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  ��ق ا� ا����

 » نمن يِرِد اُهللا ِبِه خَيراً يفَقِّهه في الدي « عن معاويةَ رضي اُهللا عنه قال قاَل رسول اِهللا صلى اُهللا عليه وسلَم

  ـ متفق عليه ـ                                                                                                      
 

ِه وسلَمقال قاَل رسول اِهللا صلى اُهللا علي اهللاُ  عنه عوِد رضيسابِن م نا ال «: عٌل آتَاه اُهللا مجِن رإالَّ في اثنَتَي دسلىحع لَّطَهالً فس 

 ـ متفق عليه ـ                                    » و يعِلمها هلَكِتِه في الحقَّ ورجٌل آتَاه اُهللا الِحكْمةَ فَهو يقِضي ِبها

  
ه وسلم قال لعلٍي رضي اُهللا عنهلى اُهللا عليص النَّبي أن اُهللا عنه ضيعد رل بِن سهاِحداً  «عن سالً وجر اُهللا ِبك ِديهي فو اِهللا َألن

  ـ متفق عليه ـ                                                                              » خَير لَك ِمن حمِر النَّعِم
 

ـَّ ـَاً يلْتَِمس فيِه ِعلْماً سهَل اُهللا له  «: م قالعن أبي هريرةَ رضي اهللاُ  عنه أن رسوَل اِهللا صلى اُهللا عليه وسل و من سلَك طَِريـق
  ـ رواه مسلم ـ                                                                                 » طَِريقاً ِبِه إلى الجنَِّة

 
ـَّم قالعن أبي هريرةَ رضي اهللاُ  عنه أن رسوَل اِهللا ـَه ِمن األجِر ِمثُل ُأجوِر «:  صلى اُهللا عليه وسل من  من دعا إلى هدى كان ل

 ـ رواه مسلم ـ                                                               » تبعه ال ينْقُص ذَِلك ِمن أجوِرِهم شَيْئاً
 

ـَّمعن أبي هريرةَ رضي اهللاُ   ماتَ ابن آدم انقَطَع عملُه إالَّ من ثَالٍث صدقٍَة جاِريٍة إذَا «:  قاَل قاَل رسوَل اِهللا صلى اُهللا عليه وسل

 ـ رواه مسلم ـ                                                             » ولٍَد صاِلٍح يدعو لَه أو ِعلٍْم ينْتَفَع ِبِه أو
 

ـَّم يقُول من خَرج في طَلَِب الِعلِْم فهو في سِبيِل اِهللا  «: عن أبي هريرةَ رضي اهللاُ  عنه قاَل سِمعتُ رسوَل اِهللا صلى اُهللا عليه وسل
ِجعرـ رواه الترمذي ـ                                                                                                                      » ي 

 
أن اُهللا عنه ةَ رضيامن أبي ُأمقاَل ع ه وسلملَّى اُهللا عليرسوَل اِهللا ص :» نَاكًمِلي على أداِبِد كَفَضاِلِم على العُل العفَض « 

لَّمه وسوُل اِهللا صلى اُهللا عليسثم قاَل ر :»لَةَ فياَهللا إنتَّى النَّمِض حواِت واألرمُل السَأهو الِئكَتَهوم   لُّونصوتَ لَيتَّى الحح ا وِرهجح
 ـ رواه الترمذي ـ                                                                                             »الخَير على معِلِمي النَّاِس

  : أبي الدرداِء رِضي اُهللا عنه قاَل سِمعتُ رسوَل اِهللا صلَّى اُهللا عليه وسلَّم يقُوُلعن   

ضاً ِبما يصنَع وإن الِعلِْم ِر إلى الجنَّة وإن المالِئكَةَ لَتَضع أجِنحتَها ِلطَاِلِب سلَك طَِريقَاَ يبتَِغي ِفيِه ِعلْماً سهَل اُهللا له طَِريقَاً من     ((
العاِلِم على العاِبِد كَفَضِل القَمـِر علـى سـاِئِر     السمواِت ومن في األرِض حتَّى الِحيتَان في الماِء وفَضُل العاِلم لَيستَغِفر له من في

اِكِب وإنالكَو لم اءاألنِبي اِء وإنثَةُ األنِبيرلَماِء والع روثُواي  َأخَـذَه نفَم ثُوا الِعلْمرإنَّما و اً ومهناراً وال ِدراِفـرٍ    ِديـٍظ وأخَـذَ ِبح((                                 
                                            ر��ل ا� ��ق                                                                                               ـ رواه أبو داود والترمذي ـ
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  :،  شكر لـ  حقوق  للسنة األوىل والثانية والثالثة والرابعةاألساتذةشكراً 

  بن علية محيد. د����بن داود براهيم .  د���� رحداودي س.  أ����فريم فاطمة الزهراء.  أ����د خنيش السنوسي. أ����
  محيدة املختار.  أ����حسان هشام .  د����عيسى  معيزة. أ����زق أمحدورب. أ����خمتاري مراد . د����طعيبة أمحد .د ����
  ور الدين نمحادي .  د����حلرش أسعد حماسن .  د����شاليل رضا . أ����بلقاسمحممد بوفاتح . أ����سبيت حممد . أ����
فشار عطاء اهللا . أ����شنوف العيد . أ ����بن حفاف امساعيل.  أ����بوسام بوبكر.  أ����درماش بن عزوز.  أ����خالدي خرية .   د����
شتاحتة أحالم  . أ���� بوزيدي عبد القادر. أ����زيان سبع.  أ����جعالب كمال. أ����  عبد الرمحان يهجرس.  أ���� بن الصادق.  أ����
  ةخوجة خري. أ����شوحية زينب . أ����بشريي حفيظة.أ����دعمران حمم. أ����حمديد محيد .  أ����جدي جناة.أ ����
  ... مصطفى هليوف.أ����  حرشاوي عالن.أ����

  ... شكر جلميع الطلبة...ة يف جامعة زيان عاشور ولكل املوظفنياتذذتنا يف اموعة األوىل حقوق واألستوشكراً كذلك ألسا
  ...الفاضل شريط حممدواإلمام ولألستاذ  امليلود  واإلمام واملفيت الشيخ الفاضل قويسم ،بري السالتااجلالشيخ الفاضل للعالمة وشكرا 
  ...الكرامواألساتذة ولكل ...لعلوم اإلقتصادية من كلية اني نوي طه حسوالدكتور  قادري حممد للدكتوروشكرا 

  …املساعدة والتشجيعيد وشكرا لكل من قدم لنا ...شكرا لكل الزمالء يف الس القضاء ويف احملاكم
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   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السداسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـسنة رابعة علوم قانونية وإدارية            
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708 

  طـرق التنفيــذ

  

  
  

                                                        األحكام العامة إلجراءات التنفيذ  

 تلزم املدين بالطرق القانونية على تنفيذه مميكن  تصور وجود حق دومنا وجود سلطة حتميه وتعرتف بوجوده ال
ألزمته به  وعند  تقاعسه يف تنفيذ ما التزم به إراديا واإلذعان ملا التزم به  أي سلطة إجبار املدين على القيام مبا التزم 

على  ، ألنه ال يعقل أن يقوم الدائن  بإجبار املدين بوسائله اخلاصة. العامة بالتنفيذ حتت إشراف القضاء و رقابتهةلسلط
 فال يتوقف دورها يف دولة هي الوحيدة املخولة قانونا يف بسط األمن والسلم والعدل والقانون،ال والتزامه، فهتنفيذ تعهد

 السعي والسهر على بلورة األوامر واألحكام و القرارات واحلقيقي هإصدار األحكام والقرارات القضائية وإمنا دورها  
 وفقا لإلجراءات القانونية  اليت شرعها املشرع يف الكتاب الثالث من قانون ا وتنفيذه،التنفيذيةاملمهورة بالصيغة 

دارية وتتألف هدا الكتاب من ستة أبواب  فضال على وجود نصوص وأحكام متفرقة يف قوانني اإلجراءات املدنية اإل
القانون  من 1601 المادةادن التنفيذ هو إلزام املدين بتنفيذ ما التزم به والوفـاء به كما هو منصوص عليه يف .أخرى 
 عقار مااللتزام تسلييا وطوعيا به فإن كان موضوع   رغم أن األصل هو قيام املدين بتنفيذ ما التزم به و  تعهد عيناملدين

سلمه وإن كان موضوع االلتزام هو منع التعرض  أو الفعل الضار أو لألعمال التعدي  التزم مبا قضى به القضاء و كان 
اللتزام عن وخروج حمل ا. 2انه يف حال استحالة التنفيذ  عينيا  منقول أو مبلغ من النقود، قام بالوفاء ما التزم به ،غري

 ملقدار مبلغ الدين الذي وىف نمنازعة الدائإرادته  ألسباب موضوعية  كفساد البضاعة أو ايار العقار إن كان مبىن ، أو 
به املدين ، ففي احلالة األوىل يكون املدين ملزما بدفع التعويض نظري الوفاء أي يلجأ إىل التنفيذ عن طريق التعويض ، 

أما إدا كان التنفيذ   ممكنا وتقاعس املدين على .كمة ويسمي الفقه دلك بالتنفيذ عن غري املباشر  لسلطة احملهيرجع تقدير
 اليت سطرها املشرع يف الكتاب الثالث من قانون ةالقوة اجلربيالقيام  مبا التزم به فإنه  يكون جمربا على التنفيذ باستعمال 

و هو  موضوع دراستنا خالل هدا السداسي  حبيث ســوف . اجلربياإلجراءات املدنية واإلدارية واليت تسمى بالتنفيذ
نتعرف على املواضيع التالية  بالتطرق  إىل السلطة املخل هلا قانونا  بتنفيذ  وإفراغ السـند التنفيذي مث نتعرف على أطراف 

  .التنفيـذ وأموال موضوع التنفيـذ وإىل مقـدما والعـوائق اليت حتول دون  التنفيـذ
فالتنفيذ لغة حسب املنجد هو . بصدد إجراءات التنفيـذ البد من التعريف به واإلحاطة  به من مجيع جوانبهوحنن 

 الوفاء بااللتزام باملفهوم املطلق واالصطالح فه والواقع ، أما يف قحيز التطبيحتقيق الشيء وإخراجه من حيز الفكر إىل 
ن يكون جربيا ألن البعض من الفقهاء مييزون ما بني عنصري املديونية للكلمة ألنه قد يكون الوفاء اختياريا  كما ميكن أ

التنفيذ  يستجيب املدين لعنصر املديونية يف االلتزام، أما يف حالة امتناعه عن ااختياريا عندمواملسؤولية فيكون الوفاء 
لبتها إجبار املدين على التنفيذ  الدائن إىل السلطة العامة ومطاوءولية املتواجد يف االلتزام من جل عصر املسؤكفيتحر
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 ومصطلح االقتضاء للداللة يالتنفيذ االختياراجلربي،ومن مثة هناك بعض الفقه من يستعمل مصطلح الوفاء للداللة على 
 أية مشكلة إجرائية، إال يف حالة واحدة وهي يالتنفيذ االختيارعلى التنفيذ عن طريق اجلرب أو القهر القضائي ، وال يثري 

 املدين مقابل الوفاء مبا جيب عليه أداؤه عرضا فعليا بتقدميه له عرضا بالوفاء بواسطة هيعرضه علي يرفض الدائن ما عندما
 الذي حنن بصدد فالتنفيذ من ق إ م 641و 584 تطبيقا ألحكام املادتني 1حمضر قضائي يف موطنه احلقيقي أو املختار

 ةباستعمال القو ملضمون  السند املراد تنفيذه ولو ناملدين اإلذعافع جمموعة اإلجراءات الالزم اختاذها لد دراسته هو
يف  العمومية عند االقتضاء حىت ال جيرأ األشخاص أن يقتضوا حقوقهم بأنفسهم بل جيب عليهم أن يوكلوا السلطة العامة

  . حلقوق املدين والغري الذي قد تنصب إليه آثار التنفيذةحلقوقهم وصياندلك ، محاية 
بينما  وقد يكون مبقابل، فيسمى األول يف االصطالح القانوين بالتنفيذ املباشر، ايكون عينيفيذ اجلربي قد والتن

التزم به املدين وهو األصل يف التنفيذ،  فالتنفيذ العيين هو حصول الدائن على عني ما.  الثاين بالتنفيذ غري املباشرىيسم
 تسليمها فإن هالكها يشكل مانع مادي يستحيل معه التنفيذ العيين بملطلوالعني ا إذا استحال التنفيذ العيين كهالك أما

 غري املباشر ، ذيسمى التنفييبق أمام املنفذ إال اللجوء إىل القضاء الستصدار حكم بالتعويض وهو ما   الةهذه احلالويف 
 احلجز على املال وهو يف هذه احلالة التنفيذ مباشرا عن طريق أما إذا كان حمل احلجز أو التنفيذ مبلغا من النقود فيكون

  .النقود مبلغ
 كان مبلغا من النقود كان ذا حمل االلتزام املطلوب تنفيذه فإ بني التنفيذ املباشر وغري املباشر هو يفةمعيار التفرقإن 

 عن عمل فاألصل هو أما إذا كان عينا أو عمال أو امتناعا.اكان موجوداحلجز هو مبلغا لتنفيذ احلجز على املبلغ املايل إن 
 بالتنفيذ هيكون التزام ما مل يكن هذا العمل أو االمتناع مما حيتاج إىل تدخل املدين شخصيا حبيث ااحلق عيناقتضاء 

 إىل وء جيرب الدائن من على اللجااملباشر مم ذالقيام بالتنفياملباشر اعتداء على شخصه وهو ما يشكل مانع أديب حيول دون 
  .  من ق إ م إ إلجبار املدين على تنفيذ مضمون االلتزام 305 للمادة طبقا الغرامة التهديدية

 ذلك التنفيذ الذي جتريه السلطة العامة حتت إشراف ورقابة القضاء بناء واجلربي ه يستنبط مما سبق أن التنفيذ 
دين من التصرف يف ماله  احلائز على السند التنفيذي بغرض  استيفاء حق ثابت  إما عن طريق منع املنطلب الدائعلى 

 .احملجوز أو عن طريق احلجز عليه
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  من ق غ م ا  يقدم عرض الوفاء بواسطة حمضر قضائي يف املوطن احلقيقي أو املختار للدائن،ويبلغ رمسيا وفقا ألحكام هذا القانون584تنص املادة  -  
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 التنفيــذ وإجـراءاته

        التنفيـذ يف األصل كما سبق اإلشارة يكون اختياريا وطوعيا حبيث يستجيب املدين ملا التزام به وما هو مثقل لذمته 
 ألتزم به عندئذ يكون الدائن جمربا على سلوك  طريق التنفيذ من دين أو تعهــد، أما يف حال امتناعه أو تأخر عن الوفــاء مبا

  .اجلربي مبخاصمة مدينه أمام السلطة العامة واستصدار حكم قضائي وهو ما يعين دراستنا
 إن التنفيــذ اجلربي هو التنفيذ الذي تتواله  السلطة العامة املخولة  قانونا إفراغ مضامني  السندات التنفيذية ، ومن مث 

لزم حصول طالب التنفيذ فضال على السند التنفيذي أن تتوىل  لسلطة العامة القيام بعملية التنفيـذ ومتكني الدائن من يست
 ، ومن مث فاألحكام نأموال املدياستيفاء حقوقه قـهرا عن املدين  وذلك بتوجيه القائم بالتنفيذ املباشر على مكان وجود 

ال تكون حمال للتنفيــذ  وإمنا يكون هلا  حجية الشيء املقضي ملوضوع  صيغة التنفيذيةو القرارات العادية غري املمهورة بال
  .1 وألطراف املخاطبني ا

  السلطة التي تباشر التنفيذ:أوال

ال جيوز للدائن أن يقتضي حقـه من مدينه بنفســه حىت ال يتطاول على غرميه باإلساءة  إىل شخصه وإذالله  
ٌ، فالقاعــدة أن الدائن يستعــني بالسلطة العامــة يف استيفاء حقــه قهرا وعن طريق التنفيـذ املباشر  والتعرض إىل حرمة مسكنه

أو العيين أميا كان حملـه أو موضوعـه،  إذن  فأمر التنفيذ تتواله الدولة  ممثلة يف أشخاص يقومون  بالتنفيذ  مبا لديها من 
 ، وإمنا عليهم  محلقوقهم بأنفسه ال تسمح لألشخاص أن يقتصوا تبحاملتمدنة أص ففي اتمعات . قوة وصالحيات

 باالستعانة  يف دلك بالسلطة العامة لكي حيصلوا على حقوقهم وهدا كفيل حبفظ النظام واألمن ودرء الفوضى فيما لو
ضرر به ، لدلك مسح للدائن باستيفاء حقه بيده ، فإنه لن يتوقف على التعسف يف حق املدين والتشهري به وإحلاق ال

 على الشخص سلوكها للحصول على حقوقه يشرف على تتبع خطواا ةوإجراءات ثابتسطر املشرع اجلزائري قواعد 
قاضي املكلف باألمور اإلستعجالية وهو عادة ما يكون رئيس احملكمة أو من ينوب عنه أو يستخلفه للفصل يف  معيقات 

  . احلسن النية ، كما أنه يوقف التنفيذ إن وجد سببا جديا التنفيذ ومبنح مهل للتنفيذ للمدين البائس 
فرئيس احملكمة بصفته قاضي املكلف باألمور املستعجلة ينو طبه إصدار كل األوامر املتعلقة بالتنفيذ وبالبت دون  

 قاضـي التنفيـذ  أو لدلك فالتنفيذ ال خيلو من أحـتد النظامني العامليني، نظام. غريه يف اإلشكاالت اليت حتول دون التنفيذ
  نظام احملضر القضائي 

  : نظام قاضي التنفيــذ-1

يف هذا النـظام يعني قاضي من قضاة  احملكمة  تسند له مهام التنفـيذ  واإلشـراف عليـه وتسيري األعوان القائمني  
 ومراقبة وأمريه وتوجيهت سلطة بالتبليغ والتنفيـذ، فيقوم كاتب الضبط املنتدب ملصلحة التنفيذ بالتبليغات والتنفيذات  حت

من قاض شؤون التنفيــذ الذي يرجع إليه يف كل األمور املتعلقة بالتنفيذ واليت يصدر بشأا أوامر والئية ألعوان التنفيذ إىل 
  الصادر01/03وهو النظام الذي كان سائدا يف اجلزائر قبل صدور قانون تنظيم مهنة احملضرين رقم .غاية إاء التنفيذ 
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 التنفيـذ هو حتقيق الشيء وإخراجه من حيز النظري  وجتسيده يف الواقع الفعلي والعملي -  
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 1966 يوليو 8 الصادر يف 154/ 66 ، وهو النظام الذي كان منظما مبوجب األمر رقم  1991جانفي08يف 
دون و يف هذا النظام  فإن مجيع اإلشكاالت واملعوقات اليت حتول  واملتضمن قانون اإلجراءات املدنية املعدل واملتمم ،

ا قاضي التنفيذ املتواجد على مستوى احملكمة صاحبة االختصاص،  واليت تطرح أو تنشأ  مبناسبة التنفيذ  خيطر ذالتنفي
طاملا أن امللف املراد تنفيذه يعرض عليه من تاريخ أول طلب التنفيـذ مبصلحة التبليغ والتنفيذ لريسم له اإلجراءات الواجب 

 من قانون اإلجراءات 278ادة  نصت على دلك املاحينه كمًإتباعها ليسهل مراقبتها وحىت ميكنه أمر مبا يراه مناسبا يف 
ورغم .غري  أن هذا النظام ونظرا ملا يتضمنه من مساوئ  فإن اجلزائر ختلت عنه بإصدارها قانون احملضرين. املدنية السابق

  .دلك فإنه الزال ساريا يف بالد كثرية منها مصر وسوريا ولبنان
  : نظام المحضـــرين-2

م  ترسيمه من قبل وزير العدل حامل األختام يف ت ضابط عمـومي ي هوHuissier de justiceاحملضر القضـائي
 وقضــاء فرتة تكوينية بأحد مكاتب   1 معينة بعد إجـازته للمسـابقة الوطنيــــة للمحضـرينةاختصاص حمكمدائرة 

دائري حيمل شعار الدولة وبعد أدائه لليمني القانونية باجلهــة القضائية املعني ممارسته ا يسلم له خامت  رمسي .احملضرين
  . 1991جانفي 08 الصادر يف 91/03اجلزائري إىل جانب اسم احملضر  القضائي ولقبـه وهدا وفقا أحكام القانون رقم 

ًرغم أن عمل احملضر القضائي حـر ومسـتقل إذ هو يعمل حلسابه اخلاص إال أنه يعترب ممثال للسلطة العامة ووكيال 
أي جتاوز سواء كان اعتداء على حرمة  مكتبه وهنا يعـد يف نظر القانون من أعـوان  القضاء عن طالب التنفيذ، ومن مثة 

ا ذ من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية إ610المادة لك  فإنه بنص ذأو إيذاء ومساس جبسده  ل . 2وإهانة يف شخصه
ضر يبني فيه املناسبة أداء مهمته والتاريخ والساعة تعرض احملضر القضائي  إىل إهانة أثناء أداء وظيفته وجب عليه حترير حم

م عرض احملضر تهود احلاضرين أثناء الواقعة ، ليومكان ومهمة، ونوع اإلهانة واأللفاظ الصادرة ضده وأمساء وألقاب الش
  .على وكيل اجلمهورية طبقا للقواعد العامة 

ضوع األعمال والتصرفات اليت يقوم ا إىل سلطة احلماية اليت يعطيها القانون للمحضر القضائي ال تنفي عنه خ
اعتباره سلطة عامة تلزمه  .91/033 وما بعدها من القانون رقم 5المادة رقابة وكيل اجلمهورية املختص إقليميا بنص 

عدم رفض إي سند تنفيذي مهما كان ، ألنه يف حالة رفضه أو امتناعه عن التنفيذ حيق لطالب التنفيذ من على اللجوء 
إىل رئيس احملكمة أو إىل القاضي املختص بالقضايا اإلستعجالية  للبت يف رفضه التنفيذ ، فإن رفضه غري املربر قد يعرضه 

لك  بأمر من احملكمة املختصة ، وكل ما يلحق بشخص طالب التنفيذ ذللمساءلة  التأديبية فضال على أنه جيرب على 
  . ًجربا ملا أصابه من ضرر بشأن رفض املكلف بالتنفيذ  يكون حمل تعويض 

 قيامـه باإلجراءات الالزمة للتنفيذ ،  فإن اختصاص ضي يعرتذوال دون التنفيـذ لالذي حيوأما  يف حالة اإلشكال 
للنظر والفصل  للبث يعـود  إىل رئيس احملكمة املختص إقليميا للفصـل فيها باعتباره قاضيا خمتصا يف األمـور  اإلستعجالية

                                                 
1
 كة يف املسابقة احملضرين اليت جتريها وزارة العدل ميكن له املشار -  
2
  من قانون العقوبات328يعترب املشرع اجلزائري القائم بالتنفيـذ من أعوان القضاء يعاقب كل من أهان القائم بالتنفيـذ أثناء تأديته ملهامه وذلد بنص املادة  -  
3
                                                                                                                     من القانون املتعلق بأعمال احملضر القضائي           2 -  
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،  وعند استحالة التنفيذ بالطرق السلميـة  فله احلق  طلب من وكيل اجلمهورية 1 يف التنفيذ ووقف التنفيـذيف اإلشكاالت
 من قانون اإلجراءات 687المادة االستعانة بالقوة العمومية عند اللزوم كما هو منصوص عليه يف الفقرة األخرية من 

لى مكتب احملضر القضائي ميكنه االستعانة بأعوان إداريني ملساعدته ًونظر للملفات الكثرية املطروحة ع.املدنية واإلدارية 
 . من القانون املتعلق باحملضر القضائي12المادة يف تسيري مكتبه كلما استعدت الضرورة إىل دلك وهدا بنص 

  وكيل الجمهورية ودوره في التنـفيذ
بالسهر على احملافظة على النظام العام ومنه  وكيل اجلمهورية بصفته ممثل اتمع يكمن دوره يف قضايا التنفيذ 

تسخري القوة العمومية عند الضرورة لتسهيل عملية التنفيذ إفراغا لألحكام القضائية الصادرة باسم اتمع كم يسوغ له 
 .عند الضرورة عندما يكون التنفيذ ميس النظام العام أن يقوم بوقف عملية التنفيذ 

  أطراف التنفيــــذ:ثانيا

طالب التنفيذ أو احلاجز،  اف التنفيذ هم األشخاص الدين تربطهم عالقة بالتنفيذ وميكن حصرهم يف الدائن أوأطر
أو املستفيد من السند التنفيذي، واملنفذ عليه أو احملجوز عليه، وأحيانا قد يتدخل الغري يف التنفيذ فيصبح هدا الغري من 

  .أشخاص التنفيذ
  :طالب التنفيـذ -1

 بنص اذالتنفيذ وه أن يكون متمتعا بأهلية التقاضي وأن تكون له مصلحة مرجوة من ذالب التنفيطيشرتط يف 
 ال جيوز ألي شخص، التقاضي ما مل تكن له ((اليت تنص على أنه   من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية13المادة 

 615المادة املشرع يف أحكام الفقرة الثانية من هب إليه ذوهو ما . ))صفة ، وله مصلحة قائمة أو حمتملة يقرها القانون
يف إمتام  ا فقد املستفيد أهليته قبل بدء التنفيذ  أو قبل إمتامه وجب تعيني له من ينوب عنهذًمن ق إ م إ بذكره أنه إ

مل تكن لك فإنه يراعى توافر الصفة واألهلية يف طالب التنفيذ خالل وقت طلب التنفيـذ ، فإذا ذإجراءات التنفيذ ، ل
 تلقائيا يف نانعدام اإلذكما أنه ميكنه أن يثري . 2متوفرة فيه وقتئـذ  يقرر القاضي وجوبا عدم توفرها ولو من تلقاء نفسه

ُا ما كان قاصرا  أو عدمي األهلية أو ناقصها من احملكمة ذطالب التنفيـذ كوجوب توفر اإلذن من شخص طالب التنفيذ  إ
 ال جيوز له ةالصفة القضائي أنه يستوجب توفر الصفة يف طالب التنفيذ، فمن ال ميلك املختصة يف مباشرة احلجز،كما

، كما أن الصفة واألهلية جيب توفرها يف ممثل طالب التنفيذ  أو من ينوب عنه سواء كان من األشخاص الطبيعية 3التنفيذ
  .4أو االعتبارية 

ينوب عنه اتفاقا أو قانونا هي أهلية التصرف فال يكف توفر مع البيان أن األهلية املتطلبة يف طالب التنفيذ أو من 
 هو احلصول على مصلحة ، فإذا كان  التصرف يعد من التصرفات النافعة يكفي  توفر ااهلدف منهأهلية اإلدارة ، ألن 

                                                 
.     يقوم رئيس احملكمة بصفته القاضي املكلف بالفصل والبث يف األمور اإلستعجالية، كما ميكن للرئيس أن يندب من قضاة احملكمة من يعهد له  اإلنابة عنه - 1 
  يثري القاضي تلقائيا انعدام الصفة يف املدعي أو يف املدعى ’ من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على أنه13 تنص الفقرة الثانية والثالثة من املادة -2

  ’’      كما أنه يثري تلقائيا انعدام اإلذن إدا ما اشرتطه القانون    ....  
  175ص  . 1984الدار اجلامعية للطباعة والنشر، سنة .  املدنية واإلدارية، الدكتور أمحد أبو الوفا إجراءات التنفيذ يف املواد-  3
عنوي  من القانون املدين يف التقاضي، فله احلق بالتايل يف التنفيذ، غري أنه تتوجب من توفر يف الشخص الطبيعي املمثل للشخص امل50إن الشخص االعتباري كما له احلق  بنص املادة  - 4

  12، ص 1982أهلية اإلدارة ، انظر كتاب طرق التنفيذ يف قانون اإلجراءات املدنية  اجلزائري للدكتور حممد حسنني ، عن ديوان املطبوعات اجلامعية، سنة 
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الويل و الوصي احلال يف  أهلية اإلدارة ، أما إدا كان التصرف يدور بني النفع والضرر فيجب توفر أهلية التصرف كما هو
  .واملقدم والوكيل

أما يف حال موت طالب التنفيذ  أو املستفيد من السند التنفيذي قبل البدء يف التنفيذ أو قبل إمتامه ينتقل احلق يف 
ما االستمرار يف التنفيذ خللفه العام أو اخلاص كالورثة أو املوصى هلم  دومنا  إعادة إجراءات التنفيذ من أوهلا وإمنا يستمر في

وصل إليها مورثهم أو املوصى إليهم من إجراءات على أنه جيب على هدا اخللف من إثبات صفته يف دلك  وهو ما 
 التنفيذ مبعرفة تتتم إجراءاوقياسا على دلك فإنه جيوز أن .  من ق إ م إ 615المادة نصت عليه الفقرة األوىل من 

لسند التنفيذي  سواء كانت النيابة اتفاقية أو قانونية وهو ما نص النائب أو الوكيل عن طالب التنفيذ أو املستفيد من ا
 اإلجرائي الذي أوجب  على ورثة طاليب التنفيذ من إثبات صفتهم ، على أن كل منازعة تطرأ حول الصفة ععليه املشر

 لألطراف مع دعوته بالتنفيذ  أو احملضر القضائي حمضرا ويسلم نسخة منه مبشأا القائ رضده حيربينهم وبني املنفذ 
  . من ق إ م إ615المادة ما يروه مناسبا هلم وهدا ما أورده املشرع يف الفقرة الثالثة من  ذالختا القضائية ةإىل اجله وءاللج

مع التذكري أنه ال مانع يف هدا احلال من طاليب التنفيذ من املطالبة بإجراءات احلجز التحفظي حفاظا حلقوقهم يف 
وكل ما يتطلبه  ...اخلهم اإلدارية من الفصل يف صفتهم من طرف القضاء وإعدادهم لفريضة مورثهم انتظار تسوية أمور

  .من ق إ م إ 615المادة   من 4دلك من وقت وهو ما نصت عليه الفقرة 
لى م   عتالقاعدة العامة  تقتضي أن التنفيذ جيرى على املنفذ عليه أو املدين ، غري أنه جيوز أن ي مع املالحظة  أن

  .2 أو عندما ينصب التنفيذ على عقار مرهون من طرف املدين 1احلال يف حالة الكفيل غري املدين كما هو
  :أو عليه أو المدين المنفـذ ضده -2

ِاملشرع أوجب  توفر األهلية يف املدين كما هو الشأن يف الدائن ، غري أنه إدا طرأ تغري يف أهلية املدين املنفذ ضـده  

 وء التنفيـذ ، فيجب متابعة إجراءات التنفيذ  ضد من ميثله ، فإن مل يوجد ، فعلى طالب التنفيذ من اللجأثناء البدء يف
له أو وصيا حىت يتسىن له حسن توجيه ومباشرة إجراءات التنفيذ ضده ،حفاظا على  ّإىل القضاء طالبا تعيني للمدين قيـما

و فاقدها، و ينطبق هدا احلال كذلك يف حال فقد نائب املنفذ ضده أموال املدين املنفذ ضده سواء كان  عدمي األهلية أ
فإذا   من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ومن مث617المادة ألهليته وهي األحكام اليت تضمنتها  الفقرة الثانية من 

ذ وإائها فعلى طالب التنفيذ من فقد املنفذ عليه أهليته أو زالت صفة من كان ميثله  قبل البدء يف مباشرة إجراءات التنفي
ّالقيام بإعادة التبليغ الرمسي للتكليف بالوفاء لقيم أو نائب املنفذ عليه ، ألنه طبقا القواعد العامة أن اإلجراءات املتخذة 

  . ضد املنفذ عليه فاقد األهلية تعترب باطلة وعدمية األثر
 إال بعد التبليغ الرمسي للتكليف 3 ، فال جيوز التنفيذ على أموالهفإذا تويف املنفذ عليه قبل البدء يف إجراءات التنفيذ

ضده إجراءات التنفيذ ومث البدء فيها، ذ أما إدا مات من أخت.بالوفاء لورثته أو ألحدهم يف مقر سكىن مورثهم حال حياته
م التعرف عليهم  تورثة له  أومل يفإنه طبقا للقواعد العامة ال تبطل وإمنا تستمر يف مواجهة ورثته إن وجدوا، فإن مل يوجد 

                                                 
. يف به املدين من ق م الكفالة عقد يكفل مبقتضاه شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي ذا االلتزام إدا مل644تنص املادة - 1 
 2 من القانون املدين911 و 884انظر نص املادتني -  
.ألنه بوفاته انتقلت أمواله لورثته وأصبح هم املالكون هلا-   3 



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السداسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـسنة رابعة علوم قانونية وإدارية            

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2011/2012 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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وكانت الضرورة تقتضي إختاد إجراء من إجراءات التنفيذ يتطلب حضور املنفذ عليه حال حياته، جيوز لطالب التنفيذ من 
استصدار أمر من رئيس احملكمة  بتعيني  وكيل خاص لتمثيل الورثة من أجل االستمرار يف التنفيذ  على أموال املنفذ عليه 

ألنه بوفاة املنفذ عليه انتقلت أمواله قانونا لورثته ، غري أنه ال جيوز توزيعها ما بني الورثة إال بعد .1على شخصه  الاملتوىف
  .تسديد ديون املورث

 le Tiers: الغير في التنفيــذ - 3
باحلكم املراد  طبقا للقواعد العامة فالغري هو الشخص األجنيب الذي مل يكن طرفا يف اخلصومة القضائية املنتهية 

تنفيذه واملمهور بالصبغة التنفيذية ، وليس له مصلحة شخصية يف الدعوى األصلية أو يف موضوع احلق ،ومع دلك فإنه 
يلزم قانونا بتنفيذ ما قضى به احلكم أو السند التنفيذي  وينتقل إليه أثر التنفيذ ، كما هو احلال للحارس القضائي ، 

فيقوم هدا الغري بتسليم الوديعة أو دفع .، وموظف الشهر العقاري ، وضابط احلالة املدنية وأمني الودائع ومدين املدين 
فالغري هو الشخص املنفذ عليه والدي يكون حائزا للشيء حمل التنفيذ فهؤالء .املبالغ ، أو شطب التسجيالت وحمو القيود

فالغري معىن دلك هو من . يس فيه مصلحة لابالتنفيذ م هلم مصلحة شخصية ومع دلك يلزمون قانونا ساألشخاص لي
  .ليس طرفا يف اخلصومة وال جيين أي نفع وال يصاب بضرر من جراء قيامه بالتنفيذ

  السندات التنفيذية: ثالثا

 اجلزائري السندات التنفيذية يف الفصل األول من الباب الرابع من الكتاب الثالث يف التنفيذ عحصر املشر لقد 
 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية دون التطرق إليها أو تعريفها تاركا ذلك  600المادة فيذية يف اجلربي للسندات التن

للفقه والقضاء،فالسند التنفيذي إذن هو تلك الوثيقة اليت يف فصلت يف اخلصومة ما بني األطراف املتنازعة واملمهورة 
ويعين باألحكام ، هي احلكام .وهي عادة ما تتمثل يف احلكم،2بالصيغة التنفيذية  ما مل ينص القانون على خالف دلك 

املوضوعية اليت  يصدرها القضاء متضمنة منفعة لطرف يلجأ إىل القوة اجلربية لتنفيذه أي أنه ال جيوز التنفيذ اجلربي إال 
ب التنفيذ قد  للشروط الشكلية واملوضوعية مبعىن أال يكون طالاقانونا مستوفيبسند تنفيذي كما هو منصوص عليه 

 سنة من حصول الدائن 15أستوىف حقه بالطرق الودية خارج مكتب التنفيذ ، أو يكون الدين قد انقضى بالتقادم مبرور 
طالب التنفيذ على النسخة التنفيذية ، أو أن حقه غري تابت كما هو احلال يف األحكام التمهيدية، أو وجود هدا احلق 

و غري حمدد املقدار كما هو احلال بالنسبة لألحكام  املشفوعة بالغرامة التهديدية  أو غري أنه معلقا على شرط  أو أجل أ
يهمنا هي األحكام القطعية الفاصلة يف املوضوع  واملتضمنة  منفعة ألحد اخلصوم  األحكام  املتضمنة مهلة للوفاء ، وما

و احلال يف األحكام الفاصلة يف الدفوع ومن مثة فإن األحكام التحضريية والتمهيدية هي أحكام غري قطعية كما ه
  .واملسائل الفرعية 

والسندات . فاألحكام القابلة للتنفيذ هي األحكام القاضية بااللتزام دون األحكام املقررة أو  املنشئة  للحق
اليت   من ق إ م إ  و هي تلك األحكام القضائية600المادة التنفيذية اليت تعنينا هي تلك اليت حصرها املشرع يف 

                                                 
 1 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية618 هو ما نصت عليه املادة  -
 2     .      ةالتنفيذ باملسودرخص املشرع يف حال االستعجال والضرورة القصوى من  -
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 طرق الطعن العادية وكدا األحكام غري اإلنتهائية املشمولة بالنفاذ املعجل، واألوامر اإلستعجالية وأوامر األداء تاستنفد
واألوامر على العرائض وأوامر حتديد املصاريف وقرارات االس القضائية وأحكام احملاكم اإلدارية وقرارات جملس الدولة 

املؤشر عليها من طرف القضاة و املودعة بأمانة الضبط ،و أحكام التحكيم املأمور بتنفيذها وحماضر الصلح أو اإلنفاق 
 الرمسي على جاملرفقة باالحتجامن قبل رؤساء اجلهات القضائية واملودعة بأمانة الضبط ومجيع الصكوك واألوراق املالية 

بط ، أحكام رسو البيع باملزاد العلين بعد إيداعها بأمانة الضاملمهورة بالصيغة التنفيذية، وحماضر  املدين ،و العقود التوثيقية
  .املزاد على عقار

فالصيغة التنفيذية إذن هي العالقة املادية الظاهرة اليت ميكن التعرف  منها على صالحية السند  من ظاهره، واليت 
لذين يطلب منهم دلك طبقا للمادتني يعطي مبوجبها األمر جلميع  السلطات العامة مبا فيهم احملضرين القضائيني  وكل ا

 من ق إ م إ  بإجراء التنفيذ اجلربي من خالل منع املنفذ عليه من التصرف يف ماله احملجوز وبيعه قهرا 609و 281
 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  600المادة و السندات التنفيذية قد حصرها املشرع اجلزائري يف  .1باملزاد العلين 

 ةاملتضمنة منفع القانونية السارية املفعول و توفقا لإلجراءا2 األحكام القضائية القطعية املنهية اخلصومة القضائية وهي
 Jugement de اجلربي هي أحكام اإللزامذتستوجب التنفي ، فاألحكام كما سبق اإلشارة اليت 3ألحد اخلصوم

condemnation أو األحكام 4م الصادرة قبل الفصل يف املوضوع دون اإلحكام املقررة واملنشئة أو األحكا ،
األحكام ، ومن مثة فإن  األحكام اليت تعنينا هي األحكام اليت تكون سندا للتنفيذ هي 5الفاصلة يف املسائل الفرعية 

 على قوة الشيء املقضي  به ،أي األحكام اليت استغرقت مجيع أوجه الطعن العادية من  معارضة ةاحلائز
مارستها أو بفوات أجلها أو أا تصدر ائية طبقا للقانون حىت وإن كانت هلا قابلية الطعن بالطرق غري مب6واستئناف

العادية ، غري أنه للمحكمة العليا وجملس الدولة صالحية التوقيف املؤقت للحكم أو القرار املطعون فيه أمامها وهدا طبقا 
ا األوامر ذ، وكL’exécution Provisoireبالنفـاد املعجل  لنصوص القانون ،واألحكام  االبتدائية املشمولة 

  .اإلستعجالية القاضية بالتدابري التحفظية
  
  
  
  

                                                 

‘‘    إال  مبوجب نسخة من السند التنفيذي، ممهورة بالصيغة التنفيذية  ..الجيوز التنفيذ ... ‘‘ من ق إ م إ 601ما نصت عليه املادة -   1 
2006نة س.  ، عن ديوان املطبوعات اجلامعية119 ، صفحة 2/ط ) اجلزء الثاين. (االستاد حممد ابراهيمي،الوجيز يف اإلجراءات املدنية- 2 
 3 1982عن ديوان املطبوعات اجلامعية  لسنة  . 43الدكتور حممد حسنني طرق التنفيذ يف قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري، ص -  
 4 من ق إ م إ298ال حتوز هده األحكام على حجية الشئ املقضي فيه بنص املادة -

 عن عمل أو اإللزام  بشيء معني والدي قد يتطلب تدخل القوة العمومية  يف تنفيذه، معىن دلك أن هناك أحكام قضائية  ال  ميكن أحكام اإللزام  هي األحكام القاضية بأداء عمل أو باالمتناع
راء حتقيق أو مساع شهود ، أو احلكام إطالق عليها وصف السند التنفيذي مثل األحكام التمهيدية  أو األحكام التحضريية كاألحكام القاضية بانتقال احملكمة للمعاينة أو األحكام القاضية بأج

القاضية  بتوجيه ميني ، فهي أحكام مل تفصل يف املوضوع  وإمنا هي ممهدة له، - 5 
إن التماس إعادة النظر أو طعن بالنقض أو اعرتاض خارج اخلصومة هي أوجه طعن غري عادية ليس هلا أثر موقف للتنفيذ   - 6 
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  طـرق التنفيــذ

 :الحكم النهائي-1

 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 33المادة    هو احلكم  الصادر عن احملكمة االبتدائية بصفة ائية طبقا لنص 
كما أنه قانونا إن تفصل . يف الدعاوي اليت ال تتجاوز قيمتها مائيت ألف دينار والدي فصل حبكم يف أول وآخر درجة

احملكمة  حبكم غري قابل لالستئناف يف الدعاوي املنازعات االجتماعية عندما تقضي باستئناف عالقة العمل  املنصوص 
فهي .املطالبة بشهادة عمل  ، أو املتضمن عالقة العمل املعدل واملتمم 11 -90 من القانون رقم 73/4 عليها باملادة

  . أحكام تصدر حائزة لقوة الشيء املقضي فيه، أي ال تقبل االستئناف
  : الحكم االبتدائي-2

فصدور وهو احلكم الصادر عن احملكمة االبتدائية والزال قابال لالستئناف أو صدر غيابيا يف حق أحد اخلصوم ، 
ة إال باالستنفاد  املعارضة يف احلكم الغيايب وباالستئناف للحكم املعترب   ده الصيغة ال يكسبه  القوة التنفيذيماحلك

 ميعاد املعارضة أو االستئناف دون القيام بإجراءات الطعن ، عندئذ يكون لمبرور أج أو 1حضوري وللحكم احلضوري
 عجعل املشر التقاضي احلكم قد استغرق أوجه الطعن العادية من معارضة أو استئناف، إال أنه تفاديا طول إجراءات

اجلزائري ينص يف عدة أحكام بإمكانية التنفيذ احلكم االبتدائي رغم عدم إنتهائيته واستغراقه ألوجه الطعن العادية، مبعىن 
تنفيذ احلكم االبتدائي قبل أوانه هو استثناء من القاعدة ، أي إنه يبقى معلقا مبصري احلكم الذي سلك اإلجراءات 

  2.كم إذا بقي ويزول إذا ألغي من حمكمة االستئنافالعادية فيبقى احل
  L’exécutionprovisoireالنفاذ المعجل 

وهو تنفيذ استثنائي لألحكام القضائية يوصف كذلك بالتنفيذ مؤقت إذ جيوز إجرائه مبجرد التبليغ الرمسي للتكليف 
كم على النفاذ املعجل أو كان أمرا إستعجاليا  يوما إدا أشتمل احل15بالوفاء مبا تضمنه السند التنفيذي دون مراعاة أجل 

 من ق إ م إ ، و من مثة فإن التنفيذ املعجل يعترب خروجا عن قاعدة األثر 614المادة كما هو منصوص عليه يف 
ّاملوقف لطرق الطعن العادية ،  فالتنفيذ املعجل للحكم  ميكن احملكوم له بتنفيذ حكمه االبتدائي  دون القيام بإجراءات 

 يف 609المادة  من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 323المادة وهو االستثناء الذي قررته الفقرة الثانية من 3بليغهت
الفقرة الثالثة منها  واللتان  أجازتا تنفيذ احلكم رغم املعارضة أو االستئناف يف مجيع احلاالت املعينة والواردة على سبيل 

 األخرى أن يأمر يف حالة االستعجال  بالنفاد املعجل بكفالة  أو بدون كفالة ألحوالفبااحلصر وجيوز للقاضي كذلك  
Cautionnement وهو مبلغ إلرجاع احلالة إىل ما كانت عليه قبل التنفيذ  يف حالة إدا ما ألغي احلكم القاضي 

  .من خماطربالنفاذ املعجل يف املعارضة أو يف االستئناف وإصالح ما يرتتب على التنفيذ املؤقت 
يفهممن دلك أن التنفيـذ املعجل نوعان، نوع منصوص عليه يف القانون ويسمى بالتنفيذ املعجل القانوين 

L’exécution provisoire légale. أو أن يكون مصدره القضاء، أي أن القضاء هو الذي أمر به فيسمى
  L’exécution provisoire judiciaireعندها بالتنفيذ املعجل القضائي 
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  طـرق التنفيــذ

  التنفيـذ المعجل القانوني /1
حىت يقضي به  التنفيذ املعجل القانوين يستمد قوته التنفيذية من أحكام القانون ، فهو ليس يف حاجة إىل املطالبة به

لك أن صفة التنفيذ املعجل ذالقضاء وإمنا  تقضي به احملكمة من تلقاء نفسها دون انتظار أن يطلبه اخلصوم بل أكثر من 
 احلكم ا ، ألنه  ال حاجة إىل حكم للمحكمة للقضاء به ،فإذا  قضت ا احملكمة يف حكمها فال يستوجب عدم

فإلزامية التنفيذ هي صفة مستمدة مباشرة من القواعد القانونية اآلمرة ، لدا  .يكون دلك إال تكرارا وترديدا  حلكم القانون
، فهو ملصق باحلكم تلقائيا بغض النظر عن رغبة اجلهة ال داعلألطراف لطلبه كما أنه ال داع للحكم أن ينص عليه

  1.القضائية واألطراف
 303 واملادة 299ولقد أورد املشرع اجلزائري حاالت التنفيذ املشرع على سبيل احلصر يف الفقرة الثانية من املادة 

 بأي تدبريقة باحلراسة القضائية أو من قانون اإلجراءات املدنية واإلداري ، األوامر الصادرة يف مواد اإلستعجالية املتعل
صادرة من القسم االجتماعي طبقا أحكام املادتني  حتفظي غري منظم بإجراءات خاصة ،كما أن هناك أوامر اإلستعجالية

لإلجراءات املؤقتة أو التحفظية الرامية إىل وقف كل تصرف من شأنه  هذباختا من ق إ م إ وما يليها املتعلقة 509و 506
 فرباير 6 القانون املؤرخ يف اوالت يتضمنهية العمل ، كما أن هناك أحكام صادرة يف النزاعات الفردية يف العمل عرقلة حر
 القاضي العقاري ذ وما يليها من قانون اإلجراءات بشأن إختا521المادة أو الصادرة عن القسم العقاري يف  19902

ا يتخذه القاضي التجاري من أوامر مؤقتة حفاظا على احلقوق للتدابري التحفظية واإلستعجالية الالزمة، أو بشأن م
 منه ، كما أن األحكام الصادرة يف جمال اإلفالس والتسوية القضائية 536المواد موضوع النزاع واليت تضمنتها أحكام 
رع اجلزائري من القانون التجاري ، هي أحكام قد أضفى عليها املش 227المادة فأا تنفذ تنفيذا معجال طبقا حلكام 

 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية مبعىن  303المادة صفة التنفيذ املعجل بكفالة أو بدوا كما هو منصوص عليه يف 
أنه ورغم أن هده احلكام غري ائية إال أن  املشرع قد اكسبها قوة الشيء املقضي به حفاظا على أموال صاحب احلق 

  .ومحاية له
  L’exécution provisoire judiciaire عجل القضــائي التنفيـذ الم/ 2

فالتنفيـذ  احلكم القضائي معجال  هو دلك احلكم الذي يستمد قوته التنفيذية املعجلة من القضاء ، وهو الذي ال 
جيوز للقاضي احلكم به إال يف حال طلبه من أحد اخلصوم ، لكن إدا طلبه من له احلق فيه فال جيوز للمحكمة أن 

يستنبط من ذلك أن التنفيذ املعجل القضائي قد يكون إلزاميا للقضاء وقد يكون يف أماكن أخرى اختياريا تبعا . هترفض
لسلطة القاضي التقديرية قد تقضي به احملكمة وقد ال تقضي وإذا كان اختياريا وقضت به جيوزاها أن تشرتط على احملكوم 

  ن تعفيه منها، أما يف التنفيذ املعجل اإللزامي فال جيوز اشرتاط الكفالة ملنحهله بالنفاذ املعجل تقدمي كفالة ، كما ميكنها أ
  
  

                                                 
 1                                                        49طرق التنفيذ يف قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري، املرجع السابق ، صفحة -

2
 153 حممد إبراهيمي الوجيز يف قانون اإلجراءات املدنية ، املرجع السابق ،  ص -  
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  :التنفيذ المعجل القضائي اإللزامي أو الو جوبي-أ

 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 323المادة وهو ما تضمنته احلاالت املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من 
 الواجبة التنفيذ بقوة القانون، يؤمر بالنفاذ املعجل،رغم املعارض أو االستئناف ، عند طلبه باستثناء األحكام‘‘واليت تنص

ففي .يف مجيع احلاالت اليت حيكم فيها بناء على عقد رمسي أو وعد معرتف به أو حكم سابق حاز قوةالشيء املقضي به 
مىت مث طلبها من قبل التنفيذ املعجل بدون كفالة هده احلاالت األربع اليت جاء ا املشرع على سبيل احلصر مينح فيها 

 ، فال خيار للقاضي إال األمر بالنفاذ املعجل أي أنه ليس للقاضي فيها سلطة تقديرية ، وكل من خالف دلك اخلصوم
  .يعرض حكمه لإللغاء

جة علىإطرافها فال جيوز  إن العقود احملررة من قبل املوظفني العامني هي ح: احلكم بناءا على عقد رمسي:الحالة األولى
 يكون ملزم 1نقضها أو تعديلها إال مبوافقة األطراف ومن مث فإنه ما ورد يف  العقد الرمسي من تصرف قانوين أو واقعة مادية

ألصحاا كأصل عام الحيتاج صاحب دلك العقد أو السند من على اللجؤ إىل القضاء من اجل استصدار أمر أو حكم 
نه  غري أن دلك السند أو العقد الرمسي يف كثري من األحيان يكون غري حمدد اجل التنفيذ أو أن من أجل القضاء مبضمو

الدين يكون غري حمدد املقدار ، أو يكون تنفيذه مقرتنا بشرط مبعىن أن السند يكون غري قابل للتنفيذ بذاته وإمنا يتطلب 
وعي الصادر مشفوعا بالنفاذ املعجل الوجوب، يكون لتنفيذه استصدار حكم يكون هدا احلكم يف ظل ثبوت احلق املوض

  .النفاذ املعجل وجويا طاملا أن درجة تأييده يف حالة الطعن فيها اما باملعارضة أو االستئناف تكون بنسبة منعدمة
ضاء إقرارا ا تضمنت كتابات املدعى عليه أمام القذإ:احلكم بناء على اعرتاف أو إقرار من قبل احملكوم عليه :الحالة الثانية

صرحيا مبا يطالب به املدعي من حق، فإن احلكم الذي سوف يصدر يف موضوع الدعوى يكون حكما مشفوعا بالنفاذ 
  .املدعياملعجل مىت طلبه 

حلالة فإن احلق يكون ثابت مبا  اهذففي ه: املقضي به الشيء احلكم بناءا على حكم سابق حائز لقوة : الثالثةةالحال
ائي من حقوق ، ومن مثة فإن احلكم الذي سيصدر يف مثل هده احلالة مستندا على حكم سابق يتضمنه السند القض

  ن بطلب التنفيذ املعجل من املدعيائي، سوف يصدر معجال إدا ما أقرت
 يف احلكم املتضمن للنفقة الغذائية النفقة الغذائية كأصل عام تكون حق للشخص املطالب ا والذي : الحالة الرابعة

اج إىل محاية خاصة ألن التأجيل يف عدم صرفها له قد يلحق به ضررا أكيدا كما هو احلال بالنسبة للقصر، ضيف إىل حيت
دلك فإن النفقة الغذائية طاملا هي واجب بالنسبة للشخص امللزم ا، فإن إشفاع احلكم القاضي بالنفقة املعجل يف حالة 

م بالنفقة ، وإمنا املنازعة يف حال وقوعها تكون حول مبلغ ومقدار النفقة طلبها فإنه ال يضر مبصلحة املدعى عليه امللز
  .فحسب

 طاملا أن احلق يف السكن بالنسبة للمحضون : يف احلكم املتضمن طلب منح السكن ملمارسة احلضانة:الحالة الخامسة 
ضانة يكون مقرتنا بالتنفيذ املعجل هي من األمور اإلستعجالية اليت ال تتطلب االنتظار، فإن احلكم بالسكن للممارسة احل

  .إدا طالبت من هلا احلق قانونا باحلضانة 
                                                 

 1 حق   أوفهومه العام هو كل حمرر أو وثيقة رمسية تتضمن لاللتزام ، فقد يتضمن احملرر تصرف مصدره اإلرادة  املنفردة كالوصية أو اإلقرار بالدين  العقد مب-  



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السداسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـسنة رابعة علوم قانونية وإدارية            

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2011/2012 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة

 
719 

  طـرق التنفيــذ

  ب ـ التنفيذ المعجل القضائي الجوازي

أما يف احلاالت األخرى فإنه جيوز لقاضي املوضوع الذي ميلك سلطة تقدير األمور أن يأمر بالتنفيذ املعجل من 
كما هو احلال يف القضايا اإلستعجالية فالقاضي له السلطة التقديرية يف .  عدمه بكفالة أو بدوا وله سلطة تقدير األمور

  .القضاء بالتنفيذ املعجل كما له أن يقرنه بإيداع مبلغ كفالة بكتابة ضبط احملكمة هني التنفيذ املعجل

       Ordonnance sur Requête ةاألوامر القضائي-3

الصادرة عن القضاء بناءا على طلب من األطراف دون حضور هي األوامر القضائية : األوامر على العرائض - 3-1
من قانون  310المادة لك ذاخلصوم أو مرافعة وجاهية  تصدر وهي مشمولة بالنفاذ املعجل قانونا كما تنص على 

يف اإلجراءات املدنية واإلدارية، ومثال هده األوامر اليت تعد من السندات التنفيذية األوامر اخلاصة بتحديد املصار
من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية واليت تقضي بتصفية مقدار املصاريف  442 و417المادتينالقضائية بنص 

  .القضائية  مبوجب أمر يصدره القاضي 
كما أن أوامر ختصيص الصادرة يف شأن عقارات املدين  فإا ختصص مبجرد أمر يصدره رئيس احملكمة كما هو 

على الدائن الذي يريد أخد تخصيص على عقارات ((تنص  واليت .من القانون املدين941/1منصوص عليه  يف املادة

لك الفقرة ذ كما تنص على )). على أن يدون رئيس المحكمة في ذيلها أمره بالتخصيص...‘مدينه أن يقدم عريضة 
منه  بقطع النظر عن التظلم القانون املدين، واألمر الصادر بالتخصيص يكون واجب التنفيذ من 942المادة األوىل من 

  . ما تقرره الفقرة الثالثة من نفس املادةووه
  Ordonnance Injonction de Payerءأوامر األدا- 3-2

 من قانون اإلجراءات املدنية اإلدارية خالف املشرع اجلزائري للقواعد العامة  املقررة لرفع 306المادة           بنص 
 إىل هدا اإلجراء مىت كان دينه مبلغا من النقود معني املقدار تابت بالكتابة وءيف اللجالدعاوي إذ مكن الدائن من حقه 

العرفية متضمنا العرتاف بدين أو بتعهد بالوفاء  أو بفاتورة  مؤشر على صحتها من طرف املدين ،ومستحق وحال األداء  
ئن رئيس احملكمة بأمر املدين بالوفاء  مببلغ الدين وكان املدين له حمل إقامة معروف يف اجلزائر،ودلك من خالل مطالبة الدا

 من ق إ م إ ،إدا تبني لرئيس احملكمة صحة الدين ، 307المادة باإلضافة إىل املصاريف القضائية وهدا طبقا لنص 
دا مل يقم يؤشر على طلب الدائن  ليتم التبليغ الرمسي املدعى عليه املدين  تكليفه بالوفاء  خالل مخسة عشر يوما ، فإذا إ

املدين باعرتاضه على أمر األداء خالل  أجل مخسة عشر يوما من تاريخ استالمه تبليغ أمر األداء ، حيوز األمر على قوة 
إ    من ق إم309المادة ليمهر مبعرفة رئيس أمناء الضبط بالصيغة التنفيذية كما هو منصوص عليه يف .الشيء املقضي به

أما يف حالة اعرتاض املدين على أمر األداء  . ق يف إتباع اإلجراءات العادية لرفع الدعاويا رفض طلب الدائن فله احلذأما إ
  .فعليه االعرتاض عليه عن طريق االستعجال أمام القاضي الذي أصدره ليفصل فيه وفقا اإلجراءات العادية للتقاضي

  : القرارات القضائية-4

 على مستوى االس القضائية عدا قرارات غرفة االام  وكدا القرارات القضائية هو ما تصدره  الغرف القضائية
أما قرارات جملس الدولة فتكون واجب النفاذ مىت فصل بصفته جهة استئناف وقضى بتأييد حكم .قرارات احملكمة العليا 
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برفض الدعوى ، أما صادر عن احملكمة اإلدارية ميا قضى حبق أو بالتزام أو بتعديله أو قضى بإلغاء حكم احملكمة القاضي 
  .بالصيغة التنفيذية  القرارات األخرى الصادرة عن احملكمة اإلدارية فتكون قابلة للتنفيذ مبجرد صدورها بعد إمهارها

قد تقضي احملكمة على املدعى عليه بالتزام ، باستئناف احلكم يصدر قرارا  عن بتأييد احلكم املستأنف فيه ففي و
لصادر عن الس القضائي سندا تنفيذيا ، وإمنا  القرار حيل حمل شهادة عدم االستئناف هده احلالة ال يعد القرار ا

  . لالستدالل به أمام أمانة ضبط احلكمة للمطالبة بنسخة من احلكم املمهورة بالصيغة التنفيذية 
، فالقرار  وقد تؤيد جهة االستئناف احلكم الصادر عن احملكمة القاضي برفض الدعوى القاضي برفض الدعوى 

  .   سندا تنفيذيا طاملا أما مل يقضيان بالتزام عإليداأسوة باحلكم  
وقد ترفض احملكمة طلبات املدعي، غري أن جهة االستئناف تلغي احلكم القاضي بالرفض وتفصل من جديد 

  . لس القضائي  فهنا  القرار القضائي هو الذي يكون ميهر بالصيغة التنفيذية على مستوى أمانة ضبط ا بالتزام،
 كما قد تقضي احملكمة ببعض احلق دون الطلبات األخرى فيستأنف احلكم ويؤيد احلكم مبدئيا وتعديال له القضاء 

ـ أما القرارات الصادرة عن .بطلبات أخرى ، فهنا  القرار القضائي هو الذي يكون سندا تنفيذيا وميهر بالصيغة التنفيذية 
 .دائية وائية  فقراراته هي اليت تسلم  ممهورة  بالصيغة التنفيذيةجملس الدولة بصفته درجة ابت

 Actes authentiques : العقود الرسمية -5
من قانون اإلجراءات املدين واإلدارية منح املشرع اجلزائري الصفة التنفيذية للعقود الرمسية  واليت  600لمادة  بنص ا

لرهن والوديعة ة احملددة املدة، وعقود القرض والعارية واهلبة والوقف والبيع وامسى بعضها بعقود اإلجيارات التجارية والسكني
م حتريرها مبعرفة موثق وهم الدين يقومون بتسليم نسخ تنفيذية من العقود املوثقة واملودعة لديهم أصوهلا توهي العقود اليت ي

م ت، حبيث ي1970. 12. 16يف 70/91 رقم من قانون التوثيق الصادر مبوجب أمر20المادة وهو ما نصت عليه 
  .تذيل الصور التنفيذية من العقود الرمسية بالصيغة التنفيذية كما هو الشأن بالنسبة لألحكام القضائية

  :العقود األخرى التي أعطاها القانون السند التنفيذيـ محاضر البيع بالمزاد العلني-6

على دفع  ما تقدم به من عرض خالل األجل القانوين احملدد اعترب املشرع اجلزائري الذي يرسو عليه املزاد ويتخلف 
فإن املزاد يعاد من جديد على نفقة  ومسؤولية املتخلف ، ويلزم املتخلف بدفع الفرق يف الثمن . يف دفرت شروط البيع  

فاعترب املشرع .اد األول املزادين دون أن يكون له احلق يف املطالبة بالفرق إدا كان العرض الذي رسي به املزاد أكرب من املز
حمضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن يلزم به املزايد املتخلف ، فمحضر البيع  ميهر بالصيغة التنفيذية يف مواجهة من قضى 

  .من قانون  اإلجراءات املدنية واإلدارية 714المادةبه عليه وهذا ما قضت به 
      التحكيم-ـ الصـلح  .الشيكات والسفاتج

تصادق عليه احملكمة من اتفاق لألطراف وإقرار  بشأن التزامات متبادلة فيما بينهم ويصدر بشأا حكم، يصدر إن ما 
  .هدا  احلكم القاضي بالصلح  ممهورا بالصيغة التنفيذية 
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  الحجـــــــــــــــــــــــــــز

 .يدا لبيعه و استيفاء الدائن لدينه من مثنهحجز املال معناه قانونا وضعه حتت تصرف القضاء مته:مفهوم الحجز و تنوعه 
 حتفظي يؤدي إىل ضبط املال بوضعه حتت يد القضاء فهو إجراء حتفظي ال يقصد من ورائه بيع املال :و الحجز نوعان 

احملجوز و إمنا الضغط على املدين للوفاء بالتزامه بتجميد هذه األموال و منع املدين من التصرف فيها تصرفا من شأنه 
 و يكون احلجز هنا حتت مسؤولية الدائن أما احلجز التنفيذي فهو ، و جيوز إيقاعه بدون سند تنفيذي ،إلضرار حبقه ا

 و ال ،باإلضافة إال أنه يرمي إىل ضبط املال احملجوز فإنه يؤدي إىل بيع املال احملجوز كي حيصل الدائن على حقه من مثنه 
  .الدائن سند تنفيذي جيوز إيقاع هذا احلجز إال إذا كان بيد 

و احلجوز التنفيذية أنواع و هي ختتلف باختالف طبيعة املال املراد احلجز عليه كما ختتلف بكونه يف حيازة املدين أم 
  :يف حيازة الغري و هي 

  :حجز المنقول لدى المدين1 -

  .و يقع هذا احلجز على األموال املنقولة إذا كانت مملوكة للمدين و موجودة يف حيازته
  :حجز ما للمدين لدى الغير2 -

  .و يقع على ما يكون للمدين لدى الغري من منقوالت مملوكة للمدين أو ما يكون له من حقوق لدى هذا الغري 
 و يعمل يف شأنه باألوضاع املقررة يف حجز املنقول حجز األسهم و السندات و اإليرادات و الحصص3 -

   حسب طبيعة املال احملجوز ،غري لدى املدين أو يف حجز ما للمدين لدى ال
  .التنفيذ على العقار أي حجزه ثم بيعه 4 -

و الدائن جمرب على إختاذ الطريق املناسب الذي رمسه القانون حسب طبيعة املال املراد احلجز عليه كونه عقار أم 
  .منقول مادي أو معنوي كونه يف حيازة املدين أو لدى الغري و إال كانت اإلجراءات باطلة 

  :آثار الحجز

  :حتكم آثر احلجز القواعد التالية 
 و كل ما يرتتب ،أن احلجز ال خيرج املال احملجوز من ملك صاحبه وإمنا يبقى مالكا له إىل أن يباع :القاعدة األولى - 1

جز يف حتويل على احلجز أن املدين احملجوز عليه مينع من التصرف يف املال احملجوز مبا يتعارض أو يضر حبق الدائن احلا
 ويرتتب ، وكل تصرف من املدين يف األموال احملجوزة يقع باطال و عدمي األثر ،احلجز إىل مبلغ من النقود إلستيفاء حقه

 يظل داخال يف الضمان العام لسائر الدائنني إذ جيوز ألي دائن آخر أن يوقع احلجز على ،على ذلك أن املال احملجوز 
ما مل يكن له حق التقدم بناء على  ، األول يف إقتسام حصيلة التنفيذ على وجه املساواة ذات املال و يشرتك مع احلاجز

  ).رهن أو إمتياز أو ختصيص( أفضلية موضوعية 
أن للمحجوز عليه أن يتخذ اإلجراءات و التصرفات اليت ال تضر بالدائن احلاجز كرفع دعاوى :القاعـدة الثانيـة 2 –

  .وفاء بشرط إيداع الوفاء خبزانة احملكمةاحليازة أو مطالبة الغري بال
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  .إن احلجز نسيب األثر فال يفيد إال الدائن احلاجز و ال ميتد أثره إىل مال آخر مل يشمله احلجز  :القاعدة الثالثة -3
 جيوز  إال أنه عند البيع ال،أنه يشمل كل املال احملجوز عليه حىت فيما زاد عن قيمة دين احلاجز  :القاعدة الرابعة 4 -

  .أن جياوز البيع القدر الضروري لوفاء حق الدائن و تغطية املصروفات 
هي أن قواعد احلجز من النظام العام فال جيوز اإلتفاق على ما خيالفها كإتفاق الدائن و املدين :القاعدة الخامسـة 5 -

أو أن أن يكون للدائن ،ن املال املرهون على أنه يف حالة حلول أجل الدين و عدم قيام املدين بالوفاء يتملك الدائن املر 
أن يبيع ماال معينا من أموال املدين و أن يستويف حقه من مثنه دون إتباع إجراءات البيع اجلربي غري أنه بعد حلول الدين 

  . ق م 903أو قسط منه جيوز اإلتفاق على أن يتنازل املدين لدائنه عن العقار املرهون وفاء لدينه املادة 
  . ق م 317هي أن احلجز يقطع التقادم املادة :قاعدة السادسـة ال6 -
أن احلجز إذا مل يتم اإلنتهاء منه يف يوم واحد جاز إمتامه يف اليوم املوايل و على احملضر القضائي  :القاعدة السابعـة 7 -

  . احلجز إختاذ اإلجراءات اليت حتفظ األمور احملجوزة و املطلوب حجزها لغاية حترير حمضر اجلرد و
و ميكن للمحضر القضائي اإلستمرار يف احلجز بعد أوقات العمـل الرمسيـة أو صادف اليوم املوايل عطلة رمسية دون 
ترخيص من رئيس احملكمة مع وجوب التنويه يف حمضر احلجز عن تاريخ و ساعة بدايته و ساعة إنتهائه حتت طائلة 

  .ءات املدنية و اإلدارية من قانون اإلجرا644القابلية لإلبطال املادة 
أنه ال جيوز أن يتقدم للمزاد العلين املدين و القضاة الذين نظروا القضية و احملضرون القضائيون  :القاعدة الثامنـة 8 -

وحمافظو البيع املعنيون بالتنفيذ و أمناء الضبط الذين شاركوا يف اإلجراءات و احملامون املمثلون لألطراف و الوكالء الذين 
  .روا اإلجراءات بإسم املدين أو بواسطة غريهم و إال كان البيع باملزاد العلين قابال لإلبطال باش

 . من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 645أما الدائن فيجوز له املشاركة يف املزاد العلين املادة 
 من قانون 40/7المادة م وفقا ألحكا: لمحكمة المختصة في مواد الحجز و التوزيع و إشكاالت التنفيذ ا

 لإلذن بالنسبة احلجز سواء اختصاصهااإلجراءات املدنية واإلدارية فإن اإلختصاص يؤول للمحكمة اليت مت يف دائرة 
  .باحلجز أو اإلجراءات التالية وبالنسبة لإلشكال يف التنفيذ يؤول للمحكمة مكان الشكل التنفيذي 

 عليه أو ذي مصلحة إذا رأى أن إجراء من إجراءات التنفيذ أو احلجز قابال بإمكان احملجوز: إبطال إجراءات الحجز  
لإلبطال أن يرفع دعوى إستعجالية ضد احلاجز و احملضر القضائي للمطالبة بإبطال اإلجراء و زوال ما ترتب عنه من آثار 

  .خالل مهلة شهر من تاريخ اإلجراء و إال سقط هذا احلق و إعترب اإلجراء صحيحا
 ما تبني لقاضي اإلستعجال أن طلب اإلبطال تعسفي جاز له احلكم على املدعي بغرامة مدنية ال تقل عن عشرين و إذا

  . من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 643المادة ألف دينار 
 الحجز التنفيذي على المنقول 

 612المادة يفه بالوفاء وفقا ألحكام إذا مل يقم املدين بالوفاء بعد إنقضاء أجل مخسة عشر يوما من تاريخ تكل
 من القانون املذكور للدائن أو املستفيد من السند التنفيذي 687المادة من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية أجازت 

 أو حصص األرباح يف الشركات األسهماحلجز على أي منقول مادي مملوك للمدين يف حيازته أو يف حيازة من ميثله أو 
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ندات املالية للمدين بقصد وضع هذه األموال احملجوزة حتت يد القضاء بغرض بيعها و إستيفاء حق احلاجز من أو الس
و املزروعات قبل جنيها أو حصدها كما ميكن أن يقع  و ميكن أن ميتد حجز املنقول لدى املدين إىل مثـار األشجــار  مثنها

  .على احليوانات 
  :إجراءات الحجز 

وجب أمر على عريضة يصدره رئيس احملكمة الواقع يف دائرة إختصاصها األموال املراد حجزها و عند يتم احلجز مب/ 1
  .اإلقتضاء رئيس حمكمة موطن املدين بناء على طلب الدائن أو ممثله القانوين أو اإلتفاقي

 من قانون 687مادة الو يف حالة وجود صعوبات أو إشكاالت لتنفيذ أمر احلجز ميكن اإلستعانة بالقوة العمومية 
  .اإلجراءات املدنية و اإلدارية

يقوم احملضر القضائي بالتبليغ الرمسي ألمر احلجز إىل احملجوز عليه شخصيا أو إىل أحد أفراد عائلته البالغني املقيمني / 2
  .معه إذا كان شخصا طبيعيـا و يبلغ إىل املمثل القانوين أو اإلتفاقي إذا كان شخصا معنويا 

بعدها احملضر القضائي جبرد األموال املراد حجزها يف مكان تواجدها و تعيينها تعيينا دقيقا مع وصفها وحترير و يقوم 
 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية و كل حجز جيريه احملضر القضائي خارج مكان 688المادة حمضر يف ذلك 

  .املنقوالت يقع باطال
 نسخة من حمضر احلجز و اجلرد إىل احملجوز عليه يف أجل أقصاه ثالثة أيام و جيب على احملضر القضائي أن يسلم

و يف حالة رفض اإلستالم ينوه بذلك يف احملضر و إذا مت احلجز يف غياب املدين أو مل يكن له موطن معروف يتم التبليغ 
  . من قانون اإلجراءات املدنيــة و اإلدارية 412المادة الرمسي باحلجز وفقا ألحكام 

و إذا كان احملجوز عليه مقيما خارج الوطن وجب تبليغه بأمـر احلجــز و حمضر احلجز و اجلرد يف موطنه باخلارج 
حسب األوضاع املقررة يف البلد الذي يقيم فيه مع مراعاة اآلجال املنصوص عليها يف هذا القانون و ال يتم البيع يف هذه 

  .ريخ التبليغاحلالة إال بعد إنقضاء مدة عشرة أيام من تا
املنصوص عليها يف : جيب أن يتضمن حمضر احلجز و اجلرد فضال عن البيانات املعتادة يف احملاضر البيانات التالية / 3

   من قانون اإلجرءات املدنية واإلدارية 5-4-3-2-691/1املادة 
  .بيان السند التنفيذي و األمر الذي مبوجبه مت احلجز  -
  .أجلهمبلغ الدين احملجوز من  - 
 .إختيار موطن للدائن احلاجز يف دائرة إختصاص احملكمة اليت يوجد يف دائرة إختصاصها مكان التنفيذ -
بيان مكان احلجز و ما قام به احملضر القضائي من إجراءات أو ما لقيه من صعوبات أو إعرتاضات أثناء احلجز و ما -

  . من تدابري اختذه
 . مع حتديد نوعها و أوصافها و مقدارها ووزا و مقاسها و قيمتها بالتقريبتعيني االشياء احملجوزة بالتفصيل -
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  :جزاء تخلف أحد البيانات المذكورة 

إذا خال حمضر احلجز و اجلرد من احد هذه البيانات كان قابال لإلبطال خالل عشرة أيام من تارخيه يطلب من 
 من قانون 8 و691/7ل أجل مخسة عشر يوما املادة صاحب املصلحة مبوجب دعوى إستعجالية يتم الفصل فيها خال

  .اإلجراءات املدنية و اإلدارية
  :الحجز على الثمار -أ

إذا وقع احلجز على الثمار املتصلة أو املزروعات القائمة قبل نضجها جيب أن يتضمن حمضر احلجز موقع البستان  
 اليت 692المادة  ألحكام وفقا ،ة على وجه التقريبو األرض و إمسها و رقم املسح إن وجد و مساحة األرض التقريبي

  .يجوز الحجز على الثمار المتصلة أو المزروعات القائمة قبل نضجها : ((تنص

 موقع البستان و األرض و إسمها و رقم المسح إن وجد و مساحة ،و يجب أن يتضمن محضر الحجز 

 االشجار المثمرة و عددها و المقدار التقريبي لما األرض التقريبية وحدودها و نوع الثمار و المزروعات أو نوع

  ).يمكن أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها و قيمته على وجه التقريب

و يتم الشروع يف جين الثمار أو حصاد املزروعات و بيعها مبوجب أمر على ذيل عريضة بناءا على طلب احلارس أو 
  .احلاجز أو احملجوز عليه

  .املزروعات قبل جنيها إذا كان من شأن ذلك حتقيق أفضل فائدة وفقا لنفس اإلجراء املذكور كما ميكن بيع الثمار أو 
  : الحجز على المصوغات و المعادن النفيسة -ب

إذا وقع احلجز على مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو حلي أو أحجار كرمية أو معادن نفيسة أخرى وجب 
حلجز نوع املعدن و الوزن احلقيقي و أوصافه و تقدير قيمته مبعرفة خبري يعني على احملضر القضائي أن يبني يف حمضر ا

بأمر على عريضة أو من طرف اإلدارة املكلفة بدمغ املعادن الثمينة و هذا حبضور املدين أو ممثله القانوين أو بعد صحة 
حضر احلجز و بعد الوزن و التقييم جيب  و يف كل األحوال يرفق تقرير اخلبري اخلاص بالتقدير والوزن مب،التكليف باحلضور

أن توضـع يف حرز خمتــوم و مشمع و أن يذكر ذلك يف حمضر احلجز مع وصف األختام و إيداعها بأمانة ضبط احملكمة 
  . من قانون اإلجراءات املدنيــة و اإلدارية 693المادة مقابل وصل 

  : الحجز على اللوحات الفنية -ج

 فنية أو أشياء ذات قيمـة خاصـة وجـب وصفهـا و تقييمها مبعرفة خبري يعني مبوجب أمر على إذا وقع احلجز على لوحات
  . من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية694المادة  – عريضة

إذا وضع احلجز على مبالغ مالية موجودة يف مسكن املدين أو يف حمله التجاري جيب :  الحجز على المبالغ المالية -د
ضر القضائي أن يبني مقدارها يف حمضر احلجز و يقوم على الفور بالوفاء بقيمة الدين للدائن احلاجز مقابل وصل على احمل

  . من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية695المادة  –
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 ،رهاو إذا وقع احلجز على مبالغ مالية بعملة أجنبية قابلة للتداول جيب على احملضر القضائي أن يبني نوعها و مقدا
 من 695/2المادة  – و يفي بقيمة الدين و املصاريف للحاجز ،ويقوم بتحويلها يف بنك اجلزائر مقابل قيمتها بالدينار 

  .قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية
 جيب تعيني نوعها و فصيلتها و عددها ووصف سنها ،إذا وقع احلجز على حيوانات  :الحجز على الحيوانات -هـ

 . من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية696المادة  –تقريبية و تبقى يف حراسة احملجوز عليه وقيمتها ال
  :سقوط أمر الحجز  *

إذا مل يبلغ أمر احلجز أو بلغ و مل يتم احلجز يف أجل شهرين من تاريخ صدوره إعترب األمر الغيا بقوة القانون املادة 
  . إال أنه ميكن جتديد طلب احلجز بعد هذا األجل،رية من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدا 690

  حراسـة األموال المحجوزة

توضع األموال احملجوزة بعد قيام احملضر القضائي بعملية اجلرد و احلجز يف عهدة احملجوز عليه كحارس عليها إذا 
  .كانت يف مسكنه أو يف حمله التجاري أو يف حقله 

ري احملل أو املسكن و مل جيد يف مكان احلجز من يقبل احلراسة و مل يأت احلاجز و إذا كانت األشياء احملجوزة يف غ
و ال احملجوز عليه بشخص ميكن تعيينه كحارس وجب تكليف احملجوز عليه باحلراسة مؤقتا إن كـان حاضـرا و ال يعتد 

  .برفضه 
 و يف ،حافظة على األموال احملجوزة و إن مل يكن احملجوز عليه حاضرا وقت احلجز كلف احلاجز باحلراسة مؤقتا للم

 أمر على عريضة إما بنقل األشياء الستصدارهذه احلالة يقوم احملضر القضائي برفع األمر إىل رئيس احملكمة املختص 
_ احملجوزة و إيداعها لدى حارس خيتاره احلاجز أو احملضر القضائي و إما تعيني احلاجز أو احملجوز عليه حارسا عليها

  .من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  697المادة
و إذا كان احلارس موجودا وقت احلجز و سلمت له األشياء احملجوزة يف مكان حجزها يوقع على حمضر اجلرد 

أما إذا كان غائبا وقت احلجز أو عني فيما بعد وجب على احملضر القضائي إعادة اجلرد أمامه مث ، وتسلم له نسخة منه
  .م و يعد ذلك مبثابة تبليغ ببدء احلراسة يوقع باإلستال

و يكون للحارس بإستثناء احلاجز و احملجوز عليه احلق يف احلصول على أجر يقدر مبوجب أمر على عريضة صادر 
و يف هذه احلالة مينع على احلارس إستعمال أو إستغالل األموال احملجوزة إال مبوجب أمر خمالف صادر ،عن رئيس احملكمة

  .ء و إال تعرض للعقوبة عن القضا
أما إذا كان احلارس هو احملجوز عليه املالك أو صاحب حق اإلنتفاع فإنه جيوز له حق اإلستعمال فيما خصصت له 

  .دون اإلستغالل و يتعرض للعقوبة يف حالة التبديد 
جوز عليه إستصدار و إذا تعلقت احلراسة حبيوانات أو أدوات عمل أو آالت الزمة لإلستغالل ميكن للحاجز أو احمل

أمر على عريضة من رئيس احملكمة يسمح للحارس بإستغالل األموال احملجوزة بشرط إثبات أن من شأن ذلك حتقيق 
 .من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية   699المادة _ زيادة يف قيمة احلجز 
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 إجراءات بيع المنقوالت المحجوزة
 تاريخ تسليم نسخة من حمضر احلجز و تبليغه رمسيا إال يف حالة وجود إتفاق جيري البيع بعد مضي عشرة أيام من1 -

 بعد إعادة جرد األموال ،بني احلاجز و احملجوز عليه على حتديد ميعاد آخر ال تزيد مدته القصوى عن ثالثة أشهر 
  .سواء بالتجزئة أو باجلملة وفقا ملصلحة املدين  ،احملجوزة 

بضائع قابلة للتلف أو عرضة لتقلب األسعار أو على وشك إنقضاء مدة صالحية بيد أنه إذا كانت األموال 
إستهالكها أمكن لرئيس احملكمة األمر بإجراء البيع مبجرد اإلنتهاء من احلجز و اجلرد و يف املكان الذي يراه يضمن 

   .لقضائي أو احلارس أحسن عرض وهذا مبوجب أمر على عريضة يتقـدم به احلاجـز أو احملجـوز عليه أو احملضر ا
و احلكمة من العشرة أيام املمنوحة الغرض منها متكيـن املديـن من الوفــاء أو اإلعرتاض على احلجز هو أو غريه ورفع 

  .األمر إىل القضاء 
يتم البيع باملزاد العلين سواء من طرف احملضر القضائي و جيوز له التخلي عن ذلك لفائدة حمافظ البيع دون أن 2 -
  . من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 705 املادة –مل الدائن احلاجز املصاريف الناجتة عن التخلي يتح
جيري البيع سواء يف املكان الذي توجد فيه األموال احملجوزة أو يف أقرب مكان عمومي أو حمل خمصص لذلك وجيوز 3 -

  .من أحسن عرض إجراء البيع يف مكان آخر مبوجب أمر على عريضة إذا كان يض
 –جيب اإلعالن عن البيع باملزاد العلين بكل وسائل النشر و يتضمن اإلعالن على اخلصوص إسم احملجوز عليه 4 -

 نوع األموال احملجوزة و مكان وجودها و أوقات معاينتها و شروط البيع -  ساعة و مكان إجراء البيع–تاريخ البيع 
  . من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية706 املادة –يمة الدين والثمن األساسي للبيع الذي ال يقل عن ق

 من قانون اإلجراءات املدنيــة و اإلدارية بكل وسائل النشر اليت تتناسب 707ينشر إعالن البيع وفقا ألحكام املادة 5 -
  :و أمهية األموال احملجوزة ال سيما 

  .اصها احلجز لوحة اإلعالنات باحملكمة اليت وقع يف دائرة إختص/1
   .لوحة اإلعالنات بكل من البلدية و مركز الربيد و قباضة الضرائب اليت توجد يف دائرة إختصاصها األموال احملجوزة  / 2
   ) دج200.000( يف جريدة يومية وطنية إذا كانت قيمة األموال احملجوزة تتجاوز مائيت ألف دينار /3

  .ألماكن العموميةكما جيوز أن يعلق اإلعالن يف الساحات و ا
يثبت تعليق اإلعالن حسب احلالة بتأشرية رئيـس أمناء الضبـط و رئيس الس الشعيب البلدي أو أحد أعوانه و أحد 

  . و يثبت النشر بنسخة من اجلريدة ،األعوان من اإلدارات األخرى 
رورة حضور عدد من املزايدين يزيد عن ال جيري البيع إال باملزاد و بعد إعادة جرد األموال و حترير حمضر بذلك و ض- 6

  . من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 708 املادة –ثالثة أشخاص و إال أجل البيع لتاريخ الحق 
خبصوص بيع املصوغات أو السبائك من الذهب أو الفضـة أو احللــي أو األحجار الكرمية أو املعادن النفيسة األخرى  -7

  .ن قيمتها احلقيقية حسب تقدير اخلربةال جيوز بيعها بأقل م
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و إذا مل يتقدم أحد لشرائها و إمتنع الدائن عن إستيفاء دينه منها عينا ذه القيمة أجل البيع إىل تاريخ الحق مع إعادة 
 من قانون 709المادة نشر اإلعالن عن البيع و هذه احلالة تباع ملن يقدم أعلى عرض و لو بثمن أقل مما قدرت به 

  .جراءات املدنية و اإلدارية اإل
إذا مل حيصل البيع يف التاريخ املعني يف اإلعالن سواء لضعف العروض أو قلة املزايدين يؤجل البيع ملدة مخسة عشر  -8

 و يف هذا التاريخ ، أعاله و إخطار احملجوز عليه بتاريخ البيع 707المادة يوما مع إعادة التعليق و النشر وفقا ألحكام 
 أعاله و وفقا 708المادة موال ملن يقدم أعلى عرض و بأي مثن دون التقيد بعدد املزايدين املنصوص عليه يف تباع األ
  . من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 712للمادة 

إذا  وال جيوز مواصلة البيع ،يرسو املزاد على من تقدم بأعلى عرض و ال يسلم له الشيء املباع إال بعد دفع الثمن  - 9
ترتب عن بيع جزء من األموال احملجوزة مبلغ كاف للوفاء بالديون احملجوز من أجلها و املصاريف ويف هذه احلالة يتوقف 

  .احملضر القضائي عن مواصلة البيع و الكف عن البيع عن باقي احملجوزات اليت يرفع عنها احلجز بقوة القانون 
ا أو يف األجل احملدد يف شروط البيع وجب إعادة البيع باملزاد على نفقته بأي و إذا مل يدفع الراسي عليه املزاد الثمن فور

مثن و يلزم يف هذه احلالة بفرق الثمن بني الذي عرضه و مثن إعادة البيع و ليس له احلق يف طلب الزيادة يف الثمن إذا بيع 
  . من قانون اإلجــراءات املدنيــة و اإلدارية 713المادة  –بثمن أعلى 

 حضر رســو المــزاد و آثــارهم
يثبت رسو املزاد مبحضر ملن تقدم بأعلى عرض بعد املناداة ثالث مرات متتالية يفصل بني كل منها دقيقة على 

  : من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية فضال عن البيانات املعتادة ما يأيت 715للمادة األقل و يتضمن وفقا 
مبوجبه مت احلجز و اإلجراءات اليت تلته ال سيما تاري خالتبليغ الرمسي و التكليف بالوفاء السند التنفيذي الذي  / 1

  .و تاريخ إعالن البيع 
  .أمساء و ألقاب األطراف  / 2
  .إجراءات البيع باملزاد العلين  /3
  .مبلغ الديــن  / 4
  .األموال املباعة بالتفصيل مع حتديد نوعها  / 5
  .و غيابهحضور احملجوز عليه أ/ 6
  . عليه املزاد شخصا طبيعيا أو معنويا والثمن الراسي به املزاد و تاريخ الدفع و اهلوية الكاملة ملن رس/ 7

و يعترب حمضر البيع باملزاد العلين سندا تنفيذيا بالثمن بالنسبة للراسي عليه املزاد كما يعترب سندا تنفيذيا بفرق الثمن 
  . عن دفع مثن الشيء املباع جتاه الراسي عليه املزاد املتخلف
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  آثـــار البيـــع

  :بالنسبة للمحضر القضائي أو محافظ البيع

يرتتب على البيع إلتزامه بإستيفاء الثمن فورا من املشرتي و إال إلتزم بالثمن إذا مل يبادر إىل إعادة البيع يف أجل 
  .أقصاه مخسة عشر يوما من تاريخ البيع

يرتتب على البيع إنتهاء احلجز على األموال احملجوزة سواء بيعت كلها أو جزء منها لكفاية :بالنسبة للمال المحجوز 
  .مثن اجلزء املبيع للوفاء حبقوق احلاجز 

يرتتب على البيع إختصاص احلاجز قبل البيع بالثمن املتحصل من البيع دون حاجة إىل أي إجراء آخر :بالنسبة للحاجز 
  .اء دينه من الثمنو تصبح له األولوية يف إستيف

يشمل أثر البيع بالنسبة إليه يف اإللتزام بدفع الثمن الذي الذي رسا به املزاد فورا فإن مل يدفع أعيد :بالنسبة للمشتري
ويعد حمضر البيع سندا تنفيذيا على املشرتي املتخلف بالفرق بني ،البيع على ذمته بأي مثن و يكون ملزما بفارق الثمن 

و مثن إعادة البيع دون أن يكون له احلق يف طلب الزيادة يف الثمن إن وجدت و يرتتب على البيع الثمن الذي عرضه 
  كذلك أن يصبح املشرتي مالكا لألشياء املبيعة مبجرد رسو املزاد ودفع الثمن 

  :ما يتفرع عن الحجز  *

  دارية  من قانـون اإلجراءات املدنيــة و اإل701 و 700املادتني :تدخل دائنين آخرين -1
القاعدة أنه ال جيوز توقيع حجز ثان على شيء سبق حجزه أي ال جيوز تكرار إجراءات احلجز على املال احملجوز 
وإمنا جيوز للدائن اآلخر التدخل يف إجراءات احلجز و البيع و يكون عن طريق تقدمي إعرتاض على احلجز إىل احملضر 

من قانون اإلجراءات   700المادة من جانب دائن آخر أو دائنني القضائي و يكون هذا اإلعرتاض مبثابة حجز جديد
  :املدنية و اإلدارية و يرتتب على ذلك

أن املعرتض ميلك اإلستمرار يف إجراءات احلجز و السري فيها يف حالة تراخي احلاجز األصلي سواء عن إمهال أو عن / 1
  .تواطؤ مع املدين احملجوز عليه 

عرتاض سبب الدين و مبلغه و أن يكون املعرتض قد سبق له القيام بإعالن مدينه بسنده و جيب أن يبني يف هذا اإل
  .التنفيذي و كلفه بالوفاء 

و طاملا أن اإلعرتاض على احلجز مها مبثابة حجز جديد فإنه جيب أن يتوفر فيه كافة الشروط الواجب توافرها يف 
  .قتضاء له و املقدمات الواجب إختاذها يف أي حجز احلجز سواء من حيث السند أو احلق الذي يتم التنفيذ إ

إذا تناول احلجز الثاين منقوالت أخرى مل يسبق حجزها فإنه يعترب حجزا مستقال عن احلجز السابق و لصاحل احلاجز / 2
  .الثاين وحده بالنسبة للمنقوالت 

  .احلجز اإلعرتاض على احلجز يعد احلارس مسؤوال قبل احلاجز األول و املعرتض على /3
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باإلعرتاض ال يلتزم احملضر القضائي بالكف عن البيع إال إذا أصبح حاصل التنفيذ كافيا لديون احلاجز األصلي / 4
  .واملعرتض على احلجز و املصاريف

  :حالة عدم علم الدائنين بالحجز األول  *

 و يف هذه احلالة ،ل املدين إذا مل يعلم الدائنون اآلخرون باحلجز األول جاز هلم إجراء حجوز أخرى على أموا
وأثناء مباشرة احلجز الثاين وجب على احلارس املعني يف احلجز األول أن يظهر نسخة من حمضر هذا احلجـز و األموال 

  .احملجوزة 
و على احملضر القضائي هنا جرد هذه األموال يف حمضر و حيجز األموال اليت مل يسبق حجزها و يعني حارس احلجز 

 وجيب ، عليها إذا كانت يف نفس احملل أو حارسا آخر إذا خاف أن احلارس األول ال ميكنه احملافظة عليها األول حارسا
أن يبلغ احلجز الثاين إىل كل من احلاجز األول و احملجوز عليه و احلارس و إشعار احملضر القضائي الذي قام باحلجز 

 و إذا أبطل احلجز األول فال يؤثر ذلك على احلجوز الالحقة ، األول يف أجل أقصاه عشرة أيام و إال كان قابال لإلبطال
   .على نفس املنقوالت إذا كانت صحيحة

  :اإلعتراض على الحجز -2

 المادةإذا كان املدين بإمكانه اإلعرتاض على احلجز لسبب يتعلق بالشكل و املطالبة ببطالن احلجز وفقا ألحكام 
ارية فإن القانون منح الغري حق اإلعرتاض على احلجز إذا إدعى ملكيته  من قانون اإلجراءات املدنية و اإلد643

للمنقوالت الواقع عليها احلجز فمنحه احلق يف رفع دعوى إسرتداد املنقوالت و منح اإلختصاص بشأا لقاضي 
 . من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 717اإلستعجال وفقا ألحكام املادة 

  :سترداد إجراءات رفع دعوى اإل

فاملدعي دائما هو الغري الذي يدعي ملكية املنقوالت احملجوزة و مل يكن طرف ايف خصومة  :من ناحية الخصوم 1 /
 . و بالتايل فال تقبل هذه الدعوى من املدين الذي يريد التخلص من احلجز بدعوى أن املنقوالت ليست ملكا له،التنفيذ 

  .يه و الدائن احلاجز و احلاجزين املتدخلني إن وجدوا فهم احملجوز عل :أما المدعى عليهم 2 /
و إذا كان املال حتت حراسة الغري وجب إدخال احلارس ليكون احلكم يف مواجهته كما جيب إحضار احملضر القضائي أو 

  .حمافظ البيع املكلف بالبيع 
  .راءات املدنية و اإلدارية من قانون اإلج716المادة يرتتب على رفع الدعوى وقف إجراءات البيع وجوبيا 3 /
جيب أن تشمل عريضة إفتتاح الدعوى على بيان واف لسندات امللكيـة و ترفق بالوثائق املؤيدة هلا إذ جيب على الغري 4 /

رافع دعوى اإلسرتداد إثبات ما يدعيه بالطرق اليت رمسها القانون ألنه يدعي خالف الظاهر كون القاعدة أن احليازة يف 
  .امللكية املنقول سند 

 .......  الشريك– اإلبن –و الصعوبة ال شك أا تثور حينما تكون حيازة املنقول مشرتكة بني املدين و الغري كالزوجة 
  .ودائما فإن مناط عبء اإلثبات هو اإلدعاء خالف الظاهر
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األشياء اليت تشرتيها الزوجة فالزوجة مثال إذا إدعت ملكيتها لألثاث املوجود مبنزل الزوجية مما جرى العرف على انه من 
فإا ال تدعي خالف الظاهر بل هي تتمسك بالظاهر و يكون احلاجز هنا هو الذي يدعي خالف الظاهر لذلك يقع 

 و هذه القرينة املستمدة من العرف على ملكية الزوجة للمنقوالت ،عليه عبء إثبات ملكية املدين لألموال احملجوزة 
  .تفيد منها الزوجة فقط يف حالة املنازعة من طرفهاختضع لتقدير احملكمة و تس

  :أثر رفع دعوى اإلسترداد  *

إذا رفع الغري دعوى اإلسرتداد وجب على احملضر القضائي أو حمافظ البيع وقف عملية البيع وفقا ألحكام املادة 
ي يف أي مرحلـة كان عليهـا و لو كان يف  و يتوقف بالتايل التنفيذ القانونـ، من قانون اإلجـراءات املدنيــة و اإلدارية 716

   .مرحلة احلجز و يستمر هذا التوقف لغاية الفصل يف الدعوى 
  :الحكم في دعوى اإلسترداد  *

 و يصل بالنتيجة إما إىل احلكم ،يفصل قاضي اإلستعجال يف الدعوى يف أجل مخسة عشر يوم من تاريخ رفعها 
له بأحقيته يف ملكية املنقوالت احملجوزة و جيب عليه تبعا لذلك أن حيكم فيحكم ) املسرتد ) لصاحل طالب اإلسرتداد

  .ببطالن احلجز على أساس أنه وقع على مال مملوك للغري
يف دعواه لعدم إثباته ملكية األموال احملجوزة فإنه ) املسرتد ) أما إذا تبني لقاضي اإلستعجال عدم أحقية املدعي

 يف صحة احلجز من عدمه و يكون للدائن يف هذه احلالة احلق يف الرجوع على يقضي برفض الدعوى دون حاجة للبحث
 من قانون اإلجراءات املدنية 718المادة  وفقا ألحكام ،املدعي بطلب التعويض عما حلقه من ضرر أمام قاضي املوضوع

  .واإلدارية ويكون احلكم اإلستعجايل قابال لإلستئناف 
  :حجز و بيع األسهم  *

 مالية تصدرها الشركة إىل املساهم لقاء إشرتاكه يف رأس املال و هي إما أن تصدر إلسم شخص معني السهم ورقة
  .أو حلاملها

 من 719 المادةأما السند فهو أيضا ورقة مالية تصدرها الشركة إىل الدائن لقاء ما أقرضه هلا من املال و أجازت 
ت التجارية سواء كانت حلاملها أو قابلة للتطهري و يتم حجزها وفقا قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية حجز و بيع السندا

  .لألحكام املقررة للحجز التنفيذي على املنقول حتت يد املدين
أما القيم املنقولة و إيرادات األسهم اإلمسية و حصص األرباح املستحقة املوجودة يف ذمة األشخاص املعنوية فيتم 

ز ما للمدين لدى الغري و يرتتب على ذلك احلجز على مثارها و فوائدها إىل تاريخ حجزها وفقا لألحكام املقررة حلج
   .البيع

  بيع القيم المنقولة و األسهم

 بواسطة أحد البنوك أو أية مؤسسة مؤهلة قانونا يتم تعيينها بأمر على عريضة األسهميتم بيع القيم املنقولة و 
اجز و جيب أن يتضمن األمر اإلجراءات الواجب إختاذها كالنشر يصدره رئيس احملكمة بناء على طلب الدائن احل

 . من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية720 المادة –والتعليق 
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 686 إىل 667تناوله قانون اإلجرءات املدنية و اإلدارية يف املواد من  :حجز ما للمدين لدى الغير 
ه لدى الغري من حقوق كاألموال املادية املنقولة أو األسهم أو و هو احلجز الذي يوقعه الدائن على ما يكون ملدين

حصص األرباح يف الشركات أو السندات املاليــة أو الديون و مل حيل أجل إستحقاقها يقصد منع هذا الغري من الوفاء 
 .أو من مثنه بعد بيعهللمديــن أو تسليمه ما يف حيازته من منقوالت و ذلك متهيدا إلقتضاء حق احلاجز من املال احملجوز 

  :و يفرتض يف هذا احلجز و جود ثالثة أشخاص 
  الدائن  .أ 
  مدينه  .ب
مدين املدين أو من يف حيازتـه منقوالت املديـن و األول هو احلاجز و الثاين هو احملجوز عليه و الثالث هو . ج

  .احملجوز لديه 
  :صور حجز ما للمدين لدى الغير 

للمدين احملجوز عليه حق لدى دائنيه كحق املؤجر على اآلجرة يف ذمة املستأجر وال يشرتط أن يكون : الصورة األولى 
يف احلق احملجوز أن يكون معني املقدار أو حال اإلدالء فيمكن احلجز عليه و لو كان غري معيـن املقـدار أو كان حقا 

  .ليه و إال إمتنع احلجر إحتماليا و كل ما يشرتط أن يكون احملجوز لديه مدينا مباشرا للمحجوز ع
هي أن يكون للمدين منقوالت مادية مملوكة له وموجودة وقت احلجز يف حيازة الغري مثل املنقوالت : الصورة الثانية 

  .املودعة يف خمزن الودائع أو الطرود أثناء نقلها لدى شركة النقل أو منقول معني إشرتاه املدين و ما زال يف حيازة البائع 
 فالوكيل ،الغري هنا هو من ال خيضع للمدين خضوع التابع للمتبوع أي من ال تربطه به عالقة تبعية: ى الغيـر تحديد معنـ

و املستأجر و املودع لديه و احملضر و احلارس يعتربون من العري أما الصراف و اخلادم و البواب و السائق فال يعدون من 
  .الغري 

جز ما للمدين لدى الغري يعترب حجزا حتفظيا أو تنفيذيا وفقا ألحكام هل ح: طبيعة حجز ما للمدين لدى الغير 
 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية فإن هناك نوعيـن من حجـز ما للمدين لدى الغري أحدمها 668 و 667املادتني 

  .حتفظـي و الثاين تنفيذي 
يث ال يكون إال بأمر من رئيس حمكمة مقر فتسري على النوع التحفظي أحكام الباب اخلاص باحلجز التحفظي حب

األموال املطلوب حجزها و يذكر فيه سند الدين إن وجد فإن مل يوجد فاملقدار التقرييب للدين الذي من أجله صرح 
 و يكون على ، االتصرف فيه و ليس له من أثر غري وضع أموال املدين حتت تصرف القضاء و منع املدين من ،باحلجز 

دم طلب تثبيت احلجز التحفظي يف ميعاد مخسة عشر يوم على األكثر من تاريخ صدور األمر و إال أعترب الدائن أن يق
  . من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية668- 662 المادتان-احلجز باطال 

  .يأما احلجز ما للمدين لدى الغري الذي يكون تنفيذيا فدائما ال يصدر إال إذا كان بيد الدائن سند تنفيذ
 

 و يف هذه احلالة يقدم مذكرة ،و إذا كانت دعوى الدين مرفوعة أمام قاضي املوضوع فإنه جيوز للدائن إجراء هذا اجلزء 
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إضافية يف ملف املوضوع لتثبيت احلجز أمام نفس قاضي املوضوع ليفصل فيهما معا و حبكم واحد و ال يعتد باألجل 
  .جراءات املدنية و اجلزائية من قانون اإل668/3 يوم املادة 15املقدر بـ

  .أما احلجز ما للمدين لدى الغري الذي يكون تنفيذيا فدائما ال يصدر إال إذا كان بيد الدائن سند تنفيذ 
  :إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير 

د ال يقع حجز ما للمدين لدى الغري إال مبوجب أمر على عريضة يصدره رئيس احملكمة اليت توج: صدور األمر - 1
  .بدائرة إختصاصها األموال بناء على طلب يتقدم به الدائن 

يقوم احملضر القضائي بتبليغ أمر احلجز إىل الغري احملجوز لديه شخصيا إذا كان شخصا طبيعيا و إذا : تبليغ األمر - 2
 . التبليغكان شخصا معنويا يبلغ إىل املمثل القانوين مع تسليمه نسخة من أمر احلجز و التنويه بذلك يف حمضر

يتوىل احملضر القضائي بعد التبليغ فورا جبرد األموال املراد إيقاع احلجز عليها و تعيينها تعيينا دقيقا يف  :جرد األموال-3
حمضر احلجز و اجلرد و يعني احملجوز لديه حارسا عليها و على مثارها إال إذا فضل هذا األخري تسليمها للمحضر 

 عن ذلك يف احملضر كما جيب التنويه يف احملضر على إعذار احملجوز لديه بعدم التخلي عن القضائي فينوه يف هذه احلالة
 و إذا كانت للمدين أموال حتت يد الدولة ،األموال احملجوزة و عدم تسليمها إىل املدين أو غريه إال مبوجب أمر خمالف 
وجب عليها أن تسلم للدائن احلاجز أو احملضر أو إحدى اجلماعات اإلقليمية أو مؤسسة عمومية أو هيئة عمومية وطنية 

  .القضائي بناءا على طلبه شهادة تثبت ما لديها من أموال للمدين احملجوز عليه 
جيب أن يبلغ حمضر احلجز إىل احملجوز عليه خالل أجل مثانية أيام التالية إلجراء احلجز : تبليغ محضر الحجز  - 4

لى ذلك يف حمضر التبليغ و إال كان احلجز قابال لإلبطال و إذا كان املدين مرفقا بنسخة من أمر احلجز و التنويه ع
احملجوز عليه مقيما خارج الوطن وجب تبليغ أمر احلجز لشخصه أو إىل موطنه يف اخلارج حسب األوضاع املقررة يف البلد 

 من قانون 663 المادةقا ألحكام  و يكون من حق احملجوز عليه املطالبة برفع احلجز كليا أو جزئيا وف،الذي يقيم فيه 
  .اإلجراءات املدنية و اإلدارية 

جيب على الدائن إختيار موطن له يف دائرة إختصاص احملكمة اليت يوجد يف دائرة  :إختيار الدائن للموطن  - 5
  .إختصاصها األموال احملجوزة 

 مبثابة إنذار له لتقدمي تصريح مكتوب عن يعترب التبليغ الرمسي ألمر احلجز إىل احملجوز لديه:تقديــم التصريـح - 6
 ماأياألموال اململوكة للمدين و املودعة لديه و يسلمه إىل احملضر القضائي أو إىل الدائن احلاجز خالل أجل أقصاه مثانية 

 وقعت مرفقا التالية للتبليغ الرمسي ألمر احلجز مرفقا باملستندات املؤيدة له و يبني فيه مجيع احلجوز الواقعة حتت يده إن
بنسخ منها و يف حالة عدم التصريح خالل املدة املذكورة يرتب املسؤولية املهنية و املدنية للمحجوز لديه مبا تسبب فيه 

  .من ضرر مادي حلق بالدائن 
و إذا كان احلجز متعلقا بأموال منقولة مادية وجب أن يبني يف التصريح املكتوب قائمة املنقوالت املوجودة لديه 

  .اصة باحملجوز عليهاخل
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وإذا كان احلجز متعلقا بدين للمحجوز عليه يف ذمة احملجوز لديه وجب أن يبني يف التصريح مبلغ الدين وحمله 
  .وأسباب إنقضائه إذا كان قد إنقضى 

وإذا كان احلجز متعلقا مببلغ مايل مودع يف حساب جاري أو بنكي أو وديعة وجب أن يبني التصريح مقدار املبلغ 
  .ايل املوجود أو إنعدامهامل

وإذا كان احلجز متعلقا باألسهم أو حصص األرباح أو السندات املالية وجب أن يبني التصريح قيمتها و مكان 
  .إصدارها و تاريخ إستحقاقها

وإذا تويف احملجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو زالت صفة من ميثله وجب على احلاجز أن يبلغ نسخة من 
إن  ، و أمر احلجز إىل ورثة احملجوز لديه أو إىل ممثلهم اإلتفاقي أو القانوين و يكلفهم بتقدمي تصريح مبا يف حيازم حمضر

  .مل يكن مت إعداده من قبل خالل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التبليغ الرمسي 
ا هو مبني أعاله أو قدم تصرحيا بغري احلقيقة إذا مل يقدم احملجوز لديه التصريح املكتوب وفق م: أثر تقديـم التصريـح-7

أو أخفى األوراق الواجب إيداعها لتأييد التصريح جاز احلكم عليه باملبلغ احملجوز من أجله لصاحل الدائن احلاجز الذي 
 كما حيمل بالتعويضات املرتتبة على تقصريه أو تأخريه يف ،حصل على سند تنفيذي و ذلك مبوجب دعوى إستعجالية 

و يف مجيع األحوال يكون من حق احملجوز لديه املطالبة خبصم ما . دمي التصريح فضال عن حتمله املصاريف القضائية تق
أنفقه من املصاريف و يتم هذا اخلصم و تقدير املصاريف املستحقة مبوجب أمر على عريضة مسبب يصدره رئيس 

 ينفذ إال بعد التبليغ الرمسي للمحجوز عليه األمر الا  و هذ،احملكمة اليت توجد يف دائرة إختصاصها مكان التنفيذ 
  .واحلاجز و هو غري قابل لإلعرتاض أمام قاضي اإلستعجال 

إذا كان احلجز تنفيذيا يتعلق مبنقوالت مادية أو سندات مالية أو اسهم أو حصص األرباح املستحقة :بيـع المنقـول-8
ل عشرة أيام التالية للتبليغ الرمسي للحجز إىل احملجوز عليه تباع األموال ومل حيصـل الوفـاء بأصـل الديـن و املصاريف خال
  .احملجوزة وفقا إلجراءات بيع املنقول باملزاد العلين 

 ،عندما يباشر احلجز على أموال املدين لدى الغري بسند تنفيذي على مبلغ مايل أو دين :إصدار أمر التخصيص  -9
جوز عليه و الغري احملجوز لديه باحلضور أمام رئيس احملكمة يف أجل أقصاه عشرة يكلف الدائن احلاجز و املدين احمل

  .ألجل الفصل يف املبلغ املايل احملجوز  ،أيام من تاريخ التبليغ الرمسي) 10(
أصدر رئيس احملكمة أمرا بتخصيص املبلغ املطلوب يف حدود  ،إذا كان تصريح احملجوز لديه يؤكد وجود مبلغ الدين

  .دين و املصاريف املرتتبة عليه و أمر برفع احلجز عما زاد عن ذلكأصل ال
  .إذا كان املبلغ احملجوز أقل من مبلغ الدين بقي املدين احملجوز عليه ملزما بتكملة باقي املبلغ 

  . يصرف الدائن احلاجز إىل ما يراه مناسبا ،إذا كان تصريح احملجوز لديه يؤكد عدم وجود مبلغ مايل للمدين 
 يلزم بدفع املبلغ ،ا مل يقدم احملجوز لديه التصريح مبا يف ذمته بعد التبليغ الرمسي و إىل غاية جلسة التخصيص إذ

 .املطلوب من ماله و له يف هذه احلالة حق الرجوع على املدين مبا دفعه 
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 تعدد الدائنين
فيذية و قبل أن يصدر أمر إذا تقدم دائنون آخرون بعد حجز ما للمدين لدى الغري و كانت هلم سندات تن

 فيتم قيد هؤالء الدائنني مع احلاجــز األول و يقوم احملضر القضائي بالتبليغ الرمسي للحاجز و احملجوز عليه ،التخصيص 
واحملجوز لديه بذلك و تؤجل جلسة التخصيص إىل غاية حضور مجيـع األطــراف أو إنقضاء األجل احملدد يف التبليغ 

ت املبالغ املالية احملجوزة كافية للوفاء حبقوق مجيع الدائنني يتم الوفاء مبوجب أمر التخصيص بني الدائنني  فإذا كان،الرمسي 
  .كل حسب قيمة دينه 

  .و إذا كانت املبالغ املالية غري كافية جيري تقسيمها بني الدائنني قسمة غرماء أي حسب نسبة حصصهم 
 الحجز على األجور و المداخيل و المرتبات

  من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية782 إلى 775لمواد من ا
يقصد باألجور و املداخيل واملرتبات كل مرتب دوري دائم أو مؤقت حيث يشمل مجيع أنواع املعاشات 

  .واإلستحقاقات الدورية اليت ترتتب للناس سواء على الدولة أو املؤسسات العامة أو اخلاصة أو للناس على بعضهم 
لبا ما تكون هذه األجور و املداخيل و املرتبات يف حيازة الغري فيكون احلجز عليها عن طريق حجز ما للمدين و غا
  : وهذا احلجز خيضع إلجراءات خاصة نتناوهلا فيما يلي ،لدى الغري 

  :شروط إيقاع هذا النوع من الحجز *

  :جيوز إيقاع احلجز إال بتوافر الشرطني التاليني  من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية ال 775وفقا لنص املادة 
  .أن يكون املدين حائزا للسند التنفيذي مستوفيا لكافة الشروط املقررة يف السند  / 1
 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية املتمثلة 776المادة أن يقع احلجز يف حدود النسب املنصوص عليها يف  / 2
  :يف 

  .ب الصايف يساوي أو يقل عن قيمة األجر الوطين األدىن املضمونإذا كان املرت % 10 •
 .إذا كان املرتب الصايف يفوق قيمة األجر الوطين األدىن املضمون و يساوي أو يقل عن ضعف قيمته  % 15  •
إذا كان املرتب الصايف يفوق ضعف األجر الوطين األدىن املضمون و يساوي أو يقل بثالث مرات عن  % 20  •

 .قيمته 
مرات قيمة األجر الوطين األدىن املضمون و يساوي أو يقل ) 3(إذا كان املرتب الصايف يفوق ثالث  % 25  •

 .مرات عن قيمته ) 4(بأربع 
مرات قيمة األجر الوطين األدىن املضمون و يساوي أو يقل ) 4(إذا كان املرتب الصايف يفوق أربع  % 30  •

 .مرات عن قيمته ) 5(خبمس 
مرات قيمة األجر الوطين األدىن املضمون و يساوي أو يقل ) 5(ملرتب الصايف يفوق مخس إذا كان ا 40% •

 .مرات عن قيمته ) 6(بست
 .مرات قيمة األجر الوطين األدىن املضمون) 6(إذا كان املرتب الصايف يفوق ست  % 50 •
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 .ز احلجز عليها تستثىن املنح العائلية عند حساب الدخل الصايف يف النسب املذكورة أعاله و ال جيو
و يف مجيع األحوال ال جيوز أن يتجاوز احلجز نصف األجر أو املرتب إذا كان احلجز خيص األجر أو املرتب بقيمة النفقة 
الغذائية مىت كان الدين احملجوز من أجله يتعلق بنفقة غذائية للقصر أو الوالدين أو الزوجة أو كل من جتب نفقتهم قانونا 

 .نون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  من قا777 املادة - 
 اإلجــــراءات

يقع احلجز على األجور و املداخيل و املرتبات مبوجب أمر على عريضة يصدره رئيس  :إستصدار أمر على عريضة-1
احملكمة الواقع يف دائرة إختصاصها املوطن أو املقر اإلجتماعي للمحجوز لديه أو مركز دفع األجر أو املرتب للمحجوز 

  .عليه بناء على طلب يتقدم به الدائن أو الزوجة أو الوصي أو احلاضن حسب احلالة 
يتم التبليغ الرمسي ألمر احلجز إىل احملجوز عليه شخصيا أو إىل أحد أفراد عائلته البالغني املقيمني معه يف  :لتبليـــــغ  ا-2

ويبلغ إىل املمثل ،لديه شخصيا إذا كان شخصا طبيعيا ويبلغ إىل احملجوز  ، أو يتم يف موطنه املختار ،موطنه احلقيقي 
 مع تسليمه نسخة من أمر احلجز و التنويه بذلك يف حمضر ،القانوين أو اإلتفاقي أو املفوض إذا كان شخصا معنويا 

  .التبليغ الرمسي 
ل فإم يشرتكون إذا ظهر دائنون آخرون بيدهم سندات تنفيذية بعد إيقاع احلجز األو :حالة تعدد الحاجزيــن -3

  .776حبصص متساوية يف نسبة احلجز املشار إليها يف املادة 
  .ويتم قيد بقية احلاجزين مع احلاجز األول بأمانة الضبط مبوجب أمر على عريضة مبجرد إثبات صفتهم 
ب املنصوص عليه يف و تكون للديون املتعلقة بالنفقة الغذائية حق األولوية على باقي الديون عند اإلستيفاء وفقا للرتتي

  . من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 779 املادة –القانون املدين 
يقوم احملضر القضائي بدعوة الدائن احلاجز و املدين  :دعوة الدائن والمدين للحضور أمام رئيس المحكمة -4

  . 780/1التبليغ الرمسي ألمر احلجز املادة احملجوز عليه للحضور أمام رئيس احملكمة يف أجل أقصاه مثانية أيام من تاريخ 
يقوم رئيس احملكمة مبحاولة الصلح بني الطرفني يف أجل أقصاه شهر واحد و حيرر يف ذلك حمضرا :محاولــة الصلــح -5

 فإذا ما وقع صلح حيرر رئيس احملكمة حمضرا يتضمن البنود املتفق عليها 178/2يثبت فيه حضورمها أو غياما املادة 
  . من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية780/3أمر برفع احلجز تلقائيا املادة وي
 صلح يثبت ذلك يف حمضر و يصدر أمر بالتحويل لفائدة الدائن احلاجز حيدد فيه إذا مل حيصل :أمر التحويـــــل -6

  :فضال عن البيانات املعتادة ما يأيت 
 .إسم ولقب املدين احملجوز عليه  -
 . املدين احملجوز عليهإسم و لقب  -
 .إسم و لقب و صفة احملجوز لديه و عنوانه  -
 .مبلغ الدين احملجوز من أجله -
 .حتديد النسبة احملجوزة و تقدير املبلغ املقتطع من املرتب أو األجر  -
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لة أمر احملجوز لديه بتسليم املبلغ املقتطع إىل الدائن احلاجز نقدا مقابل وصل أو دفعه يف حساب جار أو حبوا  -
 .بريدية

 .إذا كان مبلغ الدين حمددا بصفة ائية يف السند التنفيذي فإن أمر التحويل يقتصر وجوبا على مبلغ الدين 
و إذا كان مبلغ الدين نفقة غذائية فإن أمر التحويل يتضمن اإلستمرار يف الدفع شهريا إىل الدائن احلاجز إىل غاية 

  . من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 781ادة امل -إنقضائه قانونا أو صدور أمر خمالف 
 .يتم التبليغ الرمسي ألمر التحويل إىل املدين احملجوز عليه و إىل احملجوز لديه :التبليغ الرسمي ألمر التحويل -7

 المادة – الرمسي و جيب على احملجوز لديه تنفيذ أمر التحويل لفائدة الدائن احلاجز إبتداءا من الشهر التايل لتاريخ التبليغ
 . من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية782

 الحجز التنفيذي على العقار
 التنفيذ على عقارات املدين عن طريق بيعها باملزاد العلين لتسديد دين احلاجز و ديون ،املقصود باحلجز العقاري 

 وقد يالحظ أن إجراءات ،جز عقارا واحد أو أكثر باقي الدائنني املشرتكني يف احلجز من قيم هذه العقارات و يتناول احل
 إال أن مرد ذلك يعود إىل أمهية العقارات يف إقتصـاد البالد و ضرورة محايتها ،بيع العقار باملزاد العلين طويلة و معقدة 

تعلقة باحلجز وقد تناول املشرع اجلزائري يف الفصل اخلامس من الباب الرابع األحكام امل ،ومحاية أصحاب احلقوق عليها 
 من قانون اإلجراءات املدنيـة 774 إىل 721التنفيذي على العقـارات و احلقوق العينية العقارية املشهرة يف املواد من 

 .واإلدارية 
  :شروط الحجز العقاري  *

  .وهذه الشروط تتناول املال احملجوز و احلاجز و احملجوز عليه
  :الشروط المتعلقة بالمال المحجوز - أ

ط يف املال احملجوز أن يكون عقارا سواء أكان عقارا بطبيعته أو عقارا بالتخصيص و يشمل العقار بطبيعته يشرت
  .األرض والبناء و األشجار و األغراس بأنواعها و مثارها شريطة أن حتجز الثمار مع األرض

العقار الذي ميلكه كالسيارات و يشمل العقار بالتخصيص األشياء املنقولة اليت رصدها املالك خلدمة أو إستغالل 
املعدة لنقل منتجات األرض أو احليوانات اليت تستخدم يف الفالحة شريطة أن حتجز كذلك مع العقار الذي أعدته 

  .خلدمته وإذا حجزت لوحدها فذلك من قبيل احلجز على املنقول 
  .عة على العقاركما حتجز بطريق احلجز العقاري احلقوق العينية العقارية كحقوق الرهن الواق

  .ويقع احلجزعلى العقارات أو احلقوق العينية العقارية للمدين سواء كانت مفرزة أو مشاعة
  : الشروط المتعلقة بالحاجز-ب

  .ال يقبل احلجز التنفيذي على العقار إال من قبل الدائن الذي حيمل سند تنفيذي /1
  .وجودها مبوجب حمضر حيرره احملضر القضائيأن يقدم الدائن ما يثبت عدم كفاية املنقوالت أو عدم  /2
  .أن تتوافر يف احلاجزة ذات الشروط املشار إليها يف طالب التنفيذ  / 3
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  : الشروط المتعلقة بالمحجوز عليه) ج

و يف الغالب هو صاحب العقار أو صاحب احلق العيين  ، ال شك أن احملجوز عليه يف احلجز العقاري هو املدين
أن يكون صاحب العقار شخصا ثالثا غري املدين و هذا حينما يقوم مالك العقار املرهون أو اجلاري  و ميكن ،احملجوز

 ،عليه التأمني بالتصرف به إىل الغري فيكون هنا للدائن أن حيجز على العقار و ينفذ عليه مهما كانت اليد اليت إنتقل إليها
  . من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 721/2المادة 

 .كما قد يكون الشخص الثالث كفيال عينيا قدم عقاره ضمانات للدين املرتتب على املدين 
 إجراءات الحجز العقاري

  :تقديم الطلب -1

يتقدم الدائن أو ممثله القانوين أو اإلتفاقي بطلب احلجز على العقار أو على احلقوق العينية العقارية للمدين إىل 
رة إختصاصها العقار و جيب أن يتضمن الطلب على اخلصوص البيانات املشار إليها يف رئيس احملكمة اليت يوجد يف دائ

  . من قانـون اإلجـراءات املدنيـة و اإلدارية 722 من املادة 3 و 2 و 1الفقرات 
و إذا تعذر على الدائن معرفة البيانات الالزمة لوصف العقار و مشتمالته جيوز له إستصدار أمر على عريضة يقـوم 

  . و هذا األمر غري قابل ألي طعن ،وجبـه احملضـر القضائـي بالدخول إىل العقـار و احلصول على هذه البيانات مب
  :الوثائق المرفقة بالطلب -2

  :يرفق طلب احلجز بالوثائق التالية 
  .ء  و نسخة من حمضر التبليغ الرمسي و التكليف بالوفا،نسخة من السند التنفيذي املتضمن مبلغ الدين .1
  .حمضر عدم كفاية األموال املنقولة أو عدم وجودها بالنسبة للدائن العادي .2
مستخرج عقد الرهن أو أمر التخصيص على عقار أو مستخرج من قيد حق اإلمتياز بالنسبة ألصحاب التأمينات  .3

  .العينية 
  .مستخرج من سند ملكية املدين للعقار .4
  .شهادة عقارية .5

 بيد أنه ميكن جتديد طلب احلجز حال ،رفاق الطلب بإحدى هذه الوثائق رفض طلب احلجز و يرتتب على عدم إ
  .إستكمال الوثائق املطلوبة

  :إصدار أمر الحجز - 3

بعد تأكد رئيس احملكمة املختص من إستيفاء الطلب للشروط املذكورة يصدر أمر على عريضة يف أجل أقصاه مثانية 
  .من احلجز على العقار أو على احلق العيين العقاري للمدين أيام من تاريخ إيداع الطلب و يتض

و إذا كان طلب احلجز يتضمن احلجز على عدة عقارات أو حقوق عينية عقارية تقع يف دوائر إختصاص خمتلفة 
  . خمتص إيقاع احلجز عليها مبوجب أمر واحد،كان ألي رئيس حمكمة 

  :تادة ما يأيت وجيب أن يتضمن أمر احلجز فضال عن البيانات املع
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  .نوع السند التنفيذي الذي مبوجبه مت احلجز و تارخيه و اجلهة اليت أصدرته و مبلغ الدين املطلوب الوفاء به .1
 . و تاريخ تكليف املدين بالوفاء بقيمة الدين،تاريخ التبليغ الرمسي للسند التنفيذي   .2
 ال سيما موقعه وحدوده و نوعه و مشتمالته ،قا تعيينا دقي ، أو احلق العيين العقاري احملجوز/تعيني العقار و  .3

 وغريها من البيانات اليت تفيد يف ، مفرزا أو مشاعا ،ومساحته و رقم القطعة األرضية و إمسها عند اإلقتضاء
 . يبني الشارع و رقمه و أجزاء العقارات ، و إذا كان العقار بنايـة ،تعيينه 

  .الثة كان قابال لإلبطالو إذا خال األمر من أحد هذه البيانات الث
  :التبليغ الرسمي ألمر الحجز -4

 وإذا كان العقـار أو احلق العيين العقاري مثقال بتأمني ،يقوم احملضر القضائي بالتبليغ الرمسي ألمر احلجـز إىل املديـن 
  .عيين للغري وجب تبليغ هذا األخري بأمر احلجز مع إخطار إدارة الضرائب باحلجز 

دائن احلاجز دائنا ممتازا له تأمني عيين على العقارات املراد حجزها وجب التبليغ الرمسي ألمر احلجز إىل و إذا كان ال
حائز العقار املرهون و إىل الكفيل العيين إن وجد وجيب أن يتضمن التبليغ الرمسي بإنذار املدين بأنه إذا مل يدفع مبلغ 

  . فإنه يباع العقار أو احلق العيين العقاري جربا عليهالدين يف أجل شهر واحد من تاريخ التبليغ الرمسي
و يكون للمدين و كذا حلائز العقار املرهون أو الكفيل العيين ذا اإلنذار اخليار بني الوفاء بالدين أو التخلي عن 

  .العقار و قبول إجراءات احلجز و البيع 
ن اإلجراءات املدنية و اإلدارية مل ينص املشرع على  من قانو725/2المادة و يالحظ أن هذا اإلنذار املنوه عنه يف 

اجلزاء الذي يرتتب على ختلفه مما يتعني معه تطبيق القواعد العامة يف البطالن و بالتايل فهناك من يرى أن ختلفه يؤدي إىل 
  .البطالن و هناك من يرى عكس ذلك 

  :تسجيل أمر الحجز في المحافظة العقارية -5

 على الفور أو يف اليوم املوايل للتبليغ الرمسي كأقصى أجل بإيداع أمر احلجز يف مصلحة الشهر يقوم احملضر القضائي
 .العقاري التابع هلا العقار لقيد أمـر احلجـز و يعد العقار أو احلق العيين العقاري حمجوزا من تاريخ القيد

ن تاريخ اإليداع و تسليم شهادة عقارية إىل  م فإنه جيب على احملافظ العقاري قيد أمر احلجز728المادة ووفقا ألحكام 
احملضر القضائي أو إىل الدائن خالل أجل مثانية أيام و إال تعرض للعقوبات التأديبية املنصوص عليها يف التشريع الساري 

الدائنني املفعول وتتضمن الشهادة العقارية مجيع القيود و احلقوق املثقلة للعقار أو احلق العيين العقاري و كذا أمساء 
  .وموطن كل منهم 

كما جيب على احملافظ العقاري أثناء قيد أمر احلجز أن يذكر تاريخ و ساعة اإليداع و ينوه امشه و برتتيب ورود 
  .كل أمر حجز سبق قيده مع ذكر إسم و لقب و موطن كل الدائنني و اجلهة القضائية اليت أصدرت أمر احلجز

 إذ ،جز محاية الغري الذين يتعاملون مع صاحب العقار احملجوز بعد احلجز و ال شك الغاية من تسجيل أمر احل
ميكن للغري بفضل تسجيل أمر احلجز يف احملافظة العقارية أن يعرف وضع العقار و املنازعات الواقعة بشأنه و أن أي شراء 

  .له من شأنه أال يكون نافذا إذا نفذ على العقار يف النهاية و بيع باملزاد العلين 
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  طـرق التنفيــذ

  :حالة إنتقال العقار أو الحق العيني للعقار المثقل بتأمين عيني بعقد مشهر  *

 من قانون اإلجراءات املدنيـة و اإلداريـة فإن العقـار أو احلق العيين العقاري إذا كان 734المادة وفقا ألحكام 
جز وجب توجيه إنذار إىل احلائز وتكليفه مثقال بتأمني عيين و إنتقلت ملكيته بعقد رمسي مشهر إىل الغري قبل قيد أمر احل

  .بدفع مبلغ الدين أو ختليه عن العقار و إال بيع جربا عليه
  :و جيب أن يشتمل اإلنذار فضال عن البيانات املعتادة على ما يأيت 

  .بيان السند التنفيذي و اإلجراءات التالية له -1
  .بيان أمر احلجز و تاريخ القيد -2
  .كليفه بالوفاء مببلغ الدين خالل أجل شهر من تاريخ التبليغ الرمسي و إال بيع العقار جربا إنذار احلائز و ت -3

  :حالة تعد الدائنين أو تعدد الحجوز على العقار *

 إال أن ، و تتم احلجوز الالحقة بنفس اإلجراءات ،إن احلجز على املال ال مينع من إيقاع حجوز أخرى عليه 
 نظمت مثل هذه احلالة و أكدت بأنه يف حالة ظهور دائن آخر ،ـراءات املدنيـة و اإلدارية  من قانون اإلج728 المادة

بيده سند تنفيذي حائز لقوة الشيء املقضي به بعد قيد أمر احلجز وجب على احملضر القضائي تسجيله مع الدائنني 
الدائنني و يصبح من تاريخ التأشري به طرفا احلاجزين و إستصدار أمر على عريضة يتضمن قيده باحملافظة العقارية مع بقية 

  . و ال جيوز شطب التسجيالت و التأشريات إال بصدور أمر خمالف،يف إجراءات التنفيذ 
  :وضع اليد على العقار المحجوز - 6

بعد إنقضاء ميعاد اإلخطار احملدد بشهر كما تقدم و عدم قيام املدين أو احلائز أو الكفيل العيين بالوفاء يشرع 
حملضر القضائي يف إعداد قائمة شروط البيع أما إذا قام املدين احملجوز عليه أو حائز العقار أو الكفيل العيين بإيداع مبلغا ا

كافيا للوفاء بأصل الدين و املصاريف املرتتبة عليه للدائنني املقيدين يف الشهادة العقارية و احلاجزين سواء لدى أمانة 
 المادة ،قضائي فإن إجراءات البيع توقف و تصري كل التصرفات الواردة على العقار نافذةالضبط أو بني يدي احملضر ال

   . من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية و يستمر هذا احلكم إىل ما قبل جلسة املزايدة 736
 اآلثار المترتبة على الحجز

  :عدم نفاذ التصرف في العقار المحجوز -1

نا ال يؤدي إىل إخراجه من ذمة املدين و ال من الضمان العام لدائنيه و بالتايل فرغم وقوع احلجز على املال كما ذكر
 غري أن أي تصرف جيريه املالك أو ،احلجز ووضع املال احملجوز حتت يد القضاء فإن ملكية هذا املال تبقى للمدين 

 احلاجز إبتداءا من تاريخ قيد احلجز باحملافظة احلائز أو الكفيل العيين على هذا املال ال يعد نافذا يف مواجهة الدائن
 كما تشمل إنشاء احلقوق العينية على العقار كحق اإلنتفاع ،العقارية سواء أكانت هذه التصرفات بعوض أو بدون عوض

  . ألن من شأن هذه احلقوق إنقاص قيمة العقار و اإلضرار باحلاجز و باقي الدائنني ،أو اإلرتفاق أو الرهن 
ود بعدم نفاذ التصرف أن هذا التصرف ال يعترب باطال يف األصل إال أنه ال يعد نافذا يف مواجهة من أراد و املقص

   .املشرع محايتهم و بالتايل تستمر إجراءات التنفيذ على العقار يف مواجهة املدين احملجوز عليه ال يف مواجهة املتصرف إليه
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  طـرق التنفيــذ

   : وإستغاللهتقييد سلطة المحجوز عليه في إستعمال العقار- 2

يرتتب على إيقاع احلجز و تسجيله إستمرار املدين حائزا للعقار بصفته حارسا لغاية إمتام إجراءات البيع مامل يؤمر 
  .خبالف ذلك

 و إذا كان العقار مؤجرا وقت تسجيل احلجز إعتربت األجرة ،و إذا كان املدين ساكنا فيه إستمر فيه دون أجرة 
كما تبقى عقود اإلجيار  ، ملستأجر مبجرد تبليغه الرمسي بأمر احلجز و ميتنع عليه الوفاء للمالكاملستحقة حمجوزة حتت يد ا

نافذة يف حق احلاجزين إذا كانت ثابتة التاريخ قبل قيد أمر احلجز إال إذا أثبت الدائن أو الراسي عليه املزاد و لو بعد البيع 
أما عقود اإلجيار اليت ليس  ، و هنا ميكن فسخ اإلجيار ،ذا اإلجيار وقوع غش من املدين احملجوز عليه أو املستأجر يف ه

 و جيوز للمدين احملجوز عليه طلب ،هلا تاريـخ ثابـت أو تلك املربمة بعد قيد احلجز ال تكون نافذة يف حق الدائن احلاجز 
العقار و ال يضر مبصاحل أطراف الرتخيص بإجيار العقارات أو احلقوق العينية العقارية إذا كان ذلك يزيد من إيرادات 

 دون اإلخالل باألحكام املتعلقة بعقود اإلجيار ، و هذا مبوجب أمر على عريضة يصدره رئيس احملكمة املختصة ،احلجز 
  .الواجبة الشهر

  :إلحاق الثمار و اإليرادات بالعقار المحجوز - 3

 كما يكون للمدين ،خ قيد احلجز باحملافظة العقارية تلحق بالعقار أو احلق العيين العقاري مثاره و إيراداته من تاري
احملجوز عليه أن يبيع مثار العقار امللحق به مىت كان ذلك من أعمال اإلدارة احلسنة على أن يودع الثمن بأمانة ضبط 

   .احملكمة 
ه يتعرض و أي إختالس أو إتالف هلذه األموال سواء من طرف املدين أو حائز العقار أو الكفيل العيين فإن
   .للعقوبات املقررة يف قانون العقوبات للجرائم املتعلقة باألموال احملجوزة فضال عن التعويضات املدنية عند اإلقتضاء

 اإلجراءات التمهيدية لبيع العقار
ألجل الوصول إىل مرحلة بيع العقار أوجب املشرع إعداد قائمة شروط البيع و متكني أصحاب املصلحة من اإلعرتاض 

   . هذه القائمة على
 :إعداد قائمة شروط البيع و إيداعها بأمانة ضبط المحكمة- 1

بعد إجراء وضع اليد على العقار يصار إىل إعداد قائمة شروط البيع و الغاية من هذا اإلجراء هو التمهيد لبيع 
  .العقار 

ق بالعقار املطلوب بيعه إضافة إىل فهي عبارة عن ورقة تتضمن كافة البيانات اليت تؤدي إىل التعريف الكامل و الدقي
  .شروط البيع اليت تتضمنها عادة عقود البيع 

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية فإن املدين إذا مل يقم بالوفاء خالل األجل 737المادة ووفقا ألحكام 
عداد قائمة شروط البيع للعقار احملدد بثالثني يوم من تاريخ التبيلغ الرمسي ألمر احلجز وجب على احملضر القضائي إ

احملجوز وإيداعها بأمانة ضبط احملكمة الواقع يف دائرة إختصاصها العقار احملجوز و يف حالة تعدد العقارات احملجوزة أو 
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احلقوق العينية العقارية احملجوزة فإن القائمة تودع يف أمانة ضبط أي حمكمة يتواجد فيها أحد هذه العقارات و فضال عن 
  : املذكورة تضمن قائمة شروط البيع للبيانات التالية 737 المادةانات املعتادة أوجبت البي

  .إسم و لقب كل من الدائنني املقيدين و احلاجز و املدين احملجوز عليه و موطن كل منهم /1
  .السند التنفيذي الذي مت احلجز مبقتضاه و مبلغ الدين/2
  . و تاريخ إنذار احلائز أو الكفيل العيين إن وجد ،ده أمر احلجز و تاريخ تبليغه الرمسي و قي/3
 ال سيما موقعه و حدوده و نوعه و مشتمالته ، تعيينا دقيقا ،أو احلق العيين العقاري احملجوز /تعيني العقار و/4

يف تعيينه و إن  و غريها من البيانات اليت تفيد ،مفرزا أو مشاعا  ، ومساحته و رقم القطعة األرضية و إمسها عند اإلقتضاء
  . يبني الشارع و رقمه و أجزاء العقارات ،كان العقار بناية 

  . أو أنه شاغر،حتديد شاغل العقار وصفته و سبب الشغل /5
  .شروط البيع و الثمن األساسي و املصاريف/6
 وتوضيح ،زء  إن كان يف ذلك فائدة أفضل عند البيع مع حتديد الثمن األساسي لكل ج،جتزئة العقار إىل أجزاء /7

 عند اإلقتضاء و إذا كان حمل احلجز وحدة إستغالل إقتصادية أو جمموعة فالحية ال ،الرتتيب الذي سيجري فيه البيع 
  .جيوز جتزئتها

  .بيان احملكمة اليت سيتم أمامها البيع/8
  :جزاء مخالفة القائمة للبيانات المذكورة  *

 املذكورة بناء 737 المادةذكورة كانت قابلة لإلبطال وفقا لنص إذا خلت قائمة شروط البيع من أحد البيانات امل
  .على طلب كل ذي مصلحة خالل أجل أقصاه جلسة اإلعرتاضات و إال سقط هذا احلق 

  .ويف حالة إلغاء قائمة شروط البيع أعيد جتديدها على نفقة احملضر القضائي
  :المستندات الواجب إرفاقها بالقائمة  *

  : من قانون اإلجراءات املدنية إرفاق قائمة شروط البيع باملستندات التالية 738أوجبت املادة 
 .نسخة من السند التنفيذي الذي مت احلجز مبقتضاه -
 .نسخة من أمر احلجز -
  .نسخة من حمضر التبليغ الرمسي للمحجوز عليه أو احلائز أو الكفيل العيين إن وجد   -

كمة يؤشر رئيس احملكمة على احملضر املتضمن إيداع القائمة الذي يعده بعد إيداع القائمة ومرفقاا بأمانة ضبط احمل
  .احملضر القضائي و حيدد فيه جلسة لإلعرتاضـات و جلسة الحقة للبيع و تاريخ و ساعة إنعقادها

  . من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية739المادة  تحديد الثمن األساسي *

 و يتم حتديد هذا الثمن عن طريق طلب يتقدم به احملضر ،ملزايدة يف جلسة البيع ويقصد به الثمن الذي تنطلق به ا
  .القضائي إىل رئيس احملكمة ألجل تعيني خبري عقاري يتوىل تقدير الثمن التقرييب للعقار
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 و بعد إيداع أتعاب اخلربة بأمانة الضبط من طرف احملضر القضائي وفقا لتقدير رئيس احملكمة يصدر هذا األخري
أيام من تاريخ تعيينه   10أمر على عريضة بتعيني اخلبري املطلوب الذي جيب عليه إيداع تقرير التقييم يف أجل ال يتجاوز 

  .و إال إستبدل بغريه 
  التبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع 

نطالق املزايدة بعد قيام احملضر القضائي بإيداع قائمة شروط البيع لدى أمانة الضبط و حتديد الثمن التقرييب إل
 من قانون اإلجراءات املدنية على احملضر القضائي القيام بإجراءات تبليغ القائمة خالل مخسة عشر 740 المادةأوجبت 

  :يوم املوالية إليداعها إىل األشخاص اآلتية 
  .املدين احملجوز عليه .1
 .أو احلق العيين العقاري إن وجدا/ الكفيل العيين و احلائز للعقار و  .2
 .أو احلق العيين العقاري مشاعا/ الكني على الشيوع إن كان العقار وامل .3
 .الدائنني املقيدين كل مبفرده  .4
 .بائع العقار أو مقرض مثنه أو الشريك املقاسم أو املقايض به إن وجد .5

نهم فإن و يف حالة الوفاة يكون التبليغ الرمسي إىل ورثة هؤالء بصفة مجاعية دون حتديد األمساء و الصفات يف موط
  .مل يكن هلم موطن معروف ففي موطن املتوىف

و الغاية من إخبار من أوجبت املادة املذكورة إخبارهم متكينهم من اإلطالع على القائمة إلبداء ما لديهم من 
  .مالحظات عليها أو إعرتاضات 

  :بيانات محضر التبليغ  

 قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية تضمن حمضر من  741المادةفضال عن البيانات املعتادة يف احملاضر أوجبت 
  :التبليغ الرمسي لقائمة شروط البيع على البيانات التالية 

  .تاريخ إيداع قائمة شروط البيع .1
 .أو احلقوق العينية العقارية احملجوزة باإلمجال/تعيني العقارات و .2
 .الثمن األساسي احملدد مجلة أو لكل جزء .3
 .و تاريـخ و ساعة جلسة البيع باملزاد العلين،ددة للنظر يف اإلعرتاضات احملتملة تاريخ و ساعة اجللسة احمل .4
 و إال سقط ،إنذار املبلغ هلم باإلطالع على قائمة شـروط البيـع إلبداء املالحظـات و اإلعرتاضات احملتملة  .5

 .حقهم يف التمسك ا 
  :إطالع العموم على قائمة شروط البيع  *

ن قانون اإلجراءات املدنية على احملضر القضائي بعد إيداع قائمة شروط البيع على القيام  م748أوجبت املادة 
بنشر مستخرج من هذه القائمة يف جريدة يوميـة وطنيـة و التعليق يف لوحة اإلعالنات باحملكمة خالل مثانية أيام التالية 

  .يـدة و نسخة من حمضر التعليق يف ملف التنفيذ آلخر تبليغ رمسي بإيداع القائمة و ترفق صورة من اإلعالن يف اجلر
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 .كما أن كل شخص بإمكانه اإلطالع على القائمة سواء يف مكتب احملضر القضائي أو بأمانة ضبط احملكمة 
 اإلعتراض على قائمة شروط البيع و طلب وقف البيع

  :ماهية اإلعتراض  *

بذلك تطهري اإلجراءات من كل العيوب اليت تكون قد بعد إيداع القائمة و تبليغ من وجب إبالغهم قصد املشرع 
شابتها سواء تعلقت بالشروط املوضوعية الالزم توافرها لصحة التنفيذ أم تعلقت بشروط البيع و بالتايل تصفية كل ذلك 

  .بقصد الوصول إىل مرحلة البيع
جراءات التنفيذ لغاية البت فيها و اإلعرتاض بذلك على قائمة شروط البيع هو منازعة يف التنفيذ من شأا وقف إ

  .ائيا 
  :من يحق له تقديم اإلعتراض 

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 740ميكن لألشخاص املبلغني بقائمة شروط البيع املشار إليهم يف املادة 
  :وهم 
  .املدين احملجوز عليه -
 .جدالكفيل العيين و احلائز للعقار أو احلق العيين العقاري إن و -
 .املالكني على الشيوع إن كان العقار أو احلق العيين العقاري مشاعا  -
 .الدائنني املقيدين كل مبفرده -
 .بائع العقار أو مقرض مثنه أو الشريك املقاسم أو املقايض به إن وجد  -
ل اإلعرتاض ورثة هؤالء يف حالة الوفاة أن يتقدموا بإعرتاضام على قائمة شروط البيع أو طلب وقف البيع و يقب -

 .من هؤالء أو ورثتهم و لو مل يتم إبالغهم بقائمة شروط البيع سهوا
  :الجهة المختصة بالبت في اإلعتراضات  

تقدم اإلعرتاضات مبوجب عريضة من طرف األشخاص املذكورين أو ورثتهم يف أجل قبل ثالثة أيام من جلسة 
  .ل خاص بعد دفع الرسوم حسب تاريخ ورودها و تسجل هذه العريضة يف سج،اإلعرتاضات و إال سقط حقهم 

 من 742و بعد تبليغ العريضة لألطراف األخرى و تقدمي مالحظام يفصل رئيس احملكمة وفقا ألحكام املادة 
قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية يف غرفة املشورة حبضور املعرتض و احلاجز و احملضر القضائي بأمر غري قابل ألي طعن 

  .أقصاه مثانية أيام يف أجل 
و إذا مل يقدم أي إعرتاض باجللسة احملددة يؤشر أمني الضبط بذلك يف السجل اخلاص به و يشرع بعدها احملضر 

  .القضائي يف إجراءات اإلعالن عن البيع باملزاد العلين 
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  :أمثلة عن اإلعتراضات  *

ائمة شروط البيع لعدم تضمنها أحد البيانات إن اإلعرتاض املقدم ممن له احلق يف تقدميه يهدف إىل بطالن ق
 أو تضمنت إقصاء بعض الناس من ،أو إىل إلغاء بعض الشروط املخالفة للنظام العام   737المادةاملنصوص عليها يف 

  . أو املطالبة بإعادة تقييم العقار لوقوع خطأ يف التقييم األول ،املزايدة مع أم غري ممنوعني قانونا
اض قد يتناول اإلجراءات سواء لعيب يف الشكل أو يف املوضوع و من أمثلة العيوب الشكلية العيب كما أن اإلعرت

  .يف التبليغ الرمسي للقائمة
عدم توافر األهلية للحاجز أو أحد الدائنني  :أما العيوب التي تتناول الناحية الموضوعية في اإلجراءات 

الدائن ال حيوز على سند تنفيذي قابل للتنفيذ اجلربي أو أن العقار غري املشرتكني يف احلجز أو عدم توافر الصفة أو أن 
  .قابل للتنفيذ عليه بطريق احلجز 

  :أمثلة لإلعتراضات التي تناول طلب وقف بيع العقار  

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اليت أجازت للمدين احملجوز عليه أو احلائز أو الكفيل 743المادة حالة - 1
العيين أن يطلب بطريق اإلستعجال وقف إجراءات البيع مؤقتا على العقار أو على احلق العيين العقاري أو أكثر من 
العقارات احملجوزة إذا أثبت أن قيمة إحدى هذه العقارات أو احلق العيين العقاري كاف للوفاء بديون مجيع الدائنني وحيدد 

  .ملؤقت األمر اإلستعجايل للعقارات حمل التوقيف ا
اليت جتيز للمدين احملجوز عليه أو احلائز أو الكفيل العيين :  من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 744المادة حالة - 2

املطالبة بطريق اإلستعجال بتأجيل إجراءات البيع إذا أثبت أن اإليرادات السنوية هلذا العقار لسنة واحدة كافية للوفاء 
  .بديون مجيع الدائنني 

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اليت جتيز طلب وقف إجراءات البيع لغاية الفصل يف 745المادة حالة - 3
  . من القانون املذكور 746 المادةدعوى الفسخ املرفوعة وفقا ألحكام 

  :أثر اإلعتراض  *

تب عن تقدميه وقف إجراءات طاملا أن اإلعرتاض على قائمة شروط البيع يشكل منازعة يف صحة اإلجراءات يرت
  .البيع لغاية البت فيه 

  .و بالبت يف هذه اإلشكاالت و اإلعرتاضات يصبح العقار مهيأ للبيع باملزاد العلين 
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 إجراءات البيع بالمزاد العلني
  :تحديد يوم البيع والمكان  *

قائمة شروط البيع و يف حالة عدم حتديد يوم البيع يكون كما أسلفنا من طرف رئيس احملكمة يف حمضر إيداع 
حتديد هذه اجللسة يتقدم احملضر القضائي أو أي دائن طرف يف احلجز بطلب إىل رئيس احملكمة الذي يصدر أمر على 

  .عريضة بتحديد تاريخ و مكان جلسة البيع باملزاد العلين
  .ويصدر األمر بعد التحقق من البت يف مجيع اإلعرتاضات املقدمة

 و هنا جيب أن ، إال أنه قد يكون من املصلحة إجراء البيع يف مكان آخر ،البيع جيري مبقر احملكمة و األصل أن 
  .يتضمن أمر رئيس احملكمة هذا املكان بناء على طلب املدين أو الدائن احلاجز أو كل ذي مصلحة 

  :إخطار الدائنين  *

ى احملضر القضائي إخطار مجيع الدائنني املقيدين  من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية عل747/2توجب املادة 
 و احلائز و الكفيل العيين إن وجد بتاريخ و ساعة و مكان جلسة البيع باملزاد العلين يف مهلة مثانية هاحملجوز عليواملدين 
  . جلسة املزايدة على األقل انعقادأيام قبل 

  .وجب يف هذه احلالة الرجوع إىل القواعد العامة للبطالن لذا يت،ومل ينص القانون على البطالن بسبب عدم اإلخبار 
  :اإلعالن عن البيــع  *

بعد أن يتم إخبار ذوي الشأن بيوم البيع و مكانه جيب أن يتم اإلعالن عن البيع للجمهور لكي يزيد عدد 
 من قانون اإلجراءات 749 المادة وقد ألزمت ،املشرتكني يف املزايدة و يقع التنافس بقصد الوصول إىل أعلى سعر للبيع 

املدنية واإلدارية احملضر القضائي بتحرير مستخرج من مضمون السند التنفيذي و قائمة شروط البيع موقعا منه يف أجل 
  .ثالثني يوم قبل جلسة املزايدة على األكثر و عشرين يوما على األقل و يقوم بنشره على نفقة طالب التنفيذ 

  :ملراد إعالنه فضال عن البيانات املعتادة ما يلي و جيب أن يتضمن املستخرج ا
  .إسم ولقب كل من الدائن احلاجز و املدين احملجوز عليه و احلائز و الكفيل العيين إن وجد و موطن كل منهم   - 
  .تعيني العقار كما ورد يف قائمة شروط البيع   - 
  . أو احلق العيين العقاري/الثمن األساسي لكل جزء من العقار و  - 
  .تاريخ و ساعة البيع باملزاد العلين   - 
   .تعيني احملكمة اليت جيري فيها البيع أو أي مكان آخر للبيع - 

  :األمكنة الواجب نشر اإلعالن فيها  *

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية األمكنة الواجب تعليق و نشر اإلعالن فيها عن البيع 750 المادةحددت 
  :و هي باملزاد العلين 

 .يف باب أو مدخل كل عقار من العقارات احملجوزة أرضا أو مباين  -
 .يف جريدة يومية وطنية أو أكثر حسب أمهية العقار احملجوز  -
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 .يف لوحة اإلعالنات باحملكمة اليت يتم فيها البيع  -
 .يف لوحة اإلعالنات بقباضة الضرائب و البلدية اليت يوجد فيها العقار -
 .كن العموميةيف الساحات و األما -
 .و يف أي مكان آخر حيتمل أن يضمن جلب عدد من املزايدين  -

  :بطالن اإلعالن عن البيع  *

ومع ذلك فإذا شاب إجراءات  ،مل ينص القانون صراحة على البطالن إذا مل يراعي يف اإلعالن ما أوجبه القانون
 من قانون اإلجراءات املدنية 751المادة  اإلعالن عيب ترتب عليه عدم حتقق الغاية منه و مت إثبات ذلك أجازت

للدائنني احلاجزين و الدائنني املتدخلني يف احلجـز و املديـن احملجـوز عليـه و احلائز و الكفيل العيين التقدم بعريضة إىل 
ال سقط رئيس احملكمة لطلب إلغاء النشر و التعليق ألي سبب و هذا يف أجل ثالثة أيام قبل جلسة البيع على األقل و إ

   .احلق يف ذلك 
و يفصل رئيس احملكمة يف طلب اإللغاء يوم البيع و قبل إفتتاح اجللسة املقررة للبيع باملزاد العلين بأمر غري قابل ألي 

  .طعن 
  :أثر قرار إلغاء النشر *

ادة هذه إذا قرر رئيس احملكمة يف أمره إلغاء إجراءات النشر و التعليق أجل البيع إىل جلسة الحقة و أمر إع
  .اإلجراءات على نفقة احملضر القضائي

  .و إذا رفض طلب اإللغاء أمر بإفتتاح البيع باملزاد العلين فورا 
  :تحديد مصاريف التنفيذ قبل إفتتاح المزاد  *

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية على ضرورة تقدير مصاريف إجراءات التنفيذ مبا فيها 752المادة أوجبت 
  . احملضر القضائي و اليت جيب التنويه عنها يف حكم رسو املزاد فيما بعد أتعاب

 
و يقدم طلب تقدير املصاريف املذكورة من طرف احملضر القضائي أو أحد الدائنني إىل رئيس احملكمة الذي يفصل فيه 

 .مبوجب أمر على عريضة قبل إفتتاح املزاد العلين
 جلسة البيع بالمزاد العلني 

  :األولى الجلسة  *

 من قانـون اإلجــراءات املدنيــة و اإلدارية يف جلسة علنية برئاسة 753جيري البيع باملزاد العلين وفقا ألحكام املادة 
رئيس احملكمة أو القاضي الذي يعينه هلذا الغرض مبقر احملكمة اليت أودعت فيها شروط البيع يف التاريخ و الساعة 

حملضر القضائي و أمني الضبط و حضـور الدائنيـن املقيديـن و املدين احملجوز عليه واحلائز احملدديـن لذلك و تكون حبضور ا
و الكفيل العيين إن وجد أو بعد إخبارهم بثمانية أيام على األقل قبل تاريخ اجللسـة و حضور عدد من املزايدين ال يقل 

  .عن ثالثة أشخاص 
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ن حضور أو غياب أطـراف احلجـز و إمتام إجراءات التبليغ الرمسي بعد إفتتاح جلسة البيع يقوم الرئيس بالتحقيق م
  .والنشر و التعليق و مدى توفر النصاب من املزايدين 

   :تأجيـل البيـع  *

  :ميكن تأجيل البيع ألحد األسباب منها 
  .بناء على طلب أطراف احلجز ألسباب جدية كقلة املزايدين و ضعف العروض  -
املزايدين أو كان العرض أقل من الثمن األساسي للمزايدة أو مل يتقدم أحد بأي عرض إذا مل يتوفر النصاب من  -

خالل مخسة عشر دقيقة أثبت الرئيس ذلك يف سجل اجللسة و قرر تأجيل البيع إىل جلسة الحقة بذات الثمن 
 .األساسي

 ال تقل عن ثالثني و جيب أن يكون التأجيل مبوجب أمر مكتوب يتضمن حتديد جلسة الحقة للبيع خالل فرتة
  .يوما و ال تزيد عن مخسة و أربيعن يوما من تاريخ التأجيل

  :أثر التأجيل  *

 من 750- 749المادتين يرتتب على التأجيل إعادة النشر و التعليق عن البيع بالكيفية املنصوص عليها يف 
  .قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 

  :في الجلسة الجديدة الثانيــة  *

د إفتتاح اجللسة و التأكد من صحة اإلجراءات ينوه الرئيس بشروط البيع و نوع العقار أو احلق العيين العقاري بع
املعروض للبيع و الثمن األساسـي و الرسـوم و املصاريف مث حيدد مبلغ التدرج يف املزايدة حسب أمهية العقار أو احلق 

  .رة آالف دينار يف كل عرض العيين العقاري و يف مجيع األحوال ال يقل عن عش
   .ومعىن ذلك أن الرئيس حيضر تقرير يتضمن البنود املذكورة 

فإذا تبني من العروض أا أقل من قيمة الثمن األساسي و غري كافية لقيمة الدين و املصاريف قرر الرئيس تأجيل 
  . املذكورة 750ادة البيع وإنقاص عشر الثمن األساسي مع إعادة النشر و التعليق وفقا ألحكام امل

  ):الثالثــة( الجلسة المواليـة  *

يف اجللسة املوالية يباع العقار أو احلق العيين العقاري ملن تقدم بأعلى عـرض و لو كان أقل من الثمن األساسي إال 
ين العقاري بالثمن إذا قبل الدائن احلاجز أو أحد الدائنني املتدخلني يف احلجز إستيفاء الدين عينا بالعقار أو احلق العي

  .األساسي احملدد له 
   :حالة تناول البيع عدة عقارات أو عدة حقوق عينية عقارية 

 من قانون 756المادة إذا تعلق احلجز بعدة عقارات أو بعدة حقوق عينية عقارية فإن البيع يتم وفقا ألحكام 
 و إذا ، من هذا القانون724المادة نصوص عليه يف اإلجراءات املدنية و اإلدارية بالتتابع و حسب تتابع قيد احلجز امل

كان الثمن الناتج عن بيع عقار واحد أو حق عيين عقاري واحد أو أكثر كافيا للوفاء بأصل الدين و املصاريف القضائية 
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حلجز عنها وجب على الرئيس املشرف على البيع التوقف عن بيع باقي العقارات أو احلقوق العينية العقارية احملجوزة ورفع ا
  .تلقائيا 

  :رســـو المــزاد 

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية فإن املزاد يرسو على من تقدم من املزايدين بأعلى 757وفقا ألحكام املادة 
  .عرض و كان آخر مزايد

  .اء دقيقة واحدةو يعتمد الرئيس على العرض الذي ال يزاد عليه بعد النداء به ثالث مرات متتالية تفصل بني كل ند
  :إلتزامات المشتري الراسي عليه المزاد 

جيب على الراسي عليه املزاد أن يدفع حال إنعقاد جلسـة املزايدة مخس الثمـن و املصاريف و الرسوم املستحقة حىت 
 بأمانة الضبط و إذا مل حيق له املشاركة يف املزايدة و بعد أن يرسو عليه املزاد يدفع املبلغ الباقي يف أجل أقصاه مثانية أيام

  .يودع باقي الثمن كامال خالل هذه املدة يتم إعذاره بالدفع خالل مخسة أيام و إال أعيد البيع باملزاد العلين على ذمته 
  :إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد 

عن الوفاء بإلتزاماته بدفع باقي جترى إعادة البيع وفق إجراءات املذكورة أعاله على ذمة الراسي عليه املزاد املتخلف 
  .الثمن كامال يف املدة احملددة بثمانية أيام بأمانة الضبط 

كما يلزم بفرق الثمن إذا بيع العقار بثمن أقل من الثمن الراسي به املزاد و ال يكون له احلق يف الزيادة إذا مت البيع 
   .بثمن أعلى 

 منطوق احلكم الصادر برسو املزاد للبيع الثاين إىل إلزام املزايد و يف هذه احلالة يتعني على الرئيس اإلشارة يف
  .املتخلف بفرق الثمن إن وجد 

  :الحالة التي يكون فيها الراسي عليه المزاد دائنا 

إذا كان من رسا عليه املزاد دائنا و كان مبلغ دينه و مرتبته مع بقية الدائنني تربران إعفاءه من دفع مثن املبيع وفقا 
   . من قانون اإلجـراءات املدنيـة و اإلدارية فإن الرئيس يقرر إعتبار دينه مثنا للبيع757دة للما

  إعادة البيع بالمزاد العلني لزيادة السدس

رغبة من املشرع يف إجياد فرصة ثانية لرفع مثن العقار الذي رسا يف املرة األوىل على الشاري مستهدفا بذلك حتقيق 
 من قانون اإلجراءات 760المادة و سائر الدائنني املشرتكني يف اإلجراءات لذا مسح مبوجب مصلحة املدين و احلاجز 

املدنية و اإلدارية لكل شخص تتوافر فيه أهلية الشراء و غري ممنوع من دخول املزايدات من التقدم بعريضة موقعة منه أمام 
  :الشروط التالية أمانة الضبط للمطالبة بإعادة البيع باملزاد العلين بشرط توافر 

  .أن تتوافر يف الطالب أهلية الشراء  -
 .أن يكون غري ممنوع من دخول املزايدات   -
أن يكون العقار أو احلق العيين العقاري حمل املزايدة قد بيع بأقل من الثمن األساسي احملدد يف قائمة شروط  -

 .البيع
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 .لثمن الراسي به املزاد على األقل  عن ا1/6أن يتعهد يف العريضة اليت يتقدم ا بزيادة السدس   -
 .أن يودع بأمانة الضبط الثمن الكامل مع املصاريف القضائية و الرسوم املستحقة مقابل وصل   -
 .أن يتحمل مجيع النفقات املتعلقة بإعادة البيع باملزاد العلين  -
 .أن يقدم الطلب خالل أجل مثانية أيام التالية لتاريخ حكم رسو املزاد  -

  :عريضة عرض البيع للزيادة تبليغ  *

مل ينص قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية على تبليغ العريضة املذكورة إال أننا نرى القيام بإجراءات التبليغ للراسي 
  .عليه املزاد األول و إىل الدائن و املدين و مجيع الدائنني الذين أصبحوا أطرافا فيها

  : اإلعالن عن البيع و إجراء المزايدة *

يتم اإلعالن عن البيع اجلديد بنفس القواعد و اإلجراءات اليت مت ا اإلعالن عن البيع األول وفقا ألحكام املواد 
  . من قانون اإلجـراءات املدنيــة و اإلدارية 757 إىل 749من 

يف هذه اإلجراءات احلق كما ميكن للراسي عليه املزاد األول و الدائن و املدين و بقية الدائنني الذين أصبحوا أطرافا 
  .يف اإلعرتاض و إثارة األسباب اليت تدعو إىل البطالن وفق اإلجراءات املقررة 

و جتري املزايدة الثانية بنفس الطريقة اليت جرت ا املزايدة األوىل و يكون لكل شخص مؤهل غري ممنوع من املزايدة 
  .بالدخول فيها 

 حضور جلسة المزايدة و لم يتقدم أحد بعرض أكبر من عرضه لكن ما الحكم إذا تخلف عارض الزيادة عن

  أو لم يحضر مزايدين ؟

القانون مل ينص على ذلك لكن يبدو أنه ال يعتد بتخلف عارض الزيادة أو عدم حضور عدد كاف من املزايدين 
  .طاملا أن القانون مل يرتب أي أثر على ذلك و بالتايل يعترب املزاد راسيا على عارض الزيادة 

  هل يجوز لعارض الزيادة العدول عن العرض ؟

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية فإنه جيوز له املطالبة بإيقاف إعادة البيع املقرر 761 المادةوفقا ألحكام 
  :على ذمته قبل احلكم برسو املزاد اجلديد بالشروط التالية 

 .ر حكم رسو املزاد أن يتم العدول و تقدمي الطلب قبل متام البيع و حتري -
 .أن يودع بأمانة الضبط املصاريف اإلضافية املرتتبة عن تراجعه  -
 .أن يقدم الطلب يف شكل عريضة مرفقة بوصل إيداع املصاريف اإلضافية إىل رئيس احملكمة  -
 .أن يفصل يف ذلك رئيس احملكمة بأمر غري قابل ألي طعن -

 حكم رسو المزاد
 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية و بعد أن يقوم املشرتي بدفع 757 ادةالمبعد رسو املزاد وفقا ألحكام 

كامل الثمن يصدر رئيس احملكمة أو القاضي املعني املشرف على البيع باملزاد العلين حكم رسو املزاد وهو النتيجة الطبيعية 
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 إمنا هو مبثابة عقد بيع ينعقد جربا بني  وهو ليس حكما باملعىن املفهوم لألحكام الفاصلة يف اخلصومات و،للمزايدة 
  .مالك العقار املنفذ عليه و بني املشرتي الذي مت إيقاع البيع عليه 

و هو يف حقيقته حمضر حيرره القاضي بإستيفاء اإلجراءات و البيانات اليت يتطلبها القانون بالرغم من إصطالح 
  .كلمة حكم عليه 

  :و المزاد البيانات الواجب توافرها في حكم رس *

فضال عن البيانات الواجب توافرها يف األحكام كأمساء وألقاب األطراف واحملكمة و إسم القاضي و إسم احملضر 
  : من قانون اإلجراءات املدنية أوجبت تضمن حكم رسو املزاد للبيانات التالية 763 المادةفإن  ، القضائي و التاريخ

اإلجراءات اليت تلته السيما تاريخ كل من التبليغ الرمسي والتكليف السند التنفيذي الذي مبوجبه مت احلجز و  - 1
  .بالوفاء و إعالن البيع

 كما هو ،أو احلق العيين العقاري املباع و مشتمالته واإلرتفاقات العالقة به إن وجدت / تعيني العقار و - 2
 .معني يف قائمة شروط البيع

 .قاري املباعأو احلق العيين الع/حتديد الثمن األساسي للعقار و - 3
 .إجراءات البيع باملزاد العلين  - 4
 .اهلوية الكاملة للراسي عليه املزاد شخصا طبيعيا أو معنويا  - 5
 .الثمن الراسي به املزاد و تاريخ الدفع   - 6
أو احلق /بتسليم العقار و ، األحوال حسب ،إلزام احملجوز عليه أو احلائز أو الكفيل العيين أو احلارس   - 7

 .ن رسا عليه املزاد العيين العقاري مل
  هل يبلغ حكم رسو المزاد ؟

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية على عدم تبليغ حكم رسو املزاد ألطراف احلجز 764 المادةنصت 
  . 763/7وأكدت على تنفيذه جربا على األشخاص املذكورين يف املادة 

  :تسجيل حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية  *

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية على احملضر القضائي بضرورة قيد حكم رسو املزاد 762/2دة أوجبت املا
 و تتم إجراءات الشهر هذه حلكم رسو ،باحملافظة العقارية ألجل إشهــاره و هذا خالل أجل شهرين من تاريخ صدوره 

 من قانون اإلجراءات املدنية 774 المادةار وفقا ألحكام املزاد باحملافظة العقارية الواقع يف دائرة إختصاصها موقع العق
 .واإلدارية دون مراعاة أصل امللكية 
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 اآلثار القانونية لحكم رسو المزاد
  :نقل الملكية إلى الراسي عليه المزاد  -1

 املدين إىل الراسي عليه يؤدي البيع اجلربي إىل نقل ملكية العقار أو احلقوق العينية العقارية املباعة باملزاد العلين من
  .املزاد و كذلك كل اإلرتفاقات العالقة ا 

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية فإن نقل امللكية بني املدين و الراسي عليه 762 المادةو وفقا ألحكام 
  .املزاد يبدأ من تاريخ صدور حكم رسو املزاد الذي يعترب سند ملكية 

و نقل امللكية يتم بصورة  امللكية ال تنتقل إال من تاريخ قيد احلكم املذكور باحملافظة العقاريةأما بالنسبة للغري فإن 
 إقرارا بذلك للثقة يف هذه ،ائية وال تقبل دعاوي البطالن بسبب النقائص أو العيوب اليت قد تشوب إجراءات التنفيذ 

  .البيوع 
  :الحالة التي تنقل بها ملكية العقار : -2

إىل أن الراسي عليه املزاد يعد خلفا للمدين يف ملكية العقار فإنه ال ينقل إليه من احلقوق سوى ما كان بالنظر 
  .للمدين أو للحائز يف العقار املبيع 

  : تطهير العقار أو الحق العيني العقاري - 3

ينية وفقا ألحكام املادة يرتتب على قيد حكم رسو املزاد باحملافظة العقارية تطهري العقار من مجيع التأمينات الع
 .و اإلدارية من قانون اإلجراءات املدنية764/2

 طبيعة حكم رسو المزاد
 . من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية فإن حكم رسو املزاد غري قابل ألي طعن765المادة وفقا ألحكام 

 طبيعة حكم رسو المزاد
 .ة و اإلدارية فإن حكم رسو املزاد غري قابل ألي طعن من قانون اإلجراءات املدني765المادة وفقا ألحكام 

  من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية773 إلى 766 من دالمشهرة الموافي الحجز على العقارات غير 

  :إصدار أمر الحجز *

هرة شريطة  من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية للدائن احلجز على عقارات مدينه غري املش766المادة أجازت 
  .أن يكون هلا مقرر إداري أو سند عريف ثابت التاريخ طبقا ألحكام القانون املدين 

 من قانون اإلجراءت املدنية 723- 722-721و تتم إجراءات احلجز يف هذه احلالة وفقا ألحكام املواد 
   :واإلدارية و جيب أن يرفق مع طلب احلجز الوثائق التالية 

  .يذي املتضمن مبلغ الدين نسخة من السند التنف -
  . املنقولة أو عدم وجودهااألموالحمضر عدم كفاية - 
  .مستخرج من السند العريف أو املقرر اإلداري للعقار املراد حجزه  - 



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السداسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـسنة رابعة علوم قانونية وإدارية            

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2011/2012 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة

 
752 

  طـرق التنفيــذ

  : من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية 767المادة : تبليغ أمر الحجز  *

 و ما يليها من قانون 688جد وفقا لألوضاع املقررة يف املادة يبلغ أمر احلجز إىل املدين و إىل حائز القعار إن و
  .اإلجراءات املدنية و اإلدارية

  ): من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية768المادة ( قيد الحجز  *

يقيد احلجز يف السجل اخلاص املفتوح على مستوى أمانة ضبط احملكمة اليت يوجد يف دائرة إختصاصها العقار 
ص لقيد احلجوز العقارية و قيد الدائنني احلاجزين و الدائنني الذين هلم سندات تنفيذية يف مواجهة املدين احملجوز واملخص
  .عليه 

  ): من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية770/1المادة ( تحرير قائمة شروط البيع  

 وترفق باملستندات احملددة يف املادة يف 737حترر قائمة شروط البيع من طرف احملضر القضائي وفقا ألحكام املادة 
  .766المادة 

  ): من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية 770/2المادة ( حديد الثمن األساسي *

 إىل 739حيدد الثمن األساسي و تبلغ قائمة شروط البيع و تقدم اإلعرتاضات وفقا لألوضاع املقررة يف املواد من 
742.  

  ): من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية770/3دة الما( نشر اإلعالن *

  . 750 و 748خيضع نشر اإلعالن عن البيع باملزاد العلين وفقا ألحكام املادتني 
  ):قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  من771المادة ( إلغاء النشر  *

  . 752-751تطبق على طلب إلغاء النشر األحكام احملددة يف املادتني 
  (قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  من771المادة ( جراءات البيع إ *

 و يف حالة إعادة البيع 759إىل  753تتم إجراءات البيع باملزاد العلين للعقار غري املشهر وفقا ألحكام املواد من 
 .761و  760باملزاد العلين تطبق أحكام املادتني 
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  طـرق التنفيــذ

 رأهم منازعات التنفيذ على العقا
  :دعوى اإلستحقاق الفرعية 

وتعرف بأا الدعوى اليت  747 إلى 772نظم هذه الدعوى قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية يف املواد من 
يرفعها الغري الذي ال يعترب طرفا يف إجراءات التنفيذ مدعيا ملكية العقار الذي بدئ بالتنفيذ عليه للمطالبة بإثبات ملكيته 

  . إجراءات التنفيذ عليهللعقار و إبطال
و أطلق على هذه الدعوى إصطالح إستحقاق فرعية بالرغم من أا أصلية ألا ترفع يف إطار التنفيذ على العقار 
وليس بعد اإلنتهاء من إجراءات التنفيذ و دف هذه الدعوى إىل طلب ملكية العقار موضوع التنفيذ سواء على كامل 

  : هذه الدعوى الوضع التايل  و تواجه،العقار أو جزء منه 
  .إجراءات التنفيذ على العقار تتم جتاه املدين - 
  .العقار الذي جيري التنفيذ عليه يدعي الغري أنه غري مملوك للمدين - 
يأيت الغري سواء كان حائزا للعقار بسند ملكية أم حيوز سند ملكية فقط و يرفع هذه الدعوى أثناء إجراءات  - 

  .لكية العقار و بطالن احلجزالتنفيذ للمطالبة مب
  :طرفـا الدعوى  *

  .و هو الغري الذي يدعي ملكية العقار و ينبغي أال يكون طرفا يف إجراءات التنفيذ : المدعـــي 
هو احلاجز و باقي الدائنني الذين إعتربوا أطرافا يف اإلجراءات و املدين أو احلائز أو الكفيل العيين : المدعــى عليه 

  .ضر القضائيوحبضور احمل
  :المحكمة المختصـة  *

يؤول اإلختصاص لقاضي اإلستعجال للمحكمة اليت أصدرت أمر احلجز على العقار و املشرفة على بيع العقار 
  .باملزاد العلين 

و يالحظ هنا أنه بالرغم من الطبيعة املوضوعية هلذه الدعوى فإن املشرع أناط إختصاص البت فيها لقاضي 
   . من قانون اإلجراءت املدنية و اإلدارية 772المادة ألحكام اإلستعجال وفقا 

  :الوقت الذي يجب أن ترفع فيه هذه الدعوى  *

إعتبارا إىل أنه من بني أهداف هذه الدعوى وقف إجراءات التنفيذ فإن آجال رفعها ممتد من بداية إجراءات التنفيذ 
آلجال احملددة لإلعرتاض على قائمة شروط البيع و إذا حل التاريخ و قبل ايـته و بالتايل فإن رفعها و لو بعد إنتهاء ا

املعني للبيع و مل يتم الفصل يف الدعوى من طرف رئيس احملكمة فيمكن للمدعي املطالبة بوقف البيع مبوجب أمر على 
رئيس مبوجب أمر عريضة يقدم قبل جلسة البيع بثالثة أيام على األقل بشرط إيداع كفالة لدى أمانة الضبط حيددها ال

  .772/3المادة على عريضة تغطي مصاريف النشر و التعليق عند اإلقتضاء 
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  :آجال الفصل في الدعوى  *

 على رئيس احملكمة الفصل يف الدعوى اإلستعجالية يف أجل أقصاه ثالثون يوما من تاريخ 772/2المادة أوجبت 
  .رفع الدعوى 

  :أثر رفع الدعوى  *

اإلستحقاق الفرعية وقف التنفيذ و إذا إقتصرت هذه الدعوى على جزء من العقار احملجوز يرتتب على رفع دعوى 
  . 773 المادةفال ميتد أثر وقف البيع إىل باقي األجزاء األخرى 

  :إثبـات الدعــوى  *

 و يف ،يقع عبء اإلثبات على عاتق املدعي الذي عليه أن يقدم ما يثبت ملكيته للعقار باألدلة املقبولة قانونا 
غالب األحوال جيب أن يكون الدليل عقدا مشهرا يف احملافظة العقارية قبل قيد أمر احلجز ألنه ال حيتج بامللكية جتاه الغري 

  .إال إذا كان مشهرا عمال بقواعد نظام الشهر العقاري 
  :الحكم في الدعــوى  *

ا فإن رئيس احملكمة يقضي برفضها و هنا تعاد يف حالة عدم تقدمي املدعي ملا يثبت إدعاؤه بالطرق املقررة قانون
  .إجراءات النشر و التعليق

 ويقضي تبعا ،و إذا قبلت الدعوى و اثبت املدعى أحقيته للعقار فإن رئيس احملكمة حيكم للمدعى مبلكيته للعقار
 .لذلك ببطالن احلجز على أساس أنه وقع على مال مملوك للغري 

 الحجز التحفظي
  . من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية666 إىل 646 من الموادزائري يف تناوله املشرع اجل

  :تعريف الحجز التحفظي  *

  . يقع احلجز مبقتضاه و هو مفهوم احلجز التنفيذي كما أسلفنا،إذا كان األصل أنه ال تنفيذ بدون سند تنفيذي 
 لدى مدينه حبيث إذا إنتظر احلصول فإن الدائن قد جيد نفسه يف بعض األحوال بصدد خطر عاجل يهدد حقه

 إذ قد حيدث أن يقدم ،على سند تنفيذي وإعالن مدينه و تكليفه بالوفاء قبل احلجز لكان من شأن ذلك ضياع حقه 
 ولذا أجاز القانون للدائن مباغتة املدين بتوقيع احلجز على ،املدين على ريب أمواله سواء بالتصرف فيها أو بإخفائها

قولة و العقارية قبل ريبها مبا أمساه احلجز التحفظي و بذلك ميكن تعريف احلجز التحفظي بأنه إجراء وقائي أمواله املن
يلجأ إليه الدائن سواء كان بيده سند تنفيذي أو مل يكن بيده أي سند بقصد وضع أموال املدين املنقولة و العقارية حتت 

قانوين أو مادي من شأنه أن يؤدي إىل إستبعادها من دائرة الضمان يد القضاء ملنع املدين من التصرف فيها بأي عمل 
 من قانون 646 و عرفته املادة ،العام للدائن احلائز و ال يصدر إال يف حالة الضرورة و مبوجب أمر على عريضة 

 و منعه من التصرف فيها وضع أموال املدين املنقولة املادية و العقارية حتت يد القضاء: اإلجراءات املدنية واإلدارية بأنه 
  .ويقع احلجز على مسؤولية الدائن 
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  :خصائصــه 

 ، من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 647و  646 المادتينمن خالل التعريف املذكور و ما ورد يف نص 
  :يتبني أن احلجز التحفظي يتميز خبصائص 

ند تنفيذي أم مل يكن بيده ذلك بل جيوز إيقاع مثل أن الدائن بإمكانه إيقاع احلجز التحفظي سواء كان بيده س -
  .هذا احلجز و مل يكن بيد الدائن أي سند رمسي أو عريف بل يكفي يف ذلك وجود مسوغات ظاهرة للدين

ال بد إليقاع احلجز التحفظي من صدور أمر بتوقيعه من القاضي الذي يتعني عليه التأكد من قيام حالة الضـرورة  -
 باخلشية من فقدان 647ستعجـال و خطر يهددان الضمان العام و هو ما عربت عليه املادة أي إذا كان مثـة إ

 .الضمان
ميكن إيقاع احلجز التحفظي على املنقوالت والعقارات سواء كانت يف حيازة املدين أو حتت حيازة شخص غري   -

به إىل أن حيصل الدائن على سند املدين ألن الغرض منه ضبط املال بإجراءات مادية ملنع احملجوز عليه من ري
 .تنفيذي

أن احلجز التحفظي يكون للدائن مببلغ من النقود إذا كان دينه حمقق الوجود و حال اآلداء و هذان الشرطـان  -
جيب توافرمها يف احلق املطالب به يف مجيع أنواع احلجوز إال أنه ال يشرتط أن يكون معني املقدار إذ يكفي يف 

 .ييب للدين الذي من أجله صرح باحلجزذلك املقدار التقر
  :حاالت الحجز التحفظي  *

   :خشية الدائن من فقدان الضمان لدينه:الحالــة العاديــة-1
إستنادا إىل القاعدة العامة جيوز للدائن توقيع احلجز التحفظي على منقوالت وعقارات مدينه يف كل حالة خيشى 

 أن للدائن أن يوقع احلجز التحفظي يف أي حالة طاملا توافر شرط حمدد فيها فقدانه لضمان حقه أي أن املشرع يصرح
 إذ جيعل من احلجز التحفظي ،وهو خشية فقدان الدائن لضمان دينه وهذا الشرط املرن إمنا يعرب عن حاجة اإلستعجال

يتمثل هذا اخلطر يف و ) احلجز التنفيذي (وسيلة حيافظ ا الدائن على ضمان حقه من خطر تأخري احلماية التنفيذية 
إحتمال ريب املدين ألمواله املكونة هلذا الضمان و بالتايل فحيث يتهدد ضمان حق الدائن جيوز له طلب توقيع احلجز 

 من قانون اإلجراءات املدنيـة و اإلدارية هنا هو 647المادة التحفظي و بالتايل فتقدير حالة اخلشية املنصوص عليها يف 
العام حلق الدائن و يرتك للقاضي اآلمر باحلجز الذي يقدرهذه اخلشية على ضـوء ظـروف املديـن خشية فقدان الضمان 

  .املاليـة و الشخصية و ظروفه االجتماعية و سهولة ريبه ألمواله 
و يتعني على القاضي حني التوقيع على األمر باحلجز املوازنة بني هذه الظروف و بني التربيرات اليت قدمها الدائن 

   ومن األمثلة اليت تتوافر فيها حالة الضرورة،لإلذن باحلجز وهذا التقدير املوضوعي من القاضي مسألة واقع
  .إذا خشي الدائن فرار مدينه و كان لذلك أسباب جدية -
  .إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع  -
  .ـه أو إخفائها إذا كان املدين تاجرا و قامت أسباب جديـة يتوقع معها ريـب أموال -
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 :الحاالت األخرى بالحجز التحفظي المنصوص عليها في قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية -2

 الحجز التحفظي على الحقوق الصناعية و التجارية
 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية لكل من له إبتكار أو إنتاج مسجل و حممي قانونا أن 650المادة أجازت 

  .فظيا على عينـة من السلـع أو مناذج من املصنوعات املقلدةحيجز حت
و حيرر يف ذلك حمضر ا من طرف احملضر القضائي يبني فيه املنتـوج أو العينة أو النموذج احملجوز ويضعه يف حرز 

  .خمتوم و مشمع و إيداعه مع نسخة من احملضر بأمانة ضبط احملكمة املختصة إقليميا
 للدائن أن حيجز حتفظيا على القاعدة التجارية للمدين و على أن يقيد أمر احلجز 651المادة كما أجازت 

باإلدارة املكلفة بالسجل التجاري خالل أجل مخسة عشر يوما من تاريخ صدوره كما يتم نشره يف النشرة الرمسية 
  .لإلعالنات القانونية و إال إعترب احلجز باطال 
مي ما يثبـت الصفـة و املصلحـة و على رئيس احملكمة التأكد من ذلك قبل و على طالب احلجز يف هذه احلالة تقد

 .توقيع أمر احلجز
 الحجز التحفظي على العقارات

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية للدائن أن حيجز حتفظيا على عقارات مدينه على أن 652المادة أجازت 
ة العقارية اليت يوجد بدائرة إختصاصها العقار خالل أجل مخسة عشر يقيد أمر احلجز التحفظي على العقارات باحملافظ

  .يوم من تاريخ صدوره و إال كان احلجز باطال
ويالحظ هنا أن القانون اجلديد أجاز احلجز التحفظي على العقارات خالفا للقانون القدمي الذي كان حيصره يف 

 .املنقوالت
 الحجز التحفظي على أموال المستأجـر

إىل  653و هو نوع من احلجز التحفظي نص عليه املشرع يف املواد من : لمؤجر على منقوالت المستأجر حجز ا *
 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية و مبوجبها جيوز ملالك املباين واألراضي الزراعية و مستأجريها األصليني أن 656

  .ملوجودة يف هذه العقارات وفاء لألجرة املستحقة عن إجيارهايباشروا حجز املؤجر على املنقوالت و األثاث و الثمار ا
كما جيوز للمؤجر إيقاع احلجز التحفظي على منقوالت املستأجرين الفرعيني للمباين أو األراضي الزراعية أو احلقول 

  .أو البساتني املوجودة يف األمكنة اليت يشغلوا
  .اضي وفاء لألجرة املستحقةكما جيوز إيقاع احلجز التحفظي على مثار تلك األر

  :الشروط الموضوعية  *

  :الدائن الحاجز  -1

  .يشرتط فيه أن يكون مالكا للعقار أو مؤجرا له من الباطن
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  :المدين المحجوز عليه-2

هو مستأجر العقار بعقد إجيار صحيح و قائم قانونا وقت احلجز سواءا إستأجره من املالك أو من املستأجر 
  .نتفع أو واضع اليداألصلي أو من امل

  :المال محل الحجز - 3

هي املنقوالت املوجودة يف العني املؤجرة و إذا نقلت من مكاا بغري رضاء املؤجر و كان له عليها حق اإلمتياز 
  .املنصوص عليه يف القانون فيمكن للمؤجر إيقاع احلجز عليها حتفظيا ما مل يكن قد مضى على نقلها ستني يوما

  :ليـةالشروط الشك*

جترى إجراءات احلجز باألوضاع نفسها اخلاصة باحلجز التنفيذي بعد إستصدار إذن من القاضي بذلك يف األحوال 
 وجيوز للمستأجرين احلصول على حكم برفع احلجز إذا أثبتوا أم دفعوا األجرة املستحقة ،املنصوص عليه يف القانون 

  .لى عريضة و يبلغ للمدينعليهم كما يكون إذن القاضي باحلجز مبوجب أمر ع
  :الحجز على منقوالت المدين المتنقل  

و هو نوع من احلجـز التحفظـي و مبقتضاه جيوز لكل دائن و لو مل يكن بيده سند أن حيصل على إذن من القاضي 
 جيوز إقامة احلاجز ملباشرة احلجز على املنقوالت املوجودة يف املنطقة اليت يقيم فيها الدائن و اململوكة ملدينه املتنقل و

 من قانون اإلجراءات 657 املادة –حارسا على هذه املنقوالت إن وجدت حتت يديه و إال عني غريه حارسا عليها 
 .املدنية و اإلدارية بناءا على طلبه

 الحجـز اإلستحقاقـي
حلبس عليه قبل رفع  من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية ملالك املنقـول أو من له حق ا658المادة أجازت 

دعوى إسرتداد املنقول أن حيجز حتفظيا على ذلك املنقول عند حائزه و هنا جيب أن يعني املنقـول يف الطلـب و يف أمر 
  .احلجز

و إذا إعرتض حائز املنقول املراد حجزه على احلجز وجب على احملضر القضائي وقف إجراءات احلجز و حترير 
  .رضه على رئيس احملكمة يف أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ اإلعرتاض حمضر إشكال يسلمه لألطراف لع

و هو بذلك نوع من احلجز التحفظي أجازه القانون ملالك منقول معني أو صاحب حق عيين عليه خيوله التتبع أو 
ى لصاحب احلق يف احلبس إذا أراد ضبطه ووضعه حتت يد القضاء و منع حائزه من التصرف فيه حلني رفع دعو

 و بالتايل فهو نتيجة ملا للمالك من احلق يف تتبع منقوالته حتت يد ،اإلستـــرداد أو حلني الفصل فيها إذا كانت مرفوعة 
حائزها و من مث ميتنع احلجز اإلستحقاقي كلما إمتنع على املالك تتبع املال و من أمثلة احلجز اإلستحقاقي احلجز الذي 

 تنقل من العني املؤجرة دون رضاه و احلجز الذي توقعه الزوجة على منقوالت الزوجية فور يوقعه املؤجر على املنقوالت اليت
  .تركها ملنزل الزوجية و هذا كله يفرض وضع املنقوالت حتت يد القضاء خمافة ريبها لغاية الفصل يف ملكيتها

و يبلغ للمدين و حيرر يف ذلك وال جيوز مباشرة هذا احلجز إال بإذن القاضي املختص وفقا لإلجراءات الالحقـة 
  .حمضرا
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و على احلاجز بعد توقيع احلجز اإلستحقاقي رفع دعوى صحة احلجز أمام قاضي املوضوع و كذا املطالبة 
  .بإسرتدادها

وإذا حصل احلاجز على حكم بثبوت ملكيته للمال احملجوز فإنه يسرتدها و بالتايل ال يتحول حجزه اإلستحقاقي 
  .جز التحفظي العاديإىل حجز تنفيذي كاحل

 إجراءات الحجز التحفظي
  :المحكمة المختصـة - 1

ال ميكن إيقاع احلجز التحفظي إال مبوجب أمر على عريضة يصدره رئيس احملكمة اليت يوجد يف دائرة إختصاصها 
ة أيام موطن املدين أو مقر األموال املطلوب حجزها و جيب على رئيس احملكمة الفصل يف طلب احلجز يف أجل مخس

   من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية649 املادة –إبتداءا من تاريخ إيداع العريضة بأمانة الضبط 
  :تقديم طلب الحجز -2

يقدم طلب إيقاع احلجز التحفظي من طرف الدائن إىل رئيس احملكمة املختص و يذكر فيه سند الدين أو ما يربره 
  .ن فقدان الضمان حلقوقه من مسوغات ظاهرة و ما يثبت اخلشية م

  :صدور األمر  - 3

يتأكد رئيس احملكمة من إستيفاء العريضـة للشروط الشكلية و املوضوعيـة و خباصة التأكد من توافر الصفة لدى 
  .الطالب و مىت إطمأن إىل وجود حالة الضرورة أصدر أمره بإيقاع احلجز يف ذيل العريضة 

  :تبليغ أمر الحجز -4

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية و يرجع 688 احلجز التحفظي إىل املدين وفقا ألحكام املادة يبلغ رمسيا أمر
لرئيس احملكمة فيما يثار من إشكاالت و مل ينص القانون على مدى قابلية أمر احلجز لإلعتـراض أو املعارضـة أو 

  . قابلية األمر للمعارضة و اإلستئناف  على346اإلستئناف خالفا للقانون القدمي الذي كانت تنص املادة 
  :إيقــاع الحجــز - 5

يقوم احملضر القضائي فورا بإيقاع احلجز و حترير حمضر حجز و جرد لألموال املوجودة حتت يد املدين و إال كان 
ة العمومية احلجز باطال و يسلم منه نسخة للمدين و يعنيه حارسا عليها و يف حالة وجود مقاومة ميكن اإلستعانة بالقو

  .لتنفيذ أمر احلجز
و إذا تعلق احلجز بسندات جتارية حمررة لفائدة املدين جيب أن تعني يف حمضر احلجز و تودع يف أمانة ضبط احملكمة 

  .مع أصل احملضر مقابل وصل
و إذا وقع احلجز على مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضة أو معادن نفيسة أخرى أو حلي أو أحجار كرمية وجب 

 نوع املعدن و الوزن احلقيقي و أوصافه و تقدير قيمته مبعرفة خبري يعني ،ى احملضر القضائي أن يبني يف حمضر احلجزعل
وهذا حبضور املدين أو ممثله القانوين أو بعد صحة  ،بأمر على عريضة أو من طرف اإلدارة املكلفة بدمغ املعادن الثمينة 

  .تكليفه باحلضور
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  .قرير اخلبري اخلاص بالتقدير و الوزن مبحضر احلجزو يف كل األحوال يرفق ت
 و أن يذكر ذلك يف حمضر احلجز مع وصف ، أن توضع يف حرز خمتوم و مشمع ،و جيب بعد الوزن و التقييم 

  .األختام و إيداعها بأمانة ضبط احملكمة مقابل وصل
قضائي تبليغ األمر إىل كل من احملجوز عليه و إذا كانت املنقوال ت احملجوز عليها يف حيازة الغري فيتوىل احملضر ال

  .واحملجوز لديه احلائز و حيرر حمضر حجز للمنقوالت 
 وهذا التبليغ للمحجوز لديه يعد مبثابة إنذار له لتقدمي تصريح عن األموال ،و يعني احملجوز لديه حارسا عليها 

ت يده من قبل و ال يزال أثرها قائما و حيرر اململوكة للمدين و املودعة لديه و إذا كانت مثة حجوز أخرى وقعت حت
 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 677المادة حمضرا بأقواله و يف حالة عدم التصريح يف اآلجال املنصوص عليها يف 

 فإنه يرتتب عن ذلك املسؤوليـة املهنيـة و املدنية للمحجوز لديه مبا تسبب فيه من ضرر مادي يلحق بالدائن
 ـــار الحجـــز التحفظــيآثـ

الغاية من إيقاع احلجز التحفظي وهو وضع املال احملجـوز حتت يد القضـاء و منع املدين احملجوز عليه من التصرف 
يف هذا املال إضرارا بالدائن و كل تصرف من املدين يف األموال احملجوزة ال يكون نافذا و يرتتب على التصرفات القانونية 

  .ادية املضرة باحلاجز تعرضه للعقوبات املتعلقة جبرائم األموال احملجوزة املنصوص عليها يف قانون العقوباتأو األعمال امل
  .و لكن يظل املدين احملجوز عليه حائز للمال احملجوز لغاية تثبيت احلجز حبكم أو صدور أمر برفعه

 أن يؤجر األموال احملجوزة برتخيص من رئيس كما جيوز للمدين ، وله حق اإلنتفاع و متلك الثمار و احملافظة عليها
  .احملكمة اآلمر باحلجز و ذلك مبوجب أمر على عريضة

  :إبطال إجراءات الحجـز  *

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية جيوز للمحجوز عليه أو لكل ذي مصلحة أن يرفع 643وفقا ألحكام املادة 
  .ما ترتب عليه من أثر خالل املهلة احملددة يف هذه املادةدعوى إستعجالية للمطالبة ببطالن احلجز و 

  :رفــع الحجــز*

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية املطالبة برفع احلجز مبوجب دعوى إستعجالية يف 663أجازت املادة 
  :احلاالت التالية 

  . أعاله662ملادة إذا مل يسع الدائن إىل رفع دعوى تثبيته يف األجل املنصوص عليه يف ا / 1
إذا قام املدين بإيداع مبالغ مالية بأمانة ضبط احملكمة أو مبكتب احملضر القضائي لتغطية أصل الدين / 2

  .واملصاريف
يف كل حالة يثبت فيها املستأجر أو املستأجر الفرعي أنه دفع األجرة املستحقة يف حالة حجز املؤجر على  / 3

 .منقوالت املستأجر
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 حجـــزتثبيـــت ال
جيب على الدائن احلاجز أن يرفع دعوى تثبيت احلجز يف أجل أقصاه مخسة عشر يوم من تاريخ صدور أمر احلجز 

  . من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية662املادة  –و إال كان احلجز و اإلجراءات التالية له باطليــن 
وضوع للنظر يف موضوع الدين و صحة احلجز معا و دعوى تثبيت احلجز هي دعوى موضوعية ترفع أمام قاضي امل

  .و ترفع وفق اإلجراءات املعتادة أمام احملكمة املختصة نوعيا و حمليا و احلكم الصادر فيها حيسم النزاع حول أصل احلق
و إذا وقع احلجز التحفظي بعد رفع الدعوى أمام قاضي املوضوع حول أصل احلق فإن طلب تثبيت احلجز يقدم 

س قاضي املوضوع املرفوعة أمامه الدعوى املذكورة و هذا مبوجب مذكرة إضافية تضم إىل أصل الدعوى للفصل أمام نف
 من قانون اإلجراءات املدنية 648 املادة ،662فيهما معا و حبكم واحد دون مراعاة اآلجال املنصوص عليها يف املادة 

  .و اإلدارية
يت احلجز التحفظي بإثبات الدين قضت بصحة احلجز التحفظي ويف احلالتني إذا فصلت احملكمة يف دعوى تثب

 666 إال انه وفقا ألحكام املادة ،وتثبيته و بالتايل فإن احلاجز يستوىف حقه ببيع األموال احملجوزة و إقتضاء حقه من مثنها
ين طلبه بأسباب جدية من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية ميكن القضاء برفع احلجز كليا أو جزئيا إذا برر املد

  .ومشروعة 
و إذا قضت احملكمة برفض الدعوى لعدم إثبات الدين فإنه جيب عليها رفع احلجز ألن احلجز يف هذه احلالة يكون 

  .قد وقع دون مربر 
  .كما ميكنها الفصل يف التعويضات املدنية عند اإلقتضاء

  ة ال تقل عن عشرين ألف دينار  للمحكمة احلكم على احلاجز بغرامة مدني666المادة و أجازت 
  :تحويل الحجز التحفظي إلى تنفيذي  *

 من قانون اإلجراءات املدنية القدمي من ضرورة إستصدار أمر على 369/1خالفا ملا كان منصوصا عليه يف املادة 
املدنية واإلدارية عريضة من رئيس احملكمة لتحويل احلجز التحفظي إىل تنفيذي فإن املشرع مل ينص يف قانون اإلجراءات 

على الطريقة اليت يتم ا حتويل احلجز التحفظي إىل تنفيذي و بالتايل فإنه مىت قضت احملكمة بإثبات الدين و بصحة 
احلجز التحفظي و تثبيته وحاز هذا احلكم على قوة الشيء املقضي به و إتبعت بشأنه مقدمات التنفيذ و خباصة التبليغ 

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 613 و 612التكليف بالوفاء وفقا ألحكام املادتني الرمسي للسند التنفيذي و 
وحرر احملضر القضائي حمضر إمتناع عن الوفاء فإن احلجز التحفظي بذلك يتحول إىل حجز تنفيذي و يتم بعدها بيع 

  .نها و العقارية يف احلجز التنفيذي األموال احملجوزة حتفظيا بذات الطريقة اليت تباع ا األموال املنقولة م
  :توزيع المبالغ المتحصلة من التنفيذ 

ال شك أن الغاية النهائية من التنفيذ اجلربي هي توزيع قيمة األموال املباعة على الدائنني و بعد التوزيع املرحلة 
  .األخرية من مراحل التنفيذ و به حيصل الدائن الذي بيده سند تنفيذي على حقه 
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صل أن مجيع الدائنني متساوون يف إستيفاء حقوقهم من أموال املدين إال من كان له منهم حق التقـدم وفقا و األ
  .للقانـون وهذا التقـدم يكون لسبـب موضوعـي أو إجرائي

 وبالتايل فاألصل أن ،و التقدم لسبب موضوعي تنظمه القوانني اليت تبحث القواعد املوضوعية و أمهها القانون املدين
 من 982 و 907الدائنني يتساوون يف إستيفاء ديوم من اموال املدين إال من كان له حق التقدم طبقا للقانون املادتان 

  .القانون املدين
  .و التقدم إما أن يكون مستندا إىل رهن أو إىل تأمني أو إىل إمتياز على املال املباع 

 و الدائن صاحب ،قانون اإلجـراءات املدنيـة و اإلداريةأما التقدم لسبب إجرائي فهو الذي نصت عليه قواعد 
األفضلية بسبب التقدم اإلجرائي ال يتمتع بأي تأمني عيين على مال املدين ومع ذلك يتقدم على باقي الدائنني بسبب 

  :اإلجراء الذي قام به ومن حاالت التقدم اإلجرائي 
قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اليت تنص فقرا األخرية  من 642 وفقا ألحكام املادةحالة اإليداع و التخصيص *

على أن الدائن الذي تقرر قصر احلجز لصاحله له األولوية على غريه من الدائنني عند إستيفاء حقه من األموال اليت يقصر 
  .احلجز عليها 

ان نقدا مضافا إليه الفوائد اليت ال يقف سرياا وحمل اإلستيفاء هو مثن املال احملجوز بعد بيعه أو املال احملجوز نفسه إذا ك
  .باحلجز 

  اإلتفاق الرضائي على التقسيم:أوال 

  : إذا كانت المبالغ كافية -أ

  :حالة وجود دائن واحد -1

 من 790/1إن إستيفاء الدائن حلقه يف هذه احلالة أمر سهل طاملا ال يوجد من يشاركه يف اإلستيفاء وفقا ألحكام املادة 
ن اإلجراءات املدنية و اإلدارية فإن احلجز سواء وقع على مبالغ مالية لدى املدين أو مت بيع األموال احملجوزة فإن قانو

  .الدائن احلاجز يستلم من احملضر القضائي او حمافظ البيع مبلغ الدين املتحصل من التنفيذ مباشرة 
  :دنية و اإلدارية من قانون اإلجراءات الم791المادة :حالة تعدد الدائنين  -2

 املال املتحصل من التنفيذ كاف للوفاء حبقوق مجيع هؤالء إذا كان الدائنون متعددين فاألمر سهل أيضا إذا كان مثن
 وهنا جيب على احملضر القضائي أو حمافظ البيع أو من تكون لديه املبالغ ،الدائنني سواء احلاجزين أو املتدخلني يف احلجز 

  .نه بعد تقدمي السند التنفيذي أن يؤدي لكل دائن دي
كما جيوز الوفاء بالدين جلميع الدائنني الذين ليست هلم سندات تنفيذية إذا كانت هناك مبالغ متبقية بشرط املوافقة 

  .الكتابية للمدين احملجوز عليه و بعد سداد الديون و املصاريف ترد املبالغ املالية املتبقية إىل املدين احملجوز عليه
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  : إذا كانت المبالغ غير كافية –ب 

  :حالة وجود دائن واحد  - 1

يف هذه احلالة ال توجد صعوبة يف توزيع حصيلة التنفيذ ألن الدائن إذا كان واحدا فإنه يستفيد من حصيلة التنفيذ 
ده على أموال  إذ يكون له يف احلالة األخرية مواصلة التنفيذ مبوجب سن،سواء كانت كافية للوفاء بدينه أم غري كافية 

  .أخرى للمدين
  :حالة تعدد الدائنين  -2

و يف حالة وجود عدة حجوز على أموال نفس املدين احملجوز عليه أمام جهات قضائية خمتلفة فإنه وفقا ألحكام 
 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية جيب على احملضرين القضائيني أو على حمافظي البيع و على كل من 793 المادة

كانت لديه املبالغ املتحصلة من التنفيذ إيداعها بأمانة ضبط احملكمة اليت مت يف دائرة إختصاصها احلجز األول أو البيع 
 .األول لألموال احملجوزة 

  :إعداد قائمة التوزيع المؤقتة 

الية املتحصلة من يقوم رئيس احملكمة خالل مخسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بإعداد قائمة مؤقتة لتوزيع املبالغ امل
التنفيذ بني الدائنني املقيدين و يأمر بإيداعها بأمانة الضبط و تعليق مستخرج منها بلوحة إعالنات احملكمة ملدة ثالثني 

  . من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 795/1 و 794 المادتانيوم 

  :طلــب القيــد 

املدنية و اإلدارية فإنه جيوز لكل دائن بيده سند دين أن يتقدم  من قانون اإلجراءات 795/2وفقا ألحكام املادة 
خالل عشرة أيام من تاريخ إنتهاء أجل التعليق إىل أمانة الضبط لطلب قيده مع بقية الدائنني و إال سقط حقه يف 

  .أعاله  794اإلنضمام إىل القائمة املشار إليها يف املادة 
  قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية من 796المادة :جلسـة التسويـة الوديـة

يقوم احملضر القضائي بناء على طلب من يهمه التعجيل بتكليف الدائنني احلاجزين و الدائنني املتدخلني يف احلجز 
  .باحلضور إىل جلسة التسوية الودية أمام رئيس احملكمة

اف باحلضور و صحة التوكيالت و يف اجللسة احملددة يتحقق الرئيس من صفة الدائنني و صحة تكليف األطر
  . مث يقرر قيد من تثبت صفته يف قائمة التوزيع و شطب من مل تثبت صفته ،وصحة طلبات التسجيل 

 بتسوية ودية أثبت الرئيس إتفاقهم يف حمضر يوقعه ،إذا حضر األطراف و حصل اإلتفاق على قائمة التوزيع املؤقتة 
  .ضر قوة السند التنفيذي و أمني الضبط و احلاضرون و يكون هلذا احمل

 أشر الرئيس على القائمة املؤقتة و تصبح بذلك ،إذا ختلف مجيع الدائنني عن حضور اجللسة احملددة للتسوية الودية 
  .و يف احلالتني يصدر الرئيس أمرا والئيا إىل رئيس أمانة الضبط مبنح املبالغ املستحقة لكل دائن حسب القائمة .ائية
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 من قانون اإلجراءات املدنية 797ب أحد األطراف عن حضور جلسة التسوية الودية أجازت املادة و يف حالة غيا
 وال جيوز هلذا ،و اإلدارية توزيع املبالغ املتحصلة على الدائنني احلاضرين مع حفظ حقوق الدائن املتخلف يف القائمة املؤقتة

  .ودية اليت أشر عليها الرئيس الدائن املتخلف تقدمي أي طعن يف قائمة توزيع التسوية ال
  في حالـة عـدم اإلتفـاق :ثانيـا

إذا مل حيدث إتفاق بني الدائنني على طريق التقسيم و مل تتم بذلك التسوية الودية بسبب إعرتاض أحد الدائنني 
  .نية أيام على قائمة التوزيع املؤقتة فإن الرئيس يأمر بتثبيت اإلعرتاض يف حمضر و يفصل فيه بأمر خالل أجل مثا

و يكون هذا األمر قابال لإلستئناف أمام رئيس الس خالل عشرة أيام إذا كان املبلغ املتنازع عليه يزيد عن مائيت 
  .ألف دينار 

كما أن اإلستئناف ليس له أثر موقف وال مينع الرئيس من  ، و ال خيضع هذا اإلستئناف للتمثيل الوجويب للمحامي
و إذا  ، من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 798المادة لغ املالية إىل مستحقيها من الدائنني تسليم أوامر توزيع املبا

كان القانون مل ينص على الطريقة اليت يتم ا التوزيع يف حالة عدم اإلتفاق فإنه وفقا للقواعد املنصوص عليها يف قانون 
نون اإلجراءات املدنية و اإلدارية فإن املبالغ املتحصلة من التنفيذ من قا  686المادةاإلجراءات املدنية و اإلدارية كحكم 

  :  ويراد بالتقسيم باحملاصة ،ختصم منها املصاريف و يقسم الباقي باحملاصة و يكون التوزيع حبسب درجات الدائنني 
  .تقسيم الثمن بني الدائنني قسمة غرماء أي بطريقة التوزيع النسيب و بنسبة مقدار كل دين 

  . وكل دائن يشرتك يف حتمل جزء من خسارة الدين،يث يأخذ كل دائن نصيبه بدون أولوية لدائن على آخر ح
  .و احملاصة هنا من احلصة أي حصة الدائن حتمل خسارة قسم من الدين

 و ال يطبق التقسيم باحملاصة إال يف حالة عدم وجود دائنني هلم األفضلية ألن أصحاب الديون املضمونة برهن أو
  .تأمني أو إمتياز هلم األولوية على أصحاب الديون العادية 

  .كما أن التوزيع بني أصحاب الديون املضمونة يراعى فيه أفضلية كل دين
و بالتايل فتطبيق التقسيم باحملاصة يفرتض وجود عدة دائنني بنفس املرتبة و مل تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بديوم 

  .يذية اليت صرفها الدائن و يقسم الباقي قسمة غرماء فتستويف أوال النفقات التنف
  :حالــة وجود تعدد للدائنين و كانت ديونهم مختلفة 

تفرتض هذه احلالة وجود ديون عادية و أخرى ممتازة أو أا مجيعها ممتازة و لكنها مبرتبات خمتلفة ففي مثل هذه 
يسلم ملن دفعه من الدائنني أوال و يوزع املبلغ الباقي على أصحاب احلالة ينقص من املبلغ املراد توزيعه مصاريف التنفيذ و 

  .الديون املمتازة حسب ترتيبهم
  .و إذا كان أصحاب الديون يف مرتبة واحدة من اإلمتياز و كانت األموال غري كافية فتقسم بينهم قسمة غرماء 

   . بني أصحاب الديون العادية قسمة غرماء و إذا زادت األموال املوجودة على الديون املمتازة فيقسم ما زاد عنها
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 إشكاالت التنفيـذ

  من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية635 إلى 631المواد من 
 

عرفنا أنه ألجل متكني الدائن من إستيفاء حقه جربا خوله املشرع احلق يف إتباع إجراءات التنفيذ اجلربي طاملا أن بيده سند 
  . معني املقدار حال اآلداء - ا حمقق الوجودتنفيذي يؤكد أن له حق

و أن يكون هذا الطالب هو صاحب احلق الثابت يف السند جتاه امللتزم يف ذات السند و أن يتم التنفيذ على مال 
  .جيوز التنفيذ عليه قانونا و أن تسبق عمليات التنفيذ مقدمات التنفيذ 

وازنة بني املصاحل املعقـدة و املتشابكة بني أطراف التنفيذ فرض و مراعاة هلذه اإلعتبارات و حتقيقا للعدالة و امل
املشرع رقابة على ممارسة طالب التنفيذ حلقه للتأكد من مدى توافر الشروط الواجب توافرها إلجراءات التنفيذ اجلربي 

ف التنفيـذ و مقدمات التنفيذ سواء من ناحية السنـد التنفيذي أو احلق الذي يتم إقتضـاء له أو املـال حمل التنفيذ أو أطرا
فإذا ختلف شرط من هذه الشروط أو متت خمالفة للقانون يف أي أمر من تلك األمور أمكن للمنفذ ضده أن ،وإجراءاته 

يتمسك بعدم صحة التنفيـذ و املطالبة بوقف إجراءات التنفيـذ و يتم ذلك عن طريـق ما يعرف مبنازاعات أو إشكاالت 
  .التنفيذ

ذه اإلشكاالت اليت تعرتض التنفيذ من واجب احملضر القضائي حني إستالمه امللف من طالب التنفيذ و لتفادي ه
  :التأكد 
  : من الشروط الواجب توافرها يف الدائن و يف املدين –أ 

  . األهليـــة مثال - الصفــــة 
  . الصيغة التنفيذية –صحته :  السند التنفيذي - ب

 .اء النفاذ املعجل التأكد من شروطه إستثن-  صادر باإللزام -ائي 
 :المقصود بمنازعات التنفيذ 

 و أن الراجح يف الفقه أا تتعلق بكل ما يثار من منازعات مبناسبة عملية التنفيذ ،املشرع مل يعرف منازعات التنفيذ 
  .القضائي

تية و ذا التقسيم يتحدد ما يسميه الفقه مبنازعات التنفيذ املوضوعية و منازعات التنفيذ الوق: و هي تشمل 
  .اإلختصاص 

هي اليت يطلب فيها حسم موضوع املنازعة كاحلكم بصحة التنفيذ أو احلكم ببطالنه :منازعات التنفيذ الموضوعية  *
  .دعوى رفع احلجز  - دعوى اإلستحقاق الفرعية –ومن أمثلتها دعوى إسرتداد املنقوالت احملجوزة 
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 كاحلكم باإلستمرار ،ليت يطلب فيها احلكم بإجراء وقيت لغاية الفصل يف موضوع املنازعة فهي ا:أما المنازعة الوقتية  *
يف التنفيذ لغاية احلكم بصحته أو احلكم بوقف التنفيذ حىت حيكم ببطالنه و يطلق على هذه املنازعة الوقتيــة إسم 

  .اإلستمرار فيه و اليت يرتتب على جمرد رفعها وقف التنفيذ مؤقـتا أو إشكاالت التنفيــذ
  :تعريف إشكــاالت التنفيــذ 

القانون مل يعرف املقصود بإشكاالت التنفيذ لكن الراجح يف الفقه أا منازعات قانونية تنشأ مبناسبة التنفيذ يبديها 
املنازعة يف أحد أطراف التنفيذ يف مواجهة اآلخر أو يبديها الغري يف مواجهتهما وتوجه إىل إجراءات التنفيذ اجلربي دف 

  .صحتها أو طلب وقف أو إستمرار هذه اإلجراءات 
   :و من هذا التعريف تتميز إشكاالت التنفيذ مبا يلي 

أا عقبات أو عوارض قانونية و ليست عقبات مادية اليت تستهدف املشاغبة و احليلولـة دون إجراء التنفيذ كغلق :أوال 
وهذه ال تعد إشكاال يف التنفيذ كوا تذلل عن طريق اإلستعانة بالقوة ،جزاألبواب أو املقاومة عند الدخول لتوقيع احل

  .العامة 
أا منازعات قد تطرح على حمكمة املوضوع ليصدر فيها حكم موضوعيا قطعيا بصحـة إجراءات التنفيذ أو :ثانيا 

  .ببطالا 
ل احلق سواء بوقف إجراءات التنفيــذ أو أو أا تطرح على قاضي اإلستعجال للفصل فيها حبكم وقيت دون املساس بأص

 .باإلستمرار فيها 
 :شروط قبول اإلشكال في التنفيذ الوقتـي

ختضع إشكاالت التنفيذ الوقتية من حيث قبوهلا حلكم القواعد العامة يف قبول الدعاوى  :الصفة و المصلحـة -1 
 يف رفعها شروط الصفة و املصلحة و مها شرطان القضائية فهي حبكم أا دعوى قضائية مستعجلة فإنه جيب أن يتوافر

 .الزمان لقبول الدعاوى املستعجلة
 .لكي تستقر احلماية القضائية يف املنازعة الوقتية ال بد أن يكون لرافع الدعوى مصلحة يعتد ا القانون:المصلحــة  - أ

اليت دف إىل تدارك األخطار احملدقة باحلقوق مىت و املصلحة اليت دف املنازعة الوقتية إىل محايتها هي املصلحة الوقائية 
و أن تكون هناك خشية جدية من وقوع هذه األخطـار يف أيـة حلظـة و تكون الغاية ،كان وجودها مرجحا حبسب الظاهر

من قبول اإلشكال الوقيت هي تفادي وقوع اخلطر الذي يكون التنفيذ اجلربي مصدره و بالتايل يكون حينها ألطراف 
  .نفيذ أو الغري مصلحة يف دفع اخلطر الت
تتوافر الصفة يف اإلشكال الوقيت ألطراف التنفيذ فيكون للمدين احملجوز عليه و للدائن احلاجز ذه الصفة  :الصفـــة -ب

  .املنازعة مؤقتا يف التنفيذ سواء يطلب وقف التنفيذ من املدين احملجوز عليه أو طلب إستمراره من الدائن احلاجز
 حالة تعدد امللتزميـن يف السنـد التنفيـذي فإنه جيب إختصامهم مجيعـا و متكينهم من إبداء ما لديهم من وسائل و يف

  .الدفاع و تصفية كافة املنازعات املتعلقة بالتنفيذ يف خصومة واحدة
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 طرفا يف السند التنفيذي كما تتوافر الصفة للغري يف اإلشكال الوقيت يف التنفيذ يطلب وقف إجراءات التنفيذ رغم أنه ليس
  .و هذا إذا كان من شأن التنفيذ املساس حبق من حقوقه كاحلجز على ماله 

  : من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية على أن 632/1و قد نصت املادة 
ي له ترفع دعوى اإلشكال في التنفيـذ من طرف المستفيـد من السنـد التنفيـذي أو المنفذ عليه أو الغير الذ "

  ."بحضور المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ  ، مصلحة

  .أن يكون اإلجراء المطلوب إجراءا وقتيا ال يمس أصل الحق -2

أي أن يكون املطلوب يف اإلشكال جمرد إجراء وقيت حتفظي ال ميس موضوع احلقوق املتنازع عليها كأن يطلب املنفذ 
 جائز تنفيذه إلنعـدام التبليغ أو أنه موضوع معارضة أو إستئناف أو ضده وقف التنفيذ مؤقتا على أساس أن احلكم غري

 .أن احلق الذي جيري التنفيذ إلستيفائـه قد إنقضى بالوفاء أو املقاصة أو اإلبراء 
 :بعض أنواع إشكاالت التنفيذ الوقـتيـة

  ).حكم إبتدائي غري مشمول بالنفاذ املعجل( رفع اإلشكال ألن احلكم غري قابل للتنفيذ  -
 324رفع اإلشكال ألن احلكم املراد تنفيذه و املشمول بالنفاذ املعجل هو حمل معارضة يف التنفيذ املعجل املادة  -

 .من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 
فهنا جيوز للمدين قبل متام التنفيذ أن يرفع إشكاال  ، رفع اإلشكال إذا صدر حكم يقضي مبنح مهلة للمدين -

 .ف التنفيذ حىت حيل األجل احملدد يف احلكم للمطالبة بوق
 .رفع اإلشكال دف وقف البيع حلني إنقضاء املهلة  -
 .رفع اإلشكال يطلب وقف التنفيذ لغاية الفصل يف دعوى التفسري للحكم املنفذ به  -
 رفع إشكال لوجود تعارض بني منطوق احلكم و األسباب اجلوهرية لغاية صدور حكم تفسريي -
-  دف وقف التنفيذ للمنازعة يف مدى جواز احلجز على مال معني رفع إشكال. 
 أو – أو احملجــوز عليــه –ميكن رفع اإلشكال يف حالة عدم توافر الشروط القانونية الواجب توافرها يف احلاجــز  -

 .احملجوز لديـــه 
 )قرار إستعجايل( تنفيذي ميكن رفع اإلشكال يف حالة إستمرار احملضر يف التنفيذ بالرغم من إلغاء السند ال -

 :و مثال ذلك و ال يقبل اإلشكال الذي يرفع بطلب موضوعي 
 .طلب احلكم بعدم جواز التنفيذ  -
 .بطالن إجراءات التنفيذ  -
 .سقوط حق الدائن يف التنفيذ  -
 .إلغاء احلجز  -
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شكال الوقيت و يؤول البت فيها ألا طلبات موضوعية تتعلق باحلق الذي جيري التنفيذ إلقتضائه خترج عن نطاق اإل
وفق الطرق املقررة قانونا إذ بعض هذه املنازعات املوضوعية أناط قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اإلختصاص بشأا 

  .لقاضي اإلستعجال كدعوى إسرتداد املنقوالت و دعوى إستحقاق العقار 
 هل يمكن للمحضر القضائي رفض التنفيذ لوجود مانع ؟

 واجب احملضر القضائي إجراء التنفيذ بناء على طلب صاحب الشأن مىت سلمه السند التنفيذي و ليس له اإلمتناع من
  :من تلقاء نفسه إال يف حالة وجود مانع قانوين و من أمثلة ذلك 

  .كون احلكم غري مشمول بالنفاذ املعجل  / 1
  .كون املال حمل التنفيذ ال يصح التنفيذ عليه قانونا  /2
  .عدم إستيفاء السند التنفيذي ملقدمات التنفيذ  / 3
 .املال املراد التنفيذ عليه يقع خارج دائرة إختصاص الس / 4

 هل يمكن لطالب التنفيذ التظلم في ذلك أمام رئيس المحكمة ؟
 .03-06  من قانون18/2ميكن لطالب التنفيذ اإللتجاء أمام رئيس احملكمة لرفع األمر إليه وفقا لنص املادة 
 .و يكون األمر الذي يصدره رئيس احملكمة املختص ائي ملزم للمحضر القضائي

 :اإلستعجال  -3
مل ينص القانون على ضرورة توافر شرط اإلستعجال يف إشكاالت التنفيذ إال أنه من املتفق عليه أن شرط 

 التنفيـذ مستعجلة بطبيعتها فهي ترمي إذ أن إشكاالت،اإلستعجال مفرتض يف هذه اإلشكاالت و ال حاجة إىل إثباته 
  .إىل دفع ضرر حمدق باملستشكل و بالتايل فإن هذا الشرط يعترب متوافر و ال حاجة لبحثــه أو التدليل عليه

  :أن يرفع اإلشكال قبل تمام التنفيذ -4
د مت فإنه ال معىن ألن اهلدف من اإلشكال هو وقف التنفيذ مؤقتا أو اإلستمرار فيه مؤقتا فإذا كان التنفيذ ق

 .للمطالبة بوقفه أو بإستمراره و مىت رفع اإلشكال بعد متام التنفيذ فإنه يكون غري مقبول 
 لكن هل يجوز رفع اإلشكال قبل بداية التنفيذ ؟

 :هناك رأيان 
 .رأي يرى عدم اجلواز و القاضي حيكم بعدم اإلختصاص  *
 .و البت فيـه و لو قبل بداية التنفيذ و هو الرأي الراجح على ما يبدو و الرأي الثاين يرى جواز رفع اإلشكال الوقيت  *
  :أن يفصل في اإلشكال قبل تمام التنفيذ -5

مما يعين أن اإلشكال جيب رفعه قبل متام التنفيذ فإذا رفع اإلشكال قبل متام التنفيذ و مت التنفيذ قبل صدور احلكم 
كم بعدم قبول اإلشكال إلستحالة تنفيذ حكم اإلشكال بعدم متام يف اإلشكال فإنه جيب حسب الرأي الراجح احل

 . و إن كان هناك من يرى عكس ذلك كون مناقشة شرط عدم متام التنفيذ يكون حني رفع اإلشكال ،التنفيذ 



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السداسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـسنة رابعة علوم قانونية وإدارية            

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2011/2012 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة

 
768 

  طـرق التنفيــذ

احلائز لقوة الشيء احملكوم به حول ذات اإلشكال من أن يحكم في اإلشكال قبل صدور الحكم الموضوعي  -6
 .وضوعية ناحيته امل

 :يجب أن يكون اإلشكال مؤسسا على وقائع الحقة للحكم المستشكل فيه -7
ال جيوز أن يؤسس اإلشكال على وقائع سابقة على احلكم املستشكل فيه ألن مثل هذه الوقائع كان من الواجب 

  .ين قبل صدور احلكم  كأن يبىن اإلشكال على الوفاء بالد،إبداءها أمام احملكمة اليت أصدرت احلكم املستشكل فيه 
  .فإن مثل هذا اإلشكال ال يقبل ألنه كان من الواجب التمسك ذا الوفاء أمام احملكمة اليت أصدرت احلكم 

أما إذا ادعى أن الوفاء بالدين وقع بعد صدور احلكم فإن اإلدعاء يصلح أن يكون أساسا لإلشكال طاملا أن واقعة 
  .الوفاء الحقة على صدور احلكم 

 .ثىن من هذا الشرط حالة اإلستشكال يف أوامر اآلداء ألن أمر اآلداء يصدر يف غيبة املدينو يست
 هل يجوز للغير اإلستناد إلى وقائع سابقة ؟

أما الغري فإنه ميكنه اإلستناد إىل وقائع  ،ال جيوز للخصم الذي يعترب احلكم حجة عليه أن يبين إشكاله على وقائع سابقة 
 .كم لبناء إشكاله كونه مل يكن طرفا فيه سابقة على صدور احل

 :أال يتضمن اإلشكال طعنا في الحكم المستشكل فيه -8
 :أي أن اإلشكال ال يكون الغرض من رفعه التظلم من احلكم املراد التنفيذ مبقتضاه 

 :كأن يبىن اإلشكال على أساس 
 .أن احملكمة أخطأت يف تطبيق القانون *
 .أن احملكمة غري خمتصــة  *
 .أن احملكمة أخطأت يف تقدير الوقائع  *
 .أن احملكمة مل تراع اإلجراءات اليت أوجب القانون التقيد ا *

 .و العلة يف ذلك أن اإلشكال ليس طريقا من طرق الطعن يف األحكام 
 :كما ال يعتبر من قبيل اإلشكال في التنفيذ 

  .نية و اإلدارية من قانون اإلجراءات املد633/2 املادة -تفسري احلكم  *
 و قاضي اإلستعجال ،كل أمر يتناول أساس احلق موضوع التنفيذ كاإلدعاء ببطالن السند ملخالفته النظام العام 

حني يتعرض للفصل يف إشكاالت التنفيذ ال يعترب حمكمة عليا و ال درجة ثانية من درجات التقاضي و بالتايل ال ميلك 
 .نقضا أو تعديال هلذه األحكام 

 : يرفع اإلشكال ممن
 الغير أو المدين أو الدائـنجيوز لكل ذي مصلحة أن ينازع يف إجراءات التنفيذ سواء كان صاحب املصلحة هو 

كاإلدعاء مبلكيته : الذي ال يعترب طرفا من أطراف خصومة التنفيذ و هذا الغري جيب أن يبين إشكاله على أسباب جدية 
 للعني موضوع اإلخالء املستأجر احلقيقيأو أنه صاحب احلق يف حيازا أو أنه  (... دار –أرض ( للعني حمل التنفيذ 
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وأهم إشكال ميكن رفعه هو دعوى إسرتداد املنقـوالت و دعوى اإلستحقاق الفرعية اليت خيتص بالبت يف موضوعهما 
 و رفع كال الدعويني من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  772و 717قاضي اإلستعجال وفقا ألحكام املادتني 

 .بوقف اإلستمرار يف التنفيذ لغاية الفصل فيهما
 :كيفية رفع اإلشكال 

 :هناك طريقتان لرفع إشكاالت التنفيذ الوقتية وفقا ألحكام املادتني
 . من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية632و  631

 : الطريقة األولى -أ
 من قانون 631المادة مام احملضر عند إجراء التنفيذ طبقا لنص و هي الطريقة اليت تتم بإبداء اإلشكال أ

 و يسجل بإسم املستشكل ضد املستشكل –اإلجراءات املدنية و اإلدارية حيث حيرر احملضـر و يرفع مبوجبه اإلشكال 
 . و حتدد اجللسة و يدعو احملضر القضائي اخلصوم للحضور أمام رئيس احملكمة– وتسدد الرسوم - ضده
 :ريقة الثانية  الط-ب

و هي الطريقة العادية املتبعة يف رفع الدعاوى املستعجلة بتقدمي عريضة أمام كتابة ضبط احملكمة و تتبع بشأا 
 من قانون اإلجـراءات املدنيـة و 2 /632اإلجراءات اخلاصة بالقضـاء املستعجـل من ساعة إىل ساعة وفقا ألحكام املادة 

ليت يرفض فيها احملضر القضائي حترير حمضر إشكال و يتم تكليف احملضر القضائي و باقي  وهذا يف احلالة ا،اإلدارية 
 .األطراف باحلضور أمام رئيس احملكمة

 :المحكمة المختصة 
 631المادة  –احملكمة املختصة بالبت يف إشكاالت التنفيذ هي احملكمة اليت يباشر يف دائرة إختصاصها التنفيذ 

 من نفس القانون الفصل يف اإلشكال مبوجب أمر يف 633المادة وتوجب  ،دنية و اإلدارية من قانون اإلجراءات امل
 .أجل أقصاه مخسة عشر يوما من تاريخ رفع الدعوى

 :طبيعة األمر الصادر في اإلشكال الوقتي 
  :اآلثار المترتبة على رفع اإلشكال 

دارية فإن جمرد رفع اإلشكال الوقيت يؤدي إىل وقف  من قانون اإلجراءات املدنية و اإل632/3المادة وفقا ألحكام 
التنفيذ سواء رفع هذا اإلشكال أمام احملضر أثناء التنفيذ أو رفع مبوجب دعوى أمام قاضي اإلستعجال و يستمر الوقف 

 حول  ومىت سبق الفصل يف اإلشكال يف التنفيذ فإنه ال جيوز لنفس األطراف رفع دعوى ثانية،لغاية الفصل يف اإلشكال
  . من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية635المادة  ،نفس املوضوع 

  .و مىت رفع فإن إجراءات التنفيذ تستمر عاديا و ال توقف نتيجة لرفع إشكال ثاين من نفس األطراف 
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 :بخصوص اإلشكال الموضوعي في التنفيذ *
رط املصلحة اليت تكون قانونية و شخصية و مباشرة فإن الشروط العامة لقبول الطلب القضائي جيب توافرها فيه كش

وقائمة و حالة و يرفع بدعوى عادية أمام قاضي املوضوع أو أمام قاضي اإلستعجال حسب اإلختصاص وفقا لقانون 
  .ه القانوناإلجراءات املدنية و اإلدارية سواء قبل بدء التنفيذ اجلربي أو يف أثنائه أو بعد متامـه مع إحرتام امليعاد إذا إشرتط

  .و تكييف املنازعة بأا منازعة موضوعية يف التنفيذ يكون من إختصاص القاضي املختص
  .و ال يرتتب على جمرد رفع املنازعة وقف التنفيذ ما مل ينص القانون على ذلك 

ضائي ال و سلطة القاضي املختص هنا تكون حمدودة بعدم التعرض للحق املوضوعي كون هذا احلق ثابتا مبوجب حكم ق
  .جيوز املساس حبجته 

و احلكم الصادر يف منازعة التنفيذ املوضوعية شأنه شأن سائر األحكام من حيث مدى قبوله للمعارضة أو 
  . كما ال جيوز تنفيذه إال إذا كان ائيا ،اإلستئناف 

 هذه املنازعات هي عقبـات أو و نشري أخريا إىل اخلصائص املشرتكة ملنازعات التنفيـذ الوقتية و املوضوعية و أوهلا أن
 عوارض قانونية و ثانيا أا تتعلق دائما بإجـراءات التنفيذ أي مبا أوجب القانون من إجراءات 

وشروط يتعني توافرها إلجراء التنفيذ و ثالثا أن منازعات التنفيذ بنوعيها تبىن على وقائع الحقة على إنشاء السند الذي 
 . جيرى التنفيذ مبقتضاه
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   طرق التنفيذ: االمتحان الشامل في مقياس 

 2010/06/11: يوم  المركز الجامعي بالوادي
   عبد القادر حوبه:أستاذ المقياس

اشرح ذلك على ضوء أحكام القانون .احملضر القضائي هو الشخص الوحيد املؤهل قانونا ملباشرة إجراءات التنفيذ  
  .تعلق بتنظيم مهنة احملضر القضائي امل2006 فيفري 20 الصادر يف 06/03
  *اإلجابة النموذجية * 

  وتتمثل مهامه يف . احملضر القضائي هو ذلك الشخص الذي خوله القانون مباشرة إجراءات التنفيذ  
  تبليغ العقود والسندات واإلعالنات اليت تنص عليها القوانني والتنظيمات ما مل حيدد القانون طريقة أخرى 

ضافة إىل تبليغ األوامر واألحكام والقرارات القضائية الصادرة يف مجيع ااالت ما عدا اال اجلزائي، للتبليغ، باإل
  )ن1(. ..... وكذا احملررات أو السندات يف شكلها التنفيذي

  :ونتطرق إىل ذلك من خالل ما يلي   
  (ن :)2تكييف العالقة بين المحضر القضائي وطالب التنفيذ -1  

قضائي هو وكيل عن طالب التنفيذ مبوجب وكالة خاصة ال ختوله إال القدرة على مباشرة األمور إن احملضر ال
وجتدر اإلشارة إىل أن الوكالة اليت تنشأ بني احملضر . احملددة فيها وما تقتضيه هذه األمور من توابع ضرورية

ابت مبوجب سند رمسي نظرا القضائي وبني طالب التنفيذ تكون وجوبية مىت أراد الدائن استعادة حقه الث
   .الستحالة حلول الدائن حمل احملضر القضائي والقيام بإجراءات التنفيذ مبا فيها املقدمات أو التدابري االحرتازية

  (ن : ) .....1االختصاص اإلقليمي للمحضر القضائي -2
 .ميتد االختصاص اإلقليمي ليشمل اختصاص الس القضائي مكان وجود املكتب العمومي

   
  )ن4 .........(:الرقابة على أعمال المحضر القضائي  -3

  : فإن احملضر القضائي خيضع لرقابة مزدوجة06/03طبقا للقانون 
  .رقابة الغرفة الوطنية للمحضرين وهي رقابة مهنية     - 1
  رقابة وكيل اجلمهورية وهي رقابة قضائية، حيث جيوز له مراقبة وتفتيش مكاتب   - 2

  ائيني التابعني لدائرة اختصاصه حبضور رئيس الغرفة اجلهوية أو احملضر احملضرين القض
  .القضائي الذي ميثله، بعد إشعاره يف آجال معقولة
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  )ن4 ....................(:واجب أداء المهمة المسندة إليه  -4          
  . يف حالة وجود مانعال جيوز للمحضر القضائي رفض القيام مبهمة طلبت منه وتدخل يف اختصاصه إال   

وهذا يعين أنه إذا امتنع احملضر عن القيام بأي من إجراءات التنفيذ دون سبب مشروع كأن يطلب منه دائن عادي، 
     .احلجز على عقارات املدين دون إرفاق ما يثبت عدم وجود منقوالت أو وجود حالة تنايف

وفاء مع انعدام التنايف، فال جيوز للمحضر القضائي رفض ويف حالة كون الطلب مشروعا، كأن يتضمن تكليف املدين بال
ويف حالة رفض احملضر القضائي القيام مبهمته، فإنه جيوز لطالب التنفيذ إحاطة النيابة العامة باألمر أو الغرفة . أداء املهمة

طة التحقق فيما إذا اجلهوية للمحضرين على أساس أن هذا االمتناع يشكل خطأ مهنيا يستوجب املساءلة، وللجهة احملا
  .كان امتناع احملضر عن القيام باإلجراء املطلوب، يستند أو ال يستند إىل سبب قانوين

  )ن4 ........................ (:مسؤولية المحضر القضائي  -5     
  المسؤولية المباشرةوتنقسم . للمحضر القضائي مسؤولية مباشرة ومسؤوليته عن أعمال مساعديه  

  :أقسام إىل ثالثة 
  مسؤولية مهنية          -
مسؤولية مدنية، وهي تشمل ما يقع من احملضر القضائي أثناء تأديته لوظيفته باعتباره وكيالعن طالب     -

التنفيذ، وأي ضرر يلحق الزبون نتيجة تقصري من طرف احملضر، يفتح اال للشخص املتضرر للمطالبة 
      .بالتعويض

  تقوم عند ارتكاب احملضر القضائي فعال منصوص ومعاقب عليه جزائيا، مسؤولية جزائية، وهي     -
  . وال يتمتع احملضر القضائي بأي امتياز حيول دون متابعته

  ، فإنه يعترب مسؤوال مهنيا ومدنيا وجزائيا مسؤولية المحضر القضائي عن أعمال مساعديهأما     -
  . على شخصه وإمنا متتد لكل ما جيري مبكتبهعما يرتكبه املساعدون، ألن مسؤولية احملضر ال تقتصر

  )ن4.... ( :حجية المحررات الصادرة عن المحضر القضائي -6     
   فإن احملررات الصادرة عن احملضر القضائي هي سندات ذات حجية 06/03 طبقا للقانون          

بط العمومي، باإلضافة إىل أنه مفوض من ال تقبل إال الدفع بالتزوير، ويعود ذلك إىل أن احملضر القضائي له صفة الضا
قبل السلطة العمومية للقيام ذا العمل، كما أن العقود والسندات يتم توقيعها ودمغها خبامت الدولة اخلاص به حتت طائلة 

    .البطالن
  قائمة المراجع المعتمدة

ـــة احلقـــوق والعلـــوم دروس ومحاضـــرات- ـــة، كلي ـــان عاشـــور، ، الـــسنة الرابعـــة علـــوم قانونيـــة وإداري ـــسياسية جامعـــة زي ال
2010-2011.  
  .من األنرتنيتأساتذة يف طرق التنفيذ ، دروس -
  .ملخصات من إعداد بن هورة كمال-
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