
نحو تنظيم تشريعي للتنفيذ املعجل القانوني 
يف قانون التنفيذ األردني: دراسة مقارنة

د. كمال عبدالرحيم العالوين*
امللخص: 

لنا ظهور نقص تشريعي في  البحث  لتقدمي مقترحات عملية بعد أن تبينَّ  يسعى 
النص  ومبررات  القانوني،  املعجل  التنفيذ  بأحكام  تتعلق  جوانب  عدة  من  القانون 
ووقف  كالكفالة  املقارن؛  القانون  في  عليها  املنصوص  وضماناته  وحاالته  عليه 

التنفيذ والتظلم من وصف احلكم. 
القانوني  املعجل  التنفيذ  وأحكام  قواعد  إيضاح  بهدف  الدراسة  هذه  ج��اءت  لذلك 
وضماناته في القانون األردني مقارنة مع القواني األخرى من خالل شرح قواعد 
وأحكام التنفيذ املعجل القانوني في قانون املرافعات املصري، مع اإلشارة أحياناً 
والقانون   ،2012 لسنة  اجلديد  الفرنسي  املرافعات  كقانون  أخ��رى  قواني  إل��ى 

السوري للوصول إلى أفضل النتائج واالقتراحات بهذا اخلصوص. 
لتنظيم  تعديالت  بإجراء  خامتتها  في  األردن��ي  املشرع  الدراسة  هذه  أوصت  وقد 
تشريعات التنفيذ املعجل القانوني أسوة مبا ذهبت إليه التشريعات املقارنة، وأكدته 

االجتهادات القضائية.

*  أستاذ مشارك, كلية احلقوق, اجلامعة األردنية 
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املقدمة: 
إن من شروط تنفيذ األحكام القضائية اكتساب احلكم قوة الشيء املقضى به، أي 
أن يكون احلكم قد استنفد طريق الطعن العادي وفق القانون األردني )االستئناف(، 
القانون  فيها  أجاز  حاالت  هناك  أن  إال  لألحكام،  العادي  بالتنفيذ  يعرف  ما  وهذا 
للمحكوم له أن يقوم بتنفيذ احلكم وإن كانت قابلة للطعن فيها بطرق الطعن العادية، 
وهو ما يعرف بالتنفيذ املعجل لألحكام. فالتنفيذ املعجل لألحكام يعني أن احلكم 
يكتسب القوة التنفيذية، وميكن متابعة تنفيذه على الرغم من من إمكانية الطعن به 
َي نفاٌذ معجٌل ألنه تنفيذ مسبق قبل استكمال شروط تنفيذ  باالستئناف)2(. وُسمِّ
األحكام، كما ُيسمى تنفيذا مؤقتا، أي غير نهائي ألنه معرض للزوال أو التوقف إذا 

ألغي احلكم بعد الطعن فيه))(. 
الطعن  طرق  بأن  تقضي  التي  القاعدة  من  استثناًء  املعجل  التنفيذ  ُيعد  هذا،  وعلى 
سبيل  على  املعجل  التنفيذ  ح���االت  حت��دي��د  يتعي  ل��ذل��ك  التنفيذ.  ت��وق��ف  ال��ع��ادي��ة 
احلصر باعتبار أن هذا النوع من التنفيذ هو استثناء وليس األصل))(. وقد نصت 
لتنفيذ األحكام وهو  الشرط اجلوهري  األردن��ي على  التنفيذ  قانون  )9( من  املادة 
ما  السندات جبراً  تنفيذ  »ال يجوز  إذ جاء فيها:  فيها باالستئناف،  الطعن  استنفاد 
أو  القانون  في  عليه  منصوصاً  املعجل  التنفيذ  كان  إذا  إالاّ  جائزاً  فيها  الطعن  دام 
محكوماً به«))(. ويستفاد من ذلك أن احلكم يكتسب القوة التنفيذية من تاريخ النطق 
للطعن فيه  إن كان قابالً  الذي يصبح فيه قطعياً  التاريخ  أو من  إذا كان قطعياً،  به 
وتطبيقاً  باالستئناف))(.  الطعن  تقدمي  دون  الطعن  ميعاد  وانقضى  باالستئناف، 
لذلك، تعتبراألحكام التالية قابلة للتنفيذ العادي لألحكام كونها ال تقبل الطعن فيها 
باالستئناف: األحكام القطعية أو النهائية الصادرة عن محاكم الدرجة األولى، وهي 
»األحكام الصادرة في حدود النصاب االنتهائي في القانون املصري«))(، واألحكام 

)2(  حلمي احلجار، أصول التنفيذ اجلبري، منشورات احللبي، بيروت، ط2، )200، ص 118.
))(  عدنان القوتلي، التنفيذ أصوله وإجراءته، مطبعة جامعة دمشق، ))19، ص )11.

))(  حلمي احلجار، مرجع سابق، ص 119.
))(  تقابلها املادة ))) من قانون أصول احملاكمات اللبناني.

))(  حلمي احلجار، مرجع سابق، ص 110.
))(  تنقسم األحكام حسب قابليتها للطعن إلى أحكام ابتدائية، وهي األحكام التي تصدر عن محاكم 
الدرجة األولى وتقبل الطعن فيها باالستئناف متى كانت قيمة الدعوى تزيد على نصاب معي 
أكانت صادرة من  الطعن باالستئناف سواء  التي ال تقبل  االنتهائية،  القانون. واألحكام  =حدده 
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أو  الثانية،  محكمة الدرجة االولى في حدود نصابها االنتهائي، أم صادرة من محكمة الدرجة 
صادرة من محكمة الدرجة األولى بصفة ابتدائية وانقضى ميعاد الطعن فيها أو ألي سبب آخر 
ينص عليه القانون كمانع للطعن مثل قبول اخلصم. )عوض الزعبي، الوجيز في قانون أصول 
احملاكمات املدنية، دار وائل للنشر، ط2 عمان، األردن، 2010، ص)))(. وجتدر اإلشارة إلى 
فوفقاً  الصلح،  محاكم  أمام  باالستئناف  فيها  الطعن  تقبل  التي  األحكام  على  تعديل  جرى  أنه 
محاكم  عن  ال��ص��ادرة  األحكام  جميع  أصبحت   ،201( لسنة   2( رق��م  الصلح  محاكم  لقانون 
تنص  إذ  الغيابي،  احلكم  على  االعتراض  بطريق  أو  باالستئناف  إما  فيها  الطعن  تقبل  الصلح 
املادة )8( من القانون املذكور على أنه: »تست��أنف إل��ى محكمة البداية بصفتها االستئنافية: 1. 
 /9 اعتباريا في القضايا احلقوقية ....«، وتنص املادة  أو وجاهياً  األحك��ام الص��ادرة وج��اهي��اً 
أ من ذات القانون على أنه: »ال يكون احلكم الصادر مبثابة الوجاهي قابال ً لالستئناف، إال أنه 
يكون قابالً لالعتراض خالل مدة عشرة أيام ......«. أما بالنسبة لألحكام الصادرة عن محاكم 
انتهائياً  نصاباً  املشرِّع  يحدد  فلم  املدنية،  احملاكمات  أص��ول  قانون  عليها  يطبق  والتي  البداية 

للطعن فيها باالستئناف.
 وتنص املادة )219( من قانون املرافعات املصري: »للخصوم في غير األحوال املستثناة بنص فى 
القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة األولى الصادرة في اختصاصها اإلبتدائي«. وتنص 
»تختص  بقولها:  اجلزئية  املواد  حملكمة  القيمي  االختصاص  على  القانون  ذات  من   )(2( املادة 
محكمة املواد اجلزئية باحلكم ابتدائياً في الدعاوى املدنية والتجارية التي ال جتاوز قيمتها أربعي 
ألف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى ال جتاوز خمسة آالف جنيه«. وحددت 
املادة )))( من ذات القانون االختصاص النوعي للمحكمة اجلزئية بقولها: »تختص محكمة املواد 
اجلزئية كذلك باحلكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم جتاوز قيمتها خمسة آالف 
جنيه فيما يلي: كما بينت املادة )))( من قانون املرافعات املصري اختصاص احملكمة االبتدائية 
التي  والتجارية  املدنية  الدعاوى  جميع  فى  ابتدائياً  باحلكم  االبتدائية  احملكمة  »تختص  بقولها: 
الدعوى ال  قيمة  إذا كانت  انتهائياً  املواد اجلزئية، ويكون حكمها  ليست من اختصاص محكمة 
انتهائياً ألحكام محكمة الصلح  جتاوز عشرة آالف جنيه«، بينما املشرِّع األردني، حدد نصاباً 
الصادرة في القضايا احلقوقية املتعلقة مببلغ نقدي أو مال منقول. فوفقاً للقانون األردني فإن 
حكم محكمة الصلح )تقابل محكمة املواد اجلزئية في القانون املصري(، يكون قطعياً )أي انتهائياً 
حسب القانون املصري(، إذا صدر في دعوى لم تتجاوز قيمتها مائتي وخمسي ديناراً سنداً 
للمادة )10/ 1( من قانون محاكم الصلح التي تنص على أنه: »يكون حكم محكمة الصلح قطعياً 
تتجاوز  ال  به  املدعى  قيمة  كانت  إذا  منقول  مال  أو  نقدي  مببلغ  املتعلقة  احلقوقية  القضايا  في 
مائتي وخمسي ديناراً ...«.  وهنا يالحظ أن املشرِّع األردني استخدم مصطلح احلكم القطعي 
الطعن فيه باالستئناف،  الذي ال يقبل  الدرجة األولى  أحياناً مبعنى احلكم الصادر عن محاكم 
أما  امل��ص��ري.(.  املرافعات  قانون  في  االنتهائي  النصاب  ح��دود  في  ال��ص��ادرة  األح��ك��ام  )وه��ي 
في  االبتدائية  احملكمة   ( األردن��ي  القانون  في  البداية  محكمة  عن  الصادرة  األحكام  بخصوص 
القانون املصري(، فلم يحدد نصابا انتهائياً وأجاز الطعن باالستئناف كقاعدة عامة، إال إذا منعت 
نصوص خاصة الطعن باالستئناف قد ال يتسع املجال هنا ملعاجلتها بالتفصيل. فاملادة )0)( من 
قانون أصول احملاكمات املدنية فقط حددت اختصاص محكمة البداية ولم حتدد نصابا يتم على 

أساسه بيان قابلية احلكم للطعن باالستئناف. 

=
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االبتدائية التي فونَّت اخلصوم ميعاد الطعن بها، وكذلك األحكام التي قبلها احملكوم 
عليه.

ويذهب رأي بعض الفقه إلى أن هناك أربعة قواعد عامة تنظم القوة التنفيذية العادية 
لألحكام القضائية، وهي تتمثل في أنه: 

تعتبر طرق الطعن العادية موقفة لتنفيذ احلكم املطعون فيه.   .1
تعتبر مواعيد أو مهل طرق الطعن العادية موقفة للتنفيذ، أي ال يجوز املباشرة   .2

بالتنفيذ خالل مدد الطعن.
ليس من شأن طرق الطعن غير العادية أي أثر موقف للتنفيذ، وال يكون ملهل   .(
ومواعيد طرق الطعن هذه أثر بوقف التنفيذ، فيستمر التنفيذ ولو قدم طعن غير 
عادي ضمن امليعاد، إذ تنص املادة )210( من قانون أصول احملاكمات املدنية 
على أنه: “ال يترتب على تقدمي اعتراض الغير وقف تنفيذ احلكم املطعون فيه ما 

لم تقرر احملكمة خالف ذلك”.
ال يجوز مباشرة التنفيذ إالاّ بعد تبليغ احلكم إلى احملكوم عليه.   .(

العامة في تنفيذ األحكام،  القاعدة  املعجل استثناء من  التنفيذ  أن  ذكرنا فيما سبق 
ويبرر  للحق  املؤكد  احلكم  هو  باالستئناف  للطعن  القابل  غير  احلكم  إن  وحيث 
عن  للخروج  املشرِّع  دفعت  التي  االعتبارات  هي  فما  تنفيذه،  إج���راءات  مباشرة 
األصل والسماح بتنفيذ األحكام قبل استنفاذها لطرق الطعن العادية؟ ميكن القول 
استنفاذها  قبل  األحكام  بتنفيذ  للسماح  املشرِّع  دفع  الذي  األساسي،  االعتبار  إن 
لطرق الطعن العادية أي تنفيذ احلكم قبل صيرورته محصناً من الطعن به استئنافاً، 
هو احتمال تضرر احملكوم له حال تأخير تنفيذ احلكم. فتطبيق قاعدة عدم اكتساب 
احلكم القوة التنفيذية التي مُتكن الدائن من اتخاذ اجراءات التنفيذ اجلبري، إالاّ إذا 
كان احلكم املراد تنفيذه ال يقبل الطعن باالستئناف، أمر قد يلحق ضرراً باحملكوم 

له بحرمانه من االنتفاع بحقوقه إذا ما مت االنتظار حتى يصير احلكم نهائياً.
لذلك تظهر فائدة التنفيذ املعجل في أن طريق الطعن باالستئناف ال يعود وسيلة بيد 
احملكوم عليه لتأخير التنفيذ)8(. كما أن االعتبارات التي بنيت عليها حاالت التنفيذ 
عام  بشكل  التنفيذية  احلماية  نظام  عليها  يقوم  التي  االعتبارات  مع  تتفق  املعجل 

اإلمارات  لدولة  املدنية  اإلج��راءات  لقانون  وفقاً  اجلبري  التنفيذ  في  الوجيز  قنديل،  مصطفى    )8(
العربية املتحدة، اآلفاق املشرقة، الشارقة، 2012. ص 81.
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وأهمهما: قاعدة التنفيذ العادي لألحكام املؤكدة للحقوق وقاعدة احلماية الوقتية. 
فعندما يجيز املشرِّع تنفيذ األحكام املستعجلة تنفيذاً معجالً، فإنه يقرر تنفيذ هذا 
احلكم لصاحب حق »ظاهر« استناداً إلى فكرة احلماية الوقتية التي ال حتتمل تأخير 

التنفيذ.  
النهائي يتطلب وقتاً طويالً  تنفيذ احلكم  بأنه نظراً ألن  تقدم  ما  إذاً ميكن تلخيص 
يتجه  بالطعون،  الفصل  في  والتأخير  املوضوع  قضاء  عن  املعروف  البطء  بسبب 
ما  وهو  األول��ى  الدرجة  محاكم  ألحكام  تنفيذية  قوة  إعطاء  إلى  احلديث  التشريع 
من  الرغم  على  األح��ك��ام  تنفيذ  مباشرة  إمكانية  مبعنى  املعجل،  بالتنفيذ  يعرف 
توفير  املعجل  التنفيذ  فغاية  فعالً.  الطعن  وق��وع   أو  باالستئناف  للطعن  قابليتها 
للتنفيذ  الرئيس  الهدف  أن  كما  عليه)9(.  احملكوم  يحتاجها  قد  التي  العاجلة  احلماية 
املعجل هو التوفيق بي مصلحة احملكوم له واحملكوم عليه، إذ إن مصلحة احملكوم 
له تكمن في مباشرة تنفيذ احلكم دون انتظار إلى وقت صيرورة احلكم حائزاً قوة 
التي  األحكام  إالاّ  ضده  ينفذ  أالاّ  في  عليه  احملكوم  مصلحة  بينما  به،  املقضى  األمر 

استقرت وأصبحت غير قابلة للطعن فيها)10(.
وينقسم التنفيذ املعجل إلى قسمي هما: تنفيذ معجل قانوني، وتنفيذ معجل قضائي. 
فالتنفيذ املعجل القانوني يعني أن يكون احلكم قابالً للتنفيذ اجلبري ملجرد صدوره 
»بقوة  للحكم  واجبة  أنها  على  القانون  نص  التي  املعجل  التنفيذ  حاالت  إحدى  في 
احملكمة،  بقضاء  يكون  الذي  التنفيذ  القضائي)11(فهو  املعجل  التنفيذ  أما  القانون«. 
شرط أن يكون في احلاالت التي نص عليها القانون وبطلب من صاحب املصلحة، 

ويجوز إبداءه في مذكرة الحقة أو في جلسة احملاكمة. 
 وتقتصر دراستنا في هذا البحث على إيضاح أحكام التنفيذ املعجل القانوني، وذلك 

من خالل املبحثي التاليي:  
املبحث األول- تعريف التنفيذ املعجل القانوني وحاالته

املبحث الثاني- ضمانات التنفيذ املعجل

حلمي احلجار، مرجع سابق، ص )12.  )9(
)10(  عزمي عطية، مستحدثات قانون التنفيذ الفرنسي اجلديد رقم )8) لسنة 2012 في السندات 
التنفيذية ووسائل اإلجبار على التنفيذ وطرق احلجز املختلفة واختصاص قاضي التنفيذ نوعياً 

ومحلياً، مجلة احلقوق، مجلس النشر العلمي، الكويت، )201، ص19.
)11(   فتحي والي، التنفيذ اجلبري في القانون الكويتي، املطبعة العصرية، ط1 الكويت، 8)19، ص )).
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املبحث األول
تعريف التنفيذ املعجل القانوني وحاالته

نتناول هذا املبحث في مطلبي متتاليي، وذلك على النحو التالي:
املطلب األول

التعريف بالتنفيذ املعجل القانوني
يقصد بالتنفيذ املعجل القانوني أن احلكم يستمد قوته التنفيذية من القانون ذاته، 
وال يحتاج إلى طلب شموله بالتنفيذ املعجل وال يجوز رفضه عند طلبه وال حاجة 
للنص عليه في احلكم)12(. ذكرنا سابقاً أن األصل هو عدم جواز تنفيذ األحكام إالاّ 
العادي  الطعن  بطريق  فيها  الطعن  تقبل  ال  بحيث  القطعية  الدرجة  اكتسابها  بعد 
)التمييز وإعادة  العادية  أما طرق الطعن غير  للقانون األردني.  )االستئناف( وفقاً 
هناك  أن  إالاّ  للتنفيذ،  احلكم  قابلية  على  تؤثر  ال  فهي  الغير(  واع��ت��راض  احملاكمة 
حاالت أجاز فيها القانون للمحكوم له أن يقوم بتنفيذ احلكم وإن كانت قابلة للطعن 
فيها بطرق الطعن العادية وهو ما ُيعرف بالتنفيذ املعجل لألحكام. فالتنفيذ املعجل 
القانوني لألحكام هو وصف يلحق احلكم، من دون حاجة أن يذكره القاضي في 

حكمه، وكذلك من غير حاجة أن يطلبه اخلصوم.  
املطلب الثاني

حاالت التنفيذ املعجل القانوني
على  صريح  بشكل  األردن���ي،  للقانون  خالفاً  العربية،  التشريعات  معظم  نصت 
من   )288( امل��ادة  تنص  إذ  احلصر،  سبيل  وعلى  القانوني  املعجل  التنفيذ  ح��االت 
قانون املرافعات املصري على أن: »التنفيذ املعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون 
لألحكام الصادرة في املواد املستعجلة أياً كانت احملكمة التي أصدرتها، ولألوامر 
الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص في احلكم أو األمر على تقدمي كفالة«. كما 
القانون  »التنفيذ املعجل واجب بقوة  القانون على أن:  املادة )289( من ذات  تنص 
نصت  كما  كفالة«))1(،  تقدمي  بشرط  وذل��ك  التجارية  امل��واد  في  الصادرة  لألحكام 

)12(  عزمي عطية، مرجع سابق، ص 20.
التالية  واألوام���ر  األحكام  »تكون  أن:  على  اليمني  املرافعات  قانون  من   )(((( امل��ادة  تنص    )1((
في  ال��ص��ادرة  اآلداء  وأوام��ر  أحكام  القانون:1-  وبقوة  صدورها  ف��ور  املعجل  التنفيذ  =واجبة 
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أوضاع  بعض  تنظيم  قانون  بإصدار   2000 لسنة   1 رقم  قانون  من   )((( امل��ادة 
»األحكام  أن:  على  املصري  الشخصية  األح��وال  مسائل  في  التقاضي  وإج��راءات 
والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيتة بالنقفات أو األجور أو املصروفات 

وما في حكمها تكون واجبة التنفيذ وبقوة القانون وبال كفالة ».  
إذاً فإن حاالت التنفيذ املعجل القانوني حسب النصوص املذكورة هي:

األحكام الصادرة في املواد املستعجلة أياً كانت احملكمة التي أصدرتها.  .1
األوامر الصادرة على العرائض.  .2

األحكام الصادرة في املواد التجارية.  .(
).  األحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة احلضانة أو الرضاع أو املسكن أو تسليم 
 ،2000 لسنة   1 رق��م  قانون  من   )((( للمادة  سنداً  لوليه  إراءت��ه  أو  الصغير 
بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل األحوال 

الشخصية املصري.
ونبيِّ املقصود بهذه احلاالت وموقف القانون األردني منها في الفروع التالية:

املسائل التجارية بشرط الكفالة .2- األحكام الصادرة بالنفقة أو سكن احملكوم له بها أو بأجرة 
احلضانة أو الرضاعة أو تسليم الصغير ألمه أو وليه أو إراءته أياً منهما«.  وتنص املادة )0))( 
من قانون أصول احملاكمات املدنية اللبناني على أنه: »ال جتوز مباشرة التنفيذ املعجل إن لم يكن 
مقرراً في احلكم إال في احلاالت التي يكون فيها احلكم معجل التنفيذ بقوة القانون. تعتبر معجلة 
التنفيذ بقوة القانون على األخص القرارات الصادرة في األمور املستعجلة والقرارات أو األوامر 
الصادرة على العرائض والقرارات القاضية بتدابير مؤقتة أو احتياطية في نطاق احملاكمة وأي 
حكم أو قرار آخر ينص القانون على تعجيل تنفيذه«. وتنص املادة )228( من قانون اإلجراءات 
القانون  بقوة  واجب  املعجل  »النفاذ  أن:  على  املتحدة  العربية  اإلم��ارات  لدولة  االحت��ادي  املدنية 
في األحوال اآلتية: أ- األحكام الصادرة في املواد املستعجلة أياً كانت احملكمة الت�ي أصدرتها. 
احلكم  في  ينص  لم  ما  كفالة  بغير  املعجل  النفاذ  ويكون  العرائض.  على  الصادرة  ب-األوام��ر 
السوري  املدنية  احملاكمات  أصول  قانون  من   )292( املادة  وتنص  كفالة«.  تقدمي  على  األمر  أو 
على حاالت التنفيذ املعجل القانوني بقولها: »النفاذ املعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون في 
األحوال اآلتية..أ/ األحكام الصادرة في املواد املستعجلة أياً كانت احملكمة التي أصدرتها وذلك 
أو  أو بأجرة احلضانة  بالنفقة  الصادرة  لم ينص في احلكم على تقدمي كفالة. ب/ األحكام  ما 

الرضاع أو املسكن أو تسليم الصغير أو إراءته لوليه«.

=
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الفرع األول
األحكام الصادرة في املواد املستعجلة 

أياً كانت احملكمة التي أصدرتها
نصت املادة )288( من قانون املرافعات املصري على أن: »التنفيذ املعجل بغير كفالة 
واجب بقوة القانون لألحكام الصادرة في املواد املستعجلة أياً كانت احملكمة التي 
أصدرتها، ولألوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص في احلكم أو األمر 
السوري  )290( من قانون أصول احملاكمات  املادة  على تقدمي كفالة«. كما نصت 
على هذه احلالة بقولها: »التنفيذ املعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون في األحوال 
اآلتية: 1- األحكام الصادرة في املواد املستعجلة أياً كانت احملكمة التي أصدرتها، 

وذلك ما لم ينص في احلكم على تقدمي كفالة«.
سواء  الوقتية  الطلبات  في  تصدر  التي  األحكام  جميع  املستعجلة  باملواد  ويقصد 
املتعلقة  امل��واد  في  أم  الوقت،  فوات  عليها  يخشى  التي  املستعجلة  امل��واد  في  أكانت 
التي  املستعجلة  امل��ادة  املشرِّع  يحدد  لم  إذ  التنفيذية،  والسندات  األحكام  بتنفيذ 
يصدر فيها احلكم املشمول بالتنفيذ املعجل، أي سواء كانت مادة مدنية أو جتارية 
أو بحرية أو زراعية أو أحوال شخصية أو عمالية))1(. ومن أمثلة األحكام التي تعتبر 
مستعجلة وبالتالي يتوجب تنفيذها وعدم تعليق ذلك على انقضاء مدد الطعن فيها: 
قرار بيع احملصول املتنازع عليه خوفاً من تلفه أو تقلب األسعار، أو تعيي حارس 
قضائي إلدارة العقار موضوع النزاع، أو األحكام الصادرة في دعوى إثبات احلالة، 

الدعاوى اإليجارية املستعجلة، دعوى سماع شاهد، دعوى طرد للغصب))1(.
محكمة  اجتهاد  »....وإن  قراراتها:  أحد  في  األردنية  التمييز  محكمة  قضت  وقد 
املطلوب  باحلق  احمل��دق  احلقيقي  اخلطر  بأنه  االستعجال  ع��رنَّف  والفقه  التمييز 
إجراءات  في  عادة  تكون  ال  بسرعة  عنه  درؤه  يلزم  وال��ذي  وقتي  باجراء  حمايته 
القضاء العادي، وأما شرط عدم املساس بأصل احلق أي عدم قضاء قاضي األمور 

املستعجلة في أصل احلق وجوداً أو عدماً...«))1(.

))1(  سيد أحمد محمود، أصول التنفيذ اجلبري، دار الكتب القانونية، احمللة الكبرى، مصر، )200.، 
ص))).

))1(  عدنان القوتلي، مرجع سابق، ص)).
))1(  احلكم رقم ))2) لسنة )201، محكمة متييز حقوق، الصادر بتاريخ )02-0-)201.  
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ومن الواضح أن هذه القرارات صادرة في مواد مستعجلة تقتضي طبيعتها تنفيذها 
معجالً وعدم تأخير ذلك وتعليقه على انقضاء مهل الطعن. كما جعل القانون املصري 
تقدمي الكفالة جوازياً للمحكمة أن تأمر به أو تعفي احملكوم له من تقدميها، أي أن 
األصل أن يكون التنفيذ املعجل لألحكام املستعجلة بغير كفالة، ولكن حسب املادة 
)288( من قانون املرافعات املصري املذكورة أعاله، ميكن للمحكمة أن تقضي في 
حكمها الصادر بتكليف احملكوم له بتقدمي كفالة تضمن ما قد يلحق احملكوم عليه 

من ضرر نتيجة التنفيذ املعجل))1(.
 باملقارنة، لم يرد في قانون التنفيذ األردني نص يتضمن قاعدة عامة بخصوص 
تقدمي الكفالة عند احلكم في املسائل املستعجلة، إمنا نصت املادة )1)1( من قانون 
احلجز  بتوقيع  الطلب  إجابة  ق��ررت  إذا  احملكمة  أن  على  املدنية  احملاكمات  أص��ول 
أو  نقدي  تأمي  بتقدمي  االحتياطي  احلجز  طالب  اخلصم  تكلف  فإنها  االحتياطي، 
كفالة مصرفية أو عدلية، حتدد احملكمة أو قاضي األمور املستعجلة نوعها ومبلغها 
ويقدمها كفيل مليء يضمن ما قد يلحق باحملجوز عليه من عطل وضرر، إذا ظهر 
املادة احلكومة واملؤسسات  أن طالب احلجز غير محق في دعواه. واستثنت هذه 
الكفالة  أو  التأمي  تقدمي  شرط  من  العاملة  والبنوك  والبلديات  والعامة  الرسمية 
باعتبار أن هذه اجلهات يتوافر فيها املالءة وميكن الرجوع عليها بسهولة إذا حلق 
اخلصم ضرر من احلجز االحتياطي. والظاهر من هذا النص أنه يتعلق فقط بحالة 

احلجز االحتياطي، كما أن شرط تقدمي الكفالة واجب بنص القانون.
 ويتضح من نص املادة )288( من قانون املرافعات املصري أن املشرِّع استخدم 
حكم  صدور  هو  املعيار  أن  على  للتأكيد  أصدرتها(  التي  احملكمة  كانت  )أي��اً  عبارة 
سواء  احلكم،  ه��ذا  أص��درت  التي  احملكمة  عن  النظر  بصرف  مستعجلة  م��واد  في 
كان احلكم صادراً من قاضي األمور املستعجلة، أو من محكمة املوضوع بإجراء 
أو من  القاضي اجلزئي  أو من  التبعية،  إليها بطريق  وقتي متعلق باملوضوع رفع 
صدر  قد  احلكم  يكون  أن  فيكفي   .)18( مستعجلة  تنفيذ  منازعة  فى  التنفيذ  قاضي 
بالتنفيذ  القاضي  ه��ذا  يأمر  أن  يلزم  وال  معجالً،  ينفذ  حتى  مستعجلة  م��ادة  في 
املعجل للحكم املستعجل، ألنه نفاذ بقوة القانون. واحلكمة من شمول هذه األحكام 
أن  شأنه  من  انتهائياً  احلكم  يصبح  حتى  االنتظار  أن  املعجل،  بالتنفيذ  املستعجلة 

))1(  فتحي والي، مرجع سابق، ص)).
)18(   نبيل إسماعيل عمر، التنفيذ اجلبري، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، )200، ص ))1.
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ُيفوِّت الغرض من صدور احلكم، كما أن هذه األحكام قليلة اخلطر ألنها أحكام ال 
تفصل في املوضوع وإمنا تقضي بإجراءات وقتية ال متس أصل احلق، فالتنفيذ 
املعجل لألحكام املستعجلة ال يلحق ضرراً باحملكوم عليه إذا نفذت قبل صيرورتها 

نهائية)19(.
فما هو موقف القانون األردني من شمول األحكام املستعجلة بالتنفيذ املعجل، فهل 
يشترط القانون األردني لتنفيذ احلكم املستعجل، اكتسابه لقوة األمر املقضي به، 

أم أن األحكام املستعجلة مشمولة بالتنفيذ املعجل بقوة القانون؟
لإلجابة على هذا التساؤل نستطيع إبداء املالحظات التالية:

من   288 )امل��ادة  املصري  للقانون  خالفاً  األردن���ي،  التنفيذ  قانون  ينص  لم  أوالً: 
على  واليمني،  السوري  كالقانوني  األخرى  العربية  والقواني  املرافعات(،  قانون 
قاعدة عامة بخصوص شمول األحكام املستعجلة بحاالت التنفيذ املعجل القانوني 
احلتمي. كما لم نعثر على أي حكم قضائي يشير إلى قاعدة عامة بشمول األحكام 

املستعجلة بقواعد التنفيذ املعجل القانوني الوجوبي.
بخصوص  متفرقة  نصوصاً  األردن��ي��ة  اخلاصة  القواني  بعض  تضمنت  ثانياً: 
قواعد تنفيذ األحكام املستعجلة. وتختلف أحكام التنفيذ الواردة في هذه النصوص 
عن بعضها البعض، على الرغم من من أنها تتعلق جميعاً بأحكام من طبيعة واحدة 
التالية: فاملادة )22( من قانون  وهي األحكام املستعجلة. وميكن أن نورد االمثلة 
2008 املتعلقة بطلب املؤجر من قاضي األمور  التأجير التمويلي رقم )))( لسنة 
املستعجلة بإعادة املأجور إليه، إذا امتنع املستأجر عن إعادة املأجور عند انتهاء مدة 
عقد التأجير أو عن تسديد أي من دفعات بدل اإليجار املستحقة عليه، نصت  على 
أو عن  التأجير  انتهاء مدة عقد  املأجور عند  إعادة  املستأجر عن  امتنع  إذا  »أ-  أنه: 
تسديد أي من دفعات بدل اإليجار املستحقة عليه، فيعتبر ذلك سبباً مشروعاً لتقدمي 
طلب من قبل املؤجر إلى قاضي األمور املستعجلة لدى محكمة البداية الستصدار 
قرار بإعادة املأجور إليه، وال يجوز تنفيذ هذا القرار إال بعد حتقق الشرطي التاليي 
مجتمعي:1- انقضاء مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه للمستأجر، أو 
بعد تصديقه من قبل محكمة االستئناف في حالة الطعن فيه من قبل املستأجر خالل 
املدة املذكورة، وعلى محكمة اإلستئناف أن تفصل في هذا الطعن خالل أسبوعي 

)19(   فتحي والي، مرجع سابق، ص )).
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من تاريخ تقدميه. 2- تقدمي املؤجر من غير املؤسسات العامة والبنوك كفالة عدلية 
أو مصرفية وفق أحكام التشريعات النافذة.

ب- في حال حتقق الشرطان املنصوص عليهما في البندين )1( و)2( من الفقرة 
)أ( من هذه املادة، يعتبرالقرار املستعجل سنداً تنفيذياً قابالً للتنفيذ كحكم قضائي 

وفق أحكام قانون التنفيذ الساري املفعول”.
فهذا النص ُيخضع تنفيذ القرار املستعجل لقواعد وشروط التنفيذ العادي لألحكام 
وليس التنفيذ املعجل لألحكام، وهذا واضح من نص املادة )22( أعاله التي تقتضي 
ضرورة اجتماع الشرطي املذكورين في الفقرة )أ( من املادة )22( معاً ليتم تنفيذ 
أمرين  أحد  توافر  يتطلب  األول منهما  فالشرط  “كحكم قضائي”،  الصادر  القرار 
املستأجر  تبليغ  لتاريخ  التالي  اليوم  من  أي��ام  عشرة  “مدة  تنقضي  أن  إم��ا  هما؛ 
الطعن  “من قبل محكمة االستئناف في حالة  القرار  يتم تصديق  أن  أو  بالقرار”، 
وتوافر إحدى هاتي احلالتي يعني أن القرار لم يعد قابالً  فيه من قبل املستأجر”. 
للطعن به إستئنافاً، فمدة الطعن بالقرارات املستعجلة هي عشرة أيام، فإذا انقضت 
األيام العشرة هذه ولم يطعن اخلصم إستئنافاً )احملكوم عليه هنا( بالقرار حتصن 
الطعن  مت  إذا  ينطبق  احلكم  ونفس  معجال،  ال  عادياً  تنفيذاً  تنفيذه  وأصبح  القرار 
وصادقت محكمة اإلستئناف على القرار الصادر، وهو ما نص عليه الشق اآلخر 

من النص. 
وبإعادة  املستعجلة  األم��ور  قاضي  لقرار  املعجل  التنفيذ  جتز  لم   )22( فاملادة  إذاً 
املأجور إلى املؤجر ألنها اشترطت بشكل صريح انقضاء مدة عشرة أيام من اليوم 
التالي لتاريخ تبليغ هذا القرار للمستأجر، أو التصديق على القرار من قبل محكمة 
االستئناف في حالة الطعن فيه من قبل املستأجر خالل املدة املذكورة. وهنا يكون 

التنفيذ تنفيذاً عادياً ال معجالً.
كما أتبع املشرِّع األردني ذات احلكم بخصوص تنفيذ القرار املستعجل الصادر عن 
قاضي األمور املستعجلة بشأن إخالء املأجور الذي نص عليه في الفقرة )ب( من 
املادة )21( من قانون املالكي واملستأجرين األردني املعدل رقم ))1( لسنة 2009، 
للتنفيذ  قابالً  تنفيذياً  سنداً  الطلب  بقبول  املستعجل  القرار  “يعتبر  مفادها:  التي 
كحكم قضائي وفق أحكام قانون التنفيذ إذا حتقق الشرطان التاليان مجتمعي: 1- 
انقضاء مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه للمستأجر بدون الطعن فيه، 
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محكمة  وعلى  فيه،  الطعن  حالة  في  املستعجل  للقرار  االستئناف  محكمة  تأييد  أو 
املؤسسات  غير  من  املالك  تقدمي   -2 مرافعة.  الطعن  هذا  في  تنظر  أن  االستئناف 
العامة والبنوك كفالة عدلية أو مصرفية يقدر قيمتها قاضي األمور املستعجلة أو 
احملكمة املختصة؛ وذلك لضمان العطل والضرر الذي قد يلحق باملستأجر إذا تبي 

أن املالك غير محق بطلبه”. 
من الواضح أن هذا النص اعتبر القرار الصادر عن قاضي األمور املستعجلة بشأن 
التنفيذ  دائرة  طريق  عن  قضائي  كحكم  للتنفيذ  قابالً  تنفيذياً  سنداً  املأجور  إخالء 

املختصة ووفقا ألحكام قانون التنفيذ.
بقبول  الصادر  املستعجل  للقرار  املعجل  التنفيذ  إلى  أش��ار  األردن��ي  املشرِّع  لكن   
في  ال��واردة  العبارات  لصراحة  سنداً  املفروش  املؤجر  العقار  استرداد  أو  إخ��الء 
 2009 لسنة   )1(( رق��م  املعدل  واملستأجرين  املالكي  قانون  من  ه(   /21( امل��ادة 
العقار مؤجراً  كان  إذا  “ه� -  بقولها:  للتنفيذ كحكم قضائي فور ص��دوره(  )قابالً 
مفروشاً فال يلزم توجيه اإلخطار وإجراء الكشف املشار إليهما في الفقرة من هذه 
قابالً  االسترداد  أو  اإلخالء،  طلب  بقبول  الصادر  املستعجل  القرار  ويعتبر  املادة، 
للتنفيذ كحكم قضائي فور صدوره، وذلك على الرغم من مما ورد في البندين )1( 
أي أن القانون األردني مينَّز بي تنفيذ القرار  و))( من الفقرة )ب( من هذه املادة”، 
املستعجل الصادر بقبول إخالء أو استرداد العقار املؤجر بحسب ما إذا كان العقار 
غير مفروش أو كان مؤجراً مفروشاً، ففي احلالة األولى نص على أن تنفيذه يكون 
املعجل  للنفاذ  خاضعاً  تنفيذه  يكون  املفروش(  )العقار  الثانية  احلالة  وفي  عادياً، 

لألحكام. 
أما بخصوص تنفيذ قرار احملكمة ببيع األشياء احملجوزة املعرضة للتلف أو لتقلب 
ببيع  احملكمة  لقرار  املعجل  التنفيذ  يجيز  األردن��ي  القانون  أن  لنا  يتضح  األسعار، 
الثالثة  الفقرة  لنص  سنداً  األسعار  لتقلب  أو  للتلف  املعرضة  احملجوزة  األشياء 
“ إذا كانت األشياء  أنه:  من املادة )))1( من قانون أصول احملاكمات املدنية على 
أو كانت قيمتها  لتقلب األسعار،  أو كانت بضائع عرضة  للتلف  احملجوزة عرضة 
ال تتحمل نفقات احملافظة عليها فللمحكمة أن تقرر بيعها في احلال بناًء على تقرير 

يقدم من أي من ذوي الشأن أو احلارس القضائي بالطريقة التي تراها مناسبة«. 
العتبارات  يرجع  ح��االً  بالبيع  احملكمة  ق��رار  تنفيذ  تقرير  في  امل��ش��رِّع  فلسفة  إن 
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متعلقة بطبيعة األشياء احملجوزة بأنها عرضة للتلف أو لتقلب األسعار، أو كانت 
قيمتها ال تتحمل نفقات احملافظة عليها. ويالحظ أن هذا احلكم هو ما قررته أيضاً 
املادة ))2)( من القانون املدني األردني التي جاء فيها: »إذا كان محل الوفاء شيئاً 
بعد  للمدين  جاز  حراسته  أو  إيداعه  في  باهظة  نفقات  يكلف  أو  التلف  إليه  يسرع 
املعروف في  يبيعه بسعره  أن  الضرورة  أو دون استئذانها عند  استئذان احملكمة 
إيداع الشيء  الثمن مقام  العلني، ويقوم بإيداع  األسواق، فإن تعذر، ذلك فباملزاد 
نفسه«. إن فلسفة املشرِّع في تقرير تنفيذ قرار القاضي هنا قد ال يكون أساسها 
قابلية احلكم املراد تنفيذه معجالً للطعن من عدمه، وإمنا يرجع إلى طبيعة األشياء 
احملجوزة وكونها عرضة للتلف أو تقلب األسعار. أما بخصوص احلجز التحفظي، 
فعلى الرغم من من أن الغاية من احلجز التحفظي ال تتحقق إال إذا مت تنفيذه معجال، 
فإنه ال يوجد نص صريح في القانون األردني على شمولها بأحكام التنفيذ املعجل 
بقوة القانون. تنص املادة )))( من قانون أصول احملاكمات املدنية على: »1– تنظر 
احملكمة أو قاضي األمور املستعجلة في املسائل املستعجلة تدقيقاً دون حاجة لدعوة 
اخلصوم إال إذا رأت احملكمة أو القاضي خالف ذلك«. كما تنص الفقرة األولى من 
املادة )))1( من ذات القانون على أن: »يصطحب مأمور احلجز الذي تنتدبه احملكمة 
أو قاضي األمور املستعجلة لهذا الغرض شاهدين ال عالقة لهما بالطرفي ويباشر 
ن فيه األموال واألشياء  معاملة احلجز بحضورهما، وبعد إمتامه ينظم محضراً يدوِّ
التي ألقي عليها احلجز ونوعها وقيمتها.....«. وتنص املادة )0)( من قانون التنفيذ 
مبجرد  محجوزة  األشياء  »تعتبر  املنقولة:  املدين  أم��وال  على  بالتنفيذ  تتعلق  التي 
ذكرها في محضر احلجز ولو لم يعي عليها حارس، ويصبح املنقول الذي يخضع 

للتسجيل محجوزاً بعد تسجيله في السجل املخصص لذلك«. 
وعلى الرغم من من أن الغاية من احلجز التحفظي ال تتحقق إال إذا مت تنفيذه معجالً، 
لم تتضمن النصوص القانونية أعاله ما يشير إلى أن األحكام الصادرة في املواد 

املستعجلة مشمولة بالتنفيذ املعجل.
على  األردن��ي  التنفيذ  قانون  في  صراحة  النص  نقترح  فإننا  تقدم،  ما  ضوء  وفي 
قاعدة عامة بخصوص شمول كافة األحكام الصادرة في املواد املستعجلة بالتنفيذ 
أعاله،  إليه  املشار  املصري  القانون  في  ال���وارد  احلكم  غ��رار  على  وذل��ك  املعجل، 
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لألسباب التالية:
تنفيذها  مت  إذا  إال  املستعجلة  املواد  في  الصادرة  األحكام  من  الغاية  تتحقق  ال   .1
معجال)20(، وال أدل على أهمية تنفيذ هذه األحكام معجالً من اشتراط القانون 
إقامة  ضرورة  األردن��ي  املدنية  احملاكمات  أصول  قانون  من   )1(2( املادة  في 
القرار  ص��دور  من  أي��ام  ثمانية  خ��الل  االحتياطي،  باحلجز  املتعلقة  ال��دع��وى 
املستعجل، وإال اعتبر القرار الصادر باملسألة املستعجلة كأن لم يكن، إذ تنص 
املادة املذكورة: »إذا صدر قرار بإيقاع احلجز االحتياطي أو املنع من السفر أو 
باتخاذ أي إجراءات احتياطية أخرى قبل إقامة الدعوى، يجب على الطالب أن 
يقدم دعواه ألجل إثبات حقه خالل ثمانية أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور 
ذلك القرار، وإذا لم تقدم الدعوى خالل املدة املشار إليها يعتبر القرار الصادر 

بهذا الشأن كأنه لم يكن..«. 
القاعدة  تقرير  إلى  الدافع  بها هما  املناط  والدور  املستعجلة  إن طبيعة احلماية   .2
اخلاصة بتنفيذهما معجالً، إذ إن قوام هذه احلماية املستعجلة هو مجموعة من 
أو  إيقاف مضاعفاته،  أو  التي تستهدف تالفي ضرر محدق،  العملية  التدابير 
آثاره املستقبلية، إذا كان قد وقع بالفعل. ولن تتحقق هذه احلماية ما لم يعترف 

لألحكام التي تصدر عنها بالقوة التنفيذية)21(. 
إن احلكم املستعجل ال يتضمن قضاًء في املوضوع ومن ثم ال يتمتع بحجية   .(

األمر املقضي أو قوة األمر املقضي)22(. 
الفرع الثاني

األوامر على العرائض)2))
بغير  املعجل  »التنفيذ  أن:  على  املصري  املرافعات  قانون  من   ،)288( امل��ادة  تنص 
كانت احملكمة  أياً  املواد املستعجلة  القانون لألحكام الصادرة في  كفالة واجب بقوة 
أو  لم ينص في احلكم  ما  العرائض، وذلك  الصادرة على  التي أصدرتها، ولألوامر 
املعارف، اإلسكندرية،  املدنية والتجارية، منشأة  املواد  التنفيذ في  إجراءات  الوفا،  أبو  أحمد     )20(

))19، ص )).
)21(  أحمد ماهر زغلول، آثار إلغاء األحكام بعد تنفيذها، املطبعة التجارية احلديثة، القاهرة، 1992. 

ص 20
)22(   سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص ))).

))2(   نظمت املواد ))19-200( من قانون املرافعات املصري نظام األوامر على العرائض.



د. كمال عبدالرحيم العالوين

317 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - العدد1 - السنة السادسة - العدد التسلسلي 21 - جمادى اآلخرة / رجب 1439 هـ – مارس 2018 م

أن األوامر الصادرة على عرائض  النص  األمر على تقدمي كفالة«. ويستفاد من هذا 
طلب  الذي  اخلصم  ذلك  يطلب  لم  ولو  كفالة  وبغير  املعجل  بالتنفيذ  مشمولة  تكون 
استصدارها، وال حاجة أيضا أن يؤكد القاضي على تنفيذها ألن القانون نص على 
تنفيذها معجالً. وتكون األوامر على عرائض قابلة للتنفيذ ولو رفعت تظلمات ضدها 
أمام احملاكم املختصة، فالتظلم ال يترتب عليه وقف تنفيذ األوامر على عرائض، ما 
لم يقرر القاضي املختص بإصدار األوامر على عرائض بوقف التنفيذ املعجل، سندا 
جميع  فى  »يجوز  أنه:  على  تنص  التي  املصري  املرافعات  قانون  من   )292( للمادة 
ذي  طلب  على  بناء  تأمر  أن  التظلم  أو  االستئناف  إليها  املرفوع  للمحكمة  األح��وال 
التنفيذ، وكانت  إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من  النفاذ املعجل  الشأن بوقف 
تأمر  عندما  للمحكمة  ويجوز  إلغاؤه  معها  يرجح  األمر  أو  احلكم  في  الطعن  أسباب 
بوقف التنفيذ أن توجب تقدمي كفالة أو تأمر مبا تراه كفيالً بصيانة حق احملكوم له«.

كما  عرائض  على  باألوامر  خاص  إجرائي  نظام  على  األردن��ي  القانون  ينص  ولم 
القضاء  بنظام  األردن���ي  القانون  ويكتفي  امل��ص��ري.  القانون  في  احل��ال  عليه  هو 
املطلوبة في حاالت  الوقتية  القضائية  لتوفير احلماية  إجرائي  املستعجل))2( كنهج 
االستعجال كشروع املدين بتهريب أمواله أو احتمال هالك الشيء محل احلق أو 
غيرها. وقد بينَّنا في الفرع األول موقف القانون األردني من تنفيذ األحكام الصادرة 

في املواد املستعجلة، ونكتفي باإلشارة إليه منعاً للتكرار.
فما هي األوامر على عرائض، وهل تختلف عن قضاء األمور املستعجلة؟ وما هي 

احلكمة من تقرير املشرِّع لشمولها بالتنفيذ املعجل؟

أوالً- التعريف باألوامر على عرائض:
يقصد باألوامر على العرائض))2(: األوامر التى يصدرها قضاة األمور الوقتية مبا 
لهم من سلطة والئية، وذلك بناء على الطلبات املقدمة من ذوي الشأن على عرائض، 
وتصدر بإجراءات سريعة ومختصرة وفًقا للمواد ))19- 200(، وتتشابه سلطة 
))2(  قاضي األمور املستعجلة في األردن هو رئيس محكمة البداية، أو من يقوم مقامه، أو من ينتدبه 
لذلك. ويعتبر قاضي الصلح هو قاضي األمور املستعجلة بالنسبة للدعاوى التي تدخل ضمن 
اختصاصه، كما تختص محكمة االستئناف باألمور املستعجلة التي تقدم إليها بشأن الدعاوى 

املنظورة أمامها. )املادة 1) من قانون أصول احملاكمات املدنية(.
النهضة  دار  احلالية،  املرافعات  ملجموعة  وفقاً  التنفيذ  قانون  في  الوسيط  مبروك،  عاشور    )2((

العربية، ط2، القاهرة، بدون تاريخ، ص 2)1.
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العرائض مع سلطة قاضي األمور  أوام��ر على  الوقتية في إص��دار  األم��ور  قاضي 
اختالفاً  هناك  لكن  حتفظي.  أو  وقتي  بإجراء  يأمر  منهما  ك��اًل  أن  في  املستعجلة 
قضائية  سلطة  هي  املستعجلة  األم��ور  قاضي  سلطة  بأن  يتمثل  بينهما  جوهرياً 
القرار الصادر من قاضي األمور املستعجلة باحلكم ويجب تسبيبه،  ويطلق على 
الصادر عن  القرار  الوقتية هي سلطة والئية ويسمى  األمور  بينما سلطة قاضي 

القاضي الوقتي ب� »األمر«))2(. 
وميكن القول إن قضاء األمور املستعجلة يختلف عن نظام األوامر على العرائض 

املنصوص عليه في قانون املرافعات املصري في النقاط التالية))2(:
1.  إن اختصاص قاضي األمور املستعجلة في إصدار األحكام القضائية الوقتية 
املستعجلة  أمام قاضي األمور  النزاع  هو اختصاص قضائي يكون بعد طرح 
غيبة  في  أو  اخلصوم  وبحضور  القانون  عليها  ينص  التي  ل��إلج��راءات  وفقاً 
أحدهم بعد إعالنه وفقاً للقانون، وبعد سماع أقوال الطرفي ومناقشتهما في 
الدعوى القضائية الوقتية، وبحث ظاهر املستندات املقدمة، وجتري عليها قواعد 
املداولة القضائية. كما يتقيد قاضي األمور املستعجلة بالوقائع املطروحة عليه، 
ويصدر قاضي األمور املستعجلة أحكاماً قضائية وقتية مسببة كباقي األحكام 
أو  باالستئناف  فيها  الطعن  تقبل  الوقتية  القضائية  األحكام  وهذه  القضائية. 

النقض إذا توافرت الشروط التي ينص عليها القانون. 
باملقارنة، فإن اختصاص قاضي األمور الوقتية في إصدار األوامر على عرائض هو 
اختصاص والئي يتم ليس من خالل خصومة، وإمنا من خالل عرائض ُتقدم إليه 
مرفقة بها املستندات املؤيدة ودون دعوة من يراد استصدار األمر في مواجهته، 
ويصدر أوامر ليست أحكاماً قضائية وال تخضع لنظامها القانوني. فال يلزم ذكر 
هذه  تقبل  ال  كما  القانون.  عليها  نص  ح��االت  في  إال  العريضة  على  األم��ر  أسباب 

))2(  مصطفى هرجة، األوامر في قانون املرافعات املدنية والتجارية، دار الفكر والقانون، القاهرة، 
)200، ص 12-9.

املستحدثة  التعديالت  ض��وء  في  األداء  وأوام��ر  العرائض  على  األوام��ر  زغلول،  ماهر  أحمد     )2((
 .(0 ص   ،1 ع   ،(( مج  واالقتصادية،  القانونية  العلوم  مجلة   ،1992 لسنة   2( رقم  بالقانون 
النموذجي  محمود التحيوي، األوامر الصادرة على عرائض باعتبارها املنهج املثالي، والشكل 
البحوث  مجلة  والتجارية،  املدنية  املرافعات  لقانون  وفقاً  الوالئية  القضائية  احلماية  ألعمال 

القانونية واالقتصادية، كلية احلقوق، جامعة املنوفية، مج )، ع )1، 1998، ص)0).
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األوامر الطعن فيها بطرق الطعن لألحكام القضائية وإمنا تقبل التظلم حسب املواد 
))19-198-199( من قانون املرافعات املصري. 

أو  التأخير  خطر  ه��و  قانونياً  ع��ارض��اً  الوقتي  أو  املستعجل  القضاء  ي��واج��ه   .2
للحقوق  القانونية  احلماية  فرصة  ف��وات  باحتمال  يتمثل  ال��ذي  االستعجال 
القانونية املوضوعية عند تأخيرها، بينما نظام األوامر على عرائض  واملراكز 
يقتصر على اتخاذ تدابير وقتية أو حتفظية مالئمة ال تستطيع اإلرادة الذاتية 
السلطة  إلى  استناداً  مالءمتها  من  يتأكد  الذي  القضاء  من  إذن  دون  اتخاذها 
التي نص  األوام��ر على عرائض إمنا يواجه احل��االت  لذلك فإن نظام  الوالئية. 
عليها القانون. فالقانون يفرض نهجاً إجرائياً آخر ُيعرف باسم نظام األوامر 
من  القانون  ويهدف  القضاء.  حماية  على  للحصول  كأسلوب  العرائض  على 
التي  الضرورة  حالة  إلى  كاالستجابة  معينة  اعتبارات  حتقيق  إلى  النظام  هذا 
طريق  مستبعداً  ووق��ت��ي،  حتفظي  ب��إج��راء  اخلصم  مفاجأة  أحياناً  تقتضي 
اخلصم  يرفع  ال  النظام  ه��ذا  ومبوجب  قضائي.  بحكم  تنتهي  التي  ال��دع��وى 
فيها  يوضح  بعريضة  الشأن  صاحب  يتقدم  وإمن��ا  خصمه،  بها  يعلن  دع��وى 
طلباته وأسانيدها، ويبت القاضي فيها دون مواجهة اخلصم وسماع دفاعه، 
أن  أي  تسبيب،  دون   - عامة  كقاعدة   - العريضة  على  أمره  القاضي  ويصدر 
نظام األوامر على العرائض هو شكل آخر لقرارات يصدرها القضاء دون التقيد 

باجراءات اخلصومة القضائية. 
ثانياً- خصائص األوامر على العرائض)2)): 

ميكن إجمال هذه اخلصائص مبا يأتي:
يقدم األمر على عريضة مباشرة إلى قاضي األمور الوقتية باحملكمة املختصة   .1
إلى  أو  استصدارها،  امل��راد  عرائض  على  األوام��ر  بها  املتعلقة  املنازعات  بنظر 
استصدار  طلب  إذا  املوضوعية  القضائية  ال��دع��وى  تنظر  التي  الهيئة  رئيس 
األوامر على عرائض املتعلقة بها أثناء نظرها. وإذا كانت األوامر على عرائض 
املراد استصدارها متعلقة بالتنفيذ، فإن االختصاص بإصدارها يكون لقاضي 
التنفيذ وليس لقاضي األمور الوقتية تطبيقا للمادة ))19( من قانون املرافعات 
التي تنص على أنه: »في األحوال التى ينص فيها القانون على أن يكون للخصم 

)28(   مصطفى هرجة، مرجع سابق، ص 9-12. محمود التحيوي، مرجع سابق، ص ))).
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وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي األمور الوقتية باحملكمة 
املختصة، أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى...«.

يصدر األمر على عريضة في غيبة اخلصم الذي يراد استصدار األوامر على   .2
األمر  عريضة  إع��الن  يتم  وال  مواجهة،  أو  إع��الن  دون  مواجهته  في  عرائض 
املواجهة(  )انعدام  احلكم  هذا  ويحقق  طلبه.  إلى  الطالب  إجابة  بعد  إال  للخصم 
احلجز  بتوقيع  ال��ص��ادرة  ك��األم��ور  ع��رائ��ض  على  األوام����ر  بعض  م��ن  ال��غ��اي��ة 
التحفظي التي يهدف الدائن فيها إلى مباغتة املدين بتوقيع احلجز التحفظي قبل 

تهريب أمواله.
سبق  ألم��ر  مخالفاً  ك��ان  إذا  إال  األم��ر  عليها  ُبني  التي  األس��ب��اب  ذك��ر  يشترط  ال   .(
صدوره، عندها يتعي ذكر األسباب التي اقتضت إصدار األمر اجلديد وإال كان 
باطالً سنداً للمادة ))19( من قانون املرافعات املصري التي تنص على أنه: “...

وال يلزم ذكر األسباب التي ُبني عليها األمر إال إذا كان مخالفاً ألمر سبق صدوره 
فعندئذ يجب ذكر األسباب التي اقتضت إصدار األمر اجلديد وإال كان باطالً”.

على  وترتيباً  القضائية.  باحلجية  عرائض  على  ال��ص��ادرة  األوام���ر  تتمتع  ال   .(
ذلك، يجوز ملن يطلب استصدارها أن يعيد تقدمي نفس الطلبات التي سبق أن 
رفضها القاضي الذي قدمت إليه، كما ميكنه تقدمي دعوى قضائية موضوعية 
وإن كان هناك تعارض بينها وبي طلبات استصدار األوامر على عرائض التي 
سبق رفضها. ويتعي اإلشارة إلى أن سلطة القاضي الذي أصدر األوامر على 
شروط  توافر  يتعينَّ  إمنا  مطلقة،  سلطة  ليست  وإلغائها  تعديلها  في  عرائض 
على  األوام��ر  أساسها  على  ص��درت  التي  الظروف  تتغير  أن  أهمها:  من  لذلك 
عرائض  على  صدرت  التي  األوام��ر  تعديل  أو  إلغاء  على  يترتب  وأال  عرائض، 

مساس بحقوق الغير حسن النية.
تسقط األوامر الصادرة على عرائض إذا لم تقدم للتنفيذ خالل ثالثي يوماً من   .(

تاريخ صدورها سندا للمادة )200( من قانون املرافعات املصري.
ال تخضع األوامر الصادرة على عرائض لطرق الطعن التي تخضع لها األحكام   .(
التظلم  بطريق  عرائض  على  الصادرة  األوام��ر  في  الطعن  ويكون  القضائية. 
املصري.  املرافعات  قانون  من   )199،198،19(( امل��واد  في  عليه  املنصوص 
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واستناداً لهذه املواد فإن احملاكم اجلزئية أو احملاكم االبتدائية أو احملاكم التي 
على  األوام��ر  مبناسبتها  ص��درت  التي  املوضوعية  القضائية  ال��دع��اوى  تنظر 
التظلمات املرفوعة ضدها بتأييدها أو  عرائض املتظلم منها أمامها تقضي في 

تعديلها أو إلغائها.
املرافعات  قانون  في  عليها  املنصوص  العرائض  على  األوامر  حاالت  ثالثاً- 

املصري وفي قوانني خاصة)2)):
على  األوام��ر  ح��االت  جلميع  تفصيلية  ملعاجلة  البحث  ه��ذا  في  املجال  يتسع  ال  قد 
العرائض املنصوص عليها في قانون املرافعات املصري وبعض القواني اخلاصة 

في مصر، لذلك ولتحقيق الفائدة للقارىء، نوضح هذه احلاالت بشكل عام)0)(.  
التنفيذ في غير املواعيد املقررة قانوناً، وقد حددت املادة ))( من  أوالً: اإلعالن أو 
قانون املرافعات هذه املواعيد. يقابل ذلك نص املادة ))( من قانون أصول احملاكمات 

املدنية األردني. 
ثانياً: امتناع احملضر عن اإلعالن إذا تراءى له وجه لالمتناع عن اإلعالن كما لو 
تبي له اشتمال الورقة على بيانات مخالفة للنظام العام واآلداب، أو أنه قد شابها 
األمور  لقاضي  ويكون  إعالنها.  معه  يتعذر  مما  ذل��ك  غير  أو  جتهيل  أو  غموض 
أو مبا  إعالنها  بعدم  أو  الورقة  بإعالن  اإلع��الن  بعد سماع طالب  يأمر  أن  الوقتية 

يرى إدخاله عليها من تغيير. وال يوجد مقابل لهذا النص في القانون االردني.
ثالثاً: األمر بإنقاص مواعيد املسافة سنداً للمادة ))1( من قانون املرافعات املصري 
التي تنص على أن: »ميعاد املسافة ملن يكون موطنه في اخلارج ستون يوماً، ويجوز 
بأمر من قاضي األمور الوقتية إنقاص هذا امليعاد تبعاً لسهولة املواصالت وظروف 

االستعجال.......«. وال يوجد مقابل لهذا النص في القانون األردني.

)29(  بصدور القانون رقم )2 لسنة 1992 املعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 أصبحت 
األوامر على العرائض محصورة على وجه احلصر والتحديد- خالفا للوضع ما قبل التعديل- 
باألحوال التي نص عليها القانون على أن يكون للخصم وجه استصدار األمر، وهو ما يستلزم 
وجود نص في قانون املرافعات أو القواني اخلاصة يجيز اللجوء إلى هذا الطريق. وفقاً للمادة 
))19( من قانون املرافعات التي تنص على أنه: »في األحوال التي ينص فيها القانون على أن 
يكون للخصم وجه في استصدار أمر....«. األنصاري حسن النيداني، التنفيذ املباشر للسندات 

التنفيذية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، 2001، ص )).
)0)(  مصطفى هرجة، مرجع سابق، ص ))-)8.
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رابعاً: األمر باإلجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في مصر سنداً للمادة )))( 
من قانون املرافعات املصري التي تنص على أن: »تختص محاكم اجلمهورية باألمر 
تنفذ في اجلمهورية ولو كانت غير مختصة  التي  والتحفظية  الوقتية  باإلجراءات 
بالدعوى األصلية«. باملقارنة متنح املادة ))2( من قانون أصول احملاكمات املدنية 
األردني االختصاص بنظر اإلجراءات الوقتية والتحفظية للمحكمة، كما أن القانون 
األردني يقرر النظر في اإلجراءات الوقتية والتحفظية من خالل دعوى ولم ينص 
على أن يتم النظر من خالل نظام األوامر على عرائض كما هو احلال في القانون 
املصري. تنص املادة ))2( من قانون أصول احملاكمات املدنية على: »كما تختص 
احملاكم األردنية باإلجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في األردن ولو كانت غير 

مختصة بالدعوى األصلية«.
 )((( امل��ادة  في  عليها  املنصوص  الدعاوى  في  احلضور  مواعيد  نقص  خامساً: 
احملكمة  أم��ام  يوماً  عشر  خمسة  احلضور  »ميعاد  املصري:  املرافعات  قانون  من 
االبتدائية ومحكمة االستئناف، وثمانية أيام أمام محاكم املواد اجلزئية، ويجوز في 
حالة الضرورة نقص هذين امليعادين إلى ثالثة أيام وإلى أربع وعشرين ساعة على 
التوالى، وميعاد احلضور في الدعاوى املستعجلة أربع وعشرون ساعة، ويجوز 
في حالة الضرورة نقص هذا امليعاد وجعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل 

اإلعالن للخصم نفسه إال إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية«.
سادساً: امتناع قلم الكتاب عن أعطاء الصورة التنفيذية األولى سنداً للمادة )182( 

من قانون املرافعات املصري.
سابعاً: تقدير مصاريف الدعوى سنداً للمادة )189( من قانون املرافعات.

بالتنفيذ، بحيث يطلب  املتعلقة  األوامر  املصري على  املرافعات  قانون  ثامناً: نص 
صاحب الشأن من قاضي التنفيذ إصدار أوامر بالتنفيذ على عريضة في املسائل 
التالية إذا توافرت شروطها)1)(: امتناع احملضرعن القيام بأي من إجراءات التنفيذ، 
املادة )9)2(، األمر بتنفيذ السندات الرسمية احملررة في بلد أجنبي، املادة )00)(، 
بندب  األمر   ،)(((( امل��ادة  جيبه،  في  ما  على  احلجز  لتوقيع  املدين  بتفتيش  األذن 
االشياء  بنقل  األم��ر   ،)((8( امل��ادة  الذهبية،  والسبائك  املصوغات  لتقومي  خبير 

)1)(   مصطفى هرجة، مرجع سابق، ص 88- )11.



د. كمال عبدالرحيم العالوين

323 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - العدد1 - السنة السادسة - العدد التسلسلي 21 - جمادى اآلخرة / رجب 1439 هـ – مارس 2018 م

احملجوزة وإيداعها عند أمي يقبل احلراسة يختاره احلاجز أو احملضر وإما بتكليف 
أحد رجال اإلدارة باملنطقة، احلراسة مؤقتاً، املادة ))))(، تقدير أجر احلارس بأمر 
يصدره قاضي التنفيذ بناًء على عريضة تقدم إليه املادة ))))(، اإلذن باجلني أو 
احلصاد، املادة  )0))(، األمر مبد امليعاد املقرر لسقوط احلجز، املادة ))))(، األمر 
ببيع األشياء احملجوزة املعرضة للتلف، األمر بتحديد مكان البيع، األمر بلصق عدد 
ثمار ومحصوالت  ببيع  األمر  ببيع األسهم والسندات،  األمر  اإلعالنات،  أكبر من 
العقار بعد تسجيل تنبيه نزع امللكية، األمر بتحديد جلسة لبيع العقار، األمر بتنفيذ 

حكم احملكمي، األمر بتحديد جلسة لبيع العقار وغيرها. 
كما أن هناك حاالت أخرى مت النص عليها في قواني خاصة؛ كقانون حماية امللكية 
املؤلف،  حق  حلماية  التحفظية  اإلج���راءات  على  نص  ال��ذي   ،2002 لسنة  الفكرية 
وقانون نقابة املهندسيي لسنة ))19 بخصوص األمر بوضع الصيغة التنفيذية 
على قرار مجلس نقابة املهندسيي بتقدير األتعاب، وقانون التجارة البحري اجلديد 
لسنة 1990 بخصوص األمر بتقدير احلجز التحفظي على السفينة، واألمر برفع 
احلجز، واألمر باإلذن حلائز السفينة باستغاللها، وهناك حاالت أخرى وردت في 

قواني خاصة أخرى.
يتضح لنا من تعريف وخصائص األوامر على عرائض أنها مشمولة بالتنفيذ املعجل 
بغير كفالة بقوة القانون عمالً بنص املادة )288( من قانون املرافعات املصري. وقد 
يكون السبب الذي من أجله قرر املشرِّع النفاذ املعجل لألوامر على العرائض بقوة 

القانون هو)2)(: 
السرعة  اخلصوم  مصلحة  تقتضي  مؤقتة  بإجراءات  تصدر  األوام��ر  هذه  أن   .1
والتعجيل باتخاذها. فاألوامر على عرائض ليست أحكاماً ألنها ال تصدر في 
ألن  باحلضور،  اآلخ��ر  اخلصم  تكليف  بعد  تصدر  أن  يشترط  وال  خصومة 

املشرِّع قصد في كثير من احلاالت النطق بها في غيبة اخلصم اآلخر.
إن أغلب احلاالت التي نص عليها القانون التي يجوز فيها استصدار أمر على   .2
عريضة هي أمور متعلقة بإجراءات اإلعالن أو التنفيذ، واألمر الصادر ال يحتاج 
املعارف،  منشأة  اجل��ب��ري،  التنفيذ  النمر،  أمينة   .(( ص،  سابق،  مرجع  ال��وف��ا،  اب��و  أحمد     )(2(
للسندات  املباشر  التنفيذ  النيداني،  حسن  األنصاري   .12( ص  نشر،  سنة  دون  اإلسكندرية، 

التنفيذية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، 2001، ص 9).
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إلى استخدام القوة اجلبرية لتنفيذه. وهذه احلاالت التي يجوز فيها استصدار 
أمر على عريضة تختلف عن احلاالت األخرى التي يتصور فيها تنفيذ االلتزام 
بطريق التنفيذ املباشر كما لو كان التزام بتسليم شيء أو القيام بعمل أو امتناع 
عريضة  على  أمر  باستصدار  تسمح  قانونية  نصوص  توجد  ال  إذ  عمل،  عن 

لإللزام بها. 
الفرع الثالث

األحكام الصادرة في املواد التجارية
املعجل واجب  »التنفيذ  أن:  املصري على  املرافعات  قانون  )289( من  املادة  نصت 
كفالة«.  تقدمي  بشرط  وذلك  التجارية،  امل��واد  في  الصادرة  لألحكام  القانون  بقوة 
فوفقاً لهذا النص، فإن احلكم الصادر في مادة جتارية ينفذ معجالً ولو كان احلكم 
قابالً للطعن فيه باالستئناف، وال يلزم أن يتم النص صراحة في احلكم على التنفيذ 
املعجل، ألن األحكام الصادرة في املواد التجارية تستمد قوتها التنفيذية من نص 

القانون)))(.
ويشترط لشمول احلكم الصادر في مادة جتارية بالتنفيذ املعجل ما يلي:

أن يكون احلكم صادراً في مادة جتارية، وهذه العبارة »مادة جتارية« تتسع  أ. 
غير  أو  عقداً  فيها؛  االلتزام  مصدر  كان  أياً  جتارية  مادة  في  يصدر  حكم  لكل 
عقد. وأياً كان دليل إثباته وسواء كان موضوعه تنفيذ عقد جتاري أو فسخه، أو 
تسليم مبلغ من النقود، أو االمتناع عن عمل معي ما دام موضوعها مادة جتارية 
للقانون التجاري)))(، ومثال األحكام الصادرة في املواد التجارية: حكم  طبقاً 

االفالس، حكم الوفاء بقيمة الكمبيالة، احلكم على التاجر بتسليم بضاعة.
وجتدر اإلشارة إلى أن العبرة في حتديد نوع احلكم هي اعتبار املادة جتارية حسب 
املادة الصادر منها أو وفقا لتجارية املادة بالنسبة للمحكوم عليه، وسواء كان احلكم 
صادراً عن احملكمة التجارية أو احملكمة املدنية. ويتعي على احملكمة أن تشير إلى 
الصيغة  التنفيذ من وضع  القائم على  الصادر فيها احلكم حتى يتمكن  املادة  نوع 

)))(   أمينة النمر، مرجع سابق، ص ))1.
)199، ص  )))(  أحمد هندي، التنفيذ اجلبري: سنده، مشاكله. طرقه، مطابع اإلشعاع، اإلسكندرية، 
0)، عبدالعزيز بديوي، قواعد وإجراءات التنفيذ اجلبري والتحفظ في قانون املرافعات، دار الفكر 

العربي، ط2، القاهرة، 1980، ص 0).
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التنفيذية على األحكام املشمولة بالتنفيذ املعجل بالقانون)))(. 
أن  املعجل،  بالتنفيذ  جت��اري��ة  م��ادة  ف��ي  ال��ص��ادر  احلكم  لشمول  يشترط  كما  ب. 
في  نهائياً  احلكم  ص��در  إذا  ألن��ه  باالستئناف،  فيه  للطعن  قابالً  احلكم  يكون 
العامة)))(.  للقاعدة  وفقاً  ينفذ  وإمن��ا  معجالً  تنفيذه  يكون  فال  جتارية،  م��ادة 
واحلكمة من شمول األحكام الصادرة في املواد التجارية بالتنفيذ املعجل، أن 
طبيعة املعامالت التجارية تتطلب بطبيعتها اليسر والسهولة والسرعة بالوفاء 

بااللتزامات وأهمية الوفاء بااللتزامات في مواعيدها بالنسبة لها)))(. 
ويعتبر القانون اللبناني هذه احلالة - األحكام الصادرة في املواد التجارية - من 
حاالت التنفيذ املعجل القضائي اجلوازي وليس من حاالت التنفيذ املعجل القانوني. 
أما املشرِّع األردني فقد اقتصر على النص على شمول احلكم بشهر اإلفالس فقط 
بالتنفيذ املعجل، ولم ينص على أن األحكام الصادرة في جميع املواد التجارية تخضع 
للتنفيذ املعجل القانوني، كما هو احلال في قانون املرافعات املصري املشار إليه، إذ 
تنص املادة ))1)( من قانون التجارة األردني على إنه: »1- يشهر باإلفالس بحكم 
من محكمة البداية التي يوجد في منطقتها املركز الرئيسي للمؤسسة التجارية. 2- 
ويكون هذا احلكم معجل التنفيذ«. ويتضح من هذا النص أن احلكم بشهر اإلفالس 
ذات  من   )(/(2(( املادة  تنص  كما  التنفيذ.  معجل  احلكم  يجعل  صدوره  مبجرد 
القانون على أنه: »ال يكون في حال من األحوال لطرق الطعن التي ميارسها املفلس 
التي  الدعاوى  الصادرة في  النص يطبق على كافة األحكام  أثر موقف«. وهذا  أي 

يكون منشؤها القواعد املختصة باإلفالس)8)(.
كافة  أن  على  ينص  ال��ذي  املصري  القانون  بي  الواضح  االختالف  يالحظ  وهنا 
املعجل  بالتنفيذ  مشمولة  أح��ك��ام  التجارية  امل���واد  جميع  ف��ي  ال��ص��ادرة  األح��ك��ام 
القانوني، بينما ال تعتبر األحكام الصادرة في املواد التجارية، وفق قانون التجارة 

األردني، مشمولة بالتنفيذ املعجل القانوني باستثناء  احلكم بشهر االفالس. 
وتسهيل  التجارية  املواد  في  الصادرة  لألحكام  املعجل  التنفيذ  أهمية  ضوء  وعلى 
األخذ  يقترح  الباحث  ف��إن  الطرق،  وأسهل  بأسرع  حقوقه  على  التاجر  حصول 

)))(  نبيل إسماعيل عمر، مرجع سابق، ص ))1.
)))(   أمينة النمر، مرجع سابق، ص ))1.

)))(  عبدالعزيز بديوي، مرجع سابق، ص 9).
)8)(   املادة )1) من قانون التجارة.
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التجارية،  املواد  االبتدائية في  األحكام  بتنفيذ  القانون املصري  الوارد في  باحلكم 
والنص على ضمانات كافية تكفل أال يلحق باحملكوم عليه ضرر قد ينشأ عن تنفيذ 
معجل للحكم االبتدائي الصادر مبواجهته، إذا طعن فيه ومت الغاؤه من قبل محكمة 

االستئناف)9)(. 
الفرع الرابع

األحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو األجور 
)أجرة احلضانة أو الرضاع أو السكن( أو املصروفات أو ما في حكمها

بعض  تنظيم  قانون  ب��إص��دار   2000 لسنة   1 رق��م  قانون  من   )((( امل��ادة  نصت 
هذه  على  املصري  الشخصية  األح��وال  مسائل  في  التقاضي  وإج���راءات  أوض��اع 
احلالة بقولها إن: »األحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيتة بالنقفات 
أو األجور أو املصروفات وما فى حكمها تكون واجبة التنفيذ وبقوة القانون وبال 
كفالة«. مبوجب هذا النص تعتبر املسائل التالية مشمولة بالتنفيذ املعجل القانوني 

وبدون كفالة)0)(:
كنتيجة  ال��زوج��ة  أو  للزوج  الصغير  بتسليم  ال��ص��ادرة  ال��ق��رارات  أو  األح��ك��ام  أ( 
للحكم باحلضانة واجبة التنفيذ بقوة القانون بال كفالة. وكذلك تعتبر األحكام 

الصادرة برؤية الصغير واجبة التنفيذ بقوة القانون.
األقارب  أو  األبناء  نفقات  أو  الزوجية  بالنفقات  الصادرة  والقرارات  األحكام  ب(  
واجبة التنفيذ بقوة القانون بال كفالة. واحلكمة من شمول هذه األحكام بالتنفيذ 
املعجل أن هذه األحكام تصدر في منازعات ذات أهمية كبيرة للمحكوم له من 
الناحيتي املادية واألدبية، األمر الذي يستدعي سرعة تنفيذها دون أي تأخير. 
إسقاطها  أو  قبولها  عدم  أو  النفقات  أداء  برفض  الصادرة  األحكام  تعتبر  وال 
أحكام  هي  إمنا  إل��زام  أحكام  ليست  ألنها  القانوني  املعجل  بالتنفيذ  مشمولة 

تقريرية. 
األحكام والقرارات الصادرة بأداء أجور الرضاعة أو املسكن أو احلضانة. ج( 

األحكام والقرارات الصادرة باملصروفات وما في حكمها في منازعات األحوال  د( 
)9)(   نبي في املبحث الثاني ضمانات التنفيذ املعجل التي نص عليها القانون املصري، ثم نبي مدى 

فعاليتها في تبرير التنفيذ املعجل وعدم االضرار باحملكوم عليه.
)0)(  سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص ))).
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الشخصية تكون واجبة التنفيذ بقوة القانون بال كفالة.
القانون  أن مسائل األحوال الشخصية في األردن ينظمها قانون خاص هو  ومبا 
املعدل لقانون أصول احملاكمات الشرعية األردنية رقم 11 لسنة )201، الذي قد 
ال يسمح املجال في هذا البحث ملعاجلة تفصيلية ألحكام التنفيذ املعجل الواردة فيه 
وذلك الختالف قواعد وإجراءات التقاضي أمام كل من احملاكم العادية التي تطبق 
قانون التنفيذ واحملاكم الشرعية التي تطبق قانون أصول احملاكمات الشرعية، إالاّ 
أنه ولغايات هذه الدراسة، ميكن القول إن قانون أصول احملاكمات الشرعية لسنة 
التنفيذ  قانون  لم ينص عليها  املعجل لألحكام  للتنفيذ  )201 جاء بقواعد وأحكام 

األردني، ونذكر على سبيل املثال ما يلي: 
احلكم الوارد في الفصل الرابع عشر بعنوان “تعجيل التنفيذ” من قانون أصول  أ. 
احملاكمات الشرعية لسنة )201 في املادة  ))9( منه التي تنص على إنه: “أ- 
إذا كانت الدعوى تستند إلى سند رسمي، أو إلى سند اعترف به املدعى عليه، أو 
إلى حكم سابق لم يستأنف، أو كان املدعى به من املواد التي يخشى عليها من 
التلف، أو كان في تأخر تنفيذ احلكم الذي سيصدر في الدعوى ضرر للمحكوم 
له كالنفقة، يجوز للقاضي عندما يصدر حكمه أن يقرر تعجيل التنفيذ بناء على 
طلب املدعي... على أن يقدم احملكوم له كفالة أو تعهداً أو تأمينات يوافق عليها 
صدر  أن  يسبق  لم  بنفقة  باملطالبة  تتعلق  الدعوى  كانت  إذا  أما  ب-  القاضي. 
بها حكم قطعي وطلب املدعي تقدير النفقة وتعجيلها فعلى القاضي فور تقدمي 
نفقة  بتقدير  التنفيذ  معجل  ق��راراً  يصدر  به  اقتنع  ف��إذا  فيه،  ينظر  أن  الطلب 
يوافق  تأمينات  أو  تعهداً  أو  كفالة  له  احملكوم  يقدم  أن  على  شرعية...  شهرية 
عليها القاضي. د-  إذا كانت الدعوى تتعلق بطلب احلضانة أو الضم أو الرؤية 
أو االصطحاب أو االستزارة أو املبيت وطلب املدعي إصدار قرار معجل التنفيذ 
الطلب  في  ينظر  أن  القاضي  على  إص��داره،  تستوجب  ضرورية  أسباباً  وبي 
فور تقدميه ويتحقق من صحته باالستناد إلى ما قدم من مستندات وبيانات 
وبعد قناعته، له إصدار قرار معجل التنفيذ قبل إصدار احلكم النهائي الفاصل 

في موضوع الدعوى بعد أخذ الضمانات الكافية”. 
في  املعجل  التنفيذ  بخصوص  العامة  القاعدة  إل��ى  أش��ار  النص  ه��ذا  أن  ويالحظ 
أشار  كما  له.  للمحكوم  ضرر  فيها  التنفيذ  تأخير  على  يترتب  أن  ميكن  حالة  كل 
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تقدير  بطلب  اخلاصة  والقرارات  لألحكام  القضائي  املعجل  التنفيذ  إلى  النص  هذا 
النفقة والطلب اخلاص باحلضانة أو الضم أو االصطحاب أو االستزارة أو املبيت. 
فعبارة “وطلب املدعي إصدار قرار معجل التنفيذ”، وعبارة “وبينَّ )املدعي( أسباباً 
إصدار  القاضي(  )أي  له  قناعته  “وبعد  وعبارة  إصداره”،  تستوجب  ضرورية 
إلى أن هذا  املادة ))9( تشير  ال��واردة في  العبارات  كل هذه  التنفيذ”.  قرار معجل 
ونرى  قانونياً.  معجالً  تنفيذاً  وليس  احملكمة  لتقدير  يخضع  قضائي  معجل  تنفيذ 
نفاذ  احل��االت  هذه  اعتبار  في  الناحية  هذه  من  أفضل  املصري  القانون  موقف  أن 
معجل قانوني، ألن من شأن ذلك حتقيق احلماية لهذه الطائفة من األشخاص الذين 

يحتاجون إلى احلصول عليها بأسرع وقت.
القانون املصري بعدم النص على  كما أن هذا النص يختلف عن احلكم الوارد في 
في  حكمها  في  وما  واملصروفات  الرضاعة  أجور  بأداء  الصادرة  األحكام  شمول 
منازعات األحوال الشخصية بالتنفيذ املعجل القانوني. كما أن نص املادة ))9( من 
قانون أصول احملاكمات الشرعية األردني يتطلب أخذ الضمانات الكافية عند إصدار 
القاضي قراره بشمول األحكام بالتنفيذ املعجل، بينما أشار القانون املصري إلى 
أن هذه األحكام واجبة التنفيذ بقوة القانون بال كفالة سنداً للمادة )))( من قانون 

املرافعات املصري املشار إليها.
قانون  من   )1(2( املادة  في  ال��وارد  املعجل  التنفيذ  بوقف  املتعلق  احلكم  كذلك  ب. 
تنفيذ  يوقف  االستئناف  “تقدمي  فيها:  جاء  التي  الشرعية  احملاكمات  أص��ول 
وكذلك ما جاء في  احلكم املستأنف ما لم يكن معَجل التنفيذ أو احلكم بنفقة”. 
تنفيذ احلكم  االعتراض يوقف  “تقدمي  بأن:  املذكور  القانون  )111( من  املادة 

املعترض عليه إاَلاّ إذا كان معجل التنفيذ أو حكماً بنفقة”.
ج.  احلكم الوارد في املادة )98( من قانون أصول احملاكمات الشرعية التي تنص 
على أنه: “على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يكون القرار املعجل التنفيذ 
واجب التنفيذ فوراً، ويجب أن يكون قرار تعجيل التنفيذ مقترناً باحلكم إذا لم 
الطرف  أن يدعو  التعجيل بعد صدور احلكم فللقاضي  يصدر بعد، واذا طلب 
بهذا  ويصدر  الطرفي  مبواجهة  التنفيذ  تعجيل  ويتم  محاكمة  ويجري  اآلخر 

القرار إعالم جديد”. 
هذه هي حاالت التنفيذ املعجل القانوني التي نص عليها صراحة القانون املصري، 
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ونظم األحكام اخلاصة بها من حيث وجوبية الكفالة أو جواز تقدميها. باملقارنة، 
لم يتضمن القانون األردني نصوصاً صريحة بخصوص التنفيذ املعجل القانوني 
على الرغم من من أهمية هذا النظام في تسريع احلصول على احلقوق التي تقتضي 
طبيعتها حتصيلها بأسرع وأيسر الطرق، كاألحكام الصادر في املسائل املستعجلة، 
لذا  الشخصية،  األح��وال  مسائل  وبعض  التجارية،  امل��واد  في  الصادرة  واألحكام 

يقترح الباحث النص على هذا النظام في القانون األردني. 
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املبحث الثاني
ضمانات التنفيذ املعجل

لألحكام،  املعجل  للتنفيذ  متعددة  ضمانات  على  املصري  املرافعات  قانون  نص 
أهمها نظام الكفالة ووقف التنفيذ والتظلم من وصف احلكم.  ونبيِّ هذه الضمانات 

تباعاً.
املطلب األول

الكفالة كضمانة للتنفيذ املعجل القانوني
باتخاذ إجراءات تنفيذ احلكم قبل  ليقوم  له  بالكفالة ضمان يقدمه احملكوم  يقصد 
األوان العادي لتنفيذه، ويتمثل الغرض منها في االحتياط لتعويض املدين احملكوم 
عليه إذا ألغي احلكم الذي أجري التنفيذ مبقتضاه. وال يكون هذا الضمان واجباً إال 
إذا كان التنفيذ معجالً، أما إذا كان التنفيذ يجري وفقاً للقاعدة العامة في التنفيذ فال 
يقتضي تقدمي كفالة عند إجراء التنفيذ)1)(. فالكفالة في قانون املرافعات عبارة عن 
كل ما يقدمه احملكوم له طالب التنفيذ من ضمانات مالية بالشكل احملدد في القانون 
مبا يكفل إزالة آثار التنفيذ املعجل وإعادة احلال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ، وذلك 

إذا تبي عدم األحقية في هذا التنفيذ)2)(. 
ويحقق اشتراط الكفالة في حاالت التنفيذ املعجل القانوني عدة أهداف أهمها)))(: 

وقتياً  إج��راًء  باعتباره  املعجل  للتنفيذ  االستثنائي  بالطابع  له  احملكوم  إشعار   .1
يتوقف مصيره على نتيجة الطعن في احلكم.

من  يستحقه  ق��د  م��ا  استيفاء  وض��م��ان  املعجل  بالتنفيذ  عليه  احمل��ك��وم  طمأنة   .2
تعويض في حالة إلغاء احلكم، وضمان إعادة احلال إلى ما كانت عليه، خاصة 

إذا كان احلكم يقضي بأداء مبلغ من املال لصالح احملكوم له.
توفير مصاريف ونفقات التنفيذ.  .(

فما هو نوع الكفالة املطلوب تقدميها في حالة التنفيذ املعجل؟

)1)(  أمينة النمر، مرجع سابق، ص )18
)2)(  نبيل عمر، مرجع سابق، ص 201

)))(  محمد سالم، تعليق التنفيذ املعجل على تقدمي كفالة، مجلة احملاكم املغربية، الرباط 2002، ص 0).
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لم ينص القانون األردني على حتديد لنوع الكفالة املطلوب تقدميها في حالة التنفيذ 
حسب  عينية  أو  شخصية  كفالة  تكون  قد  الكفالة  هذه  أن  املعروف  ومن  املعجل. 
يلتزم  التي  الكفالة  هي  الشخصية  فالكفالة  املدني.  القانون  في  ال��واردة  األحكام 
فيها الكفيل بضم ذمته املالية إلى ذمة املدين، وال تبرأ ذمة الكفيل إال بسداد جميع 
ديون املدين في حالة الكفالة العامة، أو بسداد املبلغ احملدد بالكفالة إذا كانت الكفالة 
محددة مببلغ معي. ونصت املادة )0)9( من القانون املدني األردني على الكفالة 
أما في الكفالة العينية، فيقوم  بأنها: “ضم ذمة إلى ذمة في املطالبة بتنفيذ التزام”. 
املدين، وال ميكن  بالتزام على  للوفاء  أمواله كضمان  بتقدمي مال معي من  الكفيل 
للدائن أن يستمر في التنفيذ على بقية أمواله إذا لم تكن قيمة الكفالة العينية كافية 

للوفاء بكامل الدين)))(.
كما بينت املادة )1)9( من القانون املدني األردني بأن: »الكفالة بالنفس تلزم الكفيل 
بإحضار املكفول في الوقت املعي عند طلب املكفول له، فإن لم يفعل جاز للمحكمة  
تهديده، ولها أن تعفيه منها، وإذا أثبت عجزه عن إحضاره، جاز لها أن تقضي عليه 

بغرامة. ويالحظ أن هذا النوع من الكفاالت غير متصور في التنفيذ املعجل. 
وتنص املادة )9)2( من قانون املرافعات املصري على أن: “التنفيذ املعجل واجب 
كفالة”،  تقدمي  بشرط  وذلك  التجارية،  املواد  في  الصادرة  لألحكام  القانون  بقوة 
إذ تعتبر الكفالة في هذه احلالة واجبة بقوة القانون، فال يجوز للمحكمة أن تعفي 
احملكوم له من الكفالة، ويتعي عليها أن تقضي بتقدمي الكفالة ولو لم يطلبها احملكوم 
تراخى  إذا  أما  الكفالة.  له  احملكوم  يقدم  لم  إذا  التنفيذ  مباشرة  يجوز  ال  ألنه  عليه 
احملكوم له في تنفيذ احلكم االبتدائي الصادر في مادة جتارية إلى أن انقضى ميعاد 
الطعن باالستئناف ولم يطعن احملكوم له باحلكم، ثم باشر طالب التنفيذ إجراءات 
التنفيذ، فال يكون تقدمي الكفالة واجباً ألن تنفيذ احلكم في هذه احلالة يكون تنفيذاً 

عادياً)))(.
االستجابة  هو  التجارية  امل��واد  في  الكفالة  تقدمي  وج��وب  في  األس��اس  أن  ويبدو 
الحتياجات الضمان في املعامالت التجارية، فاألحكام الصادرة في املواد التجارية 
فأراد  احلق،  سند  قوة  عن  النظر  بصرف  القانون  بقوة  املعجل  بالتنفيذ  مشمولة 
الكفالة ملواجهة احتمال  التنفيذ املعجل بوجوب  التوازن بي هذا  املشرِّع أن يحقق 

)))(  محمد سالم، تعليق التنفيذ املعجل على تقدمي كفالة، مجلة احملاكم املغربية، الرباط 1988، ص 2)..
)))(  أمينة النمر، مرجع سابق، ص )18.
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إلغاء احلكم في االستئناف)))(.
وقد حددت املادة ))29( من قانون املرافعات املصري ثالث طرق لتقدمي الكفالة، 

وبإمكان احملكوم له اختيار الصورة املناسبة لتقدمي الكفالة: 
اقتدار  إلثبات  املصري  القانون  ويشترط  مقتدراً،  كفيالً  له  احملكوم  يقدم  أن  أ. 

ك العقارات. الكفيل أن يكون من مالنَّ
أن يودع احملكوم له خزانة احملكمة املختصة مبالغ كافية، أو أوراقاً مالية كافية  ب. 

كاألسهم والسندات. 
كان  إذا  التنفيذ خزانة احملكمة  ما يحصل عليه من  بإيداع  له  يقبل احملكوم  أن  ج. 
مبلغاً نقدياً، أو تسليم الشيء املأمور بتسليمه في احلكم إلى حارس مقتدر إذا 

كان من املنقوالت.
أما في القانون األردني، فلم يرد نص على تقدمي الكفالة في حاالت التنفيذ املعجل 
أصول  قانون  من   )1(1( امل��ادة  من  الثانية  الفقرة  إل��ى  وبالرجوع  القانوني)))(. 
التحفظي )االحتياطي( جندها  الكفالة في احلجز  املتعلقة بتقدمي  املدنية  احملاكمات 
تنص على تقدمي تأمي نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية حتدد احملكمة أو قاضي 
األمور املستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل مليء، كما أن احلكومة واملؤسسات 
الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في اململكة تعفى من تقدمي التأمي أو 

الكفالة. 
وعلى ضوء هذا النص، فإن طالب التنفيذ املعجل ملزم بتقدمي كفالة بإحدى الصور 
التالية: إما إيداع تأمي نقدي )مبلغ من املال( في صندوق دائرة التنفيذ، أو تقدمي 
األمور  قاضي  أو  احملكمة  تتولى  مليء  كفيل  قبل  م��ن  عدلية  أو  مصرفية  كفالة 

املستعجلة حتديد نوع الكفالة ومبلغها)8)(. 
ويختلف القانون املصري عن القانون األردني بخصوص موضوع تقدمي الكفالة 

في النقاط التالية:
أوالً: يسمح قانون املرافعات املصري للملزم بتقدمي الكفالة باختيار صورة الكفالة 

)))(  أحمد هندي، مرجع سابق، ص 2).
)))(  عدنان القوتلي، مرجع سابق، ص ))1.
)8)(  عدنان القوتلي، مرجع سابق، ص ))1.
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التي يرغب بتقدميها كضمان للتنفيذ املعجل القانوني، وهي أن يقدم امللزم بالكفالة 
يجوز  ذلك  تعذر  إذا  أو  احملكمة،  خزانة  النقود  من  مبلغ  إي��داع  أو  شخصياً،  كفيالً 
للملزم بالكفالة أن يطلب بيع املال احملجوز وإيداع املتحصل خزانة إدارة التنفيذ إلى 
حي حتديد مصير احلكم أو األمر املشمول بالتنفيذ املعجل. ثم يقوم امللزم بالكفالة 
قدمها  التي  الكفالة  في  املنازعة  ميكنه  ال��ذي  اآلخ��ر  الطرف  إل��ى  اختياره  بإعالن 
الطرف األول بدعوى ترفع خالل أجل قصير )ثالثة أيام من تاريخ إعالن احملكوم 
عليه( ويكون احلكم الصادر في هذه املنازعة غير قابل للطعن باالستئناف)9)(. أما 
القانون األردني فقد أعطى احملكمة أو قاضي األمور املستعجلة سلطة حتديد نوع 
الكفالة ومبلغها، ولم يسمح للملزم بتقدمي الكفالة باختيار صورة الكفالة التي يود 

تقدميها.
 ثانياً: يجيز القانون املصري املنازعة في الكفالة كالطعن في اقتدار الكفيل أو كفاية 
الضمانة من خالل إقامة دعوى أمام القضاء خالل ميعاد معي )ثالثة أيام(. كما أن 
القانون املصري يجعل احلكم الصادر في كفاية الكفالة حكماً غير قابل للطعن فيه 
باالستئناف في جميع األحوال)0)(. أما قانون التنفيذ األردني املعدل لسنة )201 
فقد نصت املادة )20( منه على: »يكون القرار الصادر عن الرئيس )رئيس التنفيذ( 
األمور  بأحد  تعلق  أذا  االستئنافية...  بصفتها  البداية  محكمة  أم��ام  للطعن  قابالً 
احلاالت  ضمن  بالكفالة  باملنازعة  عليه  احملكوم  حق  حالة  ترد  ولم  التالية:......«. 

التي تقبل الطعن فيها باالستئناف)1)(.  

)9)(  عزمي عطية، مرجع سابق، ص )2.
)0)(   أمينة النمر، مرجع سابق، ص 191.

)1)(  إال أنه يتعي اإلشارة إلى أن الذي يقرر الكفالة في القانون األردني هو القاضي مصدر احلكم، 
وهو الذي يتم أمامه املنازعة في الكفالة. تنص املادة )))/2( من قانون أصول احملاكمات املدنية 
األردني على أنه: »على الطالب أن يرفق الوثائق التي يستند إليها في طلبه، وللمحكمة أو قاضي 
األمور املستعجلة أن يقرر تكليفه بتقدمي تأمي نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية حتدد احملكمة 
أو قاضي األمور املستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل مليء يضمن العطل والضرر الذي قد 
يلحق باملستدعي ضده إذا ظهر أن املستدعي غير محق في طلبه، ويستثنى من تقدمي التأمي أو 
الكفالة الدوائر احلكومية واملؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في اململكة، 
وللمحكمة أو قاضي األمور املستعجلة التحقق من مالءة الكفيل«. كذلك تنص املادة )1)2/1( 
تكلف  االحتياطي  احلجز  بتوقيع  الطلب  إجابة  احملكمة  ق��ررت  »إذا  أن��ه:  على  القانون  ذات  من 
الطالب بتأمي نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية حتدد احملكمة أو قاضي األمور املستعجلة نوعها 
أن  إذا ظهر  قد يلحق باحملجوز عليه من عطل وضرر  ما  =ومبلغها ويقدمها كفيل مليء يضمن 
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ويالحظ أن القانون األردني نص على أن احملكمة أو قاضي األمور املستعجلة هو 
الذي يحدد نوع الكفالة ومقدارها، ولم يترك ذلك للملزم بتقدمي الكفالة بأن يختار 

صورة الكفالة التي يرغب بتقدميها كضمان للتنفيذ املعجل. 
ويؤيد الباحث احلكم الوارد في قانون املرافعات املصري بخصوص املنازعة في 
الكفالة التي تقدم كضمان للتنفيذ املعجل، ونقترح على املشرِّع األردني النص على 
اعتبار قرار قاضي التنفيذ في هذه احلالة غير قابل لالستئناف ألن من شأن ذلك 

اختصار اجراءات التنفيذ اجلبري. 

املطلب الثاني
وقف التنفيذ املعجل

لم يرد نص صريح في القانون األردني مينح محكمة االستئناف ومحكمة التمييز 
سلطة وقف التنفيذ املعجل خالفاً لقانون املرافعات املصري الذي منح سلطة وقف 
أو  الطعن سواء كانت محكمة االستئناف  التنفيذ ومحكمة  التنفيذ لكل من قاضي 
النقض أو االلتماس وفق حاالت وش��روط  نص عليها، إذ تنص املادة )292( من 
الضمانات  كأحد  املعجل  التنفيذ  وق��ف  صالحية  على  املصري  املرافعات  قانون 
األساسية للتنفيذ املعجل بقولها: »يجوز في جميع األحوال للمحكمة املرفوع إليها 
االستئناف أو التظلم أن تأمر بناًء على طلب ذي الشأن بوقف التنفيذ املعجل إذا كان 
أو األمر  التنفيذ، وكانت أسباب الطعن في احلكم  يخشى وقوع ضرر جسيم من 
تقدمي  توجب  أن  التنفيذ  بوقف  تأمر  عندما  للمحكمة  ويجوز  إلغاؤه.  معها  يرجح 
كفالة أو تأمر مبا تراه كفيالً بصيانة حق احملكوم له«. كما نصت املادة )1)2( من 
طالب احلجز غير محق في دعواه، ويستثنى من تقدمي التأمي أو الكفالة احلكومة واملؤسسات 
أو قاضي األمور  اململكة، كما يجوز للمحكمة  العاملة في  الرسمية والعامة والبلديات والبنوك 
املستعجلة التحقق من مالءة الكفيل«. وبدورها تنص املادة )))1( على أنه: »يترتب على القيم 
اقتنعت احملكمة  إذا   )1((( »امل��ادة  يلي:  ما  تراها احملكمة مناسبة لضمان  التي  الكفالة  يقدم  أن 
أو قاضي األمور املستعجلة بناًء على ما قدم من بيانات بأن املدعى عليه أو املدعي الذي أقيمت 
ضده دعوى متقابلة قد تصرف بجميع أمواله أو هربها إلى خارج البالد، أو أنه على وشك أن 
يغادرها، وذلك رغبة منه في تأخير دعوى اخلصم أو عرقلة تنفيذ أي قرار قد يصدر في حقه 
جاز للمحكمة أو قاضي األمور املستعجلة أن يصدر مذكرة تأمره بها باملثول أمامها في احلال 
لبيان السبب الذي يحول دون تقدميه كفالة مالية أو عدلية من كفيل مليء بضمان ما قد يحكم به 

عليه«.

=
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قانون املرافعات املصري على أنه: »ال يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ 
احلكم، ومع ذلك يجوز حملكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ احلكم مؤقتاً إذا طلب 
ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، 
يعلن  الطلب  هذا  لنظر  جلسة  الطاعن  من  عريضة  على  بناء  احملكمة  رئيس  ويعي 

الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة«.
يتضح مما تقدم، أن وقف التنفيذ قد يصدر من محكمة االستئناف بخصوص حكم 
ابتدائي مشمول بالتنفيذ املعجل. كما قد يصدر وقف التنفيذ من محكمة النقض أو 
محكمة التماس إعادة النظر بخصوص حكم حائز قوة األمر املقضي به. وملا كان 
احلكم املطعون فيه من احملتمل إلغاؤه من قبل محكمة الطعن مما يترتب عليه إلغاء 
إجراءات التنفيذ التي اتخذت استناداً إليه، لذلك أجاز القانون طلب وقف التنفيذ في 

حاالت معينة إذا توافرت شروطها)2)(.
أن  في  تتمثل  املعجل  التنفيذ  وق��ف  نظام  تقرير  من  الغاية  أن  الفقه  بعض  وي��رى 
محكمة الطعن قد تستغرق وقتاً طويالً للفصل في موضوع الطعن الذي تقدم به 
احملكوم عليه. وقد يتم خالل هذا الوقت التنفيذ املعجل كامالً أو جزئياً. فإذا أصدرت 
محكمة الطعن حكمها بإلغاء احلكم املستأنف،  فقد يصعب إعادة احلال إلى ما كانت 
ر املشرِّع منح احملكمة سلطة وقف  عليه مما يلحق ضررا باحملكوم عليه، لذلك قرنَّ
التنفيذ من خالل حتقيق التوازن بي مصلحة احملكوم له في إجراء التنفيذ املعجل 
ومصلحة احملكوم عليه في منع هذا التنفيذ)))(. مثال ذلك: إذا قضى احلكم االبتدائي 
بإلزام احملكوم عليه بدفع مبلغ من النقود ومت التنفيذ وكان احملكوم له الذي استوفى 
املال غير مليء فما هي الفائدة التي سيجنيها احملكوم عليه من القرار الذي يصدر 
ملصلحته من قبل محكمة االستئناف؟!، كذلك إذا كان احلكم املعجل التنفيذ يقضي 
بتوقيف عامل أو صاحب مهنة عن العمل فترة من الزمن، فماذا يجدي الطاعن من 
القرار الصادر ملصلحته إذا كان هذا التنفيذ قد اكتمل بحيث مت توقيف العامل عن 

العمل خالل هذه الفترة)))(. 
 لتالفي هذه االحتماالت وأمثالها نصت بعض التشريعات العربية كالقانون املصري 
والقانون اللبناني على نظام وقف تنفيذ األحكام ضمن شروط وحاالت منصوص 

)2)(  أمينة النمر، مرجع سابق، ص)198-19.
)))(  مصطفى قنديل، مرجع سابق، ص )10-)10.

)))(   حلمي احلجار، مرجع سابق، ص )12.  
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عليها قانوناً. أما قانون املرافعات الفرنسي اجلديد فقد ألغى وقف التنفيذ في حاالت 
التنفيذ املعجل القانوني وأبقى صالحية احملكمة بوقف التنفيذ على حاالت التنفيذ 
املعجل القضائي فقط. ويبدو أن غاية املشرِّع الفرنسي من منع وقف القوة التنفيذية 
لألحكام املشمولة بالتنفيذ املعجل القانوني هو إعطاء فاعلية حقيقية لهذا النوع من 
األحكام الصادرة عن محاكم الدرجة األولى. ومبا أن القانون هو الذي نص على 
الوارد في  الباحث احلكم  أن يوقفه)))(، وال يؤيد  لقاٍض  املعجل، فال ميكن  التنفيذ 

القانون الفرنسي اخلاص بإلغاء نظام وقف التنفيذ ألسباب عديدة أهمها)))(: 
ميثل وقف التنفيذ وسيلة وقائية حلل مشكلة إلغاء التنفيذ واألضرار املترتبة   .1
التنفيذ  وق��ف  يصلح  أخ��رى،  بعبارة  عليه.  كانت  ما  إل��ى  احل��ال  وإع���ادة  عليه 
كوسيلة لتوقي التنفيذ القابل لإللغاء أياً كان طريق هذا التنفيذ وأياً كان سبب 

قابليته لإللغاء.
التنفيذ وسيلة سريعة حلماية املدين من األضرار التي ميكن أن تترتب  وقف   .2
على إلغاء التنفيذ. فالقانون أجاز للدائن مباشرة إجراءات تنفيذ سريعة وقبل 
أن يصير احلق محصناً ضد أي إلغاء، وباملقابل منح املنفذ ضده إمكانية طلب 
إذا توافر سبب مقبول وحقيقي للوقف وقبل  التنفيذ بإجراءات سريعة  وقف 
الدائن في  املقابل حلق  الوجه  التنفيذ هو  أن وقف  أي  القضاء كلمته،  أن يقول 
مصلحة  بي  العدالة  اعتبارات  يراعي  املشرِّع  أن  يالحظ  وهنا  املعجل.  التنفيذ 
الدائن واملدين وفق نظام وقف التنفيذ الذي يحدد له شروطاً وقواعد مفصلة قد 

ال يتسع مجال البحث للتفصيل بها في هذه الدراسة.
أن وقف التنفيذ ال ميثل محاباة مطلقة للمدين، فهو ال يتوقف على مجرد رغبة   .(
املدين وإمنا ال بد من رقابة القضاء الذي يتحقق من توافر شروط هذا الوقف 

وأهمها شرط االستعجال وترجح احلق.
أن وقف التنفيذ ال ميثل ضررا محضا للدائن. وبيان ذلك أن وقف التنفيذ ليس   .(
وتظل  فيه  االستمرار  منع  في  أث��ره  يتحدد  وقتي  تدبير  مجرد  فهو  ل��ه،   إلغاء 

)))(  عزمي عطية، مرجع سابق، ص 22.
)))(   أحمد علي السيد خليل، طلبات وقف التنفيذ أمام محكمة التنفيذ ومحاكم الطعن، دار املطبوعات 
اجلامعية، اإلسكندرية، 2000،  ص 0)-0) . الوسيط في قانون التنفيذ وفقاً ملجموعة املرافعات 

احلالية، دار النهضة العربية، ط2، ص، 191، 192، 199.
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كما  قائمة مرتبة آلثارها.  بالوقف  السابقة-كاحلجز- على احلكم  االج��راءات 
أن وقف التنفيذ ال يؤثر على احلق في التنفيذ الذي يبقى قائما ال ينقضي ملجرد 
احلكم بالوقف. ويجوز للمحكمة أو قاضي التنفيذ عندما تقرر وقف التنفيذ، أن 
يوجب تقدمي كفالة أو يأمر مبا يراه كفيالً لصيانة حق الدائن إذا ما زالت عقبة 
وقف التنفيذ بعد ذلك وهو ما ُيشكِّل مراعاة للدائن طالب التنفيذ. وبهذا النص 
أضيفت سلطة جديدة للمحكمة في القانون املصري بحيث يتم حتقيق حماية 
مصلحة احملكوم له عندما تأمر بوقف التنفيذ، فتوجب تقدمي الكفالة أو إيداع ما 

حكم به عليه)))(. 
القانون املصري يعد  التنفيذ املنصوص عليه في  أن نظام وقف  نخلص مما تقدم 
ضرورياً لتحقيق التوازن بي مصلحة احملكوم له الذي قد يلحق به ضرر محتمل 
عند األمر بوقف التنفيذ ومصلحة احملكوم عليه الذي قد يصيبه ضرر من رفض 

طلب وقف التنفيذ. 
ونتناول فيما يأتي موقف القانون األردني من نظام وقف التنفيذ املعجل وهل متلك 

محكمة االستئناف ومحكمة التمييز في القانون األردني سلطة وقف التنفيذ؟
تنص املادة ))( من قانون التنفيذ األردني على أنه: “أ- يختص الرئيس أو من يقوم 
مقامه بجميع املنازعات التنفيذية...”. وقد وضحت املادة )2( من ذات القانون على 
أن: “أ- يتم تنفيذ السندات التنفيذية املنصوص عليها في هذا القانون من قبل دائرة 
تسمى )دائرة التنفيذ( لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ ال 
أنه:  األردن��ي على  التنفيذ  ))( من قانون  املادة  الرابعة.... وتنص  تقل درجته عن 
“أ- يباشر قاضي الصلح اختصاصات الرئيس في األماكن التي ليس فيها محكمة 

بداية”.
املطلوب  أن  باعتبار  وقتية  تنفيذ  منازعة  يعد  اجلبري  التنفيذ  وقف  طلب  أن  ومبا 
التنفيذ  بوقف  االختصاص  فإن  التنفيذ،  إج��راءات  واستمرار  سريان  على  يؤثر 
يكون لرئيس التنفيذ سنداً للمادة ))( من قانون التنفيذ األردني. ويقابل هذا النص 
قاضي  “يختص  أنه:  على  تنص  التي  املصري  املرافعات  قانون  من   )2((( امل��ادة 
التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ املوضوعية والوقتية أياً كانت 
قيمتها، ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضياً لألمور 

)))(   فتحي والي، مرجع سابق، ص، 0).
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في  التنفيذ-  وقاضي  التنفيذ  رئيس  مختصاً-  قاضياً  هناك  أن  أي  املستعجلة”، 
القانوني األردني واملصري يناط به صالحية وقف التنفيذ باعتبار أن هذا الوقف 

يعد من منازعات التنفيذ الوقتية.
اختلف  فقد  التنفيذ،  وق��ف  طلب  بنظر  الطعن  محاكم  اختصاص  بخصوص  أم��ا 

املشرِّع األردني عن املشرِّع املصري على الوجه األتي:
االستئناف  محكمة  سلطة  على  األردن���ي  القانون  في  صريح  نص  ي��رد  لم  أوالً: 
ومعظم  املصري  القانون  ملوقف  خالفاً  املعجل،  التنفيذ  بوقف  التمييز  ومحكمة 
التي  االستئنافية  احملكمة  منح  املصري  املشرِّع  أن  لنا  تبينَّ  وقد  العربية.  القواني 
بالتنفيذ  املشمول  االبتدائي  احلكم  تنفيذ  بوقف  احلكم  سلطة  االستئناف  تنظر 
قانونياً  وقفاً  وليس  احملكمة  من  بقرار  يصدر  قضائي  وقف  الوقف  وهذا  املعجل، 
 )2(1( املادة  في  املصري  القانون  منح  كما  باالستئناف)8)(.  الطعن  نتيجة  يترتب 
محكمة النقض سلطة األمر بوقف التنفيذ. ويالحظ أن املشرِّع املصري قد تشدنَّد 
في احلكم بوقف التنفيذ املعجل من محكمة النقض- مقارنة مع وقف التنفيذ من 
جسيماً  الضرر  يكون  أن  استلزم  بأن   -)292( امل��ادة  حسب  االستئناف  محكمة 
مما يتعذر تداركه باعتبار أن وقف التنفيذ من محكمة النقض إمنا يتقرر استثناء 
على القاعدة العامة في التنفيذ، إذ أن احلكم املطلوب تنفيذه حكم حائز لقوة األمر 

املقضي به)9)(. 
 لكن جند أن املادة )21( من قانون التنفيذ األردني نصت على أنه: »إذا طلب املدين 
املعامالت  في  السير  وقف  يتم  التأخير  هذا  تستلزم  أوراق��اً  وأب��رز  التنفيذ  تأخير 
التي  التنفيذ  الطلب، وال تعاد معامالت  البت في  إليه حلي  الذي وصلت  عند احلد 
متت قبل ذلك«. ويالحظ أن املشرِّع في املادة )21( املذكورة، استخدم لفظ »تأخير 
قد  التنفيذ  تأخير  أن  مبعنى  مقيد،  وغير  مطلقاً  جاء  التنفيذ  لفظ  أن  كما  التنفيذ«، 
إعادة  أو  التمييز  أو  يشمل تأخير تنفيذ أي حكم إن كان قد طعن فيه باالستئناف 
احملاكمة أو اعتراض الغير. وعلى الرغم من ذلك نقترح- جتنبا لالجتهاد املخالف- 
التنفيذ  بوقف  والتمييز  االستئناف  محكمة  صالحية  على  صراحة  النص  يتم  أن 
 )210( املادة  التنفيذ في  لوقف  بالنسبة  وفق شروط وضوابط، محددة كما فعل 
من قانون أصول احملاكمات املدنية عند الطعن باعتراض الغير، ووقف التنفيذ عند 

)8)(  أمينة النمر، مرجع سابق، ص )20.
)9)(  عاشور مبروك، مرجع سابق، ص 210.
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القانون. وسنوضح ذلك في  ))21( من ذات  للمادة  باعادة احملاكمة سندا  الطعن 
الفقرات التالية:  

يتم من  التنفيذ  قانون  )21( من  للمادة  التنفيذ وفقاً  تأخير  أن  إلى  اإلش��ارة  جتدر 
خالل طلب يتقدم به  املدين ويترتب على قبول هذا الطلب وقف السير في معامالت 
التنفيذ عند احلد الذي وصلت إليه حلي البت في الطلب، وال تعاد معامالت التنفيذ 
املادة  ال��وارد في نص  التنفيذ(  )تأخير  لفظ  أن داللة  قبل ذلك. وال شك  التي متت 
معينة  مدة  خالل  التنفيذ  إج��راءات  في  السير  عدم  تعني  أع��اله  إليها  املشار   )21(
وذلك لسبب ترى احملكمة معه ضرورة تأخير التنفيذ. فتأخير التنفيذ بهذا املفهوم 
هو  فاالختالف  املصري،  القانون  في  التنفيذ  وقف  ذاته  هو  األردن��ي  القانون  في 

اختالف في استخدام اللفظ ال في الداللة.
إال  التنفيذ،  وقف  أو  تأخير  نظام  على  نص  األردن��ي  القانون  أن  من  الرغم  وعلى 
أتى بتنظيم قانوني  املهم. فاملشرِّع املصري  النظام  أنه لم يضع قواعد كافية لهذا 
قانون  نصوص  بينت  فقد  الطعن،  محاكم  عن  الصادر  التنفيذ  وقف  لنظام  شامل 
التنفيذ  املتعلقة باختصاص قاضي   (12  ،29(  - 292 )املواد  املرافعات املصري 
النقض: عدم  أمام محكمة  املعجل  التنفيذ  املطلوبة لوقف  الشروط  بطلبات وقفه(، 
املعجل  التنفيذ  من  يخشى  وأن  فيه  املطعون  احلكم  إلغاء  ورجحان  التنفيذ،  متام 
وقوع ضرر جسيم للمحكوم عليه يتعذر تداركه )املادة 292 من قانون املرافعات 
املعجل  التنفيذ  املشرِّع املصري لوقف  التي تطلبها  الشروط  املصري(، وهي ذات 
تداركه،  يتعذر  مما  اجلسيم  الضرر  يكون  أن  باستثناء  االستئناف  محكمة  أم��ام 

واكتفى بتحقق الضرر اجلسيم. 
أما املشرِّع األردني فلم يحدد ضوابط لتأخير أو وقف التنفيذ باستثناء ما أورده في 
املادة )21( من قانون التنفيذ، والتي جاء فيها: )إذا طلب املدين تأخير التنفيذ وأبرز 
أوراقاً تستلزم هذا التأخير(. ولم يضع املشرِّع األردني نظاماً إجرائياً شامالً لوقف 
التنفيذ يتضمن الشروط الشكلية واملوضوعية لقبول طلب وقف التنفيذ ومن ذلك: 
ميعاد تقدمي طلب وقف التنفيذ واحملكمة املختصة به، وطرق الطعن بهذا الطلب، فلم 
يشترط وقوع ضرر للمحكوم عليه أو رجحان إلغاء احلكم املطعون فيه. فاحملكمة 

وفقاً للقانون األردني متلك سلطة واسعة بخصوص تقرير تأخير التنفيذ.  
ونقترح على املشرِّع األردني النص على منح محكمة االستئناف سلطة وقف التنفيذ 
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املعجل إذا كان يترتب على التنفيذ ضرر جسيم باحملكوم عليه ومنح احملكمة سلطة 
األمر بتقدمي كفالة لضمان حق احملكوم له إذا حلقه ضرر من وقف التنفيذ)0)(. 

ثانياً: نص القانون األردني – صراحة - على سلطة محكمة الطعن باعادة احملاكمة 
من   )210( فاملادة  معينة)1)(.  شروط  توافرت  إذا  التنفيذ  بوقف  الغير  واعتراض 
املختصة  احملكمة  صالحية  على  نصت  األردن��ي  املدنية  احملاكمات  أص��ول  قانون 
وقف  الغير  اعتراض  تقدمي  على  يترتب  »ال  بقولها:  الغير  باعتراض  الطعن  بنظر 
تنفيذ احلكم املطعون فيه ما لم تقرر احملكمة خالف ذلك بناًء على طلب الطاعن متى 
كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم«. وهنا يالحظ أن النص اشترط لوقف التنفيذ 
الصلح  )))/)( من قانون محاكم  املادة  أن يكون هناك ضرر جسيم. كما تنص 
على ما يلي: »اعتراض الغير على حكم صدر من قاضي صلح ال مينع من تنفيذه إذا 
قدم احملكوم عليه كفالة يعتبرها القاضي كفالة للمحكوم عليه فيما لو ظهر بعد ذلك 
أن احملكوم له غير محق في دعواه«. وقد قضت محكمة التمييز األردنية في العديد 
من قراراتها أن: »يوقف اعتراض الغير تنفيذ احلكم الصلحي إذا لم يقدم احملكوم 
له كفالة قانونية تضمن حقوق احملكوم عليه فيما لو ظهر أن احملكوم له غير محق 

في دعواه«)2)(. 
كذلك نصت املادة ))21( من قانون أصول احملاكمات املدنية على صالحية احملكمة 
املختصة بنظر طلب إعادة احملاكمة بوقف التنفيذ: »ال يترتب على طلب إعادة احملاكمة 
وقف تنفيذ احلكم ما لم تقرر احملكمة خالف ذلك«. وتطبيقاً لذلك، قضت محكمة 
إع��ادة احملاكمة )وهو  أن األصل في طلب  النص  ما يستفاد من هذا  »فإن  التمييز: 

)0)(   نبيل عمر، مرجع سابق، ص 8)1-9)1. عاشور مبروك، مرجع سابق، ص 191.
)1)(  حتدد املادة ))21( من قانون أصول احملاكمات املدنية احملكمة املختصة بإعادة احملاكمة: »يقدم 
طلب إعادة احملاكمة إلى احملكمة التي أصدرت احلكم، ويجري في ذلك تبادل اللوائح بي الفرقاء 
احملكمة  املدنية  احملاكمات  أصول  قانون  من   )20(( امل��ادة  وحتدد  القانون«.  هذا  ألحكام  وفقاً 
املختصة باعتراض الغير: »اعتراض الغير على نوعي أصلي وطارئ. يقدم االعتراض األصلي 
العادية.  الدعوى  فيه بالئحة دعوى وفقاً إلج��راءات  املطعون  التي أصدرت احلكم  إلى احملكمة 
يقدم االعتراض الطارئ بالئحة أو مذكرة إلى احملكمة الناظرة في الدعوى إذا كانت مساوية أو 
أعلى درجة من احملكمة التي أصدرت احلكم املعترض عليه وكان النزاع الذي صدر فيه احلكم 

داخالً في اختصاصها«.
)2)(  متييز حقوق رقم 2)/1)19، سنة 1)19م، ص29).  متييز حقوق رقم 2)1/))19، سنة 

))19، ص))10.
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طريق غير عادي من طرق الطعن( أال يترتب عليه وقف تنفيذ احلكم، واالستثناء هو 
ما تراه احملكمة التي يقدم إليها مثل هذا الطلب، فإن رأت مبرراً لوقف التنفيذ فتقرر 
ذلك وفق صالحيتها التقديرية والقانونية«)))(. ويقابل هذا النص املادة )1)2( من 
قانون املرافعات املصري التي تنص على أنه: »ال يترتب على رفع االلتماس وقف 
تنفيذ احلكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر االلتماس أن تأمر بوقف التنفيذ 
متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. ويجوز 
أو تأمر مبا تراه كفيالً  أن توجب تقدمي كفالة  التنفيذ  للمحكمة عندما تأمر بوقف 

صيانة حق املطعون عليه«.  
احملكمة  منح  بخصوص  واملصري  األردن��ي  القانوني  موقف  متاثل  يالحظ  وهنا 
املصري(  القانون  في  النظر  إع��ادة  )التماس  احملاكمة  ب��إع��ادة  الطعن  تنظر  التي 
سلطة وقف التنفيذ. لكن يالحظ أن شروط وقف تنفيذ احلكم في القانون األردني 
تختلف عن شروط وقف تنفيذ احلكم في القانون املصري. فقد نصت املادة ))21( 
احلكم  تنفيذ  وق��ف  سلطة  احملكمة  منح  على  املدنية  احملاكمات  أص��ول  قانون  من 
املطعون فيه إذا وجدت ما يبرر ذلك ولم تشترط الضرر اجلسيم املنصوص عليه 
القانون األردني سلطة تقديرية  التنفيذ حسب  أن وقف  أي  القانون املصري،  في 
السلطة  لهذه  احملكمة  ملمارسة  شروط  أي  املشرِّع  يشترط  ولم  للمحكمة،  مطلقة 
بدليل عبارة »إذا وجدت ما يبرر ذلك« الواردة في املادة ))21( من قانون أصول 

احملاكمات املدنية األردني.
يبقى أن نتساءل عن سلطة احملكمة املختصة بنظر االستئناف الوصفي- سنوضحه 

في املبحث التالي- بتقرير وقف التنفيذ في ظل الطعن بوصف احلكم؟ 
أمام  التظلم  »يجوز  أن��ه:  على  املصري  املرافعات  قانون  من   )291( امل��ادة  تنص 
الدعوى،  لرفع  املعتادة  باإلجراءات  وذلك  احلكم  وصف  من  االستئنافية  احملكمة 
ويكون ميعاد احلضور ثالثة أيام، ويجوز إبداء هذا التظلم في اجللسة أثناء نظر 
االستئناف املرفوع عن احلكم، ويحكم في التظلم مستقالً عن املوضوع«. كما تنص 
املادة )292( من ذات القانون على إنه: »يجوز في جميع األحوال للمحكمة املرفوع 
إليها االستئناف أو التظلم أن تأمر بناًء على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ املعجل 
احلكم  في  الطعن  أسباب  وكانت  التنفيذ،  من  جسيم  ضرر  وقوع  ُيخشى  كان  إذا 

)))(   متييز حقوق رقم )))) لسنة )201.



نحو تنظيم تشريعي للتنفيذ المعجل القانوني في قانون التنفيذ األردني: دراسة مقارنة

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - العدد1 - السنة السادسة - العدد التسلسلي 21 - جمادى اآلخرة / رجب 1439 هـ – مارس 2018 م342

أو األمر يرجح معها إلغاؤه، ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب 
تقدمي كفالة أو تأمر مبا تراه كفيالً بصيانة حق احملكوم له«.

يتضح من النصوص املتقدمة أنه ال اختصاص حملكمة االستئناف الوصفي بنظر 
طلبات وقف التنفيذ التي تستند إلى ترجيح وجود خطأ في الوصف، وذلك لعدم 
وجود نص يقرر هذا االختصاص حملكمة االستئناف الوصفي خالفاً لالختصاص 
غير  الطعن  حملكمة  خاصة  بنصوص  املصري  القانون  قرره  الذي  التنفيذ  بوقف 
يغني  مما  التنفيذ  منع  إلى  يهدف  احلكم  وصف  من  التظلم  طلب  أن  كما  العادي. 
عن طلب وقف التنفيذ)))(. كما أنه يجب أال يفهم من نص املادة )292( أن اصطالح 
التظلم الوارد فيها هو التظلم الوارد في املادة )291( السابقة عليها، وإمنا املقصود 

به التظلم من أمر والئي أو من أمر أداء)))(. 
التنفيذ  وق��ف  تقرير  االستئناف  محكمة  رفضت  إذا  هو  هنا  امل��ط��روح  وال��س��ؤال   
املعجل، هل يجوز للخصم حق الطعن بالنقض أو التمييز بقرار محكمة االستئناف 

اخلاص بطلب وقف التنفيذ؟
يرى بعض الفقه)))( - بحق- أن أحكام وقف التنفيذ الصادرة عن قاضي التنفيذ 
الدرجة  محاكم  من  يعد  التنفيذ  قاضي  إن  إذ  دائما،  باالستئناف  فيها  الطعن  تقبل 
املستعجلة.  لالمور  قاضياً  بوصفه  التنفيذ  وقف  طلبات  في  يفصل  وهو  األول��ى، 
ترتيباً على ذلك، ميكن للطاعن أن يطلب من محكمة االستئناف - بالتبعية للطعن - 
وقف تنفيذ احلكم الصادر من قاضي التنفيذ سواء كان هذا احلكم املستعجل منهياً 
للخصومة أم ال. وتختص احملكمة االبتدائية بهيئة استئنافية بنظر هذا االستئناف 
سندا للمادة )))2( من قانون املرافعات التي تنص على أنه: ».... وتستانف أحكامه 
إلى احملكمة االبتدائية«. وفي األردن تنص  الوقتية  املنازعات  التنفيذ( في  )قاضي 
قابالً  الرئيس  يصدره  الذي  القرار  يكون  »أ-  على:  التنفيذ  قانون  من   )20( املادة 
للطعن أمام محكمة االستئناف خالل سبعة أيام تلي تاريخ تفهيمه أو تبليغه. ب- 

تفصل محكمة االستئناف تدقيقاً في الطعن ويعتبر قرارها نهائيا... «.

)))(  أحمد خليل، مرجع سابق، ص 19-)19.
)))(  محمد محمود إبراهيم، أصول التنفيذ اجلبري، دار الفكر العربي، القاهرة، )198، مشار إليه 

لدى أحمد خليل، طلبات وقف التنفيذ، ص )19.
)))(   نبيل عمر، التنفيذ القضائي وإجراءته، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 1981، ص 9)1.
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وسنداً للمادة )212( من قانون املرافعات املصري يجوز الطعن بهذه األحكام فور 
التي تصدر  األحكام  الطعن في  »ال يجوز  أنه:  املادة على  إذ تنص هذه  صدورها، 
أثناء سير الدعوى وال تنتهي بها اخلصومة إال بعد صدور احلكم املنهي للخصومة 
الدعوى واألحكام  الوقتية واملستعجلة والصادرة بوقف  كلها، وذلك عدا األحكام 
القابلة للتنفيذ اجلبرى ...«. ويطبق ذات احلكم في قانون أصول احملاكمات املدنية 
التي تصدر  الطعن في األحكام  إن��ه: »ال يجوز  )0)1( منه على  امل��ادة  ال��ذي تنص 
أثناء سير الدعوى وال تنتهي بها اخلصومة إال بعد صدور احلكم املنهي للخصومة 
األم��ور   – التالية:1  امل��س��ائ��ل  ف��ي  ال��ص��ادرة  ال���ق���رارات  ذل��ك  م��ن  ويستثنى  كلها، 

املستعجلة....«.
وال يجوز الطعن نقضاً بحكم قاضي التنفيذ بوقف التنفيذ سندا للمادة )8)2( من 
عن  الصادرة  لألحكام  بالنسبة  إال  بالنقض  الطعن  جتيز  ال  التي  املرافعات  قانون 
فى  النقض  محكمة  أمام  يطعنوا  أن  »للخصوم  التالي:  بنصها  االستئناف  محاكم 
األحكام الصادرة من محاكم االستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز مائة ألف 
من  وليس  األول��ى  الدرجة  محاكم  من  يعد  التنفيذ  قاضي  أن  املعلوم  ومن  جنيه«. 

محاكم االستئناف، وأن األحكام الصادرة عنه ابتدائية وليست انتهائية)))(.
من جهة أخرى، قد يصدر وقف التنفيذ عن محكمة الطعن وليس قاضي التنفيذ. 
أو  التنفيذ  بوقف  اخلاص  الطعن  محكمة  بحكم  الطعن  يجوز  هل  احلالة،  هذه  في 

برفضه؟
تنص املادة )2)2( من قانون املرافعات املصري على أنه: »ال يجوز الطعن في أحكام 
املادة  ال��وارد في  ذات��ه  الطعن«.  وه��ذا احلكم  بأي طريق من طرق  النقض  محكمة 
))20( من قانون أصول احملاكمات املدنية التي تنص على إنه: »ال يجوز الطعن في 
أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن«. وهذا يعني أنه ال يجوز الطعن 
باحلكم الصادر عن محكمة النقض بوقف التنفيذ. أما إذا كان احلكم بوقف التنفيذ 
صادراً عن محكمة االستئناف، فإنه وسنداً للمادتي )8)2( و)9)2(، يجوز الطعن 
الذي  املرافعات  للشروط واألحوال املنصوص عليها في قانون  فيه بالنقض وفقاً 
قد ال تسمح صفحات البحث مبعاجلتها هنا بشكل مفصل. إذاً احلكم الصادر في 
طلب وقف التنفيذ سواء بالقبول أو بالرفض هو حكم يقبل الطعن بالنقض بصفته 
)))(  أحمد علي السيد خليل، طلبات وقف التنفيذ أمام محكمة التنفيذ ومحاكم الطعن، دار املطبوعات 

اجلامعية، اإلسكندرية، ص 9)).
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حكماً وقتياً صادرا من احملكمة االستئنافية. كما أن األصل العام هو حق اخلصم 
في الطعن واالستثناء هو مصادرته أو احلد منه، وال استثناء دون نص قانوني)8)(. 
وغني عن اإلشارة أن احلكم الصادر في طلب الوقف أمام محكمة الطعن العادية 

)االستئناف( ال يقبل الطعن باالستئناف ألنه ال استئناف على استئناف)9)(.
املطلب الثالث

التظلم من وصف احلكم )االستئناف الوصفي(
قد تخطىء احملكمة في وصف احلكم بشكل قد يؤثر على تنفيذه، فقد تقضي احملكمة 
بأن احلكم نهائي وهو ابتدائي، أو تقضي بأنه ابتدائي وهو نهائي، أو تشمله بالتنفيذ 
املعجل بغير كفالة حيث تكون الكفالة واجبة. ففي احلالة األولى، ترتب على اخلطأ 
التنفيذ على الرغم من  ابتدائي- أن مت إجازة  في وصف احلكم- بأنه نهائي وهو 
عدم جوازه. أما في احلالة الثانية ترتب على اخلطأ في وصف احلكم- بأنه ابتدائي 

وهو نهائي- أن منع التنفيذ. 
وملواجهة هذه احلاالت نصت العديد من القواني ومنها قانون املرافعات املصري 
قانون  ينص  لم  باملقابل  الوصفي(.  )االستئناف  احلكم  وص��ف  من  التظلم  على 
التنفيذ األردني على هذا النوع من التظلم. ونوضح ماهية هذا التظلم ومبرراته في 

الفرع األول وشروط التظلم في الفرع الثاني من هذا املطلب.
الفرع األول

ماهية االستئناف الوصفي ومبرراته
يرفعه  تظلم  أو  خاص  طعن  »طريق  بأنه)0)(:  الوصفي  االستئناف  البعض  ع��رنَّف 
التظلم  هذا  ويهدف  التنفيذية«.  قوته  في  يؤثر  احلكم  في  وصف  ضد  املستأنف 
إلى تقرير الوصف الصحيح للحكم، وبالتالي حتديد صالحيته أو عدم صالحيته 
للتنفيذ اجلبري. كما عرنَّفه بعض الفقه بأنه: “طلب تعديل وصف في احلكم يؤثر 
واضحاً  اختالفاً  هناك  أن  يالحظ  وهنا  جوازه”)1)(.  عدم  في  أو  تنفيذه  جواز  في 
النهضة  دار  احلالية،  املرافعات  ملجموعة  وفقاً  التنفيذ  قانون  في  الوسيط  مبروك،  عاشور    )(8(

العربية، ط2، القاهرة، )200، ص)19- 198.
)9)(  سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص )8).

)0)(   نبيل إسماعيل عمر، مرجع سابق، ص 189.
=)1)(  أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ في املواد املدنية والتجارية، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، 
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بي االستئناف الوصفي الذي ينصب على اخلطأ في وصف احلكم الذي يؤثر في 
صالحية أو عدم صالحيته للتنفيذ اجلبري، واالستئناف املوضوعي الذي يتناول 

موضوع احلكم باعتباره طريقاً عادياً للطعن في األحكام)2)(.  
امل��ص��ري: »يجوز  امل��راف��ع��ات  ق��ان��ون  امل���ادة )291( م��ن  وب��ه��ذا اخل��ص��وص تنص 
التظلم أمام احملكمة االستئنافية من وصف احلكم وذلك باإلجراءات املعتادة لرفع 
التظلم في اجللسة  إبداء هذا  أيام، ويجوز  الدعوى، ويكون ميعاد احلضور ثالثة 
أثناء نظر االستئناف املرفوع عن احلكم ويحكم في التظلم مستقالً عن املوضوع«. 
وال يوجد في القانون األردني نصا مقابال لهذا النص. فما أهمية نظام التظلم من 
وصف احلكم كأحد ضمانات التنفيذ املعجل، وهل هناك من مبررات للنص عليه في 

القانون األردني؟ 
قبل االجابة على هذا السؤال ال بد من توضيح أهم حاالت التظلم من وصف احلكم 

لفهم ماهيته.
تتنوع حاالت التظلم من اخلطأ في وصف احلكم إلى حاالت متعددة منها ما يثار 

من قبل احملكوم عليه، ومنها ما يثار من قبل احملكوم له)))(. 
أوالً: وصف احلكم خطأ بأنه ابتدائي- في القانون املصري - مع أنه في احلقيقة 
أن  ذل��ك:  مثال  العامة)))(،  القواعد  وف��ق  تنفيذه  دون  يحول  أن  شأنه  من  انتهائي 
يصدر حكم انتهائي عن احملكمة، ولكن تصفه احملكمة بأنه ابتدائي. كما أن التظلم 
ميكن أن يقدنَّم من احملكوم عليه إذا وصف احلكم بأنه انتهائي على الرغم من من أنه 

ابتدائي. 
ثانياً: أن يصدر حكم عن احملكمة بعدم شمول احلكم بحاالت التنفيذ املعجل بقوة 
القانوني. مثال ذلك  التنفيذ املعجل  الرغم من توافر حالة من حاالت  القانون على 
معجالً.  تنفيذه  بعدم  احملكمة  تقضي  ولكن  مستعجلة  م��ادة  في  احلكم  يصدر  أن 

)200، ص 98. رمزي سيف، قواعد تنفيذ األحكام والعقود الرسمية في قانون املرافعات اجلديد، 
مجلة احملاماة، العددان اخلامس والسادس، السنة الثالثون، مصر، 0)19، بند 9). أحمد السيد 

صاوي، الوجيز في التنفيذ اجلبري، مطبعة جامعة القاهرة، 2001، ص )).
)2)(  أحمد ماهر زغلول ، أصول التنفيذ وفقاً ملجموعة املرافعات املدنية والتجارية، مكتبة سيد عبد 

الله وهبة، ط 2، القاهرة، )198، ص )21.
)))(  مصطفى قنديل، مرجع سابق، ص )11، عبد العزيز بديوي، مرجع سابق، ص )8.

)))(   راجع ما تقدم ص ) هامش رقم 1.

=
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هنا يثار التساؤل: هل ميلك قاضي التنفيذ رفض تنفيذ حكم قرر القانون شموله 
بالتنفيذ املعجل بحجة أن القاضي املصدر للحكم لم يشر إلى هذه اخلاصية )أي أنه 
لم يذكر فيه أنه ينفذ معجالً بحكم القانون(، أو بحجة أن القاضي ذكر فيه خطأ بأن 
احلكم غير مشمول بالتنفيذ املعجل بحكم القانون؟ والعكس أيضا يطرح، مبعنى، 
هل ميلك قاضي التنفيذ تعجيل تنفيذ حكم قرر القانون عدم شموله بالتنفيذ املعجل 
املعجل  للتنفيذ  خاضع  أنه  إلى  أش��ار  للحكم  املصدر  القاضي  أن  بحجة  القانوني 

بحكم القانون؟
)االستئناف  احل��ك��م  وص��ف  م��ن  التظلم  لقبول  يشترط  ف��إن��ه  أع���اله،  ذك��رن��ا  كما 
الوصفي( أن يقع من احملكمة خطأ في وصف احلكم يؤثر في قوته التنفيذية. وإذا 
لم يقع هذا اخلطأ )تطبيق نصوص القانون اخلاصة بالتنفيذ أو بالكفالة(، فال محل 
لقبول االستئناف الوصفي. فالقانون ال يلزم احملكمة بأن تصرح بحكمها بشمول 
احلكم بالتنفيذ املعجل، فإذا لم تأمر احملكمة بالتنفيذ املعجل في حالة يوجب القانون 
فيها شمول احلكم بالتنفيذ املعجل، فال محل لقبول التظلم ألن ذلك ال يعد خطأ من 

احملكمة)))(. 
ثالثاً: إذا حكمت احملكمة بتقدمي كفالة وعلقت التنفيذ عليها في حاالت ال يجوز األمر 
أن تكون أحد صعوبات  الكفالة ميكن  التنفيذ، ألن  التاثير على  بها، من شأن ذلك 

املباشرة بالتنفيذ.
ولالجابة على السؤال املشار إليه بخصوص أهمية ومبررات النص أو عدم النص 
على نظام التظلم من وصف احلكم في القانون األردني، يرى البعض- بحق - أن 
التي  املشاكل  القانونية بخصوص جتنب  له مزاياه وهو أسلم احللول  النظام  هذا 
ميكن أن تترتب على تنفيذ األحكام التي رمبا شابها خطأ في الوصف الذي يؤثر في 
قوتها التنفيذية، إذ إن الرجوع إلى احملكمة نفسها التي أصدرت احلكم املوصوف 
بشكل خاطىء يصطدم مع مبدأ استنفاد القاضي واليته بعد إصدار احلكم. كما أن 
تقدمي منازعة أمام قاضي التنفيذ، ليس حالً قانونياً باعتبار أن منازعات التنفيذ ال 
أو بأوصافها، وأن تصحيح وصف احلكم يعني املساس  باألحكام  تتضمن طعناً 
التنفيذ املساس به، وأن الطعن باالستئناف  بحجية األحكام مما ال يجوز لقاضي 

ملجموعة  وفقاً  التنفيذ  أصول  زغلول،  ماهر  أحمد   .220 ص  سابق،  مرجع  مبروك،  عاشور    )(((
املرافعات املدنية والتجارية، مرجع سابق، ص 119.
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االستئناف  خصومة  ألن  املناسب،  العملي  باحلل  ليس  احلكم  وصف  لتصحيح 
تستغرق وقتاً طويالً مما يحول دون تنفيذ األحكام التي حملت وصفاً خاطئاً)))(. 

وجتدر اإلشارة إلى أن االستئناف الوصفي املنصوص عليه في القانون املصري، 
يختلف عن االستئناف كطريق طعن عادي والذي ميكن سلوكه أياً كان العيب الذي 
يوجه للحكم. أما االستئناف الوصفي فهو طريق خاص ومحدد للطعن باخلطأ في 

وصف احلكم الذي من شأنه التأثير في قوته التنفيذية)))(. 
الفرع الثاني

شروط التظلم من وصف احلكم
يجب لقبول التظلم توافر شرطي)8)(: 

أن يكون هناك خطأ في الوصف أو في قضاء احملكمة بالنسبة للتنفيذ املعجل   .1
أو الكفالة.  ويتعي أن يكون هذا اخلطأ مؤثرا في القوة التنفيذية للحكم، وقد 
بينَّنا سابقاً احلاالت التي يكون فيها خطأ في الوصف الذي شاب احلكم املعجل. 
وتطبيقاً لهذا الشرط ال يجوز التظلم من وصف احملكمة حلكمها بأنه ابتدائي 
به  املقضي  األم��ر  قوة  احلكم  هذا  مثل  حاز  إذا  انتهائي،  كونه  من  الرغم  على 
النقضاء ميعاد الطعن دون الطعن به، أو للنزول عن حق الطعن، فليس للخصم 
الرغم من وجود خطأ في وصف احملكمة- في  أو احملكوم له مصلحة- على 

تعديل الوصف ألن احلكم قد حاز القوة التنفيذية العادية)9)(.
يكون  أال  ذلك  ويشمل  العامة،  القواعد  حسب  التظلم  في  املصلحة  تتوافر  أن   .2
الطعن  ميعاد  انقضى  بأن  العامة  للقواعد  طبقاً  تنفيذه  جائزاً  أصبح  قد  احلكم 

باالستئناف أو التنازل عن حق الطعن باالستئناف. 
التي  ف��ي احل���االت  ال��ت��س��اؤل ع��ن ج��واز اس��ت��خ��دام االستئناف الوصفي  ث��ار  وق��د 
القانون للمحكمة بسلطة تقديرية كالتنفيذ املعجل اجلوازي والكفالة  يعترف فيها 

اجلوازية؟

)))(   أحمد خليل، مرجع سابق، ص 0).
)))(  أحمد خليل، مرجع سابق، ص 1).

)8)(   فتحي والي، مرجع سابق، ص 2)-)).
)9)(   أحمد ماهر زغلول، آثار إلغاء األحكام بعد تنفيذها، مرجع سابق، ص 120.
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اختلف الفقه بخصوص هذه املسألة إلى ثالثة آراء، نعرضها على النحو التالي:
)االستئناف  احلكم  وص��ف  من  التظلم  يجوز  ال  أن��ه  أن��ص��اره  ي��رى  األول:  ال��رأي 
الوصفي( إذا أصدرت احملكمة حكماً وكانت لها سلطة تقديرية فيه. واستند أصحاب 
هذا الرأي إلى أن احملكمة عندما تستخدم سلطتها التقديرية ال ترتكب خطأ قانونياً 
يبرر اللجوء لالستئناف الوصفي. كما يرى أنصار هذا الرأي أن املادة )290( من 
قانون املرافعات املصري ال جتيز التظلم في هذه احلاالت وإال صار التنفيذ املعجل 
سلطة  يقرر  الذي  النص  وغاية  حلكمة  إه��دار  ذلك  على  وترتب  وجوبياً  اجل��وازي 

تقديرية للمحكمة في شمول أو عدم شمول احلكم بالتنفيذ املعجل.
من  الصادر  احلكم  في  الوصفي  االستئناف  ج��واز  أنصاره  يرى  الثاني:  الرأي 

احملكمة إذا كانت لها سلطة تقديرية، واستندوا في ذلك إلى)80(:
أ.  إن التظلم من احلكم قد يكون ناشئاً عن خطأ في تطبيق القانون أو خطأ في 
التقدير.  فيقول أصحاب هذا الرأي أن السلطة التقديرية املمنوحة للمحكمة في 
حاالت التنفيذ املعجل اجلوازي والكفالة اجلوازية ال تعد حصانة للمحكمة عن 
األخطاء التي قد تقع في وصف األحكام الصادرة عنها، إمنا يجوز التظلم إلى 

القضاء األعلى لتصحيح ما شاب احلكم من أخطاء. 
الدرجة  محاكم  يصدرعن  ما  كل  وأن  درجتي  على  التقاضي  أن  األص��ل  إن  ب. 
القانون على  األولى ميكن مراجعته بواسطة محكمة االستئناف، ما لم ينص 

خالف ذلك.
الرأي الثالث: يرى أنصاره أن هناك حالًاّ وسطاً بي الرأيي السابقي، حيث مييز 
بي احلاالت مع انقسامهم في االجتهاد حسب كل حالة. فيرى بعض أنصار هذا 
الرأي إجازة االستئناف الوصفي في حالة األمر بالتنفيذ املعجل استناداً إلى فكرة 
تسبيباً  تسبيبه  يتم  لم  إذا  التنفيذ،  في  التأخير  على  يترتب  الذي  اجلسيم  الضرر 
كافياً. كما يجيز قسم آخر من أصحاب الرأي الثالث االستئناف الوصفي في حالة 
شمول احلكم بالتنفيذ املعجل اجلوازي ألنه قد يتم االدعاء أمام محكمة االستئناف 
املعجل  بالتنفيذ  احلكم  لشمولها  وذلك  القانون،  خالفت  قد  احملكمة  بأن  املختصة 

االستئناف  الرحمن،  عبد  حسن  رفاعي    .219-21( ص  سابق،  مرجع  مبروك،  عاشور    )80(
الوصفي في القانون اإلماراتي: دراسة مقارنة، مجلة الفكر الشرطي، اإلمارات، مج)2، ع99، 

ص ))9-2)2
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لسلطتها  احملكمة  استعمال  على  التظلم  ينصب  وهنا  اجل��وازي��ه،  حاالته  غير  في 
التقديرية، وإمنا على استعمال احملكمة هذه السلطة التقديرية في غير حاالتها. 

أن  كما  درجتي.  على  التقاضي  مبدأ  مع  يتفق  ال��ذي  الثاني  ال��رأي  الباحث  ويؤيد 
املادة )291( من قانون املرافعات املصري، التي تنص على إنه: »يجوز التظلم أمام 
احملكمة االستثنافية من وصف احلكم وذلك باإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى...«، 
قد جاءت مطلقة بخصوص التظلم من »وصف احلكم« ولم متيز بي احلكم الصادر 
في حاالت التنفيذ املعجل القانوني أو اجلوازي. فاخلطأ في التقدير متصور أيضاً 

في كل احلاالت التي يكون فيها التنفيذ املعجل جوازياً، أو الكفالة جوازية)81(.  
املادة  التظلم من وصف احلكم، فقد نصت  بنظر  املختصة  أما بخصوص احملكمة 
)1))( من قانون املرافعات املصري على أن احملكمة املختصة بالفصل في التظلم 
احلكم  كان  فإن  احلكم،  أصدرت  التي  للمحكمة  بالنسبة  االستئنافية  احملكمة  هي 
صادراً من محكمة جزئية ُرفع التظلم إلى احملكمة االبتدائية، وإن كان احلكم صادراً 
من محكمة ابتدائية ُرفع التظلم إلى محكمة االستئناف. ومبا أن التظلم يتعلق بتنفيذ 
احلكم فال يقبل إال إذا كان استئناف احلكم جائزاً ولم يسقط احلق فيه، ألن سقوط 
احلق في استئناف احلكم يعني أن يصبح احلكم حائزاً قوة األمر املقضي به ونافذاً 

بقوة القانون)82(.
إذاً كي يتاح للخصم الطعن أو التظلم من وصف احلكم، ال بد أن يكون احلكم الذي 

شابه خطأ في الوصف وقابالً لالستئناف. 
قانون  في  ال���واردة  احلكم  وص��ف  من  التظلم  تقدمي  إج���راءات  أه��م  إجمال  وميكن 

املرافعات املصري بالنقاط التالية))8(: 

)81(  رفاعي حسن عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 8)2. ويرى رأي في الفقه أن نظام التنفيذ املعجل 
والكفالة املقترنة به هو صورة من صور احلماية الوقتية متارسها احملكمة إذا توافرت شروطها 
وأهمها شرط االستعجال. فإذا كانت احملكمة تتمتع بسلطة تقديرية كاملة في استخالص ظروف 
االستعجال من وقائع الدعوى، فإنها ليست حرة في إدخال ما ال يعد من عناصرها، فإذا أثبت 
احلكم توافر ظروف االستعجال ورفضت احملكمة تقرير احلماية الوقتية واألمر بالتنفيذ املعجل، 
فإنها تكون قد خالفت القانون مما يبرر إجازة التظلم من حكهما للخطأ في تطبيق القانون. أحمد 

ماهر زغلول، آثار إلغاء األحكام بعد تنفيذها، مرجع سابق، ص 119-118.
)82(  سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص 01).

اجلديد،  املرافعات  قانون  في  الرسمية  والعقود  األحكام  تنفيذ  قواعد   ،19(0 سيف،  رمزي    )8((
مجلة احملاماة، مصر، العددان اخلامس والسادس، السنة الثالثون، البند 9)- )) .
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يجوز أن يرفع التظلم من وصف احلكم أمام احملكمة االستئنافية بالطرق املعتادة  أ( 
ذاته  احلكم  أكان  وسواء  احملكمة  كتاب  قلم  صحيفته  بايداع  االستئناف  لرفع 
مستأنفاً أم ال. كذلك يجوز إبداء التظلم في اجللسة أثناء نظر الطعن باالستئناف 
وتبعاً له، إذا كان قد طعن في احلكم من حيث موضوع االستئناف))8(. فالتظلم 
يجوز  كما  االستئناف،  عن  مستقالً  رفعه  يجوز  احلكم  وصف  في  اخلطأ  من 
أن يرفع دون استئناف احلكم إطالقاً. كما يجوز أن يرفع مع استئناف احلكم 
في املوضوع، وفي هذه احلالة أجاز املشرِّع إبداء التظلم في اجللسة أثناء نظر 

االستئناف املرفوع عن احلكم))8(.
لرفع  املعتادة  بالطرق  االستئنافية  احملكمة  أم��ام  احلاصل  التظلم  طلب  يرفع  ب( 
املشرِّع  أن  يالحظ  وهنا  أي��ام.  ثالثة  هو  قصير  حضور  مبيعاد  االستئناف، 
وصف  من  التظلم  مواعيد  إلى  وليس  احلضور  ميعاد  إلى  أش��ار  قد  املصري 

احلكم. فما هو امليعاد الذي يجب يرفع فيه االستئناف الوصفي؟
االستئناف  لرفع  محدد  ميعاد  على  النص  املصري  املرافعات  قانون  أغفل  لقد   
الوصفي. ونظراً لعدم وجود نص تشريعي على ميعاد رفع االستئناف الوصفي، 

فقد اختلف الفقه بشأنه إلى عدة آراء))8(: 
الرأي األول: يجب رفع التظلم من اخلطأ في وصف احلكم )االستئناف الوصفي( 
خالل ميعاد استئناف احلكم، بحيث يكون غير مقبول إذا رفع بعد انقضائه، وذلك 
بالوصف.  املتعلق  شقه  على  ينصب  احلكم  في  استئناف  إال  هو  ما  التظلم  ألن 
هو  بينما  استئنافاً،  الوصفي(  )االستئناف  التظلم  أن  يعتبر  أنه  الرأي  هذا  ويعيب 
ليس استئنافاً ال ينصب على موضوع احلكم، وإمنا على وصف إجرائي يلحق به 

ويؤثر في قوته التنفيذية))8(.

املادة )291( من قانون املرافعات التي جاء فيها: »يجوز التظلم أمام احملكمة االستثنائية من    )8((
أيام،  ثالثة  احلضور  ميعاد  ويكون  الدعوى،  لرفع  املعتادة  ب��اإلج��راءات  وذل��ك  احلكم  وصف 
ويجوز إبداء هذا التظلم في اجللسة أثناء نظر االستئناف املرفوع عن احلكم ويحكم في التظلم 

مستقالً عن املوضوع«.
))8(  رفاعي حسن عبدالرحمن، مرجع سابق، ص ))2.

121-)12. عاشور  إلغاء األحكام بعد تنفيذها، مرجع سابق، ص  آثار  ))8(  أحمد ماهر زغلول، 
مبروك، مرجع سابق، ص 222-)22. رفاعي حسن عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ))2- 

.2(8
))8(   أحمد ماهر زغلول، آثار إلغاء األحكام بعد تنفيذها، مرجع سابق، ص 122.
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الرأي الثاني: ذهب أنصار هذا الرأي إلى جواز التظلم في امليعاد املناسب على أن 
ميعاد  انقضاء  عدم  شريطة  التظلم،  تنظر  التى  للمحكمة  امليعاد  هذا  حتديد  يترك 

االستئناف وإال حكم بعدم قبوله النتفاء املصلحة.
الرأي الثالث: ذهب أصحابه إلى أن التظلم ليس له ميعاد، ولذلك يجوز رفعه في 

أي وقت.
ويعيب الرأيان الثاني والثالث أنهما لم يحدداً ميعاد لرفع االستئناف الوصفي، وهذا 
يتعي  للطعن  التي تقتضي حتديد ميعاد  األحكام  استقرار  يتعارض مع ضرورة 
على اخلصم إن شاء أن ميارس حقه بالتظلم خالل هذا امليعاد، وإذا لم ميارس هذا 

احلق بالتظلم خالل امليعاد ُعدنَّ مبثابة قبول ضمني للحكم)88(.
الرأي الرابع: وهو الرأي الذي يؤيده غالبية الفقهاء، مييز بي ما إذا رفع استئناف 
) في حالة رفع استئناف عن احلكم(، يجوز  الفرض األول  أم ال. ففي  عن احلكم 
رفع االستئناف الوصفي في أي وقت حتى حلظة قفل باب املرافعة في خصومة 
انتهائياً  لن يصير  العارضة، فاحلكم  الطلبات  العامة في  للقاعدة  االستئناف وفقاً 
عن  استئناف  يرفع  لم  إذا   ( الثاني  الفرض  في  أم��ا  االستئناف.  في  بالفصل  اال 
احلكم( فيجب في هذه احلالة رفع التظلم عن اخلطأ في وصف احلكم خالل ميعاد 
إذا انقضى ميعاد االستئناف ال يكون للخصوم أي مصلحة في  االستئناف، ألنه 

التظلم من وصف احلكم ألن احلكم يصبح نهائياً ويكون تنفيذه عادياً. 
هو  التظلم  رفع  ميعاد  حتديد  في  املؤثر  العامل  ألن  الرابع،  ال��رأي  الباحث  ويؤيد 
التظلم قبل أن يحوز احلكم  القوة االجرائية التي يحوزها احلكم، ويجب أن يرفع 
قوة األمر املقضي به. فإذا اكتسب احلكم قوة األمر املقضي )حكم انتهائي(، لفوات 
ميعاد الطعن أو النزول عن احلق فيه، فال يجوز التظلم من احلكم ألن حيازته لهذه 
القوة يعني تنفيذه وفق قواعد التنفيذ العادية بصرف النظر عن وصفه السابق وال 

مصلحة للخصم في التظلم من وصف احلكم.
أنه  على  املصري  املرافعات  قانون  من   )291( املادة  من  االخيرة  الفقرة  تنص  ج( 
يحكم في طلب التظلم مستقالً عن املوضوع. وهذا يعني أن احملكمة االستئنافية 
التي يرفع أمامها التظلم من الوصف واستئناف احلكم، لها أن تفصل أوالً في 
التظلم دون انتظار الفصل في املوضوع املطروح عليها في االستئناف. إذ إن 

)88(  أحمد ماهر زغلول، آثار إلغاء األحكام بعد تنفيذها، مرجع سابق، ص 122.
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التظلم تقتصر على مراقبة صحة تطبيق  سلطة احملكمة االستئنافية في نظر 
بفرض  احلكم  وص��ف  في  اجرائياً  خطأ  هناك  أن  باعتبار  االج��رائ��ي  القانون 
األصلي  االستئناف  في  احملكمة  فصلت  وإذا  املوضوع)89(.  حيث  من  صحته 
فال حاجة لها بعد ذلك للفصل في التظلم من وصف احلكم ألن احلكم يصير 

انتهائياً ويتم تنفيذه وفق القواعد العادية للتنفيذ.
أن احلكم في طلب التظلم سواء بقبوله، أو برفضه ال يقيد احملكمة عندما يطعن  د( 
كل  موضوع  الختالف  وذل��ك  الدعوى،  موضوع  حيث  من  احلكم  في  أمامها 
منهما. فمثالً إذا صدر حكم بصحة تصرف وقضي بشموله بالتنفيذ املعجل، 
ثم تظلم احملكوم عليه من التنفيذ، فقضت احملكمة االستئنافية برفض التظلم. 
فللمحكمة االستئنافية عند الفصل في االستئناف أن تقضي ببطالن التصرف 

إذا طعن احملكوم عليه في احلكم باالستئناف من حيث موضوع الدعوى.
ونقترح أن ياخذ القانون األردني باحلكم الوارد في املادة )291( من قانون املرافعات 
املصري بخصوص االستئناف الوصفي: »يجوز التظلم أمام احملكمة االستئنافية 
من وصف احلكم وذلك باإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد احلضور 
عن  املرفوع  االستئناف  نظر  أثناء  اجللسة  في  التظلم  هذا  إبداء  ويجوز  أيام  ثالثة 
احلكم، ويحكم في التظلم مستقالً عن املوضوع«. باعتبار أن االستئناف الوصفي 

هو أحد الضمانات الهامة للتنفيذ املعجل القانوني.

)89(  سيد أحمد محمود، مرجع سابق، ص، )0)-)0).
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اخلامتة: 
األردن���ي  التشريعي  ف��ي  القانوني  املعجل  التنفيذ  م��وض��وع  البحث  ه��ذا  ت��ن��اول 
واملصري. وقد بينَّنا ماهية هذا التنفيذ وحاالته وضمانات التنفيذ املعجل. وقد نظم 
األحوال  مبسائل  املتعلق   201( لسنة  املعدل  الشرعية  احملاكمات  أص��ول  قانون 
الشخصية أحكام التنفيذ املعجل القانوني بشكل واضح. أما قانون التنفيذ، وقانون 
القانوني بشكل واضح، خالفاً  التنفيذ املعجل  ما  املدنية فلم ينظِّ أصول احملاكمات 

للتشريع املصري وبعض التشريعات العربية األخرى. 
 وقد توصلت الدراسة إلى اقتراحات وتوصيات تتعلق بالتنفيذ املعجل القانوني في 

القانون األردني نلخصها فيما يلي:
أوالً: نقترح النص صراحة على حاالت التنفيذ املعجل القانوني في قانون التنفيذ 
وذلك ألهمية هذا النظام في تسريع احلصول على احلقوق التي تقتضي طبيعتها 
املستعجلة،  املسائل  ف��ي  ال��ص��ادر  ك��األح��ك��ام  ال��ط��رق،  وأي��س��ر  ب��أس��رع  حتصيلها 
واألحكام الصادرة في املواد التجارية. ونقترح أن يتم النص على أن التنفيذ املعجل 

واجب بقوة القانون في حالتي هما:
األحكام الصادرة في املواد املستعجلة أياً كانت احملكمة التي أصدرتها.  .1

األحكام الصادرة في املواد التجارية.  .2
في  الصادر  احلكم  يجعل  الذي  املصري  القانون  في  ال��وارد  باحلكم  األخذ  ثانياً: 
كفاية الكفالة حكماً غير قابل للطعن فيه باالستئناف في جميع األح��وال، ألن من 

شأن ذلك اختصار إجراءات التنفيذ اجلبري وأطالة أمد النزاع. 
ثالثاً: النص في القانون األردني على منح محكمة االستئناف سلطة وقف التنفيذ 
املعجل إذا كان يترتب على التنفيذ ضرر جسيم باحملكوم عليه ومنح احملكمة سلطة 

األمر بتقدمي كفالة لضمان حق احملكوم له إذا حلقه ضرر من وقف التنفيذ. 
رابعاً: النص صراحة في قانون التنفيذ األردني على االستئناف الوصفي باعتباره 
أحد الضمانات الهامة للتنفيذ املعجل القانوني. ونقترح األخذ بنص املادة)291( من 
قانون املرافعات املصري التي تنص على: »يجوز التظلم أمام احملكمة االستئنافية 
من وصف احلكم وذلك باإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد احلضور 
عن  املرفوع  االستئناف  نظر  أثناء  اجللسة  في  التظلم  هذا  إبداء  ويجوز  أيام  ثالثة 

احلكم ويحكم في التظلم مستقال عن املوضوع«. 
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املراجع:

- أحمد أبو الوفا:

اجلامعية،  املطبوعات  دار  والتجارية،  املدنية  امل��واد  في  التنفيذ  إج���راءات  	•

اإلسكندرية، )200.

إجراءات التنفيذ في املواد املدنية والتجارية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ))19. 	•

أحمد خليل، التنفيذ اجلبري، منشورات احللبي، بيروت، 2002.  -

أحمد السيد صاوي، الوجيز في التنفيذ اجلبري، مطبعة جامعة القاهرة، 2001.   -

ومحاكم  التنفيذ  محكمة  أم��ام  التنفيذ  وق��ف  طلبات  خليل،  السيد  علي  أحمد    -
الطعن، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، 2000. 

أحمد ماهر زغلول:   -

آثار إلغاء األحكام بعد تنفيذها، املطبعة التجارية احلديثة، اإلسكندرية،  1992. 	•

أصول التنفيذ وفقاً ملجموعة املرافعات املدنية والتجارية والتشريعات املرتبطة  	•

بها، الطبعة الرابعة، مكتبة سيد عبدالله وهبة، ط2، القاهرة، )198. 

اجراءات التنفيذ في املواد املدنية والتجارية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ))19. 	•

األوامر على العرائض وأوامر األداء في ضوء التعديالت املستحدثة بالقانون  	•

القانونية واالقتصادية، كلية احلقوق،  العلوم  1992، مجلة  )2 لسنة  رقم 
جامعة املنوفية، مج )) ع1، مصر. 

اإلشعاع،  مطابع  ط��رق��ه،  مشاكله،  س��ن��ده،  اجل��ب��ري،  التنفيذ  ه��ن��دي،  أح��م��د   -
اإلسكندرية،  )199. 

اجلامعة  دار  التنفيذية،  للسندات  املباشر  التنفيذ  النيداني،  حسن  األنصاري   -
اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، 2001.
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أمينة النمر:  -

قواني املرافعات: الكتاب الثالث، منشأة املعارف، االسكندرية، دون سنة نشر. 	•

التنفيذ اجلبري، منشأة املعارف، اإلسكندرية، بدون سنة نشر. 	•

حلمي احلجار، أصول التنفيذ اجلبري، منشورات احللبي، ط2، بيروت )200.   -

رفاعي حسن عبد الرحمن، االستئناف الوصفي في القانون اإلماراتي: دراسة   -
مقارنة، مجلة الفكر الشرطي، مج)2، ع99، اإلمارات. 

رمزي سيف، قواعد تنفيذ األحكام والعقود الرسمية في قانون املرافعات اجلديد،   -
مجلة احملاماة، مصر، العددان اخلامس والسادس، السنة الثالثون، 0)19.

احمللة  القانونية،  الكتب  دار  اجل��ب��ري،  التنفيذ  أص��ول  محمود،  أحمد  سيد   -
الكبرى، مصر، )200.

احلالية،  املرافعات  ملجموعة  وفقاً  التنفيذ  قانون  في  الوسيط  مبروك،  عاشور   -
دار النهضة العربية،ط2، القاهرة. 

قانون  في  والتحفظ  اجلبري  التنفيذ  واج���راءات  قواعد  ب��دي��وي،  العزيز  عبد   -
املرافعات، دار الفكر العربي، ط2، القاهرة، 1980.

عدنان القوتلي، التنفيذ أصوله واجراءته، مطبعة جامعة دمشق، ))19.   -

لسنة    (8( رقم  اجلديد  الفرنسي  التنفيذ  قانون  مستحدثات  عطية،  عزمي   -
احلجز  وط��رق  التنفيذ،  على  اإلجبار  ووسائل  التنفيذية  السندات  في   2012
مجلس  احلقوق،  مجلة  ومحلياً،  نوعياً  التنفيذ  قاضي  واختصاص  املختلفة 

النشر العلمي، الكويت، )201
املدنية، دار وائل للنشر،  الزعبي، الوجيز في قانون أصول احملاكمات  عوض   -

ط2، عمان، األردن، 2010. 
فتحي والي، التنفيذ اجلبري في القانون الكويتي، املطبعة العصرية، الكويت،   -

ط 1، 8)19.
الفكر  دار  والتجارية،  املدنية  املرافعات  قانون  في  األوام��ر  هرجة،  مصطفى   -

والقانون، القاهرة، )200.
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املدنية  االج��راءات  لقانون  وفقاً  اجلبري  التنفيذ  في  الوجيز  قنديل،  مصطفى   -
لدولة االمارات العربية املتحدة، اآلفاق املشرقة، الشارقة، 2012.

املغربية،  احملاكم  مجلة  كفالة،  تقدمي  على  املعجل  التنفيذ  تعليق  سالم،  محمد   -
 .2002  - الرباط، 1988 

محمد محمود إبراهيم، أصول التنفيذ اجلبري، دار الفكر العربي، القاهرة، )198.   -
املثالي،  املنهج  باعتبارها  عرائض  على  الصادرة  األوام��ر  التحيوي،  محمود   -
املرافعات  لقانون  وفقاً  الوالئية  القضائية  احلماية  ألعمال  النموذجي  والشكل 
املدنية والتجارية، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية، كلية احلقوق جامعة 

املنوفية، مج )، ع )1، مصر، 1998. 
املدنية  االج��راءات  لقانون  وفقاً  اجلبري  التنفيذ  في  الوجيز  قنديل،  مصطفى   -

لدولة االمارات العربية املتحدة، اآلفاق املشرقة، الشارقة، 2012.
نبيل إسماعيل عمر، التنفيذ اجلبري، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، )200.  -
نبيل عمر، التنفيذ القضائي وأجراءته، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 1981.  -
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احملتوى:
الصفحةاملوضوع

303امللخص

304املقدمة

308املبحث األول- تعريف التنفيذ املعجل القانوني وحاالته

308املطلب األول- التعريف بالتنفيذ املعجل القانوني

308املطلب الثاني- حاالت التنفيذ املعجل القانوني

احملكمة  كانت  أياً  املستعجلة  املواد  في  الصادرة  األحكام  األول-  الفرع 
310التي أصدرتها

316الفرع الثاني- األوامر على العرائض

324الفرع الثالث- األحكام الصادرة في املواد التجارية

الفرع الرابع - األحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته 
أو  السكن(  أو  ال��رض��اع  أو  احل��ض��ان��ة   )أج���رة  األج���ور  أو  بالنفقات  أو 

املصروفات أو ما في حكمها
326

330املبحث الثاني- ضمانات التنفيذ املعجل

330املطلب األول- الكفالة كضمانة للتنفيذ املعجل القانوني

334املطلب الثاني- وقف التنفيذ املعجل

344املطلب الثالث- التظلم من وصف احلكم )االستئناف الوصفي(

344الفرع األول- ماهية االستئناف الوصفي ومبرراته

347الفرع الثاني- شروط التظلم من وصف احلكم

353اخلامتة

354املراجع




