
1رقم  محاضرة
مقدمة: 
ن القواعدددل القنيويتدددم إلق دددي إلددد  ن دددتعلق ن دددي نلادددن     ددد   نلقدددنيون ال دددن إ

 الف إل  إلظتي ال الننت ال ي إكدون اللللدم فا دن  عادنا اندن الق دي اهتدا  عاد ي 
 الف إل  إلظتي ال الننت ال ي إلشأ بعل األ ااد. ل  نلقنيون الخنص

القددددنيون الخددددنص نلاددددن نددددن    دددد   ددددنل قو  ل  ل القواعددددل ال ددددي إددددلت   ددددي     
االل زانددددنت ل اددددي  نل ددددنلي نواعددددل نو ددددوإتما ل نلاددددن نددددن  اددددلف إلدددد    ت تددددم 
الوصددوإ إلدد  اددقو ال قددو   ل اددي القواعددل الشددا تما لنددل القواعددل األتعددا  إل  دد 
القواعدل ال دي إقدو  ع د  اءاداالات ال دي إ دعل ل إ دلد الشدالة ل  فاءقدم ال  دول 

القضنئتم نل اا  حتنيم حقوناي. إل  ال  طم
ل ألن ال تنيم القنيويتم ل ال تنيم القضنئتم ل    لاانن ل ت دم لاحدل  ألن 
ال نيتددم إ ددل ن دداد إط عدد  عت ددي ليللدد ا ل لكددي إ   ددل اددقو ال تنيددم  ددنن نددل 
الالز  ل ع ن توعم نل القواعل القنيويتم إ اي إلظتي ل سدعا القضدنل ندل ااد  

خشخنص. تنن حتنيم حقو  األ
 نل تنيددم القضددنئتم إق ضددي لاددود ااددنز نضددنئي نددوع لنددلظي   ددو ا ع دد 
ال دد طم الكنن ددم ل  قعدد  القددنيون لحعتنلددرا ح دد    تددا دلم القن ددي  ددي الت  تددع 
ك ن  ل  قو  ل ننل ل  اءنتا اقا ال لظتي القع البل ندل نواعدلو ان إكدون ندل 

القواعل القنيويتم اهنا .
إلدد  إيشددنل   -لنددع يشددول اللللددم   -الضددالم   دعدد لع دد  الدداني نددل ان 

ال  طم القضنئتما ال ي اصب   إ  كا ن نإ  د  التلنزعدنت بدعل اللدنإا  د ن 
ذلك لدي يادل  دي حدل ذاإدر  نلتدنا للتدن  سد طم نضدنئتم لالتدم  ةع دم   تنيدم حقدو 

اللنإ.
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 قددل إط  ددد  الضددالم  لادددود يظددن  ندددنيوييا إ ت دد   دددي القواعددل ال دددي إقدددام  
قددو  لاالل زانددنتا   عدد  إ ددا  الةدداد نددل ان ضددنل حقددر بلة ددرا لإةددا  ع تددر ال 

ال  ددول إلدد  القضددنل ل تنيددم اددقو ال قددو ا لذلددك نددل  تددالإ لاددود نواعددل إددلظي 
سدل إشداء نتا إ دلد  ت تدم إيشدنل الت دنكيا لإ عدعل ندل ي تد   ل عت  القضدنلا

حاددديا  عادددن ندددل نضدددن  لن دددنليعلا لإلظدددتي خشدددا  عت ادددي الدددقع  ل ادددي   دددللم 
لإو تح  ت تم لفا  نااقبم اقا ال ايا لادي   ادن نواعدل إوصدن  أيادن إااائتدم 

 ال ن طاءم.
إن اددقو القواعددل  ددي ال شدداءع الترا دديا إ دداف  نسددي نددنيون الت ددطا  التليتددم 
كتن ي ط ح ع تر  نلقدنيون القضدنئي الخدنص. لادو   لدنلإ االت  دنص اللدوعي 

م ددع الددلعواا لال  قعدد   عاددنا لحدام   لالت  ددي ل ت نكدددي لنضددنل القدداا لحادداالات
ال   ددنت لاألحاددن  انددن   دد  نلاددنا لإ ل ددل نخ  ددن فددا  الط دددل ال نديددم نلاددن 
لنعددا ال ند دددما  تدددن   لدددنلإ اءادداالات الت ب ددم  ددي التددند  اءدامءددما إلدد  انيدد  
األحان  الت   قم ب لابعا االس   نإا لالاندا األدالا لالقضدنل الت د    ا لإلدنز  

ت  دنص ا لنخنصددتم لمد القضددن  ا لعددوام  الخ ددونم ا لإلةعددق األحاددن ا اال
لإ ل ددل اءادداالات الت   قددم بددب   التددواد الخنصددما  ددلعوا ال تددنز  ا لال ددا  

 .لاء لا  لالتتعل لال  ز لال  اتي ا  ضال عل األحان   الت   قم  نل  وزات..
 أوال: تعريف قانون المسطرة المدنية وأهميته

ط ح نددنيون الت ددطا  التليتددم  ال  ددتتم األللدد  ال ددي  ددنن لالزاإ ي   ددا ن دد
ا ع ددد  ان الدددنا   ددد  ال شددداء نت 1974ي ددد  ت ر التشدددا  الترا دددي نلدددق سدددلم 

ال ا تم إ   ت  ن ط  نت اتاا  قنيون التاا  نت  نلل بم ل  شاء عل الت اع 
 ال وي ي.لال ااني ا لن  م اءااالات التليتم لال  نمءم  نلل بم ل  شاءع 

لعاف ننيون التاا  نت  أير ن توعم ندل القواعدل القنيويتدم   دلظي إاداالات 
ال  ول إل  الت نكي لط   ال تنيم القضنئتم علل التلنزعم  دي ال د  ال االع دلال 



ع تر لذلك  ي الت نئ  التليتم لال  نمءم للتتن لي  اد  ر يد  تدنص  دي ندنيون 
 لشخ تم.إااالات ال قن ي  ي ن نئ  األحواإ ا

اندددن الةلتدددر الةاي دددي بوإعتدددر  قدددل عا دددر ع ددد  ايدددر ق   الشدددا  الدددقع يتادددل  
 تق ضنو م ع الدلعوا ل ن ن   ادن نضدنئتن  ل الدل ن  ل ال دلت   عادن ل  دقلك سد   

  الط ل  ي األحان  لإلةعقان.
 نلل دددبم ل ةقدددر الترا دددي  قدددل م دددس لصدددن ندددنيون الت دددطا  التليتدددم  نلقدددنيون 

  دددول  إ ل دددل ات  دددنص الت دددنكي لايواعادددن لإلظتتادددن  القضدددنئي الخدددنصا الدددقع
لدمانإاددنا  تددن ي لددي ايضددنا  نلشددا  الددقع ي دد   تق ضددنو م ددع الددلعواا لال ددعا 
لال لت ا لال  قع  لال اي  عانا نع بتنن فا  الط ل  ي األحان  ال ي إ دلمان 

 الت نكي لفا  إلةعقان.
اءااائددددي الوااددد   لإ دددلل ااتتدددم نواعدددل التاا  دددنت  دددي ايادددن إددددضع التددددلا 

اءإبددن  علددل اسدد  تنإ حدد  االل  ددنل إلدد  القضددنلا اددقا التددلا  اءااائددي التوحددل 
 نلل دددددبم ل كن دددددم يت ددددد  اادددددي الددددددضتنينت ل ت قن ددددددعلا حعددددد     دددددز   دددددر القن دددددي 
لالت قن  ا لتتلع إ  ن األلإا لءدضتل لآلتا حقر  ي الل ن ا لء اإد  ع دد  

 طاءقدم منلدم لعندلدم نتدن يشدتع األندل  ذلك ثقم صنح  ال    ي ال  وإ ع تر
 لال ال   ي الت  تع.

لءتادل إاتدددنإ ااتعدددم نددنيون الت ددطا  التليتددم ندل اللنحتددم االا تنإتددم ايددر  
ي قددد  اللظدددن  لاألندددل داتددد  الت  تدددعا أليدددر  ولدددل الشددد وم  نل قددددم  دددي القددددنيونا 

ل قددو  ب  لددد  اال ددطااا لال لددن عددل فاءدد  إددلت  ال دد طم القضددنئتم ل تنيددم ا
 الخنصم لي ااد. 

اندددن ندددل اللنحتدددم االن  دددنديما  ددد ذا اإ دددت  نواعدددلان  نللنددددم لال لظدددتي ال عدددل 
ل نيدد  سدداء م لنعددا نا ةددما   ياددن إكددون نددل عوانددد  إشدد تع االئ تددنن لازداددنموا 

 لاقا  ل اس ع   اللشنة االن  ندع  ي الت  تع.



  دد ي  ددي ا ددل إذن  ددال خشددك ان نددنيون الت ددطا  التليتددم يت دد  ال اددنز ال
ال تددن  القنيويتددما  كددد  علنصدددا ال  ددل القددنيويي ال إ تدد  لال إ  دداا دلن نددنيون 

 اءااالاتا  تن يت   نانين اللتن  ي    يظن  ننيويي.
لء  دد  نددنيون الت ددطا  التليتددم  نانيددم ن تعددز  بددعل  ددال  القددوايعل األتددااا 

ال تنيددددم القضددددنئتم  أليددددر اددددو الددددقع يتددددلح لاددددقو القددددوايعل    نلع اددددنا لءددددو ا لاددددن
الضالمءم ءعتنإ نواعلانا للدقلك إ  دأ  د  القدوايعل سدوال  نيد  نل تتدم ل قدنيون 

 الخنص ال ال ن  إل  القنيون القضنئي  الن بنإ ي وصر ال اءحنلم ع تر.
لء   ددددل اددددقا الددددللم حعدددد  اصددددب   القددددوايعل الت ددددطاءم ال ل  ددددم إ طددددي  

ا الخ دونم لال دلت   عادنا لندل سدنم ل قن ي التليي دلما اك ا اي نبتم  دي إ دعع
التشا  الترا ي  ي اقا االإ دنوا حعد  ندلح القن دي التدليي سد طنت ناتدم  دي 
إواتددددر األفددددااف إلدددد  إ دددد تح االتددددالالت الت ددددطاءم القنب ددددم ل   دددد تح لحثددددنم  
القواعدددددل الت   قدددددم  نللظدددددن  ال دددددن ا  نالت  دددددنص اللدددددوعيا لمادددددنإ ال دددددقوةا ال 

الددددلعوا  ددددنل  ول إلدددد  نخ  ددددن لسددددنئ  ال  قعدددد  اسدددد  تنإ سدددد طنإر  ددددي إ قعدددد  
 لاءثبنت نل ت ا  لن ن لم لخشاند  لالتتعل.

كد  ادقا ا د  نددنيون الت دطا  التليتدم ننيويدن نتعددزا ال  لدلمو  دتل القددنيون 
ال ن  ال القنيون الخنصا لان نواعلو  ال يتادل ان إخضدع لت د  ادقا ال  دلت ا 

نواعل ننيون الت طا  التليتم  ادي ألير إ لت  تنص  نلقواعل التو وإتما انن 
نواعدددل إااائتدددم  ال إ ادددي ال الندددنت الخنصدددم ال ال نندددم بدددعل األ ددداادا لحيتدددن إ ادددي 

 حقوناي للاابنإاي اءااائتم  تةتن  ني  سوال نليتم ال إ نمءم ال إدامءم.
 ثالثا: مضمون قانون المسطرة المدنية وخصائصه:

 مضمون قانون المسطرة المدنية -1
الت نالت ال ي ي لد  بادن ندنيون الت دطا  التليتدم ادل لاسد ما يتادل إاتنلادن  إ ل

 :ع   الشا  ال نلي



لاددددي القواعددددل الت   قددددم ب  ل ددددل االت  ددددنص اللددددوعي  قواعددددد االختصددددا :-أ
 لالت  ي لاللتتي ل ت نكي ل لظا لال    عانا ن ل إلوءا الت قن ي ل  ول إلعان.

ال ددي إددلظي الددلعوا بوصددةان الوسددع م  ال ددي لاددي القواعددل القنيويتددم : الدددعو  -ب 
نل ان التشا  لك  صنح  ح  ل تطنلبم  نل تنيم القنيويتم عدل فاءد  القضدنلا 
لنددل بعلاددن نددن     دد   شددالة ن ددوإ الددلعوا الخنصددم نلاددن لال ننددم ل ددقلك ايددوا  
الددلعوا.  نء ددن م إلدد  إلظددتي لسددنئ  نوازءددم ل ددلعوا القضددنئتم ل دد  التلنزعددنت 

 ي لالوسنفم االإةنقتم.لاي ال  ات
إ ضددتل ن توعددم نددل القواعددل اءااائتددما إ ضددتل إ ل ددل خشددا   :الخصددومة -ج

ال  ددا نت ال ددي يقددو  باددن افددااف الددلعوا ال الت اتددما لذلددك اب ددلال نددل خشددا  
الط    القضدنئي التقدل  ل ت اتدما لحاداالات ال   تدجا لحاداالات سدعا الخ دونم 

 لعوام ان لنواص  ان.
قي ددل ن توعددم نددل القواعددل الت ددطاءم  إ   دد   ددنل اي  الطعدد الحكددم وقددر   -د

لال تنينت ال دي ي د  ان    ضدتلانا  نء دن م إلد   ت تدم الط دل لتدر لايدوا  ادقو 
 .الط ون سوال  ني  عنديم ال اس  لنئتم ل مانلان لاثنمان

  لنلإ  قلك ننيون الت دطا  التليتدم القواعدل الت   قدم  نل لةعدق قر  التنفيذ:  -ذ
  اع ليحان  سوال  ني  صندم   نلتراا ال تنمو الترااا لايوا  ال  وزات ال

 ل إ ل اقو القواعل األصع م لقنيون الت طا .ال ي يتال ال  ول إلعان.  
 :خصائص قانون المسطرة المدنية-2

نددنيون الت ددطا  التليتددم  تعددز  تنصددم عددل سددنئا  ددنني  ددال  القددنيونا  إلةدداد
لندداد ذلددك لط ت ددم نواعددلو ال ددي إ ددل الت دداا األسنسددي ل ددنئا القددوايعل األتددااا 

 ن ل الوصوإ إل  ال تنيم القضنئتم. 
لع تدددرا لدددتتال إبدددااز اادددي ت دددنئ  ندددنيون الت دددطا  التليتدددم ع ددد  الشدددا  

 :ال نلي



 المسطرة المدنية قانون شكلي  - أ
لءق ل  ر اير  ا ي ب لظتي إااالات ال قن ي سوال لتتن يخد  فاءقدم م دع 

 اللعوا لالل ن   عانا لنواععل لحااالات ال   لالط ل  ي األحان .
لالخشددددك ان اددددقو الشددددا تم اددددي  ددددتنيم إااائتددددم ل ت قن ددددعل   تددددم إ قعددددد  

 داا األنددا ل تا د  القضدنئي ل ة دد  الت دنلا  لتتدن بعدلاي فبقددن ل قدنيونا ح د  ال  
 لتتن يشنلا ل ي اع يزا  ن   خشنل.

لحذا  نن الشا  او الطدنني  دي نواعدل ندنيون الت دطا  التليتدما  د ن الدنا 
  دد  الل ددوص القنيويتددم ال ددي إ ددعل نددل القواعددل الشددا تم لإتددلح ل قن ددي ن دد  

تددالإ باددن إقاءددا ال ددزال الت اإدد  ع دد  نخنلة اددن إنانيتددم إ دد ت انا لإددلاما اء
 ك تن  نن ذلك نتالن.

 المسطرة المدنية بعض قواعده م  النظام العام - ب
باني ان نةاو  اللظن  ال ن  نةاو   ضدةن  لندان لي د ي ندل بدعل االا در 
إ قعدد  الت ددنلح ال  تددن ل ت  تددع سددوال ال تنسددتم ال االن  ددنديم ال االا تنإتددما 

عددل الت   قدددم  نل ددةم اهندددا  بعددل ان اللظددن  ال دددن  التق ددود  دددي اددقا اللطدددن  القوا 
 لال ي ال ي وز ليفااف نخنلة ان ال االإةن  ع   إ نلزان.

لل دد  نددل بددعل القواعددل ال ددي ال ي ددوز ليفددااف نخنلة اددن  ددي يطددن  نددنيون 
الت دددطا  التليتدددم إ دددك الت   قدددم  ت دددنإ ال لظدددتي القضدددنئيا أليادددن إ   ددد  ب  عدددعل 

الدبطالن إذا إتد  نخنلة ادنا  تدن  ال انت القضنئتم لدمانإانا لء اإ  ع د  ذلدك
 ي وز ل قن ي ان   عا نل إ قنل ية ر    إتالإ  قنعل  إخنلن اللظن  ال ن .

لنددع ذلددك إبقددد  إ ددةنل فددن ع اللظدددن   ال ددن  ع دد  نواعدددل الت ددطا  التليتدددم 
ن دددألم ي ددد تم للدددتس اددد  نواعدددلوا إال ان الدددنا ي دددوص   عدددا  ي دددوز ليفدددااف 

لت  دددي ل  ددد  نواعدددل الت نكتدددم لاءاددداالات نخنلة ادددن ندددل ن عددد  االت  دددنص ا
 الت   قم  نل    ي اللعوا لال اي  عان.



 المسطرة المدنية هي الشريعة العامة إلجراءات التقاضي  - ت
إ دددل نواعدددل ندددنيون الت دددطا  التليتدددم الشددداء م ال نندددم لالوااددد  إإبنعادددن علدددل 

ال  واددل نددنيون ال  ددول إلدد  القضددنل لاالل ددزا  باددن  نلل ددبم ل ددنئا التلنزعددنت نددندا  
 ال ي  إااائي تنص.

لإاإعبدددن ع ددد  ذلدددك يتادددل القدددوإ ان نواعدددل الت دددطا  التليتدددم ادددي الشددداء م 
الت ددددطاءم ال ننددددم  نلل ددددبم ل قضددددنئععل اءدامع لال  ددددنمعا حعدددد  احنلدددد  التددددند  

ع د  إط عد  نواعدل الت دطا  التليتدم  1ال ن  م نل ننيون إحلاث الت نكي اءدامءم
لي  ل  ننيون ع   تالف ذلك. لاكلت يةس الت لا التدند   انن  اقو الت نكي نن

إذ اانزت إط ع  نواعدل ندنيون الت دطا   2نل ننيون إحلاث الت نكي ال  نمءم 19
التليتدددم اندددن  الت دددنكي ال  نمءدددم لن دددنكي االسددد ملنف ال  نمءدددم ندددن لدددي  دددل  ع ددد  

 تالف ذلك.
ال لددنئي  قددل ثددنم انددن  نلل ددبم ل ط عدد  نواعددل الت ددطا  التليتددم انددن  القضددنل 

اددلاإ لاسددع حددوإ نددلا إط تقاددن الي ددلا  يدد  عددن  ي عدد  ع دد  نددنيون الت ددطا  
 التليتم  تن او الشأن انن  الت اتم اءدامءم لال  نمءم.

ل نلااو  إل  نواد ننيون الت دطا  ال لنئتدم   ضدح ان الدنا ي وصدن نلادن 
ا لندل ان  دم ذلدك صراحة أو بصدورة ضدمنية إ ع  ع   ننيون الت طا  التليتم 

نل     و القع ي عد  ع د  نق ضدتنت الت دطا   368ع   س ع  الت نإ التند  
ندل  . .و الدقع ي عد   627التليتم  ي خشأن إ  تي االس لعنلاتا ل دقا التدند  

 645ع دد  نواعدددل الت دددطا  التليتدددم ل   دددا  ع دد  لثتقدددم ن  دددوز ا ل دددقا التدددند  
يتددم ل لةعددق الشدد  التددليي نددل ال اددي  . .و الددقع ي عدد  ع دد  نواعددل الت ددطا  التل

                                                           

 .10/09/1993الت لث ل ت نكي اءدامءم ال ندم ب نمءخ  41-90مني  ننيون   - 1
 .02/1997/ 12القن ي   حلاث الت نكي ال  نمءم ال ندم ب نمءخ  53-95ننيون مني  - 2



ال لددددنئيا  ت دددد  اددددقو ال ددددنالت ال نلددددنص نددددل إط عدددد  الل ددددوص التليتددددم انددددن  
 القضنل ال لنئي اح اانن ءماد  التشا  ال اء م ال الضتلتم.

ع    ان النا حنالت اتاا ءعتنإ الت طا  التليتم انن  القضنل 
ن ال ان سل اللق  ال لنئي  نلاني نل عل  ي وص صاء م ال  تلتم ياو 

ال نص   ي ننيون الت طا  ال لنئتما لنل بعلان ن ال ف بنت اءدتنإ ال 
الضتنن الةاعي حع  اير ال  وال ي   ي  . .و  لظي ن طا  إدتنإ الرعا 

  ي اللعوا   ة ر  ننلن ال ألع س   متا.
 تن يتال إ  ند نن ي ال اي نل يظا  ي اللعوا ال ي ياون او ال  

 .  .  ا لاتعاا نلع القن ي نل اللظا  ي  517 عان فبقن ل ة   زلار فا ن 
نل    .  ع   اير   يت لع ع   القن ي  4القضتم ناإعل   تن يقضي الة   

ان  لظا نضتم  ي فوم االس ملنف ال اللق    ل نن س   لر ان يظا  عان 
 انن  ن اتم ادي  دمام. 

ئ ال نندددم إ  قدددي  عادددن إ دددن م إلددد  ذلدددكا  الدددنا   ددد  التق ضدددتنت لالتبدددند
الت دددطاإنن التليتدددم لال لنئتدددما  ت دددلا لحددددل  الت اتدددما لاتنإتدددم اعمدددم ال ادددديا 

 لإ لد دمانت ال قن ي لاالل زا   نل تند...
ل  ددل اددقا ال قددليي ال ددن  الددقع حنلللددن اءحنفددم ب  ل ددل ااتتددم لنانيددم نددنيون 

ثالثددم   دددوإ الت ددطا  التليتددم لف ت  ادددنا عتددلين  دددي اددقا الدددواعز ال طددا  إلددد  
 اسنستم اي  تن   يق

 الة   األلإق اللعوا 
 الة   ال نييق األحان  الخنصم  نالس   نإ 

 الة   ال نل ق األحان  لفا  الط ل
 الة   الاا عق احان  ال  وزات



 
 

 


