعالنها إليه. ويصح التبليألنها تضمن، بشكل أكيد، علم الشخص بمضم
 6من المادة  الشخص بالذات أينما وجد في موطنه أو محل إقامته أو لوكيله ) الفقرة ب من البند االول

  (57/2018من قرار مجلس الوزراء رقم 

د من من قرار مجلس الوزراء على القائم باإلعالن ان يتأك 6من المادة  2وقد أوجب البند 
شخصية من سلم إليه صورة اإلعالن. وهنا قد يكون من المفيد ان نشير الى ان القانون اللبناني ميّز هنا 

بشان واجب القائم باإلعالن في التثبت من هوية الشخص المقصود باالعالن بين ما إذا كان اإلعالن 

عالن في موطن أو حصل في موطن أو مقام أو مسكن هذا الشخص أو في مكان آخر. فإذا حصل اإل
مقام أو مسكن الشخص المطلوب إعالنه، فيكفي أن يصرح أنه هو الشخص المقصود باإلعالن، أما 

 . (51)إذا حصل خارج هذا المكان فيجب على مأمور التبليغ أن يتثبت من هويته

 ند االولوإذا رفض المطلوب إعالنه تسلم االعالن  فيعد ذلك إعالناً لشخصه )الفقرة ب من الب
لك ان ذ. وهذه قاعدة مستحدثة في النص الجديد (57/2018من قرار مجلس الوزراء رقم  6من المادة 

 النص القانون القديم لم يكن يعتبر االمتناع عن استالم االعالن بمثابة اعالن مكتمل

نون بينها القا وهذا يعني ان القانون االماراتي أخذ بالوجهة المعتدة في التشريعات المقارنة ومن 

ركها مامور والذي ينص على انه إذا  امتنع المطلوب ابالغه عن تسلم األوراق يت 1982اللبناني لعام 
الفقرة األخيرة التبليغ له، ويعتبر التبليغ عندئذ حاصالً له على وجه قانوني، ولو رفض توقيع المحضر )

ً أ.م.م.( بمعنى أن االمتناع عن التبليغ وعن توقيع الم 499من المادة  ، ولكن القانون حضر يعتبر تبليغا

د بالتبليغ. اللبناني يشترط لذلك أن يترك مأمور التبليغ األوراق المراد تبليغها عند الشخص المقصو
البند  2 جقانون اصول المحاكات المدنية اللبناني،  كتاب الوسيط في حلمي الحجار)راجع بالموضوع، 

 (. من 468

ة على عتمد المشترع االماراتي ذلك القاعدة من خالل اضافونعتقد انه كان من االفضل ان ي 
المرفقة  النص االماراتي بوجوب ان يترك  مامور االعالن للمقصود باالعالن نسخة عنه وعن االوراق

اوراق  به  ويشير في المحضر الى ان هذا الشخص المقصود باإلعالن امتنع عن التوقيع على استالم

 االعالن 

: طة األشخاص الموجودين في موطن أو مقام أو مسكن المطلوب إعالنهاإلعالن بواس – 3

يمكن أن يذهب القائم باإلعالن موطن أو محل إقامة المطلوب إعالنه وال يجده في هذا المكان بل يجد 

                                                           
 من القانون اللبناني. /399المادة / (51)



ً آخرين هناك. وفي هذه الحالة نص الفقرة ب من ذات البند من المادة  من قرار مجلس  6أشخاصا
ا لم يجد القائم باإلعالن الشخص المطلوب إعالنه في موطنه أو محل إقامته، فعليه الوزراء على انه إذ

أن يسلم الصورة الى أي من الساكنين معه من األزواج أو األقارب أو األصهار أو العاملين في 

وفي حال رفض أي من المذكورين أعاله استالم اإلعالن أو لم يجد مامور االعالن أحدًا . (52)خدمته

يصح تسليم اإلعالن إليه أو كان محل اقامة المطلوب اعالنه مغلقًا، فعلى االمور مباشرة أن يلصق ممن 

 اإلعالن بشكل واضح على الباب الخارجي لمحل إقامته.

هره ويجب على القائم باإلعالن التأكد من شخصية من سلم إليه صورة اإلعالن بحيث يدل ظا

المعلن  س له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحةعلى أنه أتم الثامنة عشرة من عمره ولي

 إليه. 

وإذا كان الشخص الذي استلم األوراق هو والدة المطلوب إعالنه وورد في وثيقة اإلعالن أن 

القائم باإلعالن تأكد من الجيران أن من استلم األوراق هو الوالدة، فإن اإلعالن على الشكل المتقدم 

ً يكون قانونياً وصحيح  .(53)ا

اإلعالن في الموطن المختار أو محل العمل أو عن طريق الشركات أو المكاتب الخاصة:  - 4

من قرار مجلس الوزراء اعالن الشخص  6أجازت الفقرتان ج  ود  من من البند االول من المادة 
اإلماراتي  من قانون المعامالت المدنية 84الطبيعي في موطنه المختار أو في محل عمله. وكانت المادة 

اجازت ألصحاب العالقة اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين، ولكنهالنص القانوني اشترط 

إثبات وجود الموطن المختار بالكتابة، ورتب على اختيار موطن لتنفيذ عمل قانوني معين ان يصبح 

ذلك إجراءات التنفيذ  الموطن المختار بمثابة الموطن الحقيقي في كل ما يتعلق بهذا العمل، بما في

 .(54)الجبري إال إذا اشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمال دون غيرها

ويحصل اختيار الموطن عادة باتفاق شخصين أو أكثر بمناسبة إجراء عقد بينهما شخصين، 

 فيختارون أو يختار أحدهم أو بعضهم موطناً يختلف عن موطنه الحقيقي، من أجل تنفيذ هذا العقد وما
ينجم عنه من نزاعات. والموطن المختار الذي يتعين باتفاق الطرفين يجب أن يكون صريحاً وواضحاً، 

وال يمكن بالتالي استنتاجه استناجاً، وإذا كان ضمنياً فيجب أن يستفاد من أمور واقعية تفيد ذلك بصورة 

 . (55)ضأكيدة ال يمكن تفسيرها على غير هذا الوجه بحيث ال يشوبها أي لبس أو غمو

ون هذا واختيار الموطن يكون عادة بتعيينه في مكان ما أو لدى شخص معين في هذا المكان ويك

ة واالثبات قانون االجراءات المدني من كتاب الوسيط في 346الشخص عادة أحد المحامين. )راجع البند 

 (.2016في دولة االمارات العربية المتحدة  الطبعة االولى عام 

يار الموطن عدة آثار قانونية من بينها حق الخصم بطلب اعالنه خصمه  على يترتب على اختو

من قرار مجلس الوزراء اعالن  6هذا العنوان، وبالفعل اجازت الفقرة ج من البند االول من المادة 

                                                           
 قانون اللبنانيمن ال 400وبنفس المعنى الماد  (52)
 .581ص 1990/1991النشرة  12/12/1991تاريخ  67تمييز، غرفة ثانية، رقم  (53)

 أ. م. م. إذ نصت على أن المقام المختار يعتبر بمنزلة المقام الحقيقي. /97بذات المعنى المادة /  (54)

 .65ص  1973العدل  15/5/1972تاريخ  47تمييز رابعة رقم  (55)



صاحب العالقة في موطنه المختار. كما أجازت الفقرة د من ذات البند اعالن الشخص في محل عمله، 
د مأمور التبليغ الشخص المطلوب إعالنه في محل عمله، فعليه أن يسلم الصورة فيه لرئيسه وإذا لم يج

 في العمل، أو لمن يقرر أنه من القائمين على إدارته أو من العاملين فيه.

ان صوم: اإلعالن بواسطة التقنيات الحديثة أو بوسيلة اإلعالن المتفق عليها بين الخـــ  5 
احب العالقة صكان ذهاب مأمور التبليغ وتسليم االوراق المطلوب اعالنه الى  لالعالنالطريق التقليدي 

ن طريق التسليم او الى  من يجوز تسليمه تلك االوراق بدالً من صاحب العالقة. إالّ ان عملية االعالن ع

ً لذلك حاول ً في تأخير سير المحاكمة، وتبعا المشرع  اليدوي لالوراق كانت في أغلب االحيان سببا

ا في صلب االماراتي االستفادة من التقنيات الحديثة في وسائل االتصال المرئية والمسموعة وأدخله
س الوزراء رقم من قرار مجل 6القانون الوضعي، وبالفعل فان الفقرة االولى من البند االول  من المادة 

لى الهاتف عرئية، أو الرسائل عن طريق المكالمات المسجلة الصوتية أو الماجازت ان يتم االعالن  57

لحديثة األخرى، أو المحمول، أو التطبيقات الذكية، أو البريد اإللكتروني، أو الفاكس، أو وسائل التقنية ا

 بأي طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان.

د من أن هذه يجب عندئٍذ على القائم باإلعالن التأكوأضاف البند الثاني من ذات المادة انه     

مسجلة الصوتية أو خاصة بالمعلن إليه، كما يلتزم في حالة اإلعالن بالمكالمات ال -أيًّا كانت  -لة الوسي

هذا لالمرئية بتحرير محضر يثبت فيه مضمون المكالمة وساعتها وتاريخها وشخص مستلمها، ويكون 

 . المحضر حجيته في اإلثبات، ويرفق بملف الدعوى، وهذه قاعدة مستحدثة في النص الجديد

ن نص على هذا الطريق من طرق اإلعالاإلعالن بالطرق االستثنائية عن طريق النشر:  - 6

عذر إعالن إذا تبما مفاده انه انه   57/2018من قرار مجلس الوزراء رقم  6من المادة  3البند  رقم 
مختص أو لالمطلوب إعالنه وفقاً لألحكام السابقة يعرض األمر على مكتب إدارة الدعوى أو القاضي ا

إعالنه  رئيس الدائرة بحسب األحوال، للتحري من جهة واحدة على األقل من الجهات ذات العالقة ثم

صدر بلغة تبالنشر في صحيفة يومية واسعة االنتشار تصدر في الدولة باللغة العربية، وبصحيفة أخرى 
ة كانت معتمدة في قانون وكانت هذه القاعد أجنبية إن اقتضى األمر وكان المطلوب إعالنه أجنبيًّا.

طوفاً على مع 5من المادة  3االجراءات المدنية مع بعض االختالف في اجراءات التبليغ إذ ان البند 

دارة الدعوى إكان ينص على متى تعذر االعالن من قبل القائم به وإذا تحقق مكتب  8من المادة  4البند 

ل أنه ليس للمطلوب إعالنه موطن أو مح –بحسب األحوال–أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة 
ق الطرفان إقامة أو موطن مختار أو محل عمل أو عنوان بريدي أو فاكس أو بريد إلكتروني، أو لم يتف

اب آخر بعلى وسيلة لإلعالن فيتم إعالنه على لوحة اإلعالنات بالمحكمة، وباللصق بشكل واضح على 

اللغة العربية، بيفة يومية واسعة االنتشار تصدر في الدولة مكان كان يقيم فيه إن وجد، أو بالنشر في صح

تبر تاريخ وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إن اقتضى األمر إذا كان المطلوب إعالنه أجنبيًّا، ويع

 إتمام اللصق أو النشر تاريًخا إلجراء اإلعالن.

ن المقارن بمصطلح وهذا الطريق من طرق اإلعالن هو طريق استثنائي، وهو معروف في القانو

وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني(، بحيث  407اإلعالن بالطرق اإلستثنائية )المادة 
. بمعنى (56)ال يمكن أن يلجأ إليه إال في األحوال االستثنائية التي يتعذر فيها اإلعالن بأية طريقة أخرى

ها إلجراء اإلعالن، وبالتالي ال يمكن اللجوء إلى اإلعالن أنه الوسيلة األخيرة التي يمكن للمحكمة اعتماد
                                                           

 11/6/2014صدر في جلسة  2013لسنة  66أبوظبي دائرة األحوال الشخصية، الطعن رقم محكمة النقض في  (56)

 )أحكام محكمة النقض البريد االلكتروني(.



االستثنائي إال بعد استنفاد جميع الطرق إلجراء اإلعالن بالطرق العادية، وبعد إجراء جميع التحقيقات 
التي تفرضها الحكمة وحسن التبصر وحسن النية ودون أن تثمر هذه التحقيقات في التوصل لبيان مقام 

، وتعتبر هذه المسألة من األمور الواقعية التي تدخل ضمن السلطة (57)الغهالشخص المطلوب إب

 .(58)التقديرية المطلقة لقاضي الموضوع

ً لذلك نص البند    بعد سالف الذكر انه، قبل سلوك هذا الطريق من طرق اإلعالن إالً  3وتبعا

تحري ب األحوال، للعرض األمر على مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة بحس

ق من أنه ، وبالطبع ان الهدف من التحري هو التحقمن جهة واحدة على األقل من الجهات ذات العالقة

اكس ليس للمطلوب إعالنه موطن أو محل إقامة أو موطن مختار أو محل عمل أو عنوان بريدي أو ف

 أو بريد إلكتروني أو انه لم يتفق الطرفان على وسيلة لإلعالن.

تالي فإن اإلعالن بالنشر في الصحف ال يصح اال بعد ان تتحقق المحكمة من انه ليس وبال

للمطلوب إعالنه موطن او محل معلوم. ومن ثم إذا كان ثبت بأوراق الدعوى انه قد تمت التحريات 
وأُرفقت صورة الرخصة للصيدلية المطلوب إجراء اإلعالن فيها وورد بالرخصة عنوان الصيدلية 

ائم باإلعالن أوالً الى ذات العنوان وأثبت انه بعد البحث والتحري لم يستدل على العنوان، وتوجه الق

وثبت بإعالن آخر ان القائم باإلعالن توجه به الى ذات العنوان ووجد باب الصيدلية مغلقاً وبعد ذلك 

 ً ه إذا كانت . وهذا يعني ان(59)قررت المحكمة اإلعالن بالنشر فيكون اإلعالن بالنشر قد تم صحيحا
المحكمة استنفدت سلطتها للتحقق من ان ليس للمطلوب إعالنه موطن أو محل عمل معلوم داخل الدولة 

أو خارجها يمكن ان يتم اعالنه فيه، فيكون قرار محكمة أول درجة باإلعالن نشراً قد صادف صحيح 

 . (60)القانون

ة على عنوانها ان مندوب االعالن ولكن إذا ثبت من ورقة االعالن المرسلة الى الشركة الطاعن 

 –بناء على طلب المدعى  –اثبت فيها تعذر جراء االعالن لوجود المنشأة مغلقة، فقررت المحكمة 

اعالن الشركة بالنشر في الصحف قبل استنفاذ الوسائل الممكنة للتحرى عن موطن الطاعنة او النائب 

 .(61)عنها فيكون االعالن باطالً 

  10/2014قانون اتحادي رقم  من قانون االجراءات المدنية وفقًا آلخر تعديل بموجب 9المادة 

 فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة اإلعالن على الوجه اآلتي:

                                                           
 Solus et Perrot T1 No. 389يراجع حول هذا الموضوع: (57)
(58) p.310Soc. 25 mars 1958, Bull. cass 1958, IV p.348; 26 juin 1958, Bull. cass. 1958, II,  . 
صدرا في جلسة  2014لسنة  853و  808محكمة النقض في أبوظبي الدائرة التجارية الثانية، الطعنان رقم  (59)

 )أحكام محكمة النقض البريد االلكتروني(. 5/1/2015
 26/1/2015صدر في جلسة  2014لسنة  800محكمة النقض في أبوظبي الدائرة التجارية الثانية، الطعن رقم  (60)

 م محكمة النقض البريد االلكتروني(.)أحكا

)أحكام  23/9/2013صدر في جلسة  2013لسنة  60محكمة النقض في أبوظبي الدائرة التجارية والمدنية، الطعن رقم  (61)

 محكمة النقض البريد االلكتروني(.



. الوزارات والدوائر الحكومية االتحادية والمحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة على 1

 إلى من يمثلها قانونًا.اختالفها: تسلم 

. الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر األشخاص االعتبارية الخاصة: تسلم 2

ة اإلعالن بمركز إدارتها للنائب عنها قانونًا أو لمن يقوم مقامه وفي حالة عدم وجودهما تسلم صور
ي موطنه، عنها لشخصه أو فألحد موظفي مكتبيهما فإذا لم يكن لها مركز إدارة تسلم الصورة للنائب 

 ( من هذا القانون.8( من المادة )4وإذا تعذر اإلعالن يعمل باإلجراء الوارد في البند )

أو مكتبها  . الشركات األجنبية التي لها فرع أو مكتب في الدولة: تسلم إلى مسؤول فرع الشركة3

 موظفي مكتبه. أو من يمثلها قانونًا في الدولة وفي حالة عدم وجوده تسلم إلى أحد

 . أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من في حكمهم: تسلم إلى اإلدارة المختصة لتبليغها إليهم.4

 . المسجونين: تسلم إلى إدارة المكان المودعين فيه لتبليغها إليهم.5

سفينة قد . بحارة السفن التجارية أو العاملين فيها: تسلم إلى الربان لتبليغها إليهم، فإذا كانت ال6

 غادرت الميناء فتسلم إلى وكيلها المالحي.

. األشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج: تسلم إلى وزارة العدل إلحالتها إلى وزارة 7
الخارجية لتوصيلها لهم بالطرق الدبلوماسية ما لم تنظم طرق اإلعالن في هذه الحالة باتفاقيات خاصة، 

 ية وسيلة يتفق عليها الطرفان.ومع ذلك يجوز أن يتم اإلعالن بأ

ويجوز أن يتم اإلعالن في هذه الحالة عن طريق شركة أو مكتب أو أكثر، وذلك وفق الضوابط 

  التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

وحلت محلها المادة    10/17هذه المادة الُغيت بموجب المادة الثالثة من القانون االتحادي رقم 

  2018لعام  57الوزراء رقم من هذا قرار مجلس  7

  33/2020المعدل بموجب القرار  2018لعام  57من قرار مجلس الوزراء رقم  7المادة  

 فيما عدا ما نص عليه في أي تشريع آخر، تسلم صورة اإلعالن على الوجه اآلتي:

على  . الوزارات والدوائر الحكومية االتحادية والمحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة1

 اختالفها، تسلم صورة اإلعالن إلى من يمثلها قانونًا.

. األشخاص االعتبارية الخاصة والجمعيات والشركات والمؤسسات الخاصة والفردية 2

والشركات األجنبية التي لها فرع أو مكتب في الدولة إذا كان اإلعالن متعلقًا بفرع الشركة، تعلن وفق 

ن هذه الالئحة، أو تسلم صورة اإلعالن بمركز إدارتها للنائب عنها ( م6( من المادة )1أحكام البند )

، وفي حال عدم وجود النائب عنها -بحسب األحوال-قانونًا أو لمن يقوم مقامه أو ألحد الشركاء فيها 

قانونًا أو من يقوم مقامه يتم التسليم ألحد موظفي مكتبيهما، فإذا لم يكن لها مركز إدارة أو كانت 



رفض مديرها أو أي من موظفيها االستالم، يتم اإلعالن باللصق مباشرة دون إذن من مغلقة أو 

 المحكمة أو يتم النشر بحسب األحوال.

. أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من في حكمهم، تسلم صورة اإلعالن إلى اإلدارة 3

 لتبليغها إليهم. -وفقًا لما تحدده الجهتان سالفتا البيان-المختصة 

المسجونون والموقوفون، تسلم صورة اإلعالن إلى إدارة المكان المودعين فيه لتبليغها  .4

 إليهم.

. بحارة السفن التجارية أو العاملون فيها، تسلم صورة اإلعالن إلى الربان لتبليغها إليهم، 5

 فإذا كانت السفينة قد غادرت الميناء فيتم التسليم إلى وكيلها المالحي.

ين لهم موطن معلوم في الخارج وتعذر إعالنهم بوسائل التقنية أو من خالل . األشخاص الذ6

الشركات أو المكاتب الخاصة أو الطريقة التي اتفق عليها األطراف، تسلم صورة اإلعالن إلى وزارة 

العدل إلحالتها إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي ليتم إعالنهم بالطرق الدبلوماسية ما لم تنظم 

 إلعالن في هذه الحالة باتفاقيات خاصة.طرق ا

 شرح النص

استعادة  من قرار مجلس الوزراء 7نص المادة   جاءالفرق بين النص القديم والجديد:  - 1

القديمة مع بعض الفروقات البسيطة بان أجاز في الشركات تسليم االعالن الى  9 حرفية تقريباً للمادة 

اعالن األشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج بوسائل احد الشركاء، كما نص على انه اجاز 

 .التقنية الحديثة أو من خالل الشركات أو المكاتب الخاصة أو الطريقة التي اتفق عليها األطراف

يمكن أن يكون الشخص االعتباري من  إعالن األشخاص اإلعتبارية العامة والخاصة: - 2

ن الخاص. ويأتي في طليعة أشخاص القانون العام الدولة، أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانو

سواء أكانت الدولة االتحادية أو إمارة من اإلمارات أعضاء االتحاد، يلي ذلك المؤسسات العامة التي 

 تتمتع بالشخصية االعتبارية. 

على ان إالوزارات   57/2018من قرار مجلس الوزراء رقم  7وقد نص البند االول من المادة 

الدوائر الحكومية االتحادية والمحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة على اختالفها تسلم صورة و

 ً   .االعالن عنها الى من يمثلها قانونا

أّما األشخاص االعتبارية الخاصة والجمعيات والشركات  المحلية والشركات األجنبية التي لها  

 متعلقًا بفرع الشركة، فيمكن اعالنها بأحد الطريقين التاليين:فرع أو مكتب في الدولة إذا كان اإلعالن 

( من 6( من المادة )1وفق أحكام البند ) التقنيات الحديثةالطريق االول: يمكن اعالنها بواسطة 

 المشار اليها اعاله،وهذه قاعدة مستحدثة في النص الجديد.

عنها قانونًا أو لمن يقوم مقامه أو الطريق الثاني: تسلم صورة اإلعالن بمركز إدارتها للنائب  
وفي حال عدم وجود النائب عنها قانونًا أو من يقوم مقامه يتم  -بحسب األحوال  -ألحد الشركاء فيها 



التسليم ألحد موظفي مكتبيهما، فإذا لم يكن لها مركز إدارة أو كانت مغلقة أو رفض مديرها أو أي من 

 مباشرة دون إذن من المحكمة أو يتم النشر بحسب األحوال. موظفيها االستالم، يتم اإلعالن باللصق

ن انها مويالحظ هنا ان القانون اإلماراتي أخضع إعالن المؤسسات الخاصة والفردية، وبالرغم 

الصفة  ال تتمتع بالشخصية االعتبارية، الى ذات األحكام التي ترعى إعالن الشخص االعتباري ذات

 الخاصة. 

لهيئات يم في بلد أجنبي واإلعالن إلى ممثلي الدول أو المنظمات أو اإعالن الشخص المق - 3

في بلد  الشخص المقيممن قرار مجلس الوزراء على ان  7من المادة  6نص البند الدولية األجنبية: 

ة التي اتفق اجنبي يمكن اعالنه بالوسائل التقنية أو من خالل الشركات أو المكاتب الخاصة أو الطريق
إلحالتها  راف، ولكن إذا تعذر االعالن بهذا الشكل تسلم صورة اإلعالن إلى وزارة العدلعليها األط

لمقصود اإلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي ليتم إعالنهم بالطرق الدبلوماسية متى كان للشخص 

خاصة  اقياتباالعالن موطن معلوم في الخارج. وكل ذلك  ما لم تنظم طرق اإلعالن في هذه الحالة باتف

 لهم. 

لم  57/2020إالّ ان قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي ومن بعده قرار مجلس الوزراء رقم 

يتضمن أي نص صريح بشأن إعالن الحكومات والسفارات والبعثات الديبلوماسية األجنبية. وذهب 
وضرورة إتمام  بعض االجتهاد المقارن الى استثناء هذه الهيئات من أحكام اإلعالن بالطرق العادية

اإلعالن بالطرق الدبلوماسية، وقد انتقد بعض الفقهاء هذا االجتهاد معتبراً أن أصول اإلعالن العادية 

هي األصل واألصول الخاصة هي االستثناء، بحيث أنه ال يمكن اللجوء إلى األصول الخاصة إال إذا 

 .(62)ورد نص صريح بشأنها

الوزراء يتسع إلعالن الهيئات السابقة بواسطة وزارتي ونعتقد ان النص كما ورد في قرار مجلس 

العدل والخارجية لتوصيلها لهم بالطرق الديبلوماسية، طالما ان النص أجاز تبليغ مختلف األشخاص 

 .(63)المقيمين في بلد أجنبي بهذا الطريق

 28/2005تضمن قانون األحوال الشخصية رقم اإلعالن في قضايا األحوال الشخصية:  - 4

على انه منه  /14/المادة . وبالفعل نصت وصاً خاصة بشأن اإلعالن في قضايا األحوال الشخصيةنص

يعلن شخص المدعى عليه أو المراد إعالنه بصورة اإلعالن في موطنه أو محل إقامته أو محل عمله 
د اإللكتروني أو الموطن المختار أو أينما وجد، فإذا تعذر إعالنه جاز للمحكمة إعالنه بالفاكس أو البري

أو البريد المسجل بعلم الوصول أو ما يقوم مقامها. إذا لم يجد القائم باإلعالن شخص المطلوب في 

موطنه أو محل إقامته كان عليه أن يسلم صورة اإلعالن إلى أي من الساكنين معه من زوج أو أقارب 

لم اإلعالن لرئيسه في العمل أو أصهار، وإذا لم يجد المطلوب إعالنه في محل عمله، كان عليه أن يس

                                                           

للبروفسور فايز الحاج والتعليق االنتقادي  9/4/1980تاريخ  16محكمة الدرجة األولى في بيروت الخامسة رقم  (62)

 .392ص 173شاهين، حاتم ج
إذا كان التبليغ موجهاً »على أنه  1983من قانون أصتتتول المحاكمات المدنية اللبناني لعام  /414نصتتتت المادة /  (63)

إلى ممثتل لتدولتة أجنبيتة أو لمنظمتة أو هيئتة دوليتة أو ألحتد مبعوثيهتا في لبنتان، فيتم عن طريق وزارتي العتدل 

والخارجية في لبنان بموجب كتاب بنستتتتتتتختين تعيد الجهة المبلغ إليها النستتتتتتتخة الثانية مؤرخة وموقعة منها إلى 

 «.المحكمة اآلمرة بالتبليغ



أو لمن يقرر أنه من القائمين على إدارته، وفي جميع األحوال ال تسلم صورة اإلعالن إالّ إلى شخص 
يدل ظاهره أنه أتم الثامنة عشرة من عمره وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة 

 المعلن إليه.

وإذا لم يجد القائم باإلعالن من يصح تسليم الصورة إليه أو امتنع من وجده من المذكورين فيها 
عن التوقيع على األصل بالتسليم أو عن تسلم الصورة بعد التحقق من شخصيته أو كان المكان مغلقاً، 

في دائرته  وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسؤول مركز الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع

موطن أو محل إقامة أو محل عمل المعلن إليه حسب األحوال، وعليه خالل أربع وعشرين ساعة من 

تسليم الصورة لمركز الشرطة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو محل إقامته أو محل عمله أو 

 موطنه المختار كتاباً مسجالً بالبريد يعلمه أن الصورة سلمت لمركز الشرطة.

يجوز للمحكمة، استثناء من الفقرة السابقة، أن تأمر بتعليق صورة من اإلعالن على لوحة و

اإلعالنات وعلى باب المكان الذي يقيم فيه المراد إعالنه أو على باب آخر مكان أقام فيه أو بنشره في 
حسب األحوال، صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة أو في الخارج باللغة العربية أو اللغة األجنبية، 

إذا اقتضى األمر ذلك. وإذا تحققت المحكمة أنه ليس للمطلوب إعالنه موطن أو محل إقامة أو محل 

عمل أو فاكس أو بريد إلكتروني أو عنوان بريدي، فتعلنه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في 

عتبر تاريخ النشر تاريخاً إلجراء الدولة أو خارجها، باللغة العربية، أو اللغة األجنبية حسب األحوال، وي

 اإلعالن. 

وفيما يتعلق باألشخاص الذين لهم موطن أو إقامة أو محل عمل معلوم في الخارج، فتسلم صورة 

اإلعالن إلى وكيل وزارة العدل لتعلن إليهم بالطرق الدبلوماسية، أو يتم إعالنهم عن طريق البريد 

 المسجل بعلم الوصول. 

ً آلثاره من وقت تبليغ الصورة أو من تاريخ إرسال الفاكس أو البريد ويعتبر اإلعالن منت جا

 اإللكتروني أو من تاريخ وصول البريد المسجل بعلم الوصول أو من تاريخ النشر وفقاً لألحكام السابقة.

يعلن الحكم لشخص المحكوم عليه في موطنه من ذات القانون على ان  /15كما نصت المادة /

من القانون  /14أو في محل إقامته، فإن تعذر ذلك يعلن بالطرق المقررة في المادة /أو في محل عمله 

 بناًء على أمر المحكمة التي أصدرت الحكم بعد طلب المحكوم له.

ونعتقد ان النصوص الواردة بشأن االعالن في قانون االحوال الشخصية تبقى سارية طالما انه 

ذلك ان القواعد الواردة في قانون االجراءات المدنية تُعتبر لم يتم إلغاؤها صراحة باي نص قانوني، 

نصوصاً عامة بشأن االعالن وتالياً اليمكنها ان تلغي قواعد االعالن الخاصة الواردة في قوانين أخرى 

 غير قانون اإلجراءات المدنية. 

المسجون:  هلية فاقد األ البحارة  أفراد القوات المسلحة  اإلعالن بواسطة أشخاص معينين  - 5

على انه تسلم أوراق اإلعالن  57/2018من قرار مجلس الوزراء رقم  7من المادة  5و 4نص البندان 
بالنسبة ألفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من هم في حكمهم الى اإلدارة المختصة وفقاً لما تحدده 

 الجهتان سالفتا الذكر لتبليغها إليهم.



أّما بالنسبة للمسجونين والموقوفين فتسلم األوراق الى إدارة المكان المودعين فيه لتبليغها إليهم،  
وبالنسبة لبحارة السفن التجارية أو العاملين فيها فتسلم أوراق الى الربان لتبليغها إليهم، وإذا كانت 

 السفينة قد غادرت الميناء فتسلم الى وكيلها المالحي.

ص السابقة مع ما هو مقرر في معظم التشريعات العصرية، فالقانون اللبناني وتتوافق النصو
أ.م.م.(، إالّ ان القانون اللبناني أضاف اليها  /403تتضمن أحكاماً مماثلة )الفقرات األخيرة من المادة /

ني على قواعد خاصة بإعالن فاقدي األهلية أو ناقصيها، وبالفعل أضافت المادة ذاتها من القانون اللبنا

ان إعالن فاقد األهلية أو ناقصها أو المفقود يتم بواسطة ممثله الشرعي، وإذا كان لناقص األهلية مشرف 

قضائي فتعلن نسخة عن األوراق إليه ونسخة أخرى للمشرف القضائي وتسري المهل اعتباراً من 

 التبليغ األخير.

  10/2014قانون اتحادي رقم  بموجبمن قانون االجراءات المدنية وفقًا آلخر تعديل  10المادة 

 يعتبر اإلعالن منتًجا آلثاره وفقًا لآلتي:

 . من وقت تسلم صورة منه وفقًا لألحكام السابقة.1

. من تاريخ ورود كتاب وزارة الخارجية أو البعثة الدبلوماسية بما يفيد استالم المعلن إليه 2

 صورة اإلعالن أو امتناعه عن االستالم.

 اإلعالم بوصول البريد المسجل بعلم الوصول أو الفاكس أو البريد اإللكتروني.. من تاريخ 3

 . من تاريخ إتمام اللصق أو النشر وفقًا لألحكام المنصوص عليها في هذا الباب4

وحلت محلها المادة    10/17هذه المادة الُغيت بموجب المادة الثالثة من القانون االتحادي رقم 
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 33/2020المعدل بموجب القرار  2018لعام  57المادة  الثامنة  من قرار مجلس الوزراء رقم 

 يعتبر اإلعالن منتًجا آلثاره وفقًا لآلتي:

( من هذه الالئحة، 7( و)6. من تاريخ تسليم صورة منه وفقًا لألحكام الواردة في المادتين )1

 لشخصه استالم اإلعالن. أو من تاريخ رفض المعلن إليه

. من تاريخ ورود كتاب وزارة الخارجية والتعاون الدولي أو البعثة الدبلوماسية بما يفيد 2

 استالم المعلن إليه صورة اإلعالن أو امتناعه عن االستالم.

. من تاريخ وصول الفاكس، أو تاريخ إرسال البريد اإللكتروني أو رسالة الهاتف المحمول 3

 ائل تقنية المعلومات، أو من تاريخ تحقق المكالمة المسجلة الصوتية أو المرئية.أو أي من وس

 . من تاريخ إتمام اللصق أو النشر وفقًا لألحكام المنصوص عليها في هذا الفصل 4



 شرح النص

لثامنة  من االشطر االول من البند االول من المادة   انالفرق بين النص القديم والجديد:  – 1 

افة كان يفرضها  مجلس الوزراء هو ذات النص القديم تقريباً، اما الشق الثاني من ذات البند فهو اضقرار 

عتماد وسائل منطق االمور قبل ورود النص الجديد. في حين ان البند الثالث تضمن تعديالً يتوافق مع ا
فية للنص كاستعادة حراالعالن بواسطة التقنيات االحديثة. كذلك جاء البند الرابع من النص الجديد 

 القديم.

وقت الذي  من قرار مجلس الوزراء ال 8حددت المادة : الوقت الذي ينتج فيه اإلعالن أثره  - 2

 ينتج االعالن آلثاره وفقاً لآلتي:

نتجاً آلثاره في حال كان المطلوب اعالنه استلم االعالن  الموجه اليه، فعندها يعتبر االعالن م 

 ة االعالن الى صاحب العالقة وفقًا لألحكام السابقة.من تاريخ تسليم صور

تجاً آلثاره من أّما إذا كان المطلوب اعالنه رفض االعالن  الموجه اليه، فعندها يعتبر االعالن من

 تاريخ رفض المعلن إليه لشخصه استالم اإلعالن.

ره من تاريخ جاً آلثاو في حال كان المطلوب اعالنه أُعلن خارج الدولة فعندها يعتبر االعالن منت

معلن إليه صورة ورود كتاب وزارة الخارجية والتعاون الدولي أو البعثة الدبلوماسية بما يفيد استالم ال

 اإلعالن أو امتناعه عن االستالم.

ً آلثاره من تا ً فعندها يعتبر االعالن منتجا ريخ وصول كما انه في حال تم االعالن الكترونيا

قنية البريد اإللكتروني أو رسالة الهاتف المحمول أو أي من وسائل ت الفاكس، أو تاريخ إرسال

 المعلومات، أو من تاريخ تحقق المكالمة المسجلة الصوتية أو المرئية. 

خ اتمام اللصق وفي حال تم االعالن باللصق أو النشر فعندها يعتبر االعالن منتجاً آلثاره من تاري

 أو النشر.

لم يبين قانون اإلجراءات المدنية النتائج المترتبة على عدم مراعاة الصيغ المقررة لإلعالن:  - 3

اإلماراتي إجماالً النتائج المترتبة على مخالفة قواعد الصيغة في اإلعالن ومتى تُْفضي المخالفة إلى 

تلقائياً جلسة المحاكمة  . إالّ انه إذا كان اإلعالن يتعلق بموعد جلسة وحضر المطلوب إعالنه(64)البطالن

                                                           

تبة على مخالفة إن القانون الفرنسي خصص ضمن الفصل المتعلق بالتبليغ )أي اإلعالن( مادتين لبيان األثار المتر (64)

إلى  /663، //658إلى / /654التي نصت على أن القواعد المفروضة في المواد / 693قواعد الصيغة، المادة 

، يجب مراعاتها تحت /692إلى / /689/ /686 /684/ /683/ /680/ /678/ /675/ /672/ /665/

ن األعمال على أن بطالن أعمال التبليغ يخضع لألحكام التي ترعى بطال /694طائلة البطالن، ثم نصت المادة /

 ائية.اإلجر



وأبدى أسباب دفاع تتعلق بالموضوع دون أن يطعن بصحة اإلعالن الذي استهدفه، فال يجديه بعد ذلك 

  (65)أن يطعن بصحة إعالنه موعد تلك الجلسة

ن هو عمل ولكن إذا كان اإلعالن غير قانوني، فما هي النتائج التي تترتب على ذلك؟ إن اإلعال

م البطالن الذي ئية، وبالتالي أن مخالفة قواعد الصيغة في اإلعالن يبقى خاضعاً لنظامن األعمال اإلجرا
د تحت تخضع له األعمال اإلجرائية لمخالفة قواعد الصيغة بشكل عام. )راجع بشان البطالن ما ور

 من القانون القديم والنصوص الجديدة التي حلت محل القديمة( 13شرح المادة 

 

  10/2014قانون اتحادي رقم  من قانون االجراءات المدنية وفقًا آلخر تعديل بموجب 11المادة 

و بالسنين فال أ. إذا عين القانون للحضور أو لحصول اإلجراء ميعادًا مقدًرا باأليام أو بالشهور 1

ميعاد ي اليحسب منه يوم اإلعالن أو حدوث األمر المعتبر في نظر القانون مجريًا للميعاد وينقض

 بانقضاء أوقات العمل الرسمية في اليوم األخير منه.

تي ينقضي بها . إذا كان الميعاد مقدًرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها الميعاد وال2

 على الوجه المتقدم.

عد انقضاء ب. أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل اإلجراء فال يجوز حدوث اإلجراء إال 3

 اليوم األخير من الميعاد.

 لسنة التالية.. تنتهي المواعيد المقدرة بالشهر أو بالسنة في اليوم الذي يقابله من الشهر أو ا4

 مل بعدها.. في جميع األحوال إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم ع5

ثين يوًما ما لم ميالدي باعتبار الشهر ثال. تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم ال6

 ينص القانون على غير ذلك.

لها المادة  وحلت مح  10/17هذه المادة الُغيت بموجب المادة الثالثة من القانون االتحادي رقم 

 33/2020المعدل بموجب القرار رقم  2018لعام  57من قرار مجلس الوزراء رقم  9

قم المعدل  بموجب القرار ر 2018لعام  57الوزراء رقم المادة  التاسعة  من قرار مجلس 

33/2020 

يام أو . إذا عين القانون أو هذه الالئحة للحضور أو لحصول اإلجراء ميعاًدا مقدًرا باأل1

و هذه أبالشهور أو بالسنين فال يحسب منه يوم اإلعالن أو حدوث األمر المعتبر في نظر القانون 

 قضي الميعاد بانقضاء اليوم األخير منه.الالئحة مجريًا للميعاد وين

                                                           
 .11ص 1989، النشرة 14/2/1989تاريخ  4تمييز، هيئة عامة، رقم   (65)



. إذا كان الميعاد مقدًرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها الميعاد والتي ينقضي 2

 بها على الوجه المتقدم.

. أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل اإلجراء فال يجوز حدوث اإلجراء إال بعد انقضاء 3

 اد.اليوم األخير من الميع

 . تنتهي المواعيد المقدرة بالشهر أو بالسنة في اليوم الذي يقابله من الشهر أو السنة التالية.4

 . في جميع األحوال إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.5

( ثالثين 30). تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الميالدي باعتبار الشهر 6

 ( يوًما، ما لم ينص القانون على غير ذلك.365يوًما، والسنة )

 شرح النص

من قرار مجلس الوزراء ببنودها السته هي  9ان المادة الفرق بين النص القديم والجديد:  – 1
ول بالق 6من قانون االجراءات المدنية مع اضافة وحيدة وردت في نهاية البند  11 استعادة حرفية للمادة

 يوًما 365ان السنة 

هو فترة من الوقت، يمكن أن تكون طويلة أو ( Le delai): إن الميعاد تعريف الميعاد - 2
قصيرة، يحددها القانون للقيام ببعض األعمال اإلجرائية، وتستعمل بعض القوانين العربية مصطلح 

 بدالً من مصطلح الميعاد تدليالً على ذات الموضوع. ةالمهل

ً ميعاداً محدداً يتوجب القيام خالله بعمل أجرائي معين  مثالً إقامة وبالفعل يعين القانون أحيانا
من قانون اإلجراءات المدنية تحدد ميعاد  /159الدعوى أو تقديم طعن أو القيام بإجراء ما، فالمادة /

لميعاد عشرة أيام في المسائل االستئناف مبدئياً بثالثين يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون ا

المستعجلة. كما يمكن أن يوجب القانون أحياناً انقضاء فترة معينة من الوقت قبل القيام بالعمل اإلجرائي، 
مثالً انقضاء فترة محددة على إعالن صاحب العالقة قبل القيام بالعمل يتمكن األخير خاللها من تحضير 

اإلثبات توجب على الخبير ان يحدد تاريخاً لبدء عمله على أن من قانون  /81وسائل دفاعه، فالمادة /

 يدعو الخصوم قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على األقل. 

: أن تحديد الميعاد للقيام بالعمل اإلجرائي يمكن أن يهدف إلى تحقيق إحدى الميعاد الغاية من - 3

 الغايتين التاليتين:

وبالفعل إن بعض المواعيد وضعت من : وتثبيت الحقوقالغاية األولى اإلسراع في المحاكمة 

أجل دفع الخصوم لإلسراع في إجراءات الخصومة بغية تثبيت الحقوق بصورة نهائية، مثالً إن المواعيد 

 التي ُوضعت من أجل سلوك طرق الطعن ضد األحكام هدفها تثبيت األوضاع القانونية.

المواعيد وضعت من أجل تأمين حقوق الدفاع، مثالً إن بعض  :تأمين حقوق الدفاعالغاية الثانية 

إن المواعيد التي يمتنع القيام بالعمل اإلجرائي قبل انقضائها تهدف عموماً لتأمين حقوق الدفاع إذ أن 
تأمين هذه الحقوق يفرض أن تُترك لصاحب العالقة، بعد إعالنه، فترة كافية من الوقت للتفكير بالموقف 



من قانون اإلجراءات  180/3ائل دفاعه على ضوء هذا الموقف. فالمادة الذي يتخذه وتحضير وس
يوماً لتقديم مذكرة بدفاعه، ومن ثم فإن الميعاد مقرر هنا لتأمين  /15المدنية تركت للمطعون ضده فترة /

 حق الدفاع.

الساعات تحدد مواعيد القيام باإلجراءات القضائية إما ب حساب الميعاد يتوقف على نوعه: - 4
ابتداء الميعاد  وإما باأليام وإما باألشهر أو بالسنين. وتحسب المواعيد المحددة باأليام من منتصف ليل

ا في أحد األشهر إلى اليوم المعين إلتمامه. وتحسب المواعيد المحددة باألشهر أو السنين من يوم ابتدائه

يوجد يوم مقابل فينتهي  ها الميعاد. وإذا لمأو السنين إلى اليوم المقابل له في الشهر أو السنة التي ينتهي في

ت فيها إلى الميعاد في آخر يوم من الشهر. وتحسب المواعيد المحددة بالساعات من الساعة التي ابتدأ
قت ابتدائه والساعة المعينة النتهائها. وفي جميع الحاالت يتوقف حساب الميعاد بالدرجة األولى على 

 يمكن تعيين وقت انتهاء الميعاد.ألنه على ضوء تحديد هذا الوقت 

: هناك قاعدة قديمة مفادها إن اليوم الذي يتم فيه اإلجراء أو العمل الذي ابتداء الميعاد وقت - 5
يتخذ منطلقاً لسريان الميعاد ال يدخل في حساب الميعاد. وقد أخذ قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي 

 ، على انه:(66) ن النصين القديم والجديدم 1/2/3/6بهذه القاعدة إذ نصت الفقرات 

ً باأليام أو بالشهور أو بال –  سنين، فال إذا عيّن القانون للحضور أو لحصول اإلجراء ميعادا
ً للمعياد وينقضي ب انقضاء يحسب منه يوم اإلعالن أو حدوث األمر المعتبر في نظر القانون مجريا

 أوقات العمل الرسمية في اليوم األخير منه. 

تي ينقضي بها إذا كان الميعاد مقدراً بالساعات، كان حساب الساعة التي يبدأ منها الميعاد وال –

 على الوجه المتقدم.

عد انقضاء بأما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل اإلجراء، فال يجوز حدوث اإلجراء إال  –

 اليوم األخير من الميعاد.

 لسنة التالية.بالسنة في اليوم الذي يقابله من الشهور أو اتنتهي المواعيد المقدرة بالشهر أو  –

ثين يوماً، ما تحسب المواعيد المعينة بالشهور أو بالسنة بالتقويم الميالدي، باعتبار الشهر ثال –

 لم ينص القانون على غير ذلك.

منطلقاً لسريان  ومن ثم فإن المبدأ الذي كرسه القانون اإلماراتي هو أن الوحدة الزمنية التي تعتبر

 الميعاد ال تدخل في حسابه. 

ر والسنين بعد ان ولم نتبين الحكمة من اعتبار الشهر ثالثين يوماً بالنسبة للمواعيد المعينة باألشه
ان  واعيد تحسب بالتقويم الميالدي، ثم نص علىكانت ذات النص نصت قد استُهل على ان تلك الم

 لتالية.المواعيد المقدرة بالشهر أو بالسنة تنتهي في اليوم الذي يقابله من الشهور أو السنة ا

                                                           
 من القانون المصري 15وبنفس المعنى المدة  (66)



إذا كان الميعاد محددأ باأليام فهو ينقضي بانقضاء أوقات العمل في اليوم انتهاء الميعاد:  - 6
من الميعاد يدخل في حسابه؛ وهذا يعني ان القانون اإلماراتي لم  األخير منه. ومن ثم فإن اليوم األخير

( والتي كان اليوم األخير منها ال يدخل في حسابها délais Francsيأخذ بالتفريق بين المواعيد الكاملة )

( والتي كان اليوم األخير منا يدخل في حسابها. وال délais non Francsوبين المواعيد غير الكاملة )

 .(67)بالتالي ضمن مواعيد اإلجراءات القضائية في اإلمارات مواعيد كاملة المدةيوجد 

ي اليوم الذي وإذا كان الميعاد معينأ باألشهر أو السنين فينتهي الميعاد بانقضاء أوقات العمل ف

 يقابله من الشهر أو السنة التالية.

االستئناف هو  ئه. مثالً إن ميعادويتوقف وقت انتهاء الميعاد بالطبع على مدة الميعاد ووقت ابتدا
ً عمالً بالمادة / ً ثالثون يوما ئي الذي يعتبر من قانون اإلجراءات المدنية، والعمل اإلجرا/159مبدئيا

 من ذات القانون./152منطلقاً لسريان الميعاد هو مبدئياً صدور الحكم عمالً بالمادة /

لى الشكل ، فإن حساب الميعاد يتم ع31/10/1983وتبعاً لذلك لو افترضنا أن الحكم صدر بتاريخ 
 1/11/1983 التالي: يوم صدور الحكم ال يدخل في الحساب، وبالتالي تُحسب الثالثون يوماً ابتداء من

العمل في  ، أي أن ميعاد استئناف الحكم يعتبر منقضياً بانقضاء أوقات30/11/198حيث تنتهي بتاريخ 

 .30/11/1983يوم 

ليوم التالي اداً باألشهر أو بالسنين فيحسب من وقت ابتدائه، أي من تاريخ وإذا كان الميعاد محد

ً لسريان الميعاد، إلى التاريخ الذي يقابله في األشه ر أو السنوات لحدوث الواقعة التي تعتبر منطلقا

 التالية.

ر يوم من تد بآخوإذا لم يكن ليوم ابتداء الميعاد من مقابل في الشهر الذي ينتهي فيه الميعاد، فيع

ليوم األخير من اكانون الثاني، يكون اليوم المقابل لها في شباط هو  31و 30و 29هذا الشهر، مثالً أيام 

 شباط إذا كانت السنة كبيسة. 29شباط إذا كانت السنة عادية و 28هذا الشهر أي يوم 

ن اإلجراءات كان قانو إلغاؤه في قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي: -ميعاد المسافة  - 7

، يضيف إلى المواعيد األصلية /1992المدنية اإلماراتي، بصيغته األصلية التي صدر فيها عام / 

المحددة فيه ميعاداً إضافياً يعرف بميعاد المسافة متى كان الشخص موجوداً في مكان بعيد عن المحكمة 

 1من القانون تنص على انه  12ادة التي يتوجب عليه القيام بالعمل اإلجرائي أمامها، وبالفعل كانت الم
تضاف إلى المواعيد المبينة في هذا القانون ميعاد مسافة عشرة أيام لمن يكون موطنه خارج دائرة  –

ً لمن يكون موطنه خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.  ويجوز تبعاً  – 2المحكمة وتسعون يوما

المسافة بأمر من القاضي المختص أو رئيس لسهولة المواصالت وظروف االستعجال إنقاص ميعاد 
وال يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن  – 3الدائرة حسب األحوال، ويعلن هذا األمر مع الورقة. 

لشخصه في الدولة أثناء وجودها بها، وإنما يجوز للقاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب األحوال 

                                                           
 . Solus et Perrot T1 No. 435, Vincent et Guinchard No. 717مراجعة حول هذا الموضوع:  (67)



ة أو باعتبارها ممتدة على أال تجاوز في الحالتين الميعاد عند نظر الدعوى، أن يأمر بمد المواعيد العادي

 .(68)الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه بالخارج

ن اإلجراءات الذي عدّل بعض مواد قانو 10/2014إالّ ان المادة المادة الرابعة من القانون رقم  

عد يضاف الى افة، بحيث لم يالمذكورة وبالتالي حذف ميعاد المس /12المدنية اإلماراتي ألغى المادة /
ان صاحب العالقة كالمواعيد األصلية المحددة قانوناً للقيام باألعمال اإلجرائية أي ميعاد إضافي حتى لو 

لوجهة في موجوداً في مكان بعيد عن المحكمة أو حتى خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. وهذه ا

 الخارج.ولة المواصالت داخل الدولة أو بين الدولة التشريع تتوافق مع األوضاع الحديثة لجهة سهو

ولكن هناك بعض الدول التي ال زالت قوانينها تأخذ بمبدأ إضافة ميعاد المسافة الى المواعيد 

 . (69)األصلية المقررة للقيام باإلجراءات القضائية

إذا صادف  :تمديد الميعاد إلى أول يوم عمل إذا صادف اليوم األخير منه يوم عطلة رسمية - 8

 (70)آخر يوم من الميعاد عطلة رسمية فيمدد الميعاد إلى أول يوم عمل يليه

وتشمل أيام التعطيل في دولة اإلمارات العربية المتحدة يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع 

الميعاد باإلضافة الى أيام األعياد الرسمية. ومن ثم إذا صدف اليوم األخير من الميعاد يوم تعطيل فيمدّد 

، مثالً إذا انتهى الميعاد يوم الجمعة وصدف يوم األحد يوم تعطيل أيضاً (71)إلى أول يوم عمل يليه
وبالتالي يكون  (72)لمناسبة أحد األعياد فيمدد الميعاد إلى يوم االثنين إذا كان هذا اليوم هو يوم عمل

أما إذا صدف يوم التعطيل في  (73)كالً االستئناف، الوارد في أول يوم عمل يلي انقضاء الميعاد مقبوالً ش

 بدء سريان الميعاد أو في خالله دون أن يكون اليوم األخير يوم تعطيل فال تأثير لذلك على الميعاد.

وفي الدول التي ال زالت قوانينها تأخذ بإضافة ميعاد للمسافة الى المواعيد األصلية، فإن ميعاد 

يستفيد أحد الخصوم من ميعاد المسافة، بحيث يكون اليوم األخير  المسافة يتِّحد مع الميعاد األصلي عندما

لميعاد المسافة هو اليوم األخير للميعاد، فإذا صدف وكان هذا اليوم يوم عطلة رسمية فيمدد الميعاد إلى 

أول يوم عمل، أما إذا كان يوم العطلة قد وقع في آخر يوم من الميعاد األصلي قبل إضافة ميعاد المسافة 

                                                           

وقد  1933 ت المدنية اللبناني القديم الصادر عام( من قانون أصول المحاكما321إلى  318وتقابلها )المواد  (68)

الميعاد بما يتفق  الذي حل محله بمبدأ إضافة ميعاد المسافة على الميعاد األصلي، إالّ انه عدّل 1983احتفظ قانون 

ون لك ألغى القانذمع األوضاع الحديثة لجهة سهولة المواصالت داخل الدولة أو بين الدولة والخارج، واستناداً إلى 

ا بشكل مختلف: الفئة األخير مهلة المسافة داخل لبنان، وقسم البلدان األجنبية إلى فئتين حدد مهلة المسافة لكل منهم

اً. الفئة الثانية األولى تشمل الدول العربية وتركيا وقبرص، ومهلة المسافة بالنسبة للمقيمين فيها هي ثالثون يوم

 أ.م.م.(. 420ة إليها هي ستون يوماً )المادة تشمل بقية الدول، ومهلة المسافة بالنسب
 2ج 1020للتوسع بالموضوع يراجع كتاب المؤلف الوسيط في أصول المحاكمات المدنيّة، طبعة سادسة، بيروت  (69)

 .690بند 
 سيمن القانون الفرن 642من القانون اللبناني و  419من القانون المصري و  18وبنفس المعنى المادة  (70)
صدر في جلسة  2014لسنة  874النقض في أبوظبي الدائرة التجارية األولى، الطعن رقم  محكمة (71)

 ،)أحكام محكمة النقض البريد االلكتروني(.27/1/2015
(72) Civ. 2e, 20 Juin 1985, J.C.P. 1988 II. 20915, note Blaisse. 
(73) nchardCiv. 3e, 13 Juin 1984, Gaz. Pal. 1984. 2 Panor. 290, obs. Gui. 



ها فال يعتد به وال يمدد الميعاد إلى أول يوم عمل ما لم يكن آخر يوم من الميعاد بعد إضافة ميعاد إلي

 .(74)المسافة هو يوم تعطيل

وتستفيد من تمديد المواعيد على الشكل المتقدم جميع مواعيد اإلجراءات القضائية سواء وردت 

 .(75)في قانون اإلجراءات المدنية أو في قانون خاص

لميعاد : إن انقضاء اقساوة جزاء السقوط -شكلة سقوط الحق بالقيام بالعمل اإلجرائي م - 9

اء بعد انقضاء المحدد للقيام بإجراء معيّن يمكن أن يستتبع سقوط حق صاحب العالقة بالقيام بهذا اإلجر

جزاء بمنتهى و الميعاد المحدد للقيام به. وسقوط الحق بالقيام بالعمل اإلجرائي بسبب تجاوز الميعاد ه

 القساوة، نظراً لتلقائية السقوط وآثاره.

فهو تلقائي، ألنه بمجرد أن تثار مسألة انقضاء الميعاد، ال يعود بوسع القاضي أن يتحقق مما إذا 

كان انقضاء هذه الميعاد قد ألحق ضرراً بمن يتذرع بانقضاء الميعاد، بل عليه أن يبحث فقط عما إذا 

ى فعالً أم ال. وتظهر التلقائية أكثر ما تظهر عندما يتعلق الميعاد بالنظام العام كان هذا الميعاد قد انقض
، إذ في هذه الحالة ال يعود بوسع من يستفيد مثالً ميعاد االستئناف أو استعمال طرق الطعن بوجٍه عام

بهذا السقوط  ، كما يمكن اإلدالء(76)من انقضاء الميعاد أن يتنازل عن السقوط الناجم عن انقضاء الميعاد

ً (77)ألول مّرة أمام محكمة النقض  .(78)، كذلك بإمكان المحكمة إثارة مسألة هذا السقوط عفوا

فرض القانون وهذا السقوط، من جهة ثانية، يبدو قاسياً باآلثار التي قد تترتب عليه، إذ عندما ي

لى عللضياع، أو  االدعاء ضمن ميعاد محدد تحت طائلة السقوط، فإن هذا السقوط يعرض الحق نفسه

 األقل يحرم صاحبه من االلتجاء إلى القضاء لحماية هذا الحق.

التاليتين:  وال شك في ان قساوة الجزاء المترتب على انقضاء المواعيد تظهر أهمية حل المسألتين

 متى يترتب على انقضاء الميعاد هذا الجزاء أي السقوط، ومن يتحمل هذا الجزاء؟

لقضائية ا: ليست جميع مواعيد القيام باإلجراءات قضاء الميعاد السقوطمتى يترتب على ان - 10
ط أم موضوعة تحت طائلة السقوط؛ ومن أجل معرفة ما إذا كانت الميعاد قد وضع تحت طائلة السقو

 ال، نعتقد انه يمكن اتباع القاعدتين التاليتين:

النصوص التي تحدد مواعيد  تقرر بعضالرجوع إلى النص الذي وضع الميعاد،  القاعدة األولى:
معينة للقيام ببعض اإلجراءات القضائية صراحة بأن انقضاء الميعاد يستتبع سقوط الحق بالقيام بهذا 

من قانون اإلجراءات المدنية ومؤداها: يترتب على عدم  152/4اإلجراء. ومن األمثلة على ذلك المادة 

عن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها. مراعاة مواعيد الطعن في األحكام سقوط الحق في الط

                                                           
(74) Encycl. Dal. Procédure T1 Delai No. 91 581فتحي والي، قانون القضاء المدني اللبناني ص؛. 
(75) Cass. 7 Juill. 1983 D.H. 1983, 545; cass 8 nov. 1956 Bull 1956 IV. P.613 . 
(76) D.1957, 294Cass. 31 juill. 1922 D.P. 1925, 1, 237; trib. civ. Seine, 13 Fevr. 1957,  . 
(77) Cass. 7 mars 1911, D.P. 1912, 1, 94. 

 .593ص 1971العدل  22/2/1971تاريخ  33تمييز أولى رقم  (78)



هنا تضمن القانون نصاً صريحاً يفيد أن الميعاد موضوع تحت طائلة السقوط. في هذه الحالة ال يكون 

 هناك من مشكلة إذ يكون المشرع قد حدد صراحة الجزاء المترتب على انقضاء الميعاد.

م يحدد إذا كان المشرع ل غاية من وضعها،الرجوع إلى طبيعة الميعاد وال القاعدة الثانية:

ن وضعه، صراحة الجزاء المترتب على انقضاء الميعاد فيقتضى العودة إلى طبيعة الميعاد والغاية م
باستعمال حق  فإذا كانت الغاية من الميعاد هي دفع المتداعين لإلسراع في إجراءات المحاكمة بإلزامهم

والمناسب  وضاع القانونية، فإن السقوط يكون الجزاء الوحيدمعين في أقصر وقت ممكن بغية تثبيت األ

 المترتب على انقضاء الميعاد.

وبالعكس إذا كانت الغاية من الميعاد تأمين حقوق الدفاع ألحد الفريقين تجاه الفريق اآلخر الذي 
يستعجل الحصول على حقه قضاء، فال يمكن أن يكون السقوط هو الجزاء المترتب على انقضاء 

 .(79)لميعادا

ة ال يترتب عليها وانطالقاً من المعيار المتقدم فإن المواعيد المعينة لتقديم المذكرات أمام المحكم
عد انقضاء بسقوط الحق بتقديمها، إذ يبقى للمحكمة أن تأذن لصاحب العالقة بالقيام بهذه اإلجراءات 

 الميعاد المحدد في القانون.

السقوط على كل من ينقضي بوجهه ميعاد معين تحت : يسري من يتحمل جزاء السقوط - 11
طائلة السقوط، فهو يسري على الموكل الممثل بوكيله كما يسري على فاقد األهلية الممثل بوصيه. فال 

يمكن للموكل مثالً أن يدعي بأن التأخر عن ممارسة الحق أو اإلجراء ناتج عن إهمال الوكيل إال في 

فإذا لم يثبت هذا  (80)( بين الوكيل والخصمllusion frauduleuseLa coحالة التواطؤ االحتيالي )
التواطؤ ينقضي الميعاد بوجه الموكل الذي ال يعود باستطاعته إال أن يداعي وكيله لتعويضه عن 

 .(81)األضرار الالحقة به بسبب إهمال هذا الوكيل

لقيام ا: إن مواعيد التقادمالتمييز بين مواعيد القيام باإلجراءات القضائية ومواعيد  - 12

اءات الخصومة باإلجراءات القضائية ال تهدف في األساس إالّ لتقييد المتداعين وإلزامهم بالقيام بإجر
عمال ضمن الفترة التي حددها القانون. فالميعاد ال يتعرض مباشرة لموضوع الحق بل يتناول األ

ند مباشرة عرة الزمنية التي يقتضي مراعاتها اإلجرائية الواجب القيام بها خالل سير الخصومة والفت

رائي ضمن هذه األعمال؛ إال أن الحق نفسه يمكن أن يتعرض للضياع إذا لم يَقُم صاحبه بالعمل اإلج

 الميعاد. الميعاد المعين في القانون، وفي هذه الحالة يكون ضياع الحق نتيجة غير مباشرة النقضاء

                                                           
قال البعض بمعيار آخر للتفريق بين المواعيد والجزاء المترتب على انقضائها، مثاًل معيار المصلحة التي يهدف  (79)

قوة القضية »إال إذا كانت هذه المصلحة هامة، فالفائدة المتوخاة من مبدأ الميعاد لحمايتها بحيث أن السقوط ال يكون 

تبرر بنظر هؤالء السقوط المترتب على انقضاء مهل استعمال طرق الطعن. وقال البعض اآلخر « = المقضي بها

حكم، ولكن بأنه يجب استبعاد السقوط عندما يتعلق األمر بتدبير تحقيقي أو بإجراءات تحضيرية من أجل إصدار ال

 .Solus et Perrot T1, No. 461))المعيار األول هو غير ثابت، في حين أن الثاني كيفي 
(80) Cass. 10 déc. 1855 D.1856, 1, 59. 
(81) Nimes, 15 oct. 1956, Sem, Jur, 1957, II, 10026, obs G.M. 



تثبيت  ( فإنها تهدف إما إلىDélais de Prescription) أما مواعيد  التقادم او مرور الزمن
ين مواعيد باألوضاع الواقعية كما هي وإما إلى إزالة بعض األوضاع القانونية. ويؤدي اختالف الهدف 

 اإلجراءات القضائية ومواعيد مرور الزمن إلى اختالف النظام القانوني لكل منهما.

ً لقواعد القانون المدني المتعلقة بوقفمواعيد اإلجراءات القضائية ال تخضع مب  Laف )دئيا
suspension( أو انقطاع )L'interruptionفي ( الميعاد التي تخضع لها مواعيد مرور الزمن إال 

يد من قاعدة الحاالت التي ينص القانون عليها حصراً، وبالمقابل إن مواعيد اإلجراءات القضائية تستف

المسافة في  خير منه يوم عطلة، كما تستفيد من تمديد الميعاد بسببتمديد الميعاد إذا صدف اليوم األ

 ي الحجارحلمالقوانين التي ال زالت تقرر إضافة مهلة مسافة الى الميعاد األصلي )راجع بالموضوع، 
، في حين (493البند (. من 468البند  2قانون اصول المحاكات المدنية اللبناني، ج  كتاب الوسيط في

 ور الزمن ال تستفيد من هذا التمديد.أن مواعيد مر

ان نصها ك، وهي  2014هذه المادة أُلغيت منذ العام  من قانون االجراءات المدنية، 12المادة 

 كالتالي:

وطنه خارج تضاف إلى المواعيد المبينة في هذا القانون ميعاد مسافة عشرة أيام لمن يكون م – 1

 نه خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.دائرة المحكمة وتسعون يوماً لمن يكون موط

ً لسهولة المواصالت وظروف االستعجال إنقاص ميعاد المسافة بأمر من – 2   ويجوز تبعا

 القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب األحوال، ويعلن هذا األمر مع الورقة.

بها، وإنما يجوز  وال يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الدولة أثناء وجودها – 3 
للقاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب األحوال عند نظر الدعوى، أن يأمر بمد المواعيد العادية أو 

 . (82)باعتبارها ممتدة على أال تجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه بالخارج

 شرح النص

الذي  10/2014المادة الرابعة من القانون رقم  بموجب 2014أُلغي منذ العام  ميعاد المسافة ان

لي حذف ميعاد المذكورة وبالتا /12عدّل بعض مواد قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي وألغى المادة /

جرائية أي ميعاد المسافة، بحيث لم يعد يضاف الى المواعيد األصلية المحددة قانوناً للقيام باألعمال اإل
مارات ب العالقة موجوداً في مكان بعيد عن المحكمة أو حتى خارج دولة اإلإضافي حتى لو كان صاح

اصالت داخل العربية المتحدة. وهذه الوجهة في التشريع تتوافق مع األوضاع الحديثة لجهة سهولة المو

 يعاد المسافة.ابقى على إلغاء م 2018الدولة أو بين الدولة والخارج. كما ان قرار مجلس الوزراء لعام 

                                                           

وقد  1933اللبناني القديم الصادر عام ( من قانون أصول المحاكمات المدنية 321إلى  318وتقابلها )المواد  (82)

الذي حل محله بمبدأ إضافة ميعاد المسافة على الميعاد األصلي، إالّ انه عدّل الميعاد بما يتفق  1983احتفظ قانون 

مع األوضاع الحديثة لجهة سهولة المواصالت داخل الدولة أو بين الدولة والخارج، واستناداً إلى ذلك ألغى القانون 

مهلة المسافة داخل لبنان، وقسم البلدان األجنبية إلى فئتين حدد مهلة المسافة لكل منهما بشكل مختلف: الفئة األخير 

األولى تشمل الدول العربية وتركيا وقبرص، ومهلة المسافة بالنسبة للمقيمين فيها هي ثالثون يوماً. الفئة الثانية 

 أ.م.م.(. 420ستون يوماً )المادة  تشمل بقية الدول، ومهلة المسافة بالنسبة إليها هي



 10/2014قانون اتحادي رقم  من قانون االجراءات المدنية وفقًا آلخر تعديل بموجب 13لمادة ا

وهري يكون اإلجراء باطالً إذا نص القانون صراحةً على بطالنه أو إذا شابه عيب أو نقص ج

 لم تتحقق بسببه الغاية من اإلجراء.

 اإلجراءوال يُحكم بالبطالن رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من 

وحلت محلها المادة    10/17هذه المادة الُغيت بموجب المادة الثالثة من القانون االتحادي رقم 

 2018لعام  57من قرار مجلس الوزراء رقم  10

 2020المعدل في العام  2018لعام  57من قرار مجلس الوزراء رقم   10المادة    

لى بطالنه أو إذا شابه عيب أو نقص جوهري . يكون اإلجراء باطالً إذا نص القانون صراحة ع1

 لم تتحقق بسببه الغاية من اإلجراء.

 . في جميع األحوال ال يحكم بالبطالن رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من اإلجراء.2

 شرح النص

من قرار مجلس الوزراء  حرفياً   10:  استعادت المادة  الفرق بين النص القديم والجديد – 1 
» من قانون االجراءات المدنية باستثاء ما ورد من اضافة بمطلع البند الثاني من عبارة  13نص المادة 

 «في جميع األحوال

: إن مخالفة قواعد الصيغة، المفروضة في األعمال اإلجرائية، يمكن أن تعريف البطالن – 2
تستتبع نوعين من النتائج: النوع األول يتعلق بمسؤولية الشخص الذي ارتكب المخالفة والنوع الثاني 

يتعلق بصحة العمل اإلجرائي ذاته. فالمخالفة يمكن أن تُعزى إلى أحد األشخاص العاملين في المحاكم 

أحد مساعديهم، وقد يترتب على هذه المخالفة بطالن العمل اإلجرائي مع ما يستتبع ذلك من أو إلى 

 ضرر يلحق بمن تم العمل اإلجرائي في مصلحته، أقله نفقات العمل اإلجرائي الذي أُبطل. 

ومن الطبيعي أن ال يتحمل المتداعي نتيجة خطأ أتاه سواه، لذلك تضمنت بعض القوانين نصوصاً 

أن مسؤولية الشخص الذي ارتكب المخالفة، فالقانون االلبناني مثالً نص على تحميل صريحة بش

ً نفقات مثل هذه األعمال باإلضافة إلى التعويض المتوجب  المحامي أو المساعد القضائي أحيانا
يجوز الحكم على المحامي شخصياً »أ.م.م. اللبناني على انه  /545للمتضرر. وبالفعل نصت المادة /

كما أن «. قات المختصة بمحاكمة أو بإجراءات أو بمعاملة تنفيذية باشرها متجاوزا حدود وكالتهبالنف

تكون النفقات، المختصة بمحاكمة أو بإجراءات أو »من ذات القانون نصت على ان  /546المادة /

اإلخالل  بمعاملة تنفيذية ال مبرر لها، على عاتق المحامي أو المساعد القضائي الذي باشرها، مع عدم
ً على النفقات المختصة بمحاكمة أو  بالتعويض الذي يُطالب به عند االقتضاء. ويسري ذلك أيضا

 «.بإجراءات أو بمعاملة تنفيذية باطلة بنتيجة خطأ صادر عنه

ولكن النتيجة األهم التي يمكن أن تترتب على مخالفة قواعد الصيغة هي تلك المتعلقة بصحة 
أن المخالفة المرتكبة يمكن أن تؤدي أحياناً إلى بطالن هذا العمل؛ وهذه النتيجة  العمل اإلجرائي ذاته، إذ



وحدها هي التي تعنينا ضمن نطاق هذا البحث. وال شك في ان بحث موضوع البطالن يستدعي بيان 
 االعتبارات التي يجب أن يوفق نظام البطالن بينها واألنظمة المختلفة للبطالن في القانون المقارن، ثم

ً آثار البطالن،  العيوب التي يمكن أن تؤدي إلى البطالن والنظام اإلجرائي للدفع بهذا البطالن وأخيرا

 وذلك على ضوء نظام البطالن المعتمد في القانون اإلماراتي.

إلى التوفيق  (83): يهدف نظام البطالناالعتبارات التي يجب أن يوفق نظام البطالن بينها - 3

 بين اعتبارين:

ة كل قاعدة تقاس يتمثل بإعطاء الفعالية الكاملة لقواعد اإلجراءات، إذ أن فعالي عتبار األول:اال 

إلجراءات ابالجزاء الذي يترتب على مخالفتها، بمعنى أنه إذا لم يترتب أي جزاء على مخالفة قواعد 

 إلجراءات.اعد افإن هذه القواعد تفقد فعاليتها، من هنا ضرورة بطالن اإلجراء الذي تّم خالفاً لقو

عد اإلجراءات اعتبار العدالة، وهذا االعتبار يفرض أن ال تستتبع مخالفة قوا االعتبار الثاني: 

 البطالن، ألن البطالن يمكن أن يؤدي إلى اإلضرار بمصالح أحد المتداعين من زاويتين:

ن جديد جراء ممن زاوية تأخير الفصل بالدعوى ذلك أن بطالن اإلجراء يستتبع القيام بهذا اإل

 مع ما يستتبع ذلك من إضاعة في الوقت وزيادة في المصاريف في بعض األحيان.

جراء ومن زاوية إضاعة الحق نفسه في بعض األحيان، إذ أنه عندما يفرض القانون القيام بإ
الميعاد  معين ضمن ميعاد محدد فإن بطالن هذا اإلجراء يمكن أن يؤدي إلى ضياع الحق إذا كانت هذا

 د انقضى.ق

لفة قواعد من أجل التوفيق بين االعتبارات المتقدمة نشأت أربعة أنظمة في البطالن كجزاء لمخا

 الصيغة.

 (:Legis actionesنظام القانون الروماني المعروف بالدعاوى القانونية ) -النظام األول  - 4

خضع لصيغ إلجراءات كانت تكان هذا النظام يعلق أهمية كبرى على الشكليات التي فرضها القانون، فا
بحيث يخسر المدعي دعواه إذ حاد، ولو بعبارة واحدة، عن  formules sacramentellesشكلية

الً ( بدVitesحالة مدعٍ خسر دعواه ألنه تكلم عن قطع كرومه ) Gaiusالصيغة المفروضة، ويروي 

 ( خالفاً للصيغة المفروضة.arboresمن أن يتكلم عن قطع أشجاره )

                                                           

 راجع بشأن البطالن: (83)

Solus et Perrot T1 No. 395; Vincent Nos. 472; JAPIOT, conditions d'application des sanctions en 

matière de procédure, Rev. Trim. dr. civ. 1914, p.229; C. GIVERDON, Régime de exceptions 

de nullité, Gaz. Pal. 1973, 2, doctr. p.621; sur la distinction entre irrégularités de fond et vices 

de formes dans les actes de procédure, V. G. CORNU, note au D. 1977, 125; P. JULIEN obs. 

D. 1978, IR. p.496; 

بنانية مقالة في النشرة القضائية اللبنانية لعام شكري برتو الخوري بطالن اإلجراءات حسب قانون األصول المدنية الل

 وما يليها. /1، قسم المقاالت باللغة الفرنسية ص/1947



النظام بمنتهى القساوة إذ أنه يؤدي إلى خسارة الدعوى لمجرد مخالفة بعض الشكليات حتى وهذا 

 ولو كانت تافهة وال قيمة لها.

 Système des nullités dites) نظام البطالن التهديدي - النظام الثاني - 5

«comminatoires :)»لمجر ً فة د مخالهذا النظام، بعكس النظام السابق، ال يفرض البطالن حكما
بطالن اإلجراء بالقواعد اإلجرائية الشكلية، بل يترك األمر للقاضي لقول ما إذا كان من المناسب الحكم 

 جراءات.أم ال، بحيث يكون البطالن وسيلة تهديدية بيد القاضي لفرض احترام الشكليات وقواعد اإل

، وهو /1667الصادر عام /وكان هذا المذهب سائداً في القانون الفرنسي القديم السابق لألمر 

يمتاز بمرونته إذ يترك للقاضي أن يأخذ ظروف القضية بعين االعتبار ليقرر ما هي القواعد التي يترتب 
على مخالفتها البطالن. ولكن في هذه المرونة الزائدة تكمن عيوب ومخاطر هذا النظام، إذ ليس من 

نتيجة الدعوى إلى تقدير القاضي المطلق  المستحسن أن يترك تقرير مصير عمل يمكن أن تتوقف عليه

وإرادته وحدها دون أي ضابط؛ وقد أظهرت التجارب في القانون الفرنسي القديم صحة هذه المحاذير 
 Dieuاللهم احمنا من عدالة البرلمانات )أي المحاكم في ذلك الوقت( »لدرجة أن شاعت عبارة تقول 

nous garde de l'équité des parléments. 

(: هذا المذهب، Pas de nullité sans texte) نظام ال بطالن بدون نص -النظام الثالث  - 6
بعكس المذهب السابق، ال يترك للقاضي أية حرية في التقدير، إذ يفترض أن المشرع نفسه يبين 

اإلجراءات والشكليات التي تستوجب مخالفتها جزاء البطالن. ذلك ان القاضي بموجب هذا النظام ال 

 حكم بالبطالن إال إذا كان هناك نص قانوني يحتم ذلك.ي

، وقد كرسه بعد ذلك قانون أصول 1667وقد اعتمد هذا النظام األمر الصادر في فرنسا عام 

المحاكمات المدنية الفرنسي القديم، وفائدة هذا النظام مزدوجة: فهو من جهة يتجنب عيوب النظام األول 

مخالفات الشكلية واإلجرائية بل يقصره على الحاالت التي يرى المشرع إذ ال يجعل البطالن جزاء لكل ال

أنها ترتدي أهمية خاصة بحيث أن مخالفتها تستوجب البطالن، وهو من جهة ثانية يتجنب عيوب النظام 

 الثاني إذ ال يترك للقاضي حرية التقدير.

 ين:ولكن على الرغم من هذه المزايا، فإنه يشكو من نقطتي الضعف التاليت

أنه يفترض وجود مشرع في غاية الدقة، بمعنى أنه يجب أن يتنبه المشرع إلى  النقطة األولى: 
جميع القواعد اإلجرائية والشكلية ليحدد بصورة واضحة ما هي القواعد الهامة التي تستوجب مخالفتها 

يمكن التنبه ألهميته إال  البطالن. وهذا األمر متعذر من الناحية العملية، إذ أن كثيراً من اإلجراءات ال

 من خالل الممارسة العملية.

(، بحيث يفقد القاضي أية حرية في Automatiqueأنه يجعل البطالن تلقائياً ) النقطة الثانية: 

 التقدير والتقرير إذ يصبح ملزماً بالقضاء بالبطالن كلما توفرت الحالة التي نص عليها المشرع.

ينطلق «: nullité sans » grief n'opère rien طالن بدون ضررنظام ال ب - النظام الرابع -7
هذا النظام من كون البطالن يعتبر جزاء قاسياً وخطيراً إذا تقرر دون أن يكون هناك أي ضرر لحق 

بمن يتمسك بهذا البطالن، من هنا ضرورة توفر ضرر لحق بأحد الخصوم حتى يتمكن هذا األخير من 

 التمسك بالبطالن.



لى قانون ا النظام إصالح عيوب النظامين السابقين، وقد أخذ به التعديل الذي أدخل عويبغي هذ
، 1935وعام  1933أصول المحاكمات المدنية الفرنسي القديم بموجب قانونين صدرا في فرنسا عام 

لتي ال بطالن بدون ضرر في الحاالت ا»إذ أصبح البطالن بموجب التعديل يخضع لقاعدة مزدوجة: 

 «.القانون على البطالن نص فيها

خذ بقاعدة ويبدو ان قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي جاء أقرب الى هذا النظام، ذلك انه أ

إلجراء حتى امزدوجة بشأن البطالن إذ نص على حالتين للبطالن، إالّ انه اشتراط عدم تحقق الغاية من 

 يُقضى بالبطالن.

اط عدم تحقق حالتا البطالن واشتر -المدنية اإلماراتي  النظام المعتمد في قانون اإلجراءات - 8

تعديل االخير، من  قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي، قبل ال /13المادة /كانت  الغاية من اإلجراء:

القاعدة  تضع قاعدة مزدوجة بشأن البطالن، فقررت أن ال بطالن بدون نص، إالّ انه خفف من حدة هذه

لقضاء بالبطالن تي ينجم فيها العيب الشكلي عن مخالفة صيغة جوهرية، ولكنه اشترط لباستثنائه الحالة ال
 57/2018قم في الحالتين ان ال تكون الغاية من اإلجراء قد تحققت، وقد استعاد قرار مجلس الوزراء ر

 منه على انه: /10ذات القاعدة، وبالفعل نصت المادة /

قص ننون صراحة على بطالنه أو إذا شابه عيب أو يكون اإلجراء باطالً إذا نص القا  - 1»

 جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من اإلجراء. 

 . (84)«في جميع االحوال ال يحكم بالبطالن رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من اإلجراء  - 2

تحقق مجرد القديمة، بما يفيد انه ب 13، لم تكن واردة في نص المادة «في جميع االحوال»عبارة 

 الغاية من االجراء ال يكون هناك من مجال للقضاء بالبطالن

ظل التعديل  ويبدو ان هذا النظام يقترب من نظام البطالن الذي كان يأخذ به القانون الفرنسي في

، 1935وعام  1933الذي أُدخل على قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي بموجب قانوني عام 
لحاالت اال بطالن بدون ضرر في »ذلك انه أصبح البطالن بموجب هذا التعديل يخضع لقاعدة مزدوجة: 

 « التي نص فيها القانون على البطالن

ال »اعتمد قرار مجلس الوزراء إذاً، كما ذكرنا أعاله، قاعدة  قاعدة ال بطالن بدون نص: - 9
يكون »منه على أنه  /10، وذلك عندما نص الشق األول من البند االول من المادة /«بطالن بدون نص

وبالفعل هناك نصوص وردت في القانون «. بطالنهاإلجراء باطالً إذا نص القانون صراحة على 

تضمنت صراحة أن الشكليات المفروضة إلتمام العمل اإلجرائي هي مفروضة تحت طائلة البطالن، 

                                                           
بنظام مشابه فيما يتعلق بالعيوب الشكلية، وبالفعل  1983ويأخذ قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني لعام  (84)

إجراء لعيب في الشكل إالّ إذا ورد بشأنه نص صريح ال يجوز إعالن بطالن أي »منه على أنه  /59نصت المادة /

في القانون، أو كان العيب ناتجاً عن مخالفة صيغة جوهرية أو متعلقة بالنظام العام، وإذا أثبت الخصم الذي يتمسك 

أ.م.م. الفرنسي، ويقابل هذه  /114، وهي مأخوذة عن المادة /«بالبطالن وقوع ضرر له من جراء العيب المذكور 

 .20صوص في القانون المصري المادة الن



ويمكن إعطاء األمثلة التالية عن القواعد المتعلقة بشكليات األعمال اإلجرائية والمفروضة تحت طائلة 

 البطالن في القانون اإلماراتي:

التي توجب أن يحضر مع القاضي في  57/2018من قرار مجلس الوزراء رقم  14مادة ال - 

 الجلسات كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي وذلك تحت طائلة البطالن.

خل النيابة التي نصت على بطالن الحكم إذا لم تتدقانون اإلجراءات المدنية  من /61المادة / - 

 ت المعددة فيها. العامة في الحاال

ا بشأن بطالن عمل القاضي أو قضائه في الحاالت المنصوص عنه /114ما ورد في المادة / 

 في ذات المادة. 

ل األحكام أن تشتم - 1من القانون ذاته ومؤداها انه يجب، تحت طائلة البطالن:  /129المادة / -

س، والقضاة على أسبابه موقعة من الرئيعلى األسباب التي بنيت عليها، وتودع مسودة الحكم المشتملة 
لمرافعة، اويجوز في المواد المستعجلة إذا نطق بالحكم في جلسة  - 2عند النطق به في ملف الدعوى. 

ي ملف فأن تودع المسودة المشتملة على أسبابه خالل ثالثة أيام على األكثر من تاريخ النطق به 

 الدعوى.

أسباب  ومؤداها ان القصور في  57/2018لس الوزراء رقم من قرار مج 51من المادة   3البند  
القضاة  الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء

 .الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطالن الحكم

 صوم.ة الخمن قانون اإلثبات التي ترتب البطالن على عمل الخبير لعدم دعو 81/3المادة  - 

صيغ غير التفريق بين الصيغ الجوهرية وال -تليينات القاعدة المتقدمة الصيغ الجوهرية  - 10

ه المشرع إلى إن النظام القائم على القاعدة القائلة بأن ال بطالن بدون نص يفترض أن يتنب الجوهرية:

لبطالن، اتوجب مخالفتها جميع القواعد الشكلية ليحدد بصورة واضحة ما هي القواعد الهامة التي تس
عدة أخرى من وهذا أمر متعذر من الناحية العملية، وتبعاً لذلك كان قانون اإلجراءات المدنية وضع قا

تهلها على ان في مس  13شأنها تالفي المحذور المتقدم، وبالفعل بعد ان نصت الفقرة األولى من المادة 

جوهري  طالنه، أضافت أو إذا شابه عيب أو نقصيكون اإلجراء باطالً إذا نص القانون صراحة على ب
ندما ينتج العيب تُْستَْبعَد ع« ال بطالن بدون نص»لم تتحقق بسببه الغاية من اإلجراء، بمعنى أن قاعدة 

 الشكلي في العمل اإلجرائي عن عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من اإلجراء.

اعدة ذات الق 57/2018ن قرار مجلس الوزراء رقم م 10وقد استعاد البند الثاني من المادة 

 «جراءفي جميع االحوال ال يحكم بالبطالن رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من اإل»بالقول 

ويبدو ان القانون اإلماراتي أخذ، بشأن صيغ األعمال اإلجرائية، بالنظرية التي تفرق بين صيغ 

( وصيغ ثانوية أو غير formalités substantielles) تلك االعمال حسب طبيعتها الى صيغ جوهرية

. والصيغ الجوهرية هي التي تتصل بموضوع العمل (85)(formalités secondairesجوهرية )

                                                           
 Glasson Tissier et Morel T2 No. 441, p.342يراجع عن هذه النظرية:  (85)



(، أّما الصيغ الثانوية فهي sa nature et ses caractèresاإلجرائي ذاته وتحدد طبيعته وخصائصه )

 .(86)مراعاتها ال يفقد العمل طبيعته وخصائصه المميزةالتي ال تتصل بموضوع العمل بحيث أن عدم 

 ومن قواعد الصيغة التي اعتبرها االجتهاد اإلماراتي جوهرية:

ترجمة المستندات المحررة بلغة اجنبية، ومن ثم إذا كانت هيئة التحكيم قبلت في اإلثبات بعضاً  
مة قانونية إلى اللغة العربية فإن من المستندات المحررة بغير اللغة العربية دون أن يرفق معها ترج

الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه من ضوابط تحقيق العدالة ان القاعدة التي 

بشأن تنظيم مهنة الترجمة، بشأن  81( لسنة 8أوجبها المشرع، في المادة الثانية عشرة من القانون رقم )

لغة العربية ما لم تكن مصحوبة بترجمة لها إلى اللغة العربية عدم قبول أي مستندات محررة بغير ال
بمعرفة مترجم قانوني هي قاعدة تتصل بقواعد اإلثبات ال يجوز لهيئة التحكيم مخالفتها بقبول إيداع 

. ذلك انه ال يقبل من المستندات ما كان محرراً منها بلغة (87)قرار التحكيم رغم مخالفته الظاهرة للقانون

، إالّ ان الدائرة (88)ال إذا كان مصحوباً بترجمة رسمية إلى اللغة العربية باعتبارها لغة الدولةأجنبية إ
التجارية األولى في محكمة النقض في أبوظبي اعتبرت ان ترجمة المستندات ال يتعلق بالنظام العام 

 .(89)ي عّول عليهامتى قبلها الخصم وناقش محتواها إذ ال يجوز له بعد ذلك التمسك ببطالن الحكم الذ

إثبات حضور الخصوم و  -ومن قواعد الصيغة التي اعتبرها االجتهاد اإلماراتي غير جوهرية: 
القديمة من قانون اإلجراءات المدنية )حل محله  130غيابهم، ذلك انه إذا كان البند االول من المادة 

أوجب تضمين الحكم بيانات  (  قد57/2018قرار مجلس الوزراء رقم  51البند االول من من المادة 

لم ترتب  -في النصين القديم والجديد  –معينة من بينها حضور الخصوم أو غيابهم، إال أن المادة ذاتها 

البطالن إال على القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم 
حكم. مما مؤداه أن إغفال الحكم المطعون فيه وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا ال

 .(90)إثبات حضور بعض الخصوم أو غيابهم ال يترتب عليه بطالنه

كما ان النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وعناوينهم الذي يوجب البطالن هو ما كان من شأنه  
ة على الحكم ال كذلك أن عدم توقيع كاتب الجلس (.91)التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة

 . (92)يترتب عليه بطالنه إذ يكفي توقيع رئيس الجلسة على النسخة األصلية

                                                           
(86) Solus et Perrot T1 No. 407 
قع محامو ، مو 1992 /27/12القضائية اتحادية جلسة  14( لسنة 121)المحكمة االتحادية العليا، الطعن رقم ) (87)

 اإلمارات
حامو م، موقع  22/3/1994القضائية اتحادية جلسة  15( لسنة 240االتحادية العليا، الطعن رقم )المحكمة  (88)

 اإلمارات
نة لس 486صدر في جلسة  2008لسنة  486محكمة النقض في أبوظبي الدائرة التجارية األولى، الطعن رقم  (89)

 موقع محامو اإلمارات 2008
 مو اإلمارات، موقع محا5/2/995القضائية اتحادية جلسة  15( لسنة 165) المحكمة االتحادية العليا، الطعن رقم (90)
، موقع 9961من فبراير سنة  28القضائية اتحادية جلسة  17( لسنة 339المحكمة االتحادية العليا، الطعن رقم ) (91)

 محامو اإلمارات
حامو م، موقع 1993 /23/11جلسة لقضائية اتحادية  15( لسنة 154المحكمة االتحادية العليا، الطعن رقم ) (92)

 اإلمارات.



وايضاً ان البيانات المتعلقة باسم المدعي وممثله تهدف الى تحديد شخصية الخصم، ومن ثم فإن 
صفته النقص أو الخطأ فيها ال يؤدي إلى البطالن ما دام ليس من شأنه التشكيك أو التجهيل بشخصه أو 

  .(93)أو الممثل القانوني له

كذلك ان استعانة الخبير المنتدب في الدعوى بخبير فني آخر ال يترتب عليه بطالن عمل الخبير،  
الن مفاد النص في  قانون اإلجراءات المدنية ان اإلجراء يكون باطالً، إذا نص القانون صراحة على 

تتحقق بسببه الغاية من اإلجراء، خصوصاً وان  بطالنه أو إذا شابه عيب أو نقص جوهري، عندما ال

قانون اإلثبات في المعامالت المدنية لم يرتب في الباب الثامن منه، والمخصص ألحكام الخبرة، البطالن 

على تقرير الخبير في حال استعانة الخبير المنتدب بخبير فني آخر متى كان تنفيذ المهمة في بعض 
فنية ال تتوفر عند الخبير المنتدب، على ان يقوم الخبير المنتدب وحده جوانبها الجزئية يستدعي معارف 

 .(94)بإعداد التقرير

القواعد الموضوعة لصيانة  (95)ومن قواعد الصيغة التي تعتبر في االجتهاد المقارن جوهرية
أو كاستناد الحكم المطعون  (96)حق الدفاع كإغفال إبالغ أحد الفريقين أن تقرير الخبير قد أودع الملف

أو كصدور القرار المطعون فيه عن هيئة قضائية غير مشكلة  (97)فيه إلى مستند لم يبرز في الملف

أو كعدم  (99)كما لو صدر الحكم عن قاٍض لم يعين ولم ينتدب أصوالً للنظر بالدعوى (98)حسب األصول

 .(100)توقيع القاضي على الحكم المطعون فيه

هاد كان يعتبر كثيراً من قواعد اإلجراءات غير جوهرية، كالقواعد التي تحدد في حين أن االجت

أو كالقاعدة  (102)، أو كالقاعدة التي تفرض إصدار الحكم ضمن ميعاد معين(101)مواعيد تقديم المذكرات

                                                           
ية، موقع قضائ 27لسنة  581قضائية اتحادية جلسة رقم  27لسنة  581المحكمة االتحادية العليا، الطعن رقم   (93)

 محامو اإلمارات(.
 11/12/0132 صدر في جلسة 2013لسنة  268النقض في أبوظبي الدائرة التجارية الثانية، الطعن رقم محكمة (94)

 )أحكام محكمة النقض البريد االلكتروني(.

ألخص تلك مع اإلشارة إلى أن بعض هذه القواعد يشكل في الحقيقة عيوباً موضوعية وليس عيوباً شكلية على ا (95)

 المتعلقة بحقوق الدفاع 

تاريخ  19/69، رقم 814ص 1964النشرة  15/7/1964إعدادي تاريخ  20تمييز ثالثة رقم  (96)

 .727ص 69شرة الن 28/4/1969

 15/3/1196تاريخ  29؛ غرفة أولى رقم 1939المجلة القضائية لعام  11/10/1938تاريخ  84تمييز رقم  (97)

 .186/188ص 61النشرة 

 .41ص 1969العدل  28/1/1969تاريخ  6تمييز ثالثة إعدادي رقم  (98)
 .233ص 1989، النشرة 14/12/1989تاريخ  1تمييز، رابعة، رقم نقض  (99)

 .243ص 1928المجلة القضائية لعام  26/3/1927تاريخ  692تمييز رقم  (100)

 4/6/1968تاريخ  118؛ رقم 494ص 1936المجلة القضائية لعام  17/4/1936تاريخ  108تمييز رقم  (101)

 .682ص 1969النشرة  14/5/1969تاريخ  72؛ غرفة أولى هيئة أولى رقم 1277ص 1969النشرة 

 .24ص 1975العدل  28/1/1974تاريخ  3قم تمييز أولى قرار نقض ر (102)



أو من إيراد « مخالفة»التي تفرض أن يتضمن الحكم عبارة أنه صدر باألكثرية، متى ثبت من عبارة 

 ة على حده أنه صدر باألكثرية.المخالف

: إذا كان القانون التفريق بين الصيغ المتعلقة بالشكل والصيغ المتعلقة بالموضوع - 11

اإلماراتي أخذ، بشأن صيغ األعمال اإلجرائية، بالنظرية التي تفرق بين صيغ تلك االعمال حسب 
ية أو غير ( وصيغ ثانوformalités substantiellesطبيعتها الى صيغ جوهرية )

( )راجع البند السابق(. إالّ ان هناك تقسيماً آخر لصيغ األعمال formalités secondairesجوهري)

اإلجرائية تأخذ به بعض القوانين العصرية حيث تُصنف تلك الصيغ طبقاً لموضوعها، ومن ثم تقسم 

وضوع أي بموضوع تلك الصيغ الى صيغ متعلقة بالشكل أي بشكل العمل الجرائي وصيغ متعلقة بالم
. وهو النظام الذي أخذ به (103)1975العمل اإلجرائي. وقد أخذ بهذا التصنيف القانون الفرنسي لعام 

، وقد رتب القانونان على هذا التفريق بين نوعي قواعد الصيغة نتائج هامة 1983القانون اللبناني لعام 

فع بالبطالن، إال أن آثار البطالن تبقى، على صعيد حاالت البطالن والنظام اإلجرائي الذي يخضع له الد

 . (104)في الحالتين، هي ذاتها

قاعدة التي توجب ويمكن إعطاء األمثلة التالية عن القواعد المتعلقة بشكليات األعمال اإلجرائية: ال

جرائية في أيام أن يساعد المحكمة، في جلسات المحاكمة كاتب، أو القاعدة التي تمنع القيام باألعمال اإل

مطعون فيه إلى العطل الرسمية أو بعد الساعة الثامنة مساء وقبل السابعة صباحاً ،أو كاستناد الحكم ال
ألصول، امستند لم يبرز في الملف، أو كصدور القرار المطعون فيه عن هيئة قضائية غير مشكلة حسب 

لقاضي اعدم توقيع أو كما لو صدر الحكم عن قاٍض لم يعين ولم ينتدب أصوالً للنظر بالدعوى، أو ك

لتي تفرض على الحكم المطعون فيه، أو كالقواعد التي تحدد مواعيد تقديم المذكرات، أو كالقاعدة ا

 ألكثرية.إصدار الحكم ضمن ميعاد معين، أو كالقاعدة التي تفرض أن يتضمن الحكم عبارة أنه صدر با

أّما العيوب الموضوعية فهي التي تتعلق بموضوع العمل اإلجرائي وليس بشكله، ويأتي في 

طليعة العيوب الموضوعية عيب عدم األهلية للتقاضي، ويليه عيب انتفاء سلطة أحد الخصوم، وعيب 
العيوب انتفاء أهلية أو سلطة ممثل أحد الخصوم، وقد أشار قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي الى هذه 

كسبب يؤدي الى انقطاع الخصومة، ومن ثم نحيل بشأن انتفاء سلطة أحد الخصوم  103/1في المادة 

                                                           
الذي كرس هذا  هو 20/7/1972إذ أن المرسوم الصادر بتاريخ  1972إن النظام الفرنسي الجديد إْعتُِمد منذ عام  (103)

اجع حول هذا ر؛ /121إلى / /112وهذه المواد أدخلت في القانون الجديد المواد / /59إلى / /51النظام، المواد /

 الموضوع:

Rep. pr. civ., vo Nullités, par Lobin. -Du Rusquec, Gaz. Pal. 1979. 1. Doctr. 136 (nature et régime 

des nullités pour vice de forme); Rev. huiss. 1979. 456 (actes d'huissiers). -Fusil, Rev. huiss. 

1988. 1. 925 (nullités et responsabilité des huissiers). -Giverdon, Gaz. Pal. 1973. 2. Doctr. 622 

(exceptions de nullité). -Giverdon, Lobin, Magnan et Fontaine-Tranchant, Gaz. Pal. 15 juill. 

1982 (journées d'études des avoués, Riom 1981). -Ségur, JCP 1968. I. 2129 (inexistence en 

procédure). -Storck, D.1987. Chron. 67 (exception de nullité). -Tomasin, Mélanges Hébraud, 

1981, p.853 (nullité des actes de procedures . 
طبعة للتوسع حول هذا الموضوعراجع كتاب المؤلف، الوسيط في أصول المحاكمات المدنية الجزء الثاني ال (104)

 وما يليه. 668بند  2010السادسة بيروت 



أو انتفاء أهلية أو سلطة ممثل أحد الخصوم، الى الى ما كتبناه عند البحث في انقطاع الخصومة ، وتبعاً 

 لذلك سنقتصر هنا على البحث بعيب عدم األهلية للتقاضي.

التفريق بين أهلية التمتع وأهلية  -( للتقاضي La capacitéهلية )عيب عدم األ - 12

 :المجموعات - الشخص المتوفي -أهلية الشخص الطبيعي وأهلية الشخص االعتباري  -الممارسة 
و مدعى يجب ان تتوفر األهلية للتقاضي عند جميع الخصوم، سواء مثلوا في الخصومة بصفة مدّعين أ

( la capacité de jouissanceاألهلية يستوجب التفريق بين أهلية التمتع )عليهم أو متدخلين. وبحث 

 (.La capacité d'exerciceوأهلية الممارسة )

نبي ان أهلية التمتع بحق التقاضي تتوفر عند أي شخص طبيعي أو اعتباري، إماراتي أو أج 
تمتع من دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة ومفادهما ان ي 41و  40عمالً بنصوص المادتين 

معاهدات األجانب في االتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية، أو في ال

سان أن يتقدم بالشكوى واالتفاقيات التي يكون االتحاد طرفاً فيها وعليهم الواجبات المقابلة له، وانه لكل إن
ليها إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص ع

 في هذا الباب من الدستور. 

حقوقه بشكل األهلية المطلوبة لممارسة اإلنسان ل أّما أهلية ممارسة حق التقاضي فتطلب هي توفر
لحق الذي اعام، ألن هذه الممارسة يمكن أن تترتب عليها نتائج هامة، كممارسة أي حق، أقلها خسارة 

قوة التمييز بتستند إليه الدعوى. وأهلية ممارسة الحقوق، بشكل عام ومنها ممارسة حق التقاضي، تتأثر 

لسن بين بلد اص كامل األهلية إال بعد بلوغه سن الرشد، ويختلف تحديد هذه واإلدراك إذ ال يعتبر الشخ

من  44 وآخر، إذ تحددها بعض التشريعات بتمام السنة الواحدة والعشرين كالقانون المصري )الماة
 لقانونين اللبنانياالقانون المدني(، في حين حددته مجلة األحكام العدلية بتمام السنة الخامسة عشرة. أما 

من  215( فحددا هذه السن بثمانية عشر سنة )المادة 5/7/1974والفرنسي )المعدل بموجب قانون 

 قانون الموجبات والعقود اللبناني(.

شخص يبلغ  كل - 1منه على ان: /85أّما قانون المعامالت المدنية اإلماراتي فقد نص في المادة /

ه المنصوص يه يكون كامل األهلية لمباشرة حقوقسن الرشد ويكون متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عل

ى وعشرين ويبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم إحد - 2عليها في هذا القانون والقوانين المتفرعة عنه. 

 سنة قمرية.

ً قانوناً، والوجود القا نوني ولكن أهلية التمتع بهذا الحق تفترض أن يكون الشخص موجودا

ً أو معنوياً. ولكن إذا كانت مسألة الوجود، بالنسبةللشخص يمكن أن يكون وجوداً طبيع للشخص  يا

شخص طبيعي  الطبيعي، ال تثير أية مشكلة متى كان ال يزال على قيد الحياة، فإن تتابع الخصومة باسم

 بعد وفاته يمكن أن تطرح بعض المشاكل.

م بوجهه إن المنطق يفرض القول إن متابعة الخصومة باسم هذا الشخص أو حتى صدور الحك

يعتبر بحكم المنعدم، األمر الذي يمكن ان يستنتج منه أن ال ضرورة للطعن بهذا الحكم من أجل التخلص 
من قانون  /103. ولكن الحل المقرر في القانون الوضعي هو غير ذلك، فالمادة /(105)من نتائجه

                                                           
 . Note H. Solus. S. 1948. 2. 21يراجع عن تقديم االستئناف عن شخص متوٍف  (105)



التي تترتب على السير اإلجراءات المدنية اعتبرت الوفاة سبباً النقطاع سير الخصومة وحددت اآلثار 

 من قانون االجراءات(. 103بالمحاكمة بوجه الشخص المتوفي. )راجع الحقا شرح المادة 

ون أيضاً بأهلية أّما بالنسبة لألشخاص االعتباريين الذين يتمتعون بالشخصية القانونية فانهم يتمتع

باري يتمتع الشخص االعت ان ضمنمن قانون المعامالت المدنية التي تت /93حق التقاضي عمالً بالمادة /
ص الطبيعي بجميع الحقوق بما فيها حق التقاضي. ويحدد القانون أو النظام التأسيسي الخاص بهم الشخ

 الذي يملك الصفة للمداعاة عنهم. 

التي ال تتمتع بالشخصية االعتبارية فال تعتبر « Les Groupements»أما المجموعات 

ً أهلية التمتع بحق التقاضي. فإذا تضرر موجودة على الصعيد القانوني،  ومن ثم فهي ال تملك مبدئيا
، ويجوز لهم لهذا الغرض (106)أعضاء المجموعة بمصالحهم فيمكنهم أن يقيموا الدعوى بشكل إفرادي

أن يوكلوا شخصاً واحداً إنما تبقى الدعوى محتفظة بصفتها الفردية أي مقامة بإسم األشخاص الطبيعيين 

ال يمكن »نهم المجموعة، وعلى الوكيل أن يظهر أسماءهم جميعاً عمالً بالقاعدة المعروفة الذين تتألف م

 «ألحد أن يداعي بنائب عنه

إال أن االجتهاد في القانون المقارن، وإن كان ال يقر للمجموعات المتقدمة بأهلية التمتع بحق 

احية السلبية، وذلك حفاظاً على حقوق التقاضي من الناحية اإليجابية فإنه أقر لها بتلك األهلية من الن
الغير الذي تعامل مع المجموعة، بمعنى أنه إذا أقام الغير الدعوى على ممثل المجموعة بنتيجة هذا 

التعامل فال يمكن لهذه المجموعة التنصل من التزاماتها بحجة عدم تمتعها بالشخصية االعتبارية، 

 .(107)وبالتالي تكون الدعوى مقبولة بمواجهتها

ل انه ال يكفي من الطبيعي القو عيب عدم األهلية: -تأمين حماية فاقد األهلية أمام المحاكم  - 13

ون عاقالً، أن يبلغ المرء سن الرشد حتى يصبح جديراً بمماسة حق التقاضي، بل ال بد أيضاً من أن يك

ميز طالما أنه  أم غير مالقاصر سواء أكان مميزاً  -ويعتبر بالتالي فاقداً ألهلية ممارسة حق التقاضي: 

 المحجور عليه بسبب نقص أو انعدام إدراكه. -لم يتم الثامنة عشرة من عمره. 

مباشرة الحقوق لمن قانون المعامالت المدنية على انه ال يكون أهالً  /86وتبعاً لذلك نصت المادة /

سابعة يعتبر من لم يتم الوكل  - 2من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.  - 1المدنية 

يبلغ سن الرشد  من ذات القانون على ان كل من بلغ سن التمييز ولم /87فاقداً للتمييز. وأضافت المادة /
نون. ووفقاً ألحكام وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص األهلية وفقاً لما يقرره القا

و الوصاية أهلية وناقصوها بحسب األحوال في أحكام الوالية من القانون يخضع فاقدو األ /88المادة /

 أو القوامة للشروط وفقاً للقواعد المقررة في القانون.

ة لتأمين حمايته ومن ثم يتم تأمين حماية فاقد أو ناقص األهلية أمام المحاكم بنفس الطريقة المعتمد

وني كالولي أو ناقص األهلية بممثله القان في األعمال القانونية بشكل عام، أي عن طريق تمثيل فاقد أو

 المشار اليها أعاله.  /88الوصي أو القيّم، وفق ما نصت عليه المادة /

                                                           
(106) Trib. civ. Seine, 3 mars 1914, D. 1915, 2, 61; Trib, gde inst. Seine 23 déc. 1959, sem. jur. 

1960. II. 11586 Note Mimin . 
(107) 1934, 1, 294 Civ. 30 déc. 1857, D. 58. 1. 21; req. 24 Juill. 1933. S. . 



هلية أوبالتالي فإن التمسك ببطالن أي عمل إجرائي لعيب يمكن ان يعتريه بسبب فقد أو نقص 
نها في عبطالن المنصوص أحد المتقاضين، سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، يخضع ألحكام ال

 وما يليها من قانون اإلجراءات المدنية. /13المادة /

أوراق بثبوت صحة اإلجراء  –ال يجوز الحكم بالبطالن متى ثبت تحقق الغاية من االجراء  -14

ي لعيب : إن القانون اإلماراتي، وإن نص على بطالن أي عمل إجرائقرينة صحة اإلجراء -المحاكمة 

ترط وجود نص صريح في القانون أو عندما يشوبه عيب أو نقص جوهري، إالّ انه اش في الشكل عند

ى انه إذا لذلك ان تكون الغاية من اإلجراء لم تتحقق بسب العيب أو النقص الذي شاب اإلجراء، بمعن

رط عدم شثبت من األوراق ان الغاية من اإلجراء قد تحققت فال مجال للحكم بالبطالن. ومن ثم فإن 
من  /10/ ق الغاية من اإلجراء للقضاء بالبطالن يشمل حالتي البطالن المنصوص عنهما في المادةتحق

، أي حالة وجود نص على البطالن وحالة وجود عيب أو نقص 57/2018قرار مجلس الوزراء رقم 

 جوهري يشوب اإلجراء.

االعتداد باإلخطار  وتبعاً لذلك إذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض الدعوى، على سند من عدم 

بالرغبة بعدم تجديد عقد اإليجار لعدم إرساله على العين المؤجرة المتخذة في عقد اإليجار موطناً 

للمطعون ضده، ودون أن يحقق دفاع الطاعن من انه ثابت بأوراق الدعوى أن الطاعن )المؤجر( قد 

ب المطعون ضده )المستأجر( تمسك بأنه وجه اإلخطار بالرغبة بعدم تجديد عقد اإليجار على مكت
وتسلمه األخير هناك بما تكون معه الغاية من اإلجراء قد تحققت، فيكون الحكم مشوباً بالقصور في 

. ذلك انه ال يكفي للحكم بالبطالن تحقق العيب أو حصول المخالفة لما أوجبه القانون وإنما (108)التسبيب

 من اإلجراء.يجب أن يكون العيب قد أدى إلى عدم تحقق الغاية 

/ من قانون اإلثبات أوجبت على قلم كتاب المحكمة إبالغ الخصوم  85كما انه إذا كانت المادة /

بإيداع الخبير تقريره خالل األربع والعشرين ساعة التالية لحصوله، وكانت الطاعنة ال تماري في أنها 

ا بشأنها في مذكرتها اطلعت على تقرير الخبير ومحاضر أعماله وعلمت بمحتواها وأبدت دفاعه
الشارحة ألسباب استئنافها، فإن الغاية التي استهدفها المشرع من إبالغ الخصوم بإيداع التقرير تكون 

 . (109)قد تحققت وال يكون ثمة من مجال للحكم بالبطالن

كذلك ال مجال للقضاء بالبطالن لعدم عدم بيان اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه  

الطعن طالما تحققت الغاية من بيان اسم المحكمة بقيام المطعون ضده بالرد على صحيفة بصحيفة 

 .(110)الطعن

ومن ثم يصح القول ان تحقق الغاية من اإلجراء الذي يمنع تقرير جزاء البطالن يعني انه لم 

ذات يلحق الخصم الذي يتمسك بالبطالن أي ضرر من العيب الذي شاب اإلجراء. من أجل ذلك نجد ان 
الخصم الذي يتمسك »الحلول معتمدة في القانون المقارن الذي يشترط للقضاء بالبطالن ان يثبت 

                                                           
 1/2010/ 26صدر في جلسة 2009لسنة  1254محكمة النقض في أبوظبي، الدائرة المدنية، الطعن رقم  (108)

 موقع محامو اإلمارات 
 0092 /5صدر في جلسة /  2009لسنة  250محكمة النقض في أبوظبي الدائرة التجارية األولى، الطعن رقم  (109)

 موقع محامو اإلمارات
، 1996 من فبراير سنة 28القضائية اتحادية جلسة  17( لسنة 339االتحادية العليا، الطعن رقم ) المحكمة (110)

 موقع محامو اإلمارات(.



 59)الشق األخير من الفقرة األولى من المادة « بالبطالن وقوع ضرر له من جراء العيب المذكور

 أ.م.م. الفرنسي(. 114أ.م.م اللبناني وهي مأخوذة عن الفقرة الثانية من المادة 

تالي إذا خلت صحيفة االستئناف من بيان محل إقامة المستأنف على وجه الدقة، فال يمكن وبال

، كما ال (111)إبطاله بحجة أنه يخالف صيغة جوهرية، متى ثبت أن ذلك لم يلحق أي ضرر بالخصم
يتحقق وجود الضرر، لمجرد أن صحيفة الدعوى لم تبين على وجه الدقة المحكمة الموجه إليها، طالما 

؛ ويدخل التثبت (112)هذا العيب لم يخلق أي التباس في ذهن المدعى عليه بشأن تحديد هذه المحكمةأن 

 .(113)من وقوع الضرر ضمن السلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الموضوع

، سواء على والحل المعتمد في القانون اإلماراتي يتوافق مع التوجه الحديث في القانون المقارن
ً لجعل سلوك طريق اإلبطال بس صعيد التشريع أو على بب صعيد االجتهاد، والذي كان يجهد دوما

ّم بالنظر مخالفة قواعد الصيغة أكثر صعوبة بالنظر لكثرة األعمال اإلجرائية وتنّوع صيغها، ومن ث

 لآلثار القاسية التي تترتب على تقرير البطالن بسبب عدم مراعاة هذه الصيغ.

لبطالن ت الحديثة من حدة القواعد التي فرضتها تحت طائلة اوبالفعل لقد خففت بعض التشريعا

معنى نصت متى ثبت بأوراق المحاكمة أن القاعدة التي يتمسك الطاعن بمخالفتها قد روعيت، وبهذا ال

ال »لى أنه ع 1983من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني لعام  /537الفقرة األخيرة من المادة/
أو بمحضر  عدم صحة أحد البيانات اإللزامية بطالن الحكم فيما إذا ثبت بأوراق يترتب على إغفال أو

 /459لمادة/)وهي مأخوذة عن ا« المحاكمة أو بأية طريقة أخرى أن أحكام القانون قد روعيت في الواقع

شارة يت وليس اإلأ.م.م. الفرنسي(، وهذا يعني ان ما يُْعتدّ به فعالً هو أن تكون أحكام القانون قد روع

 إلى ذلك في متن الحكم ذاته.

كما ان االجتهاد وضع قرينة على صحة اإلجراء إالّ إذا أثبت الطاعن العكس، بمعنى انه متى 

خال الحكم المطعون فيه من اإلشارة إلى ما إذا كانت قواعد الصيغة قد روعيت أم ال، فعندها تعتبر 

لقانون نفسه إعتبر أن إثبات مراعاة قواعد الصيغة محكمة النقض بأن تلك القواعد قد روعيت ما لم يكن ا
على القرينة المتقدّمة بالقول  J. Boré. ويعلّق الفقيه (114)في متن الحكم ذاته هي من الصيغ الجوهرية

، بمعنى أن سكوت الحكم عن اإلشارة إلى مراعاةأو «السكوت من ذهب»أنها تتوافق مع المثل القائل بأن 

يّة يفيد الحكم ألنه بمقتضى القرينة المتقدّمة يُْفترض أن الصيغ الشكليّة قد عدم مراعاة الصيغ الشكل

 .(115)روعيت

ويأخذ اجتهاد المحاكم العليا في دولة اإلمارات العربية المتحدة بهذه الحلول، إذ انه كان يقول 

ويقع  دوماً انه من المقرر ان األصل هو صحة اإلجراءات من واقع ما أثبت بالحكم وبمحضر الجلسة

                                                           
(111) Civ. 26 mars 1974, Gaz. pal. 1974, 1, Somm. 126. 
(112) Lyon 30 mars 1978, J.C.P. 1979, II, 18963, note J.A. 
(113) No. 195Civ. 17 Juill. 1978, bull. Civ. . 
(114) 921˚II, N. Cass. 2e. Civ., 24 nov. 1965, Bull. Civ. 

(115) ˚ 74.21J. Boré et Louis Boré; La Cassation en Matière Civile; Dalloz Action 2003/2004 N .
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. وان هناك قرينة على صحة اإلجراءات، كما يمكن استخالص (116)عبء إثبات العكس على يدّعي ذلك

 . (117)صحة اإلجراءات من أوراق المحاكمة ذاتها

 من قانون االجراءات المدنية 14المادة 

  فيما عدا الحاالت التي يتعلق فيها البطالن بالنظام العام:

 بالبطالن إال من ُشرع لمصلحته.ال يجوز أن يتمسك  - 1

 وال يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه. - 2

 ويزول البطالن إذا نزل عنه من ُشرع لمصلحته صراحةً أو ضمنًا - 3

لها المادة  وحلت مح  10/17هذه المادة الُغيت بموجب المادة الثالثة من القانون االتحادي رقم 

 2018لعام  57من قرار مجلس الوزراء رقم  11

 2020المعدل في العام  2018لعام  57من قرار مجلس الوزراء رقم  11المادة  

 فيما عدا الحاالت التي يتعلق فيها البطالن بالنظام العام:

 . ال يجوز أن يتمسك به إال من شرع لمصلحته.1

 . ال يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه.2

 ن شرع لمصلحته صراحة أو ضمنًا.. يزول البطالن إذا نزل عنه م3

 شرح النص

ودها من قرار مجلس الوزراء ببن 11: استعادت المادة الفرق بين النص القديم والجديد – 1

و ذاته والآلثار من قانون االجراءات المدنية، وتالياً النص ه 14الثالثة نص البنود الثالثة من المادة 

 تبقى ذاتها على النص القديم والجديد.  

قانون االجراءات المدنية من  /84نصت المادة /: التمسك بالبطالن وإثارة الدفع المتعلق به - 2

الدفع بالبطالن وسائر الدفوع المتعلقة باإلجراءات غير المتصلة بالنظام العام، يجب  - 1أيضاً على ان 

لقبول، وإال سقط الحق إبداؤها معاً قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب دفاع في الدعوى أو بعدم ا
ويجب  – 2فيما لم يبِد منها، كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبِدها في صحيفة الطعن. 
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 موقع محامو اإلمارات 30/10/2008جلسة  2008لسنة  /486الدائرة التجارية الطعن رقم /
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 النقض البريد االلكتروني(.



إبداء جميع الوجوه التي يبني عليها الدفع المتعلق باإلجراءات غير المتصل بالنظام العام معاً وإال سقط 

 (.84 الحق فيما لم يبِد منها )راجع الحقاً شرح المادة

أن الدفع بالبطالن غير المتصل بالنظام العام ومنه الدفع ببطالن إعالن صحيفة وهذا يعني 

الدعوى وبطالن إعالن الحكم المستأنف وسائر الدفوع المتعلقة باإلجراءات غير المتصلة بالنظام العام 
الحق فيما لم يُبد  يجب إبداؤها قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى وإال سقط

منها ، كما يسقط حق المستأنف في التمسك بها إذا لم يبدها في صحيفة االستئناف أو المذكرة الشارحة 

في حال عدم  –لها باعتبارها ملحقة بها ومكملة لها بحيث يكون حق المستأنف في إبداء هذه الدفوع 

ولى التي حددتها المحكمة لنظر االستئناف قائماً إلى تاريخ الجلسة األ –ذكرها في صحيفة االستئناف 

 . (118)دون أي جلسة تالية لها سواء حضر المستأنف الجلسة األولى أو تخلف عن الحضور فيها

ومن ثم إذا كان المستأنف )الطاعن( لم يتمسك ببطالن إعالنه بالحكم المستأنف بصحيفة 

ويتمسك بالبطالن للسبب المتقدم بعد ان االستئناف أو في مذكرته الشارحة لها، فال يجوز له ان يعود 
ذلك ان الدفع ببطالن اإلعالن بصحيفة الدعوى يجب إبداؤه قبل إبداء أي . (119)سقط حقه بالتمسك به

دفع أو دفاع آخر وإال سقط الحق في التمسك به، وبالتالي إذا كان من الثابت باألوراق أن المؤسسة 

 أمام محكمة أول درجة عند نظر الدعوى وقد خلت لم يمثال –الطاعن  –المدعى عليها وصاحبها 

صحيفة استئنافهما لهذا الحكم من التمسك بأي دفع ببطالن إعالن المؤسسة المدعى عليها أو بطالن 
الحكم االبتدائي لعدم انعقاد الخصومة ولم يبِد وكيلهما في مذكرته المقدمة بالجلسة األولى التي تحددت 

الن إعالن المؤسسة أو بطالن الحكم االبتدائي لعدم إعالنها فإن حقهما لنظر االستئناف أي دفع ببط

. (120)يكون قد سقط لعدم التمسك به في صحيفة االستئناف –أياً كان وجه الرأي فيه  –بالتمسك بهذا الدفع 
ألن البطالن المترتب على عدم إعالن الخصوم هو بطالن نسبي مقرر لمصلحتهم، وال يجوز لغيرهم 

 . (121)ه، وال يقبل من البنك الطاعن تمسكه ببطالن إعالن غيره من الخصومالتمسك ب

كذلك أن المتسبب في بطالن إجراء معين غير متعلق بالنظام العام ال يمكنه المطالبة بنقض ما  

 . (122)طالب به أو تسبب فيه

التمسك بالدفع  ويعتمد القانون المقارن حلوالً مماثلة، إذ ان المبدأ هنااك أيضاً انه يجب ان يتم

ببطالن اإلجراءات القضائية لعيب في الشكل فور إتمامها واطالع الخصم عليها، بمعنى أن البطالن 

يزول إذا كان الخصم الذي يتمسك به قد تذرع، بعد إتمام اإلجراء، بأوجه دفاع في الموضوع أو بدفع 

                                                           
 11/1/2016صدر في جلسة   767/2015محكمة النقض في أبوظبي الدائرة التجارية الثانية، الطعن رقم ( 118)

  قض البريد االلكتروني(.)أحكام محكمة النِ 
 25/2/2015صدر في جلسة  2014لسنة  959محكمة النقض في أبوظبي الدائرة التجارية الثانية، الطعن رقم  (119)

 )أحكام محكمة النقض البريد االلكتروني(
ية، موقع القضائ 25( لسنة 756القضائية اتحادية جلسة ) 25( لسنة 756المحكمة االتحادية العليا، الطعن ) (120)

 محامو اإلمارات
حامو ، موقع م5/2/1995 القضائية اتحادية جلسة 15( لسنة 165المحكمة االتحادية العليا، الطعن رقم ) (121)

 اإلمارات
صدر في جلسة  2014لسنة  452محكمة النقض في أبوظبي الدائرة التجارية األولى، الطعن رقم  (122)

 ، أحكام محكمة النقض البريد االلكتروني.16/10/2014



بطالن اإلجراءات القضائية التي بعدم القبول، دون التمسك بالبطالن. ويجب ان يُدْلى بجميع أسباب 

 . (123)تمت دفعة واحدة، تحت طائلة عدم قبول السبب الذي لم يدِل به على هذا الوجه

جب اإلدالء يوالقاعدة المتقدمة هي تطبيق للنظام الذي تخضع له الدفوع اإلجرائية بشكل عام، إذ 

 2راجع ج )ء بدفوع عدم القبول بهذه الدفوع في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع أو اإلدال
تحدة  الطبعة قانون االجراءات المدنية واالثبات في دولة االمارات العربية الم من كتابنا الوسيط في

 (.54البند  2016االولى عام 

ومن ثم فإن المناقشة في الموضوع أو اإلدالء بدفوع عدم القبول، قبل اإلدالء بالدفع بالبطالن 

ي، يعتبر تنازالً ضمنياً عن التمسك بهذا الدفع. والتنازل عن التذرع بالدفع المتقدم، الناجم عن عيب شكل
. كما ال يمكن (124)ممن شرع لمصلحته، هو جائز إال في الحاالت التي يتعلق فيها البطالن بالنظام العام

ته، ومن إثارة الدفع ببطالن األعمال اإلجرائية الناجم عن عيب شكلي إال ممن وضع البطالن لمصلح

 .(125)ثم ال يجوز اإلدالء بهذا البطالن من الخصم اآلخر كما ال يمكن للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها

لقيود التي امن قرار مجلس الوزراء من  11استثنت المادة  النظام العام والدفع المتعلق به: – 3

ام العام، ولكن وضعتها على على التمسك بالدفع بالبطالن الحالة التي يكون فيها البطالن متعلقاً بالنظ

 ما هو المقصود بالنظام العام؟

حكام المتعلقة يعتبر من النظام العام األ»من قانون المعامالت المدنية على انه  /3/نصت المادة  

رة وتداول باألحوال الشخصية كالزواج والميراث والنسب واألحكام المتعلقة بنظم الحكم وحرية التجا

ذلك بما ال الثروات وقواعد الملكية الفردية وغيرها من القواعد واألسس التي يقوم عليها المجتمع و

  .«يخالف األحكام القطعية والمبادئ األساسية للشريعة اإلسالمية

متعلقة وقد ُطرحت مسألة مفهوم النظام العام على محكمة النقض في ابوظبي بمعرض الدعاوى ال

لتالي: بالعقود التي يكون موضوعها بيوعات عقارية في مدينة أبوظبي، وكان السؤال المطروح هو ا

ئع أو المطور أو فسخه لعدم تنفيذه أو لعدم قيام الباالدعوى إبطال عقد بيع عقاري عندما يكون موضوع 

ً أو غير بالتزامه ببناء الوحدة العقارية أو تسليمها في الميعاد المتفق عليه، فهل يكون التحكي م جائزا

نظام العام وما من قانون المعامالت المدنية التي تحدد المسائل المتعلقة بال 3جائز في ضوء نص المادة 

 تداول الثروات. ورد فيها بشأن
                                                           

 لقانون الفرنسي.من ا /113و/ /112من القانون اللبناني وهي مأخوذة حرفياً عن المادتين/ 58وبهذا المعنى المادة  (123)
 أ.م.م. من القانون اللبناني. 59بهذا المعنى الفقرة الثانية من المادة  (124)
، مع اإلشارة إلى أن القانون الفرنسي الجديد لم يتضمن Vincent et Guinchard No. 702يراجع بهذا المعنى  (125)

ً لنص الفقرة الثانية من المادة / ً مشابها تاريخ  73اللبناني القديم: تمييز ثالثة رقم  ، وفي ظل القانون/59نصا

 .220ص 1962مجموعة باز  28/11/1962



إذا كان المشرع اإلماراتي لم يعّرف تشريعياً معنى النظام اعتبرت الدائرة التجارية الثانية انه 

العام تاركاً أمر التعريف وتحديد مفهوم النظام العام الى االجتهاد القضائي، على غرار ما هو مقرر في 

د القضائي حتى يتسنى له مواكبة تطور مفهوم القانون المقارن الذي يترك التعريف إجماالً الى االجتها

النظام العام مع تغيّر ظروف الزمان والمكان؛ إالّ ان المشرع اإلماراتي ذاته، بعد ان أورد بعض االمثلة 

من قانون المعامالت المدنية، عاد في آخر  /3/عن االحكام المتعلقة بالنظام العام في مستهل المادة 

ن االسترشاد به لمعرفة متى يمكن اعتبار قاعدة معينة تتعلق بالنظام العام أم المادة وأورد معياراً يمك

القواعد واألسس التي يقوم عليها المجتمع »ال، وذلك بالنص على ان األحكام المتعلقة بالنظام العام هي 

ولة . وقد حدد دستور د«وذلك بما ال يخالف األحكام القطعية والمبادئ األساسية للشريعة اإلسالمية

اإلمارات العربية المتحدة في مستهله تلك االسس التي يقوم عليها كيان الدولة من اسس اجتماعية 

(، 44الى  25من الدستور(، ومن حريات وحقوق وواجبات عامة )المواد  24واقتصادية )المواد الى 

السالفة الذكر  ومع التأكيد في الدستور على ان الملكية الخاصة والحريات المنصوص عنها في المواد

من قانون المعامالت المدنية  /3المادة /ال يمكن الحد منها االّ بالقانون. وفي هذا السياق ورد نص 

يعتبر من النظام العام األحكام المتعلقة باألحوال الشخصية كالزواج والميراث والنسب »ومؤداها انه 

ات وقواعد الملكية الفردية وغيرها من واألحكام المتعلقة بنظم الحكم وحرية التجارة وتداول الثرو

القواعد واألسس التي يقوم عليها المجتمع وذلك بما ال يخالف األحكام القطعية والمبادئ األساسية 

تتعلق بالنظام  ذلك انه إذا كان من الطبيعي القول ان األمثلة الواردة في مطلع المادة ،«للشريعة اإلسالمية

التجارة وتداول الثروة فان المبدأ هو الحرية، واالستثناء هو القيد على العام، فانه بالنسبة لممارسة 

الحرية بمعنى انه ال يمكن تقييد ممارسة التجارة أو تداول الثروة إالّ بموجب القانون وعندها، أي عندما 

م يكون هناك نص قانوني يحد من حرية التجارة أو من حرية تداول الثروة، يكون الصلح وتالياً التحكي

، وبهذ غير جائز فيما تضمنته تلك األحكام من قيود على ممارسة التجارة أو على حرية تداول الثروة

من قانون المعامالت المدنية بالقول انه تعتبر من االحكام  /3المادة /السياق تمت صياغة النص في 

ية تداول الثروات، ذلك أي حرية التجارة وحر «حرية التجارة وتداول الثروات»المتعلقة بالنظام العام 

ان المشرع لم يكن بحاجة الى تكرار كلمة حرية بعد كلمة التجارة التي ُعطفت عليها عبارة تداول 

الثروات، مما مفاده انه عندما يتعلق األمر بحكم نص عليه القانون للحد من حرية التجارة او للحد من 

 غير جائز. حرية تداول الثروة فعندها يكون الصلح وتالياً التحكيم

 3/2005كما هو الحال بموضوع المساكن الشعبية في إمارة أبوظبي حيث حظر القانون رقم  



المواطنين التصرف  على 21/2007وقرار رئيس المجلس التنفيذي رقم شأن تنظيم التسجيل العقاري ب

في المساكن الشعبية بغير إجازة المجلس التنفيذي، أو كما هو الحال بشان قصر حق تملك العقارات في 

بعد ان  بشأن الملكية العقارية في أبوظبي  19/2005قانون رقم إمارة أبوظبي على المواطنين، إذ ان ال

ت التي تمنح لهم من الحكومة عاد في المادة منه حرية التصرف بالعقارا /2أقر للمواطنين في المادة /

حق تملك العقارات قاصر على المواطنين واألشخاص االعتبارية المملوكة لهم منه ونص على ان  /3/

ومن  .بالكامل، وهذا يعتبر أيضاً  قيداً على حرية  تداول الثروة بتقييد حرية المواطن بالتصرف بعقاره

من  ين اليجوز الصلح وبالتالي ال يجوز التحكيم النها تتعلق بأحكام تحدثم فانه في مثل الحالتين السابقت

 .حرية المواطن بالتصرف بعقاره أي بأحكام تحد من حرية تداول الثروة

أّما بالنسبة لتداول الثروة فانها من األمور العادية الروتينية اليومية في حياة المواطنين في أي  

ة من معتقدات سياسية واجتـماعية وأخالقـية ـم علـيها كيان الدولس التـي يقوـباألسبلد وال تتعلق 

في حين ان حرية تداول الثروة تعتبر  واقتصادية ودينـية والتي يقوم عليها مفهوم النظام العام في البلد،

من األسس االقتصادية التي يقوم عليها النظام القانوني في دولة اإلمارات العربية المتحدة تماماً  كما 

 .(126)هو الوضع بالنسبة لحرية التجارة

ومن ثم فان  وبالفعل ان تداول الثروة هو من األمور العادية الروتينية اليومية في حياة المواطنين،

لتحكيم من شأنه اعتبار العقود التي يكون موضوعها تداول مال معين متعلقة بالنظام العام وال يجوز فيها ا

، ومهما كون غير جائز في أي نزاع ينشأ عن أي عقد من عقود التملكان يفضي الى القول ان التحكيم ي

تزامات كان موضوعه أي سواء أكان موضوع الدعوى يتعلق بتنفيذ العقد أو الغائه أو تنفيذ بعض االل

النزاع أو الدعوى  المنبثقة عنه أو ردها، ذلك انه لمعرفة ما إذا كان التحكيم يعتبر جائزاً أو غير جائز في

يراد شرط روحة يجب العودة، ليس الى الطلبات الواردة بالدعوى، بل الى العقد ذاته للقول بان إالمط

 التحكيم فيه جائز أو غير الجائز. 

حق الخصوم في اللجوء الى الصلح وتالياً الى التحكيم هو نتيجة مبدأ سيادتهم على يضاف الى ذلك ان 

في الدولة من حريات وحقوق يمكنهم التصرف بها، والنتيجة  ما أقره لهم الدستور والنظام القانوني السائد

الطبيعية لذلك هو أن سلطان الخصوم على تلك الحقوق يتوقف عندما يتعلق األمر بأمور تخرج عن مدى 

سلطانهم، أي بحقوق ال يملكون حرية التصرف بها نتيجة وجود قانون يحد من حريتهم في ممارسة ما لهم 

ي هذه الحالة فقط ال يحق للخصوم عقد الصلح أو اللجوء الى التحكيم بشأن تلك من حقوق وحريات، إذ ف

الحقوق طالما انها تخرج عن سلطان ارادتهم. وإذ ان تداول الثروة هو ملك الخصوم نتيجة سلطانهم في 

 التصرف بحقوقهم فال يمكن اعتبار تداول األفراد بما يملكون من أموال وحقوق يخرج عن حدود سلطانهم،

بل ان ما يخرج عن حدود سلطانهم هو فقط خرق الحدود التي وضعها المشرع لحريتهم في التصرف في 

                                                           

 30/12/2015 صدر في جلسة  2015لسنة  757النقض في أبوظبي الدائرة التجارية الثانية، الطعن رقم حكمة م (126)

 )أحكام محكمة النقض البريد االلكتروني(



البعض من الحقوق الممنوحة لهم، ذلك ان تجاوز تلك الحدود هو وحده الذي يعتبر متعلقاً بالنظام العام، 

بالمساكن الشعبية أو كما هو الحال في القيود التي وضعها المشرع اإلماراتي على المواطنين للتصرف 

للتصرف بغيرها من العقارت لصالح شخص آخر من غير المواطنين، على ما ورد في حكم الدائر التجارية 

 الثانية المشار اليه.

 

 من قانون االجراءات المدنية 15المادة 

لمقرر ايجوز تصحيح اإلجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطالن على أن يتم ذلك في الميعاد  
ادًا مناسبًا قانونًا التخاذ اإلجراء فإذا لم يكن لإلجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميع

 لتصحيحه وال يعتد باإلجراء إال من تاريخ تصحيحه.

لها المادة  وحلت مح  10/17الثالثة من القانون االتحادي رقم هذه المادة الُغيت بموجب المادة 

 2018لعام  57من قرار مجلس الوزراء رقم  12

 2020المعدل في العام  2018لعام  57المادة الثانية عشرة  من قرار مجلس الوزراء رقم 

بمقتضى  يجوز تصحيح اإلجراء الباطل ولو بعد التمسك به، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر

و في هذه الالئحة أالقانون أو هذه الالئحة التخاذ اإلجراء، فإذا لم يكن لإلجراء ميعاد مقرر في القانون 

 حددت المحكمة ميعاًدا مناسبًا لتصحيحه وال يعتد باإلجراء إال من تاريخ تصحيحه. 

 شرح النص

لمادة الس الوزراء نص من قرار مج 12استعادت المادة : الفرق بين النص القديم والجديد – 1

 لقديم والجديد.  امن قانون االجراءات المدنية، وتالياً النص هو ذاته والآلثار تبقى ذاتها على النص  15

ال يمكن تقرير بطالن  توفر عناصر إجراء آخر في اإلجراء الباطل: -إمكانية تصحيح العيب  - 2
صحيح وتم هذا التصحيح وفقاً للقانون. وبالفعل كانت العمل اإلجرائي إذا كان العيب المشكو منه قابالً للت

من  12من قانون اإلجراءات المدنية تنص على هذا المبدأ صراحة،  وقد استعادة المادة  /15المادة /

يجوز تصحيح اإلجراء الباطل ولو بعد التمسك به، على أن  »قرار مجلس الوزراء ذات المبدأ بالقول 
بمقتضى القانون أو هذه الالئحة التخاذ اإلجراء، فإذا لم يكن لإلجراء ميعاد يتم ذلك في الميعاد المقرر 

مقرر في القانون أو في هذه الالئحة حددت المحكمة ميعادًا مناسبًا لتصحيحه وال يعتد باإلجراء إال من 

 .(127) تاريخ تصحيحه

الدعوى رغم توقيع  وتبعاً لذلك إذا نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لقبوله

صحيفتها من شخص آخر غير ممثل قضايا الحكومة بالرغم من ان المدعية )المطعون ضدها( هي 

شركة مملوكة لحكومة أبوظبي. فإن هذا النعي يكون مرفوضاً متى ثبت باألوراق انه قد تم تصحيح 

                                                           
صول من قانون أ /61و / /59المصري. وبنفس المعنى المادتان/من القانون  23والنص مستوحى من المادة  (127)

 .1975من القانون الفرنسي لعام 121و  115المأخوذتان عن المادتين  1983المحاكمات اللبناني لعام 



يها ذات الطلبات هذا العيب وذلك عندما حضر ممثل إدارة قضايا الحكومة جلسة المحاكمة وطلب ف

 . (128)المطلوبة في صحيفة الدعوى

لمدنية امن قانون اإلجراءات  /90في السياق ذاته نشير الى ان المادة / امثلة تطبيقية: – 3

بطالن إعالن صحف الدعاوى وأوراق ان وضعت قاعدة تطبيقية لتصحيح العيب بأَن نصت على 
بحضور  ان المحكمة أو في تاريخ الجلسة، يزولالتكليف بالحضور الناشئ عن عيب اإلعالن أو في بي

الل بحقه في المعلن إليه في الجلسة المحددة في هذا اإلعالن أو بإيداع مذكرة بدفاعه، وذلك بغير إخ

 (90راجع الحقاً شرح المادة 0التأجيل الستكمال ميعاد الحضور)

 من قانون االجراءات المدنية 16المادة 

باره فرت فيه عناصر إجراء آخر فإن األخير يكون صحيًحا باعتإذا كان اإلجراء باطالً وتو

ذي يبطل.وال اإلجراء الذي توافرت عناصره وإذا كان اإلجراء باطالً في شق منه فإن هذا الشق وحده ال

م تكن مبنية ليترتب على بطالن اإلجراء بطالن اإلجراءات السابقة عليه أو اإلجراءات الالحقة له إذا 

 عليه.

ت محلها وحل  10/17ادة الُغيت بموجب المادة الثالثة عشر من القانون االتحادي رقم هذه الم

 2018لعام  57من قرار مجلس الوزراء رقم  13المادة  

 2020المعدل في العام  2018لعام  57المادة  الثالثة عشر  من قرار مجلس الوزراء رقم 

باره فإن األخير يكون صحيًحا باعت إذا كان اإلجراء باطالً وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر

 ذي يبطل.اإلجراء الذي توافرت عناصره وإذا كان اإلجراء باطالً في شق منه فإن هذا الشق وحده ال

له إذا لم  وال يترتب على بطالن اإلجراء بطالن اإلجراءات السابقة عليه أو اإلجراءات الالحقة

 تكن مبنية عليه.

 شرح النص

لمادة امن قرار مجلس الوزراء نص  13استعادت المادة : لقديم والجديدالفرق بين النص ا – 1

 الجديد.  -لقديم  من قانون االجراءات المدنية، وتالياً النص هو ذاته واآلثار تبقى ذاتها على النص ا 16

: إذا كان اجراء معين شابه عيب ـ  صحة االجراء الباطل المنطبق على عناصر اجراء آخر 2

ابطاله، اال ان القانون اجاز االبقاء عليه متى توافرت فيه عناصر اجراء آخر نوافرت عناصر يؤدي الى 

صحته، وفي الواقع أن النظام المتقدم من شأنه أن يساعد كثيراً في تسهيل سير الخصومة والتوفير في 

عمال الوقت والنفقات إذ بدالً من الشروع في خصومة جديدة، بدل الخصومة التي يعتري أحد األ

                                                           
 26/5/2014صدر في جلسة  2014لسنة  248محكمة النقض في أبوظبي الدائرة التجارية الثانية، الطعن رقم  (128)

 النقض البريد االلكتروني(. )أحكام محكمة



اإلجرائية فيها عيب إجرائي، تتابع الخصومة ذاتها بعد تصحيح العيب متى كان هذا التصحيح ممكناً، 

 ً  او متى توافرت في ذات االجراء عناصر اجراء آخر كافية باعتباره صحيحا

ً على العمل اإلجرائي المشوب بالعيب  -آثار البطالن  – 3 عكاس ان -البطالن يقتصر مبدئيا

لى اعتبار هذا إيؤدي الحكم ببطالن عمل إجرائي معين مبدئياً حياناً على اإلجراءات الالحقة: البطالن أ
ندئذ القيام عالعمل كأنه لم يكن بحيث أن األعمال واإلجراءات األخرى تبقى صحيحة مبدئياً، ويُْقتضى 

معنى بهذا المن جديد بالعمل الذي تقرر بطالنه، ومتابعة الخصومة على اساس اإلجراء الجديد. و

من قانون  16ما كان ورادا في  57/2018من قرار مجلس الوزراء رقم  13استعادت  المادة  

ت أو اإلجراءا اإلجراءات المدنية من انه ال يترتب على بطالن اإلجراء بطالن اإلجراءات السابقة عليه،

 ري(القانون المص من 24/3الالحقة إذا لم تكن مبنية عليه.)وهو ذات النص الوارد في المادة 

ومن ثم فاان النعي على الحكم المطعون فيه ببطالن حكم محكمة أول درجة لعدم صحة إعالنه 

الى الطاعن هو غير سديد، ذلك انه ال عالقة بين صحة الحكم وبين إعالنه الى المحكوم عليه الن 
ريان مهلة الطعن إعالن الحكم يحصل بتاريخ الحق لصدوره، وان كل ما يترتب على اإلعالن هو س

به بطرق الطعن المجازة قانوناً في األحوال التي يكون فيها المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في 

جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن 

ت الطاعنة قد طعنت بحكم محكمة الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية. ومن ثم إذا كان
أياً كان وجه الرأي  -أول درجة بطريق االستئناف وقد قُبل استئنافها شكالً؛ فيكون ما تثيره بوجه النعي 

 .(129)غير منتج ومن ثم غير مقبول -فيه 

وتبعاً لذلك يصح القول انه إذ قُضي ببطالن اإلعالن فيقتضي عندئذ إعادة إجراء هذا اإلعالن  
د ومتابعة اإلجراءات دون أن يؤثر ذلك على بقية اإلجراءات واألعمال التي حصلت أمام من جدي

المحكمة، فجميع األعمال واإلجراءات التي حصلت قبل العمل أو اإلجراء الذي تقرر بطالنه تبقى 

 .(130)صحيحة ونافذة، فإذا تقرر بطالن تبليغ الحكم فإن هذا البطالن ال يؤثر على الحكم نفسه

ة ولكن بطالن إجراء أو عمل معين من أعمال المحاكمة يمكن أن ينعكس بصورة غير مباشر 

ن عمل أو على اإلجراءات الالحقة، كما يمكن أن يؤدي أحياناً إلى ضياع الحق نفسه. فإذا كان بطال

بطالن  ابل إنإجراء من أعمال أو إجراءات المحاكمة ال يؤثر على األعمال واإلجراءات السابقة، فبالمق

جراء الباطل هذا العمل أو اإلجراء يمكن أن يؤثر على اإلجراءات واألعمال الالحقة التي بنيت على اإل

ً فما بني على أمر فاسد »والتي تعتبر هي أيضاً باطلة بالتبعية تطبيقاً للقاعدة القائلة   «.هو فاسد أيضا

بالعمل الذي تقرر بطالنه، كما لو ولكن يُْقتضى لبطالن العمل الالحق أن يكون مبنياً ومرتبطاً 

انعقدت الجلسة وتم حجز الدعوى للحكم ومن ثم صدر الحكم، بالرغم من ان إعالن المدعى عليه 

                                                           
 1/4/2015صدر في جلسة  2015لسنة  138محكمة النقض في أبوظبي الدائرة التجارية الثانية، الطعن رقم  (129)

 )أحكام محكمة النقض البريد االلكتروني(.
(130) Cass. 8 mai 1948. sem. Jur. 1949, II, 4747 note de M.M. Ourliac et De JUGLART . 



)الطاعن( لم يتم أصوالً وكان بالتالي باطالً وال تنعقد به الخصومة، فإن بطالن اإلعالن يستتبع هنا 

 .(131)ن كالهما بني على اإلعالن الباطلبطالن الجلسة وبطالن الحكم الذي صدر بنتيجتها ال

أّما بطالن الحكم لمخالفته لبعض القواعد اإلجرائية فانه ال يؤثر على إعالن هذا الحكم الذي تّم  

 الى المحكوم عليه. (132)صحيحاً، إذ ال عالقة تبعية بين الحكم وإعالنه 

على  لمحاكمة ال يؤثر: المبدأ هو أن بطالن عمل من أعمال اانعكاس البطالن على الحق - 4

لخصومة كما الحق نفسه، إذ يبطل هذا العمل وجميع األعمال الالحقة التي بنيت عليه، ومن ثم تتابع ا

ليها بعد لو كانت األعمال التي تقرر إبطالها لم تحصل، أي تتابع الخصومة من النقطة التي وصلت إ

 حذف األعمال التي تقرر إبطالها.

ذا عكس بطالن عمل معيّن على الحق نفسه بشكل يؤدي إلى ضياع هولكن يحصل أحياناً أن ين

لسقوط، االحق، وهذا ما يحدث عندما يكون من المفروض القيام بالعمل خالل ميعاد معين تحت طائلة 

د النقضاء فإذا تقرر بطالن العمل وكان هذا الميعاد قد انقضى فيتعذر عندئذ القيام بالعمل من جدي
ستئناف مبدئياً واضح على هذه الحالة نجده في سلوك طرق الطعن؛ مثالً ان ميعاد االالميعاد، والمثال ال

ستئناف البند من قانون اإلجراءات المدنية )راجع عن ميعاد اال /159هو ثالثون يوماً عمالً بالمادة /

 تقديم ندئذٍ (، فإذا أُبطلت صحيفة االستئناف لسبب من األسباب بعد انقضاء هذا الميعاد فيتعذر ع645
اسة استئناف جديد ألن تقديمه سيصطدم بانقضاء الميعاد. ولعل األمر يتوضح بجالء من خالل در

 مواعيد القيام باإلجراءات القضائية.

 من قانون االجراءات المدنية 17المادة 

اضي يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع الق

 لعمل باطالً، ويعتبر محضر الجلسة سندًا رسميًا لما دون فيه. وإال كان ا

لها المادة  وحلت مح  10/17هذه المادة الُغيت بموجب المادة الثالثة من القانون االتحادي رقم 

 2018لعام  57من قرار مجلس الوزراء رقم  14

 2020المعدل في العام  2018لعام  57من قرار مجلس الوزراء رقم  14المادة  

لقاضي يعد محضر الجلسة سنًدا رسميًّا بما دون فيه ويتولى تحريره كاتب ويوقع عليه مع ا 

 أو ورقيًّا، وإال كان المحضر باطالً.  إلكترونيًّا

 شرح النص

                                                           
 23/9/2013صدر في جلسة  2013لسنة  60النقض في أبوظبي الدائرة التجارية والمدنية، الطعن رقم  محكمة (131)

 271عن رقم )أحكام محكمة النقض البريد االلكتروني(؛ محكمة النقض في أبوظبي الدائرة التجارية األولى، الط

 ني(.)أحكام محكمة النقض البريد االلكترو 16/10/2014صدر في جلسة  2014لسنة 
(132)Cass. 30 déc. 1862 D.1863, I, 241; Paris 28 mai 1955. sem. Jur 1955. II. 8780, Note, Lindon, 

Rev. Trim. dr. civ. 1955, p.713, obs. P. RAYNAUD . 



االحكام  من قرار مجلس الوزراء ذات 14استعادت المادة : الفرق بين النص القديم والجديد – 1
ة النص من قانون االجراءات المدنية مع اختالف بسيط  في صياغ 17التي كانت مقررة  في  المادة 

رب على النص القديم  ومع اضافة ان التوقيع يمكن ان يكون ورقياً اوالكترونياً، وتالياً فان اآلثار التي تت

 اتها. الجديد. تبقى ذ -

قومون يتتنوع األعمال اإلجرائية  التي تتم في المحاكمة بتنوع األشخاص الذين  تعريف: – 2

وظفون مبها، فهناك أعمال يقوم بها الخصوم بانفسهم أو بواسطة وكالئهم، وهناك أعمال يقوم بها 

 رسميون كموظفي قلم الكتاب أو مكتب إدارة الدعوى أو القائمون باإلعالن. 

نهم عال اإلجرائية التي يقوم بها الخصوم أنفسهم تشمل جميع المخطوطات الصادرة ان االعم
عوى والتي تقدم إلى المحكمة متضمنة طلباتهم ومدافعاتهم. وأهم هذه المخطوطات هي صحيفة الد

 والمذكرات والعرائض.

تي أما االعمال اإلجرائية التي يقوم بها الموظفون الرسميون فتشمل جميع المخطوطات ال
 ً  للقيام بهذه يحررها األشخاص العاملون في المحاكم والذين تم تعيينهم من قبل الدولة وانتدبوا خصيصا

ة. ثم تأتي المهمة. ويأتي في طليعة هذه المخطوطات األحكام والقرارات القضائية التي ينظمها القضا

محاضر  بعد ذلك المخطوطات التي يقوم بتحريرها موظفو قلم الكتاب أو مكتب إدارة الدعوى وأهمها
ن يحضر مع الجديد  أ –الجلسات والمعاينات التي يمكن أن تقوم بها المحكمة، وقد أوجب النص القديم 

 . باطالً  ، وإال كان العملالقاضي في الجلسات كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي

. ومن (133)يعتبر محضر الجلسة سنداً رسمياً لما دّون فيه القوة الثبوتية لمحضر الجلسة: – 3 
القوة الثبوتية . ولكن (134)ثم ال يجوز اثبات ما يخالف محتوى هذا المحضر إال بطريق الطعن بالتزوير

ر المحضر بنفسه، وبين األمور التي لمندرجات هذا المحضر تختلف بين األمور التي تحققها محر

 وردت في المحضر كتصريحات صادرة عن أصحاب العالقة دون أن يتحققها منظم المحضر.

من قانون اإلثبات على ان المحرر الرسمي حجة على الكل بما دون فيه  8تنص المادة  بالفعل
ما لم يتبين تزويره  من أمور قام بها محرره في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره

 ً  . (135) بالطرق المقررة قانونا

محضر أو وهذا يعني ان المحضر يعتبر حجة على الكافة بما دّون فيه من أمور قام بها محرر ال
وقعت من ذوي العالقة في حضوره ضمن حدود سلطته واختصاصه. وهذا تطبيق للقاعدة المنصوص 

 دنية التي تعتبر ان الكتابة حجة متعدية.من قانون المعامالت الم 114عنها في المادة 

                                                           
 من القانون اللبناني /390بذات المعنى المادة / (133)
 23/7/4201صدر في جلسة  2014لسنة  54رقم محكمة النقض في أبوظبي دائرة األحوال الشخصية، الطعن  (134)

 )أحكام محكمة النقض البريد االلكتروني(.

مدني  /1319إثبات مصري والماّدة / /11أ.م.م. وتقابلها الماّدة / 146وبنفس المعنى الماّدة  (135)

 فرنسي



 فاذا ورد في محضر الجلسة ان البائع صرح بانه قبض الثمن، في دعوى بين بائع ومشتري

 دعاء التزوير. تدور حول  خالف على تسديد الثمن ، فان اثبات عكس هذا التصريح ال يمكن ان يتم إالّ با

التي لم يتحققها منظم المحضر فتعتبر    أّما مضمون تصريحات الخصوم الواردة في المحضر

دون حاجة الدعاء التزوير. بمعنى  ( 136)حّجة عليهم وعلى خلفائهم وتعتبر صحيحة ما لم يثبت العكس
إن تصريحات أصحاب العالقة في الجلسة التي لم يتحقّقها هذا المأمور بنفسه تعد ثابتة حتى إثبات 

طالما أن منظم المحضر  لم يتحقّقها  (137)جة إلدّعاء تزويرهاعكسها  بوسائل االثبات القانونية ودون حا

بنفسه؛ مثالً اذا ورد في المحضر بيان من المشتري او البائع عن حالة المال الُمباع  فان ذلك يعتبر 

. ذلك انه إذا كان منظم المحضر (138)مجرد تصريح يمكن إثبات عكسه دون حاجة الدعاء التزوير 
ان البائع صرح امامه بكذا وكذا بحيث ال يجوز اثبات ان التصريح لم يحصل تحقق بالبصر والسمع من 

االً بادعاء التزوير، فان منظم المحضر لم يتحقق من حالة المبيع الذي لم يشاهده وبالتالي يمكن اثبات 

 عكس هذه الواقعة بجميع وسائل االثبات دون حاجة الدعاء التزوير.

 

  لمدنيةمن قانون االجراءات ا 18المادة 

 يدخل في وال للكتبة وال لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عمالً  للقائم باإلعالن ال يجوز
لرابعة حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة ا

 وإال كان هذا العمل باطالً.

لها المادة  وحلت مح  10/17نون االتحادي رقم هذه المادة الُغيت بموجب المادة الثالثة من القا

 2018لعام  57من قرار مجلس الوزراء رقم  15

 2020المعدل في العام  2018لعام  57المادة  الخامسة عشر من قرار مجلس الوزراء رقم 

 يدخل في ال يجوز للقائم باإلعالن وال للكتبة وال لغيرهم من أعوان القضاة أن يباشروا عمالً 

لرابعة ظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة احدود و

 وإال كان هذا العمل باطالً. 

 شرح النص

نص  من قرار مجلس الوزراء ذات 15استعادت المادة : الفرق بين النص القديم والجديد - 1

الجديد. تبقى  -م  من قانون االجراءات المدنية، وتالياً فان اآلثار التي تترب على النص القدي 18المادة 

 ذاتها. 

                                                           

 مدني فرنسي. 1320أ.م.م.وتقابلها الماّدة  147الماّدة  (136)

(137) .Bull. civ. I, Nº 21; 25 mai 1987, D. 1988, 79, note Breton Civ. 1re, 13 mai 1986,  

(138) .N˚ 1993, II, 149, note Destame. Civ. 3e, 3 mars 1993, J.C.P. éd 



لعام: اان هذه القاعدة هي تطبيق لمبدأ أعم هو تأمين حيادية وموضوعية القائم بالعمل  - 2

لفرقاء ايمارس القائم بالعمل بوظيفته بشكل موضوعي دون اي محاباة الي من  يحرص القانون على ان

وماً دعند تعددهم او تعارض مصالحهم  وأن ال تكون له مصلحة مع أحد الخصوم. وتبعاً لذلك نجد 

ن القاضي اعلى من قانون اإلجراءات المدنية  114المادة  تطبيقات قانونية لهذه القاعدة، مثالً نصت

رة مر صالح لنظر الدعوى وممنوعاً من سماعها ولو لم يردّه أحد من الخصوم في في كل يكون غي
لقاضي اتتوفر فيها اسباب يمكن ان تخرجه عن حياديته في نظر النزاع. وقد رتب القانون على نظر 

المادة  في الدعوى بالرغم من توفر أحد اسباب عدم الصالحية بطالن عمل القاضي )راجع الحقاً شرح

114.) 

لقانون ال يجوز لمن له النيابة عن غيره بنص في انصتا على انه  603و 602كما ان المادتين 

ق المزاد ما أو باتفاق أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري بنفسه مباشرةً أو باسم مستعار ولو بطري

و الخبراء لوسطاء أنيط به بمقتضى هذه النيابة وذلك مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة. وال يجوز ل

 أن يشتروا بأسمائهم أو باسم مستعار األموال التي عهد إليهم في بيعها.

من قانون المعامالت المدنية على انه ترد كل  /115نصت المادة /وفي ذات السياق الفكري 

شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه. والهدف من عدم قبول الشهادة في مثل الحاالت 

، ودون ان تقوم أية خصومة (139)بقة هو ان يكون الشاهد متجرداً في شهادته وحيادياً بين الخصومالسا

 بينه وبين أحدهم تدفعه لمحاباة الخصم اآلخر. 

ن القانون م)هذه المادة الُغيت بموجب المادة الثالثة  من قانون االجراءات المدنية 19المادة 

، 2018لعام  57دون ان يحل محلها اي نص في قرار مجلس الوزراء رقم  10/17االتحادي رقم 

 النها كانت من باب لزوم م ال يلزم، وكان نصها كالتالي:

ية التي تسري أحكام هذا القانون على جميع القضايا المدنية والتجارية واألحوال الشخص - 1 

 تُرفع أمام محاكم الدولة.

نية أو ويقصد بالمحكمة االبتدائية في هذا القانون محكمة الدرجة األولى سواء كانت مد - 2

 شرعية.

 الكتاب األول: التداعي أمام المحاكم

 ت المحاكمالباب األول: اختصاصا

 الفصل األول: االختصاص الدولي للمحاكم

 24الى المادة  20من المادة 

                                                           

)أحكام  25/3/2015جلسة صدر في  128/2015طعن رقم محكمة النقض في أبوظبي الدائرة التجارية الثانية ،  (139)

 .وني(محكمة النقض البريد االلكتر



 (1992)هذه المواد ال تزال على حالها منذ صدور قانون االجراءات المدنية في العام 

 

انون ق)هذه المادة ال تزال على حالها منذ صدور من قانون االجراءات المدنية  20المادة  

 (1992العام  االجراءات المدنية في

لتي تُرفع فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار في الخارج تختص المحاكم بنظر الدعاوى ا

 على المواطن والدعاوى التي تُرفع على األجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الدولة. 

من  33من دستور دولة االمارات العربية المتحدة، المادة  99المادة نصوص ذات صلة: 

 بشان المحكمة االتحادية العليا. 10/73القانون رقم 

 شرح النص

فصل في ال 20: وردت المادة المصطلح التقليدي والمصطلح الحديث: -تعريف االختصاص   - 1
ل فصل عنوان االول من الباب االول من من الكتاب االول من قانون االجراءات المدنية، وللباب كما لك

ب األول بمعزل عن العناوين التي وردت ضمنها. وعنوان البا 20شرح المادة محدد، ومن ثم ال يمكن 

 هو اختصاص المحاكم وجاء الفصل االول فيها بعنوان االختصاص الدولي. فماذا يعني اختصاص

 المحاكم بشكل عام  واالختصاص الدولي على وجه التحديد.

بعض التشريعات العربية  وتستعمل«. أهلية المحكمة للنظر في الدعوى»يعني االختصاص 

أي  ،عبارة الصالحية بدالً من عبارة االختصاص، في حين يستعمل البعض اآلخر العبارة األخيرة
(. La compétence)عبارة االختصاص، مع االشارة إلى أن العبارتين هما تعريب للعبارة الفرنسية 

كمة عندما حدد اختصاص المح وقد استعمل القانون اإلماراتي عبارة االختصاص سواء في الدستور

لمحكمة افي شان   10/73من الدستور( أو في القانون االتحادي رقم  99االتحادية العليا )المادة 

( أو 10ة )المادة بشان السلطة القضائية االتحادي 3/83( أو في القانون رقم 33االتحادية العليا )المادة 

 لمدنية.وما يليها من قانون اإلجراءات ا 20في المادة 

 وكان المصطلح التقليدي في الفقه المقارن يقسم االختصاص إلى نوعين:

 االختصاصي المطلق أو النوعي

La compétence absolue ou comepétence ratione material 

 واالختصاص النسبي أو المكاني

La compétence relative ou comepétence ratione personae 



نه ال يتناول أنواع االختصاص، بل النتائج المترتبة على مخالفة قواعده، وهذا التقسيم منتقد أل

 ً  .(140)فليس االختصاص هو المطلق أو النسبي بل أن عدم االختصاص يكون مطلقاً أو نسبيا

وانطالقاً من االنتقادات المتقدمة اقترح بعض الفقهاء استبدال المصطلح التقليدي بمصطلح جديد 

( واختصاص محلي Compétence d'attributionاختصاص تخصيصي )يقسم االختصاص إلى 
. وقد أخذ القانون الفرنسي، منذ التعديل الذي أدخل عام (141)(compétence territorialeأو مكاني )

على قواعد االختصاص، بالمصطلح الحديث، وكّرس هذا المصطلح في قانون أصول  1958

. ويقترب المصطلح المستعمل في القانون (142)9751المحاكمات المدنية الفرنسي الصادر عام 

 اإلماراتي من هذا التقسيم.

ان االختصاص التخصيصي، حسب المصطلح  المصطلح المستعمل في القانون اإلماراتي: -2

ضائية المختصة المستعمل في القانون الفرنسي، يشمل فرعين من القواعد: األول يُعْنى بتحديد الجهة الق

االختصاص بقضائية المتعددة والموجودة في الدولة وهو ما يُعرف في بعض القوانين من بين الجهات ال
ة لجهة قضائية الوظيفي أو الوالئي، والثاني يُْعنى بتحديد درجة ونوع المحكمة من بين المحاكم التابع

 واحدة وهو ما يعرف باالختصصاص النوعي.

ية م االختصاص في اإلمارات العربوطالما ان هذا هو مفهوم االختصاص التخصيصي فإن تقسي
تصاص المتحدة بين جهة القضاء االتحادي وبين جهة القضاء المحلي يشكل في الحقيقة تعيين االخ

القيمي والوظيفي أو الوالئي لكل من هاتين الجهتين القضائيتين، كما ان تحديد االختصاص النوعي 

إلجراءات اوما يليها من قانون  25ي المادة داخل كل من هاتين الجهتين القضائيتين والمنصوص عنه ف

لى ذلك المدنية يشكل في الحقيقة تعيين االختصاص النوعي داخل الجهة القضائية الواحدة. يضاف ا
نية، وما يليها من قانون اإلجراءات المد 20قواعد االختصاص الدولي المنصوص عنها في المادة 

ً االختصاص المحلي أو المكاني للمحاك ذات  وما يليها من 31م المنصوص عنها في المادة وأخيرا

 القانون.

حكمة وهذه األنواع األربعة لقواعد الختصاص تهدف إلى حل المشاكل التي يطرحها تحديد الم

 المختصة للنظر بنزاع معين. واول هذه المشاكل هي مشكلة االختصاص الدولي

ان المشكلة األولى التي تطرح، عند البحث فيما إذا كانت  تعريف: -االختصاص الدولي  – 3
المحكمة التي أُقيمت الدعوى أمامها مختصة للنظر فيها، هي معرفة ما إذا كانت محاكم الدولة، التي 

تنتمي إليها هذه المحكمة، مختصة لفصل هذا النزاع أم ال، ومن ثم فإن مجموعة قواعد االختصاص 

ة المختصة، من بين محاكم مختلف الدول، هي التي يعنى بها االختصاص التي تهدف لتحديد المحكم

                                                           

(140 ).Morel note 2 de la page 177 

 Solus et Perrot T II No. 7 à 9.يراجع:  (141)

إن القوانين في البالد العربية تأخذ بالمصطلح الحديث، مع اختالف في تعريب المصطلحات الفرنسية، إذ أن البعض  (142)

أو الصالحية الوالئية والنوعية  كالقانون األردني  يطلق على الصالحية التخصيصية الصالحية الذاتية أو الوظيفية 

أو الصالحية  كالقانون األردني  وعلى الصالحية المكانية الصالحية الموقعية  كالقانونين المصري والسوداني  

 كالقانون السوري. المحلية 



االختصاص الدولي بانه هو الذي تتعين بمقتضاه الدولة التي يجب أن  ومن ثم يمكن تعريفالدولي. 

 تقدم الهيئة الحاكمة.

 وتظهر أهمية االختصاص الدولي، على الصعيد الداخلي، في مجالين: 

حد أمثالً جنسية  على المحاكم اإلماراتية يداخله عنصر دولي عندما يطرح نزاع  األول:
فإن المشكلة  -ة... المتقاضين األجنبية أو محل ابرام العقد أو تنفيذه خارج دولة اإلمارات العربية المتحد

معنى أن التي تطرح هي التالية: هل أن المحاكم اإلماراتية مختصة لفصل النزاع المعروض عليها؟ ب

أو المحاكم  تية ألولى لقواعد االختصاص الدولي تتمثل بحل مسألة ما إذا كانت المحاكم اإلمارااألهمية ا

 مختّصة لفصل نزاع يداخله عنصر دولي، عرض عليها. -الوطنية ألية دولة 

ل دولة والواقع أنه رغم تعلق االختصاص الدولي بالنزاعات التي يداخلها عنصر دولي، فإن ك 

ت الدولية د االختصاص الدولي لمحاكمها، وإن كانت توجد منذ القدم بعض المعاهداهي التي تحدد قواع

ات أو الثنائية بهذا الموضوع، واتجاه في العصر الحديث لتنظيم قواعد االختصاص الدولي بمعاهد

 اتفاقيات دولية.

ها انه منه ومؤدا 21وقد تضمن قانون المعامالت المدنية نصاً صريحاً بهذا المعنى في المادة 

يسري على قواعد االختصاص وجميع المسائل اإلجرائية قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر 
من ذات القانون انه ال تسري األحكام السابقة إذا ُوجد نص في  22فيها اإلجراءات. وأضافت المادة 

ذا انضمت دولة اإلمارات قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في البالد يتعارض معها. ومن ثم إ

العربية المتحدة الى اتفاقية دولية، فتصبح قواعد االختصاص التي تضمنتها االتفاقية هي الواجبة 
التطبيق في المنازعات التي تخضع لها والتي تعرض على محاكم الدولة، الن هذه القواعد هي من 

ثم إذا استبعد الحكم المطعون  قواعد االختصاص الدولي وليست من قواعد االختصاص المحلي، ومن

 . (143)فيه تطبيق نصوص االتفاقية فيكون معيباً مما يوجب نقضه

لى الصعيد وإذا كان القانون الداخلي لكل دولة هو الذي يحدد قواعد اختصاص المحاكم الوطنية ع
ية. ولكن رغم نبالدولي، إال أن هذا القانون ال يحدد وال يمكنه أن يحدد االختصاص الدولي للمحاكم األج

ص الدولي ذلك تبقى لقواعد االختصاص الدولي، كما تحددت بالقانون اإلماراتي، أهمية إزاء االختصا

لة اإلمارات للمحاكم األجنبية كما تحددت بقوانينها، وذلك عندما يطلب تنفيذ الحكم األجنبي داخل دو

 العربة المتحدة.

رات، بوسائل التنفيذ على األموال أو اإلكراه على ان األحكام األجنبية ال تنفذ في اإلماالثاني: 

األشخاص، إال إذا كانت مستوفية بعض الشروط ومنها الشرطان المنصوص عليهما في البندين ألف 
ان ال تكون محاكم دولة  -من قانون اإلجراءات المدنية وهما: )أ(  235وباء من الفقرة الثانية من المادة 

                                                           

، موقع محامو اإلمارات. 20/3/1994تاريخ الجلسة  –ق  14لسنة  311المحكمة االتحادية العليا ، الطعن رقم  (143)

وكانت القضية تتعلق اتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتوكول الهاي والتي انضمت إليها دولة اإلمارات العربية المتحدة 

اسباب الطعن ؛ للتوسع في هذا الموضوع، يراجع كتاب المؤلف 1968( لسنة 13بموجب المرسوم االتحادي رقم )

 وما يليه 212بند  2004الطبعة األولى بيروت  بطريق النقض الجزء االول

 



ختصة للنظر بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو األمر، وفي نفس الوقت اإلمارات العربية المتحدة م
ً لقواعد االختصاص القضائي الدولي  أن تكون المحكمة األجنبية التي أصدرت الحكم مختصة طبقا

أن يكون الحكم أو األمر قد صدر عن محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد  -المقررة في قانونها. )ب( 

 الذي صدر فيه.

 الحظ هنا ان القانون اإلماراتي، وعلى غرار ما هو منصوص عليه في معظم التشريعاتوي

د األجنبية، يعتبر أن تقدير االختصاص الدولي للمحكمة األجنبية يجب أن يتم على ضوء قواع

طقياً االختصاص الدولي في دولة المحكمة التي أصدرت الحكم أو األمر، وهذا الحل الذي يبدو من

لمطلوب منه اولى يصح انتقاده من الناحية القانونية. فالهدف القانوني من إعطاء القاضي، للوهلة األ
و منع هتنفيذ الحكم األجنبي، حق مراقبة مدى تقيد المحكمة األجنبية بقواعد االختصاص الدولي، 

 المحاكم األجنبية من أن تمدّ اختصاصها الدولي بشكل غير معقول يتجاوز كل معيار لتوزيع

األجنبي  ختصاص الدولي بين محاكم الدول المختلفة، وليس الهدف بالتالي المحافظة على القانوناال

 ذاته ومراقبة مدى تقيد قضاة دولة ذلك القانون به.

ول لتوزيع وبالتالي أن مراقبة المحاكم الوطنية، على مدى تقيد الحكم األجنبي بالمعيار المعق

يمكن ان  مختلفة، يجب أن تتناول القانون األجنبي ذاته الذيقواعد االختصاص الدولي بين الدول ال

ً للقاعدة المثالية التي تفرض توز يع يكون وسع دائرة االختصاص الدولي لمحاكم بالده خالفا
ية غير االختصاص الدولي بين محاكم الدول المختلفة بشكل معقول. وإذا كانت هذه القاعدة المثال

لطبيعي، اوال في قواعد القانون الدولي الخاص وال حتى في القانون موجودة ال في القانون الوضعي 

وطني، فال فيجب العودة إلى القانون الداخلي لكل قاٍض بحيث يجد القاضي هذا المعيار في قانونه ال
ني والنمساوي يطلب من غيره االلتزام بأكثر مما يلتزم به هو. ويأخذ بهذا الحل كل من القانون األلما

 ، وكثير من المقاطعات السويسرية.واإليطالي

ً بنتائجه وأية ذلك أنه إذا كانت محاكم الدولة  أما الحل الذي يعتمد الرأي األول، فيبدو غريبا
األجنبية ذاتها اعترفت بصحة الحكم الصادر عن محاكمها وقابليته للتنفيذ رغم مخالفته لقانونها، أفال 

دول بهذا الحكم وال تغفر المخالفة التي غفرتها محاكم الدولة يبدو غريباً أن ال تقبل محاكم غيرها من ال

 ؟(144)التي خولف قانونها

م، وفي حال صدور حكمين أجنبيين باسم سيادتين مختلفتين في موضوع واحد وبين ذات الخصو

 نعتقد انه يجب ان ينفذ الحكم الذي يتفق وقواعد القانون اإلماراتي لالختصاص.

الثانية لقواعد االختصاص الدولي تتمثل بمعرفة ما إذا كان الحكم األجنبي، ومن ثم فأن األهمية 

 .(145)الصادر باسم سيادة غير السيادة اإلماراتية، يمكن تنفيذه في دولة اإلمارات العربية المتحدة

                                                           

 Fragistas la compétence int. en dr. privé, recueil des cours acad. dr. int. Laheyيراجع بهذا المعنى.  (144)

1961. T 3 p. 165 et S spécialement 180. 181.  

  et s 177Cit. p. Fragistas la Compétence int. en droit privé Opيراجع: ؛ (145)

 ,E. Tyan. prècis de dr. Int. privé No. 360 et S; J. P. Niboyet manuel de dr. int. privé 2(eme) éd؛ 

N(os). 746 à 814; Batiffol dr. int. privé, op. cit T II N(os). 668 et s.  ؛ ادمون نعيم الموجز في القانون



قانون لقد عالجت بعض التشريعات في ال االختصاص الدولي في القانون اإلماراتي: قواعد - 4
أحكام  ع االختصاص الدولي في القانون المدني، كما فعل المشرع الفرنسي الذي عالجالمقارن موضو

ق إجماالً من القانون المدني، إالّ ان االجتهاد الفرنسي طب /15و/ /14هذا االختصاص في المادتين/

ي في أحكام االختصاص الداخلي الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية على االختصاص الدول

 من القانون المدني. /15و/ /14سائل التي لم تعالجها المادتان /الم

على االختصاص الدولي الذي تعالجه أحكام  في فرنساويطلق فقهاء القانون الدولي الخاص  

( وعلى La compétence généraleمن القانون المدني االختصاص العام ) /15و/ /14المادتين /

 Lacompétenceالقانون الداخلي االختصاص الخاص ) االختصاص الدولي المستمد من أحكام

spéciale)(146). 

من قانون  /24إلى / /20اّما القانون اإلماراتي فقد عالج أحكام االختصاص الدولي في المواد /

الذي تضمن  ( والقانون اللبناني35 28االجراءات المدنية على غرار ما فعل القانون المصري )المواد 
لقانون اللبناني ثر، وقد يكون من المفيد اإلشارة اليها في هذا الكتاب، خصوصاً وان انصوصاً تفصيلية أك

 استوحى كثيراً من االجتهادات الفرنسية في هذا الموضوع. 

تنوع عناصر  -تطبيق قواعد االختصاص الداخلي إلى جانب قواعد االختصاص الدولي  - 5

قول الى ان قواعد االختصاص الداخلي تطبق أيضاً : من البديهي الربط  اختصاص المحاكم اإلماراتية

في القضايا التي يثار فيه عنصر دولي يستوجب تطبيق قواعد االختصاص الدولي. ذلك ان االختصاص 

الداخلي للمحاكم اإلماراتية يشمل االختصاص االوالئي واالختصاص النوعي والقيمي واالختصاص 

دئياً عند تحديد المحكمة المختصة للنظر بنزاع يداخله عنصر المحلي أو المكاني، فهذه األحكام تطبق مب
. بمعنى انه بعد ان تتحقق المحكمة التي أقيمت الدعوى أمامها ان المحاكم اإلماراتية مختصة (147)دولي

للنظر بالنزاع على الصعيد الدولي يبقى عليها ان تبحث فيما إذا كانت هي بالذات المحكمة اإلماراتية 

بهذا النزاع على ضوء قواعد االختصاص الوالئي والقيمي والنوعي والمحلي  المختصة للنظر
المنصوص عليها في القانون اإلماراتي. وقد تضمنت بعض التشريعات في القانون المقارن نصوصاً 

 .(148)صريحة بهذا المعنى

إن انعقاد االختصاص الدولي للمحاكم اإلماراتية يمكن أن يتم على ضوء نصوص قانون 

راءات المدنية، باالستناد إلى وجود موطن أو محل إقامة  الخصوم أو أحدهم في دولة اإلمارات، اإلج
كما يمكن أن يتم في أحيان أخرى باالستناد إلى وجود أحد عناصر النزاع في دولة اإلمارات بصرف 

يتم انعقاد  النظر عن جنسية المتقاضين أو موطنهم، كما انه في الدعاوى المسندة الى العقود يمكن ان

اختصاص المحاكم اإلماراتية باالستناد إبرام العقد أو تنفيذه أو تنفيذ أحد عناصره في الدولة، كما يمكن 

                                                           

؛ هشام علي صادق تنازع االختصاص القضائي الدولي طبعة 199إلى  184ص  1967الدولي الخاص بيروت 

 ثانية 

  Solus et perrot T II Nos. 386 et s.باإلضافة إلى المراجع المشار إليها سابقاً يراجع:  (146)

 وما يليه. 311الثاني والثالث والرابع من هذا الباب، أي البند  راجع عن أحكام االختصاص الداخلي الفصول (147)

يخضع االختصاص الدولي للمحاكم اللبنانية »من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على أنه  74نصت المادة   (148)

 «.مبدئياً لألحكام المتعلقة باالختصاص الداخلي دون تمييز بين لبناني وأجنبي



ان ينعقد اختصاص المحاكم اإلماراتية التخاذ التدابير المؤقتة أو المستعجلة باالستناد الى المكان الذي 

 ن القواعد المتعلقة بالموضوع تباعاً.يمكن ان يتم فيه تنفيذ أمر المحكمة، ونبحث في كل م

انعقاد اختصاص المحاكم اإلماراتية باإلستناد الى وجود موطن أو محل إقامة للمدعى عليه  - 6

من  20المادة  نصت محل االقامة المختار لألجنبي داخل الدولة: -في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
قانون اإلجراءات المدنية على انه فيما عدا الدعاوي العينية المتعلقة بعقار في الخارج تختص المحاكم 

بنظر الدعاوي التي ترفع على المواطن والدعاوي التي ترفع على األجنبي الذي له موطن أومحل إقامة 

من ذات القانون  31/2عنها في المادة  في الدولة. وهذه القاعدة تتوافق مع القاعدة العامة المنصوص

من  32/2(، ومع القاعدة الواردة في المادة 31بالنسبة لالختصاص المحلي )راجع الحقاً شرح المادة 

 (.32ذات القاانون بشأن الدعاوى العينية العقارية ودعاوي الحيازة )راجع الحقاً شرح المادة 

ن محاكم دولة اإلمارات العربية المتحدة تكون وهذا يعني انه متى داخل النزاع عنصر دولي فإ

ً كان المدعى عليه أو أجنبياً، موطن  مختصة للنظر بالنزاع بمجرد ان يكون للمدعى عليه، مواطنا
أومحل إقامة في الدولة، باستثناء الحالة التي يتعلق فيها موضوع الدعوى بحقوق عينية على عقار يقع 

م فيكفي ان يكون ألحدهم موطن أو محل إقامة في الدولة حتى ينعقد في الخارج. وإذا تعدد المدعى عليه

 من ذات القانون(. 31/4اختصاص المحاكم اإلماراتية )راجع الحقاً شرح المادة 

هذه المادة ال تزال على حالها منذ صدور قانون )من قانون االجراءات المدنية  21المادة 

 (1992االجراءات المدنية في العام 

حاكم بنظر الدعوى على األجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة في تختص الم

 الحاالت اآلتية:

 إذا كان له في الدولة موطن مختار. - 1

 إذا كانت الدعوى متعلقة بأموال في الدولة أو إرث لمواطن أو تركة فتحت فيها. - 2

كان مشروًطا تنفيذه في الدولة أو بعقد يراد إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام أُبرم أو نُفذ أو  - 3

 توثيقه فيها أو بواقعة حدثت فيها أو بإفالس أُشهر في أحد محاكمها.

إذا كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في الدولة على زوجها الذي كان له موطن  - 4

 فيها.

عليه أو بصغير أو بنسبه  إذا كانت الدعوى متعلقة بنفقة أحد الوالدين أو زوجة أو بمحجور - 5

أو بالوالية على المال أو النفس إذا كان طالب النفقة أو الزوجة أو الصغير أو المحجور عليه له 

 موطن في الدولة.

إذا كانت متعلقة باألحوال الشخصية وكان المدعي مواطنًا أو أجنبيًا له موطن في الدولة  - 6

ي الخارج أو كان القانون الوطني واجب التطبيق في وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف ف

 الدعوى.



 إذا كان ألحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الدولة. - 7

 شرح النص

ت المادة ربطالموطن المختار داخل الدولة:  انعقاد اختصاص المحاكم اإلماراتية باالستناد - 1

ي لمجرد للنظر بالنزاع ضد المدعى عليه األجنبمن ذات القانون اختصاص المحاكم اإلماراتية  21/1
ً بنص القانون ان يكون له موطن مختار داخل الدولة. وإّما   ويحصل اختيار محل اإلقامة إما حكما

قاماً له يختلف مرضاء باتفاق الفريقين بمناسبة إجراء عقد بينهما، فيختار أحدهما أو كالهما موطناً أو 

)راجع  الحقيقي، من أجل تنفيذ هذا العقد وما ينجم عنه من نزاعاتعن محل موطنه أو محل إقامته 

 (.41بشأن اختصاص محكمة الموطن المختار شرح المادة 

ولة انعقاد اختصاص المحاكم اإلماراتية باالستناد إلى وجود أحد عناصر النزاع في د - 2

ي يداخلها بعض النزاعات الت: ربط القانون اإلماراتي اختصاص المحاكم اإلماراتية للنظر باإلمارات

في  عنصر دولي بوجود أحد عناصر النزاع في اإلمارات، كما في الحاالت التالية المنصوص عنها

 من ذات القانون: 21الماد 

 إذا كانت الدعوى متعلقة بإرث لمواطن أوتركة فتحت في الدولة. -

ص محاكم الدولة في هذه إذا كانت الدعوى متعلقة بأموال في الدولة. وسبب انعقاد اختصا -
الحالة يرجع إلى ان المال المتنازع في شأنه موجود في أراضي الدولة، وهو ضابط موضوعي أساسه 

موقع المال ولو لم يكن مصدر االلتزام قد نشأ في الدولة، حتى لو كان وجود المال عارضاً، والعلة في 

 . (149)ها االنتقال إليه متى رأت لزوماً ذلكذلك أن محاكم الدولة أقرب إلى المال من غيرها ويسهل علي

 إذا كانت الدعوى متعلقة بإفالس أشهر في أحدى محاكم الدولة. -

إذا كانت الدعوى متعلقة بواقعة حدثت في الدولة، وهذه القاعدة تتوافق مع القاعدة المنصوص  -

من ذات القانون والتي تعطي االختصاص للمحكمة  31/2عنها بشأن االختصاص المحلي في المادة 
ً لذلك إذا 31التي وقع الضرر في دائرتها )راجع الحقا شرح المادة  وب كان الضرر المطل(. وتبعا

التعويض عنه قد نتج عن خطأ من البنك الكائن في أبوظبي بسبب رفضه فتح حساب مصرفي للعميل، 

فإنه يكون من حق األخير رفع الدعوى أمام المحكمة التي وقع الضرر المطلوب التعويض عنه في 

 . (150)نطاقها بإمارة أبوظبي

يعني ان انعقاد اختصاص محاكم  إذا كانت الدعوى متعلقة بعقد يراد توثيقه في الدولة، وهذا -

يتم باالستناد الى عنصر انعقاد وحيد هو إرادة توثيق العقد  دولة اإلمارات في النزاعات المتعلقة بالعقود

في الدولة. وهذا الحل يتوافق مع االتجاه السائد في العصر الحديث، في ظل العولمة، نحو توسيع 
لنزاعات المتعلقة بالعقود، كما هو الحال مع القانون عناصر انعقاد اختصاص المحاكم الوطنية في ا

                                                           

 إلمارات، موقع محامو ا9/10/2001تاريخ الجلسة  –ق  21لسنة  252تحادية العليا ، الطعن رقم المحكمة اال (149)

 25/11/2013صدر في جلسة  2013لسنة  568محكمة النقض في أبوظبي الدائرة التجارية الثانية ، الطعن رقم  (150)

 )أحكام محكمة النقض البريد االلكتروني(.



اللبناني الذي نص على انعقاد االختصاص الدولي للمحاكم اللبنانية بشأن عقد ابرم في لبنان أو شرط 
تنفيذ أحد االلتزامات الرئيسية الناشئة عنه في لبنان. بمعنى أنه إذا تعلقت الدعوى بعقد فإن انعقاد 

نانية يمكن أن يتم باالستناد إلى أحد عنصرين: إما إبرام العقد في لبنان، وإما اختصاص المحاكم اللب

اشتراط تنفيذ أحد االلتزامات الرئيسية الناشئة عنه في لبنان، ومن ثم فأن توفر أحد العنصرين المتقدمين 

 . (151)يكفي النعقاد االختصاص الدولي للمحاكم اللبنانية

ن تنظيم الوكاالت التجارية في دولة اإلمارات العربية بشأ 18/1981كذلك ان القانون رقم 

تختص محاكم ، على ان 198لسنة  14، المعدلة بموجب القانون رقم منه 6المتحدة نص في المادة 

الدولة بنظر أي نزاع ينشأ عن تنفيذ عقد الوكالة التجارية بين الموكل والوكيل وال يعتد بأي اتفاق 
ختصاص لمحاكم الدولة بنظر أي نزاع ينشأ بين الطرفين حول تنفيذ عقد يخالف ذلك. ومن ثم ينعقد اال

 . (152)الوكالة التجارية

لمدنية : أقر قانون اإلجراءات ااختصاص المحاكم اإلماراتية في قضايا االحوال الشخصية - 3
وردتها أاختصاص المحاكم اإلماراتية للنظر ببعض المسائل المتعلقة باألحوال الشخصية، في حاالت 

 وهي التالية:  21بعض الفقرات من المادة 

ن إذا كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في الدولة على زوجها الذي كان له موط -
خارج  الزوج   تداركاً لهرب المدعى عليه الزوجة  هذه القاعدة مساعدة المدعية وقد قُِصد من فيها، 

ني انه ال اإلمارات بشكل تعجز معه الزوجة عن مالحقته أمام محكمة محل إقامته في الخارج، وهذا يع

ام لتي تقيشترط لتطبيق القاعدة المتقدمة أن يكون للمدعى عليه )الزوج( موطن ضمن نطاق المحكمة ا

لسابق، ولو قبل الدعوى أمامها بتاريخ إقامة الدعوى عمالً بالقاعدة العامة ، بل يكفي أن يكون له في ا

 مارات. اقامة الدعوى، موطن في دولة اإلمارات حتى يعتد به النعقاد االختصاص المحلي لمحاكم اإل

نسبه أو بالوالية بأو بصغير أو  إذا كانت الدعوى متعلقة بنفقة أحد الوالدين أو زوجة أو بمحجور عليه - 

أي  ي الدولة.فعلى المال أو النفس، إذا كان طالب النفقة أو الزوجة أو الصغير أو المحجور عليه له موطن 
نفقة أو الزوجة طالب الأن انعقاد االختصاص في الحاالت المتقدمة يتم باالستناد إلى عنصر وحيد هو ان يكون 

 . ه موطن في الدولةأو الصغير أو المحجور عليه ل

وطن في مإذا كانت الدعوى متعلقة باألحوال الشخصية، وكان المدعي مواطناً أو أجنبياً له  -
اجب الدولة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج، أو كان القانون الوطني و

 التطبيق في الدعوى.

                                                           

عة السادسة الوسيط في أصول المحاكمات المدنية الجزء االول الطبع كتاب المؤلف للتوسع في هذا الموضوع يراج (151)

 421بند  2010بيروت 

، موقع محامو اإلمارات.(؛ ويتضمن 1995 /12 /17ق الجلسة  16لسنة  307المحكمة االتحادية العليا، الطعن رقم  (152)

معطوفة على المادة  5/8/1967تاريخ  34االشتراعي رقم من المرسوم  5القانون اللبناني ذات القاعدة في المادة 

 أ. م. م. 78



إذا رات ات القانون اختصاص محاكم اإلمامن ذ 21ربطت الماد  الدعاوى المتعلقة بالتزام: - 4
انعقاد اختصاص  إنكانت الدعوى متعلقة بالتزام أبرم أو نفذ أو كان مشروطاً تنفيذه في الدولة. ومن ثم ف

 محاكم دولة اإلمارات يتم هنا باالستناد إلى أحد العناصر الثالثة التالية:

 العنصر االول هو إبرام االلتزام في الدولة

 اني هو تنفيذ االلتزام في الدولة. العنصر الث

 العنصر الثالث هو اشتراط تنفيذ االلتزام في الدولة.

وهذا يعني أن توفر أحد العناصر الثالثة يكفي النعقاد االختصاص الدولي للمحاكم اإلماراتية. ومن ثم إذا 
الدولة، فعندها ينعقد االختصاص كانت الدعوى تتعلق بواقعة قبض مبلغ وااللتزام برده وكانت الواقعتان حدثتا في 

  .(153)الدولي لمحاكم الدولة ولو كان المدعى عليه أجنبياً وليس له موطن في الدولة

انون هذه المادة ال تزال على حالها منذ صدور ق)من قانون االجراءات المدنية  22المادة 

 (1992االجراءات المدنية في العام 

داخلة تختص المحاكم بالفصل في المسائل األولية والطلبات العارضة على الدعوى األصلية ال

 في اختصاصها كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن

و كانت ينظر معها وكذلك تختص باألمر باإلجراءات المستعجلة والتحفظية التي تنفذ في الدولة ول

 مختصة بالدعوى األصلية.  غير

 شرح النص

لمحاكم ا: تكون اختصاص المحاكم اإلماراتية للفصل التخاذ التدابير االحتياطية والمؤقتة - 1

لو كانت غير ولألمر باإلجراءات المستعجلة والتحفظية التي تنفذ في الدولة، »اإلماراتية مختصة أيضا 

لدولة، وذلك ضد أي شخص إماراتي أو أجنبي ولو لم يكن له موطن في ا«.   مختصة بالدعوى األصلية

 وهذا الحكم يمكن تبريره من ناحيتين:

لتي يمكنها اهي  المستعجلة والتحفظيةمن ناحية أولى إن محاكم الدولة التي ستنفذ فيها التدابير 

لنظام العام في لدولة، فمقتضيات ااتخاذ مثل تلك التدابير، طالما أن تنفيذها يجب أن يتم باسم سيادة ا

 اتخاذها.الدولة تمنع على غير محاكمها اتخاذ مثل هذه التدابير وتعطي بالمقابل لمحاكمها الحق ب

 desومن ناحية ثانية، حتى ولو كانت تلك التدابير ال تستوجب القيام بعمل من أعمال السلطة )

actes de pouvoirالعجلة الذي يبرر إعطاء االختصاص لمحاكم  (، لتنفيذها، فهي تتسم عادة بطابع

 .(154)الدولة التي ستنفذ هذه التدابير فيها واال فاتت الفائدة من اتخاذها

                                                           

 ، موقع محامو اإلمارات13/4/1994ق الجلسة  14لسنة  116المحكمة االتحادية العليا ، الطعن رقم  (153)

  Fragistas op cit p. 174; comp. Batiffol op cit Nos. 698.يراجع بهذا المعنى:  (154)



وهذا الحكم المقرر في القانون اإلماراتي يتفق مع اجتهاد راسخ في فرنسا يعطي المحاكم الفرنسية 
مؤقتة ألحد الزوجين أو حفظ وحضانة االختصاص التخاذ التدابير المستعجلة والمؤقتة، كتقرير نفقة 

األوالد أو وضع االختام، حتى ولو كانت هذه التدابير تتفرع عن دعوى تدخل ضمن اختصاص محكمة 

 .(155)أجنبية

اضي مبدأ ق -بالمسائل األولية والطلبات العارضة اختصاص المحاكم اإلماراتية للفصل  - 2

طلبات بالفصل في المسائل األولية والية كذلك المحاكم اإلمارات : تختصاالصل هو قاضي الدفع: 

هذه العارضة على الدعوى األصلية الداخلة في اختصاصها، كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط ب

لمدنية الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها. وهذا النص الوارد في قانون االجراءات ا
 انين االجراءات هو مبدأ قاضي االصل هو قاضياالماراتي يكرس مبدأ هام معروف في نطاق قو

 ( Le juge de l'action est le juge de l'exception) الدفع.

يعني مبدأ قاضي األصل هو قاضي الدفع )أو قاضي الفرع( أن المحكمة المختصة بنظر و

الجارية أمامها، الدعوى األصلية تختص أيضاً بنظر وسائل الدفاع المثارة في الخصومة أو المحاكمة 

 . ذلك ان المبدأ(156)في حين لو طرحت هذه الوسائل في دعوى أصلية لكانت تخرج عن اختصاصها
هو انه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض وتصفّي كل عناصر النزاع طالما أن الدعوى التي 

 . (157)أُثيرت فيها تلك العناصر داخلة في حدود اختصاصها

ة، من جهة أولى أن المنطق القضائي يبرره، ألنه يتوافق مع الحس ومبررات هذا المبدأ مزدوج 

، إذ أن القاضي ال يمكنه فصل النزاع المعروض عليه إال إذا أخذ بعين االعتبار جميع (158)السليم

المسائل المثارة والتي تتعلق بهذا النزاع، فالقاضي يجب أن يرى الدعوى بجميع معطياتها بما تتضمنه 

بل المدعي أو المدعى عليه. ومن جهة ثانية، إن االعتبارات العملية تبرر هذا المبدأ، من ادعاءات من ق

إذ أن جميع المسائل التي تتعلق بالنزاع ذاته تعرض على محكمة واحدة مع ما يستتبع ذلك من توفير 

 في الوقت والمال ويحول في نفس الوقت دون صدور أحكام متناقضة.

هذا المبدأ قبل ان يرد أي نص تشريعي بشأنه في القانون االجتهاد الفرنسي يطبق  وكان

وتضمن نصوصاً  1975صدر قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي لعام ان ، الى (159)الوضعي

                                                           

(155) .11. D. P. 1912. 1. 64; civ. 17 Janv. 1950. D. 1950. 263Req. 20 Juill 19  

 .798راجع عن التدابير المؤقتة واالحتياطية الحقاً البند 

 ؛421ص  1972العدل  4/6/1972تاريخ  34تمييز أولى رقم  (156)

Cass. soc. 16 nov. 1961, D. 962, 161. 

 30/9/2013صدر في جلسة  2013لسنة  249والمدنية، الطعن رقم محكمة النقض في أبوظبي الدائرة التجارية  (157)

 )أحكام محكمة النقض البريد االلكتروني(.

(158) .Glasson, Tissier et Morel T I No. 283; Morel No. 272 

  )159(Morel No. 273; Solus et Perrot T 2 N . 453. 



 1983منه. أما قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني لعام  52إلى  49صريحة تكرسه في المواد 

ضمن األحكام المشتركة لوسائل الدفاع ، اي الدفاع في الموضوع فقد كرس هذا المبدأ بنص عام ورد 

من هذا القانون، والتي وردت في ختام  /68والدفوع االجرائية والدفوع بعدم القبول، إذ نصت المادة /

الفصل المتعلقة بوسائل الدفاع، على ما يلي: للمحكمة أن تفصل في الدفوع وأسباب الدفاع المدلى بها 

 ناء تلك التي تثير مسألة تدخل ضمن اختصاص مرجع قضائي آخر دون سواه.أمامها باستث

حجية األمر المقضي به في المسائل الفرعية التي تفصلها  -المسائل التي يشملها المبدأ  - 3

ال يقتصر مبدأ قاضي األصل هو قاضي الدفع فقط على الدفوع بمعناها التقني  محكمة الدعوى األصلية:

، أي أسباب الدفاع في (161)، بل يشمل جميع وسائل الدفاع(160)اإلجراءات المدنية المحدد في قانون

الموضوع والدفوع االجرائية والدفوع بعدم القبول، وفي الواقع تتجلى أهمية المبدأ وفائدته أكثر ما 

 تتجلى بتطبيقه على أسباب الدفاع في الموضوع، كما يشمل المبدأ أيضاً الطلبات العارضة. 

يق المبدأ على أسباب الدفاع في الموضوع يفترض أن ال يكون المدعى عليه قد توسل ولكن تطب

 هذه األسباب للحكم على خصمه بطلب معين غير رد طلب خصمه، ألنه بمجرد أن يطلب مطلباً آخر 

يكون قد تقدم بطلب عارض تختلف شروط قبوله أمام المحكمة الواضعة يدها على  غير رد الدعوى 

صلية عن شروط قبول أسباب الدفاع في الموضوع عمالً بمبدأ قاضي األصل هو قاضي الدعوى األ

بشأن الطلبات العارضة(.  وفي الواقع أن محكمة  100الى  97)راجع الحقاً شرح المواد من (162)الدفع

النقض الفرنسية كانت تحرص دوماً، عند البت بأسباب الدفاع في الموضوع عمالً بالمبدأ المبحوث، 

اإلشارة إلى أن المدعى عليه لم يتقدم بأي طلب عارض باالستناد إلى وسائل الدفاع المدلى  على

 .(163)بها

وكان الفقه التقليدي في فرنسا يعتبر أن حجية األمر المقضي تقتصر على ما قضى به الحكم 

الدفاع توصالً  بشأن الطلبات األصلية التي تقدم بها الخصوم، وال تشمل بالتالي ما قرره بالنسبة لوسائل

 .(164)للنتيجة التي انتهى إليها في المنطوق بشأن هذه الطلبات

                                                           

 وما يليه. 59راجع عن المعنى التقني للدفع البند  (160)

(161) .Glasson, Tissier et Morel No. 283; Morel N(o). 273 

 وما يليه. 596الحقاً البند  ال سيما لجهة االختصاص  راجع عن شروط قبول الطلب المقابل  (162)

(163) Cass. civ. 27 avr. 1875, D. 875, 1, 423; 22 oct. 1901, D. 901, 1, 557; 20 avr. 1912, S, 912, 1, 

444.  

(164) .son, Tissier et Morel T I N(o). 283; Morel N(o). 273, Appleton note D. P. 1924, 1, 164Glas  



ولكن الحل المتقدم الذي يقصر حّجية األمر المقضي على المنطوق وما قضت به بشأن الطلبات 

يتفق مع الوجهة القائلة بأن حّجية األمر كان موقف الفقه التقليدي  انيمكن نقده، ذلك  أصلية أو طارئة  

لمقضي يقتصر على المنطوق دون الحيثيات التي لم تحل أية نقطة من نقاط النزاع. إال أن الوجهة ا

السائدة اليوم تقول إنه إذا كانت الحجية تقتصر مبدئياً على المنطوق، إال أنها تشمل أيضاً الحيثيات التي 

(. 92راجع الحقاً شرح المادة ) ترتبط بها ارتباطاً وثيقاً وتشكل السند الضروري والدعامة الالزمة لها

وانطالقاً من هذه الوجهة يمكن التسليم بأن أسباب الدفاع الفرعية، التي فصلت بمعرض دعوى أصلية 

عمالً بمبدأ قاضي األصل هو قاضي الدفع، تتمتع بالحّجية بقدر ما تكون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق 

 .(165)وتشكل السند الضروري له

انون هذه المادة ال تزال على حالها منذ صدور ق)من قانون االجراءات المدنية  23المادة 

 (1992االجراءات المدنية في العام 

ة تحكم إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن المحكمة مختصة بنظر الدعوى طبقًا للمواد السابق

 المحكمة من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها.

انون قهذه المادة ال تزال على حالها منذ صدور االجراءات المدنية. )من قانون  24المادة 

 (1992االجراءات المدنية في العام 

 . يقع باطالً كل اتفاق يخالف مواد هذا الفصل

 24و 23شرح نص المادتين 

ذا هأسباب  -تباين اآلراء الفقهية في القانون المقارن حول طبيعة االختصاص الدولي   1

الفة قواعد من قانون االجراءات المدنية النتائج المترتبة على مخ 24  23تبين المادتان التباين:  

 االختصاص الدولي وتالياً طبيعة الدفع بعد االختصاص الدولي.

دفع وفي الواقع هناك اختالف في القانون المقارن حول تحديد طبيعة االختصاص الدولي وال

تقريب  االختالف عن محاولة تحديد هذه الطبيعة من خالل الناجم عن مخالفة قواعده، وقد نتج هذا

الداخلي  قواعد االختصاص الدولي من قواعد االختصاص المحلي أو المكاني الداخلي. ذلك ان التقسيم
ئي لقواعد االختصاص يوزعها على نوعين: األول يشمل قواعد االختصاص التخصيصي بفرعيه الوال

 واعد االختصاص المحلي أو المكاني. والقيمي والنوعي والثاني يشمل ق

فإذا طرح التساؤل إلى أي نوع تنتمي قواعد االختصاص الدولي، هل تنتمي إلى قواعد 
االختصاص التخصيصي أم إلى قواعد االختصاص المحلي أو المكاني، فإن الجواب المنطقي للوهلة 

بتحديد المحكمة المختصة من الناحية  األولى يقّربها من قواعد االختصاص المحلي، إذ أنها تُعْنى مثلها

                                                           

(165) .Solus et Perrot T II N(o). 458  



الجغرافية. إال أن قواعد االختصاص الدولي تطرح في الواقع مسائل أهم كثيراً من المصالح التي تهدف 
قواعد االختصاص المحلي لحمايتها، ذلك ان مسألة معرفة ما إذا كانت محاكم أبوظبي أو محاكم العين 

ة األهمية بالنسبة لمعرفة ما إذا كانت المحاكم اإلماراتية أو أو محاكم الظفرة هي المختصة، تبدو قليل

الفرنسية أوالمصرية أو الصينية هي المختصة، وبالتالي أن المصالح التي تهدف كل من قواعد 

 ً  .(166)االختصاص الدولي وقواعد االختصاص المحلي الداخلي لحمايتها تختلف كليا

لها طبيعة  (167)قواعد االختصاص الدولي العامة من أجل ذلك اعتبر بعض الفقهاء الفرنسيين أن

قواعد االختصاص الوالئي وتتعلق بالتالي بالنظام العام، أما قواعد االختصاص الدولي الخاصة فلها 

. في حين أن االجتهاد الفرنسي (168)طبيعة االختصاص المحلي الداخلي وال تتعلق بالتالي بالنظام العام
وتقترب بالتالي  (169)لدولي، حتى العامة منها، ال تتعلق بالنظام العامكان يعتبر أن قواعد االختصاص ا

 في طبيعتها من قواعد االختصاص المحلي التي ال تتعلق مبدئياً بالنظام العام.

ونعتقد ان االختالف في المصالح المقصود حمايتها بكل من قواعد االختصاص الدولي وقواعد 
عي ال كمي، بمعنى أن المصالح التي تهدف قواعد االختصاص المحلي الداخلي هو اختالف نو

االختصاص الدولي لحمايتها تختلف نوعياً عن المصالح التي تهدف قواعد االختصاص الداخلي المحلي 

لحمايتها. ولعل هذا الخالف هو الذي حدا ببعض الفقهاء إلى اعتبار أن قواعد االختصاص الدولي لها 

الوالئي أو الوظيفي على الصعيد الداخلي، ألن قواعد  نفس طبيعة ومميزات قواعد االختصاص
االختصاص الدولي تهدف إلى تعيين اختصاص محاكم كل دولة في مقابل الدول األخرى، فتظهر هذه 

القواعد وكأنها تحدد االختصاص الوالئي أو الوظيفي لكل دولة إزاء االختصاص الوظيفي أو الوالئي 

ب قواعد االختصاص الدولي من طبيعة قواعد االختصاص الوالئي لمحاكم الدول األخرى، وبذلك تقتر
الداخلي التي يتعين بموجبها اختصاص كل جهة قضائية داخل الدولة إزاء الجهات القضائية 

 .(170)األخرى

النتائج المترتبة عليه لجهة النظام اإلجرائي للدفع  -المذهب المتبع في القانون اإلماراتي  - 2

يبدو ان القانون اإلماراتي تأثر بالرأي األخير وذلك عندما أخضع الدفع بعدم لي: بعدم االختصاص الدو

االختصاص الدولي أمام محاكم دولة اإلمارات العربية المتحدة، سواء أكانت محاكم اتحادية أو محاكم 

ت محلية داخل إحدى اإلمارات، للنظام االجرائي التقليدي لدفوع عدم االختصاص المطلق، وبالفعل نص

من قانون اإلجراءات المدنية على ان االتفاق على مخالفة قواعد االختصاص الدولي  24المادة 
بانه إذا لم يحضر المدعى  23وما يليلها يقع باطالً، كما نصت المادة  20المنصوص عنها في المادة 

                                                           

 Fragistas op. cit p. 251يراجع:  (166)

 ه وما يلي 300البند  1راجع عن معنى قواعد االختصاص الدولي العامة في القانون الفرنسي الوسيط ج  (167)

ر إليها والمراجع في القانون الدولي الخاص المشا Solus et Perrot T II Nos. 387يراجع حول هذا الموضوع:  (168)

 فيه.

 دني فرنسي:م /15و/ /14يراجع بشأن االختصاص المحدد في المادتين / (169)

civ. 29 fevr. 1888, D. P. 1888, 1, 483; com. 13 fevr. 1950, D. 1950, 317; civ. 13 août 1879 D. 

P. 1880, 15; civ. 9 nov. 1971, D. 972, 78.  

us et Sol. 39وبند رقم  18يراجع بهذا المعنى هشام علي صادق تنازع االختصاص القضائي الدولي بند رقم  (170)

Perrot T II Nos. 40 387. 



الدولي، تحكم  عليه ولم تكن المحكمة مختصة بنظر الدعوى، طبقاً ألحكام المواد المتعلقة باالختصاص

 المحكمة من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها.

النه إذا كان األصل في والية القضاء في  ومن ثم فإن قواعد هذا االختصاص تتعلق بالنظام العام

الدولة هو اإلقليمية باعتبار أن أداء العدالة مصلحة عامة تباشرها الدولة في الحدود التي تحقق هذه 
ً بتحقيق هذه الغاية، فإن االختصاص المصلحة بواسطة قضائها  الوطني الذي تراه دون غيره جديرا

الدولي المنعقد للقضاء الوطني يكون بهذه المثابة من النظام العام الرتباطه بسيادة الدولة. وتبعاً لذلك 

ته يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها المحاكمة، كما ال يجوز التنازل عنه أو االتفاق على مخالف

 . (171)وعلى المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها

اني يتبين من الباب الث ضرورة بحث االختصاص الوالئي مباشرة بعد االختصاص الدولي: – 3

م الى ثالثة من الكتاب االول من قانون االجراءات المدنية انه ورد بعنوان اختصاص المحاكم، وقد قُسّ 

ص تصاص الدولي للمحاكم والفصل الثاني بعنوان االختصافصول؛ جاء الفصل االول بعنوان االخ
نتهاء من النوعي والقيمى للمحاكم والفصل الثالث بعنوان االختصاص للمحاكم، بما يوحي انه بعد اال

 بحث االختصاص الدولي يجب االنتقال الى بحث االختصاص والقيمي والنوعي .

ختصة مولي الى ان المحاكم اإلماراتية ولكن إذا توصلنا الى حل مشكلة تحديد االختصاص الد
ظيفتها ولفصل النزاع، فإن المشكلة الثانية التي تطرح هي معرفة الجهة القضائية التي يدخل ضمن 

ن محل النزاع المطروح، هل هي جهة القضاء االتحادي أم جهة القضاء المحلي في إمارة معينة 

ذه هأو المحاكم الخاصة في حال وجود مثل اإلمارات أعضاء االتحاد، وهل هي المحاكم العادية 

إن مجموعة  المحاكم، وحل هذه المشكلة يجب ان يتم منطقياً قبل البحث باالختصاص القيمي أو النوعي.
قواعد االختصاص التي تهدف إلى تحديد الجهة القضائية المختصة هي التي تعنى بها قواعد 

ن في دولة اإلمارات العربية المتحدة ضم االختصاص الوظيفي، وهذا النوع من اإلختصاص يأتي

 قواعد االختصاص الوالئي. 

نوع من انواع إالّ انه إذا عدنا الى نصوص قانون االجراءات المدنية ال نجد اي نص يتعلق بهذا ال

ذلك أشرنا  لاالختصاص، والسبب في ذلك ان االختصاص الوالئي يحدده دستور الدولة االتحادية. وتبعاً 

واعد قمن الدستور وهي التي تحدد  99اد الباب الثاني الى مادة ذات صلة هي المادة عند ذكر مو

القيمي  المتعلقة باالختصاص 25االختصاص الوالئي الذي يجب بحثه قبل االنتقال الى شرح المادةة 

 والنوعي للمحاكم.

نظر واالختصاص الوالئي )أو الوظيفي( هو الذي تتعين بمقتضاه جهة القضاء المختصة ب

مارات العربية الدعوى من بين الجهات القضائية المتعددة في الدولة. وبنتيجة الشكل االتحادي لدولة اإل

 المتحدة، هناك جهتان قضائيتان في الدولة:

                                                           
 ، موقع محامو اإلمارات.13/4/1994تاريخ الجلسة  –ق  14لسنة  116المحكمة االتحادية العليا ، الطعن رقم  (171)

 



التي  الجهة األولى هي جهة القضاء االتحادي ويشمل اختصاصها كل أراضي االتحاد في األمور

 في الدولة.أناطها الدستور بالسلطة االتحادية 

ر والجهة الثانية هي جهة القضاء المحلي داخل كل إمارة عضو من أعضاء االتحاد، ويقتص

لدستور ااختصاصها على أراضي الدولة العضو التي تنشأ فيها هذه المحاكم وفي األمور التي تركها 
 ً ظر بالن للسلطة المحلية داخل كل دولة عضو من أعضاء االتحاد. وتختص كل جهة قضائية مبدئيا

د لها اختصاص بجميع المنازاعات المدنية والتجارية واالدارية والعمالية واألحوال الشخصية التي ينعق

ً ألحكام التشريعت النافذة في الدولة باستثناء النزاعات التي يكون اال ً فيها النظر فيها وفقا تحاد طرفا

لمدنية امن قانون اإلجراءات  25دة حيث تختص بنظرها المحاكم األتحادية ) راجع الحقاً شرح الما
من ثم فإن ومن قانون دائرة القضاء في إمارة أبوظبي(.  3، والمادة 10/2014كما تعدلت بالقانون رقم

لعادية لفصل االمحاكم االتحادية والمحاكم المحلية، كل في نطاق االختصاص المحدد له، تعتبر المحاكم 

 جميع النزاعات في الدولة.

لمحلية: هو الذي يحدد االختصاص الوالئي لكل من المحاكم االتحادية والمحاكم االدستور  - 4

الدولة  سلطتان، سلطة داخلية محلية داخل كل دولة عضو من الدول أعضاءفي الدول اإلتحادية تقوم 

ن الدولة متلك الدولة العضو، وسلطة اتحادية مركزية تنبثق  ضاالتحادية وتمارس سلطتها في حدود أر

المحاكم،  وطالما ان األمر هو كذلك فإنالدولة.  اضيتحادية بكاملها وتبسط سلطتها على كامل أراإل
عادة جهتان  كأحد أجهزة السلطة التي تتولى القضاء في الدولة، تتعدد في الدول االتحادية بحيث توجد

 قضائيتان على األقل داخل الدولة:

لثانية هي اختصاصها أراضي الدولة بكاملها، وا األولى هي جهة المحاكم االتحادية والتي يشمل 
راضي أجهة المحاكم المحلية داخل كل دولة من الدول أعضاء االتحاد والتي يقتصر اختصاصها على 

في الدولة  ومن الطبيعي القول ان وجود أكثر من سلطةالدولة العضو التي تتواجد فيها تلك المحاكم. 

شكلة نطاق اختصاص كل منهما إزاء األخرى، وهنا تظهر الم تتولي نفس الشؤون تطرح مشكلة تحديد

 بوجه ثالثي األبعاد:

 البعد األول هو اختصاص المحاكم االتحادية إزاء المحاكم المحلية بمجموعها.

كم البعد الثاني، هو الوجه المعاكس، أي اختصاص المحاكم المحلية بمجموعها إزاء المحا

 االتحادية. 

 اص المحاكم المحلية إزاء بعضها البعض.البعد الثالث هو اختص

لقد درجت الدساتير في الدول االتحادية على تحديد االختصاص لكل من المحاكم االتحادية 
والمحاكم المحلية فيها في متن الدستور ذاته، وهي تعتمد في ذلك على معيار يقوم على تعداد 

تعداد الى المحاكم المحلية في الدول أعضاء االختصاص للمحاكم االتحادية، وتترك ما لم يرد في هذا ال

وهذا ما اعتمده الدستور اإلماراتي في متنه عندما حدد النزاعات التي تنفرد المحاكم . (172)االتحاد
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ً أمام  االتحادية باختصاص النظر فيها، وترك بقية المسائل للمحاكم المحلية مع إبقائه المجال مفتوحا
 3/83ه المسائل. وقد أشار الى هذا المعيار قانون السلطة القضائية رقم المحاكم االتحادية الن تنظر بهذ

تختص المحاكم االتحادية بالفصل في جميع المنازعات والجرائم التي منه ومؤداها ان  10في المادة 

تدخل في اختصاصاتها طبقاً ألحكام الدستور وما ينقل إليها من اختصاصات الهيئات القضائية المحلية 

 لى طلب اإلمارة المعنية.بناًء ع

من الدستور  99حددت المادة األمور التي تنفرد المحاكم االتحادية باختصاص النظر فيها:  - 5

 10/73األمور التي تختص المحكمة االتحادية العليا بالنظر فيها، وقد استعادها القانون االتحادي رقم 

 التالية: منه، وهي 33بشأن المحكمة االتحادية العليا في المادة 

المنازعات المختلفة بين اإلمارات األعضاء في االتحاد، أو بين أية إمارة أو أكثر وبين  - 1

حكومة االتحاد، متى أحيلت هذه المنازعات إلى المحكمة بناًء على طلب أي طرف من األطراف 

 المعنية.

أكثر لمخالفتها لدستور بحث دستورية القوانين االتحادية، إذا ما طعن فيها من قبل إمارة أو  - 2

االتحاد. وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى اإلمارات إذا ما طعن فيها من قبل إحدى 

 السلطات االتحادية لمخالفتها لدستور االتحاد أو للقوانين االتحادية.

أية بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من  - 3

محكمة من محاكم البالد أثناء دعوى منظورة أمامها، وعلى المحكمة المذكورة أن تلتزم بقرار المحكمة 

 االتحادية العليا الصادر بهذا الصدد.

تفسير أحكام الدستور إذا ما طلبت إليها ذلك إحدى سلطات االتحاد أو حكومة إحدى  - 4

 اإلمارات، ويعتبر هذا التفسير ملزماً للكافة.

مساءلة الوزراء وكبار موظفي االتحاد المعينين بمرسوم عما يقع منهم من أفعال في أداء  - 5

 وظائفهم الرسمية بناًء على طلب المجلس األعلى ووفقاً للقانون الخاص بذلك.

الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح االتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو  - 6

تزوير المحررات أو األختام الرسمية إلحدى السلطات االتحادية، وجرائم تزييف الخارج، وجرائم 

 العملة.

 تنازع االختصاص بين القضاء االتحادي والهيئات القضائية المحلية في اإلمارات. - 7

 تنازع االختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى - 8

عليها في هذا الدستور أو يمكن أن تحال إليها بموجب  أية اختصاصات أخرى منصوص - 9

 قانون اتحادي. 

ويالحظ هنا ان تحديد هذا االختصاص لم يقتصر على تحديد الجهة القضائية المختصة للنظر 
ً تعيين  99باألمور المعددة في المادة  من الدستور وهي جهة القضاء االتحادي، بل شمل أيضا



م االتحادية ذاتها، بان أعطى االختصاص مباشرة الى المحكمة االختصاص النوعي ضمن المحاك

 (.328االتحادية العليا )راجع الحقاً البند 

من الدستور نصت على ان تختص المحكمة االتحادية االبتدائية بالمنازعات  102/1كما ان المادة 

ياً أو مدعى عليه. وتطبيقاً المدنية والتجارية واالدارية بين االتحاد واألفراد، سواء أكان االتحاد مدع
ونصت  ،10/2014تعدلت بالقانون رقممن قانون اإلجراءات المدنية، كما  25لهذا النص عادت الماد 

تختص المحاكم االبتدائية بالنظر بجميع المنازاعات المدنية والتجارية واالدارية والعمالية على ان 

ً فيها حيث تختص بنظرها المحاكم واألحوال الشخصية باستثناء النزاعات التي يكون اال تحاد طرفا

 االتحادية.

ً أمام المحاكم  األمور التي تركها الدستور للمحاكم المحلية - 6 مع إبقائه المجال مفتوحا

ان األمور التي لم يدخلها الدستور ضمن اختصاص المحاكم االتحادية الن تنظر بهذه المسائل: 

كم المحلية في اإلمارات أعضاء االتحاد، وهذا ما نصت عليه يبقى متروكاً الختصاص المحا االتحادية
تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل من الدستور ذاته ومؤداها ان  104المادة 

 القضائية التي لم يعهد بها للقضاء االتحادي بمقتضى أحكام هذا الدستور.

أمام المحاكم االتحادية الن تنظر بهذه المسائل، وبالفعل المجال مفتوحاً ولكن الدستور ذاته أبقى  
يجوز بقانون اتحادي يصدر بناًء على طلب اإلمارة المعنية نقل من الدستور على انه  105نصت الماد 

إلى المحاكم  104كل أو بعض االختصاصات التي تتوالها هيئاتها القضائية المحلية بموجب المادة 

منه  10وأكد على المبدأ ذاته في المادة  3/83قد عاد قانون السلطة القضائية رقم و االتحادية االبتدائية.

تختص المحاكم االتحادية بالفصل في جميع المنازعات والجرائم التي تدخل في ومؤداها: ان 
اختصاصاتها طبقاً ألحكام الدستور وما ينقل إليها من اختصاصات الهيئات القضائية المحلية بناًء على 

 اإلمارة المعنية. طلب 

ً بالنظر بجميع المنازاعات المدنية ومن ثم يمكن القول ان  كل جهة قضائية تختص مبدئيا
والتجارية واالدارية والعمالية واألحوال الشخصية التي ينعقد لها اختصاص النظر فيها وفقاً ألحكام 

ً فيها حيث تختص بنظرها التشريعات النافذة في الدولة باستثناء النزاعات التي يكون االتحاد ط رفا

من قانون اإلجراءات المدنية كما تعدلت بالقانون  25المحاكم االتحادية وحدها عمالً بالمادة 

من قانون دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، على اعتبار ان المحاكم االتحادية  3والمادة  10/2014رقم
المحاكم العادية لفصل جميع النزاعات في  والمحاكم المحلية، كل في نطاق االختصاص المحدد له، هي

 الدولة.

 


