
 الموسوعةمقدمة 

بارة عيمكن تعريف هذا القانون على أنه  تعريفه: -موضوع قانون اإلجراءاءات المدنية  – 1

يانة حقوقهم عن مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بتنظيم وعمل القضاء من أجل تمكين األفراد من ص

لفرنسي الذاتية ووضعها موضع التنفيذ في نطاق القانون الخاص. والمصطلح المستعمل في القانون ا

ة ، في حين نجد أن التشريعات العربي  «Code de procédure Civile»بالنسبة لهذا القانون هو

 أطلقت على هذا القانون تسميات مختلفة تعريباً لذات العبارة الفرنسية.

، وقد قانون اإلجراءات المدنيةأُطلق على هذا القانون اسم  دولة اإلمارات العربية المتحدة ففي

. في حين نجد أن بقي ة التشريعات العربي ة (1)اعتمدت ذات التسمية كل  من الجزائر والسودان والصومال

 أطلقت على ذات القانون التسميات التالية:

كل  من لبنان  ، وقد اعتمد هذه التسمية وقد اْعتمد هذه التسميةقانون أصول المحاكمات المدنيّة - 

 واألردن وسوريا

 .(2)وقطر، وقد اْعتمد هذه التسمية كل  من اليمن الشمالي ة قانون المرافعات -

 .(3)، وقد اْعتمد هذه التسمية كل  من العراق وليبياقانون المرافعات المدنيّة -

، وقد اْعتمد هذه التسمية كل  من مصر والكويت قانون المرافعات المدنيّة والتجارية -

 .(4)والبحرين

 .(5)، وقد اْعتمد هذه التسمية القانون التونسيمجلّة اإلجراءات المدنيّة والتجارية -

 .(6)، وقد اْعتمد هذه التسمية القانون المغربيقانون المسطرة المدنيّة -

                                                             
ن قانون اإلجراءات ا 1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18مؤرخ في  154ـ  66الجزائر أمر رقم  (1) لمدني ة؛ يتضم 

يوليو  /28ريـخ الصـادر بتا 19؛ والصومال قانون اإلجراءات المدني ة رقم 1974والسودان قانون اإلجراءات المدني ة لسنة 

ن قانون اإلجراءات المدني ة. 1992سنة  11حادي رقم ؛ وفي اإلمارات العربي ة قانون إت1974  وهو يتضم 

سم قانون بإ 1962لسنة  5بإصدار قانون المرافعات، وفي قطر قانون رقم  1981لسنة  42في اليمن الشمالي ة قانون رقم  (2)

 المرافعات أمام محكمة العمل.

 .1954ن المرافعات المدني ة الليبي لعام ، قانو1969لسنة  83قانون المرافعات المدني ة العراقي رقم  (3)

 1980لسنة  38بإصدار قانون المرافعات المدني ة والتجارية؛ وفي الكويت قانون رقم  1968لعام  13في مصر القانون رقم  (4)

 والتجارية.دني ة بإصدار قانون المرافعات الم 1971لسنة  12قانون المرافعات المدني ة والتجارية؛ وفي البحرين قانون رقم 

 جارية.( يتعل ق بإدراج مجل ة اإلجراءات المدني ة والت1959أكتوبر  5) 1959لسنة  130في تونس قانون عدد  (5)

لى ع( بالمصادقة 1974سبتمبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1 - 74 – 447في المغرب ظهير شريف بمثابة قانون رقم  (6)

 نص  قانون المسطرة المدني ة.



 .(7)، وقد اْعتمد هذه التسمية القانون الموريتانيمجلّة المرافعات المدنيّة والتجارية -

ه، فهو : إن أهمية هذا القانون مستمدة من مبررات وجودأهمية قانون االجراءات المدنية – 2

وضع ه الكاملة عن طريق تدخل السلطات المختصة من أجل التحقق من نظامية اليعطي الحق فعاليت

لحسي االقانوني المعروض لتخلص بالنتيجة إلى تكريس الحق وتنفيذه، وهو يؤمن بالتالي التحقيق 

اضطراب  للحقوق، وبواسطة هذا القانون أقلع اإلنسان عن مبدأ العدالة الشخصية مع ما يستتبعه من

 االجتماعية. في العالقات

في  وعلى الصعيد العملي يرتدي هذا القانون أهمية خاصة مستمدة من ضرورة تطبيق قواعده،

قة كل نزاع يعرض على القضاء ضمن نطاق القانون الخاص، إلى جانب القواعد الموضوعية المتعل

قاعدة من قواعد  إلى بالحق المتنازع عليه، باإلضافة إلى أن كثيراً من الدعاوى يمكن أن تنتهي باالستناد

نقضاء هذا القانون دون بحث موضوع الحق المتنازع عليه، مثالً رد الدعوى لعدم االختصاص أو ال

 المهلة.

ئل من األحكام يكفي ان نلقي نظرة على أحكام المحاكم العليا، في أية دولة، حتى نتبين الكم الهاو

لقضايا التي المدنية، وحتى نتبين كذلك عدد ا التي تنقض باالستناد الى سبب مرتبط بقواعد اإلجراءات

ى او طعن  تنتهي ويخسر صاحب الحق حقه أحياناً باالستناد الى قاعدة اجرائية، مثالً عدم قبول دعو

 النقضاء الميعاد، هذا مثال ويمكن تكرار االمثلة.

فهم كلمة يمكن ان تُ مصادر قانون االجراءات المدنية في دولة االمارات العربية المتحدة:  - 3 

لقاعدة امصادر القانون بمعنين، المعنى األول هو النص القانوني الذي يُرجع اليه عند البحث عن 

محلي أو في  القانونية اإلجرائية الواجب تطبيقها سواء ورد النص في الدستور أو في قانون اتحادي أو

ة أخرى مقررة لقاعدة أو أية قاعدة إجرائيالئحة؛ والثاني هو المصدر العلمي الذي استُوحيت منه تلك ا

 دى تلك القاعدة.في هذا القانون أو في القانون المقارن حتى يُرجع الى هذا المصدر العلمي لفهم معنى وم

 ،ة مصادرإن أهم مصدر لهذا القانون في دولة اإلمارات العربية المتحدة، بالمعنى األول لكلم

ليه لغاية عوالتعديالت الواقعة  11/92بالقانون االتحادي رقم هو قانون اإلجراءات المدنية الصادر 

 :تلك التي حصلت بموجب النصوص التالية وهي 2020العام 

 30/2005القانون رقم ( 1) 

  20/11/2014الصادر بتاريخ  10/2014( القانون رقم 2) 

 قملح في والمنشور  18/9/2017 بتاريخ الصادر 10/2017 رقم اتحادي بقانون المرسوم( 3)

 اريخت من أشهر ستة بعد به العمل يبدأ ان على 28/9/2017 تاريخ  622 رقم الرسمية الجريدة عدد

 نشره

والمنشور في الجريدة  23/9/2018الصادر بتاريخ  18مرسوم بقانون اتحادي رقم ال (4)

 30/9/2018الرسمية بتاريخ 

                                                             
 بتنقيح مجل ة المرافعات المدني ة والتجارية. 19/7/1968صادر بتاريخ  68238انيا قانون رقم موريت (7)



والمنشور في  9/12/2018 الصادر بتاريخ 2018لسنة  57قرار مجلس الوزراء رقم  (5)

 16/12/2018الجريدة الرسمية بتاريخ 

ة لسن 18الوزراء رقم الذي عد ل قرار مجلس  2020لسنة  33( قرار مجلس الوزراء رقم 6)

2018 

ستخدام  في شأن الدليل االجرائي لتنظيم التقاضي با 2019لسنة  260( القرار الوزاري رقم 7)

 عن بعد.الوسائل االلكترونية واالتصال 

ن هناك ولكن هذا النصوص القانونية ليست هي المصدر الوحيد لقانون االجراءات المدنية إذ أ

ولة اإلمارات قوانين أخرى تعتبر أيضاً من مصادر هذا القانون، ويأتي في طليعة هذه القوانين دستور د

لغاية  94المواد من العربية المتحدة الذي وضع قواعد أساسية بشأن القضاء والمحاكم في الدولة )

في  3/83م بشأن المحكمة االتحادية العليا، والقانون االتحادي رق 10/1973(، ثم القانون رقم 1009

 شأن السلطة القضائية االتحادية. 

لقضاء في ادائرة باإلضافة الى ذلك هناك القوانين المحلية في اإلمارات أعضاء االتحاد كقانون 

لعالقة ابشأن إيجار األماكن وتنظيم  20/20060والقانون المحلي رقم ، 23/2006إمارة أبوظبي رقم 

فض اإليجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي الذي نص على إنشاء لجان محلية ل

لذي حل ا 6/2013رقم  المنازعات اإليجارية في اإلمارة، وقانون الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي

ي كل فإذ نجد  ، 15/8/2017الصادر بتاريخ  13القانون رقم ، ومن بعده 16/2008محل القانون رقم 

 تلك القوانين كثيراً من القواعد المتعلقة باإلجراءات.

علقة بقوانين ويتبي ن من العرض المتقدم أنه ال يوجد تقنين واحد يجمع في طياته جميع األحكام المت

هو  11/92قم راإلجراءات المدنية الصادر بالقانون االتحادي االجراءات، ولكن بالرغم من ذلك يبقى قانون 

 المصدر الرئيسي لقواعد هذا القانون.

لذي يمكن يعني المصدر بهذا المعنى المرجع العلمي االمصادر العلمية لقواعد القانون:  - 4 

لقانوني يكتنفه اص ان يُرجع اليه لفهم القواعد التي يتضمنها هذا القانون في كل مرة تجد المحكمة ان الن

الة المطروحة الغموض ويحتاج الى تفسير لتحديد معناه ومداه أو تجد ان المصدر القانوني لم يعالج الح

 عليها بحيث يكون عليها ان تجتهد لتجترح الحل المناسب للحالة المستجدة.

ولة دمن الطبيعي القول ان أهم مصدر علمي قريب هنا هو اجتهاد المحاكم العليا في 

مة النقض اإلمارات العربية المتحدة، سواء الصادر عن المحكمة االتحادية العليا أو عن محك

ذه في إمارة أبوظي أو عن محكمة التمييز في إمارة دبي أو إمارة رأس الخيمة؛ ولكن ه

صالً أالمصادر القريبة يجب ان ال تنسينا المصادر العلمية األبعد والتي استوحيت منها 

جراءات إلجراءات المدنية في مختلف التشريعات العربية بما فيها قانون اإلنصوص قوانين ا

 المدنية اإلماراتي. 

وبالفعل ان أهم مصدر علمي لقواعد اإلجراءات المدنية في العصر الحديث، بالنسبة للدول 

الهرم  التي تعتمد النظام المشابه للنظام الفرنسي في إجراءاءات التقاضي وقيام محكمة عليا على رأس

القضائي تختص بمراقبة محاكم الموضوع في تطبيق القانون، هو القانون الفرنسي الصادر عام 



، وقد صدرت في فرنسا خالل القرنين الماضيين موسوعات لشرح قواعد هذا القانون وتحليل (8)1806

الى بعض االجتهاد الفرنسي بالموضوع، وقد أشرنا الى أهمها في مطلع هذا الكتاب، عندما اشرنا 

 المراجع المختصرة، بحكم انها أهم المصادر العلمية للكتاب.

وقد تكرس أحدث ما توصل إليه العلم واالجتهاد القضائي في آخر مراحله بموضوع  

 5/12/1975اإلجراءات المدنية بقانون أصول المحاكمات المدنية الذي صدر في فرنسا بتاريخ 

وما طرأ عليه  1806القانون محل القانون القديم الصادر ، وقد حل هذا (9)1123/75بالمرسوم رقم 

 من تعديالت متالحقة.

اداً وتكمن أهمية القانون الفرنسي كمصدر علمي لقواعد اإلجراءات المدنية انه كرس اجته

اح هذا القانون على امتداد أكثر من قرنين  ن الزمن، من ملمحكمة التمييز الفرنسية وما توصل اليه شر 

لمائتي عاماً ااألهمية العلمية للرجوع الى القانون واالجتهاد في فرنسا والذي يتجاوز عمره هنا تظهر 

حدة، إذ من وفي بلد يتجاوز عدد سكانه أكثر من ثمانية أضعاف عدد سكان دولة اإلمارات العربية المت

لقانون الفرنسي اجها الطبيعي القول ان المسائل القانونية التي ُعرضت على المحاكم الفرنسية أو التي عال

العربية  تتجاوز أضعاف األضعاف عدد المسائل القانونية التي طرحت على المحاكم في دولة اإلمارات

اإلمارات العربية  المتحدة، مما مفاده ان هناك مسائل قانونية كثيرة يمكن ان تستجد أمام المحاكم في دولة

د هناك د عالجها أو تكون عُرضت على االجتهاق 1975المتحدة ويكون القانون الفرنسي الصادر عام 

 بحيث يمكن استيحاء الحلول منها. 

لحات كما ان كثيراً من المصطلحات المستعملة في قانون اإلجرءات المدنية هي تعريب لمصط

لى ذات وردت في قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسية، إال  ان المصطلح المستعمل للداللة ع

ثيرة من كي جاء مختلفاً أحياناً بين بلد عربي وآخر، من أجل ذلك أشرنا في مواضع المصطلح الفرنس

 القتضاء.االكتاب الى أصل المصطلح باللغة الفرنسية، وذلك لتسهيل فهم المقصود بهذا المصطلح عند 

حدة، وباألخص أكثر من ذلك إذا عدنا الى اجتهاد المحاكم العليا في دولة اإلمارات العربية المت

توحاة من مبادئ اجتهاد المحكمة االتحادية العليا، نالحظ ان أكثر المبادئ التي أقرها هذا االجتهاد مس

اً في فرنسا كان أقرها االجتهاد القضائي الفرنسي منذ القرن التاسع عشر، وقد تكرست بعد ذلك تشريعي

بتاريخ  د صدر في لبنانوق. /1975وباألخص بقانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي الصادر عام /

سي الصادر قانون جديد ألصول المحاكمات المدنية استوحى كثيراً من أحكامه من القانون الفرن 16/9/1983

 .1975عام 

ومن ثم يكون من المفيد الرجوع الى أحكام القانون واألجتهاد في كل من فرنسا ولبنان بموضوع 

المسائل التي قد تستجد أمام المحاكم اإلماراتية  اإلجراءات المدنية والتي يمكن ان تساعد في حل

ً وان القانون االتحادي رقم  بشأن المحكمة االتحادية  10/73بموضوع قواعد اإلجراءات، خصوصا

                                                             
 راجع عن تاريخ قانون أصول المحاكمات المدينة في فرنسا: (8)

Solus et Perrot T1 Nos. 38 et s; Vincent et Guinchard No. 27 et s; J. Héron, Droit judiciaire privé, 

Paris, 1991, No. 10 et s  

ن بعض نصوص القانون الفرنسي الجديد كانت قد صدرت بتواريخ سابقة تعديالً للقانون القديم، وكان أهمها تلك التي إ (9)

 والتي أدخلت في نصوص القانون الفرنسي الجديد. 1972صدرت عام 



منه  75العليا أجاز للمحكمة العليا استيحاء الحلول من القانون المقارن عند االقتضاء، وذلك في المادة 

ا أحكام الشريعة اإلسالمية والقوانين االتحادية، وغيرها من القوانين ومؤداها: تطبق المحكمة العلي

المعمول بها في اإلمارات األعضاء في االتحاد المتفقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، كما تطبق ما ال 

 يتعارض مع أحكام تلك الشريعة من قواعد العرف ومبادئ القانون الطبيعي والقانون المقارن. 

ً في المسائل التي كذلك يكون م ن المفيد الرجوع الى القانون واالجتهاد المصري خصوصا

استوحاها القانون اإلماراتي وحتى القانون اللبناني من القانون المصري، وباألخص بموضوع قواعد 

 اإلثبات.

في العام ت صدر قانون االجراءاالمنهج المتبع في هذا الكتاب لشرح مواد القانون:  – 5

مادة،  ثم صدرت  331ل متناسق  بمواضيعه وتسلسل متتابع في عدد مواده التي بلغت بتسلس 1992

القانون  بموجب ومن بعده ، 30/2005بموجب القانون رقم  2005بعد ذلك عدة تعديالت بدًء من العام 

مرسوم بقانون اتحادي فال 10/2017 رقم اتحادي بقانون المرسوم، وبعد ذلك ب 10/2014االتحادي رقم 

؛ وهذه النصوص  بقيت في نطاق تعديل بعض مواد القانون او 23/9/2018الصادر بتاريخ  18قم ر

 إضافة مواد اخرى الى نصوصه دون ان تمس بنية القانون باي تعديل.

 33/2020قراره رقم  بموجب المعدل 57/2018ولكن جاء بعد ذلك قرار مجلس الوزراء رقم 

ً على القانون االتحادي رقم  وألغى  نصوص المواد المتعلقة ببعض المواضيع   10/2017معطوفا

الواردة بقانون االجراءات المدنية واستيدلها بنصوص وترقيم جديد للمواد ضمن قرار مجلس الوزراء 

ذاته، بدل ان يقتصر على تعديل تلك المواد ويُبقي عليها بارقامها المتسلسة ضمن قانون االجراءات 

 التالية: المدنية، وتلك المواضيع هي

حضور الخصوم  -3رفع الدعوى وقيدها وتقدير قيمتها.  -2طرق اإلعالن وإجراءاته.  -1

األوامر على  -7مصروفات الدعوى.  -6إصدار األحكام.  -5إجراءات الجلسة ونظامها.  -4وغيابهم. 

تنفيذ، التنفيذ التنفيذ ويشمل األحكام العامة، الحجوز، توزيع حصيلة ال -9أوامر األداء.  -8العرائض. 

 العيني، حبس المدين ومنعه من السفر.

أ قرار مجلس الوزراء قانون االجراءات المدنية ماس اً بذلك ببنية هذا القانون، ومن  وهكذا جز 

 ثم أصبحت نصوص هذا القانون موزعة بين تقنينين:

عن بعضها االول هو قانون االجراءات المدنية التي اصبحت مواده غير متسلسلة بل منقطعة  

 البعض بسبب الغاء بعض مواده، 

 والثاني هو قرار مجلس الوزراء الذي استبدل المواد الملغاة بمواد جديدة.  

وهذا الوضع يخالف ابسط قواعد تقنية صياغة النصوص التشريعية خصوصاً انه يتعلق بقانون 

اساسي في الحياة القانونية هو قانون االجراءات المدنية، وتبعاً لذلك نعتقد انه كان من االفضل االقتصار 

قرار مجلس الوزراء على تعديل المواد التي طالها االلغاء خصوصاً ان الكثير من المواد التي وردت في 

جاءت استعادة حرفية لنص المواد الملغاة او تقتصر على تعديالت بسيطة طرأت على نصوص المواد 

 الملغاة بنتيجة التطور الذي حصل بسبب ادخال تقنية االتصال عن بعد والتطور االلكتروني اجماالً. 

اآلن موزعاً بين مصدرين ومن ثم ولألسف نرى ان قانون االجراءات المدنية االماراتي اصبح 

والتعديالت الواقعة عليه  11/92( قانون االجراءات المدنية الصادر بالقانون االتحادي رقم 1) -هما: 



، وهذا الوضع ال 33/2020المعدل بموجب القرار رقم  57/2018( قرار مجلس الوزراء رقم 2) –

 يأتلف مع تقنية صياغة النصوص القانونية.

ه الثنائية التي اصبحت متحققة في المصدر النص ي لقانون االجراءات ولكن بالرغم من هذ

المدنية االماراتي، سنتبع  في هذا الكتاب تسلسل المواضيع وتالياً تسلسل المواد كما وردت بالصيغة 

، ومن ثم سنبدأ 11/92االصلية لقانون االجراءات المدنية االماراتي الصادر بالقانون االتحادي رقم 

رفية نص كل مادة  من مواد القانون بصيغته االصلية او المعدلة أو الجديدة  لنخلص من ذلك بايراد ح

الى تبيان ما إذا كان النص تم إلغاؤه جزئياً أو كلياً ، وفي هذه الحالة االخيرة  نعمد الى ايراد النص 

 .الجديد الذي حل  محله

لقديم والجديد بدءاً بعرض الفوارق وبعد ايراد النص بحرفيته سننتقل الى شرح النص ببعديه ا

بين النص الجديد والنص القديم مع بيان اآلثار التي تترتب على ذلك، لننتقل بعد ذلك  الى ربط النص 

باجتهاد المحاكم العليا في دولة اإلمارات العربية المتحدة، سواء الصادر بمصادره العلمية بدءاً 

النقض في إمارة أبوظي أو عن محكمة التمييز  عن المحكمة االتحادية العليا أو عن محكمة

في إمارة دبي أو إمارة رأس الخيمة؛ مع مقارنة النصوص القانونية واالجتهاد القضائي 

 االماراتي مع القوانين واالجتهاد القضائي في بقية الدول وباألخص في فرنسا ولبنان ومصر 

 


