
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مقدمة

 جايعت يىالي  إسًاعٍم

كهٍت انعهىو انقاَىٍَت واالقتصادٌت 

 واالجتًاعٍت

 يكُاس

 

 :بحث نٍُم شهادة اإلجازة فً انقاَىٌ انخاص 

القضاء االستعجالي في المادة 
 التجارية 

 

 

 

 من اعداد انطانبة 

  اننىري امال      

                                                  احمد مطرب   

                                                       امينة ايت فاسكا 
              

 
 
 

: تحت إشراف اندكتىر

 انمعسوز انبكاي  

 السنة الجامعية

2012-2013 

 



 القضاء االستعجالي في المادة   

 التجارية

 2 

إن نظرة المشرع إلى القضاء االستعجالً تعتبر نظرة واقعٌة، مرنة إنسانٌة 

اجتماعٌة إٌجابٌة تتمحور حول الهدؾ العام الذي ٌتؽٌاه كل تشرٌع فً هذا المجال، والذي 

ٌعتبر األصل فً إٌجاد هذا القضاء وهو تحقٌق الحماٌة القضائٌة الوقتٌة حفاظا على أولى 

القٌم التً ٌرمً التشرٌع إلى تحقٌقها، وهً االستقرار أو ما ٌعبر عنه باألمن القانونً، 

واستقرار المراكز القانونٌة لألفراد وشعورهم باالطمئنان وعدم اإلضرار بمصالحهم 

 .وحقوقهم

وكما هو معلوم فإن القضاء االستعجالً أو قضاء األمور المستعجلة هو ذلك النوع 

من القضاء الذي ٌبت فً القضاٌا والمسائل التً ٌخشى علٌها من فوات الوقت، أو من خطر 

 .عاجل ٌتهددها وذلك وفق مسطرة وشروط خاصة

فإذا كان الهدؾ المنشود من القضاء عموما هو التعجٌل واإلسراع فً فض 

المنازعات وإحقاق الحقوق، وكان القضاء المستعجل أهم نموذج لذلك وال ٌنعقد االختصاص 

فٌه إال لرئٌس المحكمة بصفته قاضٌا لألمور المستعجلة، بشروط نص علٌها بمقتضى 

، فإن تطور القضاء (541 و148الفصل )الفصول المذكورة فً قانون المسطرة المدنٌة 

المستعجل فً التشرٌع المؽربً تمٌز بإحداث قضاء تجاري مستعجل راجع لضخامة عدد 

القضاٌا التجارٌة وأهمٌة تؤثٌرها على الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة، وإن الوعً بضرورة 

مراعاة طبٌعة هذه القضاٌا التً تحتاج إلى مزٌد من التخصص، وإلى رصد المزٌد من 

الطاقة واإلمكانات المادٌة والبشرٌة، ومراعاة لما تتمٌز به الحٌاة التجارٌة من سرعة قد ٌحد 

منها بطء إجراءات التقاضً مما ٌستدعً اإلسراع أٌضا فً هذه اإلجراءات، كل هذا كان 

وراء إحداث محاكم تجارٌة تختص بالقضاٌا التجارٌة حتى ٌتم النظر فً هذه القضاٌا بما 

 .ٌلزم من الخبرة والمعرفة، وبما ٌحتم من السرعة فً البت والتنفٌذ

وتبعا لذلك فإن اختصاص رئٌس المحكمة التجارٌة بصفته قاضٌا لألمور المستعجلة 

ٌنعقد بؽض النظر عن توفر تلك الشروط العامة من عدمها، حٌث منحته هذا االختصاص 

 .بقوة القانون الذي ٌستقً اختصاصه من النصوص القانونٌة
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 القاضً بإحداث المحاكم التجارٌة أصبح القضاء 95-53ومنذ صدور القانون 

االستعجالً التجاري ٌشكل فرعا مستقال من القضاء المستعجل، له مقتضٌات خاصة به 

تجعله متمٌزا فً بعض خصائصه، وإن كان ٌستمد قواعده الرئٌسٌة من قانون المسطرة 

المدنٌة، ؼٌر أن ما ٌهمنا فً هذا المقام هو تسلٌط الضوء على مجاالت القضاء االستعجالً 

 .فً المادة التجارٌة بمقتضى مدونة التجارة، وكذا النصوص الخاصة التً تنظمه

فما هً القواعد الموضوعٌة للقضاء االستعجالً بشكل عام وبالقضاء االستعجالً 

التجاري على وجه الخصوص؟ وما هً القواعد الشكلٌة والخصائص اإلجرائٌة للقضاء 

االستعجالً بشقه العام وبالتخصٌص من حٌث القضاء االستعجالً التجاري؟ وماهً  طرق 

: الطعن فً القضاء االستعجالً التجاري؟ هذا ما سنعالجه من خالل التصمٌم التالً

القواعد الموضوعٌة للقضاء االستعجالً التجاري : الفصل األول

 القواعد الشكلٌة للقضاء االستعجالً التجاري وطرق الطعن:  الفصل الثانً

 

 

 

 

 

 

 

 

: انفصم األول
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انقىاعد انمىضىعية 

 نهقضاء االستعجاني انتجاري

 

انقىاعد انمىضىعية نهقضاء االستعجاني : انفصم األول

انتجاري 

إذا كانت القواعد الموضوعية واإلجرائية ىي الكفيمة بتحديد أبرز معالم صورة  

مؤسسة القضاء المستعجل ضمن منظومة القضاء التجاري فإن مقاربتيا من ىذه الزاوية ال 

تمكن من إكمال الصورة إال إذا اشتممت عمى تحديد اإلطار العام لمقضاء المستعجل ضمن 

القواعد العامة مع األخذ بعين االعتبار خصوصية أطراف الخصومة في المادة التجارية 

وانعكاسيا عمى تطور القضاء المستعجل في التشريع المغربي خاصة بعد إحداث المحاكم 

. التجارية الذي كرس الرقابة القضائية

 : ٌشترط الختصاص قاضً األمور المستعجلة للنظر فً الدعوى شرطٌن أساسٌٌن

أولهما ضرورة توافر عنصر االستعجال فً المنازعة المطروحة أمامه، وثانٌهما أن ٌكون 

المطلوب هو إجراء وقتً، ال ٌفصل فً أصل الحق، فإذا افتقرت المنازعة إلى أي من 

هذٌن الشرطٌن انعدم اختصاص قاضً األمور المستعجلة بنظرها، وٌتعٌن علٌه الحكم بعدم 

. االختصاص، إما لعدم وجود عنصر االستعجال وإما المساس بالموضوع
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 منهما نستشف أن يمكن. م.م.ق من 415  الى814 ل من والفص من  خالل مقتضيات 

. ومزاياه االستعجالي القضاء من االستفادة األجل من تتحقق أن يجب التي الشروط

 عنصر المستعجلة و هي األمور قضاء عليها يقوم التي األساسية هي الشروط هذه ونعتبر

باية منازعة جدية و  هو ما سنعمد الى دراسته من خالل تقسيم  المساس وعدم االستعجال،

عنصر عدم المساس  (المبحث الثاني )عنصر االستعجال و (المبحث االول)هذا الفصل الى 

التدابير التي يمكن لقاضي المستعجالت اتخاذها بالرغم  (المبحث الثالث)باية منازعة جدية 

 .من وجود منازعة جدية

عنصر االستعجال : المبحث األول

لعل الدافع إلى ابتكار مسطرة استثنائٌة الممثلة فً إٌجاد قضاء ٌستطٌع البت بنوع 

من التسرع فً طلبات الخصوم التً ال تحتمل التؤخٌر، هو عنصر االستعجال وذلك ٌعتبر 

شرطا أساسٌا والزما النعقاد اختصاص قاضً األمور المستعجلة، وقد اعتمدته التشرٌعات 

العربٌة وألحت علٌه فً قوانٌنها اإلجرائٌة
1

. 

ونظرا لألهمٌة القصوى التً ٌحظى بها شرط االستعجال فً رسم معالم اختصاص 

القضاء المستعجل أمام إحجام جل التشرٌعات، ومن بٌنها قانون المسطرة المدنٌة المؽربً 

عن تعرٌؾ عنصر االستعجال، نظرا لطبٌعته المرنة والمتؽٌرة لتفسٌر الواقع، فإن تتبع 

مجهودات الفقه والقضاء فً تحدٌد مدلول الشرط ٌبدو باألهمٌة بمكان، حتى إذا طرق 

المتقاضً باب مإسسة االستعجال تكون دعواه سلٌمة األساس، إال أن هناك حاالت اعتبرها 

. المشرع حاالت استعجالٌة بطبٌعتها

و سنحاول من خالل هذا التقدٌم تقسٌم عنصر االستعجال مطلبٌن سنتناول من خالل 

فسنتطرق لطبٌعة االستعجال و  (المطلب الثانً)تعرٌؾ االستعجال اما  (المطلب االول )

 .اهمٌته

                                                           
 .44. ، ص1998محمد منقار بنيس، القضاء االستعجالي، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة األولى -  1



 القضاء االستعجالي في المادة   

 التجارية

 6 

 تعرٌف االستعجــال: انًطهب األول

كؽٌره من ؼالبٌة التشرٌعات المقارنة لم ٌحدد المشرع المؽربً ولم ٌورد تعرٌفا 

لالستعجال المبرر الختصاص قاضً األمور المستعجلة، بل نص فً صٌاؼة عامة عن 

 من قانون المسطرة 149اختصاصه بالمسائل المستعجلة بالقول من خالل مقتضٌات الفصل 

كلما  )المدنٌة، بؤن رئٌس المحكمة االبتدائٌة ٌختص وحده بالبت بصفته قاضٌا للمستعجالت 

 من قانون 45م )، وكذلك األمر بالنسبة للمشرع المصري (...توفر عنصر االستعجال

، وفً هذا اإلطار ٌرى المستشار مصطفى مجدي هرجة فً تبرٌره لعدم تحدٌد (المرافعات

أنه، أي المشرع لم ٌرد تعرٌؾ االستعجال، "المشرع المصري لماهٌة االستعجال بالقول 

ألن تلك المسائل أي المسائل المستعجلة التً ٌخشى علٌها من فوات الوقت المبرر 

"الختصاص قاضً األمور المستعجلة ال ٌمكن تحدٌدها أو حصرها
2

. 

 من 149وٌرى األستاذ عبد اللطٌؾ هداٌة هللا فً تعلٌقه على مقتضٌات الفصل 

 ولم Référéلم ٌورد المشرع تعرٌؾ لالستعجال : " قانون المسطرة المدنٌة المؽربً بالقول

 من قانون المسطرة المدنٌة بالقول بؤن رئٌس 149ٌحدد ماهٌته، وإنما اكتفى الفصل 

كلما توفر عنصر " المحكمة االبتدائٌة ٌختص وحده بالبت بصفته قاضٌا للمستعجالت 

، دون أن ٌوضح شروط قٌام حالة االستعجال أو ٌضع معاٌٌر ثابتة ..."االستعجال

لالستعجال، بل جاءت الصٌؽة العامة دون تحدٌد مفهومها أو المقصود منها، مع أن تحدٌد 

 .مفهوم االستعجال والمقصود منه أمر ذو أهمٌة بالؽة

لكن البد من االعتراؾ بؤن تحدٌد ذلك أمرا من الصعوبة، وسبب ذلك أن المسائل 

حالة مرنة ؼٌر محددة ولٌست معٌارا )المستعجلة ؼٌر قابلة للتحدٌد أو الحصر، فاالستعجال 

واحدا ٌمكن تطبٌقه فً كل األحوال، بل ظواهر االستعجال متعددة وقد تبرر فً حالة 

 .وٌختلؾ التبرٌر فً حاالت أخرى

                                                           
 .55. ، ص1981مصطفى مجدي ىرجة، الجديد في القضاء المستعجل، دار الثقافة لمطباعة والنشر القاىرة -  2
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واالستعجال ذو طابع نسبً، أي أن تفسٌر مفهومه ٌكون واسعا أو ضٌقا حسب 

الحاالت، وحسبما تكون علٌه اإلجراءات أمام المحاكم سرٌعة أو بطٌئة، وذلك بالنسبة لكل 

 .محكمة

أضؾ إلى هذا أن االستعجال حالة تتؽٌر وظروؾ واقعة زمانا ومكانا، وتتالزم من 

التطور االجتماعً واالقتصادي فً األوساط واألزمنة المختلفة
3

. 

فً الواقع ال نجد النصوص القانونٌة المنظمة للقضاء االستعجالً تكلؾ نفسها إٌراد 

 .تعرٌؾ لحالة االستعجال

فٌما عرفه بعض الفقه
4

الخطر الحقٌقً المحدق بالحق المراد المحافظة علٌه :  بؤنه

"والذي ٌلزم درإه عنه بسرعة ال تكون عادة بالتقاضً العادي ولو قصرت مواعٌده
5

. 

قٌام الضرورة التً تبرر اتخاذ إجراء وقتً والتً ال : " ووصفه فرٌق آخر بؤنه

ٌجدي فٌها االلتجاء إلى القضاء العادي، والتً لوالها ما كان هناك ما ٌدعو لاللتجاء للقضاء 

"المستعجل واالكتفاء بااللتجاء للقاضً العادي
6

. 

ٌكون هناك استعجال فٌه فً كل الحاالت : "  بؤنهPERROTوعرفه الفقه الفرنسً 

"التً من شؤنها تؤخٌر إصدار القرار فٌها وتعرٌض مصالح المدعً للخطر
7

. 

"الضرورة التً ال تحتمل التؤخٌر: " بؤنهGAROSNNETكما عرفه 
8

 .

 

                                                           
مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة  (في القانون المغربي)عبد المطيف ىداية اهلل، القضاء المستعجل -  3

 .75. ، ص1998األولى 
 .30. ، ص1978 السنة 28: صعوبة تنفيذ األحكام والقرارات، مجمة القضاء والقانون العدد: عبد اهلل الشرقاوي-  4
محمد عمي راتب ومحمد نصر الدين كامل ومحمد فاروق راتب، قضاء األمور االستعجالية، عالم الكتب القاىرة، -  5

 .30: ، ص1981الطبعة السادسة 
، 1967رمزي سيف، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية التجارية، دار النيضة العربية، الطبعة السابعة، سنة -  6

 .232. ص
 .77. عبد المطيف ىداية، م س ص-  7

8 - Garsonnet – traité théorique et pratique 2ème édition tone 8ème  librairie de société de 
recueil du loi et des arrêts, Paris 1904 p : 297. 
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أما القضاء فٌخلص إلى مدى تحقق عنصر االستعجال من وقائع النازلة المعروضة 

علٌه، وٌستقٌل وحده دون ؼٌره بتقدٌرها وال ٌخضع بذلك لرقابة المجلس األعلى
9

، وتعلٌقا 

ومهما كان األمر فإن حرٌة قاضً : " على هذا المبدأ ٌقول األستاذ عبد هللا درمٌش

المستعجالت فً تقدٌر االستعجال ال تعفٌه من أن ٌوضح فٌه أسباب قراره مدى توفر أو 

عدم توفر ركن الخطر، من نتٌجة فهمه للوقائع ومن ظاهر المستندات التً أدلى بها فً 

"الملؾ
10
. 

 حٌث نص فً 25/12/98ومثاله ما جاء فً القرار االستعجالً الصادر بتارٌخ 

وحٌث أنه بثبوته لعدم عقد جمعٌة عمومٌة للشركة سنوٌا للمصادقة على التقارٌر : " تعلٌله

المالٌة، وعدم تجدٌد تعٌٌن أعضاء مجلس اإلدارة بعد انتهاء مدة انتدابهم القانونٌة، وعدم 

ثبوت وجود تقارٌر مراقبً الحسابات عن كل سنة محاسبٌة تعرض على الجمعٌة العمومٌة 

للشركة، ٌجعل الدعوة لعقد الجمعٌة أمرا ملحا للتدارك، لوضع حد إلستمرارٌة وضعٌة تبدو 

من ظاهر الوثائق أنها ؼٌر مشروعة
11
. 

أن صفة االستعجال ترجع لطبٌعة الدعوى فً " وٌرى المستشار محمد عبد اللطٌؾ 

ذاتها وكٌانها، فهً تستمد من طبٌعة الحق المراد المحافظة علٌه، أو من الظروؾ المحٌطة 

بالدعوى، وتستنتجها المحكمة من ظروؾ كل دعوى على حدة، فال ٌمكن أن ٌكون 

االستعجال أو بإتفاقاتهم وال من مجرد رؼبة أحد الطرفٌن فً الحصول على حكم فً 

الدعوى بؤسرع ما ٌمكن
12
. 

وخالصة القول فإن االستعجال ٌلعب دورا هاما على مستوى تمٌٌز القضاٌا 

المستعجلة عن القضاٌا العادٌة، أو على مستوى تحدٌد اختصاص قاضً المستعجالت، فقد 

                                                           
رسالة لنيل دبموم الدراسات العميا المعمقة، وحدة "  دعوى الصعوبة الوقتية بين التشريع والعمل القضائي–عمر أزوكار -  9

 .12.  ص1999 – 1998القانون المدني جامعة القاضي عياض كمية الحقوق، مراكش سنة 
 سنة 53: منشور بمجمة المحاكم المغربية العدد-  موقع القضاء المستعجل من القضاء بصفة عامة–عبد اهلل درميش  10

 .22.  ص1995
 أورده األستاذ عمر أزوكار، 25/12/1998 بتاريخ 84أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة التجارية تحت عدد -  11

 .13-12. م س ص
 .49-48.، ص1968محمد عبد المطيف، القضاء المستعجل دار النيضة العربية، القاىرة الطبعة الثالثة -  12
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قاضً : " ما ٌلً (1966/ مارس / 02) بتارٌخ 283جاء فً منشور لوزارة العدل رقم 

المستعجالت ٌكون مختصا بصفة عامة كلما اكتسبت القضٌة صفة االستعجال، ومعنى هذا 

أنه ال ٌكون مختصا فً حالة عدم قٌام االستعجال ٌبرر تدخله، فاالستعجال شرط الزم سواء 

أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة االستئناؾ
13
. 

إن هدؾ االستعجال، هو حماٌة المصالح المشروعة سواء كانت مادٌة أو معنوٌة، 

التً ٌمكن ألصحابها اللجوء إلى قضاء المستعجالت قصد استصدار تدابٌر مستعجلة تمكن 

من حماٌة الحقوق حماٌة مإقتة، فالقضاء االستعجالً بصفة عامة والتجاري بصفة خاصة، 

إنما ٌتدخل لتكرٌس الحماٌة الالزمة لتلك المصالح درءا لكل خطورة، أو ضرر  محتمل قد 

ٌتعذر تداركه أو جبره، كما ٌتدخل قاضً المستعجالت لتكرٌس الحماٌة المإقتة للحقوق 

والمصالح المهددة بخطر وشٌك، مبعثه هو درء الضرر، ولٌس من الضروري أن ٌكون 

الضرر أكٌد الوقوع، بل ٌكفً أن ٌكون محتمال، فإن لم ٌتبٌن لقاضً المستعجالت التجاري 

على ضوء المستندات والوثائق المعروضة أمامه وظروؾ النازلة أن هناك ضرر قد 

ٌحصل بشكل محتمل، ٌتعٌن علٌه فً هذه الحالة إعالن عدم اختصاصه، وهكذا جاء فً 

أمر استعجالً صادر عن المحكمة التجارٌة بالدار البٌضاء
14

وحٌث إنه من المقرر فقها " ، 

وقضاء أن االستعجال هو الخطر المحدق بالحق المراد المحافظة علٌه، الذي ٌلزم درإه 

بسرعة ال ٌكون عادة فً التقاضً العادي ولو قصرت مواعٌده، وٌتوفر فً كل حالة ٌقصد 

 ".فٌها منع ضرر قد ٌتعذر تعوٌضه أو إصالحه إذا حدث

 طبٍعت االستعجال وأهًٍته: انًطهب انثاًَ

إن الحماٌة المإقتة التً ٌوفرها القضاء االستعجالً للطرؾ األولى بالحماٌة اقتضت 

تدخل المشرع لتحدٌد حالة االستعجال فً الدعوى، أو ترك ذلك لسلطة القاضً االستعجالً 

للقول بتحققها فً النازلة من عدمه، إال أن الفقه قد اختلؾ فٌما ٌخص قٌام حالة االستعجال 

                                                           
 .76. أشار إليو األستاذ عبد المطيف ىداية اهلل م  س ص-  13
 منشور بمجمة المحاكم المغربية 3/98/99 في الممف رقم 22/03/1999 صادر بتاريخ 138أمر استعجالي عدد -  14

 .106. ، ص1996 سنة 56عدد 
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هل ٌكون بتارٌخ رفع الدعوى أم إلى حٌن صدور الحكم فٌها، وانطالقا مما ذكر تبرز أهمٌة 

 .القضاء االستعجالً كقضاء استثنائً

 طبٌعتــه: الفقرة األولى

خالل رصدنا لمختلؾ التعرٌفات التً منحت لشرط االستعجال وقفنا على الطبٌعة 

المتؽٌرة له حسب طبٌعته موضوع الدعوى الواجب إحاطتها بالحماٌة المإقتة وفق الظروؾ 

التً تحٌط بتلك الدعوى، وعنصر االستعجال إما أن المشرع ٌتكلؾ بالتنصٌص على 

وجوده، أو ٌترك للقاضً االستعجالً استنباطه حسب الحالة المعروضة علٌه، حٌث ٌتؤكد 

القاضً من مدى توافر الضرر المقصود والخطر المحدق على مصالح األطراؾ، واللذان 

 .ال ٌتم تفادي وقوعهما بإتباع إجراءات التقاضً العادي

 من القانون المحدث للمحاكم 21 من ق م م وكذا الفصل 149وإذا كان الفصل 

التجارٌة قد جعل مسؤلة تقدٌر حالة االستعجال اختصاصا أصٌال لرئٌس المحكمة، فإنه 

بالتالً قد جعل هذا االختصاص من النظام العام، وبناء على ذلك فال ٌحق للخصوم أن 

 .ٌسبؽوا متى شاإوا على دعواهم صفة االستعجال رؼبة منهم فً الحصول على حكم سرٌع

وبالمقابل، فإنه لٌس للخصوم أن ٌنزعوا من الدعوى حالة االستعجال طالما هً 

ظاهرة، وتشٌر األوراق إلى قٌامها توصال إلخراج المنازعة عن دائرة اختصاص القضاء 

االستعجالً
15

، إال أن ظاهر المستندات فً بعض األحٌان قد ال تسعؾ القاضً فً التحقق 

 .من وجود الشرط وفً هذه الحالة ٌلجؤ إلى إجراء خبرة أو معاٌنة

وقد اختلؾ الفقه بخصوص ما إذا كان قٌام االستعجال هو تارٌخ رفع الدعوى أم 

 .حتى صدور الحكم

                                                           
 .15. مصطفى مجدي ىرجة، م س ص-  15
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فمصطفى مجدي هرجة قال أنه ٌتعٌن أن ٌتوافر االستعجال من وقت رفع الدعوى 

حتى وقت الحكم فٌها فإذا اختلؾ فً أي مرحلة من مراحلها ٌنتفً أحد شرطً اختصاصه 

نوعٌا للنظر فً الدعوى
16
. 

إال أن ؼالبٌة الفقه
17

 قالوا بإختصاص قاضً األمور المستعجلة حتى ولو لم تظهر 

صفة اإلستعجال، إال بعد رفع الدعوى وتوافر اإلستعجال شرط الزم سواء أمام محكمة 

الدرجة األولى أو أمام محكمة االستئناؾ، ومن ثم فزوال اإلستعجال أمام المحكمة 

اإلستئنافٌة رؼم توافره أمام محكمة الدرجة األولى ٌإدي إلى القضاء بعدم إختصاص 

 .القضاء المستعجل النوعً بنظر النزاع

إن تقدٌر توافر عنصر اإلستعجال من عدمه هً من المسائل المتعلقة بالواقع، تترك 

لسلطة قاضً األمور المستعجلة لتقدٌره، وتقدٌر مدى توفر عنصر اإلستعجال مسؤلة واقعٌة 

ال رقابة للمجلس األعلى على قاضً األمور المستعجلة فٌها، فقاضً المستعجالت هو الذي 

ٌستطٌع التحري فً وجود عنصر اإلستعجال من عدمه، وذلك من خالل الفحص الظاهري 

لمستندات الدعوى،  واإلطالع على الظروؾ المحٌطة بها وطبٌعة الحق المراد المحافظة 

علٌه، وبهذا فإن تقدٌر مفهوم اإلستعجال من طرؾ رئٌس المحكمة التجارٌة ٌجب أن ٌتم فً 

 .إطار ضٌق اعتبارا لسرعة المسطرة المتبعة أمام قضاء الموضوع التجاري

 أهمٌة اإلستعجــال: الفقرة الثانٌة 

إن قٌام حالة اإلستعجال بما ٌحمل من ضرر محقق للطرؾ األجدر بالحماٌة المإقتة 

هو ما ٌمنح قاضً األمور المستعجلة اإلداري إختصاص النظر فً الدعوى بعد تلمسها من 

خالل وقائع النزاع ومستنداته، وهو ما ٌسبػ على القضاء المستعجل صفة القضاء 

 .االستثنائً

                                                           
 .19. مصطفى مجدي ىرجة، م س ص-  16
يراجع تبريرات ىذا الجانب الذي يمثمو محمد عبد المطيف، أحمد أبو الوفا، فتحي والي، معوض عبد التواب ضمن -  17

 .105. مؤلف سابق، عبد المطيف ىداية اهلل الذي سار في نفس االتجاه ص
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وال شك أن أهمٌة شرط اإلستعجال ال تبرز بشكل أكثر جالء إال عند استحضارنا 

. لحاالت تطبٌقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنصر عدم المساس بأية منازعة جدية: المبحث الثاني

بالرؼم من أهمٌة ركن االستعجال لقٌام الدعوى االستعجالٌة، فإن قبول هذه األخٌرة 

إال بتوفر شرط موضوعً ثانً، ٌتعلق األمر بشرط عدم المساس بؤٌة منازعة جدٌة، الذي 

لم ٌحظى كما سلؾ مثله مثل ركن االستعجال بتعرٌؾ تشرٌعً، لذلك كان على الفقه ومن 

بعده القضاء القٌام بذلك، فكٌؾ عرؾ الفقه والقضاء عنصر عدم المساس بؤٌة منازعة 

جدٌة؟ وما هً شروطه؟ 

المطلب )و لالجابة عن هذه التساإالت سنعمد الى تقسٌم المبحث الثانً الى مطلبٌن 

شروط مبدا عدم ( المطلب الثانً)تعرٌؾ عنصر عدم المساس باٌة منازعة جدٌة  (االول

 .المساس باٌة منازعة جدٌة
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تعرٌف عُصر عذو انًساس : انًطهب األول

 بأٌت يُازعت جذٌت

إنه إزاء إحجام المشرع عن تعرٌؾ ركن عدم المساس بؤٌة منازعة جدٌة كؤحد 

شروط القضاء االستعجالً فإن الفقه قد تولى أمر ذلك إلضفاء تعرٌفات متنوعة لهذا 

 .الشرط، كما أن هذا االجتهاد القضائً قد مأل الفراغ التشرٌعً بهذا الخصوص

ٌذهب ؼالبٌة الفقه إلى أن عدم المساس بؤٌة منازعة جدٌة هو وجوب امتناع القاضً 

فً حكمه، عند تناول الحقوق المراد حماٌتها بالتفسٌر أو التؤوٌل أو بالقطع بشؤنها برأي 

حاسم من حٌث حتمٌتها أو بطالنها أو األحقٌة أو عدم االستحقاق، وكذلك ٌمنع علٌه تناول 

مراكز الخصوم القانونٌة بالتؽٌٌر والتعدٌل، كؤن ٌصرح مثال أن الخصم مدٌن ولٌس دائنا أو 

أنه حائز ولٌس مستؤجرا أو من ؼٌر ذلك من المساس بمركز الخصوم، إال أن ذلك ال ٌمنعه 

من وجوب التصدي بالبحث الموضوعً من ظاهر المستندات واألوراق عن مدى جدٌة 

المنازعات سواء من جانب المدعً فً الدعوى المستعجلة، أو المدعى علٌه فٌها توصل 

للحكم باإلجراء المستعجل المناسب أو الحكم بعدم اختصاصه نوعٌا بالنظر فً الدعوى، 

وبعبارة عدم تجاوز االختصاص الموكول إلٌه باتخاذ األوامر الهادفة إلى حماٌة الحقوق، 

والمقصود بؤصل الحق كل ما ٌتعلق به موجودا وعدما أو حتى فً اآلثار القانونٌة التً 

رتبها القانون أو التً قصدها أطراؾ العقد
18
. 

 فقد أخذ على نفسه مهمة – أمام سكوت المشرع –أما فٌما ٌخص االجتهاد القضائً 

تعرٌؾ عدم المساس بؤٌة منازعة جدٌة، وهكذا اعتبر القضاء المؽربً فً أحد قراراته الذي  

حٌث أن من المعروؾ قانونا أنه ٌمنع على قاضً المستعجالت أن ٌتولى : " ورد فٌه ما ٌلً

تفسٌر أو تؤوٌل الحجج المقدمة إلٌه أو ٌتعرض لقٌمتها أو بفاضل بٌن هذه الحجج التً قدمها 

"إلٌه طرفً النزاع سلٌما
19
. 

                                                           
 .52. محمد منقار بنيس، القضاء االستعجالي ص-  18
 .14/02/2008 بتاريخ 241قرار محكمة االستئناف التجارية بمراكش عدد -  19
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ولما كان الفقه والقضاء متفقان على منع قاضً المستعجالت من البث فً النزاع فً 

الحالة التً ٌنعدم فٌها وضوح المراكز الواقعٌة والقانونٌة للطالب، فإن المجلس األعلى فً 

ٌختص قاضً المستعجالت باتخاذ اإلجراءات الوقتٌة التً ٌخشى " أحد قراراته قد أورد 

"علٌها من فوات الوقت وال ٌجوز له أن ٌتعرض فً قضائه ألي نزاع ٌتعلق بالجوهر
20
. 

وهكذا ٌبدو أن شرط عدم المساس بؤٌة منازعة جدٌة فً اقترانه بشرط االستعجال 

وكونه الحد الذي ٌرسم نطاق تدخل قاضً المستعجالت، والذي ٌظل المطلوب منه هو 

إجراء مإقت ال الفصل فً أصل الحق الذي ٌعد فً صمٌم اختصاص محكمة الموضوع، 

فقاضً األمور المستعجلة ٌكتفً بالنظر إلى جوهر الدعوى بشكل عرضً حتى تكون 

 .قناعته دون تعمق من شؤنه حسم النزاع

وعدم النظر  فً الموضوع ال ٌعنً عدم نظر قاضً األمور المستعجلة إلى 

المستندات المقدمة إلٌه بحثا عرضٌا ٌلتمس من ظاهرها دون الخوض فً مضامٌنها، فإذا 

اتضح له أن المر ٌتعلق بمنازعة جدٌة من شؤنه أن ٌؤمر بكل التدابٌر التحفظٌة، أو بإرجاع 

الحالة إلى ما كانت علٌه لدرء ضرر حال أو لوضع حد الضطراب ثبت جلٌا أنه ؼٌر 

مشروع
21
. 

أن أهمٌة ركن عدم المساس بالموضوع فً منح قاضً األمور المستعجلة 

االختصاص، وتمٌٌز هذا القضاء االستثنائً عن قضاء الموضوع رفع دقة ذلك الركن 

مقارنة مع شرط االستعجال، هو ما تنبه إلٌه المشرع عندما أسند مهمة قاضً األمور 

المستعجلة إلى رئٌس المحكمة التجارٌة، أو من ٌنٌبه عنه للنظر لما افترض فٌه من خبرة 

وحنكة وتجربة ال تتوفر لؽٌره من باقً القضاة، وذلك تفادٌا القتحام قاضً  المستعجالت 

لنطاق تدخل قاضً الموضوع، هذا األخٌر الذي ٌتقٌد بؤي حال من األحوال بما ذهب إلٌه 

 .قاضً األمور المستعجلة

                                                           
 .15- 12 – 1982 بتاريخ 786قرار المجمس األعمى عدد -  20
 .117. المحاكم التجارية بالمغرب، دراسة تحميمية نقدية مقارنة  الطبعة األولى، ص: محمد المجدوبي اإلدريسي-  21
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وخالفا لركن االستعجال الذي ٌخضع للسلطة التقدٌرٌة لقاضً األمور المستعجلة، 

فإن شرط عدم المساس بؤٌة منازعة جدٌة ٌعد من المسائل القانونٌة التً تخضع لرقابة 

. المجلس األعلى

 

 

 

 

 

شروط يبذأ عذو : انًطهب انثاًَ

 انًساس بأٌت يُازعت جذٌت

 :ٌمكن تحدٌد شروط عدم المساس بؤٌة منازعة جدٌة فً شرطٌن

 وجوب كون اإلجراء وقتٌا: الفقرة األولى

 من قانون المسطرة المدنٌة 152ٌستشؾ هذا الشرط من خالل مقتضٌات الفصل 

أن األوامر االستعجالٌة ال تبت إال فً اإلجراءات الوقتٌة وال تمس بما : " والذي جاء فٌه

، فقاضً األمور المستعجلة عندما ٌبت فً دعوى استعجالٌة "ٌمكن أن ٌقضً به الجوهر

ٌتعٌن علٌه أن ٌجبر على أن ٌكون اإلجراء وقتٌا ألن القرارات االستعجالٌة تكون دائما 

وقتٌة، واإلجراء الوقتً هو الذي ٌخشى علٌه من فوات الوقت، وٌراد منه درء خطر محقق 

 .الوقوع أو المحافظة على حالة فعلٌة مشروعة، أو صٌانة مركز قانونً دائم

وٌشترط فً اإلجراء الوقتً ثالثة شروط أساسٌة، األول وجوب كون النزاع ؼٌر 

جدي، والثانً أال ٌقٌد اإلجراء قاضً الموضوع، والثالث أن ٌكون اإلجراء قابال للعدول 

عنه دون ان ٌحدث ذلك ضررا ٌصعب تالفٌه، ولكن رؼم تحقق هذه الشروط إذا لم ٌقترن 
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اإلجراء الوقتً بركن االستعجال إنه ٌبقى إجراء وقتٌا عادٌا ال ٌدخل فً اختصاص قاضً 

 .األمور المستعجلة

 وجوب البحث من ظاهر األوراق والمستندات: الفقرة الثانٌة

ٌراد بالبحث من ظاهر األوراق والمستندات استخالص قاضً األمور المستعجلة 

لشروط اختصاصه بعد فهمه للوقائع، ولن ٌتؤتى له ذلك إال بفحص سطحً لمحتوى 

األوراق والمستندات أو لما ٌتبٌن له من خالل مقارنة بسٌطة بٌن حجج األطراؾ، وبالقدر 

الذي ٌتٌح له معرفة طبٌعة النزاع هل هو موضوعً أو مإقت، كما له أن ٌفحص هذه 

 .المستندات على سبٌل االستئناس، فإن تجاوز ذلك ٌمس أصل الحق، فإنه قد خالؾ القانون

المنازعة حول : " وفً هذا اإلطار ذهبت محكمة االستئناؾ بالدار البٌضاء إلى أن

معرفة الطبٌعة التً ٌكتسٌها محل النزاع، هل هو مهنً أو تجاري تجعل قاضً 

المستعجالت ٌتساءل عن الحقوق وااللتزامات والتفسٌر والتؤوٌل وهو ما من شؤنه أن ٌمس 

بموضوع النزاع، أو ٌؽٌر أو ٌعدل من مركز أحد طرفً النزاع وبالتالً عدم 

..."اختصاصه
22

 .

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 منشور بمجمة المحاكم المغربية العدد 86621 في الممف التجاري عدد 288/10/1986، بتاريخ 1813قرار عدد -  22
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التدابير التي يمكن لقاضي المستعجالت اتخاذها : المبحث الثالث

 بالرغم

 من وجود منازعة جدية

األير بانتذابٍر : انًطهب األول

 انتحفظٍت نذرء ضرر حال

فً هذا اإلطار ٌنبؽً التؤكٌد على أن األمر بمثل هذه التدابٌر أو بإرجاع الحالة ال 

" ٌعنً إمكانٌة المساس بالجوهر رؼم أن المشرع استعمل ما ٌدل على ذلك مثل عبارة 

 faire" وضع حد" المنقولتٌن خطؤ عن التشرٌع الفرنسً بدل " ثبت جلٌا"و" لوضع حد

cerrer ثبت جلٌا"وبدل " إٌقاؾ" أي "manifestement bessifestement بجال" أي "

والدلٌل األكبر على ذلك هو تسمٌتها بالتحفظٌة أي أنها مإقتة تروم المحافظة على الحق 

الواردة فً الفقرة " درء"رٌثما ٌفصل فً الجوهر من قبل قاضً الموضوع، وأٌضا عبارة 

 من قانون إحداث المحاكم التجارٌة خالفا لما ٌمكن أن ٌفهم من القرار 21الثالثة من المادة 

الصادر عن محكمة االستئناؾ التجارٌة بالدار البٌضاء
23

حٌث أنه : "  الذي جاء فٌه ما ٌلً

 ق م م 152بخصوص ما تدفع به الطاعنة من األمر المستؤنؾ خرق مقتضٌات الفصل 

                                                           
 .1/10/1998 بتاريخ 3- 98- 32 رقم الممف 126/98قرار رقم -  23
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لمساسه بجوهر النزاع فإنه ال ٌستند على أي أساس، ذلك أنه ٌمكن لرئٌس المحكمة التجارٌة 

بصفته قاضٌا للمستعجالت، ورؼم وجود منازعة جدٌة، أن ٌؤمر بكل التدابٌر التحفظٌة أو 

بإرجاع الحالة إلى ما كانت علٌه لدرء ضرر حال أو لوضع حد الضطراب ثبت جلٌا أنه 

 من القانون المحدث للمحاكم 21ؼٌر مشروع، وذلك عمال بؤحكام الفقرة األخٌرة من المادة 

 ".التجارٌة

وحٌث أن وجود منازعة جدٌة بٌن الطرفٌن بشؤن : " وجاء فً نفس القرار ما ٌلً

تصدٌر الطاعنة لبضائع حاملة لعالمة كذا من العالمة التً تدعً المستؤنؾ ضدها أنها 

صاحبة الحق الوحٌدة فً استعمالها استنادا إلى اإلٌداع الحاصل لدى المكتب المؽربً 

للملكٌة الصناعٌة، ٌقتضً تدخل قاضً المستعجالت التخاذ اإلجراء التحفظً المالئم، وذلك 

حٌث البت فً دعوى الموضوع الرائجة أمام المحكمة التجارٌة بالدار البٌضاء وذلك 

، فاألمر بمنع تصدٌر السلع "بإصدار أمر بمنع تصدٌر السلع الحاملة للعالمة المتنازع بشؤنها

 من 21الحاملة لعالمة متنازع بشؤنها ٌعد إجراء تحفظٌا، تطبٌقا للفقرة الثالثة من المادة 

قانون إحداث المحاكم التجارٌة إلى حٌن البت فً دعوى المنافسة ؼٌر المشروعة طبقا لما 

جاء فً نفس القرار، وفً مجال الشركات فإن قاضً المستعجالت ٌمكنه أن ٌرجئ 

(ajourner) الجمعٌة العامة لشركة مجهولة اإلسم، خاصة عند وجود نزاع جدي حول 

 .ملكٌة عدد مهم من الحصص أو األسهم

ونذكر مرة أخرى بؤن الضرر الحال الذي ٌنبؽً درإه أو االضطراب ؼٌر المشروع 

الذي ثبت بجالء أنه كذلك هو المعٌار الذي ٌتعٌن أن ٌحتكم إلٌه قاضً المستعجالت 

التجاري لألمر بالتدابٌر التحفظٌة وأٌضا بإرجاع الحالة علما أن المشرع الفرنسً استعمل 

   un dommage »، "الضرر الوشٌك الحلول"عبارة " الضرر الحال"بدل 

imminent » جاء فً قرار صادر عن الؽرفة المدنٌة بمحكمة النقض الفرنسٌة بتارٌخ 

 : ما ٌل27/6/1979ً

أن ٌكون الضرر على وشك الحلول مع ضرورة درء تحققه فهذا ٌبرر األمر " 

 .بالتدابٌر المإقتة بالرؼم من أن قاضً المستعجالت كان من واجبه تفسٌر عقد
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L’immanence d’un dommage et la nécessité d’en prévenir la réalisation 

justifient le prononcé de mesures provisoires bien que le juge des reversait été 

dans l’obligation d’interpréter une convention. 

بٌد أن هذا القرار ٌسمح صراحة بإمكان قاضً المستعجالت التجاري المساس 

بالجوهر، هو مادام سٌفسر العقد لدرء تحقق الضرر، والحق  أننا إذا تتبعنا بصورة ظاهرٌة 

 ق م ت، ومقارنتنا بٌن الفقرة األولى والفقرة الثالثة منها سٌتبٌن أن 21عبارات المادة 

رئٌس المحكمة التجارٌة بصفته قاضٌا لألمور المستعجلة فً إطار الفقرة الثالثة رؼم 

مساسه بالجوهر الممنوع علٌه فً إطار الفقرة األولى، فإنه ٌبقى مختصا، لكن هذا فٌه خرق 

لمبدأ أساسً ٌقوم علٌه القضاء المستعجل وهو ترك الجوهر أو أصل الحق خالصا ٌتناضل 

 أن قاضً 21حوله األطراؾ دون المساس به، والذي اعتقده وبصورة متمعنة، فً المادة 

المستعجالت التجاري إذا تؤكد من أن الضرر حال أو أن هناك اضطراب ؼٌر مشروع 

جلً، وكانت هناك منازعة فً أصل الحق تإٌدها رسوم أو عقود أو ما إلى هنالك، فإنه ال 

ٌؤبه بهذه المنازعة، المهم أن التدبٌر الذي سٌؤمر به ٌمنع أن ٌمس بؤصل الحق، ففرق بٌن 

أن تمس المنازعة الجوهر وبٌن أن ٌمس التدبٌر المؤمور به الجوهر، بحٌث ال ٌؤمر طبقا 

 سوى بالتدابٌر المإقتة مع مراعاة المعٌار المشار إلٌه سابقا، وبخصوص 3للفقرة 

 novenاالضطراب ؼٌر المشروع جاء فً حكم صادر عن محكمة الدرجة الكبرى بروٌن 

 ما ٌل2/3/1976ًبتارٌخ 
24

ٌوجد دائما استعجال عندما ٌراد إٌقاؾ اضطراب ؼٌر : "

 ".مشروع وتخوٌل الوسائل الكفٌلة بهذا اإلٌقاؾ

والجدٌر باالنتباه أن االجتهاد القضائً الفرنسً حدد مفهوم االضطراب ؼٌر 

المشروع، فتطلب أوال أن ٌكون هناك تصرفا ٌإدي إلى اضطراب مرتكب من قبل المدعى 

علٌه ٌسبب ضررا للمدعً متعدٌا بذلك حقوقه الشرعٌة بمقتضى القانون أو العقد، ثم إن 

. الضحٌة ٌجب أن تمس حقوقه بؤن ٌقع الضرر على شخصه أو ماله

 
                                                           

 voir jp.Rousse, Avocat au barreau de Dijone nature et finalité de la mesure de: نقل عن-  24

Réferé. 



 القضاء االستعجالي في المادة   

 التجارية

 20 

إرجاع انحانت إنى يا : انًطهب انثاًَ

 كاَت عهٍه

بصرٌح العبارة ٌعطً المشرع المؽربً لقاضً المستعجالت التجاري إمكانٌة األمر 

بإرجاع الحالة إلى ما كانت علٌه لدرء ضرر حال أو لوضع حد إلظطراب ثبت جلٌا أنه 

 .ؼٌر مشروع

وللوقوؾ عند مدلول طلب الحكم بإرجاع الحكم بإرجاع الحالة نورد ما ٌقوله األستاذ 

المستشار رشٌد مشقاقة فً إحدى مقاالته
25

إذا كان الحكم مشموال بالنفاذ المعجل أو : "...

صدر قرار استئنافً وبادر المحكوم لفائدته فً الحالتٌن معا إلى تنفٌذ الحكم ثم وقع إلؽاءه 

من طرؾ محكمة االستئناؾ فً الحالة األولى أو وقع نقض القرار االستئنافً فً الحالة 

الثانٌة وكان المحكوم لفائدته قد أجر العقار للؽٌر، هل نلزم الطرؾ المتضرر بتقدٌم دعوى 

 الفقرة 21فً إطار المادة " إرجاع الحالة أمام محكمة الموضوع أم أمام القضاء االستعجالً

 لم ٌعد المشكل مطروحا، فالمشرع اقتنع بؤن مثل هذه الطلبات تدخل فً إطار القضاء 3

 .االستعجالً

، ملؾ رقم 153 ق م ت صدر األمر االستعجالً رقم 21 من المادة 3وتطبٌقا للفقرة 

 عن قاضً المستعجالت بالمحكمة التجارٌة بالرباط 31/03/1999 بتارٌخ 3/48/99

 :ألهمٌته سنورد ما جاء به من حٌثٌات

وحٌث تبٌن لنا بعد اإلطالع على ظاهر أوراق الملؾ أن المدعى علٌها فً النازلة " 

سبق لها أن استصدرت فً مواجهة المدعٌة حكما صدر عن المحكمة االبتدائٌة بالرباط 

 .(بكذا)قضى بإفراؼها من المتجر الذي تكترٌه منها الكائن  (كذا)فً الملؾ .....بتارٌخ

                                                           
 5جريدة العمم، السبت " إرجاع الحالة إلى ما كانت عميو بين القضاء االستعجالي وقضاء الموضوع"رشيد مشقاقة -  25

 .17641 العدد 1998شتنبر 
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وحٌث تبٌن لنا أن الحكم االبتدائً المشار إلٌه قد تم إلؽاإه (....)
26

 بموجب القرار 

والذي قضى ... فً الملؾ رقم ... االستئنافً الصادر عن محكمة االستئناؾ بالرباط بتارٌخ 

كذلك بعد التصدي برفض طلب المدعى علٌها فً النازلة الرامً إلى إفراغ المدعٌة من 

 .المتجر موضوع الطلب

وحٌث إنه من المقرر قانونا وحسب ما تنص على ذلك مقتضٌات الفقرة الثانٌة من 

 من قانون المحاكم التجارٌة فإن رئٌس المحكمة التجارٌة ٌمكنه بصفته قاضٌا 21المادة 

للمستعجالت أن ٌؤمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت علٌه لدرء ضرر الحال أو وضع حد 

 .االضطراب ثبت جلٌا أنه ؼٌر مشروع رؼم وجود منازعة جدٌة

وحٌث أنه من المقرر قانونا وحسب ما تنص على ذلك مقتضٌات الفقرة الثانٌة من 

 من قانون المحاكم التجارٌة فإن رئٌس المحكمة التجارٌة ٌمكنه بصفته قاضٌا 21المادة 

للمستعجالت أن ٌؤمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت علٌه لدرء ضرر الحال أو وضع حد 

 .اإلضطراب ثبت جلٌا أنه ؼٌر مشروع رؼم وجود منازعة جدٌة

وحٌث أنه من المستقر علٌه قضاء أن طلب الرجوع ورد الحالة إلى ما كانت علٌه 

" ٌعتبر من المسائل االستعجالٌة التً تكون إجراء تحفظٌا لحماٌة الجانب المعرض للخطر، 

 57801 فً الملؾ المدنً عدد 15/06/79 صادر بتارٌخ 198قرار للمجلس األعلى رقم 

 ".88.  ص26منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى عدد 

وحٌث إن االجتهاد القضائً متواتر فً أن إلؽاء الحكم بعد أن ٌكون قد نفذ بالفعل 

ٌنشؤ حالة استعجالٌة تتمثل فً حرمان المنفذ علٌه من مركزه القانونً، ومن حٌازته للعقار 

التً سلبت منه بمقتضى إجراءات تنفٌذٌة مستندة إلى حكم لم ٌعد له وجود، وٌقتضً العدل 

واإلنصاؾ والرجوع بالطرفٌن إلى حالتهما األصلٌة، وحماٌة ما نزع من المنفذ علٌه 

 .بإرجاعه إلى الحالة التً كان علٌها قبل التنفٌذ

                                                           
 ".قد تم إلغاءه"لذا نقول إن الصواب ىو " تم"ولقد سقطت عن نسخة الحكم كممة -  26
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وحٌث أنه فً النازلة ٌتعٌن القول بؤن إلزام المدعٌة من المحل التجاري موضوع 

الطلب استنادا إلى حكم ابتدائً تم إلؽاءه بموجب قرار استئنافً قد ألحق بها ضررا حاال 

ٌتمثل فً حرمانها من مركز قانونً سلب منها بموجب إجراءات تنفٌذٌة مستندة إلى حكم لم 

 .وحٌث إنه واعتبارا للحٌثٌات المشار إلٌها أعاله ٌتعٌن االستجابة للطلب. ٌعد له وجود

لهذه األسباب نصرح بقبول الطلب ونؤمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت علٌه، وخالفا 

لإلجتهاد القضائً القائل بخصوص إرجاع الحالة التً أشار الحكم السابق إلى أنها من 

المسائل اإلستعجالٌة التً خص بها قضاء المستعجالت وحده سبق أن صدر قرار للمجلس 

(28/7070 ملؾ رقم 741عدد ) 91- 3- 20األعلى بتارٌخ 
27

، اعتبر فٌه المجلس قاضً 

المستعجالت ؼٌر مختص بإرجاع الحالة مادام المالك قد أكرى العقار للؽٌر واكتسب هذا 

 .األخٌر حقوقه بحسن نٌة

من استعجل شٌئا قبل أوانه  (...): " وٌعلق األستاذ رشٌد مشقاقة على القرار فٌقول

عوقب بحرمانه، فالمالك الذي ٌبادر إلى تنفٌذ حكم ابتدائً مشمول بالنفاذ المعجل أو قرار 

(وازهرة)استئنافً معرض للنقض علٌه تقع وزارة 
28

، مسإولٌة إرجاع المكتري إلى محله 

وال تخفى وجاهة هذا الرأي، وفً هذا " متى إلؽً الحكم االبتدائً أو نقض القرار االستئنافً

الصدد فقد قررت محكمة النقض المصرٌة أن تنفٌذ حكم الطرد ٌرتب مسإولٌة المإجر فً 

وإذا : " ما ٌل27/6/1985ً ق بتارٌخ 49 لسنة 1756حالة إلؽائه، جاء فً حكمها رقم 

وٌجوز ...كانت األحكام الصادرة فً المواد المستعجلة مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون

إال أن هذا التنفٌذ، وعلى ما جرى به قضاء هذه ...تنفٌذها مإقتا ولو طعن فٌها باالستئناؾ

 ٌكون على مسإولٌة طالب التنفٌذ وحده ألن إباحة تنفٌذها قبل أن تصبح نهائٌة –المحكمة 

هو مجرد رخصة للمحكوم له، إن شاء انتفع بها وإن شاء تربص حتى ٌحوز الحكم قوة 

الشًء المحكوم فٌه، فإذا إختار استعمال هذه الرخصة وأقدم على تنفٌذه وهو ٌعلم أنه 

معرض لإللؽاء إذا ما طعن فٌه، فإنه ٌتحمل مخاطرة هذا التنفٌذ الذي أقدم على إجراءه بؽٌر 

                                                           
إرجاع الحالة إلى ما كانت عميو بين القضاء االستعجالي "معمق عمى القرار من قبل األستاذ رشيد مشقاقة ضمن -  27

 .17641 العدد 1998 شتنبر 5جريدة العمم، السبت " وقضاء الموضوع
 ".وزارة"سقط خطأ مطبعي في المقال فال شك، بدال من وزارة يقصد المقال -  28
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تبصر، فإذا ألؽى الحكم المنفذ به بناء على الطعن فٌه وجب على طالب التنفٌذ، بعد أن ثبت 

أن الحق لٌس فً جانبه، أن ٌرد إلى خصمه الذي جرى التنفٌذ ضده مما ٌكون قد إستوفاه 

منه، وأن ٌعٌد الحال إلى ما كانت علٌه قبل حلول التنفٌذ، كما ٌلتزم بتعوٌض الضرر الذي 

 .لحق هذا الخصم من جراء ذلك التنفٌذ

ونذكر هنا بؤن إرجاع الحالة ال ٌعدو أن ٌكون إجراء مإقتا ال ٌمس أصل الحق مادام 

ٌصدر عن رئٌس المحكمة التجارٌة بصفته قاضٌا لألمور المستعجلة وٌستند فً سبٌل الحكم 

 .به على تلمس وثائق الدعوى دون التؽلؽل إلى الحق وذوٌه

وعندما كرس المشرع هذا المقتضى، إنما كان ٌروم فً حقٌقة األمر حماٌة 

 .المقاوالت وضمان استمرارٌتها وحركٌتها

" أو"لكن هل إرجاع الحالة تدبٌر تحفظً؟ الذي دفعنا إلى طرح هذا السإال هو كلمة 

فً إطار الفقرة الثالثة فهل تفٌد " إرجاع الحالة"التدابٌر التحفظٌة وعبارة "التً توسطت بٌن 

 تمٌٌز طبٌعة هذا التدبٌر بكونه ؼٌر تحفظً؟

 بعد أن 15/6/1979 صادر بتارٌخ 198لقد سبق للمجلس األعلى فً قرار له عدد 

اعتبر بؤن عنصر االستعجال متوفر فً الحالة التً ٌكون فٌها المكتري قد أجبر على إفراغ 

األصل التجاري، بناء على أمر استعجالً تقرر إلؽاإه فٌما بعد بقرار نهائً، ألن مصالحه 

التجارٌة وحقوقه فً األصل التجاري معرضة للخطر، صرح بؤن ذلك هو ما حذا بمحكمة 

االستئناؾ إلى األمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت علٌه، وبؤن ذلك من المسائل االستعجالٌة 

. التً تكون إجراء تحفظٌا لحماٌة الجانب المتعرض للخطر

 

هو إجراء تحفظً، وال تتؽٌر طبٌعته " إرجاع الحالة"إذا فحسب المجلس األعلى فإن 

هذه فً نظرنا حتى وإن تعلق األمر بالضرر الحال الذي ٌتعٌن درإه أو االضطراب ؼٌر 

كتدبٌر الصفة : المشروع الذي تجلى أنه كذلك، وٌنبؽً وضع حد له، فهذا ال ٌنزع عنها

 :التحفظٌة إنما ٌإثر من زاوٌتٌن
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 .ال ٌمكن األمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت علٌه فً إطار الفقرة األولى: فؤوال

هو أن الضرر الحال واالضطراب ؼٌر المشروع هما تجسٌدان لحالة : وثانٌا

التً تإثر على اإلجراءات والمسطرة، بحٌث على قاضً " االستعجال القصوى"

ق م م أن ٌنظر فً القضٌة المستعجلة  (151)المستعجالت التجاري، وإحتكاما إلى الفصل 

ٌؤمر القاضً باستدعاء : " ق م م151فً ؼٌبة الطرؾ المدعى علٌه، جاء فً الفصل 

 عدا إذا كانت 39.38.37الطرؾ المدعى علٌه طبقا للشروط المنصوص علٌها فً الفصول 

 ".هناك حالة االستعجال القصوى

وفً الختام ننبه إلى أن التدابٌر المنصوص علٌها فً الفقرة الثالثة مكن المشرع من 

إعمالها، بتحقق الشروط، فقط رئٌس المحكمة التجارٌة بصفته قاضٌا لألمور المستعجلة 

دون الرئٌس األول لمحكمة االستئناؾ التجارٌة بصفته تلك
29
. 

وال ٌفوتنا بهذه المناسبة أن نشٌر إلى أن الرئٌس األول المذكور ٌمارس المهام 

متى كان النزاع معروضا  ( ق م ت21م )االستعجالٌة المنصوص علٌها فً الفقرة األولى 

على محكمته، بمفهوم المخالفة إذا لم ٌكن النزاع فً الجوهر معروضا على محكمته بل 

على محكمة أخرى امتنع علٌه النظر فً الدعوى وحكم بعدم االختصاص كما أن محكمته 

فً النزاع وحسمها الحق فٌه بجعل النزاع ؼٌر معروض أمامها، وبالتالً علٌه أن ٌحكم 

إذا كان النزاع "  ق م ت 21أٌضا بعدم االختصاص، وقد جاء فً الفقرة الثانٌة من المادة 

 ".معروضا على محكمة االستئناؾ التجارٌة، مارس هذه المهام رئٌسها األول

 

 

: انفصم انثاني
                                                           

 . ق م ت21راجع الفقرة الثالثة من المادة -  29
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انقىاعد انشكهية وطرق 

انطعن في انقضاء االستعجاني 

 انتجاري

 

 

 

انقىاعد انشكهية وطرق انطعن في انقضاء : انفصم انثاني

االستعجاني انتجاري 

تخضع مبدئيا لقواعد المسطرة التي "إن مسطرة التقاضي أمام القضاء اإلستعجالي 
تخضع ليا الدعاوى عادة مع مالحظة أن ىناك فوارق مسطرية بين التقاضي أمام القضاء 
العادي وبين التقاضي أمام القضاء االستعجالي، تتعمق بتقديم الطمب واستدعاء الخصوم 

.  والتنفيذ المعجل والطعن والبت في مسألة المصاريف

وكغيرىا من الدعاوى تنتج الدعوى اإلستعجالية بعض اآلثار، وىذه اآلثار تسري إما 
عمى جانب االختصاص أو عمى طمبات الخصوم أو عمى تقادم الدعوى أو عمى وقفيا بفعل 
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دعوى أخرى قائمة، باإلضافة إلى مرحمة الحكم في الدعوى اإلستعجالية واآلثار المترتبة 
و الدعوى االستعجالية كغيرىا من الدعاوى يشترط لقياميا توافر مجموعة من الشروط .عنو

باالضافة الى احترام الشكميات االجرائية لرفع الدعوى االستعجالية  (المبحث االول)الشكمية 
المبحث )كذلك االمر بالنسبة لطرق الطعن االستعجالي التجاري (المبحث الثاني)التجارية 
 . (الثالث

 

 

 

 

 

 الشروط الشكلية لرفع الدعوى االستعجالية التجارية: المبحث األول

نص الفصل األول من قانون المسطرة المدنٌة على أركان الدعوى بصفة عامة، ولم 

ٌمٌز بٌن الدعوى التً ترمً إلى استصدار حكم فً جوهر النزاع والدعوى التً ترمً إلى 

الحصول على أمر من قاضً األمور المستعجلة فً مسؤلة ال مساس بما ٌمكن أن ٌقضً به 

ال ٌصح التقاضً إال ممن له الصفة، واألهلٌة : " فً الجوهر فقد ورد فً الفصل المذكور 

..." والمصلحة إلثبات حقوقه
30

الصفة ، :  ولذلك البد من توافر األركان الثالثة وهً 

. المصلحة واألهلٌة

                                                           
 .الفصل األول من قانون المسطرة المدنية ، الفقرة األولى-  30
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و حتى ٌتسنى لنا دراسة الشروط الشكلٌة لرفع الدعوى االستعجالٌة سنحاول تقسٌم 

دراستنا هذه الى ثالث مطالب سنخصص المطلب االول لدراسة شرط الصفة و المطلب 

 .الثانً لتحلٌل عنصر المصلحة اما المطلب الثالث فسنتطرق لشرط االهلٌة

 انصفت: انًطهب األول 

العالقة بٌن الصفة والمصلحة محل اختالؾ بٌن الفقهاء، ونجد األحكام القضائٌة التً 

ٌتمٌز بٌنهما واألحكام التً تدمجهما فً مفهوم واحد، فمنها التً تجعل الصفة منحصرة فً 

 .المظهر الشخصً المباشر للمصلحة، ومنها التً اعتبرت المصلحة عنصرا فً الصفة

وأما العمل القضائً فً المؽرب فٌعتبر توافر ركن الصفة ضرورٌا أمام القضاء 

 ومعنى ذلك أنه ٌتعٌن أن تكون للطالب صفة فً رفع الدعوى – بوجه عام –لقبول الدعوى 

 .أمام القضاء، باإلضافة إلى الشروط الشكلٌة األخرى لتسمع دعواه

والقضاء المؽربً متفق مع العدٌد من قرارات محكمتً النقض المصرٌة والفرنسٌة، 

فً ضرورة توفر ركن الصفة لدى المدعً لتنعقد الخصومة، وٌختلؾ مع القضاء 

المصري، فً مسؤلة رفع الدعوى على ذي صفة، ذلك أن قانون المرافعات المصري أجاز 

ضمنٌا إقامة الدعوى على ؼٌر ذي صفة، إن أوجب على محاكم الدرجة األولى إعالن ذي 

الصفة فً حالة إقامتها على ؼٌر ذي صفة وأما المشرع المؽربً فقد نص على الصفة 

والمصلحة كمصطلحات مختلفٌن، وجعلهما من النظام العام، ولم ٌجز رفع الدعوى على 

ؼٌر ذي صفة ال صراحة وضمنٌا، على خالؾ نظٌره المصري الذي لم ٌقرر للصفة تلك 

الخاصٌة الشًء الذي تسبب فً اختالؾ مواقؾ المحاكم المصرٌة، إذ نجد المحاكم التً 

تعتبر الصفة من النظام العام والمحاكم التً ال تشٌر انعدام الصفة تلقائٌا وال تقبل التمسك 

. بالدفع بانعدام الصفة من طرؾ الخصوم إال إذا أثٌر قبل كل دفع أو دفاع
31
 

                                                           
 . 1994الدعوى المدنية في مرحمتييا االبتدائية واالستئنافية : محمد أحمد عابدين-  31
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وفً حالة عدم إثارة الخصم انعدام الصفة لدى المدعً فً الوقت المناسب، تصرح 

 .بسقوط حقه فً التمسك به

وأما فً المؽرب فإن العمل القضائً ٌمٌز بٌن الصفة والمصلحة فً رفع الدعوى 

.وال ٌقبل الدعوى إال إذا أقٌمت على ذي صفة
32
 

والصفة المطلوبة فً المدعً هو المصلحة الشخصٌة المباشرة فً إقامة الدعوى، 

أي أن ٌكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانونً محل النزاع أو نائبه أو من 

.ٌقوم مقامه، كالوكٌل أو الوصً أو الولً أو المقدم، إال إذا نص القانون على خالؾ ذلك
33
 

 – كقاعدة عامة –وٌجب أن تتوفر فً المدعً الصفة فً رفع الدعوى المستعجلة 

وإال كانت الدعوى ؼٌر مقبولة، كما ٌجب أن ٌقٌم دعواه على ذي الصفة إال أن القضاء 

 .المستعجل عندما ٌبحث فً الصفة ٌكتفً بظاهر المستندات وال ٌتعمق فً الموضوع

وٌكفً لثبوت الصفة فً تقدٌم الدعوى االستعجالٌة أن ترقع من طرؾ أحد الشركاء 

ضد الؽٌر، كدعوى إثبات الحال، فً حٌن ال ٌستطٌع الشرٌك على الشٌاع تقدٌم أي دعوى 

ضد الؽٌر، بل هذه الدعوى ال تقام إال من طرؾ جمٌع الشركاء أو ممن كل من طرفهم 

وعلى العكس من ذلك تستطٌع الشركة حماٌة أموالها من الدٌون المتربصة . جمٌعا بذلك

بذمة أي واحد من الشركاء عن طرٌق اللجوء إلى قاضً المستعجالت لدرء خطر عن 

 .أموالها وطلب رفع أي حجز أوقعه دائنوا الشرٌك المدٌن على أموالها المنقولة أو العقارٌة

وٌرى الدكتور محمد علً راتب أن الوسٌط أو الوكٌل بالعمولة ال صفة له فً 

التقاضً بشؤن الصفقة التً أبرمها، ولكن إذا أثبت المدعً أن األصٌل مقٌم فً الخارج وأن 

 خشٌة زوال – كإثبات حال البضاعة –دواعً االستعجال تستلزم رفع دعوى مستعجلة 

المعالم، ٌجوز له أن ٌختصم هذا الوسٌط أو الوكٌل بالعمولة فً هذه الدعوى المستعجلة، 

                                                           
 .50 ص 1989 نوفمبر 140/141مجمة القضاء والقانون عدد -  32
ىناك حاالت تقبل فييا الدعوى، عمى الرفع من عدم توفر المصمحة الشخصية المباشرة كالدعاوى الخاصة بالنقابات -  33

 .والجمعيات أي الدعاوى الفردية التي يرفعيا أعضاء الجماعات
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وأما إذا كانت الدعوى موضوعٌة فال تكون للوكٌل بالعمولة أو الوسٌط صفة وٌقضً بعدم 

قبول الدعوى 
34
. 

أما فٌما ٌخص الدفع بانعدام الصفة، فالقاضً االستعجالً الذي ٌثار أمامه الدفع بعدم 

الصفة بظاهر المستندات دون التؽلؽل فً صمٌم الموضوع، وٌكون علٌه أن ٌستشؾ من 

ظاهر الوضع توفر ذلك الركن من عدم توفره، إال أن ذلك ال ٌحول دون القٌام ببحث 

ظاهري من ؼٌر المساس بالجوهر فإن أسفر البحث الظاهري عن انعدام الصفة قضى بعدم 

قبول الدعوى، وإال تجاوز الدفع المذكور وانصرؾ إلى موضوع الطلب االستعجالً، إال أن 

بعض الحاالت تقتضً الخروج على هذا األصل فقد ٌثبت ظاهر الحال، بطرٌق القطع، أن 

الخصم ال صفة له ومع ذلك فإن ظروؾ الدعوى ودواعً االستعجال تجعل الدعوى مقبولة 

 .من الخصم أو علٌه

فإذا عٌن الشركاء مسٌرا للشركة، تصبح األعمال القانونٌة المخولة للمسٌر ممنوعة 

على الشركاء وال تكون لهم صفة فً التقاضً بشؤن تلك األعمال، وتكون الدعاوى 

المرفوعة ضدهم بشؤنها ؼٌر مقبولة، فإذا تم تعٌٌن مسٌر آخر ؼٌر المسٌر السابق، ٌفقد هذا 

األخٌر الصفة فً التقاضً بشؤن األعمال التً عزل منها وٌسمح للمسٌر الجدٌد هو صاحب 

 .الصفة

وقد ٌحدث أن ٌفقد رافع الدعوى الصفة التً خولت له رفعها أثناء سرٌان الدعوى 

كؤن ٌعزل المقدم أو الوكٌل أو المدٌر بعد رفعه للدعوى، فإذا تقدم صاحب الصفة الجدٌد 

بطلب مواصلة الدعوى، اعتبرت الدعوى صحٌحة وإال لم تنعقد الخصومة إذا كان النزاع 

 .منصبا على الموضوع

                                                           
يقبل الطمب المستعجل الذي يرفعو : " 96 ص 6قضاء األمور المستعجمة، الجزء األول طبعة : محمد عمي راتب -   34

الوكيل بالعمولة أو الوسيط ألن مخاصمة البائع األصمي المقيم بالخارج تؤدي إلى استحالة اتخاذ اإلجراء في الوقت 
 .المناسب أو إلى تأخير الفائدة المرجوة منو
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أما إذا كان الطلب استعجالٌا، فقد ٌعتبر القاضً أن الصفة التً فقدها رافع الطلب 

تخوله حماٌة حقوقه أو حقوق ؼٌره من الخطر المحدق بها، فٌكفً بالصفة الزائلة لألمر 

 .باإلجراء الوقتً المطلوب، مادام ال ٌمس بالجوهر

فاألمٌن على أموال الشركة المعزول بعد تقدٌمه الطلب المستعجل، ٌستطٌع مواصلة 

 .الدعوى االستعجالٌة ما لم ٌعٌن أمٌن آخر لٌحل محله

وكخالصة لما سبق ٌشترط لرفع الدعوى االستعجالٌة، أن ٌكون رافعها ذا صفة لذلك 

وتتحقق الصفة عندما ٌكون رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق المراد حماٌته باإلجراء 

الوقتً المستعجل أو من ٌقوم مقامه قانونا كالوكٌل بالنسبة للموكل والولً أو الوصً أو 

 .إلخ.....المقدم بالنسبة للقاصر أو المحجوز علٌه

وٌجب أن تتوفر فً المدعً الصفة فً رفع الدعوى المستعجلة كقاعدة عامة وإال 

كانت الدعوى ؼٌر مقبولة، كما ٌجب أن ٌقٌم دعواه على ذي الصفة إال أن القضاء 

المستعجل فً األصل عندما ٌبحث فً الصفة ٌكتفً بظاهر المستندات وال ٌتعمق فً 

 .الموضوع

 انًصهحت: انًطهب انثاًَ

اختلؾ الفقه حول مركز المصلحة فً الدعوى، فمنهم من اعتبرها ركنا أساسٌا فٌها، 

وذهب بعضهم إلى حد القول بؤن المصلحة هً الشرط الوحٌد لقبول الدعوى وأن ما عدا 

ذلك من الشروط ال ٌعدوا أن ٌكون صورة من صور المصلحة، أو شرط النعقاد الخصومة 

 .ال شرطا لقبول الدعوى

والمالحظ أن فقهاء القانون ال ٌستعملون نفس الوصؾ، فالبعض ٌصفها بالركن 

والبعض اآلخر ٌعتبرها مجرد شرط على الرؼم من وجود فرق كبٌر بٌن الركن والشرط 

عند علماء األصول، وٌرى أؼلب القضاة أنه ٌتعٌن أن ٌكون لرافع الدعوى منفعة قانونٌة 

ٌجنٌها من وراء رفع هذه الدعوى وٌستوي أن تكون هذه المنفعة عادٌة أو منفعة معنوٌة 
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عظٌمة أم تافهة، وهذه المنفعة القانونٌة هً مناط الدعوى بال مصلحة 
35

، كما هو الشؤن 

بالنسبة لدعاوى إثبات حال، فعلى الرؼم من رفع النزاع فً الموضوع ٌجوز طلب إثبات 

 .الحال أمام قاضً المستعجالت خشٌة فوات األوان وضٌاع المعالم

ولٌس من الضروري أن تكون لرافع الطلب الوقتً مصلحة شخصٌة ومباشرة ٌهدؾ 

إلى حماٌتها، على خالؾ األمر بالنسبة لدعوى الموضوع وإنما ٌكفً أن تكون له مصلحة 

ؼٌر مباشرة جدٌرة بالحماٌة أو دفع الخطر عن مال الؽٌر إذ ٌستطٌع طلب وضعه فً 

المال ال من أجل حماٌة  صندوق الودائع أو تحت الحراسة القضائٌة بحسب صبؽة ذلك

 .مصلحة شخصٌة ولكن من أجل حماٌة مصالح من ٌحوز المال لفائدتهم

وتقدٌر وجود المصلحة فً الدعوى أو انعدامه ٌختلؾ بحسب ما إذا كانت الدعوى 

مرفوعة أمام قضاة الموضوع أو أمام القضاء المستعجل، لكن وفً إطار دراستنا سنتناول 

 .وجود المصلحة وانعدامها أمام القضاء المستعجل

فاألصل هو أن ٌكون لرافع الدعوى االستعجالٌة مصلحة قائمة وحالة لتسمع دعواه، 

 رفع – بصفة استثنائٌة –ولكن أجاز العمل القضائً، ومن بعده أجازت أؼلب التشرٌعات 

الدعوى االستعجالٌة من كون المصلحة ؼٌر قائمة على وجه القطع، وأجازت االكتفاء 

بالمصلحة االحتمالٌة التً ٌفسرها القانون كقانون المرافعات المصري
36

 وذلك إذا كان 

الهدؾ من الدعوى هو االحتٌاط لدفع ضرر محتمل ومحدق، أو إذا كان الهدؾ منها هو 

إقامة الدلٌل الذي ٌخشى اندثاره عند الخوض فً جوهر النزاع، كما هو الشؤن بالنسبة 

لدعاوى إثبات الحال، فعلى الرؼم من رفع النزاع فً الموضوع ٌجوز طلب إثبات الحال 

 .أمام قاضً المستعجالت خشٌة فوات األوان وضٌاع المعالم

                                                           
35  -pas d’interet pas d’action « les conditions de recevabilité de l’action en Justice 

GIVERDEN .1972.DALLOZ 
المصمحة المحتممة تكفي حيث يراد بالطمب االحتياط لدفع ضرر محذق أو استبعاد الدليل واالحتياط لحفظو، خشية - 36

 .، وىو ما لم يفعمو المشرع المغربي"ضياعو عند المطالبة بأصل الحق 
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ولٌس من الضروري أن تكون لرافع الطلب الوقتً مصلحة شخصٌة مباشرة ٌهدؾ 

إلى حماٌتها، على خالؾ األمر بالنسبة لدعوى الموضوع، وإنما ٌكفً أن تكون له مصلحة 

ؼٌر مباشرة جدٌرة بالحماٌة أو دفع الخطر عنها، فحائز مال الؽٌر ٌستطٌع طلب فً 

صندوق الودائع أو تحت الحراسة القضائٌة، بحسب طبٌعة المال، ال من أجل حماٌة مصلحة 

شخصٌة ولكن من أجل حماٌة مصالح من ٌحوز المال لفائدتهم، كما ٌقبل الطلب المستعجل 

الذي ٌقدمه مالك الشقة بشؤن األجزاء المشتركة من العمارة، على الرؼم من كونه ٌهدؾ إلى 

 .حماٌة األجزاء الخاضعة إلدارة المشتركٌن،اللحماٌة الجزء الخاص به

 .الحال بالنسبة للشركة المعلن عن إفالسها أو الموجودة فً حالة تصفٌة

وال ٌصح له التقاضً إال ممن له األهلٌة إلثبات حقوقه بصرٌح الفصل األول من 

قانون المسطرة المدنٌة، الذي ٌعتبر الصفة والمصلحة واألهلٌة ركنا من أركان الدعوى وال 

ٌصح التقاضً، بصفة عامة، إال لمن كان متمتعا باألهلٌة الكاملة، فإنه فٌبعض األحٌان 

تكون الدعوى مقبولة من ناقصها، والمحاكم المؽربٌة ال تفرض على المتقاضٌن إثبات توفر 

هذا الركن إال إذا وقفت على ما ٌشكك فً أهلٌة بعضهم، أو إذا أثٌر أمامها الدفع بانعدامها 

لدى أحد الخصوم
37
. 

واألصل عند الفقهاء هو كمال األهلٌة، وأؼلب التشرٌعات تنص على ذلك صراحة، 

 tout français jouira de ses:فالمادة الثامنة من القانون المدنً الفرنسً تنص على أن 

civils  كل شخص أهل للتعاقد ما "  من القانون المدنً المصري تنص على أن 109والمادة

 .لم تسلب أهلٌته أو ٌحد منها بحكم القانون

                                                           
 تحت عدد 1985-4-3 بتاريخ 93258المجمس األعمى، الغرفة المدنية ، القرار الصادر في الممف المدني عدد - 37

ليس بالممف ما يفيد أن الطاعن . " 35 ص 1986 يونيو 38-37، المنشور في مجمة قضاء المجمس األعمى، عدد 815
أثار الدفع المتعمق بأىمية المدعين أمام محكمة الموضوع وأنو و إن كان ىذا الدفع يتعمق بأحد األركان األساسية لصحة 

عمى المحكمة أن تشير من تمقاء نفسيا، فمم يكن بالممف ما يمكنيا من –م . م.  الفصل األول ق–الدعوى يوجب القانون 
 ".أن تقف من تمقاء نفسيا عمى ما يفيد انعدام أو نقصان ىذه الصفة التي يفرض القانون وجودىا إلى أن يثبت العكس
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وإذا كانت األهلٌة ركن من أركان الدعوى، فإن أحكامها تختلؾ بحسب ما إذا كان 

األمر ٌتعلق بالشخص الطبٌعً أو ٌتعلق بالشخص المعنوي، كما أن األهلٌة الكاملة 

 .المطلوبة للتقاضً أمام قاضً األمور المستعجلة

واألصل أن جمٌع األشخاص ٌملكون حق التقاضً إال أن هذه القاعدة العامة قد 

تكون مقٌدة بإجراءات شكلٌة، منها الحصول على الترخٌص برفع الدعوى أو التمثٌل 

 .بواسطة محام

األداء فهً صالحٌة المكلؾ للقٌام باألعمال la capacité d’exerciceأما أهلٌة 

القانونٌة، وقد تعتري األهلٌة، سواء كانت أكانت أهلٌة وجوب أو كانت أهلٌة أداء عوارض 

تزٌلها معا أو تزٌل إحداهما أو تعدل أحكامهما، وهذه العوارض قد تكوون سماوٌة جبرٌة ال 

خٌار لإلنسان فٌها كالموت و الصؽر والجنون والمرض، كما تكون مكتسبة كالسفه والؽٌنة 

 .والتبذٌر

الوجوب وأهلٌة األداء معا، والجنون والصؽر ٌزٌالن أهلٌة  فالموت ٌزٌل أهلٌة

األداء فقط، والؽٌبة عارض ٌبدل فً أحكام أهلٌة الوجوب وأهلٌة األداء، ومرض الموت 

 .ٌعدل أحكام أهلٌة األداء، إذ ال تصح بعض التصرفات كتصرفات المرٌض مرض الموت

فهو كل شخص طبٌعً أو معنوي ممنوع من اكتساب  l’incapable أما فاقد األهلٌة 

الحقوق أو ممارستها بنفسه، وأسباب فقدان األهلٌة عن الشخص الطبٌعً هً إما نقصان 

العقل أو الشذوذ فً التصرؾ أو العجز المادي عن مباشرة األعمال القانونٌة بنفسه أو المنع 

القانونً كالمحكوم علٌه بعقوبة جنائٌة أو المفلس أو الخاضع إلجراءات أخرى مانعة من 

بعض التصرفات
38
. 

أما الشخص المعنوي فٌكون فاقد األهلٌة إذا كان ال ٌستطٌع اكتساب الحقوق أو 

ممارستها لوجوده فً وضعٌة تحول دون قٌامه باألعمال القانونٌة، كما هو ، ومتى قدم أحد 

الخصوم الدفع بانعدام مصلحة المدعً فً رفع الدعوى أمام قاضً المستعجالت، فإن هذا 
                                                           

 .19األىمية المدنية ، أنور الخطيب، ص - 38
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ٌشٌران إلى وجود مصلحة محققة أو احتمالٌة .... ٌكتفً بؤن ٌتحقق من أن ظاهر األخٌر

 .لدى رافع الدعوى، ذلك أن تؽلؽله فً بحث المستندات رهٌن بعدم المساس بجوهر النزاع

وعلى سبٌل المثال إذا طلب أحد الشركاء فرض الحراسة على الشركة، ودفع 

الشرٌك المدعً علٌه بانعدام المصلحة لدى رافع الدعوى، لكونه لٌس بشرٌك، ٌكون على 

قاضً المستعجالت أن من ظاهر المستندات كون المدعً قدم الطلب بصفة شرٌك، وله 

مصلحة ٌرمً من وراء الطلب إلى حماٌتها، ولٌس له أن ٌقرر ما إذا كان المدعً شرٌكا 

 .بالفعل أم ال، لكً ال ٌتعدى نطاق اختصاصه

 األههٍت: انًطهب انثانث

صالحٌة الشخص الكتساب الحقوق وترتٌبها علٌه : " ٌعرفها الفقهاء المسلمون بؤنها 

وٌتفق التعرٌؾ اإلسالمً مع التعرٌؾ الفرنسً فً التمٌٌز بٌن نوعٌن من " والتصرؾ بها 

األهلٌة، أهلٌة الوجوب وأهلٌة األداء وال ٌنقصهما إال وصؾ الحقوق بكونها مشروعة ألن 

حقا إال إذا كان مشروعا الحق ال ٌكون
39

 .  

هً صالحٌة الشخص لوجوب la capacité de jouissance الوجوب   وأهلٌة

. الحقوق المشروعة له أو علٌه

 

 

 

 

 

                                                           
 .17عوارض األىمية، الدكتور حسن النوري، ص - 39
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الشكليات اإلجرائية لرفع دعوى االستعجال التجارية : المبحث الثاني 

الدعوى االستعجالٌة و كؽٌرها من الدعاوى التً ٌتم رفعها باستمرار امام القضاء 

- المؽربً هذا االخٌر و كؽٌره من التشرٌعات المقارنة ٌستلزم لقبول الدعوى عامة 

توافرها على مجموعة من الشروط و الشكلٌات و التً سٌتم - والدعوى االشتعجالٌة خاصة

 .مسطرة االمر باألداء (المطلب الثانً )تقدٌم الطلب  (المطلب االول)تناولها اتباعا ك االتً 

 تقذٌى انطهب االستعجانً: انًطهب األول

 من قانون المسطرة المدنية31بالرجوع إلى نص المادة 
40

 نجده ينص عن شكليات 

رفع الدعوى أمام المحكمة االبتدائية سواء أكانت الدعوى عادية أم استعجالية ومن تم تطبق 

على كيفية تقديم الطلب االستعجالي وإجراءات تقييده القواعد العامة الواردة في هذا الفصل 

 تقديم المدعي طلبا مكتوبا إلى رئيس االستعجاليةوبناء على ما سبق يجب لرفع الدعوى 

المحكمة االبتدائية يتضمن توقيعه أو توقيع وكيله وأن يدلي المدعي شخصيا بتصريح يحرر 

طرف المدعي أو يشار في  المحلفين محضرا يوقع من به أحد ألعوان كتابة الضبط

- المحضر إلى أنه ال يمكن له التوقيع وهذه اإلمكانية األخيرة تقديم الطلب في شكل محضر

 .تعتبر من أهم المستجدات في قانون المسطرة المدنية الجديد

                                                           
ترفع الدعوى إلى المحكمة االبتدائية بمقال مكتوب موقع عميو من طرف المدعي أو وكيمو أو : " م. م.  ق31الفصل - 40

بتصريح يدلي بو المدعي شخصيا ويحرر بو أحد أعوان كتابة الضبط المحمفين محضرا يوقع من طرف المدعي أو يشار 
 ...".في المحضر إلى أنو ال يمكن لو التوقيع
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وإذا كانت البيانات ناقصة أو بعضها غير صحيح فالمشرع أجاب عنها في الفقرة 

يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية : " م .م. من ق32األخيرة من الفصل 

 " .عند االقتضاء البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها

وبعد تقديم الطلب االستعجالي قيد في سجل معد لذلك تمسكه كتابة الضبط لدى 

المحكمة ويتم التقييد بالسجل حسب الترتيب التسلسلي لتلقي الطلبات وتاريخها مع بيان 

 .أسماء األطراف وكذا تاريخ االستدعاء

 إن رئيس المحكمة يعين بمجرد تقييد المقال 31وحسب الفقرة األخيرة من الفصل 

حسب األحوال قاضيا مقررا أو قاضيا مكلفا بالقضية إال أنه في القضايا االستعجالية لما كان 

القاضي المكلف بها هو رئيس المحكمة نفسه باعتباره قاضيا لألمور المستعجلة فإنه ال 

حاجة إلعمال نص الفقرة المذكورة، إذ ٌتكلؾ هو نفسه بالقضٌة وٌعٌن ٌوم وساعة الجلسة 

 من المسطرة المدنٌة، أو إذا تعلق األمر 149طبقا لمقتضٌات الفقرة األخٌرة من الفصل 

 ٌنظر فٌها الطلب فً ؼٌر األٌام بحالة االستعجال القصوى، ٌعٌن فورا الٌوم والساعة التً

والساعات المعٌنة للقضاء المستعجل سواء إلى الرئٌس نفسه أو إلى مقر المحكمة، وقبل 

التقٌٌد فً سجل كتابة الضبط أو بموطنه
41
. 

 :م والذي ورد فٌهما ما ٌلً. م . ق151 و 150ٌالحظ من خالل الفصلٌن 

ٌمكن أن ٌقدم الطلب فً ؼٌر األٌام والساعات المعٌنة : " م . م.  ق150الفصل 

للقضاء المستعجل فً حالة االستعجال القصوى سواء إلى قاضً المستعجالت أو إلى مقر 

القاضً فورا الٌوم  المحكمة، وقبل التقٌٌد فً سجل كتابة الضبط ولو بموطنه، وٌعٌن

 .والساعة التً ٌنظر فٌها الطلب

 "ٌمكن له أن ٌبث حتى فً أٌام األحاد وأٌام العطل 

                                                           
 .2011-2010خصوصيات األوامر االستعجالية، بحث لنيل اإلجازة تحت إشراف األستاذ المعزوز البكاي - 41
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ٌؤمر القاضً باستدعاء الطرؾ : "  من نفس القانون بؤنه 151وٌقضً الفصل 

 عدا إذا كانت هناك 93، 38، 37المدعى علٌه طبقا للشروط المنصوص علٌها فً الفصول 

 ".حالة االستعجال القصوى 

من خالل هذبن الفصلٌن ال ٌمكن أن ٌعهد للقضاء االستعجالً باالختصاص إال 

باحترام هذه الشكلٌات واإلجراءات إلى جانب القواعد العامة للترافع المنصوص علٌها فً 

 . من قانون المسطرة المدنٌة129 إلى 31الفصول 

 وهو ما –فعلى الطالب أن ٌتقدم بالطلب االستعجالً إما فً شكل مقال مكتوب 

كاتب الضبط بناء   أو فً صورة محضر ٌحرره–ٌعرؾ فً فقه المسطرة بالمقال االفتتاحً 

على تصرٌح الطالب شخصٌا ٌوقع علٌه أو ٌشار إلى عدم إمكانٌة التوقٌع، وعلٌه أٌضا أن 

 .واسم وصفة وموطن المدعى علٌه ٌبٌن اسمه العائلً والشخصً ومهنته وموطنه وصفته

الواجب علٌه، أن ٌسرد الوقائع المادٌة والتصرفات القانونٌة التً  إضافة إلى ذلك من

أدت إلى نشوب النزاع، وأن ٌعزز طلبه بالوسائل واألسس القانونٌة المثبتة الدعائه وألحقٌته 

 .فٌما ٌطلب به

فً ؼٌر األٌام  وبعد توصل القاضً االستعجالً بالطلب، الذي ٌمكن أن ٌقدم استثناءا

 و 37والساعات العادٌة، ٌعٌن مٌعادا للجلسة، وٌستدعً الطرؾ المدعى علٌه طٌقا للفصول 

 من قانون المسطرة المدنٌة إال إذا كانت هناك حالة استعجال قصوى فال حاجة 39 و 38

 .للقٌام باالستدعاء

وتجدر اإلشارة إلى أنه على الرؼم من تكلٌؾ نائب رئٌس المحكمة االبتدائٌة بالبث 

فً القضٌة المعروضة باعتباره قاضٌا لألمور المستعجلة، فإن تعٌٌن أٌام وساعات جلسات 

القضاء المستعجلة، فإن تعٌٌن أٌام وساعات جلسات القضاء المستعجلة ٌبقى دائما من مهمة 

 .المدنٌة  من قانون المسطرة149الرئٌس، وفقا للفقرة األخٌرة من الفصل 
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وانسجاما مع خصوصٌة مسطرة االستعجال ٌتعٌن على القاضً االستعجالً، أن 

 وهذا استثناءا من –ٌعٌن على الفور الٌوم والساعة التً ٌنظر فٌها الطلب بل وٌمكن له 

 أن ٌبث فً الطلبات التً تدخل فً إطارهذه المسطرة فً أٌام األحاد وأٌام –القواعد العامة 

 .العطل

ال ٌقبل أي طلب استعجالً إذا كان خالٌا من البٌانات والشروط  ٌتضح إذن أنه

الشكلٌة التً ٌفرضها قانون المسطرة المدنٌة، وإال كان مآله اإللؽاء واإلبعاد
42
. 

وفً معرض الحدٌث عن شكلٌات رفع الطلب االستعجالً نجد أن المشرع فً إطار 

م حدد بٌانات وأكد ضرورة تضمٌنها فً الطلب االستعجالً، وهً . م.  ق32الفصل 

المدعً والمدعى علٌه مع بٌان اسم كل واحد منهما الشخصً والعائلً الصفة، أو المهنة 

والموطن أو محل اإلقامة لكل واحد منهما، هذا بالنسبة لألشخاص الطبٌعٌٌن، أما إذا كان 

شخصا معنوٌا وجب أن ٌتضمن الطلب اسمها وفروعها ومركزها، كذلك وكٌل المدعً مع 

الوقائع والسائل المثارة فً الدعوى االستعجالٌة باإلضافة  بٌان موضوع الدعوى وكذلك بٌان

لتؤكٌد جدٌة الطلب، وتدعٌمه بالحجج  إلى ضرورة إرفاق المستندات بالطلب االستعجالً

م . م.  ق32والبراهٌن، كما أن الفقرة الثالثة من الفصل 
43

إرفاق الطلب  ضرورة تنص على

 .االستعجالً بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم

 م ٌقدم طلب األمر. م.  ق158أما فٌما ٌخص طلب األمر باألداء وبناء على الفصل 

القضاة وفق  عنه أقدم االبتدائٌة، بحٌث ال ٌجوز لهذا األخٌر أن ٌنٌب باألداء لرئٌس المحكمة

ما هو مسموح به فً األوامر االستعجالٌة، وٌقدم هذا الطلب أمام المحكمة االبتدائٌة 

المختصة بمقتضى مقال ٌتضمن البٌانات المنصوص علٌها فً الفقرة الثانٌة من الفصل 

 . ق م م وٌحب أن ٌعزز هذا الطلب بالسند الذي ٌثبت صحة الدٌن156

                                                           
 .114-112 ص 2009عبد الكريم الطالب، الشرح العممي لقانون المسطرة المدنية، طبعة أبريل - 42
إذا قدم الطمب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عمييم وجب عمى المدعي أن يرفق المقال بعدد : "  ق م م 32الفصل - 43

 ز"من النسخ مساو لعدد الخصوم
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ٌبث رئٌس المحكمة االبتدائٌة فً الطلب فً ؼٌبة األطراؾ ودون استدعائهم، 

وٌمكن له االستجابة للطلب كلٌا أو جزئٌا، وٌتمتع بهذا الشؤن بسلطة تقدٌرٌة كما ٌحق له أن 

ٌرفض الطلب وٌحٌل األطراؾ على المحكمة المختصة وفق اإلجراءات العادٌة، وال تكون 

 ق م م التً توجب إحالة الملؾ على 16اإلحالة فعلٌة كما هً علٌه الحال فً الفصل 

المحكمة المختصة بدون مصارٌؾ، بل ٌشار إلى ذلك فً األمر الصادر بالرفض، وٌبقى 

لألطراؾ اللجوء إلى محكمة الموضوع وفق اإلجراءات العادٌة بتقدٌم مقال إذا رؼبوا فً 

 .ذلك

وٌرى بعض الباحثٌن أن أؼلبٌة رإساء المحاكم ٌستجٌبون للطلبات الرامٌة إلى 

استصدار أمر باألداء شامل للحكم بالفوائد وأحٌانا حتى بالتعوٌض، ومما ٌساعد على هذا 

. المنحى مطبوع وزارة العدل وقرار صادر عن المجلس األعلى

 

فالمطبوع الذي ٌشتمل على صفحتٌن أوالهما لنموذج المقال من أجل األمر باألداء، 

والثانٌة لصٌؽة األمر باألداء ومحضر تبلٌػ هذا المر ٌتضمن اإلشارة للفوائد على ؼرار 

، أما قرار 1970-7-27ظهٌر " المطبوع الذي كانت أعدته الوزارة فً ظل القانون الملؽى 

 83.945 فً الملؾ المدنً عدد 350 تحت عدد1985-6-2المجلس األعلى فصدر بتارٌخ 

تنصٌص "ٌإٌد االتجاه بالحكم بالتعوٌض والفوائد فً إطار مسطرة األمر باألداء بقوله 

القرار المطعون فٌه على أن التعوٌض ال ٌمكن الحكم بهفً إطار المسطرة الخاصة باألمر 

أن الفصل المذكور لٌس فٌه ما ٌمنع الحكم   وما بعده من ق م م مع155باألداء طبقا للفصل 

 .بالتعوٌض أو الفوائد

وٌضٌؾ أنه لو كان المشرع ٌرمً إلى الحكم بالفوائد أو التعوٌض فً إطار مسطرة 

، 1951 مارس 2األمر باألداء لنص على ذلك صراحة كما هو الحال علٌه فً ظل ظهٌر 

وأن التعوٌض ٌحتاج إلى تقدٌر، وإلى اإلشارة إلى الخطؤ والضرر والعالقة السببٌة التً 

تعتبر من اختصاص محكمة الموضوع مشٌرا بؤن المجلس األعلى فً قرار الحق بتارٌخ 
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 قضى بإخراج التعوٌض 98363 فً الملؾ المدنً عدد 1189 تحت عدد 30-4-1986

والفوائد من مسطرة األمر باألداء
44

 .

 

 

 

 

 يسطرة األير باألداء: انًطهب انثاًَ

عرؾ بعض الباحثٌن 
45

مسطرة األمر باألداء بؤنها طرٌقة ابتدعها المشرع وجعلها 

تحت تصرؾ الدائن لٌطالب بحقه فً ؼٌبة خصمه، والؽرض منها تمكٌن الدائن من سند 

 .تنفٌذي الستٌفاء دٌنه الذي هو عبارة عن مبلػ مالً، وذلك فً أقصر وقت وبؤقل التكالٌؾ

 :وتتمٌز مسطرة األمر باألداء بالممٌزات التالٌة

وتتجلى  هذه البساطة فً اإلجراءات المتبعة، فاألمر باألداء ٌصدر فً : البساطة

ؼٌبة األطراؾ ودون حضور كاتب الضبط، وٌشبه فً هذا الشؤن األوامر المبنٌة على 

 ق م م، وٌترتب على هذه المٌزة، صدوره 148الطلبات المنصوص علٌها فً الفصل 

 .بسرعة كبٌرة

 قلة الرسوم القضائٌة

                                                           
 .123-122المحاكم التجارية بالمغرب الطبعة األولى ص : محمد المجدوبي اإلدريسي- 44
 .343 ص 1شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، ج : عبد العزيز توفيق- 45
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إذا توافرت الشروط المنصوص علٌها قانونا جاز للدائن : رخصة ولٌست إلزامٌة

استصدار أمر باألداء أو سلوك الطرٌق العادي للتقاضً، فهو مختار فً المسطرة التً 

 .ٌشاء، خالفا لما ذهب إلٌه القانون المصري الذي جعل مسطرة األمر باألداء مسؤلة إلزامٌة

 ق م 158وٌختص بمسطرة األمر باألداء رإساء المحاكم العادٌة والتجارٌة الفصل 

 .ٌختص رئٌس المحكمة االبتدائٌة وحده بالبث فً مقاالت األمر باألداء" م 

 أصدر 155إذا ظهر له أن الدٌن ثابت ضمن الشروط المحددة فً الفصل  -

 .بؤسفل المقال أمرا بقبول الطلب قاضٌا على المدٌن باألداء مع الصوائر

إذا ظهر خالؾ ذلك رفض الطلب بؤمر معلل وأحال الطالب على المحكمة  -

. المختصة تبعا لإلجراءات العادٌة

ٌختص رئٌس " ق م ت 22والفصل " ال ٌقبل األمر بالرفض أي طعن  -

المحكمة التجارٌة بالنظر فً مقاالت األمر باألداء المبٌنة على األوراق التجارٌة والسندات 

 .الرسمٌة تطبٌقا ألحكام الباب الثالث من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنٌة

 من قانون المسطرة المدنٌة 162 و 161فً هذه الحالة وخالفا لمقتضٌات الفصلٌن 

 .ال ٌوقؾ أجل االستئناؾ واالستئناؾ نفسه تنفٌذ األمر باألداء الصادر من رئٌس المحكمة

ؼٌر أنه ٌمكن لمحكمة االستئناؾ التجاري أن توقؾ التنفٌذجزئٌا أو كلٌا بقرار 

 ".معلل

وٌتبٌن من هذه المادة أن المشرع منح رئٌس المحكمة التجارٌة صالحٌة إصدار 

األوامر باألداء موازٌة برئٌس المحكمة االبتدائٌة، كما أحال ضمنٌا على مجمل القواعد 

 من 165 إلى 155واإلجراءات المتبعة فً هذا المجال، والمنصوص علٌها فً الفصول 

قانون المسطرة المدنٌة، لكنه خرج عن جزء منها ٌتعلق بتنفٌذ األمر باألداء، موضوع 

 . من ق م م162 و 161الفصلٌن 

 :ولتطبٌق مسطرة األمر باألداء ٌجب توافر الشروط التالٌة
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  { ق م م155م  }ٌجب أن ٌكون الدٌن المطالب به مبلؽا من المال فقط  -1

 { قم م155م  } 1000ٌجب أن ٌتجاوز الطلب ألؾ درهم  -2

ٌجب أن ٌكون للمدٌن موطن معروب بتراب المملكة، وإال فال ٌقبل  -3

 .الطلب إذا كان ٌلزم تبلٌػ األمر إلى المدعى علٌه بالخارج

ٌجب أن ٌكون الدٌن مإسسا على سند ثابت أو اعتراؾ به، كما هو  -4

الحال بالنسبة للدٌون المثبتة بواسطة عقود رسمٌة، أو مثبتة بواسطة أوراق 

 .{ ق م ت22م  }تجارٌة أو سندات رسمٌة بالنسبة للمحاكم التجارٌة 

وٌقدم طلب األمر باألداء وفق شكلٌات معٌنة سبق وأن أشرنا إلٌها بالمطلب األول 

من هذا المبحث، أما فٌما ٌخص تبلٌػ وتنفٌذ هذا األخٌر فإن المشرع خص لهثالثة فصول 

 : من قانون المسطرة المدنٌة وهً

ٌبلػ األمر الموافق للطلب إلى المدعى علٌه : "  الذي ٌقضً بما ٌل160ًالفصل 

الذي ٌجب علٌه أن ٌدفع المبلػ للمحكوم به فً ظرؾ ثمانٌة أٌام الموالٌة لهذا التبلٌػ، وإال 

 "أجبر على األداء بكل الطرق القانونٌة، وخاصة بطرٌق حجز أمواله المنقولة

إذا لم ٌنفذ المدٌن األمر : "  من نفس القانون والذي ٌقضً بؤنه 162والفصل 

الصادر ضده أو لم ٌقدم طلب االستئناؾ فً ظرؾ الثمانٌة أٌام الموالٌة للتبلٌػ المسلم له 

شخصٌا أو إلى موطنه، فإن األمر باألداء ٌصٌر بحكم القانون قابال للتنفٌذ المعجل على 

 "األصل

إذا رفض طلب االستئناؾ اكتسب األمر كل : "  فٌنص على أنه 163أما الفصل 

 ".مفعوله وأصبح قابال للتنفٌذ المعجل بقوة القانون

من خالل هذه الفصول، ٌتضح أن المدعى علٌه ملزم بدفع المبلػ المحكوم به داخل 

أجل ثمانٌة أٌام من توصله بالتبلٌػ، أو بممارسة الطعن فً األمر عن طرٌق االستئناؾ 

 .داخل نفس اآلجال، وإال حاز األمر قوة الشًء المقضً به وأصبح قابال للتنفٌذ
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 عبارة التنفٌذ 163 و 162وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع ٌستعمل فٌه الفصلٌن 

المعجل، مع أن األمر ٌتعلق فقط بقابلٌة األمر للتنفٌذ بذاته وال حاجة إلضفاء الطابع المعجل 

علٌه ألن هذا الخٌر ال ٌكون سوى فً الحكام واألوامر التً ال تزال قابلة للطعن أو التً 

وقع الطعن فٌها بالفعل، وفضال عما سبق، تعد لفظة التنفٌذ المعجل على األصل الواردة فً 

 من قانون المسطرة المدنٌة من قبٌل الحشو، ألن التنفٌذ على األصل أو على 162الفصل 

المسودة لٌس سوى الترخٌص للمحكوم له بمباشرة إجراءات التنفٌذ وقبل التسجٌل، بناء على 

النسخة الخطٌة فحسب ولو مع جملة للتؤشٌر بالصٌؽة التنفٌذٌة وهذا كله ال عالقة له باألمر 

 .باألداء، ألن هذا األخٌر ٌبلػ إلى المدٌن، بمعنى أنه متخرج فً عدة نسخ

 من قانون المسطرة المدنٌة فإن األمر 162 و161وعلى خالؾ مقتضٌات الفصلٌن 

باألداء الصادر عن رئٌس المحكمة التجارٌة ال ٌوقؾ تنفٌذه أجل االستئناؾ واالستئناؾ 

نفسه، ؼٌر أنه ٌمكن لمحكمة االستئناؾ التجارٌة أن توقؾ التنفٌذ جزئٌا أو كلٌا بقرار معلل 

 .{ من ق م ت 22 من م 3 و 2الفقرتان  }

أما بخصوص الطعن فً األمر باألداء فإن المشرع لم ٌشؤ أن ٌخضع هذا النوع من 

األوامر للقواعد العامة ولجمٌع أنواع الطعون المعروفة، وهكذا فهو قد استثنى التعرض فً 

موضوعه ألن األمر ٌصدر بطبٌعته فً ؼٌبة المدٌن، ونص فقط على إمكانٌة الطعن فٌه 

عن طرٌق االستئناؾ، وبالنسبة ألمر اإلٌجابً فقط الصادر بقبول الطلب أم األمر بالرفض 

. { ق م م158 }فتعقبه فقط إحالة الطالب على المحكمة المختصة، بؤمر معلل بطبٌعة الحال 

 

 طرق الطعن في القضاء االستعجالي التجاري: المبحث الثالث

لما كان الهدؾ األسمى الذي ترمً إلٌه جل التشرٌعات والقوانٌن هو تحقٌق العدالة 

واإلنصاؾ وضمان احترام المتقاضٌن لمإسسة القضاء، فإن المشرع المؽربً وعلى ؼرار 

باقً التشرٌعات الحدٌثة أوجد عدة وسائل كفٌلة بتحقٌق هذا الهدؾ، ومن هذه الوسائل طبعا 
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طرق الطعن فً األحكام، واألحكام االستعجالٌة وإن كانت وقتٌة ال تمس أصل الحق، إال 

 .أنها قضائٌة بالمعنى القانونً، ومن ثم فطرٌق الطعن هو الطرٌق المرسوم قانونٌا

 .وتنقسم طرق الطعن إلى طرق عادٌة وأخرى ؼٌر عادٌة

وتعرؾ طرق الطعن العادٌة بتلك التسمٌة ألنها ال تتطلب إجراءات استثنائٌة، إذ 

بموجبها ٌمكن الطعن فً األحكام بناء على أي سبب سواء كان متعلقا بالواقع أو بالقانون، 

كما تسمى كذلك إن القاضً الذي ٌنظر فٌها ال ٌتمتع بها بسلطات إضافٌة لتلك التً كان 

ٌتمتع بها القاضً المسطر لألحكام المطعون فٌها
46

، وهً فً القانون المؽربً التعرض 

 .واالستئناؾ

أما طرق الطعن ؼٌر العادٌة، فهً التً تتطلب إجراءات استثنائٌة وسلطات إضافٌة 

فهً توجه ضد األحكام الحائزة لحجٌة الشًء المقضً به، التً لم ٌعد باإلمكان الطعن فٌها 

بالطرق العادٌة، وهً فً القانون المؽربً إعادة النظر، وتعرض الؽٌر الخارج عن 

الخصومة والنقض
47
. 

وانطالقا من هذا التصنٌؾ سنعالج الطعن فً الحكم المستعجل فً مطلبٌن طرق 

 .{مطلب ثانً }طرق الطعن ؼٌر العادٌة  {مطلب أول }الطعن العادٌة 

طرق انعٍ انعادٌت فً : انًطهب األول

 انقضاء انًستعجم

بؤنها الوسائل القضائٌة  {االستئناؾ، التعرض}ٌمكن تعرٌؾ طرق الطعن العادٌة 

االختٌارٌة التً تعٌد الدعوى من جدٌد أمام محكمة الطعن فلم ٌحصر القانون أسبابها ولم 

 .ٌحدد حال إنهائها، فٌمكن الطعن بها ألي عٌب من العٌوب سواء تعلق بالواقع أو القانون

 الطعن بالتعرض: الفقرة األولى
                                                           

جراءاتو، منشأة المعارف باالسكندرية - 46  .8 ص 1980نبيل إسماعيل عمر، االستئناف وا 
 .273عبد الكريم الطالب ، مرجع سابق ص - 47
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ٌجوز التعرض على األحكام : "  ق م م على أنه 130كقاعدة عامة ٌنص الفصل 

" الؽٌابٌة الصادرة عن المحكمة االبتدائٌة إذا لم تكن قابلة لالستئناؾ
48

 ، وبهذا ٌتبٌن أن 

األحكام التً تقبل التعرض هً األحكام الصادرة ؼٌابٌا بشرط أال تكون قابلة لالستئناؾ، إذ 

من المتداول أنه كلما كان باب التعرض مفتوحا أصبح باب االستئناؾ مؽلقا والعكس 

 .بالعكس

أما بالنسبة للطعن بالتعرض فً األحكام االستعجالٌة فقد ورد فً الفقرة الثالثة من 

". ال ٌطعن فً هذه األوامر بالتعرض"  من ق م م 153الفصل 

 

 

ٌتضح من هذه الفقرة بخصوص التعرض على الحكم المستعجل، أن المشرع لم 

 .ٌترك للتردد إذ قضى صراحة، بعدم قبول الطعن بالتعرض فً األحكام االستعجالٌة

فً هذا الشؤن عدم قبول الطعن بالتعرض فً ..... وٌالحظ أن المشرع المؽربً 

الحكم المستعجل ومع المشرع الفرنسً 
49
  

فاألحكام المستعجلة ال ٌجوز الطعن فٌها " ... والمشرع المصري حٌث ورد أن 

بالمعارضة بسند فً ذلك أن تكون تلك األحكام صادرة من قاضً األمور المستعجلة أو 

القاضً الجزئً بصفته المستعجلة، أو صادرة من المحكمة االستئنافٌة المستعجلة عند نظر 

استئناؾ األحكام المذكورة، أو صادرة عن محكمة الموضوع فً مسائل مستعجلة نظرتها 

سواء أول درجة أو ثانً درجة  )بطرٌقة التبع لدعوى أصل الحق 
50

 وهو توجه صائب 

لكون الحكم المستعجل الصادر ال ٌمس بؤصل الحق، ولذلك تبقى مصالح األطراؾ فً 

                                                           
 .2010 - 2009األستاذ المعزوز البكاي، المختصر في المسطرة المدنية - 48
تجدر اإلشارة أن المشرع الفرنسي منح الطعن بالتعرض في األوامر االستعجالية، وذلك في الفقرة األولى من الفصل -  49

 . لمقانون المدني الفرنسي490
 .126قضاء األمور المستعجمة، محمد عمي راتب، الجزء األول ص -  50
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مؤمن من أي خطر أضؾ إلى هذا أن المشرع نفسه أجاز لقاضً األمور المستعجلة أن 

ٌستؽمً عن استدعاء المدعى علٌه وأن ٌصدر الحكم فً ؼٌبته، وذلك وفقا لمقتضٌات 

 . ق م م 151الفصل 

... إضافة إلى أن المشرع لم ٌشؤ فتح المجال للطرؾ المتؽٌب للطعن بالتعرض ال

بذلك ٌكون قد ساعد هذا الطرؾ على تؤخٌر المسطرة االستعجالٌة وجعل الحكم المستعجل 

. فارؼا من فعالٌته وجدواه

 

وهذا المقتضى ٌعمل به لٌس فقط فً األوامر االستعجالٌة الصادرة عن رئٌس 

المحكمة االبتدائٌة بل أٌضا بالنسبة لتلك الصادرة عن الرئٌس األول لمحكمة االستئناؾ، 

 ق م م الذي 153األوامر الواردة فً الفقرة الثالثة من الفصل " لفظ" والدلٌل على ذلك 

 .ٌشملها معا

إال أن ما تجدر اإلشارة إليه أن هذا المقتضى ال يمتد إلى القرارات االستعجالية 

االستئنافية ألن هذه األخيرة تصدر عن الهيئة التي تبث بصفة عادية وليس عن الرئيس 

األول للمحكمة بصفته قاضيا لألمور المستعجلة، وبذلك يكون الحكم االستعجالي الغيابي 

الصادر عن االستئنافية قابل للتعرض ألنه يخضع للقواعد العادية للطعن بالتعرض بخالف 

لو صدر عن الرئيس األول لمحكمة االستئناف باعتباره قاضيا للمستعجالت حيث ال يكون 

 .قابل للتعرض

 الطعن باالستئناف: الفقرة الثانية

 ق م م، وكقاعدة عامة تكون 146 إلى 134نظم المشرع االستئناؾ فً الفصول من 

كل األحكام قابلة لالستئناؾ، أن الطعن باالستئناؾ طرٌق عادي وهو الوسٌلة األساسٌة التً 

: "  ق م م، تقضً بؤن 134ترد الحقوق ألصحابها خاصة أن الفقرة األولى من الفصل 

 ".استعمال الطعن باالستئناؾ حق فً جمٌع األحوال عدا إذا قرر القانون خالؾ ذلك 
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 فً 153أما بالنسبة للطعن باالستئناؾ فً القضاء االستعجالً فقد نص الفصل 

ٌجب تقدٌم االستئناؾ داخل أجل خمسة عشر ٌوما من تبلٌػ " فقرته الرابعة ق م م، على أنه 

األمر عدا فً الحاالت التً ٌقرر فٌها القانون خالؾ ذلك، وٌفصل فً االستئناؾ بصفة 

ٌقع التبلٌػ طبقا لمقتضٌات التبلٌػ " وتطبق الفقرة األخٌرة من نفس الفصل ..." استعجالٌة

 54طبقا لمقتضٌات الفصل 
51

 ؼٌر أنه إذا حضر األطراؾ وقت صدور األمر كؤن التبلٌػ 

 ".الواقع فً ذلك الحٌن صحٌحا، وٌشار فً األمر إلى حضورهم ومعاٌنة هذا التبلٌػ

ؼٌر أن المالحظ من الفقرتٌن أعاله أن استئناؾ الحكام االستعجالٌة ٌختلؾ فً بعض 

النواحً عن األحكام العادٌة، وٌرجع هذا االختالؾ إلى الطبٌعة االستعجالٌة التً تمٌز 

مسطرة القضاء األمور المستعجلة ولذلك فالمشرع قد أفرد الستئناؾ الحكم المستعجل قواعد 

 .تلٌق بطبٌعته وخصوصٌاته

فمن ناحٌة أولى وخالفا للقواعد العامة فمن ناحٌة أولى وخالفا للقواعد العامة فً 

الطعن باالستئناؾ ال ٌشترط المشرع حدا معٌنا لقابلٌته الحكم االستعجالً لالستئناؾ إذ ال 

ٌمٌز بٌن التً تقل قٌمة النزاع فٌها عن ثالثة آالؾ درهم، ومع ذلك ٌجب أن نشٌر إلى أن 

قابلٌة األحكام االستعجالٌة لالستئناؾ ال تكون إال إذا تعلق األمر بؤمر استعجالً صادر عن 

نفس المحكمة االبتدائٌة، أما إذا كان صادرا عن الرئٌس األول لمحكمة االستئناؾ فبدٌهً أن 

ال ٌخضع لالستئناؾ ما دام النزاع معروضا على محكمة الدرجة الثانٌة موضوعا 

واستعجاال 
52

 .  

ومن ناحٌة ثانٌة، فؤجل استئناؾ األحكام االستعجالٌة ٌختلؾ عما هو علٌه بالنسبة 

لألحكام العادٌة فعلى خالل هذه األخٌرة تستؤنؾ داخل أجل ثالثٌن ٌوما من التبلٌػ إلى 

الشخص نفسه أو فً موطنه الحقٌقً أو المختار أو بالتبلٌػ فً الجلسة إذا كان ذلك مقررا 

بموجب القانون 
53

 ٌوم من التبلٌػ إلى الطرؾ 15 تستؤنؾ األحكام االستعجالٌة داخل أجل 

                                                           
 .قانون المسطرة المدنية-  51
 .132التنفيذ المعجل، أشار إليو عبد الكريم الطالب ص : محمد السميحي-  52
 . قانون المسطرة المدنية134الفصل -   53
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الذي ٌنوي مباشرة هذا الطرٌق من طرق الطعن وهذا ما قضت به الفقرة الرابعة من 

 . ق م م134الفصل 

والمالحظ أن مدة الطعن باالستئناؾ قد تقلصت بالمقارنة مع مدة االستئناؾ والعادٌة 

وهً ثالثٌن ٌوما وذلك استجابة للخصوصٌات العملٌة فً الدعوى االستعجالٌة وحتى تتحقق 

 .الفائدة من سلوك الطرٌق االستعجالً

م، ٌجب الفصل فً . م.  من ق153 من الفصل 4ومن ناحٌة ثالثة، وحسب فقرة 

االستئناؾ بصفة استعجالٌة وهذا تذكٌر من المشرع لقضاة محكمة االستئناؾ بضرورة 

 .مراعاة استمرار قٌام حالة االستعجال والبث فً الدعوى بما تتطلبه من سرعة وعجلة

.  من ق54ومن ناحٌة رابعة، فتبلٌػ األحكام االستعجالٌة ٌقع طبقا لمقتضٌات الفصل 

م ؼٌر أنه إذا حضر األطراؾ وقت صدور الحكم االستعجالً كان التبلٌػ الواقع فً ذلك . م

من الفصل  (5الفقرة )الحٌن صحٌحا وٌشار فً األمر إلى حضورهم ومعاٌنة هذا التبلٌػ 

 .م وإذا لم ٌقع لتبلٌػ فاألجل ٌظل مفتوحا. م.  ق153

ورؼم وضوح النص فنحن ال نعلم ما الذي دفع بالفقه المؽربً 
54

 إلى عدم االنتباه 

 . ق م م لم ٌبٌن بكٌفٌة التبلٌػ153ولربما تعمدا أو تقصٌرا والقول بؤن الفصل 

ومن ناحٌة خامسة، فاستئناؾ األحكام االستعجالٌة لٌس له أثر موقؾ أي أنه ال ٌقؾ 

وهذا ما  (م.م. ق153 ؾ 1الفقرة )تنفٌذها ألنها تكون مشمولة بالتنفٌذ المعجل بقوة لقانون 

بعد االستثناء من القاعدة العامة التً تقضً بؤن االستئناؾ ٌوقؾ التنفٌذ 
55
. 

أخٌرة، فالجهة المختصة بالبث فً استئناؾ األحكام االستعجالٌة  ومن ناحٌة سادسة و

هً قضاء الموضوع ولٌس الرئٌس األول لمحكمة االستئناؾ وهذا ما علٌه العمل فً 

المحاكم وما ٌستفاد من النصوص التً لم تمنح الرئٌس األول النظر فً هذا النوع من 

                                                           
 .132 ص 3س ىامش . عبد الكريم الطالب م-  54
 .134أنظر الفقرة األخيرة من الفصل -  55



 القضاء االستعجالي في المادة   

 التجارية

 49 

االستئناؾ، ومما تجدر اإلشارة إلٌه أن الحكم االستعجالً الصادر عن محكمة االستئناؾ 

ٌكون مإقتا وال ٌلزم قاضً الدعوى األصلٌة ولٌس له قوة األمر المقضً به مثله مثل األمر 

االستعجالً 
56

.  

وتبقى إذا هذه القواعد التً ٌختص بها استئناؾ الحكم أما ؼٌرها فتعتبر عامة ٌشترك 

 .فٌها مع ؼٌره من األحكام والتً ال داعً لعرضها

وفً نقطة مهمة البد من اإلشارة إلٌها فً األخٌر وهً األخطاء التمهٌدٌة التً 

ٌصدرها قاضً األمور المستعجلة تمهٌدا إلصدار قراره فً الدعوى االستعجالٌة والتً 

" م الذي جاء فٌه .م. من ق140تخضع هً األخرى من حٌث استئنافها لمقتضٌات الفصل 

ال ٌمكن استئناؾ األحكام التمهٌدٌة إال فً وقت واحد مع األحكام الفاصلة فً الموضوع 

وضمن نفس اآلجال وٌجب أال ٌقتصر مقال الستئناؾ صراحة على الحكم الفاصل فً 

 .الموضوع فقط بل ٌتعٌن ذكر األحكام التمهٌدٌة التً ٌرٌد المستؤنؾ الطعن فٌها باالستئناؾ

طرق انطعٍ غٍر انعادٌت : انًطهب انثاًَ

 فً انقضاء انًستعجم

وٌتعلق األمر بتعرض خارج عن الخصومة وإعادة النظر والنقض، وسنتناول 

بالتحلٌل دراسة كل طعن فً عالقته بالحكم المستعجل لنرى ما إذا كان ٌخضع لها جمٌعها 

. أو ٌخضع لبعضها فقط

 

 

 

 الطعن في الحكم المستعجل بتعرض الخارج الخصومة: الفقرة األولى
                                                           

 .564س ص . ىداية اهلل م-  56
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ٌمكن لكل شخص أن ٌتعرض على حكم : " م على أنه .م. من ق303ٌنص الفصل 

قضائً ٌعكس بحقوقه إذا كان لم ٌستدع هو أو من ٌنوب فً الدعوى، وبناء علٌه ٌكون 

تعرض الخارج عن الخصومة أمرا مسلما به فٌما ٌخص األحكام لموضوعٌة، أما بالنسبة 

لألحكام االستعجالٌة فاألمر مختلؾ فؤمام انعدام نص خاص وصرٌح لم ٌتفق به الفقه وال 

القضاء على موقؾ موحد فً هذه المسؤلة إن كان الرأي الراجح هو جواز ممارسة تعرض 

الخارج عن الخصومة ضد األحكام االستعجالٌة، والواضح أن هذا هو الذي ٌنسجم مع نص 

الفصل المذكور أعاله ألنه نص مطلق ولٌس مقٌدا بشؤن األحكام الموضوعٌة وحدها بل هو 

مقرر األحكام المستعجلة أٌضا وتجدر اإلشارة إلى أن تقدٌم تعرض الخارج عن الخصومة 

 .لٌس له أي أثر موقؾ بالنسبة للحكم المتعرض علٌه

 الطعن في الحكم المستعجل بطريق إعادة النظر : الفقرة الثانية

م تقضً بؤنه ٌمكن أن تكون .م. من ق402جاءت فً الفقرة األولى من الفصل 

األحكام التً ال تقبل الطعن بالتعرض واالستئناؾ موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا فً 

الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونٌة للمشاركة فٌها وذلك فً األحوال اآلتٌة 
57

 مع 

 . المتعلق بالمجلس األعلى 379مراعاة المقتضٌات الخاصة المنصوص علٌها فً الفصل 

وتباٌنت اآلراء كذلك بشؤن قابلٌة األحكام االستعجالٌة للطعن بواسطة التماس إعادة 

النظر وإن كان إلى أي الؽالب ٌذهب إلى عدم جواز ذلك 
58

 مبررا رأٌه بؤن هذه األحكام 

تتصؾ بطابع التوقٌت وأن هذا الطابع المإقت ٌجرد عملٌا إعادة النظر من كل قاعدة ما دام 

القاضً نفسه بطلب من الطرؾ المتضرر من الحكم دون اللجوء إلى طرٌق إعادة النظر 

وٌصنؾ أصحاب هذا الرأي 
59

 إلى أن األحكام االستعجالٌة فهً من جهة تقبل الطعن 

 أي أنها لٌست انتهائٌة ومن جهة أخرى فهً أحكام مإقتة ال 153باالستئناؾ حسب ؾ 

 .تجوز قوة األمر المقضً به

                                                           
 . نفسو402راجع ىذه األحوال في الفصل -  57
 .332 ص 138س ف . إدريس العموي العبدالوي، م-  58
 .136-135عبد الكريم الطالب ص -  59



 القضاء االستعجالي في المادة   

 التجارية

 51 

وتجدر اإلشارة إلى أنه ٌتعٌن التمٌٌز فً األحكام االستعجالٌة بٌن التً تصدر فً 

مرحلة االستئناؾ والتً ال ٌجوز أن ٌطعن فٌها بالتماس إعادة النظر باعتبارها ؼٌر قابلة 

لالستئناؾ من جهة وألنها ال تقبل التعرض بنص القانون من جهة أخرى وبٌن األولى التً 

 .ال تقبل الطعن بالتماس إعادة النظر ألنها أصل تقبل االستئناؾ

 الطعن في الحكم المستعجل بطريق النقض: الفقرة الثالثة 

ٌبث المجلس "  من قانون المسطرة المدنٌة فً فقرته األولى على 353ٌنص الفصل 

 :األعلى ما لم ٌصدر نص صرٌح بخالؾ ذلك فً 

..." الطعن بالنقض ضد األحكام االنتهائٌة الصادرة عن جمٌع محاكم المملكة -1

ٌتضح من النص أعاله أن جمٌع األحكام االنتهائٌة التً تصدر عن المحاكم العادٌة تقبل 

النقض ومن هذه األحكام تلك التً تصدر عن محاكم االستئناؾ وٌنضوي تحت هذه األحكام 

تلك التً تصدر فً القضاٌا المستعجلة فلما كانت هذه األخٌرة تقبل الطعن باالستئناؾ وفق 

م فإن األحكام التً تصدر بصددها عن محكمة االستئناؾ .م. من ق153مقتضٌات الفصل 

 .تكون قابلة للطعن بالنقض

 

وهذا ما أكده المجلس األعلى فً قرار له 
60

كل حكم أو قرار انتهائً : "  جاء فٌه 

ؼٌر قابل للطعن بالتعرض أو االستئناؾ ٌكون قابال للطعن بالنقض ال فرق فً هذا بٌن 

 ".األحكام والقرارات التً تصدر فً موضوع الحق أو بمجرد إجراء وقتً 

على أنه ٌجب أن نقٌم تمٌٌزا إذا تعلق األمر باألحكام االستعجالٌة التً ٌصدرها 

رئٌس المحكمة االبتدائٌة بصفته قاضٌا لألمور المستعجلة بحٌث تكون األحكام االستعجالٌة 

 .والحالة هذه ؼٌر قابلة للطعن بالنقض

                                                           
 80 ص 1985 ص 96-35 منشور بمجمة قضاء المجمس األعمى عدد 1984 أكتوبر 9 بتاريخ 1794قرار عدد -  60

 .573. ص. س.أشار إليو ىداية اهلل م
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وتجدر اإلشارة إلى أن النقض األحكام االستعجالٌة ٌبقى خاضعا لنفس القواعد التً 

ٌخضع لها نقض األحكام عموما وسواء من حٌث إجراءات ممارسة أو مٌعاد تقدٌمه أو 

 من قانون 385 إلى 354اآلثار المترتبة علٌه وهً أمور كلها منظمة فً الفصول من 

. المسطرة المدنٌة

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة

لقد أثبتت الممارسة المٌدانٌة لعمل المحاكم التجارٌة خالل فترة نشوء ما عن عقد من 

الزمان أن القضاء االستعجالً فً المادة التجارٌة تمكن من كسب الرهان، واستطاع مساٌرة 

االٌقاعات المتسارعة التً ٌفرضها عالم المال واألعمال بحسن تحكمه قٌم العدالة وروح 

 .االنفتاح، ولعل الفضل فً ذلك

 ٌرجع إلى مجموعة من العوامل، منها المواكبة التشرٌعٌة –وبعد توفٌق من هللا 

لتطور الحٌاة االقتصادٌة والتجارٌة بالمؽرب عبر عقود من الزمن، والتً توجت بمدونة 

التجارة ومنها زخم االجتهادات القضائٌة فً المادة التجارٌة التً عرفها القضاء االستعجالً 

فً المؽرب منذ مطلع القرن الماضً، وكان الالنفصال المبكر بٌن القانون المدنً والقانون 
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التجاري دور مهم فً هذا المجال، ومنها الكفاءات العلمٌة التً أنٌطت بها مسإولٌة القضاء 

االستعجالً فً المادة التجارٌة، وكانت على مستوى متمٌز من الخبرة والجرأة والذكاء 

تجارا وصناعا محرفٌٌن - ومنها تؽلؽل الممارسة اإلجرائٌة فً ثقافة العامة من الناس

ومقاولٌٌن صؽارا أو كبارا أو مسٌري شركات ونحو ذلك، إذ أن ماٌثٌر اهتمام هإالء جمٌعا 

فً القانون لٌس اشكاالته الفقهٌة بل خالصاته العملٌة وكٌفٌاته اإلجرائٌة التً هً فً النهاٌة 

وظٌفة القضاء االستعجالً، ومنها تجانس العمل اإلجرائً بكتابة الضبط مع مساطر العمل 

 .القضائً فً المادة التجارٌة
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