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الوحدة التعميمية األولى
التعريف بأصول التنفيذ
الكممات المفتاحية:
التعريف بأصول التنفيذ ،طبيعة أصول التنفيذ ،تطور أصول التنفيذ التاريخي في سورية ،تنازع
قوانين التنفيذ في الزمان والمكان.
الممخص:
تطرح أصول التنفيذ عمى بساط البحث مسائل إجرائية وموضوعية ال تقل أىمية عن باقي مسائل
الدراسات القانونية ،ذلك أن متممات الحكم القضائي المبرم والحق الثابت بو أن يكون لصاحب
ىذا الحق سمطة إجبار المحكوم عميو أو المدين عمة تنفيذ ما حكم عميو بو أو ما التزم بو .وتعد
أصول التنفيذ كأصول المحاكمات جزءاً من القواعد الشكمية التي تتضمن تنفيذ األحكام أو
السندات القابمة لمتنفيذ ،وىذا ال يعني أنيا م نفصمة عن القواعد الموضوعية المنصوص عمييا في
القوانين األخرى .ومن حيث نتنازع قوانين التنفيذ من حيث الزمان فإن المبدأ يقضي باألثر
المباشر لقوانين األصول ألنيا ال تمس أصل الحق وال تؤثر فيو .ومع ذلك يرد عمى ىذا المبدأ
بعض االستثناءات التي نص عمييا المشرع محافظة منو عمى ما اكتسبو الخصم من حق في ظل
القانون السابق.

األهداف التعميمية:
 تنمية معارف الطالب حول أىمية أصول التنفيذ. التعريف بأصول التنفيذ. بيان التطور التاريخي ألصول التنفيذ. -كيفية تطبيق قواعد التنفيذ من حيث الزمان والمكان.
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مقدمـــــة
من متممات الحكم القضائي ،الذي اكتسب الدرجة القطعية،
وتضمن التسميم بالحق لمن صدر لمصمحتو ،ومن متممات الحق
الثابت المعترف بو بحكم القانون ،أن يكون لصاحـب ىذا الحق
سمطة إجبار المحكوم عميو أو المدين عمى تنفيذ ما حكم عميو أو
التزام بو.
وقال بعضيم :إن الدعوى تربح مرتين :مرة أما م محاكم الموضوع
دل ىذا القول عمى شيء فإنما
واخرى أمام دوائر التنفيذ .وان ّ
يدل عمى مدى تعقيد أصول التنفيذ من جية ،وعمى ىذه األصول
وأىميتيا من الناحية العممية من جية أخرى.
فأصول التنفيذ تطرح عمى بساط البحث مسائل إجرائية وموضوعية ال تقل أىمية عن باقي المسائل التي
تطرحيا الدراسات القانونية االخرى ،لما تتمتع بو من أىمية كبرى من الناحية الفقيية والقضائية الناجمة
عن التطبيق اليومي والعممي ألصول التنفيذ.
وقد عممت عمى تقسيم ىذا الموضوع إلى قسمين:
األول :ويتناول األحكام العامة ألصول التنفيذ
الثاني :وندرس فيو األحكام الخاصة ألصول التنفيذ وفقاً لمحل التنفيذ واجراءاتو .وقدمت لذلك بفصل
تمييدي يوضح مفيوم اصول التنفيذ وطبيعتيا وعالقتيا بالقوانين االخرى من خالل تحديد موقعيا
في فروع القانون.
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التنفيذ وأنواعه
األصل أن يقوم المدين بالوفاء اختيا ًار ،فإذا امتنع عن الوفاء طوعاً  ،فإن الدائن يستعين بعنصر
المسؤولية .فيحصل عمى األداء رغم إرادة المدين.
ومن متممات الحكم القضائي ،الذي اكتسب الدرجة القطعية ،وتضمن التسميم بالحق لمن صدر
لمصمحتو ،و كذلك من متممات الحق الثابت المعترف بو بحكم القانون ،أن يكون لصاحب ىذا الحق
سمطة إجبار المحكوم عميو أو المدين عمى تنفيذ ما حكم عميو بو أو ما التزم بو.
وبذلك فإنو يمكننا أن نعرف التنفيذ بأنو " :قيام المدين بالوفاء بالتزامو أو إجباره عمى الوفاء بو " (.)1
وعميو ،فإن التنفيذ إما أن يكون إختيارياً أو اجبارياً  .ويكون التنفيذ اختياريًا عندما يقوم بو المدين
طوعاً  ،عمى أنو يعتبر كذلك ،ولو قام بو المدين مدفوعاً بالخوف من قيره عمى الوفاء بواسطة ما أعده
التنظيم القانوني من وسائل.
أما إذا لم يقـم المديـن بالوفاء طواعية ،والتجأ الدائن إلى عنصر المسؤولية لمحصول جـب ارً عمى ما لم
يسـتطع الحصول عميو بإرادة المدين ،فيسمى التنفيذ حينئذ بالتنفيذ الجبري (.)2
وينظم المشرع نوعين من التنفيذ الجبري:
آ – تنفيذ فردي يرمي إلى إشباع حق دائن معين
ب -وتنفيذ جماعي يرمي إلى إشباع حقوق كل دائني المدين
ويفترض النوع األول عدم أداء المدين اللتزامو ،أما النوع الثاني فمفترضو ىو إعسـاره أو إفالسو ،إذ بيذا
تنشأ الحاجة إلى حماية كل الدائنين وتصفية ذمة المدين كميا

( )1نصرة منال حيدر :طرق التنفيذ اجلربي – مطابع فتحي العرب – دمشق 1966م – ص 6
( )2د 0صالح الدين سلحدار :اصول التنفيذ املدين – مطبعة الداوودي – دمشق 1979م – ص 10
( )3د 0فتحي وايل :التنفيذ اجلربي – دار النهضة العربية 1987م – ص 5
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وستقتصر دراستنا عمى التنفيذ الفردي.

طبيعة أصول التنفيذ وموقعها في فروع القانون
تعتبر أصول التنفيذ واجراءاتو كمادة حقوقية
جزءاً من أصـول المحاكمات وتدخل في نطـاق
ىذا الفـرع .إال أن كثرة أحكام التنفيـذ واجراءاتو
ووفـرة موادىــا من جيـة ،واستقالل موضوعيا
وابتدائو بعد انتياء عمميات التقاضي وصدور
الحكم من جية أخرى جعل ألصول التنفيذ شيئاً
من االستقالل سواء في التشريع أو في التطبيق
عمى أن ذلك لم يفقدىا صمتيا بالفـرع األم
واعتبارىا جزءًا من أصول المحاكمات وتابعة ليا.
وعميو ،فإن اصول التنفيذ تكون كاصول المحاكمات ،جزءا" من القواعد الشكمية التي تتضمن تنفيذ
األحكام أو السندات القابمة لمتنفيذ ،فتكمل مع أصول المحاكمات واجراءاتيا أمام المحاكم قيمة
فعـالة تنفذه عممياً  ،ويكون ىدف ىذه القواعد الشكمية االصولية
القانون.وتجعل لمحق الثابت نفعاً وقوة ّ
تسييل تطبيق قواعد األساس المنصوص عمييا في القانون المدني والتجاري والجزائي … ،تطبيقًا

صحيحاً.
عمى أن ذلك ال يعني أن أصول التنفيذ ،منفصمة تمام االنفصال أو مستقمة كل االستقالل عن القواعد
واألحكام الموضوعية المنصوص عمييا في القوانين األخرى  ,ألن االتصال بين قواعد الشكل وقواعد
األساس متين مما يجعمنا نعتبر أصول المحاكمات وقواعد الشكل المتعمقة بالحقوق المدنية والتجارية جزءًا
من ىذه الحقوق.
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التطور التاريخي ألصول التنفيذ في سوريا
تعد األحكام والنصوص التشريعية الخاصة بالتنفيذ نصوصًا حديثة نسبيًا ،وذلك ألن القاضي كان في ظل
التشريع اإلسالمي وأحكام القرآن ،ىو المرجع ،وىو السمطة المكمفة بحماية الحقوق وصيانتيا والعمل عمى
إيصاليا إلى أصحابيا ،ولذلك ،فقد كان من متمما ت حكم القاضي ،أن يعمل بنفسو عمى تنفيذ أحكامو
بذات الطريقـة التي أصدر بيا حكمو ووفق قواعد الحق والعدالة ،المستمدة من الشرع والمنطق .واذا
احتاج األمر ،كان لمقاضي أن يستعين بالسمطة التنفيذية أو ما يقوم مقامو ،إلجبار المحكوم عميو عمى
تنفيذ الحكم.
وعندما بدأت ا لتقنينات العثمانية ،وكانت سورية في ظل الحكم العثماني ،صدر قانون مدني جديد باسم
مجمة ألحكام العدلية عام  1293ىـ ثم صدر بتاريخ  19جمادى اآلخرة  1295قانون أصول المحاكمات
المدنية الذي لم ينظم أصول التنفيذ .م ما دعى إلى ضرورة وضع تشريع جديد ينظم أصول تنفيذ األحكام
مما يتالئم وتطور المجتمع .وفي عام  1330ىـ صدر في عيد السمطان رشاد " قانون اإلجراء المؤقت "
الذي ظل نافذاً حتى صدر قانون أصول المحاكمات الذي ألغاه إلغاءًا تاماً .وقد تضمن قانون أصول
المحاكمات أحكام التنفيذ وذلك في الكتاب الثاني منو ومن المواد  273إلى .475
والجدير بالذكر ،أن المشرع السوري أخذ عن المشرع المصري أحكام وأصول التنفيذ الجديد الواردة في
قانون المرافعات المصري القديم رقم  /77/لعام  1949مع بعض التعديالت ،التي اقتضتيا أساليب التنفيذ
القديمة وبخاصة تمك التي تتعمق بالسمطة المكمفة بالتنفيذ ،و ىي في سوريا " دائرة التنفيذ ".
ومن المفيد أيضًا ،اإلشارة إلى أن أحكام التنفيذ في قانون أصول المحاكمات ال تشكل لوحدىا مجموعة
القواعد المنظمة ألصول التنفيذ ،ألن ىناك عدداً كبي ًار من التشريعات الخاصة النافذة حاليًا ،تضمنت
ال معينة لمتنفيذ وىي:
نصوصيا أصو ً
القانون المدني وقانون التجارة وقانون العمل وقانون العاممين األساسي وقانون المصرف الزراعي التعاوني
ومرسوم إحداث المصرف العقاري وقانـون المصرف الصناعي المعـدل وقانون الكاتب بالعـدل وقانون
جباية األم ـوال العام رقم  /146/لعام .1964
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وجدير بالذكر أن نصوص ىذه القوانين الخاصة الموضوعية تطبق أحكاميا في الموضوعات التي بحثتيا
ىذه القوانين ،عندما تعرض ىذه الموضوعات في التنفيذ وتؤلف جـزءًا من إشكاالتو التي يعـود حميا لدوائر
التنفيذ ،ألنيا تعتبر من المصادر التشريعية لمتنفيذ.

تنازع قوانين التنفيذ في الزمان والمكان
آ -في الزمــان:
 – "1المبـدأ:
القاعدة العامة في تنازع القوانين في الزمان تقضي بعدم سريان القانون الجديد عمى الحقوق المكتسبة من
القانون القديم وفقًا لمبدأ " عدم رجعية القوانين " أما في قوانين األصول ،وقانون التنفيذ جزء من قانون
أصول المحاكمات ،فإن األمر يختمف ألنيا تسـري فور صـدورىا عمى الدعاوى القائمة ولو تم رفعيا قبل
العمل بالقوانين الجديدة .وىذا مانصت عميو الفقرة األولى من المادة األولى من قانون أصول المحاكمات
المدنية والتجارية " :تسري قوانين األصول عمى مالم يكن قد فصل من الدعــاوى أو تم من االجراءات قبل
تاريخ العمل بيا ".
وعميو ،فإن قاعدة األثر المباشر لقوانين األصول ىو المطبق ألنيا ال تتضمن تنظيمَا موضوعيَا
لمروابط القانونية ،وانما تعمل عمى تنظيم مراكز قانونية خاضعة بطبيعتيا لمتعديل والتغيير من قبل
المشرع ،فيي ال تمس أصل الحق وال تؤثر فيو.
 – ً2االستثناءات:
يرد عمى مبدأ األثر المباشر لقوانين األصول بعض االستثناءات والتي نص عمييا المشرع محافظة منو
عمى ما اكتسبو الخصم من حق في ظل القانون السابق ،وذلك في األحكام الواردة في الفقرة الثانية من
المادة األولى ،والمادة الثانية من قانـون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ،وىذه االستثناءات يمكن أن
تطبق عمميًا عمى أمثمة تنفيذية:
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آ -إذا جاء القانون الجديد بنص يقضي بمباشرة التنفيذ عمى أموال المدين المنقولة قبل عقاراتو ،وكان
القانون القديم ال يفرق في ذلك ،واذا كان الدائن قد باشر إجراءات التنفيذ عمى العقار في ظل
القانون السابق ،فإن من حقو أن يستمر في التنفيذ عمى العقار وىذا تطبيق لمفقرة األولى من المادة
تم صحيحاً في ظل قانون معمول بو يبقـى صحيحًا ما لم يرد نص عمى
الثانية أصول " :كل إجراء ّ
خالف ذلك ".

ب -إذا قضى القانون الجديد بعدم جواز الحجز إطالقًا عمى رواتب موظفـي الدولـة خـالفًا لمقانون القديم،
فإن ىذا القانون ال يسري عمى الدائن إذا كان المذكور أوقع حج اًز عمى راتب مدينو الموظف قبل
العمـل بيذا القانون ،ولو كان حج ًاز احتياطيًا ،والسبب في ذلك ،أن الحجز وىو إجراء تنفيذي تم
صحيحاً في ظل القانـون القديم ووفق أحكامو ،وقد نشـأ لمدائن حق مكتسب ،وعمى العكس ،إذا بدأ
ال،
ال إال في ظل القانون الجديد ،يصبح ىذا الحج ـز باط ً
بطمب الحجز عمـى الراتـب ولكنو لم يتم فع ً
ألن األثر الفوري لمقانون الجديد ىو الواجب التطبيق في مثل ىـذه الحالة(.)4
ج -تسري عمى قرار رئيس التنفيذ طرق الطعن المقررة قانونًا لو بتاريخ صدوره وال ينـال منو ما جاء في
القانون الجديد من قواعد منشئة أو ممغية لبعض الطرق ،واذا عدل القانون الجديد ميمة الطعن
وكانت لم تبدأ بعد ،خضع القرار لمميمة الجديدة ،واذا كانت الميمة قد بدأت قبل نفاذ القانون الجديد
فإنيا تبقى خاضعة ألحكام القانون القديم.
د -وأخي ًار ،ال يطبق القانون الجديد الذي رتب جزاء عمى مخالفة إحدى قواعد التنفيذ عمى المخالفات
المرتكبة قبل نفاذه إذا كان القانون القديم اليرتب أي جزاء" آخر أشد أو أخف.

()5

( )4د .أمحد أبو الوفا – إجراءات التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية – الطبعة الثانية  1980الدار اجلامعية للطباعة والنشر يف بريوت – ص .34-33
( )5منال حيدر – طرق التنفيذ ،املرجع السابق ،ص 15
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ً" – في المكــان:
بالنسبة لتنازع القوانين من حيث المكان فإن
األصل أن تمتزم دائرة التنفيذ بمبدأ

" إقميمية

القوانين " المقرر في القانون الدولي الخاص.
ويعتبر القانون المحمي ىو المطبق عمى تنفيذ
األحكام سواء أكانت صادرة عن المحكوم المحاكم
المحمية أم عن المحاكم األجنبية ،وسواء أكان
المحكوم عميو سورياً أم أجنبيا".
وعميو ،يطبق القانون السوري بحبس المدين األجنبي الموجود في سورية إلكراىو عمى تنفيذ دين نفقة ،ولو
كان قانون بمده ال يجيز الحبس من أجل ىذا الدين وال أىمية لصدور الحكم عن محكمة سورية أو صدوره
عن محكمة أجنبية طالما أصبح نافذًا في سوريا بسبب إعطائو صيغة التنفيذ.
ويستثنى من ىذا المبدأ ،التنفيذ عمى األموال الممموكة لدولة أجنبية ،كدور السفارات والقنصميات العائدة
ال ،أما األموال الخاصة
إلييا وأية أموال أخرى ولو كانت موجودة خارج ىذه الدور كالسيارات مث ً
بالممثمين الدبموماسيين فيمكن التنفيذ عمييا إذا كانت موجودة خارج ىذه الدور  0وبذلك فإن الحصانة
الدبموماسية تشمل سكن الدبموماسي الخاص وأموالو الموجودة فيو ولو كان خارج دور السفارة أو البعثة.
 -"5مدى تعمق قواعد التنفيذ بالنظام العام:
راعى المشرع عندما وضع قواعد التنفيذ الجبري صيانة مصمحة
الدائن أو مصمحة المدين أو مصمحة من قد تمسيم إجراءات
التنفيذ من الغير ،وفي ضوء ىذه المصالح يمكننا القول بأن ما
وضع تأمينًا لمصمحة خاصة ال يعد من النظام العام ،وال يجوز
لرئيس التنفيذ أو لممحكمة أن يقضي من تمقاء نفسو ببطالن
اإلجراءات جزاء لمخالفة قواعد التنفيذ ،بل ال بد لصاحب
المصمحة من إثارة البطالن .أما ما وضع لصيانة مصمحة
عامة فإنو يعتبر متعمقًا بالنظام العام ويتوجب عمى رئيس التنفيذ
أو المحكمة أن تقضي بالبطالن من تمقاء نفسيا.

8

وبناء عمى ما تقدم يجوز لممحجوز عميو أن يتنازل صراحة أو ضمناً عن حقو في التمسك بالبطالن إذا
كان البطالن قد تق ـرر لمصمحتو .وال يجوز في ىذه الحالة أن يقرر رئيـس التنفيذ البطالن من تمقاء نفسـو.
ويزول البطالن إذا رد صـاحب المصمحة ( ،في التمسك بالبطالن ) عمى االجراء بما يدل عمى أنو اعتبره
صحيحاً.
ومثال ذلك ،أن القاعدة المتعمقة بعدم جواز حجز بعض األموال ومنيا دار سكن المدين ،ال تعتبر من
النظام العام ألنيا وضعت لمصمحة المدين ،فإذا تنازل عنيا كان تنازلو صحيحًا ووجب العمل بو
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وفي ىذه الحالة ال يحق لرئاسة التنفيذ أن تقضي يالبطالن من تمقاء نفسيا ،ويعتبر السـكوت عن عدم
رضاء ضمنيًا باإلجراء المخالف.
إثارة الدفع بالبطالن
ً
ومـن األمثمة عمى تعمـ ق بعض قواعد التنفيذ بالنظام العام قواعد البيع بالمزاد العمني ،وال يجوز ألصحاب
المصمحة مخالفتيا لتعمقيا بمصمحة عامة .فال يجوز مثالً االتفاق تحت طائمة البطالن عمى اعفاء الدائن
من توجيو االخط ار أو االستغناء عن معامالت النشر في الجرائد واإلعالن عمى لوحة دائرة التنفيذ.
اع فيو أحكام المواد (  )401 ،400 ،399من
فقد اعتـبر المشـرع االعالن عن البيع باط ً
ال إذا لم تر َ
قانون أصول المحاكمات .وقد أ ّكدت محكمة استئناف دمشق في قرارىا رقم  /56/لعام 1964/5/15
بأن:
ال."...
" كل زيادة تقع خارج المدة وىي العشرة أيام التالية لنشر قرار اإلحالة بإحدى الصحف تقع باط ً

تمارين:
اشر إلى اإلجابة الصحيحة :ينظم المشرع نوعين من التنفيذ الجبري :

 .1تنفيذ فردي يرمي إلى إشباع حق دائن معين.

 .2تنفيذ جماعي يرمي إلى إشباع حقوق كل دائني المدين.

 .3الخيار األول والثاني .

الجواب الصحيح رقم .3
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الوحدة التعميمية الثانية
الجهات المختصة بالتنفيذ (دائرة التنفيذ)
الكممات المفتاحية:
الجية المختصة بالتنفيذ ،دائرة التنفيذ ،األسناد التنفيذية ،الممف التنفيذ.
الممخص:
تتناول األحكام العامة لمتنفيذ معرفة الجية المختصة بالتنفيذ أي دائرة التنفيذ ،ومن أنيا تتألف من
رئيس التنفيذ ومأمورو التنفيذ والمحضرون ،واختصاص رئيس التنفيذ والق اررات التي تصدر عنو
وكيفية الطعن بيا ،وعرض مفيوم اإلشكال التنفيذي وخصائصو .والبد من معرفة االختصاص
النوعي والمكاني لدائرة التنفيذ واإلنابة بين دوائر التنفيذ.
األهداف التعميمية:
-

بيان الجية المختصة بالتنفيذ.

-

التعريف بطريقة تشكيل دائرة التنفيذ ومن ىم العاممون فييا.

-

تمكين الطالب من معرفة الق اررات التي يصدرىا رئيس التنفيذ وفقًا الختصاصو الوظيفي

والوالئي ومرجع الطعن بيذه الق اررات ومدى حجيتيا.
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األحكام العامة ألصول التنفيذ
يتناول القسم األول مـن ىذه المادة الجيـة المختصة بالتنفيذ وىـي دائرة التنفيذ ،ونحــدد فيو تكوين ىذه
الدائرة واختصاصاتيا .ثم سنتناول دراسة االسناد التنفيذية لتحديد مفيوميا وبيان أنواع ىذه األسناد
التنفيذية من أحكام وق اررات وعقود رسمية وأوراق أخرى أعطاىا القانون قوة التنفيذ .أما الفصل الثالث
فيتناول الممف التنفيذي والخصومة في التنفيذ وذلك من خالل عرض ألطراف الممف وموضوعو
وكيفية تنظيمو.

الجهة المختصة بالتنفيذ " دائرة التنفيذ "

يعد نظام دائرة التنفيذ في سورية ،نظامًا قديمًا ابتدأ بو المشرع العثماني بموجب قانون اإلجراء المؤقت،
وتتالت عميو التعديالت حتى جاء بمرسـ ـوم تشريعي رقم ( )133لعام  1953المسمى بقانون السمطة
القضائية ،فأكد في المادة الثالثة منو أن دائرة التنفيذ ىي إحدى الدوائر القضائية الخاضعة لنظام
السمطة القضائية .ثم جاءت بعض التعديالت عمى ىذا القانون وكان أبرزىا قانون السمطة القضائية
حدد في المادة  /62/منو ،األحكام المتعمقة
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( )98لعام  ،1961إذ ّ
بتأليف دوائر التنفيذ وتشكيميا ،حيث استدرك بذلك النقص المتعمق بالمناطق التي ليس فييا محكمة
بدائية.
وعميو ،فإن المشرع أناط ا لتنفيذ بجية قضائية أال وىي دائرة التنفيذ ،إال أن ىناك حاالت ال يتم فييا
التنفيذ عن طريق ىذه الدائرة ،ومن ىذه الحاالت ما ورد في قانون جباية األموال العامة رقم ()341
لعام  1956المعدل ،حيث أعطى لو ازرة المالية الحق في أن تتخذ بحق المكمفين المتخمفين عن الدفع
تد ابير إجرائية كاإلنذار والحجز وبيع العين المحجوزة ،وتتمتع السمطة المالية المختصة بجميع
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الصالحيات التي يتمتع بيا رئيس التنفيذ ضمن الحدود المنصوص عمييا في قانون اصول المحاكمات
(.)7
ومن ىذه الحاالت أيضًا أحكـام تصفية الشركات (المبينة في المواد  505 – 502مدني وفي المواد
 28 _19شركات ) أو التركات في ( المواد  875 – 836مدني ) أو المحال التجارية في حالة
االفالس ( المادة  706تجارة ) حيث يقوم مصفو الشركات والتركات ووكالء التفميسة بتصفية األموال
وبيعيا وايفاء الديون من قيمتيا وتوزيع الباقي عمى المستحقين تحت إشراف المحكمة ودون الرجوع
إلى دائرة التنفيذ.
وكذلك ،ما ورد في الفقرة / 6ب من المادة  92من قانون الشركات حول حق الشركة المساىمة
ببيع أسيم المكتتب بيا إذا لم يقم بدفع األقساط في مواعيدىا ،ويتم البيع بالمزاد العمني ودونما حاجة
إلى مراجعة دائرة التنفيذ.

( )7انظر ادلادة  1و  2و  9من قانون جباية األموال العامة رقم  341تاريخ  1956/12/3م.
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تأليف دائرة التنفيذ
ٍ
قاض بدائي ،وليس معنى ذلك أن القضاة ىم الذين يقومون بالتنفيذ،
تتألف دائرة التنفيذ من رئيس بدرجة
وانما يتم التنفيذ عمميًا بواسطة مأموري التنفيذ ،وىم من المساعدين القضائيين حيث يقومون بوظائف
كتابية وتنفيذ ق اررات الحجز ،ويشرف عمى كافة أعماليم رئيس التنفيذ ،ويتقيدون بتوجيياتو وأوامره وينفذون
ق ارراتو .والى جانبيم ىناك موظفون يقومون بتبميغ االخطارات التنفيذية وسائر األوراق القضائية االخرى
ويسمون بالمحضرين.

رئيس دائرة التنفيذ
المعدل بالمرسوم التشـ ـريعي رقم
تقضي المادة  /62/من قانون السمطة القضائية الصادر بالمرسوم
ّ
( )182تاريخ  1961/12/10بأن القاضي االبتدائي يقوم بتنفيذ األسناد التنفيذية ،واذا تعدد القضاة
عين أحدىم لرئاسة دائرة التنفيذ بقرار من مجمس القضاء األعمى ،واذا شغر
االبتدائيون في مركز ما ّ

منصب رئاسة دائرة التنفيذ لسبب ما انتدبت محكمة االستئناف أحد قضاة الحكم لتولي ىذا المنصب بناء

عمى اقتراح النيابة العامة ( مادة  .) 117ونظ ًار لتشعب الميام والقضايا التي ترد عمى دوائر التنفيذ نجد
بأنو يجري تعيين عدة قضاة بدائيين لتولي أعمال دائرة التنفيذ والتي تقسم إلى عدة فروع :قسم لمبيوع
الجبرية ( نزع ) ،وقس م لتنفيذ األحكام الصمحية وما في حكميا ،وتحصيل الديون الثابتة بالكتابة ،وقسم
لتنفيذ األحكام البدائية وما في حكميا و قسم لتنفيذ األحكام الشرعية ،وأخي ًار قسم لممحاسبة والصندوق،
وىذا األخير ينفذ ق اررات وتوجييات كافة رؤساء األقسام وفقًا لعائدية الممفات التنفيذية ألقساميم.
ولرئيس التنفيذ اختصاص يتناول ناحيتين :األولى إدارية وتشمل اتخاذ التدابير واالجراءات الالزمة
لتنفيذ السندات والثانية قضائية وتشمل الفصل في الصعوبات التي تعترض طريق التنفيذ.

االختصاص اإلداري:
يشمل االختصاص اإلداري لرئيس التنفيذ اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتنفيذ األسناد وايصال الدائنين إلى
رضاء،
حقوقيم .واستناداً لذلك ،لو أن يتخـذ ق ار اًر بإرسال اإلخطار التنفيذي إلى المدين ليعمد إلى التنفيذ
ً

فإذا لم يقم بذلك خالل الميمة المحـددة قانـونًا اتخذ بموجب سمطة إدارية ق ار ًار بالتنفيذ الجبري .كما يستطيع
أن يقرر ،استنادًا ليذا االختصاص ،القاء الحجز التنفيذي عمى أموال المدين الموجـودة لدييم أو لدى
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الغير .ويستند ىذا االختصاص إلى الس ــمطة الوالئية ( اآلمرية ) التي يتمتع بيا رئيس التنفيذ بوصفو
المرجع في تنفيذ األسناد.
وقد رفض بعضيم تسمية الق اررات الصادرة عن رئيس التنفيذ وفقا ليذا االختصاص بالق اررات االدارية
الوالئية ،ورفض إعطائيا الصفة اإلدارية مستنداً في ذلك الى أن جميع ق اررات رئيس التنفيذ ىي من نوع
واحد ومن طبيعة واحدة ،تصدر في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم وتخضع لمطعن بطريق االستئناف.
وأرى من الضـروري التمييز بين االختصاص االداري وبين االختصاص القضائي ،وتبعا لذلك ،بين
الق اررات الصادرة استنادا لكل من ىذين االختصاصين وذلك ألن ق اررات رئيس التنفيذ إنما تيدف إلى تنفيذ
حكم او سند قابل لمتنفيذ ،وغير مختمف عن الحق فيو .لذلك فيي تعتبر ىذه الق اررات من أعمال سمطة
القاضي االدارية أكثر منيا من أعمال القضاء والتي يقوم بيا رئيس التنفيذ أحيانا في حل االشكاالت
التنفيذية التي سنبحثيا في اختصاصو القضائي.

االختصاص القضائي:
يشمل االختصاص القضائي لرئيس التنفيذ صالحية البت في جميع الطمبات التنفيذية وفقا" لنص الفقرة
االولى من المادة (  ) 277من قانون اصول المحاكمات التي نصت عمى أن رئيس التنفيذ يفصل في
جميع الطمبات التنفيذية .وىذا يعني البت في جميع ما يعترض الطمبات من صعوبات او اشكاالت
تنفيذية تعترض تنفيذ االحكام والسندات الصالحة لمت نفيذ .ومن ىنا تبرز الطبيعة القضائية الخاصة
لق اررات رئيس التنفيذ ،من خالل الفصل في جميع إشكاالت التنفيذ بشكل موضوعي ،ويترتب عمى
انقضاء مواعيـد الطعن فييا ،أو عمى تصديقيا بعد الطعن ،اكتسابيا حجية االمر المقضي بو (.)9

أو ًالـ مفهوم اإلشكال التنفيذي:
يقصد باإلشكال التنفيذي تمك المنازعة التي تنشأ بسبب التنفيذ الجبري وتدور حول شروطو واجراءاتو
بحيث يؤثر وجودىا في جريانو سمبا" او إيجابًا.

( )9نقض مدين  16تاريخ  – 1959/9/2نشر يف جملة القانون  1959ص  503ويتضمن " :إذا قضت حمكمة االستئناف اليت تنظر يف مشاكل التنفيذ يذرد النعذن ادلوجذو ذد
قرار رئاسة التنفي  ،فال ميلك بعدىا اخلصم أن يثري نفس النزاع أمام القضاء خبصومة عادية " 0
كما جاء يف قرار حملكمة استئناف حلب رقم  /6ت  1979/أن " :حمكمة االستئناف تفصل بالنعون الواردة على قرار رئذيس التنفيذ بقذرار مذتم يتمتذة بقذوة القضذية ادلقضذية فيمذا
يتعلق باألشكال ادلثار مينة من إثارتو جمدداً ".
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وقد تعرضت محكمة النقض لتحديد مفيوم االشكال التنفيذي في قرارىا رقم ( )484تاريخ 10/ 19
 1964/جاء فيو:
"إن الطمبات التنفيذية التي يح ق لرئيس التنفيذ الفصل فييا بقرار قابل لالستئناف ىي االعتراضات التي
تتصل باجراءات التنفيذ كإيقاع الحجز أو رفضو ووضع قائمة بشروط البيع وتقرير االحالة القطعية و
توزيع ثمنيا بين الدائنين وغيرىا مما ورد في قانون االصول فال يشمل اختصاص رئيس التنفيذ المنازعات
الموضوعية " (.)10
وعميو ،فإن محكمـة النقـض ،تبنت في تفسير اإلشـكال التنفيذي المعنى الضيق لو ،الذي يقوم عمى أسـاس
انو كل صعوبة تنبعث عن التنفيذ نفسو وتيدف الى الطعن باالجراءات المتخذة او التي رفض اتخاذىا
غير أن ذلك ال يمنع من اعطاء وصف االشكاالت التنفيذية الموضوعية ما دامت تعترض طريق التنفيذ
وتؤثر فيو وان كان البت فييا يعود لمحاكم األساس .وىذا ما استقر عميو االجتياد القضائي االجتياد
القضائي في لبنان عندما تبنى المفيوم الضيق إلشكاالت التنفيذ وفي صالحية رئيس دائرة االجراء البت
فيو (.)11
يتعدى نطاق المنازعات حول إجراءات التنفيذ
وأرى أنو ال يمكن إعطاء المشكمة التنفيذية تفسي ًار واسعًا ّ
وقانونيتيا أو وجود خمل فييا ،أو ما ينشأ عن سبب يتصل بأساس الحق في التنفيذ.
ويجب أن نميز بين المنازعات القانونية التي توصف بأنيا مشكمة تنفيذية ،وبين المنازعات أو الطمبات أو
االعتراضات التي ال تشكل بحسب ماىيتيا مشكمة تنفيذية ،كما ىي الحال في دعوى استحقاق األموال
المحجوزة أو في االعتراض عمى قائمة شروط البيع أو االعتراض بيدف تأجيل أو توقيف البيع في العقار
وغير ذلك من الحاالت .ألن المشرع أورد ليذه الحاالت أحكامًا خاصة في القانون يجب مراعاتيا في
حالة إثارتيا (.)12

( )10منشور يف جملة القانون  1964ص .117
( )11نقض لبناين  1953/6/8جمموعة حامت  1953ص  29ويف  1957/7/18جمموعة حامت  1958ص  30وك لك بريوت قرار رقم  61تذاريخ  – 1998/1/19النشذرة
القضائية اللبنانية  1968ص .607
( )12ادلستشار عبد احلميد ادلنشاوي :إشكاالت التنفي يف ادل ذواد ادلدنيذة والتجارية – دار الفكر اجلامعي  1995ص  6و 7

15

ثانياً – خصائص المشكمة التنفيذية:
من خالل تحديد مفيوم المشكمة التنفيذية نجد أنيا تتميز بالخصائص التالية:
 -1تتناول المشكمة التنفيذية الصعوبات القانونية وليس الصعوبات المادية ألن البت في الصعوبات
المادية كإغالق األبواب يعود إلى مأمور التنفيذ حميا بأن يستعين بالقوة العامة إلزالتيا.
 -2ال تعد المشكمة التنفيذية من قبيل الطعن في الحكم الجاري تنفيذه بل ىي منازعات تتعمق بما فرضو
القا نون من شروط يتوجب توافرىا لمقيام بالتنفيذ .فاالشكال ال يتناول وقائع سابقة عمى صدور الحكم
ألن المفروض فيو أنو حسميا وبت فييا أو كان بإمكانـو البت فييا فيما لو عرضت عمى المحكمة
قبل اصدار الحكم ،أما ولم تعرض فإن الحكـم بما بت منو وبعد اكتس ــابو قوة القضية المقضية يعتبر
عنوان الحقيقة و الصواب.ومثال ذلك االدعاء بأن الحكم صادر عن محكمة غير مختصة او
اخطاءت في تطبيق القانون ،فأسباب بطالن الحكم ال تدخل في مفيوم اإلشكال التنفيذي ألن
تصحيح ىذه االخطاء ىو سموك طرق الطعن ( . )13بخالف حالة انعدام الحكم فمرئيس التنفيـذ أن
يثير االنعدام من تمقاء نفسـو ،الن الحكم المعدوم ال يتمتع بأي وجود قانوني ( )13مكرر.
 - 3تثار المشـكمة التنفيذية بعد البدء بالتنفيذ ال قبمو ،ألنيا منازعة تقوم في معرض التنفيذ .ويشترط
لقبول اإلشكال أال يكون التنفيذ قد تم ،ألنو بتمامو يصبح اإلشكال غير ذي موضوع .ويبقى
لممتضرر في ىذه الحالة مراجعة محكمة األساس بدعوى تتناول موضـوع الحق الذي كان قيد التنفيذ.
 - 4يمكن أن تثار المشكمة التنفيذية من قبل طالـب التنفيذ أو من قبل المنفذ عميو أو من قبل الغير.
ويعتبر من قبيل المشاكل التنفيذيـة و عمى سبيل المثال :إعتراض المديـن بعدم جواز التنفيذ الجبري
عميو الن المدين لم يستحق بعد أوأنو ساقط بالتقادم ،فيعتبر ذلك مـن قبيل المشكمة التنفيذية التي
يتوجب عمى رئيس التنفيذ فصل الطمبات المتعمقة بيا.
كذلك يعد من المشاكل التنفيذية طمب المدين المنفذ عميو ،إجراء المقاصة بين دينو الثابت في ممفو
التنفيذي الخاص بو ،وبين دين دائنو الذي يطالبو بو في الممف التنفيذي المعترض فيو ،وعمى رئيس

( )13سلحدار – أصول التنفي ادلدين ،ادلرجة السابق ص 77
( )13مكذرر :مثال على انعدام احلكم صد وره عن قاض مل حيلف اليمني قبل اصداره ،أو بعد زوال صفتو أو حكم حمكمة مؤلفة من قا يني فقط ونص القانون على تشكيلها من ثالثة
قضاة .انظر أيضاً استئناف دمشق  116/ 107تاريخ 1983/4/12م.
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التنفيذ البت في ىذا اإلشكال ،بشرط وحدة األطراف والموضوع في الممفين وكون كل من الدينين
الخر وغير قابل ألي نزاع فيو.
ثابتًا في ذمة ا ّ
كذلك األمر في عدم تنفيذ حكم اإلخالء بحجة ابراز الغير اوراق ثابتة التاريخ عمى اسـتئجاره
لمعقار المطموب تخميتو في حين أن ىذا الغير اليعدمستأج اًر عمى الوجو المذكور.
عمى أنو ال يعد من قبيل المشاكل التنفيذية اعتراض المدين عمى التنفيذ وطمب ميمة لموفاء بتقسيط ما
ىو مطموب منو ورفض الدائن ذلك .ألن رئيس التنفيذ غير مختص بالنظر في منح المدين ميمة لموفاء
عن طريق تقسيط المبمغ ،واذا فعل فقد أخطأ وتصدى لموضوع يتعمق بأساس الحق.
ومع ذلك يحق لرئيس التنفيذ ،أن يمنح المحكوم عميو ميمة إذا تقدم بطمب مرفق بالئحة مع بيان
ال
يتضمن أنو طمب من المحكمة الناظرة في الطعن البت بصورة مستعجمة بشأن قبول طعنة بالحكم شك ً
أو وقف تنفيذ الحكم بصورة مستعجمة ،عمى أالّ تزيد ىذه الميمة عن اليوم التالي لميوم المحدد لمنظر في
ىذا الطمب المستعجل من المحكمة الناظرة في الطعن.
وفي التطبيق العممي تمنح رئاسة التنفيذ ميمة إدارية تتراوح بين العشرين يومًا وحتى الستين يومًا حسب
ظروف الممف التنفيذي موضوع الطمب ،ويعود تقدير ذلك لقناعة رئيس التنفيذ.
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قرارات رئيس التنفيذ
تنص المادة ( ) 277من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية عمى أنو:
"

1ـ يفصل الرئيس في جميع الطمبات التنفيذية باإلستناد إلى أوراق الممف بدون دعوة
الخصوم.
2ـ تقبل القـ اررات التي يصدرىا رئيس التنفيذ الطعن لدى محكمة استئناف المنطقة.
 3ـ يخضع اإلستئناف لمميعاد واألصول المتبعة في إستئناف القضايا المسـتعجمة.
4ـ تفصل محكمة اإلستئناف في غرفة المذاكرة في الطعن بقرار لو قوة القضية المقضية" .
وبموجب ىذا النص ال بد من دراسة طبيعة القرار الصادر عن رئيس التنفيذ ،وطرق
الطعن بو ،وحجيتو.

أو ًال :طبيعة قرار رئيس التنفيذ
وفقاً لمفقرة األولى من المادة  /277/أصول ،يصدر رئيس التنفيذ ق ارره في الطمبات التنفيذية استناداً إلى
أوراق الممف التنفيذي بدون دعوة الخصوم ،فيل يعتبر ق ارره الصادر بيذا الشكل ق ار ًار صاد ًار في قضاء
الوالية أم في قضاء الخصومة ،ألنو إذا اعتبر من النوع األول لم تكن لو حجية ،وجاز لو الرجوع عنو،
في حين أنو إذا اعتبر من الن وع الثاني أي في قضاء الخصومة كانت لو حجية واليجوز الرجوع عنو،
ووجب عمى صاحب المصمحة أن يطعن فيو باالستئناف.
ولمعـرفة ذلك ال بد من البحث عن معيار لمتمييز بين القرار الوالئي وبين القرار القضائي.
ذىبت محكمة النقض الفرنسية بادئ ذي بدء إلى تبني المعيار الثاني لمتمييز بين الق اررين السابقين،
فقالت إن القرار إذا كان قد أتخذ بعد دعوة الطرفين عد ق ار ًار قضائيًا واال كان والئيًا .ثم مالبثت أن
تخمت عن ىذا المعيار الشكمي في التفريق وتبنت وجية النظر القائمة بأن القرار إذا كان قد صدر في
عد قضائياً واال كان والئياً بغض النظر عن صدوره إذا كان بعد دعوة الطرفين أو
منازعة ّ Litige
بدون دعوتيما عمى اإلطالق ،ألن غاية الوظيفة القضائية وضع حد لمخصومات لذلك فإن الصفة
القضائية لقرار ما التعطى عمى أساس دعوة الطرفين ،بل عمى أساس السمطة المعطاة لمقاضي والتي
استعمميا في إصدار الحكم  ،فإذا كان الحكم قد حسم النزاع أو ناحية من نواحيو  Ditle Droitكان
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صاد اًر في قضاء الخصـومة واال اعتبر صاد اًر في قضاء الوالية .وفي ىذا االتجاه ذىبت محكمة
استئناف دمشق.
وعميو ،فإن القرار الصادر في احتمال المنازعة  Contentieux eventuelيبقى والئيًا بحسب الرأي
الراجح ( . )15والمثال عمى ذلك قرار الحجز فإن صدوره يثير احتمال منازعة المحجوز عميو فيو ومع
ذلك يعد قرار الحجز صاد ًار في قضاء الوالية ألنو لم يصدر في منازعة.
بناء عمى الطمب أو يرفض
اء إداريًا ً
إذاً فقضاء الوالية ال يبت في منازعة عمى اإلطالق بل يتخذ إجر ً

اتخاذ مثل ىذا اإلجراء .فإذا طمب الدائن إلقاء الحجز عمى أمـوال المدين ،فإن قرار رئيس التنفيذ
الصادر بالرفض أو باإليجاب ال يعتبر متخذًا في قضاء الخصومة ألنو لم يبت في منازعة وانما في
قضاء الوالية .واذا طعن صاحب المصمحة بيذا القرار بطريق اإلستئناف تطبيقًا لمبدأ قابمية ق اررات
رئيس التنفيذ لمطعن باالستئناف ،فإن ىذا الطعن يثير منازعة حول الموضوع الذي وقع عميو ،ويكون
قرار محكمة االستئناف صاد ًار في قضاء الخصومة بينما قرار رئيس التنفيذ صــاد ًار في قضاء الوالية
(.)16

ثانياً ـ الطعن في قرارات رئيس التنفيذ:
وفقًا ألحكام المادة ( ) 277أصول ،أخضع المشرع السوري ق اررات رئيس التنفيذ لمطعن بطريق االستئناف
وجعل لق اررات محكمة االستئناف فييا قوة القضية المقضية ،حتى ال يؤخر و يطيل أمد الفصل في
المعامالت التنفيذية ألنيا تتطمب بطبيعتيا سرعة البت واإلنجاز.
وقد أخضع المشرع وبنفس المادة االستئناف لمميعاد واألصول المتبعة في القضايا المستعجمة .فجعل
ميعاد الطعن في ق اررات رئيس التنفيذ خمسة ايام ،تبدأ من اليوم الذي يمي تاريخ تبميغ قرار رئيس التنفيذ،
ويبدأ ميعاد الطعن أيضًا من اليوم الذي يمي تاريخ ثبوت اطالع المقصود بالقرار التنفيذي عميو ،وذلك
من خالل اطالعو عمى القرار لدى مراجعتو دائرة التنفيذ وصدور طمبات خطية عنو في المف التنفيذي
ال
ومحضر التنفيذ العام .فإذا لم يثبت ىذا االطالع ،وبصورة خطية ،فإن االستئناف يبقى مقبوالً شك ً
لتقديمو في الميعاد ،ولو ورد بعد عشرة أيام أو أكثر من تاريخ صدور القرار التنفيذي.

( )15نقذ ذذض فرنس ذ ذذي  1935داللذ ذذوز األسذ ذذبوعي  1935ص  ،521ونقذ ذذض فرنسذ ذ ذي تذ ذذاريخ  1938سذ ذذريي  )9 – 1( 1940اسذ ذذتئناف مذ ذذدين بدمشذ ذذق رقذ ذذم  35تذ ذذاريخ
 1957/3/27القانون  1975ص .366
( )16راجذة آنفاً ( صفحة اختصاص اإلداري القضائي رئيذس التنفي ) انظذر أيضاً ،القوتلي :التنفيذ  /ادلرجة السابق ص .33/ 32
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وقد أكدت محكمة االستئناف المدنية بحمب بقرارىا المؤرخ في  1964/12/19أن التبميغ ليس شرطًا في
()17

الق اررات التنفيذية ومجرد حصول العمم وصدور القرار يعتبر مبدأ لسريان ميعاد اإلستئناف.

ويجب أن يقدم االستئناف من قبل صاحب العالقة المقصود بقرار رئيس التنفيذ ،فال يحق لمن ليس
خصماً أو طرفاً في الممف التنفيذي التقدم بو ،وعمى المستأنف أن يتقدم باستدعاء استئنافو إلى محكمة
ال عمى البيانات المطموبة في استدعاء الدعوى والمنصوص عمييا في المادة ( )94من
االستئناف مشتم ً
قانون أصول المحاكمات المدنية تحت طائمة البطالن.
كما يجب عمى المستأنف أن يشير في استدعاء االستئناف إلى الحكم المس ـتأنف وأس ـباب االس ـتئناف وأن
يودع كذلك التأمينات القانوني ـة المتوجبـ ـة ( مادة 232أصول ).
تفصل محكمة االستئناف بالطعن في غرفة المذاكرة بقرار لو قوة القضية المقضيـة (م  2/ 277أصول
المعدلة بالقانون  85لعام  .) 1958وعندما تبت محكمـة االس ـتئناف بالطعن تستند في ذلك إلى حق
التصدي  Droit d` evocotionالذي تممكو ،وال يـجوز ليا أن تعيد الممف إلى رئيس التنفيذ الستكمال
ال بأحكام المادة
بعض النواقص أو الحكم في الموضوع مجددًا وعمييا إكماليا والحكم في الطعن عم ً
 2/236من قانون أصول المحاكمات التي أوجبت عمى محكمة االستئناف في حال فسخ الحكم أن
تقضي في موضوع الطعن.
ىذا وان القرار الصادر عن محكمة االستئناف في القضية التنفيذية ال يقبل الطعن بطريق النقض ،حتى
ولو كان ىناك مخالفة في قواعد االختصاص النوعي أو لخروج الحكم عن ميدان الطمبات التنفيذية
المنصوص عنو بالمادة  /472/من قانون أصول المحاكمات .وقد أ ّكدت ذلك محكمة النقض بقرارىا
الصادر بتاريخ  1966/11/29رق ــم  1106/ 404والذي جاء فيو:
" إن الخطأ الذي قد يرافق إجراءات الحكم لدى محكمة االستئناف في موضوع غير تابع باألساس لطريق
الطعن بالنقض ال يفسح المجال أمام من يدعي وقوع ىذا الخطأ بأن يمجأ إلى طمب إصالحو بطريقة لم
يسمح القانون باتباعيا ".

()18

ومع ذلك فإن من حق صاحب المصمحة أن يتقدم بدعوى إلى محكمة النقض يخاصم فييا ىيئة محكمة
االستئناف مصدرة القرار إلى جانب خصمو في الممف ،ويطمب منيا وقف تنفيذ قرار محكمة االستئناف
( )17راجة أيضاً استئناف حلب رقم / 100/ 111ت تاريخ  1980/6/25منشور يف كتاب أصول التنفي للمستشار عبد الوىاب كردي ،ادلرجة السابق ص .88
( )18انظر (احملامون )  1976ص 0 208
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عند قبول دعواه شكالً ،وابطال ىذا القرار عند قبول دعوى المخاصمة موضوعاً مع التعويض الذي يعتبر
شرطًا لقبول دعوى المخاصمة.
وال بد من اإلشارة إلى أن الحكم الصادر في القضية التنفيذية ال يقبل الطعن بطريق اعتراض الغير أو
بطريق إعادة المحاكمة ،وذلك وفقاً لما ذىب إليو االجتياد القضائي بالنسبة لمق اررات الصادرة عن القضاء
المستعجل ،ألن ىذين الطريقين مقبوالن ضد األحكام الصادرة في أساس الدعوى ،بينما الق اررات الصادرة
عن القضاء المستعجل ال تبحث في أساس النزاع وال تحول دون مراجعة المتضرر لمحكمة الموضوع
التي تممك اتخاذ ق اررات مغايرة لمق اررات الصادرة عن القضاء المستعجل وفقًا لما يتراءى لقاضي األساس
من ظروف الدعوى الجديدة (.)19

ثالثاً :حجية ق اررات رئيس التنفيذ
يقصد بحجية ق اررات رئيس التنفيذ مدى إمكانية الرجوع عن القرار الصادر في القضية التنفيذية  ,وما إذا
كان يحق لو في حالة الطعن بق ارره وصدور قرار محكمة االستئناف بتعديمو أو تبديمو أو فسخو ،االصرار
عمى ق ارره السابق ؟
نعتقد وبما ال يدع مجاالً لمشك ،أن رئيس التنفيذ ال يممك إطالقا اإلصرار عمى ق ارره السابق بعد فسخو أو
تعديمو أو تبديمو من محكمة االستئناف ،ألن قرار المحكمة ممزم لو طالما يتمتع بقوة القضية المقضية .إال
إذا طرأت وقائع جديدة أو تبدلت بعض ظروف الممف فيجوز في ىذه الحالة إتخاذ قرار مغاير لمقرار
السابق الصادر عن رئيس التنفيذ أو الصادر عن محكمة االستئناف .وىذا ما ذىبت إليو محكمـة
إستئناف دمشق " :يجوز لرئيس التنفيذ الرجوع عن ق ارره المجادل فيو والمكتسب الدرجة القطعية إذا
ظيرت وثائق جديدة ،مرفقة بدليل ،لم تكن مبرزة سابقاً " (.)20
أما فيما يتعمق برجوع رئيس التنفيذ عن ق ارره الصادر في القضية التنفيذية ،فيجب التمييز بين ماإذا كان
القرار قد صدر في قضاء الوالية أو اقتضتو اإلجراءات التنفيذية وال يتعمق بفصل نزاع قانوني ،جاز
الرجوع عنو .أما إذا كان القرار قد صدر في قضاء الخصومة أ و يتعمق بفصل مشكمة تنفيذ1ية امتنع
عميو الرجوع عنو.

( )19استئناف حلب رقم /65ت تاريخ 1968/6/19واستئناف باريس  1967داللوز األسبوعي  1967ادلوجز ص  .126وانظر أيضاً أصول احملاكمات ادلدنية والتجارية.
( )20استئناف دمشق  2/ 7 -81/701تاريخ 1991/8/20م.مشار إليو يف مؤلف عبد الوىاب كردي – ادلرجة السابق ص .89
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فالق اررات الصادرة في قضاء الوالية أو التي تقتضييا االجراءات التنفيذية التتعمق بفصل نزاع قانوني
كقرار الحجز أو قرار تعيين موعد جمسة لمبيع ،فميس ىناك مايمنع رئيس التنفيذ من الرجـوع عنيا من
تمقاء نفسـو ،أو بس بب مراجعة ذوي الشأن ،إذا تبين لو قبل تنفيذىا ،وقبل أن يترتب عمييا أي أثر أنيا
صدرت خالفًا لألصول والقانون ،وذلك تحاشيًا لتعقيد و تطويل اإلجراءات بدون فائدة ،طالما أن
المتضرر من ىذا الرجوع يممك حق الطعن فييا بطريق االستئناف.
أما الق اررات الصادرة في قضاء الخ صومة أو المتعمقة بفصل مشكمة تنفيذية ( نزاع أو عقبة قانونية )
أثارىا المطموب ضده التنفيذ ،فال يجوز لرئيس التنفيذ أن يرجع عن ق ارره أو يعدلو أو يمغيـو ،وذلك ألن
ىذا القرار ىو حكم قضائي اليجوز الرجوع عنو أو تعديمو .ويستثنى من ذلك ما لو كان الرجوع أوجبتو
طبيعة االجراءات التنفيذية النقضاءىا بسبب قانوني " كما لو انقضت أكثر من ستة أشير عمى عدم
المراجعة من قبل مباشر االجراءات وترتب عمى ذلك شطب الممف التنفيذي واعتبار االجراءات الغية
حكماً ،يممك رئيس التنفيذ في مثل ىذه الحالة ،إلغاء ق ارره السابق بحجز العقار ورفع االشارة المتعمقة بو
من صحيفتو العقارية " كذلك األمر فيما لو اتفق الطرفان عمى تأجيل الدين ورفع االجراءات التنفيذية فينا
يممك رئيس التنفيذ إلغاء ق ارره بالحجز.
وتتمتـع الق اررات الصادرة عن رئيـس التنفيذ أو محكمة االستئناف بقوة القضية المقضية ،وتمزم محاكم
األسـاس بما جاء فييا وال تممك مخالفتيا ،أو إعادة البحث بما تضمنتو (.)21

( )21نقذض مذدين  1960/10/24القذانون  1961ص  ،244اسذتئناف دمشذذق  27/35تذاريخ  1996/5/3مشذار إليذو يف مؤلذف عبذذد الوىذاب كذردي ،أصذول التنفيذ  ،ادلرجذذة
السابق ص .87
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مأمورو التنفيذ

تنص المادة  288من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية عمى أن:
"  -1يقوم مأمورو التنفيذ تحت إشراف الرئيس بجميع األعم ـال التي يقتضييا التنفيذ ولو عند الضرورة
أن يستعين بالقوة العامة.
مساء إال في
 -2اليجوز القيام بأي إجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحاً وال بعد الساعة السادسة
ً
حاالت الضرورة أو بإذن من الرئيس ".

وبموجب ىذا النص يتضح لنا أنو يوجد إلى جانب رئيس التنفيذ عدد من المساعدين القضائيين يدعون
بمأموري التنفيذ يقومون بتنفيذ األوامر والق اررات الصادرة عن رئيس التنفيذ وىم موزعون عمى عدة شعب
تتوزع بينيا تنفيذ األسناد ،وال يختمفون عن باقي المساعدين العدليين في المحاكم ألن ليم نفس الحقوق
وعمييم ذات الواجبات ،وأحيانا يعممون كمساعدين عدليين في المحاكم أو في دواوينيا .وليؤالء رئيس
يدعى مدير التنفيذ ولو اختصاصات متصمة بالتطبيق العممي وتوزيع األعمال في دائرة التنفيذ .فما ىي
اختصاصات مدير التنفيذ ؟ وما ىي اختصاصات مأموري التنفيذ ؟.

اختصاصات مدير التنفيذ:
ليس لمدير التنفيذ أي صفة قضائية ،وينحصر عممو باإلشراف عمى سير األعمال االدارية والقممية في
الديوان وأىميا:
 -1تمقي طمبات التنفيذ ،واحالتيا إلى القسم المختص لقيدىا وتنظيم الممف التنفيذي الالزم.
 -2اإلشـ ـراف المباشر عمى أعمال المساعدين التنفيذيين وأمناء الصنـدوق وتوجيييم بما
يكفل حسن سير االجراءات التنفيذية وانتظاميا.
 -3تعيين المساعدين التنفيذيين لمميمات خارج الدائرة.
 -4تولي شؤون حسابات األمانات التنفيذية والسمف التي يعجميا مباش ـرو اإلجراءات التنفيذية وتوزيع
حقوق المساعدين والخبراء التي يقـررىا رئيـس التنفيذ ،وتقديم الحساب الشيري عنيا.
 -5اإلشراف عمى حساب الرسوم القضائية التنفيذية و تحصيميا.
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 -6إدارة قسم البيوع العقارية أو االشراف بالذات عمى ىذا القسـم،عن طريــق حضور جمسات المزاد
العمني لمعقارات المقرر بيعيا ،ورفع نتائج ىذه الجمسات فو ًار إلى رئيس التنفيذ ليتخذ الق اررات
الالزمة بشأنيا (.)22
ونشير إلى أنو في بعض الدوائر التنفيذية الصغرى ،فإن ميمات مدير التنفيذ تختمف عن تمك التي يتولى
إدارتيا في الدوائر الكبرى ،حيث يصل الحال فييا إلى قيامو بجميع الميمات واألعمال التنفيذية داخل
الدائرة و خارجيا.

اختصاصات مأمور التنفيذ:
يقوم مأمور التنفيذ بأعمال كثيرة تتعمق بالتنفيذ بوجو عام وبالحجز عمى المنقول لـدى المدين وبحجز ما
لممدين لدى الغير وبالحجز عمى العقار واجراءات توزيع الديون ،وتوثيق ما يدونو أطراف الممف التنفيذي
في محضر التنفيذ العام ،ويتم ذلك تحت إشراف رئيـس التنفيذ .ويقع عميو بعض الواجبات وتترتب عميو
مسؤولية األعمال التي يقوم بيا .ومن ىذه الواجبات:
 -1يمتنع عمى مأمور التنفيذ القيام بأي إجراء تنفيذي خارج مقر الدائرة قبل الساعة السابعة صباحًا وبعد
مساء إال في حاالت الضرورة أو بإذن مسبق من رئيس التنفيذ (  2/2782أصول
الساعة السادسة
ً
).وقد ترك المشرع أمر تقدير حاالت الضرورة إلى مأمور التنفيذ ،ويجب عميو ذكرىا في المحضر
مساء بساعتين أو
التنفيذي ،كأن يباشر اإلجراءات في الميعاد ولم ينتو منيا إال بعد الساعة السادسة
ً

أكثر ،وىنا تقتضي ىذه الحالة عدم قطع ىذه اإلجراءات أو تأجيميا إلى الغد ،إذا كان إتماميا ممكناً
في اليوم نفسو.
 -2يمتنع عمى مأمور التنفيذ كسر األبواب أو فض األقفال بالقوة لمحجز أو القيام بإجراء تنفيذي معين
إال بحضور المختار أو شخصين من الجوار ،وفي ىذه الحالة وتحت طائمة البطالن يجب أن يوقع
المختار أو الشاىدان المذان حض ار التنفيذ أو الحجز مع محضره (م  325أصول ) ويعود أمر تقدير
ما إذا كانت عممية كسر األبواب أو فض األقفال بالقوة ،إلى مأمور التنفيذ وحده ،وبدون إذن مسبق
بيا من رئيس التنفيذ.

( )22انظر سلحدار :أصول التنفي  ،ادلرجة السابق ص .83
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 -3أما اختصاصات مأمور التنفيذ ،فبوجو عام ،ىو المسؤول وصاحب االختصاص في جميع اجراءات
التنفيذ المقررة في األحكام الخاصة لمتنفيـذ والتي سبنحثيا في القسم الثاني من ىذا المؤلف.
ونذكـر منيا:
 - 1الحجز عمى المنقول لدى المدين
 - 2حجز ما لممدين لدى الغير.
 - 3الحجز عمى العقار.
- 4توزيع قيمة األشياء المحجوزة عمى الدائنين وأصحاب الحقوق.

المحضرون
إلى جانب مأم وري التنفيذ ىناك المحضرون ،والمحضرون يعتب رون ،وفقًا لممادة  / 130/من قانون
السمطة القضائية ،من المساعدين القضائيين ويقومون بالوظائف ويمارسون الصالحيات المحددة ليم
في القوانين وىذه الوظائف والصالحيات تتعمق بعدة أعمـال أىميا تبميغ األوراق القضائية ومنيا
اإل خطارات التنفيذية ( 11أصول محاكمات ).
أما خارج المدن فيقوم رجال شرطة المنطقة أو الناحية بتبميغ األوراق القضائية ،ومنيا االخطارات
التنفيذية ( . )23
تجدر اإلشارة إلى أن المحضرين الذين يتولون تبميغ اإلخطارات التنفيذية ىم أنفسيم الذين يقومون
بتبميغ األوراق القضائية الصادرة عن المحاكم والتي تقتضي تبميغ أشخاص يقيمـون في منطقة عمل
كل مني م ،وفقًا لمتوزي ع اإلداري لعممي م.

(  )23ادلادة  / 20/من القرار رقم  1962تاريخ  1930/ 3 /25ادلعدل وادلتعلق بن ظام خدمة الدرك ( الشرطة ).
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اختصاصات دائرة التنفيذ
في بحث اختصاص دائرة التنفيذ البد أن نميز بين نوعي االختصاص الرئيسين ،وهما االختصاص
النوعي واالختصاص المحمي أو المكاني.

االختصاص النوعي أو الوظيفي
تختص دائرة التنفيذ بتنفيذ األسناد التنفيذية ،ألنيا المرجع األصمي المختص لتنفيذ جميــع األحكام
والسندات الرســمية واألوراق القابمة لمتنفيـذ أي التي يعطييا القانون قـوة التنفيذ ( م273أصول ) .كما
تختص بإجراء الحجز التنفيذي عمى األموال المنقولة وغير المنقولة وبيعيا بالمزاد العمني وتوزيع قيمتيا
بين أصحاب الحقوق .كما أنيا المرجع الوحيد المختص في إقرار حبس المحكوم عميو تنفيذيًا بالنسبة
لمديون التي يجوز حبسو من أجميا كما تتولى تنفيذ ق اررات الحجز االحتياطي عمى األموال المنقولة وغير
المنقولة التي تصدر عن المحاكم .وبشكل عام تختص الدائرة بتنفيذ جميع األحكام الصادرة عن المحاكم
بمختمف أنواعيا عندما تفصل ىذه المحاكم بالدعوى بوصفيا محكمة أساس أو موضوع.
وال يدخل في االختصاص الوظيفي لدائرة التنفيذ تنفيذ أغمب األحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع
كالحكم القاضي بفرض الحراسة القضائية عمى مال متنازع عميو أو بيعو األشياء القابمة لمتمف قبل البت
في أساس النزاع ،ذلك أن ىذه األحكام تنفذ فو ًار من قبل المحكمة مصدرة القرار وليس من قبل دائرة
التنفيذ.
كما أن ىنالك بعض القوانين التي تمنح اإلدارات أو المؤس سات العامة سمطة التنفيذ المباشر من قبميا
ودون الرجوع إلى دائرة التنفيذ ،ومن ىذه القوانين:
 -1قانون جباية األموال العامة رقم ( )141تاريخ  1591/11/13الذي يمنح مديريات المالية حق
التنفيذ المباشر عمى أموال المكمفين و المدينين لمدولة بحجزها وبيعها لتحصيل الرسوم والضرائب
وسائر الذمم .عمى أن إجراءاتها تخضع لنفس األصول المتبعة في التنفيذ المنصوص عميه في
قانون أصول المحاكمات.
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 -2ما جاء في القانون المدني والقانون التجاري وقانون الشركات من نصوص تتعمق بحاالت التصفية
القضائية لمشـركات والتركات ،وفي حاالت تصفية المحالت التجارية وغيرىا بسبب شير إفالسـيا،
حيث يقوم المصفون أو وكالء التفميسة بأعمال التصفية لألموال وبيعيـا وتســديد الديون وتوزيع المبالغ
عمـى المستحقين دون وساطة دائرة التنفيذ ( .)24باسـتثناء بيع العقار إذ يجري بواسطة دائرة التنفيذ التي
يوجد العقار في منطقتيا ( مادة  707تجاري ).
 -3نظام السجل العقاري الوارد في القرار رقم ( )188ل0ر تاريخ  1926/3/16والذي بموجبو تنفذ
أحكام الق اررات العقارية الناتجة عن عمميات التحديد والتحرير بالتسجيل في قيود السجل العقاري دون
الرجوع إلى دائرة التنفيذ.
 -4المرسوم التشريعي رقم  21لعام  1961المتضمن ،حق ممارسة مؤسسة التأمينات االجتماعية لمحقوق
المخولة لمسمطات المالية بموجب قانون الجباية العامة لتحصيل المبالغ المترتبة عمى المشتركين في
المؤسسة ،وفقًا لقانون التأمينات االجتماعية رقم ( )92لعام  1959وتعديالتو.
 -5قانون المصرف الزراعي رقم ( )130لعام  1958والذي يخول إدارة المصرف سمطة تحصيل ديون
وأموال المصرف من مدينيو لمتنفيذ عمييم وفق قانون الجباية العامة.

( )24انظر ادلواد  503 – 502و  875 – 836من القانون ادلدين ،وادلادة  706من قانون التجارة.
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االختصاص المحمي أو المكاني
مضمونه:
نظم المشرع السوري قواعد االختصاص المحمي بدوائر التنفيذ في المادتين ( 274و  )275من قانون
أصول المحاكمات .وقد نصت المادة  274عمى أن:
"  -1دائرة التنفيذ المختصة ىي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو الدائرة
التي أنشأت األسناد في منطقتيا.
 - 2يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين أو أموالو فييا أو الدائرة التي

اشترط الوفاء

في منطقتيا ".
وعميو ،فإن من حق طالب التنفيذ أن يختار إحدى الدوائر التنفيذية التالية لتنفيذ سنده أو حكمو دون أن
يكون ىناك أي أفضمية بينيما:

أوالً – الدائرة التنفيذية الموجودة في منطقة المحكمة مصدرة الحكم:
ويقصد بالمحكمة مصدرة الحكم ،محكمة الدرجة األولى أو الثانية باستثناء محكمة النقض وميما كانت
نتيجة الطعن ولو نظرت محكمة النقض بالطعن لممرة الثانية وكانت محكمة موضوع ،ذلك ألن الحكم في
موضوع الدعوى يعتبر حكمًا صاد ًار عن محكمة األساس ،وقد حمت محكمة النقض محل محكمة األساس
ألنيا تنظر بالطعن لممرة الثانية.
ويطبق ىذا االختصاص عمى حكم المحكم أيضاً ألنو يستعير صالحية المحكمة في الموضوع الذي حكم
فيو .وال تكون دائرة التنفيذ التي توجد في منطقتيا المحكمة التي أعطت حكم المحكم صيغة التنفيذ
مختصة ألن ما ينفذ ىو حكم المحكم الذي بت في النزاع وليس حكم المحكمة التي أكست حكم المحكم
صيغة التنفيذ ألن ىذه المحكمة لم تبت في الموضوع.

ثانياً – الدائرة التنفيذية التي أنشأت األسناد التنفيذية في منطقتها:
والمقصود بذلك أن السند التنفيذي المنظم في حمب صالح لمتنفيذ في دائرة تنفيذ حمب سواء أكان سندًا
عادياً أم رسمياً بشرط أال يتعارض ىذا اإلختصاص مع اإلختصاص المكـاني المنصوص عميــو لدائرة
التنفيذ بالنسبة إلجراءات تحصيل الديون الثابتة بالكتابة ،وذلك أن المادة  468أصول تقضي بأن تكون
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الدائرة التنفيذية المختصة مكانياً ىي الدائـرة التي يوجد لممدين موطن أصمي أو مختار أو سكن بذات
البمدة التي فييا مقر الدائرة.

ثالثاً ـ الدائرة التي يكون موطن المدين فيها:
ويقصد بالموطن ىنا ،الموطن األصمي لممدين حيث تختص دائرة التنفيذ التي يقع في دائرتيا موطن
المدين تنفيذ األحكام أو السندات القابمة لمتنفيذ.
أما بالنسبة لمموطن المختار المتخذ لتنفيذ عمل قانوني معين،فإنو يؤخذ بو لتنفيذ أعمال قانونية بما فييا
إجراءات التنفيذ الجبري .ويستثنى من ذلك ما إذا إشترط صراح ًة قصر ىذا الموطن عمى أعمال دون
أخرى(.م 3/45مدني)

رابعاً ـ الدائرة التي يوجد لممدين مال في منطقتها:
وكذلك يجوز لطالب التنفيذ أن يباشر التنفيذ لدى دائرة التنفيذ التي توجد لممدين في منطقتيا أموال سواء
ال أم عقا ًار .واذا كان لممدين مال في عدة دوائر جاز التنفيذ في إحداىا.وكذلك األمر إذا كان
أكانت منقو ً
المال المطموب التنفيذ عميو عقا ًار وكان ىذا العقار يقع في نطاق عدة دوائر تنفيذية،كانت أي من الدوائر
التي يقع فييا جزء منو مختصة،وذلك وفقًا لممبدأ العام لإلختصاص الموضوعي لممحاكم (المادة 82
أصول ).

خامساً ـ الدائرة التي إشترط الوفاء في منطقتها:
ويعني ذلك أن الحكم الصادر في حمب أو السند المنشأ فييا والمشروط فيو أداء المدين في دمشق يعدان
سندين صالحين لمتنفيذ في دائرتي تنفيذ حمب ودمشق.
وىذا المبدأ مأخوذ عن نص المادة  / 89/من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تتضمن مبدأً عامًا
ينعقد بموجبو اإلختص اص لعدة محاكم منيا المحكمة التي كان يجب أن يتم الوفاء في دائرتيا.

طبيعتـه:
يرى بعضيم أن اإلختصاص المحمي في موضوع التنفيذ من النظام العام ألن القواعد الباحثة في ىذا
اإلختصاص بالنسبة لممحاكم لم تنص مع تطبيقو عمى القضايا التننفذية .وألن وظيفة دوائر التنفذية
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إدارية واجرائيو بحتة وليست محاكم قضائية ،وال يجوز تقديم طمبات التنفيذ إلى غير الدوائر المختصة
()25

محميًا بنص القانون.

بينما ذىب االجتياد القضائي إلى اعتبار االختصاص المحمي لدائرة التنفيذ ليس من النظام العام.فقد جاء
في قرار لمحكمة استئناف حمب بتاريخ :1967/3/13
" إذا حضر المحكوم عميو إلى دائرة التنفيذ ولم يعترض عمى صالحياتيا المكانية وتقدم بدفع في
األساس يتضمن حصولو عمى سند إبراء ،فإنو ال يقبل منو بعد ذلك الدفع بعدم اختصاص الدائرة
المكاني".
وجاء في قرار آخر لنفس المحكمة برقم  75/61تاريخ :1982/3/14
" إن تمسك المدين بعدم صالحية دائرة التنفيذ المكانية بعد أن اعترض عمى تبميغ اإلخطار وادعـى ببراءة
()26

ذمتو بدون تحفظ يسـتوجب رد اعتراضو حول االختصاص المكاني ".

ووفقا" لذلك،نجد أن االجتياد القضائي اعتبر أن االختصاص المكاني لدائرة التنفيذ ليس من النظام العام،
مطبقا" قواعد االختصاص المكاني لممحاكم في دائرة التنفيذ.
ويرى آخرون ،ونشاطرىم الرأي أن ىذا االجتياد القضائي من غير محمو ومخالف لمنص القانوني الوارد
في المادة  275والمتعمق باالنابو بين الدوائر التنفيذية ( )27من جية أخرى ينسف ذلك االجتياد أحكام
االختصاص المكا ني لدوائر التنفيذ التي نص عمييا المشرع بصورة مفصمة في احكام المادة  274والتي
سبق شرحيا.كما أنو ال يجوز قياس أحكام اإلختصاص المكاني لممحاكم عمى احكام اإلختصاص
الخر(.)28
المكاني لدوائر التنفيذ الختالف كل منيا عن ا ّ
وعميو ،يترتب عمى رئيس دائرة التنفيذ عندما يطمع،ولو من تمقاء نفسو،عمى أن دائرتو غير مختصة مكانيًا
لمتنفيذ،أن يقرر عدم إختصاص دائرتو مكانيًا ،ويمغي اإلجراءات التنفيـذية التي تمت ويحفظ الممف
التنفيذي بعد أن يعيد األوراق والوثائق المبرزة فيو ألصحابيا .كما يترتب عميو،وبمجرد اإلعتراض لديو

( )25عدنان القوتلي :التنفي  ،ادلرجة السابق،ص .30
( )26انظر فيما يتعلق هب ا القرار عبد الوىاب كردي:أصول تنفي ادلرجة السابق،ص.71
( )27راجة الحقا" ( اإلنابة يف التنفي ) .
) (28صالح الدين سلحدار – أصول التنفي  ،ادلرجة السابق ص .64
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اء تنفيذياً قد تم خالفاً لما ىو منصوص عنـو في القانون لجية اإلختصاص المكاني أن يقرر
عمى أن إجر ً
إلغـاء ىذا اإلجراء التنفيذي (.)29

اإلنابة بين دوائر التنفيذ:
تنص المادة  275من قانون أصول المحاكمات عمى أنو:
" إذا إقتضى التنفيذ إتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر رئيس التنفيذ إنابة الدائرة التي ستتخذ فييا
التدابير التنفيذية ".
وعميو ،يتوجب عمى رئيس أي دائرة تنفيذية عندما يقرر حجز أموال المحكوم عميو الموجودة في منطقة
تنفيذية أخرى أن ينيب دائرة تنفيذ ىذه المنطقة،لحجز األموال أو بيعيا وذلك من أجل تسييل اإلجراءات
التنفيذية وعدم تعقيدىا.
إذاً ،ال يحق لمدائرة التنفيذية األصمية أن تقوم بإجـ ـراءات تنفيذية خـارج منطقتيا،واذا قام أحد مأمورييا
ال بأحكـام الفقرة
بإجراء من ىذا القبيل كان باطالً حكمًا ويفقد المحضر المنظم باإلجراء صفتو الرسمية عم ً
الثانية من المادة الخامسة من قانون البيانات ،ألن الموظف لم يتقيد بإختصاصو الموضوعي والمحمي
( .)30واليصح اإلجراء بموافقة المنفذ عميو ألن الشروط ينبغي أن تتوافر في السند حتى يعتبر رسميًا من
النظام العام .ويتوجب عمى دائرة التنفيذ في ىذه الحالة إعادة التنفيذ عن طريق اإلنابة.
واذا أثيرت بعض اإلشكاال ت التنفيذية بوجو إجراءات التنفيذ الجارية من قبل الدائرة المنابة ،فإن البت فييا
يجري من قبل ىذه الدائرة .كما لو أنيبت دائرة لبيع عقار موجود في منطقتيا فعمدت إلى إرسال إخطار
إجرائي خاطئ فإن البت في ىذه المخالفة يكون من قبل الدائرة المنابة ىذه،ما دام الممف تحت يدىا،ألن
إنابتيا ببيع العقار يعني ضمناً تفويضيا بالبت في جميع اإلشكاالت الناجمة عن إجراءات البيع.أما ما
يتعمق بالسند التنفيذي من اإلشــكاالت التي تثار ضده فيكـون البت فييا من إختصاص الدائرة المنيبة (.)31
ويجب أن نالحظ ،أنو في حال عـدم تنفيذ اإلنابة واعادتيا من الدائرة المنابة فإن إسـتمرار اإلنابة يتعين
أن يكـون بصدور ق ـرار جديد من رئيـس التنفيذ بالدائرة المنيبة ( .)32كما أنو بإنابة دائرة تنفيذ أخرى بإجراء
تنفيذ يكفي تسطير كتاب إنابة بذلك وال يتوجب إحالة الممف التنفيذي (.)33
( )29عدنان القوتلي ،التنفي  ،ادلرجة السابق ص .30
( )30راجة ادل كرة االيضاحية لقانون البينات ،البند .16
( )31عبد الوىاب كردي :أصول التنفي  ،ادلرجة السابق ،ص  .68أننر أيضاً استئناف دمشق رقم  76تاريخ  1975/6/9القانون  ،1975ص .121
) (32استئناف حلب /1727ت تاريخ 1996/1/5م غري منشور.
) (33استئناف حلب / 205ت تاريخ 1997/3/20م.
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ىذا وان اإلنابة تمزم الدائرة المنابة وال يجوز ليا أن ترفض تنفيذىا ألن تقرير مبدأ اإلنابة وضع لتحقيق
العدالة فإذا امتنع رئيس التنفيذ المناب عن تنفيذ اإلنابة فإن ذلك يعرضو لمسؤولية إنكار العدالة ويشكل
خطاً مينياً جسيماً كما يعرضو لدعوى مخاصمة القضاة (م 486أصول).
ومبدأ اإلنابة غير وارد بصدد تنفيذ األسناد بين دائرة تنفيذ سورية وأخرى أجنب ـية أو بالعكس إذا لم يكن
ىناك نص قانوني يسمح بذلك،ألن مبدأ اإلنابة الدولية وضع في سـبيل القيام بعمل تحقيقي كسماع شاىد
أو إجراء خبرة …إلخ ،وال يتناول تنفيذ األسناد ،ألن تنفيذىا ال يتم قبل إكسائيا صيغة التنفيذ .وقد عقدت
سورية عدة اتفاقيات قضائية دولية مع لبنان وبعض الدول العربية إال أنيا لم تتضمن نصاً يجيز تنفيذ
األسناد عن طريق االنابة .باستثناء االتفاقية القضائية مع لبنان التي سـمحت بتنفيذ الحبس اإلكراىي
الصادر عن احدى الدولتين في آراضي الدولة األخرى إذا كانت قوانين الدولة المطمـوب منيا التنفيذ
تسمح بتنفيذ الحبس في الموضوع اليو (.)34

) (34ادلادة  38من االتفاقية القضائية ادلوقعة بني سوريا ولبنان ،وانظر أيضاً صالح سلحدار ،أصول التنفي  ،ادلرجة السابق ،ص .62
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تقسيم العمل في دائرة التنفيذ
ذكرنا أن مأموري التنفيذ موزعون عمى عدة أقسام تتوازع تنفيذ األسناد التنفيذية فيما بينيا ،وىذه األقسام لم
ينص عميو القانون ،وانما أوجدىا التنظيم اإل داري ،وذلك في دوائر التنفيذ الكبرى ،أما بالنسبة لدوائر
التنفيذ الصغرى التي قد توجد في المناطق فإن مأمــور تنفيذ واحد أو اثنين يتولون تسيير أمور الدائرة إلى
جانب مدير الدائرة إن وجد.ىذا وتقسم دوائر التنفيذ الكبرى ،إلى خمسة أقسام وىي:

أوالً  -القسم البدائي:
ال واالستثنائية وأحكام محكمة
يقوم مأمورو التنفيذ في ىذا القسم بتنفيذ األحكام البدائية أص ً
النقض الصادرة في المواد المدنية بعد نقضيا األحكام االستئنافية المطعون فييا والبت في
الموضوع.وكذلك يتولى تنفيذ األحكام الصادرة في المواد الجزائية لجية الحق الشخصي الصادرة عن
محاكم البداية واالستئناف والجنايات ومحكمة النقض عندما تنظر في الطعن من حيث الموضوع.
ويختص ىذا القسم أيضا" بتنفيذ األحكام الصادرة عن قاضي األمور المستعجمة سواء أكان
القاضي ىو رئيس محكمة البداية أم قاضي الصمح ،إذا كان النزاع معروضًا أمامو وأقيمت لديو دعوى
مستعجمة تبعاً لقيام النزاع في األساس .ألن صدور الحكم المستعجل عن قاضي الصمح ليس من شأنو
أن يبدل من طبيعتو في أن األصل صدوره عن القاضي البدائي.
ويمكننا القول أن القسم البدائي يتولى تنفيذ األحكام الصادرة عن الجيات التي لم يحدد المشرع مرجعًا
لتنفيذىا ،كما ىو الحال بالنسبة لألحكام الصادرة عن المجان الزراعية ،ومجمس التحكيم األعمى الناظر
في القضايا الخاصة بالعالقات الزراعية .ويرأس ىذا القسم قاض بدائي ىو رئيس تنفيذ القسم البدائي،
وذلك وفقاً لمتوزيع اإلداري ألعمال رؤساء التنفيذ ،والذي يصدر بقرار عن وزير العدل ،أو أحيانًا بموجب
قرار مجمس القضاء األعمى المتضمن التشكيالت القضائية.

ثانياً – القسم الصمحي:
ويتولى تنفيذ األحكام الصادرة في المواد المدنية عن محاكم الصمح أصالً ،أو عن محاكم االستئناف
عندما تنظر في الطعون الواردة عمى األحكام الصمحية ،أو عن محكمة النقض في الطعون الموجية ضد
ىذه االحكام عند نقضيا إياىا والبت فى اساس النزاع.
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كما يتولى ىذا القسم تنفيذ األحكام الصادرة في المواد الجزائية عن محاكم الصمح في موضـوع الحـق
الشـخصي أو محاكم االستئناف في الطعون الـواردة ضد ىذه األحكام ،أو محكمة النقض في الطعون
الموجية ضد أحكام محاكم االستئناف التي تبت في الطعون الصمحية ويتولى قاض رئاسة تنفيذ ىذا
القسم.

ثالثاً – القسم الشرعى:
وينفذ ىذا القسم األحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية والمذىبية والروحية ،واألحكام الصادرة عن دائرة
االموال الشخصية (الشرعية ) في محكمة النقض اذا كانت قد بتت في اساس النزاع.و يشرف عميو
رئيس تنفيذ القسم الشرعي.

رابعاً – قسم المداينة:
ويعمل عمى تنفيذ جميع اإلجراءات المتعمقة بتحصيل األسناد التجارية أو تحصيل الديون الثابتة بالكتابة
ال بأعمال الحجز والبيع من أجـل تحصيل قيمة ىذه األسـناد.
والتي تتمتع بصفة السند التنفيذي فيقوم مث ً
ويتولى إدارة ىذا القسم رئيس التنفيذ لقسم المداينة.

خامسا" – قسم النزاع الجبري:
ويتولى ىذا القسم اإلجراءات الالزمة لمتنفيذ عمى العقار بنزعو ووضع اليد عميو ،من أجل القيام بإجراءات
حجزه وطرحو لمبيع بالم ازد العمني وتوزيع الحصص ،ويجري بيع العقار في ىذا القسم بمعرفة مدير التنفيذ
ويوقع عمييا رئيس التنفيذ ،وىو في الواقع العممي رئيس قسم النزع الجبري ،وفقاً لمتوزيع اإلداري ألعمال
رؤساء التنفيذ اآلنف الذكر.
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أسئمة تفاعمية
-1

من خصائص المشكمة التنفيذية ،أنها:
أ -تتناول الصعوبات المادية التي تعترض عممية التنفيذ.
ب -تثار قبل البدء بالتنفيذ وأمام محكمة الموضوع
ج -من قبيل الطمبات أو االعتراضات عمى التنفيذ.
د – منازعة تتعمق بما فرضو القانون من شروط يتوجب توافرىا لمقيام بالتنفيذ.

-2

يصدر رئيسس التنفيذ قرارته في الممف التنفيذ:
أ -بصورة مبرمة عندما اليراجعو المنفذ ضده خالل خمسة أيام من اإلخطار
ب -قابالً االستئناف وتكون ق اررات محكمة االستئناف مبرمة.
ج_ قابالً لالستئناف وق اررات االستئناف قابمة لمطعن بالنقض إذا كان الحكم المطموب تنفيذه
ال.
ال لمطعن بالنقض أص ً
قاب ً
د -يتوقف ذلك حسبما يكون القرار صاد اًر عنو في قضاء الخصومة أم بقضاء الوالية.

 -3دائرة التنفيذ المختصة مكانيًا ىي:
أ – الدائرة التي صدر عن محكمتيا قرار إكساء الحكم صيغة التنفيذ.
ب – الدائرة التابعة لمحمة النقض إذا فصمت ىي بالموضوع.
ج  -الدائرة التي يكون فييا الموطن األصمي لمدائن المنفذ.
د – دائرة موطن المدين أو مكان وجود أموالو أو التي اشترط الوفاء في منطقتيا أو أنشأت
األسناد فييا...إلخ.
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الوحدة التعميمية الثالثة
األسناد التنفيذية
الكممات المفتاحية:
مفيوـ األسناد التنفيذية ،أحكاـ وق اررات قضائية ،عقود رسمية ،أوراؽ أعطاىا القانوف قوة التنفيذ ،النفاذ
المعجؿ.

الممخص:
ال يجوز طمب التنفيذ الجبري إال استنادًا إلى سند صالح لمتنفيذ ،واألسناد التنفيذية ىي األحكاـ والق اررات
والعقود الرسمية واألوراؽ األخرى التي يعطييا القانوف قوة التنفيذ .ويتصؼ السند التنفيذي بأف لو قوة ذاتية
ألنو يعطي بذاتو الحؽ بالتنفيذ الجبري ،بصرؼ النظر عف وجود الحؽ الموضوعي .والبد مف بياف صفة
النفاذ المعجؿ التي تعطى لؤلحكاـ سواء بقوة القانوف أو بقرار مف قاضي الموضوع وذلؾ قبؿ اكتسابيا قوة
القضية المقضية.

األهداف التعميمية:
-

تنمية معارؼ الطالب بمفيوـ السند التنفيذي.

-

بياف متى يمكف اعتبار السند الذي يحممو صاحب الحؽ سنداً تنفيذياً يخولو مراجعة دائرة التنفيذ
وتنفيذه جب ًار مف قبؿ المديف بو أو المحكوـ عميو.

-

تمكيف الطالب مف معرفة مفيوـ النفاذ المعجؿ لؤلحكاـ ،ومتى يمكنو تنفيذ الحكـ قبؿ اكتسابو
الدرجة القطعية.
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مفهوم السند التنفيذي وخصائصه
Titres executoires

مفهوم السند التنفيذي
تنص المادة  /273/مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية عمى أف:
" التنفيذ الجبري ال يكوف إال لسند تنفيذي.
األسناد التنفيذية ىي األحكاـ والق اررات و العقود الرسمية واألوراؽ األخرى التي يعطييا القانوف قوة
التنفيذ".
وعميو ،فإنو ال يجوز طمب التنفيذ الجبري إال باإلستناد إلى سند صالح لمتنفيذ ،ذلؾ أف ىذا السند ىو
الوسيمة الوحيدة التي تؤكد وجود حؽ لطالب التنفيذ في ذمة المطموب التنفيذ ضده.
وأف قواعد التنفيذ تتضمف استئثار صاحب الحؽ بالتمتع بحقو وعدـ مشاركة الغير لو في ذلؾ دوف مسوغ
قانوني ،فيي تيدؼ إلى إيجاد الحماية القانونية لمحؽ ،حتى ولو لـ يقع اعتػداء عمى الحؽ ،وفي حصولو
لصاحب الحؽ أف يمجأ إلى القضاء ويطمب منو تقرير الحماية .وىنا تبدأ الحماية القضائية التي تختمؼ
باختالؼ نوع االعتداء ومداه.
والحماية القضائية لمحؽ ال تكوف بإعطاء صاحبو حقًا في إقامة الدعوى فحسب ،بؿ ال بد مف إعطائو
حقاً في التنفيذ الجبري .وحؽ الدائف في التنفيذ الجبري مستقؿ مبدئياً عف الحؽ الموضوعي ألف الحؽ في
التنفيذ ناشئ بسبب وجود السند التنفيذي قي يد الدائف في حيف أف سبب الحؽ الموضوعي الذي تضمنو
السند ىو الواقعة القانونية التي تعد مصد اًر لو فقد تكوف ىذه الواقعة جرماً أو عقداً … ومع ذلؾ ،فيناؾ
ارتباط بينيما ألف الحؽ في التنفيذ طريؽ القتضاء مضموف الحؽ الموضوعي ،لذا فإنو يترتب عمى
انقضاء الحؽ الموضوعي انقضاء الحؽ في التنفيذ الجبري ،كما يترتب عمى القياـ بالتنفيذ الجبري انقضاء
()35

الحؽ الموضوعي.

( )35فتحي وايل :التنفيذ اجلربي ،ادلرجع السابق ،ص 32
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وعميو ،فال يجوز التنفيذ بالنسبة لمس ند الواحد إال مرة واحدة بحيث إذا تـ التنفيذ انقضى الحؽ في التنفيذ
مرة ثانية ماداـ مرتك ًاز عمى السند موضوع التنفيذ األوؿ ويتوجب الحصوؿ عمى سػند تنفيذي جديد كأف
ينفذ حكـ بإعادة حيازة العقار ويسمـ لممحكوـ لو ،ثـ أعاد المحكوـ عميو وضع يده ثانية عميو ،فينا يجب
عمى المحكوـ لو " المعتدى عمى حيازتو " الحصوؿ عمى سند تنفيذي جديد عف االعتداء الثاني (.)36
وقد أ ّكػدت محكمة استئناؼ حمب ذلؾ في قرارىا رقـ  1574تاريخ  ،1999/1/27وجاء فيو:
" إف حصوؿ المتدخؿ عمى حكـ بمنع تعرض المنفذ ضده لو بحيازتو العقار الذي كانت ثماره محؿ حجز
والمقبوضة بتاريخ سابؽ الكتساب الحكـ الدرجة القطعية ال يخولو الرجوع عمى المنفذ ضده بما سبؽ أف
استوفاه مف منافع إال بموجب حكـ يقتضي لو بذلؾ ".

خصائص السند التنفيذي
يتميز السند التنفيذي كفكرة قانونية بالخصائص التالية:
 -1إف السند التنفيذي مفترض ضروري لمتنفيذ الجبري :فال يجوز إجراء التنفيذ بغير سند تنفيذي ،ألنو
الوسيمة الوحيدة التي اعتبرىا المشرع بنص المادة  273أصوؿ مؤكدة لوجود حؽ الدائف عند إجراء
التنفيذ.ويجب أف يوجد ىذا السند عند البدء بالتنفيذ ،وليذا فإنو إذا بدأ التنفيػذ بغير وجود سند تنفيذي
فال يصحح إجراءاتو وجوده بعد ذلؾ.
 -2إف السند التنفيذي مفترض كاؼ لمتنفيذ :أي أف لو قوة ذاتية ،فيو يعطي بذاتو الحؽ بالتنفيذ الجبري،
بصرؼ النظر عف وجود الحؽ الموضوعي .لذلؾ ،فإف ليس مف حؽ الدائف الذي يحمؿ سنداً تنفيذيًا
أف يتقدـ إلى دائرة التنفيذ ،إلثبات حقو الموضوعي ،وانما لطمب التنفيذ .وليػس لدائػرة التنفيػذ أف
تمتنع عف إجػ ارئو بحجػة أف الدائف ليس لو حؽ موضوعي .واذا كاف لممديػف ما ينازع بو حػؽ الدائف
في التنفيذ ،فإف ىذه المنازعة يكوف محميا خصومة جديدة ،ويبقى السند التنفيذي متمتعًا بقوة التنفيذ
الجبري حتى يصدر ق ارر ببقائو أو بزوالو و إلغائو بحكـ نيائي (.)37
وعميو ،فإف السند التنفيذي ليس دائمًا دليالً ثابتاً عمى وجود الحؽ الذي يمثمو.
( )36استئناف مدين حلب رقم /73ت تاريخ  1975/7/11واستئناف حلبب  1574تباريخ  1999/7/27وهب وار
ادلرجع السابق ص .66
( )37نصرت منال حيد :طرق التنفيذ اجلربي ،ادلرجع السابق ،ص .83
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تتباا ادلستربار ابد ال هباا تبر ي ،لتب ل التنفيبذ،

 -3ال يشترط أف تحمؿ السندات التنفيذية نصاً يجعميا قابمة لمتنفيذ .وذلؾ خالفاً لما كاف وارداً في نص
المادة  754مف قانوف المرافعات المصري القديـ والذي أخذ عنو نص المادة  273المتضمف في
الفقرة الثالثة مف المادة  " 754عدـ جواز التنفيذ في غير األحواؿ المستثناة بنص القانوف ،إال
بموجب صورة عف السند التنفيذي عمييا صيغة التنفيذ " فمـ يأخذ المشرع السوري بيذه الفقرة ،وحسنًا
فعؿ بحذؼ ىذه الفقرة ،لعدـ حاجة توشيح السندات التنفيذية السورية لصيغة التنفيذ ،وألف األصؿ
لدينا أف يكوف طالب التنفيذ يحمؿ سنداً غير منػازع عميو وقت التنفيذ أو يحمؿ وثيقة يعطييا القانوف
حكماً قوة التنفيذ (.)38
ال يجب أف تكوف مكتسبة الدرجة القطعية أو تكوف بطبيعتيا قابمة لمتنفيذ .ويكتفى
فاألحكػاـ مث ً
بالتأشير عمى الحكـ عمى أف مدة الطعف القانونية بالحكـ قد انقضت دوف طعف ،ويجري ىذا التأشير
مف قبؿ رئيس ديواف المحكمة مصدرة الحكـ المطموب تنفيذه .أما بالنسبة لمسندات األخرى الرسمية
والعادية فميس ىناؾ مف حاجة ألف تحمؿ أية صيغة أو أي شرح مف أي مرجع كاف لتكوف صالحة
ال إال إذا كانت بحكـ القانوف صالحة لمتنفيذ 6
لمتنفيذ ،ألنو ال يمكف تنفيذىا أص ً

()38

دنان الق تلي :التنفيذ ،ادلرجع السابق ،ص .41
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أنواع األسناد التنفيذية

عددت الفقرة ا لثاني ة م ف المادة  273مف قانوف أصوؿ المحاكمات األسناد التنفيذية ،وبالرجوع إلى ىذا
ّ
التعداد نجد أف األسناد التنفيذية ىي األحكاـ والق اررات والعقود الرسمية واألوراؽ األخرى التي يعطييا

الق انوف قوة التنفيذ .كم ا أج از الق انوف أ يضاً تنفيذ األحكػاـ او ا
لقررات واأل سن اد ا آلجنبية ( المواد 311 366
-

مف قانوف أصوؿ المحاكمات ).
وبناء عمى ذلؾ سنتناوؿ بالبحث الموضوعات التالية:
 – 1األحكاـ
 –2الق اررات
 –3العقود الرسمية
 4األوراؽ األخرى التي يعطييا القانوف قوة التنفيذ
-

 –5األحكاـ والق اررات واألسناد األجنبية

األحكام
وىي األحكاـ الصادرة عف القضاء ونقصد ىنا قضاء الخصومة والمتضمنة إلزاـ المحكوـ عميو بالوفاء
بالحؽ الثابت بالحكـ لمدائف ،وبذلؾ فيي أىـ األسناد التنفيذية ،ألنيا تصدر بعد محاكمة ،وباستنفاذ طرؽ
ال طعف ب يا أو م رور م يؿ ال طعف دوف ا ل طعف فيي ا ،فتعتبر حج ة بما ورد فييا وعنوا نًا لمصواب والحقيقة.
فيي تعتبر أقوى وثيقة تؤكد الحؽ وتوجب تنفي ذه بعد أف أصب ح النزاع محسومًا.
وقد تصدر األحكاـ عف المحاكـ أو عف المحكميف ،غير أف أحكاـ المحكميف ال تقبؿ التنفيذ بمجرد
صدورىا ب ؿ الب د م ف إ كسائي ا صيغة التنفي ذ.

وىكذ ا ،فإ ف األحكاـ أصالً غ ير قا بمة لمت نف يذ ال جب ري

مادامت قابمة لمطعف فييا ،ومع ذلؾ فقد سمح المشرع بتنفيذ الحكـ في حاالت خاصة وقبؿ حيازتو قوة
القضية المقضية ،وىو ما يسمى بالنفاذ المعجؿ.
وعميػو :سػنتناوؿ بالبحػث:
 1أحكاـ المحاكـ
-

 2األحكاـ المشمولة بالنفاذ المعجؿ
-
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أحكام المحاكم
ويقصد بيا ،األحكاـ الصادرة في المسائؿ المدنية أو التجارية أو األحواؿ الشخصية والتي يتقرر فييا إلزاـ
المحكوـ عميو بشيء يمكف تنفيذه جب ًار ،سواء أصدرت ىذه األحكاـ عف جية القضاء المدني أـ الجزائي
كما يشترط فييا أف تكوف حائزة لقوة القضية المقضية أو اكتسبت الدرجة القطعية.

أوال" – حكم االلزام:
يجب أف يتضمف الحكـ الذي يراد تنفيذه إلزامًا معينًا حتى يمكف ىذا التنفيذ ،كالحكـ بإلزاـ المديف بدفع
الديف أو المستأجر بدفع األجرة أو البائع بتسميـ المبيع إلى المشتري .أما إذا لـ يتضمف الحكـ بمثؿ ىذا
إاللزاـ فإنو يستحيؿ تنفيذه .وىذا ما أكده االجتياد القضائي واستقر عميو ( .)39كما لو قضى الحكـ برد
الدعوى لعدـ الثبوت أو بصحة عقد البيع أو بفسخ عقد اإليجار ،فيي أحكاـ لـ تقض بإلزاـ معيف
واقتصػرت عمى تقرير حالة موجودة أو إنشاء مركز قانوني جديد كفسخ عقد االيجار.
ال عما قضت بو مف تقرير حالة موجودة أو انشاء
أما إذا كانت ىذه األحكاـ قد قضت بإلزاـ معيف فض ً
مركز قانوني جديد فإنيا تكوف قابمة لمتنفيذ لجية ماقضت بو مف إلزاـ معيف فقط.
وعدـ قابمية األحكاـ التي لـ تقض بإلزاـ معيف لمتنفيذ ال يعني عدـ فائدتيا ،بؿ إنيا تعطي بالنسبة
لممحكوـ لو نفس النتائج التي تعطييا أحكاـ ا إللزاـ ،إذ بإمكانو االستناد إلييا في الدعاوى الموجية ضده
مف قبؿ المحكوـ عميو إذا كاف موضوع الدعوى الجديدة متعمقًا بموضوع الدعوى التي صدر فييا الحكـ.
وتعد األحكاـ اسنادًا تنفيذية سواء أكانت صادرة بيف األفراد أـ إدارات الدولة أـ مؤسساتيا أو بيف األفراد
وىذه اإلدارات ،ألف قواعد التنفيذ التي تطبؽ في جميع ىذه الحاالت واحدة إال إذا كانت ىناؾ قواعد
خاصة فيجب في ىذه الحالة اتباعيا ،ومف ذلؾ عدـ جواز التنفيذ عمى األمواؿ العامة بالنظر
لتخصيصيا لممنفعة العامة ،وأيضاً عدـ جواز تنفيذ األحكاـ الصادرة عف مجالس نقابات المحاميف بتقدير
أتعاب المحاميف والتي لـ يطعف فييا االسػتئناؼ إال بعد مراجعة رئيػس محكمة االستئناؼ العطػاء ىذا
الحكـ الصيغة التنفيذية.6

( )39استئناف حلب / 317ت تاريخ  ، 1982/2/22حيث جاء القرار " :إن دم تضمني احلكم ادلطروح للتنفيذ
بفقرة حكمية تقضبي بالتسبليم ل بل طلبب مااإلبر ااجبراءات بتسبليم ال قبار حريباً ببالر ل بدم وجب سبند لب منطب ق احلكبم " منرب ر م لبد ابد ال هباا تبر ي لتب ل
التنفيذ ،ادلرجع السابق ،ص  ،53ول ّتدت م قفها قرار حديث رقبم  236تباريخ  2666/5/25مل يتضبم فقبرة إلب ام ببدفع ببدات إلبار سبابقة ب بد لن ةبب ادلصباحلة ببني
اخلص م .غري منر ر.
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ونشير إلى أف األحكاـ المقصودة بيذه الفقرة ىي األحكاـ النيائية ألف أغمب األحكاـ التي تصدر قبؿ
الفصؿ في موضوع الدعوى ،كاألحكاـ ا إلعدادية " الق اررات اإلعدادية " فال تدخؿ في مجاؿ األحكاـ كسند
تنفيذ لتنفذ جب ًار لدى دوائر التنفيذ ،ألنيا تنفذ مف قبؿ المحكمة مباشرة أو تستخمص المحكمة مايوجبو
القانوف مف نتائج حيف يمتنع المكمؼ بيا عف تنفيذىا .أما األحكاـ المؤقتة التي تتخذىا المحكمة في بدء
ا لدعوى أوأثناء رؤيتيا إلجراء تدبير مؤقت أو إجراء مستعجؿ توجبو طبيعة الموضوع أو العمؿ لمنع
األضرار التي قد تنج عف انتظار البت في الدعػوى ،كقرار بيع المحصوؿ المتنازع عميو خوفاً مف تمفو
وحفظ ثمنو ،أو تعييف حارس قضائي ،فيي ق اررات مؤقتة يجري تنفيذىا بمعرفة دائرة التنفيذ.

ثانياً – أن يكون حائزاً لقوة القضية المقضية أو اكتسب الدرجة القطعية:
يشترط لتنفيذ الحكـ أال يكوف مبدئيًا ،قابالً لمطعف بأي طريؽ مف طرؽ الطعف أو المراجعة ،ألنو حاز
قوة القضية المقضية .كذلؾ األمر بالنسبة لؤلحكاـ التي اكتسبت الدرجة القطعية سواء بسبب انقضاء مدة
الطعف فييا وتصديقيا نيائيًا مف المحكمة التي رفع إلييا ىذا الطعف و أصبحت مبرمة بسبب ذلؾ.
واذا كاف الطعف بطريؽ االستئناؼ وارداً عمى ناحية معينة مف حكـ محكمة الدرجة األولى دوف باقي
النواحي فيعتبر كال الحكميف ،حكـ محكمة الدرجة األولى وحكـ محكمة الدرجة الثانية ،سنداً تنفيذيًا.
ال كاف حكـ محكمة الدرجة األولى ىو السند
واذا كانت محكمة االستئناؼ قد قضت برد االستئناؼ شك ً
التنفيذي ألف محكمة االستئناؼ لـ تبت في موضوع النزاع.
ولكف ،إذا كاف الحكـ قد طعف فيو باالستئناؼ و لكف االستئناؼ ورد خارج الميمة القانونية لالستئناؼ،
فيؿ يحؽ لرئيس التنفيذ أف يقرر عدـ وقؼ التنفيذ ؟
األصؿ أف االسػتئناؼ يوقؼ التنفيذ ،فإذا قدـ االستئناؼ بعد مضي الميمػة القانونية لو ،فإف المشرع لـ
يتعرض ليذا األمر في حؽ رئيس التنفيذ في تقدير صحة المراجعة أو االستئناؼ،أما االجتياد القضائي
الفرنس ي والمبناني فقد استقر عمى إعطاء الحؽ لرئيس التنفيذ بتدقيؽ أمر تقديـ الطعف ضمف الميمة .فإذا
تبيف لو أنو مقدـ كذلؾ أوقؼ التنفيذ واذا تبيف لو أنو مقدـ خػارج الميمة القانونية قرر متابعة التنفيذ ،وذلؾ
دفعاً لممماطمة والتسويؼ (.)41

( )41استئناف باريس  1963/1/36غازيب وبالة  ،1663/3/6انظر ليضباً قبرار رسبيس اسبرة تنفيبذ ببريوت رقبم  267تباريخ  1959/5/23وار  :طبرق ااحتيبا
والتنفيذ – ي سد جنم جربان – ي ان ادلطا ات اجلام ية باجل اسر ،منر رات يدات بريوت – باريس  1986ص .96
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إال أف االجتياد القضائي السوري رفض األخذ بالرأي السابؽ وذىبت محاكـ االستئناؼ إلى أف االستئناؼ
ال
يوقؼ التنفيذ حتى ولو كاف واردًا خارج المدة ،فال يحؽ لرئيس التنفيذ أف يبحث فيما إذا كاف الحكـ قاب ً
لالستئناؼ أـ ال ،أو مقدماً خارج الميمة القانونية (.)42
ونشير إلى أف األحكاـ الصادرة عف المحا كـ الصمحية أو الشرعية أو االستئنافية القابمة لمطعف بطريؽ
النقض تعتبر صالحة لمتنفيذ بعد استيفائيا شروط التبميغ القانونية ،والطعف فييا بطريؽ النقض ال يوقؼ
تنفيذىا إال بصدور قرار مف محكمة النقض يقضي بوقؼ تنفيذىا بناء عمى طمب الطاعف ،أو كاف
القانوف يقضي بأف الطعف فييا يوقؼ التنفيذ ،ىذا ما عدا األحكاـ المتعمقة بعيف العقار فإنيا ال تنفذ ما لـ
يبت بالطعف بالنقض الوارد عمييا ،وذلؾ كمو وفقاً ألحكاـ المادة  251مف قانوف أصوؿ المحاكمات.
وفي التطبيؽ العممي ،نجد أف كاتب الغرفة المختصة في محكمة النقض ،يقوـ بتنظيـ ق اررات وقؼ التنفيذ
بالنسػبة لمطعوف المقدمة إلى ىذه الغرفة وطمب فييا قرار وقؼ التنفيذ ،ويقدـ مجموعة الق اررات إلى رئيس
الغرفة أو إلى الييئة المناوبة إلقػرار وقؼ التنفيذ ،وتوقع ىذه الق اررات بشكؿ إجمالي بدوف دراسة دقيقة أو
تمحيص في كؿ موضوع عمى حدة.
ونالحظ أيضًا ،أف األحكاـ الصادرة عف محكمة النقض برفض الطعف ،ال تعد مف األسناد التنفيذية ،وانما
يعتبر الحكـ الذي طعف فيو سنداً تنفيذيًا .أما إذا صدر الحكـ متضمناً قبوؿ الطعف والغاء الحكـ
المطعوف فيو واعادة الدعوى إلى المحكمة مصدرة الحكـ المنقوض ،فإف ىذا الحكـ يعد سندًا تنفيذياُ
يوجب إعادة الحالة إلى ما كانت عمييا فيما إذا كاف الحكـ المنقوض قد تـ تنفيذه جب ًار عف طريؽ دائرة
التنفيذ .أما إذا صدر حكـ محكمة النقض متضمناً قبوؿ الطعف والفصؿ في موضوع النزاع فإف حكـ
محكمة النقض يعتبر سندًا تنفيذيًا.

()42

اسببتئناف حلببب رقببم /681ت  448/تبباريخ  1968/12/9ورقببم  1144تبباريخ  1971/5/8ورقببم 53 – 62تبباريخ  ،1973/5/2منر ب ر
تر ي ،لت ل التنفيذ ،ادلرجع السابق ،ص .55
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م لببد اببد ال هبباا

النفاذ المعجل
أو ًال – تعريفه:
تنص المادة  289مف قانوف أصوؿ المحاكمات عمى أنو:
"  -1ال يجوز تنفيذ األحكاـ جب ًار ما داـ الطعف فييا باالستئناؼ جائ ًاز إال إذا كاف النفاذ المعجؿ
منصوصًا عميو بالقانوف أو محكومًا بو.
 -2ال يجوز تنفيذ األحكاـ الجزائي المتعمقة بالحقوؽ الشخصية ما لـ تصبح مبرمة ".
وبموجب ىذا النص ،فإف األحكاـ القابمة لالستئناؼ ال يجوز تنفيذىا ما لـ تصبح نيائية كما أشرنا سابقًا،
ولكف ثمة حاالت أجاز معيا القانوف لممحكوـ لو أف يقوـ بتنفيذ الحكػـ فييا سواء استؤنؼ أـ لـ يستأنؼ
بعد ،وال يزاؿ ميعاد االستئناؼ ساريًا .وىذه الحاالت ىي حاالت النفاذ المعجؿ ،وسمي كذلؾ ألنو تنفيذ
مسبؽ قبؿ استكماؿ الحكـ وشروط التنفيذ " ويسميو الفرنسيوف " التنفيذ المؤقت

Provisoire

 ،" Executionعمى اعتبار أنو معرض لمػزواؿ أو التوقؼ إذا ألغي الحكـ بعد الطعف فيو.
مما تقدـ يمكننا تعريؼ النفاذ المعجؿ بأنو " :منحة تساعد المحكوـ لو عمى تنفيذ حكمو رغـ قابميتو
لمطعف فيو بطريؽ االستئناؼ أو الطعف فيو فعالً بيذا الطريؽ ".
ويمكف أف نحدد األسباب التي دعت المشرع لتطبيؽ أحكاـ النفاذ المعجؿ بما يمي:
 -1احتماؿ تأييد الحكـ في حاؿ الطعف فيو ،ألف سند المحكوـ لو قوي أو ألف مركز المحكوـ عميو
الظاىر ضعيؼ.
 -2الحاالت التي يكوف فييا موضوع الدعوى مستعجمة ،مما يقتضي تنفيذ الحكـ الصػادر فييا بصورة
فورية ،واال فقد الغرض الذي صدر الحكـ المستعجؿ مف أجمو.
 -3أف يكػوف المحكوـ لو مف األشخاص الذيف يرعاىـ المشرع بشكؿ خاص في حقوقيـ ،كاألحكاـ
الصادرة ألداء أجور العماؿ أو الخدـ ،وفي دعاوى الحيازة.
ونشير إلى أف الفقرة الثانية مف المادة  289أصوؿ آنفة الذكر نصت عمى أف األحكاـ الجزائية المتعمقة
بالحقوؽ الشخصية عمى اختالؼ أنواعيا غير مشمولة بالنفاذ المعجؿ إطالقًا وال يجوز تنفيذىا ما لـ
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تصبح مكتسبة لمدرجة الق طعية ،وكذلؾ األمر بالنسبة لمعقوبة التي تتضمنيا ىذه األحكاـ ال يجوز تنفيذىا
ما لـ تكتسب الدرجة القطعية.

ثانيا" – حاالت النفاذ المعجل:
حدد المشرع حاالت النفاذ المعجؿ بأحكاـ المواد  296حتى  295مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية
ّ
والتجارية .وىي حاالت وردت عم ى سبيؿ الحصر وال يجوز القياس عمييا أو التوسع في تفسيرىا .كما أف
أحكاـ النفاذ المعجؿ ليست مف النظاـ العاـ ويجوز لصاحب الحؽ فيو أف يتنازؿ عنو ،كأف يتفؽ الطرفاف
ال قبؿ اكتسابو قوة القضية المقضية وانتظار حيازتو ذلؾ.
عمى عدـ تنفيذ الحكـ النافذ معج ً
ويمكف تق سيـ النفاذ المعجؿ إلى نفاذ معجؿ بحكـ القانوف ونفاذ معجؿ بحكـ المحكمة.

-1النفاذ المعجل بحكم القانون:
عددت المادة  296مف قانوف أصوؿ المحاكمات حاالت النفاذ المعجؿ بقوة القانوف وحصرتيا بالتالي:
" النفاذ المعجؿ بغير كفالة واجب بقوة القانوف في األحواؿ اآلتية:
آ – األحكاـ الصادرة في المواد المستعجمة أيًا كانت المحكمة التي أصدرتيا ،وذلؾ ما لـ ينص في الحكـ
عمى تقديـ كفالة.
ب – األحكاـ الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضع أو المسكف أو تسميـ الصغير أو إراءتو لوليو
".
وعميو ،فيناؾ حالتاف لمنفاذ المعجؿ بحكـ القانوف تستمداف صنفتيما مف نص القانوف دونما حاجة
لطمب النفاذ مف المدعي أو لصدور حكـ مف المحكمة بو.

آ – األحكام الصادرة في المواد المستعجمة:
تعد األحكاـ الصادرة في المواد المستعجمة قابمة لمتنفيذ فو اًر بحكـ القانوف أيًا كانت المحكمة التي
أصدرتيا .وبالتالي ال تقتصر ىذه الصفة عمى األحكاـ التي يبت فييا القضاء المستعجؿ فحسب ،بؿ
جميع الق اررات الصادرة في مواد مستعجمة بطبيعتيا ،أي أف طبيعة ىذه الق اررات تقضي بتنفيذىا وعدـ
تعميؽ ذلؾ عمى مرور ميؿ الطعف فييا :منيا القرار الصادر بتعييف حارس قضائي عف محكمة األساس
وليس عف القضاء المستعجؿ غير أنو يتمتع بالنفاذ المعجؿ بسبب طبيعة الموضوع الصادر فيو.

45

واذا كػاف القرار صاد ًار عف القضاء المستعجؿ فإنو يمنح القوة التنفيذية بمجرد صدوره ،ذلؾ ألنو يتضمف
الحكـ بأمر مستعجؿ وقد يضار المحكوـ لو مف االنتظار حتى اكتسابو قوة القضية المقضية.
جراء
ويجوز لمقاضي أف يقرر إلزاـ المحكوـ لو تقديـ كفالة ،إذا خشي إصابة المحكوـ عميو بضرر مف ّ

ال لمتنفيذ الفوري إال بعد تقديـ الكفالة.
النفاذ المعجؿ ،وعندئذ ال يكوف القرار قاب ً

ب – األحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضع أو المسكن أو تسميم الصغير
أو إراءته لوليه:
تعدجميع األحكاـ الصادرة بيذا الصدد صالحة لمتنفيذ الفوري أيًا كانت المحكمة مصدرة الحكـ ( شرعية،
روحية ،بدائية بالنسبة لؤلجانب ) .وقد قرر المشرع إعطاء صفة النفاذ المعجؿ ليذه األحكاـ نظ ًار ألىمية
الموضوعات التي قد قضت بيا ،وعالقتيا بنظاـ األسرة وكيانيا ،وألف في تأخير تنفيذىا ضرر كبير
يمحؽ بمف صدرت لمصمحتو وبنظاـ المجتمع نفسو.
ويقصد بأحكاـ النفقة ىنا النفقة الواجبة قانونًا بسبب القرابة أو الزوجية أو المثبتة التفاقات حدثت بيف
أصحاب المصمحة حوؿ موضوعيا.
ونشير ىنا إلى أف األحكاـ القاضية بشير اإلفالس ليا صفة النفاذ المعجؿ بسبب أىمية النتائج التي
تترتب عميو.

-2النفاذ المعجل بحكم المحكمة:
وىو النفاذ المستمد مف حكـ المحكمة ،أي منصوصًا عميو في الحكـ نفسو .وال تقرره المحكمة إال بناء
عمى طمب صاحب المصمحة سواء في استدعاء الدعوى أو في مذكرة الحقة أو عمى ضبط الجمسة،
وعمى المحكمة أف تعمؿ األسباب التي دعتيا إلى تشػميؿ الحكـ بالنفاذ المعجؿ ،ويجب أف يكوف التعميؿ
جدياً وقانونياً تحت طائمة إلغائو (.)43
ويجب أف يطمب صاحب المصمحة النفاذ المعجؿ أماـ محكمة الدرجة األولى ،و ال يحؽ لو أف يطمبو
أماـ محكمة االستئناؼ ألنو يعتبر مف الطمبات الجديدة التي ال تجوز إثارتيا ألوؿ مرة أماميا.
( مادة  338أصوؿ ).

()43
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ومف جي ة أخرى ،ليس لممحاكـ الحرية المطمقة في إعطاء أحكاميا صفة النفاذ المعجؿ سواء بكفالة أـ
بدونيا ،إذ إف ذلؾ ال يكوف إال في حاالت معينة نصت عمييا المواد 291 :و  292و  293مف قانوف
األصوؿ ،ويمكف تقسيـ ىذه الحاالت إلى حاالت نفاذ معجؿ وجوبي وحاالت نفاذ معجؿ جوازي.

آ – النفاذ المعجل الوجوبي بحكم المحكمة:
وبموجبو يقػع عمى عاتؽ القاضي أف يقرر النفاذ المعجؿ بناء عمى طمب صاحب المصمحػة ،ودوف
أف تكوف لو أية سمطة تقديرية .وىو إما أف يكوف بكفالة أو بدونيا.

 – 11حاالت النفاذ المعجل الوجوبية بدون كفالة:
 -1إذا كاف المحكوـ عميو قد أقر بااللتزاـ :ويكوف ذلؾ عندما يقر المدعى عميو أماـ القاضي،
وأثناء النظر بالدعوى ،ويشترط أف تتوافر فيو جميع شروط اإلقرار القضائي المنصوص عنيا
في قانوف البينات.

()44

وفي ىذه الحالة يتوجب عمى المحكمة الحكـ بالنفاذ المعجؿ بغير

كفالة إذا ما طمب المدعي مف المحكمة ذلؾ.
ال بالنفاذ بغير
 -2إذا كاف الحكـ قد صدر تنفيذًا لحكـ سابؽ حاز قوة القضية المقضية ،أو مشمو ً
كفالة أو كاف مبنيًا عمى سند رسمي لـ يطعف فيو بالتزوير وذلؾ متى كاف المحكوـ عميو
خصماً في الحكـ السابؽ أو طرفاً في السند.ومثاؿ ذلؾ ،الحكـ الذي يقضي بإلزاـ البائع
بتسميـ المبيع إلى المشتري بعد صدور حكـ سابؽ قضى بصحة عقد البيع وتثبيتو ومنيا إلزاـ
البائع بتسميـ المبيع لممشتري.
 -3إذا كاف الحكـ مبنيًا عمى سند رسمي لـ يطع فيو بالتزوير وكاف المحكوـ عميو طرفًا في ىذا
السند.

 – 21حاالت النفاذ المعجل الوجوبية بكفالة جوازية:
ال بالنفاذ المعجؿ ،ولكػف ترؾ ليا
وىي حاالت أوجب فييا المشرع عمى المحكمة أف تصدر حكميا مشمو ً
حرية تقدير فرض الكفالة عمى الطرؼ الذي طمب النفاذ المعجؿ .وىذه الحاالت ىي:

()44
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 -1إذا كاف الحكـ يقضي بإجراء إصالحات عاجمة .ومنيا الحكـ بإلزاـ المؤجر بإجراء إصالحات
عاجمة في العيف المؤجرة.
 -2إذا كاف الحكـ يقضي بتقرير نفقة مؤقتة أو نفقة واجبة ،ومنيا نفقة األقارب وىي نفقة واجبة .أما
النفقة التي تقررىا المحكمة في انتظار الحكـ نيائيًا ،كالنفقة المقررة لممتضرر مف حادث سير
وليس لو معيؿ وذلؾ مف أجؿ معالجتو فتعد نفقة مؤقتة.
 -3إذا كاف الحكـ يتعمؽ بأجور الخدـ والصناع أو العماؿ أو مرتبات المستخدميف.

ب – النفاذ المعجل الجوازي:
في ىذا النوع مف النفاذ المعجؿ يعود لمقاضي أمر تقريره دونما رقابة مف مرجع آخر ،وذلؾ ألف أمر
تقريره يتعمؽ بحاالت قد ال تتوافر فييا عمة النفاذ المعجؿ بالنسبة لممحكمة في قضية دوف أخرى .ويعود
لممحكمة أف تمزـ المحكوـ لو بتقديـ الكفالة أو بدونيا.
وقد ح ّػدد المشرح حاالت النفاذ المعجؿ الجوازي ،وذلؾ في نص المادة /293/أصوؿ ،والتي تضمنت
حالتيف اثنتيف فقط:
الحالة األولى :إذا كاف الحكـ مبنيًا عمى سند عادي لـ ينكره المحكوـ عميو:
وعمة النفا ذ المعجؿ ىنا قوة لمركز المحكوـ لو المبني عمى السند العادي كدليؿ مف أدلة الثبوت ما داـ لـ
ينكر توقيع مف التزـ بو أو يدعي بتزويره.
الحالة الثانية :إذا كاف الحكـ صاد اًر في دعاوى الحيازة:
دعاوى الحيازة ىي دعاوى استرداد الحيازة ومنع التعرض ووقؼ األعمػاؿ الجديدة ،وىي بأنواعيا الثالثة
منحيا المشرع صفة التنفيذ المعجؿ لما تقتضيو ظروفيا مف وجوب التعجيؿ برد االعتداء الذي جرى
القانوف عمى رده في ىذه الدعاوى ،حفظًا لموضع القائـ ولالستقرار .ولممحكمة أف تجعؿ حكميا بناء عمى
الطمب مشموالً بالنفاذ المعجؿ بكفالة أو بدونيا أو أف ترفض الطمب بذلؾ.

ثالثاً :األحكام المشتركة لحاالت النفاذ المعجل:
وضع المشرع ضمانات لممحكوـ عميو في حاالت النفاذ المعجؿ مف شأنيا حمايتو بقدر اإلمكاف مف
األضرار التي يمكف أف تصيبو بسببو ،في حاؿ ألغي الحكـ عند الطعف بو .وىذه الضمانات تتمثؿ في
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إلزاـ المحكوـ لو بتقديـ كفالة وذلؾ في الحاالت التي أوجب أو سمح الشارع بتقديميا .ويعود أمر تقدير
الكفالة إلى المحكمة فقد تكوف كفالة شخصية أو نقدية أو مصرفية أو عقارية.
عمى أف الضماف األكبر الذي وضعو المشرع وبموجب أحكاـ المادة  294أصوؿ ،المتضمف سمطة
المحكمة التي مف اختصاص يا النظر في الطعف الوارد عمى الحكـ سمطة توقيفو أو إلغائو أو تعديمو إذا
وجدت مبر ًار لذلؾ .وعميو فإف المحكمة التي تقرر ذلؾ قد تكوف محكمة االستئناؼ أو محكمة النقض.

 -1سمطة محكمة االستئناف:
يحؽ لممستأنؼ أف يطمب وقؼ النفاذ المعجؿ في استدعاء االستئناؼ أو في مذكرة الحقة دوف التقيد
بتقديـ الطمب خالؿ الميمة ،ويعود تقدير األمر إلى محكمة االستئناؼ التي تالحظ الضرر الجسيـ الذي
جراء التنفيذ وامكانية إلغاء الحكـ في أساس النزاع في المستقبؿ .كما
يمكف أف يمحؽ بالمحكوـ عميو مف ّ

يكوف ذلؾ عندما يتبيف لمحكمة االستئناؼ أف الشرائط ا لقانونية غير متوفرة لمحكـ بالنفاذ المعجؿ ،أو أف

الحكـ بالنفاذ المعجؿ استند عمى غير مقتضى القانوف.
ويمكف لمحكمة االستئناؼ أف تعدؿ قرار الحكـ بالنفاذ المعجؿ كما لو كاف النفاذ المعجؿ محكومًا بو لقاء
كفالة والقانوف يوجب الحكـ بدوف كفالة والعكس صحيح .وعندما تبت محكمة االستئناؼ في موضوع
النفاذ المعجؿ فبإمكانيا أف تبت فيو بمعزؿ عف الحكـ النيائي في األساس أو أف تقرر إرجاءه إلى ذلؾ
الحكـ .واف مجرد استئناؼ القرار المعجػؿ التنفيذ ال يوقؼ تنفيذه ما لـ يصػدر قرار مف المحكمة المرفوع
إلييا الطعف بوقفو ( .)45ويكوف ذلؾ في جمسة عمنية وبعد الشروع في الدعوى االستئنافية .والحكـ
الصادر عف محكمة االستئناؼ بوقؼ التنفيذ ال يقيد المحكمة عند نظر الطعف في الموضوع.

 -2سمطة محكمة النقض:
وفقاً ألحكاـ المادة  251مف قانوف أصوؿ المحاكمات يجوز لمحكمة النقض أف تقرر في غرفة المذاكرة
وقؼ التنفيذ مؤقتًا إذا طمب ذلؾ وكاف يخشى مف التنفيذ وقوع ضرر جسيـ يتعذر تداركو ،ويجوز ليا أف
تأمر الطاعف بتقديـ سند كفالة يضمف لخصمو أضرار وقؼ التنفيذ فيما إذا قضي برفض الطعف ،أو أف
يودع صندوؽ الخزينة لقاء ذلؾ المبمغ الذي تقدره المحكمة أو أف تكوف أموالو قد حجزت مقابؿ ذلؾ.

()45

استئناف حلب /34ت تاريخ  ،1994/1/15استئناف حلب /183ت تاريخ  1999/2/15مرار إليهما

ص  145و .146
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وبما أف تنفيذ الحكـ قد يمحؽ ضر اًر بالمحكوـ عميو ،فقد جرى التعامؿ القضائي ،في حالة تقديـ الطعف
وطمب وقؼ التنفيذ عف طريؽ المحكمة مصدرة الحكـ النيائي ،أف يبرز المحكوـ عميو بيانًا مف ديواف
بناء عمى طمب المحكوـ
ىذه المحكمة عف الطعف وطمب وقؼ التنفيذ المرافؽ لو ،فيعمد رئيس التنفيذ ً

عميو منحو ميمة تسمى بالميمة اإلدارية تتراوح بيف عشريف يومًا إلى الشيريف إلبراز قرار محكمة النقض
بوقؼ التنفيذ.
عمى أف تأخير التنفيذ مؤقتًا ال يحوؿ دوف طمب المحكوـ لو وقياـ الدائرة بإجراءات تحفظية كالحجز عمى
أمواؿ المحكوـ عميو المنقولة مثالً ،أي أف تأخير التنفيذ يقتصر فقط عمى وقؼ إجراءات البيع مؤقتًا،
وليس في ىذا ضرر يمحؽ بالمحكوـ لو.

 -3أثر قرار وقف التنفيذ:
إذا صدر قرار عف محكمة االستئناؼ أو النقض يتضمف وقؼ تنفيذ الحكـ ،فما أثر ىذا القرار عمى
إجراءات التنفيذ التي بوشر بيا ولـ تنتو ؟
األصؿ أف قرار وقؼ التنفيذ ،غير صالح لمتنفيذ ،إذا ما نفذ الحكـ بشػكؿ نيائي ،وال يمكف القوؿ بإعادة
الحاؿ إلى ما كانت عمييا قبؿ التنفيذ ،ألف ىذا األمر ال يكوف إال نتيجة لصدور حكػـ بإلغاء قرار
ال ،وألف الحكػـ يتعمؽ بوقؼ التنفيذ فقط.
المحكمة المطعوف فيو أص ً
وجوابًا عمى تساؤلنا ،فقد ذىب بعضيـ إلى القوؿ بأف " :الحكـ بوقؼ التنفيذ يقضي بإلغاء جميع
االجراءات التي بوشر بيا باالستناد إلى الحكـ الموقوؼ تنفيذه ،وذلؾ ألف حكـ وقؼ التنفيذ يتعمؽ بالحكـ
المشموؿ بالنفاذ المعجؿ ويجعمو غير صالح ليذا التنفيذ المعجؿ ،وال عالقة لو باإلجراءات التنفيذية حتى
يقاؿ بأنو يتوجب التوقؼ عف التنفيذ اعتبا اًر مف النقطة التي وصمت إلييا ىذه االجراءات " (.)46
عمى أف اجتياد محاكـ االستئناؼ قد استقر عمى أف وقؼ التنفيذ ال يشمؿ سوى االجراءات التي لـ
تتـ (.)47

()46

تالح الدي سلحدار :لت ل التنفيذ ،ادلرجع السابق ص  128مرار إلي .

( )47استئناف مدين حلب رقم /13/39ت تاريخ 1973/4/24
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رابعاً – أثر تنفيذ الحكم المعجل النفاذ عمى الغير:
نصت المادة  /295/مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية عمى أنو:
" يجوز تنفيذ الحكـ المشموؿ بالنفاذ المعجؿ قبؿ مف ألزميـ الحكـ مف غير الخصوـ بفعؿ أمر أو أداء
شيء ما لـ ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾ ".
األصؿ ،ووفقًا لمبدأ نسبية األحكاـ ،أف تنفيذ األحكاـ وشموليا مقتصر عمى األطراؼ والمحكوميف في
الحكـ وال تشمؿ الغير .إال أف المشرع أجاز بموجب المادة  /295/اآلنفة الذكر ،تنفيذ الحكـ المشموؿ
بالنفاذ المعجؿ ِقبؿ الغير الذي ال عالقة لو بطرفي الدعوى .وبمعنى آخر ،فالنفاذ المعجؿ يمكف أف يشمؿ
كؿ مف ألزـ بموجبو بفعؿ أمر أو أداء شيء ولو لـ يكف خصمًا في أصؿ الدعوى.
ويقصد بالغير ،مف ال تكوف لو مصمحة شخصية في الدعوى ،وغير ممثؿ فييا ،وال يعود تنفيذ الحكـ
المشموؿ بالنفاذ المعجؿ ،بأي ضرر أو منفعة عميو كالحارس القضائي أو الوديع أو مديف المديف
المحجوز لديو ،فيو ال يتوجب عمييـ القياـ بتنفيذ الحكـ إال بقدر ما تمميو عمييـ صفتيـ أو وظيفتيـ أو
صمتيـ بالخصوـ ،وذلؾ بتسميـ األمواؿ أو بفعؿ أمر معيف ينص عميو الحكـ.

خامساً – أثر إلغاء الحكم المقترن بالنفاذ المعجل:
إذا قضي في أساس الحؽ برد الدعوى أو بفسخ أو إلغاء الحكـ المسػتن د إليو بالتنفيذ ،فإف ذلؾ يقتضي
وقؼ التنفيذ الذي بدأ واعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو قبؿ صدور الحكـ دونما حاجة إلى حكـ جديد
يقضي بإعادة الحاؿ ،ألف قرار الفسخ أو اإللغاء ىنا يعتبر بمثابة السند التنفيذي إلعادة الحاؿ إلى
وضعيا السابؽ.
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القرارات

جعؿ المشرع الق اررات النوع الثاني مف األسناد التنفيذية ،ولكف ما ىو قصد المشرع بيذه الق اررات ؟ ىؿ
ىو تكرير لكممة األحكاـ باعتبار أننا نستعمؿ عادة كممة قرار بدؿ الحكـ وذلؾ لمداللة عميو ،استم ار اًر لما
كاف مستخدـ سابقًا في قانوف اإلجراء العثماني.
لو رجعنا إلى قانوف المراف عات المصري القديـ .لوجدنا أف المشرع السوري أخذ عنو المادة  457الفقرة
الثانية مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية ،ولوجدنا أف كممة (أوامر) بدلت في النص السوري بكممة (
ق اررات ) ،ونعتقد أف المشرع المصري استخدـ

تعبير " األوامر " ترجمة لمتعبير الفرنسي

.Ordonnance
واألوامر ،في مفيوـ القانوف المصري تعني الق اررات التي يصدرىا القضاة في قضاء الوالية دوف دعػوة
الطرفيف واجراء المحاكمة ،وىذه األوامر ال تصدر بصورة حكـ وال تتخذ شكمو ،وليست ليا قوة القضية
المقضية ،ولكنيا مع ذلؾ تكوف واجبة التنفيذ كاألحكاـ بمعرفة التنفيذ.
وأبرز ىذه األوامر ،األوامر التي تصدر عمى عرائض أو االستدعاء ،في األحواؿ التي يمكف ألحد
الطرفيف طمب استصدار قرار عمى االستدعاء .ومنيا أيضا في مصر أوامر وفاء الديوف الصغيرة وتسمى
بأوامر األداء ،وكذلؾ أيضًا أوامر تقدير مصاريؼ الدعوى وأتعاب الخبير والرسوـ القضائية..الخ.
وكؿ مف ىذه األوامر يعتبر سنداً تنفيذيًا بمجرد صدورىا ألنيا واجبة النفاذ بقوة القانوف بغير كفالة ما لـ
ينص في األمر عمى وجوب تقديـ كفالة.
لو بحثنا في ماىية ىذه الق اررات أو األوامر بالنسبة لتشريعنا السوري لوجدنا أف تحصيؿ الديوف الثابتة
بالكتابة يتـ عف طريؽ دائرة التنفيذ التي ال توجب إصدار أي قرار مف أي محكمة باألداء ،كما أف أوامر
أو ق اررات التقدير تدخؿ في مفيوـ األحكاـ العامة أو في مفيوـ األحكاـ اإلعدادية التي تختص بإصدارىا
وتنفيذىا المحكمة المختصة وال تخضع لمطعف إال مع الطعف في الحكـ النيائي.
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بناء عمى مراجعة الخصـ
قد يتراءى لبعضيـ بأف المقصود مف ىذه الق اررات ،تمؾ التي تصدرىا المحكمة ً

واستدعائو لمحكـ وبمصاريؼ الدعوى أو أتعاب المحاماة أو تعويضػات الخبرة فيما إذا كانت المحكمػػة

أغفمت عف الحكػـ بيا في الحكـ النيائي (.)49
في الواقع العممي :إذا سيت المحكمة عف الحكـ بتقدير تعويض الخبير ،فإف مف حقو أف يتقدـ إلى نفس
المحكمة بعد حسـ الدعوى باستدعاء يطمب فيو صرؼ ىذا التعويض وتقرر المحكمة ىذا الصرؼ مف
السمفة المدفوعة سمفًا عف ىذه التعويضات .والقرار المتخذ ال يمس بالحكـ النيائي وال يؤثر فيو ،وىو ينفذ
مف قبؿ المحكمة فو ًار وليس مف قبؿ دائرة التنفيذ.
أما ماعدا ذلؾ ،مما يتناوؿ تالفي السيو الواقع في الحكـ النيائي ،فإف األمر يتعمؽ بتصحيح األحكاـ
وتفسيرىا وأصوؿ الطعف في الق اررات المتعمقة بيا (.المواد  214وما بعدىا مف قانوف األصوؿ ) .واذا
سيت المحكمة عف الحكـ في بعض الطمبات الموضوعية فال يحؽ ليا إصدار قرار جديد عمى
االستدعاء ،وعمى صاحب العالقة رفع دعوى جديدة أماـ ذات المحكمة إذا لـ يطعف بالحكـ ( المادة
 218أصوؿ ).
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العقود الرسمية

اعتبر المشرع العقود الرسمية سندات تنفيذية يمكف تنفيذىا دونما حاجة لمراجعة القضاء لمحصوؿ عمى
حكـ بالحؽ موضوع السند ،ويحؽ لممنفذ ضده أف يمجأ إلى محكمة األساس منازعًا في ىذا التنفيذ إما
لسبب يتعمؽ بانقضاء الحؽ موضوع السند بأحد أسباب انقضػاء االلتزاـ أو لسبب يتعمؽ ببطالف العقد
نفسو بأحد أسباب البطالف أو مدعياً تزويره.

تعريف العقد الرسمي
عرفت المادة الخامسة مف قانوف البينات األسناد الرسمية بأنيا " :ىي التي يثبت فييا موظؼ عاـ أو
شخص مكمؼ بخدمة عامة ،طبقاً لؤلوضاع القانونية ،وفي حدود سمطتو واختصاصو ما تـ عمى يده أو
ما تمقاه مف ذوي الشأف ".
وعميو ،فإف العقود أو األسناد الرسمية المقصودة بالفقرة الثانية مف المادة  273أصوؿ ىي تمؾ التي تكوف
بنص القانوف قابمة لمتنفيذ مباشرة في دائرة التنفيذ ،إضافة إلى افتراض أف المديف ضمنًا قبؿ بمنح
صاحب الحؽ سنداً تنفيذياً يعفيو مف إقامة الدعوى بمضمونو أماـ القضاء ،عند تنظيـ ىذا العقد بشكؿ
رسمي.
ولكف ىؿ كؿ سند رسمي قابؿ ألف يكوف قابالً لمتنفيذ في دائرة التنفيذ ؟ ال شؾ أف المشرع قصد مف
عبارة " العقود الرسمية " تمؾ التي تتضمف تعيدات أو التزامات تعاقدية قابمة لمتنفيذ .وبذلؾ ال تكوف
ضبوط المحاكـ ومحتوياتيا رغـ أنيا في ذاتيا سندات رسمية ،أسنادًا رسمية تقبؿ التنفيذ في دائرة التنفيذ
بيذا الوصؼ.

أنواع العقود:
طبقًا لتعريؼ السند الرسمي الوارد في قانوف البينات ،المادة الخامسة منو ،يمكف اعتبار أسناد الديف
المنظمة مف قبؿ الكاتب بالعدؿ وعقود الرىف العقاري ورىف المركبات اآللية وغيرىا أسناداً تنفيػذية.
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األوراق األخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ:

اعتبر المشرع بعض األوراؽ والسندات العادية أو الموثقة ذات قوة تنفيذية ،والدافع الذي حمؿ المشرع
عمى إعطائيا ىذه الصفة يعود إما إلى طابع السرعة الذي تتصؼ بو طبيعة الديف التي ال تتحمؿ لتأخير
وانتظار صدور حكـ في األساس ،ومثاليا جداوؿ األجور المستحقة لمعماؿ المسرحيف ،واما إلى عدـ
الحاجة بتكميؼ الدائف برفع دعوى واالستحصاؿ عمى حكـ فييا ألف احتماؿ معارضة المديف في التنفيذ
المباشر ضعيفة ،كما ىو الحاؿ في تحصيؿ الديوف الثابتة بالكتابة عندما يكوف محميا نقوداً مستحقة
األداء وسنأتي عمى دراستيا بصورة مفصمة ،ذلؾ أف المشرع أفرد ليا بابًا خاصًا في قانوف األصوؿ (.)54

األحكام والق اررات وأحكام المحكمين واألسناد األجنبية

مبدأ المعاممة بالمثل:
نصت المادة  366مف قانوف أصوؿ المحاكمات أف:
" األحكاـ الصادرة في بمد أجنبي يجوز الحكـ بتنفيذىا بنفس الشروط المقررة في قانوف ذلؾ البمد لتنفيذ
األحكاـ السورية فيو ".
يتضح مف ىذا النص أف الشرط األساسػػي لتنفيذ األحكاـ الصادرة في بمد أجنبي ىو " شرط المعاممة
بالمثؿ " والمقصود في تقدير المعاممة بالمثؿ ليس الشكمية التي ال تؤثر في القوة التنفيذية لمحكـ ،أو
االجراءات التنظيمية أو المحكمة المختصة في البمد األجنبي وانما العبرة لمبدأ القبوؿ بالتنفيذ وقيود ىذا
القبوؿ (.)55

()54
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راجع احقاً تفحة ( ) حبث حتصيل الدي ن الثابتة بالكتابة.

 .ف ا يب :تنازع الق انني – منر رات جام ة مرق – ص .286

55

المحكمة المختصة الكساء الحكم صيغة التنفيذ:
ولكػي ينفذ الحكـ األجنبي ال بد مف اكسائو صيغة التنفيذ ،والمحكمة المختصة بذلؾ ،ىي محكمة البداية
ال مدنية بغض النظر عف المحكمة مصدرتو سواء أصدر عف محكمة مدنية أـ تجارية أـ جزائية في
موضوع الحؽ الشخصي ،ىذا عف االختصاص النوعي .أما بالنسبة لالختصاص المحمي ،فالمحكمة
المختصة ىي المحكمة التي يراد التنفيذ في دائرتيا ( المادة 267أصوؿ ).
وتنظر محكمة البداية بالدع وى كباقي الدعاوى بحضور الطرفيف المذيف صدر الحكـ بحقيما أو بعد
دعوتيما أصوالً .وال تعتبر الدعوى مف الدعاوى المستعجمة لعدـ وجود نص يعطييا ىذه الصفة واف كاف
يستحسف أف تفصؿ عمى وجو السرعة نظ ًار ألف الغاية مف اكساء الحكـ األجنبي صيغة التنفيذ ىي
التمييد لمتنفيذ عمى الماؿ الموجود في سورية ،والتنفيذ بحد ذاتو يحمؿ طابع السرعة في اقتضاء الحؽ
(.)56
الشروط الموضوعية لتنفيذ األحكام األجنبية:
في الواقع يكسى الحكـ األجنبي صيغة التنفيذ بعد أف تتحقؽ المحكمة مف توفر شروط موضوعية نصت
عمييا المادة  368مف قانوف أصوؿ المحاكمات .وىي:
 -1أف يكوف الحكـ صاد اًر عف ىيئة قضائية مختصة وفقاً لقانوف ذلؾ البمد :وينظر في ذلؾ إلى قواعد
االختصاص المتعمؽ بالنظاـ العاـ .وكذلؾ ال يعطى الحكـ األجنبي صيغة التنفيذ إذا كاف
االختصاص قد عقد لممحاكـ السورية بموجب اتفاؽ بيف الطرفيف ،وأصدرت المحكمة األجنبية
حكميا ولـ تعتد باالتفاؽ.
 -2أف يكوف الحكـ قد حاز قوة القضية المقضية ،وفقًا لقانوف البمد الذي صدر عنو :وذلؾ ألف قوة
القضية المقضية تغطي جميع العيوب التي شابت الحكـ األجنبي عمى أال تصؿ إلى درجة انعداـ
الحكـ.
 -3أف يكوف الخصوـ قد كمفوا بالحضور ومثموا تمثيالً صحيحاً في الدعوى :وذلؾ مراعاة لحؽ الدفاع،
بأف يكوف مف صدر الحكـ بحقو قد مكف مف إبداء جميع دفوعو.
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 -4أف يكوف الحكـ المطموب تنفيذه ال يتعارض مع حكـ أو قرار سبؽ صدوره عف المحاكـ السورية :وىذا
تطبيؽ لمبدأ السيادة الذي يقضي بأف يضحى بالحكـ األجنبي عند احت ارـ الحكـ الصادر عف المحاكـ
الوطنية ،وألف تعارضو مع الحكـ الوطني يعد مخالفًا لمنظاـ العػاـ في بمد القاضي المطمػوب منو
التنفيذ (.)57
 -5أالّ يتضمف الحكـ ما يخالؼ اآلداب العامة والنظاـ العاـ في سورية :ويستند ىذا الشرط عمى أف
النظاـ العاـ واآلداب العامة يقوماف عمى أمور تتعمؽ بكياف الدولة السياسي واالقتصػادي واالجتماعي
واألخالقي .كأف يكوف الحكـ األجنبي ال يتضمف أسػباب البتة ،بحيث يجعؿ مف المتعذر عمى القاضي
السوري مراقبة ىذا الحكـ .أو أف يقضي الحكـ األجنبي بتعويض لمخميمة بسبب المعاشرة ،فال يمكف
إعطاؤه صيغة التنفيذ لم خالفتو لآلداب العامة في القانوف السوري الذي ال يرتب أي حؽ ليا عف ىذه
المعاشرة.
ونشير ىنا إلى أنو يحؽ لمقاضي الوطني أف يحكـ باكساء الحكـ األجنبي صيغة التنفيذ في جزء أو
شؽ منو دوف شؽ آخر لمخالفتو أحد ىذه الشروط.
ويستثنى مف مبدأ اكساء الحكـ األجنبي صيغة التنفيذ ،األحكاـ التي ال تتضمف إلزامًا ،كاألحكاـ
الصادرة في مسائؿ األحواؿ المدنية واألىمية ( الحكـ بالطالؽ أو بالبنوة أو بتعييف وصي أو
قيـ…،الخ ).
أحكام المحكمين األجنبية:
يخضع اكساؤىا صيغة التنفيذ إلى نفس الشروط التي سبؽ ذكرىا بالنسبة ألحكاـ المحاكـ إذا لـ تكف ىذه
األحكاـ خاضعة لقانوف التحكيـ رقـ  4لعاـ  2666والتي تختص بإكسائيا صيغة التنفيذ محكمة
اإلستئناؼ المدنية ،مع مالحظة أنو " :بعد انضماـ سورية إلى اتفاقية نيويورؾ في  1958/6/16حوؿ
االعتراؼ بأحكاـ المحكميف األجنبية وتنفيذىا ،والتي تقضي بعدـ جواز إخضاع تنفيذ األحكاـ المذكورة
إلى شروط أشد والى نفقات أعمى مف التي تترتب عمى األحكاـ الوطنية .وتطبيقاً ليذه القاعدة ،أضحى
ال لفصؿ النزاع بوصفو
اكساء األحكاـ األجنبية صيغة التنفيذ ،يصدر عف رئيس المحكمة المختصة أص ً
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قاضياً لؤلمور المستعممة ووفؽ األصوؿ المستعجمة وق ارره في ذلؾ يقبؿ االستئناؼ فقط ال الطعف بالنقض
وال تستوفى عنو سوى رسوـ الدعاوى المستعجمة (.)58
األسناد الرسمية األجنبية:
بالرجوع إلى نص المادة  316مف قانوف أصوؿ المحاكمات نجد أف المشرع قد أجاز تنفيذ السندات
الرسمية القابمة لمتنفيذ المحررة نمف بمد أجنبي ،كاألحكاـ ،وذلؾ بعد التحقؽ بمبدأ المعاممة بالمثؿ،
والحصوؿ عمى الحكـ بالتنفيذ مف محكمة البداية المدنية ،تقدـ إلييا كدعوى اكساء الحكـ األجنبي صيغة
التنفيذ.
ويترتب عمى المحكمة أف تتحقؽ مف توافر الشروط المطموبة لرسمية السند وفقًا لقانوف البمد الذي تـّ فيو،
ومف خموه مما يخالؼ النظاـ العاـ واآلداب العامة في سورية.
ونشير إلى أف القواعد التي نص عمييا المشرع بأف تنفيذ األحكاـ واألسناد التنفيذية في سورية ال يعمؿ
بيا في حاؿ وجود معاىدات أو اتفاقيات قضائية معقودة بيف سورية وغيرىا مف الدوؿ
( المادة  311أصوؿ ) ،ويقتضي في حاؿ وجودىا العمؿ بيا.
ىذا وقد عقدت سورية العديد مف االتفاقيات األجنبية في ىذا الصدد منيا االتفاؽ القضائي المعقود بيف
سورية ولبناف عاـ  1951و المعدؿ عاـ  ،1996واالتفاؽ القضائي المعقود بيف سورية واألردف عاـ
 ،1953واتفاقية تنفيذ األحكاـ التي أقرىا مجمس جامعة الدوؿ العربية عاـ  1953والمصدقة بالقانوف رقـ
 /155/تاريخ .)59( 1955/12/27

()58
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أسئمة تفاعمية
أختر اإلجابة الصحيحة
-1

تكون لألحكام صفة النفاذ المعجل بحكم القانون:
أ – إذا صدرت في المواد المستعجمة أياكانت المحكمة التي أصدرتيا.
ب – إذا كاف الحكـ قد صدر في غرفة المذاكرة وقبؿ دعوة الخصوـ.
ج _ إذا كاف الحكـ مبنيًا عمى سند رسمي لـ يطعف فيو بالتزوير.
د – إذا صدر في إلزاـ الزوجة بإعادة األشياء المنزلية.

 -2يجب عمى القاضي الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة عندما:
أ _ يقر المدعى عميو بالدعوى وبدوف طمب مف المدعي.
ب – يصدر الحكـ تنفيذًا لحكـ سابؽ حاز قوة القضية المقضية.
ج – يكوف الحكـ متعمقًا بسند رسمي قابؿ لمتنفيذ ولو ثبت تزويره.
د – كافة األجوبة السابقة صحيحة.
 -3النفاذ المعجل الجوازي
أ – يقضي بو القاضي عندما يمزمو القانوف بذلؾ.
ب – يقرره القاضي إذا كاف الحكـ يقضي بإجراء إصالحات عاجمة.
وبناء عمى الطمب.
ج – لممحكمة أف تقرره بكفالة أو بدونيا حسب األحواؿ
ً
د – تقرره المحكمة دائمًا بكفالة إذا كاف

موضوع الدعوى منع معارضة مف ممكية أي يتعمؽ

بأصؿ الحؽ.
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الوحدة التعميمية الرابعة
الخصومة في التنفيذ

الكممات المفتاحية:
الخصومة في التنفيذ ،أشخاص الممؼ التنفيذي ،المنفذ ،المنفذ ضده ،موضوع الممؼ التنفيذي.

الممخص:
بناء عمى مبادرة الدائف طالب التنفيذ ضد شخص محدد ىو المديف بااللتزاـ المنفذ
تمارس إجراءات التنفيذ ً
ضده أو قد توجو إلى شخص أجنبي عف رابطة االلتزاـ كالخمؼ العاـ ،وفي جميع األحواؿ البد مف توفر
ركني الصفة واألىمية في أطراؼ الممؼ.

البد مف توفر عدة شروط تتعمؽ بالحؽ موضوع السند الذي يطمب تنفيذه وىي أف يكوف الحؽ ثابت
الوجود معيف المقدار ومستحؽ األداء عند البدء بالتنفيذ ،أما بالنسبة إلجراءات التنفيذ فإنيا تمر بمرحمة
التبميغ المسبؽ إذا كاف حكمًا ،ثـ تقديـ طمب التنفيذ وضرورة تنظيـ محضر التنفيذ تمييدًا إلقرار الحجز

والبيع.

كما ال بد مف توضيح مفيوـ شطب الممؼ التنفيذي واآلثار الناجمة عف شطبو.

األىداف التعميمية:
 -تنمية معارؼ الطالب بأطراؼ الخصومة في التنفيذ وكيفية البدء بالتنفيذ.

 التعريؼ بإجراءات التنفيذ األولية مف تبميغ لمحكـ وتنظيـ الممؼ التنفيذي واخطار المنفذ ضده -بياف اآلثار المترتبة عمى إىماؿ الممؼ التنفيذي وكيفية شطبو.
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مقدمة
يراد بالخصومة في التنفيذ مجموعة األعماؿ التي تيدؼ إلى اقتضاء الحؽ جب اًر عف المديف .وألف بحثنا
في الخصومة بالتنفيذ فإف ذلؾ يستوجب دراسة أشػػخاص التنفيذ ،والشروط المطموبة في التنفيذ  ،سواء
ما يتعمؽ منيا بالحؽ موضوع الممؼ التنفيذي أو ما يتعمؽ باإلجراءات التنفيذية.

أشخاص التنفيذ
بناء عمى مبادرة الدائف الذي يطمؽ عميو طالب التنفيذ أو الطرؼ اإليجابي
تمارس إجراءات التنفيذ ً

في التنفيذ .وتوجو ضد شخص محدد وىو المديف بااللتزاـ ويطمؽ عميو المنفذ ضده أو الطرؼ السمبي في
التنفيذ .وقد توجو إجراءات التنفيذ إلى شخص يعد أجنبيًا عف رابطػة االلتزاـ األصمية ،ومع ذلؾ فيو يعد
طرفاً في خصومة واجراءات التنفيذ ،وىذه ىي حالة المحجوز لديو في مجاؿ حجز ما لممديف لدى الغير.
وعميو ،فإف طمب التنفيذ ىو أوؿ إجراء تنفيػػذي ،ولكف مف يحػؽ لو طمب التنفيذ؟ وضد مف يكوف التنفيذ؟
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طالب التنفيذ
بصورة عامة يعتبر طالب التنفيذ كؿ شخص يحمؿ سنداً صالحاً لمتنفيذ وفي تنفيذه مصمحة لو ،وىو
الدائف والمحكوـ لو وصاحب الحؽ العيني أو كؿ وكيؿ قانوني أو ممثؿ شػرعي لواحد مف ىؤالء والبد مف
توافر شرطيف في طالب التنفيذ حتى يقبؿ منو الطمب وىمػ ػػا:
 -1الصفة
 -2األىمية

شرط الصفة:
ويقصد بالصفة توافر الحؽ بطمب التنفيذ الجبري ،وتثبت لمشخص الذي يؤكد السند التنفيذي أنو صاحب
الحؽ الذي تضمنو .وقد يكوف الدائف نفسو أو خمفو أو ممثميما.

أو ًال – التنفيذ حق لمدائن:
يثبت الحؽ بالتنفيذ لمف يؤكد السند التنفيذي حقو سواء أكاف دائناً عادياً أـ دائناً بحؽ مضموف بتأميف أو
رىف أو امتياز ،وليؤالء جميعاً طمب التنفيذ دونما أي تفضيؿ في قبوؿ الطمب ،ويجري التفضيؿ عند
توزيع ثمف األمواؿ المباعة بنتيجة التنفيذ.

ثانياً – التنفيذ حق لخمف الدائن:
الخمؼ بوجو عاـ ىو الشخص أو األشخاص الذيف يخمفوف صاحب الحؽ في حقو .والخمؼ إما عاـ أو
خاص .فالخمؼ العاـ ىو الشخص الذي يحؿ محؿ المتوفى ( السمؼ) ال في عيف أو ماؿ أو حؽ معيف
بالذات ،وانما في مجموع الذمة المالية .أما الخمؼ الخاص فيو الشخص الذي يخمؼ غيره في ماؿ أو
عيف أو حؽ معيف ،سواء أكاف في حاؿ الحيا ة أو بعد الوفاة .كالموىوب لو أو المشتري ،أو المحاؿ لو،
أو الموصى لو بعيف أو ماؿ معيف.
فإذا توفي الدائف أو المحكوـ لو قبؿ أف يقدـ استدعاء التنفيذ فممورثة أف يقدموا الطمب مرفقًا بالوثائؽ التي
تثبت صفتيـ ،وىي وثيقة حصر اإلرث بالنسبة لمورثة ،وصؾ الوصية بالنسبة لمموصى لو.
( المادة  1/282أصوؿ ).
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أما إذا وقعت وفاة الدائف أثناء التنفيذ فإف ورثتو تحؿ محمو في متابعة إجراءات التنفيذ بعد أف يبرزوا
الوثائؽ التي تثبت صفتيـ ( .ـ 2/282أصوؿ ).
واذا تعدد الورثة جاز ألحدىـ أف يتقدـ بطمب التنفيذ إضافة لمتركة ،ومع ذلؾ فإف صفتو تقؼ عند حد
تقديـ الطمب واجراء المعامالت الالزمة لمتنفيذ ،ولكنو ال يممؾ اإلقرار أو اإلبراء أو استيفاء أو قبض
المبالغ باسـ باقي الورثة .كما يمتنع عمى دائرة التنفيذ أف تدفع ألحد الورثة ،وبيذه الصفة فقط ،جميع
المبالغ العائدة لمتركة واضافة ليا (.المادة  281أصوؿ ).

ثالثاً :التنفيذ حق لممثمي الدائن:
قد يمزـ الدائف ،في بعض األحياف بحكـ وضعو أو نص القانوف أو قرار المحكمة ،أف يمثمػو غيره في
مباشرة التنفيذ نيابة عنو و إضافة إليو .وقد يكوف النائب ممثالً شرعياً ،كما ىي الحاؿ بالنسبة لمولي
ال قانونيًا كوكيؿ التفميػسة ومصفي الشركة أو التركة .وقد يكوف وكيالً
والوصي والقيـ ،وقد يكوف ممث ً
اتفاقيًا يمثؿ الدائف وينوب عنو.
وفي موضوع الوكالة ال يشترط أف يكوف مباشر لإلجراءات التنفيذية مف المحاميف ،وانما تجوز الوكػالة
في طمب التنفيذ ومتابعػة إجراءاتو ألي شخص وفؽ أحكاـ الوكالة االتفاقية (.)61
والوكالة في التنفيذ يجب أف تكوف وكالة خاصة ،ألف الوكالة العامػة التي ال تخصيص فييا لنوع العمؿ
القانػوني الحاصػؿ فيو التوكيؿ ،ال تخوؿ الوكيؿ صفتو إال في أعماؿ اإلدارة ،ولذلؾ ال تعتبر الوكالة في
الدعوى امتداداً لتنفيذ الحكـ الذي صدر فييا ،ما لـ تتضمف صراحة الوكالة في التنفيذ.
ونشير إلى أف مف حؽ دائف الدائف طمب تنفيذ سند مدينو نيابة عنو وعمالً بأحكاـ المادة  236مف
القانوف المدني ،ألف كؿ فائدة تنتج مف استعماؿ حقوؽ مدينو تدخؿ في أمواؿ المديف وتكوف ضمانًا
لجميع دائنيو (المادة  237مدني ) .ىذا واف حؽ الدائف باستعماؿ حقوؽ مدينو مقيد بأف ال تكوف ىذه
الحقوؽ غير قابمة لمحجػز كديف النفقة ،أو متصمة بشخصو كالحؽ في اقتضاء التعويض عف ضرر
أدبي .وأف يسبب عدـ استعمالو مف قبؿ المديف إعساره أو زيادة إعساره( .المادة  2/ 236مدني ).

( )61انظر املواد  683 – 665من القانون املدين الناظمة ألحكام الوكالة .يف الواقع العملي ،جند أن العديد من مسريي املعامالت وأغلبهم غري جمازين ،يباشرون إجراءات التنفيذ،
وال سيما يف جمال حتصيل الديون الثابتة بالكتابة ،بالوكالة عن أصحاب األسناد التنفيذية وغالباً بدون وكالة مبوجب تظهري األسناد أوصل حمرر ملصلحتهم ،وال خيفى ما يشكلو ذلك
مـن عبء على احملامني وهترب من الضريبة ملمارستهم ىذه املهنة ،ومن مشاكل خيلقها ىؤالء .فقد حصل أن تويف أحدىم وكان لو ملفات تنفيذية بسندات سـحب مظهـرة لـو بـدون
ورقة ضد مببالغ وصل جمموعها إىل عشرين مليون لرية.
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شرط األىمية:
لما كانت غاية طالب التنفيذ حمؿ المديف عمى تنفيذ التزامو فيكفي بالنسبة إليو توافر أىمية اإلدارة وال
يشترط توافر أىمية التصرؼ.
وبناء عمى ذلؾ تكفي أىمية القاصر المأذوف لو باإلدارة لطمب التنفيذ ،ويكوف ذلؾ عندما يأذف لمقاصر
ً

الذي بمغ الخامسة عشرة مف عمره وأذف لو بتسمـ أموالو إلدارتيا ،ألنو يعد كامؿ األىمية بما أذف لو بو (

المادة  166أحواؿ شخصية ) .وىكذا يستطيع القاصر المأذوف تقديـ طمب التنفيذ ومتابعة جميع إجراءاتو
التي ترمي تقديـ طمب التنفيذ ومتابعة جميع إجراءاتو التي ترمي إلى قبض الديف ،وىو عمؿ مف أعماؿ
اإلدارة ،أما إذا أراد القاصر شراء عقار المقرر بيعو بالمزاد لعدـ تقدـ أحد لشرائو ،فإف طمبو ىذا يرفض
ويمنع مف االشتراؾ بالمزاد لع دـ تمتعو بأىمية التصرؼ ،المطموبة عند الشراء بالمزاد وال حاجة لتوفرىا في
بدء التنفيذ.
واذا كاف طالب التنفيذ أجنبياً فيرجع في تقدير أىميتو في التقاضي إلى قػانوف بمده
ال لمتقاضي في سورية األجنبي الذي توافرت لو شػروط األىمية
( مادة  14أصوؿ ) ،ومع ذلؾ ،يعتبر أى ً
ال بحسب قانوف بمده .وكممة التقاضي الواردة في الماد  14أصوؿ،
طبقًا لمقانوف السوري ،ولو لـ يكف أى ً
تشمؿ طمب التنفيذ ومتابعة إجراءاتو ألنيا معتبرة مف األعماؿ القضائية.
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المنفذ ضده
المنفذ ضده ىو المطموب التنفيذ تجاىو ،وىو الطرؼ الثاني في اإلجراءات التنفيذية ،ويقوـ فييا بالدور
السمبي ،كما أشرنا ويجب أف تتوافر في المنفذ ضده ،كما في طالب التنفيذ شرطاف:
 -1الصفة
-2األىمية

 -1شرط الصفة:
يشترط في المطموب التنفيذ ضده أف تتوفر فيو الصفة أي أف يكوف لطالب التنفيذ الحؽ في التنفيذ
بمواجيتو .فيو المديف أو المحكوـ عميو مالؾ العقار المرىوف أو المثقؿ بالتأميف وكفيؿ الحػؽ العيني،
ال أـ
وبصورة عامة كؿ شخص يتعمؽ بو التزاـ بموجب سند صالح لمتنفيذ .سواء أكاف ممتزماً أصميًا أو كفي ً
مف يمثمو ،كما ويمكف أف يتـ التنفيذ بمواجية الخمؼ العاـ والخاص أو مف الغير الذي ال عالقة لو
بالنزاع .والمديف أو المحكوـ عميو ال يثير شرط الصفة فيو أي مشكمة ،لذلؾ سنبحث باقي الحاالت.

أوالً – التنفيذ في مواجية ممثمي المدين:
ال يجوز التنفيذ في مواجية ممثمي المديف إذا رفضوا التمثيؿ ،ولو كانت وكاالتيـ تسمح ليـ بتمثيؿ
موكمييـ في شؤوف التنفيذ ،والسبب في ذلؾ أف ىذه الوكالة بحد ذاتيا غير إلزاميػة عمى الوكيػؿ إال إذا
تعمؽ بيا حؽ الغير ويستطيع الوكيؿ في كؿ وقت عزؿ نفسو منيا.
وقد ذىبت محكمة استئناؼ دمشؽ إلى أنو:
" إذا كانت وكالة المديف أو المحكوـ عميو تخولو حؽ مراجعة دوائر التنفيذ فإنو ال عبرة لرفض الوكيؿ
حؽ تمثيؿ موكمو المديف أماـ دائرة التنفيذ ويستطيع الدائف أو المحكوـ لو طمب اإلذف باستخراج صورة
عف وكالة وكيؿ المديف وابرازىا بالممؼ ومتابعة اإلجراءات بمواجيتو إال إذا اعتزؿ الوكيؿ " (.)62
كما اجتيدت محكمة استئناؼ حمب في ق ارراىا المؤرخ في  1964/11/15بما يمي:

()62

استئناف دمشق /87ت تاريخ  1955/12/19ورقم /6ت تاريخ  . 1961/12/28وىذا ما استقرت عليو حمكمـة االسـتئناف املدنيـة السادسـة جلـب للقضـايا التنفيذيـة،
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" بخالؼ المحاكـ يحؽ لمف يحمؿ وكالة – غير محاـ – عف آخر لمتابعة تنفيذ عقد أماـ دائرة التنفيذ أف
ينيي وكالتو ،وال يجوز منعو واالحتجاج بأنو ليس بمحاـ " (.)63
وكذلؾ ال يجوز التنفيذ بمواجية محامي المحكوـ عميو في الدعوى التي انتيت بالحكـ المطموب تنفيذه،
ولو كانت وكالتو فييا تتضمف وكالتو في شؤوف التنفيذ .والسبب أف مف حؽ المحامي التنصؿ مف الوكالة
في التنفيذ أو اعتزاليا ،ألف التوكيؿ بالخصومة في الدعوى ال تفرض عميو الوكالة في التنفيذ ومتابعة
إجراءاتو ضد مصمحة موكمو ( .المادة .)499
وقد جرى ال تعامؿ القضائي ،عمى أنو إذا ورد اإلخطار التنفيذي بدوف تبميغ المديف أو المنفذ ضده لعدـ
وضوح عنوانو ،أف يأذف رئيس التنفيذ لمباشر اإلجراءات استخراج صورة عف وكالة وكيؿ المنفذ ضده
وابرازىا بالممؼ و متابعة اإلجراءات بمواجيتو عمى نفقة المنفذ.

ثانياً – التنفيذ ضد خمف المدين:
يمكف أف يرد التنفيذ ضد خمؼ المديف وال حاجة لتجديد السند التنفيذي في مواجيتو .والخمؼ إما أف يكوف
عاماً أو خاصاً.

 -1بالنسبة لمخمف العام:
يخضع حؽ طالب التنفيذ في التنفيذ عمى الورثة باعتبارىـ خمفًا عامًا عف مورثيـ لمقواعد التالية:
آ – إذا توفي المديف أو المحكوـ عميو قبؿ البدء بالتنفيذ وقبؿ تصفية التركة بيف الورثة ،فممدائف أو
المحكوـ لو طمب التنفيذ بمواجية الورثة جميعًا أو بمواجية أحدىـ إضافة لمتركة أو بمواجية واضع اليد
عمى التركة منيـ ،أو بمواجية مصفي التركة .ولو أف يالحؽ في ىذه الحالة أمواؿ التركة أنى وجدت
(.)64
ويترتب عمى الدائف إبراز وثيقة حصر إرث المتوفى ،أو أية وثيقة رسمية تثبت الوفاة مف جية وتثبت أف
ال ) ذلؾ أف وثيقة
المطموب التنفيذ بمواجيتو ىو أحد الورثة مف جية أخرى ( وثيقة قيد األحواؿ المدنية مث ً

( )63املرجع اآلنف الذكر ص .123
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حصر اإلرث تكوف إلثبات صفة الورثة وأنصبتيـ وال عبرة لصدورىا لصالح دعوى معينة ،وأبرزت في
الممؼ (.)65
ونشير إلى أف وفاة المديف قبؿ تاريخ اإلخطار التنفيذي يجعؿ اإلجراءات التنفيذية التي تمت باطمة لعدـ
صحة التمثيؿ (.)66
ب – إذا توفي المديف أو المحكوـ عميو أثناء إجراءات التنفيذ ،وقبؿ أف تصؿ إلى غايتيا يتوقؼ السػير
في ىذه اإلجراءات مؤقتاً ،قياساً عمى انقطاع الخصومة بالوفاة أثناء الدعوى ،وتعتمد متابعة السير فييا
عمى إبراز طالب التنفيذ وثيقة حصر إرث المتوفى ،وفي ىذه الحالة يمكف تبميغ أحد الورثة ومتابعة
اإلجراءات التنفيذية بمواجيتو فيما إ ذا كانت أمواؿ المتوفى التي حجزت قبؿ الوفاة تكفي لوفاء الديف ،ىذا
مع عدـ اإلخالؿ بحقوؽ الدائف طالب التنفيذ إيقاع الحجز عمى أمواؿ المتوفى بعد الوفاة مباشرة ضمانًا
لحقوقو ،عمى أال تجري متابعة اإلجراءات التنفيذية إال بعد إبراز وثيقة حصر اإلرث.
ج – إذا كانت الت ركة قد صفيت بيف الورثة قبؿ البدء بالتنفيذ ،يترتب عمى الدائف أو المحكوـ لو طمب
التنفيذ بمواجية كافة الورثة ،فإذا أنكروا أنيـ ورثوا شيئًا ولـ يتمكف طالب التنفيذ مف إثبات عدـ صحة
ال ) وجب عميو أف يثبت وجود تركة وزعت بيف الورثة
إنكارىـ بأوراؽ رسمية ( وثيقة انتقاؿ عقار مث ً
بدعوى أصمية ترفع أماـ المحكمة المختصة بمواجية جميع الورثة.
د – إذا أثبت الدائف أو المحكوـ لو أف التركة آلت إلى بعض الورثة دوف آخريف جرى التنفيذ بمواجية مف
آلت إليو التركة فقط ،واذا أثبت تصفية التركة وتوزيعيا بيف الورثة أو بيف بعضيـ لوحؽ كؿ واحد مف
الورثة بمقدار ما آؿ إليو ،ونفذ عمى مالو شخصيًا بنفس المقدار.

()65
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 -2بالنسبة لمخمف الخاص:
يمكف أف يجري التنفيذ ضد خمؼ المديف الخاص أيضاً ،ويمكننا أف نذكر أبرز الحاالت التي ينفذ فييا
السند في مواجية الخمؼ الخاص .وىي:

آ – حالة حوالة الدين:
يجوز التنفيذ ضد المحاؿ عميو خمؼ المديف الخاص ،إذا كانت ىناؾ حوالة ديف تمت وفؽ أحكاـ
المواد  315وما بعدىا مف القانوف المدني ،ولو كاف الدائف لـ يحدد موقفو مف ىذه الحوالة إق ار ًار أو
رفضًا ،ألف مف آثار ىذه الحوالة الخضوع لمتنفيذ.

ب – حالة الوصية بمال معين:
كما لو أوصى شخص آلخر بماؿ معيف واشترط لتنفيذ ىذه الوصية قياـ الموصى لو بالتزاـ التزـ بو
الموصي بموجب سند تنفيذي ،فإذا قبؿ الموصى لو الوصية التزـ بالتنفيذ وال حاجة لتجديد السند في
مواجيتو ،ويعتبر الماؿ الموصى بو ضامناً لتنفيذ االلتزاـ ،ولكف ليس لطالب التنفيذ أف ينفذ عمى غيره ـ،
أمواؿ الموصى لو إال بعد الحصوؿ عمى سند تنفيذي في مواجيتو ،ىذا إذا لـ يكف الموصػى لو قد اشترط
أف يقتصر التنفيذ عمى الماؿ الموصى بو فقط.

ج – حالة المال المرىون إذا نقمت ممكيتو إلى الغير:
إذا كاف ىناؾ ماؿ مرىوف ونقمت ممكيتو لمغير ،فإف الدائف المرتيف ينفذ عمى الماؿ في مواجية مف
انتقمت إليو الممكية .عمى أنو إذا كانت خصومة التنفيذ قد بدأت فإف اإلجراءات تستمر في مواجية المديف
األصمي وال حاجة إلدخاؿ المالؾ الجديد نظ اًر النعقاد الخصومة قبؿ التصرؼ بالماؿ المرىوف ،وبالتالي
تنسحب آثار التنفيذ عمى الدائف المرتيف ،بصفتو خمفًا خاصًا لممديف.

ثالثاً – التنفيذ ضد الكفيل:
الكفيؿ ىو شخص يتعيد لمدائف بأف يفي بااللتزاـ إذا لـ يؼ بو المديف نفسو .وال يجوز التنفيذ بحؽ
الكفيؿ ،متضامنًا كاف مع المديف أو غير متضامف ،إال بعد صدور حكـ بحقو.
فإذا كاف الكفيؿ متضامناً مع المديف جاز التنفيذ في مواجيتو دوف المديف األصمي ،وال يجوز لو أف
ال (مادة  759مدف ).
يطمب تجريد المديف أو ً
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أما إذا كاف لمطموب التنفيذ ضده كفيالً عادياً فال يجوز التنفيذ عميو إال بعد تجريد المديف مف أموالو ،إذا
ال اعتبر
كاف الكفيؿ قد تمسؾ بيذا الحؽ أماـ دائرة التنفيذ .فإذا قبؿ الحجز عمى أمػوالو دوف اعتراض مث ً
متنازالً ضمنًا عف حقو بتجريد المديف األصمي مف أموالو أوالً .وفي جميع األحواؿ إذا تمسؾ الكفيؿ
العادي بحقو في تجريد المديف ،توجب عميو أف يقوـ عمى نفقتو بإرشاد الدائف إلى أمواؿ المديف تكفي
لموفاء بالدي ف كمو ،وال عبرة لألمواؿ التي يدؿ عميو الكفيؿ إذا كانت ىذه األمواؿ موجودة خارج سورية أو
كانت أمواالً متنازعاً فييا (المادتاف  754و  755مدني).
ىذا وال يجوز لدائرة التنفيذ أف تثير الدفع بالتجريد مف تمقاء نفسيا ،وأف ترفض التنفيذ ضد الكفيؿ إذا لـ
يدفع ىو بحقو في طمب التجريد ،ألف ىذا األمر ال يتعمؽ بالنظاـ العاـ وانما يتعمؽ بمصمحة شخصية
لمكفيؿ العادي (مادة  754مدني).
كما يحؽ لمكفيؿ أف يتمسؾ بعدـ التنفيذ عمى أموالو إذا كاف ىناؾ تأميف عيني خصص قانوناً أو اتفاقًا
لضماف الديف وقدمت الكفالة بعد ىذا التأميف أو معو ،وأف يطمب التنفيذ عمى األمواؿ التي خصصت ليذا
التأميف في بادئ األمر ( 757مدني ).
ويجب تقديـ طمب التنفيذ " عمى المديف والكفيؿ واخطارىما ،وتقديـ الطمب باسـ المديف دوف الكفيؿ ،ومف
ثـ إخطار الكفيؿ يجعؿ اإلخطار موجيًا لمكفيؿ بدوف طمب فاقداً آلثاره القانونية " (.)67

 -2شرط األىمية:
بما أف الغاية مف التنفيذ عمى المديف نزع ممكيتو عف بعض أموالو المنقولة أو غير المنقولة وبيعيا وتوزيػع
قيمتيا عمى الدائنيف في حدود ديونيـ ،لذا يجب أف تتوفر فيو أىمية التصرؼ.
وعميو ،ال يجوز توجيو التنفيذ إلى القاصر أو مف ىو في حكمو سوى بمواجية ممثمو القانوني تحت طائمة
بطالف اإلجراءات التنفيذية .ويقضي رئيس التنفيذ بالبطالف مف تمقاء نفسو دونما حاجة إلى طمب .ويحؽ
لطالب التنفيذ نفسو طمب البطالف ألنو ليس مف مصمحتو أف يستمر في إجراءات قد يقرر بطالنيا فيما
بعد .كما ويحؽ لممنفذ ضده طمب ذلؾ ،إال أف لو أف يتنازؿ عف التمسؾ بو إذا زاؿ عيب نقص األىمية
أو عدـ صحة التمثيؿ القانوني ،وفي ىذه الحالة ال يحؽ لرئيس التنفيذ أف يقرر البطالف مف تمقاء نفسو،
وذلؾ لزواؿ الحؽ عنو بعد تنازؿ المنفذ ضده عف طمب البطالف.
()67
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ومع ذلؾ يجوز التنفيذ ضد القاصر المأذوف لو بإدارة أعمالو ألف لو الحؽ بأف يوفي الديوف الناجمة عف
ىذه األعماؿ دونما حاجة لموافقة القاضي .أما إذا كانت ال تتعمؽ بيذه األعماؿ وجب أخذ موافقة
القاضي عمى إيفائيا.

الشروط المطموبة في التنفيذ

وتتناوؿ ىذه الشروط الحؽ نفسو موضوع التنفيذ واإلجراءات المطموبة لمتنفيذ وعميو سنتناوؿ بالبحث
تباعًا.
 1الشروط المتعمقة بالحؽ
-

 2الشروط المتعمقة باإلجراءات
-
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الشروط المتعمقة بالحق
تنص المادة  283مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية عمى أنو:
"  -1ال يجػوز تنفيذ سند يتعمؽ بحؽ غير ثابت الوجود أو غير معيف المقدار أو غير مستحؽ.
-2إذا كاف التنفيذ موقوفًا عمى القياـ بالتزاـ ،يجب عمى المستدعي أف يقوـ فعالً بوفاء ىذا االلتزاـ أو
أف يضـ إلى طمبو األوراؽ التي تثبت القياـ بو ".
بموجب ىذا النص فإف المشرع فرض بشأف الحؽ الذي يطمب تنفيذه جب ًار أف يكوف ثابت الوجود ،ومعيف
المقدار ،ومستحقاً أي حاؿ األداء ،وذلؾ عند البدء بالتنفيذ ،وأف تتوفر ىذه الشروط في السند التنفيذي
نفسو.

أن يكون الحق ثابت الوجود Certain
يجب أف يكوف الحؽ مؤكد الوجود ،وبالتالي ال يمكف التنفيذ إذا كاف الحؽ منازعاً فيو مف قبؿ المديف أو
معمقاً عمى شرط واقؼ لـ يتحقؽ بعد ،فال يجوز تنفيذ السند إف كاف ىناؾ نزاع جدي بشأف وجود الحؽ،
وتقدير جدية ىذا النزاع يعود إلى محكمة األساس وليس إلى رئيس التنفيذ.

أن يكون الحق معين المقدارDetermine ou Liquide :
يعد الحؽ معيف المقدار إذا تعمؽ بمبمغ معموـ مف النقود أو بكمية معمومة مف أشياء معينة بنوعيا أو
بشيء معيف بعينو ،ولـ يكف التعييف في ىذه األحواؿ محؿ نزاع مف المديف .واشتراط تحديد المقدار يستند
إلى أف لممديف الحؽ في تفادي إجراءات التنفيذ بأداء ما ىو مطموب منو .والى أف التنفيذ بالحجز يقتضي
بيع أمواؿ المديف بقدر ما يكفي لتنفيذ التزامو ،والكؼ عف البيػع إذا وصؿ حاصمو إلى ما يكفي أداء ديف
الحاجز.
ال
وعميو ،ال يجوز تنفيذ الحكـ الذي يقضي عمى المسؤوؿ بالتعويض إذا لـ يحدد فيو مقدار التعويض ،إ ّ
حدد بشكؿ الحؽ مف خالؿ اتف اؽ الطرفيف .وال يجوز تنفيذ المصاريؼ القضائية إذا لـ تكف معينة في
إذا ّ
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الحكـ ومحددة فيو ،والبد لصاحب المصمحة مف مراجعة المحكمة لتحديد مقدار ىذه المصاريؼ ،وىو ما
يقوـ بو رئيس ديواف محكمة الموضوع مصدرة الحكـ محؿ التنفيذ.
عمى أنو ال يشترط أف يكوف حؽ الدائف دائماً مقد اًر بالنقود ففي حالة التنفيذ المباشر القتضاء الحؽ،
يفترض تدخؿ السمطة العامة كتسميـ عيف بالذات أو إخالء مستأجر أو إزالة تجاوز.ومع ذلؾ فال يجوز
تنفيذ الحكـ الستيفاء قيمة العيف المقضي بتسميميا عينًا إذا كاف المحكوـ عميو قد أخفاىا ولـ يكف
المحكوـ لو قد طالب بالقيمة استطراداً ،وحكـ لو بيا في الحكـ القاضي بالتسميـ في حاؿ عدـ حصولو،
ألف قيمة العيف ال تعتبر في ىذه الحالة محددة المقدار (.)69

أن يكون الحق مستحقاً أي حال األداءExigible :
يجب أف يكوف حؽ طالب التنفيذ مستحؽ األداء ،وليذا فإنو إذا كاف ىذا الحؽ احتماليًا أو مقيػدًا بأي
وصؼ فال ينفذ جب ًار .وألف المديف غير ممزـ بوفاء الديف قبؿ حموؿ األجؿ ،وبالتالي ال يعتبر عدـ وفائو
اعتداء عمى حؽ الدائف الموضوع يخولو الحؽ في التنفيذ الجبري لحمايتو (.)72
وتطبيقًا ليذا الشػرط ،ال يجوز تنفيذ االلتزاـ المعمؽ عمى شرط واقؼ قبؿ تحقؽ الشرط ،وال المضاؼ إلى
أجؿ معيف إال عند حموؿ األجؿ .واذا كاف التنفيذ معمقاً عمى قياـ الدائف بالتزاـ مقابؿ وجب عميو أف يثبت
قيامو بو واال كاف الحؽ موضوع طمب التنفيذ غير مستحؽ األداء ( 2/283أصوؿ ).
عمى أنو يصبح الحؽ حاؿ األداء ولو كاف مؤجالً إذا سقط حؽ المديف في األجؿ بشير إفالسو أو
إعساره أو إضعافو التأمينات التي أعطاىا أو لـ يقـ بتقديـ التأمينات التي وعد بيا (المادة  273مدني ).

وجوب توافر ىذه الشروط عند البدء في التنفيذ
يجب توفر وجود الحؽ الموضوعي وتعييف مقداره وحموؿ أدائو عند البدء في اتخاذ اإلجراءات التنفيذية،
وال يشترط توفر ىذه الشروط عند تكويف السند التنفيذي.

()69
()72
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وعميو ،إذا نفذ الدائف قبؿ حموؿ أجؿ الديف ،وباشػرت دائرة التنفيذ اإلجراءات ،فإف التنفيذ يكوف باطالً وال
يصححو حموؿ األجؿ بعد ذلؾ أثناء إجراءات التنفيذ ( ،)72وتستثنى مف ىذه القاعدة فوائد المبمغ المستحقة
أثناء التنفيذ والمصروفات الناجمة عنو ،ألنيا مف ممحقات الديف األصمي التي تستحؽ أثناء التنفيذ.
إالّ أف عدـ توفر ىذه الشروط عند طمب التنفيذ ليس مف شأنو أف يؤثر في صحة الطمب ما دامت قد
توافرت قبؿ اتخاذ أي قرار بالتنفيذ .وفي التطبيؽ العممي ،يتأكد مدير التنفيذ ،عند تقديـ طمب التنفيذ
لتسجيؿ الممؼ التنفيذي ،مف توفر ىذه الشروط ،و يرفض تسجيؿ الطمب في حاؿ عدـ توافرىا.

وجوب توافر ىذه الشروط في السند التنفيذي نفسو
يجب أف يثبت وجود الحؽ الموضوعي وتعييف مقداره وحموؿ أدائو في نفس السند التنفيذي ( .)73أما إذا لـ
تتوافر في السند نفسو فال يجوز التنفيذ بمقتضاه.
وبنػاء عمى ذلؾ ،إذا كاف العقد الرسمي يمزـ المديف بفوائد عند التأخير أو عند عدـ الوفاء ،فإنو ال يجوز
التنفيذ القتضاء الفوائد إال إذا صدر حكـ يثبت تخمؼ المديف عف الوفاء أو تأخره فيو و يمزمو بالفوائد
المتفؽ عمييا .فالعقد الرسمي ال يصمح وحده القتضاء ىذه الفوائد .وكذلؾ ال يمكف المطالبة بالشرط
الجزائي المتفؽ عميو في السند التنفيذي بدوف حكـ يثبت تخمؼ المديف عف القياـ بااللتزاـ ،ألف مصدر
االلتزاـ بالتعويض ليس الشرط بؿ خطأ المديف المتمثػؿ بتخمفو عف التنفيذ .والضرر الذي أصاب الدائف
مف جراء ىذا التخمؼ ،وال بد مف حكـ لمتثبت مف ذلؾ (.)74
عمى أنو يالحظ ،أف الحؽ يعتبر معيف المقدار ومستحقًا في نفس السند التنفيذي إذا كاف ثبوت التعييف أو
ال إلى عممية حسابية بسيطة .وبناء عمى ذلؾ ،إذا كاف الحكـ يمزـ المديف بالديف بعد
الحموؿ ال يحتػاج إ ّ
أربعة أشير أو كاف يمزمو بفوائد خمسة بالمائة مف قيمة الديف المحدد في الحكـ ،فإف حموؿ األداء أو
تعييف المقدار يعتبر ثابتًا في الحكـ ولو أف األمر يتطمب حساب التاريخ لمعرفة حموؿ أجؿ الديف ،أو
يتطمب إجراء عممية حسابية لتعييف المقدار.
()72
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وبناء
ونشير إلى أنو يمكف تكممة السند التنفيذي بسند آخر إذا كاف السند التنفيذي يشير إليو صراحة.
ً

عمى ذلؾ ،إذا كاف ىناؾ نزاع قضائي حوؿ عقد بيع تأخر فيو المشتري عف دفع أقساط الثمف والفوائد

المستحقة عف التأخير والثابتة فيو ،ثـ عقد صمح بيف الطرفيف ثبت في محضر الجمسة وصدقتو المحكمة،
وأشار الصمح إلى احتفاظ البائع بجميع حقوقو المقررة بعقد البيع ،فإف عقد البيع يعتبر جزءاً مف عقد
الصمح وتعتبر الفوائد المنصوص عمييا في حكـ المنصوص عمييا في عقد الصمح ،وبالتالي يعتبر
محضر الصمح سنداً تنفيذياُ القتضائيا(.)75
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الشروط المتعمقة باإلجراءات

تختمؼ إجراءات التنفيذ باختالؼ ما إذا كاف تنفيذاً مباش اًر أو بطريؽ نزع الممكية .ولكف أياً كاف طريؽ
التنفيذ ،فإف إجراءاتو بشكؿ عاـ واحدة تمر بمرحمة التبميغ المسبؽ لمسند التنفيذي إذا كاف حكماً ،ثـ تقديـ
طمب التنفيذ بضرورة تنظيـ محضر الممؼ تمييدًا إلقرار الحجز والبيع واستيفاء المنفذ حقو الثابت بالسند
التنفيذي بعد إخطار المنفذ ضده .وعميو فإف إجراءات التنفيذ يسبقيا مقدمات معينة لمبدء بيا.

مقدمات التنفيذ
قبؿ مباشرة اإلجراءات التنفيذية ال بد مف تبميغ مسبؽ لمسند التنفيذي إذا كاف حكمًا وتقديـ طمب التنفيذ
وتنظيـ الممؼ التنفيذي.

ال – التبميغ المسبؽ لمسند التنفيذي إذا كاف حكمًا
أو ً
-1محل التبميغ:
إذا كاف السند التنفيذي حكمًا ،فيجب أف يصار إلى تبميغو إلى المحكوـ عميو قبؿ تقديـ طمب التنفيذ .فقد
نصت المادة  284مف قانوف أصوؿ المحاكمات عمى أنو:
ّ
" فيما عدا األحكاـ الصمحية ال يجوز تنفيذ األحكاـ إال بعد تبميغيا إلى الخصـ ".
وقد ىدؼ المشرع مف ضرورة تبميغ األحكاـ إحاطة المحكوـ عميو بيا ،وبما ىو مطموب منو بموجبيا،
وتمكينو مف مراقبتيا لمتأكد مما إذا كاف بيد الدائف سند مستوؼ لشروط التنفيذ الجبري ،فيستطيع أف
يعترض عمى التنفيذ إذا كاف لديو وجو لالعتراض أو أف يقوـ بالوفاء اختيا ًار فيتجنب بذلؾ خصومة التنفيذ
واجراءاتيا ونفقاتيا .واذا كانت ىناؾ طرؽ طعف ما زالت مفتوحة أماـ الحكـ فيمجأ المحكوـ إلييا إذا رغب
بذلؾ.
و بذلؾ ،فإف وجوب التبيمغ يشمؿ جميع األحكاـ ،باستثناء األحكاـ الصمحية الخاضعة لمطعف بالنقض،
ميما كانت الدرجة القضائية التي أصدرتيا .وعميو ،يجب تبميغ األحكاـ الصادرة عف محاكـ البداية أو
االستئناؼ أو محكمة النقض إذا نظرت في الدعوى مف حيث الموضوع ،واألحكاـ الصادرة عف المحاكـ
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الشرعية وأحكاـ محاكـ الصمح الخاضعة لمطعف بطريؽ االستئناؼ ألف وضعيا في ىذه الحالة يشبو
وضع األحكاـ البدائية الخاضعة لمتبميغ و كذلؾ األحكاـ الجزائية الصادرة في موضوع الحؽ الشخصي
ميما كاف نوع المحكمة التي أصدرت الحكـ أي حتى ولو كانت محكمة صمح ماداـ قرارىا خاضعًا
لمطعف باالستئناؼ في جميع الجنح .ويشمؿ التبميغ جميع األحكاـ القاضية بإلزاـ حتى ولو كانت ق اررات
غير نيائية مادامت قابمة لمتنفيذ ألف وجوب التبميغ المسبؽ يعتبر مبدأ عامًا ومطمقًا.
ونشػػير إلى أف الييئة العامة لمحكمة النقض ذىبت في قرار ليا بأف األحكاـ المقرونة بالنفاذ المعجػؿ ال
تحػتاج إلى تبميغ مف أجػؿ تنفيذىا ألنيا قابمة لمتنفيذ رغـ قابميتيا لمطعف (.)76
وفي القرار نفسو قررت الييئة العامة أف األحكاـ التي تصدر عف محكمة النقض عندما تقضي برفض
الطعف دوف أف تبت في األساس ال تحتاج إلى تبميغ إذ يكتفى بتبميغ الحكـ االستئنافي ،أما إذا نقضت
الحكـ وبتت في الموضوع فال بد عندئذ مف أف يصار إلى تبميغ حكميا.
ويالحظ أنو ال يوجد نص في قانوف األصوؿ بوجوب تبميغ األحكاـ المبرمة .وفي الحقيقة ال حاجة إليراد
مثؿ ىكذا نص ،ألف وجوب تبميغ األحكاـ ىو دائمًا لصالح الخصـ ولحفظ مواعيد الطعف منيا ،وبما أف
األحكاـ المبرمة غير قابمة لمطعف ،فال فائدة مف تبميغيا .عمى أف الييئة العامة لمحكمة النقض ،اعتبرت
أف األحكاـ المبرمة خاضعة لمتبميغ ،ولـ تحدد لنا المدة التي يتوجب عمى المحكوـ لو انتظارىا بعد التبميغ
ليكوف حكمو المبرـ صالحػاً لمتنفيذ .والواقع أف المحكوـ لو يستطيع طمب تنفيذ الحكـ المبرـ في يوـ
تبميغو ،إذًا فما الفائدة مف تبميغ الحكـ المبرـ ؟ وىؿ التبميغ لمجرد إعالـ المحكوـ عميو بصدوره ؟ أو ال
يكفي ىذا اإلعالـ الذي يتـ عف طريؽ اإلخطار التنفيذي الذي توجيو دائرة التنفيذ لو قبؿ المباشرة
بإجراءات التنفيذ ؟
وفي التطبيؽ العممي ،ال تسجؿ دوائر التنفيذ طمب التنفيذ إف لـ يكف الحكـ موشحًا بما يفيد تبميغو ،واذا
سجمت الممؼ دوف ذلؾ ،فيي تكمؼ المنفذ بإجراء تبميغ الحكـ بمعزؿ عف االخطار التنفيذي ومف ثـ تتابع
ال إلى حد ما اشػتراط وضع صيغة التنفيذ عمى
اإلجراءات التنفيذية .وىذا يعني أ ف التبميغ يعتبر مقاب ً
الحكـ مف قبؿ المحكمة بحسب القوانيف األخرى ،كالمصري والمبناني والفرنسي .ويجب أف نالحظ أف
وجوب التبميغ لممحكوـ عميو واثبات ذلؾ في طمب التنفيذ يقتصر عمى األحكاـ التي ذكرناىا ،وال يشمؿ
جميع أنواع السندات التنفيذية ،وانما يشمؿ بعض ىذه األسناد ،كسند الديف المنظـ لدى الكاتب بالعدؿ،
()76

اهليئة العامة حملكمة النقض قرار عدول عن اجتهادات سابقة رقم  23/76تاريخ  ،1977/4/2احملامون  1978ص .113

76

والسند الرسمي مف قبؿ أمانة السجؿ العقاري … أما الق اررات واألوراؽ األخرى التي يعطييا القانوف قوة
التنفيذ دوف أف يشترط تبميغيا فال حاجة لتبميغيا قبؿ تقديـ طمب التنفيذ.

- 2مؤيد التبميغ:
إذا قيد طمب التنفيذ لحكـ لـ يجر تبميغو مف قبؿ مأمور التنفيذ خطًأ أو سيوًا في سجؿ دائرة التنفيذ ،فيؿ
يقرر رئيس التنفيذ وقؼ اإلجراءات تمقائيًا أـ بطالنيا ؟
ذىب بعضيـ إلى أنو مف حؽ رئيس التنفيذ أف يقرر وقؼ اإلجراءات التنفيذية إذا لـ يكف الحكـ مبمغًا
وبدوف طمب مف المنفذ عميو ،ألف وجوب التبميغ ىو مف حؽ القانوف بقدر ما ىو مف حؽ الطرفيف ،واذا
اعترض عمى صحة التبميغ ،فإف مف حؽ رئيس التنفيذ ومف واجبو أف يدقؽ في صحة ىذا التبميغ واطباقو
عمى األصوؿ ،ويقرر اعتباره غير صحيح وبالتالي يوقؼ التنفيذ أو بالعكس (.)77
وقد ذىبت محكمة االستئناؼ المدنية السادسة بحمب الناظرة بقضايا التنفيذ في اجتياد ليا إلى:
" إف المادة  / 284/أصوؿ والقاضية بوجوب تبميغ األحكاـ قبؿ تنفيذىا لـ تنص عمى البطالف في حالة
عدـ التبميغ ،كما أف قرار الييئة العامة رقـ ( 23/67تاريخ  )1977/4/22لـ يقض بالبطػالف في حالة
عدـ التبميغ السابؽ لمتنفيذ وىي بمثابة نص قانوني.
ال إذا نص عميو القانوف
وحيث إف النص الوارد بالمادة  /39/أصوؿ يقضي بأف يكوف اإلجراء باط ً
صراحة أو شابو عيب لف تتحقؽ الغاية مف اإلجراء وال يحكـ بالبطالف رغـ النص عميو إذا ثبت تحقؽ
الغاية منو.
ولما كاف الفقو مستق ًار عمى أف البطالف القانوني في القانوف يجب أف يكوف بمفظة والعبارة الناىية أو
النافية ال تؤدي بذاتيا لمبطالف ( أحمد أبو الوفا التعميػؽ عمػى قانوف المرافعات ص .)1373
وباعتبار أف المادة  /284/أصوؿ لـ تنص عمى البطالف وال يؤدي عدـ التبميغ لمحكـ المبرـ إلى الضرر
بالمنفذ عميو إذا لـ يبمغ ،واف ىذه المادة ال يقصد بيا حفظ المواعيد لمطعف باألحكاـ وليست ميمة تمنح
لممديف بالوفاء ألف ذلؾ متحقؽ باإلخطار التنفيذي ،وانو إذا تـ التبميػغ لمحكـ المبرـ لممنفذ عميو فإنو مف
الجائز تنفيذه بذات يػوـ التبميغ أو األياـ التالية " (.)78
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ونحف نرى خالؼ ذلؾ ،ووفقاً لما استقر عميو االجتياد القضائي الفرنسي ،فيتوجب عمى دائرة التنفيذ أف
تتحقؽ مف موضوع تبميغ الحكـ قبؿ قيد طمب التنفيذ لدييا .واذا كانت قد سيت عف ذلؾ ثـ انتبيت إليو
وجب عمييا التوقؼ عف متابعة التنفيذ بناء عمى طمب مف وضع التبميغ لمصمحتو ،وتعتبر اإلجراءات
السابقة باطمة وال بد مف تجديدىا بعد تبميغ الحكـ لممحكوـ عميو .ذلؾ أف ما ذىبت إليو محكمة استئناؼ
حمب ،يفرغ حكـ المػادة  284بجزء مف مضمونو ،عندما اعتبرت أف تبميغ الحكـ متحققًا باالخطار
التنفيذي ،واف كاف قرارىا يخفؼ مف تعقيدات اإلجراءات التي عمى المنفذ اتباعيا لموصوؿ إلى حقو
ويجعميا أيسر ،ألنو البد مف النظر لمصمحة مف تقرر البطالف ،فإف كاف قد تقرر لمصمحة عامة كاف
مف النظاـ العاـ وتوجب عمى المحكمة أف تقرره مف تمقاء نفسيا .أما إذا كاف قد تقرر لمصمحة أحد
متنازؿ عف إثارة البطالف وكاف بالتالي اإلجراء
األطراؼ ،فإف عميو إثارتو قبؿ أي طمب آخر واال اعتبر
ً
صحيحاً (.)79

ثانياً – طمب التنفيذ
يقصد بالطمب التنفيذي ،االستدعاء الذي يتقدـ بو طالب التنفيذ بصورة خطية إلى دائرة التنفيذ مرفقًا
بالسند التنفيذي ،بيدؼ اقتضاء الحؽ الثابت فيو جب ًار مف المحكوـ عميو أو المديف.
ويشتمؿ طمب التنفيذ عمى اسـ المستدعي " طالب التنفيذ " ولقبو وموطنو واسـ ولقب وموطف المحكوـ
عميو أو المديف " المنفذ ضده " ويشفع المستدعي السند التنفيذي بالطمب ( ـ  279أصوؿ ) واذا كاف
السند التنفيذي حكمًا وجب أف يكوف موقعًا عميو مف رئيس المحكمة وكاتبيا ومختومًا بختـ المحكمة (
المادة  227أصوؿ ).
وفي الواقع العممي :ىناؾ مطبوعات تتضمف كافة المعمومات التي فرضيا القانوف ،وموضػوعة بممؼ
تنفيذي ،وممصقًا عمييا الطوابع القانونية الالزمة ،ويكتفي طالب التنفيذ ،بممىء المعمومات الخاصة بو
وبالمنفذ عميو وبموضوع السند التنفيذي أو بمنطوؽ الحكـ إف كاف السند التنفيذي حكماً.
واذا كاف التنفيذ موقوفاً عمى القياـ بالتزاـ معيف وجب عمى المستدعي أف يقوـ بو فعالً وأف يضػـ إلى
ال ) عمى أنو ليس ىناؾ ما يمنع
طمبو األوراؽ التي تثبت القياـ بيذا االلتزاـ ( .المادة  2/283أصو ً
تسجيؿ طمب التنفيذ ،وتنفيذ االلتزاـ بعد تسجيؿ الطمب وقبؿ البدء بإجراءات التنفيذ .فمو تضمف الحكـ
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تسجيؿ العقار باسـ طالب التنفيذ مقابؿ دفعو مبمغاً معيناً ،فإنو يترتب عميػو دفػع ىذا المبمغ حتى يمكنو
طمب التنفيذ ،واذا لـ يكف قد دفعو بعد ،فيمكف إيداعو في صندوؽ دائرة التنفيذ.
ويجب عمى طالب التنفيػػذ أف يتخذ موطناً مختا اًر في البمدة التي فييا مقر دائرة التنفيذ ( المادة 1/286
أصوؿ ) حتى تتمكف الدائرة وكذلؾ المديف مف تبميغو ما تقتضيو معامالت التنفيذ مف تبميغات سريعة.
واذا لـ يتخذ طالب التنفيذ مثؿ ىذا الموطف ،أو كاف بيانو ناقصًا أو غير صحيح جاز تبميغو بطريؽ
اإللصػاؽ عمى لوحة اإلعالنات في دائرة التنفيذ ( .المادة  24أصوؿ ).

ثالثاً – تنظيم الممف التنفيذي
يقدـ طمب التنفيذ ووثائقو إلى مدير التنفيذ فيعمؿ عمى قيده في سجؿ طمبات التنفيذ في القسـ الخاص
بكؿ سند تنفيذي ( بدائي – صمحي – مداينة )..أو يكمؼ بذلؾ أحد مأموري التنفيذ العامميف في ىذا
القسـ ،ثـ يجري تنظيـ الممؼ التنفيذي.
والممؼ عبارة عف مصنؼ مف الورؽ المقوى القاسي الذي ال يتأثر سريعاً باالستعماؿ ويسمح بوضع عدد
كبير مف األوراؽ فيو ،ويحتوي عمى استدعاء التنفيذ والوثائؽ المرفقة بو أو التي ستبرز أثناء إجراءات
التنفيذ ومحضر التنفيذ العاـ وكافة األوراؽ الممحقة بو.
ال يحفظ في الممؼ التنفيذي إال صور الوثائؽ إذا كانت مف النوع
واألصوؿ المتبعة في دوائر التنفيذ أ ّ
األصمي ،وىكذا عمى أطراؼ الممؼ التنفيذي عندما يبرزوف وثائؽ أصمية أف يقدموا صو ًار كافية عنيا
طبؽ األصؿ ،تحفظ إحدى الصور في الممؼ وترسؿ الصور األخرى مع ورقة االخطار إلى المطموب
التنفيذ ضدىـ .أما الوثائؽ األصمية فتحفظ في الصندوؽ الحديدي لمدائرة بعد التأشير عمى الصور برقـ
حفظ األصؿ في الصندوؽ مف قبؿ مأمور التنفيذ ،كما يترتب عمى المأمور أف يذكر في المحضر العاـ
لمتنفيذ ويشير إلى كؿ وثيقة سممت إليو لضميا لمممؼ.
ونشير إلى أنو في التعامؿ القضائي ،ال حاجة بالنسبة لألحكاـ والسندات الرسمية الصػالحة لمتنفيذ لربط
صورة عنيا مع االخطار التنفيذي الذي يوجو لممطموب التنفيذ ضده ،وانما يكتفى باإلشارة إلييا فيو،
بخالؼ السندات التنفيذية األخرى ،وكذلؾ ال حاجة لحفظ صور األحكاـ والعقود الرسمية في الصندوؽ
الحديدي ،و إنما يكتفى عادة بصور عنيا وتركيا في الممؼ ألنيا تعتبر مف الوثائؽ األصمية ،باعتبار أف
األصؿ محفوظ في المحكمة أو الدائرة الرسمية التي صدرت عنيا.
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رابعاً – محضر التنفيذ العام
يعتبر المحضر العاـ لمتنفيذ ىامًا جدًا ،ألف كافة المراجعات والطمبات واالعتراضات التنفيذية عمى
اختالؼ صورىا وأسبابيا يجب أف تدوف فيو خطياً ،ومف قبؿ صاحب العالقة وتحت إشراؼ مأمور التنفيذ
الذي يتولى توثيقيا مف خالؿ توقيعو تحت كؿ شرح أو مراجعة أو طمب أو اعتراض .كما أف جميع
ق اررات رئيس التنفيذ تتخذ خطيًا مف قبمو في ىذا المحضر.
ال
ويتألؼ محضر التنفيذ العاـ مف عدة أوراؽ بيض في األصؿ تحمؿ الصفحة األولى في أعالىا حق ً
لمبيانات التالية:
رقػـ الممؼ ( رقـ قيد الطمب التنفي ذي ) والحػرؼ الذي يرمز إلى القسػـ العائد لو (ش :شرعي ،ـ :مداينة،
ب :بدائي ،ص :صمحي …) وأسماء طالب التنفيذ والمطمػوب التنفيذ ضدىـ وعناوينيـ ومحالت إقامتيـ،
ونػػوع السػػند التنفيػذي ( حكـ ،سند ديف ،سند تأميف عقاري…،الخ ) والغاية مف التنفيذ ( طمب مبمغ،
تخمية المأجور ،تسميـ عقار …) ورقـ وتاريخ حفظ الوثيقة األصمية في الصندوؽ الحديدي.
وفي التطبيؽ العممي لألصوؿ المتبعة لتقديـ الطمبات أو االعتراضات أو المراجعات الخطية المتعمقة
بإجراءات التنفيذ مف قبؿ ذوي الشأف ،فإف مأمور التنفيذ يسمـ ممؼ التنفيذ لذوي الشأف ،فيدونوف في
المحضر العاـ بإشرافو وتحت رقابتو ما يشاؤوف ،ثـ يوثؽ المأمور صدور ىػذه الطمبات والمراجعات عف
أصحابيا بخط يده وتوقيعو ،ثـ يرفع الطمب إلى رئيس التنفيذ ،إذا كاف موضوعيا يتطمب اتخاذ قرار منو
أو أي توجيو مف قبمو .واذا كاف صاحب العالقة أميًا يتولى مأمور التنفيذ كتابة طمباتو بخط يده ثـ يأخذ
عمييا توقيعو أو بصمة إبيامو األيسر ،ثـ يوثؽ حضوره وطمبو ويرفع األمر إلى الرئيس أو يعيد الممؼ
إلى مكانو حسب الحاؿ.
وتقضي األصوؿ المتبعة أيضاً ،أف يشير مأمور التنفيذ في المحضر العاـ بخط يده وتوقيعو إلى كؿ
وثيقة وردت خالؿ اإلجراءات التنفيذية مع خالصة موجزة عنيا ويعيف تاريخ وجودىا ومكاف حفظيا في
الممؼ أو في الصندوؽ.
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اإلخطار التنفيذي
تبدأ اإلجػراءات التنفيذية باإلخطار ،وىو إجراء يقوـ بو مأمور التنفيذ بعد تنظيـ الممؼ التنفيػػذي بتوجيو
إخطار إلى المطموب التنفيذ ضده قبؿ التنفيذ ( ـ  285أصوؿ ).

أو ًال – الغرض من اإلخطار:
يقصد مف اإلخطار تنبيو المديف أو المحكوـ عميو بوجوب القياـ بتنفيذ السند التنفيذي الموضوع في
التنفيذ .واحاطتو عممًا بما ىو مطموب منو وفاؤه ،وانذاره بإجراءات التنفيذ الجبري إذا لـ يقـ بوفاء ما ىو
ال ،وتمكينو مف تفادي
مترتب عميو أو لـ ينفذ التزامو طوعاً بعد انقضاء مدة خمسة أياـ مف تبميغو أصو ً
التنفيذ عميو أو عرض وجيات نظره عمى دائرة التنفيذ ،قبؿ المباشرة بالتنفيذ ،فيما إذا كاف ىناؾ ما يريد
أف يقولو في ىذا الشأف.
ونالحظ أف المشرع أجاز لرئيس التنفيذ وفي جميع األحواؿ التي يج د فييا أف عممية اإلخطار قد تؤدي
إلى الضرر بالدائف أو بالمحكوـ عميو ،أف يقرر نقص ميعاد اإلخطار أو السير في إجراءات التنفيذ
بالحجز عمى األمواؿ مثالً فو اًر وقبؿ االخطار ( .المادة  1/287أصوؿ) ،ويعود تقدير ىذه األحػواؿ إلى
رئيس التنفيذ ولو صالحية مطمقة في تقدير ذلؾ.
عمى أف ىذه الصالحية الممنوحة لرئيس التنفيذ تقتصر عمى المستندات التنفيذية التي ال تقبؿ االعتراض
بطبيعتيا ،كاألحكاـ المكتسبة الدرجة القطعية أو الصالحة لمتنفيذ ،وسندات الديف المنظمة أو الرىف
التأميني المعتبرة بمثابة األحكاـ .أما بالنسبة لمسندات األخرى التي تقبؿ االعتراض كسندات الديف
العادية ،فإف ليا أحكاماً خاصة تمييدية لجعميا صالحػة لمتنفيذ ،وال بد مف مراعاتيا وتطبيقيا ،وبالتالي ال
بد مف اإلخطار فييا.

ثانياً – مضمون اإلخطار وبياناتو:
نصت المادة  /286/مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية عمى الشروط والبيانات التي يجب أف تتوفر
في اإلخطار التنفيذي وىي:
آ _ يجب أف يشتمؿ االخطار عمى ممخص طمبات الدائف أو المحكوـ لو المستمدة مف السند التنفيذي
( طمب مبمغ ومقداره _ إخالء عقار …إلخ ).
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ب_ الموطف المختار لطالب التنفيذ في البمدة التي فييا مقر دائرة التنفيذ ،إذا لـ يكف لو موطف أصمي
فييا وذلؾ تفاديًا لصعوبة تبميغو في موطنو األصمي.
ج_ تكميؼ المديف أو المحكوـ عميو بالوفاء خالؿ خمسة أياـ تبدأ مف اليوـ التالي لتاريخ تبميغو
االخطار التنفيذي ،وتضاؼ إلى ىذه المدة ميمة المسافة التي يحددىا القانوف لمحضور في الميعاد
أو لمباشرة أي إجراء فيو المنصوص عمييا في المادة (35مف قانوف األصوؿ المدنية ).
د_ إذا كاف المنفذ عميو مجيوؿ اإلقامة وكاف ذلؾ ثابتاً بالحكـ ،أو ثبت ذلؾ بعد توجيو اإلخطار
التنفيذي إليو وعودتو بشرح يتضمف أنو مجيوؿ اإلقامة ،فيجب أف يجري تبميغو بواسطة إعالف
ينشر في صحيفة يومية لوفاء ما ىو مطموب منو خالؿ ثالثيف يومًا تمي تاريخ النشر.
ويبمغ اإلخطار التنفيذي إلى المطموب التنفيذ ضده وفؽ األصوؿ المقررة في المادة  23وما بعدىا مف
قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية المتعمقة بتبميغ استدعاء الدعوى وصور الوثائؽ المرفقة بو.
ويقتص ر أثر اإلخطار بعد انقضاء ميعاده ،عمى إفساح المجاؿ أماـ طالب التنفيذ ،لمباشرة إجراءات
التنفيذ الجبري عمى المطموب المنفذ ضده ،القتضاء الحؽ بالطرؽ التي يسمح بيا القانوف (.)82

ثالثاً – مؤيد االخطار التنفيذي غير القانوني:
لـ يأت المشرع السوري بنص خاص حوؿ بطالف إجراء اإلخطار التنفيذي إذا فقد أحد البيانات المتعمقة
بو ،ولذلؾ نعود في بطالف اإلخطار إلى القواعد العامة في البطالف المنصوص عمييا في المادتيف
ال إذا شػػابو عيب جوىري
39و 42مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية ،وبمقتضػاىا يكوف اإلجراء باط ً
ترتب عميو ضرر لمخصـ،ويزوؿ ىذا البطالف إذا تنازؿ عنو مف شرع لمصمحتو أو قاـ بعمؿ أو إجراء
باعتباره كذلؾ.
وتطبيقًا لذلؾ نجد أف االجتياد القضائي قد قرر بطالف إجراءات التنفيذ لبطالف اإلخطار:
فقد اعتبرت محكمػة اسػتئناؼ حمب في قرارىا رقـ  1876تاريخ  1997/11/17أف " :تبميغ اإلخطار
بتسميـ أوراؽ إلى مختار غير مختار المحمة الموجود فييػا موطف المطموب تبميغو يجعؿ التبميغ مشوباً
بالبطالف ويترتب عمى البطالف إبطاؿ جميػع اإلجراءات المترتبة عمى التبميغ الباطؿ وفقًا لممادة  23مف
قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية ".
()82
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وفي قرار آخر لنفس المحكمة قالت ما يمي:
"إف سند التبميغ لإلخطار التنفيذي لـ يبيف فيو القائـ بالتبميغ إنو سمـ صورة عف األوراؽ لممختار بعد
ال بأحكاـ المادتيف 23و 38مف قانوف األصوؿ يبطؿ التبميغ بتمسؾ المنفذ ضده
اإللصاؽ وبالتالي عم ً
بالبطالف واعتراضو عمى اإلجراءات يوجب قبوؿ االعتراض والغاء االجراءات " (.)81
كما اعتبرت محكمة االستئناؼ المدنية بحمب أف ":اإلجراء الباطؿ يكوف كذلؾ إذا نص عميو بالبطالف
صراحة أو شابو عيب جوىري لـ تتحقؽ بسببو الغاية مف اإلجراء (مادة  37أصوؿ ) ،وال يوجد نص
عمى البطالف إذا أبمغ المديف إخطا ًار أقؿ مف الميمة المقررة لمصمحتو ألنو ال يجوز اتخاذ أي إجراء
ال ،وبذلؾ تكوف
تنفيذي قبؿ اكتماؿ مدة اإلخطار التنفيذي ،وكؿ إجراء حصؿ قبؿ اكتماؿ المدة يعتبر باط ً
الغاية مف اإلجراء قد تحققت باكتماؿ مدة اإلخطار إال إذا كاف رئيس التنفيذ قد أصدر ق ارره بتقصير مدة
اإلخطار أو السير معاً في التنفيذ " (.)82
ونشير إلى أف البطالف المترتب عمى إجراءات التبميغ والمؤدي إلى بطالف اإلجراءات التنفيذية الالحقة
ليس مف النظاـ العاـ ألنو وضع لمصمحة المديف الذي لو وحده التمسؾ بو أو التنازؿ عنو صراحة أو
ضمنًا شريطة أف يتـ التنازؿ بعد نشوء الحؽ في طمب البطالف وال يعتد بالتنازؿ المسبؽ لعدـ نشوء الحؽ
مف جية وألنو يخشى مف التعسؼ إذا قبؿ المنفذ ضده التنازؿ عف طمب البطالف بيذه الصورة (.)83
غير أنو يحؽ لممديف أف يحضر إلى دائرة التنفيذ قبؿ توجيو اإلخطار إليو ويسقط حقو مف تبمغو لتعمقو
بمصمحتو ولعدـ وجود ما يخالؼ النظاـ العاـ في مثؿ ىذه الحالة.

()81
()82
()83

استئناف حلب / 1542ت تاريخ  .1999/7/27غري منشور.
استئناف حلب رقم  1663تاريخ  . 1999/8/16منشور يف مؤلف املستشار عبد الوىاب كردي ،أصول التنفيذ ،املرجع السابق ص 123و.124
أمحد أبو الوفا –إجراءات التنفيذ ،املرجع السابق ،ص 226و.227

83

إىمال المعاممة التنفيذية "شطب الممف "
أو ًال – أثر اإلىمال ومدتو "الشطب "
ال بد لنا في معرض البحث فيما يتعمؽ بطمب التنفيذ واجراءات التنفيذ حالة إىماؿ الدائف أو المحكوـ لو
مالحقة المعاممة التنفيذية مدة مف الزمف.
فقد أوجب المشرع بموجب نص المادة  288مف قانوف أصوؿ المحاكمات عمى طالب التنفيذ مالحقة
المعاممة التنفيذية فمـ يجز بقاءىا عالقة أماـ دائرة التنفيذ بدوف إجراءات جديدة ،وفرض شطب كؿ معاممة
إذا انقضى عمييا ستة أشير ولـ يتقدـ الدائف أو المحكوـ عميو "طالب التنفيذ " أو ورثتو بطمب إجراء مف
إجراءات التنفيذ.
ويجب أف يكوف الطمب جديًا واال لـ يحؿ دوف الشطب ،والغاية مف الشطب عدـ تراكـ المعامالت
التنفيذية أماـ دائرة التنفيذ مف جية وعدـ ترؾ المنفذ مف جية أخرى وعدـ ترؾ المنفذ ضده تحت رحمة
طالب التنفيذ مف جية أخرى.
ويجب أف تكػوف الميمة كاممة ،أي ال يدخ ؿ اليوـ الذي اتخذ منو آخر إجراء في حسػػاب الميمة التي تبػدأ
مف اليوـ التالي وتتـ بانقضػاء اليوـ األخير مف األشػير الست (.)84
ويكوف الشطب عادة عمى الضبط التنفيذي ،ويعتبر تاريخو الموجود في ىذا الضبط " محضر التنفيذ العاـ
"

ىو

المعتبر

لحساب

األشير

الستة.

وقد

أوجب

القانوف

الشطب

بصورة

حتمية

( 1/ 288أصوؿ ) و دونما حاجة إلى طمب مف المنفذ ضده حتى ولو لـ يكف رئيس التنفيذ قد قرر
الشطب في نياية الميمة مباشرة ألنو مترتب بحكـ القانوف ،لذلؾ يرفض أي طمب بمتابعة التنفيذ بعد
انقضاء الميمة حتى ولو لـ يكف رئيس التنفيذ قد أصدر ق ار اًر بالشطب.
وفي التطبيػؽ العممي تتبع دوائر التنفيذ إجراء فرز عاـ لمممفات التنفيذية مرتيف في السنة .األولى في
بداية شير كانوف الثاني والثانية في بداية شير تموز ،والغاية مف ىذا الفرز إبعاد الممفػات التي مر عمى
آخر مراجعة فييا ستة أشير ورفعيا وحفظيا في المستودع ،ودرجت العادة عمى عرض ىذه الممفات بعد
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فرزىا عمى رئيس التنفيذ لمراقبتيا واتخاذ قرار فييا يقضي بالشطب .وكما ذكرنا فإف ىذا القرار ليس منشئاً
آلثار الشطب ألف الشطب يتـ حكمًا وبقوة القانوف.

ثانياً – آثار الشطب عمى اإلجراءات التنفيذية:
يترتب عمى شطب الممؼ التنفيذي إبطاؿ إجراءات التنفيذ (ـ  2/288أصوؿ ) ،وفي حاؿ تقديـ طمب
تجديد الممؼ التنفيذي ال بد مف إعادة جميع اإلجراءات السابقة لقرار الشطب .ويجب أف نالحظ بأف
شطب الممؼ التنفيذي يؤثر عمى اإلجراءات التنفيذية دوف الحؽ بالتنفيذ .ويمكف أف نوضح آثار الشطب
وفؽ ما ذىب إليو االجتياد القضائي بما يمي:
آ  -يمغي الشطب كافة اإلجراءات التنفيذية حكمًا ومنيا إشارة الحجز التنفيذي المدونػة قبؿ الشطب
وبالتالي فيي ترفع حكمًا دوف حاجة إلبػػالغ الحاجز بالترقيف ( . )85فإذا حضر المديف أو المحكوـ
عميو ،بعد انقضاء المدة ال قانونية ،أو بعد قرار الشطب ،وطمب رفع الحجز عمى أموالو المنقولة
وتسميميا إليو ،أو رفع إشارة الحجز الموضوعة عمى صحيفة عقاره ،قبؿ ىذا الطمب واتخذ رئيس
التنفيذ الق اررات بالتدابير الالزمة لرفع الحجز وتسميـ الماؿ المحجوز أو رفع إشارة الحجز عف صحيفػة
العقار نفذت ىذه الق اررات فو ًار دوف حاجة لتبميغيا لمحاجز واضع اإلشارة.
ب – إف شطب الممؼ التنفيذي بانقضاء مدة الستة أشير عمى آخر إجراء مف إجراءات التنفيذ يتـ بقوة
القانوف ،ويكوف القرار بالشػطب كاشفاً ومعمناً ألنو يقع بقوة القانوف ،وال يعتد قانوناً برجوع رئيس
التنفيذ عف قرار الشطب ،باعتبار أف الشطب ليس عقوبة يقررىا رئيس التنفيذ جراء إىماؿ مراجعة
الدائف ،وال يممؾ سمطة تقديرية إليقاع الشطب أو الرجوع عنو ،باعتبار أف الشطب حالة قانونية مقررة
قبؿ صدور القرار الذي صدر معمناً عنيا (.)86
ج – إذا قبؿ رئيس التنفيذ طمب الدائف أو المحكػوـ لو ،الوارد بعد المدة القانونية لمشطب ،واتخذ إجراءًا
تنفيذيًا جديداً ،يستطيع مف تمقاء نفسو ،إذا انتبو إلى انقضاء المدة القانونية عمى آخر مراجعة قبؿ
صدور ق ارره الجديد ،أو بناء عمى مراجعة المديف واعتراضو ،أف يتخذ ق ار ًار بالشطب تمغى بموجبو
جميع اإلجراءا ت السابقة لو .وبالتالي ال يكتسب الدائف حػؽ االستمرار في التنفيذ ،طالما أف رئاسة
()85
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التنفيذ قد انتبيت إلى الخطأ وتالفتو بشطب الممؼ ،ألف الشطب يتـ حكمًا واإلجراءات السابقة تعتبر
الغية (.)87
د – يعمد بعض مباشري اإلجراءات ،خشية شطب ممفاتيـ التنفيذية ،وعندما يكوف التأخير في صالحيـ،
إلى المراجعة قبؿ انقضاء المدة في محضر التنفيذ العاـ ،ويتقدموف بأي طمب بيدؼ قطع مرور
ػؾ أف ىذا الطمب أو أي طمب مف نوعو ال يعد مف طمبات
ىذه المدة ،كطمبيـ دواـ التنفيذ مثالً ؛ الش ّ
إجراءات التنفيذ ،ألف الطمب يجب أف يكوف جديًا ،واال لـ يحؿ ذلؾ دوف شػػطب الممؼ ،وليذا
يتوجب شطب الممؼ التنفيذي بعد انقضاء المػػدة عمى آخر مراجعة صحيحة بطمب إجراء مف
إجراءات التنفيذ (.)88ومثاؿ ذلؾ حضور المديف و إق ارره بالديف بالممؼ واسقاط حقوؽ الطعف والميؿ
ال تعتبر مف قبيؿ الطمبات التنفيذية ،والشطب يقع حكماً بقوة القانوف ( .)89وكذلؾ إف دفع بسمفة
االنتقاؿ لالستالـ بموعد مسبؽ دوف أي طمب تنفيذي ال يمنع مف الشطب إذا اكتممت المدة مف آخر
مراجعة لمدائف (.)92
ىػ – يجب عمى مباشر اإلجراءات أف يتقدـ باستدعاء يطمب فييا تجديد التنفيذ بعد الشطب فإذا كانت
األمواؿ المحجوزة المنقولة مازالت محجوزة ومسممة لمحارس القضائي أو مازالت إشارة الحجز عمى
صحيفػة العقار ،فال يؤثر ورود ىذا االستدعاء ،في اعتبار اإلجراءات التنفيذية السابقة الغية حكمًا،
وال يمكف متابعة التنفيذ باالستناد إلييا ،ويحؽ لمباشر اإلجراءات إذا شاء طمب حجز جديد عمييا،
وبعد توجيو اخطار تنفيذي جديد لممديف أو لممحكوـ عميو وفؽ األصوؿ.
و – ال يؤثر شطب الممؼ في الحجز االحتياطي المثبت مف قبؿ المحكمة ألنو إجراء سابؽ عمى التنفيذ،
في حيف يتناوؿ الحجز التنفيذي المقرر مف قبؿ رئيس التنفيذ .كما ال يؤثػر الشطب في الحقوؽ التي
تعتبر قائمة وال ت دخؿ ضمف اإلجراءات التنفيذية ،ومف ىذه الحقوؽ السند التنفيذي نفسو ماداـ لـ
يتقادـ ،أو الكفالة الواردة في محضر التنفيذ ،أو إقرار المديف بحؽ ما في محضر التنفيذ .وكذلؾ ال
يؤثر الشطب في قرار اإلحالة القطعية لألمواؿ المباعة بالمزاد ألف ىذا القرار يولد حقًا لممحاؿ عميو.
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وكذلؾ ال يؤثر الشطب في القوة التنفيذية التي يكوف الديف الثابت بالكتابة قد اكتسػبيا مف جراء
عدـ االعتراض عميو خالؿ الميمة المحددة في (المادة  2/ 496أصوؿ ) ،وتبقػى ىذه القػوة التنفيػذية
قائمة لخروجيا عف مفيوـ إجراءات التنفيذ (.)91
ز – إف تنا زؿ المديف عف حقو مف التبميغ والميؿ قبؿ الشطب ،يستوجب اخطاره بعد شطب الممؼ ألنو
ال يعتد باإلسقاط السابؽ لمحؽ قبؿ نشوئو وألنو إسقاط سابؽ عمى وجػود الحؽ بعد التجديد
( استئناؼ حمب /133ت تاريخ .) 1999/2/12

ثالثاً – عدم سريان الميمة المقررة لمشطب:
تتوقؼ ميمة الستة أشير المقررة لمشطب كمما وجد سبب قانوني يحوؿ دوف السير في إجراءات التنفيذ
( . )92فمو أبرز المنفذ ضده قرار وقؼ تنفيذ مف محكمة األساس ،فإف الميمة المقررة لمشطب تتوقؼ حتى
انتياء مدة وقؼ التنفيذ ،ثـ تعود ىذه الميمة إلى السرياف حاؿ انتياء السبب القانوني الموقؼ لسريانيا،
وتؤخذ بعيف االعتبار ما انقضى منيا قبؿ قياـ السبب الموقؼ.
وقد ذىبت محكمة االستئناؼ المدنية الناظرة بقضايا التنفيذ بحمب في ق ار ار ليا ،عمى صحة الوقؼ
االتفاقي لميمة ستة أشير:
" حيث أف اتفاؽ الطرفيف عمػى منػح المديف ميمة وفاء أقراىا أماـ رئيس التنفيذ ممزـ ليما ،وبانتياء المدة
التي مرت اعتبا ًار مف انتياء الوقؼ االتفاقي ،مع األخذ بعيف االعتبار المدة التي كانت قد مرت قبؿ
االتفاؽ ،وتحسب المدتاف ،فإذا بمغتا ستة أشير يشطب الممؼ التنفيذي " (.)93
ونشير إلى أف قرار الشطب خاضع لطرؽ الطعف المقررة لق اررات رئيس التنفيذ ،أي االستئناؼ ،وعمى
الطاعف أف يبحث مدى انطباؽ القرار عمى القانوف .كما لو كانت ميمة األشير الستة لـ تنقض بعد أو
كاف ىناؾ سبب قانوني أوقؼ التنفيذ لـ ينتبو إليو رئيس التنفيذ.

()91
()92

راجع الحقاً ص ( ) حبث االعرتاض على الدين الثابت بالكتابة.
حمكمة النقض  1955/9/21جملة القانون لعام  1955ص  926ورقم  781تاريخ  1959/9/6جملة القانون  1959ص .563
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ونرى أف مف حؽ رئيس التنفيذ إلغاء قرار الشطب مف تمقاء نفسو إذا تبيف لو أنو أخطأ عندما شطب
الممؼ ،كأف اعتبر الميمة التي انقضت في حيف أنيا لـ تنقض ،وذلؾ ألف الشطب مف النظاـ العاـ فإف
كاف قد تقرر خطأ ،فيجوز لمف قرره أف يرجع عنو.

أسئمة تفاعمية
إختر اإلجابة الصحيحة
1

–

يشترط في المطموب التنفيذ ضده أن تتوفر فيو الصفة:
أ – أف يكوف لطالب التنفيذ الحؽ في التنفيذ بمواجيتو واليشمؿ الخمؼ الخاص.
ب – ىو كؿ شخص يتعمؽ بو التزاـ بموجب سند صالح لمتنفيذ.
ج
د

–

–

اليشرط توفر الصفة عند التنفيذ طالما توفرت أثناء المحاكمة.
العبرة في توفر الصفة لدى المنفذ والعبرة لتوفرىا لدى المنفذ ضده.

 – 2يشترط في الحق المطموب تنفيذه:
أ – غير مستحؽ ومعيف المقدار.
ب  -حاؿ األداء ولو لـ يكف ثابت الوجود عند البدء بالتنفيذ
ج – ثابت الوجود ومعيف المقدار ولو استحؽ أثناء التنفيذ.
د – موجوداً وم عينًا ومستح قًا في السند نفسو عند البدء بالتنفي ذ.

3

–

يترتب عمى إىمال الممف التنفيذي شطبو:

أ – وذلؾ إذا مضى أقؿ مف ستة أشير عمى آخر طمب جدي قدمو المنفذ.
ب – إذا مضى ستة أشير عمى آخر طمب أ و شرح بالممؼ ميما كا ف مبتذالً.
ج

–

اليترتب الشطب إذا اتفؽ الطرفاف عمى تعميؽ إجراءات التنفيذ لمدة تزيد عف سنة.

د  -يمكف تجديد الممؼ بعد شطبو ،ألف الشطب اليمغي اإل جراءات التنفيذية التي تمت قبؿ
الشطب.
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الوحدة التعميمية الخامسة
األحكام المشتركة لطرق التنفيذ
الكممات المفتاحية:
األحكاـ المشتركة لطرؽ التنفيذ ،الحجػز ،الحجز االحتياطي ،األمواؿ الموقوفة ،المراسالت الخاصة،
الحقوؽ المتصمة بشخص المديف ،األمواؿ ذات الصفة التابعة ،العقارات بالتخصيص.

الممخص:
وضع المشرع في معرض تنظيمو ألحكاـ اقتضاء الدائف حقو مف المديف رغماً عنو أحكاماً مشتركة تطبؽ

في كافة طرؽ التنفيذ .إذ ال بد لمدائف مف الحجز عمى أمواؿ المديف قبؿ أف يبادر إلى بيع ىذه األمواؿ

ليحصؿ عمى حقو ،فالحجز ىو وضع الماؿ المنقوؿ أو غير المنقوؿ تحت يد القضاء بإجراءات محددة
ليمتنع عمى صاحبو التصرؼ فيو إما بانتظار نتيجة الدعػوى واما لبيعو وتحقيؽ ثمنو ،حسب نوع الحجز،
حتى يستطيع الحاجز استيفاء حقو.

كما حدد المشرع أمواالً ال يجوز الحجز عمييا ألسباب تعود لطبيعتيا أو لنص قانوني أو إلرادة مف
خصصيا لغرض معيف.

األىداؼ التعميمية:
 تنمية معارؼ الطالب باألحكاـ المشتركة لطرؽ التنفيذ. تعريؼ الحجز والحاالت العامة والخاصة لمحجز اإلحتياطي. -تحديد إجراءات الحجز اإلحتياطي.
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مقدمة
وضع المشرع أ حكاماً خاصة لمتنفي ذ ،وذلؾ أ ف إجراء ا ت التنفيذ تختمؼ وفقاً الخت الؼ محؿ الحج ز إ ف كاف
ماالً م نقوالً أـ
عقار و حسبما يكوف الماؿ ا لمراد ح ج زه موجود اً تحت ي د ا لمديف نفسو أـ لدى الغير  .كما
اً
نظـ ا لمشرع إ ج راء ات بيع األمواؿ ا لمحجو ةز س او ًء أكا نت مف ا لمنقوالت أ ـ العقا ار ت ،و وضع أيض ًا أ حكامًا

خاصة لقسمة و توزيع حصيمة التنفيذ عمى الدائنيف بعد بيع األمواؿ المحجوزة .كذلؾ وضع المشرع
أحكامًا خاصة ب تحصيؿ ا لد يوف الثا بتة بالكتا بة س او ًء أ كانت مح ررة بسند عادي أـ تجاري.

األحكام المشتركة لطرق التنفيذ

وضع المش رع في معرض ت نظيمو أل حكاـ ا قتضاء الدائف حقو مف الم ديف رغماً عنو أحكامًا مشت ركة تطبؽ
في كافة طرؽ التنفيذ.
إذ ال بد لمدائف مف الحجز عمى أمواؿ المديف قبؿ أف يبادر إلى بيع ىذه األمواؿ ليحصؿ عمى حقو ،ومع
ذلؾ فقد حدد المشرع أم او الً ال ي جوز الحج ز عمييا ألسب اب تعود لطبيعتيا أو لنص قانوني أو إلرادة مف
خصصيا لغرض معيف.
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الحجـز

يقصد بالحجز وضع الماؿ المنقوؿ أو غير المنقوؿ تحت يد القضاء بإجراءات محددة ليمتنع عمى
صاحبو التصرؼ فيو إما بانتظار نتيجة الدعػوى واما لبيعو وتحقيؽ ثمنو ،حسب نوع الحجز ،حتى
يستطيع الحاجز استيفاء حقو.
ويكوف سبب الحجز في رفض المديف تنفيذ ما التزـ بو طوعًا مما يحمؿ الدائف عمى مراجعػة دائرة التنفيذ
وطمب اقتضاء االلتزاـ جب اًر عف المديف ،فنكوف أماـ حالة الحجز التنفيذي ،الذي توقعو دائرة التنفيذ وليا
وحدىا الحؽ بإيقاعو ،وىي المرجع المختص في فصؿ كؿ نزاع يتعمؽ بقانونيتو واجراءاتو.
أما إذا لـ يكف بيد الدائف سند تنفيذي ،فال بد لو مف مراجعة القضاء لتثبيت حقو والحصوؿ عمى حكـ بو،
وقد يطوؿ ذلؾ ،مما جعؿ المشرع يجيز لمدائف وقبؿ الحصوؿ عمى السند التنفيذي ،أف يمقي حج ًاز
احتياطيًا عمى أمواؿ مدينو المنقولة والعقارية ،وبواسطتو يجمد ىذه األمواؿ ويمنع المديف مف التصرؼ بيا
تصرفًا مف شأنو اإلضرار بحقو .وينقمب الحجز االحتياطي إلى حجز تنفيذي بعد وضع الحكـ الصادر
بأصؿ الحؽ في دائرة التنفيذ عن دما ينقمب الحجز االحتياطي إلى حجز تنفيذي بموجب القرار القضائي.
أما إذا كاف لدى الدائف سند تنفيذي فإنو بإمكانو أف يمجأ إلى الحجز التنفيذي عمى األمواؿ المنقولة وغير
المنقولة العائدة لممديف ،إال ما استثني منيا بنص قانوني ،ويبيع ىذه األمواؿ ليستوفي حقو الثابت بالسند
التنفيذي مف ثمف ما تـ بيعو .وقد وضع المشػرع أحكامًا خاصة لمتنفيذ عمى أمواؿ المديف حسب نوع
الماؿ منقوالً كاف أـ عقا اًر .وىذا ما سنبحثو بالتفصيؿ الحقاً (.)95وستقتصر دراستنا في ىذا الفرع عمى
بحث أحكاـ الحجز االحتياطي.

()95

انظر الحقاً ،التنفيذ على أموال املدين ،ص ( ).

91

حاالت الحجز االحتياطي
قبؿ أف نحدد حاالت الحجز االحتياطي ال بد لنا مف تعريفو ،ويمكننا أف نعرؼ الحجز االحتياطي بأنو:
" وضع ماؿ المديف تحت يد القضاء لمنعو مف القياـ بأي عمؿ قانوني أو مادي مف شأنو أف يؤدي إلى
استبعاده أو استبعاد ثماره مف دائرة الضماف العاـ لمدائف الحاجز " (.)96
اء تنفيذياً بؿ ىو إجراء وقائي ،ألنو ال يمكف التنفيذ عمى الماؿ المحجوز
والحجز االحتياطي ال يعتبر إجر ً
إال بعد حصوؿ الدائف عمى سند تنفيذي بحؽ المديف .ويكوف ذلؾ بعد ثبوت حؽ الدائف وحصولو عمى

حكـ بو مف المحكمة المختصة يتضمف بالضرورة تثبيت الحجز االحتياطي.
ويتناوؿ الحجز االحتياطي أمواؿ المديف المنقولة،سواء أكانت ممموكة منو عمى وجو االستقالؿ أـ ممموكة
عمى الشيوع ،فيرد الحجز عمى الحصة الشائعة .واذا كاف الماؿ عقا اًر وضعت إشارة حجز احتياطي عمى
صحيفة العقار في السجؿ العقاري ،أما إذا كاف الماؿ منقوالً فيكتفى بحجزه احتياطياً وتسميمو لحائزه
كشخص ثالث أميف ،يمتزـ بوضعو تحت تصرؼ دائرة ال تنفيذ عندما يتقرر تثبيت الحجز االحتياطي،
ويبدأ الدائف بالتنفيذ عميو.
ونشػير إلى أف الحجز ال يتناوؿ األمواؿ التي ال يجوز التنفيذ عمييا والتي سنتناوليا بالبحث الحقًا.
أما بالنسبة لحاالت الحجز االحتياطي ،فقد عالجيا المشرع في المواد  314 -312مف قانوف أصوؿ
المح اكمات .وقد أوردىا المشرع عمى سبيؿ الحصر ،وبالتالي ال يجوز القياس عمييا أو التوسع في تغيرىا
ميما كانت الحاجة تدعو إلى الحجز االحتياطي .وحاالت الحجز االحتياطي التي نص عمييا القانوف ىي
حاالت عامة وحاالت خاصة.

§ -1الحاالت العامة لمحجز االحتياطي:
وفقاً لنص المادة  312أصوؿ فقد فرض المشرع شروطاً تجب توافرىا إللقاء الحجز االحتياطي ،وذلؾ
عندما عدد الحاالت الست التي يمكف في حاؿ توافر واحدة منيا إعطاء القرار بإلغاء الحجز
االحتياطي.وىذه الحاالت ىي:

()96

موسوعة داللوز – قسم األصول ،بند ( )1كلمة .Saisi et mesures Conservatoires
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الحالة األولى :إذا لم يكن لممدين موطن مستقر في سورية:
وتقوـ ىذه الح الة عمى وضع مديف ال يستقر في موطف معروؼ في سورية ،كأف يكوف مف الرحؿ
المتنقميف ،أو أف يكوف موطنو خارج األراضي السورية .وقد نشأ ىذا النوع مف الحجز الذي يسػمى
بالفرنسية  Saisie Foraineفي القػروف الوسطى وأساسو ما كاف لسكاف المدف مف امتياز لمحجز
عمى منقوالت المديف الذي ال يقيـ فييا عند وجوده مع منقوالتو داخؿ حدودىا وذلؾ لمنعو مف إخراجيا
خارج حدود ىذه المػدف.
عمى أف ىذه الحالة لوحدىا ال تكفي ،ونرى أنو ال بد مف أف يكوف طمب الحجز مؤيداً بدليؿ تقدره
المحكمة كافيًا لترجيح احتماؿ وجود ديف محقؽ الوجود .وال يشترط أف يكوف الدليؿ خطيًا وانما قد
تكوف ىنالؾ قرائف عمى وجود الديف.
الحالة الثانية :إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية:
في ىذه الحالة يكوف لممديف موطف مستقر إال أنو عزـ عمى ا لفرار منو واالنتقاؿ بأموالو إلى محؿ آخر أو
إلى جية مجيولة ،فيجد الدائف نفسو مكتوؼ اليد أماـ مديف سيء النية يخمي محمو ،ويحزـ أمتعتو ىربًا
مف المطالبيف ( .)97
ويعد المديف سيء النية ،إذا عزـ عمى االنتقاؿ مف موطنو بمنقوالتو دوف مبرر أو دوف إخطار الدائف
بالجية التي يقصدىا ،أو إذا كاف ىناؾ مبرر لـ يقره عميو الدائف ولـ تثبت دالئمو الجدية وال فرؽ في
ذلؾ ،أف تكوف الجية ضمف البالد أو خارجيا.
وعمػى كؿ حاؿ ،فإف عمى الدائف أف يثبت فكرة القرار المتوقع لمدينو بأدلة أو قرائف ،ويعود لمقاضي تقدير
جدية األدلة المقدمة مف المدعي بيذا الشأف ،وعميو أف يبيف في ق ارره أسباب اقتناعو أو عدـ اقتناعو
مدى ّ
بيذه األدلة .وبما أف ىذا األمر مف األمور الموضوعية التي تستقؿ بيا محاكـ األساس ،فال رقابة عمييا

لمحكمة النقض (.)98

( )97
()98

املذكرة التفسريية ملشروع قانون املرافعات املصري.
حمكمـة النقض  8610/401تاريخ  ،1990/3/26مشار إليه يف مؤلف عبد الوهاب كردي ،أصول التنفيذ ،املرجع السابق ،ص .198
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الحالة الثالثة :إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع:
ويشترط في ىذه الحالة أف يتحقؽ أمراف:
األول :أف يكوف لمدائف تأميف يضمف دينو ،سواء أكاف ىذا التأميف عينياً كالرىف الحيازي أـ شخصيًا
كالكفالة الشخصية .وميما كاف مصدر التأميف سواء أكاف بنص القانوف أـ باالتفاؽ أو بقرار مف
القاضي.
الثاني :أف تكوف ىناؾ ظروؼ مف شأنيا أف ترجح ضياع ىذا التأميف أو إضعافو .كأف تكوف
التأمينات معرضة لمنقصاف أو الفقداف .ومثاؿ ذلؾ توقؼ الكفيؿ عف الدفع أو إعساره أو إقامة دعوى
اإلفالس بحقو ،في مثؿ ىذه الحالة يحؽ لمدائف أف يطمب إلقاء الحجز االحتياطي عمى أمواؿ المديف
ضمانًا لحقو ،إال إذا تقدـ المديف بتأميف جديد بديؿ عف التأميف الميدد بالضياع.
الحالة الرابعة :إذا كان بيد الدائن سـند رسمي أو عادي مستحق األداء وغير معمق عمى شـــرط:
وىذه الحالة ىي أكثر الحاالت شيوعاً والتي يستند إلييا الدائنوف عمميًا في طمباتيـ المتعمقة بالحجز
االحتياطي عمى أمواؿ مدينيـ .بحيث يحؽ لكؿ دائف يحمؿ سنداً ،رسميًا أو عادياً ،مدنيًا أو تجاريًا ،أف
يطمب الحجز االحتياطي ،شريطة أف يتحقؽ ليذا السند شرطاف ىما:
-1

أف يكوف ىذا السند مستحؽ األداء ،وقد حؿ أجمو.

-2

أال يكوف معمقًا عمى شرط.

وفي ىذه الحالة ،عمى القاضي أف يستجيب إلى طمب الحجز االحتياطي ،وال يممؾ سمطة التقدير في
اإلجابة أو الرفض ،كما ىي الحاؿ في الحاالت األخرى ،بؿ ىو مفروض عميو سواء أكاف المديف تاج اًر
معروفاً أـ شخصاً مميئاً أـ ثرياً .ذلؾ أف مف المفروض عميو أصالً أف يسارع في تسديد دينو المترتب
وعرض نفسو لالدعاء عميو.
بذمتو عند استحقاقو ،فيو بامتناعو عف الدفع أو بتأخيره أو بمماطمتو َّ
قصر َّ
وفي حاؿ وجود مبرر لذلؾ ،فميس مف ضرر ينالو في مثؿ ىذه الحالة إيقاع الحجز عمى أموالو احتياطيًا،
ألف ذلؾ ال يعني بالضرورة نزع األمواؿ المنقولة مف يد المديف.
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الحالة الخامسة :إذا كان المديـن تاجراً وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها:
يشترط في ىذه الحالة أف يكوف المديف تاج ًار وال فرؽ بيف أف يكوف الديف تجاريًا أو مدنياً و أف تقوـ
ظروؼ قوية وجدية يتوقع معيا قياـ المديف التاجر بتيريب أموالو أو إخفائيا عف دائنيو كما لو كاف
مشرفاً عمى اإلفالس.
ويعود تقدير األسباب الجدية التي يتوقع معيا تيريب أمواؿ التاجر أو إخفاؤىا ،إلى القاضي الموضوع
الذي يتثبت بجميع الوسائؿ مف قياـ أسباب واقعية مادية ،قبؿ أف يقرر إلقاء الحجز االحتياطي عمى
أمواؿ التاجر.
قدم الدائن أوراقاً أو أدلة ترى المحكمة كفايتها الحتمال وجود دين له في ذمة
الحالة السادسة :إذا ّ
المدين:
وىذه الحالة غير موجودة في التشريع المصري وقد أخذىا المشرع السوري عف أصوؿ المحاكمات
الحقوقية العثماني .وباالستناد إلى ىذه الحالة ،إذا لـ يكف بيد الدائف سند رسمي أو عادي بالديف ،جاز لو
أف يطمب مف المحكمة إلقاء الحجز االحتياطي عمى أمواؿ مدينو مستندًا إلى أوراؽ أو أدلة ميما كانت،
تعتبرىا المحكمة كافية الحتماؿ وجود ديف في ذمة المديف .وقد منح المشرع ،في ىذه الحالة ،المحكمة
سمطة واسعة وغير محدودة في التقدير .وقد أ ّكد االجتياد القضائي ىذه السمطة التي تستقؿ بيا محاكـ
األساس ،وأف ال رقابة عمييا لمحكمة النقض (.)99

§ -2الحاالت الخاصة بالحجز االحتياطي عمى أموال معينة:
باإلضافة إلى الحاالت العامة لمحجز االحتياطي فقد نص المشرع في المادتيف  313و  314مف قانوف
أصوؿ المحاكمات عمى حالتيف خاصتيف لمحجز عمى أعياف معين ػػة:
األولػى :تتناوؿ حجز المنقوالت التي لممستأجر في العيف المؤجرة ضمانًا المتياز المؤجر ،والثانية :الحجز
االستحقاقي عمى أمواؿ مف قبؿ صاحب حؽ فييا.

()99

حمكمـة الــنقض رقــم  380/679تــاريخ  1977/5/21ورقــم  8610/ 401تـاريخ  1990/3/26مشــار إلي ــا يف مؤلــف عبــد الوهـاب كــردي ،املرجــع ا نــف الــذكر ،ص

.198
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الحالة األولى :الحجز عمى موجودات المستأجر في العين المؤجرة:
يقوـ الحؽ بالحجز المنصوص عميو بالمادة 313أصوؿ عمى أساس االمتياز ،الممنوح لممؤجر عمى
منقوالت المستأجر الموجودة في العيف المؤجرة أو الناتجة منيا ،الذي نصت عميو المادة  1122مف
القانوف المدني .واف الدافع الذي حمؿ المشرع منح المؤجر امتيا ًاز في ضماف حقو ىو افتراض وجود رىف
ضمني عمى المنقوالت الموجودة في العقار المؤجر ،ويطمؽ عمى ىذا الحجز بالتعبير الفرنسي بما معناه
الحجز الرىني .Saisie gagerie
واذا نقمت األمواؿ المتعمقة بحؽ االمتياز مف العيف المؤجرة عمى الرغـ مف معارضة المؤجر أو عمى غير
عمـ منو ولـ يبؽ في العيف أمواؿ كافية لضماف الحقوؽ الممتازة ،بقي االمتياز قائماً عمى األمواؿ التي
نقمت دوف أف يضر ذلؾ بالحؽ الذي كسبو الغير حسف النية عف ىذه األمواؿ .ويبقى االمتياز قائمًا ولو
أضر بحؽ الغير لمدة ثالث سنوات مف يوـ نقميا إذا أوقع المؤجر عمييا حج ًاز استحقاقيًا في الميعاد
ٍ
مشتر حسف النية في سوؽ عاـ أو في مزاد عمني أو ممف
القانوني ،ومع ذلؾ إذا بيعت ىذه األمواؿ إلى
يتجر في مثميا وجب عمى المؤجر أف يرد الثمف إلى ىذا المشتري.
ونشير إلى أف ىذا الحجز ،في الحقيقة ،ليس حج ًاز احتياطيًا عمى منقوالت المستأجر ،الموجودة في العيف
المؤجرة ،وانما ىو حجز احتياطي استحقاقي نص المشرع عميو في المادة  314التي سنتطرؽ ليا مباشرة،
وذلؾ نظ اًر لما يتمتع بو المؤجر مف إلقاء لمحجز االحتياطي ومالحقة األمتعة واألشياء واسترداىا تبعًا
لالمتياز القائـ لو عمى األشياء الموجودة في العيف المؤجرة.
الحالة الثانية :الحجز االستحقاقي االحتياطي:
نصت المادة  314مف قانوف أصوؿ المحاكمات عمى أف:
" لكؿ مف يدعي حقاً عينياً في عقار أو منقوؿ أف يحجز الماؿ ولو كاف في يد الغير ويعود إلى المحكمة
تقدير كفاية األدلة واألوراؽ التي يقدميا المستدعي إلقرار الحجز أو رفضو ".
ويقصد مف ىذا النص ،تمكيف مدعي االستحقاؽ في عقار أو منقوؿ مف ضبطو وحجزه احتياطياً ووضعو
تحت يد القضػاء لمنع حائزه مف التصػرؼ فيو ،ميما كانت صفة ىذا الحائز.
ويدخؿ ىذا الحجز في مفيوـ الحجز االحتياطي ألنو يرمي إلى وضع الماؿ تحت يد القضاء ومنع
صاحبو مف التصرؼ بو بما يضر بمصمحة الحاجز ،غير أنو يختمؼ عنو مف أنو ال ييدؼ إلى بيع
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الماؿ ألجؿ وفاء ديف الحاجز،بؿ إلى إعادتو إلى صػاحب الحؽ فيو ،باستثناء حالة صاحب حؽ الحبس
إذ في ىذه الحالة يصار إلى بيع الماؿ القتضاء حقو مف قيمتو.
و يمكف إيقاع ىذا الحجز في مواجية أي شخص يحوز الشيء حتى ولو لـ تربطو بالحاجز أية عالقة
قانونية.
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إجراءات الحجز االحتياطي
بناء عمى طمب مقدـ مف طالب الحجز إلى مرجع قضائي في
ال يمكف إلقاء الحجز االحتياطي إال ً

إجراءات معينة ،وعمى طالب الحجز أف يقدـ كفالة نص عمييا القانوف ،ومف حؽ المحجوز عميو أف

يطعف في الحجز االحتياطي كما أف لطالب الحجز أف يطعف بقرار رد طمبو في إلقاء الحجز .وتعتبر
األحكاـ الواردة في قانوف أصوؿ المحاكمات واجبة التطبيؽ فيما يتعمؽ بطمب الحجز ومعامالتو
وشروطو ما لـ يوجد نص آخر في قانوف خاص.

§ -1طمب الحجز وشروطه
أوالً -طمب الحجز االحتياطي:
يقدـ طمب الحجز االحتياطي بإحدى طريقتيف نصت عمييما المادتاف  315و  316مف قانوف األصوؿ،
ال لمنظر بالنزاع.
إما بقرار مف قاضي األمور المستعجمة أو مف قبؿ المحكمة المختصة أص ً

آ -بقرار من قاضي األمور المستعجمة:
بناء عمى استدعاء تتوافر فيو شروط الدعوى
يوقع الحجز االحتياطي بقرار مف قاضي األمور المستعجمة ً

( المادة  315أصوؿ ) ،وتقتصر ميمة القاضي في ذلؾ عمى التدقيؽ في موضوع الحجز مف حيث
مصمحة المدعي و خصومة المدعى عميو و التحقؽ مف وجود حالة مف الحاالت التي نص عمييا
القانوف إللقاء الحجز وتقديـ الكفالة.

ب -بقرار من المحكمة المختصة أصالً بالنزاع:
وىنا يقدـ طمب الحجز االحتياطي بصورة تبعية ،حيث يجوز إلقاؤه بقرار مف المحكمة المختصة
أصالً لمنظر في أصؿ النزاع باألوضاع المقررة الستدعاء الدعوى ،وفي ىذه الحالػة يجب أف يشتمؿ
استدعاء طمب الحجز عمى مطالب المدعي بأصؿ الحؽ ،ما لـ تكف الدعوى بو قائمة أماـ المحكمة
فعندىا يقدـ طمب الحجز باستدعاء مستقؿ إلى ىذه المحكمة(.المادة  316أصوؿ ).
أما بالنسبة لالختصاص المكاني ،فإف إلقاء الحجز يعود إلى المحكمة التي يقع في دائرتيا موطف
المدعى عميو أو المحكمة المطموب اتخاذ اإلجراءات في دائرتيا ،أي التي يوجد في منطقتيا الماؿ المراد
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حجزه ( المادة  91أصوؿ ) .فإذا كاف موجوداً في منطقة عدة محاكـ كانت كؿ محكمة مختصة بإلقاء
الحجز االحتياطي ( المادة  82أصوؿ ).
وينظر قاضي األمور المستعجمة أو المحكمة المختصة تبعًا ألصؿ الحؽ ،في طمب الحجز االحتياطي
ويصدر الحكـ بشأنو بتوقيع الحجز أو رد طمب الحجز في غرفة المذاكرة دوف دعوة الخصوـ وينفذ
الحكـ بواسطة دائرة التنفيذ حص اًر سواء أكاف يتعمؽ بماؿ منقوؿ أـ عقار ( المادة  318أصوؿ ).

ثانياً – شروط الحجز االحتياطي:
إذا قدـ طمب الحجز االحتياطي إلى قاضي األمور المستعجمة فإف الطمب يسجؿ في ديواف المحكمة
في سجؿ خاص بالدعاوى المستعجمة ،كما تنفيذ الحكـ وتبميغو إلى المحجوز عميو يجري ضـ محضر
الحجز وسند التبميغ بعد ورودىما إلى ممؼ دعوى الحجز ويحفظ .ويحؽ لمحاجز بعد ذلؾ أف يطمب مف
المحكمة المختصة ضـ ىذا الممؼ إلى ممؼ الدعوى بأصؿ الحؽ ،كما يحؽ لو أف يبرز صورة مصدقة
عف الحجز وضبط الحجز في ممؼ ىذه الدعوى ويحؽ ألصحاب العالقة الحصوؿ عمى صورة مصدقة
عف األوراؽ والوثائؽ المحفوظة في ممؼ الدعوى المستعجمة التي ألقي الحجز بموجبيا.
وبعد أف يحصؿ طالب الحجز عمى قرار بو مف قاضي األمور المستعجمة يتوجب عميو أف يقدـ الدعوى
بأصؿ الحؽ ،أماـ المحكمة المختصة ،خالؿ ثمانية أياـ تبدأ مف تاريخ تنفيذ الحكـ بالحجز االحتياطي،
تحت طائمة زواؿ أثره واعتباره كأف لـ يكف ،إالّ إذا كػاف طمب الحجز مستندًا إلى حكـ أو سند قابؿ
لمتنفيذ ( ـ  2/317أصوؿ ).
وفي جميع األحواؿ ،عمى طالب الحجز أف أف يودع في صندوؽ المحكمة مبمغًا يعادؿ  %3مف المبمغ
المحجوز مف أجمو ،أو كفالة معادلة تأميناً لم تعويض عمى المحجوز عميو ،إذ تبيف أف الحاجز كاف غير
محؽ في حجزه ،مف كؿ عطؿ وضرر يتمثؿ في الخسارة التي قد تنشأ عف حرماف المحجوز عميو مف
االنتفاع باألشياء المحجوزة طيمة مدة الحجز ،كما ويدخؿ في العطؿ والضرر نفقات حفظ األشياء
ومصاريؼ المحكمة ونقصاف قيمة األشياء المحجوزة أو تعيبيا( .ـ  1/317أصوؿ المعدلة بالقانوف رقـ
 1لعاـ .) 2010
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ويعفى طالب الحجز مف تقديـ الكفالة إذا كاف السند الذي يطمب الحجز بمقتضاه حكماً أو سنداً رسميًا
واجب التنفيذ أو كاف جية عامة أو مصرفًا عامًا ( مادة  3/317أصوؿ ).

§ -2تثبيت الحجز االحتياطي وحصر نطاقه ( قصر الحجز )
أوالً -تثبيت الحجز
إذا تبيف لممحكمة المختصة بأصؿ الحؽ أف لمحاجز مطموباً في ذمة المحجوز عميو أو أف لو حقًا
عينياً في الماؿ المحجوز ،يتوجب عمييا عندما تحكـ بإلزاـ المحجوز عميو بالحؽ المدعى بو مف قبؿ
الحاجز ،أف تحكـ بصحة الحجز االحتياطي الواقع عمى أمواؿ المحكوـ عميو وبتثبيتو وذلؾ تمييدًا
لتنفيذه ( .المادة .)320

ثانياً -حصر نطاق الحجز ( قصر الحجز ):
يجوز لممحكمة أف تحصر نطاؽ الحجز عمى ما يكفي لوفاء الحؽ ،وأف تقرر رفعو عف باقي
األمواؿ المحجوزة ،وذلؾ استثناء مف القاعدة العامة التي تنص عمييا المػادة  235مف القانوف المدني،
وبناء عمى ذلؾ ،فإف لممحجوز عميو الحؽ
التي تقضي بأف جميع أمواؿ المديف تعتبر ضمانة لموفاء.
ً

بطمب حصر نطاؽ الحجز مف المحكمة عمى ما يكفي مف األمواؿ لموفاء طيمة مدة الدعوى (.)100
ولممحكمة أف تقصر نطاؽ الحجز قبؿ الفصؿ بالموضوع طالما أف الفصؿ بطمب القصػر خاضع لتقدير

المحكمة التي تمارس حقيا بالسمطة عميو قبؿ الفصؿ فيو بالدعوى( .)101وال يجػوز قصر نطاؽ الحجز
إال بقضاء الخصومة ،ألف القرار بإلقاء الحجز في غػرفة المذاكػرة ىو اس ػػتثناء مف القاعدة العامة ،وال
يطبؽ عمى رفػع الحجز أو تبديمو ( .)102واذا استؤنؼ قػ ػرار قصر الحجػز فإف استئنافو يوقؼ تنفيذه (
استئناؼ دمشؽ رقـ  180/180تاريخ .) 1970/12/24

( )100حمكمة النقض قرار رقم  464/ 484تاريخ .1988/4/15
( )101حمكمة النقض قرار رقم  1120/970تاريخ  1969/3/15منشور للمؤلف سعيد كامل كوسا :إجراءات التنفيذ يف قانون أصول احملاكمات ،مؤسسة العالقات االقتصـادية
والقانونية ،1997 ،ص .240
()102

حمكمة النقض  230/ 282تاريخ .1972/12/7
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§ -3الطعن بالحجز االحتياطي:
نصت المادة  321مف قانوف أصوؿ المحاكمات عمى ما يمي:
"  -1لممحجوز عميو أف يطعف في الحجز االحتياطي بدعوى مستقمة خالؿ ثمانية أيػاـ تمػي تاريخ
تبميغو صورة القرار ويقدـ الطعف إلى المحكمة التي قررت الحجز.
 -2إذا تبيف لممحكمة أف الحاجز غير محؽ في طمب الحجز أو ثبت بنتيجة الطعف بطالف إجراءاتو
تقضي المحكمة برفعو.
 -3إذا تبيف ليا أف إجراءاتو صحيحة تقضي برد الطعف ".
وبموجب ىذا النص فإف ىنالؾ ثالث حاالت يمكف الطعف بمقتضاىا بالحكـ الصادر في موضوع طمب
الحجز االحتياطي:
الحالة األولى :الطعن في الحكم الصادر برد طمب إلقاء الحجز االحتياطي:
إذا صدر الحكـ برد طمب الحجز االحتياطي عف قاضي األمور المستعجمة فإف الطعف فيو يكوف أماـ
محكمة االستئناؼ .واذا كاف صاد اًر عف محكمة األساس يكوف الطعػف فيو مف اختصاص المحكمة التي
مف اختصاصيا النظر في الطعف الوارد بأصؿ الحؽ ،وفي ىذه الحالة يخضع الطعف لألصوؿ العامة
المقررة لمطعف في الحكـ الصادر بأصؿ الحؽ .وعميو تكوف محكمة االستئناؼ مختصة بالنسبة لألحكاـ
البدائية والصمحية القابمة لالسػتئناؼ ،ومحكمة النقض المختصة لمنظر بالطعف بالنسبة لألحكاـ
االستئنافية.
الحالة الثانية :الطعن في الحكم الصادر بإلقاء الحجز االحتياطي:
لممحجوز عميو أف يعترض عمى الحكـ المتضمف إلقاء الحجز االحتياطي الصادر عف قاضي األمور
ا لمستعجمة أو محكمة األساس بدعوى مستقمة أصمية ،يرفعيا المحجوز عميو أماـ قاضي األمور
المستعجمة الذي أصدر الحكـ أو أماـ محكمة األساس التي أصدرت خالؿ ثمانية أياـ تمي تاريخ تبمغو
صورة الحكـ المذكور ،سواء أنفذ ىذا الحكـ أـ لـ ينفذ ،ويمكف تبميغ المحجوز عميو الحكـ أثناء تنفيذ
الحكـ.
ونرى ،أنو يجوز تقديـ االعتراض أماـ محكمة األساس حتى ولو كاف قرار الحجز صاد ًار عف قاضي
األمور المستعجمة إذا كانت الدعوى بأصؿ الحؽ قد أقيمت قبؿ تقديـ االعتراض نظ ًار لصالحية محكمة
األساس لمبت في الدعاوى المستعجمة.
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ويخضع الطعف ألصوؿ استثنا ئية ،فإذا تبيف لممحكمة ،سواء قاضي األمور المستعجمة أـ محكمة
األساس ،بنتيجة ىذه الدعوى المستقمة ،أف الحاجز كاف غير محؽ في طمب الحجز أو عدـ توفر إحدى
الحاالت التي يجوز فييا إلقاء الحجز االحتياطي قانونًا ،أو ثبت بطالف إجراءات تنفيذه ،قضت المحكمة
برفع الحجز ،واذا تبيف ليا أف إجراءاتو صحيحة قضت برد الطعف .ونشير إلى أنو ال يجوز توحيد
دعوى االعتراض عمى الحجز مع دعوى أصؿ الحؽ ،وترى الدعوى بشكؿ مستقؿ (.)103
الحالة الثالثة :الطعن في الحكم الصادر برفع الحجز االحتياطي:
إذا صدر قرار برفع الحجز االحيتاطي عف قاضي األمور المستعجمة فإف الطعف فيو يكوف أماـ محكمة
االستئناؼ.
أما إذا صدر الحكـ برفع الحجز االحتياطي عف األمواؿ مف قبؿ محكمة األساس بنتيجة الدعوى
المستقمة ،فإف الطعف يكوف أماـ المحكمة التي مف اختصاصيا النظر بالطعف في أصؿ الحؽ ،فتكوف
محكمة االستئناؼ مختصة بالنسبة لألحكاـ التي تكوف قابمة لالستئناؼ ويعتبر حكـ محكمة االستئناؼ
مبرمًا ( .ـ  322أصوؿ ).

()103

حمكمة النقض رقم  1470/2108تاريخ  .1990/9/25مشار إليه يف مؤلف عبد الوهاب كردي ،املرجع السابق ،ص .204
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األموال التي ال يجوز التنفيذ عميها

قبؿ البحث في األمواؿ التي ال يجوز التنفيذ عمييا ،البد مف اإلشارة إلى القواعد األساسية في التنفيذ
عمى األمواؿ ،وىي:
 -1جميع أمواؿ المديف ضمانة إليفاء ديونو ،وجميع الدائنيف متساووف في ىذا الضماف إال مف كاف
لو منيـ حؽ التقدـ.
 -2لمدائف أف يختار الماؿ الذي يود التنفيذ عميو.
 -3ال يشترط في التنفيذ التناسب بيف حؽ الدائف وبيف قيمة الماؿ المراد التنفيذ عميو ،وذلؾ حرصًا
عمى مصمحة الدائف واحتياطًا لمزاحمة الدائنيف.
 -4لمدائف أف يتدخؿ أو يشترؾ في التنفيذ عمى أي ماؿ لممديف شرع بالتنفيذ عميو دائف سابؽ.
ولكف المشػػرع ،رعاية منو لمصمحة المديف ،وألسباب كثيرة نصت عمييا المواد  303/ 296مف قانوف
أصوؿ المحاكمات ،منػع التنفيذ عمى بعض األمواؿ المنقولة وغير المنقولة ،وقيد حرية الدائف في
مباشرة التنفيذ عمى ما يشاء مف أمواؿ المديف ،ونظـ أصوؿ التنفيذ في ىذه األحواؿ ،ونص عمى أف
األحكاـ الواردة في قانوف األصوؿ المدنية ال تخؿ بالقواعد الواردة في قوانيف خاصة تمنع الحجز أو
التنفيذ أو التنازؿ عف األمواؿ.
واألمواؿ التي ال يجوز التنفيذ عمييا ،طبقاً لألحكاـ الواردة في قانوف األصوؿ وفي القوانيف الخاصة،
يمكف تقسيميا إلى ثالثة أنواع ،ال يجوز التنفيذ عمييا إما بسبب طبيعتيا واما بسبب نص قانوني واما
بسبب رغبة اإلنساف وذلؾ التصاليا بإدارة مف خصصيا لغرض معيف.
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األموال التي ال يجوز التنفيذ عميها بسبب طبيعتها

وىذه األمػواؿ ال تقبؿ أف يرد التنفيذ عمييا بسبب طبيعتيا التي تأبى ىذا الحجز ،سواء أكاف ىناؾ
نص قانوني عمى عدـ جواز التنفيذ عمييا أـ لـ يكف ،ألف النص في ىذه الحالة يعتبر مف قبيؿ التأكيد
وليس مف قبيؿ إنشاء حالة مغايرة لألصؿ ،ومف ىذه األمواؿ:

§ -1األموال العامة لمدولة ومؤسساتها:
وىي األمواؿ المنقولة وغير المنقولة العائدة لمدولة أو مؤسساتيا العامة كمؤسسة الكيرباء ،ونقابة
المحاميف

واألطباء

وغيرىا

المخصصة

فعالً

لممنفعة

العامة

بموجب

القانوف

( المادة  90مف القانوف المدني ).
وسع المشرع في المرسوـ التشريعي رقـ  /12/لعاـ  1972مفيوـ المؤسسات العامة لمدولة
وقد ّ
نصت المادة األولى منو ،عمى أنو:
المخصصة لممنفعة العامة ،إذ ّ

" ال يجوز الحجز عمى أمواؿ الو ازرات واإلدارات والييئات والمؤسسات العامة والوحدات اإلدارية والمحمية

واالتحادات الصناعية النوعية أو المنشآت التابعة ليا وشركات القطاع العاـ وجميع الجيات الرسمية
األخرى ".
واستثنى المشرع مف ذلؾ أمواؿ الجيات التي تنص قوانينيا وأنظمتيا الخاصة عمى اعتبارىا تاج ًار في
عالقاتيا مع الغير وفي حدود تنفيذ األحكاـ القضائية المكتسبة لمدرجة القطعية بصدد األعماؿ التجارية
المحددة بقانوف التجارة ،والتي يدخؿ فييا األعماؿ التجارية بالتبعية التي تقوـ بيا ىذه المؤسسات.
وىكذا وتطبيقًا ليذه النصوص ،يمكف الحجز عمى أمواؿ مؤسسة اإلسكاف العسكرية ،والمؤسسة العامة
لمتأميف ،ومؤسسة الصناعات النسيجية ،والمؤسسة العامة لمصناعات الغذائية …الخ وذلؾ ألف أمواليا
تعتبر مف أمواؿ الدولة الخاصة ،ومف الممكف الحجز عمى أمواليا إنفاذاً لحكـ مبرـ صادر بحقيا.

§-2أموال الدول األجنبية ومنظمة األمم المتحدة:
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ومنيا دور السفارات والقنصميات ومحتوياتيا واألمواؿ المنقولة األخرى العائدة إلييػا ولو كانت موجودة
خارج ىذه الدور ،وأمواؿ الممثميف الدبموماسييف وممتمكاتيـ ،وفقًا التفاقية فيينا لمعالقات الدبموماسية
المؤرخة .1961/4/18

§-3األموال الموقوفة:
بما أف األوقاؼ مخصصة لممنفعة العامة ،فيي تعتبر محبوسة ما بقي الوقؼ وال يجوز التنفيذ عمييا
خالؿ ذلؾ لمنافاتو لطبيعتيا والغاية التي أعدت مف أجميا وال فرؽ في عائدية ىذه األمواؿ لممسمميف أو
غير المسمميف.

§ -4المراسالت الخاصة:
تعتبر المراسالت الخاصة ممكًا لممرسؿ إليو وال يجوز لمغير االطالع عمييا أو نشرىا إال بإذف المرسؿ
محافظة عمى سرية الرسالة ،ولذلؾ فال يجوز التنفيذ عمييا بيف يدي المرسؿ إليو إال بإذف المرسؿ .إال إذا
كانت تتضمف حوالة نقدية ،أو فقدت صفة السرية وأصبحت أث ًار يباع ويشترى كرسائؿ المشاىير.

§ -5الحقوق المتصمة بشخص المدين:
وىذه الحقوؽ خصصت لشخصو ،وروعي في تقريرىا إما حاجات صاحبيا الشخصية ،واما ألف
قيمتيا عاطفية فقط وال تحمؿ أي قيمة بالنسبة إلى الغير .ومنيا حؽ المسكف وحؽ االنتفاع أو االستعماؿ
والشيادات الدراسية وا أللقاب العممية والرتب واألوسمة الممنوحة لشخص المديف.

§ -6األموال ذات الصفة التابعة ( حقوق االرتفاق والرهن والتأمين ):
وىذه األمواؿ غير قابمة لمتنفيذ عمييا لعدـ إمكانية بيعيا بصورة مستقمة عف الحقوؽ األصمية التي تتبعيا.
وكذلؾ الدعاوى المنظورة أماـ القضاء ال يجوز التنفيذ عمييا ألنو ال يجوز التنازؿ عنيا بمعزؿ عف
الحقوؽ التي تحمييا ،مع األخذ بعيف االعتبار ،ما يمكف لمدائف ممارستو بطريؽ الدعوى غير المباشرة.
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§ -7العقارات بالتخصيص:
ىذه األمواؿ ال يجوز التنفيذ عمييا بصورة مستقمة عف العقار المخصصة لخدمتو أو استغاللو فيما إذا
كانت ممتصقة بو ،أما إذا كانت مف األمواؿ المنقولة األخرى فيػي ال تعتبر عقارات بالتخصيص إال إذا
كاف تخصيصيا وارداً في قيد تمميؾ العقار.
ال.
ال منقو ً
غير أنو إذا أخرجيا صاحبيا مف خدمة العقار أمكف التنفيذ عمييا ألنيا تعود في ىذه الحالة ما ً

§ -8حقوق الممكية األدبية والفنية والصناعية والتجارية:
ال يجوز التنفيذ عمى حقوؽ المؤلؼ في طبع أو نشر نتاج فكره ،إال بعد إصداره ونشره ،حيث يمكف
التنفيذ عميو بإعادة الطبع والنشر إال إذا كاف لممؤلؼ المديف اعتراض عممي مقبوؿ .واذا تفرغ المديف عف
حقو في التأليؼ إلى الناشر فينحصر حؽ دائف المؤلؼ بالحجز عمى الثمف المدفوع لو مف قبؿ الناشر.
كذلؾ ال يجوز التنفيذ عمى لوحة قاـ برسميا أحد الفنانيف واحتفظ بيا عنده ،إال إذا كانت ىذه الموحة
عرضت لمبيع فيجوز التنفيذ عمييا.
أما فيما يتعمؽ بالممكية التجارية والصناعية ،فممدائف الحجز والتنفيذ عمييا طالما أنو مف الممكف التصرؼ
بيا بشكؿ مستقؿ .وعميو يمكف إلقاء الحجز عمى البضائع والشعار وبراءة االختراع والرسـ والنموذج
الصناعي والعالمة التجارية لدى مكتب حماية الممكية الصناعية وبالتالي التنفيذ عمى ىذه الممكية .أما
بالنسبة لالسـ أو العنوا ف التجاري فال يمكف الحجز عمييا بوجو مستقؿ عف المحؿ التجاري (.)106

()106

د .جاك يوسف احلكيم ،احلقوق التجارية ،املرجع السابق ،ص .288 ،284
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األموال التي ال يجوز التنفيذ عميها بنص القانون
نص قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية وقوانيف أخرى عمى بعض الحاالت التي ال يجوز التنفيذ فييا عمى
بعض األمواؿ ،ومف ىذه الحاالت تمؾ التي تكوف مستقاة مف المبػادئ القانونيػة دوف أف يكوف ىناؾ نص
صريح بيا ،وىذه األمواؿ ىي التاليػػة:
§ -1ما يمزم المدين وأسرته من فراش وما يرتدونه من ثياب ( م  296أصول ):
§ -2أجور الخدم والصناع ومرتبات المستخدمين الذين ال يشممهم قانون العمل أو قانون العاممين
األساسي:
وىؤالء ال يجوز التنفيذ عمى مرتباتيـ إال في حدود الربع فقط ،واذا تعددت الديوف عمى المديف وكاف
أحدىا ديف نفقة مقررة خصص نصؼ الربع لوفاء ديوف النفقة والنصؼ اآلخر لباقي الديوف ( مادة 300
أصوؿ ).
§-3أجور العمال والمستخدمين المشمولين بقانون العمل ومكافآتهم وتعويضاتهم:
§ -4رواتب الموظفين والعاممين في الدولة والمتقاعدين:
§ -5مقابل وفاء الديون الثابتة بأسناد تجارية قابمة لمتداول:
ال يجوز حجز مقابؿ وفاء السفتجة أو سند األمر أو الشيؾ ،ألف الحؽ بو ينتقؿ إلى المستفيد بمجرد
تسميمو السفتجة أو إلى المظيّر لو بمجرد تظيير ال سند .عمى أنو يجوز الحجز عمى ىذه األسناد وىي
بحيازة حامميا بديف مترتب بذمتو (.)107

§ -6عدم جواز حجز المال المتخصص لوفاء دين ما:
نصت عمييا المادة  301مف قانوف أصوؿ المحاكمات:
وىذه الحالة ّ
" ال يجوز لمدائف المخصص لو ماؿ لموفاء أف يتخذ إجراءات التنفيذ عمى ماؿ لـ يخصص لوفاء حقو،
إال إذا كاف ما خصص لموفاء غير ٍ
كاؼ ،وعندئذ يكوف التنفيذ عمى غير الماؿ المخصص بقرار مف
رئيس التنفيذ ".

()107

د .جاك يوسف احلكيم ،احلقـوق التجارية ،اجلزء الثاين ،األسـناد التجارية ،مطبوعات جامعة دمشـق ،ص .19
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وىذا النص وضع لضماف تحصيؿ حقوؽ الدائنيف اآلخريف غير الدائف الذي خصص لو ماؿ معيف لموفاء
بدينو ،وىو استثناء مف القاعدة العامة ألف لمدائف أف يستوفي دينو مف أي ماؿ مف أمواؿ مدينو منقولة
كانت أـ غير منقولة.
ويشػير إلى أف الدائف أو المحكوـ لو ،في حاؿ ثبوت عدـ كفاية األمواؿ المخصصة لموفاء ووقوع حجز
تنفيذي عمى األمواؿ األخرى ،ممزـ بالتنفيذ عمى المالييف معاً ،وال يجوز لو إطالقاً أف ييمؿ الماؿ
المخصص لموفاء ويعمد إلى مباشرة إجراءات التنفيذ عمى األمواؿ األخرى فقط.
§ -7الدار التي يسكنها المدين والمحكوم عميه إذا كانت مناسبة لحاله:
القصد مف ىذا المنع ،بعدـ جواز الحجز عمى دار السكف ،حماية المديف أو المحكوـ عميو في مأواه وعدـ
تشريده وعائمتو مف الدار ا لتي يسكنيا أو حتى مف بيت الشعر الذي يسكنو ،وتمتد ىذه الحماية لورثتو مف
بعده (.)107
عمى أنو إذا كانت الدار أزيد مف حاجة المديف ،فيصير إلى بيعيا وشراء دار مف قيمتيا تناسب حالو
ويحجز عمى الفائض مف الثمف ( المادة  302أصوؿ ) ،ويعود تقدير الحاجة وزيادة الدار عف ىذه
الحاجة إلى رئيس التنفيذ.
وال ييـ في ذلؾ أف تكػوف الػدار مسجمة في السػجؿ العقػاري أو غير مسجمة

()108

ألف ما ييـ ىو أف تكوف

الدار مخصصة فعالً لمسكنى (. )109ويسري المنع مف الحجز عمى بدؿ استمالؾ الدار إذا كاف قد جرى
استمالكيا حيث يصار إلى شراء دار المديف مف بدؿ االستمالؾ و يحجز عمى الفائض.
ولـ يشػترط المشػرع السكف الفعمي لممديف في الدار حتى يستفيد مف عدـ جواز الحجز عمييا ،ألنو قد
يكػوف مستخدماً في بمػدة غير البمدة التي فييا الدار ،أو قد تكػوف مصمحتو تقتضي تأجير الػدار ،ففي ىذه
الحالػة يسػتفيد المديف مف الحماية.
ٍ
مساو لبدؿ إيجار العقار المستأجر
وتطبيقًا لمبدأ حماية المديف في سكنو ،فإنو ال يجوز الحجز عمى مبمغ
مف قبؿ المديف الذي ال يممؾ أي عقار لمسكنى.

()107
()108
()109

حمكمة استئناف حلب ،املؤرخ يف  1957/8/7مشار إليه يف مؤلف نصرت منال حيدر ،املرجع آنف الذكر ،ص .315
حمكمة استئناف دمشق ،رقم  129تاريخ  1964/7/8املشار إليه يف مؤلف عبد الوهاب كردي املرجع السابق ص .167
حمكمة النقض يف  ،1965/5/22احملامون  1965ص .305
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ونشػير إلى أنو يشترط في منع الحجز أف تكوف الدار ممموكة بكامميا إلى المديف ،لذا فإف الحماية ال
تشمؿ الحصة التي يممكيا المديف مف الدار إذا كانت شائعة وال يمكف إفرازىا وغير قابمة لسكناه.
كما أف الييئة العامة لمحكمة النقض في ق ارراىا  /24/تاريخ  1971/12/17اعتبرت " أف الحصص
الشائعة التي يممكيا المديف في عقار واحد متعدد الطبقات ،يسكف أحد دورىا عف طريؽ الميايأة مشمولة
بالحماية ومستثناة مف حجز الدائف ،والعدوؿ عما يخالؼ ىذا االجتياد ".
§ -8ما يتصرف به المزارع أو ما يممكه من األراضي واألدوات الزراعية الالزمة لها بقدر ما يكفي
لمعيشته مع عائمته:
وتكوف الحماية بحدود ما يكفي المزارع مف األراضي الزراعية ،واف تقدير كفاية األرض الزراعيػة لحاجة
المديف أو زيادة ىذه الكفاية عف الحاجة يعود إلى رئيس التنفيذ.
ويشمؿ المنع مف التنفيذ اآلالت الزراعية ميما كاف نوعيا وشكميا ،والمواشي الالزمة الستثمار األرض
حتى ولو لـ تعتبر عقارات بالتخصيص.
ونشير ىنا إلى أف ال منع ال يشمؿ سوى شخص المزارع العادي وال ينطبؽ عمى المشاريع الزراعية الكبرى
أو الشركات الزراعية (.)111
§ -9ما يمزم لمزاولة مهنة المدين واستمرار قوته مؤقتاً:
عدد المشرع األشياء التي ال يجوز الحجز عمييا إال مف أجؿ استيفاء ثمنيا أو مصاريؼ صيانتيا أو
وقد ّ
وفاء لنفقتيا المقررة.
ً
§-11تعويض الضرر الذي أصاب الورثـة بسبب فقد مورثهم بخطأ الغير:
§-11ودائع صندوق توفير البريد ( م  /21/من المرســوم التشريعي  /119/لعام :) 1963
§ -21األموال المودعة في حسابات مصرفية تتمتع بالسرية:
نصت المادة مف قانوف السرية المصرفية رقـ  /29/لعاـ  " :2001خالفًا ألي نص نافذ ،ال يجوز إلقاء
أي حجز عمى األم ػواؿ والموجودات المودعة لدى المصارؼ … إالّ بإذف خطي مف أصحابيا ،أو عند
صدور أحكاـ قضائية قطعية ترتب حقوقًا بذمة المودعيف لصالح الجيات العامة أو الخاصة " (.)113
()111

استئناف حلب رقم  110تاريخ  ،1963/9/9احملامون  ،1964ص .213
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األموال التي ال يجوز التنفيذ عميها التصالها بإدارة من خصصها لغرض معين
وقد نصت عمػى ىذه الحاالت المادة  / 298/مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية وىػػي:
§ -1المبالغ التي يحكم بها القضاء لمنفقة المقررة أو المرتبة مؤقتاً أو لمصرف منها في غرض معين:
ويقصد بالنفقة المقررة المبالغ التي يحكـ بيا لألزواج واألقارب ونحوىـ كنفقة شرعية بناء عمى طمبيـ
وحاجتيـ الستمرار حياتيـ.
أما النفقػة المرتبة مؤقتاً فيي التي تقرر لممفمس بعد شير إفالسو وحتى تصفية ديونو ،ولمشريؾ في حاؿ
تصفية الشركة وحتى انتياء أعماؿ التصفية ،وألحد الورثة حتى تصفية التركة.
أما المبالغ التي يحكـ بيا لمصرؼ في غرض معيف ،فيي المبالغ التي يحكـ بيا لإلنفاؽ في وجو معيف
كالتعميـ أو العالج أو نفقات شاىد أو خبير.
ىذه المبالغ كميا ال يجوز التنفيذ عمييا إال مف أجؿ وفاء ديف نفقة مقررة وبمقدار ربعيا فقط سواء أكاف
ىذا الديف قبؿ أـ بعد الحكـ بو.
§ -2المبالغ و األشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة:
ال يجوز التنفيذ عمى ىذه األمواؿ إذا كانت قد خصصت لتكوف ىي أو غمتيا نفقة لممديف .سواء أكاف
عقار يدر غمة دورية .وال ييـ أف يكوف الديف سابقاً
الماؿ مف النقود أـ أسيماً أـ ماالً أـ ماالً منقوالً أـ ً
عمى اليبة أو الوصية أـ الحقًا عميو.

إال أنو يجوز التنفيذ عمى ىذه األمواؿ بمقدار الربع وفاء لديف نفقة مقررة .كما يجوز التنفيذ عمييا بالنسبة
لمخمؼ العاـ أو الخاص الذي انتقؿ إليو الماؿ.
§ -3المبالغ واألشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم الحجز عميها:
أجاز المشرع لمواىب أو الموصي بمبمغ أو شيء أف يشترط عدـ جواز الحجز عميو مف قبؿ دائني
الموىوب أو الموصى لو الذيف نشأ دينيـ قبؿ اليبة أو الوصية إال لديف نفقة مقررة وفي حدود الربع (
المادة  299أصوؿ ) .وذلؾ تحقيقًا إلرادة الواىب أو الموصي واحترامًا لحريتو في التصرؼ بأموالو وألف

()113

انظر مقالنا " السرية املصرفية يف القانون السوري " منشور مبجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية 2001م.
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شرط عدـ جواز الحجز عميو ال يخالؼ النظاـ العاـ ،وال يمكف أف يضر بدائني الموىوب لو أو الموصى
بو ،ألنيا ال تنقص ضماف الدائنيف العاـ ،وألف ىذه األمواؿ تدخؿ في ذمة الموىوب لو بدوف عوض.
وفاء ليذه الديوف
أما إذا كانت الديوف قد نشأت بعد اليبة أو الوصية فيجوز التنفيذ عمى ىذه األمواؿ ً

ميما كانت صفتيا وطبيعتيا ،ألف الدائنيف ىنا اعتمدوا في معامالتيـ مع المديف عمى ثروتو الظاىرة

وقت التعامؿ معو ومنيا ما ىو موىوب لو أو موصى لو.
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الطبيعة القانونية لمقواعد المتعمقة باألموال التي ال يجوز التنفيذ عميها
لتحديد الطبيعة القانونية لمقواعد المتعمقة باألمواؿ التي ال يجوز التنفيذ عمييا البد مف معرفة ما إذا كانت
مف النظاـ العاـ أـ ال .ولبياف ذلؾ ال بد أف نشير إلى أف القانوف إذا كاف قد أقر البطالف في حاؿ
مخالفة القاعدة اعتبرت مف النظاـ العاـ ،أما في حاؿ عد ـ النص فال بد مف معرفة الغاية التي أقرت مف
أجميا ،وىؿ قصد بيا مصمحة عامػة أـ مصمحة خاصة بحتو ؟ ألنيا في ىذه الحالة األخيرة يكوف التنازؿ
عنيا صحيحًا ،ويعود إلى قاضي الموضوع أو رئيس التنفيذ البت في الموضوع حسبما يكوف الحجز
الممقى احتياطًا أو تنفيذاً.
ال مف المديف عف الحماية المقررة لمنع التنفيذ عمييا صراحة ،بوضعيا موضع
وبناء عمى ما تقدـ ،يعد تناز ً
ً

الرىف أو بتقديميا وفاء لديونو ألف " التمسؾ بالحماية مشروط بعدـ التنازؿ الطوعي عف ىذه الحماية حيف

التنفيذ " (.)114
واذا كاف الماؿ يتعمؽ بمصمحة عامة فال يجوز التنازؿ عف الحماية نظ اًر لتخصيصو لممصمحة العامة.
ونشير إلى أف التنازؿ عف الحماية جائز حيف التنفيذ ،أما قبؿ البدء بالتنفيذ فإف ذلؾ غير جائز ،وذلؾ
ألنو ال يجوز مقدمًا االتفاؽ بيف الدائف والمديف قبؿ بدء التنفيذ عمى جػواز التنفيذ عمى ما ال يجوز الحجز
عميو ولو سمح بذلؾ لحرـ المديف مف حماية القانوف (.)115
تمارين:
اشر إلى اإلجابة الصحيحة :مف الحاالت العامة لمحجز االحتياطي:

 .1إذا كاف لممديف موطف مستقر في سوريا .

 .2إذا لـ يكف لممديف موطف مستقر في سورية .
 .3إذا كاف لممديف موطف مستقر خارج سوريا .

 .4إذا لـ يكف لممديف موطف مستقر خارج سورية.
اإلجابة الصحيحة رقـ .2
()114
()115

حمكمة النقض  268/ 635تاريخ  ،1975/3/31جملة القانون  ،1975ص .312
فتحي الوايل التنفيذ اجلربي ،املرجع السابق ،ص .228
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الوحدة التعميمية السادسة
التنفيذ عمى المنقول
الكممات المفتاحية:
التنفيذ على المنقول ،الحجز على المنقول.

الممخص:
يتطمب دراسة التنفيذ الجبري عمى المنقول كيفية حجزه بين يدي المدين بعد إخطار المدين بوجوب الوفاء
وكيفية صدور قرار الحجز وانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان وجود األموال المنقولة وحجزىا وتسميميا
لممدين أو لمغير كشخص ثالث أمين .وطريقة حجز ما لممدين لدى الغير ونييو عن تسميم األموال
المحجوزة لممدين ووجوب تقديم تقرير خالل ثمانية أيام من تبمغو بالحجز عن مدى مديونيتو لممحجوز
عميو.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى:

 .1معرفة كيفية حجز المنقول بين يدي المدين.

 .2بيان أحكام حجز ما لممدين لدى الغير وخطورة امتناع المحجوز لديو عن التقرير بما لديو من أموال
لممحجوز عميو.
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يرد الحجز التنفيذي عمى المنقول والعقار ،وقد نظم المشرع طرق التنفيذ الجبري المختمفة ،والتي تختمف
باختالف طبيعة المال محل التنفيذ ىل ىو عقار أم منقول ،وباختالف حيازتو ىل ىو في حيازة المدين أم
في حيازة شخص آخر ،ووضع أحكاماً خاصة إيقاع الحجز التنفيذي لكل منيا مع اجراءات بيعو وذلك
تمييداً الستيفاء الدائن كامل حقو من ثمن المبيع.
وعميو ،سنتناول بالبحث التنفيذ عمى المنقول من حيث إجراءات الحج ز التنفيذي عمى المنقول من جية
ومن جية ثانية إجراءات بيع المنقول.

الحجز التنفيذي عمى المنقول
نظّم المشرع إجراءات الحجـز عمى المنقول وآثار ىذا الحجز حسبما يكون المنقول في حيازة المدين أم في
حيازة شخص آخر من الغير فوضع أحكام الحجز التنفيذي عمى ما لممدين لدى الغير ،كما وضع المشرع
أحكاماً خاصة بحجز اإليرادات واألسيم واألسناد والحصص ولكل نوع إجراءات حجز خاصة بو نص
عمييا القانون.

الحجز التنفيذي عمى المنقول لدى المدين
يقتضي التنفيذ بحجز المال المنقول الموجود في يد المدين إجراءات كثيرة تنفذ عمى مراحل .وىي تمر
بمقدمات الحجز التي يجب أن تجري قبل البدء بتوقيع الحجز التنفيذي بشكل فعمي ،ويترتب عمى ىذا
الحجز آثار عديدة سواء بالنسبة لمحاجز أم لممحجوز عمى مالو.
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مقدمات الحجز
أو ًال – االخطار التنفيذي:
نصت المادة  323من قانون أصول المحاكمات عمى أنو:
" ال يجوز حجز ما في يد المدين من المنقوالت إال بعد انقضاء ميعاد االخطار ما لم ينص القانون عمى
خالف ذلك ".
وعميو ،وبعد تنظيم الممف التنفيذي ال بد من توجيو إخطار لممدين أو المحكوم عميو إلحاطتو عمماً بالسند
التنفيذي وبما ىو مطموب منو وانذاره بإجراءات التنفيذ الجبري عميو إذا لم يقم بالوفاء خالل خمسة أيام
تاريخ تبميغو االخطار.
وكذلك نصت الفقرة األولى من المادة  286من قانون أصول المحاكمات عمى وجوب إخطار المدين أو
المحكوم عميو بموجب إخطار يتضمن ممخص الطمبات وعمى الموطن المختار لطالب التنفيذ في البمدة
التي فييا مقر دائرة التنفيذ مع تكميف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام من تاريخ تبمغو .واذا كان
المدين مجيول اإلقامة يكون الميعاد ثالثين يوماُ تمي تاريخ اإلعالن في صحيفة يومية
(المادة 2/286أصول ).
عمى أنو يجوز لرئيس التنفيذ إنقاص مدة الخمسة أيام أو السير في التنفيذ فو ًار وذلك في المواد المستعجمة
أو في األحوال التي يكون فييا التأخير ضا ًار بالنسبة لمدائن طالب الحجز ( المادة  1/287أصول )،
وفي ىذه الحالة يبمغ المدين اإلخطار أثناء القيام بالتنفيذ ( المادة  2/287أصول ).

ثانيا" :طمب وقرار الحجز:
بعد انقضاء ميعاد اإلخطار يحق لمدائن أو المحكوم لو طمب الحجز عمى منقوالت المدين أو المحكوم
عميو الموجودة في حيازتو ،وذلك في محضـر التنفيذ العام ،كما يحق لو طمب الحجز بعد تنظيم ممف
التنفيذ مباشرة إذا كان الموضوع يتعمق بطمب تنفيذ الحكم الصـادر عن قاضي األمور المسـتعجمة أو في
األحوال التي يكون فييا التأخير ضا اًر بو.
ال حتى
إال أن األصل أن يمنح المدين ميمة خمسة أيام لموفاء ويعتبر قرار الحجز الصادر خالليا باط ً
تم الحجز بعد مضي المدة مادام يستند إلى قرار باطل صدر خالل الميمة .ويستدل عمى ىذا
ولو ً
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البطالن من عبارة النيي الواردة في المادة  " 323ال يجوز الحجز …" ألن من المقرر اجتياداً أن ىذه
الطريقة من الطرق التي يعبر بيا المشرع عن جزاء البطالن (.)117
وفي جميع األحوال يجب عمى طالب الحجز أن يعين مكان وجود األموال المنقولة لممطموب حجزىا
ونوعيا ،حتى يمكن إجراء الحجز بواسطة مأموري التنفيذ في الدائرة المطموب التنفيذ فييا أو بطريق
اإلنابة لدائرة أخ رى وفق أحكام االختصاص المكاني .والغاية من ذلك تحديد ماىية األموال المنقولة
ال معينة لحجز بعض
المطموب حجزىا لتتحدد في ضوء ذلك اإلجراءات العممية الالزمة ،ألن ىناك أصو ً
المنقوالت كالسيارات والج اررات …الخ إذ يتم حجز ىذه المنقوالت أوالً بوضع إشارة بالحجز في قيدىا لدى
مديرية النقل البري ،بعد أن يجري التثبت من ممكيتيا لممدين عن طريق إبراز بيان مؤيد لذلك مسبقاً مع
طمب الحجز ،ثم تجري عممية وضع اليد عمى ىذه المنقوالت وحجزىا وتوقيفيا عن العمل أو وضعيا
تحت الحراسة وذلك حسب الحـال .وبعد التثبت من صحة اإلخطار التنفيذي ومض ي مدتو وتأخر المدين
عن الوفاء ،يصدر رئيس التنفيذ ق ار اًر بحجز المنقوالت المادية الموجودة لدى المدين أو المحكوم عميو ؛
وذلك بناء عمى طمب الدائن مباشرة اإلجراءات التنفيذية .وقد جرى التعامل القضائي أن يمتمس طالب
التنفيذ إلقاء الحجز التنفيذي عمى أموال المدين ال منقولة وغير المنقولة بشكل عام ومن ثم يحصرىا بعبارة
" وال سيما "..محدداً األموال التي يرغب بإلقاء الحجز عمييا.
وبعد صدور قرار رئيس التنفيذ بالحجز يحال الممف التنفيذي إلى مدير التنفيذ ليعمل عمى تكاليف طالب
الحجز دفع سمفة تعويض ميمة مأمور التنفيذ خارج مقر عممو الرسمي ( .)118وبعد دفع السمفة ،يعين
مدير التنفيذ أحد المأمورين ليذه الميمة ،ويرسل إليو الممف لتحديد موعد القيام بيا باالتفاق مع طالب
التنفيذ بعد انتياء الدوام الرسمي أو خالل ساعات الدوام إذا كانت الضرورة تستدعي ذلك وبعد الحصول
عمى إذن من رئيس التنفيذ.

()117
()118

نشري هنا إىل أن طالب التنفيذ غري مقيد مبدة لتقدمي طلب احلجز ،وله أن يتقدم هبا يف أي وقت شاء شرط أال يكون ادللف قد شطب
يعترب مللربا الفربلفه اهيرباً ربداً نربدما نعترب مبواضربه معربربويت دلربذمون التنفيربذ ربجن ادلا،ربه ضعربد إلااهربا ،والربذي يللربا واليرباً أنضعرب لربرية ربونيه ربجن ادلا،ربه خا ربد وربدوخ ادلدينربه ،و رب

و تون لرية ونيه انج هذ احلدوخ.
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تنفيذ الحجز:
أوالً – إجراءات عامة لتوقيع الحجز1:
 _1االنتقال إلى مكان األموال المنقولة:
ينتقل مأمور التنفيذ في الموعد المحدد برفقة طالب التنفيذ أو من يمثمو إلى المكان الذي توجد فيو األموال
المقرر حجزىا ( المادة  326أصول ) .وذلك بواسطة نقل يييئيا عادة طالب التنفيذ ويعجل أجورىا.
ولمأمور التنفيذ إذا شاء وحسب الحال أن يصحب معو أحد رجال الشرطة عمى سبيل المؤازرة واالحتياط،
عمماً بأن توقيع الحجز عمى ىذه األمـوال المنقولة ال يشترط فييا حضور أحد من رجال السمطة العامة.
وبعد وصـول مأمور التنفيذ إلى المحل المقصود ،واذا كان المدين أو المحكوم عميو موجودًا ،أعمن لو
صفتو ،وسبب الحجز .فإذا دفع المدين الدين لم يعد ثمة مجال لتنفيذ الحجز وينظم المأمـور محض ًار
بذلك ،ويحدث مثل ىذا الوفاء عندما يرغب المدين تجنب التنفيذ عميو ،وىذا الوفاء ال يعتبر إق ار ًار بوجود
الدين أو صحتو لذلك فيو ال يعتبر مسقطًا لحقو بالمجوء إلى طرق الطعن المقررة لمسند.
عمـى أنو غالباً ما يباشر مأمور التنفيذ الحجز ،دون وفاء من قبل المدين ،وبالتالي فعميو ،أن يعين حارسًا
عمى األموال المحجوزة بعد جردىا ووصفيا وبيان مقدارىا ووزنيا أو مقياسيا إن كانت ما يكال أو يوزن
م ع بيان قيمتيا عمى وجو التقريب ،وال يخمو تقدير القيمة عادة من اجحاف لحق المدين ،إذ يقدر مأمور
التنفيذ قيمة األموال بمبالغ زىيدة .والغاية من البيان التفصيمي لألموال المحجوزة ،ىي الحيمولة دون
تيريبيا واستبداليا بغيرىا ،واذا كانت البيانات التي ذكرىا مأمور التن فيذ غير كافية كان لرئيس التنفيذ أن
يأمره بإعادة تنظيم ىذه البيانات.
وفض األقفال:
 _ 2كسر األبواب
ّ
أما إذا وجد مأمور التنفيذ أن المحل المراد حجز األموال المنقولة الموجودة فيو مغمقًا أو خال من السكان،
أو امتنع ساكنوه عن فتح الباب ،جاز لمأمور التنفيذ كسر األبواب أو فض األقفال بالقوة شريطة أن يتم
ذلك بحضور مختار المحمة ،فإذا تعذر حضوره ،أحضر شخصين من الجوار (المادة  1/23أصول ).
وفي ىذه الحالة ينبغي أن يوقع المختار أو الشخصان عمى المحضر تحت طائمة البطالن نظ اًر لخطورة
اإلجراء المتخذ ( المادة  2/32أصول ).
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فض األقفال يتعمق بباب المنزل الرئيسي أو بباب غرفة أو بقفل صندوق أو
وال ييم أن يكون الكسر أو ّ

خزانة نظ ًار لعموم نص المادة السالفة الذكر.

واذا خشي مأمور التنفيذ تيريب المدين ألموالو ريثما يحضر المختار أو اثنان من الجوار في حال رغبتو
بكسر الباب الذي فتحو فيمكنو أن يقوم بتعيين شخص لحراسة المنزل لمنع المدين من تيريب أموالو.
أما إذا كان المحل خاليًا من السكان فيتوجب عمى مأمور التنفيذ أن يقوم بجرد األموال الموجودة فيو
بكامميا ،بعد كسر األبواب أو فض األقفال ،ويحجز ما يجوز حجزه منيا ويبقييا في مكانيا أو بنقميا ،ولو
في الحالتين أن يعين حارساً عمييا لممحافظة عمى ىذه المحجوزات ،ثم ينظم محضر التنفيذ عمى ىذا
األساس موقعاً من المختار أو الشخصين من الجوار.
 - 3تسميم المدين األشياء المحجوزة بصفته حارساً:
إذا كـان المدين أو المحكوم عميو حاض ًار إجراءات توقيع الحجز عمى أموالو المنقولة ،ولم يجد المأمور في
مكان الحجز من يقبل الحراسة عمييا ،ورفض المطموب التنفـيذ ضده تعيينو حارساً عمييا ،جاز لمأمور
التنفيذ تكميفو بالحراسة رغم رفضو ذلك ،ألنو ال يعتد في ىذه الحالة برفضو ( المادة  1/334أصول ).
 - 4نقل المحجوزات:
واألصل أن الحجز ال ي ستدعي نقل األشياء المحجوزة من موضعيا إال في حاالت الضرورة ( المادة
 326أصول ) ،غير أنو إذا لم يحضر المدين إجراءات الحجز وجب عمى مأمور التنفيذ أن يتخذ جميع
التدابير الممكنة لمحفاظ عمى األشياء المحجوزة وأن ينقميا أو يودعيا عند شخص أمين يقبل الحراسة
عمييا ،مم ن يختاره الحارس أو المأمور ( المادة  2/334أصول ).
 - 5تفتيش المدين:
إذا اقتضى األمر تفتيش المدين لمحجز عمى ما قد يكون معو من أوراق نقدية أو أشياء ثمينة ورفض
المدين السـماح لممأمور بتفتيشو ،فيل يحق لو إلزام المدين بالسماح لو بالتفتيش ؟
ال يوجد في القانون ما يعالج مثل ىذه الحالة ،ونرى أن عمى مأمور التنفيذ أن يحصل عمى إذن مسبق
بالتفتيش من رئيس دائرة التنفيذ ،ليتمكن من تفتيش ثياب المدين ،وذلك إذا كان قد أعمم أن المدين يحمل
ٍ
قاض لخطورة
معو نقودًا يمكن حجزىا ،تطبيقًا لممبادئ العامة التي توجب أن يكون اإلذن بالتفتيش من
اإلجراء.
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غير أنو يمكن أخذ المجوىرات واألشياء الثمينة األخرى الظاىرة التي يقتنييا المدين دونما حاجة إلذن
بالتفتيش.
وال يجوز لمأمور التنفيذ تفتيش األوراق الخاصة بحجة العثور عمى سندات مالية فييا إال إذا كانت
ىذه السندات ظاىرة أو كان ىناك إذن من رئيس التنفيذ.
 -6حجز األموال المحجوزة مسبقاً:
إذا تبين لمأمور التنفيذ أن األموال المنقولة سبق حجزىا وتعيين حارس عمييا ،يتوجب عميو أن يتحقق من
ىذا األمر ويطمع عمى وثائق حجزىا الموجودة لدى الحارس ،وأن يطمب إليو تقديميا لو ،ثم يعمد إلى
حجزىا مجدداً لممرة الثانية وتعيين حارس الحجز األول حارسًا عمييا ،كما يتوجب عمى المأمور أن يرسل
في اليوم التالي لمحجز بيانًا إلى الحاجز األول والمدين ،إن لم يكن موجوداً أثناء الحجز الجديد ،والى
المأمور الذي أوقع الحجز األول ( المادة  ) 339يتضمن ما قام بو من إجراءات حجز جديدة عمى
األموال التي سبق حجزىا بممف آخر.
والقصد من ذلك كمو ،إعالم دائرة التنفيذ التي أوقعت الحجز األول بالحجز الثاني الذي وقع عمى نفس
األموال إذا كانت الدائرتان مختمفتين.
 -7تمديد مهمة الحجز:
إذا لم تنتو إجراءات توقيع الحجز في يوم واحد جاز إتمامو ف ي يوم أو أيام متتابعة ،وعمى المأمور أن
يتخذ ما يمزمو لممحافظة عمى األشياء المحجوزة والمطموب حجزىا إلى أن يتم الحجز ،ويجب التوقيع عمى
المحضر كمما توقفت إجراءات الحجز (المادة  331أصول ).
مساء إال في الحاالت
ىذا وال يجوز تنفيذ الحجز قبل الساعة السابعة صباحًا وال بعد الساعة السادسة
ً

الضرورة أو بإذن من رئيـس دائرة التنفيذ ( المادة  2/278أصول ) .غير أنو إذا بدأ بالحجز في وقت

مساء ،وىذا ما يحدث كثي ًار ،فإنو يمكن إتمامو بعد ىذه
مسموح بو ولم تنتو إجراءاتو قبل الساعة السادسة
ً

الساعة دون حاجة لمراجعة الرئيس بالنظر أل ن حالة الضرورة تقتضي إتمام الحجز .وكذلك إذا بدئ في
يوم عمل ولم ينتو بانتياء اليوم فيمكن إتمامو في اليوم التالي حتى ولو كان يوم عطمة رسمية وبدون إذن
من الرئيس ،لما يعتبر ذلك من قبيل الضرورة التي ال تستوجب اإلذن ،وتطبيقًا لنص المادة (331

أصول) التي تستوجب ضرورة إتمام الحجز ،الذي لم يتم في يوم واحد ،في أيام متتابعة ،أي مستمرة.
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 -8عدم وجود قابمية لمحجز:
ال بسيطًا ال يكفي لنفقات المالحقة ،نظم
ال لمحجز أو وجد ما ً
ال لدى المدين قاب ً
إذا لم يجد مأمور التنفيذ ما ً
محض ًار بعدم وجود المال ،ويعتبر ىذا المحضر من قبيل األعمـال التنفيذية التي تحافظ عمى حقوق
الحاجز ،وتمنع سريان ميمة الشطب.

ثانياً – تعيين حارس عمى األموال المحجوزة:
-1تعيينه:
يقوم مأمور التنفيذ بتعيين حارس عمى األموال المحجوزة ما لم يقدم الحاجز أو المحجوز عميو شخصاً
كفؤًا ليذه الغاية ( المادة  1/333أصول ) .واذا طمب المحجوز عميو تعيينو حارسًا عمى أموالو وجب
إجابة طمبو ما لم يخشى تبديده ليا ،وكان ليذه الخشية سبب معقول ،ويجب ذكر السبب في محضر
الحجز (  2/333أصول ).
ولم ينص المشرع عمى أشخاص ال يجوز تعيينيم حراسًا عمى األشياء المحجوزة ،وعميو يجوز تعيين أي
شخص كحارس عمييا باستثناء الحاجز نفسو ،ألنو طرف في النزاع ويخشى عمى المال المحجوز منو،
إال إذا وافق المدين عمى تعيين الحاجز حارسًا فال مانع من ذلك ،عمى أنو ال يجوز االتفاق عمى تعيين
مأمور التنفيذ حارساً خوفًا من استغالل نفوذه.
والحارس القضائي :ىو الشخص الكفء الذي يجري اختياره لحراسة األموال المحجوزة واتخاذ التدابير
الالزمة لممحافظة عمييا إلى أن يطمب منو تسميميا لبيعيا في اليوم المحدد لذلك.
-2واجباته ومسؤوليته:
يقع عمى عاتق الحارس القضائي واجبات عديدة نص عمييا المشرع في مواضع عديدة من قانون أصول
المحاكمات ،ورتب عمييا مسؤوليتو في حال إخاللو بيذه الواجبات .ويمكن تمخيص ىذه الواجبات بما
يمي:
آ -يمتزم الحارس بالمحافظة عمى األموال المحجوزة المسممة إليو باالعتماد عمى أمانتو وكفاءتو .والعمل
عمى تسميميا إلى دائرة التنفيذ أو تسميم ثمراتيا إذا كانت تنتج ثما ًار طبيعية أو مدنية فور الطمب إليو
بذلك .ويتوجب عمى الحارس القضائي في ىذه االلتزامات بذل عناية الرجل العادي ( المادة  777من
القانون المدني ).
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ب – ال يحق لمحارس القضائي أن يستعمل األشياء المحجوزة لنفسو أو أن يستغميا أو يعيرىا ،واال حرم
ال عن إلزامو بالتعويضات .عمى أنو إذا كان ىو مالكًا لألموال المحجوزة أو
من أجرة الحراسة ،فض ً
صاحب حق لالنتفاع بيا ،جاز لو أن يستعمميا وفقًا لما خصصت لو (المادة  1/336أصول ).
ج – إذا كان محل الحجز ماشية أو عروضًا أو أدوات أو آالت الزمة إلدارة واستغالل أرض أو مصنع
بناء عمى طمب أحد ذوي الشأن ،أن يكمف الحارس اإلدارة
أو مشغل أو مؤسس ة ،جاز لرئيس التنفيذً ،

أو االستغالل أو يستبدل بو حارسًا آخر يقوم بذلك.
د-

ال ألسباب يقدرىا الرئيس.
ال يجوز لمحارس أن يطمب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد لمبيع إ ّ
ويعتبر قرار الرئيس في ىذا الخصوص مبرمًا غير قابل لمطعن .واذا جرى تسمية حارس جديد كبديل
لمحارس القضائي ،يجري جرد األشياء المحجوزة من قبل مأمور التنفيذ ،ويثبت ىذا الجرد في محضر
يوقع عميو الحارس الجديد ويسمم صورة عنو (المادة 337أصول ).

ىـ – يتوجب عمى الحارس القضائي تقديم األشياء المحجوزة لمبيع في اليوم المحدد لو ،فإذا اختمسيا أو
ال عن إلزامو بالتعويضات المدنية.
أخفاىا أو نقميا أو تصرف بيا ،لوحق بجرم إساءة األمانة ،فض ً
د – تنتيي ميمة الحارس بسقوط الحجز إذا لم يطمب الحاجز البيع خالل ستة أشير من تاريخ وقوع
الحجز ( المادة  347أصول ) ،أو بوفاتو أو باستقالتو إذا وافق عمييا رئيس التنفيذ أو باستبدالو إذا
ال لمحراسة أو بالحكم ببطالن الحجز.
لم يكن أى ً
ونشير إلى أن الحارس يستحق أج ًار عن حراستو يتحممو المدين باعتباره جزءًا من مصاريف التنفيذ،
واذا تقرر بطالن الحجز لسبب من األسباب الشكمية أو الموضوعية كان أجر الحارس عمى الحاجز.
وألجر الحارس امتياز المصاريف القضائية عمى األشياء المحجوزة ولمحارس أن يتقاضاه من ىذه القيمة
حتى لو زاد عنيا (المادة  1/1117قانون مدني ).
واذا كان الحارس القضائي ىو المدين وصاحب المال المحجوز عميو ،فالتعامل القضائي مستقر عمى
عدم استحقاقو أي أجر ،باعتبار أن من حقو استعمال األمـوال المحجوزة وتممك ثمارىا إن لم تكن
محجوزة .كما أن الحارس ال يستحق أج اًر إذا كان قد تنازل عنو سـمفاً في محضر ضبط الحجز عند
تعيينو ألعمال الحراسة.
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ثالثاً – بيانات محضر الحجز:
-1مضمونها:
ذكرنا أن الحجز عمى األموال المن قولة يتم بتنظيم محضر الحجز ،وتصبح األشياء محجوزة بمجرد ذكرىا
في ىذا المحضر .ويجب أن يشتمل محضر الحجز ،فضالً عن البيانات األخرى المتعمقة ( بموعد وتاريخ
انتقال المأمور لمقيام بالميمة ،وواسطة النقل التي استعمميا ،واألسباب الداعية لميمتو ،وقرار رئيس
التنفيذ ،أ و إنابة المحكمة في حالة الحجز االحتياطي ) عمى ذكر األمور التالية:
 -1سند التنفيذ الذي يتم الحجز بمقتضاه.
 -2مكان الحجز وموقعو ( مسكن ،محل تجاري ،معمل ،مزرعة.)..
 -3ما قام بو المأمـور من إجراءات وما لقيو من العقبات واالعت ارضـات أثناء الحجز ،بتدوين أقوال
أصحاب العالقة ،وما اتخذه بشأنيا من تدابير ،كطمب مساعدة السمطة العامة ،إحضار المختار أو
فض األقفال …الخ.
اثنين من الجوار ،أو اضط ارره لكسر األبواب أو ّ
 -4بيان مفردات األش ياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر أنواعيا وأوصافيا وبيان قيمتيا عمى وجو
التقريب ،وغير ذلك من المعمومات التي ذكرناىا آنفًا.
 -5توقيع المأمور والمدين إذا كان حاض اًر ،عمى محضر الحجز ،واذا رفض المدين أو المحكوم عميو
التوقيع عمى محضر الحجز يتوجب عمى المأمور أن يذكر ذلك ويبين األسباب .كما يتوجب عميو
وتحت طائمة البطالن ،أخذ توقيع مختار المحمة أو شخصين من الجوار الذين حض ار الحجز في
حالة كسر األبواب وفض األقفال.
 -2مؤيداتها:
لم ينص المشرع صراحة وبنص خاص عمى بطالن محضر الحجز في حال إغفال البيانات السالفة
الذكر ،باستثناء حالة عدم توقيع المختار أو اثنين من الجوار عمى محضر الحجز في حالة كسر األبواب
أو فض األقفال بالقوة.
وبالرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عنيا في المادة ( )39من قانون أصول المحاكمات ،التي تقضي
ببطالن اإلجراء إذا شابو عيب جوىري ترتب عميو ضرر لمخصم .وكذلك ( المادة  47من قانون أصول
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المحاكمات ) التي تنص عمى أنو :عندما ال يكون البطالن من متعمقات النظام العام يزول أثره إذا تنازل
عنو من شرع لمصمحتو ،أو إذا رد عمى اإلجراء بما يدل عمى أنو اعتبره صحيحًا ،أي سكت عن إثارتو،
فيكون تنازلو ضمنيًا.
ال إذا أغفل مأمور التنفيذ ذكر السند التنفيذي الذي تم
وبناء عمى ذلك فال يكون محضر الحجز باط ً
الحجز بمقتضاه وأغفل ذكر مكان الحجز أو موقعو ،ألن ىذه النواقص ليست جوىرية وال يترتب عمى
إغفاليا ضرر بالمحجوز عميو.

-3آثار الحجز:
تسـري آثار الحجز بصورة عامة عمى الحجز التنفيذي عمى األموال المنقولة لدى المدين ،ويمكن أن نذكر
أبرزىا:
أوالً – ليس من شأن الحجز أن ينزع ممكية المدين عن األموال المحجوزة ،وبالتالي فيي تبقى ممكاً لو،
رغم الحجز الواقع عمييا وحتى يتم بيعيا.
وبناء عمى ذلك ،يتخذ المدين كافة اإلجراءات والتدابير الالزمة لممحافظة عمى مالو ،كإقامة
ً

دعوى استرداد الحيازة .وكذلك يحق لدائني المحجوز عميو االشتراك في الحجز إلى جانب الحاجز
األول ،كما أنو في حال بيع المال المحجوز وتوزيع ثمنو عمى الدائنين ،فإن ما زاد منو يعود إلى
المحجوز عميو.
ثانياً – إن من شأن الحجز وفرض الحراسة أن ينزع حيازة المدين عن المال المحجوز التي تعود إلى
الحاجز والى جميع الدائنين المشتركين في الحجز ويمارس ىذه الحيازة بالنيابة عن ىؤالء الحارس
الذي ال يمكن اعتباره حائ ًاز ،ألن القصد من الحراسة ،التي ىي إجراء مادي ،ىو منع التصرف
بالمال المحجوز أو تيريبو.
ثالثاً – يحق لمم دين المحجوز عميو أن يستفيد من ريع المال المحجوز في حدود ما يكفي إلعاشتو
واعاشة من ىو مكمف باإلنفاق عميو قانونًا لمدة شير .أما الباقي فيحجز لمصمحة الدائنين
الحاجزين.
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رابعاً – بما أن الحجز ال ينزع ممكية المحجوز عميو وانما يقيد تصرفو بيا ،فإذا تصرف الحارس القضائي
بيا أو ىمكت بين يديو ،جاز لمحاجز أن يطالب بالحجز مجددًا عمى أموال أخرى لممحجوز عميو
وحتى يستوفي حقو ،ولو كانت األموال المحجوزة سابقاً تكفي لوفاء الدين أو تزيد عنو ،ويعود ذلك
لألسباب التالية:
آ – ال يعتبر الحجز تنفيذاً وانما ىو إجراء تنفيذي .والتنفيذ يتم بحجز األموال المنقولة وبيعيا وواضح من
ذلك أن التنفيذ لم يتم بالحجز فقط طالما لم يجر بيع األموال المحجوزة.
ب – إذا كان الحارس القضـائي من الغير ،وسرق األموال المحجوزة أو ىمكت بإىمالو ،فإن تبعة ذلك
يتحمميا المالك المحجوز عميو دون الحاجز .ويقتصر الحق بمالحقتو بجرم إساءة األمانة بدائرة
التنفيذ عمى المحجوز عميو من أجل حقوقو الشخصية ،وال يحق لمحاجز أن يطالب بيذه الحقوق ما
لم ييمل المحجوز عميو مالحقة الحارس وكان من شأن ذلك أن يمحق ضر ًار بالحاجز.
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()119

حجز مال المدين لدى الغير
" " La Saisie –Arret

يحدث كثي اًر أن يطمع الدائن أو المحكوم لو ،عمى أن لممدين أو المحكوم عميو حقًا بذمة شخص ثالثا
ال موجودًا في حيازتو ( وديعة ،أمانة ،أعيان يقوم
ال منقو ً
يتعمق بمال منقول ( نقود ،أعيان ) أو أن لو ما ً
بنقميا ) ..ويرى في حجز ىذه األموال طريقاً أسيل وأضمن وأحيانًا وحيداً الستيفاء حقو.
ويحدث أن يكون المدين أو المحكوم عميو دائنًا في الوقت نفسـو ،لمدائن أو المحكوم لو ،ويرغب ىذا
األخير في حجز ما تحت يده الستيفاء حقو وحتى يتم الحساب والتقاص بين المطموبين.
وقد عالج المشرع ىذا الحجز في صورتيو ،وأجازه حتى ولو كانت الديون الموجودة في ذمة الغير
والمطموب حجزىا مؤجمة أو معمقة عمى شرط ،ونص عمى إجراءات خاصة لمتنفيذ أراد بيا حماية جميع
األطراف ،حتى يستطيع الدائن اقتضاء حقو من المال المحجوز أو من ثمنو بعد بيعو ،وقد جاء ذلك في
المواد من  358حتى المادة  375من قانون أصول المحاكمات.
وبناء عمى ما تقدم يمكن تعريف حجز ما لممدين لدى الغير عمى أنو:
ً
" الحجز الذي يوقعو الدائن عمى حقوق مدينو أو منقوالتو التي في ذمة الغير (أي مدين المدين ) أو في
حيازتو ،بقصد منع ىذا الغير من الوفاء لممدين أو تسميمو ما في حيازتو من منقوالت ،وذلك تمييدًا
القتضاء حق الحاجز من المال المحجوز أو من ثمنو بعد بيعو (.)127
ومن خالل ىذا التعريف ،نجد أن ىذا النوع من الحجز يؤدي إلى وفاء مزدوج إذ بو يسقط حق الدائن
لدى المدين وحق ىذا األخير لدى الغير.
وعميو ،فإنو في كل مـرة يكون لممدين مال سواء أكان حقاً في الذمة أم عيناً معينو ،لدى الغير وتحت
حيازة ىذا األخير ،فإن سبيل الحجز في األصل ،لموصول إلى الغاية ،يكون مختمفًا في عممياتو واجراءاتو
عن حجز مال المدين الموجود تحت يد المدين نفسو .ونظ اًر ليذا االختالف ،فإننا س ــنتناول بالبحث:

()119
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انظر حبث " وجز مالل،ديجن لدى الغري " مقلول للنشر ،يف جمله امعه خمشق للعلوم االقتصاخيه والقانونيه ،مانيخ 2771/17/17م.
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§ -1شروط حجز ما لممدين لدى الغير
§ -2الطبيعة القانونية لمحجز
§  -3إجراءات الحجز

شروط حجز ما لممدين لدى الغير:
تتناول شروط حجز ما لممدين لدي الغير نطاق تطبيق الحجز من حيث أطرافو و الحق الذي يحجز من
أجمو واألموال التي يرد عمييا الحجز.
أوالً -أطرافه:
خالفًا ألنواع الحجوز األخرى ،فإن حجز ما لممدين لدى الغير يتضمن مبدئيًا ثالثة أطراف :الدائن
الحاجز

 Le Greancier Saisissantوالمدين المحجوز عميو  Le Saisiوالمحجوز لديو Le

 Tiersy saisiأي مدين المدين الشخص الثالث الذي بحوزتو مال المدين (.)121
 -1الحاجز:
وىو كل دائن لممحجوز عميو سواء أكان دائناً عادياً أم مرتينًا أم صاحب امتياز ،ألنو ليس من شأن
الرىن أو التأمين أو االمتياز أن يحول دون المجوء إلى حجز مال المدين لدى الغير بالنسبة لممبالغ
المستحقة لو في ذمة المدين ،فإذا باع المدين العقار أمكن الحجز عمى ثمنو لدى المشتري.
ويعود الحق في الحجز أيضًا إلى خمف الدائن أو ممثمو أو وكيمو وذلك وفقًا لمقواعد التي ذكرناىا في
معرض بحثنا لمقواعد المتعمقة فيمن يحق لو طمب الحجز التنفيذي (.)122
ويشترط أن يكون الحاجز دائنًا شخصيًا لممحجوز عميو ،وال فرق أن يكون المدين مدينًا بصفة أصمية أو
تبعية ،فالمدين األصمي و الكفيل المتضامن والكفيل العادي يعتبر كل منيم مدينًا شخصياً بالدين.
 -2المحجوز عميه:
ىو كل شخص مدين لمحـاجز ومالك لألموال الموجودة لدى الغير أو دائن ليذا الغير .واذا كانت ىذه
األموال أو الحقوق قد خرجت من نطاق أموال المدين عند الحجز ،فال يكون الحجز صحيحاً ،كأن يكون

()121
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مجن أ د اإليضاح نفتع،د أوياناً لانة ( مال ادلديجن لدى الغري ).
انظر آنفاً ص ( ) حبث طالب التنفيذ ،شرط الصفه ( وق للدائجن واخللف ).
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المدين ( المحجوز عميو ) قد تصرف باألموال أو تنازل عن حقوقو عمى أال ينال ذلك من حق الدائن في
إقامة دعوى إبطال التصرفات إذا توافرت شروطيا.
ال عن الدين ،ومالكًا لألموال التي يراد حجزىا لدى الغير ،أو دائنًا
ويشترط أن يكون المحجوز عميو ،مسؤو ً
لممحجوز لديو وقت الحجز سواء أكان ىذا الدين مستحقًا أم مؤجالً أم معمقاً عمى شرط.
 -3المحجوز لديه:
ىو شخص مدين لممحجوز عميو أي لممدين األصمي لمدائن ،ال عالقة لو بالنزاع القائم بين الحاجز
والمحجوز عميو .وبما أنو يشترط في المحجوز لديو أن يكون مدينًا فال يقبل الحجز بالتالي إذا لم يكن
كذلك ،وال ييم أن يكون مديناً بدين أو بتسميم مال.
ويعد من الغير كل شخص يحتفظ باستقاللو وشخصيتو بالنسبة لممدين ،إذا كان ليذا الشخص الثالث
سمطة بين المدين والشيء المطموب ا لحجز عميو ،بحيث إن المدين ال يستطيع االتصال بالشيء إال عن
طريق ىذا الشخص ،كالحارس والمستأجر ،والمودع لديو والناقل ووكيل التفميسة …الخ .وال يؤثر أن
تكون سيطرة الغير قائمة عمى أساس قانوني أو بدون ىذا األساس ،كما ال ييم أن تكون سيطرتو عميو
ىادئة أم محل منازعة من المدين (.)123
وبناء عميو ،ال يجوز حجز األموال المودعة في الخزانة الحديدية في أحد المصارف ألن الخزانة مؤجرة
لمعميل من قبل المصرف ،لذا فإن الحجز الذي يمكن إيقاعو عمى الخزانة ىو الحجز تحت يد المدين
وليس حجز مال المدين لدى الغير (.)124

ثانياً -شروط الحق الذي يحجز من أجمه:
إلمكانية حجز مال المدين لدى الغير يجب أن تتوافر في حق الدائن ( الحاجز ) الشروط التي ينبغي
توافرىا عند إلقاء الحجز االحتياطي .أي أن يكون حق الدائن في ذمة المحجوز عميو مستحق األداء
وغير معمق عمى شرط ،إال إذا توافرت إحدى الحاالت التي يجوز فييا إلقاء الحجز االحتياطي
المنصوص عنيا في المادة من قانون  312أصول المحاكمات ،حتى ولو لم يكن الدين مستحق األداء أو
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فتحي وايل ،التنفيذ اجل ي ،ادلر ع الفاضق ،ص .267
حمك،ه النقت الفرنفيه مانيخ  ،1953/17/29خاللوا األ لو ي ام  1953ص .53
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كان معمقًا عمى شرط وذلك إذا لم يكن لممدين موطن مستقر في سورية أو خشي الدائن فرار مدينو وكانت
لذلك أسباب جدية …الخ (.)125
أما بالنسبة لحق المحجوز عميو في ذمة المحجوز لديو فال يشترط أن يكون مستحق األداء إذا كان دينًا
بل يكفي أن يكون ثابتًا من حيث وجوده ،وال حاجة ألن يكون معين المقدار بل يكفي أن يكون قابالً
لمتقدير بصورة مؤقتة ،ويجري التقدير من قبل القاضي أو من قبل الدائن .عمى أنو إذا كان الحجز تنفيذياً
وجب أن يكون حق الدائن في ذمة المدين المحجوز عميو مستحق األداء وثابتًا بسند تنفيذي.

ثالثاً -األموال التي يرد عميها الحجز:
تنص المادة  358من قانون أصول المحاكمات المدنية عمى أن:
" لمدائن أن يوقع الحجز عمى ما يكون لمدينو من األعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون
ولو كانت مؤجمة أو معمقة عمى شرط ".
يتضح من ىذا النص ،أن الحجز يتناول حق الدائنية الذي لممدين في ذمة الغير والمنقوالت المادية التي
لو في حيازة الغير أيضاً شريطة أال تكون ىذه األموال مما ال يجوز التنفيذ عمييا ،كما ويتناول الحصة
الشائعة لممدين في ىذه األموال .وال يتناول ىذا الحجز العقارات بطبي عتيا أو العقارات بالتخصيص ،ألن
ليا أحكاماً خاصة سنتناوليا في البحث الحقًا.
ومن األموال التي يشمميا الحجز المنقوالت المودعة لدى شركة أو شخص أو منقول اشتراه المدين
المحجوز عميو غير أنو لم يستممو بعد من البائع ،أو المنقول الذي قدمو مالكو تأمينًا لمدين الذي حصل
عميو من الدائن .وقد تم إلقاء الحجز عمى البضائع التي أودعيا المدين لدى شركة النقل بغية نقميا إلى
ٍ
مشتر سيسدد قيمتيا عند وصوليا ،وألزمت محكمة استئناف حمب شركة النقل بتسميم البضائع لدائرة
التنفيذ ليصار إلى بيعيا ،وذلك بعد مضي المدة التي كانت يتوجب عمى شركة النقل خالليا التقرير فييا
(.)129

()125
()129

انظر واالت احلجز االوتياطي ادلذكونة آنفاً ،ص ( ).

ا تئناف ولب قران نقم / 1217ت مانيخ  ،2777/2/17ملف منفيذي نقم /1942م  ،2777/غري منشون.
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الطبيعة القانونية لحجز مال المدين لدى الغير:
أوالً  -هل يعتبر هذا الحجز صورة الستعمال الدائن حقوق مدينه ؟
يرى بعض الشراح في تحديد الطبيعة القانونية لحجز ما لممدين لدى الغير أنو صورة الستعمال الدائن
حقوق مدينو وفقًا ألحكام الدعوى غير المباشرة المنصوص عمييا بأحكام المادة  236من قانون المدني
والتي تسمح " لكل دائن ولو لم يكن حقو مسـتحق األداء أن يستعمل باسم مدينو جميع حقوق ىذا المدين
… إذا لم يستعمميا المدين وكان عدم اسـتعماليا من شأنو أن يسـبب إعساره أو أن يزيد في ىذا اإلعسار
…" (.) 137
والواقع أن حجز مال المدين لدى الغير يختمف كل االختالف عن الدعوى غير المباشرة سواء من حيث
الغرض المقصود منو أم من حيث شروطو أم من حيث آثاره.
فالغاية من حجز مال المدين لدى الغير استيفاء حق الحاجز مباشرة من الحق المحجوز عميو ،أما
استعمال الدائن حقوق مدينو فال ييدف إال مجرد إدخال الحق في أموال المدين ليكون ضماناً لسائر
الدائنين ويستفيدوا منو ولو لم يتدخموا معو.
كما أن حق الدائن في الحجز عمى ما لمدينو لدى الغير ىو حق قائم بذاتو ومستقل عن حق استعمال
حقوق المدين ويتفرع مباشرة من حق الضمان العام ،وعمى اعتبار أن جميع أموال المدين ضامنة لموفاء
بديونو سواء أكانت ىذه األموال في يده أم كانت في يد غيره .أما استعمال الدائن حقوق مدينو فإنما يقوم
عمى أساسين :األول – أن أموال المدين جميعيا تدخل في الضمان العام واستعمال الدائن ليا ىو
لممحافظة عمى ضمانو العام .والثاني – نيابة الدائن عن المدين في استعمال حقوقو ،وىي نيابة تختمف
عن أحكام النيابة المنصوص عمييا في القانون المدني.
كما أنو ال يشترط في حجز مال المدين لدى الغير ما يشترطو القانون الستعمال حقوق المدين من أنو ال
يكون قد استعمل حقو ويكون من شأن ذلك إعساره المدين أو الزيادة في إعساره.

() 137
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وبحجز مال المدين لـدى الغير يمتنع عمى المدين التصرف فيما لو في ذمة الغير ،كما يمتنع عمى الغير
الوفاء لو بمطموبو ،أما إ ذا استعمل الدائن حقوق مدينو ،فال يمتنع عمى المدين التصرف في حقو وال عمى
الغير " مدين المدين " الوفاء لو بمطموبو.
وبناء عمى ما تقدم نجد أن حق الدائن في الحجز عمى ما لمدينو لدى الغير ىو حق قائم بذاتو ،مستقل
عن حق استعمال حقوق المدين
ثانياً -هل هو حجز تنفيذي أم احتياطي ؟
يذىب بعض الشراح المصريين إلى اعتبار " أن حجز مال المدين لدى الغير يعتبر دائمًا في بدايتو
احتياطيًا ألن الدائن ال يتخذه في مواجية مدينو مباشرة وعمى أموالو ،وانما ىو يحجز بمقتضاه عمى ما
يعتقد أن يكون لمدينو لدى الغير من حقـوق أو منقوالت ،ومن ىنا تتأتى الصفة االحتياطية لمحجز وان
كان بيد الحاجز سند تنفيذي ،وليذا إذا رضي حائز المنقوالت " المحجوز لديو " توقيع الحجز عمييا فو ًار
و ضبطيا في منزلو فإن الحجز يعتبر تنفيذيًا (.)131
ويرى آخرون أن حجز مال المدين لدى الغير يمر بمرحمتين :األولى – ذات صفة احتياطيـة وبموجبيا
يمنـع الغير من التصرف بأموال المدين المحجوز عميو والموجودة تحت يده.
والثانية  -ذات صفة تنفيذية وفييا يصار إلى اقتضاء حق الدائن الحاجز من ىذه األموال إذا كانت من
النقود أو من قيمتيا بعد بيعيا بالمزاد العمني إذا لم تكن من النقود (.) 132
وخالصـة القـول ،أن حجز ما لممدين لدى الغير يصح أن يعتبر نوعًا خاصًا من الحجوز ،لو وضعو
الخاص وأحكامو الخاصة ،ويتصل بالنوعين معًا الحجز االحتياطي والحجز التنفيذي عمى حد سواء .وقد
أطمـق عميو بالفرنسية الحجز التوقيفي  Saisie – Arretباعتباره يمنع كالً من المدي ن والمحجوز لديو
من التصرف بالمال المحجوز ريثما تتم مقتضيات التنفيذ.

()131
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إجراءات حجز ما لممدين لدى الغير:
أو ًال – طمب الحجز لدى الغير:
ينبغي أن نميز في إجراءات ىذا الحجز بين أن يكون الحجز احتياطيًا أو تنفيذيـًا .فإذا كان الحجز
احتياطيًا ،فإن إجراءات الحجز االحتياطي ،التي شرحناىا سابقاً من حيث المحكمة المختصة ،وطرق
الطعن ،والكفالة الواجب تقديميا ..الخ ،تطبق عمى الحجز االحتياطي عمى ما لممدين لدى الغير لعدم
وجود فارق بينو وبين الحجز االحتياطي عمى ما لممدين تحت يده.
أما إذا كان الحجز تنفيذيًا فإنو يمقى من قبل رئيس دائرة التنفيذ استناداً إلى السند التنفيذي الذي بيد
الدائن .وتبدأ إجراءات الحجز التنفيذي ألموال المدين لدى الغير ،بطمب يتقدم بو الدائن أو المحكوم لو،
في الممف التنفيذي لتقرير الحجز عمى المبالغ أو األموال المنقولة الموجودة في ذمة أو حيازة الغير،
ويرفقو بالوثائق المؤيدة إن وجدت .عمماً أن المشرع لم يشترط لصدور قرار الحجز ،وجود وثيقة أو ورقة
معينة لدى طالب الحجز تؤيد طمبو.
وفي جميع األحوال ،يجب أن يتضمن طمب الحجز المعمومات التالية:
اسم وعنوان ومحل إقامة المراد الحجز لديو ،ونوع الحق المترتب بذمتو لممدين أو المحكوم عميو ،.وأسبابو
ومقداره ،أو نوع األموال الموجودة في حيازتو عمى وجو التفصيل .واذا كان طالب الحجز ال يعرف
تفصيالت ىذه الحقوق أو األموال فيكتفى منو بذكر عممو بوجودىا لدى المطموب الحجز لديو.
وبناء عمى ىذا الطمب المقدم من قبل الدائن أو المحكوم لو ( الحاجز ) يقرر رئيس التنفيذ حجز أموال
ً
المدين أو المحكوم عميو الموجودة لدى الغير وتبميغ قرار الحجز لممحجوز لديو والمحجوز عميو تمييداً

لتنفيذ قرار الحجز .عمى أنو ليس لرئيس التنفيذ أن يقرر الحجز عمى أموال المدين لدى الغير إذا كان
المديـن قد قرر براءة ذمـة مدينو ( ال شخص الثالث ) من الدين ،وبالتالي فإن المنازعة حول ترتب الدين
بذمة الشخص الثالث تكون من اختصاص القضاء العادي ( استئناف حمب رقم  17تاريخ
.)1968/2/24
ثانياً – تبميغ قرار الحجز:
يقتضي تبميغ قرار حجز أموال المدين الموجودة لدى الغير والصادرة عن رئيس التنفيذ إلى كل من
المحجوز لديو ( مدين المدين ) والمحجوز عميو ( المدين أو المحكوم عميو ) المنفذ ضده.
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 -1تبميغ قرار الحجز إلى المحجوز لديه:
يجري تبميغ قرار الحجز لممحجوز لديو بموجب كتاب وفق األصول المقررة في المواد  23وما بعدىا من
قانون أصول المحاكمات ،إال إذا كان مقيمًا خارج سورية ،عندىا يجب تبميغو الكتاب إلى شخصو بالذات
أو إلى موطنو في الخارج باألوضاع المقررة لمتبميغ في البمد الذي يقيم فيو (المادة  361أصول ).
وقد نصت المادة  367من قانون أصول المحاكمات عمى البيانات التي يجب أن يتضمنيا الكتاب الموجو
لممحجوز لديو ،وىي:
 -1صورة عن قرار رئيس التنفيذ بالحجز أو صورة قرار المحكمة في حالة الحجز االحتياطي.
 -2صورة الحكم أو السند الرسمي الذي جرى التنفيذ والحجز بمقتضاه.
 -3بيان أصل المبمغ المحجوز من أجمو وفوائده والمصاريف ،والغاية من ذلك تعريف المحجوز لديو بما
يتوجب عميو دفعو إلى الحاجز ،فقد يكون المبمغ الواجب الدفع أقل من المبمغ المذكور في السند
لسبق الوفاء بجزء منو ،أو قد يكون أكثر بسبب إضافة الفوائد والمصاريف.
 -4نيي المحجوز لديو عن وفاء ما في يده إلى المحجوز عميو وعن تسميمو إياه.
ونالحظ أن المشرع أغفل من البيانات الواردة في المادة  367أصول ضرورة تنبيو المحجوز لديو عن
واجب تقديم تقرير عما بذمتو أو بحيازتو خالل ثمانية أيام ،أو أن ذمتو غير مشغولة بيذه الحقوق أو أن
األموال المقرر حجزىا غير موجودة في حيازتو خالل المدة المذكورة ،والذي تنص عميو المادة  357من
قانون أصول المحاكمات .ولعل ا لمشرع افترض عدم جيل المحجوز لديو ىذا الواجب بتقديم التقرير
المنصوص عميو بالمادة  357الفتراض عدم جيمو بالقانون .وفي التعامل القضائي ،درجت دوائر التنفيذ
عمى عادة تنبيو المحجوز لديو بيذا األمر لما لو من أثر كبير في اإلجراءات.
ولم يحدد المشرع الجزاء المترتب عم ى إغفال أحد ىذه البيانات ،لذلك نعود إلى تطبيق القواعـد العامة
لمبطالن المقررة في المادتين  39و  47من قانون األصول .وعميو ،ونظ اًر ألن ىذه البيانات وضعت
لمصمحة المحجوز لديو الذي يوجو إليو الكتاب ولمصمحة المحجوز عميو الذي يتحمل الحجز في النياية،
فإنو إذا شاب اإلجراء عيب جوىري ترتب عميو ضرر لمخصم ،كان من مصمحة من شرع لمصمحتو أن
يدفع ببطالن اإلجراء ما لم يتنازل عنو صراحة أو ضمناً ،بأن يرد عمى اإلجراء أو يقوم بعمل يدل عمى
أنو اعتبره صحيحًا.
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ىذا وان نزول أحدىما ( المحجوز عميو والمحجوز لديو ) عن الدفع بالبطالن ال يؤثر بحق اآلخر
بإثارتو.
-2تبميغ قرار الحجز إلى المحجوز عميه:
بعد تبميغ المحجوز لديو يصار إلى تبميغ المحجوز عميو قرار إيقاع الحجز عمى أموالو الموجودة لدى
المحجوز لديو ،وذلك بإرسال مذكرة إلى المحجوز عميو تتضمن :بيان بحصول الحجز وتاريخو والحكم أو
السند الرسمي أو قرار المحكمة أو قرار الرئيس الذي حصل الحجز بموجبو حسبما يكون الحجز تنفيذيًا
أو احيتاطياً ،والمبمغ المحجوز من أجمو ( المادة  362أصول ) .ويتم التبميغ عن طريق دائرة التنفيذ،
ألن تنفيذ الحجز ولو كان احتياطيًا يتم بواسطتيا.
والغاية من تبميغ المحجوز عميو ،تمكينو من القيام بالوفاء إذا أراد رفع الحجز ،أو إثارة بطـالن إجراءات
الحجز إذا كان ىناك ثمة بطالن ،وإلعالمو بالسبب الذي يدعو المحجـوز لديو لالمتنـاع عن الوفاء
بااللتزام المترتب عميو فال يطالبو بالوفاء بغير جدوى (.)134
-3آثار قرار الحجز وتبميغه:
يترتب عمى صدور قرار بحجز ما لممدين لدى الغير امتناع المحجوز لديو وفاء الدين لممحجوز عميو أو
تسميمو المال العائدة إليو من جية ،وقطع التقادم من جية أخرى.
آ -عدم وفاء الدين لممحجوز عميه أو تسميمه المال العائد عميه:
يترتب عمى تبميغ الحجز لممحجوز لديو نييو عن وفاء ما في ذمتو إلى المحجوز عميو ،واذا كان ماالً
ال فعدم تسميمو إليو .وبما إن من آثار الحجز تجميد المال المحجوز ووضعو تحت يد القضاء ،فإنو
منقو ً
ال عدم دفع الدين أو تسميم المال إلى الحاجز ،واالحتفاظ بو إلى حين
يترتب عمى المحجوز لديو أص ً
طمبو من قبل دائرة التنفيذ ،ولو أن يودعو الدائرة متى شاء قبل طمبو من قبميا ( المادة  2/363والمادة
 364من قانون أصول المحاكمات ).
عمى أن نيي المحجوز لديو عن وفاء الدين أو تسميم المال إلى المحجوز عميو أو الحاجز ال يمنع دائناً
آخر من إيقاع الحجز عمى المال المحجوز إال إذا جرى إيداع المال لدى دائرة التنفيذ مع تخصيصو
لمحاجز األول ،ففي ىذه الحالة يختص المال بالحاجز األول فقط الذي يحق لو التمسك بالتخصيص تجاه

()134

فتحي وايل ،التنفيذ اجل ي ،ادلر ع الفاضق ،ص .326
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سائر الدائنين الجدد .ومنعيم من مشاركتو بيذا المبمغ و يعتبر الحجز الثاني مستقالً عن الحجز األول
فال يؤثر فيو نزول الحاجز األول عن حجزه أو الحكم ببطالن ىذا الحجز (.)135
واذا حصل وفاء ما في ذمة المحجوز لديو من مبالغ بطريق اإليداع في صندوق دائرة التنفيذ ،اعتبر
الحجز واقعاً عمى المبالغ المودعة ،وتوجب عمى مأمور التنفيذ في ىذه الحالة إخبار الحاجز والمحجوز
عميو فو ًار بحصول اإليداع بموجب مذكرة تبمغ إلى كل منيما حسب األصول.
ىذا ويجب أن يكون اإليداع مقترنًا ببيان موقع عميو من المحجوز لديو ،بالحجوز التي وقعت تحت يده
عمى ىذه المبالغ وتواريخ تبميغيا وأسماء الحاجزين والمحجوز عميو وصفاتيم وموطن كل منيم واألسناد
التي وقعن ىذه الحجوز بمقتضاىا ،والمبالغ التي حجزت م ن أجميا إال إذا كان المبمغ المودع خالصًا
وكافياً لموفاء بدين الحاجز ،فإن اإليداع وحده يغني عن التقرير بما في الذمة.
غير أنو إذا وقع حجز جديد عمى المبمغ في صندوق دائرة التنفيذ وأصبح غير كاف لموفاء ،جاز لمحاجز
األول تكميف المحجوز لديو بيان ما في ذمتو خالل ثمانية أيام من تكميفو بذلك ( المادة  365أصول ).
ٍ
مساو لمدين المحجوز من أجمو فقط في صندوق التنفيذ،
ونشير إلى أن بإمكان المحجوز لديو إيداع مبمغ
ويخصصو لموفاء بمطموب الحاجز ،وفي ىذه الحالة يزول قيد الحجز عنو .كما يحق لممحجوز عميو أن
يطمب من رئيس التنفيذ في أي حالة تكون عمييا اإلجراءات تقدير مبمغ ليودعو صندوق دائرة التنفيذ عمى
ذمة الوفاء لمحاجز ،وفي ىذه الحالة أيضًا يزول قيد الحجز عن المحجوز لديو من وقت اإليداع.
ب-قطع التقادم:
يترتب عمى حجز ما لممدين لدى الغير قطع التقادم وفقًا ألحكام المادة  387من القانون المدني .ذلك أن
الحجز يعتبر قاطعًا لمتقادم سواء أكان قد وقع عمى مال المنقول لدى المدين أم عمى مالو لدى الغير ،ألن
ال في ذمة المحجوز عميو
ىذا العمل يدل عمى حرص الدائن في المحافظة عمى حقو الذي ىو قائم أص ً
(.)136

( )135خ .دنان القوملي ،التنفيذ ،ادلر ع الفاضق ،ص  .277انظر أيضاً قران حمك،ه النقت نقم  1896/47مانيخ  " .1983/3/21إن و يله إيداع األموال احملجواة لدى خائرة
التنفيذ متحقق ندما مطلب الدائرة ذلك ،وضدونه لي ما يو ب إيداع األموال ،وإن مت فإن إجياب إيداع ادلال احملجوا موروك لقايي التنفيذ ".
( )136أمحد أضو الوفا ،إ راءات التنفيذ ،ادلر ع الفاضق ،ص .413
فتحي وايل ،التنفيذ اجل ي ،ادلر ع الفاضق ،ص .319
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كما يترتب عمى حجز ما لممدين لدى الغير قطع التقادم بالنسبة لدين المحجوز عميو تجاه المحجوز
لديو ،ألن الحاجز يطالب بحق مدينو المحجوز عميو ويحافظ عميو في مواجية المحجوز لديو(.)137

ثالثاً -تقرير المحجوز لديه بما في ذمته:
-1وجوب تقديم التقرير:
أوجب المشرع عمى المحجوز لديو أن يقدم تقري ًار بما في ذمتو لممحجوز عميو ( المادة  1/ 367أصول)
و يقوم ىذا الواجب في كل مرة يبمغ فييا بحجز جديد ،واذا تعاقبت ىذه الحجوز قبل تقديم التقرير األول
اكتفي بتقرير واحد بالنسبة إلييا جميعًا.
ويعفى المحجوز لديو من تقديم ىذا التقرير إذا أوفى ما في ذمتو بإيداعو بصندوق دائرة التنفيذ ،أو إذا
طمب المحجوز عميو من رئيس التنفيذ تقدير مبمغ يودعو صندوق الدائرة عمى ذمة الوفاء لمحاجز ،أو إذا
بناء عمى طمبو شيادة تقوم
كان المحجوز لديو إحدى المصالح الحكومية في ىذه الحالـة تعطي الحاجز ً

مقام التقرير ( المادة  368أصول ) .وفي غير ىذه الحاالت يتوجب عمى المحجوز لديو تقديم التقرير،
حتى ولو لم يكن مديناً لممحجوز عمـيو ،تحت طائمة مالحقتو بالمبمغ المحجوز من أجمو ( المادة 4/367
أصول ).
 -2ميعاد تقديم التقرير:
ويجب أن يقرر المحجوز لديو بما في ذمتو لدى دائرة التنفيذ المقيم في منطقتيا مباشرة خالل ثمانية أيام
من تبميغو الحجز ( المادة  1/367أصول ) ويكون التقرير إما بكتاب عادي يوجو إلى رئيس التنفيذ أو
بيان يدونو في محضر التنفيذ.
وفي حال انتقال المحجوز لديو إلى مركز دائرة التنفيذ لتسجيل التصريح في المحضر العام لمتنفيذ ،يجب
ال بالقواعد العامة.
إضافة ميمة المسافة إلى ميمة األيام الثمانية عم ً
-3محتويات التقرير:
وفقاً ألحكام المادة  367من قانون أصول المحاكمات يجب أن يتضمن التقرير المقدم من المحجوز لديو،
البيانات التالية:

()137

يو ف لم

ان ،طرق االوتياط والتنفيذ ،ادلر ع الفاضق ،ص .431
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آ-

سبب الدين الذي في ذمتو حتى ولو كان السبب باطالً أو قابالً لإلبطال أو كان الدين معمقًا عمى
شرط أو أجل ،وبصورة عامة كافة الدفوع التي بإمكانو إثارتيا تجاه المحجوز عميو(.)138

ب -مقدار الدين المترتب بذمتو لممحجوز عميو ،وان كان واردًا عمى منقوالت لممدين في حيازتو ترتب
عميو أن يرفق تقري ًار مفصالً عنيا.
ج -كافة الحجوزات التي سبق إيقاعيا تحت يده والحواالت التي وردت عمى الحق المحجوز.
د -إذا كان قد سبق لو إيفاء الدين أو جزء منو أو أبرئت ذمتو منو فعميو بيان ذلك في التقرير مع ذكر
التواريخ.
ويجب أن يكون التقرير واضحًا مرفقًا بالمستندات واألوراق المؤيدة لو إذا كانت موجودة .أما إذا كان
الغير ليس بمدين لممحجوز عميو فتكفي اإلشارة إلى ذلك.
 -4مؤيد إغفال التقرير:
إذا لم يقدم المحجوز لديو التقرير بما في ذمتو وعمى الوجو الذي حدده القانون وفي مدة ثمانية أيام من
تاريخ تبمغو قرار الحجز ،أصبح ممزماً تجاه الحاجز بكامل المبمغ الذي كان سبب الحجز و المترتب عمى
ال لممحجوز عميو،ما لم يقدم عذ ًار مقبوالً
المحجوز عميو لمصمحة الحا جز حتى و لو لم يكن مدينًا أص ً
يعود تقديره إلى رئيس التنفيذ( .المادة  371أصول) وقد قررت محكمة االستئناف بحمب بإلزام الشخص
الثالث بتسميم اآللة التي كانت سبباً لمحجز المتناعو عن تقديم التقرير بعد مضي المدة القانونية (.)139
و يمكن لممحكمة أو لرئيس التنفيذ عدم إلزام المحجوز لديو بقيمة الدين إذا أبدى عذ ًار رأتو جدي ًار بالقبول،
ألن العذر في ىذه الحالة ينفي عنصر الخطأ الذي يقوم عميو مبدأ المسـؤولية .كما لو كان المحجوز لديو
مساف اًر خارج البالد حين تبميغو قرار الحجز ،وقدم تقري اًر فور عودتو .أو إذا ثبت عدم إصابـة الحاجز بأي
ضرر من جراء عدم تقديم التقرير النتفاء المسؤولية(.نقض 385تاريخ.)1968/17/7
وتترتب مسؤولية المحجوز لديو بمقدار كامل الدين المترتب لمحاجز في ذمة المحجوز عميو حتى ولو قدم
تقري اًر ضمن الميمة ،إذا كان التقرير يتضمن معمومات غير حقيقية أو كاذبة ،كما لو ذكر فيو أنو بريء
الذمة أو أن دينو انقضى بالتقاص ؛ رغم أنو مدين بأقل من حقيقة الدين.
()138
()139

ا تئناف ضاني يف  1968/11/3خاللوا األ لو ي ،1969 ،ص .58
ا تئناف ولب /1562ت مانيخ  ، 1999/7/28وقد قرنت " إيقاع احلجز الفعلي لى اآلله ومقدير قي،تاا مبعرفه لري وىت إذا امتنع احملجوا لديه جن مفلي،اا أو هرهبا

مجن احلجز أمكجن مالوقته مبا يعاخل قي،تاا ادلقدنة وإلزامه ضدفع هذ القي،ه " .مش ان إليه يف مؤلف لد الوهاب كرخي ،أصول منفيذ ،ادلر ع الفاضق ،ص  287و .281
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واذا صدر قرار بحـق المحجوز لديو،أصبح ىذا األخير مديناً بصورة شخصية لمحاجز ،وفي حال
وفائو بالدين يحل محل الحاجز بالرجوع عمى المحجوز عميو بما وفاه لمحاجز زيادة عمى الدين المترتب
في ذمتو نحو المحجوز عميو.
أما إذا كان قد ألزم المحجوز لديو بتعويض الحاجز عن الضرر الذي أصابو بسبب سوء نيتو بمغالطتو
في التقرير أو بتأخيره في تقديمو ،فإنو ال يحق لو الرجوع عمى المحجوز عميو فيما يتعمق بمقدار ىذا
التعويض فقط و إنما بمقدار الزائد من أصل الحق ،المترتب لمحاجز عمى المحجوز عميو ،والذي ألزم بو
المحجوز لديو لألسباب السابقة.

رابعاً_ المنازعة في التقرير:
يترتب عمى المحجوز لديو واجب تقديم التقرير ،فإذا كان سمبيًا كأن يذكر فيو عدم مديونيتو لممحجوز
عميو أو عدم حيازتو ألي منقول لو انقضى الحجز النعدام محمو .وفي ىذه الحالة يستطيع الحاجز
منازعة المحجوز لديو في صحة البيانات الواردة فيو ،بدعوى أصمية أطمق عمييا المشرع اسم "دعوى
المنازعة في التقرير".
 -1المحكمة المختصة بدعوى المنازعة:
ال
وتقدم دعوى المنازعة في التقرير إلى المحكمة التي أوقعت الحجز أو إلى المحكمة المختصـة أص ـ ً
لمنظر في النزاع المتعمق بمحل الحجز ،وىذه الدعوى غير محددة بوقت ،ويجـوز تقديميا من قبل الحاجز
أو المحجوز عميو .وعميو فال يجوز تقديميا إلى رئيس التنفيذ ،ألنيا ال تعتبر من قبيل المشكالت التنفيذية
التي يبت فييا رئيس التنفيذ عمى طريقة القضاء المستعجل أي بدون التعرض ألساس النزاع ،باعتبار
المنازعة دعوى موضوعية تبحث بأصل الحق (.)147
وتقدم الدعوى إلى المحكمة المختصة حسب مبمغ الدين المطموب الحكم بثبوتو في ذمة المحجوز لديو.
أما االخت صاص المكاني ،فيعود إلى محكمة محل إقامة المحجوز لديو ،باعتبار أن دين المحجوز عميو
عمى المحجوز لديو أو جزء منو ىو محل المنازعة.

()147
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 _2الطبيعة القانونية لدعوى المنازعة:
لتحديد الطبيعة القانونية لدعوى المنازعة في التقرير ال بد لنا من التمييز بين ما إذا كانت الدعوى مقدمة
من قبل المحجوز عميو أو من قبل الحاجز.
فإذا كانت مقدمة من المحجوز عميو ،فالدعوى عادية ألنيا مرفوعة من دائن ضد مدينو المباشر ،وىذه
الدعوى مقبولة ولو لم يكن حق المحجوز عميو مستحق األداء عمى المحجوز لديو أو كان معمقًا عمى
شرط ألن تقرير المحجوز لديو ب اإلنكار أو بالبيانات الناقصة يبرر رفع الدعوى في الحال لوجود مصمحة
لممحجوز عميو .وعندىا يحق لمحاجز أن يتدخل في ىذه الدعـوى ،فإذا لم يتدخل لم تكن لمحكم حجية في
مواجيتو.
أما إذا كانت الدعوى مقدمة من قبل الحاجز ،فيي تعتبر دعوى المحجوز عميو ضد مدينو المحجوز لديو
حل فييا الحاجز محمو بأن استخدم الحاجز حق المحجوز عميو تجاه المحجوز لديو .ويترتب عمى ذلك
النتائج التالية:
-1

يجب عمى الحاجز أن يدخل المحجوز عميو في الدعوى وفقًا ألحكام الدعوى غير المباشرة
المنصوص عنيا في المادة ( )2/236من القانون المدني .واال كان الحكم مشوباً بالبطالن ،ىذا
ويحق لممحجوز لديو أن يطمب إدخال المحجوز عميو في الدعوى ألنو الخصم األصمي بالنسبة لدين
الحاجز (المادة/ 151/أصول) كما يحق لممحكمة أن تقرر من تمقاء نفسيا ىذا اإلدخال
(المادة/152/أصول).

-2

ال يحق لمحاجز أن يتمسك في مواجية المحجوز لديو إال بالبينة التي يحق لممحجوز عميو التمسك
بيا ،فإذا كان الدين مما يثبت بالكتابة وجب عمى الحاجز إثباتو بالكتابة أيضًا .كما أن لممحجوز
لديو أن يتمسك تجاه الحاجز بكافة الدفوع التي من حقو إثارتيا تجاه المحجوز عميو ،ولو خاصة أن
يتمسك باألوراق العادية ولو لم تكن ثابتة التاريخ مادام يحق لو التمسك بيا في وجو المحجوز عميو.

 -3تقتصر حجية الحكم الصادر في ىذه الدعوى عمى أطرافيا وال ينسحب أثره عمى حاجز ٍ
ثان لم
يتدخل في الدعوى،وذلك عمالً بالقواعد العامة.
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خامساً -نتائج التقرير اإليجابي:
إذا كان التقرير إيجابيًا ،فإنو يعتبر إق ار اًر صاد اًر من المحجوز لديو بمديونيتو لممحجوز عميو وبحيازتو
لمنقوالت عائدة لو ،وىو ال يعتبر إق ار ًار قضائيًا ،ألنو لم يتم من خالل دعوى بين الحاجز و المحجوز لديو
أو بين المحجوز عميو والمحجوز لديو ،وانما تم أمام رئيس التنفيذ بكتاب موجو إليو أو في بيان يسجل في
محضر التنفيذ.
ويترتب عمى ىذا اإلقرار بأن محل الحجز يتحدد بو ،فيعتبر الحجز وارداً عمى ما أقر بو المحجوز لديو،
ويثبت حق المحجوز عميو في دينو أو في األموال التي أقر بيا المحجوز لديو غير أنو ال يمزم المحجوز
عميو إذا لم يشأ التمسك بو.
بناء عمى طمب رئاسة التنفيذ ،كان
وبناء عمـى ذلك ،إذا لم يتقدم المحجوز لديو بالوفاء أو باإليداع ً
ً
لمحاجز أن ينفذ عمى أموالو مباشرة وال حاجة لصدور حكم قضائي بالتنفيذ ،وانما يكفي لذلك صدور قرار
من رئيس التنفيذ يتضمن إلقاء الحجز التنفيذي عمى أموال المحجوز لديو ،المتناعو عن الوفاء أو
اإليداع.
ونالحظ أن األموال المحجوزة لدى الغير تباع وفقًا لمقواعد العامة لبيع المال المنقول المحجوز لدى
المدين ،وىذا ما دعانا لبحث كافة أحكام بيع المنقول في بحث واحد ،أيًا كان المحجوز لديو مدينًا أم من
الغير.

تمارين:
أشر إلى ا إلجا بة الصحيحة :ح جز ما لممدين لدى ا لغير يتضمن مبدئيًا:
 .1الد ائن الحاجز والمدين المحجوز عميو.
 .2الدائن الحاجز .

 .3الدائن الحاجز ،المدين المحجوز عميو والمحجوز لديو.

 .4الدائن الحاجز والمحجوز لديو.
اإلجابة الصحيحة رقم .3
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الوحدة التعميمية السابعة
بيع األموال المحجوزة
الكممات المفتاحية:
بيع المنقوالت المحجوزة بالمزاد العمني.

الممخص:
بعد دراسة التنفيذ الجبري عمى المنقوؿ وكيفية حجزه بيف يدي المديف وكيفية صدور قرار الحجز وتنفيذ
وما يتطمب مف إجراءات وشروط .يتـ االنتقاؿ إلى مرحمة اإلعالف عف بيع األمواؿ المحجوزة بالمزاد
العمني ،وكيفية بيعيا ،والكؼ عف البيع.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أف يكوف الطالب قاردًا عمى:

 .1تعريؼ أحكاـ بيع األمواؿ المنقولة بالمزاد العمني بدأً مف اإلعالف عف البيع واالستالـ بموعد
مسبؽ .
 .2االنتقاؿ إلى مكاف وجود المحجوزات لبيعيا بالمزاد.
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األحكام العامة لبيع األموال المحجوزة
مفهوم البيع الجبري:
يعتب ػػر بي ػػع الم ػػاؿ جبػ ػ اًر ع ػػف ص ػػاحبو المرحم ػػة التالي ػػة لحج ػػز الم ػػاؿ .ألف ال اي ػػة ى ػػي الحص ػػوؿ عم ػػى نق ػػود

اء بػدأ تنفيػذيًا أـ أصػب تنفيػذيًا فيمػا بعػد.
يستوفي الحاجز حقو منيا .ويػتتي البيػع بعػد كػؿ حجػز تنفيػذي سػو ً
إال أنو يمكف االسػت ناء عػف البيػع ،إذا كػاف محػؿ الحجػز مبم ػًا مػف النقػود حيػث يسػتوفي الحػاجز حقػو منػو
مباشػرة دوف البيػع ،أو كػاف محػؿ الحجػػز حقػاً حػاؿ األداء بمبمػو مػف النقػػود ،أو إذا قبػؿ الػدا ف أف يت ػذ فػػي

مقابؿ حقو المصوغات والسبا ؾ الذىبية أو الفضية والحمي والمجوىرات المحجوزة إذا لـ يتقػدـ أحػد لشػ ار يا

ب ػ ػ ػ ػ ػػامف يعػػ ػ ػ ػ ػػادؿ القيمػ ػ ػ ػ ػ ػػة المق ػ ػ ػ ػ ػػدرة م ػ ػ ػ ػ ػػف قب ػ ػ ػ ػ ػػؿ ال بػ ػ ػ ػ ػ ػراء رغ ػ ػ ػ ػ ػػـ تتجي ػ ػ ػ ػ ػػؿ البي ػ ػ ػ ػ ػػع ف ػ ػ ػ ػ ػػي المػ ػ ػ ػ ػ ػرة األول ػ ػ ػ ػ ػػى
( المادة  349أصوؿ ).
أمػػا فػػي غيػػر ىػػذه الحػػاالت فػػال بػػد مػػف المجػػوء إلػػى بيػػع األم ػواؿ المنقولػػة المحجػػوزة جب ػ اًر وذلػػؾ عػػف طريػػؽ

الم ازيػػدة العمنيػػة ،التػػي مػػف شػػتنيا أف ت مػػؽ منافسػػة بػػيف المتقػػدميف إلػػى الش ػراء وترفػػع امػػف المبيػػع وىػػذا مػػا

ال عػػف تحقيػػؽ مبػػدأ المسػػاواة بػػيف جميػػع مػػف يحػػؽ ليػػـ
يحقػػؽ نفق ػًا لكػػؿ مػػف الحػػاجز والمحجػػوز عميػػو ،فض ػ ً

االشتراؾ في المزايدة.

طبيعة البيع الجبري:
اعتبر بعضيـ ،بشتف طبيعة البيع الجبري ،أف متمور التنفيذ عندما يطرح البيػع يتقػدـ بػدعوة عامػة إلػى مػف
يرغب مف الناس في د وؿ المزايدة العمنية ،والمزايد عنػدما يتقػدـ بعطا ػو ف نػو يتقػدـ ب يجػاب ،وتعػد اإلحالػة
ال إليجابػػو (.)141والواقػػع إف كػػاف ىػػذا ال ػرأي يعتبػػر صػػحيحًا بالنسػػبة لايجػػاب والقبػػوؿ المعبػػر عنػػو
عميػػو قب ػو ً

بالعطاء مف قبؿ آ ر مشترؾ في المزايدة والذي أعمف رسو المزاد عميو ،إال أننا نرى أف العطػاء المقػدـ مػف
قبػؿ المزاود ليػس لو طبيعة القبوؿ بالنسبة لعقػد البيػع ،كمػا أنػو لػيس لػو طبيعػة اإليجػاب ،ألف البيػع الجبػري

ال يعتبػػر عق ػػداً .عوانمػػا يعتب ػػر العط ػػاء وعػػداً م ػػف الم ػزاود باكتس ػػابو الح ػػؽ المعػػروض لمبي ػػع ،وىػػو وع ػػد يم ػػزـ
المزاود بمجرد تقديمو ،ولكنو معمؽ عمى شرط فاسخ وىو التقدـ بعطاء أكبر مف مزاود آ ر.

()141
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أهمية االشتراك في المزايدة:
األصػػؿ أنػػو يحػػؽ لكػػؿ ش ػ ص يتمتػػع بتىميػػة التصػػرؼ أف يشػػترؾ فػػي الم ازيػػدة .إال أف المشػػرع حظػػر عمػػى
بعػ ػػض األش ػ ػ اص االشػ ػػتراؾ فػ ػػي الم ازيػ ػػدة ،وذلػ ػػؾ وفق ػ ػاً ألحكػ ػػاـ الم ػ ػواد  412و  439مػػػف قػ ػػانوف أصػ ػػوؿ
المحاكمات ،وعميو ف ف األش اص الذيف يشمميـ المنع ىػػـ

 -1القضاة الذيف نظروا في إجراءات التنفيذ أو المسا ؿ المتفرعػة عنيػا ،والمسػاعدوف والمحضػروف ،وذلػؾ
منعًا مف است الؿ النفوذ والوظيفة.
 -2المحػػاموف الػػوكالء عػػف الػػدا ف الحػػاجز مباشػػر اإلج ػراءات أو عػػف المػػديف .ألنػػو وفق ػاً ألحكػػاـ المػػادة

 447مػػف الق ػانوف المػػدني ،ال يجػػوز لمػػف نػػاب عػػف غي ػره بػػالبيع أف يشػػتري ولػػو كػػاف ذلػػؾ عػػف طريػػؽ
المزايدة العمنية .وال اية مف ذلؾ تفادي أف ي مب الوكيؿ مصػمحتو الش صػية عمػى مصػمحة موكمػو فػي

شراء الماؿ بتقؿ امف ممكف.

 -3المػػديف ،إذ لػػيس لممػػديف س ػواء أكػػاف مالك ػًا لممػػاؿ المحجػػوز أـ غيػػر مالػػؾ أف يشػػتري المػػاؿ بػػالمزاد،
وذلػػؾ ألف المػػديف مسػػؤوؿ ش صػػيًا عػػف الػػديف ،ف ػ ذا اشػػترى المػػاؿ بػػامف أقػػؿ مػػف الػػديوف والمصػػاريؼ
ف ف ىذا الشراء لف يمنع مف الحجز عمى الماؿ مرة أ رى وبيعو.

ونشير ىنا ،إلى أنو يمتنع عمى األش اص الممنػوعيف مػف الم ازيػدة التقػدـ بالم ازيػدة بواسػطة غيػرىـ ،ألنػو ال
يجػػوز لممػػرء أف يحقػػؽ غايػػة عػػف طريػػؽ ال يػػر إف كػػاف تحقيػػؽ ىػػذه ال ايػػة ممنوع ػًا عميػػو ،لػػذلؾ ف ػ ف الش ػراء

باسػػـ مسػػتعار يعتبػػر تحػػايالً عمػػى القػػانوف ويػػؤدي إلػػى بطػػالف البيػػع ،وىػػذا الػػبطالف مطمػػؽ س ػواء أكػػاف بػػيف
المتعاقػػديف أـ بالنسػػبة لم يػػر ،ويترتػػب عميػػو اسػػترداد المشػػتري بمػػا دفعػػو مػػف امػػف وبقػػاء المػػاؿ فػػي ممكيػػة

صاحبو األصمي.
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إجراءات بيع المنقول
نظّػػـ المشػػرع أحكػػاـ عواج ػراءات بيػػع المنق ػوالت فػػي الم ػواد  343وحتػػى  357مػػف قػػانوف أصػػوؿ المحاكمػػات،
حيث تتبع ىذه اإلجراءات في بيع المنقوالت بصػورة عامػة .عمػى أف ىنػاؾ منقػوالت معينػة أفػرد ليػا المشػرع
أحكام ػًا اصػػة ،فيػػي ال ت ضػػع لاج ػراءات العاديػػة لبيػػع المنقػػوؿ وىػػذا مػػا نصػػت عميػػو الفق ػرة الاالاػػة مػػف

المػادة  342مػف قػانوف أصػوؿ المحاكمػػات ا إذا كانػػت األشػياء المحجػوزة عرضػة لمتمػؼ أو بضػا ع عرضػػة

بناء عمى تقرير يقدـ مف الحارس أو أحد ذوي الشتف ا.
لتقمب األسعار ،فممر يس أف يقرر البيع في الحاؿ ً

ويعود أمػر تقػدير ذلػؾ وتحديػد ماىيػة األمػواؿ لمطمػؽ تقريػر ر ػيس التنفيػذ ،أو قاضػي الموضػوع فػي الحجػز
االحتياطي الصادر بصفة مستعجمة إذ ينفذ فو ًار ،ألف بيع ىذه األمواؿ يتـ فور صدور قرار ببيعيا.
وعميو ،ف ف بحانا سيقتصػر عمػى اإلجػراءات العاديػة لبيػع األمػواؿ المنقولػة ومػا يترتػب عمػى ىػذه اإلجػراءات
مف آاار بالنسبة لممشتري ولمتمور التنفيذ.
وتمػػر إج ػراءات البيػػع بم ارحػػؿ عديػػدة ىػػي طمػػب البيػػع وق ػرار ر ػػيس التنفيػػذ بشػػتنو ،وا طػػار المػػديف بػػالبيع،
وتعييف مكاف وموعد لمبيع ،واإلعالف عنو ،وطريقة البيع بالمزاد العمني وتتجيؿ البيع وتت يره والكؼ عنو.

طمب البيع وقرار رئيس التنفيذ بالبيع:
نصت المادة  343مف قانوف أصوؿ المحاكمات عمى أنو
ا يعتبر الحجز كتف لـ يكف إذا لـ يطمػب البيػع ػالؿ سػتة أشػير مػف تػاريخ وقػوع الحجػػز إال إذا كػاف البيػع

قد وقؼ باتفاؽ ال صوـ أو بحكـ المحكمة أو بمقتضى القانوف ا.

ػاء عمػػى ذلػػؾ فػ ف طمػػب البيػػع يقػػدـ مػػف قبػػؿ الػػدا ف الحػػاجز ،وعميػػو فػ ف دا ػرة التنفيػػذ ،بعػػد أف تػػـ حجػػز
وبنػ ً
األمػواؿ المنقولػػة وتسػػميميا لمحػػارس القضػػا ي أو لشػ ص االػث أمػػيف ،ال تممػػؾ مباشػرة إجػراءات البيػػع ليػػذه
األمػواؿ ،ألف ذلػؾ يتعمػؽ بػ دارة مباشػر اإلجػراءات التنفيذيػة أي الحػاجز فيػو صػاحب المصػمحة ،ولػو وحػده

أف يطمب بيعيا .وىذا ما أكدتو الفقرة األولى مف المادة  341مف قانوف أصوؿ المحاكمات
بناء عمى طمب أحد ذوي الشتف ا.
ا  -1يت ذ الر يس ق ار اًر ببيع األشياء المحجوزة ً

ىػػذا ويجػػب أف يتقػػدـ الحػػاجز بطمػػب بيػػع األم ػواؿ المنقولػػة ػػالؿ المػػدة القانونيػػة وىػػي سػػتة أشػػير ،وذلػػؾ
بشكؿ طي في محضر التنفيػذ العػاـ ،تحػت طا مػة إل ػاء الحجػز واعتبػاره كتنػو لػـ يكػف .وىػذه المػدة ليسػت

نفس المدة القانونية المتعمقة بشطب المعاممة التنفيذيػة التػي تبػدأ مػف آ ػر إجػراء تنفيػذي .ألنػو قػد تمػر سػتة
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أشػػير عمػػى عػػدـ بيػػع األم ػواؿ المحجػػوزة دوف أف يسػػتوجب الشػػطب حكم ػاً لمممػػؼ بسػػبب أف المراجعػػة لػػـ

ػاء عمػى طمػب أحػد
تنقطع فيو .وسقوط الحجز لعدـ طمب البيع ليس مػف النظػاـ العػاـ ،فػال يقضػى بػو إال بن ً
مف أطراؼ الممؼ وبقرار ر يس التنفيذ (.)142
ونشير ىنا إلى أف طمػب البيػع يمكػف أف يقػدـ مػف قبػؿ أي دا ػف حػاجز سػواء أكػاف أصػميًا أـ مػف الحػاجزيف

بطريؽ االشتراؾ ،وذلؾ ألف أار إل اء الحجز بعػد مػرور سػتة أشػير مػف إيقاعػو ،يمتػد إلػييـ ويترتػب عمػييـ

ما يترتب عمى الحاجز األوؿ .وذلؾ تطبيقاً لمفقرة األولى مف المادة  356أصوؿ المحاكمات.
وىكػػذا إذا تقػػدـ الحػػاجز أو أحػػد الحػػاجزيف فػػي حػػاؿ تعػػددىـ بطمػػب البيػػع مػػف ػػالؿ مػػا يدونػػو فػػي محضػػر
التنفيذ العاـ ،يرفع الممؼ التنفيػذي إلػى ر ػيس التنفيػذ ليت ػذ قػ ار ًار بػالبيع واإل طػار ،وذلػؾ لكػي يشػرع مػتمور

التنفيذ فو اًر ب جراءات البيع التالية

إخطار المدين بالبيع:
تنص الفقرة األولى مف المادة  342مف قانوف أصوؿ المحاكمات عمػى وجػوب إ طػار المػديف بػالبيع ،إذ ال
يجوز إجراء البيع إال بعد إ طار المديف.

ويعتبر اإل طار بالبيع أوؿ اإلجراءات التنفيذية التػي يشػرع فييػا مػتمور التنفيػذ بقصػد البيػع .وىػذا اإل طػار

غير اإل طار التنفيذي الذي وجو إلػى المػديف قبػؿ الحجػز .وال ايػة مػف ىػذا اإل طػار بػالبيع إتاحػة الفرصػة
أماـ المديف مف جديد لتالفي بيع أموالو المحجوزة بالتنفيػذ الطػوعي ووفػاء الػديف محػؿ التنفيػذ أو االعتػراض

عمػػى الحجػػز الواق ػػع إذا كػػاف لدي ػػو مبػػرر ق ػػانوني ليػػذا االعتػ ػراض ،فض ػالً ع ػػف إتاحػػة الفرص ػػة أمػػاـ ال ي ػػر
بالتد ؿ أو لمراجعة القضاء بدعوى استحقاؽ األمواؿ المحجوزة.

ويجب أف تتضمػف ورقة اال طار وفقًا لمفقرة الاانية مف المادة  342أصػوؿ عمى ما يمي
 -1بياف نوع السند التنفيذي وتاري و ومقدار الديف المطموب.
 -2إعذار المديف بتنو إذا لـ يدفع الديف الؿ االاة أياـ ف ف األمواؿ المحجوزة سوؼ تباع.
ويجب أف يوجو اال طار بالبيع إلػى المػديف فقػط عمػى أنػو قػد يوجػو إلػى ال يػر إذا كانػت األمػواؿ المحجػوزة
مركبػػات آليػػة اضػػعة لمتسػػجيؿ فيطبػػؽ عمييػػا مػػا يطبػػؽ عمػػى العقػػار ،وعمػػى مػػتمور التنفيػػذ أف يوجػػو ورقػػة

إ طػار ،تتضػػمف قػرار ر ػػيس التنفيػػذ ببيػػع المركبػػة ،وذلػؾ إلػػى كافػػة الػػدا نيف الػػذيف سػػجموا حجػ اًز لمصػػمحتيـ

في قيد المركبة اآللية وذلؾ في سجالت مديرية النقؿ البري بتاريخ سػابؽ لتػاريخ الحجػز الػذي يجػري التنفيػذ
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بػػالبيع بمقتض ػػاه ،وك ػػذلؾ إل ػػى كاف ػػة أص ػػحاب الت ػػتميف وال ػػرىف واالمتي ػػاز ال ػػذيف قي ػػدت حق ػػوقيـ قب ػػؿ الحج ػػز
المذكور ( .الفقرة ب مف المادة  133مف قانوف السير ،المادة  2/388أصوؿ محاكمات ).
إف إ طػػار المػػديف بػػالبيع إذا لػػـ يػػدفع الػػديف ػػالؿ االاػػة أيػػاـ يسػػتوجب إضػػافة ميمػػة المسػػافة إلييػػا بحػػاؿ
إقامػة المػديف ػارج منطقػػة دا ػرة التنفيػذ ،ألف إضػافة ميعػػاد المسػافة ىػو تحقػؽ لمعدالػػة بػتف يتسػاوى الجميػػع
مػػف اإلفػػادة مػػف الميعػػاد عنػػد مػػنحي ـ إيػػاه ،وألف ىػػذه المػػدة الممنوحػػة لممػػديف ،ىػػي مػػف المواعيػػد التػػي يتعػػيف
ات اذ اإلجراء الليا ،كما يمتد ىذا الميعاد بسبب العطمة الرسمية (.)143

ولكف ىؿ يترتب البطالف في حاؿ إجراء البيع بدوف اإل طار ؟
الواقع أنو ال يترتب البطالف في حاؿ إجراء البيع بدوف اإل طػار النتفػاء الػنص وألف المحجػوز عميػو سػيبمو
موعد البيع عف طريؽ المصؽ والنشر األمر الذي يتي لو فرصة الوفاء اال تياري لمديف.

تحديد مكان وموعد البيع:
إذا لـ يقـ المديف بالتنفيذ الطوعي رغـ توجيو اال طار بالبيع إليو ،ف ف ر يس التنفيذ يقرر البيع .وذلؾ في

المكاف الذي توجد فيو األشياء المحجوزة أو في أقرب سوؽ ،وا تيار أحد المكانيف لمبيع قضية تعود إلى
متمور التنفيذ عوالى مطمؽ تقديره ،إال إذا ارتتى ر يس التنفيذ أف يقرر البيع في مكاف آ ر بناء عمى
استدعاء أحد ذوي الشتف إذا وجد ضرورة لذلؾ _ .المادة  343أصوؿ ).
وعميػػو ،ف ػ ف مػػتمور التنفيػػذ إمػػا أف يعػػيف مكػػاف وجػػود األشػػياء المحجػػوزة مكان ػاً لبيعيػػا ،س ػواء أكانػػت بحيػػازة

المػديف بصػػفتو حارسػاً قضػػا ياً عمييػػا أـ بحيػػازة الشػ ص الاالػػث األمػػيف الحػػارس القضػػا ي عمييػػا عوامػػا أف
يعيف أقرب سوؽ مكاناً لبيعيا فيو ،وفي ىذه الحالة يتوجب اسػتالميا و نقميػا إلػى ىػذا السػوؽ لتكػوف جػاىزة
لمعرض و البيع في الموعد المعيف .وفي الواقع العممي نجد أف المنقوالت تباع دا ماً في مكاف وجودىا.

أما موعد البيع فيحدده متمور التنفيذ أيضػاً ،و ي ارعػى فػي تحديػد ىػذا الموعػد ،أف تكػوف اإلجػراءات األ ػرى

لمبيع قد انتيت قبؿ حمولو.

و يػػرى بعػػض الفقي ػاء أنػػو إذا قػػاـ مػػتمور التنفيػػذ بػػالبيع فػػي غيػػر المكػػاف الػػذي توجػػد فيػػو المحجػػوزات وفػػي
غير أقرب سػوؽ ،دوف الحصوؿ عمى موافقػة ر ػػيس التنفيػذ ،ف نػو ال يترتػب الػبطالف عمػى ذلػؾ ،عوانمػا يحػؽ

لممتضرر مطالبة المتمور بالتعويض عػف الضػرر فػي حال ػػة وقوعػو عمػالً بالقواعػد العامػة لممسػؤولية ،لعػدـ
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وجود نص بالبطالف ( ،)144عمى أف محكمة است ناؼ حمب قضت بتف البيع يعتبػر بػاطالً إذا أجػراه مػتمور
التنفيذ في غير المكاف المحدد بالقانوف.

تحديد موعد الستالم األموال المحجوزة:
يقوـ الحجز عمى أساس وضع المػاؿ المحجػوز تحػت تصػرؼ القضػاء أو دا ػرة التنفيػذ ورفػع يػد المػديف عػف
أموالو المحجوزة .واألصؿ أف الحجز التنفيذي ال يستدعي نقؿ األشػياء المحجػوزة مػف موضػعيا فػي حػاالت

الضػػرورة ،ف ػ ذا كػػاف المػػديف أو المحكػػوـ عميػػو حاض ػ ًار إج ػراءات توقيػػع الحجػػز عمػػى أموالػػو المنقولػػة عينػػو

مػتمور التنفيػذ حارسػًا عمييػا ،أمػػا إذا لػـ يكػف موجػودًا أو رفػض اسػػتالميا فيعػيف المػتمور ش صػًا آ ػر غيػره
حارساً عمييا ( كش ص االث أميف ) .ويتوجػب عمػى الحػارس سػواء أكػاف المػديف نفسػو أـ ش صػاً االاػاً أف

يمتػػزـ بتقػػديـ األشػػياء المحجػػوزة لمبيػػع فػػي اليػػوـ المحػػدد لتسػػميميا لػػدا رة التنفيػػذ .ووقػػوع حجػػز اػػاف عمييػػا ال

يح ػػوؿ دوف تنفي ػػذه لي ػػذا االلتػ ػزاـ م ػػع بي ػػاف الحج ػػوز الواقع ػػة عميي ػػا ( اس ػػت ناؼ حم ػػب /23ت 15/ذ ت ػػاريخ
 ) 1982/2/18وال يبدأ متمور التنفيذ بالبيع إال بعد جرد األشياء المحجوزة ويحػرر محضػ ًار بػذلؾ يبػيف فيػو
مػا يكػػوف قػػد نقػص منيػػا ( المػػادة  1/248أصػوؿ ) فػ ذا كانػػت األشػياء المحجػػوزة مودعػػة لػدى دا ػرة التنفيػػذ
وموضوعة تحت يدىا ،فيكتفي المتمور بجردىا تمييداً لاعالف عف بيعيا وفؽ ىذا الجرد.
أم ػػا إذا كان ػػت األش ػػياء المحج ػػوزة مس ػػممة إل ػػى الم ػػديف أو إل ػػى شػ ػ ص اال ػػث أم ػػيف لح ارس ػػتيا وف ػػؽ ض ػػبط
الحجػػز ،فػػال بػػد مػػف إ طػػار الحػػارس بموعػػد حض ػػور مػػتمور التنفيػػذ إلػػى مكػػاف وج ػػود األشػػياء المحج ػػوزة

السػػتالميا قبؿ البيع ،ويطمؽ عميو في التعامؿ القضا ي ا االستالـ بموعد مسبؽ ا.
ويجب تبميو الش ص الاالث اال طار بالتسميـ ش صيًا ،ألف

ا إل ازمػػو بتسػػػمـ األمػ ػواؿ المس ػػممة إلي ػػو ى ػػو إل ػ ػزاـ ش صػػي ،فيتوج ػػب تبمي ػػو إل ػػى موطن ػػو األص ػػمي وموطن ػػو

الم تار إف ا تار موطنًا لػو ،عواف ات ػاذ المػذكور مػوطف وكيمػػو ( مكتبػو ) موطنػًا م تػا ًار يجيػز إجػراء تبميػو
موعػػد االسػػتالـ بيػػذا المػػوطف ،إال أنػػو ال يجػػوز اعتبػػاره مبم ػاً فػػي حػػاؿ طمػػب الوكيػػؿ تبميػػو اإل طػػار إلػػى
موكمػػو أو إذا رفػػض اسػػتالـ اإل ط ػػار ،فيتوجػػب عند ػػذ التبمي ػػو لصقػ ػاً عمػػى بػػاب المكتػػب باعتبػػاره المػػوطف

الم تار (.)145

ويمكػػف أف يجػػري اسػػتالـ األشػػياء المحجػػوزة فػػي أي وقػػت قبػػؿ اإلعػػالف عػػف البيػػع ،وذلػػؾ ألنػػو ا ال توجػػد

مػدة معينػة يتوجب انقضاؤىا بالنسبة لالستالـ بموعد مسبؽ ا (.)146
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ػاء عمػى طمػب الحػاجز ينتقػؿ مػتمور التنفيػذ إلػى مكػاف وجػود األمػواؿ
وبموعد محدد مف قبؿ ر اسة التنفيذ بن ً
المحجوزة فيجردىا ويحرر محض ًار بيذا الجرد ،يبيف فيو إف كانت مطابقة لما ىو مذكور فػي ضػبط الحجػز
عنػػد اسػػتالـ الش ػ ص الاالػػث ليػػا .ف ػ ذا كانػػت مطابقػػة أعػػاد تسػػميميا لمش ػ ص الاالػػث مػػع إل ازمػػو بتقػػديميا

لمبيع في اليوـ المحدد الذي سيتـ تبمي و إياه.
أمػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ نقػػص فػػي األشػػياء المحجػػوزة أو كػػاف الحػػارس قػػد ا تمسػػيا أو أتمفيػػا أو تصػػرؼ بيػػا أو
بجػػزء منيػػا .ف نػػو يبػػيف ذلػػؾ بضػػبط االسػػتالـ ،ويقػػرر ر ػػيس التنفيػػذ مالحقػػة الحػػارس بجػػرـ إسػػاءة األمانػػة

ػاء عمػػى طمػػب الحػػاجز ،حجػػز ونقػػؿ األمػ ػواؿ
فض ػالً عػػف إل ازمػػو بالتعويضػػات .كمػػا يقػػرر ر ػػيس التنفي ػػذ بنػ ً
المتبقية و حجز أمػواؿ الحػارس القضػا ي المنقولػة وغيػر المنقولػة وأينمػا وجػدت وال سػيما تمػؾ الموجػودة فػي
مكػاف وجػود األشػياء المحجػوزة المتبقيػة ،ووضػع ىػذه األمػواؿ تحػت يػد دا ػرة التنفيػذ ،وذلػؾ بنقميػا عوايػػداعيا،

أو بتشميع مكاف وجودىا بالشمع األحمر تمييدًا لاعالف عف بيعيا.

وال يقتصػػر الحجػػز والنقػػؿ عمػػى تصػػرؼ الحػػارس باألشػػياء المحجػػوزة أو بجػػزء منيػػا عوانمػػا يكػػوف أيض ػاً فػػي
ال بمػػا يس ػػوغ ات ػػاذ
حػػاؿ ا غيػػاب الش ػ ص الاالػػث عػػف موعػػد تسػػميـ األشػػياء والمحجػػوزات رغ ػػـ تبم ػػو أصػ ػو ً

ر يػس التنفيذ ق ار ًار بالحجز والنقؿ عمى أموالو ا (.)147

ونشػػير ىنػػا ،إلػػى أف األم ػواؿ المػػذكورة بمحضػػر جػػرد االسػػتالـ ،أو بمحضػػر الحجػػز والنقػػؿ ىػػي التػػي يعمػػف
عػػف بيعيػػا ال المػػذكورة فػػي ضػػبط الحجػػز ،ألف الجػػرد أو ضػػبط الحجػػز و النقػػؿ ىػػو محػػؿ اإلعػػالف عػػف
البيع.

اإلعالن عن البيع:
يػراد بػػاإلعالف عػػف البيػػع إذاعػػة أمػػر بيػػع األشػػياء المحجػػوزة بحيػػث يصػػؿ إلػػى عمػػـ أكاػػر النػػاس وحتػػى يزيػػد
عدد الراغبيف في الشراء ويرتفع امف المبيع وفي ىذا مصمحة لمدا ف الحاجز والمديف.

وقػػد نػػص المشػػرع فػػي الم ػواد  344و  345و  347مػػف قػػانوف أصػػوؿ المحاكمػػات عمػػى اإلج ػراءات التػػي
يتوجػب عمػػى مػػتمور التنفيػػذ ات اذىػػا فػػي اإلعػػالف عػػف البيػع .وفػػي الواقػػع العممػػي ،يقػػوـ مػػتمور التنفيػػذ بيػػذه
ػاء عم ػػى مب ػػادرة وطم ػػب ومتابع ػػة مباش ػػر اإلجػ ػراءات ال ػػدا ف أو المحك ػػوـ عمي ػػو .ويح ػػدد ف ػػي
اإلجػ ػراءات بن ػ ً
اإلع ػػالف ي ػػوـ البي ػػع ال ػػذي يمك ػػف أف ي ػػتـ ف ػػي ي ػػوـ عطم ػػة رس ػػمية وس ػػاعتو ومكان ػػو ون ػػوع األش ػػياء المحج ػػوزة
ووصفيا باإلجماؿ مع ذكر قيمتيا التقديرية اإلجمالية.

( )147استئناف حلب رقم /51ت تاريخ  ،1999/1/24منشور يف املرجع السابق اآلنف الذكر ،ص .252
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ويكوف اإلعالف بالنشر في إحدى الصحؼ اليومية ولمرة واحدة إال إذا قػرر ر ػيس التنفيػذ الزيػادة فػي النشػر
بالصحؼ بناء عمى طمب الحاجز أو المحجوز عميو ،ويعػود تقػدير ضػرورة ذلػؾ إلػى ر ػيس التنفيػذ ( المػادة

 346أصوؿ ).

كمػػا يعمػػف مػػتمور التنفيػػذ عػػف البيػػع فػػي جميػػع األح ػواؿ بػػالتعميؽ فػػي الموحػػة المعػػدة لاعالنػػات لػػدى دا ػرة
التنفي ػػذ .ويح ػػؽ ل ػػر يس التنفي ػػذ أف ي ػػتمر بمص ػػؽ م ػػا يػ ػراه ض ػػروريًا م ػػف ى ػػذه اإلعالن ػػات عم ػػى ب ػػاب م ػػوطف

المحجػػوز عميػػو أو فػػي األسػواؽ أو فػػي السػػاحات العامػػة .كمػػا يحػػؽ لػػو أف يقػػرر عػػرض األشػػياء المحجػػوزة

بناء عمى طمب الدا ف أو المديف ( المادة  345أصوؿ ).
عمى الجميور قبؿ بيعيا ً

ويابػػت المصػػؽ بحاشػػية مػػف مػػتمور التنفيػػذ فػػي ذيػػؿ نسػ ة اإلعػػالف كمػػا يابػػت بتقػػديـ نس ػ ة عػػف الصػػحيفة
توضع في الممؼ التنفيذي ( المادة 347أصوؿ ).
ػاء عمػػى طمػػب أحػػد ذوي الشػػتف ،أعمػػف عنػػو بمصػػؽ بيػػاف فػػي الموحػػة
عواذا قػػرر ر ػػيس التنفيػػذ تتجيػػؿ البيػػع بنػ ً
المعدة لاعالنات في الدا رة وفي المحػؿ الػذي يجػري فيػو البيػع ،شػريطة أف ال يػتـ التػت ير أكاػر مػف سػتيف
يوماً ( المادة  353أصوؿ ).

اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ :
ػاء عمػػى طمػػب الحػػاجز أو مػػف يمامػػو مػػع حمػػوؿ اليػػوـ والموعػػد
يقػػوـ مػػتمور التنفيػػذ بػػالبيع بػػالمزاد العمنػػي بنػ ً
المحػػدد لػػو ،ف ػ ذا ت مػػؼ طالػػب الحجػػز أو مػػف يمامػػو عػػف الحضػػور إلػػى دا ػرة التنفيػػذ لمارفقػػة مػػتمور التنفيػػذ
إلجراء البيع امتنع عف البيع ،ألف ىذا يفسػر ضػمناً أنػو اسػتوفى دينػو مػف المحجػوز عميػو أو أنػو اتفػؽ معػو
عمى تتجيؿ البيع إلى يوـ آ ر.

ويقتضػػي البيػػع بػػالمزاد العمنػػي اتبػػاع أص ػوؿ معينػػة بالنسػػبة لكافػػة األم ػواؿ المنقولػػة عمػػى أف المشػػرع وضػػع
أحكاماً اصة لبيع المجوىرات وما في حكما ،وكذلؾ عمى متمور التنفيذ الكؼ عػف البيػع إذا بػاع مػا يكفػي

لوفاء الديف مضافاً إليو المصاريؼ .ويترتب عمى البيع آاا اًر ىامة .وسنوض ذلؾ عمى التوالي.

أوالً – إجراءات البيع:

بوصػوؿ مػتمور التنفيػذ إلػى مكػاف البيػع فػي الموعػد المحػدد يقػوـ بجػرد األشػياء المحجػوزة وبتحريػر محضػر

بذلؾ يبيف فيو ما قد يكوف قد نقص منيا.
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وتبػػدأ عمميػػة البيػػع بػػالمزاد العمنػػي فع ػالً ،بمنػػاداة الػػدالؿ وبحضػػور المػػتمور ،وفػػي ىػػذه الحػػاؿ ينػػادي الػػدالؿ

معينػًا الشػػيء المػراد بيعػػو ويطمػػب مػػف أحػػد الحاضػريف الػراغبيف فػػي االشػػتراؾ افتتػػاح المػزاد بتعيػػيف امػػف لػػو
أقرب ما يكوف إلى قيمتو التقديرية الواردة في محضر الحجز .ومػف اػـ تبػدأ عمميػة المػزاودة بػيف الحاضػريف

إلى أف يرسو الامف عمى أحدىـ بعد انقطاع سيؿ المػزاودة وال يقيػد المػتمور بحػد معػيف يجػب أف يبم ػو امػف
الشيء المعروض لمبيع بػؿ يرسػو المػزاد عمػى آ ػر امػف وىػو طبعػاً أكبػر امػف .وعػادة ينتظػر مػتمور التنفيػذ

عدة دقا ؽ عمى آ ػر زيػادة فػ ذا مضػت ىػذه المػدة واستشػؼ أف الحاضػريف لػـ يعػد ليػـ رغبػة فػي المشػاركة

بػػالمزاد قػػرر إرسػػاء الم ػزاد عمػػى صػػاحب آ ػػر زيػػادة ،وأعػػاد سػػمفة المشػػاركة بػػالمزاد لممشػػاركيف عواسػػالؼ

المشاركيف بناء عمى طمب المتمور ناجـ عف التعامؿ القضا ي وال وجود لنص فيػو .وبرأينػا أنػو يحقػؽ زيػادة

في الضمانات التي يستمزميا ت مؼ المشتري عف سداد الامف.
ويجري متمور التنفيذ تابيت بيع األمواؿ المنقولة بالمزاد العمني في محضر يػدعى ا محضػر البيػع ا يشػتمؿ
عمػػى ذكػػر جميػػع إج ػراءات البيػػع ومػػا لقيػػو المػػتمور أاناءىمػػا مػػف اعت ارضػػات أو عقبػػات ومػػا ات ػػذه بشػػتنيا،
وحضور المحجوز عميو أو غيابو ،والامف الذي رسا بو المػزاد وقبضػو ليذا الامف وعمى اسػػـ مػف رسػا عميػو

المزاد وتوقيعو (المادة 355أصوؿ ).

وفػي الواقػػع العممػػي ،يمجػت أكاػػر مػػتموري التنفيػذ إلػػى أ ػػذ تواقيػع المػزاوديف بحسػػب الزيػادات مػػنيـ فػػي قا مػػة
مستقمة تمحؽ بمحضر البيع فضالً عف أ ذ توقيع الراسي عميو المزاد في ىذا المحضر.
ال
ويتوجب عمى متمور التنفيذ أف يقبض الامف فو ًار وال يحؽ لػو مػن المشػتري ميعػادًا لموفػاء عواال كػاف مسػؤو ً
تجػػاه الػػدا ف الحػػاجز ( المػػادة  353أصػػوؿ ) .وتتنػػاوؿ ىػػذه المس ػػؤولية قيمػ ػػة المبيػػع الػػذي رسػػا بػػو المػ ػزاد
فضالً عف مساءلتو مسمكياً تجاه ر يس التنفيذ.

ويحؽ لممتمور أف يبيع األمواؿ إما بكامميا ودفعة واحدة ،عواما أف يبيع كؿ شػيء عمػى حػدة حسػبما تقتضػي

مصمحة الدا ف الحاجز والمديف المحجوز عميو.

ثانياً -األحكام الخاصة لبيع المجوهرات وما في حكمها:
نص ػػت الم ػػادة  349أص ػػوؿ عم ػػى أحك ػػاـ اص ػػة ببي ػػع المص ػػوغات والس ػػبا ؾ الذىبي ػػة أو الفض ػػية والحم ػػي
والمج ػ ػػوىرات واألحج ػ ػػار الكريم ػ ػػة .م ػ ػػف المق ػ ػػرر قانونػ ػ ػًا أن ػ ػػو عن ػ ػػد حج ػ ػػز المص ػ ػػوغات واألحج ػ ػػار الكريم ػ ػػة

والم جوىرات ،يجري تقدير قيمتيا مف قبؿ بير يعينو متمور التنفيذ ،وعميو ،فػ ف الػدالؿ مقيػد بافتتػاح المػزاد
العني لبيعيا بالقيمة المقػدرة ليػا سػابقاً مػف أىػؿ ال بػرة .فػ ذا لػـ يتقػدـ أحػد لش ػ ار يا أجػؿ المػتمور البيػع لميػوـ
التالي ،إذا لـ يكف يوـ عطمة ،وأعيد النشػر والمصػؽ عمػى الوجػو المبػيف سػابقاً ،وعند ػذ أي فػي اليػوـ التػالي

تباع لمف يرسو عميو المػزاد ولػو بػامف أقػؿ ممػا قومػت بػو ،حيػث ال يشػترط افتتػاح المػزاد ،فػي اليػوـ الاػاني،

بالقيمة المقدرة ليذه الحجوزات ،عوانما تطبؽ اإلجراءات العادية لبيع سا ر المنقوالت.
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ونرى أف إعادة النشر والمصػؽ فػي اليػوـ التػالي ال يمكػف تحقيقػو وذلػؾ لمػا يتطمبػو إعػادة اإلعالنػات بالنشػر
في الصحؼ والمصؽ في لوحة اإلعالنػات وفػي غيػر ذلػؾ مػف األمػاكف مػف وقػت آل ػر ،لػذلؾ نجػد أف فػي

التعامؿ القضا ي يؤجؿ البيع إلى أكار مف أياـ يستوجبيا اإلعالف والنشر عمى أالّ تتجاوز الستيف يومًا.

ػتيفاء لدينػو بالقيمػة التػي
عمى أنو إذا لػـ يتقػدـ أحػد لشػراء األشػياء المقػرر بيعيػا ولػـ يقبػؿ الحػاجز أ ػذىا اس ً
يقػػدرىا أىػػؿ ال ب ػرة يؤجػػؿ البيػػع سػػتيف يوم ػًا ( الفقػرة  3مػػف المػػادة  349أصػػوؿ ) مػػع إعػػادة المصػػؽ والنشػػر
ليذا الموعد الجديد ( المادة  353أصوؿ ).

ثالثاً -الكف عن البيع:
رغـ أف المشرع قد أعطػى لمػدا ف حػؽ الضػماف العػاـ عمػى جميػع أمػواؿ مدينػو ميمػا كانػت قيمتيػا السػتيفاء
ال يباع مف ىذه األمػواؿ سػوى مػا يكفػي لوفػاء ديػف الػدا ف أو
دينو ،إال أف مراعاة مصمحة المديف تقتضي بت ّ
الدا نيف الحاجزيف ،حتى ال يجرد مف ممكو بدوف سبب.

وبناء عمى ذلػؾ فقػد نصػت المػادة  354أصػوؿ عمػى أنػو يجػب عمػى مػتمور التنفيػذ الكػؼ عػف المضػي فػي
ً
البيع إذا نػت عنػو مبمػو كػاؼ لوفػاء الػديوف المحجػوز مػف أجميػا مضػافاً إلييػا المصػاريؼ .وفػي ىػذه الحالػة
يرفع الحجز فو اًر عف المنقوالت التي لـ تبع وتعاد إلى المديف ،ورفع الحجز ىنا يتـ بقػوة القػانوف ألف الكػؼ
عف البيع يتـ بيذه الصورة ،ولكف بقرار مف ر يس التنفيذ.

وي صػػص المبمػػو النػػاجـ عػػف البيػػع لوفػػاء الػػديوف المحجػػوزة مػػف أجميػػا مضػػافاً إلييػػا المصػػاريؼ ،ف ػ ذا ورد

حجػػز جديػػد وكػػاف المبمػػو مػػازاؿ تحػػت يػػد المػػتمور أو غي ػره ممػػف يكػػوف تحػػت يػػده الػػامف ،فػػال يتنػػاوؿ ىػػذا

الحجز إال ال مبمو الذي يزيد عمى وفاء الديوف التي مف أجميا تػـ البيػع .وذلػؾ حمايػة لمػدا نيف الحػاجزيف فػي
عدـ مزاحمتيـ مف قبؿ غيرىـ مف الدا نيف عمى امف األمواؿ بعد بيعيا.

رابعاً – آثار البيع:
-1دفع الثمن فوراً:
يترتب عمى المشتري دفع الامف الذي رسا عميو المزاد فو اًر ،ومتى تػـ الػدفع أصػب مالكػاً لاشػياء المبيعػة و
مف حقو استالميا فو ًار.

أمػػا إذا ت مػػؼ المشػػتري عػػف دفػػع الػػامف ،ف ػ ف المشػػرع نػػص فػػي المػػادة  351عمػػى وجػػوب إعػػادة البيػػع بعػػد
النشػػر والمصػػؽ عمػػى نفقتػػو واعتبػػر ق ػرار البيػػع الاػػاني ،الػػذي يتضػػمف إل ػزاـ ال ارسػػي عميػػو الم ػزاد األوؿ بفػػرؽ

الامف إف وجد ،سنداً تنفيذياً.

ونػػرى أف وجػوب إعػػادة اإلعػالف عػف البيػع بالنشػر والمصػػؽ يطيػؿ مػف إجػراءات البيػع ،وفيػو إرىػاؽ لمػػدا ف،

وال سػػيما إذا تكػػرر تقػػدـ ش ػ ص لمم ازيػػدة ويرسػػو عميػػو الم ػزاد ،ومػػف اػػـ يعتػػذر عػػف الػػدفع أو يت مػػؼ عنػػو.
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فور يجب عمى متمور التنفيذ أف يعيد البيع فػي الحػاؿ عمػى ذمتػو
ل ذلؾ نرى أنو إذا لـ يسدد ا لمشتري الامف اً
بتي امف،وىذا ما يستوجب تعديؿ نص المادة  /351 /مف قانوف أصوؿ المحاكمات.

ونجػػد فػػي التعامػػؿ القضػػا ي أف مػػتمور التنفيػػذ يطمػػب مػػف ال ػراغبيف فػػي المشػػاركة بػػالمزاد دفػػع رعبػػوف قبػػؿ
البػدء بػػالمزاودة ،رغػػـ عػػدـ الػػنص عمػػى ذلػػؾ .وأرى أف فػي ذلػػؾ حمايػػة لمػػدا ف الحػػاجز مػػف المػزاود الطػػا ش
ومف تواطىء المديف المحجوز عميو مع مشتريف يتوالوف عمى الشػراء بػالمزاد األوؿ والاػاني والاالػث … إلػخ
لاضرار بالدا ف وتعطيؿ بيع األمواؿ المحجوزة.

 2انتقال ا لمال إلى ا لمحال عميه خالياً من أي ح ق:
-

ينتقػػؿ المػػاؿ المنقػػوؿ إل ػى ممك ػي ػة ا لم شػػتري ( المح ػػاؿ عم ػي ػو ) ال ػي ػًا مػػف أي حػػؽ ،ألف طا لػػب التنفيػػذ إم ػػا أف

يكوف دا نًا مرت ينًا أو صاح ب ح ؽ امتياز اص وطمب التنفيذ ي فيد معنى النػزوؿ عػف حػؽ ا لحػبس ( ا لمػادة

 1/249ػم ػػدني ) .عوام ػػ ا أف ي ك ػػوف طال ػػ ب التنفي ػػ ػذ دا ن ػػػًا أس ػػػبؽ فػ ػػي ا لم رتب ػػة م ػػ ػف غي ػػ ػره م ػػػف ال ػػػدا نيف ا ل ػػ ذيف ال

يممكوف اال حتج اج بحق يـ في م او جيتو ،وب التالي ال يممكوف إاارتو في او جية المح اؿ عميو ال ذي يعتب ر مف اً
لطال ػػب التنفي ػػذ .عم ػػى أن ػػو إذا كان ػػت األش ػػياء المباع ػػة مس ػػروقة ،يس ػػتطيع المال ػػؾ الحقيق ػػي اس ػػتردادىا م ػػف
ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

المشتري شرط أف يابت ذلؾ وأف يعجؿ لو الامف الذي دفعو ( .المادة  928مدني ).

بطالن البيع:
ج ػز وق ػػع
قػد يطع ػف المح جػوز عم ػي ػو ب ػػالح جز طالبػ ًا إبطا ػل ػو إم ػػا لعي ػ ب أص ػػاب ا إلج ػراءات التنفيذ ػيػة أ و ألف ا لح ػ

عمػػى مػػاؿ ال يجػػوز التنفيػػذ عميػػو ،ويعػػود البػػت فػػي ذلػػؾ إلػػى ر ػػيس دا ػرة التنفيػػذ .عمػػى إف اإلدالء بتوجػػو

الػػبطالف فػػي اإلج ػراءات المتعمقػػة فػػي ق ػرار البيػػع يج ػب أف يقػػع فػػي اليػػوـ السػػابؽ لمبيػػع عمػػى األكاػػر تحػػت
طا مة الرد ،ويحكـ الر يس فييا عمى وجو السرعة( .المادة  352أصوؿ ).
وعميو ف ف قرار ر يس التنفيذ بالفصؿ فػي الػبطالف بػاإلعالف عػف البيػع فػي اليػوـ المحػدد لمبيػع وقبػؿ افتتػاح
المزايدة ال يقبؿ الطعف باالست ناؼ ،مما يتعيف رد االست ناؼ شك الً

).
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وعمي ػو ،فقػد اعت ػب ر المشػرع البي ػع نافػذاً ولػو كانػت ا إلج ػراء ات السػاب قة لػو ب اط مػة ،إذا لػـ يطعػف في يػا ػف ي الي ػػوـ

السابؽ لمبيع أو ما قبمػو ،وىػذه النتيجػة تتفػؽ مػع أحكػاـ المػادة  422مػف القػانوف المػدني والتػي تقضػي بعػدـ

ضماف العيب في البيوع القضا ية وال في البيوع اإلدارية إذا تمت بالمزاد.
ويبق ػػى لمم ػػديف أف يق ػػيـ ال ػػدعوى بع ػػد ى ػػذه الميم ػػة وحت ػػى بع ػػد البي ػػع أم ػػاـ محكم ػػة األس ػػاس باألس ػػباب الت ػػي
يفترض أنيا تؤدي إلى بطالف الحجز أو البيع ( .)149
()148

استئناف حلب /2452ت تاريخ  ،1998/12/8غري منشور.

() 149

نصرت منال حيدر ،طرق التنفيذ اجلربي ،املرجع السابق ،ص 438

.
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أسئمة تفاعمية
إختر اإلجابة الصحيحة
 .1مف آاار حجز ما لممديف لدى ال ير
أ – امتناع المحجوز لديو عف وفاء وفاء الديف لمحاجز أو تسميمو الماؿ العا د إليو
ب – تجميد الماؿ المحجوز ووضعو تحت يد القضاء.
ج – عدـ التزاـ المحجوز لديو بتقديـ تقرير في حاؿ لـ يكف مدينًا لممحجوز عميو
د – التزاـ تقرير المحجوز عميو بما لو في ذمة المحجوز لديو الؿ امانية أياـ.
 – 2مف أحكاـ أىمية االشتراؾ في المزايدة
أ – لكؿ ش ص يتمتع بتىمية التصرؼ أف يشترؾ في المزايدة مالـ يمنعو القانوف مف ذلؾ.
ب – ليس لمدا ف سواء أكاف مالكاً لمماؿ المحجوز أـ غير مالؾ أف يشارؾ بالمزاد.
ج – يمكف لنا ب الممنوع مف المشاركة بالمزاد أف يشترؾ في المزايدة.
د – كافة األجوبة السابقة غير صحيحة.
 – 3يقوم مبدأ الضمان العام لمدائنين عمى أموال المدين عمى:
أ -بيع كافة أموالو المنقولة المحجوزة بالمزاد العمني.
ب – عدـ الكؼ عف بيع أمواؿ المديف المنقولة ميما كانت قيمة الديف.
ج -أف أمواؿ المديف ضامنة لحقوؽ المنفذ وعمى المتمور الكؼ عف البيع إذا نت عنو مبمو
كاؼ لوفاء الديف المحجوز مف أجمو مضافًا إلييا المصاريؼ.
د – حماية الدا نيف الحاجزيف في بيع كافة أمواؿ مدينيـ دوف توقؼ.
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الوحدة التعميمية الثامنة
التنفيذ عمى العقار
الكممات المفتاحية:
التنفيذ عمى العقار -حجز العقار -بيع العقار في المزاد  -المال المحجوز -الحاجز -المحجوز
عميو  -قطع التقادم.
الممخص:
تعد إجراءات التنفيذ عمى العقار من أعقد وأطول إجراءات التنفيذ .وتمر ىذه اإلجراءات بالحجز
عمى العقار بوضع إشارة حجز عمى صحيفتو ومن ثم تبميغ المحجوز عميو بالحجز ،وبعد ذلك
تبدأ عممية بيع العقار من خالل إعداد قائمة شروط البيع وتحديد موعد جمسة البيع واإلعالن
العام والخاص عن البيع وزمانو ،ثم مرور عممية البيع بجمسات بيع أولى وثانية وثالثة وما يمييا
من إجراءات البيع نوردىا في الوحدة التعميمية التالية.
األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد ًار عمى:



معرفة كيفية التنفيذ عمى العقار.



بيان كيفية الحجز عمى العقار ،وشروطو.



تمييز آثار الحجز عمى العقار.
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تمهيد:
يراد بالتنفيذ عمى العقار حجز عقارات المدين وبيعيا عن طريق المزاد العمني لتسديد دين الحاجز وديون
باقي الدائنين المشتركين في الحجز من قيم ىذه العقارات.
وتعتبر إجراءات بيع العقارات بالمزاد العمني طويمة ومعقدة وبطيئة .وذلك لحماية أصحـاب الحقوق عمييا
لما كانت تمثمو لدى صاحبيا أعز ما يممك ،وخاصة في الريف ،حيث كانت تعتبر عنوانًا عمى النفوذ
السياسي واالجتماعي ،مما دعا إلى ضرورة حمايتيا بإجراءات تتميز بالتعقيد واإلرىاق بالنسبة لمدائن.
وعميو سنتناول في ىذا الفصل أحكام التنفيذ عمى العقار مبتدئين بالتسمسل المنطقي والقانوني ليذه العممية
من خالل بحثنا لحجز العقار من جية ،ومن جية أخرى بيع العقار.

الحجز عمى العقار
وضع المشرع أحكامًا خاصة بالحجز عمى العقار منيا ما ورد في القرار رقم (/188ل ر) لعام 1926
المتضمن أحكام السجل العقاري ،ومنيا ما نص عمييا في قانون أصول المحاكمات المدنية ،وتتضمن
ىذه األحكام شروط إيقاع الحجز العقاري ،واج ارءاتو ،واآلثار المترتبــة عمى ىذا الحجز.
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شروط الحجز عمى العقار
تنص المادة  48من القرار /188ل.ر لعام  1926الناظم ألحكام السجل العقاري عمى ما يمي:
" … ال يمكن استماع أية دعوى كانت بحق عقار غير مسجل قبل تسجيمو في السجل العقاري ،واذا
ال … وكذلك عمى رئيس اإلجراء
ال فال تسمع الدعوى ما لم تسجل في السجل العقاري أو ً
كان العقار مسج ً
( التنفيذ ) أن يطمب حكمًا ،أن تقيد في السجل العقاري لممنطقة العقارية الحقوق المقررة بموجب حكم
مطموب تنفيذه … والحجوز التي يقررىا القاضي ،وكذلك الحقوق المباعة بالمزاد العمني عمى أثر تنفيذ
جبري السم الزائد األخير ".
كما تنص المادة  319من قانون أصول المحاكمات المدنية عمى ما يمي:
" … وينفذ الحجز االحتياطي عمى العقارات بتسجيمو في السجل العقاري ".
وكذلك تنص المادة  379من قانون أصول المحاكمات المدنية عمى أنو:
" ينفذ الحجز عمى العقار بتسجيمو في السجل العقاري … ".
من خالل ما تقدم من نصوص ،نجد أن المشرع وضع شروطًا إليقاع الحجز عمى العقار ،منيا ما يتعمق
بالمال المحجوز §( )1ومنيا ما يتعمق بالحاجز §( )2ومنيا ما يتعمق بالمحجوز عميو §(.)3

الشروط المتعمقة بالمال المحجوز:
أولا -أن يكون عقارا:
يشترط في المال المحجوز أن يكون عقا ًار سواء أكان عقا ًار بطبيعتو أم عقا ًار بالتخصيص .ويشمل العقار
بطبيعتو األرض والبناء واألشجار واألغراس بأنواعيا وثمارىا ،عمى أن تحجز الثمار مع األرض ،أما
لوحدىا فتعتبر من قبيل المنقول .وان الحجز عمى األرض يشمل الحجز عمى الثمار الموجودة فييا دون
حاج ة لمنص عمييا في قرار الحجز ألنيا تعتبر ممحقة باألرض.
ويشمل العقار بالتخصيص األشياء المنقولة التي رصدىا مالكيا لخدمة أو استغالل العقار ،وىي تحجز
مع العقار الذي أعدت لخدمتو تبعاً لو ،وال حاجة لمنص عمى حجزىا في القرار ،ويكفي أن يحجز العقار
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ِ
تستثن في قرار الحجز ،ما لم تفصل عن العقار
الذي أعدت في خدمتو حتى تحجز معو مادامت لم
ال يكون ىذا الفصل قد تم بقصد
فعندىا يصار الى حجزىا وفقًا لقواعد حجز المال المنقول ،شرط أ ّ
تيريبيا من وجو الدائنين.
كما تحجز عقارياً جميع الحقوق العينية كحق االنتفاع وحقوق الرىن والتأمين الواقعة عمى العقار شريطة
أن تحجز مع الدين الذي وضعت لضمان تحصيمو ،أما حق االرتفاق الذي ىو تكميف عمى العقار
لمصمحة عقار آخر فإنو ال يمكن حجزه بصورة منفصمة عن العقار المرتفق لعدم إمكانية توافر شروط
المزايدة بشأنو.
ال:
ثانيا -أن يكون العقار مسج ا
ويشترط أن يكون العقار مسجالً ،ذلك أنو ال تسمع أي دعوى بشأن عقار غير مسجل في السجل
العقاري ،وبالتالي ال يقبل أي طمب تنفيذي بشأن عقار غير مسجل أو قبل إبراز مباشر اإلجراءات صورة
مصدقة عن قيد العقار مأخوذة من السجل العقاري تثبت ممكيتو لممدين.
ويكفي أن يكون العقار مسجالً في أمان ة السجل العقاري ليمكن التنفيذ عميو بالحجز وال فرق في أن يكون
التسجيل تم بسبب عمميات التحديد والتحرير أو تم بناء عمى قرار القاضي العقاري الدائم في سجالت
التمميك.

الشروط المتعمقة بالحاجز:
يجب أن يحمل الدائن طالب الحجز التنفيذي سندًا تنفيذيًا ،واذا كان حكمًا معجل النفـاذ فال تجري الم ازيــدة
إال بعد أن يصير الحكم نيائيًا ( المادة  406أصول ) .وال يؤخذ ىنا بعين االعتبار سوء نية المدعى
عميو الذي قد يماطل في صيرورة الحكم المقرون بالنفاذ المعجل نيائيًا ،ألن وقف اإلجراءات يتم بقوة
القانون وليس بقرار من المحكمة.
باإل ضافة إلى ما تقدم يجب أن تتوافر في الحاجز نفس الشروط التي سبق بحثيا عند طمب التنفيذ
بصورة عامة من أىمية وصفة (.)154

()154

انظر آنفاً ص ( ) حبث طالب التنفيذ.
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الشروط المتعمقة بالمحجوز عميه:
في الحجز العقاري يكون المحجوز عميو ىو المدين وىو غالباً صاحب العقار أو صـاحب الحق العيني
المحجوز ،ويمكن أن يكون صاحب العقار شخصًا آخر غير المدين ،وذلك عندما يقوم مالك العقار
المرىون أو الجاري عميو التأمين بالتصرف بو إلى الغير رغم وجود إشارة الرىن أو التأمين عميو ،فيحق
ىنا لمدائن أن يحجز عمى العقار وينفذ عميو ميما كانت اليد التي انتقل إلييا ،كما وقد يكون الشخص
الثالث كفيالً عينياً قدم عقاره ضماناً لمدين المترتب عمى المدين .وىذا نادر الوقوع ألنو ال يجوز نقل
ممكية عقار محجوز إال بقبول المشتري وصاحب الحجز ،ومع ذلك يحق لمشخص الثالث أن يتالفى بيع
عقاره بأن يعرض عمى الدائن الحاجز مبمغاً معادالً لممبمغ الذي تقرر من أجم و الحجز ،ولو استعمال ىذا
الحق حتى صدور قرار اإلحالة القطعية .كما لو أن يودع المبمغ المطموب مع فوائده من قبل الحاجز في
بناء عمى طمب الحاجز ،إيقاف عمميات البيع ،وذلك انتظا ًار
صندوق المحكمة المختصة ،التي تقرر ً
لصدور حكم في حقيقة مقدار الدين إذا كان الدائن قد بالغ في حقيقة مقداره عند عرض الشخص الثالث

وفاء الدين مباشرة.
ال لحقوق
عمى أنو إذا كان ىناك عدة دائنين مشتركين في الحجز فينبغي أن يكون المبمغ المودع معاد ً
ىؤالء بما فييا الفوائد والمصاريف.
ىذا ويجوز أن يكون الحجز واقعًا عمى ما سيؤول لممدين بموجب الحكم القضائي وعمى أنو يتم نقل
الممكية لممدين قبل الشروع بإجراءات البيع ( استئناف حمب رقم /1474ت تاريخ .)1996/11/24
كما يجوز وضع إشارة الحجز التنفيذي عمى ما سيؤول لممدين من العقار بموجب األحكام أو صك
التوكيل أو إرثًا قبل نقل الممكية و إجازة المحكوم لو بإجراء معاممة نقل الممكية تمييداً لمسير بإجراءات
التنفيذ عمى العقار ( .استئناف حمب رقم /105ت تاريخ .)1997/2/3
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إجراءات الحجز عمى العقار
بناء عميو
تقوم إجراءات الحجز العقاري عمى أساس تقديم طمب التنفيذ مرفقًا بمستندات محددة ،يصدر ً

قرار بالحجز ،ويسجل ىذا القرار عمى صحيفة العقار في السجل العقاري ،ويخطر المدين بذلك كما يجري

إخطار أشخاص غير مدينين بيذا اإلجراء.

تقديم طمب التنفيذ:
يتقدم طالب الحجز إلى دائرة التنفيذ بطمب التنفيذ مرفقاً ،باإلضافة إلى السند التنفيذي ،بالمستندات
الواجبة في التنفيذ عمى العقار وىي صورة عن قيد العقار مؤرخًا بتاريخ تقديم طمب الحجز أو بتاريخ
قريب منو ،خشية أن تكون قد حدثت تغييرات عمى الحقوق المترتبة عمى العقار أو عمى أوصافو ويعود
تقدير ذلك إلى رئيس التنفيذ.
ال باسم المورث فال حاجة الستخراج معاممة االنتقال ألن ىذه المعاممة ال تكون إال
واذا كان العقار مسج ً
في حال تصرف الورثة بالعقار .واذا كان العقار لم يسجل باسم المدين الذي قام بشرائو من الغير ،فال بد
من تسجيمو ألنو ال يعتبر مالكًا قبل التسـجيل ،عمى أنو ال يوجد ما يمنع حجزه مبدئيًا ثم إجراء معاممة
التسجيل قبل البيع.
ويقدم الطمب إلى دائرة التنفيذ المختصة وفقًا لقواعد االختصاص المحمي .فإما أن تكون الدائرة التي توجد
في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو الدائرة التي أنشئت األسناد في منطقتيا أو الدائرة التي يوجد
في منطقتيا موطن المدين أو العقار أو الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتيا ( .)155واذا كان العقار
موجوداً في منطقة عدة دوائر تنفيذية كان االختصاص معقوداً لكل دائرة ،وكذلك إذا كان التنفيذ واردًا
عمى عدة عقارات موجودة في مناطق مختمفة.
وعمى طالب التنفيذ أن يتخذ موطنًا مختا ًار في البمدة التي فييا مقر دائرة التنفيذ لكي يصار إلى إجراء
التبميغات فيو واال جرى تبميغو بطريق اإللصاق عمى لوحة إعالنات الدائرة (المادة  24أصول ).

()155

راجع آنفاً ص ( ) االختصاص احمللي لدائرة التنفيذ.
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صدور قرار بالحجز:
بعد تسجيل طمب التنفيذ يقرر رئيس التنفيذ إلقاء الحجز عمى العقار ،وذلك قبل تبميغ المدين إخطا ًار بمزوم
الوفاء ،ونجد ذلك في التطبيق العممي عندما تقرر دوائر التنفيذ ،إجابة طمب مباشر اإلجراءات التنفيذية
وحجز عقار مدينو بوضع إشارة حجز في قيده ،بشرط أن يكون السند التنفيذي ال يقبل االعتراض ( سند
دين منظم لدى الكاتب بالعدل أو حكم مكتسب الدرجة القطعية أو صالح لمتنفيذ ) وأن يكون مباشر
اإلجراءات قدم طمب الحجز عمى مسؤوليتو.

تسجيل قرار الحجز في السجل العقاري:
ينفذ قرار رئيس التنفيذ بحجز العقار مباشرة من قبل أمانة السجل العقاري وبمجرد استالميا إشعا ار بذلك،
و التي يوجد في منطقتيا العقار الذي حجز عميو.
والغاية من تسجيل قرار الحجز حماية الغير الذين يتعاممون مع صاحب العقار المحجوز بعد الحجز ،إذ
يمكن لمغير بفضل تسجيل قرار الحجز أن يعرف وضع العقار والمنازعات الواقعة بشأنو وان أي شراء لو
من شأنو أال يكون نافذاً إذا نفذ عمى العقار في النياية وبيع بالمزاد العمني.

اإلخطار:
بعد صدور قرار رئيس التنفيذ بحجز العقار وتنفيذه بوضع اإلشارة عمى صحيفتو في السجل العقاري،
يتوجب عمى مأمور التنفيذ توجيو إخطار بذلك إلى المدين والى غير المدين متضمناً بيانات حددتيا المادة
 379من قانون أصول المحاكمات.

أولا -مضمون اإلخطار:
يجب أن يتضمن اإلخطار الموجو إلى المدين البيانات التالية:
آ  -بيان نوع السند التنفيذي وتاريخو ومقدار الدين المطموب.
ب – وصف العقـار مع بيان موقعو ومساحتو وحدوده أو رقم محضره ومنطقتو العقارية ،والغاية من ذلك
تعيين العقار المراد التنفيذ عميو بصورة ال تقبل أي غموض.
ج_ تعيين موطن مختار لمدائن المباشر لإلجراءات في البمدة التي فييا مقـر دائرة التنفيذ.
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د -إعذار المدين بأنو إذا لم يدفع الدين خالل ثمانية أيام يباع العقار جب ًار.
ونالحظ أنو في التنفيذ عمى العقار نص المشرع عمى وجوب توجيو إخطار جديد لممدين ،بعد حجز
العقار بوضع اإلشارة عمى قيده ،حتى ولو كان قد تبمغ إخطا ًار بالتنفيذ قبل الحجز ،وذلك بقصد إحاطتو
عمماً لممرة الثانية بالسند التنفيذ وبما ىو مطموب منو ،وبالحجز الواقع عمى عقاره ،واعذاره بدفع الدين
خالل ثمانية أيام.
وتوجيو ىذين اإلخطارين إلى المدين ،من اإلجراءات األساسية سواء أكان السند التنفيذي سنداً رسمياً
يتضمن رىن أو تأمين العقار نفسو ،أو أن رئيس التنفيذ قرر حجز العقار وقبل أي إجراء تنفيذي آخر.
ونرى أن في ذلك إطالة ألمد اإلجراءات وتعقيدىا دون مبرر ،ويكفي إخطار واحد.
ثاني ا -تبميغ اإلخطار إلى المدين:
يبمغ المدين اإلخطار التنفيذي في شخصو أو في موطنو األصمي .وال يجوز تبميغو في الموطن المختار
أثناء رؤية الدعوى إذا كان السند التنفيذي حكمًا ،ألن مفعول ىذا الموطن ينتيي بصدور الحكم ،إال إذا
نص عند اختيار الموطن أنو يشمل إجراءات التنفيذ أيضًا.
ويترتب البطالن عمى التبميغ الحاصل في غير الموطن األصمي أو المختار لممدين ،إال أن ىذا البطالن
مقرر لمصمحة المدين ولو أن يتنازل عنو.
ثالثا -تبميغ اإلخطار إلى غير المدين إذا كان مالكا لمعقار:
لم ينص القانون عمى وجوب إرسال إخطار إلى غير المدين إذا كان ىو صاحب العقار المراد حجزه،
ولكن البد من إرسال ىذا اإلخطار في حالتين :األولى عقار الحائز والثانية عقار الكفيل العيني.
الحالة األولى  -إخطار الحائز ( كالدائن المرتهن ):
قد يكون العقار محمالً بحق عيني تبعي كالرىن مثالً ،وقد يقوم المدين الراىن ببيع العقار المرىون إلى
الغير وىو شخص ال عالقة لو بالدين المترتب بين المدين الراىن والدائن المرتين ،وبما أن الرىن من
الحقوق العينية التبعية فإنيا تمنح صاحبيا حق تتبع العقار شرط أن يكون قد سجل الرىن في صحيفة
العقار بالسجل العقاري حتى يعتبر نافذاً بمواجية الغير.
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وعميو يجب توجيو إخطار إلى الحائز ألن التنفيذ عمى عقار عائد لو يستوجب مثل ىذا اإلخطار متضمناً
نفس بيانات اإلخطار الموجو إلى الم دين حتى يسارع الحائز إلى وفاء دين الحاجز إذا كان ال يود أن
يباع عقاره .والمفروض أنو يوجو اإلخطار إلى الحائز في نفس الوقت الذي يوجو فيو إلى المدين ألن
ىذين اإلخطارين متالزمان .غير أن بطالن احداىما ال يؤدي إلى بطالن اآلخر لعدم وجود نص بذلك.
الحالة الثانية  -إخطار الكفيل العيني:
قد يقدم كفيل المدين عقا اًر لو ضماناً لمدين وىو ال يعد مسؤوالً عن الدين بصورة شـخصية ،وانما يتحمل
مسؤولية الوفاء بالدين باختياره .ويقدم العقار كضمانة لموفاء ،بخالف الحائز الذي يتحمل مسؤولية الوفاء
دون رضائو ألنو تمقى العقار وىو مثقل با لحق العيني التبعي .ولم يبحث المشرع في إخطار الكفيل
العيني أيضًا إال أنو يترتب إرسال إخطار إليو لنفس األسباب التي دعت إلى إخطار الحائز والمدين.

رابع ا -بطالن اإلخطار:
لم ينص المشرع عمى بطالن اإلخطار في حال عدم شمولو لمبيانات المذكورة بالمادة  379من قانون
أصول المحاكمات ،عمى أنو وفقًا لمقواعد العامة في البطالن التي تنص عمييا المادة  39من قانون
أصول المحاكمات ال يتقرر البطالن إال إذ نتج عن مخالفة اإلجراء عيب جوىري ترتب عميو ضرر
لمخصم .وعميو فإن اإلخطار الذي ال يتضمن نوع السند التنفيذي أو وصف العقار وصفًا ينفي عنو
ال .أما إذا تخمف بيان الموطن المختار لمدائن مباشر اإلجراءات فال يترتب عمى ذلك
الجيالة يعتبر باط ً
بطالن اإلخطار ألن ىذا البيان مسجل في الممف التنفيذي وألنو يمكن تبميغو بالمصق عمى لوحة إعالنات
دائرة التنفيذ.
وعميو فإن عدم تبميغ اإلخطار ألصحاب التأمينا ت عمى العقار موضوع اإلحالة قبل قرار اإلحالة القطعية
يوجب بطالن ىذه اإلحالة (.)156
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تعدد الحجوز عمى العقار:
إن حجز المال ال يمنع من إيقاع حجوز أخرى عميو ولو كان الحاجز األول صاحب حق عيني تبعي.
وتتم الحجوز الالحقة بنفس اإلجراءات التي يتم بيا الحجز األول من إخطار المدين صاحب العقار
وتسجيل ىذه الحجوز عمى صحيفة العقار في السجل العقاري .ويمكن إيقاع ىذه الحجوز الالحقة من قبل
دائني المدين أو دائني مالك العقار.
وان بطالن أحد الحجوز لسبب من األسباب أو تنازل الحاجز األول عن حجزه ال يؤدي إلى بطالن
الحجوز التالية نظ ًار الستقالليا في اإلجراءات .وفي حال تعدد الحجوز فإنو ينبغي تنسيق اإلجراءات حتى
ال يحصل تضارب بينيا ،وذلك لحسن سير العدالة .وعميو يمكن طمب البيع من قبل من باشر اإلجراءات
أو من قبل كل دائن أصبح طرفًا فييا إذا تقاعس الحاجز األول أو أىمل السير في اإلجراءات.

وضع اليد عمى العقار المحجوز وتنظيم محضر به:
بعد انتياء ميعاد اإلخطار المحددة بثمانية أيام،وعدم قيام المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بالوفاء،
بناء عمى طمب الحاجز أو أحد الدائنين طرح العقار لمبيع بالمزاد العمني ،وبعد صدور
يقرر رئيس التنفيذ ً

القرار ينتقل مأمور التنفيذ إلى مكان العقار لوضع اليد عميو وذلك بصحبة خبير أو ثالثة خبراء يسمييم
رئيس التنفيذ من قائمة الخبراء وذلك لتقدير قيمتـو ووضـع اليد عميو وينظم محض اًر بذلك (المادة 380
والمادة  1/381أصول ).
ويجب أن يشتمل المحضر الذي ينظمو مأمور التنفيذ عمى أوصاف العقار ومساحتو وحدوده ورقمو
وقيمتو المقدرة من قبل خبير أو الخبراء الثالثة وما إذا كان المدين ساكنًا فيو أم أنو مشغول من الغير،
وفي ىذه الحالة بيان اسم الغير ومستنده القانوني في إشغال العقار (المادة 2/381أصول).
واذا كان الحجز يشمل عدة عقارات موجودة جميعيا في منطقة دائرة تنفيذ واحدة يجري تنظيم محضر
واحد بشأنيا ،أما إذا كانت موجودة في مناطق دوائر مختمفة فإنو يصار إلى تنظيم عدة محاضر بوضع
اليد عن طريق إنابة كل دائرة يوجد في منطقتيا أحد العقارات ،وتقوم ىذه الدوائر بعد تنظيم المحاضر
بإعادتيا إلى الدائرة المنيبة.
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وتجري معاممة وضع يد واحدة حتى ولو أجريت بعد ذلك إنشاءات جديدة في العقار ألن ىذه المعاممة
تسري بالنسبة لإلنشاءات المحدثة بعد ذلك .ويترتب عمى معاممة وضع اليد اعتبار المدين حارسًا عمييا
إلى أن يتم البيع ما لم يقرر رئيس التنفيذ عزلو من الحراسة أو تمديد سمطتو (المادة  382أصول) عمى
أنو ال بد من اإلشارة إلى اإلنشاءات المحدثة حتى يصار إلى ذكرىا عند وضع قائمة شروط البيع.
واذا كان المدين ساكنًا في العقار ،وجرى وضع اليد عمى العقار وفقًا لما ذكرناه آنفا فإنو يبقى ساكنًا في
العقار بدون أجرة (المادة 2/382أصول).
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اآلثار المترتبة عمى الحجز
يترتب عمى حجز العقار باإلضافة إلى قطع التقادم أث ًار ىاماً يتمثل في إخضاع العقار المحجوز وممحقاتو
إلى نظام قانوني خاص.

قطع التقادم:
ينقطع التقادم وفقاً ألحكام المادة  / 380/من القانون المدني بالحجز كحالة من حاالت انقطاع التقادم،
عمى أنو إذا كان السند تنفيذيًا ،فإن التقادم ينقطع ،قبل إلقاء الحجز التنفيذي ،وذلك بتقديم طمب إلى دائرة
التنفيذ من أجل تنفيذ السند ،ألن ىذا الطمب ليـس في جوىره إ ال مطالبة قضائية تتعمــق بالتنفيذ ،وتشكل
ىذه المطالبـة خصومــة حقيقية بين طالب التنفيذ والمنفذ ضده من شأنيا أن تقطع التقادم (.)157

إخضاع العقار المحجوز وممحقاته لنظام قانوني خاص:
يترتب عمى الحجز أن تعزل األموال المحجوزة وممحقاتيا عن بقية أموال المدين ،بقصد تحقيق الغرض
من الحجز وىو استيفاء حق الدائن الحاجز .وبالتالي تخضع ىذه األموال إلى نظام قانوني خاص ال
يرتب أي حق عيني لمدائن الحاجز عمى أموال المدين المحجوزة واليعني االنتقاص من أىمية المحجوز
عميو ،وانما يتكون من عناصر خاصة ،فبينما تبقى لممدين ممكيتو لممال ،فإن القانون يقيد سمطاتو النابعة
عن ىذه الممكية بيدف تحقيق الغرض من الحجز .فيمنع نفاذ تصرفاتو في المال ويقيد حقو في استعمالو
واستغاللو ،وىذا ال يشمل فقط المال الحجوز بل أيضاً ممحقاتو.

أولا-بقاء المحجوز عميه مالك ا لممال المحجوز:
إن مجرد الحجز عمى العقار ،ولو كان حج ًاز تنفيذيًا ،ال يؤدي إلى إخراج المال المحجوز من ممكية
المحجوز عميو ،ويبقى محتفظًا بممكية العقار حتى صدور قرار اإلحالة ،ويترتب عمى ذلك النتائج التالية:
أ -لممحجوز عميو أن يتخذ كافة اإلجراءات القانونية لممحافظة عمى المال المحجوز ،فمو أن يرفع
دعاوى الحيازة المختمفة.
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ب -إذا ىمك المال المحجوز بقوة قاىرة ،وقعت تبعة اليالك عمى المحجوز عميو المالك ،فال ينقضي حق
الحاجز بسبب ىذا اليالك.
ج -يحق لباقي الدائنين إلقاء الحجز عمى العقار المحجوز نفسو واالشتراك مع الحاجز األول في استيفاء
حقوقيم من قيمة المال المحجوز بعد بيعو ،ويكون الباقي من الثمن من حق المدين.

ثاني ا-عدم نفاذ التصرف في العقار المحجوز:
تعتبر كافة التصرفات التي تتعارض مع الغاية من الحجز غير نافذة تجاه الحاجز وباقي الدائنين
المشتركين في اإلجراءات ،وأصحاب التأمينات الخاصة عمى العقار المسجمة قبل الحجز ،والمحال عميو
اء أكانت ىذه التصرفات بعوض أو بدون عوض ،كما وتشمل إنشاء الحقوق العينية عمى
العقار ،سو ً
العقار كحق االنتفاع أو اإلرتفاق أو الرىن.

وقد نصت المادة 82من القرار 188ل.ر تاريخ 1926/3/15المعدل بشأن نظام السجل العقاري عمى أن
الحقوق المقيدة بشكل الحق لتس جيل قرار الحجز التنفيذي في صحيفة العقار ال تنفذ في مواجية الحاجز
وباقي الدائنين المشتركين في اإلجراءات والمحال عميو العقار.
ويقصـد بعـدم نفاذ التصرف أن ىذا التصرف ال يعد باطالً في األصل ،بل يعد صحيحًا ونافذاً بين
المتعاقديـن ومرتبًا آلثـاره ،غير أنو ال يعد نافـذاً في مواجيـة مــن أراد المشـرع حمايتيـم فقط (الحاجز وباقي
ال وانما غير نافذ ما
الدائنين المشتركين في اإلجراءات ….الخ ).ويترتب عمى عدم اعتبار التصرف باط ً
يمي:
آ -إذا تقرر بطالن الحجز ألي سبب كان ،كان التصرف نافذًا وبأثر رجعي.
ب -إذا قام المحجوز عميو بالوفاء قبل البيع كان التصرف نافذًا وبأثر رجعي.
ج -إذا بيع المال المحجوز فإن ما يزيد من الثمن بعد وفاء الدائنين يعود إلى المتصرف إليو ال إلى
المحجوز عميو.
ونشـير إلى أن عدم نفاذ التصرف يوجب االستمرار في التنفيذ رغم وقوع التصرف ،وذلك بمواجية
المحجوز عميو (المتصرف) وليس بمواجية المتصرف إليو.
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ثالثا-تقييد سمطة المحجوز عميه في استعمال العقار واستغالله:
نصت المادة  / 382/من قانون أصول المحاكمات عمى أنو يترتب عمى معاممة وضع اليد التي يجرييا
مأمور التنفيذ ،اعتبار المدين حارسًا عمى العقار إلى أن يتم بيعو ،وذلك بقوة القانون وال حاجة لصدور
قرار من رئيس التنفيذ بذلك .واذا كان المحجوز عميو يسكن في العقار المحجوز فإنو يستمر بإشغالو
بدون أن يدفع أية أجرة.
واذا لم يكن المدين ساكنًا في العقار عند تنفيذ الحجز عميو ،ورغب المستأجر في ترك العقار أو كان
باستطاعة المدين المؤجر إخ الءه ،فإن لممدين الحق في أن يسكن ىذا العقار.ومن آثار الحجز عمى
ال عن تقييد سمطة المدين باستعمالو تقييد سمطتو باستغاللو .فميس لو أن يؤجر العقار بعد
العقار فض ً
وبناء عمى ذلك يمكن التعرض لحاالت مختمفة يمكن أن تكون عمييا عقود اإليجار:
تسجيل الحجز
ً
آ -تسري عقود اإليجار الثابتة التاريخ في وقت تبميغ اإلخطار عمى الحاجزين والدائنين والراسي عميو
المزاد( .المادة 1/384أصول والمادة 16من القرار 188ل.ر لعام .)1926
ب-ال تنفذ عقود اإليجار التي ال تحمل تاريخًا ثابتًا قبل تبميغ اإلخطار أو قبل وضع إشـارة الحجز بحـق
من تقدم ذكرى م آنفا إال إذا كانت من أعمال اإلدارة الحسنة(.المادة2/384أصول) .ويراد بأعمال
اإلدارة الحسنة في ىذا الصدد عقود اإليجار التي ال تتجاوز مدتيا ثالث سنين ،و أن تكون معقودة
ببدل يعادل أجر المثل عمى األقل(.)158

تمارين:
أشر إلى اإلجابة الصحيحة :من آثار الحجز عمى العقار :
 .1أن يخرج العقار من ممكية المحجوز عميو .

 .2إذا ىمك العقار المحجوز بقوة قاىرة فال تقع تبعة اليالك عمى عاتق المحجوز عميو.
 .3يبقى المدين مالك ًا لمعقار ولو رفع دعاوى ا لح يازة ا لمختمفة .

 .4يمثل مأمور التنفيذ المدين في دعاوى الحيازة المتعمقة بالعقار المحجوز .
الجواب الصحيح هو رقم .3
( )158نشري ننريا أ إ اريرار نريريذ القاعريدة ارياإ يلحريق اريريرراً فايفحرياً يف مريي التمديريد اوكمريريي ل،قريويف انهريار ،علريا نريريإل بصريدور اريانوإ انهريار راري  6ل،ريا  2001الريذي ه،ريي ال،قريريد
خاا،اً نرايفة املت،اادين من حيث املدة والبدل وه،لإل سنداً تنفيذياً ،فإإ مثي نذ القاعدة ميكن الرجوع ليها يف التطبيق ال،ملي .انظر يضاً ارار حمكمة استئناف حلب راري 330
/ت تاريخ  1982/2/24مشريار ليإل يف مؤلف اريفي ،صريريول التنفيذ ،املرجريع السابق ،ص .313
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الوحدة التعميمية التاسعة
بيع العقار
الكممات المفتاحية:
بيع العقار بالمزاد  -قرار اإلحالة األولي  -زيادة العشر  -صدور قرار اإلحالة القطعية.

الممخص:
تعد إجراءات التنفيذ عمى العقار مف أعقد وأطوؿ إجراءات التنفيذ .وتمر ىذه اإلجراءات بالحجز عمى
العقار بوضع إشارة حجز عمى صحيفتو ومف ثـ تبميغ المحجوز عميو بالحجز ،وبعد ذلؾ تبدأ عممية بيع
العقار مف خالؿ إعداد قائمة شروط البيع وتحديد موعد جمسة البيع واإلعالف العاـ والخاص عف البيع
وزمانو ،ثـ م رور عممية البيع بجمسات بيع أولى وثانية وثالثة ،وصدور قرار اإلحالة األولى واإلعالف عنو
بالصحؼ وتقرير زيادة العشر وما قد يترتب عمييا اإلعالف عف جمسة جديدة لمبيع حيث يباع العقار في
ىذه الجمسة ،ويصدر قرار اإلحالة القطعي مع بياف آثاره .وبياف أحكاـ بيع العقار إزال ًة لمشيوع عند
استحالة قسمتو.

األىداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أف يكوف الطالب قاد ًار عمى:
 .1معرفة مراحؿ بيع العقار بالمزاد العمني.
 .2معرفة الصعوبات التي قد تعترض بيع العقار بالمزاد والتي قد تؤدي إلى بطالف البيع وكيفية تجاوزىا.
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تمييد
يمر بيع العقار بالمزاد العمني بإجراءات طويمة ومعقدة سنتناوليا بالبحث ،وعمى التوالي فيما يمي:
 – 1اإلجراءات المميدة لمبيع
 –2إجراءات البيع وزيادة العشر
 –3قرار اإلحالة القطعية
 –4دعوى االستحقاؽ
 –5بيع العقار إزال ًة لمشيوع واستيفاء لمديوف المؤمنة

اإلجراءات المميدة لمبيع
بعد تسجيؿ الحجز عمى العقار ال بد مف القياـ بعدة أعماؿ إجرائية الغرض منيا التمييد لبيعو ،فقد أوجب
المشرع إعداد قائمة بشروط البيع وتبميغيا ألصحاب المصمحة وذلؾ إلتاحة الفرصة ليـ باالعتراض عمى
ىذه القائمة .وعميو فإف بحثنا لإلجراءات المميدة لمبيع سيتناوؿ شروط البيع .مف جية واالعتراض عمى
قائمة شروط البيع مف جية ثانية.

وضع قائمة شروط البيع:
أولا -إعداد القائمة:
بعد االنتياء مف عمميات حجز العقار ووضع اليد عميو وتقدير قيمتو ،يصار إلى إعداد قائمة شروط البيع
بناء عمى طمب أحد ذوي الشأف ( الدائف
تمييدًا لبيع العقار .ويجري إعداد القائمة مف قبؿ مأمور التنفيذ ً

الحاجز أو أحد الدائنيف المشتركيف في اإلجراءات أو أحد الدائنيف مف أصحاب الرىف أو التأميف أو

االمتياز )(.الفقرة األولى مف المادة  386أصوؿ ).
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ويجب أف تشتمؿ القائمة عمى البيانات التالية (:المادة  2/86أصوؿ )
 -1بياف السند التنفيذي الذي حصؿ اإلخطار بمقتضاه.
 -2تاريخ اإلخطار.
 -3تعييف العقارات المبنية في اإلخطار مع بياف موقعيا وحدوىا ومساحتيا أو أرقاـ محاضرىا أو غير
ذلؾ مف البيانات التي تفيد تعيينيا.
 -4شروط البيع والقيمة المقدرة.
 -5تجزئة العقار إلى صفقات إف كػاف لذلؾ محؿ مع ذكر القيمة المقدرة لكؿ صفقة.
-1بالنسبة لشروط البيع:
ويقصد بشروط البيع الشروط التي توجد عادة في عقود البيع مما يتعمؽ بدفع الثمف والفوائد وسائر مختمؼ
الضمانات وحقوؽ االرتفاؽ .ويمكف أف ترد في القائمة جميع الشروط التي ال تخالؼ النظاـ العاـ.
-2بالنسبة لمقيمة المقدرة:
يراد بالقيمة المقدرة تمؾ التي جرى تقديرىا مف قبؿ الخبير أو الخبراء الذيف عينيـ رئيس دائرة التنفيذ عند
إجراء معاممة وضع اليد .عمى أنو إذا مضت فترة طويمة بيف معاممة وضع اليد وبيف وضع قائمة شروط
ال ،فإف مف حؽ رئيس التنفيذ أف يعيد التخميف بطمب وبدوف طمب ،كما وأف
البيع ،لوجود وقؼ تنفيذ مث ً
مف حقو أال يعيده طال مػا أف البيػع سيجري بصورة عمنية وبطريؽ المزايدة التي تكفي لتصحيح القيمة
المقدرة.
-3بالنسبة لتجزئة العقار:
بناء عمى طمب الدائف وأحد
يراد بتجزئة العقار إلى صفقات إف كاف لذلؾ محؿ .أنو قد يرى رئيس التنفيذً ،

ذوي الشأف في الممؼ التنفيذي ،أف مصمحة المديف تقضي بتجزئة بيع العقار إلى عدة صفقات ،كما لو

بناء كبي اًر مؤلفاً مف عدة طبقات أو أرضًا معدة لمبناء واسعة المساحة ،وكاف في تجزئة المبيع
كاف العقار ً

إلى صفقات مف شأنو أف يزيد في قيمتو نظ اًر الحتماؿ ازدياد عدد الراغبيف في دخوؿ المزايدة.

وفي ىذه الحالة ال بد مف بياف حد ود كؿ صفقة مع ذكر القيمة المقدرة ليا .وفي مثؿ ىذه الحالة البد مف
إفراز العقار في السجؿ العقاري قبؿ عرضو لمبيع ،إذا لـ يكف مفر ًاز ،ويتـ ذلؾ بقرار مف رئيس التنفيذ
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وينفذ بواسطة مباشر اإلجراءات الذي يتولى دفع نفقات اإلفراز ،ثـ يجري تحصيميا مف ثمف العقار بعد
بيعو باعتبارىا مف النفقات القضائية التي استوجبتيا إجراءات بيع العقار.
ونشير ىنا ،إلى أنو يجب تصحيح أوصاؼ العقار المطروح لمبيع وتثبيت اإلنشاءات القائمة عمى العقار
الموضوع اليد عميو ليطابؽ محضر وضع اليد مع بياف القيد العقاري بعد التصحيح لألوصاؼ ،وليصار
بعد ذلؾ إلى طمب وضع قائمة شروط البيع .ويكمؼ الدائف مباشر اإلجراءات بتصحيح األوصاؼ (.)161

ثاني ا -المستندات المرفقة بالقائمة:
نصت المادة  387مف قانوف أصوؿ المحاكمات عمى أنو يجب أف ترفؽ بقائمة شروط البيع المستندات
التالية:
 -1شيادة ببياف الضريبة العقارية عمى العقار المحجوز وما عميو مف تكميؼ .والقصد مف ذلؾ
إحاطة المشتري بالمزايدة عمماً بما يترتب عمى العقار المراد بيعو مف رسوـ وضرائب سابقة لخزينة
الدولة ويتوجب تسديدىا مف ثمف العقار قبؿ أي حؽ آخر وقبؿ نقؿ الممكية إلى الراسي عميو
المزاد.
 -2السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه وىو مف أوراؽ الممؼ التنفيذي ويكتفى بإرفاقو بالقائمة ،والغاية
مف ذلؾ تمكيف صاحب المصمحة مف معرفة السند الذي ينفذ باالستناد إليو ومراقبة صحتو.
 -3قيد السجؿ العقاري في تاريخ إلقاء الحجز أو عمى األصح بعد وضع إشارة الحجز عمى
صحيفة العقار ،وذلؾ لمعرفة جميع المالحظا ت واإلشارات والحقوؽ المسجمة عمى العقار قبؿ
اإلشارة ،ليمكف إخبار أصحابيا بما تـ مف إجراءات طبقًا ألحكاـ المادة  388أصوؿ محاكمات،
باعتبارىـ أصبحوا طرفًا في اإلجراءات.
عمى أف الحقوؽ واإلشارات المسجمة بعد تسجيؿ إشارة الحجز عمى صحيفة العقار ال تعتبر نافذة.

ثالث ا -إخبار ذوي الشأن بوضع القائمة:
 -1لمن يوجو اإلخبار ؟

()161

استئناف حلب رقم /762ت تاريخ  . 1999/4/28مشار إليو يف مؤلف عبد الوىاب كردي ،أصول التنفيذ ،ادلرجع السابق،ص .311
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بعد تنظيـ قائمة شروط البيع وارفاقيا بالمستندات وضميا إلى الممؼ التنفيذي ،يتوجب عمى رئيس التنفيذ
أف يحدد موعد جمسة لمنظر في االعتراضات التي يمكف أف ترد عمى ىذه القائمة مف أطراؼ الممؼ
التنفيذي أو مف كؿ صاحب مصمحة في االعتراض عمييػا ( المادة  1/388أصوؿ ) .وليتمكف أصحاب
المصمحة مف االعتراض ،ال بد مف إخبارىـ بوضع قائمة شروط البيع .وعميو يجب إخبار كؿ مف المديف
والدائنوف الذيف سجموا حج ًاز لمصمحتيـ والدائنوف أصحاب الرىوف والتأمينات واالمتياز الذيف قيدت
حقوقي ـ قبؿ الحجز ،ويجب أف يتـ اإلخبار قبؿ موعد تقديـ االعتراضات الذي حدده القانوف بثالثة أياـ
قبؿ جمسة البت باالعتراضات ،ليتمكنوا مف تقديـ اعتراضاتيـ إذا شاؤوا في الموعد المحدد.
 -2مضمون ورقة اإلخبار:
يتـ اإلخبار عف طريؽ المحضر وال ترفؽ بورقة اإلخبار صورة عف القائمة وعف مرفقاتيا ،عمى أنو يجب
أف يتضمف اإلخبار ،وفقاً لما نصت عميو المادة  389أصوؿ البيانات التالية:
آ -تاريخ إيداع قائمة شروط البيع أو عمى األصح تنظيميا مف قبؿ مأمور التنفيذ.
ب  -تعييف العقارات المحجوزة بوجو اإلجماؿ ،أوصافيا وحدودىا وأرقاـ محاضرىا ومناطقيا العقارية.
ج – بياف القيمػة المقػدرة لكؿ صفقة .وذلؾ بحسب تقدير الخبرة في محضر وضع اليد.
د -تاريخ الجمسة المحددة لمنظر فيما يحتمؿ تقديمو مف االعتراضات عمى القائمة وبياف ساعة انعقادىا
وتاريخ جمسة البيع وساعة انعقادىا في حالة عدـ تقديـ اعتراضات عمى القائمة.
ونشير ىنا ،إلى أف تحديد تاريخ جمسة البيع يتـ مف قبؿ رئيس التنفيذ وليس مف قبؿ مأمور
بناء عمى اقتراح مف قبؿ مباشر اإلجراءات ومأمور التنفيذ ،وىذا ما سنوضحو الحقًا.
التنفيذ ً
ىػ -تنبيو المخاطب بمزوـ اإلطالع عمى القائمة وابداء ما قد يكوف لديو مف أوجو البطالف أو المالحظات
بطريؽ االعتراض عمييا قبؿ الجمسة المشار إلييا في الجمسة السابقة بثالثة أياـ عمى األقؿ واال
سقط حقو في ذلؾ.
والجدير بالذكر أف المشرع أجاز لكؿ شخص أف يطمع عمى قائمة شروط البيع في دائرة التنفيذ ( المادة
 331أصوؿ ) ،ويجري عادة اطالع ا لناس عمييا بطريؽ لصقيا عمى لػوحة إعالنات الدائرة كما ويمكنيـ
أف يطمعوا عمييا في قسـ النزع بدائرة التنفيذ.

171

والصعوبة التي تظير في اإلخبار ىو تبميغ أصحاب الحقوؽ المقيدة عمى صحيفة العقار عندما يكوف
ىؤالء مجيولي اإلقامة أو متوفيف وال يعرؼ ورثتيـ وال محالت إقامتيـ ،ولتسييؿ إجراءات التنفيذ يصار
إلى إبالغ ىؤالء في محالت إقامتيـ الظاىرة في قيود السجؿ العقاري إف وجدوا فييا واال اعتبروا مجيولي
اإلقامة وجرى تبميغيـ قائمة شروط البيع بالمصؽ عمى لوحة إعالنات دائرة التنفيذ وبالنشر في صحيفة
يومية (المادة  26أصوؿ ).

العتراض عمى قائمة شروط البيع:
ذكرنا أف تبميغ ذوي الشأف قائمة شروط البيع ييدؼ إلى ضماف عرض العقار لمبيع بأفضؿ الشروط
حماية لمصمحة المديف وباقي ذوي الشأف ،ويتحقؽ ىذا الضماف بإعطاء ىؤالء حؽ الرقابة عمى القائمة
واالعتراض عمى ما ورد فييا مف شروط.
وعميو البد مف التع رض بالبحث لمف يحؽ لو تقديـ االعتراض وموضوع االعتراض وموعده وكيفية النظر
في االعتراضات والحكـ الصادر فييا.

أولا -من يحق لو تقديم العتراض:
يمكف تقديـ االعتراض مف قبؿ األشخاص الذيف جرى إخبارىـ بتنظيـ قائمة شروط البيع وىـ :المديف
والدائنوف الذيف سجموا حج اًز لمصمحتيـ والدائنوف أصحاب الرىوف والتأمينات واالمتياز الذيف قيدت
حقوقيـ قبؿ الحجز .ويقبؿ االعتراض منيـ حتى ولو لـ ِ
يجر إخبارىـ بقائمة شروط البيع سيواً.
كما يمكف تقديـ االعتراض مف قبؿ كؿ صاحب مصمحة مف غير ما تقدـ ( المادة  392أصوؿ ) .وعميو
يمكف قبوؿ االعت ار ض مف قبؿ الدائنيف العادييف لممديف والدائنيف أصحاب الحقوؽ المسجمة عمى صحيفة
العقار بعد تسجيؿ قرار الحجز ،وصاحب أي حؽ عيني عمى العقار ،وكذلؾ المستأجر إذا أراد أف يتفادى
الخالفات مع مف سيرسو عميو المزاد ويصبح مالكاً لمعقار.
غير أف االعتراض ال يقبؿ مف قبؿ صاحب المصمحة المالية فقط أي مف قبؿ مف يود االشػػتراؾ في
المزايدة ويرغب في تعديؿ شروط قائمة البيع لمصمحتو عمى ىذا األساس (.)161
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ويقدـ االعتراض مف قبؿ أطراؼ الممؼ عف طريؽ تقرير يدوف منيـ في محضر التنفيذ العاـ .أما
اآلخروف ،مف أصحاب المصمحة ومف غير أطراؼ الممؼ التنفيذي فيمكنيـ التقدـ باالعتراض عف طريؽ
استدعاء إلى رئيس التنفيذ يجري إلحاقو بالممؼ لمنظر فيو في موعد جمسة االعتراضات.

ثاني ا-موضوع العتراض:
-1أوجو العتراض:
إف موضوع االعتراضات يتناوؿ اإلجراءات سػواء لعيب 8في شكميا أـ في موضوعيا ( .)162ويكوف بإبداء
مالحظات عمى شروط البيع أو إبداء أوجو البطالف في اإلجراءات لعيب في الشكؿ و الموضوع ،أو
يكوف االعتراض يتعمؽ بطمب وقؼ اإلجراءات التنفيذية عمى أحد العقارات أو بطمب تأجيؿ البيع.؟
ومف العيوب التي تتناوؿ الناحية الشكمية في اإلجراءات :إذا كاف العيب يتناوؿ عيب في اإلخطار التنفيذ
أو في قائمة البيع نفسيا أو في تبميغ ىذه القائمة ،أو سيو الخبير عف التوقيع عمى محضر وضع اليد
(.)163
ومف األمثمة عمى العيوب التي تتناوؿ الناحية الموضوعية في اإلجراءات :عدـ توفر أىمية الحاجز أو أحد
الدائنيف المشتركيف في الحجز أو عدـ توفر الصفة أو عدـ توفر الحؽ في التنفيذ الجبري كأف ال يكوف
بيد الدائف سند تنفيذي أو اعتراض المديف بأف العقار غير قابؿ لمتنفيذ عميو إذا لـ يكف قد تنازؿ المنفذ
عميو عف ذلؾ صراحة أو ضمنًا عند إلقاء الحجز االحتياطي.

-2الغاية من العتراض:
ييدؼ االعتراض إلى إلغاء بعض الشروط أو إضافة شروط جديدة غير موجودة في القائمة أو تعديؿ
الشروط الموجودة.
آ – بالنسبة إللغاء بعض الشروط :كما لو تضمنت قائمة شروط البيع شرطًا يؤدي إلى إبعاد الناس عف
االشتراؾ في المزايدة كما لو اشترط عمى المشتري دفع فائدة فاحشة مف يوـ صدور قرار اإلحالة القطعية
إلى يوـ وفاء كامؿ الثمف أو اشتراط إلزامو بدفع مصاريؼ ورسوـ تعود أصالً عمى ثمف العقار .وكذلؾ
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األمر لو ورد شرط يضر بمصمحة أصحاب العالقة ،كاشتراط البيع بالتقسيط أو منح المشتري آجاالً في
دفع باقي الثمف وىي شروط ال يجيزىا القانوف.
ب -أما بالنسبة إلضافة شروط لم ترد في القائمة :فيمكف أف يكوف ذلؾ في حاؿ تقدـ مستأجر العقار
بعقد غير ثابت التاريخ قبؿ تسجيؿ قرار الحجز بطمب إضافة الشرط إلى القائمة ييدؼ إلى المحافظة
عمى حقوقو تجاه المشتري في المستقبؿ ،أوكما لو طمب أحد ذوي الشأف بالنسبة لمعقارات غير المحددة
والمحررة إضافة شرط يفيد أف مساحة العقار قد تزيد أو تنقص فعميًا.
ج  -أما بالنسبة لتعديل بعض الشروط :فيكوف ذلؾ عند الطمب مف رئيس التنفيذ أف يقرر بيع العقار
عمى صفقات في حيف أف قائمة شروط البيع تضمنت بيعو صفقو واحدة أو بالعكس اقتراح بيعو صفقو
واحدة في حاؿ أف قائمة شروط البيع تضمنت بيعو مجزءاً.

 -3أسباب العتراض الخاصة بالمدين:
نصت المادة  393مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية عمى سببيف خاصيف بالمديف عند االعتراض
عمى قائمة شروط البيع لطمب وقؼ اإلجراءات التنفيذية أو تأجيميا.

آ -وقف إجراءات البيع:
نصت الفقرة األولى والثانية مف المادة  393مف قانوف أصوؿ المحاكمات عمى أنو لممديف أف يطمب
بطريؽ االعتراض عمى قائمة شروط البيع وقؼ إجراءات التنفيذ عمى عقار أو أكثر مف العقارات المعينة
في اإلخطار إذا أثبت أف قيمة العقار الذي تظؿ اإلجراءات مستمرة بالنسبة إليو تكفي لموفاء بحقوؽ
الدائنيف الحاجزيف وجميع الدائنيف الذيف أصبحوا طرفاً في اإلجراءات.
وعميو إذا كانت قيمة العقار الذي ستظؿ اإلجراءات مستمرة بالنسبة إليو كافية لموفػاء ،فإف رئيس التنفيذ
يقرر وقؼ التنفيذ عمى باقي العقارات بانتظار نتيجة المزايدة .فإذا كانت قيمة العقار المباع غير كافية
لموفاء بحقوؽ الحاجزيف وباقي الدائنيف المشتركيف في اإلجراءات ،ففي ىذه الحالة يممؾ الدائف بعد
اإلحالة القطعية المضي في التنفيذ عمى العقارات التي وقفت إجراءات التنفيذ بالنسبة إلييا مؤقتاً .أما إذا
كانت القيمة كافية واستوفى الدائنوف حقوقيـ فإف الحجز يسقط حكمًا عف باقي العقارات.
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ويعود تقدير ذلؾ كمو إلى مطمؽ تقدير رئيس التنفيذ ،الذي يجب عميو أف يأخذ بعيف االعتبار عدـ إرىاؽ
المديف.
ب  -تأجيل إجراءات البيع:
جاء في الفقرتيف الثالثة والرابعة مف المادة  393مف قانوف أصوؿ المحاكمات عمى أف لممػديف أف يطمب
بطريؽ اال عتراض عمى قائمة شروط البيع تأجيؿ إجراءات بيع العقار ،إذا أثبت أف صافي ما تغمو أموالو
في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوؽ الدائنيف الحاجزيف وجميع الدائنيف الذيف أصبحوا طرفًا في اإلجراءات،
ويعيف القرار الصادر بالتأجيؿ الموعد الذي تبدأ فيو إجراءات البيع في حاؿ عدـ الوفاء مراعيًا في ذلؾ
الميمة الالزمة لممديف ليستطيع وفاء ىذه الديوف.
ونالحظ أف الطمب بالتأجيؿ مقبوؿ إذا أثبت المديف أف صافي وارداتو الطبيعية والمدنية مف عقاراتو
المحجوزة وغير المحجوزة وأموالو األخرى تكفي في سنة واحدة لوفاء جميع الدائنيف أو تزيد عمييا.
ىذا وقد أراد المشرع مف ىذا التأجيؿ حماية مصمحة المديف في تفادي بيع العقار فضالً عف عدـ تضرر
الدائنيف ألف إجراءات بيع العقار بالمزاد طويمة وقد تستغرؽ ما يقارب السنة.
ويصدر رئيس التنفيذ ق ار ًار بتأجيؿ البيع وتحديد الموعد الذي تبدأ فيو إجراءات البيع في حالة عدـ الوفاء (
المادة  4/393أصوؿ ) ،ويجري البيع دونما حاجة إلى تجديد اإلخبار بقائمة شروط البيع ،وال سمطة
لرئيس التنفيذ في تقدير إجابة الطمب أو رفضو متى توافرت الشروط المذكورة (.)164

ثالثا -ميعاد العتراض:
يجب أف يقدـ االعتراض عمى قائمة شروط البيع إلى الدائرة القائمة بالتنفيذ وذلؾ قبؿ الجمسة المحددة
لمنظر في االعتراضات بثالثة أياـ عمى األقؿ .و ال يجوز تقديـ االعتراض إلى دائرة أخرى كالدائرة
المنابة لعدـ وجود نص يسمح بذلؾ.
وتسري ىذه القاعدة عمى مف جرى تبميغيـ قائمة شروط البيع ،أما الذيف لـ يجر تبميغيـ قائمة شروط
البيع وكاف يجب إجراؤه بالنسبة إلييـ ،فيبقى ليـ الحؽ باالعتراض عمى قائمة شروط البيع حتى اإلحالة،
واذا جرت اإلحالة ولـ يطعف بالقائمػة فيسقط حقيـ بذلؾ .ألف ميمة تقديـ االعتراض تعتبر مف قبيؿ ميؿ
السقوط ،فإذا لـ يقدـ االعتراض خالليا سقط الحؽ بتقديمو (.)165
()164
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واذا كاف القانػوف يوجب تقديـ االعتراض عمى قائمة شروط البيع خالؿ ثالثة أياـ ،فإف األدلة عمى
االعتراض ال يشترط تقديميا في نفس المدة (.)166
ىذا وال تضاؼ إلى ميمة االعتراض ميمة المسافة ألف الموضوع يتناوؿ ميعاداً ينبغي اتخاذ اإلجراء قبمو
ال خاللو واال سقط حقو بذلؾ (.)167
واذا قدـ االعتراض ضمف الميمة فإنو ال يجوز تقديـ أسباب جديدة خارجيا بطريؽ الطمب العارض إال إذا
كاف الموضوع يتعمؽ بالنظاـ العاـ ،فيجوز في ىذه الحالة التمسؾ بالبطالف حتى ولو قدـ االعتراض
خارج الميمة ،كما ويمكف لرئيس التنفيذ أف يثير ىذا البطالف مف تمقاء نفسو كما لو كاف التنفيذ وارداً عمى
ماؿ يعتبر داخالً في عداد األمواؿ العامة.

الفصل في العتراضات:
تقضي أحكاـ المادة  395مف قانوف أصوؿ المحاكمات عمى أف رئيس التنفيذ ينظر في االعتراضات
ويفصؿ فييا عمى وجو السرعة سواء أحضر األطراؼ أـ لـ يحضروا.
ويتـ الفصؿ في االعتراضات عادة ،في اليوـ المحدد لجمسة النظر في االعتراضات ،وبصدور قرار مف
الرئيس يحسـ مواضيعيا ،ولو لـ يحضر الخصوـ ،عمى أنو إذا حضروا فإنو يستمع إلى إيضاحاتيـ
شفاىًا إذا تطمبت بعض األمور ذلؾ ،وفي جميع األحواؿ ،لرئيس التنفيذ حرية إصدار ق ارره المتعمؽ
بالفصؿ في االعتراض في مواجيتيـ أو إبعادىـ واصداره في غيابيـ لوحده ،ورئيس التنفيذ غير مقيد
بإصدار ق ارره بالبت في االعتراضات بيوـ الجمسة ،وكثي ًار ما يحدث أف يصدر رئيس التنفيذ ق ارره في اليوـ
الثاني أو الثالث مف موعد الجمسة ،ويعتبر ق ارره صحيحاً ،ذلؾ أف موعد الجمسة ىو في حقيقتو لحفظ
المواعيد بالنسبة لتقديـ االعتراضات.
ويتضمف القرار الصادر عف رئيس التنفيذ إما بقبوؿ االعتراضات كمياً أو بردىا أو بقبوؿ جزء منيا ورد
الباقي ،وبالتالي إبقاء قائمة شروط البيع عمى ما كانت عميو أو تعديميا.
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عمى أنو إذا تعمؽ االعتراض بأساس الحؽ ،فإف رئيس التنفيذ ال يختص بالفصؿ بأساس الحؽ موضوع
التنفيذ ،وىنا عمى المعترض أف يراجع المحكمة المختصة بذلؾ .وفي الواقع العممي نجد أف بيع العقار
بالمزاد العمني بواسطة دائرة التنفيذ ،ال يمكف إلغاؤه أو إبطالو إال في الحالتيف:
الحالة األولى :أف يحصؿ المديف المعترض ،بعد رفعو الدعوى المتعمقة بأساس الحؽ لدى المحكمة
المختصة ،عمى تدبير مستعجؿ يحفظ حقو في عيف العقار بوضع اشارة الدعوى في الممؼ التنفيذي أو
في شروط البيع الخاصة إذا لـ يحصؿ عمى قرار مف المحكمة بوقؼ إجراءات التنفيذ عمى العقار حتى
انتياء الدعوى.
الحالة الثانية :أف يرفع شخص مف الغير دعوى عادية باستحقاؽ العقار موضوع التنفيذ أو دعوى
استحقاؽ فرعية .والتي سنتناوليا بالبحث الحقًا (.)168
وفي ماعدا ذلؾ ال يمكف أف تمتد آثار الحكـ ببطالف الحؽ موضوع التنفيذ إلى المشتري بحيث يسترد
منو.
ويصدر قرار رئيس التنفيذ في غرفة الم ذاكرة ،ويدوف في محضر التنفيذ العاـ ،وال يبمغ ألحد ،ويقبؿ
الطعف بطريؽ االستئناؼ .أسوةً بباقي الق اررات التي تصدر عف رئيس التنفيذ ،عمى أنو ال يجوز المجوء

إلى طريؽ االسػتئناؼ قبؿ تقديـ االعتراض ،ذلؾ ألنو ال بد مف إبداء أوجو البطالف عمى قائمة شروط

البيع باالعتراض تحت طائمة سقوط الحؽ فيو (المادة  392أصوؿ ) (.)169
ىذا واف التصحيحات الحادثة عمى قائمة شروط البيع بنتيجة االعتراض عمييا ال يتوجب تبميغيا إلى باقي
الدائنيف مف أصحاب الحقوؽ لعدـ وجود نص يقضي بو.
وبعد أف يتحقؽ الرئيس مف فصمو في جميع االعتراضات ،و يتحقؽ مف أف ق ارراتو بالفصؿ فييا إذا كانت
تتضمف تعديالت أو إضافات في قائمة شػروط البيع ،قد نفذت ؛ يصدر ق ار اًر بتعييف موعد لجمسة البيع،
بناء عمى طمب ذوي الشأف .وىذا القرار يعني عدـ وجود أي مانع مف استمرار التنفيذ عمى العقار.
وذلؾ ً

( )168انظر الحقاً ص ( ) حبث دعوى االستحقاق.
( )169استئناف حلب رقم  11تاريخ  .1964/2/4وكذلك استئناف الالذقية رقم /219ت تااريخ  1964/8/7وجاا يف ال واوز للياديال االعاأاا أمااة االياة االساتئناف
لسقوط احلق فيو بسبب عدة اإلدال بو بطريق االعأاا ،فضالً عاال أناو يشاتيل البااً جدياداً يقادة أمااة االياة االساتئناف ،وىاذا الطلاب ي تارب يام مقباول  .مشاار إلياو يف مؤلاف
عبد الوىاب كردي ،أصول التنفيذ ،ادلرجع السابق ،ص  323و .324
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إجراءات البيع وزيادة العشر
تمر إجراءات بيع العقار بمراحؿ عديدة تبدأ بتحديد زماف ومكاف البيع ،واإلعالف عنو وما يعترضو مف
تأجيؿ وكيفية المزايدة ومف ثـ ما يط أر مف زيادة العشر بعد إنياء جمسة البيع األولى التي تقررت فييا
إحالة العقار األولى لممشتري .وسنتناوؿ بالبحث كافة مراحؿ البيع المشار إلييا التي تتـ قبؿ صدور قرار
اإلحالة القطعية.

تحديد زمان ومكان البيع:
أولا –تحديد يوم البيع:
ذكرنا أف مأمور التنفيذ ،وباالتفاؽ مع صاحب الشأف ،يتفقاف عمى موعد لمبيع عند تنظيـ ورقة اإلخبار
بوضع قائمة شروط البيع ويقرر الرئيس ىذا الموعد ،ويجري تبميغ ورقة اإلخبار إلى أصحاب العالقة عف
ىذا الموعد ،فإذا لـ يتقدـ أحد باعتراض عمى القائمة جرى البيع في التاريخ والموعد المحدديف.
أما إذا قدمت اعتراضات عمى القائمة ،وبت رئيس التنفيذ في االعتراضات فإنو يصدر ق ار ًار بتعييف جمسة
بناء عمى طمب أحد أطراؼ الممؼ أي الدائف مباشر اإلجراءات وأصحاب
البيع ،وذلؾ مف تمقاء نفسو أو ً
المصمحة في ذلؾ (المادة397أصوؿ) .واذا كاف رئيس التنفيذ قد قضى بتعديؿ شروط البيع ،فإنو ُيضمف
ذلؾ التعديؿ ق ارره القاضي بتحديد جمسة البيع( .المادة  3/397أصوؿ ).

ثاني ا-تحديد مكان البيع:
األصؿ أف يجري البيع في مقر دائرة التنفيذ ،وتحدد ساعة انعقاد الجمسة عادة خالؿ الدواـ الرسمي وغالبًا
ما تكوف عند الساعة الثالثة عشرة ،وفقًا لمتعامؿ القضائي الجاري في أكثر دوائر التنفيذ.
عمى أنو يحؽ لمباشر اإلجراءات والمديف والحاجز وكؿ ذي مصمحة أف يطمب مف رئيس التنفيذ إجراء
البيع في نفس العقار أو في مكاف غيره (المادة  2/398أصوؿ) .وفي مثؿ ىذه الحالة لرئيس التنفيذ الحؽ
في إجابة الطمب وتقرير البيع في مكاف غير مقر دائرة التنفيذ إذا وجد أف مف شأف ذلؾ تيسير بيع العقار
بثمف أعمى مثالً.
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اإلعالن عن البيع
أولا-إجراءات اإلعالن:
يجري اإلعالف عف بيع العقار بالمزاد العمني وذلؾ باإلعالف العاـ الموجو لمجميور وباإلعالف الخاص
الموجو ألطراؼ الممؼ وأصحاب المصمحة.
-1اإلعالن العام لمجميور:
يقوـ مأمور التنفيذ باإلعالف عف البيع قبؿ اليوـ المحدد إلجرائو بمدة ال تزيد عف ثالثيف يومًا وال تقؿ عف
خمسة عشر يوماً وذلؾ عف طريؽ لصؽ اإلعالف ونشره في صحيفة يومية أو أكثر.
آ-لصق اإلعالن:
-11مضمون اإلعالن:
يجب أف يتضمف اإلعالف البيانات التالية (المادة 399أصوؿ):
آ -اسـ كؿ مف باشر اإلجراءات والمديف والحاجز ولقبو ومينتو وموطنو األصمي أو المختار.
ب-بياف العقار وفقًا لما ورد في قائمة شروط البيع أي بياف رقـ محضر العقار ومنطقتو العقارية أو
حدوده ونوعو ومشتمال تو.
ج -القيمة المقدرة لكؿ صفقة ،أو لمعقار كمو إذا كاف مقر اًر بيعو صفقة واحدة.
د -بياف الدائرة أو المكاف الذي يكوف فيو البيع ،وبياف يوـ المزايدة وساعتيا.
-21مكان لصق اإلعال ن:
ويجري لصؽ اإلعالنات في األمكنة التالية (المادة  411أصوؿ):
آ-باب كؿ عقار مف العقارات المقرر بيعيا إذا كانت مسورة أو كانت مف المباني.
ب-مقر المختار في القرية التي تقع فييا العقارات.
ج-الموحة المعدة لإلعالنات في دائرة التنفيذ .واذا تناوؿ التنفيذ عدة عقا ارت تقع كؿ منيا في دائػرة
مختمفة تمصؽ اإلعالنات أيضًا في لوحة تمؾ الدوائر (المادة2/411أصوؿ).
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ويثبت حصوؿ لصؽ اإلعالنات بالكتابة مف قبؿ المحضر أو الشرطي في الريؼ الذي قاـ بالمصؽ عمى
ظير إحدى صورىا أنو أجرى المصؽ في األمكنة المحددة قانونًا وتقدـ ىذه الصورة إلى مأمور التنفيذ
ليقوـ بدوره بإيداعيا الممؼ ( المادة  3/411أصوؿ ).
ب-نشر اإلعالن في صحيفة يومية أو أكثر:
يتوجب عمى مأمور التنفيذ ،باإلضافة إلى لصؽ اإلعالف ،أف يقوـ،في الميعاد المنصوص عميو في المادة
 399مف قانوف أصوؿ المحاكمات أي قبؿ اليوـ المحدد لمبيع بمدة ال تزيد عف ثالثيف يوماً وال تقؿ عف
خمسة عشر يوماً ،بنشر نص اإلعالف عف البيع في إحدى الصحؼ اليومية ولمرة واحدة ،ويودع ممؼ
التنفيذ نسخة مف الصحيفة التي حصؿ فييا النشر ووضعت موضع التداوؿ خالؿ المدة المحددة أعاله.
ويجوز لمحاجز والمديف ولكؿ ذي مصمحة أف يطمب مف رئيس التنفيذ الزيادة في النشر والمصؽ ،ويقرر
رئيس التنفيذ ذلؾ شرط أال يترتب عمى ذلؾ تأخير البيع بأي حاؿ (المادة  412أصوؿ ) ،ويعتبر القرار
الصادر بزيادة اإلعالف غير خاضع ألي طريؽ مف طرؽ الطعف (الفقرة الثالثة مف المادة 412أصوؿ ).
-2اإلعالن الخاص "إخبار أصحاب العالقة ":
نصت المادة  413مف قانوف أصوؿ المحاكمات عمى وجوب إخبار كافة الدائنيف الثابتة حقوقيـ بأحكاـ
أو أسناد رسمية واشتركوا في الحجز وكذلؾ الدائنوف أصحاب الرىػوف و التأمينات واالمتيازات الذيف قيدت
حقوقيـ قبؿ الحجز ،باإلعالف عف البيع .ىذا إذا كانت قد حصمت اعتراضات عمى قائمة شروط البيع،
أما إذا لـ تحصػؿ مثػؿ ىذه االعتراضات ،فال حاجة إلخبار ىؤالء مرة ثانية موعد جمسة البيع ،ألنيـ
أخبروا بموعدىا في اإلخطار الذي وجو إلييـ بشأف تقديـ اعتراضات عمى قائمة شروط البيع.
عمى أنو ال بد مف إخبارىـ عف مكاف البيع حتى ولو لـ يصدر قرار عف رئيس التنفيذ بإجراء البيع في
غير مقر دائرة التنفيذ.
ولـ يحدد المشرع السوري ميعاد تبميغ إخبار موعد جمسة البيع ألصحاب العالقة ،ومع ذلؾ يكوف تبميغ
أصحاب العالقة اإلخبار عف موعد جمسة البيع صحيحًا طالما أنو تـ قبؿ ميعاد الجمسة وذلؾ لمتخفيؼ
مف اإلطالة والتعقيد في إجراءات البيع.وخالفًا لما أوجبو المشرع المصري مف ضرورة التبميغ قبؿ تاريخ
الجمسة المحددة بثمانية أياـ عمى األقؿ.

180

ثانيا-بطالن اإلعالن عن البيع:
نصت الفقرة األولى مف المادة 414مف قانوف أصوؿ المحاكمات عمى اعتبار اإلعالف عف البيع باطالً
إذا لـ تراع فيو أحكاـ المواد  399و 411و .411والتي تنص عمى أحكاـ الميمة المحددة لمبيع كأف تكوف
المدة الواقعة بيف المصؽ وجمسة البيع أقؿ مف خمسة عشر يومًا ،وكذلؾ إذا لـ تمصؽ اإلعالنات في
األمكنة المحددة إلجراء المصؽ وعدـ تضميف اإلعالف البيانات المنصوص عنيا قانوناً وكذلؾ إذا لـ
ينشر اإلعالف في إحدى الصحؼ اليومية.
عمى أنو ال يجوز لرئيس التنفيذ أف يثير البطالف تمقائيًا والبد مف طمب صاحب الشأف باستدعاء يقدـ قبؿ
الجمسة المحددة لمبيع بثالثة أياـ عمى األقؿ تحت طائمة سقوط الحؽ بطمب البطالف إذا لـ يقدـ الطمب
قبؿ التاريخ المذكور (المادة 2/414أصوؿ).
ويفصؿ رئيس التنفيذ في طمب البطالف في اليوـ المحدد لمبيع قبؿ افتتاح المزايدة بقرار ال يقبؿ الطعف
(المادة 3/414أصوؿ ) ،غير أنو ال يوجد ما يمنع رئيس التنفيذ مف البت في الطمب قبؿ اليوـ المحدد
لمبيع شريطة أف يتـ ذلؾ خالؿ فترة األياـ الثال ثة السابقة لمبيع ،ذلؾ أنو لـ يعد مف حؽ أحد تقديـ طمب
البطالف خالؿ ميمة األياـ الثالثة السابقة لمبيع.
واذا قرر رئيس التنفيذ بطالف إجراءات اإلعالف ،فعميو أف يقرر تأجيؿ البيع إلى يوـ آخر يحدده ،وفي
ىذه الحالة يتوجب إعادة إجراءات اإلعالف عف البيع الباطمة (المادة 4/414أصوؿ ).
أما

إذا

قرر

رئيس

التنفيذ

رفض

طمب

البطالف،

أمر

بإجراء

المزايدة

عمى

الفور

(المادة  5/414أصوؿ ).
ونصت المادة  415مف قانوف أصوؿ المحكمات عمى مسؤولية مأمور التنفيذ أو المحضر المتسبب في
تقرير البطالف إلجراءات اإلعالف عف بيع العقار ،وجعمت مصاريؼ إعادة إجراءات اإلعالف عمى حساب
المتسبب منيما ببطالنيا.
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وقف بيع العقار أو تأجيمو:
يكوف وقؼ البيع لسبب قانون ي يستمر حتى زواؿ ىذا السبب .ويختمؼ عف التأجيؿ الذي يكوف ليوـ معيف
وألسباب خاصة ومقبولة.
أو ال -وقف بيع العقار:
يجب وقؼ البيع كمما توفر أحد األسباب القانونية التي نص عمييا القانوف صراحة أو أوجبيا المشرع
لسالمة اإلجراءات التنفيذية .ومف أبرز ىذه األسباب:
 -1إذا شرع في التنفيذ عمى العقار بمقتضى حكـ معجؿ النفاذ ،يتوقؼ البيع وال تجري المزايدة إال بعد
أف يصير الحكـ نيائياً ( المادة  416أصوؿ ).
-2

إذا صدر قرار بوقؼ البيع إلى أف يبت في دعوى االستحقاؽ الفرعية عف المحكمة الناظرة بيذه
الدعوى ،أو تقرر إلغاء الحكـ المؤقت المعجؿ التنفيذ.

-3

إذا شرع بالتنفيذ عمى عقار باالستناد إلى حكـ مكتسب لمدرجة القطعية ،وطعف فيو بالنقض ،رغـ
اكتسابو الدرجة القطعية ،وقضت محكمة النقض ،قبؿ الفصؿ في الموضوع قبوؿ الطعف شكالً
ووقؼ تنفيذ ىذا الحكـ مؤقتًا ( المادة  2/251أصوؿ ).

-4

إذا شرع بالتنفيذ عمى عقار باالستناد إلى سند رسمي أو عادي ادعي بتزويره أماـ المحكمة
المختصة وقررت ىذه المحكمة بالتحقيؽ بتزوير السند وفقًا ألحكاـ المادة  43مف قانوف البينات،
فيتوجب وقؼ العمؿ بيذا السند مؤقتًا ،وبالتالي وقؼ البيػع ،إلى أف يفصؿ في موضػوع التزوير (
المادة  46مف قانوف البينات ).

ثاني ا -تأجيل بيع العقار:
يتـ البيع باألصؿ في الميعاد المحدد لو إال أنو يجوز لرئيس التنفيذ تأجيؿ جمسة البيع والمزايدة إلى يوـ
بناء عمى طمب يقدـ إليو مف قبؿ كؿ صاحب مصمحة قانونية إذا كاف لمتأجيؿ أسباب قانونية (
آخر ً

المادة  417أصوؿ ).

ويمكف تقديـ ا لطمب في أي وقت قبؿ موعد جمسة البيع ولو بساعات .ولـ يحدد المشرع أسباب التأجيؿ،
وبالتالي يعود تقدير األسباب لرئيس التنفيذ ،منيا حدوث اضطراب عاـ في األمف أو المواصالت أو وقوع
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كارثة عامة تؤدي إلى اشتراؾ عدد قميؿ في المزايدة ،أو أف يكوف قد وقع خطأ في إعالف البيع ،ولـ
يعترض عميو ضمف الميمة ،وأصبح اإلعالف ال يؤدي الغرض منو في تحقيؽ مصمحة المديف والدائنيف.
ويخضع قرار تأجيؿ البيع أو رفض طمب التأجيؿ لمطعف فيو بطريؽ االستئناؼ .عمى أف استئناؼ قرار
التأجيؿ قد ال يكوف مجدياً ،ذلؾ أنو يصدر عادة في يوـ الجمسة وقبؿ موعدىا بقميؿ وينفذ بإلغاء جمسة
البيع فور صدوره.
عمى أنو يجب أف يتضمف قرار رئيس التنفيذ التأجيؿ ،موعد الجمسة التي يؤجؿ إلييا البيع وساعة انعقادىا
واعادة إجراءات اإلعالف بالمصؽ والنشر واخبار أصحاب العالقة .أما إذا لـ يحدد رئيس التنفيذ موعداً
لمبيع في قرار التأجيؿ  ،جاز لكؿ صاحب مصمحة أف يتقدـ بطمب لتحديد يوـ لمبيع .كما أنو يجوز لرئيس
بناء عمى
التنفيذ أف يؤجؿ البيع أكثر مف مرة شريطة أف تكوف أسباب التأجيؿ قوية ،وأف يكوف ذلؾ دائماًً ،

طمب مف أصحاب المصمحة القانونية ،أي المديف أو الحائز أو الكفيؿ العيني أو الدائنيف المشتركيف

ال قبؿ الحجز الذي سيجري البيع تبعًا لو.
باإلجراءات ،أو الدائنيف برىف أو تأميف ويكوف تأمينيـ مسج ً
عمى أنو يحؽ لممديف طمب التأجيؿ إذا استطاع أف يثبت أف صافي ما تغمو أموالو في سنة واحدة يكفي
لوفاء حقوؽ الدائنيف الحاجزيف وجميع الدائنيف الذيف صاروا طرفًا في اإلجراءات التنفيذية ( المادة
 3/393أصوؿ ) ،وقد سبؽ أف وضحنا ىذه الحالة في معرض اعتراض المديف عمى قائمة شروط البيع.
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المزايدة وجمسات البيع
أولا -دفع العربون من ذي صفة:
يود الدخوؿ في المزايدة أف يودع صندوؽ الدائرة مبمغًا يعادؿ عشر القيمة المقدرة
يتوجب عمى كؿ شخص َ
ويكوف ذلؾ بمثابة عربوف ،يعاد إليو في حاؿ عدـ إحالة العقار عميو ،عمى انو إذا كاف المزايد دائنًا وكاف
مقدار دينو ومرتبتو يبرراف إعفاؤه مف اإليداع ،قرر رئيس التنفيذ إعفاؤه بناء عمى طمب يتقدـ بو الدائف
في محضر التنفيذ العاـ ،ودلؾ قبؿ إجراء جمسة البيع في المزايدة ( .المادة  418أصوؿ ).
ويحؽ لكؿ شخص أف يشترؾ بالمزايدة بنفسو أو بوكيؿ عنو شريطة أف تكوف وكالتو خاصة بدخوؿ
المزايدة ،و أال يكوف مف األشخاص الذيف ال يحؽ ليـ االشتراؾ في المزايدة ( المادة  411أصوؿ ).
ثاني ا – جمسة البيع األولى:
تجري المزايدة في جمسة البيع بمناداة الدالؿ وتبدأ بالقيمة المقدرة في قائمة شروط البيع مع المصاريؼ (
المادة  1/ 419أصوؿ ) ،ويقصد بالمصاريؼ ،مصاريؼ إجراءات التنفيذ بدءاً مف جمسة البيع وحتى
االنتياء مف نقؿ الممكية إلى المشتري باعتبار أف النص جاء عامًا ومطمقًا.
ويجب أف يذكر بمحضر جمسة البيع حصوؿ المناداة مف قبؿ الدالؿ ولو لـ يذكر فيو أنيا حصمت بترداد
القيمة المقدرة ألنو يفترض أف تكوف قد حصمت كذلؾ ويتـ المزاد بشكؿ عمني.
وتنتيي المزايدة عادة بأحد الحموؿ الثالثة التالية:
 -1إذا زايد أحد عمى القيمة المقدرة مع الم صاريؼ ولـ يزايد آخر عميو .قرر رئيس التنفيذ اإلحالة عميو.
واذا زايد آخر عمى المزايد األوؿ سقط العرض األوؿ ،واذا لـ ي ازيػد أحد عمى الثاني قرر الرئيس
اإلحالة عميو ،فتكوف اإلجابة لمف يتقدـ بأكبر عرض .ىذا واف العرض األكبر مف شأنو أف يؤدي
إلى

سقوط

العرض

الذي

سػػبقو

حتى

ولو

كاف

العرض

األكبر

ال.
باط ً

( المادة  111مف القانوف المدني ).
 -2إذا لـ يتقدـ أي مزايد وطمب الحاجز إحالة العقار عميو بالقيمة المقدرة قرر الرئيس إحالة العقار
عميو ،واذا تعدد الطالبوف مف باقي الدائنيف المشتركيف في اإلجراءات جرت اإلحػالة لمف كاف أسبؽ
في تقديـ الطمب ( المادة  5/ 419أصوؿ ).
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ويجب عمى الحاجز أف يطمب اإلحا لة عميو بالقيمة المقدرة في الجمسة التي كانت مخصصة لممزايدة
واال فقد حقو إذا كاف قد تقدـ غيره مف الدائنيف المشتركيف في اإلجراءات بطمب اإلحالة عميو إذ
يقرر الرئيس في ىذه الحالة إحالة العقار عمى طالبو ( .المادة  6/ 419أصوؿ ).
 -3إذا لـ يتقدـ أي مزايد ولـ يطمب الحاجز أو غيره مف الدائنيف المشتركيف في اإلجراءات إحالة
العقار عميو بالقيمة المقدرة يقرر الرئيس تنقيص عشر القيمة المقػدرة لمعقار ،فإذا لـ يتقػدـ أحد رغـ
ذلؾ قرر تأجيؿ البيع ( 7/ 419أصوؿ ).
ثالث ا – جمسة البيع الثانية:
ذكرنا بأف البيع يؤجؿ إلى جمسة ثانية إذا لـ يتقدـ أحد لشراء العقار ولـ يطمب الحاجز أو أحد الدائنيف
شراءه بالقيمة المقدرة في الجمسة البيع األولى .ويحدد رئيس التنفيذ موعد الجمسة الثانية في القرار الذي
يتخذه فور انتياء جمسة البيع األولى بدوف نتيجة ،وىذا ما تستوجبو طبيعة اإلجراءات التنفيذية لبيع
العقار.
ويجب أف يشتمؿ قرار رئيس التنفيذ بتأجيؿ البيع ،عمى تحديد موعد الجمسة الثانية بتاريخ ال يتجاوز
خمسة عشر يومًا وال يقؿ عف أسبوع مف تاريخ القرار طبعاً ،كما يجب إعادة اإلعالف عف البيع بالمصؽ
والنشر فقط ودوف التقيد بالميعاد المنصوص عميو في المادة  411أي اإلعالف قبؿ ميمة خمسة عشر
يوماً مف البيع وال يزيد الموعد عف شير .وبالتالي ال حاجة إلعادة تبميغ أصحاب العالقة.
وفي الجمسة الثانية يفتتح المزاد ويشترط لقبوؿ فتح المزاد في ىذه الجمسة أف يتقدـ راغب الشراء بعرض
ِ
مساو ِِ لتسعة أعشار القيمة المقدرة عمى األق ؿ .فإذا لـ يتقدـ أحد لمشراء ،ترفع جمسة البيع ويؤجؿ البيع
بقرار مف رئيس التنفيذ إلى جمسة ثالثة.
رابع ا – جمسة البيع الثالثة:
يقرر رئيس التنفيذ في نياية الجمسة الثانية تأجيؿ البيع إلى الجمسة الثالثة ،ويتضمف القرار تحديد موعد
ىذه الجمسة بحيث ال يتجاوز خمسة عشر يوماً وال يقؿ عف أسبوع مف تاريخ القرار ،ويعاد اإلعالف
بالمصؽ والنشر فقط وال يبمغ أصحاب العالقة موعد ىذه الجمسة أيضًا.
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ويجري افتتاح المزاد في الجمسة الثالثة بمبمغ غير محدد ،ويكوف مآؿ ىذه الجمسة حتمًا البيع واإلحالػة
لصاحب العرض األخير بعد ورود الزيادات وميمػا بمغ الثمف ( المادة  8/ 419أصوؿ ) ،وحتى ولو كاف
الثمف دوف القيمة المقدرة لمعقار بكثير.
وفي الواقع العممي أنو إذا لـ يتقدـ أحد لمشراء فيجب عمى رئيس التنفيذ تأجيؿ البيػع إلى جمسة رابعػة
وخامسة والى أف يتـ افتتػاح المزاد بأي مبمغ كاف وايقاع البيع (.)172
ينظـ

محضر

بعروض

المزايدة

أثناء

إجرائيا

مف

قبؿ

مأمور

التنفيذ

أو

الدالؿ

( المادة  3/419أصوؿ ) ،وبعد صدور قرار اإلحالة يجري تدوينو في ذيؿ قائمة المزايدة وفي محضر
التنفيذ العاـ ( المادة  9/419أصوؿ ).
ويجب أف يتضمف محضر المزايدة ساعة افتتاح المزايدة ،لدفع االحتجاج بأف المزايدة افتتحت قبؿ موعدىا
وجرت اإلحالة في الوقت الذي كاف فيو أشخاص آخروف يودوف االشتراؾ فييا ولكنيـ لـ يتمكنوا بسبب
فتحيا قبؿ موعدىا المحدد في إعالنات البيع.
خامس ا -قرار اإلحالة األولى:
-1مضمون القرار:
وىو قرار يصدره رئيس التنفيذ نتيجة بيع العقار في إحدى جمسات البيع وتنتيي بصدوره عممية المزايدة،
ويرسو المزاد عمى المشتري الذي تقدـ بآخر وأكبر عرض.
ويجري تدوينو ،كما أسمفنا ،في ذيؿ قائمة المزايدة وفي محضر التنفيذ العاـ .وعمى المشتري أف يتخذ
موطناً مختا ًار ،بعد صدوره ،في البمدة التي فييا مقر دائرة التنفيذ إذا كاف قاطناً خارجيا ،واذا كاف قاطنًا
فييا وجب أف يبيف عنوانو بالتفصيؿ ( المادة  414أصوؿ ) .وذلؾ ليصار إلى تبميغو المعامالت التنفيذية
في حاؿ إعادة المزايدة بسبب زيادة العشر عمى القيمة التي رست عميو.
واذا كاف قرار اإلحالة األولى يحسـ البيع بالمزاد في الجمسة ،فإنو ال يفصؿ في موضوع بيع العقار وال
يجعمو نيائيًا لممشتري ،ومع ذلؾ فيو يحسـ صحة اإلجراءات في الجمسة وصحة العرض الذي رسا بو
المزاد ،وأحقية المشترى " المحاؿ عميو " بشراء العقار معمقاً عمى شرط عدـ زيادة العشر وتسديد الثمف.
-2إعالن القرار:
( )172نصرة منال حيدر ،ارق التنفيذ اجلربي ،ادلرجع السابق ،ص .578

186

يجب ع مى مأمور التنفيذ نشر إعالف قرار اإلحالة األولى ،فور صدوره ،في إحدى الصحؼ اليومية
ويجب أف يشتمؿ اإلعالف عمى بياف إجمالي بالعقارات التي جرت إحالتيا والثمف المحاؿ بو ( المادة
 415أصوؿ ) ،وينشر ىذا اإلعالف عمى نفقات المشتري ويذكر اسمو ومحؿ إقامتو أو موطنو المختار.
والغاية من نشر ىذا اإلعالن ،إتاحة الفرصة لكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يتقدم خالل
العشرة أيام التالية لنشر اإلعالن في الصحيفة اليومية ،بعرض زيادة عمى الثمـن المحال بو العقار
شريطة أل تقل ىذه الزيادة عن عشر الثمن الذي أحيل بو العقار ،فإذا انقضت العشرة أيام ،ولم يتقدم
أحد بزيادة العشر ،أصدر رئيس التنفيذ قرارا جديدا باعتبار قرار اإلحالة األولى قطعيا وبالشروط ذاتيا،
كما سنبين لحق ا.

زيادة العشر:
سمح المشرع لكؿ شخص تتوافر فيو أىمية الشراء وغير ممنوع مف المزايدة التقدـ إلى دائرة التنفيذ خالؿ
ميعاد معيف لمتصريح برغبتو في شراء العقار بثمف يزيد عمى الثمف الذي رسا في الحالة األولى بما ال
يقؿ عف عشره ،وذلؾ بيدؼ إيجاد فرصة ثانية لرفع ثمف العقار تحقيقًا لمصمحة المديف والحاجز وسائر
الدائنيف المشتركيف في اإلجراءات (المادة  1/416أصوؿ ) .وتعتبر زيادة العشر امتدادًا إلجراءات البيع
ومرحمة طبيعية مف مراحميا.
وعميو سنتناوؿ بالبحث كافة الشروط المتعمقة بزيادة العشر واجراءاتيا واإلعالف عنيا وآثارىا وما
يعترضيا مف صعوبات وعوائؽ.

أولا -شروط زيادة العشر:
-1الشروط المتعمقة بمزاود العشر:
يشترط لقبوؿ التقرير بزيادة العشر مف راغب جديد بالشراء بعد صدور قرار اإلحالة األولى ما يمي (
المادة  416أصوؿ ):
آ -أف يكوف غير ممنوع مف الدخوؿ بالمزاد أصالً.
ب -أف يودع سمفًا ،وفور إبداء رغبتو بزيادة العشر ،في صندوؽ دائرة التنفيذ خمس الثمف الجديد ( أي
الثمف المحاؿ بو العقار في قرار اإلحالة األولى مضافًا إليو العشر ) ومصاريؼ البيع األوؿ ومبمغ
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يحدده مأمور التنفيذ لحساب مصاريؼ اإلجراءات الخاصة بالبيع الثاني .ويعتبر ىذا المبمغ المدفوع
بمثابة العربوف ،ويشكؿ ضمانًا لجدية الطمب في الزيادة.
-2الشروط المتعمقة باإلجراءات:
يشترط لصحة إجراءات التقرير بزيادة العشر ما يمي:
آ -يحصؿ التقرير بالزيادة عادة بموجب استدعاء يتضمف رغبة الشخص بشراء العقار بكاممو ال بجزء
منو .ويجب أف يعيف في المحضر تاريخ الجمسة التي تجري فييا المزايدة الجديدة عمى أال تتجاوز
خمسة عشر يومًا تبدأ مف تاريخ اإليداع ( المادة  2/416أصوؿ ).
ىذا واف تعييف الجمسة يكوف ،وفقًا لمتعامؿ الجاري في أكثر دوائر التنفيذ ،أنو متى حصؿ تقرير بزيادة
العشر ،رفع الممؼ إلى رئيس التنفيذ فو ًار ليعيف تاريخ جمسة المزايدة الجديدة بحيث ال يتجاوز موعدىا
خمسة عشر يوماً مف تاريخ الزيادة طبعًا .ومع ذلؾ فال مانع مف أف يحدد مقرر الزيادة موعد جمسة
المزايدة الجديدة عند تقريره بالزيادة أو يطمب مف مأمور التنفيذ الذي ينظـ محضر الزيادة تعييف موعد
الجمسة.
ب -يترتب عمى المزايد الجديد أف يتخذ موطنًا مختا ًار في البمدة التي فييا مقر دائرة التنفيذ إذا لـ يكف لو
موطف أصمي فييا ،وفي حاؿ عدـ اختياره أو في حاؿ اختياره موطناً بصورة ناقصة أو خاطئة جاز
تبميغو عف طريؽ لوحة إعالنات الدائرة.
ج -يتوجب عمى مأمور التنفيذ أف يقوـ بتبميغ محضر عرض الزيادة خالؿ خمسة أياـ تمي العروض إلى
المحاؿ عميو والمديف والى عارض الزيادة بعد اإلحالة األولى في حاؿ تعددىـ وكذلؾ إلى الدائف
مباشر اإلجراءات وجميع الدائنيف الذيف أصبحوا طرفًا فييا ( المادة  419أصوؿ ).
د -والمقصود باألياـ الخمسة التالية لتقديـ العرض ،األياـ الخمسة التالية النتياء ميعاد تقديـ التقػرير
وىو عشرة أياـ عمى نشر قرار اإلحالة األولى في إحدى الصحؼ اليومية.
ويتـ التبميغ عف طريؽ المحضر وعمى وجو السرعة ،وال يترتب عمى عدـ التبميغ في الميعاد بطالف
التقرير والزيادة ،طالما ورد التقرير صحيحًا ومستوفيًا شرائطو القانونية ،وانما يترتب عميو تأجيؿ البيع.
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 -3تعدد المقررين بزيادة العشر:
قد يتعدد طالبوا ا لمزايدة الجديدة ويتقدموف بعدة عروض بزيادة الشعر أو بأكثر مف العشر ،في ىذه الحالة
يؤخذ بالعرض الذي يشتمؿ عمى أكبر ثمف ،وفي حاؿ تساوي العروض يؤخذ بالعرض األوؿ
( المادة  418أصوؿ ) ،لذلؾ يجب تسجيؿ كؿ استدعاء بالتاريخ واليوـ والساعة والدقيقة الذي قدـ فيو.
واذا تقرر بطالف العرض األكبر فالعبرة لمعرض الذي يميو بالقيمة ،وذلؾ أف العرض األكبر ال يسقط
العرض الذي قبمو ،وىذا بخالؼ المبدأ المطبؽ في المزايدة التي يسقط العرض األكبر ما سبقو مف عرض
ال والمنصوص عنو بالمادة  111مف القانوف المدني .والسبب الذي يحمؿ عمى تقرير
حتى ولو كاف باط ً
عدـ السقوط بالنسبة لعروض زيادة العشر ،أف ىذه العروض ال تعتبر مقدمة في مزايدة حتى يطبؽ عمييا
نفس المبدأ الذي يعتبر قاص اًر عمى المزايدة العمنية.

ثاني ا – بطالن عرض الزيادة:
ال في الحاالت التالية:
يعد عرض الزيادة باط ً
آ-

إذا وردت زيادة بالعشر مف شخص ممنوع مف دخوؿ المزايدة.

ب – إذا لـ يودع المزايد بالعشر المبالغ المعتبرة بمثابة العربوف.
ج -إذا تقدـ المزاود بعرض الزيادة بعد الميعاد القانوني أي بعد األياـ العشرة التالية لتاريخ نشر اإلعالف
عف قرار اإلحالة األولى .عمى أنو ليس ما يمنع مف قبوؿ زيادة العشر المعروضة بعد صدور قرار
اإلحالة األولى مباشرة وقبؿ نشر اإلعالف عف ىذا القرار في الصحيفة اليومية ،وال يعتبر سابقًا
ال ،ألنو يشبو الطعف في الحكـ القضائي عمى السماع وقبؿ سرياف المدة القانونية
ألوانو أم ًار باط ً
لمطعف فيو.
ال سقط
ويجب إبداء أوجو البطالف باستدعاء يقدـ قبؿ الجمسة المحددة لمبيع بثالثة أياـ عمى األقؿ و إ ّ
الحؽ فييا ،وعمى رئيس التنفيذ أف يفصؿ في أوجو البطالف قبؿ افتتاح المزايدة عمى وجو السرعة (المادة
 417أصوؿ ).
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ثالثا-آثار التقرير بزيادة العشر:
-1

يمتزـ مقرر الزيادة بال عشر ،بشراء العقار بالثمف الجديد ويترتب عمى ىذا االلتزاـ عدـ استطاعتو
العدوؿ عف عرضو أو الرجوع عنو.

 -2كما يترتب عمى تقرير زيادة العشر فييا فسخ البيع الذي تمت بنتيجة اإلحالة األولى التي يعتبر
البيع فييا مبنيًا عمى شرط فاسخ وىو التقدـ بزيادة العشر ،وبالتالي ال يمكف إلزاـ المحاؿ عميو
العقار في المرة األولى بدفع الثمف.
 -3ال يحؽ لممحاؿ عميو العقار في المرة األولى التصرؼ بو طيمة الفترة المحدودة لتقديـ عروض بزيادة
العشر كما ال يجوز مطالبتو بالثمف طيمة ىذه الفترة.
 -4يجب تعييف جمسة جديدة لممزايدة ،إلجراء جمسة مزايدة جديدة لبيع العقار.

رابع ا-جمسة المزايدة الجديدة:
-1اإلعالن عن الجمسة:
يتـ اإلعالف عف البيع الجديد بنفس القواعد واألصوؿ التي أعمف بيا عف البيع األوؿ أي بالمصؽ
والنشر ،ويضاؼ إلى ذلؾ أنو يجب أف يشتمؿ اإلعالف الجديد عمى اسـ عارض الزيػادة ولقبو ومينتو
وموطنو ومقدار الثمف الذي عرضو (المادة  1/421أصوؿ ) ،ويقوـ مأمور التنفيذ باإلعالف بدوف طمب
خالفًا لمبيع األوؿ .والغاية مف ذلؾ إتاحة الفرصة مف جديد أماـ الجميع ،لمتقدـ وشراء العقار بثمف أعمى
مف الثمف المعروض بسبب زيادة العشر ،واف المزايدة الجديدة ال تقتصر فقط عمى أولئؾ الذيف اشترط
المشرع تبميغيـ محضر العرض بمزايدة العشر (المحاؿ عميو والمزاوديف اآلخريف بالعشر ).
وفي اإلعالف عف البيع الجديد ال يجري التقيد بالميعاد الذي جرى التقيد بو لمبيع األوؿ أي عدـ زيادة
ميعاد البيػع عف ثالثيف يوماً وال يقؿ عف خمسة عشر يوماً مف يوـ اإلعالف.
-2إجراءات الجمسة الجديدة:
يجب تبميغ محضر التقرير بزيادة العشر إلى المحاؿ عميو وجميع المزايديف متضمناً موعد جمسة المزايدة
الجديدة .فإذا لـ يحصؿ التبميغ بسب اإلغفاؿ أو اإلىماؿ مف المأمور أو ألي سبب آخر ،فعمى رئيس
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التنفيذ أف يقرر تأجيؿ جمسة البيع الثاني إلى يوـ آخر وأف يالحؽ مأمور التنفيذ مسمكيًا عف إىمالو إف
كاف ىو المسؤوؿ عف ىذا التبميغ .واذا وقع البيع نيائيًا في ىذه الجمسة دوف تبميغ المحاؿ عميو والمديف
والى عارضي الزيادة اآلخريف ،فيو معرض لمفسخ والحكـ ببطالنو وبطالف قرار اإلحالة القطعية الذي
ال بأحكاـ المادة 39مف قانوف أصوؿ المحاكمات والمادة  429مف نفس القانوف التي تجيز
يقترف بو عم ً
الطعف في قرار اإلحالة القطعية ،بطريؽ االستئناؼ لعيب في إجراءات المزايدة ،وىو ما سنوضحو الحقًا.
وتجري المزايدة في جمسة البيع الثاني بنفس الطريقة التي تجري بيا مزايدة البيع األوؿ وتطبػؽ عمييا نفس
القواعػد وتقرر فييا اإلحالػة القطعية وال تقبؿ بعدىا زيادة ما ( المادة  421أصوؿ ).
وعميو فإف جمسة البيع الثاني تمر بالمراحؿ التالية:
-1

تبدأ المناداة ويفتتح المزاد بالثمف الذي عرضو مقرر الزيادة بالعشر وىو الثمف الذي اشتمؿ عمى
أكبر عرض ،وذلؾ بجمسة عمنية مفتوحة أماـ جميع راغبي الشراء.

-2

عمى راغب االشت راؾ في المزايدة أف يعجؿ بإيداع العربوف ويعادؿ عشر الثمف المعروض بسبب
زيادة العشر.

 -3إذا وردت زيادات عمى الثمف الذي عرضو مقرر الزيادة العشػرية األخير ،قرر رئيس التنفيذ في نياية
المزايدة إيقاع البيع عمى مف تقدـ بأكبر عرض وأحاؿ عمى اسمو العقار إحالة قطعية.
-4

إذا لـ يتقدـ أحد لمشراء والمزايدة وانتيى موعد المزاد ،قرر الرئيس اإلحالة القطعية السـ مقرر
الزيادة العشرية األخير سواء أحضر جمسة البيع أـ لـ يحضرىا.

-5

وفي جميع األحواؿ ،وبعد صدور قرار اإلحالة القطعية ،يكوف البيع قد انتيى وال تقبؿ أية زيادة
اء أكانت بمقدار العشر أـ بأقؿ أـ بأكثر منو.
عمى الثمف الذي رسا بو المزاد ،سو ً
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خامسا-حق المدين بإلغاء البيع األول وتقرير زيادة العشر:
حرص المشرع عمى مصمحة المديف مف أف تنزع ممكيتو عف العقار جب ًار قبؿ آخر مرحمة في اإلجراءات
التنفيذية ،بأف سمح لو بموجب المادة  423إلغاء ال بيع األوؿ أو إلغاء زيادة العشر ،بأف يودع صندوؽ
دائرة التنفيذ حتى اليوـ المحددة لممزايدة الثانية مبمغًا يكفي لوفاء الديوف والفوائد والمصاريؼ التي لمدائف
مباشر التنفيذ والدائنيف الذيف اشتركوا بالحجز والدائنيف المقيدة حقوقيـ ومصاريؼ التنفيذ التي صرفيا
المزايد بالعشر في إجراءات المزايدة .وفي حاؿ عدـ وجود زيادة بالعشر لو أف يمارس ىذا الحؽ حتى
تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عميو في المادة  416وىو المتعمؽ بالنشر ( عشرة أياـ مف تاريخ نشر
اإلحالة ) .ىذا ويمكف أف يتـ اإليداع في يوـ المزايدة وقبؿ بدئيا.
وفي حاؿ إيداع المبمغ ،وبعد تبميغ محضر ىذا اإليداع إلى الدائنيف جميعيـ المذكوريف آنفاً والى الم ازيػد
بالعشر والمحاؿ عميو ،يقرر رئيػس التنفيػذ إلغاء البيع ( اإلحالة األولية ) وشطب جميع اإلجراءات
التنفيذية ( المادة  2/423أصوؿ ).
كما يجوز االستغناء عف إيداع المبمغ فيما لو وافؽ جميع الدائنيف عمى إنياء إجراءات التنفيذ عمى
العقار ،وفي ىذه الحالة يقرر رئيس التنفيذ ،أيضًا ،إلغاء اإلحالة وشطب جميع اإلجراءات بعد استيفاء
الرسوـ القانونية المتوجبة في دائرة التنفيذ طبعاً ( المادة  2/423أصوؿ ).
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قرار اإلحالة القطعية
يصدر قرار اإلحالة القطعية بعد المزايدة الثانية ،أو إذا لـ يتقدـ أحد بعرض زيادة العشر بعد نشر قرار
اإلحالة األولى ،أو في حاؿ عدـ تقديـ عرض بزيادة العشر وبدوف إجراء المزايدة الثانية فيصدر رئيس
التنفيذ قرار اإلحالة القطعية عمى مف جرت اإلحالة األولى عمى اسمو.
ويعتب ر قرار اإلحالة القطعية خاتمة المطاؼ ،إذ تنتيي اإلجراءات التنفيذية عمى العقار المتعمقة بحجزه
وبيعو في المزاد ؛ كما يعتبر بمجرد صدوره عف رئيس التنفيذ سند ممكية لممشتري ؛ وبمقتضاه تنتقؿ إليو،
بعد تسديد الثمف وممحقاتو ،كافة حقوؽ المديف عمى العقار مف ممكيتو بعد تطيير الحقوؽ األخرى
المتفرعة عف الممكية والمسجمة في صحيفتو العقارية لصالح الدائنيف والحاجزيف .وال يبقى أماـ صاحب
المصمحة بإلغاء إجراءات التنفيذ سوى الطعف بالقرار بطريؽ االستئناؼ.
وبناء عمى ما تقدـ سنتناوؿ بالبحث معالجة ،مضموف القرار وطبيعتو القانونية والطعف بو ،وآثاره
ً
واجراءات تسجيمو وواجبات المشتري ( المحاؿ عميو العقار ) وحقوقو المتفرعة عف ىذا القرار.

مضمون القرار وطبيعتو القانونية والطعن بو:
أو ال-مضمونو:
لـ يحدد المشرع ما يجب أف يشتمؿ عميو قرار اإلحالة القطعية واكتفى بالنص عمى أف تقرر اإلحالة
األولى واإلحالة القطعية في ذيؿ المزايدة وتدوف في محضر الممؼ (المادة  424أصوؿ) ،ومع ذلؾ فإف
ال عمى ذكر العقار المبيع واسـ المشتري والثمف الذي أحيؿ بو
قرار اإلحالة القطعية يصدر ،عادة ،مشتم ً
عميو ،ذلؾ أف محضر المزايدة يعتبر جزءًا متممًا لقرار اإلحالة وبالتالي يمكف إتماـ النقص الوارد في قرار
اإلحالة القطعية بالرجوع إلى محضر المزايدة.
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ثاني ا-طبيعتو:
أما بالنسبة لطبيعتو القانونية ،فقد اعتبر بعضيـ أف البيع الجبري ىو عقد بيع تطابقت فيو إرادتاف،
ال أنو عمؿ إجرائي مف طبيعة خاصة يخضع مف حيث الصحة والبطالف
والواقع أنو واف كاف عقدًا إ ّ
لقواعد نص عمييا المشرع (.)173
واعتبر آخروف أف قرار اإلحالة القطعية ىو حكـ ،وىذا التكييؼ ال يمكف األخذ بو ألف الحكـ يصدر في
قضاء الخصومة،ورئيس التنفيذ ال يفعؿ شيئًا سوى اإلشراؼ عمى إجراءات البيع وم ار قبة شروطو وتقرير
صحة البيع والمزايدة (.)174
والواقع ،أف قرار اإلحالة القطعية ،ذو طبيعة خاصة ،فيو يجمع بيف صفات الق اررات القضائية الوالئية
واإلدارية ،وال تختمؼ طبيعتو أو صفتو عف الق اررات األخرى التي يصدرىا رئيس التنفيذ في مراحؿ
إجراءات التنفيذ عمى المنقوؿ أو العقار ،وىو يخضع لمطعف باالستئناؼ فإذا لـ يطعف بو ومضت مدة
الطعف اكتسب القرار قوة القضية المقضية بالنسبة لمموضوع الذي بت فيو ،وال يجوز ألي جية أخرى
.

حتى ولو كانت مف محاكـ األساس أف تعود إلى مناقشة الموضوع الذي تعرض لو قرار رئيس التنفيذ

ثالث ا – الطعن بقرار اإلحالة القطعية:
-1ميمة الطعن:
يخضع قرار اإلحالة القطعية أسوة بباقي الق اررات الصادرة عف رئيس التنفيذ ،لمطعػف فيو بطريؽ
االستئناؼ .وذلؾ ألسباب حددىا المشرع بنص المادة  429أصوؿ ،تتعمؽ بعيب في إجراءات المزايدة أو
في شكؿ القرار ،أو لصدوره بعد رفض طمب وقؼ اإلجراءات التي يكوف وقفيا واجباً قانونًا.
ولـ يحدد المشرع ميعاداً لمطعف في قرار اإلحالة القطعية ،ذلؾ أنو ينفذ فو اًر وال حاجة إلعالنو أو تبميغو
ألحد ( . )175وعميو فإف ميعاد الطعف في ىذا القرار يكوف خالؿ خمسة أياـ تبدأ مف تاريخ ثبوت اطالع
الطاعف ( صاحب العالقة في الممؼ التنفيذي) عميو ،كما يرى بعضيـ .ونرى بأف ىذه الميمة تبدأ مف

( )174فتحي وايل ،التنفيذ اجلربي ،ادلرجع السابق ،ص  531وما يليها.
()175

اساتئناف حلب رقم  54/83تاريخ  ،1983/3/24مشار إليو يف مؤلف عبد الوىاب كردي ،أصول التنفيذ ص .382
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اليوـ التالي لتاريخ صدور القرار وذلؾ أف القػرار ال يخضع لإلعالف ( المادة 1/427أصوؿ ) ىذا مف
جية ،ومف جية أخرى ألنو ال يمكف أف يبقى ميعاد الطعف في القرار مفتوحًا أماـ الطاعف ومعمقًا عمى
مشيئتو ،بحيث قد يطوؿ شيو اًر أو يمتد حتى بعد تسػجيمو ونقؿ ممكيتو السـ المشتري طالما أنو لـ يثبت
اطالع الطاعف عميو في الممؼ.

-2أسباب الطعن:
ذكرنا بأف المشرع أورد في المادة  429أصوؿ ثالثة أسباب لمطعف بطريؽ االستئناؼ بقرار اإلحالة
القطعية ،وقد جاءت عمى سبيؿ الحصر .وىي:

آ -في حال وجود عيب في إجراءات المزايدة:
يعتبر عيبًا في إجراءات المزايدة :إجراء المزايدة بدوف طمب أو مف شخص ال يممؾ حؽ الطمب أو إذا
جرت المزايدة في جمسة غير عمنية أو إذا منع شخص مف الدخوؿ في المزايدة دوف مبرر قانوني ،أو
كانت اإلحالة قد تمت عمى شخص ال يممؾ أىمية االشتراؾ بالمزايدة ،أو عمى شخص لـ يقدـ أكبر
عرض ،أو إذا تـ البيػع دوف إجػراء معاممة المصؽ والنشر ،واذا لـ تفتتح الجمسػة بساعاتيا المحددة (.)176
ويجب أف نميز بيف العيب في إجراءات المزايدة الذي يؤدي إلى بطالف قرار اإلحالة القطعية ،وبيف
العيب في إجراءات التنفيذ السابقة عمى إجراءات المزايدة التي ال يصح الطعف فييا بطريؽ الطعف في
قرار اإلحالة .ذلؾ أف المشرع سمح لصاحب المصمحة بإثارة البطالف بطريؽ االعتراض عمى قائمة
شروط البيع ،ففي حالة عدـ إثارتو تصبح قائمة شروط البيع مبرمة وال يجوز الطعف فييا ،وانبراـ ىذه
القائمة يمنع مف إثارة أسباب البطالف السابقة ليا ،وينحصر طمب البطالف في المخالفات الالحقة.
ب – في حال وجود عيب في شكل القرار:
ال معينًا أو شروطًا معينة يجب أف يشتمؿ عمييا قرار اإلحالة القطعية ،ومع ذلؾ
لـ يشترط المشرع شك ً
يعتبر عيبًا في شكؿ القرار إذا شابو عيب في ذاتو كما لو خال مف أحد البيانات التي ينبغي توافرىا في
األحكاـ .وعميو يمكف القوؿ بأف ىنالؾ عيباً في شكؿ القرار فيما لو صدر بصورة سرية في غير جمسة
()176

قررت االية استئناف حلب أن جلسة البيع ت ترب باالة ل دة فتح اجللسة بساعتها احملددة خللو اضر ضبط بيع

احملجوزات مال سااعة باد ادلزايادة قرار رقم /814ت تاريخ  ، 1996/6/24مشار إليو يف مؤلف عبد الوىاب كردي ،أصول التنفيذ ،ادلرجع السابق ،ص .372
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المزايدة العمنية ،أو كاف خاليًا مف ذكر التاريخ أو توقيع رئيس التنفيذ أو اسـ المحاؿ عميو أو إذا لـ يدوف
في ذيؿ قائمة المزايدة وفي محضر التنفيذ العاـ التاريخ أو التوقيع المذكور .وجميع ىذه االحتماالت بعيدة
الوقوع عمميًا.
ج -في حال رفض وقف اإلجراءات وكان وقفيا واجبا قانونا:
إذا كاف السند التنفيذي حكماً طمب إعادة محاكمتو وقررت المحكمة الناظرة في الطمب وقؼ التنفيذ بما
ليا مف سمطة بيذا الصدد ،أو إذا كاف قد اعترض عميو اعتراض الغير وقررت المحكمة وقؼ التنفيذ
أيضًا أو إذا ادعي بتزوير السند الرسمي وقرر القاضي التحقيؽ في موضوع التزوير ،ففي جميع ىذه
الحاالت يجب وقؼ البيع واال كاف قرار اإلحالة باطالً ،وال يممؾ رئيس التنفيذ أية سمطة بيذا الصدد ألف
وقؼ التنفيذ ممزـ لو قانونًا.
وفي الحقيقػة ،فإف الطعف في قرار اإلحالة ليذا السبب ال يعتبر طعنًا في القرار نفسو ،وانما ىو طعف في
القرار الصادر خالؿ اإلجراءات التنفيذية عمى العقار وفي مسألة فرعية ىي طمب وقؼ اإلجراءات ،ولو
أف المشرع جعؿ الطعف سيترتب عمى قرار اإلحالة القطعية في النياية في حالة تحقؽ السبب مما يؤدي
إلى إلغائو.

-3نتائج إلغاء قرار اإلحالة:
إذا ألغي قرار اإلحالة بنتيجة الطعف فيو يعد الشاري كأنو لـ يشتر العقار ،واف ىذا العقار لـ يخرج مف
ممكية المحجوز عميو ،وتعتبر كافة التصرفات التي أجراىا المشتري بيف صدور قرار اإلحالة وصدور قرار
إلغاء اإلحالة كأف لـ تكف ،ويتـ ذلؾ بقوة القانوف وكنتيجة حتمية إلبطاؿ قرار اإلحالة.
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اآلثار القانونية لقرار اإلحالة القطعية:
يترتب عمػى قػرار اإلحالة القطعية وبالتالي البيع الجبري نفس آثار البيع االختياري ،إال ما نص القانوف
عمى استبعاده مف آثار ،ذلؾ أف مشػػتري العقار ( المحاؿ عميو ) ال يستمد وضعو القانوني مف المديف
فقط بؿ مف الدائف الحاجز وباقي الدائنيف المشتركيف في اإلجراءات ،لذلؾ يمكف اعتباره خمفًا ليؤالء
ولممديف في وقت واحد.
ومف أبرز ىذه اآلثار ما يرتبو قرار اإلحالة مف نقؿ لمممكية لممحاؿ عميو ،وتطيير العقار ،والضماف
وحقوؽ و التزامات المحاؿ عميو العقار.
تنص المادة  2/426أصوؿ بأنو:
" يكوف القرار سنداً لممكية مف جرت اإلحالة القطعية السمو عمى أال ينقؿ إلى المشتري سوى ما كاف
لممديف مف حقوؽ في العقار المبيع ".
وعميو فإف البيع الجبري يؤدي إلى نقؿ ممكية العقار مف المديف إلى المحاؿ عميو ،وذلؾ اعتبا اًر مف تاريخ
اإلحالة القطعية ،ويستدؿ عمى ذلؾ مف حؽ الشاري باستالـ العقار فور صدور قرار اإلحالة مع إعطاء
المديف ميمة ثمانية أياـ بعد التنبيو لتسميمو( ،المادة  427أصوؿ ) دوف أف يعمؽ االستالـ عمى تسجيؿ
قرار اإلحالة في السجؿ العقاري .عمى أنو البد مف اإلشارة إلى أف نقؿ ىذه الممكية ليس مطمقاً وانما ىو
مقيد بالحقوؽ التي كانت لممديف مالؾ العقار ،والممكية ليست نيائية وانما ىي ميددة بالفسخ واإللغاء
واإلبطاؿ فيما إذا كانت ىناؾ دعوى مرفوعة أماـ محكمة مختصة ،خالؿ التنفيذ عمى العقار ،وأدخؿ فييا
المشتري بعد صدور قرار اإلحالة القطعية ،ثـ صدر الحكـ ضد الدائف والمديف والمحاؿ عميو بما يمغييا
أو يبطميا .أو إذا قضت محكمة االستئناؼ بإبطاؿ قرار اإلحالة القطعية لألسباب المحددة بالقانوف.
واذا كاف قرار اإلحالة القطعية سندًا في نقؿ ممكية العقار إلى المحاؿ عميو وتسجيمو السمو في السجؿ
بناء
العقاري ،فإنو ال تنتقؿ الممكية بالنسبة لمغير إال بعد تسجيؿ قرار اإلحالة في السجؿ العقاري ،وذلؾ ً
عمى طمب مأمور التنفيذ فور صدور قرار اإلحالة (  1/426أصوؿ ).

 -ولكن ما ىي الحالة التي تنتقل بيا ممكية العقار إلى المحال عميو ؟

197

بما أف المحاؿ عميو ىو خمؼ لممديف في ممكية العقار ،لذا فإنو ال ينقؿ إليو مف الحقوؽ سوى ما كاف
لممديف أو لمحائز في العقار المبيع .وعمى ىذا األساس إذا كاف العقػار مرتبًا عميو حؽ انتفاع أو ارتفاؽ
انتقؿ إلى المحاؿ عميو بالحقوؽ المترتبة عمى العقار ،واذا كانت ىناؾ دعاوى مقامة بسبب العقار فتستمر
رؤيتيا في مواجية المحاؿ عميو ،واذا كاف مف الممكف إقامة دعاوى ،كدعوى الفسخ أو االستحقاؽ ،بحؽ
المديف فيبقى ىذا الحؽ قائمًا تجاه المحاؿ عميو بعد صدور قرار اإلحالة.

ثانيا – تطيير العقار من الرىن والتأمين والمتياز:
تنص المادة  428مف قانوف أصوؿ المحاكمات عمى أنو:
" يترتب عمى تسجيؿ قرار اإلحالة القطعية عمى صحيفة العقار تطيير العقار المبيع مف جميع حقوؽ
االمتياز والتأميف والرىف التي تبمغ أصحابيا شروط البيع فينقؿ حقيـ إلى الثمف ".
وعميو ،فإف التطيير ي تناوؿ الحقوؽ العينية التبعية مف رىف وتأميف وامتياز ،وال يتناوؿ الحقوؽ العينية
األصمية كحؽ االرتفاؽ أو االنتفاع إذ ينتقؿ العقار مثقالً بيا .ويقصد باالمتياز والتأمينات تمؾ المسجمة
قبؿ وضع إشارة الحجز التنفيذي عمى العقار أما غير المسػجمة أو المسجمة بعده فيي ال تحتاج إلى
التطيير ألنو ال أثر ليا تجاه المحاؿ عمييا.
إال أف تطيير العقار عف جميع حقوؽ االمتياز والتأميف والرىف ال يتـ إال بعد دفع المحاؿ عميو الثمف،
ألف اشتراط دفعو تبرره طبيعة التطيير ،إذ ليس لمدائنيف االحتفاظ بحقوقيـ عمى العقار ما داـ قد عرض
عمييـ ثمف العقار الذي أثقؿ بيذه الحقوؽ ،فيو يفترض بطبيعتو دفع الثمف ،وىذا ما يبرر وجية النظر
التي تؤدي إلى أف الحقوؽ العينية التبعية ال تزوؿ إال بتسديد الديف ( المواد  1/1171مدني بشأف الرىف
 1/1111مدني بشاف التأميف 1115 ،مدني بشأف االمتياز ).
ثالث ا-الضمان:
تنص المادة  422مف القانوف المدني عمى أنو:
" ال ضماف لمعيب في البيوع القضائية وال في البيوع اإلدارية إذا كانت بالمزاد ".
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وعميو ال يحؽ لممحاؿ عميو في المزاد العمني المطالبة بضماف العيوب الخفية في المبيع ،سواء كاف المبيع
ال أـ عقا ًار .ذلؾ أف البيع الجبري يتـ بالمزاد العمني مما يكفؿ الكشؼ عف جميع عيوب المبيع ،ورغبة
منقو ً
مف المشرع بإحاطة البيع الجبري بالمزاد العمني بطابع االستقرار .وقد أكدت محكمة النقض في قرار ليا
بذلؾ ،جاء فيو:
" ال يحؽ لممزاود أف يطالب بفسخ البيع الذي تـ بالمزاد العمني لمعيب الناشئ عف وقوع العقار المبيع
ضمف تخطيط الطريؽ العاـ " (.)178
عمى أف قرار اإلحالة القطعي في البيع الجبري لمعقار ،ال يضمف عدـ استحقاقو ،فيما إذا كانت الدعوى
باستحقاؽ العقار رفعت خالؿ اإلجراءات التنفيذية وكانت إشارتيا قد وضعت في الممؼ التنفيذي أو في
شروط البيع الخاصة ،ولـ يصدر عف المحكمة قرار بوقؼ ىذه اإلجراءات.
ولكف إذا استحؽ العقار المبيع كميًا أو جزئيًا بحكـ وكاف المشتري لـ يدفع الثمف بعد ،فمو أف يمتنع عف
الدفع ويسترد ما دف عو مف عربوف ،كما أف لو أف يسترد الثمف إذا لـ يكف قد وزع عمى الدائنيف ،فإذا كاف
ال عف ذلؾ حؽ الرجوع بالتعويض عمى الدائف
الثمف قد وزع عمييـ كاف لو أف يسترد الثمف منيـ ولو فض ً
مباشر اإلجراءات إذا كاف سيء النية .ويكوف األساس القانوني لحؽ المشتري في استرداد الثمف ىو
استرداد ما دفع بغير سبب ،وأما التعويض فأساسو خطأ مباشر اإلجراءات.

رابع ا -حقوق والتزامات المحال عميو:
ينشىء البيع بالمزاد حقوقاً ويرتب التزامات مشتركة مع البيع االختياري وبخاصة في البيع الجبري.
-1حقوق المحال عميو:
باإلضافة إلى حؽ المشتري بضماف االستحقاؽ بحدود امتناع المشتري عف تسديد الثمف أو استرداده،
فإف مف أىـ حقوقو حؽ استالـ العقار ،وحؽ تقرير شرائو لحساب الغير.
آ-استالم العقار:
يحؽ لممحاؿ عميو العقار أف يتسممو جب ًار ،وذلؾ بأف يكمؼ ،المديف أو الحارس فيما لو كاف قد عيف
حارس عمى العقار غير المديف الحضور إلى مكاف التسميـ في اليػوـ والسػاعة المحدديف إلجرائو ( المادة
 1/427أصوؿ ) وذلؾ بعد دفعو لمثمف .ويجب أف يحصػؿ التنبيو قبؿ الميعاد المعيف لمتسػميـ بثمانية أياـ
( المادة  2/427أصوؿ ).
()178
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و إذا رفض المديف تسميـ العقار و إخالء الشواغؿ منو ،أو إذا تغيب عف الحضور في الوقت المحدد
وأشغمو شخص آخر بحسف نية أو بطرؽ الغصب أو التواطؤ مع المديف ،يمجأ مأمور التنفيذ إلى تطبيؽ
إجراءات التنفيذ الجبري إلخالء العقار مف الشواغؿ وفؽ األصوؿ العامة ،ويتخذ كافة التدابير الالزمة
لممحافظة عمى ا ألمواؿ المنقولة الموجودة في العقار سواء أكانت لممديف في حػاؿ غيابو أـ لغيره ( المادة
 3/427أصوؿ ) ،وقد يقرر الرئيس نقميا إلى مكاف آخر.
إذا كاف ثابتًا مف محضر وضع اليد عمى العقار أنو مشغؿ مف قبؿ المديف المحكوـ عميو ثـ تبيف بعد
اإلجراءات التنفيذية وبيع العقا ر أف المحكوـ عميو عمد ،بتاريخ الحؽ لوضع اليد ،تأجيره بعقد موثؽ لدى
الكاتب بالعدؿ إلى شخص آخر ،فإنو ال يحؽ لممستأجر االحتجاج بالعقد وعدـ تسميـ العقار ،وانما
يتوجب عميو إخالؤه ولو الرجوع عمى المحكوـ عميو بما لحقو مف ضرر (.)179
كما يتوجب عمى رئاسة التنفيذ التوقؼ عف تسميـ عقار خاليًا مف الشواغؿ عند وجود شاغؿ لو يحمؿ سند
إيجار ثابت التاريخ وسابقًا لتاريخ إشارة المدعي الموضوعة عمى صحيفة العقار (.)181
ب-حق تقرير الشراء لحساب الغير:
أجاز المشرع لممحاؿ عميو أف يقرر أماـ مأمور التنفيذ قبؿ انقضاء األياـ الثالثة التالية ليوـ البيع ،أنو
اشترى بتوكيؿ عف شخص معيف إذا وافقػو عمى ذلؾ الموكؿ ( .المادة  413أصوؿ ).
ويحدث ذلؾ عندما يرغب الغير في إخفاء شخصيتو ،ويكوف ثريًا ويخشى مف إذاعة اسمو وبالتالي مف
احتماؿ بيع العقار بثمف أكبر مما يستحؽ ،فيتفؽ مع شخص موثوؽ ليتقػدـ بالمزايدة في العقار كمف
يعمؿ لحساب نفسو ،ومتى وقعت اإلحالة القطعية عميو ،استطاع المذكور أف ينقؿ حؽ الشراء لممشتري
الحقيقي خالؿ ثالثة أياـ مف ذلؾ.

-2التزامات المحال عميو العقار:
آ -يترتب عمى المحال عميو عدم الدعاء بالغبن ،ذلؾ أف المشرع منع الطعف بالغبف في بيػع تـ بالمزاد
العمني حتى ولو كاف العقار ممموكًا لشخص آخر قاصر (المادة  395مدني ) .والسبب في ذلؾ ،أف
( )179استئناف حلب رقم  6تاريخ  ،1967/2/7ورقم  114تاريخ  . 1967/7/31جا يف القرار :إن م املاة وضاع الياد جاز ماتيم لقارياة لاروط البياع وال رتالاال لليشاأي
جتاىل ما ورد هبا حبجة عدة وروده يف السجل ال قاري وال يقبل إثارة ادلوضوع ب د صدور قرار اإلحالاة اساتئنافاً ،هناو ال يساتننف قرارىاا إال ل ياب يف إج ارا ات ادلزايادة أو يف الشاالل
 ،مشار إليو يف مؤلف صالح الديال سلحدار ،التنفيذ ،ادلرجع السابق ،ص .352
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المشرع أراد أف تحاط البيوع بالمزاد العمني بضمانات قوية مف شأنيا أف توصؿ ثمف العقار إلى أكبر
ال عف الرغبة في استقرر المركز القانوني الناتج عف قرار اإلحالة القطعية.
حد ممكف فض ً
ب -دفع الثمن:
يتوجب عمى المحاؿ عميو العقار ( المشتري ) أف يدفع الثمف الذي أحيؿ بو العقار عميو خالؿ عشرة
أياـ مف تاريخ اإلحالة القطعية ما لـ يكف دائنًا أعفاه قرار اإلحالة عف إيداع الثمف كمو أو بعضو
مراعاة لمقدار دينو ومرتبتو (المادة 1/425أصوؿ ).
ويتوقؼ عمى الوفاء بباقي الثمف تسجيؿ قرار اإلحالة القطعية ونقؿ ممكية العقار السـ المشتري في
السجؿ العقاري إال إذا كاف المحاؿ عميو ىو الدائف نفسو وكاف معفيًا بموجب قرار رئيس التنفيذ مف دفع
العربوف أو جزء منو لمدخوؿ في المزايدة ثـ إعفائو مف دفع الثمف كمو أو جزءًا منو مراعاة لمقدار دينو
ومرتبتو.
ويضاؼ إلى الثمف فوائده مف تاريخ اإلحالة القطعية إذا كاف قد اشترط دفعيا في قائمة شروط البيع ،واال
طبقت القواعد العامة التي تقضي بعدـ سرياف الفائدة إال بعد إعذار المحاؿ عميو ،وذلؾ بعد مرور عشرة
أياـ عمى صدور قرار اإلحالة القطعية .كما تسري الفائدة اعتبا ًار مف تاريخ استالـ المحاؿ عميو العقار
قبؿ دفع الثمف ،وىذا نادر الوقوع عمميًا ( المادة  1/426مدني ).

خامس ا -إعادة البيع عمى مسؤولية المشتري المتخمف:
خرج المشرع في البيع الجبري عمى األحكاـ المقررة في البيع االختياري الذي يجيز لمبائع ،إذا لـ يسدد
المشتري الثمف ،أف يرفع الدعوى عميو ويطالبو بتنفيذ العقد أو فسخو مع التعويض إف كاف لو مقتضى (
المادة  158مدني).
أما في البيع الجبري ،فإذا قصر المشتري عف الوفاء بالتزامو في دفع الثمف ،فقد وضع المشرع إجراءات
خاصة واستثنائية يستطيع بموجبيا أصحاب العالقة أف يصموا عف طريقيا إلى فسخ البيع واعادتو مف
جديد دوف حاجة إلى رفع الدعوى بذلؾ أماـ القضاء ،وتعتبر ىذه الطريقة أسيؿ لحماية حقوؽ أصحاب
المصمحة.
وتتمخص ىذه الطريقة بإعادة بيع العقار عمى مسؤولية المشتري المتخمؼ عف دفع الثمف خالؿ عشرة أياـ
مف تاريخ اإلحالة وبعد مرور ثالثة أياـ مف تبمغو إخطا اًر بضرورة الوفاء (المادة  431أصوؿ ) فإذا
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انقضى ىذا الميعاد ولـ يقـ المشتري بالوفاء جػاز إعادة البيع مف جديد وتعتبر اإلحالة القطعية كأف لـ
تكف ( المادة  2/431أصوؿ ).
-1من يحق لو طمب إعادة البيع:
يحؽ طمب إعادة البيع لمشخص الذي باشر اإلجراءات ولكؿ مف كاف طرفًا فييا ،ومنيـ المديف ،وجميع
الدائنيف ،وأصحاب الرىوف والتأمينات واالمتياز الذيف قيدت حقوقيـ قبؿ الحجز ،وجميع الدائنيف الذيف
اشتركوا في الحجز أثناء التنفيذ وأصبحوا بسبب ذلؾ مف أطراؼ الممؼ التنفيذي.
وعميو ،فإف اعتبار المشتري متخمفًا عف دفع الثمف واعادة البيع عمى مسؤوليتو ال يتـ بقوة القانوف وليس
إلزاميًا ،بؿ ال بد مف طمب أحد أصحاب الحقوؽ في الممؼ المذكوريف آنفًا .فإذا لـ يطمب أحد مف ىؤالء
إعادة البيع فال يعاد ،ألف إ عادة البيع طريقة وضعت لمصمحتيـ ،وبإمكانيـ التنازؿ عنيا والمجوء إلى
اتباع الطريؽ العادي إلقامة دعوى عمى المشتري لمطالبتو بدفع الثمف ،كما وأف ليـ الحجز عمى أموالو.
-2إجراءات إعادة البيع:
آ -اإلجراءات المميدة إلعادة البيع:
إلعادة بيع العقار عمى مسؤولية المشتري المتخمؼ وتعييف جمسة مزايدة جديدة ال بد مف القياـ باإلجراءات
التالية:
 -1تقديـ طمب في محضر التنفيذ العاـ مف قبؿ مباشر اإلجراءات أو أحد أطراؼ الممؼ التنفيذي.
 -2يرفع الطمب إلى رئيس التنفيذ ،وبعد أف يتحقؽ مف تخمؼ المشتري عف الوفاء بالثمف رغـ إخطاره
ال ،يقرر الرئيس إعادة البيع ،ويعيف في ىذا القرار
ومرور أكثر مف ثالثة أياـ عمى تبميغو أصو ً
تاريخ الجمسة التي يجري فييا ( المادة  1/431أصوؿ ).
 -3يجب أف يجري البيع في ميعاد ال يتجاوز الخمسة عشرة يومًا التالية لصدور القرار بإعادة البيع
(المادة  2/431أصوؿ ) .وبال تالي يتوجب عمى رئيس التنفيذ أف يعيف جمسة البيع خالؿ ىذه
المدة .وىذا يعني أف عممية إعادة البيع ال تحتاج إلجراءات تنفيذية جديدة فال يحجز العقار ،و ال
يجري وضع اليد عميو ،و ال تنظـ قائمة شروط بيع جديدة ،وانما يباع في جمسة المزايدة الجديدة
بنفس اإلجراءات والشروط السابقة بعد استكماؿ إجراءات التبميغ واإلعالف عف ىذا البيع الجديد
فقط.
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 -4يقوـ مأمور التنفيذ ،فو اًر بتبميغ قرار الرئيس بإعادة البيع إلى المشتري المتخمؼ والى الدائنيػف الذيف
أصبحوا طرفًا في اإلجراءات والى المديف ( المادة  1/431أصوؿ ) .ويعتبر التبميغ صحيحًا
حتى ولو تـ قبؿ ساعات أو دقائؽ مف موعد جمسة المزايدة الجديدة ،لعدـ ورود نص بميعاد
معيف ليذا التبميغ.
 -5يتولى مأمور التنفيذ اإلعالف عف البيع الثاني فور صدور قرار الرئيس بإعادة البيع ،وذلؾ بطريؽ
المصؽ والنشر ،ويجب أف يتضمف اإلعالف عف البيع ،نفس البيانات التي تذكر في إعالف البيع
األوؿ ( المادة  3/2/431أصوؿ ) .وال يتقيد مأمور التنفيذ بالمواعيد المنصوص عمييا في المواد
 411و  411أصوؿ الستحالة مراعاتيا عممياً مع الموعد المحدد لجمسة البيع الجديدة الذي ال
يمكف أف يتجاوز خمسة عشر يومًا مف تاريخ قرار رئيس التنفيذ بإعادة البيع.ويعد اإلعالف صحيحاً
حتى ولو جرى قبؿ يوـ واحد مف جمسة البيع .عمى أنو يجب أف يشتمؿ اإلعالف عمى اسـ
المشتري المتخمؼ واسـ طالب إعادة البيع وموطف كؿ منيما لسالمة اإلجراءات ولصحة اإلعالف.
ب-المنازعة في طمب إعادة البيع:
يجب أف تقدـ االعتراضات عمى طمب إ عادة البيع بتقرير قبؿ الجمسة المحددة لمبيع بثالثة أياـ عمى األقؿ
واال سقط الحؽ فييا.
وينظر رئيس التنفيذ في ىذه االعتراضات قبؿ افتتاح المزايدة سواء أكاف ذلؾ في يوـ المزايدة أـ قبؿ اليوـ
المذكور ويحكـ فييا عمى وجو السرعة (المادة 2/432أصوؿ).
وقد تتناوؿ االعتراضات أسبابًا شكمية أو موضوعية:
فمف األسباب الشكمية ،بطالف تبميغ قرار رئيس التنفيذ بإعادة البيع أو أف طالب إعادة البيع ال يحؽ لو
تقديـ ىذا الطمب ألنو ال يعد طرفاً في اإلجراءات .ومف األسباب الموضوعية ،أال يكوف المشتري متخمفًا
عف تسديد الثمف ألف لو الحؽ بحبسو تبعًا لمقدار دينو أو مرتبتو ،أو ألنو شريؾ في العقار وأف سبب
عدـ دفعو الباقي مف الثمف يعود إلى أف ىذا الباقي ىو ثمف حصتو.
واالعتراض عمػى طمب البيع والمنازعة فيو تعتبر منازعة في صحة اإلجراءات التنفيذية ،فإذا لـ يتمسؾ
المشتري بيذا الحؽ أو لـ يتقدـ بتقرير في الميعاد مف أجميا ،سقط حقو بالطعف في صحة اإلجراءات.
وىذا السقوط مقػرر لمصمحة المشتري الجديد ،ألنو ييدؼ إلى حمايتو مف أخطار الطعف في قرار بيع
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العقار إليو ،بسبب إجراءات تنفيذية غير صحيحة أو غير قانونية وكاف حسف النية يفرض إثارتيا قبؿ
الشراء.
ويصدر رئيس التنفي ذ ق ارره عمى وجو السرعة ،إما برد المنازعة وبالتالي إجراء البيع في جمسة المزايدة
الجديدة ،واما بصحة أوجو المنازعة وبالتالي يقرر تأجيؿ البيع إلى جمسة جديدة يحدد موعدىا وفؽ
األصوؿ ،وفي ىذه الحالة األخيرة يفتح المجاؿ أماـ المشتري المتخمؼ إلبداء أوجو منازعة جديدة ،وال
يمكف منعو مف ممارسة ىذا الحؽ فيما إذا لـ ينازع قبؿ التأجيؿ ،ألف سقوط الحؽ يكسبو المشتري الجديد،
وىو صاحب المصمحة في االحتجاج بو ،والبيع لـ يحصؿ بعد.
ال بالقواعد العامة إال إذا كاف القرار صاد ًار
ال لمطعف باالستئناؼ عم ً
والقرار الصادر عف الرئيس يكوف قاب ً
في االعتراض عمى إعالنات البيع فيكوف مبرماً.
ج -جمسة المزايدة الجديدة:
تجري المزايدة وفقًا لألحكاـ المقررة بشأف البيع األوؿ ( المادة  433أصوؿ ) ،بعد التحقؽ مف حصوؿ
التبميغ عف إعادة البيع ،ويحؽ لكؿ شخص غير ممنوع مف المزايدة أف يشترؾ فييا ،إال أنو ال يجوز
لممشتري المتخمؼ أف يشترؾ بالمزايدة ولو قدـ كفالة ( المادة  434أصوؿ ).
يجب عمى الراغب في شراء العقار ،وقبؿ الدخوؿ في المزايدة دفع عربوف يتمثؿ في مقدار  % 11مف
ال.
الثمف الذي رسا بو المزاد عمى المشتري المتخمؼ وليس مف قيمة العقار المقدرة أص ً
كما أف الزياد ة تبدأ بأي مبمغ غير محدد ،وذلؾ ألف إجراءات إعادة البيع عمى مسؤولية المشتري المتخمؼ
ليست إجراءات مستقمة أو منقطعة الصمة عف إجراءات التنفيذ األصمية ،وانما ىي إجراءات متممة و
مكممة ليا.
ومتى افتتحت المزايدة الجديدة لبيع العقار فإف مصيرىا يكوف أحد أمريف:
ال يتقدـ أحد لمشراء ،وفي ىذه الحالة يقرر الرئيس تأجيؿ البيع إلى جمسة أخرى يعيف موعدىا
األول :أ ّ
وتعاد اإلجراءات مف أجميا وفؽ األحكاـ السابقة.
ٍ
مشتر ،في الجمسة األولى أو الثانية ( المؤجمة ) ،يفتتح المزايدة بأي مبمغ ،وترد عميو
الثاني :أف يتقدـ
الزيادات مف اآلخريف ،إلى أف يقرر الرئيس إيقاع البيع عمى مف تقدـ بأكبر عرض ،بعد انقطاع ورود
الزيادات.
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ىذا وال يقبؿ عرض الزيادة بالعشر بعد إعادة البيع عمى مسؤولية المشتري المتخمؼ إذا كانت اإلحالة
التي تمت عميو قبؿ تخمفو قد سبقيا عرض بالزيادة ( المادة  436أصوؿ ) .وفي حاؿ عدـ وجود عرض
بالزيادة في البيع السابؽ ،فإف إعادة البيع تخضع لنفس أحكاـ زيادة العشر مف إعالف وعرض لمزيادة
وجمسة مزايدة جديدة.
ونشير ىنا ،إلى أنو يحؽ لممشتري المتخمؼ أف يقوـ بوفاء الثمف قبؿ جمسة المزايدة الجديػدة ،وقبؿ إيقاع
البيع ألحد ،ليتفادى إعادة بيع العقار وعمى مسؤوليتو .ويترتب عمى ذلؾ ثبوت ممكيتو لمعقار نيائيًا،
بشرط أف يمتزـ بكافة مصاريؼ إعادة البيع التي كاف السبب فييا ويدفعيا .ويستنتج مف ذلؾ أف إجراءات
إعادة البيع عمى مسؤولية المشتري المتخمؼ ترمي إلى تيديده لدفع الثمف ،ولما سوؼ يتعرض لو مف
الخسارة ،فإذا انصا ع ودفع الثمف قبؿ جمسة المزايدة فال داعي لممثابرة عمى البيع.
-3آثار قرار اإلحالة الجديد:
يترتب عمى اإلحالة الجديدة لمعقار في جمسة إعادة بيعو عمى مسؤولية المشتري المتخمؼ ،فسخ البيع
األوؿ واستيفاء فرؽ الثمف مف المشتري المتخمؼ ،واذا كاف ىناؾ زيادة في الثمف ترتب عمى ذلؾ نتائج
ىامة.
آ -فسخ البيع األول:
يترتب عمى صدور قرار اإلحالة القطعية الجديد السـ المشتري الجديد فسخ البيع األوؿ ،وبالتالي تزوؿ
ممكية العقار عف ممكية المشتري المتخمؼ بأثر رجعي ،فإذا كاف قد تصرؼ فيو أو رتب التزامات عميو
اعتبرت جميعيا كأف لـ تكف .وىذ ا يعني أف فسخ البيع يؤدي إلى عودة العقار إلى ممكية المديف
المحجوز عميو ،ثـ نقميا مف جديد إلى ممكية المشتري الجديد.
ب  -استيفاء فرق الثمن من المشتري المتخمف:
يترتب عمى اإلحالة الجديدة أيضًا انتياء التزامات المشتري المتخمؼ باستثناء التزامو بدفع فرؽ الثمف إذا
كاف الثمف الذي أتت بو المزايدة الجديدة أقؿ مف الثمف الذي التزـ بو المشتري المتخمؼ ( المادة 435
أصوؿ ) .كما يمتزـ المشتري المتخمؼ بدفع فوائد ىذا الفرؽ .ويقوـ إلزاـ المشتري المتخمؼ بفارؽ الثمف
عمى أساس أف الفرؽ ىو مف ثمف العقار الثابت في ذمتو ،وليذا فيو يوزع بيف الدائنيف كما يوزع ثمف
العقار ،أي بحسب امتياز ومرتبة ديف كؿ منيـ.
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ج – نتائج زيادة الثمن في البيع الجديد:
قد يترتب عمى إعادة بيع العقار عمى مسؤولية المشتري المتخمؼ في المزايدة الجديدة بيعو بأكثر مما بيع
سابقًا ،وقد لحظ المشرع ذلؾ واعتبر أنو الحؽ لممشتري المتخمؼ بالزيادة التي تصير حقًا لممديف (
المحجوز عميو ) والدائف ( المادة  435أصوؿ ) .أي تمحؽ ىذه الزيادة بثمف العقار.
ويترتب عمى بيع العقار في جمسة المزايدة الجديدة بثمن أعمى مما بيع بو في المزاد األول سقوط التزام
المشتري المتخمف ،إذا كانت الزيادة تغطي كافة المصاريف ،إل أنو ل يحق لممشتري المتخمف استرداد
العربون حتى يتم الوفاء من جانب المشتري الجديد بالثمن الجديد المتضمن ىذه الزيادة في الثمن،
ذلك ألن ذمتو ل تبرأ بشراء جديد وانما تبرأ بتمام وفاء المشتري الثاني بالتزام دفع الثمن .وىذا يجنب
إجراءات إعادة البيع من تواطأت متكررة إلعادة بيع العقار كمما تخمف مشتر عن دفع الثمن ،يكون
القصد منيا الحيمولة دون إيقاع البيع لمدة طويمة قد ل تنتيي أبد ا
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استيفاء لمديون المؤمنة
بيع العقار إزالة لمشيوع و
ا
بيع العقار إزالة لمشيوع:
لممالؾ عمى الشيوع أف يطمب إنياء حالة الشيوع بقسمة العقار عيناً إذا كانت القسمة ممكنة ،واذا لـ تكف
ممكنة ،أو كاف مف شأنيا إحداث نقص كبير في قيمة العقار تقرر المحكمة المختصة بإزالة الشيوع( ،
محكمة الصمح المدنية الموجودة في منطقة وجود العقار ) ببيع العقار بالمزاد العمني ويخضع البيع
لمقواعد المقررة في التنفيذ ( المادة  795مدني ).
وبعد تقرير البيع وصيرورة الحكـ مبرماً يوضع في دائرة التنفيذ وينفذ وفقًا لمقواعد العامة التي سبؽ لنا
بحثيا في تقديـ طمب التنفيذ .عمى أف المشرع أورد أحكامًا خاصة في المواد مف  439حتى  ،442تتعمؽ
ببيع العقار إزالة لمشيوع ولكف ليس فييا أي تعديالت جوىرية عمى األحكاـ العامة المقررة في إجراءات
حجز وبيع العقار .ويمكف توضيح ىذه األحكاـ بما يمي:
أولا -ال حاجة إلرساؿ اإلخطار التنفيذي لعدـ تعمؽ الموضوع بالتزاـ يطمب مف المديف تنفيذه طوعاً.
ثانيا -يختص مأمور التنفيذ بتنظيـ قائمة شروط بيع العقار ،عمى أنو في حالة تنفيذ حكـ يتضمف إزالة
الشيوع في عقار عف طريؽ بيعو بالمزاد العمني يجب أف يقترف ،تنظيـ قائمة شروط البيع بقرار
يصدر عف رئيس التنفيذ إلقرارىا كشرط العتبار اإلجراءات صحيحة ( المادة  439أصوؿ ).
ثالث ا-يجب أف تشتمؿ قائمة شروط بيع العقار إزالة لمشيوع عمى أسماء جميع الشركاء وموطف كؿ منيـ (
المادة  444أصوؿ ) .وىذا الشرط يعتبر بمثابة بياف يجب إضافتو إلى البيانات الخمسة التي تشتمؿ
عمييا قائمة شروط البيع المنصوص عنيا في المادة  387أصوؿ.
رابعا – يتوجب عمى مأمور التنفيذ إخبار جميع الدائنيف والمرتينيف وأصحاب االمتياز وجميع الشركاء
بإيداع قائمة شروط البيع ( المادة  441أصوؿ ) .و يكتفى بالرجوع إلى بياف قيد صحيفة العقار
لمعرفة جميع الحقوؽ والمالحظات المسجمة عمى صحيفتػو وبالتالي معرفة جميع أصحاب العالقة
بالعقار إلخبارىـ بوضع القائمة .ولكؿ واحد مف ىؤالء أف يبدي ما لديو مف أوجو البطالف
والمالحظات عمى شروط البيع بطريؽ االعتراض عمى القائمة ( المادة  442أصوؿ ).
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خامس ا – تطبؽ عمى بقية مراحؿ التنفيذ نفس األحكاـ المقررة لمتنفيذ عمى العقار والتي سبؽ لنا بحثيا (
المادة  444أصوؿ ) ).(184
غير أنو يمكف لمشركاء أف يتقدموا بطمب لحصر المزايدة بينيـ وينبغي موافقة جميع الشركاء عمى
ىذا الطمب ( المادة  795مدني ) ،وفي ىذه الحالة ال حاجة لعمميات اإلعالف العامة مف لصؽ
ونشر ،وبعد البيع يوزع الثمف عمى المالكيف كؿ بحسب سيامو.
ونشير إلى أنو في معرض استالـ المحاؿ عميو لمعقار بعد بيعو بالمزاد ،ال يعتبر الشريؾ الذي يقطف
عقا اًر لو فيو حصة ،وبيع ىذا العقار بالمزاد العمني بنتيجة حكـ بإزالة الشيوع ،بمثابة المستأجر وال يحؽ
لو البقاء فيو دوف إرادة المالؾ الجديد ،إال إذا كاف مستأج ًار حصص شركائو اآلخريف بعضًا ( مما يممكوف
أكثر مف نصؼ سياـ العقار ) أو كالً بعقد ثابت التاريخ قبؿ إقامة دعوى إزالة لمشيوع ).(185

استيفاء لمديون المؤمنة:
بيع العقار
ا

أجاز المشرع ،بموجب أحكاـ المادة  443أصوؿ ،لممديف الذي يممؾ عقا اًر مثقالً بحؽ امتياز أو تأميف أو
رىف أف يطمب بيعو بناء عمى طمب يقدمو إلى رئيس التنفيذ ،ويقوـ مأمور التنفيذ بوضع قائمة بشروط
البيع يقرىا رئيس التنفيذ ،ويبمغيا إلى الدائنيف أصحاب ىذه الحقػوؽ والى المديف ،ثـ تتبع في البيع
اإلجراءات المقررة لمتنفيذ عمى العقار ( المادة  444أصوؿ ).
ونالحظ أف التنفيذ عمى العقار ببيعو جب اًر في دائرة التنفيذ وفاء لمديوف المؤمنة بو ،ليس موقوفاً عمىطمب الدائف وقيامو بمباشرة التنفيذ ،وانما يستطيع المديف أيضًا أف يطمب بيع عقاره ويباشر إجراءات
التنفيذ عميو حتى يستطيع إيفاء ديونو مف ثمنو ،وذلؾ عندما يخشى العجز عف وفاء الديف عند
االستحقاؽ وتراكـ الفوائد إذا تأخر الدائف عف مباشرة اإلجراءات التنفيذية عمى العقار ،وىذا ما يحقؽ
مصمحة المديف مالؾ العقار ويدفع األضرار التي قد يتعرض ليا مف جراء تأخر التنفيذ ببيع عقاره.

)(184
)(185

انظر آنفاً ص ( ) وما يليها ،الفرع الثاين بيع ال قار وإجرا اتو.

ادلادة  8فقرة د مال قانون اإلوار الصادر بادلرسوة التشري ي رقم  /6/ل اة 2111ة.
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أسئمة تفاعمية
اختر اإلجابة الصحيحة:
 .1مف آثار الحجز عمى العقار
أ – أف يخرج العقار مف ممكية المحجوز عميو
ب – إذا ىمؾ العقار المحجوز بقوة قاىرة فال تقع تبعة اليالؾ عمى عاتؽ المحجوز عميو.
ج – يبقى المديف مالكًا لمعقار ولو رفع دعاوى الحيازة المختمفة.
د – يمثؿ مأمور التنفيذ المديف في دعاوى الحيازة المتعمقة بالعقار المحجوز.
 .2مف أحكاـ قائمة شروط البيع
أ  -أف رئيس التنفيذ يعدىا واليعمنيا إال في الصحؼ.
ب – أنو اليجوز أف تتضمف إال شروط البيع.وال ترفؽ بيا أي مستندات.
ج – يمكف االعتراض عمييا ويبت باالعتراضات مف قبؿ رئيس التنفيذ بقرار قابؿ لمطعف باالستئناؼ.
د – اليمكف االعتراض غمييا إذا كاف رئيس التنفيذ مف تولى وضعيا وقابمة لمعتراضض إذا وضعيا
مأمور التنفيذ.
 .3إذا صدر قرار اإلحالة القطعية
أ – فاليجوز الطعف بو ألنو مبرـ.
ب -قابؿ لمطعف بالستئناؼ ألسباب تتعمؽ في شكؿ القرار حص اًر.
ج -قابؿ لممخاصمة أماـ غرفة المخاصمة فقط ألنو بات متمتعًا بقوة القضية المقضية.
د -يمكف استئنافو لعيب في شكؿ القرار أو لرفض وقؼ اإلجراءات وكاف وقفيا واجبًا.
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الوحدة التعميمية العاشرة
تحصيل الديون الثابتة بالكتابة
الكممات المفتاحية:
تحصيؿ الديوف الثابتة بالكتابة ،االخطار االعتراض.

الممخص:
األصؿ أنو ليس لمدائف تحصيؿ دينو الثابت بالكتابة عف طريؽ التنفيذ مباشرة ،بؿ ال بد لو مف مراجعة
القضاء والحصوؿ عمى حكـ قضائي يتضمف إلزاـ المديف بدفع الديف ،وبعدئذ ينفذ الحكـ عف طريؽ دائرة
التنفيذ ،إال أف المشرع وضع بعض االستثناءات عمى ىذا المبدأ وجعؿ بموجبيا الحقوؽ الثابتة بالكتابة
صالحة لمتنفيذ مباشرة دوف حاجة لمحصوؿ عمى حكـ قضائي بيا .وقد وضع المشرع أحكامًا واجراءات

مبسطة الستيفاء الديوف الثابتة بالكتابة .ومف الشروط الواجب توفراىا لتحصيؿ الديف أف يكوف الديف مبمغًا

مف النقود وثابتاً بالكتابة وحاؿ األداء ومعيف المقدار.

والبد بعدىا مف اتباع إجراءات طمب التنفيذ واخطار المديف بوجوب الوفاء أو االعتراض عمى الديف خالؿ
خمسة أياـ مف التبميغ ،واال تقرر الحجز عمى أموالو يناء عمى طمب الدائف ،ومف ثـ بيعيا جب اًر عف
طريؽ دائرة التنفيذ .واذا أنكر المديف الديف وراجع الدائف المحكمة المختصة حكـ عمى المديف إضافة
لممبمغ وفوائده بغرامة اإلنكار التي ال تقؿ عف خمس مبمغ الديف المنازع بو وال تتجاوز ثمث الديف وذلؾ
عمى سبيؿ التعويض.

األىداف التعميمية:
 تنمية معارؼ الطا لب تحصيؿ الديوف الثابت بالكتابة. -بياف شروط واجراءات تحصيؿ الديف الثابت بالكتابة.

 -معرفة الصعوبات التي تعترض اإلجراءات التنفيذية عند تحصيؿ أسناد الديف ،وكيفية تجاوزىا.
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تمييد
األصؿ أنو ليس لمدائف تحصيؿ دينو الثابت بالكتابة عف طريؽ التنفيذ مباشرة ،بؿ ال بد لو مف مراجعة
القضاء والحصوؿ عمى حكـ قضائي يتضمف إلزاـ المديػف بدفع الديف ،وبعدئذ ينفذ الحكـ عف طريؽ دائرة
التنفيذ .وىذا ما كاف مطبقًا في سوريا أثناء نفاذ قانوف اإلجراء المؤقت العثماني .عمى أف المشرع،
وألسباب سنوضحيا ،أصدر بعض االستثناءات عمى ىذا المبدأ وجعؿ بموجبيا الحقوؽ الثابتة بالكتابة
صالحة لمتنفيذ مباشرة دوف حاجة لمحصوؿ عمى حكـ قضائي بيا.

وفي  1953/3/25صدر المرسوـ

التشريعي رقـ  77والذي بموجبو أجاز المشرع تحصيؿ الديوف الثابتة بالكتابة ،سواء أكانت بسند عادي أـ
تجاري قابؿ لمتظيير ،مباشرة عف طريؽ دائرة التنفيذ ودوف حاجة الستصدار حكـ قضائي.
وعندما وضع المشرع قانوف أصوؿ المحاكمات ضمف أحكامو أصوالً جديدة إلجراءات التنفيذ ،احتفظ
بأحكاـ المرسوـ التشريعي رقـ  77مع بعض التعديالت القميمة وأفرد ليا أحكامًا خاصة في الباب السادس
مف الكتاب الثاني لقانوف أصوؿ المحاكمات تحت عنواف تحصيؿ الديوف الثابتة بالكتابة ،وىذا ما دفعنا
لتخصيص ف صؿ خاص يتضمف األحكاـ الخاصة بتحصيؿ الديوف الثابتة بالكتابة والتي تتمثؿ في
الشروط الواجب توافرىا في الديف واجراءات تحصيمو وما يعترضيا مف اعتراض مف المديف ،وما يترتب
عمى ىذا االعتراض مف آثار.
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الشروط الواجب توافرىا لتحصيل الدين
نصت المادة  468مف قانوف أصوؿ المحاكمات عمى ما يمي:
"  -1لمدائف بديف مف النقود إذا كاف دينو ثابتاً بسند عادي أو ورقة مف األوراؽ التجارية القابمة لمتظيير
أف يراجع دائرة التنفيذ ويطمب تحصيؿ دينو.
 -2ال يجوز سموؾ ىذه الطريقة إال إذا كاف لممديف موطف أصمي أو مختار أو سكنى بذات المنطقة
التي يشمميا االختصػاص المكاني لدائرة التنفيذ ،أو كاف ألحػد المدينيف المتعػدديف سػكف فييا ،أو
كاف السػند محر ًار في ىذه المنطقة ،أو مشروطًا دفعيا فييا ،وكاف الديف حاؿ األداء ومعيف المقدار
".
مف خالؿ ىذا النص نجد أف المشرع وضع شروطاً محددة لطمب تنفيذ وت حصيؿ الديف الثابت بالكتابة،
وىذه الشروط ىي:

أن يكون الدين مبمغاً من النقود:
إذا كاف التزاـ المديف بشيء آخر غير النقود كالقياـ بعمؿ ما ،فال يمكف تنفيذه مباشرة أماـ دائرة التنفيذ بؿ
ال بد مف مراجعة القضاء والحصوؿ عمى حكـ قضائي يتضمف ىذا االلتزاـ بالتنفيذ ،إذ ال بد مف أف يكوف
محؿ الديف مبمغاً مف النقود لكي يستطيع الدائف المجوء إلى ىذا الطريؽ االستثنائي في تحصيؿ دينو.
وال أىمية لمقدار مبمغ النقود أو لنوعو أو لطبيعتو وسواء أكاف دينًا مدنيًا أـ تجاريًا فإف اتباع ىذه الطريقة
لتحصيؿ الديف يبقى ممكنًا .وكذلؾ إذا كاف بعض الديف مستحقًا والبعض األخير غير مستحؽ جرى تنفيذ
المستحؽ فقط ،واذا تعددت االلتزامات وكاف بعضيا مف النقود وبعضيا اآلخر يتضمف شيئًا غير النقود،
جاز تنفيذ ما كاف منيا مف النقود إال إذا كاف االلتزاـ بالنقود مرتبطًا بااللتزاـ اآلخر بصورة ال تقبؿ
التجزئة ،وق اـ نزاع حوؿ ىذه االلتزامات األخيرة ففي ىذه الحالة ال يجوز تنفيذ االلتزامات النقدية بدوف
حكـ.
كما أنو ال عبرة لتعدد المدينيف أو لصفة المديف سواء أكاف مديناً أصميًا أـ كفيالً أو لصفة الديف إذا كاف
التضامف مقر ًار بشأنو أـ ال.
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أن يكون الدين ثابتاً بالكتابة:
يكفي ألف يكوف الديف ثابتاً بالكتابة ،أف يكوف محر اًر في أية ورقة عادية ،أو محر ًار في ورقة معتبرة بحكـ
القانوف سندًا تجاريًا  ،ذلؾ ألف الديف الثابت بالكتابة يعتبر محقؽ الوجود وال يكوف محؿ نزاع جدي إال
بصورة نادرة .كما أنو في حاؿ عدـ وجود الدليؿ الكتابي فإف األمر يحتاج إلى التثبت مف وجود االلتزاـ
ومقداره ،وىو ما يخرج عف اختصاص دائرة التنفيذ البت فيو.
عمى أنو يشترط دائمًا أف يكوف السند الذي يتضمف مبمغ الديف موقعاً مف المديف بما يفيد التزامو بالديف،
واال اعتبر ،سنداً محر اًر بخط المديف دوف أف يحمؿ توقيعو ،وجود مبدأ ثبوت بالكتابة ،وال يمكف تحصيؿ
المبمغ عف طريؽ دائرة التنفيذ مباشرة ،لما تحممو ىذه الورقة مف احتماؿ قياـ منازعة تستوجب المحاكمة
والحصوؿ عمى حكـ قضائي بيا.
ويجوز تنفيذ السند التجاري القابؿ لمتظيير عف طريؽ دائرة التنفيذ وسواء أكاف سند سحب أـ سند ألمر أـ
شيكاً ،واف خمو السند التجاري مف أحد البيانات اإللزامية المنصوص عمييا في قانوف التجارة ،واف كاف
مف شأنو أف ينزع عنيا الصفة التجارية ويحوليا إلى سندات عادية ،ال يمنع مف تنفيذىا عف طريؽ دائرة
التنفيذ ماداـ المشرع أقر تحصيؿ الديوف العادية عف طريؽ التنفيذ ).(206

أن يكون الدين حال األداء معين المقدار:
ال بد مف أف يكوف الديف مستحؽ األداء عند المطالبة بو ،ذلؾ ألنو إذا كاف الديف معمقًا عمى شرط لـ
يتحقؽ أو أجؿ لـ يحؿ ،فال يمكف المطالبة بو ،وتكوف المراجعة أماـ دائرة التنفيذ غير مقبولة تبعًا لذلؾ.
كما أنو ال يمكف مراجعة دائرة التنفيذ إذا كاف الديف غير معيف المقدار ،كأف يكوف حسابًا جاريًا أقفؿ ولـ
تجر تصفيتو ،وال يحؽ لدائرة التنفيذ أف تجري ىذه التصفية لتعمؽ ذلؾ باألساس ،أي لمحكمة الموضوع
ألنو قد يكوف محؿ نزاع.

أن يكون الدائن صاحب حق بالدين الثابت بالكتابة:
ال يشترط في الدائف أف يكوف دائناً أصميًا أو صاحب عالقة مباشرة بالمديف ،بؿ يكفي أف يكوف صاحب
حؽ بالديف سواء بانتقالو إليو وفؽ أحكاـ حوالة الحؽ أـ بالتظيير إذا كاف الديف سندًا تجاريًا.

)(206
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أن يكون لممدين موطن أصمي أو مختار أو سكن لو أو ألحد المدينين بالمنطقة التي
يشمميا اختصاص دائرة التنفيذ:
يجب أف يكوف لممديف موطف أصمي أو مختار أو سكف بذات المنطقة التي يشمميا االختصاص المكاني
لدائرة التنفيذ .كما أنو إذا تعدد المدينيف وكاف ألحدىـ سكف في منطقة دائرة التنفيذ أعتبر ىذا الشرط
متوف ًار ،وكذلؾ األمر إذا كاف السند محر ًار أو مشروط الوفاء في منطقة دائرة التنفيذ ورالتي يشمميا
االختصاص المكاني لمدائرة.
وبالنسبة لمموطف المختار فقد أجاز المشرع لممديف بنص المادة  45مف القانوف المدني اتخاذ موطف
مختار لتنفيذ عمؿ قانوني واشترط ثبوتو بالكتابة ،وجعمو صالحًا لمتنفيذ في كؿ ما يتعمؽ بيذا العمؿ بما
في ذلؾ إجراءات التنفيذ الجبري ،وعميو يجوز لممديف أف يتخذ مف لوحة إعالنات دائرة التنفيذ أو أي
مكاف آخر موطناً مختا اًر لو لمقياـ بإجراءات تنفيذ سند ديف مترتب بذمتو ،عمى أنو إذا جرى اختيار موطف
مف أجؿ عمؿ قانوني آخر فال يمكف أف يستفيد الدائف مف ىذا الموطف لتنفيذ سند دينو الثابت بالكتابة.
وفي الواقع العممي ،درجت أكثرية الدائنيف عمى تضميف سندات الديف بما يفيد اختيار المديف موطنًا
مختار في بمدة الدائف التي فييا مقر دائرة التنفيذ يكوف صالحاً لتبميغو كافة اإلجراءات التنفيذية ،حتى أف
ً
بعضيـ ينص عمى الموطف المختار خمسة دوف عمـ المديف عندما يكػوف مكاف الموطف في السند فارغاً
أو غير منصوص عميو ،وعندما يستحؽ الديف ،يضع الدائف مكاف إقامتو لمتحصيؿ في دائرة التنفيذ،
ويطمب تبميغ مدينو في ىذا الموطف المختار ،وقد تصؿ إجراءات التنفيذ إلى بيع أمواؿ المديف دوف أف
يصؿ األمر إلى عمـ المديف سيما إذا كاف الماؿ المحجوز عقا ًار .ويترتب عمى ذلؾ آثار خطيرة .وقد
ذىبت محكمة النقض في ذلؾ إلى أنو ماداـ المديف قد وقع عمى السند عمى بياض أو دوف إمالء فراغ
مكاف الموطف المختار فإنو ارتضى أف يضع الدائف العبارة أو المبمغ أو العنواف الذي يناسب االتفاؽ
المعقود بينيما.
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إجراءات تنفيذ وتحصيل الدين
يمر تحصيؿ الديف الثابت بالكتابة عف طريؽ دائرة التنفيذ بإجراءات تنفيذية تتمثؿ في طمب التنفيذ
واخطار المديف وحؽ المديف باالعتراض عمى الديف وما يترتب عمى ذلؾ مف آثار مختمفة قد تستوجب
رجوع الدائف إلى المحكمة المختصة لممطالبة بالديف.

أولً -طمب التنفيذ واخطار المدين:
يتقدـ طالب التنفيذ باستدعاء إلى دائرة التنفيذ يطمب فييا تنفيذ السند مرفقًا بو سند الديف األصمي ،الذي
يحفظ عادة في الصندوؽ الحديدي لدائرة التنفيذ ،مع عدد كاؼ مف صور ىذا السند.
وبعد تنظيـ الممؼ التنفيذي ،يتوجب عمى دائرة التنفيذ طبقًا ألحكاـ المادة  469مف قانوف أصوؿ
المحاكمات تبميغ المديف مذكرة إخطار تربط بيا صورة عف السند المطموب تنفيذه ،ويتضمف اإلخطار
البيانات التالية:
 -1طمب تأدية الديف والمصاريؼ والرسوـ.
 -2إنذار المديف باالطالع عمى الممؼ وابداء ما قد يكوف لديو مف أوجو االعتراض عمى مجموع الديف أو
عمى قسـ منو في ميعاد خمسة أياـ تمي تاريخ التبميغ.
 -3إخطاره بأف الدائرة ستقوـ بالتنفيذ الجبري إذا لـ يتـ الوفاء أو يقع االعتراض.
ىذا وتعتبر ميمة الخمسة أياـ منحة لممديف وفرصة لو كي يبادر إلى وفاء الديف أو االعتراض عميو جزئياً
أو كميًا وال تضاؼ ميمة المسافة إلى ميمة اإلخطار ،ألف المفروض في موضوع تنفيذ الديوف الثابتة
بالكتابة .أف يكوف المديف مقيمًا أو ساكناً أو صاحب موطف مختار في المنطقة التي يشمميا االختصاص
المكاني لدائرة التنفيذ.

ثانياً -موقف المدين ( الوفاء أو العتراض ):
بعد أف يتبمغ المديف اإلخطار التنفيذي ،أو لمجرد عممو بوجود الممؼ التنفيذي وقبؿ تبمغو ،أف يختار أحد
المواقؼ التالية:
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-1الوفاء:
لممديف أف يبادر خالؿ خمسة أياـ تمي تاريخ تبميغو اإلخطار ،إلى إيفاء الديف عف طريؽ إيداع مبمغو في
صندوؽ دائرة التنفيذ ،وفي ىػذه الحالة ،يعتبر راضخًا لمسند ومقػ ًار بما جاء فيو ويعفػى مف أداء كافة رسػػوـ
التنفيذ ( المادة 474أصوؿ ).
-2العتراض واإلنكار:
إذا ارجػع المديف دائرة التنفيذ خالؿ ميمة الخمسة أياـ ،واعتراض عمى تحصيؿ الديف أو أنكر حؽ الدائف
فيو ،توقفت كافة اإلجراءات التنفيذية بحقو.
-3اإلقرار بالدين:
قد يراجع المديف دائرة التنفيذ خالؿ ميمة الخمسة أياـ ،ويقر بجميع الديف أو بجزء منو ،ويشترط أف يتـ
ىذا اإلقرار بحضور رئيس التنفيذ ،وينظـ بو محض ًار بعد التثبت مف ىوية المقر ( المادة  471أصوؿ )
ويؤخذ عمى ىذا المحضر توقيع المديف ،ويوقع مف قبؿ رئيس التنفيذ.
 -4سكوت المدين ومضي المدة:
إذا سكت المديف وانقضت مدة اإلخطار دوف أف يعترض أو يتقدـ لموفاء ،فإف السند يكتسب القوة التنفيذية
التامة التي تعرض المديف إلجراءات التنفيذ الجبري عمى أموالو المنقولة وغير المنقولة لتحصيؿ الديف
المطموب م ع المصاريؼ والرسوـ ،والتي سبؽ بحثيا في معرض التنفيذ عمى أمواؿ المديف المنقولة
وعقاراتو.
-5العتراض بعد مضي المدة القانونية:
إذا راجع المديف دائرة التنفيذ ،بعد المدة القانونية ،وقبؿ تحصيؿ الديف منو ،معترضًا أو منك ًار الديف ،جاز
ذلؾ إذا تقدـ بمعذرة عف األسباب االستثنائية التي منعتو مف الحضور لالعتراض خالؿ المدة القانونية.
وفي ىذه الحالة يعرض األمر عمى رئيس التنفيذ لقبوؿ المعذرة أو رفضيا ،فإذا قبمت المعذرة قرر الرئيس
وقؼ اإلجراءات التنفيذية المتخذة بحؽ المديف عند الحد الذي وصمت إليو ( الماد ة  3/474أصوؿ ).
وفي ذلؾ قررت محكمة استئناؼ حمب بقرارىا رقـ /1927ت تاريخ  1996/12/34ما يمي:
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" إف اعتراض المديف عمى تحصيؿ سند ثابت بالكتابة بعد مضي المدة بأربعة أياـ ودخولو القطر باعتبػاره
كاف مساف ًار وثبوت سفره قبؿ تبمغو اإلخطار لصقًا عمى العنواف المختار ،يبرر منحػو المعذرة باالعتراض
وقبولو والغاء كافة اإلجراءات التنفيذية " ).(207
-6دعوى استرداد غير المستحق:
إذا تمكف الدائف مف استيفاء دينو كمو أو بعضو بطريقة التنفيذ المباشر أو بحجز ماؿ المديف لدى الغير،
بسبب سكوت المديف وعدـ اعتراضو وكاف ىذا الديف غير مترتب بذمة المديف ،فإف مف حؽ المديف أف
يقيـ عمى الدائف دعوى خالؿ سنة تمي استيفاء الديف أو قسـ منو السترداد ما استوفي منو بدوف حؽ مع
مطالبة الدائف بتعويض عما لحؽ بو مف ضرر مف جراء التنفيذ ( المادة  1/474أصوؿ ).
وتقاـ الدعوى ،في ىذه الحالة ،أماـ محكمة محؿ العقد أو التنفيذ أو موطف الدائف .و إذا كانت إجراءات
التنفيذ لـ تتـ جميعيا بعد ،فإف الدعوى ال تؤثر في سير ىذه اإلجراءات ،ويكوف موضوعيا منع معارضو،
وبالتالي ال بد مف صدور قرار مف المحكمة الناظرة بالدعوى لوقؼ اإلجراءات التنفيذية مؤقتًا وحتى البت
في الدعوى .وقد أراد المشرع مف ىذه الدعوى أال يكوف التنفيذ باستيفاء الديف مف المديف ،واف تـ وفؽ
األصوؿ والقانوف بحكػـ القضية المقضية إال بعد مرور سػنة عمى استيفاء الديف ).(208

ثالثاً – آثار العتراض أو اإلنكار:
إذا اعترض المديف أو أنكر الديف فإنو يترتب عمى ذلؾ آثار مختمفة:
 -1فإذا كاف اإلنكار أو االعتراض عمى كامؿ الديف ووقع خالؿ المدة القانونية ،توقفت جميع اإلجراءات
التنفيذية بحقو ،ويكمؼ الدائف بمراجعة المحكمة المختصة لرفع الدعػػوى واثبات ما وقع عميو اإلنكار
وصحة الديف والزاـ المديف بو بحكـ قضائي ( المادة  472أصوؿ ) .وفي ىذه الحالة يتوجب إعادة
سند الديف األصمي إلى الدائف مع بياف بما وقع عميو مف إنكار ،ويتقرر حفظ الممؼ التنفيذي واعتباره
منتييًا.
وال يشترط أف يثبت المديف سبب اعتراضو أو إنكاره ،أي أف رئيس التنفيذ ال يممؾ البحث في جدية
ال كبي ًار في التشري ع يضعؼ مف مؤسسة تحصيؿ الديوف الثابتة بالكتابة وكاف
اإلنكار ،ويعتبر ىذا خم ً
األجدر بالمشرع لو ترؾ لرئيس التنفيذ تقدير جدية االعتراض وفحص أسبابو ومستنداتو ولو بعد ذلؾ
)(207
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أف يوقؼ التنفيذ مقابؿ كفالة أو بدوف كفالة وأف يكمؼ المعترض أو الدائف مراجعة المحكمة حسب
ال مف ترؾ أمػر ت وقيؼ التنفيذ إلى المعترض ذاتو حتى ولو لـ يدعـ إنكاره واعتراضو بأي
الظروؼ ،بد ً
دليؿ .وىذا ما يدفع الدائنيف ،في الواقع العممي ،إلى السعي لحرماف المديف مف االعتراض خالؿ ميمة
الخمسة أياـ ،وذلؾ عف طريؽ التبميغ لصقاً مثالً أو عف طريؽ وضع موطف مختار لممديف ال عمـ لو
بو.
 –2إذا اعترض المديف وأنكر قسمًا مف الديف وأقر أماـ رئيس التنفيذ بالقسـ اآلخر ،فممدائف الخيار ،إما
باالستمرار في متابعة اإلجراءات التنفيذية مف أجؿ مبمغ الديػف المقر بو أو بطمب استرداد سند الديف
وتعميؽ تحصيؿ المبمغ المقر بو ،حتى نتيجة مراجعة المحكمة المختصة إلثبات صحة الديف الذي وقع
االعتراض أو اإلنكار عميو.
 –3إذا لـ يعترض المديف في الميعاد القانوني ثـ شطب الممؼ بعد ذلؾ بسب إىماؿ الدائف المراجعة فيو،
ثـ جدد الممؼ مف الدائف ،وترتب عمى التجديد توجيو إخطار جديد لممديف بإنذاره لموفاء ،فيؿ يستطيع
المديف أف يعترض خالؿ الخمسة أياـ التالية لتاريخ تبميغػو اإلخطار الجديد ،ويكوف اعتراضو مقبوالً
ومرتباً آلثار االعتراض القانونية ؟
ذىب بعض الفقياء إلى أنو:
" ال يؤثر الشطب عمى القوة التنفيذية التي يكوف الديف الثابت بالكتابة قد اكتسبيا مف جراء عدـ
االعتراض عميو خالؿ المدة المحددة في المادة  … 2/469والسند العادي اكتسب بعدـ االعتراض
عميو قبؿ الشطب قوة تنفيذية تامة تعادؿ تمؾ التي تتمتع بيا األسناد الرسمية ،ويترتب عمى المديف أف
يقيـ دعوى أماـ محكمة األساس ويستحصؿ منيا عمى قرار بوقؼ التنفيذ ،أما اعتراضو أماـ رئيس
التنفيذ فميس مف شأنو أف يوقؼ التنفيذ أو أف يحمؿ الدائف عمى مراجعة محكمة األساس ،والسبب كما
تقدـ اكتساب السند قوة تنفيذية تامة " ).(209
وقد ذىب االجتياد القضائي في نفس االتجاه بق اررات عديدة جاء فييا:
" إف عدـ االعتراض عمى تنفيذ سند ثابت بالكتابة ضمف المدة القانونية يجعؿ مف السند مكتسبًا قوة
ال بالمادة 288
تنفيذية تامة ،تجعمو بمصاؼ األحكاـ ،وشطب الممؼ التنفيذي لمرور المدة القانونية عم ً
أصوؿ ال يؤثر في السند اكتسابو قوة التنفيذ الجبري.

)(209

مقال للعالمة املرحوم نصرت منال حيدر ،نشر يف العدد األول من احملامون لعام .1965
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والشطب ال يؤثر في الحقوؽ ،وتبقى قائمة ألنيا ال تعتبر مف اإلجراءات ومف ىذه الحقوؽ التي ال تتأثر
بشطب السند التنفيذي نفسو أو تضمف محضر التنفيذ كفالة أو إق ار ًار مف المديف بحؽ ما ،وكذلؾ اإلحالة
القطعية ألف ىذا القرار باإلحالة يولد لممحاؿ عميو …)."(210

رابعاً-غرامة اإلنكار:
إذا أثبت الدائف صحة الديف الثابتة بالكتابة ،الذي طمب تحصيمو بواسطة دائرة التنفيذ واعترض عميو
المديف ،واضطر لمراجعة المحكمة المختصة بشأنو ،يتوجب عمى ىذه المحكمة ،أف تضمف قرارىا بصحة
الديف والزاـ المديف بو ،و إلزامو أيضاً بدفع غرامة ال تقؿ عف خمس مبمغ الديف المنازع بو وال تتجاوز
ثمث الديف ،وتمنح الغرامة كميا أو بعضيا لمدائف عمى سبيؿ التعويض (المادة  473أصوؿ ).
وتعتبر ىذه الغرامة مف قبيؿ التعويض عف المماطمة والتسويؼ ) ،(212عمى أف إنكار أحد المدينيف
المتضامنيف أماـ دائرة التنفيذ يرتب عميو وحده الغرامة التي إذا ثبتت صحتو وال ينسحب أثر ىذه
المسؤولية عمى باقي المدينيف ) .(213ومع ذلؾ يجوز الجمع بيف الغ ارمػة كتعويض والفائػدة القانونيػة ،عمى
أال تتجػاوز الفائدة قيمة أصؿ السند ).(214

وقف التقادم:
يترتب عمى إيداع سند الديف العادي لمتحصيؿ في دائرة التنفيذ وقؼ سرياف التقادـ مف تاريخ اإليداع حتى
تاريخ تفيـ الدائف مراجعة المحكمة لوقوع االعتراض عمى السند ( المادة  .)3/475وىذا النص يجعؿ
واقعة إبراز سند الديف العادي أماـ دائرة التنفيذ ال ينتج نفس األثر المترتب عمى إبراز سند الديف أماـ
المحكمة في الدعوى العادية ،ألف التقادـ فييا ينقطع بيذه الدعوى باعتبارىا تتضمف مطالبة قضائية (
المادة  384مدني ).

) (210استتئناف حلتب رقتم  154/152تتاريخ  1964/5/16ورقتتم  174/ 169تتاريخ  1962/12/34ورقتم /1664ت تتاريخ  1996/11/21ورقتم /325ت تتتاريخ
 ، 1999/3/3مشار إليه يف مؤلف عبد الوهاب كردي أصول التنفيذ ،املرجع السابق ،ص .467
) (212نقض رقم  291/14تاريخ  ، 1964/9/2مشار إليه يف مؤلف عبد الوهاب كردي ،أصول التنفيذ ،املرجع السابق ،ص .474
) (213نقض رقم  1497/694تاريخ  ،1969/12/34مشار إليه يف املرجع اآلنف الذكر ص .474
)(214

نقض رقم  695/245تاريخ  ،1993/12/14مشار إليه يف املرجع اآلنف الذكر ص .471
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خامساً -تحصيل الدين من المظيرين والكفالء:
تنص الفقرة األولى مف المادة  475مف قانوف أصوؿ المحاكمات عمى أنو:
" يجوز لمدائف أف يطمب مف دائرة التنفيذ تحصيؿ دينو مف المظيريف والكفالء خالؿ خمسة عشر يومًا
تمي تاريخ تبميغ االحتجاج ".
وعميو ،فإف حؽ حامؿ السند التجاري بالرجوع عمى المظيريف والكفالء ،يتوقؼ عمى توجيو االحتجاج
ال وسقط حقو بالرجوع
ال ميم ً
بعدـ الوفاء إلييـ خالؿ يومي العمؿ التالييف ليوـ االستحقاؽ ،واال اعتبر حام ً
عمى المظيريف والكفالء ما عدا المسحوب عميو القابؿ والساحب الذي لـ يوجد مقابؿ الوفاء بتاريخ
االستحقاؽ وضامنييـ االحتياطييف.
ال كاف مف حقو أف يتقدـ إلى دائرة التنفيذ بطمب تحصيؿ الديف مف
وبذلؾ إذا لـ يكف الحامؿ ميم ً
المظيريف والكفالء خالؿ الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تبميغيـ االحتجاج ،فإذا لـ يفعؿ سقط حقو في
مطالبتيـ بوفاء الديف بيذه الطريقة.
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أسئمة تفاعمية
اختر اإلجابة الصحيحة
 - 1في مجاؿ تحصيؿ الديوف الثابتة بالكتابة
أ – اليجوز وضع السند موضع التنفيذ مالـ يؤشر عميو موظؼ مختص
ب -يمكف تنفيذ أي سند ولو كاف عاديًا طالما أف الديف مستحؽ األداء.
ج – يكتفى أف يكوف السند محر ًار مف قبؿ المنفذ عميو ولو لـ يوقعو.
د – يمكف المطالبة بميمغ السند دوف حاجة لفتح ممؼ تنفيذي قبؿ انقضاء ميمة اإلخطار.
 – 2عند المطالبة بميمغ من النقود عن طريق التنفيذ
أ -البد مف إخطار المديف ولو لـ يكف لو الحؽ باالعتراض عمى السند.
ب -يمكف لممديف االعتراض عمى السند قبؿ إخطاره.
ج – يتوجب عمى رئيس التنفيذ موافقة المنفذ عمى حجز أمواؿ المديف قبؿ اإلخطار منعًا مف
تيريبيا.
د – البد مف إبالغ المديف بضرورة الدفع وليذا األخير حؽ االعتراض وانكار الديف خالؿ
خمسة عشر يومًا مف تبميغو.
 – 3من آثار اعتراض المدين عمى الدين أو إنكاره
أ – بطالف الديف وانياء الممؼ.
ب – شطب الممؼ ووجوب إعادة تجديده قبؿ مضي ستة أشير عمى االعتراض
ج – إبقاء الحجز وتوقؼ اإلجراءات التنفيذية ومرجعة محكمة الموضوع.
د – توقؼ اإلجراءات التنفيذية ويكمؼ المديف بمراجعة المحكمة المختصة ويعاد إليو سند الديف
األصمي ويحفظ الممؼ.
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الوحدة التعميمية الحادية عشرة
التنفيذ عمى شخص المدين
الكممات المفتاحية:
التنفيذ عمى شخص المدين (الحبس التنفيذي) ،شروط الحبس التنفيذي ،إجراءات الحبس التنفيذي ،مدة
الحبس التنفيذي ،انقضاء الحبس التنفيذي.

الممخص:
يعد الحبس التنفيذي وسيمة تيدف إلى الضغط عمى شخص المدين بحرمانو من حريتو لمدة مؤقتة لحممو
عمة تنفيذ التزامو .وقد حدد المشرع حاالت الحبس التنفيذي وجاءت عمى سبيل الحصر وال يجوز القياس

عمييا ،كما حدد المشرع األشخاص الذين يطبق عمييم ىذا الحبس وىم جميع المسؤولين شخصيًا ،ووضع
القانون حاالت اإلعفاء من الحبس منيا ما ىو مطمق كحالة الشخص الذي تزيد سنو عن ستين سنة

بتاريخ التنفيذ ،ومنيا ما ىو مؤقت كحالة القاصر الذي تقل سنو عن خمس عشرة سنة.

تقوم إجراءات الحبس عمى أساس طمب الحبس وصدرو قرار من رئيس التنفيذ بالحبس وكيفية تنفيذه
وأصول االعتراض عميو وتحديد مدتو وأسباب انقضائو ،واآلثار المترتبة عمى الحبس التنفيذي بحيث ال
ينقضي االلتزام الذي ألجمو تم حبس المدين.

األىداف التعميمية:
 -التركيز عمى مفيوم الحبس التنفيذي.

 بيان كيفية طمب الحبس التنفيذي ومدة ىذا الحبس. -معرفة حاالت اإلعفاء من الحبس واآلثار المترتبة عمى تنفيذ مدة الحبس من قبل المدين.
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" الحبس التنفيذي "
يمكن تعريف الحبس التنفيذي عمى أنو وسيمة تيدف إلى الضغط عمى شخص المدين بحرمانو من حريتو
لمدة مؤقتة لحممو عمى تنفيذ التزامو .والحبس ىنا حجز لمحرية وليس عقوبة ذلك ألنو وسيمة من وسائل
ضمان تنفيذ االلتزام ،وىذا ما يبرر عدم شمولو بالعفو العام ،ذلك أن العفو العام يشمل العقوبة والجرم
الجزائي أما الحق الشخصي وااللتزامات المدنية فال يشمميا.

شروط تطبيق الحبس التنفيذي

تتضمن دراسة شروط تطبيق الحبس التنفيذي ،الحاالت التي يطبق فييا ،واألشخاص الذي يمكن حبسيم
تنفيذيًا.

حاالت الحبس التنفيذي
جاءت حاالت الحبس التنفيذي بنص المادة  464من قانون أصول المحاكمات المدنية ،التي تنص عمى
أنو:
" يقرر الرئيس حبس المحكوم عميو لتأمين استيفاء الحقوق التالية دون غيرىا:
آ -تعويض األضرار المتولدة عن جرم جزائي.
ب -النفقة.
ج – المير
د  -استرجاع البائنة في حال فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم.
ىـ – تسميم الولد إلى الشخص الذي عيد إليو بحفظو وتأمين إراءة الصغير لوليو ".
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وعميو فإن الحاالت المذكورة بنص المادة ،وما جاء من حاالت خاصة بقوانين خاصة ،ىو تعداد حصري
ال يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عميو ،ألن الحبس طريقة قسرية وردت عمى خالف األصل وىو
تعمق التنفيذ بمال المدين ال بشخصو .وىذه الحاالت ىي التالية:

-1تعويض عن الضرر المتولد جرم جزائي:
يعتبر التعويض عن الضرر المتولد عن جرم جزائي سبباً لحبس المدين في حال امتناعو عن دفع
ال،
التعويض ،سواء أكان الجرم معاقبًا عميو في قانون العقوبات أم في أي قانون آخر كقانون السير مث ً
مادام المشرع اعتبر الفعل الذي سبب الضرر جرمًا جزائياً ،أو كان الحكم بالتعويض صاد ًار عن المحاكم
الجزائية أو المحكمة المدنية إذا كانت بتت بالتعويض بحسب اختصاصيا القيمي ،شرط أن يكون حكميا
الحقًا لمحكم الجزائي أو لشمول الفعل بالعفو العام ،كأن يشمل جرم التسبب بالوفاة العفو العام ،ورفع
المتضرر دعواه بالتعويض أمام المحكمة المدنية.
وعميو ،يجب أن يكون الدين ناتجًا عن أضرار متولدة عن جرم جزائي دون التقيد بصدور الحكم عن
محكمة جزائية ) . (194ومع أن بعض االجتياد ذىب إلى أن التعويض الـذي يحكم بو القضـاء المدني
نتيجة جرم جزائي ال يجوز فيو الحبس التنفيذي ) .(195وىو ما يتضمن مخالفة صريحة لنص القانون ،إذ
أن المادة  464جاءت صريحة ومطمقة بالنسبة لعبارة التعويض المتولد عن جرم جزائي ولم تحدد الجية
التي يجب أن يصـدر عنيا الحكم بالتعويض .كما أنو قد تقام دعوى الحق العام أمام القضاء العسكري،
فيكون من حق المدعي أن يطالب بالتعويض أمام القضاء المدني ،بعد البت في الدعوى العامة والمجوء
إلى حبس المحكوم عميو لقاء ىذا التعويض عن األضرار المتولدة عن الجرم وان كان ىذا الحكم قد صدر
عن محكمة مدنية.
واذا صدر الحكم بالتعويض عن األضرار المتولدة عن جرم جزائي عمى المحكوم عمييم بالتضامن ،قسـم
المبمغ بينيم بالتساوي وحبس كل منيم ع ن الجزء الذي يصيبو .كما أن الحبس التنفيذي ال يكون إال
لفاعل الجرم الجزائي والسبب المباشر لمجرم الذي نشأ عنو التعويض وال يتعدى المسؤول بالمال ،وىذا ما
استقر عميو االجتياد القضائي.
)(194

استئناف حلب رقم  7تاريخ  1963/8/8مشار إليه يف مؤلف صالح الدين سلحدار ،أصول التنفيذ ،املرجع السابق ،ص .455

)(195

استئناف دمشق رقم  77تاريخ  ،1964/6/9مشار إليه يف املرجع اآلنف الذكر ،ص .455
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واذا سقط الحكم الجزائي بسبب وفاة المحكوم عميو أو بسبب العفو العام أو الخاص أو ألي سبب آخر
فإن ذلك ال يؤثر في الحقوق الشخصية المتعمقة بالتعويض عن األضرار المتولدة عن جرم جزائي .عمى
أنو في حالة الوفاة تستوفى التعويضات من التركة ،وال يجوز حبس الورثة إلكراىيم عمى تنفيذىا أو التنفيذ
عن أمواليم الخاصة من أجميا.
وال يجوز المجوء إلى الحبس التنفيذي إال إذا كان التعويض ناجمًا عن جرم جزائي ،فإذا حكم عمى
المدعي عميو بالتعويض عن تفاقم الضرر أمام المحكمة المدنية فال يكون ىذا التعويض سببًا لمحبس
اإلكراىي ما لم يدن المحكوم عميو جزائيًا عن جرم تفاقم النتائج الجرمية ).(196
ونشير ىنا ،إلى أنو ليس كل تعويض تبت فيو المحكمة الجزائية يجوز الحبس من أجمو إذا لم يكن
الضرر ناجمًا مباشرة عن الجرم وفقًا لقواعد قبول دعوى الحق الشخصي أمام المحكمة الجزائية .كأن
تقرر المحكمة التعويض لمن تقررت براءتو أو عدم مسؤوليتو بنتيجة إعادة محاكمتو ،فالتعويض في
ىاتين الحالتين ال يجوز الحبس من أجل تحصيمو رغم أن المحكمة الجزائية تبت فيو ألنو غير ناتج عن
الجرم .كما أنو ال يجوز حبس المحكوم عميو بقيمة الشيك دون رصيد حبسًا تنفيذيًا ألن الحكم بقيمتو
يعتبر من قبل الرد وليس تعويضاً عن جرم سحب الشيك بدون رصيد ).(197
-2النفقة:
النفقة ىي المال الذي يجب عمى المرء تجاه آخر ،وسببيا الزوجية أو القرابة .ويجوز حبس من تتوجب
عميو ىذه النفقة سواء أكانت مقررة بحكم أو باتفاق بين الطرفين وسواء أكانت حالة أم متراكمة ،ذلك أن
فوات الوقت عمييا ليس من شأنو أن يبدل من طبيعتيا القانونية من أنيا نفقة.
ومع ذلك ال يجوز طمب الحجز إذا لم يكن مصدر النفقة الزوجية أو القرابة المحددة بنص قانون األحوال
الشخصية ،كأن يتفق شخص مع شخص آخر عمى اإلنفاق عميو وىو غير ممزم قانونًا ،كأن يكون أساس
االن فاق الميمة أو أي عقد آخر توافرت شـروطو أو أركانو ،فإن االمتناع عن اإلنفاق ال يستوجب إكراه
المدين بالنفقة بالحبس ،وانما يطبق العقد سبب ىذا االنفاق.
 –3المير:

)(196

نقض فرنسي تاريخ .4676 -2– 1969 j.c.p. 1968/2/9

)(197

حمكمة النقض رقم  194تاريخ  ،1974/11/1مشار إليه يف املرجع السالف الذكر ،ص .432
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وىو ما يحكم بو لمزوجة عمى زوجيا ،ويمكن إكراه المحكوم عميو بالمير عمى تنفيذ الحكم بطريقة الحبس
التنفيذي.
وعميو ،ال يجوز حبس الزوج بسبب المير ما لم يصدر حكم قضائي بإلزامو بدفع المير ،وال يجوز حبسو
لمجرد مطالبتو بدفع المير من خالل وضعو موضع التنفيذ ،ألنو يعتبر في ىذه الحالة مجرد عقد يجوز
االعتراض عميو ،وال يستوجب االمتناع عن دفعو حبس الزوج ،وألن نص المادة  464جاء صريحاَ ًً

بعبارة " :يقرر الرئيس حبس المحكوم عميو … "( .استئناف حمب /925ت تاريخ .) 1997/6/16

وكذلك ال يجوز حبـس الزوجة إذا حكمت برد كامل مبمغ المير أو بجزء منو بسبب إبطال الزواج ،ألن
التكييف القانوني لممبمغ المقضي باسترداده ليس مي ًار ،ألن ىذه الصفة ال تعطى إال لممبمغ المترتب
لمزوجة في ذمة الزوج لقاء اقترانو بيا ) .(198كذلك ال يحق لمزوج طمب حبس الزوجة من أجل تحصيل
بدل المخالعة الذي يترتب بذمة الزوجـة لقـاء موافقة الزوج عمى طالقيا وبناء اتفاق معو .كما ال يحق
لمزوجة أن تطمب حبس زوجيا الستعادة األشـياء الجيازية ألنيا ال تدخل في مفيوم المير ).(199
عمى أنو إذا ترتب لمـزوج تعويض عن فسخ الزواج وكان سبب الفسخ نتيجة جرم مقصود ارتكبتو الزوجة
المحكوم عمييا ،ففي مثل ىذه الحال يمكن حبس الزوجة عمى أساس أن ىذا التعويض تولد عن جرم
جزائي ).(200
 – 4استرجاع البائنة عند فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم:
يقصد بالبائنة أو ( الدوطة ) كل مال ثابت أو منقول تجمبو الزوجة إلى الزوج أو يقدمو ليا أىميا أو
غيرىم بداعي الزواج أو تخفيفًا ألعبائو أو المال الذي تعد بتقديمو .ففي حالة فسخ الزواج أو إذا قضي
بالتفريق المؤقت والدائم وحكم لمزوجة باسترداد البائنة ،جاز حبس الزوج إللزامو بإعادة البائنة لمزوجة.
 – 5تسميم الولد إلى الشخص الذي عيد إليو بحفظو وتأمين إراءة الصغير لوليو:
في مثل ىذه الحاالت التي يصدر فييا حكم إذا امتنع أو رفض المحكوم عميو تنفيذ تسميم الولد أو إراءة
الصغير لوليو ،جاز إكراىو عمى التنفيذ عن طريق حبسو ،ويجوز تنفيذ ىذه األحكام قي ًار ولو أدى ذلك
إلى استعمال القوة ودخول المنازل ،كما ويجوز إعادة تنفيذ الحكم كمما اقتضى الحال.
)(198

استئناف محاة ،رقم  26تاريخ  ، 1975/5/26مشار إليه يف مؤلف عبد الوهاب كردي أصول التنفيذ املرجع السابق ص .343
استئناف حلب رقم  178تاريخ  1983/12/22ورقم /29ت تاريخ  1997/1/7مشار إليه يف املرجع اآلنف الذكر ص .344

)(200

استئناف دمشق رقم  57تاريخ  ،1967/12/12مشار إليه يف املرجع اآلنف الذكر ،ص .345

)(199
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ويراد بالصغير من كان في سن الحضانة ،كما أن حق إراءة الصغير خاص بالولي فقط
( أي لألب والجد العصبي ) ولذلك ال يحق لألم المحكوم ليا برؤية القاصر الذي تجاوز سن الحضانة
طمب حبس المحكوم عميو لرفضو تنفيذ ىذا الحكم.
 – 6الحاالت التي نصت عمييا القوانين الخاصة:
نصت بعض القوانين الخاصة كقانون الجمارك والقوانين المالية واالقتصادية عمى فرض بعض الغرامات
لممخالفين ألحكاميا .واعتبرت ىذه الغرامات بمثابة تعويض عن الضرر الذي أصاب اإلدارة من
المخالفة ،ونظ اًر لمطابع الجزائي الذي تحممو ىذه الغرامة فضالً عن الطابع المدني يجوز حبس المخالف
من أجل تحصيميا.

األشخاص الذين يطبق عمييم الحبس
ال عن االلتزام عمى أن ىنالك حاالت يعفى فييا ىذا
يطبق الحبس التنفيذي عمى الشخص المسؤول أص ً
الشخص من الحبس.
 – 1تطبيق الحبس عمى جميع المسؤولين شخصياً:
يتصف الحبـس التنفيذي بالصفة الشـخصية نظ اًر لطابع اإلكراه الذي يحممو ،لذلك فيو يطبق عمى
ال عن االلتزام،وال يطبق عمى من ىو مسؤول عنو بصورة تبعية لسبب قانوني أو
الشخص المسؤول أص ً
تعاقدي .وعميو ال يطبق الحبس عمى المتبوع أو الولي أو الوصي بالنسبة لتعويض الضرر الذي سببو
التابع أو من كان تحت الوالية أو الوصاية ،ألن مسؤولية الولي أو التابع أو الوصي وحتى المسؤول
بالمال ال تقوم عمى أساس شخصي ).(201
ويمكن تطبيق الحبس التنفيذي دونما تمييز بين المواطنين واألجانب أو الرجال والنساء أو الموظفين
والعمال وغير الموظفين ،سواء أكانوا من المدنيين أم من العسكريين.
-2اإلعفاء من الحبس التنفيذي:
عددت بعض القوانين ومنيا قانون أصول المحاكمات وبعض المعاىدات ومبادئ القانون الدولي العام
أسباب اإلعفاء من الحبس وىي نوعان :مطمقة أو مؤقتة ،وقد وردت حص ًار ال يجوز القياس عميو.
)(201

استئناف دمشق رقم  62تاريخ  1962/4/14ورقم  147تاريخ  1964/11/18مشار إليهما يف املرجع اآلنف الذكر ص .442
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أوالً -اإلعفاء المطمق:
ويعود اإلعفاء المطمق من الحبس التنفيذي إلى األسباب التالية:
 -1ال يحبس من كانت سنو تزيد عمى ستين سنة بتاريخ التنفيذ ،واذا أتم الشخص الستين أثناء التنفيذ
وجب إخالء سبيمو ( المادة  463أصول ).
 -2ال يطبق الحبس التنفيذي عمى األشخاص الذين ىم من أصول أو فروع الدائنين ( المادة 463
أصول ) .وىذا ال يشمل الزوج أو األخ .عمى أنو إذا كان سبب االلتزام نفقة جاز حبـس الشخص
ال عمى مراعاة
الذي أتم الستين أو كان من عمود نسب الدائن ،وذلك تأمينًا لمعيشة الدائن بيا وتفضي ً
حرمة القرابة القائمة بينو وبين المدين بيا.
 -3ال يحبس المدين الذي تقرر حبسو ثم ألغي قرار الحبس بعد ذلك بسبب عدم دفع الدائن مصروفات
الحبس.
 -4ال يمكن حبس رجال السمك السياسي لعدم خضوع ىؤالء لمقضاء المحمي جزائيًا كان أو مدنيًا وسواء
أكانت الجرائم المرتكبة من قبميم أو العقود التي أجروىا ليا عالقة بالوظيفة أم ليست ليا ىذه
العالقة.
ثانياً -اإلعفاء المؤقت:
يكون اإلعفاء من الحبس مؤقتًا إذا توفرت أسباب تمنع من تطبيق الحبس بحق من توافرت فيو مادامت
قائمة ،وبزوال ىذه األسباب يمكن تطبيقو .ومن أبرز ىذه األسباب ما يمي:
 -1ال يطبق الحبس عمى من كانت سنو تقل عن خمس عشرة سنة بتاريخ تنفيذ االلتزام ( المادة 463
أصول ) ،فإذا أتميا بتاريخ التنفيذ أمكن حبسو.
 -2ال يطبق ال حبس التنفيذي عمى الشخص الذي ما برحت معامالت اإلفالس جارية بحقو ( المادة
 463أصول ) ،ألنو يترتب عمى قرار شير اإلفالس تخمي المفمس عن إدارة جميع أموالو لوكيل
التفميسة ،وىذا يمنع من طمب حبسو وىذا طالما لم يصدر بعد قـرار شير إفالســو ،إال أنو بعد
صدور قرار شير اإلفالس يجوز طمب حبسو تنفيذيًا.
 -3ال يطبق الحبس التنفيذي عمى المدين الذي تقدم بطمب الصمح الواقي اعتبا اًر من تاريخ تقديمو طمب
الصمح حتى تاريخ اكتساب الحكم المتضمن تصديق الصمح قوة القضية المقضية.
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 -4ال يجوز أن يتناول الحبس الزوج والزوجة في آن واحد إذا كان ليم أوالد تقل سنيم عن خمس عشرة
سنة ( المادة  462أصول ) .عمى أنو يجوز حبس الزوجين معًا ،وفي وقت واحد ،إذا أتم الولد
الخامسة عشرة من عمره ،كما ويجوز حبس كل منيما عمى التعاقب إذا كان الولد لم يتم السن
المذكورة ،والخيار متروك لمدائن.
 -5ال يحبس المجنون ألنو ال يعي وال يدرك المقصود من الحبس .وال يشمل ذلك المعتوه والسفيو
والمغفل ألنيم يدركون الغاية من الحبس.
 -6ال يحبس المحكوم عميو باإلعدام أو باألشغال الشاقة المؤبدة أو باالعتقال المؤبد إال إذا أبدل بعقوبتو
عقوب ة مؤقتة مانعة لمحرية وذلك بعد االنتياء من تنفيذ العقوبة الجزائية.
-7

ال يجوز حبس المدين المحكوم عميو بتعويض ضرر ناتج عن جرم جزائي طوال مدة التجربة في
وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ ( المادة  146عقوبات ) وذلك لكي ال تضيع الفائدة من وقف تنفيذ
عقوبة الحبس.
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إجراءات الحبس التنفيذي
تقوم إجراءات الحبس التنفيذي عمى أساس طمب الحبس وصدور قرار من رئيس التنفيذ بالحبس وكيفية
تنفيذه وأصول االعتراض عميو وتحديد مدتو وأسباب انقضائو.

تنفيذ الحبس
 -1طمب الحبس:
يحق لكل دائن أو محكوم لو بالحقوق وااللتزامات التي يجوز الحبس ألجميا أو لمن يمثمو قانونًا أو
لمخمف بالنسبة لمتعويض المتولد عن جرم جزائي أن يطمب الحبس في الممف التنفيذي ،وذلك بعد تبميغ
المحكوم عميو اإلخطار التنفيذي ،إلكراىو عمى تنفيذ الحكم.
كما يحق طمب الحبس لدائني الدائن إذا كان دين مدينيم عمى الغير مما يجوز فيو الحبس .ألن دائن
الدائن إنما يعمل باسم المدين ونيابة عنو.
كما يحق لممسؤول بالمال والمدين والمتضامن أن يطمب حبس المحكوم عميو مرتكب الجرم إذا ما دفع
التعويض لممحكوم لو ،ذلك أن المحكوم عميو يصبح مسؤوالً تجاه المسؤول بالمال بعد أن دفع التعويض.
ويتمتع المحكوم لو بالحرية المطمقة في طمب الحبس سواء أكان المحكوم عميو قاد اًر عمى الدفع أم موظفاً
أم ذا سمعة تجارية واسعة أم غير ذلك ،وال يحق ألحد أن يتعرض لرغبة المحكوم لو أو يثنيو عنيا أو
ال.
يضغط عميو من أجل تعديميا بطمب التنفيذ عمى أموال المحكوم عميو مث ً
وبما أن النفقة من الحقوق الدورية فإن المحكوم لو بدين نفقة يستطيع أن يجدد طمب حبس المحكوم بيا
في كل مرة انقضى فييا الحبس السابق بالتنفيذ وبعد استحقاقو نفقة جديدة .كما يحق لممحكوم لو بالحقوق
األخرى أن يجدد طمبو بحبس المحكوم عميو قبل إخالء سبيمو إذا كانت مدة الحبس األولى لم تستغرق
الحد األقصى لممدة التي يجوز تنفيذىا بحقو ،ىكذا إلى أن يصبح مجموع مدد الحبـس معادلـة لمحد
األقصى ( المادة  2/461أصول ).
 -2قرار رئيس التنفيذ بالحبس وكيفية تنفيذه:
يقدم طمب الحبس إلى رئيس التنفيذ مشفوعًا بالسند التنفيذي ،فيرسل إخطا ًار إجرائيًا إلى المدين مع تكميفو
بالوفاء خالل خمسة أيام .ويتوجب بعدىا ،عمى رئيس التنفيذ إجابة طمب المحكوم لو ،ويقرر حبس
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المحكوم عميو تنفيذياً ،إذا كان الحق المحكوم بو مما يمكن تنفيذه عن طريق اإلكراه البدني .وليس لو أن
يرفض الطمب أو يوجو المحكوم لو لطريق آخر من طرق التنفيذ القتضاء الحق.
ويتوجب عمى الدائن أن يدفع إلى صندوق الخزينة سمفًا نفقة إعاشة المحكوم عميو في حال وجوبيا،
ويتوجب عمى مدير التنفيذ أن يسطر فو ًار مذكرة بحبس المحكوم عميو ويرسميا إلى النيابة العامة لتعمل
عمى تنفيذ القرار بواسطة السمطة العامة والقبض عمى المحكوم عميو ووضعو في مكان التوقيف الخاص
بذلك لقضاء مدة الحبس المعينة في المذكرة.
-3االعتراض عمى قرار رئيس التنفيذ بالحبس:
يحق لممدين ولممحكوم عميو أن يعترض عمى قرار رئيس التنفيذ بتوقيفو وذلك باستدعاء أو تقرير يقدمو
إلى الرئيس الذي يصدر ق ار اًر بإطالق سراح المح كوم لو إذا تبين لو أن الشروط القانونية لم تراع في
حبسو ( المادة  462أصول ) .ومثال ذلك ،أن يكون اإلخطار لم يبمغ إليو وجرى تبميغو إلى شخص ال
يحق لو التبمغ عنو ،أو أن يكـون قرار الحبس قد صدر قبل انقضاء ميمة اإلخطار ولو كان التنفيذ قد تم
خارجيا.
وتطبيقًا لذلك فقد درجت السمطة العامة بعد توقيف المحكوم عميو ،وفي حال رغبة المحكوم عميو في
االعتراض عمى قرار التوقيف ،أن تحضره إلى دائرة التنفيذ ليعرض األمر عمى الرئيس بنفسو ،كما يجوز
لممحكوم عميو االعتراض عمى توقيفو برقيًا إذا تم التوقيف في بمدة أخرى .وفي جميع األحوال ينظر رئيس
التنفيذ باالعتراض فو اًر ويصدر بشأنو ق ار اًر سواء بإطالق سراح المحكوم عميو أم برد اعتراضو وارسالو
إلى مكان التوقيف.
ويخضع قرار رئيس التنفيذ بإطالق سراح المحكوم عميو أو برد اعتراضو لمطعن بطريق االستئناف،
ولكن ق ارره ينفذ فو ًار ألن لو طبيعة النفاذ المعجل بحكم القانون.
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مدة الحبس وانقضائو
-1مدة الحبس:
تنص الفقرة األولى من المادة  461من قانون أصول المحاكمات عمى أنو:
" ال يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يوماً .وىذا يعني أن الحد األقصى لمدة الحبس التنفيذي من
أجل الحق الواحد ال يجوز أن يزيد عمى تسعين يومًا ،باستثناء دين النفقة طبعًا ،باعتباره من الحقوق
الدورية المتجددة ،كما ذكرنا ،فيجوز حبس المحكوم عميو بدين نفقة بعد كل استحقاق دوري ليا لمدد
مجموعيا غير محدد.
كما تنص المادة  465من قانون أصول المحاكمات عمى حدود قصوى لمدة الحبس تتناسب مع المبالغ
المحكوم بيا من أجل الحقوق المتعمقة بتعويض األضرار المتولدة عن جرم جزائي والمير والنفقة
واسترجاع البائنة يجب عدم تجاوزىا ومرتبة عمى الشكل التال ــي:
عشرة أيام :عن المبمغ المحكوم بو الذي ال يتجاوز مائة ليرة.
ثالثين يومًا :إذا كان المبمغ يتراوح بين  144ليرة سورية وال يزيد عن  544ليرة سـورية.
ستين يومًا :إذا كان المبمغ يتراوح بين  544وال يزيد عن  1444ليرة سورية.
تسعين يومًا :إذا كان المبمغ يتجاوز  1444ليرة سورية.
وفي الواقع العممي ونظ ًار لضعف القيمة والقوة الشرائية ليذه المبالغ بسبب ىزالتيا فإن مدة التوقيف غالبًا
تكون لتسعين يوماً.
وتحسب مدة التوقيف بالنظر إلى أصل الدين وممحقاتو ،أي أن المصاريف القضائية والرسوم المدنية
المحكوم بيا تضاف إلى المبمغ المحكوم بو ليصبح المجموع المبمغ الواجب تناسبو مع الحد األقصى
لممدة.
أما بالنسبة لمحكم القاضي بتسميم الولد أو إراءتو فإن الحد األقصى لمدة الحبس الجائز تنفيذىا بحق
المحكوم عميو فيي تسعون يومًا.
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وتبدأ مدة الحبس التنفيذي ،طبقاً ألحكام تنفيذ عقوبة الحبس ،من يوم توقيف المحكوم عميو وليس من
ساعة توقيفو ،ويطمق سراحو قبل ظييرة اليوم األخير.
والجدير بالذكر ،أنو إذا تعددت األ حكام الجائز حبس المحكوم عميو من أجميا ،يحبس عن كل حكم
لوحده بما يعادل المدة المتناسبة مع مبمغو ،ولو كان المجموع يزيد عن الحد األقصى المسموح الحبس من
أجمو.
-2انقضاء الحبس:
نصت المادة  466من قانون أصول المحاكمات عمى أنو:
" ينقضي الحق بالحبس التنفيذي في األحوال اآلتي ــة:
آ -إذا أوفى المحكوم عميو التزامو أو أوفاه عنو شخص آخر.
ب – إذا رضي الدائن أن يخمي سبيل المحكوم عميو.
ج -إذا بمغ المحكوم عميو الستين من العمر." .
الحالة األولى  -الوفاء باال لتزام:
ينقضي الحبس بالوفاء بااللتزام سواء أتم من قبل المدين أم من قبل شخص آخر ولو لم تكن لو مصمحة
في ىذا الوفاء وكان ذلك دون عمم المدين أو رغم إرادتو .وال يجوز لمدائن أن يرفض الوفاء من الغير إال
إذا اعتراض المدين عمى ىذا الوفاء وأبمغ الدائن بيذا االعتراض ( المادة  3/322مدني ).
الحالة الثانية  -إذا رضي الدائن إخالء سبيل المحكوم عميو:
إذا رضي الدائن إخالء سبيل المدين انقضى الحبس ،وال يحق لو طمب حبسو مرة ثانية من أجل نفس
الدين .وال يحق لمدائن الرجوع عن ىذه الموافقة بإخالء سبيل المحكوم عميو ما لم يكن قد اشترط بأن يقوم
المدين بتنفيذ التزامو خالل مدة معينة ،ففي حالة عدم قيام المدين بتنفيذ االلتزام يجوز طمب حبسو عن
المدة المتبقية.
عمى أن بعضيم يرى في الرضاء بإخالء سبيل المحكوم عميو المعمق عمى شرط ينفذ فيو اإلخالء ،وال
قيمة لمشرط ولو وافق المحكوم عميو عمى الشرط وذل ك بسبب إطالق النص في المادة  466أصول ،وألن
الساقط ال يعود ).(202
)(202
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الحالة الثالثة  -بموغ المحكوم عميو الستين من العمر:
إذا أتم المحكوم عميو الستين من العمر عند تنفيذ الحبس فإنو ينقضي ويجب إطالق سراحو إذا كان
موقوفًا ،ويستثنى من ذلك الحبس المقرر من أجل دين النفقة.
-3آثار الحبس التنفيذي:
بما أن الحبس التنفيذي ال يعد عقوبة بل وسيمة لمضغط عمى شخص المدين وحممو عمى تنفيذ التزامو،
لذلك فإن االلتزام ال ويبقى لمدائن الحق بحجز ما يظير لو من أموال منقولة أو غير منقولة في المستقبل
) .(203عمى أن محكمة النقض قررت بالنسبة لمغرامات الجمركية مبدأ تالشي الغرامات بالحبس ).(204

)(203
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أسئمة تفاعمية
اختر اإلجابة الصحيحة
 -1يقرر رئيس التنفيذ جبس المحكوم عميو
أ -أياكان مقدار المبمغ المحكوم بو.
ب -في حاالت محددة حصرية اليجوز القياس عمييا.
ج – في حال امتنعت الزوجة عن تننفيذ الحكم برد المير الذي قبضتو.
د – إذا أخفى المنفذ عميو األموال التي تسمميا كشخص ثالث أمين.

 – 2من أحكام اإلعفاء المطمق من الحبس
أ– ال يحبس من كانت سنو تزيد عمى ستين سنة بتاريخ التنفيذ.
ب – ال يحبس من كانت سنو تقل عن سبعة عشرة سنة بتاريخ تنفيذ االلتزام.
ج – ال يحبس زوج رجال السمك السياسي.
د -كافة األجوبة السالفة الذكر صحيحة.

 – 3من أحكام مدة الحبس التنفيذي وانقضاؤه
أ – مدتو القصوى ثالثة أشير غيرقابمة لمتمديد.
ب – يمكن أن تمتد مدتو إلى سنة إذا كان التعويض ناجمًا عن جرم جزائي.
ج -أنو ينقضي بوفاء المحكوم عميو التزامو.
د – الينقضي إال برضاء الدائن بإخالء سبيل المحكوم عميو قبل انقضاء مدتو.
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