
 

١ 
 

 
 
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  أصول التنفيذ
  



 

٢ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣ 
 

  
  
  
  
  

  

  
  
  

  

  أصول التنفيذ

  ٢٠١٦/ لعام ١وفق أحكام قانون أصول المحاكمات رقم /
  

  
  

  الدكتور

  كحيل عمران

  قسم القانون الخاص رئيس

  
  
  

  
  
  
  

 صةالشام الخاجامعة 

  الجمهورية العربية السورية
  جامعة الشام الخاصة

  كلية الحقوق
 

٢٠٢١- ٢٠٢٠   

 



 

٤ 
 

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  



 

٥ 
 

  المحتوى
  

  ١١  تمهيد 

  ١٣  مقدمة

  ٢١  لتنفيذ الجبريلالقسم األول: األحكام العامة 

  ٢٣  الباب األول: دائـــرة التنفيذ

  ٢٥  الفصل األول: السلطة المختصة بالتنفيذ

  ٢٥  المبحث األول: تأليف دائرة التنفيذ

  ٢٥  .المطلب األول: رئيس التنفيذ

  ٢٧  دائرة التنفيذ والمطلب الثاني: موظف

  ٣٠  المبحث الثاني: اختصاص رئيس التنفيذ

  ٣٠  التنفيذ المطلب األول: االختصاص النوعي لرئيس

  ٥٠  المطلب الثاني: االختصاص المحلي أو المكاني لدائرة التنفيذ

  ٦٣  للتنفيذالفصل الثاني: اإلجراءات العامة 

  ٦٣  اص التنفيذالمبحث األول: أشخـ

  ٦٤  المطلب األول: أطراف الملف التنفيذي

  ٧٣  المطلب الثاني: الغير في إجراءات التنفيذ

  ٧٥  المبحث الثاني: الشروط العامة للتنفيذ

  ٧٥  الشروط العامة المتعلقة بالحق الموضوعي المطلب األول: 

  ٧٨  المتعلقة بإجراءات التنفيذالمطلب الثاني: الشروط العامة 

  ٩٣  الثاني: األسناد التنفيذية بابال

  ٩٥  ام القضائيةالفصل األول: األحكـ

  ٩٥  المبحث األول: شروط تنفيذ األحكام القضائية

  ٩٦  المطلب األول: شرط استقرار المراكز القانونية لألطراف

  ٩٨  المطلب الثاني: شرط احتواء الحكم على إلزام (أداء) معين

  ٩٩  اذ المعجـلالمبحث الثاني: النفــ

  ٩٩  المطلب األول: األحكام المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة (بحكم) القانون

المطلب الثاني: األحكام المشمولة بالنفاذ المعجل بحكم المحكمة (النفاذ 

  المعجل القضائي)

١٠٢  



 

٦ 
 

  ١٠٩  الفصل الثاني: األسناد التنفيذية من غير األحكام

  ١٠٩  المبحث األول: القـــــــــــــرارات

  ١١٠  المبحث الثاني: العقود الرســــــمية

  ١١٢  المبحث الثالث: صكوك الزواج

  ١١٤  المبحث الرابع: األوراق األخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ

 ١١٤ المطلب األول: أسناد تنفيذية أعطتها قوانين خاصة قوة التنفيذ

  ١١٥  الثاني: تحصيل الديون الثابتة بالكتابةالمطلب 

  ١٢٧  األسناد التنفيذية األجنبية المبحث الخامس: 

  ١٢٧  المطلب األول: تنفيذ األحكام القضائية األجنبية

  ١٢٨  المطلب الثاني: تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية

  ١٢٩  المطلب الثالث: األسناد الرسمية األجنبية القابلة للتنفيذ 

  ١٣١  القسم الثاني: األحكام الخاصة للتنفيذ الجبري

  ١٣٣  : طرق التنفيـــــــذ الجبــــــــــريولالباب األ

  الفصل األول: التنفيذ بالتضييق على جسد المدين
  (الحبس اإلكراهي َومنع السفر)

١٣٥  

  ١٣٦  المبحث األول: حاالت الحبس اإلكراهي

الناجمة عن جرم جزائي  وااللتزاماتالمطلب األول: المبالغ والتعويضات 

  التي تحكم بها المحاكم المدنية

١٣٧  

  ١٣٧  المطلب الثاني: المبالغ والتعويضات المحكوم بها في الدعاوى الجزائية

  ١٣٩  المطلب الثالث: بعض قضايا األحوال الشخصية

  ١٤٣  المبحث الثاني: أحكام الحبس اإلكراهي

  ١٤٤  يطبق عليهم الحبس اإلكراهيالمطلب األول: األشخاص الذين 

  ١٤٤  المطلب الثاني: حاالت اإلعفاء من الحبس اإلكراهي

  ١٤٨  المطلب الثالث: مدة الحبس

  ١٤٩  المطلب الرابع: حاالت انقضاء الحبس

  ١٥١  المطلب الخامس: إجراءات تنفيذ الحبس

  ١٥٣  ـفرحث الثالث: منع الســالمب

  ١٥٥  الحجزالفصل الثاني: التنفيذ بطريق 

  ١٥٧  المبحث األول: األموال التي ال يجوز التنفيذ عليها 



 

٧ 
 

  ١٥٧  المطلب األول: األموال التي ال يجوز التنفيذ عليها بسبب طبيعتها 

المطلب الثاني: األموال التي ال يجوز التنفيذ عليها احتراماً إلرادة من 
  خصصها لغرض معين 

١٦٠  

  ١٦٢  خاصة  ةيجوز التنفيذ عليها تحقيقاً لمصلحالمطلب الثالث: األموال التي ال 

  ١٦٧  : الحجز االحتياطيالثانيالمبحث 

  ١٦٧  المطلب األول: حاالت الحجز االحتياطي

  ١٧٤  المطلب الثاني: إجراءات الحجز االحتياطي

  ١٨٤   اوبيعه: التنفيذ بحجز األموال المنقولة للمدين بين يديه لثالمبحث الثا

  ١٨٤  الحجز التنفيذي على أموال المدين المنقولة بين يديهالمطلب األول: 

  ٢٠٠  المطلب الثاني: بيع األموال المنقولة

  ٢١٣  : حجز ما للمدين لدى الغيررابعالمبحث ال

  ٢١٣  المطلب األول: أحكام حجز ما للمدين لدى الغير

 ٢٢٩ المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لحجز ما للمدين لدى الغير

  ٢٣٣  حجز اإليرادات واألسهم واألسناد والحصصخامس: المبحث ال

ها أو القابلة للتظهير بين لالمطلب األول: حجز األسهم لحاملها واألسناد لحام
 يدي المدين

٢٣٤ 

المطلب الثاني: حجز األسهم االسمية واإليرادات وحصص األرباح 

 المستحقة بين يدي الغير

٢٣٥ 

  ٢٣٧  بالمحاصة والتوزيع بحسب درجات الدائنينالتقسيم : الباب الثاني

االتفاق بين الدائنين على تقسيم وتوزيع حصيلة التنفيذ : الفصل األول
  بينهم

٢٣٩  

  ٢٣٩  أطراف االتفاق على إجراءات التوزيع: المبحث األول

  ٢٤١  ـــاذ االتفاقنف: المبحث الثاني

  ٢٤١  المطلب األول: مفهوم االتفاق

  ٢٤٢  مدى االتفاقالمطلب الثاني: 

 ٢٤٣ إجراءات التقسيم والتوزيع في حال عدم اتفاق الدائنين: الفصل الثاني

  ٢٤٣  قرار الشروع بالتقسيم: المبحث األول

 ٢٤٣ المطلب األول: إصدار رئيس التنفيذ قرار الشروع بالتقسيم

 ٢٤٤ المطلب الثاني: تبليغ قرار الشروع بالتقسيم إلى الدائنين الحاجزين



 

٨ 
 

 ٢٤٤ المطلب الثالث: تقديم الدائنين الحاجزين طلبات التقسيم

  ٢٤٨  قائمة التوزيع المؤقتة: المبحث الثاني

  ٢٤٨  المطلب األول: وضع قائمة التوزيع المؤقتة 

  ٢٤٩  المطلب الثاني: إقرار القائمة المؤقتة واالعتراض عليها 

  ٢٥١  المبحث الثالث: توزيع حصيلة التنفيذ على أساس قائمة التوزيع النهائي 

  ٢٥٣  القسم الثالث: التنفيذ على العقار

  ٢٥٥  اإلجراءات الممهدة لبيع العقاراألول: باب ال    

  ٢٥٧  التنبيه بنزع ملكية العقار ووضع اليد عليه: الفصل األول

  ٢٥٧  تنفيذ قرار حجز العقار: المبحث األول

  ٢٥٧  المطلب األول: تسجيل قرار الحجز

  ٢٥٩  المطلب الثاني: اآلثار القانونية لحجز العقار

  ٢٦٤  وضع اليد على العقار: المبحث الثاني

  ٢٦٤    المطلب األول: إجراءات وضع اليد على العقار

  ٢٦٨  المطلب الثاني: آثار وضع اليد على العقار

  ٢٧١  العقارقائمة شروط بيع : الفصل الثاني

  ٢٧١  أحكام قائمة شروط البيع وتبليغها: المبحث األول

  ٢٧١  المطلب األول: مشتمالت قائمة شروط البيع ومرفقاتها

  ٢٧٤  المطلب الثاني: تبليغ قائمة شروط البيع ومشتمالتها

  ٢٧٧  االعتراض على قائمة شروط البيع: المبحث الثاني

  ٢٧٨  المطلب األول: أسباب االعتراض

  ٢٨٢  المطلب الثاني: إجراءات تقديم االعتراضات والفصل فيها

  ٢٨٧  إجراءات بيع العقار: الباب الثاني

  ٢٨٩  اإلجراءات السابقة على قرار اإلحالة القطعية: الفصل األول

  ٢٨٩  اإلعالن عن بيع العقار: المبحث األول

  ٢٨٩  المطلب األول: مضمون اإلعالن

  ٢٩٠  اإلعالنالمطلب الثاني: كيفية 

  ٢٩٢  المزايدة العلنية: المبحث الثاني

  ٢٩٢  المطلب األول: األشخاص الذين يحق لهم االشتراك في المزايدة العلنية

  ٣٩٧  المطلب الثاني: إجراءات المزايدة وآثارها



 

٩ 
 

  ٣١٣  قرار اإلحالة القطعية: الفصل الثاني

  ٣١٣  أحكام قرار اإلحالة القطعية: المبحث األول

  ٣١٣  المطلب األول: تقرير اإلحالة القطعية  

  ٣١٤  المطلب الثاني: تسليم صورة قرار اإلحالة القطعية

  ٣١٦  آثار قرار اإلحالة القطعية: المبحث الثاني

  المطلب األول: نقل ملكية العقار

  المطلب الثاني: الطعن في قرار اإلحالة القطعية

٣١٦  

٣٢٣  

  الباب الثالث

  بالتنفيذ على العقارأحكام خاصة 

٣٢٧  

  ٣٢٧  دعوى االستحقاق الفرعية: الفصل األول

  ٣٢٨  شروط إقامة دعوى االستحقاق: المبحث األول

  ٣٢٨   المطلب األول: الشروط القانونية لدعوى االستحقاق

  ٣٢٩   المطلب الثاني: الشرط غير القانوني لدعوى االستحقاق 

     ٣٣١العقار                                       المبحث الثاني: شروط وقف بيع 

   ٣٣٣      الفصل الثاني: بيع العقار إزالةً للشيوع واستيفاًء للديون المؤمنة 

  ٣٣٣ المبحث األول: بيع العقار إزالةً للشيوع                                      

  ٣٣٤ المطلب األول: أحكام متعلقة بالمزايدة على العقار                           

  ٣٣٤ المطلب الثاني: أحكام متعلقة بقائمة شروط البيع                             

نة                           ٣٣٦ المبحث الثاني: بيع العقار استيفاًء للديون المؤمَّ

  ٣٣٧ قائمة المراجع                                                                     

  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٠ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  



 

١١ 
 

  تمهيد

. ٣/١/٢٠١٦بتاريخ وتمَّ نشره  الجديد،ون أصول المحاكمات السوري صدر قان
فيما يتعلق كثيرة ومهمة . وقد حمَل معه تعديالٍت ١/٢/٢٠١٦يوم من  وأصبح نافذاً 

  نظٍر. بعضها في محله، وبعضها اآلخر محلَّ بإجراءات التنفيذ، 

كلية الحقوق هذا وقد تم تكليفنا بتأليف كتاب جامعي لطالب السنة الرابعة في 
يَلحُظ هذه التعديالت، ويواكب االجتهاد القضائي ويرصد تطوره.  الشامفي جامعة 

لذلك سوف نشرح المواد القانونية المتعلقة بإجراءات التنفيذ، ونبرز هذه التعديالت، 
ق عليها عندما تدعو الحاجة. كل ذلك بهدف ترسيخ ملََكات التحليل والتركيب لونع

إلى الحل  وذلك بهدف الوصولث، واالستنتاج المنطقي السليم عند الطالب والباح
  القانوني المناسب للمسائل التي تطرحها إجراءات التنفيذ. 

كما نرمي إلى االبتعاد عن الكتابة بطريقِة سرِد المعلوماِت التي تصل بالطالب 

أسلوب هذه الطريقة تعزز . الُمتَلَقَّاةِ  - لمعلومات الُملقاةِ م لإلى مرحلة من االستسال
   . لب، دونما أي محاكمة منطقية للمعلومة المطروحةالحفظ عن ظهر ق

ى ظاهرة في غاية الخطورة، وهي انتشار ونغتنم الفرصة للتنبيه علهذا 

ؤدي إلى ، إلى آخر هذه التسميات التي ت"المحاضرات"وَ " ملياتاألُ "وَ " الملخصات"
 على نحوأوراق تُكتُب  تنتقل األهمية إلىل ،إلغاء الكتاب الجامعي من الناحية الفعلية

 على أي منطق علمي للطالب، فيقرأهذه المحررات تقضي . جتزأ وغير دقيقم

طغيان  أن هذا األمر مترافق مع ال سيماو. "معلَّبٍ "ويجيُب بشكل  "معلَّبٍ "بشكل 
ه من مثالَب ظاهرةٍ  في ميدان هو وذلك ، نظام األسئلة االمتحانية المؤتمتة، وما يجرُّ

القاضي والمحامي وكل رجل  يحتاج إليهما ومنطق سليمينالحاجة إلى لغة  بأمسّ 

  .قانون

ً من  فإننا نسعى إلى كتابة هذه  ،مواجهة هذه المساوئهذه األهداف ولانطالقا

مقدمة صحيحة تؤدي إلى : المقرر بشكل يعزز َملََكةَ االستنتاج القانوني على قاعدة
في طالب اإلجازة والباحث الحقوقي، و فيوفي هذا أفضل األثر . نتيجة صحيحة

 .على وجه الخصوص الجامعيبصورة عامة وللكتاب كتاب القيمة الفعلية لل
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  مقدمة
  

 هذا األمروامتد  المدين،، باللجوء إلى التنفيذ على جسد قديماً كان اقتضاء الحق 
في ظل القانون الروماني استرقاق المدين  فقد كان يحق للدائن غير قصيرة. لمدةٍ 

إلى حد قتل  كان يصل األمر نالوفاء بديونه. حتى إ هذا األخير لم يستطع إذا ١وبيعه
  . ٢دائنيه، وإلى تقسيم جثته بين المدين

كانت القوة الخاصة إذاً هي التي تحكم مسألة التنفيذ الجبري في حال رفض 
كان هناك نظام للتنفيذ عند  إذ ذلك،أو عدم قدرته على  ،المدين الوفاء بالتزاماته

  قتل المدين. تكون نهايتها في بعض األحيان ٣الرومان يُعرُف باسم دعوى إلقاء اليد

وتلطفت القواعد  ،بعد أن ترسخت أسس الدول الوقت الحاضراختلف األمر في 
عد لم ي إذ، خاصةً  بالتنفيذ الجبريبأصول التقاضي ووتلك المتعلقة  القانونية عامةً 

. للمدين محل التنفيذ الجبري المالية أصحبت الذمةو جسد المدين ضامناً اللتزاماته،
  لم يعد أحد يستطيع اقتضاء حقه بنفسه بغير اللجوء إلى سلطة الدولةكما 
 "même-soiNul n’a le droit de se faire justice à "  

وإال تعرض لعقوبة جرم استيفاء الحق بالذات، هذا فضالً عن مالحقته جزائياً إذا 
ٍم قانوناً في معرض استيفائه لحقه.    وصل به األمر إلى ارتكاب أي فعل مجرَّ

ن لذلك وجب على من يريد الحصول على حقه، في التشريعات المعاصرة، أ
لحماية عدة ماية حقه عبر أنواع مرفق القضاء، لحيلجأ إلى سلطة الدولة، ممثلةً في 

  الحق، هي الحماية القانونية والحماية القضائية والحماية التنفيذية. 

                                                           
اإلسكندرية، مطبعة  –أبو الوفا، أحمد، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، الناشر منشأة دار المعارف  ١

  .١١، ص١٩٦٦االسكندرية، الطبعة الخامسة -محمد دون بوسكو
Gelle, Les nuits attiques, XX livre, chapitre 1. Cité dans les Œuvres complètes de -Aulu٢

Montesquieu, avec des notes de Dupin, Crevier, Voltaire, Mably, Servan, La Harpe, 
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يوفر النص القانوني لصاحب الحق مبدأ حماية حقه أو ما يسميه  من جهة أخرى
َمثَُل ذلك أن المركز صاحب مركز قانوني محدٍد. بأن يَعدَّهُ  بالحماية القانونية،الفقه 

القانوني للبائع هو أنه دائن للمشتري بثمن المبيع، فإذا لم يدفع المشتري هذا الثمن 
فإن النص القانوني يحفظ للبائع مبدأ حصوله على الثمن، ومطابقة المركز المادي 

   ك بإلزام المشتري بدفع الثمن.(الواقعي أو الفعلي) للبائع مع مركزه القانوني، وذل
مركزه  ٤طلب استصدار حكم يؤكدو اللجوء إلى قضاء الدولةلذلك يستطيع البائع 

تؤكد هذه األخيرة  إذ ،٥الحماية القضائيةهذا ما يطلق عليه تعبير القانوني كدائن و
  المركز القانوني للبائع لكنها ال تصل به إلى استيفاء حقه بالفعل.

وتَمَّ التنفيذ  ،فإذا ما لجأ الدائن إلى الجهة المختصة بتنفيذ الحكم الذي حصل عليه
وقبض ما كفلته الحماية القانونية وما أكدته الحماية القضائية من  ،على أموال مدينه

التي تصل به إلى  الحماية التنفيذيةيكون قد حصل على حقه من خالل  ثمن،
  بحصوله على ثمن ما باعه. وذلك ،مطابقة مركزه القانوني كدائن مع مركزه الفعلي

فال يتصور ثمة  به،"اقتضاء الحق إذن يستلزم إجبار المدين على القيام بما التزم 
 به،االعتراف له االلتجاء إلى القضاء للذود عنه وحق إال إذا كان لصاحبه سلطة 

لهذا ال يكتفي المشرع بإجازة االلتجاء و به،سلطة إجبار مدينه على تنفيذ ما التزم و
يمّكنه من الحصول على  أي-و أيضاً يمّكن صاحبه إلى القضاء لحماية الحق بل ه

لم ينفذ المدين  فإذا به،مدينه على القيام بما التزم  بإجبار- المنفعة التي يخولها له حقه 
ً واختياراً أُجبر عليه بتدخل السلطة العامة التي تجري التنفيذ تحت  التزامه طوعا

 .٦."ورقابتهإشراف القضاء 

الوصول إلى إجراءات التنفيذ الجبري والمثول أمام لكن المدين يستطيع تجنب 
  القضاء إذا قام بتنفيذ التزامه بشكل اختياري وهذا هو األصل.

في تنفيذ  حسن النيةمبدأ األصل أن ينفذ المدين التزامه بشكل طوعي بناًء على ف 
تنفيذ المدين  ى بالتنفيذ االختياري، حتى لو كانالعقود وااللتزامات. وهذا ما يسم

                                                           
الجزء الثاني، منشورات - أبو العيال، أيمن، شرح قانون أصول المحاكمات: قوق وتقويتهاانظر في مسألة تأكيد الح ٤
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 ٧لجوء الدائن إلى سلطة الدولة من أجل إجباره على التنفيذ خشيةَ  حصلقد  اللتزامه
ألن الدائن لم يلجأ، في هذا الفرض، إلى الحماية التنفيذية عن طريق سلوك 
ً الستيفاء حقه، لكنه هدد فقط باللجوء إلى هذه  اإلجراءات التنفيذية المقررة قانونا

  اإلجراءات.

في نطاق هذا الكتاب الذي يعالج  الطوعي أو االختياري خل التنفيذال يد 
إليه الدائن إال عندما يمتنع المدين عن الوفاء  لجأ، والذي ال يالجبريموضوع التنفيذ 

أكان  وسواء ؛بالتزامه طوعاً، سواء لتعنت هذا األخير أو لعدم قدرته على ذلك
  التنفيذ فردياً أم جماعياً.

ً التنفيذ الجماعي،يخرج عن نطاق هذا ال  ً في يكون التنفيذ ف كتاب أيضا جماعيا
تحكمها نصوص قانون التجارة  ٨ينتظم دائنوه في تفليسة إذ ،حال إفالس التاجر

إذ الشركات، ويخضع من خاللها التاجر المفلس إلى إجراءات جماعية قانون و
حالة إعسار المدين من غير ب األمر فيما يتعلق وكذلك تتوقف المالحقات الفردية،

 حيثب ،لذلك سوف ينحصر موضوع الكتاب في التنفيذ الجبري الفرديالتجار. 
ً حتى لو  عن الوفاء بالتزاماته، الفرض هو امتناع المدين يكون ويبقى التنفيذ فرديا

تنفيذ من يشترك هؤالء في إجراءات التنفيذ وفي توزيع حصيلة ال إذ ،تعدد الدائنون
دون مباشرة إجراءات جماعية على شاكلة تلك التي تحصل في التنفيذ الجماعي. 

  بعبارة أخرى، التنفيذ الجماعي خاص بحالتي اإلفالس واإلعسار.

االلتزام  لجبري؟ هل هو االلتزام الطبيعي أولكن ما االلتزام الذي يقبل التنفيذ ا
نية للدائن لطلب التنفيذ جبراً على المدني؟ وما عنصر االلتزام الذي يعطي اإلمكا

  الرغم من إرادة مدينه؟

، على يلجأ الدائن عند عدم الوفاء إلى الجهة المختصة بالتنفيذ الستيفاء حقه
لكنه ال يستطيع اللجوء إلى هذه السلطة إال إذا كان االلتزام بالوفاء  الرغم من مدينه،

يجب التمييز بين هذين النوعين من االلتزام، فإنه التزاماً مدنياً وليس طبيعياً. من هنا 
                                                           

ص ، ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ، طبعةأصول التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، منشورات جامعة دمشق جمال، مكناس،٧
١٩.  

إلجراءات جماعية من أجل استيفاء ديونهم من إذ يخضعون " كتلة الدائنين"يطلق على الدائنين في هذه الحالة تسمية ٨
  .أموال مدينهم التاجر المفلس
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، الذي يحتوي على االلتزام المدنيفعن طريق تحديد عناصر كل منهما. وذلك 
هو التزام مزود بمؤيد قانوني يستطيع الدائن فيه  ،عنصري المسؤولية والمديونية

وذلك باالعتماد على عنصر المسؤولية، الذي يعطي إجبار مدينه على التنفيذ، 
 االلتزام الطبيعيفهو التزام كامل. في حين أن ، ٩كانية اإلجبار على تنفيذ االلتزامإم

بمعنى أن القانون ال يعطي  ي على مديونية ال تؤيدها مسؤولية؛هو التزام يحتو
.يترتب على ذلك ١٠الدائن في هذا االلتزام الوسيلة من أجل إجبار مدينه على التنفيذ

أن عنصر المديونية ال يكفي وحده إلجبار المدين على تنفيذ التزامه بل ال بد من 
  التنفيذ الجبري.  القتضاء الحق عن طريقاللجوء إلى عنصر المسؤولية 

يُعَدُّ التنفيذ الجبري إعماالً للمؤيد أو الجزاء التي تقرره القاعدة القانونية، هذا و
احب الحق من الحماية القانونية والقضائية اإلجرائية إلى أي هو الذي ينتقل بص

  الحماية التنفيذية، ويؤدي إلى مطابقة مركزه المادي الفعلي مع مركزه القانوني. 

إلى سلطة الدولة من أجل الحصول على حقه فعلياً من مدينه الذي  يلجأ الدائن إذاً 
عن له يرفض السماح له بالتمتع بهذا الحق. من هنا جاء لفظ "الجبري" تمييزاً 

من دون الحاجة إلى دفع دائنه  ،المدينبه التنفيذ االختياري أو الطوعي الذي يقوم 
قيام إلى اللجوء إلى السلطة العامة. بناًء على ذلك يمكن تعريف التنفيذ الجبري بأنه 

لحقه  تٌ ثبِ القضاء بتمكين دائن بيده سند تنفيذي مُ السلطة العامة ممثلةً في 
من  مدينه،على الرغم من إرادة  فعلي،الموضوعي من التمتع بهذا الحق بشكل 

  .١١خالل إجراءات نص عليها القانون
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فإذا ما أوفى المدين بالتزام . يتخلف عنصر المسؤولية ويبقى عنصر المديونية، إذ الطبيعي هو الدين الساقط بالتقادم
وال يمكنه التراجع عنه ألن التزامه، وإن كان طبيعياً، فهو التزام قانوني ملزم ساقط بالتقادم فإن وفاءه يكون صحيحاً 

  .وليس التزاماً أخالقياً أو نوعاً من المجاملة

هو الذي تجريه السلطة العامة تحت إشراف القضاء ورقابته : " يعرف الدكتور أحمد أبو الوفا التنفيذ الجبري بأنه ١١
. " توف لشروط خاصة بقصد استيفاء حقه الثابت في السند من المدين قهراً عنهبناًء على طلب دائن بيده سند مس
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قال جانب منه إن ة أخرى، حول سبب التنفيذ الجبري، ف، من ناحياختلف الفقه
سبب هذا التنفيذ هو وجود السند التنفيذي بيد الدائن وذلك بصرف النظر عن وجود 

بينما يرى جانب آخر من  ،١٢أو عدم وجود الحق الموضوعي الثابت في هذا السند
سبب  المدين عن الوفاء بالتزامه، أي إن الفقه أن سبب التنفيذ الجبري هو امتناع

للتنفيذ وليس سبباً،  أداةالحق في التنفيذ هو سبب أصل الحق وما السند التنفيذي إال 
  .١٣السند هو أداة التنفيذ وليس سببهأي أن 

في هذه المسألة هو عدم قدرة الدائن  ،من الناحية العملية ،يبدو أن األمر المهم
وذلك بغض النظر  ،على اللجوء إلى قضاء التنفيذ قبل الحصول على سند تنفيذي

عن السبب الحقيقي أو الحقوقي لهذا التنفيذ الجبري. مع ذلك فإننا نميل إلى تأييد 
بُّر في الغالبية العظمى منها وجهة النظر الثانية، فاألصل هو أن األحكام القضائية تُعَ 

عن حقيقة الواقع، فيكون بالتالي سبب الحق في التنفيذ هو امتناع المدين عن الوفاء 
سند ما ال، و١٤أن األحكام مقررة للحقوق ال كاشفة لهاهو األصل . كما أن بالتزامه

  ليس سبباً له.التنفيذي إال أداة للتنفيذ و
التمييز   من ، فال بد فيذ بين فروع القانونموقع قواعد أصول التن أما عن تحديد

هو الحق الذي يحدد  الحق الموضوعيف الحق الموضوعي والحق اإلجرائي. بين
ً أم سلبياً. بمعنى أن المركز القانوني أالمركز القانوني للشخص سواء  كان إيجابيا

اإليجابي للمشتري هو أنه دائن باستالم محل عقد البيع (السلعة التي اشتراها) 
  ويكون مركزه القانوني السلبي هو أنه مدين بثمن هذه السلعة. 

                                                                                                                                               
لم نذكر في التعريف الذي أوردناه في المتن مسألة تحرك . ١٧انظر بهذا المعنى أبو الوفا، المرجع السابق، ص 
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  .٩، المرجع السابق، ص ."سببها هي األخرى االمتناع عن الوفاء
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وظيفة المحاكم هي أن تبين حق كل " يعلل الدكتور أبو الوفا وجهة نظره بالقول إن . وما بعدها ٧٢٦، ص ١٩٨٩
  .."خصم بالنسبة للموضوع فهي ال تخلق للخصوم حقوقاً جديدة
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ً من أجل اقتضاء  الحق اإلجرائيأما  فهو الحق باتباع إجراءات محددة قانونا
  لموضوعي.الحق ا

ن إو ،قواعد موضوعية اعد القانون المدني أو التجاريمن هنا نقول إن معظم قو
تنظم معظم  أخرى،قواعد قانون أصول المحاكمات قواعد إجرائية أو شكلية. بعبارة 

الوصول إلى الحق الموضوعي من خالل  ١٥أقنيةقواعد قانون أصول المحاكمات 
ن مباشرة إجراءات التنفيذ ال تنشئ ص قانونية إجرائية أو شكلية. أي إنصو

ً يستوجب الفصل فيه أي ال تَُولّدُ  ،ي الحق الموضوعيخصومة ف ً موضوعيا نزاعا

  .١٦بين األطراف

ُن  قواعد أصول التنفيذ الجبري إذاً تعد  من القواعد اإلجرائية أو الشكلية ألنها تَُمّكِ
لذلك أدرجها المشرع  ى اقتضاء حقه الموضوعي بشكل فعلي؛الدائن من الوصول إل

، ١٧ضمن قواعد قانون أصول المحاكمات المشرعين،كما فعل غيره من  السوري،
  ضمن قواعد القانون المدني. وليس 

المصدر الرئيس للقواعد ١٨قواعد قانون أصول المحاكمات السوري عدُّ تُ هذا و
جاءت األحكام المتعلقة بالتنفيذ في ستة  فقدالقانونية الناظمة إلجراءات التنفيذ، 

). لكن ٤٥٥إلى المادة  ٢٧٥أبواب ضمن الكتاب الثاني من هذا القانون (من المادة 
يوجد عدد من القواعد المتفرقة المتعلقة بالتنفيذ واردة في قوانين أخرى مثل القانون 

قانون العامة و قانون جباية األموالقوانين خاصة مثل في و ،المدني وقانون التجارة
  المصرف الزراعي وقانون المصرف الصناعي وقانون الكاتب بالعدل. 

من الجدير بالتنويه أن رئيس التنفيذ هو القاضي المختص، من حيث المبدأ، 
وردت في قانون أصول أ سواءٌ بتطبيق القواعد القانونية الخاصة بالتنفيذ الجبري 

  قانون التجارة أم في قوانين خاصة.المحاكمات أم في القانون المدني أم في 
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  .١الهامش رقم  ١٠ص و٩أبو الوفا، المرجع السابق، ١٦
راكز يطبق األثر المباشر لقواعد أصول التنفيذ بحسبانها قواعد أصولية شكلية ال تمس، من حيث المبدأ، الم ١٧

تكرس المادة األولى من قانون أصول المحاكمات السوري مبدأ األثر المباشر لقوانين . (القانونية ألطراف النزاع
  ).األصول

قانون أصول "سوف تكون بعبارة ٢٠١٦لعام / ١/نوضح بأن اإلشارة إلى قانون أصول المحكمات الجديد رقم ١٨
فستكون اإلشارة إليه  ١٩٥٣لعام / ٨٤/أما قانون أصول المحاكمات السابق رقم ". القانون الجديد"أو " المحاكمات

  ". القانون القديم"أو " قانون أصول المحاكمات القديم"بعبارة 
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  خطة الكتاب

أننا نعتمد في هذا الكتاب على الفقه العربي والفرنسي إلى  يجب اإلشارة بدايةً 
حيزاً كبيراً من هذا الكتاب، وذلك على حساب الفقهي  يحتل الجانب إذ، بشكل كبير

أهمها افتقار المكتبة الحقوقية  ،لهذا األمر عدة أسباب وثمةالجانب القضائي. 
وعدم  ل القواعد الناظمة ألصول التنفيذ،السورية لمؤلفات موسوعية فقهية تؤص

قرارات  ، ذلك أنوجود توحيد لالجتهاد القضائي فيما يتعلق بقواعد التنفيذ الجبري
ال يمكن  في القضايا التنفيذية أحكام مبرمة، كما سنرى، الناظرة االستئناف محاكم

األمر ال يسمح بصدور قرارات عن هذه المحكمة  الطعن فيها بطريق النقض. هذا
دُ االجتهاد في هذا الميدان القانوني الحسا س، إال بشكل استثنائي عن طريق تَُوّحِ

  ى المخاصمة.  دعاو

لكن االعتماد على الفقه لن يجعلنا نغفل عما أرسته محاكم االستئناف السورية 
وما ارتأته محكمة النقض في قضايا المخاصمة  ،قضايا التنفيذ الجبري الناظرة في

من أحكام أسست لمبادئ يمكن الركون إلى عدد كبير منها الجبري المتعلقة بالتنفيذ 
بشكل يؤدي إلى تحسين الواقع العملي  منها ونقد عدد آخر ؛في المجال العملي

  إلجراءات التنفيذ في سورية.
لجبري تحت إشراف السلطة العامة التي يمثلها، حسب هذا ويجري التنفيذ ا

القانون السوري، جهة قضائية تدعى دائرة التنفيذ يرأسها قاٍض بدائي يشرف على 
. كل ذلك يندرج مهما كانت طبيعة المال أو مكان وجودهسير إجراءات التنفيذ ، 

ً خاصة لهذا التنفيذ  ضمن األحكام العامة للتنفيذ الجبري. كما ينظم القانون أحكاما
وضع قواعد خاصة بالحجز بنوعيه االحتياطي والتنفيذي إذ  ،تتعلق بطرق التنفيذ

وبالمال المحجوز عليه وبيعه وتوزيع حصيلته بين الدائنين ومسائل أخرى متصلة 
  بالتنفيذ. بناء على ذلك سوف ندرس موضوعات هذا الكتاب ضمن األقسام اآلتية:

  القسم األول: األحكام العامة للتنفيذ الجبري. 
  القسم الثاني: األحكام الخاصة للتنفيذ الجبري. 

  .١٩القسم الثالث: األحكام الخاصة بالتنفيذ على العقار

                                                           
١٩  ً بسبب التعديالت الجوهرية التي طرأت على أحكامه في قانون أصول  لتنفيذ على العقارباأفردنا قسماً خاصا

لى الخصوصية التي يوليها المشرع ألحكام التنفيذ على العقار، إذ يمكن أن تُعد، هذه المحاكمات الجديد، إضافةً إ
  . األحكام، في بعض نواحيها، خروجاً على القواعد الخاصة للتنفيذ
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يجدر التنويه، في بداية هذا الكتاب، إلى أننا سنتبع في األجزاء الرئيسة له التقسيم الثنائي، وهو أسلوب المدرسة 

في تصميم القالب الذي يجري إفراغُ المعلومات الموضوعية فيه. لكننا سنعتمد، بشكل جزئي، على طريقة  الالتينية
  عندما نجد أن إيصال المعلومة يكون أكثر سهولة وبساطة، والسيما في قسم التنفيذ على العقار. الشرح على المتن
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  القسم األول

  تنفيذ الجبريللاألحكام العامة  
  

/ لعام ٩٨أسند قانون السلطة القضائية السوري النافذ والصادر بالمرسوم رقم /
جهة سبب إسناد التنفيذ لو ،٢٠هي دائرة التنفيذ لجهة قضائيةالتنفيذ الجبري  ١٩٦١

ً  جراءاتهذه اإلتنتهي  إذ، اآلثار المهمة إلجراءات التنفيذ قضائية هو بنزع  غالبا
إلى تسليم الشيء المتنازع عليه وخروجه من ملكية المال المنفذ عليه أو تؤدي 

المشرع أوكل  من هنا فقد، ملكية آخرَ  وأملكية شخص ودخوله في حيازة  وأحيازة 
يتوافر في  أمر السير في إجراءات التنفيذ إلى جهة قضائية، وذلك اعتماداً على ما

  القضاء من ضمانات.

دائرة التنفيذ،  هي نفيذ الجبري في التشريع السوريالمختصة بالت المحكمة
ويرأسها قاٍض بدائي يعاونه في عمله عدد من المساعدين القضائيين. ويتجلى 

وحل ما قد  ،تنفيذ األسناد التنفيذيةصاص هذا القاضي، من حيث المبدأ، في اخت
  التنفيذ من معوقات قانونية.  إجراءاتيعترض 

ائن سند تنفيذي. بناًء هذا وال يمكن مباشرة إجراءات التنفيذ إذا لم يكن بيد الد
ثم نبحث في  ،(الباب األول) دائرة التنفيذعلى ذلك سوف ندرس في هذا القسم 

  .(الباب الثاني) األسناد التنفيذية

  
  
  

                                                           
جوداً بموجب قانون اإلجراء المؤقت الذي سنه المشرع كان موفي سورية نظاماً قديماً، فقد  نظام دائرة التنفيذيعد  ٢٠

التشريعي  قانون السلطة القضائية بالمرسومالتي اعتمدت نظام دائرة التنفيذ بصدور  تعاقبت التشريعاتو. نيالعثما
قانون السلطة ، ثم ١٩٥٣لعام / ٨٤/قانون أصول المحاكمات القديم بالمرسوم رقم بعده ، و١٩٥٣لعام / ١٣٣/رقم 

من الجدير و .٢٠١٦لعام / ١/، وأخيراً قانون أصول المحاكمات الجديد بالقانون رقم ١٩٦١القضائية الحالي لعام 
ً نظام دائر النظام القضائي أما النظام القضائي المصري و. ة التنفيذبالذكر أن نظام التنفيذ في لبنان يتبنى أيضا

يقتصر دور ذ من غير لجوء مسبق إلى القضاء وقوم المحضر بإجراءات التنفييإذ  نظام المحضرينالفرنسي فيتبنيان 
ذلك على خالف نظام و. م بها المحضر في معرض التنفيذالقاضي على اإلشراف الالحق على اإلجراءات التي قا

به أيضاً، على بعد قيامه فيذ قبل قيام المحضر بأي إجراء وعلى التن) رئيس التنفيذ(يشرف القاضي  إذدائرة التنفيذ 
دويدار، المرجع السابق وَ خليل، أحمد، التنفيذ الجبري،  :انظر في تفصيل ذلك. له فيما يأتيتفصي جرينحو ما سوف ي

الحميد، السندات التنفيذية، دار الفكر المنشاوي، عبد وَ  ،لنظرية العامة للتنفيذ القضائي، المرجع السابقطلعت، ا
  .اإلسكندرية-العربي
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  الباب األول
  دائـــرة التنفيذ

  
القانون  أوكل إليه ٢١بدائي برئاسة دائرة التنفيذ بدرجة قاٍض يقوم قاٍض 

 ً التنفيذ من  محدداً هو تنفيذ السندات التنفيذية وحل ما يعترض إجراءات اختصاصا
ه بل يعاونه في عمله مساعدون دُ حَ وْ ل َ ال يعم معوقات قانونية. لكن هذا القاضي

تتالحق ل بوجودهم تشكيل دائرة التنفيذ. ويكتم ،يمكن االستغناء عنهم ن الويقضائ
 ،من خالل شروط متعلقة بأطراف الملف التنفيذيفي هذه الدائرة إجراءات التنفيذ 

وبالحق الذي يجري التنفيذ بمقتضاه. كل ذلك عبر إجراءات عامة للتنفيذ. بناًء على 
وفي  ،(الفصل األول)السلطة المختصة بالتنفيذ ذلك سوف نبحث في كل من 

  (الفصل الثاني). اإلجراءات العامة للتنفيذ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
للداللة على القاضي المختص بتسيير إجراءات التنفيذ الجبري " رئيس التنفيذ"شرع السوري تعبير يستعمل الم ٢١

ومن كون هذا ، واإلشراف عليها، وقد أتى هذا التعبير من واقع رئاسة هذا القاضي للدائرة المشرفة على التنفيذ
  .التنفيذإجراءات بين أطراف الملف التنفيذي، بل يقوم بتسيير " يقضي"القاضي ال 
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  الفصل األول
  السلطة المختصة بالتنفيذ

  
فيذ، تتألف دائرة التنفيذ في التشريع السوري من قاٍض بدائي يسمى رئيس التن

ليس لهؤالء و ن هم موظفو دائرة التنفيذ،يساعده في أداء مهامه مساعدون قضائيو
يقتصر عملهم على تنفيذ قرارات وأوامر وتوجيهات رئيس  إذأي صفة قضائية، 

طبيعة خاصة تنعكس في قراراته التي ال برئيس التنفيذ  هذا ويتصف عملالتنفيذ. 
 تأليف دائرة التنفيذسوف ندرس اء على ما تقدم نبتمس أصل الحق كما سنرى. 

  .(المبحث الثاني) التنفيذ رئيساختصاص ثم نبحث في  (المبحث األول)،
  

  المبحث األول 
  تأليف دائرة التنفيذ 

  
من رئيس التنفيذ، وهو المنصب الوحيد في الدائرة الذي له  تتألف دائرة التنفيذ

صفة قضائية، ومدير تنفيذ ومأموري تنفيذ ومحضرين. سنرى في هذا المبحث َمْن 
ونتطرق بعد ذلك إلى عمل باقي موظفي دائرة  ،هو رئيس التنفيذ (المطلب األول)

  التنفيذ (المطلب الثاني).
  

  المطلب األول: رئيس التنفيذ
  :النافذ على ما يأتي ١٩٦١سلطة القضائية لعام / من قانون ال٦٢المادة / نصت

  وفقاً للقوانين النافذة. القضاة البدائيون بتنفيذ األحكام يقوم-١"  
إذا تعدد القضاة البدائيون في مركز واحد يعين أحدهم لرئاسة التنفيذ بقرار من - ٢ 

  مجلس القضاء األعلى.
في المناطق التي ليس فيها محاكم بدائية يقوم بتنفيذ األحكام قضاة الصلح وفي - ٣ 

  حال تعددهم يقوم بها أعالهم درجة.".
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بانتداب أحد قضاة الحكم إذا شغر منصب رئيس التنفيذ تقوم محكمة االستئناف 
لديها لشغل المنصب وذلك بقرار من مجلس القضاء األعلى بناًء على اقتراح من 

  .٢٢." النيابة العامة

إذاً أن القاضي البدائي هو الذي يقوم بتنفيذ األسناد، وال يشاركه في  ٢٣األصل
 اختصاصه هذا، من حيث المبدأ، أي جهة قضائية أخرى. بمعنى أنه يقوم بتنفيذ

 نوع النزاع الموضوعي المتعلق به. جميع األسناد بصرف النظر عن قيمة السند أو
بين المحاكم ال تنطبق على  االختصاص القيمين القواعد العامة في توزيع إأي 

ً اختصاص رئيس التنفيذ، فيكون اختصاصه  في تنفيذ األسناد القابلة للتنفيذ  حصريا
  مهما بلغت قيمة المال المطلوب التنفيذ بشأنه.  ،كاختصاص نوعي شامل

المحافظات ومعظم في مراكز قد ال يكفي وجود قاٍض واحد في دائرة التنفيذ 
 فُ لَّ كَّ يُ  لهذا السبب تنفيذها،بسبب كثرة األحكام المطلوب وذلك ، المناطق الكبيرة
واحد منهم بالنظر  يقوم كل إذ، في تلك الدوائراألسناد التنفيذية لتنفيذ أكثر من قاض 

من بناًء على ذلك تُقسم دائرة التنفيذ إلى أكثر . في نوع معين من األسناد التنفيذية
فيكون قسم لألحكام البدائية وقسم لألحكام  قسم ويرأس كل منها قاٍض بدائي،

بالتنفيذ على العقارات،  الصلحية وقسم لألحكام الشرعية وآخر للنزع الجبري متعلقٌ 
يجب التنويه إلى أن . لكن ٢٤وذلك حسب حجم العمل في الدائرة ،ألقساموغيرها من ا

ً على سبيل في دائرة التنفيذ هذا التقسيم تقسيم إداري لتسهيل العمل  وليس تقسيما
  االختصاص.

  

                                                           
: والتي تنص على ما يأتي/ ١١٧/في المادة  ١٩٦١لعام / ٩٨/ورد ذلك في قانون السلطة القضائية السوري رقم  ٢٧
من قاضيها لسبب من  التنفيذإذا فقد النصاب أو خلت إحدى المحاكم أو إحدى دوائر النيابة العامة أو التحقيق أو -١"

لديها أن تنتدب أحد  اقتراح النيابة العامةبناًء على  ستئناف المنطقةفلمحكمة ااألسباب وليس هناك من ينوب عنه 
ـ انتداب قضاة  ٢ .القضاة إلكمال النصاب وفي حال تعدد الدوائر االستئنافية يصدر قرار االنتداب عن الغرفة األولى

من رئيس مجلس  بقرارالحكم إلى خارج منطقتهم االستئنافية أو من أجل إكمال النصاب في محكمة النقض يكون 
  "..وانتداب قضاة النيابة العامة في مثل هذه الحالة يكون بقرار من وزير العدل. القضاء األعلى

من قانون السلطة / ٦٢/بتنفيذ األسناد التنفيذية حسب الفقرة الثالثة من المادة أحد قضاة الصلحاالستثناء أن يقوم ٢٣
يوجد استثناء آخر يتعلق بمرتبة . بة القاضي المختص بالتنفيذلكن هذا االستثناء ينحصر فقط  في مرت. القضائية

أحد قضاة يقوم . من قانون السلطة القضائية المشار إليه أعاله ١١٧القاضي المختص بالتنفيذ ورد في المادة 
  .بمهمة رئيس التنفيذ في حال خلو هذا المنصب االستئناف

ً  ٢٠٠٣بلغ عدد أقسام دائرة تنفيذ مدينة دمشق عام  ٢٩ انظر، مرجع المحامي في إجراءات التنفيذ، . سبعة عشر قسما
طبعة  يوسف األيوبي مدير تنفيذ دمشق سابقاً، بال دار نشر،. أ اق محامون ومستشارون، بالتعاون معإعداد شركة ميث

  .وما بعدها ٢١ص  ،٢٠٠٩
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  المطلب الثاني: موظفو دائرة التنفيذ

 لذي يتمتع منصبهن رئيس التنفيذ هو الشخص الوحيد في دائرة التنفيذ ارأينا أ
يترتب على و ين فيها فليس لهم إال صفة إدارية،أما باقي العامل بالصفة القضائية،

ذلك أنه ال يجوز لهم اتخاذ أي قرار قضائي في الملف التنفيذي. وهؤالء الموظفون 
 يجدر التنويه إلى أنه ، والمحضرون.ومأمورو التنفيذ (ثانياً) ،هم مدير التنفيذ (أوالً)

  فيما يتعلق بتسيير إجراءات التنفيذ.بالمحضرين  أي أحكام خاصة ال يوجد

  أوالً: مدير التنفيذ

ة جاء النص القانوني الذي يحدد طريقة تعيين هذا الموظف في قانون السلط
ما يأتي: "إن وزير على منه  ١٣٦المادة  تنص ، إذ١٩٦١القضائية النافذ منذ عام 

ام قراراً بتعيين أحد رؤساء المحامي العالعدل يتخذ بناًء على اقتراح النائب العام أو 
  .اب أو المساعدين القضائيين بوظيفة مدير تنفيذ."الكتَّ 

وال يجوز له اتخاذ أي ل اإلدارية التي يتطلبها التنفيذ، يقوم مدير التنفيذ باألعما
مهمته ف ارض مع قرارات رئيس التنفيذ،يتعقرار يتعلق بإشكال تنفيذي أو أي قرار 

  :٢٥يقوم باألعمال اآلتيةحيث إدارية بحتة 

  تلقي طلبات التنفيذ وتنظيم ملف التنفيذ وإحالته إلى القسم التابع له. -١

اإلشراف على أعمال مأموري التنفيذ وتوجيههم بما يضمن سير اإلجراءات  -٢
  بشكل صحيح. 

  حساب الرسوم القضائية المتعلقة بإجراءات التنفيذ. -٣

كتنفيذ قرار  بالمهمات خارج مقر دائرة التنفيذ للقيامالمأمورين  تعيين -٤
التي تقع و التي يقررها رئيس التنفيذ، إلجراءات التنفيذيةالحجز، واتخاذ ا

  .من الناحية المكانية ضمن نطاق عملهم

إدارة قسم النزع الجبري المتعلق بالتنفيذ على العقارات، وذلك عبر حضور  -٥
  مما يكلفه به رئيس التنفيذ.جلسات البيع بالمزاد العلني. وغير ذلك 

  
                                                           

  .٨٤و ٨٣و ٨٢رجع السابق، ص صالح الدين، أصول التنفيذ المدني، الم :انظر في هذه االختصاصات سلحدار ٢٥
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  ثانياً: مأمورو التنفيذ
هذا أمر طبيعي ألن تي يرد ذكر مأمور التنفيذ فيها. يوجد كثير من النصوص ال

على أرض الواقع.  لقرارات رئيس التنفيذ مأمور التنفيذ هو من يقوم بالتنفيذ الفعلي
رات تكون بناء على قرا م بها المأمورلكن يجب االنتباه إلى أن كل األعمال التي يقو

يتخذها رئيس التنفيذ لتسيير إجراءات التنفيذ. يُعد مأمور التنفيذ، والحال كذلك، 
ً ليس له أي صفة أو سلطة قضائية ً إداريا ويكون جوهر عمله تنفيذ  ،٢٦موظفا

وقد نصت على ذلك الفقرة /أ/  نفيذ للوصول بالتنفيذ إلى منتهاه؛قرارات رئيس الت

  جاء فيها أنه:  إذمن قانون أصول المحاكمات  /٢٨٠/من المادة 

مأمور التنفيذ تحت إشراف رئيس التنفيذ بجميع األعمال التي يقتضيها  ميقو-"أ

  .".٢٧التنفيذ، وله عند الضرورة أن يستعين بالشرطة المدنية أو العسكرية

  عدة ، نذكر منها على سبيل المثال:في أعمال التنفيذ مأمور  عملويتجلى 

التنفيذ بالحجز على أموال المدين سواء أكان الحجز تنفيذياً أم احتياطياً وسواء  -
أكان المال في حيازة المدين أم في حيازة الغير، فهو الموظف المختص بتنظيم 

  محاضر الحجز. 

إعداد قائمة شروط بيع العقار ونشرها في لوحة إعالنات دائرة التنفيذ وضمها  -

  إلى الملف التنفيذي.

حضور إجراءات البيع وتنظيم محاضر بوقائع المزايدات العلنية. وغير ذلك  -

  مما يأمر به رئيس التنفيذ.

  .توزيع حصيلة التنفيذ، بناء على قائمة التقسيم النهائي التي يقرها رئيس التنفيذ -
على إطارها  /٢٨٠/مأمور التنفيذ فقد نصت الفقرة /ب/ من المادة  واجباتأما 

  :ما يأتي جاء فيها ، فقدالعام 

ال يجوز القيام بأي إجراء تنفيذي قبل الساعة الثامنة صباحاً وال بعد الساعة -" ب
  من رئيس التنفيذ.".َوبإذن السادسة مساًء إال في حاالت الضرورة 

                                                           
لذلك ال يجوز الطعن بقرارات مأمور التنفيذ. جاء ذلك في قرار حديث لمحكمة االستئناف المدنية األولى في  ٢٦

  . غير منشور.١١/١/٢٠١٩، تاريخ ٢٠١٩لعام  ٥٨٤، قرار ٦٢٥دمشق بصفتها ناظرة بالقضايا التنفيذية، أساس 
لكن ". بالقوة العامة"من قانون أصول المحاكمات القديم تنص على أن للمأمور االستعانة / ٢٧٨/كانت المادة  ٧٢

امتناع الشرطة العسكرية عن مؤازرة مأموري التنفيذ في بعض الحاالت، بسبب عدم صراحة النص، حمل المشرع  
 .على إجراء هذا التعديل
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َمثَُل ذلك أن يبدأ مأمور التنفيذ إجراءات الحجز على منقوالت المدين وتصبح  
هنا متابعة المأمور . يستطيع تنتهي هذه اإلجراءاتالساعة السادسة قبل أن 

/ المذكورة سابقاً بعد أخذ إذن من رئيس التنفيذ. ٢٨٠اإلجراءات حسب نص المادة /
والذي  ،اإلداري لمرفق القضاء مالمبدأ العام في أصول التنظيويتماشى هذا النص 

راحة المتقاضين أو أطراف الملف التنفيذي، وذلك بعدم إزعاجهم في  مسألةيراعي 
أن النص القديم كان يسمح لمأمور التنفيذ  إلى . لكن يجب التنويه٢٨أوقات الراحة

القيام باإلجراء بعد الساعة المحددة إذا توافرت حالة ضرورة يقدرها هو من دون ب
  حاجٍة إلى مراجعة رئيس التنفيذ. 

ً عد تواجباومن بين   م كسر األبواب أو فض األقفال إالمأمور التنفيذ أيضا
من قانون أصول  /٣٢٧/فقد جاء في المادة  روط معينة أوجب القانون مراعاتها،بش

  أنه: المحاكمات 

ال يجوز للمأمور كسر األبواب أو فض األقفال بالقوة للحجز إال بحضور -"أ
  مختار المحلة أو شخصين من الجوار. 

هذه الحالة، وتحت طائلة البطالن، أن يوقع المختار أو الشخصان يجب في -ب
  .".هِ حضرِ على مَ  اللذان حضرا الحجزَ 

لحي أو ا بحضور مختار إماصحيحاً، أن يحصل  اإلجراءُ  ، حتى يكونَ اً يجب إذ
لمأمور، فالمأمور ال يعكس هذا األمر عدم الثقة في اشخصين من أبناء الحي. 
كسر والخلع بحسبانها عقبات ثقته وأوكل إليه مهمة الموظف عام أواله المشرع 

ً على األمن العام،لكن المشرع وضع هذ مادية؛ ُف فعندما يُعرِّ  ه الشروط حفاظا
يكون من النادر  ،حيبناء الألالمأمور عن نفسه وصفته ويشرح مهمته للمختار أو 

اء في حصول اضطرابات ومشاجرات. لذلك فقد نَصَّ المشرع على بطالن اإلجر
ذين حضرا واقعة الحجز من قبل المختار أو الشخصين الل رِ حضَ حال عدم توقيع مَ 
يتعلق هذا البطالن بالنظام العام وذلك بالنظر إلى المصلحة المحمية الكسر أو الخلع. 

  وهي الحفاظ على األمن العام.
                                                           

بإذن من رئيس  أو في حاالت الضرورة: "... كاآلتيمن القانون القديم / ٢٧٨/من المادة / ب/كان نص الفقرة  ٢٨
يبدو لنا أن موقف المشرع في القانون القديم هو أفضل من الموقف الحالي، ذلك أن مأمور التنفيذ هو األقدر .". التنفيذ

اقع على تقدير الموقف كون األمر يتعلق بعقبة مادية وليس قانونية، وألنه هو من يقوم بهذه األعمال على أرض الو
  .وليس رئيس التنفيذ



 

٣٠ 
 

بقي أن نشير إلى أن أي محضر ينظمه المأمور يأخذ صفته الرسمية من توقيع 
تم دائرة التنفيذ بحسبانه الموظف العام الذي يباشر وظيفته مهره بخو ،عليه المأمور
  .٢٩أصوالً 

  

  المبحث الثاني
  اختصاص رئيس التنفيذ

على الرغم من أن عمل دائرة التنفيذ يجري تحت إشراف قاٍض، إال أن قرارات 
ً قضائيةً بالمعنى ، كما سنرى، أحدُّ عَ هذا القاضي ال تُ  ، بل هي االصطالحيكاما

. ال تفصل في نزاع موضوعيألنها  ،قرارات إما والئية أو ذات طابع قانوني خاص
ة اإلجراءات وسوف ندرس االختصاص النوعي لرئيس التنفيذ من خالل دراسهذا 

تسييره لهذه اإلجراءات تعكس طبيعة عمله  طريقةَ  التي تجري أمامه، ذلك أن
  . الوظيفي أوالنوعي واختصاصه 

(المطلب  باختصاصه النوعييؤدي رئيس التنفيذ وظيفته، كأي محكمة، ملتزماً 
(المطلب الثاني) حتى تنتج قراراته آثارها  اختصاصه المكاني أو المحليو ،األول)

  القانونية الصحيحة.

  المطلب األول: االختصاص النوعي لرئيس التنفيذ

  من قانون أصول المحاكمات الجديد على ما يأتي: /٢٧٩/تنص المادة 

شكاالت التنفيذية باالستناد إلى رئيس التنفيذ في جميع الطلبات واإل يفصل-أ" 
  أوراق الملف.

المحكوم  إلشارة الالحقةشارات والتسجيالت رئيس التنفيذ بترقين اإل يختص-ب
ويستثنى من  ،صحابهاأله طالب التنفيذ في السجل العقاري دون حاجة إلى تبليغ 

  .٣٠شارة المعترض اعتراض الغير على الحكم المطلوب تنفيذهإذلك 

                                                           
، ٨٨/٢٠١٧قرار محكمة االستئناف المدنية األولى الناظرة في القضايا التنفيذية، أساس تنفيذي : بهذا المعنى انظر٢٩

قررت محكمة االستئناف في هذه الحالة فسخ قرار رئيس التنفيذ . غير منشور. ١/٢/٢٠١٧، تاريخ ٤٤قرار رقم 
 .ئرة التنفيذ، األمر الذي أفقده صفته الرسميةلعدم َمْهِر الَمْحَضِر بختم دا



 

٣١ 
 

وال  ،القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ الطعن لدى محكمة االستئناف تقبل-ج
سباب أما لم تطرأ  ،تقبل الطعن القرارات الصادرة بالتأكيد على تنفيذ القرار السابق

  .٣١جديدة

حكام المستعجلة صول المتبعة في استئناف األاالستئناف للميعاد واأل يخضع-د
وفي حال عدم اتخاذ موطن  ،ويبلغ استدعاء االستئناف للخصوم في موطنهم المختار

 ً ويسري ذلك على المحامي  ،عالنات الدائرةإعلى لوحة  مختار يتم التبليغ لصقا
  الوكيل في الملف التنفيذي.

ً كان االستئناف  إذا-هـ ولى يجري ضم الملف التنفيذي المستأنف للمرة األ واقعا
فيجري ضم صورة  ،كان االستئناف قد تكرر رفعه إذاما أبمجرد تسجيل االستئناف 

ً أعن الملف التنفيذي سواء  م لسبب أعلى ذات السبب السابق  كان االستئناف واقعا
  .صوالً أجراءات التنفيذية مستمرة جديد وتبقى اإل

محكمة االستئناف في غرفة المذاكرة في الطعن بقرار مبرم ومعلل  تفصل -و
  وعلى رئيس التنفيذ اتباعه.

سباب االستئناف غير جدية وتنطوي على أن أتبين لمحكمة االستئناف  إذا-ز
جراءات التنفيذية جاز لها بناء على طلب المستأنف عليه الحكم على عرقلة اإل

  ."المستأنف بتعويض تقدره المحكمة.
جراءات التنفيذ تنظم هذه المادة عمل رئيس التنفيذ واختصاصه في تسيير إ

. لكنها جاءت قاصرة فيما يتعلق بإبراز وكيفية الطعن في القرارات التي يتخذها
طبيعة هذه القرارات. من هنا فإننا سنقوم بدراسة سير إجراءات التنفيذ بطريقة 

السوري. كل ذلك من خالل عرض توضح طبيعة عمل وقرارات رئيس التنفيذ 
ثم دراسة سير هذه اإلجراءات في حالة  ،السير الطبيعي إلجراءات التنفيذ (أوالً)

  .إثارة إشكال تنفيذي (ثانياً)

                                                                                                                                               
قرار محكمة االستئناف األولى بدمشق الناظرة في القضايا التنفيذية، أساس : انظر في هذا الخصوص٣٠

يجدر التنويه إلى أن القرار ذكر في أسبابه الرقم الصحيح . ١/٣/٢٠١٧، ٢٠١٧لعام  ١١٦، قرار ١١٩/٢٠١٧
  .وهذا خطأ مادي ال يغير شيئاً في القرار ٢٩٧نه ذكر بعد ذلك الرقم ، لك٢٧٩للمادة القانونية وهو 

، قرار ٢٠١٩لعام  ٥٨٨انظر: قرار محكمة استئناف دمشق األولى بصفتها تنظر في القضايا التنفيذية، أساس  ٣١
قرار  . جاء في هذا القرار ما يأتي: "... وحيث أن القرار المستأنَُف هو تأكيد على٢٠١٩/ ١٦/١٠، تاريخ ٥٢٥

  رد االستئناف ...". غير منشور. -١سابق وحيث أن الجهة المستأنفة لم تبين أسباب جديدة تستند إليها، لذلك: 
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  أوالً: السير الطبيعي إلجراءات التنفيذ
يترتب على تقديمه  إذ) ١تبدأ إجراءات التنفيذ بتقديم طالب التنفيذ طلب التنفيذ (

  نهايتها التنفيذ.) يحصل في ٢عده سلسة من اإلجراءات (عدة آثار، تتالحق ب

  التنفيذ ب: طل١
ن القاضي كالعدالة "الجزائية"، أي إ ذاتهاال تتحرك العدالة "المدنية" من تلقاء 

ال يسعى وراء أصحاب الحقوق لحثهم  في المواد المدنية والتجارية وما في حكمهما
ينطبق األمر ذاته على رئيس التنفيذ في المواد قتضائها من المدينين بها. على ا

المدنية والتجارية، فال يسعى هو اآلخر إلى الدائنين لتحصيل ديونهم عن طريق 
ً من ال بد للدائن ما يحملون من سندات تنفيذية، بلتنفيذ   الذي يحمل سنداً تنفيذيا
في مواجهة مدينه. بناًء على ذلك سوف هذا إلى دائرة التنفيذ بطلب تنفيذ سنده التقدم 

وما يترتب عليه من آثار إضافة إلى  ،ندرس ماهية هذا الطلب ومحتوياته وصيغته
  نقاط فرعية متعلقة بهذا الطلب على التفصيل اآلتي:

  :ماهية طلب التنفيذ ومحتوياته  
الذي يتقدم به الدائن إلى دائرة التنفيذ مرفقاً به السند  طلب التنفيذ هو االستدعاء

يطلب فيه اقتضاء حقه جبراً عن المدين، وبه  ،التنفيذي المثبت لحقه الموضوعي
قد فرض قانون أصول المحاكمات السوري في مادته وهذا . ٣٢تبدأ إجراءات التنفيذ

  / وجوب احتواء هذا الطلب على البيانات اآلتية: ٢٨١رقم /
  .نسبته وموطنهاسم المستدعي و -
  .وموطنه المحكوم عليه أو المدين نسبةاسم و -
ً مختاراً له في المنطقة التابعة لالختصاص - وجوب اتخاذ طالب التنفيذ عنوانا

  لم يكن له فيها موطن أصلي. حال المكاني لدائرة التنفيذ، في
يقدم الدائن الطلب لذي كما يجب أن يكون هذا الطلب مشفوعاً بالسند التنفيذي ا

  على أساسه، والحق المطلوب الحصول عليه جبراً.
  
  

                                                           
والي، فتحي، التنفيذ : انظر. يرى جانب من الفقه أن طلب التنفيذ ال يشكل أحد إجراءات التنفيذ بل مقدمة له ٣٢

  .٢٤٧الجبري، المرجع السابق، الصفحة 
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  وجوب حضور محامي أمام دائرة التنفيذ

تعلق بالمثول لقد جاء قانون أصول المحاكمات السوري الجديد بحكم جديد فيما ي
  :نْ على أَ  تنص منه /٢٨١/الفقرة /ب/ من المادة ف أمام دوائر التنفيذ،

  ./ من هذا القانون على قضايا التنفيذ."١٠٥"تُطبق أحكام المادة / 

القاعدة العامة في الحضور أمام المحاكم فتنص على  بدورها /١٠٥/المادة  تحدد 
  أنه:

يجوز للمتداعين، من غير المحامين، أن يحضروا أمام المحاكم للنظر في  "ال 
  الدعوى إال بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل...".

أصبح من المفروض قانوناً، ومنذ تاريخ نفاذ قانون أصول المحاكمات الجديد، 
تنطبق فيذ. محاٍم لمتابعة إجراءات التنعلى أي شخص ليس محامياً أن يقوم بتوكيل 

هذه القاعدة على كل الملفات التنفيذية السابقة على نفاذ القانون الجديد التي لم تنتِه 
 . علة ذلك أن هذا القانون هو من القوانين١/٢/٢٠١٦وهو  ،إجراءاتها بتاريخ نفاذه

هذا ما حصل فعالً أمام دوائر  ،التي تسري بأثر فوري من تاريخ نفاذها اإلجرائية
  سورية.التنفيذ في 

  صيغة طلب التنفيذ
ويكفي أن تظهر نية طالب التنفيذ بالحصول  ،ليس لطلب التنفيذ صيغة معينة

صيغة طلب التنفيذ وتختلف هذا المنفذ عليه.  وعلى الرغم من ،على حقه جبراً 
تحصيل مبلغ نقدي وارد  فقد يكون طلب تنفيذ حكم قضائي أوباختالف موضوعه، 

قد يكون األداء  أو ؛أو جدول أجور عمال مسرحينسند دين ثابت بالكتابة في 
الواقع العملي أن هناك مطبوعات في نجد إراءة الصغير لوليه ... إلخ.  المطلوب هو

ُملَصٌق عليها الطوابع القانونية تحتوي على جميع البيانات التي فرضتها المادة 
الخاصة  يكتفي طالب التنفيذ أو وكيله بملء الفراغات إذآنفة الذكر،  /٢٨١/

  . باألسماء والعناوين والطلبات

  طالب التنفيذ األجنبي

أن يكون له  ،َطلَبُهُ  ي على طالب التنفيذ األجنبي، حتى يُقبلَ يوجب القانون السور
كفيل مقتدر أو كفالة نقدية أو عليه تقديم  وإال َوَجبَ  ،أمواٌل موجودةٌ في سورية
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ً لتغطية  صندوقَ  أن يودعَ أو  ،ضمان عقاري ً من المال كافيا دائرة التنفيذ مبلغا
ذلك أن تترتب في ذمته نتيجة التنفيذ. كل  التي يمكن والنفقات والتضميناتالرسوم 

/ من قانون أصول المحاكمات السوري ١٢حسب أحكام الفقرة / ج /من المادة /
والفقرة /أ/ من المادة  ،٣٣محاكم السوريةبول طلبات األجانب أمام البقَ  متعلقةال
  / منه.٣١٩/

  توقف التنفيذ على قيام طالب التنفيذ بالتزام ما 

ً على قيام طالب التنفيذ بالتزام فال يجوز له تقديم طلب  إذا كان التنفيذ موقوفا
ثبت القيام به إلى طلب أو ضم األوراق التي ت ،التنفيذ إال بعد قيامه بهذا االلتزام

من قانون أصول المحاكمات  /٢٨٥/هذا هو مضمون الفقرة /ب/ من المادة التنفيذ. 
 التزامبتسجيل عقار باسم طالب التنفيذ الصادر ذلك أن يتضمن الحكم  لُ ثَ السوري. مَ 

 الحالة،، في هذه ال يجوز للدائنو ن المال للبائع المنَفَِّذ ضده،هذا األخير بدفع مبلغ م
حكم بأيضاً يتعلق التنفيذ أن يمكن  ؛ كما٣٤أن يتقدم بطلب التنفيذ قبل دفع هذا المبلغ

   .٣٥خاص بعقد بيع عقار تعهد فيه المشتري بدفع الثمن عند تسجيل العقار على اسمه

  اتخاذ طالب التنفيذ لموطن في منطقة دائرة التنفيذ

ً مختاراً في منطقة دائرة يجب على الدائن طالب التنفيذ أن يتخذ لنفسه  موطنا
وهذا ما تقضي به  ؛قرارات رئيس التنفيذ المتخذة تبليغهُ  التنفيذ المختصة حتى يمكنَ 

في معرض  ، التي وردتمن قانون أصول المحاكمات /٢٨٨/الفقرة / أ / من المادة 
  اإلخطار التنفيذي. تنص هذه المادة على ما يأتي: تنظيم أحكام

لطالب التنفيذ  الموطن المختارعلى و" يشتمل اإلخطار على ملخص الطلبات  
  في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ ... ".

                                                           
ال يقبل أي طلب من األجنبي الذي -ج: " ... من قانون أصول المحاكمات السوري بما يأتي/ ١٢/تقضي المادة  ٣٣

التضمينات والرسوم / ٣١٩/ليس له أموال في سورية ما لم يؤمن بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 
  .".والنفقات التي يمكن أن يحكم بها عليه

، ١٩٦٦ال حيدر، نصرة، طرق التنفيذ الجبري وإجراءات التوزيع، دار فتى العرب طبعة من: انظر في هذا المعنى ٣٤
  .١٢٨المرجع السابق، ص  التجارية،صول التنفيذ في المواد المدنية ومكناس، جمال، أوَ . ٢٢٥ص

 بيروت لبنان منشورات مقارنة،دراسة  –أصول التنفيذ الجبري  محمد،حلمي  الحجار،:انظر في هذا المعنى٣٥
  .٢٧٩، ص ٢٠٠٣الطبعة الثانية عام  الحقوقية،الحلبي 



 

٣٥ 
 

موطن قبل إرسال هذا اليتضح من نص هذه المادة أن على طالب التنفيذ اتخاذ  
طالب اإلخطار التنفيذي، أي يجب أن يحدد الموطن في طلب التنفيذ. أما إذا لم يتخذ 

أو كان بيانه خاطئاً أو ناقصاً  ،التنفيذ موطناً له في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ
وذلك تطبيقاً  ،فيجري تبليغه لصقاً على لوحة إعالنات دائرة التنفيذأو غير واضح، 

  .٣٦/ من قانون أصول المحاكمات٢٥للقاعدة العامة الواردة في المادة /

  ام دائرة التنفيذالتعسف باستعمال الحق أم

الدائن الذي يلجأ إلى دائرة التنفيذ القتضاء حقه جبراً عن مدينه إنما يستعمل حقاً 
كفله له القانون فال يترتب على استعماله، من حيث المبدأ، أي مسؤولية. لكن هذه 
األخيرة تترتب إذا ما تعسف الدائن في استعمال حقه في اللجوء إلى دائرة التنفيذ. 

ً لمبدأ التعسف في استعمال الحق الوارد في المادتين /يعد هذا  / من ٦و / /٥تطبيقا
فإذا تقدم الدائن بطلب تنفيذ ينطوي على تعسف في  القانون المدني السوري،

ً مسؤوليته المدنية  على ذلك قيامُ  بَ رتَّ تَ  ،استعمال الحق  ،للمادتين المذكورتين طبقا
. ويمكن تصور ذلك في حال تقدم الدائن ويُلَزُم بالتعويض الناشئ عن تعسفه هذا

أو  ،هُ جاهَ في ذمته تُ  بما هو مترتبٌ  الوفاءَ  مدينهِ  ِض رْ بطلب التنفيذ على الرغم من عَ 
كما لو اعترض أحد الدائنين الحاجزين على قائمة شروط البيع لمجرد تعطيل 

  اإلجراءات واإلضرار بغيره.

ً  لكن القانون جاء بنص جديد َحَمَل معه تعديالً  ويُعدُّ تطبيقاً مباشراً  ،جوهرياً مهما
/ من ٢٧٩لنظرية التعسف في استعمال الحق. فقد نصت الفقرة /ز/ من المادة /

تبين لمحكمة االستئناف أن أسباب  اقانون أصول المحاكمات على أنه: "إذ
االستئناف غير جدية وتنطوي على عرقلة إجراءات التنفيذ جاز لها بناًء على طلب 

  .ف عليه الحكم على المستأنف بتعويض تقدره المحكمة."المستأن

أن عرقلة إجراءات التنفيذ نوع من التعسف يرى المشرع، من خالل هذا النص، 
 بقصدفي استعمال الحق اإلجرائي، وتحديداً هو تعسف في استعمال حق االستئناف 

الحاالت،  عدد غير قليل من، في المنفذ ضده  إلحاق الضرر بالمستأنف عليه. يلجأ
إلى استئناف أي قرار يصدر عن رئيس التنفيذ بقصد المماطلة وعرقلة وصول 

                                                           
يجوز التبليغ بطريق اإللصاق على لوحة إعالنات : " من قانون أصول المحاكمات ما يأتي/ ٢٥/جاء في المادة  ٣٦

  ...".المحكمة لكل من يُلَزم ببيان موطن مختار له وال يفعل أو يكون بيانه ناقصاً أو غير صحيح



 

٣٦ 
 

من طبق ول نص قانوني إجرائي تُ عد نص هذه الفقرة أالتنفيذ إلى منتهاه. هذا ويُ 
األمر العملي في هذا التعديل أنه أعطى نظرية التعسف في استعمال الحق. خالله 

الناظرة  إلى محكمة االستئناف ،هذا التعسف نتيجةَ  ،االختصاص بالحكم بالتعويض
 ،أصل الحق. يبدو لنا أن هذا الموقف سليممع أنها ال تنظر في  ةالتنفيذي في القضايا

االستئناف النص يعطي االختصاص للمحكمة ذاتها التي تنظر في  ذلك أن هذا
  .وجودها من عدمعلى تقدير وجود حالة تعسف  محكمةِ  رَ دَ أقْ  المشكو منه، فتكون إذاً 

  آثار تقديم طلب التنفيذ

لتقديم طلب التنفيذ نوعان من اآلثار. يتعلق النوع األول بالقواعد القانونية 
الشكلية أو األصولية (الموجودة في قانون أصول المحاكمات)، ويتصل النوع الثاني 

  بأساس الحق المطلوب تنفيذه، أي بالحق الموضوعي.

  اآلثار لجهة القواعد األصولية:
اآلثار التي تترتب على تقديم استدعاء الدعوى بعض تنشأ عن تقديم طلب التنفيذ 

من طالب التنفيذ والمنفذ ضده  كالً  ألزَم المشرع قدهذا ولجهة القواعد األصولية. 
، دائرة التنفيذالتي يشملها االختصاص المكاني لمنطقة الاتخاذ موطن مختار في ب

ً  على لوحة إعالنات الدائرة تحت طائلة تبليغهم القرارات وذلك علة ، كما مر سابقا
  راءات التنفيذ من تبليغات وسواها.حسن سير إج ضمان ذلك هي

وضع دائرة التنفيذ يدها على  األثر اآلخر الذي يترتب على تقديم الطلب هو
بحيث يمتنع على طالب التنفيذ سحب أي ورقة أو سند إال  ،أوراق الملف التنفيذي

ة مصدقة عنه بعد أن تُحفَظ صور ،برضاء خصمه أو بإذن خطي من رئيس التنفيذ
من قانون  /٤٦/ما هذا إال تطبيق للمبدأ الوارد في المادة و في الملف التنفيذي،

  .٣٧أصول المحاكمات السوري

  

                                                           
إذا قدم الخصم ورقة أو سنداً لالستدالل : " من قانون أصول المحاكمات السوري على ما يأتي/ ٤٦/تنص المادة  ٣٧

به في الدعوى فال يجوز له سحبه إال برضاء خصمه أو بإذن خطي من رئيس المحكمة بعد أن تُحفَظ صورة مصدقة 
  .".عنه في إضبارة الدعوى



 

٣٧ 
 

  اآلثار المتعلقة بأصل الحق
تطبيق نظرية على الحق الموضوعي، وفي  قطع التقادمتتجلى هذه اآلثار في 
  .منازعات موضوعيةوفيما قد يثيره الغير من  ،التعسف في استعمال الحق

يذ الثابت في السند الذي المقصود بأصل الحق هو الحق الموضوعي لطالب التنف
ينقطع التقادم على  التقادم، إذقطع  ،ذا الحقفيما يتعلق بهمن اآلثار المهمة ،يحمله. 

 الحق الموضوعي الثابت في السند بمجرد تقديمه إلى دائرة التنفيذ، ولو تم ذلك
للقواعد العامة، ألن في  هذا يشكل إعماالً غير مختصة. كل تنفيذ إلى دائرة  التقديم

  لنية الدائن في سعيه القتضاء حقه. اً تقديم الطلب إظهار

تطبيُق نظريِة التعسِف في استعمال الحق على طلب الدائن من هذه اآلثار أيضاً 
  المتعسف في لجوئه إلى دائرة التنفيذ على التفصيل الذي ورد سابقاً.

حيث يدخل طرفاً في باإلجراءات التنفيذية، يتأثر الغير أيضاً  من ناحية أخرى قد
أو تم الحجز على أموال  ،الملف التنفيذي إذا تم طلب الحجز على أمواله نتيجة خطأ

للمنفذ ضده موجودة في ذمة هذا الغير عن طريق حجز ما للمدين للغير مع أموال 
  ، فيطالب باستحقاق أمواله المحجوزة.٣٨لدى الغير

  : اإلجراءات الالحقة لطلب التنفيذ٢

لى ينظم قانون أصول المحاكمات السوري عمل رئيس التنفيذ بهدف الوصول إ 
 مهلٍ محددة ضمن  إجراءاتأمامه  يتجر المطروح في دائرة التنفيذ، إذتنفيذ السند 

محددة راعى فيها القانون عدداً من العوامل، وذلك من خالل اتباع أصول معينة 
اًء على ذلك والتعريف بطبيعة قراراته. بن ،نحاول عبرها تفسير عمل هذا القاضي

  .إلجراءات أمام رئيس التنفيذاإلى  سوف نشير باختصار في األسطر القليلة القادمة

  اإلجراءات أمام رئيس التنفيذ
يُقدَُّم طلب التنفيذ في ديوان دائرة التنفيذ المختصة مكانياً، فينظم مدير أو مأمور  

ً التنفيذ  دائرة  إلى قدَّمُ فيه جميع الوثائق التي تُ  عُ وضَ خاصاً بهذا الطلب تً  ملفاً تنفيذيا
الوثيقة الرسمية األكثر أهمية في الملف التنفيذي،  التنفيذ العامَمْحَضُر  دُّ عَ التنفيذ. ويُ 

                                                           
  .ن قانون أصول المحاكمات السوريم/ ٣٦٠/انظر المادة  ٣٨



 

٣٨ 
 

حيث تثبت فيها جميع قرارات رئيس التنفيذ وجميع اإلجراءات الحاصلة واإلفادات 
  الُمقَدمة من أطراف الملف التنفيذي. 

  الملف التنفيذي

"إضبارة" تدعى الملف التنفيذي وهي من الورق  ينظم مدير أو مأمور التنفيذ
يضم هذا الملف كل ما يتعلق بتنفيذ السند  لمقوى "الكرتون" كملف الدعوى.ا

كطلب التنفيذ الذي يقدم باستدعاء، وَمحضِر التنفيِذ العام، وجميع  ؛المطروح للتنفيذ
  التي تبرز في الملف التنفيذي. ٣٩الوثائق

  ٤٠محضر التنفيذ العام 

ن األوراق  ن عدد م ام م ى يتألف محضر التنفيذ الع ة األول ل الورق البيضاء تحم
دائي أو  م ب ذ (قس ه التنفي د ل م العائ م القس ف واس م المل ة: رق ات اآلتي الً للبيان ا حق منه

وع ب موض ك حس خ) وذل ة ... إل لحي، أو مداين رعي أو ص راد  ش ق الم ل الح أص
روح تنفيذه، إضافة إلى  ند المط وع الس اوينهم ون ذي وعن أسماء أطراف الملف التنفي

ذ  نللتنفي ند دي ائي، س م قض ة (حك ت بالكتاب الء ثاب ذ (إخ وع التنفي خ). وموض ، ... إل
  مأجور، تسليم عقار أو منقول، طلب مبلغ نقدي، ... إلخ).

  اإلخطار التنفيذي

  / من قانون أصول المحاكمات ما يأتي:٢٨٧جاء في الفقرة / أ / من المادة /

  قبل التنفيذ.".يجب تبليغ إخطار إلى المدين أو المحكوم عليه -أ"  

                                                           
فعندما يقدم أحد . من الجدير بالذكر أن الوثائق التي يتم حفظها في الملف التنفيذي هي صور وليست وثائق أصلية ٣٩

األطراف وثيقة أصلية كسند أمانة على سبيل المثال، فإنه يجب عليه تقديم صور طبق األصل عنه كافية توضع في 
الحديدي لدائرة التنفيذ بعد التأشير على الصور برقم حفظ  قالسند األصلي فيحفظ في الصندوأما . الملف التنفيذي

من هنا، ليس هناك حاجة لحفظ صور األحكام القضائية السورية أو سندات الدين . األصل من قبل مأمور التنفيذ
صدر عنها هذا الحكم أو في ديوان المنظمة أمام الكاتب بالعدل مثالً، ألن األصل يكون محفوظاً في المحكمة التي 

  .الكاتب العدل الذي نظم هذا العقد
يجري تحرير األوراق الواجبة التبليغ على ورقة لها شقان، حيث تسجل عليهما بيانات متطابقة يعطى واحد إلى ٤٩

. الحال الشخص المطلوب تبليغه، ويبقى الشق الثاني مع المحضر يضمه إلى ملف الدعوى أو الملف التنفيذي حسب
 المرجع السابق، ص مرجع المحامي في إجراءات التنفيذ المدني،:تنفيذي انظرال إلخطارالالطالع على نموذج 

١٤٤. 



 

٣٩ 
 

من الوثائق المهمة التي يجب ضمها إلى الملف التنفيذي الشق الثاني من 
يفرض القانون على من يود مباشرة التنفيذ بمواجهة مدينه  إذ ،٤١اإلخطار التنفيذي

ً قبل البدء بالتنفيذ. أن يوجه له إخطاراً تنف  تنبيهعلة توجيه هذا اإلخطار هي يذيا
إعطاؤه و ،المدين إلى وجوب تنفيذ مضمون السند التنفيذي المطروح في التنفيذ

  .  ٤٢طوعاً قبل مباشرة اإلجراءات التنفيذية جبراً عنهفرصة للوفاء بالتزاماته 

تتالحق بعد ذلك اإلجراءات التنفيذية حسب نوع السند التنفيذي والحق المطلوب 

  على التفصيل الذي سنراه الحقاً. ،المالاقتضاؤه والمال المحجوز ومكان وجود هذا 

  ثانياً: سير إجراءات التنفيذ في حالة إثارة إشكال تنفيذي

يَفصُل رئيس التنفيذ السوري فيما يُقدَُّم له من طلبات باالستناد إلى الملف 
وظيفة التنفيذي ومن دون دعوة الخصوم. وقد رأينا فيما سبق أن لهذا القاضي 

مهمة بحسبان أن  ،ال يفصل بأصل الحقمن حيث المبدأ، بمعنى أنه  والئيةأو  إدارية
. بعبارة بين المتقاضين ٤٣قضاء الموضوع هي الفصل في النزاعات الموضوعية

 ة بالتنفيذ للوصول به إلى منتهاه؛رئيس التنفيذ جميع القرارات المتعلقيصدر أخرى، 
فهو الذي يتخذ القرار ببدء إجراءات التنفيذ وتبليغ اإلخطار التنفيذي وإلقاء الحجز 

وغيرها من القرارات  ،التنفيذي على أموال المنفذ ضده وبيع األموال المحجوزة
  الالزمة لتنفيذ السند المطروح أمامه.

لكن قد يعترض سبيل التنفيذ صعوبات قانونية تُثار أمام رئيس التنفيذ، األمر 
الوظيفة الذي يفرض على هذا األخير النظر فيها واتخاذ القرار المناسب. تظهر هنا 

                                                           
  ي
، ٦٢٦انظر في ذلك محكمة االستئناف المصرفية في دمشق بصفتها الناظرة في القضايا التنفيذية، أساس تنفيذي ٤٢

  .غير منشور. ٥/١١/٢٠١٧مصرفي، تاريخ  ٣١قرار 
ُف الحكم بمعناه الخاص بأنه ٤٣ ً في خصومة ُرفعت إليها : "يعرَّ القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيالً صحيحا

وفق قواعد قانون أصول المحاكمات، سواًء كان صادراً في موضوع الخصومة أو في شق منه أو في مسألة متفرعة 
، مدنية، الدار الجامعية، بيروت، الطبعة الرابعةبهذا المعنى انظر أبو الوفا، أحمد، أصول المحاكمات ال.". عنه

تكون هذه األحكام قضائية . ٩قريب من هذا المعنى انظر أبو العيال، أيمن، المرجع السابق، ص  ٤٧٩، ص ١٩٨٩
إذا فصلت في نزاع موضوعي كالحكم بملكية المال المتنازع عليه، ووالئية إذا صدرت في غير منازعة موضوعية، 

كم في الموضوع، ذلك أن الحكم في الموضوع هو لب الوظيفة القضائية، وما عداه من أحكام تُتخذ أي أنها لم تح
من قانون / ١٣٨/بصفة والئية، كالحكم بتثبيت عقد الصلح الجاري بين األطراف أمام المحكمة حسب أحكام المادة 

 .أصول المحاكمات السوري



 

٤٠ 
 

لرئيس التنفيذ حين يقوم بحل هذا اإلشكال أو العقبة القانونية  ٤٤ الخاصة القضائية
  الطارئة. 

ن من القرارات التي يتخذها رئيس التنفيذ. دم، أن هناك نوعيبناًء على ما تق يبدو،
أحدهما ذو طبيعة والئية محضة أو إدارية، وذلك في حال عدم وجود نزاع 

أما النوع اآلخر من القرارات فيكون في  بين أطراف الملف التنفيذي،موضوعي 
حال نشوء نزاع بينهم، األمر الذي يجب معه على رئيس التنفيذ الفصل فيه، فتكون 
قراراته في هذه الحالة قرارات قضائية لكن من نوع خاص، بمعنى أنها ال تمس 
أصل الحق أو الحق الموضوعي، وذلك على التفصيل الذي سنراه فيما يأتي. فنقول 

أصول و ،في الحالة األولى أصول والئيةاألصول المتبعة أمام رئيس التنفيذ  إن
  في الحالة الثانية. أصول قضائية من نوع خاص أو نزاعية

ال يوجد أي مشكلة في القرارات الوالئية التي يتخذها رئيس التنفيذ حيث ال يوجد 
رات حجية لهذه القراأنه ليس بومن المفيد التذكير بهذا الصدد هذا نزاع بشأنها. 

كما  ،التنفيذ من يد القاضيإجراءات  جُ خرِ ن اتخاذها ال يُ القرارات القضائية، أي إ
النزاع  جُ رِ خْ هو الحال في القرارات القضائية التي تحوز حجية األمر المقضي به وتُ 

  ة القرار.رَ صدِ من يد المحكمة مُ 

حسب قرارات المتخذة تبرز المشكلة، أو الجدل الفقهي والقضائي، في حالة ال
حجية األمر المقضي به لرئيس التنفيذ  قراراتال فهل تحوز هذه األصول النزاعية،

  أم ال؟

من هنا يجب أن نتعمق في هذه األصول من خالل شرح مفهوم اإلشكال  
التنفيذي الذي يمكن أن يُثار، َوطريقة عمل رئيس التنفيذ في حله. لكن من المفيد قبل 
ذلك أن نُذَّكَر بالعمل القضائي والعمل الوالئي لنؤسس عليه عمل رئيس التنفيذ 

  السوري.

                                                           
ى قرارات رئيس التنفيذ المتعلقة باإلشكاالت التنفيذية، تأسيساً عل" الوظيفة القضائية الخاصة" سوف نطلق عبارة ٤٤

  .على أن هذه القرارات ال تمس أصل الحق



 

٤١ 
 

  
  العمل الوالئي والعمل القضائي

د خالف فقهي حول التفريق بين العمل الوالئي والعمل القضائي يرجع في يوج
ين هذين النوعين من أعمال المعيار المعتمد للتفريق بعدم االتفاق على أساسه إلى 

  إضافة إلى االختالف حول شكل ونتائج كل من هذين العملين.  القاضي،
كان معيار التفريق بين العمل القضائي والعمل الوالئي هو مكان صدور القرار. فإذا 

كان صادراً في غرفة المذاكرة فهو قرار والئي، أما إذا كان صادراً في قضاء 
  الخصومة فهو قرار قضائي. 

والمقصود هو  قضاء هي فض النزاعات بين األشخاص،األصل أن وظيفة ال
الموضوعية  غير األموري تلك المتعلقة بأصل الحق. أما أ ،النزاعات الموضوعية

. ٤٥فيكون حلها عن طريق قرارات لها صبغة التكرم أو التفضل من المحكمة مصدرتها
وتحديد  الموضوعية بعبارة أخرى نقول إن جوهر الوظيفة القضائية هو فض النزاعات

  . ٤٦المراكز القانونية النهائية ألطراف القضية
يبدو لنا، بناًء على ما تقدم، أن المقصود بالمعيار الموضوعي للتفريق بين هذين 

، وليس في نزاع على موضوعيالنوعين من القرارات هو صدور القرار في نزاع 
  إجراءات المحاكمة مثالً أو نزاع على إجراءات التنفيذ. 

ندرس هذه  أكثر ما يهم في هذا الموضوع هو حجية قرارات رئيس التنفيذ، وسوف
ً بأن  قرارات رئيس التنفيذ السوري ال تمس أصل المسألة فيما يأتي. مع التذكير دائما

  .٤٧الحق

قلنا إن التنفيذ قد يجري من دون إثارة أي عقبة تعترض طريقه بحيث يصل إلى 
غايته النهائية عبر قرارات والئية ليس فيها نزاع بين األطراف. لكن الواقع يؤكد 
أنه قلما يجري تنفيذ بهذا الشكل السهل، بل تكون إثارة اإلشكاالت التنفيذية هي 

  "االستثناء".   "القاعدة" والسير الطبيعي للتنفيذ هو

                                                           
ً  .٦٦ ص السابق،المرجع  محمد، واصل،٤٥ . أبو بعدهاما و ١٠السابق،صالمرجع  أيمن، العيال،أبو  :انظر أيضا

  .بعدهاوما  ٣٤ ص المرافعات،نظرية األحكام في قانون  أحمد، الوفا،
بحقوق أو " العمل الذي يقوم به القاضي بحسم نزاع قائم يتعلق  :يعرف الدكتور محمد واصل العمل القضائي بأنه٤٦

ً لإلجراءات واألصول المبينة في القانون.". مراكز قانونية  السابق، ، محمد، المرجع واصلانظر: مرفوع إليه وفقا
  .٥٨ص

فيذ أيضاً. يختلف األمر يعتمد هذا المشرع نظام دائرة التن إذ ،اللبناني قرارات رئيس التنفيذإلى كذلك الحال بالنسبة ٤٧
الحق الموضوعي في أصل الحق أو في يمكن لهما الفصل  إذقرارات قاضي التنفيذ المصري والفرنسي إلى بالنسبة 

  من قانون المرافعات المصري. ٢٧٥وذلك بناًء على نصوص قانونية صريحة مثل المادة 



 

٤٢ 
 

بأصل وقد تكون متعلقة  بإجراءات التنفيذقد تكون هذه العقبة القانونية متعلقة 
وإذا كانت من النوع  ،)١، فإذا كانت من النوع األول فهي إشكال تنفيذي (٤٨الحق

  ).٢تكون متعلقة، على األغلب، بأصل الحق ( إذالثاني فهي منازعة موضوعية 

  "النزاع المتعلق بإجراءات التنفيذ" : اإلشكال التنفيذي١

اإلشكال التنفيذي هو صعوبة أو عقبة قانونية تعترض طريق إجراءات التنفيذ 
ذلك الخطأ في بيانات  لُ ثَ ها. مَ وتكون ناتجة عنها، أي عن إجراءات التنفيذ ذاتِ 

على مال  التنفيذي اإلخطار التنفيذي أو في إجراءات تبليغه، أو في جواز الحجز
أو في إجراءات اإلعالن عن بيع األشياء  ،أو في إجراءات الحجز التنفيذيمعين، 

  المحجوزة تنفيذياً.

يختص رئيس التنفيذ بحل اإلشكاالت التنفيذية اختصاصاً نوعياً شامالً ال يشاركه 
وذلك بقرار يتخذه، كما سنرى، على محضر التنفيذ  ،فيه أي مرجع قضائي آخر

اء ويتابع إجراءات التنفيذ، أو يقرر خطأ اإلجراء العام، فيقول بصحة هذا اإلجر
يستطيع الرجوع عن  إذالطبيعة الوالئية لعمل رئيس التنفيذ،  هنا تتجلى . هُ ويعيدُ 

  قراره الخاطئ.

ما  / من قانون أصول المحاكمات السوري٢٧٩جاء في الفقرة األولى من المادة /
  :يأتي

رئيس التنفيذ في جميع الطلبات واإلشكاالت التنفيذية باالستناد إلى  يفصل-أ" 
  أوراق الملف.". 

في الطلبات واإلشكاالت التنفيذية، وهذا أحد اختصاصاته  س التنفيذ إذاً يفصل رئي
النوعية فهو يختص بتنفيذ األسناد القابلة للتنفيذ وبحل اإلشكاالت المتعلقة بإجراءات 

مل ا ال يش ذ. ف ق أو التنفي ل الح ق بأص ة تتعل ي منازع ل ف وعي الفص ه الن ختصاص
هذا ما يتفق عليه الفقه في وب تنفيذه. بإجراءات الدعوى التي صدر فيها الحكم المطل

                                                           
للداللة على اإلشكال " إشكال تنفيذي بالمعنى الضيق"إلشارة إلى أن جانباً من الفقه يستخدم مصطلح من الجدير ا٤٨

للتعبير عن اإلشكاالت التي ال تتعلق " اإلشكال التنفيذي بالمعنى الواسع"المتعلق بإجراءات التنفيذ، ومصطلح 
المرجع السابق، التجارية، المدنية و صول التنفيذ في الموادأمكناس، جمال،  انظر. باإلجراءات التنفيذية

ُل عدم استخدام هذه المصطلحات حتى ال يقع خلط في اآلثار القانونية المترتبة عليها.٣٧ص   . نُفّضِ



 

٤٣ 
 

ان ورية ولبن ل س ذ مث رة التنفي ه  .٤٩األنظمة القانونية التي تأخذ بنظام دائ ا تبنت ذا م ه
وأوضحها اجتهاد صادر عام  ،أيضاً محكمة النقض السورية في اجتهاداتها المستقرة

  :جاء فيه ١٩٦٤

"إن الطلبات التنفيذية التي يحق لرئيس التنفيذ الفصل فيها بقرار قابل لالستئناف  
وضع و ههي االعتراضات التي تتصل بإجراءات التنفيذ كإيقاع الحجز أو رفض

وبيع األشياء المحجوزة وتوزيع ثمنها  وتقرير اإلحالة القطعية قائمة بشروط البيع
فال يشمل اختصاص رئيس بين الدائنين وغيرها مما ورد في قانون األصول، 

  .٥٠".التنفيذ المنازعات الموضوعية

االجتهاد واضح وفيه بعض التفصيل الذي يدل داللة واضحة على اتجاه محكمة  
  النقض في إظهار مفهوم اإلشكال التنفيذي.

أحدث ما نشر منها قرار صادر  عدة المحكمة موقفها في اجتهاداتوأكدت هذه 
دور رئيس التنفيذ في الفصل باإلشكاالت  رجاء فيه: "ينحص ٢٠١١في عام 

  .٥١التنفيذية وليس في الحقوق الموضوعية."

يتضح من خالل ثبات واستقرار التفسير القضائي لنص الفقرة األولى من المادة 
المذكورة أعاله أنه ال يمكن لرئيس التنفيذ السوري أن يفصل في نزاع  /٢٧٩/

  موضوعي، أي في نزاع يتعلق بأصل الحق.

  : النزاع المتعلق بأصل الحق٢

ال يوجد في قانون أصول المحاكمات السوري نص قانوني واضح يحدد الطريقة 
صل الحق التي بأالصعوبات القانونية المتصلة " فيها رئيس التنفيذ في التي "ينظر

وقد رأينا في الفقرة السابقة كيف أن الفقه والقضاء في  تعترض طريق التنفيذ،
فإذا ما  لرئيس التنفيذ للمساس بأصل الحق. سورية مستقران على انتفاء أية إمكانية

                                                           
رين، وما بعدها للمقارنة بين نظام دائرة التنفيذ ونظام المحض ٧٧منال حيدر، نصرة، المرجع السابق، ص  :راجع٤٩

 . كما في مصر وفرنسا
، وانظر أيضاً ٣٧المرجع السابق، ص  مكناس، جمال الدين، أصول التنفيذ في المواد المدنية والتجارية: ورد في٥٠

في اجتهادات حديثة لمحكمة النقض السورية في هذا الموضوع األلوسي، عبد القادر جار هللا، مجموعة أحكام النقض 
 .وما بعدها ٦١، ص ٢٠١٣انونية، طبعة ، المكتبة الق٢٠١٣حتى عام  ٢٠٠٣في القضايا التنفيذية من عام 

األلوسي، عبد القادر جار هللا، ، منشور في ٢٥/٧/٢٠١١، تاريخ ١٩٩٣، أساس مخاصمة ١٠٠نقض قرار ٥١
  .وما بعدها ٧٧، المرجع السابق، ص مجموعة أحكام النقض في القضايا التنفيذية



 

٤٤ 
 

ً جسيماً  ً مهنيا فصل في الموضوع يكون قد تجاوز اختصاصه النوعي وأخطأ خطأ
  .٥٢لدعوى المخاصمة انون أصول المحاكمات القديم،، في ظل قيُعَّرُضهُ كان 

ً فيما  أما في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني فقد جاء النص واضحا
  :على ما يأتي / منه٨٧المادة / فنصتيتعلق بطبيعة قرارات رئيس التنفيذ، 

ً لدائرة التنفيذ أمور التنفيذ وينظر في   " يتولى القاضي المنفرد بوصفه رئيسا
أساس المشاكل المتعلقة بإجراءات التنفيذ، أما المشاكل غير المتعلقة بهذه 
اإلجراءات فله أن يتخذ بشأنها التدابير المؤقتة وفق األصول المتبعة لدى قضاء 

  األمور المستعجلة.".

نرى أن اجتهاد محكمة النقض واجتهادات محاكم االستئناف بناًء على ما تقدم 
الناظرة في القضايا التنفيذية مستقرة في هذا الخصوص، لكن عن طريق االستنتاج 

من القانون  ٢٧٧/ من قانون أصول المحاكمات السوري (٢٧٩من فقرات المادة /
  .٥٣القديم) وليس عن طريق تطبيق نص قانوني واضح

أن يكون هو األول  رئيس التنفيذ السوري أمام موقفين. بناًء على ذلك يكون
ً بإجراءات التنفيذ؛النزاع بين أطراف الملف ال في هذه الحالة يفصل  تنفيذي متعلقا

أن يكون اإلشكال أو الصعوبة القانونية هو الثاني و ،من اختصاصه النوعي ألنهفيه 
  أمام احتمالين: رئيس التنفيذمتعلقاً بأصل الحق، في هذه الحال يكون 

أ: إما أن يكون النزاع غير جدي، كادعاء براءة الذمة من دون أي سند يرجح 
هذه البراءة. يجب على رئيس التنفيذ في هذه الحالة متابعة إجراءات تنفيذ السند وفق 

  وليس له الحق بوقف إجراءات التنفيذ.  ،ما اشتمل عليه

                                                           
، ١٠٢٦، أساس مخاصمة ٥١٤ظر نقض قرار من أجل أحكام قضائية على الخطأ المهني الجسيم في هذا الصدد ان٥٢

، األلوسي، عبد القادر جار هللا، مجموعة أحكام النقض في القضايا التنفيذية، منشور في ١٦/١١/٢٠٠٩تاريخ 
  .من المرجع ذاته ٨٤و ٦١وقرارات أخرى في الصفحتين  ٧٣و ٧٢المرجع السابق، ص 

انون أصول المحاكمات الجديد، إقامة دعوى مخاصمة قضاة نلفت النظر، في هذا المقام، إلى أنه ال يمكن، في ظل ق
/ من هذا القانون ال يسمح ٤٧٠فيما يتعلق بقرارات رئيس التنفيذ ألن التفسير بمفهوم المخالفة للفقرة /د/ من المادة /

لقرارات ال تقبل األحكام الصادرة في المواد المستعجلة المخاصمة أما ا- بذلك. تنص هذه الفقرة على ما يأتي: "د
االستئنافية الصادرة في القضايا التنفيذية فإنها تقبل المخاصمة.". هذا يعني أن قرارات رئيس التنفيذ ال تقبل 
المخاصمة، بل القرارات الصادرة عن محكمة االستئناف الناظرة في القضايا التنفيذية فقط هي التي تقبل 

  المخاصمة.
  أصول المحاكمات السوري الجديد.من قانون  ٢٧٩نظر الفقرة /د/ من المادة ٥٣



 

٤٥ 
 

 ً  ح براءة الذمة في المثال السابق.جكإبراز ما ير ،ب: أو أن يكون النزاع جديا
إجراءات التنفيذ مؤقتاً، ويطلب من الطرف صاحب  رئيس التنفيذفهنا يوقف 

أن تقدير جدية النزاع تعود ، مع التنويه إلى ٥٤المصلحة مراجعة قضاء الموضوع
  إلى السلطة التقديرية لرئيس التنفيذ.

إن ا تقدم أن رئيس التنفيذ ال ينظر في أصل الحق نهائياً. بعبارة أخرى يظهر مم

  .٥٥قرارته ال تتعرض للموضوع وال تمس المراكز القانونية النهائية لألطراف

من هنا نقول إن كل قرارات رئيس التنفيذ السوري واللبناني أيضاً، ومهما كانت 
للمصطلح القانوني. بمعنى أن هذه القرارات، ليست قرارات قضائية بالمعنى الفني 

هذه القرارات هي، من حيث الطبيعة القانونية، والئية وليست قضائية. مع ذلك فقد 
ً خاصة لقرارات رئيس التنفيذ تُقَّربَُها من الطبيعة القضائية  وضع المشرع أحكاما
للقرارات خاصة فيما يتعلق بطريق الطعن المقرر لها. من هنا يبدو لنا أن لبعض 

عها إقحاُمها ضمن هذا النوع أو ات رئيس التنفيذ السوري خصوصية يَْصعُُب مقرار
  ك من القرارات.ذا

  ليس لرئيس التنفيذ وظيفة قضائية بفض النزاعات الموضوعية 

فإن وظيفته األساسية هي، من حيث  ،على الرغم من أن رئيس التنفيذ قاٍض 
. علة ذلك ٥٦سناد القابلة للتنفيذتنفيذ األتتمثل في  وظيفة ذات طبيعة إداريةالمبدأ، 

                                                           
وما  ٦٩ص  المرجع السابق، مقارنة،دراسة  –أصول التنفيذ الجبري  محمد،حلمي  الحجار،بهذا المعنى انظر: ٥٤

  وما بعدها. ٣٠٧بعدها،وص
إشكاالت التنفيذ التي تتصل بأصل الحق حسب قانون في تنفيذ في القانون الفرنسي النظر يستطيع قاضي ال حين في ٥٥
. من أجل سلطة قاضي التنفيذ ١٩٩٣والنافذ منذ عام  ١٩٩٢جراءات في المواد المدنية بعد التعديل الصادر عام اإل

 انظر:في فرنسا 
Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal de grande 
instance qui peut déléguer ces fonctions à un ou plusieurs juges. En matière de saisies 
des rémunérations le Juge d'instance exerce les pouvoirs du juge de l'exécution. Depuis 
la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procedures civiles d'exécution, et le 
décret n°92-755 du 31 juillet 1992 pris pour son application, qui a modifié le Code de 

 , comprend un jugeTribunal de grande instance judiciaire, chaque l'Organisation
spécialisé désigné sous le nom de Juge de l'exécution. Le juge de l'exécution connaît des 
difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion 

des mesures conservatoires, mêmesielles portent sur le fond du droit, قاضي التنفيذ  "يستطيع
ً وهذا بخالف رئيس التنفيذ  ١٢٤٤ء مهلة للوفاء حسب أحكام المادة الفرنسي إعطا من القانون المذكور سابقا

  اآلتي:لكتروني السوري. للتفاصيل راجع الموقع اإل
-l-de-ue.com/definition/jugejuridiq-http://www.dictionnaire  

jex.php-execution ١/٨/٢٠١٨. تم الرجوع إلى الموقع بتاريخ.  
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أن مباشرة إجراءات التنفيذ وإن كانت تنشئ حالة قانونية بين أطراف المعاملة 
أو  التنفيذية إال أنها ال تنشئ خصومةً بالمعنى المقرر في قانون أصول المحاكمات

نها ال تنشئ حالة قانونية تفرض على القضاء الفصل في ، أي إقانون المرافعات
. بعبارة أخرى، ال يفصل رئيس التنفيذ بحكم قطعي ٥٧موضوعي بين طرفيهنزاع 

وال يحسم نزاعاً موضوعياً. بناًء على ذلك، ال تجري اإلجراءات أمام رئيس التنفيذ 
قضاء الخصومة، ونستطيع التأكيد  كما هو الحال أمام ٥٨ وفق األصول النزاعية

هي من نوع القرارات غير أن جميع القرارات التي يتخذها رئيس التنفيذ على 
  .٦٠حتى تلك التي تفصل في نزاع متعلق بإجراءات التنفيذ ؛٥٩القضائية

  اختصاصات أخرى لدائرة التنفيذ

  :قرارات أخرى منهاال عدد منهذا وتختص دائرة التنفيذ أيضاً بإصدار 

                                                                                                                                               
وذلك على سبيل االستثناء من اختصاص  أوكل المشرع مهمة تنفيذ بعض األسناد إلى جهات أخرى غير دائرة التنفيذ١

، الحق في ١٩٥٦لعام / ٣٤١/من ذلك أنه منح وزارة المالية، بموجب قانون جباية األموال العامة رقم . دائرة التنفيذ
وتتمتع وزارة المالية، . أن تتخذ بحق المكلفين المتخلفين عن الدفع التدابير واإلجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة

ً الصالحية الممنوحة . ع بها رئس التنفيذفي حدود ما خولها نص القانون، بجميع الصالحيات التي يتمت من ذلك أيضا
لمجلس إدارة الشركة المساهمة المغفلة ببيع أسهم الشريك المدين للشركة الذي لم يسدد كامل قيمة أسهمه حسب أحكام 

. ٢٠١١لعام  ٢٩من قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  ٩٢الفقرة السادسة من المادة 
  .البيع من غير رجوع إلى دائرة التنفيذ جريوي

األصل من هذه الجهات اختصاصات واسعة، هي في  السرعة في هذه الحاالت فمنح لّ ضَّ يبدو أن المشرع فَ 
ً لبطء اإلجراءات في مسائل ال تحتمل التأخير، كتحصيل أموال الضرائب منعاً و صالحيات دائرة التنفيذ،  ذلك تجنبا

بالتالي في إذ تعد السرعة في تحصيل الديون وتحصيل الديون في المواد التجارية العامة، ولوقف سير المرافق 
 ُ   .ا من دونهاهَ لَ كُ تسريع الدورة المالية أمراً حيوياً جداً ال تنتج التجارة أ

ً ال يمنع من تفويض دائرة التنفيذ األصلي ة باقتضاء تجدر اإلشارة إلى أن إعطاء الحق بالتنفيذ إلى جهة أخرى قانونا
، الكوسا، سعيد كامل، ٥/١٠/١٩٧١تاريخ /١٣٧٠٨/انظر في ذلك بالغ وزير العدل عن وزارة المالية رقم . الحق

، ص ٢٠٠٠إجراءات التنفيذ في قانون أصول المحاكمات، الناشر مؤسسة العالقات االقتصادية والقانونية، طبعة عام 
٦٤. 

  ./١/رقم الهامش ١٠و ٩المرجع السابق، ص أبو الوفا،. دبهذا المعنى انظر  ٥٧
الذي يصون مبادئ العدالة ) قضاء الموضوع( المقصود باألصول النزاعية أصول التقاضي أمام قضاء الخصومة ٥٨
مكن أن تجري محاكمة عادلة من دونه، وتسبيب مبدأ المواجهة الذي ال ين حٍق للدفاعِ مكفوٍل لكل األطراف، وم

سة علنية بعد محاكمة علنية، وذلك بالتضاد مع قضاء الوالية الذي ال يلتفت، من حيث لألحكام وصدورها في جل
  .المبدأ، إلى هذه المبادئ

الجزء -للتفريق بين القرارات القضائية والقرارات الوالئية انظر، أبو العيال، أيمن، شرح قانون أصول المحاكمات ٥٩
  .ليهاوما ي ١٠، ص ٢٠٠٧-٢٠٠٦الثاني منشورات جامعة دمشق 

حمص، كحيل، عمران، الطبيعة القانونية الخاصة - انظر رأينا بالتفصيل في بحثنا المنشور بمجلة جامعة البعث٦٠
، وخاصة ٩٦، -٧٥، ص ٢٠١٦، عام ٤٤، العدد ٣٨لعمل رئيس التنفيذ السوري، مجلة جامعة البعث، المجلد 

  .٨٩-٨٥الصفحات 



 

٤٧ 
 

الذي يتخذه قاضي األمور المستعجلة أو قاضي  قرار الحجز االحتياطي تنفيذ-
ً لدعوى أصل الحق. من قانون أصول  /٣٢٠/جاء نص المادة  فقد الموضوع تبعا

ها : "تصدر المحكمة قراركاآلتيالمحاكمات في الفصل المتعلق بالحجز االحتياطي 

  وينفَّذ بواسطة دائرة التنفيذ.". بالحجز في غرفة المذاكرة

في حاالت محددة على سبيل الحصر. فقد جاء في  قرار الحبس التنفيذي إصدار-

  من ذات القانون أنه: /٤٣٩/المادة 

" يقرر رئيس التنفيذ حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق اآلتية دون  
بل وسيلة للضغط على جسد  جزائيةً  ...". والحبس التنفيذي ليس عقوبةً -غيرها: أ

  المدين المحكوم عليه للوفاء بالتزامات محددة سوف يأتي شرحها الحقاً.

من قانون  /٤٣٩/كما جاء في الفقرة /د/ من المادة  قرار منع السفر إصدار-

  أصول المحاكمات ونصها:

التنفيذ أن يقرر منع سفر المحكوم عليه إلى حين استيفاء المبالغ  لرئيس-د" 
والتعويضات واإللزامات المحكوم بها من المحاكم المدنية والجزائية وغيرها من 

  مكتسب الدرجة القطعية.".قضائي المحاكم بحكم 

يُستنتج من ذلك أن قرار منع السفر هو وسيلة أيضاً للضغط على جسد المحكوم  

  رمانه من مغادرة البالد.عليه بح

أصبح من اختصاص رئيس التنفيذ، بموجب نص  فقد: ترقين بعض اإلشارات-
ترقين اإلشارات الالحقة إلشارة المذكورة سابقاً،  /٢٧٩/الفقرة /ب/ من المادة 

 اعتراضَ  عترِض من دون حاجة لتبليغ أصحابها، عدا إشارة المُ ، ٦١طالب التنفيذ
إشارة الغير على الحكم المطلوب تنفيذه. علة ذلك أن هذا المركز القانوني لصاحب 

عتراض التي رفعها نتيجة االيتوقف على نتيجة دعوى  دعوى اعتراض الغير

  حقوقه والذي أصبح قيد التنفيذ. سَّ صدور الحكم الذي مَ 

نه ليس لرئيس التنفيذ اختصاص قضائي بالمعنى الفني إخالصة القول، 
محاكمات السوري، وإنما يقتصر االصطالحي للتعبير المستخدم في قانون أصول ال

                                                           
وكما جرى عليه العمل القضائي، إلى رفع دعاوى في قضاء  ،كان طالب التنفيذ يضطر، في ظل القانون القديم٦١

  .الخصومة موضوعها رفع اإلشارة المسجلة على صحيفة العقار يخاصم فيها كل أصحاب اإلشارات
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وعلى قرارات من نوع قضائي خاص، كما  ٦٢على االختصاص اإلداريعمله 
من قانون أصول  /٢٧٩/يظهر ذلك، وإن كان بشكل غير مباشر، في المادة 

التنفيذية  يكون الفصل في الطلبات واإلشكاالت ، إذالمحاكمات السوري الجديد
 أطراف الملف التنفيذيباالستناد إلى أوراق الملف من دون حاجة إلى دعوة 

للحضور. بعبارة أخرى ال يوجد جلسات محاكمة ومواعيد حضور أمام هذا 
  القاضي. 

السوري  "رئيس التنفيذ"يستنتج من نص هذه المادة أن األصول المتبعة أمام 
ن "قضاء" التنفيذ ال يحكم . أي إ٦٣هي األصول المتبعة أمام القضاء المستعجل

 ٦٤أصل الحق بحكم قطعيارة أخرى، ال يفصل قضاء التنفيذ في بأصل الحق. بعب
، بل يقتصر عمله على تنفيذ األسناد القابلة للتنفيذ ٦٥فاصل في النزاع بين األطراف

ي وعلى الفصل في اإلشكاالت التنفيذية إذا عند سير إجراءات التنفيذ بشكل طبيع
   اعترض التنفيذ أي معوقات قانونية، ملتزماً في ذلك اختصاصه المحلي.

  قرارات رئيس التنفيذ ذات حجية مؤقتة
نه ليس لقرارات رئيس التنفيذ حجية نهائية، بل ناًء على ما تقدم نستطيع القول إب

تكون حجيتها مؤقتة ومعلقةً على تغير المعطيات في الملف التنفيذي. وهذا ما 

                                                           
يرى جانب من الفقه السوري أن لرئيس التنفيذ السوري اختصاصين هما االختصاص اإلداري واالختصاص  ٦٢

يس التنفيذ السوري اختصاص قضائي على التفصيل الوارد في المتن، بمعنى أنه ال يبدو لنا أنه ليس لرئ. القضائي
ول التنفيذ في مكناس، جمال، أص: لدراسة هذا االتجاه انظر. الحق) أساس(يمكن لهذا القاضي الفصل في أصل 

ذ الجبري وإجراءات َومنال حيدر، نصرة، طرق التنفي. وما بعدها ٣٦، المرجع السابق، ص لتجاريةالمواد المدنية وا
  .وما بعدها ٣١، ص١٩٦٦دمشق، طبعة عام -التوزيع، مطابع فتى العرب

من قانون / ٨٢٩/ونرى أن نص المادة . من قانون أصول المحاكمات السوري/ ٢٧٩/من المادة / د/انظر الفقرة  ٦٣
ً م من / ٢٧٩/ن نص المادة أصول المحاكمات اللبناني الذي يحكم مبدأ عمل قاضي التنفيذ اللبناني أكثر وضوحا

/ ٨٢٩/تنص المادة .القانون السوري، وذلك في معرض الفصل في اإلشكاالت التنفيذية التي تعترض طريق التنفيذ
  :من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على ما يأتي

ر المتعلقة بالتنفيذ، كما باستثناء ما يرد فيه نص خاص مخالف، يختص رئيس دائرة التنفيذ بإصدار القرارات واألوام"
  ...".يختص دون غيره بالفصل في أساس المشاكل المتعلقة بإجراءات التنفيذ ويتخذ قرارات بشأنها على وجه السرعة

الحكم القطعي هو الحكم الذي يحسم النزاع في موضوع الدعوى، أو في أحد أجزائه أو في مسألة متفرعة عنه " ٦٤
الجزء الثاني، -أبو العيال، أيمن، شرح قانون أصول المحاكمات. " ون أم بالواقعسواء تعلقت هذه المسألة بالقان

انظر أيضاً أنطاكي، رزق هللا، أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية، منشورات . ٧١المرجع السابق، ص 
  . ٦٤٥، ص١٩٩٣-١٩٩٢جامعة دمشق، طبعة عام 

تختلف وظيفة رئيس التنفيذ السوري عن قاضي التنفيذ المصري، إذ يفصل هذا األخير في النزاع الموضوعي بين  ٦٥
ً . من قانون أصول المرافعات المصري ٢٧٥الخصوم وذلك بموجب المادة  : وسوف نرى هذا الفرق وغيره الحقا

ل وقضاء التنفيذ في ضوء الفقه المستعجعز الدين، األستاذ عكاز، حامد، القضاء الديناصوري،  ظر المستشاران
  .ما بعدهاو ٨٦٦ص  ،بال دار نشر، ١٩٩٧القضاء، الطبعة الخامسة و
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قانون أصول المحاكمات السوري  / من٢٧٩المادة / يستنتج من نص الفقرة /ج/ من
  :التي جاء فيها بأنه

دى محكمة االستئناف، تقبل القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ الطعن ل-"ج 
وال تقبل الطعن القرارات الصادرة بالتأكيد على تنفيذ القرار السابق، ما لم تطرأ 

  أسباب جديدة.".

ن لقرارات رئيس التنفيذ حجية مؤقتة تتأثر بظهور أو يتضح من هذا النص أ
  نشوء أسباب جديدة.

  حجية الحكم الصادر عن محكمة االستئناف التنفيذي

ملزم باتباع القرارات التي تصدرها محكمة االستئناف التنفيذي رئيس التنفيذ 
وهذا تطبيق للقواعد العامة في الطعن. جاء ذلك في الفقرة  ،كمرجع طعن بقراراته

تفصل محكمة -"و :قانون أصول المحاكمات ونصها / من٢٧٩المادة / /و/ من
ئيس التنفيذ االستئناف في غرفة المذاكرة في الطعن بقرار مبرم ومعلل وعلى ر

  اتباعه.". 

الجديد في هذا النص هو إلزام القانون محكمةَ االستئناف التنفيذي بتعليل قرارها 
أنه لتنفيذ. لكن الواقع العملي يُْظِهُر عندما تنظر في طعن مرفوع في قرار رئيس ا

. قد يكون سبب عدم تسبيب محاكم االستئناف ٦٦إلى تعليل هذه القرارات صارُ قلما يُ 
  الناظرة في القضايا التنفيذية لقراراتها هو حجم العمل الكبير الموكل إليها.

  طبيعة عمل محكمة االستئناف التنفيذي

أصل الحق، فهي كمة االستئناف التنفيذي ال تنظر في التنويه إلى أن محيجدر 
ً  تعمل كرئيس التنفيذ. لذلك جاء في أن قراراتها نص الفقرة /و/ المذكورة سابقا

  .٦٧في غرفة المذاكرة تصدر

                                                           
خالفت محكمة االستئناف المدنية األولى بدمشق، في حكم حديث لها، النص القانوني الذي يفرض وجوب تعليل  ٦٦

  .غير منشور.١٣/١/٢٠١٩تاريخ  ،١٨، قرار ٢٠١٩لعام  ٦٩رئيس قراَرهُ. استئناف دمشق األولى، أساس 
بهذا المعنى انظر: قرار محكمة االستئناف المدنية األولى في دمشق بصفتها تنظر في القضايا التنفيذية، أساس  ٦٧

أصدرت محكمة االستئناف في دمشق الناظرة في القضايا  .٢١/١٠/٢٠١٩، تاريخ ٥٢٦، قرار ٥٩٩/٢٠١٩
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  المطلب الثاني: االختصاص المحلي أو المكاني لدائرة التنفيذ 

اه المحكمة التي لها االختصاص المحلي هو االختصاص الذي تتعين بمقتض
درجة الذات صنف وذات الالدعوى من بين المحاكم التي هي من سلطة النظر في 

ضمن الجهة القضائية الواحدة. أي هو تحديد المحكمة المختصة من الناحية 
الجغرافية على امتداد أراضي الدولة. ينطبق هذا االختصاص على دائرة التنفيذ 

/ من ٢٧٧/ و /٢٧٦بحسبانها محكمة حسب نصوص القانون. وتنظم المادتان /
تحدد المادة  إذرة التنفيذ، قانون أصول المحاكمات مسألة االختصاص المحلي لدائ

/ موضوع اإلنابة بين دوائر ٢٧٧/ االختصاص المحلي (أوالً) وتنظم المادة / ٢٧٦/
  التنفيذ (ثانياً). 

  أوالً: االختصاص المحلي

  :ما يأتيمن قانون أصول المحاكمات السوري على / ٢٧٦المادة / نصت

دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي -" أ
  أصدرت الحكم أو التي أُنشئت األسناد في منطقتها. 

موطن المدين أو أمواله فيها أو الدائرة  لتنفيذ في الدائرة التي يكونيجوز ا-ب
  التي اشترط الوفاء في منطقتها.".

المادة. األولى هي تحديد دائرة سوف نوضح فكرتين عبر دراسة نص هذه 
) ً )، والثانية هي الطبيعة القانونية للقواعد المتعلقة ١التنفيذ المختصة محليا

  ). ٢باالختصاص المحلي لدائرة التنفيذ (

 : تحديد دائرة التنفيذ المختصة محلياً  ١

يجري تحديد االختصاص المحلي للمحاكم باالستناد إلى عناصر تربط المحكمة 
صة بمنطقة جغرافية محددة. وقد تتعلق عناصر الربط هذه بمكان إقامة المخت

واجب ن إنشاء السند المثبت لاللتزام المدعى عليه أو مكان تنفيذ االلتزام أو مكا
  التنفيذ أو بعناصر أخرى. 

                                                                                                                                               
أي من دون دعوة الخصوم، كما تصدر قرارات رئيس التنفيذ. فقد جاء في  التنفيذية قرارها هذا في غرفة المذاكرة،

  م حسب األصول". غير منشور.٢٠١٩/ ٢١/١٠هذا القرار ما يأتي: " قراراً مبرماً صدر بغرفة المذاكرة بتاريخ 
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قد يستند المشرع إلى هذه العناصر وغيرها من أجل تحديد دائرة التنفيذ 
يتعلق بتنفيذ  ى هذه العناصر "التقليدية" عنصر مهمإلالمختصة مكانياً. لكن يضاف 

ال يمكن لهذا  المطلوب تنفيذه، مقر المحكمة ُمصدرةُ الحكماألحكام القضائية وهو 
 ،العنصر أن يكون موجوداً لتحديد االختصاص المحلي لمحكمة الموضوع المختصة

  ألنه أمر الحق على هذا التحديد.
ربط خاص بتحديد دائرة التنفيذ  لقرار عنصرَ يُعَدُّ مكان المحكمة مصدرة ا 

ً في حالة تنفيذ األحكام القضائية. لذلك فقد لحظ المشرع في المادة  المختصة محليا
/ من قانون أصول المحاكمات تعدد دوائر التنفيذ التي يمكن أن تكون مختصةً ٢٧٦/

التنفيذ، ويكون  من الناحية المكانية بتنفيذ السند التنفيذي الذي يطرحه الدائن طالب
ً التفاق األطراف على مكان الوفاء  ذلك إما بسبب نوع السند التنفيذي وإما تبعا

  على أساس مكان وجود أموال المنفذ ضده أو موطن المنفذ ضده.أو بااللتزام، 
بناًء على ذلك فإن االختصاص المحلي ينعقد إلحدى الدوائر اآلتية: دائرة التنفيذ 

أو دائرة التنفيذ  ،المحكمة مصدرة الحكم المطلوب تنفيذه (أ)الموجودة في منطقة 
ويمكن لطالب التنفيذ أن يلجأ أيضاً  منطقتها السند المراد تنفيذه (ب)،التي أُنشئ في 

لمنفذ ل التي توجد أموالٌ  التنفيذ دائرةأو ل ،تنفيذ موطن المنفذ ضده (ج) إلى دائرة
ي اشترط األطراف الوفاء بااللتزام في ضده في منطقتها (د) أو دائرة التنفيذ الت

  منطقتها (هـ).

  أ: دائرة التنفيذ الموجودة في منطقة المحكمة مصدرة الحكم المطلوب تنفيذه
رأينا أن عنصر مقر المحكمة مصدرة الحكم المطلوب تنفيذه هو عنصر ربط 

تكون دائرة  مكاني خاص لتحديد دائرة التنفيذ المختصة محلياً أو مكانياً. َمثَُل ذلك أن
تنفيذ حمص هي المختصة بحكم قابل للتنفيذ صادر عن إحدى محاكمها. لكن األمر 
ً بهذا الوضوح. فإذا صدر حكم عن محكمة في منطقة ال توجد فيها  ال يكون دائما
 محكمة استئناف فإن استئناف الحكم سوف يكون أمام محكمة استئناف مركز

ر السؤال عن دائرة التنفيذ المختصة مكانياً، هل هي دائرة تنفيذ المحافظة. وهنا يُثا
محكمة الدرجة الثانية التي هي دائرة تنفيذ  دائرة تنفيذمحكمة الدرجة األولى أم 

  مركز المحافظة؟
المسألة، فقد أتى عاماً غير واضح في هذه  /٢٧٦/نص الفقرة األولى من المادة 

  أن: وجاء فيه 
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أصدرت مختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي " دائرة التنفيذ ال
  ". ...الحكم

ً بما استقر عليه قضاء التنفيذ أن دائرة التنفيذ  ٦٨يرى الفقه السوري مدعوما
الموجودة في دائرة محكمة الدرجة األولى مصدرة الحكم هي المختصة حتى لو كان 

دائرة تنفيذ حكم االستئناف صادراً عن محكمة تابعة مكانياً لدائرة تنفيذ مختلفة عن 
أطراف وعلة ذلك، حسب هذا الرأي، هو التسهيل على  محكمة الدرجة األولى.

أن يقوم المشرع بتعديل نص هذه المادة ويذكر فيه صراحةً . ونرى الملف التنفيذي
عبارة محكمة الدرجة األولى مصدرة القرار كما هي الحال عليه في قانون أصول 

  .٦٩المحاكمات المدنية اللبناني
لكن األمر يزداد صعوبةً في حال الطعن بطريق النقض. فهل تُعد دائرة تنفيذ 

 ً موجودة في  التي أصدرت الحكم النقض كون محكمةدمشق هي المختصة مكانيا
  ؟دمشق

ن دائرة تنفيذ ختصاص دائرة تنفيذ محكمة الموضوع، أي إاستقر االجتهاد على ا
  دمشق. دينةدمشق ال تختص بتنفيذ أي حكم صادر عن محكمة غير تابعة لم

 ،إذا كان األمر مفهوماً في حالة نظر محكمة النقض في الدعوى كمحكمة قانون
فإنه ليس بهذا الوضوح في حال نظرت محكمة النقض في النزاع كمحكمة موضوع 

/ من قانون أصول المحاكمات السوري. ٢٦٢بحسب االستثناء الوارد في المادة /
وتكون  ،ففي الحالة األولى يكون حكم محكمة الموضوع هو الذي فصل في النزاع

المختصة. أما في حال انقالب دائرة التنفيذ الموجودة في منطقة هذه المحكمة هي 
األمر هنا. تكون دائرة تنفيذ محكمة  قُّ محكمة النقض إلى محكمة موضوع فيدِ 

                                                           
 :يضاً وانظر أ. ٦٥المستشار منال حيدر، نصرة، طرق التنفيذ الجبري وإجراءات التوزيع، المرجع السابق، ص ٦٨

يوجد اجتهاد إلحدى غرف .٥٧، المرجع السابق، ص التجاريةصول التنفيذ في المواد المدنية ومكناس، جمال، أ
جاء في هذا . لمحكمة استئناف دمشق الناظرة بالقضايا التنفيذية لكنه جاء مطلقاً بشكل يتفق مع ما ذهبنا إليه في المتن

األحكام هي دائرة التنفيذ الموجودة في منطقة عمل المحكمة مصدرة  دائرة التنفيذ المختصة بتنفيذ" االجتهاد أن 
مرجع المحامي في إجراءات التنفيذ . ٢٩/٦/٢٠٠٣تاريخ / ٥٣٣/أساس / ٣٠٥/استئناف تنفيذي دمشق . " الحكم

يالحظ أن االجتهاد جاء مجتزءاً وخارجاً عن سياقه بشكل ال نستطيع معه . ١٢٩المدني، المرجع السابق، ص 
يجدر اإلشارة إلى أن طريقة توثيق واختيار االجتهادات القضائية ال تسمح، في بعض . كون إلى رأي قاطعالر

  . األحيان، بدراسة المسالة القانونية موضوع البحث بشكل وافٍ 
يكون االختصاص عند تنفيذ  : "من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني بأنه ٨٣٠جاء في نص المادة ٧٩٢

والقرارات واألوامر القضائية للدائرة التي يكون مقرها في مركز محكمة الدرجة األولى التي نظرت الدعوى  األحكام
المحكوم بها أو التي يكون مقرها في مركز محكمة االستئناف في حال صدور الحكم عن هذه المحكمة أو عن رئيسها 

  "..أحدهمالدى  مباشرةفي دعوى أقيمت 
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 لكن تطبيق النص الفقهي والقضائي، الموضوع هي المختصة حسب االتجاه
يدعو إلى جعل تنفيذ حكم محكمة النقض من اختصاص دائرة  شكل حْرفيب القانوني

تنفيذ دمشق بحسبانها المحكمة "ُمْصِدَرةَ الُحكِم" كما يصرح بذلك المشرع في الفقرة 
محكمة اجتهاد / من قانون أصول المحاكمات السوري. لكن ٢٧٦األولى من المادة /

ة في منطقة محكمة دائرة التنفيذ الموجودالنقض السورية استقر على اختصاص 
قد صدر حكم ف وكمثل على ذلك .الدرجة األولى مصدرة الحكم المطلوب تنفيذه

"إذا كان القرار المطروح  :جاء في إحدى حيثياته بأنه ٢٠١٢عام  لمحكمة النقض
عن محكمة الصلح المدني بحلب فإن دائرة تنفيذ حلب هي المختصة  اً بالتنفيذ صادر

لنا أنه من الصعوبة بمكان إسناد االختصاص لدائرة تنفيذ  يبدو.٧٠بتنفيذ هذا القرار."
لموضوعية الصادرة عن محكمة دمشق ألسباب عملية تتعلق بالعدد الكبير لألحكام ا

لذلك نرى أن يصار إلى تعديل النص وجعله مفصالً بحيث يحدد  النقض؛
حاكم االختصاص المكاني لدوائر التنفيذ في حال تنفيذ األحكام الصادرة عن الم

  السورية على اختالف أنواعها ودرجاتها.

  المختصة بتنفيذ أحكام المحكَّميندائرة التنفيذ 

ال يمكن تنفيذ أي حكم تحكيم إال إذا أُكسي صيغة التنفيذ من قبل محكمة 
دائرة المختصة مكانياً ر هنا هو اآلتي: ما الستئناف المختصة. والسؤال الذي يثااال

  مدينة وأُكسي صيغة التنفيذ في مدينة أخرى؟ ر حكم تحكيم فيفي حال صد

في هذه الحالة تكون دائرة التنفيذ التابعة لمكان إصدار حكم التحكيم هي 
التي المختصة بتنفيذ هذا الحكم ألنها دائرة التنفيذ التي توجد فيها " المحكمة " " 

كست "، وليست دائرة التنفيذ الموجودة في منطقة المحكمة التي أ أصدرت الحكم
حكم التحكيم صيغة التنفيذ. علة ذلك أن محكمة اإلكساء ليست هي مصدرة الحكم 
ألنها ال تنظر في موضوع النزاع ويقتصر عملها على مراقبة حكم التحكيم مراقبة 

إنما تتعلق بالمشروعية. وقد حدد قانون التحكيم  ،خارجية ال تتعلق بالموضوع
الستئناف إلكساء حكم المحكمين صيغة إحدى محاكم ا ٢٠٠٨/ لعام ٤السوري رقم /

فإذا صدر حكم المحكمين في محافظة دير  ؛٥٤التنفيذ وذلك بموجب مادته رقم 

                                                           
األلوسي، عبد القادر جار هللا، مجموعة منشور في . ٢٧/٣/٢٠١٢تاريخ  ٨٤١أساس مخاصمة  ٢٧٥نقض قرار ٧٠

  . وما بعدها ٨٠، المرجع السابق، ص التنفيذية أحكام النقض في القضايا
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الزور لكن محكمة استئناف دمشق هي التي أكسته صيغة التنفيذ فإن دائرة تنفيذ دير 
  الزور تكون هي المختصة بتنفيذ حكم المحكمين.

  تها السند المراد تنفيذهب: دائرة التنفيذ التي أنشئ في منطق
ً بل سند ً رسمي اً إذا لم يكن السند المطلوب تنفيذه حكما كسند الدين المنظم عند  ا

تكون دائرة تنفيذ المنطقة التي أنشئ فيها السند هي  على سبيل المثال، الكاتب بالعدل
/ ٢٧٦المختصة بتنفيذ هذا السند بحسب الجزء الثاني من الفقرة األولى من المادة /

آنفة الذكر. فإذا أنشئ سند دين منظم لدى كاتب العدل في درعا، تكون دائرة تنفيذ 
  درعا هي المختصة بتنفيذ االلتزامات الناشئة عن هذا السند.

  ج: دائرة تنفيذ موطن المدين (المنفذ ضده)
/ المذكورة سابقاً إمكانية اختيار طالب التنفيذ ٢٧٦الفقرة الثانية من المادة / لحظُ تَ 

وقد يكون الموطن موطناً  يوجد في منطقتها موطن المنفذ ضده،دائرة التنفيذ التي 
ً مختاراً. والموطن األصلي هو ال ً أو موطنا الذي يقيم فيه الشخص  مكانأصليا

يستطيع طالب التنفيذ ضده هو الالذقية،  المدين المنفذ . فإذا كان موطن٧١عادة
اللجوء إلى دائرة تنفيذ الالذقية حتى لو كانت المحكمة مصدرة الحكم هي محكمة 
استئناف حلب أو محكمة بداية الحسكة على سبيل المثال أو كان السند المطلوب 

  تنفيذه قد أنشئ في طرطوس.
معين، تنفيذ عمل قانوني الذي يختاره الشخص ل كانأما الموطن المختار فهو الم

. ٧٢بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري ،يعد موطنه في كل ما يتعلق بهذا العمل إذ
فإذا اختار الشخص المقيم في الالذقية، في المثال أعاله، مكتبه الكائن في محافظة 

بإمكان طالب التنفيذ اللجوء  انوني، فإنالسويداء كموطن مختار إلجراء تصرف ق
  إلى دائرة تنفيذ السويداء على الرغم من إقامة المنفذ ضده في الالذقية.

يعد مركز العمل الرئيس لهذا إذ ينطبق هذا المبدأ على الشخص المعنوي أيضاً، 
الشخص هو محل إقامته، فتعد دائرة التنفيذ الموجود فيها المركز الرئيس لعمل هذا 

  المعنوي مختصة في تنفيذ األسناد التنفيذية في مواجهته.الشخص 

                                                           
  .من القانون المدني السوري ٤٢المادة  ٧١
  .من القانون المدني السوري ٤٥/٣المادة ٧٢
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الحسبان هو  ين محل اإلقامة الذي يجب أن يؤخذ فلكن من الجدير بالتنويه أ
مكان إقامة المنفذ ضده بتاريخ تقديم طلب التنفيذ، بحيث إذا غيَر هذا األخير محلَّ 

  . ٧٣اص دائرة التنفيذاختص فيإقامتِه بعد تقديم طلب التنفيذ فإن ذلك ال يؤثر 
إلى إدلب قبل تقديم طلب فإذا انتقل الشخص المقيم في الالذقية في المثال السابق 

تبقى ، أما إذا انتقل بعد تقديم الطلب، تكون دائرة تنفيذ إدلب هي المختصةالتنفيذ، 
دائرة تنفيذ الالذقية هي المختصة بحسبانها دائرة التنفيذ الموجودة في منطقة إقامة 

  .وقت تقديم طلب التنفيذ المنفذ ضده

  د: الدائرة التي توجد في منطقتها أموال المنفذ ضده 
/ سالفة الذكر، أن ٢٧٦يمكن لطالب التنفيذ، بحسب الفقرة الثانية من المادة /

وال فرق بين أن يكون  عليه،يختار دائرة التنفيذ التي توجد في منطقتها أموال للمنفذ 
عقاراً فقد جاءت صيغة المادة مطلقة من دون تفريق. وفي حال  هذا المال منقوالً أم

تكون دائرة تنفيذ مختلفة، قضائية تتبع لها دوائر ما إذا كان للمدين مال في مناطق 
، حتى تلك الموجودة عليهأّي من هذه الدوائر مختصةً بالتنفيذ على كل أموال المنفذ 

نقولة أو أموال م عليهالمنفذ  في منطقة دائرة أخرى. مثل ذلك أن يكون للمدين
يمكن للدائن طالب التنفيذ أن ينفذ على األموال الموجودة عقارات في حماة والرقة، ف

تقوم هذه األخيرة بإجراءات الرقة عن طريق دائرة تنفيذ حماة، إذ  في حماة وفي
التنفيذ على األموال الموجودة في حماة مباشرةً وعلى األموال الموجودة في الرقة 

  عن طريق إنابة دائرة تنفيذ الرقة، وسوف ندرس اإلنابة الحقاً.
جب اإلشارة إلى أنه ال يمكن لطالب التنفيذ أن يلجأ في هذا المثال إلى دائرة إنما ت

ً بعقارات ال يوجد أي منها في هذه المحافظة،  تنفيذ القامشلي إذا كان التنفيذ متعلقا
تحدد مكان وجود العقار كمعيار لتحديد ألن ذلك يتعارض مع القواعد العامة التي 

. وسوف نرى هذه الحالة في ٧٤االختصاص وقد أصبحت قواعد متعلقة بالنظام العام
  معرض الحديث عن الطبيعة القانونية لقواعد االختصاص المحلي لدائرة التنفيذ.

                                                           
Garsonnet et César-Bru, T1, n° 533; Rêq. 23févr. 1892, S, 892, I, 151. et 20 oct. 1890, S, 

civ, 18 juin 1975, Bull, civ. 187.   ٧٣; 894, I, 319الحجار، حلمي محمد، أصول التنفيذ المدني، : أدرجه
  /. ٣الهامش رقم / ٨١ ص، ٢٠٠٣منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثانية 

فقد كان االختصاص من النظام العام، . تواعد االختصاص المتعلقة بالعقاراتغير موقف المشرع السوري من ق ٧٤
أما . من قانون أصول المحاكمات، عندما يتعلق النزاع بحق عيني أو بدعوى حيازة/ ٨٢/حسب النص القديم للمادة 

النظام العام ، فأصبح االختصاص فيه من ٢٠١٠لعام / ١/النص الجديد لهذه المادة، المعدل بموجب القانون رقم 
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  هـ: دائرة التنفيذ التي اشترط األطراف الوفاء بااللتزام في منطقتها
د المطلوب تنفيذه مكان وفاء االلتزام المثبت فيه. فتكون دائرة التنفيذ قد يحدد السن

الواقعة ضمن المكان الذي حدده السند للوفاء بااللتزام هي المختصة حسب ما جاء 
/ من قانون أصول المحاكمات السوري. فلو ٢٧٦في نهاية الفقرة الثانية من المادة /

زام، كدفع ثمن المبيع فيها، تكون دائرة تنفيذ حدد السند مدينة القنيطرة للوفاء بااللت
  القنيطرة هي المختصة بتنفيذ هذا السند.

هنا هو اآلتي: هل يستطيع طالب التنفيذ اللجوء  السؤال الذي يمكن أن يُطرحَ و
/ المذكورة سابقاً؟ وهل ٢٧٦إلى دائرة تنفيذ غير الدوائر المذكورة في المادة /

هل أخرى، يستطيع االتفاق مع المنفذ ضده على دائرة غير مختصة مكانياً؟ بعبارة 
 عام أم ال؟تتعلق القواعد الناظمة لالختصاص المحلي لدائرة التنفيذ بالنظام ال

: الطبيعة القانونية للقواعد المتعلقة باالختصاص المحلي (المكاني) لدائرة ٢
  التنفيذ

، ٧٥القاعدة العامة أن قواعد االختصاص المحلي للمحاكم ليست من النظام العام
حيث يعد  ،مما يترتب على عدم التمسك بها كأول دفع سقوط الحق في التمسك بها

ذلك تنازالً ضمنياً عن هذا الحق الذي يحمي مصلحة خاصة. لكن هل يمكن تطبيق 
  هذا المبدأ على القواعد المتعلقة باالختصاص المحلي لدوائر التنفيذ؟ 

رأي يرى أن هذه القواعد ليست من  في هذه المسألة إلى رأيين.انقسم الفقه 
م. ويكمن سبب هذا االنقسام في عدم النظام العام وآخر يرى أنها من النظام العا

  تحديد النص للطبيعة القانونية لالختصاص المحلي لدائرة التنفيذ. 

االتجاه األول يقول إن المشرع لم ينص على إلزامية التقيد بهذه القواعد ويكون 
، وأنه ال يوجد نص يقرر البطالن ٧٦االختصاص عادياً أي غير متعلق بالنظام العام

  .٧٧قواعد االختصاص المحلي لدائرة التنفيذ في حال مخالفة

                                                                                                                                               
أي ؟إنه من النظام العام حتى لو تعلق النزاع بحق شخصي  ،عندما يكون النزاع متعلقاً بعقار مهما كان نوع هذا الحق

  .منه ٨٣من المادة / ب/مكرساً هذا االتجاه، وذلك في الفقرة  ٢٠١٦لعام / ١/ثم جاء القانون الجديد رقم .على عقار
في االختصاص المحلي إذا اتفق : " أصول المحاكمات المدنية السوري بما يأتيمن قانون / ١٤٨/تقضي المادة  ٧٥

الخصوم على التداعي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى قررت هذه المحكمة إحالة الدعوى إلى 
  .."المحكمة التي اتفقوا عليها

  .٢٠٨خليل، أحمد، التنفيذ الجبري، المرجع السابق، ص  ٧٦
  .٦٩ار منال حيدر، نصرة، طرق التنفيذ الجبري وإجراءات التوزيع، المرجع السابق، ص المستش٧٧
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أما االتجاه الثاني فيرى هذا االختصاص من النظام العام ألنه إذا قِيل غير ذلك 
/ من قانون أصول ٢٧٦في المادة / بالتفصيل فإن األحكام التي نص عليها المشرع

/ من ٢٧٧المحاكمات السوري تكون قد نُِسفَْت، كما أن في ذلك مخالفة لنص المادة /
  .٧٨ذات القانون الذي يتعلق باإلنابة بين دوائر التنفيذ

يبدو لنا أنه يجب، من أجل حل هذا الخالف، وفي غياب نص واضح في هذا 
قاعدة قانونية بالنظام العام من عدمه.  قَ لُّ عَ الصدد، أن نتمسك بالمعيار الذي يحدد تَ 

يجب النظر إلى هدف القاعدة القانونية وهل هو حماية المصلحة العامة أم حماية 
يها مصالح خاصة؟ فإذا كانت المصلحة العامة هي المبتغاة تكون القاعدة التي تحم

هذه ن متعلقة بمصالح خاصة ويجوز بالتالي ألصحاب متعلقةً بالنظام العام وإال تك
  المصالح االتفاق على خالفها.

/ ٢٧٦بناًء على هذا المعيار، يرى اتجاه فقهي تقسيم القواعد الواردة في المادة /
  آخر ال يتعلق بالنظام العام.عين. نوع يتعلق بالنظام العام والمذكورة أعاله إلى نو

ر أن من هنا، يرى أصحاب هذا الرأي بأنه تعد من النظام العام القاعدة التي تقر
دائرة التنفيذ المختصة بتنفيذ الحكم هي تلك التي توجد في منطقة المحكمة مصدرة 
الحكم. علة ذلك، حسب رأيهم، أن هذه القاعدة تحمي مصلحة عامة هي حسن سير 
مرفق عام هو مرفق القضاء. أما باقي القواعد الواردة في هذه المادة فتتعلق 

  .٧٩الي بالنظام العامبمصالح األفراد الخاصة وال تتعلق بالت
/ في حال عدم عَّدّ ٢٧٦ما جاء في المادة / سفِ أما في الرد على الرأي القائل بنَ

هذه القواعد من النظام العام، فيمكن القول إن االتفاق على دائرة تنفيذ غير تلك 
المحددة في هذه المادة ليس إال إعماالً لفكرة حماية المصالح الخاصة وجواز التنازل 

كتلك المتعلقة بقواعد  قاعدة قانونية تفسيرية "تكميلية".مثلها مثل أي  ،عنها
االختصاص المحلي للمحاكم. كما لو كانت محكمة البداية المدنية في حلب مختصة 

/ بحسبانها محكمة موطن المدعى عليه، لكن المدعي اختار ٨٢حسب أحكام المادة /
ه بعدم االختصاص المدعى عليمحكمة البداية المدنية في دير الزور فلم يدفع 

في هذه الحالة تستمر محكمة دير الزور بالنظر في الدعوى. وقد  المحلي كأول دفع.

                                                           
  .٦٠، المرجع السابق، ص التجاريةصول التنفيذ في المواد المدنية وأ جمال، مكناس، ٨٨
، الجزء األول- بهذا المعنى انظر القاضي، سرياني، كبريال، والقاضي، غانم، غالب، قوانين التنفيذ في لبنان ٧٩

  .وما بعدها ٨٧، ص ١٩٩٠المنشورات الحقوقية صادر، الطبعة األولى 
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جاء في أكثر من اجتهاد ما يؤكد على عدم عد االختصاص المحلي لدائرة التنفيذ من 
 النظام العام. وهذا االتجاه مستقر من وقت طويل أمام محاكم االستئناف الناظرة في

ما يأتي:  ١٩٦٧فقد جاء في اجتهاد لمحكمة استئناف حلب عام  ضايا التنفيذية،الق
إذا حضر المحكوم عليه إلى دائرة التنفيذ ولم يعترض على صالحيتها المكانية "

وتقدم بدفع باألساس يتضمن حصوله على سند إبراء فإنه ال يقبل منه بعد ذلك الدفع 
أمر طبيعي ألن اللجوء إلى دائرة معينة، . هذا ٨٠".بعدم اختصاص الدائرة المكاني

الخاصة  ميتنازع أطراف الملف على اختصاصها المكاني، يصب في مصالحه ال
اء لجهة سير مرفق القضاء أو المصلحة العامة سو فيوال نرى أي ضرر يؤثر 

يمكن ة اإلنابة بين الدوائر القضائية فيما يتعلق بالحجة المستندة إلى فكرأما  .غيره
/ ال يؤثر ٢٧٧بالقول بأن االتفاق على خالف دائرة التنفيذ المحددة في المادة /الرد 

والتي يوجد فيها المال المطلوب التنفيذ عليه تقوم  الُمنابة مبدأ اإلنابة ألن الدائرة  في
أي سواء كانت  ،بما هو مطلوب منها من إجراءات تنفيذية في جميع األحوال

  ، كما يأتي.٨١/ أو في حالة اتفاق األطراف عليها٢٧٦مختصة حسب نص المادة /

  ثانياً: اإلنابة بين دوائر التنفيذ

يحدث أن تكون األموال المطلوب التنفيذ عليها واقعة خارج نطاق االختصاص 
اشرة المكاني لدائرة التنفيذ المختصة أو التي اختارها أطراف الملف التنفيذي لمب

إجراءات التنفيذ. كما لو كانت دائرة تنفيذ حمص هي المختصة بحسبانها الدائرة 
التي اشترط الوفاء في منطقتها وكانت األموال المطلوب التنفيذ عليها موجودةً في 
حلب. يجب في هذه الحالة على دائرة تنفيذ حمص إنابة دائرة تنفيذ حلب للقيام 

هذه األموال. وقد نظم المشرع السوري في المادة بإجراءات التنفيذ المطلوبة على 
  / من قانون أصول المحاكمات موضوع اإلنابة بين دوائر التنفيذ.٢٧٧/

                                                           
انظر في . وما بعدها ٦٠ المرجع السابق، صالتجارية، جمال الدين، أصول التنفيذ في المواد المدنية و مكناس،٨٠

  .الصفحة ذاتها اجتهاد آخر بالمعنى ذاته
األول . يضاف إلى الخالف المذكور أعاله عدم القدرة على تقفي أثر االجتهاد القضائي في هذه المسالة لسببين ٨١

" اجتهاد"يتعلق بندرة االجتهادات المنشورة حول االختصاص المكاني لدائرة التنفيذ، والثاني وهو األهم، أنه ال يوجد 
نفيذ قابلة للطعن أمام محكمة االستئناف وقرارات هذه األخيرة قضائي موحد في قضاء التنفيذ ألن قرارات رئيس الت

. لذلك نجد ان هناك تبايناً في اجتهادات محاكم االستئناف الناظرة في القضايا التنفيذية عبر محافظات القطر. مبرمة
ذ، ما يجعل عمل من الجدير بالذكر أن هذه المشكلة تنطبق على كل ما يتعلق بالعمل القضائي الخاص بإجراءات التنفي

ُر الدرب أمام رؤساء التنفيذ  الباحث صعباً، خاصةً فيما يتعلق بصياغة مبادئ قضائية عامة في مادة أصول التنفيذ تُيَّسِ
إضافة إلى أن هذا الواقع يؤدي إلى صبغ معظم المؤلفات في هذا المجال بصبغة نظرية فقهية قد تكون . في عملهم

   .بعيدة عن واقع العمل القضائي
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تنص هذه المادة على ما يأتي: " إذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة  
  الدائرة يقرر رئيس التنفيذ إنابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية.". 

بإنابة رئيس دائرة  ٨٢يتضح من نص هذه المادة أن رئيس التنفيذ السوري ملزم
استخدم كلمة " يقرر"  إذلمطلوب التنفيذ عليه، التنفيذ التي يقع في منطقتها المال ا

وهذا  .٨٣بصيغة لم يترك معها لرئيس التنفيذ إمكانية االختيار بين اإلنابة وعدمها
ال يجوز لدائرة التنفيذ المختصة القيام  إذالمبادئ العامة وأمر طبيعي يتسق 

ً للمادة / من قانون  /٥بإجراءات خارج حدود سلطتها اإلقليمية، ألن في ذلك خرقا
التي توجب على الموظف العام القيام بالمهمة الموكلة إليه ضمن نطاق  ٨٤البينات

  سلطته اإلقليمية تحت طائلة َعدِّ السند الصادر عنه سنداً غير رسمي.
فكرة منطقية وتؤدي، من ناحية عملية، إلى التوفيق بين قواعد  اً فكرة اإلنابة إذ 

االختصاص المحلي وبين مقتضيات الواقع العملي التي تفرض وجود تعاون بين 
وصوالً إلى  ،دوائر التنفيذ للسير بالتنفيذ بسرعة وبأقل تعقيدات وتكاليف ممكنة

  . ٨٥اقتضاء الحق المطلوب التنفيذ من أجل تحصيله
التنفيذ الُمنابة، من حيث المبدأ، بجميع اإلجراءات التي يقتضيها  تقوم دائرة

كاالنتقال  ٨٦إال عبر تصرفات مادية حصلقد ال توالتنفيذ. وهذه اإلجراءات قانونية 
إلى مكان وجود األموال المطلوب التنفيذ عليها والقيام بجردها وتنظيم محضر بذلك 

تنفيذ الدائرة الُمنابة توزيع حصيلة  وحجزها وصوالً إلى بيعها. لكن ال يحق لرئيس

                                                           
التي ال / ٢٧٦/على أن هذه القاعدة آمرة بناًء على المعيار الشكلي، وذلك بخالف المادة / ٢٧٧/تدل صيغة المادة  ٨٢

  .يوجد فيها أي صيغة آمرة، األمر الذي يعزز فكرة أن االختصاص المحلي لدائرة التنفيذ ليس من النظام العام
القديم الناظم لموضوع اإلنابة يسمح لقاضي التنفيذ بعدم اإلنابة  تغير النص اللبناني في هذه المسألة فقد كان النص ٨٣

، أما النص الجديد من القانون ذاته فقد ألزم القاضي )من قانون أصول المحاكمات اللبنانية القديم ٥٨٧م (إذا رأى ذلك 
  ). ن القانون ذاتهم ٨٣١م (باإلنابة في كل مرة يوجد فيها المال خارج منطقة الدائرة المطلوب إليها التنفيذ 

األسناد الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو - ١: " من قانون البينات السوري بما يأتي ٥تقضي المادة  ٨٤
ً للقواعد القانونية، وفي حدود سلطته واختصاصه، ما تم على يديه أو ما تلقاه من  شخص مكلف بخدمة عامة، طبقا

اد الشروط الواردة في الفقرة السابقة، فال تكون لها إال قيمة األسناد العادية فإذا لم تستوِف هذه األسن-٢. ذوي الشأن
يجب إذاً على رئيس التنفيذ ". بشرط أن يكون ذوو الشأن قد وقعوا عليها بتواقيعهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم

  .أال يتجاوز اختصاصه المحلي حتى يُعَدَّ عمله رسمياً منتجاً ألثره القانوني
من قانون المرافعات من مكان وجود األموال / ٢٧٦/تجدر اإلشارة إلى أن المشرع المصري أخذ في المادة  ٨٥

يكون : " تقضي هذه المادة بما يأتي. المطلوب التنفيذ عليها معياراً لتحديد الدائرة المختصة بالتنفيذ من حيث المبدأ
لتنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها، وفي حجز ما للمدين االختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة ا

ويكون االختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التي يقع العقار في . لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه
  .".دائرتها فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم متعددة كان االختصاص إلحداها

الجزء األول، -القاضي، سرياني، كبريال، والقاضي، غانم، غالب، قوانين التنفيذ في لبنان: عنىانظر في هذا الم ٨٦
  .٩٤المرجع السابق، ص
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/ من قانون ٢٧٧التنفيذ ألنها من اختصاص دائرة التنفيذ المنيبة، وألن نص المادة /
تقتصر اإلنابة على التدابير  إذأصول المحاكمات لم يسمح للدائرة الُمنابة بالتوزيع، 

تتعداها إلى  التنفيذية التي تقتضيها اإلجراءات التي تمت هذه اإلنابة فيها، وال
  التوزيع. 

جب اإلشارة هنا إلى أن النص اللبناني الخاص باإلنابة جاء أوضح من النص ت
/ من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني ما ٨٣١جاء في المادة / فقدالسوري، 

يأتي: " إذا كانت األموال المراد التنفيذ عليها أو بعضها يقع خارج منطقة الدائرة 
تنفيذ إليها، فعليها أن تستنيب الدائرة التي توجد األموال في منطقتها المطلوب ال

حسب النص  ". أي أن األصل،للقيام بأعمال التنفيذ وإيداعها األموال المحصلة.
اللبناني، أن تقوم دائرة التنفيذ بجميع األعمال الالزمة للتنفيذ بما فيها البيع وإيداع 

لٍَة الحصيلة دائرة التنفيذ المنيبة.  أما النص السوري فقد جاء بصيغة غير ُمفَصَّ
ولم يوضح الحد الذي يمكن أن تصل إليه الدائرة المنابة في اتخاذها  ،وُمجملةً 

  للتدابير وهل يصل إلى حد البيع والتوزيع أم ال؟ 
يبدو لنا أن دائرة التنفيذ مخولة، حسب تفسير واسع لكلمة " تدابير" الواردة في 

يع األموال المحجوزة وأن عليها الوقوف عند هذا الحد. بعبارة النص السوري، بب
بحسبانها المرحلة األخيرة في التنفيذ  ٨٧أخرى ال يجوز لها أن توزع هذه الحصيلة

وهي التي تختتم بها الدائرة المختصة المنيبة، وليست الُمنابة، مهمتها بالتنفيذ 
إضافة  .٨٨مركزه القانوني والوصول بطالب التنفيذ إلى مطابقة مركزه المادي مع

معاونة دائرة تنفيذ إلى إلى أن توزيع حصيلة التنفيذ عمل قانوني صرف ال يحتاج 
  .٨٩أخرى

  

                                                           
  .٧١منال حيدر، نصرة، طرق التنفيذ الجبري وإجراءات التوزيع، المرجع السابق، ص : انظر في هذه الفكرة ٨٧
يلحظ إمكانية قيام دائرة التنفيذ الُمنابة ببيع األموال محل ) المذكورة أعاله ٥٨٧م (لم يكن النص اللبناني القديم  ٨٨

منه / ٨٣١/التنفيذ لكن التعامل القضائي أمام دوائر التنفيذ اللبنانية كرس هذا األمر وجاء القانون الجديد في المادة 
وانين التنفيذ في القاضي، سرياني، كبريال، والقاضي، غانم، غالب، قانظر في هذا المعنى . لتكريس هذا التعامل

من األفضل أن يقوم المشرع السوري بما قام به نظيره اللبناني من . ٩٦الجزء األول، المرجع السابق، ص -لبنان
دٌ في  تعديل يزيل به ما يعتري مدى سلطة الدائرة الُمنابة من غموض، ال سيما وأنه ال يوجد اجتهادٌ قضائٌي موحَّ

  .قضايا التنفيذ كما سبق وقلنا
  .٩٦سرياني، كبريال، والقاضي، غانم، المرجع السابق، ص القاضي، : ظر في هذا المعنىان ٨٩
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  التقيد بحدود اإلنابة
قد تكون اإلنابة، من ناحية أخرى، مقتصرة على عمل معين. تتقيد الدائرة 

فال تستطيع هذه األخيرة القيام  ،المنابة، في هذه الحالة، بحدود ما جاء في اإلنابة
ا به الدائرة المختصة أصالً. فإذا تجاوزت الدائرة المنابة الحدود هَ بْ نِ بأي إجراء لم تُ 

الواردة في اإلنابة تكون قد أخطأت ويكون هذا اإلجراء باطالً لعدم وجود سند 
  .٩٠قانوني له

  اإلنابةالدائرة المختصة بالنظر في اإلشكاالت التنفيذية في حالة 

السؤال المطروح هنا هو اآلتي: ما الدائرة المختصة في نظر ما يعترض التنفيذ 
  من إشكاالت. هل هي الدائرة المنيبة أم الُمنابة؟

يجب التفريق هنا بين نوعين من اإلشكاالت. النوع األول ينصب على إشكاالت 
ي يتضمن اإلشكاالت والنوع الثان ،متعلقة باإلجراءات الحاصلة أمام الدائرة المنابة

مثل اإلشكاالت المتعلقة باإلجراءات الحاصلة أمام  ،التي ال عالقة للدائرة المنابة بها
  . ٩١الدائرة المنيبة أو اإلشكاالت المتعلقة بالسند التنفيذي

ألنها  ،تكون الدائرة المنابة هي المختصة بالفصل في النوع األول من اإلشكاالت
راءات هي التي تباشر وبشكل عملي اإلجف على البت فيها، ة العمليةاألقدر من الناحي

ً ويكون رئيس تنفيذها  أما النوع الثاني فتختص بالنظر فيه الدائرة  محلياً؛ مختصا
لمنح الدائرة المنابة سلطة النظر في إشكال ال يتعلق  مسوغالمنيبة لعدم وجود 

ل النوع المختصة أصالً. مثرة المنيبة هي وألن الدائ ،بعملها بأي شكل من األشكال
التنفيذي الذي أجرته الدائرة  الحجزِ  رِ ضَ حْ األول أن ينشأ اإلشكال من خطأ في مَ 

االعتراض على قرار الحجز التنفيذي الذي اتخذته هو المنابة. ومثل اإلشكال الثاني 
  .٩٢الدائرة المنيبة

  

                                                           
  .٩٥القاضي سرياني، كبريال، والقاضي، غانم، المرجع السابق، ص: انظر في هذا المعنى ٩٠
أساس ) بوصفها الناظرة في القضايا التنفيذية(انظر في ذلك قرار محكمة االستئناف المدنية األولى بريف دمشق ٩١

ً بمقدار الدين ومرتبته . غير منشور. ٢٠١٦/ ٢٨/٩، تاريخ ١٤٣، قرار ١٥٨تنفيذي  وكان اإلشكال المثار متعلقا
وليس بأحد اإلجراءات التي تمت اإلنابة فيها، لذلك جاء قرار محكمة االستئناف المذكورة بأن تقدير مرتبة الدين 

  .بومقداره يعود إلى رئيس التنفيذ المنيب وليس المنا
. ٧١منال حيدر، نصرة، طرق التنفيذ الجبري وإجراءات التوزيع، المرجع السابق، ص : بهذا المعنى انظر ٩٢

  . ٢٠٦خليل، أحمد، التنفيذ الجبري، المرجع السابق، ص و .٩٥والحجار، المرجع السابق، ص 
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  إنكار العدالة

التنفيذ المنيب وينفذ اإلجراء يجيب عادةً رئيس التنفيذ الُمناب على طلب رئيس 
المطلوب القيام به في حدود اختصاصه المحلي. أما إذا رفض " القاضي " المناب 
تنفيذ ما يجب عليه القيام به فإنه يُعَّرُض نفسه لدعوى مخاصمة القضاة بسبب إنكار 

/ من قانون أصول المحاكمات ٤٦٦العدالة حسب أحكام الفقرة /ب/ من المادة /
  .٩٣السوري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
تنص على جواز إقامة دعوى من قانون أصول المحاكمات السوري / ٤٧٠/من المادة / د/نشير هنا إلى أن الفقرة ٩٣

ال تقبل األحكام -د: "فقد جاء نصها كاآلتي. مخاصمة فيما يتعلق بالقرارات االستئنافية الصادرة في القضايا التنفيذية
الصادرة في المواد المستعجلة المخاصمة، أما القرارات االستئنافية الصادرة في القضايا التنفيذية فإنها تقبل 

  .".المخاصمة
لكن . رئيس التنفيذ" قرارات"من هذا النص، بمفهوم المخالفة، أن دعوى المخاصمة غير مقبولة فيما يتعلق بـ نستنتج 

لرئيس " قرار" يمكن إقامة دعوى المخاصمة على رئيس التنفيذ في حالة إنكار العدالة، ألن هذه الحالة ال تتعلق بـ 
 .قرارالتنفيذ، إنما بموقف سلبي منه هو عدم اتخاذ أو تنفيذ 
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  الفصل الثاني
  ٩٤اإلجراءات العامة للتنفيذ

  
النصوص القانونية الناظمة للتنفيذ هي نصوص إجرائية بامتياز، يطبقها رئيس 
التنفيذ على اإلجراءات التنفيذية. وتختلف هذه اإلجراءات باختالف نوع المال 

عن تلك التي تنظم المطلوب التنفيذ عليه. فإجراءات التنفيذ على المنقول تختلف 
التنفيذ على العقار. كما أن إجراءات التنفيذ على المنقول الموجود في يد المدين 

  تختلف عن إجراءات التنفيذ على المنقول عندما يكون في يد الغير.
مع ذلك توجد إجراءات تنفيذ عامة تُطبق على كل أنواع األموال، سواء أكانت 

(المبحث  بأشخاص التنفيذعلق هذه اإلجراءات في يد المدين أم في يد الغير. وتت
  (المبحث الثاني). َوبشروط التنفيذاألول) 

  
  المبحث األول

  أشخــــــــاص التنفيذ
  

، وهو الدائن طالب التنفيذالملف التنفيذي بين شخصين على األقل هما  نُ يتكوَّ 
طالباً تنفيذ مضمونه، الذي يقدم طلب التنفيذ إلى دائرة التنفيذ مشفوعاً بالسند التنفيذي 

وهو المدين الذي يقع على عاتقه  عليهالُمنَفَّذُ وَ  ؛٩٥ويكون بذلك الطرف اإليجابي
  تنفيذ االلتزام مضمون السند التنفيذي المطروح أمام دائرة التنفيذ. 

                                                           
منال حيدر، نصرة، المرجع السابق، : انظر. على إجراءات التنفيذ" خصومة التنفيذ"يُطلق بعض الفقه اصطالح ٩٤

انظر السطر التاسع وما يليه من . ويرى األستاذ المرحوم حيدر بأن هذه الخصومة هي دعوى حقيقية. ١٩٤ص
ً انظر أ. من المرجع ذاته ٢١١من ص/ ١/الصفحة ذاتها، َوالهامش  مكناس، جمال الدين، المرجع السابق، : يضا

  .١٠١َوص ١٧ص
فمن . يبدو لنا أن هذا المصطلح غير دقيق ألن للخصومة القضائية آثاراً قانونية ال تنطبق على اإلجراءات التنفيذية 

أمام رئيس  حيث المبدأ الخصومة القضائية ال تنشاً إال إذا ُوجدَ نزاع موضوعي، بينما ال يوجد نزاع موضوعي ابتداءً 
كما أن الخصومة القضائية تفترض تمكين الخصوم من استعمال حق الدفاع واالستناد إلى مبدأ المواجهة أمام . التنفيذ

محكمة الموضوع، بينما ال يوجد إِعماٌل ألي من هذه المبادئ أمام دائرة التنفيذ كون األمر يتعلق بإجراءات محددة 
من هنا فإنه ال يوجد جلسات أمام دائرة التنفيذ، وال . ي للحق الثابت في السند التنفيذيقانوناً للوصول إلى التنفيذ الفعل

  .يُطبق نظام الحضور والغياب وال يصدر حكم قضائي باسم الشعب العربي في سورية
ً في التنفيذ عندما يتقدم المدين بطلب التنفيذ٩٥ ً سلبيا ي حاالت يكون ذلك ف. قد يكون الدائن، في حاالت قليلة، طرفا

إذا أراد تبرئة ذمته مما هو  نللمدي: "من قانون أصول المحاكمات أنه/ ٤٥٦/فقد جاء في المادة . العرض واإليداع
  .".مقر به نقداً كان أو غيره أن يعرضه على دائنه بواسطة مأمور التنفيذ
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تسير إجراءات التنفيذ بشكل يحرص فيه المشرع على حماية حقوق طرفي 
الفعلي للحق الموضوعي محل السند المطروح أمام التنفيذ وصوالً إلى التنفيذ 

  الدائرة.
لكن قد يمس هذا التنفيذ حقوق الغير أو مراكزهم القانونية، لذلك فقد سمح 
المشرع لكل ذي مصلحة، من غير أطراف الملف، بالتدخل في إجراءات التنفيذ 

المنفذ ألموال ليحمي حقوقه. كما يمكن توجيه اإلجراءات إلى الغير كونه يحوز ا
الكفيل  حالة،وديه في حجز ما للمدين لدى الغيركما في حالة المحجوز ل ،عليها

  العيني الذي يقدم ماالً معيناً من عناصر ذمته المالية لتنفيذ التزام المنفذ ضده.
ثم نعالج  ،(المطلب األول) يالتنفيذالملف بناًء على ذلك سوف ندرس أطراف 

ث ضمن إجراءات التنفيذ ويطلق عليه اصطالح الحاالت التي يوجد فيها شخص ثال
  .الغير (المطلب الثاني)

  المطلب األول: أطراف الملف التنفيذي

ينبغي أن تتوافر شروط قانونية في كل من طرفي التنفيذ، سنتطرق إليها من 
  خالل دراسة الشروط الخاصة بطالب التنفيذ (أوالً) َوالُمنَفَِّذ ضده (ثانياً).

  التنفيذأوالً: طالب 
في طالب التنفيذ حتى تَقبَل دائرة التنفيذ طلبه. وهذه عدة يجب أن تتوافر شروط 

  ).٣) واألهلية (٢) والصفة (١الشروط هي المصلحة(

  : المصلحة عند طالب التنفيذ١
ة طالب التنفيذ ظاهرة حيث ال يطرح شرط المصلحة أي مسألة خاصة، فمصلح

  عي الثابت في السند التنفيذي.السعي القتضاء الحق الموضوفي تتجلى 

  : الصفة في طالب التنفيذ٢
األصل أن يكون طالب التنفيذ هو الدائن (أ). لكن يمكن أن يكون طالب التنفيذ 

  هو خلف الدائن (ب) أو ممثل الدائن (ج). 

  أ: الدائن:
الدائن هو صاحب الصفة في التنفيذ على المدين. وهو الشخص الذي يؤكد السند 

ممتازاً أو صاحب دائناً قه الموضوعي. وال فرق بين أن يكون هذا الدائن التنفيذي ح
يظهر الفرق  عادياً. فكل هؤالء يتمتعون بالصفة في التنفيذ. والدائناً سبب تفضيل أو 
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درجات  ترتيب يكون هذا التوزيع بحسب إذإال عند توزيع حصيلة التنفيذ، بينهم 
 الدائنين كما سنرى الحقاً.

  الدائنب: خلف 
في ذمته المالية أو في جزء منها. وقد  شخصالخلف اصطالحاً هو َمْن يخلف ال

ً أو خاصاً. فالخلف العام هو من يخلف المتوفى في عموم ذمته  ً عاما يكون خلفا
المالية أو في جزء شائع منها، كالوارث أو الموصى له بحصة شائعة من أموال 

الشخص في جزء خاص (ُمعيٍَّن) من المتوفى. أما الخلف الخاص فهو من يخلف 
  بعد مماته. وه المالية، سواء حاَل حياته أعناصر ذمت

  ": التنفيذ حق للخلف العام١
فيما يتعلق بالخلف العام كطالب للتنفيذ وذلك حسب عدة يجب التمييز بين حاالت 

  على النحو اآلتي:التنفيذ طلب المورث ووقت تقديم  وقت وفاة

  تقديم طلب التنفيذوفاة المورث قبل 
ة أو أحدهمة الدائن قبل تقديم طلب التنفيذ في حال وفا  ى الورث الةً يجب عل ، أص

على الورثة إثبات  اً باشرة إجراءات التنفيذ. ينبغي إذم إلى التركة،عن نفسه وإضافة 
إبراز  ك ب ون ذل حيحة. ويك راءات ص صفتهم عند تقديم طلب التنفيذ حتى تكون اإلج

ر إرث  ة حص فتهموثيق ت ص مية تثب ة رس رة ٩٦أو أي وثيق م مباش وز له . وال يج
فة. ه بالص دم تمتع وفى لع دائن المت ط  اإلجراءات باسم ال ة فق د الورث ابع أح ا ت إذا م ف

دون حصص من فإن صفته تقف عند قبضه لحصته من حصيلة التنفيذ  ،اإلجراءات
ة ه ق٩٧َباقي الورث ن يمكن ةً  بضُ . لك ه وكال وكيلهم ل ال ت ي ح ة ف اقي الورث  حصص ب

  بقبضها. خاصةً 

  حصول وفاة الدائن بعد مباشرته إلجراءات التنفيذ
ات  يحل الورثة في هذه الحالة د إثب ذ بع راءات التنفي ة إج ي متابع ورثهم ف محل م

ادة / ن الم رة /ب/ م ص الفق ي ن اء ف ا ج فتهم كم ول ٢٨٢ص انون أص ن ق / م

                                                           
الدائن أو المحكوم له قبل أن إذا توفي -أ: "من قانون أصول المحاكمات على أنه ٢٨٢من المادة / أ/تنص الفقرة ٩٦

  .".يقدم طلب التنفيذ فللورثة أن يقدموا الطلب مرفقاً بالوثائق التي تثبت صفتهم
عند تنفيذ الحكم لمصلحة التركة ال -ج: "من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي ٢٨٣من المادة / ج/تنص الفقرة ٩٧

  .".ةيقبض الوارث إال نصيبه بعد إثبات صفته وحصته اإلرثي
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ات ل ٩٨المحاكم ة . وال تقب راز الورث ل إب ذ قب راءات التنفي ة إج ذ متابع رة التنفي دائ
حة  للوثائق المثبتة لصفتهم، ذلك أن من واجبها التحقق من شرط الصفة من أجل ص
س  ذا يعك دين. وه وال الم ى أم ه عل اإلجراءات وضمان عدم تنفيذ شخص ال صفة ل

  أهمية اإلجراءات في صيانة الحقوق.

  : التنفيذ حق للخلف الخاص"٢
كن لمن أصبح دائناً للمنفذ ضده بموجب حوالة حق مثالً أو عقد بيع أن يتقدم يم

لفاً خاصاً خ ، أي الُمحال عليه أو المشتري،بطلب التنفيذ في مواجهة المدين بحسبانه
فال تنقطع إنما  قبل الحوالة أو البيع قد بدأتالتنفيذ جراءات للدائن، وإذا كانت إ

  .٩٩يتابعها الخلف الخاص

  ل الدائنج: ممث
ً أو الً بوساطة شخص آخر. وقد يكون هذا الممثل ثَّ مَ قد يكون الدائن مُ  قانونيا

 ً ً أو اتفاقيا ً يكون الممثل قانونيفرض القانون تمثيل بعض األشخاص  فإذا ،قضائيا  ا
يكون ممثالً بتسمية أحد األشخاص ممثالً آلخر وإذا صدر حكم من القضاء  ،كالولي

قضائياً كالوصي أو مصفي الشركة أو التركة. فيحق لهؤالء تمثيل القاصر أو الذي 
  به عارض من عوارض األهلية أو تمثيل الشركة أو التركة أمام دائرة التنفيذ. 

أما الممثل االتفاقي فهو الوكيل. هذا وقد جاء قانون أصول المحاكمات بحكم 
أمام  أطراف الملف التنفيذي بأن يكون المثول ألزم فقدجديد في هذا الخصوص، 
 من القانون المذكور /٢٨١في المادة /المشرع . فقد أحال دائرة التنفيذ بوساطة محامٍ 

ً بذلك الطريق على التمثيل بوساطة وكيل من غير منه / ١٠٥إلى المادة / قاطعا
  المحامين.

  / كاآلتي: ٢٨١فقد جاء نص الفقرة /ب/ من المادة /
  / من هذا القانون على قضايا التنفيذ.".١٠٥ق أحكام المادة /بتط-"ب

  / بدورها على أنه:١٠٥وتنص الفقرة /أ/ من المادة / 

                                                           
إذا وقعت وفاة الدائن أثناء التنفيذ -ب: "من قانون أصول المحاكمات على أنه ٢٨٢من المادة / ب/تنص الفقرة  ٩٨

  .".يحلُّ ورثته محله بعد أن يبرزوا الوثائق التي تثبت صفتهم
اد المدينة وجدي، النظرية العامة في التنفيذ القضائي في قانون المرافعات في المو: انظر بهذا المعنى راغب ٩٩

هذا ويتضمن قانون المرافعات المصري نصاً واضحاً في . ٢٦٣والتجارية، دار الفكر العربي، بال تاريخ نشر، ص 
من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من : "منه ما يأتي ٢٨٣فقد جاء في المادة . هذا المعنى

  .".إجراءات التنفيذ
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"ال يجوز للمتداعين، من غير المحامين، أن يحضروا أمام المحاكم إال بواسطة  
  .١٠٠محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل."

ً على  كل إجراءات التنفيذ التي لم تكن قد هذا وتطبق المادتان المذكورتان سابقا
انتهت وقت نفاذ القانون الجديد. علةُ ذلك أن هذه القواعد أصولية (إجرائية)، 
والقاعدة أن تُطبق القوانين األصولية فور نفاذها على ما لم يكن قد تَمَّ من 

. من هنا كان من الواجب على أطراف التنفيذ توكيَل محامين في ١٠١اإلجراءات
التي كانت قائمة من دون محامين، وذلك عندما أصبح قانون أصول الملفات 

المحاكمات السوري الجديد نافذاً. وهذا ما حصل بالفعل تنفيذاً لألثر المباشر للقوانين 
  اإلجرائية.

ً على كل دير بالذكر في نهاية هذه الفقرة الج أن توكيل المحامي مفروض قانونا
نائب عن طالب التنفيذ. ذلك أن هؤالء  أصحاب الصفة من دائن ووصي وولي وأي

ْن يمثلونهم،  ال يجوز لهم مباشرة  لكنوإن كان لهم صفة في المطالبة بالتنفيذ َعمَّ
ً إجراءات التنفيذ إال عن طريق محاٍم وذلك    .١٠٢للنص القانوني اآلمر تطبيقا

  : أهلية طالب التنفيذ٣

ما  الحصول على أداءٍ  طالب التنفيذ هوإلى ما أن الهدف من التنفيذ بالنسبة ب
دائن طالب فاً نافعاً نفعاً محضاً له، أي لليكون هذا األداء تصربذمة مدينه ،  مترتبٍ 

دون أهلية  من التنفيذ. بناًء على ذلك فإنه يكفي أن يتمتع هذا األخير بأهلية اإلدارة
ُر تعرضه لخسارة في ذمته المالية إذالتصرف،    .١٠٣ال يُتصوَّ

                                                           
من قانون أصول المحاكمات على استثناءات تسمح بالحضور أمام المحاكم من  ١٠٥من المادة / ب/تنص الفقرة ١٠٠

  .تنطبق هذه االستثناءات على المثول أمام دائرة التنفيذ؛ دون محامٍ 
، ١٠٦من أجل أهمية توكيل محامي لمباشرة إجراءات التنفيذ انظر: مكناس، جمال الدين، المرجع السابق، ص 

/. ومن أجل تطبيق قضائي حديث انظر: قرار محكمة االستئناف المدنية األولى في دمشق بصفتها ٦١/الهامش رقم 
  . غير منشور.٩/١٢/٢٠١٩، تاريخ ٢٠١٩لعام  ٦٢٤، قرار ٧٢٢ناظرة في القضايا التنفيذية، أساس 

صول على ما لم يكن تسري قوانين األ-أ: "من المادة األولى من قانون أصول المحاكمات على أنه/ أ/تنص الفقرة ١٠١
  .".قد فُِصَل فيه من الدعاوى أو تَمَّ من اإلجراءات قبل تاريخ العمل بها

 .يُعدُّ هذا األمر من النظام العام ألنه يتعلق بحسن سير مرفق القضاء وال يتعلق بمصالح أطراف الملف التنفيذي١٠٢
راء األموال والعقارات المقرر بيعها بالمزاد يرى اتجاه فقهي وجوب تمتع طالب التنفيذ بأهلية التصرف إذا أراد ش١٠٣

ً آخر للدكتور أحمد . ٩١سلحدار، صالح الدين، المرجع السابق، ص: انظر بهذا المعنى. العلني لنفسه انظر رأيا
لكن يجب االنتباه إلى أن هناك فروقاً بين القانون المصري والقانون . ٢١٨خليل، خليل، أحمد، المرجع السابق، ص

  .فيما يتعلق بشراء األموال المحجوزة في المزاد العلنياللبناني 
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  الُمنَفَّذُ ِضدَّهُ ثانياً: 

 ال يمكن توجيه إجراءات التنفيذ إال إلى شخص تتوافر فيه ما اشترطه
  ).٢) وأهلية (١من صفة (١٠٤القانون

  : الصفة في المنفذ ضده١

توجه إجراءات التنفيذ من حيث المبدأ إلى المدين باألداء الثابت في السند 
ص آخرين مثل ممثل المدين التنفيذي (أ). لكن قد تُوجه هذه اإلجراءات إلى أشخا

  (ب) وخلفه (ج) وكفيله (د).

  أ: التنفيذ على المدين

يقع على عاتقه تنفيذ األداء  إذالمدين هو الطرف السلبي في إجراءات التنفيذ 
نه الشخص الذي يُثبُِت السند التنفيذي أنه المدين. إأي  ،التنفيذي الثابت في السند

أو  ،لغ من النقود أو إخالء مأجورتسديد مبكالمحكوم عليه بتسليم بضاعة أو 
  كالمدين بموجب سند دين منظم لدى الكاتب بالعدل.

  ب: التنفيذ في مواجهة ممثل المدين

 في حالة الِقَصِر أو اإلفالس أو المدين توجيه إجراءات التنفيذ إلى ممثل يجب
  المنع من التصرف في الحقوق المدنية مثالً، وفي حاالت أخرى.

فيما يتعلق بالوكالة االتفاقية، فال يمكن مباشرة اإلجراءات بمواجهة الوكيل أما 
إال إذا كان محامياً كما مر معنا. ويجب فضالً عن ذلك أن تكون هذه الوكالة خاصة 

  بإجراءات التنفيذ.

يستطيع  إذ، قبل تقديم طلب التنفيذ هذا وينبغي أال يكون الوكيل قد اعتزل الوكالة
ي وقت ال يضر بحقوق موكله، ويجب عليه تبليغ هذا االعتزال اعتزالها في أ
  للموكل أصوالً.

                                                           
ً له١٠٤ لكن يمكن . ال يوجد للمنفذ ضده، من حيث المبدأ، مصلحة في التنفيذ على أمواله ألن في ذلك ضرراً محضا

. هتصور وجود مصلحة للمنفذ ضده في مباشرة إجراءات التنفيذ بأسرع وقت ممكن تفادياً لتراكم الفوائد القانونية علي
 ً وما بعدها من قانون أصول / ٤٥٦/انظر المادة . من هنا فقد نظم المشرع نظام اإليداع، كما مر معنا سابقا

  .المحاكمات
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وقد جرى التعامل أن يأذن رئيس التنفيذ للدائن أو لوكيله استخراج صورة 
مصدقة عن سند توكيل وكيل المنفذ ضده وإبرازها في الملف التنفيذي ومتابعة 

  .١٠٥التنفيذ

الوكيل المحامي بهذا وقد جاء قانون أصول المحاكمات النافذ بحكم جديد متعلق 
  /، وجاء فيها ما يأتي: ٢٧٩في الملف التنفيذي، وذلك في الفقرة /د/ من المادة /

...ويبلغ استدعاء االستئناف للخصوم في موطنهم المختار، وفي حال عدم اتخاذ -"د
ً على لو ويسري ذلك على حة إعالنات الدائرة، موطن مختار يتم التبليغ لصقا

  .المحامي الوكيل في الملف التنفيذي."

  ج: التنفيذ في مواجهة خلف المنفذ ضده

) ثم في مواجهة "١سنبحث في هذه الفقرة التنفيذ في مواجهة الخلف العام (
  )."٢الخلف الخاص (

  : التنفيذ في مواجهة الخلف العام"١

سداد الديون. لذلك فإنه يمكن التنفيذ على تركة  القاعدة هي أنه ال تركة إال بعد
المتوفى قبل توزيعها على الورثة أو الموصى لهم بحصة شائعة إذا كانت هذه 

  هي اآلتية:عدة ويوجد في هذه الحالة احتماالت  ،التركة مدينةً 

  وفاة المدين قبل تقديم طلب التنفيذ
الورثة أو بمواجهة أحدهم  يجب على الدائن في هذه الحالة تقديم الطلب بمواجهة

بعد إبراز ما يثبت صفته، أي صفة الوارث. ويكون ذلك بإبراز وثيقة رسمية تثبت 
ذلك كوثيقة حصر إرث شرعي أو بيان قيد عائلي. وال يجوز تقديم الطلب بمواجهة 

  المدين المتوفى ألنه ال صفة له.

  أثناء جريان إجراءات التنفيذ في وفاة المدين
الدائن في هذه الحالة تبليغ الورثة بإجراءات التنفيذ حتى تكون هذه ينبغي على 

من دون تبليغ الورثة بها التنفيذ جراءات أما في حال متابعة إ ،ءات صحيحةاإلجرا
  الورثة. مصلحةفتكون هذه اإلجراءات باطلة بطالناً نسبياً ل

                                                           
من الجدير بالتنويه أن وكالة وكيل المنفذ . ١٠٩مكناس، جمال الدين، المرجع السابق، ص : بهذا المعنى انظر١٠٥

  .مباشرة اإلجراءات بمواجهة هذا الوكيل ضده يجب أن تكون وكالة خاصة بالتنفيذ حتى يمكنَ 
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  توزيع التركة قبل مباشرة إجراءات التنفيذ
/ من قانون أصول المحاكمات نصاً ٢٨٣/أ/ من المادة /وضع المشرع في الفقرة 

 يعطي الحق للدائن باقتضاء حقه من أموال التركة حتى لو تم توزيعها قبل سداد
  جاء في هذه الفقرة ما يأتي: و ،الديون المترتبة في ذمة المتوفى

إذا توفي المدين أو المحكوم عليه، يحق للدائن أو المحكوم له أن يالحق أموال -"أ
تدل عبارة (أينما وجدت) على حالة توزيع التركة على .". أينما وجدتالتركة 

  الورثة قبل سداد الديون.

  حالة إنكار الورثة وصول أموال التركة أو بعضها إلى أيديهم

  من قانون أصول المحاكمات على أنه: /٢٨٣تنص الفقرة /ب/ من المادة /

إذا أنكر الورثة وصول أموال التركة كلها أو بعضها إلى أيديهم ولم يتمكن -"ب 
الدائن من إثبات ذلك بأوراق رسمية، وجب عليه أن يثبت وجود التركة في يد 

  الورثة بدعوى أصلية.".

تركة وإثبات يفرض هذا النص القانوني على الدائن طالب التنفيذ إثبات وجود 
انتقال أموال هذه التركة إلى الورثة، وذلك عن طريق إبراز أوراق رسمية إلى 
رئيس التنفيذ. يمكن مثالً إبراز بيان قيد عقاري يؤكد انتقال العقار إلى الورثة أو 

  أحدهم.

ً في  ،يكون بهذه السهولة في حاالت أخرىلكن األمر ال   ويكون اإلثبات صعبا
تركة نقوداً أو مصوغات أو أثاث منزل مثالً، ذلك أنه من حال كانت أموال ال

المالية  الصعب وجود وثائق رسمية تثبت انتقال هذه األموال المنقولة من الذمة
لذلك ألزم المشرع الدائن بإثبات وجود أموال التركة بيد  ،للمتوفى إلى ذمم الورثة

  .أصلية (مبتدأة) الورثة عن طريق إقامة دعوى

انتقال أموال التركة إلى بعض الورثة دون بعضهم اآلخر، فيمكن أما في حال 
  للدائن مالحقة من انتقلت إليه أموال التركة فقط.

الجدير بالذكر أن الدائن يستطيع إثبات وجود التركة وانتقالها إلى الورثة بجميع 
لتصرفات التي يجريها إلى امن الغير بالنسبة  طرق اإلثبات. علةُ ذلك أن الدائن يُعدُّ 
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 فإذا ما استطاع الدائن إثبات وجود تركة وانتقالها إلى الورثة أو بعضهم ،الورثة
  يمكن له التنفيذ على هؤالء.

  : التنفيذ في مواجهة الخلف الخاص"٢

عن الخلف الخاص في معرض التنفيذ هما  ١٠٦سوف ندرس في هذه الفقرة حالتين
  حوالة الدين َوحالة الكفالة.

  الدين: حوالة
عن اآلخر. بعبارة  حوالة الدين هي اتفاق بين شخصين بأن يتحمل أحدهما الدينَ 

أخرى، يحيل المدين دينه على شخص آخر يسمى المحال عليه، الذي يصبح المدين 
  الجديد بمواجهة الدائن.
/ وما بعدها من القانون المدني أحكام حوالة الدين. ومن ٣١٥هذا وتنظم المادة /

ة الدين خضوع المدين الذي انتقل إليه الدين إلجراءات التنفيذ التي بدأ آثار حوال
حصول إلى لذلك فال حاجة  ،١٠٧طالب التنفيذ بمباشرتها في مواجهة المدين األصلي

  طالب التنفيذ على سند تنفيذي بمواجهة المحال عليه الدين.

  التنفيذ بمواجهة الكفيل

أُخرى. وقد عرفها المشرع السوري في الكفالة هي ضم ذمة مالية إلى ذمة مالية 
  / من القانون المدني بأنها:٧٣٨المادة /

"عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام، بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا االلتزام  
  إذا لم يِف به المدين نفسه.". 

والكفالة نوعان: كفالة عادية وكفالة تضامنية. في الكفالة العادية يجب على طالب 
/ من القانون ٧٥٤تنفيذ مطالبة المدين قبل مطالبة الكفيل كما جاء في المادة /ال

  أنه:تنص على المدني التي 

  ال يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إال بعد رجوعه على المدين.-١" 

                                                           
 .٢١٢َوص ٢١١منال حيدر، نصرة، المرجع السابق، ص: من أجل حاالت أخرى انظر١٠٦
، َومكناس، جمال الدين، المرجع السابق، ٢١١منال حيدر، نصرة، المرجع السابق، ص: انظر بهذا المعنى١٠٧
  .٩٥ص



 

٧٢ 
 

على أموال الكفيل إال بعد تجريده المدين من أمواله. ال يجوز له أن ينفذ و- ٢ 
  في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق.".ويجب على الكفيل 

يجب على الكفيل العادي أن يتمسك بحقه في تجريد المدين من أمواله  هأي أن
  أوالً.

أما في الكفالة التضامنية فيحق للدائن مطالبة أي من المدين أو الكفيل، وليس 
 المتضامن عليه أن يحترم الترتيب السابق في المطالبة والتنفيذ. فليس من حق الكفيل

/ من ٧٥٩المادة /فقد جاء في  حصيل دينه من المدين أوالً.أن يطلب من الدائن ت
  أنه:القانون المدني 

  "ال يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد.".  
أنه ال يجوز لرئيس التنفيذ إثارة مسألة الدفع بالتجريد في حالة  إلى يجدر التنويه

/ من ٢يجب على الكفيل أن يتمسك بالتجريد، كما ورد في الفقرة / الكفالة العادية، بل
/ المذكورة سابقاً. علةُ ذلك أن قاعدة الدفع بالتجريد ال تتعلق بالنظام ٧٥٤المادة /

  العام ألنها تحمي مصلحة خاصة هي مصلحة الكفيل العادي.

  : أهلية المنفذ ضده٢
كاملة، أي أهلية تصرف. علةُ ذلك أن يجب أن تكون أهلية المنفذ ضده أهلية أداء 

غاية التنفيذ، فيما يتعلق به، هي نزع ملكيته عن أمواله أو عن بعضها، وفي هذا 
  ضرر محض له.

ِذَن له بإدارة بعض أمواله، لكن هذا أُ مع ذلك يمكن التنفيذ على القاصر الذي 
على كامل التنفيذ يكون في حدود األموال المأذون للقاصر بالتصرف فيها وليس 

  ذمته المالية.
ه فيلتنفيذ إلى ممثل القاصر أو الذي القاعدة العامة إذاً هي توجيه إجراءات ا

  .١٠٨عارض من عوارض األهلية، وإال كانت اإلجراءات باطلةً 
إلى قانون بالده، وذلك حسب  أهلية طالب التنفيذ األجنبيهذا ويُرجع في تحديد 

/ من قانون أصول المحاكمات السوري، ١٥دة /المبدأ المقرر في الفقرة /أ/ من الما
  وجاء فيها أنه:

                                                           
  .٢١٤، صمنال حيدر، نصرة، المرجع السابق: لتفصيل أكثر انظر١٠٨



 

٧٣ 
 

إلى قانون بلده، كما يُرجع إليه في أحكام  ١٠٩يُرَجُع في أهلية الشخص للتقاضي-"أ
  تمثيله أو اإلذن له أو الحضور معه إذا لم يكن أهالً.".

لكن القانون السوري يَُطبَُق على األجنبي حتى لو لم يكن أهالً للتقاضي حسب  
قانون بالده، إذا توافرت فيه شروط أهلية التقاضي حسب القانون السوري. هذا ما 

  :ه/ المذكورة سابقاً. فقد نصت على أن١٥قررته الفقرة /ب/ من المادة /

ري الذي توافرت له شروط للتقاضي في سورية غير السو يُعدُّ أهالً -" ب 
  األهلية طبقاً للقانون السوري، ولو لم يكن أهالً بحسب قانون بلده.".

بناًء على ذلك فإنه من الممكن لشخص مصري له من العمر تسعة عشر عاماً  
مع أنه غير أهل للتقاضي حسب القانون المصري لعدم إتمامه  عليه منفَّذاً أن يكون 

  .سن الحادية والعشرين

  طلب الثاني: الغير في إجراءات التنفيذالم

الغير هو من لم يكن طرفاً في التصرف أو اإلجراء القانوني. لذلك يُعدُّ من الغير 
في التنفيذ كل شخص ما عدا طالب التنفيذ والمنفذ ضده. لكن للغير في إجراءات 

ً أكثر دقةً، فهو من يلزمه القانون باالشتراك في  إجراءات التنفيذ معنًى اصطالحيا
ً فيها . فالغير ال عالقة له بإجراءات التنفيذ من ١١٠التنفيذ من دون أن يكون طرفا

  لكنه يصبح جزءاً منها بناًء على نص القانون. ،حيث المبدأ
هذا ويعد من الغير الحارس القضائي الذي يعينه مأمور التنفيذ لحراسة األموال 

ة له القمدين، وبالتالي ال عالمحجوزة، وذلك على الرغم من أنه قد ال يكون ال
الملف التنفيذي. وعلة توجيه اإلجراءات إليه هي  ابالدائن أو المدين وهما طرف

التزامه بالمحافظة على األموال التي توجد في حراسته وتقديمها إلى دائرة التنفيذ 
عندما يُطلب إليه ذلك. لكن هذه اإلجراءات ال توجه إليه إال بحسبانه حارساً، أي في 

  ، وال يتعدى األمر ذلك إلى مطالبته بأي حق موضوعي. هذه حدود صفته
ً المحجوز ل تجري  إذ ،ديه في حجز مال المدين لدى الغيريعد من الغير أيضا

نه مدين للمدين، إ، أي بعض إجراءات التنفيذ في مواجهته ألنه يحوز ماالً للمدين
                                                           

 .بالمعنى الواسع للكلمة بما يشمل إجراءات التنفيذ التقاضيالمقصود في هذه المادة القانونية  ١٠٩
راغب، وجدي، النظرية العامة في التنفيذ القضائي في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص : بهذا المعنى انظر ١١٠

٢٧١.  
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أهمها تقديم تقرير بما في ذمته عدة كما سنرى الحقاً. ويفرض القانون عليه واجبات 
  لصالح المدين مع أنه ليس طرفاً في العالقة القانونية بين الدائن والمدين.

ً من يتدخل في الملف التنفيذي زاعماً في يكون من الغير  نظر القانون أيضا
ملكيته لألموال المحجوزة، مع أنه ليس طرفاً في العالقة القانونية بين طالب التنفيذ 

ً في الملف التنفيذي، لكن االعتداء على ملكيته دفعه  ،ذ ضدهوالمنف وليس طرفا
  .١١١للتدخل في إجراءات التنفيذ لحمايتها

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٢٧١راغب، وجدي، المرجع السابق، ص : بهذا المعنى انظر١١١
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  المبحث الثاني

  الشروط العامة للتنفيذ 
  

فرض القانون شروطاً للتنفيذ حتى يصل صاحب الحق إلى حقه. وقد راعى فيها 
من خالل الموازنة بينها. وتختلف هذه الشروط  مصالح أطراف الملف التنفيذي

حسب نوع المال المطلوب التنفيذ عليه ومكان وجوده. لكن يوجد شروط عامة يجب 
اً، توافرها في التنفيذ مهما كان نوع المال المنفذ عليه، سواء أكان منقوالً أم عقار

  أكان في حيازة المدين المنفذ ضده أم في يد الغير.  وسواءٌ 
بعض هذه الشروط بالحق الموضوعي الثابت في السند التنفيذي. ويخص  وتتعلق

بعضها اآلخر اإلجراءات التي تجري أمام دائرة التنفيذ. لذلك سوف نقسم هذه 
عامة وشروط (المطلب األول)  شروط متعلقة بالحق الموضوعيالشروط إلى 

  .(المطلب الثاني) متعلقة بإجراءات التنفيذ

  ط العامة المتعلقة بالحق الموضوعيالمطلب األول: الشرو

  :أنهعلى / من قانون أصول المحاكمات ٢٨٥/ تنص الفقرة /أ/ من المادة
ال يجوز تنفيذ سند يتعلق بحق غير ثابت الوجود أو غير معين المقدار أو -"أ 

يمكن استنتاج الشروط التي يجب توافرها في الحق  "..غير مستحق األداء
النص بمفهوم المخالفة. وعليه تكون هذه الشروط هي الموضوعي بتفسير هذا 
ثابت الوجود (أوالً) ومعين المقدار (ثانياً)  يجب أن يكون اآلتية: الحق الموضوعي

  ومستحق األداء (ثالثاً).

  أوالً: الحق الموضوعي ثابت الوجود

الوجود،  يجب أن يكون الحق الموضوعي المحدد في السند المطلوب تنفيذه ثابتَ 
ن السند التنفيذي المطروح في التنفيذ يجب أن إمؤكد الوجود وليس احتمالياً. أي أي 

  يؤكد بشكل قاطع وجود الحق الموضوعي المطلوب التنفيذ من أجل اقتضائه.
بناًء على ذلك فإنه ال يجوز تنفيذ مضمون شرط جزائي وارد في سند تنفيذي إذا 

ً فيها. علة ذلك أن هذا كانت المخالفة التي يترتب عليها تحقق هذا الش رط متنازعا
النزاع موضوعي يجعل الحق غير ثابت الوجود من جهة، وال يمكن لرئيس التنفيذ 
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الفصل فيه من جهة ثانية. كذلك ال يمكن التنفيذ على شركة بمقتضى عقد قرض 
  .١١٢رسمي وقَّعهُ باسمها شريك متضامن ليس له سوى حق اإلدارة

زاع الموضوعي على الحق الثابت في السند هذا ويجب التنويه إلى أن الن
التنفيذي قد يقع بعد حصول الدائن على هذا السند. كما لو صدر حكم مبرم بتسديد 
مبلغ من النقود، فََحَضَر المدين المنفذ ضده إلى دائرة التنفيذ وأفاد بأنه أوفى الدين 

ً أو مستندات تُرّجُح ذلك. ال ي ستطيع رئيس بعد صدور هذا الحكم وأبرز أوراقا
التنفيذ في هذه الحالة التثبت من صحة هذا الوفاء لتعلق ذلك بأصل الحق. نالحظ هنا 
أن المدين المنفذ ضده أثار مسألة عدم ثبات وجود الحق في وقت الحق لحصول 

يجب على رئيس التنفيذ في هذه الحالة و ؛طالب التنفيذ على السند التنفيذيالدائن 
  .إذا رأى أن النزاع جدي حول وجود الدينالموضوع  إحالة األطراف إلى قضاء

، تكملة السند التنفيذي بسند آخر. من حيث المبدأبقي أن نشير إلى أنه ال يجوز، 
وليس  ،والمقصود أن الحق الموضوعي يجب أن يكون ثابتاً في السند التنفيذي ذاته

  .١١٣في أي ورقة أو محرر أو سند آخر يحيل إليه السند التنفيذي
  

  ثانياً: الحق الموضوعي معين المقدار
يجب أن يكون األموال المحجوزة ١١٤إذا كان التنفيذ بطريق الحجز تمهيداً لبيع

فمن ناحية يجب أن يعرف المنفذ ضده المبلغ  ،وذلك لسببين ،الدين معين المقدار
المطلوب منه بدقة فيودَعهُ صندوق دائرة التنفيذ إذا ما أراد تفادي استمرار 
ً حتى  إجراءات التنفيذ ضده. ومن ناحية أخرى يكون تعيين مقدار الدين ضروريا

ى يتوقف مأمور التنفيذ عن بيع األموال المحجوزة عندما تصل حصيلة هذا البيع إل
ً إليها مصروفات التنفيذ بحسبانها من المصروفات  مطلوبِ  الدائن الحاجز مضافا

  القضائية.

                                                           
، المرجع النظرية العامة في التنفيذ القضائي في قانون المرافعات في المواد المدينة والتجارية وجدي، راغب،١١٢

  .٥٢السابق، ص
في الصفحة  ٧٥وخاصةً الهامش رقم  ١٢٢وَ  ١٢١، صمكناس، جمال الدين، المرجع السابق: بهذا المعنى انظر١١٣

١٢٢ . ً   .٢١٩َومنال حيدر، نصرة، المرجع السابق، ص  ٥٢السابق ص،، المرجع راغب، وجدي: انظر أيضا
وقد يكون التنفيذ بطريق الحجز بهدف تسليم . قد يكون التنفيذ عينياً مضمونه إخالء مأجور أو تسليم بضاعة بعينها١١٤

الحالتين ال يوجد بيع في هاتين . األموال المحجوزة إلى صاحب الحق العيني فيها، وهذا ما يسمى بالحجز االستحقاقي
 .لذلك ال حاجة إلى تعيين مقدار ما
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 قابالً للتعيينطلوب التنفيذ من أجل الحصول عليه مهذا ويكفي أن يكون المبلغ ال
. كأن يكون المبلغ المحدد في السند التنفيذي موضوعي أمرأي  البحث فيمن دون 

بواقع عشرين ألف ليرة سورية في الشهر. فيكون  هو بدل إيجار عن عشرة أشهر
المبلغ مئتي ألف ليرة سورية هو حاصل عملية حسابية بسيطة ال تمس الحق 

  الموضوعي الثابت في عقد اإليجار.

إلى ذاً عينياً أو مباشراً فال حاجة تنفي بل كانأما إذا لم يكن التنفيذ بطريق الحجز، 
تعيين مقدار أو قيمة ما يجب التنفيذ عليه. مثل ذلك إخالء مأجور أو إزالة تجاوز. 
فال أهمية في هذه الحاالت لقيمة المأجور أو العقار الذي تم التجاوز عليه، ولكن 

 ً   .يكون تحديد المقدار الذي يجب إزالته من التجاوز ضروريا

  ثالثاً: الحق الموضوعي مستحق األداء
ً بأحد أوصاف ن االلتزام المحدد في السند التنفأال يكو ينبغي يذي موصوفا
ً على شرط واقف أو أجل لم يحل بعد. فال تُ  فال يجوز أن االلتزام.  ْقبَلُ يكون معلقا

المطالبة بالحق قبل حلول أجله أو تحقق الشرط المعلق عليه. فالمدين غير ملزم 
فال يجوز، من باب  ى ذلك فإنهبناًء علبالوفاء به قبل حلول األجل أو تحقق الشرط. 

أولى، البدء بإجراءات التنفيذ الجبري القتضاء هذا الحق. وال فرق بين أن يكون 
 ً   .١١٥األجل اتفاقياً أو قضائياً أو قانونيا

هذا ويجب أن يكون الدين مستحق األداء وقت تقديم طلب التنفيذ. أما إذا بدأت 
تكون اإلجراءات أثناء جريانها في اإلجراءات قبل حلول األجل ثم حل األجل 

  باطل.إجراء التنفيذية باطلةً ألنها مبنيةٌ على 

/ ٢٨٥بقي أن نشير إلى أنه يجب أن تتوافر الشروط الثالثة المحددة في المادة /
ً قبل البدء بإجراءات التنفيذ وإال تكون كل إجراءات التنفيذ باطلةً  المذكورة سابقا

  .١١٦فهو باطل باطلعلى تطبيقاً لمبدأ ما بني 

  

  
                                                           

  .٥٢ص ،راغب، وجدي، المرجع السابق١١٥
 .٢١٩منال حيدر، نصرة، المرجع السابق، ص : بهذا المعنى انظر١١٦
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  المطلب الثاني: الشروط العامة المتعلقة بإجراءات التنفيذ
ً محدداً  وذلك  ،إلجراءات التنفيذ يجب التقيد به فرض المشرع تسلسالً منطقيا

  بصرف النظر عن نوع المال المطلوب التنفيذ عليه أو مكان وجوده. 
اإلجراءات فقد نص قانون أصول المحاكمات على مقدمات ال بد منها تسبق 

  ذية تدعى مقدمات التنفيذ (أوالً).التنفي
نصَّ على ضرورة تنبيه المدين بوجوب الوفاء بااللتزام المترتب على كما  

  عاتقه وذلك عن طريق توجيه إخطار تنفيذي إليه (ثانياً).
ً المشرع  حرصَ و  على حقوق الطرف السلبي في التنفيذ ولم يسمح ببقاء أيضا

من الزمن، فنظََّم مسألة  لمدةريةً في حال تقاعس طالب التنفيذ إجراءات التنفيذ سا
 شطب الملف التنفيذي (ثالثاً).

  أوالً: مقدمات التنفيذ
يسبق إجراءات التنفيذ، بالمعنى االصطالحي، خطوات فرضها المشرع وأطلق 

مقدمات التنفيذ. فال يجوز مباشرة هذه اإلجراءات قبل استكمال تسمية عليها الفقه 
، لكنها ١١٧الخطوات التي ال تدخل في تكوين التنفيذ وال تعدُّ جزءاً من إجراءاته هذه

) َوتقديم طلب التنفيذ ١( تبليغ األحكام القضائيةالزمة للبدء فيه. وهذه المقدمات هي 
  ).٣) َوإنشاء ملف تنفيذي (٢(

١ ً   : تبليغ السند التنفيذي إذا كان حكماً قضائيا
القضائية دون غيرها من األسناد التنفيذية. لذلك فال هذه المقدمة خاصة باألحكام 

حاجة لتبليغ األسناد التنفيذية األخرى كسندات الدين المنظمة عند الكاتب بالعدل أو 
. الغاية من تبليغ الحكم ٢٠٠١لعام  ٦ عقود اإليجار المنظمة وفقاً لقانون اإليجار رقم

فالقاعدة العامة تقضي بأن ،١١٨هي إفساح المجال للمحكوم عليه للطعن في الحكم
. بناًء على ذلك فإنه ال ١١٩ميعاد الطعن يبدأ بالجريان من اليوم التالي لتبليغ الحكم

يجوز، من حيث المبدأ، البدء بتنفيذ الحكم القضائي ما لم يجِر تبليغه أوالً. فقد نصت 
  من قانون أصول المحاكمات على أنه: /٢٨٦/المادة 

                                                           
ويتجه الدكتور راغب عكس هذه اآلراء فيرى أن . ٣٣، المرجع السابق صوجدي ،راغب: انظر هذه اآلراء في ١١٧

 . مقدمات التنفيذوجود السند التنفيذي هو إحدى 
  .٢٢٢منال حيدر، نصرة، المرجع السابق، ص: انظر بهذا المعنى. ال يُعدُّ تبليغ الحكم من إجراءات التنفيذ١١٨
  .من قانون أصول المحاكمات السوري الجديد/ ٢٢٣/من المادة / أ/انظر الفقرة ١١٩
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  .١٢٠"لخصم.إلى اال بعد تبليغها تنفيذ األحكام إ "ال يجوز 
مع ذلك سمحت الهيئة العامة لمحكمة النقض، في ظل القانون السابق، بتنفيذ 
األحكام المشمولة بالنفاذ المعجل من غير حاجة إلى تبليغها. علة ذلك، حسب 

. بعبارة أخرى ١٢١االجتهاد القضائي، أنها قابلة للتنفيذ على الرغم من قابليتها للطعن
في هذه األحكام ال يوقف تنفيذها بحسب القواعد العامة. ينطبق هذا  فإن الطعن

  لم يتغير شيء لهذه الناحية. إذاالجتهاد على واقع الحال في ظل القانون الجديد 
بناًء على ما تقدم فإنه يجب على دائرة التنفيذ التحقق من مسألة تبليغ الحكم عند 

فإذا بدأت اإلجراءات من دون  ؛صحيحةً نفيذ حتى تكوَن اإلجراءات تقديم طلب الت
كونها بدأت قبل استكمال  ١٢٢تبليغ الحكم وتمسك المنفذ ضده ببطالن هذه اإلجراءات

ما فرضه القانون، فيجب على رئيس التنفيذ الحكم ببطالن ما تم من اإلجراءات. 
يغ يعزز ذلك االجتهاد المستقر لمحكمة النقض بأن اإلخطار التنفيذي ال يُغني عن تبل

  .١٢٣الحكم لبدء سريان مهلة الطعن

  تبليغ الحكم المبرم كمقدمة للتنفيذ
رأينا أن الغاية من تبليغ الحكم هي إفساح المجال للمحكوم عليه من أجل الطعن 
به. لذلك قد يكون من المنطقي عدم الحاجة إلى تبليغ الحكم المبرم كمقدمة للتنفيذ، 

كن دوائر التنفيذ اتجهت اتجاهاً آخر يتفق ل ،ال يجوز الطعن به من حيث المبدأ ألنه
ً ولم يفرق بين حكم مبرم وحكم غير مبرم، فاشترطت  مع النص الذي جاء مطلقا

                                                           
يجدر التنويه إلى أن قانون أصول المحاكمات السوري القديم كان يستثني األحكام الصادرة عن محاكم الصلح من  ١٢٠

ال يجوز تنفيذ األحكام إال بعد تبليغها  فيما عدا األحكام الصلحية: " منه كاآلتي/ ٢٨٤/فقد كان نص المادة . التبليغ
ً في العمل.". للخصم بهذا المعنى انظر . القضائي دفع المشرع إلى فرض هذا التعديل لكن هذا النص ولَّد اضطرابا

  .٢٢١و ٢٢٠، َومنال حيدر، نصرة، المرجع السابق، ص١٢٤مكناس، جمال الدين، المرجع السابق، ص
، ١٩٧٨، مجلة المحامون ٢/٤/١٩٧٧تاريخ ٧٦/٢٣عن اجتهادات سابقة، رقم  عدولنقض، هيئة عامة، قرار ١٢١
ً على أحكام محكمة االستئناف، لكن هذه العلة كا. ١١٣ص كان الطعن بالنقص، في ظل القانون  فقدنت تنطبق أيضا

لذلك نرى أنه من األفضل اعتماد الهيئة العامة لمحكمة النقض على عنصر العجلة، وليس . القديم ال يوقف تنفيذها
  .موقفها المخالف للنص القانوني الصريح لتسويغمسألة عدم وقف التنفيذ، 

القرار الصادر عن قاضي األمور : "جاء فيه أن ١٩٧٠في اجتهاد سابق لمحكمة النقض عام  هذا االتجاه انظر عكس
مجلة  ١٢/٢/١٩٧٠تاريخ  ٥قرار  ٤٥نقض رقم أساس " .المستعجلة ال يجوز تنفيذه قبل تبليغه للمحكوم عليه

  .١٩٧٠لعام  ٣١٠المحامون ص 
المنفذ ضده إذ يمكن لهذا األخير التنازل عنه، وهذا ما يحصل  نرى أن هذا البطالن نسبي قرره المشرع لمصلحة١٢٢

  .٢٢٣منال حيدر، نصرة، المرجع السابق، ص : انظر في هذا الشأن. فعالً في الدعاوى االتفاقية
إن تبليغ اإلخطار التنفيذي ال يقوم مقام تبليغ الحكم باعتباره : "جاء في قرار للهيئة العامة لمحكمة النقض ما يأتي١٢٣
ً  ال ً  يحقق نفس الغاية وال يشترط فيه أن يكون متضمنا والعدول  كامل الحكم مع أسبابه وال يجعل ميعاد الطعن ساريا

قاعدة ، ١٩٧٧لعام  ٤١٣مجلة القانون ص  ١٣/٨/١٩٧٧تاريخ  ٤٩نقض هيئة عامة رقم ".عن االجتهاد المخالف
 .١٨لمحامي شفيق طعمة ـ ص ا/ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض ٢٤
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ال تشترط تبليغ عدة تبليغ هذه األحكام. وذلك على الرغم من وجود اجتهادات 
ر األحكام المبرمة قبل تنفيذها. َمثَُل ذلك قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض الصاد

  والذي جاء فيه ما يأتي: ١٩٧٧عام 
" إن األحكام التي تصدر عن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن دون 
أن تبت في األساس ال تحتاج إلى تبليغ إذ يكتفى بتبليغ الحكم االستئنافي أما إذا 

  .١٢٤نقضت الحكم وبتت في الموضوع فال بد عندئذ من أن يصار إلى تبليغ حكمها."
، واستند ٨/١٠/٢٠١٧/ وتاريخ ٧٣صدر تعميم عن وزارة العدل برقم /هذا وقد 

، مستخدماً حيثية ١٩٧٧إلى قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض، المذكور سابقاً، لعام 
، وأكد على دوائر التنفيذ ضرورة التحقق من تبليغ األحكام قبل من هذا القرار أخرى

سس ذلك على أن الغاية من تبليغ الحكم تنفيذها، بما فيها األحكام المبرمة. وقد أ
  التنفيذ.  إجراءاتوتجنب  للوفاء االختياريالمبرم قبل تنفيذه هي فسح المجال 

يبدو لنا أن هذا التعميم في غير محله ألنه يستند إلى أن إحدى غايات تبليغ الحكم 
مجال المبرم هي فسح المجال للتنفيذ االختياري، وهذا األمر غير دقيق ألن فسح ال

 ً   . ١٢٥للتنفيذ االختياري يكون بتبليغ اإلخطار التنفيذي كما ذكرنا سابقا

إعادة الطعن فيه بطريق  إمكانية ونرى أن علة تبليغ الحكم المبرم قبل تنفيذه هي
، كما يمكن ١٢٦يقُف التنفيذ بقوة القانون إذا كان الحكم متعلقاً بعين عقار إذ المحاكمة

أن يقَف التنفيذ بقرار من المحكمة في حال الخشية من وقوع ضرر يتعذر تداركه 
/ من قانون أصول المحاكمات. كما يمكن تعليل ٢٤٥وذلك حسب أحكام المادة /

                                                           
استانبولي ـ أصـول المحاكمـات في المواد  ١٨٦٦،قاعدة ٢/٤/١٩٧٧تاريخ  ٦٧ قرار ٢٣قض هيئة عامة أساس ن١٢٤

يتضح من هذا القرار أن تبليغ أحكام محكمة النقض المبرمة يكون، حسب هذا .٣٩٨.ـ ص/  ٤المدنية والتجارية ـ ج 
كتابه ويورد الدكتور جمال مكناس في . على سبيل االستثناء بالموضوع الصادرة عنهااالجتهاد، في األحكام المتعلقة 

بأن الهيئة العامة لمحكمة النقض اعتبرت األحكام المبرمة خاضعة  "أصول التنفيذ في المواد المدنية والتجارية"
يسير باتجاه ضرورة تبليغ والواقع العملي .  ١٢٥مكناس، جمال الدين المرجع السابق، ص . للتبليغ قبل تنفيذها

  .األحكام المبرمة قبل تنفيذها
ً  انظر قرار محكمة استئناف دمشق الناظرة في القضايا في عدم ضرورة تبليغ الحكم المبرم كمقدمة للتنفيذ  أيضا

الحكم ال يتوجب تبليغ الحكم االستئنافي قبل تنفيذه لمن لم يطعن ب: "أنهوالذي جاء فيه  ١٩٧٥التنفيذية الصادر عام 
مجلة المحامون ص  ٢٤/٢/١٩٧٥تاريخ  ٣٧أساس تنفيذي  ٣٥استئناف دمشق رقم . ".البدائي من المحكوم عليهم

  .٣٩٨. ١٩٧٥لعام  ١٩٧
  .انظر الصفحة السابقة١٢٥
ال يترتب على طلب إعادة - / من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي: "أ٢٤٥تنص الفقرة /أ/ من المادة / ١٢٦

إال إذا متعلقاً بعين عقار.". انظر رأي محكمة االستئناف المدنية األولى في دمشق بصفتها ناظرة وقف تنفيذ الحكم 
، تاريخ ٢٠١٩لعام  ٦٠٢، قرار ٦٦٦في القضايا التنفيذية، في اجتهاد حديث لها حول هذا األمر، أساس 

 . غير منشور.١٣/١/٢٠١٩، تاريخ ١٨، قرار ٢٠١٩لعام  ٦٩. انظر للمحكمة ذاتها: أساس ٢٥/١١/٢٠١٩
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وطلب وقف  دعوى مخاصمةضرورة تبليغ الحكم المبرم قبل تنفيذه بإمكانية إقامة 
كما يمكن تعليل ذلك  ،/ من القانون ذاته٤٧٢لمادة /من االتنفيذ بناًء على الفقرة /ب/ 

  الحكم وعدم جواز تنفيذه. بانعدامبإمكانية التمسك 

  : تقديم طلب التنفيذ٢
وما في  ةوالتجاري ةالمدني مواديستند تقديم طلب التنفيذ إلى المبدأ العام في ال

. فال يتحرك القاضي في هذه المواد من تلقاء نفسه، بل مبدأ الطلبحكمهما وهو 
يعمل بناء على طلب صاحب المصلحة الخاصة، وهو طالب التنفيذ فيما يتعلق 

  باإلجراءات التنفيذية. 
 ً شياً مع ضرورة القيام بكل إجراءات اتم وذلك هذا ويجب أن يكون الطلب خطيا

الطلب الذي يجب أن يشتمل على اسم التنفيذ بشكل مكتوب. ويُرفَُق السند التنفيذي ب
ونسبة وموطن كل من المستدعي طالب التنفيذ والمنفذ ضده، وذلك حسب ما جاء 

  .١٢٧من قانون أصول المحاكمات /٢٨١/في الفقرة األولى من المادة 
على طالب التنفيذ أو وكيله في إجراءات التنفيذ اتخاذ موطن مختار  نبغيكما ي

صاص المكاني للدائرة التي يُقدم طلب التنفيذ إليها، كما جاء في المنطقة التابعة لالخت
ذ أو المذكورة سابقاً. فإذا لم يكن لطالب التنفي /٢٨١/في نص الفقرة /ج/ من المادة 
يصار إلى تبليغه أو تبليغ وكيله، كما مر معنا، عن وكيله موطن في هذه المنطقة 

ذلك تطبيقاً للمبدأ العام الوارد ، و١٢٨طريق اللصق على لوحة إعالنات دائرة التنفيذ
  .١٢٩من قانون أصول المحاكمات /٢٥/في المادة 

  : فتح ملف تنفيذي٣
ً بالسند الت طلب التنفيذيُقدَُّم  إلى دائرة  نفيذي وكل األوراق المرفقة بهمشفوعا

ويُوَضع في هذا الملف كل  ،إضبارة) من الورق المقوىالتنفيذ ضمن ملف (
كما يوضع في الملف  ،وثائق المتعلقة بإجراءات التنفيذاألوراق والمستندات وال

                                                           
يُقدم طلب التنفيذ مشتمالً على اسم -أ: "من قانون أصول المحاكمات على أنه/ ٢٨١/من المادة / أ/تنص الفقرة ١٢٧

  .".المستدعي ونسبته وموطنه واسم ونسبة وموطن المحكوم عليه أو المدين مشفوعاً بالسند التنفيذي
إذا لم يكن لطالب التنفيذ أو - ب: "المحاكمات على ما يأتيمن قانون أصول / ٢٨١/من المادة / ج/تنص الفقرة ١٢٨

المحكوم عليه أو المدين أو أي طرف في الملف التنفيذي أو الوكيل عن أي منهم موطن معلوم أو مختار في الدائرة 
  .".لقانونمن هذا ا ٢٥التي يتم فيها التنفيذ، يجب أن يتخذ موطناً مختاراً في تلك الدائرة تحت طائلة تطبيق المادة 

التبليغ بطريق اإللصاق على لوحة إعالنات  زيجو: "من قانون أصول المحاكمات على أنه/ ٢٥/تنص المادة ١٢٩
المحكمة لكل َمْن يُلَزُم ببيان موطن مختار وال يفعل أو يكون بيانه ناقصاً أو غير صحيح، وال يجوز االتفاق على هذه 

  .".اللوحة موطناً مختاراً 
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أوراٌق بيضاء لها هامش تشبه أوراق ضبط الجلسة في محاكم الموضوع. وتُعدُّ هذه 
األوراق مهمة جداً في إجراءات التنفيذ ألن كل ما يحصل أمام دائرة التنفيذ يجب أن 

عنه عليها. تدعى هذا األوراق محضر التنفيذ العام، ويطلق  و تُدون خالصةٌ يدون أ
  عليها المحامون في الواقع العملي تسمية "جريدة التنفيذ".

والمتدخلين فيه بعد  هذا إفادات أطراف الملف التنفيذي التنفيذِ  حضرِ في مَ  نُ يُدوَّ 
كما يدون فيه قرارات رئيس التنفيذ وخالصة واضحة عما يقوم به  قبول تدخلهم.

مأمور التنفيذ من إجراءات تنفيذية، وغير ذلك من اإلجراءات التي يجب أن تكون 
  مكتوبةً في محضر التنفيذ العام تحت طائلة عدم االعتداد بها.

 مُ دقَ مُ  زَ رِ يب إذهذا وال يُحفظ في الملف التنفيذي إال صوٌر عن الوثائق األصلية، 
ويُصار إلى حفظ األصل  ،الوثيقة صوراً مصدقةً عنها بعدد أطراف الملف التنفيذي

  .١٣٠برقم وتاريخ الصندوق الحديدي لدائرة التنفيذ في
إبراز أصل بعض األسناد التنفيذية مثل األحكام إلى بقي أن نذكر أنه ال حاجة 

الكاتب بالعدل وصكوك  القضائية والعقود الرسمية كسندات الدين المنظمة عند
الزواج المنظمة لدى المحكمة الشرعية. علة ذلك أن النسخ األصلية لهذه الوثائق 

أو لدى الكاتب ١٣١تكون موجودةً في ملف الدعوى في ديوان المحكمة مصدرة الحكم
  بالعدل أو ديوان المحكمة الشرعية، وال يُعطى األطراف إال صوراً مصدقةً عنها.

  لتنفيذيثانياً: اإلخطار ا
اإلخطار هو اإلجراء األول الذي يأتي بعد قبول طلب التنفيذ وال يمكن مباشرة 
اإلجراءات التنفيذية إال بعد توجيه هذا اإلخطار إلى المنفذ ضده. فما الغاية من 

                                                           
، المثابرة على ٢٠١٨تئناف المصرفية بدمشق الناظرة في القضايا التنفيذية، بقرار لها عام رفضت محكمة االس١٣٠

انظر قرار محكمة االستئناف المصرفية . بسبب إبراز صورة ضوئية عن السند التنفيذي وليس أصل هذا السند ذالتنفي
، غير ٣١/١/٢٠١٨صرفي، تاريخ م ٨، قرار ٢٠١٨لعام  ٢٠بوصفها ناظرة في القضايا التنفيذية، أساس تنفيذي 

  .منشور
دَتُهُ ١٣١ : من قانون أصول المحاكمات أنه/ ٢٠٥/جاء في المادة  ، إذيجدر بالذكر أن نسخة الحكم األصلية هي مسوَّ

ً عليها ) مسودته(نُطق بالحكم وجب أن تودع ديوان المحكمة فوراً نسخته األصلية  اإذ" المشتملة على أسبابه موقعا
الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه  ةمسود: "من القانون ذاته على أن/ ٢٠٧/َوتنص المادة ." ضاةمن الرئيس والق

نستنتج من هذين النصين أن الصورة المصدقة التي يحصل التنفيذ ...". تحفظ في الملف وال تعطى صور منها 
حاسب، وليست المسودة المكتوبة بموجبها هي صورة مصدقة عن مبيضة الحكم بعد نسخها على اآللة الكاتبة أو ال

ً من نص المادة . بخط يد القاضي صورة "من القانون ذاته التي استخدمت عبارة / ٢٠٩/يُستنتج هذا األمر أيضا
وجاء في نص هذه المادة ما . والمعلوم أنه ال يجوز تصوير نسخة الحكم األصلية المكتوبة بخط يد القاضي" الحكم
 .".التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقع عليها من رئيس المحكمة والكاتب صورة الحكمتُختم : "يأتي
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الجزاء القانوني المترتب على  ) وما٢) وما مشتمالته؟ (١اإلخطار التنفيذي؟ (
  ).٣اإلخطار غير القانوني؟ (

  : الغاية من اإلخطار التنفيذي ١

الهدف من اإلخطار التنفيذي هو تنبيه المدين المنفذ ضده إلى وجوب الوفاء 
بااللتزام المترتب في ذمته والثابت في السند التنفيذي. فقد نصت الفقرة /أ/ من المادة 

  / من قانون أصول المحاكمات على أنه: ٢٨٧/

  يجب تبليغ إخطار إلى المدين أو المحكوم عليه قبل التنفيذ.". -"أ

  من القانون ذاته على أن: /٢٨٨/كما نصت الفقرة /أ/ من المادة 

  يشتمل اإلخطار على ... مع تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام.".-"أ 

ً قبل لإلخطار هي إفساح المجال للمدين علة توجيه هذا ا مباشرة لتنفيذ طوعا
  إجراءات التنفيذ جبراً وعلى الرغم من إرادته.

وقد أعطى المشرع للمدين مهلة خمسة أيام للوفاء تبدأ من اليوم التالي لتبليغه 
. وهذه مدة قصيرة ١٣٢اإلخطار وذلك عمالً بالقاعدة العامة في بدء سريان المواعيد

ً وال يوج د نزاع موضوعي، من تفرضها طبيعة التنفيذ، فالدائن يحمل سنداً تنفيذيا
لذلك فمن العدل والمنطق أن  على الحق المطلوب اقتضاؤه بموجبه.حيث المبدأ، 

المقابل من غير في في الحصول على هذا الحق. ويكون  يكون هناك سرعة
  المنطقي منح المدين مدة طويلة ألداء التزام ثابت ال يوجد نزاع بشأنه.

رئيس التنفيذ  أعطى إذاأليام الخمسة هذا وقد وضع المشرع استثناًء على مهلة 
سلطة تقديرية في اإلسراع في التنفيذ وذلك بتقصير المهلة إلى أقل من خمسة أيام، 

نصت المادة ، فقد فيذ قبل تبليغ اإلخطار التنفيذيأو السير فوراً في إجراءات التن
  / على ما يأتي: ٢٨٩/

فيها األحوال التي يكون أو في  المواد المستعجلةيجوز لرئيس التنفيذ في -"أ
  . السير في التنفيذ فوراً أو  اإلخطار ميعادإنقاص أن يقرر  التأخير ضاراً 

                                                           
لذلك فإنه يجب العودة إلى القاعدة العامة . يؤخذ على هذا النص عدم تحديده لوقت بدء سريان مهلة األيام الخمسة١٣٢

ميعاد لرفع دعوى أو تقديم طعن أو  نص القانون على اإذ: "على أنه/ ١٨/فقد نص المشرع في المادة . في هذا الشأن
.". يحصل بالتبليغ يبدأ الميعاد من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خالف ذلك القيام بإجراء

  .من القانون ذاته/ ٣٥/من المادة / أ/انظر أيضا الفقرة 
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يبلغ المدين أو المحكوم عليه في الحالة األخيرة اإلخطار بصورة تُشِعُر -ب
  نتيجة التنفيذ الفوري.". تَ مَّ تَ باإلجراءات التي 

يتضح من الفقرة األولى أن رئيس التنفيذ يستطيع من جهة أن ينقص الميعاد إلى  
أقل من خمسة أيام، كأن يجعل مهلة اإلخطار يوماً أو يومين، وذلك في حالة األحكام 
المستعجلة والحاالت التي يرى فيها رئيس التنفيذ ضرورة االستعجال في السير في 

  اإلجراءات.

قبل تبليغ اإلخطار إلى  ، في هاتين الحالتين،ءات التنفيذكما يمكن أن يبدأ إجرا
". لكن ال ينبغي التنفيذ الفوريالمدين. وقد أطلق المشرع على هذه الحالة تسمية "

أن يُفهم أن التنفيذ قد تم في هذه الحالة. فالمقصود هو القيام باإلجراءات الضرورية 
ذلك أن يطلب الدائن إلقاء الحجز التنفيذي على مال  لُ ثَ لمواجهة حالة العجلة. مَ 

للمدين غير محجوز حجزاً احتياطياً. يجوز لرئيس التنفيذ إلقاء الحجز التنفيذي، 
تهريب هذا األخير  قبل تبليغ اإلخطار للمدين خشيةَ  ،وهو أحد إجراءات التنفيذ

بل تبليغه اإلخطار ق ألمواله. في هذه الحالة يُصار إلى تبليغ المدين بوقوع الحجز
  وال تكون بقية اإلجراءات قد حصلت بعد. ،يالتنفيذ

فقد نصت الفقرة الثانية  تبليغ اإلخطار في حال وفاة المدينمسألة أما فيما يتعلق ب
ً على ما يجب القيام. في هذه الحالة يجري تبليغ ٢٨٧من المادة / / المذكورة سابقا

فية التركة أو إلى المصفي إذا كانت اإلخطار التنفيذي للورثة في حال عدم تص
  .١٣٣التركة في طور التصفية

/ على تبليغه ٢٨٨فقد نصت الفقرة /ب/ من المادة / جهالة موطن المدينفي حالة 
ً تلي تاريخ نشر اإلعالن في صحيفة  اإلخطار التنفيذي في ميعاد خمسة عشر يوما

  .١٣٤يومية

                                                           
في حال وفاة المدين أو المحكوم -ب: "يأتي من قانون أصول المحاكمات على ما ٢٨٧من المادة / ب/تنص الفقرة ١٣٣

 .".عليه يجري التبليغ إلى الورثة أو المصفي
إذا كان المدين المكلف بالوفاء مجهول -ب: "من القانون الجديد على ما يأتي/ ٢٨٨/من المادة / ب/تنص الفقرة ١٣٤

ً الموطن يكون ميعاد إخطاره  كانت المهلة في القانون القديم .". تلي تاريخ اإلعالن في صحيفة يومية خمسة عشر يوما
 ً يدل هذا التعديل على . من قانون أصول المحاكمات السوري القديم ٢٨٦من المادة / ٢/انظر الفقرة . ثالثين يوما

  .اتجاه المشرع إلى تسريع إجراءات التنفيذ، تبعاً لسرعة االتصاالت والمواصالت
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حال وجود موطن أو سكن هذا وتضاف مهلة المسافة إلى ميعاد اإلخطار في 
  .١٣٥المدين خارج المنطقة التابعة لالختصاص المكاني لدائرة التنفيذ

  : مشتمالت اإلخطار التنفيذي٢

/ المذكورة سابقاً البيانات التي يجب أن يشتمل ٢٨٨حددت الفقرة /أ/ من المادة /

  :١٣٦عليها اإلخطار التنفيذي. وهذه البيانات هي اآلتية

كطلب تسديد مبلغ من النقود، أو إخالء  ،طالب التنفيذملخص طلبات الدائن -

  مأجور، أو تسليم بضاعة معينة على سبيل المثال.

فإذا لم  ،لدة التي فيها مقر دائرة التنفيذالموطن المختار لطالب التنفيذ في الب-
يختر موطناً فإن تبليغه اإلجراءات التنفيذية يكون على لوحة إعالنات دائرة التنفيذ، 

ً للقاعدة العامة الواردة في المادة / وذلك / من قانون أصول المحاكمات، ٢٥تطبيقا

  كما مر معنا.

تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ، -

  تحت طائلة البدء بإجراءات التنفيذ الجبري في حال عدم أداء االلتزام.

  ر القانوني:: جزاء اإلخطار التنفيذي غي٣

ال يوجد في األحكام الناظمة إلجراءات التنفيذ نص يحدد الجزاء المترتب على 
، أو فقدان أحد بياناته التي فرضها القانون اإلخطار التنفيذي غير الصحيح نتيجةَ 

لذلك يجب الرجوع إلى القواعد العامة في هذا الشأن،  ،نتيجة بطالن إجراءات تبليغه
  .البطالن اإلجرائينظرية والمقصود هو 

لتطبيقها على اإلخطار التنفيذي غير  وذلك ونعرض هذه النظرية باختصار،هذا 
  / من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي:٤٠القانوني. تنص المادة /

شابه عيب لم إذا "يكون اإلجراء باطالً إذا نص القانون صراحةً على بطالنه أو  
وال يُحكم بالبطالن، رغم النص عليه، إذا ثَبَُت تتحقق بسببه الغاية من اإلجراء. 

  .تحقق الغاية من اإلجراء."

                                                           
 .من قانون أصول المحاكمات ٣٧و ٣٦يها في المادتين انظر القواعد العامة في هذا الشأن والمنصوص عل١٣٥
يشتمل اإلخطار على ملخض - أ: "من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي ٢٨٨من المادة / أ/تنص الفقرة ١٣٦

الطلبات وعلى الموطن المختار لطالب التنفيذ في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ مع تكليف المدين بالوفاء في ميعاد 
  .".سة أيامخم
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  / من القانون ذاته على أنه: ٤١وتنص المادة /

 َردَّ على اإلجراء بما يدل إذا َع لمصلحته أوزول البطالن إذا تنازل َمْن ُشرّ "ي
عدا الحاالت التي ِه كذلك فيما إجراء بِعَدّ بعمل أو على أنه عدَّهُ صحيحاً، أو قام 

  يتعلق فيها البطالن بالنظام العام.".

البطالن النسبي غير و البطالن المتعلق بالنظام العامنفّرق في البداية بين 
. األول يهدف إلى حماية المصلحة العامة، والثاني يسعى إلى ام العامالمتعلق بالنظ

  حماية المصالح الخاصة ألطراف اإلجراء.

ببطالن  أن يحكمَ حالة البطالن المتعلق بالنظام العام يجب على القاضي في 
أطراف اإلجراء، بل يجب  لِ اإلجراء. وال يتوقف ذلك على إثارة البطالن من قِبَ 

على القاضي إثارة المسألة من تلقاء نفسه، وذلك تطبيقاً للمبدأ العام الذي يقضي بأن 

  ة القانون) على القاضي.كل ما يتعلق بالنظام العام يَُعدُّ مطروحاً حكماً (بقو

الحسبان من أجل الحكم أو في لبطالن النسبي فاألمر الذي يؤخذ أما في حالة ا
. فإذا لم من اإلجراء تحقق أو عدم تحقق الغايةعدم الحكم ببطالن اإلجراء هو 

 تمسََّك صاحب المصلحة ببطالن اإلجراء فيجب علىوتتحقق الغاية من اإلجراء 
لكن في حال عدم تمسك صاحب المصلحة  ،القاضي أن يحكم به، أي بالبطالن

  به. بالبطالن فال يجوز للقاضي الُحْكمُ 

القاضي بالبطالن حتى لو  أما إذا تحققت الغاية من اإلجراء فال يجوز أن يحكمَ 
للحكم بالبطالن النسبي المعيار القانون على هذا البطالن. نستنتج من ذلك أن  صَّ نَ
وليس ورود النص عليه أو عدم ، تحقق أو عدم تحقق الغاية من اإلجراء وه

 .١٣٧وروده

بناء على ما تقدم فإنه يجب تحديد الغاية من البيانات الواردة في اإلخطار 
 حمايةالتنفيذي. من الواضح أن الغاية من كل البيانات الواردة في هذا اإلخطار 

تحقق تلذلك فإن هذا البطالن هو بطالن نسبي ويجب أال  ،المصلحة الخاصة للمدين
الغاية منه وأن يتمسك المدين به حتى يحكم القاضي ببطالن اإلخطار. أما إذا َحَضَر 

                                                           
يؤخذ على المشرع هنا سوء صياغة النص التي قد توحي بأن لورود النص على البطالن النسبي في المادة ١٣٧

  .القانونية أثٌر في الحكم به
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وهي حضور المدين إلى دائرة المدين إلى دائرة التنفيذ فإن الغاية من اإلجراء، 
بطالن وال يجوز لرئيس ، تكون قد تحققت وال يجوز بالتالي له التمسك بالالتنفيذ

  .١٣٨التنفيذ الحكم به

  ثالثاً: شطب الملف التنفيذي

  / من قانون أصول المحاكمات على أنه:٢٩٠تنص المادة /

عليه ستة أشهر  انقضىيُشطُب بقرار من رئيس التنفيذ كل ملف تنفيذي إذا -"أ 
  ولم يتقدم الدائن أو المحكوم له أو ورثته بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ.

  .اإلشارات التنفيذيةوترقين  إجراءات التنفيذيترتب على الشطب إبطال -ب

  يتوقف تجديد التنفيذ على استدعاء جديد.-ج

ية إذا مضت تطبق أحكام هذه المادة على االستئناف الواقع في القضايا التنفيذ-د
  .".تم فيها تلك المدة دون مراجعة على آخر إجراء

) واآلثار ١سوف ندرس في ضوء هذا النص مهلة شطب الملف التنفيذي (
وبعد ذلك  ،)٣ثم نعالج وقف مهلة الشطب ( ،)٢القانونية المترتبة على الشطب (

  ).٤نتطرق إلى الطعن في قرار الشطب (

  : مهلة شطب الملف التنفيذي١

المشرع تراخي طالب التنفيذ في متابعة اإلجراءات لمدة طويلة، فقرر إزالة منع 
تنفيذ وإلغاء ما تم من إجراءاٍت الملف من جدول الملفات المنظورة أمام رئاسة ال

فيه إذا مر ستة أشهر على طلب آخر إجراء تنفيذي فيه. ويسمى هذا األمر  يةٍ تنفيذ
  شطب الملف التنفيذي. 

                                                           
من أجل اجتهادات قضائية في هذا الخصوص، انظر قرارات غرفة المخاصمة في محكمة النقض بخصوص ١٣٨

انظر . ٩١-٨٥ ص ،األلوسي، جار هللا، المرجع السابق، ٢٠١٢و ٢٠٠٦بعض اإلخطارات  التنفيذية بين عامي 
يرى الدكتور محمد حاج طالب أن المقصود بالنص هو تحقق   .١٣٣أيضاً مكناس، جمال الدين، المرجع السابق، ص

عدم  أو عدم تحقق الغاية من الشكل أو البيان أو الشرط وليس من اإلجراء بحد ذاته هو المعول عليه من أجل الحكم أو
، ٢٠٠٦-٢٠٠٥الجزء األول، مطبعة جامعة حلب -حاج طالب، محمد، أصول المحاكمات المدنية. الحكم بالبطالن

  .وما بعدها ٢٤٨ص 
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يبتغيها المشرع من هذا الشطب هي عدم ترك المنفذ ضده تحت الغاية التي 
رحمة طالب التنفيذ لسبب إجرائي. كما أن ذلك يؤدي إلى عدم إشغال القضاء 

  بملفات تنفيذية أهملها أصحاب المصلحة فيها، فال تتراكم ويزيد عددها بال فائدة.
كمدد الطعن والُمالحظ أن هذه المدة ليست طويلة كمدد التقادم، وال قصيرة 

باألحكام. فقد ارتأى المشرع أن تكون مدة الشطب متوسطة راعى فيها طبيعة 
  إجراءات التنفيذ والمدد التي تستلزمها لالنتهاء من التنفيذ.  

ً حتى يقطع مهلة  هذا ويجب أن يكون الطلب المقدم إلى دائرة التنفيذ جديا
ال المحجوزة. أما طلب الشطب، كطلب إلقاء الحجز التنفيذي أو طلب بيع األمو

طلبات جدية هذه المثابرة على التنفيذ فال تُعد  طلب متابعة إجراءات التنفيذ أو مجرد
؛ ذلك أن النص جاء واضحاً بخصوص "...طلب إجراء ١٣٩وال تقطع مهلة الشطب

من إجراءات التنفيذ". لذلك يجب على طالب التنفيذ أن يتقدم بطلب القيام بإجراء 
  ات التنفيذية.محدد من اإلجراء

هو أن الشطب يقع بقوة القانون،  ، في هذا الصدد،األمر الجدير بالتأكيد عليه
فالشطب  ؛١٤٠فليس لرئيس التنفيذ سلطة تقديرية في اتخاذ أو عدم اتخاذ قرار الشطب

يقع بمجرد مرور ستة أشهر على آخر إجراء تنفيذي أو طلب إجراء تنفيذي جدي. 
أن معظم دوائر التنفيذ تعمل على فرز الملفات التنفيذية واقع العملي لذلك نجد في ال

مرتين في السنة، مرة في الشهر األول ومرة في الشهر السابع وتتخذ قرارات 
  شطب في الملفات التي مرت عليها المدة القانونية.

ينطبق هذا األمر على الملفات التنفيذية المنظورة أمام محاكم االستئناف الناظرة 
ً ٢٩٠من المادة /في القضايا التنفيذية. هذا ما جاء في الفقرة /د/   ،/ المذكورة سابقا

ها عدم التراخي في إجراءات التنفيذ أراد المشرع منوهي فقرة جديدة في القانون 
أمام محكمة االستئناف لمدة ستة أشهر بعد استئناف قرار عندما يبقى الملف التنفيذي 

  رئيس التنفيذ من دون أي إجراء آخر.
                                                           

قد يسعى طالب التنفيذ إلى إبقاء الملف التنفيذي أطول مدة ممكنة أمام دائرة التنفيذ حتى يستفيد من فوائد المبلغ ١٣٩
  .م غالباً بتحصيل الدين مع الفوائد من يوم المطالبة القضائية حتى يوم التحصيلالمطلوب تحصيله، إذ تصدر األحكا

) من القانون القديم/ ٢٨٨/التي تقابل المادة / (٢٩٠/يُالحظ أن القانون الجديد أضاف على الفقرة األولى من المادة ١٤٠
ً ". بقرار من رئيس التنفيذ"عبارة  للمادة القانونية وال تعطي سلطة تقديرية ال تضيف هذه العبارة أي معنى إضافيا

لرئيس التنفيذ في شطب أو عدم شطب الملف التنفيذي، ألن الشطب يقع بقوة القانون، وهو من النظام العام ألنه ينظم 
  .حسن سير مرفق القضاء
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  ي: آثار شطب الملف التنفيذ٢
وترقين  إبطال اإلجراءات التنفيذيةتتجلى آثار شطب الملف التنفيذي في 

يبقى الحق  إذدون الحق الموضوعي أو الحق في التنفيذ؛  اإلشارات التنفيذية
ً ما لم ينقِض بأحد أسباب انقضاء االلتزام. كما أن الموضوع  الحق بالتنفيذي قائما

يجب ا ما أراد صاحب الحق اقتضاء حقه . وإذااللتزام المدنييبقى ما بقي  الجبري
  عليه إعادة اإلجراءات التنفيذية عن طريق تجديد التنفيذ بتقديم طلب تنفيذ جديد.

ذلك ترقين  لُ ثَ "وترقين اإلشارات التنفيذية". مَ هذا وقد جاء القانون الجديد بعبارة 
إشارة الحجز التنفيذي الموضوعة على صحيفة العقار قبل الشطب. الواقع أن هذا 
األمر من النتائج المنطقية المترتبة على شطب الملف التنفيذي، فوضع هذه اإلشارة 

ذه هذا على صحيفة العقار هو تنفيذ لقرار رئيس التنفيذ كأي إجراء آخر يتخ
القاضي. ويبدو أن المشرع أراد من هذا النص حسم أي خالف حول إمكانية شطب 
أو عدم شطب اإلشارات التنفيذية في الواقع العملي، فنص صراحةً على الشطب ولم 

ويكون ترقين هذه اإلشارات من دون  ،أي مجال لالستنتاج في هذا الخصوصيفسح 
  .١٤١تبليغ أصحابها

 فيلذلك فإنه ال يؤثر  ،ى إبطال اإلجراءات التنفيذية فقطالشطب يؤدي إل قلنا إن
فهذا إجراء تحفظي وليس إجراًء  .الحجز االحتياطياإلجراءات غير التنفيذية كقرار 

 فيتنفيذياً، لذلك فإن إشارته تبقى على صحيفة العقار، كما يبقى أثره التحفظي 
  األموال المنقولة على الرغم من شطب الملف التنفيذي.

الوارد في الملف  اإلقرار. َمثَُل ذلك الحقوق الموضوعية فيوال يؤثر الشطب 
  .١٤٢الُمثَبَّتةُ أمام رئيس التنفيذ الكفالةالتنفيذي و

التنفيذية التي يكتسبها سند الدين الثابت بالكتابة القوة  فيكما ال يؤثر الشطب 
حصيل الدين كما سنرى عند دراسة ت١٤٣لعدم االعتراض عليه في المدة القانونية

  الثابت بالكتابة.
أن المهلة  يجدر التنويه إلى أنه إذا أصدر رئيس التنفيذ قرار الشطب ثم تبين له

يجب عليه الرجوع عن قرار الشطب ومتابعة اإلجراءات. علة القانونية لم تكتمل، 

                                                           
: ، ورد في١٩٩٧،/٣/٣ت وتاريخ /٢٦٢انظر في هذا الخصوص قرار صادر عن محكمة استئناف حلب برقم ١٤١
 .١٣٦ناس، جمال الدين، المرجع السابق، صمك

  .١٣٨وَ ٧١٣مكناس، جمال الدين، المرجع السابق، ص: من أجل أمثلة أخرى انظر١٤٢
  .١١٤سلحدار، صالح الدين، المرجع السابق، ص١٤٣
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ً بل هو قرار والئي ال يستنفد سلطته  ذلك أن قرار رئيس التنفيذ ليس قراراً قضائيا
؛ كما أن الشطب من النظام ١٤٤لذلك مسوغداره، وله العودة عنه إذا كان هناك بإص

العام وقرار رئيس التنفيذ بالشطب له أثٌر كاشٌف وليس ُمنشئاً، لذلك ال يقع الشطب 
  حتى لو صدر قرار بذلك طالما أن المدة القانونية لم تكتمل.

  : وقف مهلة شطب الملف التنفيذي٣
تتوقف إال إذا صدر قرار وقف اإلجراءات التنفيذية  األصل أن مهلة الشطب ال

من محكمة الموضوع، أو صدر قرار من رئيس التنفيذ بإحالة األطراف إلى قضاء 
الموضوع في حالة وجود نزاع جدي على أصل الحق. في هاتين الحالتين يكون 
الوقف قد حصل لسبب قانوني. َمثَُل ذلك أن ترفع دعوى استحقاق لألموال 

إلى مدعي، الذي هو من الغير بالنسبة وزة في الملف التنفيذي ويطلب الالمحج
ءات طرفي الملف التنفيذي، من محكمة الموضوع إصدار قرار بوقف تنفيذ اإلجرا

أو كما لو أقام المنفذ ضده دعوى يزعم فيها وفاءه  ،التنفيذية فيصدر القرار بذلك
لموضوع إصدار قرار بوقف المبلَغ موضوع الملف التنفيذي ويطلب من محكمة ا

  التنفيذ، فيصدر القرار بذلك.
إلجراءات التنفيذ فلم ينص القانون عليه. مع ذلك  بالوقف االتفاقيأما فيما يتعلق 

فقد اتجه الفقه واالجتهاد القضائي إلى قبول فكرة الوقف االتفاقي لإلجراءات 
  لة أو منفصلة.وحددها بمدة ستة أشهر متص١٤٥وقف الدعوى علىالتنفيذية قياساً 

ً يرفض إعطاء أطراف الملف التنفيذي حق وقف اإلجراءات  ً فقهيا لكن اتجاها
ألن "مبدأ رقابة القضاء لسير الدعاوى وطلبات التنفيذ وعدم ترك الطرفين يتحكمان 

  أي بعدم جواز الوقف االتفاقي إلجراءات التنفيذ.، ١٤٦فيها يوجب األخذ بهذا الرأي."

طالما أن المشرع سمح ألطراف الدعوى  أي بالقول إنهيمكن الرد على هذا الر
باالتفاق على وقف الدعوى أمالً في الصلح بحسبان أن الدعوى الموضوعية في 
المواد المدنية والتجارية هي ملك ألطرافها، فمن باب أولى السماح لهم بوقف 
إجراءات التنفيذ، خاصةً وأن النزاع الموضوعي محسوٌم مسبقاً. مع ذلك نرى أنه 

                                                           
  .٢٣٥منال حيدر، نصرة، المرجع السابق، ص: انظر بهذا المعنى١٤٤
 .١٣٩مكناس، جمال الدين، المرجع السابق، ص : انظر تفاصيل ذلك في١٤٥
  .٢٣٥وَ  ٢٣٤منال حيدر، نصرة، المرجع السابق، ص : هذا الرأي لألستاذ المرحوم نصرة منال حيدر ورد في١٤٦
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ً في قانون أصول المحاكمات يجيز ألطراف  من األفضل أن يضيف المشرع نصا
  الملف االتفاق على وقف اإلجراءات التنفيذية حسماً ألي خالف حول ذلك.

  : الطعن في قرار الشطب٤

ذكرنا أن الشطب يقع بقوة القانون، لكن رئيس التنفيذ يتخذ قراراً كسائر 
القرارات في الملف التنفيذي. فيكون الطعن في هذا القرار أمام محكمة االستئناف 

  من قانون أصول المحاكمات./ ٢٧٩/وذلك تطبيقاً للفقرة /ج/ من المادة 

أمام رئيس التنفيذ الذي  أن قرار الشطب قابل لالعتراضهذا ويرى أحد الفقهاء 
  .١٤٧أصدره ألنه قرار والئي لم يصدر في قضاء خصومة

صحيح أن التظلم من القرارات الوالئية ف ،أنه من الصعوبة األخذ بهذا الرأييبدو 
مشرع لكن ذلك يكون في حال لم يحدد ال ،أصدرها يكون أمام القاضي نفسه الذي
ً آخر للطعن في القرار وقد رأينا أن المشرع حدد طريَق طعٍن أصوليٍ في  ،طريقا

كل قرارات رئيس التنفيذ، من حيث المبدأ، هو االستئناف. والقاعدة العامة تقول إن 
طرق الطعن من النظام العام وال يجوز ألحد أن يخلق طريقاً للطعن لم ينص عليه 

  القانون. 

قرار الحبس أن المشرع سمح باالعتراض على  هو ما يدعم وجهة نظرنا
/ ٤٤١وذلك بموجب الفقرة /أ/ من المادة / ،التنفيذي أمام رئيس التنفيذ الذي أصدره

فلو أراد المشرع إعطاء طالب التنفيذ حق  ،١٤٨من قانون أصول المحاكمات
على ذلك صراحةً كما فعل بخصوص قرار  صَّ االعتراض على قرار الشطب لنَ

  الحبس التنفيذي.
  
  
  
  
  

                                                           
  .٥٢٣منال حيدر، نصرة، المرجع السابق، ص ١٤٧
عليه أن يعترض على  للمحكوم-أ: "من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي/ ٤٤١/من المادة / أ/تنص الفقرة  ١٤٨

 .".توقيفه باستدعاء أو تقرير يقدمه إلى رئيس التنفيذ
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  الباب الثاني
  األسناد التنفيذية

  
  / من قانون أصول المحاكمات السوري على ما يأتي:٢٧٥تنص المادة /

  التنفيذ الجبري ال يكون إال لسند تنفيذي.-"أ 

األسناد التنفيذية هي األحكام والقرارات والعقود الرسمية وصكوك الزواج -ب
  التنفيذ.واألوراق األخرى التي يعطيها القانون قوة 

األحكام الصادرة عن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لصالح إحدى الجهات -ج
  العامة أو لصالح الغير بالتعويض يجري تنفيذها بواسطة دائرة التنفيذ المختصة.".

وهو أن هذا التنفيذ ال يمكن  ،حدد المشرع في هذا النص المبدأ في التنفيذ الجبري
ثم عدَّدَ أنواع األسناد التنفيذية في  ،ائن سند تنفيذي إذا كان بيد الدأن يحصل إال

الفقرة /ب/ من المادة المذكورة سابقاً. ولم يأِت هذا التعداد على سبيل الحصر فقد 
جاء في نهاية هذه الفقرة عبارة "واألوراق األخرى التي يعطيها القانون قوة 

خاصة إلسباغ القوة التنفيذ.". وبهذا يكون المشرع قد فسح المجال للقوانين ال
التنفيذية على بعض الوثائق والمحررات كعقد اإليجار المنظم وفق أحكام القانون 

  .٢٠٠١/ لعام ٦رقم /

 األحكام القضائيةهذا ويمكن تقسيم األسناد التنفيذية إلى نوعين رئيسين هما 
  (الفصل الثاني). واألسناد التنفيذية من غير األحكام(الفصل األول) 
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  الفصل األول
  ١٤٩األحكــام القضائية

المقصود باألحكام القضائية هنا األحكام القضائية الصادرة في المواد المدنية 
أما تنفيذ األحكام الجزائية فيجري  ،وما في حكمهما، كالمواد الشرعية والتجارية

لذلك تخرج  ،النيابة العامة بمعرفةتنفيذها عن طريق دائرة تنفيذ األحكام الجزائية 
أن تنفيذ األحكام الصادرة إلى هذه األحكام عن نطاق هذا المقرر. لكن يجدر التنويه 

نصوص عليها معن القضاء الجزائي المتعلقة بالحقوق الشخصية يخضع لألحكام ال
  في قانون أصول المحاكمات ويكون تنفيذها عن طريق دائرة التنفيذ المدني.

عليها القانون  يُعدُّ الحكم القضائي قابالً للتنفيذ إال إذا حقق شروطاً نصَّ  هذا وال
(المبحث األول)، وذلك بهدف ضمان حٍد أدنى من استقرار المراكز القانونية التي 
ترتبها هذه األحكام. لكن المشرع نص من جهة أخرى على استثناءات تتعلق 

ية تتمتع بدرجة كبيرة من الثبات، بحاالت معينة تتصف بالعجلة أو بمراكز قانون
هي حاالت النفاذ المعجل  التنفيذ قبل األوان الطبيعيفحدد حاالت يكون فيها 

  .١٥٠(المبحث الثاني)
  

  المبحث األول
  شروط تنفيذ األحكام القضائية

لم يسمح المشرع، من حيث المبدأ، بتنفيذ األحكام القضائية إال إذا وصلت إلى 
ً إال بعد انتهاء قضاء الموضوع من  درجة استقرار معينة. فال يكون التنفيذ ممكنا

ال يجوز تنفيذ األحكام جبراً ما دام طريق الطعن النظر فيها. لذلك رأى المشرع أنه 

                                                           
تُعدُّ األحكام القضائية من أقوى أنواع األسناد التنفيذية ألن المراكز القانونية لألطراف تَثْبُُت فيها بعد المرور ١٤٩

المحاكمة العلنية واستعمال حق بضمانات كبيرة هي الضمانات القضائية، بدءاً من تبليغ استدعاء الدعوى مروراً ب
  . الدفاع في جلسات علنية واحترام مبدأ المواجهة، وانتهاًء بصدور الحكم علناً وتبليغه أصوالً 

ً قضائية بالمعنى الفني للكلمةكَّ حَ هذا وتعد أحكام المُ  من قانون / ٤٩/وتصدر مبرمةً حسب المادة . مين أحكاما
كن يجب إكساء هذه األحكام صيغة التنفيذ حتى تصبح قابلًة للتنفيذ ل .٢٠٠٨لعام / ٨/التحكيم السوري رقم 

بإكساء حكم ، وتختص محكمة االستئناف التي يجري ضمن دائرتها التحكيم، أو التي يتفق األطراف عليها. الجبري
 .من قانون التحكيم السوري/ ٣/التحكيم صيغة التنفيذ، وذلك تطبيقاً للمادة 

الفصل تنفيذ األحكام القضائية األجنبية، وذلك تماشياً ونصوص القانون، واستكماالً سوف ندرس في نهاية هذا ١٥٠
 .لألفكار التي تفرضها طبيعة الُمقرر
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من ناحية ثانية، فإنه ال يمكن تنفيذ األحكام التي ال  فيها باالستئناف ما زال مفتوحاً.
  تتضمن القيام بأداء ما.

استقرار المراكز البد لتنفيذ أي حكم قضائي إذاً من أن يتوافر فيه حد أدنى من 
ً (المطلب األول)، وأن يتضمن  القانونية لألطراف ً معينا (المطلب الثاني)  إلزاما

  يجب القيام به.

  استقرار المراكز القانونية لألطراف المطلب األول: شرط

 :/ من قانون أصول المحاكمات على أنه٢٩١نصت بداية الفقرة /أ/ من المادة /
...". بناًء على جائزاً  باالستئنافال يجوز تنفيذ األحكام جبراً ما دام الطعن فيها "

 هذا النص القانوني فإنه ال يجوز، من حيث المبدأ، تنفيذ األحكام الصادرة عن
أما أحكام ، عن بطريق االستئنافمحاكم البداية والصلح ألنها أحكام قابلة للط

، تنفيذها ألنها غير ١٥١المحاكم الشرعية ذات اآلثار المالية فيمكن، من حيث المبدأ
. كما يجوز تنفيذ أحكام محاكم بالدرجة األخيرةقابلٍة لالستئناف كونها صادرة 

ً نها تصدر الصلح في قضايا اإليجار أل ويجوز تنفيذ أحكام  ،بالدرجة األخيرة أيضا
  .مبرمةً  تصدرُ محاكم الصلح فيما ال يتجاوز العشرين ألف ليرة سورية ألنها 

كما يمكن تنفيذ األحكام الصادرة عن محاكم االستئناف كونها صادرةً بالدرجة 
بقاً هذا تفسيٌر لنص الفقرة المذكورة ساال يمكن الطعن فيها باالستئناف. األخيرة، و

بمفهوم المخالفة. بعبارة أخرى يمكن القول إن تنفيذ األحكام جائز عندما تنتهي من 
  درجة االستئناف.

النظر في  لقضاء الموضوعغاية المشرع إذاً هي منع تنفيذ األحكام ما دام يمكن 
النزاع حيث طريق الطعن باالستئناف ما زال مفتوحاً.  وهذا موقف منطقي ألن 

المراكز القانونية ألطرف الدعوى بين حكم محكمة الدرجة األولى  احتمال تَغيُّرِ 
محكمة االستئناف هي محكمة  درجة الثانية هو احتمال كبير؛ كونوحكم محكمة ال

موضوع والطعن أمامها ينشر الدعوى فيما يتعلق بالمسائل المستأنفة. من هنا فقد 

                                                           
ً في دعاوى الطالق والنسب حتى يمكن تنفيذه١٥١ علة ذلك أنه ال يجوز تنفيذ الحكم . يجب أن يصبح الحكم مبرما

أحكام بشكل نهائي، كذلك األمر بالنسبة إلى بثبوت أو عدم ثبوت النسب إال بعد أن تستقر المراكز القانونية لألطراف 
بالمعنى االصطالحي للكلمة، أي على الرغم من  جبريأمام تنفيذ  في هذه الحاالت ويمكن القول إننا ال نكون. الطالق

ويكون تسجيلها بكتاب . بل أمام تطبيق لحكم القانون فيما يتعلق بتسجيل هذه األحكام في السجل المدني .ينإرادة المد
  .موافقة أطراف الحكم، ألن هذه الدعاوى تتعلق بالنظام العاممن دون حاجة إلى  يوجه إلى دائرة السجل المدني
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ى القابل للطعن بطريق رأى المشرع عدم السماح بتنفيذ حكم محكمة الدرجة األول
  االستئناف ألن المراكز القانونية لألطراف غير مستقرة بشكل كاٍف.

يصبح التنفيذ الجبري، من  تهي قضاء الموضوع من نظر النزاعأما عندما ين
قابالً للطعن بالنقض. ذلك أن احتمال تغيُِّر  الحكم حيث المبدأ، جائزاً ولو كان

في  ة النقض محكمة قانون ال تنظر إالألن محكم ،يرالمراكز القانونية يكون أقل بكث
  حسن تطبيق القانون وتفسيره وال تتدخل في الموضوع.

  الطعن بالنقض يوقف التنفيذ
وقف التنفيذ في حال جاء قانون أصول المحاكمات النافذ بحكم جديد فيما يتعلق ب 

 إذالطعن بالنقض فعالً،  مَّ فقرر وقف تنفيذ الحكم بقوة القانون إذا تَ  ،الطعن بالنقض
  / من قانون أصول المحاكمات على أنه:٢٥٣تنص المادة /

  وقف تنفيذ الحكم.".  النقضبطريق  الطعن"يترتب على  
 الستئناف توقف تنفيذ الحكم أو اليمكن القول، والحال كذلك، إن مهلة الطعن با

لكن الطعن بالنقض تسمح بتنفيذه. أما مهلة الطعن بالنقض فال توقف تنفيذ الحكم، 
  .١٥٢فعالً يوقف تنفيذ الحكم

يجدر التنويه أن موقف المشرع السوري في القانون القديم كان أفضل من موقفه 
لم يكن الطعن بالنقض في ظل القانون القديم يوقف التنفيذ بقوة  إذفي القانون الجديد، 

فيه، فتقرر  كان يجب على الطاعن تقديم طلب بوقف تنفيذ الحكم المطعون ون.القان
بناًء على سلطٍة تقديرية منحها إياها  ،محكمة النقض وقف أو عدم وقف التنفيذ

  ١٥٣.من القانون القديم /٢٥١/المشرع في الفقرة الثانية من المادة 

المشرع هو العدد الكبير للدعاوى المنظورة أمام  تراجعيبدو لنا أن سبب  
كانت  إذها التقديرية بشكل فعلي؛ محكمة النقض والذي ال يسمح لها باستخدام سلطت

                                                           
صدر هذا . ا التنفيذية ما يعزز وجهة نظرنا هذهجاء في قرار لمحكمة استئناف دمشق األولى الناظرة في القضاي١٥٢

وحيث أن المشرع : "وقد ورد فيه ما يأتي. ، أي بُعَْيدَ نفاذ قانون أصول المحاكمات الجديد٣٠/٣/٢٠١٦القرار في 
، والمقصود الطعن بالنقض "بأن الحكم صالح للتنفيذ وفي حال الطعن يوقف التنفيذ) وقف تنفيذ الحكم(أوضح بكلمة 

محكمة استئناف دمشق الناظرة في القضايا التنفيذية، أساس . المذكورة/ ٢٥٣/ذه العبارة جاءت في المادة ألن ه
  .غير منشور. ٣٠/٣/٢٠١٦، تاريخ ١٨٧، قرار رقم ٢٣٧/٢٠١٦تنفيذي 

ال يترتب على الطعن بطريق -١: "من قانون أصول المحاكمات السوري القديم على ما يأتي /٢٥١/المادة  نصت١٥٣
ً بعين العقارالنقض وقف تنفيذ الحكم إ لمحكمة النقض أن تقرر في غرفة المذاكرة وقف  يجوز-٢. ال إذا كان متعلقا

تَعَذًَّر تداركه ويجوز لها أن تأمر الطاعن بتقديم يَ التنفيذ مؤقتاً إذا ُطلَب ذلك وكان يُخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم 
الخزينِة لقاَء ذلك  أو أن يودَع صندوقَ يذ فيما إذا قُضَي برفض الطعن، سند كفالة يضمن لخصمه أضرار وقف التنف

 .."المبلغ الذي تقدره المحكمة أو أن تكون أمواله قد ُحِجزْت مقابل ذلك
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تقرر وقف التنفيذ في معظم الدعاوى التي يُطلب فيها وقف التنفيذ من دون دراسة 
. هذا األمر هو الذي دفع المشرع لتبني فكرة وقف التنفيذ إذا تم ١٥٤جدية لملفاتها

  الطعن فعالً بطريق النقض.
محاكم الدرجة األولى إذا بقي أن نؤكد أنه من البدهي إمكانية تنفيذ أحكام 

بفوات مهلة االستئناف، وهو ما يُطلق عليه في التعامل القضائي  ١٥٥انبرمت
  ١٥٦(اكتساب الحكم الدرجة القطعية)

وحده حتى يكون الحكم قابالً للتنفيذ، بل قرار المراكز القانونية ال يكفي لكن است
  ال بد من أن يتضمن إلزاماً بأداء ما.

  تواء الحكم على إلزام (أداء) معينالمطلب الثاني: شرط اح

ً أو  ً أو منبرما  أن ، أو(مكتسباً الدرجة القطعية)ال يكفي أن يكون الحكم مبرما
أن يتضمن  من حتى يمكَن تنفيذه، بل ال بد محاكم الموضوع قد انتهت من النظر فيه

ً يجب على المحكوم عليه القيام به. مَ  ً معينا تسديد مبلغ من النقود أو ذلك  لُ ثَ إلزاما
  تسليم بضاعة أو إخالء مأجور أو إزالة تجاوز على عقار الغير. 

أما إذا لم يحتِو الحكم على أداء يجب القيام به فال يمكن تنفيذ هذا الحكم. مثل 
سكن المستأجر في  إذ، هأطرافونُفذت التزامات  مَّ الحكم بصحة عقد إيجار كان قد تَ 

بدل اإليجار كامالً. أو الحكم الصادر بصحة عقد بيع تم المأجور وقبض المؤجر 
ذا األحكام ما تنفيذ بنوده كاملةً، أو الحكم الصادر بوصف حالة راهنة. ال يوجد في ه

  ال فائدة من طرحها أمام دائرة التنفيذ.يجب تنفيذه، لذلك 
ٍم فكل حك ،جود التزام في الحكمَوو إلزامية الحكمهذا ويجب التمييز بين فكرة 

ملزم، بمعنى أنه واجب االحترام ألن حجيته تثبت بمجرد صدوره. أما المقصود 
باحتواء الحكم على إلزام فهو وجود أداء معين يجب على المدين به تنفيذه مثل تسليم 

  المبيع أو إخالء مأجور.

                                                           
  .٧٦وَ ٧٥انظر بهذا المعنى، مكناس، جمال، أصول التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص ١٥٤
يبدو لنا أنه من األفضل توحيد . وما بعدها ٦١و العيال، أيمن، المرجع السابق، ص بهذا المعنى انظر، أب١٥٥

  .المصطلحات القانونية بين النص القانوني والعمل القضائي واآلراء الفقهية
انظر على سبيل . هذا المصطلح في عدد من المواد ٢٠١٦لعام / ١/لقد تبنى المشرع في القانون الجديد رقم ١٥٦

 .المتعلقة بحاالت الحبس اإلكراهي/ ٤٣٩/ المثال المادة



 

٩٩ 
 

في حال تحقق هذين الشرطين يكون الحكم قابالً للتنفيذ جبراً عن المدين،  اً إذ
تهاء محاكم الموضوع من النظر ويجري هذا التنفيذ في أوانه الطبيعي، أي بعد ان

أوردها  ،لكن المشرع ارتأى إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض األحكام قبل األوان ،فيه
  ضمن حاالت النفاذ المعجل.

  

  انيالمبحث الث
  النفــــــــــــاذ المعجـل

  
قدََّر المشرع أن هناك أحكاماً يمكن أن يجري تنفيذها قبل األوان الطبيعي. فسمح 
بتنفيذها على الرغم من قابليتها للطعن باالستئناف. بل وعلى الرغم من استئنافها 

  / من قانون أصول المحاكمات على أنه:٢٩١فعالً. فقد نصت المادة /
إال إذا كان ال يجوز تنفيذ األحكام جبراً مادام الطعن فيها باالستئناف جائزاً -"أ 

  .".النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو محكوماً به
استثنى المشرع بموجب هذا النص بعض الحاالت من القاعدة العامة التي تمنع 

بالتنفيذ عند صدور حكم تنفيذ الحكم قبل االنتهاء من مرحلة االستئناف، فسمح 
  محكمة الدرجة األولى وتبليغه للمحكوم عليه.

َل بصيغة حظ من نص هذه المادة أن هناك نوعييال ن من األحكام يمكن أن تُشمَّ
(المطلب  النفاذ المعجل بقوة القانونهي أحكام مشمولة بصيغة  ١٥٧النفاذ المعجل

  (المطلب الثاني). محكمةالنفاذ المعجل بحكم الاألول)، وأحكام مشمولة بصيغة 
  

(النفاذ  األحكام المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة (بحكم) القانونالمطلب األول: 

  المعجل القانوني)

  / من قانون أصول المحاكمات على أن:٢٩٢تنص المادة /
  في األحوال اآلتية:  بقوة القانونواجب  بغير كفالة"النفاذ المعجل  
ً كانت المحكمة التي أصدرتها   -أ األحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا

  .تقديم كفالةوذلك ما لم يُنَّص في الحكم على 

                                                           
ووجود . يُالَحظ وجود اضطراب في أحكام المواد القانونية الناظمة ألحكام النفاذ المعجل، وسوء في الصياغة١٥٧

  .بعض األخطاء التي سنشير إليها في مكانها
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أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو المسكن أو تسليم  بالنفقةاألحكام الصادرة   -ب
  الصغير أو إراءته لوليه.".

فاذ المعجل بقوة يتضح من خالل هذا النص أنه يوجد نوعان من حاالت الن
القانون هي أحكام الصادرة في المواد المستعجلة (أوالً) وأحكام متعلقة باستقرار 

  األسرة (ثانياً).

  أوالً: األحكام الصادرة في المواد المستعجلة

تصدر هذه األحكام، من حيث المبدأ، عن قاضي األمور المستعجلة وذلك في 
من  ٧٩/١٥٨المادة /وقت حسب الفقرة/د/ من من فوات ال فيهاالتي يُخشى  سائلالم

قانون أصول المحاكمات. كما يستطيع قاضي الموضوع اتخاذ قرارات ذات صفة 
ً لدعوى أصل الحق، أي تلك المتعلقة بالدعوى التي ينظر فيها وذلك  مستعجلة تبعا

  حسب أحكام الفقرة /ج/ من المادة ذاتها. 

اضي لتدابير عاجلة حتى ال يقع هدُف المشرع في هذه الحاالت هو اتخاذ الق
ضرر بسبب بطء إجراءات التقاضي أمام قضاء الموضوع، وقد يَتعذر تدارك 
النتائج أو اآلثار المترتبة على التأخير. لذلك فقد سمح المشرع بتنفيذ هذه األحكام 

  على الرغم من قابليتها للطعن باالستئناف، وذلك حتى ال تفوت الغاية من العجلة.
وتُعدُّ هذه األحكام مشمولة بالنفاذ المعجل من دون حاجة إلى تقديم هذا 

جاء النص بعبارة  إذمن المحكوم له بتشميل الحكم بصيغة النفاذ المعجل؛ ١٥٩طلب
قرار من القاضي بتشميل حكمه بالنفاذ إلى لقانون". ال حاجة، والحال كذلك، "بقوة ا

  . ١٦٠المعجل ألنه واقع بحكم القانون
الحكم الصادر بهدم جدار آيل للسقوط، أو بتعيين حارس قضائي على َمثَُل ذلك 

  أموال متنازع عليها أو ببيع محصول قابل للتلف.

                                                           
المستعجلة  باألموريقصد  -د: " من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي/ ٧٩/من المادة / د / تنص الفقرة ١٥٨

  "..المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت
ً على ١٥٩ الذي يَحكُم عمل القاضي في المواد المدنية والتجارية، ذلك أن هذا  مبدأ الطلبيُشكل هذا األمر خروجا

علة هذا . القاضي ال يتحرك من تلقاء نفسه، من حيث المبدأ، كون المصالح المحمية في هذه المواد مصالح خاصة
 .الخروج هي األهمية الكبيرة لهذه المسائل التي تحتاج إلى حماية خاصة

فالعبارة األولى تعني عدم وجود سلطة ". بنص القانون"وعبارة " بحكم القانون"هناك فرق كبير بين مصطلح ١٦٠
ً تقديرية للقاضي في الحكم أو عدم الحكم بأمر ما، ويُعد األمر محكوماً به ويكون قرار الق أما عبارة ، اضي هنا كاشفا

فتعني أن هذا األمر منصوص عليه في القانون، ويجد سنده في هذا النص وليس في االجتهاد " بنص القانون"
  .القضائي أو الفقهي
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  ثانياً: األحكام المتعلقة باستقرار األسرة

اهتم المشرع باستقرار األسرة من خالل إعطاء اإلمكانية بتنفيذ بعض األحكام 
تشميل الحكم لى تقديم طلب بإشأنها بصورة عاجلة ومن دون حاجة الصادرة ب

ً  بصيغة النفاذ المعجل يكون الحكم قابالً للتنفيذ على الرغم من  إذ ،كما رأينا سابقا
  قابليته لالستئناف. وهذه األحكام هي:

: الدائن بالنفقة يكون في وضع مالي واقتصادي غير جيد وبحاجة : النفقة١
لب، إلى مبلغ النفقة ليعيش من يوم إلى يوم فيكون بحاجة إلى كبيرة، على األغ

رعاية خاصة، وال يستطيع انتظار إجراءات التقاضي أمام محاكم الموضوع التي قد 
ً مطلقةً.  /٢٩١/تستمر سنوات. وقد جاءت كلمة النفقة في المادة  المذكورة سابقا

شمولة بهذه الفقرة من المادة والمطلق يُؤخذ على إطالقه. لذا تكون كل أنواع النفقة م
  القانونية.

: تُعد الحضانة من أهم المسائل المتعلقة بكيان األسرة : أجرة الحضانة٢
بحكم  لذلك وضعها المشرع ضمن حاالت النفاذ المعجل ،واستقرارها بشكل عام

  .القانون

حمى المشرع هذا المبلغ حفاظاً على استقرار األسرة وعدم  : أجرة المسكن:٣
  تشردها.

  تتعلق هذه الحالة أيضاً باستقرار األسرة.: أجرة الرضاع: ٤

ِر الذين هم في سن الحضانة. فقد : تسليم الصغير٥ : هذه حالة خاصة بالقُصَّ
ً للنصوص القان ونية يصدر قرار بتسليم الصغير إلى األم أو إلى أم األم تطبيقا

  النافذة، فينفذ هذا القرار بشكل مستعجل.

: المقصود هنا هو السماح للولي، وهو األب والجد : إراءة الصغير لوليه٦
العصبي، برؤية ولده عندما ال يكون في حضانته. هذا ويحدد القاضي المختص 
مواعيد اإلراءة ومكانها في حال الخالف على هذه األمور، ويكون تنفيذ هذا القرار 

  صورة مستعجلة.ب

لكن يُؤخذ على هذه الحالة أن الحق باإلراءة بشكل معجل النفاذ من حق الولي 
فقط وال يشمل األم. وهذا فيما نرى غير منطقي وغير عادل. لذلك يجب أن يَلَحَظ 

  النص القانوني حالة إراءة الصغير ألمه بشكل عاجل.
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  الكفالة (تعويض المضرور من التنفيذ المعجل)
نشير في نهاية هذه الفقرة إلى مسألة الحكم بالكفالة، وسوء صياغة نص بقي أن 

  / المذكورة سابقاً. ٢٩٢المادة /
الغاية من الكفالة هي تعويض المحكوم عليه بالنفاذ المعجل إذا صدر حكم 
محكمة االستئناف أو النقض لصالحه. بحيث يصبح محكوماً له بالنتيجة بعد أن كان 

ً عليه أمام م حكمة الدرجة األولى بحكم معجل النفاذ. في هذه الحالة يُصار محكوما
  إلى تعويضه من مبلغ الكفالة.

/ ٢٩٢لكن صياغة المادة أتت سيئة فيما يتعلق بمسالة الكفالة. فقد نصت المادة /
  المذكورة سابقاً على أن:

  واجب بقوة القانون في األحوال اآلتية: بغير كفالة"النفاذ المعجل  
األحكام الصادرة في المواد المستعجلة... وذلك ما لم يُنص في الحكم على -أ 

  ...".-. بتقديم كفالة
يمكن للقاضي، بناًء على العبارة الواردة في نهاية الفقرة /أ/، إصدار القرار  

المعجل النفاذ متضمناً دفع كفالة من المحكوم له مع أن بداية هذه المادة جاءت على 
  . فالتناقض واضح بين مقدمة المادة ونهاية الفقرة /أ/ منها.بغير كفالةن أن الحكم يكو

  

(النفاذ المعجل المطلب الثاني: األحكام المشمولة بالنفاذ المعجل بحكم المحكمة 

  القضائي)
حاالت النفاذ من قانون أصول المحاكمات / ٢٩٥/ َو/٢٩٤/ َو/٢٩٣تنظم المواد /

عبارة "بحكم المحكمة" بأنه يجب على صاحب المعجل بحكم المحكمة. وتفيد 
المصلحة أن يقدم طلباً إلى محكمة الموضوع بتشميل حكمها بصيغة النفاذ المعجل؛ 
فال تستطيع المحكمة تشميل الحكم الصادر عنها بالنفاذ المعجل إذا لم يُطلب إليها 

تتعلق بالكفالة وبالسلطة عدة . سوف ندرس، في هذا المطلب، مسائل ١٦١ذلك
 إذلتقديرية لمحكمة الموضوع في تشميل أو عدم تشميل حكمها بالنفاذ المعجل ا

                                                           
إذ ال يستطيع هذا ، أمام القاضي الناظر في القضايا المدنية والتجارية وما في حكمهما لمبدأ الطلبوهذا تطبيق ١٦١

وقد رأينا خروجاً على هذا المبدأ في حاالت النفاذ المعجل . حيث المبدأ، الحكم بأكثر مما يطلبه الخصومالقاضي، من 
  .بقوة القانون
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ً إلى  تنقسم حاالت النفاذ المعجل حسب نصوص المواد الثالث المذكورة سابقا
  (ثانياً). وحاالت نفاذ معجل جوازية(أوالً)  حاالت نفاذ معجل وجوبية

  أوالً: حاالت النفاذ المعجل الوجوبية
تكون محكمة الموضوع ملزمةً  إذ/ هذه الحاالت، ٢٩٤/ َو/٢٩٣تحكم المادتان /

بتشميل حكمها بصيغة النفاذ المعجل إذا َطلب المحكوم له ذلك. بعبارة أخرى ليس 
للقاضي سلطة تقديرية في الحكم أو عدم الحكم بالنفاذ المعجل، بل يجب عليه الحكم 

مقدمة كل مادة كما يأتي:  به. يُستنتج ذلك من نصي المادتين المذكورتين، فقد جاءت
  المحكمة بالنفاذ المعجل ....". حكمُ "تَ 

أما فيما يتعلق بالكفالة فقد قسم المشرع هذه الحاالت إلى فئتين هما حاالت نفاذ 
  ).٢) َوحاالت نفاذ معجل وجوبي بكفالة جوازية (١معجل وجوبي من دون كفالة (

  : حاالت النفاذ المعجل الوجوبي من دون كفالة١

  من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي: /٢٩٣/نصت المادة 
ذلك في األحوال لب إليها طُ متى  بغير كفالةبالنفاذ المعجل  تحكم المحكمة"  

  اآلتية:
  إذا كان المحكوم عليه قد أقر بااللتزام.  -أ

إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية أو   -ب
المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يُطعن فيه مشموالً بالنفاذ 

بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في 
  السند.".

انقسمت إلى فقرتين، حالة في الفقرة /أ/ من عدة يوجد حسب هذا النص حاالت 
  المادة القانونية وحاالت في الفقرة /ب/ منها.

فاذ المعجل في هذه الحاالت هي قوة المركز القانوني للمحكوم له أو علة الن
تغير المراكز  احتمال ضعفركز المحكوم عليه أو المدين، وم فُ عْ الدائن وضَ 

لذلك فرض المشرع على القاضي االستجابة لطلب النفاذ  ،القانونية لألطراف
  المعجل ولم يعِطِه سلطة تقديرية في ذلك.

يجب أن يكون اإلقرار في هذه الحالة إقراراً قضائياً. االلتزام: أ: حالة اإلقرار ب
في أي أن يكون صادراً أمام قضاء الموضوع فيما تم االدعاء به. واألمر الذي يؤخذ 
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مهما كان مصدره، سواء أكان عقداً  ١٦٢الحسبان هو اإلقرار بنشأة أو أصل االلتزام
فإقرار المدعى عليه يجعل المدعي في مركز  ،إثراًء بال سبب مفعالً ضاراً أ مأ

قانوني قوي ألن اإلقرار هو إحدى وسائل اإلثبات، ومن الصعب تغير مراكز 
  األطراف القانونية بعد إقرار صحيح بنشأة االلتزام.

يشترط في هذه ب: حالة استناد حكم إلى حكم مبرم سابٍق أو سند رسمي: 
ويجب أن  أنفسهم مواجهة أطراف الحكم األولالحالة أن يكون الحكم الثاني صادراً ب

يكون الحكم األول مبرماً. كما يشترط أن يكون الحكم الثاني قد صدر تنفيذاً للحكم 
األول. فإذا ما توافرت هذه الشروط يكون الحكم الثاني قابالً للتنفيذ على الرغم من 

ية بتثبيت عقد بيع قابليته للطعن باالستئناف. َمثَُل ذلك صدور حكم عن محكمة البدا
وصل إلى مرحلة النقض وحكمت هذه المحكمة بحكم مبرم بتثبيت البيع. ثم صدور 
حكم آخر عن محكمة البداية بتسليم المبيع ذاته بين أطراف الحكم األول أنفسهم. 
يمكن في هذه الحالة تنفيذ حكم محكمة البداية الثاني تنفيذاً معجالً على الرغم من أنه 

  االستئناف وذلك بسبب استناده إلى الحكم األول.قابل للطعن ب

قد يستند الحكم الثاني بين ج: حالة استناد حكم إلى حكم سابق معجل النفاذ: 
األطراف أنفسهم وفي موضوع النزاع ذاته إلى حكم سابق معجل النفاذ بغير كفالة. 

ن أنه قابل في هذه الحالة يكون الحكم الثاني معجل النفاذ بغير كفالة على الرغم م
يكون حكم محكمة البداية في هذه الحالة قابالً للتنفيذ على و ،للطعن فيه باالستئناف

  ١٦٣الرغم من أنه قابل للطعن باالستئناف.

يكون الحكم في هذه الحالة مستنداً د: حالة استناد حكم قضائي إلى سند رسمي: 
المركز القانوني للمحكوم إلى سند رسمي لم يُطعن فيه بالتزوير، األمر الذي يجعل 

له قوياً. لذلك فقد أعطاه المشرع الحق بطلب تنفيذ هذا الحكم على الرغم من قابليته 
  للطعن باالستئناف. بل وألزم القانون المحكمةَ بتشميل حكمها بالنفاذ المعجل.

ه لو هذا ويجب مالحظة أن السند الرسمي في هذه الحالة ليس سنداً تنفيذياً، ألن
الستصدار حكٍم يعززه. سمح المشرع إذاً بتنفيذ  لك لما كان هناك حاجةٌ كان كذ

المحكوم  ضعُ بسبب استناده إلى سند رسمي يَ  طبيعيالحكم نفاذاً معجالً قبل األوان ال
                                                           

 .٧١أبو الوفا، أحمد، إجراءات التنفيذ، المرجع السابق، ص ١٦٢
، ١٥٠٠هيئة عامة أساس مدنية ثالثة ٥٠٩-٥٠٧انظر بهذا المعنى األلوسي، جار هللا، المرجع السابق، ص١٦٣

  .٢٧/٨/٢٠١٢تاريخ  ،١٤٨٥قرار



 

١٠٥ 
 

أن أطراف الحكم هم أنفسهم أطراف السند قانوني قوي. بقي أن نُذَّكَر  له في مركزٍ 
كن ال يوجد اجتهادات قضائية تكرس هذه ل ،الرسمي كما جاء في النص القانوني

الحالة من حاالت النفاذ المعجل، ويبدو لنا أن حالة نظرية بقيت في القانون المأخوذ 
  لقانون الفرنسي.اريخي المصري، الذي استند بدوره إلى اعن مصدره الت

  بكفالة جوازية : حاالت النفاذ المعجل الوجوبي٢

  / من قانون أصول المحاكمات على أنه: ٢٩٤تنص المادة /

  في األحوال اآلتية: ١٦٤"تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل مع الكفالة أو دونها

  إجراء اإلصالحات العاجلة.-أ

  تقرير نفقة مؤقتة أو نفقة واجبة.-ب

  أداء أجور الخدم والعاملين في القطاع الخاص أو المشترك.".-ج

ثالث حاالت تكون فيها المحكمة ملزمة بتشميل حكمها بالنفاذ يتضمن هذا النص 
المعجل متى ُطلب إليها ذلك؛ لكن المشرع أعطاها سلطة تقديرية لجهة فرض أو 

  عدم فرض كفالة على طالب الحكم بالنفاذ المعجل.

تكمن علة النفاذ المعجل في هذه الحاالت في حالة العجلة أو في ضعف الحالة 
ن بمبالغ النفقة أو األجور. األمر الذي يجعل انتظار حكم محكمة المالية للدائني

االستئناف أو النقض سبباً في عدم تحقق الغاية من حكم محكمة الدرجة األولى، فقد 
  جاء هذا الحكم إلسعاف َمْن هم في وضع مالي سيء.

  أ: حالة إجراء إصالحات عاجلة

للسكن، وذلك لتمكين المستأجر  دٍّ مع مأجورٍ  َمثَُل ذلك اإلصالحات المتعلقة بعقارٍ 
من استعمال المأجور على الوجه الذي أُِعدَّ له. وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الحالة ال 

/ من قانون أصول ٧٩تُعد أمراً مستعجالً حسب المفهوم الوارد في المادة /
المحاكمات، ألنها لو كانت كذلك لكان من الواجب إدراجها في نص الفقرة /أ/ من 

                                                           
في نص هذه المادة مع أنه كان قد أوردها في نص المادة ) متى ُطلب إليها ذلك(يُالحظ أن المشرع أغفل عبارة ١٦٤

يُعدُّ هذا اإلغفال سوءاً في صياغة النص القانوني، لكنه ال يؤثر في مبدأ الطلب الذي يقول إن المحكمة ال . السابقة
وال ينبغي أن يُفهم من هذا اإلغفال . ء ذاتها في المواد المدنية والتجارية وما في حكمهما، كما مر معناتتحرك من تلقا

أن المحكمة تحكم بالنفاذ المعجل من دون طلب، ألن هذا األمر استثناء من المبدأ ويحتاج إلى نص قانوني صريح 
  /.٢٩٢/على غرار ما جاء في بداية المادة 



 

١٠٦ 
 

بحاالت فيها عجلة لكن ليست بالعجلة  اً المذكور سابقاً. يتعلق األمر إذ/ ٢٩٢مادة /ال
  الزائدة التي يخشى فيها على مراكز األطراف من فوات الوقت.

  ب: حالة تقرير نفقة مؤقتة أو واجبة
/ ونص الفقرة /ب/ من المادة ٢٩٢يوجد تناقض بين نص الفقرة /ب/ من المادة /

/ الحكم الصادر "بالنفقة" حكماً ٢٩٢/. حيث َعدَّت الفقرة /ب/ من المادة /٢٩٤/
معجل النفاذ بقوة القانون من دون كفالة. وقد جاءت كلمة "النفقة" مطلقة، ويؤخذ 

/ ٢٩٢النفقة حسب الفقرة /ب/ من المادة / المطلق على إطالقه. بناًء على ذلك تكون
  شاملةً للنفقة الواجبة والمؤقتة أيضاً. 

/ بعبارة " نفقة مؤقتة ونفقة واجبة"، ٢٩٤بينما جاءت الفقرة /ب/ من المادة /
وهذا يعني كل أنواع النفقة أيضاً، األمر الذي يؤدي إلى تطابق المعنى في الفقرتين 

  المذكورتين.
/ ٢٩٤األفضل االستغناء عن نص الفقرة /ب/ من المادة /يبدو لنا أنه من 

/. فاإلبقاء على دين النفقة كحالة نفاذ ٢٩٢واإلبقاء على نص الفقرة /ب/ من المادة /
معجل بقوة القانون يتماشى مع اتجاه المشرع الذي حمى النفقة بشكل كبير، سواء 

، ١٦٥للحبس التنفيذيتلك الناظمة  والناظمة لحاالت النفاذ المعجل أ في النصوص
ً وبحاجة إلى  ذلك أنه رأى أن الدائن بهذه المبالغ هو من أضعف األشخاص ماليا

  مبلغ النفقة ليعيش من يوم إلى يوم.

  ج: حالة أجور الخدم والعاملين لدى القطاع الخاص أو المشترك
أراد المشرع في هذه الحالة حماية مجموعة من األفراد تعتمد في حياتها اليومية 

ً أو أسبوعياً، عل يشكل التأخير في قبضها أزمة  إذى أجورها التي تقبضها شهريا
  حقيقة في معيشتها اليومية.

أن هذا النص ال يشمل الموظفين العامين، فقد حمى المشرع إلى ويجب التنويه 
  هؤالء بطريقة أخرى هي عدم جواز الحجز إال على جزء من مرتباتهم.

  الجوازيثانياً: حاالت النفاذ المعجل 
  :/ من قانون أصول المحاكمات على أنه٢٩٥تنص المادة /

  الحكم بالنفاذ المعجل بالكفالة أو دونها في الحالتين اآلتيتين: يجوز" 

                                                           
وكمثال على ذلك فقد استثنى . حبس التنفيذي مدى الحماية التي منحها المشرع للدائن بالنفقةسوف نرى في بحث ال١٦٥

  .المدين بدين نفقة من حاالت اإلعفاء المطلق من الحبس التنفيذي



 

١٠٧ 
 

  إذا كان الحكم مبنياً على سند عادي لم ينكره المحكوم عليه.-أ
  إذا كان الحكم صادراً في دعاوى الحيازة."-ب 

الموضوع سلطة تقديرية في تشميل أو  محكمةَ أعطى المشرع في هذا النص 
بتقرير أو عدم  هاذاتكما أعطاها السلطة  تشميل حكمها بصيغة النفاذ المعجل.عدم 

حالة الحكم المستند إلى حكم عادي لم ينكره  :تقرير كفالة، وذلك في حالتين هما
  (ب).حالة دعاوى الحيازة (أ) و المحكوم عليه

  سند عادي لم ينكره المحكوم عليه أ: حالة الحكم المستند إلى
علة إمكانية الحكم بالنفاذ المعجل هنا هي قوة المركز القانوني للمحكوم له كونه 

وأن هذا األخير لم ينكر توقيعه عليه. ويشترط  ،يحمل سنداً عليه توقيع المدين
  الحكم الذي يستند إلى هذا السند. ايضاً أن يكون طرفا السند هما طرفالمشرع أ

هذا ويُالحظ أن المشرع قرر في هذه الحالة نفاذاً معجالً جوازياً وليس وجوبياً، 
بخالف حالة الحكم المستند إلى سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير التي قرر فيها 
النفاذ الوجوبي. علة ذلك أن القوة الثبوتية للسند الرسمي أقوى من تلك التي يتمتع 

  بها السند العادي.

  نفاذ المعجل في دعاوى الحيازةب: حاالت ال
دعاوى الحيازة هي دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض ودعوى وقف 
األعمال الجديدة. وقد أراد المشرع هنا التعجيل بحماية األوضاع المستقرة ألطراف 
النزاع المتعلق بحيازة العقارات؛ فأعطى القاضي سلطة تقديرية من أجل حماية 

  صاحب الحق المستند إلى حيازة قانونية.المركز المؤقت ل
بقي أن نشير في نهاية هذا المبحث إلى مسألة وقف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ 
المعجل، وأثر فسخ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل، والتعسف في استعمال حق طلب 

  النفاذ المعجل.

  وقف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل
لحكم المشمول بالنفاذ المعجل ال يوقف تنفيذه، ألن وقف األصل أن استئناف ا

التنفيذ في هذه الحاالت يُلغي الغاية من تشميل أي حكم بالنفاذ المعجل، وهذا تطبيق 
  / من قانون أصول المحاكمات.٢٩١مباشر لنص المادة /



 

١٠٨ 
 

لكن المشرع سمح بوقف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قضائياً، حيث 
ً لذلك. أعطى محكم ة االستئناف السلطة بوقف تنفيذ هذه األحكام إذا وجدت مسوغا

  / ما يأتي: ٢٩٦فقد جاء في المادة /
إذا وجدت  وقف النفاذ المعجلأن تقرر  االستئنافللمحكمة المرفوع إليها  يجوز"

  .مسوغاً لذلك."
تعذر أو وع ضرر من جراء التنفيذ المعجل يالمقصود بالمسوغ هنا هو وق

كاستحالة أو صعوبة إعادة الحال إلى ما  تدارك آثاره الضارة في المستقبل؛ يصعب
  كانت عليه في حال فسخ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل من قبل محكمة االستئناف.

  أثر فسخ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل
إذا فسخت محكمة االستئناف حكم محكمة الدرجة األولى المشمول بالنفاذ 

فيجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ. ويُعَدُّ حكم  ،ذي تمَّ تنفيذهالمعجل وال
ً لجهة إعادة الحال إلى ما كانت  محكمة االستئناف، في هذه الحالة، سنداً تنفيذيا

  .١٦٦عليه
يمكن أن يجري تعويض  لكن في حال تعذر إعادة الحال إلى ما كانت عليه

ً له في حكم محكمة الدرجة المحكوم عليه بالنفاذ المعجل، والذ ي أصبح محكوما
  .١٦٧الثانية، من مبلغ الكفالة إذا كان قد تم تقريره في الحكم

  التعسف في استعمال حق طلب النفاذ المعجل
يبقى السؤال المحتمل طرحه هنا هو اآلتي: هل بإمكان المحكوم له في مرحلة 

التنفيذ المعجل لحكم االستئناف إقامة دعوى تعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة 
  محكمة الدرجة األولى؟

 ً ً قانونيا  يجد سنده فيألنه في الواقع يُعد طلب الحكم بالنفاذ المعجل طلبا
قه ويكون طالب النفاذ المعجل قد استعمل ح ،النصوص التي تحكم النفاذ المعجل

التعويض عن الضرر الحاصل من  لبُ وال يجوز من حيث المبدأ طَ  القانوني إذاً،
  راء هذا االستعمال المشروع للحق. ج

                                                           
 ، Raynaud، تعليق ١٨٨، ص ١٩٦٥ ، المجلة الفصلية١١/٦/١٩٦٤في ) فرنسا(حكم محكمة بداية السين ١٦٦

  .٣الهامش رقم  ١١١ص  منال حيدر، نصرة، المرجع السابق،: نصرة منال حيدر فيأدرجه األستاذ المرحوم 
وفي هذا . يُالَحظ في الواقع العملي أن محاكم األساس تحكم بمبالغ كفالة صغيرة ال تغطي الضرر الواقع فعالً ١٦٧

  .إضعاف لمؤسسة الكفالة كضمان لتعويض الضرر



 

١٠٩ 
 

يمكن أن يطالب والتي تبقى حالة وحيدة هي حالة االستعمال غير المشروع للحق 
فيها المضرور بالتعويض. حيث يثير أمام قضاء الموضوع مسألة التعسف في 
استعمال الحق ويحصل على تعويض إذا تحققت إحدى حاالتها المنصوص عليها 

  انون المدني./ من الق٦في المادة /
  

  الفصل الثاني
  األسناد التنفيذية من غير األحكام

  
(المبحث األول)  القراراتيندرج ضمن هذه الفئة من األسناد التنفيذية كل من 

واألوراق (المبحث الثالث) صكوك الزواج (المبحث الثاني) و والعقود الرسمية
(المبحث الرابع). وسوف ندرس في نهاية  األخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ

  .١٦٨في سورية (المبحث الخامس) األسناد التنفيذية األجنبيةهذا الفصل تنفيذ 
  

  المبحث األول
  القـــــــــــــرارات

جاء مصطلح القرارات من القانون الفرنسي وهو ترجمة للكلمة الفرنسية 
ordonnances محكمة ويكون قابالً للتنفيذ. وتعني األوامر، أي األمر الذي تصدره ال

ويوجد نصوص قانونية تنظم األوامر التي تصدر عن المحكمة في القانون 
ويقابلها في قانون المرافعات المصري مؤسسة األوامر على العرائض  ،١٦٩الفرنسي

كذلك األمر فيما يتعلق باألوامر الرجائية في  ،١٧٠التي خصها المشرع بأحكام محددة
  .١٧١ات المدنية اللبنانيقانون أصول المحاكم

                                                           
وكان من األفضل دراسة . أحكام قضائية وأسناد من غير األحكام قابلة للتنفيذتنقسم األسناد التنفيذية األجنبية إلى ١٦٨

ولكن نظراً إلى وجود أحكام . تنفيذ األحكام القضائية األجنبية ضمن الفصل السابق الخاص بتنفيذ األحكام بشكل عام
لها المشرع فصالً خاصاً هو الفصل خاصة بتنفيذ األسناد األجنبية تختلف عن تنفيذ األسناد التنفيذية الوطنية فقد أفرد 

لذلك سوف ندرس تنفيذ األسناد األجنبية . الخامس من الباب األول من الكتاب الثاني من قانون أصول المحاكمات
  .كلها ضمن مبحث واحد

  .وما بعدها من قانون اإلجراءات المدنية الفرنسي النافذ ٤٩٣انظر المادة ١٦٩
 .رافعات المصري النافذمن قانون الم ٢٠٠- ١٩٤انظر المواد ١٧٠
  .منه ٥٩٥وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ، وخاصةً المادة  ٥٩٤انظر المادة ١٧١



 

١١٠ 
 

م في القوانين نظَّ أما في القانون السوري فال نجد ما يقابل هذا المفهوم المُ 
المذكورة. بعبارة أخرى ال يوجد تنظيم قانوني لمصطلح "القرارات" الذي استخدمه 

/ من قانون أصول المحاكمات. وال يوجد من ٢٧٥المشرع السوري في المادة /
  قضائية مستقرة حول هذا المفهوم في القضاء السوري. ناحية ثانية اجتهادات

مع ذلك نجد في التطبيق العملي ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح "قرار" لجهِة 
ً بمفهوم المادة َعدّ  المذكورة سابقاً. عندما تُرفع دعوى عينية  /٢٧٥/ِه سنداً تنفيذيا

يفة العقار بوضع إشارة الدعوى على صح قراراً عقارية يصدر رئيس المحكمة 
بالسجل العقاري. يكون تنفيذ هذا القرار عن طريق دائرة التنفيذ بكتاب يسطره 

كما يمكن أن يصدر قرار  رئيس المحكمة عبر الديوان إلى أمين السجل العقاري.
بناء على استدعاء يقدمه خبير إلى رئيس محكمة يطلب فيه أتعابه عن خبرة كان قد 

محكمة في هذه الحالة قراراً يدونه في أسفل أنجزها في دعوى؛ يصدر رئيس ال
  االستدعاء يحدد فيه أتعاب الخبير. 

نأمل من المشرع السوري تنظيم هذا النوع من القرارات على غرار نظرائه من 
  في أول فرصة.وذلك المشرعين 

  

  المبحث الثاني
  العقود الرســــــمية

 ١٠/٦/١٩٤٧بتاريخ  ٣٥٩/ من قانون البينات الصادر بالرقم ٥تنص المادة /
"األسناد الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة  :على أن

عامة، طبقاً لألوضاع القانونية، وفي حدود سلطته واختصاصه، ما تَمَّ على يديه، أو 
  ما تلقاه من ذوي الشأن.". 

 حتى يكون رسمياً. هذه الشروط هي أنعدة يجب أن تجتمع في السند شروط 
يكون محرراً من قبل موظف رسمي أو شخص مكلف بخدمة عامة، وأن يكون ذلك 
ً لما نص عليه القانون، وفي حدود اختصاصه الموضوعي (الوظيفي)  وفقا

  والمكاني، ويكون ذلك على صورتين.
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الصورة األولى هو تنظيم الموظف للتصرف القانوني بنفسه، كتنظيم سند 
الكاتب بالعدل، فيسمى هذا العقد عقداً ، حيث يجري عقد القرض أمام ١٧٢دين

 ً ويكون بالتالي سنداً تنفيذياً. كذلك األمر فيما يتعلق بالوصية المنظمة من قبل  ،رسميا
يشرف  إذالمحكمة الشرعية أو عقود الرهن والتأمين المنظمة في السجل العقاري، 

ما تم "... :وهذا ما قصده المشرع بقوله ،لعقودموظف مختص على تنظيم هذه ا
  .على يديه"

أما الصورة الثانية فتكون باكتفاء الموظف العام بتوثيق ما أفاد به األطراف. كأن 
ً مبلغ  ،يحضر الدائن والمدين أمام الكاتب بالعدل ويقول الدائن لقد أقرضت فالنا

مليون ليرة سورية، فيؤكد المدين هذا األمر من دون أن يحصل اإلقراض أمام 
فال  ،يق ما أفاد به الطرفان أو تصديقهذا األخير هو توثالموظف. يكون عمل ه

سنداً  اً فال يكون إذ لم ينعقد أمام الموظفمياً ألنه يكون السند الرسمي هنا عقداً رس
تنفيذياً. فاألمر الرسمي في هذه الحالة يكون التثبت من شخصية كل من األطراف 

أما  ،ي الكاتب بالعدلالتي تمت على يد وتاريخ حضورهما، ألن هذه األمور هي
  إنما أفاد به األطراف. ،التصرف القانوني وهو القرض فلم يحصل على يديه

يستمد السند قوته التنفيذية إذن من حصول التصرف القانوني أمام الموظف 
سند الدين الموثق أو من قبل الكاتب بالعدل سنداً تنفيذياً، أما  المنظمفيكون سند الدين 

   يكون سنداً تنفيذياً.من قبله فال المصدق
ً عقيُعَ  د الصلح القضائي. وهي التي تحصل أمام دُّ من العقود الرسمية أيضا

ً للمادة / / من قانون أصول المحاكمات التي تنص على أنه: ١٣٨القضاء تطبيقا
أي حال تكون عليه الدعوى تدوين ما اتفقوا  يطلبوا إلى المحكمة في"للخصوم أن 

المحاكمة.". يكون الصلح الذي تمَّ بين األطراف والذي ثبته في محضر عليه 
، عقداً رسمياً، تمَّ أمام موظف ١٧٣القاضي بموجب سلطته الوالئية، وليس القضائية

ن قانون البينات / م٥رسمي هو القاضي، وانطبقت عليه الشروط الواردة في المادة /
 ً والئية التي تصدر عن األمر الذي يجعل من هذه القرارات ال ،المذكورة سابقا

                                                           
يقوم الكاتب بالعدل : "على ما يأتي ٢٤/٦/٢٠١٤تاريخ  ١٥من قانون الكاتب بالعدل رقم / ٩/تنص المادة ١٧٢

. واإلقرارات والمحررات التي يوجبها القانون أو يطلبها المتعاقدونوتوثيق العقود  تحرير-أ: باألعمال التالية
  _...".ب

  .ألن القاضي لم يقِض، أي لم يحسم نزاعاً بين أطراف الدعوى، إنما ثبََّت ما اتفقوا عليه فقط١٧٣



 

١١٢ 
 

وبالتالي من األسناد  ،. كما تعد من العقود الرسمية١٧٤القضاء أسناداً تنفيذيةً 
، حيث صكوك الزواج المنظمة من قبل المحكمة الشرعية وعقود الرهن  ،الرسمية

المأذون في المحكمة الشرعية  / من قانون البينات على عمل٥تنطبق المادة /
  .١٧٥ي الذي ينظم عقد الرهنالموظف في السجل العقارو

وتجدر اإلشارة إلى أن بعض الوقائع تحصل أمام موظف عام ويحررها أصوالً 
/ من قانون البينات، لكنها ال تُعَدُّ أسناداً تنفيذيةً. َمثَُل ذلك ضبط ٥حسب المادة /

حادث السير الذي ينظمه شرطي المرور، أو ضبط الجلسة الذي ينظمه كاتب 
أثناء انعقاد جلسة المحاكمة. ال تعد هذه السندات الرسمية في الواقع في المحكمة 

أو ألنها ال تشكل عقداً أو تصرفاً  به،القيام  يجب أداءً  تحتويسندات تنفيذية ألنها ال 
  قانونياً يستدعي التنفيذ.

  

  المبحث الثالث
  صكوك الزواج

  
إلى األسناد  صكوك الزواجأضاف المشرع في قانون أصول المحاكمات الجديد 

وقد رأينا في الفقرة السابقة أن صكوك الزواج  ،/٢٧٥تنفيذية المعددة في المادة /ال
ألنها عقود رسمية حسب المادة  ،المنظمة من قبل المحكمة الشرعية سندات تنفيذية

  / من قانون البينات السوري. ٥/
الشرعية فهل يمكن، والحال كذلك، َعدُّ صكوك الزواج المنظمة خارج المحكمة 

سندات تنفيذية؟ ال يمكن القول بذلك ألن المشرع يعطي القوة التنفيذية للصكوك التي 
ينظمها موظف رسمي. أما القول بغير ذلك فمعناه منح أي شخص يشرف على 
تحرير صك زواج السلطة بإسباغ القوة التنفيذية عليه، وهذا يخالف المبادئ العامة. 

/ تلك المنظمة من قبل ٢٧٥واردة في المادة /لذلك فالمقصود بصكوك الزواج ال
  المحكمة الشرعية.

                                                           
 ١٨٨، أساس ٨٠٢انظر القرار الصادر عن محكمة االستئناف األولى بدمشق الناظرة في القضايا التنفيذية رقم ١٧٤

  .غير منشور. ١/٣/٢٠١٧، تاريخ ٢٠١٦لعام 
، ٦١٨/٢٠١٧انظر في ذلك، محكمة االستئناف المدنية األولى بدمشق الناظرة في القضايا التنفيذية، أساس تنفيذي ١٧٥

  .عدَّت المحكمة في قرارها هذا سند الرهن سنداً تنفيذياً . إذ غير منشور. ٧/١١/٢٠١٧، تاريخ ٥٠٤قرار 
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لكن ما الفائدة من إدراج صكوك الزواج ضمن األسناد التنفيذية مع أنها سندات 
  / من قانون البينات؟٥تنفيذية وفقاً للمادة /

القديم، قوة في الواقع إن القوة التنفيذية لصكوك الزواج كانت، في ظل القانون 
فقد كانت تفقد قوتها التنفيذية بمجرد االعتراض على أي مبلغ وارد  ،ناقصةتنفيذية 
/ من قانون األحوال ٥٤عاملها المشرع في الفقرة الخامسة من المادة / إذفيها، 

  الشخصية السوري معاملة سندات الدين الثابتة بالكتابة.
عية بناًء على ذلك، وبما أن صكوك الزواج المنظمة من قبل المحكمة الشر

أصبحت في عداد األسناد التنفيذية ذات القوة التنفيذية الكاملة، فإن االعتراض عليها 
  .يوقف تنفيذها ينبغي أالأو إنكار مضمونها 

 ٤لكن تعديل قانون األحوال الشخصية الذي جاء به القانون رقم 
الواردة / من هذا القانون الديون ٥٤من المادة / ٦في الفقرة َعدَّ ٧/٢/٢٠١٩تاريخ

ً في وثائق الزواج أو الطالق ديون . ما يعني أن التنفيذ لتحصيل ١٧٦ثابتة بالكتابة ا
يقف بمجرد االعتراض  أو أي دين وارد في صك الزواج أو وثيقة الطالق المهر

ل هذه الديون بقيت، يعليه. ويعني أيضاً أن القوة التنفيذية لصك الزواج لجهة تحص
، قوة تنفيذية ناقصة. وهذا موقف غريب يدل على بموجب قانون األحوال الشخصية

  عدم التنسيق بين القوانين.
سوف ندرس القوة التنفيذية لصكوك الزواج لجهة التنفيذ اًء على ما تقدم، بن

بطريق الحجز من جهة، والتنفيذ بطريق الحبس اإلكراهي من جهة أخرى، وذلك 
  الحبس التنفيذي.في بحث 

  
  
  
  

                                                           
يعتبر كل دين في -هـ: من قانون األحوال الشخصية السوري تنص على أنه/ ٥٤/كانت الفقرة الخامسة من المادة ١٧٦

من قانون أصول  ٤٦٨وثائق الزواج أو الطالق من الديون الثابتة بالكتابة ومشموالً بالفقرة األولى من المادة 
تم تعديل قانون األحوال الشخصية وأصبحت الفقرة .". ١٩٥٣لعام  ٨٤المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 

يعد كل دين يرد في وثائق الزواج أو الطالق من الديون الثابتة بالكتابة : "تنص على أنْ / ٥٤/من المادة  ٦
وال يعد المهر  ٢٠١٦لعام / ١/من قانون أصول المحاكمات رقم / ٤٤٧/ومشموالً بالفقرة األولى من المادة 

سوف نرى في بحث الديون الثابتة .". داء إال بانقضاء العدة وفق ما يقرره القاضي في الوثيقةالمؤجل مستحق األ
  .بالكتابة أن االعتراض أو اإلنكار المجرد من أي دليل يوقف تنفيذ هذه األسناد
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  المبحث الرابع
  األخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ األوراق

  
/ من قانون أصول ٢٧٥أحال المشرع في نهاية الفقرة الثانية من المادة /

المحاكمات على القوانين الخاصة التي يمكن أن تمنح القوة التنفيذية لمحررات معينة 
  قال: "...واألوراق األخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ.". إذترد في نصوصها، 

كما أعطى المشرع الديون الثابتة بالكتابة قوة تنفيذية. لكن هذه القوة التنفيذية 
/ المذكورة ٢٧٥ناقصة وليست كقوة األسناد التنفيذية األخرى المعددة في المادة /

  سابقاً.
 تنفيذيةٍ  بعض األمثلة عن أسنادٍ  بناء على ذلك سوف ندرس في هذا المبحث

أعطتها قوانين خاصة قوة التنفيذ (المطلب األول)، وبعد ذلك نعالج الديون الثابتة 
  بالكتابة (المطلب الثاني) كأسناد تنفيذية نظمها المشرع بأحكام خاصة.

  

  المطلب األول: أسناد تنفيذية أعطتها قوانين خاصة قوة التنفيذ
الذي َعدَّ عقد اإليجار  ٢٠٠١لعام  ٦قانون اإليجار رقم َمثَُل ذلك ما جاء في 

ً ٣المادة / المنظم وفق أحكام / ٤نصت الفقرة / أ / من المادة /، فقد / منه سنداً تنفيذيا
  :من هذا القانون على أنه

"يعتبر عقد اإليجار المشمول بأحكام الفقرة (أ) من المادة األولى المسجل وفقاً 
من قانون  ٢٧٣١٧٨ياً من األسناد المنصوص عليها في المادة سنداً تنفيذ ٣١٧٧للمادة 

 ١٩٥٣لعام  ٨٤أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 
، ويحق للمؤجر استرداد عقاره عند انتهاء المدة المحددة في العقد عن وتعديالته

  طريق دائرة التنفيذ.".

                                                           
دات سجل عقود اإليجار لدى الوحت: "على ما يأتي ٢٠٠١لعام  ٦من قانون اإليجار السوري رقم / ٣/تنص المادة ١٧٧

والبلديات على أن تتضمن هذه العقود هوية المتعاقدين ) القرى – تالبلدا –المدن  –محافظة دمشق (االدارية 
ً  وعنوانهما ومدة اإليجار وبدله وأوصاف المأجور والغاية من التأجير وجميع الشروط  وتوقيعهما أو من يمثلهما قانونا

يجار الشهري على أال إلواحد بالمئة من بدل ا) %١(المتفق عليها ويستوفى من المؤجر عند التسجيل رسم مقداره 
 "..ضافة الى الرسوم المقررةإسنة واحدة مهما كانت مدة العقد  يزيد هذا الرسم عن مدة

 .من القانون الجديد/ ٢٧٥/مادة تقابل ال١٧٨
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علة ذلك هي رغبة المشرع في تنشيط عقود اإليجار وما يحمله ذلك من آثار  
  اقتصادية واجتماعية مهمة.

جداول العمال المسرحين  ١٩٦٢لعام  ٤٩كما أعطى المرسوم التشريعي رقم 
لهذه الفئة من الناس  ليالما وضعضعف الإلى نظراً  ، وذلكقوة التنفيذ الجبري

انتهاء قضاء الموضوع من النظر ء هذه المبالغ قبل والحاجة إلى إسعافهم باقتضا
  . ١٧٩فيها

  

  المطلب الثاني: تحصيل الديون الثابتة بالكتابة
تقضي القاعدة العامة بأنه ال يجوز اقتضاء الحق جبراً عن طريق دائرة التنفيذ 

/ من قانون أصول ٢٧٥إال إذا كان بيد الدائن سندٌ تنفيذٌي. هذا ما نصت عليه المادة /
  المحاكمات، فالتنفيذ الجبري ال يكون إال لسند تنفيذي.

لكن المشرع خرج على هذا المبدأ فيما يتعلق بتحصيل الديون الثابتة بالكتابة 
ً من النقودعن / من قانون أصول ٤٤٧فقد نصت المادة / ،دما يكون الدين مبلغا

  المحاكمات على ما يأتي:
ً بسند عادي أو ورقة من األوراق بدين من نقود إذا كان دينه ثاب للدائن-أ" تا

  التجارية القابلة للتظهير أن يراجع دائرة التنفيذ ويطلب تحصيل دينه.
ال يجوز سلوك هذه الطريقة إال إذا كان للمدين موطن أصلي أو مختار أو -ب

سكنى في المنطقة ذاتها التي يشملها االختصاص المكاني لدائرة التنفيذ، أو كان 
لمتعددين سكن فيها أو كان السند محرراً في هذه المنطقة أو مشروطاً ألحد المدينين ا

  .دفعه فيها وكان الدين حال األداء معين المقدار."
من قانون أصول  ٢٧٥/١٨٠لم يرد ذكر أسناد الدين الثابتة بالكتابة في المادة /

لغ المحاكمات التي عددت األسناد التنفيذية، مع ذلك فقد سمح المشرع بتحصيل المبا
ومن دون مراجعة قضاء  ،النقدية الواردة فيها عن طريق دائرة التنفيذ مباشرة

                                                           
جداول بأسماء العمال على طلب العمال في كل شهر  تنظم مديرية العمل بناءً : "منه ما يأتي/ ١٤/جاء في المادة  ١٧٩

بدون موافقة من المرجع المختص أو بأجورهم المستحقة حسب نص المادة السابقة وتصدق هذه الجداول  المسرحين
رفض صاحب العمل فيما إذا  قابلة للتنفيذ بواسطة دوائر التنفيذوتعتبر من رئيس لجنة قضايا التسريح في المحافظة 

  ...". دفع األجور إلى عماله
ذلك، مع األسناد التنفيذية لسببين. األول يتعلق بسهولة العرض، والثاني درسنا هذه السندات، على الرغم من  ١٨٠

هو رغبتنا في توضيح الفرق بين أسناد الدين الثابتة بالكتابة هذه واألسناد التنفيذية ذوات القوة التنفيذية التامة، و 
  عرضه  في موضع واحد من هذا الكتاب.
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لكنه خصَّ هذا التحصيل بأحكام خاصٍة تجعل من هذا  ،حيث المبدأالموضوع من 
المحررات أسناداً بقوة تنفيذيٍة ناقصة كما سنرى من خالل دراسة شروط تحصيل 

  الدين (أوالً) وإجراءاته (ثانياً).

  شروط تحصيل الدين الثابت بالكتابة:أوالً: 
ً شروط تحصل ا٤٤٧حددت المادة / لدين الثابت بالكتابة في / المذكورة سابقا

ً من النقود ( ،فقرتيها )، وأن يكون الدين ثابتاً ١فقد اشترطت أن يكون الدين مبلغا
ي )، كما ينبغي أن يكون للمدين أو أحد المدينين بالسند موطن أو سكن ف٢بالكتابة (

المنطقة التي يشملها االختصاص المكاني لدائرة التنفيذ التي يُقدم إليها طلب التنفيذ 
  ).٥) ومعين المقدار (٤أن يكون الدين حال األداء (من )، وال بد ٣(

  : يجب أن يكون الدين مبلغاً من النقود١
ً من النقود ألن احتمال حصول  السورياشترط المشرع  أن يكون الدين مبلغا

وذلك بعكس حالة االلتزام بتسليم  ،ضوعي حوله هو احتمال قليل الوقوعمونزاع 
. يكون احتمال حصول نزاع موضوعي في هذه ١٨١بضاعة أو القيام بعمل مثالً 

ا أو مكان الحاالت األخيرة كبير، فقد يتعلق النزاع بنوع البضاعة المطلوب تسليمه
وقد ينشأ النزاع حول طريقة تنفيذ العمل ومدته. كل هذه المنازعات تتعلق  التسليم.

بأصل الحق ويكون من المتعذر على رئيس التنفيذ النظر فيها لخروجها عن 
  اختصاصه النوعي.

هذا وقد وضح المشرع السوري الغاية من السماح بتنفيذ أسناد الدين الثابت 
لعام  ٧٧مباشرةً في األسباب الموجبة للمرسوم رقم بالكتابة عن طريق دائرة التنفيذ 

  .  ويمكن تلخيص موقف المشرع باآلتي: ١٩٥٣١٨٢
  تسهيل عمل المحاكم بعدم إشغالها بدعاوى قد ال يكون فيها نزاع موضوعي.-
  وضع إجراءات مبسطة لوصول الدائن إلى حقه في قبض دينه. -
للمبالغ النقدية يؤدي إلى  تسريع تداول الثروة العامة ألن التحصيل السريع -

  ١٨٣تطور االقتصاد بشكل عام عن طريق زيادة عدد دورات رأس المال.
                                                           

من / ٨٤٧/فقد نصت المادة . ي يمكن تحصيلها بموجب سند عاديمن نطاق الحقوق الت اللبنانيوسََّع المشرع ١٨١
لكل دائن بحق شخصي أو عيني ناشئ عن عقد أو تعهد : "قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على ما يأتي

لمشرع لم يْقِصر ا.". ُمثبٍَت بسند عادي أن يطلب تنفيذ هذا السند بحق مدينه مباشرةً بواسطة دائرة التنفيذ المختصة
اللبناني إذن الحق بالتنفيذ الجبري على المبالغ النقدية، بل سمح بتنفيذ أي حق شخصي أو عيني ثابت بالكتابة عن 

  .طريق دائرة التنفيذ من دون حاجٍة إلى مراجعة قضاء الموضوع
 .٤٦٤سلحدار، صالح الدين، أصول التنفيذ المرجع السابق، ص ١٨٢
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  : أن يكون مبلغ الدين ثابتاً بالكتابة ٢
ه من التزامات. ويأخذ ما تضمنَّ عادي هو محرر يحمل توقيع المدين على السند ال

أعطاه المشرع قوة هذا السند قوته الملزمة وقوته الثبوتية من التوقيع عليه. وقد 
  معينةً بناًء على هذا التوقيع. تنفيذيةً 

فالمحرر الذي ال يحمل توقيع المدين ال يُعَدُّ سنداً عادياً وليس له قوة ثبوتية كاملة 
فالمحرر الخالي من التوقيع ال يعدو  ،أي قوة تنفيذية أولى،من باب  له،وال يكون 

مبدأَ ثبوٍت بالكتابة. َمثَُل ذلك الورقة المحررة بخط يد  األحوال،في أفضل  كونه،
  .١٨٤المدين لكنها ال تحمل توقيعه

إال إذا كان السند يحمل توقيع الملتزم بمضمونه.  اً  يكون الدين ثابتاً بالكتابة إذال
  عند ذلك يستطيع الدائن تقديم طلب تحصيل هذا الدين إلى دائرة التنفيذ مباشرةً.

وهذه األسناد هي  ،تحصيل األسناد التجاريةانوني من جهة ثانية يَلحظ النص الق
الُسفتجة (سند السحب أو الكمبيالة) َوالشيك َوالسند ألمر. يمكن تحصيل هذه األسناد 

لكن السؤال المطروح هنا هو  ،فيذ ألنها تحمل توقيع المدين بهاعن طريق دائرة التن
  أحد بياناتها اإللزامية؟ اآلتي: هل يمكن تحصيل هذه األسناد إذا فقدت

إذا كان البيان الناقص هو التوقيع فال يمكن التحصيل عن طريق دائرة التنفيذ 
مباشرةً ألن فقدان التوقيع يؤدي إلى جعل السند التجاري مبدأ ثبوت بالكتابة في 
أفضل األحوال. أما إذا كان النقص في البيانات األخرى فيمكن التحصيل عن طريق 

إلى سند عادي كونه  الحالة،في هذه مباشرةً ألن السند التجاري ينقلب، يذ دائرة التنف
فال يفقد السند قوته الملزمة وال قوته الثبوتية وال قوته  ،١٨٥يحمل توقيع المدين

  التنفيذية التي أعطاها إياه القانون.

: يجب أن يكون للمدين أو أحد المدينين موطن أو سكن في المنطقة التي ٣
السند محرراً في ، أو أن يكون ختصاص المكاني (المحلي) لدائرة التنفيذيشملها اال

  هذه المنطقة أو مشروطاً دفعه فيها

                                                                                                                                               
 .٤٦٦، صالح الدين، المرجع السابق، صسلحدار: قريب من هذا المعنى انظر١٨٣
قد يصدر قاضي الموضوع قراراً بتحليف اليمين المتممة في حال وجود مبدأ ثبوت بالكتابة في الدعوى التي بنظر ١٨٤

فيها، ذلك أن هذا الدليل غير كامل وغير كاٍف بذاته لإلثبات، األمر الذي يدفع القاضي إلتمام قناعته بتوجيه هذه 
  .اليمين

التنويه إلى أن فقدان أحد البيانات اإللزامية للسند التجاري يفقده صفته التجارية، فال يمكن تداوله عن طريق  يجدر١٨٥
  .الذي تتمتع به األسناد التجارية الحق الصرفيالتظهير وال يستفيد حامله من 
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/ من قانون أصول المحاكمات ٤٤٧اشترط المشرع في الفقرة /ب/ من المادة /
في المنطقة التي يشملها االختصاص  ١٨٦أن يكون للمدين موطن أصلي أو مختار

المكاني لدائرة التنفيذ التي يريد الدائن تقديم طلب التنفيذ إليها. فال يجوز، من حيث 
؛ أو أن يكون رة تنفيذ موطن أو سكن المنفذ ضدهالمبدأ، تقديم طلب التنفيذ خارج دائ

  السند محرراً أو مشروطاً دفعه في منطقة دائرة التنفيذ.
تعدد المدينين فيمكن للدائن أن يتقدم بطلب تحصيل الدين إلى أي  أما في حال

دائرة تنفيذ يقيم أو يسكن في منطقتها أحد هؤالء، حسب ما جاء في نهاية الفقرة من 
  المادة المذكورة سابقاً.

 يتجنب، في عدد غير قليل من الحاالت،لكن الواقع العملي يُظِهُر بأن الدائن 
، وذلك بأن يتفق مع هذا األخير على ترك  هأو سكنالمدين إلى دائرة موطن اللجوء 

ً  مكان عنوان المدين في السند . والذي يحصل أنه عند حلول أجل الدين يقوم فارغا
الدائن بكتابة عنوان يراعي مصلحته، بحيث يكون العنوان المكتوب في السند 
موجوداً في المنطقة ذاتها التي يسكن فيها الدائن. ويبلغ اإلخطار التنفيذي إلى مدينه 

من دون على هذا العنوان. وقد تسير إجراءات التنفيذ وتستمر حتى تحصيل الدين 
  علم المدين. 

هذا وقد أيدت محكمة النقض هذا االتجاه عندما قررت في أحد أحكامها بأنه: " 
دام المدين قد وقع على السند على بياض أو دون إمالء فراغ مكان الموطن  ما

المختار فإنه ارتضى أن يضع الدائن العبارة أو المبلغ أو العنوان الذي يناسب 
  . ١٨٧."االتفاق المعقود بينهما

أن موقف محكمة النقض جاء متشدداً تُجاهَ المدين سواء نالحظ من هذا الحكم 
فيما يتعلق بالموطن أو حتى بالمبلغ موضوع السند. إن هذا االتجاه ال يراعي حالة 
المدين المالية السيئة التي أجبرته على الَقبول باالقتراض من دون كتابة عنوانه 

فعالً، بل ويجعله تحت رحمة الدائن. لكن من ناحية  الصحيح أو المبلغ المتفق عليه
ثانية يؤدي هذا الموقف من محكمة النقض إلى تنبيه المدينين إلى خطورة ترك مكان 
العنوان والمبلغ فارغاً، وبالتالي خطورة التوقيع "على بياض". حيث ألقت المحكمة 

                                                           
  .من القانون المدني السوري ٤٥و ٤٤و ٤٣راجع أحكام الموطن في المواد ١٨٦
 .٣٧٨مكناس، جمال الدين، المرجع السابق، ص : االجتهاد فيورد هذا ١٨٧
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وما هذا إال  بحكمها هذا عبء إثبات عكس ما ورد في السند على عاتق المدين.
  إعمال للقواعد العامة في اإلثبات.

، فقد منع المشرع أطراف العالقة القانونية من اتخاذ لوحة ذاته في السياق
ً مختاراً  وذلك لمنع المرابين من الضغط على مدينهم  ١٨٨ إعالنات المحكمة موطنا

غ إجراءات رابين، تبليوإجبارهم على اتخاذ هذه اللوحة موطناً يَسُهُل عليهم، أي الم
  طتها إلى المدين وبشكل يَْصعُُب عليه العلم بهذه اإلجراءات. اسالتنفيذ بو

  : يجب أن يكون الدين حال األداء٤
تكون الدعوى سابقةً ألوانها، من حيث المبدأ، إذا كانت منصبةً على المطالبة 

فمن باب أولى أن تكون  .أو على دين معلٍق على شرط واقف ،بدين لم يحَل أجله بعد
المطالبة بتحصيل هذا الدين عن طريق دائرة التنفيذ غير مقبولة. وهذا تطبيق 
للقواعد العامة في المطالبة القضائية والقواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبري. فقد نصت 

  :/ من قانون أصول المحاكمات على أنه٢٨٥المادة /
ت الوجود أو غير معين المقدار أو غير ال يجوز تنفيذ سند يتعلق بحق غير ثاب-"أ

  مستحق.".
نستنتج من هذا النص، حسب التفسير بمفهوم المخالفة، أن الدين يجب أن يكون 

  تنفيذه وتحصيل المبلغ الثابت فيه. مستحقاً أي حال األداء حتى يمكنَ 

  : يجب أن يكون الدين معين المقدار أو قابالً للتعيين٥
تحصيل مبلغ نقدي إذا لم يكن معين المقدار. علة ذلك أن ال يمكن التنفيذ الجبري ل

المدين ال يستطيع الوفاء بمبلغ ال يعرف مقداره مسبقاً. ويوجد سبب آخر هو أن 
القانون يفرض على مأمور التنفيذ التوقف عن بيع األموال المحجوزة عند وصول 

اريف إلى مقدار المبلغ المطلوب من المدين مضافاً إليه الرسوم والمص بيعحصيلة ال
/ المذكور سابقاُ. بناًء ٢٨٥وهذا واضح في نص المادة / ،القضائية المتعلقة بالتنفيذ

على ذلك فإنه ال يجوز التنفيذ على حساٍب جاٍر لم تجِر تصفيته، أو على أي مبلغ 
  يوجد نزاع موضوعي بشأنه.

                                                           
يجوز التبليغ بطريق اإللصاق على لوحة : " من قانون أصول المحاكمات السوري على أنه/ ٢٥/نصت المادة ١٨٨

ً أو غير صحيح،  وال يجوز إعالنات المحكمة لكل َمْن يُلَزُم ببيان موطن مختار له وال يفعل، أو يكون بيانه ناقصا
  .".تخاذ هذه اللوحة موطناً مختاراً ا
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يكون المبلغ المطلوب تحصيله جبراً عن طريق دائرة التنفيذ معين هذا وقد ال 
ن بعميلة حسابية بسيطة ال تتعلق بأصل الحق. يالمقدار في السند، لكنه قابل للتعي

  ن ألف ليرة سورية عن كل شهر. أجر لمدة سنتين بواقع عشريكأن يكون المبلغ هو 

  ثانياً: إجراءات تحصيل الدين الثابت بالكتابة
وتستمر اإلجراءات إلى حين  ،)١أ اإلجراءات بتقديم الدائن لطلب التنفيذ (تبد

تحصيل الدين. لكن قد تتعرقل هذه اإلجراءات بسبب اعتراض المدين على 
األمر الذي يؤدي إلى وقف إجراءات التنفيذ بقوة  ،)٢التحصيل أو إنكاره للدين (

  القانون.

  : طلب تحصيل الدين١
ب التنفيذ إلى دائرة التنفيذ باستدعاء يطلب فيه تحصيل دين يتقدم وكيل الدائن طال

إخطاراً  المدينَ  بعد ذلك موكله الثابت في السند العادي أو التجاري. تُبَلُِّغ دائرة التنفيذ
/ والتي جاء نصها ٤٤٨بوجوب الوفاء بالمبلغ الثابت في السند حسب أحكام المادة /

  :اآلتيك
  يربط به صورة السند المطلوب تنفيذه.غ دائرة التنفيذ المدين إخطاراً تبل-"أ 

  :البيانات اآلتيةيجب أن يشتمل اإلخطار على -ب
  .والرسوم طلب تأدية الدين والمصاريف -١
من أوجه  إنذار المدين باالطالع على الملف وإبداء ما قد يكون لديه -٢

خمسة أيام تلي  ن أو على قسم منه في ميعاداالعتراض على مجموع الدي
  تاريخ التبليغ.

اإلخطار بأن الدائرة ستقوم بالتنفيذ الجبري إذا لم يتم الوفاء أو يقع  -٣
  االعتراض.".

/ من الفقرة /ب/، وجود ٢/ َو/١نالحظ من نص هذه المادة، وخاصةً بنديها /
إمكانية العتراض المدين على تنفيذ سند الدين الثابت بالكتابة. إمكانية االعتراض 

ً كبيراً بين إجراءات تحصيل مبلغ نقدي وارد في سند دين ثابت هذ ه تشكل فرقا
قوة تنفيذية كاملة كالحكم القضائي أو  ومبلغ نقدي وارد في سند تنفيذي ذيبالكتابة 

  سند الدين المنظم عند الكاتب بالعدل. 
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يكمن هذا الفرق في إمكانية االعتراض على الدين أو قسم منه في سند الدين 
ابت بالكتابة وعدم إمكانية االعتراض، من حيث المبدأ، على الدين الوارد في الث

  السند التنفيذي.

لقد سمح المشرع للمدين بسند عادي باالعتراض على الدين أو على قسم منه كما 
/ من قانون أصول ٤٤٨/ من الفقرة /ب/ من المادة /٢/ و/١هو واضح في البندين /

المحاكمات. فإذا لم يعترض المدين خالل األيام الخمسة التي تلي تاريخ تبلغه 
ً بالبدء بإجراءات التنفيذ، ويصبح اإلخطار التنفيذي، فإن دائرة التنفيذ تصدر  قرارا

هذا السند سنداً بقوة تنفيذية تامة من حيث المبدأ. والمقصود أن االعتراض بعد هذه 
  على أنه: من القانون ذاته / ٤٤٩تنص الفقرة /أ/ من المادة / إذالمدة لن يفيد المدين، 

  الميعاد المحدد.".يُثابَُر على التنفيذ إذا لم يُقدَّم االعتراض في  -أ"

قد يحضر المدين إلى دائرة التنفيذ ويقر بالمبلغ أو بجزء منه. عندئذ تقوم دائرة 
لكن هذا اإلقرار يجب أن  ،ات التنفيذ على ما تم اإلقرار بهالتنفيذ بمباشرة إجراء

يحصل أمام رئيس التنفيذ بعد تأكد هذا األخير من هوية الُمِقر كما جاء في المادة 
  قانون أصول المحاكمات ونصها هو اآلتي:  / من٤٥٠/

  إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه تقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى اإلقرار به.-" أ

يجب أن يقع اإلقرار بحضور رئيس التنفيذ بعد أن يتثبت من هوية الُمِقِر -ب
  .".اً ويدون به محضر

ل خمسة أيام تلي تاريخ هذا ويُعفى المدين من رسوم التنفيذ إذا أوفى الدين خال
. لكن ما الحل في حال اعترض المدين على التنفيذ ١٨٩تبليغ اإلخطار التنفيذي
  ؟خالل الميعاد القانوني بإنكاره الدين أو قسم منه

  : اعتراض المدين على التنفيذ٢
قد ينكر المدين وجود الدين في ذمته أو يقر بوجود الدين لكنه يزعم وفاَءه أو 

المشرع هذا اإلنكار أو االعتراض معاملة خاصة َوَرتََّب عليه  . عامل١٩٠انقضاءه
إمكانية رفع دعوى في اءات التنفيذ بقوة القانون (أ) ووقف إجرفي تتمثل عدة  اً آثار

                                                           
  .من قانون أصول المحاكمات /٤٥٣/انظر المادة ١٨٩
ذا به. التي فرضها القانونذاتها رتب اآلثار  إذ ،عاء الوفاء معاملة واحدةوادعامل االجتهاد القضائي اإلنكار ١٩٠

ر هللا، المرجع السابق، ، األلوسي، جا٢٦/٤/٢٠٠٥تاريخ  ٤٥٠ اس مدنية أولىسأ ٣٤٠نقض قرار : المعنى انظر
  .٤٤٤-٤٤٣ص 
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استرداد غير المستحق (ب) وبإمكانية حصول الدائن على غرامة إنكار (ج)، كما 
ً بتحصيل الدين ً خاصا من  لتجارية القابلة للتظهيرالوارد في السندات ا وضع حكما

  المظهرين والكفالء (د).

  أ: وقف إجراءات التنفيذ بقوة القانون
  / من قانون أصول المحاكمات على أنه:٤٥١نصت المادة /

"إذا أنكر المدين الدين ُكلَّهُ أو بعضهُ ُكِلَّف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة  
  .".عليه إلثبات ما وقع اإلنكار

هذا النص أن إجراءات التنفيذ تقف بقوة القانون، وأنه ليس لرئيس  يُستفاد من
فقد فََرَض النص عليه تكليف الدائن  ،لطة تقديرية بوقفها أو عدم وقفهاالتنفيذ س

  ذمة المدين.في الموضوع بهدف إثبات وجود دين له بمراجعة قضاء 
األسناد المعددة  من هنا نقول إن القوة التنفيذية لهذه األسناد قوة ناقصة، بعكس

/ من قانون أصول المحاكمات. فال يقف تنفيذ هذه األخيرة، من ٢٧٥في المادة /
حيث المبدأ، حتى لو حصل إنكار لمضمونها أو اعتراض عليها أمام دائرة التنفيذ. 

ألن سندات الدين الثابت بالكتابة تستمد قوتها  ،١٩١وهذا موقف سليم من المشرع
نظر في لمدين عليها فقط، وهذا غير كاٍف فيذية من توقيع االملزمة والثبوتية والتن

مذكورة سابقاً فهي / ال٢٧٥المشرع إلسباغ قوة تنفيذية تامة عليها. أما أسناد المادة /
  .عدة ضماناتبمحررات تتمتع 

التي  محررات تشتمل على كل الضمانات القضائية المثال،على سبيل  فاألحكام،
والعقود الرسمية تأخذ قوتها التنفيذية من  ، ذكرناها في بداية دراسة األسناد التنفيذية

  إبرام التصرف القانوني أمام موظف رسمي.

  حالة إنكار قسم من الدين

يمكن للدائن في هذه الحالة متابعة إجراءات . قد يقع اإلنكار على قسم من الدين
لم يقع اإلنكار أو االعتراض عليه، ألن السند  التنفيذ على القسم من الدين الذي

/ ٤٥١أصبح ذا قوة تنفيذية تامة فيما يتعلق بهذا الجزء. يُستنتج ذلك من المادة /
المذكورة سابقاً والتي فرض نصها على الدائن، في حالة اإلنكار الجزئي، مراجعة 

دون القسم ن ممحكمة الموضوع إلثبات دائنيته للقسم الذي وقع عليه اإلنكار فقط 

                                                           
  .٣٨٢مكناس، جمال الدين، المرجع السابق، ص  :انظر عكس هذا الرأي١٩١
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اآلخر. األمر الذي يعني متابعة إجراءات التنفيذ على الجزء الذي لم يقع عليه 
  اإلنكار أو االعتراض.

  استثناء: االعتراض بعد مضي مهلة اإلخطار

أثناء مهلة اإلخطار حتى تقف إجراءات في األصل هو أن يقع االعتراض 
/ ٤٤٩القاعدة في الفقرة /ج/ من المادة /التنفيذ. لكن المشرع أورد استثناًء على هذه 

  من قانون أصول المحاكمات، وجاء فيها:

للمدين الذي لم يتمكن من االعتراض خالل الميعاد المعين ألسباب -"ج 
منه من قبل دائرة التنفيذ، وفي هذه  حتى يوم تحصيل الدينأن يعترض  استثنائية

يوقف معذرة أو رفضها وله أن الحالة تُعرض القضية على رئيس التنفيذ لقبول ال
  .". اإلجراءات المتخذة عند الحد الذي وصلت إليه

أعطى النص القانوني إذاً لرئيس التنفيذ سلطة تقديرية للنظر في سبب أو أسباب 
عدم تََمكُِّن المدين من الحضور إلى دائرة التنفيذ خالل مهلة اإلخطار واالعتراض 

ون هذه األسباب استثنائية. فإذا قَبَِل المعذرة على تحصيل الدين منه. واشترط أن تك
أما إذا  ،تنفيذية عند الحد الذي وصلت إليهفإنه يتخذ قراراً بوقف اإلجراءات ال

  رفض المعذرة فيجب عليه متابعة اإلجراءات.

هذا الشأن في ب الناظرة في القضايا التنفيذية وقد أصدرت محكمة استئناف حل
ً برقم  جاء فيه ما يأتي: " إن  ٣٠/١٢/١٩٩٦تاريخ  /ت١٩٢٧قراراً واضحا

اعتراض المدين على تحصيل سند ثابت بالكتابة بعد مضي المدة بأربعة أيام 
ً على  ودخوله القطر باعتبـاره كان مسافراً وثبوت سفره قبل تبلغه اإلخطار لصقا
 العنوان المختار، يبرر منحـه المعذرة باالعتراض وقبوله وإلغاء كافة اإلجراءات

. يتضح من هذا القرار السلطة التقديرية التي يتمتع بها رئيس التنفيذ ١٩٢التنفيذية."
  .١٩٣في قبول المعذرة

                                                           
  .٣٨١أورده مكناس، جمال الدين، المرجع السابق، ص ١٩٢
ل نص المادة ١٩٣ ً أكثر مما يحتمل من آثار/ ٤٤٩/لكن يؤَخذُ على هذا القرار أنه حمَّ فقد صدقت . المذكور سابقا

قرار رئيس التنفيذ بإلغاء اإلجراءات التنفيذية مع أن النص يقول بوقف اإلجراءات عند الحد الذي وصلت المحكمة 
  .إليه
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يذية المكتسبة لعدم االعتراض على القوة التنف فيأثر شطب الملف التنفيذي 
  الدين

بقي أن نطرح مسألة القوة التنفيذية للسند في حالة شطب الملف التنفيذي. هل 
محتفظاً، بعد تجديد الملف التنفيذي، بالقوة التنفيذية التامة التي كان قد يبقى السند 

  اكتسبها لعدم االعتراض عليه خالل المهلة القانونية قبل الشطب؟
انقسم الفقه حول هذه المسألة. فقد رأى جانب منه أن الشطب يؤدي إلى فقدان 

ل مهلة اإلخطار بعد القوة التنفيذية للسند، ويحق بالتالي للمدين االعتراض خال
. ورأى جانب آخر أن السند يبقى محتفظاً بقوته التنفيذية التامة ألن ١٩٤تجديد الملف

  .١٩٥اإلنكار أو االعتراض ال يدخل في مفهوم اإلجراءات التنفيذية
يبدو لنا أن االتجاه الثاني هو االتجاه الصحيح، وندعم ذلك بالقول إن عدم 

ل الحق. ويمكن القول إن عدم اإلنكار يُعادل االعتراض أو اإلنكار يتعلقان بأص
اإلقرار في األثر القانوني، ونكون بالتالي أمام حالة عدم اعتراض على أمر متعلق 

  بأصل الحق. 

  ب: دعوى استرداد غير المستحق
قد ال يكون المنفذ عليه، في الواقع، مديناً لطالب التنفيذ، لكن هذا األخير استطاع 

بسبب عدم اعتراض المنفذ ضده خالل المهلة القانونية.  تحصيل الدين المزعوم
أعطى المشرع، في هذه الحالة، الحق للمنفذ ضده برفع دعوى يسترد فيها ما تم 

/ من قانون أصول المحاكمات ٤٤٩تحصيله منه بغير وجه حق. فقد نصت المادة /
  على أنه:

وفي هذه الحالة إذا يُثابر على التنفيذ إذا لم يُقدم االعتراض في الميعاد -"أ
استوفى الدائن دينه ُكلَّهُ أو بَعَضهُ فللمدين أن يقيَم دعوى باسترداد ما استوفَي منه 

  .لدينويَطلَُب التعويض عما لحق به من ضرر في ميعاد سنة تلي تاريخ استيفاء ا
محكمة المحل الذي جرى فيه العقد أو التنفيذ أو موطن  فيتُقام هذه الدعوى -ب

  المحكمة بوقفه.". عنوال تؤثر الدعوى في سير التنفيذ ما لم يصدر قرار الدائن، 

                                                           
  .عدة تدعم رأيهمسوغات ويورد الدكتور سلحدار  ٤٧٧-٤٧٥.سلحدار، صالح الدين، المرجع السابق، ص١٩٤
  .٣٨٤، جمال الدين، المرجع السابق، ص مكناس١٩٥
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، بموجب هذا النص، للمنفذ ضده الذي استوفَي منه مبلغ السند أو جزء منه  يَحقُّ
بغير وجه حق أن يسترد ما دفعه عن طريق إقامة دعوى خالل سنة تلي تاريخ 

  االستيفاء.
تنفيذياً تاماً، كما  السند العادي ليس سنداً لقد سمح المشرع بإقامة هذه الدعوى ألن 

نظر في وقيع المدين عليه وهذا غير كاٍف فالضمانة الوحيدة فيه هي ت سبق وأشرنا.
  المشرع.

هذا وتُعَدُّ مهلة السنة مدة سقوط وليس مدة تقادم ألن المشرع لم يُِرْد وضع الدائن 
القانونية عن طريق تحت رحمة المدين لمدة طويلة بعد أن استقرت المراكز 

  القضاء.

 /٤٤٩/يجب التنويه إلى حالة أخرى َوَردَ ذكرها في الفقرة /ب/ من المادة 
ً وهي أن دعوى استرداد غير المستحق ال تؤثر  سير إجراءات  فيالمذكورة سابقا

تنفيذ السند إذا رفعت قبل تحصيل الدين. فالفرض هنا أن االعتراض لم يَعُْد مقبوالً 
دة القانونية وأن دائرة التنفيذ مستمرة بإجراءات التنفيذ؛ وأن المنفذ بعد مضي الم

ضده أقام الدعوى قبل تحصيل المبلغ منه. تُسمى الدعوى في هذه الحالة دعوى منع 
معارضة بالمبلغ موضوع السند. لكن يستطيع المنفذ ضده، المدعي في دعوى منع 

لناظرة في الدعوى، ولهذه المعارضة، طلب وقف التنفيذ إلى محكمة الموضوع ا
فإذا أصدرت قرارها بوقف  ،ديرية في وقف أو عدم وقف التنفيذاألخيرة سلطة تق

  يكون رئيس التنفيذ ملزماً به.التنفيذ 

ً بنظر دعوى استرداد غير المستحق فهي م حكمة أما المحكمة المختصة مكانيا
دعى عليه الدائن ويمكن أن تكون محكمة موطن الم ،مكان إبرام العقد أو تنفيذه
  وذلك عمالً بالقواعد العامة.

  ج: غرامة اإلنكار
صحيٌح أن المشرع لم يمنح سند الدين الثابت بالكتابة قوةً تنفيذيةً تامة لكنه 
فرض، من ناحية أخرى، غرامة على المدين الذي ينكر الدين. فقد جاء في نص 

  / من قانون أصول المحاكمات ما يأتي: ٤٥٢المادة /
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أثبت الدائن صحةَ الدين المطلوب تنفيذه حكمت المحكمة على المدين "إذا 
بغرامة ال تقل عن خمس مبلغ الدين المنازع به وال تتجاوز ثلث الدين تمنح كلها أو 

  بعضها للخصم اآلخر على سبيل التعويض.".

الفرض هنا أن المدين أنكر الدين خالل المدة القانونية فاضطر الدائن لمراجعة 
الموضوع، وأن هذا األخير أثبت وجود دين له بذمة المدين وطلب من محكمة 

المحكمة الحكم عليه بتسديد المبلغ وبغرامة اإلنكار. يجب على المحكمة في هذه 
بتسديد مبلغ الدين ومبلغ غرامة اإلنكار،  مدينالحالة إجابة الطلب والحكم على ال

  السند.الذي يتراوح بين خمس وثلث مبلغ الدين الثابت في 

وذلك  بالدين ثم زعم أنه أوفاه للدائن،وتترتب هذه الغرامة حتى لو أقر المدين 
  .١٩٦أن الوفاء لم يحصلعندما يثبت هذا األخير 

هذا وقد ثار جدل حول إمكانية الجمع بين مبلغ غرامة اإلنكار وفوائد التأخير عن 
بلغين، الجمع بين الممبلغ الدين الثابت. وقد استقر اجتهاد محكمة النقض على جواز 

أنه: "يجوز الجمع بين الفائدة القانونية وغرامة اإلنكار جاء في أحد قراراتها  فقد
  .١٩٧طالما أنهما يختلفان من حيث المنظور القانوني لكل منهما."

ر التساؤل عن مصير القسم الذي ال يُعطى للدائن. فقد اأما فيما يتعلق بالغرامة فيث
عطاء مبلغ الغرامة كامالً للدائن وإمكانية إعطائه قسماً من جاء النص على إمكانية إ

  .١٩٨هذا المبلغ. يبدو لنا أن القسم اآلخر يذهب إلى الخزينة العامة

  د: تحصيل الدين من المظهرين والكفالء

َل دينَهُ الثابت بسند تجاري عن طريق دائرة التنفيذ  أجاز المشرع للدائن أن يحّصِ
ً للسند؛ وذلك خالل خمسة عشر يوماً  من الكفالء والمظهرين إذا كان حامالً نشيطا

                                                           
ورد في  ٢٦/٤/٢٠٠٥، تاريخ ٤٥٠أساس مدنية أولى  ٣٤٠،نقض قرار : رات اآلتيةالقرا :بهذا المعنى انظر١٩٦

، ٢٦/٤/٢٠٠٥، تاريخ ٤١٤أساس مدنية أولى  ٣٢٥،نقض قرار وَ ، ٤٤٣األلوسي، جار هللا، المرجع السابق، ص 
 ،٧/٣/٢٠١١، تاريخ ١٨٠، أساس مدنية أولى ١٤٧، ونقض قرار ٤٤٤األلوسي، جار هللا، المرجع السابق، ص

  .٤٤٩األلوسي، جار هللا، المرجع السابق، ص
، ورد في األلوسي، جار هللا، المرجع السابق، ١١/٤/٢٠١١، تاريخ ٢٤٦، أساس مدنية أولى ٢٢٧نقض قرار ١٩٧
  .٤٥٠ص
من قانون أصول  ٤٧٣المادة - ليس بنص هذا المادة : "نهاجتهاد لمحكمة النقض إلى القول إمع ذلك فقد ذهب ١٩٨

، أساس ٨٢٤نقض قرار ."  يجيز للمحكمة أن تمنح جزءاً من هذه الغرامة إلى الخزينة العامة ام-المحاكمات القديم
 .٤٤٦األلوسي، جار هللا، المرجع السابق، ص :، ورد هذا االجتهاد في٧/١٢/٢٠٠٦، تاريخ ٧٦٩مدنية أولى 
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/ من قانون أصول ٤٥٤تلي تاريخ االحتجاج بعدم الوفاء كما جاء في المادة /
"يجوز للدائن أن يطلب من دائرة التنفيذ : محاكمات. تنص هذه المادة على أنهال

ً تلي تاريخ تبليغ  تحصيل دينه من المظهرين والكفالء خالل خمسة عشر يوما
  .١٩٩االحتجاج."

ن لتاريخ ويجب تبليغ االحتجاج بعدم الوفاء خالل يومي العمل التالييهذا 
ً بعدم أما إذا كان الدائن الحامل مهمالً لم يبلغ احتجا استحقاق السند التجاري. جا

الوفاء، فال يحق له تحصيل الدين من المظهرين والكفالء عن طريق دائرة التنفيذ 
مباشرةً، بل يجب عليه مراجعة محكمة الموضوع للحصول على حكم بمبلغ السند 

؛ في مواجهتهم. بعد ذلك يمكن له تحصيل المبلغ منهم تنفيذاً للحكم القضائي
نرى من الضروري، دراسة القواعد العامة لتنفيذ  واستكماالً لبحث األسناد التنفيذية،

  األسناد التنفيذية األجنبية من أحكام قضائية وأحكام تحكيم وأسناد رسمية.
  

  المبحث الخامس
  األسناد التنفيذية األجنبية

  
نظم المشرع تنفيذ األسناد التنفيذية األجنبية أمام دائرة التنفيذ في سورية من 

/ من قانون أصول المحاكمات. وقد شملت هذه المواد ٣١٣/ / إلى المادة٣٠٨المادة /
تنفيذ األحكام القضائية األجنبية (المطلب األول)، وأحكام التحكيم األجنبية (المطلب 

  لقابلة للتنفيذ (المطلب الثالث).الثاني)، واألسناد الرسمية األجنبية ا

  المطلب األول: تنفيذ األحكام القضائية األجنبية
  / من قانون أصول المحاكمات على أن: ٣٠٨/ تنص المادة

األحكام الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في "
  .٢٠٠"قانون ذلك البلد لتنفيذ األحكام السورية فيه.

                                                           
لم يقدم الحامل احتجاجاً ال يشمل هذا النص المسحوب عليه القابل حيث يمكن التحصيل منه عن طريق دائرة ولو ١٩٩

 .بعدم الوفاء
فقد بدأت الجملة باسم وكان يجب أن تبدأ بفعل، إذ تبدأ الجملة في اللغة ، يُالحظ أن صياغة النص غير جيدة٢٠٠

يجوز تنفيذ األحكام الصادرة : "بناًء على ذلك وجب أن تكون صياغة النص كاآلتي. العربية، من حيث المبدأ، بالفعل
  .".بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ األحكام السورية فيهفي بلد أجنبي 

  .يبدو لنا أن خطأ الصياغة هذا والمتكرر في نصوص عدة هو نتيجة للترجمة الحرفية من نص القانون الفرنسي
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لكن ال يمكن تنفيذ أي حكم أجنبي في  ،س هذا النص مبدأ المعاملة بالمثليكر
األول أن رئيس التنفيذ السوري  ؛وذلك لسببين ،سورية إال بعد إكسائه صيغة التنفيذ

ال يأتمر بأمر قاضي أجنبي. والثاني أنه ال ينبغي للحكم األجنبي مخالفة مجموعة 
/ ٣١٠من الشروط المتعلقة بمشروعية الحكم من الناحية الخارجية عددتها المادة /

  من قانون أصول المحاكمات التي جاء فيها:
  ال يجوز الحكم بالتنفيذ إال بعد التحقق مما يأتي:"

مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه وأنه  صادر عن هيئة قضائيةأن الحكم -أ 
  وفقا لذلك القانون. حاز قوة القضية المقضية

  الخصوم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيالً صحيحاً. أن- ب

  الحكم ال يتعارض مع حكم أو قرار سبق صدوره عن المحاكم السورية. أن– ج

  أن الحكم ال يتضمن ما يخالف اآلداب العامة أو قواعد النظام العام في سورية.".- د 
 ال يراقب عدالة الحكم األجنبي وال ٢٠١الجدير بالذكر أن القضاء السوري

صحته، بل يتحقق من وجود بعض األمور الجوهرية التي تتعلق بالنظام العام بشكل 
  أو اآلداب العامة أو مبدأ السيادة الوطنية أو صحة الخصومة.  ٢٠٢مباشر

  المطلب الثاني: تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية
  / من قانون أصول المحاكمات على أن:٣١١تنص الفقرة / أ / من المادة /

"أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها إذا كانت نهائية  
وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه وذلك مع مراعاة القواعد المبينة في المواد 

  السابقة.".
يجب حسب هذا النص احترام مبدأ المعاملة بالمثل والشروط المذكورة فيما 

ً ٣١٠في المادة /واردة يتعلق بمشروعية األحكام ال وال يمكن تنفيذ  ،/ المذكورة سابقا
هذه األحكام إال بعد إكسائها صيغة التنفيذ. والمحكمة المختصة بإكساء حكم التحكيم 

 ،صيغة التنفيذ هي محكمة االستئناف المدنية في الدائرة التي يجري تنفيذ الحكم فيها

                                                           
  .تختص محكمة البداية بإكساء األحكام القضائية األجنبية صيغة التنفيذ٢٠١
 .أعاله تتعلق بالنظام العام ٣١٠المذكورة في المادة  الُمالَحظ أن كل الشروط٢٠٢



 

١٢٩ 
 

ك حسب أحكام الفقرة / أ / من وذل ،أو محكمة استئناف أخرى يتفق عليها األطراف
  والتي جاء فيها: ٢٠٠٨/ لعام  ٤من قانون التحكيم السوري رقم /  ٥٤المادة 

من  ٣"يُعطى حكم التحكيم صيغة التنفيذ بقرار من المحكمة المعرفة في المادة  
وذلك في غرفة المذاكرة وبعد تمكين الطرف اآلخر من الرد على  ٢٠٣هذا القانون

  الطلب خالل عشرة أيام من تاريخ تبلغه صورة عنه. ".

  المطلب الثالث: األسناد الرسمية األجنبية القابلة للتنفيذ 
  / من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي:٣١٢تنص المادة /

محررة خارج سورية يجوز الحكم بتنفيذها األسناد الرسمية القابلة للتنفيذ ال-"أ 
بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ األسناد الرسمية القابلة للتنفيذ 

 ً   التفاقية أو معاهدة دولية أو إقليمية أو ثنائية. المحررة في سورية أو وفقا
ذ في الحكم بالتنفيذ بدعوى تقدم إلى محكمة البداية التي يراد التنفي يطلب- ب

  دائرتها أو التي يقع في دائرتها موطن المنفذ عليه في سورية.
يجوز الحكم بالتنفيذ إال بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية  ال-ج 

السند وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف اآلداب العامة والنظام العام 
  في سورية.". 

ة بالمثل في تنفيذ هذه األسناد أيضاً، ويجب على يجب احترام مبدأ المعامل
ً ألحكام  القضاء السوري مراقبتها للتحقق من رسمية السند، وقابليته للتنفيذ وفقا
قانون البلد الصادرة فيه، وللتأكد من عدم مخالفة السند للنظام العام واآلداب العامة 

ألجنبي صيغة التنفيذ في سورية. وتكون المحكمة المختصة بإكساء السند الرسمي ا
هي محكمة البداية التي يُراد تنفيذ السند في دائرتها أو محكمة موطن المنفذ ضده 

  عمالً بالقواعد العامة.
معاهدات متعلقة بالتنفيذ  الجدير بالذكر في نهاية هذا الفقرة أنه في حال وجود

ها الجمهورية العربية السورية، تكون نصوص هذه المعاهدات هي إليانضمت 
األولى بالتطبيق وتسمو على نصوص القانون الوطني حسب مبدأ سمو المعاهدة من 

                                                           
من قانون التحكيم هي محكمة االستئناف التي يجري ضمن دائرتها التحكيم أو أي / ٣/المحكمة المعرفة في المادة ٢٠٣

 .محكمة استئناف أخرى في سورية يتفق عليها األطراف
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جهة، وألن نص المعاهدة يُعدُّ بعد انضمام الدولة إليها أو تصديقها لها جزءاً من 
  القانون الوطني.
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  الثانيالقسم 
  األحكام الخاصة للتنفيذ الجبري

  
األحكام التي تنطبق على التنفيذ لدراسة القسم األول من هذا الكتاب  خصصنا

ا واألموال المراد تنفيذه على كل أنواع االلتزامات ، وذلكالجبري بشكل عام
  .مهما كانت طبيعتها المطلوب تحصيلها

تتعلق هذه بالتنفيذ الجبري.  ألحكام الخاصةسوف ندرس في القسم الثاني منه ا
على  ،األحكام بطرق التنفيذ التي حددها القانون حتى يصل صاحب الحق إلى حقه

ادي أو الفعلي مع بحيث يتطابق مركزه الم ،الرغم من إرادة المدين وبشكل فعلي
فيقبَض مبلَغ الدين الذي يستحقه أو يستلم البضاعة التي له عليها  ؛مركزه القانوني

نص في الشواغل. كل ذلك عبر طرق محددة  حق عيني، أو يستلم المأجور خالياً من
عندما يتعذر التنفيذ المباشر لكن التنفيذ الجبري (الباب األول).  القانون تدعى طرق

النقود فال بد من التنفيذ بطريق  أو يكون الحق المراد الحصول عليه هو مبلغ من
لةِ  وبيعها. بعد ذلك يجري توزيعحجز أموال المدين  بين الدائنين  األموال المحصَّ

 درجات بحسب والتوزيع بالمحاصة بإجراءات نص عليها القانون وسماها التقسيم
  الدائنين (الباب الثاني).
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  الباب األول
  طرق التنفيذ الجبري

  
وحسب الوسائل  ،الحصول عليه المطلوبحسب نوع الحق بتتنوع طرق التنفيذ 

ً أو  األصل أنا القانون للدائن في تحصيل حقه. التي يمنحه يكون التنفيذ عينيا
أكان عقاراً أم منقوالً، فتكون  يكون التنفيذ على عين المال سواءٌ أي أن  ،مباشراً 

َمثَُل ذلك عليه.  المنفذِ  المالِ  نِ يْ نتيجة التنفيذ الجبري هي حصول الدائن على عَ 
 التي يملكها أو العقار الذي له عليه حق انتفاع البصاعةَ  الدائن طالب التنفيذ استالم

ليس ممكناً في كثير لكن التنفيذ العيني خالياً من الشواغل.  المأجورَ  ه، أو استالممثالً 
  .٢٠٤نقدي يكون التنفيذ فيها بدفع تعويٍض  لذلك نَظََّم المشرع قواعدَ  ،االتمن الح

األصل فيها أن يكون التنفيذ على الذمة المالية عدة نص المشرع على وسائل 
. أما صاحب الحق إلى حقه، في غير حاالت التنفيذ العينيلوصول وذلك  ،للمدين

عليه  فيكون عن طريق التنفيذ بالضغط على جسد المدين المحكوم منهااالستثناء 
بالتضييق على جسد المدين  ، في الحالة األخيرة،يكون التنفيذ إلجباره على التنفيذ.

عن طريق الحبس اإلكراهي (التنفيذي) أو منع السفر. أما التنفيذ على الذمة المالية 
  له فيكون بالتنفيذ بطريق الحجز.

 التنفيذ بالتضييق على جسد المدينلك سوف ندرس في هذا الباب بناًء على ذ
  .(الفصل الثاني) التنفيذ بطريق الحجز بحث فيثم ن ،(الفصل األول)

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
يجبر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذياً -أ": السوري على ما يأتي المدني من القانون ٢٠٤تنص المادة ٢٠٤

 ً على أنه إذا كان في التنفيذ إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي، -٢.  عينياً متى كان ذلك ممكنا
 ً   .".إذا كان ذلك ال يلحق بالدائن ضرراً جسيما
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  الفصل األول
  التنفيذ بالتضييق على جسد المدين
  (الحبس اإلكراهي َومنع السفر)

  
 ،على الذمة المالية للمدين فقط أن يكون التنفيذ معاصرةفي التشريعات الاألصل 

 ،فقد احترمت هذه التشريعات الجسد البشري ولم يَعُْد من الممكن جعله محالً للتنفيذ
  الحال في التشريعات القديمة. كما كانت عليه 

كان الرومان، على سبيل المثال، يسترقّوَن المديَن غيِر القادِر على تسديد الدين 
  .٢٠٥يصل في بعض الحاالت إلى قتلهوكان األمر 

مع ذلك بقي من آثار التنفيذ على جسد المدين، على ما يبدو، إمكانية التضييق 
مؤقتةً من أجل حملِه على تنفيذ بعض االلتزامات  مدةعليه وذلك بحرمانه من حريته 

القاعدة العامة  منكونها جاءت استثناًء  ،التي عددها المشرع على سبيل الحصر
  قة بمطرح التنفيذ.المتعل

ثم أحكامه  ،(المبحث األول) ٢٠٦سندرس في هذا الفصل حاالت الحبس اإلكراهي
منع السفر (المبحث الثالث) التطرق إلى (المبحث الثاني) وننهي هذا الفصل ب

  كوسيلة ضغط على حرية المدين.
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  :انظر. ع قطع استيفاًء لدينهمفي مثل قاٍس جداً قَطََّع الدائنون جثة مدينهم إلى أرب٢٠٥

KAHIL, Omran, L'égalité entre les créanciers dans le cadre de la saisie attribution, op. 
cite. P : 32, note:94.  

الحبس "ونرى أن تكون التسمية هي ". الحبس التنفيذي"يُطلق المشرع السوري على وسيلة التنفيذ هذه تسمية ٢٠٦
إتمام مدة الحبس ال يؤدي، من حيث المبدأ، إلى انقضاء االلتزام الذي ُحبَِس المنفذ عليه من أجل ألن " اإلكراهي

 .تحصيله كما سنرى
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  المبحث األول
  حاالت الحبس اإلكراهي

  
التي تقضي بأن ٢٠٧القاعدة العامة  منبما أن الحبس اإلكراهي يشكل استثناًء 

يكون التنفيذ على الذمة المالية للمدين، فقد جاءت حاالت هذا الحبس على سبيل 
الحصر. من هنا فإنه ال يجوز القياس على هذه الحاالت وال التوسع في تفسيرها. بل 

  ادها المشرع منه.يجب التقيد بحدود النص واألهداف التي أر
  / من قانون أصول المحاكمات كما يأتي:٤٣٩جاء هذا التعداد في نص المادة /

لتأمين استيفاء الحقوق اآلتية دون  المحكوم عليه"يقرر رئيس التنفيذ حبس  
  غيرها:

بحكم قضائي  المحاكم المدنيةمن بها  المحكومالمبالغ والتعويضات واإللزامات -أ
  .إذا كانت ناجمة عن جرم جزائيمكتسب الدرجة القطعية 

بحكم  المحكوم بها في الدعاوى الجزائية المبالغ والتعويضات واإللزامات-ب
باستثناء الحكم بالرد المنصوص عليه في قانون  ،قضائي مكتسب الدرجة القطعية

  .العام العقوبات
  في قضايا األحوال الشخصية اآلتية:-ج
  لنفقة بأنواعها.ا-١
بحكم قضائي مكتسب  أوالمهر المعجل والمؤجل المسمى بصك الزواج -٢

  الدرجة القطعية.
  .الدائمو الزواج والتفريق المؤقتعقد استرجاع البائنة في حالة فسخ -٣
. لوليهإلى الشخص الذي ُعِهدَ إليه بحفظه وتأمين إراءة الصغير  ولدتسليم ال-٤
."...  
  

                                                           
إن حبس المدين مخجل للبشرية ومناٍف لآلداب ولصفة اإلنسان : (قال، قد أحد قادة الثورة الفرنسية ،دانتونكان "٢٠٧

 الثاني،الجزء  ،مشروحة حسب تسلسل المواد –التنفيذ في لبنان  قوانين غالب، غانم،وَ  كبريال سرياني،). وحريته
ً .٣٧٤ص ،١٩٩٠ ،الطبعة األولى بيروت، ،مطبعة صادر ،دار المنشورات الحقوقية صالح  سلحدار، :انظر أيضا

  .٤٤٠و ٤٣٩ص  السابق،المرجع  الدين،
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الناجمة عن جرم جزائي التي  وااللتزاماتالمطلب األول: المبالغ والتعويضات 
  تحكم بها المحاكم المدنية

لمحاكم ويكون ل ٢٠٨نيةالغرف المد بالمبالغ التي تحكم فيها هذه الحالة خاصة
سبب االلتزام بدفع المبلغ هو جرم جزائي. والفرض في هذه الحالة هو وقوع جرم 

ولجوء هذا الشخص إلى الطريق المدني، وليس الطريق جزائي على شخص ما 
ويمكن أن  الجزائي، للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجرم الجزائي.

يضطر المدعي إلى سلوك الطريق المدني، كما في حالة ارتكاب شخص عسكري 
الجرم بحقه. في هذه الحالة ال يستطيع المضرور اللجوء إلى القضاء الجزائي 

ري، وهو المختص نوعياً، ال ول على التعويض المدني ألن القضاء العسكللحص
  دعوى الحق الشخصي.في ينظر 

ً الدرجة القطعية حتى يمكَن  ويجدر التنويه إلى أن الحكم يجب أن يكون مكتسبا
طلب التضييق بالحبس اإلكراهي على المدين المحكوم عليه من أجل تسديد المبالغ 

الحكم  نبعبارة "حكم مكتسب الدرجة القطعية" هو أن يكو المحكوم بها. والمقصود
 ً   .٢٠٩منبرماً، إما بتفويت صاحب المصلحة لمدة الطعن أو بصدور الحكم مبرما

  المطلب الثاني: المبالغ والتعويضات المحكوم بها في الدعاوى الجزائية

ً سمح من خالله المشرع في استحدث  قانون أصول المحاكمات الجديد حكما
بالتضييق بالحبس اإلكراهي على المدين المحكوم عليه بأي مبلغ في  المشرع

فيما عدا الحكم بالرد المنصوص عليه في قانون العقوبات.  ،الدعوى الجزائية
ومعنى ذلك أن المبلغ الذي يمكن الحبس من أجل استيفائه قد يكون تعويضاً عن 

د يكون المبلغ غير الضرر الناشئ عن جرم جزائي، وليس في هذا األمر جديد. وق
متعلق بتعويض ناشئ عن جرم جزائي، وهنا الحكم الجديد. فالمعيار في هذه الحالة 
هو صدور الحكم عن محكمة جزائية مهما كان التكييف القانوني لهذا المبلغ. بعبارة 
ً عن ضرر  أخرى، سواء أكان المبلغ الذي حكمت فيه المحكمة الجزائية تعويضا

م غير ذلك فإنه يمكن حبس المحكوم عليه إكراهياً لتحصيل ناشئ عن جرم جزائي أ
                                                           

بالتضييق بالحبس التنفيذي في حال من أجل االجتهاد الخاطئ في ظل القانون السابق فيما يتعلق بعدم السماح ٢٠٨
مكناس، جمال الدين، أصول التنفيذ، : صدور الحكم بالتعويض الناشئ عن جرم جزائي من المحاكم المدنية انظر

  .٣٥٧ص المرجع السابق، 
  .٦١أبو العيال، أيمن، شرح أصول المحاكمات، المرجع السابق، ص  :من أجل مفهوم الحكم المنبرم انظر٢٠٩
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/ المذكورة سابقاً، جاءت مطلقة والمطلق ٤٣٩هذا المبلغ. فالفقرة /ب/ من المادة /
  يؤخذ على إطالقه. 

كن أن تحكم بها المحكمة من المبالغ غير الناتجة عن جرم جزائي والتي يم
ي تحكم به المحكمة للمدعى عليه مبلغ التعويض عن العطل والضرر الذ، الجزائية

ن / م١٣١/ من المادة /٣في حال صدور حكم ببراءته كما جاء في نص الفقرة /
في حالة البراءة، يمكن أن يُقضى بالعطل -٣أنه: "....قانون العقوبات التي ورد فيها 

والضرر بناًء على طلب المدعى عليه أو على طلب الفريق الذي استحضر 
  تبين أن المدعي تجاوز في دعواه.".كمسؤول مدني إذا 

ً متشدداً من المشرع. إن  نعتقد أن هذا التوسع في حاالت الحبس يعكس موقفا
 مسوغحبس المحكوم من أجل تحصيل مبالغ غير ناشئة عن جرم جزائي غير 

ويخالف التوجه في تقليل حاالت الحبس اإلكراهي التي أوردها المشرع على سبيل 
  لقاعدة العامة في التنفيذ.الحصر ألنها تخالف ا

من جهة أخرى فإن هذا الموقف يلغي التوجه الذي اتخذته محكمة النقض في ظل 
القانون القديم بعدم جواز الحبس اإلكراهي لتحصيل مبلغ الغرامة المحكوم به في 

  .٢١٠الحكم الجزائي
ما يدعم رأينا هذا أن المشرع استثنى من حاالت الحبس اإلكراهي، في هذه  

قرة بالذات من المادة القانونية، حالة الرد المنصوص عليها في قانون العقوبات. الف
فال يمكن حبس المحكوم عليه بالرد. والرد هو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل 

  .٢١١الجريمة
  
  

                                                           
ي، جار هللا، األلوس: ورد في ٤/٣/٢٠١٣، تاريخ ٢٧٩أساس مخاصمة  ٧٢نقض قرار : ا االتجاهانظر في هذ٢١٠

ال يجوز التضييق بالحبس فيما يتعلق بالغرامة كون : "جاء في إحدى حيثيات هذا القرار أنه. ٥٩المرجع السابق، ص 
بطبيعتها عقوبة جزائية مقررة على  التضييق يتم بحالة عدم دفع التعويض الناشئ عن جرم جزائي، أما الغرامة فهي

  .".المحكوم عليه وتنفيذها له طريقه القانوني
يجدر بالذكر أن محكمة النقض كانت قد اتجهت في أحد . من قانون العقوبات ١٣١انظر الفقرة األولى من المادة ٢١١

أحكامها، في ظل القانون القديم إلى إمكانية التضييق بالحبس فيما يتعلق بااللتزام بالرد فقد جاء في اجتهاد لها عام 
 من ٤٣٩تقابل المادة – ٤٦٠يمكن اللجوء إلى الحبس لتنفيذ الرد إلطالق النص الوارد في المادة : "أنه ٢٠٠٤

ورد في األلوسي، جار هللا، المرجع . ٢٧/١/٢٠٠٤مخاصمة، تاريخ  ١٧٥أساس / ١/نقض قرار". -القانون الجديد
وحاسماً أي خالف في  من الحبس التنفيذي الردالملتزم بلذلك جاء نص القانون الجديد مستثنياً . ٤٨ السابق، ص

 .هذا الصدد
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  المطلب الثالث: بعض قضايا األحوال الشخصية

المحاكمات على  / من قانون أصول٤٣٩نص المشرع في الفقرة /ج/ من المادة /
خمس قضايا خاصة باألحوال الشخصية رأى أنها مهمة وتتعلق بكيان األسرة، لذلك 
سمح بالحبس اإلكراهي من أجل تنفيذ االلتزامات المتعلقة بها. هذه االلتزامات هي 
النفقة (أوالً) والمهر (ثانياً) والبائنة (ثالثاً) وتسليم الصغير (رابعاً) وإراءة الصغير 

  خامساً).لوليه (

  أوالً: النفقة بأنواعها
المقصود بالنفقة هنا هي النفقة الواجبة بنص القانون. مثل النفقة بين األب وأبنائه 
والزوج وزوجته. أما النفقة االتفاقية فال يشملها النص وال يمكن تحصيلها بالتضييق 

ق بقضايا أن النفقة تتعلعلى بالحبس اإلكراهي على المدين بها. فالنص جاء واضحاً 
  األحوال الشخصية فقط.

والجديد فيما يخص النفقة أن النص الجديد ذكر عبارة "النفقة بأنواعها" بينما 
كان النص القديم قد اكتفي بكلمة "النفقة". األمر الذي يحسم أي خالف حول نوع 

دة النفقة فيما إذا كانت دائمةً أم مؤقتةً، نفقة عدة أو غير ذلك من أنواع النفقة الوار
  في قانون األحوال الشخصية.

  ثانياً: المهر

َل المشرع في القانون الجديد البند المتعلق بالمهر بعد أن كان القانون القديم  فَصَّ
الجدل حول إمكانية التضييق بالحبس  يثير قد اكتفى بكلمة "المهر"، األمر الذي

ديد بعبارة . فقد جاء القانون الجالمسمى بصك الزواج للحصول على مؤجل المهر
"المهر معجله ومؤجله المسمى بصك الزواج أو بحكم قضائي مكتسب الدرجة 

  القطعية.".
مة الشرعية سنداً من جهة أخرى أصبح صك الزواج المنظم من قبل المحك

 ً   / من قانون أصول المحاكمات.٢٧٥ذكره المشرع في المادة /، فقد تنفيذياً تاما
يبدو، حسب هذا النص، أن الزوجة أو المطلَّقة تستطيع أن تطلب حبس الزوج 

دائرة التنفيذ مباشرةً لتحصيل مبلغ المهر المستحق لها بذمته؛ وذلك من  عن طريق
  دون حاجة إلى اللجوء إلى قضاء الموضوع للحصول على حكم بمبلغ المهر. 
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فقد كان صك الزواج المنظم  هذا ما كان يحصل بالفعل قبل نفاذ القانون الجديد.
/ من قانون البيّنات. فإذا ٥لدى المحكمة الشرعية عقداً رسمياً حسب مفهوم المادة /

طرحت الزوجة صك الزواج أمام دائرة التنفيذ وطلبت الحبس اإلكراهي لتحصيل 
فإن رئيس التنفيذ كان يصدر  اإلخطار،مبلغ المهر المستحق لها، ومضت مدة 

  .٢١٢يجري تنفيذ القرار بالفعلالقرار بالحبس و
لكن في حال اعتراض الزوج المدين على صك الزواج، في ظل القانون القديم، 

اإلخطار فإن التنفيذ كان يقف بقوة القانون، وذلك بناء على أحكام الفقرة  مدةخالل 
لتي تُعامل المبالغ الواردة في ا/ من قانون األحوال الشخصية ٥٤/ من المادة /٥/

ج معاملة أسناد الدين الثابت بالكتابة التي يقف تنفيذها بمجرد االعتراض صك الزوا
  .٢١٣عليها خالل المدة القانونية

ً للتنفيذ ألن صك  تغير الحال بنفاذ القانون الجديد ولم يعْد االعتراض موقفا
. وكان القضاء قد بدأ بتطبيق النص حسب التعديل الزواج أصبح ذا قوة تنفيذية تامة

لكن تعديل قانون األحوال الشخصية .٢١٤قانون أصول المحاكمات الجديدالوارد في 

، أعاد القوة التنفيذية لجهة تحصيل المهر ٢٠١٩لعام  ٤الذي جاء به القانون رقم 
كما كانت قبل نفاذ قانون أصول  ناقصةً  تنفيذيةً  الوارد في صك الزواج قوةً 

  .٢٠١٦٢١٥/ لعام ١المحاكمات الجديد رقم /

                                                           
  .غير منشور ٢١/٧/٢٠١٤تاريخ  ٣٤١٣شرعي، دمشق رقم الملف  –قرار رئيس التنفيذ ٢١٢
ً  ٥٤انظر نص الفقرة الخامسة من المادة ٢١٣ هناك تعارض . من قانون األحوال الشخصية السوري المذكور سابقا

من قانون أصول / ٢٧٥/من قانون األحوال الشخصية ونص المادة  ٥٤واضح بين الفقرة الخامسة من المادة 
رض، ورأينا أن العمل القضائي سوف يتجه إلى وقف العمل بالفقرة الخامسة وقد انتقدنا هذا التعا. المحاكمات الجديد

ً لجهة كحيل، عمران، : انظر في ذلك .من قانون األحوال الشخصية ٥٤من المادة  صك الزواج ليس سنداً تنفيذيا
، ٢٠١٧، لعام ٤٣، العدد ٣٩لمجلد التنفيذي، بحث منشور في مجلة جامعة البعث، حمص، االتضييق بطريق الحبس 

 .٢٢٦وهذا ما حصل بالفعل، انظر الهامش . ١٦٠وخاصةً ص ١٥٩و ١٥١ص 
تاريخ . ٢٠١٧لعام  ٢٦٧قرار  ٣٣٠قرار محكمة استئناف دمشق الناظرة في القضايا التنفيذية أساس ٢١٤
تاريخ  ٢٥٠٨شرعي في الملف التنفيذي رقم  –قرار رئيس تنفيذ دمشق انظر أيضاً  .غير منشور. ٥/٦/٢٠١٧
شرعي  ١٩٧في الملف التنفيذي رقم  ٦/١١/٢٠١٦شرعي تاريخ - رئيس تنفيذ دمشققرار  .غير منشور ٩/٥/٢٠١٧

أكدت هذه القرارات أن االعتراض على تحصيل المهر الوارد في صك الزواج ال يوقف  .غير منشور. ٢٠١٦لعام 
  .التنفيذ

يعد كل دين يرد في وثائق ": المعدل على ما يأتيمن قانون األحوال الشخصية  ٥٤من المادة  ٦الفقرة تنص  ٢١٥
من قانون أصول / ٤٤٧/الزواج أو الطالق من الديون الثابتة بالكتابة ومشموالً بالفقرة األولى من المادة 

وال يعد المهر المؤجل مستحق األداء إال بانقضاء العدة وفق ما يقرره القاضي في  ٢٠١٦لعام / ١/المحاكمات رقم 
  .".الوثيقة

م في هذا موقف غريب من المشرع لم يراعِ فيه اتجاه قانون أصول المحاكمات الجديد في جعل صك الزواج المنظ
  .قوة تنفيذية تامة المحكمة الشرعية ذا
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يجب اإلشارة إليه، في هذا الخصوص، ويجدر بنا مناقشته بشيء  يوجد أمر آخر
هو سالمة صياغة النص القانوني واتفاقه أو عدم اتفاقه مع المبادئ  ،من التفصيل

العامة التي تحكم مؤسسة الحبس اإلكراهي. رأينا أن الزوجة تستطيع طلب الحبس 
المدين بمبلغ المهر. بناًء على صك الزواج ومن دون حاجة إلى استصدار حكم على 

  الواقع العملي كان يسير في هذا االتجاه.أن ورأينا 
/ من قانون أصول ٤٣٩/ من الفقرة /ج/ من المادة /٢يبدو لنا أن صياغة البند /

تقليل حاالت الحبس التنفيذي  فيالمحاكمات غير دقيقة وتخالف توجه المشرع 
بحسبانها استثناًء من عدم جواز التنفيذ على جسد المدين. فقد اشترط المشرع في 

 ، إذمحكوماً عليه/ أن يكون المدين بأحد االلتزامات الواردة فيها ٤٣٩بداية المادة /
أن ...". بناًء على ذلك يجب  حبس المحكوم عليهورد فيها أنه: "يقرر رئيس التنفيذ 

يصدر حكم قضائي على المدين بأداء مبلغ المهر وال يكفي أن يكون مديناً بموجب 
/ من الفقرة /ج/ ِصيغَْت بطريقة تسمح باالستنتاج ٢صك الزواج. لكن بداية البند /

أنه يمكن طلب الحبس بناًء على صك الزواج من دون حاجة إلى استصدار حكم 
أو  المسمى بصك الزواجمعجل والمؤجل : "المهر الجاء كاآلتي فقدعلى المدين؛ 
تناقض بين بداية المادة القانونية التي تشترط صدور حكم بمبلغ المهر  اً ...". يوجد إذ

من أجل تطبيق النص وإصدار قرار الحبس التنفيذي، والشق األول من البند 
  .٢١٦الخاص بالمهر الذي "ال يشترط" صدور حكم

على الزوجة بإعادة مبلغ المهر الذي قبضته بقي أن نشير إلى أن الحكم الصادر 
ه ال في حال بطالن الزواج ال يسمح للزوج بطلب التضييق بالحبس عليها، ذلك أن

ً على أنه مهر. فالمهر هو مهذا المبلغ  يمكن تكييف ا يجب في ذمة الزوج قانونا
للمبلغ المترتب بذمة الزوجة لصالح  التكييف القانونيويكون  ،لصالح الزوجة

  .رد غير المستحقلزوج هو ا

                                                           
صك الزواج ليس سنداً تنفيذياً لجهة التضييق بطريق الحبس كحيل، عمران، : انظر رأينا المخالف لهذا االتجاه في٢١٦

يبدو لنا أن صك الزواج المنظم لدى المحكمة الشرعية هو سند تنفيذي  .١٦٩-١٤٨ص المرجع السابق،  التنفيذي،
ً على حكم قضائي . لجهة الحجز وليس لجهة الحبس اإلكراهي ألن قرار رئيس التنفيذ بالحبس يجب أن يكون مبنيا

وهذا . ليس المدينو المحكوم عليهحبس بمبلغ المهر، وذلك بناًء على اشتراط المشرع على رئيس التنفيذ أن يقرر 
أمر منطقي ويجد ِعلَّتَهُ في أن وسيلة الحبس هذه استثنائية وال ينبغي اللجوء إليها إال بعد منح المدين كل الضمانات 

  .القضائية التي توفرها الخصومة القضائية أمام محكمة الموضوع، وأهمها مبدأ المواجهة وحق الدفاع
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وال يجوز، حسب اتجاه فقهي، للزوجة طلب حبس زوجها من أجل استعادة  هذا
إال إذا ورد في صك الزواج أن  ؛ن هذه األموال ال تُعَدُّ مهراً أشيائها الجهازية أل

  .٢١٧األشياء الجهازية تُعَدُّ جزءاً من المهر

  ثالثاً: إعادة البائنة (الدوطة) 
/ من قانون األحوال ٨٥تنص المادة / إذهذه الحالة خاصة بالطوائف المسيحية، 

  الشخصية لدى الطوائف الكاثوليكية مثالً على ما يأتي: 
ً هي كل مال ثابت أو منقول تجلبه  "البائنة وتدعى (الحق) َو (الدوطة) أيضا

 ً   ألعبائه.". الزوجة إلى الزوج، أو يقدمه أهلها أو غيرهم بداعي الزواج وتخفيفا
/ من قانون األحوال الشخصية لطائفة الروم األرثوذوكس ٧٩وجاء في المادة / 

أيضاً أن: "البائنة هي كل األموال المنقولة وغير المنقولة التي تجلبها الزوجة معها 
  تخفيفاً لمصاريف العائلة.".

مالية الهي مال تجلبه الزوجة عند المسيحيين للمساعدة في األعباء  البائنة إذاً 
أو حكم بالهجر الدائم فإذا صدر حكم بفسخ عقد الزواج أو إبطاله  ،للزواج واألسرة

لها  يجب على الزوج، في هذه الحالة، إعادة البائنة للزوجة أو السماحأو المؤقت 
تستطيع الزوجة استصدار حكم على الزوج باستعادة بأخذها. فإذا امتنع عن ذلك 

يمكن لها تقديم طلب إلى رئيس اعه إعطاءها أموال البائنة البائنة. فإذا بقي على امتن
  التنفيذ بالتضييق عليه بالحبس اإلكراهي للحصول على هذه األموال.

  رابعاً: تسليم الصغير
فإذا صدر حكم على شخص  ،صغير هنا َمْن كان في سن الحضانةيُقصد بال

ن له حق الحضانة يمكن لم ،بتسليم الصغير لمن ثبتت له الحضانة وامتنع عن ذلك
التضييق على الممتنع بالحبس التنفيذي. كما لو صدر حكم على األب بتسليم 

، أو حكم على األم بتسليم الصغير لألب عندما تصبح الصغير لألم أو ألم األم مثالً 
  الحضانة لألب.

                                                           
ً في يبدو أن هناك . ٢٧٠ص . ، التنفيذ الجبري، المرجع السابقةمنال حيدر، نصر: هذا المعنىانظر في ٢١٧ اتجاها

واصل، محمد، أصول  :انظر في هذا المعنى. زءاً من المهرن األشياء الجهازية تُعدُّ جالقضاء السوري يقول إ
  /.٤/و/٣/و/٢/و/ ١/رقم هامش ، ٢٣٢ص،وَ /٤/و / ٣/رقمهامش  ٢٣١المحاكمات المدنية، المرجع السابق، ص
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رة يج ذه الفق ة ه ي نهاي ى در التنويه ف وةً إل ازل عن دخول المن مح ب رع س أن المش
تعمال  ادةوباس ي الم ك ف اء ذل ه. ج ليمه وحفظ غير وتس م الص االت ض ي ح وة ف  الق

  : / من قانون أصول المحاكمات على النحو اآلتي٤٤٦/
"يجوز تنفيذ األحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه إلى األمين جبراً 
ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل ويجوز إعادة تنفيذ الحكم كلما 

  الحال ذلك.". اقتضى

  خامساً: إراءة الصغير لوليه
. والولي هو يكون الصغير في هذه الحالة في حضانة شخص آخر غير الولي

فإذا َمنََع َمْن له الحضانة الوليَّ من رؤية الصغير فإن هذا  ،األب أو الجد العصبي
األم  الولي يستطيع التضييق بالحبس على هذا الشخص. َمثَُل ذلك َمْنُع األم أو أمُّ 

  الوليَّ ِمْن رؤية الصغير.
َمنََع األمَّ يؤخذ على هذه الفقرة أنها خاصة بالولي فقط فال يمكن حبس الولي إذا 

. هذا أمر يجافي المنطق والعدل خاصةً وأن اإلراءة هي حٌق ِمْن رؤيِة الصغير
للصغير أيضاً. لذلك يجب على المشرع أن يتدخل ويوسع نطاق هذه الحالة لتشمل 

  .٢١٨مكانية حبس أي شخص يمنع األم من رؤية صغيرهاإ
  

  المبحث الثاني
  أحكام الحبس اإلكراهي

  
سندرس في هذا المبحث األشخاص الذين يُطبق عليهم الحبس اإلكراهي 
(المطلب األول) َوحاالت اإلعفاء من الحبس (المطلب الثاني)، ثم أثار الحبس 

بعد ذلك نتطرق إلى إجراءات تنفيذ (المطلب الثالث) َومدته (المطلب الرابع)، 
  الحبس (المطلب الخامس).

  

                                                           

اتجهت بعض دوائر التنفيذ إلى إصدار قرارات حبس بحق الولي وذلك بخالف النص القانوني الصريح. انظر: ٢١٨

  .١٠/٢/٢٠١٩، تاريخ ٢٠١٩لعام  ١١١٢قرار رئيس تنفيذ سلمية في الملف التنفيذي رقم أساس 
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  المطلب األول: األشخاص الذين يطبق عليهم الحبس اإلكراهي

مله على الوفاء رأينا أن الحبس اإلكراهي هو وسيلة ضغط على جسد المدين لح
نص القانون على سبيل الحصر. تتميز هذه الوسيلة بالطابع في بالتزامات محددة 

ي ألنها تتضمن معنى اإلكراه والضغط على جسد المدين. من هنا فإنها الشخص
تُطبق على المسؤول الشخصي عن سبب االلتزام. بناًء على ذلك فإنه ال يجوز حبس 
المسؤول بالمال كالكفيل والمتبوع. كما ال يجوز حبس الولي أو الوصي. فمسؤولية 

  الغير." أخط"هؤالء ليست مسؤولية شخصية بل مسؤولية عن عمل 
فإذا تضرر شخص بسبب حادث سير وصدر الحكم بالتعويض عن الضرر 
الناتج عن هذا الجرم الجزائي على السائق ومالك السيارة وشركة التأمين؛ فال يجوز 
التضييق بالحبس على مالك السيارة لتحصيل التعويض ألنه غير مسؤول شخصياً 

يارة محكوم عليه بتعويض عن عن حادث السير. وال يمكن التذرع بأن مالك الس
ضرر ناشئ عن جرم جزائي. لذلك فإننا نرى ضرورة تدخل المشرع بإدراج فقرة 

ً تؤكد على أن يكون المدين مسؤوالً ٤٣٩في المادة / ً عن  / المذكورة سابقا شخصيا
  الدين.

ً وصدر بحقه حكم في إحدى  هذا ويشمل الحبس أي شخص مسؤول شخصيا
/ من قانون أصول المحاكمات، سواء ٤٣٩في المادة /الحاالت المنصوص عليها 
ً أم أجنبياً، مد ً أم عسكرياً. يشمل الحبس إذأكان مواطنا أي شخص لم ينص  اً نيا

  القانون على منحه حصانة في هذا الصدد.

  المطلب الثاني: حاالت اإلعفاء من الحبس اإلكراهي

يشتمل على حاالت  يوجد نوعان من اإلعفاء من الحبس اإلكراهي. النوع األول
ً (أوالً)، َوالنوع الثاني يخص حاالت أخرى  يكون فيها اإلعفاء من الحبس مطلقا

  يكون فيها اإلعفاء مؤقتاً (ثانياً).

  أوالً: حاالت اإلعفاء المطلق 
 التضييق بالحبس على المحكوم عليه في هذه الحاالت، من حيث المبدأ، ال يمكن

  ون على سبيل الحصر. وهذه الحاالت هي:القتضاء الحقوق التي عددها القان
  



 

١٤٥ 
 

  : حالة إتمام المحكوم عليه سن السبعين١
  / من قانون أصول المحاكمات على النحو اآلتي: ٤٤٢جاءت المادة /

تزيد ... أو ، الحبس التنفيذي على األشخاص الذين فيما عدا النفقة"ال يُطبق، 
  ....."على سبعين سنة

حبس من أتم السبعين من العمر حبساً إكراهياً منع المشرع، بموجب هذا النص، 
ً لسنه ً سن السبعين . وإذا أ٢١٩وذلك احتراما يجب على رئيس تم المحبوس إكراهيا

التنفيذ إصدار القرار بإطالق سراحه فوراً. لكن المشرع استثنى من حالة اإلعفاء 
هي ذلك  ما هو واضح من صياغة المادة. علةهذه المدين المحكوم عليه بدين نفقة، ك

مبلغ النفقة لمعيشته إلى أن المشرع فضَّل حماية شخص في حالة مالية سيئة يحتاج 
  اليومية على حماية مصلحة المدين احتراماً لسنه.

  : عدم جواز حبس من هم من عمود النسب٢
  :/ المذكورة سابقاً اآلتي٤٤٢جاء في المادة /

وال على من هم ألشخاص ...، الحبس التنفيذي على افيما عدا النفقة "ال يطبق، 
  .". من عمود نسب الدائن

لذلك ال يجوز حبس األصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا. علة ذلك هي توطيد 
العالقات األسرية وعدم السماح ألحد األصول بالضغط جسدياً على أحد فروعه أو 

  العكس لتحصيل الدين.
ً المدين بدي ن نفقة وذلك تفضيالً لكن المشرع استثنى من هذه الحالة أيضا

ِة للدائن بها على مسألة احترام العالقات األسرية.   للمصلحة الُملّحِ

  : حالة عدم دفع الدائن مصرفات معيشة المدين في السجن٣
/ من قانون الرسوم والتأمينات القضائية رقم ١١٠/ من المادة /٢تنص الفقرة /

  على ما يأتي: ٢٠١٢/ لعام ١/
المدين الذي يخلى سبيله لعدم دفع اإلعاشة من أجل الدين "ال يجوز تجديد حبس 

  نفسه.".
ِعلةُ عدم جواز تجديد حبس َمْن أُطلق سراحه لعدم دفع الدائن مصرفات إعاشته 

  داخل السجن هي عدم جدية الدائن في اللجوء إلى هذه الوسيلة للضغط على مدينه.

                                                           
  .٢٧٣ ص. ، التنفيذ الجبري، المرجع السابقةمنال حيدر، نصر٢١٩
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٤ ً   : عدم جواز حبس الدبلوماسيين إكراهيا
اص يتمتعون بالحصانة القضائية من حيث المبدأ، وال يجوز فهؤالء األشخ

. فمن باب أولى أنه ال يجوز تطبيق الحبس ٢٢٠محاكمتهم أمام القضاء الوطني
  .٢٢١اإلكراهي عليهم

  ثانياً: حاالت اإلعفاء المؤقت
وردت في قانون أصول المحاكمات وقوانين أخرى يكون فيها عدة يوجد حاالت 

ً ولاإلعفاء من الحبس التنفي ً ذي مؤقتا فإذا ما انتهى سبب اإلعفاء يصبح  ،يس مطلقا
بالحبس التنفيذي. وهذه عليه ِمْن حق طالب التنفيذ َطلَُب التضييق على المحكوم 

  الحاالت هي اآلتية:

  : من كانت سنه تَِقلُّ عن خمس عشرة سنة١
  على أنه:من قانون أصول المحاكمات  /٤٤٢نصت المادة /

األشخاص الذين تقل سنهم عن "ال يطبق الحبس التنفيذي فيما عدا النفقة على  
...". ال يجوز حبس من كانت سنه أقل من خمس عشرة سنة،  خمس عشرة سنة

  فإذا أتمها جاز حبسه.

  : عدم جواز حبس التاجر ما برحت معامالت اإلفالس جارية بحقه٢
ه، ذلك أَنَّ الدائنين ينتظمون في كتلة ال يستطيع المدين في هذه الحالة إدارة أموال

التفليسة وتُمنع المالحقات الفردية بحق المدين المفلس. ويمثل وكالء التفليسة هؤالء 
. فال ٢٠٠٧لعام  ٣٣/ من قانون التجارة رقم ٥٣٩الدائنين حسب أحكام المادة /

لي طلب يمكن، والحال كذلك، مالحقة المدين أمام دائرة التنفيذ، وال يمكن بالتا
حبسه. لكن عندما تنتهي حالة اتحاد الدائنين فإن المالحقات الفردية تصبح جائزة 

  ويمكن بالتالي طلب حبس المدين حبساً إكراهياً.

  : عدم جواز حبس من تَقَدََّم بطلب الصلح الواقي من اإلفالس٣
 ال يجوز حبس َمْن تقدَّم بطلب صلحٍ واٍق من اإلفالس من تاريخ تقديم الطلب.
لكن يجوز طلب التضييق بالحبس على المدين من تاريخ اكتساب الحكم المتضمن 

  .٢٢٢تصديق الصلح قوة القضية المقضية
                                                           

  .٣٨- ٣٤واصل، محمد، المرجع السابق، ص  :أجل تمتع الدبلوماسيين بالحصانة القضائية انظرمن ٢٢٠
وانظر الهامش . ٢٧٦منال حيدر، نصرة، المرجع السابق، ص : لمزيد من التفصيل فيما يتعلق بالقناصل انظر٢٢١

  .من الصفحة ذاتها/ ١/رقم 
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: عدم جواز حبس الزوجين في آن معاً في حال كان عمر أحد األوالد أقل من ٤
  خمس عشرة سنة

  :/ من قانون أصول المحاكمات على أنه٤٤٣تنص المادة /
"إذا كان للزوج أو للزوجة أوالد تَِقُل سنهم عن خمس عشرة سنة ال يجوز أن  

ً  ينالهما الحبس   في وقت واحد.". معا
نهم من األب واألم في هدُف المشرع هنا رعاية مصالح األوالد بعدم حرما 

أما عندما يُْكِمُل أصغر األوالد ِسَن الخامسة عشرة فيصبح باإلمكان  ،الوقت ذاته
ً في آن الزوجين  طلب حبس   .٢٢٣معا

  : عدم جواز حبس المجنون٥
ال يجوز حبس المجنون ألنه ال يدرك الغاية من هذا الحبس. فال يُعد حبسه وسيلة 

  ضغط عليه لحمله على تنفيذ التزامه.

: ال يمكن التضييق بالحبس اإلكراهي على المحكوم عليه باإلعدام أو ٦
  باألشغال الشاقة المؤبدة
لكن في حال أُبدلت عقوبة مؤقتة في هذه الحاالت. التنفيذي ال فائدة من الحبس 

فإنه يجوز التضييق على المدين ٢٢٤مانعة للحرية باإلعدام أو األشغال الشاقة المؤبدة 
  .٢٢٥بالحبس اإلكراهي بعد االنتهاء من تنفيذ العقوبة

  : عدم جواز الحبس طوال مدة التجربة ٧
  ما يأتي:السوري ن قانون العقوبات / م١٤٦جاء في المادة /

" ... ال يُلجأ إلى الحبس التنفيذي طوال مدة التجربة في وقف التنفيذ ووقف  
الحكم النافذ.". علة عدم جواز الحبس في هاتين الحالتين هي إعطاء فرصة للمحكوم 
عليه بجرم جزائي لالنخراط في المجتمع من جديد ليكون أهالً لحياة اجتماعية 

                                                                                                                                               
  .٢٧٨ ، المرجع السابق، صةمنال حيدر، نصر: لتفصيل أكبر انظر٢٢٢
ِر وليس  ٢٢٣ نرى أنه من غير الضروري أن يكون األوالد أشقاء ألن المصلحة المحمية هي مصلحة هؤالء القُصَّ

  المنفذ عليهما.
" بدل"انظر الفعل . أي إن العقوبة كانت هي اإلعدام أو األشغال الشاقة المؤبدة ثم أصبحت األشغال الشاقة المؤقتة٢٢٤

  .٤٨، المجلد الحادي عشر، دار صادر، بيروت، بال تاريخ وال طبعة، ص اإلفريقي، لسان العرب، ابن منظور
٢٢٥Glasson, Tissieret Morel . ٢٧٩ ، المرجع السابق، صةمنال حيدر، نصر: َوَردَ في.١٤٢٦بند  ٤جزء ،

 . ٢هامش رقم 
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. فتطبيق الحبس اإلكراهي يؤدي إلى عدم االستفادة من قصد المشرع في سليمة
  لكن يمكن حبسه إكراهياً بعد انتهاء مدة التجربة. ،ادة تأهيل هذا الشخصإع

  المطلب الثالث: مدة الحبس

األحكام فيما يتعلق بالمدد التي يمكن َر قانون أصول المحاكمات الجديد َغيَّ 
 مقدارفقد زاد المدة القصوى للحبس وزاد  ،الخاصة لكل مدةف فيها وبالمبالغ التوقي

على منه / ٤٤٤جاءت المادة / إذ ،بالغ التي يمكن التوقيف من أجلهالمل الحد األعلى
  النحو اآلتي: 

على الوجه  /٤٣٩/تكون مدة الحبس في األحوال المنصوص عليها في المادة -"أ
  اآلتي:
ً إذا كان المبلغ موضوع  -١ التنفيذ ال يتجاوز خمسين ألف ليرة عشرين يوما

  سورية.
  ستين يوماً إذا كان المبلغ ال يتجاوز مئة ألف ليرة سورية. -٢
تسعين يوماً إذا كان المبلغ يتجاوز مئة ألف ليرة سورية وال يزيد عن مئتي  -٣

  ألف ليرة سورية.
أو  سنة ميالدية إذا كان المبلغ يتجاوز الحد المذكور آنفاً أو يتعلق بتسليم الولد -٤

  إراءته.
تُحسُب مدة الحبس بالنظر إلى أصل المبلغ وملحقاته من رسوم ومصاريف   -ت

  قضائية وأتعاب محاماة.".
أما إذا كان االلتزام غير مالي  ،٢٢٦كل مبلغ يقابل مدة توقيف تتناسب معه طرداً 

فتكون مدة التوقيف سنة ميالدية. زاد المشرع المدة القصوى لتصبَح سنةً بعد أَْن 
عيَن يوماً في القانون القديم، وذلك لزيادة الضغط على المدينين، خاصةً فيما كانت تس

  يتعلق بمسألتي تسليم الصغير َوإراءته.
هذا وال يجوز تجديد الحبس بعد انتهاء مدة التوقيف للسبب ذاته إال في دين النفقة 

قُّ فيه يستطيع الدائن طلب حبس مدينه في كل مرة تُستَحَ  إذألنه دين دوري متجدد، 
  النفقة.

                                                           
انت فيه القوة الشرائية ، في وقٍت ك١٩٥٣كانت المبالغ زهيدة جداً في القانون القديم وذلك ألنه كان نافذاً منذ عام ٢٢٦

 .للنقد أكبر بعشرات المرات منها في الوقت الحالي
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لكن يجوز حبس المحكوم عليه مجدداً بمقتضى قرار جديد من أجل االلتزامات 
/ من قانون أصول المحاكمات بعد انتهاء مدة ٤٣٩المنصوص عليها في المادة /

. َمثَُل ذلك أن يُحبس شخص لمدة سنة لعدم وفائه مبلغ مليون ليرة ٢٢٧الحبس األول
ي. ثم يطلب أحد دائنيه حبسه من أجل دين سورية كتعويض ناشئ عن جرم جزائ

نفقة بمبلغ مئة ألف ليرة سورية أو مئتي ألف ليرة سورية كتعويض ناشئ عن جرم 
  جزائي آخر. 

هذا ويُحسب المبلغ الذي يجري التوقيف من أجل تحصيله بالنظر إلى أصل 
   / المذكورة سابقاً.٤٤٤الدين وملحقاته كما جاء في الفقرة /ب/ من المادة /

ليرة سورية وكانت  ٩٣٠٠٠فإذا صدر حكم على شخص بنفقة واجبة قدرها 
ليرة  ١٠٠٠٠الملحقات من مصاريف ورسوم والحد األدنى ألتعاب المحاماة 

ً ألن المبلغ الذي يؤخذ سورية، فإن مدة الحبس تكون تس  هوالحسبان في عين يوما
  مئة وثالثة آالف ليرة سورية. ١٠٣٠٠٠=١٠٠٠٠+٩٣٠٠٠اآلتي: 

تُضاف هذه الملحقات ألنها ُصرفت من أجل الحصول على حكم بمواجهة المدين 
  الذي رفض تسديد الدين.

  المطلب الرابع: حاالت انقضاء الحبس

الحق / من قانون أصول المحاكمات على حاالت انقضاء ٤٤٥نصت المادة /
  جاء فيها ما يأتي: ، فقد الحبس اإلكراهيب

  في األحوال اآلتية:"ينقضي الحق بالحبس التنفيذي 
  إذا أوفى المنفذ عليه التزامه أو أوفاه عنه شخص آخر.-أ

  .عليهالمنفذ ٢٢٨إذا رضَي الدائن بأن يخلي سبيل -ب
  إذا بَلََغ المنفذ عليه السبعين من العمر.".-ج

                                                           
 .من قانون أصول المحاكمات/ ٤٤٠/من المادة / ب/انظر الفقرة ٢٢٧
من قانون أصول المحاكمات عدم الدقة في استخدام / ٤٤٥/من المادة / ب/يؤخذ على المشرع في الفقرة ٢٢٨

ألن ". ُيطلُق سراحهُ "وكان األجدر به أن يستعمل عبارة " يخلي سبيله"فقد استخدم تعبير . المصطلح القانوني
االصطالح األول من مفردات قانون أصول المحاكمات الجزائية وله مدلول اصطالحي محدد؛ إذ يخلى سبيل 

لعودته إلى أي أنه يوجد احتمال . الموقوف احتياطياً في دعوى الحق العام مع إمكانية الحكم عليه بعقوبة مانعة للحرية
فضالً عن أن الحبس اإلكراهي ليس عقوبة وال . بينما إطالق السراح ال يفيد هذا المعنى. السجن بعد إخالء سبيله

 .توقيفاً احتياطياً 
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  أوالً: حالة الوفاء بااللتزام

انقضاء الحق بالحبس  الوفاء بااللتزام هو الحالة الطبيعية النقضائه وبالتالي
فإذا سدد المحكوم عليه المبلغ المحبوس من أجله أو َسلََّم الصغيَر أو  ،المبني عليه

  سمَح باإلراءة فإن حق طالب التنفيذ بحبسه ينقضي.

قد يكون الوفاء بااللتزام من غير المدين. في هذه الحالة ال يستطيع الدائن رفض 
  / المذكور سابقاً. ٤٤٥أ/ من المادة /هذا الوفاء وذلك لصراحة نص الفقرة /

في  القانون المدنيلكن الدائن يستطيع رفض الوفاء في حالة خاصة نص عليها 
  / منها ما يأتي:٢/ منه. فقد جاء في نهاية الفقرة /٣٢٢المادة /

"...على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على  
  االعتراض.". ذلك َوأبلغ الدائن هذا

  ثانياً: رضاء طالب التنفيذ بإطالق سراح المنفذ ضده

ال يستطيع طالب التنفيذ طلَب حبس المنفذ ضده بعد أن قَبَِل بإطالق سراحه. 
والقول بغير ذلك يجعل المدين تحت رحمة الدائن لسبب إجرائي هو الحق باستخدام 

  إجراء تنفيذي ليس إال.

ثم إن القَبُوَل بإطالق السراح يعني التنازل عن حق طلب الحبس. لكن بعض 
الفقه قَبَِل بإطالق السراح المشروط بالوفاء. بمعنى أن الدائن يقبل بخروج المدين 
من السجن بشرط أن يقوم بالوفاء بااللتزام مع اشتراط عودته إلى السجن في حال 

  .٢٢٩محددة مدةعدم الوفاء في 

االتجاه الذي يضع المدين تحت رحمة الدائن لسبب إجرائي كما قلنا،  لسنا مع هذا
وألن الحبس اإلكراهي استثناٌء من القاعدة العامة في التنفيذ على الذمة المالية فقط 
للمنفذ ضده دون جسده. من هنا فإنه ال يجوز التوسع في تفسير النص القانوني 

  وطرح فرضيات تخرج عن المبدأ العام.

  

  

                                                           
، المرجع السابق، ةحيدر، نصر منال، وَ ٣٧١السابق، ص مكناس، جمال الدين، المرجع : انظر هذا الرأي في٢٢٩
  .٢٩٣ص
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  ثالثاً: بلوغ المنفذ ضده السبعين من العمر
اتجاه المشرع في عدم جواز حبس كبار السن احترماً لهم، وهذه الحالة  ىتتماش

طابع مدني. ينقضي  حبس وسيلة ضغط على المدين بدين ذيخاصةً وأن هذا ال
عندما يصبح عمر المنفذ ضده سبعين عاماً، سواء أكان موقوفاً أم  اً الحق بالحبس إذ

  ال. 
. في هذه الحالة ال دين نفقةيُستثنى من ذلك الحالة التي يكون فيها التنفيذ لتحصيل 

ينقضي الحق بالحبس ويبقى المنفذ ضده محبوساً على الرغم من بلوغه السبعين من 
  العمر.

ال يعني انقضاء االلتزام الذي تَمَّ الحبس من  انقضاء مدة الحبسالذكر أن بيجدر 
الحبس التنفيذي أحد أسباب انقضاء االلتزام من حيث ال يُعدُّ . بعبارة أخرى أجله

من حق طالب التنفيذ، بعد انتهاء مدة حبس مدينه، أن يتابع  اً .يبقى إذ٢٣٠المبدأ
الحبس إجراءات التنفيذ بطريق الحجز على أمواله بعد أن استنفد حقه بطلب 

  .٢٣١اإلكراهي أو امتنع عليه ذلك

  المطلب الخامس: إجراءات تنفيذ الحبس

تبدأ هذه اإلجراءات بتقديم المحامي وكيل طالب التنفيذ طلب التنفيذ مشفوعاً 
بالسند التنفيذي وبطلب التضييق على المنفذ ضده بالحبس اإلكراهي لحمله على 

  الوفاء بالتزامه.
خمسة أيام  تنفيذياً للمنفذ ضده مع تكليفه بالوفاء خالل ترسل دائرة التنفيذ إخطاراً 

يجب ، ويصدر رئيس التنفيذ قراراً بحبسه فإذا لم يقم بالوفاء ،تلي تبلُّغهُ اإلخطار
على طالب التنفيذ، في حالة صدور قرار الحبس، أن يدفع سلفاً نفقات إعاشة المنفذ 

 ،م والـتأمينات القضائيةون الرسو/ من قان١١٠ضده في السجن حسب نص المادة /
  : هفقد جاء في الفقرة األولى من هذه المادة على أن

يؤدي الدائن سلفاً إلى الخزينة المبلغ وفقاً لما هو لدى إدارة السجون إلعاشة -١"
السجين عن كل يوم يحبس فيه مدينه ألجل الدين أو العين لقاء ما ينفق عليه من 

                                                           
كما في  تالشي الغرامات بمبدأفقد أخذت بعض القوانين . امات تنقضي بانتهاء مدة الحبسمع ذلك فإن بعض االلتز٢٣٠

قرار محكمة النقض السورية : انظر تفصيل ذلك. كما قضت محكمة النقض بتالشي الغرامات الجمركية. قانون التبغ
  .٢٨١، المرجع السابق، صةمنال حيدر، نصر: الذي ورد في

  .فيها عمر الشخص الموقوف، في غير دين نفقة، سبعين سنة قبل نهاية مدة التوقيفكما في الحالة التي يصبح ٢٣١
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حبسه وتخلية سبيله قبل إتمامه جميع مخصصات السجون وبحال صرف النظر عن 
المدة تعاد إليه السلفة بكاملها في الحالة األولى أو الباقي في الحالة الثانية بموجب 

  قرار من رئيس التنفيذ.".

/ من قانون الرسوم والتأمينات ١١٢/هـ/ من المادة /وَ وقد استثنت الفقرتان /د/  
، وذلك ٢٣٢أدية نفقات إعاشة السجينالقضائية المحكوم لهم بالمهر وبالنفقة من ت

  ية.للحاجتهم المادية نتيجة سوء أحولهم الما المشرع تقديراً من

هذا وقد سمح المشرع للمنفذ ضده باالعتراض على قرار حبسه أمام رئيس 
/ من قانون ٤٤١. فقد نصت الفقرة /أ/ من المادة /٢٣٣التنفيذ الذي أصدر القرار

للمحكوم عليه أن يعترض على توقيفه باستدعاء أو -أصول المحاكمات على أنه: "أ
  تقرير يقدمه إلى رئيس التنفيذ.". 

فإذا كانت الشروط القانونية للحبس غير  ،ظر رئيس التنفيذ في هذا االعتراضين
يبقى . أما كانت هذه الشروط قد روعيت ٢٣٤همتوافرة يقرر إطالح سراح المنفذ ضد

هذا القرار، كغيره من قرارات في وقوفاً. ويحق لهذا األخير الطعن المنفذ ضده م
  رئيس التنفيذ، بطريق االستئناف.

أما فيما يتعلق بالقبض على المنفذ ضده فيكون بتسطير كتاب من رئيس التنفيذ 
ه في السجن. تلقي إلى النيابة العامة يطلب فيه منها إلقاء الق بض على المدين َو َزّجِ

  النيابة العامة القبض عليه وتزجه في السجن وتُعلُم دائرة التنفيذ بذلك أصوالً.
  
  
  
  

  

                                                           
يعفى من تأدية نفقات إعاشة المسجونين لتأمين : "من قانون الرسوم القضائية على ما يأتي/ ١١٢/نصت المادة ٢٣٢

  :الحقوق استيفاءً 
 ...- ج.... -ب... -أ
 .المحكوم لهم بالنفقة/ د
  "..بالمهورالمحكوم لهم / ـه

االعتراض أمام رئيس التنفيذ، وهو المرجع القضائي ذاته الذي أصدر القرار، يدعم الرأي القائل إن قرارات ٢٣٣
 .رئيس التنفيذ هي قرارات والئية

  .من قانون أصول المحاكمات/ ٤٤١/من المادة / ب/انظر الفقرة ٢٣٤
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  المبحث الثالث
  منع الســـــــــــــــفر 

  
يُعَدُّ منع المدين من السفر خارج القطر نوعاً من أنواع الضغط على جسده لحمله 

االلتزامات ذات الطابع المدني. لذلك يجب أن تكون هذه الوسيلة على تنفيذ بعض 
  .٢٣٥استثنائيةً، فال تُطبق إال في حال وجود نص قانوني يسمح باللجوء إليها

لقد جاء قانون أصول المحاكمات الجديد بنص يسمح بالتضييق على المدين عن  
محاكمات. / قانون أصول ال٤٣٩طريق منعه من السفر خارج سورية في المادة /

  فقد نصت الفقرة /د/ من هذه المادة على أنه: 
لرئيس التنفيذ أن يقرر منع سفر المحكوم عليه إلى حين استيفاء المبالغ -"د

والتعويضات واإللزامات المحكوم بها من المحاكم المدنية والجزائية وغيرها من 
  المحاكم بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.".

ً جداً ألنه لم يحدد المبالغ والتعويضات يبدو أن لهذا النص  مدًى واسعا
ته ن صياغإحتى  ،ع سفر المدين بها من أجل تحصيلهاواإللزامات التي يجوز من

فقد ُسمح باللجوء إلى منع السفر الستيفاء أي مبلغ  ،جاءت معززة لهذا المدى الواسع
  أو إلزام تحكم به أي محكمة مهما كان نوعها.

العامة في التنفيذ  اإلطالق في غير محله ألنه يتنافى مع القاعدةنرى أن هذا 
ونرى أن  ،ذمة المالية للمدين فقط دون جسدهن التنفيذ يكون على الإوالتي تقول 

يقصر المشرع منع السفر على المدين بااللتزامات المنصوص عليها في الفقرات /أ/ 
وعلى االلتزامات  ،ت/ من قانون أصول المحاكما٤٣٩و/ب/ و/ج/ من المادة 

  الواردة في النصوص القانونية التي ترد في قوانين خاصة على جواز منع السفر.
  

                                                           
ون أصول المحاكمات الجديد، تُصدر قرارات بمنع كانت المحاكم الشرعية وبعض المحاكم الجزائية، قبل نفاذ قان٢٣٥

وال يوجد، على حد علمنا، إال نصان . السفر على الرغم من عدم وجود نص صريح بجواز إصدار مثل هذه القرارات
لعام  ٢١من المرسوم التشريعي رقم / ٣/من المادة / أ/األول هو الفقرة . قانونيان يجيزان إصدار قرار منع سفر

الناظرة في الدعوى اتخاذ جميع  للمحكمة-أ: "تنص هذه الفقرة على ما يأتي. ق بإحداث محاكم مصرفيةالمتعل ٢٠١٤
االجراءات والتدابير والقرارات المستعجلة بما فيها منع السفر وذلك بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة قبل دعوة 

  : ونصها هو اآلتي ٢٠١٦لعام  ٣٨من قانون الجمارك رقم / ٢١٤/الثاني هو المادة ". .االطراف وبعد دعوتهم
يحق للمدير العام أو مدير الدائرة أن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من "

  ...".مغادرة البالد في حال عدم كفاية األشياء المحجوزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات
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  الفصل الثاني
  التنفيذ بطريق الحجز 

  

اء. الحجز  دي القض ين ي ال ب د الم و تجمي د ه ً ق ذيا اً أو تنفي ون الحجز احتياطي  يك
ه.  اة من ة المبتغ ب الغاي ك حس ى وذل أ إل ه يلج ذي فإن ند تنفي دائن س د ال ن بي م يك إذا ل

اء ال اً إلق اء طالب ه. القض وال مدين ى أم اطي عل ز االحتي اطي أو حج راء احتي ذا إج ه
لباً  تحفظي يُتخذُ لمنعِ  ؤثر س كل ي ا بش رف به ه أو التص ب أموال يالمدين من تهري  ف

ز أما إذ ؛الضمان العام للدائنين ب الحج ى طل ا كان بيد الدائن سند تنفيذي فإنه يلجأ إل
  .٢٣٦حقه من ثمنه بعد بيعه المال المحجوز واقتضاءِ  التنفيذي تمهيداً لبيعِ 

وع وده هذا وتختلف اإلجراءات حسب ن ان وج زه ومك وب حج ال المطل د ف ،الم ق
دائن أووقد يكون المال المنقول ب ،يكون ماالً منقوالً أو عقاراً  دي ال ر ين ي دى الغي  ،ل

ناد أو حصص. يوجدكما يمكن  هم أو أس ن يكون المال على شكل إيرادات أو أس ، م
وف  ناحية أخرى، دم س ا تق ى م اًء عل ا. بن ذ عليه وز التنفي ي ال يج بعض األموال الت

  اآلتية:٢٣٧نقسم هذا الفصل إلى المباحث 

  .المبحث األول: األموال التي ال يجوز التنفيذ عليها

  .٢٣٨الحجز االحتياطي المبحث الثاني:

  المبحث الثالث: حجز المال المنقول بين يدي المدين وبيعه.

  المبحث الرابع: حجز مال المدين لدى الغير.

  المبحث الخامس: حجز اإليرادات واألسهم واألسناد والحصص.
  

                                                           
ألفضل للدائن أن يطلب إلقاء الحجز االحتياطي على أموال مدينه حتى لو كان بيده سند تنفيذي، نشير إلى أنه من ا٢٣٦

السبب هو أن رئيس التنفيذ ال يستطيع، من حيث المبدأ، . وذلك في حال لم تكن أموال المدين هذه محجوزة احتياطياً 
في هذه الحالة يستطيع هذا . المنفذ ضده اتخاذ قرار بالحجز التنفيذي إال بعد مضي خمسة أيام تلي تاريخ إخطار

  .من قانون أصول المحاكمات/ ٢٨٨/انظر المادة . األخير تهريب أمواله خالل هذه المدة
لن نعالج الحجز على العقار في هذا الفصل، بل ستجري دراسته في قسم مستقل هو قسم التنفيذ على العقار، ذلك ٢٣٧

عقار والتنفيذ على المنقول، وألن المشرع أحدث تغييرات عدة في التنفيذ على أنه يوجد فروق كثيرة بين التنفيذ على ال
 .العقار األمر الذي يسمح بإفراد قسم مستقل لدارسته

على الرغم من أن الحجز االحتياطي ليس إجراًء تنفيذياً بل هو إجراء احتياطي أو تحفظي، إال أننا سوف ندرسه ٢٣٨
ً في هذا الكتاب ألنه إجراء ضروري ساب قرار الحجز  بتنفيذق على التنفيذ، وألن رئيس التنفيذ هو المختص نوعيا

  .من قانون أصول المحاكمات/ ٣٢٠/انظر المادة . االحتياطي
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  المبحث األول 
  األموال التي ال يجوز التنفيذ عليها

  
كل عناصر الذمة المالية للشخص ضامنة للوفاء بالتزاماته القانونية.  األصل أن

  : النحو اآلتي/ من القانون المدني على ٢٣٥ة /الماد جاء هذا المبدأ في
" أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. وجميع الدائنين متساوون في هذا 

  ".الضمان، إال من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون.

يكرس هذا النص مبدأ الضمان العام، وهو أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء 
بالتزاماته. لكن يرد على هذا المبدأ عدد من االستثناءات تفرضها حماية المصلحة 

بعض األموال لغرض معين، ومصلحة المدين  صَ صَّ العامة، واحترام إرادة من خَ 
في بعض الحاالت. لذلك سوف ندرس فيما يأتي األموال التي ال يجوز التنفيذ عليها 
بسبب طبيعتها (المطلب األول)، ثم األموال التي ال يجوز التنفيذ عليها احتراماً 

 األموالفي بعد ذلك  بحثإلرادة من خصصها لغرض معين (المطلب الثاني)، ون
  التي ال يجوز التنفيذ عليها رعاية لمصلحة خاصة (المطلب الثالث).

  المطلب األول: األموال التي ال يجوز التنفيذ عليها بسبب طبيعتها
يوجد بعض األموال التي ال يجوز التنفيذ عليها بسبب طبيعتها المتعلقة بحماية 

ها من وغير ،المصلحة العامة أو المتعلقة بالحقوق اللصيقة بشخصية المدين
  على النحو اآلتي: بحث في هذه األموالسوف ناألسباب. 

  أوالً: األموال العامة للدولة
َمثَُل ذلك . ٢٣٩ال يجوز التنفيذ على األموال العامة ألنها مخصصة للمنفعة العامة

وعدم جواز الحجز على  ،عدم جواز الحجز على الطريق العام أو الساحات العامة
  أموال وزارة الدفاع أو وزارة التعليم العالي مثالً.

                                                           
/ من قانون أصول المحاكمات الجديد في غير محلها، ٢٧٥بناء على ذلك فإننا نرى أن الفقرة /ج/ من المادة / ٢٣٩

األحكام -ي على األموال العامة للدولة. تنص هذه الفقرة على ما يأتي: "جألنها تخالف عدم جواز التنفيذ الجبر
الصادرة عن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لصالح إحدى الجهات العامة أو لصالح الغير بالتعويض يجري 

  تنفيذها بواسطة دائرة التنفيذ.".
ً تنفيذ األحكام الصادرة بالتعويض لصالح إحدى ا لجهات العامة في مواجهة الغير تنفيذاً جبرياً، من المقبول قانونا

لكن العكس غير ممكن. بعبارة أخرى، ال يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالتعويض لصالح أحد أشخاص القانون الخاص 
 على أموال إحدى الجهات العامة، جبراً عن طريق دائرة التنفيذ.
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كل هذه األموال ضرورية لتسيير المرافق العامة، فإذا ُحجزت يتعطل سير  
استمرارية المرفق العام في أداء مهماً وهو  مبدأالمرفق، وهذا غير مقبول ويخالف 

  .خدماته

وال الدولة وهي أموال الدولة الخاصة. لكن يمكن الحجز والتنفيذ على بعض أم
لذلك تنتفي علة عدم جواز التنفيذ  ،فهذه األموال غير مخصصة للمنفعة العامة

عليها. َمثَُل ذلك أموال مؤسسة الصناعات النسيجية وأموال المؤسسة العامة للتأمين، 
وغيرهما من مؤسسات الدولة التي تتصرف كتاجر وتهدف إلى الربح. فقد جاء 

، المتضمن نظام القطاع االقتصادي، وعدَّ ١٩٧٢/ لعام ١٢رسوم التشريعي رقم /الم
  .٢٤٠في عالقتها مع الغير تاجراً األشخاص المعنوية التي تتولى نشاطاً تجارياً 

  ثانياً: األموال الموقوفة

ً للمنفعة العامة، لذلك ال يجوز التنفيذ  األموال الموقوفة أموال مخصصة أيضا
وتُعَدُّ محبوسةً ما بقي الوقف. وال فرق بين مسيحي ومسلم في االستفادة من  .عليها

أموال الوقف سواء أكان وقفاً مسيحياً أم وقفاً إسالمياً. بعبارة أخرى، مهما كان نوع 
  الوقف فهو مخصص لمصلحة المواطنين.

  ثالثاً: المراسالت الخاصة

رسل والمرَسل إليه االطالع الرسالة الخاصة ملٌك للمرِسِل وال يحق لغير الم
على مضمونها. يمكن االطالع على الرسالة بإذن المرسل وإال نكون أمام حالة تعٍد 

  على الخصوصية المتعلقة بسرية الرسالة.
  مع ذلك يمكن التنفيذ على المراسالت الخاصة في حالتين هما:

تحتوي الرسالة  أ: الرسالة التي تتضمن حوالة بريدية أو نقوداً. في هذه الحالة ال
  ما يتعلق بخصوصية المرسل أو المرسل إليه.

ب: إذا فقدت الرسالة صفتها السرية، كرسائل المشاهير بعد مضي مدة على 
  .٢٤١كتابتها

                                                           
  .٢٣/١/١٩٧٢تاريخ  ١٢ر بالرقم من المرسوم التشريعي الصاد/ ٢/و / ١/انظر نص المادتين ٢٤٠
  .١٣٤صالح الدين، المرجع السابق، ص : سلحدار: بهذا المعنى انظر٢٤١
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تصبح قيمة الرسالة في هاتين الحالتين مادية بحتة قابلة للتداول والحجز والتنفيذ. 
  عنوية.بعبارة أخرى تصبح الرسالة ماالً ليس له أي صبغة م

  رابعاً: الحقوق اللصيقة بشخص المدين

من األمثلة على هذه الحقوق حق السكن والحق بالشهادات الدراسية واألوسمة. 
القانون / من ٢٣٦والسند القانوني لعدم جواز التنفيذ على هذه الحقوق هو المادة /

  التي تنص في فقرتها األولى على ما يأتي: المدني
لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق األداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق -١"

  ، أو غير قابل للحجز.".خاصةً  إال ما كان منها متصالً بشخصههذا المدين، 
المساس بالحقوق اللصيقة بشخصية المدين ولو عن طريق الدعوى  ال يجوز إذن

  غير المباشرة.

  خامساً: أموال الدول األجنبية

الدول األجنبية هي أموال مشمولة بالحصانة القضائية، األمر الذي يمنع  أموال
ِس في العالقات بين  ،حجزها والتنفيذ عليها وذلك بناء على مبدأ المجاملة المكرَّ

 ١٩٦١الدول في عدد من االتفاقيات؛ ومنها اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام 
  .١٩٧٧السورية عام  التي انضمت إليها الجمهورية العربية

  سادساً: العقارات بالتخصيص 
المقصود بعدم جواز التنفيذ هنا هو عدم جواز التنفيذ على العقارات بالتخصيص 

لذلك يمكن  ،هذه األموال لخدمته أو استغالله بشكل مستقل عن العقار الذي ُوضعت
ءات الحجز على العقارات بالتخصيص بإجراءات الحجز على العقار وليس بإجرا

  الحجز على المنقول.

  سابعاً: حقوق الرهن والتأمين واالرتفاق
ً التنفيذ على هذه الحقوق بشكل مستقل عن الحق  ال يمكن في هذه الحالة أيضا
األصلي المتعلقة به. علة ذلك هي عدم إمكانية بيع هذه الحقوق في المزاد العلني 

  بشكل مستقل عن الحق األصلي. 

  ألدبية والفنية والصناعيةثامناً: حقوق الملكية ا
ال يجوز التنفيذ على حق المؤلف في طبع أو نشر نتاجه العلمي أو الفكري أو 

لكن إذا نشر مصنَّفَهُ (كتاب،  ،النتاج من الحقوق اللصيقة بشخصه الفني ألن هذا
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قصيدة، لحن، توزيع موسيقي جديد، لوحة فنية) فيمكن الحجز والتنفيذ على حق 
ذلك أن المصنف يكون قد انفصل عن شخص المؤلف وتحول إلى المؤلف هذا. علة 

حق مادي بحت. بناًء على ذلك فإنه ال يجوز الحجز على لوحة فنية رسمها فنان 
يمكن الحجز عليها ألن الحق فيها تحول إلى حق احتفظ بها. لكن إذا ُعرضت للبيع و

  مادي كأي حق آخر.
ً على العالمة الصناعية  واالسم التجاري والشعار بمعزل ال يجوز الحجز أيضا

  . ٢٤٢عن المؤسسة الصناعية أو التجارية
  

المطلب الثاني: األموال التي ال يجوز التنفيذ عليها احتراماً إلرادة من خصصها 
  لغرض معين

في القانون يمتنع فيها التنفيذ على أموال معينة وذلك عندما عدة يوجد حاالت 
د احترم المشرع إرادة َمْن خصص جزءاً تُخصص هذه األخيرة ألغراض محددة. فق

من أمواله ألهداف بعينها، ال تضر من حيث المبدأ حقوق الدائنين. وتتجلى هذه 
والمبالغ  ،الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقةً (أوالً) شياءالحاالت بالمبالغ واأل

األموال وَ  ،واألشياء الموهوبة أو الموصى بها بشرط عدم جواز الحجز عليها (ثانياً)
  المملوكة مع شرط المنع من التصرف (ثالثاً).

  الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة واألشياء المبالغأوالً: 

  أنه:/ من قانون أصول المحاكمات ٣٠٠/ جاء في المادة
" ال يجوز الحجز ...وال على المبالغ واألشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون  

  نفقة إال بقدر الربع وفاًء لدين نفقة مقررة.".

تتعلق هذه الحالة بالهبة المشروطة والوصية المشروطة. والشرط هنا أن تكون 
مقررة نفقة الهبة أو الوصية مخصصة كنفقة ألشخاص معينين. وهذه النفقة ليست 

وسبب المنع من التنفيذ على هذه األموال هو احترام رغبة  ،إنما هي نفقة اتفاقية
أنها ال تضر بحقوق الدائنين كونها تزيد في الذمة ال سيما و ،الواهب أو الموصي

  الضمان العام للدائنين. فيالمالية للمدين وال تفقرها، فال تؤثر 

                                                           
  .١٣٥وَ ١٣٤سلحدار، صالح الدين، المرجع السابق، ص : انظر في هذا المعنى٢٤٢
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بأال يكون الدين المطلوب التنفيذ من أجل لكن المشرع قيد عدم جواز التنفيذ هذا 
أي واجبة بنص القانون لألقارب واألزواج. فقد  ؛الحصول عليه دين نفقة مقررة

فضَّل المشرع حماية الدائنين بدين نفقة واجبة على احترام رغبة الواهب أو 
الموصي باإلنفاق على بعض األشخاص اتفاقاً. من هنا فقد سمح المشرع بالتنفيذ 

ربع األموال الموهوبة أو الموصى بها وفاًء لدين النفقة المقررة. وبهذا يكون على 
المشرع قد وازن بين مصالح المدينين بدين النفقة المقررة والمستفيدين من اإلنفاق 

  الذي اشترطه الواهب أو الموصي.

  مع اشتراط عدم الحجز عليهاأو الموصى بها ثانياً: المبالغ واألشياء الموهوبة 

  / من قانون أصول المحاكمات على أنه:٣٠١ت المادة /نص
"ال يجوز حجز المبالغ واألشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم  

ُهم قبل الهبة أو جواز الحجز عليها من دائني الموهوب أو الموصى له الذين نشأ دَْينُ 
  بقة.".الوصية إال لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبيَّنة في المادة السا

احترم المشرع في هذه الحاالت رغبة الواهب والموصي بعدم جواز الحجز 
لكنه حصر هذا المنع بدائني الموهوب  ،على المال الموهوب أو الموصى به والتنفيذ

أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل إبرام الهبة أو نشوء الوصية. يمكن إذن للدائنين 
زوا على أموال المدين. علة ذلك هي أن هؤالء الالحقين للهبة أو الوصية أن يحج

الدائنين الالحقين لنشوء التصرف القانوني تعاملوا مع المدين الموهوب له أو 
 ن فتعاملوا معه بناءً ون السابقوأساس ثروته الظاهرة. أما الدائن الموصى له على

على ثروته قبل دخول أموال الهبة أو الوصية إلى ذمته المالية. كما أن دخول هذه 
  ضمانهم العام بشكل سلبي. فياألموال في الذمة المالية لمدينهم ال يؤثر 

سمح ألي دائن بدين  إذلكن المشرع منع الحجز على هذه األموال منعاً جزئياً، 
الحقاً لنشوء التصرف القانوني، أن ينفذ على أكان دائناً سابقاً أم  نفقة مقررة، سواءٌ 

وسبب ذلك هو الحاجة الماسة  ،لموهوب أو الموصى به وفاًء لدينهربع المال ا
  للدائن بدين نفقة مقررة إلى مبلغ هذه النفقة في معيشته اليومية.
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  ثالثاً: األموال المملوكة مع وجود شرط المنع من التصرف
  على ما يأتي: القانون المدني/ من ٧٧٨ة /تنص الفقرة األولى من الماد

َن العقد أو الوصية شرطاً يقضي بمنع التصرف في مال، فال يصح -"أ  إذا تضمَّ
  .".قولةهذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع، ومقصوراً على مدة مع

أقرَّ المشرع السوري شرط منع التصرف بالمال بعد أن قيده بمشروعية الباعث 
عليه ومحدودية مدته. وهذا يقتضي عدم جواز الحجز والتنفيذ على هذا المال طيلة 
ً عدم جواز الحجز  مدة نفاذ هذا الشرط. فإرادة المنع من التصرف تقتضي ضمنا

االتفاق والتنفيذ  فيلى إلغاء أثر الشرط والتنفيذ على المال. والقول بغير ذلك يؤدي إ
بالتالي على المال، وذلك بالتواطؤ مع دائن وهمي على سبيل المثال، أو حتى عن 
طريق إبرام تصرفات قانونية وعدم تنفيذها والسماح للدائن فيها بالحجز والتنفيذ 

  .٢٤٣على المال الذي اشتُِرَط فيه شرط عدم التصرف
  

  التي ال يجوز التنفيذ عليها تحقيقاً لمصلحة خاصةالمطلب الثالث: األموال 
قرر المشرع منع التنفيذ على بعض األموال حمايةً للمصلحة الخاصة للمدين 

ه األموال في هذإلى دائن، وذلك لحاجة المدين الماسة وتفضيالً لها على مصلحة ال
  اآلتي: نحووسوف ندرس هذه األموال على ال ،معيشته اليومية

المبالغ المحكوم بها لتكون نفقة أو مخصصة للصرف منها في غرض أوالً: 
  معين

  / من قانون أصول المحاكمات على أنه:٣٠٠تنص المادة /
من المبالغ المقررة أو المرتبة للنفقة  ما يحكم به القضاء"ال يجوز الحجز على 

 أو للصرف منها في غرض معين، وال على ... إال بقدر الربع وفاًء لدين نفقة
  "..مقررة

يوجد لدينا ثالث حاالت منع فيها المشرع التنفيذ على بعض المبالغ التي يصدر 
) َوالمبالغ ١فيها حكم قضائي. وهذه المبالغ هي المبالغ المحكوم بها كنفقة مقررة (

                                                           
ويكون مالك المال المثقل بشرط المنع من التصرف قد أَبرم تصرفه القانوني بضمانة هذا المال تحايالً على شرط  ٢٤٣

  .المنع
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) َوالمبالغ المحكوم بها للصرف منها ٢التي ترتب نفقة غير واجبة (والمحكوم بها 
  ).٣في غرض معين (

  المبالغ المحكوم بها كنفقة مقررة: ١

وقد أولى  ،٢٤٤األقاربو لألزواجالنفقة المقررة هي النفقة الواجبة بنص القانون 
وذلك  ،مقارنةً بكل الديون األخرى هذا النوع من النفقات أكبر حماية المشرع

  لضرورتها للمعيشة اليومية للدائن بها.
لذلك منع المشرع التنفيذ على أية مبالغ صدَر بها حكٌم قضائي على أنها نفقة 

  واجبة مقررة بنص القانون. 

  : المبالغ المحكوم بها التي ترتب نفقة غير واجبة٢

يحكم القضاء ببعض النفقات التي ال تكون واجبة بنص القانون، كالنفقة المؤقتة 
الحق، أو النفقة المحكوم بها لتاجر ريثما يصدر الحكم المنهي للخصومة بأصل 

بانتظار الحكم بأصل الحق في دعوى اإلفالس المرفوعة ضده، أو المبلغ الذي يُْحَكُم 
  به مؤقتاً لمدين معسر ريثما يصدر الحكم في الموضوع. 

 ً أما إذا  ،هذا ويشترط صدور حكم بهذه النفقات حتى يكون التنفيذ عليها ممنوعا
يمكن  ،ند عادي أو رسمي ولكن لم يصدر حكم بوجوب تسديدهاكانت النفقة ثابتة بس
  .٢٤٥الحجز على مبلغها

  : المبالغ المحكوم بها للصرف في غرض معين٣
من هذه المبالغ ما يحكم به القضاء للصرف على التعليم أو العالج، أو الحكم 

جاء منع ى عاتق الطرف الخاسر في الدعوى. الصادر بنفقات شاهد أو خبير تقع عل
  التنفيذ على هذه المبالغ بسبب حاجة المدين بها لهذه المبالغ وصعوبة التخلي عنها.

يجب التنويه في نهاية هذه الفقرة إلى أن منع الحجز على مبلغ النفقة غير الواجبة 
يمكن التنفيذ  إذأو المبالغ المحكوم بها للصرف في غرض معين هو منع جزئي، 

ً لما على ربع مبلغ هذه النفقة وفاًء ل دين نفقة مقررة، أي نفقة واجبة، وذلك تطبيقا
مدى اهتمام المشرع  من هنا يتضح/ المذكورة سابقاً. ٣٠٠جاء في نهاية المادة /

بمصلحة الدائن بمبلغ النفقة الواجبة وتفضيلها على أي مبلغ آخر، كون هذا الدائن 
                                                           

  .٢٠١٩الصادر عام / ٤/وما بعدها من قانون األحوال الشخصية السوري النافذ رقم /  ٧١/انظر المادة ٢٤٤
  .٣٠٦وجدي، المرجع السابق، ص : بهذا المعنى انظر راغب٢٤٥
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تحقها الدائن بنفقة يحتاج إلى حماية كبيرة في معيشته اليومية أكثر من تلك التي يس
غير واجبة أو بمبلغ محكوم به للصرف في غرض معين أو غيرها من المبالغ 

  واألموال كما مر معنا.

  ثانياً: ما يلزم المدين وبعض َمْن يعيلهم من لباس وفراش
  / من قانون أصول المحاكمات على أنه: ٢٩٨تنص المادة /

جه وأقاربه وأصهاره على " ال يجوز الحجز على الفراش الالزم للمدين وزو
  عمود النسب ممن يعيلهم في داره وال على ما يرتدونه من ثياب.". 

لقد قََصدَ المشرع هنا حماية المدين وبعض ممن يعيلهم في معيشتهم اليومية. 
فمنع الحجز والتنفيذ على ما يلزمهم للمنامة واللباس. والُمالحظ أن المشرع وسَّع 

ً نطاق الحماية ليشمل أشخاص ة لتشمل ال يُعَدُّون من العائلة الصغيرة. فجاءت الحماي ا
ويجدر بالذكر أن المجوهرات والحلي غير مشمولة بالمنع  ،العائلة بالمفهوم الواسع

  ألسرة.اليومية ل معيشةلألنها أموال غير ضرورية ل

  ثالثاً: ما يَْلَزُم لمزاولة مهنة المدين أو عمله
  / من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي:٢٩٩تنص المادة / 
"ال يجوز الحجز على األشياء اآلتية إال الستيفاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو  

  لنفقة مقررة:
الكتب والتجهيزات الالزمة لمهنة المدين وأدوات الصناعة التي يستعملها -أ

  بنفسه في عمله.
  ا كان من العسكريين مع مراعاة رتبته. ...".العتاد الحربي المملوك له إذ-ب

حمى المشرع في هاتين الفقرتين المدين في معيشته اليومية عبر المحافظة على 
وسائل عيشه التي تسمح له بالحصول على قوته وقوت عائلته. َمثَُل ذلك عدم جواز 
 الحجز والتنفيذ على كتب المحامي أو الصحفي وعدم جواز الحجز والتنفيذ على
أدوات الحداد والنجار وآلة تصوير ومعدات التصوير الواقعة في ملكية المصور، 

  وعدم جواز الحجز والتنفيذ على األجهزة الطبية للطبيب.
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بقي أن نذكر أن منع الحجز والتنفيذ في هذه الحاالت هو منع جزئي، ألن التنفيذ 
أو  ٢٤٦هذه األموال على هذه األموال جائز وفاًء لدين نفقة مقررة واستيفاًء لثمن

ً لما جاء في بداية المادة / / المذكورة ٢٩٩مصاريف صيانتها أيضاً، وذلك تطبيقا
  سابقاً.

رابعاً: ما يلزم من وقود وبعض أنواع الغالل والدخل والماشية لمعيشة المدين 
  وأسرته لمدة شهر

  أنه:على / المذكورة سابقاً ٢٩٩ص المادة /تن
اآلتية إال الستيفاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو "ال يجوز الحجز على األشياء 

  ....-.... ب-لنفقة مقررة: أ
الحبوب والدقيق والوقود وأنواع الدخل الالزمة إلعاشة المحجوز عليه -ج

  وعائلته لمدة شهر.
  الماشية مما ينتفع به المدين وما يلزمه لغذائها لمدة شهر.".-د

وال المذكورة في الفقرتين قرر المشرع منع الحجز والتنفيذ على األم
من  اً جزء استبعدالمذكورتين، من حيث المبدأ، حمايةً للمدين في حياته اليومية. فقد 

  إلعاشته َوأسرته لمدة شهر. من إمكانية الحجز والتنفيذ عليها ذمته المالية
هذا ويجب أن تكون الماشية مما ينتفع به المدين في حياته اليومية وليس 

أو اإلنتاج الحيواني، ألن هذه األغراض تخالف غاية المشرع في  ألغراض التجارة
المنع من الحجز والتنفيذ في هذه  دين من يوم ليوم ولمدة شهر واحد.حماية الم

 ً ألن التنفيذ على هذه األموال جائز لوفاِء دين نفقة مقررة  ،الحاالت منع جزئي أيضا
  .أو الستيفاِء ثمن هذه األموال أو مصاريف صيانتها

خامساً: األجور والمعاشات التقاعدية والتأمينات االجتماعية للخدم والصناع 
  وبعض فئات العاملين

  / من قانون أصول المحاكمات على أنه:٣٠٢تنص الفقرة /أ/ من المادة /
يجوز الحجز على أجور الخدم والصناع أو أجور العمال الخاضعين  ال-أ"

 مشمولين بأحكام القانون األساسيلقانون العمل أو العاملين لدى الجهات العامة وال

                                                           
علة ذلك هي تعزيز التعامل بأهم . فضَّل المشرع هنا حماية مصلحة البائع الدائن على مصلحة المدين المشتري٢٤٦

انظر . وهذا ما يسوغ وجود امتياز البائع في كثير من القوانين ومنها القانون المدني السوري. عقد وهو عقد البيع
  .من القانون المدني السوري/ ١١٢٤/المادة 
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للعاملين في الدولة، وال على المعاشات التقاعدية والتأمينات االجتماعية إال بقدر 
  الحدود المبينة في القانون.". 

ن التنفيذ، حسب هذا النص، األجور والمعاشات التقاعدية يشمل المنع م
والتأمينات االجتماعية لخدم المنازل والصناع الحرفيين والعمال الخاضعين لقانون 

والعاملين الخاضعين للقانون األساسي للعاملين في  ٢٠١٠/ لعام ١٧العمل رقم /
  .٢٠٠٤/ لعام ٥٠الدولة رقم /

خل المحدود، ما يجعل أوضاعهم المالية يعد هؤالء من األفراد ذوي الد 
ال مورد لهم، من حيث المبدأ، إال أجورهم ف القتصادية غير جيدة وغير مستقرة،وا

دم ومعاشاتهم التقاعدية وتأميناتهم االجتماعية بعد التقاعد. لذلك حماهم المشرع بع
ى جزء من يمكن التنفيذ عل إذ ،لكن هذا المنع جزئي ،جواز التنفيذ على هذه المبالغ

  هذه المبالغ في الحدود التي تقررها القواعد القانونية الناظمة لعمل هذه الفئات.

سادساً: الحقوق التقاعدية وبعض المبالغ ألعضاء المهن العلمية المنظمة 
 ً   قانونا

  / المذكورة سابقاً على ما يأتي:٣٠٢نصت الفقرة /ب/ من المادة /
دية ألي من أعضاء المهن العلمية ال يجوز الحجز على الحقوق التقاع-"ب 

المنظمة قانوناً وحصته من صناديق التعاون واإلسعاف ومعونة التقاعد والوفاة إال 
تسديداً لنفقة شرعية أو لمطلوب خزانة التقاعد أو النقابة أو فرع النقابة وذلك في 

  حدود النسب المحددة في حجز أجور العاملين في الدولة.".
 ظُ ياة كريمة لهذه الفئات بعد التقاعد، فحماها بنٍص يُالحَ أراد المشرع ضمان ح

  أن المبالغ الواردة فيه تُْستََحقُّ بعد التقاعد للمتقاعد أو لورثته.
لكن المنع من التنفيذ هنا جزئي أيضاً، ألن الحجز على جزٍء من هذه المبالغ 
ممكٌن من أجل وفاء دين نفقة شرعية أو وفاء دين لخزانة التقاعد أو النقابة أو 

  فرعها، ضمن نسٍب يحددها القانون.
  
  
  

  
  المبحث الثاني
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  الحجز االحتياطي
  

د  ت ي عه تح ال بوض ة الحجز االحتياطي هو تجميد الم إجراءات قانوني اء ب القض
رفاً مادي ال تص ذا الم رف به ن التص دين م ع الم ك لمن ر محددة، وذل اً يض اً أو قانوني

ألن فيه معنى  ،٢٤٧ويُطلق عليه بعض الفقه تسمية "الحجز التحفظي" ،بحقوق دائنيه
  التحفظ على المال بانتظار نتيجة الدعوى المقامة بأصل الحق.

هكل لحجز االحتياطي على هذا ويحق للدائن طلب إلقاء ا كقاعدة ، ٢٤٨أموال مدين
اوون ، عامة ألن الذمة المالية لهذا األخير ضامنة للوفاء بديونه، كما أن الدائنين متس

ق  نهم ح ه م ْن ل اواة َم ذه المس ن ه تثنى م دأ، يُس ث المب ن حي في هذا الضمان العام م
  . ٢٤٩التقدم طبقاً للقانون

ن كما ال يُشترُط أن يكون مقدار  المال المحجوز مساوياً لمقدار الدين المحجوز م
ة  ة المالي ل عناصر الذم ى ك اطي عل أجله، بل يمكن للدائن َطلََب إلقاء الحجز االحتي
وا  رين طلب للمدين من حيث المبدأ. علةُ ذلك هو احتمال حصول تزاحم مع دائنين آخ

  إلقاء الحجز على المال ذاته.
و ي يج االت الت رع الح دد المش د ح ة وق ن جه اطي م ز االحتي اء الحج ا إلق ز فيه

  ونَصَّ على إجراءاتها من جهة أخرى (المطلب الثاني). ،(المطلب األول)

  المطلب األول: حاالت الحجز االحتياطي

واد / دد الم االت ٣١٦/ و/٣١٥/ و/٣١٤تح ات الح ول المحاكم انون أص ن ق / م
ت إلى حاالت عامة (أوالً) التي يمكن إلقاء الحجز االحتياطي فيها. وتُقسم هذه الحاال

يمكن للدائن فيها َطلَُب إلقاء الحجز على أّيٍ من أموال مدينه، وحاالت خاصة (ثانياً) 
دين ى  ،يمكن فيها إلقاء الحجز على أموال بعينها للم يس عل انون ول نص الق محددة ب

  كل عناصر ذمته المالية.

  

  

                                                           
  .٢٧٧ت، النظرية العامة في التنفيذ القضائي، المرجع السابق، صدويدار، طلع٢٤٧
يَِردُ الحجز االحتياطي على أموال المدين سواء أكانت هذه األموال مملوكة على وجه االستقالل أم مملوكة على ٢٤٨

  .الشيوع
  .من القانون المدني/ ٢٣٥/انظر المادة ٢٤٩
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  أوالً: الحاالت العامة للحجز االحتياطي

ب ٣١٤/ عددت المادة / من قانون أصول المحاكمات حاالت يمكن فيها للدائن طل
إلقاء الحجز االحتياطي على كل عناصر الذمة المالية لمدينه أو على أي منها. وجاء 

  النص القانوني كاآلتي:

ر  ة وغي ه المنقول وال مدين ى أم اطي عل ز االحتي اع الحج ب إيق دائن أن يطل "لل
  المنقولة في الحاالت اآلتية:

  لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية. ذاإ-أ

  خشي الدائن فَراَر مدينه وكان لذلك أسباب جدية. إذا-ب

  كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع. إذا-ج

  كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق األداء وغير معلق على شرط. إذا-د

ـ ُع مع-ه ة يُتََوقَّ باب جدي ت أس اجراً وقام دين ت ان الم ه أو إذا ك ب أموال ا تهري ه
  إخفاؤها.

دائن -و دَم ال ً إذا ق ا ةً أو  أوراق ا أدل ا إلثب ة كفايته رى المحكم ال ت رجيح احتم ت ت
  ذمة المدين.". وجود دين له في

  : عدم وجود موطن مستقر للمدين في سورية١

ورية ي س دين ف تقرار الم دم اس عوبة  ،ِعلَّةُ إلقاء الحجز في هذه الحالة هي ع وص
تصرفات قانونية قيامه ب لعقود أوعد إبرامه تحديد مكانه فيها وإمكانية خروجه منها ب

ة مصدرها الت أو ذه الحال انون أفعال قد تصيب الغير بضرر. وتجد ه ي الق اريخي ف
ديم ي الق د ،الفرنس توى  فق ى مس ةً عل ة ُمطبق ذا الحال ت ه ي كان ا ف ي فرنس دن ف الم
كان  ،القرون الوسطى ه س ع ب از يتمت ق امتي ى ح وم عل وكان أساس الحق بالحجز يق

المدينة على منقوالت المدين الذي ال يقيم فيها وذلك لمنعه من إخراجها خارج حدود 
  .٢٥٠المدينة

                                                           
منال حيدر، نصرة، المرجع السابق، : منال حيدر وردت هذه المعلومات في كتاب األستاذ المرحوم نصرة٢٥٠
عام  Duquenneـ وقد أورد األستاذ حيدر مراجع عدة باللغة الفرنسية أحدها رسالة دكتوراه ل. ٣٧٣ص

لتفاصيل أكثر . ٣٧٣ص  ٢انظر الهامش رقم " في الحجز على المدين الذي ليس له موطن مستقر"بعنوان ١٩٣٩
  .حيدرمن مرجع األستاذ  ٣٧٥ ص: انظر
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ون  د يك ا. وق قد يكون المدين أجنبياً غير مقيم في سورية وليس له سكن ثابت فيه
ذه  ي ه ِل. ف حَّ دو الرُّ ن الب ه م ورياً لكن ذا س وال ه ى أم ز عل اء الحج ن إلق ة يمك الحال

المدين بسبب عدم وجود مكان ثابت له في سورية. ويقدَُّر مسألة عدم االستقرار هذه 
  .٢٥١القاضي الناظر في طلب الحجز

  : الخشية من فرار المدين٢
ُ رارإذا قامت أسباب جدية ت در ق ي يص إن القاض دين ف روب الم ال ه  اً رجح احتم

ه ى أموالبالحجز االحتياطي عل ب دائن ى طل ذه  ،هذا المدين بناًء عل دير ه ود تق ويع
ر ال اله َح احتم إذا رجَّ ز. ف ب الحج ي طل اظر ف ي الن ى القاض باب إل ه األس وب فإن

ز اء الحج راره بإلق ه يصدر  ،يصدر ق حٍ فإن رجَّ ر م روب غي ال اله ان احتم ا إذا ك أم
  القرار برد طلب الحجز.

ي  تقر ف كن مس وطن أو س دين م ون للم ب أن يك ه يج ى أن ا إل ارة هن در اإلش تج
ة ،سورية حتى تنطبق عليه هذه الحالة ذه الحال ي ه ز ف و والهدف من الحج ادي  ه تف

اجزاً  ا ع دائن معه ف ال ورة يق ة بص ة مجهول هروب المدين بأمواله المنقولة إلى جه
  .٢٥٢عن ضبط أموال المدين ووضعها تحت يد القضاء

  تهديد تأمينات الدين بالضياع: ٣
ى  اطي عل ز االحتي اء الحج َن إلق ى يمك ة حت ذه الحال ي ه رطين ف وافر ش ب ت يج

ون  الشرط األولأموال المدين.  د يك ا. ق أمين م دائن مضموناً بت قُّ ال هو أن يكون ح
أمين عي ذا الت ةه ياً كالكفال الرهن، أو شخص اً ك ى  ،ني رهن عل ون ال ن أن يك ا يمك كم

اً  رَق أيض ول. وال ف ار أو منق ين عق انون أو ب ص الق أمين ن در الت ون مص أن يك
  .٢٥٣االتفاق
أمين الشرط الثانيأما  ياع الت أ ،فهو الخشية من ض ذا الت ياع ه ون ض د يك مين وق

ى إفالس جزئياً أو كلياً، كرفع دعوى  وط عل اره، أو هب هار إعس ب إش ل أو طل الكفي
ة  ال قيم الك الم حيفته أو ه ى ص رهن عل ارة ال عت إش ذي ُوض ون ال ار المره العق

  المرهون، كتهدم المنزل المرهون أو احتراق السيارة المرهونة. 

                                                           
  .١٤٩مكناس، جمال الدين، المرجع السابق، ص: في هذا السياق انظر رأي الدكتور جمال الدين مكناس٢٥١
أبو الوفا، أحمد، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق : قريب من هذا المعنى انظر٢٥٢

  .٨٩٥وَ  ٨٩٤، ص ١٩٦٦
 .٣٧٥منال حيدر، نصرة، المرجع السابق، ص : لتفاصيل أكثر انظر٢٥٣
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في حال تحقق هذين الشرطين فإن القاضي الناظر في طلب الحجز يصدر قراره 
اطي ف أحدهمبإلقاء الحجز االحتي ا أو تخل ا إذا تخلف و  . أم رار ه ون الق ب يك رد طل

اني،  رط الث ق بالش ا يتعل رز فيم ي تب ة للقاض لطة التقديري ظ أن الس إذ الحجز. ويُالح
راً أو أن  ون كبي ال المره ة الم ي قيم وط ف ان الهب يُقدر، على سبيل المثال، فيما إذا ك

  إلقاء الحجز. يسوغالهالك الجزئي للعقار المرهون 

تحق األدا٤ دائن مس د ال ادي بي مي أو ع ند رس ود س ى : وج ق عل ر معل ء وغي
  شرط واقف

اطي إذا  ز االحتي أوجب المشرع على القاضي الناظر في طلب الحجز إلقاء الحج
ند  ذا الس ت به دين الثاب ان ال مياً وك كان الدائن طالب الحجز يحمل سنداً عادياً أو رس
لطة  رع س ِط المش م يع رى، ل ارة أخ رط. بعب ى ش ق عل ر معل تحق األداء وغي مس

ي  ي ف ة للقاض ي أن تقديري ك ه ة ذل ة. عل ذه الحال ي ه ز ف اء الحج دم إلق اء أو ع إلق
ى  دين عل ع الم زز بتوقي ال األداء ومع ق ح احتمال وجود حق للدائن ظاهر وهذا الح
السند. فالتوقيع يعطي السند قوة ثبوتية كبيرة فضالً عن القوة التنفيذية كما سنرى في 

  بحث تحصيل الدين الثابت بالكتابة.

ك فإ ى ذل اًء عل تحقاق ابن ول إن اس ن الق ه يمك ند ن ى الس دين عل ع الم دين وتوقي ل
رع  يسوغاألمر الذي جداً،  اً احتمال وجود حق للدائن كبير يجعالن عدم إعطاء المش

  .٢٥٤للقاضي سلطة تقديرية في هذه الحالة

  : حالة تهريب التاجر ألمواله أو إخفائها٥
ة  ارهذه الحالة خاص رهم بالتج ى غي ق عل ال تُطب دين  ،ف ة ال ة لطبيع ن ال أهمي لك
دين  إذالمترتب بذمة التاجر،  يمكن إلقاء الحجز االحتياطي على أمواله سواء أكان ال

 ً اجراً هو ألن النص جاء مطلقاً؛ وكل ما اشترطه  ،تجارياً أم مدينا دين ت ون الم أن يك
روف ر ذه الظ ن ه ع وأن تقوم ظروف جدية يُتوقَُّع معها تهريب أو إخفاء أمواله. م ف

                                                           
التي تقابل المادة / (٣١٢/من المادة / د/صراحة الفقرة : "... يقول األستاذ المرحوم نصرت منال حيدر بأن٢٥٤

ال تمنع القاضي من رد طلب الحجز إذا أثبت المدين أن الدائن يسيء استعمال حقه، كما ) من القانون الجديد/ ٣١٤/
أي إن . ٣٧٧، المرجع السابق، صةمنال حيدر، نصر...."تشهير بالمدين واإلساءة األدبية إليه، لو كان يقصد ال

لكن الدكتور صالح . األستاذ حيدر يرى أن للقاضي سلطة تقديرية في حالة إساءة الدائن استعمال حقه بطلب الحجز
ائن تعسف في استعمال حقه بطلب ال يستطيع أن يقدر أن الد: " الدين سلحدار يرى عكس ذلك فيقول إن القاضي

سلحدار، صالح الدين، . الحجز على أموال مدينه، وليس من اختصاص القاضي في مثل هذه الحالة البحث بهذا األمر
  .١٦٩المرجع السابق، ص 
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دفعدعوى إفالس على التاجر ن ال ي ع ى أن  ،، أو حالة توقفه الفعل اه إل ويجب االنتب
  ها.ءتهريب أموال المدين فقط أو إخفا هذه الحالة ال تخص هروب المدين بل

صَّ  رع َخ ا أن المش دو لن راً  يب ة نظ ذه الحال ار به ة التج ى فئ ب إل هولة تهري س
ال أن  ؛على التجارائنين، فهذا أمر يسير األموال من وجه الد بيل المث ى س يمكن عل ف

ا، أو  يضع التاجر أمواله في مشروع وهمي أو ضمن أموال شركة ال وجود فعلياً له
ا  ه إيجاده ى دائني عب عل بية يص رٍق محاس تعمال ط ة باس يولة المالي ي الس أن يخف

  بالوسائل التقليدية.

  : تقديم الدائن أوراقاً أو أدلةً ترجح وجود الدين٦
ات ٣١٤/ من صياغة المادة قد يبدو االت / من قانون أصول المحاكم داد ح أن تع

رة / و / ٢٥٥الحجز االحتياطي الواردة فيها جاء على سبيل الحصر . لكن صياغة الفق
ري منها تفتح الباب واسعاً أمام حاالت داد الحص ي التع ي ٢٥٦كثيرة وتلغ اء ف د ج . فق

  هذه الفقرة ما يأتي:
ً " إذا قدم الدائن     ترى المحكمة كفايتها... ".  أدلةً أو  أوراقا

رة ذه الفق ز  ،يستطيع الدائن بناًء على ه ب حج دم بطل ةً، أن يتق اءت مطلق ي ج الت
دأ  ى مب اً أو حت نداً رسمياً أو عادي احتياطي باالستناد إلى أي ورقة حتى لو لم تكن س

واء أ اً أم ثبوت بالكتابة. كما يمكنه َطلَُب إلقاء الحجز بناًء على أي دليل س ان مكتوب ك
رع  تجلىتغير مكتوب.  ا المش ي أعطاه عة الت في هذه الحالة السلطة التقديرية الواس

  .٢٥٧للقاضي الناظر بطلب الحجز
وال  ى أم اطي عل ز االحتي اء الحج رار بإلق در ق ال أن يص بيل المث ى س ن عل يمك
ورة  ى ص اًء عل رور بن ادث م وال مرتكب ح المشتري بناًء على عقد بيع أو على أم

ة المرورية، ألن تقرير طبي للمضرور أو َمْحَضِر الضبِط الذي نظمه رجل الضابط
دأ،  ث المب ن حي دل، م ذه األوراق ت ادث ه اب بالح ائع أو المص ق للب ود ح ى وج عل

  .٢٥٨المروري بذمة المشتري أو مرتكب الحادث
  

                                                           
  .٣٧٢بهذا المعنى انظر: منال حيدر، نصرة، المرجع السابق، ص ٢٥٥
  .١٧٠السابق، ص بهذا المعنى انظر: سلحدار، صالح الدين، المرجع ٢٥٦
  .١٧١بهذا المعنى انظر: سلحدار، صالح الدين، المرجع السابق، ص ٢٥٧
  .٣٧٩و ٣٧٨ ، المرجع السابق، صةحيدر، نصر منال :بهذا المعنى انظر٢٥٨
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  ثانياً: الحاالت الخاصة للحجز االحتياطي

ادتين / ي الم رع ف ا المش / ٣١٥يوجد حالتان خاصتان بالحجز االحتياطي ذكرهم
ز ٣١٦و/ اء الحج ةً بإلق اً خاص ا أحكام / من قانون أصول المحاكمات. وقد نظم فيهم

مية  ذمته المالية.على أموال معينٍة للمدين وليس على كل عناصر  اءت تس من هنا ج
  ."للحجز االحتياطي الخاصةالحاالت "

ؤجَّ الحالة  ر األولى هي حجز المؤجر منقوالت المستأجر الموجودة في العقار الم
ه، ١( اً علي اً عيني اجز حق دعي الح ين ي ال مع ى م ز عل ي الحج ة ه ة الثاني ) والحال
  ).٢هذه الحالة بالحجز االستحقاقي ( تسمىو

رِ ١   : حجز منقوالت المستأجر الموجودة في العقاِر المؤجَّ

  ن أصول المحاكمات على ما يأتي: / من قانو٣١٥تنص المادة /

اع -"أ انوي إيق تأجر الث تأجر أو المس ة المس ي مواجه ب ف ار أن يطل ؤجر العق لم
ين  ي الع ودة ف والت الموج رات والمحص والت والثم ى المنق اطي عل ز االحتي الحج

  المؤجرة وذلك ضماناً لحق االمتياز المقرر له في القانون المدني.

اع-ب ب إيق ه أن يطل وز ل ذ يج رات  اه والت والثم ت المنق ز إذا كان الحج
ين  ن الع ائه م والمحصوالت المنصوص عليها في الفقرة السابقة قد نُقلْت بدون رض

  المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثالثون يوماً.".

ق فتنظم هذه المادة أحكام الحجز االحتياطي على مال معين من أموال المدين.  ح
الحالة الخاصة لمؤجر العقار على األموال المنقولة للمستأجر الحجز ممنوح في هذه 

واء  ادة س ذه الم ص ه ُق ن ؤجر. ويُطبَّ ار الم ي العق ودة ف انوي الموج أو المستأجر الث
مل  ،و أرضاً زراعيةً على سبيل المثالأكان العقار داراً للسكن أو مستودعاً أ كما يش

  مدنية. الحجز الثمرات والمحصوالت سواء كانت طبيعية أم
انون  رره الق ذي ق از ال ق االمتي ى ح ز إل ذا الحج تند ه دنييس ى  الم ؤجر عل للم

  . ٢٥٩/ منه١١٢٢منقوالت المستأجر الموجودة في العقار وذلك في المادة /

                                                           
وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد اإليجار . ن ذلكعراضي الزراعية لسنتين أو لمدة اإليجار إن قلت ـ أجرة المباني واأل ١"٢٥٩

  . لها جميعاً امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعييكون 
ـ ويثبت االمتياز ولو كانت المنقوالت مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت  ٢

  ".. خالل باألحكام المتعلقة بالمنقوالت المسروقة أو الضائعةإوذلك دون . غير عليهاوضعها في العين المؤجرة بوجود حق لل
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اِر  لقد منح المشرع حق االمتياز هذا ليضمَن المؤجُر تسديدَ المستأجِر ألجرةِ العق
ادة /وذلك تشجيعاً لعقود تأجير العقارات. وع / ٣١٥زز المشرع موقفه هذا بنص الم

تنتاج  ن اس ك يمك ى ذل اًء عل ز. بن ذا الحج م ه ذي نظ ات ال من قانون أصول المحاكم
  شروط الحجز من هاتين المادتين وهي:

  وجود عقد إيجار صحيح للعقار. -١
احب  سواءٌ  ،أن يكون المأجور عقاراً  -٢ أكان المؤجر مالكاً أم ال، كأن يكون ص

  حق انتفاع على العقار.
ن  عدم مضي أكثر من ثالثين يوماً على نقل منقوالت -٣ ار م المستأجر من العق

  .ء المؤجردون رضا
ى  -٤ ا إل د دخوله والت عن ى المنق ر عل ق للغي ود ح عدم ثبوت علم المؤجر بوج

  .٢٦٠العقار

ود  و وج ز ه ذا الحج ي له اس المنطق لحة واألس مني لمص رهن الض به ال ا يش م
تأجر  ك المس ي مل ةً ف بانها واقع ار بحس ي العق ودة ف والت الموج ى المنق ؤجر عل الم

  . ٢٦١وذلك ضماناً الستيفاء أجرة العقار
ن  نوات م هذا ويبقى حق االمتياز قائماً للمؤجر على هذه المنقوالت لمدة ثالث س

ً يوم نقلها من العقار من دون رضائه إذا كان قد أوق خالل المدة  ٢٦٢ع حجزاً استحقاقيا
  .٢٦٣القانونية وهي ثالثين يوماً من تاريخ النقل

  

                                                                                                                                               
عدم اإليجار  ـ ويقع االمتياز أيضاً على المنقوالت والمحصوالت المملوكة للمستأجر الثانوي إذا كان المؤجر قد اشترط صراحةً  ٣

التي تكون مستحقة للمستأجر األصلي في ذمة المستأجر الثانوي في فإذا لم يشترط ذلك فال يثبت االمتياز إال للمبالغ . الثانوي
  . الوقت الذي ينذره فيه المؤجر

إال ما كان من هذه الحقوق غير  الذكر،ـ وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن األموال المثقلة باالمتياز بعد الحقوق المتقدمة  ٤
   .نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية

في  ـ وإذا نقلت األموال المثقلة باالمتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبقَ  ٥
العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة بقي االمتياز قائماً على األموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه حسن 

اً زويبقى االمتياز قائماً ولو أضر بحق الغير لمدة ثالث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حج .النية على هذه األموال
حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر  ومع ذلك إذا بيعت هذه األموال إلى مشترٍ . استحقاقياً في الميعاد القانوني

 "..لى هذا المشتريفي مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن إ
 .من القانون المدني/ ١١١٢/من المادة / ٢/انظر الفقرة ٢٦٠
أورد هذا الحكم األستاذ . ٣٥٦ص  ١، مجموعة المبادئ القانونية جزء٢/١/١٩٦١تاريخ / ٦/محكمة النقض الفرنسية رقم ٢٦١

 .٣٨٠منال حيدر، نصرة، المرجع السابق، ص: المرحوم نصرة منال حيدر، انظر
  .االمتياز المقرر في القانون المدني" حق"ألن هذا الحجز يستند إلى " حجز استحقاقي"استخدم المشرع مصطلح ٢٦٢
  .من القانون المدني /١١٢١/من المادة / ٥/انظر الفقرة ٢٦٣
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  : الحجز االستحقاقي٢
  / من قانون أصول المحاكمات على أنه:٣١٦تنص المادة /

ال   " لكل َمْن يدعي حقاً عينياً في عقار أو منقول أن يطلَب إيقاع الحجز على الم
دمها  ي يق ة واألوراق الت ة األدل ولو كان في يد الغير، ويعود إلى المحكمة تقدير كفاي

  المستدعي إلقرار الحجز أو رفضه.".
ى  ز عل ب الحج ي لطال ق عين ود ح ى وج ة عل ذه الحال ي ه ز ف ب الحج تند طل يس

ا ظ الم اء لف والً. وج اراً أم منق ال عق ذا الم ان ه واء أك زه، س وب حج ل المطل
ي ه ق العين ال. والح رة "استحقاقي" من "حق" الدائن العيني على الم لطة مباش و س

  قد يكون هذا الحق حَق ملكية أو حق انتفاع مثالً.  ،لشخص على مال معين
ى  ز عل ب الحج دائن طال ي الهدف من هذا الحجز هو حصول ال ا الت ة ذاته المنفع

تري  َب المش ك أن يطل ُل ذل وز. َمثَ ال المحج ع الم يس بي ي، ول يخوله إياها حقه العين
ه  ق ملكيت ى ح ك إل إلقاء الحجز على ماٍل اشتراه ولم يستلمه من البائع، مستنداً في ذل

  .٢٦٤لهذا المال
  

  المطلب الثاني: إجراءات الحجز االحتياطي
ة حسب نص تبدأ إجراءات الحجز االحتياطي  بتقديم طلب إلى المحكمة المختص

رد  رار ب ون الق د يك اً)، وق ز (ثاني اء الحج رار بإلق ك يصدر ق د ذل القانون (أوالً). بع
  طلب الحجز. 

الحجز  ة ب رارات المتعلق ل الق ن بك راف الطع ن لألط ه يمك وال فإن ل األح ي ك ف
  (ثالثاً).

  أوالً: المحكمة المختصة بالحجز االحتياطي
ل أن يك تعجلة األص ور المس ي األم ى قاض اطي إل ز االحتي ب الحج ديم طل ون تق

رع ١( ن المش ت. لك وات الوق ية ف تعجل خش دبير مس ) ألنه إجراء يُقصد منه اتخاذ ت
ق ( ل الح اظرة بأص ة الن ى المحكم ب إل ى ٢أجاز تقديم هذا الطل يراً عل ك تيس )، وذل

  أطراف الدعوى واقتصاداً في اإلجراءات.
  

                                                           
نية أبو الوفا، أحمد، إجراءات التنفيذ في المواد المدمن أجل تفاصيل متعلقة بالحجز االستحقاقي على المنقول انظر ٢٦٤

  .٩٠٧و ٩٠٦و ٩٠٥، المرجع السابق، ص والتجارية
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  ستعجلة: قاضي األمور الم١
ق سنعالج في هذه الفقرة االختصاص النوعي لقاضي األمور المستعجلة فيما ي تعل

  ثم ندرس االختصاص المحلي له (ب). ،بمسألة الحجز االحتياطي (أ)

  أ: االختصاص النوعي
  حاكمات على ما يأتي: م/ من قانون أصول ال٣١٧نصت الفقرة/أ/ من المادة /

ي  ور "يُْوقَُع الحجز االحتياطي ف ي األم ن قاض رار م ذكر بق ة ال وال المتقدم األح
ان  دوائر إذا ك ن ال زه أو أي م وب حج ال المطل ه الم ي دائرت ع ف ذي يق تعجلة ال المس
اص  دم االختص ال ع ي ح اً ف ز تلقائي َردُّ الحج رة، ويُ ن دائ ر م ي أكث ع ف ال يق الم

  المحلي.".
ب  ي طل ر ف وعي للنظ اص الن تعجلة االختص أعطى المشرع قاضي األمور المس

راً  اطي نظ ز االحتي اء الحج ى إلق بإل ذا الطل ي ه ة ف ر العجل وافر عنص دم  إذ ،ت يتق
ذا  ب ه الدائن إلى هذا القاضي من دون دعوة المحجوز عليه بسبب الخشية من تهري

أة دين بإلق األخير ألمواله. القصد إذاً هو مفاج هالم ى أموال ز عل وز  ؛اء الحج ال يج ف
ذه د تنفي ه إال بع والً أم  ٢٦٥تبليغ قرار الحجز إلى المحجوز علي ال منق ان الم واء أك س

  عقاراً.

خالل ثمانية أيام تبدأ من اليوم في هذه الحالة،  ،ويجب إقامة الدعوى بأصل الحق
ي  هالحجز، وإال سقط الحجز وُعدَّ كأن تنفيذالتالي لتاريخ  م ف ذا الحك اء ه ن. ج م يك ل

ً / ٣١٧الفقرة /ب/ من المادة /   : كاآلتي المذكورة سابقا

إذا لم يكن طلب الحجز مستنداً إلى حكم أو سند قابل للتنفيذ يزول أثر الحجز -"ب
ام  دعوى بأصل الحقإذا لم يقدم الحاجز المقرر وفقاً للفقرة السابقة،  ة أي خالل ثماني

  .".تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ الحكم بالحجز

ٍة   ن دون مطالب ٍة م رةٍ طويل دةً لفت وال مجم اء األم دم بق ذلك ع لقد أراد المشرع ب
  بأصل الحق الذي تمَّ الحجز على هذه األموال من أجل الحصول عليه.

  

                                                           
من قانون أصول المحاكمات / ٣٢٣/يُستنتج إجراء تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه بعد تنفيذه من نص المادة ٢٦٥

للمحجوز عليه أن يطعن بقرار الحجز االحتياطي بدعوى مستقلة خالل ثمانية أيام تلي تاريخ : " والتي جاء فيها أنه
  ....".، ويقدمة القراررصو تبليغه
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  ب: االختصاص المحلي
ى  ١٩٥٣لعام  ٨٤ديم رقم لم يكن قانون أصول المحاكمات الق راحةً عل ينص ص

اطي ،أن االختصاص المحلي لقاضي األمور المستعجلة الحجز االحتي ق ب  ،فيما يتعل
تعجلة ال ٢٦٦هو من النظام العام . أدى هذا األمر إلى تقديم طلبات إلى قضاة أمور مس

د  د فق يقع المال المطلوب حجزه ضمن دائرة اختصاصهم المحلي. أما المشرع الجدي
ادة / ي الم / ٣١٧نص صراحةً على أن هذا االختصاص من النظام العام، كما ورد ف

أت ا ي ا م رة /أ/ منه ة الفق ي نهاي اء ف د ج ابقاً. فق ذكورة س ز الم َردُّ الحج ي: "... ويُ
 ً تعجلة ٢٦٧تلقائيا ور المس ي األم في حال عدم االختصاص المحلي.". يجب على قاض

ة  ة التابع ي المنطق ود ف ر موج ال غي ى م باً عل ان منص ز إذا ك ب الحج إذن رد طل
  .٢٦٨الختصاصه المحلي

  : المحكمة الناظرة بأصل الحق٢
  :/ من قانون أصول المحاكمات على أنه٣١٨نصت المادة /

ي   ق ف ل الح ي أص ر ف ة للنظ ة المختص ن المحكم رار م ز بق اء الحج وز إلق "يج
تدعاء  تمل اس ب أن يش ة يج ذه الحال ي ه دعوى، وف تدعاء ال ررة الس اع المق األوض
ام  ةً أم ه قائم دعوى ب ن ال م تك ا ل ق م ل الح دعي بأص ب الم ى مطال ز عل طلب الحج

  المحكمة.".
دم ب دعي أن يتق نص للم ذا ال ي ه رع ف مح المش ى س اطي إل ز االحتي ب الحج طل

ى  ير عل ي التيس ك ه ةُ ذل ق. عل ل الح دعوى أص اظرة ب وع الن ة الموض محكم
المتقاضين من جهة واالقتصاد في إجراءات التقاضي من جهة ثانية. فيمكن للقاضي 

ي الناظر في الموضوع أن ينظر في طلب الحجز االحتيا دعوى الت ي ال دم ف طي المق
ا ي  ؛ينظره اطي ف ز احتي ب حج ي طل ر ف وع أن تنظ ة الموض ن لمحكم ن ال يمك لك

                                                           
  .من قانون أصول المحاكمات السوري القديم/ ٣١٥/انظر المادة ٢٦٦
طالما أن المحكمة تثير مسألة االختصاص المحلي من تلقاء ذاتها فتكون هذه المسألة، باالعتماد على المعيار ٢٦٧

ربط االختصاص المحلي بالنظام العام  يبدو لنا أن المشرع. الشكلي في تفسير النص القانوني، متعلقة بالنظام العام
فاتخاذ قرار بالحجز االحتياطي على مال موجود في الحسكة من ، لحرصه على حسن سير وفعالية مرفق القضاء

  .قاضي األمور المستعجلة في دمشق يؤدي إلى عرقلة عمل مرفق القضاء بسبب كثرة اإلجراءات وبطئها
ذا البطالن المتعلق بالنظام العام من ِقبَِل المحجوز عليه، ألن قرار الحجز ال تجدر اإلشارة إلى أنه ال يمكن إثارة ه٢٦٨

لذلك يكون االحتمال الوحيد هو أن يثير القاضي الناظر في الطلب بطالن الحجز بسبب عدم . يُبلغ له قبل تنفيذه
على ) بقوة القانون(حاً حكماً كل ما يتعلق بالنظام يُعَدُّ مطرو: "ونذكر هنا بقاعدة شهيرة تقول؛ االختصاص المحلي

أما بعد تبليغ المحجوز عليه قرار الحجز فيمكن أن يثير مسألة البطالن هذه عن طريق الطعن في هذا "، القاضي
  .القرار كما سيمر معنا
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ها  من اختصاص ع ض زاع يق ان الن و ك ى ل رى، حت ة أخ ام غرف ورة أم وى منظ دع
ال إن  اطي النوعي أو القيمي. من هنا يُق ز االحتي ي الحج ر ف وع تنظ ة الموض محكم

  .تبعاً لدعوى أصل الحق
ين لتقديم طلب الحجز االحتياطي / حالت٣١٨هذا ويَلحظ المشرع في نص المادة /

إلى محكمة الموضوع. األولى يكون تقديم طلب الحجز فيها مع إقامة الدعوى بأصل 
  الحق (أ)، والثانية هي تقديم طلب الحجز بعد إقامة الدعوى (ب).

 أ: تقديم طلب الحجز مع إقامة الدعوى بأصل الحق    

تدعاء و ة باس ذه الحال تدعاء يجب أن يتقدم الدائن في ه ررة الس ول المق ق األص ف
ه  ب في الدعوى يطلب فيه إلقاء الحجز االحتياطي على أموال المدعى عليه ويطال
ى  غ إل دعوى ال يُبلَّ تدعاء ال ى أن اس اه إل ب االنتب ن يج ق. لك ل الح اً بأص أيض

ز رار الحج ذ ق د تنفي ه إال بع دعى علي اً  ،الم اً أو تحفظي راًء احتياطي بانه إج بحس
  د المال تحت يد القضاء قبل تهريبه من الضمان العام للدائنين. يُقصد به تجمي

ه  دعوى يلي تدعاء ال ي اس ب األول ف و الطل لذلك يكون طلب الحجز االحتياطي ه
المطالبة بأصل الحق، وذلك بعد عرض الوقائع والتصرفات القانونية على النحو 

  اآلتي:
  (لذلك جئنا بهذه الدعوى ملتمسين:

ي -١ رار ف اذ الق ذاكرةاتخ ة الم ه ،غرف دعى علي وة الم ل دع الحجز  ،وقب اء ب بإلق
  االحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة ال سيما ...

  دعوة المدعى عليه للمحاكمة ...-٢
  إلزامه بدفع المبلغ المتبقي من ثمن المبيع ...-٣
٤-.(...  

  ب: تقديم طلب الحجز بعد إقامة الدعوى    

ل الحق.  ه بأص ب في دعوى وطال تدعاء ال يكون الدائن في هذه الحالة قد تقدم باس
ثم َعِلَم بعد ذلك بوجود أموال للمدعى عليه، فيتقدم بطلب عارض في الدعوى يطلب 
دعى  غ الم وز تبلي ذا وال يج ه. ه دعى علي فيه إلقاء الحجز االحتياطي على أموال الم

ا ادر ب رار الص ب وال الق ذا الطل ه ه ى علي ار إل وال. ويص ب األم ية تهري لحجز خش
تبليغه قرار الحجز بعد تنفيذه. ويكون تنفيذ قرار الحجز االحتياطي عن طريق دائرة 
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انون ٣٢٠التنفيذ، فقد نصت المادة / /، الُمْدَرَجِة ضمن أحكام الحجز االحتياطي في ق
  أصول المحاكمات، على أنه:

ة ا  ي غرف الحجز ف ا ب ة قراراه در المحكم ذاكرة، و"تُص ذلم رة  ينفَّ طة دائ بواس
  التنفيذ.".

الحجز  رار ب دار ق وري إص ذ الس رئيس التنفي وز ل ه ال يج ى أن ارة إل در اإلش تج
االحتياطي حتى لو كان هناك خشية من تهريب األموال، ألن هذا األمر ال يدخل في 

  .٢٦٩نطاق اختصاصه النوعي. وقواعد االختصاص النوعي من النظام العام

  رار بإلقاء الحجزثانياً: الق
تنظر المحكمة في طلب الحجز بناًء على أقوال ومستندات طالب الحجز فقط ألن 

ز رار الحج ُغ ق ه ال يُبلَّ وز علي ذه المحج ل تنفي ة  قب إذا رأت المحكم ا. ف ر معن ا م كم
اهر األوراق، و ن احتمال وجود حق لطالب الحجز بالنظر إلى ظ ن م ت م دون التثب

  بإلقاء الحجز على أموال المدين.وجود أصل الحق، حكمت 
ا   دارها ليودعه ة تحدد مق ة نقدي ديم كفال وتقرر المحكمة تكليف طالب الحجز بتق

ذه  ر ه بب تقري ا. س رزة وأرجحيته ة المب وء األدل ي ض ك ف ة، وذل ندوق المحكم ص
اجز  ٢٧٠الكفالة هو تعويض المحجوز عليه وع أن الح وى الموض ة دع إذا تبين بنتيج

ة  غير محق في دعواه ة المحاكم ر بنتيج ا إذا ظه ه. أم وز علي ن للمحج وأنه غير دائ
م  ة تحك إن المحكم ه ف وز علي ة المحج اً بذم اجز حق زأن للح حة الحج زام  ٢٧١بص وإل

  المدعى عليه بالحق الُمدَّعى به. 

                                                           
إصدار قرار بإلقاء الحجز االحتياطي على أموال المنفذ ضده ألن نص قانون أصول  اللبنانييمكن لرئيس التنفيذ  ٢٦٩

للدائن أن : "أن ىمن القانون المذكور عل ٨٦٦فقد نصت المادة . أعطاه هذا االختصاصاللبناني المحاكمات المدنية 
  ...".دينهيطلَب من رئيس التنفيذ الترخيص بإلقاء الحجز االحتياطي على أموال مدينه تأميناً ل

  .من قانون أصول المحاكمات السوري/ ٣١٩/من المادة / أ/ا نظر الفقرة ٢٧٠
إذا تبيَّن للمحكمة أن للحاجز مطلوباً في : "من قانون أصول المحاكمات على أنه/ ٣٢٢/من المادة / أ/تنص الفقرة ٢٧١

لزام المحجوز عليه بالحق المدعى وبإ بصحة الحجزذمة المحجوز عليه أو أن له حقاً عينياً في المال المحجوز تقضي 
في الواقع العملي وفي بعض كتب القانون، حتى " صحة الحجز"بدالً من  "تثبيت الحجز"هذا ويُستخدم تعبير .". به

  .١٥٨جمال الدين، المرجع السابق، ص  مكناس،انظر . المتخصصة منها
الحجز االحتياطي وقلبه إلى حجز كما يطلب بعض المحامين في استدعاء الدعوى من قاضي الموضوع تثبيت 

تستطيع محكمة الموضوع الحكم . وقد يصدر قرار محكمة الموضوع بتثبيت الحجز وقلبه إلى حجز تنفيذي. تنفيذي
المذكورة سابقاً، لكن ال يجوز لها قلب الحجز االحتياطي إلى / ٣٢٢/الحجز االحتياطي سنداً للمادة ) صحة(بتثبيت 

لتنفيذي يخرج عن اختصاص قاضي الموضوع ويدخل في االختصاص النوعي لرئيس حجز تنفيذي، ألن الحجز ا
دويدار، من أجل تفاصيل تتعلق بإشكالية تحول الحجز االحتياطي إلى حجز تنفيذي انظر . التنفيذ ألنه إجراء تنفيذي

  .وما بعدها ٣٠٨، المرجع السابق، ص طلعت، النظرية العامة في التنفيذ القضائي
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ب"  ـ "قل ا ب ي قراره ةً ف رةً حكمي ع فق وع أن تض ة الموض وز لمحكم ن ال يج لك
ذي، ز تنفي ى حج اطي إل ز االحتي ها  الحج ن اختصاص رج ع راء يخ ذا اإلج ألن ه

بانه إ ذ، بحس ً ويدخل في االختصاص النوعي لرئيس التنفي ذيا راًء تنفي ع ، ج ن الواق لك
ي  دخل ف وعي وتت اص الن د االختص الف قواع اكم تخ ن المح راً م ا أن كثي يرين

  .تنفيذيالحجز إلى  حتياطياالحجز الوذلك بـ "قلب"  ،اختصاص رئيس التنفيذ

  نطاق الحجزحصر (قصر) 
ين  ب ب ترط التناس ه ال يُش حيح أن دار ص وزة ومق وال المحج دار األم دين مق ال

الحجز ٢٣٥وذلك سنداً للمادة / ،المحجوز من أجله / من القانون المدني التي تسمح ب
على كل عناصر الذمة المالية للمدين. لكن المشرع أعطى اإلمكانية للمدين في طلب 
ا  ذا م ا، وه رف فيه وزة والتص ة المحج ه المالي ن بعض عناصر ذمت رفع الحجز ع

رة حصر ن ر فك رع، عب اول المش ره. يح ز أو قص ر الحج ز يُسمى بحص اق الحج ط
دائن  لحة ال ين مص وازن ب ة ت اد نقط ه، إيج وز علي ة للمحج أموال معين دائنين ب أو ال

ه وز علي لحة المحج ه مج ،ومص وز علي وال المحج ل أم ى ك ال تبق ع ف دةً، وال يُرف م
ا ا كله ز عنه ادة / ،الحج ن الم رة /ب/ م ت الفق د نص ول ٣٢٢فق انون أص ن ق / م

  المحاكمات على أنه: 
دعى "لمحكمة الموضوع أ ق الم اء الح ي لوف ا يكف ن تحصر نطاق الحجز على م

تقل  رار مس وزة بق وال المحج اقي األم ن ب ه ع رر رفع ه وأن تق ديل مطرح ه أو تب ب
  .". قضاء الخصومةيصدر في 

ة دون  وال معين ى أم اطي عل نالحظ من هذا النص أن قرار حصر الحجز االحتي
ي غر يس ف ومة ول اء الخص ي قض ود غيرها يكون بقرار صادر ف ذاكرة. ويع ة الم ف

وال  ج وأق ن حج ه م ا لدي اإلدالء بم ز ب ب الحج ماح لطال و الس ببين، األول ه ذلك لس
رار ب دور ق ع ص ة تمن ائق وأدل لحتهووث ر بمص د يض ز ق رح الحج اص مط ا  ؛إنق أم

اًء  الً. بن وزة أص ا محج وال ألنه السبب الثاني فهو عدم وجود خشية من تهريب األم
ك على ذلك فإن الخصمين يتواج د ذل هان أمام قضاء الموضوع وكٌل يقدم ما لديه. بع

وال  اقي األم ن ب ه ع ر الحجز ورفع ا بحص م إم ه وتحك م تقديم تنظر المحكمة فيما ت
در  ا لتق ي تُعمله ة الت لطتها التقديري ى س اًء عل ك بن ل ذل المحجوزة، أو ترد الطلب. ك

ه، و وز علي ن المحج وب م ال المطل وز والم ال المحج ين الم ان التناسب ب ا إذا ك فيم
  هناك احتمال لوقوع حجوز أخرى وحصول مزاحمة بين عدة دائنين محتملين.
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  ثالثاً: الطعن بالقرارات المتعلقة بالحجز االحتياطي
ان / ي ٣٢٤/ و/٣٢٣تنظم المادت ن ف رق الطع ات ط ول المحاكم انون أص ن ق / م

ور  ي األم ن قاض تعجلة أو القرارات المتعلقة بالحجز االحتياطي التي تصدر ع المس
قمحكم ل الح دعوى أص االت و ؛ة الموضوع تِبعاً ل رة ح ذه الفق ي ه درس ف وف ن س

ن  ن الطع وص يمك الطعن بالترتيب الذي وردت فيه في القانون. بناء على هذه النص
باقي األحكام المتعلقة أما  ،المحكمة ذاتها ُمْصِدَرةِ القرار) أمام ١( بقرار إلقاء الحجز

  للطعن بالنقض. وقرار االستئناف قابلٌ  ،لطعن فيها باالستئناف) فيكون ا٢( بالحجز

  القرار بإلقاء الحجزفي : الطعن ١
  / من قانون أصول المحاكمات على أنه:٣٢٣نصت المادة / 
اطي -"أ  ز االحتي رار الحج ن بق ه أن يطع وز علي تقلةللمحج دعوى مس الل  ب خ

المحكمة التي أصدرت صورة القرار، ويقدم الطعن إلى  تبليغهثمانية أيام تلي تاريخ 
  أكانت محكمة الموضوع أم قاضي األمور المستعجلة. سواءٌ  قرار الحجز

ب -ب ق بطل ر مح إذا تبين للمحكمة من ظاهر أوراق طلب الحجز أن الحاجز غي
  الحجز، أو ثَبَُت بنتيجة الطعن بطالن إجراءاته، تقضي المحكمة برفعه.

  لمحكمة أن إجراءات الحجز صحيحة تقضي برد الطعن...".إذا تبين ل-ج
ن  ق طع و طري اطي ه ز االحتي رار الحج ن بق انوني أن الطع يظهر من النص الق
دم  ي ع ر، وه غير عادي، ذلك أن المشرع حدد أسباب هذا الطعن على سبيل الحص
ال  ن، والح ز. ال يمك راءات الحج الن إج ز َوبط ب الحج ز بطل ب الحج ة طال أحقي

  الطعن لسبب آخر غير هذين السببين.كذلك، 
رار  رار، أي ق ي أصدرت الق ا الت وما يميّز هذا الطعن أنه يُقدَُّم إلى المحكمة ذاته

ة ة الثاني ة الدرج ى محكم يس إل ز ول نقض الحج ة ال ة. أو محكم ك أن عل ذه ذل  ه
درت  وع، أص ة الموض تعجلة أم محكم ور المس ي األم ت قاض واء أكان ة، س المحكم
ز،  ب الحج و طال رف واحد ه ج ط قرارها بالحجز بناًء على أقوال ومستندات وحج

ذلك  ذه. ل اد ألن المحجوز عليه ال يُبلغ قرار الحجز قبل تنفي ى أع ية إل رع القض المش
ى تصدر قرا الحجز حت رار ب درة الق اء ذات المحكمة مص ز أو اإلبق ع الحج ا برف ره

ز  رار الحج عليه بناًء على أقوال ومستندات وحجج الطرفين. بعبارة أخرى يصدر ق
رار  ي ق ن ف ة الطع رار نتيج در الق ا يص ذاكرة، بينم ة الم ي غرف ة ف في قضاء الوالي

ظ " رع لف تخدم المش وىالحجز االحتياطي في قضاء الخصومة. من هنا فقد اس " دع
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و انوني للتدليل على الخص نص الق ي ال اء ف د ج دفاع، فق ق ال ة وح دأ المواجه مة ومب
  مستقلة....". بدعوى االحتياطي بأنه: "يُطعَُن بقرار الحجز

اهر  ى ظ النظر إل در ب ن يص ة الطع ز نتيج ع الحج رار رف ه أن ق در التنوي ويج
ق  ي األوراق، بمعنى أن المحكمة، حتى لو محكمة الموضوع، ال تبحث بأصل الح ف

س أثناء النظ ر في الطعن، ذلك أن قرارات الحجز ورفع الحجز قرارات مؤقتة ال تم
  إجراءات تحفظية وقائية. بحسبانهاأصل الحق، 

وز  ن المحج ا م إذن تنظر المحكمة التي أصدرت قرار الحجز بالطعن المقدم إليه
وافر أحد  ،حققت من صحة سبب الطعن قررت رفعهعليه، فإذا ت أما في حال عدم ت

  سببي الطعن فتقضي برده.

  باقي القرارات المتعلقة بالحجز االحتياطيفي : الطعن ٢
ا  اء فيه ة ج ادة قانوني اطي م أفرد المشرع لباقي القرارات المتعلقة بالحجز االحتي

  / من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي: ٣٢٤تنص المادة /، إذ ٢٧٢بحكم جديد
م  ز "يصدر الحك اء الحج ب إلق رد طل اطي أو ب هاالحتي رار أو  رفع ن بق رد الطع

ز رهأو  الحج ابالً  زوال أث تئنافق لٌ  لالس تئناف قاب ة االس رار محكم ن  وق للطع
  .".النقضب

ز (أ)،في  سندرس في هذه الفقرة الطعن اء الحج ب إلق ي وَ  الحكم برد طل م ف الحك
الحجز (ج)،لحكم برد الطعن افي وَ  ،برفع الحجز (ب) رار ب ي وَ  بق ادر ف م الص الحك

  بزوال أثر الحجز (د).

  الحكم برد طلب إلقاء الحجزفي أ: الطعن 
ه،  وال مدين ى أم اطي عل ز االحتي اء الحج ب إلق ة بطل ذه الحال ي ه دائن ف دم ال يتق
ي نص  واردة ف فترى المحكمة أن هذا الطلب غير مستند إلى إحدى حاالت الحجز ال

ة ا برد طلب الحجز. يمكن للدائن القانون، فتصدر حكمه ذه الحال ي ه طالب الحجز ف
ن  ي الطع ة ف رار محكم ون ق تئناف ويك ة االس ام محكم ز أم ب الحج رار رد طل ق

  االستئناف قابالً للطعن بطريق النقض.

                                                           
من قانون أصول المحاكمات الجديد / ٣٢٤/ديد هو أنه يمكن الطعن في جميع األحكام الواردة في المادة الحكم الج٢٧٢

بينما كان الحكم في القانون القديم هو أنه يمكن الطعن بقرار رد طلب إلقاء الحجز أو رفعه . باالستئناف ثم بالنقض
  .أصول المحاكمات القديم من قانون/ ٣٢٢/انظر المادة . بطرق الطعن المقررة ألصل الحق



 

١٨٢ 
 

يجب االنتباه هنا إلى أن الطعن ال يُقدَّم إلى المحكمة ذاتها التي ردت طلب الحجز 
وز  ِل المحج ن قِبَ ا م ة ذاته ى المحكم دَّم إل ن يُق تئناف. ألن الطع ة االس ى محكم بل إل
  عليه في حالة وحيدة هي حالة قبول الطلب وإلقاء الحجز، وليس في حال رد الطلب. 

  حجزالحكم برفع الفي ب: الطعن 
لقاء الحجز. فيطعن يتقدم الدائن، في هذه الحالة، بطلب الحجز فتقضي المحكمة بإ

ه  وز علي ي المحج ي ف ة ف ر المحكم ِدَرتُهُ. تنظ ا ُمْص ة ذاته ام المحكم رار أم ذا الق ه
  الطعن وتقرر قَبوَل الطعن وتصدر القرار برفع الحجز. 

تئناف، يجوز للدائن طالب الحجز هنا الطعن بقرار رفع الحجز  ة االس أمام محكم
  ويكون قرار محكمة االستئناف قابالً للطعن بطريق النقض.

  قرار الحجزب الحكم برد الطعنفي ج: الطعن 
لقاء الحجز. فيطعن يتقدم الدائن، في هذه الحالة، بطلب الحجز فتقضي المحكمة بإ

ي المحجوز عليه  ة ف ا مصدرته. تنظر المحكم ة ذاته ام المحكم ز أم رار الحج ي ق ف
رار و ،الطعن الطعن وتقرر رد ن بق ة، الطع ذه الحال ي ه ه، ف وز علي يستطيع المحج

ابالً  تئناف ق ة االس رار محكم ون ق تئناف، ويك ة االس ام محكم الحجز أم ن ب رد الطع
  للطعن بالنقض.

  الحكم الصادر بزوال أثر الحجزفي د: الطعن 
ور الم ي األم ى قاض دم إل دائن يتق ة أن ال تعجلةالفرض في هذه الحال ب  ٢٧٣س بطل

ذ.  ل للتنفي ند قاب ى س م أو إل ى حك تنداً إل ز مس ذا الحج ون ه اطي، وال يك ز احتي حج
رة  ؛قاضي في الطلب ويقرر إلقاء الحجزفينظر ال ثم يُنفذ قرار الحجز عن طريق دائ

اجز  ع الح رار وال يرف ذ الق ى تنفي ام عل ة أي ي التنفيذ. تمضي بعد ذلك ثماني ا ف أثناءه
  دعوى بأصل الحق.

نداً  ذا الحجز س ر ه الن زوال أث ُب إع ه َطلَ وز علي ق المحج ن ح بح م عندئٍذ يص
  / من قانون أصول المحاكمات.٣١٧للفقرة /ب/ من المادة /

ز  ر الحج يتقدم المحجوز عليه إلى قاضي األمر المستعجلة بطلب إعالن زوال أث
دعوى ة لعدم رفع ال دة القانوني الل الم ق خ ل الح وز  ،بأص ى المحج ه ويجب عل علي

                                                           
ال تشمل هذه الحالة قرار الحجز الصادر عن قاضي الموضوع الناظر في دعوى أصل الحق، ألن أثر الحجز ال ٢٧٣

  .يزول كون دعوى أصل الحق قائمة



 

١٨٣ 
 

تعجلة ور المس ي األم ام قاض ور أم اجز للحض اجز ٢٧٤تبليغ الح ي الح ُف القاض . يُكلِّ
قبإبر ل الح دعوى بأص ان،  ،از بيان بإقامة ال ذا البي ديم ه اجز تق تطع الح م يس إذا ل ف

  يصدر القاضي قراراً بزوال أثر الحجز االحتياطي.
ذفي مكن للحاجز في هذه الحالة الطعن ي ز ه ر الحج رار زوال أث ة ق ام محكم ا أم

  االستئناف، ويكون قرار محكمة االستئناف قابالً للطعن بالنقض.
ا نالحظ في نهاية هذه الفقرة أن المشرع عدَّل النص القانوني  اً فيم تعديالً جوهري

ي أن في يخص الطعن  ديل ف ذا التع ى ه اطي. يتجل الحجز االحتي القرارات المتعلقة ب
نقضجميع هذه القرارات تقبل الطعن من حي ة ال ين  ،٢٧٥ث النتيجة أمام محكم ي ح ف

ديم، إال إذا  انون الق ي الق اً، ف ن ممكن م يك نقض ل ة ال ى محكم رارات إل أن وصول الق
ر كان أصل الحق يقبل الطعن بالنقض. دََف المش د َه ى لق د إل م الجدي ذا الحك ن ه ع م

و وه ،التقاضي بما يسهل العمل القضائي األول هو توحيد وتبسيط إجراءات :أمرين
ن بذلك حسَم النقاش حول أي اجتهادات قضائية  رق الطع ي أو فقهية فيما يتعلق بط ف

اطيالق الحجز االحتي ة ب د  ،رارات المتعلق ى توحي عى إل ه س م، أن و األه اني، وه والث
ق  ن طري ك ع اطي وذل الحجز االحتي ة ب ائل المتعلق ل المس ي ك ائي ف اد القض االجته

  أحكام محكمة النقض حيث تنتهي إليها جميع هذه المسائل.
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
التبليغ ضروري، في هذه الحالة، حتى يستطيع القاضي تكليَف الحاجز بإبراز بيان بإقامة الدعوى بأصل الحق ٢٧٤

 .مدة القانونية، فالقاضي ال يستطيع تكليفه بذلك خارج مجلس القضاءخالل ال
 .من القانون القديم/ ٣٢٢/من القانون الجديد مع المادة / ٣٢٤/قارن المادة ٢٧٥



 

١٨٤ 
 

  المبحث الثالث
  ٢٧٦التنفيذ بحجز األموال المنقولة للمدين بين يديه وبيعها

  
ً نه إقلنا سابقاً  ز  ،من األفضل للدائن الذي يحمل سنداً تنفيذيا ولم يكن قد ألقى الحج

وال  يحتياطاالحتياطي على أموال مدينه، أن يطلب إلقاء الحجز اال ذه األم ، على ه
ذي يس الحجز التنفي ل  ؛ول ار ك ة اإلخط ي مهل ه ف دين ألموال ب الم اً لتهري ك تفادي ذل

الل  . لكنعليهالتنفيذي الممنوحة قانوناً للمنفذ  ن خ وال م ذه األم ى ه ذ عل إتمام التنفي
ا ن تحريكه دأ وال يمك ا ال تب راءات بيعه ا.  ٢٧٧إج ذي عليه ز تنفي بقها حج إال إذا س

، الموجود بين يدي المدين ينطبق هذا األمر على إجراءات التنفيذ على المال المنقول
األول) ثم االنتقال يجب إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المدين المنقولة (المطلب إذ 

  إلى بيع هذه األموال المنقولة (المطلب الثاني).

  المطلب األول: الحجز التنفيذي على أموال المدين المنقولة بين يديه
ين  دين ب والت الم ى منق ذي عل راءات الحجز التنفي ب إج ذا المطل ي ه ندرس ف س

ه (أوالً) ل ،يدي كل مفص رع بش ا المش ي نظمه ذا ،والت ار ه رض آلث م نع ز  ث الحج
  التنفيذي (ثانياً).

  أوالً: إجراءات الحجز التنفيذي على منقوالت المدين بين يديه 
تص  ه المخ ذ ألن يس التنفي يصدر قرار الحجز التنفيذي على أموال المدين عن رئ

ذا ال ون ه ذنوعياً بذلك، ك راءات التنفي ن إج راء م و إج ز ه ز ال  ،حج ذا الحج ن ه لك
  ).٢) يعقبها تنفيذ قرار الحجز (١قه (يحصل إال بناء على مقدمات تسب

  : مقدمات الحجز التنفيذي على منقوالت المدين بين يديه١
ز  ب الحج دين (أ) وبطل ى الم ذي إل ار تنفي ه إخط دمات بتوجي ذه المق ى ه تتجل

  وصدور قرار به (ب).
  

                                                           
نظم القانون الحجز التنفيذي للمنقوالت بين يدي المدين وبيعها معاً في الفصل ذاته، وهو الفصل الثاني من الباب ٢٧٦

  .لذلك سوف ندرس الحجز والبيع على التوالي، أصول المحاكمات المتعلق بالحجز الثاني من قانون
  .١٧٦راغب، وجدي، المرجع السابق، ص: انظر بهذا المعنى٢٧٧

  ً . من هذا الكتاب ٢٠٢ص : انظر. يجدر بالتنويه أن إجراءات بيع األموال المحجوزة ال تبدأ إال إذا كان الحجز تنفيذيا
الحجز التنفيذي من رئيس التنفيذ وليس من محكمة الموضوع عن طريق قلب الحجز ويجب أن يصدر قرار 

 ً  .االحتياطي إلى حجز تنفيذي؛ ألن هذا األمر يخرج عن اختصاص محاكم الموضوع كما وضحنا سابقا



 

١٨٥ 
 

  أ: اإلخطار التنفيذي للمدين

  / من قانون أصول المحاكمات على أنه: ٣٢٥تنص المادة /

ا  "ال ار م اد اإلخط اء ميع يجوز حجز ما في يد المدين من منقوالت إال بعد انقض
  لم ينص القانون على خالف ذلك.".

وب  و وج ذ وه ي التنفي ام ف دأ الع د المب ال تحمل هذه المادة القانونية جديداً بل تؤك
وذلك بتوجيه إخطار تنفيذي له كما  ،إتاحة الفرصة للمدين من أجل التنفيذ االختياري

  / من قانون أصول المحاكمات.٢٨٧اء في المادة /ج

ذا  ه ه ي تبلغ ام تل ة أي اره خمس دين وانتظ ذي للم ار تنفي ه إخط ن توجي د إذاً م ال ب
ة  ة جهال ي حال ة ف ي صحيفة يومي ر ف اريخ النش اإلخطار أو خمسة عشر يوماً تلي ت

الحجز ال رار ب ذي موطنه، وذلك قبل صدور قرار ببدء إجراءات التنفيذ واتخاذ ق تنفي
  على أموال المدين المنقولة. 

ة فإذا اتخذ رئيس التنفيذ قراراً بال دة القانوني ذا حجز قبل انتهاء الم راره ه ون ق يك
ز  ،باطالً  رار الحج ذ ق ك أن تنفي ة ذل ار. عل دة اإلخط اء م د انته ذه بع رى تنفي و ج ول

  التنفيذي مبني على إجراء باطل وهو صدور قرار حجز سابق ألوانه.

ل مع ذلك  ذي قب الحجز التنفي رار ب اذ ق ا اتخ ن فيهم التين يمك انون ح ظ الق د لح فق
ادة / ي نص الم ة وردت ف انون ٢٨٩انقضاء الميعاد. الحالة األولى حالة عام ن ق / م

اراً.  ا ض أخير فيه ون الت ي يك تعجلة أو الت واد المس أصول المحاكمات، وذلك في الم
ة  اص مهل ذ إنق رئيس التنفي وز ل ة يج ذه الحال ي ه ي ف وراً ف ير ف ار أو الس اإلخط

ي  اإلجراءات الت عر ب ورة تش ذ ضده بص ار للمنف غ اإلخط ة وتبلي اإلجراءات التنفيذي
  تمت كما مر معنا.

أما الحالة الثانية فهي حالة خاصة بالمتجر غير المسجل في السجل التجاري. فقد 
  / من قانون أصول المحاكمات على أنه: ٣٢٨نصت الفقرة /ج/ من المادة /

اء -ج" از إلق اري ج جل التج ي الس جل ف ر مس راً غي ه متج وز علي إذا كان المحج
ال  ي ح ث ف خص ثال دين كش ى الم ليمه إل ار وتس ل اإلخط ه قب ذي علي ز التنفي الحج

  وجوده أو إلى الغير في حال عدم وجوده.". 



 

١٨٦ 
 

هذه حالة جديدة لم تكن موجودة في قانون أصول المحاكمات القديم، وقد أراد بها 
ا.  بسرعة بط محتويات المتجر غير المسجلالمشرع ض هولة تهريبه وذلك بسبب س

ليم  ذه وتس من هنا فقد سمح بالبدء بإجراءات التنفيذ وإصدار قرار حجز تنفيذي وتنفي
ل  ة، ك اءة األمان رم إس ه بج ة مالحقت ت طائل األشياء المحجوزة إلى شخص ثالث تح

  ذلك قبل تبليغ المدين اإلخطار.

ذه ذكر أن ه در بال ذ،  يج رئيس التنفي ة ل لطة التقديري ع للس ة تخض ة جوازي الحال
إلقاء الحجز التنفيذي  جاز"...  :جاء فيه ، إذج ذلك من صياغة النص القانونيويُستنت

ر  اجر غي ة بالمت ة خاص ذه الحال ى أن ه اه إل عليه قبل اإلخطار...". لكن يجب االنتب
  المسجلة فقط.

  ب: طلب الحجز وصدور قرار به

ر يحق لطالب  ار. ينظ دة اإلخط اء م د انته ذي بع ب الحجز التنفي ديم طل التنفيذ تق
ذ  ي محضر التنفي رار ف دون الق الحجز وي راره ب ب ويصدر ق ي الطل رئيس التنفيذ ف

  العام (جريدة التنفيذ).
ن دون  ار وم ة اإلخط اء مهل ل انته ز قب رار الحج ذ ق يس التنفي ذ رئ ا إذا اتخ أم

ير ال ة بتقص لطته الجوازي تخدام س إن اس ذ، ف إجراءات التنفي وراً ب ير ف ة أو الس مهل
رار  ذ ق ون تنفي ك يك ى ذل اء عل اطالً. بن ون ب ه يك ى علي ا يُبن اطالً وم ون ب قراراه يك

  الحجز باطالً حتى لو حصل تنفيذه بعد انتهاء مدة اإلخطار كما مر معنا.
ب  ي يطل ة الت وال المنقول ين األم ذ تعي ب التنفي دائن طال اتق ال ى ع ع عل ذا ويق ه
ي يجب  التنفيذ عليها وتحديد مكان وجودها. علةُ ذلك هي معرفة نوع اإلجراءات الت
راءات  ى إج اج إل والت تحت ون منق د تك وال. فق ذه األم ة ه ى طبيع اتخاذها بالنظر إل
ي  ى صحيفتها ف ارة عل ع إش ا وض ب حجزه ي يتطل خاصة لحجزها، كالمرَكبَاِت الت

ها لدى المرآب المخصص لذلك بإشراف دائرة النقل وإصدار قرار باحتباسها وإيداع
  . ٢٧٨فرع المرور المختص

ة مكا ذ المختص رة التنفي د دائ و تحدي ا فه ان وجوده ين مك ذ أما سبب تعي اً بتنفي ني
ا  ،إجراءات الحجز عليها ع له ي يتب فقد يكون للمدين أموال منقولة خارج المنطقة الت

                                                           
قانون من / ٣٢٨/من المادة / ب/جاء هذا الحكم الجديد الذي لم يكن موجوداً في نصوص القانون القديم في الفقرة ٢٧٨

إذا كان المحجوز عليه مرَكبةٌ وجب إصدار قرار باحتباسها وإيداعها -ب: "أصول المحاكمات والتي جاء فيها ما يأتي
  .".لدى المرآب المخصص لذلك بإشراف فرع المرور المختص



 

١٨٧ 
 

ب ال ديم طل م تق ي ت ة االختصاص المكاني لدائرة التنفيذ الت ذه الحال ي ه ا. ف ذ إليه تنفي
ا  ز عليه وب الحج وال المطل يجب على هذه الدائرة إنابة دائرة التنفيذ التي توجد األم

  اإلجراء صحيحاً. في منطقتها حتى يكونَ 
وم  اب رس ن أجل حس ذ م دير التنفي ى م عندما يصدر قرار الحجز يُحال الملف إل

ذ  ب التنفي ف طال أمور ومصاريف التنفيذ ومن ثم تكلي ة م ويض مهم لفة تع لتسديد س
  التنفيذ خارج الدائرة. بعد ذلك يعيِّن مدير التنفيذ أحد المأمورين لتنفيذ قرار الحجز.

  : تنفيذ قرار الحجز التنفيذي٢
رارات  ل ق تص بتحوي ف المخ ه الموظ رة ألن ة كبي ذ أهمي يتخذ عمل مأمور التنفي

وم م رى، يق ارة أخ ي. بعب ع فعل ى واق ة رئيس التنفيذ إل ال المادي ذ باألعم أمور التنفي
ةً.  والقانونية على أرض الواقع حتى تنتج قرارات رئيس التنفيذ آثارها القانونية كامل

ا (أ) وم بحجزه والت ويق ود المنق ان وج ى مك ل إل ذي ينتق و ال وم  ،فه ذي يق و ال وه
ى  ائية عل ة القض ام الحراس بتنظيم محضر بحجز هذه المنقوالت (ب)، ثم يطبق أحك

  قوالت المحجوزة (ج).المن

  أ: انتقال مأمور التنفيذ للقيام بمهمته

ة  وال المنقول ود األم ان وج ى مك ذ إل دير التنفي ه م ذي يعين ذ ال أمور التنفي ينتقل م
ل يُعَّجالم يلة نق ك بوس ا، وذل وب حجزه ل أال طل ذ. واألص ب التنفي ا طال ُل أُجوَره

طح ةيص وة العام ال الق ه رج أمور مع تدعي  ،ب الم روف تس د أن الظ ن إذا وج لك
طحابهم ك اجرة، اص ة أو مش ول ممانع عِ حص ال توقُّ ن رج ؤازرة م ب الم ه طل يمكن

ا ر معن ا م كرية كم ة او العس رطة المدني ب ٢٧٩الش ض طل ؤالء رف تطيع ه . وال يس
  .٢٨٠المؤازرة تحت طائلة مالحقتهم بجرم عرقلة تنفيذ قرار قضائي

دين  ،فذ ضده ويعلمه بسبب الحجزلمنُف المأمور بنفسه وبمهمته ليعرِّ  ام الم فإذا ق
راءات ال يكون هناك هو مطلوب منه في السند التنفيذي بأداء ما  ة إج من داعٍ لمتابع

دين أو الحجز، و ود ال ينظم المأمور محضراً بذلك. لكن ال يُعَدُّ هذا األداء إقراراً بوج
لوك طرق الطعن أو وجوب األداء، وال يسقط حق المنفذ ضده بمراجعة القضاء وسب

ا د ج اً. فق ك ممكن ان ذل ق إذا ك ل الح وى بأص ة دع ادة إقام ن الم رة /ج/ م ي الفق ء ف

                                                           
 .من قانون أصول المحاكمات/ ٢٨٠/من المادة / أ/راجع الفقرة ٢٧٩
  .الواسعالمقصود هنا القرار القضائي بالمعنى ٢٨٠
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ات ٣٢٩/ ول المحاكم ه:/ من قانون أص اًء -ج "بأن دين رض ع الم رد توقي دُّ مج ال يُعَ
  منه بالحجز.". والمقصود هو التوقيع على محضر الحجز.

ائعة،  أما في حال عدم قيام المنفذ ضده بأداء ما هو ة الش مطلوب منه، وهي الحال
ي  ك ف ِر ذل ا وِذْك ل منه ة ك دير قيم والت وتق يباشر المأمور الحجز وذلك بجرد المنق

أكبر دق ز ب ر الحج وزات محض ب المحج ع تهري و من ك ه بب ذل ة. س أو ة ممكن
م  و ل ز ول ر الحج ي محض ا ف رد ذكره وزة بمج والت محج بح المنق تبدالها. وتص اس

  .٢٨٢بل ولو لم يُقفل محضر الحجز ،٢٨١يُعيَّن عليها حارس
مما يجدر ذكره هنا أن اإلجراءات العملية إليقاع الحجز التنفيذي على المنقوالت 

  .٢٨٣هي اإلجراءات ذاتها التي يجري بمقتضاها إيقاع الحجز االحتياطي عليها
والت  ى منق الحجز عل نورد هنا األحكام القانونية لعمل مأمور التنفيذ فيما يتعلق ب

ات المدين  ول المحاكم انون أص الموجودة بين يديه وذلك بالترتيب الذي نص عليه ق
  كاآلتي:

  : عدم جواز حجز الثمار المتصلة والمزروعات قبل نضجها١ً

  / من قانون أصول المحاكمات على أنه:٣٢٦المادة / تنص

وز   ه يج ر أن جها، غي ل نض ات قب لة وال المزروع "ال يجوز حجز الثمار المتص
  وضعها تحت الحراسة القضائية.".

اِر  اَف الثم دين قِط ال الم ية إهم ي خش ة ه ذه الحال ي ه ز ف واز الحج دم ج ة ع عل
اف أو  ل القط ز قب م الحج ات إذا ت ن المزروع ج م م ينض ا ل ة بم لة، أو العناي المتص

تدارك مسألة إهمال المدين في حال شعر باقتراب إتمام التنفيذ، النضج. لكن المشرع 
وذلك بوضع هذه األموال تحت يد القضاء وإشرافه عن طريق تعيين حارس قضائي 
تركين  اجزين المش ون الح اء دي ي وف ا ف عليها. األمر الذي يضمن االستفادة من ثمنه

  في إجراءات التنفيذ.

  

                                                           
تصبح األشياء محجوزة بمجرد ذكرها في : "من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي/ ٣٣٤/تنص المادة ٢٨١

 .".محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس
  .٣٦٢و ٣٦١أبو الوفا، أحمد، إجراءات التنفيذ، المرجع السابق، ص: انظر بهذا المعنى٢٨٢
  .١٩٥سلحدار، صالح الدين، المرجع السابق، ص : انظر٢٨٣
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  : كسر األبواب وفض األقفال٢ً
  / من قانون أصول المحاكمات على أنه:٣٢٧المادة /تنص  
ض األال يج-"أ  واب أو ف ر األب أمور كس ار وز للم ور مخت القوة إال بحض ال ب قف

  المحلة أو شخصين من الجوار.
ان -ب ار أو الشخص َع المخت بطالن، أن يوقِّ ة ال ت طائل يجب في هذه الحالة، وتح

  اللذان حضرا الحجز على محضره.".
والت قد يصل  ه المنق المأمور إلى المنزل أو المستودع أو المخزن الذي توجد في

اب.  ،حجزها وال يجد من يفتح له الباب المطلوب تح الب ن ف وقد يمتنع المنفذ ضده ع
  كما قد تكون األموال في خزنة حديدية مثالً وال يقبل المنفذ ضده فتحها. 

واب وفض األق رغم سمح المشرع في هذه الحاالت بكسر األب ى ال القوة عل ال ب ف
ى  راءاتمن إرادة المنفذ ضده، تأسيساً عل تمرارية اإلج دأ اس ا  مب واز وقفه دم ج وع

رطين  ة بش ال المادي ذه األعم اط ه رع أح ن المش دين. لك ى محض إرادة الم اًء عل بن
  قانونيين وذلك نظراً لخطورتها. 

ة  ار المحل ود مخت رورة وج وار.  أوالشرط األول هو ض ن الج ين م ك اثن ة ذل عل
يطمئن المواطنون في حال وجود مختار حيِّهم أو  إذهي المحافظة على األمن العام، 

  اثنين من أفراد الحي إلى أن هذه األعمال تحصل بشكل قانوني بإشراف الدولة.
الشرط الثاني هو وجوب توقيع المختار أو الشخصين اللذين حضرا وقائع الكسر 

ض عل هوالف ذي ينظم ِر ال أمور ى الَمْحَض الن  ؛الم ى بط رع عل ص المش د ن وق
راءات  ير إج اإلجراءات في حال عدم التوقيع على الَمْحَضِر، وذلك ضماناً لحسن س
بطالن  ذا ال ق ه ورة. ويتعل ن الخط التنفيذ وما يرافقها من أعمال مادية على درجة م
ق  بالنظام العام، ليس ألن المشرع نصَّ عليه فحسب، بل ألنه يتعلق بحسن سير مرف

  .٢٨٤القضاء

  : عدم ضرورة نقل المحجوزات من مكانها٣ً
  / من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي: ٣٢٨تنص الفقرة /أ/ من المادة /

رر -"أ ب أن يُح عها ويج ن موض وزة م ياء المحج ل األش ز نق تدعي الحج ال يس
  َمْحَضُر الحجِز في مكان وقوعه ما لم تستدعِ الضرورة غير ذلك.".

                                                           
  .من قانون أصول المحاكمات/ ٤١/و/ ٤٠/راجع المادتين ٢٨٤
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َي  األصل إذاً أن ن إذا خش ه. ولك َزْت في تبقى المحجوزات في موضعها الذي ُحِج
ن أمور م ديلها  الم ا أو تب ا أو إتالفه ه تهريبه ون في ان تك ى مك ا إل ه أن ينقله ن ل يمك

  ن كل ما يمكن أن يؤدي إلى إنقاص قيمتها.مبمأمن 

  : الحجز على الثمار والمزروعات المتصلة٤ً

  حاكمات على أنه: / من قانون أصول الم٣٣٠تنص المادة /

أمور  ى الم َب عل ة َوَج ات قائم لة أو مزروع ار متص ى ثم ز عل ان الحج "إذا ك
االستعانة بخبير مختص وأن يبيِّن في الَمْحَضِر بالدقة رقم العقار ومنطقته ومساحته 
تَُج  وحدوده مع نوع المزروعات ونوع األشجار وما يُنتظُر أن يُحصدَ أو يُجنى أو يَْن

  على وجه التقريب.".منها وقيمتهُ 

ادة / ي الم رع ف مح المش الف ٣٣٠س ى خ ات، وعل ول المحاكم انون أص ن ق / م
تنتج ٣٢٦المادة / لة. نس / من القانون ذاته، بالحجز على الثمار والمزروعات المتص

  / هو الثمار والمزروعات الناضجة. ٣٣٠من ذلك أن المقصود في المادة /

أمور التنفي ى م ور. هذا وقد فرض المشرع عل دة أم ام بع ة، القي ذه الحال ي ه ذ، ف
ى  احته حت أولها االستعانة بخبير يساعده في مهمته، وبيان رقم العقار ومنطقته ومس

رال يحصل خلط مع عقار آخر قد يؤد والت الغي ى منق ذ عل ى التنفي ه  ،ي إل ا ألزم كم
ُل نتيجة البيع الجبري للمح صوالت ببيان كل ما يلزم لتقدير الثمن الذي سوف يتحصَّ

جار ات واألش وع المزروع د ن تَُج  المحجوزة، وذلك من خالل تحدي ُع أن يَْن ا يُتوقَّ وم
  كل ذلك بمساعدة الخبير. ؛عنها

ار ٥ً وهرات واألحج ة والمج ادن الثمين بائك والمع وغات والس ز المص : حج
  الكريمة 

  على أنه:من قانون أصول المحاكمات / ٣٣١تنص المادة /

ب -"أ  ن ذه بائك م وغات أو س ى مص ز عل ان الحج دن  وأإذا ك ن مع ة أو م فض
ي  ة ف افها بدق يَُّن أوص وزُن وتُب ة فت ار كريم وهرات أو أحج ى مج ر أو عل يس آخ نف

ُم    بمعرفة خبير يعينه مأمور التنفيذ.هذه األشياء َمحضر الحجز، وتُقَوَّ

َم األشياء النفيسة األخرى بهذه الطريق-ب اجز يجوز أن تقوَّ ب الح ى طل ة بناًء عل
  أو المحجوز عليه.
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ا -ج ري فيه ي يج وال الت ع األح ي جمي ز ف ِر الحج ى َمحَض ر إل يَُضمُّ تقرير الخبي
  تقييم األشياء المحجوزة.

أمور -د ى م ا يجب عل ا أو تقييمه إذا اقتضت الحال نقل األشياء المحجوزة لوزنه
ذكر وم، وأن ي رز مخت ي ح ياء ف ذه األش ع ه ذ أن يض ع  التنفي ِر م ي الَمْحَض ك ف ذل

  وصف األختام.".

ا  اع قيمته ا ارتف ى فيه ةً راع اً خاص ة أحكام وال النفيس ز األم رع لحج رد المش أف
ا  وسهولة إخفائها. من هذه األموال الذهب والفضة والبالتين والياقوت واأللماس. كم

  شمل أشياء نفيسة أخرى كاللوحات الفنية األصلية.

ة  ام الخاص ذه األحك ى ه ر تتجل ين خبي ذ بتعي أمور التنفي إلزام م ك ب ا وذل لتقويمه
راً  ى نظ ذهب إل ة ال وق وخاص ي الس ة ف ددة بدق ون مح ي تك عارها والت اع أس ارتف

دأ إذوالفضة،  ث المب ن حي درة م ا المق ن قيمته ل م وال بأق . ٢٨٥ال يجوز بيع هذه األم
ت الضرو وم إذا دع رز مخت رة كما ألزم المشرع المأمور بوضع هذه األموال في ح

ً  ألزمهو ،قيمتهاإلى نقلها من أجل وزنها أو تقدير  تم  أيضا م خ ذي ت اتم ال بوصف الخ
ة  ون قليل ي تك ة الت والت النفيس ذه المنق ى ه رص عل ي الح اً ف ك إمعان ه وذل الحرز ب

دوين  ،٢٨٦الحجم عادةً فيسهل إخفاؤها أو استبدالها رورة ت اً ض وفرض المشرع أيض
  قرير الخبير إلى هذا الَمْحضر.كل ذلك في َمحضِر الحجِز وَضّمِ ت

  : حجز النقود والعملة الورقية٦ً

  على أنه: من قانون أصول المحاكمات / ٣٣٢تنص المادة /

افها  ين أوص أمور أن يب "إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية َوَجَب على الم
  ومقدارها في الَمْحَضِر ويودعها خزانة الدائرة.".

ود أو  ز النق ر حج ى ال يثي ب عل ا يج ل م ذكر. وك عوبات تُ ة ص الت الورقي العم
أمور ا دارهام ان مق ة وبي فها بدق ذ وص ود  ،لتنفي ذه النق دد ه ذكر ع ك ب ون ذل ويك

ا في ان نوعه ة، وبي ن أي فئ اوالعمالت الورقية وم ورية أو غيره ة الس ا إذا بالعمل  ؛م

                                                           
  .٤١١ومنال حيدر، نصرة، المرجع السابق، ص . من قانون أصول المحاكمات /٣٥١/انظر المادة ٢٨٥
  .قي المنقوالتنالحظ أن المشرع لم يلزم مأمور التنفيذ بالقيام بهذه اإلجراءات الدقيقة في حجز با٢٨٦
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تبدالها ن اس اً م ك منع ذه ال٢٨٧كل ذل داع ه ك إي د ذل أمور بع ى الم عمالت . ويجب عل
  والنقود في خزانة دائرة التنفيذ.

  ب: تنظيم َمْحَضِر الحجز
  / من قانون أصول المحاكمات على أنه:٣٢٩تنص الفقرة /أ/ من المادة /

ام -"أ  ا ق ز وم ان الحج ذ ومك يجب أن يشتمل محضر الحجز على ذْكر سند التنفي
ا  ز وم اَء الحج ات واالعتراضات أثن ن العقب ه م ا لقي راءات وم ن اإلج به المأمور م
ا  ر نوعه ع ذك وزة م ياء المحج اتخذه بشأنها، ويجب أن تُبيََّن بالتفصيل مفردات األش

ه ا أو مقاييس دارها أو وزنه افها ومق اس وأوص وزن أو يُق ال أو ي ا يُك ت مم ا إن كان
  وبيان قيمتها بالتقريب.".

  مشتمالت محضر الحجز
  يظهر من هذا النص أن مشتمالت محضر حجز المنقوالت هي اآلتية:

قد يكون التنفيذ بموجب حكم قضائي أو سند دين منظم عند الكاتب ، فسند التنفيذ -
  أو غير ذلك من األسناد التنفيذية.بالعدل أو صك زواج منظم في المحكمة الشرعية 

والت المطلوب حجزها، كما وهو كقاعدة عامة مكان وجود المنق ،مكان الحجز -
  فقد يكون منزالً للسكن أو مستودعاً أو مخزناً. ،مر معنا

ات واعتراضات.  - ن عقب ه م ا لقي راءات، وم ال وإج ن أعم أمور م ما قام به الم
تودع  اب المس تح ب دم ف ك ع ُل ذل ا، َمثَ وب حجزه والت المطل ه المنق د في ذي توج ال

انون  ه الق ا فرض واضطرار المأمور إلى كسره بمعاونة رجال القوة العامة متقيداً بم
  من شروط وإجراءات.

ةبيان مفردات األشياء المحجوزة بأك - ن الدق ْدٍر م وزن  ، إذبر قَ ا ي ب وزن م يج
ا وقياس ما يُقاس. بعبارة أخرى يجب تحديد المحجوزات بش ُع تهريبه كل واضح يَْمنَ

  أو تبديلها.
ة  أكبر دق ذ ب أمور التنفي بناًء على ذلك يجب أن يَعِكَس محضر الحجز هذا عمل م

  ممكنة وذلك تفادياً لحصول أي إشكال أو عقبة أو اعتراض الحق.
ه   ة فإن ة ثاني ن ناحي راً م ان حاض دين إذا ك أمور والم ن الم ل م ى ك ب عل يج

  .٢٨٨يوقِّع على محضر الحجزإجراءات الحجز، أن 

                                                           
ر استبدال أوراق عمالت مزورة بأوراق العمالت التي تم الحجز عليها٢٨٧   .إذا لم يكن الوصف دقيقاً فيمكن تصوُّ
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  تمديد مهمة الحجز
اًء إذا لم يُْنِه المأمور حجز المن ه أن يأخذ قوالت عند الساعة السادسة مس وز ل يج

ب  ام بحس دة أي ك ع تغرق ذل و اس ى ل ز، حت ة الحج د مهم ذ بتمدي يس التنفي إذن رئ
  : / من قانون أصول المحاكمات، ونصها هو اآلتي٣٣٣التفصيل الوارد في المادة /

ى  ة، وعل ام متتابع وم أو أي ي ي ه ف از إتمام د ج وم واح ي ي ز ف تم الحج م ي "إذا ل
ى  ا إل وب حجزه وزة والمطل المأمور أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على األشياء المحج

  أن يتم الحجز ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز.".
د ف وم واح ي ي ز ف راءات الحج اء إج ة في حال عدم انته أمور متابع ن للم ه يمك إن

ث الم ن حي ام، م ي األي ياغة إجراءاته من دون انقطاع ف ن ص م م ا يُفه دأ، حسب م ب
ى الَمْحض ،النص زولكن يجب عليه التوقيع عل ام الحج ن أي وم م ل ي ة ك ي نهاي  ،ر ف

ها  ِض وزات أو تَعَرُّ دال المحج ب أو إب ع تهري كما يجب عليه أن يتخذ كل ما يلزم لمن
إلى ما قد ينقص من قيمتها، كونها أصبحت من الضمان الخاص للدائنين المشتركين 
م  و ل ى ل ز حت ر الحج ي محض ا ف رد ذكره وزة بمج دُّ محج في إجراءات التنفيذ، فتع

ق نص لكن ال ،٢٨٩يُعين المأمور حارساً عليها عمل في دوائر التنفيذ جرى على تطبي
  القانون الذي نظََّم الحراسة القضائية على المنقوالت المحجوزة.

  ج: الحراسة القضائية على المنقوالت المحجوزة
ة  ن الناحي روري م راء ض وزة إج والت المحج ى المنق ائي عل ارس قض تعييُن ح

تغال ،العملية تعمالها واس والت واس ذه المنق األن تهريب ه اع به ون لها واالنتف د يك  ق
ر هالً  اً أم انس ن األحي ر م ي كثي ار ف ز العق ة حج الف حال ك بخ ع  ،؛ وذل ذلك وض ل

ن  ها م وزة سندرس والت المحج ائية للمنق ة القض يلية للحراس اً تفص رع أحكام المش
  ).٢ًوواجبات هذا الحارس ( ،)١ًخالل فكرة تعيين حارس قضائي (

  : تعيين حارس قضائي١ً
ارس القض ى الح اظ عل ذ للحف أمور التنفي ه م ذي يعين فء ال خص الك و الش ائي ه

احب  ليمها لص ا أو تس داً لبيعه ك تمهي ا، وذل ظ قيمته ا يحف يانتها بم المحجوزات وص
  الحق العيني عليها.

                                                                                                                                               
يجب أن يوقع المأمور والمدين إن -ب: "من قانون أصول المحاكمات على أنه/ ٣٢٩/من المادة / ب/تنص الفقرة ٢٨٨

 .".كان حاضراً محضر الحجز
  .من قانون أصول المحاكمات/ ٣٣٤/انظر المادة ٢٨٩
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ي  اد، ف لذلك يجب على هذا الحارس بَْذُل عناية الرجل المعتاد، أي الحارس المعت
أمور  وزات. وم ى المحج اظ عل يّ الحف ذي يع و ال ذ ه ى التنفي ائي عل ارس القض ن الح

ة،  المنقوالت المحجوزة إذا لم يجد أحد أطراف الملف التنفيذي شخصاً ما لهذه المهم
  / من قانون أصول المحاكمات ما يأتي: ٣٣٥جاء في الفقرة /أ/ من المادة / فقد

اجز-"أ أِت الح م ي ا ل وزة م ياء المحج اره لألش اً يخت أمور حارس يِّن الم أو  يع
  المحجوز عليه بشخص كفء.".

ى  اًء عل ه، بن وز علي ين المحج أمور تعي والت كما يجوز للم ة المنق ه، لحراس طلب
وزة وز  ،المحج ين المحج رفض تعي أمور ب ة للم لطة التقديري نح الس رع م ن المش لك

و ديل المحج ي تب ةعليه كحارس إذا خش باب جدي ية أس ذه الخش ان له ذلك  ،زات وك ل
أ ى الم رض المشرع عل يس ف تمكن رئ ى ي ي المحضر حت باب ف ذه األس َر ه مور ِذْك

  .٢٩٠التنفيذ من البت في عدم تعيين المحجوز عليه للحراسة في حال ُرفع األمر إليه
مَّ تعيين ال ت والت هذا وال يُعتدُ برفض المدين للحراسة في ح ى المنق اً عل ه حارس

وزة ادة / ،المحج ن الم رة /أ/ م ص الفق ي ن اء ف د ج انو٣٣٦فق ن ق ول / م ن أص
  المحاكمات أنه: 

راً -"أ دين حاض ان الم ة وك ل الحراس ْن يقب إذا لم يجد المأمور في مكان الحجز َم
  يجوز تكليفه بالحراسة وال يُعتدُ برفضه إياها.".

راءات   ير إج ي لتيس ق العمل نص، المنط ذا ال ي ه ب، ف رع َغلَّ ظ أن المش نالح
ا، فف ي عرقلته دين ف ن إرادة الم رغم م ى ال ز عل ى الحج ة عل ه الحراس رض علي

  .٢٩١المنقوالت التي تقع في ملكه من حيث المبدأ
أما في حالة عدم وجود َمْن يصلح للحراسة وعدم وجود المدين في مكان الحجز، 
ة  راءات الممكن دابير واإلج ع الت اذ جمي ذ اتخ أمور التنفي ى م رع عل رَض المش د ف فق

ا ى مك ا إل ين آن للمحافظة على األشياء المحجوزة؛ كأن ينقله د أم ا عن ر أو يودعه خ
  .٢٩٢يقبل الحراسة ممن يختاره الحاجز أو المأمور

                                                           
يجوز تعيين المحجوز عليه - ب: "من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي/ ٣٣٥/من المادة / ب/تنص الفقرة ٢٩٠

  .".حارساً إذا َطَلَب ذلك إال إذا ِخْيَف التبديل وكان لذلك الخوف أسباب معقولة تُذَكُر في الَمحَضرِ 
ملك المحجوز عليه، ويكون ذلك في حال وجود كفيل عيني قَدََّم منقوالت معينة قد ال تكون المحجوزات واقعة في ٢٩١

  .للوفاء بدين المدين
 .من قانون أصول المحاكمات/ ٣٣٦/من المادة / ب/انظر الفقرة ٢٩٢
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دون  ذلك ي ل ب م يقب إذا ل هذا ويجب على الحارس أن يوقَِّع على َمحضر الحجز، ف
ر  ن محض ورة ع ارس، ص لمه، أي للح ع ويس ض التوقي باب رف ذ أس أمور التنفي م

  .عدة واجباتبيلتزم الحارس من هذه اللحظة من جهة أخرى . ٢٩٣الحجز

  : واجبات الحارس القضائي٢ً
، باستعمال األشياء المحجوزةينظم القانون واجبات الحارس القضائي فيما يتعلق 

تغاللها ا واس ألة وإدارته اً مس نظم أيض ة، َوي ن الحراس اء م ات  ،اإلعف دد واجب ويح
تهالحارس  ي حراس ودة ف وال الموج ى األم ة  ،عندما يقع حجز عل رض طبيع ا تف كم

تسليم المحجوزات عند طلبها من قبل دائرة إجراءات التنفيذ وتسلسلها على الحارس 
  .التنفيذ

  األصل عدم جواز استعمال واستغالل األشياء المحجوزة

دائنين مر معنا أن الحجز هو تجميد للمال بين يدي القضاء وذل وق ال ك حفظاً لحق
ث  ،الحاجزين ن حي رع، م ع المش ن لذلك من نقص م ل يُ ن أي عم ارس م دأ، الح المب

فقد جاء في نص الفقرة /أ/  ،نع استعمال واستغالل هذه األموالقيمة المحجوزات، فم
  / من قانون أصول المحاكمات ما يأتي:٣٣٨من المادة /

ا -"أ  تغلها أو يعيره وزة وال أن يس ياء المحج ارس األش تعمل الح ال يجوز أن يس
رة الحراس ن أج ِرَم م ان وإال ُح وز إذا ك ا يج ات، إنم ه بالتعويض ن إلزام الً ع ة فض

  مالكاً لها أو صاحب حق في االنتفاع بها أن يستعملها فيما ُخصصت له.".
واز  دم ج و ع ل إذاً ه تثناء. األص دأ واالس رة المب ذه الفق ي ه رع ف دد المش ح
ة  ن أجرة الحراس ان م ة الحرم ت طائل وزات تح ذه المحج االستعمال واالستغالل له

  عن مالحقة الحارس بالتعويض في حال وقوع ضرر. فضالً 
ي االستثناء  ك ف ه وذل هو إمكانية استعمال الحارس للمحجوزات فيما خصصت ل

ا.  اع عليه ق انتف احب ح ا أو ص اً له ان مالك ال ك ذا ح ذه ه ي ه رع ف مح المش د س وق
وز يمة المال الحالة باالستعمال دون االستغالل ألن االستعمال ال ينقص من ق المحج

وال،  ،إال بشكل يسير ذه األم ة ه ي قيم ر ف ص كبي ى نق ؤدي إل ه ي تغالل فإن ا االس أم
  لحقوق الدائنين الحاجزين. ٢٩٤الضمان الخاص فياألمر الذي يؤثر 

                                                           
  .من قانون أصول المحاكمات/ ٣٣٧/انظر المادة ٢٩٣
على المنقوالت المحجوزة في هذه الحالة ألن الدائنين المشتركين في إجراءات " الضمان الخاص"أطلقنا عبارة ٢٩٤

وسنرى ذلك عند دراسة توزيع حصيلة . بحصيلة التنفيذ على هذه األموال" يختصون"التنفيذ عليها هم وحدهم الذين 



 

١٩٦ 
 

  إدارة واستغالل األموال المحجوزة في حاالت خاصة

  / من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي: ٣٣٨تنص الفقرة /ب/ من المادة /
ية أو عروض أو أدوات-"ب ى ماش ز عل ة إلدارة أو  أو آالت إذا كان الحج الزم

غل استغالل أرض أو مصنع ب  أو مش ى طل اًء عل ذ بن رئيس التنفي از ل ة ج أو مؤسس
ر  اً آخ ه حارس تبدل ب تغالل أو يس ارس اإلدارة أو االس أحد ذوي الشأن أن يكلف الح

  يقوم بذلك.". 
ت ة تس ةً خاص نُص حال ذا ال ُظ ه وزة، يلَح والت المحج تغالل المنق لزم إدارة واس

روض أو أدوات أو آالت  ية أو ع ن ماش ارة ع والت عب ذه المنق وذلك عندما تكون ه
ذه  ي ه رع ف تم المش د اه الزمة الستغالل عقار أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة ما. لق
ا،  اع عليه ق االنتف احب ح ة أو ص نع والمؤسس ار والمص ك العق الحالة بمصلحة مال

ى فحمى  ادر عل ارس ق ق ح ن طري ا ع ل فيه ة العم مصالحه من خالل إمكانية متابع
  متابعة أعمال إدارة واستغالل هذه المنشآت.

احب هذا ويجدر  ة ص ي ملكي التنويه إلى أن المنقوالت المحجوزة ينبغي أال تقع ف
  .٢٩٥العقار ألنها تكون في هذه الحالة عقاراً بالتخصيص، وذلك التحاد المالك

يس بقي أن نشي ى رئ تغالل إل ة اإلدارة واالس ر إلى أنه يعود أمر النظر في إمكاني
ذا  ي ه ك ف ل يمل ه؛ ب ب إلي ديم الطل رد تق ذلك بمج ماح ب زم بالس ر مل و غي ذ، فه التنفي
ة  ادة القانوني ي الم از" ف ظ "ج تخدم لف رع اس ة ألن المش لطة تقديري وص س الخص

  المذكورة.

  األصل عدم جواز إعفاء الحارس من الحراسة

  / من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي: ٣٣٩نص الفقرة /أ/ من المادة /ت
ع إال -"أ دد للبي وم المح ل الي ة قب ن الحراس اءهُ م ب إعف ارس أن يطل وز للح ال يج

رها رئيس التنفيذ."   .ألسباب يقدِّ
ى  منع المشرع الحارس من التخلي عن الحراسة بمحض إراداته وذلك حفاظاً عل
اًء  راءات بن ير اإلج أخير س حسن سير إجراءات التنفيذ. فلم يترك إمكانية تعليق أو ت
                                                                                                                                               

مدين فهي التي تشكل أما باقي عناصر الذمة المالية لل. من قانون أصول المحاكمات/ ٤٢٤/انظر المادة . التنفيذ
  .الضمان العام ألي دائن

في حال كانت هذه المنقوالت عقاراً بالتخصيص يجب حجزها مع العقار بإجراءات حجز لعقار وليس بإجراءات ٢٩٥
  .حجز المنقول، كما مر معنا
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واءٌ  ارس، س ى إرادة الح ه  عل د ألزم وزات أم ال. فق اً للمحج ر مالك ذا األخي ان ه أك
  مبدأ. بمتابعة مهمته إلى يوم البيع من حيث ال

اء  ي إعف ذ ف رئيس التنفي ة ل لطة تقديري رى س ة أخ ن جه ى م رع أعط ن المش لك
ة  باب معقول ع إذا ُوجدت أس وم المحدد للبي ل الي وغالحارس من الحراسة قب ذا  تس ه

ن  اء م دم اإلعف اء أو ع وص، أي باإلعف ذا الخص ذ به يس التنفي رار رئ اء. وق اإلعف
ة،  رمٌ الحراس ن مب ل الطع ل ا٢٩٦ال يقب ة جع ن . وعل دة م ي أن الفائ اً ه رار مبرم لق

الً ف ا أم دين إليه أ الم د يلج ذالطعن قليلة، وق راءات التنفي ة إج ي  ؛ي عرقل ك ف ل ذل ك
  مرحلة متقدمة من اإلجراءات.

أمور التنفيذ قراره باستبدال الحارس  في حال أصدر رئيس ى الم يصبح لزاماً عل
دجرد المح ارس الجدي ليمها للح ل تس ن  ،جوزات قب د م ي التأك رد ه ن الج ة م والغاي

ب  ر حس رد بمحض أمور الج ُت الم وال. يُثْبِ ذه األم ن ه د أي م ديل أو تبدي دم تب ع
  .٢٩٧األصول ويسلم صورة عنه إلى الحارس الجديد الذي يوقع على المحضر

وال  ى األم د عل ز جدي وع حج د وق أمور عن ارس والم ة للح ات القانوني الواجب
  المحجوزة

ة  /٣٤١تنظم المادة / ذه الحال ات ه ول المحاكم انون أص ا  إذمن ق جاء نصها كم
  يأتي: 

ارس زُ جْ إذا انتقل المأمور للحجز على أشياء كان قد سبق حَ -"أ ها وجب على الح
  عليها أن يبرَز له صورة محضر الحجز ويقدم األشياء المحجوزة. 

م -ب      ا ل ى م ز عل ر ويحج ي محض ياء ف ذه األش رد ه أمور أن يج بق على الم يس
  حجزه ويجعل حارس الحجز األول حارساً عليها إن كانت في نفس المحل.

اجز األول  -ج      ى الح اً إل ر بيان ى األكث الي عل وم الت الل الي أمور خ ل الم يُرس
  والمدين والحارس إذا لم يكن حاضراً أو المأمور الذي أوقع الحجز األول.".

                                                           
رئيس التنفيذ بهذا  رقرا- ب: "من قانون أصول المحاكمات على أن/ ٣٣٩/من المادة / ب/تنص الفقرة ٢٩٦

  ". .ال يقبل طريقاً من طرق الطعنخصوص ال
يجرد المأمور األشياء -ج: "من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي/ ٣٣٩/من المادة / ج/تنص الفقرة ٢٩٧

 .".المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد في محضر يوقع عليه الحارس ويَُسلَُّم صورة عنه
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ورة محض راز ص ي إب ارس األول ف ات الح ي سلمت تتلخص واجب ر الحجز الت
  إليه، َوتقديم المحجوزات إلى مأمور التنفيذ الذي يباشر إجراءات الحجز الثاني. 

ي مَ  وزات ف رد المحج ي ج ذ فه أمور التنفي ات م ول أما واجب حضر حسب األص
ي  ك ف ز األول وذل ي الحج وحجز منقوالت المحجوز عليه التي لم تكن قد ُحجزت ف

ار ين ح ه أن يع ا. وعلي واحال وجوده ى األم اً عل ز األول حارس م س الحج ي ت ل الت
اني،  ،جردها في الحجز الثاني كما يجب على المأمور إرسال بيان بوقوع الحجز الث

م  دين إذا ل اجز األول والم َن الح ل ِم وذلك في اليوم التالي على األكثر لتنفيذه، إلى ك
  يكن حاضراً وكذلك المأمور الذي أوقع الحجز األول. 

ا  ،لتفصيلية هي توحيد إجراءات البيعكل هذه اإلجراءات االغاية من  ر معن د م فق
ز  ،ة المالية لمالكه، مهما كان نوعهأن الحجز ال يُْخِرُج المال من الذم لذلك فإن الحج

ه  ال ذات ى الم ز عل ن حج ر م ل أكث د يحص ا فق ن هن ن. م رة ممك ن م ر م ه أكث علي
نابة دائرة تنفيذ في لحجز تنفيذاً إلبوساطة مأموري تنفيذ مختلفين. وقد يكون إجراء ا

رى ة أخ ه غ ؛محافظ وز علي ارس والمحج ون الح د يك ز وق ي الحج ودين ف ر موج ي
ن الثاني.  ل م ى ك م إل ول العل رع وص د أوجب المش ور فق ذه األم ل ه ى ك النظر إل ب

دف  ك به يهم، وذل وز عل ادي هؤالء األفراد من موظفين وحراس ومحج ارب تف تض
الح اإلجراءات المتالحقة و ل لص صوالً إلى توحيد إجراءات البيع الذي سوف يحص

  جميع الحاجزين، وتحديد يومه وساعته ومكانه بدقة.

  تسليم الحارس للمحجوزات إلى دائرة التنفيذ

ه  ب إلي دما تطل ذ عن رة التنفي ى دائ يجب على الحارس تسليم األشياء المحجوزة إل
ي ذا . ٢٩٨التسليم، وذلك تمهيداً لبيعها بالمزاد العلن رة ه ِل دائ ن قِبَ تالمها م ون اس ويك

د  ؛نفيذ بمحضر يُنَظَُّم وفق األصولالت ا ق فإذا تبين أن هذه المحجوزات أو بعضاً منه
ألن يده عليها هي يد  ،تلف أو تم تبديده أو تبديله يُالحُق الحارس بجرم إساءة األمانة

اتجباإل كل هذا أمانة. رر الن ن الض التعويض ع ه ب ذا  ضافة إلى مالحقت راء ه ن ج م
  .٢٩٩التقصير في التزامه القانوني بالحفاظ على هذه األموال

  

                                                           
  .يني عليها في حالة الحجز االستحقاقي كما مر معناأو تسليمها إلى صاحب الع٢٩٨
انظر بهذا المعنى قرار محكمة االستئناف المدنية األولى بوصفها الناظرة في القضايا التنفيذية، الصادر بتاريخ ٢٩٩
  .غير منشور. ٢٨/١٢/٢٠١٧
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  ثانياً: آثار الحجز التنفيذي للمنقوالت

ار  ذياً آث زاً تنفي والت حج ز المنق ى حج ب عل دة يترت ك ع لطة تحري ق بس تتعل
دين  رفات الم اذ تص دم نف إجراءات البيع (أ)، َوبانتقال حيازة المحجوزات (ب)، َوبع

  بحقوق دائنيه المشتركين بإجراءات التنفيذ (ج).الضارة 

  أ: سلطة تحريك إجراءات البيع
دائنين  اء ال ل وف ن أج وزة م وال المحج ع األم ي بي ذي ه ز التنفي ن الحج ة م الغاي

دين ن إرادة الم راً ع ك جب ا، وذل ن ثمنه ذلك  ،٣٠٠المشتركين في إجراءات الحجز م ل
راء ك إج لطة تحري دائن س ي ال وزاتفإن هذا الحجز يعط ع المحج ذلك ٣٠١ات بي ، وب

ول  ،حتياطي الذي ال يعطي هذه السلطةفإنه يختلف عن الحجز اال فهذا األخير ال يخ
ي  ة ف راءات المتبع ع أن اإلج ي، م راء تحفظ ه إج وزات ألن الحاجز َطلََب بيع المحج

  كال النوعين من الحجز واحدة.

ترك دائنين المش ى ال وزة إل والت المحج ازة المنق ال حي ز ب: انتق ي الحج ين ف
  التنفيذي

وزة  مر معنا أن الحجز ال يؤدي إلى نزع ملكية المحجوز عليه عن أمواله المحج
والت  ة للمنق ازة القانوني ل الحي ى نق ؤدي إل و ي ك فه ع ذل ذياً. م ان تنفي و ك ى ل حت
وز  ين المحج م تعي و ت المحجوزة إلى الدائنين المشتركين في إجراءات الحجز حتى ل

  .٣٠٢عليه حارساً عليها

  ج: عدم نفاذ تصرفات المدين الضارة بحقوق الدائنين الحاجزين
وز  ة للمحج ة المالي ن الذم ال م رج الم ذياً، ال يُخ بما أن الحجز، حتى لو كان تنفي
حيحة  رفات ص ون تص وزة تك عليه، فإن تصرفاته التي يجريها على األموال المحج

  ألنه يتصرف بما يملك.
م، لكن هذه التصرفات قد تضر بحقوق  ام له ن الضمان الع نقص م ا ت ه ألنه دائني

ى  اًء عل ذي. بن راءات الحجز التنفي ي إج تركين ف ه المش ومن الضمان الخاص لدائني
دينهم ،ذلك فقد حمى المشرع هؤالء األخيرين بشكل خا رفات م ص وذلك بجعل تص

                                                           
قبل بيع األموال فال يمكن القول  في التنفيذ، ألن التنفيذ يكون طوعياً إذا قام المدين بالوفاء فكرة الجبرتتجلى هنا ٣٠٠

  .إن التنفيذَ جبرٌي إال في حال بيعت األموال وحصل الوفاء على الرغم من إرادة المدين المنفذ ضده
  .من هذا الكتاب ١١٨٧راجع أيضاً ص . ١٧٦راغب، وجدي، المرجع السابق، ص : انظر٣٠١
تكون لحساب الدائنين أصحاب الحق على هذه ذلك أن حيازة الحارس ال تعدو أن تكون إجراًء مادياً، ألنها ٣٠٢

  .المنقوالت
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واجهته ذة بم ر ناف م غي ارة به ع  ،مالض د بي دين عق رم الم ا أب إذا م د ف ذا العق ون ه يك
ً صح   بينه وبين المشتري، لكنه يكون غير نافٍذ بمواجهة الدائنين الحاجزين. ٣٠٣يحا

أثر  ه ك وز علي رفات المحج اذ تص دم نف زم بع ن الج ه ال يمك ى أن راً إل ير أخي نش
دعوى بللحجز االحتياطي، ذلك أن نتيجة هذا الحجز غير مؤكدة، فقد يظهر  ة ال نتيج

  الحجز.بأصل الحق أن الحاجز لم يكن محقاً في طلب 
  

  المطلب الثاني: بيع األموال المنقولة
الثمن  ول ب دف الوص ك به ي وذل زاد العلن ق الم يجري بيع المحجوزات عن طري

دائن  ن ال ل م دة لك ك فائ ي ذل ن، وف ْدٍر ممك ر قَ ذ إلى أكب دين المنف ذ والم ب التنفي طال
  ن.مساواة الجميع أمام القانو مبدأتحقق العلني كما أن إجراءات المزاد  ضده.

ي المزاد العلن ع ب ة للبي ة القانوني ول الطبيع وقي ح ه الحق ف الفق د اختل  .٣٠٤هذا وق
ك مجاالً يُذكُر ومهما تكن هذه الطبيعة فإن البيع يحصل بإجراءات محددة بدقة ال تتر

ع (أوالً)، ، إذ للخالف تبدأ اإلجراءات بمقدمات ضرورية ال بد منها هي مقدمات البي
  (ثانياً).ثم تعقبها إجراءات البيع 

  أوالً: مقدمات البيع:
ب   ال يمكن البدء ببيع المنقوالت المحجوزة إال بعد عدة مقدمات تتجلى بتقديم طل

اء ١البيع وصدور قرار به من رئيس التنفيذ ( وب الوف ذ ضده بوج ار المنف ) ثم إخط
  ).٣)، فإذا لم يسدد خالل المهلة القانونية يُصار إلى اإلعالن عن البيع (٢(

  ب البيع وصدور القرار به: طل١
ب  ى طل اًء عل وزات إال بن ع المحج إجراءات بي دء ب ذ الب رئيس التنفي وز ل ال يج
ب  ازل طال د يتن ذي وق ف التنفي راف المل ين أط اق ب ل اتف د يحص اجز، فق دائن الح ال

  . ٣٠٥التنفيذ عن حقه في التنفيذ أو عن حقه الموضوعي

                                                           
 .إذا لم يكن باطالً أو قابالً لإلبطال لعيب فيه٣٠٣
 ٤٢٣منال حيدر، نصرة، المرجع السابق، ص: لتفاصيل عن اآلراء حول طبيعة البيع بالمزاد العلني انظر٣٠٤

  .٢٢٦وَ  ٢٢٥َومكناس، جمال الدين، المرجع السابق، ص 
  .في المواد المدنية والتجارية وما في حكمهما، والذي مر معنا غيَر مرةٍ  مبدأ الطلبعلى أهمية لذلك فإننا نؤكد ٣٠٥
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و م وعليه فإن طالب التنفيذ يتقدم بطلب بيع المحج إذا ل ذ، ف يس التنفي ى رئ زات إل
انوني، يصد انع ق البيعيكن هناك م ذ ب يس التنفي ن رئ رار م ي  ،ر الق اء ف ا ج ذا م وه

  تنص على أَْن: إذ / من قانون أصول المحاكمات ٣٤٣المادة /
وزة -"أ ياء المحج ع األش راراً ببي ذ ق يس التنفي ب أحد ذوي يتخذ رئ ى طل اًء عل بن
  .٣٠٦الشأن
  صدور هذا القرار.". فورعلى مأمور التنفيذ أن يشرع بإجراءات البيع -ب 

ع  راءات البي يير إج نص أن المشرع أراد تس ذا ال ن ه ة م رة الثاني ي الفق نالحظ ف
ع  راءات البي ي إج روع ف أمور بالش زام الم الل إل ن خ ورَ بسرعة، وذلك م دوِر ص ف

ع  ،قرار البيع من رئيس التنفيذ جم م ر ينس اء وهذا األم ي اقتض ة ف رعة المطلوب الس
الحق عن طريق دائرة التنفيذ، ومع الطبيعة اإلجرائية لعمل رئيس التنفيذ التي يجب 
أن تفضي إلى استقرار المراكز الفعلية ألطراف الملف التنفيذي بأسرع وقت ممكن، 

  ال يوجد نزاع موضوعي حول المراكز القانونية. إذ
ادة  دائن يؤكد هذا الموقف ما جاء في الم ث ال ي تح ه والت انون ذات ن الق ابقة م الس

م  الحاجر على طلب البيع في فترة قصيرة نسبياً، وذلك تحت طائلة َعدِّ  أن ل الحجز ك
اآلتي/٣٤٢المادة/نص يكْن. فقد جاء  ات ك ول المحاكم انون أص ز من ق دُّ الحج : "يُعَ

وع  اريخ وق ن ت هر م تة أش الل س زكأن لم يكْن إذا لم يُطلب البيع خ إال إذا  ،٣٠٧الحج
  كان البيع قد أوقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون.".

  : إخطار المنفذ ضده بالبيع٢
أعطى المشرع المنفذ ضده فرصة ثانية للوفاء قبل إتمام إجراءات التنفيذ الجبري 

ا ذا اإلخط ر بمواجهته، وذلك عن طريق توجيه إخطار ببيع منقوالته المحجوزة. وه
ي  ه ف ف عن و يختل ذ، فه هو غير اإلخطار الذي فرضه المشرع بعد تقديم طلب التنفي

  / من قانون أصول المحاكمات على أنه:٣٤٤المضمون والمدة. فقد نصت المادة /
  ال يجوز إجراء البيع إال بعد إخطار المدين. -"أ 

  يجب أن تشتمل ورقة اإلخطار على ما يأتي:-ب
                                                           

غالباً ما يكون طلب البيع مقدماً من الدائن طالب التنفيذ، لكن يمكن للمنفذ ضده أن يتقدم بطلب التنفيذ إذ تكون له ٣٠٦
تفادياً الزدياد مقدار الفائدة القانونية على المبلغ المطلوب مصلحة بذلك، وتتجلى هذه المصلحة بالتعجيل في التسديد 

  .تحصيله، ذلك أن الفوائد تبقى جارية حتى يوم التحصيل
يُالحظ أن المشرع خالف، في هذا النص، القاعدة العامة فيما يتعلق ببدء سريان المهلة، فقد جعل مدة الستة أشهر ٣٠٧

 .الي إللقائهتبدأ من يوم إلقاء الحجز وليس من اليوم الت
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  بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.  -١

الل  -٢ دين خ دفع ال م ي ه إذا ل دين بأن ذار الم امإع ة أي وال  ثالث اع األم تب
  المحجوزة....".

ون  ،اضحاً بين أول إخطار وثاني إخطاريظهر الفرق و فاإلخطار األول الذي يك
إجراءات  دء ب ة الب في بدء إجراءات التنفيذ يهدف إلى تنبيه المدين بالوفاء تحت طائل

هال ي تبليغ ام تل ة أي الل خمس ذ خ البيع  ؛تنفي ار ب مى اإلخط اني فيس ار الث ا اإلخط أم
الل  وزة خ وال المحج ع األم ة بي ت طائل اء تح وب الوف ويهدف إلى تنبيه المدين بوج

  تاريخ تبليغه. ٣٠٨أيام تلي ثالثة

راء  لكن المشرع أعطى رئيس التنفيذ، في الفقرة /ج/ من المادة ذاتها، إمكانية إج
د  ،البيع قبل تبليغ اإلخطار للمنفذ ضده وذلك في الحاالت التي ال تحتمل االنتظار. فق

ه: "ج ائع -جاء في هذا الفقرة بأن ف أو بض ةً للتل وزة عرض ياء المحج ت األش إذا كان
دم عر ر يُق ى تقري ضةً لتقلب األسعار فلرئيس التنفيذ أن يقرر البيع في الحال بناًء عل

ب أو  وَل عن وزات محص من الحارس أو أحد أطراف النزاع.". كما لو كانت المحج
ادة / ن الم رة /أ/ م ن ٢٨٩فريز. ويعد هذا النص تطبيقاً لما قرره المشرع في الفق / م

  قانون أصول المحاكمات.

  عن البيع : اإلعالن٣
االت  ع ح ن البي الن  يجبتحدد النصوص القانونية الناظمة لإلعالن ع ا اإلع فيه

دد  يجوز(أ) َوحاالت أخرى  ا تح ع (ب)؛ كم ن البي فيها اإلعالن أو زيادة اإلعالن ع
  هذا اإلعالن (ج). إجراءات

  أ: الحاالت الوجوبية لإلعالن عن البيع

  أصول المحاكمات على أنه: / من قانون٣٤٦تنص الفقرة /أ/ من المادة /
رة -"أ  ف لي ة أل ى مئ د عل ا تزي وب بيعه ياء المطل درة لألش ة المق ت القيم إذا كان

  اإلعالن عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة.". وجبسورية 
  / من القانون ذاته على أنه: ٣٤٧وتنص الفقرة /أ/ من المادة /

                                                           
 .من قانون أصول المحاكمات كما مر معنا/ ٣٥/و/ ١٨/وذلك تطبيقاً للمبدأ العام المنصوص عليه في المادتين ٣٠٨
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ن-"أ ي جمي يعل ع ف ن البي أمور ع دة الم ة المع ي اللوح التعليق ف وال ب ع األح
  لإلعالنات لدى الدائرة.".

دما  :عالن عن البيع واجباً في حالتينيكون اإل ك عن ة خاصة وذل األولى هي حال
ورية رة س ف لي ة أل ى مئ د عل وزات تزي درة للمحج ة المق ة  ،٣٠٩تكون القيم ا الحال أم

ن البي الن ع رع اإلع ا المش رض فيه ة ف ة عام ات الثانية فهي حال ة إعالن ي لوح ع ف
  دائرة التنفيذ مهما كانت القيمة المقدرة للمحجوزات.

  ب: الحاالت الجوازية لإلعالن وزيادة اإلعالن عن البيع

د  ي تزي وزات الت ة المحج ي حال ع ه ن البي الن ع ة لإلع يوجد عدة حاالت جوازي
ورية ( رة س ف لي ين أل ا  ،)١ًقيمتها المقدرة على خمس أمر فيه ي ي ة الت يس والحال رئ

  ).٣ًوحالة زيادة النشر في الصحف ( ،)٢ًالتنفيذ باإلعالن عن البيع في عدة أماكن (

  : الحالة التي تكون فيها قيمة المحجوزات أكثر من خمسين ألف ليرة سورية١ً

  / من قانون أصول المحاكمات على أنه:٣٤٦تنص الفقرة /ج/ من المادة /

وز-"ج  ياء  يج ة األش ت قيم ه إذا كان وز علي دين المحج اجز أو الم دائن الح لل
المطلوب بيعها تزيد على خمسين ألف ليرة سورية أن يطلب من رئيس التنفيذ النشر 

  على نفقته الخاصة.".

ت  حف إذا كان ع بالص الن البي ر إع ذي بنش ف التنفي راف المل رع ألط مح المش س
ى خ ٣١٠القيمة المقدرة د عل وزات تزي ه للمحج ا أن دو لن ورية. ويب رة س ف لي ين أل مس

ياغة  ك ص ى ذل ليس لرئيس التنفيذ سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب، تدل عل
ؤالء إ إذالفقرة  ذي، أي به ف التنفي راف المل ن أط دم م ب المق ق بالطل ن الجواز متعل

رة  ،ألشخاص، وليس بقرار رئيس التنفيذا ر الفق ي آخ اء ف ا ج ير م ذا التفس ويعزز ه
  أن نفقة اإلعالن تكون على عاتق طالبه. من

                                                           
من قانون أصول المحاكمات السوري القديم / ٣٤٤/انظر المادة . كانت القيمة في القانون القديم ألف ليرة سورية٣٠٩

 .١٩٥٣لعام  ٨٤رقم 
كما فعل في المادة " القيمة التقديرية"وليس " قيمة األشياء"سوء الصياغة، إذ قال المشرع يُالحظ في هذه الفقرة ٣١٠

 .فال يمكن تحديد القيمة الفعلية إال بعد بيعها، السابقة
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ة  اوز المئ ي أن تتج وزات ال ينبغ ة للمحج ة التقديري ةُ أن القيم هذا ويجب مالحظ
 ً ى نص  ،ألف ليرة سورية، ألن اإلعالن في هذه الحالة يصبح وجوبيا اًء عل ك بن وذل

  الفقرة /أ/ من المادة ذاتها.
  عدة ضرورياً من اإلعالنات في أماكن: حالة أمر رئيس التنفيذ بلصق ما يراه ٢ً

  / من قانون أصول المحاكمات على أنه:٣٤٧تنص الفقرة /ب/ من المادة /
اب -"ب  ى ب ات عل ن اإلعالن رورياُ م راه ض ا ي ق م أمر بلص لرئيس التنفيذ أن ي

  موطن المحجوز عليه أو في األسواق أو في الساحات العامة.". 
ي علة اإلعالن في هذه األمكنة هي محا زاد العلن ولة زيادة عدد المتقدمين إلى الم

ن ن ممك ر ثم ى أكب ة إل ة وبالنتيج ة ممكن ر منافس ى أكب ول إل ظ أن  ،للوص ويُالح
ن  ذلك يمك وزات، ل درة للمحج ة المق رة بالقيم ذه الفق ي ه المشرع لم يربط اإلعالن ف

ة المق ت القيم و كان ى ل الن حت ي اإلع ة ف ذه الطريق ى ه وء إل ذ اللج درة لرئيس التنفي
  للمحجوزات تقل عن خمسين ألف ليرة سورية.

  : حالة زيادة النشر في الصحف٣ً
  / من قانون أصول المحاكمات على اآلتي:٣٤٨تنص المادة /

ذ   يس التنفي ى رئ دم إل تدعاء يُق ب باس "لكل من الحاجز أو المحجوز عليه أن يطل
  زيادة النشر في الصحف.".

حف  ي الص ر ف ادة النش ة بزي ة  ،تتعلق هذه الحال ى الحال ق عل ي ال تنطب ذلك فه ل
ورية.  رة س ف لي التي تكون فيها القيمة المقدرة لألشياء المحجوزة أقل من خمسين أل

ام  ،ذلك أن القانون لم ينص على النشر في الصحف في هذه الحالة ون أم ذلك ال نك ل
ت حالة "زيادة" في النشر. ويبدو أن المش ال كان ي ح ر ف ة النش مح بإمكاني رع لم يس

غ  ة المبل ة قيم بب قل ورية بس القيمة المقدرة للمحجوزات أقل من خمسين ألف ليرة س
  .٣١١الذي سوف يتحصل من البيع

ن  ر فم ادة النش ب زي ول طل دم قب ول أو ع ي قب ذ ف يس التنفي لطة رئ ن س ا ع أم
  . ٣١٢تسمح بذلكالصعب الجزم بأنها سلطة تقديرية أم ال، فصياغة النص ال 

                                                           
من الصعوبة بمكان أن يطلَب أطراف الملف التنفيذي اإلعالن في الصحف في هذه الحالة ألن تكاليف النشر قد ٣١١

  .وب تحصيله أو قسماً كبيراً منهتستغرق المبلغ المطل
األول أن مسألة . يبدو لنا أنه من األفضل عدم إعطاء رئيس التنفيذ سلطة تقديرية في هذا الخصوص وذلك لسببين٣١٢

الثاني هو ضرورة اتخاذ . زيادة النشر ال تمس النظام العام بل تحمي المصالح الخاصة ألطراف الملف التنفيذي
ً واحداً في  / ٣٤٦/من المادة / ج/فقد رأينا في الفقرة . النصوص الناظمة إلجراءات اإلعالن عن البيعالمشرع نهجا

أن رئيس التنفيذ ال يملك سلطة تقديرية فيما يتعلق بطلب النشر إذا كانت القيمة المقدرة للمحجوزات تزيد على خمسين 
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  ج: إجراءات اإلعالن عن بيع المنقوالت المحجوزة
ان  ن مك ر م ي أكث ون ف د يك وزة ق والت المحج ع المنق ن بي الن ع ا أن اإلع رأين

ويكون النشر  ،ة إعالنات التنفيذ في كل األحوالووسيلة. فهو واجب النشر على لوح
ف  ة أل وزات مئ درة للمحج ة المق اوزت القيم ال تج ي ح اً ف في صحيفة يومية وجوبي

  ليرة سورية.
ين النشر يكون  ى خمس د عل ة تزي ذه القيم ت ه ة إذا كان حيفة يومي ي ص جوازياً ف

ي  ق ف اً باللص الن جوازي ون اإلع ا يك ورية. كم رة س ف لي ة أل ألف وال تزيد على مئ
في نص القانون. وأينما يجري اإلعالن فيجب أن يشتمل على عدة أمكنة ورد ذكرها 

  هي اآلتية:عدة معلومات 
  يوم البيع. -
  ساعة البيع. -
  مكان البيع. -
  نوع األشياء المحجوزة. -
  .٣١٣وصف األشياء المحجوزة باإلجمال -

اء  ى إعط الن إل ي اإلع ات ف ذه المعلوم ر ه َهدََف المشرع من خالل ضرورة ذك
دد  ر ع ك لجذب أكب وزة؛ وذل ياء المحج ة األش ن حال صورة واضحة قَْدَر اإلمكان ع

ذ من األشخاص  يس التنفي لالشتراك في المزاد العلني. وقد أكَّدَ موقفه هذا بإعطاء رئ
د، الجمهور قبل بيعها عرض المحجوزات علىسلطة تقديرية في مسألة  ي  فق اء ف ج

  أن:/ المذكورة سابقاً ٣٤٧ن المادة /الفقرة /ج/ م
ا  -"ج  ل بيعه لرئيس التنفيذ أن يقرر عرض األشياء المحجوزة على الجمهور قب

  بناًء على طلب أحد ذوي الشأن.".
النأما فيما يتعلق  ول اإلع ادة  بثبوت حص ي الم ا ف ريقتين وردت ك بط ق ذل فيتحق

  / من قانون أصول المحاكمات ونصها هو اآلتي: ٣٤٩/
ديم  ت النشر بتق الن ويثب خة اإلع "يثبت اللصق بحاشية من المأمور في أسفل نس

  نسخة عن الصحيفة.".

                                                                                                                                               
رقل سير مرفق القضاء بل تتماشى مع هدف فضالً عن أن زيادة النشر ال تع. ألف وال تتجاوز المئة ألف ليرة سورية

  .المشرع في زيادة عدد المشاركين في المزاد أمالً في الوصول إلى أعلى حصيلة تنفيذ ممكنة
ً أنه/ ٣٤٦/من المادة / ب/تنص الفقرة ٣١٣ يُذكر في اإلعالن يوم البيع وساعته ومكانه ونوع - ب: "المذكورة سابقا

  "..األشياء المحجوزة ووصفها باإلجمال
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ق  ال بد للمأمور إذاً  مَّ لص ه تَ الن بأن ِمْن أن يكتب عبارة في آخر إحدى نسخ اإلع
ه أو هذا اإل وز علي زل المحج اب من عالن على لوحة إعالنات دائرة التنفيذ أو على ب

اكن، وي ن األم ذيفي أي ساحة عامة وغيرها م ف التنفي ي المل خة ف ذه النس ع ه  ،ض
الن  مَّ اإلع ي ت حيفة الت ن الص خة م ذي نس ف التنفي ي المل ع ف ه أن يض كما يجب علي

  فيها.

  ثانياً: إجراءات بيع المنقوالت المحجوزة
انون  ه ق اء ب ذي ج ب ال ب الترتي ع حس راءات البي سوف ندرس في هذه الفقرة إج
زاد  إجراءات الم ع ب ذا البي ة له أصول المحاكمات. فقد بدأت نصوص القانون الناظم

ة (تلتها )، ١العلني ( وال النفيس وغات وبعض األم ع المص ة ببي ). ٢األحكام الخاص
ع ٣ات قرار البيع (ونصَّ القانون بعد ذلك على مسألة بطالن إجراء ل البي م تأجي )، ث

ع (٤( ن البي ر ٥). وبعد ذلك موضوع الكف ع تمالت محض ى مش نص عل اله ال )، ت
وى ٨)، ثم َطلَُب البيع من غير الدائن مباشر اإلجراءات (٧البيع ( ر دع )، وأخيراً أث

  ).٩إجراءات البيع ( فياستحقاق األشياء المحجوزة 

  ٣١٤وزة بالمزاد العلني: إجراءات بيع المنقوالت المحج١
  / من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي:٣٥٠تنص المادة /

راً -"أ  ال يبدأ المأمور في البيع إال بعد أن يجرد األشياء المحجوزة ويحرر محض
  بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها. 

ذي -ب الثمن ال أمور وب ور الم دالل وبحض اداة ال ي بمن المزاد العلن ع ب يجري البي
  يرسو عليه.

ه وأن -ج  اراً ل اً مخت ه أن يتخذ موطن دة علي ي المزاي دخول ف د ال خص يري كل ش
ان  داع إذا ك ن اإلي ى م دَّرةِ ويُعف ة المق َر القيم ادل ُعْش يودع صندوق الدائرة مبلغاً يع

غان هذا اإلعفاء.".   المزايد دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يسّوِ
نص، ذا ال ب ه أمور، حس ى الم مي يجب عل ٍر رس ي َمْحَض وزات ف ردُ المحج  َج

ي  ص ف اك نق ان هن ا إذا ك ة م ابق لمعرف ر الس ي المحض ه ف م تدوين ا ت ا بم ومقارنته
ا األموال الف له ي  ،المحجوزة أو تبديل أو إت تراك ف د االش ْن يري ى َم ا يجب عل كم

                                                           
نشير هنا إلى أن المشرع لم ينص، في أحكام بيع األموال المحجوزة على األشخاص الذين ال يحق لهم االشتراك ٣١٤

ونرى أن النصوص المتعلقة بهذه المسألة، التي نص عليها المشرع في بيع . في المزايدة العلنية لبيع هذه المنقوالت
  . من االشتراك في المزايدة واحدة العقارات، تنطبق على بيع المنقوالت ألن علة المنع
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ي  وزات ف درة للمحج ة المق َر القيم اوي ُعْش ود يس ن النق اً م ودع مبلغ زاد أن ي الم
ن . ٣١٥صندوق دائرة التنفيذ علة هذا الشرط هو ضمان جدية المشترك في الشراء. لك

دار  ون مق رط أن يك غ بش ذا المبل الف ه ن إس ى م ه يُعف اً فإن ترك دائن ان المش إذا ك
ة  اوز القيم اوي أو يتج غ يس ازاً بمبل اً ممت ون دائن أن يك ومرتبة دينه يسوغان ذلك. ك

  المقدرة للمحجوزات.
بانه تبدأ بعد ذلك ال راً بحس أمور حاض ون الم ب أن يك دالل ويج اداة ال دة بمن مزاي

عال إجراء البي تص ب مي المخ ف الرس ى أن يرس ،موظ تمر إل اءات وتس دأ العط و فتب
ل  ،المزاد على صاحب العطاء األعلى ة قب ويجب على المأمور أن ينتظر مدة معقول

ق أعل رض الح ود ع ك إعالن رسو المزاد، وذلك حتى يتأكد من عدم وج د ذل ى. بع
  يُصار إلى إعادة المبالغ المودعة إلى األشخاص الذين لم يرُس عليهم المزاد.

ن  مَّ م ا ت ل م ه ك ذكر في مي ي ٍر رس ي َمْحَض دة ف ائع المزاي هذا ويثبت المأمور وق
ا ب ذي رس غ ال زاد والمبل ه الم ا علي ه حضور المحجوز عليه أو غيابه، واسم َمْن رس

ثمن  ،باتوكل ما واجهه من صعوبات وعق ع ال زاد دف ه الم ي علي ويجب على الراس
  فور رسو المزاد كما سنرى.

  : بيع المصوغات وبعض األموال النفيسة٢

رى ذات نص المشرع على أحكام خاصة ببيع المصوغات وبعض األ وال األخ م
ة ة المرتفع ادة / ،القيم ي الم ام ف ذه األحك اءت ه ول ٣٥١وج انون أص ن ق / م

ي: و اآلت ها ه ات ونص ة أو -"أ المحاكم بائك الذهبي وغات والس ع المص وز بي ال يج
دير  ا بحسب تق ن قيمته الفضية والحلي والمجوهرات واألحجار الكريمة بثمن أقل م

  أهل الخبرة.
ي -ب ا ف وص عليه ياء المنص راء األش دٌ لش دْم أح م يَتق َل إذا ل ابقة أَجَّ رة الس الفق

ه  ى الوج ق عل د النشر واللص ة وأعي وم عطل ن ي م يك المأمور البيع لليوم التالي إذا ل
ادة / ي الم ين ف ا ٣٤٧المب ل مم ثمن أق و ب زاد ول ه الم و علي ن يرس اع لم ٍذ تُب / وعندئ

   قُّوَمْت به.
ذَ -ج اجز أَْخ ل الح م يقب ا ول تيفاًء إذا لم يتقدم أحد لشراء األشياء المقرر بيعه ها اس

  لدينه بالقيمة التي يقدرها أهل الخبرة يَؤَجُل البيُع ستين يوماً.".

                                                           
  .لم يكن القانون القديم ينص على هذا اإليداع٣١٥
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وال  ع بعض األم يتضح من هذا النص أن المشرع لم يسمح، من حيث المبدأ، ببي
ي  ك ه ة ذل ا. عل د حجزه النفيسة بأقل من قيمتها المقدرة من قِبَِل أصحاب الخبرة عن

ي ال سيما وتعامل، الحفاظ على أسعار هذه األموال في ال دداً ف عراً مح أن لبعضها س
  السوق العالمية كالذهب والفضة والبالتين.

ى  لكن إذا لم يتقدم أحد لشراء هذه األموال المحجوزة يؤجل مأمور التنفيذ البيع إل
ة  ،٣١٦اليوم التالي ذه الحال ي ه ول. ف ق األص ويجب عليه إعادة اإلعالن عن البيع وف

درها  ي ق ة الت تُباع المحجوزات بأي قيمة يرسو عليها المزاد ولو كانت أقل من القيم
دة  ؛لخبراءا وإذا لم يتقدم أحد للشراء في المحاولة الثانية للبيع يؤجل المأمور البيع لم

  خذ هذه األموال النفيسة بقيمتها المقدرة استيفاًء لدينه.ستين يوماً، إال إذا قَبَِل الدائن أ

  بالمزاد ٣١٧: تسديد ثمن المحجوزات الُمباعة٣
ادة  د نصت الم وراً. فق تري ف ا اش ن م زاد تسديد ثم ه الم ي علي ى الراس يجب عل

/٣٥٢" : المزاد كل بيع / من قانون أصول المحاكمات على أنَّ وزة ب والت محج لمنق
ون فوراً يجب فيه دفع الثمن  ع ويك ". فإذا لم يسدد الراسي عليه المزاد الثمن يُعاد البي

  . ٣١٨نشر اإلعالنات على نفقته
ادل هذا  ود يُع ن النق غٍ م ويجب على من يود االشتراك في المزاد الثاني إيداع مبل

زاد ٣١٩ربع القيمة المقدرة للمحجوزات ي الم ه ف وب إيداع غ المطل ادة المبل ة زي . وعل
مان ج ي ض اني ه ر الث ذا األم رع ه زز المش ه. ع تراك في ود االش ْن ي ر ِممَّ ة أكب دي
ي أورده ام الت ادة /باألحك ن الم رة /ج/ م ي الفق رض الم ؛/٣٥٣ا ف د ف رع أن فق ش

ين يالراسي عليه المزاد األول والمزاإلزام  على يشتمل قرار البيع الثاني دين الطائش
اً  زاد الحق يهم الم ا عل ذين رس ك ال ين، أي أولئ امن الالحق ثمن، بالتض ددوا ال م يس ول

  بفرق الثمن إذا رسا المزاد في البيوع الالحقة بثمن أقل من البيع األول.

                                                           
يبدو لنا أن محاولة البيع في اليوم التالي غير مجديٍة، ألن إجراءات اإلعالن تحتاج إلى وقت خاصة إذا كان المبلغ ٣١٦

. ف وهذا غير ممكن في يوم واحدالمطلوب يزيد على مئة ألف ليرة سورية؛ ففي هذه الحالة يجب اإلعالن في الصح
إضافة إلى أن إطالع الناس في يوم واحد على اإلعالنات الملصقة على لوحة إعالنات دائرة التنفيذ َودار سكن المدين 

  . والساحات العامة ال يكفي إلعالم الجمهور بشكل كبير، ويكون اإلجراء بالتالي ذا فائدة قليلة جداً 
 عة" وليس "الُمباعة"، لكن االستخدام الشائع للكلمة األخيرة دفعنا إلى اعتمادها. يجب استخدام كلمة "الَمبي ٣١٧
لم يدفع الراسي عليه المزاد  اإذ-أ: "من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي/ ٣٥٣/من المادة / أ/تنص الفقرة ٣١٨

 .".الثمن أُعيد البيع بعد نشر اإلعالنات ولصقها على ذمته
ً على ما يأتي/ ٣٥٣/لمادة من ا/ ب/تنص الفقرة ٣١٩ / ٣٥٠/من المامة / ج/أحكام الفقرة  قتُطب-ب: "المذكورة سابقا

  .".على كل مشترك في المزاد الثاني الذي عليه إيداع ربع القيمة المقدرة
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يهم إال على كما نصت هذه الفقرة أيضاً  اد إل ؤالء ال تُع ا ه ي أودعه أن المبالغ الت
ما يعطي هذا الحكم فعالية كبيرة في الواقع العملي عد تسديد ثمن البيع وفرق الثمن. ب

نداً هو  د س ثمن، يُع ه ال دد في م يس ع ل ذياً أن قرار البيع الثاني، أو الالحق آلخر بي تنفي
الغ ذه المب ديد ه ة تس ادة / ؛لجه ن الم رة /ج/ م د نصت الفق ابقاً ٣٥٣فق ذكورة س / الم

ى أن: "ج ه اتيش-عل ي علي زام الراس اني إل ع الث رار البي ي مل ق زاد األول والراس لم
إليهم دين الطائشين الالحقين له بالتضامن بفرق الثمن إن ُوِجدَ، وال يُعاد يعليهم المزا

ذكور  رق الم ع والف ن البي رار العربون الذي دفعه كل منهم إال بعد تسديد ثم دُّ الق َويُع
 ً   .٣٢٠ ."سنداً تنفيذيا

  : بطالن البيع٤

ع  إجراءات بي ة ب بطالن المتعلق ه ال ة اإلدالء بأوج ال إلمكاني رع المج ح المش فس
والت؛  رد المنق الن محضر ج البيع أو بط المنقوالت المحجوزة، كبطالن اإلخطار ب

ادة / د نصت الم وم واحد. فق ع بي رار البي ذ ق ل تنفي انون ٣٥٤وذلك إلى ما قب ن ق / م
  أصول المحاكمات على أن: 

ه ا ي "اإلدالء بأوج ع ف ب أن يق ع يج رار البي ة بق راءات المتعلق ي اإلج بطالن ف ل
ه  اليوم السابق للبيع ى وج ا عل ذ فيه على األكثر تحت طائلة الرد ويحكم رئيس التنفي

  السرعة.".
ب  ى األغل و عل لقد وازن المشرع في هذا النص بين مصلحة طالب البطالن، وه

ارة ألول بإث مح ل د س دائن. فق لحة ال ده، ومص ذ ض ة  المنف بطالن المتعلق ه ال أوج
وم واحدبإجراءات قرار بيع منقو ع بي يس  ،الته إلى ما قبل البي ى رئ ه أوجب عل لكن

راءات سسألة البطالن هذه، األمر الذي يُ التنفيذ النظر بسرعة في م رعة إج ي س هم ف
  البيع.

  : تأجيل البيع٥

ذ راءات التنفي ون إج عى ألن تك رع س ن أن المش راءات  ،على الرغم م ا إج ومنه
ال  إال أنهبسيطة وسريعة، كما مر معنا،  ،بيع األموال المنقولة المحجوزة ح المج فس

                                                           
للداللة على المبالغ التي يودعها الراغبون في االشتراك في " العربون"يُالحظ أن المشرع استخدم اصطالح ٣٢٠

يبدو لنا أن هذا المصطلح جاء في غير محله ألن العربون، كمصطلح قانوني، له أحكام محددة في القانون  .المزاد
  .المدني تختلف عن األحكام الناظمة للمبالغ المودعة في دائرة التنفيذ ممن يريد االشتراك في المزاد العلني
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ع  ذ وبي راءات التنفي ادي إج أن لتف ن ذوي الش ره م ام غي ده وأم ذ ض ام المنف أم
ادة / نص ٣٥٥المحجوزات؛ وذلك حسب الم ي ت ات الت ول المحاكم انون أص ن ق / م

  على أنه: 
ين "إذا رأى رئيس التنفي ى أجل مع ع إل أخير البي أن ت ب ذوي الش ى طل اًء عل ذ بن

ي  ٣٢١أعلن عن التأخير بلصق بيان عنه دائرة وف ي ال ات ف في اللوحة المعدة لإلعالن
  المحل الذي يجري فيه البيع وال يجوز تأخير البيع ألكثر من ستين يوماً.".

ب   ى طل ن أحد يظهر من صياغة هذا النص أن أمر تأجيل البيع يكون بناًء عل م
ذ . لكن هذا القرار يخضع٣٢٢ذوي الشأن رئيس التنفي ة ل لطة التقديري رى  ،للس ذلك ن ل

ا  ه م ان ل ذ إال إذا ك أخير ال يُتخ رار الت وغهأن ق ف يس راف المل دة ألط ود فائ ، كوج
ن  ي يمك ة الت ي الحال ل، أو ف التنفيذي، كما في حالة حصول الوفاء خالل فترة التأجي

ة  ،صيلة البيعزيادة حأن يؤدي التأجيل فيها إلى  ي فاكه وزات ه كما لو كانت المحج
لى سعر صيفية محفوظة في برادات، فينتظر أطراف الملف إلى الخريف لبيعها بأع

  الفائدة. ممكن األمر الذي يحقق لهم

هذا وتبدأ مدة الستين يوماً من اليوم التالي لليوم الذي كان البيع مقرراً فيه، أو من 
تنتج اليوم التالي لصدور  قرار التأجيل إذا لم يكن يوم البيع قد تحدد، وذلك حسبما يُس

  من صياغة النص القانوني.

  : الكف عن البيع٦

ه مر معنا أنه يحق للدائن، من حيث المبدأ، َحْجزُ   ،كل عناصر الذمة المالية لمدين
ام ب أحك دائنين حس ام لل مان الع كل الض ر تش ذه العناص ادة / ألن ه ن ٢٣٥الم / م

ا أ ؛القانون المدني وب حجزه وال المطل ة األم ت قيم رويصح الحجز حتى لو كان  كث
ين  ة دائن ن مزاحم ية م ي الخش ذلك ه بكثير من مطلوب الدائن. علة سماح المشرع ب

  آخرين.

يلته  دما تصل حص وزات عن لكن ال يجوز من ناحية ثانية االستمرار ببيع المحج
وبَ  ادل َمطل ا يُع ى م روفات  إل ه المص افاً إلي اجزين مض دائنين الح دائِن أو ال ال

انونيالقضائية. بعبارة أخرى، ال يجوز تجريد  بب ق ذلك  ،المدين من ملكه دونما س ل
                                                           

من األفضل أن يذكر النص أن . ي يجب إعالنهجاءت صياغة نص المادة المذكورة ركيكة فيما يتعلق بالبيان الذ٣٢١
  .قراراً بتأخير البيع يصدر عن رئيس التنفيذ ثم يُنشر، أو يُنشر بيان عن هذا القرار في لوحة إعالنات دائرة التنفيذ

  . قد يكون أحد ذوي الشأن الكفيل العيني للمنفذ ضده الذي قدََّم منقوالته للوفاء بديون هذا األخير٣٢٢
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ى  ذ إل يلة التنفي ول حص د وص ع عن ن البي الكف ع ذ ب أمور التنفي رع م زم المش د أل فق
ائيةمطلوب الدائني اريف القض د نصت الم ،ن الحاجزين مع المص ن ٣٥٦ادة /فق / م

  قانون أصول المحاكمات على أن:

ديون -" أ اء ال اٍف لوف غ ك ه مبل تج عن ع إذا ن ي البي ي ف ن المض أمور ع ف الم يك
  المحجوز من أجلها مضافاً إليها المصاريف. 

ده -ب ون تحت ي ن يك ره مم أمور أو غي د الم وز تحت ي ن حج ك م ما يقُع بعد ذل
  ذُِكَر.". الثمن ال يتناول إال ما زاد على وفاء ما

ذ ن ه ح م نص يتض ن ا ال ديد ثم زاد وتس و الم اً برس ذ منتهي دَّ التنفي رع َع أن المش
المحجوزات المباعة، ذلك أنه لم يسمح ألي دائن آخر لم يشترك في إجراءات التنفيذ 
تركين  اقتضاء أي مبلغ من حصيلة التنفيذ حتى لو كان أعلى مرتبة من الدائنين المش

ذ. ٣٢٣في هذه اإلجراءات ذين ه يطين ال دائنين النش وق ال ي حق ي يراع ا موقف منطق
ال ووا إلى تحصيل حقوقهم. أما الدائنسارع ذ ف راءات التنفي ن غير المشتركين في إج

ين و ،إال على ما زاد من حصيلة البيعيحق لهم الحجز  يكون الحجز في هذه الحالة ب
  يدي المأمور أو صندوق دائرة التنفيذ.

  المنقوالت المحجوزة: مشتمالت محضر بيع ٧

  / من قانون أصول المحاكمات على أن: ٣٥٧نصت المادة /
ا  ٣٢٤"يشمل أمور أثناءه َمحضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه الم

ه  ٣٢٥من االعتراضات والعقبات وما اتخذه ه أو غياب وز علي ور المحج بشأنها وحض
  والثمن الذي رسا به المزاد وقْبِضِه وعلى اسم َمْن رسا عليه وتوقيعه.".

ن  رى م ا ج توضح هذه المادة القانونية ضرورة إنشاء محضر للبيع يعكس كل م
ك  ا، وذل راءات لتجاوزه ن إج أمور م ا اتخذ الم إجراءات وعقبات واعتراضات وم

ع. في اً لكل ما حصلحتى يكون إثباتبأكبر دقة ممكنة  ة البي ون  أثناء عملي ى يك وحت
مع مبدأ األمر هذا يتفق االعتراض عليه. لكل صاحب مصلحة التمسك بما حصل أو 

                                                           
  .من قانون أصول المحاكمات التي تعكس هذا األمر/ ٤٢٤/من المادة / أ/ الفقرةانظر ٣٢٣
، ونفضل ..."يشتمل محضر البيع على جميع إجراءات"أو ..." يشمل محضر البيع جميع إجراءات"إما أن نقول ٣٢٤

  .الصيغة الثانية ألنها أكثر دقة
وما اتخذ بشأنها من : "الصياغة بحيث تصبح كاآلتيلذلك يجب تغيير . ال تعود على شيء" اتخذه"الهاء في كلمة ٣٢٥

  ...".إجراءات



 

٢١٢ 
 

ذ،  أموري التنفي ال م ة ألعم ول الكتابي ة إال  إذاألص راءات ثابت ذه اإلج ون ه ال تك
  بتدوينها. َمثَُل ذلك كسر باب أو فض قفل نتيجة ممانعة المنفذ ضده.

  : طلب البيع من غير الدائن مباِشِر اإلجراءات٨
  :/ من قانون أصول المحاكمات على أنه٣٥٨تنص المادة /

دائن-" أ راءات الحجز ٣٢٦إذا لم يُطلِب البيُع من قبل ال ِر إلج دائنين المباش از لل ج
واد  اآلخرين طلب البيعِ بعد اتخاذ إجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها في الم

  السابقة.
دائن -ب  ى ال ه وإل يبلغ في هذه الحالة طلب إجراء البيع إلى المدين المحجوز علي

  الذي كان يباشر اإلجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد على األقل.".
راءات هذه حالة الملفات التنفي ي إج ترك ف ن مش ن دائ ر م ا أكث ذية التي يكون فيه

التنفيذ. لم يشأ المشرع في هذه الحالة تعليق استمرارية إجراءات التنفيذ على محض 
ا تركين فيه دائنين المش ذين  ،إرادة الدائن الذي باشر إجراءات التنفيذ دون باقي ال وال

ؤالء ن ه مح ألي م وزات  تدخلوا الحقاً في الملف التنفيذي. فس ع المحج ب بي أن يطل
راءات  دائن المباشر إلج عفي حال لم يقم ال ب البي ديم طل ذي بتق ذا  ؛الحجز التنفي وه

راءات  تمرارية إج دأ اس و مب ات وه ول المحاكم انون أص ي ق ام ف دأ الع ق للمب تطبي
  .٣٢٧التقاضي
ن رع لك ذ  المش لحة المنف راءات وال بمص ِر اإلج دائن مباِش لحة ال ح بمص م يض ل

  ضده فأوجب تبليغهما طلَب البيع المقدم حتى ال تحصل اإلجراءات في غفلة منهما.

  إجراءات البيع في: أثر دعوى استحقاق األشياء المحجوزة ٩

  / من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي: ٣٥٩تنص المادة /

  استحقاق األشياء المحجوزة البيع ما لم يصدر قرار بوقفه."."ال توقف دعوى 

ب  وى يطال ذي دع ف التنفي راف المل ر أط ن غي خص م ة، ش يرفع، في هذه الحال
ب  م يرت اع. ل ة أو االنتف ق الملكي وزة، كح والت المحج ى المنق ي عل ق عين ا بح فيه

ع  راءات البي ى إج دعوى عل ذه ال اً له راً موقف ة أث ذه الحال ي ه رع ف ى  ذإالمش تبق

                                                           
إذا لم َيطلِب الدائُن : "الصحيح إذاً أن نقول. ال يجوز البناء للمجهول في اللغة العربية إذا كان الفاعل غير مجهول٣٢٦

  ...".المباشُر إلجراءاِت الحجز البيَع 
 .التنفيذ ال تتعلق بأصل الحق فإجراءات. المقصود هنا هو التقاضي بالمعنى الواسع٣٢٧
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لطة  ع، للس الي البي ذ، وبالت راءات التنفي ف إج ر وق رك أم رع ت ن المش تمرة. لك مس
التقديرية لقاضي الموضوع الناظر في دعوى االستحقاق عندما يطلب المدعي ذلك. 

بناًء على طلب المدعي، فإن رئيس التنفيذ يوقف  ٣٢٨فإذا قررت المحكمة وقف التنفيذ
ر لت اإلج ي وص ة الت د النقط ااءات عن إن  ،إليه ذ ف ف التنفي ب وق ا إذا َردَّ طل أم

  إجراءات البيع تستمر.
  

  المبحث الرابع
  حجز ما للمدين لدى الغير

منها  لكن هذه األموال أو جزء ،موال المدين ضامنة للوفاء بديونهنعلم أن جميع أ
بة  قد يكون موجوداً  ر بالنس ن الغي ى الدى شخص ثالث م ك إل ع ذل دين. م دائن والم ل

ول  ،ي ال توجد بين يدي المدين نفسهحجز هذه األموال التيمكن  انون أص م ق د نظ فق
ه  ق علي ر، ويطل دى الغي دين ل ا للم و حجز م المحاكمات نوعاً خاصاً من الحجوز ه

دينتسمية الحجز لدى ثالث َوحجز مال المدين لدى الغير.  ذه تكون أموال الم ي ه ، ف
ز موجودة عند شخص أجنبي عن العالقة  األحوال، ب الحج دائن طال القانونية بين ال

يوجد خالف فقهي حول الطبيعة القانونية لهذا مدين المطلوب الحجز على أمواله. وال
رالحجز بسبب إجراءاته غير التقليدية الت ذا الغي دي ه ذلك  ،ي يجري معظمها بين ي ل

ا ور ب األول) كم ز (المطل ذا الحج ام ه ة أحك دأ بدراس وف نب وص دس ي نص ت ف
  ثم نؤسس عليها لبيان الطبيعة القانونية لهذا الحجز (المطلب الثاني). ،القانون

 المطلب األول: أحكام حجز ما للمدين لدى الغير

  / من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي:٣٦٠تنص المادة /

دى   ة ل ان المنقول ن األعي ه م ون لمدين ا يك ى م "للدائن أن يطلَب إيقاع الحجز عل
  غ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.". الغير أو من المبال

سوف نعالج في هذا المطلب أحكام هذا الحجز التي نظمها المشرع في المواد من 
ى /٣٦٠/ ول ٣٧٧/ إل انون أص ن ق اني م اب الث ن الكت ث م ل الثال ي الفص / ف

  فنبدأ بشروطه (أوالً)، ثم ندرس إجراءاته (ثانياً). ،المحاكمات

                                                           
 .".ما لم يصدر حكم بوقفه: "...المذكورة سابقاً إذ جاء فيها/ ٣٥٩/وهذا تطبيق للمادة ٣٢٨
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  ز ما للمدين لدى الغيرأوالً: شروط حج

ذا ١تتعلق شروط هذا الحجز بأطرافه ( اء ه وز إلق ) من جهة، وباألموال التي يج
  ) من جهة ثانية.٢الحجز عليها (

  : أطراف الحجز١

ه ٣٦٠يتضح من نص المادة / دي ألن في ر تقلي / المذكور سابقاً أن هذا الحجز غي
اجز (أ) دائن الح م ال راف ه ة أط ا  ،ثالث ا طرف ه (ب)؛ وهم وز علي دين المحج والم

ة  ،الحجز العالقة القانونية سببُ  ذي ال عالق ر (ج) ال و الغي ث ه رف ثال كما يوجد ط
  له بالرابطة القانونية بين الدائن والمدين.

  أ: الدائن الحاجز

ة القانوني ا الرابط ز هو دائن المدين المحجوز عليه. وهما طرف ب حج ي يُطل ة الت
ن ال ،ااألموال بسببه ثمن م بض ال عكالبائع الذي لم يق تلم المبي ذي اس تري ال وال  ،مش

يل بب تفض نص  ،فرق بين أن يكون هذا الدائن دائناً ممتازاً أو صاحب س اء ال د ج فق
وز  ياً للمحج اً شخص اجز دائن ون الح ترط أن يك ذا ويُش دد. ه ذا الص ي ه اً ف مطلق

  .   ٣٢٩عليه

  ب: المدين المحجوز عليه
هو مدين الدائن الحاجز، لكن أمواله المطلوب الحجز عليها موجودة لدى شخص 

ز  ،المحجوز تساؤالت خاصةالمال ثالث. وال تثير حالة  ذا الحج فكل ما ينبغي في ه
ل  دين قب هو أال تكون األموال المطلوب الحجز عليها قد خرجت من الذمة المالية للم

ون  ة يك ذه الحال ي ه ه ف ز. ألن اء الحج ا إلق ر، بينم وال الغي ى أم اً عل ز واقع الحج
  و حجز مال المدين لدى هذا الغير.المطلوب ه

  ج: الغير المحجوز لديه
وز ل نه مدينٌ إذي توجد لديه أموال المحجوز عليه أي هو الشخص ال لمدين المحج

ه د ،علي ين ال ة ب ة القانوني ه بالرابط ة ل خص ال عالق و ش دين وه اجز والم ائن الح
ث" ،المحجوز عليه خص الثال ه ٣٣٠لذلك يطلق عليه مصطلح "الغير" أو "الش . وعلي

                                                           
  . ٤٥٩منال حيدر، نصرة، المرجع السابق، ص : انظر مثاالً عن الدائن غير الشخصي٣٢٩
 .٥٠١، ص، َودويدار، طلعت، المرجع السابق٣٤٣خليل، أحمد، المرجع السابق، ص : انظر٣٣٠
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ية  ركة ذات الشخص ديني الش دي م ين ي ريك ب وال الش ى أم ز عل ن الحج ه ال يمك فإن
  .٣٣١المستقلة عن أعضائها، وال الحجز بين يدي مديني الشركاء فيها

ه  اه دائن ة تُج يته القانوني تقالله وشخص ث باس خص الثال هذا ويجب أن يحتفظ الش
وهو المحجوز عليه. بمعنى أن المدين ال يستطيع الوصول إلى أمواله الموجودة بين 

ثيدي الشخص الثالث إال عن طريقه خص الثال ذا الش ق ه ك ، أي عن طري ُل ذل . َمثَ
و  الحجز الذي يقع بين يدي المودَعِ لديه على أموال الموِدعِ. الحاجز في هذا الَمثَِل ه

ظ ه هو الموِدعُ دائن الموِدعِ، والمحجوز علي ه. نالح ، والمحجوز لديه هو المودَُع لدي
تفظ ه يح ودَُع لدي ر الم ا أن الغي وِدعِ  هن ه الم اه دائن تقالله تُج ذا  ،باس تطيع ه ال يس ف

  .األخير الوصول إلى المال المودَعِ إال عن طريق هذا الغير
ودة  وال الموج ى األم ول إل تطيع الوص ين أما إذا كان المدين المحجوز عليه يس ب

ه ن دون موافقت رةً وم ث مباش اً  ،يدي الشخص الثال وال محتفظ ائُز األم ون ح ال يك ف
ى  ز عل ك الحج ُل ذل ه. َمثَ دين نفس باستقالله، ويكون الحجز عندئٍذ واقعاً بين يدي الم
اعة  احب البض ون ص دما يك ة، عن ارض العام د المع ي أح ة ف اعة معروض بض

يس مستأجراً لمكان العرض. يقُع الحجز في هذه  ارض ول الحالة بين يدي المدين الع
ى  ول إل تطيع الوص دين يس ك أن الم رض، ذل ك أرض المع احب أو مال دي ص بين ي

رضالبضا ك أرض المع ن دون إرادة مال ؤجراً  ،عة م ه م دو كون ر ال يع ذا األخي فه
اعته ى بض ول إل ن الوص ارض م دين الع َع الم تطيع من رض وال يس ان الع . ٣٣٢لمك

ندوق كذلك الحال فيما يتعلق  ين الص بالعالقة بين رب العمل وأمين صندوقه، ألن أم
ندوق،  ي الص ودة ف النقود الموج ق ب ا يتعل ل فيم  إذال يحتفظ باستقالله تجاه رب العم

ل  ،٣٣٣يستطيع رب العمل أخذها متى شاء احب العم دي ص ين ي ز ب لذلك يكون الحج
  أي بين يدي المدين نفسه.

دين أما الحارس القضائي والوكيل والمحامي  ع الم تهم م ي عالق ر ف ن الغي م م فه
  .٣٣٤والموكل ألنهم مستقلون عن هؤالء األخيرين

                                                           
  .٤٤٢، المرجع السابق، ص...أبو الوفا، أحمد، إجراءات التنفيذ: انظر في ذلك٣٣١
  .٤٦٣وَ  ٤٦٢منال حيدر، نصرة، المرجع السابق، ص : بهذا المعنى انظر٣٣٢
  .٣٤٦خليل، أحمد، المرجع السابق، ص : بهذا المعنى انظر٣٣٣
أبو الوفا، أحمد، : َومن أجل أمثلة أكثر انظر. ٤٦١ص المرجع السابق، منال حيدر، نصرة، : بهذا المعنى انظر٣٣٤

  .٤٤٦- ٤٤٠المرجع السابق، ص 
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ي  هبقي أن نذكر حالة خاصة وه د نفس ت ي دائن تح ز ال د  حج ه. فق وال مدين ألم
  / من قانون أصول المحاكمات على أنه: ٣٦١نصت المادة /

  لمدينه."."للدائن أن يطلب إيقاع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به 

ة دائن ة القانوني ا العالق ون طرف دما يك ة عن ذه الحال ق ه ً تتحق دين ا ً وم ا  ا ل منهم ك
ت  ي الوق ه ف وزاً لدي اجزاً ومحج ة ح ذه الحال ي ه دائن ف ون ال اً. فيك لآلخر في آن مع

ه. وت رزذات ة ب ات التجاري ي العالق ة ف ذه الحال ة  إذ ،ه ات متبادل ار بعالق رتبط التج ي
  طويلة األمد نسبياً ينتج عنها عالقات دين متبادلة.

  : األموال التي يمكن حجزها لدى الغير٢

/ المذكورة سابقاً أنواع األموال التي يمكن حجزها لدى الغير ٣٦٠عددت المادة /
  َوالديون (ج). ،َوالمبالغ (ب) ،وهي األعيان المنقولة (أ)

  المنقولةأ: األعيان 

د  دين ق ان الم ائع ك ى بض ائع عل دي الب ين ي ز ب ه الحج يمكن لدائن المحجوز علي
ان  ى أعي ه عل وزاً لدي ة محج ذه الحال ي ه ائع ف ون الب د. يك تلمها بع م يس تراها ول اش

دين  ،ي ملكية المدين الذي اشتراها منهمنقولة تقع ف ان الم والت ك ى منق ز عل والحج
  .٣٣٥قد أودعها لدى الغير

ذه  ،التنويه إلى أن هذا الحجز ال يتناول العقارات بالتخصيص لكن يجب مع أن ه
ْد  م يع ار ل ت بالعق د أن أُلحق األموال هي أعيان منقولة من حيث األصل، ذلك أنها بع

  إال بإجراءات الحجز على العقار. من الجائز حجزها

  ب: المبالغ النقدية
ة، كالحجز على مبلغ نقدي للمدين موجوٍد لدى أحد  د مقاول بة عق اولين بمناس المق

وكذلك المبالغ النقدية التي أودعها المدين في  ،و مبلغ للعامل موجود لدى رب عملهأ
  . ٣٣٦أحد المصارف

                                                           
  .٤٧١ص  المرجع السابق، منال حيدر، نصرة،: انظر٣٣٥
منه التي تنص / ٧/وخاصة المادة  ٢٠١٠لعام  ٣٠يجب مراعاة أحكام قانون السرية المصرفية السوري رقم  ٣٣٦

اء الحجز االحتياطي على حسابات وموجودات المودعين لدى ال يجوز في أي حال من األحوال إلق: "على ما يأتي
ً للقوانين واألنظمة النافذة حمايةً للمال العام أو  المؤسسات المالية باستثناء قرارات الحجز االحتياطي الصادرة وفقا

  "..القوانين واألنظمة النافذة المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
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  ج: الديون (حق الدائنية)

دين  سواءٌ  لديهبذمة المحجوز عليه  محجوزالمقصود بذلك كل دين لل ذا ال ان ه أك
و  ى ل ديون حت ز ال رع بحج مح المش حاالً أم مؤجالً أم معلقاً على شرط واقف. فقد س

  / المذكورة سابقاً.٣٦٠كانت غير مستحقة األداء كما جاء في نص المادة /

دين المحجوز يمكن تطبيق هذا النص في حالة الحجز االحتياطي دون التنفيذي، ف
ونعليه بذمة المحجوز لديه يجب أ ذي،ن يك ة الحجز التنفي ي حال تحق األداء ، ف  مس

ف رط واق ى ش ق عل ل وال معل ر مؤج ة غي ه بذم وز علي ن المحج ن دي م يك إذا ل . ف
ف ى شرط واق ق عل ر معل وز  ،المحجوز لديه مؤكداً وثابتاً وحال األداء وغي ال يج ف

انون ٢٨٥/ ط القانونية المطلوبة حسب المادةحجزه حجزاً تنفيذياً، ألن الشرو / من ق
وافر  ؛٣٣٧أصول المحاكمات تكون غير متوافرة فإذا تم الحجز على الرغم من عدم ت

دين  ،الشروط القانونية ال الم ى م يس عل ر ول ال الغي ى م اً عل فإن الحجز يكون واقع
  لدى الغير.

ال األداء  داً أو ح ون مؤك ترط أن يك ال يُش ه ف وز علي أما دين الحاجز بذمة المحج
ة ألن الدائن  يستطيع إلقاء الحجز االحتياطي، كما سنرى عند دراسة الطبيعة القانوني

ام  مان الع كل الض بانها تش لهذا الحجز، على أموال مدينه الحاضرة والمستقبلية بحس
  / من القانون المدني.٢٣٥للدائنين حسب أحكام المادة /

وز ل ة المحج ي ذم ه ف وز علي اً للمحج اً معين اول الحجز دين د يتن ههذا وق د  ،دي وق
  يشمل جميع الديون التي له في ذمة هذا الشخص الثالث.

  حجز الحساب الجاري لدى المصارف
دى  دين ل اري للم اب الج ز الحس ة حج ول إمكاني وقي ح ه الحق ف الفق اختل

ال٣٣٨المصارف ف الم ة الموق ن معرف ه ال يمك ل . والسبب في ذلك هو أن ل قب ي للعمي
اً  ،قفل الحساب وتصفيته ل دائن ان العمي إذا ك ه. ف ديناً ل فقد يكون دائناً للمصرف أو م

                                                           
من قانون أصول المحاكمات التي تحدد الشروط الواجبة في الدين ليكون التنفيذ الجبري ممكناً  /٢٨٥/انظر المادة ٣٣٧

  .من أجل تحصيله
/ المذكور سابقاً بين حالة الحجز االحتياطي والحجز التنفيذي فيما يتعلق ٣٦٠لم يفرق المشرع في نص المادة /

  بشروط دين المحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه.
وما بعدها، ومكناس، جمال الدين، المرجع السابق، ص  ٤٦٨ال حيدر، نضرة، المرجع السابق، ص من: انظر٣٣٨

  .٤٠٣وَ ٤٠٢
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ً للمصرف  دينا ان م وز  يجوز حجز أمواله في المصرف، أما إذا ك ال يج رف ف للمص
  ذلك النعدام محل الحجز.

ائي  بناًء على ذلك ال يمكن الحجز، حسب القانون السوري، إال على الرصيد النه
ز بعد ة المراك فية الحساب ومعرف ة تص رف المالي ل والمص فية  ،للعمي ون التص وتك

ه  ا. أما في فرنس٣٣٩حسب نص القانون باتفاق األطراف أو ب بعض الفق فيمكن، حس
الح  ي مص روط تحم من ش اري ض اب الج ى الحس ز عل ائي، الحج اد القض واالجته

  .٣٤٠األطراف

  ثانياً: إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير

ى  رار تبدأ إجراءات الحجز بتقديم طلب إل ه ق اًء علي در بن تص يص ي المخ القاض
ز ( ز () وبع١الحج رار الحج غ ق ري تبلي ك يج ة و ،)٢د ذل ذه الحال ي ه وز ف يج

رة  للمحجوز لديه، إذا أراد تبرئة ذمته، إيداع ما في ذمته للمحجوز عليه صندوقَ  دائ
داع مبل ،)٣فيذ (التن ذ، إي راءات التنفي ادي إج ه، إذا أراد تف غ كما يمكن للمحجوز علي

ه  ؛)٤دائرة التنفيذ ( من المال صندوقَ  وز لدي أما فيما يتعلق بأثر تبليغ الحجز للمحج
  ).٥فإن القانون يفرض عليه واجب تقديم تقرير بما في ذمته (

  : تقديم طلب الحجز وصدور قرار بإلقائه١

لم يُحدد القانون صراحةً القاضي المختص بإلقاء الحجز، لذلك يجب الرجوع إلى 
اً ، العامة في إلقاء الحجز. وعليهد القواع ب إذا كان الحجز احتياطي ديم الطل ن تق يمك

اظر بإلقائه إلى قاضي األمور ال وع الن ي الموض ي مستعجلة أو قاض وى أصل ف دع
احب  ه ص ذ ألن يس التنفي ى رئ ب إل ديم الطل ب تق ذياً فيج ان تنفي ا إذا ك ق. أم الح

  أحد إجراءات التنفيذ. االختصاص النوعي بإلقاء الحجز التنفيذي بحسبانه

ال  وع الم ه ون وز لدي وان المحج م وعن ى اس ب عل تمل الطل ب أن يش ذا ويج ه
ر  داره، أو ذك دين ومق المترتب بذمته لصالح المدين أو المحكوم عليه وأسباب هذا ال

                                                           
المرجع السابق، ، ومكناس، جمال الدين، ٤٦٩و ٨٤٦رة، المرجع السابق، ص صمنال حيدر، ن: انظر بهذا المعنى٣٣٩

  .٤٠٣وَ ٤٠٢ص 
 dans le cadre de la  es créanciersKAHIL, Omran,  L'égalité entre l:لتفاصيل أكثر انظر٣٤٠

saisie attribution. p:45, note 128 et 129 et 130.  
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دار  د المق ن دون تحدي ه م وز لدي ة المحج ي ذم ه ف وز علي ِعْلِمِه بوجود أموال للمحج
  في حال عدم معرفته بتفصيالت هذه األموال بدقة. ،والنوع

ن  ذه ع ون تنفي دم، ويك ا تق تص حسب م يصدر القرار بعد ذلك من القاضي المخ
ذ  تص بتنفي و المخ ذ ه يس التنفي ك أن رئ ة ذل طريق دائرة التنفيذ مهما كان نوعه. عل

  ، ومن باب أولى الحجز التنفيذي.٣٤١قرار الحجز االحتياطي
 يمكن لرئيس التنفيذ إلقاء الحجز إذا قدم المحجوز لديه تقريراً أنه البقي أن نذكر 

  يفيد بعدم وجود دين للمحجوز عليه في ذمته.

  : تبليغ قرار الحجز٢

وز  ى المحج ه إل ى تبليغ ار إل تص يُص ي المخ بعد صدور قرار الحجز من القاض
  ثم إلى المحجوز عليه (ب). ،لديه أوالً (أ)

  محجوز لديهأ: تبليغ قرار الحجز إلى ال

وال  ه ألن األم وز علي ل المحج ه قب وز لدي ى المحج ز إل رار الحج غ ق يحصل تبلي
موجودة بين يدي الغير وليس بين يدي المدين، وألن إجراءات الحجز سوف تحصل 

ادة / د نصت الم ه. وق / ٣٦٢بين يدي هذا الغير وليس بين يدي المدين المحجوز علي
ات من قانون أصول المحاكمات على تبليغ المحجوز لدي ى البيان ز وعل رار الحج ه ق

  جاء نصها كاآلتي: إذالواجب توافرها في سند التبليغ؛ 
ات   ى البيان تمالً عل ه مش وز لدي ى المحج ُل إل اب يُرَس ب كت ز بموج غ الحج "يبل

  اآلتية:
يس   -أ رار رئ اه وق ز بمقتض رى الحج ذي ج مي ال ند الرس م أو الس صورة الحك

  التنفيذ أو قرار المحكمة القاضي بالحجز.
  بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.  -ب
ليمه   -ت ن تس ه وع وز علي ى المحج ده إل ي ي ا ف اء م ن وف ه ع وز لدي نَْهُي المحج

  إياه.".

غ  ة المبل حاً لجه ون واض ب أن يك غ يج انوني أن التبلي نص الق ذا ال ن ه ح م يتض
ند  ائي أو الس مي المطلوب دفعه وذلك من خالل إرفاق صورة عن الحكم القض الرس

                                                           
من قانون أصول / ٣٢٠/قرار الحجز االحتياطي يكون عن طريق دائرة التنفيذ سنداً للمادة  تنفيذمر معنا أن ٣٤١

  .المحاكمات
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ذلك  اه وك ز بمقتض ري الحج ذي يج رار ال واءٌ ق ز، س رار الحج درة ق ة مص  المحكم
أكانت محكمة الموضوع أو قاضي األمور المستعجلة أو رئيس التنفيذ، وذلك حسب 
روفات  غ والمص ل المبل ى أص ة عل د المترتب د الفوائ ب تحدي ا يج ز. كم وع الحج ن

لمحجوز لديه إلى عدم دفع مبلغ الدين القضائية الواجب تسديدها. ويجب أيضاً تنبيه ا
ة  أو تسليم األعيان الموجودة لديه إلى دائنه المحجوز عليه؛ وهنا تكمن الغاية الرئيس

  من تبليغ المحجوز لديه.

ه أو  ه بشخص ب تبليغ ورية يج ارج س اً خ ه مقيم هذا وفي حال كان المحجوز لدي
راءات الم ق اإلج ذي في موطنه في الخارج. ويكون التبليغ وف د ال ي البل ا ف ول به عم

ه وز لدي ه المحج يم في ب ٣٤٢يق ة حس د العام اً للقواع ك تطبيق دُّ ذل دأ. ويُعَ ة  مب إقليمي
  القوانين.

  ب: تبليغ قرار الحجز للمحجوز عليه

  على ما يأتي:من قانون أصول المحاكمات / ٣٦٤تنص المادة /

"يجب تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه مع بيان حصول الحجز وتاريخه والحكم  
ز  ل الحج ذي حص ذ ال يس التنفي رار رئ ة أو ق رار المحكم مي أو ق ند الرس أو الس

  بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله.".

غ  د تبلي من الواضح، حسب هذا النص القانوني، أن تبليغ المحجوز عليه يكون بع
ا  إذالمحجوز لديه،  ه. أم ول الحجز وتاريخ اً بحص غ بيان ذا التبلي يجب أن يتضمن ه

ألة  هاذاتباقي البيانات فهي البيانات  دا مس ا ع التي يجب تبليغها إلى المحجوز لديه م
ليم اء أو التس ن الوف ين  ،النهي ع الفرض ب ودة ب وال موج ك ألن األم وِر ذل دم تص لع

  يدي الغير.

ه٣ ي ذمت ا ف ه م وز لدي ندوقَ  : إيداع المحج ه ص وز علي ال للمحج ن م رة  م دائ
  التنفيذ

ر  ديم تقري اً إال بتق ون ملزم ال يك ه ف إذا لم يكن المحجوز لديه مديناً للمحجوز علي
يوضح فيه عدم مديونيته للمحجوز عليه خالل ثمانية أيام تبدأ من تاريخ تبليغه قرار 

                                                           
المحجوز عليه مقيماً خارج سورية وجَب إذا كان : "من قانون أصول المحاكمات على أنه/ ٣٦٣/تنص المادة ٣٤٢

 .".تبليغ الحجز لشخصه أو لموطنه في األوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه
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ه  وز علي دين المحج ه للم ي ذمت ا ف ودَع م الحجز. أما إذا كان مديناً له فيجوز له أْن ي
ادة/  ى ٣٦٦صندوَق دائرةِ التنفيذ. وقد نصت الم ات عل ول المحاكم انون أص ن ق / م

  إمكانية هذا اإليداع كاآلتي: 

ندوقَ  ه ص ه بإيداع ي ذمت ا ف  "يجوز للمحجوز لديه في جميع األحوال أن يوفي م
  المذكورة في المادة السابقة.".  الدائرة

ه وز لدي ا المحج ان  .٣٤٣أي صندوق الدائرة التابع له داع ببي رن اإلي ويجب أن يقت
وز  عٍ قَّوَ مُ  ذه الحج واريخ ه ده وت ت ي ت تح ي وقع الحجوز الت ه ب وز لدي ن المحج م

ي  ناد الت نهم واألس ل م وطن ك فاتهم وم يهم وص وز عل اجزين والمحج ماء الح وأس
  .٣٤٤وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي ُحِجَزْت من أجلها

واءٌ هذا ويبقى الحجز على األموال المودع اجزين، س دائنين الح الح ال ان  ة لص أك
اء ك القتض ذياً وذل ق؛ أم تنفي ل الح وى أص ة دع  حجزاً احتياطياً وذلك انتظاراً لنتيج

وال ذه األم اجز  ،الحاجزين حقوقهم من ه ار الح وم بإخب أمور أن يق ى الم ويجب عل
  . ٣٤٥لهم حسب األصول غُ بحصول اإليداع فوراً بمذكرة تُبَلَّ  والمحجوز عليه

داع  ذا اإلي ر ه ا أث ىأم ه فه عل وز لدي ي المحج ا ف ر بم ديم التقري ن تق اؤه م و إعف
ن  رة /ج/ م اجزين بحسب الفق وب الح اً لمطل ذمته، وذلك إذا كان المبلغ المودع كافي

ذي ٣٤٦/ المذكورة٣٦٧المادة / غ ال ى المبل ر عل . لكن في حال إلقاء حجز جديد أو أكث
دائنين وب ال اء بمطل اٍف للوف ر ك بح غي ب  ،تم إيداعه فأص اً بطل دائن ينش ق ال إن ح ف

                                                           
الوفاء باإليداع في صندوق الدائرة التابع لها المحجوز  يكونَ -ج: "على أَنْ / ٣٦٥/من المادة / ج/تنص الفقرة ٣٤٣
ً لإليداع وذلك سنداً  ٢٠١٧ظرة في القضايا التنفيذية لعام جاء في قرار لمحكمة استئناف دمشق النا.". لديه تطبيقا

من قانون أصول المحاكمات، حيث فسخت قرار رئيس التنفيذ وقبلت اإليداع / ٤٥٦/للمبدأ العام الوارد في المادة 
، ٦١٨/٢٠١٧يذي محكمة االستئناف المدنية األولى الناظرة في القضايا التنفيذية، أساس تنف. وأبرأت ذمة المنفذ ضده

 .غير منشور. ٧/١١/٢٠١٧، تاريخ ٥٠٤قرار رقم 
  .من قانون أصول المحاكمات/ ٣٦٧/من المادة / ب/انظر الفقرة ٣٤٤
يبقى الحجز على المبالغ التي تودع في صندوق -أ: "المذكورة سابقاً على ما يأتي/ ٣٦٧/من المادة / أ/تنص الفقرة ٣٤٥

السابقتين وعلى المأمور إخبار الحاجز والمحجوز عليه فوراً بحصول بمذكرة تبلغ الدائرة تنفيذياً ألحكام المادتين 
الواردة في هذه الفقرة ضرورة تبليغ أطراف الحجز في يوم اإليداع ذاته أو في " فوراً "تعني كلمة .". حسب األصول

وضع مهلة محددة في القانون يجب على يبدو لنا من المفيد . اليوم التالي له، إذا لم يكن باإلمكان إجراؤه في اليوم ذاته
ألنه قد . حتى لو كان هذا الميعاد تنظيمياً ال يؤدي إلى البطالن. المأمور  في أثنائها القيام بإجراء التبليغ حسب القانون

َر في هذا الواجب   .يفيد في مالحقة المأمور مسلكياً في حال قصَّ
ً / ٣٦٧/من المادة / ج/تنص الفقرة ٣٤٦ هذا اإليداع عن التقرير بما في الذمة  ييغن-ج: "على ما يأتي المذكورة سابقا

  .". إذا كان المبلغ المودَعُ كافياً للوفاء بدين الحاجز
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هتقديم ا ي ذمت ا ف راً بم ه تقري وز لدي ادة / ،لمحج ن الم رة /د/ م د نصت الفق / ٣٦٧فق
  المذكورة سابقاً على أنه: 

اجز -"د اَز للح إذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاٍف للوفاء ج
ه  وم تكليف ن ي ام م ة أي الل ثماني ه خ ي ذمت ا ف أن يطلب تكليف المحجوز لديه ببيان م

  ذلك.".
ي ل  تركين ف دائنين المش ع ال الح جمي ة مص رة حماي ذه الفق رع به د أراد المش ق

  إجراءات الحجز وعدم تفضيل الحاجز األول.

  : إيداع المدين المحجوز عليه مبلغاً من المال صندوَق دائرة التنفيذ٤
ادة / ي الم رع ف ظ المش ل ٣٦٨لح التين يحص ات ح ول المحاكم انون أص ن ق / م

ندوق فيهما إيداع مبلغ نقدي  ي ص رف ذة دائ راءا ،التنفي تمرار إج ادي اس ك لتف ت وذل
ة ث النتيج ه  ،الحجز والتنفيذ من حي وز علي داع المحج ة إي ا حال ان هم ان الحالت وهات

ة  ه (أ)، وحال ين ب اجز مع يص ح ن دون تخص اً م يص مبلغ ع تخص غ م داع مبل إي
  الحاجز به (ب).

  أ: إيداع المدين المحجوز عليه مبلغاً يقدره رئيس التنفيذ
  : ه/ من قانون أصول المحاكمات على أن٣٦٨تنص الفقرة /ب/ من المادة /

ا -"ب ون عليه ة تك ة حال يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من رئيس التنفيذ، في أي
  ق الدائرة على ذمة الوفاء للحاجز.".  اإلجراءات، تقدير مبلغ يودعه صندو

ة  ه إمكاني وز علي انوني، للمحج نص الق ن ال رة م ذه الفق أعطى المشرع، حسب ه
وذلك بإيداع مبلغ من المال في صندوق الدائرة يقدره رئيس  ،رفع الحجز عن أمواله

ذ يس التنفي ى رئ ا أن عل دو لن ذ. ويب اجز  ٣٤٧التنفي وب الح اوز مطل غ يتج دير مبل تق
غمضافاً إليه المصروفات القضائية، ذلك ألن  ذا المبل دار ه م يحدد مق ا  ،المشرع ل م

ينيدفعنا إلى هذا االستنتاج هو وجود ا ان  ،حتمال المزاحمة من دائنين الحق إال إذا ك
  هناك تخصيص للدائن بالمبلغ المودع. 

  
  

                                                           
ً فمن الطبيعي أن يعطي المشرع سلطة تقدير المبلغ المطلوب إيداعه إلى رئيس ٣٤٧ إذا كان الحجز لدى الغير تنفيذيا

نرى أن إعطاء هذه السلطة لرئيس التنفيذ سابق ألوانه ألن قضاء الموضوع  لكن إذا كان هذا الحجز احتياطياً ، التنفيذ
  .لم يحسم النزاع على أصل الحق
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  ب: اإليداع مع التخصيص

  / من قانون أصول المحاكمات على أنه: ٣٦٨تنص الفقرة /أ/ من المادة /

ه وُخصَص -"أ ن أجل وز م دين المحج اٍو لل إذا أُودَع في صندوق الدائرة مبلغ مس
  للوفاء بمطلوب الحاجز زال قيد الحجز عن المحجوز لديه.".

بة  هذه حالة خاصة تبرأ بها ذمة المحجوز لديه من الدين ويزول أثر الحجز بالنس
غ  إذإليه،  يُودَُع مبلٌغ من المال يساوي الدين المحجوز من أجله، ويخصص هذا المبل

اء الح ودَُع لوف قالم اجز الح ه أي ح ث ال يزاحم َع  ،اجز بحي ا َمنَ يص هن فالتخص
ه ا َص ل ذي ُخص دائن ال اً المزاحمة مع ال اً عادي ذا دائن ان ه و ك ى ل ودَع حت غ الم لمبل

  والدائن الالحق دائناً ممتازاً.

. فمن جهة لم يحدد الشخص الذي يمكن عدة إن هذا النص غير واضح من جهات
غ داع ٣٤٨أن يودع المبل ة أن اإلي ه الكامل نص بفقرات راءة ال ن ق تنتج م ن أن نس . ويمك

دين ن الم ون م ر ٣٤٩يك خص آخ ه أو أي ش وز علي ه، ألن المحج وز لدي دا المحج ع
/ المذكورة سابقاً لحالة اإليداع من قِبَِل المحجوز لديه. ٣٦٦المشرع خصص المادة /

وب  غ لمطل يص المبل تطيع تخص ذي يس خص ال نص الش دد ال م يح ومن ناحية ثانية ل
ندوق ٣٥٠الدائن . هل هو المدين المحجوز عليه؟ أم أنه الشخص الذي أَودَع المبلغ ص

إن دائرة التنفيذ؟  ة ف ة ثالث ن جه ذا أو ذاك؟  وم أم هو رئيس التنفيذ بناًء على طلب ه
ة  وعية المتعلق د الموض ل بالقواع ل العم ة تعط ة إجرائي ي أولوي يص يعط التخص

دائنينبترتي ات ال ق  ؛ب درج ن طري داً، وع دين تحدي رع للم ماح المش إن س ه ف وعلي
استبعاد المزاحمة القضاء، بتخصيص المال لمطلوب الحاجز األول دون غيره يعني 

  .٣٥١احترام درجات الدائنينعدم و

                                                           
 .بصيغة المبني للمجهول األمر الذي ال يسمح بتحديد الموِدعِ " أودع"جاء الفعل ٣٤٨
منال حيدر، : انظر. ذيرى األستاذ المرحوم نصرة منال حيدر أن المدين هو الذي يودع المبلغ صندوق دائرة التنفي٣٤٩

  .٥٠٠نصرة، المرجع السابق، ص 
ً " ُخصصَ "جاء الفعل ٣٥٠ األستاذ المرحوم نصرة منال حيدر أن المدين هو الذي ويرى . بصيغة المبني للمجهول أيضا

من قانون أصول المحاكمات القديم / ٣٦٦/وسنده في ذلك الفقرة األولى من المادة ، لمطلوب الحاجز المبلغ خصصي
منال حيدر، نصرة، : انظر. من القانون الجديد التي نحن بصدد دراستها/ ٣٦٨/من المادة / أ/قابل الفقرة التي ت

  .٥٠٠المرجع السابق، ص 
أما أن . يمكن للمدين أن يفضل أحد دائنيه على غيره من باقي الدائنين، وذلك بأن يقوم بتسديد الدين له مباشرة٣٥١

بشكل يتعارض مع القواعد الموضوعية ففيه إجحاف بحقوق الدائنين يكون هذا التفضيل عبر مؤسسة القضاء 
  .الممتازين الذي اتخذوا اإلجراءات القانونية للحصول على ديونهم الممتازة من مدينهم
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  : تقديم المحجوز لديه تقريراً بما في ذمته٥
راً  دَم تقري فرض المشرع على المحجوز لديه في حال عدم حصول اإليداع أن يق

ي  ،ته إلى دائرة التنفيذ التابع لهابما في ذم ر ف عدة وقد نظم القانون أحكام هذا التقري
دم تناولت مواد  زاء ع ا (ب)، وج تمل عليه ي يش تقديم هذا التقرير (أ)، والبيانات الت

ر  ي التقري ة ف ُع للمنازع ي تُرف دعوى الت انون (ج)، وال ام الق ق أحك ر وف تقديم التقري
  (د).

  أ: تقديم التقرير بما في الذمة
الح  ه لص ي ذمت ا ف ذ بم رة التنفي ى دائ ر إل ديم تقري ه بتق وز لدي جاء واجب المحج

ادة /المدين ا ي الم ه ف وز علي ن ٣٦٩لمحج ان م ات. وك ول المحاكم انون أص ن ق / م
ادة / ي نص الم ب ف ذا الواج غ ٣٦٢األفضل أن يَِردَ ه ألة تبلي م مس ي تحك ه والت / من

ه  ،إلى المحجوز لديه الحجز ب علي ا يج م بم ى عل ر عل ذا األخي ون ه ى يك ك حت وذل
غ ول التبلي ذي  ،القيام به من وقت حص ه ال ت ذات و الوق دُّ موه ديم يع اد تق اً لميع جري

  ).٢ًكما رتب القانون آثاراً مهمة على تقديم تقرير إيجابي ( ،)١ًالتقرير (

  : ميعاد تقديم التقرير بما في الذمة وشكله١ً
  / المذكورة سابقاً على أنه: ٣٦٩تنص الفقرة /أ/ من المادة /

ى -"أ َب عل ابقتين َوَج ادتين الس اً للم داع طبق ه أن إذا لم يحصل اإلي وز لدي المحج
ه  اريخ تبليغ ن ت ام م ة أي الل ثماني ا خ ابع له ذ الت رة التنفي دى دائ ه ل ي ذمت يقرر بما ف

  الحجز.".
ا  ذ بم رة التنفي ى دائ راً إل دم تقري ه ليق إن المدة القانونية المتاحة أمام المحجوز لدي

ام هو مدين ة أي ي ثماني ه ه غ  ،به للمحجوز علي وم التبلي ن ي ريانها م دء س ن ب ه لك في
   التي تحدد اليوم التالي للتبليغ.مخالفة للقاعدة العامة 

ديناً  ن م م يك و ل ى ل ر حت ديم التقري ب تق ن واج ه م وز لدي ى المحج ذا وال يُعف ه
ديم  ك أن واجب تق ةُ ذل ا. عل ادة ذاته ن الم رة /د/ م ي الفق اء ف للمحجوز عليه، كما ج

ز التقرير متعلق بمصلحة الدائن طالب الحجز الذي يعطيه ا لقانون حق معرفة المرك
  القانوني لمدينه في مواجهة الغير، وصوالً إلى تحصيل حقه في مواجهة مدينه.

ر ديم التقري ه تق ري في ذي يج كل ال ن الش ر ،أما ع ون التقري يمكن أن يك اب ب ف كت
عادي يوجهه الشخص الثالث إلى رئيس التنفيذ، ويمكن أن يكون على شكل بيان في 
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ام ذ الع ر التنفي ة  .٣٥٢محض ات العام دى الجه دي إح ين ي اً ب ز واقع ان الحج ا إذا ك أم
  .٣٥٣فيكون التقرير على شكل شهادة تقوم مقام التقرير وذلك بناء على طلب الحاجز

  : اآلثار المترتبة على تقديم التقرير اإليجابي٢ً
ديم  ه تق ن واجب قد ال يكون الشخص الثالث مديناً للمحجوز عليه، مع ذلك يكون م

ه يذكر فيه أنه غير مدينتقرير سلبي  ى أموال ز عل وب الحج ا إذا  ،للشخص المطل أم
ً كان  ة مديناً لهذا األخير فيقدم تقريراً إيجابيا اراً مهم انون آث تلخص  ،يرتب عليه الق ت

  في اآلتي:
ومة- اء الخص ل  ،يشكل هذا التقرير إقراراً غير قضائي ألنه لم يحصل في قض ب

ذا  ى ه دأ، عل ث المب تمَّ أمام رئيس التنفيذ في قضاء الوالية لعدم وجود نزاع، من حي
  التقرير. 

هذا التقرير مطرح الحجز فيكون واقعاً على ما أَقَرَّ به المحجوز لديه، في يتحدد -
  مبالَغ مالية. مأعياناً منقولةً أ مسواًء أكان ديناً أ

ندوق إذا امتنع المحجوز لديه، بعد تقدي- م تقريره اإليجابي، عن إيداع األموال ص
ا ين طلبه ذ ح دائرة التنفي و ٣٥٤دائرة التنفيذ، أو تسليمها ل ه، وه اء دائن ام بوف ، أو إذا ق

لحصول اإلى لحاجز من غير حاجة المحجوز عليه، فإنه يصبح مديناً مباشراً للدائن ا
  على سند تنفيذي بمواجهته.

  التقرير ومرفقاتهب: البيانات الواجب توافرها في 

  / المذكورة سابقاً على أنه: ٣٦٩تنص الفقرة /ب/ من المادة /
ى -"ب د انقض ان ق ائه إن ك باب انقض ببه وأس دين وس دار ال ر مق ي التقري يُذكر ف

وراً  ره أو ص دة لتقري ودع األوراق المؤي ده وي ت ي ة تح وز الواقع ويبيُّن جميَع الحج
  عنها مصدقاً عليها.".

  ج/ من المادة ذاتها على أنه: تنص الفقرة /كما 

                                                           
ً على أن: "٣٦٩تنص الفقرة /هـ/ من المادة /٣٥٢ التقرير المذكور بكتاب عادي يوجه إلى  يكون- هـ/ المذكورة سابقا

  ببيان في محضر التنفيذ.". رئيس التنفيذ أو
 / من قانون أصول المحاكمات.٣٧٠انظر المادة /٣٥٣
يجب على المحجوز لديه أن يحتفظ بالمال إلى : "من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي/ ٣٧٤/تنص المادة ٣٥٤

  .".حين َطلَبِِه من قبل دائرة التنفيذ وله أن يودعه الدائرةَ متى شاء
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التقرير -"ج َق ب إذا كانت تحت يد المحجوز لديه أعيان منقولة وجب عليه أن يرف
  .".بهابياناً مفصالً 

  حسب هاتين الفقرتين من المادة القانونية هي اآلتية: تكون بيانات التقرير إذن

  مقدار الدين.-

اه  ،سبب الدين- ه تج وز لدي اتق المحج ى ع ب عل زام المترت فقد يكون مصدر االلت
زام  در الت اراً أو أي مص الً ض بب أو فع ال س راء ب داً أو إث ه عق وز علي المحج

  آخر.

ر - ذكر التقري ب أن ي ة يج ذه الحال ي ه سبب انقضاء االلتزام إن كان قد انقضى. ف
ى أن ديناً كان مترتباً في ذمة المحجوز لديه لصالح المح ه انقض ه لكن جوز علي

  .٣٥٥بأحد أسباب انقضاء االلتزام كالتقادم أو المقاصة أو التنازل أو الوفاء

  تبيان جميع الحجوز الواقعة على أموال المحجوز عليه بين يدي المحجوز لديه.-

  أما مرفقات التقرير فهي اآلتية:

  األوراق المؤيدة لما جاء في التقرير.-

حال وجودها بين يدي باألعيان المنقولة المملوكة للمحجوز عليه في  بياٌن مفصلٌ -
  وعلة ذلك هي عدم تهريبها أو استبدالها. ،المحجوز لديه

  ج: جزاء عدم تقديم التقرير أو عدم تقديمه وفق أحكام القانون

زاءً  ي  ٣٥٦رتب المشرع ج ا ف راً بم دم تقري ذي ال يق ه ال وز لدي ى المحج شديداً عل
د ذمته أو يقدمه خالفاً ألحكام القانون، كأن يكون التقرير خاطئاً أو كاذ ى بع اً او حت ب

  / من قانون أصول المحاكمات بأنه: ٣٧٣فقد جاء في المادة / ،الميعاد القانوني
ه  ى الوج ه عل ي ذمت ا ف ه بم وز لدي ي "إذا لم يقرر المحج ين ف اد المبين ي الميع وف

ز/ ٣٦٩المادة / بب الحج ان س ذي ك المبلغ ال اجز ب اه الح اً تُج بح ملزم ِد  أص م يُب ا ل م
  عذراً تقبله المحكمة.". 

                                                           
ً يبدو لنا أنه من المقب٣٥٥   .ول، في حالة انقضاء االلتزام بالوفاء، تقديم المحجوز لديه تقريراً سلبيا
  .المقصود هو الجزاء المدني وليس الجزائي٣٥٦
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دين،  دائن والم ين ال ة ب ة القانوني ن العالق إن صيرورة المحجوز لديه، األجنبي ع
ي  ة ف د العام الف القواع اجز يخ اه الح راً تُج ديناً مباش يريةم ؤولية التقص . ٣٥٧المس

 ويجوز ،فالخطأ في هذه الحال هو عدم تقديم التقرير أو تقديمه مخالفاً ألحكام القانون
ذي ، ترتيب أثر عليه إذا أحدث ضرراً  ي ال د القاس لكن األمر غير المنطقي هو المؤي

ذي  رر ال ر الض ويض لجب ا تع ال يتفق وأحكام المسؤولية التقصيرية التي يترتب فيه
رىأصاب  ارة أخ ويض ال  ،الحاجز، وليس تسديد كامل المبلغ سبب الحجز. بعب التع

ة  ه: "دون أي يتناسب مع الضرر في معظم الحاالت. ويعبر عن ذلك أحد الفقهاء بقول
وز  اجز، والمحج دائن الح ين ال وعي ب انون الموض ق بالق عالقة قانونية مباشرة تتعل

ادة  ت الم ه، أوجب وز  ٣٥٨ أ.م.م ٨٩٠لدي ى المحج اجز عل دين الح اء ب ه الوف لدي
ة  فكأنالمحجوز من أجله،  اجز، نتيج ياً للح ة المحجوز لديه صار مديناً شخص رابط

. وهذه الرابطة تتولد في اللحظة التي يمتنع فيها المحجوز صناعية مصدرها القانون
دُ  لبي يولّ ف الس ذا الموق رد ه اً، مج لديه عن إرسال التقرير في المهلة المحددة قانون

  .٣٥٩عاتق هذا المحجوز لديه االلتزام."على 

و ما يخفف هذا الجزاء لكن  وز ه ى المحج ودة عل تطيع الع ه يس وز لدي أن المحج
  عليه بما سدده عنه إذا لم يكن مديناً له، وذلك بناء على فكرة اإلثراء بال سبب.

أما التعويض الذي يمكن أن يُحكَم به على المحجوز لديه نتيجةَ تقديم تقرير كاذب 
أ  ا خط أ هن ك أن الخط ه، ذل وز علي ى المحج ه عل ود ب ن أن يع ال يمك لل ف أو مض

ل  ي بفع اجزشخص رراً للح بََّب ض ابي س ؤولية  ،إيج د المس ه قواع ق علي فتنطب
  المضرور.التقصيرية بين المحجوز لديه مرتكب الخطأ والحاجز 

ي  ة ف ة سلطة تقديري ى المحكم دما أعط لكن القانون خفف من شدة هذا المؤيد عن
قَبول أو رفض عذر المحجوز لديه لعدم قيامه بتقديم التقرير على الوجه وفي الميعاد 

  المبينين في نص القانون.
  

                                                           
من المفيد اإلشارة إلى أن الجزاء، وهو أمر متعلق بالموضوع، ورد في نص قانون إجرائي هو قانون أصول ٣٥٧

  .المحاكمات
من قانون أصول المحاكمات / ٣٧٣/من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني تُقابُل المادة / ٨٩٠/المادة ٣٥٨

  .السوري
  .٣٧٤و ٣٧٣خليل، أحمد، المرجع السابق، ص ٣٥٩
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  د: دعوى المنازعة في التقرير

وز لدقد يُنازع الحاجز أو المحجوز عليه في التقرير  ه المحج واء الذي يقدم ه س ي
 ً ا لبياً أم إيجابي دعياً مدي ،أكان س لبي م ر الس ي التقري اجز ف ازع الح يمكن أن ين ةَ ف وني

ه ز  ،المحجوز لديه للمحجوز علي ى مطرح الحج ه عل ن أن تنصب منازعت ا يمك كم
د  ه. وق رار ب م اإلق ا ت ر مم ه أكب فيدعى أن مبلغ الدين المترتب في ذمة المحجوز لدي

ه ينا ر ب ا أق زع المحجوز عليه مدعياً بأن له بذمة مدينه المحجوز لديه مبلغاً أكبر مم
  هذا األخير.

ل  ق بأص وعية تتعل ات موض اءات منازع ذه االدع إن ه ال ف ه الح ن علي ا تك مهم
ذ  ،الحق رئيس التنفي ذلك ال يحق ل ا؛ ل وهو عائدية (ملكية) األموال المطلوب حجزه

ن الفصل فيها. بناًء على ذلك فق دعوى م ذه ال رع ه ة د جعل المش اص المحكم اختص
  على أن:  من قانون أصول المحاكمات /٣٧٢نصت المادة / فقد ،التي أوقعت الحجز

  "تُرفع دعوى المنازعة في التقرير أمام المحكمة التي أوقعت الحجز.".

ام  دعوى أم ذه ال ع ه ة رف وحي بإمكاني ا ت ة ألنه ر دقيق ادة غي ذه الم ياغة ه إن ص
ي  د قاض ا ق ه. كم دم إلي ب مق اطي بطل ز احتي اء حج ة إلق ي حال تعجلة ف ور المس األم

توحي بإمكانية رفع هذه الدعوى أمام رئيس التنفيذ في حالة إلقاء حجز تنفيذي. وهذا 
النظر في دعاوى أصل  ٣٦٠غير صحيح ألنه ال يجوز لهذين القاضيين "المحكمتين"

ا ل منهم و  .٣٦١الحق لخروجها عن االختصاص النوعي لك نص ه ذا ال ود به والمقص
ل الحق.  دعوى أص اً ل اطي تبع ز االحتي محكمة الموضوع التي أصدرت قرار الحج
ي  لذلك نقترح أن يضع المشرع تعبير "محكمة الموضوع" مكاَن كلمِة "المحكمة" ف

  / المذكور سابقاً.٣٧٢نص المادة /
زا وع الن ع أو كما يمكن أن تكون المحكمة المختصة بدعوى أصل الحق حسب ن

  .٣٦٢قيمته في حال كان الحجز تنفيذياً لم يسبقه حجز احتياطي
                                                           

  .يُعد كل من قاضي األمور المستعجلة َورئيس التنفيذ محكمةً بالمعنى الواسع للمصطلح القانوني٣٦٠
تاريخ  ٨٧/١١٥بهده الدعوى انظر قرار استئناف حلب رقم  فيما يخص عدم اختصاص رئيس التنفيذ٣٦١
، نقالً عن مؤلف عبد ١٤٠هامش  ٢١٨ُمشار إليه في مكناس، جمال الدين، المرجع السابق، ص  ٢١/٥/١٩٨١

 .٢٧٩الوهاب كردي ص
ليغ المنفذ ضده تحصل هذه الحالة عندما يقوم رئيس التنفيذ بالبدء بإجراءات التنفيذ والحجز التنفيذي فوراً وقبل تب٣٦٢

وذلك في المواد المستعجلة وفي الحاالت التي ، من قانون أصول المحاكمات/ ٢٨٩/إخطاراً تنفيذياً سنداً لنص المادة 
  .يكون فيها تأخير التنفيذ ضاراً 
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رةفقد تكون  ،نوع الدعوى باختالف المدعي فيها هذا ويختلف وى مباش د دع ، وق
ه فإذا رفعها الم ،دعوى غير مباشرةتكون  ون تحجوز عليه بمواجهة المحجوز لدي ك

تكون ها الحاجز بمواجهة المحجوز لديه أما إذا رفع ،دعوى مباشرة بين دائن ومدينه
ه  وز علي دعوى غير مباشرة ألن الحاجز يستعمل في هذه الحالة حقوق مدينه المحج

ه  ،بمواجهة مدين مدينه المحجوز لديه وز علي ال المحج لذلك يجب على الحاجز إدخ
ال  ذا اإلدخ رض ه وري يف انون الس يهم، فالق ة عل م حج في الدعوى حتى يكون الحك

ن ٢٣٦بول الدعوى غير المباشرة، وذلك حسب أحكام المادة /كشرط لق / وما يليها م
  القانون المدني.

  

  المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لحجز ما للمدين لدى الغير

ز، عدة طرح الفقه الحقوقي فرضيات  ذا الحج ة له ة القانوني محاوالً تحديد الطبيع
تعما ن فتساءل فيما إذا كان يعد صورة من صور اس ه ع دين مدين وق م دائن لحق ل ال

 ،واختلف هذا الفقه أيضاً حول نوع هذا الحجز ،ريق الدعوى غير المباشرة (أوالً)ط
ي  (ثانياً)، هل هو حجز احتياطي أم تنفيذي؟ اً ف زاً احتياطي ون حج ن أن يك وهل يمك

ول  انون أص وص ق ى نص النظر إل ك ب رى وذل ة أخ ي حال ذياً ف زاً تنفي ة وحج حال
  المحاكمات السوري (ثالثاً).

  ة من صور الدعوى غير المباشرةرأوالً: حجز ما للمدين لدى الغير صو

  على أن:  المدنيمن القانون  ٢٣٦تنص المادة 

م ي-١" و ل ن، ول ل دائ ع لك ه جمي م مدين تعمل باس تحق األداء، أن يس ه مس ن حق ك
وال يكون -٢حقوق هذا المدين إال ما كان منها متصالً بشخصه أو غير قابل للحجز. 

وق  ذه الحق تعمل ه م يس دين ل استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبوالً إال إذا أثبت أن الم
ي  د ف اره أو يزي بب إعس أنه أن يس ن ش ا م تعماله له دم اس ار، وال وأن ع ذا اإلعس ه

  يُشترط إعذار المدين الستعمال حقه، لكن يجب إدخاله خصماً في الدعوى.".
اجز ضد  ا الح ر مباشرة يرفعه وى غي ر دع دى الغي قد يبدو أن حجز ما للمدين ل
ذا  دى ه ودة ل ه الموج وز علي ه المحج وق مدين تعماالً لحق ه اس وز لدي ر المحج الغي

  لألسباب اآلتية: الشخص الثالث. لكن األمر ليس كذلك
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ام  -١ ع أم الدعوى غير المباشرة هي دعوى موضوعية متعلقة بأصل الحق تُرف
الحق  ذ، ف يس التنفي ام رئ ل أم راء يحص قضاء الموضوع. أما الحجز فهو إج

المنصوص عليه في  ٣٦٣بالحجز حق قائم بذاته ويتفرع عن حق الضمان العام
  / من القانون المدني. ٢٣٥المادة /

ة الغاية من  -٢ ن الذم ي خرجت م وال الت ادة األم الدعوى غير المباشرة هي إع
ال  د م ي تجمي المالية للمحجوز عليه إليها. أما الغاية من الحجز لدى الغير فه

  المدين المحجوز عليه بين يدي القضاء ثم تحصيل الدائن حقه من المال.
رة  -٣ ي الفق ا ورد ف دين كم ذار الم /ب/ ال يشترط في الدعوى غير المباشرة إع

/ المذكورة سابقاً. بينما يُشترط في حجز ما للمدين لدى الغير ٢٣٦من المادة /
ة  ل متابع ه قب وز لدي دي المحج ين ي ز ب وع الحج ه بوق وز علي غ المحج تبلي

  اإلجراءات.
ه،  -٤ اه مدين ه تُج يُشترط لقبول الدعوى غير المباشرة عدم استعمال المدين لحق

ا ى إعس ذا إل تعمال ه دم االس ار. وأن يؤدي ع ي اإلعس ادة ف دين أو الزي ر الم
  بينما ال يُشترط ذلك في حجز ما للمدين لدى الغير.

ى  -٥ وال إل واع األم ل أن ال ك رة إلدخ ر المباش دعوى غي ام ال ة التق ة ذم المالي
ا لل ين أن حجز م ي ح مدين سواء أكانت هذه األموال منقوالت أم عقارات. ف

حصيل أموال حددها نص القانون للمدين لدى الغير ال يمكن اللجوء إليه إال لت
 وهي المبالغ والديون واألعيان المنقولة.

  

  (حجز احتياطي أم تنفيذي؟)ثانياً: الخالف الفقهي حول نوع حجز ما للمدين لدى الغير 

ري وقي المص ه الحق ض الفق ب بع ى  ٣٦٤ذه اً والإل دأ احتياطي ز يب ذا الحج  أن ه
راءات  اذ اإلج ك باتخ ل؛ وذل ه بالفع يصبح تنفيذياً إال بعد أن يطلب الحاجز قبض حق
الالزمة الستيفاء هذا الحق. واستند في ذلك إلى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات 

ا  ١٩٦٨المصري لعام  واب أن حجز م ن الص ل م أتي: "...َولع ا ي ا م والتي جاء فيه
اً ك دأ دائم ه للمدين لدى الغير يب بس أموال رد ح ه مج ودٌ ب ت مقص ي بح إجراء تحفظ

ة  ا، وأن مرحل اء به ليمها أو الوف ن تس ه م وز لدي ع المحج ر ومن د الغي ي ي ه ف وديون

                                                           
  .٤٣٨أبو الوفا، أحمد، المرجع السابق، ص بهذا المعنى انظر: ٣٦٣
  .٢٠٧تفصيل. مكناس، جمال الدين، المرجع السابق، ص  أشار الدكتور جمال الدين مكناس إلى ذلك من دون٣٦٤
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ؤدي  ذي ي راء ال ل ويتخذ اإلج ه بالفع بض حق التنفيذ إنما تكون حين يطلب الحاجز ق
  .٣٦٥إلى استيفائه من المال المحجوز عليه..."

ول  يمكن االستناد إلى فكرة أخرى ل أن  إنللق اً قب اً حتم دأ احتياطي ز يب ذا الحج ه
دي  ين ي ال ب ود الم ن وج د م ن التأك يصبح تنفيذياً. تتلخص هذه الفكرة في أنه ال يمك

 ً ا راُ إيجابي ر تقري ذا األخي ديم ه د تق ث إال بع خص الثال الح  الش ه لص ي ذمت ا ف بم
ود أ ،المحجوز عليه ر موج ال غي ى م ذي عل ز تنفي ا  صالً.فال يمكن إلقاء حج ومهم

ي ر ف ه األم ان علي ريي ك انوني المص ه الق انون والفق ي الق ف ف ع مختل إن الوض ن ف
  في هذا الشأن.القانونية القانون السوري وذلك لصراحة النصوص 

  

ريع  ثالثاً: حجز ما للمدين لدى الغير يمكن أن يكون احتياطياً أو تنفيذياً في التش
  السوري

ول ز على الرغم من الخالف الفقهي ح ذا الحج ة ه وص  ٣٦٦طبيع د وردت نص فق
ات ول المحاكم انون أص ي ق وري ف د الس اً، تؤك دأ احتياطي ن أن يب ز يمك  أن الحج

 ً من دون المرور بالمرحلة االحتياطية أو التحفظية. فقد جاء  ٣٦٧ويمكن أن يبدأ تنفيذيا
ادة / ي الم ات ٣٦٢ف ول المحاكم انون أص ن ق ه/ م اب أن ب كت ز بموج غ الحج : "يُبل

  إلى المحجوز لديه مشتمالً على البيانات اآلتية:يُرسل 

اه -أ ز بمقتض رى الحج ذي ج مي ال ند الرس م أو الس ورة الحك يس ص رار رئ وق
  القاضي بالحجز.". قرار المحكمة أو التنفيذ

ن   ن أن يصدر ع ر يمك دى الغي دين ل ا للم يتضح من هذا النص أن قرار حجز م
ذ ال يس التنفي وم أن رئ ه رئيس التنفيذ. والمعل اطي ألن الحجز االحتي رار ب در الق  يص

                                                           
من الصفحة / ٢/ويقول األستاذ الدكتور أبو الوفا في الهامش رقم  .٤٠٤بو الوفا، أحمد، المرجع السابق، ص أ٣٦٥

يجدر بالذكر أن المشرع الفرنسي أصدر . ذاتها إن المشرع المصري يكون قد أخذ بالرأي الراجح في الفقه الفرنسي
ع فيه نوع من الحجز التنفيذي المباشر لدى الغير بحيث تنتقل فيه األموال إلى ذمة الحاجز في  ١٩٩١قانوناً لعام  شرَّ

وقد أطلق عليه . اللحظة ذاتها التي يحصل فيها تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز وقبل تبليغ المحجوز عليه هذا القرار
  لتفاصيل كاملة حول هذا الحجز انظر. La saisie attributionرع تسميه الحجز التوزيعي المش

 KAHIL, Omran, L'égalité entre les créanciers dans le cadre de la saisie attribution, op. 
cite,p: 249-257.  

 .٢٠٩-٢٠٧مكناس، جمال الدين، المرجع السابق، ص : انظر٣٦٦
  .٤٧٣منال حيدر، نصرة، المرجع السابق، ص: بهذا المعنى انظر٣٦٧



 

٢٣٢ 
 

مستعجلة أو يخرج عن اختصاصه ويدخل في االختصاص النوعي لقاضي األمور ال
  دعوى أصل الحق.في قاضي الموضوع الناظر 

ً  ،يمكن ن  أن يصدر القرار بحجز ،حسب هذا النص أيضا ر م دى الغي ما للمدين ل
ي األمفي الناظرة المقصود هنا محكمة الموضوع  المحكمة. ور أصل الحق أو قاض

تعجلة ذين  ؛المس ن له ه ال يمك اً، ألن زاً احتياطي رورة حج ز بالض ذا الحج ون ه فيك
ذي الحجز التنفي رار ب دار ق يين إص و  ،القاض ز ه ذا الحج تص به ي المخ ألن القاض

رار. ،رئيس التنفيذ حصراً  ذا الق ق  وال يجوز ألي قاٍض آخر اتخاذ ه ن التطبي ا ع أم
  ز فيمكن تصور الحالتين اآلتيتين:العملي لهذا الحج

دار  -١ ب إص ة، أن يطل ذه الحال ي ه ه، ف ب علي ذياً: يج الدائن ال يحمل سنداً تنفي
اظر قرار الحجز االحتياطي من قاضي األ ي مور المستعجلة أو القاضي الن ف

نداً  بح س الحه ويص وع لص ي الموض م ف در الحك دما يص ق. وعن ل الح أص
التنفيذ ويطلب من رئيس التنفيذ إلقاء الحجز التنفيذي تنفيذياً يُقدم الدائن طلب 

  على أموال مدينه لدى الغير.
ز  -٣ اء الحج َب إلق ة، َطلَ ذه الحال ي ه تطيع، ف ذياً: يس نداً تنفي ل س دائن يحم ال

ديِن  ،اشرةً على أموال مدينه لدى الغيرالتنفيذي مب ِب الم ال تهري لكن احتم
اراً  دين إخط غ الم وب تبلي و وج ي وه بب إجرائ ك لس ر، وذل ِه كبي ألموال
ذي،  الحجز التنفي رار ب دار ق ا إص ذ ومنه إجراءات التنفي تنفيذياً قبل البدء ب
راء  اذ أي إج ل اتخ اء قب غ للوف ي التبلي ام تل ة أي ة خمس دين مهل وإعطاء الم

دائن أن يط ن لل ذلك يمك ذي. ل إجراءات تنفي ير ب ذ الس يس التنفي ن رئ ب م ل
ذي الحجز التنفي رار ب اذ ق وراً واتخ ذ ف دين ،التنفي ار الم ل إخط ذه قب  ،وتنفي

ن ٢٨٩وذلك سنداً للمادة / / من قانون أصول المحاكمات، كما مر معنا. لك
ع  ل يخض اً ب يس وجوبي ذ ل إجراءات التنفي وري ب ير الف رار بالس اذ الق اتخ

ير للسلطة التقديرية لرئيس  رار الس التنفيذ، وقد يرفض هذا األخير اتخاذ ق
ذا إجراءات التنفي وري ب ن  ،لف دائن م ب ال ل أن يطل ن األفض ه م ذلك فإن ل

ن  رغم م قاضي األمور المستعجلة اتخاذ قرار بالحجز االحتياطي، على ال
وز وجود سند تنفيذي بيده، ألن قرار الحجز االحتياطي ال يُ  ى المحج بلغ إل

ذه ل تنفي ه قب ب  ،علي ة تهري ادى إمكاني أة ويتف ر المفاج ق عنص ذلك يحق وب
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المدين ألمواله. بعد ذلك يطلب من رئيس التنفيذ إلقاء الحجز التنفيذي على 
  هذه األموال المجمدة بين يدي القضاء.

ن  اطي م ز االحتي ب الحج د طل دائن ق ون ال ي أن يك يوعاً ه ر ش ة األكث لكن الحال
ع ال دعوى قاضي األمور المستعجلة قبل رف اً ل وع تبع ي الموض ن قاض دعوى، أو م

  .٣٦٨أصل الحق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .من الصعوبة بمكان أن يرفع الشخص الدعوى إذا كان يعلم أن مدينه ال يملك ماالً يمكن الحجز والتنفيذ عليه٣٦٨
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  المبحث الخامس
  حجز اإليرادات واألسهم واألسناد والحصص

  
ون بع د تك ه. وق ل ديون دأ، لك ث المب ن حي امنة، م دين ض ة للم ة المالي  ضالذم

  عناصر هذه الذمة المالية على شكل إيرادات أو أسمهاً أو أسناداً أو حصصاً.

كل  خص بش ة للش ة المالي دخل الذم ي ت دخول الت ات أو ال ي المرتب رادات ه اإلي
  دوري. كالمرتب الذي يحصل عليه الموظف من دائرته أو العامل من رب عمله.

ي م هم فه ا األس والأم ركات األم ي ش ريك ف ه الش اهمة  ؛ا يملك ركات المس كالش
ذي  المغفلة ومحدودة المسؤولية. والسهم عبارة عن ورقة أو شهادة تُعطى للشريك ال

  سدد قيمتها. قد تكون هذه األسهم لحاملها أو أسهماً اسميةً.

ناد ف يك إن فيما يتعلق باألس ر كالش ة للتظهي ة القابل ناد التجاري ا األس ود به المقص
  يجري تداولها بنقل حيازتها عن طريق التظهير.والُسفتجة والسند ألمر، والتي 

ة هي نصيب الشريكفالحصة  اأم ي  ،في شركات األشخاص كشركة المحاص وه
  ما يستحقه الشريك من حصة في رأس المال ومن األرباح عند تصفية الشركة.

َق بين ما يمكن حجزه بين يدي  هذا وقد نظَّم المشرع حجز هذه األموال بحيث فَرَّ
دين وم ا أو الم ناد لحامله هم واألس َز األس رر َحْج ر. فق دي الغي ين ي زه ب ن حج ا يمك

القابلة للتظهير بين يدي المدين (المطلب األول)، وَحْجَز األسهم االسمية واإليرادات 
  وحصص األرباح المستحقة بين يدي الغير (المطلب الثاني).

  

ا أو الق ا واألسناد لحامه هم لحامله ز األس ين المطلب األول: حج ر ب ة للتظهي ابل
  يدي المدين

  / من قانون أصول المحاكمات على أن: ٣٧٨تنص المادة /

اع  اع باألوض ر وتب ة للتظهي ا أو قابل ت لحامله ناد إذا كان هم واألس ُز األس "تُحج
  المقررة لحجز المنقول لدى المدين.".

نص ذا ال ي ه هم ف ا األس ل لحامله مية ب ت اس انوني ليس و إأي  ،الق ا ه ن حامله
ذلك يجب  ،يد بتغير الحامل عند نقل حيازتهاالمستفيد من قيمتها. ويتغير هذا المستف ل
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ر، ألن  دى الغي دين ل ا للم ق حجز م يس بطري ه، ول دين نفس حجز السند بين يدي الم
ال  ي ح د ف تفيد الجدي اء المس ع وف تبليغ الشركة ُمصِدَرةُ السند ال يُنتج أثراً قانونياً يمن

  .٣٦٩إليهأو منه انتقال السهم 

ر ،أيضاً  ال يمكن حجز األسناد التجارية ند ألم فتجة والس يك والُس ق  ،كالش بطري
ذه  حجز ما للمدين لدى الغير. ذلك أن تبليغ المسحوب عليه الحجز ونهيه عن وفاء ه
ن تسديد  األسناد ال ينتج أثراً قانونياً بمنع الوفاء، ألن هذا األخير ال يملك االمتناع ع
ز  رار الحج قيمتها للحامل. فالحق بمضمونها حق صرفي ال يعطله وال يوقفه تبليغ ق

م  إلى الغير. وإذا دة وبحك ر ذات فائ بح غي رفي تص قلنا بغير ذلك فإن قوة الحق الص
ة  و إمكاني اري وه ند التج ائص الس م خص اء أه ى إلغ ؤدي إل ذي ي ر ال اة، األم الملغ
ارة  ْودَّي التج ع َعُم ق م رداً يتواف رفاً مج بانه تص تحقاقه بحس اريخ اس صرفه فوراً بت

  . ٣٧٠وهما الثقة والسرعة

رع ب ق لذلك كله فقد سمح المش اري بطري ند التج ه والس ند لحامل ى الس الحجز عل
  حجز المنقول بين يدي المدين إذا كان هذا األخير هو المستفيد.

دين  دي الم ين ي بقي أن نشير إلى أنَّ َحْجَز اإليرادات المترتبة واألسهم وغيرها ب
وم  ى ي تحق إل وف يُس ا س ا وم تحق منه ا اس دها وم ا وفوائ ز ثماره ى حج ؤدي إل ي

  .٣٧١البيع

تحقة ا اح المس ص األرب رادات وحص مية واإلي لمطلب الثاني: حجز األسهم االس
  بين يدي الغير

  / من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي:٣٧٩تنص المادة /

ة   ي ذم تحقة ف اح المس ص األرب ة وحص رادات المرتب مية واإلي هم االس " األس
المقررة لحجز ما تُحجز وتُباع باألوضاع ٣٧٢األشخاص االعتبارية وحقوق الموصين

  للمدين لدى الغير.".
                                                           

 .٢٦٦سلحدار، صالح الدين، المرجع السابق، ص : قريب من هذا المعنى انظر٣٦٩
األسناد إال في الحالة التي يكون فيها المستفيد الحامل هو المدين من هنا فإنه ال يجوز الحجز على مقابل وفاء هذه ٣٧٠

  .المحجوز عليه
حجز اإليرادات المترتبة واألسهم والحصص : " من قانون أصول المحاكمات على أنَّ / ٣٨٠/تنص المادة ٣٧١

  .".ى يوم البيعوغيرها تحت يد المدين بها يترتب عليه حجز ثمراتها وفوائدها وما استحَق منها وما يُستحُق إل
سلحدار، صالح الدين، انظر . المقصود هنا الشركاء الموصين الذين ال يلتزمون إال بحدود ما قدموه للشركة٣٧٢

  .٢٦٨ المرجع السابق، ص
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بد ني بالنقل المجرد لحيازتها بل الال تنتقل األموال المذكورة في هذا النص القانو
خص  إن الش رى ف من اتخاذ إجراءات يكون الشخص المعنوي طرفاً فيها. بعبارة أخ

تقالل تفظ باس ه، ويح وز علي دين المحج دين الم و م وال ه ذه األم ه المعنوي الحائز له
ز  ،المطلوب الحجز على أمواله لديه دائنهتجاه  راءات حج رع إج لذلك فقد نظم المش

خص  ،دى الغيرهذه األموال بطريق حجز ما للمدين ل ركة أو الش و الش والغير هنا ه
  ك الذي يوزع اإليرادات واألرباح. المعنوي ُمْصِدِر هذه األسهم أو ذا

اء الغير مدين المدين يكون في هذه الحالة  ن وف اع ع انون باالمتن نص الق ملزماً ب
  المدين المحجوز عليه عند تبليغه قرار الحجز، وذلك بخالف الحالة السابقة.

ز  َن الحج ى يمك تحقةً حت اح، مس ا األرب وال، ومنه ذه األم ون ه هذا ويجب أن تك
  عليها بين يدي الشخص المعنوي كما مر معنا في بحث حجز ما للمدين لدى الغير.

ا بقي أن ن ى حجز ثماره ؤدي إل دين ي دي الم ين ي ص ب َز الحص شير إلى أنَّ َحْج
ادة  ى الم ك بمقتض ع، وذل وم البي ى ي تحق إل وفوائدها وما استحق منها وما سوف يُس

  / المذكورة سابقاً.٣٨٠/
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  الباب الثاني
  التقسيم بالمحاصة والتوزيع بحسب درجات الدائنين

  
ي لتنفيذ الجبري الذايلة التنفيذ هو المرحلة األخيرة في إجراءات توزيع حص

 ،عدة  نوكان هناك دائن واحد، أو دائنفإذا  ،يجري بطريق الحجز ونزع الملكية
ً إليها المصاريف  ،وكان المبلغ المتحصل من البيع يكفي لوفاء ديونهم ُمضافا

  فال يوجد أي مشكلة تستدعي البحث. ،القضائية
ر مسألة اود مبلغ كاٍف للوفاء بحقوقهم فتثوعدم وجعدة أما في حال وجود دائنين 

توزيع حصيلة التنفيذ عليهم. والقاعدة أن الدائنين متساوون فيما بينهم إال من كان له 
 موضوعيٌ  حقٌ  التقدمِ  األصل هو أن حقَ ق التقدم على األموال المحجوزة. منهم ح

دة في القانون المدني، التي تحدد حقوق االمتياز والرهن نظمته المواد القانونية الوار
  والتأمين. كامتياز البائع الذي ينظمه القانون المدني. 

، كما في حالة اإليداع مع التخصيص التي حقوق تقدم إجرائيةمع ذلك يوجد 
/ من قانون أصول المحاكمات، كما مر معنا. َوحالة ٣٦٨نظمها المشرع في المادة /

/ من القانون ٣٥٦البيع في بيع المنقول المنصوص عليها في المادة /الكف عن 
يختص الدائن الحاجز بالمتحصل من بيع المنقوالت المحجوزة، بعد  إذ، ٣٧٣ذاته

دون أي دائن آخر الحق طالَب بحقه بعد بيع من حسم المصروفات القضائية، 
  المنقوالت المحجوزة، ولو كان صاحب تقدم موضوعي.

على حقه  إذاً ُب حق التقدم الُمْشتَِرِك في إجراءات التنفيذ يَْحَصُل صاح
  الموضوعي من حصيلة التنفيذ قبل أي دائن آخر ليس له حق تقدم. 

حقه لكن ما يجب التنويه إليه هو أن صاحب حق التقدم اإلجرائي يحصل على 
ألن النصوص القانونية الناظمة لهذا التقدم  ،قبل صاحب حق التقدم الموضوعي

  اإلجرائي جاءت مطلقةً ولم تلحظ وجود تقدم موضوعي.

                                                           
يكف المأمور عن المضي في البيع إذا نتج عنه -أ: "من قانون أصول المحاكمات على اآلتي/ ٣٥٦/تنص المادة ٣٧٣

ما يقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المأمور -ب. المحجوز من أجلها مضافاً إليها المصاريفمبلغ كاٍف لوفاء الديون 
جاء هذا النص مطلقاً لم يفرق بين دائن ". .أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن ال يتناول إال ما زاد على وفاء ما ذُِكرَ 

يختص بالمبلغ المتحصل عن البيع بصرف لذلك فإن الدائن الحاجز ، الحق عادي أو ممتاز أو صاحب رهن أو غيره
 .النظر عن درجة ومرتبة أي دائن الحق لبيع المنقوالت المحجوزة
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دم  احب التق و أن ص ي ه ي عمل ر إجرائ ى أم تند إل ك يس ير ذل ا أن تفس دو لن يب
دم  احب التق ه ص ن في م يك ت ل ي وق ذ ف راءات التنفي ر إج ان يباش ي ك اإلجرائ

راءات، ول ق الموضوعي طرفاً في هذه اإلج ود الالح اً الوج د أيض ن المؤك ن م م يك
ق  احب ح ى ص ي عل دم اإلجرائ ق التق احب ح َل المشرع ص لهذا الدائن. من هنا فَضَّ
ارة  ه. بعب ى حق ول عل ب للحص ت المناس ي الوق ادر ف م يب ذي ل وعي ال التقدم الموض
ي  ك، ف ؤدي ذل ره وي أخرى رأى المشرع أن الدائن النشيط يحصل على حقه قبل غي

ذ ضده، إلى رفع الحجالوقت ذاته دة للمنف وال المجم احب  ،ز عن األم دائن ص ا ال أم
ى  ُر أول دة "الُمقَّص ه قاع ق علي أخراً فتنطب اء مت ذي ج وعي ال دم الموض ق التق ح

  بالخسارة". 
من بيع األموال التي هي ث نقوداً فاألصل أن يكون محل التوزيع أما فيما يتعلق ب

لكن توجد بعض الحاالت التي تخرج عن هذا األصل. من ذلك  ،كانت محجوزة
استيفاُء الدائِن َحقَهُ بأخذ سبائك الذهب والفضة وغيرها من األموال النفيسة التي 
نص عليها القانون بالقيمة التي قدَّرها أهل الخبرة وذلك في عدم تقدم أحد لشرائها. 

  ت المحجوزة.كذلك األمر في حال عدم تقدم أحد لشراء المنقوال
هذا وقد حدد المشرع إجراءات التقسيم بالمحاصة والتوزيع بين الدائنين 

/ من قانون أصول ٤٣٨/ إلى /٤٢٤المشتركين في إجراءات التنفيذ في المواد من /
فقد نظم عبر هذه المواد االتفاق بين الدائنين على تقسيم وتوزيع حصيلة  ،المحاكمات

راءات التقسيم والتوزيع في حال عدم حصول هذا التنفيذ (الفصل األول)، ثم إج
  االتفاق (الفصل الثاني).
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  الفصل األول
  االتفاق بين الدائنين على تقسيم وتوزيع حصيلة التنفيذ بينهم

  
أعطى المشرع الدائنين المشتركين في إجراءات التنفيذ إمكانية االتفاق مع 

التنفيذ بشكل رضائي، مع أن القانون نظم المدين المنفذ ضده على توزيع حصيلة 
إجراءات التقسيم والتوزيع. علة ذلك هي احترام إرادات هؤالء الدائنين كون األمر 
يتعلق بمصالحهم الخاصة وليس بالنظام العام. بناًء على ذلك سوف ندرس في هذا 

  ثم نفاذه (المبحث الثاني). ،الفصل أطراف هذا االتفاق (المبحث األول)
  

  المبحث األول
  أطراف االتفاق على إجراءات التوزيع

  / من قانون أصول المحاكمات على أنه: ٤٢٥تنص المادة /
ُل لوفاء جميع حقوق الحاجزين  ولم يتفقوا مع المدين على "إذا لم يكِف الُمَحصَّ

ً تلي إيداع هذا المحصَّل صندوقَ  قسمته بينهم الدائرة قُسَم  خالل خمسة عشر يوما
  بينهم وفقاً لألحكام اآلتية.".

نستنج من هذا النص، بمفهوم المخالفة، أن المشرع منح الدائنين الحاجزين 
المساواة  مبدأإمكانية االتفاق مع المدين على توزيع حصيلة التنفيذ فيما بينهم. لكن 

دائنين الالمنطق يفرُض وجود أشخاص آخرين في هذا االتفاق غير أمام القانون و
  هؤالء األشخاص هم:المشتركين في اإلجراءات. 

الدائنون أصحاب الحقوق المسجلة على صحيفة العقار في السجل العقاري،  -١
  ألن بعض اإلشارات تحفظ لهم حقوقهم تُجاه الكافة.

الدائنون أصحاب الحقوق المعفاة من التسجيل في السجل العقاري، مثل  -٢
/ من القانون ١١١٣ة الثانية من المادة /حقوق االمتياز الواردة في الفقر

  .٣٧٤المدني

                                                           
حقوق االمتياز الواقعة على على ـ تسري  ١: " من القانون المدني السوري على ما يأتي/ ١١١٣/تنص المادة ٣٧٤

  . طبيعة هذه الحقوق عقار أحكام الرهن والتأمين العقاريين بالقدر الذي ال تتعارض فيه مع
  : ـ تعفى من التسجيل حقوق االمتياز العامة اآلتية ٢
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/ على أن االتفاق يجب أن يجري مع ٤٢٥المدين نفسه فقد نصت المادة / -٣
تكمن مصلحة على قسمته ...".  المدينجاء فيها: "...ولم يتفقوا مع  إّ  ،المدين

المدين المنفذ ضده بعدم مفاجأته بوجود دائن معفى من التسجيل عند توزيع 
  الحصيلة.

فقد يكون المال قد ُحِجَز بطريق حجز ما للمدين  ،هودائنو حائز المنقوالت -٤
لدى الغير، وكان قد انتقل إلى ملكية هذا الغير قبل تبليغه قرار الحجز، بينما 
كان بائعه الدائن قد قدمه، قبل ذلك ضماناً لرهن أو أجرى عليه تأميناً أو كان 

إلى  االتفاق . ال بد في هذه الحالة من تبليغهناك امتياز مقرر على هذا المال
  حائز المال وكذلك دائني الحائز.

ي لم يكن فيها قد المحال عليه المال المباع في المزاد العلني في الحالة الت -٥
مراقبة توزيع  من خاللمصلحته في تبلغ قرار التقسيم  سدد الثمن. وتبرز

حصيلة التنفيذ، حتى ال يسدد أكثر من الثمن الذي رسا به المزاد في حال 
إعطاء أحد الدائنين أكثر من حصته الحقيقية، أو تَم التسديد إلى شخص غير 

  .٣٧٥دائن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                               
  . انون تحديد وتحرير العقاراتمن ق ٤٤أـ الرسوم المذكورة في المادة 

  . ة عن بيع العقار وتوزيع ثمنهـ الرسوم والنفقات القضائية الناشئب
  "..ات الكاذبة المتعلقة بثمن البيعنـ رسوم ونفقات نقل الملكية والغرامات التي تفرض على البيا ج

وقد اعتمد األستاذ المرحوم حيدر . ٦٤٨منال حيدر، نصرة، المرجع السابق، ص : من أجل الفكرة األخيرة انظر٣٧٥
ً . من الصفحة ذاتها/ ١/على اجتهاد لمحكمة النقض الفرنسية الذي أدرجه في الهامش رقم  مكناس، جمال : انظر أيضا

  .٣٣٧ق، ص الدين، المرجع الساب
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  المبحث الثاني

  نفـــــــــاذ االتفاق
  

حصيلة التنفيذ يجب بيان  لتوضيح نفاذ االتفاق بين الدائنين والمدين على توزيع
  ثم مدى هذا االتفاق (المطلب الثاني). ،مفهوم االتفاق (المطلب األول)

  المطلب األول: مفهوم االتفاق

داً  ه يشكل هذا االتفاق عق ن إرادات أطراف ر ع ائياً يعب انون  ،رض ترط الق م يش ول
ن األفضل أن  ه م رى أن ك ن ع ذل ه. م ة إثبات اده وال لجه شكالً معيناً له، ال لجهة انعق

ي  ذ الت راءات التنفي بانه أحد إج ذي بحس ف التنفي ي المل اً ف اق ثابت ع يكون االتف تخض
يكون ذلك باإلقرار خطياً من قبل كل أطراف االتفاق على لمبدأ اإلجراءات الكتابية. 

  .٣٧٦التنفيذ العام أو بإبراز صك االتفاق موقعاً من قبلهم في الملف التنفيذيمحضر 
ا  دو لن ونيب ن أن يك ه يمك اق أن راف ألن  االتف ع األط ل تواقي ادي يحم ند ع بس

ه اق في ذا االتف راغ ه اً إلف كالً معين ترط ش م يش انون ل ن ٣٧٧الق ع م يء يمن ن ال ش . لك
  / من قانون البينات.٥المادة /إفراغ هذا االتفاق في سند رسمي وفقاً ألحكام 

ويخضع هذا االتفاق إلى القواعد العامة في البطالن الموضوعي المنصوص هذا 
سبب اإلكراه أو أي تلك المتعلقة ببطالن العقد. كالبطالن ب ،في القانون المدنيعليها 

لكن البحث في أوجه بطالن االتفاق يخرج عن اختصاص رئيس  ،التدليس أو الغلط
  ألنه يتعلق بأصل الحق.التنفيذ 

عدم االعتداد بإجراءات التقسيم والتوزيع القانونية. فيمكن في يتجلى أثر االتفاق 
الحسبان في خالفة هذه اإلجراءات وعدم األخذ بالتالي لألطراف االتفاق على م

أسباب التقدم والتفضيل أو حقوق االمتياز للدائنين، ألن هذا االتفاق يعد تنازالً 
  ضمنياً عن هذه الحقوق. 

بناًء على ذلك يمكن لألطراف تقسيم حصيلة التنفيذ بينهم بالمحاصة أي قسمة 
. من هنا جاء عنوان الباب الرابع من الكتاب الثاني ٣٧٨غرماء كل دائن بنسبة دينه

                                                           
َومنال حيدر، نصرة، المرجع . ٤١٥سلحدار، صالح الدين، المرجع السابق، ص  :انظر قريب من هذا المعنى٣٧٦

  .٣٣٦ َومكناس، جمال الدين، المرجع السابق، ص. ٦٤٦السابق، ص 
سلحدار، صالح الدين، : وانظر عكس ذلك. ٦٤٧ منال حيدر، نصرة، المرجع السابق، ص: بهذا المعنى انظر٣٧٧

  .٣٣٦َومكناس، جمال الدين، المرجع السابق، ص  .٤١٥المرجع السابق، ص 
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والتوزيع بحسب  بالمحاصةانون أصول المحاكمات السوري وهو التقسيم من ق
  درجات الدائنين.

  المطلب الثاني: مدى االتفاق

قد يتفق بعض األطراف دون بعضهم اآلخر على توزيع حصيلة التنفيذ. 
يُعَدُّ هؤالء متنازلين  إذ ،ذه الحالة إلى أطراف االتفاق فقطينصرف أثر االتفاق في ه

عن حقوق التقدم الموضوعية واإلجرائية التي نص عليها القانون. بينما يحتفظ َمْن 
 مبدألم يكن طرفاً في االتفاق بهذه الحقوق ألنهم غير ملزمين باالتفاق، وذلك حسب 

  نسبية العقود.

ً في االتفاق التمسك ب حقه في بناًء على ذلك يستطيع الدائن الذي لم يكن طرفا
التقدم بمواجهة كل الدائنين اآلخرين المتفقين وغير المتفقين. بعبارة أخرى يستطيع 
هذا الدائن التمسك بإجراءات التقسيم والتوزيع التي نص عليها القانون في حال عدم 

  اتفاق الدائنين، وذلك في مواجهة كل الدائنين.
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                               
  .٣٣٣َومكناس، جمال الدين، المرجع السابق، ص. ٤١٢سلحدار، صالح الدين، المرجع السابق، ص٣٧٨
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  الفصل الثاني
  في حال عدم اتفاق الدائنين إجراءات التقسيم والتوزيع

  
إجراءات محددة تبدأ  ٣٧٩وضع المشرع في حال عدم اتفاق الدائنين على التوزيع

بقرار الشروع بالتقسيم (المبحث األول)، ثم وضع قائمة توزيع مؤقتة (المبحث 
الثاني)، ثم قائمة تقسيم نهائي (المبحث الثالث) يجري توزيع حصيلة التنفيذ على 

  أساسها.
  

  المبحث األول
  قرار الشروع بالتقسيم

  
بل يسبق  ،باعة مباشرةً ال يبدأ توزيع حصيلة التنفيذ بعد تسديد ثمن األموال المُ 

ذلك إجراءات ال بد منها، حسب قانون أصول المحاكمات السوري، حتى يحصل 
رأى المشرع بعد مراعاة مرتبة دينه ومقداره. كل دائن على حقه أو نسبة من حقه 

هذه الغاية وجوب صدور قرار رئيس التنفيذ بالشروع بالتقسيم (المطلب لبلوغ 
وتبليغه إلى الدائنين المشتركين في إجراءات التنفيذ (المطلب الثاني)، ثم  ،األول)

  تقديم هؤالء الدائنين طلبات التقسيم خالل مدة محددة (المطلب الثالث).

  لتقسيمالمطلب األول: إصدار رئيس التنفيذ قرار الشروع با

  / من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي:٤٢٦تنص المادة /
على "يتخذ رئيس التنفيذ قراراً بالشروع في التقسيم يعلن عنه المأمور بالتعليق  

  اللوحة المعدة لذلك في الدائرة.".
الغاية من هذا اإلعالن هي إفساح المجال لكل صاحب مصلحة باالطالع على  

حقوقه. كأن يكون دائناً صاحب  فيقرار التقسيم هذا، فقد يكون لديه اعتراض يؤثر 
أي إلى علمه حق امتياز معفى من التسجيل كما مر معنا. في هذه الحالة ال يصل 

                                                           
  .من قانون أصول المحاكمات/ ٤٢٥/انظر المادة  ٣٧٩
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. لذلك أوجب ر الشروع بالتقسيموال، ومنها قراقرار متعلق بالتنفيذ على األم
  المشرع اإلعالن عن طريق لوحة إعالنات دائرة التنفيذ ليصل العلم إلى الكافة.

  المطلب الثاني: تبليغ قرار الشروع بالتقسيم إلى الدائنين الحاجزين

  / من قانون أصول المحاكمات على أن: ٤٢٧تنص المادة /
لدائنين الحاجزين في الموطن المختار "يبلغ المأمور قرار الشروع بالتقسيم إلى ا

  .٣٨٠لكل منهم في محاضر الحجز ليقدموا خالل خمسة عشر يوماً طلباتهم بالتقسيم."
إلى الدائنين المشتركين  ٣٨١ألزم القانون مأمور التنفيذ تبليغ قرار الشروع بالتقسيم

في إجراءات التنفيذ فقط. علة ذلك إفساح المجال أمامهم لتقديم طلباتهم بالتقسيم. وقد 
ً  هذاتحدد المشرع في النص القانوني    لتقديم هذه الطلبات.  ٣٨٢مدة خمسة عشر يوما

هذا ويكون التبليغ إلى المواطن التي اختارها هؤالء الدائنين في محاضر حجز 
ل المطلوب التنفيذ عليها. وال يجوز إضافة مهلة المسافة في هذه الحالة إلى األموا

المدة القانونية ألن العناوين المختارة تقع ضمن مناطق يشملها االختصاص المكاني 
  لدائرة التنفيذ.

ال تَقبل دائرة التنفيذ، من حيث المبدأ، الطلبات الُمقدَمةُ بعد انتهاء مهلة كما 
 ً ، إال في حال عدم تبليغ أحد الدائنين الحاجزين أو في حال كان الخمسة عشر يوما

التبليغ باطالً، ألن المهلة ال تبدأ بالسريان في هاتين الحالتين. ويمكن بالتالي لهؤالء 
  الدائنين تقديم طلباتهم بالتقسيم.

  المطلب الثالث: تقديم الدائنين الحاجزين طلبات التقسيم

سيم يصل إلى علم الدائنين الحاجزين بتبليغهم إلى رأينا أن قرار الشروع بالتق
عناوينهم المختارة ويصل إلى علم الكافة عن طريق نشر هذا القرار في لوحة 
إعالنات دائرة التنفيذ. األمر الذي يُستنتج منه إمكانية تقديم طلبات تقسيم من قِبَِل 

                                                           
منه على جواز نشر قرار / ٤٤٧/نص في الفقرة الثانية من المادة كان قانون أصول المحاكمات السوري القديم ي ٣٨٠

 .الشروع بالتقسيم في صحيفة يومية
فالمقصود إذاً أن . يجري التبليغ وفق األصول عن طريق المحضرين أو رجال الضابطة العدلية حسب الحال٣٨١

 .مأمور التنفيذ يشرف على القيام بهذا التبليغ
تالي لتبليغ قرار الشروع التقسيم حسب القواعد العامة ألن النص القانوني لم يحدد يوَم تبدأ هذه المدة من اليوم ال٣٨٢

  .بدئها
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ا فيهم دائني الدائنين الدائنين الحاجزين (أوالً) وِمْن كل صاحب مصلحة (ثانياً)، بم
  الحاجزين (ثالثاً).

  أوالً: تقديم الدائنين الحاجزين لطلباتهم بالتقسيم

ً ذلك  ً مقدار دينه ومرتبته مدعما يتقدم كل دائن بطلب التقسيم موضحا
لة خمسة عشر يوماً تبدأ بالمستندات. ويرى بعض الفقه أنه يكفي تقديم الطلب في مه

وم التالي لتبليغه، ويمكن تقديم المستندات التي تؤيد طلبه كل دائن من اليإلى بالنسبة 
  .٣٨٣بعد انتهاء هذه المهلة

هذا ويرى بعض الفقه أنه يترتب على عدم تقديم طلب التقسيم أو تقديمه بعد المدة 
  .٣٨٤القانونية سقوط الحق باالشتراك في التوزيع

ً منها يفرض  هذا الجزاء. النص إذا دققنا في النصوص القانونية فإننا ال نجد أيا
من قانون أصول  /٤٢٨في هذا الصدد هو المادة / إليه الوحيد الذي يمكن االستناد

  ، ونصها هو اآلتي: المحاكمات

"يضع رئيس التنفيذ قائمة التوزيع المؤقتة باالستناد إلى األوراق المقدمة فور 
  يم.".دانقضاء ميعاد التق

تبعاد أي من الدائنين الحاجزين باس صراحةً لم يقل من الواضح أن هذا النص 
الذين لم يقدموا طلبات تقسيم من االشتراك في توزيع حصيلة التنفيذ. بناًء على ذلك 

م بعض الدائنين من اقتضاء حقوقهم فإنه يبدو لنا أن هذا االتجاه الفقهي الذي يحرِ 
لهُ ما ال يحتمل.   فسَّر هذا النص تفسيراً واسعاً في غير محله، فحمَّ

ً يلتزم بحدوده، أي نرى  أنه من األفضل واألكثر عدالةً تفسير هذا النص تفسيرا
  بحدود النص ذاته؛ وذلك على النحو اآلتي:

                                                           
، وقد دعم ٦٥٢ومنال حيدر، نصرة، المرجع السابق، ص . ٣٤٢مكناس، جمال الدين، المرجع السابق، ص ٣٨٣

، فقد قال في الصفحة Solus p.315 et Cuche 359)(األستاذ المرحوم حيدر رأيه باالجتهاد والفقه الفرنسيين 
ً ما يأتي وقد جنح االجتهاد إلى التخفيف من قسوة النص فأجاز للحاجز الذي لم يرفق طلبه المقدم : "المذكورة سابقا

ً على المساواة بين الدائنين وعدم  خالل المهلة بالمستندات أن يقدم هذه المستندات ولو بعد انقضاء المهلة حرصا
  .".كانت لديهم معذرة مقبولة حالت دون تقديم المستندات خالل المهلة ضياع حق أحدهم وخاصة إذا

  .٣٤٢مكناس، جمال الدين، المرجع السابق، ص، و٦٥٢منال حيدر، نصرة، المرجع السابق، ص : انظر٣٨٤



 

٢٤٦ 
 

معاملة الدائن الذي لم يقدم طلب التقسيم أو الذي قدمه بعد الميعاد القانوني يجب 
ه. فقد وذلك بإسقاط درجة دين ،ولم يقبل رئيس التنفيذ معذرته معاملة الدائن العادي

ا تمَّ تقديمه من جاء النص على أن يضع رئيس التنفيذ القائمة المؤقتة بناًء على م
الحسبان عند تنظيم في م أو قُدَم بعد الميعاد ال يؤخذ قدَّ فما لم يُ  ،طلبات ومستندات

  هذه القائمة. 
أما فيما يتعلق بتوزيع حصيلة البيع فنرى أنه ال بد من السماح لكل من اشترك 

راءات التنفيذ الحصول على حقه أو على جزٍء منه. علة ذلك هي أن هؤالء في إج
وقد تَمَّ تحصيل  ،ضاء حقوقهم طيلة إجراءات التنفيذالدائنين عبروا عن إراداتهم باقت

حقوقهم الموضوعية أو بعضها فعالً ببيع األموال التي كانت محجوزة لصالحهم، 
/ ٤٢٤نظرنا هذه نص الفقرة /أ/ من المادة / . ويدعم وجهةولْم يبَق إال توزيعها عليهم

من قانون أصول المحاكمات الذي يقضي بأن يختص الدائنون الحاجزون بالمحصَّل 
  .٣٨٥بغير إجراء آخرمن المال الُمباع 

لذلك فإنه مما يخرج عن غاية المشرع وعن معنى النص القانوني المذكور سابقاً 
بناًء على كل ما حقه.  التنفيذ في اقتضاءإسقاط حق أي دائن اشترك في إجراءات 

عدم قيام دائن بواجب إجرائي، ال ال ينبغي إسقاط حق موضوعي لمجرد تقدم فإنه 
  .٣٨٦وأنه تم تحصيل هذا الحق الموضوعي سيما

  ثانياً: تقديم طلب التقسيم من كل صاحب مصلحة

ً يفرض على المأمور لصق قرار ٤٢٦رأينا أن نص المادة / / المذكور سابقا
التقسيم على لوحة إعالنات دائرة التنفيذ؛ األمر الذي يُستنتج منه أنه يحق الشروع 

لِة. لكن مقدمي هذه الطلبات  ألي صاحب مصلحة تقديم طلب تقسيم لألموال المحصَّ

                                                           
متى صار المتحصل من مال المدين أو مما حجز لدى -أ": المذكورة سابقاً على أنه ٤٢٤من المادة / أ/تنص الفقرة ٣٨٥

فال حاجة إلجراء آخر مثل  .".بغير إجراء آخرالغير أو مما سوى ذلك كافياً لوفاء جميع حقوق الحاجزين اختصوا به 
  .تقديم طلب التقسيم

تحرك من تلقاء نفسه إنه ال يجوز لرئيس التنفيذ أن ي: قد يتمسك أصحاب الرأي المخالف لرأينا بمبدأ الطلب قائلين٣٨٦
إن طلب : نرد على ذلك بالقول. بحسبانه قاضياً في المواد المدنية والتجارية، وإنه ال بد من تقديم طلب إليه بذلك

فقد قدَّم الدائن طلبه إلى رئيس التنفيذ بالحصول . التقسيم شيء وطلب الحصول على الحق الموضوعي شيء آخر
اإلجراءات التنفيذية، أو بطلب اشتراك في إجراءات التنفيذ  التنفيذ في بدايةعلى حقه الموضوعي عندما تقدم بطلب 

ويعزز رأينا هذا أن المشرع المصري ألغى . التي كانت جارية، وال حاجة لتقديم طلب آخر قَُبْيَل مرحلة التوزيع
والي، فتحي، المرجع السابق، انظر بهذا المعنى . لعدم الفائدة منه من الناحية العمليةالتقسيم بالشروع مرحلة قرار 

  /.١/رقم ، الهامش ٥٦٩ص
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متياز من الدائنين المشتركين في إجراءات الحجز أو من غير أصحاب حقوق اال
المعفاة من التسجيل ال يستفيدون من طلبات التقسيم هذه إال إذا كانت حصيلة التنفيذ 

ً في المادة / ،يد على مطلوب الدائنين المشتركينتز / من ٤٢٤وقد جاء ذلك واضحا
قانون أصول المحاكمات التي خصصت المتحصل من البيع لوفاء حقوق الدائنين 

  هذه المادة هو اآلتي: الحاجزين.  ونص الفقرة /أ/ من 
ُل من مال المدين أو مما حجز لدى الغير أو مما سوى ذلك -"أ متى صار الُمَحصَّ

  كافياً لوفاء جميع حقوق الحاجزين اختصوا به بغير إجراء آخر.".
نالحظ أن صيغة الفقرة جاءت مطلقةً ال يوجد فيها استثناء يتعلق بأية فئة من 

  . ٣٨٧فئات الدائنين اآلخرين

  ثالثاً: تقديم طلب تقسيم نصيب الدائن الحاجز بين دائنيه

  / من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي: ٤٣٦نصت المادة /

"يُقّسُم رئيس التنفيذ نصيب أي دائن بين دائنيه إذا طلبوا ذلك قبل وضع القائمة 
  المؤقتة.".

ً في هذه الحالة من دائني أحد الدائن ين الحاجزين في يكون َطلَُب التقسيم مقدما
الملف التنفيذي بمواجهة هذا الدائن وليس المدين الذي بيعت أمواله. والهدف من 
هذه الطلبات هو توزيع الحصة التي سيحصل عليها الدائن الحاجز عند توزيع 

  حصيلة التنفيذ بين دائنيه الذين تقدموا بطلبات التقسيم. 

م قبل وضع قائمة التوزيع ويجب على دائني الدائن هؤالء تقديم طلباتههذا 
المؤقتة. ويرى بعض الفقه أن الدائن الحاجز يجب أن يكون قد استعمل حقه بتقديم 

  الطلب خالل المدة القانونية.

 ،نرى عدم ضرورة تقديم أي من دائني الدائن لطلب تقسيم في المدة القانونية
ً على رأينا الذي أوردناه في الصفحة السابقة بخصوص  تفسير نص وذلك تأسيسا

  /. ٤٢٨المادة /
                                                           

وفي الواقع : "يرى الدكتور مكناس ما يأتي. ٤٣٤ مكناس، جمال الدين، المرجع السابق، ص: انظر بهذا المعنى ٣٨٧
العملي ال يُقبل حجز دائن جديد على هذا المبلغ باعتباره أصبح بعد البيع مخصصاً لوفاء ديون الحاجزين من أطراف 

يُالحظ أن الدكتور مكناس يعزو اختصاص الدائنين بالمبلغ المحصل نتيجة البيع إلى الواقع .". الملف التنفيذي فقط
حنا في المتن   .العملي، وليس إلى النص القانوني كما وضَّ
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  المبحث الثاني
  قائمة التوزيع المؤقتة

  
تبدأ اإلجراءات في هذه المرحلة من التنفيذ بوضع قائمة مؤقتة للتوزيع (المطلب 

وبعد ذلك يجري إقرار هذه القائمة كما يمكن االعتراض عليها (المطلب  ،األول)
  الثاني).

  المطلب األول: وضع قائمة التوزيع المؤقتة

ذ  يس التنفي بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً الخاصة بطلبات التقسيم يضع رئ
دائنون  دمها ال ي ق تندات الت ى المس تناد إل ك باالس ة، وذل ع مؤقت ة توزي قائم

  . ٣٨٨الحاجزون
هذا ويجب على رئيس التنفيذ، قبل تخصيص كل دائن بالمبلغ الذي يستحقه 

لغ المتحصل المصاريف الخاصة حسب مرتبة دينه ومقداره، أن يحسم من المب
، ومصاريف إجراءات التقسيم ذاتها بإجراءات تحصيل المبالغ المقتضى تقسيمها،

  / من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي: ٤٢٩فقد نصت المادة /
"يطرح رئيس التنفيذ من القائمة المؤقتة قبل التقسيم مقدار المصاريف التي 

تقسيمها والمصاريف الخاصة بإجراءات التقسيم  أُنفقت لتحصيل المبالغ المقتضى
من مال المدين ثم يَُخّصُص الدائنين أصحاب الرهون والتأمينات واالمتياز ما يؤدَّى 
لهم على حسب درجاتهم، وما يبقى بعد ذلك يقسَُّم بين الديون األخرى قسمة غرماء 

  بقية أموال المدين.". بنسبة دين كٍل منهم، أما الديون غير ثابتة التاريخ فتستوفى من
نالحظ في هذه المادة القانونية أن ترتيب درجات الديون يجري في قائمة التوزيع 
المؤقتة التي تعد األساس الذي تبنى عليه قائمة التقسيم النهائي كما سنرى. ويُراعى 

  في هذا الترتيب ثالث فئات من الدائنين هي:
أصحاب رهون وتأمينات الدائنون أصحاب حقوق التقدم الموضوعية من  -١

  وامتياز.
  الدائنون العاديون. -٢

                                                           
د إلى يضع رئيس التنفيذ قائمة التوزيع المؤقتة باالستنا: "من قانون أصول المحاكمات على أن/ ٤٢٨/تنص المادة ٣٨٨

  .والمقصود هو ميعاد تقديم طلبات التقسيم.". األوراق المقدمة فور انقضاء ميعاد التقديم
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  أصحاب الديون غير ثابتة التاريخ. -٣
الوفاء بالترتيب الوارد أعاله، فال يجوز أن يحصل دائن بدين غير ثابت  جريي

التاريخ على دينه قبل دائن ممتاز أو عادي دينه ثابت التاريخ، وال أن يحصل دائن 
  أو صاحب حق رهن أو تأمين.عادي على دينه قبل دائن ممتاز 

أما فيما يتعلق بالتوزيع ضمن كل فئة من هذه الفئات على حدة فيكون التوزيع 
  كاآلتي:

بين الدائنين أصحاب الرهون والتأمينات واالمتياز: يكون بحسب درجة  -
الدين بين هؤالء الدائنين أصحاب حقوق التقدم الموضوعية، كما وردت في 

الدين  اموضوعية أخرى. بمعنى أن الدائن ذن القانون المدني أو قواني
األعلى مرتبة يحصل على كامل دينه، يليه ذو الدرجة التالية، وهكذا. وإذا 

وا أصحاب حق تساوت الدرجة بين اثنين من هؤالء أو أكثر، كأن يكون
  يجري التوزيع بينهم قسمة غرماء كل بنسبة دينه.-بائع مثالً -امتياز 

: يكون التوزيع على أساس قسمة غرماء، أي كل بنسبة بين الدائنين العاديين -
 دينه.

بين الدائنين بديون غير ثابتة التاريخ: يجري التوزيع بينهم على أساس قسمة  -
 غرماء أيضاً، وذلك إذا بقي شيء من حصيلة التنفيذ.

بناًء على كل ما تقدم ينبغي على رئيس التنفيذ أن يُبَيَّن في القائمة المؤقتة درجات 
  .٣٨٩ديون الممتازة ومقاديرها، وما يلحقها من فوائد ومصاريفال

  المطلب الثاني: إقرار القائمة المؤقتة واالعتراض عليها
التنفيذ القائمة بعد االنتهاء من تحديد درجات الديون وترتيبها يُقرُّ رئيس 

ثم يجري تبليغها بمعرفة مأمور التنفيذ، خالل ثالثة أيام من  ،المؤقتة للتوزيع
تاريخ إقرارها، إلى المدين وإلى الدائنين الحاجزين الذين تقدموا بطلبات التقسيم 

لتبليغ لالعتراض على ويكون أمام هؤالء خمسة أيام تلي ا ،لمدة القانونيةخالل ا
  المحاكمات على أنه:  / من قانون أصول٤٣١فقد نصت المادة / ؛هذه القائمة

                                                           
يبين في القائمة المؤقتة درجات امتياز الديون : "من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي/ ٤٣٠/تنص المادة ٣٨٩

  .".الممتازة ومقدار كل دين من أصل ومصاريف وفوائد
ويكون ذلك . أكان ثابت التاريخ أم غير ثابت التاريخ ضل تحديد مقدار كل دين عادي سواءٌ ن األفهذا ويبدو لنا أنه م

كل ذلك حتى تتحدد بدقة حصة كل دائن من الدائنين المشتركين . ببيان أصل الدين والمصاريف والفوائد المتعلقة به
  .دينهفي إجراءات الحجز عند التوزيع وصرف المبالغ، وذلك مهما كانت مرتبة 
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 ٣٩٠المؤقتة يبلغ المأمور قسيمفي األيام الثالثة التالية ليوم إقرار قائمة الت-"أ
  هذا القرار إلى الدائنين الحاجزين الذين قدموا طلبات التقسيم وإلى المدين.

لكل واحد من هؤالء الحق باالعتراض على القائمة في ميعاد خمسة أيام -ب
  لتاريخ تبليغه.".من اليوم التالي 

 قد يَِردُ االعتراُض على مرتبة أحد الدائنين أو مقدار دينه، أو ما لحق دينه من
ل رئيس التنفيذ  ،مصاريف متعلقة بإجراءات التنفيذ فإذا َصحَّ االعتراض يعدِّ

  القائمة المؤقتة.

أال ينصب االعتراض على أساس (أصل) الحق، كاالعتراض  نبغيويهذا 
ء الدين بأحد أسباب االنقضاء كالوفاء أو المقاصة أو التنازل أو المتعلق بانقضا

فهذه االعتراضات متعلقة بأصل الحق أي  ،ير ذلك من أسباب انقضاء االلتزامغ
لذلك فإنه يجب على َمْن يريد  ، يجوز لرئيس التنفيذ الفصل فيهابالموضوع، وال

طلب من هذه التمسك بها إقامة دعوى أمام محكمة الموضوع المختصة، وي
المحكمة اتخاذ قرار بوقف التنفيذ قبل صرف المبالغ على الدائنين المشتركين في 
إجراءات التنفيذ. ويجب أن يصدر قرار وقف التنفيذ من محكمة الموضوع 
(األساس) قبل توزيع حصيلة التنفيذ بين الدائنين ألن القانون لم يسمح بإبطال 

  .٣٩١إجراءات التقسيم بعد الصرف

على المعترض على القائمة المؤقتة أن يبين أسباب اعتراضه في  نبغييكما 
وينبغي على رئيس التنفيذ  ،تاريخ تبلغه قرار إقرار القائمة تليميعاد خمسة أيام 

م فإذا لم يعترض أحد أو تم تقدي ،٣٩٢الفصل في االعتراضات على وجه السرعة
  تقسيم النهائي.صار إلى وضع قائمة اليُ اعتراض وفصل فيه رئيس التنفيذ 

  

                                                           
 .يقوم الُمْحِضُر، أو المكلُف قانوناً حسب الحال، بإجراء التبليغ، لكن بمعرفة مأمور التنفيذ الذي يتابع اإلجراءات٣٩٠
  .من قانون أصول المحاكمات/ ٤٣٨/كما ورد في المادة ٣٩١
كل من يعترض على قائمة التقسيم المؤقتة عليه -أ: "من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي/ ٤٣٢/تنص المادة ٣٩٢

خمسة أيام تلي تاريخ تبليغه قرار  –أن يبين أسباب اعتراضه في مذكرة يقدمها في الميعاد المذكور في المادة السابقة 
  .".يفصل رئيس التنفيذ في االعتراضات على وجه السرعة- ب. -إقرار القائمة

  



 

٢٥١ 
 

  المبحث الثالث
  توزيع حصيلة التنفيذ على أساس قائمة التقسيم النهائي

  
  / من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي: ٤٣٣تنص المادة /

يصدر رئيس التنفيذ من تلقاء ذاته  ،"إذا لم يُقدَّم اعتراض أو قُدَّم وفُصل فيه
قائمة التقسيم النهائي مبيناً فيها مقدار ما َخصَّ كالً من الدائنين بعد طرح ما لحَق 

ويصرف المستحق لكل دائن من صندوق الدائرة  ،دينه من الحجز ومقدار الفوائد
  وفقاً لقائمة التقسيم النهائي.".

ات ائي بعد أن يفصل في االعتراضيضع رئيس التنفيذ إذن قائمة التقسيم النه
فإذا لم تكن هناك اعتراضات أو تم تقديم  ،المقدمة خالل المدة القانونية

االعتراضات بعد المدة من دون معذرة مقبولة؛ فإن القائمة المؤقتة تصبح قائمة 
التقسيم النهائي. بعد ذلك يجري توزيع حصيلة التنفيذ بين الدائنين المشتركين 

  جز حسب الترتيب والتفصيل الذي مر معنا.بإجراءات الح
يجوز الطعن باالستئناف بقرار رئيس التنفيذ وضع قائمة التقسيم النهائي، 

. فإذا لم يُطعْن به خالل األيام الخمسة التالية لتاريخ ٣٩٣كأي قرار آخر صادر عنه
  فإنه يصبح مبرماً. ٣٩٤تبليغه أو العلم الفعلي به

بإبطال التقسيم أو تعديله في حالتين نص مع ذلك فإنه يمكن تقديم طلب 
  جاء نصها كاآلتي: إذ/ منه.  ٤٣٧عليهما قانون أصول المحاكمات في المادة /

"يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب حتى وقت الصرف إبطال التقسيم أو  
  تعديله في الحالتين اآلتيتين:

عتراض إذا وقع تعارض بين القائمة المؤقتة أو القرارات الصادرة في اال  -أ
  وبين القائمة النهائية.

إذا لم يبلَّغِ المدين أو أحد الدائنين لالطالع على القائمة المؤقتة واالعتراض  -ب
  عليها.".

                                                           
ر يصدر مبرماً عن رئيس التنفيذ، كالقرار الصادر بطلب إعفاء الحارس إال ما نص عليه القانون على أنه قرا٣٩٣

/ ب/القضائي من الحراسة الذي يصدر عن رئيس التنفيذ غير قابل ألي طريق من طرق الطعن، كما ورد في الفقرة 
  .من قانون أصول المحاكمات/ ٣٣٩/من المادة 

  .ذ العام بعد صدور قرار بوضع قائمة التقسيم النهائييكون العلم فعلياً إذا تم تقديم إفادة في محضر التنفي٣٩٤
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تتعلق الحالة األولى بوجود حالة تعارض بين القائمتين المؤقتة والنهائية أو 
  ئية.بين القرارات الصادرة في االعتراض على القائمة المؤقتة والقائمة النها

من الطبيعي أن يُقبل طلب االعتراض أو التعديل في حال التعارض بين 
أن على قائمة المؤقتة فقد تنص ال ،األولى علىالقائمتين الستناد القائمة الثانية 

  أنه دائن ممتاز.على بينما تنص القائمة النهائية  ،أحد الدائنين دائن عادي

أما عن َمثَِل التعارض بين القرارات الصادرة في االعتراض على القائمة 
المؤقتة والقائمة النهائية فيمكن أن يكون على الوجه اآلتي: تصدر القائمة المؤقتة 
على أن أحد الدائنين دائن عادي، فيعترض هذا الدائن ويبرز مستندات تثبت أنه 

بِعَدِّه كذلك، أي دائن ممتاز. مع ذلك دائن ممتاز. فيصدر قرار عن رئيس التنفيذ 
  لدائن على أنه دائن عادي.اتصدر القائمة النهائية محددةً هذا 

بإجراء فرضه القانون، وهو  أما الحالة الثانية فهي واضحة ألن فيها إخالالً 
ل لهم باالعتراض على ما تبليغ أصحاب الشأن القائمةَ المؤقتةَ بهدف فسح المجا

، لذلك سمح بحقهم لتبليغ يجعل مدة االعتراض غير ساريةفعدم ا ؛جاء فيها
المشرع ِلَمْن لم يجِر تبليغه بتقديم طلب إبطال أو تعديل التقسيم حتى وقت 

  الصرف.

في هذه الحاالت ومثيالتها يمكن طلب إبطال أو تعديل قائمة التقسيم النهائية 
لبات بناًء على طلب صاحب المصلحة. ثم يجري الصرف بعد البت في ط

 اإلبطال أو التعديل هذه. 

/ ٤٣٨أما بعد الصرف فال يجوز إبطال إجراءات التقسيم، فقد نصت المادة /
وهي األخيرة من الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون أصول المحاكمات 

  .٣٩٥وهو كتاب التنفيذ على أنه: "ال يجوز إبطال إجراءات التنفيذ بعد الصرف."

                                                           
انظر بهذا . للمبلغ المستحق للدائن القبض الفعلييجب أال تُفسر كلمة الصرف الواردة في النص القانوني على أنها ٣٩٥

  /.١/، الهامش رقم ٦٦٦المعنى، منال حيدر، نصرة، المرجع السابق، ص 
ئن إيصاالً مالياً بما تم تقريره في قائمة التقسيم النهائية، ويجري قبض قيمته علة ذلك أن مأمور التنفيذ يعطي لكل دا 

فقد يأخذ األمر بعض الوقت إذا كان صندوق الدائرة ال يحتوي على مبلغ . من صندوق دائرة التنفيذ من حيث المبدأ
ففي . اليين الليرات السوريةوقد يتعطل القبض لمدة أيام في حال كان المبلغ المطلوب قبضه بمئات آالف أو م. كافٍ 

هذه الحالة يوجه صندوق دائرة التنفيذ إحالة إلى المصرف المركزي أو أحد المصارف التي يوجد للدائرة حساب 
ال تشكل جزءاً  إجراءات إدارية بحتةفيها؛ فيضطر الدائن النتظار اإلجراءات اإلدارية للصرف في المصرف، وهي 

  . من إجراءات التنفيذ
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  القسم الثالث

  التنفيذ على العقار

التنفيذ على العقار هو حجز العقار حجزاً تنفيذياً ووضعه تحت يد القضاء، ثم 
طويلة، وذلك من أجل الوفاء بحقوق الدائنين المشتركين  بيعه بإجراءات قانونية

   .٣٩٦في إجراءات التنفيذ

تتجلى و ،عدة  تفرضها أسباب التنفيذ على العقار كثيرة ومديدةإجراءات 
  :كاآلتي صور مختلفةأهمية العقار في 

األهمية االقتصادية للعقار: فالقيمة المالية الكبيرة للعقار بالمقارنة مع -١
الوضع االقتصادي  فيمعظم المنقوالت تمنحه قيمة اقتصادية لها تأثيرها الكبير 

  في البالد بصورة عامة. 

كية معظم العقارات عن مل تنتقل إذأهمية العقار من الناحية االجتماعية: -٢
ة اجتماعي ل ملكية العقار هذه قيمة ذات صبغةتضفي طريقة انتقاطريق اإلرث. 

  .٣٩٧تعلق بكيان األسرةت

فقد يكون العقار  تمال وجود حقوق للغير على العقار،احأهمية ناشئة عن -٣
كحق االنتفاع أو آخر غير مالكه، لشخص ُمستأجراً، أو يكون مثقالً بحق عيني 

لذلك راعى المشرع حقوق هؤالء بنصوص تحمي مراكزهم  ،٣٩٨التأمين حق
  ، ومنها نصوص إجرائية وردت في باب التنفيذ على العقار.ةالقانوني

َر إجراءات التنفيذ على العقار في قانون  لكن المشرع السوري قَلََّل وقصَّ
فقد رأى أن بعض اإلجراءات غير ذات فائدة من  أصول المحاكمات الجديد.

  .٣٩٩الناحية العملية فألغاها واستعاض عنها بإجراءات أكثر سرعة وأقل تعقيداً 

                                                           
 ن الهدف من حجز العقار هو تسليمه إلى صاحب الحق العيني عليه، كحق الملكية أو حق االنتفاع.قد يكو ٣٩٦
 .٦١٦قرب ذلك انظر: أبو الوفاء، أحمد، إجراءات التنفيذ ... المرجع السابق، ص  ٣٩٧
ئز أو صاحب ال تُطبق قاعدة "الحيازة في المنقول سند الحائز" إال على المنقول، لذلك يمكن أن يكون للعقار حا ٣٩٨

  حق عيني عليه غير مالكه.
 ١٣. انظر ص ١٤، ص٢٠١٦/ لعام ١بهذا المعنى انظر: المذكرة اإليضاحية لقانون أصول المحاكمات رقم / ٣٩٩

  من المذكرة ذاتها فيما يتعلق ببعض التعديالت التي تساعد في تسريع وتبسيط إجراءات التنفيذ على العقار.
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يبدو أن اتجاه المشرع هذا سوف يحقق نتائَج إيجابية من الناحيتين القانونية 
  واالقتصادية.

القانونية الفعلية ألطراف تَبُرُز اآلثار القانونية في سرعة استقرار المراكز 
نتيجة إلغاء عدد غير قليل من النصوص اإلجرائية التي كانت سبباً  ، وذلكالتنفيذ

  في طول مدة التنفيذ وتعقيدها.

يمكن  إذ، ٤٠٠فتتجلى في حماية االئتمان العقاريأما النتائج االقتصادية 
راكز االقتراض بضمانة العقار بسرعة تتناسب طرداً مع سرعة استقرار الم

  القانونية ألطراف التنفيذ.

  

  خطة التقسيم وال

األخذ، قَْدَر مع  قسماعتمدنا التقسيم الثنائي في عرض األفكار الرئيسة لهذا ال
كما جاء في قانون أصول المحاكمات  رتيب النصوص القانونيةاإلمكان، بت

وفق الخطة  في ثالثة أبواب وسوف تكون دراسة هذه النصوصهذا  الجديد.
  :٤٠١اآلتية

  اإلجراءات الممهدة لبيع العقار.الباب األول: 

  إجراءات بيع العقار. الباب الثاني:

  الثالث: بيع العقار إزالة للشيوع واستيفاًء للديون المؤمنة.الباب 

  

  

  

  
  

                                                           
  .٦١٧الوفاء، أحمد، إجراءات التنفيذ ... المرجع السابق، ص يهذا المعنى انظر: أبو  ٤٠٠
كنا نفضل دراسة التنفيذ على العقار بطرية الشرح على المتن ألنها أسهل في تقديم التسلسل المنطقي والواقعي  ٤٠١

التقسيم، وهذا ما لإلجراءات؛ لكن طريقة التقسيم المعتمدة في البحوث القانونية األكاديمية هي الطريقة الالتينية في 
  قمنا به في تقسيم القسمين األول والثاني من هذا الكتاب. وسوف نتبع التقسيم ذاته في كل باب من أبواب هذا القسم.
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  الباب األول
  اإلجراءات الممهدة لبيع العقار

  
  

وزعة بين أكثر من تشريع، متنفيذ على العقار نصوص قانونية إجراءات التنظم 
/ ١٨٨أهمها قانون أصول المحاكمات وقانون السجل العقاري الصادر بالقرار رقم 

ما  من قانون السجل العقاري هذا ٤٧جاء في المادة  .١٩٢٦ل. ر الصادر عام 
  يأتي:

كانت بحق عقار غير مسجل قبل تسجيله في  وال يمكن استماع أية دعوى "...
ذا كان العقار مسجالً فال تستمع الدعوى ما لم تُسجل في السجل السجل العقاري. وإ

  العقاري أوالً...".
ال يجوز، حسب هذا النص القانوني النافذ، أن تُقبَل دعوى متعلقة بعقار إذا لم 

وإذا كان له  ي صحيفة عقارية في السجل العقاري،يكن لهذا العقار قيد عقاري، أ
دعوى في صحيفة العقار، أي وضع إشارة صحيفة عقارية فال بد من تسجيل ال

  .٤٠٢دعوى على هذه الصحيفة كي تكون الدعوى مقبولة، وإال فإنها تَُردُّ شكالً 
بناًء على ذلك فإنه ال يمكن الحصول على حكم قضائي في حال تخلف أحد هذين 

ويتعذر  ،الشرطين، وال يمكن بالتالي الحصول على أي حق عيني على هذا العقار
  مباشرة إجراءات التنفيذ عليه.

أما في حال تحقق هذين الشرطين فيستطيع المحكوم له مباشرة إجراءات التنفيذ 
. لكن البيع ال يحصل مباشرة بعد هبيعلوطلب الحجز التنفيذي على العقار تمهيداً 

حسب تسلسل ممهدة للبيع تبليغ اإلخطار التنفيذي بل ال بد من القيام بإجراءات 
(الفصل األول)، ثم وضع اليد عليه والعقار  ةفرضه المشرع؛ هي التنبيه بنزع ملكي

  وضع قائمة شروط بيع العقار (الفصل الثاني).
  
  

                                                           
عاَمَل المشرع بعض السجالت معاملة السجل العقاري فيما يتعلق بتسجيل الدعاوى وقرارات الحجز، مثل  ٤٠٢

  وسجل النقل البري.الجمعيات السكنية، سجالت المؤقت و السجل
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  الفصل األول
  التنبيه بنزع ملكية العقار ووضع اليد عليه

  
قرار حجز العقار ال بد، قبل التنبيه بنزع ملكية العقار ووضع اليد عليه، صدور 

قاضي األمور المستعجلة أو  يُْصِدُر هذا القرار على طلب صاحب المصلحة. بناءً 
هُ صدرُ قاضي الموضوع الناظر في دعوى أصل الحق إذا كان الحجز احتياطياً، ويُ 

  تنفيذياً. حجزاً  رئيس التنفيذ إذا كان
مة التي ، مهما كان نوعه، بإرسال كتاب من المحكيجري تنفيذ قرار الحجز

هذه الدائرة تنفيذ  طلبُ تَ  عن طريق دائرة التنفيذ.أصدرته إلى أمين السجل العقاري 
  (المبحث األول) وذلك تمهيداً لوضع اليد عليه (المبحث الثاني). العقار قرار حجز

  

  المبحث األول
  العقار حجزتنفيذ قرار  

  
وذلك بتسجيله في  ،نص قانون أصول المحاكمات على كيفية تنفيذ قرار الحجز

آثاره القانونية  ،هذا التسجيل دبعيُنتُج الحجز، السجل العقاري (المطلب األول). 
  (المطلب الثاني).

  

  المطلب األول: تسجيل قرار الحجز
مر معنا أن المنقوالت تُعَدُّ محجوزةً بمجرد ذكرها في محضر الحجز. علة ذلك 

من مالحقات الدائنين. كما بسهولة نسبية يمكن نقله وتهريبه ف ،أن المنقول غير ثابت
ً يحول دون  أن معظم المنقوالت ليس لها سجالت رسمية، األمر الذي يقف عائقا

  المحجوزة. ضبطها. لذلك فإنه ال مناص من تنظيم َمحضر تُدون فيه المنقوالت
صحيفة  علىأما تنفيذ حجز العقار فيكون بتسجيله، أي تسجيل قرار الحجز، 

من قانون أصول / ٣٨١العقار في السجل العقاري. هذا ما جاء في مقدمة المادة /
  بالصيغة اآلتية: واردة في باب التنفيذ على العقار، وذلكالالمحاكمات 
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إخطاراً يتضمن  ٤٠٣ويبلغ المدين "يُنَفَّذُ قراُر الحجِز بتسجيله في السجل العقاري
  اآلتي:

  تاريخه ومقدار الدين المطلوب.وبيان نوع السند التنفيذي -أ
 ومساحته وحدوده أو رقم محضره ومنطقته هوصف العقار مع بيان موقع -ب

  .العقارية
تعيين الموطن المختار للدائن مباشر اإلجراءات في البلد التي فيها مقر دائرة -ج

التنفيذ. وكذلك الحال بالنسبة لكل من هو طرف في الملف التنفيذي ووكالئهم، طبقاً 
  / من هذا القانون.٢٨١لنص الفقرة /ج/ من المادة /

  إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خالل ثمانية أيام يباع العقار جبراً."-د
ُل إشارة الحجز على في  التي يقعصحيفة العقار في دائرة السجل العقاري  تُسجَّ

ً في منمنطقتها العقار المطلوُب حجزه اطق عقارية تابعة . أما إذا كان العقار واقعا
التي يُسجل في كل دائرة من دوائر السجل العقاري إنه ألكثر من سجل عقاري، ف

   .٤٠٤منطقتهافي  يقع هذا العقار
ذلك أن حجز العقار ال يخرجه من الذمة  ،قد يتعدد الدائنون فتتعدد الحجوز

  حجزاً تنفيذياً كما مر معنا غيَر مرةٍ.كان المالية لمالكه حتى لو 
الدائن الذي يقدم طلب التنفيذ األول بالدائن ُمباشر إجراءات التنفيذ. أما يُسمى 

الدائنون الالحقون الذين طلبوا التنفيذ على العقار ذاته فيدَعوَن بالدائنين المشتركين 
   .تنفيذفي إجراءات ال

صحيفة العقار في السجل العقاري حتى  علىيُصار إلى تسجيل كل هذه الحجوز 
عن الحجوز األخرى سواء أكانت  مستقلٌ  لقانونية، إنما يكون كل حجزٍ تنتج آثارها ا

فال تُعدُّ  الدائن الذي طلبهسابقة أم الحقة له. فإذا تَمَّ إبطال أحد الحجوز أو تنازل عنه 

                                                           
لكن ليس هناك ما يمنع من تبليغ غير المدين في بعض  نون إال على تبليغ المدين بالحجز،لم ينص القا ٤٠٣

ً الحاالت. فقد يكون مالك العقار المحجوز عليه شخص َم عقاره ضماناً للوفاء  ا غير المدين، كالكفيل العيني الذي قَدَّ
: حاج ليغ هذا الكفيل قرار الحجز كونه مالك العقار. بهذا المعنى انظربدين المدين. يرى بعض الفقه ضرورة تب

، ٢٠٠٨طالب، محمد، التنفيذ على العقار، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، منشورات جامعة حلب، طبعة 
ذ . يبدو أنه من األفضل تبليغ المالك غير المدين حتى يتكمن من تفادي استمرار إجراءات التنفي٣٦و ٣٥ص 
   العقار، وذلك بتسديد المبلغ المحجوز من أجله. وبيع

. انظر أيضاً: منال حيدر، نصرة، طرق التنفيذ ٢٦حاج طالب، محمد، المرجع السابق، صقرب ذلك انظر:  ٤٠٤
  .٥٢٩الجبري و...، المرجع السابق، ص
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 تبقى هذه الحجوز منتجةً و باطلة أو غير نافذة، له الالحقةوال السابقة الحجوز 
  لمفاعيلها القانونية. 

أما القول بغير ذلك فيفسح المجال للتواطؤ بين الحاجز والمدين إضراراً 
. يحصل لتنفيذ الحجز الحجوز الالحقةأصحاب بأصحاب الحجوز األخرى؛ ال سيما 

وبعد تسجيل حجوز الحقة له  ،ذلك بأْن يطلب الدائن إلقاء الحجز على عقار المدين
الحجز، أو يتنازل الدائن عن حجزه  يثير المدين، المتواطئ مع الدائن، مسألة بطالن

. بناًء على ذلك فإنه ال يمكن أن تسقط إجراءات لحجزه حتى تسقط الحجوز الالحقة
  تنفيذية بمحض إرادة بعض أطرافها دون بعضهم اآلخر.

، تنسيق إجراءات الحجوزات المتعددة على العقار من ناحية أخرى ،ينبغي
لصالح كل الدائنين المشتركين في الواحد ألن البيع سوف يحصل مرة واحدة 

  إجراءات التنفيذ عليه.
  

  المطلب الثاني: اآلثار القانونية لحجز العقار
صحيفة  علىينتج الحجز على العقار آثاره القانونية من تاريخ تنفيذه، أي تسجيله 

الحجز.  قرارَ قاضي المختص ال وليس من تاريخ اتخاذِ  ،العقار في السجل العقاري
وليس  الحجز في السجل العقاري تسجيلتاريخ هو الحسبان يؤخذ في ذلك أن ما 

أن إحدى غايات تسجيل الحجز هي إعالم الغير بكل ما  تاريخ اتخاذه. علة ذلك هي
 يثبت فال ،القوة المطلقة لقيود السجل العقاري مبدأتأسيساً على وذلك يتعلق بالعقار، 

  هذا اإلعالم أو ينتج مفاعيله إال بالتدوين الفعلي لقرار الحجز على صحيفة العقار. 
 علىبناء على ما تقدم فإن العقار ال يُعدُّ محجوزاً إال بتسجيل قرار الحجز 

المتمثلة في عدم  ٤٠٥صحيفته في السجل العقاري. بعد هذا التسجيل ينتج الحجز آثاره
  نفاذ التصرفات بمواجهة الدائنين الحاجزين (أوالً)، وحجز ملحقات العقار (ثانياً).

                                                           
فة العقار، وذلك سنداً للمادة يُدرُج بعض الفقه قطع التقادم كأثر من آثار تسجيل قرار الحجز التنفيذي على صحي ٤٠٥

  .٣٩٦والي فتحي، التنفيذ الجبري...، المرجع السابق، ص  / من القانون المدني.٣٨٠/
يبدو لنا أنه ال يوجد فائدة عملية من انقطاع التقادم في هذه الحالة، ألن التقادم مقطوع قبل فترة قصيرة نسبياً كانت 

ريخ تسجيل الحجز. سبب قطع التقادم هو تقديم طلب التنفيذ في بدء قد بدأت قبل ستة أشهر، على األكثر، من تا
اإلجراءات التنفيذية. ومدة الستة أشهر هي مدة شطب الملف التنفيذي، إذ ال يمكن تقديم طلب بالحجز التنفيذي إذا 

إجراءات مضى ستة أشهر على تقديم طلب التنفيذ من دون القيام بأي إجراء تنفيذي أو تقديم طلب جدي متعلق ب
َو والي فتحي، التنفيذ  .٢٩قرب ذلك: حاج طالب، محمد، التنفيذ على العقار...، المرجع السابق، ص  التنفيذ.

  .٥٣٥...، المرجع السابق، صالجبري و التنفيذ . َو منال حيدر، نصرة، طرق٣٩الجبري...، المرجع السابق، ص .
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  أوالً: عدم نفاذ التصرفات بالعقار في مواجهة الدائنين الحاجزين
الحجز ال يخرج العقار من الذمة المالية لمالكه. بناًء على ذلك تكون تصرفات 

بين تكون تصرفاته المتعلقة بهذا العقار صحيحة ف هي تصرف المالك بملكه،المدين 
فِ  عليهِ  ذِ فَّ نَالمُ    .و الموهوب لهإليه، كالمشتري أ و الُمتََصرَّ

في  لكن هذه التصرفات تكون غير نافذةٍ في مواجهة الدائنين المشتركين
، ال فرَق في ذلك بين دائن ممتاز وآخر عادي. كل ما إجراءات التنفيذ على العقار

  ي إجراءات التنفيذ على العقار محل التصرف.فيشترط هو أن يكون الدائن مشتركاً 
عدم نفاذ التصرفات هذا هو نتيجة طبيعية للحجز، فالحجز هو تجميد للمال بين 

  .٤٠٦يدي القضاء الغاية منه عدم اإلضرار بحقوق دائني مالك العقار
ً في الواقع العملي، لذلك تُ  عد عقود إيجار العقارات من أكثر التصرفات شيوعا

  هذه العقود بنص صريح في معرض التنفيذ على العقار.فقد َخصَّ المشرع 
) وعقود اإليجار غير ثابتة ١ثابتة التاريخ (فرق المشرع بين عقود اإليجار 

هذه المسألة  مُ يَحكُ  الحاجزين.) فيما يتعلق بنفاذها في مواجهة الدائنين ٢التاريخ (
  نصوص من قانون أصول المحاكمات ونصوص من قانون السجل العقاري.

  عقود اإليجار ثابتة التاريخ- ١
  من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي: /٣٨٦/تنص الفقرة /أ/ من المادة 

قبل تاريخ تسجيل إشارة الحجز االحتياطي  ثابتة التاريختسري عقود اإليجار -"أ
أو تسجيل الملف التنفيذي على الحاجزين والدائنين والراسي عليه المزاد وذلك بغير 

  إخالل باألحكام القانونية المتعلقة بعقود اإليجار واجبة الشهر.".
المقصود باألحكام القانونية المتعلقة بعقود اإليجار واجبة الشهر هو األحكام 

  ردة في نصوص قانونية خاصة ومنها تلك الواردة في قانون السجل العقاري. الوا
من قانون السجل العقاري على إمكانية قيد ، أي تسجيل، عقود  ١٢تنص المادة 

  ل العقاري، ونصها هو اآلتي:ججار في الساإلي
ألكثر من  معادلٍ  بحق مبلغٍ وكل مخالصة أو تسوية  اإليجار"إن عقود الضمان و

  في السجل العقاري.". قيدهاأو بدل ضمان سنة غير مستحقة يمكن أجرة 
  من قانون السجل العقاري على اآلتي: ١٦في السياق  ذاته تنص المادة 

                                                           
 .٤٠٢بري...، المرجع السابق، ص من أجل تفاصيل أكثر انظر: والي فتحي، التنفيذ الج ٤٠٦
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جل العقاري بحسب أحكام المادة في الس أُعلنت بقيدهاالتي  عقود اإليجار"إن 
 حقَ  ضُ عارِ فال تُ  بعدها، أما إذا لم تُسجلْ  لُ الثانية عشرة تُعارض الحقوق التي تُسجَّ 

  الغير في كل مدة تتجاوز إيجار ثالث سنين.".
ثابتة بين نوعين من عقود اإليجار  ،ينبغي التفريق، بحسب النصوص السابقة

التاريخ فيما يتعلق بنفاذها تُجاه الغير، ومنهم الدائنون المشتركون في إجراءات 
رِ    والراسي عليه المزاد. التنفيذ على العقار المؤجَّ

يوجد لدينا عقود إيجار ثابتة التاريخ مقيدة في السجل العقاري قبل تاريخ تسجيل 
الملف التنفيذي (أ)، وعقود إيجار ثابتة التاريخ غير مقيدة في السجل العقاري قبل 

  تاريخ تسجيل الملف التنفيذي (ب).

   الملف التنفيذيلمقيدة قبل تسجيل ثابتة التاريخ اعقود اإليجار  -أ
ن في إجراءات التنفيذ على هذه العقود نافذة بمواجهة الدائنين المشتركيتكون 

. علة ذلك أن الحقوق الثابتة في عقود مهما كانت مدتها العقار والراسي عليه المزاد
ألنها ثابتة التاريخ قبل  ،الدائنين الحاجزيناإليجار هذه سارية المفعول تُجاه 

ألن  ،أو اشتراكهم فيه. كما تُعد نافذة بمواجهة الراسي عليه المزاد هم الحجزَ مباشرتِ 
رسو  هذه العقود مقيدة في السجل العقاري، أي مسجلة أو ُمشهرة تُجاه الكافة، قبل

تسجيل الملف التنفيذي المتعلق بالعقار، أي قبل بدء إجراءات  بل وقبل ،المزاد
  التنفيذ.

  تسجيل الملف التنفيذيعقود اإليجار الثابتة التاريخ غير المقيدة قبل -ب
بمواجهة الدائنين الحاجزين والراسي عليه المزاد بحدود تكون هذه العقود نافذة 

 فقدمن قانون السجل العقاري،  ١٦ذه المدة هو المادة هثالث سنين. السند القانوني ل
 الغيرِ  حقَ  ضُ فال تُعارِ  -أي عقود اإليجار- جاء فيها ما يأتي: "... أما إذا لم تُسجل

  في كل مدة تتجاوز ثالث سنين.".
سمح المشرع إذاً بنفاذ هذه العقود لمدة محددة قدرها بثالث سنوات كونها ثابتة 

الموازنة بين مصالح أطراف  علة هذا التحديد الزمني هييبدو أن . ٤٠٧التاريخ

                                                           
بهذا المعنى انظر: قرار محكمة االستئناف المدنية األولى بوصفها ناظرة في القضايا التنفيذية رقم أساس  ٤٠٧
. يتعلق هذا القرار بقعد إيجار كان محالً لدعوى تخمين، لذلك ١٢/٤/٢٠١٨، تاريخ ١٦٩/٢٠١٨/تنفيذي، قرار ٨٩

محكمة االستئناف قرار رئيس التنفيذ ألنه لم يأخذ في الحسبان حق المستأجر بهذا فهو ثابت التاريخ. وقد فسخت 
  العقد بمواجهة أطراف الملف التنفيذي.
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مدة محددة تضمن لالمستأجر حمى القانون  فقدفيذي ومصلحة المستأجر، الملف التن
  له نوعاً من االستقرار ريثما يتدبر أمره.

جواز حجز أجرة العقار كونها من ملحقات العقار، فهي من  بقي أن نشير إلى
ً الثمار المدنية له كحجز ما للمدين  هذا يجرياألجرة حجز  . لكن، كما سيرد الحقا
   .٤٠٨من قانون أصول المحاكمات /٨٧٣مادة /حسب نص ال لدى الغير، وذلك

  عقود اإليجار غير ثابتة التاريخ- ٢
بحق الغير كقاعدة عامة، فمن باب  كون عقود اإليجار غير ثابتة التاريخ نافذةً ال ت

وهذا ما  ،٤٠٩أولى أال تكون نافذة بمواجهة الدائنين الحاجزين والراسي عليه المزاد
من قانون أصول المحاكمات. تنص هذه الفقرة  /٣٨٦/جاء في الفقرة /ب/ من المادة 

  على اآلتي:
إشارة الحجز االحتياطي  يجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيلال تنفذ عقود اإل-"ب

  أو تسجيل الملف التنفيذي في حق َمْن ذكروا.".
التاريخ قبل تاريخ تسجيل إشارة  بناًء على ذلك ال تكون عقود اإليجار غير ثابتة

ر في ينبغي على المستأجهذا و .ينالحجز التنفيذي على العقار نافذة بحق الحاجز
خالل مدة ثمانية بعد صدور قرار اإلحالة القطعية، وذلك هذه الحالة إخالء العقار 

  .٤١٠التنبيه بتسليم العقار أيام تلي تاريخ

  ثانياً: حجز ملحقات العقار
، الثمار الطبيعية للعقار / من قانون أصول المحاكمات مصيرَ ٣٨٥/المادة  تحدد

  :جاء نصها على النحو اآلتي فقد
لكل دائن أن يطلَب من رئيس التنفيذ تعييَن حارس قضائي يدخل في مهمته  -"أ

  حصاد المنقوالت وجني الثمار وبيعها.

                                                           
 / من قانون أصول المحاكمات.٣٨٧انظر المادة / ٤٠٨
ن من كانت عقود اإليجار غير ثابتة التاريخ نافذة بمواجهة الدائنين الحاجزين والراسي عليه المزاد على أن تكو ٤٠٩

عقود اإلدارة الحسنة؛ أي أن تكون قد أبرمت قبل تسجيل الملف التنفيذي بحسن نية وببدل يعادل أجر مثل العقار، 
من قانون أصول المحاكمات القديم تنص على  ٣٨٤وبما ال يتجاوز ثالث سنوات، فقد كانت الفقرة الثانية من المادة 

لتاريخ قبل تبليغ اإلخطار في حق من ذكروا (الحاجزين والدائنين ال تنفذ عقود اإليجار غير ثابتة ا- ٢ما يأتي: "
  .".إال إذا كانت من أعمال اإلدارة الحسنةوالراسي عليه المزاد ) 

ً لكل نزاع يتعلق بتقدير حسن النية فيما يتعلق  يبدو أن المشرع ألغى نفاذ عقود اإليجار غير ثابتة التاريخ حسما
ا اإللغاء إلى فائدة عملية متعلقة باإلجراءات، ال نستطيع الجزم بأن المشرع كان بإبرام هذه العقود. وقد أدى هذ

  يرمي إليها، وهي تسريع إجراءات التنفيذ على العقار.
 / من قانون أصول المحاكمات.٤١٢انظر المادة / ٤١٠
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ذَُن بها أْ طريقة أخرى يَ والثمار بالمزاد العلني أو بأي تُباع المحصوالت  -ب
  ويودع الثمن صندوَق الدائرة.".رئيس التنفيذ 

/ من القانون ذاته مصير الثمار المدنية للعقار، وهي أجرة ٣٨٧كما تحدد المادة /
  تنص على ما يأتي: إذالعقار، 

إذا كان العقار مؤجراً فعلى المستأجر بعد أن يتبلغ اإلخطار الذي يقوم مقام -"أ
  يده أن يمتنع عن دفع شيء من األجرة إلى المدين.الحجز تحت 

  يتم الوفاء ِمْن قِبَِل المستأجِر بإيداعِ األجرة في صندوق الدائرة.".-ب
 ملحقات العقار وهي الثمار الطبيعية للعقار نظم المشرع في هذين النصين حجزَ 

  ).٢) والثمار المدنية له (١(

  حجز الثمار الطبيعية للعقار- ١
 .٤١١ر الطبيعية للعقار بإجراءات حجز العقار بحسبانها من ملحقاتهتُحجز الثما

لكن الحجز ال يطال المحصوالت والثمار التي كانت قد فُصلت عن األشجار 
كما ال يشمل  .٤١٢تُحجز بطريقة حجز المنقول إذالحجز؛ تسجيل والمزروعات قبل 
قبل جنيها إذا كان المدين قد باعها قبل تسجيل الحجز بعقد  ةُ باعَ الحجز الثمار المُ 

ثابت التاريخ، وكان هذا التصرف، أي البيع، من أعمال اإلدارة الحسنة؛ بمعنى أن 
  وليس بثمن زهيد يدل على التواطؤ. لِ ثْ البيع كان بثمن المِ 

ي يمكن أن يجري بيع الثمار بطريق المزاد العلني إذا كان ذلك ممكناً، أو بأ
 /٣٨٥/طريقة يأذن بها رئيس التنفيذ حسب ما جاء في الفقرة /ب/ من المادة 

 ً   .٤١٣المذكورة سابقا
  
  

                                                           
ال تُعتبر محجوزة تبعاً يُعلل الدكتور فتحي والي حجز الثمار مع حجز العقار على النحو اآلتي" "لو كانت الثمار  ٤١١

لحجز المال لَعََمَد المدين إلى تأخير بيع المال المحجوز أطول مدة ممكنة حتى يستفيد من ثماره قبل فَْقِدِه. ولهذا 
تعتبر الثمار محجوزة طوال هذه المدة ولو ُحِكَم بوقف إجراءات التنفيذ.". والي، فتحي، التنفيذ الجبري..، المرجع 

  .٤٢٥و ٤٢٤السابق، ص 
  / من قانون أصول المحاكمات.٣٣٠انظر المادة / ٤١٢
ال يمكن الجزم بأن على رئيس التنفيذ مراعاة ترتيب طرق البيع الواردة في هذه الفقرة ألن صياغتها ال تسمح  ٤١٣

بذلك، لكن يبدو أنه من المرجح أنه يجب على رئيس التنفيذ اتباع الترتيب الوارد في النص. ينبغي عليه البيع 
زاد العلني إذا كان ذلك ممكناً، فإن لم يمكن ذلك يلجأ إلى طريقة أخرى، كالبيع المباشر. علة ذلك هي تحقيق بالم

بين المشتركين في المزاد العلني، وفي محاولة الوصول إلى  المساواة أمام القانون مبدأغايات المشرع المتمثلة في 
  لتنفيذي مسألة التواطؤ بين المأمور والمشتري.أكبر ثمن ممكن، وعدم إثارة أي طرف من أطراف الملف ا
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  حجز الثمار المدنية للعقار- ٢
وتبليغ  ،صحيفة العقار العقار المستحقة بعد تسجيل الحجز علىتُعد أجرة 

المستأجر إخطاراً تنفيذياً به محجوزةً، ذلك أنها من ملحقات العقار كما ورد في نص 
 / المذكورة سابقاً.٣٨٧المادة /

تُحجز هذه الثمار المدنية بطريقة حجز ما للمدين لدى الغير؛ فيكون طالب التنفيذ 
  المحجوز لديه.حاجزاً والمؤجر المنفذ ضده محجوزاً عليه والمستأجر هو الغير 

للمنفذ ضده منذ تبلغه قرار يمتنع على المستأجر في هذه الحالة تسديد األجرة 
فإذا قام هذا الغير بتسديد األجرة للمحجوز عليه يكون تصرفه هذا غير نافذ  الحجز،

بمواجهة الدائنين المشتركين في إجراءات الحجز على العقار، وال تبرأ ذمته 
انونية المذكورة لم تأِت مفصلةً؛ إنما ال يوجد ما يمنع من لكن المادة الق .٤١٤تجاههم

 على الثمار المدنية للعقار، تطبيق جميع األحكام المتعلقة بحجز ما للمدين لدى الغير
  ومنها تقديم التقرير بما في الذمة.

بإجراءات حجز العقار وليس  زُ جَ أن العقار بالتخصيص يُحْ بقي أن نذكر  
  .٤١٥بإجراءات حجز المنقول

  ثالثاً: قطع التقادم
القاعدة أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبالتنبيه وبالحجز كما جاء في المادة 

  من القانون المدني. ٣٨٠
لكن يجب االنتباه إلى  حجز على العقار إذاً قطع التقادم،يترتب على تقديم طلب ال

ر؛ وذلك من وقت تقديم أن التقادم ينقطع قبل ذلك، أي قبل تسجيل الحجز على العقا
الذي مطالبة قضائية بالمعنى الواسع إذاً نفيذ تقديم طلب الت. يعد ٤١٦طلب التنفيذ

  .٤١٧قصده المشرع وجعله قاطعاً للتقادم

                                                           
. يقول الدكتور أبو الوفا في هذا ٦٤٧انظر قرب ذلك: أبو الوفا، أحمد، إجراءات التنفيذ...، المرجع السابق، ص ٤١٤

 ال تلحق به عن مدة سابقة على تسجيل التنبيه ولو اُستحق أداؤها بعده، فإذا الصدد ما يأتي: "فبالنسبة ألجرة العقار
كانت تُدفُع مؤخراً واستُحقت بعد تسجيل التنبيه أُلحقت بالعقار األجرة المقابلة للمدة التالية لتسجيل التنبيه، وال تُلحق 

ُم بالمحاصة بين جميع الدائنين.".   األجرة المقابلة للمدة السابقة على التسجيل وإنما تُقسَّ
قرار أن: "العقارات بالتخصيص تُحجز تبعاً للعقار . جاء في هذا ال٢٠/١٢/١٩٩٣تاريخ  ١٣٠٤استئناف حلب  ٤١٥

نقالً عن  ٣١ولو لم تذكر بقرار الحجز.". ورد في: حاج طالب، محمد، التنفيذ على العقار، المرجع السابق، ص 
مصطو، ياسر عبد هللا، دليل المحامي في أصول التنفيذ المدني بين النص القانوني واالجتهاد القضائي، مطبعة 

 .١٨٠،  ص٢٠٠٦، ١اليمامة ط
يدرج بعض الفقه قطع التقادم كأثر من آثار تسجيل قرار الحجز التنفيذي على العقار. يبدو أن هذا الحجز ينتج  ٤١٦

من القانون المدني، لكن أثره من الناحية العملية غير مؤثر، ألن التقادم يكون  ٣٨٠أثره في قطع التقادم سنداً للمادة 
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  المبحث الثاني
  وضع اليد على العقار

  
التي تلي حجز العقار بتسجيل إشارة الحجز على صحيفته في السجل  المرحلة

 ضبط العقارالغاية من هذا اإلجراء هي العقاري هي مرحلة وضع اليد على العقار. 
ة التي تختلف في أحيان كثيرة عن ما هو مكتوب في بيان القيد يالحقيق بحالته

  العقاري.
عقار بين يدي القضاء بشكل فعلي بهذا اإلجراء غاية المشرع في تجميد التتحقق 

  ومنع أي تصرف يضر بحقوق الدائنين المشتركين في إجراءات التنفيذ.
حدد المشرع إجراءات وضع اليد على العقار (المطلب األول) بأكبر دقة ممكنة، 

ر قدر منها، وهو ما تكفله آثار ائنون الحاجزون على حقوقهم أو أكبحتى يحصل الد
  (المطلب الثاني). وضع اليد على العقار

  

  المطلب األول: إجراءات وضع اليد على العقار
اتخاذ رئيس التنفيذ تتكون هذه اإلجراءات من مرحلتين: مرحلة إدارية تتجلى في 

قيام مأمور تتمثل في فعلية لوضع اليد (ثانياً) ثم مرحلة  (أوالً)،وضع اليد اً بقرار
  هدفها ضبط العقار ومحتوياته .على أرض الواقع التنفيذ بإجراءات عملية 

  أوالً: قرار رئيس التنفيذ بوضع اليد
  / من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي: ٣٨٢تنص المادة /

"يقرر رئيس التنفيذ بعد انقضاء ميعاد اإلخطار الوارد في المادة السابقة وبناًء 
ر بوضع اليد على طلب أحد ذوي الشأن طرح العقار بالمزاد العلني، ويقوم المأمو

  على العقار مستعيناً بخبير واحد أو ثالثة يسميهم رئيس التنفيذ من قائمة الخبراء.".
في السند التنفيذي خالل ثمانية أيام تلي تاريخ الثابت إذا لم يِف المدين بااللتزام 

، يطرح من القانون ذاته /٣٨١/تبليغ إخطار بيع العقار المنصوص عليه في المادة 

                                                                                                                                               
حاج طالب، محمد، ألكثر وذلك عند تقديم طلب التنفيذ، كما مر معنا. انظر قرب ذلك: مقطوعاً قبل ستة أشهر على ا

  .٢٩التنفيذ على العقار، المرجع السابق، ص
من القانون المدني على ما يأتي: "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية و.....وبأي عمل يقوم به  ٣٨٠تنص المادة  ٤١٧

إحدى الدعاوى.". بناء على ذلك ينقطع التقادم على الحق الموضوعي بتقديم الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في 
  طلب التنفيذ الذي يعد عمالً قضائياً بالمعنى الواسع من حيث كونه عمالً يدل على تمسك الدائن بحقه.
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. ٤١٨التنفيذ العقار للبيع بالمزاد العلني بناًء على طلب أطراف الملف التنفيذيرئيس 
ويسمي  وضع يد دائرة التنفيذ على العقار.ويكون ذلك عبر اتخاذ قرار مضمونه 

فيما يتعلق  سيماخبير أو ثالثة لمساعدة المأمور في مهمته هذه، ال رئيس التنفيذ 
  تبدأ المرحلة الفعلية إلجراءات وضع اليد. بعد ذلك بتقدير قيمة العقار كما سنرى.

  ثانياً: المرحلة الفعلية لوضع اليد
الفعلية والقانونية.  تبرز أهمية إجراءات التنفيذ في هذه المرحلة من الناحية
األموال الموجودة  فالقصد من هذه اإلجراءات وضع اليد على العقار وضبطه مع

  المشتركين في إجراءات التنفيذ.فيه بشكل فعلي، ضماناً لحقوق الدائنين 
ن يرافقه خبير أو ثالثة خبراء مختصوينتقل مأمور التنفيذ إلى موقع العقار 

بشؤون العقارات، وذلك لوصف العقار بأكبر دقة ممكنة وتقدير قيمته. جاء ذلك في 
  من قانون أصول المحاكمات على النحو اآلتي: /٣٨٣/الفقرة /أ/ من المادة 

المأمور مع الخبراء إلى مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه ينتقل -"أ
  وينظم محضراً بذلك.".

اعدة يكون ضبط العقار من الناحية الفعلية بتنظيم محضر وضع اليد عليه بمس
 بدقة حتى يكونَ  رَ ضَ حْ يكتب المأمور المَ أن  ينبغيو الخبراء الذين يقدرون قيمته،

أي التباس حول العقار المقصود اً ألي جهالة ومانعاً من وياته نافيالعقار ومحت ضبطُ 
/ المذكورة سابقاً، ونصها هو ٣٨٣بالحجز. جاء ذلك في الفقرة /ب/ من المادة /

  اآلتي:
"يجب أن يشتمل المحضر على أوصاف العقار وموقعه ومساحته ووجائبه 

ي قيمته التي تؤثر فاألخرى وحدوده ورقمه وقيمته المقدرة وجميع االعتبارات 
ً فيه أم أنه مشغول من الغير واسمه ومستنده في  وبيان فيما إذا كان المدين ساكنا

  اإلشغال.".
التفاصيل الخاصة بالعقار يظهر من نص هذه الفقرة مدى اهتمام المشرع ب

سمي وتثبيتها من خالل سند رفهو يهدف إلى إظهار حالة العقار الفعلية  المحجوز،
كثيراً ما تكون أوصاف العقار في السجل  هأن ذلك هيهو محضر وضع اليد. علة 

                                                           
ولئك ال يجوز لرئيس التنفيذ اتخاذ قرار وضع اليد على العقار إال بناًء على طلب أصحاب ذوي الشأن، أي أ ٤١٨

 أصحاب المصلحة في البيع، وذلك تأسيساً على مبدأ الطلب في المواد المدنية والتجارية وما في حكمهما.
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العقاري متباينة مع أوصافه الفعلية. من هنا فإن إجراء وضع اليد وهو إجراء 
  ضبط العقار ومحتوياته بشكل رسمي.قانوني وعملي في آن معاً يؤدي إلى 

ون كفقد يكون العقار موصوفاً في السجل العقاري على أنه أرض جرداء، بينما ي
رض مزروعة بأشجار مثمرة وفيها بئر ، أو أنه أفي واقع الحال منزل للسكن

. ينبغي في هذه الحالة تصحيح أوصاف على سبيل المثال بعمق ثمانين متراً محفور 
   العقار بما يتطابق مع واقع الحال.

، مسألة تصحيح أوصاف العقار ذاتِها/ ٣٨٣من المادة / و/د/ ج/نظمت الفقرتان /
  النحو اآلتي: جاء النص على إذ

إذا تبين وجود اختالف في أوصاف العقار بين الواقع والقيد العقاري، فعلى  -"ج
ً بقابلية العقار  لتصحيح مباشر اإلجراءات أن يبرز من الجهات المختصة بيانا

األوصاف، وفي هذه الحالة يصدر رئيس التنفيذ قراراً بالتصحيح مع قرار اإلحالة 
  ك على نفقة المحال عليه.القطعية وذل

ً أو جزئياً، فيباع على  -د أما إذا كان العقار غير قابل لتصحيح األوصاف كليا
  وضعه الراهن.".

ً بحسبانه  يصدر قرار رئيس التنفيذ بتصحيح أوصاف العقار إذا كان ذلك ممكنا
ً يعترض إجراءات التنفيذ. ويكون صدوره مع قرار اإلحالة القط عية إشكاالً تنفيذيا

  د األخير والذي يدعى المحال عليه.أي بعد رسو المزاد على المزاي
يباع حسب وضعه الفعلي من العقار غير قابل لتصحيح األوصاف أما إذا كان 
يتماشى مع إحدى غايات ألوصاف، وفي هذا تبسيط لإلجراءات دون تصحيح ل

  ى العقار.ال سيما فيما يتعلق بالتنفيذ علوقانون أصول المحاكمات الجديد، 
نالحظ أن كل ما فرضه المشرع من بيانات واجبة الذكر في محضر وضع اليد 

قيمة العقار، ذلك أن قائمة شروط بيع العقار، وهي المرحلة الالحقة لوضع  فييؤثر 
ق واقع الحال وليس تلك المدونة اليد، سوف تُوَضُع بناء على هذه البيانات التي تطاب

  العقاري. على صحيفة العقار في السجل
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هذا وال يجري تبليغ إجراءات وضع اليد على العقار إلى المدين، فالمشرع لم 
. من جهة ثانية ال يوجد ما يمنع من اطالع المدين على هذه ٤١٩يفرض ذلك

  حضر في الملف ويصبح جزءاً منه.يوضع المَ  إذ ،٤٢٠اإلجراءات في الملف التنفيذي
  

  وضع اليد على العقار آثار المطلب الثاني:
ً على  دُّ عَ ، منها ٤٢١عدة  يترتب على وضع اليد على العقار آثار المدين حارسا

ً و(أوالً)، العقار بقوة القانون    (ثانياً). في العقار بشكل مؤقت بقاء المدين ساكنا

   المدين حارس على العقار بقوة القانونأوالً: 
  من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي: /٣٨٤/تنص الفقرة /أ/ من المادة 

ً إلى أن يتم البيع ما لم  -"أ يترتب على معاملة وضع اليد اعتبار المدين حارسا
  من الحراسة أو تحديد سلطته.".عزله يقرر رئيس التنفيذ 

تمام إجراءات وضع اليد حارساً قضائياً إيصبح المدين المحجوز عليه من لحظة 
ون حاجة إلى صدور قرار من رئيس التنفيذ بهذا على العقار، وذلك من د

الخصوص. فالحراسة مفروضة على المدين بقوة القانون كما جاء في نص الفقرة 
  المشار إليه.

ثر ؤلكن إذا خشي رئيس التنفيذ من قيام المدين بأي تصرفات أو أعمال مادية ت
فقد يحاول  العقار،مدين أو أن يحد سلطته على فله أن يعزل ال ،قيمة العقار في

تسجيل قرار حجز العقار ووضع اليد من المدين جني الثمار وبيعها على الرغم 
  عليه.

يجب على الحارس الحفاظ على العقار ومحتوياته بما يضمن حقوق الدائنين 
الحاجزين؛ وعليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، أي الحارس المعتاد. تكون 

                                                           
. حاج طالب، محمد، التنفيذ على ٢٨٢...، المرجع السابق صأصول التنفيذ المدنيسلحدار، صالح الدين،  ٤١٩

  .٤٣العقار، المرجع السابق، ص 
 . ٤٣قرب ذلك انظر: حاج طالب، المرجع السابق، ص  ٤٢٠
/ من قانون أصول المحاكمات، عن ٣٨٧/ و/٣٨٦تختلف آثار وضع اليد على العقار، والتي تحكمها المادتان / ٤٢١

 / من القانون ذاته.٣٨٥/ و/٣٨٤آثار تسجيل قرار الحجز على العقار في السجل العقاري، والتي تحكمها المادتان /
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بالتزامه هذا للحبس  لَّ خَ ويتعرض في حال أَ  ،يد أمانة ه الحالةفي هذعلى العقار يده 
  .٤٢٢من قانون العقوبات ٤١٢من شهرين إلى سنتين وبالغرامة كما جاء في المادة 

 ً ً  -ثانيا   في العقار بشكل مؤقت بقاء المدين ساكنا
  / من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي:٣٨٤تنص الفقرة /ب/ من المادة /

  الساكن في العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة".للمدين -"ب
سمح المشرع للمدين أن يبقى ساكناً في العقار بعد وضع اليد عليه إذا كان ساكناً 

أما إذا لم المدين ساكناً في العقار قبل وضع اليد عليه فال  فيه قبل إجراء وضع اليد.
ولو تم تعيينه حارساً قضائياً عليه. علة ذلك أن المشرع أعطاه  ،يحق له السكن فيه

 على العقار بين وضع اليدالواقعة فرصة لتدبر أمره وإيجاد دار سكن في الفترة 
   .٤٢٣إلى المحال عليه العقار، وليس إعطاء المدين ميزة السكنه وتسليم

ً في العقار هو أثر إإلذلك ال يمكن القول  يجابي، لكن هذا ن بقاء المدين ساكنا
ن هذا األمر يُقال إاألمر إمكانية أعطاها المشرع للمحجوز عليه، وأكثر ما يمكن أن 

  هو أثر سلبي لقرار وضع اليد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
إن الحارس القضائي الذي يُقدُم  -١من قانون العقوبات على ما يأتي: " ٤١٢رة األولى من المادة تنص الفق ٤٢٢

قصداً على إلحاق الضرر أو التصرف بكل أو بعض ما اؤتمن عليه من األشياء يُعاقب بالحبس من شهرين إلى 
  سنتين وبالغرامة مائة ليرة.".

. وقد استخدم الدكتور حاج طالب عبارة "رأفة ٤٥السابق، ص قرب ذلك انظر: حاج طالب، محمد، المرجع  ٤٢٣
مؤقتة" للداللة على هذا المعنى. وأضاف أن هذا المعنى يُستنتج من صياغة االستثناء الوارد في نص المادة القانونية 

  التي يقتصر تطبيقها على المدين الذي كان ساكناً.
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  الفصل الثاني
  قائمة شروط بيع العقار

  
يلي وضع اليد على العقار مرحلة إعداد قائمة شروط بيع العقار. غاية المشرع 

(المبحث األول) هي  ألحكام قائمة شروط البيع وتبليغهامن النصوص الناظمة 
حتى يشترك في المزاد العلني أو  ،إجراءات البيعإعالم كل ذي مصلحة بتفاصيل 

  (المبحث الثاني) في الوقت المناسب. االعتراض على هذه القائمةب يقوم
  

  المبحث األول
  أحكام قائمة شروط البيع وتبليغها

  
ينبغي على مأمور التنفيذ إعداد قائمة شروط بيع العقار بعد وضع اليد عليه، 

  . ٤٢٤وذلك بناًء على طلب أحد ذوي الشأن
تطلب هذا األخير قائمة بيانات فرضها المشرع. كما يجب أن تتضمن هذه ال

حتى تكون اإلجراءات واضحة. سوف نتناول في هذه القائمة عدة  مع إرفاق وثائق 
هذا المبحث مشتمالت قائمة شروط البيع ومرفقاتها (المطلب األول)، ثم ندرس 

  مسألة تبليغ قائمة شروط البيع (المطلب الثاني).
  

   ومرفقاتها المطلب األول: مشتمالت قائمة شروط البيع
/ من قانون أصول المحاكمات مشتمالت قائمة ٣٨٨حدد المشرع في المادة /

نص في المادة التي تليها على مرفقات  إذ ،شروط البيع (أوالً)، لكنه لم يكتف بذلك
 ً   .)لهذه القائمة (ثانيا

  : مشتمالت قائمة شروط البيعأوالً 
  / المذكورة سابقاً على ما يأتي:٣٨٨تنص الفقرة /ب/ من المادة /

  :اآلتي يجب أن تشتمل القائمة على -"ب
  تنفيذي الذي حصل اإلخطار بمقتضاه.بيان السند ال-١
  تاريخ اإلخطار.-٢

                                                           
 المحاكمات. / من قانون أصول٣٨٨انظر الفقرة /أ/ من المادة / ٤٢٤
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تعيين العقارات المبينة في اإلخطار مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها أو -٣
  أرقام محاضرها أو غير ذلك من البيانات التي تفيد تعيينها.

  المقدرة.شروط البيع والقيمة -٤
تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر القيمة المقدرة لكل -٥

  صفقة.".
حكم قضائي بأداء مبلغ من النقود أو صك زواج أو  السند التنفيذيقد يكون 

  غيرهما من األسناد التنفيذية. 
/ من قانون أصول ٣٨١هو إخطار بيع العقار عمالً بالمادة / باإلخطارالمقصود 

المحاكمات، وليس اإلخطار التنفيذي الذي يحصل تبليغه قبل بدء إجراءات التنفيذ 
  / من القانون ذاته.٢٨٧تطبيقاً للمادة /

ضح من صياغة اكما هو و ،بدقة العقار أو العقارات المنفذ عليها عيينتيجب 
جزء  البند الثالث من الفقرة /ب/ المذكورة سابقاً، حتى ال يجري التنفيذ على عقار أو

قدم عقاره لضمان الوفاء  يأو الكفيل العيني الذ من عقار ال يقع في ملك المنفذ عليه
  .٤٢٥بالتزامات المدين المنفذ عليه

كالثمن  ٤٢٦التي تُدرج عادة في عقد البيعتلك الشروط  بشروط البيعهذا ويقصد 
وحقوق االرتفاق المثقل بها العقار وأوصاف العقار، وغيرها من األمور  ٤٢٧والفوائد

يود  منأهمية خاصة بالنسبة إلى لهذا البيان  ،٤٢٨األمور التي ال تخالف النظام العام
  حالة العقار.يكون على دراية ب إذاالشتراك في المزايدة العلنية، 

فهي تلك التي قدَّرها الخبراء، الذين سماهم رئيس التنفيذ  القيمة المقدرة للعقارأما 
أنه يجوز لرئيس محكمة التمييز اللبنانية عند وضع اليد عليه. هذا وقد جاء في قرار ل

التنفيذ إعادة تخمين العقار بطلب أو من دون طلب إذا انقضت فترة طويلة بين 

                                                           
لذلك يلجأ مأمور التنفيذ إلى استخراج مخططات مساحية تساعد على مطابقة العقار أو العقارات المحجوزة على  ٤٢٥

 أرض الواقع مع تلك التي تم استخراج بيان قيد عقاري لها، وذلك منعاً ألي خلط مع عقارات الغير.
 .٥٥٠سابق، صمنال حيدر، نصرة، طرق التنفيذ الجبري و...، المرجع ال ٤٢٦
تُحسب من يوم البيع إلى يوم  %٦َمثَُل ذلك "الشرط الذي يُلِزم الراسي عليه المزاد بدفع فائدة باقي الثمن بنسبة  ٤٢٧

  . ألمثلة أكثر انظر الصفحة ذاتها من هذا المرجع.٥٥حاج طالب، المرجع السابق، صالوفاء بكامل الثمن.". 
لشرط الذي يُلزُم المحاَل عليه العقار بفوائد تزيد عن الحد األعلى الذي من الشروط الباطلة لمخالفتها النظام ا ٤٢٨

منال حيدر، نصرة، يسمح به القانون، أو يلزمه بتسديد ثمن العقار بالذهب أو بالدوالر األمريكي. قرب ذلك انظر: 
  .٥٥٠...، المرجع السابق، ص طرق التنفيذ الجبري
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رئيس التنفيذ غير ملزم كما أن  اليد ووقت وضع قائمة شروط البيع، معاملة وضع
  .٤٢٩بإعادة التخمين ألن حرية المزايدة العلنية كافية لتصحيح القيمة المقدرة

أمالً في  تجزئة العقار إلى صفقاتمن جهة أخرى قد يطلب أحد أطراف الملف 
الحصول على ثمن أعلى مما لو تم البيع بصفقة واحدة. كما لو كان العقار بناء 

ً للسكن من شقق  إذ. في هذه الحالة تكون هناك تجزئة في بيع العقار عدة طابقيا
  تشكل كل شقة صفقة مستقلة.

  ثانياً: مرفقات قائمة شروط البيع
   من قانون أصول المحاكمات على أن: /٣٨٩/تنص المادة 

  اآلتي: "يرفق بقائمة شروط البيع
  تكليف.يان الضريبة العقارية على العقار المحجوز وما عليه من بشهادة ب-أ

  السند الذي يُباَشُر التنفيذ بمقتضاه.-ب
  في تاريخ إلقاء الحجز. يقيد السجل العقار-ج
أو السند العدلي غير القابل للعزل  المكتسب الدرجة القطعية الحكم القضائي-د

المثبتان لحق المدين بالعقار في حال بقاء ملكيته في السجل العقاري باسم البائع، مع 
  بيان موجز عن أي منهما بحسب الحال.".

الغاية من إرفاق شهادة بيان الضريبة العقارية هي معرفة ما على العقار من 
وذلك  ،أي حق آخرقبل ثمن العقار  . تُستوفى هذه الضرائب من٤٣٠تكليف ضريبي

  لما تتمتع به الحقوق المتعلقة بالخزينة العامة من امتياز.
بمقتضاه فهي التحقُق من أن القواعد التنفيذ  باَشرُ أما علة إبراز السند الذي يُ 

القانونية المتعلقة به قد تمت مراعاتها، فقد يثير أحد ذوي الشأن البطالن أو يمتنع 
  .٤٣١يدةعن دخول المزا

السجل العقاري بتاريخ إلقاء الحجز، فقد فرض المشرع إرفاقه  فيما يتعلق بقيد
بقائمة الشروط حتى يعلم الكافة، بمن فيهم من يود االشتراك في المزايدة العلنية، 

                                                           
منال حيدر، نصرة، طرق التنفيذ الجبري و...، المرجع أدرجه  .١٩٦٣/ ٢٢/٥محكمة النقض اللبنانية في  ٤٢٩

  .١، الهامش رقم ٥٥١السابق، ص
رأت محكمة االستئناف األولى في دمشق بصفتها تنظر بالقضايا التنفيذية : "... القيد المالي مرفقاً بكتاب مديرية  ٤٣٠

أصول مدنية.".  ٣٨٩فقرة /أ/ من المادة المالية بالموافقة على البيع يفي ببيان الضريبة المنصوص عليه في ال
 .٣١/١٠/٢٠١٩، تاريخ ٥٤٥، قرار ٦٢٩/٢٠١٩استئناف دمشق األولى، أساس 

  . ٥٧ حاج طالب، محمد، المرجع السابق، ص ٤٣١
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كما يفيد هذا القيد التأكد من  لى العقار قبل تاريخ إلقاء الحجز،بالحقوق المترتبة ع
  ملكية المنفذ عليه للعقار.

ً فيما يتعلق بالتثبت من ملكية المنفذ عليه  مشرعلكن ال أدخل تعديالً جوهريا
ً إرفاق الحكم القضائي  إذللعقار،  فرض في الفقرة /د/ من المادة المذكورة سابقا

ن لحق (ملكية) زل المثبتيالعدلي غير القابل للع المكتسب الدرجة القطعية أو السند
المنفذ عليه للعقار، وذلك في حال كان المالك في قيود السجل العقاري هو غير 

  المنفذ ضده.
مع أحكام  جزئياً،ويتوافق  إجراءات التنفيذ بشكل كبير، هذا التعديل يسهل

الفقرة أن  منه. جاء في هذه ٨٢٥ج/ من المادة ال سيما الفقرة /و، القانون المدني
  ية تكتسب وتنتقل بموجب حكم قضائي، كما سنرى الحقاً.قوق العينالح

المتعلق بالسند العدلي غير القابل  ،، في جزئه الثانييخالف لكن هذا التعديل  
 المبدأالسوري.  القانون المدنيمن  ٨٢٥ المادة في مبدأ عاماً أرساه المشرع للعزل،

وانتقالها يكون بتسجيلها في السجل  ةاكتساب الحقوق العينية العقاريأن هو 
  . ٤٣٢العقاري

  

  مشتمالتهاو المطلب الثاني: تبليغ قائمة شروط البيع
تبليغ قائمة شروط البيع (أوالً)، ثم حدد مشتمالت  بوجنص المشرع على و

ً قة اإلخبار رو   . بهذه القائمة )(ثانيا

  تبليغ القائمة أوالً:
ا مالبيع في نصين. أتاح في األول منهنظم المشرع مسألة العلم بقائمة شروط 

)، وفرض في الثاني تبليغ القائمة لذوي الشأن ١للكافة االطالع على هذه القائمة (
)٢.(  

جاء قانون أصول المحاكمات النافذ : من االطالع على القائمةالكافة  تمكين- ١
إبالغ الكافة بقائمة  هو ،٤٣٣، كرس فيه ما كان معموالً به بشكل فعليبحكم جديد

                                                           
قد يحصل نزاع بين المالك قيداً في السجل العقاري والمشتري بوكالة غير قابلة للعزل، فيتمسك المالك قيداً  ٤٣٢

من القانون المدني التي ترسي مبدأ القوة المطلقة لقيود السجل العقاري، ويتمسك المشتري بالمادة  ٨٢٥بالمادة 
 / من قانون أصول المحاكمات النافذ. ٣٨٩/

ي ظل قانون أصول المحاكمات القديم، على لصق قائمة شروط البيع على لوحة إعالنات دائرة جرى العمل، ف ٤٣٣
  .٥٨حاج طالب، محمد، المرجع السابق، ص التنفيذ. بهذا المعنى انظر: 
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وضع . كما نص على في لوحة إعالنات دائرة التنفيذشروط البيع عن طريق نشرها 

/ من قانون ٣٨٨الفقرة /أ/ من المادة / تفقد جاء صورة عنها في الملف التنفيذي.
  :على النحو اآلتيأصول المحاكمات 

ذوي الشأن قائمة مأمور ، بعد وضع اليد، أن ينظم بناًء على طلب أحد العلى -"أ 
شروط البيع، وتنشر في لوحة إعالنات دائرة التنفيذ، ويضمها إلى ملف 

  .".٤٣٤القضية

يسمح هذا اإلعالم لكل من لم يمنعه القانون من االشتراك في المزايدة بأن يتقدم  
بحيث يكون على دراية كاملة بوضع العقار  ،بطلب إلى دائرة التنفيذ لالشتراك فيها

  لمطروحة للبيع.أو العقارات ا

ً فسحَ كما يفيد نشر  المجال ألصحاب الحقوق العينية  قائمة الشروط هذه أيضا
  . ٤٣٥على العقار مجهولي الموطن أن يأخذوا علماً بشروط بيع العقار

  ذوي الشأنالقائمة لتبليغ - ٢
بعد وضع المأمور لقائمة شروط البيع وضمها إلى الملف التنفيذي، يحدد رئيس 

  .٤٣٦للنظر في االعتراضات على هذه القائمةالتنفيذ جلسة 
إلفساح  ، وذلكبناًء على ذلك فقد فرض القانون تبليغ عدد من الفئات بهذه القائمة

الفقرة /ب/  المجال لهم باالعتراض على ما جاء فيها؛ وقد جاء تحديد هذه الفئات في
  ما يأتي: التي تنص على/ من قانون أصول المحاكمات ٣٩٠من المادة /

مأمور بإخبار المدين والدائنين الذين سجلوا حجزاً لمصلحتهم اليقوم  -ب"
والدائنين أصحاب الرهون والتأمينات واالمتياز الذين قُيدْت حقوقهم قبل الحجز 
والمالكين البائعين بسند عدلي غير قابل للعزل أو بحكم قضائي مكتسب الدرجة 

جز إلى موطنهم في حال كان القطعية، وأصحاب الحقوق واإلشارات السابقة للح
فيه ما تم من  رُ كَ ذْ معروفاً، وإال فإن التبليغ يجري على لوحة إعالنات دائرة التنفيذ، يُ 

  .جراءات."اإل

                                                           
كان األجدر بالمشرع أن يستخدم مصطلح "الملف التنفيذي" بدالً من مصطلح "ملف القضية" كون األمر ال  ٤٣٤

في  أمام القضاء، إنما يتعلق بإجراءات تنفيذ. ال يوجد نزاع موضوعيموضوعي ال يتعلق بنزاع  يتعلق بقضية، أي
  وقد مر معنا ذلك في بحث إجراءات التنفيذ. هذه اإلجراءات من حيث المبدأ،

 .٥٥٥منال حيدر، نصرة، طرق التنفيذ الجبري و...، المرجع السابق، ص ٤٣٥
  قانون أصول المحاكمات. / من٣٩٠انظر الفقرة /أ/ من المادة / ٤٣٦
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من غير حاجة إلى صدور  بقوة القانونإخبار المذكورين في هذه الفقرة  يجري
قرار بذلك من رئيس التنفيذ، ومن غير طلب من أطراف الملف التنفيذي، كما تدل 

. علة ذلك أن مصلحة هؤالء ظاهرة في وصول العلم إليهم بشروط قائمة الصياغة
في صيانة حقوقهم، وتتجلى في هذه المصلحة شروط البيع ومرفقاتها، وتكمن 

  .ذا تعارضت مع هذه الحقوقاالعتراض على شروط البيع إ
بثالثة أيام  النظر في االعتراضاتهذا ويجب أن يحصل االعتراض قبل جلسة 

  .جاء في المادة التي تحدد مشتمالت ورقة اإلخبارحسب ما  وذلك قل،على األ

  مشتمالت ورقة اإلخبار بقائمة شروط البيعثانياً: 
  أن:/ من  قانون أصول المحاكمات على ٣٩١تنص المادة /

  "تشتمل ورقة اإلخبار على اآلتي:
  تاريخ إيداع قائمة شروط البيع.-أ

  تعيين العقارات المحجوزة على وجه اإلجمال.-ب
  بيان القيمة المقدرة لكل صفقة.-ج
فيما يُحتمل تقديمه من االعتراضات على القائمة تاريخ الجلسة المحددة للنظر -د

اعة انعقادها في حالة عدم تقديم وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وس
  اعتراضات على القائمة.

قد يكون لديه من أوجه ما تنبيه المخاطب بلزوم االطالع على القائمة وإبداء -هـ
البطالن أو المالحظات بطريق االعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها في الفقرة 

  السابقة بثالثة أيام على األقل وإال سقط حقه في ذلك.".
فالغاية من إيداع قائمة  رمى إليها المشرع، لكل بيان من هذه البيانات غاية

حث المأمور على ضم هذه القائمة إلى الملف التنفيذي قبل  يشروط بيع العقار ه
المأمور عن هذا اإليداع فإن  فإذا تقاعس اء اإلخبار المنصوص عليه قانوناً؛إجر
شأن من االطالع على محتويات ورقة بار يكون باطالً لعدم تمكين أصحاب الاإلخ

  .٤٣٧اإلخبار هذه
أما الهدف من تعيين العقارات المحجوزة فهو عدم الخلط بين العقار أو العقارات 

التنفيذ  تجنبالمحجوزة وبين عقارات تقع في ملكية الغير مما لم يقع عليها الحجز؛ و
  على هذه األخيرة بطريق الخطأ.

                                                           
  .٦٠حاج طالب، محمد، المرجع السابق، صبهذا المعنى انظر:  ٤٣٧
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المشرع فرض بيان القيمة المقدرة لكل صفقة في يُالحظ من ناحية أخرى أن 
أوجب بيان القيمة المقدرة للعقار في  همرفقات قائمة شروط البيع؛ على الرغم من أن

فسح  يمة المقدرة في مرفقات القائمة هيقائمة شروط البيع. يبدو أن علة تكرار الق
القيمة المقدرة  لمعرفة ،لمرفقةاممن لم يطلعوا على القائمة  ،المجال لذوي الشأن

بناء على هذا األمر يمكن لهم  .٤٣٨للعقار أو العقارات المطروحة للبيع بالمزاد العلني
  االعتراض على قائمة شروط البيع.

جلسة لالعتراض فهي واضحة في إمكانية صدور  وساعةأما علة تعيين تاريخ 
  ة القانونية. راضات من أصحاب المصلحة ضمن المداعت

تحديد تاريخ وساعة انعقاد جلسة البيع في البيان ذاته، وذلك  أوجب القانونكما 
ديم اعتراضات في المدة القانونية. وفي هذا تسهيل وتسريع في حال عدم تق

  إلجراءات التنفيذ على العقار.
أوجب المشرع أخيراً أن يكون تقديم االعتراضات على قائمة شروط البيع قبل 

  .٤٣٩على قائمة شروط البيع االعتراضثالثة أيام تسبق ميعاد جلسة 
  

  المبحث الثاني
  االعتراض على قائمة شروط البيع

  
لذلك  ة متعلقة بالعقار قبل جلسة البيع،سعى المشرع إلى إنهاء أي إشكاالت تنفيذي

 صورةسمح باالعتراض على قائمة شروط بيعه من أجل تصفية المراكز القانونية ب
فقد سمح للمدين والدائنين المذكورين في  العلنية؛المزايدة بدء قبل ة، وذلك نهائي

أوجه البطالن / من قانون أصول المحاكمات، ولكل ذي مصلحة إبداء ٢٩٢المادة /

                                                           
 .٦٠حاج طالب، محمد، المرجع السابق، ص ٤٣٨
بهذا المعنى انظر: قرار محكمة االستئناف المدنية األولى في دمشق بصفتها تنظر في القضايا التنفيذية، أساس  ٤٣٩

قرار رئيس التنفيذ الذي جاء بعدم  ف. صدقت محكمة االستئنا٢١/١٠/٢٠١٩، تاريخ ٥٢٦، قرار ٥٩٩/٢٠١٩
قبول االعتراض على قائمة شروط بيع العقار موضوع الملف التنفيذي، والذي كانت الجهة المستأنفة قد قدمته. جاء 

روط البيع بشكل تعليل الرد على النحو اآلتي: "... وحيث أن الجهة المستأنفة تبلغت موعد االعتراض على قائمة ش
. إال أن الجهة المستأنفة لم تعترض ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها بالمادة ٤/٩/٢٠١٩أصولي بتاريخ 

رده موضوعاً. مصادرة التأمين -٢_قبول االستئناف شكالً. ١من قانون أصول المحاكمات المدنية ...،  ٣٩٦
 االستئنافي..."
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سواء أكانت لعيب في الشكل أم في الموضوع، وذلك بطريق  في اإلجراءات
  االعتراض على قائمة شروط البيع. 

عن  تأجيل بيعهو  بيع العقار وقف إجراءاتكما أعطى المشرع للمدين إمكانية 
  طريق االعتراض على قائمة شروط البيع. 

بما ينظر رئيس التنفيذ في هذه االعتراضات بإجراءات محددة يفصل في نهايتها 
  .تم تقديمه في المدة القانونية

نبدأ بدراسة أسباب االعتراض على قائمة شروط البيع على ما تقدم سوف  بناءً 
بحث إجراءات تقديم االعتراضات والفصل فيها ول)، ثم ننتقل إلى (المطلب األ

  (المطلب الثاني).
  

  المطلب األول: أسباب االعتراض
 ٤٤٠كطريق وحيدةالبيع االعتراض على قائمة شروط طريق حدد المشرع 

وقف إجراءات ولإلمكانية تعديل هذه القائمة بناء على أسباب عامة من جهة أولى؛ 
  تأجيله في حاالت خاصة من جهة أخرى.بيع العقار أو 

أسباب االعتراض على قائمة شروط بيع العقار إلى يقسم بعض الفقه لذلك 
  أسباب عامة (أوالً)، وأسباب خاصة (ثانياً).

  أوالً: أسباب عامة
  على ما يأتي:/ من قانون أصول المحاكمات ٣٩٤المادة / تنص

ولكل ذي  ٤٤١ )٣٩٢المادة ("يجب على المدين والدائنين المشار إليهم في 
أم في  الشكلسواء أكانت لعيب في  أوجه البطالن في اإلجراءاتمصلحة إبداء 

بطريق االعتراض على قائمة  المالحظات على شروط البيعوجميع  الموضوع
  التمسك بها.". منشروط البيع وإال سقط حقهم 

                                                           
/ من قانون أصول ٢٩٢اءات المعتادة لرفع الدعوى، ألن نص المادة /ال يمكن تقديم االعتراضات باإلجر ٤٤٠

  .٦٩٢وَ  ٦٩١ أبو الوفا، أحمد، إجراءات التنفيذ...، المرجع السابق، صالمحاكمات نص خاص. قرب ذلك انظر: 
ن / منه، أل٣٩٢/ من قانون أصول المحاكمات وليس إلى المادة /٣٩٠كان األجدر بالمشرع اإلحالة إلى المادة / ٤٤١

نطاق المادة األولى أوسع من نطاق المادة الثانية، األمر الذي يوفر حماية مصالح فئات أكثر بما يتماشى مع غاية 
يرجح الدكتور حاج  .٦٢حاج طالب، محمد، المرجع السابق، صالمشرع من هذا النص القانوني. قرب ذلك انظر: 

/ من قانون أصول ٣٨٨وأحال على المادة /طالب في هامش الصفحة ذاتها أن المشرع وقع في خطأ مادي 
 / من القانون ذاته.٣٩٠المحاكمات القديم بدالً من المادة /
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إثارة أوجه في شروط بيع العقار قائمة جلى أسباب االعتراض العامة على تت
  ).٢)، وفي المالحظات على شروط البيع (١البطالن في اإلجراءات (

  إثارة أوجه البطالن في اإلجراءات- ١
قد يعترض صاحب المصلحة على إجراءات التنفيذ من الناحية الشكلية أو 

  الموضوعية. 
َمثَُل االعتراضات على الناحية الشكلية لإلجراءات هو إثارة بطالن إخطار 

  أو بطالن تبليغ قائمة شروط البيع. البيع،
أما ما يجوز إثارته من بطالن من الناحية الموضوعية لإلجراءات فيمكن أن 

ألنه دار  يكون عدم توافر الصفة في طالب التنفيذ أو عدم جواز الحجز على العقار
نفيذ الجبري ألن سنده غير تنفيذي، ، أو عدم توافر حق الدائن بالتسكن المدين

  ى الحقاً كيف يفصل رئيس التنفيذ في أوجه البطالن هذه.وسوف نر
من ناحية أخرى ال يجوز إثارة منازعات موضوعية ال تتعلق بإجراءات التنفيذ 

المقاصة. هذه المنازعات تتعلق ببالتقادم أو بالوفاء أو ، كالدفع ٤٤٢التنفيذ أمام رئيس
لذلك ينبغي على من يريد إثارة  لتنفيذ،بأصل الحق وتخرج عن اختصاص رئيس ا

دعوى في األساس (أصل الحق) أمام محكمة الموضوع رفع هذه المنازعات 
  .٤٤٣المختصة

  المالحظات على شروط البيع- ٢
فيقدم اقتراحات  ،قد يسعى صاحب المصلحة إلى تغيير في قائمة شروط البيع

ذلك عن طريق مالحظات  زيادة عددها، أو تعديلها. يكونبعض الشروط أو  إللغاء
 حسب ، وذلكعلى قائمة شروط البيع التي تُثار بطريق االعتراض على هذه القائمة

ً ٣٩٤المادة / ما جاء في ، وليس عبر أي وسيلة أخرى، وإال سقط / المذكورة سابقا
  الحق في تقديم هذه المالحظات.

أو الشرط الذي يمنع بعض الفئات  إلغاءيمكن لصاحب المصلحة أن يطلب 
  قانوني لهذا المنع. مسوغاألشخاص من االشتراك في المزايدة العلنية من دون 

                                                           
) من ٢. انظر أيضاً الهامش (٦٨٩ أبو الوفا، أحمد، إجراءات التنفيذ...، المرجع السابق، صبهذا المعنى انظر:  ٤٤٢

 الصفحة ذاتها.
. يؤكد األستاذ المرحوم منال ٥٥٩و ٨٥٥المرجع السابق، صمنال حيدر، نصرة، طرق التنفيذ الجبري و...،  ٤٤٣

من هذا المرجع أن الدفع بالتقادم في القضايا المدنية غير متعلق بالنظام العام، لذلك فإن  ٥٥٩حيدر في الصفحة 
  عدم إثارة صاحب المصلحة له يعد تنازالً ضمنياً عن التمسك به.
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بإضافة شرط ينص على ضرورة تسديد الثمن  زيادة عدد الشروطكما يجوز 
  فور رسو المزاد.

طلباً أحد أصحاب المصلحة  يكون بتقديمبعض الشروط فيمكن أن  تعديلأما عن 
  .٤٤٤بيع كل العقارات المحجوزة بصفقة واحدة، أو عدة  بتقسيم العقار إلى صفقات

تعد إثارة أوجه البطالن السابقة وإبداء المالحظات على قائمة شروط البيع من 
األسباب العامة لالعتراض، لكن المشرع نصَّ على أسباب توقف التنفيذ أو تؤجله، 

  وبهذا فإنها تعد أسباباً خاصةً.

  ثانياً: أسباب خاصة
)، وتأجيل إجراءات ١إمكانية وقف إجراءات التنفيذ (تنحصر هذه األسباب في 

  ).٢البيع (

  وقف إجراءات التنفيذ- ١
  :على أنَّ ها /أ/ و/ب/ في فقرتي/ من قانون أصول المحاكمات ٣٩٥تنص المادة /

وقف إجراءات  بطريق االعتراض على قائمة شروط البيعللمدين أن يطلب -"أ
على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في اإلخطار إذا أثبت أن قيمة العقار  التنفيذ

الذي تظل اإلجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين 
ً  وجميع الدائنين الذين صاروا   فيها. طرفا

اً يعين القرار الصادر في هذا االعتراض العقارات التي تقف اإلجراءات مؤقت-ب
بالنسبة إليها. ولكل دائن بعد اإلحالة القطعية أن يمضي في التنفيذ على تلك 

  ."..العقارات إذا لم يكِف ثمن ما بِْيَع للوفاء بحقه.
بين مصلحة المدين في بقاء عدد من عقاراته  ،، في هاتين الفقرتينوازن المشرع

  ضمن ذمته المالية، ومصالح الدائنين في اقتضاء حقوقهم.
الذي سوف أمام رئيس التنفيذ أن قيمة العقار  ٤٤٥على المدين أن يثبت ينبغي

  فات القضائية.ولمصروباللوفاء بمطلوب هؤالء الدائنين  يستمر التنفيذ عليه كافية

                                                           
قات عدة أكثر جدوى، وقد يرى آخرون أن بيع عدد من العقارات قد يرى بعض الدائنين أن بيع العقارات بصف ٤٤٤

بصفقة واحدة إذا كانت بناء طابقياً من شقق عدة للسكن، وذلك  أمالً في أن يكون الثمن أعلى مما لو ِبْيعَْت كل شقة 
 على حدة.

الذي تظل اإلجراءات  يقول الدكتور محمد حاج طالب ما يأتي: " ...، ويمكن للمدين أن يثبت ذلك (قيمة العقار ٤٤٥
ً قانونياً حتى  مستمرة بالنسبة إليه) بكافة وسائل اإلثبات بما في ذلك الخبرة، ألن المطلوب إثباته ال يشكل تصرفا

. ننضم إلى رأي األستاذ الدكتور حاج ٦٦و ٦٥اج طالب، محمد، المرجع السابق، ص ح يجب اإلثبات بالكتابة.".
زاوية أخرى ونقول: إن اإلثبات أمام رئيس التنفيذ يتعلق بالموضوع، وهذا طالب، لكن ننظر إلى هذا النص من 
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أما إذا لم تكف حصيلة بيع ما تم التنفيذ عليه فيحق ألي من هؤالء الدائنين متابعة 
  التنفيذي واستيفاء حقه كامالً.ملف التنفيذ على باقي العقارات موضوع ال

  تأجيل إجراءات بيع العقار- ٢
عقاراته ه فرصة أخرى لتفادي بيع عقاره أو أعطى المشرع المنفذ علي

تنص الفقرة /ج/ منها على / المذكورة سابقاً، إذ ٣٩٥ي المادة /المحجوزة، وذلك ف
  اآلتي:
يجوز للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل بيع العقار إذا أثبت أن صافي ما -"ج
في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين  أموالهتغله 

  الذين صاروا طرفاً في اإلجراءات".
باالعتماد على ما يمكن أن تدره له ذمته المالية يتفادى المنفذ عليه بيع العقار 

. يجب أن يكون هذا الدخل ٤٤٦، وليس العقار المحجوز فقطمن دخل سنوي  كاملة
في بيع العقار مضافاً إليها المصروفات القضائية.  ينمشتركالدائنين الكل وفاء كافياً ل

قل اإلجراءات لمدة وقد حدد المشرع غلة سنة واحدة، وهذه مدة معقولة ال تعر
إلى العقار والسنة المالية بالنظر الحسبان السنة الزراعية بالنظر طويلة، وتأخذ في 

  أصول المدين من الناحية التجارية.إلى 
لكن المشرع راعى مصالح الدائنين المشتركين في اإلجراءات في الفقرة /د/ من 

الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات تحديد المادة ذاتها عندما فرض على رئيس التنفيذ 
وعدم وفاء المنفذ ضده لكل هؤالء الدائنين أو لعدد منهم أو  ؛مضي السنةالبيع بعد 

                                                                                                                                               
يخرج عن اختصاصه من حيث المبدأ. ويمكن أن نتصور إمكانية االعتراض من قبل أحد الدائنين المشتركين 

   بإجراءات البيع، بحيث ينصب اعتراضه على أن القيمة التي تم إثباتها أمام رئيس التنفيذ ُمبالٌغ فيها.
هل يحيل رئيس التنفيذ الطرف صاحب المصلحة إلى قضاء الموضوع للفصل في النزاع على قيمة العقار؟ ال يبدو 

  لنا أنه سيفعل، وذلك ألسباب عدة هي اآلتية:
  هذا نص خاص خالف به المشرع القاعدة العامة التي تقضي بمنع رئيس التنفيذ من النظر في مسائل موضوعية.-١
  موضوعي متعلق بالسند التنفيذي المطروح أمام رئيس التنفيذ. بنزاعقيمة العقار  عدم تعلق إثبات-٢
فيها عدم وقف اإلجراءات لسبب ال يتعلق بالسند  وصول إجراءات التنفيذ إلى مرحلة متقدمة يفضل المشرع-٣

  التنفيذي ذاته ، وذلك تماشياً مع سياسته في تبسيط وتسريع إجراءات التنفيذ على العقار.
/ يسمح بمتابعة اإلجراءات في حال عدم كفاية حصيلة بيع العقار، ألن العقارات ٣٩٥نص الفقرة /ب/ من المادة /-٤

تبقى محجوزةً حجزاً تنفيذياً حتى االنتهاء من توزيع حصيلة التنفيذ. وهذا هو السبب األكثر أهمية والذي يستند إلى 
  .واقع عملي أكثر من اعتماده على منطق نظري أكاديمي

ً فلم يقيد ما يدخل إلى ذمة المنفذ عليه بغلة العقار، بل بغلة كل عناصر الذمة  ٤٤٦ جاء نص الفقرة /ج/ هذا مطلقا
في سنة أمواله المالية للمدين. استخدم المشرع كلمة "أمواله" وليس "عقاره" على النحو اآلتي: "... صافي ما تغله 

المشرع في استيفاء الدائنين لحقوقهم بصرف النظر عن طبيعة المال واحدة... ". وهذا أمر منطقي يتسق مع غاية 
  الذي يدر دخالً على مالكه.
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إمكانية تراخي  إذاً  . منع المشرع٤٤٧لجزء من ديونهم، وكذلك المصروفات القضائية
. ينسجم هذا وفاءها على إعادة طلب بيع العقار بعد الفشل في الفِ اإلجراءات وتوقُّ 

إجراءات التنفيذ وتبسيطها والتخفيف من األمر مع غاية المشرع المتمثلة في تسريع 
َغةِ ك   .ل المعوقات اإلجرائية غير الُمَسوَّ

 هذا األمر/ من قانون أصول المحاكمات على ٣٩٥تنص الفقرة /د/ من المادة /
  بالصيغة اآلتية: 

يعين القرار الصادر بالتأجيل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة -د"
  الديون.".هذه عدم الوفاء مراعياً في ذلك المهلة الالزمة للمدين ليستطيع وفاء 

أن تسديد ديون الدائنين ال يكون فور انتهاء مدة  هذه الفقرةيظهر من صياغة  
يملك رئيس التنفيذ سلطة  إذمادة ذاتها، السنة المحددة في نص الفقرة /ج/ من ال

مهلة وفاء بعد انقضاء السنة، وذلك حتى يتدبر المدين  تقديرية في إعطاء المنفذ عليه
  أمره ويوفي الدين.

  

  تقديم االعتراضات والفصل فيهاإجراءات المطلب الثاني: 
ضمن  أن يقوم، د االعتراض على قائمة شروط بيع العقاريجب على من يري

تقديم االعتراض (أوالً). بعد ذلك يقوم رئيس التنفيذ بالفصل في المدة القانونية، ب
  قانونية (ثالثاً).عدة ، ويترتب على ذلك نتائج االعتراضات (ثانياً)

  أوالً: تقديم االعتراضات
 /٣٩٦/كما جاء في المادة يكون تقديم االعتراضات بالتقرير بها في دائرة التنفيذ 

  النحو اآلتي: على ، وذلكمن قانون أصول المحاكمات
"تقدم االعتراضات على قائمة شروط البيع بالتقرير بها في دائرة التنفيذ قبل 
الجلسة المحددة للنظر في االعتراضات بثالثة أيام على األقل وإال سقط الحق في 

  ذلك.".
ذ العام (جريدة يبدو أن تقديم االعتراض يكون بتقديم إفادة في محضر التنفي

إذا كان المعترض طرفاً في ائرة التنفيذ حسب الحال. إلى د مُ التنفيذ)، أو بمذكرة تُقدَّ 

                                                           
"يطرح رئيس التنفيذ من / من قانون أصول المحاكمات التي تنص في بدايتها على أن: ٤٢٩وذلك سنداً للمادة / ٤٤٧

المقتضى تقسيمها والمصاريف الخاصة  القائمة المؤقتة قبل التقسيم مقدار المصاريف التي أُنفقت لتحصيل المبالغ
 ...".ُص الدائنينالتقسيم من مال المدين ثم يَُخص بإجراءات
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إذا لم يكن كذلك أما  .الملف التنفيذي فيجوز له تقديم إفادة أو مذكرة باالعتراض
، من تقديم االعتراض بمذكرة. علة ذلك أن اإلفادات تكون مقتصرةفيبدو أنه يجب 

ً أما تقديم االعتراض شفهي ،التنفيذي على وكالء أطراف الملف أ،حيث المبد فهو  ا
 التنفيذ ملفجب أن تكون مكتوبة ولها أصل في إجراءات التنفيذ ي غير مقبول ألن

  .٤٤٨حتى تصدر القرارات بناًء عليها
يجِر تبليغه من  لممدة االعتراض ال تسري بحق من أن جب اإلشارة إلى هذا وت
يكون له حق االعتراض حتى لذلك  تبليغهم بالقائمة، الذين أوجب القانون األشخاص

  لو انقضى الميعاد القانوني.

  اضاتالفصل في االعتر ثانياً:
  / من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي:٣٩٧تنص المادة /

سواء حضر  على وجه السرعة"يفصل رئيس التنفيذ في االعتراضات 
  أو لم يحضروا.". ٤٤٩الخصوم

نص هذه المادة أنه يحق للمشتركين في إجراءات التنفيذ ممن قدم  يبدو من
لمبدأ العام في هذا األمر ايخالف اعتراضاً حضور جلسة النظر في االعتراضات. 

ينظر هذا األخير في الطلبات واإلشكاالت التنفيذية من دون  إذ عمل رئيس التنفيذ،
تمكينهم  علة السماح للمعترضين بالحضور هي . قد تكونحضور أطراف الملف

  من توضيح أسباب اعتراضهم التي تقدموا بها  قبل الجلسة.
لم يحضروا، ن أم أحضر المعترضو ينظر رئيس التنفيذ في االعتراضات سواءٌ 

إنما يجب عليه أن يفصل فيها على  ،٤٥٠س ملزماً بالفصل فيها في يوم الجلسةلكنه لي
يعامله المشرع كقاضي وهذا ينسجم مع عمل رئيس التنفيذ، إذ  وجه السرعة،

  .٤٥١واألصول المتبعة أمامهالمقررة األمور المستعجلة من حيث طريق الطعن 
هذا ويفصل رئيس التنفيذ في أوجه البطالن المتعلقة بقائمة شروط البيع من 

  ).٢)، ومن الناحية الموضوعية (١الناحية اإلجرائية (
  

                                                           
  .٦٩ حاج طالب، محمد، المرجع السابق، صقرب ذلك انظر:  ٤٤٨
استعمل المشرع مصطلح "الخصوم" للداللة على "أطراف الملف التنفيذي". هذا المصطلح غير دقيق ألن  ٤٤٩

تشكل خصومةً بالمعنى االصطالحي، وذلك لعدم وجود نزاع على أصل الحق، وألن رئيس إجراءات التنفيذ ال 
  التنفيذ ليس قاضياً للموضوع كما مر معنا سابقاً.

  .٧١ حاج طالب، محمد، المرجع السابق، ص ٤٥٠
 / من قانون أصول المحاكمات.٢٧٩انظر الفقرة /د/ من المادة / ٤٥١
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  جه البطالن اإلجرائيةالفصل في أو- ١
 شكل اإلجراء المتعلق بالقائمة؛ كبطالنتتعلق االعتراضات في هذه الحالة ب

فقد تكون القائمة خالية من بيان السند التنفيذي الذي  تبليغها أو نقص في أحد بياناتها،
حصل اإلخطار بمقتضاه، أو أن تعيين العقار أو العقارات غير واضح بحيث يختلط 

ً يتابع  بعقار مجاور. في هذه الحالة ينظر القاضي في اإلجراء، فإذا كان صحيحا
البيان الناقص أو ده أو يطلب إضافة ياإلجراءات، أما إذا كان اإلجراء باطالً فيع

  تعديل البيان الخاطئ.

  الفصل في أوجه البطالن الموضوعية- ٢
البطالن المتعلق بأمر موضوعي خاص بإجراءات  يجب، في هذه الحالة، تفريق 

المقصود . عن النزاع الموضوعي المتعلق بأصل الحق المطلوب اقتضاؤه التنفيذ
على  موضوعيوليس بنزاع  بموضوع اإلجراءهو البطالن المتعلق  بالنوع األول

قضاء لالبت فيه فهذا األخير يخرج عن اختصاص رئيس التنفيذ ويعود  ؛أصل الحق
لمستخدم لمحكمة الناظرة بأصل الحق أو باألساس حسب التعبير االموضوع، أي ل

ً من القضاء السوري، / ٣٩٨وهذا ما نص عليه المشرع صراحة في المادة / عمليا
  على النحو اآلتي: ، وذلكمن قانون أصول المحاكمات

دون مساٍس "لرئيس التنفيذ عند النظر في أوجه البطالن الموضوعية أن يقرر 
  االستمرار في إجراءات التنفيذ.". بالحق

الناجم عن البطالن الموضوعي المتعلق بإجراءات التنفيذ هو ذلك البطالن َمثَُل 
التنفيذ على دار سكن المدين على الرغم من تمسك هذا األخير بعدم أحقية الدائن 

  بالتنفيذ عليه. 
 ً ، أي بالحق الموضوعي حسب متعلقاً بأصل الحق أما إذا كان النزاع موضوعيا

كالدفع  وليس بإجراءات التنفيذ، / المذكورة سابقاً،٣٩٨ما يُفهم من نص المادة /
  فيه. تَّ لرئيس التنفيذ البَ فال يجوز  ،ضاء الحق بالتقادم أو بالوفاء أو بالتنازلبانق

أن التنفيذ يقع على منقول ا زعم المدين، على سبيل المثال، ويدق األمر إذ
بحسبانه عقاراً بالتخصيص على الرغم من كونه منقوالً غير مخصص لخدمة 

، فهذا بإجراءات حجز العقار  اً هذا المنقول محجوز وكان العقار المحجوز عليه
  يجوز لرئيس التنفيذ النظر فيه.  نزاع موضوعي ال
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إذا وجد أن النزاع اإلجراءات، إال  متابعةرئيس التنفيذ على  أنه يجبيبدو لنا 
على وقف تنفيذ من محكمة الموضوع تقدم المدين بدعوى وحصل  جدي، أو إذا

  على المنقول الموجود في العقار.

  النتائج القانونية المترتبة على الفصل في االعتراضاتثالثاً: 
)، وإمكانية طلب تحديد جلسة ١تتجلى هذه النتائج بعدم جواز االعتراض ثانيةً (

  ).٢البيع (

  في االعتراضات فصلعدم جواز االعتراض على القرار الصادر بال- ١
ً جديداً لم يكن وارداً استحدث قانون أصول المحاكمات حكم قانون أصول في ا

 لى قائمة شروط بيع العقارع بعدم إمكانية االعتراضاألمر يتعلق . المحاكمات القديم
/ من قانون أصول ٣٩٩الفقرة /د/ من المادة / جاء ذلك في. أكثر من مرة

  :التي تنص على أنهالمحاكمات 
بعد البت باالعتراضات آنفة الذكر أي اعتراض آخر على اإلجراءات قبل ال يُ -"د

  التنفيذية السابقة من أي طرف أو جهة كانت.".
حسم أمر االعتراضات على قائمة واضح من صياغة النص أن المشرع أراد 

ٍ بيع العقار شروط  بعد صدور القرار  كان باالعتراض ثانيةً  بسرعة، فلم يسمح ألّي
لرئيس  المبرمةيكون هذا القرار، والحال كذلك  أحد القرارات . ٤٥٢في هذا الشأن

ً هيعلة جعل هذا القرا يبدو أنالتنفيذ.  وصول اإلجراءات إلى مرحلة  ر مبرما
على استئناف  متقدمة تسبق البيع مباشرة، رأى المشرع عدم السماح بتعطيلها بناءً 

  لعرقلة اإلجراءات. يكون قد

  لبيع العقار تحديَد جلسةٍ  الدائنِ  بُ لَ طَ - ٢
 فقد/ المذكورة سابقاً، ٣٩٩المادة /تحكم هذا الطلب الفقرات الثالث األولى من 

  اء النص كاآلتي:ج
ً أن يطلب من رئيس -"أ للدائن الذي باشر اإلجراءات ولكل دائن أصبح طرفا

  التنفيذ تعيين جلسة للبيع.

                                                           
نال ر أن القرار كان قابالً للطعن باالستئناف عمالً باألحكام العامة. ميقول األستاذ المرحوم نصرة منال حيد ٤٥٢

. حسم المشرع األمر في القانون الجديد ومنع ٥٦٣ حيدر، نصرة، طرق التنفيذ الجبري و...، المرجع السابق، ص
  استئناف قرار رئيس التنفيذ الصادر بالبت في االعتراضات.



 

٢٨٦ 
 

ه بعد التحقق من الفصل في جميع االعتراضات صدر رئيس التنفيذ قراري-ب
  في الميعاد. المقدمة

القرار القيمة المقدرة للبيع إذا كان القرار  ٤٥٣يحدد رئيس التنفيذ في نفس-ج
  "...الصادر في االعتراض قد قضى بتعديل شروط البيع.

بطلب بيع العقار، لكن رئيس  من أطراف الملف التنفيذي التقدمَ  يكون من حق أيٍّ 
التنفيذ ال يتخذ هذا القرار إال بعد البت في جميع طلبات االعتراض القانونية، أي 
ً في االعتراضات التي قدمت بعد  تلك التي تم تقديمها في الميعاد. لكنه ينظر أيضا
انتهاء المدة من األشخاص الذين لم يتبلغوا ممن يفرض القانون تبليغهم كما مر 

  قاً.ساب
هذا ويحدد رئيس التنفيذ القيمة المقدرة الجديدة للعقار في القرار ذاته الذي يفصل 
في االعتراض، وذلك في حال تعديلها بناًء على االعتراض؛ فالقيمة تكون مقدرةً 

  قبل تقديم االعتراضات وذلك عند وضع اليد على العقار كما مر سابقاً. 
ات يكون على القيمة المقدرة للعقار، لما قليل من االعتراض يبدو أن عدداً غير

/ ٤٠٤حسب المادة / فالمزايدة تبدأ بهذه القيمة ذلك من أهمية من الناحية العملية،ل
رفع لذلك يسعى المدين والدائنون إلى  حقاً،انون أصول المحاكمات كما سيرد المن ق

كثير حصل في حتى ال تكون الحصيلة منخفضة كما ي هذه القيمة قبل البدء بالمزايدة
  .٤٥٤من الحاالت

  
  
  
  
  
  

  
                                                           

 "القرار ذاته" ألن كلمة "النفس" تكون للبشر وليس الجماد.كان يجدر بالمشرع أن يستخدم عبارة  ٤٥٣
"... ذهبت بعض أحكام القضاء الفرنسي إلى أنه ال يجوز للمدين المحجوز عليه أو ألي دائن أن يطالب بتعديل  ٤٥٤

ما يساوي الثمن األساسي الذي حدده المباشر لإلجراءات، وذلك ألنه إذا كان الثمن ضئيالً فالمزايدة كفيلة برفعه إلى 
  .٦٩٨...، المرجع السابق، ص أبو الوفا، أحمد، إجراءات التنفيذالقيمة الحقيقية للعقار،...". 

يبدو أن هذا الرأي ال يتفق مع واقع الحال في سورية حيث تُباع عقارات كثيرة بأقل من الثمن الحقيقي، كما أشرنا 
 في المتن.
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  الباب الثاني
  إجراءات بيع العقار

  

  

بعد االنتهاء من اإلجراءات المتعلقة بقائمة شروط البيع وإنهاء كل ما يتعلق بها 
من عقبات قانونية، وبعد الفصل في االعتراضات عليها، تبدأ مرحلة إجراءات 

اإلعالن  يليهتقديم طلب البيع من قبل صاحب المصلحة، اإلجراء األول هو البيع. 
عن البيع وإجراءات التقدم للمزايدة وإجراء المزايدة. بعد ذلك يصدر قرار إحالة 

  العقار على الراسي عليه المزاد. 
لذلك سوف نقسم  ر قبل صدور قرار اإلحالة القطعية،هذا وال تنتقل ملكية العقا

اإلجراءات لمهمة من إجراءات بيع العقار؛ فندرس اإلجراءات عند هذه المرحلة ا
  قرار اإلحالة القطعية(الفصل األول)، ثم نتناول  السابقة على قرار اإلحالة القطعية

  (الفصل الثاني).
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  الفصل األول
  اإلجراءات السابقة على قرار اإلحالة القطعية

  
، إال إذ سمح في دائرة التنفيذ بإشراف رئيس التنفيذ يجري العقاراألصل أن بيع 

 طلب العقار ذاته؛ وذلك بناًء علىموقع رئيس التنفيذ بالبيع في مكان آخر قد يكون 
  .٤٥٥أطراف الملف التنفيذي أو أي صاحب مصلحة

لكن يسبق هذا البيع إجراءات قانونية تكفل المساواة أمام القانون والوصول 
عقار (المبحث بيع ال ، وذلك عن طريق اإلعالن عنممكنٍ  رٍ دْ إلى أكبر قَ بالثمن 
  بطريقة المزايدة العلنية (المبحث الثاني). األول)

  

  المبحث األول
  اإلعالن عن بيع العقار

  

ق في لنشر في صحيفة يومية واللصيذ باإلعالن عن بيع العقار بايقوم مأمور التنف

   .المشرع بمدة نظمهاقبل يوم البيع  ، وذلكالقانوننص أمكنة حددها 

(المطلب  مضمون اإلعالن/ ٤٠١يحدد قانون أصول المحاكمات في مادته رقم /

  (المطلب الثاني).  كيفية اإلعالناألول)، كما ينظم  في المادة الالحقة 

  المطلب األول: مضمون اإلعالن
  / من قانون أصول المحاكمات على اآلتي:٤٠١/تنص المادة 

ثالثين يوماً  مأمور عن البيع قبل اليوم المحدد إلجرائه بمدة ال تزيد عناليعلن "
  :تشتمل على البيانات اآلتية ر يوماً وذلك بلصق إعالناتوال تقل عن خمسة عش

اسم كل من باشر اإلجراءات والمدين والحاجز ونسبته ومهنته وموطنه -أ"
  .األصلي أو المختار

                                                           
  لى اآلتي:/ من قانون أصول المحاكمات ع٤٠٠تنص المادة / ٤٥٥
  يجري البيع في دائرة التنفيذ بإشراف رئيس التنفيذ.-"أ
يجوز لمباشر اإلجراءات والمدين والحاجز وكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس التنفيذ إجراء البيع في العقار -ب

  ذاته أو في مكان غيره.".
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ً بيان العقار وفق-ب   قائمة شروط البيع. ما ورد فيل ا
  القيمة المقدرة لكل صفقة.-ج
  "..بيان الدائرة أو المكان الذي يجري فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها-د

فرض المشرع ذكر البيانات الشخصية الخاصة بأطراف الملف التنفيذي 
تبلغيه القانون ومواطنهم المختارة، وهذا البيان األخير ضروري لتبليغهم ما يوجب 

لذلك اشترط المشرع، كما مر سابقاً، على كل طالب تنفيذ أن  على هذه العناوين،
ً في المنطقة التابعة لالختصاص المكاني لدائرة التنفيذ، وإال   يجرييتخذ موطنا

/ من ٢٥في المادة / دَ رَ تبليغه على لوحة إعالنات الدائرة عمالً بالمبدأ العام الذي وَ 
  قانون أصول المحاكمات.

قد يكون البيان الثاني المتعلق ببيان العقار وفق قائمة شروط  ،من ناحية أخرى
البيع هو البيان ذاته الوارد في قائمة شروط البيع قبل التعديل. لكن إذا تم التعديل 

يل البيان وفق القرار يصار إلى تعد،  هُ ولَ بُ قَ  مَّ تَ على هذه القائمة بناء على اعتراض 
  .٤٥٦الجديد لرئيس التنفيذ

أما غاية بيان القيمة المقدرة للعقار فهي إعالم من يرغب باالشتراك في المزايدة 
بهذه القيمة التي تبدأ المزايدة عادة على أساسها، وحتى يعرف مقدار التأمين الذي 

  يجب عليه إيداعه دائرةَ التنفيذ قبل بدء المزايدة.
ببيان مكان ويوم وساعة البيع، فالغاية واضحة وهي حضور من  فيما يتعلق

تبرز أهمية هذه البيانات والزمان المعلن عنهما.  ٤٥٧سيشترك في المزايدة في المكان
  العقار وكان هذا العقار يبعد كثيراً عن دائرة التنفيذ.موقع في حال كان البيع في 

  

   المطلب الثاني: كيفية اإلعالن
من قانون أصول المحاكمات على اإلعالن عن بيع العقار / ٤٠٢المادة / تنص

/ من القانون ذاته اإلعالن بطريقة ٤٠٣المادة / لحظُ بينما تَ  ،بطريق اللصق (أوالً)
  النشر (ثانيا).

                                                           
  .٨٣ حاج طالب، محمد، المرجع السابق، صقرب ذلك انظر:  ٤٥٦
ً في الغالب المزايدة بحضور  يقول الدكتور حاج ٤٥٧ طالب، نقالً عن الدكتور صالح الدين سلحدار، "تجري عمليا

 مدير التنفيذ وفي غرفته، ثم يحمل نتائجها إلى رئيس التنفيذ الذي يغيب عنها عادةً ليتخذ بشأنها القرارات الالزمة.".
الدين، المرجع السابق (أصول التنفيذ  ، وقد استند إلى: سلحدار، صالح٩٩حاج طالب، محمد، المرجع السابق، ص 

. ويخلص الدكتور حاج طالب إلى أن عدم حضور رئيس التنفيذ جلسة البيع ال يؤدي إلى بطالن ٣٢٩المدني)، ص 
 إجراءات البيع.
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  أوالً: اإلعالن عن البيع بطريق اللصق
لصق  نبغيأماكن ي ةثالثمن قانون أصول المحاكمات / ٤٠٢حددت المادة /

  جاء نصها على النحو اآلتي: ، فقداإلعالن فيها
  اإلعالنات في األمكنة اآلتي بيانُها:  تلصق-"أ
من  كانت رة أوباب كل عقار من العقارات المقرر بيعها إذا كانت مسوَّ -١

  المباني.
  مقر المختار في المدينة أو البلدة أو القرية التي تقع فيها العقارات.-٢
  لإلعالنات بدائرة التنفيذ.اللوحة المعدة -٣
ً في -ب إذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر مختلفة تُلصق اإلعالنات أيضا

  لوحات تلك الدوائر...".
المشتركين يتضح من النص أن المشرع اختار األماكن األكثر أهمية في جذب 

ماً أكيداً علفاإلعالن باللصق على باب أو سور العقار يوفر  المحتملين في المزايدة،
أما عن  في مقر المختار،باللصق كذلك الحال فيما يتعلق  أو شبه أكيد للجوار،

اللصق على لوحة إعالنات دائرة التنفيذ فيوفر إمكانية العلم للكافة، وهذا ينسجم 
  مبدأ مساواة جميع المواطنين أمام القانون.و

دى صور إعالن أما عن إثبات حصول اللصق فعالً فيكون بالكتابة على ظهر إح
األمكنة المذكورة سابقاً، ويودع مأمور التنفيذ هذه البيع بأن اللصق حصل في 

ً مبدأ اإلجراءات  .٤٥٨التنفيذي الملفَ  الصورة اتبع المشرع في هذه الحالة أيضا
  الكتابية، ولم يسمح بإثبات اللصق بطريقة أخرى.

  بطريق النشر عالن عن البيعثانياً: اإل
صحيفة يومية تصدر في المنطقة التي يوجد فيها العقار. فقد جاء يكون النشر في 

  / من قانون أصول المحاكمات ما يأتي:٤٠٣في المادة /
بنشر نص  /٤٠١/"يقوم مأمور التنفيذ في الميعاد المنصوص عليه في المادة 

 نسخةً  التنفيذِ  فَّ لَ مَ  عُ اإلعالن عن البيع في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة ويودِ 
  من الصحيفة التي حصل فيها النشر.".

                                                           
  / من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي:٤٠٢تنص الفقرة /ج/ من المادة / ٤٥٨
يثبت في ظهر إحدى صور اإلعالن أنه أجري اللصق في األمكنة المتقدمة الذكر (في الفقرتين /أ/ َو /ب/) - "ج

  وتقدم هذه الصورة لمأمور التنفيذ إليداعها الملف.". 
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يجب أن يحصل النشر في صحيفة يومية بمدة ال تزيد ثالثين يوماً قبل يوم البيع 
ً حتى يكون اإلعالن بطريق النشر صحيحاً. وتوفر  وال تقل عن خمسة عشر يوما

  بالبيع ألكبر عدد ممكن من سكان المنطقة التي يقع فيها العقار.  هذه الطريقة العلمَ 
يفة التي تم فيها النشر حأما عن إثبات حصول النشر فيكون بإيداع نسخة الص

.   الملفَّ التنفيذيَّ
على البطالن  ، التي مر ذكرها سابقاً،٤٥٩هذا وتطبق نظرية البطالن اإلجرائي

إحدى الذي يحصل نتيجة الخطأ في إجراءات اإلعالن أو النقص فيها أو تخلف 
  .ناتأو الخطأ في أحد البيا مراحلها

  

  المبحث الثاني
  المزايدة العلنية

  
 حتى/ المزايدة العلنية ٤١٠/ َو/٤٠٤ينظم قانون أصول المحاكمات بين مادتيه /

فيبدأ بتحديد األشخاص الذين يحق لهم االشتراك في  ما قبل مرحلة اإلحالة القطعية،
المزايدة العلنية (المطلب األول)، ثم ينظم إجراءات المزايدة العلنية وآثارها 

  (المطلب الثاني).

  االشتراك في المزايدة العلنيةاألشخاص الذين يحق لهم المطلب األول: 
في  اشتراك الكافةِ يفرض مبدأ المساواة أمام القانون أن يكون األصل هو 

لكن بعض األسباب الواقعية جعلت المشرع يخرج عن هذا األصل فأقر  .المزايدة 
 نْ القانون على مَ  فََرضَ ايدة. وقد استثناًء يمنع بعض الفئات من االشتراك في المز

موطن في المنطقة التابعة لدائرة التنفيذ وإيداع  ارَ ييريد االشتراك في المزايدة اخت
  تأمين.

                                                           
من قانون أصول المحاكمات القديم المتعلق ببطالن إجراءات اإلعالن  ٤٠٤يُالحظ أن المشرع ألغى نص المادة  ٤٥٩

 البطالن اإلجرائي. لقد نص قانونا العقار. يبدو لنا أنه ال أثر إللغاء هذا النص كونه قرر مبدأ عاماً هوعن بيع 
/ من قانون أصول المحاكمات الجديد، ٤١/ و/٤٠. انظر المادتين /ول المحاكمات القديم والجديد على هذا المبدأأص

  من القانون القديم.  ٤٠و ٣٩تقابلهما المادتين 
ً . يستند األستاذ حيدر إلى نص الفقرة يرى األست اذ المرحوم نصرة منال حيدر أن هذا البطالن نسبي وليس مطلقا

من قانون أصول المحاكمات القديم التي تنص على ما يأتي: "يجب إبداء أوجه البطالن في  ٤٠٤الثانية من المادة 
وإال سقط الحق فيها.". انظر رأيه في: منال حيدر، اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة بثالثة أيام على األقل 

 .٥٦٩نصرة، طرق التنفيذ الجبري و...، المرجع السابق، ص 
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األشخاص الذين يحق لهم االشتراك في المزايدة  تناولاء على ذلك سوف نبن
  الواجبات المفروضة على المشتركين في المزايدة (ثانياً). درس(أوالً). ثم ن

  األشخاص الذين يحق لهم االشتراك في المزايدةأوالً: 
على مبدأ المساواة أمام  األصل أن االشتراك في المزايدة حق للجميع وذلك بناءً 

على هذا األصل ومنع بعض الفئات من دخول المزايدة. خرج لكن المشرع  القانون،
  على أنه:تنص / من قانون أصول المحاكمات ٤٠٥المادة /ف

في إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها "ال يجوز للقضاة الذين نظروا 
إضافة لموكليهم وال للمدين تحت طائلة وال للمحامين الذين باشروا اإلجراءات 

  البطالن أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم.".
المشرع في هذا النص بعض القضاة وبعض المحامين والمدين من التقدم  عَ نَمَ 

سبب يتعلق بالقضاة والمحامين ممن لهم عالقة  للمزايدة. هناك سببان لهذا المنع:
  يتعلق بالمدين. بإجراءات التنفيذ، وسبب

القضاة يُضاف إليه  رئيس التنفيذ،الذين نظروا في إجراءات التنفيذ القضاة  َمثَلُ 
الذين نظروا في أي مسألة متفرعة عن هذه اإلجراءات كالقاضي الذي نظر في 
دعوى تتعلق بحق عيني على العقار المطروح للبيع. علة هذا المنع هو الخشية من 

  هؤالء القضاة لنفوذهم الفعلي وشراء العقار بأقل من الثمن الحقيقي. غاللاست
منع فئة  النصلكن  للعلة ذاتها،في هذا النص القانوني جاء منع بعض المحامين 

اإلجراءات، وكان  باشرواالذين  المحامينَ  عِ نْ اقتصر على مَ  فقدضيقة من المحامين، 
وليس من  ،من األفضل أن يشمل النص كل المحامين الوكالء في الملف التنفيذي

فخشية استغالل النفوذ الفعلي لشراء العقار بثمن يقل  منهم اإلجراءات فقط،باشر 
  .٤٦٠عن القيمة الحقيقية متوافر في كل هؤالء

فالمدين الذي  ،ءتهمنع المدين فهي مختلفة عما سبق وتكمن في عدم مال أما علة
 لكن يبدو لنا أن عقاره يكون غير مليء بالفرض،يصل به األمر إلى مرحلة بيع 

  . واقعيأمر  وهوحدا بالمشرع لمنع المدين من االشتراك بالمزايدة  سبباً آخر

                                                           
ويقترح الدكتور حاج طالب في الصفحة ذاتها  .٩٦قرب ذلك انظر: حاج طالب، محمد، المرجع السابق، ص  ٤٦٠

ق الدكتور حاج طالب الرأي، وذلك التحاد في هذه اإلجراءات". نواف ساهموااستعمال جملة "وال للمحامين الذين 
 العلة كما ورد في المتن.



 

٢٩٤ 
 

عدم سماحٍ له من االشتراك في شراء عقاره هو  المدينَ  المشرعِ  عَ نْ نرى أن مَ 
المعلوم أن قيمة العقار كبيرة، لذلك يمتنع المدين عن وفاء  دائنيه.المماطلة في وفاء ب

دائنيه على الرغم من توافر السيولة النقدية لديه. تبدأ اإلجراءات وتستمر فترة 
ً بالمقارنة مع إجراءات التنفيذ على المنقول. يستفيد المدين في هذه  طويلة نسبيا

المزايدة يشترك ويشتري عقاره،  الفترة من أمواله النقدية، وعندما يحل موعد
د يمعن متنع عن الوفاء طيلة مدة اإلجراءات التي تسبق المزايدة. وقفيكون بذلك قد ا

لكنه ال يقوم بتسديد الثمن في المهلة  ،عليه المزاد المدين في المماطلة فيرسو
سيرد القانونية ويصبح مزاوداً طائشاً حسب التعبير الذي جاء به القانون الجديد كما 

  الحقاً.
َر تحايل على نص القانون، عندما حظَّ هذا وقد منع المشرع هذه الفئات من ال 

ء نص فقد جا أي باسم مستعار، ،طريق غيرهمعليهم دخول المزايدة بالواسطة عن 
 ً على النحو اآلتي: "ال يجوز ....  ، وذلكبهذا الشأن المادة المذكورة أعاله صريحا

الشراء  تبين الحقاً أن، ثم ا المزاد على شخصفإذا رس .".بطريق غيرهمأو بأنفسهم 
كان لحساب رئيس التنفيذ أو قاضي الموضوع الذي نظر دعوى االستحقاق 

فإن البيع يكون  ،المتفرعة عن التنفيذ أو لحساب أحد محامي أطراف التنفيذ
  .٤٦١باطالً 

  الواجبات المفروضة على المشتركين في المزايدةثانياً: 
على من يريد االشتراك في المزايدة على العقار عدة واجبات فرض المشرع 

/ ٤٠٤في المادة / على هذه الواجبات نص قانون أصول المحاكماتالمطروح للبيع. 
يد السعر الذي دتحو )،٢) واتخاذ موطن مختار (١ايدة (تتمثل في التقدم للمز، ومنه

  ).٣(وإيداع تأمين ببدء المزايدة على أساسه  المشترك يرغب

  التقدم للمزايدة- ١
ً أن: "عل / من قانون أصول المحاكمات٤٠٤جاء في نص المادة / ى من سابقا

يتقدم بنفسه أو بواسطة محام وكيل عنه إلى دائرة  يريد االشتراك  بالمزايدة أن
  التنفيذ قبل الجلسة أو أثناء انعقادها بطلب ...".

                                                           
منال ألنه ال يجوز للمرء أن يحقق غاية منعه المشرع من الوصول إليها عن طريق الغير. انظر بهذا المعنى:  ٤٦١

 . ٤٢٥ حيدر، نصرة، طرق التنفيذ الجبري و...، المرجع السابق، ص



 

٢٩٥ 
 

أثناء انعقادها وفي هذا تبسيط في يحصل  نالحظ أن التقدم للمزايدة يمكن أن
د بالتقدم بنفسه بطلب االشتراك للمزاي االنتباه هو السماحُ  تلكن ما يلفلإلجراءات. 

 ً / من قانون أصول ٢٨١هذا األمر المادة /يخالف . بالمزايدة حتى لو يكن محاميا
وتوجب الحضور أمام  ،/ من القانون ذاته١٠٥المحاكمات التي تحيل على المادة /
عن طريق هذا النص  ،أن المشرع سمح بذلكرئاسة التنفيذ بواسطة محاٍم. يبدو 

تسهيالً إلجراءات بيع العقار في مرحلة متقدمة جداً من اإلجراءات، ال  ،الخاص
ضئيل بعد كل االحتياطات التي هو احتمال سيما وأن حصول إشكاالت قانونية 

   السابقة لجلسة البيع.اتخذها المشرع في المراحل 

ً موطنالمزايد اتخاذ - ٢   في البلدة التي فيها مقر الدائرة اً مختار ا
/ المذكورة سابقاً أن على من يريد االشتراك في المزايدة أن ٤٠٤جاء في المادة /

  يتقدم بطلب يتضمن: "...موطنه المختار في البلدة التي فيها مقر الدائرة ...".
د لموطن مختار حتى يُصار إلى تبليغه القرارات المزايألزم المشرع باختيار 

ً التي تصدر عن دائرة التنفيذ إلى هذا الموطن. أما في حال لم يختر موطن فيُطبق  ا
/ من قانون أصول المحاكمات التي تنص ٢٥عليه المبدأ العام الوارد في المادة /

  .في هذه الحالة دائرة التنفيذ المحكمة، وهي على تبليغه على لوحة إعالنات

بدء المزايدة على أساسه وإيداع وتحديد السعر الذي يرغب المشترك في  - ٣
  القانوني تأمينال

/ المذكورة سابقاً على من يرغب باالشتراك في جلسة بيع ٤٠٤فرضت المادة /
جاء  فقدوأن يدفع تأميناً؛  ،العقار أن يحدد السعر الذي يرغب المزايدة على أساسه

  فيها اآلتي:
المزايدة على أساسه، على أن ال يقل عن "...، والسعر الذي يرغب أن يبدأ 

ً قَْدُرهُ خمسون بالمئة من القيمة المقدرة ويقدم  القيمة المقدرة، ويرفق بالطلب تأمينا
  هذا التأمين بأحد األشكال اآلتية:

اء أموال نقدية تُدفع في صندوق دائرة التنفيذ قبل بدء جلسة المزايدة أو أثن-أ
  انعقادها.

لها  صُ خَّ رَ شيك مصدق مسحوب على أحد المصارف العامة أو الخاصة المُ -ب
  قانوناً ألمر مدير التنفيذ. ...".



 

٢٩٦ 
 

المزايدة بتحديد سعر تبدأ على أساسه المزايدة ألزم المشرع المشتركين في 
 يساوي مبلغ القيمة المقدرة للعقار على األقل، ويمكن أن يكون السعر المحدد أعلى

بالمحافظة على سعر العقار من جهة  المشرعِ  اهتمامَ  رُ ظهِ من ذلك. وهذا يُ 
  وبالوصول إلى أكبر حصيلة بيع من جهة ثانية.

كما فرض على المشتركين إيداع تأمين مرتفع يعادل نصف القيمة المقدرة للعقار 
داً . وقد استحدث المشرع حكماً قانونياً جدي٤٦٢ضماناً لجدية هؤالء في شراء العقار

ً بطريقة إيداع المبلغ، فقد سمح، فضالً عن إيداع مبلغ نقدي كما كانت عليه  متعلقا
مسحوب على أحد المصارف  ٤٦٤مصدق، بإيداع شيك ٤٦٣الحال في القانون القديم

ً للعمل في سورية.  واحد من أهم غايات وهذا األمر يتماشى المرخص لها قانونا
تبسيط وتسريع إجراءات  ه الغاية في؛ تكمن هذالمشرع في قانون أصول المحاكمات

  التنفيذ، ومنها إجراءات التنفيذ على العقار.
من إيداع  المزايدإعفاء  إمكانيةأعطى رئيس التنفيذ أن المشرع بقي أن نذكر 
جاء في الفقرة /ج/  هذا اإلعفاء، وذلك يسوغاً لديه ما إذا كان دائن التأمين القانوني،

ً ٤٠٤من المادة /   نص هذه الفقرة على النحو اآلتي: َوَردَ  إذ، / المذكورة سابقا
إذا كان المزايد دائناً، وكان مقدار دينه ومرتبته ال يقل عن القيمة المقدرة -"ج

  للعقار، أعفاه رئيس التنفيذ من التنفيذ بقرار مبرم.".
ً بمبلغ اليجب أن يكون المزاي يقل عن القيمة المقدرة للعقار حتى يمكَن  د دائنا

لرئيس التنفيذ إعفاؤه من إيداع التأمين؛ وإذا كان هناك أكثر من دائن مشترك في 
مرتبة دين هذا  فيجب على رئيس التنفيذ تحديد إجراءات التنفيذ على هذا العقار

ً ه من اإليداع الدائن المزايد حتى يكون قرار إعفائ مة المقدرة كأن تكون القي .مسوغا
ً للعقار ستين مليون ليرة سورية ويكون هو دائن بمبلغ ستين مليون ليرة  اً ممتاز ا

ممتازة تقل  ديوندائنون عاديون أو أصحاب  ويكون باقي الدائنين ،ة أو أكثرسوري
  اإلعفاء من إيداع مبلغ التأمين. ٤٦٥مرتبها عن مرتبة دين الدائن الذي طلب

  
                                                           

/ منه، إيداَع مبلغٍ يعادل ُعْشَر القيمة المقدرة ٤٠٨يفرض، في المادة /كان قانون أصول المحاكمات القديم  ٤٦٢
للعقار. زيادة المبلغ إلى نصف القيمة المقدرة للعقار تدل على اتجاه المشرع على ضمان جدية أكبر في شراء العقار 

 .ومنع عمليات التواطؤ التي انتشرت،  وذلك بأن يمتنع الراسي عليه المزاد من تسديد الثمن
 ، وهي حالة إيداع مبلغ من النقود.٤٠٨كان قانون أصول المحاكمات القديم يلحظ حالة واحدة في مادته رقم  ٤٦٣
  وذلك ضماناً لوجود مقابل وفاء لهذا الشيك. هذا ويحرر الشيك ألمر مدير التنفيذ بصفته الوظيفية. ٤٦٤
 .٥٩طالب، محمد، المرجع السابق، ص حاج فيما يتعلق بطلب اإلعفاء من إيداع مبلغ التأمين انظر:  ٤٦٥
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  المزايدة وآثارهاالمطلب الثاني: إجراءات 
بدءاً من تقديم طلب  ،االنتهاء من كل اإلجراءات الممهدة لها تبدأ المزايدة بعد

يد على . قد يرسو المزاد على أحد المزايدين بقيمة تزاالبيع وصوالً إلى تحديد جلسته
أولى، العقار على اسم هذا المزايد إحالة يصدر قرار بإحالة القيمة التقديرية للعقار ف

قد ال يحضر أحد المزايدة قطعية. لكن العقار إحالة تليه مزايدة أخرى تنتهي بإحالة 
  إلى تأجيلها. ارُ صُ يُ في بعض الحاالت فَ 

على معظم  / منه٤٠٦أصول المحاكمات الجديد، في المادة / قانوننص لذلك 
من  (أوالً). إجراءات المزايدةالتي سوف ندرسها تحت عنوان ، وهذه االحتماالت

 / منه،٤١٠/ إلى /٤٠٧، في المواد من /نتائج المزايدة هذا القانونجهة أخرى حدد 
كما منح المشرع المديَن فرصة  (ثانيا). آثار المزايدةسوف نتناولها تحت عنوان َو 

كما وردت في  الموادِ  ترتيبَ ، ما أَْمَكَن، بع سوف نتَّ أخيرة لتفادي بيع عقار (ثالثاً). 
  .٤٦٦المحاكماتنص قانون أصول 

  أوالً: إجراءات المزايدة
بدءاً  / من قانون أصول المحاكمات إجراءات المزايدة العلنية٤٠٦تحدد المادة /

م التي يمكن أن يرسو المناداة، والقيمروراً ب باحتماالت الحضور وعدم الحضور،
وقرار تأجيل البيع وقرار اإلحالة األولى، انتهاًء بقرار اإلحالة القطعية.  بها المزاد،

  / ثم نشرحه بالترتيب التسلسلي لفقراته.٤٠٦ونورد النص الكامل للمادة /
). نتناول ٢) ثم حالة عدم حضور جلسة المزاد األولى (١فنبدأ بطريقة المزايدة (

 رسو). يلي ذلك حالة الحضور و٣بعد ذلك حالة عدم حضور جلسة المزاد الثانية (
أو  لمزايد األخيرالحتمي ل )، ثم حالة البيع٤المزاد بأقل من القيمة المقدرة للعقار (

). نتناول في آخر هذه ٥( قطعية بالقيمة المقدرة العقار على اسم الدائن إحالة إحالة
 وعدمالفقرة حالة لم ينص عليها المشرع وهي حالة عدم الحضور في جلستي البيع 

  ).٦شراء الدائن للعقار بالقيمة المقدرة (

  طريقة المزايدة- ١
  / المذكورة سابقاً على ما يأتي:٤٠٦المادة /الفقرة /أ/ من تنص 

عمله في جلسة يباشر مأمور التنفيذ في اليوم والمكان المحددين في اإلعالن -"أ
علنية بالمناداة وبحضور المزايدين ويسجل األسعار المعروضة على قائمة 

                                                           
  يبدو لنا أن طريقة العرض هذه هي األفضل وذلك بسبب تعدد الحاالت وتداخلها. ٤٦٦
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المزايدة، ويطلع المزايد أو وكيله القانوني على القائمة في الحال، ويجب أال تقل كل 
  ".) عشرة بالمائة من العرض السابق.% ١٠زيادة عن (

حددين في قائمة شروط ينظم المأمور عملية المزايدة في المكان والزمان الم
فيبدأ بالقيمة المقدرة أو أدنى قيمة في  ،البيع. ينادي هو أو الدالل، بحضور المزايدين

  .٤٦٧طلبات االشتراك في المزايدة إذا كانت هذه القيمة أكبر من القيمة المقدرة للعقار
، ويجب أن تكون قيمة كل عطاء داألسعار التي يعرضها كل مزاير يسجل المأمو

. فإذا كانت قيمة العطاء األول ٤٦٨عن قيمة العطاء السابق بمقدار عشرة بالمئةتزيد 
التالي له هي مليون ومئة ألف ليرة  يجب أن تكون قيمة العطاءة سورية مليون لير

ومئتين وعشرين ألف ليرة سورية ، وقيمة العطاء الثالث مليون على األقل سورية
المئة من آخر اسها نسبة العشرة في الية حسابية أسعلى األقل؛ فنكون أمام متو

  عطاء.
لعطاء السابق بناء على ما تقدم يكون باطالً كل عطاء تقل قيمته عن قيمة ا

  المئة منه، أي من العطاء األخير.مضافاً إليها عشرة في 
للمزايد الذي  ويسمح ،يسجل مأمور التنفيذ األسعار المعروضة في قائمة المزايدة

. يعكس هذا القانوني باالطالع على ما تم تدوينه في الحال قدم العرض أو وكيله
احتمال  في تسلسل إجراءات المزايدة، ويقلل الشفافيةحرص المشرع على  اإلجراء
  .٤٦٩إهمالحصول خطأ أو وقوع 

  (تعيين جلسة بيع ثانية) حالة عدم حضور جلسة المزاد األولى- ٢
ً ٤٠٦ب/ من المادة /تنص الفقرة /   على ما يأتي: / المذكورة سابقا

في الموعد والمكان المحددين أعاله لالشتراك في المزايدة، "إذا لم يحضر أحد 
  يؤجل رئيس التنفيذ الموعد لمدة خمسة عشر يوماً وتتبع نفس إجراءات الدعوة.".

                                                           
السعر الذي يرغب في / من قانون أصول المحاكمات الجديد. يحدد طالب االشتراك بالمزايدة ٤٠٤انظر المادة / ٤٦٧

. هذا األمر يوضح إصرار المشرع على البدء بسعر قدرةعلى أال يقل عن القيمة الم، البدء بالمزاد على أساسه
 أعلى من القيمة المقدرة للعقار، أو مساوية على األقل لهذه القيمة.

لم تكن الزيادة اإلجبارية بمقدار عشرة بالمئة من قيمة العرض السابق مفروضة بنص قانون أصول المحاكمات  ٤٦٨
هذا يدل على إصرار المشرع على رفع قيمة العقار إلى أكبر قدر من القانون القديم. و ٤٠٩القديم. انظر المادة 

غير  ءممكن، األمر الذي يصب في مصلحة الدائنين والمدين. كما يمنع حصول زيادات قليلة األهمية تؤدي إلى البط
  المسوغ في عملية المزايدة.

لمزايدين على محضر المزايدة، من قانون أصول المحاكمات القديم على إمكانية اطالع ا ٤٠٩لم تنص المادة  ٤٦٩
وبالتالي يثار التساؤل عن حق المزايد باالطالع.  يبدو لنا أنه لم يكن يوجد ما يحول دون هذا االطالع، لذلك فإن 

  النص القانوني الجديد جاء حاسماً لكل خالف حول هذا األمر.
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 ،في حالة عدم حضور أحد إلى جلسة المزاد األولى ،يجب على رئيس التنفيذ
يجب عليه اتباع إجراءات الدعوة زايدة ثانية. كما وتعيين موعد جلسة متأجيل البيع 

األولى. لكن هذه اإلجراءات تختلف عن  البيع إلى جلسةالخاصة بالدعوة  ذاتها
من قانون  /٤٠٦في المادة / المشرعفقد اشترط  جراءات السابقة من حيث المدة.اإل

ً تلي تاريخ أصول المحاكمات  سة الجلأن تحصل المزايدة بعد خمسة عشر يوما
أن من القانون ذاته / ٤٠١بينما تشترط المادة / ؛األولى التي لم يحضر فيها أحد

ً والحد األعلى هو عشر خمسة  األدنى للمدة التي تسبق البيع هو يكون الحد يوما
/ التي تشترط أن ٤٠٦ثالثين يوماً. التعارض واضح بين الفقرة /ب/ من المادة /

/ ٤٠١إلجراءات الدعوة األولى، و المادة / اثلةممتكون إجراءات الدعوة الثانية 
ً تتراوح بين خمسة عشر وَ  التي تحدد مدة مختلفة   .ثالثين يوما

بعد خمسة الثانية ال يمكن التوفيق بين النصين إال إذا كان موعد جلسة البيع 
  وليس أكثر أو أقل من ذلك.، تاريخ الجلسة األولى الفائتة ٤٧٠تليتماماً عشر يوماً 

  على مباشر اإلجراءات)إحالة أولى (إمكانية إحالة العقار  حضور جلسة المزاد الثانيةعدم  - ٣

/ من قانون أصول المحاكمات على هذه الحالة ٤٠٦تنص الفقرة /ج/ من المادة /
  كاآلتي:
ً للمرة الثانية، إذا تكرر -"ج للدائن الذي باشر يحق عدم الحضور أيضا

  على اسمه بالقيمة المقدرة إحالة أولى.".، أن يطلب إحالة العقار اإلجراءات
لمباشر اإلجراءات دون غيره من إذا لم يحضر أحد جلسة المزاد الثانية، يمكن 

إحالة العقار على اسمه. هذه اإلحالة هي إحالة أولى وليست إحالة  أن يطلب الدائنين
  قطعية، وتكون بالقيمة المقدرة للعقار.

التقدم بطلب بال تسمح صياغة هذه الفقرة للدائنين غير المباشرين لإلجراءات 
  إحالة العقار على أسمائهم.

نرى أن هذا النص غير متوافق مع االتجاه الجديد للمشرع الذي يسعى فيه إلى  
  . ٤٧١تسريع وتبسيط إجراءات التنفيذ عامة، وإجراءات التنفيذ على العقار خاصةً 

                                                           
ال يُحسب يوم جلسة المزاد الفائتة من الخمسة عشر يوماً، إذ تبدأ هذه المهلة من اليوم التالي لتاريخ الجلسة  ٤٧٠

/ من قانون أصول المحاكمات التي تنص على ٣٥األولى. السند القانوني لبدء هذه المدة هو الفقرة /أ/ من المادة /
ميعاداً مقدراً باأليام أو الشهور أو السنين فال يُحسب منه يوم اآلتي: " إذا عين القانون للحضور أو لحصول اإلجراء 

  .".المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد حدوث األمرالتفهيم أو التبليغ أو 
ً هو  ، تاريخ الجلسة التي لم يحضر إليها أحداألمر الذي يأخذه القانون في الحسبان لبدء مدة الخمسة عشر يوما

 اليوم التالي له. فيكون مبدأ المدة هو
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 األفضل إعطاء إمكانية طلب اإلحالة لباقي الدائنين حسب ترتيبيبدو أنه من 
 حالةَ ت عدم مطالبة الحاجز الُمباشر إاشتراكهم في اإلجراءات بعد تثبي تواريخ

  .٤٧٢العقار على اسمه

  (إحالة أولى على المزايد األخير وتعيين جلسة جديدة)المزاد بأقل من القيمة المقدرة  رسو - ٤

  / المذكورة سابقاً على ما يأتي:٤٠٦المادة /تنص الفقرة /د/ من 
أما إذا توافر الحضور وجرت المزايدة وكان العرض األخير نتيجة المزايدة -"د

إحالة أقل من القيمة المقدرة، يقرر رئيس التنفيذ إحالة العقار على المزايد األخير 
ة في المواد ويعلن النتيجة، ويدعو الراغبين خالل شهر وفق اإلجراءات المبين أولى

في المكان والزمان اللذين يحددهما في  المزايدة على العرض األخيرالسابقة إلى 
  القيمة المقدرة للعقار.". كامليعادل المزايدة اإلعالن على أن يكون التأمين في هذه 

حضور مزايدين، وال فرق بين أن يكون ذلك في  الفرض في هذه الحالة هو
الجلسة األولى أو الجلسة الثانية ألن النص جاء مطلقاً. وافترض المشرع أيضاً أن 

  يرسو المزاد بعطاء صحيح لكن بأقل من القيمة المقدرة للعقار. 
إحالة العقار على اسم المزايد األخير إحالة أولى  ٤٧٣وجوب فرض المشرع
قيمة عطائه أن ة، وإعالن نتيجة المزايدة. كل ذلك على الرغم من وليس إحالة قطعي

  جاءت أقل من القيمة المقدرة للعقار.
على رئيس التنفيذ، جب المشرع ولكن اإلجراءات ال تنتهي عند هذا الحد، فقد أ 

توجيه دعوة لمزايدة جديدة على العقار أمالً في الحصول  ،في هذه الفقرة من النص
أعلى. تكون هذه الجلسة الجديدة خالل شهر من تاريخ الجلسة التي على حصيلة بيع 

يشترط على من يرغب في االشتراك أن يودع تأميناً فيها. كما األولى تمت اإلحالة 
مساوياً للقيمة المقدرة للعقار. وهنا تظهر إرادة المشرع جليةً في الوصول إلى ثمن 
                                                                                                                                               

أن هناك وال سيما لقصر حق طلب اإلحالة األولى للعقار على الدائن مباشر اإلجراءات،  مسوغاً ال نجد  ٤٧١
  نصوصاً في قانون أصول المحاكمات ال تفرق بين الدائن الُمباِشِر لإلجراءات وغيره من الدائنين.

/ المتعلقة ببيع المنقوالت، حيث يبرز اتجاه المشرع في تبسيط ٣٥٨كما هي الحال في نص الفقرة /أ/ من المادة /
المباشِر  إذا لم يُطلِب البيُع من قبل الدائن-" أوتسريع إجراءات التنفيذ بشكل عام. تنص هذه الفقرة على ما يأتي: 

بعد اتخاذ إجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها في المواد  إلجراءات الحجز جاز للدائنين اآلخرين طلب البيعِ 
  ..".السابقة.

وذلك على غرار ما فعله المشرع في قانون إحداث المحاكم المصرفية واألسناد المصرفية، فقد جاء في البند  ٤٧٢
ي الجلسة وطلبه غيره من إذا لم يتقدم الحاجز بطلب البيع ف -و  /و/ من الفقرة /أ/ من المادة الثالثة منه ما يأتي: "

  ".الدائنين يقرر رئيس التنفيذ اإلحالة القطعية إلى طالبه بالقيمة المقدرة.
لم يمنح المشرع رئيَس التنفيِذ سلطة تقديرية في إحالة العقار أو عدم إحالته على اسم المزايد األخير، فقد جاءت  ٤٧٣

 صيغة النص القانوني واضحة في وجوب اإلحالة.
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يكون، من حيث المبدأ،  ة كاملةً أعلى. فالمشترك الذي يسدد قيمة العقار المقدر
ً وصول هذه القيمة، ال سيما أن المزايدة ستكون على  إلى ما يتجاوزثمن ال متوقعا

  العرض األخير، أي أعلى من القيمة التي رسا بها المزاد.
أما عن مصير هذه المزايدة فقد نص عليها المشرع في الفقرة التالية وهي الفقرة 

  .٤٧٤ذاتها /هـ/ من المادة القانونية

  (أو إحالة قطعية للدائن بالقيمة المقدرة) حالة البيع الحتمي للمزايد األخير - ٥
ً على حالة البيع الحتم٤٠٦تنص الفقرة /هـ/ من المادة / ي / المذكورة سابقا
  الصيغة اآلتية:للمزايد األخير، فقد جاء نصها في 

على المزايد األخير إحالة قطعية، وذلك إذا في جلسة البيع يُحال للبيع حتماً -"هـ
زاد عرضه عن القيمة المقدرة، وأما إذا كان ثمن اإلحالة الثانية أقل من تلك القيمة، 
فللدائن أن يطلب في ذات الجلسة إحالة العقار على اسمه بالقيمة المقدرة له، وبكافة 

ع الثانية بالثمن األحوال يُحال العقار على اسم المزايد األخير في جلسة البي
  المعروض وال يجوز المزايدة عليه بعد ذلك."

تلَحُظ هذه الفقرة ثالث حاالت تنتهي بها إجراءات البيع بإحالة العقار إحالة 
مع عدم إمكانية المزايدة بعدها. هذه الحاالت هي رسو المزاد بثمن أعلى  ،قطعية

الدائن إحالة العقار إحالة قطعية على  حالة َطلَبُ من القيمة المقدرة للعقار (أ)، وحالة 
في  (ب)، وحالة إحالة العقار على اسم المزايد األخير اسمه في جلسة البيع الثانية

  مهما كانت قيمة عطائه (ج). جلسة البيع الثانية

  (اإلحالة القطعية للعقار) رسو المزاد بثمن أعلى من القيمة المقدرة للعقار -أ
إحالة قطعية  أعلى من القيمة المقدرة للعقار يُحال العقارن إذا رسا المزاد بثم

على الراسي عليه المزاد؛ سواء أكان ذلك في المزايدة األولى أم في المزايدة الثانية، 
ً فيما يخص هذه الحالة، أي حالة رسو المزاد بقيمة أكبر  ذلك أن النص جاء مطلقا

في تبسيط وتسريع اإلجراءات تكون غاية المشرع  و ،٤٧٥من القيمة المقدرة للعقار
  . قد تحققت في هذه الحالة 

                                                           
ى بالمشرع أن يصوغ كل حالة في مادة أو فقرة مستقلة، ال أن يبدأ بحالة معينة في فقرة وينص على كان األحر ٤٧٤

 آثارها أو اإلجراءات المتعلقة بها في فقرة الحقة.
/ المذكورة أعاله مطلقة فيما يتعلق برسو المزاد بقيمة تفوق القيمة ٤٠٦جاءت بداية الفقرة /هـ/ من المادة / ٤٧٥

فلم تفرق بين مزايدة أولى ومزايدة ثانية. ما يعزز هذا التحليل هو تتمة الفقرة /هـ/ ذاتها التي سمحت  المقدرة للعقار،
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في جلسة البيع  على اسمه إحالة قطعية حالة َطلَِب الدائن إحالة العقار -ب
  الثانية

المشرع في هذه الفقرة هو رسو المزاد في الجلسة  وضعهاالحتمال الثاني الذي 
أن في هذه الحالة  ٤٧٦للدائنبأقل من القيمة المقدرة للعقار. سمح المشرع  الثانية

يطلب إحالة العقار على اسمه بالقيمة المقدرة له، وبذلك يكون المشرع قد حافظ 
  على هذه القيمة.

إحالة العقار على اسم المزايد األخير في جلسة البيع الثانية مهما كانت  -ج
  قيمة عطائه

إلى القيمة المقدرة له، ولم يطلب  في جلسة البيع الثانية إذا لم يصل ثمن العقار
الدائن إحالة العقار على اسمه، يصدر رئيس التنفيذ قراراً بإحالة العقار إحالة قطعية 
على اسم المزايد األخير بالثمن المعروض، أي بقيمة عطاء المزايد األخير مهما 

مة التي أن هذه القيمة ال يمكن أن تكون أدنى من القيلغت. لكن يجدر التنويه إلى ب
ولى في الجلسة السابقة، فالنص جاء واضحاً على وجوب األحالة اإلصدر فيها قرار 

  الذي رسا به المزاد األول. ٤٧٧..."المزايدة على العرض األخير"... 

حالة عدم الحضور في جلستي البيع وعدم شراء الدائن للعقار بالقيمة  - ٦
  :المقدرة

العقار في حال عدم حضور أحد  لم ينص القانون على مصير إجراءات بيع 
المقدرة. التساؤل  وعدم طلب الدائن إحالة العقار عليه بالقيمة ،جلستي البيع

  تي: المطروح هو اآل
لرئيس  أنه يمكنتتوقف دائرة التنفيذ عن محاولة بيع العقار المحجوز؟ أم هل 
  اتخاذ قرار بتحديد جلسة أو جلسات جديدة لبيع العقار؟سلطة التنفيذ 
هذا  أناإلعالن عن جلسة بيع جديدة. يبدو دوائر التنفيذ إلى  جه العمل فييت

  هي اآلتية:عدة سباب ألالموقف منطقي 

                                                                                                                                               
بقيمة أقل من  في الجلسة الثانية تحديداً للدائن أن يطلب إحالة العقار على اسمه إحالة قطعية في حالة رسو المزاد 

  القيمة المقدرة للعقار.
/ من قانون أصول المحاكمات نوع الدائن، هل هو الدائن ٤٠٦ة من نص المادة /لم يحدد المشرع في هذه الفقر ٤٧٦

الذي باشر اإلجراءات أم ال؟ يبدو لنا أن المقصود هنا هو الدائن الذي باشر اإلجراءات ألن الفقرة التي لََحَظْت هذا 
احد نوعين مختلفين من الدائنين / ذاتها، ومن غير المنطقي أن يحدد النص الو٤٠٦الدائن هي الفقرة /ج/ من المادة /

  من دون توضيح ذلك في الصياغة أو اإلشارة إلى هذين النوعين صراحةً.
  / من قانون أصول المحاكمات.٤٠٦انظر الفقرة /د/ من المادة / ٤٧٧
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يجب على رئيس التنفيذ، وهو قاٍض، أن يتابع إجراءات التنفيذ حتى حصول -١
عن متابعة هذا القاضي على حقه. فإذا توقف  ،الذي تقدم بطلب البيع ،الدائن

  نكار العدالة.يعرض نفسه إلى دعوى مخاصمة بسبب إ جراءات فإنهاإل
مبدأ استمرارية اإلجراءات يفرض على رئيس التنفيذ متابعة اإلجراءات حتى -٢

  نهايتها بحصول صاحب الحق على حقه.
  يمنع من تحديد جلسة جديدة للبيع. قانوني ال يوجد نص -٣
اد حل قانوني لهذه تفرض المادة األولى من القانون المدني على القاضي إيج-٤

 الحالة بمقتضى قواعد الشريعة اإلسالمية أو العرف أو مبادئ القانون الطبيعي
   .وقواعد العدالة

/ من قانون أصول المحاكمات من ٤٠٧ما جاء في الفقرة /د/ من المادة /-٥
. ٤٧٨وجوب إعادة البيع في حال امتنع كل المزايدين عن إكمال ثمن العقار المباع

المشرع قد فرض إعادة البيع بعد جلسة تمت فيها المزايدة واإلحالة فإذا كان 
  جلسات مزايدة إلى أن يحصل البيع فعالً. ديدلقطعية، فمن باب أولى أن يسمح بتحا

ً يسمح المشرع يضيفمن األفضل أن نرى أنه مع ذلك  ً قانونيا إمكانية ب نصا
أي جدل حول هذه  تحديد جلسة أو جلسات الحقة حتى بيع العقار، وذلك لحسم

  الحالة.

  ثانياً: آثار المزايدة
في أو الطعن )، وبإمكانية االعتراض ١تتعلق هذه اآلثار بتسديد ثمن العقار (

  ).٢( إجراء أو إثارة إشكال تنفيذي

  اآلثار المتعلقة بتسديد ثمن العقار - ١
/ من قانون أصول المحاكمات آثار المزايدة المتعلقة بتسديد ٤٠٧المادة / حددت

ثمن العقار المباع بالمزاد العلني. سوف ندرس هذه اآلثار حسب الترتيب الذي 
  :على النحو اآلتينصت عليه هذه المادة 

  تسديد ثمن العقار-أ
  / المذكورة سابقاً على ما يأتي:٤٠٧/أ/ من المادة /تنص الفقرة 

                                                           
وفي حال امتناع كل المزايدين - / من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي: "د٤٠٧تنص الفقرة /د/ من المادة / ٤٧٨
إكمال الثمن، كل فيما يخصه، ولم يطلب الدائن إحالة العقار على اسمه يُعاد البيع وفق اإلجراءات السابقة على  عن

  أن تبقى قيمة العقار والمبالغ المصادرة لصالح القضية.".



 

٣٠٤ 
 

أن يؤدي باقي الثمن في يوم العمل التالي لتاريخ  على من رسا عليه المزاد-"أ
  اإلحالة تحت طائلة عده ممتنعاً عن إكمال الثمن دون حاجة إلى إعذار.".

بعد يوم واحد من صدور يجب على الراسي عليه المزاد تسديد باقي ثمن العقار 
ً ويخضع  المبلغ المطلوب فإنه . إذا لم يسددقرار اإلحالة القطعية يُعدُّ مزايداً طائشا

  لما رتبه القانون من مؤيدات قانونية كما سنرى الحقاً. 
/ من قانون ٤١١لكن هذه الفقرة تتعارض مع ما جاء في الفقرة /ب/ من المادة /

عشرة أيام من تاريخ اإلحالة أصول المحاكمات، وهو أن مدة إيداع ثمن العقار هي 
  .القطعية

التعارض واضح وال يمكن حله. ويجب تعديل نص إحدى المادتين ليتوافق مع 
يوماً واحداً فيها لتصبح المدة المذكورة سابقاً  /٤١١مادة /تعديل الإن المادة األخرى. 

من  التاليةالفقرات وينسجم ؛ كما تسريع إجراءات التنفيذاتجاه المشرع في ونسجم ي
التي تنص على ارتباط والتزام كل مزايد /ب/ منها وال سيما الفقرة و/، ٤٠٧المادة /

   .٤٧٩بعرضه لأليام الثالثة من أيام العمل الالحقة لتاريخ اإلحالة المبينة في الفقرة /أ/
في خطأ مادي عند  ،من الناحية الفعلية ،أن المشرع وقعمما تقدم يمكن االستنتاج 

  /.٤١١كتابة نص الفقرة /ب/ من المادة /

  د ملتزماً بعرضه حتى يوم العمل الثالث الالحق لتاريخ اإلحالةبقاء كل مزاي-ب
  / المذكورة سابقاً على ما يأتي:٤١١تنص الفقرة /ب/ من المادة /

كل شخص اشترك في المزايدة وتوقف عن متابعة المزاد عند الثمن الذي -"ب
ً بعرضه طيلة مدة إجراءات المزايدة واأليام الثالثة  ً وملتزما َعَرَضهُ يبقى مرتبطا
من أيام العمل الالحقة لتاريخ اإلحالة المبينة في الفقرة /أ/ السابقة، للرجوع عليه 

السمه على النحو المبين في الفقرة /ج/ من هذه وإحالة العقار بالثمن الذي عرضه 
  المادة، في حال ُعدَّ من رسا عليه المزاد مزايداً طائشاً لعدم إكمال الثمن.".

جاء القانون في هذه الفقرة بآلية جديدة غيَّر فيها آثار المزايدة لجهة التزام 
زايدة وخالل الم مدةطوال  . يبقى المزايد مرتبطاً وملتزماً بعرضهالعارض بعرضه

ثالثة أيام عمل الحقة إلحالة العقار على اسم المزايد الممتنع عن تسديد باقي ثمن 
  العقار.

                                                           
  / المذكورة أعاله.٤٠٧انظر المدة المنصوص عليها في الفقرات /ب/ و/ج/ و/هـ/ من المادة / ٤٧٩



 

٣٠٥ 
 

لم يكن العارض يلتزم بعرضه إذا جاء العرض الالحق بثمن أعلى حتى لو كان  
إرادة المشرع ببيع  علىيدل االتجاه الجديد للقانون  غير قانوني.األخير العرض 

عرضه هي من التزام المزايد بالعقار بإجراءات مبسطة وبأقل التكاليف. فالغاية 
في حال امتنع  إحالة العقار على اسمهو الرجوع عليه بالثمن الذي عرضهإمكانية 

هذا وقد أطلق  ر الالحق له عن إكمال ثمن العقار،المزايد صاحب العرض األكب
   .المزايد الطائشمصطلح  المشرع على هذا األخير

  تأمينالإحالة العقار على اسم المزايد السابق للمزايد الطائش ومصادرة -ج
  / المذكورة سابقاً على أنه:٤٠٧تنص الفقرة /ج/ من المادة / 

ً عن إكمال الثمنإذا ُعدَّ المز-"ج ، يحال العقار على اسم ايد األخير ممتنعا
اإلحالة إلكمال الثمن خالل المدة المحددة صاحب العرض السابق له، ويبلغ قرار 

بالفقرة /أ/ من هذه المادة، وإذا امتنع المذكور أيضاً يُحال العقار على اسم من سبقه 
وهكذا، ويصادر مبلغ التأمين الُمقدِم من كل شخص اشترك في المزاد وامتنع عن 

  الوفاء لصالح أصحاب الحقوق الثابتة في الملف التنفيذي.".
ر، دة المشرع في هذه الفقرة جلية في تسريع وتبسيط إجراءات بيع العقاتبرز إرا

يمكن إلزام كل عارض بعرضه، وإحالة العقار على اسمه وتبليغه ذلك في اليوم  إذ
في حال امتناع المزايد الالحق عن إكمال ثمن العقار. التالي لقرار اإلحالة، وذلك 

في الفقرة السابقة /ب/ من المادة ذاتها ، وأضاف في هذه  ألزم كل مزايد بعرضهفقد 
كل ذلك على الرغم من أن المزاد لم  الفقرة مسألة مصادرة تأمين كل مزايد طائش.

، التي جاءت عروضهم أقل من قيمة عروض ٤٨٠يرُس على هؤالء المزايدين
  المزايدين الطائشين.

الة في هذه المادة ألن األمر لكن يجب االنتباه إلى أن المشرع لم يحدد نوع اإلح
يختلف حسب القيمة التي سوف يجري دفعها. فإذا كانت القيمة أكبر من القيمة 

                                                           
هذه الحالة التساؤل عن مصدر التزام هؤالء المزايدين، من غير الراسي عليهم المزاد، بتسديد المبالغ يُثار في  ٤٨٠

التي عرضوها. فهؤالء ليسوا ملزمين بعقد البيع الذي تم مع الراسي عليه المزاد. بعبارة أخرى عقد البيع ليس 
  ملزماً لهم، وبالتالي ال يقع على عاتقهم مسؤولية تعاقدية.

لنا أن مصدر التزام العارض غير الراسي عليه المزاد، بشراء العقار وتسديد المبلغ الذي عرضه هو نص يبدو 
القانون. أي إن النص القانوني هو المصدر المباشر اللتزام هذا العارض. يمكن تعليل موقف المشرع هذا باالتجاه 

موقف المشرع في أن هذا النص يتفق والمصلحة  الذي تبناه في تسريع إجراءات التنفيذ على العقار. كما يمكن فهم
  االقتصادية والمالية للعارض، إذ يكون من غير المنطقي أن يعترض هذا األخير على شراء العقار بمبلغ تقدم به.

كل ما تقدم يعود بنا إلى التساؤل عن الطبيعة القانونية لبيع العقار بالمزاد العلني. يبدو أن اتجاه المشرع هذا ابتعد 
 عن النظرية التعاقدية لتفسير الطبيعة القانونية لهذا البيع.



 

٣٠٦ 
 

أما إذا كانت القيمة هي القيمة المقدرة للعقار أو  مقدرة للعقار تكون اإلحالة قطعية،ال
 تكون اإلحالة إحالة أولى وليس إحالةي الجلسة األولى أقل وكانت جلسة المزايدة ه

  /، ال سيما الفقرة /د/ والفقرة /هـ/.٤٠٦قطعية، وذلك سنداً للمادة /

  وإعادة بيع العقارمصادرة مبالغ التأمين -د
  / على ما يأتي:٤٠٧تنص الفقرة /د/ من المادة /

المزايدين عن إكمال الثمن، كل فيما يخصه، ولم  جميعوفي حال امتناع -"د
يطلب الدائن إحالة العقار على اسمه يُعاد البيع وفق اإلجراءات السابقة على أن تبقى 

  قيمة العقار والمبالغ المصادرة لصالح القضية.".
وضع المشرع، في هذه الفقرة احتمال أن يصبح كل المزايدين طائشين. في هذه 

لواجب إعادة البيع وفق اإلجراءات السابقة، كما تُصادر كل الحالة يكون من ا
لصالح الملف التنفيذي، أي لصالح الدائنين التي أودعها هؤالء المزايدين التأمينات 

  المشتركين في إجراءات التنفيذ.
يبدو لنا أن المشرع أراد بهذا النص قطع الطريق على احتمال تواطؤ عدد من 

العقار. يكون ذلك بأن يشترك هؤالء في المزايدة  األشخاص لتعطيل نقل ملكية
عند الرجوع عليهم حسب الفقرة /ج/ من  ويمتنعون عن إكمال باقي ثمن العقار

  ./٤٠٧المادة /
لذلك يجب على المشرع تعديل النص القانوني ومنع أي مزايد طائش من  

  .٤٨١االشتراك في جلسة البيع التالية

  ثمن العقار وبالفوائدالتزام المشتري المتخلف بفرق -هـ
  / على أن:٤٠٧تنص الفقرة /هـ/ من المادة /

يُلزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد بدءاً من تاريخ -"هـ
وحتى الوفاء بفرق انتهاء ميعاد إيداع الثمن المنصوص عليه في الفقرة األولى 

                                                           
من قانون أصول  ٤٣٤كان المشرع يمنع المزايد الطائش من االشتراك في المزايدة الثانية بموجب نص المادة  ٤٨١

كفالة.". المحاكمات القديم، والتي كان نصها في الصيغة اآلتية: "ال تُقبل المزايدة من المشتري المتخلف ولو قدم 
المنع صريح في النص القديم وغير مقبول حتى في حالة الكفالة المقدمة من المشتري المتخلف، وهذا موقف 
منطقي. األمر المستغرب أن قانون أصول المحاكمات الجديد لم ينص على منع المزايد الطائش من االشتراك في 

د يقود موقف المشرع هذا إلى تفسير النص بما يسمح المزايدة الالحقة لتلك التي تخلف فيها عن تسديد الثمن. ق
للمزايد الطائش من االشتراك في المزايدة مرة أخرى، وهذا أمر غير منطقي، ويتنافى مع غاية المشرع في تبسيط 

 وتسريع إجراءات بيع العقار. لذلك نأمل أن ينص المشرع صراحةً على هذا المنع.



 

٣٠٧ 
 

من إن ُوجد وال حق له بالزيادة الثمن. ويشمل قرار اإلحالة القطعية إلزامه بفرق الث
  التي تُصبح حقاً للدائن والمدين.".

عن تحدد هذه الفقرة اآلثار القانونية الناشئة عن تخلف المزايد أو المزايدين 
  ذلك بعد جلسة البيع الثانية التي تمت فيها اإلحالة القطعية.و ،تسديد باقي ثمن العقار

بالتزامين ماليين مصدرهما القانون. األول هو تلزم هذه الفقرة كل مزايد طائش 
فإذا  فرق الثمن إذا كان ثمن بيع العقار في الجلسة الثانية أقل منه في الجلسة األولى.

ن يلتزم هؤالء ايد عن التسديد وأصبح هناك مزايدون طائشوامتنع أكثر من مز
ونية لفرق الثمن فهو دفع الفوائد القانالثاني أما االلتزام  .٤٨٢مجتمعين بفرق الثمن

هذا، من اليوم التالي لليوم الذي كان يجب على هذا المزايد إيداع الثمن فيه، وهو 
يوم العمل التالي لتاريخ إحالة العقار إحالة قطعية على اسمه، وحتى وفائه بهذا 

  الفرق. 
كما منع المشرع كل مزايد طائش من اقتضاء فرق الثمن في الحالة المعاكسة، 

به أي في حالة رسو المزاد في جلسة البيع الثانية بثمن أعلى من الثمن الذي رسا 
  .٤٨٣ عليه المزاد

على  في هذه الفقرة ، والذي قد يكون متشدداً بعض الشيء، موقف المشرعيدل 
أي محاولة لتعطيل نقل ملكية العقار عن طريق  إرادته الواضحة في القضاء على

   التواطؤ كما مر معنا. 
هذه االلتزامات هو نص القانون وليس قواعد يبدو لنا أن المصدر المباشر ل

كون التعويض عن الخطأ المسؤولية التقصيرية. فقواعد هذه المسؤولية توجب أن ي
بينما يسمح النص بالحصول على تعويض قد يكون أكبر بكثير من  بقدر الضرر؛

الضرر الذي وقع بالفعل. فقد تكون قيمة الضرر الفعلي نصف مليون ليرة سورية 
  بينما يكون فرق الثمن ثالثة ماليين ليرة سورية.

  عدم إعادة  مبالغ تأمين المزايدين الطائشين إال بعد إيداع ثمن العقار- و
  / ذاتها على اآلتي:٤٠٧/ من المادة /تنص الفقرة /و

                                                           
لكن المشرع  لمتخلف" تنطبق على كل مزايد طائش،ألن عبارة "المشتري ا ،تسمح صياغة المادة بهذا االستنتاج ٤٨٢

لذلك نرى أنه من األفضل أن يعدل المشرع هذه الفقرة لتكون  ة مشاركة كل من هؤالء بفرق الثمن؛لم يحدد نسب
رتيب لدرجات ال يوجد في هذه الحالة ت إذصريحة بأن يدفع كل من هؤالء مبلغاً من فرق الثمن يُعادل نسبة دينه ، 

 الديون كونها ذات طبيعة واحدة.
عدم إعطاء فرق الثمن الزائد على الثمن في البيع األول للمزايد الطائش يدل على أن المشرع ال يَعدُّ الراسي  ٤٨٣

  عليه المزاد مشترياً إال بعد تسديد الثمن، وهذا يتعارض مع األثر الناقل لإلحالة القطعية كما سنرى.



 

٣٠٨ 
 

المزايدين الطائشين المشار إليهم  من غيرإلى مقدميها ال تُعاد مبالغ التأمين -"و
في الفقرتين السابقتين، إال بعد إيداع الثمن الذي رسا على المزايد األخير في 

  صندوق الدائرة.".
المبالغ التي أودعها درة عندما قرر مصا يبدو أن المشرع وقع في خطأ مادي

  . عدة سبابأل. يظهر هذا الخطأ بوضوح وذلك نالمزايدون غير الطائشو
ها قانوني وهو أنه ال يوجد سبب قانوني لبقاء التأمين الذي أودعه المزايد غير أول

إلى تشير / ٤٠٧الفقرة /و/ من المادة /ف ،متعلق بصياغة النص هاثانيائش، والط
/هـ/ تشيران إلى /د/وَ  . الفقرتانالفقرتين السابقتين"مزايدين" مشار إليهم في 

المزايدين الطائشين. أما إذا فسرنا النص بأن الفقرة /و/ تشير إلى مزايدين غير 
/هـ/ فسوف نعطي النص معنًى أولئك الطائشين المشار إليهم في الفقرتين /د/ وَ 

ً يخالف إرادة المشرع بصورة واضحة. بعبارة أخرى سوف يكون تفسير  عكسيا
 ،ال تعاد التأمينات إلى المزايدين غير الطائشينبمفهوم المخالفة كاآلتي:  النص

. هذا التفسير يتعارض مع اتجاه نون الطائشووتعاد التأمينات التي أودعها المزايد
  المشرع الواضح في الفقرات السابقة. 

بعرضه، حسب أن المشترك في المزاد يبقى مرتبطاً وملتزماً هو السبب الثالث 
م عمل تلي تاريخ اإلحالة القطعية. ا/ ذاتها، لمدة ثالثة أي٤٠٧الفقرة /ب/ من المادة /

فيصبح من حقه استرداد مبلغ التأمين  ،بعد هذه المدة ال يمكن إلزام المزايد بشيء
  فوراً. 

السبب الرابع هو احتمال إيداع شخص مبلغ التأمين وعدم مشاركته بالمزايدة أو 
ألن العرض األول كان كبيراً ويفوق مالءته  ،مه أي عرض في المزايدةعدم تقدي
ثم إن  ه الحالة في صندوق دائرة التنفيذ؛ال يوجد سبب لبقاء التأمين في هذالمالية. 

 بعرضهالفقرة /ب/ المذكورة سابقاً نصت على أن  يبقى المزايد "...مرتبطاً وملتزماً 
هذه الحالة لم يقدم أي عرض. بعبارة أخرى ال المشترك في المزاد  في طيلة..."، و

  يجوز َعدُّهُ مزايداً.
نأمل من المشرع تعديل الفقرة /و/ وذلك بحذف كلمة "غير" ليصبح النص 
كاآلتي: "ال تُعاد مبالغ التأمين إلى مقدميها من المزايدين الطائشين المشار إليهم في 

  الفقرتين السابقتين،  إال...". 



 

٣٠٩ 
 

إن التأمينات التي قدمها المزايدون ف ،دم من تفسير لقصد المشرعبناًء على ما تق
إيداع الثمن الذي رسا على المزايد حتى ن تبقى في صندوق دائرة التنفيذ الطائشو
  . يضمن المشرع بذلك استيفاء الدائنين لحقوقهم و براءة ذمة المدين.األخير

قات التنفيذ ويكون من حقه أن طالب التنفيذ هو َمْن يقوم بدفع نفبقي أن نشير إلى 
ألن إجراءات . هذا موقف طبيعي ٤٨٤ها من ثمن بيع العقار قبل أي حق آخراستيفاؤ

  بتسديد هذه النفقات. التنفيذ ال تستمر إال

  تنظيم محضر بوقائع المزايدة وإعادة التأمينات-ز
  / من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي:٤٠٨تنص المادة /

اً بوقائع المزايدة ونتيجتها ويعيد رئيس التنفيذ التأمينات مأمور َمحضرال"ينظم 
  إلى أصحابها وفقاً لشروط المادة السابقة.".

ن الطائشين تكون إعادة التأمينات بعد تسديد ثمن العقار إلى أصحابها من الدائني
الذي تم تسديده و ةالحالة األولى أن يكون ثمن العقار في المزايدة األخير في حالتين:

في هذه  تُعادف ،الطائشين مزايدينلى من الثمن الذي رسا به المزايد على كل من الأع
. الحالة الثانية هي أن يكون الثمن الذي رسا به المزاد األخير كل التأمينات الحالة

لكن قيمة  ،الطائشين مزايدينأقل من الثمن الذي رسا به المزاد على كل من ال
التنفيذ أكبر من فرق الثمن هذا. في هذه الحالة يُصار التأمينات المودعة في دائرة 

إلى أخذ فرق الثمن من التأمينات التي بقيت في دائرة التنفيذ وتُعاد باقي المبالغ إلى 
  . من المزايدين الطائشين أصحابها

المحضر الذي ينظمه على هذا وتكون إعادة مبالغ التأمينات أو أجزاء منها بناًء 
  / المذكورة سابقاً.٤٠٨مزايدة ونتيجتها كما ورد في المادة /المأمور بوقائع ال

  اآلثار المتعلقة باالعتراض أو الطعن بإجراء أو إثارة إشكال تنفيذي- ٢
  / من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي:٤٠٩تنص المادة /

إلغاء  هِ "ال يترتب على أي اعتراض أو طعن بإجراء أو بإشكال تنفيذي ُحِكَم بردِّ 
على اإلجراءات من النقطة  رُ ويُثابَ  ،اإلجراءات أو المواعيد أو التبليغات التي تمت

  التي وصلت إليها.".

                                                           
يسلف طالب التنفيذ نفقات - / من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي: "ز٤٠٧/ من المادة /تنص الفقرة /ز ٤٨٤

 التنفيذ، وله الحق باستيفائها من الثمن قبل أي حق آخر.".



 

٣١٠ 
 

قد يحاول المنفذ عليه عرقلة إجراءات بيع العقار عن طريق الطعن بأي إجراء 
البيع هذه، أو االعتراض أو إثارة إشكال تنفيذي حوله. ال تتوقف  اتمن إجراء

تنفيذ في هذه الحاالت إال إذا تبين عدم صحة اإلجراء. بعبارة أخرى إجراءات ال
تبقى اإلجراءات مستمرة على الرغم من تقديم الطعن أو االعتراض أو إثارة 
اإلشكال إلى أن يَْحُكَم رئيس التنفيذ ببطالن هذا اإلجراء. ينسجم هذا الموقف مع 

المواعيد المتبعة أمام قضاء طبيعة قرارات رئيس التنفيذ التي تجري وفق األصول و
. كما أن استئناف قرار رئيس في حال استئناف أحد قراراته ٤٨٥ األمور المستعجلة

/ من هـالتنفيذ ال يوقف تنفيذهُ من حيث المبدأ، وذلك حسب ما يُستنتج من الفقرة /
/ من قانون أصول المحاكمات التي تفيد بأن إجراءات التنفيذ تبقى ٢٧٩المادة /

  .٤٨٦ي حال االستئنافمستمرة ف
فإذا حكم رئيس التنفيذ بصحة اإلجراء فإنه يتابع إجراءات التنفيذ من النقطة التي 
وصلت إليها قبل االعتراض أو إثارة اإلشكال. أما إذا حكم ببطالن اإلجراء فإنه 

  يعيده بشكل صحيح ثم يتابع اإلجراءات.

  تفادي المدين بيع العقارثالثاً: 
، قبل بدء  أن يودعوذلك ب هفرصة أخيرة لتفادي بيع عقارمنح المشرع المديَن 

ً مبلغ المزايدة الثانية،  والفوائد والمصروفاتالحاجزين الدائنين  طلوبَ يعادل مَ  ا
/ من قانون أصول المحاكمات مسألة تفادي المدين ٤١٠المادة / نظمت فقد. القضائية

بيع عقاره عن طريق إيداع مبلغ كاٍف لوفاء مصاريف اإلجراءات وديون وفوائد 
 وآثاره إجراءات هذا اإليداع حددتكما  ئنين المشتركين في اإلجراءات (أ)،الدا

الوفاء الجزئي ع على منفي فقرتها األخيرة  من جهة أخرى نصت هذه المادة(ب). 
  في حالة تعدد المدينين (ج).

  إيداع مبلغٍ كاف للوفاء بالمصاريف وديون وفوائد الدائنين-أ
  / المذكورة سابقاً على ما يأتي:٤١٠تنص الفقرة /أ/ من المادة /

                                                           
  / من قانون أصول المحاكمات.٢٧٩انظر الفقرة /د/ من المادة / ٤٨٥
على قرار صادر من محكمة الموضوع بوقف المبدأ هو أنه ال يحق لرئيس التنفيذ وقف اإلجراءات إال بناء  ٤٨٦

التنفيذ، أو في حالة وجود نزاع موضوعي جدي على أصل الحق، بحيث يصبح ثبات الحق غير مؤكد. أما ما يُثار 
من عقبات وإشكاالت قانونية فال يجوز أن تؤثر في سير اإلجراءات، وهذا ما حدا بالمشرع إلى النص صراحة في 

/ المذكورة أعاله على أن اإلجراءات تبقى مستمرة أصوالً في حال االستئناف للمرة ٢٧٩الفقرة /هـ/ من المادة /
  الثانية.



 

٣١١ 
 

للمدين أن يودَع في صندوق الدائرة حتى اليوم المحدد للمزايدة الثانية مبلغاً -"أ
والفوائد والمصاريف التي للدائن مباشر التنفيذ والدائنين الذين يكفي لوفاء الديون 

  ".اشتركوا بالحجز والدائنين المقيدة حقوقهم.
راعى المشرع في هذه المادة مصلحة المدين أكثر من مصالح الدائنين. لقد سمح 

 وأولئك المقيدة حقوقهم له المشرع بتسديد ديون الدائنين المشتركين في اإلجراءات
وفوائد هذه الديون إضافة إلى مصروفات التنفيذ، وذلك حتى حيفة العقار على ص

ً وفي مرحلة متقدمة جداً، ألن القرار  يوم المزايدة الثانية. هذه المهلة طويلة نسبيا
  الذي يمكن أن يصدر بنهاية المزايدة الثانية هو قرار اإلحالة القطعية. 

إلى  إلى آخر لحظة ممكنة نظراً  يبدو أن المشرع أراد حماية الملكية العقارية
  الكبيرة لهذا النوع من األموال كما مر سابقاً. األهمية

  وآثاره إجراءات اإليداع-ب
  يأتي: / المذكورة سابقاً على ما٤١٠/ب/ من المادة /تنص الفقرة 

اإليداع إلى الدائنين المتقدم ذكرهم والمحال عليه ويجوز  رُ َمحضَ  بلغُ يُ -ب"
اإليداع برضاء هؤالء الدائنين جميعهم وفي هذه الحالة يقرر رئيس ن عالتجاوز 

  ".التنفيذ إلغاء اإلحالة وشطب جميع اإلجراءات.
ً لوفاء كل ما تم ذكره في الفقرة /أ/ من إذا أودع المدين المحجوز  ً كافيا مبلغا

ً ٤١٠المادة / كل دائرة التنفيذ تبليغ هذا اإليداع إلى ب على يج، / المذكورة سابقا
  أولى. هذه الفقرة وإلى الُمحال عليه العقار إحالةً الدائنين المشار إليهم في 

ً إمكانية عدم إيداع المدين المنفذ عليه الثمَن صندوَق دائرة  لحظ المشرع أيضا
هذا و نين مباشرة، وخارج دائرة التنفيذ؛التنفيذ. يمكن أن يحصل التسديد إلى الدائ

  وليس بالمصلحة العامة فال يعد من النظام العام.أمر متعلق بمصالحهم الخاصة 
وشطب جميع  ،وتكون آثار اإليداع هذا هي إلغاء قرار اإلحالة األولىهذا  

 ، وذلكبحسبان أن التنفيذ حقق غايته ،اإلجراءات التنفيذية التي لم يعد لها محل
  بحصول كل ذي حق مشترك في اإلجراءات التنفيذية على حقه. 

  الجزئي في حالة تعدد المدينينمنع الوفاء -ج
  / المذكورة سابقاً على اآلتي:٤١٠تنص الفقرة /ج/ من المادة /

أي منهم الوفاء  لعقار فإنه ال يُقبل منفي حال تعدد المدينين في ملكية ا-ج"
وإنما له الحق بالوفاء الكامل طبقاً لنص الفقرة  ،الجزئي بما يعادل حصته من الدين



 

٣١٢ 
 

على أن يعود على شركائه في ملكية العقار بما أوفاه عن ذمتهم /أ/ من هذه المادة 
  بواسطة دائرة التنفيذ في ذات الملف التنفيذي.".

ه الفقرة حالة تعدد مدينين تم الحجز والتنفيذ على عقار يقع في ملكيتهم تنظم هذ
أحد المدينين أو عدد منهم من وفاء جزء من  منع المشرع في هذه الحالة المشتركة.

دين، ولو كان هذا الجزء ُيعادل حصته. راعى المشرع بهذا المنع حقوق الدائنين ال
فلم يسمح بإطالة اإلجراءات وتعقيدها. في اقتضاء حقوقهم دفعةً واحدةً، الحاجزين 

المبدأ العام في اقتضاء الحق بعدم إجبار الدائن على قبول الوفاء ووهذا يتفق 
  . ٤٨٧الجزئي

دة على يكون من حقه العوأحد المدينين مبلغ الدين كامالً من جهة ثانية، إذا سدد 
 مصدر التزام هؤالء المدينين بوفاء من الدين. حصته باقي المدينين بما زاد عن

هو اإلثراء بال سبب؛ أي عدم جواز إثراء باقي المدينين  عنهم المدين الذي أوفى
  على حسابه.

نهايتها ايدة الثانية ويصدر في إذا لم يحصل الوفاء وال اإليداع تجري المزأما 
  قرار اإلحالة القطعية.

  
  

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                           
 / من القانون المدني السوري.٢٤٠انظر المادة / ٤٨٧



 

٣١٣ 
 

  الفصل الثاني
  اإلحالة القطعيةقرار 

  
. هذه يشكل قرار اإلحالة القطعية مرحلة مهمة من مراحل التنفيذ على العقار

المرحلة هي التي تسبق مرحلة تسليم العقار إلى مالكه الجديد، وهو المحال عليه 
واستالم العقار الُمباع بالمزاد  هذا لكيةنظم المشرع انتقال الم. وقد إحالة قطعية

/ من قانون ٤١٠/ إلى المادة /٤١١في خمس مواد قانونية؛ من المادة /العلني 
(المبحث  قرار اإلحالة القطعية أحكامَ ذلك من خالل تحديده . كل أصول المحاكمات
  ني).هذا القرار (المبحث الثا آثاراألول)، ثم تعيين 

  

  المبحث األول
  أحكام قرار اإلحالة القطعية

  
بدأ المشرع في المواد القانونية الناظمة ألحكام قرار اإلحالة القطعية بمسألة 
تقرير اإلحالة القطعية (المطلب األول)، ثم تبعها بتسليم صورة قرار اإلحالة 

  القطعية (المطلب الثاني) للراسي عليه المزاد.
  

  المطلب األول: تقرير اإلحالة القطعية  
/ من قانون أصول المحاكمات المدنية على ما ٤١١تنص الفقرة /أ/ من المادة /

  يأتي:
وتدون في ضبط الملف تُقرر اإلحالة القطعية في أسفل محضر المزايدة -"أ

  .".التنفيذي
بإجراءات يصدر القرار باإلحالة القطعية عن رئيس التنفيذ كونه المختص نوعياً 

على الراسي عليه المزاد. ويجب، إحالة قطعية ومنها تقرير إحالة العقار  ،التنفيذ
حسب نص الفقرة المذكور أعاله، كتابة هذا القرار في أسفل محضر المزايدة التي 
رسا بها المزاد على المحال عليه إحالة قطعية. كما ينبغي تدوين قرار اإلحالة هذا 

م أو جريدة التنفيذ كما يُسمى في التعامل اليومي؛ وقد أطلق محضر التنفيذ العا على
  عليه المشرع في هذه المادة القانونية تعبير "ضبط الملف التنفيذي".



 

٣١٤ 
 

المالحظ أن صدور هذا القرار ال يتوقف على تسديد الثمن الذي رسا به المزاد. 
الة القطعية وقبل لذلك يُعد الراسي عليه المزاد مالكاً للعقار بمجرد صدور قرار اإلح

لتي ، وا٤٨٨/ من القانون ذاته٤١٣أكدته الفقرة /ب/ من المادة /تسديد الثمن. هذا ما 
  دراسة آثار قرار اإلحالة القطعية.سنتناولها الحقاً في معرض 

  

  المطلب الثاني: تسليم صورة قرار اإلحالة القطعية 

  / المذكورة سابقاً على أْن:٤١١تنص الفقرة /ج/ من المادة /
ال تُسلم صورة قرار اإلحالة القطعية إلى الُمحال عليه إال بعد إيداعه الثمن  -"ج

  ".ما لم يقِض قرار اإلحالة بغير ذلك.
يصدر قرار اإلحالة القطعية عن رئيس التنفيذ قبل إيداع الثمن. هذا القرار هو 

عد إال ب إلى اسمه يةكسند ملكية العقار للمحال عليه. لن يستطيع هذا األخير نقل المل
حصوله على صورة مصدقة عن قرار اإلحالة هذا. ال يمكن أن يحصل ذلك إال بعد 

ثمن العقار. فالمحال عليه يكون قد سدد نصف القيمة المقدرة المحال عليه إكمال 
  لثمن العقار أو كلها حسب الحال، ويتعين عليه إكمال الثمن.

. يمكن ال عليه من إكمال الثمنينص قرار اإلحالة على إعفاء المحلكن قد 
إذا كان مقدار دينه تصور ذلك في حالتين. الحالة األولى هي أن يعفيه رئيس التنفيذ 

ً لنص الفقرة /ج/ من المادة / / من قانون ٤٠٤ومرتبته يسمحان بذلك، وذلك تطبيقا
ن أصول المحاكمات. والحالة الثانية هي االشتراك في المزايدة الثانية وإيداع تأمي

  .٤٨٩يعادل القيمة التقديرية للعقار ورسو المزاد بهذه القيمة

                                                           
/ من قانون أصول المحاكمات النافذ. هذا وقد اختلف الفقه في الطبيعة ٤١٣انظر نص الفقرة /ب/ من المادة / ٤٨٨

هُ من األحكام القضائية؛ بينما القانونية للبيع بالمزا د العلني، فقال اتجاه إن لقرار اإلحالة القطعية طبيعة قضائية وعدَّ
رأى اتجاه آخر، كموقف محكمة النقض السورية، أن البيع بالمزاد العلني ذو طبيعة عقدية وأن قرار اإلحالة القطعية 

وما  ١٣٩حاج طالب، محمد، المرجع السابق، صنظر: هو قبوٌل لإليجاب المقدم من دائرة التنفيذ. لتفاصيل أكثر ا
أبو الوفا،  وما بعدها، و ٥٩٩ ، صسابقحيدر، نصرة، المرجع ال منال بعدها. انظر في هذا الخصوص أيضاً:

والي، فتحي، المرجع وما بعدها، و  ٧٨٧، ص أحمد، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق
  وما بعدها. ٥٢٩، ص السابق

مهما تكن الطبعة القانونية للبيع بالمزاد العلني ولقرار اإلحالة القطعية فإن إجراءات هذا البيع وآثار هذا القرار 
واضحة كما جاءت في النصوص القانونية الناظمة لهذا القرار. مع ذلك فإننا نستبعد الطبيعة القضائية لقرار اإلحالة 

  صدر، من حيث المبدأ، من دون منازعة موضوعية. القطعية، ألن هذا القرار ي
ال يُعدُّ عدم الدفع إعفاًء بالمعنى الحقيقي ألن المحال عليه يكون قد سدد كامل الثمن عندما أودع التأمين المساوي  ٤٨٩

 اءات.للقيمة التقديرية للعقار. ويبدو أن رئاسة التنفيذ ال تسلمه صورة قرار اإلحالة إال بعد تسديد مصاريف اإلجر



 

٣١٥ 
 

في هاتين الحالتين يأخذ المحال عليه العقار صورة مصدقة عن قرار اإلحالة 
  القطعية من دون إكمال ثمن العقار.

األصل إذاً أن يكمل المحال عليه ثمن العقار. لكن المشكلة تكمن، حسب نصوص 
  .٤٩٠تسديد هذه المبلغ االذي يجب فيه المهلةفي  ،الجديدقانون أصول المحاكمات 
/ من قانون أصول المحاكمات الجديد يفرض تسديد ٤٠٧رأينا أن نص المادة /

 في  /٤١١نص المادة / بينما حدد. يوم العمل التالي لتاريخ اإلحالة القطعيةالثمن في 
. تاريخ اإلحالة القطعيةعشرة أيام تبدأ من في المدة من القانون ذاته  الفقرة /ب/

  تنص هذه الفقرة على اآلتي:
أن يودع الثمن في الدائرة خالل عشرة أيام من يجب على الُمحال عليه  -"ب

ً أعفاه قرار اإلحالة من إيداع الثمن كله أو  تاريخ اإلحالة القطعية ما لم يكن دائنا
  .".ضه مراعاةً لمقدار دينه ومرتبتهبع

الحسبان هي تلك الواردة في المادة يجب أن تؤخذ في لنا أن المدة التي  يبدو
المشرع في تسريع للمشرع، وتتوافق مع اتجاه  ة/ ألنها تعبر عن النية الجديد٤٠٧/

 ،كما أنها تتسق مع المدد األخرى التي نص عليها القانون الجديد إجراءات التنفيذ،
الثالثة الالحقة لقرار ال سيما تلك المتعلقة بارتباط المزايد بعرضه أياَم العمل و

/ فال تعدو ٤١١اإلحالة والتي ورد ذكرها سابقاً. أما المدة المذكورة في المادة /
/ من القانون ٤٢٥كونها خطأ مادياً ناتجاً عن سهو المشرع في تعديل نص المادة /

  / من القانون الجديد.٤١١فقرة /ب/ من المادة /القديم والتي تتطابق مع نص ال
تقدم يتعين على المحال عليه تسديد باقي ثمن العقار في يوم العمل  بناًء على ما

التالي لقرار اإلحالة. في هذه الحالة يحصل على صورة مصدقة من هذا القرار 
  وذلك تمهيداً لنقل ملكية العقار واستالمه.

  
  
  
  
  

                                                           
لم يكن هناك تعارض في مواد أصول المحاكمات القديم حول مدة التسديد التي كانت عشرة أيام تبدأ من تاريخ  ٤٩٠

 من القانون القديم. ٤٢٥اإلحالة القطعية. انظر المادة 



 

٣١٦ 
 

  المبحث الثاني
  آثار قرار اإلحالة القطعية

  
نقل ملكية العقار (المطلب األول) يترتب على صدور قرار اإلحالة القطعية 

هة أخرى الطعن في لكن يمكن من ج لمحال عليه المالك الجديد للعقار،فيصبح ا
قرار اإلحالة القطعية (المطلب الثاني)، وذلك في حاالت خاصة نص عليها المشرع 

  على سبيل الحصر.
  

  المطلب األول: نقل ملكية العقار
كية من جرت اإلحالة القطعية السمه. هذا وقد لالة القطعية سنداً لميعد قرار اإلح

جاء قانون كما  لة القطعية (أوالً)،اإلحالقرار لملكية لنظم القانون األثر الناقل 
  خاصة لنقل الملكية (ثانياً) حاالت أصول المحاكمات الجديد بحاالت جديدة هي

  اإلحالة القطعية لقرار  لملكيةلالناقل أوالً: األثر 
حاول القانون تنظيم مسألة نقل ملكية العقار المباع بالمزاد العلني بدقة، وذلك 

ً لحصول أي منازعات  فحدد وقت انتقال  الحقة النتقال ملكية هذا العقار،تفاديا
). ٣)، وعدم جواز الطعن بالغبن (٢)، وقرر عدم ضمان العيوب الخفية (١الملكية (

العينية التبعية وبقاء الحقوق العينية تطهير العقار من الحقوق كما نص على 
  ).٥إجراءات تسليم العقار للمالك الجديد (فضالً عن تنظيمه  )،٤( األصلية

  وقت انتقال الملكية- ١
لذلك يجب  اكمات وقت انتقال الملكية صراحةً،لم يحدد قانون أصول المح

الرجوع إلى القانون المدني الذي نظم هذه المسألة فيما يتعلق بالحقوق العينية 
  العقارية.

في اكتساب وانتقال  المبدأ في فقرتها /أ/ من القانون المدني ٨٢٥المادة  حددت
  :هعلى أنالحقوق العينية العقارية، فنصت 

   العقاري.".السجل تُكتسب الحقوق العينية العقارية وتنتقل بتسجيلها في -أ"
تسجيل هذه الحقوق في السجل العقاري هو األمر الذي يؤدي إلى اكتسابها أو 

  انتقالها إلى ذمة المتصَّرِف إليه، وليس العقد. 



 

٣١٧ 
 

في فقرتها /ج/. أحد هذه االستثناءات هو عدة  استثناءاتوضعت  لكن هذه المادة
  جاء نصها على النحو اآلتي: إذو بحكم قضائي،  بنزع الملكيةانتقال هذه الحقوق 

، أو بحكم قضائي، يكون بنزع الملكيةكل من اكتسب عقاراً باإلرث، أو -"ج
  .".مالكاً له قبل تسجيله. على أن أثر هذا االكتساب ال يبدأ إال اعتباراً من التسجيل

صدور قرار اإلحالة عند المحال عليه مالكاً للعقار بناء على هذا االستثناء يصبح 
لسجل العقاري، ألن حق وقبل التسجيل في ا ،تسديد باقي ثمن العقارالقطعية وقبل 

  عن طريق دائرة التنفيذ. نزع الملكيةالملكية  على العقار انتقل بطريق 
/ المذكورة سابقاً والتي جاءت ٤١٣المادة /يعزز هذا الرأي نص الفقرة /ب/ من 

  بدايتها على النحو اآلتي:
يكون قرار اإلحالة القطعية سنداً لملكية من جرت اإلحالة القطعية -"ب

  السمه،..."
بناًء على ما تقدم يتأكد أن تاريخ صدور قرار اإلحالة القطعية هو تاريخ انتقال 

دين المحجوز عليه إلى الذمة المالية للمحال ملكية العقار المباع من الذمة المالية للم
عليه العقار. وتكون تبعة هالك العقار على عاتق هذا األخير، ويستطيع التصرف 
َف المالك بملكه، من بيع ورهن وتأجير وغيرها مما يسمح به القانون. تكون  تصرُّ

مواجهة ِف إليه، لكنها ال تكون نافذةً بن المتصرَّ هذه التصرفات صحيحة بينه وبي
  تسجيل نقل الملكية في السجل العقاري إلى المحال عليه.الغير إال من تاريخ 

تسجيل نقل الملكية هذا إال بعد تسديد باقي خرى، ال يمكن أن يحصل من ناحية أ
  الثمن

/ المذكورة ٤١١قانونياً، هو الفقرة /ج/ من المادة /هذا وقد وضع المشرع نصاً 
صورة  تسليمَ  تمنع هذه الفقرةالواقع من الناحية العملية، حيث فيه سابقاً، راعى 

يكون المشرع  قبل تسديد باقي ثمن العقار كامالً.إلى المحال عليه  اإلحالة القطعية 
قبل نقل العقار من  ، بالنسبة إلى الغير،آثار انتقال ملكية العقار سريان منع قد بذلك 

فعدم تسليم المحال عليه صورة قرار اإلحالة  الناحية الفعلية إلى اسم المحال عليه.
  القطعية يمنعه عملياً من استكمال إجراءات التسجيل على اسمه.

فهو أمر أما فيما يتعلق بمسألة تسجيل قرار اإلحالة القطعية في السجل العقاري 
في  ،/٤١٣نصت المادة / العقار إلى اسم المحال عليها؛ فقدتسجيل عن  آخر يختلف

  جاء نصها كما يأتي: فقدوجوب التسجيل الفوري،  ، علىفقرتها /أ/
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  صدور القرار بها.". فورعلى المأمور تسجيل اإلحالة القطعية -"أ
ال يتوقف تسجيل قرار اإلحالة القطعية على تسديد المحال عليه لباقي ثمن 

قانوني. صدور القرار حسب صراحة النص ال فور، بل يكون هذا التسجيل العقار
حفظ حق المحال عليه بمواجهة الكافة من أية تصرفات  الغاية من هذا التسجيل هي

كان قد انتقل إلى ملكيته، أي  . ذلك أن العقاريمكن أن تجري على العقار المباع
ملكية المحال عليه، لحظة صدور قرار اإلحالة القطعية وقبل تسجيل العقار على 

تسجيل قرار اإلحالة القطعية في السجل العقاري ويؤدي  اسمه في السجل العقاري.
إلى تطهير العقار من بعض الحقوق، وذلك حسب صرحة نص الفقرة /أ/ المذكورة 

  سابقاً.

  تطهير العقار من الحقوق العينية التبعية وبقاء الحقوق العينية األصلية- ٢
  / المذكورة سابقاً على ما يأتي:٤١٣/ تنص الفقرة /ب/ من المادة

يكون قرار اإلحالة القطعية  سنداً لملكية من جرت اإلحالة القطعية السمه، -"ب
وحقوق الَمبيعِ من كافة اإلشارات يترتب على تسجيله تطهير صحيفة العقار و

أصحابها إيداع شروط البيع فينتقل حقهم إلى  غَ لَّ بَ االمتياز والتأمين والرهن التي تَ 
  الثمن.".

من الحقوق العينية التبعية كالتأمين والرهن ومن حقوق  تتطهر صحيفة العقار إذاً 
. ٤٩١االمتياز لكل من تم تبلغيه بإيداع قائمة شرط البيع من أصحاب هذه الحقوق

يحصل التطهير من هذه الحقوق بتسجيل قرار اإلحالة القطعية في صحيفة العقار 
نفيذ، ويبقى لهم الذي تمَّ بيعه. لكن حقوق هؤالء تبقى قائمة وتنتقل إلى حصيلة الت
هذا األمر ينسجم حقوق التقدم والتتبع التي تمنحها هذه الحقوق العينية ألصحابها. 

فهدف أصحاب هذه الحقوق من  من ترتيب هذه الحقوق على العقار، مع الغاية
  استيفاء حقوقهم من ثمن هذا العقار. وضع اإلشارات على صحيفة العقار هو

األصلية التي أُثقل بها العقار قائمة وال تتطهر بتسجيل تبقى الحقوق العينية بينما 
قرار اإلحالة القطعية، كحق االنتفاع وحق االرتفاق. السند القانوني لذلك هو الفقرة 

  / المذكورة سابقاً، والتي جاء نصها على النحو اآلتي:٤١٣/ج/ من المادة /

                                                           
اسم المدين يقول األستاذ الدكتور أحمد أبو الوفا ما يأتي :"يشترط لتطهير العقار من الحقوق العينية المقيدة على  ٤٩١

، المرجع ...أبو الوفا، أحمد، إجراءات التنفيذ أن يكون أصحابها قد سبق إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع،...". 
  .٨٠١السابق، ص 
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للمدين من حقوق ال ينقل قرار اإلحالة القطعية إلى المشتري سوى ما كان -"ج
  في العقار الَمبيع.".

فاء يالتي وضعت لضمان است ،اإلشاراتتقدم يستوفي أصحاب هذه  ما بناًء على
طبقاً  العقار، ويجري ذلك ثمنهم من حقوقَ  ،حقوق االمتياز والرهن والتأمين

لدرجات األولوية التي يفرضها القانون. وقد جاء المشرع بمادة قانونية صريحة في 
  / من قانون أصول المحاكمات، ونصها هو اآلتي:٤١٥شأن هي المادة /هذا ال

/ من هذا القانون، يُصرف بدل العقار الَمبيع ٣٩٢"مع مراعاة أحكام المادة /
بالمزاد العلني إلى صاحبه بعد أن تراعى حقوق أصحاب االمتياز والتأمين والرهن 

ً لدرجات األولوية المنصوص عليها في القوانين  الخاصة أوالً وفي القوانين طبقا
 ً   .".٤٩٢العامة ثانيا

  عدم ضمان العيوب الخفية- ٣
  على ما يأتي: القانون المدنيمن  ٤٢٢ تنص المادة

"ال ضمان لعيب في البيوع القضائية، وال في البيوع اإلدارية إذا كانت بالمزاد 
  العلني.".

ال يمكن للمحال عليه أن عقار المباع بالمزاد العلني فإذا تبين أن هناك عيباً في ال
يعترض على وجود هذا العيب، وال أن يطالب بإزالته على نفقة المدين المحجوز 

منح ه. علة ذلك أن المشرع أراد عليه، وال أن يطالب بالتعويض بسبب وجود
المراكز القانونية المترتبة على البيوع التي تجري بإشراف القضاء درجة كبيرة من 

فضالً عن أن هذه البيوع  بتعد الناس عن الشراء بهذه الطريقة.حتى ال ي ،االستقرار
محاطة بإجراءات، من إعالنات ومهل، تعطي الوقت الكافي للراغبين في الشراء 

  .٤٩٣العقار قبل االشتراك بالمزايدة ِص بتفحُّ 

  عدم جواز الطعن بالغبن- ٤
  على أنه: القانون المدنيمن  ٣٩٥تنص المادة 

  الطعن بالغبن في بيع تمَّ وفقاً للقانون بطريق المزاد العلني.". "ال يجوز

                                                           
 من الطبيعي أن يكون الترتيب على هذا النحو، ألن النص الخاص يتقدم في التطبيق على النص العام. ٤٩٢
. أما فيما يتعلق بضمان االستحقاق وضمان ١٥١ المرجع السابق، صحاج طالب، محمد، قرب ذلك انظر:  ٤٩٣

  .٨٠٨أبو الوفا، أحمد، إجراءات التنفيذ ...، المرجع السابق، ص النقص في مساحة العقار، انظر 
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للعقار وما ال يحق للمحال عليه العقار التمسك بعدم التعادل بين القيمة الحقيقة 
فالغاية من المزاد هي الوصول بالثمن إلى أكبر قدر ممكن.  رسا به المزاد من ثمن؛

كما يمكن  ،البيوع بعبارة أخرى، راعى المشرع مصلحة الدائنين الحاجزين في هذه
على  صَّ نَ ذلك أنه ،المزادلم يضح بحقوق المشتركين في  المشرع القول إن

التقدم لالشتراك بوضع العقار، وذلك قبل  جيدةً  إجراءات ومواعيد تضمن لهم درايةً 
  في المزاد.

  للمالك الجديد العقار تسليم- ٥
/ منه، ٤١٢نظم قانون أصول المحاكمات تسليم العقار للمحال عليه في المادة /

ً مصالح أطراف الملف التنفيذي ومصلحة الغير اغة . يُستفاد ذلك من صيمراعيا
  النص التي جاءت على النحو اآلتي:

المحال عليه أن يتسلم العقار جبراً ن قرار اإلحالة القطعية فإذا أراد ال يُعل-"أ
وجب عليه أن يطلب تكليف المدين أو الحارس على حسب األحوال الحضور إلى 

  مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين إلجرائه.
  يحصل التنبيه قبل الميعاد المعين بثمانية أيام.-ب
لغير المحجوز عليه وجب على  بها حقٌ  قَ لَّ عَ ت تَ إذا كان في العقار منقوال-ج

التدابير الالزمة للمحافظة على  طالب التسليم أن يطلب من رئيس التنفيذ اتخاذَ 
  حقوق أصحاب الشأن.".

لك أن التسليم قد يحصل أخضع المشرع تسليم العقار إلى مبدأ الطلب. علة ذ
تسليم العقار إلى المحال عليه،  لكن إذا رفض المدين أو الحارس بشكل طوعي،

يجب على طالب التسليم تقديم طلب إلى رئيس التنفيذ يلتمس فيه تكليف المدين أو 
يكون التسليم  في الزمان والمكان المحددين لذلك،تسليم العقار الحضور والحارس 

  غالباً في العقار ذاته.
ن أعطاه مهلة من جهة أخرى راعى المشرع مصلحة المدين أو حارس العقار بأ

الغاية من هذه المهلة هي . ٤٩٤على األقل تسبق موعد التسليمأيام ثمانية قْدرها 

                                                           
. جاء في هذا القرار أن التسليم ١٩/١١/٢٠١٩، تاريخ ١٩٢، قرار ٣٠٣قرب ذلك انظر: نقض سوري، أساس  ٤٩٤

قبل قرار اإلحالة القطعية، إذ ورد في القرار ما يأتي: "...نزع يد الشريك في العقار الُمزال  ال يمكن أن يحصل
 شيوعه إذا لم يكن مستأجراً أنما ينصرف إلى تاريخ التسليم بعد صدور قرار اإلحالة القطعية و...".
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العقار  أمره ويسلمَ  يتدبرَ  لكي غيرهإعطاء الفرصة للحارس سواء أكان المدين أم 
  خالياً من الشواغل

أما إذا كان في العقار منقوالت ال تقع في ملكية المدين أو الحارس، إنما يوجد 
فينبغي على طالب التسليم أن يطلب  ،قاركمنقوالت مستأجر الع عليها، للغير حقٌ 

  ة على هذه المنقوالت.إلى رئيس التنفيذ اتخاذ التدابير الالزمة للمحافظ

  ثانيا: نقل الملكية في حاالت خاصة
استحدث المشرع حالتين لنقل ملكية العقار من غير المالك قيداً في السجل 

محال عليه. هاتان الحالتان هما نقل الملكية من مالك العقار بموجب العقاري إلى ال
حكم قضائي إلى المحال عليه، ونقل الملكية من المالك بموجب سند عدلي غير قابل 

  :ه/ المذكورة سابقاً على أن٤١٣للعزل إلى المحال عليه. تنص الفقرة /د/ من المادة /
إلى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية كانت ملكية المدين للعقار تستند إذا -"د

أو إلى سند عدلي غير قابل للعزل، أصدر رئيس التنفيذ قراراً بنقل الملكية مع قرار 
  اإلحالة القطعية على نفقة المحال عليه.".

  بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية- ١
نص ينسجم نقل الملكية المستند إلى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية مع 

من القانون المدني والتي تسمح باكتساب  ٨٢٥الفقرة /ج/ من المادة من المادة 
السجل العقاري. جاء نص تندة إلى حكم قضائي قبل تسجيلها في الحقوق العينية المس
  هذه الفقرة كاآلتي:

، يكون بحكم قضائيكل من اكتسب عقاراً باإلرث، أو بنزع الملكية، أو -"ج
  تسجيله. على أن أثر هذا االكتساب ال يبدأ إال اعتباراً من التسجيل.".مالكاً له قبل 

ً لل ، حسب نص هذه الفقرة،يصبح المحكوم له قبل تسجيل ملكيته في عقار مالكا
السجل العقاري، ويكون من المنطقي أن يصدر رئيس التنفيذ قراراً بنقل ملكية 

  العقار المباع من ذمته المالية إلى المحال عليه.

   بموجب سند عدلي غير قابل للعزل- ٢

الحالة الثانية التي تنتقل فيها ملكية العقار من غير المالك في السجل العقاري إلى 
هو سند العقار  المستند القانوني "لمالك" المحال عليه هي الحالة التي يكون فيها

حق عدلي غير قابل للعزل. َمثَُل ذلك وكالة كاتب عدل غير قابلة للعزل لتعلق 
  الوكيل بها.
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 غيرَ  وكالةً  د الوكيلِ ، إلى عَ قانون إجرائييتجه قانون أصول المحاكمات، وهو 
ً للعقار قبل تسجيل العقار باسمه في السجل العقاري.  للعزلِ  قابلةٍ  هذا يخالف مالكا

فهذه  .قانون موضوعيمن القانون المدني وهو  ٨٢٥من المادة  /االتجاه الفقرة /أ
بانتقال أو اكتساب ملكية العقار قبل تسجيله في السجل العقاري إال المادة ال تسمح 

في ثالث حاالت جاءت على سبيل الحصر وليس من بينها اكتساب ملكية العقار 
 شخص فإذا باع المالك قيداً العقاَر ألكثر من بموجب سند عدلي غير قابل للعزل.

استقرار بشأن  يؤدي إلى عدم ، فإن ذلكبموجب وكاالت منظمة عند الكاتب بالعدل
  معرفة من هو المالك. 

يحصل نزاع بين المالك قيداً في السجل العقاري والمشتري بوكالة أن كما يمكن 
من القانون المدني التي تستند إلى  ٨٢٥غير قابلة للعزل، فيتمسك المالك قيداً بالمادة 

من  /٣٨٩بالمادة / مبدأ القوة المطلقة لقيود السجل العقاري، ويتمسك المشتري
التي تجعل من المشتري بموجب وكالة غير قابلة و ،قانون أصول المحاكمات النافذ

/ ٣٨٩بعبارة أخرى، المادتان / قبل التسجيل في السجل العقاري.للعقار للعزل مالكاً 
/ من قانون أصول المحاكمات الجديد تتعارضان مع مبدأ القوة المطلقة لقيود ٤١٣و/

ي. من هنا نرى أنه يجب تسجيل السند العدلي غير القابل للعزل على السجل العقار
  .٤٩٥صبَح حجة على الكافةفة العقار في السجل العقاري حتى يصحي

بقي أن نشير إلى أن المتبقي من ثمن العقار يعود إلى المدين في حال وفاء كل 
  .٤٩٦الدائنين الحاجزين إضافة إلى مصروفات التنفيذ

  

  الطعن في قرار اإلحالة القطعيةالمطلب الثاني: 
لكن االستئناف في هذه  اإلحالة القطعية بطريق االستئناف،قرار يمكن الطعن في 

حاالت الطعن (أوالً) على سبيل  دَ الحالة طريق طعن غير عادي ألن المشرع عدَّ 
  لم يحدد المشرع مبدأ ميعاد الطعن (ثانياً). ثانية الحصر. من ناحية

  
                                                           

في سجل المواصالت. نأمل  الواقع العملي يشير إلى تسجيل الوكاالت غير القابلة للعزل على صحيفة المركبة ٤٩٥
  أن تُعامَل صحيفة العقار كصحيفة المركبة فيما يتعلق بتسجيل الوكاالت غير القابلة للعزل.

للمدين يكون قرار اإلحالة القطعية سنداً - / المذكورة أعاله على ما يأتي: "هـ٤١٣تنص الفقرة /هـ/ من المادة / ٤٩٦
/ من هذا القانون.". يستوفي المدين ٤١٥/ و/٣٩٢عاة أحكام المادتين /في استيفاء الثمن الذي رسا به المزاد مع مرا

المتبقي من ثمن العقار بعد وفاء كل الدائنين المشتركين في إجراءات التنفيذ وأولئك المقيدة حقوقهم على صحيفة 
  العقار في السجل العقاري، وبعد تسديد المصروفات القضائية.
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  الطعنأوالً: حاالت 
  / من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي:٤١٤المادة /تنص 

ال يجوز استئناف قرار اإلحالة القطعية إال لعيب في إجراءات المزايدة أو في "
واجباً وقفها أو لصدوره بعد رفض طلب وقف اإلجراءات التي يكون شكل القرار 

  قانوناً.".
تكون حاالت الطعن باالستئناف هي وجود عيب في النص بناء على هذا 
و رفض )، ٢اإلحالة القطعية ()، ووجود عيب في شكل قرار ١إجراءات المزايدة (

  ).٣(في حاالت الوقف القانوني لإلجراءات طلب وقف اإلجراءات 

  وجود عيب في إجراءات المزايدة- ١
لم يقدم العطاء  َمثَُل العيب في إجراءات المزايدة هو رسو المزاد على شخص

األكبر، ورسو المزاد على شخص ممنوع من االشتراك في المزاد كمحامي المنفذ 
عليه، وبدء المزايدة قبل الساعة المحددة في قائمة شروط البيع، أو إجراء المزايدة 

المزايدة باليوم الجديد بغير اليوم الذي تم تحديده وذلك من دون تبليغ المشتركين في 
  ائرة التنفيذ.الذي حددته د

  وجود عيب في شكل قرار اإلحالة القطعية- ٢
متضمناً يرى جانب من الفقه السوري أن قرار اإلحالة القطعية يجب أن يصدر 

ذلك، حسب هذا االتجاه، هو أن  تعليلالبيانات التي تتضمنها األحكام القضائية. 
ً كسائر األحكام الصادرة عن المحاكم المختلفة . ٤٩٧"قرار رئيس التنفيذ يُعد "حكما

ويَْخلُُص هذا الرأي إلى وجوب احتواء قرار اإلحالة القطعية على البيانات العامة 
  التي يجب توافرها في األحكام.

فيذ ولنص قانون أصول نرى أن هذا الرأي مخالف لطبيعة قرارات رئيس التن
قرارات رئيس التنفيذ قرارات والئية من حيث  عدُّ فمن ناحية تُ  المحاكمات السوري.

المبدأ، وحتى تلك التي تفصل في نزاع على إجراءات التنفيذ تكون ذات طبيعة 
. لذلك من غير المطلوب قانوناً ٤٩٨قانونية خاصة ذلك أنها ال تفصل بأصل الحق

  .٤٩٩القطعية باسم الشعب العربي في سوريةتوشيح قرار اإلحالة 

                                                           
 .٦٠٠، ص منال حيدر، نصرة، المرجع السابق ٤٩٧
يقول الدكتور أحمد أبو الوفا ما يأتي: "ال يفصل قاضي البيوع _الذي يقابل رئيس التنفيذ في سورية_ عند  ٤٩٨

مواالته المزايدة في خصومة بالمعنى الحقيقي للكلمة،... ولهذا فحكم مرسى المزاد _الذي يقابل قرار اإلحالة 
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من ناحية ثانية، ال يوجد نص قانوني يفرض صدور قرار اإلحالة القطعية بشكل 
أن "تقرر اإلحالة القطعية  على فقد نص قانون أصول المحاكمات األحكام القضائية.

. ولو أراد ٥٠٠في أسفل محضر المزايدة" و أن "تدون في ضبط الملف التنفيذي"
ضع السوري أن يصدر قرار اإلحالة القطعية بديباجة األحكام أو شكلها لو المشرع

، ٥٠١يعة قرارات رئيس التنفيذاً يفرض هذا األمر المتعارض مع طبنصاً قانوناً خاص
  .٥٠٢وذلك على غرار ما فعله المشرع المصري

بناء على ما تقدم فإنه يجب صدور قرار رئيس التنفيذ متضمناً كل البيانات التي 
وأطراف  ،تاريخ صدور القرار، وتنفي أي جهالة متعلقة بدائرة التنفيذ الصادر عنها

والثمن الذي رسا به المزاد. فإذا نقص أحد  ،الملف التنفيذي والراسي عليه المزاد
هذه البيانات، أو وقع خطأ فيها، كالخطأ في لقب الراسي عليه المزاد، فيجوز الطعن 

  ف الناظرة في القضايا التنفيذية.بالقرار أمام محكمة االستئنا

  رفض طلب وقف اإلجراءات في حاالت الوقف القانوني لإلجراءات- ٣
قرار اإلحالة القطعية هو رفض رئيس التنفيذ لطلب السبب الثالث للطعن في 

وقف اإلجراءات في األحوال التي يوجب فيها القانون هذا الوقف. مثل ذلك أن تقام 
أمام محكمة جزائية، وتأمر هذه المحكة بالتحقيق، ثم  يالتنفيذدعوى تزوير السند 

ذ ويصدر قراراً باإلحالة يطلب المنفذ عليه وقف إجراءات البيع فيرفض رئيس التنفي
  قرار اإلحالة القطعية هذا.يمكن في هذه الحالة الطعن في  .القطعية

  ميعاد الطعنمبدأ ثانياً: 
وهي خمسة أيام. القاعدة سريان مدة الطعن  الوقت الذي يبدأ فيهلم يحدد المشرع 

، وهذا ينطبق على تبليغهايلي أن الطعن باألحكام يبدأ من اليوم الذي  العامة هي
/ من قانون أصول المحاكمات ٤١٣لكن الفقرة /أ/ من المادة / ،قرارات رئيس التنفيذ

                                                                                                                                               
اني الكلمة، إنما هو قرار يصدر بما للقاضي من سلطة والئية القطعية في التشريع السوري_ ال يُعد حكماً بكل مع

 أي إدارية.". 
من غير المطلوب، حسب نصوص القانون السوري، صدور قرار اإلحالة القطعية بديباجة األحكام القضائية،  ٤٩٩

  ألن هذا القرار هو قرار غير فاصل بنزاع موضوعي أو بأصل الحق. 
 / من قانون أصول المحاكمات.١٤١انظر الفقرة /أ/ من المادة / ٥٠٠
 قرارات اإلحالة القطعية عن بعض دوائر التنفيذ باسم الشعب العربي في سورية. فقد صدرتمع ذلك  ٥٠١
يوجد نص في قانون المرافعات المصري يفرض صدور حكم مرسي المزاد بديباجة األحكام على الرغم من أن  ٥٠٢

ً كما وضحنا في  يصدر حكم مرسى "  منه على ما يأتي: ٦٨٥المتن. تنص المادة هذا الحكم ليس قراراً قضائيا
المزاد بديباجة األحكام ويشتمل على صورة من قائمة شروط البيع وبيان باإلجراءات التي اتبعت في تحديد يوم 
البيع واإلعالن عنه وصورة من محضر الجلسة. ويشتمل منطوقه على أمر للمدين أو للحائز بتسليم العقار للراسي 

 ". في اليوم التالي للبيع التنفيذِ  فَّ يجب إيداع نسخة الحكم األصلية ملو .عليه المزاد
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أن هذا  هوتنص على أن قرار اإلحالة القطعية "ال يُعلن". وسواء أكان المقصود 
وهي عدم  ،عنه في لوحة اإلعالنات فإن النتيجة واحدة أو ال يُعلنُ  غُ بلَّ القرار ال يُ 

إال والمشتركين في اإلجراءات التنفيذ  بهذا القرار إلى أطرافوصول العلم 
وهذا ما أراده المشرع وما يتفق مع المنطق والواقع  باالطالع على الملف التنفيذي،

المحال عليه أو وكيله القانوني يتابع اإلجراءات حتى يستلم العملي الذي يفيد بأن 
  العقار.

 قرار اإلحالة القطعية هو اليوم الذيمبدأ الطعن في  بدو لنا أنبناًء على ذلك ي
  يصبح غير قابل للطعن.فإذا انقضت خمسة أيام تلي صدوره صدوره.  يلي
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  الثالثالباب 
  أحكام خاصة بالتنفيذ على العقار

  
وضع المشرع في الفصلين السادس والسابع من باب التنفيذ على العقار أحكاماً 

ً األحك حدد في الفصل  إذ ام العامة في التنفيذ على العقار،خاصة تخالف جزئيا
السادس أحكام دعوى االستحقاق الفرعية (الفصل األول)، ثم نظم في الفصل السابع 

ون ياستيفاًء للدبيعه و ،واألخير من هذا الباب مسألتي بيع العقار إزالة ً للشيوع
  المؤمنة (الفصل الثاني).

  

  الفصل األول
  دعوى االستحقاق الفرعية

  
قد يكون المحجوز عليه غير مالك للعقار المحجوز، فيكون الحجز والتنفيذ في 

ً على عقار الغير. لذلك راعى  في  ،المشرع حقوق الغير فسمح لههذه الحالة واقعا
شأ المشرع إقامة دعوى استحقاق لهذا العقار. من جهة أخرى لم ي ،بعض الحاالت

  التنفيذ لمدة طويلة فحدد مدة إقامة هذه الدعوى. عرقلة إجراءات 
من هنا فقد أراد المشرع التوفيق بين مصلحة المالك الحقيقي للعقار ومصالح 

ً خاصة أعطى بها هذا تنفيذ على الدائنين المشتركين في ال العقار، وأوجد طريقا
  مصالح الدائنين.كنه قيد هذه الدعوى بشروط تحمي اإلمكانية للمطالبة بالعقار. ل

دعوى االستحقاق الفرعية هي الدعوى الموضوعية المتفرعة عن إجراءات 
العلني، التنفيذ على العقار، والتي يرفعها مدعي ملكية العقار، قبل بيعه بالمزاد 

  بمواجهة أطراف التنفيذ والدائنين أصحاب الحقوق المسجلة في السجل العقاري.
المناطق التي يمكن إقامة هذه  / من قانون أصول المحاكمات٤١٦المادة / تحدد

   الدعوى فيها، وقد جاء نصها على النحو اآلتي:
فيها أعمال التحديد والتحرير طلب بطالن  يجوز في المناطق التي لم تجرِ -"أ

ً لطلب استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه وذلك بدعوى  إجراءات التنفيذ تبعا
  اإلجراءات والمدين والدائنين المقيدين. فيها مباشرُ  مُ صَ ختَ يُ 
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يجب، تحت طائلة سقوط الحق، رفع دعوى البطالن واالستحقاق في ميعاد -ب
  ة القطعية.".سنة من تاريخ اإلحال

/ من القانون ذاته فتحدد شروط وقف بيع العقار وقد جاء نصها ٤١٧أما المادة /
  كاآلتي:

"يجوز للمحكمة الناظرة في دعوى االستحقاق أن تقرر وقف البيع إذا أودع 
الذي تقرره المحكمة للوفاء بمصاريف  مدعي االستحقاق صندوَق المحكمة المبلغَ 

زمة إلعادة إجراءات البيع عند اماة والمصاريف الالالدعوى ومقابل أتعاب المح
  االقتضاء.".

يوضح هذان النصان شروط إقامة دعوى االستحقاق (المبحث األول)، وشروط 
  وقف بيع العقار (المبحث الثاني).

  

  المبحث األول
  شروط إقامة دعوى االستحقاق

  
هذه توافق سوف نقسم شروط إقامة الدعوى إلى مجموعتين، وذلك بالنظر إلى 

. سوف نبدأ مع النصوص التشريعية الناظمة للدعوى العينية العقارية الشروط
بحث إلى بدراسة الشروط القانونية لدعوى االستحقاق (المطلب األول)، ثم ننتقل 

  الشرط غير القانوني لدعوى االستحقاق (المطلب الثاني).

  المطلب األول: الشروط القانونية لدعوى االستحقاق
  هي اآلتية:و ،منها قانونيةأربعة ينبغي توافر خمسة شروط لقبول هذه الدعوى، 

١ - ً   طلب استحقاق العقار كلياً أو جزئيا
دعوى استحقاق العقار هي دعوى موضوعية تهدف إلى الحصول على هذا 

عليه من تصرف واستغالل  والتمتع بالحقوق التي يمنحها حق الملكية ،العقار
  لك دعوى عينية عقارية.واستعمال، وتكون بذ

  التنفيذ بطالن إجراءاتطلب - ٢
أثناء إجراءات في الهدف من هذه الدعوى هو طلب ملكية العقار، ويكون رفعها  

التنفيذ على العقار، لذلك من المنطقي أن يطلب مدعي االستحقاق بطالن اإلجراءات 
  بسبب وقوعها على مال ال يملكه المنفذ عليه.
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  لمقيدينكل من المنفذ عليه وطالب التنفيذ والدائنين ا توجيه الدعوى إلى- ٣
يجب اختصام كل شخص يتأثر مركزه القانوني بهذه الدعوى. لذلك ال بد من  

اختصام أطراف الملف التنفيذي من جهة، واألشخاص أصحاب الحقوق التي تم 
  .من جهة أخرى قيدها على صحيفة العقار في السجل العقاري

  تاريخ صدور قرار اإلحالة القطعيةوجوب إقامة الدعوى في ميعاد سنة من - ٤
في التوفيق بين مصلحة طالب  فيما يتعلق بهذا الشرط، ،تظهر نية المشرع

االستحقاق من جهة، ومصالح الدائنين المشتركين في اإلجراءات وأولئك المقيدة 
ع مدة متوسطة هي . لقد وضع المشرىحقوقهم في السجل العقاري من جهة أخر

يؤدي تحديد مدة السقوط هذه بسنة  سنة واحدة، وجعلها مدة سقوط وليس مدة تقادم.
ل إلى استقرار المراكز لكل أصحاب الشأن وواحدة إلى تحقيق غاية المشرع بالوص

  بعد بيع يحصل عن طريق القضاء.
  

   الشرط غير القانوني لدعوى االستحقاقالمطلب الثاني: 
/ ٤١٦الذي تنص عليه الفقرة /أ/ من المادة / ،الشرط غير القانوني زُ برُ يَ 

 ً حسب  ،. يجبوجود العقار ضمن المناطق غير المحددة والمحررةب ،المذكورة سابقا
أن يكون العقار الذي يطالب مالكه باستحقاقه موجوداً في منطقة لم  ،نص هذه الفقرة

  .٥٠٣تجِر فيها أعمال التحديد والتحرير
وهي  ،هذا الشرط مادة قانونية استقر التعامل القضائي على األخذ بهايُخالف 

/ ل.ر عام ١٨٨والصادر بالقرار رقم  ،من قانون السجل العقاري النافذ ٤٧المادة 
. تشترط هذه المادة القانونية شرطين لقبول الدعوى العينية العقارية، حيث ١٩٢٦

  :في نصها ما يأتيجاء 

                                                           
إذا كان العقار الُمطالُب باستحقاقه واقعاً ضمن منطقة جرت فيها أعمال التحديد والتحرير فإن القواعد العامة  ٥٠٣

عاله خاٌص بالعقارات الواقعة في / المذكور أ٤١٦هي التي تُطبق في رفع دعوى استحقاق العقار. فنص المادة /
مناطق لم تجِر فيها أعمال التحديد والتحرير؛ لذلك ال تخضع دعوى المطالبة باستحقاق عقار خضع ألعمال التحديد 

  والتحرير لمدة السقوط الواردة في نص هذه المادة وهي سنة.
عكس ذلك وأخضعت الدعاوى المنصبة على عقارات محددة عدة لكن محكمة النقض السورية ذهبت في اجتهادات 

). من ١، الهامش رقم (٢٠٤ومحررة لميعاد السنة. بهذا المعنى انظر: حاج طالب، محمد، المرجع السابق، ص 
أجل رأي يحمل مقارنة بين الدعوى بخصوص عقار محدد ومحرر و آخر غير محدد ومحرر راجع الصفحات 

 لمذكور. في المرجع ا ٢٠٤و ٢٠٣و ٢٠٢



 

٣٣٠ 
 

قبل تسجيله في  عقار غير مسجلأية دعوى كانت بحق وال يمكن استماع  "... .
ما لم تسجل في السجل السجل العقاري. وإذا كان العقار مسجالً فال تستمع الدعوى 

  ...". .العقاري أوالً 
من قانون  ٤٧أصول المحاكمات للمادة / من قانون ٤١٦تظهر مخالفة المادة /

بخصوص األول هو أن الدعوى ال يمكن سماعها إال  السجل العقاري في أمرين:
لذلك تكون دعوى استحقاق العقار غير مسموعة،  العقارات المحددة والمحررة،

مسجل في السجل محدد ومحرر وبالتالي غير ويجب ردها لتعلقها بعقار غير 
  العقاري.

في  األمر الثاني هو أن تسجيل الدعوى في السجل العقاري، وهو ما يُطلق عليه
، غير ممكن وذلك بسبب عدم وجود صحيفة وضع إشارة الدعوىالتعامل القضائي 

  عقارية للعقار غير المحدد والمحرر.
المادة  ،من ناحية ثانية ،/ من قانون أصول المحاكمات٤١٦المادة /تخالف 

تنفيذ قرار الحجز على العقار أن تنص هذه المادة على من القانون ذاته.  /٣٨١/
جاء نصها على النحو  إذ صحيفة العقار في السجل العقاري؛ بتسجيله علىيكون 
  اآلتي:

  ". ..."يُنَفَّذُ قراُر الحجِز بتسجيله في السجل العقاري
السؤال الذي يمكن طرحه في هذا الخصوص هو اآلتي: كيف تم إلقاء الحجز 

كيف تم  االحتياطي أو التنفيذي على عقار ليس له صحيفة عقارية؟ بعبارة أخرى،
  تنفيذ قرار الحجز على هذا العقار؟

من كل ما سبق نستنتج أن نص هذه المادة القانونية غير قابل للتطبيق. لذلك نرى 
  .لمنا، اجتهادات قضائية متعلقة بهأنه معطل في الواقع العملي وال يوجد، على حد ع

المحاكمات القديم الذي كان  على قانون أصولعدة هذا وقد تم إجراء تعديالت 
، تاريخ نفاذ قانون أصول ٢٠١٦األول من شباط عام حتى  ١٩٥٣عام  نافذاً منذ

القانونية، فلم هذه المادة المحاكمات الجديد. مع ذلك لم يلحظ المشرع عدم جدوى 
  . ٥٠٤صياغتها على نحو تصبح معه قابلةً للتطبيقيلغها، أو يُِعدل 

                                                           
أوجد المشرع اللبناني حالً لهذه المشكلة عندما شرع نصاً قانونياً يسمح بموجبه بتسجيل إشارة الدعوى والحجز  ٥٠٤

على سجالت يمسكها المختار في المناطق غير المحددة والمحررة. بعبارة أخرى أعطى المشرع السجالت التي 
يل ذاتها التي أعطاها للسجل العقاري فيما يتعلق بتسجيل يمسكها المختار، وهو موظف مكلف بخدمة عامة، المفاع

  إشارة الدعوى وإشارة الحجز.
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  المبحث الثاني
  بيع العقارشروط وقف 

  
/ من قانون أصول المحاكمات. ٤١٧جاءت شروط وقف بيع العقار في المادة /

ً  وتتلخص هذه الشروط في صندوق محكمة بإيداع صاحب االستحقاق مبلغا
  ما سوف يجري دفعه من:بللوفاء  الموضوع الناظرة في دعوى االستحقاق،

  ف الدعوى.يمصار-١
  مقابل أتعاب المحاماة.-٢
  الالزمة إلعادة إجراءات البيع.المصاريف ٣

الجدير بالذكر أن للمحكمة الناظرة في دعوى االستحقاق سلطة تقديرية في وقف 
جاء  فقد/ المذكورة سابقاً، ٤١٧غة المادة /إجراءات بيع العقار. يُستفادُ ذلك من صيا

  للمحكمة الناظرة في دعوى االستحقاق وقف البيع إذا...". يجوزفيها أنه "
ألن قرار  ،ررت وقف البيع فيجب على رئيس التنفيذ وقف اإلجراءاتقإذا ف 

محكمة الموضوع يلزمه بذلك. فمحكمة الموضوع هي صاحبة االختصاص للنظر 
زاع يجعل الحق الموضوعي غير في النزاع الموضوعي على ملكية العقار. هذا الن

كون الحق  محل التنفيذ وهواألمر الذي يؤدي إلى تخلف أحد شروط الحق ثابت؛ 
  ثابت الوجود.

مدعي االستحقاق حق أما إذا لم تقرر وقف البيع، وتم بيع العقار فيبقى من 
  الحصول على تعويض من المنفذ عليه مستنداً في ذلك إلى اإلثراء بال سبب.

  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                               
سرياني، كبلایر، َوغانم، من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني. لتفاصيل أكثر  ٩٥٣و ٩٤٨انظر: المادتان 

وما  ١٣٧، ص ١٩٩٠ة األولى الجزء األول، المنشورات الحقوقية صادر، الطبع-غالب، قوانين التنفيذ في لبنان
  وما بعدها. ١٥٩بعدها، و َص 
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٣٣٣ 
 

  الفصل الثاني
  بيع العقار إزالةً للشيوع 

  المؤمنةواستيفاًء للديون 
  

أوردَ المشرع في نهاية الباب المتعلق بالتنفيذ على العقار فصالً يتضمن أحكاماً 
عن األحكام العامة  ، في بعض أحكامها،. تختلف هذه األخيرةخاصةً ببيع العقار
للشيوع (المبحث  . تتعلق هذه القواعد القانونية ببيع العقار إزالةً ٥٠٥للتنفيذ على العقار

نة ( المبحث الثاني).   األول)، وببيع العقار استيفاًء للديون المؤمَّ
  

  المبحث األول
  بيع العقار إزالةً للشيوع

  
قد يقع العقار في ملكية عدد من األشخاص كالورثة. وقد يؤدي تقسيمه بالتجنيب 

 يمكن في هذه الحاالت ال  .٥٠٦إلى إنقاص قيمته بشكل كبير، أو يكون غير ممكن
 ٧٩٥، وقد جاء هذا الحكم في المادة الخروج من حالة الشيوع هذه إال ببيع العقار

  من القانون المدني ونصها هو اآلتي:
ً أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال  "إذا لم تمكن القسمة عينا

قانون المراد قسمته يقرر القاضي بيع المال بالمزاد العلني بالطرق المبينة في 
  "..التنفيذ، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا باإلجماع

الذي  ، من جهته األحكام اإلجرائية لهذا البيعقانون أصول المحاكمات صَ خصَّ 
/ منه. وجاءت ٤٢١/ إلى /٤١٨المواد من / في يجري بطريق المزاد العلني، وذلك

المبادئ ألن تفصيالت كثيرة هذه المواد قليلة ومختصرة بسبب عدم الحاجة إلى 
في المواد السابقة التي تمت دراستها. ما نص  موجودة العامة للتنفيذ على العقار

                                                           
لذلك نص القانون على تطبيق األحكام العامة للتنفيذ على العقار فيما ال يُخالف األحكام الخاصة لبيع العقار إزالةً  ٥٠٥

طبق على بيع / من قانون أصول المحاكمات كاآلتي: " تُ ٤٢٣جاء نص المادة / إذللشيوع واستيفاًء للديون المؤمنة، 
 العقار لعدم إمكان قسمته أو الستيفاء حقوق االمتياز والتأمين والرهن المسجلة األحكام العامة للتنفيذ على العقار.".

يُالحظ أن هذه المادة جاءت بمصطلح غير موجود في الوقت الحالي هو "قانون التنفيذ". يبدو أن القانون  ٥٠٦
ً قبل قانون ، كان يقصد به١٩٤٩المدني، الصادر عام  ذا المصطلح "قانون اإلجراء العثماني" الذي كان مطبقا

  .١٩٥٣أصول المحاكمات القديم والذي بدأ العمل به عام 
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(المطلب أحكام متعلقة بالمزايدة على العقار عليه القانون في فصله السابع هو 
  الثاني).قائمة شروط البيع (المطلب خاصة ب  األول) وأخرى

  

  ة على العقار ديبالمزامتعلقة أحكام المطلب األول: 
جاء في ما منسجمة مع / من قانون أصول المحاكمات ٤١٨جاءت المادة /

  على أنه : ةتنص هذه الماد إذ، ٥٠٧القانون المدني
بيعه بطريق المزايدة يجري  إذا ُحِكَم ببيع العقار المشترك لعدم إمكان قسمته"

  .".يقرها رئيس التنفيذ بناء على قائمة تتضمن قائمة شروط البيع
طريقة البيع تكون بالمزاد. والمالحظ أن المشرع لم يستعمل مصطلح "المزاد 

من القانون المدني التي  ٧٩٥ما جاء في المادة في المادة والعلني". يتسق هذا األمر 
في لََحَظْت إمكانية المزايدة غير العلنية التي يمكن أن تحصل بين الشركاء فقط. جاء 

  المادة أنه يمكن أن:هذه 
   "..تقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا باإلجماع..." 

العقار  يعبقواعد ويوجد في هذه الحالة فرق بين القواعد العامة لبيع العقار 
، في حالة إزالة المصلحة المبتغاة من البيع هو أن المملوك على الشيوع. علة ذلك

لذلك ال يلزم توجيه هي مصلحة المالكين. ال يوجد في هذه الحالة مدين،  الشيوع،
  والنشر. ينبغي القيام بإجراءات اإلعالن كما ال إخطار تنفيذي،

المزايدة عليهم تُطبق األحكام  رِ صْ أما في حال عدم اتفاق على الشركاء على قَ 
  العامة للمزايدة العلنية التي تمت دراستها سابقاً.

  

  قائمة شروط البيعب أحكام متعلقةالثاني: المطلب 
يتعين على الشركاء أو أحدهم تقديم طلب إلى دائرة التنفيذ يتضمن بيع العقار 
بالمزاد. يتخذ رئيس التنفيذ قراراً بالبيع ويطبق األحكام العامة المتعلقة بهذا البيع، 

التي عدا األحكام الخاصة التي تفرضها طبيعة هذا البيع، كوضع قائمة شروط البيع 
والً). بعد ذلك تكون هناك إمكانية االعتراض على تحتوي على أسماء الشركاء (أ

  قائمة شروط البيع (ثانياً).
  

                                                           
 منه. ٧٩٥ال سيما مع المادة و ٥٠٧
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  تحتوي على أسماء الشركاءالتي أوالً: قائمة شروط البيع 
يطبق مأمور التنفيذ في هذه الحالة األحكام العامة المتعلقة بقائمة شروط بيع 

ائمة، وذكر أسماء القالعقار، مع مراعاة أمرين هما: إقرار رئيس التنفيذ لهذه 
  الشركاء.

يبدو أن األمر األول مشمول باألحكام العامة لبيع العقار، وال نجد ضرورة لذكر 
  .٥٠٨مسألة إقرار رئيس التنفيذ لهذه القائمة

واقع  فهو بيان خاص بهذه الحالة يفرضه أما فيما يتعلق بذكر أسماء الشركاء
ركاء على الشيوع في ملكية فقد يكون هؤالء ورثة أو ش لكية المشتركة للعقار،الم

في قائمة شروط البيع هو تعريف من األشخاص قد يكون سبب ذكر هؤالء و العقار،
، وذلك في حالة عدم يرغب في االشتراك بالمزايدة بمالكي العقار المطروح للبيع

  اقتصار المزايدين على مالكي العقار.
هذه القائمة في الملف التنفيذي، عن طريق مأمور إيداع بخبار اإلهذا ويجري 

وكل  ،التنفيذ، لكل من الدائنين المرتهنين وأصحاب االمتياز والشركاء جميعهم
أصحاب الحقوق واإلشارات المدونة على صحيفة العقار في السجل العقاري 

. الهدف من هذا اإلخبار هو إعطاء الفرصة لجميع من تم ٥٠٩والمتعلقة بالملكية
  في النص القانوني لتقديم االعتراض على قائمة شروط البيع هذه.م ذكره

  ثانياً: االعتراض على قائمة شروط البيع
  / من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي:٤٢١تنص المادة /

"لكل من الشركاء أن يبدي ما لديه من أوجه البطالن والمالحظات على شروط 
  البيع بطريق االعتراض على القائمة.".

لم يأِت هذا النص بجديد، فهو تكرار لما جاء في النصوص التي تحكم مسألة 
احترام ميعاد االعتراض  ،والحالة كذلك ،االعتراض على قائمة شروط البيع. يجب

على هذه القائمة وهو ثالثة أيام على األقل تسبق موعد الجلسة المحددة للنظر في 
  . ٥١٠االعتراضات

                                                           
 . ٢١٥بهذا المعنى انظر: حارج طالب، محمد، المرجع السابق، ص  ٥٠٨
التي جاءت بالصيغة اآلتية: "يخبر المأمور بإيداع / من قانون أصول المحاكمات ٤٢٠تنص على ذلك المادة / ٥٠٩

قائمة شروط البيع الدائنيَن المرتهنيَن وأصحاَب االمتياز وجميع الشركاء وكذلك أصحاب الحقوق واإلشارات 
  / من هذا القانون.".٣٩٠المتعلقة بالملكية المدونة على صحيفة العقار طبقاً للمادة /

 ول المحاكمات./ من قانون أص٣٩٦انظر المادة / ٥١٠
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ن على اء. يتعيهو اقتصاره على ذكر الشركلكن ما يؤخذ على هذا النص 
المشرع تعديل النص ليشمل كل من فرض القانون إخبارهم بإيداع هذه القائمة، 

  االعتراضن إخبار هؤالء وهي إعطاؤهم فرصة وذلك حتى تتحقق غاية المشرع م
  .حقوقهم فيؤثر سلبياً تغير قانونية في هذه القائمة من شروط  جاء على ما

  

  الثانيالمبحث 
  نةبيع العقار استيفاًء للديون المؤمَّ 

  
قد يكون مالك العقار مديناً بدين أو ديون يوجد ألصحابها حقوق امتياز أو رهن 

لوفاء  ،غير العقار ،الً كافيةً ال يملك أموا أو تأمين على العقار ذاته. لكنه، أي المدين،
العقار من أجل وفاء  ال يجد المدين في هذه الحالة سوى بيع أصحاب هذه الحقوق.

  ديونه هذه. 
جهة هؤالء الدائنين المقيدة حقوقهم على الكن بيع العقار لن يكون نافذاً بمو

صحيفة العقار، ويمكنهم مالحقة العقار في أي يد تنتقل إليها ملكية رقبته، بسبب ما 
  توليه هذه الحقوق من تقدم وتتبع.

من جهة، ووفاء ديون أصحاب  لذلك أوجد المشرع وسيلة يضمن بها بيع العقار
  هذه الحقوق من جهة ثانية. هذه الطريقة هي بيع العقار بالمزاد العلني.

  / من قانون أصول المحاكمات على ما يأتي:٤٢٢/تنص المادة 
"يجوز لمن يملك عقاراً عليه حقوق امتياز أو تأمين أو رهن أن يطلب بيعه بناًء 

  التنفيذ.".على قائمة شروط بيع يقرها رئيس 
المدين هو الذي يتقدم في هذه الحالة الخاصة بطلب بيع العقار وليس دائنيه، لذلك 
جاء في عنوان الفصل السابع من كتاب التنفيذ في قانون أصول المحاكمات 

  اصطالح "بيع العقار .. استيفاًء للدين المؤمنة".
ا األخير هو َمْن تقدَم ال توجه دائرة التنفيذ إخطاراً للمدين بوجوب الوفاء ألن هذ

فتطبق عليها األحكام العامة بطلب التنفيذ على عقاره. أما باقي إجراءات بيع العقار 
من  /٤٢٣في المادة /لبيع العقار المقررة في باب التنفيذ على العقار، حسبما جاء 

  .قانون أصول المحاكمات
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  قائمة المراجع
  

  المراجع باللغة العربية
  العامةأوالً: المراجع 

  
الوفا، أحمد، التعليق على قانون أصول المرافعات الجديد وقانون  أبو - ١

  المعارف باإلسكندرية. منشأة-واإلثباتالتنفيذ  في-الثانيالمجلد - اإلثبات
المدنية، الدار الجامعية، بيروت، أصول المحاكمات  أحمد، الوفا،أبو  - ٢

  .١٩٨٩ الطبعة الرابعة،
منشورات  الثاني، الجزء-المحاكماتشرح قانون أصول  أيمن، أبو العيال، - ٣

  .٢٠٠٧-٢٠٠٦جامعة دمشق 
 والتجارية،أصول المحاكمات في المواد المدنية  هللا،رزق  أنطاكي، - ٤

  .١٩٩٣-١٩٩٢طبعة عام  دمشق،منشورات جامعة 
 الجزء-لاللتزامالعامة  النظرية-المدنيشرح القانون  الدين،وحيد  سوار، -٥

 دمشق،منشورات جامعة  اإلرادية، المصادر -االلتزام مصادر -األول
 .٢٠٠٦-٢٠٠٥الطبعة الحادية عشر 

مطبعة جامعة -الجزء األول-حاج طالب، محمد، أصول المحاكمات المدنية  -٦

  .٢٠٠٦-٢٠٠٥حلب، 

 الجزء األول،–الكتاب األول المحاكمات،شرح قانون أصول  محمد،واصل  -٧
  . ٢٠٠٧-٢٠٠٦طبعة عام  دمشق،منشورات جامعة 

  
  ثانياً: المراجع الخاصة

  المراجع الفقهية- ١

الناشر منشأة  ءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية،إجرا أحمد، الوفا،أبو  -١
 االسكندرية، -اإلسكندرية، مطبعة محمد دون بوسكو –دار المعارف 
  .١٩٦٦الطبعة الخامسة 
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الجبري، دار الجامعة الجديدة  اسماعيل عمر، نبيل، الوسيط في التنفيذ -٢
  .٢٠٠١اإلسكندرية،  للنشر،

في قانون أصول المحاكمات -التنفيذ أصول-المحامي، حازم صديق الجزار -٣
  تاريخ نشر. بال-المدنية

  .٢٠٠٨-طالب، محمد، التنفيذ على العقار، منشورات جامعة حلب حاج -٤
بيروت  مقارنة،دراسة  –أصول التنفيذ الجبري  محمد،حلمي  الحجار، -٥

  .٢٠٠٣الطبعة الثانية عام  الحقوقية،لبنان منشورات الحلبي 
طبعة عام  الحقوقية،منشورات الحلبي  الجبري،التنفيذ  أحمد، خليل، -٦

٢٠٠٦.  
قضاء القضاء المستعجل و حامد، عكاز،األستاذ  الدين،الديناصوري، عز  -٧

 الناشر غير ،١٩٩٧والقضاء، الطبعة الخامسة التنفيذ في ضوء الفقه 
  معروف.

العامة في التنفيذ القضائي في قانون المرافعات في  وجدي، النظرية راغب، - ٨
  بال تاريخ نشر. العربي،دار الفكر  والتجارية،المواد المدينة 

 الجزء األول،-سرياني، كبريال، َوغانم، غالب، قوانين التنفيذ في لبنان - ٩
  .١٩٩٠ المنشورات الحقوقية صادر، الطبعة األولى َوالجزء الثاني،

منشورات الحلبي  القضائي،النظرية العامة للتنفيذ  طلعت، دويدار، -١٠
  .٢٠٠٨الحقوقية 

شرح على المتن، بال دار -سلحدار، صالح الدين، أصول التنفيذ المدني -١١
  .١٩٧٩نشر، 

الناشر  المحاكمات،إجراءات التنفيذ في قانون أصول  كامل،سعيد  الكوسا، -١٢
  .٢٠٠٠طبعة عام  والقانونية،مؤسسة العالقات االقتصادية 

منشورات  صول التنفيذ في المواد المدنية والتجارية،أ مكناس، جمال، -١٣
  ٢٠٠٣-٢٠٠٢جامعة دمشق، طبعة 

  االسكندرية.-دار الفكر العربي التنفيذية،السندات  الحميد،عبد  المنشاوي، -١٤
دار فتى  وإجراءات التوزيع،طرق التنفيذ الجبري  نصرة، حيدر، منال -١٥

  .١٩٦٦بعة العرب ط



 

٣٣٩ 
 

- ، يوسف، طرق االحتياط والتنفيذ، معاملة التوزيع األصولنجم -١٦
  .١٩٨١-بيروت-منشورات عويدات

  .١٩٨٩-المكتبةالقانونية-الدار الجامعية-الهندي، أحمد، أصول التنفيذ -١٧
مطبعة جامعة  العربية،الناشر دار النهضة  الجبري،التنفيذ  فتحي، والي، -١٨

  .١٩٨٩والكتاب الجامعي، القاهرة 
مدني، إعداد شركة ميثاق محامون مرجع المحامي في إجراءات التنفيذ ال -١٩

مستشارون، بالتعاون مع األستاذ يوسف األيوبي مدير تنفيذ محاكم دمشق و
  .٢٠٠٩سابقاً، بال دار نشر، 

  

  المراجع القضائية- ٢

، أديب تقنين أصول المحاكمات، شفيق طعمة، الجزء الخامس، استنبولي -١
 .١٩٩٥-الثانيةالطبعة 

مجموعة أحكام النقض في القضايا التنفيذية  هللا،عبد القادر جار  األلوسي، -٢
 .٢٠١٣طبعة  القانونية،المكتبة  ،٢٠١٣حتى عام  ٢٠٠٣من عام 

  ثالثاً: األبحاث

جميعي، عبد الباسط، سلطة القاضي الوالئية، بحث منشور في مجلة العلوم  -١
 ١١المجلد  ١٩٦٩مصر)،  –مس القانونية واالقتصادية (جامعة عين ش

  .٢العدد 
مجلة  منشور في بحث-فيهاالتنفيذ الوقتية والحكم  إشكاالت -أمل شربا، -٢

لعام  العدداألول،-٢٥- المجلد-والقانونيةجامعة دمشق للعلوم االقتصادية 
٢٠٠٩.  

ً لجهة التضييق بطريق  عمران، كحيل، -٣ صك الزواج ليس سنداً تنفيذيا
، ٣٩حمص، المجلد  البعث،بحث منشور في مجلة جامعة  التنفيذي،الحبس 

  .١٦٩-١٤٨، ص ٢٠١٧، لعام ٤٣العدد 
كحيل، عمران، الطبيعة القانونية الخاصة لعمل رئيس التنفيذ السوري،  - ٤

 .٩٦-٧٥، ص ٢٠١٦، عام ٤٤، العدد ٣٨مجلة جامعة البعث، المجلد 



 

٣٤٠ 
 

  رابعاً: الدوريات

  ين في سوريةمجلة المحامون. صادرة عن نقابة المحام-
  مجلة القانون صادرة عن وزارة العدل في سورية.-

 ً   ٢٠١٦/ لعام ١المذكرة اإليضاحية لقانون أصول المحاكمات رقم /: خامسا
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٣٤١ 
 

  اللجنة العلمية 
  األستاذ الدكتور أيمن أبو العيال

  األستاذ الدكتور حمود غزال
  األستاذ الدكتور علي الجاسم

  
  
  
  

  المدقق اللغوي
  األستاذ الدكتور حسن األحمد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 


