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 منشور في المجلةإفادة عن بحٍث : الموضوع
 

 باإلشارة إلى الموضوع أعاله،
 

مجلـــــــة الحقوق والعلوم السياسية التي تصدرها كلية الحقوق والعلوم السياسية  المدير المسؤول فييفيـــــــــــــد 
 الرجائية األصولبعنوان :"  القاضي د. إيلي جبرانمن واإلدارية في الجامعة اللبنانية، بـــأن البحث المقدم 

  .4/6102عاشر ال العددقد نشر ، امام المحاكم المدنية
سيما  الجمل الطويلة الواردة في الهوامشالنسخة المنشورة في المجلة قد حذفت من هيئة التحرير  مع بيان أن
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 (droit.ul.edu.lbعلمًا أن البحث بصيغته الواردة من الباحث قد نشر في الموقع االلكتروني للمجلة )
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 المدنية امام المحاكم الرجائية األصول

 القاضي د. إيلي جبران

المرفوعة اليه من  المنازعاتي النظر في االقضائية  تهوظيف يمارس القاضي المبدأفي 

ألصول المقررة في القانون والفصل فيها بحكم يضع حدا لها بوجه عام وتكون له ا الخصوم وفق

وظيفة والئية اي رجائية بقدر ما منحه المشترع من سلطة يمارس  . واستثناءقوة القضية المقضية

ه في األحوال المعينة في ( وما تستلزمه مصلحة االفراد الذين يلجؤون اليimperiumالوالية )

بين  نزاعكون هناك يالوظيفة اوامر او قرارات دون ان وهو يصدر بنتيجة ممارسته هذه . القانون

الذي يتخذه في ظرف معين القرار اوفي االعتبار مالءمة األمر يأخذ  غالبا ما وهو ؛خصوم
1
. 

دت إلى اطرأت عليه تعديالت عديدة وكثيرة صول المحاكمات اللبناني قد ن قانون اا

انون فق تغيير جوهري في بعض المفاهيم السيما في ما يتعلق بالمحاكمة الرجائية وإجراءاتها.

على األصول الرجائية المعتمدة امام  بشكل واضحينص يكن لم القديم اصول المحاكمات المدنية 

وعندما وضعت اللجنة المعينة بتاريخ  .ون خصومةالقرارات التي يمكن ان تصدر بدو المحاكم

ت بين اإلجراءات المستعجلة التي يطبقها قاضي العجلة المشروع األول، ميّز 1٧٩1/٦/١1

/( التي تصدر ٧11/ الى /٧٠٩الرجائية )المواد //(، وبين األوامر ٦٨١/ الى /٦٩٦/المواد )

قانون اصول أما  ولم يتضمن المشروع األول توضيحا كافيا للفرق بين النوعين. بدون خصومة،

جراءات الرجائية بنوعيها: القرارات الفقد ميّز بشكل واضح بين االمحاكمات المدنية الجديد 

/( كما ٦1٦/ الى /٦٠٧ى العرائض )المواد //( واألوامر عل٦٠٦/ الى ٤٧٧الرجائية )المواد /

 بعض مستوحيا/(، ٤٧٦/ الى ٤٨٧)المواد / واالحتياطيةعالج في فصل مستقل التدابير المؤقتة 

النصوص من القانون الفرنسي الجديد
١
. 

ةيصول غير الخصوماو اال الرجائية صولالا إن دراسة
٦

أنها مام المحاكم من شاالمتبعة 

صول الرجائية تشكل جزءا ال الا نافمن الناحية النظرية،  .نواح شتىأن تتضمن فوائد من 

الى اتخاذ بطلب يرمي اء بدون خصومة القض تقدم شخص منفي كل مرة يوخطير يستهان به 

 (.ر منه)ما لم يتم االعتراض عليه من الغير المتضر معيّن قابل للتنفيذ قرار

مر الذي الا صولالتطبيق هذه اكل حول والمشاالواقع العملي يخلق الكثير من االلتباس و

 مكن تجنب كل ذلك. يامام المحاكم في وقت  ينيؤدي الى خسارة الوقت والمجهود المبذول

 والتي ترتكز، مام المحاكما الرجائية ألصولايكمن في دارسة  الدراسةن موضوع هذه ا

بالصورة الرجائية أو بشكل أمر على  دون وجود خصومة على استدعاء يقدمه صاحب العالقة

  .قابل للتنفيذ مة المختصة للحصول على قرارالى المحك عريضة

احيانا بناء على استدعاء تتخذ  التيالقضائية  باإلدارةوهي تختلف عن التدابير المختصة 

وامر على من احد الخصوم ومن دون دعوة الخصم اآلخر وسماعه. فالقرارات الرجائية واال

القضائية تتعلق  باإلدارةفراد في حين ان التدابير المختصة عرائض تتعلق بمصالح خاصة لألال

                                                           
 
1

 .٧1١وما يليه، ص.  ٧1، رقم 1٧٨٤، بيروت ٦ادوار عيد، " موسوعة اصول المحاكمات واالثبات والتنفيذ، نظرية المحاكمة"، ج.
١
 أ.م.م.ف. وما يليها بالنسبة لألوامر على العرائض.  ٧٧٦أ.م.م.ف. وما يليها بالنسبة للقرارات الرجائية والمواد  ١٤المواد  
3
 وما يليها. 353، ص. 9002نصري انطوان دياب، " نظرية وتطبيق اصول المحاكمات المدنية "، صادر  
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قرارات ضم الخصومات وفصلهاحدها: ئية واالقض باإلدارة
٧
قرار تبليغ الخصوم ،

٤
قرارات  ،

الرئيس األول لمحكمة االستئناف او لمحكمة التمييز بفصل الخالفات حول قرار توزيع األعمال
٦
، 

ب القضية عن جدول المرافعات لتخلف الخصوم عن حضور شط موعد الجلسات،ن تعيي

الجلسة
٩
اي طعنتقبل  ذه التدابير تعني القاضي الذي يتخذها وحده وهي الهف .

٨
.  

وتختلف ايضا عن سائر القرارات القضائية التي نص المشترع على صدورها في غرفة 

المذاكرة
٧

أ.م.م.( والقرار الصادر  ٦٦1اتعاب الخبير). كالقرارات الصادرة في االعتراض على 

 ٧٦١أ.م.م.( وقرارات منح المعونة القضائية ) ٤٧٧نتيجة االعتراض على نفقات الدعوى )المادة 

 ٧٧اتعاب المحاماة واستئناف قرارات مجلس نقابة المحامين ) أ.م.م.( واالعتراض على حكم بدل

ازالة الشيوع سندا  موضوع الصادرة فيمن قانون تنظيم مهنة المحاماة( والقرارات  1٠٨و

 .(1٦/٨٦من قانون  ٤للمادة 

 صول الرجائيةاال فما هو نطاقانطالقا من ذلك، تكون هذه الدراسة جد ضرورية، 

 .(القسم الثاني( والنظام القانوني المطبق عليها )القسم األول)

 ألول: نطاق االصول الرجائيةالقسم 

وامر على العرائض ( واالالفصل األولالرجائية ) القرارات صول الرجائية علىالا تطبق

 .(الفصل الثاني)

الرجائية القراراتالفصل األول : 
10

 

ان المهمة الرئيسية للقاضي هي ان يفصل في النزاعات المطروحة عليه 
11

. وبالتالي ال 

.ن بذلكوسمح له القان إذايمكنه التدخل خارج اي نزاع اال 
 
 

 

 

                                                           
٧
 أ.م.م. ٤٠١المادة  
٤
 .1٨٠، ص. 1٧٧٦ن.ق.  ،1١/١/1٧٧٦تاريخ ، 1٩٧قرار رقم ، التاسعةاالستئناف المدنية، الغرفة  محكمة 
٦
 أ.م.م. ٩٦المادة  
٩
 أ.م.م. ٧٦٧المادة  
٨
 أ.م.م.  ٦١٩المادة  
2

ليس  -انتخابات  86المادة  -ان القانون الجزائي ال يعرف ما يمسى بالقرارات الرجائية. ان القرار الصادر عن محكمة المطبوعات  

ة، قرارا رجائيا وبالتالي فانه ال يجوز الطعن به امام المحكمة مصدرته... . يراجع بهذا المعنى، محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالث
 .1313، ص. 19، كساندر عدد 92/19/9009، تاريخ 11/9009قرار رقم 

  
1٠

" موسوعة اصول المحاكمات واالثبات والتنفيذ، نظرية المحاكمة"، مرجع يراجع بشكل عام حول القرارات الرجائية : ادوار عيد، 

؛ حلمي الحجار، " الوجيز في اصول المحاكمات المدنية "، بيروت، منشورات الحلبي،  ٧1١وما يليه، ص.  ٧1ابقا، رقم مذكور س

  . ٤٤٧وما يليها، ص.  ٤٨٦، رقم ١٠٠٩

G. Bolard, " La liberté du plaideur dans la procédure gracieuse", D. 1976, chron. 54 ; R. Martin, " 

Matière gracieuse et ordonnances sur requête unilatérale", J.C.P, 1976.I.2787; D. Le Ninivin, " 

juridiction gracieuse dans le nouveau code", éd. Litec, 2003; S. Pierre Maurice, "ordonnance sur 

requête et matière gracieuse", éd. Dalloz, 2003. 
11

ان دور القاضي في المنازعة او الخصومة هو دور: " نّصي موضوعي اختطه المشترع واوكله اليه بهدف اقرار العدالة والحفاظ  

وفصله وفق القواعد التي على امن المجتمع. فتنتهي الخصومة على يديه بإصدار الحكم في الدعوى، وبالتالي البت بموضوع النزاع 
من قانون اصول المحاكمات المدنية. الياس بو عيد، " اصول المحاكمات المدنية، بين النص  382تطبق عليه، كما تفتي المادة 

، 2أ.م.م.، رقم  559، شرح المادة 9019، المؤسسة الحديثة للكتاب، ط. 6، ج.582الى  530واالجتهاد والفقه دراسة مقارنة، المواد 
 .135. ص
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أ.م.م. ٤٧٧المادة كدت عليه وهذا ما ا
1١

: " تصدر القرارات الرجائية بدون خصومة في 

 .المستدعي" المسائل التي يوجب القانون اخضاعها لرقابة القضاء بالنظر الى طبيعتها او صفة

الطلب المقدم الى المحكمة )غرفة او قاض منفرد( الصفة  يتضح مما تقدم انه لكي يعطى 

( اضافة الى ضرورة مراقبة القضاء الفقرة األولى) نزاعيجب ان ال يكون هناك الرجائية 

 (.الفقرة الثانية)

  : عدم وجود نزاعالفقرة األولى

القرارات الرجائية تصدر بدون خصومة. وبالرجوع أن أ.م.م. اكدت على  ٤٧٧ان المادة 

 ٧٧١وبمقتضى احكام المادة الى معجم المعاني الجامع يتبين ان تعريف الخصومة هو النزاع. 

ه المدعي الى خصمه مبينا هأ.م.م. إن النزاع يعرض على المحكمة بموجب استحضار يوج

األمور التي يطلب الحكم فيها او بموجب عريضة مشتركة يعرض فيها طرفان متنازعان 

 الجواب بعد ابالغه المدعى عليه وعلى الخصمموضوع نزاع قائم بينهما ويطلبان الفصل فيه. 

أ.م.م. ٧٧٧)المادة  استحضار الدعوى
1٦

فقرة ثانية أ.م.م. ٩معطوفة على المادة 
1٧
). 

اي نزاع سابق او حالي او محتمل. ولكن الواقع  عدم وجود خصومة يعني عدم وجودان 

ولكن المشترع حسم االمر بانتفاء الخصومة العملي يبرز وجود خصومة محتملة او مرجحة 

 بتقديم الطلب :

" Il est admis que l'absence de litige requis par l'article 25 C.pr.civ. doit 

s'interpréter au présent. Autrement dit, seule l'existence d'un litige né et 

actuel au moment où le juge statue empêche le recours à la procédure 

gracieuse. "
15
  

إن الطلب الرجائي الخالي من النزاع ال يفيد انتفاء حدوث ضرر للغير من جراء اصدار 

عن وجود  ينبئفالضرر الذي يلحقه او يحتمل ان يلحقه القرار الرجائي بالغير القرار بشأنه. 

القرار الصادر ( كLatente( او خفية )Virtuelleعناصر نزاع عتيد او خصومة واقعية كامنة )

بناء على استدعاء مقدم من الدائنين المدين التاجر دون دعوته افالس  بإشهار إلفالسامحكمة عن 

تجارة ٧٧١في حالة العجلة )المادة 
1٦

الضرر بالمدين المشهر  الحاق يؤدي دون ريب الىالذي ( 

وقد رأى البعض ان هذا الضرر المحتمل من شأنه تحويل الطلب من رجائي الى نزاعي افالسه. 

المتحقق عند تقديم  الوضع ا علىاعتماد طبيعة الطلب تبقى رجائيةاال ان الرأي الحاسم اليوم أن 

  الطلب.

                                                           
1١
 Le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi"أ.م.م.ف.:  ١٤يقابلها نص المادة  

d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, 

qu'elle soit soumise à son contrôle."                                                                                                            
13

أ.م.م.: " يجب على المدعى عليه في خالل خمسة عشر يوما من تبلغه االستحضار ان يقدم الئحة جوابية يجيب فيها  332المادة  

 على الدعوى ويرفق فيها جميع المستندات المؤيدة لجوابه. ....". 
13
 ذلك المطلب.  بأن يدلي بأسباب دفاع او بدفوع ترمي الى دحضأ.م.م.: الدعوى بالنسبة للخصم  2المادة  
1٤
 Ph. Hoonakker, " Droit et pratique de la procédure civile ", éd. Dalloz, 2013-2014, n° 322.11. 
18
ق.ت.: " في االحوال المستعجلة كما لو اقفل التاجر مخازنه وهرب واخفى قسما هاما من موجوداته، يحق للدائنين المراجعة  329 

 دئذ تفصل المحكمة القضية في غرفة المذاكرة."بطريق االستدعاء بال دعوة وعن
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في ان يتحقق ثابتا اذ يكولكن هذا الوضع المرتبط بانتفاء النزاع عند تقديم الطلب ليس 

حتى ترتدي المسألة طابعا نزاعيا بين خصمين. ان النزاع يمكن ان يتحقق في اي لحظة  النزاع

 بعد تقديم الطلب الرجائي من المستدعي سواء قبل او بعد صدور القرار. 

ففي الحالة االولى يمكن ان ينشأ النزاع بعد ان يقدم صاحب العالقة طلبه الى القضاء كما 

مثال سالنفو في مسائل هو الحال
1٩

نيةيعمد القاضي الى ابالغ الدولة اللبنا إذ
1٨

والنيابة العامة 

أ.م.م.( ٨المادة األمور المتعلقة بالنظام العام )السيما في  االستئنافية
1٧

دخل الدولة من تلقاء تأو ت

بعد تقديم جواب من قبل الدولةرجائية الى نزاعية فتتحول االجراءات من ذاتها 
١٠

ويصدر قرار 

لالستئناف مباشرة بالصورة النزاعية امام محكمة االستئنافقابل 
١1
. 

قد يعمد المتضرر منه الى االعتراض عليه امام ف ،صدور القراراما الحالة الثانية اي بعد 

فتصبح االجراءات نزاعيةالقاضي الذي اصدره 
١١

في ضوء احكام المادة  االعتراضتقديم  بعد

 أ.م.م.  ٦٠1

 رقابة القضاء: ضرورة يةالفقرة الثان

بل ضرورة  تشترط فقط عدم وجود خصومة او انتفاء النزاعان القرارات الرجائية ال 

 ٤٧٧طبيعتها أو بالنظر الى صفة المستدعي )المادة الى عليها بالنظر رقابة القضائية التحقق 

يجيز هناك نص في القانون يكن بتعبير آخر ال يمكن تطبيق االصول الرجائية ما لم أ.م.م.(. 

ذلك
١٦

حرية الفرقاء في بعض المسائل ل هاتعلقها بالنظام العام او تقييدلجهة  ، انطبيعة القضية. ف

 توجب الرجوع الى القاضي. ،القانونية للتصرف بحقوقهم

 

                                                           
1٩
ان حضور مأمور النفوس ال يجعل االجراءات نزاعية ألنه يبدي رأيه بناء لطلب المحكمة وبحضوره جلسات المحاكمة ال يمثل  

محكمة االستئناف المدنية في بيروت، قرار رقم الدولة او النيابة العامة بل له دور المستشار، فال يتمتع اذا بصفة الفريق المخاصم. 

 .1٠٠٧، ص.1٧٩٦، ن.ق. ١٧/1/1٧٩٦، تاريخ 1٦٧
1٨
قد اعتبرت . ل1٧٩٠، ص. 1١، عدد ١٠1٠، كساندر 1٧/1١/١٠1٠تاريخ ، 1٠١محكمة التمييز المدنية، الغرفة الرابعة، قرار رقم  

القاضي المنفرد قرر ابالغ المميز ضدها التي ادلت بجوابها وحضرت المحكمة بأن " الدعوى االبتدائية قدمت بصيغة استدعاء اال ان 

جلسات المحاكمة وصدر الحكم وجاهيا بحقها والزمها بالنفقات. يكون ما ذهب اليه القرار المطعون فيه لجهة القول بأن هذه األمور 

ومة واقعا في موقعه القانوني السليم مما ينفي اخرجت القرار المستأنف من دائرة القرارات الرجائية اذ انه صدر نتيجة منازعة وخص

 مدنية المتعلقة بالقرارات الرجائية". ٦٠1حصول مخالفة للمادة 
1٧
. ويجوز تدخل او ادخال النيابة ٨في الحاالت المبينة في المادة أ.م.م.  ٧٩٤للنيابة العامة الحق في اقامة الدعوى بمقتضى المادة  

أ.م.م. يجوز للمحكمة في اية حال كانت عليها المحاكمة ان تأمر  ٧٩٩العامة فتصبح خصما اصليا في المحاكمة. وبمقتضى المادة 

محكمة التمييز ؛ .م.م. ويكون تدخلها وجوبياأ ٨بإرسال الملف الى النيابة العامة ألجل تدخلها في الحاالت المنصوص عنها في المادة 

 .1٧٤٧، ص. 11، عدد ١٠٠٤، كساندر 1٠/11/١٠٠٤ تاريخ ١٠٧/١٠٠٤المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم 
١٠
ان تقديم مالحظات من الدولة اللبنانية وليس الئحة جوابية ليس من شأنه تحويل االجراءات من رجائية الى نزاعية، ويبقى للدولة حق  

، ١٠٠٩ساندر ، ك١٧/٤/١٠٠٩، تاريخ ٩1/١٠٠٩العتراض على القرار الرجائي. محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم ا

 .٧٩٩ ، ص.٧عدد 
١1
أ.م.م.: " ال تسري مهلة الطعن بحق النيابة العامة االستئنافية اال من تاريخ ابالغها. وفي كل قضية تتمثل فيها النيابة  ٦١٦المادة  

احكام المادة  وتراعيالعامة او تبدي رأيا فيها، يجب على القلم بدون ابطاء ابالغها نسخة الحكم الذي يصدر دون انتظار دفع رسومه. 

حق االستئناف وان لم تكن خصما اصليا في  ٨أ.م.م." للنيابة العامة في الحاالت المبينة في المادة في المادة  ٧٨1أ.م.م.؛ المادة  ٧٨1

غ". وعادة واء ابلغ اليها او لم يبلسالستة اشهر من تاريخ صدور الحكم المحاكمة البدائية، على ان ال تتجاوز مهلة الطعن في هذه الحالة 

او استئنافه اصوال امام  )نظر(  الموافقة عليهبجائي الى اتخاذ قرار تعمد النيابة العامة بعد احالة الملف اليها بعد صدور القرار الر

. لقد اعتبرت 1٠٠، ص. 1٧٩٦، العدل ٤/11/1٧٩٦ريخ ا، ت٧٦٠محكمة االستئناف. محكمة استئناف لبنان الشمالي، قرار رقم 

 بالغ القرار الرجائي من قبل النيابة العامة ال يغير من طبيعة هذا القرار ويجعله قرارا قضائيا. المحكمة أن ا
١١
 .٤٦٠، ص. ٤٨٦حلمي الحجار، " الوجيز في اصول المحاكمات المدنية"، مرجع مشار اليه سابقا، رقم  
23

 J. Héron et Th. Le Bars," Droit judiciaire privé " 4 éd., Montchrestien, 2010, n° 318, p. 267. 
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عديدة يمكن النظر فيها بالصورة الرجائية ان القانون اللبناني نص صراحة على حاالت 

 في سجالت األحوال الشخصية قيد الولد مكتوم القيدطلب : القرارطبيعة ل غرفة المذاكرة تبعافي 

من قانون  ٧٤وطلب تحرير التركة )المادة  ،(1٧٤1كانون األول  ٩من قانون  1١)المادة 

 الشخصية او قيود الهوية طلب تصحيح احد قيود سجالت االحوالواالرث لغير المحمديين(، 

طلب تعيين الولي و(، 1٧٦١كانون الثاني  1٤تاريخ  ٨٨٦٩من المرسوم رقم  ١1)المادة 

 .اثبات الوفاة وحصر االرثوالخاص على الوقف وطلب استبدال الوقف، 

باألحوال التي من شأنها الحاق الضرر بالغير  أما بالنسبة لصفة المستدعي فهي ترتبط

ة النقضاء خمس سنوات على تركها دون مالحقة كتقرير سقوط المحاكم وتفرض رقابة القضاء.

من  ٦٤و ٦٧)المادتان  طلب اعالن الغيبة واعتبار الشخص المفقود ميتاو أ.م.م(، ٧٧٤)المادة 

(؛ وطلب التصديق على القسمة الرضائية ١٦/٦/1٧٤٧تاريخ  قانون االرث لغير المحمديين

 ٧٧١األهلية او غائبون غيبة منقطعة )المادة عندما يكون بين المتقاسمين شركاء فاقدو او ناقصو 

طلب تعيين ممثل خاص او مؤقت و (،1٧٤٧كانون الثاني  ١1موجبات وعقود معدلة بقانون 

 .األهلية لفاقد

 عرائضالاألوامر على : الفصل الثاني

أ.م.م. األوامر على العرائض بأنها قرارات مؤقتة تصدر دون  ٦٠٧لقد عرفت المادة 

الحاالت التي يصح فيها اصدار األمر بدون دعوة الخصم وسماعهخصومة في 
١٧
وهي من  .

اختصاص قاضي األمور المستعجلة ما لم ينص القانون على خالف ذلك فيقدم الطلب عندئذ الى 

أ.م.م.( ٦٠٤رئيس المحكمة المختص )المادة 
١٤
. 

بموجب امر  إن القانون اللبناني لم يحدد المواضيع التي يمكن ان تصدر فيها قرارات

على عريضة. فالمبدأ ان تكون القرارات الصادرة عن القضاء نزاعية في حين ان األمر على 

صدر بدون خصم وبدون مناقشة في مسائل ذات اهمية بالغة احيانا ألنه ي عريضة هو االستثناء

ع او بمساس غير انها تجد لها مبررا كافيا في الحماية التي تؤمنها لمصالح االفراد المهددة بالضيا

: ترخيص بوضع سياج للعقارعرائضالاالمثلة على األوامر على خطير. ومن 
١٦

منع المدين من ؛ 

فيعمد رئيس دائرة التنفيذ الى القاء الحجز االحتياطيتهريب امواله اضرارا بدائنيه 
١٩
او الحجز  

ا أ.م.م. وم ٨٦٩لدى ثالث على هذه األموال بناء على عريضة يقدمها احد الدائنين اليه )المواد 

؛ او الطلب من قاضي األمور المستعجلة تعيين خبير إلجراء معاينة أ.م.م. وما يليها( ٨٨١يليها، و

تسليم مأجور الى وقف اعمال البناء، ؛ أ.م.م( ٦٦٦زوال معالمها )المادة فنية لضبط الوقائع قبل 

                                                           
١٧
 L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non"أ.م.م.ف.:  ٧٧٦المادة نص يقابلها  

contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse."               

        
١٤
الستئنافي )المادة : الرئيس األول الرؤساء المحاكم او من ينوب عنهم يعود في فرنسا القرارات بناء على امر على عريضةان اصدار  

وحاكم أ.م.م.ف.(؛  ٨٩٤و ٨٩٧أ.م.م.ف.(؛ والمحاكم التجارية )المادة  ٨1١؛ رؤساء محاكم الدرجة األولى )المادة أ.م.م.ف.( ٧٤٨

 أ.م.م.ف.(. ٨٤1أ.م.م.ف.(؛ وكذلك قضاة محكمة الدرجة األولى )المادة  ٨٧٩االيجارات الزراعية )المادة 
١٦
، ص. ق. 1١، عدد 1٧٧٨، كساندر ١٧/1١/1٧٧٨، تاريخ ٦٨١/٧٨، قرار رقم المدنية، الغرفة الرابعة محكمة استئناف جبل لبنان 

1١٦٧. 
١٩
 .1٤٨٦، ص. 11، عدد ١٠٠١، كساندر ٧/11/١٠٠٧، تاريخ 1٧٩/١٠٠٧محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم  
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شاغل للمأجور في ضوء عدم وجود أي المالك بعد وفاة المستأجر
١٨

عرض مسلسل ؛ منع 

تلفزيوني
١٧

؛ او منع سفر أحد االشخاص
٦٠
في الحاالت التي يخشى فيها من اعتداء وشيك على و .

 ٩٤رقم  قانون حماية الملكية االدبية والفنيةمن  ٨1)المادة حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة 

النساء لجهة حماية  ٩/٤/١٠1٧تاريخ  ٦٧١وأمر الحماية في القانون رقم  (.٦/٧/1٧٧٧ تاريخ

 .وسائر افراد االسرة من العنف األسري

القانون الفرنسي كماإن القانون اللبناني 
٦1

في التعريف العام  توافر حالة العجلة لم يشترط

جلة انه اعطى االختصاص في المبدأ لقاضي األمور المستعالستصدار األوامر على العرائض اال 

أ.م.م. فقرة ثانية اشارت الى انه  ٦٠٦ المادة، وما لم ينص القانون على خالف ذلك للنظر فيها

دوام العمل القانونية في حالة العجلة ى القاضي في مسكنه وخارج اوقات يجوز تقديم العريضة ال

 (.الفقرة الثانية( اضافة الى عدم دعوة الخصم وسماعه )الفقرة األولى) القصوى

 قصوىال : العجلةالفقرة األولى

وهي حاالت معينة  تصدر بدون خصومةمؤقتة قرارات األوامر على العرائض هي ان 

عند تحقق ظروف في القانون او حاالت يرى فيها القضاء اصدار األمر حماية لمصالح األفراد 

تستدعي اتخاذ األمر بالعجلة القصوىاستثنائية 
٦١

التي ال تأتلف مع اصول المحاكمة العادية وال 

حتى مع اصول المحاكمة امام قاضي األمور المستعجلة نظرا لما تتطلبه من تبليغ للخصوم ومن 

مناقشات او مرافعات في القضية وباألخص اطالع الخصم اآلخر على موضوع الطلب المراد 

شأنها احباط الفائدة من اتخاذ األمر  شأنه واحتمال لجوئه الى تدابير شخصية منباصدار األمر 

وشل تنفيذه
٦٦
.  

                                                           
١٨
. لقد اعتبرت المحكمة انه ١١٧، ص. ١٠٠٩، العدل ٦1/1٠/١٠٠٦، تاريخ 1٨٦محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم  

لده الذي كان ال شيء يمنع من تسليم المأجور الى المؤجر بموجب امر على عريضة السيما وان: " المستأجر االساسي قد توفي وان و

يقيم معه قد توفي من بعده عازبا وله شقيق يقيم في سوريا وان احدا لم يحضر الى الشقة فال يكون مبررا اختصام ورثة ليسوا، انطالقا 

من معطيات ثابتة وفرها الظاهر الواضح، من المستفيدين من حق التمديد مع العلم ان حقهم في االعتراض على القرار يبقى قائما"؛ 

محكمة  المعاكس، ، غير منشور. في المعنى11/٦/١٠1٦، تاريخ ٤٧٩كمة استئناف جبل لبنان المدنية، الغرفة العاشرة، قرار مح

؛ محكمة التمييز المدنية، ٧٠1، ص. ٦، عدد ١٠٠٩، كساندر ٦٠/٦/١٠٠٩، تاريخ ٤٦التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم 

محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، ؛ 1٦٧٧، ص. ٩، عدد ١٠٠٩، كساندر 1١/٩/١٠٠٩خ ري، تا1٠٦الغرفة الخامسة، قرار رقم 

من المادة  "و": " من غير الممكن توسل احكام الفقرة  ٤٧١، ص. ٧عدد  ،١٠٠٧، كساندر 1٦/٧/١٠٠٧، تاريخ ٦٧/١٠٠٧قرار رقم 

الفقرة "و" المذكورة يستوجب  مدنية كون تطبيق ٦٠٧ألحكام المادة ب اتخاذ قرار بتسليم المأجور وفقا للط 1٦٠/٧١من القانون  1٠

الحق. ال  هذاالخصم في مثل هذه الحالة اذ قد يؤدي ذلك الى انتاج مفاعيل االسقاط من حق التمديد في غياب الشخص المعني ب ةدعو

 "من ذات القانون وال أخطأ في تطبيقهما. ٦٠٧مدنية فق فقرتها الثانية والمادة  ٤٩٧يكون القرار المطعون فيه قد خالف المادة 
١٧
دنية، محكمة التمييز الم؛ 1١٦٨، ص. ١٠٠٦لعدل ، ا1٠/٦/١٠٠٦، تاريخ ٦٧٦قاضي األمور المستعجلة في بيروت، قرار رقم  

 .٨٦٩، ص. ٤عدد  ،١٠1٠، كساندر ١٩/٤/١٠1٠، تاريخ ٦٩/١٠1٠الغرفة الخامسة، قرار رقم 
٦٠
 . 1٦٦١، ص. ١٠٠٧، العدل ١٠/٨/١٠٠٧، تاريخ 1٩٨األمور المستعجلة في عاليه، قرار رقم قاضي  
٦1
 :أ.م.م.ف.( ٧٧٦عريف العام لألمر على عريضة )المادة تعنصر العجلة في ال ترطلم يشان القانون الفرنسي  

" L'urgence n'est pas une condition systématique du recours à la procédure sur requête. L'alinéa 3 de 

l'article 494 du Code de procédure civile prévoit seulement, d'une manière générale qu' " en cas 

d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge. L'illusion vient de ce que les présidents 

de juridiction ont généralement le pouvoir d'ordonner sur requête toutes mesures urgentes qui ne 

doivent pas être prise contradictoirement, mais ce pouvoir général n'exclut pas les cas par la loi qui 

n'exige pas systématiquement l'urgence." N. Lesourd, acutalisé par H. Croze, " Ordonnance sur  

requête ", J. cl. pr., 5-2015, fasc. 10.  
٦١
. يراجع بهذا العجلة تبدو حاملة بالحاف على العمل دون مهلة اكثر من السرعة وهي على درجات : فهناك العجلة والعجلة القصوى 

 .١١الشأن، يوسف جبران، "االنسان والحق والحرية"، ط. اولى، منشورات عويدات، بيروت، ص.
٦٦
؛ بذات  ٧٦٦، ص. ٧٦ادوار عيد، " موسوعة اصول المحاكمات واالثبات والتنفيذ، نظرية المحاكمة"، مشار اليه سابقا، رقم  

 .٤٦٧، ص. ٤٧١المعنى، حلمي الحجار، " الوجيز في اصول المحاكمات المدنية"، مرجع مشار اليه سابقا، رقم 
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أ.م.م. دون ان يضع  ٤٩٧ان قانون اصول المحاكمات اللبناني اشار الى العجلة في المادة 

من انطالقا تصل اليها لحاالتها تاركا األمر لتقدير المحاكم ل امفهوما او تعريفا لها او تحديد

ظروف الحالة المعروضة عليها
٦٧

 :وان كل حالة لها بصمتها الخاصةا السيم

" Il se peut que l'urgence est une notion de contenu variable suivant les 

cas il sera exigé qu'elle présente une intensité plus ou moins grande. Elle 

a une fonction d'éviction de tout ce qui fait obstacle à la réalisation 

rapide du résultat recherché "
35

  

الماسة القصوى او العجلةحالة توافر  على وجوب االجتهاد اللبنانيكد وقد أ
٦٦
وجود و

خطر هام
٦٩
برر اتخاذ األمر على عريضةي

٦٨
اصدار  عند هذه العجلة يجب ان تكون متحققة انو، 

ضافة الى عدم التعرض لألساسإعلى عريضة،  القرار وليس عند تقديم األمر
٦٧
.  

                                                           
٦٧
، 11٧، ص. 1٧٧٦لتطبيق، دراسة قانونية"، ط. اولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، طارق زيادة، " القضاء المستعجل بين النظرية وا 

 .1٤٧رقم 
٦٤
 R.T.D.civ., 1954. 407-408. 
٦٦
؛ مجموعة باز،  ١٩1 ، ص.٦، عدد ١٠٠٠، كساندر ١٨/٦/١٠٠٠، تاريخ ٤٤محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم  

؛ بذات ٧١٠، ص. ١٠٠٧، العدل ١1/1/١٠11، تاريخ ٦٩؛ قاضي األمور المستعجلة في كسروان، قرار رقم  ٩٦٠، ص. ١٠٠٠سنة 

قاضي األمور المستعجلة في ؛ 1٦٩٦، ص. ١٠1١عدل ، ال1/1١/١٠11، تاريخ 1٦٦المعنى، محكمة االستئناف في البقاع، قرار رقم 

، 1٠عدد  ،١٠1٦، كساندر ١1/1٠/١٠1٦، تاريخ 1٦٧٨/١٠1٦ ناف بيروت، الغرفة الحادية عشرة، قرار رقممحكمة استئبيروت ؛ 

أ.م.م. االختصاص لتعيين خبير بناء  ٦٦٦: " يكون لقاضي األمور المستعجلة سندا للمادة لجهة عدم توافر حالة العجلة ،1٦٧٠ ص.

ة لتأسيس دعوى محتملة او الدفاع عنها. ان هذا لاجل توفير االد على عريضة مقدمة من ذي مصلحة إلجراء معاينة فنية من

االختصاص يستقل عن االختصاص العام العائد لقاضي األمور المستعجلة، فال يستوجب تعيين خبير ان تتوافر العجلة بل يكتفي توافر 

، تاريخ ٨٠1ة العاشرة، قرار رقم ؛ محكمة استئناف جبل لبنان المدنية، الغرفمصلحة المستدعي طالب تعيين الخبير....."

تعيين خبير مساح إلظهار حدود عقاره مع عقار آخر مالصق  -المستأنف  -، غير منشور : " حيث إن طلب المستدعي ١٠1٦/11/٩

طلب  يستهدف اجراء معاملة فنية بحتة تتمثل في الكشف على واقع حدود العقارين واظهار الحدود بينهما، األمر الذي يؤول الى اجابة

 المستدعي. وحيث إن القرار المستأنف قضى برد االمر على عريضة فيكون قد اخطأ في تفسير وتطبيق القانون ويقتضي فسخه....".
32

، غير منشور: " ان مجرد الخشية من 18/8/9018، تاريخ 131محكمة استئناف جبل لبنان المدنية، الغرفة العاشرة، قرار رقم  

، األمر الذي يؤول تركيب وتشغيل محطة بث خلوي، ال يكفي وال يبرر منع تركيب مثل هذه المحطةوجود ضرر بالصحة من جراء 
ان الخطر الهام قد يرتبط بالسالمة العامة: قاضي األمور المستعجلة في المتن،  .مر على عريضة لعدم قانونيته...."الى رد طلب األ

: " يعود لقاضي األمور المستعجلة تقرير الحاالت التي 358ص. ،9 ، عدد9013، كساندر 90/9/9013، تاريخ 136قرار رقم 
يجوز فيها اتخاذ القرار بأمر على عريضة بدون دعوة الخصم، والسيما عندما يكون عنصر المباغتة مطلوبا او عند وجود خطر على 

وثقة بموجب تقارير طبية. ان السالمة العامة او عجلة قصوى..... المعترض بوجهها تعرضت إلصابات جسدية من قبل المعترض م
ذلك يبرر اتخاذ قاضي العجلة امرا على عريضة بإخراج المعترض من المنزل اذ ان سالمة االنسان ترقى في اهميتها على ممارسة 

 حق الملكية المتنازع عليها."
٦٨
كمة التمييز المدنية، الغرفة . مح٦٤٦، ص. ١٠11، العدل ٧/11/١٠1٠، تاريخ ١٨٧قاضي األمور المستعجلة في بعبدا، قرار رقم  

ال وجود لخطر داهم ال يسمح بسماع . بالمعنى المعاكس، 1٦٩٦، ص. ١٠1١، العدل ٦٠/٤/١٠1١، تاريخ ٦٦الخامسة، قرار قم 

لق به يوجب عبائع بتسليم عقار مبيع. وان موجب التسليم هو موجب عقدي وان النزاع المت بإلزامالخصم في األمر على عريضة المتعلق 

التعرض للعقد وما ينشئه من موجبات على عاتق البائع األمر الذي يقتضي معه سلوك الطريق الوجاهية. محكمة استئناف جبل لبنان، 

؛ قاضي األمور المستعجلة في  1٠٨٦، ص. ٦، عدد ١٠٠٧، كساندر ١/٦/١٠٠٧، تاريخ ٩٦/١٠٠٧الغرفة الثانية عشرة، قرار رقم 

: اعتبرت المحكمة ان عنصر المفاجأة مفقود اذ ال مبرر التخاذ  1٨1، ص. ١٠٠٧، العدل ٧/11/١٠1٠، تاريخ ١٨٧بعبدا، قرار رقم 

، تاريخ 1٦٦. وبذات المعنى، محكمة استئناف البقاع، الغرفة الثانية، قرار رقم ت قيام طبيب بعمليات دون اختصامهقرار يتعلق بإثبا

 .1٧٦١، ص. ١٠1١، العدل 1/1١/١٠11
٦٧
. تصديق 1٩٨٧، ص. 1٠، عدد ١٠٠٨، كساندر ٧/1٠/١٠٠٨، تاريخ 11١لمدنية ، الغرفة الخامسة، قرار رقم محكمة التمييز ا 

 قرار برد طلب تعيين خبير بأمر على عريضة ألن من شأن ذلك المس بأصل الحق: " القرار المطعون فيه رد الطلب معتبرا ان من

أ.م.م. ال يكون القرار المطعون  ٦٦٦معاينة الفنية التي نصت عليها المادة شأن ذلك ان يمس بأساس الحق وهو يخرج عن اطار مفهوم ال

أ.م.م. المذكورة ألن ما يتذرع به المميز ليس من شأنه ان يبرر اتخاذ التدبير المطالب به طالما ان االشراف  ٦٦٦فيه قد خالف المادة 

بمراقبين يعينهم القضاء والشركاء ويمارسونه لصالح الجميع  على صحة القيود هو امر اناطه القانون، في الشركات المساهمة، حصرا

كما وان اعطاء الحق لكل مساهم بطلب اتخاذ مثل التدبير المطلوب ال يأتلف مع طبيعة العمل في الشركة المساهمة اذ هو يؤدي، علميا، 

العموم ما يشكل خروجا سافرا على قاعدة باألسهم، الى وضع اوراقها ومستنداتها في تصرف بسب كثرة المساهمين وسهولة التداول 

إلقامة الدليل على  تدعاوى اثبات الحالة قد شرعلة اعمالها، فضال عن ان السرية التي تحمي مصالح الشركة ويؤدي، ايضا، الى عرق

، تاريخ ٦٦محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم لمها وان عنصر المفاجأة مفقود"؛ اوقائع يخشى من زوال مع

، ١٠1١، العدل ٤/٧/١٠11، تاريخ 1٨٧؛ قاضي األمور المستعجلة في بعبدا، قرار رقم  1٦٩٦، ص. ١٠1١، العدل ٦٠/٤/١٠1١
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 الفقرة الثانية: عدم دعوة الخصم وسماعه

في لألمر على عريضة قد ورد في تعريف المشترع  شرط عدم دعوة الخصم وسماعهان 

 أم.م. ٦٠٧المادة 

اخذ القرار على عريضة من ففي قرار صادر عن محكمة التمييز اعتبرت فيه ان معيار 

الخصم يكمن في فقدان التدبير المطلوب اقراره كل فعالية في ما لو تم التقّيد بمبدأ  دون دعوة

الوجاهية
٧٠

 . 

وقد اعتبرت المحكمة ان طلب األمر على عريضة الرامي الى وقف تنفيذ قراري مدير 

الشؤون العقارية والقائمقام مردود السيما وانه يجب ان يتم وقف هذين القرارين بمواجهتهما 

بغفلة عنهما طالما ان التدبير المطلوب ليس وصف حالة بل تدبير تنفيذي بوجههما لمنعهما وليس 

من االتيان بعمل قسري
٧1
. 

ان هدف المشترع من عدم ابالغ الخصم وسماعه هو خلق عنصر المباغتة
٧١

الذي بدونه 

يفقد األمر على عريضة طابعه الخاص
٧٦
على  محكمة التمييز الفرنسية اقترحت اعتماد األمرو .

عريضة في كل مرة يتعذر فيها تحديد الخصم او قابلية تحديده
٧٧

احتالل مبنى في حالة كحالة 

  خالء عقار من قبل البدو.االضراب او إ

 

                                                                                                                                                                      
؛ ٦٧٩، ص. ١، عدد ١٠1٦، كساندر ١1/١/١٠1٦، ٧٦محكمة استئناف جبل لبنان المدنية، الغرفة الرابعة، قرار رقم  ؛٧٦٤ص. 

: "  1٦٨، ص. 1، عدد ١٠1٧، كساندر ١٦/1/١٠1٧، تاريخ ٦٠ة، الغرفة الرابعة، قرار رقم محكمة استئناف جبل لبنان المدني

مر على عريضة المتضمن تكليف خبير ان يكون الطلب محددا تحديدا دقيقا ومفصال وان يكون التدبير المتوسل يشترط لقبول طلب األ

ن المساس بأي حقوق اخرى تتعرض لألساس. في حين ان هو الوحيد لصيانة حق يخشى ضياعه بسبب خطر داهم ال يمكن درؤه دو

ن تقدم الشركة الحقا على الطلب الوارد في األمر على عريضة هو التأشير على كافة الحسابات المالية العائدة للمستأنفة خوفا من ا

ابطال التقرير المنظم من قبل ي شروط قبول طلب األمر على عريضة وبالتال عدم توافراستبدال هذه المستندات بغيرها مما يؤدي الى 

 . ٨٦1، ص. ١٠1٦، العدل 11/11/١٠1٤، تاريخ 11٧محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم  الخبير.".
٧٠
 وهذا ما اكدت عليه المحاكم الفرنسية لجهة عدم امكانية اصدار األمر على عريضة اال بغياب مبدأ الوجاهية : 

Cass: 2
ème

 civ., 5 juin 1985, Bull. civ. II, n° 111 ; D. 1986. IR. 52, obs. Lindon ; R.T.D.civ. 1986. 404, 

obs. Normand ; Cass. 2
ème

 civ., 13 mai 1987, Bull. civ. II, n° 112 ; R.T.D.civ., 1988. 181, obs. Perrot ; 

Paris, 24 juin 1987, Gaz. Pal., 1987. 466. Il appartient au juge de rechercher d'office si la mesure 

sollicitée exige une dérogation au principe de la contradiction, sous peine de nullité de son 

ordonnance pour défaut de base légale. V. dans ce sens : Cass. 3
ème

 Civ., 27 mai 1998, Bull. civ. III, n° 

111; J.C.P. 1998.IV.2608; Cass. 2
ème

 civ., 30 avr. 2009, Bull. civ. II, n° 105; D. 2009. 2321, note 

Pierre-Maurice ; D. 2009. 2714, obs. Delebecque, Bretzer et Vasseur.                                                       
٧1
 .١٩1 ، ص.٦، عدد ١٠٠٠سابقا، كساندر  ، مشار اليه١٨/٦/١٠٠٠، تاريخ ٤٤محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم  
39

محكمة التمييز المدنية، الغرفة ؛ 1٧٩، ص. 1٧٧٦، العدل ٩/٦/1٧٧٦تاريخ ، األولى، الغرفة ستئناف جبل لبنان المدنيةمحكمة ا 

 .1٧٩٠ ، ص.٩عدد  ،١٠٠٨ كساندر، ١٧/٩/١٠٠٨خ ، تاري٧٨الخامسة، قرار رقم 
٧٦
 A chaque fois que l'information de la partie adverse risquerait de rendre vaine la mesure sollicitée; 

celle-ci ne présentant d'intérêt que si un effet de surprise est ménagée, le recours à la procédure sur 

requête doit être admis. V. Cass. 2
ème

 civ., 9 sep. 2010, Bull. civ. II, n° 151.                                              
٧٧
 Cass. Soc., 17 mai, 1977, Bull. civ. V, n° 327; D. 1977. 645, note Jeammaud; J.C.P. 1978.II.18992, 

note Desvedises; R.T.D.civ. 1977. 602, obs. Normand. Cet arrêt concerne l'affaire FERRODO 

intervenu en matière d'expulsion des grévistes occupant leur lieu de travail. Dans cette espèce, les 

premiers juges saisies en référé, n'avaient prononcé que l'expulsion des grévistes identifiés et appelés à 

la procédure. La Cour de cassation a censuré leur décision en leur reprochant de ne pas avoir recherché 

si l'expulsion des autres occupants n'aurait pas pu être ordonnée sur requête en vertu de l'article 812 

C.P.C. : " En raison de l'urgence de prévenir un dommage imminent, de la difficulté pratique d'appeler 

individuellement en cause tous les occupants et de la possibilité pour les dirigeants de fait du 

mouvement de grève de présenter les moyens de défense communs à l'ensemble du personnel."               
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اي في معرض دعوى  في معرض خصومة يصدر األمر على عريضة يمكن ان ان

نزاع عالق امام : " في حال وجود أ.م.م. فقرة ثانية ٦٠٤يه المادة وهذا ما اكدت علنزاعية 

القضاء، يقدم الطلب بحسب االحوال الى القاضي المنفرد او رئيس الغرفة االبتدائية او االستئنافية 

 أ.م.م." ٤٨1وتراعى احكام المادة 

 دون دعوةوالسؤال المطروح هل األوامر على العرائض الصادرة في معرض نزاع 

 ؟ نزاعية هيالخصم وسماعه 

قرارات رجائية فرنسا فمنهم من اعتبرهااختلفت اآلراء في لقد 
٧٤

ن انها بالنسبة في حي

نزاعية للبعض اآلخر
٧٦

الطبيعة الرجائية    ومنهم من اعتبرها ذات طبيعة خاصة تتأرجح ما بين 

الطبيعة النزاعيةو
٧٩
: 

" Une position de compromis serait de dire que la procédure sur 

requête n'a pas de nature propre et qu'elle se contente d'emprunter la 

nature, gracieuse et contentieuse, de la manière dont elle est utilisée."  

بامتيازفي حين انه في لبنان فقد اعتبرها البعض نزاعية 
٧٨
" ان األوامر على العرائض  :

هي قرارات نزاعية غير وجاهية وال يصح وصفها بالقرارات الرجائية. استخدام المشترع 

أ.م.م. عبارة )بدون خصومة(، كان من قبيل الصياغة غير الموفقة والتي  ٧٠٦اللبناني في المادة 

 ٧٧٦سي في المادة المشترع الفرنبتوضيحها قصد بها حقيقة )بصورة غير وجاهية( وقد احسن 

انتفاء النزاع في المسألة الرجائية  ،اذا.....لنص اللبناني، المأخوذ عنها افرنسي أ.م.م.

L'absence de litige يقابله انتفاء الوجاهية في األوامر على العرائض ،rendue non 

contradictoirementقتضي التخاذها تحقق ظروف ملحة تبرر الخروج على ، التي ي

عريضة. الالوجاهية، وهي دوما تشير الى خصم موجود ومحدد وقت تقديم طلب االمر على 

ضي اصال اصداره تعريضة يرمي الى اتخاذ تدبير يقالبعبارة اوضح، طلب اصدار االمر على 

مبدأ  از استثناء  الخروج علىالمشترع اج بالصورة النزاعية، وفي اطار دعوى قضائية، لكن

الوجاهية واالستغناء عن االجراءات النزاعية العادية، متى تحققت عجلة ماسة وضرورة قصوى 

 ".تبرر اتخاذ األمر دون دعوة الخصم

لى العرائض تصدر بأن األوامر ع أ.م.م. ٦٠٧أكد في نص المادة المشترع اللبناني ان 

 األصول النزاعية. التمييز بينها وبين بهدف خصومةبدون 

تفرض وجود خصومة والتقيد بمبدأ الوجاهية  ألن األصول النزاعيةان لجهة اإلجراءات 

، األمر غير النزاع يفصل في حكم في الدعوىوصوال الى اصدار  علنيةمحاكمة وتعيين جلسة 

 .المتحقق في األصول الرجائية

                                                           
45

 H. Solus et R. Perrot, " Droit judiciaire privé", t. 1 éd., Sirey, n° 488, p. 450 
٧٦
  Ph. Bertin, " Le grand Noël de procédure", Gaz. Pal. 1976. 116, n° 70.  
٧٩
 L. Cadiet et E. Jeuland, " Droit judiciaire privé ", préc., n° 845, p. 488. 
36
 .893، ص. 9011طوبيا، "اشكالية القرارات الفاصلة بطلبات وقف التنفيذ"، العدل  بيار 
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منازعة قضائية قائمة بين  قضائيا في معرضا حكمالذي يكون  القرار لجهة طبيعة ان 

خصوم
٧٧
 . أ.م.م( ٤٤١بدون اي منازعة قائمة )المادة  رجائياو

عرائض تصدر الأ.م.م. بأن االوامر على  ٦٠٧في المادة  المبدأوضع  فالمشترع اللبناني

بهدف تمكين األفراد من االستحصال على اوامر  دعوة الخصم وسماعه بدون خصومة دون

 قضائية وقتية ال تمس بأصل الحق لحماية حقوقهم ومراكزهم القانونية. اذ كيف يمكن ان نتصور

ابرز اشكال االوامر على العرائض التي تتخذ قبل هو من و تياطيلقاء حجز احبإ قرار نزاعي

فيعمد رئيس دائرة التنفيذ الى القاء  .الدائن لحفظ حقوقه من الضياع اويلجأ اليه نشوء اي نزاع

أ.م.م.(  ٨٦٨المادة ) او سماعه )المعروف( دعوة المدين انذار اي بدون الحجز االحتياطي بدون

أ.م.م. لجهة اعتماد القواعد المختصة بالحجز  ٨٩٧)المادة  وكذلك األمر بالنسبة لحجز االستحقاق

او طلب تعيين خبير من قبل  أ.م.م.(. ٨٨٤المادة سبة للحجز لدى ثالث )بالن االحتياطي( وكذلك

 .أ.م.م.( ٦٦٦خصومة إلجراء معاينة فنية ) ور المستعجلة قبل نشوء ايقاضي األم

وجود خصومة اي  دونب أن األمر على عريضة يصدرب المبدأفالمشترع اللبناني وضع 

الخصم وسماعه سواء  دعوة فيها اصدار األمر دون يصحدون وجود اي نزاع في الحاالت التي 

امحدد غير كان
50

امحدداو 
51

وهي من اختصاص قاضي األمور المستعجلة ما لم  للتحديد قابالاو 

 .أ.م.م ٦٠٤)المادة  ينص القانون على خالف ذلك حيث يقدم عندئذ الى رئيس المحكمة المختص

 فقرة أولى(.

يمكن ان يتخذ في  بأن األمر على عريضةعلى المبدأ  االستثناءولكنه وضع ايضا 

العجلة  - تبعا لطابعه المستعجل معرض دعوى نزاعية قائمة بين خصوم معروفين ومحددين سلفا

في معرض دعوى  حمايتهاويقتضي  يمكن ان تستجد التيحقوق اظا على الوحف -القصوى

 مور المستعجلة إذ يجب ان يقدم األمن اختصاص قاضي القرار ولكن هذه المرة ال يكون  .نزاعية

 ٤٨1بحسب األحوال الى القاضي او رئيس الغرفة االبتدائية او االستئنافية مع مراعاة المادة 

 عرائضالعلى  ناني بأن األوامرما يؤكد معرفة المشترع اللبفقرة ثانية أ.م.م.(  ٦٠٤)المادة  أ.م.م.

عالقة امام  ن ان تطلب في معرض دعوىيمكانما ايضا  عدم وجود نزاع ةحال ال تقتصر فقط على

مع اعطاء هذه  االستثناءوهو للحفاظ على كينونتها  الخصم ابالغ عدم شرطولكن مع  القضاء

 .ككل وليس للمحكمة المحكمة لرئيسالصالحية فقط 
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: " ان القرار االستئنافي المطعون  61، ص. 1263، العدل 3/8/1269، تاريخ 3محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية، قرار رقم  

صفها بأحكام قضائية قابلة للطعن، فأعلن ان من الواجب ان تكون فيه حدد الميزات الواجب ان تتمتع بها القرارات القضائية ليمكن و
صادرة عن قاض يمثل السلطة القضائية بعد دعوة الفرقاء بصورة اصولية، وان تتصف بالصيغة التكوينية للحكم القضائي، وان تكون 

عن هذه القرارات ميزة او اكثر من الميزات قد فصلت نزاعا قائما بين الفرقاء، وان تتمتع بقوة القضية المحكوم بها؛ حتى اذا غابت 
 المبينة أعاله، بطل اعتبارها احكاما قضائية بالمعنى الصحيح للكلمة."

50
 احتالل عقار في معرض اضراب او احتالله من البدو. 
51

 –، غير منشور :" ان طلب المستدعي 31/10/9013، تاريخ 229محكمة استئناف جبل لبنان المدنية، الغرفة العاشرة، قرار رقم  

الزام بنك بيبلوس ش.م.ل. رفع اشارة التأمين وقبض المبلغ المجمد لديه او اعادته يخرج عن مفهوم األمر على عريضة  –المستأنف 
، 9018، العدل 13/8/9015؛ محكمة استئناف بيروت المدنية، الغرفة الثالثة، تاريخ  أ.م.م....." 803على ما نصت عليه المادة 

: " حيث إن تقرير وقف اعمال مؤتمر الحزب او تأجيله او وقف انتخابات رئاسة الحزب يؤثر مباشرة على نشاط الحزب  995ص. 
شيح ومدى مراعاته للقوانين واألنظمة يتعلق بحقوق المرشح ويؤثر على ويشكل تعديال لبرنامج عمله، كما ان البحث بمدى قانونية التر

موقعه القانوني، األمر الذي ينفي امكانية البت باي من هذه المسائل دون دعوة الخصم المعني بها ودون تمكينه من تقديم دفاعه 
 بالصورة النزاعية..."
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عند عدم وجود  ةقاضي األمور المستعجلواذا كان األمر على عريضة من اختصاص 

االبتدائية او  رئيس الغرفةومن اختصاص  فقرة أولى أ.م.م.( ٦٠٤)المادة  نزاع اي خصومة

ماذا بالنسبة للتدابير  ؛في حال وجود نزاع و القاضي المنفرد )بصفته رئيس محكمة(أ االستئنافية

أ.م.م. 585المؤقتة واالحتياطية المنصوص عليها في المادة 
52

 ؟عرائض ؟ هل هي اوامر على

 ؟ أ.م.م. 505المبدأ المشار اليه في المادة  هل عّدلت

اجازت " لقاضي الموضوع الناظر في الدعوى، كما لقاضي  أ.م.م. ٤٨٧المادة  إن

أ.م.م.، ان يتخذ بناء على طلب احد الخصوم،  ٤٨1األمور المستعجلة مع مراعاة احكام المادة 

المؤقتة واالحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع مقابل كفالة او بدونها، جميع التدابير 

الضرر كوضع االختام وجرد الموجودات وفرض الحراسة القضائية وبيع االموال القابلة للتلف 

 ووصف الحالة."

التدابير المؤقتة واالحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع  يحددان المشترع لم 

الضرر وقد جرى التعداد على سبيل المثال ال الحصر
٤٦

انه  ٤٨٧ولكن الملفت في نص المادة 

اعطى هذه المرة االختصاص للمحكمة جمعاء
٤٧

للبت بالتدابير المؤقتة واالحتياطية التي من شأنها 

اي  لقاضي الموضوعقد اشار  كون النص المحكمة لرئيسحفظ الحقوق ومنع الضرر وليس 

كما هو الحال بالنسبة لألوامر على العرائض ئيسهالروليس  المحكمة
٤٤
: 

أ.م.م. وال المواد المطبقة على األوامر  ٦٠٤ان محكمة االستئناف لم تخالف المادة  "

على العرائض، عندما اصدرت قرارها المطعون فيه بهيئتها الكاملة، ألنها استندت الى المادة 

 أ.م.م..... " ٤٨٧

 عالقة امام قضاء الموضوع )محاكم نزاعية في معرض دعوى تتخذفيها انها  المبدأ ان 

الن النص اضاف  قاضي األمور المستعجلة من البت بها حرمان دون األساس( بعد ابالغ الخصم

مر وااأل بعكس ما هو الحال في .581المادة احكام كما لقاضي األمور المستعجلة مع مراعاة 

أ.م.م.  ٦٠٤دون وجود نزاع )المادة  قاضي األمور المستعجلة التي ينظر فيها على العرائض

  ،فقرة أولى(

                                                           
59
 562: " ان المادة 895، ص. 3، عدد 9011، كساندر 92/3/9011تاريخ ، 31محكمة التمييز المدنية، الغرفة الرابعة، قرار رقم  

مدنية، صالحية اتخاذ جميع  561مدنية اناطت بقاضي الموضوع الناظر في الدعوى، كما قاضي األمور المستعجلة مع مراعاة المادة 
لة التي تبرر اتخاذ التدبير المؤقت هي من التدابير المؤقتة واالحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر. ان مسألة العج

األمور العادية الواقعية التي يعود تقديرها الى قضاة األساس من دون رقابة محكمة التمييز في حين ان تقدير جدية كل من الحقوق 
د من المعطيات القانونية المتنازع عليها يخضع لرقابة محكمة التمييز لناحية مدى مالءمة التدبير المقرر لحماية ظاهر الحق المستم

 المتوافرة في ملف الدعوى.
53

أ.م.م. قرار القاضي بتعيين حارس قضائي على الدفاتر  815يعتبر من األحكام المؤقتة التي تقبل االستئناف على حدة سندا للمادة  

مدنية  555منصوص عنها في المادة والمستندات المتعلقة بإدارة المدرسة. ان فرض الكفالة يختلف بطبيعته عن القرارات المؤقتة ال
والتي ترمي الى اتخاذ تدابير احتياطية او عاجلة تستدعيها ظروف الدعوى بقصد حماية حقوق احد الطرفين الى حين الفصل بالنزاع 

 .1006، ص. 5، عدد 9005، كساندر 10/5/9005، تاريخ 92بصورة نهائية. محكمة التمييز المدنية، الغرفة التاسعة، قرار رقم 
53

أ.م.م. على وجه  562ان التدابير االحتياطية المتروك امر اتخاذها للمحكمة واضعة يدها على النزاع ليست محددة في المادة  

الحصر وللمحكمة ان تتخذ كافة االجراءات التي ترها ضرورية للمحافظة على حقوق الفرقاء وبصورة احتياطية مؤقتة اذا رأت ان 
هذه التدابير التي تراها مناسبة وليس مقيدة حصرا بالتدبير المطلوب اتخاذه. يراجع بهذا المعنى، محكمة هناك ما يبرر اتخاذ مثل 

 .358، ص. 9001، باز 19/8/9011، تاريخ 90التمييز المدنية، الغرفة الثانية، قرار رقم 
55
 . 1223، ص. 11، عدد 9011 ، كساندر10/11/9011، تاريخ 65محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية، قرار رقم  
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 الدعوى معرضاذها دون دعوة الخصم وسماعه في اتخيمكن  انه االستثناءولكن  

 أ.م.م.: ٤٧٦ى العرائض وفق احكام المادة عليها االحكام المتعلقة باألوامر عل فتطبق

بإصدار األمر على / هي ذات مدى عام تسمح ٤٧٦" القاعدة التي تتضمنها المادة /

عريضة التخاذ اي تدبير مؤقت او احتياطي يهدف لحفظ الحقوق ومنع الضرر ووضع األختام 

وجرد الموجودات وبيع األموال القابلة للتلف"
٤٦
 

في  او القاضي )اساس او عجلة( عن المحكمة التدابير المؤقتة واالحتياطية تصدرإن 

رام مبدأ الوجاهية. فتعمد المحكمة الى حتمع اخصومة  في معرض معرض دعوى نزاعية اي

وفقا  الصادر عن المحكمة يستأنف القرارالخصم الذي يعود له ان  من ابالغ الطلب )التدبير(

)اساس او عجلةتعمد المحكمة او القاضي  او (؛أ.م.م. ٤٧٠المادة )لألصول النزاعية 
٤٩
الى  (

فتطبق االحكام  الطلب من الخصمدون ابالغ في معرض الدعوى  اتخاذ تدبير مؤقت واحتياطي

ويطعن بها وفقا  فتمسي رجائية أ.م.م.( ٤٧٦)المادة  رائض عليهاعالالمتعلقة باألوامر على 

  (..أ.م.م ٦٠1) لألصول المحددة في االوامر على العرائض اي وفقا لألصول الرجائية

تدابير اتخاذ هذه اللناحية وكل ذلك مع حفظ االختصاص لقاضي األمور المستعجلة 

ن فتكو ؛بالرغم من وجود نزاع أ.م.م. ٤٨1المادة  احكام المؤقتة واالحتياطية على حدة مع مراعاة

فقرة اولى قد اعطت قاضي األمور المستعجلة  .أ.م.م ٦٠٤المادة  معطوفة على أ.م.م. ٤٨٧المادة 

في معرض  تدبير مؤقت واحتياطي واتخاذ باألمر على عريضة دون وجود نزاع لبتاختصاص ا

  . وجود نزاع

من شأنها حفظ  رع لحظ حالة التدابير المؤقتة واالحتياطية التيتشيتبين مما تقدم ان الم

ا ختصاص النظر بهواعطى افي معرض دعوى نزاعية  والتي تتخذالحقوق ومنع الضرر 

 : أ.م.م. ٤٨1للمحكمة وليس لرئيس الغرفة كما لقاضي األمور المستعجلة مع مراعاة احكام المادة 

" ان طلب االمر على عريضة المقدم الى رئيس محكمة االستئناف وحده التخاذ تدبير 

بالصورة النزاعية في موضوع االستئناف  فمؤقت يصبح مردودا، عندما تفصل محكمة االستئنا

برمته .... "
٤٨
  

ألمر ا ال يقدم المحامون أ.م.م. ٤٨٧المادة  نصالمدى العام لامام من الناحية العملية و

ما لم يكن ثمة نص )امامها النزاع  العالق )بداية او استئنافا( على عريضة امام رئيس الغرفة

جهة ل ٩٦/٧٧فقرة خامسة من القانون رقم  ٦المادة ك :خاص يوجب تقديمه الى رئيس الغرفة

٨١المادة و ،تدوين اشارة الدعوى العقارية
٤٧

 ٩٤الملكية االدبية والفنية رقم  من قانون حماية

                                                           
58
 . ٤٤٧وما يليها، ص.  ٤٨٦، رقم ١٠٠٩حلمي الحجار، " الوجيز في اصول المحاكمات المدنية "، بيروت، منشورات الحلبي،  
52

. اعتبرت 208، ص. 3، عدد 9005، كساندر 96/3/9005، تاريخ 105محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم  

أ.م.م.  523قاضي العجلة الذي قرر وقف االعمال قبل اتمام التبادل يكون قد اتخذ قرارا على عريضة سندا للمادة  المحكمة بأن: "
 أ.م.م.". 562معطوفة على المادة 

56
 .1129، ص. 19، عدد 1222، كساندر 2/19/1222، تاريخ 68محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية، قرار رقم  
52

يجوز لقاضي االمور المستعجلة أو لرئيس محكمة : "٦/٧/1٧٧٧ تاريخ ٩٤قانون حماية الملكية االدبية والفنية رقم من  ٨١المادة  

االعتداء الحاصل على حق المؤلف او الحقوق المجاورة او أن  ىأدلة علالبداية أو للنائب العام ان يضبط بشكل مؤقت المواد التي تشكل 

 ."أن يتركها بحراسة المدعى عليهيأمر بإجراء جردة لهذه المواد و
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٧١المادة و، ٦/٧/1٧٧٧ تاريخ
٦٠

، ٨٨من قانون ملكية الشقق والطوابق، مرسوم اشتراعي رقم 

قرار المتخذ من قبله دون ابالغ الخصم وسماعه سوف يعترض عليه الألن  (1٦/٧/1٧٨١تاريخ 

 امؤقت اتدبيراما يطلبون اجعة المحكمة مباشرة فاألمر الذي فرض عمليا مر امام المحكمة

األمر على عريضة امام قاضي األمور طلب تقديم  الى من المحكمة ككل او يعمدون اواحتياطي

في حال وجود نزاع امام محكمة االساسلمستعجلة الذي يمكنه البت به ا
٦1

أ.م.م.  ٤٨٧)المادة 

 أ.م.م. فقرة أولى( ٦٠٤)المادة  نزاع عدم وجوداو أ.م.م. فقرة أولى(  ٦٠٤معطوفة على المادة 

الطريقة الرجائيةبام  ، بالطريقة النزاعيةسواء
٦١
: 

اصول محاكمات مدنية  ٤٧٦و ٤٧٠و ٤٨٧" حيث من الواضح، انطالقا من المواد 

ا اما بالصورة الوجاهية، وام ٤٨٧جديد انه باإلمكان اتخاذ التدابير المشار اليها في المادة 

 ....."بالصورة الرجائية

مالحظاته  إلبداءالى ابالغ الخصم المحتمل  عمد القاضي إذاولكن السؤال المطروح 

 ل تتحول االجراءات الرجائية الى نزاعية؟طلب األمر على عريضة فه على

 :ا السؤال يجب التمييز بين حالتينعلى هذ لإلجابة

ابالغ ن فإ ،دون خصومة على عريضةاالمر طلب عند تقديم  اي الحالة االولىفي 

ل االجراءات الى اجراءات نزاعية إذ ال يحوّ مالحظاته  إلبداء المحدد او القابل للتحديد الخصم

اسباب  ألن المالحظات ال تحمل، بالمعنى القانوني، مطالب او ،رجائيةالضمن االصول تبقى 

 ق اآلخر او من القاضي.يتعين الرد عليها من الفري

دعوى  خصومة اي ر على عريضة في معرضاألمطلب عند تقديم  اي الحالة الثانيةاما في 

 :فيجب التمييز بين حالتين ايضا نزاعية

                                                           
80

: " في حال وجود موانع من اي نوع 1٦/٧/1٧٨١، تاريخ ٨٨قانون ملكية الشقق والطوابق، مرسوم اشتراعي رقم  من 39المادة  

حة ان كانت، ال تسمح لرئيس الجمعية بممارسة واجباته، او في حال تخلفه ألي سبب كان عن القيام بهذه الواجبات، يمكن لكل ذي مصل

، يشرح فيها الوضع، ويطلب تعيين رئيس مؤقت من بين المالكين يقوم بالمهام، يتقدم بعريضة من رئيس محكمة البداية التابع لها العقار
 ويدعو هذا الى اجتماع خالل مهلة شهر على األكثر للنظر في األمر وانتخاب رئيس عند االقتضاء".

81
: " قد احسن صنعا قانون اصول 162، رقم 133"، مشار اليه سابقا، ص. نظرية والتطبيقطارق زيادة، " القضاء المستعجل بين ال 

على انه: " تطبق على استئناف القرارات الوجاهية الصادرة وفق احكام المادة  520المحاكمات المدنية الجديد عندما نص في المادة 
قرارات قاضي األمور المستعجلة" ما يدل ان تلك القرارات الوقتية  السابقة وعلى مهلة استئنافها القواعد واألصول المعينة الستئناف

يجب ان تتخذ اثر منازعة ومخاصمة لدى قاضي الموضوع او قاضي العجلة ولكن تطبيق القواعد واألصول المعينة الستئناف قرارات 
من قانون  523القرارات، علما بأن المادة  قاضي األمور المستعجلة على استئنافها يجب ان ال يؤدي الى الخلط بين هذين النوعين من

اصول المحاكمات المدنية نصت عليه انه " في الحاالت التي تستدعي اتخاذ تدبير مؤقت او احتياطي بدون دعوة الخصم وسماعه، 
الذي يتخذ  تطبق األحكام المتعلقة باألوامر على العرائض"، ولكن يتوجب عندها على قاضي الموضوع او قاضي األمور المستعجلة

هذا التدبير بدون مخاصمة ان يكون شديد الحذر وان ال يتخذ مثل هذا القرار اال في حاالت نادرة تستدعي فيها الضرورة القصوى 
اصدار مثل ذلك القرار مثال تعيين حارس قضائي بهذه الطريقة هو من الخطورة بمكان". محكمة استئناف جبل لبنان، الغرفة الرابعة، 

: " ان الدعوى المتعلقة بأساس النزاع ولئن كانت قد امست عالقة امام 51، ص. 56، حاتم، ج. 19/9/1225، تاريخ 552قرار رقم 
من اتخاذ تدبير موقت بهذا الشأن،  -وهذا ما استقر عليه العلم واالجتهاد  -محكمة البداية، فإنها ال تحول دون امكانية قاضي العجلة 

الواضعة يدها على اساس النزاع حق اتخاذ هذا التدبير، متى توافرت عناصر العجلة." لجهة اعتبار كما وانه يبقى للمحكمة نفسها 
االختصاص الذي يعود لقاضي األمور المستعجلة والمرتبط باتخاذ التدابير المؤقتة واالحتياطية من النظام العام: قاضي األمور 

 . 231، ص. 1222. ق. ، ن3/2/1222، تاريخ 322المستعجلة في بيروت، قرار رقم 
89

؛ محكمة 86، ص. 32، القرارات الكبرى، ج. 18/1/1225، تاريخ 8محكمة استئناف جبل لبنان، الغرفة الرابعة، قرار رقم  

 .158، ص. 32، القرارات الكبرى، ج. 19/9/1225، تاريخ 3استئناف جبل لبنان، الغرفة الرابعة، رقم 
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من الخصم تدبير مؤقت واحتياطي( -)امر على عريضة ب يتم ابالغ الطلاذا لم  -
٦٦

فيظل 

القرار الصادر بنتيجته رجائيا
٦٧

بوجوب عدم دعوة الخصم   ٦٠٧المادة  لوضوح نص

 أ.م.م.  ٤٧٦المادة و

 

إلبداء  تدبير مؤقت واحتياطي( -امر على عريضة ) الخصمالطلب من اذا تم ابالغ اما  -

مالحظاته عليه فيكون القرار الصادر بنتيجته نزاعيا
٦٤

ولو صدر في غرفة المذاكرة
٦٦
 

المادة )سادسة( وتمييزا  فقرة أ.م.م. ٦1٤)المادة  والقرار المؤقت يقبل الطعن استئنافا

أ.م.م.  ٤٧٠( علما ان المادة أ.م.م. ٩٠٧على نص المادة  فقرة سادسة معطوفة ٦1٤

 بة للتدابير المؤقتة واالحتياطيةبالنسواضحة لجهة استئناف القرارات الوجاهية الصادرة 

مستعجلة اي وفقا لألصول وفقا لألصول المعينة الستئناف قرارات قاضي األمور ال

 :النزاعية

                                                           
٦٦
ستئناف ؛ محكمة ا1٠٨٦، ص. 1٧٧٤، ن.ق. ١٦/1٠/1٧٧٤ تاريخ، ٧٩٧قرار رقم ، التاسعة، الغرفة ستئناف بيروتمحكمة ا 

محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية، قرار بالمعنى ذاته،  .1٠٨٧، ص. 1٧٧٤، ن.ق. ٧/11/1٧٧٤ ، تاريخالتاسعة، الغرفة بيروت

لتدابير المؤقتة واالحتياطية التي تتخذها محكمة : " ان ا ١٦٦ ، ص.١عدد  ،١٠٠٤، كساندر ١/١/١٠٠٤، تاريخ 1/١٠٠٤ رقم

الغ استحضار الدعوى من الخصم الموضوع، بمعرض دعوى اقيمت امامها، والتي من شأنها ان تحفظ الحقوق وتمنع الضرر، وقبل اب

لتنفيذ قد صدر بالصورة اكون، بالتالي، القرار االبتدائي القاضي برد طلب وقف ويام المتعلمة باألوامر والعرائض ق عليها االحكتطب

 .الرجائية"
٦٧
 ٦٠٤صدار األمر على عريضة من دون دعوة الخصم سندا ألحكام المواد الرئيس المحكمة االبتدائية العالق امامها النزاع صالحية  

كساندر  ،٦/٦/١٠11تاريخ  ،٩٩٦محكمة استئناف بيروت المدنية، الغرفة الحادية عشرة، قرار رقم أ.م.م.؛  ٤٧٦أ.م.م. و ٤٨٧أ.م.م. و

؛ ان تعيين خبير قبل ابالغ الخصم استحضار الدعوى وبالتالي قبل نشوء الخصومة يعتبر قرارا مؤقتا ام 1٧١٠ ، ص.٦، عدد ١٠11

، كساندر 1٩/11/١٠11، تاريخ ٧٦احتياطيا هو غير نهائي وهو قرار رجائي : محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم 

، 1، عدد ١٠1١، كساندر 1٧/1/١٠1١، تاريخ ١؛ محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم ١٠١٠ ، ص.11، عدد ١٠11

؛  محكمة ١٧٦ ، ص.١، عدد ١٠1٦، كساندر 1٧/١/١٠1٦، تاريخ ٧؛  محكمة التمييز المدنية، الغرفة الرابعة، قرار رقم 1٠١ ص.

 .٩٦ ، ص.1، عدد ١٠1٧، كساندر ٩/1/١٠1٧، تاريخ 1ار رقم التمييز المدنية، الغرفة الثانية، قر
85

لقد رأى البعض اذا كان هناك من خصومة نزاعية قضائية  موجودة اصال، وتقدم خصم بطلب يمكن فصله من خالل السلة الوالئية  

ن ألن القاضي يفصله، او يمكنه ان للقاضي نفسه، فان هذا الطلب االخير، والقرار الذي يصدر بشأنه، ال يعتبران نزاعيين، بل رجائيي
يفصله بغياب الخصم اآلخر، وبدون منازعة، انطالقا من سلطة الوالية التي يتمتع بها. ما يعني، بعبارة أخرى، ان الطلب الرجائي، 

قراره ال يتمتع المقدم في اطار منازعة قضائية، ال يصبح نزاعيا، الن القاضي ال يقول القانون في هذا الصدد وال يفصل بمنازعة، و
بقوة القضية المحكوم بها، بل يأخذه انطالقا من سلطته الوالئية على هذا النوع من الطلبات، الممنوحة له بموجب احكام القانون. 
وقراره يبقى رجائيا وحتى لو ابلغ الطلب الرجائي الى الخصم اآلخر إلبداء مالحظاته. فإبداء المالحظات ال يندرج ضمن نطاق الفقرة 

من األصول المدنية، أي ضمن مفهوم الحق الممنوح للخصم اآلخر بأن يدلي بأسباب دفاع او بدفوع يرمي من  2لثانية من المادة ا
خاللها الى دحض مطالب خصمه اذ ان طبيعة هذا الطلب "األصلية" ليست نزاعية، بل رجائية. وال يمكن تغيير هذه الطبيعة من خالل 

وى هي، في األصل، نزاعية وخصومية. فكال الطبيعتين مختلفتان الواحدة عن األخرى، والدعوى القول ان الطلب قدم ضمن دع
النزاعية يمكن ان يتخللها تقديم طلب او طلبات رجائية. "فالفرع هنا ال يتبع األصل" نظرا الختالف طبيعتهما، أي : لكون الدعوى 

ن الطلب "رجائيا" بطبيعته، وان قدم ضمن اطار المنازعة القضائية اصول مدنية. لكو 2األصلية "نزاعية" طبقا لمفهوم المادة 
، 6، ج.582الى  530الياس بو عيد، " اصول المحاكمات المدنية، بين النص واالجتهاد والفقه دراسة مقارنة، المواد  األصلية."

 .132-136، ص. 19أ.م.م.، رقم  559المرجع مشار اليه سابقا، شرح المادة 
٦٦
مة محك؛ بذات المعنى،  ٧١٦، ص. ١٠٠1، مجموعة باز ١١/١/١٠٠1، تاريخ ٨محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية، قرار رقم  

: " طلب وقف التنفيذ ورد في  ٤١٧ ، ص.٦عدد  ،١٠٠٤، كساندر ١١/٦/١٠٠٤، تاريخ ٧٨، قرار رقم الرابعة التمييز المدنية، الغرفة

 ٦٠٤ة في األساس. ال يعتبر القرار الصادر بشأن وقف التنفيذ امرا على عريضة وفقا لصيغة المادة دعوى اعتراض على تنفيذ مقام

، ١٧/11/١٠٠٤ ، تاريخ٧1/١٠٠٤، قرار رقم تاسعةالتمييز المدنية، الغرفة ال محكمةمدنية، بعد مناقشة الفرقاء في الدعوى....؛ 

، عدد ١٠٠٦، كساندر 1٨/1/١٠٠٦، تاريخ ٦ة الغرفة الثانية، قرار رقم محكمة التمييز المدني؛ ١٠٧٤، ص. 11، عدد ١٠٠٤كساندر 

؛  محكمة ٨٤ ، ص.1، عدد ١٠1٠، كساندر ١1/1/١٠1٠خ ، تاري٩نية، الغرفة الرابعة، قرار رقم محكمة التمييز المد؛ ١٧٩، ص. 1

دنية، ؛  محكمة التمييز الم٧٦٠ ، ص.٤ ، عدد١٠1٠، كساندر 1٦/٤/١٠1٠خ ، تاري٤٦نية، الغرفة الرابعة، قرار رقم التمييز المد

نية، الغرفة الخامسة، ؛  محكمة التمييز المد111٦ ، ص.٦، عدد ١٠1٠، كساندر ٨/٦/١٠1٠يخ ، تار٧٦الغرفة األولى، قرار رقم 

، 1٠٩، قرار رقم ثانيةالتمييز المدنية، الغرفة ال ؛ محكمة1٠٤١ ، ص.٤، عدد ١٠11، كساندر ١٦/٤/١٠11خ ، تاري٤1قرار رقم 

، تاريخ ٩نية، الغرفة الخامسة، قرار رقم ؛ محكمة التمييز المد١٠1٦ ، ص.1١، عدد ١٠1٦، كساندر ٤/1١/١٠1٦خ تاري

، ٦/٦/١٠1٧يخ ، تار1٨نية، الغرفة الرابعة، قرار رقم ؛  محكمة التمييز المد1٩٧1 ، ص.11، عدد ١٠1٦، كساندر ١٠1٦/11/٦٠

، عدد ١٠1٧، كساندر 1١/٦/١٠1٧، تاريخ ٧نية، الغرفة الخامسة، قرار رقم محكمة التمييز المد ؛٤٤٨ ، ص.٦، عدد ١٠1٧كساندر 

 .11٠٧ ، ص.٦
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يضة صدر عن قاضي األساس بمعرض دعوى مقامة ان القرار البدائي المسمى امرا على عر" 

امامه وقد أبلغ هذا الطلب من الفرقاء وبعد وضعه موضع مناقشة وبعد سماع الخصم في الدعوى 

م وان صدر في غرفة بشأن هذا الطلب، فيكون القرار الصادر بنتيجته قد صدر بمواجهة الخص

صفة القرار الرجائي الصادر بناء على ي يكون له صفة القرار النزاعي وليس المذاكرة وبالتال

 ."للجواب عليه هبالغه وتكليفامر على عريضة في غفلة من الخصم وبدون ا

او  وقف التنفيذ في ما يتعلق بقرارات محكمة التمييز المدنية في لبنان ان ما ذهبت اليه

رده
٦٩

واعتبارها طلبات مؤقتة
٦٨

يصدر  كل مرةفي واجب التأييد ألنه  أ.م.م. ٤٨٧بمقتضى المادة 

ال يمكن ان ال يتم التقيد فيه بمبدأ الوجاهية نزاعية في معرض دعوى  تدبير مؤقت واحتياطي

الحاالت  الى انه في  التي اشارتم. أ.م. ٤٧٦وضوح نص المادة نزاعي لجهة نكون امام قرار 

الخصم وسماعه تطبق األحكام المتعلقة  تدبير مؤقت او احتياطي بدون دعوة التي تستدعي اتخاذ

مما يعطي تميزا  هذا النص ال يوجد مثيل له في القانون الفرنسيو، على العرائض باألوامر

اكد على أ.م.م.  ٦٩٧نص المادة  . اضافة الى انعن القانون الفرنسي لهذه الجهة للقانون اللبناني

اقرار تدبير دون علم الخصم يكون لهذا األخير  الضرورةيجيز القانون او تقتضي  انه في كل مرة

والطريق المناسب هو الطريق الرجائي في  حق الطعن بالقرار الضار به بالطريق المناسب.

 انتهاءولكن األمر على عريضة يمكن ان يصدر ايضا بعد أ.م.م.  ٤٧٦المادة وضوح ضوء 

إعطاء الصيغة التنفيذية لألحكام األجنبيةعبر  النزاع
٦٧

المدنية  ستئنافقبل رئيس محكمة االمن 

مية الوطنية يأ.م.م.( او من قبل رئيس المحكمة االبتدائية بالنسبة للقرارات التحك 1٠1٦)المادة 

 (.٨1٤/٤٩٧.م.م( واألجنبية )المادة أ ٤٩٧)المادة 

                                                           
82

ان قرار وقف التنفيذ او رده هو قرار يهدف الى منع الضرر سواء عن المنفذ عليه في حال وقف التنفيذ ام عن المنفذ في حال رد  

، العدل 3/10/9013، تاريخ 61محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية، قرار رقم طلب وقف التنفيذ وامكن الطعن به على حدة. 
 .123، ص. 9013

86
ان القرار المتعلق بطلب وقف التنفيذ هو من القرارات المؤقتة التي ال تتعرض ألساس النزاع. محكمة التمييز المدنية، الغرفة  

؛ بذات المعنى، محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية، قرار رقم 800ص. ، 9001، باز 13/3/9001، تاريخ 92الخامسة، قرار رقم 
 .323، ص. 9003، باز 16/11/9003، تاريخ 23

82
ان اعطاء الصيغة التنفيذية ال  .1٧٠-1٨٧، ص. ١٠٠٩العدل ، ٦1/٤/١٠٠٩محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، تاريخ  

ان األحكام " يقتصر على االحكام االجنبية القضائية أي الصادرة في معرض دعوى نزاعية انما ايضا القرارات االجنبية الرجائية: 

يادة غير السيادة اصول مدنية، "األحكام الصادرة باسم س 1٠٠٧التي تخضع لقواعد الصيغة التنفيذية في لبنان هي، وفقا للمادة  األجنبية

اصول مدنية يدل  1٠1٧اللبنانية"، دون ان يميز هذا النص بين مختلف انواع األحكام األجنبية. كما وان نص الفقرة )ب( من المادة 

 على ان األحكام الرجائية تعطى الصيغة التنفيذية كسائر األحكام القضائية.
مر ال يعني عدم حصول نزاع حول المسألة المعنية، انما هذا النزاع ر بدون خصومة، لكن هذا األدصحيح ان القرار الرجائي يص

نزاعيا بين خصمين. ويبقى ان  يتكشف عندما يظهر الغير المتضرر من القرار الرجائي ويطعن فيه وعندها ترتدي المسألة طابعا

خضاعها لشروط منح الصيغة التنفيذية يبرر ا juridictionnelاألحكام الرجائية، وإن تصدر دون خصومة، فهي تتسم بطابع قضائي 

كسائر األحكام القضائية، ال بل ان تطور األصول المدنية يشهد على تقارب مستمر بين المحاكمات النزاعية والمحاكمات الرجائية، 

 بحيث تكلم بعض الفقهاء عن وحدة العمل القضائي في كلتي الحالتين:

« Dans les deux cas décisions contentieuses et décisions gracieuses, le juge « statue », « se  prononce » 

et rend un « jugement » qui peut être frappé de voies de recours, (…). En vérité, cette égale nature 

juridictionnelle des décisions gracieuses et des décisions contentieuses tient à l’unité substantielle de 

l’activité judiciaire dans l’un et l’autre cas. Il convient d’insister sur la symbiose et l’osmose du 

contentieux et du gracieux. La symbiose tient d’abord au fait que les décisions gracieuses et les 

décisions contentieuses, sous réserve de règles propres, obéissent à des dispositions, sinon communes, 

du moins similaires ; elle est également entretenue par la double qualité que peuvent présenter certains 

juges qui, comme le président du tribunal de grande instance, sont tout à la fois juge des référés et juge 

des requêtes. Ceci explique, au moins pour partie, l’osmose qui existe entre la matière gracieuse et la 

matière contentieuse, une procédure gracieuse pouvant devenir contentieuse, notamment par la 

manifestation d’une contestation ou l’exercice d’un recours, et, inversement, une procédure 

contentieuse pouvant devenir gracieuse. L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, Litec, 4e éd., 

2004, no 113." 
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 ئيةصول الرجا: نظام األالقسم الثاني

ق الى مما يقتضي معه التطرنظام موحد  صول الرجائية الىأخضع المشترع اللبناني اال

 (.الثاني الفصلوطرق المراجعة المتعلقة بها )( األول الفصل) صولسير هذه األ

  الرجائية  األول: سير االصول الفصل

حدد سيرها ويفرض تحديد الدور الدقيق ي صول الرجائيةان انتفاء الخصومة في اال

 .(الفقرة الثانية) القرار هوصوال الى اصدار (،الفقرة األولىالمعطى للقاضي في معرضها )

  : دور القاضيىاألول الفقرة

ال توجد محاكم متخصصة بإصدار قرارات رجائية، بل ان كل محكمة تتمتع، الى جانب  

بالتالي قواعد اختصاص قضائي خاصةسلطتها العادية القضائية، بسلطة رجائية، فال توجد 
٩٠
. 

استدعاء  بموجبالقاضي المختص او المحكمة المختصة الى يقدم الطلب الرجائي 

أ.م.م.(. والقاضي المختص او المحكمة المختصة ليسا بالضرورة القاضي او  ٤٧٤)المادة 

المحكمة الكائن في دائرتهما مقام المدعى عليه، الن األمر ال يتعلق بخصومة قضائية بل بمسألة 

اصمته. فال يستطيع المستدعي بالتالي التقدم الى مدعى عليه او لمخ فيها محل لدعوة رجائية ليس

اي قاض او اية محكمة بحسب اختياره
٩1

. وفي حال عدم اختصاص المحكمة تعلن عدم 

اختصاصها من تلقاء نفسها
٩١

يقدم االستدعاء بواسطة محامو. 
٩٦

اذ يكون موضوعه اما متعلقا 

 بالنظام العام واما غير معين القيمة. 

األمر طالب موقعة من  عريضة من نسختينيقدم الطلب ب عريضةبالنسبة لألمر على أما 

ب واسانيده وتعيين لعلى وقائع الط وتشتملالى القاضي او رئيس المحكمة المختص  او من وكيله

ب في نطاق المحكمة اذا لم يكن له مقام حقيقي فيه جرى ذكره في العريضة مع لمقام مختار للطا

وفي الحاالت القصوى تقدم الى القاضي  أ.م.م. فقرة أولى( ٦٠٦ المستندات المؤيدة للطلب )المادة

 أ.م.م. فقرة ثانية(. ٦٠٦)المادة  في مسكنه وخارج اوقات العمل القانونية

 

 

                                                           
20
 .358ا، ص. نصري انطوان دياب، " نظرية وتطبيق اصول المحاكمات المدنية"، مشار اليه سابق 
21

: " وحيث من غير المنازع 1850، ص. 9008، العدل 5/2/9008، تاريخ 383قاضي األمور المستعجلة في بيروت، قرار رقم  

 فيه ان مقام المعترض ومكان ونوع الفعل الضار في زحلة...
وحيث إن قاضي األمور المستعجلة المختص مكانيا هو التابع للمحكمة المختصة في اساس النزاع او مكان وقوع الفعل الضار وفقا 

 / أ.م.م.....560للمادة /
وحيث في حال تعدد المدعى عليهم يكون االختصاص لمحكمة مقام احدهم شرط ان يكون مختصما بصورة اصلية.. وحيث ال عنصر 

 ص مكاني لمحاكم بيروت في ما خص المعترض... الرجوع عن قرار األمر على عريضة.."ربط اختصا
٩١
 Sauf disposition légale contraire, le juge territorialement compétent pour rendre une ordonnance sur 

requête est le président de la juridiction saisie au fond ou celui du tribunal du lieu où la mesure doit 

être exécutée. V. dans ce sens, Cass. 2
ème

 civ., 18 nov. 1992, Bull. civ., II, n° 266; D. 1993. 91, note 

Chartier; J.C.P. 1993. I. 3678, obs. Cadiet; R.T.D.civ. 1993. 648, obs. Perrot.                                   
23

أ.م.م. مع  335ان المشترع لم يحدد البيانات التي يجب ان يشتمل عليها االستدعاء. يمكن االستئناس بالبيانات المحددة في المادة  

 .لعدم وجود نزاع مراعاة طبيعة االستدعاء غير الموجه ضد أحد
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لجهة عدم صحته او ان  ة فيهعريضة ال يمكن المنازعال يعرضه المستدعي او مقدمما إن 

صول جد خطرة السيما بالنسبة االوهو ما يجعل هذه عدم دقته في ضوء عدم وجود خصومة 

عن القاضي او  مكن ان يتأثروا بالقرارات الصادرةلحقوق واوضاع األشخاص الثالثين الذين ي

بالنسبة لشخصهم او حقوقهم المشروعة. وهذا ما حدا بالمشترع الى اعطاء دور فعال المحكمة 

 لغيرأو عالقة ا( األولى بذةالن)صول الرجائية ان لجهة الوقائع المطروحة االللقاضي في معرض 

 (.الثانية النبذة) بها

 : بالنسبة للوقائع األولى النبذة

ا من في المسائل النزاعية ال يمكن للقاضي االرتكاز في حكمه الى وقائع لم تجر مناقشته

: " ال يجوز للقاضي اسناد حكمه الى وقائع أ.م.م. ٦٦٨ما اكدت عليه المادة  هذاقبل الفرقاء. 

الى جميع يمكن ان يسند قراره  ة. ولكنه في معرض األصول الرجائيةعن نطاق المحاكمخارجة 

        أ.م.م.  ٤٧٩المستدعي )المادة  الم يتذرع بهلو الوقائع التي تتعلق بالطلب المعروض عليه و

(ألمر على عريضةا - أ.م.م. ٦1٠/٤٧٩المادة و - الرجائي طلبلا -
٩٧

 . 

القانوني للمستدعيض راضي هو المعفالقا
٩٤
الوقائع المثارة من  صحةحكما يراقب و

)المادة  المكاني . ومن اجل ذلك يتمتع بصالحيات واسعة فهو يمكن ان يعلن عدم اختصاصهقبله

األمر على عريضة( -أ.م.م.  ٦٠٦والمادة  - الرجائي بالطل - أ.م.م. ٤٧٤
٩٦

 . 

التحقيقات التي يباشرها بنفسه كون الى وقائع يعرفها شخصيا او من خالل يمكنه الرو

القرار الرجائي -أ.م.م.  ٤٧٦المادة ) بصورة غير علنية والتحريات التي يراها مفيدة
٩٩
والمادة   - 

  .ألمر على عريضة(ا - ٦1٠/٤٧٦

اذا كان التدبير المؤقت االكثر مالءمة مع  ماالزإويمكنه ان يضمن األمر على عريضة 

عناصر الوقائع المعروضة
٩٨
: 

يجوز ان يتضمن األمر على عريضة  وبما انه، وخالفا لما جاء في ادالءات المستأنف، فإنه "

ضة على القاضي يفرض كان التدبير المؤقت األكثر مالءمة مع عناصر الوقائع المعرو إذالزاما إ

ان التدبير األكثر مالءمة لمنع تسرب المياه الى شقة المستدعي يقضي بأن يلزم من  لزاما كهذا.إ

هو حائز على مفاتيح باب السطح بأن يؤمن وصول المستدعي الى مصادر األضرار لمعالجتها، 

األمر على عريضة معالجة المنازعة الشاملة العالقة بين الفرقاء حول مدى  إطاردون ان تتم في 

 قانونية انتفاع المستأجر من سطح البناء. "

المادة  ما اكدت عليه صراحةكراهية. هذا غرامة ا او ان يضمن األمر على عريضة

٨1
٩٧

 . ٦/٧/1٧٧٧ تاريخ ٩٤رقم  قانون حماية الملكية االدبية والفنيةمن 

                                                           
٩٧
 أ.م.م.ف.: ١٦يقابلها نص المادة  

 " Le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui 

n'auraient pas été allégués."                                                                           
٩٤
 R.T.D.civ., 1981. 212, n° 6, obs. Perrot. 
٩٦
 أ.م.م.ف. ٧٦المادة  
22
تكليف األمن العام اجراء تحقيقات عندما يتعلق األمر بمسائل  عن التحقيقات التي تلجأ اليها المحاكم ضمن األصول الرجائية: مثال 

 المختار لسماع افادته. دعوة طلب معلومات مباشرة من دوائر النفوس. النفوس وقيود األحوال الشخصية.
26
 .٩٦، ص. 1٧٧٩، ن.ق. 33شرة، قرار رقم محكمة استئناف بيروت المدنية، الغرفة الثانية ع 



 
 

16 
 

على القاضي التقيد بمبدأ الوجاهية في األصول هل يتوجب ولكن السؤال المطروح 

 ؟ الرجائية

اذ يجب على  هو ركن اساسي من مبادئ المحاكمة في المسائل النزاعيةان مبدأ الوجاهية 

 أ.م.م.(.  ٦٩٦ان يتقيد ويفرض التقيّد بمبدأ الوجاهية )المادة القاضي 

ن أل صول النزاعيةالمحاكمة المطبقة في اال مبادئصول الرجائية ال تطبق ال انه في االا

حول دون تحقق عنصر المباغتة الركن االساسي في المسائل التقيد بمبدأ الوجاهية من شأنه ان ي

السيما في األوامر على العرائضالرجائية 
٨٠

 . 

كد عليه القانون اللبناني بأنه يعود للقاضي ان يسند قراره الى جميع الوقائع التي وهذا ما أ

تتعلق بالطلب المعروض عليه ولم يتذرع بها المستدعي
٨1

 ٦1٠/٤٩٧أ.م.م. والمادة  ٤٩٧)المادة 

(أ.م.م.
٨١
عليه مجلس شورى الدولة الفرنسي أكدوهذا ما  .

٨٦
. 

محكمة التمييز الفرنسية إال أن
٨٧

عادت واكدت على وجوب  بعد أن اعتمدت هذا االتجاه

فبالنسبة للمحكمة ال يمكن للقاضي الركون الى وقائع غير  ،بمبدأ الوجاهية شخصيا تقيّد القاضي

يطلب منه مناقشتها مثارة من المستدعي ما لم
٨٤
: 

" Le juge doit, en toutes circonstance,  faire observer et observer 

lui-même le principe de la contradiction."  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
22

في الحاالت التي يخشى فيها من اعتداء وشيك على  : "3/3/1222تاريخ  25من قانون حماية الملكية االدبية والفنية رقم  61المادة  

ات او شركات حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة يجوز لصاحب هذه الحقوق أو لخلفائه العموميين أو الخصوصيين والسيما جمعي

إدارة الحقوق الجماعية اتخاذ كافة االجراءات التحفظية الالزمة لمنع وقوع االعتداء على تلك الحقوق. ولقاضي االمور المستعجلة من 

أجل ذلك اتخاذ كافة القرارات التي تجيزها القوانين وخاصة القرارات على أصل العرائض حماية للحق أو للعمل المستهدف باالعتداء 

انفاذا  إكراهية غراماتافة االعمال االخرى المملوكة من قبل المؤلف او صاحب الحق المجاور، ولقاضي االمور المستعجلة فرض ولك

 "لقراراته. كما يحق لرئيس محكمة البداية المختص او للنيابة العامة المختصة اتخاذ االجراءات التحفظية المشار إليها أعاله.
٨٠
 ؛١٩1 ، ص.٦، عدد ١٠٠٠سابقا، كساندر  ، مشار اليه١٨/٦/١٠٠٠، تاريخ ٤٤محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم  

: " ال  ٧٠1، ص. ٦عدد  ،١٠٠٩، كساندر ٦٠/٦/١٠٠٩، تاريخ ٤٦دنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم محكمة التمييز المبذات المعنى، 

جاهية ذلك ان األوامر على العرائض ال يجري النطق بها علنا وفي مكان محدد تحت طائلة البطالن، كما يكون واجبا تطبيق قواعد الو

 او الغيابية طالما ان ال خصومة في القضية". الوجاهيةالن ال ضرورة للذكر فيها انها صدرت بالصورة 
٨1
واردة في الحكم ال تكون قد خالفت مبدأ الوجاهية. محكمة ناف قد اعتمدت وقائع ن محكمة االستئالقد اعتبرت محكمة التمييز اللبنانية  

 . ٦٧ ، ص.1، عدد ١٠٠٩، كساندر ١/1/١٠٠٩، تاريخ 1ية، الغرفة الخامسة، قرار رقم التمييز المدن
٨١
 أ.م.م.ف.: ١٨يقابلها المادة  

 "Le juge peut se prononcer sans débat." 
٨٦
 C.E., ass., 12 oct. 1979, req. n° 01875, 01905, 01948 à 01951, D. 1979. 606, note Bénabant; J.C.P., 

1980.II.19288, note Boré.                                                                                                                             
٨٧
 Cass. 1

ère
 civ., 20 mai. 1980, Bull. civ., I, n° 153; D. 1977. 645; J.C.P. 1981.II.19549, note Le 

Ninivin; R.T.D.civ. 1980. 803, obs. Normand; R.T.D.civ. 1981. 212, obs. Perrot.                                     
٨٤
 Cass. 1

ère
 civ., 13 janv. 1993, Bull. civ., I, n° 17; R.T.D.civ., 1993. 647, obs. Perrot. 



 
 

12 
 

 التقيّد بمبدأ الوجاهية جتهاد الفرنسي لجهةحصل تحول في اال ١٠1٧ولكن بدءا من العام 

. اذ اعتبرت محكمة التمييز الفرنسية ان عنصر المباغتة او فقدان في ما يتعلق بإثبات الحالة

كاف بحد ذاته للخروج عن مبدأ الوجاهيةالدليل غير 
٨٦

الظروف  بل يجب على المستدعي ان يبيّن

الخروج عن مبدأ الوجاهية التي توجب
٨٩
. 

 

١٠1٤وفي قرار صادر في العام 
٨٨

لى هذا التحول اذ اعتبرت ان اكدت محكمة التمييز ع

 كان غامضا لجهة الظروف التي ايّدت عدم التقيد بمبدأ الوجاهية:  األمر على عريضة

" La requête était muette sur les circonstances susceptibles de justifier 

qu’il soit procédé non contradictoirement."       

ادت الى اصدار األمر ي الت بالحالة الخاصة والعناصر والتعليل المعتمد لم يكن مرتبطا بالظروف

 :على عريضة

" La reprise des termes de l’article 493 du code de procédure civil, sans 
démonstration ni prise en compte d’éléments propres au cas d’espèce." 

 غير: بالنسبة للالنبذة الثانية

ان القاضي في معرض نظره بالطلب الرجائي او األمر على عريضة يمكنه ان يقرر ان  

ينيره حول موضوع الطلب او ان يمس مصالحه القرار الذي شخص يمكن ان أي يستمع الى 

يصدر عنه
٨٧

أ.م.م.( ٦1٠/٤٧٩أ.م.م. والمادة  ٤٧٩)المادة 
٧٠

. وهذا ما يساعده على التحقق 

 . المثارة من قبل المستدعي والتي يمكن ان يرتكز عليها إلصدار قرارهحول الوقائع واالستنارة 

االستماع الى الشخص الذي يمكن ان يمس القرار مصالحه تبقى خاضعة مسألة ان 

لحرية القاضي
٧1

 عريضة إلبداء مالحظاته غير ان هذاالذي يعمد الى ابالغه االستدعاء او ال

نزاعيةل األصول الرجائية الى االبالغ ال يحوّ 
٧١

تدبير مؤقت  - باستثناء حالة األمر على عريضة

 .يةالمتخذ في معرض دعوى نزاع واحتياطي
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 C.A. de Versailles, 13 oct. 1988, D. 1989. Somm. 278, obs. Julien. Selon la Cour : " Il peut être 

dérogé à la règle du contradictoire lorsqu'il y a lieu de craindre que les documents soient détruits ou 

que des pressions soient exercées."                                                                                                                          
٨٩
 Cass. 2

ème
 civ., 5 juin 2014, n° 13-20.333, Procédures 2014. 229, obs. Perrot. 

٨٨
 Cass. 2

ème
 civ., 19 mars 2015, n° 14-14.389, Rev. huissiers 2015, n° 69, obs. Strickler. 

٨٧
 Cass. 1

ère
 civ., 7 nov. 1979, Bull. civ., I, n° 274.; R.T.D.civ. 1980. 164, obs. Perrot. 

٧٠
 أ.م.م.ف.: ١٩يقابلها نص المادة  

 " Le juge procède, même d'office, à toutes les investigations utiles. Il a la faculté d'entendre sans 

formalités les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés 

par sa décision."                                                                                         
٧1
 Cass. 1

ère
 civ., 4 oct. 1988, Bull. civ., I, n° 262. 

٧١
 .١٦ ، ص.1، عدد ١٠1١، كساندر 1٠/1/١٠1١خ ، تاري١نية، الغرفة التاسعة، قرار رقم محكمة التمييز المد  



 
 

90 
 

من قبل القاضي أو  الرجائية قبل اتخاذ اي قرار باإلجراءاتان الغير يمكن ان يعلم 

القضية تحت اشرافه والحصول  ان يرخص له باالطالع على ملف ويعود لهذا األخير المحكمة

 ٦٠٠)المادة  حدود هذه المصلحة يثبت مصلحته المشروعة في ذلك وفي عنه بعد انعلى نسخة 

أ.م.م.( ٦1٠/٦٠٠و
٧٦

 . 

الذي يقدر ما اذا كانت تبقى تحت رقابة القاضي للغير المشروعة ان المصلحة 

 ال تمكنه من أم ال. ان حشرية هذا األخير من شأنها التأثير على حقوقه الرجائية االجراءات

 االطالع على الملف.

غير التدخل في المحاكمة الرجائيةوالسؤال المطروح هل يمكن لل
٧٧
 ؟

ال يجوز للغير التدخل في المحاكمة الرجائية اذ يؤدي ذلك الى تحويل المحاكمة الى 

خصومة قضائية
55

لم يكن طلب التدخل تبعيا او انضماميا اي في سبيل تأييد مطالب ما هذا  ،

عندئذ وتستمر المحاكمة معه بالصفة الرجائيةالمستدعي حيث يقبل 
٧٦
. 

 القراراصدار  : الفقرة الثانية

م ينص عن القاضي في غرفة المذاكرة وبصورة غير علنية ما ل الرجائي يصدر القرار

  أ.م.م.(. ٤٧٨)المادة  ويكون مشتمال على التعليل الالزم القانون على النطق به علنا

 لجهة وجوب ذكر بالنسبة لألوامر على العرائض أ.م.م. ٦٠٨المادة  وهذا ما اكدت عليه

االسباب
٧٩

التي يبنى عليها األمر
٧٨

نسختي العريضة المقدمة  أحدعلى  ه القاضيعلى أن يدون

له
٧٧

في مهلة يومين على األكثر
1٠٠

أ.م.م.( ٦٠٩)المادة 
1٠1
.  

                                                           
٧٦
 أ.م.م.ف.:  ١٧يقابلها المادة  

"Un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l'affaire et à s'en faire délivrer copie, 

s'il justifie d'un intérêt légitime." 
23

، 30/10/9001حق التدخل في االعتراض على قرار رجائي، يراجع بهذا المعنى، محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، تاريخ  

ان التدخل جائز في القضايا الرجائية لكل ذي مصلحة لعدم وجود نص  . اعتبرت محكمة التمييز212، ص. 131، رقم 9001باز، 

، كساندر 936. محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم مانع وعمال بالمبدأ القائل حيث يجوز االعتراض يمكن التدخل
 .9992، ص. 19، عدد 9005

٧٤
 ؛ محكمة1٦٩٧ ، ص.٧، عدد ١٠1٦، كساندر ٦٠/٧/١٠1٦خ تاري، 1٦1فة الخامسة، قرار رقم محكمة التمييز المدنية، الغر 

 .Hebro, D. 1946؛1٩٤٧ ، ص.11، عدد ٦٠1٦، كساندر ٦٠/11/١٠1٦ ، تاريخ١٠٦، قرار رقم خامسةالتمييز المدنية، الغرفة ال

338. 
٧٦
 .1٦٦٠ ، ص.٧، عدد ١٠٠٩، كساندر ٦/٧/١٠٠٩يخ ، تار1٨٧، الغرفة السادسة، قرار رقم جزائيةمحكمة التمييز ال 
٧٩
قد يتخذ القرار الرجائي المؤقت باالستناد الى ظاهر اوراق الدعوى تمهيدا للبت بالنزاع، يكفي ان يكون تعليله مؤتلفا مع طبيعته  

 ، تاريخ1١١/١٠٠٦نية، الغرفة الرابعة، قرار رقم وكافيا واال لكان افرغ النزاع في مضمونه. يراجع بهذا المعنى، محكمة التمييز المد

 .1٨٤1 ، ص.1٠، عدد ١٠٠٦كساندر ، 1٠/١٠٠٦/1٨
26

بعد ان كانت محكمة التمييز قد اعتبرت ان قرار وقف التنفيذ او رد طلب وقف التنفيذ المتخذ كتدبير احتياطي ومؤقت سندا للمادة  

ا الرجوع. محكمة أ.م.م. غير واجب التعليل ألنه قرار مؤقت إذ يجوز للمحكمة الرجوع عنه متى استجدت ظروف تبرر هذ 562
؛ بذات المعنى، محكمة التمييز 955، ص. 1، عدد 9002، كساندر 96/9/9002، تاريخ 16التمييز المدنية، الغرفة الثانية، قرار رقم 

ت بين قرار وقف التنفيذ ؛ عادت وميزّ 22، ص. 1، عدد 9002، كساندر 95/1/9002، تاريخ 6المدينة، الغرفة الخامسة، قرار رقم 
ورد طلب وقف التنفيذ: فالقرار الصادر عن المحكمة برد طلب وقف التنفيذ ال يحتاج الى تعليل مستفيض في مرحلة المحاكمة التي 

فة صدر فيها كونه ال يتطرق الى األساس. وهو حق سيادي معطى لها لتعلقه في الغالب بواقعات الدعوى. محكمة التمييز المدنية، الغر
، ص. 9018، العدل 3/11/9015، تاريخ 110؛ قرار رقم 905، ص. 9018، العدل 92/5/9015، تاريخ 83الخامسة، قرار رقم 

؛ اما القرار القاضي بوقف التنفيذ مستوجب التعليل بالشكل الذي يبرر للمحكمة العليا اجراء رقابتها. محكمة التمييز المدنية، 902
 . 692، ص. 9018، العدل 11/11/9015، تاريخ 113الغرفة الخامسة، قرار رقم 

٧٧
محكمة التمييز ال يشترط توقيع الكاتب على األمر على عريضة بل فقط توقيع القاضي في ضوء الظروف التي آلت الى اتخاذ القرار:  

ستئناف اذ هي : " ان محكمة اال ٩٩٠، ص. ١٠٠٩، مجموعة باز ١/1٠/١٠٠٩، تاريخ 1١٧ية، الغرفة الخامسة، قرار رقم المدن
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وقد يقضي بإجابة الطلب واما يرفضه كليا او جزئيا ويمكنه عند االقتضاء اقرانه بتنفيذ 

( النبذة األولىولكن ما هي طبيعية هذا القرار )بعض الشروط او القيود او التدابير االحتياطية. 

 (.النبذة الثانية) وكيفية تنفيذه

 : طبيعة القرارالنبذة األولى

يشتمالن اللذان يصدران دون خصومة  المؤقت على العريضة واألمران القرار الرجائي 

على طبيعة واحدة. فاألوامر على عرائض ما هي اال نوع من القرارات الرجائية
1٠١

ولهما طبيعة 

رجائية
1٠٦

في معرض  التي تصدرالقضائية  القضائية تعود لألحكام الطبيعة قضائية ألن وليس

 .أ.م.م.( ٤٤١)المادة  منازعة قائمة بين خصوم

المحكوم بها  له حجية القضيةلى خالف القرار القضائي، ال تكون ع القرار الرجائي

اال تجاه من صدر بناء لطلبه (أ.م.م. ٤٧٧)المادة 
1٠٧

زاع في موضوع ، لكونه صادرا بدون ن

ن خصومةمعين وبدو
او في غرفة 108ولو اتخذ بعد عقد جلسات من قبل المحكمة، علنية كانت1٠٤

1٠٩المذاكرة
الذي اصدره ان يرجع عنه. ويترتب على القاضي 

1٠٨
او ان يعدله بناء على طلب كل 

                                                                                                                                                                      
ال  حة القرار توقيعه من الكاتب،، ال يشترط لصالتي يدخل ضمنها القرار المستأنفاعتبرت انه في االوامر والقرارات على عرائض 

تكون قد خالفت القانون اذ ان توقيع الكاتب غير واجب على مثل هذه القرارات نظرا لطبيعتها حيث ان عنصر العجلة متواجد وحيث ان 

محاكمات  ٦٠٦ما يؤكده نص المادة  ذامن شأنها ان تعيق سير العدالة وهالتعامل يفرض اتخاذ تدابير امنية دون التقيد بشكليات طبيعة 

القصوى تقديم عريضة الى القاضي في مسكنه وخارج اوقات العمل القانونية حيث ال يكون الكاتب  ةمدنية التي اجازت في حاالت العجل

هذه الحالة بتوقيع القرار من القاضي لوحده وبذلك يهمل الشق األول من السبب األول."؛ بذات المعنى: محكمة  موجودا، فيكتفي في مثل

: " ان القرارات الرجائية  ٩١١، ص. ٦، عدد ١٠٠٨كساندر ، 1٩/٦/١٠٠٨تاريخ  ،٧٦٧رقم  استئناف بيروت، الغرفة الرابعة، قرار

أ.م./. لعدم توقيعها  ٤٦٠/٤٦٦خاصة، لذلك فان طلب ابطالها سندا ألحكام المادتين واألوامر على عرائض تتمتع بخصوصية وبأحكام 

عليل فيها تأ.م.م. النعدام ال 1١فقرة  ٤٦٩ب اللبناني ولألحكام المادة عمن الدستور لعدم صدروها باسم الش ١٠من الكاتب وألحكام المادة 

ل اصدار االحكام القضائية دون ما عداها من قرارات مؤقتة او احتياطية هو طلب مردود ألن المواد المتذرع بها تتعلق بموضوع واصو

 او اوامر على العرائض." 

 Cass. 1
ère

 civ., 17 juill. 1996, Bull. civ., I, n° 328; Cass. 2
ème

 civ., 17 mars 2005, Bull. civ. II, n° 72.               
1٠٠
لقد رأت محكمة التمييز الفرنسية ان مجرد اجابة الطلب من القاضي بالنسبة لألمر على عريضة يعتبر تبنيا لمضمونها مما يشكل  

Cass. 1تعليال كافيا : 
ère

 civ., 24 oct. 1978, Bull. civ., I, n° 317; Cass. 1
ère

 civ., 06 mai 1999, Bull. civ. II, n° 

81 ; Gaz. Pal., 1999. Pan. 231.                                                                                                                    
1٠1
 أ.م.م.ف.: ٧٧٧يقابلها نص المادة  

"La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication 

précise des pièces invoquées. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la 

juridiction saisie. En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge."                         
1٠١
 .٧٧٠، ص. ٧٦، مشار اليه سابقا، رقم ٦ل المحاكمات واالثبات والتنفيذ، نظرية المحاكمة"، ج.ادوار عيد، " موسوعة اصو 
103

من قانون االنتخاب  86ليس كل قرار يصدر في غرفة المذاكرة هو قرار رجائي: " ان صدور قرار باإلقفال، وفقا لنص المادة  

جائي، ألن ليس كل قرار يصدر في غرفة المذاكرة هو رجائي وألن في غرفة المذاكرة ال يمكن ان يؤدي الى االعتقاد بأنه قرار ر
 86األحكام القانونية التي ترعى القرار الرجائي تفيد انه يصدر عن القضاء استجابة الستدعاء في حاالت معينة، في حين ان المادة 

ى بالقرارات الرجائية. ان القرار الصادر عن ليس مقررا وال مطلوبا ان يتقدم احد باستدعاء وألن القانون الجزائي ال يعرف ما يسم
ليس قرارا رجائيا وبالتالي ال يجوز الطعن به امام المحكمة مصدرته." محكمة التمييز  86محكمة المطبوعات وفقا لنص المادة 

 .  1313، ص. 19، عدد 9009، كساندر 92/19/9009، تاريخ 11الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم 
103
. بالنسبة للمحكمة ال يمكن 1128، ص. 11، عدد 30/11/9009، تاريخ 155مييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم محكمة الت 

 اصدار قرار رجائي جديد بتصحيح تاريخ الوالدة اال بسلوك طريق تعديل الحكم السابق الذي جرى بموجبه القيد.
1٠٤
مة التمييز ؛ محك٦، عدد 1٦١ص.، ١٧، رقم 1٦، مجموعة باز ١٧/٦/1٧٦٤، تاريخ األولىمحكمة التمييز المدنية، الغرفة  

، تاريخ األولىمة التمييز المدنية، الغرفة ؛ محك1٨١، ص.٤٠، رقم 1٧، مجموعة باز ١٧/11/1٧٦٦، تاريخ الثالثةالمدنية، الغرفة 

 . ٦1٧ص. 1٤٠، رقم 1٦، مجموعة باز 1٧٦٨/1٠/1٨
1٠٦
 .١٦ ، ص.1، عدد ١٠٠٨، كساندر ١٧/1/١٠٠٨خ ، تاري1٧امسة، قرار رقم لغرفة الخمحكمة التمييز المدنية، ا 
1٠٩
 /١١/٤ ، تاريخالرابعةمحكمة التمييز المدنية، الغرفة أ.م.م. " تنظر المحكمة في غرفة المذاكرة األمور الرجائية..."؛  ٤٨٧المادة  

 .٩٨٧، ص.٤، كساندر عدد ١٠٠٦
1٠٨
ارس قضائي حشفى ونقلها الى مكان آخر وتعيين ء جردة موجودات طبيب في مستقرار صادر عن قاضي األمور المستعجلة بإجرا 

أ.م.م. سلطة قضاء العجلة بمعرض طلبات االخالء  ٤٩٧عليها. توصيف القرار بأنه قرار اخالء. بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 

ض بوجهها. تحقق حالة النزاع الجدي مما يقتضي مرهونة بوجود تعد واضح وغير منازع به جديا. ثمة دعاوى بين المعترض والمعتر
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طرأت ظروف جديدة إذاذي مصلحة، 
1٠٧

او اتضحت اسبابا لم تكن معلومة عند صدوره
11٠

على ، 

 . اال يمس ذلك حقا اكتسبه الغير بحسن نية باالستناد الى القرار المذكور

الصادر عن القاضي على عريضة بالنسبة لألمر األمر وكذلك
111

 ٦1٠/٤٧٧)المادة 

وفي ضوء انتفاء قوة القضية المقضية ال شيء يمنع من تقديم عريضة اخرى ترمي الى  ،(أ.م.م.

الغاية ذاتها ألمر رفض سابقا
11١

كل ذلك مع االحتفاظ باألحكام المتعلقة بطرق الطعن ضد هذه ، 

 القرارات او طلب ابطالها.

 : تنفيذ القرارالنبذة الثانية

ان القرارات الرجائية وان كانت ال تتمتع بقوة القضية المحكمة فانه يبقى لها قوتها 

التنفيذية حتى الرجوع عنها او تعديلها
11٦

القرار الرجائي هو معجل التنفيذ بقوة القانون اال انه . ف

ضة أ.م.م.( بعكس األمر على عري ٤٧٨ال يكون نافذا على اصله ما لم تقرر المحكمة ذلك )المادة 

تقديم اذ يكون األمر معجل التنفيذ ونافذا على أصله بقوة القانون بدون كفالة ما لم يشترط القاضي 

طابع المؤقت لألمر على عريضة فإنه يسقط اذا لم يقدم لأ.م.م.( اال انه تبعا ل ٦٠٧كفالة )المادة 

و من تاريخ في حال عدم وقوع طعن عليه ا الى التنفيذ خالل ثالثين يوما من تاريخ صدوره

صدور قرار برفض هذا الطعن
11٧
كذلك يسقط في حال عدم تنفيذه ضمن المهلة المحددة في و

متنه
11٤
 : 

" Le délai imparti par l'ordonnance sur requête pour organiser des 

opérations de constat et de saisie doit être respecté, faute de quoi 

l'autorisation devient caduc." 

                                                                                                                                                                      
معه الرجوع عن القرار المعترض عليه واعادة االغراض المنقولة الى مكانها بعد جردها ومطابقتها مع الجردة السابقة وتسليم العيادة 

 .  ٦1٨ص.  ،١٠٠٧ العدل، 11/11/١٠٠٨، تاريخ ٧٠٩المستعجلة في المتن، قرار رقم الى المعترض. قاضي األمور 
102

. لقد اعتبرت 208، ص. 5، عدد 9002، كساندر 92/5/9002، تاريخ 29محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم  

المحكمة أن: "القرار على عريضة الذي تم تثبيته بموجب الحكم المبرم الذي فصل في االعتراض على األمر على عريضة اعطى 
مراجعة محكمة االساس بشأن حق المرور، فيكون قد استنفد كافة مفاعيله وبات امر السماح بالمرور عبر المستدعي مدة ستة اسابيع ل

عقار المميز منوطا بمحكمة األساس، وباعتبار محكمة االستئناف ان تقديم دعوى امام محكمة االساس يشكل ظرفا جديدا يحل تعديل 
 أ.م.م. وعرضت قرارها للنقض برمته." 563خالفت القانون والسيما والمادة المدة المحددة في األمر على عريضة فإنها تكون قد 

11٠
. لقد ٨٩١، ص. ٧، عدد ١٠٠٦، كساندر ١٤/٧/١٠٠٦ ، تاريخ٧٤/١٠٠٦ية، الغرفة الخامسة، قرار رقم محكمة التمييز المدن 

الى حكم اثبات نسب الصادر عن المحكمة  اعترت المحكمة بأن " القرار الرجائي الذي تم على اساسه قيد المميز اذا كان قد استند

ت الى الحكم الشرعي الثاني الشرعية فان هذا الحكم األخير قد صحح بموجب حكم الحق لجهة تاريخ الوالدة. محكمة االستئناف استند

جيز تعديل القرار مدنية التي ت ٤٧٧المادة م اافة الى مستندات اخرى. ال تكون قد خالفت احكضتاريخ والدة المميز عليه ا حيحلتص

يد ان تعديل الطلب القرار الرجائي غير مسموع بغياب السبب الجدالرجائي ضمن شروط انما تحققت ضمنا من توافر هذه الشروط." 

خ ، تاري١1/١٠٠٩ار رقم محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قريراجع بهذا المعنى،  .الذي هو الشرط الوحيد لقبوله

، 1٧/١/١٠1٦خ ، تاري1٦نية، الغرفة التاسعة، قرار رقم محكمة التمييز المد؛ ١٧١، ص. ١، عدد ١٠٠٩ندر ، كسا1٤/١/١٠٠٩

 ؛١٧٤ ، ص.١، عدد ١٠1٦كساندر 
111
 Rép. pr. civ., v. Ordonnance sur requête, par S. Pierre-Maurice, mars 2011, n. 53 à 55. A. Varneck, 

" Le juge des requêtes, ou juge du provisoire", th. Strabourg, 2013, n° 101 et s.                                       
11١
 C.A. de Toulouse, 14 fév. 2002, D. 2003. 160, note Strickler. 
11٦
 ، ص.11رقم ، 1٧٩٠، مجموعة باز 1٧/٤/1٧٩٠قرار تمهيدي، تاريخ  الهيئة األولى، محكمة التمييز المدنية، الغرفة األولى، 

11٦. 
11٧
:  ٩٠٦ ، ص.٧، عدد ١٠٠٤، كساندر ١٨/٧/١٠٠٤، تاريخ 1٠٤/١٠٠٤محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم  

اعتبرت المحكمة ان بت مسألة سقوط األمر على عريضة غير مرتبطة باالعتراض المقدم ضد األمر على عريضة والذي ليس من شأنه 

 .وقف سريان مهلة السقوط
115
 Cass. 2

ème
 civ., 14 déc. 2006, Bull. civ. II, n° 353. 
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بواسطة قلم القاضي او مباشرة مكن تنفيذ القرار صل يعني انه يسألة النفاذ على االان م

. في حين ان صفة معجل التنفيذ تفرض تنفيذه بواسطة دائرة ه من أحدالمحكمة دون حاجة إلبالغ

  .التنفيذ المختصة

على عريضة ان تنفيذ القرار الرجائي او األمر
11٦

المستدعي الذي يبقى على مسؤولية 

عليه ان يتحمل األضرار الناتجة عن التنفيذ
11٩

  . 

  : طرق الطعنالفصل الثاني

قررة لألحكام لطرق الطعن المال تخضع القرارات الصادرة وفقا لألصول الرجائية 

سست أ.م.م. التي أ ٦٠٦الى  ٦٠1المواد محددة في  طرق طعنلانما تخضع  والقرارات القضائية

الى  ٦1٠/٦٠1ية واألوامر على العرائض )المادة يطبق على القرارات الرجائ اعام اقانوني انظام

٦٠٦)
11٨
كما يخضع بعضها لطرق طعن مقررة بنصوص خاصة 

11٧
. 

او الغير  (الفقرة األولى) وتختلف هذه الطرق بين ان يكون الطاعن هو المستدعي نفسه

 . (الفقرة الثانية)المتضرر من القرار

   الطعن المقدم من المستدعي: الفقرة األولى

 طريق االستئنافعن  رجائي القاضي برفض طلبهيحق للمستدعي ان يطعن بالقرار ال

او تعديله لتبدل الظروف او ظهور اسباب لم تكن ، كما له ان يطلب الرجوع عنه (النبذة األولى)

 .(النبذة الثانية) معلومة

 االستئنافالنبذة األولى : 

يصدر القرار الرجائي عن القاضي المنفرد او الغرفة ويندر صدوره عن رئيس  

قاضي األمور  -الغرفة بعكس األمر على عريضة الذي هو من اختصاص القاضي المنفرد 

او رئيس الغرفة  االبتدائية رئيس الغرفةيس محكمة( او ئبصفته ر)منفرد القاضي الالمستعجلة او 

من  عريضةقرار برد األمر على  رفض الطلب الرجائي او صدورن في حال ، ولكاالستئنافية

رفةامام الغ به من قبل المستدعي بطريق االعتراضفيجوز الطعن  قبل رئيس المحكمة
1١٠

ما لم 

 يكن ثمة استثناء بمقتضى القانون.
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Cass. 1ان تنفيذ األمر على عريضة المؤقت ال يمكن ان يشكل خطأ )تنفيذ األمر من قبل الكاتب العدل(:  
ème

 civ., 1
er

  fév. 

2005, Bull. civ. I, n° 57.                                                                                                                                
11٩
 Cass. 2

ème
 civ., 09 janv. 2003, Bull. civ. II, n° 3; V. en sens contraire, Cass. 1

ère
 civ., 24 oct. 1978, 

Bull. civ., I, n° 317 :" L'exécution d'une ordonnance sur requête ne constitue pas une faute à propos 

d'un séquestre qui s'était dessaisi des fonds séquestrés en exécution de l'ordonnance rendue, sans 

s'assure que la partie qui avait procédé à la consignation en avait eu connaissance en temps utile. "       
11٨
ان طريقة استئناف القرار الرجائي والقرار النزاعي تتعلق بالنظام العام وعلى من يثير هذه المسألة ان يبين طبيعة القرار المستأنف،  

تثير من تلقاء نفسها طبيعة  المحكمة ال ف.أي هل هو نزاعي او رجائي. المميز لم يبين امام محكمة االستئناف طبيعة القرار المستأن

-ية، الغرفة الثانية، قرار رقم القرار ألن هذا األمر ال يعتبر سببا قانونيا صرفا بل هو سبب مختلط من واقع وقانون. محكمة التمييز المدن

 .١٧١، ص. ١ ، عدد١٠٠٧، كساندر ١٦/١/١٠٠٧يخ ، تار1٧/١٠٠٧
11٧
، تاريخ ٦٨نية، الغرفة الخامسة، قرار رقم محكمة التمييز المدون الرجائية: في الطع مسموعان طلب الحكم بالعطل والضرر غير  

 .٦٠٦ ، ص.٧، عدد ١٠1٦ساندر ، ك٧/٧/١٠1٦
1١٠
ية، ان الطعن المقدم مباشرة امام محكمة االستئناف دون المرور باالعتراض امام الغرفة يرد شكال: محكمة استئناف جبل لبنان المدن 

لغرفة محكمة استئناف بيروت، ا؛ ١٦٦٨، ص. 1١، عدد ١٠٠٤، كساندر ٨/1١/١٠٠٤خ ، تاري1٧١/١٠٠٤الغرفة الثالثة، قرار رقم 
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)الغاء وتعديل بعض النصوص  ٩٦/٧٧فقرة خامسة من القانون رقم  ٦المادة  بمقتضى 

القانونية المتعلقة بتدوين اشارات القيود االحتياطية واشارات الدعاوى العينية العقارية في السجل 

قبل ابالغ  الدعوى العقارية شارةبتدوين اان القرار المتخذ من رئيس الغرفة االبتدائية العقاري( 

استحضار الدعوى وتشكيل الخصومة يقتضي استئنافه مباشرة امام محكمة االستئناف
1١1

 . 

طلب دائية بمسألة تعيين محكم بموجب تحقق عندما ينظر رئيس المحكمة االبتي واالستثناء

أ.م.م.(.  ٩٩٦و ٩٩1و ٩٦٧)المواد  لخصوم او من قبل الهيئة التحكميةقدم اليه من قبل احد اي

االعتراض عليه  للطعن وال يمكن رار رئيس المحكمة االبتدائية قابالففي هذه الحالة ال يكون ق

المادة )الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي  يتحقق ايضا عند إعطائهاألمر  وهذا ،امام المحكمة

رئيس الغرفة االبتدائية عندما يعين حكما  ما حدا بمحكمة التمييز الى اعتبار: "م ،(.أ.م.م ٨٠٤

انما يفعل ذلك كمرجع قضائي مستقل عن الهيئة فال يكون مجال لتطبيق القواعد القانونية المتعلقة 

بالقرارات الرجائية."
1١١
 

 

ان ما ذهبت اليه محكمة التمييز بأن القرار الصادر عن رئيس المحكمة هو قرار قضائي 

القواعد القانونية المتعلقة بالقرارات الرجائية غير مقبول السيما وان وليس من مجال لتطبيق 

غير المكتملة بالرغم من ابالغه من التحكيمية لخصوم او الهيئة القرار الصادر بطلب من احد ا

حسب مفهوم المادة الى قرار قضائي المذكور ل القرار ال يحوّ  الخصم إلبداء مالحظاته عليه

انما يبقى قرارا رجائيا غير قابل  بين خصوم؛ در في معرض منازعةاصأ.م.م. كونه غير  ٤٤١

أ.م.م.، وهذا ما ذهبت اليه محكمة التمييز المدنية )الغرفة الرابعة(  ٩٩٧للطعن به سندا للمادة 

محكمة االستئناف انباعتبارها 
1١٦
قد اصابت في وصفها لقرار رئيس المحكمة االبتدائية "  

بتعيين حكم ثالث بأنه قرار رجائي، ذلك انه ال يتمتع بالطابع المؤقت كما هو الحال في األمر على 

عريضة، فيكون قرارها باعتماد هذا التعليل البديل وبصرف النظر عما عداه، مستندا الى اساس 

 صحيح. " 

 

أ.م.م. واعتبر ان القرار الصادر عن رئيس  ٩٩٧تطبيق المادة ان االجتهاد توسع في 

      الغرفة االبتدائية الذي ال يقبل الطعن اصال يمكن ان يطعن به استئنافا لتجاوز حدود سلطته :

" حيث انه اذا كان صحيحا ان القرارات التي يصدرها رئيس الغرفة االبتدائية في اطار سعيه الى 

ل تعيين محكم ال تقبل الطعن وان القرار االبتدائي الذي اوقفت تنفيذه رفع عقبة قامت في سبي

محكمة االستئناف بصورة مؤقتة يندرج في هذا االطار ذلك ان رئيس الغرفة لم يعلن ان ال محل 

. اال ان رفين بتعيين المحكم....لتعيين المحكم انما اتخذ تدبيرا كلف بمقتضاه المحكمين من الط

القرار  إلبطالليه ال يدخل في اطار المفهوم العادي لالستئناف انما هو يرمي الطعن الذي وجه ا

المذكور لمخالفته قواعد اجرائية اساسية وتجاوز الهيئة التي اصدرت القرار حدود السلطة 

 ٦٧1الممنوحة لها في القانون وقد استقر االجتهاد على تكريس مبدأ قبول هذا الطعن سندا للمادة 

اءت تطبيقا لهأ.م.م. التي ج
1١٧

". 

 
                                                                                                                                                                      

؛ محكمة استئناف جبل لبنان المدنية، الغرفة 1١٠٠، ص.٤، عدد ١٠٠٨، كساندر ١١/٤/١٠٠٨خ ، تاري٩٨1الثالثة، قرار رقم 

 ، غير منشور. ٧/٩/١٠1٦، تاريخ ٦1٦العاشرة، قرار رقم 
1١1
 .٦١، رقم ٤٦٠، ص.١٠٠٠، مجموعة باز ١٦/11/١٠٠٠ ييز المدنية، الغرفة الثانية، تاريخمحكمة التم 
199

؛ لقد رأى البعض بأن 835، ص. 9003، باز 90/5/9003، تاريخ 68محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم  

واستثنائية اواله اياها قانون اصول المحاكمات المدنية صالحية رئيس المحكمة االبتدائية : هي صالحية نوعية ملزمة، حصرية 
لمعالجة الصعوبات التي تنشأ لدى تشكيل الهيئة التحكيمية، فال يمكن بالتالي االتفاق على مخالفتها وايالء االختصاص في تعيين المحكم 

" تكوين الهيئة التحكيمية ودور القضاء في الى مرجع قضائي آخر وان كان هذا المرجع هو الغرفة االبتدائية ذاتها." فادي الياس، 
 وما يليها. 555، ص. 9011المؤازرة واالشراف على صحة تكوينها"، العدل 

193
 .90، ص. 90، حاتم، ج. 10/19/1226، تاريخ 90محكمة التمييز المدنية، الغرفة الرابعة، قرار رقم  
193

 . 1236، ص. 19، عدد 9003، كساندر 2/19/9003، تاريخ 129/9003محكمة التمييز المدنية، قرار رقم   
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ان القرار الصادر عن رئيس المحكمة االبتدائية بتعيين المحّكم او تمديد مهلة التحكيم 

أ.م.م. فقرة  ٩٩٧أ.م.م. هو قرار رجائي غير قابل للطعن )المادة  ٩٩٦و ٩٩1و ٩٦٧سندا للمواد 

أولى(
1١٤

. أما القرار الذي يعلن فيه الرئيس ان ال محل لتعيين المحّكم او المحّكمين ألحد األسباب 

اي بسبب بطالن البند التحكيمي او عدم كفايته لتعيين  -أ.م.م. فقرة ثانية  ٩٦٧المعينة في المادة 

م.م. فقرة أ. ٩٩٧دا للمادة يجوز استئنافه مباشرة امام محكمة االستئناف سنويبقى رجائيا  -محكم

اعطاء القرار الصادر عن رئيس الغرفة االبتدائية برفض  . وهذا األمر يتحقق ايضا فيثانية

المادة مباشرة امام محكمة االستئناف ) يقبل االستئنافالذي  للقرار التحكيمي الصيغة التنفيذية

بالقرار بتقديم الطعن  استثناء   سمح شترع اللبناني في المادتين المذكورتين؛ فالم(م.م.أ. ٨٠٦

دون المرور بآلية الطعن المتعلقة  مة االستئنافمباشرة امام محكالصادر عن رئيس المحكمة 

 أ.م.م.ف. ٤٦٧الفرنسي المادة  ل في القانونالحا كما هو (أ.م.م. ٦٠٦)المادة  جائيةبالقرارات الر

فقرة خامسة من  ٦من قبل رئيس المحكمة وفق أحكام المادة  الدعوى شارةإوضع  كقرارأو 

على ان تنظر محكمة االستئناف  .أنف مباشرة امام محكمة االستئنافيستإذ  ٩٦/٧٧قانون رقم 

 في الطعن على وجه السرعة.

 

هو قرار  رئيس المحكمة بتعيين المحّكم أو تمديد مهلة التحكيمالصادر عن قرار إن ال

 محكمةمباشرة امام  في حين أن قراره بعدم تعيين المحّكم يقبل االستئناف لطعن.نهائي ال يقبل ا

 ايبقى قرار االستثناء المنوه عنه أعالهعن رئيس المحكمة خارج  . وكل قرار يصدراالستئناف

 :أ.م.م.( ٦٠٦و ٦٠١و ٦٠1ة )المواد رجائيا يخضع آللية الطعن المحددة للقرارات الرجائي

 

في األحكام القانونية التي ترعى مثل القرار موضوع االستئناف الحالي " وحيث إنه ليس 

ف المحكم بتفسير قرار سابق له وبإكمال مهمته ما يجيز استئنافه مباشرة امام وهو القرار الذي كلّ 

مام الغرفة االبتدائية التي اصدر أهذه المحكمة بل كان ينبغي على المتضرر منه الطعن فيه 

م المتضرر من قرار الغرفة نفسهاومن ثم تكون طريق االستئناف متاحة امارئيسها القرار 
1١٦

".  

 

في العريضة في االستدعاء او الوارد  يكون القرار الرجائي برفض الطلب ولكن عندما

فيكون للمستدعي حق  بعد االعتراض، صادرا عن القاضي المنفرد او عن الغرفة االبتدائية

الطعن به
1١٩

امام محكمة االستئناف في خالل ثمانية ايام من تاريخ التبليغبطريق االستئناف 
1١٨
 

أ.م.م. فقرة ثانية(. ويقدم االستئناف بواسطة القاضي او قلم المحكمة ٦٠٦)المادة 
1١٧

الصادر عن 

اي منهما القرار
1٦٠

القرار  ، ويمكن للقاضي او المحكمة بعد االطالع على االستئناف الرجوع عن

المدلى بها، واال يحال ملف القضية الى محكمة  باألسباباقتناعهما  المطعون فيه او تعديله بعد
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اعتبرت  .1553، ص. 9008، العدل 15/8/9008، تاريخ 1960محكمة استئناف بيروت المدنية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  

ية م.م. اال ان هذه المحكمة طبقت نظر 323المحكمة: " حيث وان كان القرار القاضي بتعيين محكم ال يقبل االستئناف وفق المادة 
 االستئناف لإلبطال عندما ال يحترم رئيس الغرفة االبتدائية آلية تعيين المحكمين المتفق عليها في العقد. 

198
 .333، ص. 9000، العدل 95/1/9000، تاريخ 22محكمة استئناف بيروت المدنية، الغرفة األولى، قرار رقم  
1١٩
ية، لم يطرأ ظرف جديد. يراجع بهذا المعنى، محكمة التمييز المدن وول ن وفقا لألصول المقررة قانوناان القرار الرجائي يقبل الطع 

 . ٤٧٩، ص. ٦، عدد ١٠٠٦، كساندر ١٦/٦/١٠٠٦، تاريخ ٦٧/١٠٠٦الغرفة الخامسة، قرار رقم 
1١٨
هل بوجه عتبر تبليغا يؤدي الى سريان المي يعتبر تبليغا له، اال انه ال يصل عن القرار الرجائألان االستحصال على صورة طبق ا 

، ٤، عدد ١٠٠٩، كساندر ١٧/٤/١٠٠٩خ ، تاري٩٤/١٠٠٩ية، الغرفة الخامسة، قرار رقم الشخص الذي تبلغ بذاته. محكمة التمييز المدن

 .٧٧٦ص. 
192

ان القرار الرجائي الصادر عن المحكمة االبتدائية ال يقبل االستئناف مباشرة أمام محكمة االستئناف انما يجب االعتراض عليه  

امام المحكمة ومن ثم يكون القرار الصادر بنتيجة االعتراض قابال لالستئناف. محكمة التمييز المدنية، الغرفة األولى، قرار رقم اوال 
 .293، ص. 10، عدد 1226، كساندر 92/10/1226، تاريخ 20
130

لرجوع الى القاضي )او المحكمة( ان القانون الفرنسي اعطى المستدعي حق استئناف القرار مباشرة امام محكمة االستئناف دون ا 

 La voie de l'appel est ouverte en "أ.م.م.ف. فقرة ثانية: 538مصدر القرار لتمكينه من الرجوع عن القرار او تعديله. المادة 

toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement 

disposé."                                                                                                                                                         
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االستئناف
1٦1

 امر اعادة النظر او االحالة. وعلى قلم القاضي او المحكمة ان يبلغ صاحب العالقة 

 أ.م.م.(. ٦٠٦بدون ابطاء )المادة 

المقدم مباشرة ان االستئناف
1٦١

وكذلك االستئناف المقدم بواسطة القاضي  .يرد شكال

)المحكمة
1٦٦

يؤكد بموجبه  لقاضيقرارا صادرا عن االملف ان يتضمن  دونالقرار  ( الصادر عنه

قراره لجهة رد الطلبعلى 
1٦٧

 . 

في بعض الحاالت يعمد المحامون الى استئناف القرار الصادر عن القاضي او عن 

مالحظاته على الطلب او االمر على عريضة. إن المحكمة بوجه الخصم الذي طلب منه تقديم 

ستئناف يجب ان يقدم دون بيان اسم الخصم الذي ابدى مالحظاته في المرحلة االبتدائية ألن اال

شكالاالستئناف رد في لى نزاعيةهذه المالحظات ليس من شأنها تحويل االجراءات الرجائية ا
1٦٤

 .     

كمستأنف  في حال ايراد اسم من ابدى مالحظاته المحكمة علما انه في بعض االحيان تتساهل

ه فتقبل االستئناف شكالهعليه دون تحديد طلبات بوج
1٦٦
. 

في قرار فريد من نوعه اعتبرت محكمة التمييز
1٦٩

ان طريقة استئناف القرار الرجائي 

وطريقة استئناف القرار النزاعي تتعلق بالنظام العام وعلى من يثير هذه المسألة ان يبين طبيعة 

المحكمة ال تثير من تلقاء نفسها طبيعة القرار ألن فالقرار المستأنف، هل هو نزاعي او رجائي. 

 مختلط من واقع وقانون.سبب يعتبر سببا قانونيا صرفا بل هو  هذا األمر ال

ناف لن تقبل غير مقبول السيما وان محكمة االستئ التمييز محكمةان ما ذهبت اليه 

ه المسألة تتعلق بالنظام هذ الن المفروضة قانونا لذلك شكال ما لم تتوافر فيه الشروط االستئناف 

الرجائية يشكل مخالفة نزاعي بالطريقة  وأان استئناف قرار رجائي بالطريقة النزاعية  العام.

معطوفة  ٦٠٦بالنسبة للقرارات النزاعية والمادة  أ.م.م وما يليها ٦٧٤المواد  جوهرية ألحكام

األمر الذي يوجب على محكمة  ؛بالقرارات الرجائية أم.م. المتعلقة بآلية الطعن ٦1٠على المادة 

 .شكالتحديد طبيعة القرار المستأنف تمهيدا لقبول االستئناف االستئناف 

                                                           
131

ن تضرر من اذا فسخت محكمة االستئناف القرار الصادر عن المحكمة او القاضي المنفرد واستجابة لألمر على عريضة يعود لم 

، تاريخ 55هذا القرار االعتراض عليه امام محكمة االستئناف مصدرة القرار. محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم 
 .521، ص. 9003، باز 92/3/9003
1٦١
؛ بذات  ٤٦٦ص.  ،1٧٧٨ ، ن.ق.1٧/٤/1٧٧٨ ، تاريخ٦١١قرار رقم  الغرفة الرابعة، ،في جبل لبنان المدنية محكمة االستئناف 

؛  1٠١1 ص. ،٧عدد  ،١٠٠٦، كساندر 1١/٧/١٠٠٦، تاريخ ٦٨ن، الغرفة األولى، قرار رقم المعنى، قرار محكمة استئناف جبل لبنا

ان تقديم االستئناف مباشرة امام محكمة االستئناف من دون المرور بالقاضي مصدرها من شأنه حرمان المستدعي درجة من درجات 

 ، ص.11عدد  ،١٠1١، كساندر ١٠/11/١٠1١، تاريخ 11٦/١٠1١دنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم التمييز الم محكمةالتقاضي : 

1٤٨٩ . 
133
 .203، ص. 8، عدد 1226، كساندر 92/8/1226، تاريخ 620محكمة استئناف جبل لبنان المدنية، قرار رقم  
1٦٧
؛ ان احالة الملف من القاضي مصدر ٨٦٠، ص. 1٧٧٦، ن.ق. 1/١/1٧٧٦، تاريخ التاسعةالمدنية، الغرفة  بيروت ستئنافمحكمة ا 

المدنية، الغرفة  بيروت محكمة استئنافالقرار بالذات دون ابداء اي رأي او موقف يفيد اقرارا ضمنيا من جانبه، انظر بهذا المعنى، 

 .١1٤، ص. 1٧٧٤العدل ، 1٧/٦/1٧٧٤تاريخ  ،٦١٧قرار رقم  ،التاسعة
1٦٤
، غير منشور : " حيث ان المستأنف ٦٠/1١/١٠1٧، تاريخ 1٦٧محكمة استئناف جبل لبنان المدنية، الغرفة العاشرة، قرار رقم  

الحاضر بعد ان تقدم بطلب امر على عريضة ورفض طلبه بموجب القرار المستأنف، استأنف هذا القرار بالصورة النزاعية بوجه 

أم.م. المتعلقة بآلية الطعن استئنافا  ٦1٠معطوفة على المادة  ٦٠٦خالفة جوهرية ألحكام المادة المستأنف عليهما، األمر الذي يشكل م

بالقرارات الصادرة بناء على طلبات األمر على العرائض والتي توجب تقديم االستئناف وفقا لألصول الرجائية أي بدون خصومة، 

المتبعة في المسائل الرجائية لدى محكمة الدرجة األولى أي بدون وذلك لتمكين محكمة االستئناف من فصل الطعن وفقا لألصول 

 أ.م.م. ٦٠٦خصومة وفقا لما نصت عليه الفقرة األخيرة من المادة 

 وحيث ان االستئناف الوارد وفقا لألصول النزاعية بوجه المستأنف عليهما يكون في ضوء ما تقدم مستوجب الرد شكال..."
1٦٦
 ، غير منشور.1٦/٦/١٠1٦، تاريخ 1٧١/١٠1٦جبل لبنان، الغرفة العاشرة، قرار رقم  محكمة االستئناف المدنية في 
132
 . 929، ص. 9، عدد 9002، كساندر 93/9/9002، تاريخ 12محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية، قرار رقم  
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رار رجائي الى استئناف ل يمكن ضم استئناف رجائي يتعلق بقولكن السؤال المطروح ه

 نزاعي والفصل فيهما معا ؟

ان محكمة التمييز اكدت على وجوب فصل االستئنافين وانه ال يمكن ضم استئناف  

 :اف نزاعي من قبل محكمة االستئنافرجائي الى استئن

علق بقرار رجائي صادر قانونا ضم استئناف رجائي يت" بغض النظر عما اذا كان جائزا 

، وحتى على ةت بمشكلة تنفيذيول قرارا قضائيا يبنزاعي يتنا تنفيذية الى استئناف ةفي معامل

ر الى ضم يأ.م.م. التي تش ٤٠1دة فرض ان لمحكمة االستئناف الحق بتقرير هذا الضم سندا للما

من غير الجائز الفصل بقرار واحد في مآل ى وليس خصومة الى طلب رجائي، يبق" "خصومتين

الطعنين المضمومين بعد دمجهما معها في سياق مقاربة واحدة جامعة بموجب حيثيات مستخلصة 

منهما معا واالستناد الى اسباب جديدة متعلقة بمدى سريان االحكام على الخلف الخاص ادلي بها 

 القضائي. االستئناف النزاعي  من دون وضعها قيد المناقشة في

تكون محكمة االستئناف قد خالفت مبدأ الوجاهية خارقة حقوق الدفاع وخالفت المواد 

 ر في مرحلة ما بعد النقضمدنية واستوجب قراراها النقض. التقري ٧٧٧و ٦٤٩و ٦٩٦و ٦٩١

ومين، كون االستئناف النزاعي بات في االستئنافين المضملوبالنظر الى اختالف الموضوع والط

جرائي، فانه الن االستئناف الرجائي يرمي الى ارسال االنذار اتنفيذية في حين ا بمشكلةق يتعل

هما على حدة نيتعين فصل ملف الطعن الرجائي عن ملف الدعوى النزاعية ليصار الى بحث كل م

 "وفقا لألصول التي ترعاه.

 ؟ يزاهل يمكن للمستدعي الذي رد طلبه الرجائي بداية واستئنافا ان يطعن به تمي

أ.م.م قد اجازت سلوك طريق النقض في األمور الرجائية ولو بدون  ٦٠٩ان المادة 

خصومة. فيكون بإمكان المستدعي الذي رد طلبه بداية واستئنافا ان يميز القرار االستئنافي امام 

محكمة التمييز ولو بدون خصم
1٦٨
وهذا األمر متحقق ايضا امام الهيئة العامة .

1٦٧
: 

بالتالي لمستدعي النقض الطلب من الهيئة العامة النظر بالنزاع بصورة " حيث يحق 

رجائية وبنفس الطريقة دونما حاجة لتقديم الطلب بوجه من لم يكن ماثال في المحاكمة التي ادت 

 الى القرارين المطلوب ابطالهما..."

من طلب المستدعي يعود للمتضرر  بإجابة ولكن إذا صدر القرار عن محكمة التمييز

القرار االعتراض عليه امام المحكمة مصدرة القرار
1٧٠

  . 

 

 

                                                           
1٦٨
 .1١٠٦، ص. ٦، عدد ١٠٠٤ ، كساندر٨/٦/١٠٠٤، تاريخ ٤٦/١٠٠٤محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية، قرار رقم  
132
 .325، ص. 1265، باز 93/1/1265، تاريخ 1الهيئة العامة لمحكمة التمييز، قرار رقم  
1٧٠
 . 11٦٩، ص.٤، عدد ١٠٠٦، كساندر ٧/٤/١٠٠٦يخ ، تار١٠٠٦/نية، الغرفة الخامسة، قرار رقم محكمة التمييز المد 
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القرار الصادر عن المحكمة االبتدائية كمرجع استئنافي  يقتضي معرفة طبيعةوحيث 

 ؟ التمييزاالستئناف و يقبل وما اذا كان امين السجل العقاري اتلقرار

كمرجع  ان كان االجتهاد مستقرا على عدم امكانية الطعن بقرار المحكمة االبتدائية بعد

استئنافا نافي لقرارات امين السجل العقاري لجهة طلبات ترقين وتسجيل القيداستئ
1٧1

او تمييزا
1٧١
 ؛

الصادر عن المحكمة  نية الطعن تمييزا بالقرارامكا 1٧٧٩في العام  محكمة التمييز اجازت

بالقرار الرجائيبعد ان كيّفته االبتدائية 
1٧٦

ن المحاكم عادت الى ال اال ان هذا األمر لم يدم طويال. 

ألي  االبتدائية صادر عن المحكمةللجهة عدم خضوع القرار ا في االجتهاد سابقا الوجهة المعتمدة

االستئناف طريق من طرق المراجعة سواء
1٧٧

او التمييز
1٧٤
. 

ت التي االقرارقرارا اعتبرت فيه أن  التمييزاصدرت محكمة  ١٠٠٤ه في العام ان غير

تصدرها الغرفة االبتدائية، طعنا بقرارات امين السجل العقاري، اذا كانت في االساس ال تقبل أي 

طعن اال انها تقبل االبطال اذا تجاوزت هذه االخيرة نطاق وحدود السلطة الممنوحة لها ذلك اننا 

صحة القرار ومقوماته االساسية، ما يحتم قبول الطعن نكون، عندئذ، امام عيب جوهري ينال من 

عن طريق االبطال امام محكمة االستئناف تفعيال  لمبدأ كرسه المشترع في حالة خاصة في المادة 

عدم قابلية القرار الصادر عن محكمة االستئناف، التي حلت مكان الغرفة ومدنية.  ٦٧1

االبتدائية، للطعن به تمييزا
1٧٦
. 

على ما يلي : " في كل الحاالت التي يرد فيها  1٨٨من القرار رقم  ٨٠المادة نصت 

امين السجل العقاري طلب تسجيل او ترقين فان قرار الرد قابل لالستئناف الى محكمة محل 

العقار. وتنظر هذه المحكمة بغرفة المذاكرة بناء على الوثائق المبرزة، فيما اذا كانت االسباب 

جلها طلب القيد تستند الى االحكام القانونية والنظامية المرعية االجراء، التي رد امين السجل من ا

واال فتأمر امين السجل بالتسجيل على ان  ،فتصدق قرار الرد اذا كان مستندا الى سبب قانوني

 يعطي رتبته بحسب مركز قيد الطلب في السجل اليومي. وقرار المحكمة نهائي." 
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شمس الدين، " المصنف في االجتهاد العقاري، تصنيف االجتهادات  عفيف، 13/1/1289محكمة استئناف بيروت المدنية، تاريخ  

، تاريخ 25؛ محكمة استئناف جبل لبنان، الغرفة األولى، قرار رقم 132، ص. 1228، بيروت 1263و 1230العقارية بين 
، عفيف شمس 16/9/1223، تاريخ 2. محكمة االستئناف المدنية في جبل لبنان، قرار رقم 150، المرجع ذاته، ص. 19/3/1229

  .29، ص. 1223، بيروت 1223و1263الدين، " المصنف في االجتهاد العقاري، تصنيف االجتهادات العقارية بين 
139

. عفيف شمس الدين، " المصنف في اصول 93/8/1262، تاريخ 11محكمة التمييز المدنية، الغرفة الرابعة، قرار رقم  

 . 319، ص. 1225المحاكمات المدنية، بيروت 
1٧٦
؛ اعتبرت ٩٤٩، ص. 1٧٧٩ن.ق. ، ١٧/٦/1٧٧٩، تاريخ ٧٩يراجع بهذا المعنى، محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية، قرار رقم  

 ان قرار محكمة الدرجة األولى كمرجع استئنافي لقرارات امين السجل العقاري يصدر 1٨٨من القرار  ٨٠وفق المادة  "المحكمة أنه :

ان قانون اصول ... ق التمييز.وحيث يقتضي معرفة ما اذا كان القرار المذكور يقبل الطعن بطري.... في غرفة المذاكرة ويكون نهائيا.

منه على جواز  ٩٠٦وتعديالته نص في المادة  1٨٨بتاريخ الحق للقرار  ٧٠/٨٦المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم اإلشتراعي رقم 

والحال ما تقدم يكون القرار المطعون فيه قابال للتمييز باعتباره قرارا  يز في األمور الرجائية ولو بدون خصومة.الطعن بطريق التمي

دعوى  1٤/1١/1٧٧٤رجائيا صادرا عن مرجع استئنافي وهذا ما ذهبت اليه هذه المحكمة في قرارها )يراجع: تمييز الغرفة الثانية 

 ."غير منشور( ١٠٠/٧٤اساس  11/٧٤معاصيري ضد سعيد ورفاقه، قرار رقم 
1٧٧
: " وحيث إن تعبير " قرار 269، ص. 9005، العدل 92/3/9009، تاريخ 828محكمة استئناف بيروت المدنية، قرار رقم  

 " يعني انه مبرم وغير قابل للمراجعة وعليه فإنه ال يقبل االستئناف".  Définitiveالمحكمة نهائي 
135

، 2؛ عن الغرفة ذاتها، قرار رقم 369، ص. 1222، باز 2/1/1222، تاريخ 9الغرفة الثانية، قرار رقم محكمة التمييز المدنية،  

، تاريخ 92؛ قرار رقم 312، ص. 1222، باز 2/3/1222، تاريخ 93قرار رقم  ؛329، ص. 1222، باز 98/1/1222تاريخ 
، 13/1/9011، تاريخ 3الغرفة التاسعة، قرار رقم ؛ بذات المعنى، محكمة التمييز المدنية، 390، ص. 1222، باز 2/9/1222

 .  912، ص. 1، عدد 9019، كساندر 96/9/9019، تاريخ 12؛ عن الغرفة ذاتها، قرار رقم 13، ص. 1، عدد 9011كساندر 
138
 .353، ص. 3، عدد 9005، كساندر 6/3/9005، تاريخ 2محكمة التمييز المدنية، الغرفة الرابعة، قرار رقم  
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العقاري ال يمكن ان يكون قرارا رجائيا السيما وانه  ان القرار الصادر عن امين السجل

ئيةليس صادرا عن قاض يقوم بمهام وال
1٧٩

بل عن موظف اداري مرتبط بمرفق عام. واستئناف 

  ة القرار الرجائي.قراره امام المحكمة االبتدائية بصفتها مرجعا استئنافيا لقراراته ال يعطيه طبيع

كمرجع استئنافي لقرارات امين السجل بتدائية المحكمة اال قبل القرار المتخذ من إن

 اوجب على المحكمة أن 1٨٨من القرار  ٨٠ألن نص المادة  العقاري ال يمكن ان يكون رجائيا

في حال رأت بأن قراره مخالف لألحكام القانونية والنظامية  بالتسجيلامين السجل العقاري  تأمر

لقرار ذات طبيعة ادارية تبعا الستعمال كلمة  يةتسلسلالمرعية االجراء، مما يعني انها مراجعة 

بمقتضى نص قانوني خاص وقرارها نهائي  المحكمة قد اتخذت قرارا اداريا ". فتكوناألمر"

الذي ال  االداري ضمن االطار الصادر فيه. فكلمة نهائي يجب ان تفهم في سياق طبيعة القرار

ة وجود قرارات قضائية باعها فقط في حاليقبل اي طريق من طرق المراجعة القضائية الواجب ات

 أ.م.م. وما يليها(.   ٤٧٧وما يليها( او رجائية )المواد  أ.م.م.  ٦1٦)المواد 

وهذا ما اكدت عليه الهيئة العامة
1٧٨

لمحكمة التمييز واضعة حدا للجدل القانوني القائم 

القيد او رفض دوين امين السجل العقاري بخصوص ت كل من حول طبيعة القرار الصادر عن

 :ستئنافي لقرارهعن المحكمة االبتدائية كمرجع اتدوينه و

" وحيث ان قرار امين السجل العقاري بخصوص تدوين القيد او رفض تدوينه هو قرار 

اداري والغرفة االبتدائية تنظر في قرار امين السجل العقاري بصفتها مرجعا اداريا له، اي ان 

القضائية، وبخاصة ان قرار المحكمة االبتدائية الذي ال يقبل اي  قرارها له الصفة االدارية وليس

 طريق من طرق المراجعة..."

 : طلب الرجوع عن القرار او تعديلهالنبذة الثانية

برفض طلبه او األمر على عريضة  سواء صدر القرار الرجائي او يجوز للمستدعي 

ن يتقدم في ما بعد ة المحكوم بها، ابقوة القضي تمتعهاليه كليا او جزئيا وفي ضوء عدم  باإلجابة

الرجوع عنه او الى الى ذا القرار بطلب يرمي او المحكمة الصادر عن اي منهما ه من القاضي

ن معلومة عند صدوره تبرر اسباب لم تكتعديله اذا كانت قد طرأت ظروف جديدة او اتضحت 

الى القرار  ية باالستنادتسبه الغير بحسن نهذا الرجوع او التعديل، وبشرط اال يمس ذلك حق قد اك

يمكن للمستدعي عند عدم توافر األسباب  (.أ.م.م. ٦1٠/٤٧٧، والمادة ام.م. ٤٧٧المذكور)المادة 

المؤيدة الستئناف القرار ان ينتظر حدوث ظروف جديدة او اكتشاف اسباب كانت مجهولة عند 

او امر جديد الى المرجع القضائي نفسه ار المذكور فيتقدم عندئذ باستدعاء جديد رصدور الق

يطلب فيه الرجوع عن القرار السابق بالرفض واالستجابة الى مطلبه الرجائي
1٧٧

 . 
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؛ في حين ان محكمة االستئناف 312، ص. 1222، باز 2/3/1222، تاريخ 93تمييز المدنية، الغرفة الثانية، قرار رقم محكمة ال 

اعتبرت بأن القرار النهائي الصادر عن المحكمة االبتدائية ال يمكن ان يكون قرارا رجائيا ألن القرار الرجائي هو مؤقت ويمكن 
أ.م.م. وبالتالي ال يمكن ان يكون القرار المطعون فيه قرارا رجائيا وال يجوز  522حكام المادة للقاضي الرجوع عنه او تعديله وفقا أل

، تاريخ 828أ.م.م.؛ محكمة استئناف بيروت المدنية، مشار اليه سابقا، قرار رقم  809و 801تبعا لذلك الطعن به وفقا ألحكام المادتين 
 .269، ص. 9005، العدل 92/3/9009
136
 .1163، ص. 8، عدد 9013، كساندر 9/8/9013، تاريخ 53مة لمحكمة التمييز، قرار رقم الهيئة العا 
1٧٧
 Cass. civ., 25 oct. 1905, D. 1906. 337; Cass. civ., 17 oct. 1911, D.S. 1912. 139. 
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  : الطعن المقدم من الغيرالفقرة الثانية

ان يطعن فيه اما  على عريضة، او من األمر ،يجوز للغير المتضرر من القرار الرجائي

بدعوى  ( واما بطلب ابطالهاألولى النبذةالذي اصدره )طريق االعتراض امام المرجع عن 

 (.الثانية النبذةسوقها لهذه الغاية )ياصلية 

: االعتراضاألولى النبذة
150
  

طريق عن  ،األمر على عريضةمن او  ،يطعن الغير المتضرر من القرار الرجائي

االعتراض عليه
1٤1

هذا القرار او اجراء من اجراءات  تبليغهفي خالل ثمانية ايام من تاريخ 

در عن اي منهمااصفيذه، امام القاضي او المحكمة التن
1٤١

ما لم يكن ثمة نص خاص في القانون. 

حول تعيين الورثة او تحديد األنصبة  الذي يشمل نزاعااالعتراض على قرار حصر االرث ك

امام الغرفة االبتدائية وليس امام القاضي المنفرد يقدمفاالرثية 
1٤٦

 ٦٠1القرار )المادة  أصدرالذي 

  .أ.م.م. فقرة ثالثة( ٨٦معطوفة على المادة 

ويقدم االعتراض بموجب استدعاء امام القاضي او المحكمة الصادر عن اي منهما 

المستفيد من القرار المعترض عليهبوجه  القرار
1٤٧

االعتراض ويبلغ الى المستفيد  يبين فيه اسباب

 كان القرار صادرا عن رئيس وإذامن القرار مع دعوته للحضور امام القاضي او المحكمة. 

                                                           
1٤٠
ان .م.م. وما يليها. أ ٦٩1أ.م.م. ليس "اعتراض الغير" المنصوص عليه في المواد  ٦٠1ان االعتراض المنصوص عليه في المادة  

مستوجب  الدولة اللبنانية "اعتراض الغير" على قرار رجائي صادر بقيد ابنتين قاصرتين على خانة والدهما في سجالت النفوس تقديم

، 11، عدد ١٠٠٧، كساندر ١٤/11/١٠٠٧، تاريخ 1٦1محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم يراجع بهذا المعنى، . الرد

 .  1٤٩٧ص. 

ان القانون الفرنسي اعطى الغير المتضرر من القرار الرجائي حق الطعن به مباشرة امام محكمة االستئناف من تاريخ  151

أ.م.م.ف. فقرة  538. المادة غه القرار ضمن مفهوم "اعتراض الغير"او االعتراض عليه في حال عدم ابال تبليغه القرار
 En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a " ثانية:

été notifié."                                                                                                                           

 En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers "أ.م.م.ف. فقرة ثانية: ٤٨١والمادة 

auxquels la décision n'a pas été notifiée. "                                                                                                   

اال ان األمر مختلف بالنسبة لألمر على عريضة. اذ يجب على المتضرر منه مراجعة القاضي مصدر القرار ليرجع عنه او يعدله ولكن 

 ٧٧٦الحقا القرار الصادر عن القاضي في حال لم يرجع عنه او يعدله. المادة  ليس عن طريق "اعتراض الغير" على ان يستأنف

 أ.م.م.ف. فقرة ثانية:

 " S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu 

l'ordonnance."                                                                                                                                                                                             

Dès lors que " le recours en rétractation institué par l'article 496 du Code de procédure civile relève 

de la compétence du juge qui a rendu l'ordonnance", la tierce opposition incidente n'est pas recevable 

contre l'ordonnance critiquée." Cass. 2
ème

 civ. 9 nov. 2006, n. 05-16.691, Juris-Data n. 2006-035770. 

L'ordonnance sur la demande de rétractation peut faire l'objet d'un appel. C.A. de Versailles, 26 nov. 

1979, Gaz. Pal., 1980, 2, somm. 480.                                                                                          

1٤١
 ان المهلة المحددة للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة االدارية هي ثالثين يوما من تاريخ التبليغ.  
153

" ان الغرفة االبتدائية ال يمكن : 1٠٨٦، ص. 1٧٧٤، ن.ق. 11/3/1225، تاريخ 5محكمة التمييز الهيئة العامة، قرار رقم  

ب الرجائي الى الغرفة االدارية ولو ظهر من ينازع ليصح بالتالي احالة الطمراجعتها بشان طلب حصر االرث بالصورة الرجائية، فال 

قرار في الطلب الرجائي المقدم الى القاضي المنفرد، وال يحق لهذا األخير ان يضع الدعوى الرجائية العالقة لديه تحديد الغرفة االبتدائية ب

 جائية الى دعوى نزاعية صالحة لتضع الغرفة يدها عليها."مكن لهذا القرار ان يحول الدعوى الرادارية منه، وال ياحالة 
1٤٧
محكمة من القرار من شأنه ان يؤدي الى رد االعتراض شكال. يراجع بهذا المعنى،  المستفيدعليه أي  المعترضان عدم تحديد  

 .1٨٧١ ، ص.1٠، عدد ١٠٠٨، كساندر 1٧/1٠/١٠٠٨ ، تاريخ1٤1نان، الغرفة الثالثة، قرار رقم استئناف جبل لب
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(. ٦1٠/٦٠1والمادة  ىأ.م.م. فقرة أول ٦٠1)المادة ة رفالغ فيقدم االعتراض امامالغرفة االبتدائية 

كان الغير  وإذاكله او بعضه.  عليه ضالعتراض الرجوع عن القرار المعترويكون القصد من ا

لم يبلغ هذا القرار او اي اجراء من  ، او األمر على عريضة،المتضرر من القرار الرجائي

رور الزمن على حقه ممدة طريق االعتراض طيلة ت تبليغه فيكون له حق الطعن فيه عن اجراءا

 فقرة ثانية(. ٦1٠/٦٠1م.م. فقرة ثانية والمادة أ. ٦٠1)المادة 

بالنسبة  على وجه السرعة وفقا لألصول النزاعيةفي اعتراض الغير المحكمة نظر ت

اال انه من الناحية العملية  وفي األمر على عريضة وفقا لألصول المستعجلة. ،للطلب الرجائي

ويكون الحكم الصادر حكما قضائيا قابال للطعن بالطرق  .على االثنينتطبق االجراءات ذاتها 

القضائية باألحكامللطعن المقررة في القانون 
1٤٤
. 

 طريق دعوى االبطالالنبذة الثانية : الطعن عن 

يجوز للغير المتضرر من القرار الرجائي او األمر على عريضة اقامة دعوى اصلية  

أ.م.م.(.  ٦1٠/٦٠١أ.م.م. والمادة  ٦٠١امام المحكمة المختصة بالموضوع )المادة  إلبطاله

أ.م.م. فقرة ثالثة.  ٨٦كدعوى ابطال حصر االرث التي ترفع امام الغرفة االبتدائية سندا للمادة 

رض الحجر على المجنون او المعتوه او ذي الغفلة. وكذلك ودعوى ابطال القرار القاضي بف

 مة بتصديق اتفاق حاصل بين خصوم. ر عن المحكالقرار الصاد

ع الحق، ما لم يكن الغير وتكون هذه الدعوى مقبولة طيلة مدة مرور الزمن على موضو

قد ابلغ القرار او األمر على عريضة او اجراء من اجراءات تنفيذه حيث تحدد مهلة اقامة المدعي 

أ.م.م.(. ويقتصر دور المحكمة على  ٦٠١ الدعوى عندئذ بثالثين يوما من تاريخ التبليغ )المادة

 مته.ونية القرار وصحته دون تقدير مالءالنظر في قان

ه الخصم ببطالن القرار الرجائي او االمر على عريضة بدفع يدلى ب يمكن ايضا التمسك

القرار، او التمسك بدفع بطالن هذا  اثناء دعوى قائمة. ان القانون اجاز اقامة دعوى اصلية بإبطال

عدم جواز الطعن بالبطالن ضد االحكام قرار، في ضوء وجود قاعدةال
1٤٦

التي ال تطبق اال بصدد 

كونها ال تحوز قوة  القضائية دون القرارات ذات الصفة الرجائية االحكام والقرارات ذات الصفة

القضية المحكمة وال يصدق عليها حقيقة وصف األحكام
1٤٩
وقد كرس هذا المبدأ في نص المادة  .

طلب ابطال الحكم اال باستعمال طرق الطعن المعينة في أ.م.م التي نصت على انه ال يجوز  ٦1٦

القانون
1٤٨
.  
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. بالنسبة 316، ص. 3، عدد 9003، كساندر 16/3/9003، تاريخ 35محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم  

للمحكمة: " بوجود محاكمة وجاهية حصلت في المرحلة االبتدائية ال يعود للمحكمة االستئنافية اصدار قرارها بناء على امر على 
 ت واستبدلت بمحاكمة وجاهية حلت محلها في المرحلة االبتدائية."عريضة ألن هذه المرحلة انته

 
1٤٦

 .٦٠١أ.م.م.: " ال يجوز طلب ابطال الحكم اال باستعمال طرق طعن معينة في القانون، مع مراعاة احكاما المادة  ٦1٦المادة 

خالفته القانون امام المحكمة المختصة بالنظر أ.م.م.: " يحق للغير المتضرر اقامة الدعوى بإبطال القرار الرجائي بسبب م ٦٠١والمادة 

في الموضوع وذلك طيلة مدة مرور الزمن على اساس حقه. اما اذا ابلغ القرار او اجراء من اجراءات تنفيذه فتكون مهلة اقامة الدعوى 

 .المذكورة ثالثين يوما من تاريخ هذا التبليغ."
1٤٩
 .Cass. civ., 10 fév؛ 1١٦، ص. 1٧٩٦، العدل 1٧/٤/1٧٩١خ اري، ت11٤٦محكمة الدرجة األولى في بيروت، حكم رقم  

1892, D. 892. I. 329; Req., 11 juin. 1912, S. 1912. I. 177, note Japiot; 19 juin 1977, D. 1977. IR. 175.    
1٤٨
 أ.م.م.ف. ٧٦٠يقابلها نص المادة  
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حكما قضائيا يجوز الطعن فيه وفقا لألصول يعتبر الحكم الصادر في دعوى البطالن  ان

ان رفع القضية الى محكمة الموضوع  ،اال انه في االمر على عريضة .باألحكامالمقررة للطعن 

أ.م.م.( ٦11يمنع القاضي الذي اصدر األمر الرجوع عنه او تعديله )المادة ال 
1٤٧
. 

 

 خاتمـــــــــــة

 

تشكل ركنا أساسيا في اإلجراءات اآليلة الى اتخاذ قرار او تدبير صول الرجائية ان اال

تقيد بمبدأ البعكس اإلجراءات النزاعية التي توجب توافر خصومة و دون خصومةمن القضاء 

 الوجاهية إضافة الى تعيين جلسة علنية وصوال الى صدور حكم قضائي يبت فيه القاضي بالنزاع.

تصدر دون خصومة في  جائية يشمل القرارات الرجائية التيصول الران نطاق اال 

المسائل التي يوجب القانون اخضاعها لرقابة القضاء بالنظر الى طبيعتها او صفة المستدعي 

هناك نص في القانون يجيز ذلك. كما يكن ن تطبيق االصول الرجائية ما لم بتعبير آخر ال يمك

يشمل األوامر على العرائض التي تصدر ايضا دون خصومة في الحاالت التي يصح فيها اصدار 

 األمر بدون دعوة الخصم وسماعه. 

دون  خصومةأن األوامر على العرائض تصدر بدون د على مبدأ ان المشترع اللبناني أك

بهدف تمكين  للتحديد قابالاو  محددااو  محددا غير هذا الخصم دعوة الخصم وسماعه سواء كان

األفراد من االستحصال على اوامر وقتية ال تمس بأصل الحق لحماية حقوقهم ومراكزهم 

م القانونية وللتمييز بينها وبين األصول النزاعية. وقد أكد االجتهاد على ان العجلة والخطر الداه

 والمباغتة عنصر اساسي لصدور األمر على عريضة اضافة الى عدم التعرض لألساس.

على المبدأ بأن األمر على عريضة يمكن ان يتخذ في  وضع ايضا االستثناء ولكنه

العجلة  -معرض دعوى نزاعية قائمة بين خصوم معروفين ومحددين سلفا تبعا لطابعه المستعجل 

التي يمكن ان تستجد ويقتضي حمايتها في معرض دعوى وحفاظا على الحقوق  -القصوى 

 مور المستعجلة إذ يجب ان يقدم . ولكن هذه المرة ال يكون من اختصاص قاضي األنزاعية

 ٤٨1بحسب األحوال الى القاضي او رئيس الغرفة االبتدائية او االستئنافية مع مراعاة المادة 

 .فقرة ثانية أ.م.م.( ٦٠٤أ.م.م. )المادة 

يمكن اللجوء الى االمر على عريضة بعد انتهاء النزاع السيما في ما يتعلق كما 

  باالستحصال على الصيغة التنفيذية لألحكام االجنبية والقرارات التحكمية الوطنية واألجنبية.

 

                                                           
1٤٧
 أ.م.م.ف.: ٧٧٩يقابلها نص المادة  

"Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de 

l'affaire."                                                                                                                                                       
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ان المشترع اللبناني تطرق الى التدابير المؤقتة واالحتياطية المنصوص عليها في المادة 

قاضي الموضوع الناظر في الدعوى، كما لقاضي األمور المستعجلة مع ل أ.م.م. واعطى ٤٨٧

أ.م.م.، ان يتخذ بناء على طلب أحد الخصوم، مقابل كفالة او بدونها،  ٤٨1مراعاة احكام المادة 

جميع التدابير المؤقتة واالحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر كوضع االختام 

حراسة القضائية وبيع االموال القابلة للتلف ووصف الحالة. ولكنه لم وجرد الموجودات وفرض ال

يحدد حصرا التدابير المؤقتة واالحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر اال انه من 

الغرفة  لرئيسالملفت أن المشترع اعطى هذه المرة االختصاص للمحكمة جمعاء للبت بها وليس 

كما هو  رئيسهاوليس  المحكمةاي  لقاضي الموضوعالنص قد اشار كون  )بدية او استئنافا(

  الحال بالنسبة لألوامر على العرائض.

بعد ابالغ الخصم امام قضاء  نزاعيةفي معرض دعوى  تتخذفيها انها  المبدأ ان

 ور المستعجلة من البت بها، بعكس ما هوقاضي األم حرمان دونالموضوع اي محاكم االساس 

، أ.م.م. فقر اولى( ٦٠٤التي يبت بها دون وجود نزاع )المادة  وامر على العرائضالحال في األ

  .581المستعجلة مع مراعاة المادة  كما لقاضي األمورالن النص اضاف 

هو اذا تم اتخاذها دون دعوة الخصم وسماعه في معرض الدعوى فتطبق  االستثناءولكن 

 (.أ.م.م. ٤٧٦المادة باألوامر على العرائض ) عليها االحكام المتعلقة

فقرة اولى قد اعطت قاضي  أ.م.م. ٦٠٤المادة  معطوفة على أ.م.م. ٤٨٧المادة  ان

وفي حال وجود نزاع  باألمر على عريضة دون وجود نزاع األمور المستعجلة اختصاص البت

 .  عن طريق التدبير المؤقت واالحتياطي

أ.م.م. ال يقدم المحامون األمر  ٤٨٧المدى العام لنص المادة من الناحية العملية وامام 

على عريضة امام رئيس الغرفة )بداية او استئنافا( الواقع امامها النزاع )ما لم يكن ثمة نص 

فيطلبون تدبيرا مؤقتا واحتياطيا من المحكمة ككل  ،خاص يوجب تقديمه الى رئيس الغرفة

لى عريضة امام قاضي األمور المستعجلة الذي يمكنه البت ويعمدون بالمقابل الى تقديم األمر ع

 ٦٠٤أ.م.م. معطوفة على المادة  ٤٨٧به سواء في حال وجود نزاع امام محكمة االساس )المادة 

أ.م.م. فقرة أولى( سواء بالطريقة النزاعية  ٦٠٤أ.م.م. فقرة أولى( او عدم وجود نزاع )المادة 

 لديه ام بالطريقة الرجائية.

تعديالت األخيرة التي ادخلت على احكام قانون اصول المحاكمة المدنية اللبناني ان ال

لقرار الرجائي واألوامر على العرائض والتدابير االحتياطية جهة األصول الرجائية بالنسبة لل

أ.م.م. التي امست حالة قائمة بحد ذاتها  523خلق حالة خاصة السيما في ما يتعلق بأحكام المادة 

رة يتم في معرض دعوى نزاعية عدم التقيد بمبدأ الوجاهية تطبق أصول األوامر على مع كل م

 ز القانون اللبناني عن القانون الفرنسي لهذه الجهة.العرائض وهو ما ميّ 

ان ابالغ نسخة عن االمر على العريضة خارج أي خصومة من الخصم المحدد او القابل 

للتحديد إلبداء مالحظاته عليه ال يحول االجراءات الى اجراءات نزاعية إذ تبقى ضمن االصول 

اسباب يتعين الرد عليها من الرجائية، ألن المالحظات ال تحمل، بالمعنى القانوني، مطالب او 

 خر او من القاضي.اآل الفريق
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 اي دعوى نزاعية فيجب التمييز بين حالتين ايضا: اما في حال تقديمه في معرض خصومة

من الخصم فيظل تدبير مؤقت او احتياطي(  -)امر على عريضة إذا لم يتم ابالغ الطلب  -

 القرار الصادر بنتيجته رجائيا.

من الخصم إلبداء تدبير مؤقت او احتياطي(  -)امر على عريضة اما إذا تم ابالغ الطلب  -

 مالحظاته عليه فيكون القرار الصادر بنتيجته نزاعيا ولو صدر في غرفة المذاكرة.

ان األصول الرجائية تمنح القاضي إمكانية إجراء تحقيق واسع واالستناد الى معلومات 

 .مستدعي او طالب األمرشخصية قبل اصدار القرار وحتى االكتفاء بالوقائع المثارة من قبل ال

ال تتمتع بقوة القضية المحكمة ويمكن الرجوع عنها قرارات رجائية وهذه األصول تنتج  

انية إعطائه النفاذ على مع إمك . والقرار الرجائي معجل التنفيذبمجرد تحقق ظروف جديدة

  .القانونهو نافذ على اصله بقوة المؤقت حين انه بالنسبة لألمر على عريضة  في األصل.

الذي يصدر في عن الحكم القضائي  ان القرارات الرجائية واالوامر على العرائض تتميز

 قضى به.في ما ويتمتع بحجية القضية المحكوم بها  منازعة قضائية

عرائض لطرق الطعن المقررة لألحكام الال تخضع القرارات الرجائية واألوامر على 

أ.م.م. التي أسست نظام  ٦٠٦الى  ٦٠1حددة في المواد والقرارات القضائية انما لطرق طعن م

الى  ٦1٠/٦٠1قانوني عام يطبق على القرارات الرجائية واألوامر على العرائض )المادة 

(. كما يخضع بعضها لطرق طعن مقررة بنصوص خاصة. فالمستدعي الذي رفض طلبه ٦٠٦

ية الرجوع عنه وإذا كان صادرا يمكنه ان يستأنف القرار بواسطة القاضي الذي أصدره مع إمكان

 تأكيدسطتها في حال على ان يستأنفه الحقا بوا ن رئيس المحكمة يعترض عليه امام هيئتهاع

تقديم طلبات يمكنه ان يعاود  سابقا طلبه. وان المستدعي الذي رفض الرئيسعلى قرار  المحكمة

ي موقف سابق. اما اضي بأبل القاضي دون ان يتقيد القمرات عديدة إلصدار القرار من قأخرى 

ن تاريخ تبليغه او القرار او الغير الذي يعترض على القرار الرجائي او األمر على عريضة م

اجراءات تنفيذه فيحول اإلجراءات من رجائية الى نزاعية بامتياز امام المحكمة مصدرة  احد

 القرار وعلى ان يستأنفه الحقا امام محكمة االستئناف بالطرق النزاعية.

ن االصول الرجائية تفضي الى صدور قرارات رجائية واوامر على عرائض وهي ا

قرارات مهمة وخطيرة ألنها تصدر بدون خصومة دون التقيد بمبدأ الوجاهية في غفلة من 

األشخاص الذين يمكن ان تمس حقوقهم في ضوء الظروف التي ادت الى صدورها. لذا وجب 

قرارات مؤقتة  ساهل بشأنها كونهااصدارها وال يمكن التعلى القاضي أو المحكمة التروي عند 

اللجوء الى هذه القرارات  أمسىهذا ويمكن للمتضرر أن يعترض عليها السيما وانه في يومنا 

 نوعا سهال وسريعا لخلق حالة قد ال تستقيم في معرض دعوى نزاعية.
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