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ص    :م

أن البيـان عـن ـ فغ موضـوعھ، حيـث مـن التنفيـذي السـند ـ الطعـن بيان الدراسة ذه ناول ت

التنفيــــذي الســــند أطــــراف ــــ و القائمــــة، الثالثــــة التنفيــــذ ــــان أر أحــــد ــــ عت التنفيذيــــة الســـندات

حيــــث مـــن التنفيـــذي الســـند ضـــد بـــالطعن املـــراد تحليـــل ـــ ع الدراســـة فتنصـــب بھ، وســـ ومحلـــھ

خــــال مــــن ــــاملوضــــوع، إ شــــارة إضــــافة الطعــــن مباشــــرة وكيفيــــة لــــذلك املؤديــــة ســــباب ذكــــر ل

بذلك املختص   . القضاء

املفتاحية لمات املوضوع :ال التنفيذ، مح الطعن، املختص، القضاء   .التنفيذ،

 

Abstract:  
This study deals with the statement of the appeal against the executive bond 
in terms of its subject. It goes without saying that the executive bonds are 
considered one of the three pillars of the implementation of the list, which 
are the parties to the executive document, its place and reason. The study 
focuses on analyzing the object against the executive bond in terms of the 
subject, Therefore, how to direct the appeal to add the reference to the 
competent judiciary. 
Key words: Implementation, competent judiciary, appeal, enforcement, 
subject matter.  
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    :مقدمة

ة مص عن عبارة ق ا ان قإذا ا ذا أن فالشك القانون، ا حم و ا يقر ة معنو أو مادية

خرى القانونية ماية ا لكن عليھ، عتداء بمجرد القانونية ماية ا تفعيل إ يحتاج

الالزمة والطلبات الدفوع وتقديم الدعوى رفع خالل من ا عل والوقوف ا ع متا من البد

امل ي القانو ق ا ذلك جاع ذلكالس ى يتأ وال سب، املك ي القانو املركز ع املحافظة أو تضرر

النصوص تطبيق غية القضاء إ وء ال ق طر عن التنفيذية، ماية ا تفعيل خالل من إال

أمام نفعا يجدي ال قد كذلك مر لكن قضائية، ام أح واستصدار الصلة ذات القانونية

ل ورفضھ امھ ال تنفيذ املدين املطالبعنت ان إذا خاصة املختص، القضاء ام أح تنفيذ

باعتباره واستقالليتھ العامة السلطة بامتيازات يدفع أن لھ الذي عام معنوي ص بالتنفيذ

ماية ا و و أال ماية ا من اخر نوع إ وء ال لزاما ان نا من التنفيذية، للسلطة ت ي

 .التنفيذية

عن عبارة التنفيذ ان محلھوإذا أطرافھ، لھ ي قانو مركز شاء إ إ يؤدي ي قانو تصرف

يتمثل املوضو فاملع ، شك خر و موضو ما أحد ن معني التنفيذ ب س راد و بھ، وس

يجب ق ا ذا أن فمؤداه الشك املع أما لطالبھ، حق ع يرتكز أن يجب التنفيذ ون

الح و سند أي وثيقة يكرس خر،أن عن ما أحد غ وال لآلخر مكمل ن مر كال أن ظ

ستطيع ال فإنھ التنفيذية بالقوة مزودة ورقة ثابت غ ولكنھ حق التنفيذ لطالب ان فلو

  . تنفيذه

بالصيغة ور املم التنفيذي السند واملتمثل شك مع ن، معني التنفيذ ب لس ان نا من

موضو ومع والتنفيذية ون و ألجلھ التنفيذ يجرى والذي اقتضاؤه املطلوب ق ا و و

حيث من التنفيذي السند الطعن ق طر عن املنازعة مناط و و بھ املطالب ق ا أصل

  .املوضوع

مناطھ تحلي ساؤل عن عبارة مداخلتنا الية إش ون ت نا زائري :من ا املشرع عا كيف

من التنفيذي السند ؟الطعن املوضوع   حيث

ا م أذكر فرعية، ساؤالت عدة ا م تندرج من :وال التنفيذي السند بالطعن املقصود ما

؟ املوضوع و حيث ؟، املوضوع حيث من السند الطعن تطبيقات م أ ة ما ا ومن
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؟ ذلك بالفصل املختصة االقضائية ح أق ة املحور الية ش ذه ة يةوملعا املن طة

التالية ناول:الثنائية ولن املوضوع: املبحث حيث من التنفيذي السند الطعن ية ،ما

يو الثا املوضوع: املبحث حيث من التنفيذي السند الطعن يتطبيقات   :كما

ول املوضوع: املبحث حيث من التنفيذي السند الطعن ية   ما

ول املوضوع: املطلب حيث من التنفيذي السند بالطعن   املقصود

االت إلش وال املوضوع حيث من التنفيذي السند للطعن فا عر زائري ا املشرع يقدم لم

ية فق فات عر عدة نجد الفقھ إ بالرجوع لكن املوضوعية، بأنھف:التنفيذ يرى من ناك

تواف يجب وشروط ان أر حول تدور ال وناملنازعة ت ي ا التنفيذ ة ل أو لوجود ا ر

السند إبطال منھ وال1الغاية ق ا أصل اع ال يحسم بما كم ا طلب عن عبارة و ف ،

ق ا ببطالن موضو حكم ع صول ا إ يطلب  .دف ال املنازعة بأنھ قال من ناك و

ال موضو حكم إصدار الغ او التنفيذ اطراف أحد ا السندف إبطال منھ الغاية تنفيذ

ق ا أصل اع ال يحسم  2بحكم

ن أمر ع شتمل التنفيذي السند الطعن أن القول   :وخالصة

للمحكمة- قرار إليھ أشار ما و و مادية، عقبات ست ول قانونية عقبات عن ناتجة دعوى ا أ

رقم تحت فيھ30/04/2003مؤرخ302483العليا   :جاء

ماديةأن''  عقبة ون ي أن عدو ال الطاعن بھ تمسك ما أساس ع التنفيذ بمواصلة القضاء

التنفيذ ال إش للقانون، سليم تطبيق عت التنفيذ، عملية س حسن غي–عرقل

دود ا التنفيذ–معالم بمواصلة مر مادية   .3''عقبة

ركن- باعتباره التنفيذي السند إ ة موج ا الأ ا أ بمع إبطالھ، غية التنفيذ ان أر من

بھ س ع ترتكز بل التنفيذ، محل إ وال التنفيذ اص أ ن املتمثل ن خر ن الركن تخص

التنفيذي السند  .أي
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ي الثا املوضوع: املطلب حيث من التنفيذي السند الطعن   مضمون

امل ون ي قد التنفيذي السند الطعن عمضمون ينصب كأن التنفيذ ة نازعة

تتعلق ال التنفيذ عدالة املنازعة تتمثل وقد بھ، س أو محلھ أو التنفيذي السند ة

أجلھ من املنفذ املوضو ق   .4با

التنفيذ: أوال ة   الطعن

التنفيذي/  1 السند ة للس: الطعن التنفيذية القوة ار إن إ الطعن دف سواءقد ند،

املادة ورة املذ التنفيذية السندات من ه غ أو بحكم مر جراءات600علق قانون من

مر سقوط أو التحكيم حكم بطالن أو كم ا عدام با دعاء أو ، زائري ا ة دار و املدنية

خالل للتنفيذ تقديمھ لعدم تنفيذه املراد ضة عر تنص03ع كما ر أش ف/  311املادةثالثة

زائري 03 ا ة دار و املدنية جراءات قانون   .من

التنفيذ/  2 مقدمات ال: الطعن باإلجراءات أي التنفيذ، بمقدمات الطعن يتعلق وقد

القيام بدون التنفيذ يصبح بحيث ، ي ا التنفيذ الشروع قبل ا اتخاذ املشرع يوجب

التب و باطال، املقدمات ماذه و و بالوفاء ليفھ وت صم ا إ التنفيذي للسند الرس ليغ

العليا للمحكمة قرار إليھ خ5أشار ع .17/06/2009بتار يجب أنھ العليا املحكمة ترى حيث

محضري قانونية من التنفيذية بالصيغة جن كم ا ار إم قبل تتأكد أن القضائية ة ا

إ ضور با ليف والت جنالتبليغ كم ا ذا ا ف املنطوق لسة   .ا

التنفيذ/  3 ل وش محل   :الطعن

التنفيذ–أ محل للطعن سبة ان: بال أو معينة، أموال ع التنفيذ جواز عدم االدعاء

للمدين ا مل س ل عليھ وز امل   .املال

التنفيذ–ب ل ش للطعن سبة بال يوجب: أما ال جراءات مجموعة ا يقصد وال

ق ا محل بحسب ا سلوك يجب إجرائية طرقا املشرع فرض فقد بھ، للقيام ا اتخاذ القانون

وإنما النقود من مبلغا س ل املحل ون ي فعندما يفائھ، الس التنفيذ يجري الذي املوضو

أو  عمل زالقيام ا ق طر اتباع وجب ن مع ء  . سليم
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ق طر ناك ف وحيازتھ، وز امل املال طبيعة بحسب طرق ثالثة إ يتفرع خ ذه إن بل

والسندات م س ا وأخ ، الغ لدى للمدين ما ز ثم املدين، لدى املنقول ز ب التنفيذ

املق باألوضاع شأنھ عمل والذي صص وا يرادات أوو املدين لدى املنقول ز ررة

وز  امل املال طبيعة حسب الغ لدى للمدين ما   .ز

التنفيذ: ثانيا عدالة   الطعن

تحقيق إ دف إنما والتنفيذ أجلھ، من املنفذ املوضو ق ا حول يدور الذي الطعن و و

ال ولذلك بھ، املطالب املوضو ق ا تتمثل موضوعية التنفيذغاية من الغاية ذه تتحقق

عادل غ التنفيذ ان وإال موجودا، ق ا ان إذا   .6إال

انقضاء أسباب من ب س انق قد املوضو ق ا أن التنفيذ عدالة الطعن تمثل و

ام ل تجديد براء، املقاصة، بالدين، بالوفاء سواء ام سباب(ل ذه وردت وقد

من زائري 322إ258املواد ا ي املد القانون املوضو)من ق ا بتقادم دعاء أو ، .  

يامل الثا املوضوع: بحث حيث من التنفيذي السند الطعن   تطبيقات

ول املوضوع: املطلب حيث من التنفيذي السند الطعن عن الناشئة   الدعاوى

داد: أوال س   دعوى

ملكية مدعيا الغ من ص ا يرفع ال الدعوى وزة امل املنقوالت داد اس دعوى

و  ، وزة امل مناملنقوالت املواد خالل من املشرع ا قن جراءات718إ716قد قانون من

ن شق ذات دعوى داد س ودعوى زائري، ا ة دار و   :7املدنية

ول  عليھ: الشق وز امل املنقول استحقاق ادعاء   .يتمثل

ي الثا ع: الشق لوقوعھ املنقول ذا ع الواقع ز ا ببطالن محلھاملطالبة   .غ

ن أساسي ن أثر داد س دعوى رفع اثار   :وتتمثل

عملية- وقف البيع محافظ أو ي القضا املحضر ع وجب داد س دعوى الغ رفع   إذا
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املادة ام ألح وفقا زائري 716البيع ا ة دار و املدنية جراءات قانون  .من

داد- س دعوى ال ست قا ونيفصل و التنفيذ موضوعيا طعنا ا باعتبار

ق ا أصل اع ال يحسم قطعيا ا ف الصادر كم   .ا

ستحقاق: ثانيا   دعوى

املواد خالل من املشرع ا الدعوى773و772تناول و ة، دار و املدنية جراءات قانون من

الت بدئ الذي العقار ملكية مدعيا الغ من ص ا يرفع طلبال و تمامھ، قبل عليھ نفيذ

والغاية ز، ا إجراءات وإبطال عضھ، أو لھ وز امل العقار ع ملكيتھ ر تقر ا ف

ن أمر ن ب التوفيق و الدعوى ذه ابتداع من عية شر   :8ال

التنفيذ– 1 إجراءات ت ت ح حماية بدون ك ي فال الغ ة مص   .مراعاة

التنفيذ– 2 إجراءات إحماية التنفيذ أثناء ستحقاق دعوى رفع أج لو معلقة، ك ت فال ،

ا ف الفصل ن   .ح

البيع إجراءات بوقف املطالبة أو ز ا إجراءات ع اض اع مجرد ست ل ستحقاق ودعوى

عقاري  عي حق باستعادة املطالبة بل   .  9فحسب

حالت ن ب أم ستحقاق، دعوى كم ا اثار نوعن اثن   :ن

ة- العقار امللكية إلثبات قانونا املقررة بالطرق ادعاءه ت يث ملا املد تقديم عدم   حالة

لعدم الدعوى برفض يق الية ست القضايا للفصل الس ا املحكمة س رئ   فإن

والتعليق شر ال إجراءات عاد نا و س،   .التأس

مل- املد ت واث الدعوى قبلت إذا بملكيتھأما لھ يصرح املحكمة س رئ فإن للعقار، كيتھ

مملوك مال ع وقع أنھ اساس ع ز ا إجراءات ببطالن لذلك يجة بالن ق و العقار

  .للغ

ز: ثالثا ا رفع   دعوى
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لكن أموالھ ب ر من املدين وملنع الدائن، بحق الوفاء لضمان شرع ز ا توقيع أن صل

أجاز الوقت ننفس حالت أموالھ ع ز ا رفع طلب عليھ وز للم  : املشرع

و الة جراءات،: ا لعيب باطال ان أموالھ ع أجري الذي ز ا أن أساس ع إما

غ ي قضا محضر طرف من ز ا محضر يحرر أو ، القا من أمر بدون ز ا يتم كأن

  .مختص

الثانية الة ب: ا أساس ع وزوإما امل الدين أن بمع الدين، من عليھ وز امل ذمة راءة

تجاه حق أي للدائن يبقى ولم خرى، نقضاء أسباب أحد أو بالوفاء انق أجلھ من

  .10املدين

إما ز ا برفع يطالب أن عليھ وز للم يجوز حوال ذه   :ففي

ن- املادت بحسب الية است دعوى ق طر قا675و663عن املدنيةمن جراءات نون

ة دار   .و

لقاعدة- طبقا موضوعيھ، دعوى ق طر الفرع'' عن قا و صل يملك'' قا من ألن

زء ا يملك ل   .  ال

ن- املادت وفق والتخصيص يداع ق طر املدنية641و640عن جراءات قانون من

ة دار   .و

عا ي: را ا البيع بطالن   دعوى

منعإذا أو علنية، غ جلسة ا كحصول باطلة وز امل للعقار باملزاد البيع إجراءات انت

املزايدة قانونا، ممنوع ص من عرض قبول أو ي قانو وجھ غ ا ف الدخول من ،11ص

املزاد؟ رسو حكم صلية البطالن بدعوى الطعن يجوز ل   ف

املادة لنص أن765بالرجوع ع تنص ا طعن" نجد ألي قابل غ املزاد رسو فال" حكم ومنھ

العادية الطعن طرق ق طر عن املزاد رسو حكم الطعن ناف( يجوز ست او وال) املعارضة

العادية غ الطعن عن( طرق ارج ا الغ اض اع النظر، إعادة التماس بالنقض، الطعن
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صو  قضائية،)مةا منازعة الفاصلة القضائية ام لألح الطعون ذه خصص املشرع ألن ،

لبيان محضر عن عبارة و وإنما نزاع، يفصل ال الذي املزاد رسو حكم ع ينطبق ال ما و و

املزاد عليھ رسا ملن وقوعھ وإثبات البيع جلسة جراءات من تم  . 12ما

ر  حكم الطعن يجوز ل املبتدأة؟لكن البطالن بدعوى املزاد   سو

ذا ية يحدد ولم املزاد رسو حكم من للتظلم خاصة وسيلة ع ينص لم املشرع مادام

ا ل تخضع ال العامة القواعد ام ألح خاضعا يبقى فإنھ القضاء، بھ يقوم الذي العمل

الوالئية ال( عمال القا ألن ي وال حكم و املزاد رسو حكم خصومةألن ،)يفصل

القضاء أمام ا ف للطعن تخضع القانونية عمال ل بأن القائل املبدأ إ أيضا نادا واس

إال القضاء، أمام فيھ الطعن يقبل ال محصن ي قانو عمل يوجد ،وال املبتدأة البطالن بدعوى

يت أن ة املص لصاحب يحق ومنھ ذلك، ع القانون ا ف ينص ال ذاحوال من ظلم

الدعوى ذه عد و ا أمام باملزاد البيع وقع ال املحكمة أمام املبتدأة البطالن بدعوى العمل

ع البطالن أسباب تب وقد ا، بنظر املوضوع قا يختص التنفيذ، موضو ال إش

كم ا ل ش عيب أو املزايدة إجراءات قرار(عيب ناك الشأن ذا   و

ا رقمللمحكمة تحت قضائية2003/  01/  29مؤرخ292327لعليا مجلة عدد2003ن

فيھ) 206ص01 صادرا'' : جاء والئيا قرارا بل قضائيا حكما العل املزاد رسو حكم عد ال

البطالن بدعوى القرار ذا من يتظلم أن ة املص لصاحب يجوز لذلك وتبعا حكم ل ش

ا املحكمة أمام بالنقضاملبتدأة فيھ يطعن أن يجوز فال ثم ومن باملزاد البيع ا ف وقع ل

والصادرة املنازعة الفاصلة القضائية ام ح إال ون ي ال بالنقض الطعن ألن مباشرة،

فيھ املطعون كم ا تتوفر ال ال الشروط و   .''ائيا

ي الثا بنظرالطعن: املطلب املختصة القضائية ة التنفيذيا   السند

تودع ضة عر الدعاوى برفع العامة للقواعد وفقا التنفيذي السند الطعن دعاوى ترفع

املواد لنصوص وفقا املختصة املحكمة ضبط املدنية14،15،16بأمانة جراءات قانون من

ا خضع و املحاكم أمام املقررة لإلجراءات وفقا املنازعة ذه وتخضع ة، دار او ف كم

ام ح إلصدار العامة   .للقواعد
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املختصة: أوال القضائية ة ا   تحديد

املوضوع قا قبل من ينظر املوضوع حيث من التنفيذي السند الطعن أن صل

قط موضو بحكم التنفيذ عملية طاحة إ دف محضة، موضوعية دعوى ا باعتبار

التنفيذ ق ا أصل   . 13صادر

ناءات است عدة سھ بتكر العامة، القاعدة ذه ع خرج إ م إ ق زائري ا املشرع لكن

من ل ف املوضوعية، الطعن دعاوى الفصل ال ست قا مكنت متفرقة نصوص

ال ست قا أمام ترفع ز ا رفع و ستحقاق و داد س املواد(دعاوى 771حسب

املاسةمن675و663و772و الدعاوى ذه طبيعة رغم ة دار و املدنية جراءات قانون

ق ا   . بأصل

الصادر: ثانيا كم ا   طبيعة

يحوز فإنھ ال، ست قا أو املوضوع قا طرف من صادر الدعوى كم ا ان سواء

اع ال فض شأنھ ومن ق ا أصل فصال يتضمن ألنھ فيھ املق ء ال   .ية

الصادر: ثالثا كم ا الطعن   طرق

ال ست قا أو املوضوع قا من الصادر كم ا ن ب ما   :يفرق

طرق- افة ل العادية ام ح من ه كغ يخضع املوضوع، قا عن صادر كم ا ان إذا

قانونا املقررة   .الطعن

تخضع- ال الطعن لطرق فيخضع ال، ست قا من صادرا ان إذا وامرأما ا ل

عشر خمسة خالل ناف لالست قابلة ون ت التا و الية التبليغ) 15(ست خ تار من يوما

املادة حسب لألمر قابلة03ف/  304الرس غ ا لك ة، دار و املجنية جراءات قانون من

املادة وفق و الدرجة صادرة انت إذا قانون 02ف/304للمعارضة املدنيةمن جراءات

ة دار  . و
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   : خاتمة

طعنا عت املوضوع حيث من التنفيذي السند الطعن أن ن ب ي التحليلية الدراسة ذه عد

ة الطعن حيث من أو التنفيذ عدالة حيث من سواء بھ، املد ق ا لذات ا موج

موضع ان الوج ذان مثل و واملحل، ل الش حيث من بمع السندالتنفيذ الطعن

  .التنفيذي

ستحقاق و داد س دعاوى التطبيقية الناحية من التنفيذي السند الطعن يتجسد

قا إ ا ف الفصل سلطة املشرع ل أو وال ي، ا البيع بطالن ودعوى ز ا ورفع

ق، ا أصل حيث من بالتنفيذ طاحة إ دف الطعن ألن عام كأصل قااملوضوع وإ

مواد نصوص ذلك ن م مل العادية الدعوى رفع طرق وفق وذلك ناء است ال ست

ة دار و املدنية جراءات قانون من   .معينة

التالية احات ق و املالحظات ل   :وأ

قبل - من املوضوع حيث من التنفيذي السند الطعن إجراءات عة متا وجوب

مختص  .قا

مجال - يختوسيع ال االت ا خاصة التنفيذي السند ا ست الطعن

التنفيذ ق ا ضياع ا  .مع

نوع - حيث من التنفيذ ق ا منازعة عند الناشئة بالدعاوى خاص ن تقن إفراد

ا وآجال  .الدعوى

الطعن - انية إم ن القضائي ن العمومي عوان و ن القضائي املساعدين إشراك

املوضوعالسند حيث من   .التنفيذي

  

وامش   :ال
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142.  
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