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 قسم القانون الخاص

 تخصص القانون الخاص األساسً  
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 كلمـــة شكــــر

 

الحمد هلل الذي ألراء ألمره ، وال معقب لحكمه ، العالم الحكٌم ، الرزاق الرحٌم، 

 الخالق وباسط الرزق

الحمد على نعم هللا واشهد أن ال إله إال هللا  وحده ال شرٌك له شهادة من شهدها 

 فاز بموعده واشهد أن محمدا عبده ورسوله 

 الشكر والحمد هلل ما دمت حٌا

نحن نخطو خطواتنا األولى  فً ؼمار الحٌاة نخص بجزٌل الشكر والعرفان إلى 

من أشعل شعلة فً دربً ،أتقدم بجزٌل الشكر و اإلمتنان العظٌم والتقدٌر العمٌق 

، لما منحه لً من وقت و توجٌه حمٌدة فتح هللا األستاذ : إلى األستاذ المشرؾ 

 وإرشاد من اجل توصٌل المعلومة والمادة العلمٌة

إلى كل من ساهم فً تعلٌمً  من الطور اإلبتدابً إلى الجامعً وأتقدم بجزٌل 

 الشكر إلى كل شخص ساعدنً من قرٌب أو بعٌد ولو بكلمة 
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 إهـــــــداء

هنا أضع كلمات لكل من ترك بصمة فً حٌاتً وعمق فً توسٌع مداركً الفكرٌة 

 والعلمٌة

 أبعث أرق تحٌة وأعذب سنفونٌة سمعتها وارددها لكم

إلى رمز الحنان ومنبع العطاء إلى من رتبت درب وأعانتً بالصلوات والدعاء 

 إلى أؼلى إنسانة فً الوجود أمً الحبٌبة أطال هللا عمرها

إلى من عمل بالكد فً سبٌل تعلٌمً معنى الكفاح وأوصلنً إلى ما أنا علٌه أبً 

 العزٌز أطال هللا عمره

 إلى رفٌق دربً وصدٌقً الؽالً زوجً العزٌز

إلى زٌنة وبسمة الحٌاة و معنى الحب والوجود إلى أؼلى ما املك فً الدنٌا ابنتً 

 رودٌنة رهؾ وحنٌن صوفٌا

عبد الرحمان : إلى من علٌهم اعتمد إلى شموع تنٌر ظلمة حٌاتً إلى إخوانً 

ومحمد واحمد وأخواتً جمعٌة ، عابشة ، جمٌلة، فتٌحة وزهرة والى جمٌع 

 أوالدهم والى كل فرد فً العابلة صؽٌر وكبٌر

أبً وأمً والى كل فرد فٌها كبٌرا وصؽٌرا:إلى أسرتً الثانٌة عابلة زوجً   

 إلى جمٌع صدٌقاتً دون استثناء 

 إلى أصدقاء المهنة رجاال ونساء
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 مقــــــــــــــــدمة

كانت القوة فً المجتمعات البدابٌة هً التً تخلق الحق ، وكانت هً التً تحمه حٌث كان مقدار 

ما للحق من حماٌة بقدر ما لصاحبه من قوة ، ومع تطور المجتمعات عبر تارٌخ طوٌل وما 

لصاحبه من تطور لوظابؾ الدولة ، أصبحت حماٌة عامة قانونٌة بعد أن كانت خاصة انتقامٌة ، 

وأصبحت القاعدة العامة انه ال ٌجوز للشخص أن ٌقضً حقه لنفسه بٌده الى السلطة العامة ما 

دامت الدولة قد أخذت على عاتقها واجب إقامة العدل فً المجتمع ، ولتحقٌق هذه المهمة وضعت 

القوانٌن الموضوعٌة المبنٌة للحقوق والجزاءات المقررة على اإلخالل بها ، والقوانٌن اإلجرابٌة 

.الواجب مراعاتها ابتداء من رفع الدعاوى إلى القضاء ولحٌن إصدار األحكام  

هل تنتهً مهام وظٌفة الدولة فً الحماٌة القضابٌة بمجرد صدور األحكام؟أم تمتد : ولكن نتساءل

 الحماٌة القضابٌة لتتحول إللى حماٌة تنفٌذٌة و التً هً الصورة العملٌة للحماٌة القانونٌة

ٌتوقؾ األمر فً الواقع على رفض تنفٌذ األحكام القضابٌة اختٌارٌا من جانب المكلفٌن بتنفٌذها ، 

فهذا ٌقع على عاتق الدولة ممثلة فً السلطة القضابٌة ، واجب التدخل لتنفٌذ أحكامها بإعتبار أن 

أحكام القضاء أهم مجسد للحماٌة القضابٌة التً تختلؾ نوع اإلعتداء ، إذا أحٌانا تتم هاته الحماٌة 

بمجرد صدور الحكم القضابً ، كما هو الشأن بالنسبة ألحكام المقررة و المنشبة وأحٌانا أخرى 

الٌكفً صدور هذا الحكم  بل البد من تنفٌذه تنفٌذا جبرٌا األمر الذي ٌخوله القانون فً حالة عدم 

تنفٌذه تنفٌذا اختٌارٌا لتتحول بذلك الحماٌة القضابٌة إلى حماٌة تنفٌذٌة ، الحماٌة التٌعنى المشرع 

الجزابري بتنظٌم أحكامها وطرقها و إجراءاتها وافد ذلك قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة 

 من 746-584التنفٌذ الجبري ألحكام المحاكم والمجالس القضابٌة و العقود الرسمٌة المواد من 

حٌث وٌشكل التنفٌذ الجبري لألحكام القضابٌة ، نهاٌة (قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة المعدل 

النزاع القضابً بإستحال الدابن لحقه ووضع حدا لتعنت مدٌنه ، إذا ال طابل من حكم قضابً 

كرس حقا ولم ٌنفذ إذ حتى ٌعتبر الدابن كاسبا دعواه البد من تنفٌذ الحكم القضابً الصادر فً 

.الدعوى  

ومن هنا سوؾ نحاول أن نتطرق إلى األركان العامة للتنفٌذ الجبري و أهم اإلجراءات و طرق 

 التنفٌذ األحكام و القرارات القضابٌة ؟

 ومن خالل خطة موجزة تبٌن أركان التنفٌذ الجبري و إجراءات ممارسته
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 خطة البحث

 األركان العامة للتنفٌذ الجبري: الفصل األول 

  أركان التنفٌذ الجبري:المبحث األول 

األركان الشكلٌة للتنفٌذ الجبري: المطلب األول   

األركان الموضوعٌة للتنفٌذ الجبري: المطلب الثانً   

إجراءات التنفٌذ على الحكم القضابً: المبحث الثانً   

إجراءات التنفٌذ اإلختٌاري للحكم القضابً:المطلب األول   

إجراءات التنفٌذ الجبري للحكم القضابً:المطلب الثانً   

  ًإشكاالت التنفٌذ: الفصل الثان 

مفهوم اإلشكال التنفٌذي وتمٌزه عن بعض النظم المشابهة له  :المبحث األول  

المقصود بإشكاالت التنفٌذ: المطلب األول  

تمٌزه عن بعض النظم المشابهة له:المطلب الثانً   

اإلجراءات المتعلقة بإشكاالت التنفٌذ الجبري : المبحث الثانً  

أطراؾ دعوى اإلشكال:المطلب األول  

اإلجراءات والفصل فً اإلشكال التنفٌذي: المطلب الثانً   

 الخاتمة
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:الفصل األول ّ  

:تمهٌد  

.هو إخراج الشًء من حٌز الفكر و تحقٌقه فً مجال الواقع: التنفٌذ لؽة   

:            و التنفٌذ فً اصطالح القانون الخاص له له معنٌٌن   

المعنى الموضوعً هو الوفاء باإللتزام والوفاء فً القانون . أولهما موضوعً وثانٌهما إجرابً 

.المدنً قد ٌكون اختٌارٌا وهو األصل ، أو قهرٌا  

أما إذا امتنع أو تأخر . فٌكون الوفاء اختٌارٌا حٌن ٌستجٌب المدٌن لعنصر المدٌونٌة فً اإللتزام 

فً تنفٌذ التزامه فٌشرع فً أعمال عنصر  المسؤولٌة  فً االلتزام رؼما عن المدٌن و بالقوة إن 

.اقتضى األمر ، وهذا ما ٌعبر عنه بالتنفٌذ الجبري و هو المعنى اإلجرابً للتنفٌذ  

وقانونٌة التنفٌذ الجبري مرهونة بتوفٌر أركانه الجوهرٌة التً ال ٌتصور وقوعه بدونها ، فالبد 

من تدخل السلطة المختصة بالتنفٌذ للقٌام به حٌث ال ٌجوز لصاحب الحق  أن ٌقتضً حقه  لنفسه 

بٌده بحجزه أموال مدٌنه وبٌعها ، أو التزامه بأداء عمل أو اإلمتناع عنه، كذلك ال ٌجوز لحماٌة 

السلطة أن تتدخل من تلقاء نفسها القتضاء حق لم ٌطلب صاحبه منها إجراءه ،وإنما ٌمكن أن 

.ٌطلب منها ذلك و أن ٌكون بٌده لهذا حكم قضابً تنفٌذي ٌجبر التنفٌذ الجبري  

ومن ناحٌة أخرى ٌجب أن ٌرد التنفٌذ على مال من األموال التً ٌجوز التنفٌذ علٌها وهذا كله 

ٌأتً بعد إتخاذ مقدمات التنفٌذ و إحترام المدة القانونٌة الممنوحة للمدٌن للوفاء اختٌارٌا حفاظا 

.على وجاهٌة اإلجراءات وضمانا لها   

:وعلٌه ٌمكن تقسٌم هذا الفصل إلى مبحثٌن   

األركان العامة للتنفٌذ الجبري: المبحث األول -  

تنفٌذ الحكم القضائً: المبحث الثانً -   
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األركان العامة للتنفٌذ الجبري: الفصل األول   

    ٌجري التنفٌذ الجبري بواسطة حكم قضابً وهو السبب الشكلً للحق فً إجراء التنفٌذ ، كونه 

ٌؤكد الحق الثابت به و ٌبٌن صاحبه و بالتالً من له الحق فً طلب إجراءه ،كما ال ٌمكن تنفٌذ 

الحكم القضابً بمعزل عن مقدمات التنفٌذ الجبري إال كانت إجراءات التنفٌذ  باطلة لمصلحة 

المنفذ علٌه إلى جانب األركان الشكلٌة البد من توافر األركان الموضوعٌة لنظام التنفٌذ الجبري 

.والمتمثلة فً السلطة العامة ، أطراؾ التنفٌذ و األموال محل التنفٌذ  

أركان التنفٌذ الجبري: المبحث األول   

كما ذكرنا أن التنفٌذ الجبري ٌجري بواسطة حكم قضابً تنفٌذي و السبب المنشا للحق فً إجراء 

.التنفٌذ ، لذا سوؾ نتطرق إلى ماهٌة هذا الحكم القضابً  

:األركان الشكلٌة للتنفٌذ الجبري: المطلب األول   

التنفٌذ الجبري على المدٌن أو المنفذ علٌه ال ٌتم إال بموجب سند تنفٌذي ٌكون فً حٌازة الدٌن و 

المهر بالصٌؽة التنفٌذٌة من طرؾ القضاء أو الموثق حسب الحالة ، ولقد قام المشرع بتعداد 

 1السندات التنفٌذٌة لٌضع حد للجدل القابم منذ أمد حول بعض السندات ومدى قابلٌتها للتنفٌذ 

 من قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة 600،فبؽرض إزالة البس و الؽموض ، جاءت المادة 

.ال ٌجوز التنفٌذ الجبري إال بسند تنفٌذي:"لتحدد و تجمع السندات التنفٌذٌة و التً تنص   

:والسندات التنفٌذٌة هً   

أحكام المحاكم التً استنفذت طرق الطعن العادٌة واألحكام المشمولة بالنفاذ المعجل-1  

األوامر اإلستعجالٌة- 2  

أوامر األداء- 3  

األوامر على العرائض- 4  

أوامر تحدٌد المصارٌف القضائٌة - 5  

قرارات المجالس القضائٌة وقرارات المحكمة العلٌا المتضمنة التزاما بالتنفٌذ- 6  

أحكام المحاكم اإلدارٌة وقرارات مجلس الدولة- 7  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٌفري 23 مؤرخ فً 09-08قانون رقم )شرح قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة –بربارة عبد الرحمان -1

23 منشورات بؽدادي ص 2009طبعة (2008  
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محاضر الصلح أو اإلتفاق المؤشر علٌها من طرف القضاة والمودعة بأمانة الضبط- 8  

أحكام التحكٌم المأمور بتنفٌذها من قبل رؤساء الجهات القضائٌة و المودعة بأمانة الضبط- 9  

الشٌكات و السفاتج ، بعد التبلٌغ الرسمً لإلحتجاجات إلى المدٌن ، طبقا ألحكام القانون - 10

 التجاري

العقود التوثٌقٌة ، السٌما المتعلقة باإلٌجارات التجارٌة و السكنٌة المحددة المدة ، عقود - 11

 القرض والعارٌة والهبة و الوقف والبٌع و الرهن و الودٌعة

محاضر البٌع بالمزاد العلنً بعد إٌداعها بأمانة الضبط- 12  

أحكام رسو المزاد العلنً - 13  

وتعتبر أٌضا سندات تنفٌذٌة كل العقود واألوراق األخرى التً ٌعطٌها القانون 

1".صفة السند التنفٌذي   

الحكم القضائً القابل للتنفٌذ جبرا:الفرع  األول   

ٌقصد با لحكم القضابً؛ القرار الصادر من المحاكم المشكلة تشكٌال قانونٌا من المنازعات التً 

تطرح علٌها وفقا لقواعد اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة و بالتالً فالحكم القضابً الذي ٌمكن أن 

الحكم الذي صدر على الخصم بعد "ٌكون موضوعا للتنفٌذ الجبري و من تم سندا تنفٌذٌا هو 

الخصومة و تضم إلزاما  بأداء عمل أو االمتناع عن عمل أو إعطاء شًء ، و ٌتطلب تنفٌذه  

و ٌترتب عن هذا التعرٌؾ آت هناك أحكاما " استعمال القوة العمومٌة إلجبار المدٌن على التنفٌذ 

األحكام التمهٌدٌة :قضابٌة ال ٌصدق علٌها وصؾ السند التنفٌذي فً مفهوم إجراءات التنفٌذ، مثل 

المتعلقة باإلثبات أو األحكام القطعٌة التً تعتبر صدورها وفاء اللتزام المدٌن أو محققا لكل ما 

قصده المدعً من دعواه أحكام التمهٌدٌة أو التحضرٌة ، الحكم القاضً بانتقال المحكمة للمعاٌنة 

و الحكم القاضً بتعٌن خبٌر إلثبات واقعة االعتداء عن طرٌق قٌاس المساحات و الحكم بتوجٌه  

فكل هذه األحكام لم تفصل فً .الٌمٌن الحاسمة أو المتممة أو الحكم بندب  قاضً إلجراء التحقٌق 

.موضوع الدعوى و إنما مهدت لها و بالتالً فان تنفٌذها ال ٌحتاج إلى إجبار المدٌن علٌه  

الحكم القاضً بعدم االختصاص  أو عدم قبول الدعوى أو الحكم بفسخ : و مثال األحكام القطعٌة 

العقد أو بطالنه قبل تنفٌذه ، الحكم القاضً بصحة البٌع أو النسب و بصحة الزواج و تسجٌله 

الخ فهذه األحكام ال تصل حان تكون سندا تنفٌذٌا رؼم أنها صدرت فً خصومة و تضمنت ...

 منفعة للخصم ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قواعد و اجراءات التنفٌذ الجبري و التحفظ فً قانون المرافعات بالمقارنة باحكام : عبد العزٌز خلٌل بدٌوي - 1

  ص1980الطبعة الثانٌة - دار الكتاب الحدٌث–الشرٌعة اإلسالمٌة 
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 و لكنها ال تحتاج إلى القوة الجبرٌة لتنفٌذها ، كما أنها لم تتضمن إلزاما ألحد الخصوم بأداء 

.معٌن  

كإلزام المدٌن المحكوم - أحكام األداء أو أحكام اإللزام–إن السندات التنفٌذٌة هً نوع من األحكام 

علٌه بدفع مبلػ من النقود أو بإخالء عٌن ٌشؽلها أو هدم جدار أقامه ، وٌعتبر األحكام القضابٌة 

أهم السندات التنفٌذٌة و أقواها كونها فصلت فً خصومة قضابٌة بعد سماع أقوال الطرفٌن  

واإلطالع على أدلتهما ، فتكون قابلة للتنفٌذ الجبري وفً كل أنحاء األراضً الجزابرٌة حسب 

:أعاله وهً  (15) من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة ولمدة خمسة عشرة سنة 630المادة   

:السندات الصادرة عن الجهات القضائٌة  - 1   

تأخذ صفة السند التنفٌذي لسببٌن ، إما لكونها استنفذت طرق الطعن العادٌة أو :  احكام المحاكم*

.1لكونها صدرت مشمولة بالنفاذ المعجل   

 مجرد صدور األمر عن قضاء متعجل ٌجعل من تنفٌذ محتوى المسألة :األوامر اإلستعجالٌة *

.مستعجلة بقوة القانون  

هً أبسط صٌؽة مخولة للدابن و أقصرها مدة من أجل   من ق اغ م ا306المادة :  أوامر األداء *

 من ق 307وعمال بالمادة . استعادة الدٌن دون الحاجة إلى رفع دعوى قضابٌة وفقا للقواعد العامة

أن الفصل فً الطلب ٌتم بموجب أمر مستقل إذا تبٌن أن الدٌن ثابت واألمر بالرفض ؼٌر . ا م ا 

قابل  ألي طعن دون المساس بحق الدابن فً رفع دعوى وفقا للقواعد المقررة لها ٌقدم االعتراض 

.على أمر األداء بطرٌق االستعجال أمام القاضً الذي أصدره و لإلعتراض اثر لتنفٌذ أمر األداء  

هً أوامر مؤقتة ٌقضً فٌها دون حضور الخصوم بحٌث ٌكتفً :  األوامر على العرائض*

واألصل فٌها أن تصدر بمناسبة إثبات . القاضً بما جاء فً العرٌضة والمستندات المرفقة لها

حالة أو معاٌنة أو  توجٌه إنذار أو إجراء استجواب فً الموضوع ال ٌمس بحقوق األطراؾ عمال 

لذا فكل  (311المادة  ) من ق ا م ا وهً واجبة النفاذ بناء على نسخة األصلٌة 310بأحكام المادة 

اشهر من تارٌخ صدوره، ٌسقط و ال ٌرتب اي  (03)أمر على عرٌضة لم ٌنفذ خالل اجل ثالثة 

.2أثر   

  من ق ا م ا 422 إلى 417المواد  : أوامر تحدٌد المصارٌف القضائٌة* 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2009 طبعة 2008 فٌفري 23 مؤرخ فً 09-08قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة رقم - 1  
 

 

 



 
10 

 377المواد : قرارات المجالس القضائٌة وقرارات المحكمة العلٌا المتضمنة التزاما بالتنفٌذ * 

من ق ا م ا حالة القضاء بالتعوٌض عن الطعن التعسفً ، وحالة التصدي للموضوع بعد طعن 

(374الم)ثالث بالنقض   

أحكام المحاكم اإلدارٌة وقرارات مجلس الدولة*   

المؤشر علٌها من طرؾ القضاة و المودعة بأمانة الضبط  هً : محاضر الصلح أو اإلتفاق* 

 بالنسبة 1004 من ق ا م ا بالنسبة للصلح ، المادة 993 و 992كذلك سندات تنفٌذٌة المواد 

 لإلتفاق 

فهً سندات ال ٌصدرها القضاء إنما ٌتدخل فً شأنها وقت مباشرة :  السندات غٌر القضائٌة – 2

أحكام: إجراءات التنفٌذ وهً تشمل  ،  ( من ق ا م ا 1054 و 1038 إلى 1035المواد )التحكٌم  

، محاضر البٌع ( من نفس القانون612 و 601المادة )الشٌكات و السفاتج ، العقود التوثٌقٌة 

 من 765-764-753المادة )، أحكام رسو المزاد على العقار ( من ق ا م ا 704)بالمزاد العلنً 

.(ق ا م ا   

  العنصر الموضوعً و الشكلً فً الحكم القضائً التنفٌذي:الفرع الثانً 

:العنصر الموضوعً:أوال   

ٌعد فً نفس الوقت سببا للتنفٌذ بمعناه اإلجرابً و هو الحق المراد إقتضؤه و الذي تضمنه الحكم 

.مع إلزام احد أطرافه بأدابه ، وهو ما ٌعرؾ بعنصر اإللزام  

 من قانون 309 الى306ال بد من توافر شروط حسب المواد من : الحق المراد اقتضاؤه 

خالفا للقواعد المقرر فً رفع الدعاوى، : "306اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة بقول المادة 

ٌجوز للدابن بدٌن من النقود ، مستحق و حال األداء و معٌن المقدار و ثابت بالكتابة 

،السٌما الكتابة العرفٌة المتضمنة االعتراؾ بدٌن أو التعهد بالوفاء أو فاتورة مؤشر علٌها 

من المدٌن ،تقدٌم طلب فً شكل عرٌضة على نسختٌن إلى ربٌس المحكمة التً ٌوجد فً 

.الخ ... دابرة اختصاصها موطن المدٌن  

إال أن هذا ال ٌحول دون وجود أحكام ؼامضة المنطوق ؼٌر مبرزة للحق أو صاحبه ، 

فمثال ال ٌجوز تنفٌذ األحكام المتعلقة بالؽرامات التهدٌدٌة فور صدورها كون الحق فٌها 

ؼٌر محقق الوجود ، اذ ال ٌمكن للقاضً عند تصفٌته الؽرامة فً شكل تعوٌض أن ٌعفً 

.  من القانون المدنً 175المحكوم علٌه كلٌا من دفعه ،نظرا لسلطته التقدٌرٌة طبقا للمادة 

أما األحكام التً ال ٌجوز تنفٌذها بسبب عدم تعٌن مقدار المبلػ المراد تحصٌله ، نجد 

ومن .  دون تحدٌد مبلؽها 1الحكم الذي ٌقضً بإلزام خاسر الدعوى بالمصارٌؾ القضابٌة

 األحكام التً الٌجوز تنفٌذها بسبب أن الحقوق التً تضمنتها ؼٌر حالة األداء،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طرق التنفٌذ ، مطبوعة وزعت على طلبة السنة الثالثة للمدرسة العلٌا للقضاء السنة : ملزي عبد الرحمان  - 1

38  ص2004/2005األكادٌمٌة   
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 نجد تلك التً تكون مقترنة بأجل موقؾ كالحكم الذي ٌقضً بمنح المدٌن البابس مهلة ال 

- . من قانون المدن281ًتتجاوز السنة لدفع ما علٌه من دٌون ما   

:عنصر اإللزام فً الحكم القضابً التنفٌذي*  

 إن عنصر اإللزام فً الحكم القضابً هو العنصر الذي ٌتضمن تأكٌدا للحق المعتدي علٌه و 

وقد ٌلزم الشخص فً الحكم بتسلٌم شًء و أن ٌدفع مبلؽا .دٌنامكٌة فً الحماٌة المقررة له قانون 

من النقود أو القٌام بعمل أو االمتناع عنه و تجدر اإلشارة إلى أن القاعدة العامة بالنسبة لألحكلم 

القضابٌة الصادرة عن الجهات القضابٌة اإلدارٌة ال ٌمكن أن تضمن إلزام اإلدارة بالقٌام أو 

االمتناع عن العمل تكرٌسا لمبدأ الفصل بٌن السلطات و بالتحدٌد السلطة القضابٌة و السلطة 

نخلص أن األحكام الصادرة عن الجهات اإلدارٌة والتً تتضمن طابع اإللزام هً فقط . التنفٌذٌة 

تلك الصادرة بشأن دعاوى القضاء الكامل ، والمتعلقة بجبر الضرر و الصادرة بمناسبة تعدي 

اإلدارة عكس أحكام قضاء اإللؽاء فال تستخدم فً تنفٌذها القوة العمومٌة بإعتبار أن اإلدارة هً 

.التً تملك القوة العمومٌة وإنما ٌخضع تنفٌذها ؼلى وسابل  

فعنصر اإللزام فً الحكم ال ٌقصد به عنصر اإلجبار ذلك ا ن عنصر اإللزام هو مقتضى 

موضوعً ٌتعلق بمضمون الحكم الذي ٌمكن أن نجده بالحكم الصادر بٌن أشخاص القانون 

الخاص ، كما ٌمكن أن نجده فً األحكام الصادرة ضد شخص من أشخاص  القانون العام فً 

.دعاوى القضاء الكامل   

العنصر الشكلً: ثانٌا   

وهو أن ٌكون حابزا لقوة الشًء  المقضً فٌه وفقا للقاعدة العامة إال أن األحكام الفرعٌة المتعلقة 

بسٌر اإلجراءات الخصومة و التً تصدر قبل الفصل سواء أمام المحكمة أو المجلس وحتى 

لوكانت قطعٌة كالحكم ببطالن إجراءات الدعوى أو الحكم بسقوط الخصومة وبعدم اإلختصاص ، 

ال تصل حتى تكون محل التنفٌذ كون هذه األحكام ال تتضمن أي أمر موجه ألحد أطراؾ 

.الخصومة  

فً تنفٌذ األحكام أنه ال ٌجوز تنفٌذها جبرا مادام الطعن فٌها بالمعارضة  أو :القاعدة العامة *

.اإلستبناؾ جابزا وكان مٌعاد الطعن لم ٌزل ممتدا إال إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل  

:األحكام النهائٌة بمجرد صدورها - 1  

 لقد جاء ذكرها على سبٌل الحصر فً عدد من القوانٌن

تفصل المحكمة بحكم فً أول " 33المادة : فً أحكام قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة*

(دج200.000)و أخر درجة فً الدعاوى التً التً ال تتجاوز قٌمتها مابتً ألؾ دٌنار   

 (دج200.000)إذا كانت قٌمة الطلبات  المقدمة من المدعً ال تتجاوز مابتً ألؾ دٌنار 

تفصل المحكمة بحكم فً أول وأخر درجة ، حتى ولو كانت قٌمة الطلبات المقابلة أو 
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المقاصة القضابٌة تتجاوز هذه القٌمة و تفصل فً جمٌع الدعاوى األخرى بأحكام قابلة 

.1"لإلستبناؾ  

 المتعلق بإختصاصات 1998-05-30 المؤرخ فً 98-01 من القانون العضوي 9المادة 

الطعون - 1:ٌفصل مجلس الدولة ابتدابٌا و نهابٌا وفً :" مجلس الدولة و تنظٌمه وعمله 

باإللؽاء المرفوعة ضد القرارات التنظٌمٌة أو الفردٌة الصادرة عن السلطات اإلدارٌة 

الطعون الخاصة - 2المركزٌة والهٌبات العمومٌة الوطنٌة والمنظمات المهنٌة الوطنٌة 

."بالتفسٌر ومدى شرعٌة القرارات التً تكون نزاعاتها من إختصاص مجلس الدولة   

وال ٌوقؾ االستبناؾ و ال سرٌان مٌعاده وال المعارضة عند اإلقتضاء :" 171/3المادة 

".تنفٌذ األحكام الصادرة المواد اإلدارٌة  

تكون األحكام الصادرة فً دعاوى  : " 57المادة : فً األحكام قانون األسرة الجزابري -2

2."الطالق و التطلٌق والخلع ؼٌر قابلة لإلستبناؾ فٌما عدا فً جوانبها المادٌة  

:فً أحكام قانون العمل -3  

بإستثناء اإلختصاص األصل ،تبت المحاكم عند النظر فً المسائل :"  21المادة 

:اإلجتماعٌة ابتدائٌا و نهائٌا عندما تتعلق الدعوى أساسا   

بإلغاء العقوبة التأدٌبٌة التً قررها المستخدم ضد المدعً دون تطبٌق اإلجراءات 

.التأدٌبٌة أو اإلتفاقٌة الجماعٌة  

تسلٌم شهادة العمل و كشوفات الرواتب أو الوثائق األخرى المنصوص علٌها قانون 

."إلثبات النشاط المهنً للمدعً   

:تكون األحكام القضائٌة المتعلقة بالمسائل التالٌة محل تنفٌذ مؤقت بقوة القانون :" 22المادة   

 تطبٌق أو تفسٌر اتفاقٌة أو اتفاق جماعً للعمل

تطبٌق أو تفسٌر كل اتفاق مبرم فً إطار اإلجراءات الخاصة بالمصالحة أمام مكتب 

."المصالحة ، دفع الرواتب و التعوٌضات الخاصة باألشهر للسنة األخٌرة  

:األحكام النهائٌة بعد استنفاذ أوجه الطعن العادٌة - 2  

وفق القاعدة العامة أن القواعد العامة التً تضبط األحكام القضابٌة التنفٌذٌة تقوم على 

معٌار جوهري مفاده استنفاذ الحكم محل التنفٌذ لكل طرق الطعن العادٌة من معارضة أو 

استبناؾ فالحكم الصادر ابتدابٌا ٌكون ؼٌر قابل مبدبٌا للتنفٌذ الن حالة ؼٌاب و بقاء درجة 

ثانٌة للتقاضً ٌحوالن دون حٌازة الحكم لقوة الشًء المقضً فٌه نظرا الحتمال عدول 

الجهة القضابٌة الفاصلة فً الخصومة  بعد الرجوع نتٌجة المعارضة أو الطعن 

باإلستبناؾ عن سابق الحكم الصادر ؼٌابٌا أو ابتدابٌا و حٌن نقول استنفاذ طرق الطعن 

3.العادٌة ، ستبعد من ذلك أوجه الطعن ؼٌر العادٌة على إجراءات التنفٌذ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14 ص– 2006 ماي11 المؤرخ فً 06/154 المرسوم التنفٌذي رقم –قانون األسرة --1  

175ص2007سنة - الطبعة الثانٌة ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة- القضاء المستعجل- محمد براهٌمً- 2  

111ص- دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر- الطبعة الثانٌة- القضاء المستعجل- محمد براهٌمً- 3  
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ومما تقدم فان الحكم باإللزام ال ٌكون قابال للتنفٌذ مادام مٌعاد المعارضة المحددة قانونا 

 من قانون اإلجراءات المدنٌة 329بشهر واحد من تارٌخ التبلٌػ لم ٌنته بعد وفقا للمادة 

 336واإلدارٌة ومهلة شهر إبتداءا من ٌوم التبلٌػ الرسمً بالنسبة لإلستبناؾ وفقا للمادة 

من نفس القانون ، ولكن المشرع أورد على هذه القاعدة الخاصة بهذا النوع من األحكام 

.استثناءا هما  

أجاز المشرع تنفٌذ األحكام اإلبتدابٌة رؼم المعارضة أو : االستثناء على القاعدة العامة*

ٌوقؾ :  من ق ا م ا 323اإلستبناؾ إذا ما تم تذبٌلها بالنفاذ المعجل عمال بنص المادة 

بإستثناء األحكام الواجبة .تنفٌذ الحكم خالل اجل الطعن العادي كما ٌوقؾ بسبب ممارسته 

التنفٌذ بقوة القانون ، ٌؤمر بالنفاذ المعجل رؼم المعارضة أو اإلستبناؾ، عند طلبه فً 

جمٌع الحاالت التً ٌحكم فٌها بناء على عقد رسمً أو وعد معترؾ به أو حكم سابق حاز 

قوة الشًء المقضً به ، أو فً مادة النفقة أو منح مسكن الزوجٌة لمن أسندت له الحضانة 

ٌجوز للقاضً فً جمٌع األحوال األخرى أن ٌأمر فً حالة اإلستعجال بالنفاذ المعجل . 

التنفٌذ المعجل القانونً و التنفٌذ المعجل : بكفالة أو بدون كفالة، والتنفٌذ المعجل نوعان 

.القضابً  

 والذي ٌمٌز النفاذ المعجل القانونً عن النفاذ المعجل القضابً، أنه ال حاجة بالخصوم 

إلى طلبه وال حاجة إلى النص  علٌه فً الحكم الن الحكم ٌستمد فً هذه الحالة قوته 

التنفٌذٌة من نص القانون نفسه ، ولذلك فانه حتى إذا قدم للمحكمة طلب بشموله حكمها 

بالنفاذ لً هذه األحوال فإنها تملك إال تتعرض لهذا الطلب وجوبه بقوة القانون ٌجعل 

.النص علٌه فً الحكم ناقلة و تزٌد على المطلوب   

 من 587مثل المنازعة فً الكفالة حسب المادة : حاالت التنفٌذ  المعجل القانونً -1

الحكم الصادر فً المنازعة واجب النفاذ "..قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة تنص 

 من نفس القانون تجعل ضبط الجلسة 262 والمادة ."رغم المعارضة و اإلستئناف

منوط بالقاضً و تنص على أن األحكام التً تصدر على من ٌخل بنظام الجلسة 

.مشمولة بالنفاذ المعجل فتنفذ  فورا ولو طعن فٌها باإلستبناؾ  

هً حاالت وردت على سبٌل الحصر فً الفقرة :حاالت التنفٌذ المعجل القضائً-2

 من ق ا م  ا فمتى توفر شرطا الحكم بالنفاذ المعجل ، أصبح 323الثانٌة من المادة 

الشرطان . القاضً ملزما باإلستجابة أو ٌبرر عدم قٌام إحدى الحاالت األربعة

التماس المدعً من المحكمة ، إصدار حكم مشمول بالنفاذ المعجل - 1: الوجبان هما 

معنى انه لٌس للقاضً أن ٌبادر بالحكم بالنفاذ المعجل من تلقاء نفسه و إال كان الحكم 

.معرضا لإللؽاء  

 من ق ا م ا 323توفر احد الحاالت األربعة الواردة على سبٌل الحصر فً المادة - 2

وجود حكم سابق حاز قوة الشًء - وعد معترؾ به–وجود عقد رسمً : وهً 

فً مادة النفقة  أو منح مسكن الزوجٌة لمن اسند تالٌة الحضانة، وهذا هو - المقضً به

.التنفٌذ المعجل القضابً الوجوبً  

 من ق ام ا 323 من المادة 3فهً الحالة فً ؾ: أما التنفٌذ المعجل القضابً الجوازي 

، فإن القاضً ؼٌر مقٌد بحاالت ٌقضً فٌها بالنفاذ المعجل  ، وإنما ٌنظر فً الطلبات 
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. التً ٌتقدم بها  كل طرؾ بحسب موضوع الخصومة وما تقتضٌه طبٌعة النزاع 

كما . فالتنفٌذ المعجل الجوازي ال ٌحكم به تلقابٌا إنما ٌكون بناء على طلب المتقاضٌن

أن القاضً ؼٌر ملزم باإلستجابة للطلب المتضمن النفاذ المعجل ،و إنما ٌدرس الطلب 

وله واسع النظر بالرد إٌجابا أو سلبا فً كالقضاٌا مهما كانت طبٌعة  الخصومة وذلك 

.بكفالة  أو بدون كفالة  

التظلم من شكل طلب التنفٌذ المعجل ٌتقدم به :  التظلم من وقؾ التنفٌذ المعجل -3

المحكوم لصالحه وذلك فً الحالة التً ٌرى فٌها أن المحكمة كان علٌها أن تحكم 

بالتنفٌذ المعجل لتوفر شروطه ، وقد ٌكون التظلم فً الشكل طلب منع التنفٌذ المعجل 

ٌقدمه المحكوم علٌه وذلك فً الحالة التً فٌها  أن المحكمة ما كان علٌها أن تأمر 

 من ق ا م ا أن اإلعتراض 324وحسب المادة . بالتنفٌذ المعجل لعدم توفر شروطه 

ٌتم بصورة مستقلة أمام ربٌس الجهة القضابٌة المعروض أمامها اإلستبناؾ أو 

المعارضة بحٌث ٌجوز توقٌؾ النفاذ المعجل بموجب دوى عن طرٌق اإلستعجال الن 

األمر ال ٌتعلق بتدبٌر مستعجل  إنما بمنازعة ، ٌقدر من خاللها ربٌس الجهة القضابٌة 

 من ق ا 303مدى مالبمة التنفٌذ المعجل دفعا للضر  الذي ٌصعب جبره الحقا المادة 

 م ا 

مهر الحكم القضائً بالصٌغة التنفٌذٌة و إعالنه للخصم : الفرع الثالث  

مهر الحكم القضابً بالصٌؽة التنفٌذٌة-1  

 من قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة كاألتً 601بناءا على ما جاء فً المادة 

ال ٌجوز التنفٌذ فً ؼٌر األحوال المستثناة بنص فً القانون ، إال بموجب :" 

:نسخة من السند التنفٌذي ،ممهور بالصٌؽة التنفٌذٌة األتٌة   

                      الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

                             باسم الشعب الجزائري

:و تنتهً بالصٌغة األتٌة   

وبناءا على ما تقدم ، فإن الجمهورٌة الجزائرٌة : فً المواد المدنٌة -ا

الدٌمقراطٌة الشعبٌة ، تدعو و تأمر جمٌع المحضرٌن وكذا األعوان الذٌن طلب 

 الٌهم ذلك ، تنفٌذ هذا الحكم،

.وبناء علٌه وقع هذا الحكم................................القرار   

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة ، تدعو و تأمر الوزٌر :فً المواد اإلدارٌة -ب

أو الولً أو رئٌس المجلس الشعبً البلدي ، وكل مسؤول إداري أخر 

فٌما ٌتعلق باإلجراءات المتبعة ضد الخوص ،أن ٌقوموا بتنفٌذ هذا .............،

1........."الحكم ، القرار  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
72 ص21العدد–الجرٌدة الرسمٌة لقانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة -1  
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والتً جرى العمل على أن تكون مدونة فً مطبوعة مستقلة ترفق بصورة من 

والتً ٌوقع علٌها " نسخة طبق األصل"نسخة الحكم األصلٌة ، الحاملة لعبارة 

رئٌس أمناء الضبط أو الضابط العمومً حسب الحالة و ٌختم بالختم الرسمً ، 

ثم ٌؤشر أمٌن الضبط فً السجل الخاص بتسلٌم النسخ التنفٌذٌة بتارٌخ التسلٌم 

 من 602و اسم الشخص المسلمة له مع توقٌعه وصفة المستلم حسب المادة 

من ثم نخلص غلى أن كل شخص من .قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة 

 من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة 601األشخاص المذكورٌن فً المادة 

ٌستمد سلطته من هذه الصٌغة و بالتالً ٌصبح باطال كل إجراء تنفٌذي وقع 

دون أن ٌكون الحكم مشموال بالصٌغة التنفٌذٌة و البطالن الذي ٌلحق إجراءات 

التنفٌذ الجبري فً الحالة التً تتم فٌها عملٌة التنفٌذ بموجب نسخة غٌر 

ممهورة بالصٌغة التنفٌذٌة ٌمكن أن ٌكٌف على أساس تخلف احد الشروط 

.الشكلٌة الواجب توفرها فً السند التنفٌذي   

:كٌفٌة الحصول على الصورة التنفٌذٌة *  

 من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة تنص 281-6096حسب المادة 

توقع و تسلم . النسخة التنفٌذٌة ، هً النسخة الممهورة بالصٌغة التنفٌذٌة :"

من طرف أمٌن الضبط إلى المستفٌد من الحكم الذي ٌرغب فً متابعة تنفٌذه ، 

* نسخة مطابقة لألصل مسلمة للتنفٌذ*وتحمل النسخة التنفٌذٌة العبارة التالٌة 

".وكذا ختم الجهة القضائٌة  

أما اإلجراءات فهً بعد صٌرورة الحكم نهابٌا ٌتوجه الطرؾ الذي صدر الحكم 

لمصلحته و الذي ٌهمه التنفٌذ إلى كتابة الضبط للجهة المصدرة للحكم القضابً 

مرفوقا بشهادة عدم المعارضة أو اإلستبناؾ وكذا شهادة عدم النقض فً الحاالت 

التً ٌوقؾ الطعن بالنقض تنفٌذ الحكم ، وبعدها ٌتولى أمٌن الضبط تسلٌمه النسخة 

الممهورة بالصٌؽة التنفٌذٌة موقعة من طرؾ ربٌس أمناء الضبط مع ختمها بالختم 

حالة : كذلك ٌجوز التنفٌذ بؽٌر الصور التنفٌذٌة فً حالتٌن هما .الرسمً للمحكمة 

الضرورة القصوى تخضع للسلطة التقدٌرٌة لربٌس المحكمة و فً حالة األمر 

 من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة كذلك 668بالحجز التحفظً حسب المادة 

ال تسلم إال نسخة تنفٌذٌة واحدة لكل مستفٌد :  من القانون الجدٌد بقولها 603المادة 

ٌمكنه الحصول على نسخة : ، وإذا فقدت هذه النسخة ممن تسلهما قبل التنفٌذ 

:تنفٌذٌة أخرى بأمر على عرٌضة بالشروط التالٌة   

.تقدٌم عرٌضة معللة ، مؤرخة وموقعة منه-1  

استدعاء جمٌع األطراؾ استدعاء صحٌحا بسعً من الطالب، للحضور أمام -2

ربٌس الجهة القضابٌة المختصة ، إلبداء مالحظاتهم التً ٌجب ان تدون فً 

1.محضر ٌرفق مع أصل األمر الذي سٌصدر  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفقا للتشرٌع الجزابري السٌما - طرق التنفٌذ من الناحٌتٌن المدنٌة واإلدارٌة- بربارة عبد الرحمن-1

65 ص09-08قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة رقم   
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فٌجمع الحاالت التً ٌجب أن ٌكون األمر الصادر عن ربٌس الجهة القضابٌة 

.مسببا  

".ٌمكن مراجعة أمر بالرفض ، متى استوفت شروط منح نسخة تنفٌذٌة ثانٌة   

:فً السندات التنفٌذٌة األجنبٌة-1  

إن القانون الجدٌد قد فصل بكٌفٌة ال لبس فٌها موضوع تنفٌذ األحكام والقرارات 

األجنبٌة ، إذ حدد بدقة الشروط الواجب توافرها فً تلك األحكام لتكون قابلة 

 من قانون 608 ؼلى 605للتنفٌذ فً اإلقلٌم الجزابري وذلك حسب المواد من 

ال :"  من نفس القانون على 605اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة حٌث تنص المادة 

ٌجوز تنفٌذ األوامر و األحكام و القرارات الصادرة من جهات قضائٌة أجنبٌة ، 

فً اإلقلٌم الجزائري، إال بعد منحها الصٌغة التنفٌذٌة من إحدى الجهات 

:القضائٌة متى استوفت الشروط التالٌة   

.أال تتضمن ما ٌخالف قواعد اإلختصاص-1  

.حائزة لقوة الشًء القاضً به طبقا لقانون البلد الذي صدرت فٌه-2  

أال تتعارض مع أمر أو حكم أو قرار سبق صدوره من جهات قضائٌة - 3

 جزائرٌة ، وأثٌر من المدعى علٌه

."إال تتضمن ما ٌخالف النظام العام و األداب فً الجزائر- 4  

ونفس التفصٌل خص به تنفٌذ العقود و السندات الرسمٌة المحررة فً بلد أجنبً ، 

إذ ٌشترط فٌها الرسمٌة المقررة فً البلد الذي صدرت منه و توافرها على صفة 

السند التنفٌذي وفقا لقانون ذلك البلد وخلوها مما ٌخالؾ النظام العام فً الجزابري 

ولقد أتى القانون .  من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة606حسب المادة 

الجدٌد بأحكامه الجدٌدة حدا لنقاش فً التطبٌق بتقرٌره أن المصادقة على الحكم و 

امهراه بالصٌؽة التنفٌذٌة من اختصاص محكمة مقر المجلس التً ٌوجد بدابرة 

اختصاصها موطن المنفذ علٌه أو محل التنفٌذ، بناء على تقدٌم طلب بسٌط ٌقده 

المعنً ، دون اللجوء إلى قاضً الموضوع، هذا اإلجراء البسٌط ال ٌستؽرق وقتا 

طوٌال ، وٌزرع اإلطمبنان لدى المستثمر األجنبً حٌث ٌتأكد بان الحكم الذي 

ٌتحصل علٌه من دولة أخرى ، سٌكون قابال للتنفٌذ  فً الجزابر حسب المادة 

. من القانون الجدٌد607  

:إعالن الحكم القضائً التنفٌذي -2  

ال ٌكفً أن ٌكون لطالب التنفٌذ حق محقق الوجود الوجود و ثابت بحكم قضابً و 

ال ٌكفً أن ٌكون فً ٌد الدابن صورة تنفٌذٌة من ذلك الحكم و إنما ٌنبؽً فوق كل 

ذلك أن ٌقوم الدابن بإعالن السند التنفٌذي إلى المدٌن و كذلك حسب المادتٌن 

 من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة أن التبٌلػ الرسمً الذي ٌتم 416-406

بموجب المحضر القضابً ، أن ٌعلن لمنفذ علٌه بالسند التنفٌذي فً موطنه 

األصلً و ٌجب أن ٌتضمن هذا اإلعالن تكلٌؾ المنفذ علٌه بالدفع أو الوفاء و 

للوفاء باإللتزام و ٌجب (15)بٌان المطلوب تنفٌذه ومنحه اجل خمسة عشر ٌوما 
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أن تكون صورة الحكم القضابً التنفٌذي ممهورا بالصٌؽة التنفٌذٌة حسب المادة 

ٌجب أن ٌسبق التنفٌذ "  من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة حٌث تنص612

الجبري التبلٌغ الرسمً للسند التنفٌذي و تكلٌف المنفذ علٌه بالوفاء ،بما 

 وٌجب أن ٌشمل ..."ٌوما (15)تضمنه السند التنفٌذي فً اجل خمسة عشر 

 من نفس 613التكلٌؾ بالوفاء طابلة القابلٌة لإلبطال بٌانات تضمنتها المادة 

1.القانون   

 

:األركان الموضوعٌة للتنفٌذ الجبري :  المطلب  الثانً   

السلطة العامة التً تباشر :  إن األركان الموضوعٌة لنظام التنفٌذ الجبري ثالثة وهً 

التنفٌذ بناءا على طلب المنفذ له ضد المنفذ علٌه و األموال محل التنفٌذ توجه إلٌه 

2التنفٌذ قصد الحصول على حق ثابت   

(المنفذ علٌه- طالب التنفٌذ)أشخاص التنفٌذ  : الفرع األول  

إن أطراؾ التنفٌذ هم األشخاص الذٌن لهم عالقة بعملٌة التنفٌذ ، وٌتعلق األمر بطرفً 

الحكم القضابً محل التنفٌذ ، وذلك تطبٌقا لقاعدة نسبٌة اثر الحكم بحٌث ال ٌنصرؾ 

.أثره وال ٌحتج به إال على من صدر فً مواجهته أو كان ممثال فٌه  

:طالب التنفٌذ: البند األول -1  

وهو دابن المدٌن ، و ٌشترط أن ٌبقى حابزا لهذه الصفة أي صفة الدابن من وقت بدأ 

 من قانون اإلجراءات المدنٌة 13إجراءات التنفٌذ إلى نهاٌتها عمال بأحكام المادة 

ال ٌجوز ألي شخص التقاضً ما تكن له صفة ، و له :" واإلدارٌة وتنص على 

وٌثٌر القاضً إنعدام الصفة فً المدعً . مصلحة قائمة أو محتملة ٌقرها القانون 

."كما ٌثٌر تلقائٌا إنعدام اإلذن إذا ما اشترطه القانون. أو فً المدعى علٌه   

 –وخصومة التنفٌذ حكمها حكم الدعوى القضابٌة فٌما ٌتعلق بحٌازة  الصفة و األهلٌة 

ولما كان الؽرض المقصود من  . 3 سن كاملة و أهلٌة اإلدارة19أهلٌة التقاضً سن 

إجراء التنفٌذ هو جلب مصلحة ، فان هذا العمل ٌعد من التصرفات النافعة نفعا محضا 

للمنفذ له التً ٌكفً لمباشرتها توافر أهلٌة اإلدارة ، فٌكفً أن ٌكون للمنفذ له أهلٌة 

اإلدارة ، كالمفوض إلدارة أموال ؼٌره ، مثل الوكٌل العام أو الولً أو الوصً أو 

.من قانون األسرة88المقدم دون حاجة الستبذان القاضً طبقا للمادة  

وٌستطٌع المنفذ له إنابة ؼٌره فً مباشرة إجراءات التنفٌذ ٌحل محله خلفه العام أو 

 من قانون 615 له بعٌن معٌنة بالذات حسب المادة 4الخاص كالوارث أو الموصى

إذا توفً المستفٌد من السند التنفٌذي : " اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة التً تنص 

  قبل البدء فً إجراءات التنفٌذ أو قبل إتمامه ، ٌجب على ورثته الذٌن ٌطلبون التنفٌذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
28ص -المرجع السابق- طرق التنفٌذ- محمد حسنٌن-1  

63ص1996طبعة - دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر- طرق التنفٌذ فً قانون اإلجراءات المدنٌة الجزابري- محمد حسنٌن-  

ص2009طبعة -  المرجع السابق–بربارة عبد الرحمان -3  

22ص 2000طبعة - منشأة المعارؾ باإلسنكرٌة- إجراءات التنفٌذ فً المواد المدنٌة والتجارٌة- احمد أبو الوفا- 4  
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إذا فقد المستفٌد أهلٌته فً إحدى هاتٌن المرحلتٌن ، ٌقوم مقامه . صفتهم بفرٌضة 

.... "من ٌنوب قانونا و ٌثبت ذلك بالطرق التً ٌحددها القانون  

ٌجوز أن ٌستكمل التنفٌذ من طرف جمٌع ورثة الدائن مجتمعٌن :" تنص 616المادة

فً هذه الحالة تبرأ ذمة المنفذ علٌه . أو من احدهم دون تفوٌض من باقً الورثة

".اتجاه الورثة األخرٌن الذٌن تنتقل حقوقهم إلى الشخص الذي سعى إلى التنفٌذ  

وٌتعٌن فً هذه الحالة إثبات صفة الخلؾ و إعالن المدٌن عن ذلك قبل البدء فً 

إجراءات التنفٌذ و ؼذا وقعت منازعة فً هذه الصفة ، فان القابم بالتنفٌذ ٌحرر 

محضرا عن ذلك و ٌحٌل الخصوم على الجهة القضابٌة المختصة ، و ٌجوز له إجراء 

 من قانون اإلجراءات المدنٌة 615حجز تحفظً لحفظ حقوق األطراؾ حسب المادة 

إذا حصلت المنازعة فً صفة الورثة أو فً النٌابة :  حٌث تنص 2-3واإلدارٌة ؾ

القانونٌة وأتبت أحد الطرفٌن انه رفع الدعوى حول الصفة أمام قاضً الموضوع 

ٌقوم المحضر القضائً بتحرٌر محضر بذلك ٌسلم نسخة منه الى الطرفٌن و 

.ٌدعوهما إلى متابعة دعواهما أمام الجهة القضائٌة المعٌنة  

ٌجوز للدائن فً الحاالت المذكورة فً الفقرات أعاله، حفاظا على حقوقه أن ٌقوم 

بإجراءات الحجز التحفظً على أموال مدٌنه ، و الحجز فً هذه الحالة ال ٌخضع 

."للتثبٌت ، و ٌبقى صحٌحا إلى حٌن الفصل فً دعوى المنازعة فً الصفة   

:المنفذ علٌه: البند الثانً -2  

وٌقصد به الطرؾ المحكوم علٌه، والذي سنفذ الحكم القضابً التنفٌذي ضده والذي 

و إذا كانت  القاعدة فً شروط رفع الدعوى أن ترفع على ذي صفة .الزمه بأداء معٌن

  من قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة13المادة 

فانه بالمقابل ولصحة التنفٌذ ٌجب مباشرته اتجاه من صدر الحكم ضده وؼنى عن بٌان أن من 

وعبارة المنفذ . شروط تنفٌذ الحكم القضابً أن ٌكون منطوقه محددا للمحكوم علٌه أو المنفذ علٌه

علٌه أشمل و أوسع نطاقا من عبارة المدٌن ، ذلك  أن المنفذ علٌه قد ال ٌكون المدٌن ، واألصل أن 

ٌكون المنفذ علٌه ، ولكن قد ٌكون شخصا أخر ؼٌر المدٌن ، كما فً حالة التنفٌذ على الكفٌل 

.  من قانون المدنً 1/844العٌنً الذي رهن عقاره لضمان دٌن ؼٌره تطبٌقا ألحكام المادة 

وللتنفٌذ على العقار المرهون وهو فً ٌد حابزة تطبٌقا للقاعدة حق التتبع المقرر للدابن المرتهن 

فالتنفٌذ فً هذه الحالة ٌتم ضد الحابز الذي انتقلت إلٌه ملكٌة العقار المرهون رؼم انه لٌس مدنٌا 

وٌعتبر حائزا للعقار المرهون كل من :" التً تنص2ؾ1 من قانون المدنً 911وفقا للمادة 

انتقلت إلٌه بأي سبب من األسباب ملكٌة هذا العقار أو أي حق عٌنً أخر قابل للرهن ، دون أن 

."ٌكون مسؤوال مسؤولٌة شخصٌة عن الدٌن المضمون بالرهن  

ؼٌر انه فً حالة الكفٌل الشخصً أي الذي قدم فً ذمته المالٌة ضمانا لدٌن ؼٌره، ال ٌجوز اتخاذ 

إجراءات التنفٌذ ضده قبل الرجوع على المدٌن و تجرٌده من كل األموال الموجودة لدٌه ، الن 
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 من قانون المدنً من حق 660الكفٌل له أن ٌدفع إجراءات التنفٌذ بتجرٌد المدٌن، طبقا للمادة 

.الدفع بالرجوع و حق الدفع بالتجرٌد  

و ال ٌشترط فً المنفذ علٌه أهلٌة خاصة ، رؼم أن المنفذ علٌه قد ٌؤدي إلى نزع ملكٌته، ذلك أن 

إجراءات التنفٌذ تستهدؾ ماله دون االعتداد بإرادته ، فالتنفٌذ الجبري على أموال المنفذ علٌه 

الٌعتبر تصرفا قانونٌا بٌنه و بٌن المنفذ له  حتى تشترط أهلٌة التصرفات الضارة  ضررا محضا، 

الن التنفٌذ ال ٌتوقؾ على إرادة المنفذ علٌه و لكن مع ذلك ٌجب توجٌه إجراءات التنفٌذ إلى النابب 

.قانونا عن الفذ علٌه ؼٌر كامل األهلٌة   

وإذا بدأت إجراءات التنفٌذ ضد المنفذ علٌه الكامل األهلٌة ثم أصابه عارض من عوارض األهلٌة 

 من  قانون اإلجراءات المدنٌة و 2ؾ617فٌجب متابعة اإلجراءات ضد من ٌمثله حسب المادة 

إذا فقد المنفذ علٌه من كان ٌباشر اإلجراءات نٌابة عنه قبل البدء فً :"اإلدارٌة و التً تنص 

إجراءات التنفٌذ أو قبل إتمامه ، فال ٌجوز التنفٌذ إال بعد التبلٌغ الرسمً للتكلٌف بالوفاء لمن 

وال ٌبطل "  أعاله613و612قام مقامه فً موطن المنفذ علٌه، وإلزامه بالوفاء وفقا للمادتٌن 

اإلجراءات السابقة ، وإذا لم ٌكن للمنفذ علٌه من ٌمثله ، فعلى المنفذ له أن ٌلجأ إلى المحكمة 

المختصة لطلب تعٌٌن مقدم أو وصً علٌه حسب األحوال حتى ٌتسنى توجٌه إجراءات التنفٌذ 

وكل إجراء ٌتخذ ضد القاصر للعقد ، الن عدم اعتراض القاصر على اإلجراء ٌعد قبوال . ضده 

.منه ، طالما أن إجراءات التنفٌذ ال دخل إلدارة القاصر فٌها  

وجب إعالن السند التنفٌذي من جدٌد إلى ورثته حتى ولو كان قد سبق و إذا مات المنفذ علٌه 

 من قانون 612إعالنه إلى المدٌن المتوفً ، ولهؤالء مهلة خمسة عشرة ٌوما لتدبر األمر المادة 

ٌجب أن ٌسبق التنفٌذ الجبري التبلٌغ الرسمً :" اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة و التً تنص 

للسند التنفٌذي و تكلٌف المنفذ علٌه بالوفاء ، بما تضمنه السند التنفٌذي فً اجل خمسة عشر 

.1.."ٌوما (15)  

  ، وذلك أن إجراءات التنفٌذ فً 2وٌتم األن الورثة جملة واحدة فً أخر موطن للمدٌن عند وفاته

حقٌقة األمر تتخذ ضد التركة ، والورثة هو الذٌن ٌمثلونها، إذا ال ٌجوز أن تتعدى إجراءات التنفٌذ 

إلى مال أخر مملوك للورثة طبقا لقاعدة ال تركة إال بعد سداد الدٌون ، وان كانت التركة بدون 

وارث أو كان لها وارث ؼٌر معلوم ، وجب على المنفذ له أن ٌطلب من القاضً تعٌٌن وكٌل 

إذا توفً المنفذ علٌه قبل البدء :"  والتً تنص 617خاص لٌمثل التركة أو الورثة طبقا للمادة 

فال ٌجوز التنفٌذ ضد ورثته ، إلى بعد التبلٌغ الرسمً للتكلٌف بالوفاء إلى : فً إجراءات التنفٌذ 

 و 612ورثته جملة ،أو إلى احدهم فً موطن مورثهم ، و إلزامهم بالوفاء وفقا ألحكام المادتٌن

إذا كانت ":  من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة تنص 618كذلك المادة ."  أعاله 613

.إجراءات التنفٌذ الجبري قد بدأت ضد المنفذ علٌه قبل وفاته ، فتستمر على تركته  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32ص-المرجع السابق- محمد براهٌمً-1  

125ص-المرجع السابق- عبد العزٌز خلٌل- 2  
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 و إذا اقتضى األمر إتخاذ إجراءات التنفٌذ بحضور المنفذ علٌه ، وكان الورثة غٌر معلومٌن أو 

ال ٌعرف محل إقامتهم، ٌمكن لطالب التنفٌذ أن ٌستصدر من رئٌس المحكمة، التً توجد فٌها 

.التركة ، أمرا على عرٌضة بتعٌٌن وكٌل خاص لتمثٌل الورثة  

وتسري نفس األحكام إذا توفً المنفذ علٌه قبل البدء فً إجراءات التنفٌذ وكان الورثة غٌر 

 أما إذا كان المنفذ علٌه محبوسا فنطبق أحكام المادة ."معلومٌن أو كان محل إقامتهم غٌر معروف

إذا كان المنفذ علٌه محبوسا فً :  من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة والتً تنص 619

جناٌة أو جنحة أو محكوما نهائٌا فً جنحة بعقوبة سنتٌن فأكثر ، ولم ٌكن له نائب ٌتولى إدارة 

أمواله، جاز لطالب التنفٌذ أن ٌستصدر من قاضً اإلستعجال أمرا بتعٌٌن وكٌل خاص من عائلة 

".المنفذ علٌه أو من الغٌر ،ٌحل محله أثناء التنفٌذ على أمواله  

 من قانون التجاري وهو متعلق بالمدٌن التاجر الذي 245وهناك حكم خاص منصوص فً المادة 

صدر حكم بشهر إفالسه ، حٌث أن جمٌع إجراءات التنفٌذ الفردٌة التً بدأها الدابنون العادٌون 

توقؾ لحٌن قبام وكٌل التفلٌسة بتوزٌع أموال التاجر وقسمتها على جمٌع الدابنٌن قسمة ؼرماء 

أما الدابنون الممتازون أصحاب الرهون فان إجراءات التنفٌذ التً . حتى ال ٌفضل دابن على أخر 

إتخذوها ال توقؾ بصدورها حكم شهر اإلفالس ، ولكن كل هذه اإلجراءات توجه لوكٌل التفلٌسة 

.1بإعتباره ممثال لبقٌة الدابنٌن األخرٌن   

األموال محل التنفٌذ : الفرع الثانً  

إذا كان محل األداء على المنفذ علٌه لٌس مبلؽا من النقود ، فإن التنفٌذ ٌنصب على ذات العٌن 

محل اإللتزام ، وقد ٌكون تهدٌم حابط أو ؼلق نافذة أو فتح ممر أو تنفٌذ التزام بالقٌام بعمل أو 

اإلمتناع عنه ففً كل هذه األحوال ٌتم التنفٌذ عٌنا إذا كان ممكنا دون تدخل المدٌن شخصٌا ، وال 

.تكون أموال المدٌن محل التنفٌذ   

لقد صدر قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة خالٌا من المواد المتعلقة باإلكراه البدنً على إعتبار 

أن الوسٌلة فً المادة المدنٌة هً إمتداد لتلك المنصوص علٌها فً قانون إجراءات الجزابٌة فضال 

 من العهد الدولً 11عن كونها تتعارض مع المنع المقرر فً القانون الدولً السٌما المادة 

 المصادق علٌه بموجب 1966دٌسمبر 16المتعلق بالحقوق المدنٌة و السٌاسٌة المؤرخ فً 

 ماي التً تمنع التنفٌذ على المدٌن الذي عجز عن 16 المؤرخ فً 67-89المرسوم الرباسً رقم 

  المتعلقة باإلكراه البدنً بإلؽاء 412 إلى 407وبالنتٌجة ألؽٌت المواد . الوفاء بإلتزام تعاقدي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  65 ص – المرجع السابق –مازي عبد الرحمان -1
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 597قانون اإلجراءات المدنٌة ولم ٌعد باإلمكان اللجوء إلى هذه الوسٌلة إال بناء على أحكام المواد 

.  من قانون اإلجراءات الجزابٌة611إلى   

دون اإلخالل :"  من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة و التً تنص 625وهذه حسب المادة 

بأحكام التنفٌذ الجبري، إذا رفض المنفذ علٌه تنفٌذ التزام بعمل ، أو خالف التزاما باإلمتناع عن 

عمل ، ٌحرر المحضر القضائً محضر إمتناع عن التنفٌذ ، وٌحٌل صاحب المصلحة إلى 

المحكمة للمطالبة بالتعوٌضات ، أو المطالبة بالغرامات التهدٌدٌة مالم ٌكن قد قضً بها من 

."قبل  

:التنفٌذ باإلكراه البدنً فً قانون اإلجراءات الجزائٌة-1  

فاإلكراه البدنً لٌس وسٌلة وفاء بل هو وسٌلة ضؽط على المدٌن لٌقوم بما قضً علٌه الشق 

الجزابً الخاص بتوقٌع العقوبة المالٌة بما فٌها الؽرامة المالٌة أو ما ٌلزم رده أو تعوٌض أو 

.مصارٌؾ فٌتم التنفٌذ طبقا للقواعد الخاصة بتنفٌذ األحكام الجزابٌة  

 من قانون 36والذي ٌقوم بتنفٌذ العقوبات المحكوم بها هو وكٌل الجمهورٌة طبقا للمادة 

 من 597اإلجراءات الجزابٌة ولٌس المحضر القضابً، كما ٌقوم قابض الضرابب طبقا للمادة 

 المتعلقة 72/02 من األمر رقم 08قانون اإلجراءات الجزابٌة أو سلطة أمالك الدولة وفقا للمادة 

1.بتنظٌم السجون حٌث تنفذ الؽرامات المالٌة وٌكون ذلك ذلك بطلب من النٌابة  

 ٌوما و 30ففً حالة عدم دفع الؽرامة الجزافٌة بعد رفض المحكوم علٌه التنفٌذ اإلختٌاري بعد 

 من 602المتعلقة بمخالفة عن حكم فإنه فً حالة الرفض ٌلجأ إلى اإلكراه البدنً حسب المادة 

ٌجوز لألشخاص ":  من نفس القانون على أنه 609قانون اإلجراءات الجزابٌة و تنص المادة 

المنفذ ضدهم اإلكراه البدنً أن ٌتداركوه بدفع مبلغ كاف للوفاء بدٌونهم ومصارٌف و إما 

برضاء الدائن الذي ٌسعى فً حبسهم ، وٌفرج وكٌل الجمهورٌة عن المدٌن المحبوس بعد 

التحقق من أداء الدٌون أو بناءا على طلب الدائن، وفً كل ذلك ال ٌمكن أن تزٌد مدة الحبس عن 

2."سنتٌن   

:تتمثل فً : أما فٌما ٌخص شروط اإلكراه البدنً فً المواد الجزابٌة   

وجود حكم جزابً نهابً فصل فً دعوى مدنٌة معٌنة تبعٌة-1  

.مطالبة الطرؾ المدنً بحبس المدٌن- 2  

.عدم وجود موانع التنفٌذ عن طرٌق اإلكراه البدنً-3  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

721ص- المرجع السابق-  طرق التنفٌذ–بربارة عبد الرحمن -1  

98– 2006 دٌسمبر 20 المؤرخ فً 22-06رقم –قانون اإلجراءات الجزابٌة ، وفقا للتعدٌالت األخٌرة -2  
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.توجٌه تنبٌه بالوفاء إلى المطالب بالسداد- 4  

:التنفٌذ على أموال المدٌن-2  

ذا لم ٌستجٌب المدٌن لإلزام بالدفع الموجه إلٌه من طرؾ المحضر القضابً ، وفقا ألحكام المادة إ

 قانون اإلجـراءات المدنٌــة واإلدارٌة ، ٌلجأ الدابــن إلى الوسابل الجبرٌـــة على أمواله 612

1.المدنٌــة ابتداء بالمنقوالت فإذا لم تحقق المنقوالت الؽاٌة ٌحجز على العقارات   

:شروط صحة التنفٌذ على المال-أ  

:ٌجب لصحة التنفٌذ بالحجز على المال توافر الشروط التالٌة  

.أن ٌكون المال المراد التنفٌذ علٌه مملوكا للمدٌن-  

.أن ٌكون المال المراد التنفٌذ علٌه مما ٌجوز الحجز علٌه-   

.أن ٌكون المال معٌنا أو قابال لتعٌٌن-   

:إمكانٌة التنفٌذ على المال الشائع -ب  

ٌقصد بملكٌة المدٌن للمال موضوع التنفٌذ ، الملكٌة بمعناها العام المفرزة أو المشاعة ، فإذا حجز 

على مال شابع عقارا كان أو منقوال ، وبٌع فً المزاد العلنً فان الراسً علٌه المزاد ٌصبح مالكا 

.على الشٌوع ، و بالتالً تخضع عالقته بباقً المالك لألحكام المقررة لحالة الشٌوع  

:األموال التً ال ٌجوز الحجز علٌها- 3  

األصل هو جواز التنفٌذ على أي مال للمدٌن موجود وقت التنفٌذ ، أما عدم قابلٌة المال للحجز 

.فإستثناء ، وال استثناء إال بنص فً القانون  

:أموال ال تسمح طبٌعتها الخاصة بالتنفٌذ علٌها - والأ  

تشمل هاته الطابفة كل الحقوق و األموال التً ال ٌجوز التصرؾ فٌها وال ٌمكن بٌعها وهً 

:متعددة منها   

وهذه الحقوق ال تدخل فً الضمان العام للدانٌٌن ، ألنها ال : الحقوق المتعلقة بشخص المدٌن *

تدخل فً الذمة المالٌة للمدٌن ، و ال تباع  للؽٌر لكون استعمالها ٌقتصر على المدٌن وحده بحق 

2الخ ....اإلستعمال ، وحق السكن ، والصور العابلٌة ، والرسابل و الخطابات   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التنفٌذ فً ظل قانون اإلجرءات المدنٌة - 2008 جوان 08 و 07الندوة الدولٌة  الثانٌة للمحضرٌن القضابٌٌن ٌومً - 1

.30 ص 1/64نشرة القضاة العدد-واإلدارٌة الجدٌد ودوره فً ترقٌة اإلستثمار  

25 ص– المرجع السابق –أحمد أبو الوفا - 2  
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كحق اإلرتفاق ، حق الرهن : الحقوق المالٌة ال ٌتصور بٌعها مستقلة عن الحق التابعة له * 

فهذه وإن كانت لها قٌمة مالٌة إال أنها ال تباع مستقلة عن الحق الذي ٌخدمه الن استقاللها ٌولد 

.عدم فابدتها  

وهً كذلك ال ٌجوز التصرؾ فٌها بالبٌع ، الن الوقؾ هو قٌد تصرؾ :األموال الموقوفة * 

 من قانون 23الموقوؾ له وجعل ملكٌة العقار فً حكم ملكٌة هللا تعالى ، حٌث تنص المادة 

الٌجوز التصرف فً أصل المال الوقفً المنتفع به بأنه صفة من صفات التصرف : "األوقاؾ 

"سواء بالبٌع أو الهبة أو التنازل أو غٌرهما  

:األموال التً ٌملكها المدٌن بشرط المنع من التصرف فٌها لمدة معٌنة *   

مثل السٌارات المستوردة بناءا على رخصة خاصة إلعفابها من الرسوم الجمركٌة ، فإستهالكها 

مصحوب بشرط عدم التصرؾ فٌها لمدة معٌنة ، كذلك قد ٌمتلك المدٌن عقارات مصحوبا بشرط 

المنع من التصرؾ كان ٌهب األب إلبنه عقارا أو ٌشترط علٌه فً ذات عقد الحجز على هذه 

األموال بدون جدوى، ألن الهدؾ من الحجز هو البٌع ، وهذه األموال ال ٌجوز بٌعها ومن باب 

.أولً أال تباع فً المزاد العلنً  

:األموال التً منع القانون الحجز علٌها : ثانٌا  

فضال عن األموال التً :"  من قانون اإلجرءات المدنٌة واإلدارٌة و التً تنص 636حسب المادة

:تنص القوانٌن الخاصة على عدم جواز الحجز علٌها ، الٌجوز الحجز على األموال التالٌة   

األموال العامة المملوكة  للدولة ، أو للجماعات اإلقلٌمٌة ، أو المؤسسات العمومٌة ذات -1

.الصبغة اإلدارٌة مالم ٌنص القانون على خالف ذلك  

.األموال الموقوفة وقفا عاما أو خاصا ، ما عدا الثمار أو اإلٌرادات- 2  

أموال السفارات األجنبٌة- 3  

األجر الوطنً األدنى  (2/3)النفقات المحكوم بها قضائٌا إذا كانت قٌمتها ال تتجاوز ثلثً - 4

.المضمون  

.األموال التً ٌملكها المدٌن و ال ٌجوز له التصرف فٌها- 5  

األثاث و أدوات التدفئة والفراش الضروري المستعمل ٌومٌا للمحجوز علٌه و ألوالده الذٌن - 6

.ٌعٌشون معه ، والمالبس التً ٌرتدونها  

الكتب الالزمة لمتابعة الدراسة أو لمهنة المحجوز علٌه فً حدود مبلغ ٌساوي ثالث مرات -* 7

.األجر الوطنً األدنى المضمون ، والخٌار للمحجوز علٌه فً ذلك  
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أدوات العمل الشخصٌة و الضرورٌة ألداء مهنة المحجوز علٌه والتً ال تتجاوز قٌمتها مائة - 8

.والخٌار له فً ذلك (دج100.000)ألف دٌنار   

(.1)المواد الغذائٌة الالزمة لمعٌشة المحجوز علٌه و لعائلته لمدة شهر واحد- 9  

قارورات غاز ،  (03)األدوات المنزلٌة الضرورٌة ، ثالجة ، مطبخة أو فرن الطبخ ، ثالث - 10

.واألوانً المنزلٌة العادٌة الخاصة بالطهً و األكل للمحجوز علٌه و للقصر الذٌن ٌعٌشون معه  

لوازم الضرورٌة للمعاقٌن- 11  

.لوزام القصر و ناقصً األهلٌة- 12  

ومن  الحٌوان األلٌفة ، بقرة أو ناقة أو ست نعاج أو عشر عنزات ، حسب اختٌار المحجوز -13

."وفراش اإلسطبل (1)علٌه، و ما ٌلزم من التبن و العلف والحبوب لغذائها لمدة شهر واحد   

( 12و11 )636موال المنقولة المذكورة فً المادة  األإن : " من نفس القانون637وتنص المادة 

غٌر .أعاله ،غٌر قابلة للحجز ولو من أجل استٌفاء دٌن مستحق للدولة أو للجماعات اإلقلٌمٌة 

أن هذه األموال قابلة للحجز ، إذا كان هذا الحجز  من اجل إستٌقاء مبلغ القرض الذي منح من 

."اجل اكتسابها أو ثمن إنتاجها أو ثمن تصلٌحها  

ال ٌجوز الحجز على األدوات الضرورٌة للمعاقٌن المشار :  من نفس القانون 638كذلك المادة 

أعاله ، حتى ولو كان الحجز من أجل استفاء ثمن إنتاجها أو ثمن  (11)636إلٌهم فً المادة 

."إصالحها  

الٌجوز على األجور و المرتبات ومعاشات : "  من نفس القانون نص 639كذلك بالنسبة للمادة 

1".التقاعد أو العجز الجسمانً ، إال فً الحدود المنصوص علٌها فً هذا القانون   

:السلطة التً تباشر إجراءات التنفٌذ: لفرع الثالث ا  

األول هو نظام المحضرٌن : نجد فً األنظمة القانونٌة الدولٌة المتعلقة بالتنفٌذ نظامٌن إثنٌن 

القابمٌن بالتنفٌذ ، والثانً نظام قضاة التنفٌذ ، وبالنسبة للنظام القانونً فً الجزابر ، فنجده قد تبنى 

 1411 جمادى الثانٌة عام 22 المؤرخ فً 91/03النظام األول وهذا بموجب القانون رقم 

 91/185 و المتضمن لمهنة المحضر ، وكذا  المرسوم التنفٌذي رقم 08/01/1991والموافق ل 

 المحدد لشروط اإللتحاق بمهنة المحضر القضابً وممارستها و 01/06/1991المؤرخ فً 

.نظامها اإلنضباطً و قواعد تنظٌم المهنة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

66ص-المرجع السابق- قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة-1  

 



 
25 

:نظام المحضرٌن القضائٌٌن -1  

المحضر القضابً هو ضابط عمومً ، ٌعٌن من قبل وزٌر العدل فً دابرة إختصاص محكمة 

و التنفٌذ، وٌحوز ختما رسمٌا تحفظ نسخة منه لدى وزٌر  (اإلعالن)معٌنة للقٌام بأعمال التبلٌػ 

العدل حافظ األختام وعلٌه فالمحضرون ملزمون بإجراء التنفٌذ الجبري بناءا على طلب ذوي 

الشأن ، متى سلمه الحكم القضابً الممهور بالصٌؽة التنفٌذٌة والذي ٌحمل إلٌهم األمر بموجب 

المبادرة بتنفٌذه ، وتعتبر مهنة المحضر القضابً من المهن الحرة ، كون المحضر القضابً 

ٌتقاضى أتعابا من ذوي الشأن ، فٌعمل لحسابه الخاص شأنه فً ذلك شأن الموثق ، ومع ذلك فهو 

مكتسب لصفة الضابط العمومً لكونه ٌعٌن من طرؾ الدولة ٌتولى القٌام بخدمة عامة و ٌشرع 

فً مهامه بعد تأدٌته للٌمٌن القانونٌة الخاصة بالمحضرٌن أمام المجلس القضابً التابعة له 

وبالرؼم من . المحكمة التً عٌن فٌها لمباشرة مهامه ، وذلك فً جلسة علنٌة ٌحددها النابب العام 

كل ما ذكر فا المحضر القضابً ال ٌتمتع باستقاللٌة كاملة عند مباشرة اإلجراءات المتعلقة بالتنفٌذ 

1.بل ٌخضع إلى رقابة وكٌل الجمهورٌة   

وفً حالة أي إشكال فً التنفٌذ ٌعود إلى ربٌس المحكمة بإعتباره قاضً األمور المستعجلة 

المختص بالنظر فً إشكاالت التنفٌذ كما ٌمده وكٌل الجمهورٌة بالقوة العمومٌة عند طلبها فً حالة 

.استعصاء التنفٌذ و مواجهة مقاومة من المنفذ علٌه  

كما منح القانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة للمحضر القضابً بإعتباره القابم بالتنفٌذ صالحٌات 

 628واسعة لتسهٌل مهمته و تٌسٌرها  مما ٌسمح له بالتنفٌذ على أكمل وجه و لذلك سمحت المادة 

:من القانون الجدٌد  والتً تنص   

ٌسمح للمحضر القضائً فً إطار مهنته ، بالدخول إلى اإلدارات و المؤسسات العمومٌة أو " 

علٌه أو أموال أخرى قابلة للتنفٌذ ، وعلى هذه  الخاصة ، للبحث عن حقوق مالٌة  عٌنٌة للمنفذ

.المؤسسات تقدٌم ٌد المساعدة النجاز الغرض المطلوب منها  

."أو األموال، ثم مباشرة التنفٌذ علٌها/فً هذه الحالة ، ٌحرر محضر جرد لهذه الحقوق و  

 من القانون الجدٌد مهمة بٌع المنقوالت المحجوزة بالمزاد 705وفً نفس اإلطار أسندت المادة 

العلنً إلى المحضر القضابً و أجازت له التخلً عنه إلى محافظ البٌع ، وفً المقابل أقر القانون 

.الجدٌد مسؤولٌة المدنٌة للمحضر القضابً فً الحاالت التً ٌتسبب فٌها بالضرر   

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التنفٌذ فً ظل قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة الجدٌد ودوره فً –الندوة الدولٌة الثانٌة للمحضرٌن القضابٌٌن - 1

32ص– 1-64نشرة القضاة العدد-ترقٌة اإلستثمار  
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هذا وقد أقر أٌضا القانون الجدٌد الحماٌة القانونٌة للمحضر القضابً أثناء تأدٌة مهامه فً نص 

إذا تعرض الضابط العمومً :"  من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة و التً تنص 610المادة 

المكلف بالتنفٌذ إلى إهانة ، أثناء أداء وظٌفته ، وجب علٌه تحرٌر محضر ، ٌبٌن فٌه مناسبة 

أداء مهمته ، والتارٌخ والساعة ومكان المهمة ، ونوع اإلهانة و األلفاظ الصادرة ضده ، 

.وأسماء و ألقاب األطراف والشهود الحاضرٌن أثناء الواقعة   

."وتتبع فً هذا الشأن األحكام المقررة فً قانون العقوبات   

:مسؤولٌة الدولة عن عدم التنفٌذ*  

قدمنا أن المحضر القضابً ملزم بإجراء التنفٌذ ، وفقا لإلجراءات القانونٌة بناءا على طلب ذوي 

الشأن متى سلم له السند التنفٌذي ، فإذا امتنع عن القٌام بأي إجراء من إجراءات التنفٌذ ، قامت 

.معه مسؤولٌته المدنٌة  

ٌسأل المحضر القضابً مسؤولٌة مدنٌة عما ٌقع منه فً أثناء تأدٌة و ظٌفته من أخطاء ومن أمثلة 

:ذلك   

 من قانون اإلجراءات المدنٌة 629-416عدم مراعاة المواعٌد المنصوص علٌها فً المادتٌن -

واإلدارٌة والتً ال تجٌز مباشرة التنفٌذ فً اللٌل وفً أٌم العطل إلى فً حالة الضرورة المقررة 

1. بموجب إذن من القاضً  

 من القانون الجدٌد والشروع فً 612عدم إحترام مٌعاد خمسة عشر ٌوما الوارد فً نص المادة -

الخ....التنفٌذ فبل فواته  

والن المحضر القضابً موظؾ عام ، ٌقوم بالتنفٌذ بصفته ممثال للسلطة العامة فأن الدولة  تقوم 

مسؤولٌتها على أساس ، مسؤولٌة المتبوع عن أعمال التابع و إذا امتنع المحضر القضابً عن 

التنفٌذ و اقره رؤساؤه اإلدارٌون فا المسالة تصبح قرارا رادارٌا ال سبٌل فٌه ، إال أمام القضاء 

اإلداري إللؽـاء هذا القرار أو لطلــــب التعوٌض عن عدم التنفٌذ على أساسً أن الدولة مكلفة 

2.بالتنفٌذ   

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دارة على تنفٌذ األحكام اإلدارٌة- محمد باهً ابوٌوس- 15 ص2001طبعة -الؽرامة التهدٌدٌة كوسٌلة إلجبار اإلإ  

99ص– المرجع السابق –عبد العزٌز خلٌل إبراهٌم بدٌوي -2  
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: إجراءات تنفٌذ الحكم القضائً:المبحث الثانً  

اشرنا فً ما سبق بأن الؽاٌة من التنفٌذ هً استعادة الدابن لحقوقه إبتداءا من مرحلة التنفٌذ 

اإلختٌاري و بالطرق الودٌة ، لكن إذا صادؾ الدابن تعنت مدٌنه  فً الحصول على حقه وجب 

:لهذا ارتأٌت تقسٌم المبحث إلى مطلبٌن .اللجوء إلى اإلجراءات  الجبرٌة   

  إجراءات التنفٌذ اإلختٌاري للحكم القضابً:المطلب األول 

  إجراءات التنفٌذ اإلجباري للحكم القضابً:المطلب الثانً

:إجراءات التنفٌذ اإلختٌاري للحكم القضائً  : المطلب األول  

 من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة 666 إلى 646قد تناول المشرع الجزابري من المواد

الحجز التحفظً هو وضع أموال المدٌن :"  من نفس القانون نصت على 646حٌث أن المادة 

المنقولة و العقارٌة تحت ٌد القضاء ومنه من التصرف فٌها ، وٌقع الحجز على مسؤولٌة الدائن 

:و ما استحدثه القانون الجدٌد من هذا النوع ."   

ال - تحمٌل الدابن مسؤولٌة الحجز ،- أمكانٌة الحجز تحفظٌا على أموال المدٌن العقارٌة ،-  -

ٌتم الحجز تحفظٌا إال على المنقوالت المادٌة دون المعنوٌة و المنقول المادي هو الذي ٌكون 

له كٌان ملموس بٌنما المنقول المعنوي فهو ما ال ٌمكن لمسه مادٌا كاألفكار والمخترعات و 

:األلحان الموسٌقٌة باإلضافة إلى األحكام المحتفظ بها وهً   

.وضع أموال المدٌن تحت ٌد القضاء ، منع المدٌن من التصرؾ فً تلك األموال -  -  

ٌخضع * لٌس حقا مطلقا،*إجراء مؤقت،*إجراء وقتً،: * أما خصابص الحجز التحفظً هو  -

1.لقاعدة الضمان العام   

:إقرار الحجز التحفظً على الحقوق الصناعٌة والتجارٌة-أ  

ٌجوز لكل من له إبتكار أو إنتاج مسجل :"  من قانون الجدٌد صراحة على أن 650نصت المادة 

.ومحمً قانونا ، أن ٌحجز تحفظٌا على عٌنة من السلع أو نماذج من المصنوعات المقلدة  

ٌحرر المحضر القضائً ، محضر الحجز ٌتبٌن فٌه المنتوج أو العٌنة أو النموذج المحجوز ، 

وٌضعه فً حرز مختوم و مشمع ، وإٌداعه مع نسخة من المحضر بأمانة الضبط المحكمة 

."المختصة إقلٌمٌا  

أن مثل هذه اإلجراءات ستعزز حق المبتكرٌن ، والحقوق المسجلة والمحمٌة قانونا ، فتقٌهم من 

.مختلؾ أعمال القرصنة و السرقة التً ٌتعرضون لها  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٌفري 23 مؤرخ فً 09-08قانون رقم )شرح قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة –برابارة عبد الرحمان - 1

100.1ص–منشورات بؽدادي -2009طبعة (2008  
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 من القانون الجدٌد ، التً مكنت الدابن من الحجز على 664 و 651وكذلك الشأن بالنسبة للمادة 

ٌوما من تارٌخ صدوره  (15)القاعدة التجارٌة للمدٌن و ٌقٌد أمر الحجز خالل خمسة عشر 

باإلدارة  المكلفة بالسجل التجاري ، وٌنشر فً النشرة الرسمٌة لإلعالنات القانونٌة ، وإال كان 

.الحجز باطال  

:إقرار الحجز على األجور والمداخٌل و المرتبات - ب  

لقد تضمن قانون  اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة أحكام الحجز على األجور و المداخل والمرتبات 

 ، إذ تم التأكٌد على جوازٌة 29/04/1975 المؤرخ فً 75-34التً سبق تنظٌمها بموجب األمر 

الحجز على األجور والمداخل والمرتبات التً ٌتقاضاها المدٌن وفق نسب معلومة ، ومحدد حسب 

  بالمابة إذا كان المرتب الصافً ٌساوي 10المرتب وعالقته مع األجر الوطنً المضمون تبدأ من

 بالمابة إذا كان المرتب الصافً ٌفوق 50أو ٌقل عن قٌمة األجر الوطنً المضمون و تصل إلى 

وبطبٌعة الحال تستثنى المنح العابلٌة من النسب .ستة مرات قٌمة األجر الوطنً األدنى المضمون

1.المذكورة و ال ٌجوز فً جمٌع األحوال أن ٌتجاوز نصؾ األجر أو المرتب    

:فً حجز المؤجر على أموال المستأجر- ج  

 من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة 656 ؼلى 653نص علٌها المشرع الجزابري المواد من 

وبناءا على تلك النصوص ٌجوز لمالك المبانً األراضً الزراعٌة أن ٌباشروا حجز المنقوالت 

الموجودة داخل هاته المبانً و األراضً المؤجرة المملوكة للمستأجرٌن وفاء األجرة المستحقة 

 من 501عن إنجازها ،ومصدر هذا الحق مستمد من حق الحبس المنصوص علٌه فً المادة 

ٌحق للمؤجر ، ضمانا لحقوقه الناشئة عن اإلٌجار ، أن ٌحبس :" القانون المدنً والتً تنص 

جمٌع المنقوالت القابلة للحجز الموجودة مادامت مثقلة بإمتٌاز المؤجر ، ولو لم تكن مملكة 

....".للمستأجر  

 من القانون المدنً 995/1كما ٌستند هذا الحجز على حق اإلمتٌاز المخول للمؤجر بنص المادة 

ٌكون ألجرة المبانً ، واألراضً  الزراعٌة لسنتٌن أو لكامل مدة اإلٌجار إن قلت :" التً تنص

عن ذلك ، وكل حق أخر للمؤجر بمقتضى عقد اإلٌجار امتٌاز على ما ٌكون موجودا بالعٌن 

."المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز و من محصول زراعً  

ولما كان هذا الحجز ٌستند ؼلى حق الحبس وحق اإلمتٌاز فان شروط مباشرته تختلؾ عن 

:الشروط بالحجز التحفظً فٌكفً فً هذا الحجز أن ٌثبت الدابن بأن   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-1991إجراءات التنفٌذ فً المواد المدنٌة ، التجارٌة منشأة المعارؾ باإلسكندرٌة الطبعة العاشرة - أحمد أبو الوفا- 1

54ص  
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له صفة المؤجر سواء كان مالكا للعقار أو حابزا له أو كان مستأجر له مؤجرا من الباطن-1  

أن ٌكون اإلٌجار واردا على عقار ولٌس منقول- 2  

أن ٌكون المحجوز علٌه مستأجرا للعقار بعقد صحٌح- 3  

أن تكون األموال محل الحجز منقوالت موجودة داخل العٌن المؤجرة سواء كانت هذه - 4

 المنقوالت مملوكة للمستأجر أومملوكة لؽٌره

.أن ٌكون الدٌن المحجوز من اجله ناتج عن عقد اإلٌجار كاألجرة- 5  

:فً حجز منقوالت المدٌن المنتقل - د  

فٌجوز للدابن سواء كان بٌده سند تنفٌذي أم ال أن ٌحجز على منقوالت مدٌنه الموجودة فً المنطقة 

 من قانون 657التً ٌقوم فٌها الدابن ، وال ٌجوز أن ٌعٌن الدابن حارسا علٌها حسب المادة 

وال ٌختلؾ هذا الحجز من حٌث إجراءاته و أثاره ووجوب رفع . اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة 

دعوى تثبٌت الحجز عن الحجز التحفظً إال من حٌث أنه كلما أثبت الدابن أن مدٌنه متنقل ولٌس 

له محل إقامة معروؾ ، قامت حالة الضرورة للحجز على منقوالت المدٌن الموجودة فً المنطقة 

1.التً ٌقٌم فٌها   

الحجز اإلستردادي :فً الحجز اإلستحقاقً- ح  

الحجز اإلستحقاقً هو الحجز ٌباشره من ٌدعً ملكٌة المنقوالت محل الحجز ، أو من ٌدعً أن له 

حق الحبس علٌها ، أن ٌرفع دعوى استرداد هاته المنقوالت سواء بإعتباره مالكا وصاحب حق 

 من القانون 658الحبس علٌها ، ٌوقع هذا الحجز لحٌن الفصل فً دعوى اإلسترداد حسب المادة 

ٌجوز لمالك المنقول أو من  له حق الحبس علٌه ، قبل رفع دعوى استرداد المنقول ، :" الجدٌد 

أن ٌحجز تحفظٌا على ذلك المنقول عند حائزه ، وفً هذه الحالة ، ٌجب تعٌٌن المنقول فً 

وإذا اعترض حائز المنقول المراد حجزه على الحجز ، وجب على . الطلب وفً أمر الحجز 

المحضر القضائً وقف إجراءات الحجز و تحرٌر محضر إشكال ٌسلمه لألطراف لعرضه على 

2".رئٌس المحكمة فً أجل أقصاه ثالثة أٌام من تارٌخ اإلعتراض  
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116ص–المرجع السابق - بربارة عبد الرحمان-1  
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:فً الحجز التحفظً على العقارات- و  

ٌجوز للدائن أن ٌحجز تحفظٌا على عقارات :" من القانون الجدٌد و التً تنص 646حسب المادة 

مدٌنه ٌقٌد أمر الحجز التحفظً على العقارات بالمحافظة العقارٌة التً ٌوجد بدائرة إختصاصها 

هذه صورة ".ٌوما من تارٌخ صدوره و إال كان الحجز باطال (15)العقار خالل أجل خمسة عشر 

لم ٌتضمنها من قبل قانون اإلجراءات المدنٌة و ٌجوز الحجز التحفظً بقٌد رهن قضابً على 

على انه ٌجوز الحجز التحفظً إذا . عقار المدٌن و ذلك لضمان حق الدابن من عقارات المدٌن 

ولقٌد . كان الدابن حامال لسند أن ٌحصل على إذن بقٌد مؤقت لرهن قضابً على عقارات مدٌنه 

الرهن التأمٌنً على عقارات المدٌن ٌشترط فً الدابن توفر شرطٌن ، األول هو ضرورة وجود 

 من القانون  الجدٌد حجز 562سند و الثانً هو الحصول على إذن من القضاء كما أجازت المادة 

أن ٌكون قٌد أمر الحجز بالمحافظة العقارٌة التً :- الدابن تحفظٌا على عقارات مدٌنه شرٌطة 

. ٌوما من تارٌخ صدوره و إال كان الحجز باطال15أن ٌتم القٌد خالل أجل - ٌوجد بها العقار و  

ٌقوم المحضر القضابً بموجب أمر القٌد الصادر عن ربٌس : إجراءات قٌد الرهن القضابً *

المحكمة بإستخراج شهادة عقارٌة من المحافظة العقارٌة التً ٌوجد فً دابرة إختصاصها العقار 

هوٌة العقار ، ثم ٌقوم بتحرٌر  محضر ٌثبت فٌه وجود العقار و موقعه وحدوده : تتضمن 

ومساحته ، ثم ٌقوم بقٌد هذا المحضر بمكتب الرهون بالمحافظة العقارٌة التً ٌوجد فً 

إختصاصها مكان تواجد العقار ، وهذا القٌد ٌعتبر مؤقتا لحٌن رفع الدابن دعوى إثبات الدٌن ، 

والحصول على حكم نهابً ٌفصل فً أصل الدٌن ، وبعد حصول الدابن على حكم نهابً و الذي 

ٌعد سندا تنفٌذٌا و ٌجب إجراء قٌد نهابً بموجب النسخة التنفٌذٌة للحكم و ذلك خالل مهلة شهرٌن 

. من تارٌخ الحكم الصادر فً الموضوع نهابٌا   

: إجراءات التنفٌذ الجبري  للحكم القضائً  ::المطلب الثانً   

ال ٌجوز  إجراء هذا النوع من الحجوز إال من الدابن بٌده حكم قضابً تنفٌذي مستوؾ لسابر 

الشروط الشكلٌة و الموضوعٌة و ال بد من إعالن المدٌن بالحكم القضابً التنفٌذي و تكلٌفه بالوفاء 

و طرق .  من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة 669 ٌوما المحددة قانونا المادة 15فً مهلة 

الحجز التنفٌذي حددها المشرع و هً الحجز على منقول ، وحجز ماللمدٌن لدى الؽٌر و الحجز 

.التنفٌذي على عقار  

محل هذا النوع من الحجز منقول مادي ، والمقصود فً هذا :الحجز التنفٌذي على المنقول : أوال

المقام هو كل المنقوالت المادٌة مثل األعٌان و ؼٌر المادٌة مثل المحل التجاري وحق الدابنٌن ، 

 من 687المادة . وكذلك المنقوالت بالمال كالثمار القابمة على األشجار و المحاصٌل المزروعة 

-1: القانون الجدٌد وتتم اإلجراءات المتعلقة بحجز منقوالت المدٌن عبر ثالث مراحل وهً 

1.إعداد محضر الحجز و الجرد-3تبلٌػ المحجوز علٌه-2إستصدار  األمر بالحجز   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 2008 فٌفري 23 مؤرخ فً 09-08قانون رقم ) شرح قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة –بربارة عبد الرحمان - 1

67طبعة منشورات بؽدادي ص  



 
31 

وهً إعالن الحكم القضابً وتكلٌؾ (:حجز المنقول لدى المدٌن)إجراءات الحجز على منقول (أ

 ٌوما  من ٌوم  تبلٌؽه وإذا لم ٌبلػ أمر الحجز أو بلػ ولم ٌتم الحجز 15المنفذ علٌه بالوفاء خالل 

، وإذا  (690المادة )من تارٌخ صدوره أعتبر األمر ال ؼٌا بقوة القانون  (2)فً أجل شهرٌن 

خشً الدابن من قٌام المدٌن بتهرٌب أمواله بعد التكلٌؾ وقبل الحجز فإن الحجز له ضرب حجز 

تحفظً على أموال مدٌنه ، وذلك بإستصدار أمر على ذٌل عرٌضة من ربٌس المحكمة التً ٌوجد 

بدابرة إختصاصها األموال المراد حجزها ، وعند اإلقتضاء فً موطن المدٌن وذلك بناء على 

.طلب الدابن أو ممثله القانون أو اإلتفاقً  

وفً جمٌع األحوال .(687المادة )ٌمكن اإلستعانة بالقوة العمومٌة لتنفٌذ أمر الحجز عند اإلقتضاء 

وبعد أن ٌتم التبلٌػ الرسمً ألمر الحجز إلى المحجوز علٌه شخصٌا أو احد أفراد عابلته ٌجب أن 

.( من ق ا م ا 688-689المادة )تسلم نسخة من محضر الحجز والجرد   

بٌان السند التنفٌذي، مبلػ الدٌن  )أما إذا إعداد محضر الحجز والجرد من أحد هذه البٌانات

،كان قابال لإلبطال خالل أجل عشرة (.....المحجوز ، بٌانمكان الحجز ، وتعٌٌن األشٌاء المحجوزة

وٌرفع طلب اإلبطال من كل ذي مصلحة عن طرٌق اإلستعجال، ٌفصل فٌه . من تارٌخه(10)أٌام 

. من القانون الجدٌد691المادة - ٌوما (15)ربٌس المحكمة خالل اجل أقصاه خمسة عشرة   

إن المستحدث فً قانون اإلجراءات المددنٌة واإلدارٌة تدابٌر : إجراءات خاصة ببعض الحجوز 

:متعلقة بالمعادن النفٌسة واللوحات الفنٌة والعملة األجنبٌة ونقصد ببعض الحجوز  

  من ق ا م ا 692الحجز على الثمار المتصلة أو المزروعات القابمة قبل نضجها حسب المادة -1

  من ق ا م ا 693المادة : الحجز على المعادن النفٌسة - 2

  من ق ا م ا 694الحجز على اللوحات الفنٌة حسب المادة - 3

  من ق ا م ا 695الحجز على المبالػ المالٌة و العمالت األجنٌبة حسب المادة - 4

  من ق ا م ا 696المادة : الحجز على الحٌوانات- 5

  من ق ا م ا 719-720حجز وبٌع السندات التجارٌة والقٌم المنقولة حسب المادتٌن - 6

 من قانون اإلجراءات 699 إلى 697نصت علٌها المواد : فً حراسة األموال المحجوزة (ب

المدنٌة واإلدارٌة  وٌتم ذلك بعد الحجز ٌعٌن المحضر القضابً حارسا على األموال المحجوزة 

وتبٌان . وٌوقع على محضر الحجز الجرد و تسلٌم له نسخة منه وذلك حسب طبٌعة هذه األموال 

  من ق ا م ا 699مسؤولٌة الحارس من خالل نص المادة 

إذا وقع الحجز من دابن ولم ٌتم البٌع وعلم الدابنون اآلخرون بالحجز األول :-فً تعدد الدابنٌن * 

قبل البٌع جاز لهم أن ٌتقدموا بسنداتهم أمام المحضر القضابً لتسجٌلهم و انضمامهم إلى الدابن 

 من القانون الجدٌد، أما إذا لم 700الحاجز األول ، و إعادة جرد األموال المحجوزة المادة 

 بالحجز األول جاز لهم إجراء حجوز أخرى على أموال المدٌن و أثناء مباشرة  االورونالدابنون
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وٌجب أن ٌبلػ رسمٌا محضر الحجز الثانً إلى كل من الحاجز - 701المادة –الحجز الثانً 

وٌمكن . أٌام وإال كان قابال لإلبطال (10)األول والمحجوز علٌه و الحارس فً أجل أقصاه عشرة 

للؽٌر أن ٌبدي اعتراض على الحجز بدعوى استرداد المنقوالت المحجوزة تتعلق بمنازعة 

موضوعٌة أمام قاضً الموضوع بأن األشٌاء محل الحجز مملوكة له ولٌست ملكا للمدٌن ،فً 

 ٌوما من تارٌخ إبداء اإلعتراض  أمام المحضر القضابً أو من تارٌخ األمر الفاصل فً 15مٌعاد 

  من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة717اإلٌقاؾ من قاضً األمور المستعجلة المادة 

ٌكون الحجز و : من القانون الجدٌد 703حسب المادة : أثار الحجز التنفٌذي على المنقول (ج

أشهر إبتداءا من تارٌخ  (6)اإلجراءات التالٌة له قابلٌن لإلبطال ، إذا ٌتم البٌع خالل أجل ستة 

التبلٌػ الرسمً للحجز إلى المحجوز علٌه ، مالم ٌكن قد تم إٌقاؾ البٌع بإتفاق الخصوم أو بحكم 

إذا تسبب المحضر القضابً أو محافظ البٌع فً هذا البطالن ، ٌجــــــــوز إلزامهما .قضابً 

".بالتعوٌضات المدنٌة للحاجز   

تباع األموال المحجوزة بالمزاد العلنً بعد إعادة جردها ، : إجراءات بٌع المنقوالت المحجوزة (د

أٌام من  (10)ٌجري البٌع بعد مضً مدة عشرة .إما بالتجزبة أو بالجملة وفقا لمصلحة المدٌن 

تارٌخ تسلٌم نسخة من محضر الحجز وتبلؽه رسمٌا ، إال إذا اتفق الحاجز و المحجوز علٌه على 

.  من نفس القانون 704أشهر حسب المادة  (3)تحدٌد أجل أخر ال تزٌد مدته القصوى على ثالثة 

وخول المشرع مهمة البٌع بالمزاد العلنً للمحجوزات إلى المحضر القضابً وفقا ألحكام المادة 

 من نفس القانون وفً  رسو المزاد 706 من ق ا م ا ، وٌجب إعالن الجمهور حسب المادة 705

  من ق ا م ا 713المادة 

ال ٌجوز الحجز على األجور و المداخل و :فً الحجز على األجور و المداخل و المرتبات - 1

 من نفس القانون ، 776المرتبات إال بموجب سند تنفٌذي وفً حدود النسب المذكورة فً المادة 

وٌتم الحجز علٌها بأمر على عرٌضة ، تقدم من الدابن أو الزوجة أو الوصً أو (775المادة)

الحاضن حسب الحالة ، إلى ربٌس المحكمة التً ٌوجد فً دابرة إختصاصها الموطن أو المقر 

اإلجتماعً للمحجوز لدٌه أو مركز دفع األجر أو المرتب المحجوز علٌه وٌتم التبٌلػ الرسمً 

(.788المادة)ألمر الحجز إلى المحجوز   

وٌتولى المحضر القضابً دعوة الدابن الحاجز والمدٌن المحجوز علٌه للحضور أمام ربٌس 

ثم ٌقوم ربٌس . 1أٌام من تارٌخ التبلٌػ الرسمً ألمر الحجز  (8)المحكمة فً أجل أقصاه 

شهر وٌحرر محضرا ٌثبت فٌه حضور  (1)المحكمة بمحاولة الصلح بٌن الطرفٌن فً اجل أقصاه 

هما أو ؼٌابهما فإذا حصل صلح ٌقٌد ربٌس المحكمة الشروط المتفق علٌها فً محضر ، أما إذا لم 

ٌحصل الصلح ، ٌثبت ذلك فً محضر وٌصدر أمر بالتحوٌل لفابدة الدابن الحاجز ، ٌحدد فٌه 

اسم ولقب وصفة الدابن  والمدٌن المحجوز علٌه ، مبلػ الدٌن ، تحدٌد )فضالعن البٌانات المعتادة 

النسبة المحجوزة  وتقدٌر المبلػ المقتطع من المرتب أو األجر ، أمر المحجوز لدٌه بتسلٌم المبلػ 

. من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة 780المادة (الخ....المقتطع   
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وٌجب على المحجوز لدٌه تنفٌذ أمر التحوٌل لفابدة الدابن الحاجز إبتداءا من الشهر التالً لتارٌخ 

(.782المادة )التبلٌػ الرسمً   

:حجز ماللمدٌن لدى الغٌر : ثانٌا  

ٌشكل حجز ماللمدٌن لدى الؽٌر وسٌلة إضافٌة بٌد الدابن تمكنه من إستعادة الدٌن جبرا من مدٌنه 

 من ق ا م ا على أموال المنقولة المادٌة أو األسهم أو 667وٌقتصر هذا الحجز وفق أحكام المادة 

حصص األرباح فً الشركات أو السندات المالٌة أو الدٌون بإستثناء العقارات ، وأهم ما استحدثه 

 فصل بٌن الحجز بموجب سند تنفٌذي 668 و667إن المشرع فً المادتٌن- 1:قانون الجدٌد 

وبٌن الحجز استناد لمسوؼات ظاهرة كالسند . وجعله حجزا تنفٌذٌا على ما ٌكون لمدٌنه لدى الؽٌر 

تحدٌد األموال القابلة للحجز وفقا لألحكام المقررة -2العرفً أو أي وثٌقة تفٌد عالقة مدٌونٌة و 

إن توقٌع الحجز بموجب سند تنفٌذي - 3للحجز مالمدٌن لدى الؽٌر كاألسهم أو حصص األرباح و

.ٌتم ولو لم ٌحل أجل استحقاق الدٌون من جانب الؽٌر ولٌس من المدٌن  

إذا كان الحجز تنفٌذٌا ٌتعلق بمنقوالت مادٌة أو سندات مالٌة :إجراءات حجز ماللمدٌن لدى الؽٌر (ا

أو أسهم أو حصص األرباح المستحقة ولم ٌحصل الوفاء بأصل الدٌن و المصارٌؾ خالل عشرة 

أٌام للتبلٌػ  الرسمً للحجز إلى المحجوز علٌه ،تباع أموال المدٌن لدى الؽٌر بسند تنفٌذي  (10)

على مبلػ مالً أو دٌن ، ٌكلؾ الدابن الحاجز والمحجوز علٌه والؽٌر المحجوز علٌه بالحضور 

 أٌام من تارٌخ التبلٌػ الرسمً والى ؼاٌة جلسة 10أمام ربٌس المحكمة فً اجل أقصاه 

التخصٌص ، ٌلزم بدفع المبلػ المحجوز لدٌه التصرٌح بما فً ذمته ، بعد التبلٌػ الرسمً و إلى 

ؼاٌة جلسة التخصٌص ، ٌلزم بدفع المبلػ المطلوب من ماله ، وله فً هذه الحالة حق الرجوع 

 682 من نفس القانون ، أما أثار هذا الحجز فلقد حددت المادتان684على المدٌن بما دفعه المادة 

ٌمنع على المحجوز لدٌه ابتداء من تارٌخ توقٌع الحجز الوفاء من المبالػ :-  وتترتب فً 683و

المحجوزة ألي شخص ، واستثناء ٌستمر المحجوز لدٌه فً دفع أجرة المحجوزة علٌه أو المرتب 

1.المخصص لمعاشه أو أجرة عماله رؼم الحجز   

ٌترتب على الحجز ماللمدٌن لدى الؽٌر ، ؼل ٌد المدٌن : زوال أثر الحجز وسقوطه أو إلؽاؤه (ب

فً التصرؾ فً المال المحجوز وان تصرؾ ال ٌسري فً حق الحاجز وٌعبر عن هذه الحالة 

بالحبس الكلً للمال المحجوز علٌه ؼٌر أن الحجز ٌزول تلقابٌا بمجرد تخصٌص مبلػ من طرؾ 

ربٌس المحكمة  و أمر المحجوز لدٌه بدفعه للحاجز من المبلػ المحجوز علٌه ، وهذا فً حالة 

الحجز التنفٌذي لمال المدٌن لدى الؽٌر الذي ٌقوم به المحضر القضابً بموجب سند تنفٌذي وهذا 

:لوجود   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 55ص-المرجع السابق- إجراءات التنفٌذ- أحمد أبو الوفا -1
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حكم أو قرار نهابً ممهور بالصٌؽة التنفٌذٌة - 1  

.محضر إلزام بالدفع و محضر تبلٌػ القرار النهابً مع اإللزام بالدفع- 2  

 ٌوما ومضر حجز ماللمدٌن لدى الؽٌر بناء على 15محضر إثبات حالة اإلمتناع بعد مرور - 3

ومحضر تبلٌػ حجز ماللمدٌن لدى الؽٌر . من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة 681نص المادة 

1.مع استدعاء األطراؾ للحضور أمام ربٌس المحكمة   

طلب أمر التخصٌص وفً حالة موافقة ربٌس المحكمة على الطلب ٌأمر بتخصٌص المبلػ - 4

المذكور بالطلب من حساب المحجوز علٌه و تحوٌله إلى حساب المحضر القضابً الموجود 

.بالخزٌنة العمومٌة وهذا بتأشٌره على الطلب  

  وطلب رفع الحجز بسبب الوفاء بؽرض الضمان و إٌداعه لدى كتابة الضبط ، ٌتم بموجب
دعوى ٌرفعها المحجوز علٌه أمام القضاء اإلستعجالً ، أما طلب بطالن الحجز أو إلؽابه 

ألي سبب من أسباب البطالن ٌتم بموجب دعوى ٌرفعها المحجوز علٌه أمام قاضً 
 الموضوع و ٌخاصم فٌها الحاجز 

:الحجز على العقار: ثالثا  

 من 736 إلى 721تناول القانون الجدٌد الحجز على العقار فً الفصل الخامس من المواد 

بحٌث ال ٌجوز كقاعدة عامة نزع ملكٌة العقارات .قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة 

المشهرة المملوكة للمدٌن إذا لم تكؾ منقوالته ، إال إذا كان لدابنه تأمٌنات عٌنٌة وتمر 

:إجراءات التنفٌذ على العقارات المشهرة بعدة مراحل   

ٌتم الحجز على العقار أو الحق العٌنً بموجب أمر على عرٌضة ٌصدره ربٌس  -1

 من ق ا م ا التً ٌوجد فً دابرة 724 و722المحكمة استصدار أمر الحجز المادتٌن 

أٌام من  (08)اختصاصها هذا العقار أو الحق العٌنً العقاري فً أجل أقصاه ثمانٌة 

تارٌخ إٌداع الطلب و ٌجب أن ٌتضمن أمر الحجز فضال عن البٌانات المعتادة ما 
 :ٌأتً 

نوع السند التنفٌذي الذي بموجبه تم الحجز و تارٌخه والجهة التً أصدرته ومبلػ الدٌن * 

.المطلوب الوفاء به  

تارٌخ التبلٌػ الرسمً للسند التنفٌذي و تارٌخ تكلٌؾ المدٌن بالوفاء بقٌمة الدٌن أي تبلٌػ  * 

 أمر الحجز للمحجوز علٌه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 101ص- المرجع السابق  –بربارة عبد الرحمن  -1
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تعٌن العقار أو الحق العٌنً المحجوز ، تعٌٌنا دقٌقا وال سٌما موقعه وحدوده ونوعه *

ومشتمالته ومساحته ورقم القطعة األرضٌة واسمها عند اإلقتضاء ، مفرزا أو مشاعا ، 

وؼٌرها من البٌانات التً تفٌد تعٌنه و إذا كان العقار بناٌة ٌبٌن الشارع و رقمه و أجزاء 

 من القانون 724و إذا خال األمر من أحد البٌانات كان قابال لإلبطال طبقا للمادة . العقارات 

ٌرفق طلب الحجز المشار إلٌه :  من نفس القانون و التً تنص 723وحسب المادة . الجدٌد

: أعاله ، بالوثابق األتٌة 722فً المادة   

نسخة من السند التنفٌذي المتضمن مبلػ الدٌن ، ونسخة من محضر التبلٌػ الرسمً و -- 1

 التكلٌؾ بالوفاء

 محضر عدم كفاٌة األموال المنقولة أو عدم وجودها بالنسبة للدابن العادي  -1
مستخرج عقد الرهن أو أمر التخصٌص على عقار أو مستخرج من قٌد حق  -2

 .اإلمتٌاز ، بالنسبة ألصحاب التأمٌنات العٌنٌة
 مستخرج من سند ملكٌة المدٌن للعقار -3
 شهادة عقارٌة -4

إذا لم ٌرفق الطلب بإحدى هذه الوثابق،رفض طلب الحجز و ٌمكن تجدٌده عند استكمال 

.الوثابق المطلوبة   

وفً حالة تعدد الدابنٌن بحٌث لو تقدم دابن أخر بٌده سند تنفٌذي حابز لقوة الشٌا المقضً * 

به ، بعد قٌد أمر الحجز ، وجب على المحضر القضابً تسجٌله مع الدابنٌن الحاجزٌن 

واستصدار أمر على عرٌضة ٌتضمن قٌده بالمحافظة العقارٌة مع بقٌة الدابنٌن و ٌصبح منذ 

. من القانون الجدٌد727تارٌخ التأشٌر به ، طرفا فً إجراءات التنفٌذ طبقا للمادة   

ٌنذر :"  و التً تنص 2 ؾ725ثم التبلٌػ الرسمً ألمر الحجز على العقار حسب المادة *

من تارٌخ التبلٌغ الرسمً ٌباع  (1)المدٌن بأنه إذا لم ٌدفع مبلغ الدٌن فً اجل شهر واحد 

و إذا كان هذا العقار مثقال بتأمٌن عٌنً للغٌر ، وجب . العقار أو الحق العٌنً جبرا علٌه

مع إخطار إدارة الضرائب - المدٌن–القٌام بالتبلٌغ الرسمً ألمر الحجز إلى هذا األخٌر 

."بالحجز  

وفً خالل شهر من تبلٌػ التنبٌه العقاري للمحجوز علٌه ٌودع المحضر القضابً أمر *

بالحجز فً مصلحة الشهر العقاري الكابن بدابرتها موقع العقار وهذا أمر إستحدثه القانون 

ٌجب على المحافظ :  من نفس القانون 728 منه ، حٌث تنص المادة 725الجدٌد فً المادة 

العقاري ، قٌد أمر الحجز من تارٌخ اإلٌداع و تسلٌم شهادة عقارٌة إلى المحضر القضائً 

أٌمام ، وإال تعرض لعقوبات التأدبٌة  (8)، أو إلى الدائن الحاجز ،خالل أجل أقصاه ثمانٌة 
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تتضمن الشهادة العقارٌة جمٌع القٌود و . المنصوص علٌها فً التشرٌع الساري المفعول

1."الحقوق المثقلة للعقار أو الحق العٌنً العقاري وكذا أسماء الدائنٌن وموطن كل منهم   

من تارٌخ التبلٌػ  (1)إنذار الحاجز وتكلٌفه بالوفاء بمبلػ الدٌن خالل اجل شهر واحد * 

. من القانون الجدٌد734الرسمً و إال بٌع العقار جبرا علٌه المادة   

2. من القانون الجدٌد736 و735نقل العقار المحجوز علٌه عمال بأحكام المادتان *   

(البٌع بالمزاد العلنً )إعداد العقار للبٌع : الفرع الثالث   

:تخضع هذه المرحلة لعدة إجراءات هً   

 من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة 737 لقد نصت المادة :إعداد قائمة شروط البٌع  -1

إطار لم ٌقم المدٌن المحجوز علٌه بالوفاء خالل أجل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ : "على أنه
التبلٌػ الرسمً ألمر الحجز ، ٌحرر المحضر القضابً قابمة شروط البٌع و ٌودعها بأمانة 

 .ضبط المحكمة التً ٌوجد فً دابرة إختصاصها العقار المحجوز
أو الحقوق العٌنٌة العقارٌة المحجوزة ، تودع شروط البٌع فً /فً حالة تعدد العقارات و

3.أمانة ضبط المحكمة التً ٌوجد فٌها أحد هذه العقارات  

:ٌجب  أن تتضمن قابمة شروط البٌع ، فضال عن البٌانات المعتادة ، ما ٌأتً   

اسم ولقب كل من الدابنٌن المقٌدٌن و الحاجز و المدٌن المحجوز علٌه ، وموطن كل  -1
 .من منهم

 .السند التنفٌذي الذي تم الحجز بمقتضاه ومبلػ الدٌن -2
 أمر الحجز  وتارٌخ تبلؽه الرسمً وقٌده ، وتارٌخ  إنذار الحابز أو الكفٌل العٌنً إن وجد -3
أو الحق العٌنً العقاري المحجوز ، تعٌٌنا دقٌقا ، السٌما موقعه وحدوده / تعٌٌن العقار و  -4

ونوعه و مشتمالته ومساحته ورقم القطعة األرضٌة واسمها عند اإلقتضاء ، مفرزا أو 
مشاعا ، وؼٌرها من البٌانات التً تفٌد فً تعٌنه ، وإن كان العقار بناٌة ، ٌبٌٌن الشارع 

 .ورقمه و أجزاء العقارات
 تحدٌد شاؼل العقار وصفته و سبب الشؽل ، أو انه شاؼر -5
 .شروط البٌع والثمن األساسً والمصارٌؾ -6
تجزبة العقار إلى أجزاء ، إن كان فً ذلك فابدة أفضل عند البٌع ، مع تحدٌد الثمن  -7

األساسً لكل وتوضٌح الترتٌب الذي سٌجرى فٌه البٌع ، عند اإلقتضاء ، وان كان محل 
 .الحجز وحدة استؽالل إقتصادٌة  أو مجموعة فالحٌة ، وال ٌجوز تجربتها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 25ص-  المرجع السابق–قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة -1

 47ص- المرجع السابق-طرق التنفٌذ- ملزي عبد الرحمان -2
 200ص-المرجع السابق- قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة -3
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 .بٌان المحكمة التً سٌتم أمامها البٌع -8
ٌؤشر ربٌس المحكمة المختص إقلٌمٌا على محضر إٌداع قابمة شروط البٌع ، وٌحدد فٌه جلسة 

إذا خلت قابمة شروط البٌع من احد . لإلعتراضات وجلسة الحقة  للبٌع و تارٌخ وساعة إنعقدهما 

هذه البٌانات ، كانت قابلة لإلبطال بناء على طلب كل ذي مصلحة خالل  أجل أقصاه جلسة 

.اإلعتراضات و إال سقط حقه   

كما أضافت المادة 1"فً حالة إلؽاء قابمة شروط البٌع ، ٌعاد تجدٌدها على نفقة المحضر القضابً 

: من نفس القانون على أن ترفع مع قابمة شروط البٌع المستندات التالٌة 738  

نسخة من محضر *نسخة من أمر الحجز * نسخة من السند التنفٌذي الذي تم الحجز بمقتضاه*

شهادة عقارٌة تتضمن القٌود *التبلٌػ الرسمً للمحجوز علٌه أو الحابز  أو الكفٌل العٌنً أن وجد 

.مستخرج جدول الضرٌبة العقارٌة* التً حصلت إلى ؼاٌة تارٌخ الحجز   

ٌجب على الخبٌر  إٌداع تقرٌر التقٌٌم بأمانة الضبط خالل األجل : فً تحدٌد الثمن األساسً - (ا

أٌام من تارٌخ تعٌٌنه و إال استبدل  (10)الذي ٌحدده ربٌس المحكمة ، على أن ال تتجاوز عشرة 

. من القانون739بؽٌره حسب المادة   

 من قانون اإلجراءات المدنٌة 740حسب المادة : التبلٌغ الرسمً لقائمة شروط البٌع  (ب

ٌوما الموالٌة  (15)ٌجب على المحضر القضائً خالل خمسة عشر :" واإلدارٌة والتً تنص 

:إلٌداع قائمة شروط البٌع بأمانة الضبط ، أن ٌبلغ رسمٌا األشخاص األتٌة   

المدٌن المحجوز علٌه- 1  

.أو الحق العٌنً العقاري أن وجدا/الكفٌل العٌنً و الحائز للعقار و -2  

أو الحق العٌنً العقاري مشاعا/المالكٌن على الشٌوع أن كان العقار و-3  

الدائنٌن المقٌدٌن كل بمفرده-4  

بائع العقار أو مقرض ثمنه أو الشرٌك المقاسم أو المقاٌض به ، أن وجد-5  

وفً حالة الوفاة ٌكون التبلٌغ الرسمً إلى ورثة هؤالء بصفة جماعٌة ، دون تحدٌد األسماء 

.والصفات ، وفً موطنهم ، فاتن لم ٌكن لهم موطن معروف ففً موطن المتوفً   

باإلضافة  إلى هذه القابمة المتعلقة بشروط البٌع ٌجب أن ٌتضمن محضر التبلٌػ الرسمً إلى -

:ماٌلً  

أو الحقوق العٌنٌة العقارٌة المحجوزة /تارٌخ إٌداع قابمة شروط البٌع وتعٌٌن العقارات و - 

باإلجمال والثمن األساسً المحدد أو لكل جزء ، وتارٌخ و ساعة الجلسة المحددة للنظر فً 

اإلعتراضات المحتملة وتارٌخ وساعة الجلسة للبٌع بالمزاد العلنً وفً األخٌر إنذار المبلػ لهم 

باإلطالع على قابمة شروط البٌع إلبداء المالحظات و اإلعتراضات المحتملة و إال سقط حقهم فً 

. من القانون الجدٌد741حسب المادة .التمسك بها   
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تقدم اإلعتراضات بعرٌضة من طرؾ األشخاص المشار : اإلعتراضات وطلب وقؾ بٌع العقار *

 أعاله ، أومن ورأٌهم إلى ربٌس المحكمة ، قبل جلسة اإلعتراضات بثالثة 740إلٌهم فً المادة 

  تتم هذه اإلعتراضات742على األقل ، وإال سقط حقهم فً التمسك بها عمال بأحكام المادة 

: كماٌلً   

تسجل العرٌضة فً سجل خاص بدفع الرسوم حسب تارٌخ ورودها ، وتعقد جلسة اإلعتراضات 

وٌفصل ربٌس المحكمة . فً ؼرفة المشورة  بحضور المعترض و الحاجز و المحضر القضابً 

أٌام ، وإذا لم ٌقدم أي  (8)فً اإلعتراضات بأمر ؼٌر قابل ألي طعن فً أجل أقصاه ثمانٌة

إعتراض بالجلسة ، ٌؤشر أمٌن  الضبط بذلك  فً السجل الخاص به ، وٌشرع المحضر القضابً 

 من قانون اإلجراءات 742فً إجراءات اإلعالن عن البٌع بالمزاد العلنً وذلك حسب المادة 

المدنٌة واإلدارٌة ، وٌحدد األمر الفاصل بتأجٌل البٌع ، األجل الذي ٌستأنؾ فٌه إجراءات البٌع إذا 

لم ٌتم الوفاء ، مراعٌا فً ذلك المهلة القانونٌة الالزمة للمدٌن المحجوز علٌه للوفاء ، على أن ال 

 من القانون الجدٌد أما إذا وجد بٌن الدابنٌن بابع العقار 744حسب المادة  (01)تتجاوز سنة واحدة 

أو الحق العٌنً العقاري أو احد المقاٌضٌن ب هو الشرٌك المقاسم ، بلػ له المحضر القضابً /و 

إنذار بأنه فً حالة عدم رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق فً الثمن أو طلب إعادة البٌع 

عن طرٌق المزاد العلنً و التأشٌر بذلك على قابمة شروط البٌع قبل الجلسة المحددة لإلعتراضات 

ؼٌر أنه إذا رفع دعوى الفسخ أو قدم طلبا . أٌام  على األقل ، وإال سقط حقه فً ذلك  (03)بثالثة 

إلعادة البٌع بالمزاد العلنً فً األجل المحدد فً الفقرة األولى أعاله،قام المحضر القضابً بتأشٌر 

ذلك على قابمة شروط البٌع ، وتوقؾ عن اإلستمرار فً إجراءات البٌع إلى حٌن الفصل فً هذه 

و ترفع دعوى .  من القانون الجدٌد 745الدعوى من طرؾ قاضً الموضوع حسب نص المادة 

أو الحق العٌنً وفقا للمادة /الفسخ وفقا إلجراءات العادٌة أمام المحكمة المختصة ببٌع العقار و 

1. من نفس القانون 746  

  ٌجوز لحابز العقار بسند ملكٌة  : "772 حسب المادة:فً طلب إستحقاق العقار المحجوز

كما ٌجوز للؽٌر الحابز لسند ملكٌته ، طلب بطالن إجراءات الحجز مع طلب استحقاق 
، وذلك بدعوى إستعجالٌة ترفع ضد الدابن الحاجز و ....العقار المحجوز كله أو بعضه

المدٌن المحجوز علٌه بحضور المحضر القضابً ، ٌفصل ربٌس المحكمة فً الدعوى 
إطار حل . ٌوما من تارٌخ تسجٌل الدعوى (30)اإلستعجالٌة فً أجل أقصاه ثالثون 

التارٌخ المعٌن للبٌع قبل أن ٌفصل ربٌس المحكمة فً دعوى اإلستعجال، فلرافع الدعوى 
أٌام  (03)أن ٌطلب وقؾ البٌع بعرٌضة تقدم إلى ربٌس المحكمة قبل جلسة البٌع بثالثة 

على األقل بشرط إٌداع كفالة ٌحددها الربٌس بأمر على عرٌضة تؽطى مصارٌؾ إعادة 
 .النشر والتعلٌق عند اإلقتضاء
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:فً إجراءات البٌع بالمزاد العلنً - ج  

تجري المزاٌدة فً المكان و الزمان المحددٌن بعد إعالن الدابنٌن المقٌدٌن و المدٌن المحجوز - 1

علٌه بتمام إجراءات النشر والتنبٌه علٌهم بحضور جلسة المزاٌدة  وذلك عن طرٌق المحضر 

أٌام قبل الجلسة على األقل  (08)القضابً بإخطارهم بتارٌخ ساعة و مكان جلسة البٌع بثمانٌة 

. من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة747حسب المادة   

ٌوما على األكثر  (30)ٌحرر المحضر القضابً قبل جلسة البٌع بالمزاد العلنً بثالثٌن -2

ٌوما على األقل ، مستخرجا من مضمون السند التنفٌذي و قابمة شروط موقعة  (20)وعشرٌن 

 من ق ا م ا ، وٌقوم بنشر اإلعالن عن البٌع بالمزاد العلنً على نفقة طالب التنفٌذ 748منه المادة 

ٌتضمن المستخرج ، فضال عن البٌانات :"  تنص 2 من القانون الجدٌد ؾ749وحسب المادة 

اسم ولقب كل من الدائن الحاجز والمدٌن المحجوز علٌه والحائز و الكفٌل  (أ: المعتادة ما ٌأتً 

 العٌنً إن وجد و موطن كل منهم

تعٌٌن العقار كما ورد فً قائمة شروط البٌع (ب  

.أو الحق العٌنً العقاري/ الثمن األساسً لكل جزء من العقار و  (ج  

تارٌخ و ساعة البٌع بالمزاد العلنً (د  

1."تعٌٌن المحكمة التً ٌجري فٌها البٌع أو أي مكان أخر للبٌع  (ه  

جرٌدة -باب أو محل العقار):وٌتم تعلٌق ونشر اإلعالن عن البٌع بالمزاد العلنً فً أي مكان -3

ٌثبت نشر و تعلٌق اإلعالن (لوحة قباضة الضرابب-لوحة اإلعالنات بالمحكمة- ٌومٌة وطنٌة

بتقدٌم صورة من الجرٌدة ، أو تأشٌرة الموظؾ المؤهل على هامش اإلعالن المنشور و ٌرفق مع 

 من القانون الجدٌد ، و ٌمكن للدابنٌن الحاجزٌن و الدابنٌن 750ملؾ التنفٌذ حسب نص المادة 

المتدخلٌن فً الحجز ، والمدٌن المحجوز علٌه ، و الحاجز والكفٌل العٌنً ، تقدٌم عرٌضة إلى 

أٌام على األقل  (03)ربٌس المحكمة لطلب إلؽاء إجراءات النشر و التعلٌق قبل جلسة البٌع بثالثة 

2. من ق ا م و إدارٌة 751و إال سقط حقهم فً ذلك المادة   
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ٌجري البٌع بالمزاد العلنً فً جلسة علنٌة برباسة ربٌس المحكمة :جلسة البٌع بالمزاد العلنً - 4

أو القاضً الذي ٌعٌنه لهذا الؽرض بمقر المحكمة التً أودعت فٌها قابمة شروط البٌع ، فً 

التارٌخ و الساعة المحددٌن لذلك ، وٌكون بحضور المحضر القضابً و أمٌن الضبط و حضور 

الدابنٌن المقٌدٌن و المدٌن المحجوز علٌه و الحابز و الكفٌل العٌنً إن وجد ، أو بعد إخبارهم 

على األقل قبل تارٌخ الجلسة و حضور عدد من المزاٌدٌن أو كان العرض أقل من  (08)بثمانٌة 

دقٌقة ، اثبت  (15)الثمن األساسً للمزاٌدة، أو لم ٌتقدم احد بأي عرض خالل خمس عشرة

ٌجب أن .الربٌس طلك فً سجل الجلسة ، وقرر تأجٌل البٌع إلى جلسة الحقة بذات الثمن األساسً 

 ٌوما و 30ٌحدد فً األمر الصادر بتأجٌل البٌع ، تارٌخ جلسة الحقة للبٌع خالل فترة ال تقل عن 

.755ٌوما من تارٌخ التأجٌل حسب نص المادة  (45)ال تزٌد عن خمسة و أربعٌن   

  وٌعتمد :ٌرسو المزاد على من تقدم من المزاٌدٌن بأعلى عرض وكان أخر مزاٌد 

مرات متتالٌة ، تفصل بٌن كل  (3)الربٌس العرض الذي ال ٌزاد علٌه بعد النداء به ثالث 

نداء دقٌقة واحدة ، وٌجب على الراسً علٌه المزاد أن ٌدفع حال انعقاده الجلسة ،خمس 
( 08)الثمن و المصارٌؾ و الرسوم المستحقة وٌدفع المبلػ الباقً فً أجل اقصاه ثمانٌة 

( 5)أٌام بأمانة ضبط المحكمة ، و إذا لم ٌدفع الثمن كامال ٌتم إعذاره بالدفع خالل خمسة 

 من ق ا م ا و ٌلتزم الراسً علٌه 757أٌام و إال أعٌد البٌع بالمزاد العلنً  وفقا للمادة 

 بعد 757بالمزاد المتخلؾ عن دفع الثمن فً أجل ثمانٌة أٌام المنصوص علٌها فً المادة 

  من ق ا م ا 758 أٌام حسب المادة 5إعذاره بالدفع خالل 

  ًإذا بٌع :"  من القانون الجدٌد على 760حٌث تنص المادة :فً إعادة البٌع بالمزاد العلن

أو الحق العٌنً العقاري بثمن أقل من الثمن األساسً المحدد فً قائمة  شروط /القار و 

أٌام التالٌة لتارٌخ حكم رسو المزاد ، تقدٌم  (8)البٌع ، ٌجوز لكل شخص فً أجل ثمانٌة 

فً هذه الحالة، ٌتعهد .عرٌضة موقعة منه ، ٌطلب فٌها إعادة البٌع بالمزاد العلنً 

عن الثمن الراسً به المزاٌد على األقل مع إٌداعه  (1/6)المزاٌد الجدٌد بزٌادة السدس

 ."الثمن الكامل مع المصارٌف القضائٌة و الرسو المستحقة بأمانة الضبط مقابل وصل 
  ٌتعٌن على المحضر القضابً قٌد حكم رسو المزاد :فً حكم رسو المزاد و أثاره 

المادة )من تارٌخ صدوره  (02)بالمحافظة العقارٌة من اجل إشهاره خالل أجل شهرٌن 

و ٌتضمن حكم رسو المزاد بٌانات تنفٌذه جبرا على األشخاص المذكورٌن فً  (762

أو الحق /وٌترتب على قٌد حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارٌة و.  أعاله7-763المادة 

 (.764المادة )العٌنً العقاري من كل التأمٌنات العٌنٌة
".حكم رسو المزاد ؼٌر قابل ال ٌطعن " من القانون الجدٌد فقد نصت على765أما المادة   

:فً بٌع البٌوع العقارٌة الخاصة -5  

أو الحقوق العٌنٌة / ٌتم بٌع العقار و:فً البٌوع العقارٌة للمفقود وناقص األهلٌة  والمفلس (أ

العقارٌة المرخص ببٌعها قضابٌا بالمزاد العلنً ، للمفقود وناقص األهلٌة  والمفلس ، حسب قابمة 

شروط البٌع ، تودع بأمانة الضبط المحكمة ٌعدها المحضر القضابً بناء على طلب المقدم أو 

الوصً أو الولً أو ٌعدها وكٌل التفلٌسة حسب الحالة و ٌجب أن تتضمن قابمة شرود البٌع 

اإلذن الصادر بالبٌع وتعٌٌن العقار ، شروط البٌع والثمن األساسً و بٌان سندات : البٌانات منها 

 من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة ، وٌقوم المحضر 783الخ  ،حسب المادة ....الملكٌة 
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القضابً بالتبلٌػ الرسمً عن إٌداع قابمة شروط البٌع ، إلى الدابنٌن أصحاب التأمٌنات العٌنٌة ، 

–وإخطار النٌابة العامة و لهؤالء حق طلب إلؽاء قابمة شروط البٌع عن طرٌق اإلعتراض علٌها 

. من نفس القانون785المادة   

أو الحق / إذا تقرر بحكم أو قرار قضابً بٌع العقار و :فً البٌوع العقارٌة المملوكة على الشٌوع  (ب

العٌنً العقاري المملوك على الشٌوع لعدم إمكانٌة القسمة بؽٌر ضرر أو لتعذر القسمة عٌنا ، بٌع العقار 

عن طرٌق المزاد العلنً بناء قابمة شروط البٌع ، ٌعدها المحضر القضابً وٌقوم بالتبلٌػ الرسمً عن 

– قابمة شروط البٌع –إٌداعها إلى الدابنٌن ، أصحاب التأمٌنات العٌنٌة ، و تودع بأمانة ضبط المحكمة 

ولهؤالء حق طلب . التً ٌوجد فٌها العقار ، بناء على طلب من ٌهمه التعجٌل من المالكٌن على الشٌوع 

(787و 786المادتٌن ).إلؽاء هذه القابمة بطرٌق اإلعتراض عند اإلقتضاء طبقا ألحكام هذا القانون   

 من قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة 788 حسب المادة :فً بٌع العقارات المثقلة بتأمٌن عٌنً  (ج

أو الحق العٌنً العقاري المثقل بتأمٌن عٌنً الذي ٌرغب فً الوفاء بدٌونه ، /ٌجوز لمالك العقار و:"

إذا لم ٌسعى الدائنون إلى طلب دٌونهم ولم ٌباشروا إجراءات التنفٌذ علٌه ، أن ٌطلب بٌعه بالمزاد 

العلنً ، بناء على قائمة شروط البٌع ، ٌعدها المحضر القضائً وتودع بأمانة ضبط المحكمة التً 

إجراءات النشر :  مثل 788و786و783وتطبق على البٌوع هذه أحكام المواد  ". ٌوجد فٌها العقار

(789المادة  )والتعلٌق الخاصة ببٌع العقارات المحجوزة المنصوص علٌها فً هذا القانون   

 قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة 799 إلى 790المواد من : فً توزٌع المبالػ المتحصلة من التنفٌذ (6

ٌوما من تارٌخ إخطاره ، قابمة مؤقتة لتوزٌع المبالػ المالٌة  (15)ٌعد ربٌس المحكمة خالل خمسة عشر .

المادة )المتحصلة من التنفٌذ بٌن الدابنٌن المقٌدٌن ، وٌأمر بإٌداعها بأمانة الضبط وتعلٌق مستخرج منها 

أٌام من تارٌخ إنتهاء أجل التعلٌق ،   (10)ٌجوز لكل دابن بٌده سند دٌن ، أن ٌتقدم خالل عشرة  .(794

(794المادة  )إلى أمانة الضبط لطلب قٌده مع بقٌة الدابنٌن و إال سقط حقه فً اإلنضمام إلى القابمة  

فً الجلسة المحددة ، ٌتحقق الربٌس من صفة الدابنٌن وصحة التكلٌؾ بالحضور وصحة التوكٌالت - 

وصحة طلبات التسجٌل ، ثم ٌقرر قٌد من تثبت صفته فً قابمة التوزٌع وشطب من لم ٌثبت صفته إذا 

حضر األطراؾ وحصل اإلتفاق على قابمة التوزٌع المؤقتة ، بتسوٌة ودٌة اثبت الربٌس اتفاقهم فً 

محضر ٌوقعه و أمٌن الضبط والحاضرون ، وٌكون لهذا المحضر قوة السند التنفٌذي ، ٌصدر الربٌس 

(796المادة  )أمرا والبٌا إلى ربٌس أمانة الضبط بمنح المبالػ المستحقة لكل دابن حسب القابمة   

إذا لم تتم التسوٌة الودٌة بسبب إعتراض :" من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة 798حسب المادة - 

أحد الدائنٌن على قائمة التوزٌع المؤقتة ، ٌأمر الرئٌس بتثبٌت اإلعتراض فً محضر ، وٌفصل فٌه 

أٌام ، إذا  (10)أٌام ، ٌجوز إستئناف األمر الصادر عن اإلعتراض خالل عشرة  (8)بأمر خالل ثمانٌة 

، ٌرفع اإلستئناف أمام رئٌس  (دج200.000)كان المبلغ المتنازع علٌه ٌزٌد عن مائتً ألف دٌنار 

. ال ٌخضع هذا اإلستئناف للتمثٌل  الوجوبً بمحام . المجلس القضائً و ٌفصل فٌه فً أقرب األجال 

اإلستئناف لٌس له أثر موقف ، و ال ٌمنع الرئٌس من تسلٌم أوامر توزٌع المبالغ المالٌة إلى مستحقٌها 

."من الدائنٌن  

وحٌث ال ٌترتب على إفالس المدٌن المحجوز علٌه وقؾ إجراءات التوزٌع ولو حدد التوقؾ عن 

( من القانون الجدٌد799المادة  )الدفع بتارٌخ سابق على الشروع فً التوزٌع   
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وبما أن جمٌع الدابنٌن متساوٌن فً الضمان العام إعمال للقاعدة العامة ، ٌترتب على هذه 

المساواة انه إذا كانت قٌمة أموال المدٌن ؼٌر كافٌة  للوفاء بجمٌع دٌون الدابنٌن كاملة ، ٌنبؽً 

أن تقسٌم بٌنهم قسمة الؽرماء أي ٌستوفون دٌونهم من جمٌع أموال مدٌنهم بنسبة قدر دٌن كل 

.وحد منهم  

ٌعرؾ اإلمتٌاز على أنه أولوٌة : تقدٌم حقوق اإلمتٌاز وقت توزٌع المبالػ المتحصلة من التنفٌذ -1

ٌقررها القانون لدٌن معٌن مراعاة منه لصفته ، وال تمنح صفة اإلمتٌاز للدٌن إلى بمقتضى نص 

 من القانون المدنً بأن مرتبة اإلمتٌاز ٌحددها القانون وفقا 983كما نصت  علٌه المادة . قانونً 

:للترتٌب األتً  

ٌؤخذ أوال بالنص الخاص الذي ٌعٌن مرتبة اإلمتٌاز ، ثم تأتً حقوق اإلمتٌاز المنصوص عنها *

999فً القانون المدنً إبتداءا من المادة   

إذا كانت الحقوق الممتازة فً مرتبة واحدة ، فإنها تستوفً عن طرٌق التسابق مالم ٌوجد نص * 

.قانونً ٌقضً بؽٌر ذلك  

ومع تعدد النصوص المتضمنة ترتٌب حقوق اإلمتٌاز فان الثابت قانونا وقضاء إن لألجور 

.امتٌازا على جمٌع الدٌون  بما فٌها الخزٌنة العامة وهو الموقؾ المستقر علٌه قضاء  

:وٌكون الترتٌب وقت توزٌع حصٌلة التنفٌذ بالنسبة لهم حقوق اإلمتٌاز على النحو األتً  

المصارٌؾ القضابٌة التً أنفقت لمصلحة جمٌع الدابنٌن فً حفظ أموال المدٌن و بٌعها ، لها (ا

 امتٌاز على ثمن هذه األموال

. المتعلق بعالقات العمل11-90 من القانون رقم 89األجور وفقا للمادة  (ب  

  من ق ا م ا 779الدٌون المتعلقة بالنفقة الؽذابٌة وفقا للمادة (ج

المبالػ المستحقة للخزٌنة العامة من ضرابب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كانت(د  

 67المبالػ المستحقة لهٌبات الضمان اإلجتماعً على منقوالت وعقارات المدٌن عمال بالمادة (و

 المتعلق بالمنازعات فً مجال الضمان 2008فٌفري 23 المؤرخ فً 08-08من القانون رقم 

 اإلجتماعً 

اإلمتٌاز المقرر لفابدة المؤسسات المالٌة على جمٌع األمالك و الدٌون و األرصدة المسجلة فً (خ

الحساب ضمانا لدفع كل مبلػ ٌترتب كأصل دٌن أو فوابد أو مصارٌؾ كل الدٌون المستحقة 

 المتضمن 2003 أوت 26 المؤرخ فً 11-03 من األمر رقم 121للبنوك و المؤسسات المالٌة 

.قانون النقد والقرض   

1 .922الترتٌب الوارد فً القانون  المدنً إبتداءا من المادة  (ه  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفقا للتشرٌع الجزابري ال سٌما قانون اإلجراءات المدنٌة -  طرق التنفٌذ من الناحٌتٌن المدنٌة و الجزابٌة–بربارة عبد الرحمان  -1
 98ص– 2009 طبعة أولى 09-08واإلدارٌة رقم 
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:الفصل الثانً   

:تمهٌد  

، تعرقل السٌر الحسن (قانونٌة و مادٌة)فً طرٌق التنفٌذ، قد تعترض القابم بالتنفٌذ عقبات   

  لعملٌة التنفٌذ الجبري ، فٌسمح بذلك للقضاء من بسط رقابته على مدى قانونٌة التنفٌذ ، من خالل

. المنازعات التً ٌرفعها أطراؾ التنفٌذ ذوي المصلحة أمام القاضً  

 فاإلشكال التنفٌذ هو وسٌلة فنٌة للرقابة على السٌر الحسن و القانونً لعملٌة التنفٌذ ، ومدى

  احترام اإلجراءات التً رسمها المشرع ، والتً تعطً ألطراؾ التنفٌذ الضمانات الالزمة

. و الكافٌة لحسن تطبٌق القانون  

:وإنطالقا مما تقدم ٌمكن تقسٌم هذا الفصل إلى مبحثٌن   

مفهوم اإلشكال التنفٌذي و تمٌٌزه عن بعض النظم المشابهة له : المبحث األول  

اإلجراءات المتعلقة بإشكاالت التنفٌذ : المبحث الثانً  

 

إشكاالت التنفٌـــذ :   الفصل الثانً  

.مفهوم اإلشكال التنفٌذي و تمٌٌزه عن بعض النظم المشابهة له:المبحث األول   

فً حالة وجود إشكال فً تنفٌذ :"  من قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة على أن 613تشٌر المادة 

احد السندات التنفٌذٌة المنصوص علٌها فً هذا القانون ٌحرر المحضر القضائً محضرا عن اإلشكال 

، و ٌدعو الخصوم لعرض اإلشكال على رئٌس المحكمة التً ٌباشر فً دائرة إختصاصها التنفٌذ عن 

.طرٌق اإلستعجال  

1".تخضع إشكاالت التنفٌذ المتعلقة بالحجوز للقواعد الخاصة بأحكام الحجوز  

ومادام اإلشكال ٌتعلق بالتنفٌذ ، فإن ذلك ٌعنً أنه ٌتعلق بما أوجبه القانون من شروط و إجراءات ٌجب 

توفرها فً عملٌة التنفٌذ الجبري ، ومن ثم فإن تحدٌد مفهوم اإلشكال التنفٌذي ٌساعد على التأكد منه مدى 

.توفر عملٌة التنفٌذ على شروطها و إجراءاتها  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

85 ص–المرجع السابق - قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة- 1  
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ورؼم أهمٌة اإلشكال التنفٌذي بإعتباره أداة للرقابة على مدى قانونٌة التنفٌذ ، فقد أحجم المشرع عن 

تعرٌفه واكتفى بالتلمٌح إلى أنه منازعة تتعلق بالتنفٌذ ٌختص بها القضاء المستعجل ، وأن المطلوب فٌها 

.مجرد إجراء وقتً  

تتمٌز إشكاالت التنفٌذ عن اإلعتداء على المحضر القضابً أو المقاومة المحتملة فً مواجهة المكلؾ 

بالتنفٌذ من طرؾ المنفذ علٌهم فالمقاومة المحتملة تشكل بعناصرها اعتداء مادٌا على ضابط عمومً 

 المتعلق بمهنة 03-06 من القانون رقم 19أثناء تأدٌة مهامه منصوص ومعاقب علٌه بموجب المادة 

. من قانون العقوبات144المحضر القضابً والمادة   

كما نمٌز بٌن اإلشكال فً التنفٌذ ودعوى تصحٌح الخطأ المادي أو الدعوى التفسٌرٌة المنصوص علٌهما 

فال حدٌث عن اإلشكال إال بمناسبة إجراءات . من ق ا م ا رؼم تشابه العلة بٌنهم 286-285فً المادتٌن 

بٌنما ال ٌشترط فً رفع . التنفٌذ وٌثار من المحضر القضابً أساس كما ٌجوز لألطراؾ األخرى إثارته

الدعوى تصحٌح الخطأ المادي أو الدعوى التفسٌرٌة أي ظرؾ زمنً أو مرحلة معٌنة ،حٌث ٌتوجه 

صاحب المصلحة إلى نفس الجهة القضابٌة الفاصلة فً الخصومة من أجل تدارك الخطأ أو تفسٌر الحكم 

.الصادر عنها  

:    ولهذا سوؾ نحاول التعرض فً هذا المبحث إلى   

.                           المقصود باإلشكال التنفٌذي كمطلب أول  

                      وتمٌزه عن بعض النظم المشابهة له كمطلب ثانً 

المقصود بإشكاالت التنفٌذ : المطلب األول  

ٌقصد باإلشكال فً التنفٌذ ، كل طارئ ٌعٌق مباشرة التنفٌذ وفقا للقانون مما ٌحول دون مواصلة المكلؾ 

كما ٌعبر . بالتنفٌذ لعمله أو ٌجعله ؼٌر ممكن سواء أثناء مقدمات التنفٌذ أو حٌن اللجوء إلى التنفٌذ الجبري

عن اإلشكال فً التنفٌذ بالوسٌلة القانونٌة التً تثار بموجب اعتراض على إجراءات التنفٌذ فً شكل 

:منازعة ٌترك شان النظر فٌها للقاضً وتتعلق هذه اإلعتراضات أما بشأن   

 الشروط الموضوعٌة المتصلة بأطراؾ التنفٌذ -1
 السند التنفٌذي -2
 المال محل التنفٌذ -3

كل السندات التنفٌذٌة بما فٌها السندات ؼٌر القضابٌة أو تلك التً اكتسبت الصفة بموجب نص خاص مثل 

وبالتالً ٌقع على صاحب المصلحة . سندات التحصٌل ، قد تكون سببا فً إثارة إشكال أثناء تنفٌذها 

.إخطار الجهة القضابٌة المختصة بما تثٌره تلك السندات بؽرض وقؾ تنفٌذها أو توضٌح اللبس  

:المحضر القضابً مطالب أثناء مرحلة التنفٌذ بمراعاة ثالث مسابل هامة  

 . من ق ا م ا602 و 281امتالك طالب التنفٌذ للنسخة التنفٌذٌة وفقا للمادتٌن  - أ
 من ق ا م ا و انه ال ٌزال 630ٌتأكد فً مرحلة ثانٌة من عدم تقادم السند التنفٌذي وفق للمادة  - ب

 311 و 309سارٌا مثلما هو الحال بالنسبة ألوامر األداء واألوامر على العرابض وفقا للمادتٌن 

 من ق ا م ا
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بالنسبة لألحكام القضابٌة ٌتأكد  من أن منطوق السند المرؼوب التنفٌذ بموجبه واضح ولٌس به - ج

1.أي ؼموض أو لبس على إعتبار أن المنطوق هو جوهر السند  

 من ق ا م ا ، فأن طرح اإلشكال ٌكون بمناسبة تنفٌذ أحد السندات التنفٌذٌة وهً 613وعمال بنص المادة 

وبالتالً ٌمكن اإلستشكال حتى فً األوامر . من نفس القانون 606 و 605 و 600محددة بموجب المواد 

اإلستعجالٌة وٌسري علٌها ما ٌسري على باقً األحكام والقرارات ، كما ٌجوز اإلستشكال فً تنفٌذ الحكم 

المحكم لذات األسباب التً تبنً علٌها اإلشكاالت المتعلقة بتنفٌذ األحكام القضابٌة مع مراعاة القواعد 

إذ ٌجوز للقاضً الناظر فً اإلشكال أن ٌقضً بوقؾ تنفٌذ حكم المحكمٌن مؤقتا إذا . الخاصة بالتحكٌم 

تبٌن له من ظاهر الحال بأن السند مشوب بالبطالن إلى أن ٌتم الفصل نهابٌا فً دعوى بطالن حكم 

. 2. من ق ا م ا 1059التحكٌم وفقا للمادة   

شروط قبول اإلستشكال:الفرع األول   

إذا كان المشرع ٌخول أطراؾ خصومة التنفٌذ طرح اإلشكاالت التً ٌرونها مناسبة، فإن ذلك ال ٌعنً 

فتح المجال دون ضوابطه إنما ٌعرض توفر مجموعة شروط لٌتم قبول اإلشكال، مراعاة لمبدأ حجٌة 

 فٌها حسن توجٌه الدعوى أمام الجهة االشًء المقضً به مع وجوب دون احترام اإلجراءات المقررة بم

:القضابٌة المختصة بالنظر فً الموضوع المستشكل فٌه فً نظرنا هً بعدد ثالثة  

:طرح اإلشكال قبل اإلنتهاء من التنفٌذ : أوال  

الٌقبل طرح أي إشكال إذا ما انتهت إجراءات التنفٌذ ، الن اإلعتراض المقدم فً مثل هذه األوضاع ٌعد 

ولما كانت الؽاٌة من اإلعتراض مواجهة إشكال طارئ ٌتسم . إجراء ؼٌر ذي جدوى إلنقضاء محله

.بالطابع الوقتً فال اثر تصرؾ ٌأتٌه احد أطراؾ التنفٌذ الحقا  

تعد إشكاالت التنفٌذ من الطوارئ التً تصادؾ المكلؾ بالتنفٌذ ألنها:عدم تقدٌم طلبات جدٌدة: ثانٌا   

تعٌق اإلجراءات الرامٌة إلسترجاع الحقوق المثبتة بموجب سندات تنفٌذي ، فال ٌجوز للمستشكل إثارة 

طلبات جدٌدة لم ٌأت ذكرها أثناء الخصومة وٌقع على قاضً إشكاالت التنفٌذ و المكلؾ بالتنفٌذ كل فً 

حدود إختصاصه ، صرؾ الطرؾ المثٌر للوقابع الالحقة عن صدور السند التنفٌذي ، إلتخاذ ما ٌراه 

.مناسبا أمام قضاء الموضوع و اعتبار الطلبات الجدٌدة كأن لم تكن  
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أن ال ٌرد اإلشكال مرتٌن على نفس الموضوع:ثالثا  

:ٌأخذ المنع هنا معنٌان ، كالهما صحٌح  

اإلشكال لٌس فً إلى منازعة فً إجراءات : عدم جواز اإلستشكال فً أمر فصل فً إشكال -1
كما أن اإلشكال ال ٌرد إال على السندات . التنفٌذ بمدى موافقة تلك اإلجراءات ألحكام القانون

التنفٌذٌة، واألمر الصادر فً اإلشكال ال ٌعتبر سندا تنفٌذٌا صالحا للتنفٌذ بالطرق الجبرٌة فهو ال 
ٌدعم مركزا قانونٌا موجودا من قبل فً حالة القضاء : - ٌتضمن إلزاما معٌنا للخصوم إنما 

 .برفض اإلشكال
ال ٌنشا مركزا قانونٌا لم ٌكن موجودا من قبل كان ٌتم القضاء بوقؾ تنفٌذ السند المستشكل فٌه - 

.و بالتالً ال ٌمكن اإلستشكال فً أمر فصل اإلشكال  

 من ق ا م ا 635نستنتج من خالل المادة  : عدم جواز اإلستشكال مرتٌن حول موضوع واحد -2

إذا سبق الفصل فً إشكال التنفٌذ أو فً طلب وقف التنفٌذ ، فال ٌجوز رفع دعوى ثانٌة من :"
 ."نفس األطراف حول نفس الموضوع

إن المشرع  إعتمد نفس العناصر المؤدٌة إلعمال مبدأ حجٌة الشٌا المقضً به رؼم أن األوامر ال 

إذ أن اتحاد األطراؾ و الموضوع شرطان أساسٌان لألخذ بالمبدأ ورد ذكرهما فً .تتمتع بأي حجٌة

فمتى تم الفصل فً إشكال ٌتعلق بالتنفٌذ أو فً طلب وقؾ التنفٌذ ، .  من القانون المدنً 338المادة 

.ال ٌجوز لنفس األطراؾ ، رفع دعوى ثانٌة تتضمن نفس اإلشكال فً التنفٌذ أو طلب وقؾ التنفٌذ  

موانع اإلستشكال:   الفرع الثانً  

:فً نظرنا بعدد اثنٌن  

إن فتح المجال ألطراؾ التنفٌذ و تمكٌنهم من إثارة :عدم منافسة الوقائع المفصول فٌها: أوال

إشكاالت قد ترد أثناء مرحلة التنفٌذ ، ال ٌعنً بأي حال اإلذن لهم بمنافسة وقابع تم الفصل فٌها و 

فإذا كانت المنازعة المطروحة أثناء التنفٌذ تتعلق بواقعة  سابقة . حازت قوة الشًء المقضً به

عن صدور الحكم المراد تنفٌذه ، فهً ؼٌر مقبولة أصال لمساسها بحجٌة الشًء المقضً به وال 

تعتبر إشكاال و ال إعتراضا موضعٌا الن دور قاضً إشكاالت التنفٌذ و المكلؾ بالتنفٌذ ٌقتصر 

.  على ضمان استرجاع الحقوق وفقا للقانون و لٌس مناقشة عدالة الحكم محل التنفٌذ  

كما ال ٌجوز لقاضً إشكاالت التنفٌذ المنطوق أو تحرٌؾ مضمونه فقد جاء فً قرار للمحكمة 

العلٌا، أن قضاة اإلستعجال لما أمروا بتأٌٌد األمر المستأنؾ مبدبٌا و تعدٌال له قضوا بأن ٌقع 

التنفٌذ على الطابق العلوي فقط من السكن المتنازع علٌه ، ٌكونون بقضابهم هذا أساؤوا تطبٌق 

إذ كان علٌهم إن ٌقتصر قضاؤهم على اإلستمرار فً التنفٌذ أن لم ٌوجد إشكال أو وقفه أن .القانون

.ثبت ذلك و ال ٌسوغ لهم أن ٌفصلوا فً نزاع قد حسمه قضاة الموضوع  

إشكاالت التنفٌذ أن ٌتصدى  ال ٌجوز لقاضً: عدم جواز تفسٌر األحكام الواجبة التنفٌذ  : ثانٌا

فان تفسٌر الحكم بؽرض . من ق ا م ا 285إذ عمال بالمادة . بالتفسٌر للسندات الواجبة التنفٌذ 

توضٌح مدلوله أو تحدٌد مضمونه ، ٌعود إلختصاص الجهة القضابٌة التً أصدرته بعد تقدٌم 

1.طلب تفٌسر الحكم بموجب عرٌضة من أحد الخضوم أو بعرٌضة مشتركة  
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اإلختصاص اإلشكال التنفٌذي:الفرع الثالث   

ٌختص ربٌس المحكمة نوعٌا بالفصل فً إشكاالت التنفٌذ الفرق بٌن المادتٌن :اإلختصاص (ا

 من نفس القانون أن المشرع فصل بٌن 631 من ق ا م ا المتعلقة بأحوال اإلستعجال و المادة 299

 لٌست هً المرجع القانونً فً مادة 299فالمادة . و ظٌفتً قاضً اإلستعجال و ربٌس المحكمة

إشكاالت التنفٌذ إنما تتعلق بالقضاٌا اإلستعجالٌة العادٌة التً ال تخضع إلجراءات خاصة،لهذا 

".ٌتم عرض القضٌة بعرٌضة افتتاحٌة أمام المحكمة :" استعمل المشرع عبارة   

 من ق ا م ا هً المرجع القانونً إلشكاالت التنفٌذ و استعمال 631فً حٌن ، تعد أحكام  المادة 

 منق ا م ا 585كما تنص المادة ". لعرض اإلشكال على رئٌس المحكمة" :المشرع هنا عبارة 

بوضوح أن ربٌس المحكمة هو الذي ٌفصل فً كل اإلشكاالت التً قد تثار بأمر ؼٌر قابل ألي 

.طعن فً حالة رفض الدابن العرض المقدم له من طرؾ المدٌن  

أما بالنسبة لإلختصاص اإلقلٌمً ففً حالة وجود إشكال فً تنفٌذ أحد السندات التنفٌذٌة ، ٌحرر 

المحضر القضابً محضرا عن اإلشكال و ٌدعو الخصوم لعرض اإلشكال على ربٌس المحكمة 

 فً اإلختصاص بٌن القضاة فً حالة التنازعؼٌر أنه . التً ٌباشر فً دابرة إختصاصها التنفٌذ 

 من نفس 403من ق ا م ا  ، أجاز المشرع بموجب المادة 398المنصوص علٌها فً المادة 

القانون للجهة القضابٌة المعروضة علٌها التنازع ، أن تأمر عند اإلقتضاء بإٌقاؾ إجراءات التنفٌذ 

.المتبعة أمام الجهات القضابٌة التً ظهر أمامها التنازع بإستثناء اإلجراءات التحفظٌة  

تمٌزه عن بعض النظم المشابهة له  : المطلب الثانً  

تهدؾ المنازعة التنفٌذٌة الوقتٌة ، إما إلى عرقلة التنفٌذ الجبري أو إلى استبنافها و مواصلة السٌر 

فٌها ؼٌر أن هذه الوظٌفة لٌست حكرا على خصومة اإلشكال التنفٌذي الوقتً فقط بحٌث هناك 

 نظما قانونٌة تقوم بهذا ، ومن ثم فهل ٌمكن اعتبارها هً األخرى إشكاال وقتٌا ؟
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 المرجع – التنفٌذ فً ظل قانون اإلجراءات المدنٌة  واإلدارٌة – نالندوة الدولٌة الثانٌة للمحضرٌن القضابًٌ -1

.121السابق ص   
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:تمٌز اإلشكال التنفٌذي عن منازعة نظرة المٌسرة :الفرع األول   

القاعدة أن المدٌن الذي ترتب بذمته إلتزام ؼٌر معلق على شرط أو ؼٌر مضاؾ إلى اجل ٌتعٌن 

علٌه الوفاء به فً األجل المحدد له ، ؼٌر أنه إستثناء على هذه القاعدة ٌمكن للقاضً متى توفرت 

 من القانون المدنً، أن ٌسعفه بنظرة المٌسرة والتً هً أجل ٌمنح 281شروط حددتها المادة 

للمدٌن المعسر بهدؾ تمكٌنه من لم شمله وتدبر أمره للقٌام بالوفاء ، فإذا كان بٌد الدابن حكما 

قضابٌا تنفٌذٌا ٌمكنه اإللتحاق مباشرة إلى الجهة  المكلفة بالتنفٌذ من اجل اقتضاء حقه الموضوعً 

الثابتة فانه ٌحق للمدٌن أثناء القٌام بالتنفٌذ وقبل تمامها اللتجاء إلى القضاء المستعجل للمطالبة 

بنظرة المٌسرة متى توافرت شروطها المنصوص علٌها فً القانون والتً ٌحدد شروطها القانون 

والتً ٌجب على القاضً التأكد منها  (..تحدد مركز المدٌن ،حالته اإلقتصادٌة المتدهورة)المدنً

 منح المهلة المذكورة ، وعند تحقق الشروط ، فان المدٌن ٌمكنه المطالبة بتأجٌل الوفاء لمدة ال لقب

تتجاوز السنة وترفع المنازعة المتعلقة بنظرة المٌسرة إلى القضاء المستعجل بواسطة دعوى ، 

لهدؾ عرقلة عملٌة التنفٌذ الجبري ومن ثم فان العرقلة أوجدت تشابها بٌن اإلشكال التنفٌذي 

1.الوقتً والمنازعة  المذكورة من حٌث أن كلٌهما ٌختص بها القضاء المستعجل   

و أن الخصومتٌن تختلفان من حٌث األطراؾ بحٌث أن خصومة اإلشكال الوقتً ٌمكن أن ٌرفعها 

طالب التنفٌذ أو المنفذ ضده أو الؽٌر فً حٌن أن الخصومة نظرة المٌسرة ال ٌمكن أن ٌرفعها إال 

المنفذ ضده أو الؽٌر إنطالقا من فكرة أن هذه األداة ال ٌمكن أن تستخدم إال للمطالبة بوقؾ التنفٌذ 

.2  

ونتٌجة لإلختالؾ بٌن نظرة المٌسرة و اإلشكال التنفٌذي ٌمكن للمنفذ ضده أن ٌرفع إشكاال تنفٌذٌا 

وقتٌا فإذا رفض مطلوبه ٌمكنه الرجوع إلى المحكمة للمطالبة بنظرة المٌسرة ز أن ٌجمع بٌنهما 

فً عرٌضة واحدة  كان ٌطلب أساسا بوقؾ التنفٌذ لتخلؾ شرط أو لعٌب فً  اإلجراءات وعلى 

.سبٌل اإلحتٌاط ٌتمسك بنظرة المٌسرة إعتمادا على حالته اإلقتصادٌة  
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 33-المرجع السابق- التنفٌذ الجبري وإشكاالته- عمارة بلؽٌث -1
 66ص-المرجع السابق- القضاء المستعجل-  محمد براهٌمً -2
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إن أوجه اإلختالؾ و أوجه :تمٌز اإلشكال التنفٌذي عن منازعة وصف النفاذ المعجل  : الفرع الثانً

إن اإلشكال الوقتً هو منازعة تثار بمناسبة عملٌة التنفٌذ الجبري ، إعتمادا : الشبه بٌن النظامٌن بحٌث 

على تخلؾ شرط أو إجراء من الشروط أو اإلجراءات الواجب توفرها لبدء فً عملٌة التنفٌذ الجبري ، 

.وترفع إلى القضاء المستعجل للبث فٌها بموجب حكم ٌؤثر سلبا أو إٌجابا على عملٌة التنفٌذ الجبري  

والتظلم من وصؾ النفاذ المعجل  هو منازعة تتعلق بالقوة التنفٌذٌة ، ترمً إلى إضفاء أو حذؾ الوصؾ 

ترفع إلى الجهة القضابٌة المختصة لتصدر حكما ٌؤثر سلبا أو إٌجابا فً عملٌة التنفٌذ ، فؽاٌة كل من 

النظامٌن واحدة تهدؾ إلى تعجٌل التنفٌذ أو إلى عرقلته ، ولكن فهما ٌختلفان من حٌث األطراؾ ، فالتظلم 

من وصؾ النفاذ المعجل ٌرفعه طالب التنفٌذ أو المنفذ ضده فً حٌن أن اإلشكال الوقتً ٌرفعه المنفذ 

1.ضده أو طالب التنفٌذ أو الؽٌر   

أما من حٌث المحل فكال النظامٌن ٌهدفان  إلى عرقلة عملٌة التنفٌذ أو ألي المطالبة بها فً حٌن أن 

السبب المتعلق بكل نظام ٌختلؾ عن األخر ، فخصومة اإلشكال الوقتً تتجسد فً الشروط واإلجراءات 

الواجب توفرها إلتخاذ عملٌة التنفٌذ الجبري فً حٌن أنه فً خصومة التظلم من وصؾ النفاذ المعجل ، 

2.تتجسد فً مخالفة القواعد الخاصة بمنح أو رفض النفاذ المعجل   

و أخٌرا من حٌث الجهة القضابٌة المختصة فإنه بالنسبة لخصومة اإلشكال التنفٌذي الوقتً فٌنعقد 

اإلختصاص للمحكمة الناظرة فً القضاٌا المستعجلة فً حٌن أنه بالنسبة لخصومة التظلم من وصؾ 

النفاذ المعجل فإن اإلختصاص ٌنعقد للجهة القضابٌة المختصة بالنظر فً المنازعة المتعلقة بأصل الحق 

3.، وهً إما المحكمة أو المجلس وذلك بحسب ما إدا كان الحكم ؼٌابٌا أو حضورٌا   
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اإلجراءات المتعلقة بإشكاالت التنفٌذ :المبحث الثانً  

أطراف دعوى اإلشكال: المطلب األول   

ترفع دعوى اإلشكال فً التنفٌذ من :"  من ق ا م ا ، أطراؾ دعوى اإلشكال بنصها 632حددت المادة 

طرف المستفٌد من السند التنفٌذي أو المنفذ علٌه أو الغٌر الذي له مصلحة بحضور المحضر القضائً 

فً حالة رفض المحضر القضائً تحرٌر محضر عن اإلشكال الذي ٌثٌره أحد األطراف .المكلف بالتنفٌذ

، ٌجوز ألحدهم تقدٌم وقف التنفٌذ إلى رئٌس المحكمة عن طرٌق دعوى إستعجالٌة من ساعة إلى 

توقف إجراءات التنفٌذ إلى .ساعة و تكلٌف المحضر القضائً و باقً األطراف بالحضور أمام الرئٌس 

."غاٌة الفصل فً اإلشكال أو فً طلب وقف التنفٌذ من طرف رئٌس المحكمة  

  

استشكال أطراف التنفٌذ األساسٌة : الفرع األول  

أشرنا فً معرض حدٌثنا عن أشخاص التنفٌذ ، إلى وجود أطراؾ أساسٌة منها طالب التنفٌذ و المنفذ 

علٌه ، المشرع منح هذٌن الطرفٌن الحق فً رفع دعوى اإلشكال فً التنفٌذ بحضور المحضر القضابً 

المكلؾ بالتنفٌذ ففً حال رفض المحضر القضابً تحرٌر محضر عن اإلشكال الذي ٌثٌره أحد األطراؾ 

وهو األصل لصاحب المصلحة أن ٌتجاوز الموقؾ السلبً للمحضر القضابً وتقدٌم طلب وقؾ التنفٌذ 

.1مباشرة إلى ربٌس المحكمة   

 

إستشكال الغٌر : الفرع الثانً  

ومثلما ٌجوز ألطراؾ التنفٌذ األساسٌة إثارة إشكال فً التنفٌذ مباشرة أمام ربٌس المحكمة ، ٌجوز للؽٌر 

الذي له مصلحة دون أن ٌرد إسمه فً السند التنفٌذي ، أن ٌتخذ نفس اإلجراء مع تكلٌؾ المحضر 

 أعاله ، وضع 632القضابً و باقً األطراؾ بالحضور أمام الربٌس ، تدخل المشرع بموجب المادة 

فقد ذهب رأي .حدا للمواقؾ المتضاربة بشأن أهلٌة الؽٌر لإلستشكال بمناسبة تنفٌذ سند ال ٌتضمن اسمه 

معارض إلى أن القانون رسم الؽٌر طرٌق دعوى اإلسترداد فلٌس له أن ٌتركه و ٌتجنب ما رسم القانون 

لهذه الدعوى من إجراءات خاصة لٌستشكل فً التنفٌذ، بٌنما ذهب فرٌق أخر ونحن نرجح موقفه ، إلى 

أن للؽٌر أن ٌرفع إشكاال سواء أمام المحضر القضابً أو مباشرة أمام القضاء المختص الن مواصلة 

كما أن الؽٌر لٌس معنً دابما بدعوى .التنفٌذ قد ٌؤثر سلبا على حقوقه بما ٌصعب تداركه ال حقا

1.اإلسترداد إنما ٌكون معنً بمواصلة التنفٌذ فحسب  
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المرجع -  التنفٌذ فً ظل قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة–الندوة الدولٌة الثانٌة للمحضرٌن القضابٌٌن  -1
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اإلجراءات و الفصل فً اإلشكال : المطلب الثانً  

:ٌخطر ربٌس المحكمة فً حالة وجود إشكال فً التنفٌذ ، بطرقتٌن  

 من ق ا م ا و ٌمثل القاعدة العامة الواجب إتباعها فً 631ٌخضع الطرٌق األول ألحكام المادة  -1

 :حال وجود إشكال فً التنفٌذ وهً 
تحرٌر محضر اإلشكال ، و ٌدعو الخصوم لعرض اإلشكال على ربٌس المحكمة التً ٌباشر فً - 

كما ٌجوز ألطراؾ التنفٌذ إثارة أي إشكال جدي لم . دابرة إختصاصها التنفٌذ عن طرٌق اإلستعجال 

فً هذه الحالة ٌقوم الضابط العمومً متى إقتنع بجدٌة اإلشكال بإتخاذ .ٌقم إلٌه المحضر القضابً 

.نفس اإلجراءات  

 من ق ا م ا حٌث منح المشرع أطراؾ التنفٌذ حق 632ٌخضع  الطرٌق الثانً ألحكام المادة - 2   

.المبادرة فً إخطار ربٌس المحكمة فً حالة رفض المحضر القضابً إثارة اإلشكال فً التنفٌذ  

ٌتعٌن على رئٌس المحكمة أن ٌفصل فً دعوى اإلشكال أو فً طلب ":  من ق ا م ا تنص 633المادة 

ٌوما من تارٌخ رفع الدعوى بأمر مسبب غٌر قابل  (15)وقف التنفٌذ ، فً أجل أقصاه خمسة عشرة 

.ألي طعن   

."ٌكون لألمر الصادر عن رئٌس المحكمة طابع مؤقت وال ٌمس أصل الحق و ال ٌفسر السند التنفٌذي  

:نستنتج بأن األمر الصادر عن ربٌس المحكمة   

هو أمر مسبب بؽرض تمكٌن أطراؾ دعوى اإلشكال من معرفة التأسٌس القانونً لألمر -1       

 ؼٌر قابل ألي  طعن وذلك لتجنب اإلطالة فً أمد التنفٌذ -2
 ذو طابع مؤقت ألن اثره معلق بالفترة الزمنٌة التً ٌتم فٌها مباشرة إجراءات التنفٌذ -3
 ال ٌمس أصل الحق ، فال ٌنتظر القاضً وال ٌناقش الموضوع بمناسبة دعوى اإلشكال -4
ال ٌفسر السند التنفٌذي الن ذلك من إختصاص الجهة القضابٌة التً صدر عنها السند وفقا للمادة  -5

  من ق ا م ا 285
:تؤثر دعوى اإلشكال فً التنفٌذ من ناحٌتٌن :أثر اإلشكال على التنفٌذ : الفرع األول  

تتمٌز دعوى اإلشكال باألثر الموقؾ إذ بمجرد رفع دعوى ، توقؾ : قبل الفصل فً الدعوى  -1
إجراءات التنفٌذ بقوة القانون إلى ؼاٌة الفصل فً اإلشكال أو فً طلب وقؾ التنفٌذ من طرؾ 

 .ربٌس المحكمة
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 من ق ا م ا وفً حالة قبول دعوى اإلشكال أو 634عمال بأحكام المادة :بعد الفصل فً الدعوى  -2

أشهر ابتداءت  (06)طلب وقؾ التنفٌذ ، ٌأمر الربٌس بوقؾ التنفٌذ لمدة محددة ال تتجاوز ستة 

 من ق ا م ا التً تقضً بأنه فً حالة 634تارٌخ رفع الدعوى أما بالنسبة للفقرة الثانٌة من المادة 

رفض الدعوى اإلشكال أو طلب وقؾ التنفٌذ بأمر بمواصلة التنفٌذ ، فمن وجهة نظرنا ٌكون من 
الن الجمع بٌن األمر " تستمر إجراءات التنفٌذ"أو " تتم مواصلة التنفٌذ"األفضل استعمال عبارة 

و المواصلة التنفٌذ ، قد ٌحدث إشكال فً حالة وقوع سهو من القاضً بحٌث ال ٌتبع رفض 
دعوى اإلشكال أو طلب اإلشكال أو طلب وقؾ التنفٌذ باألمر بمواصلة التنفٌذ ، لكن فً الحالة 

وتبقى جمٌع عقود و إجراءات . المقترحة ٌتم اإلستمرار فً التنفٌذ بقوة القانون وهو األصل
 .التنفٌذ قابمة و صحٌحة و تستمر من أخر إجراء

كذلك ٌجب أن نمٌز بٌن وقؾ التنفٌذ الناجم عن إشكال فً التنفٌذ وبٌن وقؾ التنفٌذ نتٌجة عسر 

فوقؾ التنفٌذ األول مقرر لمواجهة .  من القانون المدنً 281المدٌن المنصوص علٌها فً المادة 

 281حالة إعتراض على التنفٌذ نتٌجة إشكال قانونً أو مادي بٌنما وقؾ التنفٌذ بموجب المادة 

من القانون المدنً التً تجٌز منح اجل للوفاء بالدٌن لصالح المدٌن المعسر حسن النٌة ، مقرر 

ألسباب إنسانٌة متصلة بالوضع المالً للمدٌن الذي ال ٌتحج على اإلستحقاق إنما ٌدفع بحالة 

وهذه الحالة فً شأن الحكم على المدعً فً  . (01)العسر على أن ال تتجاوز مدة اإلعفاء سنة 

 من قانون 634المادة  (دج30.000)اإلشكال بؽرامة مدنٌة ال تقل عن ثالثٌن ألؾ دٌنار 

1.اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة   

إشكاالت التنفٌذ أمام القضاء اإلداري :الفرع الثانً   

من إٌجابٌات قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة ، انه فصل فً جدل طوٌل بشأن الجهة 

.المختصة بالنظر فً إشكاالت التنفٌذ المتعلقة بالقرارات الصادرة عن جهات القضاء اإلداري  

فالمشرع لم ٌحدد بموجب قانون اإلجراءات المدنٌة ، الجهة القضابٌة المختصة بالفصل فً 

اإلشكاالت الطاربة بمناسبة تنفٌذ القرارات واألوامر الصادرة عن القضاء اإلداري ، مما فتح 

المجال الختالؾ األراء حول الموضوع ففً قرار صادر عن مجلس الدولة مؤرخ فً 

 حول إشكال فً تنفٌذ قرار قضابً إداري استنادا للمادة 9934 ٌحمل رقم 05/11/2002

 من ق ا م ، اعتبر مجلس الدولة مقتضٌات هذه المادة ؼٌر قابلة للتطبٌق أمام الجهة 183/02

 مكرر من نفس القانون و بالنتٌجة فان إشكاالت تنفٌذ 171القضابٌة اإلدارٌة عمال بأحكام المادة 

القرارات الصادرة عن الجهات القضابٌة اإلدارٌة تخضع الختصاص قاضً األمور المستعجلة 

2.للقانون العادي وحده   

 من ق ا م ا منح اختصاصا مانعا للمحاكم اإلدارٌة فً مادة إشكاالت تنفٌذ 804تنص المادة 

األحكام الصادرة عن الجهات القضابٌة اإلدارٌة ، أمام المحكمة التً صدر عنها الحكم موضوع 

 أعاله ، ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحاكم اإلدارٌة فً 803خالف ألحكام المادة ": اإلشكال 

فً مادة إشكاالت تنفٌذ األحكام الصادرة عن الجهات القضائٌة - 8....المواد المبٌنة أدناه 

."اإلدارٌة أمام المحكمة التً صدر عنها الحكم موضوع اإلشكال   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 201ص –المرجع السابق -  التنفٌذ القضابً–محمد حسنٌن  -1
 96ص - المرجع السابق-  التنفٌذ الجبري–عمارة بلؽٌث  -2
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إشكاالت التنفٌذ المتعلقة بالشق المدنً فً األحكام الجزائٌة: الفرع الثالث   

 من ق ا م ا ، الذي منح اإلختصاص فً مادة إشكاالت تنفٌذ 804على خالؾ مضمون المادة 

األحكام الصادرة عن الجهات القضابٌة اإلدارٌة للمحكمة التً صدر عنها الحكم موضوع 

اإلشكال ، ال ٌجوز أي نص فً شأن الجهة القضابٌة المختصة بالفصل فً إشكاالت التنفٌذ 

المتعلقة بالشق المدنً فً األحكام الجزابٌة أن النظر فً الدعوى المدنٌة التبعٌة من طرؾ جهة 

قضابٌة جزابٌة ، الٌعنً اختصاص تلك الجهة بالفصل فً اإلشكاالت المتعلقة بتنفٌذ الشق 

ذلك أن اختصاص الجهة القضابٌة الجزابٌة بنظر الدعوى المدنٌة ٌراد منه . المدنً من المنطوق 

التٌسر على المتقاضٌٌن نظرا لنشوء الدعوٌٌن عن فعل واحد  والفصل فً الدعوٌٌن ال ٌمنع من 

1.حٌازة كل شق لكٌان مستقل   
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 45ص–المرجع السابق - الحجز التحفظً- بداوي علً مفتش لدى وزارة العدل -1
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الخاتمـــــــة                     

إن دراسة موضوع إجرابً بحت كموضوع التنفٌذ الجبري لألحكام و القرارات القضابٌة ، والذي 

 ، نستخلص أن الهدؾ األساسً للتنفٌذ الجبري هو 09-08تضمنه القانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة 

تكرٌس الحماٌة التنفٌذٌة بعد الحصول على الحماٌة القانونٌة ، والتً تشكل بدورها نهاٌة النزاع القضابً 

.بإستحصال الدابن لحقه ووضع حد لتعنت وعناد مدٌنة إذ ال ٌنفع تكلم بحق إلنفاذ له  

من ناحٌة المضمون ، فنذكر على سبٌل اإلستدالل ، إن المشرع 09-08أما عن إٌجابٌات القانون رقم 

فصل فً الكثٌر من المسابل التً كانت محل جدل منها جواز الحكم بالؽرامة التهدٌدٌة ضد األشخاص 

المعنوٌة العامة وانسجام اآلجال السٌما بٌن التكلٌؾ بالوفاء و تثبٌت الحجز التحفظً ، مع اعتمدت 

ؼٌر أن ذلك لم ٌحل دون بقاء .الواقٌة حٌث نذكر مما أجازه المشرع الحجز على العقارات المشهرة 

 من طرؾ المحضر  مجموعة مسابل موضوع جدل من الناحٌة العملٌة منها إٌداع األمر على عرٌضة

القضابً بالنسبة للحجوز إذا كان بتفوٌض من صاحب المصلحة باإلضافة إلى اإلشكاالت التً تسبب فٌها 

 النص الجدٌد ونذكر منها عدم تسلٌم النسخة التنفٌذي إال للمستفٌد شخصٌا أو لوكٌل عنه بوكالة خاصة

 ، بحٌث إثراء النص الجدٌد 09-08أما الشق المتضمن التنفٌذ الجبري للسندات التنفٌذٌة فً القانون 

بإجراءات تنفٌذ ٌؤدي إلى استعادة الحقوق بشكل أسرع و أٌسر السٌما فً الحاالت ذات الطابع الخاص 

مثل التنفٌذ فً المؤسسات الإلقتصادٌة  العمومٌة المكلفة بتسٌٌر مرافق عامة أو انجاز مشارٌع عمومٌة 

.من مٌزانٌة الدولة  

ومع ذلك ، فإن أهم عنصر ٌتطلب من وجهة نظرنا التفكٌر فٌه بجدٌة هو البدٌل عن اإلكراه البدنً الذي 

تم استبعاده من مجال التنفٌذ الجبري ، فنحن على ٌقٌن بان هذا الموقؾ التشرٌعً وان كانت له أسبابه ، 

سٌسهم فً ارتفاع نسبة اإلحتٌال بٌن المدنٌٌن مالم ٌحل إجراء مماثل محله لحمل الممتنعٌن عن االستجابة 

.لعنصر  المدٌونٌة على الوفاء ولٌس هناك طرٌق أفضل من تجرٌم اإلعسار بالتدلٌس أو التقصٌر   

إن التنفٌذ هو الوجه الظاهر لمصداقٌة السلطة العامة ، واستبعاد اإلكراه البدنً من طرق التنفٌذ الجبري 

هو منح الحصانة لذوي النٌة السٌبة كما نأمل من وراء إثراء النص الجدٌد بإجراءات تنفٌذ تؤدي إلى 

استعادة الحقوق بشكل أسرع وأٌسر تفادي اإلشكاالت الناجمة عن التنفٌذ ال سٌما تلك المتعلقة بالمؤسسات 

.االقتصادٌة العمومٌة التً ال تزال تؤدي حكمة عامة أو تسٌر مرافق عامة  

وعلٌه فٌما ٌمكن قوله لموضوع التنفٌذ الجبري ألحكام و القرارات القضابٌة هو أن مهمة التنفٌذ التً 

ٌلعب فٌها المحضرون القضابٌون دورا هاما بإتباع خطواتها ، لمهمة شاقة جدا خاصة فً نهاٌتها وهً 

حقه إلٌه ، رؼم اإلشكاالت القانونٌة الكثٌرة و  المرحلة األخٌرة التً ٌنتظر فٌها طالب التنفٌذ رجوع

.المتعددة  
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:قائمـــــة المراجـــــــــــــــــــــع   

 

:الكتـــب  

 

األستاذ عبد العزٌز خلٌل إبراهٌم بدٌوي ، قواعد و إجراءات التنفٌذ الجبري والتحفظ ، الطبعة  -1

 . ، دار الفكر العربً القاهرة1980الثانٌة 
الؽرامة التهدٌدٌة كوسٌلة إلجبار اإلدارة على تنفٌذ األحكام :األستاذ محمد باهً أبو ٌونس -2

 .2001اإلدارٌة ، دار الجامعة الجدٌدة للنشر اإلسكندرٌة ، طبعة 
األستاذ محمد براهٌمً ، القضاء المستعجل الطبعة الثانٌة ، دٌوان المطبوعات لجامعٌة  -3

  2007الجزابر
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األستاذ محمد حسٌن، طرق التنفٌذ فً قانون اإلجراءات المدنٌة الجزابري ،دٌوان المطبوعات  -4
 .1996الجامعٌة الجزابر، طبعة 

األستاذ أحمد أبو الوفا، طرق التنفٌذ فً مسابل مدنٌة والتجارٌة منشأة المعارؾ باإلسكندرٌة  -5

 1991الطبعة العاشرة 
األستاذ بربارة عبد الرحمان ، طرق التنفٌذ فً مسابل المدنٌة ،دراسة تفصٌلٌة للتشرٌع  -6

 الجزابري مدعمة باإلجتهادات المحكمة العلٌا ، منشورات بؽدادي 
 األستاذ عمارة بلؽٌث ، التنفٌذ الجبري وإشكاالته، دراسة  تحلٌلٌة  -7
 من الناحٌتٌن المدنٌة  والجزابٌة وفقا للتشرٌع ذاألستاذ بربارة عبد الرحمان ، طرقا التنفً -8

، منشورات 009، طبعة اولى08/09الجزابري السٌما قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة رقم 

 بؽدادي
 األستاذ ملزي عبد الرحمان ، طرق التنفٌذ ، مطبوعة وزعت على طلبة المدرسة العلٌل للقضاء -9
 مؤرخ 09-08قانون )ةاألستاذ بربارة عبد الرحمان ، شرح قانون اإلجراءات المدنٌة واإلداري-10

منشورات بؽدادي-2009طبعة  (2008فٌفري 23فً   

 طرق التنفٌذ فً قانون اإلجراءات المدنٌة الجزابري دٌوان المطبوعات –األستاذ محمد حسنٌن -11

1996طبعة –الجامعٌة الجزابر   

طبعة –التنفٌذ القضابً وتوزٌع حصٌلة فً قانون اإلجراءات المدنٌة الجزابري - محمد حسنٌن- 12

.مكتبة الفالح الكوٌت-1986ثانٌة   

 

:النصوص القانونٌة   

 

 بفندق األوراسً ، 2008 جوان 08 و 07 ٌومً نالندوة الدولٌة الثانٌة للمحضرٌن القضابًٌ -

- التنفٌذ فً ظل قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة الجدٌد و دوره فً ترقٌة اإلستثمار
 64/1العدد

 09-08قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة الجدٌد رقم  -
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:الفهرس  
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