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 المبحث الثاني

قضاء األمور المستعجلة

يقوم القضاء االستعجايل عىل فكرة إسعاف اخلصوم بأحكام رسيعة يف  

املنازعات التي ال حتتمل إجراءات املسطرة العادية، والتي خيشى عليها فوات األوان، 

الرضورة التي ال تقبل التأخري، وهي محاية وقتية ليس من  فهو محاية عاجلة تقتضيها

متنح حقا للمتقاضني أو هتدر حقا لذلك، وإنام تضع اخلصوم يف مركز مؤقت  أنشأهنا 

لرفع األرضار املحدقة باحلقوق ريثام يتم الفصل النهائي يف أصل هذه احلقوق وهوية 

 أصحاهبا.

رش  املرر ي عىل تنييم األوامر وعىل غرار الترشيعات املقارنة، فقد عمل امل

، ونيم 154إىل  148االستعجالية يف قانون املسطرة املدنية وأفرد هلا ستة فصول من 

القضاء االستعجايل املوضوعية واإلجرائية وعني اجلهة املختصة بإصدار  قواعد
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 المطلب األول: الجهة القضائية المختصة باألمور المستعجلة

خيتص رئيس املحكمة االبتدائية وحده بالبت "أنه  ق.م.م عىل 149تنص املادة 

إذا عاق الرئيس مانع قانوين أسندت مهام قايض بصفته قاضيا للمستعجالت 

 " املستعجالت إىل أقدم القضاة

 إذا كان النزا  معروضا عىل حمكمة االستئناف مارس هذه املهام رئيسها األول.

ايض املختص بالبت يف القضايا فمن خالل هذه الفقرات الثالث حدد املرش  الق 

االستعجالية وهو رئيس املحكمة االبتدائية وكذلك الرئيس األول ملحكمة االستئناف 

 حتى يتضح لنا دور كل منهام.فقرتني مما حيتم علينا تقسيم هذا املطلب إىل 

 الفقرة األولى: رئيس المحكمة 

لقد أسند املرش  املرر ي لرئيس املحكمة االبتدائية وحده مهمة الفصل يف 

القضايا املستعجلة وإذا عاقه مانع أسندت تلك املهمة ألقدم القضاة العاملني بتلك 

املحكمة، وإسناد االختصاص لرئيس املحكمة راجع ملا يمتاز به من تكوين قضائي 

ةربة و احلكمة القضائيتني، وهذه رشوط واسع و ثقافة قانونية شاملة، ناهيك عن اخل

افرتض املرش  توفرها يف رئيس املحكمة مما جيعله الشخص املناسب واألقدر عىل تبوء 

مركز الرئاسة مما تتطلبه من رسعة البت، وإصدار األمر بناء عىل ظاهر املستندات، أي 

 دون البت يف اجلوهر.

القاعدة هو أن رئيس املحكمة من قانون املسطرة املدنية فإن  19فطبقا للفصل 

االبتدائية هو املختص وحده بالبت يف القضايا االستعجالية، واستثناء ينتقل 



االختصاص إىل أقدم القضاة باملحكمة إذا كان ثمة مانع حيول دون مبارشة الرئيس 

 شخصيا هلذه املسطرة.

كام يرى  "أقدم القضاة"وبطبيعة احلال فإن االستثناء الذي وضعه املرش  بعابرة 

الفقه حتمل عىل األقدمية يف التعيني ال العمل باملحكمة االبتدائية، ومع التسليم هبذا 

األمر، فإن املسألة ال خترج عن جمرد فرضية يفرتضها املرش ، وهو ما ال يكون دائام 

  صحيحا من الناحية الواقعية.

املدنية الذي منح من قانون املسطرة  149و خالفا للقاعدة املقررة يف الفصل 

لرئيس املحكمة االبتدائية وحده صفة قايض املستعجالت، نص املرش  املرر ي يف 

قانون املسطرة املدنية ويف قوانني أخرى عىل إمكانية إسناد هذه املهام إىل قايض 

املوضو  وهو بصدد البت يف موضو  النزا ، ومن بني األمثلة التي نرضهبا لذلك ما 

 ييل:

ق م م (،  170 املوضو  باألمر باحلراسة القضائية االفصل اختصاص قايض  -1

فهذا اإلسناد أملته رضورة إعطاء هذا القايض اقايض دعوى احليازة( وسائل مسطرية 

 فعالة تتيح له التدخل العاجل حلامية األموال.

ق م م (  203اختصاص قايض املوضو  بالنير يف صعوبات التنفيذ االفصل   -2

قايض شؤون القارصين وهو قايض موضو  الصالحية كقاض فهذا الفصل يعطي ل

لألمور املستعجلة للنير يف صعوبات التنفيذ املتعلقة بتنفيذ القرارات يف حالة بيع 

 .منقوالت القارص وادعاء الرري ملكيتها

  



اختصاص قايض املوضو  باختاذ اإلجراءات املستعجلة للمحافية عىل الرتكة  -3

ة قايض مق م م( اللذان أعطيا احلق لقايض املوضو  بمه 230و  222االفصالن 

 األمور املستعجلة للمحافية عىل الرتكة فله أن يقرر وضع األختام أو يعني حارسا.

بإحداث املحاكم اإلدارية أسند  املتعلق  41.90 وجتدر اإلشارة إىل أن قانون رقم

من قانون  19كذلك لرئيس املحكمة اإلدارية مهام قايض املستعجالت يف املادة 

 املحاكم اإلدارية حيث نص عىل ما ييل: 

خيتص رئيس املحكمة اإلدارية أو من ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجالت "

 . "يةواألوامر القضائية بالنير يف الطلبات الوقتية والتحفي

القايض بإحداث  95- 53ونفس التوجه سار عليه املرش  املرر ي يف قانون رقم 

من هذا القانون عىل أنه : يمكن  21املحاكم التجارية حيث أسند املرش  بمقتىض املادة 

لرئيس املحكمة التجارية بصفته قاضيا لألمور املستعجلة ويف حدود اختصاص 

 ي ال متس أية منازعة جدية.املحكمة أن يأمر بكل التدابري الت

 الفقرة الثانية: الرئيس األول لمحكمة االستئناف

اعتةرب املرش  املرر ي الرئيس األول ملحكمة االستئناف قاضيا للمستعجالت 

حيث أسند له البت يف اإلجراءات االستعجالية املرتبطة بالنزا  املوضوعي املعروض 

من قانون املسطرة  149الثة من الفصل عىل حمكمة االستئناف وذلك طبقا للفقرة الث

إذا كان النزا  معروضا عىل حمكمة االستئناف مارس هذه  "املدنية الذي نص عىل أنه:

 ."املهام االستعجالية رئيسها األول

وجتدر اإلشارة إىل أن إسناد القضاء االستعجايل للرئيس األول ملحكمة 

أخذا عن  1974االستئناف يعتةرب من التجديدات التي كانت جاءت هبا مسطرة 



، وقد جاء هذا التجديد ملعاجلة إشكالية 1972القانون الفرنيس الصادر عام 

حكمة االبتدائية الصعوبات الوقتية التي تعرتض تنفيذ األحكام الصادرة عن امل

واملستأنفة لدى حمكمة االستئناف، إذا كان النزا  يرفع إىل حمكمة االستئناف بجميع 

عنارصه وتكون هلا الوالية التامة عليه، ومع ذلك يبقى من اختصاص رئيس املحكمة 

االبتدائية البت يف بعض اإلشكاليات والصعوبات املتعلقة بتنفيذه، ولوضع حد هلذا 

د املرش  للرئيس األول ملحكمة االستئناف اختصاص البت يف القضاء التناقض أسن

 االستعجايل.

ويعد اختصاص الرئيس األول ملحكمة االستئناف مقيدا يف الزمن ومربوط 

بعرض النزا  عىل حمكمة االستئناف وذلك عىل عكس اختصاص رئيس املحكمة 

وهري الذي سبق للمحكمة االبتدائية، والنزا  املقصود هنا هو النزا  املوضوعي اجل

 االبتدائية أن أصدرت فيه حكام طعن فيه باالستئناف.

وكام أن إسناد اختصاص القضاء االستعجايل للرئيس األول تقوم عىل فكرة 

االرتباط بني نزا  اجلوهر املعروض عىل حمكمة االستئناف، وبني ما يتصل به من 

رض النزا  املوضوعي عىل حمكمة إجراءات وقتية، ولذا فإنه اختصاص ال يقوم إال بع

 االستئناف.

فمثال عندما يستأنف حكم يف اجلوهر صادر عن املحكمة االبتدائية يف نزا   

حول قسمة مال شائع، و أثناء نير حمكمة االستئناف يف هذا النزا  تيهر وقائع جديدة 

ء جتعل من مصلحة بعض الرشكاء وضع املال حتت احلراسة القضائية، فإن عىل هؤال

تقديم طلب بذلك ال إىل رئيس املحكمة االبتدائية بل إىل الرئيس األول ملحكمة 

االستئناف، باعتبار أن النزا  يف املوضو  قد تم عرضه عىل هذه املحكمة األخرية، مما 

حيرم هؤالء الرشكاء من حقوق الطعن يف أمر الرئيس األول ملحكمة االستئناف يف 



حيرم الرري الذي ليست له مصلحة يف احلراسة القضائية  حالة صدوره خمالفا لطلبهم أو

من الطعن يف ذلك األمر إذا قىض باحلراسة القضائية، فيكون احلق الذي أعطى هلم 

  مجيع الطعن يف النزا  املوضوعي قد سلب منهم يف الطعن يف النزا  االستعجايل

 المطلب الثاني: شروط قضاء األمور المستعجلة

 ي عىل غرار باقي الترشيعات رشوطا البد من توافرها حتى وضع املرش  املرر

يتمكن اللجوء إىل مسطرة قضاء األمور االستعجالية واالستفادة منها من طرف 

املتقاضني ومن مزاياها التي تتجىل يف الطابع احلامئي العاجل التي تقتضيها الرضورة 

 وال تقبل التأخري.

بالقواعد املوضوعية أو العامة للقضاء وهذه الرشوط هي ما يطلق عليها 

الفقرة ( والرشط الثاين مها الرشوط اإلجرائية أو املسطرية ا األوىل لفقرة املستعجل اا

 (.الثانية

 الفقرة  األولى: القواعد الموضوعية للقضاء المستعجل             

كم يقصد باألمور االستعجالية هو قيام رئيس املحكمة االبتدائية بإصدار ح

مستعجل خشية عدم كفاية الوقت ملراجعة قضاء املوضو ، ويتميز احلكم االستعجايل 

بكونه، حكام مؤقتا، كام أنه من جهة أخرى، حكم ليس من شأنه املساس بجوهر النزا  

 وأصل احلق.

وتطبيقا لذلك يمكن أن نستنتج أن القضاء املستعجل يعالج األمور التي حتتاج 

ه اإلجراءات العادية للمسطرة، هلذا فهو يتطلب رشطني إىل بت رسيع ال تسمح ب

أساسيني يطلق عليها بالقواعد املوضوعية أو العامة للقضاء املستعجل وتتمثل يف: 

 رشط االستعجال ورشط عدم املساس باملوضو .

 أوال: شرط االستعجال



 مل يعرف املرش  املرر ي كرريه من الترشيعات األخرى االستعجال، تاركا األمر

بأنه هو اخلطر احلقيقي املحدق  ":يف ذلك للفقه والقضاء، وقد عرفه األستاذ عيل راتب

باحلق املراد املحافية عليه، والذي يلزم درؤه عنه برسعة ال تكون عادة يف التقايض 

 "العادي ولو قرصت مواعيده.

 الرضورة امللحة التي ال حتتمل تأخريا، أو أنه اخلطر "وعرفه بعض الفقه بأنه:

، "املبارش الذي ال يكفي يف اتقائه رفع الدعوى بالطريق املعتاد مع تقصري املواعيد

بأنه احلالة التي يكون احلق فيها معرضا  ":ويعرفه الفقيه املرر ي عبد العزيز توفيق

للخطر املحدق املحقق، وأن كل تأخري يف اختاذ إجراء وقائي عاجل يعرضه خلطر 

 ."يصعب معه تداركه بعد ذلك

احلالة التي يمكن أن تترضر فيه مصالح  "عرفه الفقيه الفرنيس بريو بكونه:و

الطالب إذا مل يتم إصدار أمر بإجراء تدبري حتفيي يف أقرب وقت، وعرفه الفقيه 

حالة الرضورة التي ال حتتمل أي تأخري  "االستعجال بأنه : Garsonnet كارسوين 

 ."يف التصدي هلا

العاجلة  رضورة احلصول عىل احلامية القانونيةو و بدورنا نعرف االستعجال ه

 .احلق قيقي ال يمس بأصلحطر خواملؤقتة من أجل درء 

عىل رغم من التعريفات الفقهية فإنه يصعب وضع تعريف دقيق وشامل 

لالستعجال باعتبار أن كل تعريف قد يعرقل تطور املعرف، وجيعله جامدا عىل احلالة 

التطور وتقدم املجتمع مما قد يؤدي إىل افتقار محاية قانونية التي عرف هبا، باملوازاة مع 

 مستعجلة، مما يتجسد من وسائل االعتداء عىل هذه احلقوق.



إذن فحالة االستعجال ترجع إىل طبيعة احلق املراد املحافية عليه الذي يترري مع 

ل ظروف الزمان واملكان املحيطة به، فهذه اليروف هي التي ختلق عنرص االستعجا

من قانون املسطرة املدنية احلاالت التي  149ولذلك مل حيدد املرش  املرر ي يف الفصل 

يتوفر فيها االستعجال، بل ترك ذلك لتقدير القايض يستشفه من ظروف الدعوى 

ومالبساهتا ومناقشات الطرفني، فتوافر االستعجال أو عدم توافره يف الدعوى مسألة 

ألن مسألة االستعجال يعتةرب مسألة ، وحدهستعجلة يستقل بتقديرها قايض األمور امل

واقع خيتص بتقديرها وحده دون رقابة من حمكمة النقض وال دخل إلرادة األطراف 

 يف ذلك.

وحالة االستعجال التي متنح لقايض املستعجالت االختصاص هي حالة 

ودون موضوعية تتعلق بحالة احلق املطلوب محايته ال شخصية تتعلق بطالب اإلجراء، 

 أن يترري املركز القانوين للخصوم.

وقد اختلف الفقه حول ما إذا كانت العةربة من تقدير االستعجال لوقت رفع 

الدعوى أو لوقت صدور القرار، فذهب رأي إىل أن عنرص االستعجال جيب أن 

يتحقق وقت رفع الدعوى، ال وقت احلكم فيها، بينام ذهب فريق آخر إىل القول بأن 

وقت احلكم ال لوقت رفع الدعوى، ونادى فريق ثالث برضورة استمرار العةربة هي ل

 االستعجال من وقت رفع الدعوى إىل احلكم فيها.

أن عنرص االستعجال جيب أن يتوافر وقت الذي اعتةرب  جانب من الفقه ونساير

احلكم يف الدعوى ال وقت رفعها ألنه الوقت الذي يتصل فيه قايض املستعجالت 

بالدعوى، فاالستعجال هو رشط لتحقق اختصاص قايض املستعجالت، وليس رشطا 

لقبول الدعوى، وعليه فإذا توافر عنرص االستعجال عند تسجيل الدعوى، ثم انعدم 



قايض ليده عىل القضية، فإن هذا األخري جيب أن يرصح بعدم اختصاصه عند وضع ال

 ال بعدم قبول الدعوى.

 ثانيا: شرط عدم المساس بالموضوع

األوامر التي تصدر يف املواد املستعجلة ال متس أصل احلق أو املوضو  و بذلك 

ه تأثري فإّنه يشرتط الختصاص القضاء املستعجل بنير املسائل املستعجلة أال يكون في

يف املوضو  أو أصل احلق، و ليس له أن يقيض يف أصل احلقوق وااللتزامات 

واالتفاقيات مهام أحاط هبا من استعجال أو ترتب عىل امتناعه عن القضاء فيها من 

رضر للخصوم بل يتعني عليه ترك الفصل فيها لقايض املوضو  املختص وحده 

 .باحلكم فيها

ال تبت  "من قانون املسطرة املدنية بقوله: 152 وهو ما أقره املرش  يف الفصل

األوامر االستعجالية إال يف اإلجراءات الوقتية وال متس بام يمكن أن يقىض به يف 

  اجلوهر.

واملقصود باجلوهر أو بأصل احلق هو كل ما يتعلق باحلق وجودًا و عدمًا فيدخل يف       

أو يف اآلثار القانونية التي رتبها له ذلك ما يمس صحته أو يؤثر يف كيانه أو يرري فيه 

القانون أو التي قصدها املتعاقدان، و بذلك فإذا رفعت دعوى بطلبات موضوعية فإهنا 

تكون خارجة عن اختصاص القضاء املستعجل، كأن ترفع الدعوى بطلب فسخ عقد 

.أو صحته أو بطالنه أو بطلب تعويض أو تثبيت ملكية أو تقرير حق ارتفاق عليها

  

و جتدر اإلشارة أن القايض املستعجل مكلف بالبحث يف منازعات الطرفني      

ليتوصل لتحديد اختصاصه، فإن كان ممنو  من التعرض ألصل احلق فال يمنع من 

تفحص املوضو  وأصل احلق من حيث الياهر ليصل إىل القضاء يف اإلجراء الوقتي 



  .املطلوب منه

بني له أن الفصل يف الدعوى سيمس أصل احلق فإذا فحص ظاهر املستندات و ت      

  .فإنه يقيض بعدم اختصاصه بنير الدعوى

أما إذا توصل من فحصه إىل أّن األمر ال ينطوي عىل مساس بأصل احلق، و أّن ما       

  .أثاره اخلصم من منازعات ال تستند إىل أساس جدي فإنه يفصل يف الدعوى

إذ يشرتط يف املنازعات املوضوعية التي متنع اختصاص القضاء املستعجل أن تكون 

و عىل أساس من القانون، أما جمرد املزاعم و األقوال غري اجلدية فال حتد من  جدية 

سلطته، ويقيض بالرغم منها يف الدعوى املطروحة أمامه، و إن تبني له أّن املنازعة فيها 

 .اختصاصهمساس باملوضو  قىض بعدم 

ويبقى عدم املساس بأصل احلق، عكس عنرص االستعجال خيضع لرقابة حمكمة 

النقض باعتباره يتعلق بالقانون وبالتايل جيب أن يتم تعليل األمر الصادر عن قايض 

 املستعجالت تعليال كافيا، يمكن حمكمة النقض من مراقبة حسن تطبيق القانون.

 للقضاء المستعجلالفقرة الثانية: القواعد اإلجرائية 

ختضع القضايا االستعجالية باإلضافة إىل رشوط موضوعية كذلك إىل رشوط 

إجرائية غري عادية تتعلق باملسطرة املطبقة يف القضايا االستعجالية، وباملميزات اخلاصة 

 التي تتميز هبا األحكام االستعجالية.

 أوال: تقديم الدعوى االستعجالية

الية إما لدى كتابة ضبط املحكمة االبتدائية أو يمكن تقديم الدعوى االستعج

رئيس املحكمة طيلة أيام األسبو  وحتى يف أيام األعياد والعطل، حيث نص املرش  

يمكن أن يقدم الطلب يف  "من قانون املسطرة املدنية عىل أنه : 150املرر ي يف الفصل 

جال القصوى سواء إىل غري األيام والساعات املعينة للقضاء املستعجل يف حالة االستع



قايض املستعجالت أو إىل مقر املحكمة وقبل التقييد يف سجل كتابة الضبط أو ولو 

 بموطنه، ويعني القايض فورا اليوم والساعة التي ينير فيها الطلب.

 ."يمكن له أن يبت حتى يف أيام اآلحاد وأيام العطل

             وإذا كانت مبارشة الدعوى ال تصح إال ممن تتوافر فيه رشوط الصفة و املصلحة 

و األهلية فإنه الفقه يرى أنه جيب تفسري هذه القاعدة تفسريا مرنا، والسامح للشخص 

بتسجيل هذه الدعوى حتى من مل تتوافر فيه رشوط الدعوى، وكذا بإعفاء األوصياء 

 سبقا عىل إذن بإقامة الدعوى. واألولياء من احلصول م

ويف هذا اإلطار ذهبت حمكمة النقض املرصية يف إحدى قراراهتا أنه ال يشرتط 

لقبول الدعوى املستعجلة أن تتوافر للخصوم األهلية التامة للتقايض ألن احلكم 

املطلوب يكون حكام وقتيا ال يمس املوضو  وآلن رشط االستعجال يتناىف مع ما 

 عىل صحة التمثيل القانوين من وقت.حيتاجه احلرص 

 ثانيا: كيفية البت فيه

انسجاما مع ما تقتضيه هذه الدعاوي االستعجالية من الرسعة يف البت، فإنه 

يمكن للقايض االستعجايل بعد توصله بالطلب الذي يمكن أن يقدم استثناء يف غري 

 37طبقا للفصول  األيام والساعات العادية، يعني ميعادا للجلسة، ويستدعي اخلصوم

من قانون املسطرة املدنية ، كام يمكن أن ال يستدعي األطراف ويكتفي  39و  38و 

 من قانون املسطرة املدنية. 151و152البت يف غيبتهم طبقا للفصل 

 المطلب الثالث: خصائص األحكام االستعجالية ونطاقها



يتمتع احلكم االستعجايل بمجموعة من املميزات واخلصائص عىل خالف 

الفقرة األحكام العادية، وهي خصائص تفرضها طبيعة القضايا الصادرة فيها ا 

 (.األوىل

ولعل هذه القضايا التي يتناوهلا القضاء االستعجايل والتي تتميز بمجموعة من 

اخلصائص أهنا غري حمددة بحاالت معينة عىل سبيل احلرص، مما يستوجب البحث يف 

بعض هذه احلاالت سواء يف إطار قانون املسطرة املدنية أو يف بعض احلاالت التي 

 (.يةالفقرة الثانتطرقت إليها قوانني أخرى ا 

 الفقرة األولى: خصائص األحكام االستعجالية

تتجىل خصائص األحكام االستعجالية بكوهنا هلا طبيعة وقتية وامتيازها بالنفاذ 

 املعجل، وأخريا طابعها احلضوري، مما يستوجب الوقوف عن كل ميزة عىل حدا.

 أوال: الصفة الوقتية

ستعجايل، فاحلكم تعتةرب صفة التوقيت ميزة أساسية من مميزات احلكم اال

االستعجايل هو حكم وقتي صدر ملواجهة ظرف استثنائي عاجل ال حيتمل التأخري 

وهو ظرف قابل للترري والتبدل بطبيعته، ولذا فإن احلكم املستعجل يأخذ بدوره هذه 

 الصفة.

وتعني الصفة الوقتية للحكم املستعجل أنه حكم غري قطعي ألنه مل يفصل يف 

، وأنه حكم ذو حجية نسبية أمام القايض الذي أصدره وال يلزم جوهر النزا  من جهة

 قايض املوضو  عند النير يف جوهر النزا  من جهة أخرى.

واعتبارا للصفة الوقتية يمكن للقايض االستعجايل دائام احلق يف تعديل أو تريري 

ة احلكم الذي أصدره أو الرتاجع عنه كليا إذا برزت ظروف واقعية أو قانونية جديد



تةربز هذا التعديل أو اإللراء، وهي سلطات ال يملكها عادة قايض املوضو  الذي 

 تنتهي واليته بمجرد صدور احلكم.

كام أن احلكم االستعجايل هو حكم وقتي ال حجية له أمام قايض املوضو  عند 

النير يف جوهر النزا ، حيث يستطيع هذا األخري أن حيكم ما قىض به قايض 

ال لو أن حكام مستعجال صدر بتعيني أحد اخلصوم حارسا قضائيا املستعجالت، فمث

عىل العني املتناز  عىل ملكيتها فإن هذا احلكم ال يمنع قايض املوضو  من احلكم عليه 

 يف دعوى امللكية.

 ثانيا: النفاذ المعجل

خص املرش  املرر ي كرريه من الترشيعات األخرى األحكام االستعجالية بالنفاذ 

قانوين، وهو نفاذ يتميز بأنه يستمد قوته من إرادة املرش  وال رضورة لطلبه املعجل ال

من املحكمة كام أنه نفاذ ال يمكن إيقافه عىل اإلطالق غري أنه يمكن تعليقه عىل تقديم 

كفالة كضامن للمحكوم عليه يمكنه من إعادة احلال إىل ما كانت عليه يف حالة إلراء 

 طرف حمكمة االستئناف.احلكم االستعجايل املنفذ من 

عي لتنفيذ ويقصد بالنفاذ املعجل للحكم تنفيذه قبل الوقت العادي والطبي 

رها املرش  لبعض أنوا  األحكام أو العتبارات إنسانية ختص األحكام، وهي ميزة يقر

بعض املتقاضني، وهو نوعان نفاذ معجل قضائي يمنحه القايض ونفاذ معجل قانوين 

يقرره املرش  مبارشة وهو ما ينطبق عىل األحكام االستعجالية، وهو ما نص عليه 

مر االستعجالية مشمولة تكون األوا "عىل أن: 153املرش  يف الفقرة األوىل من الفصل 

 بالتنفيذ املعجل بقوة القانون ويمكن للقايض مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة.

 يمكن للقايض يف حالة الرضورة القصوى أن يأمر بالتنفيذ عىل أصل األمر.

 ثالثا: الحضورية



جتمع جل الترشيعات عىل منع التعرض عىل األحكام االستعجالية ومنها املرش  

ال يطعن يف هذه األوامر  "التي نصت عىل أنه: 153رر ي يف فقرته الثالثة من الفصل امل

 "بالتعرض.

ويدل منع الطعن بالتعرض عىل األحكام االستعجالية افرتاض الطابع 

احلضوري هلذه األحكام عىل اعتبار أن األحكام الريابية هي وحدها التي تقبل الطعن 

االستعجالية هي وقتية بطبيعتها، وبالتايل يمكن  بالتعرض، ويةربر ذلك بأن األحكام

للقايض الذي أصدرها وضع يده عليها من جديد ومراجعة موقفه منها دون حاجة 

للطعن بالتعرض فيها، وهو ما ينطبق حتى عىل الطعن بإعادة النير، وقد قرر هذه 

ستعجالت األوامر التي يصدرها قايض امل "القاعدة حمكمة النقض يف أحد قراراته  أن 

بصفته هذه، ودون البت يف جوهر النزا  ال يمكن أن تكون موضوعا لطلب إعادة 

 ".النير

أما الطعن باالستئناف فهو ممكن غري أن املرش  املرر ي قرص ميعاده وحدده يف 

 "يف فقراته األخرية عىل أنه: 153مخسة عرش يوما فقط حيث نص املرش  يف الفصل 

مخسة عرش يوما من تبليغ األمر عدا يف احلاالت التي  جيب تقديم االستيناف داخل

 يقرر فيها القانون خالف ذلك، ويفصل يف االستيناف بصفة استعجالية.

غري أنه إذا حرض األطراف وقت صدور  54يقع التبليغ طبقا ملقتضيات الفصل 

نة األمر كان التبليغ الواقع يف ذلك احلني صحيحا ويشار يف األمر إىل حضورهم ومعاي

 "هذا التبليغ.



كام تقبل األحكام االستعجالية الطعن بالنقض عندما تصبح أحكاما انتهائية، 

ويسلم الفقه أيضا بإمكانية الطعن بتعرض اخلارج عن اخلصومة عىل األحكام 

 االستعجالية اعتامدا عىل انتفاء املنع الرصيح ضده.

 الفقرة الثانية: نطاق القضاء المستعجل

من قانون املسطرة املدنية قد بني نو  من  149و 148بالرغم من كون أن املادتني 

نطاق االختصاص املتمثل يف إثبات حال أو توجيه إنذار والنير يف الصعوبات املتعلقة 

بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ، فإنه مل حيدد ذلك عىل سبيل احلرص بل عىل سبيل 

، 148و 149ملستعجلة النير يف غري ما ذكر يف الفصلني املثال ألن لدى قايض األمور ا

باإلضافة إىل ذلك ألن نطاق هذا االختصاص مرتبط باليروف والوقائع، وما يستجد 

من نزاعات حتتاج للبت فيها بأرس  وقت ممكن، كام أن املرش  ما فتئ لرسم بعض 

بعض  احلدود، ذلك بالتنصيص عىل بعض احلاالت اختصاص القضاء املذكور يف

 .القوانني اخلاصة

 أوال: األمور المستعجلة في قانون المسطرة المدنية

من ق.م.م  149و 148تطرق املرش  لبعض حاالت االستعجال يف الفصلني 

خيتص رؤساء املحاكم االبتدائية وحدهم "عىل أنه: 148فقد نص الفصل 
 

بالبت يف 

كل مقال يستهدف احلصول عىل أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء 

خيتص رئيس املحكمة االبتدائية  "عىل أن: 149يف حني نص الفصل  "مستعجل.

وحده
 

بالبت بصفته قاضيا للمستعجالت كلام توفر عنرص االستعجال يف الصعوبات 

 ."و األمر باحلراسة القضائيةاملتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أ

هذين الفصلني مل حيرص املسائل املستعجلة فيام ذكر، تاركا  قإال أن املرش  وف

املجال مفتوحا ملا قد يعرض أمام القضاء من مسائل هلا طابع االستعجال وذلك 



سنتناول أهم هذه احلاالت بتفصيل لصعوبة حرص كل املسائل املستعجلة وبالتايل 

 .كاآليت

 ثبات حال : إ1

نعني بإثبات حال تصوير حالة مادية خيشى ضيا  مصاحلها يف انتيار عرض 

النزا  عىل حمكمة املوضو  وقد نص املرش  رصاحة عىل اختصاص قايض 

املستعجالت بالبت يف املقال الذي يستهدف احلصول عىل أمر بإثبات حال. مما يعني 

 لوقتية التي ال متس أصل احلق.أن دعوى إثبات حال هي من الدعوى االستعجالية وا

وترمي دعوى إثبات حال إىل هتيئة الدليل يف نزا  موضوعي سواء كان قد أحيل 

عندما حتدث واقعة خيشى أول معلمها أو تريريها بمرور  عىل املحكمة أم ال. وذلك

الوقت صيانة للحق من خطر االندثار، بمعنى أن إثبات حال هو وصف حاله راهنة 

 .وتأكيد لوضع قائم موجود بأوصاف ومعينة

كام أن الدعوى إثبات حال تعتةرب من الدعاوي الوقتية التي ال متس أصل احلق 

 إثبات الوقائع املادية وليست وسيلة النتزا  الدليل القانوين عىل اعتبار أهنا ال ترمي إىل

أو االعتداء عىل حرية األشخاص وجسدهم كالكشف عىل جسم امرأة  من يد اخلصم

إلثبات محل أو بكارة، بقدر ما هي وسيلة للبحث عن ما إذا كان املدعي حمق يف رفع 

 طروح عىل أنيار حمكمة املوضو دعواه وقبوهلا منه، كام أهنا ال تؤثر يف أصل احلق امل

ومن أبرز التطبيقات العملية لدعوى إثبات حال. وصف حالة راهنة إجراء معاينة كأن 

من قايض األمور املستعجلة وصف احلالة راهنة إجراء معاينة لبضائع وردت   يطلب 

هبا أعطاب برية مطالبة رشكة تأمني مثال بدعوى أصلية بالتعويض أو ملحصول زراعي 

ابه تلف لبيان سببه من أجل هتيئ الدعوى الرامية إىل التعويض املناسب من ذلك أص

من قايض األمور املستعجلة إجراء معاينة عىل عقار   الرضر. أو كان يطلب املدعى 



خيشى اهنياره أو عىل بناء حصل فيه حريق ملعرفة أسباب احلريق واملعاريف الالزمة 

 . إلصالح التلف الذي حصل بسببه

 : الصعوبات المتعلقة بتنفيذ األحكام 2

تعرف صعوبات التنفيذ بتلك املنازعات املستعجلة باملتعلقة بالتنفيذ والتي يرجع 

أمرها إىل القضاء االستعجايل ليقيض فيها بإجراء وقتي، هو وقف التنفيذ أو 

فرس كلمة الصعوبات التي ياالستمرارية فيه، كام أن منشور وزارة العدل، نجده 

جراءات التي يمكن اختاذها وكل من ق.م.م. بأهنا كل اإل 149وردت يف الفصل 

املنازعات التي يمكن إثارهتا سواء يف اجلوهر أو يف الشكل بني األطراف أو من طرف 

أشخاص آخرين، كام ينبري التمييز بني صعوبات تنفيذ أو عدم صحته أو بتأويل 

وتفسري احلكام والتي بطبيعة احلال خترج عن نطاق اختصاص قايض املستعجالت 

من ق.م.م. ، وبني  26ختصاص حمكمة املوضو ، طبقا للفصل وتدخل يف ا

الصعوبات الوقتية املتعلقة بتنفيذ أو االستمرار فيه والتي خيتص هبا قايض 

املستعجالت باختاذ إجراء وقتي ملعاجلة األشكال الواقعي أو القانوين يعرتض تنفيذ 

ا باإلفراغ أو كإفالس احلكم، مثال كحالة إقامة زفاف أو مأتم يف دار حكم عىل صاحبه

 تاجر حمكوم عليه بالتنفيذ.

 : الحراسة القضائية3

من قانون االلتزامات والعقود الذي أعطى تعريفا للحراسة  818حسب الفصل 

إيدا  اليشء املتناز  عليه بني يدي أحد من الرري يسمى حراسة. وجيوز أن  "بكوهنا:

 ."ضع ألحكام الوديعة االختياريةترد احلراسة عىل املنقوالت أو العقارات، وهي خت

وعليه فإن احلراسة  القضائية هي ذلك اإلجراء التحفيي املؤقت ال يمس أصل 

احلق، يتمثل يف اإليدا  املادي لليشء موضو  النزا  بني يدي الرري، ويأمر به القضاء 
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أو  بنا عىل طلب واحد أو أكثر من ذوي املصلحة، يف حالة قيام النزا  بينهم عىل ملكية

 حيازة منقول أو عقار.

وتعتةرب احلراسة القضائية من أهم تطبيقات القضاء املستعجل وهي إجراء حتفيي 

مستعجل حلامية احلقوق املتناز  عليها، وقد ازدادت أمهيتها باعتبارها  حال عاجال 

 لصيانة االستثامرات الكةربى التي متخضت عن التطور االقتصادي احلديث.

سة القضائية وجود نزا  جدي بني املالكني أو احلائزين ويشرتط لقيام احلرا

لليشء كحصول خالف بني الرشكاء عىل إدارة أو استثامر مال شائع، فتقوم احلاجة إىل 

تعيني حارس قضائي عىل هذا املال يف انتيار عرض النزا  عىل القضاء املوضوعي 

دم جديته من األمور والفصل فيه لتعيني صاحب احلق، وتعتةرب رشط جدية النزا  أو ع

الواقعية التي تدخل يف إطار السلطة التقديرية لقايض املستعجالت دون رقابة من 

 حمكمة النقض.

كام يشرتط أن يكون املال املتناز  عليه قابال للوضع حتت احلراسة فال يكون من 

ية األشياء القابلة للتلف بطبيعتها، وأن تكون احلراسة هي الوسيلة  الرضورية للمحاف

إذا كان  "عىل املال املتناز  عليه، وقد ورد بأحد قرارات حمكمة النقض هبذا الصدد أنه

من الثابت من وثائق امللف أن طالب احلراسة القضائية مل يةربز يف طلبه عنرص اخلطر 

احلاصل الذي هيدد احلق املراد املحافية عليه وأنه سبق له أن استصدر قرارا بإجراء 

ق وهو كفيل بحاميته، فال داعي لألمر باحلراسة القضائية التي حتفيي عىل ذات احل

تعتةرب من اإلجراءات اخلطرية التي ال يمكن األمر هبا إال يف احلالة التي تكون هي 

 الوسيلة الوحيدة للمحافية عىل احلق.
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القضاء املستعجل الختاذ تدابري  تضمن القانون املدين حاالت أخرى لتدخل

من األمثلة عىل ذلك الدعاوي  استعجالية حلامية احلقوق املهددة أو املعرضة للضيا ، و

املتعلقة بالكراء عىل اعتبارات أول التزام يقع عاتق املكرتي هو التزام بتسليم العني 

مدة اإلجياز. إال أن املكرتاة صاحلة يف امليعاد املحدد مع احلفاظ عليها وصيانتها أثناء 

املكري يف بعض احلاالت بتقاعس عن اإلجراءات اإلصالح الرضورية املكلف هبا، 

التي تعطي   من قانون االلتزامات والعقود 638وهو ما أشار إليها املرش  يف الفصل 

احلق للمكرتي يف اللجوء إىل قايض املستعجالت إللزام املكري بالقيام باإلصالحات 

ظ وصيانة العني املكراة أو السامح له بإجرائها وخصم مبالرها من أجرة الرضورية حلف

 الكراء.

ألخرى التي يمكن لقايض األمور املستعجلة التدخل اوكذلك ومن احلاالت 

التي تعطي للحابس   من قانون االلتزامات والعقود 302فيها ما نصت عليه الفصل 

حق اللجوء لقايض املستعجالت للسامح له ببيع اليشء املحبوس املعرض للهالك أو 

 الضيا  وممارسة حق احلبس عىل الناتج من ثمن البيع.

وتبقى حاالت اختصاص قايض املستعجالت من املجاالت الواسعة التي 

جالت سلطة يستحيل حرصها بنصوص قانونية، لذلك منح املرش  لقايض املستع

من  148البت يف كل إجراء مستعجل مل يرد بشأنه نص خاص طبقا ملقتضيات الفصل 

 قانون املسطرة املدنية.
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