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 الفصل الثاني

المساطر الخاصة باالستعجال 

ظهرت الحاجة أيضا إلى خلق قضاء من نوع آخر اسمه "القضاء 
المستعجل" وهي آلية فرضتها الظروف االقتصادية واالجتماعية لحماية الحقوق 
من طمع الطامعين، وكيد الكائدين، بعد أن أصبحوا يستغلون بطء القضاء 

الحقوق والنيل منها تحقيقا ألغراضهم غير المشروعة، ولئن ظهرت للعبث بتلك 
هذه اآللية من أجل حماية الحقوق مؤقتة فقط وبمقتضى مسطرة استثنائية، فإنها 
استطاعت أن تعيد الثقة إلى النفوس، فأضحى الناس يقبلون على القضاء 

د كل المستعجل نظرا للدور الكبير الذي أصبح يقوم به، وذلك من خالل رص
محاربة يائسة لعرقلة حق أو إهداره،  وذلك باتخاذ اإلجراء الوقتي والتحفظي 

المناسب لحماية هذا الحق ريثما يتم البت في جوهر النزاع المتعلق به.
، وأضحى 1685وقد عرف القضاء المستعجل ألول مرة في باريس سنة 

ادات القضائية ، وذلك بفضل االجته19ينمو ويتطور بوثيرة سريعة خالل القرن 
خصوصا تلك الصادرة عن رئيس المحكمة االبتدائية بباريس، ومن تم بدأ هذا 
القضاء المستعجل ينتشر في ربوع العالم، فأخذت به جل التشريعات العربية 

ومن ضمنها المغرب.
إال أن الحاجة إلى قضاء سريع وفعال، دفع بالمشرع في كثير من البلدان 

ألجنبية، إلى مد اختصاص قاضي المستعجالت إلى سواء العربية منها أو ا
مجاالت أخرى بعيدة نوعا ما عن اختصاصه الطبيعي والوظيفي، حيث 
أصبحت تسند له اختصاصات ذات الطابع الموضوعي في بعض األحيان، 
بغية التعجيل بالبت في بعض القضايا التي هي من نوعية خاصة والتي ال 

اإلجراءات، وكمثال على ذلك فقد أسند  تحتمل بطبيعتها التأخير وطول في
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 15/01/1953المشرع المغربي لقاضي المستعجالت بناء على ظهير 
االختصاص للبت في قضايا الزيادة في السومة الكرائية للمحالت التجارية، 

المتعلق بنزع الملكية ألجل المنفعة العامة وباالحتالل  6/5/1982وظهير 
االختصاص المتعلق باإلذن في الحيازة الذي  المؤقت أسند لقاضي المستعجالت

يأمر به "بناء على الطلب الذي يتقدم به نازع الملكية" مقابل تعويض مؤقت 
 25/8/1999يحدده للمنزوعة ملكيته، كما أسند أخيرا الظهير الصادر في 

لرئيس المحكمة االبتدائية االختصاص للمصادقة على اإلنذار، واألمر باألداء 
 م أداء المكتري لوجيبة الكراء المحددة في اإلنذار.في حالة عد

فكل هذه األمثلة تدل على أن المشرع استغل نجاعة القضاء المستعجل 
وفعاليته ليوظفها في مسائل موضوعية ماسة بجوهر الحق، خروجا عن القاعدة 
التي تحرم على قاضي األمور المستعجلة المساس بما يمكن أن يقضي به في 

 الجوهر.
اء عليه، فتتميز المساطر الخاصة التي أدرجها المشرع المغربي في وبن

هذا الصدد بطابعها االستعجالي، حيث تمكن المتقاضين من اللجوء واستعمال 
 هذه المساطر في الحاالت المحددة قانونا وعند توفر الشروط الضرورية لذلك.
س ويرجع االختصاص للبت في الطلبات المقدمة في هذا اإلطار لرئي

المحكمة بالدرجة األولى المختص نوعيا وترابيا، كما يمكن أن يرجع 
االختصاص للرئيس األول لمحكمة االستئناف في بعض الحاالت التي يكون 

 فيها النزاع في الجوهر معروضا على أنظار هذه المحكمة.
وتخضع هذه المساطر للمقتضيات المنصوص عليها في الفصول من 

المسطرة المدنية، وهي األوامر االستعجالية و أوامر من قانون  165إلى  148
 األداء، واألوامر المبنية على طلب والمعاينات.



 وبناء عليه، سنقوم بتقسيم هذا الفصل على الشكل التالي:
 المبحث األول: األوامر المبنية على طلب
 المبحث الثاني: قضاء األمور المستعجلة

 المبحث الثالث: مسطرة أوامر األداء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث األول
 األوامر المبنية على طلب والمعاينات

منح المشرع المغربي اختصاص آخر لرئيس المحكمة االبتدائية يعرف 
باألوامر المبنية على طلب تعد جزء من اختصاصه الوالئي بمقتضى النص 



من قانون المسطرة المدنية، أو بنصوص أخرى  148العام الوارد في الفصل 
 خاصة، ومتفرقة في قانون المسطرة المدنية. 

وقد نص المشرع لحاالت األوامر المبنية على طلب بدعوى إثبات حال، 
أو توجيه إنذار تاركا للرئيس إمكانية التدخل خارج إطارهما كلما توفرت حالة 

 ط عدم المساس بحقوق الغير.االستعجال، وبشر 
ويهدف طلب إثبات حال، إلى تهيئة الدليل في نزاع عرض على القضاء 
أو لم يعرض بعد، وذلك عند حدوث واقعة يخشى اضمحاللها أو زوال معالمها، 
أو تغيرها بمرور الوقت، صيانة للحق من خطر الزوال حيث يتم اللجوء للرئيس 

 لمعاينة الحالة الراهنة ووصفها.
وإذا كانت هذه األوامر تصدر بناء على مقال أو طلب من المعني باألمر، 
مرفقا أو غير مرفق بمستنداته ويبت فيها الرئيس دون استدعاء الخصم اآلخر 
للحضور إذا كان هناك خصم، فإنه يبقى التساؤل مطروح حول طبيعة األوامر 

لوالئية للرئيس المبنية على طلب، هل تدخل في إطار الوظيفة القضائية أو ا
 والقضاة بشكل عام؟.

ويرى بعض الفقه أن هذه األوامر تدخل في نطاق االختصاص القضائي 
للمحكمة تارة، وفي نطاق االختصاص الوالئي واإلداري تارة أخرى، فتكون هذه 
األوامر ذات صبغة والئية عندما ال تمس بحقوق األطراف، وال تلحق ضررا بأي 

رها الرئيس لتعيين القاضي المقرر، أو القاضي كان، كاألوامر التي يصد
المنتدب لتتبع مسطرة من المساطر الخاصة بالبيوعات القضائية والتوزيع إلى 
غير ذلك من الحاالت التي ال مصلحة لطرف ما في االعتراض عليها، بينما 
تدخل هذه األوامر في إطار الوظيفة القضائية كلما كانت تمس حقوق أحد 

تثير خالفا بينهما، كاألوامر التي تأمر باتخاذ إجراءات تحفظية أو الطرفين، أو 
 إلقاء حجز على أموال المدين.



ويترتب عن التمييز بين هاتين الوظيفيتين من األوامر، آثار هامة تتعلق 
بالمسطرة الواجب اتباعها من قبل الرئيس إلصدار األمر المبني على طلب، 

در بشأنها خاصة فيما يتعلق بإمكانية الطعن وباآلثار المترتبة عن األمر الصا
 فيه باالستئناف.

 المطلب األول: مسطرة إصدار األوامر المبنية على طلب
يقدم طلب الحصول على معاينة أو استجواب قضائي أو أي إجراء والئي 

من قانون  32و  31آخر، وفق اإلجراءات المنصوص عليها في الفصلين 
بالمقال االفتتاحي للدعوى، غير أن إجراءات البت المسطرة المدنية المتعلقين 

والنظر فيه من قبل الرئيس ال تخضع للقواعد العادية للنظر في الدعوى أو 
 إصدار األحكام.

ومن ذلك أن الرئيس ال يستدعي األطراف للحضور، أو االستماع إليهم، 
فصاحب الطلب يكون قد بين في مبررات طلبه، وفي الغالب ال يوجه هذا 

لطلب ضد خصم معين، ولذلك ال تنعقد أية جلسة و ال يحضر كاتب الضبط ا
 أيضا.

وعلى خالف القضاء االستعجالي الذي يتقاسمه زمنيا، رئيس المحكمة 
االبتدائية والرئيس األول لمحكمة االستئناف فإن اختصاص األوامر المبنية على 

لرئيس األول طلب خاص برئيس المحكمة االبتدائية وحده، وال يسند إلى ا
لمحكمة االستئناف حتى ولو كان نزاع الجوهر معروضا على محكمته، لعدم 

 وجود نص يسمح له بذلك.
ويبقى األمر الذي يصدره الرئيس ال يستلزم بالضرورة تعليله و تسبيبه، 
خاصة إذا قضى فيه بالقبول، أما في حالة الرفض، فإنه يستوجب التعليل، حتى 

 فه، إن كان قابال لالستئناف.يتمكن صاحبه من استئنا
 المطلب الثاني: الطعن في األوامر المبنية على طلب



من قانون المسطرة المدنية، فإن األوامر المبنية على  148طبقا للفصل 
طلب تكون قابلة لالستئناف في حالة الرفض، باستثناء ما إذا تعلق الطلب 

 بإثبات حال أو توجيه إنذار.
عن هذا الفصل أن أألوامر المبنية على طلب ال تخضع القواعد  ويترتب

العادية الستئناف األحكام، وإنما تخضع لهذا النص الخاص الذي قرر قواعد 
 خاصة.

ذلك أن األمر الصادر بالرفض من قبل الرئيس يقبل االستئناف، ويحق 
 لمن رفض طلبه أن يستأنف األمر لدى محكمة االستئناف، لكن بشرط أن ال

، وهما حالة طلب 148يتعلق طلبه باالستثنائين اللذين أشار إليهما الفصل 
إثبات حال أو توجيه إنذار، وحيث يكون األمر الصادر برفضهما نهائيا ال يقبل 

 أي طعن.
وقد حدد المشرع أجل استئناف األوامر المبنية على طلب في خمسة عشر 

من تاريخ تبليغه، كما تقضي  يوما فقط، وتنطلق من تاريخ النطق باألمر وليس
 بذلك القواعد العامة للطعن باألحكام.

لكن اإلشكال يثور في حالة صدور األمر بالقبول ويمس بحقوق ومصالح 
أشخاص آخرين احتماليين، وتلحق بهم أضرار ألنها تصدر في غيبتهم ودون 

ن تمكينهم من الدفاع من أنفسهم أو إبداء وجهة نظرهم حول الطلب لذلك يكو 
من اإلنصاف التنصيص على وسيلة طعن معينة تتيح لهؤالء إمكانية الطعن في 

 هذه األوامر الوالئية والمطالبة بمراجعتها أو العدول عنها.
من أجل حل هذا المشكل وجد القضاء  منفذا للمتضرر للمطالبة بمراجعة 

المشرع  األمر الوالئي الصادر في غيبته  وذلك من خالل العبارة التي استعملها
من ق م م التي تتيح للطرف المتضرر  الرجوع إلى رئيس  148في الفصل 



المحكمة أو من ينوب عنه وهي " بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أية 
 صعوبة".

وهكذا يمكن لكل من تضرر من أمر والئي أن يراجع رئيس المحكمة من 
 ئي األول.خالل تقديم طلب جديد يطلب من خالله مراجعة األمر الوال

لكن هناك اختالف  حول طبيعة األمر الصادر عن مراجعة األمر الوالئي 
األول ، فهناك من  يرى أنه ال يعد طلب العدول عن األمر الصادر في إطار 

من ق م م طعنا، وإنما هو تظلم يرمي إلى رفع الضرر المترتب  148الفصل 
كمة في هذه الحالة عن هذا األمر. وهناك من يرى أن يجب على  رئيس المح

من ق م م، ويدخله في إطار  148أن يخرج الطلب من إطار الفصل 
اختصاصه االستعجالي، ليبت فيه بالشكل المناسب، ويكون حكمه الجديد قابال 

 لطرق الطعن المقررة لألحكام االستعجالية.
وعلى كل يجب على المشرع أن يمأل هذا الفراغ بأحكام تبين طبيعة هذا 

، ومن األفيد  أال تكون قابلة للطعن وذلك بغية و مسايرة خصوصية المراجعة
 هذه المسطرة المتسمة بالسرعة.

 
 
 


