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 139  أُجذش األٍٝ: دبالد اُذجظ اإلًشا٢ٛ

حُ٘خؿٔش ػٖ ؿشّ ؿضحث٢  ٝح٫ُظضحٓخصحُٔطِذ ح٧ٍٝ: حُٔزخُؾ ٝحُظؼ٣ٞنخص 

  حُظ٢ طلٌْ رٜخ حُٔلخًْ حُٔذ٤ٗش

140 

 

 141  ؾ ٝحُظؼ٣ٞنخص حُٔلٌّٞ رٜخ ك٢ حُذػخٟٝ حُـضحث٤شحُٔطِذ حُؼخ٢ٗ: حُٔزخُ

 142  حُٔطِذ حُؼخُغ: رؼل هنخ٣خ ح٧كٞحٍ حُؾخق٤ش
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 252 حُٔطِذ ح٧ٍٝ: ٝمغ هخثٔش حُظٞص٣غ حُٔئهظش 

 253 حُٔطِذ حُؼخ٢ٗ: اهشحس حُوخثٔش حُٔئهظش ٝح٫ػظشحك ػ٤ِٜخ 

 255 أُجذش اُضبُش: رٞص٣غ دظ٤ِخ اُز٘ل٤ز ػ٠ِ أعبط هبئٔخ اُزٞص٣غ اُٜ٘بئ٢ 

 257 اُوغْ اُضبُش: اُز٘ل٤ز ػ٠ِ اُؼوبس

 261 ٘ج٤ٚ ث٘ضع ٤ٌِٓخ اُؼوبس ٝٝػغ ا٤ُذ ػ٤ِٚاُلظَ األٍٝ: اُز

 261 اُذجض اُؼوبس١ ٗطبمأُجذش األٍٝ: 
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 285 اإلجشاءاد أُٜٔذح ُِج٤غ اُلظَ اُضب٢ٗ:

 285 إػذاد هبئٔخ ششٝؽ اُج٤غ أُجذش األٍٝ:
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 تمهٌد

َّْ ٗؾشٙ  حُـذ٣ذ،ٕٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُغٞس١ فذس هخٗ . 3/1/2016رظخس٣خ ٝط

ََ ٓؼٚ طؼذ٬٣ٍص ك٤ٔخ ٣ظؼِن ربؿشحءحص ٣1/2/2016ّٞ ٖٓ  ٝأفزق ٗخكزحً  . ٝهذ كٔ

ََ ٗظٍش.  حُظ٘ل٤ز، رؼنٜخ ك٢ ٓلِٚ، ٝرؼنٜخ ح٥خش ٓل

حُشحرؼش ك٢ ٤ًِش حُلوٞم ك٢ ٛزح ٝهذ طْ ط٤ٌِل٘خ رظؤ٤ُق ًظخد ؿخٓؼ٢ ُط٬د حُغ٘ش 

ؿخٓؼش دٓؾن ٣َِلعُ ٛزٙ حُظؼذ٬٣ص، ٣ٝٞحًذ ح٫ؿظٜخد حُونخث٢ ٣ٝشفذ ططٞسٙ. 

ُزُي عٞف ٗؾشف حُٔٞحد حُوخ٤ٗٞٗش حُٔظؼِوش ربؿشحءحص حُظ٘ل٤ز، ٝٗزشص ٛزٙ حُظؼذ٬٣ص، 

خص حُظل٤َِ ٝحُظش٤ًذ  ٌَ ٝٗؼِِّن ػ٤ِٜخ ػ٘ذٓخ طذػٞ حُلخؿش. ًَ رُي رٜذف طشع٤خ َِٓ

ظ٘ظخؽ حُٔ٘طو٢ حُغ٤ِْ ػ٘ذ حُطخُذ ٝحُزخكغ، ٝف٫ًٞ ا٠ُ حُلَ حُوخ٢ٗٞٗ ٝح٫ع

 حُٔ٘خعذ ُِٔغخثَ حُظ٢ ططشكٜخ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز. 

إلى االبتعاد عن الكتابة بطرٌقِة سرِد المعلوماِت التً تصل بالطالب  نرمًكما 

أسلوب  ة تعززفهذه الطرٌقالُمَتلَقَّاِة. -لمعلومات الُملقاةِ م لإلى مرحلة من االستسال

 الحفظ عن ظهر قلب، دونما أي محاكمة منطقٌة للمعلومة المطروحة. 

ونؽتنم الفرصة فً هذا المقام للتنبٌه إلى ظاهرة فً ؼاٌة الخطورة، وهً 

ملٌات" َو"المحاضرات"، إلى آخر هذه التسمٌات التً انتشار "الملخصات" َو"الُ 

لصالح أوراق ُتكتُب بشكل  ،لفعلٌةٌؤدي إلى إلؽاء الكتاب الجامعً من الناحٌة ا

على أي منطق علمً للطالب، فٌقراً بشكل تقضً هذه المحررات ومؽلوط. 

. خاصة مع طؽٌان نظام السبلة االمتحانٌة "معلَّبٍ "وٌجٌُب بشكل  "معلَّبٍ "

ه من مثالَب ظاهرة،  الحاجة إلى  بأمسّ فً مٌدان هو وذلك المؤتمتة، وما ٌجرُّ

 ا القاضً والمحامً وكل رجل قانون.محتاجهٌ ومنطق سلٌمٌنلؽة 

مواجهة هذه المساوئ فإننا نسعى إلى كتابة هذه هذه الهداؾ ولانطالقاً من 

مقدمة صحٌحة تؤدي المقرر بشكل ٌعزز َملََكَة االستنتاج القانونً على قاعدة: 

. وفً هذا أفضل الثر على طالب اإلجازة والباحث الحقوقً، إلى نتٌجة صحٌحة

 كتاب الجامعً.القٌمة الفعلٌة لل وعلى
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 ٓوذٓخ

 

 ذذ٣ضخاهزؼبء اُذن ك٢ ٓشدِخ ٓب هجَ اُ٘ظْ اُوب٤ٗٞٗخ اُ

ك٢ ػقش ح٩ٗغخٕ حُزذحث٢، رخُِـٞء ا٠ُ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ  لقًَخٕ حهظنخء حُلن ٣

ٕٗٞ وخكوذ ًخٕ ٣لن ُِذحث٤ٖ٘ ك٢ ظَ حُ رُي ُلظشس ؿ٤ش هق٤شس.ٝحٓظذ  حُٔذ٣ٖ،ؿغذ 

ر٤ؼٚحُشٝٓخ٢ٗ حعظشهخم حُٔذ٣ٖ ٝ
1
ًخٕ  ح٧ٓش ُْ ٣غظطغ حُٞكخء رذ٣ٞٗٚ. كظ٠ إٔ ارح 

دحث٤٘ٚا٠ُ كذ هظَ حُٔذ٣ٖ حُز١ ُْ ٣ِق د٣ٞٗٚ، ٝا٠ُ طوغ٤ْ ؿؼظٚ ر٤ٖ  ٣قَ
2
 . 

ًخٗض حُوٞس حُخخفش ارحً ٢ٛ حُظ٢ طلٌْ ٓغؤُش حُظ٘ل٤ز حُـزش١ ك٢ كخٍ سكل 

ك٤غ ًخٕ ٛ٘خى ٗظخّ ُِظ٘ل٤ز ػ٘ذ  رُي،ػ٠ِ  حُٔذ٣ٖ حُٞكخء رخُظضحٓخطٚ أٝ ػذّ هذسطٚ

حُشٝٓخٕ ٣ُؼشُف رخعْ دػٟٞ اُوخء ح٤ُذ
3
 ٣قَ ا٠ُ كذ هظَ حُٔذ٣ٖ. 

 اهزؼبء اُذوٞم ك٢ اُوٞا٤ٖٗ اُذذ٣ضخ 

حخظِق ح٧ٓش ك٢ حُؼٜٞد حُلذ٣ؼش رؼذ إٔ طشعخض أعظ حُذٍٝ ٝطِطلض حُوٞحػذ 

ك٤غ ُْ ٣ؼذ ؿغذ حُٔذ٣ٖ ، ٝطِي حُٔظؼِوش رخُظ٘ل٤ز حُـزش١ خخفشً  حُوخ٤ٗٞٗش ػخٓشً 

كوو. ًٔخ ُْ ٣ؼذ أكذ ٣غظط٤غ حهظنخء كوٚ ر٘لغٚ  مخٓ٘خً ٫ُظضحٓخطٚ، رَ رٓظٚ حُٔخ٤ُش

 Nul n’a le droit de se faire justice à soi"رـ٤ش حُِـٞء ا٠ُ عِطش حُذُٝش 

même"   ٚٝا٫ طؼشك ُؼوٞرش ؿشّ حعظ٤لخء حُلن رخُزحص، ٛزح كن٬ً ػٖ ٬ٓكوظ

ٍّ هخٗٞٗخً ك٢ ٓؼشك حعظ٤لخثٚ ؿضحث٤خً ارح ٝ فَ رٚ ح٧ٓش ا٠ُ حسطٌخد أ١ كؼَ ٓـشَّ

 ُلوٚ. 

                                                           
1
اإلسكندرٌة،  –أبو الوفا، أحمد، إجراءات التنفٌذ فً المواد المدنٌة والتجارٌة، الناشر منشأة دار المعارؾ  

 .11، ص1966االسكندرٌة، الطبعة الخامسة -مطبعة محمد دون بوسكو
2
Aulu-Gelle, Les nuits attiques, XX livre, chapitre 1. Cité dans les Œuvres complètes de 

Montesquieu, avec des notes de Dupin, Crevier, Voltaire, Mably, Servan, La Harpe, 

etc… Volume 1, 1838, Paris, imprimeurs de l’institut de France, p. 471. 

KAHIL, Omran, L'égalité entre les créanciers dans le cadre de la saisie attribution,. 

Université du Droit et de la Santé - Lille II, 2011. Français. P : 32, note de bas de page 

26 . ،Thèse en Droit 

 انظر فً تفصٌل الموضوع: كحٌل، عمران، المساواة بٌن الدابنٌن فً إطار الحجز التوزٌعً، أطروحة دكتوراه

 .32، مطبعة جامعة لٌل، ص 2111بالفرنسٌة، جامعة لٌل الثانٌة 
3
 .6، ص 2116خلٌل، أحمد، التنفٌذ الجبري، منشورات الحلبً الحقوقٌة، طبعة عام  
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ُزُي ٝؿذ ػ٠ِ ٖٓ ٣ش٣ذ حُلقٍٞ ػ٠ِ كوٚ، ك٢ حُظؾش٣ؼخص حُٔؼخفشس، إٔ  

٣ِـؤ ا٠ُ عِطش حُذُٝش، ٓٔؼِشً رٔشكن حُونخء، ُلٔخ٣ش كوٚ ػزش ػذس أٗٞحع ُلٔخ٣ش 

 ُلٔخ٣ش حُظ٘ل٤ز٣ش. حُلن، ٢ٛ حُلٔخ٣ش حُوخ٤ٗٞٗش ٝحُلٔخ٣ش حُونخث٤ش ٝح

 أٗٞاع دٔب٣خ اُذن

ثبُذٔب٣خ ٣ٞكش حُ٘ـ حُوخ٢ٗٞٗ ُقخكذ حُلن ٓزذأ كٔخ٣ش كوٚ أٝ ٓخ ٣غ٤ٔٚ حُلوٚ 

ُٙ رؤٕ  اُوب٤ٗٞٗخ، َُ رُي إٔ حُٔشًض حُوخ٢ٗٞٗ ٣َؼذَّ ؼَ َٓ فخكذ ٓشًض هخ٢ٗٞٗ ٓلذٍد. ٝ

ٖ كبٕ حُ٘ـ ُِزخثغ ٛٞ أٗٚ دحثٖ ُِٔؾظش١ رؼٖٔ حُٔز٤غ، كبرح ُْ ٣ذكغ حُٔؾظش١ ٛزح حُؼٔ

حُوخ٢ٗٞٗ ٣للع ُِزخثغ ٓزذأ كقُٞٚ ػ٠ِ حُؼٖٔ، ٝٓطخروش حُٔشًض حُٔخد١ )حُٞحهؼ٢ أٝ 

وزَ دكغ حُؼٖٔ ك ي ربُضحّ حُٔؾظش١ رذكغ حُؼٖٔ.حُلؼ٢ِ( ُِزخثغ ٓغ ٓشًضٙ حُوخ٢ٗٞٗ، ٝرُ

 ٓغ ٓشًضٙ حُلؼ٢ِ. ٓظطخروخً ٫ ٣ٌٕٞ ٓشًض حُزخثغ حُوخ٢ٗٞٗ ًذحثٖ 

هِذ حعظقذحس كٌْ ٣ئًذٝ ا٠ُ هنخء حُذُٝشُزُي ٣غظط٤غ حُزخثغ حُِـٞء 
4
ٓشًضٙ  

اُذٔب٣خ اُوؼبئ٤خٛزح ٓخ ٣طِن ػ٤ِٚ طؼز٤ش حُوخ٢ٗٞٗ ًذحثٖ ٝ
5
ك٤غ طئًذ ٛزٙ  ،

 ح٧خ٤شس حُٔشًض حُوخ٢ٗٞٗ ُِزخثغ ٌُٜ٘خ ٫ طقَ رٚ ا٠ُ حعظ٤لخء كوٚ رخُلؼَ.

 َّْ حُظ٘ل٤ز  كبرح ٓخ ُـؤ حُذحثٖ ا٠ُ حُـٜش حُٔخظقش رظ٘ل٤ز حُلٌْ حُز١ كقَ ػ٤ِٚ ٝطَ

ػ٠ِ أٓٞحٍ ٓذ٣٘ٚ ٝهزل ٓخ ًلِظٚ حُلٔخ٣ش حُوخ٤ٗٞٗش ٝٓخ أًذطٚ حُلٔخ٣ش حُونخث٤ش ٖٓ 

حُظ٢ طقَ رٚ ا٠ُ  اُذٔب٣خ اُز٘ل٤ز٣خ٣ٌٕٞ هذ كقَ ػ٠ِ كوٚ ٖٓ خ٬ٍ  ػٖٔ،

 ٓطخروش ٓشًضٙ حُوخ٢ٗٞٗ ًذحثٖ ٓغ ٓشًضٙ حُلؼ٢ِ رلقُٞٚ ػ٠ِ ػٖٔ ٓخ رخػٚ.

ك٬ ٣ظقٞس ػٔش  رٚ،ذ٣ٖ ػ٠ِ حُو٤خّ رٔخ حُظضّ "حهظنخء حُلن ارٕ ٣غظِضّ اؿزخس حُٔ

 رٚ،ح٫ػظشحف ُٚ ح٫ُظـخء ا٠ُ حُونخء ُِزٝد ػ٘ٚ ٝكن ا٫ ارح ًخٕ ُقخكزٚ عِطش 

ُٜزح ٫ ٣ٌظل٢ حُٔؾشع ربؿخصس ح٫ُظـخء ٝ رٚ،عِطش اؿزخس ٓذ٣٘ٚ ػ٠ِ ط٘ل٤ز ٓخ حُظضّ ٝ

ٌّٖ فخكزٚ  ٌّ٘ٚ ٖٓ أ١-ا٠ُ حُونخء ُلٔخ٣ش حُلن رَ ٛٞ أ٣نخً ٣ٔ حُلقٍٞ ػ٠ِ  ٣ٔ

ُْ ٣٘لز  كبرح رٚ،ٓذ٣٘ٚ ػ٠ِ حُو٤خّ رٔخ حُظضّ  ربؿزخس -حُٔ٘لؼش حُظ٢ ٣خُٜٞخ ُٚ كوٚ 

                                                           
4

الجزء الثانً، -انظر فً مسألة تأكٌد الحقوق وتقوٌتها: أبو العٌال، أٌمن، شرح قانون أصول المحاكمات 

 وما بعدها. 119، ص 2117-2116منشورات جامعة دمشق 
5

انظر فً تفصٌل الحماٌة القضابٌة والً، فتحً، التنفٌذ الجبري، الناشر دار النهضة العربٌة، مطبعة جامعة  

 وما بعدها. 17، ص 1989القاهرة والكتاب الجامعً 
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ػ٤ِٚ رظذخَ حُغِطش حُؼخٓش حُظ٢ طـش١ حُظ٘ل٤ز  حُٔذ٣ٖ حُظضحٓٚ هٞػخً ٝحخظ٤خسحً أُؿزش

."ٝسهخرظٚطلض اؽشحف حُونخء 
6
. 

١ ٝحُٔؼٍٞ أٓخّ ٌُٖ حُٔذ٣ٖ ٣غظط٤غ طـ٘ذ حُٞفٍٞ ا٠ُ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز حُـزش

 حُونخء ارح هخّ رظ٘ل٤ز حُظضحٓٚ رؾٌَ حخظ٤خس١ ٝٛزح ٛٞ ح٧فَ.

 األطَ ٛٞ اُز٘ل٤ز ؽٞػبً ٝاالعزض٘بء ٛٞ اُز٘ل٤ز ججشاً 

ك٢ ط٘ل٤ز  كغٖ ح٤ُ٘شٓزذأ ح٧فَ إٔ ٣٘لز حُٔذ٣ٖ حُظضحٓٚ رؾٌَ هٞػ٢ ر٘خًء ػ٠ِ  

ط٘ل٤ز حُٔذ٣ٖ  ٞ ًخ٠ٕ رخُظ٘ل٤ز ح٫خظ٤خس١، كظ٠ ُحُؼوٞد ٝح٫ُظضحٓخص. ٝٛزح ٓخ ٣غٔ

ُـٞء حُذحثٖ ا٠ُ عِطش حُذُٝش ٖٓ أؿَ اؿزخسٙ ػ٠ِ حُظ٘ل٤ز خؾ٤شَ  كقَهذ  ٫ُظضحٓٚ
7
 

٧ٕ حُذحثٖ ُْ ٣ِـؤ، ك٢ ٛزح حُلشك، ا٠ُ حُلٔخ٣ش حُظ٘ل٤ز٣ش ػٖ هش٣ن عِٞى 

ح٩ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز٣ش حُٔوشسس هخٗٞٗخً ٫عظ٤لخء كوٚ، ٌُ٘ٚ ٛذد كوو رخُِـٞء ا٠ُ ٛزٙ 

 ح٩ؿشحءحص.

، اُججش٫١ ٣ذخَ ٛزح حُظ٘ل٤ز ك٢ ٗطخم ٛزح حٌُظخد حُز١ ٣ؼخُؾ ٓٞمٞع حُظ٘ل٤ز  

ٝحُز١ ٫ ٣قَ ا٤ُٚ حُذحثٖ ا٫ ػ٘ذٓخ ٣ٔظ٘غ حُٔذ٣ٖ ػٖ حُٞكخء رخُظضحٓٚ هٞػخً، عٞحء 

 ُظؼ٘ض ٛزح ح٧خ٤ش أٝ ُؼذّ هذسطٚ ػ٠ِ رُي. ٝعٞحًء أًخٕ حُظ٘ل٤ز كشد٣خً أّ ؿٔخػ٤خً.

 جٔبػ٢اُز٘ل٤ز اُلشد١ ٝاُز٘ل٤ز اُ

٣خشؽ ػٖ ٗطخم ٛزح حُٔئُق أ٣نخً حُظ٘ل٤ز حُـٔخػ٢. ٣ٌٕٝٞ حُظ٘ل٤ز ؿٔخػ٤خً ك٢  

كخٍ اك٬ط حُظخؿش ك٤غ ٣٘ظظْ دحث٘ٞٙ ك٢ طل٤ِغش
8
طلٌٜٔخ ٗقٞؿ هخٕٗٞ حُظـخسس  

ٝحُؾشًخص، ٣ٝخنغ ٖٓ خ٬ُٜخ حُظخؿش حُٔلِظ ا٠ُ اؿشحءحص ؿٔخػ٤ش ك٤غ طظٞهق 

 ُٔذ٣ٖ ٖٓ ؿ٤ش حُظـخس. ح٬ُٔكوخص حُلشد٣ش. ًٝزُي كخُش اػغخس ح

ُزُي عٞف ٣٘لقش ٓٞمٞع حٌُظخد ك٢ حُظ٘ل٤ز حُـزش١ حُلشد١ ك٤غ حُلشك 

ػٖ حُٞكخء رخُظضحٓخطٚ. ٣ٝزو٠ حُظ٘ل٤ز كشد٣خً كظ٠ ُٞ طؼذد حُذحثٕ٘ٞ  ٛٞ حٓظ٘خع حُٔذ٣ٖ

                                                           
6
 .9أبو الوفا، أحمد، إجراءات التنفٌذ فً المواد المدنٌة والتجارٌة، المرجع السابق، ص 
7

ص ، 2113-2112 ، طبعةأصول التنفٌذ فً المواد المدنٌة والتجارٌة، منشورات جامعة دمشق جمال، ،مكناس

19. 
8

وٌطلق على الدابنٌن فً هذه الحالة تسمٌة "كتلة الدابنٌن" حٌث ٌخضعون إلجراءات جماعٌة من أجل استٌفاء 

 دٌونهم من أموال مدٌنهم التاجر المفلس.
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ك٤غ ٣ؾظشى ٛئ٫ء ك٢ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ٝك٢ طٞص٣غ كق٤ِش حُظ٘ل٤ز ٖٓ دٕٝ ٓزخؽشس 

٠ ؽخًِش طِي حُظ٢ طلقَ ك٢ حُظ٘ل٤ز حُـٔخػ٢. رؼزخسس أخشٟ، اؿشحءحص ؿٔخػ٤ش ػِ

 حُظ٘ل٤ز حُـٔخػ٢ خخؿ رلخُظ٢ ح٩ك٬ط ٝح٩ػغخس.

ٌُٖ ٓخ ٛٞ ح٫ُظضحّ حُز١ ٣وزَ حُظ٘ل٤ز حُـزش١؟ َٛ ٛٞ ح٫ُظضحّ حُطز٤ؼ٢ أّ 

ح٫ُظضحّ حُٔذ٢ٗ؟ ٝٓخ ٛٞ ػ٘قش ح٫ُظضحّ حُز١ ٣ؼط٢ ح٩ٌٓخ٤ٗش ُِذحثٖ ُطِذ حُظ٘ل٤ز 

 ٠ِ حُشؿْ ٖٓ اسحدس ٓذ٣٘ٚ؟ؿزشحً ػ

 أُذ٢ٗػ٘ظشا االُزضاّ 

٣ِـؤ حُذحثٖ ػ٘ذ ػذّ حُٞكخء ا٠ُ حُـٜش حُٔخظقش رخُظ٘ل٤ز ٫عظ٤لخء كوٚ ػ٠ِ حُشؿْ 

ٖٓ ٓذ٣٘ٚ. ٌُ٘ٚ ٫ ٣غظط٤غ حُِـٞء ا٠ُ ٛزٙ حُغِطش ا٫ ارح ًخٕ ح٫ُظضحّ رخُٞكخء حُظضحٓخً 

ػٖ ٝرُي ٖ حُ٘ٞػ٤ٖ ٖٓ ح٫ُظضحّ، ٓذ٤ٗخً ٤ُٝظ هز٤ؼ٤خً. ٖٓ ٛ٘خ ٣ـذ حُظ٤٤ٔض ر٤ٖ ٛز٣

ٛٞ حُظضحّ ٓضٝد رٔئ٣ذ هخ٢ٗٞٗ  بالُزضاّ أُذ٢ٗكهش٣ن طلذ٣ذ ػ٘خفش ًَ ٜٓ٘ٔخ. 

االُزضاّ ٣غظط٤غ حُذحثٖ ك٤ٚ اؿزخس ٓذ٣٘ٚ ػ٠ِ حُظ٘ل٤ز، كٜٞ حُظضحّ ًخَٓ. ك٢ ك٤ٖ إٔ 

 ٛٞ حُظضحّ ٣لظ١ٞ ػ٠ِ ٓذ٤ٗٞ٣ش ٫ طئ٣ذٛخ ٓغئ٤ُٝش، رٔؼ٠٘ إٔ حُوخٕٗٞ ٫ اُطج٤ؼ٢

٣ؼط٢ حُذحثٖ ك٢ ٛزح ح٫ُظضحّ حُٞع٤ِش ٖٓ أؿَ اؿزخس ٓذ٣٘ٚ ػ٠ِ حُظ٘ل٤ز
9
. 

٣لظ١ٞ ح٫ُظضحّ حُٔذ٢ٗ ارٕ ػ٠ِ ػ٘قش٣ٖ ٛٔخ ػ٘قش حُٔذ٤ٗٞ٣ش ٝػ٘قش 

ُف  حُٔغئ٤ُٝش. ك٢ ك٤ٖ ٫ ٣لظ١ٞ ح٫ُظضحّ حُطز٤ؼ٢ ا٫ ػ٠ِ ػ٘قش حُٔذ٤ٗٞ٣ش. ٣ٝؼشَّ

٠ حُٔذ٣ٖ رٔوظنخٛخ حُٞكخء ٛزح ح٧خ٤ش رؤٗٚ سحرطش ر٤ٖ حُذحثٖ ٝٓذ٣٘ٚ طٞؿذ ػِ

ُف رؤٗٚ خنٞع ؽخـ أٝ ؽ٢ء  رخُظضحٓٚ. أٓخ ػ٘قش حُٔغئ٤ُٝش ك٢ ح٫ُظضحّ ك٤ُؼشَّ

                                                           
F. TERRE, Ph. SIMILER, Y. LEQUETTE, Les obligations, op. cite. p. 2 et s.  

9
  

 انظر بهذا المعنى أٌضاً:

المصادر اإلرادٌة، -مصادر االلتزام-الجزء الول-النظرٌة العامة لاللتزام-سوار، وحٌد الدٌن، شرح القانون المدنً

ٌعً هو الدٌن الساقط َمَثلُ االلتزام الطب .31 ص، 2116-2115منشورات جامعة دمشق، الطبعة الحادٌة عشر 

بالتقادم. حٌث ٌتخلؾ عنصر المسؤولٌة وٌبقى عنصر المدٌونٌة. فإذا ما أوفى المدٌن بالتزام ساقط بالتقادم فإن 

وفاءه ٌكون صحٌحاً وال ٌمكنه التراجع عنه لن التزامه، وإن كان طبٌعٌاً، فهو التزام قانونً ملزم ولٌس التزاماً 

 ملة.أخالقٌاً أو نوعاً من المجا
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ُغِطش حُذحثٖ ُِلقٍٞ ػ٠ِ ح٧دحء
10

. ٣ظشطذ ػ٠ِ رُي إٔ ػ٘قش حُٔذ٤ٗٞ٣ش ٫ ٣ٌل٢ 

ٝكذٙ ٩ؿزخس حُٔذ٣ٖ ػ٠ِ ط٘ل٤ز حُظضحٓٚ رَ ٫ رذ ٖٓ حُِـٞء ا٠ُ ػ٘قش حُٔغئ٤ُٝش 

حُظ٘ل٤ز حُـزش١. ٛزح ٫ٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٣لقَ حُظ٘ل٤ز ؿزشحً ا٫  ن ػٖ هش٣ن٫هظنخء حُل

 ارح ًخٕ ر٤ذ حُذحثٖ ع٘ذ ط٘ل٤ز١.

 اُزؼش٣ق ثبُز٘ل٤ز اُججش١ 

٣َُؼذُّ حُظ٘ل٤ز حُـزش١ اػٔخ٫ً ُِٔئ٣ذ أٝ حُـضحء حُظ٢ طوشسٙ حُوخػذس حُوخ٤ٗٞٗش، أ١ ٛٞ 

ش ح٩ؿشحث٤ش ا٠ُ حُلٔخ٣ش حُز١ ٣٘ظوَ رقخكذ حُلن ٖٓ حُلٔخ٣ش حُوخ٤ٗٞٗش ٝحُونخث٤

 حُظ٘ل٤ز٣ش، ٣ٝئد١ ا٠ُ ٓطخروش ٓشًضٙ حُٔخد١ حُلؼ٢ِ ٓغ ٓشًضٙ حُوخ٢ٗٞٗ. 

٣ِـؤ حُذحثٖ ارٕ ا٠ُ عِطش حُذُٝش ٖٓ أؿَ حُلقٍٞ ػ٠ِ كوٚ كؼ٤ِخً ٖٓ ٓذ٣٘ٚ 

ػٖ ُٚ حُز١ ٣شكل حُغٔخف ُٚ رخُظٔظغ رٜزح حُلن. ٖٓ ٛ٘خ ؿخء ُلع "حُـزش١" ط٤٤ٔضحً 

أٝ حُطٞػ٢ حُز١ ٣وّٞ حُٔذ٣ٖ رٚ ٖٓ دٕٝ حُلخؿش ا٠ُ دكغ دحث٘ٚ  حُظ٘ل٤ز ح٫خظ٤خس١

ه٤بّ ا٠ُ حُِـٞء ا٠ُ حُغِطش حُؼخٓش. ر٘خًء ػ٠ِ رُي ٣ٌٖٔ طؼش٣ق حُظ٘ل٤ز حُـزش١ رؤٗٚ 

 ُٓ ُذوٚ  ذ  ضجِ اُغِطخ اُؼبٓخ ٓٔضِخً ثبُوؼبء ثز٤ٌٖٔ دائٖ ث٤ذٙ ع٘ذ ر٘ل٤ز١ 

ٖٓ  ٓذ٣٘ٚ،ؿْ ٖٓ إسادح ػ٠ِ اُش كؼ٢ِ،أُٞػٞػ٢ ٖٓ اُزٔزغ ثٜزا اُذن ثشٌَ 

خالٍ إجشاءاد ٗض ػ٤ِٜب اُوبٕٗٞ
11
. 

 )ُِوشاءح( اُججش١ ؽج٤ؼخ اُذن ك٢ اُز٘ل٤ز

أػ٤شص ٓغؤُش هز٤ؼش حُلن ك٢ حُظ٘ل٤ز حُـزش١ رلغزخٜٗخ اكذٟ ٓشحكَ حُلٔخ٣ش 

حُظ٢ ٣ٔ٘لٜخ حُٔؾشع ُِذحثٖ، كظـخرد حُلوٚ حُٔٞمٞع ٖٓ خ٬ٍ ٗظش٣ظ٤ٖ ُظلذ٣ذ ٛزٙ 

حُ٘ظش٣ش ح٠ُٝ٧ إٔ حُلن ك٢ حُذػٟٞ ٝحُلن ك٢ حُظ٘ل٤ز ٛٔخ  حُطز٤ؼش. ك٤شٟ ٓئ٣ذٝ
                                                           

10
 ص ،1989 الكتاب الجامعًالعربٌة، مطبعة جامعة القاهرة و والً، فتحً، التنفٌذ الجبري، الناشر دار النهضة 

، 2113-2112 ، طبعةأصول التنفٌذ فً المواد المدنٌة والتجارٌة، منشورات جامعة دمشق.  َومكناس، جمال، 3

 .19 ص

F. TERRE, Ph. SIMILER, Y. LEQUETTE, Les obligations, op. cite. p. 2 et s. 

11
ٌعرؾ الدكتور أحمد أبو الوفا التنفٌذ الجبري بأنه: " هو الذي تجرٌه السلطة العامة تحت إشراؾ القضاء  

ورقابته بناًء على طلب دابن بٌده سند مستوؾ لشروط خاصة بقصد استٌفاء حقه الثابت فً السند من المدٌن 

. لم نذكر فً التعرٌؾ الذي أوردناه فً المتن 17لوفا، المرجع السابق، ص قهراً عنه. " انظر بهذا المعنى أبو ا

مسألة تحرك السلطة العامة بناًء على طلب المدٌن، بحسبان أن السلطة العامة ال تتحرك، فً المواد المدنٌة 
 والتجارٌة، من تلقاء ذاتها لتمكٌن الدابنٌن من استٌفاء حقوقهم.
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أكذٛٔخ  كن ٝحكذ. ٣ٝوٍٞ أفلخد حُ٘ظش٣ش حُؼخ٤ٗش رخعظو٬ٍ ًَ ٖٓ ٛز٣ٖ حُلو٤ٖ

 .ػٖ ح٥خش

ػ٠ِ ػذد ٖٓ حُلـؾ  ٝكذس حُلن ك٢ حُظ٘ل٤ز ٝحُلن ك٢ حُذػٟٞٗظش٣خ طؼظٔذ 

ٞء ا٠ُ حُونخء، ٧ٕ أرشصٛخ ٝؿٞد حُلن ك٢ حُظ٘ل٤ز هزَ فذٝس حُلٌْ رَ هزَ حُِـ

حُلٌْ ٤ُظ عٟٞ ػ٘قش ٣ظلذ ٓغ حُٞحهؼش حُٔٞمٞػ٤ش ك٤غ ٣ظلٍٞ رزُي حُلن ك٢ 

حُذػٟٞ ا٠ُ كن ك٢ حُظ٘ل٤ز
12

َػذَّ رؼل أٗقخس ٛزٙ حُ٘ظش٣ش إٔ  أخشٟ،. ٖٓ ٗخك٤ش 

حُظ٘ل٤ز حُـزش١ ٛٞ أكذ ٓشحكَ حُلٔخ٣ش حُونخث٤ش ٝإٔ حُِـٞء ا٠ُ حُظ٘ل٤ز ٤ُظ عٟٞ 

رظـ٤٤ش هش٣وش حعظؼٔخٍ حُلن ك٢ حُذػٟٞمشٝسس اؿشحث٤ش طظٔؼَ 
13
 . 

َٕ  حعظو٬ٍ حُلن ك٢ حُظ٘ل٤ز ػٖ حُلن ك٢ حُذػٟٞٗظش٣خ أٓخ أٗقخس  إٔ حُلن  ك٤شٝ

ك٢ حُذػٟٞ ٣غظ٘لذ ؿشمٚ رقذٝس حُلٌْ ُقخُق فخكذ حُلن ٝإٔ حُلن ك٢ حُظ٘ل٤ز 

٣ظشطذ ً٘ظ٤ـش ُقذٝس حُلٌْ
14

ػ٠ِ أٗقخس حُ٘ظش٣ش  . َٝسدَّ ٓئ٣ذٝ ٛزٙ حُ٘ظش٣ش

ٓزخؽشس، ٧ٕ ؿخ٣ش سحكغ  ٓـشد ؿخ٣ش حكظٔخ٤ُش ٤ُٝغض ؿخ٣شً  ؼذُّ رؤٕ حُظ٘ل٤ز ٣ُ  شٟح٧خ

ك٢ ٓلَ حُلن  خً حُذػٟٞ ٢ٛ حُلقٍٞ ػ٠ِ كٌْ ٤ُٝظ حُظ٘ل٤ز. ًٔخ إٔ ٛ٘خى حخظ٬ك

ك٢ حُذػٟٞ ٝٓلَ حُلن ك٢ حُظ٘ل٤ز، ك٤غ ٣ؼذ حُلقٍٞ ػ٠ِ كٌْ ٛٞ ٓلَ حُلن 

ٛٞ ٓلَ حُلن حُؼخ٢ٗ ح٧ٍٝ ٝحُلقٍٞ ػ٠ِ ٓخٍ ٓؼ٤ٖ ؿزشحً ػٖ حُٔذ٣ٖ
15

. ػْ إ 

حُظ٘ل٤ز ح٫خظ٤خس١ ٣٘ل٢ ٝؿٞد ط٬صّ ر٤ٖ حُلو٤ٖ
16
. 

ٌُٖ ٤ُظ ُِغزز٤ٖ ح٤ُٝ٧ٖ حُِز٣ٖ طْ  ،٣زذٝ ُ٘خ إٔ ٛ٘خى حعظو٫٬ً ر٤ٖ ٛز٣ٖ حُلو٤ٖ

َِ أفلخد حُ٘ظش٣ش حُؼخ٤ٗش، رَ ُِغزذ ح٧خ٤ش حُٔظؼِن  ح٫عظ٘خد ا٤ُٜٔخ أػ٬ٙ ٖٓ هِزَ

ذ آخش ٛٞ إٔ حُلن ك٢ حُظ٘ل٤ز ٫ ٣ٌٕٞ دحثٔخً ٗظ٤ـش كٌْ ُٝغز .رخُظ٘ل٤ز ح٫خظ٤خس١

 هنخث٢ رَ هذ ٣ٌٕٞ ط٘ل٤زحً ُغ٘ذ سع٢ٔ ٖٓ ؿ٤ش كخؿش ا٠ُ حُِـٞء ا٠ُ حُونخء. 

أٓخ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُشد ػ٠ِ أفلخد ٗظش٣ش ٝكذس حُلن ك٢ حُذػٟٞ ٝحُظ٘ل٤ز، 

ٕٞ ك٤ٌٖٔ حُوٍٞ إ ٝؿٞد حُلن ك٢ حُذػٟٞ هزَ حُلن ك٢ حُظ٘ل٤ز ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌ

فل٤لخً ك٢ ح٧كٌخّ حٌُخؽلش ُِلوٞم كوو، أٓخ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخ٧كٌخّ حُٔ٘ؾجش ُِلوٞم 

                                                           
12

 .23و  22والً، المرجع السابق، ص اآلراء  جولد شمٌدت وساتا.  أدرج هذه
13

 .24و 23المرجع السابق، ص  فورنو وماندرٌولً أدرج هذه اآلراء والً،
14

 .25والً، المرجع السابق، ص  أدرج هذه اآلراء
15

 .26و 25والً، المرجع السابق، ص .الدكتور فتحً والًأدرج هذه اآلراء 
16

 .26المرجع السابق، ص .والً، الدكتور فتحً والًأدرج هذه اآلراء 
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ك٬ ٣ٌٖٔ طقٞس ٗؾٞء حُلن هزَ فذٝس حُلٌْ. ٝرٜزح طغوو حُلـش حُشث٤غش ػ٘ذْٛ. 

ػْ إ حُوخٕٗٞ حُٞمؼ٢ ٣٘ظْ هش٣وش حهظنخء حُلن ٝحُٞفٍٞ ا٠ُ ٓطخروش حُٔشًض 

٢ ػزش عِٞى هش٣ن حُظ٘ل٤ز حُٔ٘خعزش حُظ٢ ٓشًضٙ حُوخٗٞٗ ٓغحُٔخد١ ُقخكذ حُلن 

 خقٜخ ربؿشحءحص طخظِق ػٖ اؿشحءحص حُذػٟٞ.

ر٘خًء ػ٠ِ ٓخ طوذّ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى حعظو٬ٍ ر٤ٖ حُلو٤ٖ ٌُ٘ٚ ٫ ٣قَ ا٠ُ دسؿش حُلقَ 

 حٌُخَٓ، ٝٛزح ٓخ ٣طشف ٓغؤُش طلذ٣ذ عزذ حُلن ك٢ حُظ٘ل٤ز.

 عجت اُذن ك٢ اُز٘ل٤ز اُججش١  

٘ل٤ز حُـزش١، كوخٍ ؿخٗذ ٓ٘ٚ إ عزذ ٛزح حُظ٘ل٤ز ٛٞ حخظِق حُلوٚ ك٢ عزذ حُظ

ٝؿٞد حُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١ ر٤ذ حُذحثٖ ٝرُي رقشف حُ٘ظش ػٖ ٝؿٞد أٝ ػذّ ٝؿٞد حُلن 

حُٔٞمٞػ٢ حُؼخرض ك٢ ٛزح حُغ٘ذ
17

. ر٤٘ٔخ ٣شٟ ؿخٗذ آخش ٖٓ حُلوٚ إٔ عزذ حُظ٘ل٤ز 

حُظ٘ل٤ز ٛٞ  حُـزش١ ٛٞ حٓظ٘خع حُٔذ٣ٖ ػٖ حُٞكخء رخُظضحٓٚ، أ١ إٔ عزذ حُلن ك٢

اُغ٘ذ ٛٞ أداح ُِظ٘ل٤ز ٤ُٝظ عززخً، أ١ إٔ  أدحسعزذ أفَ حُلن ٝٓخ حُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١ ا٫ 

اُز٘ل٤ز ٤ُٝظ عججٚ
18
. 

ك٢ ٛزٙ حُٔغؤُش ٛٞ ػذّ هذسس حُذحثٖ  ،ٖٓ حُ٘خك٤ش حُؼ٤ِٔش ،٣زذٝ إٔ ح٧ٓش حُْٜٔ

ش ٝرُي رـل حُ٘ظ ،ػ٠ِ حُِـٞء ا٠ُ هنخء حُظ٘ل٤ز هزَ حُلقٍٞ ػ٠ِ ع٘ذ ط٘ل٤ز١

ػٖ حُغزذ حُلو٤و٢ أٝ حُلوٞه٢ ُٜزح حُظ٘ل٤ز حُـزش١. ٓغ رُي كبٗ٘خ ٤َٔٗ ا٠ُ طؤ٤٣ذ 

ٝؿٜش حُ٘ظش حُؼخ٤ٗش، كخ٧فَ ٛٞ إٔ ح٧كٌخّ حُونخث٤ش طَُؼزُّش ك٢ حُـخُز٤ش حُؼظ٠ٔ ٜٓ٘خ 

ػٖ كو٤وش حُٞحهغ، ك٤ٌٕٞ رخُظخ٢ُ عزذ حُلن ك٢ حُظ٘ل٤ز ٛٞ حٓظ٘خع حُٔذ٣ٖ ػٖ حُٞكخء 

خ٧فَ إٔ ح٧كٌخّ ٓوشسس ُِلوٞم ٫ ًخؽلش ُٜخش أخشٟ ك. ٖٝٓ ؿٜرخُظضحٓٚ
19

ٓخ ، ٝ

 ٤ُظ عززخً ُٚ.غ٘ذ حُظ٘ل٤ز١ ا٫ أدحس ُِظ٘ل٤ز ٝحُ

                                                           
17

" . ٌقول الدكتور فتحً والً دفاعاً عن وجهة نظره:28انظر بهذا المعنى: والً، فتحً، المرجع السابق، ص  

كما أن الحكم ٌكون له حجٌة بصرؾ النظر عن وجود الحق الموضوعً فً الواقع، كذلك ٌكون للسند التنفٌذي 

. انظر أٌضاً: دوٌدار، 67ومكناس، المرجع السابق، ص  قوة تأكٌدٌة بصرؾ النظر عن وجود هذا الحق. "

 .28و 27، ص 2118طلعت، النظرٌة العامة للتنفٌذ القضابً، منشورات الحلبً الحقوقٌة 
18

" ... . ٌقول الدكتور أحمد أبو الوفا 1الهامش رقم  11و 9انظر بهذا المعنى: أبو الوفا، المرجع السابق ص 

سببها النزاع حول الحق وعدم االعتراؾ به فإن المطالبة بالتنفٌذ  –ة القضابٌة أي المطالب –فكما أن الخصومة 

 .9، المرجع السابق، ص الجبري سببها هً الخرى االمتناع عن الوفاء."
19

انظر بهذا المعنى أبو الوفا، أحمد، نظرٌة الحكام فً قانون المرافعات، منشأة المعارؾ باإلسكندرٌة، طبعة عام 

" وظٌفة المحاكم هً أن تبٌن حق كل وما بعدها. ٌعلل الدكتور أبو الوفا وجهة نظره بالقول إن  726، ص 1989

 خصم بالنسبة للموضوع فهً ال تخلق للخصوم حقوقاً جدٌدة.".
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 هٞاػذ أطٍٞ اُز٘ل٤ز راد اُطبثغ اإلجشائ٢ ث٤ٖ كشٝع اُوبٕٗٞ ٞهغ ٓ

ُظلذ٣ذ ٓٞهغ هٞحػذ أفٍٞ حُظ٘ل٤ز ر٤ٖ كشٝع حُوخٕٗٞ ٫ رذ ٖٓ طؼش٣ق حُلن 

ٛٞ حُلن حُز١ ٣لذد حُٔشًض  :بُذن أُٞػٞػ٢ك ٢.حُٔٞمٞػ٢ ٝحُلن ح٩ؿشحث

حُوخ٢ٗٞٗ ُِؾخـ عٞحء ًخٕ ا٣ـخر٤خً أّ عِز٤خً. رٔؼ٠٘ إٔ حُٔشًض حُوخ٢ٗٞٗ ح٣٩ـخر٢ 

ُِٔؾظش١ ٛٞ أٗٚ دحثٖ رخعظ٬ّ ٓلَ ػوذ حُز٤غ )حُغِؼش حُظ٢ حؽظشحٛخ( ٣ٌٕٝٞ ٓشًضٙ 

 حُوخ٢ٗٞٗ حُغِز٢ ٛٞ أٗٚ ٓذ٣ٖ رؼٖٔ ٛزٙ حُغِؼش. 

كٜٞ حُلن رخطزخع اؿشحءحص ٓلذدس هخٗٞٗخً ٖٓ أؿَ حهظنخء  :جشائ٢اُذن اإلأٓخ 

 حُلن حُٔٞمٞػ٢.

ٖٓ ٛ٘خ ٗوٍٞ إ ٓؼظْ هٞحػذ حُوخٕٗٞ حُٔذ٢ٗ أٝ حُظـخس١ ٢ٛ هٞحػذ ٓٞمٞػ٤ش 

 أخشٟ،ٝرؤٕ هٞحػذ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ٢ٛ هٞحػذ اؿشحث٤ش أٝ ؽ٤ٌِش. رؼزخسس 

 خأه٤٘ط٘ظْ ٓؼظْ هٞحػذ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص 
20

حُٞفٍٞ ا٠ُ حُلن  

حُٔٞمٞػ٢ ٖٓ خ٬ٍ ٗقٞؿ هخ٤ٗٞٗش اؿشحث٤ش أٝ ؽ٤ٌِش. أ١ إٔ ٓزخؽشس اؿشحءحص 

ُُّذ  ،٢ حُلن حُٔٞمٞػ٢حُظ٘ل٤ز ٫ ط٘ؾت خقٞٓش ك َٞ ٗضحػخً ٓٞمٞػ٤خً أ١ ٫ طُ

٣غظٞؿذ حُلقَ ك٤ٚ ر٤ٖ ح٧هشحف
21
. 

٧ٜٗخ  طؼذ هٞحػذ أفٍٞ حُظ٘ل٤ز حُـزش١ ارٕ ٖٓ حُوٞحػذ ح٩ؿشحث٤ش أٝ حُؾ٤ٌِش

ُٖ حُذحثٖ ٖٓ حُٞفٍٞ ا٠ُ حهظنخء كوٚ حُٔٞمٞػ٢ رؾٌَ كؼ٢ِ. ُزُي أدسؿٜخ  ٌِّ َٔ طُ

مٖٔ هٞحػذ هخٕٗٞ أفٍٞ  حُٔؾشػ٤ٖ،ًٔخ كؼَ ؿ٤شٙ ٖٓ  حُغٞس١،حُٔؾشع 

حُٔلخًٔخص
22
 مٖٔ هٞحػذ حُوخٕٗٞ حُٔذ٢ٗ. ٤ُٝظ  

 ٓظبدس أطٍٞ اُز٘ل٤ز 

طؼذ هٞحػذ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُغٞس١
23
٤ظ ُِوٞحػذ حُوخ٤ٗٞٗش حُٔقذس حُشث 

حُ٘خظٔش ٩ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز، ك٤غ ؿخءص ح٧كٌخّ حُٔظؼِوش رخُظ٘ل٤ز ك٢ عظش أرٞحد 

                                                           
20

الجزء الول، منشورات جامعة دمشق، طبعة عام –واصل محمد، شرح قانون أصول المحاكمات، الكتاب الول 

 .21. ص 2116-2117
21

 .1الهامش رقم  11ص و9و الوفا، المرجع السابق، أب
22

ٌطبق الثر المباشر لقواعد أصول التنفٌذ بحسبانها قواعد أصولٌة شكلٌة ال تمس، من حٌث المبدأ، المراكز  

القانونٌة لطراؾ النزاع. )تكرس المادة الولى من قانون أصول المحاكمات السوري مبدأ الثر المباشر لقوانٌن 
 الصول(.

23
سوؾ تكون بعبارة "قانون أصول 2116/ لعام 1نوضح بأن اإلشارة إلى قانون أصول المحكمات الجدٌد رقم /

فستكون اإلشارة  1953/ لعام 84المحاكمات" أو "القانون الجدٌد". أما قانون أصول المحاكمات السابق رقم /

 إلٌه بعبارة "قانون أصول المحاكمات القدٌم" أو "القانون القدٌم". 
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(. ٌُٖ ٣ٞؿذ 455ا٠ُ حُٔخدس  275مٖٔ حٌُظخد حُؼخ٢ٗ ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ )ٖٓ حُٔخدس 

ػذد ٖٓ حُوٞحػذ حُٔظلشهش حُٔظؼِوش رخُظ٘ل٤ز ٝحسدس ك٢ هٞح٤ٖٗ أخشٟ ٓؼَ حُوخٕٗٞ 

هخٕٗٞ ٝهخٕٗٞ ؿزخ٣ش ح٧ٓٞحٍ حُؼخٓش هٞح٤ٖٗ خخفش ٓؼَ ك٢ ٝ ،ٕ حُظـخسسحُٔذ٢ٗ ٝهخٗٞ

 حُٔقشف حُضسحػ٢ ٝهخٕٗٞ حُٔقشف حُق٘خػ٢ ٝهخٕٗٞ حٌُخطذ رخُؼذٍ. 

ٖٓ حُـذ٣ش رخُظ٣ٞ٘ٚ إٔ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٛٞ حُوخم٢ حُٔخظـ، ٖٓ ك٤غ حُٔزذأ، 

خٕٗٞ أفٍٞ رظطز٤ن حُوٞحػذ حُوخ٤ٗٞٗش حُخخفش رخُظ٘ل٤ز حُـزش١ عٞحًء ٝسدص ك٢ ه

 حُٔلخًٔخص أّ ك٢ حُوخٕٗٞ حُٔذ٢ٗ أّ ك٢ هخٕٗٞ حُظـخسس أّ ك٢ هٞح٤ٖٗ خخفش.

 خطخ اٌُزبة

أٗ٘خ ٗؼظٔذ ك٢ ٛزح حٌُظخد ػ٠ِ حُلوٚ حُؼشر٢ ٝحُلشٗغ٢ ا٠ُ  ٣ـذ ح٩ؽخسس رذح٣شً 

رؾٌَ ًز٤ش رل٤غ ٣ـِذ حُطخرغ حُلو٢ٜ ػ٠ِ حُطخرغ حُونخث٢ ُٜزح حَُٔئَُّق، ٝرُي ُؼذس 

حكظوخس حٌُٔظزش حُلوٞه٤ش حُغٞس٣ش ُٔئُلخص ٓٞعٞػ٤ش كو٤ٜش طئفَ أعزخد أٜٛٔخ 

حُوٞحػذ حُ٘خظٔش ٧فٍٞ حُظ٘ل٤ز. ٝػذّ ٝؿٞد طٞك٤ذ ٬ُؿظٜخد حُونخث٢ ك٤ٔخ ٣ظؼِن 

ك٢ حُونخ٣خ حُظ٘ل٤ز٣ش  حُ٘خظشس ح٫عظج٘خف ٓلخًْروٞحػذ حُظ٘ل٤ز حُـزش١ ٧ٕ هشحسحص 

رطش٣ن حُ٘ول، ح٧ٓش حُز١ ٫  ٢ٛ أكٌخّ ٓزشٓش، ًٔخ ع٘شٟ، ٫ ٣ٌٖٔ حُطؼٖ ك٤ٜخ

ُذ ح٫ؿظٜخد ك٢ ٛزح ح٤ُٔذحٕ حُوخ٢ٗٞٗ  كِّ َٞ ٣غٔق رقذٝس هشحسحص ػٖ ٛزٙ حُٔلٌٔش طُ

 حُلغخط، ا٫ رؾٌَ حعظؼ٘خث٢ ػٖ هش٣ن دػٟٞ حُٔخخفٔش.  

ٛزح ٫ٝ رذ ٖٓ ح٩ؽخسس ا٠ُ ٓغؤُش حُخ٬ف ك٢ حُٔقطِلخص حُوخ٤ٗٞٗش ٝحُلو٤ٜش ك٢ 

ٗغخ ٝا٠ُ أ٤ٔٛش ٛزح حُخ٬ف، ح٧ٓش حُز١ ٣ذكؼ٘خ ًَ ٖٓ عٞس٣ش ٝٓقش ُٝز٘خٕ ٝكش

ا٠ُ طٞم٤ق حُلشٝم حُٔٞؿٞدس ك٢ ًَ ٓشس ٣ظٜش ك٤ٜخ كشم ر٤ٖ ح٧ُلخظ حُٔغظؼِٔش ك٢ 

 هٞح٤ٖٗ ٛزٙ حُذٍٝ كظ٠ ٣ظغ٠٘ حُظٞفَ ا٠ُ حُذ٫ُش حُٔوقٞدس ٖٓ حُٔقطِق.

٣ش ٌُٖ ح٫ػظٔخد ػ٠ِ حُلوٚ ُٖ ٣ـؼِ٘خ ٗـلَ ػٔخ أسعظٚ ٓلخًْ ح٫عظج٘خف حُغٞس

ٝٓخ حسطؤطٚ ٓلٌٔش حُ٘ول ك٢ هنخ٣خ حُٔخخفٔش  ،حُ٘خظشس ك٢ هنخ٣خ حُظ٘ل٤ز حُـزش١

ٖٓ أكٌخّ أعغض ُٔزخدة ٣ٌٖٔ حُشًٕٞ ا٠ُ ػذد ًز٤ش ٜٓ٘خ حُـزش١ حُٔظؼِوش رخُظ٘ل٤ز 

رؾٌَ ٣ئد١ ا٠ُ طلغ٤ٖ حُٞحهغ حُؼ٢ِٔ  ٜٓ٘خ ٝٗوذ ػذد آخش ؛ك٢ حُٔـخٍ حُؼ٢ِٔ

 ٩ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ك٢ عٞس٣ش.

ـش١ حُظ٘ل٤ز حُـزش١ طلض اؽشحف حُغِطش حُؼخٓش حُظ٢ ٣ٔؼِٜخ، كغذ ٛزح ٣ٝ

حُوخٕٗٞ حُغٞس١، ؿٜش هنخث٤ش طذػ٠ دحثشس حُظ٘ل٤ز ٣شأعٜخ هخٍك رذحث٢ ٣ؾشف ػ٠ِ 
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ع٤ش اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ٣ٝظلون ٖٓ حًظٔخٍ ػ٘خفش حُٔؼخِٓش حُظ٘ل٤ز٣ش، عٞحء طؼِن 

. ًَ رُي ٣٘ذسؽ مٖٔ ح٧ٓش رظ٘ل٤ز كٌْ هنخث٢ أٝ رظ٘ل٤ز أ١ ع٘ذ ط٘ل٤ز١ آخش

ح٧كٌخّ حُؼخٓش ُِظ٘ل٤ز حُـزش١. ًٔخ ٣٘ظْ حُوخٕٗٞ أكٌخٓخً خخفش ُٜزح حُظ٘ل٤ز طظؼِن 

ك٤غ ٝمغ هٞحػذ خخفش رخُلـض ر٘ٞػ٤ٚ ح٫كظ٤خه٢ ٝحُظ٘ل٤ز١  ،رطشم حُظ٘ل٤ز

ٝرخُٔخٍ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ ٝر٤ؼٚ ٝطٞص٣غ كق٤ِظٚ ر٤ٖ حُذحث٤ٖ٘ ٝٓغخثَ أخشٟ ٓظقِش 

 رُي عٞف ٗذسط ٓٞمٞػخص ٛزح حٌُظخد مٖٔ ح٧هغخّ ح٥ط٤ش: رخُظ٘ل٤ز. ر٘خء ػ٠ِ

 حُوغْ ح٧ٍٝ: ح٧كٌخّ حُؼخٓش ُِظ٘ل٤ز حُـزش١. 

 حُوغْ حُؼخ٢ٗ: ح٧كٌخّ حُخخفش ُِظ٘ل٤ز حُـزش١. 

حُوغْ حُؼخُغ: ح٧كٌخّ حُخخفش رخُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُؼوخس
24
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

بسبب التعدٌالت الجوهرٌة التً طرأت على أحكامه فً قانون أصول  لتنفٌذ على العقارباأفردنا قسماً خاصاً  

المحاكمات الجدٌد، إضافًة إلى الخصوصٌة التً ٌولٌها المشرع لحكام التنفٌذ على العقار، حٌث ٌمكن أن ُتعد، 
 ة للتنفٌذ. هذه الحكام، فً بعض نواحٌها، خروجاً على القواعد الخاص
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 * اُوغْ األٍٝ *

 ١ز٘ل٤ز اُججشُِاألدٌبّ اُؼبٓخ  

 

 هؼبئ٤خ ك٢ عٞس٣خ جٜخاُز٘ل٤ز اُججش١ ٓ٘ٞؽ ث

هذ ٣ٞك٢ ٓقطِق "حُظ٘ل٤ز" رؤٕ حُـٜش حُٔغئُٝش ػ٘ٚ ٢ٛ حُغِطش حُظ٘ل٤ز٣ش أٝ 

ؿٜش ادحس٣ش، ٌُٖ حُٞحهغ ؿ٤ش رُي. كوذ أع٘ذ هخٕٗٞ حُغِطش حُونخث٤ش حُغٞس١ حُ٘خكز 

دحثشس  حُظ٘ل٤ز حُـزش١ ُـٜش هنخث٤ش ٢ٛ 1961/ ُؼخّ 98ٝحُقخدس رخُٔشعّٞ سهْ /

حُظ٘ل٤ز
25

. ػِش رُي إٔ آػخس حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ دسؿش ًز٤شس ٖٓ ح٤ٔٛ٧ش ٝحُخطٞسس ك٢ ًؼ٤ش 

ٖٓ ح٧ك٤خٕ، ك٤غ ط٘ظ٢ٜ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ر٘ضع ٤ٌِٓش حُٔخٍ حُٔ٘لز ػ٤ِٚ أٝ طئد١ ا٠ُ 

طغ٤ِْ حُؾ٢ء حُٔظ٘خصع ػ٤ِٚ ٝخشٝؿٚ ٖٓ ك٤خصس ٤ٌِٓٝش ؽخـ ٝدخُٞٚ ك٢ ك٤خصس 

ع ٢ُٞ٣ ؿٜش هنخث٤ش أٓش حُظ٘ل٤ز حُـزش١، ٝرُي ُٔخ ٤ٌِٓٝش آخش، ٓخ ؿؼَ حُٔؾش

 ٣ظٞحكش ك٢ حُونخء ٖٓ مٔخٗخص.

حُـٜش حُونخث٤ش حُٔخظقش رخُظ٘ل٤ز حُـزش١ ك٢ حُظؾش٣غ حُغٞس١ ٢ٛ دحثشس حُظ٘ل٤ز، 

٣ٝشأعٜخ هخٍك رذحث٢ ٣ؼخٝٗٚ ك٢ ػِٔٚ ػذد ٖٓ حُٔغخػذ٣ٖ حُونخث٤٤ٖ. ٣ٝظـ٠ِ 

ل٤ز ح٧ع٘خد حُظ٘ل٤ز٣ش ٝكَ ٓخ هذ ٣ؼظشك حخظقخؿ ٛزح حُوخم٢، ٖٓ ك٤غ حُٔزذأ، رظ٘

هش٣ن حُظ٘ل٤ز ٖٓ ٓؼٞهخص هخ٤ٗٞٗش. ٛزح ٫ٝ ٣ٌٖٔ ٓزخؽشس اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ارح ُْ ٣ٌٖ 

)حُزخد  دائشح اُز٘ل٤زر٤ذ حُذحثٖ ع٘ذ ط٘ل٤ز١. ر٘خًء ػ٠ِ رُي عٞف ٗذسط ك٢ ٛزح حُوغْ 

 .)حُزخد حُؼخ٢ٗ( األع٘بد اُز٘ل٤ز٣خح٧ٍٝ( ػْ ٗزلغ ك٢ 

 

                                                           
 * تألٌؾ د. عمران كحٌل.

25
فً سورٌة نظاماً قدٌماً حٌث كان موجوداً بموجب قانون اإلجراء المؤقت الذي سنه  نظام دابرة التنفٌذٌعد  

 قانون السلطة القضابٌة بالمرسومالتً اعتمدت نظام دابرة التنفٌذ بصدور  تعاقبت التشرٌعاتنً. والمشرع العثما

، ثم 1953/ لعام 84قانون أصول المحاكمات القدٌم بالمرسوم رقم /بعده ، و1953لعام  /133التشرٌعً رقم /

/ لعام 1، وأخٌراً قانون أصول المحاكمات الجدٌد بالقانون رقم /1961قانون السلطة القضابٌة الحالً لعام 

أما النظام القضابً المصري  ة التنفٌذ.من الجدٌر بالذكر أن نظام التنفٌذ فً لبنان ٌتبنى أٌضاً نظام دابرو .2116

ذ من ؼٌر لجوء مسبق حٌث ٌقوم المحضر بإجراءات التنفٌ نظام المحضرٌنالنظام القضابً الفرنسً فٌتبنٌان و
م بها المحضر فً معرض التنفٌذ. ٌقتصر دور القاضً على اإلشراؾ الالحق على اإلجراءات التً قاإلى القضاء و

فٌذ قبل قٌام المحضر بأي حٌث ٌشرؾ القاضً )ربٌس التنفٌذ( على التنذلك على خالؾ نظام دابرة التنفٌذ و
خلٌل، أحمد،  له فٌما ٌأتً. انظر فً تفصٌل ذلك:تفصٌ جريبعد قٌامه به أٌضاً، على نحو ما سوؾ ٌإجراء و

منشاوي، الوَ  ،لنظرٌة العامة للتنفٌذ القضابً، المرجع السابقدوٌدار، طلعت، االمرجع السابق وَ التنفٌذ الجبري، 
 .االسكندرٌة-الحمٌد، السندات التنفٌذٌة، دار الفكر العربًعبد 
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 اُجبة األٍٝ

 دائـــشح اُز٘ل٤ز

 

رذحث٢ رشثخعش دحثشس حُظ٘ل٤زرذسؿش هخم٢ ٣وّٞ هخٍك 
26
 اخزظبطبً أًِٝٚ حُوخٕٗٞ  

حُظ٘ل٤ز ٖٓ ٓؼٞهخص  ٓلذدحً ٛٞ ط٘ل٤ز حُغ٘ذحص حُظ٘ل٤ز٣ش ٝكَ ٓخ ٣ؼظشك اؿشحءحص

ٕ ٤ٞٓغخػذٕٝ هنخث َ ُٞكذٙ رَ ٣ؼخٝٗٚ ك٢ ػ٫ِٚٔ ٣ؼٔ هخ٤ٗٞٗش. ٌُٖ ٛزح حُوخم٢

٣ٌٝظَٔ رٞؿٞدْٛ طؾ٤ٌَ دحثشس حُظ٘ل٤ز. ٝطظ٬كن ك٢ ٛزٙ  ،٣ٌٖٔ ح٫عظـ٘خء ػ٫ْٜ٘

حُذحثشس اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ٖٓ خ٬ٍ ؽشٝه ٓظؼِوش رؤهشحف حُِٔق حُظ٘ل٤ز١ ٝرخُلن 

حُز١ ٣ـش١ حُظ٘ل٤ز رٔوظنخٙ. ًَ رُي ػزش اؿشحءحص ػخٓش ُِظ٘ل٤ز. ر٘خًء ػ٠ِ رُي 

اإلجشاءاد )حُلقَ ح٧ٍٝ( ٝك٢ اُغِطخ أُخزظخ ثبُز٘ل٤ز عٞف ٗزلغ ك٢ ًَ ٖٓ 

 )حُلقَ حُؼخ٢ٗ(. اُؼبٓخ ُِز٘ل٤ز

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

ٌستعمل المشرع السوري تعبٌر "ربٌس التنفٌذ" للداللة على القاضً المختص بتسٌٌر إجراءات التنفٌذ  

. ومن الجبري واإلشراؾ علٌها، وقد أتى هذا التعبٌر من واقع رباسة هذا القاضً للدابرة المشرفة على التنفٌذ
 .إجراءات التنفٌذكون هذا القاضً ال "ٌقضً" بٌن أطراؾ الملؾ التنفٌذي، بل ٌقوم بتسٌٌر 
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 اُلظَ األٍٝ

 اُغِطخ أُخزظخ ثبُز٘ل٤ز

 

ل٤ز، طظؤُق دحثشس حُظ٘ل٤ز ك٢ حُظؾش٣غ حُغٞس١ ٖٓ هخٍك رذحث٢ ٣غ٠ٔ سث٤ظ حُظ٘

ٕ ْٛ ٓٞظلٞ دحثشس حُظ٘ل٤ز. ٤ُٝظ ُٜئ٫ء هنخث٣ٞ٤غخػذٙ ك٢ أدحء ٜٓخٓٚ ٓغخػذٕٝ 

أ١ فلش هنخث٤ش، ك٤غ ٣وظقش ػِْٜٔ ػ٠ِ ط٘ل٤ز هشحسحص ٝأٝحٓش ٝطٞؿ٤ٜخص سث٤ظ 

حُظ٘ل٤ز. ُٝؼَٔ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز هز٤ؼش خخفش ط٘ؼٌظ ك٢ هشحسحطٚ حُظ٢ ٫ طٔظ أفَ 

ػْ  )حُٔزلغ ح٧ٍٝ(، رأ٤ُق دائشح اُز٘ل٤زحُلن ًٔخ ع٘شٟ. ٝػ٤ِٚ عٞف ٗذسط 

 .)حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ( اُز٘ل٤ز سئ٤ظاخزظبص لغ ك٢ ٗز

 

 أُجذش األٍٝ 

 رأ٤ُق دائشح اُز٘ل٤ز 

 

ٖٓ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز، ٝٛٞ حُٔ٘قذ حُٞك٤ذ ك٢ حُذحثشس حُز١ ُٚ  طظؤُق دحثشس حُظ٘ل٤ز

 ْٖ َٓ فلش هنخث٤ش، ٝٓذ٣ش ط٘ل٤ز ٝٓؤٓٞس١ ط٘ل٤ز ٝٓلنش٣ٖ. ع٘شٟ ك٢ ٛزح حُٔزلغ 

ٝٗظطشم رؼذ رُي ا٠ُ ػَٔ رخه٢ ٓٞظل٢ دحثشس ٛٞ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز )حُٔطِذ ح٧ٍٝ( 

 حُظ٘ل٤ز )حُٔطِذ حُؼخ٢ٗ(.

 

 أُطِت األٍٝ: سئ٤ظ اُز٘ل٤ز

 اُوبػذح ٢ٛ إٔ سئ٤ظ اُز٘ل٤ز ٛٞ هبٍع ثذائ٢

 :حُ٘خكز ػ٠ِ ٓخ ٣ؤط٢ 1961غِطش حُونخث٤ش ُؼخّ / ٖٓ هخٕٗٞ ح62ُحُٔخدس / ٘ـط

 وٞح٤ٖٗ حُ٘خكزس.ٝكوخً ُِ اُوؼبح اُجذائ٤ٕٞ ثز٘ل٤ز األدٌبّ ٣وّٞ -1"  

ارح طؼذد حُونخس حُزذحث٤ٕٞ ك٢ ٓشًض ٝحكذ ٣ؼ٤ٖ أكذْٛ ُشثخعش حُظ٘ل٤ز روشحس ٖٓ  -2 

 ٓـِظ حُونخء ح٧ػ٠ِ.

ك٢ حُٔ٘خهن حُظ٢ ٤ُظ ك٤ٜخ ٓلخًْ رذحث٤ش ٣وّٞ رظ٘ل٤ز ح٧كٌخّ هنخس حُقِق ٝك٢  -3 

 كخٍ طؼذدْٛ ٣وّٞ رٜخ أػ٬ْٛ دسؿش.".
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ّ ٓلٌٔش ح٫عظج٘خف رخٗظذحد أكذ هنخس حُلٌْ ٝارح ؽـش ٓ٘قذ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز طوٞ

ُذ٣ٜخ ُؾـَ حُٔ٘قذ ٝرُي روشحس ٖٓ ٓـِظ حُونخء ح٧ػ٠ِ ر٘خًء ػ٠ِ حهظشحف ٖٓ 

ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش
27
. 

ح٧فَ
28
ارحً إٔ حُوخم٢ حُزذحث٢ ٛٞ حُز١ ٣وّٞ رظ٘ل٤ز ح٧ع٘خد، ٫ٝ ٣ؾخسًٚ ك٢  

أٗٚ ٣وّٞ رظ٘ل٤ز حخظقخفٚ ٛزح، ٖٓ ك٤غ حُٔزذأ، أ١ ؿٜش هنخث٤ش أخشٟ. رٔؼ٠٘ 

 ٗٞع حُ٘ضحع حُٔٞمٞػ٢ حُٔظؼِن رٚ. ؿ٤ٔغ ح٧ع٘خد رقشف حُ٘ظش ػٖ ه٤ٔش حُغ٘ذ أٝ

ر٤ٖ حُٔلخًْ ٫ ط٘طزن ػ٠ِ  ح٫خظقخؿ حُو٢ٔ٤أ١ إٔ حُوٞحػذ حُؼخٓش ك٢ طٞص٣غ 

ك٢ ط٘ل٤ز ح٧ع٘خد حُوخرِش ُِظ٘ل٤ز  دظش٣بً حخظقخؿ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز، ك٤ٌٕٞ حخظقخفٚ 

 خ رِـض ه٤ٔش حُٔخٍ حُٔطِٞد حُظ٘ل٤ز رؾؤٗٚ. ًخخظقخؿ ٗٞػ٢ ؽخَٓ ٜٓٔ

ك٢ ٓشحًض حُٔلخكظخص ٝٓؼظْ حُٔ٘خهن حٌُز٤شس هذ ٫ ٣ٌل٢ ٝؿٞد هخٍك ٝحكذ ك٢ 

ُزُي ٣ٌِق أًؼش ٖٓ هخك  ط٘ل٤زٛخ،دحثشس حُظ٘ل٤ز، رغزذ ًؼشس ح٧كٌخّ حُٔطِٞد 

، ٣وّٞ ًَ ٝحكذ ْٜٓ٘ رخُ٘ظش ك٢ ٗٞع ٓؼ٤ٖ ٖٓ ح٧ع٘خد ك٢ طِي حُذٝحثشُِظ٘ل٤ز 

ٝر٘خًء ػ٠ِ رُي طُوغْ دحثشس حُظ٘ل٤ز ا٠ُ أًؼش ٖٓ هغْ ٣ٝشأط ًَ ٜٓ٘خ هخٍك  .حُظ٘ل٤ز٣ش

رذحث٢. ك٤ٌٕٞ هغْ ٨ُكٌخّ حُزذحث٤ش ٝهغْ ٨ُكٌخّ حُقِل٤ش ٝهغْ ٨ُكٌخّ حُؾشػ٤ش 

ٝآخش ُِ٘ضع حُـزش١ ٓظؼِن رخُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُؼوخسحص، ٝؿ٤شٛخ ٖٓ ح٧هغخّ ٝرُي كغذ 

كـْ حُؼَٔ ك٢ حُذحثشس
29

ـذ حُظ٣ٞ٘ٚ ا٠ُ إٔ ٛزح حُظوغ٤ْ ٛٞ طوغ٤ْ ادحس١ ُظغ٤َٜ . ٣ٝ

 حُؼَٔ ٤ُٝظ طوغ٤ٔخً ػ٠ِ عز٤َ ح٫خظقخؿ.

 

 

                                                           
  

27
/ والتً تنص على ما 117فً المادة / 1961/ لعام 98ورد ذلك فً قانون السلطة القضابٌة السوري رقم / 

من قاضٌها  التنفٌذمة أو التحقٌق أو إذا فقد النصاب أو خلت إحدى المحاكم أو إحدى دوابر النٌابة العا-1ٌأتً: "

لدٌها أن  اقتراح النٌابة العامةبناًء على  فلمحكمة استبناؾ المنطقةلسبب من السباب ولٌس هناك من ٌنوب عنه 

ـ  2 تنتدب أحد القضاة إلكمال النصاب وفً حال تعدد الدوابر االستبنافٌة ٌصدر قرار االنتداب عن الؽرفة الولى.

بقرار من لحكم إلى خارج منطقتهم االستبنافٌة أو من أجل إكمال النصاب فً محكمة النقض ٌكون انتداب قضاة ا
 ".. وانتداب قضاة النٌابة العامة فً مثل هذه الحالة ٌكون بقرار من وزٌر العدل.ربٌس مجلس القضاء العلى

28
/ من قانون 62لثالثة من المادة/بتنفٌذ السناد التنفٌذٌة حسب الفقرة ا أحد قضاة الصلحاالستثناء أن ٌقوم 

السلطة القضابٌة. لكن هذا االستثناء ٌنحصر فقط بمرتبة القاضً المختص بالتنفٌذ. ٌوجد استثناء آخر ٌتعلق 

أحد من قانون السلطة القضابٌة المشار إلٌه أعاله. ٌقوم  117بمرتبة القاضً المختص بالتنفٌذ ورد فً المادة 

 التنفٌذ فً حال خلو هذا المنصب.بمهمة ربٌس  قضاة االستبناؾ

سبعة عشر قسماً. انظر، مرجع المحامً فً إجراءات  2113بلػ عدد أقسام دابرة تنفٌذ مدٌنة دمشق عام  29

أ. ٌوسؾ الٌوبً مدٌر تنفٌذ دمشق سابقاً، بال  اق محامون ومستشارون، بالتعاون معالتنفٌذ، إعداد شركة مٌث

عدها.وما ب 21ص  ،2119طبعة  دار نشر،
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 أُطِت اُضب٢ٗ: ٓٞظلٞ دائشح اُز٘ل٤ز

هِ٘خ إ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٛٞ حُؾخـ حُٞك٤ذ ك٢ دحثشس حُظ٘ل٤ز حُز١ ٣ظٔظغ ٓ٘قزٚ 

دحس٣ش. ٣ظشطذ ػ٠ِ رُي رخُقلش حُونخث٤ش. أٓخ رخه٢ حُؼخ٤ِٖٓ ك٤ٜخ ك٤ِظ ُْٜ ا٫ فلش ا

أٗٚ ٫ ٣ـٞص ُْٜ حطخخر أ١ هشحس هنخث٢ ك٢ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١. ٝٛئ٫ء حُٔٞظلٕٞ ْٛ 

ٓذ٣ش حُظ٘ل٤ز )أ٫ًٝ( ٝٓؤٓٞسٝ حُظ٘ل٤ز )ػخ٤ٗخً( ٝحُٔلنشٕٝ. ٤ُٝظ ُٜئ٫ء ح٧خ٤ش٣ٖ 

 أ١ أكٌخّ خخفش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رظغ٤٤ش اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز.

 أٝالً: ٓذ٣ش اُز٘ل٤ز

خّ ك٢ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص طظؼِن رٜزح حُٔ٘قذ. كوذ ؿخء ٫ ٣ٞؿذ أ١ أكٌ

حُ٘ـ حُوخ٢ٗٞٗ حُز١ ٣لٌْ ػَٔ ٛزح حُٔٞظق ك٢ هخٕٗٞ حُغِطش حُونخث٤ش حُ٘خكز ٓ٘ز 

ٓ٘ٚ ٓخ ٣ؤط٢: "إ ٝص٣ش حُؼذٍ ٣ظخز ر٘خًء ػ٠ِ  136. ك٤غ ؿخء ك٢ حُٔخدس 1961ػخّ 

خد أٝ حُٔغخػذ٣ٖ كذ سإعخء حٌُظَّ خّ هشحسحً رظؼ٤٤ٖ أحهظشحف حُ٘خثذ حُؼخّ أٝ حُٔلخ٢ٓ حُؼ

 .حُونخث٤٤ٖ رٞظ٤لش ٓذ٣ش ط٘ل٤ز."

٫ٝ ٣ـٞص ُٚ حطخخر أ١  ٍ ح٩دحس٣ش حُظ٢ ٣ظطِزٜخ حُظ٘ل٤ز.٣وّٞ ٓذ٣ش حُظ٘ل٤ز رخ٧ػٔخ

هشحس ٣ظؼِن ربؽٌخٍ ط٘ل٤ز١ أٝ أ١ هشحس ٣ظؼخسك ٓغ هشحسحص سث٤ظ حُظ٘ل٤ز. كٜٔٔظٚ 

ادحس٣ش رلظش. ٣ٝوّٞ رخ٧ػٔخٍ ح٥ط٤ش
30
: 

 هِزخص حُظ٘ل٤ز ٝط٘ظ٤ْ ِٓق حُظ٘ل٤ز ٝاكخُظٚ ا٠ُ حُوغْ حُظخرغ ُٚ. طِو٢ -1

ح٩ؽشحف ػ٠ِ أػٔخٍ ٓؤٓٞس١ حُظ٘ل٤ز ٝطٞؿ٤ْٜٜ رٔخ ٣نٖٔ ع٤ش ح٩ؿشحءحص  -2

 رؾٌَ فل٤ق. 

 كغخد حُشعّٞ حُونخث٤ش حُٔظؼِوش ربؿشحءحص حُظ٘ل٤ز. -3

خّ حُٔؤٓٞس٣ٖ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُٜٔٔخص خخسؽ ٓوش دحثشس حُظ٘ل٤ز ٝرُي ُِو٤ طؼ٤٤ٖ -4

 حُظ٘ل٤ز٣ش حُظ٢ طوغ مٖٔ ٗطخم ػِْٜٔ.  رخ٩ؿشحءحص 

ادحسس هغْ حُ٘ضع حُـزش١ حُٔظؼِن رخُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُؼوخسحص، ٝرُي ػزش كنٞس  -5

 ؿِغخص حُز٤غ رخُٔضحد حُؼ٢ِ٘. ٝؿ٤ش رُي ٓٔخ ٣ٌِلٚ رٚ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز.

 
                                                           

30
 .84و 83و 82صالح الدٌن، أصول التنفٌذ المدنً، المرجع السابق، ص  انظر فً هذه االختصاصات سلحدار: 
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 صب٤ٗبً: ٓأٓٞسٝ اُز٘ل٤ز

ٜخ. ٝٛزح أٓش هز٤ؼ٢ ٧ٕ ٣ٞؿذ ًؼ٤ش ٖٓ حُ٘قٞؿ حُظ٢ ٣شد رًش ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز ك٤

ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز ٛٞ ٖٓ ٣وّٞ رخُظ٘ل٤ز حُلؼ٢ِ ػ٠ِ أسك حُٞحهغ. ٌُٖ ٣ـذ ح٫ٗظزخٙ ا٠ُ 

إٔ ًَ ح٧ػٔخٍ حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ حُٔؤٓٞس طٌٕٞ ر٘خء ػ٠ِ هشح سحص ٣ظخزٛخ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز 

ٚ أ١ ُظغ٤٤ش اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز. ٣ُؼذ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز، ٝحُلخٍ ًزُي، ٓٞظلخً ادحس٣خً ٤ُظ ُ

فلش أٝ عِطش هنخث٤ش. ٣ٌٕٝٞ ؿٞٛش ػِٔٚ ط٘ل٤ز هشحسحص سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ُِٞفٍٞ 

ٖٓ هخٕٗٞ  /280/رخُظ٘ل٤ز ا٠ُ ٓ٘ظٜخٙ. ٝهذ ٗقض ػ٠ِ رُي حُلوشس /أ/ ٖٓ حُٔخدس 

 أفٍٞ حُٔلخًٔخص ك٤غ ؿخء ك٤ٜخ أٗٚ: 

ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز طلض اؽشحف سث٤ظ حُظ٘ل٤ز رـ٤ٔغ ح٧ػٔخٍ حُظ٢ ٣وظن٤ٜخ  ٣ّوٞ-"أ

٘ل٤ز، ُٝٚ ػ٘ذ حُنشٝسس إٔ ٣غظؼ٤ٖ رخُؾشهش حُٔذ٤ٗش أٝ حُؼغٌش٣شحُظ
31

.". 

 رؼذس أػٔخٍ، ٗزًش ٜٓ٘خ ػ٠ِ عز٤َ حُٔؼخٍ:حُظ٘ل٤ز ٓؤٓٞس  ػ٣َٝٔظـ٠ِ 

حُظ٘ل٤ز رخُلـض ػ٠ِ أٓٞحٍ حُٔذ٣ٖ عٞحء أًخٕ حُلـض ط٘ل٤ز٣خً أّ حكظ٤خه٤خً ٝعٞحء  -

حُٔٞظق حُٔخظـ رظ٘ظ٤ْ أًخٕ حُٔخٍ ك٢ ك٤خصس حُٔذ٣ٖ أّ ك٢ ك٤خصس حُـ٤ش، كٜٞ 

 ٓلخمش حُلـض. 

اػذحد هخثٔش ؽشٝه ر٤غ حُؼوخس ٝٗؾشٛخ ك٢ ُٞكش اػ٬ٗخص دحثشس حُظ٘ل٤ز ٝمٜٔخ  -

ا٠ُ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١
32
. 

كنٞس اؿشحءحص حُز٤غ ٝط٘ظ٤ْ ٓلخمش رٞهخثغ حُٔضح٣ذحص حُؼ٤ِ٘ش. ٝؿ٤ش رُي  -

ٓٔخ ٣ؤٓش رٚ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز
33
. 

طٞص٣غ كق٤ِش حُظ٘ل٤ز -
34

٠ هخثٔش حُظوغ٤ْ حُٜ٘خث٢ حُظ٢ ٣وشٛخ سث٤ظ ، ر٘خء ػِ

 .حُظ٘ل٤ز

                                                           
31

/ من قانون أصول المحاكمات القدٌم تنص على أن للمأمور االستعانة "بالقوة العامة". لكن 278كانت المادة / 

فً بعض الحاالت، بسبب عدم صراحة النص، فقد  وبسبب امتناع الشرطة العسكرٌة عن مؤازرة مأموري التنفٌذ
 جاء المشرع بهذا التعدٌل.

32
على المأمور بعد إجراء وضع الٌد -/ من قانون أصول المحاكمات على أنه: "أ288تنص فقرة /أ/ من المادة / 

ذ، وٌضمها إلى أن ٌنّظم بناًء على طلب أحد ذوي الشأن قابمة بشروط البٌع، وتنشر فً لوحة إعالنات دابرة التنفٌ
 ملؾ القضٌة.".

33
/ من قانون أصول المحاكمات، وهً فقرة متعلقة بإجراءات بٌع المنقوالت 343انظر الفقرة /ب/ من المادة / 

 المحجوزة.
34

ٌدفع مأمور التنفٌذ لكل -/ من قانون أصول المحاكمات على ما ٌأتً: "ب424تنص الفقرة /ب/ من المادة / 

 .قً للمدٌن."حاجز دٌنه ثم ٌسلم البا
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ػ٠ِ اهخسٛخ  /280/ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز كوذ ٗقض حُلوشس /د/ ٖٓ حُٔخدس  ٝحؿزخصأٓخ 

 :ٓخ ٣ؤط٢ حُؼخّ ك٤غ ؿخء ك٤ٜخ

٫ ٣ـٞص حُو٤خّ رؤ١ اؿشحء ط٘ل٤ز١ هزَ حُغخػش حُؼخٓ٘ش فزخكخً ٫ٝ رؼذ حُغخػش -" د

ثئرٕ ٝسس حُغخدعش ٓغخًء ا٫ ك٢ كخ٫ص حُنش  ٖٓ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز.".َٝ

َُ رُي إٔ ٣زذأ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز اؿشحءحص حُلـض ػ٠ِ ٓ٘و٫ٞص حُٔذ٣ٖ ٝطقزق   ؼَ َٓ

ٛ٘خ ٓظخرؼش حُٔؤٓٞس . ٣غظط٤غ ط٘ظ٢ٜ ٛزٙ ح٩ؿشحءحصحُغخػش حُغخدعش هزَ إٔ 

/ حُٔزًٞسس عخروخً رؼذ أخز ارٕ ٖٓ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز. 280ٗـ حُٔخدس /  ح٩ؿشحءحص كغذ

ح٩دحس١ ُٔشكن حُونخء ٝحُز١  ْزح حُ٘ـ ٓغ حُٔزذأ حُؼخّ ك٢ أفٍٞ حُظ٘ظ٣٤ظٔخؽ٠ ٛ

٣شحػ٢ ؿخٗذ سحكش حُٔظوخم٤ٖ أٝ أهشحف حُِٔق حُظ٘ل٤ز١، ٝرُي رؼذّ اصػخؿْٜ ك٢ 

أٝهخص حُشحكش
35

. ٌُٖ ٣ـذ حُظ٣ٞ٘ٚ إٔ حُ٘ـ حُوذ٣ْ ًخٕ ٣غٔق ُٔؤٓٞس حُظ٘ل٤ز حُو٤خّ 

خُش مشٝسس ٣وذسٛخ ٛٞ ٖٓ دٕٝ كخؿشٍ رخ٩ؿشحء رؼذ حُغخػش حُٔلذدس ارح طٞحكشص ك

 ا٠ُ ٓشحؿؼش سث٤ظ حُظ٘ل٤ز
36
 . 

ّ ًغش ح٧رٞحد أٝ كل ح٧هلخٍ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز أ٣نخً ػذ ٝحؿزخصٖٝٓ ر٤ٖ 

ٖٓ هخٕٗٞ  /327/رؾشٝه ٓؼ٤٘ش أٝؿذ حُوخٕٗٞ ٓشحػخطٜخ. كوذ ؿخء ك٢ حُٔخدس ا٫

 أفٍٞ حُٔلخًٔخص رؤٗٚ: 

ح٧هلخٍ رخُوٞس ُِلـض ا٫ رلنٞس  ٫ ٣ـٞص ُِٔؤٓٞس ًغش ح٧رٞحد أٝ كل -"أ

 ٓخظخس حُٔلِش أٝ ؽخق٤ٖ ٖٓ حُـٞحس. 

٣ـذ ك٢ ٛزٙ حُلخُش، ٝطلض هخثِش حُزط٬ٕ، إٔ ٣ٞهغ حُٔخظخس أٝ حُؾخقخٕ  -د

 حُِزحٕ كنشح حُلـض ػ٠ِ ٓلنشٙ.".

، كظ٠ ٣ٌٕٞ ح٩ؿشحء فل٤لخً، إٔ ٣لقَ رلنٞس ٓخظخس حُل٢ أٝ ٣ٕـذ ار

ظ ٛزح ح٧ٓش ػذّ حُؼوش رخُٔؤٓٞس، كخُٔؤٓٞس ٓٞظق ؽخق٤ٖ ٖٓ أر٘خء حُل٢. ٫ٝ ٣ؼٌ

ػخّ أ٫ٝٙ حُٔؾشع ػوظٚ ٝأًَٝ ا٤ُٚ ٜٓٔش حٌُغش ٝحُخِغ رلغزخٜٗخ ػوزخص ٓخد٣ش. ٌُٖ 

                                                                                                                                               
 
35
 / من قانون أصول المحاكمات.21انظر الفقرة المادة / 

بإذن من ربٌس  أو / من القانون القدٌم كاآلتً: "... فً حاالت الضرورة278كان نص الفقرة /ب/ من المادة / 36

ر التنفٌذ هو التنفٌذ.". ٌبدو لنا أن موقؾ المشرع فً القانون القدٌم هو أفضل من الموقؾ الحالً، ذلك أن مأمو
القدر على تقدٌر الموقؾ كون المر ٌتعلق بعقبة مادٌة ولٌس قانونٌة، ولنه هو من ٌقوم بهذه العمال على 

 أرض الواقع ولٌس ربٌس التنفٌذ.
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حُٔؾشع ٝمغ ٛزٙ حُؾشٝه كلخظخً ػ٠ِ ح٧ٖٓ حُؼخّ. كؼ٘ذٓخ ٣ُؼّشُف حُٔؤٓٞس ػٖ 

كقٍٞ ٣ٌٕٞ ٖٓ حُ٘خدس  ل٢ر٘خء ح٧ُٗلغٚ ٝفلظٚ ٣ٝؾشف ٜٓٔظٚ ُِٔخظخس أٝ 

َـّ حُٔؾشع ػ٠ِ رط٬ٕ ح٩ؿشحء ك٢ كخٍ ػذّ  حمطشحرخص ٝٓؾخؿشحص. ُزُي كوذ َٗ

طٞه٤غ ٓلنش حُلـض ٖٓ هزَ حُٔخظخس أٝ حُؾخق٤ٖ حُِز٣ٖ كنشح ٝحهؼش حٌُغش أٝ 

حُخِغ. ٣ٝظؼِن ٛزح حُزط٬ٕ رخُ٘ظخّ حُؼخّ ٝرُي رخُ٘ظش ا٠ُ حُٔقِلش حُٔل٤ٔش ٢ٛٝ 

 حُللخظ ػ٠ِ ح٧ٖٓ حُؼخّ.

ا٠ُ إٔ أ١ ٓلنش ٣٘ظٔٚ حُٔؤٓٞس ٣ؤخز فلظٚ حُشع٤ٔش ٖٓ طٞه٤غ  رو٢ إٔ ٗؾ٤ش

ظْ دحثشس حُظ٘ل٤ز رلغزخٗٚ حُٔٞظق حُؼخّ حُز١ ٣زخؽش ٝظ٤لظٚ ٜٓشٙ رخٝ ػ٤ِٚ حُٔؤٓٞس

 أف٫ًٞ 
37
. 

 

 أُجذش اُضب٢ٗ

 اخزظبص سئ٤ظ اُز٘ل٤ز

ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ إٔ ػَٔ دحثشس حُظ٘ل٤ز ٣ـش١ طلض اؽشحف هخٍك، ا٫ إٔ هشحسحص 

، رَ ٢ٛ ٌخٓخً هنخث٤شً رخُٔؼ٠٘ ح٫فط٬ك٢، ًٔخ ع٘شٟ، أكذُّ ؼَ م٢ ٫ طُ ٛزح حُوخ

. ال رلظَ ك٢ ٗضاع ٓٞػٞػ٢هشحسحص آخ ٫ٝث٤ش أٝ رحص هخرغ هخ٢ٗٞٗ خخؿ ٧ٜٗخ 

ٝعٞف ٗذسط ح٫خظقخؿ حُ٘ٞػ٢ ُشث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٖٓ خ٬ٍ دسحعش ح٩ؿشحءحص حُظ٢ 

ز٤ؼش ػِٔٚ ٝحخظقخفٚ طـش١ أٓخٓٚ، ٧ٕ هش٣وش طغ٤٤شٙ ُٜزٙ ح٩ؿشحءحص طؼٌظ ه

ثبخزظبطٚ حُٞظ٤ل٢ أٝ حُ٘ٞػ٢. ٣ٝئد١ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٝظ٤لظٚ، ًؤ١ ٓلٌٔش، ِٓظضٓخً 

)حُٔطِذ حُؼخ٢ٗ( كظ٠  اخزظبطٚ أٌُب٢ٗ أٝ أُذ٢ِ)حُٔطِذ ح٧ٍٝ( ٝ اُ٘ٞػ٢

 ط٘ظؾ هشحسحطٚ آػخسٛخ حُوخ٤ٗٞٗش حُقل٤لش.

 أُطِت األٍٝ: االخزظبص اُ٘ٞػ٢ ُشئ٤ظ اُز٘ل٤ز

 ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُـذ٣ذ ػ٠ِ ٓخ ٣ؤط٢: /279/ط٘ـ حُٔخدس 

ؽٌخ٫ص حُظ٘ل٤ز٣ش رخ٫عظ٘خد ا٠ُ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ك٢ ؿ٤ٔغ حُطِزخص ٝح٩ ٣لقَ -أ" 

 أٝسحم حُِٔق.
                                                           

37
بهذا المعنى انظر: قرار محكمة االستبناؾ المدنٌة الولى الناظرة فً القضاٌا التنفٌذٌة، أساس تنفٌذي 

. ؼٌر منشور. لقد قررت محكمة االستبناؾ فً هذه الحالة فسخ 1/2/2117، تارٌخ 44م ، قرار رق88/2117

 قرار ربٌس التنفٌذ لعدم َمْهِر الَمْحَضِر بختم دابرة التنفٌذ، المر الذي أفقده صفته الرسمٌة.
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حُٔلٌّٞ  ٩ؽخسسؽخسحص ٝحُظغـ٬٤ص ح٬ُكوش سث٤ظ حُظ٘ل٤ز رظشه٤ٖ ح٩ ٣خظـ -د

٣ٝغظؼ٠٘ ٖٓ  ،فلخرٜخأ٤ِؾ ُٚ هخُذ حُظ٘ل٤ز ك٢ حُغـَ حُؼوخس١ دٕٝ كخؿش ا٠ُ طز

ؽخسس حُٔؼظشك حػظشحك حُـ٤ش ػ٠ِ حُلٌْ حُٔطِٞد ط٘ل٤زٙارُي 
38
. 

 ،حُوشحسحص حُظ٢ ٣قذسٛخ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز حُطؼٖ ُذٟ ٓلٌٔش ح٫عظج٘خف طوزَ -ؽ

ٓخ ُْ ططشأ  ،٫ٝ طوزَ حُطؼٖ حُوشحسحص حُقخدسس رخُظؤ٤ًذ ػ٠ِ ط٘ل٤ز حُوشحس حُغخرن

 عزخد ؿذ٣ذس.أ

كٌخّ حُٔغظؼـِش فٍٞ حُٔظزؼش ك٢ حعظج٘خف ح٧خف ٤ُِٔؼخد ٝح٧ح٫عظج٘ ٣خنغ -د

ٝك٢ كخٍ ػذّ حطخخر ٓٞهٖ  ،٣ٝزِؾ حعظذػخء ح٫عظج٘خف ُِخقّٞ ك٢ ٓٞهْٜ٘ حُٔخظخس

٣ٝغش١ رُي ػ٠ِ حُٔلخ٢ٓ  ،ػ٬ٗخص حُذحثشساػ٠ِ ُٞكش  ٓخظخس ٣ظْ حُظز٤ِؾ ُقوخً 

 ح٤ًَُٞ ك٢ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١.

٠ُٝ ٣ـش١ مْ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١ حُٔغظؤٗق ُِٔشس ح٧ ًخٕ ح٫عظج٘خف ٝحهؼخً  ارح -ٛـ

ك٤ـش١ مْ فٞسس  ،ًخٕ ح٫عظج٘خف هذ طٌشس سكؼٚ ارحٓخ أرٔـشد طغـ٤َ ح٫عظج٘خف 

ّ ُغزذ أػ٠ِ رحص حُغزذ حُغخرن  ًخٕ ح٫عظج٘خف ٝحهؼخً أػٖ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١ عٞحء 

 .ف٫ًٞ أؿشحءحص حُظ٘ل٤ز٣ش ٓغظٔشس ؿذ٣ذ ٝطزو٠ ح٩

خف ك٢ ؿشكش حُٔزحًشس ك٢ حُطؼٖ روشحس ٓزشّ ٝٓؼَِ ٓلٌٔش ح٫عظج٘ طلقَٝ

 ٝػ٠ِ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز حطزخػٚ.

عزخد ح٫عظج٘خف ؿ٤ش ؿذ٣ش ٝط٘ط١ٞ ػ٠ِ إٔ أطز٤ٖ ُٔلٌٔش ح٫عظج٘خف  ارح -ص

ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز٣ش ؿخص ُٜخ ر٘خء ػ٠ِ هِذ حُٔغظؤٗق ػ٤ِٚ حُلٌْ ػ٠ِ ػشهِش ح٩

 ."حُٔغظؤٗق رظؼ٣ٞل طوذسٙ حُٔلٌٔش.

ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز خدس ػَٔ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٝحخظقخفٚ ك٢ طغ٤٤ش اط٘ظْ ٛزٙ حُٔ

. ٌُٜ٘خ ؿخءص هخفشس ك٤ٔخ ٣ظؼِن ربرشحص ٤ًٝل٤ش حُطؼٖ ك٢ حُوشحسحص حُظ٢ ٣ظخزٛخ

هز٤ؼش ٛزٙ حُوشحسحص. ٖٓ ٛ٘خ كبٗ٘خ ع٘وّٞ رذسحعش ع٤ش اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز رطش٣وش 

٬ٍ ػشك طٞمق هز٤ؼش ػَٔ ٝهشحسحص سث٤ظ حُظ٘ل٤ز حُغٞس١. ًَ رُي ٖٓ خ

                                                           
38

س انظر فً هذا الخصوص: قرار محكمة االستبناؾ الولى بدمشق الناظرة فً القضاٌا التنفٌذٌة، أسا

. ٌجدر بالتنوٌه إلى أن القرار ذكر فً أسبابه الرقم الصحٌح 1/3/2117، 2117لعام  116، قرار 119/2117

 وهذا خطأ مادي ال ٌؽٌر شٌباً فً القرار. 297، لكنه ذكر بعد ذلك الرقم 279للمادة القانونٌة وهو 
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)أ٫ًٝ( ػْ دسحعش ع٤ش ٛزٙ ح٩ؿشحءحص ك٢ كخُش  حُغ٤ش حُطز٤ؼ٢ ٩ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز

 .اػخسس اؽٌخٍ ط٘ل٤ز١ )ػخ٤ٗخً(

 أٝالً: اُغ٤ش اُطج٤ؼ٢ إلجشاءاد اُز٘ل٤ز

( ك٤غ ٣ظشطذ ػ٠ِ 1طزذأ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز رظوذ٣ْ هخُذ حُظ٘ل٤ز هِذ حُظ٘ل٤ز )

 ( ٣لقَ رٜ٘خ٣ظٜخ حُظ٘ل٤ز.2ح٩ؿشحءحص ) طوذ٣ٔٚ ػذس آػخس، طظ٬كن رؼذٙ عِغش ٖٓ

 اُز٘ل٤ز ت: ؽ1ِ

ًخُؼذحُش "حُـضحث٤ش". أ١ إٔ حُوخم٢  رحطٜخ٫ طظلشى حُؼذحُش "حُٔذ٤ٗش" ٖٓ طِوخء 

هظنخثٜخ ٖٓ حُٔذ٤٘٣ٖ رٜخ. ذ٢ٗ ٫ ٣غؼ٠ ٝسحء أفلخد حُلوٞم ُلؼْٜ ػ٠ِ ححُٔ

خس٣ش، ك٬ ٣غؼ٠ ٛٞ ٣ٝ٘طزن ح٧ٓش رحطٚ ػ٠ِ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ك٢ حُٔٞحد حُٔذ٤ٗش ٝحُظـ

ح٥خش ا٠ُ حُذحث٤ٖ٘ ُظلق٤َ د٣ْٜٞٗ ػٖ هش٣ن ط٘ل٤ز ٓخ ٣لِٕٔٞ ٖٓ ع٘ذحص ط٘ل٤ز٣ش. 

رَ ٫ رذ ُِذحثٖ إٔ ٣ظوذّ ا٠ُ دحثشس حُظ٘ل٤ز رطِذ ط٘ل٤ز ع٘ذٙ ك٢ ٓٞحؿٜش ٓذ٣٘ٚ. ر٘خًء 

ػ٠ِ رُي عٞف ٗذسط ٓخ٤ٛش ٛزح حُطِذ ٝٓلظ٣ٞخطٚ ٝف٤ـظٚ ٝٓخ ٣ظشطذ ػ٤ِٚ ٖٓ 

 ٠ ٗوخه كشػ٤ش ٓظؼِوش رٜزح حُطِذ ػ٠ِ حُظلق٤َ ح٥ط٢:آػخس امخكش اُ

 :ٓب٤ٛخ ؽِت اُز٘ل٤ز ٝٓذز٣ٞبرٚ  

هِذ حُظ٘ل٤ز ٛٞ ح٫عظذػخء حُز١ ٣ظوذّ رٚ حُذحثٖ ا٠ُ دحثشس حُظ٘ل٤ز ٓشكوخً رٚ حُغ٘ذ 

٣طِذ ك٤ٚ حهظنخء كوٚ ؿزشحً ػٖ حُٔذ٣ٖ، ٝرٚ  ،حُظ٘ل٤ز١ حُٔؼزض ُلوٚ حُٔٞمٞػ٢

طزذأ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز
39
هذ كشك هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُغٞس١ ك٢ ٓخدطٚ سهْ ٝ. 

 / ٝؿٞد حكظٞحء ٛزح حُطِذ ػ٠ِ حُز٤خٗخص ح٥ط٤ش: 281/

 حعْ حُٔغظذػ٢ ُٝوزٚ. -

 ٓٞهٖ حُٔغظذػ٢. -

 حعْ ُٝوذ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ أٝ حُٔذ٣ٖ. -

 ٓٞهٖ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ أٝ حُٔذ٣ٖ. -

ز١ ٣وذّ حُذحثٖ حُطِذ ًٔخ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ٛزح حُطِذ ٓؾلٞػخً رخُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١ حُ

 ػ٠ِ أعخعٚ.

                                                           
39

قدمة له. انظر: والً، فتحً، التنفٌذ ٌرى جانب من الفقه أن طلب التنفٌذ ال ٌشكل أحد إجراءات التنفٌذ بل م 

 .247الجبري، المرجع السابق، الصفحة 
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 ٝجٞة دؼٞس ٓذب٢ٓ أٓبّ دائشح اُز٘ل٤ز

ُوذ ؿخء هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُغٞس١ حُـذ٣ذ رلٌْ ؿذ٣ذ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُٔؼٍٞ 

 ٓ٘ٚ ػ٠ِ إٔ: /281/أٓخّ دٝحثش حُظ٘ل٤ز. ك٤غ ٗقض حُلوشس /د/ ٖٓ حُٔخدس 

 .خ حُظ٘ل٤ز."/ ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ ػ٠ِ هنخ105٣"طُطزن أكٌخّ حُٔخدس / 

حُوخػذس حُؼخٓش ك٢ حُلنٞس أٓخّ حُٔلخًْ كظ٘ـ  رذٝسٛخ /105/حُٔخدس طنغ ٝ 

 ػ٠ِ أٗٚ:

٣ـٞص ُِٔظذحػ٤ٖ، ٖٓ ؿ٤ش حُٔلخ٤ٖٓ، إٔ ٣لنشٝح أٓخّ حُٔلخًْ ُِ٘ظش ك٢  "٫ 

 حُذػٟٞ ا٫ رٞحعطش ٓلخ٤ٖٓ ٣ٔؼِْٜٞٗ رٔوظن٠ ع٘ذ ط٤ًَٞ...".

ر هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُـذ٣ذ، أفزق ٖٓ حُٔلشٝك هخٗٞٗخً، ٝٓ٘ز طخس٣خ ٗلخ

ٍّ ُٔظخرؼش اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز. ٝط٘طزن  ػ٠ِ أ١ ؽخـ ٤ُظ ٓلخ٤ٓخً إٔ ٣وّٞ رظ٤ًَٞ ٓلخ

 ِٚ ٛزٙ حُوخػذس ػ٠ِ ًَ حُِٔلخص حُظ٘ل٤ز٣ش حُغخروش ػ٠ِ ٗلخر حُوخٕٗٞ حُـذ٣ذ حُظ٢ ُْ ط٘ظ

حُوٞح٤ٖٗ . ػِش رُي إٔ ٛزح حُوخٕٗٞ ٛٞ ٖٓ 1/2/2016اؿشحءحطٜخ رظخس٣خ ٗلخرٙ ٝٛٞ 

ح٧ف٤ُٞش حُظ٢ طغش١ رؤػش كٞس١ ٓ٘ز طخس٣خ ٗلخرٛخ ػ٠ِ حُظلق٤َ حُظ٢ رًشٗخٙ عخروخً. 

 ٝٛزح ٓخ كقَ كؼ٬ً أٓخّ دٝحثش حُظ٘ل٤ز ك٢ عٞس٣ش.

 ط٤ـخ ؽِت اُز٘ل٤ز

٤ُظ ُطِذ حُظ٘ل٤ز ف٤ـش ٓؼ٤٘ش ٣ٌٝل٢ إٔ طظٜش ٤ٗش هخُذ حُظ٘ل٤ز رخُلقٍٞ ػ٠ِ 

٤ـش هِذ حُظ٘ل٤ز رخخظ٬ف ٓٞمٞػٚ كوذ كوٚ ؿزشحً ػٖ حُٔ٘لز ػ٤ِٚ. ٝطخظِق ف

٣ٌٕٞ هِذ ط٘ل٤ز كٌْ هنخث٢ أٝ ط٘ل٤ز ع٘ذ د٣ٖ ػخرض رخٌُظخرش أٝ ؿذٍٝ أؿٞس ػٔخٍ 

ٓغشك٤ٖ أٝ اسحءس حُقـ٤ش ٤ُُٞٚ ... اُخ. ٝك٢ حُٞحهغ حُؼ٢ِٔ ٗـذ إٔ ٛ٘خى 

َِقٌن ػ٤ِٜخ حُطٞحرغ حُوخ٤ٗٞٗش طلظ١ٞ ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حُز٤خٗخص حُظ٢ كشمظٜخ  ُٓ ٓطزٞػخص 

 آٗلش حُزًش، ك٤غ ٣ٌظل٢ هخُذ حُظ٘ل٤ز أٝ ٤ًِٝٚ رَٔء حُلشحؿخص.  /281/خدس حُٔ

 ؽبُت اُز٘ل٤ز األج٘ج٢

إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ  ١ ػ٠ِ هخُذ حُظ٘ل٤ز ح٧ؿ٘ز٢، كظ٠ ٣ُوزَ هِزٚ،٣ٞؿذ حُوخٕٗٞ حُغٞس

ٌٍ ٓٞؿٞدسٌ ك٢ عٞس٣ش  َؿذَ أٓٞح َٝ ًل٤َ ٓوظذس أٝ ًلخُش ٗوذ٣ش أٝ ػ٤ِٚ طوذ٣ْ  ٝا٫ 

ذحَع ف٘ذٝم دحثشس حُظ٘ل٤ز ٓزِـخً ٖٓ حُٔخٍ ًخك٤خً ُظـط٤ش حُشعّٞ مٔخٕ ػوخس١ أٝ ا٣

رُي كغذ إٔ طظشطذ ك٢ رٓظٚ ٗظ٤ـش حُظ٘ل٤ز. ًَ  حُظ٢ ٣ٌٖٔ ٝحُ٘لوخص ٝحُظن٤ٔ٘خص
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/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُغٞس١ حُخخفش 12أكٌخّ حُلوشس / ؽ /ٖٓ حُٔخدس /

روزٍٞ هِزخص ح٧ؿخٗذ أٓخّ حُٔلخًْ حُغٞس٣ش
40
 / ٓ٘ٚ.319/ أ / ٖٓ حُٔخدس /ٝحُلوشس  

 رٞهق اُز٘ل٤ز ػ٠ِ ه٤بّ ؽبُت اُز٘ل٤ز ثبُزضاّ ٓب 

ارح ًخٕ حُظ٘ل٤ز ٓٞهٞكخً ػ٠ِ ه٤خّ هخُذ حُظ٘ل٤ز رخُظضحّ ك٬ ٣ـٞص ُٚ طوذ٣ْ هِذ 

حُظ٘ل٤ز ا٫ رؼذ ه٤خٓٚ رٜزح ح٫ُظضحّ أٝ مْ ح٧ٝسحم حُظ٢ طؼزض حُو٤خّ رٚ ا٠ُ هِذ 

ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص  /285/س /د/ ٖٓ حُٔخدس حُظ٘ل٤ز. ٝٛزح ٛٞ ٓنٕٔٞ حُلوش

حُغٞس١. ٓؼَ رُي إٔ ٣ظنٖٔ حُلٌْ رظغـ٤َ ػوخس رخعْ هخُذ حُظ٘ل٤ز إٔ ٣وّٞ ٛزح 

ح٧خ٤ش رذكغ ٓزِؾ ٖٓ حُٔخٍ ُِزخثغ حَُٔ٘لَِّز مذٙ. ك٬ ٣ـٞص ُِذحثٖ إٔ ٣ظوذّ رطِذ حُظ٘ل٤ز 

هزَ دكغ ٛزح حُٔزِؾ
41

ز ٛٞ كٌْ خخؿ رؼوذ ر٤غ . أٝ إٔ ٣ٌٕٞ حُؼوذ ٓٞمٞع حُظ٘ل٤

ػوخس طؼٜذ ك٤ٚ حُٔؾظش١ رذكغ حُؼٖٔ ػ٘ذ طغـ٤َ حُؼوخس ػ٠ِ حعٔٚ
42
. 

 ارخبر ؽبُت اُز٘ل٤ز ُٔٞؽٖ ك٢ ٓ٘طوخ دائشح اُز٘ل٤ز

٣ـذ ػ٠ِ حُذحثٖ هخُذ حُظ٘ل٤ز إٔ ٣ظخز ُ٘لغٚ ٓٞه٘خً ٓخظخسحً ك٢ ٓ٘طوش دحثشس 

ُٔظخزس، ٝٛزح ٓخ طون٢ رٚ حُظ٘ل٤ز حُٔخظقش كظ٠ ٣ٌٖٔ طز٤ِـٚ هشحسحص سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ح

ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ك٢ ٓؼشك حُلذ٣غ ػٖ  /288/حُلوشس / أ / ٖٓ حُٔخدس 

 ح٩خطخس حُظ٘ل٤ز١. ط٘ـ ٛزٙ حُٔخدس ػ٠ِ ٓخ ٣ؤط٢:

ػ٠ِ حُٔٞهٖ حُٔخظخس ُطخُذ حُظ٘ل٤ز ٝ" ٣ؾظَٔ ح٩خطخس ػ٠ِ ِٓخـ حُطِزخص  

 ك٢ حُزِذس حُظ٢ ك٤ٜخ ٓوش دحثشس حُظ٘ل٤ز ... ".

ظنق ٖٓ ٗـ ٛزٙ حُٔخدس إٔ ػ٠ِ هخُذ حُظ٘ل٤ز حطخخر ٓٞهٖ هزَ اسعخٍ ٣ 

ح٩خطخس حُظ٘ل٤ز١، أ١ ٣ـذ إٔ ٣لذد ٛزح حُٔٞهٖ ك٢ هِذ حُظ٘ل٤ز. أٓخ ارح ُْ ٣ظخز 

هخُذ حُظ٘ل٤ز ٓٞه٘خً ُٚ ك٢ حُزِذس حُظ٢ ك٤ٜخ ٓوش دحثشس حُظ٘ل٤ز أٝ ًخٕ ر٤خٗٚ خخهجخً أٝ 

                                                           
40

ال ٌقبل أي طلب من الجنبً الذي -/ من قانون أصول المحاكمات السوري بما ٌأتً: " ... ج12تقضً المادة / 

والرسوم / التضمٌنات 319لٌس له أموال فً سورٌة ما لم ٌؤمن بإحدى الوسابل المنصوص علٌها فً المادة /

 والنفقات التً ٌمكن أن ٌحكم بها علٌه.".
41

انظر فً هذا المعنى: منال حٌدر، نصرة، طرق التنفٌذ الجبري وإجراءات التوزٌع، دار فتى العرب طبعة  

 .128المرجع السابق، ص  التجارٌة،صول التنفٌذ فً المواد المدنٌة ومكناس، جمال، أ. وَ 225، ص1966
42

بٌروت لبنان منشورات  مقارنة،دراسة  –أصول التنفٌذ الجبري  محمد،حلمً  حجار،ال :انظر فً هذا المعنى

 .279، ص 2113الطبعة الثانٌة عام  الحقوقٌة،الحلبً 
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ٝرُي ططز٤وخً ُِوخػذس  ،اػ٬ٗخص دحثشس حُظ٘ل٤ز ٗخهقخً ك٤ـش١ طز٤ِـٚ ُقوخً ػ٠ِ ُٞكش

/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص25حُؼخٓش حُٞحسدس ك٢ حُٔخدس /
43
. 

 اُزؼغق ثبعزؼٔبٍ اُذن أٓبّ دائشح اُز٘ل٤ز

حُذحثٖ حُز١ ٣ِـؤ ا٠ُ دحثشس حُظ٘ل٤ز ٫هظنخء كوٚ ؿزشحً ػٖ ٓذ٣٘ٚ اٗٔخ ٣غظؼَٔ كوخً 

ُٚ، ٖٓ ك٤غ حُٔزذأ، أ١ ٓغئ٤ُٝش. ٌُٖ ٛزٙ ًلِٚ ُٚ حُوخٕٗٞ ك٬ ٣ظشطذ ػ٠ِ حعظؼٔخ

ح٧خ٤شس طظشطذ ارح ٓخ طؼغق حُذحثٖ ك٢ حعظؼٔخٍ كوٚ ك٢ حُِـٞء ا٠ُ دحثشس حُظ٘ل٤ز. 

/ ٖٓ 6/ ٝ /٣5ؼذ ٛزح ططز٤وخً ُٔزذأ حُظؼغق ك٢ حعظؼٔخٍ حُلن حُٞحسد ك٢ حُٔخدط٤ٖ /

غق ك٢ حُوخٕٗٞ حُٔذ٢ٗ حُغٞس١. كبرح طوذّ حُذحثٖ رطِذ ط٘ل٤ز ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ طؼ

 ٓغئ٤ُٝظٚ حُٔذ٤ٗش ططز٤وخً ُِٔخدط٤ٖ حُٔزًٞسط٤ٖ حعظؼٔخٍ حُلن طشطذ ػ٠ِ رُي ه٤خّ

ُّ رخُظؼ٣ٞل حُ٘خؽت ػٖ طؼغلٚ ٛزح ٣َُِٝض
44

. ٣ٌٖٝٔ طقٞس رُي ك٢ كخٍ طوذّ حُذحثٖ 

أٝ  ،رطِذ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ ػشك ٓذ٣٘ٚ حُٞكخء رٔخ ٛٞ ٓظشطذ ك٢ رٓظٚ طـخٛٚ

حُلخؿض٣ٖ ػ٠ِ هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ ُٔـشد طؼط٤َ ًٔخ ُٞ حػظشك أكذ حُذحث٤ٖ٘ 

 ح٩ؿشحءحص ٝح٩مشحس رـ٤شٙ.

ََ ٓؼٚ طؼذ٬٣ً ؿٞٛش٣خً ٜٓٔخً ٣ُٝؼذُّ ططز٤وخً ٓزخؽشحً  َٔ ٌُٖ حُوخٕٗٞ ؿخء ر٘ـ ؿذ٣ذ َك

/ ٖٓ 279ُ٘ظش٣ش حُظؼغق ك٢ حعظؼٔخٍ حُلن. كوذ ٗقض حُلوشس /ص/ ٖٓ حُٔخدس /

٤ٖ ُٔلٌٔش ح٫عظج٘خف إٔ أعزخد طز حهخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أٗٚ: "ار

                                                           
43

/ من قانون أصول المحاكمات بما ٌأتً: " ٌجوز التبلٌػ بطرٌق اإللصاق على لوحة إعالنات 25تقضً المادة / 

ٌُلَزم ببٌان موطن مخ  تار له وال ٌفعل أو ٌكون بٌانه ناقصاً أو ؼٌر صحٌح.".المحكمة لكل من 
44

لم ٌكن هناك نصوص خاصة على التعسؾ فً استعمال الحق فً التنفٌذ فً قانون أصول المحاكمات السوري  

القدٌم. ٌفرد القانون اللبنانً من جهته مواداً قانونٌة خاصة بحاالت تعسؾ فً استعمال الحق فً التنفٌذ كالمادة 

/ 11/ و /11من قانون أصول المحاكمات المدنٌة اللبنانً التً تقضً بما ٌأتً: " تطبق أحكام المادتٌن // 844/

من هذا القانون بحق طالب التنفٌذ والمعترض على هذا التنفٌذ إذا كان متعسفاً فً طلبه أو اعتراضه." تلحظ 

من ذات القانون / 11/عماله وتلحظ المادة / من ذات القانون تقٌٌد حق االدعاء بعدم التعسؾ فً است11المادة /

المؤٌد المترتب فً حال قٌام حالة التعسؾ. ال نرى مثل هذا التفصٌل فً القانون السوري حٌث ورد المبدأ العام 
للتعسؾ فً استعمال الحق فً نصوص القانون المدنً فقط. أما فٌما ٌتعلق بالقانون اللبنانً فقد جاء مفصالً فً 

ورد المبدأ العام فً قانون الموجبات والعقود وهو ٌقابل القانون المدنً السوري، ثم جاء تطبٌق  هذا الصدد حٌث

/ من قانون أصول المحاكمات المدنٌة 11/ و /11هذا المبدأ فً حق االدعاء بشكل عام من خالل المادتٌن /

الخٌر باإلحالة على التطبٌق الوارد / من هذا القانون 844اللبنانً، ثم جاء التفصٌل الخاص بالتنفٌذ فً المادة /

 / سالفة الذكر.11فً المادة /

ٌجدر التنوٌه بأن المشرع السوري وضع تطبٌقاً للتعسؾ فً استعمال الحق خاص بمسألة استبناؾ قرارات 

 .2116/ لعام  1/ من قانون أصول المحاكمات رقم / 279ربٌس التنفٌذ وذلك فً الفقرة /ز/ من المادة /
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ح٫عظج٘خف ؿ٤ش ؿذ٣ش ٝط٘ط١ٞ ػ٠ِ ػشهِش اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ؿخص ُٜخ ر٘خًء ػ٠ِ هِذ 

 .حُٔغظؤٗق ػ٤ِٚ حُلٌْ ػ٠ِ حُٔغظؤٗق رظؼ٣ٞل طوذسٙ حُٔلٌٔش."

٣شٟ حُٔؾشع، ٖٓ خ٬ٍ ٛزح حُ٘ـ، رؤٕ ػشهِش اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ٢ٛ ٗٞع ٖٓ 

٢، ٝطلذ٣ذحً ٛٞ طؼغق ك٢ حعظؼٔخٍ كن حُظؼغق ك٢ حعظؼٔخٍ حُلن ح٩ؿشحث

ػذد ؿ٤ش ح٫عظج٘خف ٝحُوقذ ٓ٘ٚ اُلخم حُنشس رخُٔغظؤٗق ػ٤ِٚ. ك٤غ ٣ِـؤ، ك٢ 

حُلخ٫ص، حُٔ٘لز مذٙ ا٠ُ حعظج٘خف أ١ هشحس ٣قذس ػٖ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز روقذ  ه٤َِ ٖٓ

ؼذ ٗـ ٛزٙ حُلوشس أٍٝ ٗـ حُٔٔخهِش ٝػشهِش ٝفٍٞ حُظ٘ل٤ز ا٠ُ ٓ٘ظٜخٙ. ٛزح ٣ُٝ 

اؿشحث٢ ٣طزن ٗظش٣ش حُظؼغق ك٢ حعظؼٔخٍ حُلن. ٝح٧ٓش حُؼ٢ِٔ ك٢ ٛزح  هخ٢ٗٞٗ

حُظؼذ٣َ أٗٚ أػط٠ ح٫خظقخؿ رخُلٌْ رخُظؼ٣ٞل ٗظ٤ـش ٛزح حُظؼغق ا٠ُ ٓلٌٔش 

ٓغ أٜٗخ ٫ ط٘ظش رؤفَ حُلن. ٣زذٝ ُ٘خ إٔ ٛزح  شحُظ٘ل٤ز٣ حُ٘خظشس ك٢ حُونخ٣خ ح٫عظج٘خف

ح٫عظج٘خف ش رحطٜخ حُظ٢ ط٘ظش ك٢ حُٔٞهق ع٤ِْ ٧ٕ حُ٘ـ ٣ؼط٢ ح٫خظقخؿ ُِٔلٌٔ

 أهذس ٓلٌٔش ػ٠ِ طوذ٣ش ٝؿٞد كخُش طؼغق أّ ٫. حُٔؾٌٞ ٓ٘ٚ، كظٌٕٞ ارٕ

 آصبس روذ٣ْ ؽِت اُز٘ل٤ز

ُظوذ٣ْ هِذ حُظ٘ل٤ز ٗٞػخٕ ٖٓ ح٥ػخس. ٣ظؼِن حُ٘ٞع ح٧ٍٝ رخُوٞحػذ حُوخ٤ٗٞٗش 

٘ٞع حُؼخ٢ٗ حُؾ٤ٌِش أٝ ح٧ف٤ُٞش )حُٔٞؿٞدس ك٢ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص(، ٣ٝظقَ حُ

 رؤعخط حُلن حُٔطِٞد ط٘ل٤زٙ، أ١ رخُلن حُٔٞمٞػ٢.

 ا٥صبس ُجٜخ اُوٞاػذ األط٤ُٞخ:

ط٘ؾؤ ػٖ طوذ٣ْ هِذ حُظ٘ل٤ز رحص ح٥ػخس حُظ٢ طظشطذ ػ٠ِ طوذ٣ْ حعظذػخء حُذػٟٞ 

 ٝرـ٤ش كغٖ ع٤ش اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ٖٓ طز٤ِـخص ٝعٞحٛخ، كوذُـٜش حُوٞحػذ ح٧ف٤ُٞش. 

َّ حُٔؾشع خُذ حُظ٘ل٤ز ٝحُٔ٘لز مذٙ حطخخر ٓٞهٖ ٓخظخس ك٢ ٓ٘طوش دحثشس ًَ ٖٓ ه أُض

ًٔخ ٓش عخروخً  حُظ٘ل٤ز طلض هخثِش طز٤ِـْٜ حُوشحسحص
45
 . 

ٝمغ دحثشس حُظ٘ل٤ز ٣ذٛخ ػ٠ِ  ػش ح٥خش حُز١ ٣ظشطذ ػ٠ِ طوذ٣ْ حُطِذ ٛٞح٧

أٝسحم حُِٔق حُظ٘ل٤ز١ رل٤غ ٣ٔظ٘غ ػ٠ِ هخُذ حُظ٘ل٤ز علذ أ١ ٝسهش أٝ ع٘ذ ا٫ 

قٔٚ أٝ ربرٕ خط٢ ٖٓ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز رؼذ إٔ طُللعَ فٞسس ٓقذهش ػ٘ٚ رشمخء خ

                                                           
45
 لصفحة السابقة.انظر ا 
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ٖٓ هخٕٗٞ  /46/ك٢ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١. ٝٓخ ٛزح ا٫ ططز٤ن ُِٔزذأ حُٞحسد ك٢ حُٔخدس 

أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُغٞس١
46
. 

 ا٥صبس أُزؼِوخ ثأطَ اُذن

ططز٤ن ٗظش٣ش ػ٠ِ حُلن حُٔٞمٞػ٢، ٝك٢  هطغ حُظوخدّطظـ٠ِ ٛزٙ ح٥ػخس ك٢ 

 .ٓ٘خصػخص ٓٞمٞػ٤ش. ٝك٤ٔخ هذ ٣ؼ٤شٙ حُـ٤ش ٖٓ ؼغق ك٢ حعظؼٔخٍ حُلنحُظ

حُٔوقٞد رؤفَ حُلن ٛٞ حُلن حُٔٞمٞػ٢ ُطخُذ حُظ٘ل٤ز حُؼخرض ك٢ حُغ٘ذ حُز١ 

٣لِٔٚ. ٝح٧ػش ح٧رشص ك٤ٔخ ٣ظؼِن رٚ ٛٞ هطغ حُظوخدّ، ك٤غ ٣٘وطغ حُظوخدّ ػ٠ِ حُلن 

س حُظ٘ل٤ز، ُٝٞ طْ رُي ا٠ُ دحثشس حُٔٞمٞػ٢ حُؼخرض ك٢ حُغ٘ذ رٔـشد طوذ٣ٔٚ ا٠ُ دحثش

ٌٍ ُِوٞحػذ حُؼخٓش، ٧ٕ ك٢ طوذ٣ْ حُطِذ اظٜخسٌ  ٤ُ٘ش حُذحثٖ  ؿ٤ش ٓخظقش. ًَ رُي اػٔخ

 ك٢ عؼ٤ٚ ٫هظنخء كوٚ.

ٖٓ ٛزٙ ح٥ػخس أ٣نخً ططز٤ُن ٗظش٣ِش حُظؼغِق ك٢ حعظؼٔخٍ حُلن ػ٠ِ هِذ حُذحثٖ 

 ٝسد عخروخً. حُٔظؼغق ك٢ ُـٞثٚ ا٠ُ دحثشس حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُظلق٤َ حُز١

ٛزح ٝهذ ٣ظؤػش حُـ٤ش أ٣نخً ك٤غ ٣ذخَ هشكخً ك٢ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١ ارح طْ هِذ 

أٝ طْ حُلـض ػ٠ِ أٓٞحٍ ُِٔ٘لز مذٙ ٓٞؿٞدس ك٢  ،حُلـض ػ٠ِ أٓٞحُٚ ٗظ٤ـش خطؤ

رٓش ٛزح حُـ٤ش ػٖ هش٣ن كـض ٓخ ُِٔذ٣ٖ ُذٟ حُـ٤ش
47

، ك٤طخُذ رخعظلوخم أٓٞحُٚ 

 حُٔلـٞصس.

 ُطِت اُز٘ل٤ز: اإلجشاءاد اُالدوخ 2

٣٘ظْ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُغٞس١ ػَٔ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز رٜذف حُٞفٍٞ ا٠ُ  

ٍَ ٓلذدس مٖٔ  إجشاءادط٘ل٤ز حُغ٘ذ حُٔطشٝف أٓخٓٚ ك٤غ طـشٟ أٓخٓٚ  ٓلذدس  ٜٓ

سحػ٠ ك٤ٜخ حُوخٕٗٞ ػذدحً ٖٓ حُؼٞحَٓ، ٝرُي ٖٓ خ٬ٍ حطزخع أفٍٞ ٓؼ٤٘ش ٗلخٍٝ 

ق رطز٤ؼش هشحسحطٚ. ر٘خًء ػ٠ِ رُي عٞف ػزشٛخ طلغ٤ش ػَٔ ٛزح حُوخم٢ ٝحُظؼش٣

 .اإلجشاءاد أٓبّ سئ٤ظ اُز٘ل٤زٗؾ٤ش رخخظقخس ك٤ٔخ ٣ؤط٢ ا٠ُ 

                                                           
46

/ من قانون أصول المحاكمات السوري بما ٌأتً: " إذا قدم الخصم ورقة أو سنداً لالستدالل 46تقضً المادة / 

به فً الدعوى فال ٌجوز له سحبه إال برضاء خصمه أو بإذن خطً من ربٌس المحكمة بعد أن ُتحفَظ صورة 
 مصدقة عنه فً إضبارة الدعوى.".

47
 / من قانون أصول المحاكمات السوري.361انظر المادة / 
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 اإلجشاءاد أٓبّ سئ٤ظ اُز٘ل٤ز

ُّ هِذ حُظ٘ل٤ز ك٢ د٣ٞحٕ دحثشس حُظ٘ل٤ز حُٔخظقش ٌٓخ٤ٗخً، ك٤٘ظْ ٓذ٣ش أٝ ٓؤٓٞس   ٣ُوذَّ

حُٞػخثن حُظ٢ ططشف أٓخّ خخفخً رٜزح حُطِذ طٞمغ ك٤ٚ ؿ٤ٔغ  ِٓلبً ر٘ل٤ز٣بً حُظ٘ل٤ز 

ْذَؼُش اُز٘ل٤ز اُؼبّدحثشس حُظ٘ل٤ز. ٣ٝؼذ  حُٞػ٤وش حُشع٤ٔش ح٧ًؼش أ٤ٔٛش ك٢ حُِٔق  َٓ

حُظ٘ل٤ز١، ك٤غ طؼزض ك٤ٜخ ؿ٤ٔغ هشحسحص سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٝؿ٤ٔغ ح٩ؿشحءحص حُلخفِش 

وَذٓش ٖٓ أهشحف حُِٔق حُظ٘ل٤ز١.  ُٔ  ٝح٩كخدحص حُ

 أُِق اُز٘ل٤ز١

"امزخسس" طذػ٠ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١ ٢ٛٝ ٖٓ حُٞسم  حُظ٘ل٤ز ٣٘ظْ ٓذ٣ش أٝ ٓؤٓٞس

حُٔوٟٞ "حٌُشطٕٞ" ًِٔق حُذػٟٞ، ك٤غ ٣نْ ٛزح حُِٔق ًَ ٓخ ٣ظؼِن رظ٘ل٤ز حُغ٘ذ 

َٓلنِش حُظ٘ل٤ِز حُؼخّ، ٝؿ٤ٔغ  حُٔطشٝف ُِظ٘ل٤ز ًطِذ حُظ٘ل٤ز حُز١ ٣وذّ رخعظذػخء، ٝ

حُٞػخثن
48
 حُظ٢ طزشص ك٢ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١. 

ؼبّ ٓذؼش اُز٘ل٤ز اُ
49

 

٣ظؤُق ٓلنش حُظ٘ل٤ز حُؼاخّ ٓاٖ ػاذد ٓاٖ ح٧ٝسحم حُز٤ناخء طلٔاَ حُٞسهاش ح٧ُٝا٠ 

ٜٓ٘اخ كوا٬ً ُِز٤خٗاخص ح٥ط٤اش: سهااْ حُِٔاق ٝحعاْ حُوغاْ حُؼخثااذ ُاٚ حُظ٘ل٤از )هغاْ رااذحث٢ أٝ 

ؽااشػ٢ أٝ فااِل٢، أٝ ٓذح٣٘ااش ... اُااخ( ٝرُااي كغااذ ٓٞمااٞع أفااَ حُلاان حُٔااشحد 

ظ٘ل٤ااز١ ٝػ٘ااخ٣ْٜٝ٘ ٝٗااٞع حُغاا٘ذ حُٔطااشٝف ط٘ل٤اازٙ، امااخكش ٧عاأخء أهااشحف حُِٔااق حُ

ُِظ٘ل٤ز )كٌْ هناخث٢، عا٘ذ د٣اٖ، ... اُاخ(. ٝٓٞماٞع حُظ٘ل٤از )اخا٬ء ٓاؤؿٞس، طغا٤ِْ 

 ػوخس أٝ ٓ٘وٍٞ، هِذ ٓزِؾ ٗوذ١، ... اُخ(.

 

                                                           
48

من الجدٌر بالذكر أن الوثابق التً ٌتم حفظها فً الملؾ التنفٌذي هً صور ولٌست وثابق أصلٌة. فعندما ٌقدم  

 أحد الطراؾ وثٌقة أصلٌة كسند أمانة على سبٌل المثال، ٌجب علٌه تقدٌم صور طبق الصل عنه كافٌة توضع فً
الحدٌدي لدابرة التنفٌذ بعد التأشٌر على الصور برقم حفظ  قالملؾ التنفٌذي. أما السند الصلً فٌحفظ فً الصندو

الصل من قبل مأمور التنفٌذ. من هنا، لٌس هناك حاجة لحفظ صور الحكام السورٌة أو سندات الدٌن المنظمة 
لمحكمة التً صدر عنها هذا الحكم أو فً دٌوان الكاتب أمام الكاتب بالعدل مثالً، لن الصل ٌكون محفوظاً فً ا

 العدل الذي نظم هذا العقد.
49

ٌجري تحرٌر الوراق الواجبة التبلٌػ على ورقة لها شقٌن، حٌث تسجل علٌهما بٌانات متطابقة ٌعطى واحد  

ملؾ التنفٌذي إلى الشخص المطلوب تبلٌؽه وٌبقى الشق الثانً مع المحضر حٌث ٌضمه إلى ملؾ الدعوى أو ال
المرجع  مرجع المحامً فً إجراءات التنفٌذ المدنً، :تنفٌذي انظرال إلخطارالالطالع على نموذج . حسب الحال

 .144 السابق، ص
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 اإلخطبس اُز٘ل٤ز١

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ٓخ ٣ؤط287:٢ؿخء ك٢ حُلوشس / أ / ٖٓ حُٔخدس /

 ا٠ُ حُٔذ٣ٖ أٝ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ هزَ حُظ٘ل٤ز."." ٣ـذ طز٤ِؾ اخطخس  

ٖٓ حُٞػخثن حُٜٔٔش حُظ٢ ٣ـذ مٜٔخ ا٠ُ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١ حُؾن حُؼخ٢ٗ ٖٓ  

ح٩خطخس حُظ٘ل٤ز١
50
ك٤غ ٣لشك حُوخٕٗٞ ػ٠ِ ٖٓ ٣ٞد ٓزخؽشس حُظ٘ل٤ز رٔٞحؿٜش ٓذ٣٘ٚ  

 ط٘ز٢ٚ٤ ٝػِش طٞؿ٤ٚ ٛزح ح٩خطخس ٛ إٔ ٣ٞؿٚ ُٚ اخطخسحً ط٘ل٤ز٣خً هزَ حُزذء رخُظ٘ل٤ز.

اػطخإٙ حُٔذ٣ٖ ا٠ُ ٝؿٞد ط٘ل٤ز ٓنٕٔٞ حُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١ حُٔطشٝف ك٢ حُظ٘ل٤ز ٝ

هٞػخً هزَ ٓزخؽشس ح٩ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز٣ش ؿزشحً ػ٘ٚكشفش ُِٞكخء رخُظضحٓخطٚ 
51

  . 

طظ٬كن رؼذ رُي ح٩ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز٣ش كغذ ٗٞع حُٔخٍ حُٔلـٞص ٌٝٓخٕ ٝؿٞد 

 وخً.ٛزح حُٔخٍ ػ٠ِ حُظلق٤َ حُز١ ع٘شحٙ ٫ك

 صب٤ٗبً: ع٤ش إجشاءاد اُز٘ل٤ز ك٢ دبُخ إصبسح إشٌبٍ ر٘ل٤ز١

ُّ ُٚ ٖٓ هِزخص رخ٫عظ٘خد ا٠ُ حُِٔق  َُ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز حُغٞس١ ك٤ٔخ ٣ُوذَّ ٣َلق

ٝظ٤لخ حُظ٘ل٤ز١ ٖٝٓ دٕٝ دػٞس حُخقّٞ. ٝهذ سأ٣٘خ ك٤ٔخ عزن إٔ ُٜزح حُوخم٢ 

ٜٓٔش رلغزخٕ إٔ  ،َ اُذنال ٣لظَ ثأطٖٓ ك٤غ حُٔزذأ، رٔؼ٠٘ أٗٚ  ٝالئ٤خأٝ  إداس٣خ

هنخء حُٔٞمٞع ٢ٛ حُلقَ ك٢ حُ٘ضحػخص حُٔٞمٞػ٤ش
52
. أٓخ سث٤ظ ر٤ٖ حُٔظوخم٤ٖ 

حُظ٘ل٤ز ك٤قذس ؿ٤ٔغ حُوشحسحص حُٔظؼِوش رخُظ٘ل٤ز ُِٞفٍٞ رٚ ا٠ُ ٓ٘ظٜخٙ. كٜٞ حُز١ 

٣ظخز حُوشحس رزذء اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ٝطز٤ِؾ ح٩خطخس حُظ٘ل٤ز١ ٝاُوخء حُلـض حُظ٘ل٤ز١ 

                                                           
 
51

انظر فً ذلك محكمة االستبناؾ المصرفٌة فً دمشق بصفتها الناظرة فً القضاٌا التنفٌذٌة، أساس تنفٌذي 

 . ؼٌر منشور.5/11/2117مصرفً، تارٌخ  31، قرار 626
52

الحكم بمعناه الخاص بأنه: "القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكٌالً صحٌحاً فً خصومة ُرفعت إلٌها وفق  

قواعد قانون أصول المحاكمات، سواًء كان صادراً فً موضوع الخصومة أو فً شق منه أو فً مسألة متفرعة 
مات المدنٌة، الدار الجامعٌة، بٌروت، الطبعة الرابعة، عنه. بهذا المعنى انظر أبو الوفا، أحمد، أصول المحاك

. تكون هذه الحكام 9قرٌب من هذا المعنى انظر أبو العٌال، أٌمن، المرجع السابق، ص  479، ص 1989

قضابٌة إذا فصلت فً نزاع موضوعً كالحكم بملكٌة المال المتنازع علٌه، ووالبٌة إذا صدرت فً ؼٌر منازعة 
لم تحكم فً الموضوع، ذلك أن الحكم فً الموضوع هو لب الوظٌفة القضابٌة وما عداه من  موضوعٌة، أي أنها

أحكام ُتتخذ بصفة والبٌة، كالحكم بتثبٌت عقد الصلح الجاري بٌن الطراؾ أمام المحكمة حسب أحكام المادة 

 / من قانون أصول المحاكمات السوري.138/
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ٍ حُٔ٘لز مذٙ ٝر٤غ ح٧ٓٞحٍ حُٔلـٞصس ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حُوشحسحص ح٬ُصٓش ػ٠ِ أٓٞح

 ُظ٘ل٤ز حُغ٘ذ حُٔطشٝف أٓخٓٚ.

ٌُٖ هذ ٣ؼظشك عز٤َ حُظ٘ل٤ز فؼٞرخص هخ٤ٗٞٗش طُؼخس أٓخّ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز، ح٧ٓش 

اُٞظ٤لخ حُز١ ٣لشك ػ٠ِ ٛزح ح٧خ٤ش حُ٘ظش ك٤ٜخ ٝحطخخر حُوشحس حُٔ٘خعذ. طظٜش ٛ٘خ 

اُخبطخ اُوؼبئ٤خ
53
شث٤ظ حُظ٘ل٤ز ك٤ٖ ٣وّٞ رلَ ٛزح ح٩ؽٌخٍ أٝ حُؼوزش حُوخ٤ٗٞٗش ُ 

 حُطخسثش. 

ٖ ٖٓ حُوشحسحص حُظ٢ ٣ظخزٛخ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز. ر٘خًء ػ٠ِ ٓخ طوذّ، إٔ ٛ٘خى ٗٞػ٤ ٣زذٝ،

أكذٛٔخ رٝ هز٤ؼش ٫ٝث٤ش ٓلنش أٝ ادحس٣ش، ٝرُي ك٢ كخٍ ػذّ ٝؿٞد ٗضحع ر٤ٖ 

ُوشحسحص ك٤ٌٕٞ ك٢ كخٍ ٗؾٞء ٗضحع أهشحف حُِٔق حُظ٘ل٤ز١. أٓخ حُ٘ٞع ح٥خش ٖٓ ح

ر٤ْٜ٘، ح٧ٓش حُز١ ٣ـذ ٓؼٚ ػ٠ِ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز حُلقَ ك٤ٚ، كظٌٕٞ هشحسحطٚ ك٢ ٛزٙ 

حُلخُش هشحسحص هنخث٤ش ٌُٖ ٖٓ ٗٞع خخؿ، رٔؼ٠٘ أٜٗخ ٫ طٔظ أفَ حُلن أٝ حُلن 

حُٔٞمٞػ٢، ٝرُي ػ٠ِ حُظلق٤َ حُز١ ع٘شحٙ ك٤ٔخ ٣ؤط٢. ك٘وٍٞ إ ح٧فٍٞ حُٔظزؼش 

أطٍٞ هؼبئ٤خ  أٝ أطٍٞ ٗضاػ٤خك٢ حُلخُش ح٠ُٝ٧ ٝ أطٍٞ ٝالئ٤خسث٤ظ حُظ٘ل٤ز أٓخّ 

 ك٢ حُلخُش حُؼخ٤ٗش. ٖٓ ٗٞع خبص

٫ ٣ٞؿذ أ١ ٓؾٌِش ك٢ حُوشحسحص ح٫ُٞث٤ش حُظ٢ ٣ظخزٛخ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ك٤غ ٫ ٣ٞؿذ 

ٗضحع رؾؤٜٗخ. ٖٝٓ حُٔل٤ذ حُظز٤ًش رٜزح حُقذد أٗٚ ٤ُظ ُٜزٙ حُوشحسحص كـ٤ش حُوشحسحص 

حُظ٘ل٤ز ٖٓ ٣ذ حُوخم٢ ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ اؿشحءحص ونخث٤ش، أ١ إٔ حطخخرٛخ ٫ ٣خشؽ حُ

حُوشحسحص حُونخث٤ش حُظ٢ طلٞص كـ٤ش ح٧ٓش حُٔون٢ رٚ ٝطخشؽ حُ٘ضحع ٖٓ ٣ذ 

 حُٔلٌٔش ٓقذسس حُوشحس.

طزشص حُٔؾٌِش، أٝ حُـذٍ حُلو٢ٜ ٝحُونخث٢، ك٢ كخُش حُوشحسحص حُٔظخزس كغذ 

 لٞص حُوشحسحص كـ٤ش ح٧ٓش حُٔون٢ رٚ أّ ٫؟ح٧فٍٞ حُ٘ضحػ٤ش. كَٜ ط

ٖٓ ٛ٘خ ٣ـذ إٔ ٗظؼٔن ك٢ ٛزٙ ح٧فٍٞ ٖٓ خ٬ٍ ؽشف ٓلّٜٞ ح٩ؽٌخٍ  

هش٣وش ػَٔ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ك٢ كِٚ. ٌُٖ ٖٓ حُٔل٤ذ هزَ  َٝ حُظ٘ل٤ز١ حُز١ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ُؼخس، 

َش رخُؼَٔ حُونخث٢ ٝحُؼَٔ ح٫ُٞث٢ ُ٘ئعظ ػ٤ِٚ ػَٔ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز  ًّ رُي إٔ َُٗز

 حُغٞس١.
                                                           

53
ة" على قرارات ربٌس التنفٌذ المتعلقة باإلشكاالت التنفٌذٌة، سوؾ نطلق عبارة " الوظٌفة القضابٌة الخاص

 تأسٌساً على أن هذه القرارات ال تمس أصل الحق.
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 )ُِوشحءس( :اُؼَٔ اُٞالئ٢ ٝاُؼَٔ اُوؼبئ٢

٣ٞؿذ خ٬ف كو٢ٜ كٍٞ حُظلش٣ن ر٤ٖ حُؼَٔ ح٫ُٞث٢ ٝحُؼَٔ حُونخث٢ ٣شؿغ ك٢ 

حُٔؼ٤خس حُٔؼظٔذ ُِظلش٣ن ر٤ٖ ٛز٣ٖ حُ٘ٞػ٤ٖ ٖٓ أػٔخٍ ػذّ ح٫طلخم ػ٠ِ أعخعٚ ا٠ُ 

 حُوخم٢. امخكش ا٠ُ ح٫خظ٬ف كٍٞ ؽٌَ ٝٗظخثؾ ًَ ٖٓ ٛز٣ٖ حُؼ٤ِٖٔ. 

ًخٕ ٓؼ٤خس حُظلش٣ن ر٤ٖ حُؼَٔ حُونخث٢ ٝحُؼَٔ ح٫ُٞث٢ ٛٞ ٌٓخٕ فذٝس حُوشحس. كبرح 

ًخٕ فخدسحً ك٢ ؿشكش حُٔزحًشس كٜٞ هشحس ٫ٝث٢، أٓخ ارح ًخٕ فخدسحً ك٢ هنخء 

حُخقٞٓش كٜٞ هشحس هنخث٢. ٛزح ٝهذ طخِض ٓلٌٔش حُ٘ول حُلشٗغ٤ش ػٖ ٛزح حُٔؼ٤خس 

. ٝجٞد أٝ ػذّ ٝجٞد ٗضاع ث٤ٖ األؽشاف٢ ٛٞ حُؾ٢ٌِ ٝأخزص رذ٫ً ػ٘ٚ رٔؼ٤خس ٓٞمٞػ

ٛزح حُٔؼ٤خس ك٢  1975ٝهذ طز٠٘ هخٕٗٞ ح٩ؿشحءحص حُٔذ٤ٗش حُلشٗغ٢ حُـذ٣ذ حُقخدس ػخّ 

25ٓخدطٚ 
54
،

55
. 

ح٧فَ إٔ ٝظ٤لش حُونخء ٢ٛ كل حُ٘ضحػخص ر٤ٖ ح٧ؽخخؿ. ٝحُٔوقٞد ٛٞ 

ٔٞمٞػ٤ش ك٤ٌٕٞ حُ ح٧ٓٞسؿ٤شحُ٘ضحػخص حُٔٞمٞػ٤ش أ١ طِي حُٔظؼِوش رؤفَ حُلن. أٓخ 

كِٜخ ػٖ هش٣ن هشحسحص ُٜخ فزـش حُظٌشّ أٝ حُظلنَ ٖٓ حُٔلٌٔش ٓقذسطٜخ
56
 

"Juridiction gracieuse رؼزخسس أخشٟ ٗوٍٞ إ ؿٞٛش حُٞظ٤لش حُونخث٤ش ٛٞ كل ."

حُ٘ضحػخص ٝطلذ٣ذ حُٔشحًض حُوخ٤ٗٞٗش حُٜ٘خث٤ش ٧هشحف حُون٤ش
57

 . ٣٘ظؾ ػٖ رُي إٔ ًَ ٓخ 

                                                           
" Le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une 

demande dont la loi
54

 

exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soi 

tsoumise à son 

contrôle." 

٣قذس حُوخم٢ هشحسٙ رخُغِطش ح٫ُٞث٤ش ٣ؤط٢: "ٖٓ هخٕٗٞ ح٩ؿشحءحص حُٔذ٤ٗش حُلشٗغ٢ حُلخ٢ُ ػ٠ِ ٓخ  25ط٘ـ حُٔخدس 

 لض عِطظٚ.رغزذ هز٤ؼش حُطِذ أٝ فلش ٓوذّ حُطِذ حُز١ ٣٘ذسؽ ط حُوخٕٗٞ،ػ٘ذٓخ ٣ٌوذّ ا٤ُٚ هِذ ٝكن ٗـ 
55
ٛزح حُٔؼ٤خس  1983ـذ٣ش رخُزًش إٔ حُٔؾشع حُِز٘خ٢ٗ ًخٕ هذ طز٠٘ ك٢ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُٔذ٤ٗش حُـذ٣ذ ُؼخّ حُ

ح٫ُٞث٤ش ك٢ حُظؾش٣غ حُِز٘خ٢ٗ رخُوشحسحص حُشؿخث٤ش. أٓخ ك٢ عٞس٣خ كٔخ صحٍ حُٔؾشع  ٝطغ٠ٔ حُوشحسحص 552ك٢ ٓخدطٚ 

ك٤غ حػظٔذ حُلوٚ حُغٞس١ حُلذ٣غ ٓؼ٤خس  ،رحطٚٓٞهق حُلوٚ حُوخ٢ٗٞٗ حُغٞس١  ٓظؤخشحً ػٖ سًذ حُظطٞس حُوخ٢ٗٞٗ ٝػٖ

 غخرن،حُ شؿغحُٔ ٓلٔذ، ٝحفَ، حُٔؼ٠٘: ٝؿٞد حُٔ٘خصػش ُِظلش٣ن ر٤ٖ حُؼَٔ حُونخث٢ ٝحُؼَٔ ح٫ُٞث٢. حٗظش ك٢ ٛزح

 ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ. 10ؿ غخرن،حُٔشؿغ حُ أ٣ٖٔ، حُؼ٤خٍ،ٝأرٞ  ٤ِ٣ٜخ،ٝٓخ  66حُقللش 

، رٜزح حُٔؼ٠٘ حٗظش، ؿ٤ٔؼ٢، ػزذ حُزخعو، ٖ ٤ٔ٣ض ر٤ٖ حُوشحس ح٫ُٞث٢ ٝحُوشحس ح٩دحس١ حُزلض ُِوخم٢ٖٓ حُلوٜخء ٓٝ

 1969(، ٓقش –عِطش حُوخم٢ ح٫ُٞث٤ش، رلغ ٓ٘ؾٞس ك٢ ٓـِش حُؼِّٞ حُوخ٤ٗٞٗش ٝح٫هظقخد٣ش )ؿخٓؼش ػ٤ٖ ؽٔظ 

 ٝٓخ رؼذٛخ. 578حُقللش  ، خخفشً 2حُؼذد  11حُٔـِذ 
56

. أرٞ رؼذٛخٓخ ٝ 10ؿ حُغخرن،حُٔشؿغ  أ٣ٖٔ، حُؼ٤خٍ،أرٞ  :حٗظش أ٣نخً  ،66 ؿ حُغخرن، حُٔشؿغ ٓلٔذ، ٝحفَ،

 .رؼذٛخٝٓخ  34 ؿ حُٔشحكؼخص،ٗظش٣ش ح٧كٌخّ ك٢ هخٕٗٞ  أكٔذ، حُٞكخ،
57

ثذوٞم أٝ " حُؼَٔ حُز١ ٣وّٞ رٚ حُوخم٢ رلغْ ٗضحع هخثْ ٣ظؼِن  :٣ؼشف حُذًظٞس ٓلٔذ ٝحفَ حُؼَٔ حُونخث٢ رؤٗٚ

حُغخرن، ، ٓلٔذ، حُٔشؿغ ٝحفَحٗظش: ٓشكٞع ا٤ُٚ ٝكوخً ُ٪ؿشحءحص ٝح٧فٍٞ حُٔز٤٘ش ك٢ حُوخٕٗٞ.". خ ٓشاًض هب٤ٗٞٗ

 .58ؿ
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ُٔشحًض رؾٌَ ٓزخؽش ٣٘ن١ٞ طلض عِطش حُونخء ح٫ُٞث٤ش. ٫ ٣ظؼِن رظلذ٣ذ ٛزٙ ح

هشاس رؼ٤٤ٖ دبسط ٝ هشاس اُذجض االدز٤بؽ٢كخ٩ؿشحءحص حُٔئهظش ٝح٫كظ٤خه٤ش ٓؼَ اُوخء 

ٓؼ٬ً ٢ٛ هشحسحص ٫ٝث٤ش ٫ طلقَ ك٢ ٗضحع ٫ٝ طٔظ أفَ حُلن كظ٠ ُٞ هؼبئ٢ 

 َٓ  .ٓؼ٬ً  ٗضحع ٓٞمٞػ٢ كٍٞ ٤ٌِٓش رنخػش كِ شِ ؼْ فذسص ك٢ 

٘خ، ر٘خًء ػ٠ِ ٓخ طوذّ، إٔ حُٔوقٞد رخُٔؼ٤خس حُٔٞمٞػ٢ ُِظلش٣ن ر٤ٖ ٛز٣ٖ ٣زذٝ ُ

، ٤ُٝظ ك٢ ٗضحع ػ٠ِ ٓٞػٞػ٢حُ٘ٞػ٤ٖ ٖٓ حُوشحسحص ٛٞ فذٝس حُوشحس ك٢ ٗضحع 

 اؿشحءحص حُٔلخًٔش ٓؼ٬ً أٝ ٗضحع ػ٠ِ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز. 

رٜزح حُٔؼ٤خس  ٓغ رُي ٣قؼذ ح٧خز، ٖٓ حُ٘خك٤ش حُؼ٤ِٔش أٓخّ حُٔلخًْ ٝدٝحثش حُظ٘ل٤ز،

حُذه٤ن، كٜٞ كن٬ً ػٖ اؿشحهٚ ك٢ حُظلخف٤َ، ؿ٤ش هخرَ ُِظطز٤ن دحثٔخً ٝرُي ُـٜش حُطؼٖ 

رٚ. ك٤غ ؿؼَ حُٔؾشع هشحسحص سث٤ظ حُظ٘ل٤ز خخمؼش ُِطؼٖ رطش٣ن أف٢ُٞ ٛٞ 

رخُٔلّٜٞ حُخخؿ ٌُِِٔش  هنخث٤شً  ح٫عظج٘خف، ٓٔخ هذ ٣ٞك٢ رؤٕ ُٜزٙ حُوشحسحص فلشً 

ِّٞ إٔ حُوشحسحص ح٫ُٞث٤ش طخنغ ُطش٣ن حُظظِْ ٜٓ٘خ أٓخّ حُٔلٌٔش حُٔٞمق أػ٬ٙ. ٝحُٔؼ

أٝ حُوخم٢ حُز١ أفذسٛخ، ٓغ رُي ٗشٟ أٗٚ هِٔخ ٣لقَ حُظظِْ ا٠ُ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٖٓ 

حُ٘خك٤ش حُؼ٤ِٔش. ٓغ رُي ٣وٍٞ حطـخٙ رؤٕ آٌخ٤ٗش حُظظِْ ٌٓٔ٘ش دحثٔخً رخُ٘ظش ُِطز٤ؼش 

ح٫ُٞث٤ش ُٜزٙ حُوشحسحص
58
. 

٢ ٛزح حُٔٞمٞع ٛٞ كـ٤ش هشحسحص سث٤ظ حُظ٘ل٤ز، ٝعٞف ٗذسط ٛزٙ أًؼش ٓخ ٣ْٜ ك

هشاساد سئ٤ظ اُز٘ل٤ز اُغٞس١ ال رٔظ أطَ حُٔغؤُش ك٤ٔخ ٣ؤط٢. ٓغ حُظز٤ًش دحثٔخً رؤٕ 

اُذن
59
. 

هِ٘خ إ حُظ٘ل٤ز هذ ٣ـش١ ٖٓ دٕٝ اػخسس أ١ ػوزش طؼظشك هش٣وٚ رل٤غ ٣قَ ا٠ُ 

ٗضحع ر٤ٖ ح٧هشحف. ٌُٖ حُٞحهغ ٣ئًذ ؿخ٣ظٚ حُٜ٘خث٤ش ػزش هشحسحص ٫ٝث٤ش ٤ُظ ك٤ٜخ 
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" إ حُظظِْ ٖٓ  حُٔشكّٞ: حُٔغظؾخس،. ٣وٍٞ 43، ؿغخرنحُ، حُٔشؿغ ك٤ذس، ٗقشس رٜزح حُٔؼ٠٘ حٗظش ٬٘ٓ

ُزح كبٕ  حُوشحسحص،ُِطز٤ؼش ح٩دحس٣ش ُٜزٙ حُوشحسحص حُقخدسس ك٢ هنخء ح٣٫ُٞش ٓوزٍٞ ٫ٝ كخؿش ُِ٘ـ ػ٤ِٚ رخُ٘ظش 

ٝإ اخنخع حُوشحس ٬ُعظج٘خف ٤ُظ  ٣ٔ٘ؼٚ،هشحس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز حُٔظخز ك٢ ؿ٤ش ٓ٘خصػش ٣وزَ حُظظِْ ُؼذّ ٝؿٞد ٗـ 

٣زذٝ ُ٘خ أٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ حُظظِْ ٖٓ ًَ هشحسحص سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٧ٕ حُٔؾشع  ".ًخك٤خً ٬ُعظذ٫ٍ ٓ٘ٚ ػ٠ِ ػذّ هخر٤ِظٚ ُِظظِْ.

هش٣ن هؼٖ ٓلذدس ٢ٛٝ ٓظؼِوش رخُ٘ظخّ حُؼخّ. كن٬ً ػٖ أٗٚ عٔق رخ٫ػظشحك ػ٠ِ هشحسحص سث٤ظ حُظ٘ل٤ز  َّٖ عَ 

ٖٓ هخٕٗٞ  /441/فشحكشً ك٢ رؼل حُ٘قٞؿ ٓؼَ ح٫ػظشحك ػ٠ِ هشحس حُلزظ حُظ٘ل٤ز١ ك٢ حُلوشس /أ/ ٖٓ حُٔخدس 

ك٢ كخٍ ػذّ ٝؿٞد ٗـ فش٣ق رزُي. ٖٓ  ػذّ آٌخ٤ٗش ح٫ػظشحك حُٔخخُلش،رٔلّٜٞ  ٣ؼ٢٘،ٓٔخ  حُٔلخًٔخص،أفٍٞ 

حُـذ٣ش رخُظ٣ٞ٘ٚ إٔ حُٔغظؾخس حُٔشكّٞ ٗقشس ٬٘ٓ ك٤ذس ٣ؤخز رٞؿٜش حُ٘ظش حُظ٢ طوٍٞ رٞؿٞد ٗٞػ٤ٖ ٖٓ حُوشحسحص 

 ُشث٤ظ حُظ٘ل٤ز حُغٞس١.
59

خظِق ح٧ٓش ًزُي حُلخٍ رخُ٘غزش ُوشحسحص سث٤ظ حُظ٘ل٤ز حُِز٘خ٢ٗ ك٤غ ٣ؼظٔذ ٛزح حُٔؾشع ٗظخّ دحثشس حُظ٘ل٤ز أ٣نخً. ٣

خُلن حُٔٞمٞػ٢ ٝرُي ررخُ٘غزش ُوشحسحص هخم٢ حُظ٘ل٤ز حُٔقش١ ٝحُلشٗغ٢ ك٤غ ٣ٌٖٔ ُٜٔخ حُلقَ رؤفَ حُلن أٝ 

 ٖٓ هخٕٗٞ حُٔشحكؼخص حُٔقش١. 275ر٘خًء ػ٠ِ ٗقٞؿ هخ٤ٗٞٗش فش٣لش ٓؼَ حُٔخدس 
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أٗٚ هِٔخ ٣ـش١ ط٘ل٤ز رٜزح حُؾٌَ حُغَٜ، رَ طٌٕٞ اػخسس ح٩ؽٌخ٫ص حُظ٘ل٤ز٣ش ٢ٛ 

 "حُوخػذس" ٝحُغ٤ش حُطز٤ؼ٢ ُِظ٘ل٤ز ٛٞ "ح٫عظؼ٘خء".  

ثأطَ ٝهذ طٌٕٞ ٓظؼِوش  ثئجشاءاد اُز٘ل٤زهذ طٌٕٞ ٛزٙ حُؼوزش حُوخ٤ٗٞٗش ٓظؼِوش 

اُذن
60

( ٝارح ًخٗض ٖٓ حُ٘ٞع 1٘ٞع ح٧ٍٝ ك٢ٜ اؽٌخٍ ط٘ل٤ز١ )، كبرح ًخٗض ٖٓ حُ

 (.2حُؼخ٢ٗ ك٢ٜ ٓ٘خصػش ٓٞمٞػ٤ش ك٤غ طٌٕٞ ٓظؼِوش، ػ٠ِ ح٧ؿِذ، رؤفَ حُلن )

 "النزاع المتعلق بإجراءات التنفٌذ" : اإلشٌبٍ اُز٘ل٤ز1١

ح٩ؽٌخٍ حُظ٘ل٤ز١ ٛٞ فؼٞرش أٝ ػوزش هخ٤ٗٞٗش طؼظشك هش٣ن اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز 

ٜخ. ٓؼَ رُي حُخطؤ ك٢ ر٤خٗخص ٜ٘خ، أ١ ػٖ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز رحطِ ٝطٌٕٞ ٗخطـش ػ

ػ٠ِ ٓخٍ  حُظ٘ل٤ز١ ح٩خطخس حُظ٘ل٤ز١ أٝ ك٢ اؿشحءحص طز٤ِـٚ، أٝ ك٢ ؿٞحص حُلـض

ٓؼ٤ٖ، أٝ ك٢ اؿشحءحص حُلـض حُظ٘ل٤ز١ أٝ ك٢ اؿشحءحص ح٩ػ٬ٕ ػٖ ر٤غ ح٧ؽ٤خء 

 حُٔلـٞصس ط٘ل٤ز٣خً.

ُظ٘ل٤ز٣ش حخظقخفخً ٗٞػ٤خً ؽخ٬ًٓ ٫ ٣ؾخسًٚ ٣خظـ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز رلَ ح٩ؽٌخ٫ص ح

ك٤ٚ أ١ ٓشؿغ هنخث٢ آخش ٝرُي روشحس ٣ظخزٙ، ًٔخ ع٘شٟ، ػ٠ِ ٓلنش حُظ٘ل٤ز 

حُؼخّ، ك٤وٍٞ رقلش ٛزح ح٩ؿشحء ٣ٝظخرغ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز، أٝ ٣وشس خطؤ ح٩ؿشحء 

ع ػٖ . ٝٛ٘خ طظـ٠ِ حُطز٤ؼش ح٫ُٞث٤ش ُؼَٔ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز، ك٤غ ٣غظط٤غ حُشؿُٞٙ ٣ٝؼ٤ذُ 

 هشحسٙ حُخخهت.

/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص 279كوذ ؿخء ك٢ حُلوشس ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُٔخدس /

ْٕ  حُغٞس١  :ػ٠ِ أ

سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ك٢ ؿ٤ٔغ حُطِزخص ٝح٩ؽٌخ٫ص حُظ٘ل٤ز٣ش رخ٫عظ٘خد ا٠ُ  ٣لقَ -أ" 

 أٝسحم حُِٔق.". 

٣لقااااَ سثاااا٤ظ حُظ٘ل٤ااااز ارٕ كاااا٢ حُطِزااااخص ٝح٩ؽااااٌخ٫ص حُظ٘ل٤ز٣ااااش، ٝٛاااازح أكااااذ 

ظقخفااخطٚ حُ٘ٞػ٤ااش كٜااٞ ٣خااظـ رظ٘ل٤ااز ح٧عاا٘خد حُوخرِااش ُِظ٘ل٤ااز ٝرلااَ ح٩ؽااٌخ٫ص حخ
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الضٌق" للداللة على  من الجدٌر اإلشارة إلى أن جانباً من الفقه ٌستخدم مصطلح "إشكال تنفٌذي بالمعنى

اإلشكال المتعلق بإجراءات التنفٌذ، ومصطلح "اإلشكال التنفٌذي بالمعنى الواسع" للتعبٌر عن اإلشكاالت التً ال 
المرجع السابق، التجارٌة، صول التنفٌذ فً المواد المدنٌة وأمكناس، جمال،  تتعلق باإلجراءات التنفٌذٌة. انظر

لُ عدم استخدام هذه .37ص  المصطلحات حتى ال ٌقع خلط فً اآلثار القانونٌة المترتبة علٌها. ُنفضِّ
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حُٔظؼِوش ربؿشحءحص حُظ٘ل٤ز. ك٬ ٣ؾَٔ حخظقخفاٚ حُ٘اٞػ٢ حُلقاَ كا٢ ٓ٘خصػاش طظؼِان 

رؤفَ حُلن أٝ ربؿشحءحص حُذػٟٞ حُظ٢ فذس ك٤ٜخ حُلٌاْ حُٔطِاٞد ط٘ل٤ازٙ. ٝٛازح ٓاخ 

ظاا٢ طؤخااز ر٘ظااخّ دحثااشس حُظ٘ل٤ااز ٓؼااَ عااٞس٣ش ٣ظلاان ػ٤ِااٚ حُلوااٚ كاا٢ ح٧ٗظٔااش حُوخ٤ٗٞٗااش حُ

ُٝز٘خٕ
61
. 

ٛزح ٓخ طز٘ظٚ أ٣نخً ٓلٌٔش حُ٘ول حُغٞس٣ش ك٢ حؿظٜخدحطٜخ حُٔغظوشس ٝأٝملٜخ 

 :ؿخء ك٤ٚ 1964حؿظٜخد فخدس ػخّ 

"إ حُطِزخص حُظ٘ل٤ز٣ش حُظ٢ ٣لن ُشث٤ظ حُظ٘ل٤ز حُلقَ ك٤ٜخ روشحس هخرَ ٬ُعظج٘خف  

ٝٝمغ  ص حُظ٘ل٤ز ًب٣وخع حُلـض أٝ سكن٢ٛٚ ح٫ػظشحمخص حُظ٢ طظقَ ربؿشحءح

ٝر٤غ ح٧ؽ٤خء حُٔلـٞصس ٝطٞص٣غ ػٜٔ٘خ  ٝطوش٣ش ح٩كخُش حُوطؼ٤ش هخثٔش رؾشٝه حُز٤غ

ر٤ٖ حُذحث٤ٖ٘ ٝؿ٤شٛخ ٓٔخ ٝسد ك٢ هخٕٗٞ ح٧فٍٞ، ك٬ ٣ؾَٔ حخظقخؿ سث٤ظ 

".حُظ٘ل٤ز حُٔ٘خصػخص حُٔٞمٞػ٤ش
62
. 

ٝحملش ػ٠ِ حطـخٙ ٓلٌٔش  ح٫ؿظٜخد ٝحمق ٝك٤ٚ رؼل حُظلق٤َ حُز١ ٣ذٍ د٫ُش 

 حُ٘ول ك٢ اظٜخس ٓلّٜٞ ح٩ؽٌخٍ حُظ٘ل٤ز١.

ٝأًذص ٛزٙ حُٔلٌٔش ٓٞهلٜخ ك٢ حؿظٜخدحص أكذع ٓخ ٗؾش ٜٓ٘خ هشحس فخدس ك٢ 

دٝس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ك٢ حُلقَ رخ٩ؽٌخ٫ص حُظ٘ل٤ز٣ش  شؿخء ك٤ٚ: "٣٘لق 2011ػخّ 

٤ُٝظ ك٢ حُلوٞم حُٔٞمٞػ٤ش."
63.

 

حُظلغ٤ش حُونخث٢ ُ٘ـ حُلوشس ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُٔخدس  ٣ظنق ٖٓ خ٬ٍ ػزخص ٝحعظوشحس

حُٔزًٞسس أػ٬ٙ أٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ ُشث٤ظ حُظ٘ل٤ز حُغٞس١ إٔ ٣لقَ ك٢ ٗضحع  /279/

 ٓٞمٞػ٢، أ١ ك٢ ٗضحع ٣ظؼِن رؤفَ حُلن.

 

                                                           
61

وما بعدها للمقارنة بٌن نظام دابرة التنفٌذ ونظام  77منال حٌدر، نصرة، المرجع السابق، ص  :راجع

 رٌن، كما فً مصر وفرنسا. المحض
62

، وانظر 37رجع السابق، ص الم ورد فً: مكناس، جمال الدٌن، أصول التنفٌذ فً المواد المدنٌة والتجارٌة

أٌضاً فً اجتهادات حدٌثة لمحكمة النقض السورٌة فً هذا الموضوع اللوسً، عبد القادر جار هللا، مجموعة 

وما  61، ص 2113، المكتبة القانونٌة، طبعة 2113حتى عام  2113أحكام النقض فً القضاٌا التنفٌذٌة من عام 

 بعدها.
63

اللوسً، عبد القادر جار هللا، ، منشور فً 25/7/2111، تارٌخ 1993، أساس مخاصمة 111نقض قرار 

 وما بعدها. 77، المرجع السابق، ص مجموعة أحكام النقض فً القضاٌا التنفٌذٌة
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 : اُ٘ضاع أُزؼِن ثأطَ اُذن2

٫ ٣ٞؿذ ك٢ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُغٞس١ ٗـ هخ٢ٗٞٗ ٝحمق ٣لذد حُطش٣وش 

حُقؼٞرخص حُوخ٤ٗٞٗش حُٔظقِش رؤفَ حُلن حُظ٢ " ك٤ٜخ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ك٢ شحُظ٢ "٣٘ظ

طؼظشك هش٣ن حُظ٘ل٤ز. ٝهذ سأ٣٘خ ك٢ حُلوشس حُغخروش ٤ًق إٔ حُلوٚ ٝحُونخء ك٢ 

كبرح ٓخ  ُشث٤ظ حُظ٘ل٤ز ُِٔغخط رؤفَ حُلن. عٞس٣ش ٓغظوشحٕ ػ٠ِ حٗظلخء أ٣ش آٌخ٤ٗش

ػ٢ ٝأخطؤ خطؤً ٤ٜ٘ٓخً ؿغ٤ٔخً كقَ ك٢ حُٔٞمٞع ٣ٌٕٞ هذ طـخٝص حخظقخفٚ حُ٘ٞ

٣َُؼّشُمُٚ ُذػٟٞ حُٔخخفٔش
64.
  

أٓخ ك٢ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُٔذ٤ٗش حُِز٘خ٢ٗ كوذ ؿخء حُ٘ـ ٝحملخً ك٤ٔخ 

 / ٓ٘ٚ أٗٚ:٣87ظؼِن رطز٤ؼش هشحسحص سث٤ظ حُظ٘ل٤ز، ك٤غ ؿخء ك٢ حُٔخدس /

ز ٣ٝ٘ظش ك٢ " ٣ظ٠ُٞ حُوخم٢ حُٔ٘لشد رٞفلٚ سث٤غخً ُذحثشس حُظ٘ل٤ز أٓٞس حُظ٘ل٤ 

أعخط حُٔؾخًَ حُٔظؼِوش ربؿشحءحص حُظ٘ل٤ز، أٓخ حُٔؾخًَ ؿ٤ش حُٔظؼِوش رٜزٙ 

ح٩ؿشحءحص كِٚ إٔ ٣ظخز رؾؤٜٗخ حُظذحر٤ش حُٔئهظش ٝكن ح٧فٍٞ حُٔظزؼش ُذٟ هنخء 

 ح٧ٓٞس حُٔغظؼـِش.".

ر٘خًء ػ٠ِ ٓخ طوذّ ٗشٟ إٔ حؿظٜخد ٓلٌٔش حُ٘ول ٝحؿظٜخدحص ٓلخًْ ح٫عظج٘خف 

حُونخ٣خ حُظ٘ل٤ز٣ش ٓغظوشس ك٢ ٛزح حُخقٞؿ، ٌُٖ ػٖ هش٣ن ح٫عظ٘ظخؽ حُ٘خظشس ك٢ 

ٖٓ حُوخٕٗٞ  277/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُغٞس١ )279ٖٓ كوشحص حُٔخدس /

 .65حُوذ٣ْ( ٤ُٝظ ػٖ هش٣ن ططز٤ن ٗـ هخ٢ٗٞٗ ٝحمق

إٔ ٣ٌٕٞ ٛٞ ح٧ٍٝ  سث٤ظ حُظ٘ل٤ز حُغٞس١ أٓخّ ٓٞهل٤ٖ.ر٘خًء ػ٠ِ رُي ٣ٌٕٞ 

هشحف حُِٔق حُظ٘ل٤ز١ ٓظؼِوخً ربؿشحءحص حُظ٘ل٤ز. ك٢ ٛزٙ حُلخُش ٣لقَ حُ٘ضحع ر٤ٖ أ

إٔ ٣ٌٕٞ ح٩ؽٌخٍ أٝ حُقؼٞرش ٛٞ ٖٓ حخظقخفٚ حُ٘ٞػ٢. حُٔٞهق حُؼخ٢ٗ  ٧ٗٚك٤ٚ 

 :ٛٔخأٓخّ حكظٔخ٤ُٖ  سث٤ظ حُظ٘ل٤زحُوخ٤ٗٞٗش ٓظؼِوخً رؤفَ حُلن، ك٢ ٛزٙ حُلخٍ ٣ٌٕٞ 

حءس حُزٓش ٖٓ دٕٝ أ١ ع٘ذ ٣شؿق أ: آخ إٔ ٣ٌٕٞ حُ٘ضحع ؿ٤ش ؿذ١، ًخدػخء رش

ٛزٙ حُزشحءس. ٣ـذ ػ٠ِ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ك٢ ٛزٙ حُلخُش ٓظخرؼش اؿشحءحص ط٘ل٤ز حُغ٘ذ ٝكن 

 ٤ُٝظ ُٚ حُلن رٞهق اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز.  ،ٓخ حؽظَٔ ػ٤ِٚ

                                                           
64

، أساس مخاصمة 514من أجل أحكام قضابٌة على الخطأ المهنً الجسٌم فً هذا الصدد انظر نقض قرار 

لوسً، عبد القادر جار هللا، مجموعة أحكام النقض فً القضاٌا ال، منشور فً 16/11/2119، تارٌخ 1126

 من المرجع ذاته. 84و 61وقرارات أخرى فً الصفحتٌن  73و 72، المرجع السابق، ص التنفٌذٌة
65
 ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُغٞس١ حُـذ٣ذ. 279ٗظش حُلوشس /د/ ٖٓ حُٔخدس  
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 ؿق رشحءس حُزٓش ك٢ حُٔؼخٍ حُغخرن.د: أٝ إٔ ٣ٌٕٞ حُ٘ضحع ؿذ٣خً، ًبرشحص ٓخ ٣ش

ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ٓئهظخً، ٣ٝطِذ ٖٓ حُطشف فخكذ ا سث٤ظ حُظ٘ل٤زكٜ٘خ ٣ٞهق 

حُٔقِلش ٓشحؿؼش هنخء حُٔٞمٞع
66.
ٓغ حُظ٣ٞ٘ٚ رؤٕ طوذ٣ش ؿذ٣ش حُ٘ضحع طؼٞد ا٠ُ  

 حُغِطش حُظوذ٣ش٣ش ُشث٤ظ حُظ٘ل٤ز.

٣ظٜش ٓٔخ طوذّ إٔ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٫ ٣٘ظش رؤفَ حُلن ٜٗخث٤خً. رؼزخسس أخشٟ كبٕ 

حًض حُوخ٤ٗٞٗش حُٜ٘خث٤ش ٨ُهشحفهشحسطٚ ٫ طظؼشك ُِٔٞمٞع ٫ٝ طٔظ حُٔش
67
. 

ٖٓ ٛ٘خ ٗوٍٞ إ ًَ هشحسحص سث٤ظ حُظ٘ل٤ز حُغٞس١ ٝحُِز٘خ٢ٗ أ٣نخً، ٜٝٓٔخ ًخٗض 

ٛزٙ حُوشحسحص، ٤ُغض هشحسحص هنخث٤ش رخُٔؼ٠٘ حُل٢٘ ُِٔقطِق حُوخ٢ٗٞٗ. رٔؼ٠٘ إٔ 

ٛزٙ حُوشحسحص ٢ٛ، ٖٓ ك٤غ حُطز٤ؼش حُوخ٤ٗٞٗش، ٫ٝث٤ش ٤ُٝغض هنخث٤ش. ٓغ رُي كوذ 

مغ حُٔؾشع أكٌخٓخً خخفش ُوشحسحص سث٤ظ حُظ٘ل٤ز طُوَّشرَُٜخ ٖٓ حُطز٤ؼش حُونخث٤ش ٝ

ُِوشحسحص خخفش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رطش٣ن حُطؼٖ حُٔوشس ُٜخ. ٖٓ ٛ٘خ ٣زذٝ ُ٘خ إٔ ُزؼل 

ٜخ مٖٔ ٛزح حُ٘ٞع أٝ هشحسحص سث٤ظ حُظ٘ل٤ز حُغٞس١ خقٞف٤ش ٣َْقُؼُذ ٓ ُٓ ؼٜخ اهلخ

 ى ٖٓ حُوشحسحص.رح

 ز ٝظ٤لخ هؼبئ٤خ ثلغ اُ٘ضاػبد أُٞػٞػ٤خ ٤ُظ ُشئ٤ظ اُز٘ل٤

ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ إٔ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٛٞ هخٍك كبٕ ٝظ٤لظٚ ح٧عخع٤ش ٢ٛ، ٖٓ ك٤غ 

ر٘ل٤ز األع٘بد اُوبثِخ ُِز٘ل٤زطظٔؼَ ك٢  ٝظ٤لخ راد ؽج٤ؼخ إداس٣خحُٔزذأ، 
68

. ػِش رُي 
                                                           

 
66

ٝٓخ  69ؿ  حُٔشؿغ حُغخرن، ٓوخسٗش،دسحعش  –ظ٘ل٤ز حُـزش١ أفٍٞ حُ ٓلٔذ،ك٢ِٔ  حُلـخس،رٜزح حُٔؼ٠٘ حٗظش: 

 ٝٓخ رؼذٛخ. 307ٝؿ رؼذٛخ،
67
ك٤ٔخ ٣غظط٤غ هخم٢ حُظ٘ل٤ز ك٢ حُوخٕٗٞ حُلشٗغ٢ حُ٘ظش ربؽٌخ٫ص حُظ٘ل٤ز حُظ٢ طظقَ رؤفَ حُلن كغذ هخٕٗٞ  

أؿَ عِطش هخم٢ حُظ٘ل٤ز ك٢  . 1993ٖٓٝحُ٘خكز ٓ٘ز ػخّ  1992ح٩ؿشحءحص ك٢ حُٔٞحد حُٔذ٤ٗش رؼذ حُظؼذ٣َ حُقخدس ػخّ 

 حٗظش:كشٗغخ 

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 portan tréforme 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 jugesTribunal de grande instance aquejudiciaire, ch l'Organisation

pécialisé 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, même si elles portent sur le fond du droit, هخم٢ حُظ٘ل٤ز  "٣غظط٤غ

ظ حُظ٘ل٤ز حُغٞس١. ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔزًٞس عخروخً ٝٛزح رخ٬ف سث٤ 1244حُلشٗغ٢ اػطخء ِٜٓش ُِٞكخء كغذ أكٌخّ حُٔخدس 

 ح٥ط٢:ُِظلخف٤َ سحؿغ حُٔٞهغ ح٫ٌُظش٢ٗٝ 

 -l-de-juridique.com/definition/juge-http://www.dictionnaire 

jex.php-execution1/8/2018س٣خ . طْ حُشؿٞع ا٠ُ حُٔٞهغ رظخ. 

http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/tribunal-de-grande-instance.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/juge-de-l-%20execution-jex.php
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/juge-de-l-%20execution-jex.php
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ِش إٔ ٓزخؽشس اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ٝإ ًخٗض ط٘ؾت كخُش هخ٤ٗٞٗش ر٤ٖ أهشحف حُٔؼخٓ

أٝ  حُظ٘ل٤ز٣ش ا٫ أٜٗخ ٫ ط٘ؾت خقٞٓشً رخُٔؼ٠٘ حُٔوشس ك٢ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص

. أ١ أٜٗخ ٫ ط٘ؾت كخُش هخ٤ٗٞٗش طلشك ػ٠ِ حُونخء حُلقَ ك٢ هخٕٗٞ حُٔشحكؼخص

ٗضحع ٓٞمٞػ٢ ر٤ٖ هشك٤ٚ
69

. رؼزخسس أخشٟ، ٫ ٣لقَ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز رلٌْ هطؼ٢ 

ي، ٫ طـش١ ح٩ؿشحءحص أٓخّ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٫ٝ ٣لغْ ٗضحػخً ٓٞمٞػ٤خً. ر٘خًء ػ٠ِ رُ

ٝكن ح٧فٍٞ حُ٘ضحػ٤ش
70
ًٔخ ٛٞ حُلخٍ أٓخّ هنخء حُخقٞٓش. ٝٗغظط٤غ حُظؤ٤ًذ رؤٕ  

ؿ٤ٔغ حُوشحسحص حُظ٢ ٣ظخزٛخ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٢ٛ ٖٓ ٗٞع حُوشحسحص ؿ٤ش حُونخث٤ش
71
 .

كظ٠ طِي حُظ٢ طلقَ ك٢ ٗضحع ٓظؼِن ربؿشحءحص حُظ٘ل٤ز
72
. 

 اُز٘ل٤ز اخزظبطبد أخشٟ ُذائشح

 :هشحسحص أخشٟ ٜٓ٘خ سػذ ٛزح ٝطخظـ دحثشس حُظ٘ل٤ز أ٣نخً ربفذحس

                                                                                                                                               
1

وذلك على سبٌل االستثناء من  أوكل المشرع مهمة تنفٌذ بعض السناد إلى جهات أخرى ؼٌر دابرة التنفٌذ 

/ لعام 341من ذلك أنه منح وزارة المالٌة، بموجب قانون جباٌة الموال العامة رقم /. اختصاص دابرة التنفٌذ

الدفع التدابٌر واإلجراءات الكفٌلة بتحصٌل حقوق الدولة. ، الحق بأن تتخذ بحق المكلفٌن المتخلفٌن عن 1956

وتتمتع وزارة المالٌة، فً حدود ما خولها نص القانون، بجمٌع الصالحٌات التً ٌتمتع بها ربس التنفٌذ. من ذلك 

أٌضاً الصالحٌة الممنوحة لمجلس إدارة الشركة المساهمة المؽفلة ببٌع أسهم الشرٌك المدٌن للشركة الذي لم 

من قانون الشركات السوري الصادر  92سدد كامل قٌمة أسهمه حسب أحكام الفقرة السادسة من المادة ٌ

 . وٌتم البٌع من ؼٌر رجوع إلى دابرة التنفٌذ.2111لعام  29بالمرسوم التشرٌعً رقم 

صالحٌات  السرعة فً هذه الحاالت فمنح هذه الجهات اختصاصات واسعة، هً بالصل من لّ ضَّ ٌبدو أن المشرع فَ 

لوقؾ سٌر  ذلك تجنباً لبطء اإلجراءات فً مسابل ال تحتمل التأخٌر، كتحصٌل أموال الضرابب منعاً و دابرة التنفٌذ،

بالتالً فً تسرٌع ٌث تعد السرعة فً تحصٌل الدٌون وتحصٌل الدٌون فً المواد التجارٌة حالمرافق العامة، و

 ا من دونها.هَ لَ كُ جارة أُ الدورة المالٌة أمراً حٌوٌاً جداً ال تنتج الت

تجدر اإلشارة إلى أن إعطاء الحق بالتنفٌذ إلى جهة أخرى قانوناً ال ٌمنع من تفوٌض دابرة التنفٌذ الصلٌة 

، الكوسا، 5/11/1971/تارٌخ 13718باقتضاء الحق. انظر فً ذلك بالغ وزٌر العدل عن وزارة المالٌة رقم /

أصول المحاكمات، الناشر مؤسسة العالقات االقتصادٌة والقانونٌة، طبعة سعٌد كامل، إجراءات التنفٌذ فً قانون 

 .64، ص 2111عام 
69
 ./1رقم/ الهامش 11و 9المرجع السابق، ص د. أبو الوفا،بهذا المعنى انظر  
70

الذي ٌصون مبادئ )قضاء الموضوع(  المقصود بالصول النزاعٌة هً أصول التقاضً أمام قضاء الخصومة 

مكن أن تجري محاكمة عادلة من دونه، مبدأ المواجهة الذي ال ٌٍق للدفاِع مكفوٍل لكل الطراؾ، ون حالعدالة م
وتسبٌب لألحكام وصدورها فً جلسة علنٌة بعد محاكمة علنٌة، وذلك بالتضاد مع قضاء الوالٌة الذي ال ٌلتفت، 

 من حٌث المبدأ، إلى هذه المبادئ.
71

-رارات الوالبٌة انظر، أبو العٌال، أٌمن، شرح قانون أصول المحاكماتللتفرٌق بٌن القرارات القضابٌة والق 

 وما ٌلٌها. 11، ص 2117-2116الجزء الثانً منشورات جامعة دمشق 
72

حمص، كحٌل، عمران، الطبٌعة القانونٌة الخاصة -انظر رأٌنا بالتفصٌل فً بحثنا المنشور بمجلة جامعة البعث

، وخاصة 96، -75، ص 2116، عام 44، العدد 38عة البعث، المجلد لعمل ربٌس التنفٌذ السوري، مجلة جام

 .89-85الصفحات 



51 
 

حُز١ ٣ظخزٙ هخم٢ ح٧ٓٞس حُٔغظؼـِش أٝ هخم٢  هشاس اُذجض االدز٤بؽ٢ ر٘ل٤ز-

ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ  /320/ك٤غ ؿخء ٗـ حُٔخدس  حُٔٞمٞع طزؼخً ُذػٟٞ أفَ حُلن.

: "طقذس حُٔلٌٔش حُٔلخًٔخص ك٢ حُلقَ حُٔظؼِن رخُلـض ح٫كظ٤خه٢ ٓخ ٣ؤط٢

 ٣ٝ٘لَّز رٞحعطش دحثشس حُظ٘ل٤ز.". هشحسحٛخ رخُلـض ك٢ ؿشكش حُٔزحًشس

ك٢ كخ٫ص ٓلذدس ػ٠ِ عز٤َ حُلقش. كوذ ؿخء ك٢  هشاس اُذجظ اُز٘ل٤ز١ إطذاس-

 ٖٓ رحص حُوخٕٗٞ أٗٚ: /439/حُٔخدس 

" ٣وشس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز كزظ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ُظؤ٤ٖٓ حعظ٤لخء حُلوٞم ح٥ط٤ش دٕٝ  

رَ ٝع٤ِش ُِنـو ػ٠ِ ؿغذ  ؿضحث٤شً  ...". ٝحُلزظ حُظ٘ل٤ز١ ٤ُظ ػوٞرشً -ٛخ: أؿ٤ش

 حُٔذ٣ٖ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ُِٞكخء رخُظضحٓخص ٓلذدس عٞف ٣ؤط٢ ؽشكٜخ ٫كوخً.

ٖٓ هخٕٗٞ  /439/ًٔخ ؿخء ك٢ حُلوشس /د/ ٖٓ حُٔخدس  هشاس ٓ٘غ اُغلش إطذاس-

 أفٍٞ حُٔلخًٔخص ٝٗقٜخ:

علش حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ا٠ُ ك٤ٖ حعظ٤لخء حُٔزخُؾ  حُظ٘ل٤ز إٔ ٣وشس ٓ٘غ ُشث٤ظ-د" 

ٝحُظؼ٣ٞنخص ٝح٩ُضحٓخص حُٔلٌّٞ رٜخ ٖٓ حُٔلخًْ حُٔذ٤ٗش ٝحُـضحث٤ش ٝؿ٤شٛخ ٖٓ 

 حُٔلخًْ رلٌْ ٌٓظغذ حُذسؿش حُوطؼ٤ش.".

٣ُغظ٘ظؾ ٖٓ رُي إٔ هشحس ٓ٘غ حُغلش ٛٞ ٝع٤ِش أ٣نخً ُِنـو ػ٠ِ ؿغذ حُٔلٌّٞ  

 ػ٤ِٚ رلشٓخٗٚ ٖٓ ٓـخدسس حُز٬د.

أفزق ٖٓ حخظقخؿ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز، رٔٞؿذ ٗـ : ك٤غ شه٤ٖ ثؼغ اإلشبسادر-

رشه٤ٖ اإلشبساد اُالدوخ إلشبسح حُٔزًٞسس عخروخً،  /279/حُلوشس /د/ ٖٓ حُٔخدس 

ؽبُت اُز٘ل٤ز
73
ٖٓ دٕٝ كخؿش ُظز٤ِؾ أفلخرٜخ، ػذح اؽخسس حُٔؼظشك حػظشحك  

اؽخسس حُوخ٢ٗٞٗ ُقخكذ حُـ٤ش ػ٠ِ حُلٌْ حُٔطِٞد ط٘ل٤زٙ. ػِش رُي إٔ ٛزح حُٔشًض 

ػظشحك حُظ٢ سكؼٜخ ٗظ٤ـش ح٣٫ظٞهق ػ٠ِ ٗظ٤ـش دػٟٞ  دػٟٞ حػظشحك حُـ٤ش

 َٓ  كوٞهٚ ٝحُز١ أفزق ه٤ذ حُظ٘ل٤ز. ظَّ فذٝس حُلٌْ حُز١ 

أٗٚ ٤ُظ ُشث٤ظ حُظ٘ل٤ز حخظقخؿ هنخث٢ رخُٔؼ٠٘ حُل٢٘ خ٬فش حُوٍٞ، 

١، ٝاٗٔخ ٣وظقش ٔلخًٔخص حُغٞسح٫فط٬ك٢ ُِظؼز٤ش حُٔغظخذّ ك٢ هخٕٗٞ أفٍٞ حُ

                                                           
73

كان طالب التنفٌذ ٌضطر، فً ظل القانون القدٌم وكما جرى علٌه العمل القضابً، إلى رفع دعاوى فً قضاء 

 الخصومة موضوعها رفع اإلشارة المسجلة على صحٌفة العقار ٌخاصم فٌها كل أصحاب اإلشارات.
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ػ٠ِ ح٫خظقخؿ ح٩دحس١ػِٔٚ 
74
ٝػ٠ِ هشحسحص ٖٓ ٗٞع هنخث٢ خخؿ، ًٔخ  

ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ  /٣/279ظٜش رُي، ٝإ ًخٕ رؾٌَ ؿ٤ش ٓزخؽش، ك٢ حُٔخدس 

ك٤غ ٣ٌٕٞ حُلقَ ك٢ حُطِزخص ٝح٩ؽٌخ٫ص حُظ٘ل٤ز٣ش  .حُٔلخًٔخص حُغٞس١ حُـذ٣ذ

 أهشحف حُِٔق حُظ٘ل٤ز١ٞس رخ٫عظ٘خد ا٠ُ أٝسحم حُِٔق ٖٓ دٕٝ كخؿش ا٠ُ دػ

ُِلنٞس. رؼزخسس أخشٟ ٫ ٣ٞؿذ ؿِغخص ٓلخًٔش ٝٓٞحػ٤ذ كنٞس أٓخّ ٛزح 

 حُوخم٢. 

حُغٞس١  "سئ٤ظ اُز٘ل٤ز"٣غظ٘ظؾ ٖٓ ٗـ ٛزٙ حُٔخدس إٔ ح٧فٍٞ حُٔظزؼش أٓخّ 

٢ٛ ح٧فٍٞ حُٔظزؼش أٓخّ حُونخء حُٔغظؼـَ
75

. أ١ إٔ "هنخء" حُظ٘ل٤ز ٫ ٣لٌْ 

ٟ، ٫ ٣لقَ هنخء حُظ٘ل٤ز رؤفَ حُلن رلٌْ هطؼ٢رؤفَ حُلن. رؼزخسس أخش
76
 

كخفَ ك٢ حُ٘ضحع ر٤ٖ ح٧هشحف
77

، رَ ٣وظقش ػِٔٚ ػ٠ِ ط٘ل٤ز ح٧ع٘خد حُوخرِش ُِظ٘ل٤ز 

ػ٘ذ ع٤ش اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز رؾٌَ هز٤ؼ٢ ٝػ٠ِ حُلقَ ك٢ ح٩ؽٌخ٫ص حُظ٘ل٤ز٣ش ارح 

  ٢.حػظشك حُظ٘ل٤ز أ١ ٓؼٞهخص هخ٤ٗٞٗش، ِٓظضٓخً ك٢ رُي حخظقخفٚ حُٔلِ

 هشاساد سئ٤ظ اُز٘ل٤ز راد دج٤خ ٓؤهزخ

ر٘خًء ػ٠ِ ٓخ طوذّ ٗغظط٤غ حُوٍٞ رؤٗٚ ٤ُظ ُوشحسحص سث٤ظ حُظ٘ل٤ز كـ٤ش ٜٗخث٤ش، رَ 

طٌٕٞ كـ٤ظٜخ ٓئهظش ٝٓؼِوشً ػ٠ِ طـ٤ش حُٔؼط٤خص ك٢ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١. ٝٛزح ٓخ 

                                                           
74

ى جانب من الفقه السوري بأن لربٌس التنفٌذ السوري اختصاصٌن هما االختصاص اإلداري واالختصاص ٌر 

القضابً. ٌبدو لنا أنه لٌس لربٌس التنفٌذ السوري اختصاص قضابً على التفصٌل الوارد فً المتن، بمعنى أنه 
ول التنفٌذ فً مكناس، جمال، أص ال ٌمكن لهذا القاضً الفصل بأصل )بأساس( الحق. لدراسة هذا االتجاه انظر:

وما بعدها. َومنال حٌدر، نصرة، طرق التنفٌذ الجبري  36، المرجع السابق، ص لتجارٌةالمواد المدنٌة وا

 وما بعدها. 31، ص1966دمشق، طبعة عام -وإجراءات التوزٌع، مطابع فتى العرب
75

/ من 829وري. ونرى أن نص المادة // من قانون أصول المحاكمات الس279انظر الفقرة /د/ من المادة / 

/ 279قانون أصول المحاكمات اللبنانً الذي ٌحكم مبدأ عمل قاضً التنفٌذ اللبنانً أكثر وضوحاً من نص المادة /

تنص المادة من القانون السوري، وذلك فً معرض الفصل فً اإلشكاالت التنفٌذٌة التً تعترض طرٌق التنفٌذ.

 مات المدنٌة اللبنانً على ما ٌأتً:/ من قانون أصول المحاك829/

باستثناء ما ٌرد فٌه نص خاص مخالؾ، ٌختص ربٌس دابرة التنفٌذ بإصدار القرارات والوامر المتعلقة "
بالتنفٌذ، كما ٌختص دون ؼٌره بالفصل فً أساس المشاكل المتعلقة بإجراءات التنفٌذ وٌتخذ قرارات بشأنها على 

 وجه السرعة...".
76

طعً هو الحكم الذي ٌحسم النزاع فً موضوع الدعوى، أو فً أحد أجزابه أو فً مسألة متفرعة "الحكم الق 

الجزء -عنه سواء تعلقت هذه المسألة بالقانون أم بالواقع. " أبو العٌال، أٌمن، شرح قانون أصول المحاكمات

ً المواد المدنٌة والتجارٌة، . انظر أٌضاً أنطاكً، رزق هللا، أصول المحاكمات ف71الثانً، المرجع السابق، ص 

 . 645، ص1993-1992منشورات جامعة دمشق، طبعة عام 
77

تختلؾ وظٌفة ربٌس التنفٌذ السوري عن قاضً التنفٌذ المصري، حٌث ٌفصل هذا الخٌر فً النزاع  

من قانون أصول المرافعات المصري. وسوؾ نرى هذا  275الموضوعً بٌن الخصوم وذلك بموجب المادة 

ل وقضاء عز الدٌن، الستاذ عكاز، حامد، القضاء المستعجالدٌناصوري، ظر المستشارانوؼٌره الحقاً: الفرق 

 ما بعدها.و 866ص  ،بال دار نشر، 1997القضاء، الطبعة الخامسة التنفٌذ فً ضوء الفقه و
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١ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُغٞس / 279ٖٓحُٔخدس / ٣غظ٘ظؾ ٖٓ ٗـ حُلوشس /ؽ/ ٖٓ

 :حُظ٢ ؿخء ك٤ٜخ رؤٗٚ

طوزَ حُوشحسحص حُظ٢ ٣قذسٛخ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز حُطؼٖ ُذٟ ٓلٌٔش ح٫عظج٘خف،  -"ؽ 

٫ٝ طوزَ حُطؼٖ حُوشحسحص حُقخدسس رخُظؤ٤ًذ ػ٠ِ ط٘ل٤ز حُوشحس حُغخرن، ٓخ ُْ ططشأ 

 أعزخد ؿذ٣ذس.".

٣ظنق ٖٓ ٛزح حُ٘ـ رؤٕ ُوشحسحص سث٤ظ حُظ٘ل٤ز كـ٤ش ٓئهظش طظؤػش رظٜٞس أٝ 

 ء أعزخد ؿذ٣ذس.ٗؾٞ

 دج٤خ اُذٌْ اُظبدس ػٖ ٓذٌٔخ االعزئ٘بف اُز٘ل٤ز١

سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ِٓضّ رخطزخع حُوشحسحص حُظ٢ طقذسٛخ ٓلٌٔش ح٫عظج٘خف حُظ٘ل٤ز١ 

ًٔشؿغ هؼٖ روشحسحطٚ ٝٛزح ططز٤ن ُِوٞحػذ حُؼخٓش ك٢ حُطؼٖ. ٝهذ ؿخء رُي ك٢ 

طلقَ -"ٝ :ٜخهخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ٝٗق / 279ٖٓحُٔخدس / حُلوشس /ٝ/ ٖٓ

ٓلٌٔش ح٫عظج٘خف ك٢ ؿشكش حُٔزحًشس ك٢ حُطؼٖ روشحس ٓزشّ ٝٓؼَِ ٝػ٠ِ سث٤ظ 

 حُظ٘ل٤ز حطزخػٚ.". 

ٝحُـذ٣ذ ك٢ ٛزح حُ٘ـ ٛٞ اُضحّ حُوخٕٗٞ ٓلٌٔشَ ح٫عظج٘خف حُظ٘ل٤ز١ رظؼ٤َِ 

هشحسٛخ ػ٘ذٓخ ط٘ظش ك٢ هؼٖ ٓشكٞع ك٢ هشحس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز. ٌُٖ حُٞحهغ حُؼ٢ِٔ 

ا٠ُ طؼ٤َِ ٛزٙ حُوشحسحص. هذ ٣ٌٕٞ عزذ ػذّ طغز٤ذ ٓلخًْ  قخسُ ٣ُ ٣ظٜش رؤٗٚ هِٔخ 

ح٫عظج٘خف حُ٘خظشس ك٢ حُونخ٣خ حُظ٘ل٤ز٣ش ُوشحسحطٜخ ٛٞ كـْ حُؼَٔ حٌُز٤ش حًَُٔٞ 

 ا٤ُٜخ.

 ؽج٤ؼخ ػَٔ ٓذٌٔخ االعزئ٘بف اُز٘ل٤ز١

٣ـذس رخُظ٣ٞ٘ٚ ا٠ُ إٔ ٓلٌٔش ح٫عظج٘خف حُظ٘ل٤ز١ ٫ ط٘ظش رؤفَ حُلن، ك٢ٜ 

حُظ٘ل٤ز. ُزُي ؿخء ك٢ ٗـ حُلوشس /ٝ/ حُٔزًٞسس عخروخً رؤٕ هشحسحطٜخ  طؼَٔ ًشث٤ظ

 طقذس ك٢ ؿشكش حُٔزحًشس.

 أُطِت اُضب٢ٗ: االخزظبص أُذ٢ِ أٝ أٌُب٢ٗ ُذائشح اُز٘ل٤ز 

ح٫خظقخؿ حُٔل٢ِ ٛٞ ح٫خظقخؿ حُز١ طظؼ٤ٖ رٔوظنخٙ حُٔلٌٔش حُظ٢ ُٜخ 

ذسؿش حُرحص ق٘ق ٝحص حُرعِطش حُ٘ظش رخُذػٟٞ ٖٓ ر٤ٖ حُٔلخًْ حُظ٢ ٢ٛ ٖٓ 
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مٖٔ حُـٜش حُونخث٤ش حُٞحكذس. أ١ ٛٞ طلذ٣ذ حُٔلٌٔش حُٔخظقش ٖٓ حُ٘خك٤ش 

حُــشحك٤ش ػ٠ِ حٓظذحد أسحم٢ حُذُٝش. ٣٘طزن ٛزح ح٫خظقخؿ ػ٠ِ دحثشس حُظ٘ل٤ز 

/ ٖٓ 277/ ٝ /276رلغزخٜٗخ ٓلٌٔش كغذ ٗقٞؿ حُوخٕٗٞ. ٝط٘ظْ حُٔخدطخٕ /

ظقخؿ حُٔل٢ِ ُذحثشس حُظ٘ل٤ز، ك٤غ طلذد حُٔخدس هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ٓغؤُش ح٫خ

/ ٓٞمٞع ح٩ٗخرش ر٤ٖ دٝحثش 277/ ح٫خظقخؿ حُٔل٢ِ )أ٫ًٝ( ٝط٘ظْ حُٔخدس / 276/

 حُظ٘ل٤ز )ػخ٤ٗخً(. 

 أٝالً: االخزظبص أُذ٢ِ

 :ٓخ ٣ؤط٢ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُغٞس١ ػ٠ِ / 276حُٔخدس / ٘ـط

شس حُظ٢ طٞؿذ ك٢ ٓ٘طوش حُٔلٌٔش حُظ٢ دحثشس حُظ٘ل٤ز حُٔخظقش ٢ٛ حُذحث -" أ

 أفذسص حُلٌْ أٝ حُظ٢ أُٗؾجض ح٧ع٘خد ك٢ ٓ٘طوظٜخ. 

ٓٞهٖ حُٔذ٣ٖ أٝ أٓٞحُٚ ك٤ٜخ أٝ حُذحثشس  ُظ٘ل٤ز ك٢ حُذحثشس حُظ٢ ٣ٌٕٞ٣ـٞص ح -د

 حُظ٢ حؽظشه حُٞكخء ك٢ ٓ٘طوظٜخ.".

عٞف ٗٞمق كٌشط٤ٖ ػزش دسحعش ٗـ ٛزٙ حُٔخدس. ح٠ُٝ٧ ٢ٛ طلذ٣ذ دحثشس 

(، ٝحُؼخ٤ٗش ٢ٛ حُطز٤ؼش حُوخ٤ٗٞٗش ُِوٞحػذ حُٔظؼِوش 1٘ل٤ز حُٔخظقش ٓل٤ِخً )حُظ

 (. 2رخ٫خظقخؿ حُٔل٢ِ ُذحثشس حُظ٘ل٤ز )

 : رذذ٣ذ دائشح اُز٘ل٤ز أُخزظخ ٓذ٤ِبً  1

٣ـش١ طلذ٣ذ ح٫خظقخؿ حُٔل٢ِ ُِٔلخًْ رخ٫عظ٘خد ا٠ُ ػ٘خفش طشرو حُٔلٌٔش 

ن ػ٘خفش حُشرو ٛزٙ رٌٔخٕ اهخٓش حُٔخظقش رٔ٘طوش ؿـشحك٤ش ٓلذدس. ٝهذ طظؼِ

حُٔذػ٠ ػ٤ِٚ أٝ ٌٓخٕ ط٘ل٤ز ح٫ُظضحّ أٝ ٌٓخٕ اٗؾخء حُغ٘ذ حُٔؼزض ٬ُُظضحّ حُٞحؿذ 

 حُظ٘ل٤ز أٝ رؼ٘خفش أخشٟ. 

هذ ٣غظ٘ذ حُٔؾشع ا٠ُ ٛزٙ حُؼ٘خفش ٝؿ٤شٛخ ٖٓ أؿَ طلذ٣ذ دحثشس حُظ٘ل٤ز 

٣ظؼِن رظ٘ل٤ز  ش ٠ْٜٓ ٛزٙ حُؼ٘خفش "حُظو٤ِذ٣ش" ػ٘قحُٔخظقش ٌٓخ٤ٗخً. ٌُٖ ٣نخف اُ

ُٓظذسحُ اُذٌْح٧كٌخّ حُونخث٤ش ٝٛٞ  حُٔطِٞد ط٘ل٤زٙ. ٫ ٣ٌٖٔ ُٜزح  ٓوش أُذٌٔخ 

حُؼ٘قش إٔ ٣ٌٕٞ ٓٞؿٞدحً ُظلذ٣ذ ح٫خظقخؿ حُٔل٢ِ ُٔلٌٔش حُٔٞمٞع حُٔخظقش 

 ٧ٗٚ أٓش ٫كن ػ٠ِ ٛزح حُظلذ٣ذ.
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حُظ٘ل٤ز  سرو خخؿ رظلذ٣ذ دحثشس ٣َُؼذُّ ٌٓخٕ حُٔلٌٔش ٓقذسس حُوشحس ػ٘قشَ  

حُٔخظقش ٓل٤ِخً ك٢ كخُش ط٘ل٤ز ح٧كٌخّ حُونخث٤ش. ُزُي كوذ ُلع حُٔؾشع ك٢ حُٔخدس 

/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص طؼذد دٝحثش حُظ٘ل٤ز حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ ٓخظقشً 276/

ٖٓ حُ٘خك٤ش حٌُٔخ٤ٗش رظ٘ل٤ز حُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١ حُز١ ٣طشكٚ حُذحثٖ هخُذ حُظ٘ل٤ز، ٣ٌٕٝٞ 

ٝآخ طزؼخً ٫طلخم ح٧هشحف ػ٠ِ ٌٓخٕ حُٞكخء  حُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١ رُي آخ رغزذ ٗٞع

 رخ٫ُظضحّ، ٝآخ ػ٠ِ أعخط ٌٓخٕ ٝؿٞد أٓٞحٍ حُٔ٘لز مذٙ أٝ ٓٞهٖ حُٔ٘لز مذٙ.

ر٘خًء ػ٠ِ رُي كبٕ ح٫خظقخؿ حُٔل٢ِ ٣٘ؼوذ ٩كذٟ حُذٝحثش ح٥ط٤ش: دحثشس حُظ٘ل٤ز 

زٙ )أ( أٝ دحثشس حُظ٘ل٤ز حُظ٢ حُٔٞؿٞدس ك٢ ٓ٘طوش حُٔلٌٔش ٓقذسس حُلٌْ حُٔطِٞد ط٘ل٤

أُٗؾت ك٢ ٓ٘طوظٜخ حُغ٘ذ حُٔشحد ط٘ل٤زٙ )د(. ٣ٌٖٝٔ ُطخُذ حُظ٘ل٤ز إٔ ٣ِـؤ أ٣نخً ا٠ُ 

ٌٍ  حُظ٘ل٤ز ذحثشسط٘ل٤ز ٓٞهٖ حُٔ٘لز مذٙ )ؽ( أٝ ُ دحثشس ِٔ٘لز مذٙ ك٢ ُ حُظ٢ طٞؿذ أٓٞح

 ٢ ٓ٘طوظٜخ )ٛـ(.ٓ٘طوظٜخ )د( أٝ دحثشس حُظ٘ل٤ز حُظ٢ حؽظشه ح٧هشحف حُٞكخء رخ٫ُظضحّ ك

 أ: دائشح اُز٘ل٤ز أُٞجٞدح ك٢ ٓ٘طوخ أُذٌٔخ ٓظذسح اُذٌْ أُطِٞة ر٘ل٤زٙ

سأ٣٘خ إٔ ػ٘قش ٓوش حُٔلٌٔش ٓقذسس حُلٌْ حُٔطِٞد ط٘ل٤زٙ ٛٞ ػ٘قش سرو 

َُ رُي إٔ طٌٕٞ دحثشس  ؼَ َٓ ٌٓخ٢ٗ خخؿ ُظلذ٣ذ دحثشس حُظ٘ل٤ز حُٔخظقش ٓل٤ِخً أٝ ٌٓخ٤ٗخً. 

لٌْ هخرَ ُِظ٘ل٤ز فخدس ػٖ اكذٟ ٓلخًٜٔخ. ٌُٖ ح٧ٓش ط٘ل٤ز كٔـ ٢ٛ حُٔخظقش ر

٫ ٣ٌٕٞ دحثٔخً رٜزح حُٞمٞف. كبرح فذس كٌْ ػٖ ٓلٌٔش ك٢ ٓ٘طوش ٫ طٞؿذ ك٤ٜخ 

ٓلٌٔش حعظج٘خف كبٕ حعظج٘خف حُلٌْ عٞف ٣ٌٕٞ أٓخّ ٓلٌٔش حعظج٘خف ٓشًض 

شس ط٘ل٤ز حُٔلخكظش. ٝٛ٘خ ٣ؼٞس حُغئحٍ ػٖ دحثشس حُظ٘ل٤ز حُٔخظقش ٌٓخ٤ٗخً، َٛ ٢ٛ دحث

ٓلٌٔش حُذسؿش حُؼخ٤ٗش حُظ٢ ٢ٛ دحثشس ط٘ل٤ز  دحثشس ط٘ل٤زٓلٌٔش حُذسؿش ح٠ُٝ٧ أّ 

 ٓشًض حُٔلخكظش؟

ؿ٤ش ٝحمق ك٢ ٛزٙ حُٔغؤُش ك٤غ أط٠ ػخٓخً  /276/ٗـ حُلوشس ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُٔخدس 

 ٝؿخء ك٤ٚ رؤٕ: 

سد أطذ" دحثشس حُظ٘ل٤ز حُٔخظقش ٢ٛ حُذحثشس حُظ٢ طٞؿذ ك٢ ٓ٘طوش حُٔلٌٔش حُظ٢ 

 ". اُذٌْ

٣شٟ حُلوٚ حُغٞس١ ٓذػٞٓخً رٔخ حعظوش ػ٤ِٚ هنخء حُظ٘ل٤ز
78
رؤٕ دحثشس حُظ٘ل٤ز  

حُٔٞؿٞدس ك٢ دحثشس ٓلٌٔش حُذسؿش ح٠ُٝ٧ ٓقذسس حُلٌْ ٢ٛ حُٔخظقش كظ٠ ُٞ ًخٕ 

                                                           
78

 وانظر أٌضاً: .65المستشار منال حٌدر، نصرة، طرق التنفٌذ الجبري وإجراءات التوزٌع، المرجع السابق، ص 

ٌوجد اجتهاد إلحدى ؼرؾ .57، المرجع السابق، ص التجارٌةصول التنفٌذ فً المواد المدنٌة ومكناس، جمال، أ
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دحثشس ط٘ل٤ز كٌْ ح٫عظج٘خف فخدسحً ػٖ ٓلٌٔش طخرؼش ٌٓخ٤ٗخً ُذحثشس ط٘ل٤ز ٓخظِلش ػٖ 

أهشحف ٝػِش رُي، كغذ ٛزح حُشأ١، ٛٞ حُظغ٤َٜ ػ٠ِ  ٓلٌٔش حُذسؿش ح٠ُٝ٧.

. ٝٗشٟ إٔ ٣وّٞ حُٔؾشع رظؼذ٣َ ٗـ ٛزٙ حُٔخدس ٣ٝزًش ك٤ٚ فشحكشً حُِٔق حُظ٘ل٤ز١

ػزخسس ٓلٌٔش حُذسؿش ح٠ُٝ٧ ٓقذسس حُوشحس ًٔخ ٢ٛ حُلخٍ ػ٤ِٚ ك٢ هخٕٗٞ أفٍٞ 

حُٔلخًٔخص حُٔذ٤ٗش حُِز٘خ٢ٗ
79
. 

رطش٣ن حُ٘ول. كَٜ طُؼذ دحثشس ط٘ل٤ز ٌُٖ ح٧ٓش ٣ضدحد فؼٞرشً ك٢ كخٍ حُطؼٖ 

ٓٞؿٞدس ك٢  حُظ٢ أفذسص حُلٌْٝ ًٕٞ ٓلٌٔش حُ٘ولدٓؾن ٢ٛ حُٔخظقش ٌٓخ٤ٗخً 

 ؟دٓؾن

حعظوش ح٫ؿظٜخد ػ٠ِ حخظقخؿ دحثشس ط٘ل٤ز ٓلٌٔش حُٔٞمٞع. أ١ إٔ دحثشس ط٘ل٤ز 

 دٓؾن. ذ٣٘شدٓؾن ٫ طخظـ رظ٘ل٤ز أ١ كٌْ فخدس ػٖ ٓلٌٔش ؿ٤ش طخرؼش ُٔ

 ،ٓلٜٞٓخً ك٢ كخُش ٗظش ٓلٌٔش حُ٘ول ك٢ حُذػٟٞ ًٔلٌٔش هخٕٗٞ ارح ًخٕ ح٧ٓش

كبٗٚ ٤ُظ رٜزح حُٞمٞف ك٢ كخٍ ٗظشص ٓلٌٔش حُ٘ول ك٢ حُ٘ضحع ًٔلٌٔش ٓٞمٞع 

/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُغٞس١. 262رلغذ ح٫عظؼ٘خء حُٞحسد ك٢ حُٔخدس /

ع ٝطٌٕٞ كل٢ حُلخُش ح٠ُٝ٧ ٣ٌٕٞ كٌْ ٓلٌٔش حُٔٞمٞع ٛٞ حُز١ كقَ ك٢ حُ٘ضح

دحثشس حُظ٘ل٤ز حُٔٞؿٞدس ك٢ ٓ٘طوش ٛزٙ حُٔلٌٔش ٢ٛ حُٔخظقش. أٓخ ك٢ كخٍ حٗو٬د 

ح٧ٓش ٛ٘خ. طٌٕٞ دحثشس ط٘ل٤ز ٓلٌٔش  مُّ ٓلٌٔش حُ٘ول ا٠ُ ٓلٌٔش ٓٞمٞع ك٤ذِ 

 حُٔٞمٞع ٢ٛ حُٔخظقش كغذ ح٫طـخٙ حُلو٢ٜ ٝحُونخث٢. ٌُٖ ططز٤ن حُ٘ـ

ْ ٓلٌٔش حُ٘ول ٖٓ حخظقخؿ دحثشس ٣ذػٞ ا٠ُ ؿؼَ ط٘ل٤ز كٌ ؾٌَ كْشك٢ر حُوخ٢ٗٞٗ

" ًٔخ ٣قشف رزُي حُٔؾشع ك٢ حُلوشس  ِْ ْقِذَسسَ حُُلٌ ُٓ ط٘ل٤ز دٓؾن رلغزخٜٗخ حُٔلٌٔش "

ٓلٌٔش حؿظٜخد / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُغٞس١. ٌُٖ 276ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُٔخدس /

دائشح اُز٘ل٤ز أُٞجٞدح ك٢ ٓ٘طوخ ٓذٌٔخ حُ٘ول حُغٞس٣ش حعظوش ػ٠ِ حخظقخؿ 

                                                                                                                                               
لمحكمة استبناؾ دمشق الناظرة بالقضاٌا التنفٌذٌة لكنه جاء مطلقاً بشكل ٌتفق مع ما ذهبنا إلٌه فً المتن. جاء 

ة بتنفٌذ الحكام هً دابرة التنفٌذ الموجودة فً منطقة عمل المحكمة فً هذا االجتهاد أن " دابرة التنفٌذ المختص

. مرجع المحامً فً إجراءات 29/6/2113/ تارٌخ 533/ أساس /315مصدرة الحكم. " استبناؾ تنفٌذي دمشق /

 . ٌالحظ أن االجتهاد جاء مجتزءاً وخارجاً عن سٌاقه بشكل ال نستطٌع129التنفٌذ المدنً، المرجع السابق، ص 

معه الركون إلى رأي قاطع. ٌجدر اإلشارة إلى أن طرٌقة توثٌق واختٌار االجتهادات القضابٌة ال تسمح، فً بعض 
 الحٌان، بدراسة المسالة القانونٌة موضوع البحث بشكل واٍؾ. 

2
ٌكون االختصاص عند تنفٌذ  من قانون أصول المحاكمات المدنٌة اللبنانً بأنه: " 831جاء فً نص المادة 

لحكام والقرارات والوامر القضابٌة للدابرة التً ٌكون مقرها فً مركز محكمة الدرجة الولى التً نظرت ا
الدعوى المحكوم بها أو التً ٌكون مقرها فً مركز محكمة االستبناؾ فً حال صدور الحكم عن هذه المحكمة أو 

 ".أحدهما.لدى  مباشرةعن ربٌسها فً دعوى أقٌمت 
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كلوذ فذس كٌْ  ًٝٔؼَ ػ٠ِ رُي .خ األ٠ُٝ ٓظذسح اُذٌْ أُطِٞة ر٘ل٤زٙاُذسج

"ارح ًخٕ حُوشحس حُٔطشٝف  :ؿخء ك٢ اكذٟ ك٤ؼ٤خطٚ رؤٗٚ 2012ػخّ  ُٔلٌٔش حُ٘ول

رخُظ٘ل٤ز فخدس ػٖ ٓلٌٔش حُقِق حُٔذ٢ٗ رلِذ كبٕ دحثشس ط٘ل٤ز كِذ ٢ٛ حُٔخظقش 

رظ٘ل٤ز ٛزح حُوشحس."
80
ٌخٕ اع٘خد ح٫خظقخؿ ُذحثشس ٣زذٝ ُ٘خ أٗٚ ٖٓ حُقؼٞرش رٔ .

ط٘ل٤ز دٓؾن ٧عزخد ػ٤ِٔش طظؼِن رخُؼذد حٌُز٤ش ٨ُكٌخّ حُٔٞمٞػ٤ش حُقخدسس ػٖ 

ٓلٌٔش حُ٘ول. ُزُي ٗشٟ إٔ ٣قخس ا٠ُ طؼذ٣َ حُ٘ـ ٝؿؼِٚ ٓلق٬ً رل٤غ ٣لذد 

ح٫خظقخؿ حٌُٔخ٢ٗ ُذٝحثش حُظ٘ل٤ز ك٢ كخٍ ط٘ل٤ز ح٧كٌخّ حُقخدسس ػٖ حُٔلخًْ 

 ف أٗٞحػٜخ ٝدسؿخطٜخ.حُغٞس٣ش ػ٠ِ حخظ٬

٤ٌَّٖٔدائشح اُز٘ل٤ز   أُخزظخ ثز٘ل٤ز أدٌبّ أُذ

٫ ٣ٌٖٔ ط٘ل٤ز أ١ كٌْ طل٤ٌْ ا٫ ارح أًُغ٢ ف٤ـش حُظ٘ل٤ز ٖٓ هزَ ٓلٌٔش 

ذحثشس حُٔخظقش ح٫عظج٘خف حُٔخظقش. ٝحُغئحٍ حُز١ ٣ؼٞس ٛ٘خ ٛٞ ح٥ط٢: ٓخ ٢ٛ حُ

 حُظ٘ل٤ز ك٢ ٓذ٣٘ش أخشٟ؟س كٌْ طل٤ٌْ ك٢ ٓذ٣٘ش ٝأًُغ٢ ف٤ـش ٌٓخ٤ٗخً ك٢ كخٍ فذ

ك٢ ٛزٙ حُلخُش طٌٕٞ دحثشس حُظ٘ل٤ز حُظخرؼش ٌُٔخٕ افذحس كٌْ حُظل٤ٌْ ٢ٛ 

حُظ٢ حُٔخظقش رظ٘ل٤ز ٛزح حُلٌْ ٧ٜٗخ دحثشس حُظ٘ل٤ز حُظ٢ طٞؿذ ك٤ٜخ " حُٔلٌٔش " " 

"، ٤ُٝغض دحثشس حُظ٘ل٤ز حُٔٞؿٞدس ك٢ ٓ٘طوش حُٔلٌٔش حُظ٢ أًغض  أفذسص حُلٌْ

ش حُظ٘ل٤ز. ػِش رُي إٔ ٓلٌٔش ح٩ًغخء ٤ُغض ٢ٛ ٓقذسس حُلٌْ كٌْ حُظل٤ٌْ ف٤ـ

٧ٜٗخ ٫ ط٘ظش ك٢ ٓٞمٞع حُ٘ضحع ٣ٝوظقش ػِٜٔخ ػ٠ِ ٓشحهزش كٌْ حُظل٤ٌْ ٓشحهزش 

اٗٔخ طظؼِن رخُٔؾشٝػ٤ش. ٝهذ كذد هخٕٗٞ حُظل٤ٌْ  ،خخسؿ٤ش ٫ طظؼِن رخُٔٞمٞع

حُٔل٤ٌٖٔ ف٤ـش  اكذٟ ٓلخًْ ح٫عظج٘خف ٩ًغخء كٌْ 2008/ ُؼخّ 4حُغٞس١ سهْ /

. كبرح فذس كٌْ حُٔل٤ٌٖٔ ك٢ ٓلخكظش د٣ش 54حُظ٘ل٤ز ٝرُي رٔٞؿذ ٓخدطٚ سهْ 

حُضٝس ٌُٖ ٓلٌٔش حعظج٘خف دٓؾن ٢ٛ حُظ٢ أًغظٚ ف٤ـش حُظ٘ل٤ز كبٕ دحثشس ط٘ل٤ز د٣ش 

 حُضٝس طٌٕٞ ٢ٛ حُٔخظقش رظ٘ل٤ز كٌْ حُٔل٤ٌٖٔ.

 ل٤زٙة: دائشح اُز٘ل٤ز اُز٢ أٗشئ ك٢ ٓ٘طوزٜب اُغ٘ذ أُشاد ر٘

ًغ٘ذ حُذ٣ٖ حُٔ٘ظْ ػ٘ذ  خً سع٤ٔ حً ارح ُْ ٣ٌٖ حُغ٘ذ حُٔطِٞد ط٘ل٤زٙ كٌٔخً رَ ع٘ذ

كظٌٕٞ دحثشس ط٘ل٤ز حُٔ٘طوش حُظ٢ أٗؾت ك٤ٜخ حُغ٘ذ  ػ٠ِ عز٤َ حُٔؼخٍ، حٌُخطذ رخُؼذٍ

                                                           
80
اللوسً، عبد القادر جار هللا، . منشور فً 27/3/2112تارٌخ  841ساس مخاصمة أ 275نقض قرار  

 وما بعدها.  81، المرجع السابق، ص التنفٌذٌة مجموعة أحكام النقض فً القضاٌا
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٢ٛ حُٔخظقش رظ٘ل٤ز ٛزح حُغ٘ذ رلغذ حُـضء حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُلوشس ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُٔخدس 

ٗؾت ع٘ذ د٣ٖ ٓ٘ظْ ُذٟ ًخطذ حُؼذٍ ك٢ دسػخ، طٌٕٞ دحثشس / آٗلش حُزًش. كبرح أ276/

 ط٘ل٤ز دسػخ ٢ٛ حُٔخظقش رظ٘ل٤ز ح٫ُظضحٓخص حُ٘خؽجش ػٖ ٛزح حُغ٘ذ.

 ط: دائشح ر٘ل٤ز ٓٞؽٖ أُذ٣ٖ )أُ٘لز ػذٙ(

/ حُٔزًٞسس عخروخً آٌخ٤ٗش حخظ٤خس هخُذ حُظ٘ل٤ز 276حُلوشس حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُٔخدس / ِلعُ طَ 

ٞؿذ ك٢ ٓ٘طوظٜخ ٓٞهٖ حُٔ٘لز مذٙ. ٝهذ ٣ٌٕٞ حُٔٞهٖ ٓٞه٘خً دحثشس حُظ٘ل٤ز حُظ٢ ٣

حُز١ ٣و٤ْ ك٤ٚ حُؾخـ  ٌٔخٕأف٤ِخً أٝ ٓٞه٘خً ٓخظخسحً. ٝحُٔٞهٖ ح٧ف٢ِ ٛٞ حُ

ػخدس
81

. كبرح ًخٕ ٓٞهٖ حُٔذ٣ٖ حُٔ٘لز مذٙ ٛٞ ح٬ُره٤ش ك٤غظط٤غ هخُذ حُظ٘ل٤ز 

حُلٌْ ٢ٛ ٓلٌٔش حُِـٞء ا٠ُ دحثشس ط٘ل٤ز ح٬ُره٤ش كظ٠ ُٞ ًخٗض حُٔلٌٔش ٓقذسس 

حعظج٘خف كِذ أٝ ٓلٌٔش رذح٣ش حُلغٌش ػ٠ِ عز٤َ حُٔؼخٍ أٝ ًخٕ حُغ٘ذ حُٔطِٞد 

 ط٘ل٤زٙ هذ أٗؾت ك٢ هشهٞط.

ٓؼ٤ٖ، حُز١ ٣خظخسٙ حُؾخـ ُظ٘ل٤ز ػَٔ هخ٢ٗٞٗ  ٌخٕأٓخ حُٔٞهٖ حُٔخظخس كٜٞ حُٔ

رٔخ ك٢ رُي اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز  ،ك٤غ ٣ؼذ ٓٞه٘ٚ ك٢ ًَ ٓخ ٣ظؼِن رٜزح حُؼَٔ

١حُـزش
82

. كبرح حخظخس حُؾخـ حُٔو٤ْ ك٢ ح٬ُره٤ش، ك٢ حُٔؼخٍ أػ٬ٙ، ٌٓظزٚ حٌُخثٖ ك٢ 

ربٌٓخٕ هخُذ حُظ٘ل٤ز  خ٢ٗٞٗ، كبٕٓلخكظش حُغ٣ٞذحء ًٔٞهٖ ٓخظخس ٩ؿشحء طقشف ه

 حُِـٞء ا٠ُ دحثشس ط٘ل٤ز حُغ٣ٞذحء ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ اهخٓش حُٔ٘لز مذٙ ك٢ ح٬ُره٤ش.

أ٣نخً، ك٤غ ٣ؼذ ٓشًض حُؼَٔ حُشث٤ظ ٣٘طزن ٛزح حُٔزذأ ػ٠ِ حُؾخـ حُٔؼ١ٞ٘ 

ُٜزح حُؾخـ ٛٞ ٓلَ اهخٓظٚ، كظؼذ دحثشس حُظ٘ل٤ز حُٔٞؿٞد ك٤ٜخ حُٔشًض حُشث٤ظ ُؼَٔ 

  ٛزح حُؾخـ حُٔؼ١ٞ٘ ٓخظقش ك٢ ط٘ل٤ز ح٧ع٘خد حُظ٘ل٤ز٣ش ك٢ ٓٞحؿٜظٚ.

ٌُٖ ٖٓ حُـذ٣ش رخُظ٣ٞ٘ٚ إٔ ٓلَ ح٩هخٓش حُز١ ٣ـذ إٔ ٣ئخز رخُلغزخٕ ٛٞ ٌٓخٕ 

ََّ اهخٓظِٚ اهخٓش حُٔ٘ لز مذٙ رظخس٣خ طوذ٣ْ هِذ حُظ٘ل٤ز، رل٤غ ارح ؿ٤ًَّش ٛزح ح٧خ٤ش ٓل

رؼذ طوذ٣ْ هِذ حُظ٘ل٤ز كبٕ رُي ٫ ٣ئػش ػ٠ِ حخظقخؿ دحثشس حُظ٘ل٤ز
83
 . 

كبرح حٗظوَ حُؾخـ حُٔو٤ْ ك٢ ح٬ُره٤ش ك٢ حُٔؼخٍ حُغخرن ا٠ُ ادُذ هزَ طوذ٣ْ هِذ 

أٓخ ارح حٗظوَ رؼذ طوذ٣ْ حُطِذ كظزو٠  .شحُظ٘ل٤ز كظٌٕٞ دحثشس ط٘ل٤ز ادُذ ٢ٛ حُٔخظق

                                                           
81
 من القانون المدنً السوري. 42المادة  
82

 من القانون المدنً السوري. 45/3المادة 

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

894, I, 319 ;
83

   civ, 18 juin 1975, Bull, civ. 187.ٚحُلـخس، ك٢ِٔ ٓلٔذ، أفٍٞ حُظ٘ل٤ز حُٔذ٢ٗ، : أدسؿ

 /. 3حُٜخٓؼ سهْ / 81 ؿ، 2003ٓ٘ؾٞسحص حُلِز٢ حُلوٞه٤ش، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش 
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دحثشس ط٘ل٤ز ح٬ُره٤ش ٢ٛ حُٔخظقش رلغزخٜٗخ دحثشس حُظ٘ل٤ز حُٔٞؿٞدس ك٢ ٓ٘طوش اهخٓش 

 .ٝهض طوذ٣ْ هِذ حُظ٘ل٤ز حُٔ٘لز مذٙ

 د: اُذائشح اُز٢ رٞجذ ك٢ ٓ٘طوزٜب أٓٞاٍ أُ٘لز ػذٙ 

/ عخُلش حُزًش، إٔ ٣276ٌٖٔ ُطخُذ حُظ٘ل٤ز، رلغذ حُلوشس حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُٔخدس /

٣خظخس دحثشس حُظ٘ل٤ز حُظ٢ طٞؿذ ك٢ ٓ٘طوظٜخ أٓٞحٍ ُِٔ٘لز مذٙ. ٫ٝ كشم ر٤ٖ إٔ ٣ٌٕٞ 

ٛزح حُٔخٍ ٓ٘و٫ًٞ أّ ػوخسحً كوذ ؿخءص ف٤ـش حُٔخدس ٓطِوش ٖٓ دٕٝ طلش٣ن. ٝك٢ كخٍ 

طٌٕٞ دحثشس ط٘ل٤ز ٓخظِلش، هنخث٤ش طظزغ ُٜخ دٝحثش ٓخ ارح ًخٕ ُِٔذ٣ٖ ٓخٍ ك٢ ٓ٘خهن 

ٖٓ ٛزٙ حُذٝحثش ٓخظقشً رخُظ٘ل٤ز ػ٠ِ ًَ أٓٞحٍ حُٔ٘لز مذٙ، كظ٠ طِي حُٔٞؿٞدس أ١ّ 

ك٢ ٓ٘طوش دحثشس أخشٟ. ٓؼَ رُي إٔ ٣ٌٕٞ ُِٔذ٣ٖ حُٔ٘لز مذٙ أٓٞحٍ ٓ٘وُٞش أٝ 

ػوخسحص ك٢ كٔخس ٝحُشهش. ٣ٌٖٔ ُِذحثٖ هخُذ حُظ٘ل٤ز إٔ ٣٘لز ػ٠ِ ح٧ٓٞحٍ حُٔٞؿٞدس 

٤ز كٔخس ك٤غ طوّٞ ٛزٙ ح٧خ٤شس ربؿشحءحص ك٢ كٔخس ٝك٢ حُشهش ػٖ هش٣ن دحثشس ط٘ل

حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ ح٧ٓٞحٍ حُٔٞؿٞدس ك٢ كٔخس ٓزخؽشسً ٝػ٠ِ ح٧ٓٞحٍ حُٔٞؿٞدس ك٢ حُشهش 

 ػٖ هش٣ن اٗخرش دحثشس ط٘ل٤ز حُشهش، ٝعٞف ٗذسط ح٩ٗخرش ٫كوخً.

اٗٔخ ٣ـذ ح٩ؽخسس ا٠ُ أٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ ُطخُذ حُظ٘ل٤ز إٔ ٣ِـؤ ك٢ ٛزح حُٔؼخٍ ا٠ُ دحثشس 

ز حُوخٓؾ٢ِ ارح ًخٕ حُظ٘ل٤ز ٓظؼِوخً رؼوخسحص ٫ ٣ٞؿذ أ١ ٜٓ٘خ ك٢ ٛزٙ حُٔلخكظش، ط٘ل٤

٧ٕ رُي ٣ظؼخسك ٓغ حُوٞحػذ حُؼخٓش حُظ٢ طلذد ٌٓخٕ ٝؿٞد حُؼوخس ًٔؼ٤خس ُظلذ٣ذ 

ح٫خظقخؿ ٝهذ أفزلض هٞحػذ ٓظؼِوش رخُ٘ظخّ حُؼخّ
84

. ٝعٞف ٗشٟ ٛزٙ حُلخُش ك٢ 

 ٞحػذ ح٫خظقخؿ حُٔل٢ِ ُذحثشس حُظ٘ل٤ز.ٓؼشك حُلذ٣غ ػٖ حُطز٤ؼش حُوخ٤ٗٞٗش ُو

 ٛـ: دائشح اُز٘ل٤ز اُز٢ اشزشؽ األؽشاف اُٞكبء ثبالُزضاّ ك٢ ٓ٘طوزٜب

هذ ٣لذد حُغ٘ذ حُٔطِٞد ط٘ل٤زٙ ٌٓخٕ ٝكخء ح٫ُظضحّ حُٔؼزض ك٤ٚ. كظٌٕٞ دحثشس حُظ٘ل٤ز 

حُٞحهؼش مٖٔ حٌُٔخٕ حُز١ كذدٙ حُغ٘ذ ُِٞكخء رخ٫ُظضحّ ٢ٛ حُٔخظقش كغذ ٓخ ؿخء 

/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُغٞس١. كِٞ 276ك٢ ٜٗخ٣ش حُلوشس حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُٔخدس /

                                                           
84

. فقد كان االختصاص من النظام العام، تاالختصاص المتعلقة بالعقارا تؽٌر موقؾ المشرع السوري من قواعد 

/ من قانون أصول المحاكمات، عندما ٌتعلق النزاع بحق عٌنً أو بدعوى حٌازة. 82حسب النص القدٌم للمادة /

ام ، فأصبح االختصاص فٌه من النظ2111/ لعام 1أما النص الجدٌد لهذه المادة، المعدل بموجب القانون رقم /

العام عندما ٌكون النزاع متعلقاً بعقار مهما كان نوع هذا الحق. أي أنه من النظام العام حتى لو تعلق النزاع بحق 

مكرساً هذا االتجاه وذلك فً الفقرة /ب/ من المادة  2116/ لعام 1ثم جاء القانون الجدٌد رقم /شخصً على عقار.

 منه. 83
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كذد حُغ٘ذ ٓذ٣٘ش حُو٤٘طشس ُِٞكخء رخ٫ُظضحّ، ًذكغ ػٖٔ حُٔز٤غ ك٤ٜخ، طٌٕٞ دحثشس ط٘ل٤ز 

 حُو٤٘طشس ٢ٛ حُٔخظقش رظ٘ل٤ز ٛزح حُغ٘ذ.

ل٤ز حُِـٞء حُغئحٍ حُز١ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ُطشف ٛ٘خ ٛٞ ح٥ط٢: َٛ ٣غظط٤غ هخُذ حُظ٘ٝ

/ حُٔزًٞسس عخروخً؟ َٝٛ 276ا٠ُ دحثشس ط٘ل٤ز ؿ٤ش حُذٝحثش حُٔزًٞسس ك٢ حُٔخدس /

٣غظط٤غ ح٫طلخم ٓغ حُٔ٘لز مذٙ ػ٠ِ دحثشس ؿ٤ش ٓخظقش ٌٓخ٤ٗخً؟ رؼزخسس أخشٟ، َٛ 

 طظؼِن حُوٞحػذ حُ٘خظٔش ٬ُخظقخؿ حُٔل٢ِ ُذحثشس حُظ٘ل٤ز رخُ٘ظخّ حُؼخّ أّ ٫؟

وٞاػذ أُزؼِوخ ثبالخزظبص أُذ٢ِ )أٌُب٢ٗ( ُذائشح : اُطج٤ؼخ اُوب٤ٗٞٗخ 2ُِ

 اُز٘ل٤ز

حُوخػذس حُؼخٓش إٔ هٞحػذ ح٫خظقخؿ حُٔل٢ِ ُِٔلخًْ ٤ُغض ٖٓ حُ٘ظخّ حُؼخّ
85
 ،

ك٤غ ٣ؼذ  ،ٓٔخ ٣ظشطذ ػ٠ِ ػذّ حُظٔغي رٜخ ًؤٍٝ دكغ عوٞه حُلن ك٢ حُظٔغي رٜخ

َٛ ٣ٌٖٔ ططز٤ن رُي ط٘خص٫ً م٤٘ٔخً ػٖ ٛزح حُلن حُز١ ٣ل٢ٔ ٓقِلش خخفش. ٌُٖ 

 ٛزح حُٔزذأ ػ٠ِ حُوٞحػذ حُٔظؼِوش رخ٫خظقخؿ حُٔل٢ِ ُذٝحثش حُظ٘ل٤ز؟ 

سأ١ ٣شٟ إٔ ٛزٙ حُوٞحػذ ٤ُغض ٖٓ  ك٢ ٛزٙ حُٔغؤُش ا٠ُ سأ٤٣ٖ.حٗوغْ حُلوٚ 

حُ٘ظخّ حُؼخّ ٝآخش ٣شٟ أٜٗخ ٖٓ حُ٘ظخّ حُؼخّ. ٣ٌٖٝٔ عزذ ٛزح ح٫ٗوغخّ ك٢ ػذّ 

 ظقخؿ حُٔل٢ِ ُذحثشس حُظ٘ل٤ز. طلذ٣ذ حُ٘ـ ُِطز٤ؼش حُوخ٤ٗٞٗش ٬ُخ

ح٫طـخٙ ح٧ٍٝ ٣وٍٞ إ حُٔؾشع ُْ ٣٘ـ ػ٠ِ اُضح٤ٓش حُظو٤ذ رٜزٙ حُوٞحػذ ٣ٌٕٝٞ 

ح٫خظقخؿ ػخد٣خً أ١ ؿ٤ش ٓظؼِن رخُ٘ظخّ حُؼخّ
86

، ٝأٗٚ ٫ ٣ٞؿذ ٗـ ٣وشس حُزط٬ٕ 

ك٢ كخٍ ٓخخُلش هٞحػذ ح٫خظقخؿ حُٔل٢ِ ُذحثشس حُظ٘ل٤ز
87
. 

ح ح٫خظقخؿ ٖٓ حُ٘ظخّ حُؼخّ ٧ٗٚ ارح ه٤َِ ؿ٤ش رُي أٓخ ح٫طـخٙ حُؼخ٢ٗ ك٤شٟ ٛز

/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ 276ك٢ حُٔخدس / رخُظلق٤َ كبٕ ح٧كٌخّ حُظ٢ ٗـ ػ٤ِٜخ حُٔؾشع

/ ٖٓ 277حُٔلخًٔخص حُغٞس١ طٌٕٞ هذ ُِٗغلَْض، ًٔخ إٔ ك٢ رُي ٓخخُلش ُ٘ـ حُٔخدس /

رحص حُوخٕٗٞ حُز١ ٣ظؼِن رخ٩ٗخرش ر٤ٖ دٝحثش حُظ٘ل٤ز
88
. 

                                                           
85

محاكمات المدنٌة السوري بما ٌأتً: " فً االختصاص المحلً إذا / من قانون أصول ال148تقضً المادة / 

اتفق الخصوم على التداعً أمام محكمة ؼٌر المحكمة المرفوعة إلٌها الدعوى قررت هذه المحكمة إحالة الدعوى 
 .إلى المحكمة التً اتفقوا علٌها."

86
 .218خلٌل، أحمد، التنفٌذ الجبري، المرجع السابق، ص  
87

 .69حٌدر، نصرة، طرق التنفٌذ الجبري وإجراءات التوزٌع، المرجع السابق، ص  المستشار منال

 .61، المرجع السابق، ص التجارٌةصول التنفٌذ فً المواد المدنٌة وأ جمال، مكناس، 88
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خ أٗٚ ٣ـذ، ٖٓ أؿَ كَ ٛزح حُخ٬ف، ٝك٢ ؿ٤خد ٗـ ٝحمق ك٢ ٛزح ٣زذٝ ُ٘

هخػذس هخ٤ٗٞٗش رخُ٘ظخّ حُؼخّ ٖٓ ػذٓٚ.  نَ ُِّ ؼَ حُقذد، إٔ ٗظٔغي رخُٔؼ٤خس حُز١ ٣لذد طَ 

٣ـذ حُ٘ظش ا٠ُ ٛذف حُوخػذس حُوخ٤ٗٞٗش َٝٛ ٛٞ كٔخ٣ش حُٔقِلش حُؼخٓش أّ كٔخ٣ش 

ظـخس طٌٕٞ حُوخػذس حُظ٢ طل٤ٜٔخ ٓقخُق خخفش؟ كبرح ًخٗض حُٔقِلش حُؼخٓش ٢ٛ حُٔز

ٓظؼِوشً رخُ٘ظخّ حُؼخّ ٝا٫ كظٌٕٞ ٓظؼِوش رٔقخُق خخفش ٣ٝـٞص رخُظخ٢ُ ٧فلخد ٛزٙ 

 حُٔقخُق ح٫طلخم ػ٠ِ خ٬كٜخ.

/ 276ر٘خًء ػ٠ِ ٛزح حُٔؼ٤خس، ٣شٟ حطـخٙ كو٢ٜ طوغ٤ْ حُوٞحػذ حُٞحسدس ك٢ حُٔخدس /

 ُؼخّ ٝح٥خش ٫ ٣ظؼِن رخُ٘ظخّ حُؼخّ.حُٔزًٞسس أػ٬ٙ ا٠ُ ٗٞػ٤ٖ. ٗٞع ٣ظؼِن رخُ٘ظخّ ح

ٖٓ ٛ٘خ، ٣شٟ أفلخد ٛزح حُشأ١ رؤٗٚ طؼذ ٖٓ حُ٘ظخّ حُؼخّ حُوخػذس حُظ٢ طوشس إٔ 

دحثشس حُظ٘ل٤ز حُٔخظقش رظ٘ل٤ز حُلٌْ ٢ٛ طِي حُظ٢ طٞؿذ ك٢ ٓ٘طوش حُٔلٌٔش ٓقذسس 

حُلٌْ. ػِش رُي، كغذ سأ٣ْٜ، إٔ ٛزٙ حُوخػذس طل٢ٔ ٓقِلش ػخٓش ٢ٛ كغٖ ع٤ش 

كن ػخّ ٛٞ ٓشكن حُونخء. أٓخ رخه٢ حُوٞحػذ حُٞحسدس ك٢ ٛزٙ حُٔخدس كظظؼِن ٓش

رٔقخُق ح٧كشحد حُخخفش ٫ٝ طظؼِن رخُظخ٢ُ رخُ٘ظخّ حُؼخّ
89
. 

ّذ 276أٓخ ك٢ حُشد ػ٠ِ حُشأ١ حُوخثَ ر٘غق ٓخ ؿخء ك٢ حُٔخدس / / ك٢ كخٍ ػذّ ػَّ

حثشس ط٘ل٤ز ؿ٤ش طِي ٛزٙ حُوٞحػذ ٖٓ حُ٘ظخّ حُؼخّ، ك٤ٌٖٔ حُوٍٞ إ ح٫طلخم ػ٠ِ د

حُٔلذدس ك٢ ٛزٙ حُٔخدس ٤ُظ ا٫ اػٔخ٫ً ُلٌشس كٔخ٣ش حُٔقخُق حُخخفش ٝؿٞحص حُظ٘خصٍ 

ًظِي حُٔظؼِوش روٞحػذ  هخػذس هخ٤ٗٞٗش طلغ٤ش٣ش "ط٤ِ٤ٌٔش".ٓؼِٜخ ٓؼَ أ١  ،ػٜ٘خ

ح٫خظقخؿ حُٔل٢ِ ُِٔلخًْ. ًٔخ ُٞ ًخٗض ٓلٌٔش حُزذح٣ش حُٔذ٤ٗش ك٢ كِذ ٓخظقش 

/ رلغزخٜٗخ ٓلٌٔش ٓٞهٖ حُٔذػ٠ ػ٤ِٚ، ٌُٖ حُٔذػ٢ حخظخس 82خدس /كغذ أكٌخّ حُٔ

ٚ رؼذّ ح٫خظقخؿ ٓلٌٔش حُزذح٣ش حُٔذ٤ٗش ك٢ د٣ش حُضٝس كِْ ٣ذكغ حُٔذػ٠ ػ٤ِ

ك٢ ٛزٙ حُلخُش طغظٔش ٓلٌٔش د٣ش حُضٝس رخُ٘ظش ك٢ حُذػٟٞ. ٝهذ  حُٔل٢ِ ًؤٍٝ دكغ.

ٔل٢ِ ُذحثشس حُظ٘ل٤ز ٖٓ ؿخء ك٢ أًؼش ٖٓ حؿظٜخد ٓخ ٣ئًذ ػ٠ِ ػذّ ػذ ح٫خظقخؿ حُ

حُ٘ظخّ حُؼخّ. ٝٛزح ح٫طـخٙ ٓغظوش ٖٓ ٝهض ه٣َٞ أٓخّ ٓلخًْ ح٫عظج٘خف حُ٘خظشس ك٢ 

ٓخ ٣ؤط٢:  1967حُونخ٣خ حُظ٘ل٤ز٣ش. كوذ ؿخء ك٢ حؿظٜخد ُٔلٌٔش حعظج٘خف كِذ ػخّ 

ارح كنش حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ا٠ُ دحثشس حُظ٘ل٤ز ُْٝ ٣ؼظشك ػ٠ِ ف٬ك٤ظٜخ حٌُٔخ٤ٗش "

رخ٧عخط ٣ظنٖٔ كقُٞٚ ػ٠ِ ع٘ذ ارشحء كبٗٚ ٫ ٣وزَ ٓ٘ٚ رؼذ رُي حُذكغ  ٝطوذّ رذكغ
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الجزء الول، -بهذا المعنى انظر القاضً، سرٌانً، كبلاير، والقاضً، ؼانم، ؼالب، قوانٌن التنفٌذ فً لبنان 

 وما بعدها. 87، ص 1991ورات الحقوقٌة صادر، الطبعة الولى المنش
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".رؼذّ حخظقخؿ حُذحثشس حٌُٔخ٢ٗ
90

. ٛزح أٓش هز٤ؼ٢ ٧ٕ حُِـٞء ا٠ُ دحثشس ٓؼ٤٘ش، 

حُخخفش  ٣ْظ٘خصع أهشحف حُِٔق ػ٠ِ حخظقخفٜخ حٌُٔخ٢ٗ، ٣قذ ك٢ ٓقخُلٜ ٫

٤ش ٓشكن حُونخء أٝ ٫ٝ ٗشٟ أ١ مشس ٣ئػش ػ٠ِ حُٔقِلش حُؼخٓش عٞحء ُـٜش ع

 ؿ٤شٙ.

ٝك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُلـش حُٔغظ٘ذس ا٠ُ كٌشس ح٩ٗخرش ر٤ٖ حُذٝحثش حُونخث٤ش ك٤ٌٖٔ حُشد 

/ ٫ ٣ئػش ػ٠ِ 277رخُوٍٞ رؤٕ ح٫طلخم ػ٠ِ خ٬ف دحثشس حُظ٘ل٤ز حُٔلذدس ك٢ حُٔخدس /

٘خرش ٝحُظ٢ ٣ٞؿذ ك٤ٜخ حُٔخٍ حُٔطِٞد حُظ٘ل٤ز ػ٤ِٚ  ُٔ طوّٞ رٔخ ٓزذأ ح٩ٗخرش ٧ٕ حُذحثشس حُ

ٛٞ ٓطِٞد ٜٓ٘خ ٖٓ اؿشحءحص ط٘ل٤ز٣ش ك٢ ؿ٤ٔغ ح٧كٞحٍ أ١ عٞحء ًخٗض ٓخظقش 

 / أٝ ك٢ كخُش حطلخم ح٧هشحف ػ٤ِٜخ276كغذ ٗـ حُٔخدس /
91

 ، ًٔخ ٣ؤط٢.

 صب٤ٗبً: اإلٗبثخ ث٤ٖ دٝائش اُز٘ل٤ز

٣لذع إٔ طٌٕٞ ح٧ٓٞحٍ حُٔطِٞد حُظ٘ل٤ز ػ٤ِٜخ ٝحهؼش خخسؽ ٗطخم ح٫خظقخؿ 

س حُظ٘ل٤ز حُٔخظقش أٝ حُظ٢ حخظخسٛخ أهشحف حُِٔق حُظ٘ل٤ز١ ُٔزخؽشس حٌُٔخ٢ٗ ُذحثش

اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز. ًٔخ ُٞ ًخٗض دحثشس ط٘ل٤ز كٔـ ٢ٛ حُٔخظقش رلغزخٜٗخ حُذحثشس 

حُظ٢ حؽظشه حُٞكخء ك٢ ٓ٘طوظٜخ ًٝخٗض ح٧ٓٞحٍ حُٔطِٞد حُظ٘ل٤ز ػ٤ِٜخ ٓٞؿٞدسً ك٢ 

ٗخرش دحثشس ط٘ل٤ز كِذ ُِو٤خّ كِذ. ٣ـذ ك٢ ٛزٙ حُلخُش ػ٠ِ دحثشس ط٘ل٤ز كٔـ ا

ربؿشحءحص حُظ٘ل٤ز حُٔطِٞرش ػ٠ِ ٛزٙ ح٧ٓٞحٍ. ٝهذ ٗظْ حُٔؾشع حُغٞس١ ك٢ حُٔخدس 

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ٓٞمٞع ح٩ٗخرش ر٤ٖ دٝحثش حُظ٘ل٤ز.277/

ط٘ـ ٛزٙ حُٔخدس ػ٠ِ ٓخ ٣ؤط٢: " ارح حهظن٠ حُظ٘ل٤ز حطخخر طذحر٤ش خخسؽ ٓ٘طوش  

 حُظ٘ل٤ز اٗخرش حُذحثشس حُظ٢ عظظخز ك٤ٜخ حُظذحر٤ش حُظ٘ل٤ز٣ش.".  حُذحثشس ٣وشس سث٤ظ
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وما بعدها. انظر  61 المرجع السابق، صالتجارٌة، جمال الدٌن، أصول التنفٌذ فً المواد المدنٌة و مكناس، 

 فً الصفحة ذاتها اجتهاد آخر بالمعنى ذاته.
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تهاد القضابً فً هذه المسالة لسببٌن. الول ٌضاؾ إلى الخالؾ المذكور أعاله عدم القدرة على تقفً أثر االج 

ٌتعلق بندرة االجتهادات المنشورة حول االختصاص المكانً لدابرة التنفٌذ، والثانً وهو الهم، أنه ال ٌوجد 
"اجتهاد" قضابً موحد فً قضاء التنفٌذ لن قرارات ربٌس التنفٌذ قابلة للطعن أمام محكمة االستبناؾ وقرارات 

برمة. لذلك نجد ان هناك تباٌناً فً اجتهادات محاكم االستبناؾ الناظرة فً القضاٌا التنفٌذٌة عبر هذه الخٌرة م
محافظات القطر. من الجدٌر بالذكر أن هذه المشكلة تنطبق على كل ما ٌتعلق بالعمل القضابً الخاص بإجراءات 

ُر التنفٌذ، ما ٌجعل عمل الباحث صعباً، خاصًة فٌما ٌتعلق بصٌاؼة مبادئ  سِّ ٌَ قضابٌة عامة فً مادة أصول التنفٌذ ُت
الدرب أمام رؤساء التنفٌذ فً عملهم. إضافة إلى أن هذا الواقع ٌؤدي إلى صبػ معظم المؤلفات فً هذا المجال 

 بصبؽة نظرٌة فقهٌة قد تكون بعٌدة عن واقع العمل القضابً. 
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 ٣ظنق ٖٓ ٗـ ٛزٙ حُٔخدس إٔ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز حُغٞس١ ِٓضّ
92
ربٗخرش سث٤ظ دحثشس  

حُظ٘ل٤ز حُظ٢ ٣وغ ك٢ ٓ٘طوظٜخ حُٔخٍ حُٔطِٞد حُظ٘ل٤ز ػ٤ِٚ، ك٤غ حعظخذّ ًِٔش " ٣وشس" 

 خظ٤خس ر٤ٖ ح٩ٗخرش ٝػذٜٓخرق٤ـش ُْ ٣ظشى ٓؼٜخ ُشث٤ظ حُظ٘ل٤ز آٌخ٤ٗش ح٫
93
ٝٛزح  .

أٓش هز٤ؼ٢ ٣ظغن ٓغ حُٔزخدة حُؼخٓش ك٤غ ٫ ٣ـٞص ُذحثشس حُظ٘ل٤ز حُٔخظقش حُو٤خّ 

/ ٖٓ هخٕٗٞ 5ربؿشحءحص خخسؽ كذٝد عِطظٜخ ح٩ه٤ٔ٤ِش، ٧ٕ ك٢ رُي خشهخً ُِٔخدس /

 حُز٤٘خص
94
حُظ٢ طٞؿذ ػ٠ِ حُٔٞظق حُؼخّ حُو٤خّ رخُٜٔٔش حًُِٔٞش ا٤ُٚ مٖٔ ٗطخم  

 عِطظٚ ح٩ه٤ٔ٤ِش طلض هخثِش َػذِّ حُغ٘ذ حُقخدس ػ٘ٚ ع٘ذحً ؿ٤ش سع٢ٔ.

كٌشس ٓ٘طو٤ش ٝطئد١، ٖٓ ٗخك٤ش ػ٤ِٔش، ا٠ُ حُظٞك٤ن ر٤ٖ هٞحػذ  حً كٌشس ح٩ٗخرش ار 

ح٫خظقخؿ حُٔل٢ِ ٝر٤ٖ ٓوظن٤خص حُٞحهغ حُؼ٢ِٔ حُظ٢ طلشك ٝؿٞد طؼخٕٝ ر٤ٖ 

ٝف٫ًٞ ا٠ُ  ،ص ٝطٌخ٤ُق ٌٓٔ٘شدٝحثش حُظ٘ل٤ز ُِغ٤ش رخُظ٘ل٤ز رغشػش ٝرؤهَ طؼو٤ذح

حهظنخء حُلن حُٔطِٞد حُظ٘ل٤ز ٖٓ أؿَ طلق٤ِٚ
95
 . 

٘خرش، ٖٓ ك٤غ حُٔزذأ، رـ٤ٔغ ح٩ؿشحءحص حُظ٢ ٣وظن٤ٜخ  ُٔ طوّٞ دحثشس حُظ٘ل٤ز حُ

حُظ٘ل٤ز. ٝٛزٙ ح٩ؿشحءحص ٢ٛ هخ٤ٗٞٗش هذ ٫ طظْ ا٫ ػزش طقشكخص ٓخد٣ش
96
ًخ٫ٗظوخٍ  

٘ل٤ز ػ٤ِٜخ ٝحُو٤خّ رـشدٛخ ٝط٘ظ٤ْ ٓلنش رزُي ا٠ُ ٌٓخٕ ٝؿٞد ح٧ٓٞحٍ حُٔطِٞد حُظ

٘خرش طٞص٣غ كق٤ِش  ُٔ ٝكـضٛخ ٝف٫ًٞ ا٠ُ ر٤ؼٜخ. ٌُٖ ٫ ٣لن ُشث٤ظ ط٘ل٤ز حُذحثشس حُ

/ ٖٓ هخٕٗٞ 277حُظ٘ل٤ز ٧ٜٗخ ٖٓ حخظقخؿ دحثشس حُظ٘ل٤ز ح٤ُ٘ٔزش، ٧ٕٝ ٗـ حُٔخدس /
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/ التً 276المعٌار الشكلً، وذلك بخالؾ المادة / / على أن هذه القاعدة آمرة بناًء على277تدل صٌؽة المادة / 

 ال ٌوجد فٌها أي صٌؽة آمرة، المر الذي ٌعزز فكرة أن االختصاص المحلً لدابرة التنفٌذ لٌس من النظام العام.
93

تؽٌر النص اللبنانً فً هذه المسألة حٌث كان النص القدٌم الناظم لموضوع اإلنابة ٌسمح لقاضً التنفٌذ بعدم  

من قانون أصول المحاكمات اللبنانٌة القدٌم(، أما النص الجدٌد من القانون ذاته فقد  587بة إذا رأى ذلك )م اإلنا

من القانون  831ألزم القاضً باإلنابة فً كل مرة ٌوجد فٌها المال خارج منطقة الدابرة المطلوب إلٌها التنفٌذ )م 

 ذاته(. 
94

السناد الرسمٌة هً التً ٌثبت فٌها موظؾ عام أو -1ما ٌأتً: " من قانون البٌنات السوري ب 5تقضً المادة  

شخص مكلؾ بخدمة عامة، طبقاً للقواعد القانونٌة، وفً حدود سلطته واختصاصه، ما تم على ٌدٌه أو ما تلقاه 

السناد فإذا لم تستوِؾ هذه السناد الشروط الواردة فً الفقرة السابقة، فال تكون لها إال قٌمة -2من ذوي الشأن. 

العادٌة بشرط أن ٌكون ذوو الشأن قد وقعوا علٌها بتواقٌعهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم". ٌجب إذن على 
ٌَُعدَّ عمله رسمٌاً منتجاً لثره القانونً.  ربٌس التنفٌذ أال ٌتجاوز اختصاصه المحلً حتى 

95
ون المرافعات من مكان وجود الموال / من قان276تجدر اإلشارة إلى أن المشرع المصري أخذ فً المادة / 

المطلوب التنفٌذ علٌها معٌاراً لتحدٌد الدابرة المختصة بالتنفٌذ من حٌث المبدأ. تقضً هذه المادة بما ٌأتً: " 
ٌكون االختصاص عند التنفٌذ على المنقول لدى المدٌن لمحكمة التنفٌذ التً ٌقع المنقول فً دابرتها، وفً حجز 

ؽٌر لمحكمة موطن المحجوز لدٌه. وٌكون االختصاص عند التنفٌذ على العقار للمحكمة التً ٌقع ما للمدٌن لدى ال
 العقار فً دابرتها فإذا تناول التنفٌذ عقارات تقع فً دوابر محاكم متعددة كان االختصاص إلحداها.".

96
الجزء الول، -نفٌذ فً لبنانالقاضً، سرٌانً، كبلاير، والقاضً، ؼانم، ؼالب، قوانٌن التانظر فً هذا المعنى:  

 .94المرجع السابق، ص
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٘خرش رخُظٞص٣غ، ك٤غ طوظقش ُٔ ح٩ٗخرش ػ٠ِ  أفٍٞ حُٔلخًٔخص ُْ ٣غٔق ُِذحثشس حُ

حُظذحر٤ش حُظ٘ل٤ز٣ش حُظ٢ طوظن٤ٜخ ح٩ؿشحءحص حُظ٢ طٔض ٛزٙ ح٩ٗخرش ك٤ٜخ، ٫ٝ طظؼذحٛخ 

 ا٠ُ حُظٞص٣غ. 

٣ـذ ح٩ؽخسس ٛ٘خ ا٠ُ إٔ حُ٘ـ حُِز٘خ٢ٗ حُخخؿ رخ٩ٗخرش ؿخء أٝمق ٖٓ حُ٘ـ 

/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُٔذ٤ٗش حُِز٘خ٢ٗ 831حُغٞس١، ك٤غ ؿخء ك٢ حُٔخدس /

٢: " ارح ًخٗض ح٧ٓٞحٍ حُٔشحد حُظ٘ل٤ز ػ٤ِٜخ أٝ رؼنٜخ ٣وغ خخسؽ ٓ٘طوش حُذحثشس ٓخ ٣ؤط

حُٔطِٞد حُظ٘ل٤ز ا٤ُٜخ، كؼ٤ِٜخ إٔ طغظ٤٘ذ حُذحثشس حُظ٢ طٞؿذ ح٧ٓٞحٍ ك٢ ٓ٘طوظٜخ 

كغذ حُ٘ـ  ". أ١ إٔ ح٧فَ،ُِو٤بّ ثأػٔبٍ اُز٘ل٤ز ٝإ٣ذاػٜب األٓٞاٍ أُذظِخ.

رـ٤ٔغ ح٧ػٔخٍ ح٬ُصٓش ُِظ٘ل٤ز رٔخ ك٤ٜخ حُز٤غ ٝا٣ذحع حُِز٘خ٢ٗ، إٔ طوّٞ دحثشس حُظ٘ل٤ز 

َِشٍ  لَقَّ ُٓ حُلق٤ِش دحثشس حُظ٘ل٤ز ح٤ُ٘ٔزش. أٓخ حُ٘ـ حُغٞس١ كوذ ؿخء رق٤ـش ؿ٤ش 

ُٓـِٔشً ُْٝ ٣ٞمق حُلذ حُز١ ٣ٌٖٔ إٔ طقَ ا٤ُٚ حُذحثشس حُٔ٘خرش ك٢ حطخخرٛخ ُِظذحر٤ش  ٝ

 َٝٛ ٣قَ ا٠ُ كذ حُز٤غ ٝحُظٞص٣غ أّ ٫؟ 

إٔ دحثشس حُظ٘ل٤ز ٓخُٞش، كغذ طلغ٤ش ٝحعغ ٌُِٔش " طذحر٤ش" حُٞحسدس ك٢  ٣زذٝ ُ٘خ

حُ٘ـ حُغٞس١، رز٤غ ح٧ٓٞحٍ حُٔلـٞصس ٝإٔ ػ٤ِٜخ حُٞهٞف ػ٘ذ ٛزح حُلذ. رؼزخسس 

أخشٟ ٫ ٣ـٞص ُٜخ إٔ طٞصع ٛزٙ حُلق٤ِش
97
رلغزخٜٗخ حُٔشكِش ح٧خ٤شس ك٢ حُظ٘ل٤ز  

٘خرش، ٜٓٔظٜخ رخُظ٘ل٤ز ٢ٛٝ حُظ٢ طخظظْ رٜخ حُذحثشس حُٔخظقش ح٤ُ٘ٔزش ُٔ ، ٤ُٝغض حُ

ٝحُٞفٍٞ رطخُذ حُظ٘ل٤ز ا٠ُ ٓطخروش ٓشًضٙ حُٔخد١ ٓغ ٓشًضٙ حُوخ٢ٗٞٗ
98
امخكش  .

ا٠ُ إٔ طٞص٣غ كق٤ِش حُظ٘ل٤ز ٛٞ ػَٔ هخ٢ٗٞٗ فشف ٫ ٣لظخؽ ٓؼخٝٗش دحثشس ط٘ل٤ز 

أخشٟ
99
. 

 اُزو٤ذ ثذذٝد اإلٗبثخ

٤ٖ. طظو٤ذ حُذحثشس هذ طٌٕٞ ح٩ٗخرش، ٖٓ ٗخك٤ش أخشٟ، ٓوظقشس ػ٠ِ ػَٔ ٓؼ

حُٔ٘خرش، ك٢ ٛزٙ حُلخُش، رلذٝد ٓخ ؿخء ك٢ ح٩ٗخرش ك٬ طغظط٤غ ٛزٙ ح٧خ٤شس حُو٤خّ رؤ١ 

                                                           
97
 .71انظر فً هذه الفكرة: منال حٌدر، نصرة، طرق التنفٌذ الجبري وإجراءات التوزٌع، المرجع السابق، ص  
98
المذكورة أعاله( ٌلحظ إمكانٌة قٌام دابرة التنفٌذ الُمنابة ببٌع الموال محل  587لم ٌكن النص اللبنانً القدٌم )م  

/ 831لتنفٌذ لكن التعامل القضابً أمام دوابر التنفٌذ اللبنانٌة كرس هذا المر وجاء القانون الجدٌد فً المادة /ا

القاضً، سرٌانً، كبلاير، والقاضً، ؼانم، ؼالب، قوانٌن التنفٌذ منه لتكرٌس هذا التعامل. انظر فً هذا المعنى 

لفضل أن ٌقوم المشرع السوري بما قام به نظٌره اللبنانً . من ا96الجزء الول، المرجع السابق، ص -فً لبنان

ٌد  ًٌ موحَّ من تعدٌل ٌزٌل به ما ٌعتري مدى سلطة الدابرة الُمنابة من ؼموض، ال سٌما وأنه ال ٌوجد اجتهاٌد قضاب
 فً قضاٌا التنفٌذ كما سبق وقلنا.

99
  .96جع السابق، ص سرٌانً، كبلاير، والقاضً، ؼانم، المرالقاضً، انظر فً هذا المعنى:  
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خ رٚ حُذحثشس حُٔخظقش أف٬ً. كبرح طـخٝصص حُذحثشس حُٔ٘خرش حُلذٝد َٜ زْ ِ٘ اؿشحء ُْ طُ 

حُٞحسدس ك٢ ح٩ٗخرش طٌٕٞ هذ أخطؤص ٣ٌٕٝٞ ٛزح ح٩ؿشحء رخه٬ً ُؼذّ ٝؿٞد ع٘ذ 

٢ٗ ُٚهخٗٞ
100
. 

 اُذائشح أُخزظخ ثبُ٘ظش ك٢ اإلشٌبالد اُز٘ل٤ز٣خ ك٢ دبُخ اإلٗبثخ

حُغئحٍ حُٔطشٝف ٛ٘خ ٛٞ ح٥ط٢: ٓخ ٢ٛ حُذحثشس حُٔخظقش ك٢ ٗظش ٓخ ٣ؼظشك 

٘خرش؟ ُٔ  حُظ٘ل٤ز ٖٓ اؽٌخ٫ص. َٛ ٢ٛ حُذحثشس ح٤ُ٘ٔزش أّ حُ

خ٫ص ٣ـذ حُظلش٣ن ٛ٘خ ر٤ٖ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ ح٩ؽٌخ٫ص. حُ٘ٞع ح٧ٍٝ ٣٘قذ ػ٠ِ اؽٌ

ٝحُ٘ٞع حُؼخ٢ٗ ٣ظنٖٔ ح٩ؽٌخ٫ص  ،ٓظؼِوش رخ٩ؿشحءحص حُلخفِش أٓخّ حُذحثشس حُٔ٘خرش

حُظ٢ ٫ ػ٬هش ُِذحثشس حُٔ٘خرش رٜخ ٓؼَ ح٩ؽٌخ٫ص حُٔظؼِوش رخ٩ؿشحءحص حُلخفِش أٓخّ 

حُذحثشس ح٤ُ٘ٔزش أٝ ح٩ؽٌخ٫ص حُٔظؼِوش رخُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١
101
 . 

لقَ ك٢ حُ٘ٞع ح٧ٍٝ ٖٓ ح٩ؽٌخ٫ص ٧ٜٗخ طٌٕٞ حُذحثشس حُٔ٘خرش ٢ٛ حُٔخظقش رخُ

شحءحص ٢ٜ حُظ٢ طزخؽش ٝرؾٌَ ػ٢ِٔ ح٩ؿك ش حُؼ٤ِٔش ػ٠ِ حُزض ك٤ٜخ،ح٧هذس ٖٓ حُ٘خك٤

ٓل٤ِخً. أٓخ حُ٘ٞع حُؼخ٢ٗ كظخظـ رخُ٘ظش ك٤ٚ حُذحثشس  ٓخظقخً ٣ٌٕٝٞ سث٤ظ ط٘ل٤زٛخ 

 ٣ظؼِن رؼِٜٔخ ح٤ُ٘ٔزش ُؼذّ ٝؿٞد ٓزشس ُٔ٘ق حُذحثشس حُٔ٘خرش عِطش حُ٘ظش ك٢ اؽٌخٍ ٫

َ حُ٘ٞع ح٧ٍٝ شس ح٤ُ٘ٔزش ٢ٛ حُٔخظقش أف٬ً. ٓؼ٧ٕٝ حُذحث ،رؤ١ ؽٌَ ٖٓ ح٧ؽٌخٍ

 َٓ حُظ٘ل٤ز١ حُز١ أؿشطٚ حُذحثشس حُٔ٘خرش.  حُلـضِ  شِ نَ لْ إٔ ٣٘ؾؤ ح٩ؽٌخٍ ٖٓ خطؤ ك٢ 

ح٫ػظشحك ػ٠ِ هشحس حُلـض حُظ٘ل٤ز١ حُز١ حطخزطٚ حُذحثشس ٛٞ ٝٓؼَ ح٩ؽٌخٍ حُؼخ٢ٗ 

ح٤ُ٘ٔزش
102
. 

 ذّ اُذبجخ ُإلٗبثخ ك٢ ثؼغ اُذبالد )ك٢ اُوؼبء اُِج٘ب٢ٗ(ػ

ٛ٘خى اؿشحءحص ط٘ل٤ز طظْ خخسؽ حُق٬ك٤ش حُٔل٤ِش ُذحثشس حُظ٘ل٤ز حُٔخظقش ٌُٜ٘خ 

٤ُغض رلخؿش ا٠ُ اٗخرش حُذحثشس حُظ٢ ٣ـذ إٔ ٣لقَ حطخخر ح٩ؿشحء ك٢ ٓ٘طوظٜخ. ٓؼَ 

ظ٘ل٤ز١ ػ٠ِ ػوخس ٓٞؿٞد ك٢ رُي إٔ طظخز دحثشس ط٘ل٤ز ر٤شٝص هشحسحً ربُوخء حُلـض حُ

                                                           
100
 .95القاضً سرٌانً، كبلاير، والقاضً، ؼانم، المرجع السابق، صانظر فً هذا المعنى:  
101

انظر فً ذلك قرار محكمة االستبناؾ المدنٌة الولى برٌؾ دمشق )بوصفها الناظرة فً القضاٌا التنفٌذٌة( 

اإلشكال المثار متعلقاً بمقدار الدٌن . ؼٌر منشور. وكان 2116/ 28/9، تارٌخ 143، قرار 158أساس تنفٌذي 

ومرتبته ولٌس بأحد اإلجراءات التً تمت اإلنابة فٌها، لذلك جاء قرار محكمة االستبناؾ المذكورة بأن تقدٌر 
 مرتبة الدٌن ومقداره ٌعود إلى ربٌس التنفٌذ المنٌب ولٌس المناب.

102
. 71جراءات التوزٌع، المرجع السابق، ص منال حٌدر، نصرة، طرق التنفٌذ الجبري وإ بهذا المعنى انظر: 

 . 216خلٌل، أحمد، التنفٌذ الجبري، المرجع السابق، ص . و95والحجار، المرجع السابق، ص 
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هشحرِظ. ٣ٌل٢ ك٢ ٛزٙ حُلخُش طغط٤ش ًظخد ٖٓ سث٤ظ ط٘ل٤ز ر٤شٝص ا٠ُ أ٤ٖٓ حُغـَ 

حُؼوخس١ ك٢ هشحرِظ ُٞمغ اؽخسس حُلـض ػ٠ِ حُؼوخس ٖٓ دٕٝ كخؿش ا٠ُ اٗخرش 

سث٤ظ ط٘ل٤ز هشحرِظ. ػِش رُي إٔ ٛزٙ ح٧ػٔخٍ ٫ طلظخؽ أ١ طذخَ ٖٓ حُذحثشس حُظ٢ 

ٓ٘طوظٜخ، ٝك٢ رُي أ٣نخً طـ٘ذ ُظؼو٤ذ ح٩ؿشحءحص حُز١ ٫ ٓزشس ٣ٞؿذ حُؼوخس ك٢ 

هخ٤ٗٞٗخً أٝ ػ٤ِٔخً أٝ ٓ٘طو٤خً ُٚ
103
. 

ػ٠ِ  ،ك٘ـذ إٔ سث٤ظ ط٘ل٤ز دٓؾن عٞس٣خأٓخ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُظؼخَٓ حُونخث٢ ك٢ 

٣َُغطُّش ًظخَد ٝمَغ اؽخسِس كـٍض ط٘ل٤ز١ٍ ػ٠ِ ػوخس ٓٞؿٞد ك٢ حُلغٌش،  ،عز٤َ حُٔؼخٍ

ٍٚ ا٠ُ أٓ ٤ٖ حُغـَ حُؼوخس١ ك٢ حُلغٌش ػٖ هش٣ن دحثشس ط٘ل٤ز حُلغٌشٓٞؿَّ
104
. 

 إٌٗبس اُؼذاُخ

٘خد ػ٠ِ هِذ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ح٤ُ٘ٔذ ٣ٝ٘لز ح٩ؿشحء  ُٔ ٣ـ٤ذ ػخدسً سث٤ظ حُظ٘ل٤ز حُ

حُٔطِٞد حُو٤خّ رٚ ك٢ كذٝد حخظقخفٚ حُٔل٢ِ. أٓخ ارح سكل " حُوخم٢ " حُٔ٘خد 

ٗلغٚ ُذػٟٞ ٓخخفٔش حُونخس رغزذ اٌٗخس  ط٘ل٤ز ٓخ ٣ـذ ػ٤ِٚ حُو٤خّ رٚ كبٗٚ ٣َُؼّشكُ 

/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص 466حُؼذحُش كغذ أكٌخّ حُلوشس /د/ ٖٓ حُٔخدس /

حُغٞس١
105
. 

 

 

 

 

 

                                                           
103

الجزء الول، -القاضً، سرٌانً، كبلاير، والقاضً، ؼانم، ؼالب، قوانٌن التنفٌذ فً لبنانانظر بهذا المعنى:  

 .95المرجع السابق، ص
104

ر كتاب وضع اإلشارة عبر دابرة تنفٌذ الحسكة فً المثال أعاله، بضرورة إعالم هذه الدابرة ٌمكن تبرٌر مرو

 حتى تقوم بباقً اإلجراءات الالحقة على هذا العقار من وضع ٌد وبٌع.
105

/ من قانون أصول المحاكمات السوري تنص على جواز إقامة 471نشٌر هنا إلى أن الفقرة /د/ من المادة /

ال -ما ٌتعلق بالقرارات االستبنافٌة الصادرة فً القضاٌا التنفٌذٌة. فقد جاء نصها كاآلتً: "ددعوى مخاصمة فٌ
تقبل الحكام الصادرة فً المواد المستعجلة المخاصمة، أما القرارات االستبنافٌة الصادرة فً القضاٌا التنفٌذٌة 

 فإنها تقبل المخاصمة.".
دعوى المخاصمة ؼٌر مقبولة فٌما ٌتعلق بـ "قرارات" ربٌس نستنتج من هذا النص، بمفهوم المخالفة، أن 

التنفٌذ. لكن ٌمكن إقامة دعوى المخاصمة على ربٌس التنفٌذ فً حالة انكار العدالة، لن هذه الحالة ال تتعلق بـ " 
 قرار" لربٌس التنفٌذ، إنما بموقؾ سلبً منه هو عدم اتخاذ أو تنفٌذ قرار.
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 الفصل الثانً

 106اإلجراءات العامة للتنفٌذ

 

٤ظ حُ٘قٞؿ حُوخ٤ٗٞٗش حُ٘خظٔش ُِظ٘ل٤ز ٢ٛ ٗقٞؿ اؿشحث٤ش رخٓظ٤خص، ٣طزوٜخ سث

حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ ح٩ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز٣ش. ٝطخظِق ٛزٙ ح٩ؿشحءحص رخخظ٬ف ٗٞع حُٔخٍ 

حُٔطِٞد حُظ٘ل٤ز ػ٤ِٚ. كبؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُٔ٘وٍٞ طخظِق ػٖ طِي حُظ٢ ط٘ظْ 

حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُؼوخس. ًٔخ إٔ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُٔ٘وٍٞ حُٔٞؿٞد ك٢ ٣ذ حُٔذ٣ٖ 

 ٔ٘وٍٞ ػ٘ذٓخ ٣ٌٕٞ ك٢ ٣ذ حُـ٤ش.طخظِق ػٖ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُ

ٓغ رُي طٞؿذ اؿشحءحص ط٘ل٤ز ػخٓش طُطزن ػ٠ِ ًَ أٗٞحع ح٧ٓٞحٍ، عٞحء أًخٗض 

)حُٔزلغ  ثأشخبص اُز٘ل٤زك٢ ٣ذ حُٔذ٣ٖ أّ ك٢ ٣ذ حُـ٤ش. ٝطظؼِن ٛزٙ ح٩ؿشحءحص 

ثششٝؽ اُز٘ل٤زح٧ٍٝ(   )حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ(. َٝ

 

 المبحث الول

 أشخــــــــاص التنفٌذ

 

حُِٔق حُظ٘ل٤ز١ ر٤ٖ ؽخق٤ٖ ػ٠ِ ح٧هَ ٛٔخ هخُذ حُظ٘ل٤ز، ٝٛٞ حُذحثٖ  ٣ظٌٕٞ

حُز١ ٣وذّ هِذ حُظ٘ل٤ز ا٠ُ دحثشس حُظ٘ل٤ز ٓؾلٞػخً رخُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١ هخُزخً ط٘ل٤ز ٓنٔٞٗٚ، 

٣ٌٕٝٞ رزُي حُطشف ح٣٩ـخر٢
107

َ٘لَُّز مذُٙ ٝٛٞ حُٔذ٣ٖ حُز١ ٣وغ ػ٠ِ ػخطوٚ  ُٔ حُ َٝ  .

                                                           
106

ومة التنفٌذ" على إجراءات التنفٌذ. انظر: منال حٌدر، نصرة، المرجع ٌُطلق بعض الفقه اصطالح "خص

. وٌرى الستاذ المرحوم حٌدر بأن هذه الخصومة هً دعوى حقٌقٌة. انظر السطر التاسع وما 194السابق، ص

من المرجع ذاته. انظر أٌضاً: مكناس، جمال الدٌن، المرجع  211/ من ص1ٌلٌه من الصفحة ذاتها، َوالهامش /

 .111َوص 17لسابق، صا

ٌبدو لنا أن هذا المصطلح ؼٌر دقٌق لن للخصومة القضابٌة آثاراً قانونٌة ال تنطبق على اإلجراءات التنفٌذٌة.  
فمن حٌث المبدأ الخصومة القضابٌة ال تنشاً إال إذا ُوجَد نزاع موضوعً، بٌنما ال ٌوجد نزاع موضوعً ابتداًء 

مة القضابٌة تفترض تمكٌن الخصوم من استعمال حق الدفاع واالستناد إلى أمام ربٌس التنفٌذ. كما أن الخصو
مبدأ المواجهة أمام محكمة الموضوع، بٌنما ال ٌوجد إِعمالٌ لي من هذه المبادئ أمام دابرة التنفٌذ كون المر 

من هنا فإنه ال ٌوجد ٌتعلق بإجراءات محددة قانوناً للوصول إلى التنفٌذ الفعلً للحق الثابت فً السند التنفٌذي. 
ٌُطبق نظام الحضور والؽٌاب وال ٌصدر حكم قضابً باسم الشعب العربً فً  جلسات أمام دابرة التنفٌذ، وال 

 سورٌة.
107

قد ٌكون الدابن، فً حاالت قلٌلة، طرفاً سلبٌاً فً التنفٌذ عندما ٌتقدم المدٌن بطلب التنفٌذ. ٌكون ذلك فً حاالت 

إذا أراد تبربة ذمته مما  ن/ من قانون أصول المحاكمات بأنه: "للمد456ًٌ المادة /العرض واإلٌداع. فقد جاء ف

 هو مقر به نقداً كان أو ؼٌره أن ٌعرضه على دابنه بواسطة مأمور التنفٌذ.".



68 
 

٘ل٤ز١ حُٔطشٝف أٓخّ دحثشس حُظ٘ل٤ز. طغ٤ش اؿشحءحص ط٘ل٤ز ح٫ُظضحّ ٓنٕٔٞ حُغ٘ذ حُظ

حُظ٘ل٤ز رؾٌَ ٣لشؿ ك٤ٚ حُٔؾشع ػ٠ِ كٔخ٣ش كوٞم هشك٢ حُظ٘ل٤ز ٝف٫ًٞ ا٠ُ 

 حُظ٘ل٤ز حُلؼ٢ِ ُِلن حُٔٞمٞػ٢ ٓلَ حُغ٘ذ حُٔطشٝف أٓخّ حُذحثشس.

ٌُٖ هذ ٣ٔظ ٛزح حُظ٘ل٤ز كوٞم حُـ٤ش أٝ ٓشحًضْٛ حُوخ٤ٗٞٗش، ُزُي كوذ عٔق 

ر١ ٓقِلش، ٖٓ ؿ٤ش أهشحف حُِٔق، رخُظذخَ ك٢ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز حُٔؾشع ٌَُ 

٧ٓٞحٍ حُٔ٘لز ٤ُل٢ٔ كوٞهٚ. ًٔخ ٣ٌٖٔ طٞؿ٤ٚ ح٩ؿشحءحص ا٠ُ حُـ٤ش ًٞٗٚ ٣لٞص ح

ًٔخ ك٢ كخُش حُٔلـٞص ُذ٣ٚ ك٢ كـض ٓخ ُِٔذ٣ٖ ُذٟ حُـ٤ش. أٝ أٗٚ ٝمغ  ،ػ٤ِٜخ

حٌُل٤َ حُؼ٢٘٤  نخثٚ، ًلخُشحهظًلخُشً ُِذ٣ٖ حُٔطِٞد حُظ٘ل٤ز ٖٓ أؿَ  أٓٞحُٚ أٝ رؼنٜخ

 حُز١ ٣وذّ ٓخ٫ً ٓؼ٤٘خً ٖٓ ػ٘خفش رٓظٚ حُٔخ٤ُش ُظ٘ل٤ز حُظضحّ حُٔ٘لز مذٙ.

ػْ  ،)حُٔطِذ ح٧ٍٝ( ١حُظ٘ل٤زحُِٔق ر٘خًء ػ٠ِ رُي عٞف ٗذسط أ٫ًٝ أهشحف 

ٗؼخُؾ حُلخ٫ص حُظ٢ ٣ٞؿذ ك٤ٜخ ؽخـ ػخُغ مٖٔ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ٣ٝطِن ػ٤ِٚ 

 .حُؼخ٢ٗ(حفط٬ف حُـ٤ش )حُٔطِذ 

 أُطِت األٍٝ: أؽشاف أُِق اُز٘ل٤ز١

٣٘زـ٢ إٔ طظٞحكش ؽشٝه هخ٤ٗٞٗش ك٢ ًَ ٖٓ هشك٢ حُظ٘ل٤ز، ع٘ظطشم ا٤ُٜخ ٖٓ 

َ٘لَِّز مذٙ )ػخ٤ٗخً(. ُٔ حُ َٝ  خ٬ٍ دسحعش حُؾشٝه حُخخفش رطخُذ حُظ٘ل٤ز )أ٫ًٝ( 

 أٝالً: ؽبُت اُز٘ل٤ز

 ََ دحثشس حُظ٘ل٤ز هِزٚ. ٝٛزٙ  ٣ـذ إٔ طظٞحكش ػذس ؽشٝه ك٢ هخُذ حُظ٘ل٤ز كظ٠ طَوز

 (.3( ٝح٤ِٛ٧ش )2( ٝحُقلش )1حُؾشٝه ٢ٛ حُٔقِلش)

 : أُظِذخ ػ٘ذ ؽبُت اُز٘ل٤ز1

٫ ٣طشف ؽشه حُٔقِلش أ١ ٓغؤُش خخفش، كٔقِلش هخُذ حُظ٘ل٤ز ظخٛشس ك٤غ 

 طظـ٠ِ رخُغؼ٢ ٫هظنخء حُلن حُٔٞمٞػ٢ حُؼخرض ك٢ حُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١.

 : اُظلخ ك٢ ؽبُت اُز٘ل٤ز2

إٔ ٣ٌٕٞ هخُذ حُظ٘ل٤ز ٛٞ حُذحثٖ )أ(. ٌُٖ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ هخُذ حُظ٘ل٤ز  ح٧فَ

 ٛٞ خِق حُذحثٖ )د( أٝ ٓٔؼَ حُذحثٖ )ؽ(. 

 أ: اُذائٖ:

حُذحثٖ ٛٞ فخكذ حُقلش ك٢ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُٔذ٣ٖ. ٝٛٞ حُؾخـ حُز١ ٣ئًذ حُغ٘ذ 

أٝ فخكذ ٓٔظخصحً دحث٘خً حُظ٘ل٤ز١ كوٚ حُٔٞمٞػ٢. ٫ٝ كشم ر٤ٖ إٔ ٣ٌٕٞ ٛزح حُذحثٖ 
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ػخد٣خً. كٌَ ٛئ٫ء ٣ظٔظؼٕٞ رخُقلش ك٢ حُظ٘ل٤ز. ٣٫ٝظٜش حُلشم دحث٘خً عزذ طلن٤َ أٝ 

دسؿخص  طشط٤ذ ر٤ْٜ٘ ا٫ ػ٘ذ طٞص٣غ كق٤ِش حُظ٘ل٤ز، ك٤غ ٣ٌٕٞ ٛزح حُظٞص٣غ رلغذ

 حُذحث٤ٖ٘ ًٔخ ع٘شٟ ٫كوخً.

 ة: خِق اُذائٖ

ْٖ ٣خِق حُ َٓ ؿضء ٜٓ٘خ. ٝهذ ك٢ رٓظٚ حُٔخ٤ُش أٝ ك٢  ؾخـحُخِق حفط٬كخً ٛٞ 

٣ٌٕٞ خِلخً ػخٓخً أٝ خخفخً. كخُخِق حُؼخّ ٛٞ ٖٓ ٣خِق حُٔظٞك٠ ك٢ ػّٔٞ رٓظٚ 

حُٔخ٤ُش أٝ ك٢ ؿضء ؽخثغ ٜٓ٘خ، ًخُٞحسع أٝ حُٔٞف٠ ُٚ رلقش ؽخثؼش ٖٓ أٓٞحٍ 

 ٖٓ ) ٍٖ ؼ٤َّ ُٓ حُٔظٞك٠. أٓخ حُخِق حُخخؿ كٜٞ ٖٓ ٣خِق حُؾخـ ك٢ ؿضء خخؿ )

ٍَ ك٤  خطٚ أّ رؼذ ٓٔخطٚ.ػ٘خفش رٓظٚ حُٔخ٤ُش، عٞحء كخ

 ": اُز٘ل٤ز دن ُِخِق اُؼب1ّ

٣ـذ حُظ٤٤ٔض ر٤ٖ ػذس كخ٫ص ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُخِق حُؼخّ ًطخُذ ُِظ٘ل٤ز ٝرُي كغذ 

 ػ٠ِ حُ٘لٞ ح٥ط٢:حُظ٘ل٤ز هِذ حُٔٞسع ٝٝهض طوذ٣ْ  ٝهض ٝكخس

 ٝكبح أُٞسس هجَ روذ٣ْ ؽِت اُز٘ل٤ز

، أفاخُشً ٠ِ حُٞسػاش أٝ أكاذْٛك٢ كخٍ ٝكخس حُذحثٖ هزَ طوذ٣ْ هِذ حُظ٘ل٤ز ك٤ـذ ػ 

ٓزخؽااشس اؿااشحءحص حُظ٘ل٤ااز. ٣٘زـاا٢ ارٕ ػِاا٠ حُٞسػااش  اُاا٠ حُظشًااش،ػااٖ ٗلغااٚ ٝامااخكش 

اػزخص فلظْٜ ػ٘ذ طوذ٣ْ هِذ حُظ٘ل٤از كظا٠ طٌإٞ ح٩ؿاشحءحص فال٤لش. ٣ٌٝإٞ رُاي 

. ٫ٝ ٣ـٞص ُْٜ ٓزخؽشس 108ربرشحص ٝػ٤وش كقش اسع أٝ أ١ ٝػ٤وش سع٤ٔش طؼزض فلظْٜ

كابرح ٓاخ طاخرغ أكاذ حُٞسػاش كواو  حُاذحثٖ حُٔظاٞك٠ ُؼاذّ طٔظؼاٚ رخُقالش.ح٩ؿشحءحص رخعْ 

كابٕ فالظٚ طواق ػ٘اذ هزناٚ ُلقاظٚ ٓاٖ كقا٤ِش حُظ٘ل٤از دٕٝ كقاـ  ،ح٩ؿشحءحص

 كقاـ راخه٢ حُٞسػاش كا٢ كاخٍ طا٤ًِْٜٞ ُاٚ ًٝخُاشً  زلُ . ٌُٖ ٣ٌٔ٘ٚ هَ 109 رخه٢ حُٞسػش

 روزنٜخ. خخفشً 

 زدظٍٞ ٝكبح اُذائٖ ثؼذ ٓجبششرٚ إلجشاءاد اُز٘ل٤

ٓلَ ٓاٞسػْٜ كا٢ ٓظخرؼاش اؿاشحءحص حُظ٘ل٤از رؼاذ اػزاخص  ٣لَ حُٞسػش ك٢ ٛزٙ حُلخُش

/ ٓاااٖ هاااخٕٗٞ أفاااٍٞ 282فااالظْٜ ًٔاااخ ؿاااخء كااا٢ ٗاااـ حُلواااشس /د/ ٓاااٖ حُٔاااخدس /

                                                           
 
108

إذا توفً الدابن أو المحكوم له قبل -من قانون أصول المحاكمات على أنه: "أ 282تنص الفقرة /أ/ من المادة 

 طلب التنفٌذ فللورثة أن ٌقدموا الطلب مرفقاً بالوثابق التً تثبت صفتهم.". أن ٌقدم

 
109

عند تنفٌذ الحكم لمصلحة -من قانون أصول المحاكمات على ما ٌأتً: "ج 283تنص الفقرة /ج/ من المادة 

 التركة ال ٌقبض الوارث إال نصٌبه بعد إثبات صفته وحصته اإلرثٌة.".
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. ٫ٝ طوزااَ دحثااشس حُظ٘ل٤ااز ٓظخرؼااش اؿااشحءحص حُظ٘ل٤ااز هزااَ ارااشحص حُٞسػااش 110حُٔلخًٔااخص

ن ٖٓ ؽشه حُقلش ٖٓ أؿاَ فالش ُِٞػخثن حُٔؼزظش ُقلظْٜ، رُي إٔ ٖٓ ٝحؿزٜخ حُظلو

ح٩ؿشحءحص ٝمٔخٕ ػذّ ط٘ل٤ز ؽخـ ٫ فلش ُاٚ ػِا٠ أٓاٞحٍ حُٔاذ٣ٖ. ٝٛازح ٣ؼٌاظ 

 أ٤ٔٛش ح٩ؿشحءحص ك٢ ف٤خٗش حُلوٞم.

 : اُز٘ل٤ز دن ُِخِق اُخبص"2

٣ٌٖٔ ُٖٔ أفزق دحث٘خً ُِٔ٘لز مذٙ رٔٞؿذ كٞحُش كن ٓؼ٬ً أٝ ػوذ ر٤غ إٔ ٣ظوذّ  

ُٔلخٍ ػ٤ِٚ أٝ حُٔؾظش١،ٖ رلغزخٗٚرطِذ حُظ٘ل٤ز ك٢ ٓٞحؿٜش حُٔذ٣ ِلخً خخفخً خ ، أ١ حُ

ك٬ ط٘وطغ اٗٔخ  هزَ حُلٞحُش أٝ حُز٤غ هذ رذأصحُظ٘ل٤ز ؿشحءحص ُِذحثٖ، ٝارح ًخٗض ا

 .٣111ظخرؼٜخ حُخِق حُخخؿ

 ط: ٓٔضَ اُذائٖ

 ُٓ ٬ً رٞعخهش ؽخـ آخش. ٝهذ ٣ٌٕٞ ٛزح حُٔٔؼَ هخ٤ٗٞٗخً أٝ ؼَّ َٔ هذ ٣ٌٕٞ حُذحثٖ 

٤خً. كبرح كشك حُوخٕٗٞ طٔؼ٤َ رؼل ح٧ؽخخؿ ك٤ٌٕٞ حُٔٔؼَ هخ٢ٗٞٗ هنخث٤خً أٝ حطلخه

ًخ٢ُُٞ. ٝارح فذس كٌْ ٖٓ حُونخء رظغ٤ٔش أكذ ح٧ؽخخؿ ٓٔؼ٬ً ٥خش ك٤ٌٕٞ ٓٔؼ٬ً 

هنخث٤خً ًخُٞف٢ أٝ ٓقل٢ حُؾشًش أٝ حُظشًش. ك٤لن ُٜئ٫ء طٔؼ٤َ حُوخفش أٝ حُز١ 

 شًش أٓخّ دحثشس حُظ٘ل٤ز. رٚ ػخسك ٖٓ ػٞحسك ح٤ِٛ٧ش أٝ طٔؼ٤َ حُؾشًش أٝ حُظ

أٓخ حُٔٔؼَ ح٫طلخه٢ كٜٞ ح٤ًَُٞ. ٛزح ٝهذ ؿخء هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص رلٌْ 

ؿذ٣ذ ك٢ ٛزح حُخقٞؿ، ك٤غ أُضّ أهشحف حُِٔق حُظ٘ل٤ز١ رؤٕ ٣ٌٕٞ حُٔؼٍٞ أٓخّ 

ٖٓ حُوخٕٗٞ  /281ك٢ حُٔخدس /حُٔؾشع دحثشس حُظ٘ل٤ز رٞعخهش ٓلخ٢ٓ. كوذ أكخٍ 

هخهؼخً رزُي حُطش٣ن ػ٠ِ حُظٔؼ٤َ رٞعخهش ٤ًَٝ ٖٓ ٓ٘ٚ / 105/ا٠ُ حُٔخدس  حُٔزًٞس

 ؿ٤ش حُٔلخ٤ٖٓ.

 / ًخ٥ط٢: 281كوذ ؿخء ٗـ حُلوشس /د/ ٖٓ حُٔخدس /

 / ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ ػ٠ِ هنخ٣خ حُظ٘ل٤ز.".٤105ن أكٌخّ حُٔخدس /طط-"د

 / رذٝسٛخ ػ٠ِ أٗٚ:105ٝط٘ـ حُلوشس /أ/ ٖٓ حُٔخدس / 

                                                           
110

إذا وقعت وفاة الدابن أثناء التنفٌذ -من قانون أصول المحاكمات بأنه: "ب 282 تنص الفقرة /ب/ من المادة 

 ٌحلُّ ورثته محله بعد أن ٌبرزوا الوثابق التً تثبت صفتهم.".
111

انظر بهذا المعنى راؼب: وجدي، النظرٌة العامة فً التنفٌذ القضابً فً قانون المرافعات فً المواد المدٌنة  

. هذا وٌتضمن قانون المرافعات المصري نصاً واضحاً فً 263عربً، بال تارٌخ نشر، ص والتجارٌة، دار الفكر ال

منه ما ٌأتً: "من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدابن فً حقه حل محله فٌما  283هذا المعنى. فقد جاء فً المادة 

 اتخذ من إجراءات التنفٌذ.".
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حُٔلخ٤ٖٓ، إٔ ٣لنشٝح أٓخّ حُٔلخًْ ا٫ رٞحعطش  "٫ ٣ـٞص ُِٔظذحػ٤ٖ، ٖٓ ؿ٤ش 

 .112ٓلخ٤ٖٓ ٣ٔؼِْٜٞٗ رٔوظن٠ ع٘ذ ط٤ًَٞ."

ربؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ك٬ طٌل٢ حًُٞخُش خخفش ًٔخ ٣ُؾظشه إٔ طٌٕٞ ٛزٙ حًُٞخُش 

حُؼخٓش. ٝٗـذ ك٢ حُٞحهغ حُؼ٢ِٔ رؤٗٚ ػ٘ذ حعظخشحؽ ًٝخُش ٣قخس ا٠ُ هزغ ػزخسس طل٤ذ 

٠ِ ع٘ذ حُظ٤ًَٞ ارح ُْ طٌٖ ٓٞؿٞدس، ٣ٝغذد حًَُٔٞ رخُظ٤ًَٞ ك٢ هنخ٣خ حُظ٘ل٤ز ػ

 سعّٞ ٛزٙ حًُٞخُش أف٫ًٞ.

ٛزح ٝططزن حُٔخدطخٕ حُٔزًٞسطخٕ عخروخً ػ٠ِ ًَ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز حُظ٢ ُْ طٌٖ هذ 

حٗظٜض ٝهض ٗلخر حُوخٕٗٞ حُـذ٣ذ. ػِشُ رُي إٔ ٛزٙ حُوٞحػذ أف٤ُٞش )اؿشحث٤ش(، 

َّْ ٖٓ ٝحُوخػذس إٔ طُطزن حُوٞح٤ٖٗ ح٧ف٤ُٞش  كٞس ٗلخرٛخ ػ٠ِ ٓخ ُْ ٣ٌٖ هذ طَ

ََ ٓلخ٤ٖٓ ك٢ 113ح٩ؿشحءحص . ٖٓ ٛ٘خ ًخٕ ٖٓ حُٞحؿذ ػ٠ِ أهشحف حُظ٘ل٤ز ط٤ًٞ

حُِٔلخص حُظ٢ ًخٗض هخثٔش ٖٓ دٕٝ ٓلخ٤ٖٓ، ٝرُي ػ٘ذٓخ أفزق هخٕٗٞ أفٍٞ 

حُٔلخًٔخص حُغٞس١ حُـذ٣ذ ٗخكزحً. ٝٛزح ٓخ كقَ رخُلؼَ ط٘ل٤زحً ٨ُػش حُٔزخؽش ُِوٞح٤ٖٗ 

 ؿشحث٤ش.ح٩

حُـذ٣ش رخُزًش ك٢ ٜٗخ٣ش ٛزٙ حُلوشس رؤٕ ط٤ًَٞ حُٔلخ٢ٓ ٓلشٝك هخٗٞٗخً ػ٠ِ ًَ 

أفلخد حُقلش ٖٓ دحثٖ ٝٝف٢ ٢ُٝٝ ٝأ١ ٗخثذ ػٖ هخُذ حُظ٘ل٤ز. رُي إٔ ٛئ٫ء 

ْٖ ٣ٔؼِْٜٞٗ، ا٫ أٗٚ ٫ ٣ـٞص ُْٜ ٓزخؽشس  َّٔ ٝإ ًخٕ ُْٜ فلش ك٢ حُٔطخُزش رخُظ٘ل٤ز َػ

ٍّ ٝرُي ط٘ل٤ز٣خً ُِ٘ـ حُوخ٢ٗٞٗ ح٥ٓشاؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ا٫ ػٖ ه ش٣ن ٓلخ
114
. 

 : أ٤ِٛخ ؽبُت اُز٘ل٤ز3

 ٓخ ٓظشطذٍ  رٔخ إٔ حُٜذف ٖٓ حُظ٘ل٤ز رخُ٘غزش ُطخُذ حُظ٘ل٤ز ٛٞ حُلقٍٞ ػ٠ِ أدحءٍ 

ذحثٖ هخُذ حُظ٘ل٤ز. كخً ٗخكؼخً ٗلؼخً ٓلنخً ُٚ، أ١ ُِرزٓش ٓذ٣٘ٚ ، ك٤ٌٕٞ ٛزح ح٧دحء طقش

                                                           
 
112

حاكمات على استثناءات تسمح بالحضور أمام المحاكم من قانون أصول الم 115تنص الفقرة /ب/ من المادة 

 من دون محاٍم. تنطبق هذه االستثناءات على المثول أمام دابرة التنفٌذ.

، 116من أجل أهمٌة توكٌل محامً لمباشرة إجراءات التنفٌذ انظر، مكناس، جمال الدٌن، المرجع السابق، ص 

 /.61الهامش رقم /
113
تسري قوانٌن الصول على ما لم -ولى من قانون أصول المحاكمات على أنه: "أتنص الفقرة /أ/ من المادة ال 

 ٌكن قد ُفِصلَ فٌه من الدعاوى أو َتمَّ من اإلجراءات قبل تارٌخ العمل بها.".
114

 ٌُعدُّ هذا المر من النظام العام لنه ٌتعلق بحسن سٌر مرفق القضاء وال ٌتعلق بمصالح أطراؾ الملؾ التنفٌذي.
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ظٔظغ ٛزح ح٧خ٤ش رؤ٤ِٛش ح٩دحسس دٕٝ أ٤ِٛش حُظقشف، ر٘خًء ػ٠ِ رُي كبٗٚ ٣ٌل٢ إٔ ٣

ُس طؼشمٚ ُخغخسس ك٢ رٓظٚ حُٔخ٤ُش َّٞ 115 ك٤غ ٫ ٣ُظق
. 

ا٠ُ هخٕٗٞ ر٬دٙ، ٝرُي كغذ  أ٤ِٛش هخُذ حُظ٘ل٤ز ح٧ؿ٘ز٢ٛزح ٣ُٝشؿغ ك٢ طلذ٣ذ 

 ،/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُغٞس15١حُٔزذأ حُٔوشس ك٢ حُلوشس /أ/ ٖٓ حُٔخدس /

 أٗٚ:ٝؿخء ك٤ٜخ 

ك٢  ٣ُشؿغ ا٤ًُٚٔخ  رِذٙ،ا٠ُ هخٕٗٞ  116 ك٢ أ٤ِٛش حُؾخـ ُِظوخم٢ ٣ُشَؿغُ  -أ"

 أكٌخّ طٔؼ٤ِٚ أٝ ح٩رٕ ُٚ أٝ حُلنٞس ٓؼٚ ارح ُْ ٣ٌٖ أ٬ًٛ.".

ُِظوخم٢ كغذ  ػ٠ِ ح٧ؿ٘ز٢ كظ٠ ُٞ ُْ ٣ٌٖ أ٬ًٛ  نُ زَ ٌُٖ حُوخٕٗٞ حُغٞس١ ٣ُطَ  

غذ حُوخٕٗٞ حُغٞس١. ٛزح ٓخ هخٕٗٞ ر٬دٙ، ارح طٞحكشص ك٤ٚ ؽشٝه أ٤ِٛش حُظوخم٢ ك

 / حُٔزًٞسس عخروخً. كوذ ٗقض ػ٠ِ إٔ:15هشسطٚ حُلوشس /د/ ٖٓ حُٔخدس /

٣ُؼذُّ أ٬ٛ ُِظوخم٢ ك٢ عٞس٣ش ؿ٤ش حُغٞس١ حُز١ طٞحكشص ُٚ ؽشٝه  -" د 

 ح٤ِٛ٧ش هزوخً ُِوخٕٗٞ حُغٞس١، ُٝٞ ُْ ٣ٌٖ أ٬ًٛ رلغذ هخٕٗٞ رِذٙ.".

ـ ٓقش١ ُٚ ٖٓ حُؼٔش طغؼش ػؾش ػخٓخً ر٘خًء ػ٠ِ رُي كبٗٚ ٖٓ حٌُٖٔٔ ُؾخ 

إٔ ٣ٌٕٞ هخُذ ط٘ل٤ز ٓغ أٗٚ ؿ٤ش أَٛ ُِظوخم٢ كغذ حُوخٕٗٞ حُٔقش١ ُؼذّ اطٔخٓٚ 

 عٖ حُلخد٣ش ٝحُؼؾش٣ٖ.

َ٘لَُّز ِػذَُّٙ  ُٔ  صب٤ٗبً: اُ

 حُوخٕٗٞ ٫ ٣ٌٖٔ طٞؿ٤ٚ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ا٫ ا٠ُ ؽخـ طظٞحكش ك٤ٚ ٓخ حؽظشهٚ
 (.2( ٝأ٤ِٛش )1ٖٓ فلش )117

 

                                                           
 
115

تجاه فقهً بوجوب تمتع طالب التنفٌذ بأهلٌة التصرؾ إذا أراد شراء الموال والعقارات المقرر بٌعها ٌرى ا

. انظر رأٌاً آخر للدكتور 91بالمزاد العلنً لنفسه. انظر بهذا المعنى: سلحدار، صالح الدٌن، المرجع السابق، ص

إلى أن هناك فروقاً بٌن القانون المصري  . لكن ٌجب االنتباه218أحمد خلٌل، خلٌل، أحمد، المرجع السابق، ص

 والقانون اللبنانً فٌما ٌتعلق بشراء الموال المحجوزة فً المزاد العلنً.

 
116

 بالمعنى الواسع للكلمة بما ٌشمل إجراءات التنفٌذ. التقاضًالمقصود فً هذه المادة القانونٌة 
 
117

أمواله لن فً ذلك ضرر محض له. لكن ٌمكن  ال ٌوجد للمنفذ ضده، من حٌث المبدأ، مصلحة فً التنفٌذ على

تصور وجود مصلحة للمنفذ ضده فً مباشرة إجراءات التنفٌذ بأسرع وقت ممكن تفادٌاً لتراكم الفوابد القانونٌة 

/ وما بعدها من قانون أصول 456علٌه. من هنا فقد نظم المشرع نظام اإلٌداع، كما مر معنا سابقاً. انظر المادة /

 المحاكمات.
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 ُظلخ ك٢ أُ٘لز ػذٙ: ا1

طٞؿٚ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ٖٓ ك٤غ حُٔزذأ ا٠ُ حُٔذ٣ٖ رخ٧دحء حُؼخرض ك٢ حُغ٘ذ 

حُظ٘ل٤ز١ )أ(. ٌُٖ هذ طُٞؿٚ ٛزٙ ح٩ؿشحءحص ا٠ُ أؽخخؿ آخش٣ٖ ٓؼَ ٓٔؼَ حُٔذ٣ٖ 

 )د( ٝخِلٚ )ؽ( ًٝل٤ِٚ )د(.

 أ: اُز٘ل٤ز ػ٠ِ أُذ٣ٖ

٣وغ ػ٠ِ ػخطوٚ ط٘ل٤ز ح٧دحء حُٔذ٣ٖ ٛٞ حُطشف حُغِز٢ ك٢ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ك٤غ 

حُؼخرض ك٢ حُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١. أ١ أٗٚ حُؾخـ حُز١ ٣ُؼزُِض حُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١ أٗٚ حُٔذ٣ٖ. 

ًخُٔذ٣ٖ ِؾ ٖٓ حُ٘وٞد أٝ اخ٬ء ٓؤؿٞس. أٝ ًخُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ رظغ٤ِْ رنخػش أٝ طغذ٣ذ ٓز

 رٔٞؿذ ع٘ذ د٣ٖ ٓ٘ظْ ُذٟ حٌُخطذ رخُؼذٍ.

 ة: اُز٘ل٤ز ك٢ ٓٞاجٜخ ٓٔضَ أُذ٣ٖ

ك٢ كخُش حُوَِقِش أٝ ح٩ك٬ط  حُٔذ٣ٖ طٞؿ٤ٚ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ا٠ُ ٓٔؼَ ـذ٣

 حُٔ٘غ ٖٓ حُظقشف ك٢ حُلوٞم حُٔذ٤ٗش ٓؼ٬ً، ٝك٢ كخ٫ص أخشٟ.أٝ

أٓخ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخًُٞخُش ح٫طلخه٤ش، ك٬ ٣ٌٖٔ ٓزخؽشس ح٩ؿشحءحص رٔٞحؿٜش ح٤ًَُٞ 

ٕ طٌٕٞ ٛزٙ حًُٞخُش خخفش ا٫ ارح ًخٕ ٓلخ٤ٓخً ًٔخ ٓش ٓؼ٘خ. ٣ٝـذ كن٬ً ػٖ رُي أ

 ربؿشحءحص حُظ٘ل٤ز.

، ك٤غ هزَ طوذ٣ْ هِذ حُظ٘ل٤ز ٛزح ٣ٝ٘زـ٢ أ٫ ٣ٌٕٞ ح٤ًَُٞ هذ حػظضٍ حًُٞخُش

٣غظط٤غ حػظضحُٜخ ك٢ أ١ ٝهض ٫ ٣نش رلوٞم ًِٓٞٚ، ٣ٝـذ ػ٤ِٚ طز٤ِؾ ٛزح 

 ح٫ػظضحٍ ًَُِٔٞ أف٫ًٞ.

حعظخشحؽ فٞسس  ٝهذ ؿشٟ حُظؼخَٓ إٔ ٣ؤرٕ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ُِذحثٖ أٝ ٤ًُِٞٚ

ٓقذهش ػٖ ع٘ذ ط٤ًَٞ ٤ًَٝ حُٔ٘لز مذٙ ٝارشحصٛخ ك٢ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١ ٝٓظخرؼش 

118حُظ٘ل٤ز
. 

ٛزح ٝهذ ؿخء هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُ٘خكز رلٌْ ؿذ٣ذ ٓظؼِن حُٔلخ٢ٓ رخ٤ًَُٞ 

 /، ٝؿخء ك٤ٜخ ٓخ ٣ؤط٢: 279ك٢ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١، ٝرُي ك٢ حُلوشس /د/ ٖٓ حُٔخدس /

                                                           
118

. من الجدٌر بالتنوٌه أن وكالة وكٌل المنفذ 119بهذا المعنى انظر: مكناس، جمال الدٌن، المرجع السابق، ص 

 ضده ٌجب أن تكون وكالة خاصة بالتنفٌذ حتى ٌمكَن مباشرة اإلجراءات بمواجهة هذا الوكٌل.
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ذػخء ح٫عظج٘خف ُِخقّٞ ك٢ ٓٞهْٜ٘ حُٔخظخس، ٝك٢ كخٍ ػذّ حطخخر ...٣ٝزِؾ حعظ-"د

٣ٝغش١ رُي ػ٠ِ ٓٞهٖ ٓخظخس ٣ظْ حُظز٤ِؾ ُقوخً ػ٠ِ ُٞكش اػ٬ٗخص حُذحثشس، 

 .حُٔلخ٢ٓ ح٤ًَُٞ ك٢ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١."

 ط: اُز٘ل٤ز ك٢ ٓٞاجٜخ خِق أُ٘لز ػذٙ

ْ ك٢ ٓٞحؿٜش ( ػ"1ع٘زلغ ك٢ ٛزٙ حُلوشس حُظ٘ل٤ز ك٢ ٓٞحؿٜش حُخِق حُؼخّ )

 (."2حُخِق حُخخؿ )

 : اُز٘ل٤ز ك٢ ٓٞاجٜخ اُخِق اُؼبّ"1

حُوخػذس ٢ٛ أٗٚ ٫ طشًش ا٫ رؼذ عذحد حُذ٣ٕٞ. ُزُي كبٗٚ ٣ٌٖٔ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ طشًش 

حُٔظٞك٠ هزَ طٞص٣ؼٜخ ػ٠ِ حُٞسػش أٝ حُٔٞف٠ ُْٜ رلقش ؽخثؼش ارح ًخٗض ٛزٙ 

 ٢ٛ ح٥ط٤ش: . ٣ٝٞؿذ ك٢ ٛزٙ حُلخُش ػذس حكظٔخ٫صحُظشًش ٓذ٣٘شً 

 ٝكبح أُذ٣ٖ هجَ روذ٣ْ ؽِت اُز٘ل٤ز

٣ـذ ػ٠ِ حُذحثٖ ك٢ ٛزٙ حُلخُش طوذ٣ْ حُطِذ رٔٞحؿٜش حُٞسػش أٝ رٔٞحؿٜش أكذْٛ 

رؼذ ارشحص ٓخ ٣ؼزض فلظٚ، أ١ فلش حُٞحسع. ٣ٌٕٝٞ رُي ربرشحص ٝػ٤وش سع٤ٔش طؼزض 

رٔٞحؿٜش رُي ًٞػ٤وش كقش اسع ؽشػ٢ أٝ ر٤خٕ ه٤ذ ػخث٢ِ. ٫ٝ ٣ـٞص طوذ٣ْ حُطِذ 

 حُٔذ٣ٖ حُٔظٞك٠ ٧ٗٚ ٫ فلش ُٚ.

 ٝكبح أُذ٣ٖ أص٘بء جش٣بٕ إجشاءاد اُز٘ل٤ز

٣٘زـ٢ ػ٠ِ حُذحثٖ ك٢ ٛزٙ حُلخُش طز٤ِؾ حُٞسػش أٝ أكذْٛ ربؿشحءحص حُظ٘ل٤ز كظ٠ 

ٖٓ دٕٝ طز٤ِؾ حُظ٘ل٤ز ؿشحءحص ءحص فل٤لش. أٓخ ك٢ كخٍ ٓظخرؼش اطٌٕٞ ٛزٙ ح٩ؿشح

 حُٞسػش. ٔقِلشرخهِش رط٬ٗخً ٗغز٤خً ُ حُٞسػش رٜخ كظٌٕٞ ٛزٙ ح٩ؿشحءحص

 رٞص٣غ اُزشًخ هجَ ٓجبششح إجشاءاد اُز٘ل٤ز

/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ٗقخً 283ٝمغ حُٔؾشع ك٢ حُلوشس /أ/ ٖٓ حُٔخدس /

٣ؼط٢ حُلن ُِذحثٖ رخهظنخء كوٚ ٖٓ أٓٞحٍ حُظشًش كظ٠ ُٞ طْ طٞص٣ؼٜخ هزَ عذحد 

 ٢ ٛزٙ حُلوشس ٓخ ٣ؤط٢: حُذ٣ٕٞ حُٔظشطزش ك٢ رٓش حُٔظٞك٠. ؿخء ك

ارح طٞك٢ حُٔذ٣ٖ أٝ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ، ٣لن ُِذحثٖ أٝ حُٔلٌّٞ ُٚ إٔ ٬٣كن أٓٞحٍ -"أ

طذٍ ػزخسس )أ٣٘ٔخ ٝؿذص( ػ٠ِ كخُش طٞص٣غ حُظشًش ػ٠ِ .". أ٣٘ٔب ٝجذدحُظشًش 

 حُٞسػش هزَ عذحد حُذ٣ٕٞ.
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 دبُخ إٌٗبس اُٞسصخ ٝطٍٞ أٓٞاٍ اُزشًخ أٝ ثؼؼٜب إ٠ُ أ٣ذ٣ْٜ

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أٗٚ:283وشس /د/ ٖٓ حُٔخدس /ط٘ـ حُل

ارح أٌٗش حُٞسػش ٝفٍٞ أٓٞحٍ حُظشًش ًِٜخ أٝ رؼنٜخ ا٠ُ أ٣ذ٣ْٜ ُْٝ ٣ظٌٖٔ -"د 

حُذحثٖ ٖٓ اػزخص رُي رؤٝسحم سع٤ٔش، ٝؿذ ػ٤ِٚ إٔ ٣ؼزض ٝؿٞد حُظشًش ك٢ ٣ذ 

 حُٞسػش رذػٟٞ أف٤ِش.".

خُذ حُظ٘ل٤ز اػزخص ٝؿٞد طشًش ٝاػزخص ٣لشك ٛزح حُ٘ـ حُوخ٢ٗٞٗ ػ٠ِ حُذحثٖ ه

حٗظوخٍ أٓٞحٍ ٛزٙ حُظشًش ا٠ُ حُٞسػش، ٝرُي ػٖ هش٣ن ارشحص أٝسحم سع٤ٔش ا٠ُ 

سث٤ظ حُظ٘ل٤ز. ٣ٌٖٔ ٓؼ٬ً ارشحص ر٤خٕ ه٤ذ ػوخس١ ٣ئًذ حٗظوخٍ حُؼوخس ا٠ُ حُٞسػش أٝ 

 أكذْٛ.

خً ك٢ ٌُٖ ح٧ٓش ٫ ٣ٌٕٞ رٜزٙ حُغُٜٞش ك٢ كخ٫ص أخشٟ. ٣ٌٕٝٞ ح٩ػزخص فؼز 

كخٍ ًخٗض أٓٞحٍ حُظشًش ٗوٞدحً أٝ ٓقٞؿخص أٝ أػخع ٓ٘ضٍ ٓؼ٬ً، رُي أٗٚ ٖٓ 

حُقؼذ ٝؿٞد ٝػخثن سع٤ٔش طؼزض حٗظوخٍ ٛزٙ ح٧ٓٞحٍ حُٔ٘وُٞش ٖٓ حُزٓش حُٔخ٤ُش 

ُِٔظٞك٠ ا٠ُ رْٓ حُٞسػش. ُزُي أُضّ حُٔؾشع حُذحثٖ ربػزخص ٝؿٞد أٓٞحٍ حُظشًش ر٤ذ 

 .ش )ٓزظذأس(أف٤ِ حُٞسػش ػٖ هش٣ن اهخٓش دػٟٞ

أٓخ ك٢ كخٍ حٗظوخٍ أٓٞحٍ حُظشًش ا٠ُ رؼل حُٞسػش دٕٝ رؼنْٜ ح٥خش، ك٤ٌٖٔ 

 ُِذحثٖ ٬ٓكوش ٖٓ حٗظوِض ا٤ُٚ أٓٞحٍ حُظشًش كوو.

ٝحُـذ٣ش رخُزًش إٔ حُذحثٖ ٣غظط٤غ اػزخص ٝؿٞد حُظشًش ٝحٗظوخُٜخ ا٠ُ حُٞسػش رـ٤ٔغ 

٘غزش ُِظقشكخص حُظ٢ ٣ـش٣ٜخ ٖٓ حُـ٤ش رخُ هشم ح٩ػزخص. ػِشُ رُي إٔ حُذحثٖ ٣ُؼذُّ 

حُٞسػش. كبرح ٓخ حعظطخع حُذحثٖ اػزخص ٝؿٞد طشًش ٝحٗظوخُٜخ ا٠ُ حُٞسػش أٝ رؼنْٜ 

 ك٤ٌٖٔ ُٚ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ ٛئ٫ء.

 : اُز٘ل٤ز ك٢ ٓٞاجٜخ اُخِق اُخبص"2

ػٖ حُخِق حُخخؿ ك٢ ٓؼشك حُظ٘ل٤ز ٛٔخ  119عٞف ٗذسط ك٢ ٛزٙ حُلوشس كخُظ٤ٖ

كخُش حٌُلخُش َٝ  .كٞحُش حُذ٣ٖ 

 دٞاُخ اُذ٣ٖ:
                                                           

119
 .212َوص 211من أجل حاالت أخرى انظر: منال حٌدر، نصرة، المرجع السابق، ص
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 َٖ ػٖ ح٥خش. رؼزخسس  كٞحُش حُذ٣ٖ ٢ٛ حطلخم ر٤ٖ ؽخق٤ٖ رؤٕ ٣ظلَٔ أكذٛٔخ حُذ٣

أخشٟ، ٣ل٤َ حُٔذ٣ٖ د٣٘ٚ ػ٠ِ ؽخـ آخش ٣غ٠ٔ حُٔلخٍ ػ٤ِٚ، حُز١ ٣قزق حُٔذ٣ٖ 

 حُـذ٣ذ رٔٞحؿٜش حُذحثٖ.

/ ٝٓخ رؼذٛخ ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔذ٢ٗ أكٌخّ كٞحُش حُذ٣ٖ. ٖٝٓ 315ٛزح ٝط٘ظْ حُٔخدس /

خس كٞحُش حُذ٣ٖ خنٞع حُٔذ٣ٖ حُز١ حٗظوَ ا٤ُٚ حُذ٣ٖ ٩ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز حُظ٢ رذأ آػ

120هخُذ حُظ٘ل٤ز رٔزخؽشطٜخ ك٢ ٓٞحؿٜش حُٔذ٣ٖ ح٧ف٢ِ
ُزُي ك٬ كخؿش ُلقٍٞ  .

 هخُذ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ ع٘ذ ط٘ل٤ز١ رٔٞحؿٜش حُٔلخٍ ػ٤ِٚ حُذ٣ٖ.

 اُز٘ل٤ز ثٔٞاجٜخ اٌُل٤َ

٤ُش أُخشٟ. ٝهذ ػشكٜخ حُٔؾشع حُغٞس١ ك٢ حٌُلخُش ٢ٛ مْ رٓش ٓخ٤ُش ا٠ُ رٓش ٓخ

 / ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔذ٢ٗ رؤٜٗخ:738حُٔخدس /

"ػوذ رٔوظنخٙ ٣ٌلَ ؽخـ ط٘ل٤ز حُظضحّ، رؤٕ ٣ظؼٜذ ُِذحثٖ رؤٕ ٣ل٢ رٜزح ح٫ُظضحّ  

 ارح ُْ ٣ِق رٚ حُٔذ٣ٖ ٗلغٚ.". 

ذ ٝحٌُلخُش ٗٞػخٕ: ًلخُش ػخد٣ش ًٝلخُش طنخ٤٘ٓش. ك٢ حٌُلخُش حُؼخد٣ش ٣ـذ ػ٠ِ هخُ

/ ٖٓ حُوخٕٗٞ 754حُظ٘ل٤ز ٓطخُزش حُٔذ٣ٖ هزَ ٓطخُزش حٌُل٤َ ًٔخ ؿخء ك٢ حُٔخدس /

 أٗٚ:ط٘ـ ػ٠ِ حُٔذ٢ٗ حُظ٢ 

 ٫ ٣ـٞص ُِذحثٖ إٔ ٣شؿغ ػ٠ِ حٌُل٤َ ٝكذٙ ا٫ رؼذ سؿٞػٚ ػ٠ِ حُٔذ٣ٖ. -1" 

ػ٠ِ أٓٞحٍ حٌُل٤َ ا٫ رؼذ طـش٣ذٙ حُٔذ٣ٖ ٖٓ أٓٞحُٚ. ٫ ٣ـٞص ُٚ إٔ ٣٘لز ٝ -2 

 ٌُل٤َ ك٢ ٛزٙ حُلخُش إٔ ٣ظٔغي رٜزح حُلن.".٣ٝـذ ػ٠ِ ح

٣ـذ ػ٠ِ حٌُل٤َ حُؼخد١ إٔ ٣ظٔغي رلوٚ ك٢ طـش٣ذ حُٔذ٣ٖ ٖٓ أٓٞحُٚ  ٚأ١ أٗ

 أ٫ًٝ.

أٓخ ك٢ حٌُلخُش حُظنخ٤٘ٓش ك٤لن ُِذحثٖ ٓطخُزش أ١ ٖٓ حُٔذ٣ٖ أٝ حٌُل٤َ، ٤ُٝظ 

 حُٔظنخٖٓ ل٤َػ٤ِٚ إٔ ٣لظشّ حُظشط٤ذ حُغخرن ك٢ حُٔطخُزش ٝحُظ٘ل٤ز. ك٤ِظ ٖٓ كن حٌُ

/ ٖٓ 759كوذ ؿخء ك٢ حُٔخدس / لق٤َ د٣٘ٚ ٖٓ حُٔذ٣ٖ أ٫ًٝ.إٔ ٣طِذ ٖٓ حُذحثٖ ط

 حُوخٕٗٞ حُٔذ٢ٗ رؤٗٚ:

                                                           
 
120

، َومكناس، جمال الدٌن، المرجع السابق، 211نظر بهذا المعنى: منال حٌدر، نصرة، المرجع السابق، صا

 .95ص



77 
 

 "٫ ٣ـٞص ٌُِل٤َ حُٔظنخٖٓ ٓغ حُٔذ٣ٖ إٔ ٣طِذ حُظـش٣ذ.".  

٣ـذس حُظ٣ٞ٘ٚ أٗٚ ٫ ٣ـٞص ُشث٤ظ حُظ٘ل٤ز اػخسس ٓغؤُش حُذكغ رخُظـش٣ذ ك٢ كخُش 

/ ٖٓ ٣2ـذ ػ٠ِ حٌُل٤َ إٔ ٣ظٔغي رخُظـش٣ذ، ًٔخ ٝسد ك٢ حُلوشس / حٌُلخُش حُؼخد٣ش، رَ

/ حُٔزًٞسس عخروخً. ػِشُ رُي إٔ هخػذس حُذكغ رخُظـش٣ذ ٫ طظؼِن رخُ٘ظخّ 754حُٔخدس /

 حُؼخّ ٧ٜٗخ طل٢ٔ ٓقِلش خخفش ٢ٛ ٓقِلش حٌُل٤َ حُؼخد١.

 : أ٤ِٛخ أُ٘لز ػذ2ٙ

ش، أ١ أ٤ِٛش طقشف. ػِشُ رُي إٔ ٣ـذ إٔ طٌٕٞ أ٤ِٛش حُٔ٘لز مذٙ أ٤ِٛش أدحء ًخِٓ

ؿخ٣ش حُظ٘ل٤ز، ك٤ٔخ ٣ظؼِن رٚ، ٢ٛ ٗضع ٤ٌِٓظٚ ػٖ أٓٞحُٚ أٝ ػٖ رؼنٜخ، ٝك٢ ٛزح 

 مشس ٓلل ُٚ.

َٕ ُٚ ربدحسس رؼل أٓٞحُٚ، ٌُٖ ٛزح أُ ٓغ رُي ٣ٌٖٔ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُوخفش حُز١  ِر

خَٓ حُظ٘ل٤ز ٣ٌٕٞ ك٢ كذٝد ح٧ٓٞحٍ حُٔؤرٕٝ ُِوخفش رخُظقشف ك٤ٜخ ٤ُٝظ ػ٠ِ ً

 رٓظٚ حُٔخ٤ُش.

حُوخػذس حُؼخٓش ارحً ٢ٛ طٞؿ٤ٚ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ا٠ُ ٓٔؼَ حُوخفش أٝ حُز١ رٚ 

121ػخسك ٖٓ ػٞحسك ح٤ِٛ٧ش، ٝا٫ ًخٗض ح٩ؿشحءحص رخهِشً 
. 

 أُطِت اُضب٢ٗ: اُـ٤ش ك٢ إجشاءاد اُز٘ل٤ز

٤ش حُـ٤ش ٛٞ ٖٓ ُْ ٣ٌٖ هشكخً ك٢ حُظقشف أٝ ح٩ؿشحء حُوخ٢ٗٞٗ. ُزُي ٣ُؼذُّ ٖٓ حُـ

ك٢ حُظ٘ل٤ز ًَ ؽخـ ٓخ ػذح هخُذ حُظ٘ل٤ز ٝحُٔ٘لز مذٙ. ٌُٖ ُِـ٤ش ك٢ اؿشحءحص 

حُظ٘ل٤ز ٓؼ٠ً٘ حفط٬ك٤خً أًؼش دهشً، كٜٞ ٖٓ ٣ِضٓٚ حُوخٕٗٞ رخ٫ؽظشحى ك٢ اؿشحءحص 

. كخُـ٤ش ٫ ػ٬هش ُٚ ربؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ٖٓ 122حُظ٘ل٤ز ٖٓ دٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ هشكخً ك٤ٜخ

 ٜخ ر٘خًء ػ٠ِ ٗـ حُوخٕٗٞ.ك٤غ حُٔزذأ ٌُ٘ٚ ٣قزق ؿضءحً ٓ٘

ٛزح ٣ٝؼذ ٖٓ حُـ٤ش حُلخسط حُونخث٢ حُز١ ٣ؼ٤٘ٚ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز ُلشحعش ح٧ٓٞحٍ 

٬هش ُٚ حُٔلـٞصس، ٝرُي ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ أٗٚ هذ ٫ ٣ٌٕٞ حُٔذ٣ٖ، ٝرخُظخ٢ُ ٫ ػ

حُِٔق حُظ٘ل٤ز١. ٝػِش طٞؿ٤ٚ ح٩ؿشحءحص ا٤ُٚ ٢ٛ  رخُذحثٖ أٝ حُٔذ٣ٖ ٝٛٔخ هشك٢

خكظش ػ٠ِ ح٧ٓٞحٍ حُظ٢ طٞؿذ ك٢ كشحعظٚ ٝطوذ٣ٜٔخ ا٠ُ دحثشس حُظ٘ل٤ز حُظضحٓٚ رخُٔل
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 .214لتفصٌل أكثر انظر: منال حٌدر، نصرة، المرجع السابق، ص
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ػ٘ذٓخ ٣ُطِذ ا٤ُٚ رُي. ٌُٖ ٛزٙ ح٩ؿشحءحص ٫ طٞؿٚ ا٤ُٚ ا٫ رلغزخٗٚ كخسعخً، أ١ ك٢ 

 ، ٫ٝ ٣ظؼذٟ ح٧ٓش رُي ا٠ُ ٓطخُزظٚ رؤ١ كن ٓٞمٞػ٢. ٛزٙ كذٝد فلظٚ

ُذٟ حُـ٤ش. ك٤غ طـش١ ٣ؼذ ٖٓ حُـ٤ش أ٣نخً حُٔلـٞص ُذ٣ٚ ك٢ كـض ٓخٍ حُٔذ٣ٖ 

رؼل اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ك٢ ٓٞحؿٜظٚ ٧ٗٚ ٣لٞص ٓخ٫ً ُِٔذ٣ٖ، أ١ أٗٚ ٓذ٣ٖ ُِٔذ٣ٖ، 

ًٔخ ع٘شٟ ٫كوخً. ٣ٝلشك حُوخٕٗٞ ػ٤ِٚ ػذس ٝحؿزخص أٜٛٔخ طوذ٣ْ طوش٣ش رٔخ ك٢ رٓظٚ 

 ُقخُق حُٔذ٣ٖ ٓغ أٗٚ ٤ُظ هشكخً ك٢ حُؼ٬هش حُوخ٤ٗٞٗش ر٤ٖ حُذحثٖ ٝحُٔذ٣ٖ.

ر٘ظش حُوخٕٗٞ أ٣نخً ٖٓ ٣ظذخَ ك٢ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١ صحػٔخً ٤ٌِٓظٚ  ٣ٌٕٞ ٖٓ حُـ٤ش

٨ُٓٞحٍ حُٔلـٞصس، ٓغ أٗٚ ٤ُظ هشكخً ك٢ حُؼ٬هش حُوخ٤ٗٞٗش ر٤ٖ هخُذ حُظ٘ل٤ز ٝحُٔ٘لز 

مذٙ ٤ُٝظ هشكخً ك٢ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١، ٌُٖ ح٫ػظذحء ػ٠ِ ٤ٌِٓظٚ دكؼٚ ُِظذخَ ك٢ 

 .123اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ُلٔخ٣ظٜخ
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 أُجذش اُضب٢ٗ

 اُششٝؽ اُؼبٓخ ُِز٘ل٤ز 

 

كشك حُوخٕٗٞ ؽشٝهخً ُِظ٘ل٤ز كظ٠ ٣قَ فخكذ حُلن ا٠ُ كوٚ. ٝهذ سحػ٠ ك٤ٜخ 

ٓقخُق أهشحف حُِٔق حُظ٘ل٤ز١ ٖٓ خ٬ٍ حُٔٞحصٗش ر٤ٜ٘خ. ٝطخظِق ٛزٙ حُؾشٝه 

كغذ ٗٞع حُٔخٍ حُٔطِٞد حُظ٘ل٤ز ػ٤ِٚ ٌٝٓخٕ ٝؿٞدٙ. ٌُٖ ٣ٞؿذ ؽشٝه ػخٓش ٣ـذ 

ك٢ حُظ٘ل٤ز ٜٓٔخ ًخٕ ٗٞع حُٔخٍ حُٔ٘لز ػ٤ِٚ، عٞحء أًخٕ ٓ٘و٫ًٞ أّ ػوخسحً،  طٞحكشٛخ

 ٝعٞحًء أًخٕ ك٢ ك٤خصس حُٔذ٣ٖ حُٔ٘لز مذٙ أّ ك٢ ٣ذ حُـ٤ش. 

ٝطظؼِن رؼل ٛزٙ حُؾشٝه رخُلن حُٔٞمٞػ٢ حُؼخرض ك٢ حُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١. ٣ٝخـ 

ف ٗوغْ ٛزٙ رؼنٜخ ح٥خش ح٩ؿشحءحص حُظ٢ طـش١ أٓخّ دحثشس حُظ٘ل٤ز. ُزُي عٞ

ػبٓخ ٝششٝؽ )حُٔطِذ ح٧ٍٝ(  ششٝؽ ٓزؼِوخ ثبُذن أُٞػٞػ٢حُؾشٝه ا٠ُ 

 .)حُٔطِذ حُؼخ٢ٗ( ٓزؼِوخ ثئجشاءاد اُز٘ل٤ز

 أُطِت األٍٝ: اُششٝؽ اُؼبٓخ أُزؼِوخ ثبُذن أُٞػٞػ٢

 :/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص رؤ285ٚٗط٘ـ حُلوشس /أ/ ٖٓ حُٔخدس /

رلن ؿ٤ش ػخرض حُٞؿٞد أٝ ؿ٤ش ٓؼ٤ٖ حُٔوذحس أٝ  ٫ ٣ـٞص ط٘ل٤ز ع٘ذ ٣ظؼِن-"أ 

٣ٌٖٔ حعظ٘ظخؽ حُؾشٝه حُظ٢ ٣ـذ طٞحكشٛخ ك٢ حُلن  "..ؿ٤ش ٓغظلن ح٧دحء

حُٔٞمٞػ٢ رظلغ٤ش ٛزح حُ٘ـ رٔلّٜٞ حُٔخخُلش. ٝػ٤ِٚ طٌٕٞ ٛزٙ حُؾشٝه ٢ٛ 

ػخرض حُٞؿٞد )أ٫ًٝ( ٝٓؼ٤ٖ حُٔوذحس )ػخ٤ٗخً(  ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ح٥ط٤ش: حُلن حُٔٞمٞػ٢

 ظلن ح٧دحء )ػخُؼخً(.ٝٓغ

 أٝالً: اُذن أُٞػٞػ٢ صبثذ اُٞجٞد

٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ حُلن حُٔٞمٞػ٢ حُٔلذد ك٢ حُغ٘ذ حُٔطِٞد ط٘ل٤زٙ ػخرض حُٞؿٞد، 

أ١ ٓئًذ حُٞؿٞد ٤ُٝظ حكظٔخ٤ُخً. أ١ إٔ حُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١ حُٔطشٝف ك٢ حُظ٘ل٤ز ٣ـذ إٔ 

 ؿَ حهظنخثٚ.٣ئًذ رؾٌَ هخهغ ٝؿٞد حُلن حُٔٞمٞػ٢ حُٔطِٞد حُظ٘ل٤ز ٖٓ أ

ر٘خًء ػ٠ِ رُي كبٗٚ ٫ ٣ـٞص ط٘ل٤ز ٓنٕٔٞ ؽشه ؿضحث٢ ٝحسد ك٢ ع٘ذ ط٘ل٤ز١ ارح 

ًخٗض حُٔخخُلش حُظ٢ ٣ظشطذ ػ٤ِٜخ طلون ٛزح حُؾشه ٓظ٘خصػخً ك٤ٜخ. ػِش رُي إٔ ٛزح 

حُ٘ضحع ٓٞمٞػ٢ ٣ـؼَ حُلن ؿ٤ش ػخرض حُٞؿٞد ٖٓ ؿٜش، ٫ٝ ٣ٌٖٔ ُشث٤ظ حُظ٘ل٤ز 
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زُي ٫ ٣ٌٖٔ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ ؽشًش رٔوظن٠ ػوذ هشك حُلقَ ك٤ٚ ٖٓ ؿٜش ػخ٤ٗش. ً

124سع٢ٔ ٝهَّؼُٚ رخعٜٔخ ؽش٣ي ٓظنخٖٓ ٤ُظ ُٚ عٟٞ كن ح٩دحسس
. 

ٛزح ٣ٝـذ حُظ٣ٞ٘ٚ ا٠ُ إٔ حُ٘ضحع حُٔٞمٞػ٢ ػ٠ِ حُلن حُؼخرض ك٢ حُغ٘ذ 

حُظ٘ل٤ز١ هذ ٣وغ رؼذ كقٍٞ حُذحثٖ ػ٠ِ ٛزح حُغ٘ذ. ًٔخ ُٞ فذس كٌْ ٓزشّ رظغذ٣ذ 

َلَنَش حُٔذ٣ٖ حُٔ٘لز مذٙ ا٠ُ دحثشس حُظ٘ل٤ز ٝأكخد رؤٗٚ أٝك٠ حُذ٣ٖ ٓزِؾ ٖٓ حُ٘وٞد، كَ 

رؼذ فذٝس ٛزح حُلٌْ ٝأرشص أٝسحهخً أٝ ٓغظ٘ذحص طُشّؿُق رُي. ٫ ٣غظط٤غ سث٤ظ 

حُظ٘ل٤ز ك٢ ٛزٙ حُلخُش حُظؼزض ٖٓ فلش ٛزح حُٞكخء ُظؼِن رُي رؤفَ حُلن. ٬ٗكع ٛ٘خ 

ٝؿٞد حُلن ك٢ ٝهض ٫كن ُلقٍٞ  إٔ حُٔذ٣ٖ حُٔ٘لز مذٙ أػخس ٓغؤُش ػذّ ػزخص

حُذحثٖ هخُذ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١. ٣ـذ ػ٠ِ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ك٢ ٛزٙ حُلخُش 

 .ارح سأٟ إٔ حُ٘ضحع ؿذ١ كٍٞ ٝؿٞد حُذ٣ٖاكخُش ح٧هشحف ا٠ُ هنخء حُٔٞمٞع 

، طٌِٔش حُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١ رغ٘ذ آخش. ٖٓ ك٤غ حُٔزذأرو٢ إٔ ٗؾ٤ش ا٠ُ أٗٚ ٫ ٣ـٞص، 

إٔ حُلن حُٔٞمٞػ٢ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ػخرظخً ك٢ حُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١ رحطٚ ٤ُٝظ  ٝحُٔوقٞد

 .125ك٢ أ١ ٝسهش أٝ ٓلشس أٝ ع٘ذ آخش ٣ل٤َ ا٤ُٚ حُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١

 

 صب٤ٗبً: اُذن أُٞػٞػ٢ ٓؼ٤ٖ أُوذاس

 ارح ًخٕ حُظ٘ل٤ز رطش٣ن حُلـض ط٤ٜٔذحً ُز٤غ
126

ح٧ٓٞحٍ حُٔلـٞصس ك٤ـذ إٔ ٣ٌٕٞ 

زز٤ٖ. كٖٔ ٗخك٤ش ٣ـذ إٔ ٣ؼشف حُٔ٘لز مذٙ حُٔزِؾ حُذ٣ٖ ٓؼ٤ٖ حُٔوذحس ٝرُي ُغ

حُٔطِٞد ٓ٘ٚ رذهش ك٤ٞدَػُٚ ف٘ذٝم دحثشس حُظ٘ل٤ز ارح ٓخ أسحد طلخد١ حعظٔشحس 

اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز مذٙ. ٖٝٓ ٗخك٤ش أخشٟ ٣ٌٕٞ طؼ٤٤ٖ ٓوذحس حُذ٣ٖ مشٝس٣خً كظ٠ 

٤غ ا٠ُ ٣ظٞهق ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز ػٖ ر٤غ ح٧ٓٞحٍ حُٔلـٞصس ػ٘ذٓخ طقَ كق٤ِش ٛزح حُز

حُذحثٖ حُلخؿض ٓنخكخً ا٤ُٜخ ٓقشٝكخص حُظ٘ل٤ز رلغزخٜٗخ ٖٓ حُٔقشٝكخص  ٓطِٞدِ 

 حُونخث٤ش.

                                                           
124

، المرجع النظرٌة العامة فً التنفٌذ القضابً فً قانون المرافعات فً المواد المدٌنة والتجارٌة وجدي، راؼب،

 .52السابق، ص
125
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َومنال حٌدر، نصرة، المرجع السابق، ص  52، المرجع السابق ص،راؼب، وجدي. انظر أٌضاً: 122الصفحة 

219. 
126

قد ٌكون التنفٌذ عٌنٌاً مضمونه إخالء مأجور أو تسلٌم بضاعة بعٌنها. وقد ٌكون التنفٌذ بطرٌق الحجز بهدؾ 

ا ٌسمى بالحجز االستحقاقً. ال ٌوجد بٌع فً تسلٌم الموال المحجوزة إلى صاحب الحق العٌنً فٌها، وهذا م
 هاتٌن الحالتٌن لذلك ال حاجة لتعٌٌن مقدار ما.
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 هبثالً ُِزؼ٤٤ٖطِٞد حُظ٘ل٤ز ٖٓ أؿَ حُلقٍٞ ػ٤ِٚ ٔٛزح ٣ٌٝل٢ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔزِؾ حُ

ٖٓ دٕٝ حُذخٍٞ ك٢ أ١ ٓغؤُش ٓٞمٞػ٤ش. ًؤٕ ٣ٌٕٞ حُٔزِؾ حُٔلذد ك٢ حُغ٘ذ 

ػؾشس أؽٜش رٞحهغ ػؾش٣ٖ أُق ٤ُشس عٞس٣ش ك٢ حُؾٜش. حُظ٘ل٤ز١ ٛٞ رذٍ ا٣ـخس ػٖ 

ك٤ٌٕٞ حُٔزِؾ ٓجظ٢ أُق ٤ُشس عٞس٣ش ٛٞ كخفَ ػ٤ِٔش كغخر٤ش رغ٤طش ٫ طٔظ حُلن 

 حُٔٞمٞػ٢ حُؼخرض ك٢ ػوذ ح٣٩ـخس.

ط٘ل٤زحً ػ٤٘٤خً أٝ ٓزخؽشحً ك٬ كخؿش  رَ ًخٕأٓخ ارح ُْ ٣ٌٖ حُظ٘ل٤ز رطش٣ن حُلـض، 

حُظ٘ل٤ز ػ٤ِٚ. ٓؼَ رُي اخ٬ء ٓؤؿٞس أٝ اصحُش طـخٝص.  ُظؼ٤٤ٖ ٓوذحس أٝ ه٤ٔش ٓخ ٣ـذ

 ك٬ أ٤ٔٛش ك٢ ٛزٙ حُلخ٫ص ُو٤ٔش حُٔؤؿٞس أٝ حُؼوخس حُز١ طْ حُظـخٝص ػ٤ِٚ.

 صبُضبً: اُذن أُٞػٞػ٢ ٓغزذن األداء

٤ز١ ٓٞفٞكخً رؤكذ أٝفخف أ٫ ٣ٌٕٞ ح٫ُظضحّ حُٔلذد ك٢ حُغ٘ذ حُظ٘ل ٣٘زـ٢

َُ خً ػ٠ِ ؽشه ٝحهق أٝ أؿَ ُْ ٣لَ رؼذ. ك٬ طُ ٣ٌٕٞ ٓؼِو ك٬ ٣ـٞص إٔ ح٫ُظضحّ.  ْوزَ

حُٔطخُزش رخُلن هزَ كٍِٞ أؿِٚ أٝ طلون حُؾشه حُٔؼِن ػ٤ِٚ. كخُٔذ٣ٖ ؿ٤ش ِٓضّ 

رخُٞكخء رٚ هزَ كٍِٞ ح٧ؿَ أٝ طلون حُؾشه. ٝػ٤ِٚ ك٬ ٣ـٞص، ٖٓ رخد أ٠ُٝ، حُزذء 

ٕٞ ح٧ؿَ حطلخه٤خً أٝ ربؿشحءحص حُظ٘ل٤ز حُـزش١ ٫هظنخء ٛزح حُلن. ٫ٝ كشم ر٤ٖ إٔ ٣ٌ

 .127هنخث٤خً أٝ هخ٤ٗٞٗخً 

ٛزح ٣ٝـذ إٔ ٣ٌٕٞ حُذ٣ٖ ٓغظلن ح٧دحء ٝهض طوذ٣ْ هِذ حُظ٘ل٤ز. أٓخ ارح رذأص 

ح٩ؿشحءحص هزَ كٍِٞ ح٧ؿَ ػْ كَ ح٧ؿَ أػ٘خء ؿش٣خٜٗخ كظٌٕٞ ح٩ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز٣ش 

 رخهَ.اؿشحء رخهِشً ٧ٜٗخ ٓز٤٘شٌ ػ٠ِ 

/ 285ظٞحكش حُؾشٝه حُؼ٬ػش حُٔلذدس ك٢ حُٔخدس /رو٢ إٔ ٗؾ٤ش ا٠ُ أٗٚ ٣ـذ إٔ ط

حُٔزًٞسس عخروخً هزَ حُزذء ربؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ٝا٫ طٌٕٞ ًَ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز رخهِشً 

128رخهَ كٜٞ رخهَػ٠ِ ططز٤وخً ُٔزذأ ٓخ ر٢٘ 
. 

 أُطِت اُضب٢ٗ: اُششٝؽ اُؼبٓخ أُزؼِوخ ثئجشاءاد اُز٘ل٤ز

ٝرُي  ،ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ٣ـذ حُظو٤ذ رٜخكشك حُٔؾشع طغِغ٬ً ٓ٘طو٤خً ٓلذدحً ٩

 رقشف حُ٘ظش ػٖ ٗٞع حُٔخٍ حُٔطِٞد حُظ٘ل٤ز ػ٤ِٚ أٝ ٌٓخٕ ٝؿٞدٙ. 
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 .52ص ،راؼب، وجدي، المرجع السابق
128

 .219بهذا المعنى انظر: منال حٌدر، نصرة، المرجع السابق، ص 
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كوذ ٗـ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ ٓوذٓخص ٫ رذ ٜٓ٘خ طغزن ح٩ؿشحءحص 

 ز٣ش طذػ٠ ٓوذٓخص حُظ٘ل٤ز )أ٫ًٝ(.حُظ٘ل٤

َـّ ػ٠ِ مشٝسس ط٘ز٤ٚ حُٔذ٣ٖ رٞؿٞد حُٞكخء رخ٫ُظضحًّٔخ   حُٔظشطذ ػ٠ِ  ٗ

 ػخطوٚ ٝرُي ػٖ هش٣ن طٞؿ٤ٚ اخطخس ط٘ل٤ز١ ا٤ُٚ )ػخ٤ٗخً(.

ػ٠ِ كوٞم حُطشف حُغِز٢ ك٢ حُظ٘ل٤ز ُْٝ ٣غٔق رزوخء أ٣نخً حُٔؾشع  كشؿَ ٝ 

َْ ٓغؤُش  اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز عخس٣شً ك٢ كخٍ طوخػظ هخُذ حُظ٘ل٤ز ُلظشس ٖٓ حُضٖٓ، ك٘ظَّ

 ؽطذ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١ )ػخُؼخً(.

 اُز٘ل٤زأٝالً: ٓوذٓبد 

٣غزن اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز، رخُٔؼ٠٘ ح٫فط٬ك٢، خطٞحص كشمٜخ حُٔؾشع ٝأهِن 

ٓوذٓخص حُظ٘ل٤ز. ك٬ ٣ـٞص ٓزخؽشس ٛزٙ ح٩ؿشحءحص هزَ حعظٌٔخٍ طغ٤ٔش ػ٤ِٜخ حُلوٚ 

، ٌُٜ٘خ 129ٛزٙ حُخطٞحص حُظ٢ ٫ طذخَ ك٢ ط٣ٌٖٞ حُظ٘ل٤ز ٫ٝ طؼذُّ ؿضءحً ٖٓ اؿشحءحطٚ

طوذ٣ْ هِذ حُظ٘ل٤ز 1) طز٤ِؾ ح٧كٌخّ حُونخث٤شخص ٢ٛ ٫صٓش ُِزذء ك٤ٚ. ٝٛزٙ حُٔوذٓ َٝ  )

اٗؾخء ِٓق ط٘ل٤ز١ )2) َٝ  )3.) 

 : رج٤ِؾ اُغ٘ذ اُز٘ل٤ز١ إرا ًبٕ دٌٔبً هؼبئ٤بً 1

ٛزٙ حُٔوذٓش خخفش رخ٧كٌخّ حُونخث٤ش دٕٝ ؿ٤شٛخ ٖٓ ح٧ع٘خد حُظ٘ل٤ز٣ش. ُزُي ك٬ 

٘ظٔش ػ٘ذ حٌُخطذ رخُؼذٍ أٝ كخؿش ُظز٤ِؾ ح٧ع٘خد حُظ٘ل٤ز٣ش ح٧خشٟ ًغ٘ذحص حُذ٣ٖ حُٔ

. حُـخ٣ش ٖٓ طز٤ِؾ حُلٌْ 2001ُؼخّ  6 ػوٞد ح٣٩ـخس حُٔ٘ظٔش ٝكوخً ُوخٕٗٞ ح٣٩ـخس سهْ

كخُوخػذس حُؼخٓش طون٢ رؤٕ  ،٢ٛ130 اكغخف حُٔـخٍ ُِٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ُِطؼٖ ك٢ حُلٌْ

 . ر٘خًء ػ٠ِ رُي كبٗٚ ٤ٓ131٫ؼخد حُطؼٖ ٣زذأ رخُـش٣خٕ ٖٓ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ُظز٤ِؾ حُلٌْ

٣ـٞص، ٖٓ ك٤غ حُٔزذأ، حُزذء رظ٘ل٤ز حُلٌْ حُونخث٢ ٓخ ُْ ٣ـِش طز٤ِـٚ أ٫ًٝ. كوذ ٗقض 

 ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أٗٚ: /286/حُٔخدس 

""٫ ٣ـٞص ط٘ل٤ز ح٧كٌخّ ا٫ رؼذ طز٤ِـٜخ ُِخقْ. 
132. 
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اآلراء فٌرى  . وٌتجه الدكتور راؼب عكس هذه33، المرجع السابق صوجدي ،راؼبانظر هذه اآلراء فً:  

 بأن وجود السند التنفٌذي هو إحدى مقدمات التنفٌذ. 
130

ٌُعدُّ تبلٌػ الحكم من إجراءات التنفٌذ. انظر بهذا المعنى: منال حٌدر، نصرة، المرجع السابق، ص  .222ال 
131

 / من قانون أصول المحاكمات السوري الجدٌد.223انظر الفقرة /أ/ من المادة /
132

أصول المحاكمات السوري القدٌم كان ٌستثنً الحكام الصادرة عن محاكم الصلح من  ٌجدر بالتنوٌه أن قانون

ال ٌجوز تنفٌذ الحكام إال بعد تبلٌؽها  فٌما عدا الحكام الصلحٌة/ منه كاآلتً: " 284التبلٌػ. فقد كان نص المادة /

ض هذا التعدٌل. بهذا المعنى انظر للخصم.". لكن هذا النص ولَّد اضطراباً فً العمل القضابً دفع المشرع إلى فر

 .221و 221، َومنال حٌدر، نصرة، المرجع السابق، ص124مكناس، جمال الدٌن، المرجع السابق، ص
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ٓغ رُي عٔلض ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُٔلٌٔش حُ٘ول، ك٢ ظَ حُوخٕٗٞ حُغخرن، رظ٘ل٤ز 

ُٔؾُٔٞش رخُ٘لخر حُٔؼـَ ٖٓ ؿ٤ش كخؿش ا٠ُ طز٤ِـٜخ. ػِش رُي، كغذ ح٧كٌخّ ح

. رؼزخسس أخشٟ 133ح٫ؿظٜخد حُونخث٢، أٜٗخ هخرِش ُِظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ هخر٤ِظٜخ ُِطؼٖ

كبٕ حُطؼٖ ك٢ ٛزٙ ح٧كٌخّ ٫ ٣ٞهق ط٘ل٤زٛخ رلغذ حُوٞحػذ حُؼخٓش. ٣٘طزن ٛزح 

 ك٤غ ُْ ٣ظـ٤ش ؽ٢ء ُٜزٙ حُ٘خك٤ش. ح٫ؿظٜخد ػ٠ِ ٝحهغ حُلخٍ ك٢ ظَ حُوخٕٗٞ حُـذ٣ذ

ر٘خًء ػ٠ِ ٓخ طوذّ كبٗٚ ٣ـذ ػ٠ِ دحثشس حُظ٘ل٤ز حُظلون ٖٓ ٓغؤُش طز٤ِؾ حُلٌْ ػ٘ذ 

َٕ ح٩ؿشحءحص فل٤لشً. كبرح رذأص ح٩ؿشحءحص ٖٓ دٕٝ  طوذ٣ْ هِذ حُظ٘ل٤ز كظ٠ طٌٞ

طز٤ِؾ حُلٌْ ٝطٔغي حُٔ٘لز مذٙ رزط٬ٕ ٛزٙ ح٩ؿشحءحص
134
ًٜٞٗخ رذأص هزَ حعظٌٔخٍ  

ٓخ كشمٚ حُوخٕٗٞ، ك٤ـذ ػ٠ِ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز حُلٌْ رزط٬ٕ ٓخ طْ ٖٓ ح٩ؿشحءحص. 

٣ؼضص رُي ح٫ؿظٜخد حُٔغظوش ُٔلٌٔش حُ٘ول رؤٕ ح٩خطخس حُظ٘ل٤ز١ ٫ ٣ُـ٢٘ ػٖ طز٤ِؾ 

 .135حُلٌْ ُزذء عش٣خٕ ِٜٓش حُطؼٖ

 رج٤ِؾ اُذٌْ أُجشّ ًٔوذٓخ ُِز٘ل٤ز

ٔـخٍ ُِٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ٖٓ أؿَ حُطؼٖ سأ٣٘خ إٔ حُـخ٣ش ٖٓ طز٤ِؾ حُلٌْ ٢ٛ اكغخف حُ

رٚ. ُزُي هذ ٣ٌٕٞ ٖٓ حُٔ٘طو٢ ػذّ حُلخؿش ا٠ُ طز٤ِؾ حُلٌْ حُٔزشّ ًٔوذٓش ُِظ٘ل٤ز، 

٧ٗٚ ٫ ٣ـٞص حُطؼٖ رٚ ٖٓ ك٤غ حُٔزذأ. ٌُٖ دٝحثش حُظ٘ل٤ز حطـٜض حطـخٛخً آخش ٣ظلن 

ٓغ حُ٘ـ حُز١ ؿخء ٓطِوخً ُْٝ ٣لشم ر٤ٖ كٌْ ٓزشّ ٝكٌْ ؿ٤ش ٓزشّ، كخؽظشهض 

طز٤ِؾ ٛزٙ ح٧كٌخّ. ٝرُي ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ ٝؿٞد ػذس حؿظٜخدحص ٫ طؾظشه طز٤ِؾ 
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، 1978، مجلة المحامون 2/4/1977تارٌخ 76/23عن اجتهادات سابقة، رقم  عدولنقض، هٌبة عامة، قرار 

حكمة االستبناؾ، حٌث كان الطعن بالنقص، فً ظل لكن هذه العلة كانت تنطبق أٌضاً على أحكام م. 113ص

القانون القدٌم ال ٌوقؾ تنفٌذها. لذلك نرى أنه من الفضل اعتماد الهٌبة العامة لمحكمة النقض على عنصر 
 العجلة، ولٌس مسألة عدم وقؾ التنفٌذ، لتبرٌر موقفها المخالؾ للنص القانونً الصرٌح.

القرار الصادر عن قاضً جاء فٌه أن: " 1971ق لمحكمة النقض عام فً اجتهاد ساب انظر عكس هذا االتجاه

 12/2/1971تارٌخ  5قرار  45نقض رقم أساس " المور المستعجلة ال ٌجوز تنفٌذه قبل تبلٌؽه للمحكوم علٌه.

 .1971لعام  311مجلة المحامون ص 
134

الخٌر التنازل عنه، وهذا ما نرى أن هذا البطالن نسبً قرره المشرع لمصلحة المنفذ ضده حٌث ٌمكن لهذا 

 .223ٌحصل فعالً فً الدعاوى االتفاقٌة. انظر فً هذا الشأن: منال حٌدر، نصرة، المرجع السابق، ص 
135

إن تبلٌػ اإلخطار التنفٌذي ال ٌقوم مقام تبلٌػ الحكم جاء فً قرار للهٌبة العامة لمحكمة النقض ما ٌأتً: "

كامل الحكم مع أسبابه وال ٌجعل مٌعاد الطعن  ط فٌه أن ٌكون متضمناً باعتباره ال ٌحقق نفس الؽاٌة وال ٌشتر

 413مجلة القانون ص  13/8/1977تارٌخ  49نقض هٌبة عامة رقم ".والعدول عن االجتهاد المخالؾ سارٌاً 

ـ مجموعة المبادئ القانونٌة للهٌبة العامة لمحكمة النقض/المحامً شفٌق طعمة ـ ص  24قاعدة ، 1977لعام 

18. 
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َُ رُي هشحس ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُٔلٌٔش حُ٘ول حُقخدس  ؼَ َٓ ح٧كٌخّ حُٔزشٓش هزَ ط٘ل٤زٛخ. 

 ٝحُز١ ؿخء ك٤ٚ ٓخ ٣ؤط٢: 1977ػخّ 

" إ ح٧كٌخّ حُظ٢ طقذس ػٖ ٓلٌٔش حُ٘ول ػ٘ذٓخ طون٢ رشكل حُطؼٖ دٕٝ 

٧عخط ٫ طلظخؽ ا٠ُ طز٤ِؾ ار ٣ٌظل٠ رظز٤ِؾ حُلٌْ ح٫عظج٘خك٢ أٓخ ارح إٔ طزض ك٢ ح

136 ٗونض حُلٌْ ٝرظض ك٢ حُٔٞمٞع ك٬ رذ ػ٘ذثز ٖٓ إٔ ٣قخس ا٠ُ طز٤ِؾ كٌٜٔخ."
. 

، ٝحعظ٘ذ 8/10/2017/ ٝطخس٣خ 73ٛزح ٝهذ فذس طؼ٤ْٔ ػٖ ٝصحسس حُؼذٍ رشهْ /

، ٓغظخذٓخً ك٤ؼ٤ش 1977، ُؼخّ ا٠ُ هشحس ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُٔلٌٔش حُ٘ول، حُٔزًٞس عخروخً 

، ٝأًذ ػ٠ِ دٝحثش حُظ٘ل٤ز مشٝسس حُظلون ٖٓ طز٤ِؾ ح٧كٌخّ هزَ ٖٓ ٛزح حُوشحس أخشٟ

ط٘ل٤زٛخ، رٔخ ك٤ٜخ ح٧كٌخّ حُٔزشٓش. ٝهذ أعظ رُي ػ٠ِ إٔ حُـخ٣ش ٖٓ طز٤ِؾ حُلٌْ 

 ٝطـ٘ذ خقٞٓش حُظ٘ل٤ز.  ُِٞكخء ح٫خظ٤خس١حُٔزشّ هزَ ط٘ل٤زٙ ٢ٛ كغق حُٔـخٍ 

ٝ ُ٘خ إٔ ٛزح حُظؼ٤ْٔ ك٢ ؿ٤ش ٓلِٚ ٧ٗٚ ٣غظ٘ذ ا٠ُ إٔ اكذٟ ؿخ٣خص طز٤ِؾ حُلٌْ ٣زذ

حُٔزشّ ٢ٛ كغق حُٔـخٍ ُِظ٘ل٤ز ح٫خظ٤خس١، ٝٛزح ح٧ٓش ؿ٤ش ده٤ن ٧ٕ كغق حُٔـخٍ 

ُِظ٘ل٤ز ح٫خظ٤خس١ ٣ٌٕٞ رظز٤ِؾ ح٩خطخس حُظ٘ل٤ز١ ًٔخ رًشٗخ عخروخً 
137
 . 

اػخدس حُطؼٖ ك٤ٚ رطش٣ن  آٌخ٤ٗش ٙ ٢ٛٝٗشٟ إٔ ػِش طز٤ِؾ حُلٌْ حُٔزشّ هزَ ط٘ل٤ز

ك٤غ ٣وُق حُظ٘ل٤ز روٞس حُوخٕٗٞ ارح ًخٕ حُلٌْ ٓظؼِوخً رؼ٤ٖ ػوخس، ًٔخ ٣ٌٖٔ  حُٔلخًٔش

إٔ ٣وَق حُظ٘ل٤ز روشحس ٖٓ حُٔلٌٔش ك٢ كخٍ حُخؾ٤ش ٖٓ ٝهٞع مشس ٣ظؼزس طذحسًٚ 

/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص. ًٔخ ٣ٌٖٔ طؼ٤َِ 245ٝرُي كغذ أكٌخّ حُٔخدس /

ٝهِذ ٝهق  دػٟٞ ٓخخفٔشمشٝسس طز٤ِؾ حُلٌْ حُٔزشّ هزَ ط٘ل٤زٙ ربٌٓخ٤ٗش اهخٓش 

/ ٖٓ حُوخٕٗٞ رحطٚ. ًٔخ ٣ٌٖٔ طؼ٤َِ رُي 472حُظ٘ل٤ز ر٘خًء ػ٠ِ حُلوشس /د/ ٖٓ حُٔخدس /

 حُلٌْ ٝػذّ ؿٞحص ط٘ل٤زٙ. رخٗؼذحّربٌٓخ٤ٗش حُظٔغي 
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استانبولً ـ أصـول المحاكمـات فً  1866،قاعدة 2/4/1977تارٌخ  67 قرار 23قض هٌبة عامة أساس ن 

.ٌتضح من هذا القرار أن تبلٌػ أحكام محكمة النقض المبرمة ٌكون، 398./ ـ ص 4المواد المدنٌة والتجارٌة ـ ج 

. وٌورد الدكتور جمال بٌل االستثناءعلى س حسب هذا االجتهاد، فً الحكام المتعلقة بالموضوع الصادرة عنها
بأن الهٌبة العامة لمحكمة النقض اعتبرت الحكام  "أصول التنفٌذ فً المواد المدنٌة والتجارٌةكتابه "مكناس فً 

والواقع العملً ٌسٌر .  125المبرمة خاضعة للتبلٌػ قبل تنفٌذها. مكناس، جمال الدٌن المرجع السابق، ص 

 حكام المبرمة قبل تنفٌذها.باتجاه ضرورة تبلٌػ ال
قرار محكمة استبناؾ دمشق الناظرة فً القضاٌا فً عدم ضرورة تبلٌػ الحكم المبرم كمقدمة للتنفٌذ  أٌضاً  انظر

ال ٌتوجب تبلٌػ الحكم االستبنافً قبل تنفٌذه لمن لم ٌطعن والذي جاء فٌه بأنه: " 1975التنفٌذٌة الصادر عام 

مجلة  24/2/1975تارٌخ  37أساس تنفٌذي  35استبناؾ دمشق رقم . ".لٌهمبالحكم البدابً من المحكوم ع

 .398. 1975لعام  197المحامون ص 
137

 انظر الصفحة السابقة.
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 : روذ٣ْ ؽِت اُز٘ل٤ز2

حُؼخّ ك٢ حُونخء حُٔذ٢ٗ ٝحُظـخس١ ٝٓخ ك٢  ٣غظ٘ذ طوذ٣ْ هِذ حُظ٘ل٤ز ا٠ُ حُٔزذأ

. ك٬ ٣ظلشى حُوخم٢ ك٢ ٛزٙ حُٔٞحد ٖٓ طِوخء ٗلغٚ، رَ ٓجذأ اُطِتكٌٜٔٔخ ٝٛٞ 

٣ؼَٔ ر٘خء ػ٠ِ هِذ فخكذ حُٔقِلش حُخخفش، ٝٛٞ هخُذ حُظ٘ل٤ز ك٤ٔخ ٣ظؼِن 

زخؽشسُ اؿشحءحص  ُٓ رخ٩ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز٣ش. ٝهذ ٓش ٓؼ٘خ إٔ حُٔؾشع كشك إٔ طٌٕٞ 

 ل٤ز ػٖ هش٣ن ٓلخ٢ٓ.حُظ٘

ؽ٤خً ٓغ مشٝسس حُو٤خّ رٌَ اؿشحءحص خطٔ ٝرُي ٛزح ٣ٝـذ إٔ ٣ٌٕٞ حُطِذ خط٤خً 

حُظ٘ل٤ز رؾٌَ ٌٓظٞد. ٣ُٝشكَُن حُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١ رخُطِذ حُز١ ٣ـذ إٔ ٣ؾظَٔ ػ٠ِ حعْ 

ٝٗغزش ٝٓٞهٖ ًَ ٖٓ حُٔغظذػ٢ هخُذ حُظ٘ل٤ز ٝحُٔ٘لز مذٙ، ٝرُي كغذ ٓخ ؿخء 

ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص /281/ُٔخدس ك٢ حُلوشس ح٠ُٝ٧ ٖٓ ح
138
. 

ًٔخ ٣ـذ ػ٠ِ هخُذ حُظ٘ل٤ز أٝ ٤ًِٝٚ ك٢ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز حطخخر ٓٞهٖ ٓخظخس ك٢ 

حُٔ٘طوش حُظخرؼش ٬ُخظقخؿ حٌُٔخ٢ٗ ُِذحثشس حُظ٢ ٣ُوذّ هِذ حُظ٘ل٤ز ا٤ُٜخ، ًٔخ ؿخء ك٢ 

ذ حُظ٘ل٤ز أٝ حُٔزًٞسس عخروخً. كبرح ُْ ٣ٌٖ ُطخُ /281/ٗـ حُلوشس /ؽ/ ٖٓ حُٔخدس 

٤ًِٝٚ ٓٞهٖ ك٢ ٛزٙ حُٔ٘طوش ك٤قخس ا٠ُ طز٤ِـٚ أٝ طز٤ِؾ ٤ًِٝٚ، ًٔخ ٓش ٓؼ٘خ، ػٖ 

، ٝرُي ططز٤وخً ُِٔزذأ حُؼخّ حُٞحسد 139هش٣ن حُِقن ػ٠ِ ُٞكش اػ٬ٗخص دحثشس حُظ٘ل٤ز

 .140ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص /25/ك٢ حُٔخدس 

 : كزخ ِٓق ر٘ل٤ز3١

 ُّ ا٠ُ دحثشس  ٘ل٤ز١ ًَٝ ح٧ٝسحم حُٔشكوش رٚغ٘ذ حُظٓؾلٞػخً رخُ هِذ حُظ٘ل٤ز٣ُوذَّ

حُظ٘ل٤ز مٖٔ ِٓق )امزخسس( ٖٓ حُٞسم حُٔوٟٞ. ٣َُٝٞمغ ك٢ ٛزح حُِٔق ًَ 

ح٧ٝسحم ٝحُٔغظ٘ذحص ٝحُٞػخثن حُٔظؼِوش ربؿشحءحص حُظ٘ل٤ز. ًٔخ ٣ٞمغ ك٢ حُِٔق 

زٙ أٝسحٌم ر٤نخء ُٜخ ٛخٓؼ طؾزٚ أٝسحم مزو حُـِغش ك٢ ٓلخًْ حُٔٞمٞع. ٝطُؼذُّ ٛ

ح٧ٝسحم ٜٓٔش ؿذحً ك٢ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ٧ٕ ًَ ٓخ ٣لقَ أٓخّ دحثشس حُظ٘ل٤ز ٣ـذ إٔ 
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ٌُقدم طلب التنفٌذ مشتمالً على اسم -/ من قانون أصول المحاكمات بأنه: "أ281تنص الفقرة /أ/ من المادة /
 المحكوم علٌه أو المدٌن مشفوعاً بالسند التنفٌذي.".المستدعً ونسبته وموطنه واسم ونسبة وموطن 

139
إذا لم ٌكن لطالب التنفٌذ أو -/ من قانون أصول المحاكمات على ما ٌأتً: "ب281تنص الفقرة /ج/ من المادة /

المحكوم علٌه أو المدٌن أو أي طرؾ فً الملؾ التنفٌذي أو الوكٌل عن أي منهم موطن معلوم أو مختار فً 

من هذا  25ً ٌتم فٌها التنفٌذ، ٌجب أن ٌتخذ موطناً مختاراً فً تلك الدابرة تحت طابلة تطبٌق المادة الدابرة الت

 القانون.".
140

التبلٌػ بطرٌق اإللصاق على لوحة إعالنات  ز/ من قانون أصول المحاكمات على أنه: "ٌجو25تنص المادة /

ٌُلَزُم ببٌان موطن مختار وال ٌفعل أو ٌ كون بٌانه ناقصاً أو ؼٌر صحٌح، وال ٌجوز االتفاق على المحكمة لكل َمْن 
 هذه اللوحة موطناً مختاراً.".
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ػ٘ٚ ػ٤ِٜخ. طذػ٠ ٛزح ح٧ٝسحم ٓلنش حُظ٘ل٤ز حُؼخّ، ٣ٝطِن  ٣ذٕٝ أٝ طُذٕٝ خ٬فشٌ 

 ػ٤ِٜخ حُٔلخٕٓٞ ك٢ حُٞحهغ حُؼ٢ِٔ طغ٤ٔش "ؿش٣ذس حُظ٘ل٤ز".

 َّٝ َٓ  ُٕ ٣ُذ ٝحُٔظذخ٤ِٖ ك٤ٚ رؼذ  حُِٔق حُظ٘ل٤ز١ٛزح اكخدحص أهشحف  حُظ٘ل٤زِ  لنشِ ك٢ 

ًٔخ ٣ذٕٝ ك٤ٚ هشحسحص سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٝخ٬فش ٝحملش ػٔخ ٣وّٞ رٚ  هزٍٞ طذخِْٜ.

ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز ٖٓ اؿشحءحص ط٘ل٤ز٣ش، ٝؿ٤ش رُي ٖٓ ح٩ؿشحءحص حُظ٢ ٣ـذ إٔ طٌٕٞ 

 ٌٓظٞرشً ك٢ ٓلنش حُظ٘ل٤ز حُؼخّ طلض هخثِش ػذّ ح٫ػظذحد رٜخ.

 صَ ِق حُظ٘ل٤ز١ ا٫ فٌٞس ػٖ حُٞػخثن ح٧ف٤ِش، ك٤غ ٣زشِ ٛزح ٫ٝ ٣ُللع ك٢ حُٔ

٣ُٝقخس ا٠ُ كلع  ،حُٞػ٤وش فٞسحً ٓقذهشً ػٜ٘خ رؼذد أهشحف حُِٔق حُظ٘ل٤ز١ ُّ ذوَ ُٓ 

 .141رشهْ ٝطخس٣خ حُق٘ذٝم حُلذ٣ذ١ ُذحثشس حُظ٘ل٤ز ح٧فَ ك٢

رو٢ إٔ ٗزًش رؤٗٚ ٫ كخؿش ٩رشحص أفَ رؼل ح٧ع٘خد حُظ٘ل٤ز٣ش ٓؼَ ح٧كٌخّ 

خث٤ش ٝحُؼوٞد حُشع٤ٔش ًغ٘ذحص حُذ٣ٖ حُٔ٘ظٔش ػ٘ذ حٌُخطذ رخُؼذٍ ٝفٌٞى حُون

حُضٝحؽ حُٔ٘ظٔش ُذٟ حُٔلٌٔش حُؾشػ٤ش. ػِش رُي إٔ حُ٘غخ ح٧ف٤ِش ُٜزٙ حُٞػخثن 

أٝ ُذٟ  142 طٌٕٞ ٓٞؿٞدسً ك٢ ِٓق حُذػٟٞ ك٢ د٣ٞحٕ حُٔلٌٔش ٓقذسس حُلٌْ

٧هشحف ا٫ فٞسحً ٓقذهشً حٌُخطذ رخُؼذٍ أٝ د٣ٞحٕ حُٔلٌٔش حُؾشػ٤ش، ٫ٝ ٣ُؼط٠ ح

 ػٜ٘خ.

 صب٤ٗبً: اإلخطبس اُز٘ل٤ز١

ح٩خطخس ٛٞ ح٩ؿشحء ح٧ٍٝ حُز١ ٣ؤط٢ رؼذ هزٍٞ هِذ حُظ٘ل٤ز ٫ٝ ٣ٌٖٔ ٓزخؽشس 

ح٩ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز٣ش ا٫ رؼذ طٞؿ٤ٚ ٛزح ح٩خطخس ا٠ُ حُٔ٘لز مذٙ. كٔخ ٢ٛ حُـخ٣ش ٖٓ 
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، المثابرة 2118رفضت محكمة االستبناؾ المصرفٌة بدمشق الناظرة فً القضاٌا التنفٌذٌة، بقرار لها عام 

ر محكمة االستبناؾ بسبب إبراز صورة ضوبٌة عن السند التنفٌذي ولٌس أصل هذا السند. انظر قرا ذعلى التنفٌ

مصرفً، تارٌخ  8، قرار 2118لعام  21المصرفٌة بوصفها ناظرة فً القضاٌا التنفٌذٌة، أساس تنفٌذي 

 ، ؼٌر منشور.31/1/2118
142

َدُتُه. حٌث جاء فً المادة / / من قانون أصول المحاكمات 215ٌجدر بالذكر أن نسخة الحكم الصلٌة هً مسوَّ

( المشتملة على أسبابه مسودتهأن تودع دٌوان المحكمة فوراً نسخته الصلٌة )ُنطق بالحكم وجب  ابأنه: "إذ

الحكم المشتملة  ة/ من القانون ذاته على أن: "مسود217موقعاً علٌها من الربٌس والقضاة." َوتنص المادة /

ة المصدقة على منطوقه وأسبابه تحفظ فً الملؾ وال تعطى صور منها ...". نستنتج من هذٌن النصٌن أن الصور
التً ٌحصل التنفٌذ بموجبها هً صورة مصدقة عن مبٌضة الحكم بعد نسخها على اآللة الكاتبة أو الحاسب، 

ٌُستنتج هذا المر أٌضاً من نص المادة / / من القانون ذاته التً 219ولٌست المسودة المكتوبة بخط ٌد القاضً. 

وٌر نسخة الحكم الصلٌة المكتوبة بخط ٌد القاضً. استخدمت عبارة "صورة الحكم" والمعلوم أنه ال ٌجوز تص
التً ٌكون التنفٌذ بموجبها بخاتم المحكمة وٌوقع علٌها  صورة الحكموجاء فً نص هذه المادة ما ٌأتً: "ُتختم 

 من ربٌس المحكمة والكاتب.".
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ُـضحء حُوخ٢ٗٞٗ حُٔظشطذ ح ٛٞ ( ٝٓخ2( ٝٓخ٢ٛ ٓؾظ٬ٔطٚ؟ )1ح٩خطخس حُظ٘ل٤ز١؟ )

 (.3ػ٠ِ ح٩خطخس ؿ٤ش حُوخ٢ٗٞٗ؟ )

 : اُـب٣خ ٖٓ اإلخطبس اُز٘ل٤ز١ 1

حُٜذف ٖٓ ح٩خطخس حُظ٘ل٤ز١ ٛٞ ط٘ز٤ٚ حُٔذ٣ٖ حُٔ٘لز مذٙ ا٠ُ ٝؿٞد حُٞكخء 

رخ٫ُظضحّ حُٔظشطذ ك٢ رٓظٚ ٝحُؼخرض ك٢ حُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١. كوذ ٗقض حُلوشس /أ/ ٖٓ حُٔخدس 

 حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أٗٚ: / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ 287/

 ٣ـذ طز٤ِؾ اخطخس ا٠ُ حُٔذ٣ٖ أٝ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ هزَ حُظ٘ل٤ز.". -"أ

 ٖٓ حُوخٕٗٞ رحطٚ ػ٠ِ إٔ: /288/ًٔخ ٗقض حُلوشس /أ/ ٖٓ حُٔخدس 

 ٣ؾظَٔ ح٩خطخس ػ٠ِ ... ٓغ ط٤ٌِق حُٔذ٣ٖ رخُٞكخء ك٢ ٤ٓؼخد خٔغش أ٣خّ.".-"أ 

ٖ رخُظ٘ل٤ز هٞػخً هزَ ٓزخؽشس ػِش طٞؿ٤ٚ ٛزح ح٩خطخس ٢ٛ اكغخف حُٔـخٍ ُِٔذ٣

 اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ؿزشحً ٝػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ اسحدطٚ.

ٝهذ أػط٠ حُٔؾشع ُِٔذ٣ٖ ِٜٓش خٔغش أ٣خّ ُِٞكخء طزذأ ٖٓ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ُظز٤ِـٚ 

. ٝٛزٙ ٓذس هق٤شس 143ح٩خطخس ٝرُي ػ٬ًٔ رخُوخػذس حُؼخٓش ك٢ رذء عش٣خٕ حُٔٞحػ٤ذ

٘ذحً ط٘ل٤ز٣خً ٫ٝ ٣ٞؿذ ٗضحع ٓٞمٞػ٢، ٖٓ طلشمٜخ هز٤ؼش حُظ٘ل٤ز، كخُذحثٖ ٣لَٔ ع

ُزُي كٖٔ حُؼذٍ ٝحُٔ٘طن إٔ  ػ٠ِ حُلن حُٔطِٞد حهظنخإٙ رٔٞؿزٚ.ك٤غ حُٔزذأ، 

٣ٌٕٞ ٛ٘خى عشػش ك٢ حُلقٍٞ ػ٠ِ ٛزح حُلن. ٣ٌٕٝٞ رخُٔوخرَ ٖٓ ؿ٤ش حُٔ٘طو٢ 

 ٓ٘ق حُٔذ٣ٖ ٓذس ه٣ِٞش ٧دحء حُظضحّ ػخرض ٫ ٣ٞؿذ ٗضحع رؾؤٗٚ.

سث٤ظ  ك٤غ أػط٠حعظؼ٘خًء ػ٠ِ ِٜٓش ح٣٧خّ حُخٔغش  ٛزح ٝهذ ٝمغ حُٔؾشع

حُظ٘ل٤ز عِطش طوذ٣ش٣ش ك٢ ح٩عشحع ك٢ حُظ٘ل٤ز ٝرُي رظوق٤ش حُِٜٔش ا٠ُ أهَ ٖٓ خٔغش 

أ٣خّ، أٝ حُغ٤ش كٞسحً ك٢ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز هزَ طز٤ِؾ ح٩خطخس حُظ٘ل٤ز١. ك٤غ ٗقض 

 / ػ٠ِ ٓخ ٣ؤط٢: 289حُٔخدس /

ح٧كٞحٍ حُظ٢ ٣ٌٕٞ حُظؤخ٤ش أٝ ك٢  ٔٞحد حُٔغظؼـِشح٣ُـٞص ُشث٤ظ حُظ٘ل٤ز ك٢  -"أ

 . اُغ٤ش ك٢ اُز٘ل٤ز كٞساً أٝ  إٗوبص ا٤ُٔؼبدإٔ ٣وشس  مخسحً 
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عودة إلى القاعدة ٌؤخذ على هذا النص عدم تحدٌده لوقت بدء سرٌان مهلة الٌام الخمسة. لذلك فإنه ٌجب ال

نص القانون على مٌعاد لرفع دعوى أو  ا/ على أنه: "إذ18العامة فً هذا الشأن. فقد نص المشرع فً المادة /

ٌحصل بالتبلٌػ ٌبدأ المٌعاد من الٌوم التالً لتارٌخ تبلٌػ الخصم ما لم ٌنص القانون  القٌام بإجراءتقدٌم طعن أو 

 / من القانون ذاته.35أ/ من المادة /على خالؾ ذلك.". انظر أٌضا الفقرة /
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٣زِؾ حُٔذ٣ٖ أٝ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ك٢ حُلخُش ح٧خ٤شس ح٩خطخس رقٞسس طُؾِؼُش -د

 ٗظ٤ـش حُظ٘ل٤ز حُلٞس١.". ذَ َّٔ رَ رخ٩ؿشحءحص حُظ٢ 

ل٤ز ٣غظط٤غ ٖٓ ؿٜش إٔ ٣٘وـ ح٤ُٔؼخد ا٠ُ ٣ظنق ٖٓ حُلوشس ح٠ُٝ٧ إٔ سث٤ظ حُظ٘ 

أهَ ٖٓ خٔغش أ٣خّ، ًؤٕ ٣ـؼَ ِٜٓش ح٩خطخس ٣ٞٓخً أٝ ٤ٓٞ٣ٖ، ٝرُي ك٢ كخُش ح٧كٌخّ 

حُٔغظؼـِش ٝحُلخ٫ص حُظ٢ ٣شٟ ك٤ٜخ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز مشٝسس ح٫عظؼـخٍ ك٢ حُغ٤ش ك٢ 

 ح٩ؿشحءحص.

طز٤ِؾ ح٩خطخس ا٠ُ  هزَ ، ك٢ ٛخط٤ٖ حُلخُظ٤ٖ،ًٔخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣زذأ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز

". ٌُٖ ٫ ٣٘زـ٢ اُز٘ل٤ز اُلٞس١حُٔذ٣ٖ. ٝهذ أهِن حُٔؾشع ػ٠ِ ٛزٙ حُلخُش طغ٤ٔش "

إٔ ٣ُلْٜ إٔ حُظ٘ل٤ز هذ طْ ك٢ ٛزٙ حُلخُش. كخُٔوقٞد ٛٞ حُو٤خّ رخ٩ؿشحءحص حُنشٝس٣ش 

 َٓ رُي إٔ ٣طِذ حُذحثٖ اُوخء حُلـض حُظ٘ل٤ز١ ػ٠ِ ٓخٍ  َُ ؼَ ُٔٞحؿٜش كخُش حُؼـِش. 

ٖ ؿ٤ش ٓلـٞص كـضحً حكظ٤خه٤خً. ٣ـٞص ُشث٤ظ حُظ٘ل٤ز اُوخء حُلـض حُظ٘ل٤ز١، ُِٔذ٣

طٜش٣ذ ٛزح ح٧خ٤ش  هزَ طز٤ِؾ ح٩خطخس ُِٔذ٣ٖ خؾ٤شَ  ،ٝٛٞ أكذ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز

هزَ طز٤ِـٚ ح٩خطخس  ٧ٓٞحُٚ. ك٢ ٛزٙ حُلخُش ٣ُقخس ا٠ُ طز٤ِؾ حُٔذ٣ٖ رٞهٞع حُلـض

 كقِض رؼذ.٫ٝ طٌٕٞ رو٤ش ح٩ؿشحءحص هذ  حُظ٘ل٤ز،

كوذ ٗقض حُلوشس حُؼخ٤ٗش  طز٤ِؾ ح٩خطخس ك٢ كخٍ ٝكخس حُٔذ٣ٖٔغؤُش أٓخ ك٤ٔخ ٣ظؼِن ر

/ حُٔزًٞسس عخروخً ػ٠ِ ٓخ ٣ـذ حُو٤خّ. ك٢ ٛزٙ حُلخُش ٣ـش١ طز٤ِؾ 287ٖٓ حُٔخدس /

ح٩خطخس حُظ٘ل٤ز١ ُِٞسػش ك٢ كخٍ ػذّ طقل٤ش حُظشًش أٝ ا٠ُ حُٔقل٢ ارح ًخٗض 

 .144حُظشًش ك٢ هٞس حُظقل٤ش

/ ػ٠ِ 288كوذ ٗقض حُلوشس /د/ ٖٓ حُٔخدس / ؿٜخُش ٓٞهٖ حُٔذ٣ٖٝك٢ كخُش 

طز٤ِـٚ ح٩خطخس حُظ٘ل٤ز١ ك٢ ٤ٓؼخد خٔغش ػؾش ٣ٞٓخً ط٢ِ طخس٣خ ٗؾش ح٩ػ٬ٕ ك٢ 

 .145 فل٤لش ٤ٓٞ٣ش

                                                           
 
144

فً حال وفاة المدٌن أو -من قانون أصول المحاكمات على ما ٌأتً: "ب 287تنص الفقرة /ب/ من المادة 

 المحكوم علٌه ٌجري التبلٌػ إلى الورثة أو المصفً.".
145

ٌن المكلؾ بالوفاء إذا كان المد-/ من القانون الجدٌد على ما ٌأتً: "ب288تنص الفقرة /ب/ من المادة /

تلً تارٌخ اإلعالن فً صحٌفة ٌومٌة.". كانت المهلة فً  خمسة عشر ٌوماً مجهول الموطن ٌكون مٌعاد إخطاره 

من قانون أصول المحاكمات السوري القدٌم. ٌدل هذا  286/ من المادة 2القانون القدٌم ثالثٌن ٌوماً. انظر الفقرة /

 إجراءات التنفٌذ، تبعا لسرعة االتصاالت والمواصالت.التعدٌل على اتجاه المشرع إلى تسرٌع 
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ٛزح ٝطنخف ِٜٓش حُٔغخكش ا٠ُ ٤ٓؼخد ح٩خطخس ك٢ كخٍ ٝؿٞد ٓٞهٖ أٝ عٌٖ 

 .146خؿ حٌُٔخ٢ٗ ُذحثشس حُظ٘ل٤زحُٔذ٣ٖ خخسؽ حُٔ٘طوش حُظخرؼش ٬ُخظق

 : ٓشزٔالد اإلخطبس اُز٘ل٤ز2١

/ حُٔزًٞسس عخروخً حُز٤خٗخص حُظ٢ ٣ـذ إٔ ٣ؾظَٔ 288كذدص حُلوشس /أ/ ٖٓ حُٔخدس /

 :147ػ٤ِٜخ ح٩خطخس حُظ٘ل٤ز١. ٝٛزٙ حُز٤خٗخص ٢ٛ ح٥ط٤ش

ِٓخـ هِزخص حُذحثٖ هخُذ حُظ٘ل٤ز. ًطِذ طغذ٣ذ ٓزِؾ ٖٓ حُ٘وٞد، أٝ اخ٬ء  -

 ، أٝ طغ٤ِْ رنخػش ٓؼ٤٘ش ػ٠ِ عز٤َ حُٔؼخٍ.ٓؤؿٞس

حُٔٞهٖ حُٔخظخس ُطخُذ حُظ٘ل٤ز ك٢ حُزِذس حُظ٢ ك٤ٜخ ٓوش دحثشس حُظ٘ل٤ز. كبرح ُْ  -

٣خظش ٓٞه٘خً كبٕ طز٤ِـٚ ح٩ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز٣ش ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ُٞكش اػ٬ٗخص دحثشس حُظ٘ل٤ز، 

ٕ أفٍٞ حُٔلخًٔخص، / ٖٓ هخ25ٞٗٝرُي ططز٤وخً ُِوخػذس حُؼخٓش حُٞحسدس ك٢ حُٔخدس /

 ًٔخ ٓش ٓؼ٘خ.

ط٤ٌِق حُٔذ٣ٖ رخُٞكخء ك٢ ٤ٓؼخد خٔغش أ٣خّ طزذأ ٖٓ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ُظخس٣خ حُظز٤ِؾ،  -

 طلض هخثِش حُزذء ربؿشحءحص حُظ٘ل٤ز حُـزش١ ك٢ كخٍ ػذّ أدحء ح٫ُظضحّ.

 : جضاء اإلخطبس اُز٘ل٤ز١ ؿ٤ش اُوب٢ٗٞٗ:3

٤ز ٗـ ٣لذد حُـضحء حُٔظشطذ ػ٠ِ ٫ ٣ٞؿذ ك٢ ح٧كٌخّ حُ٘خظٔش ٩ؿشحءحص حُظ٘ل

كوذحٕ أكذ ر٤خٗخطٚ حُظ٢ كشمٜخ حُوخٕٗٞ، أٝ  ح٩خطخس حُظ٘ل٤ز١ ؿ٤ش حُقل٤ق ٗظ٤ـشَ 

ٗظ٤ـش رط٬ٕ اؿشحءحص طز٤ِـٚ. ُزُي ٣ـذ حُشؿٞع ا٠ُ حُوٞحػذ حُؼخٓش ك٢ ٛزح حُؾؤٕ، 

 .ٗظش٣خ اُجطالٕ اإلجشائ٢ٝحُٔوقٞد ٛٞ 

ٜخ ػ٠ِ ح٩خطخس حُظ٘ل٤ز١ ؿ٤ش حُوخ٢ٗٞٗ. ٝٗؼشك ٛزٙ حُ٘ظش٣ش رخخظقخس، ُظطز٤وٛزح 

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ ٓخ ٣ؤط40:٢ط٘ـ حُٔخدس /

"٣ٌٕٞ ح٩ؿشحء رخه٬ً ارح ٗـ حُوخٕٗٞ فشحكشً ػ٠ِ رط٬ٗٚ أٝ ؽخرٚ ػ٤ذ ُْ  

طظلون رغززٚ حُـخ٣ش ٖٓ ح٩ؿشحء. ٫ٝ ٣ُلٌْ رخُزط٬ٕ، سؿْ حُ٘ـ ػ٤ِٚ، ارح ػَزَُض 

 .ؿشحء."طلون حُـخ٣ش ٖٓ ح٩
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 من قانون أصول المحاكمات. 37و 36انظر القواعد العامة فً هذا الشأن والمنصوص علٌها فً المادتٌن 
147

ٌشتمل اإلخطار على ملخض -من قانون أصول المحاكمات على ما ٌأتً: "أ 288تنص الفقرة /أ/ من المادة 

المختار لطالب التنفٌذ فً البلدة التً فٌها مقر دابرة التنفٌذ مع تكلٌؾ المدٌن بالوفاء فً الطلبات وعلى الموطن 
 مٌعاد خمسة أٌام.".
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 / ٖٓ حُوخٕٗٞ رحطٚ ػ٠ِ أٗٚ: 41ٝط٘ـ حُٔخدس /

ْٖ ُؽشّ "٣ َٓ َع ُٔقِلظٚ أٝ َسدَّ ػ٠ِ ح٩ؿشحء رٔخ ٣ذٍ ػ٠ِ ضٍٝ حُزط٬ٕ ارح ط٘خصٍ 

ِٙ ًزُي ك٤ٔخ ػذح حُلخ٫ص حُظ٢ ٣ظؼِن ك٤ٜخ أٗٚ ػذَُّٙ فل٤لخً، أٝ هخّ ربؿشحء رَِؼذّ 

 حُزط٬ٕ رخُ٘ظخّ حُؼخّ.".

حُزط٬ٕ حُ٘غز٢ ؿ٤ش ٝ جطالٕ أُزؼِن ثبُ٘ظبّ اُؼبّاُٗلّشم ك٢ حُزذح٣ش ر٤ٖ 

حُؼخّ. ح٧ٍٝ ٣ٜذف ا٠ُ كٔخ٣ش حُٔقِلش حُؼخٓش، ٝحُؼخ٢ٗ ٣غؼ٠ ا٠ُ  حُٔظؼِن رخُ٘ظخّ

 كٔخ٣ش حُٔقخُق حُخخفش ٧هشحف ح٩ؿشحء.

رزط٬ٕ  إٔ ٣لٌَْ ٣ـذ ػ٠ِ حُوخم٢ ك٢ كخُش حُزط٬ٕ حُٔظؼِن رخُ٘ظخّ حُؼخّ 

أهشحف ح٩ؿشحء، رَ ٣ـذ  َِ ٠ اػخسس حُزط٬ٕ ٖٓ هِزَ ح٩ؿشحء. ٫ٝ ٣ظٞهق رُي ػِ

ػ٠ِ حُوخم٢ اػخسس حُٔغؤُش ٖٓ طِوخء ٗلغٚ، ٝرُي ططز٤وخً ُِٔزذأ حُؼخّ حُز١ ٣ون٢ رؤٕ 

 ًَ ٓب ٣زؼِن ثبُ٘ظبّ اُؼبّ ٣َُؼذُّ ٓطشٝدبً دٌٔبً )ثوٞح اُوبٕٗٞ( ػ٠ِ اُوبػ٢.

ٖٓ أؿَ حُلٌْ أٝ ػذّ أٓخ ك٢ كخُش حُزط٬ٕ حُ٘غز٢ كخ٧ٓش حُز١ ٣ئخز رخُلغزخٕ 

كبرح ُْ طظلون  . ٖٓ ح٩ؿشحء رذون أٝ ػذّ رذون اُـب٣خحُلٌْ رزط٬ٕ ح٩ؿشحء ٛٞ 

طٔغََّي فخكذ حُٔقِلش رزط٬ٕ ح٩ؿشحء ك٤ـذ ػ٠ِ حُوخم٢  ٝحُـخ٣ش ٖٓ ح٩ؿشحء 

إٔ ٣لٌْ رٚ، أ١ رخُزط٬ٕ. ٌُٖ ك٢ كخٍ ػذّ طٔغي فخكذ حُٔقِلش رخُزط٬ٕ ك٬ 

 ٌْ  رٚ. ُْ ٣ـٞص ُِوخم٢ حُُل

 َْ حُوخم٢ رخُزط٬ٕ كظ٠ ُٞ  أٓخ ارح طلووض حُـخ٣ش ٖٓ ح٩ؿشحء ك٬ ٣ـٞص إٔ ٣لٌ

ُِلٌْ رخُزط٬ٕ حُ٘غز٢ أُؼ٤بس حُوخٕٗٞ ػ٠ِ ٛزح حُزط٬ٕ. ٗغظ٘ظؾ ٖٓ رُي إٔ  َـّ َٗ 

٤ُٝظ ٝسٝد حُ٘ـ ػ٤ِٚ أٝ ػذّ ، رذون أٝ ػذّ رذون اُـب٣خ ٖٓ اإلجشاء ٛٞ

 .148ٝسٝدٙ

ذ طلذ٣ذ حُـخ٣ش ٖٓ حُز٤خٗخص حُٞحسدس ك٢ ح٩خطخس ر٘خء ػ٠ِ ٓخ طوذّ كبٗٚ ٣ـ

حُظ٘ل٤ز١. ٖٓ حُٞحمق إٔ حُـخ٣ش ٖٓ ًَ حُز٤خٗخص حُٞحسدس ك٢ ٛزح ح٩خطخس طل٢ٔ 

ظلون طحُٔقِلش حُخخفش ُِٔذ٣ٖ. ُزُي كبٕ ٛزح حُزط٬ٕ ٛٞ رط٬ٕ ٗغز٢ ٣ٝـذ أ٫ 

ٓخ ارح َكَنَش حُـخ٣ش ٓ٘ٚ ٝإٔ ٣ظٔغي حُٔذ٣ٖ رٚ كظ٠ ٣لٌْ حُوخم٢ رزط٬ٕ ح٩خطخس. أ
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ٌؤخذ على المشرع هنا سوء صٌاؼة النص التً قد توحً بأن لورود النص على البطالن النسبً فً المادة 

 القانونٌة أثٌر فً الحكم به.
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٢ٛٝ كنٞس حُٔذ٣ٖ ا٠ُ دحثشس حُٔذ٣ٖ ا٠ُ دحثشس حُظ٘ل٤ز كبٕ حُـخ٣ش ٖٓ ح٩ؿشحء، 

، طٌٕٞ هذ طلووض ٫ٝ ٣ـٞص رخُظخ٢ُ ُٚ حُظٔغي رخُزط٬ٕ ٫ٝ ٣ـٞص ُشث٤ظ حُظ٘ل٤ز

 .149حُظ٘ل٤ز حُلٌْ رٚ

 صبُضبً: شطت أُِق اُز٘ل٤ز١

 :/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أ290ٚٗط٘ـ حُٔخدس /

٣ُؾطُذ روشحس ٖٓ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ًَ ِٓق ط٘ل٤ز١ ارح ٓن٠ ػ٤ِٚ عظش أؽٜش -"أ 

 ُْٝ ٣ظوذّ حُذحثٖ أٝ حُٔلٌّٞ ُٚ أٝ ٝسػظٚ رطِذ اؿشحء ٖٓ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز.

 .ح٩ؽخسحص حُظ٘ل٤ز٣شٝطشه٤ٖ  اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز٣ظشطذ ػ٠ِ حُؾطذ ارطخٍ -د

 ٣ظٞهق طـذ٣ذ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حعظذػخء ؿذ٣ذ.-ؽ

أكٌخّ ٛزٙ حُٔخدس ػ٠ِ ح٫عظج٘خف حُٞحهغ ك٢ حُونخ٣خ حُظ٘ل٤ز٣ش ارح ٓنض ططزن -د

 طِي حُٔذس دٕٝ ٓشحؿؼش ػ٠ِ آخش اؿشحء.".

( ٝح٥ػخس 1عٞف ٗذسط ك٢ مٞء ٛزح حُ٘ـ ِٜٓش ؽطذ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١ )

ٝرؼذ رُي  ،(3ػْ ٗؼخُؾ ٝهق ِٜٓش حُؾطذ ) ،(2حُوخ٤ٗٞٗش حُٔظشطزش ػ٠ِ حُؾطذ )

 (.4هشحس حُؾطذ ) ٗظطشم ا٠ُ حُطؼٖ ك٢

 : ِٜٓخ شطت أُِق اُز٘ل٤ز1١

ٓ٘غ حُٔؾشع طشحخ٢ هخُذ حُظ٘ل٤ز ك٢ ٓظخرؼش ح٩ؿشحءحص ُٔذس ه٣ِٞش، كوشس اصحُش 

ظ٘ل٤ز ٝاُـخء ٓخ طْ ٖٓ اؿشحءحٍص حُِٔق ٖٓ ؿذٍٝ حُِٔلخص حُٔ٘ظٞسس أٓخّ سثخعش حُ

ٛزح ح٧ٓش  ك٤ٚ ارح ٓش عظش أؽٜش ػ٠ِ هِذ آخش اؿشحء ط٘ل٤ز١ ك٤ٚ. ٣ٝغ٠ٔ ٣شٍ ط٘ل٤ز

 ؽطذ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١. 

حُـخ٣ش حُظ٢ ٣زظـ٤ٜخ حُٔؾشع ٖٓ ٛزح حُؾطذ ٢ٛ ػذّ طشى حُٔ٘لز مذٙ طلض 

سكٔش هخُذ حُظ٘ل٤ز ُغزذ اؿشحث٢. ًٔخ إٔ رُي ٣ئد١ ا٠ُ ػذّ اؽـخٍ حُونخء 

 رِٔلخص ط٘ل٤ز٣ش أِٜٛٔخ أفلخد حُٔقِلش ك٤ٜخ، ك٬ طظشحًْ ٣ٝض٣ذ ػذدٛخ ر٬ كخثذس.

                                                           
149
هذا الخصوص، انظر قرارات ؼرفة المخاصمة فً محكمة النقض بخصوص من أجل اجتهادات قضابٌة فً  

. انظر 91-85 ص ،اللوسً، جار هللا، المرجع السابق، 2112و 2116بعض اإلخطارات التنفٌذٌة بٌن عامً 

 .133أٌضاً مكناس، جمال الدٌن، المرجع السابق، ص
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٬ُٔكع إٔ ٛ زٙ حُٔذس ٤ُغض ه٣ِٞش ًٔذد حُظوخدّ، ٫ٝ هق٤شس ًٔذد حُطؼٖ ٝحُ

رخ٧كٌخّ. كوذ حسطؤٟ حُٔؾشع إٔ طٌٕٞ ٓذس حُؾطذ ٓظٞعطش سحػ٠ ك٤ٜخ هز٤ؼش 

 .  150 اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ٝحُٔذد حُظ٢ طغظِضٜٓخ ٬ُٗظٜخء ٖٓ حُظ٘ل٤ز

ٛزح ٣ٝـذ إٔ ٣ٌٕٞ حُطِذ حُٔوذّ ا٠ُ دحثشس حُظ٘ل٤ز ؿذ٣خً كظ٠ ٣وطغ ِٜٓش 

طذ، ًطِذ اُوخء حُلـض حُظ٘ل٤ز١ أٝ هِذ ر٤غ ح٧ٓٞحٍ حُٔلـٞصس. أٓخ هِذ حُؾ

هِزخص ؿذ٣ش ٛزٙ حُٔؼخرشس ػ٠ِ حُظ٘ل٤ز ك٬ طُؼذ  هِذ ٓظخرؼش اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز أٝ ٓـشد

؛ رُي إٔ حُ٘ـ ؿخء ٝحملخً رخقٞؿ "...هِذ اؿشحء 151 ٫ٝ طوطغ ِٜٓش حُؾطذ

ل٤ز إٔ ٣ظوذّ رطِذ حُو٤خّ ربؿشحء ٖٓ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز". ُزُي ٣ـذ ػ٠ِ هخُذ حُظ٘

 ٓلذد ٖٓ ح٩ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز٣ش.

ٝح٧ٓش حُـذ٣ش رخُظؤ٤ًذ ػ٤ِٚ ٛٞ إٔ حُؾطذ ٣وغ روٞس حُوخٕٗٞ، ك٤ِظ ُشث٤ظ حُظ٘ل٤ز 

. كخُؾطذ ٣وغ رٔـشد ٓشٝس 152عِطش طوذ٣ش٣ش ك٢ حطخخر أٝ ػذّ حطخخر هشحس حُؾطذ

١ ؿذ١. ُزُي ٗـذ ك٢ حُٞحهغ عظش أؽٜش ػ٠ِ آخش اؿشحء ط٘ل٤ز١ أٝ هِذ اؿشحء ط٘ل٤ز

حُؼ٢ِٔ رؤٕ ٓؼظْ دٝحثش حُظ٘ل٤ز طؼَٔ ػ٠ِ كشص حُِٔلخص حُظ٘ل٤ز٣ش ٓشط٤ٖ ك٢ حُغ٘ش، 

ٓشس ك٢ حُؾٜش ح٧ٍٝ ٝٓشس ك٢ حُؾٜش حُغخرغ ٝطظخز هشحسحص ؽطذ ك٢ حُِٔلخص حُظ٢ 

 ٓشص ػ٤ِٜخ حُٔذس حُوخ٤ٗٞٗش.

ٓلخًْ ح٫عظج٘خف ٣ٝ٘طزن ٛزح ح٧ٓش ػ٠ِ حُِٔلخص حُظ٘ل٤ز٣ش حُٔ٘ظٞسس أٓخّ 

/ حُٔزًٞسس 290حُ٘خظشس ك٢ حُونخ٣خ حُظ٘ل٤ز٣ش. ٛزح ٓخ ؿخء ك٢ حُلوشس /د/ ٖٓ حُٔخدس /

ٜخ ػذّ حُظشحخ٢ ك٢ اؿشحءحص أسحد حُٔؾشع ٓ٘عخروخً. ٢ٛٝ كوشس ؿذ٣ذس ك٢ حُوخٕٗٞ 

حُظ٘ل٤ز ػ٘ذٓخ ٣زو٠ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١ أٓخّ ٓلٌٔش ح٫عظج٘خف ُٔذس عظش أؽٜش رؼذ 

 سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٖٓ دٕٝ أ١ اؿشحء آخش.حعظج٘خف هشحس 

 
                                                           

150
سابٌع كإجراءات اإلعالن عن بٌع العقار سوؾ نرى الحقاً أن بعض اإلجراءات تتطلب مرور عدة أٌام أو أ 

 وتأجٌل البٌع وؼٌرها من اإلجراءات.

 
151

قد ٌسعى طالب التنفٌذ إلى إبقاء الملؾ التنفٌذي أطول مدة ممكنة أمام دابرة التنفٌذ حتى ٌستفٌد من فوابد 

لبة القضابٌة حتى ٌوم المبلػ المطلوب تحصٌله، حٌث تصدر الحكام ؼالباً بتحصٌل الدٌن مع الفوابد من ٌوم المطا
 التحصٌل.

 
152

/ من القانون 288/ )التً تقابل المادة /291ٌُالحظ أن القانون الجدٌد أضاؾ على الفقرة الولى من المادة /

القدٌم( عبارة "بقرار من ربٌس التنفٌذ". ال تضٌؾ هذه العبارة أي معنى إضافً للمادة القانونٌة وال تعطً سلطة 
ذ فً شطب أو عدم شطب الملؾ التنفٌذي، لن الشطب ٌقع بقوة القانون، وهو من النظام تقدٌرٌة لربٌس التنفٌ

 العام لنه ٌنظم حسن سٌر مرفق القضاء.
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 : آصبس شطت أُِق اُز٘ل٤ز2

ٝطشه٤ٖ  ارطخٍ ح٩ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز٣شطظـ٠ِ آػخس ؽطذ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١ ك٢ 

دٕٝ حُلن حُٔٞمٞػ٢ أٝ حُلن ك٢ حُظ٘ل٤ز؛ ك٤غ ٣زو٠ حُلن  ح٩ؽخسحص حُظ٘ل٤ز٣ش

 اُذن ثبُز٘ل٤زخ إٔ حُٔٞمٞػ٢ هخثٔخً ٓخ ُْ ٣٘وِل رؤكذ أعزخد حٗونخء ح٫ُظضحّ. ًٔ

. ٝارح ٓخ أسحد فخكذ حُلن حهظنخء كوٚ ك٤ـذ االُزضاّ أُذ٣٢ٗزو٠ ٓخ رو٢  اُججش١

 ػ٤ِٚ اػخدس ح٩ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز٣ش ػٖ هش٣ن طـذ٣ذ حُظ٘ل٤ز رظوذ٣ْ هِذ ط٘ل٤ز ؿذ٣ذ.

 َٓ رُي طشه٤ٖ  َُ ؼَ ٛزح ٝهذ ؿخء حُوخٕٗٞ حُـذ٣ذ رؼزخسس "ٝطشه٤ٖ ح٩ؽخسحص حُظ٘ل٤ز٣ش". 

حُلـض حُظ٘ل٤ز١ حُٔٞمٞػش ػ٠ِ فل٤لش حُؼوخس هزَ حُؾطذ. حُٞحهغ إٔ ٛزح اؽخسس 

ح٧ٓش ٖٓ حُ٘ظخثؾ حُٔ٘طو٤ش حُٔظشطزش ػ٠ِ ؽطذ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١، كٞمغ ٛزٙ ح٩ؽخسس 

ػ٠ِ فل٤لش حُؼوخس ٛٞ ط٘ل٤ز ُوشحس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ًؤ١ اؿشحء آخش ٣ظخزٙ ٛزح 

أ١ خ٬ف كٍٞ آٌخ٤ٗش ؽطذ حُوخم٢. ٣ٝزذٝ إٔ حُٔؾشع أسحد ٖٓ ٛزح حُ٘ـ كغْ 

أٝ ػذّ ؽطذ ح٩ؽخسحص حُظ٘ل٤ز٣ش ك٢ حُٞحهغ حُؼ٢ِٔ، ك٘ـ فشحكشً ػ٠ِ حُؾطذ ُْٝ 

٣لغق أ١ ٓـخٍ ٬ُعظ٘ظخؽ ك٢ ٛزح حُخقٞؿ. ٣ٌٕٝٞ طشه٤ٖ ٛزٙ ح٩ؽخسحص ٖٓ دٕٝ 

 .153طز٤ِؾ أفلخرٜخ

٠ حُؾطذ ٣ئد١ ا٠ُ ارطخٍ ح٩ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز٣ش كوو ُزُي كبٗٚ ٫ ٣ئػش ػِ هِ٘خ إ

كٜزح اؿشحء طللظ٢ ٤ُٝظ اؿشحًء  .حُلـض ح٫كظ٤خه٢ح٩ؿشحءحص ؿ٤ش حُظ٘ل٤ز٣ش ًوشحس 

ط٘ل٤ز٣خً، ُزُي كبٕ اؽخسطٚ طزو٠ ػ٠ِ فل٤لش حُؼوخس، ًٔخ ٣زو٠ أػشٙ حُظللظ٢ ػ٠ِ 

 ح٧ٓٞحٍ حُٔ٘وُٞش ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ ؽطذ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١.

َُ رُي حُلوٞم حُٔٞمٞػ٤ش٫ٝ ٣ئػش حُؾطذ ػ٠ِ  ؼَ َٓ حُٞحسد ك٢ حُِٔق  حسح٩هش. 

ؼَزَّظشُ أٓخّ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز حٌُلخُشحُظ٘ل٤ز١ ٝ ُٔ حُ
154. 

حُظ٘ل٤ز٣ش حُظ٢ ٣ٌظغزٜخ ع٘ذ حُذ٣ٖ حُؼخرض رخٌُظخرش ًٔخ ٫ ٣ئػش حُؾطذ ػ٠ِ حُوٞس 

ًٔخ ع٘شٟ ػ٘ذ دسحعش طلق٤َ حُذ٣ٖ  155 ُؼذّ ح٫ػظشحك ػ٤ِٚ ك٢ حُٔذس حُوخ٤ٗٞٗش

 حُؼخرض رخٌُظخرش.

ارح أفذس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز هشحس حُؾطذ ػْ طز٤ٖ ُٚ إٔ حُِٜٔش ٣ـذس حُظ٣ٞ٘ٚ ا٠ُ أٗٚ 

حُوخ٤ٗٞٗش ُْ طٌظَٔ، ك٤ـذ ػ٤ِٚ حُشؿٞع ػٖ هشحس حُؾطذ ٝٓظخرؼش ح٩ؿشحءحص. ػِش 

                                                           
153

، ورد فً: 1997/،3/3/ت وتارٌخ 262ا نظر فً هذا الخصوص قرار صادر عن محكمة استبناؾ حلب برقم 

 .136مكناس، جمال الدٌن، المرجع السابق، ص
154

 .138وَ 137مكناس، جمال الدٌن، المرجع السابق، صة أخرى انظر: من أجل أمثل
155

 .114سلحدار، صالح الدٌن، المرجع السابق، ص
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رُي إٔ هشحس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٤ُظ هشحسحً هنخث٤خً رَ ٛٞ هشحس ٫ٝث٢ ٫ ٣غظ٘لذ عِطظٚ 

ٔخ إٔ حُؾطذ ٖٓ حُ٘ظخّ ؛ 156ً ربفذحسٙ، ُٝٚ حُؼٞدس ػ٘ٚ ارح ًخٕ ٛ٘خى ٓزشس ُزُي

٘ؾجخً، ُزُي ٫ ٣وغ حُؾطذ  ُٓ حُؼخّ ٝهشحس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز رخُؾطذ ُٚ أػٌش ًخؽٌق ٤ُٝظ 

 كظ٠ ُٞ فذس هشحس رزُي هخُٔخ إٔ حُٔذس حُوخ٤ٗٞٗش ُْ طٌظَٔ.

 : ٝهق ِٜٓخ شطت أُِق اُز٘ل٤ز3١

 ح٧فَ إٔ ِٜٓش حُؾطذ ٫ طظٞهق ا٫ ارح فذس هشحس ٝهق ح٩ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز٣ش

ٖٓ ٓلٌٔش حُٔٞمٞع، أٝ فذس هشحس ٖٓ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ربكخُش ح٧هشحف ا٠ُ هنخء 

حُٔٞمٞع ك٢ كخُش ٝؿٞد ٗضحع ؿذ١ ػ٠ِ أفَ حُلن. ك٢ ٛخط٤ٖ حُلخُظ٤ٖ ٣ٌٕٞ 

َُ رُي إٔ طشكغ دػٟٞ حعظلوخم ٨ُٓٞحٍ  ؼَ َٓ حُٞهق هذ كقَ ُغزذ هخ٢ٗٞٗ. 

حُـ٤ش رخُ٘غزش ُطشك٢ حُٔلـٞصس ك٢ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١ ٣ٝطِذ حُٔذػ٢، حُز١ ٛٞ ٖٓ 

حُِٔق حُظ٘ل٤ز١، ٖٓ ٓلٌٔش حُٔٞمٞع افذحس هشحس رٞهق ط٘ل٤ز ح٩ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز٣ش 

ك٤قذس حُوشحس رزُي. أٝ ًٔخ ُٞ أهخّ حُٔ٘لز مذٙ دػٟٞ ٣ضػْ ك٤ٜخ ٝكخءٙ حُٔزَِؾ 

ٓٞمٞع حُِٔق حُظ٘ل٤ز١ ٣ٝطِذ ٖٓ ٓلٌٔش حُٔٞمٞع افذحس هشحس رٞهق حُظ٘ل٤ز، 

 ك٤قذس حُوشحس رزُي.

٩ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز كِْ ٣٘ـ حُوخٕٗٞ ػ٤ِٚ. ٓغ رُي  ثبُٞهق االرلبه٢أٓخ ك٤ٔخ ٣ظؼِن 

كوذ حطـٚ حُلوٚ ٝح٫ؿظٜخد حُونخث٢ ا٠ُ هزٍٞ كٌشس حُٞهق ح٫طلخه٢ ُ٪ؿشحءحص 

157حُظ٘ل٤ز٣ش ه٤خعخً ػ٠ِ ٝهق حُذػٟٞ
 ٝكذدٛخ رٔذس عظش أؽٜش ٓظقِش أٝ ٓ٘لقِش. 

حُِٔق حُظ٘ل٤ز١ كن ٝهق ح٩ؿشحءحص  ٌُٖ حطـخٛخً كو٤ٜخً ٣شكل اػطخء أهشحف

٧ٕ "ٓزذأ سهخرش حُونخء ُغ٤ش حُذػخٟٝ ٝهِزخص حُظ٘ل٤ز ٝػذّ طشى حُطشك٤ٖ ٣ظلٌٔخٕ 

 أ١ رؼذّ ؿٞحص حُٞهق ح٫طلخه٢ ٩ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز.، 158ك٤ٜخ ٣ٞؿذ ح٧خز رٜزح حُشأ١."

هخُٔخ إٔ حُٔؾشع عٔق ٧هشحف حُذػٟٞ  ٣ٌٖٔ حُشد ػ٠ِ ٛزح حُشأ١ رخُوٍٞ اٗٚ

خ٫طلخم ػ٠ِ ٝهق حُذػٟٞ أ٬ًٓ ك٢ حُقِق رلغزخٕ إٔ حُذػٟٞ حُٔٞمٞػ٤ش ك٢ ر

حُٔٞحد حُٔذ٤ٗش ٝحُظـخس٣ش ٢ٛ ِٓي ٧هشحكٜخ، كٖٔ رخد أ٠ُٝ حُغٔخف ُْٜ رٞهق 

ٌّ ٓغزوخً. ٓغ رُي ٗشٟ أٗٚ  اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز، خخفشً ٝإٔ حُ٘ضحع حُٔٞمٞػ٢ ٓلغٞ

                                                           
156

 .235انظر بهذا المعنى: منال حٌدر، نصرة، المرجع السابق، ص
157

 .139انظر تفاصٌل ذلك فً: مكناس، جمال الدٌن، المرجع السابق، ص 
158

 .235وَ  234حٌدر ورد فً: منال حٌدر، نصرة، المرجع السابق، ص هذا الرأي لألستاذ المرحوم نصرة منال 



95 
 

حُٔلخًٔخص ٣ـ٤ض ٧هشحف ٖٓ ح٧كنَ إٔ ٣ن٤ق حُٔؾشع ٗقخً ك٢ هخٕٗٞ أفٍٞ 

 حُِٔق ح٫طلخم ػ٠ِ ٝهق ح٩ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز٣ش كغٔخً ١٧ خ٬ف كٍٞ رُي.

 : اُطؼٖ ك٢ هشاس اُشطت4

رًشٗخ إٔ حُؾطذ ٣وغ روٞس حُوخٕٗٞ، ٌُٖ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٣ظخز هشحسحً ًغخثش 

حُوشحسحص ك٢ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١. ك٤ٌٕٞ حُطؼٖ ك٢ ٛزح حُوشحس أٓخّ ٓلٌٔش ح٫عظج٘خف 

 ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص./ 279/ُي ططز٤وخً ُِلوشس /ؽ/ ٖٓ حُٔخدس ٝر

ٛزح ٣ٝشٟ أكذ حُلوٜخء رؤٕ هشحس حُؾطذ هخرَ ٬ُػظشحك أٓخّ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز حُز١ 

 .159أفذسٙ ٧ٗٚ هشحس ٫ٝث٢ ُْ ٣قذس ك٢ هنخء خقٞٓش

٣زذٝ أٗٚ ٖٓ حُقؼٞرش ح٧خز رٜزح حُشأ١. فل٤ق إٔ حُظظِْ ٖٓ حُوشحسحص ح٫ُٞث٤ش 

٣ٌٕٞ أٓخّ حُوخم٢ ٗلغٚ حُز١ أفذسٛخ. ٌُٖ رُي ٣ٌٕٞ ك٢ كخٍ ُْ ٣لذد حُٔؾشع 

ٍٖ أف٢ٍُٞ ك٢  هش٣وخً آخش ُِطؼٖ ك٢ حُوشحس. ٝهذ سأ٣٘خ إٔ حُٔؾشع كذد هش٣َن هؼ

ًَ هشحسحص سث٤ظ حُظ٘ل٤ز، ٖٓ ك٤غ حُٔزذأ، ٛٞ ح٫عظج٘خف. ٝحُوخػذس حُؼخٓش طوٍٞ إ 

كذ إٔ ٣خِن هش٣وخً ُِطؼٖ ُْ ٣٘ـ ػ٤ِٚ هشم حُطؼٖ ٖٓ حُ٘ظخّ حُؼخّ ٫ٝ ٣ـٞص ٧

 حُوخٕٗٞ. 

ٓخ ٣ذػْ ٝؿٜش ٗظشٗخ إٔ حُٔؾشع عٔق رخ٫ػظشحك ػ٠ِ هشحس حُلزظ حُظ٘ل٤ز١ 

/ ٖٓ هخٕٗٞ 441أٓخّ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز حُز١ أفذسٙ ٝرُي رٔٞؿذ حُلوشس /أ/ ٖٓ حُٔخدس /

٠ . كِٞ أسحد حُٔؾشع اػطخء هخُذ حُظ٘ل٤ز كن ح٫ػظشحك ػ160ِأفٍٞ حُٔلخًٔخص

 هشحس حُؾطذ ُ٘ـ ػ٠ِ رُي فشحكشً ًٔخ كؼَ رخقٞؿ هشحس حُلزظ حُظ٘ل٤ز١.

 

 

 

 

 

 

                                                           
159

 .235منال حٌدر، نصرة، المرجع السابق، ص 
160

للمحكوم علٌه أن ٌعترض -/ من قانون أصول المحاكمات على ما ٌأتً: "أ441تنص الفقرة /أ/ من المادة / 

 على توقٌفه باستدعاء أو تقرٌر ٌقدمه إلى ربٌس التنفٌذ.".
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 اُجبة اُضب٢ٗ

 األع٘بد اُز٘ل٤ز٣خ

 

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُغٞس١ ػ٠ِ ٓخ ٣ؤط275:٢ط٘ـ حُٔخدس /

 حُظ٘ل٤ز حُـزش١ ٫ ٣ٌٕٞ ا٫ ُغ٘ذ ط٘ل٤ز١. -"أ 

٤ز٣ش ٢ٛ ح٧كٌخّ ٝحُوشحسحص ٝحُؼوٞد حُشع٤ٔش ٝفٌٞى حُضٝحؽ ح٧ع٘خد حُظ٘ل -د

 ٝح٧ٝسحم ح٧خشٟ حُظ٢ ٣ؼط٤ٜخ حُوخٕٗٞ هٞس حُظ٘ل٤ز.

ح٧كٌخّ حُقخدسس ػٖ ٓـِظ حُذُٝش ر٤ٜجش هنخء ادحس١ ُقخُق اكذٟ حُـٜخص  -ؽ

 حُؼخٓش أٝ ُقخُق حُـ٤ش رخُظؼ٣ٞل ٣ـش١ ط٘ل٤زٛخ رٞحعطش دحثشس حُظ٘ل٤ز حُٔخظقش.".

ؾشع ك٢ ٛزح حُ٘ـ حُٔزذأ ك٢ حُظ٘ل٤ز حُـزش١ ٝٛٞ إٔ ٛزح حُظ٘ل٤ز ٫ ٣ٌٖٔ كذد حُٔ

ػْ ػذََّد أٗٞحع ح٧ع٘خد حُظ٘ل٤ز٣ش ك٢   ارح ًخٕ ر٤ذ حُذحثٖ ع٘ذ ط٘ل٤ز١.إٔ ٣لقَ ا٫

حُلوشس /د/ ٖٓ حُٔخدس حُٔزًٞسس عخروخً. ُْٝ ٣ؤِص ٛزح حُظؼذحد ػ٠ِ عز٤َ حُلقش كوذ 

"ٝح٧ٝسحم ح٧خشٟ حُظ٢ ٣ؼط٤ٜخ حُوخٕٗٞ هٞس ؿخء ك٢ ٜٗخ٣ش ٛزٙ حُلوشس ػزخسس 

حُظ٘ل٤ز.". ٝرٜزح ٣ٌٕٞ حُٔؾشع هذ كغق حُٔـخٍ ُِوٞح٤ٖٗ حُخخفش ٩عزخؽ حُوٞس 

حُظ٘ل٤ز٣ش ػ٠ِ رؼل حُٞػخثن ٝحُٔلشسحص ًؼوذ ح٣٩ـخس حُٔ٘ظْ ٝكن أكٌخّ حُوخٕٗٞ 

 .2001/ ُؼخّ 6سهْ /

 األدٌبّ اُوؼبئ٤خٛٔخ  ٛزح ٣ٌٖٝٔ طوغ٤ْ ح٧ع٘خد حُظ٘ل٤ز٣ش ا٠ُ ٗٞػ٤ٖ سث٤غ٤ٖ

 )حُلقَ حُؼخ٢ٗ(. ٝاألع٘بد اُز٘ل٤ز٣خ ٖٓ ؿ٤ش األدٌبّ)حُلقَ ح٧ٍٝ( 
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 اُلظَ األٍٝ

 161األدٌــبّ اُوؼبئ٤خ

حُٔوقٞد رخ٧كٌخّ حُونخث٤ش ٛ٘خ ٛٞ ح٧كٌخّ حُونخث٤ش حُقخدسس ك٢ حُٔٞحد حُٔذ٤ٗش 

ٞحد حُؾشػ٤ش. أٓخ ط٘ل٤ز ح٧كٌخّ حُـضحث٤ش ك٤ـش١ ٝحُظـخس٣ش ٝٓخ ك٢ كٌٜٔٔخ، ًخُٔ

ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش. ُزُي طخشؽ  رٔؼشكشط٘ل٤زٛخ ػٖ هش٣ن دحثشس ط٘ل٤ز ح٧كٌخّ حُـضحث٤ش 

ٛزٙ ح٧كٌخّ ػٖ ٗطخم ٛزح حُٔوشس. ٌُٖ ٣ـذس حُظ٣ٞ٘ٚ إٔ ط٘ل٤ز ح٧كٌخّ حُقخدسس ػٖ 

٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ ٔحُونخء حُـضحث٢ حُٔظؼِوش رخُلوٞم حُؾخق٤ش ٣خنغ ٨ُكٌخّ حُ

 هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ٣ٌٕٝٞ ط٘ل٤زٛخ ػٖ هش٣ن دحثشس حُظ٘ل٤ز حُٔذ٢ٗ.

ٛزح ٫ٝ ٣ُؼذُّ حُلٌْ حُونخث٢ هخر٬ً ُِظ٘ل٤ز ا٫ ارح كون ؽشٝهخً ٗـ ػ٤ِٜخ حُوخٕٗٞ 

)حُٔزلغ ح٧ٍٝ(، ٝرُي رٜذف مٔخٕ كٍذ أد٠ٗ ٖٓ حعظوشحس حُٔشحًض حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ 

ٖ حُٔؾشع ٗـ ٖٓ ؿٜش أخشٟ ػ٠ِ حعظؼ٘خءحص طظؼِن طشطزٜخ ٛزٙ ح٧كٌخّ. ٌُ

رلخ٫ص ٓؼ٤٘ش طظقق رخُؼـِش أٝ رٔشحًض هخ٤ٗٞٗش طظٔظغ رذسؿش ًز٤شس ٖٓ حُؼزخص، 

٢ٛ كخ٫ص حُ٘لخر حُٔؼـَ  حُظ٘ل٤ز هزَ ح٧ٝحٕ حُطز٤ؼ٢كلذد كخ٫ص ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ 

 .162)حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ(

 

 أُجذش األٍٝ

 ششٝؽ ر٘ل٤ز األدٌبّ اُوؼبئ٤خ

حُٔؾشع، ٖٓ ك٤غ حُٔزذأ، رظ٘ل٤ز ح٧كٌخّ حُونخث٤ش ا٫ ارح ٝفِض ا٠ُ ُْ ٣غٔق 

دسؿش حعظوشحس ٓؼ٤٘ش. ك٬ ٣ٌٕٞ حُظ٘ل٤ز ٌٓٔ٘خً ا٫ رؼذ حٗظٜخء هنخء حُٔٞمٞع ٖٓ 

٫ ٣ـٞص ط٘ل٤ز ح٧كٌخّ ؿزشحً ٓخ دحّ هش٣ن حُطؼٖ حُ٘ظش ك٤ٜخ. ُزُي سأٟ حُٔؾشع أٗٚ 
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الحكام القضابٌة من أقوى أنواع السناد التنفٌذٌة لن المراكز القانونٌة لألطراؾ َتْثُبُت فٌها بعد المرور  ُتعدُّ 

بضمانات كبٌرة هً الضمانات القضابٌة، بدءاً من تبلٌػ استدعاء الدعوى مروراً بالمحاكمة العلنٌة واستعمال حق 
 اًء بصدور الحكم علناً وتبلٌؽه أصوالً. الدفاع فً جلسات علنٌة واحترام مبدأ المواجهة انته

/ من قانون 49مٌن أحكاماً قضابٌة بالمعنى الفنً للكلمة. وتصدر مبرمًة حسب المادة /كَّ حَ هذا وتعد أحكام المُ 

. لكن ٌجب إكساء هذه الحكام صٌؽة التنفٌذ حتى تصبح قابلًة للتنفٌذ 2008/ لعام 8التحكٌم السوري رقم /

بإكساء ، مة االستبناؾ التً ٌجري ضمن دابرتها التحكٌم، أو التً ٌتفق الطراؾ علٌهاالجبري. وتختص محك

 / من قانون التحكٌم السوري.3حكم التحكٌم صٌؽة التنفٌذ، وذلك تطبٌقاً للمادة /
162

سوؾ ندرس فً نهاٌة هذا الفصل تنفٌذ الحكام القضابٌة الجنبٌة، وذلك تماشٌاً مع نصوص القانون، 

 لألفكار التً تفرضها طبٌعة الُمقرر. واستكماالً 
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ش ػخ٤ٗش، كبٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ ط٘ل٤ز ح٧كٌخّ حُظ٢ ٫ ٖٓ ٗخك٤ك٤ٜخ رخ٫عظج٘خف ٓخ صحٍ ٓلظٞكخً. 

 طظنٖٔ حُو٤خّ رؤدحء ٓخ.

اعزوشاس أُشاًض ٫رذ ُظ٘ل٤ز أ١ كٌْ هنخث٢ ارحً ٖٓ إٔ ٣ظٞحكش ك٤ٚ كذ أد٠ٗ ٖٓ 

)حُٔطِذ حُؼخ٢ٗ(  إُضآبً ٓؼ٤٘بً )حُٔطِذ ح٧ٍٝ(، ٝإٔ ٣ظنٖٔ  اُوب٤ٗٞٗخ ُألؽشاف

 ٣ـذ حُو٤خّ رٚ.

 أُشاًض اُوب٤ٗٞٗخ ُألؽشاف أُطِت األٍٝ: ششؽ اعزوشاس

 :/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أ291ٚٗٗقض رذح٣ش حُلوشس /أ/ ٖٓ حُٔخدس /

...". ر٘خًء ػ٠ِ جبئضاً  ثبالعزئ٘بفال ٣جٞص ر٘ل٤ز األدٌبّ ججشاً ٓب داّ اُطؼٖ ك٤ٜب "

ٛزح حُ٘ـ حُوخ٢ٗٞٗ كبٗٚ ٫ ٣ـٞص، ٖٓ ك٤غ حُٔزذأ، ط٘ل٤ز ح٧كٌخّ حُقخدسس ػٖ 

ُزذح٣ش ٝحُقِق ٧ٜٗخ أكٌخّ هخرِش ُِطؼٖ رطش٣ن ح٫عظج٘خف. أٓخ أكٌخّ حُٔلخًْ ٓلخًْ ح

حُؾشػ٤ش رحص ح٥ػخس حُٔخ٤ُش ك٤ٌٖٔ، ٖٓ ك٤غ حُٔزذأ
163

، ط٘ل٤زٛخ ٧ٜٗخ ؿ٤ش هخرِشٍ 

. ًٔخ ٣ـٞص ط٘ل٤ز أكٌخّ ٓلخًْ حُقِق ك٢ رخُذسؿش ح٧خ٤شس٬ُعظج٘خف ًٜٞٗخ فخدسس 

ح٧خ٤شس أ٣نخً. ٣ٝـٞص ط٘ل٤ز أكٌخّ ٓلخًْ هنخ٣خ ح٣٩ـخس ٧ٜٗخ طقذس رخُذسؿش 

 .ٓزشٓشً  طقذسُ حُقِق ك٤ٔخ ٫ ٣ظـخٝص حُؼؾش٣ٖ أُق ٤ُشس عٞس٣ش ٧ٜٗخ 

ًٔخ ٣ٌٖٔ ط٘ل٤ز ح٧كٌخّ حُقخدسس ػٖ ٓلخًْ ح٫عظج٘خف ًٜٞٗخ فخدسسً رخُذسؿش 

ح٧خ٤شس، ٫ٝ ٣ٌٖٔ حُطؼٖ ك٤ٜخ رخ٫عظج٘خف. ٝٛزح طلغ٤ٌش ُ٘ـ حُلوشس حُٔزًٞسس عخروخً 

لّٜٞ حُٔخخُلش. رؼزخسس أخشٟ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ إ ط٘ل٤ز ح٧كٌخّ ؿخثض ػ٘ذٓخ ط٘ظ٢ٜ ٖٓ رٔ

 دسؿش ح٫عظج٘خف.

حُ٘ظش ك٢  ُونخء حُٔٞمٞعؿخ٣ش حُٔؾشع ارحً ٢ٛ ٓ٘غ ط٘ل٤ز ح٧كٌخّ ٓخ دحّ ٣ٌٖٔ 

حُ٘ضحع ك٤غ هش٣ن حُطؼٖ رخ٫عظج٘خف ٓخ صحٍ ٓلظٞكخً.  ٝٛزح ٓٞهق ٓ٘طو٢ ٧ٕ 

ض حُوخ٤ٗٞٗش ٧هشف حُذػٟٞ ر٤ٖ كٌْ ٓلٌٔش حُذسؿش ح٠ُٝ٧ حكظٔخٍ طَـ٤ُِّش حُٔشحً

ٓلٌٔش ح٫عظج٘خف ٢ٛ ٓلٌٔش  ذسؿش حُؼخ٤ٗش ٛٞ حكظٔخٍ ًز٤ش؛ ًٕٞٝكٌْ ٓلٌٔش حُ

ٓٞمٞع ٝحُطؼٖ أٓخٜٓخ ٣٘ؾش حُذػٟٞ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُٔغخثَ حُٔغظؤٗلش. ٖٓ ٛ٘خ كوذ 

                                                           
163
ٌجب أن ٌصبح الحكم مبرماً فً دعاوى الطالق والنسب حتى ٌمكن تنفٌذه. علة ذلك أنه ال ٌجوز تنفٌذ الحكم  

بثبوت أو عدم ثبوت النسب إال بعد أن تستقر المراكز القانونٌة لألطراؾ بشكل نهابً، كذلك المر بالنسبة لحكام 
بالمعنى االصطالحً للكلمة، أي على الرؼم  جبريأمام تنفٌذ  فً هذه الحاالت قول إننا ال نكونوٌمكن الالطالق. 

بل أمام تطبٌق لحكم القانون فٌما ٌتعلق بتسجٌل هذه الحكام فً السجل المدنً. وٌكون  .من إرادة المدٌن
لن هذه الدعاوى تتعلق بالنظام تسجٌلها بكتاب ٌوجه إلى دابرة السجل المدنً دون حاجة لموافقة أطراؾ الحكم، 

 العام.
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َ ُِطؼٖ رطش٣ن سأٟ حُٔؾشع ػذّ حُغٔخف رظ٘ل٤ز كٌْ ٓلٌٔش حُذسؿش ح٠ُٝ٧ حُوخر

 ح٫عظج٘خف ٧ٕ حُٔشحًض حُوخ٤ٗٞٗش ٨ُهشحف ؿ٤ش ٓغظوشس رؾٌَ ًخٍف.

أٓخ ػ٘ذٓخ ٣٘ظ٢ٜ هنخء حُٔٞمٞع ٖٓ ٗظش حُ٘ضحع ك٤قزق حُظ٘ل٤ز حُـزش١، ٖٓ 

هخر٬ً ُِطؼٖ رخُ٘ول. رُي إٔ حكظٔخٍ طـ٤ُِّش  حُلٌْ ك٤غ حُٔزذأ، ؿخثضحً ُٝٞ ًخٕ

ك٢ ش حُ٘ول ٓلٌٔش هخٕٗٞ ٫ ط٘ظش ا٫ٕ ٓل٧ٌٔ ،حُٔشحًض حُوخ٤ٗٞٗش ٣ٌٕٞ أهَ رٌؼ٤ش

 كغٖ ططز٤ن حُوخٕٗٞ ٝطلغ٤شٙ ٫ٝ طظذخَ ك٢ حُٔٞمٞع.

 اُطؼٖ ثبُ٘وغ ٣ٞهق اُز٘ل٤ز

ؿخء هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُ٘خكز رلٌْ ؿذ٣ذ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رٞهق حُظ٘ل٤ز ك٢ كخٍ  

ول كؼ٬ً، حُطؼٖ رخُ٘ َّْ حُطؼٖ رخُ٘ول. كوشس ٝهق ط٘ل٤ز حُلٌْ روٞس حُوخٕٗٞ ارح طَ 

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أٗٚ:253ك٤غ ط٘ـ حُٔخدس /

 ٝهق ط٘ل٤ز حُلٌْ.".  حُ٘ولرطش٣ن  اُطؼٖ"٣ظشطذ ػ٠ِ  

٫عظج٘خف طٞهق ط٘ل٤ز حُلٌْ أٝ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ، ٝحُلخٍ ًزُي، إ ِٜٓش حُطؼٖ رخ

ُ٘ول طغٔق رظ٘ل٤زٙ. أٓخ ِٜٓش حُطؼٖ رخُ٘ول ك٬ طٞهق ط٘ل٤ز حُلٌْ، ٌُٖ حُطؼٖ رخ٫

 .164كؼ٬ً ٣ٞهق ط٘ل٤ز حُلٌْ

٣ـذس حُظ٣ٞ٘ٚ إٔ ٓٞهق حُٔؾشع حُغٞس١ ك٢ حُوخٕٗٞ حُوذ٣ْ ًخٕ أكنَ ٖٓ ٓٞهلٚ 

ك٢ حُوخٕٗٞ حُـذ٣ذ، ك٤غ ُْ ٣ٌٖ حُطؼٖ رخُ٘ول ك٢ ظَ حُوخٕٗٞ حُوذ٣ْ ٣ٞهق حُظ٘ل٤ز 

ًٝخٕ ٣ـذ ػ٠ِ حُطخػٖ طوذ٣ْ هِذ رٞهق ط٘ل٤ز حُلٌْ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ،  ٕٞ.روٞس حُوخٗ

ر٘خًء ػ٠ِ عِطٍش طوذ٣ش٣ش ٓ٘لٜخ ا٣خٛخ  ،س ٓلٌٔش حُ٘ول ٝهق أٝ ػذّ ٝهق حُظ٘ل٤زكظوش

.ٖٓ حُوخٕٗٞ حُوذ٣ْ /251/حُٔؾشع ك٢ حُلوشس حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُٔخدس 
165
 

حُٔؾشع ٛٞ حُؼذد حٌُز٤ش ُِذػخٟٝ حُٔ٘ظٞسس أٓخّ  طشحؿغ٣زذٝ ُ٘خ إٔ عزذ  

٣ش رؾٌَ كؼ٢ِ؛ ك٤غ ٓلٌٔش حُ٘ول ٝحُز١ ٫ ٣غٔق ُٜخ رخعظخذحّ عِطظٜخ حُظوذ٣ش
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جاء فً قرار لمحكمة استبناؾ دمشق الولى الناظرة فً القضاٌا التنفٌذٌة ما ٌعزز وجهة نظرنا هذه. صدر 

َد نفاذ قانون أصول المحاكمات الجدٌد. وقد ورد فٌه ما ٌأتً: "وحٌث أن 31/3/2116هذا القرار فً  ٌْ ، أي ُبَع

ؾ تنفٌذ الحكم( بأن الحكم صالح للتنفٌذ وفً حال الطعن ٌوقؾ التنفٌذ"، والمقصود المشرع أوضح بكلمة )وق

/ المذكورة. محكمة استبناؾ دمشق الناظرة فً القضاٌا 253الطعن بالنقض لن هذه العبارة جاءت فً المادة /

 . ؼٌر منشور.31/3/2116، تارٌخ 187، قرار رقم 237/2116التنفٌذٌة، أساس تنفٌذي 
165

ال ٌترتب على الطعن -1من قانون أصول المحاكمات السوري القدٌم على ما ٌأتً: " /251/مادة ال نصت

لمحكمة النقض أن تقرر فً ؼرفة  ٌجوز-2ال إذا كان متعلقاً بعٌن العقار. بطرٌق النقض وقؾ تنفٌذ الحكم إ

ٌُخشى من التنفٌذ وقوع ضرر جس ًر تداركه وٌجوز لها أن ٌَ ٌم المذاكرة وقؾ التنفٌذ مؤقتاً إذا ُطلَب ذلك وكان  َتَعذَّ
ًَ برفض الطعن،  أو أن ٌودَع تأمر الطاعن بتقدٌم سند كفالة ٌضمن لخصمه أضرار وقؾ التنفٌذ فٌما إذا قُض

 .الخزٌنِة لقاَء ذلك المبلػ الذي تقدره المحكمة أو أن تكون أمواله قد ُحِجزْت مقابل ذلك." صندوقَ 
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ًخٗض طوشس ٝهق حُظ٘ل٤ز ك٢ ٓؼظْ حُذػخٟٝ حُظ٢ ٣ُطِذ ك٤ٜخ ٝهق حُظ٘ل٤ز ٖٓ دٕٝ 

. ٛزح ح٧ٓش ٛٞ حُز١ دكغ حُٔؾشع ُظز٢٘ كٌشس ٝهق حُظ٘ل٤ز ارح 166 دسحعش ؿذ٣ش ُِٔلخطٜخ

 طْ حُطؼٖ كؼ٬ً رطش٣ن حُ٘ول.

ح٠ُٝ٧ ارح  رو٢ إٔ ٗئًذ أٗٚ ٖٓ حُزذ٢ٛ آٌخ٤ٗش ط٘ل٤ز أكٌخّ ٓلخًْ حُذسؿش

رلٞحص ِٜٓش ح٫عظج٘خف، ٝٛٞ ٓخ ٣ُطِن ػ٤ِٚ ك٢ حُظؼخَٓ حُونخث٢  167حٗزشٓض

 168)حًظغخد حُلٌْ حُذسؿش حُوطؼ٤ش(

ٌُٖ حعظوشحس حُٔشحًض حُوخ٤ٗٞٗش ٫ ٣ٌل٢ ُٞكذٙ كظ٠ ٣ٌٕٞ حُلٌْ هخر٬ً ُِظ٘ل٤ز، رَ 

 ٫ رذ ٖٓ إٔ ٣ظنٖٔ اُضحٓخً رؤدحء ٓخ.

 ػ٠ِ إُضاّ )أداء( ٓؼ٤ٖأُطِت اُضب٢ٗ: ششؽ ادزٞاء اُذٌْ 

 إٔ ، أٝ)ٌٓظغزًخ حُذسؿش حُوطؼ٤ش(٫ ٣ٌل٢ إٔ ٣ٌٕٞ حُلٌْ ٓزشٓخً أٝ ٓ٘زشٓخً أٝ 

َٖ ط٘ل٤زٙ، رَ ٫ رذ إٔ ٣ظنٖٔ  ٓلخًْ حُٔٞمٞع هذ حٗظٜض ٖٓ حُ٘ظش ك٤ٚ كظ٠ ٣ٌٔ

 َٓ طغذ٣ذ ٓزِؾ ٖٓ حُ٘وٞد أٝ طغ٤ِْ  َُ ؼَ اُضحٓخً ٓؼ٤٘خً ٣ـذ ػ٠ِ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ حُو٤خّ رٚ. 

 ػش أٝ اخ٬ء ٓؤؿٞس أٝ اصحُش طـخٝص ػ٠ِ ػوخس حُـ٤ش. رنخ

ِٞ حُلٌْ ػ٠ِ أدحء ٣ـذ حُو٤خّ رٚ ك٬ ٣ٌٖٔ ط٘ل٤ز ٛزح حُلٌْ. ٓؼَ  أٓخ ارح ُْ ٣لظ

، ك٤غ عٌٖ حُٔغظؤؿش ٚأهشحكُٝٗلزص حُظضحٓخص  َّْ حُلٌْ رقلش ػوذ ا٣ـخس ًخٕ هذ طَ 

خدس رقلش ػوذ ر٤غ طْ ك٢ حُٔؤؿٞس ٝهزل حُٔئؿش رذٍ ح٣٩ـخس ًخ٬ًٓ. أٝ حُلٌْ حُق

ط٘ل٤ز ر٘ٞدٙ ًخِٓشً، أٝ حُلٌْ حُقخدس رٞفق كخُش سحٛ٘ش. ٫ ٣ٞؿذ ك٢ ٛزح ح٧كٌخّ ٓخ 

 ٣ـذ ط٘ل٤زٙ، ُزُي ك٬ كخثذس ٖٓ هشكٜخ أٓخّ دحثشس حُظ٘ل٤ز.

ٝ اُضح٤ٓش حُلٌْٛزح ٣ٝـذ حُظ٤٤ٔض ر٤ٖ كٌشس  ٍْ ؿٞد حُظضحّ ك٢ حُلٌَْٝ . كٌَ كٌ

ّ ٧ٕ كـ٤ظٚ طؼزض رٔـشد فذٝسٙ. أٓخ حُٔوقٞد ِٓضّ، رٔؼ٠٘ أٗٚ ٝحؿذ ح٫كظشح

رخكظٞحء حُلٌْ ػ٠ِ اُضحّ كٜٞ ٝؿٞد أدحء ٓؼ٤ٖ ٣ـذ ػ٠ِ حُٔذ٣ٖ رٚ ط٘ل٤زٙ ٓؼَ طغ٤ِْ 

 حُٔز٤غ أٝ اخ٬ء ٓؤؿٞس.
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 .76وَ 75، أصول التنفٌذ فً المواد المدنٌة والتجارٌة، المرجع السابق، ص انظر بهذا المعنى، مكناس، جمال
167

. ٌبدو لنا أنه من الفضل توحٌد وما بعدها 61بهذا المعنى انظر، أبو العٌال، أٌمن، المرجع السابق، ص 

 المصطلحات القانونٌة بٌن النص القانونً والعمل القضابً واآلراء الفقهٌة.
168

هذا المصطلح فً عدد من المواد. انظر على سبٌل  2116/ لعام 1القانون الجدٌد رقم /لقد تبنى المشرع فً 

 / المتعلقة بحاالت الحبس اإلكراهً.439المثال المادة /
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ارٕ ك٢ كخٍ طلون ٛز٣ٖ حُؾشه٤ٖ ٣ٌٕٞ حُلٌْ هخر٬ً ُِظ٘ل٤ز ؿزشحً ػٖ حُٔذ٣ٖ، 

ذ حٗظٜخء ٓلخًْ حُٔٞمٞع ٖٓ حُ٘ظش ٣ٝـش١ ٛزح حُظ٘ل٤ز ك٢ أٝحٗٚ حُطز٤ؼ٢، أ١ رؼ

أٝسدٛخ  ،ك٤ٚ. ٌُٖ حُٔؾشع حسطؤٟ آٌخ٤ٗش حُظؼـ٤َ ك٢ ط٘ل٤ز رؼل ح٧كٌخّ هزَ ح٧ٝحٕ

 مٖٔ كخ٫ص حُ٘لخر حُٔؼـَ.

 

 أُجذش اُضب٢ٗ

 اُ٘لــــــــــــبر أُؼجـَ

 

هذََّس حُٔؾشع إٔ ٛ٘خى أكٌخٓخً ٣ٌٖٔ إٔ ٣ـش١ ط٘ل٤زٛخ هزَ ح٧ٝحٕ حُطز٤ؼ٢. كغٔق 

٘ل٤زٛخ ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ هخر٤ِظٜخ ُِطؼٖ رخ٫عظج٘خف. رَ ٝػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ حعظج٘خكٜخ رظ

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أٗٚ:291كؼ٬ً. كوذ ٗقض حُٔخدس /

ا٫ ارح ًخٕ ٫ ٣ـٞص ط٘ل٤ز ح٧كٌخّ ؿزشحً ٓخدحّ حُطؼٖ ك٤ٜخ رخ٫عظج٘خف ؿخثضحً -"أ 

 .".لٌٞٓخً رٚحُ٘لخر حُٔؼـَ ٓ٘قٞفخً ػ٤ِٚ ك٢ حُوخٕٗٞ أٝ ٓ

حعظؼ٠٘ حُٔؾشع رٔٞؿذ ٛزح حُ٘ـ رؼل حُلخ٫ص ٖٓ حُوخػذس حُؼخٓش حُظ٢ طٔ٘غ 

ط٘ل٤ز حُلٌْ هزَ ح٫ٗظٜخء ٖٓ ٓشكِش ح٫عظج٘خف، كغٔق رخُظ٘ل٤ز ػ٘ذ فذٝس كٌْ 

 ٓلٌٔش حُذسؿش ح٠ُٝ٧ ٝطز٤ِـٚ ُِٔلٌّٞ ػ٤ِٚ.

ََ رق٤ـش ٖ ٖٓ ح٧كٌخّ ٣ٌٖٔ إٔ طُؾكع ٖٓ ٗـ ٛزٙ حُٔخدس إٔ ٛ٘خى ٗٞػ٬٣ٝ٤ َّٔ

)حُٔطِذ  حُ٘لخر حُٔؼـَ روٞس حُوخ٢ٕٛٞٗ أكٌخّ ٓؾُٔٞش رق٤ـش  169حُ٘لخر حُٔؼـَ

 )حُٔطِذ حُؼخ٢ٗ(. حُ٘لخر حُٔؼـَ رلٌْ حُٔلٌٔشح٧ٍٝ(، ٝأكٌخّ ٓؾُٔٞش رق٤ـش 

 

)اُ٘لبر  األدٌبّ أُشُٔٞخ ثبُ٘لبر أُؼجَ ثوٞح )ثذٌْ( اُوبٕٗٞأُطِت األٍٝ: 

 أُؼجَ اُوب٢ٗٞٗ(

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ إٔ:292دس /ط٘ـ حُٔخ

 ك٢ ح٧كٞحٍ ح٥ط٤ش:  روٞس حُوخٕٗٞٝحؿذ  رـ٤ش ًلخُش"حُ٘لخر حُٔؼـَ  

ح٧كٌخّ حُقخدسس ك٢ حُٔٞحد حُٔغظؼـِش أ٣خً ًخٗض حُٔلٌٔش حُظ٢ أفذسطٜخ  - أ

ـّ ك٢ حُلٌْ ػ٠ِ   .طوذ٣ْ ًلخُشٝرُي ٓخ ُْ ٣َُ٘

                                                           
 
169

ٌُالَحظ وجود اضطراب فً أحكام المواد القانونٌة الناظمة لحكام النفاذ المعجل، وسوء فً الصٌاؼة. ووجود 
 ها فً حٌنها.بعض الخطاء التً سنشٌر إلٌ
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ش أٝ حُشمخع أٝ حُٔغٌٖ أٝ طغ٤ِْ أٝ رؤؿشس حُلنخٗ رخُ٘لوشح٧كٌخّ حُقخدسس  - د

 حُقـ٤ش أٝ اسحءطٚ ٤ُُٞٚ.".

٣ظنق ٖٓ خ٬ٍ ٛزح حُ٘ـ أٗٚ ٣ٞؿذ ٗٞػخٕ ٖٓ كخ٫ص حُ٘لخر حُٔؼـَ روٞس 

حُوخٕٗٞ ٢ٛ أكٌخّ حُقخدسس ك٢ حُٔٞحد حُٔغظؼـِش )أ٫ًٝ( ٝأكٌخّ ٓظؼِوش رخعظوشحس 

 ح٧عشس )ػخ٤ٗخً(.

 خأٝالً: األدٌبّ اُظبدسح ك٢ أُٞاد أُغزؼجِ

طقذس ٛزٙ ح٧كٌخّ، ٖٓ ك٤غ حُٔزذأ، ػٖ هخم٢ ح٧ٓٞس حُٔغظؼـِش ٝرُي ك٢ 

ٖٓ  79/170حُٔخدس //د/ ٖٓ  ٞهض كغذ حُلوشسحُٔٞحد حُظ٢ ٣ُخؾ٠ ػ٤ِٜخ ٖٓ كٞحص حُ

هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص. ًٔخ ٣غظط٤غ هخم٢ حُٔٞمٞع حطخخر هشحسحص رحص فلش 

ذػٟٞ حُظ٢ ٣٘ظش ك٤ٜخ ٝرُي ٓغظؼـِش طزؼخً ُذػٟٞ أفَ حُلن، أ١ طِي حُٔظؼِوش رخُ

 كغذ أكٌخّ حُلوشس /ؽ/ ٖٓ حُٔخدس رحطٜخ. 

ٛذُف حُٔؾشع ك٢ ٛزٙ حُلخ٫ص ٛٞ حطخخر حُوخم٢ ُظذحر٤ش ػخؿِش كظ٠ ٫ ٣وغ 

مشس رغزذ روء اؿشحءحص حُظوخم٢ أٓخّ هنخء حُٔٞمٞع، ٝهذ ٣َظؼزس طذحسى 

رظ٘ل٤ز ٛزٙ ح٧كٌخّ  حُ٘ظخثؾ أٝ ح٥ػخس حُٔظشطزش ػ٠ِ حُظؤخ٤ش. ُزُي كوذ عٔق حُٔؾشع

 ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ هخر٤ِظٜخ ُِطؼٖ رخ٫عظج٘خف، ٝرُي كظ٠ ٫ طلٞص حُـخ٣ش ٖٓ حُؼـِش.

171ٛزح ٝطُؼذُّ ٛزٙ ح٧كٌخّ ٓؾُٔٞش رخُ٘لخر حُٔؼـَ ٖٓ دٕٝ كخؿش ا٠ُ طوذ٣ْ هِذ
 

ٖٓ حُٔلٌّٞ ُٚ رظؾ٤َٔ حُلٌْ رق٤ـش حُ٘لخر حُٔؼـَ؛ ك٤غ ؿخء حُ٘ـ رؼزخسس "روٞس 

خؿش، ٝحُلخٍ ًزُي، ُوشحس ٖٓ حُوخم٢ رظؾ٤َٔ كٌٔٚ رخُ٘لخر حُٔؼـَ حُوخٕٗٞ". ٫ ك

 . ٧172ٗٚ ٝحهغ رلٌْ حُوخٕٗٞ

َُ رُي حُلٌْ حُقخدس رٜذّ ؿذحس آ٣َ ُِغوٞه، أٝ رظؼ٤٤ٖ كخسط هنخث٢ ػ٠ِ  ؼَ َٓ

 أٓٞحٍ ٓظ٘خصع ػ٤ِٜخ أٝ رز٤غ ٓلقٍٞ هخرَ ُِظِق.
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المستعجلة  بالمورٌقصد  -/ من قانون أصول المحاكمات على ما ٌأتً: " د79تنص الفقرة / د / من المادة /

 ".المسابل التً ٌخشى علٌها من فوات الوقت.
171

ٌَحكُم عمل القاضً فً المواد المدنٌة والتجارٌة، ذلك أن هذا  مبدأ الطلبٌُشكل هذا المر خروجاً على  الذي 

قاضً ال ٌتحرك من تلقاء نفسه، من حٌث المبدأ، كون المصالح المحمٌة فً هذه المواد هً مصالح خاصة. ال
 علة هذا الخروج هً الهمٌة الكبٌرة لهذه المسابل التً تحتاج إلى حماٌة خاصة.

172
ود سلطة هناك فرق كبٌر بٌن مصطلح "بحكم القانون" وعبارة "بنص القانون". فالعبارة الولى تعنً عدم وج

ٌُعد المر محكوماً به وٌكون قرار القاضً هنا كاشفاً. أما  تقدٌرٌة للقاضً فً الحكم أو عدم الحكم بأمر ما، و
عبارة "بنص القانون" فتعنً أن هذا المر منصوص علٌه فً القانون فٌجد سنده فً هذا النص ولٌس فً 

 االجتهاد القضابً أو الفقهً.
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 صب٤ٗبً: األدٌبّ أُزؼِوخ ثبعزوشاس األعشح

رخعظوشحس ح٧عشس ٖٓ خ٬ٍ اػطخء ح٩ٌٓخ٤ٗش رظ٘ل٤ز رؼل ح٧كٌخّ حٛظْ حُٔؾشع 

ظؾ٤َٔ حُلٌْ حُقخدسس رؾؤٜٗخ رقٞسس ػخؿِش ٖٝٓ دٕٝ كخؿش ػ٠ِ طوذ٣ْ هِذ ر

ًٔخ سأ٣٘خ عخروخً. ك٤غ ٣ٌٕٞ حُلٌْ هخر٬ً ُِظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ  رق٤ـش حُ٘لخر حُٔؼـَ

 هخر٤ِظٚ ٬ُعظج٘خف. ٝٛزٙ ح٧كٌخّ ٢ٛ:

ذحثٖ رخُ٘لوش ٣ٌٕٞ ك٢ ٝمغ ٓخ٢ُ ٝحهظقخد١ ؿ٤ش ؿ٤ذ ٝرلخؿش : حُ: اُ٘لوخ1

ًز٤شس، ػ٠ِ ح٧ؿِذ، ا٠ُ ٓزِؾ حُ٘لوش ٤ُؼ٤ؼ ٖٓ ٣ّٞ ا٠ُ ٣ّٞ ك٤ٌٕٞ رلخؿش ا٠ُ 

سػخ٣ش خخفش، ٫ٝ ٣غظط٤غ حٗظظخس اؿشحءحص حُظوخم٢ أٓخّ ٓلخًْ حُٔٞمٞع حُظ٢ هذ 

س عخروخً ٓطِوشً. حُٔزًٞس /291/طغظٔش ع٘ٞحص. ٝهذ ؿخءص ًِٔش حُ٘لوش ك٢ حُٔخدس 

ٝحُٔطِن ٣ُئخز ػ٠ِ اه٬هٚ. ُزح طٌٕٞ ًَ أٗٞحع حُ٘لوش ٓؾُٔٞش رٜزٙ حُلوشس ٖٓ حُٔخدس 

 حُوخ٤ٗٞٗش.

: طُؼذ حُلنخٗش ٖٓ أْٛ حُٔغخثَ حُٔظؼِوش ر٤ٌخٕ ح٧عشس : أجشح اُذؼبٗخ2

رلٌْ  ُزُي ٝمؼٜخ حُٔؾشع مٖٔ كخ٫ص حُ٘لخر حُٔؼـَ ،ٝحعظوشحسٛخ رؾٌَ ػخّ

 .حُوخٕٗٞ

ك٠ٔ حُٔؾشع ٛزح حُٔزِؾ كلخظخً ػ٠ِ حعظوشحس ح٧عشس ٝػذّ  جشح أُغٌٖ:: أ3

 طؾشدٛخ.

 طظؼِن ٛزٙ حُلخُش أ٣نخً رخعظوشحس ح٧عشس.: أجشح اُشػبع: 4

ِش حُز٣ٖ ْٛ ك٢ عٖ حُلنخٗش. كوذ : رغ٤ِْ اُظـ٤ش5 : ٛزٙ كخُش خخفش رخُوُقَّ

ِ٘قٞؿ حُوخ٤ٗٞٗش ٣قذس هشحس رظغ٤ِْ حُقـ٤ش ا٠ُ ح٧ّ أٝ ا٠ُ أّ ح٧ّ ططز٤وخً ُ

 حُ٘خكزس، ك٤٘لز ٛزح حُوشحس رؾٌَ ٓغظؼـَ.

: حُٔوقٞد ٛ٘خ ٛٞ حُغٔخف ٢ُُِٞ، ٝٛٞ ح٧د ٝحُـذ : إساءح اُظـ٤ش 6ٚ٤ُُٞ

حُؼقز٢، رشإ٣ش ُٝذٙ ػ٘ذٓخ ٫ ٣ٌٕٞ ك٢ كنخٗظٚ. ٛزح ٣ٝلذد حُوخم٢ حُٔخظـ 

زح حُوشحس ٓٞحػ٤ذ ح٩سحءس ٌٝٓخٜٗخ ك٢ كخٍ حُخ٬ف ػ٠ِ ٛزٙ ح٧ٓٞس، ٣ٌٕٝٞ ط٘ل٤ز ٛ

 رقٞسس ٓغظؼـِش.

ٌُٖ ٣ُئخز ػ٠ِ ٛزٙ حُلخُش إٔ حُلن رخ٩سحءس رؾٌَ ٓؼـَ حُ٘لخر ٖٓ كن ح٢ُُٞ 

كوو ٫ٝ ٣ؾَٔ ح٧ّ. ٝٛزح ك٤ٔخ ٗشٟ ؿ٤ش ٓ٘طو٢ ٝؿ٤ش ػخدٍ. ُزُي ٣ـذ إٔ ٣ََِلعَ 

 حُ٘ـ حُوخ٢ٗٞٗ كخُش اسحءس حُقـ٤ش ٧ٓٚ رؾٌَ ػخؿَ.
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 ( ؼجَرؼ٣ٞغ أُؼشٝس ٖٓ اُز٘ل٤ز أُ اٌُلبُخ )

رو٢ إٔ ٗؾ٤ش ك٢ ٜٗخ٣ش ٛزٙ حُلوشس ا٠ُ ٓغؤُش حُلٌْ رخٌُلخُش، ٝعٞء ف٤خؿش ٗـ 

 / حُٔزًٞسس عخروخً. 292حُٔخدس /

حُـخ٣ش ٖٓ حٌُلخُش ٢ٛ طؼ٣ٞل حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ رخُ٘لخر حُٔؼـَ ارح فذس كٌْ 

ٓلٌٔش ح٫عظج٘خف أٝ حُ٘ول ُقخُلٚ. رل٤غ ٣قزق ٓلٌٞٓخً ُٚ رخُ٘ظ٤ـش رؼذ إٔ ًخٕ 

ػ٤ِٚ أٓخّ ٓلٌٔش حُذسؿش ح٠ُٝ٧ رلٌْ ٓؼـَ حُ٘لخر. ك٢ ٛزٙ حُلخُش ٣ُقخس  ٓلٌٞٓخً 

 ا٠ُ طؼ٣ٞنٚ ٖٓ ٓزِؾ حٌُلخُش.

/ 292ٌُٖ ف٤خؿش حُٔخدس أطض ع٤جش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رٔغخُش حٌُلخُش. كوذ ٗقض حُٔخدس /

 حُٔزًٞسس عخروخً ػ٠ِ إٔ:

 ٤ش:ٝحؿذ روٞس حُوخٕٗٞ ك٢ ح٧كٞحٍ ح٥ط ثـ٤ش ًلبُخ"حُ٘لخر حُٔؼـَ  

ح٧كٌخّ حُقخدسس ك٢ حُٔٞحد حُٔغظؼـِش... ٝرُي ٓخ ُْ ٣ُ٘ـ ك٢ حُلٌْ ػ٠ِ -أ 

 ...".-. دروذ٣ْ ًلبُخ

٣ٌٖٔ ُِوخم٢، ر٘خًء ػ٠ِ حُؼزخسس حُٞحسدس ك٢ ٜٗخ٣ش حُلوشس /أ/، افذحس حُوشحس  

حُٔؼـَ حُ٘لخر ٓظنٔ٘خً دكغ ًلخُش ٖٓ حُٔلٌّٞ ُٚ ٓغ إٔ رذح٣ش ٛزٙ حُٔخدس ؿخءص ػ٠ِ 

 . كخُظ٘خهل ٝحمق ر٤ٖ ٓوذٓش حُٔخدس ٜٝٗخ٣ش حُلوشس /أ/ ٜٓ٘خ.رـ٤ش ًلخُش٣ٌٕٞ  إٔ حُلٌْ

)اُ٘لبر أُؼجَ أُطِت اُضب٢ٗ: األدٌبّ أُشُٔٞخ ثبُ٘لبر أُؼجَ ثذٌْ أُذٌٔخ 

 اُوؼبئ٢(

/293ط٘ظْ حُٔٞحد / َٝ  /294/ َٝ / كخ٫ص حُ٘لخر حُٔؼـَ رلٌْ حُٔلٌٔش. ٝطل٤ذ 295/ 

٣ـذ ػ٠ِ فخكذ حُٔقِلش إٔ ٣وذّ هِزخً ا٠ُ ٓلٌٔش  ػزخسس "رلٌْ حُٔلٌٔش" رؤٗٚ

حُٔٞمٞع رظؾ٤َٔ كٌٜٔخ رق٤ـش حُ٘لخر حُٔؼـَ؛ ك٬ طغظط٤غ حُٔلٌٔش طؾ٤َٔ حُلٌْ 

حُقخدس ػٜ٘خ رخُ٘لخر حُٔؼـَ ارح ُْ ٣ُطِذ ا٤ُٜخ رُي
173

. عٞف ٗذسط، ك٢ ٛزح 

٢ حُٔطِذ، ػذس ٓغخثَ طظؼِن رخٌُلخُش ٝرخُغِطش حُظوذ٣ش٣ش ُٔلٌٔش حُٔٞمٞع ك

طؾ٤َٔ أٝ ػذّ طؾ٤َٔ كٌٜٔخ رخُ٘لخر حُٔؼـَ ك٤غ ط٘وغْ كخ٫ص حُ٘لخر حُٔؼـَ كغذ 

)أ٫ًٝ(  كخ٫ص ٗلخر ٓؼـَ ٝؿٞر٤شٗقٞؿ حُٔٞحد حُؼ٬ع حُٔزًٞسس عخروخً ا٠ُ 

 )ػخ٤ٗخً(. ٝكخ٫ص ٗلخر ٓؼـَ ؿٞحص٣ش
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ام القاضً الناظر فً القضاٌا المدنٌة والتجارٌة وما فً حكمهما. حٌث ال ٌستطٌع أم لمبدأ الطلبوهذا تطبٌق 

هذا القاضً، من حٌث المبدأ، الحكم بأكثر مما ٌطلبه الخصوم. وقد رأٌنا خروجاً على هذا المبدأ فً حاالت النفاذ 
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 أٝالً: دبالد اُ٘لبر أُؼجَ اُٞجٞث٤خ

/293طلٌْ حُٔخدطخٕ / َٝ ك٤غ طٌٕٞ ٓلٌٔش حُٔٞمٞع  / ٛزٙ حُلخ٫ص،294/ 

ِٓضٓشً رظؾ٤َٔ كٌٜٔخ رق٤ـش حُ٘لخر حُٔؼـَ ارح هَِذ حُٔلٌّٞ ُٚ رُي. رؼزخسس أخشٟ 

٤ُظ ُِوخم٢ عِطش طوذ٣ش٣ش ك٢ حُلٌْ أٝ ػذّ حُلٌْ رخُ٘لخر حُٔؼـَ، رَ ٣ـذ ػ٤ِٚ 

حُلٌْ رٚ. ٣ُغظ٘ظؾ رُي ٖٓ ٗق٢ حُٔخدط٤ٖ حُٔزًٞسط٤ٖ، كوذ ؿخءص ٓوذٓش ًَ ٓخدس ًٔخ 

ُْ : "طَ ٣ؤط٢  حُٔلٌٔش رخُ٘لخر حُٔؼـَ ....". لٌ

أٓخ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخٌُلخُش كوذ هغْ حُٔؾشع ٛزٙ حُلخ٫ص ا٠ُ كجظ٤ٖ ٛٔخ كخ٫ص ٗلخر 

كخ٫ص ٗلخر ٓؼـَ ٝؿٞر٢ رٌلخُش ؿٞحص٣ش )1ٓؼـَ ٝؿٞر٢ ٖٓ دٕٝ ًلخُش ) َٝ  )2.) 

 : دبالد اُ٘لبر أُؼجَ اُٞجٞث٢ ٖٓ دٕٝ ًلبُخ1

 أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ ٓخ ٣ؤط٢: ٖٓ هخٕٗٞ /293/ٗقض حُٔخدس 

رُي ك٢ ح٧كٞحٍ ِذ ا٤ُٜخ هُ ٓظ٠  رـ٤ش ًلخُشرخُ٘لخر حُٔؼـَ  طلٌْ حُٔلٌٔش"  

 ح٥ط٤ش:

 ارح ًخٕ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ هذ أهش رخ٫ُظضحّ. - أ

ارح ًخٕ حُلٌْ هذ فذس ط٘ل٤زحً ُلٌْ عخرن كخص هٞس حُون٤ش حُٔون٤ش أٝ  - د

٤٘خً ػ٠ِ ع٘ذ سع٢ٔ ُْ ٣ُطؼٖ ك٤ٚ ٓؾ٫ًٞٔ رخُ٘لخر حُٔؼـَ رـ٤ش ًلخُش أٝ ًخٕ ٓز

رخُظض٣ٝش ٝرُي ٓظ٠ ًخٕ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ خقٔخً ك٢ حُلٌْ حُغخرن أٝ هشكخً ك٢ 

 حُغ٘ذ.".

٣ٞؿذ كغذ ٛزح حُ٘ـ ػذس كخ٫ص حٗوغٔض ا٠ُ كوشط٤ٖ، كخُش ك٢ حُلوشس /أ/ ٖٓ 

 حُٔخدس حُوخ٤ٗٞٗش ٝكخ٫ص ك٢ حُلوشس /د/ ٜٓ٘خ.

٢ هٞس حُٔشًض حُوخ٢ٗٞٗ ُِٔلٌّٞ ُٚ أٝ ػِش حُ٘لخر حُٔؼـَ ك٢ ٛزٙ حُلخ٫ص ٛ

حكظٔخٍ طـ٤ش حُٔشحًض  مؼقشًض حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ أٝ حُٔذ٣ٖ، ٝٓ قُ ؼْ حُذحثٖ ٝمَ 

حُوخ٤ٗٞٗش ٨ُهشحف. ُزُي كشك حُٔؾشع ػ٠ِ حُوخم٢ ح٫عظـخرش ُطِذ حُ٘لخر 

ِٚ عِطش طوذ٣ش٣ش ك٢ رُي.  حُٔؼـَ ُْٝ ٣ؼِط

حس ك٢ ٛزٙ حُلخُش اهشحسحً هنخث٤خً. ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ح٩هشأ: دبُخ اإلهشاس ثبالُزضاّ: 

أ١ إٔ ٣ٌٕٞ فخدسحً أٓخّ هنخء حُٔٞمٞع ك٤ٔخ طْ ح٫دػخء رٚ. ٝح٧ٓش حُز١ ٣ئخز 

رخُلغزخٕ ٛٞ ح٩هشحس ر٘ؾؤس أٝ أفَ ح٫ُظضحّ
174
ٜٓٔخ ًخٕ ٓقذسٙ، عٞحء أًخٕ ػوذحً  
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أٝ كؼ٬ً مخسحً أٝ اػشحًء ر٬ عزذ. كبهشحس حُٔذػ٠ ػ٤ِٚ ٣ـؼَ حُٔذػ٢ ك٢ ٓشًض 

خ٢ٗٞٗ ه١ٞ ٧ٕ ح٩هشحس ٛٞ اكذٟ ٝعخثَ ح٩ػزخص، ٖٝٓ حُقؼذ طـ٤ش ٓشحًض ه

 ح٧هشحف حُوخ٤ٗٞٗش رؼذ اهشحس فل٤ق ر٘ؾؤس ح٫ُظضحّ.

٣ؾظشه ك٢ ٛزٙ ة: دبُخ اعز٘بد دٌْ إ٠ُ دٌْ ٓجشّ عبثٍن أٝ ع٘ذ سع٢ٔ: 

٣ٝـذ إٔ  أٗلغْٜ حُلخُش إٔ ٣ٌٕٞ حُلٌْ حُؼخ٢ٗ فخدسحً رٔٞحؿٜش أهشحف حُلٌْ ح٧ٍٝ

ٌٕٞ حُلٌْ ح٧ٍٝ ٓزشٓخً. ًٔخ ٣ؾظشه إٔ ٣ٌٕٞ حُلٌْ حُؼخ٢ٗ هذ فذس ط٘ل٤زحً ُِلٌْ ٣

ح٧ٍٝ. كبرح ٓخ طٞحكشص ٛزٙ حُؾشٝه ٣ٌٕٞ حُلٌْ حُؼخ٢ٗ هخر٬ً ُِظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ 

َُ رُي فذٝس كٌْ ػٖ ٓلٌٔش حُزذح٣ش رظؼز٤ض ػوذ ر٤غ  ؼَ َٓ هخر٤ِظٚ ُِطؼٖ رخ٫عظج٘خف. 

ٔض ٛزٙ حُٔلٌٔش رلٌْ ٓزشّ رظؼز٤ض حُز٤غ. ػْ فذٝس ٝفَ ا٠ُ ٓشكِش حُ٘ول ٝكٌ

كٌْ آخش ػٖ ٓلٌٔش حُزذح٣ش رظغ٤ِْ حُٔز٤غ رحطٚ ر٤ٖ أهشحف حُلٌْ ح٧ٍٝ أٗلغْٜ. 

٣ٌٖٔ ك٢ ٛزٙ حُلخُش ط٘ل٤ز كٌْ ٓلٌٔش حُزذح٣ش حُؼخ٢ٗ ط٘ل٤زحً ٓؼـ٬ً ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ أٗٚ 

 ٍٝ.هخرَ ُِطؼٖ رخ٫عظج٘خف ٝرُي رغزذ حعظ٘خدٙ ا٠ُ حُلٌْ ح٧

هذ ٣غظ٘ذ حُلٌْ حُؼخ٢ٗ ر٤ٖ ط: دبُخ اعز٘بد دٌْ إ٠ُ دٌْ عبثن ٓؼجَ اُ٘لبر: 

ح٧هشحف أٗلغْٜ ٝك٢ ٓٞمٞع حُ٘ضحع رحطٚ ا٠ُ كٌْ عخرن ٓؼـَ حُ٘لخر رـ٤ش ًلخُش. 

ك٢ ٛزٙ حُلخُش ٣ٌٕٞ حُلٌْ حُؼخ٢ٗ ٓؼـَ حُ٘لخر رـ٤ش ًلخُش ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ أٗٚ هخرَ 

ٓلٌٔش حُزذح٣ش ك٢ ٛزٙ حُلخُش هخر٬ً ُِظ٘ل٤ز ػ٠ِ  ُِطؼٖ ك٤ٚ رخ٫عظج٘خف. ٣ٌٕٞ كٌْ

حُشؿْ ٖٓ أٗٚ هخرَ ُِطؼٖ رخ٫عظج٘خف.
175
 

٣ٌٕٞ حُلٌْ ك٢ ٛزٙ حُلخُش ٓغظ٘ذحً د: دبُخ اعز٘بد دٌْ هؼبئ٢ إ٠ُ ع٘ذ سع٢ٔ: 

ا٠ُ ع٘ذ سع٢ٔ ُْ ٣ُطؼٖ ك٤ٚ رخُظض٣ٝش، ح٧ٓش حُز١ ٣ـؼَ حُٔشًض حُوخ٢ٗٞٗ ُِٔلٌّٞ 

ٙ حُٔؾشع حُلن رطِذ ط٘ل٤ز ٛزح حُلٌْ ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ هخر٤ِظٚ ُٚ ه٣ٞخً. ُزُي كوذ أػطخ

 ُِطؼٖ رخ٫عظج٘خف. رَ ٝأُضّ حُوخٕٗٞ حُٔلٌٔشَ رظؾ٤َٔ كٌٜٔخ رخُ٘لخر حُٔؼـَ.

ٚ ُٞ ٛزح ٣ٝـذ ٬ٓكظش إٔ حُغ٘ذ حُشع٢ٔ ك٢ ٛزٙ حُلخُش ٤ُظ ع٘ذحً ط٘ل٤ز٣خً، ٧ٗ

ٍْ ٣ؼضصٙ. عٔق  ًخٕ ًزُي ُٔخ ًخٕ ٛ٘خى كخؿشٌ  حُٔؾشع ارحً رظ٘ل٤ز ٫عظقذحس كٌ

حُٔلٌّٞ  نغُ رغزذ حعظ٘خدٙ ا٠ُ ع٘ذ سع٢ٔ ٣َ  طز٤ؼ٢حُلٌْ ٗلخرحً ٓؼـ٬ً هزَ ح٧ٝحٕ حُ
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هخ٢ٗٞٗ ه١ٞ. رو٢ إٔ ُٗزًََّش رؤٕ أهشحف حُلٌْ ْٛ أٗلغْٜ أهشحف حُغ٘ذ  ُٚ ك٢ ٓشًضٍ 

 حُشع٢ٔ ًٔخ ؿخء ك٢ حُ٘ـ حُوخ٢ٗٞٗ.

 ثٌلبُخ جٞاص٣خ : دبالد اُ٘لبر أُؼجَ اُٞجٞث2٢

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أٗٚ: 294ـ حُٔخدس /ط٘

"طلٌْ حُٔلٌٔش رخُ٘لخر حُٔؼـَ ٓغ حٌُلخُش أٝ دٜٝٗخ
176
 ك٢ ح٧كٞحٍ ح٥ط٤ش: 

 اؿشحء ح٩ف٬كخص حُؼخؿِش.-أ

 طوش٣ش ٗلوش ٓئهظش أٝ ٗلوش ٝحؿزش.-د

 أدحء أؿٞس حُخذّ ٝحُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُوطخع حُخخؿ أٝ حُٔؾظشى.".-ؽ

كخ٫ص طٌٕٞ ك٤ٜخ حُٔلٌٔش ِٓضٓش رظؾ٤َٔ كٌٜٔخ رخُ٘لخر  ٣ظنٖٔ ٛزح حُ٘ـ ػ٬ع

حُٔؼـَ ٓظ٠ هُِذ ا٤ُٜخ رُي؛ ٌُٖ حُٔؾشع أػطخٛخ عِطش طوذ٣ش٣ش ُـٜش كشك أٝ 

 ػذّ كشك ًلخُش ػ٠ِ هخُذ حُلٌْ رخُ٘لخر حُٔؼـَ.

طٌٖٔ ػِش حُ٘لخر حُٔؼـَ ك٢ ٛزٙ حُلخ٫ص ك٢ كخُش حُؼـِش أٝ ك٢ مؼق حُلخُش 

زخُؾ حُ٘لوش أٝ ح٧ؿٞس. ح٧ٓش حُز١ ٣ـؼَ حٗظظخس كٌْ ٓلٌٔش حُٔخ٤ُش ُِذحث٤ٖ٘ رٔ

ح٫عظج٘خف أٝ حُ٘ول عززخً ك٢ ػذّ طلون حُـخ٣ش ٖٓ كٌْ ٓلٌٔش حُذسؿش ح٠ُٝ٧، كوذ 

ْٖ ْٛ ك٢ ٝمغ ٓخ٢ُ ع٢ء. َٓ  ؿخء ٛزح حُلٌْ ٩عؼخف 

 أ: دبُخ إجشاء إطالدبد ػبجِخ

َُ رُي ح٩ف٬كخص حُٔظؼِوش رؼوخسٍ  ؼَ ُِغٌٖ، ٝرُي ُظ٤ٌٖٔ حُٔغظؤؿش  ٓؼذ   ٓؤؿٞسٍ  َٓ

ٖٓ حعظؼٔخٍ حُٔؤؿٞس ػ٠ِ حُٞؿٚ حُز١ أُِػذَّ ُٚ. ٝطـذس ح٩ؽخسس ا٠ُ إٔ ٛزٙ حُلخُش ٫ 

/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ 79طُؼذ أٓشحً ٓغظؼـ٬ً كغذ حُٔلّٜٞ حُٞحسد ك٢ حُٔخدس /

حُٔلخًٔخص، ٧ٜٗخ ُٞ ًخٗض ًزُي ٌُخٕ ٖٓ حُٞحؿذ ادسحؿٜخ ك٢ ٗـ حُلوشس /أ/ ٖٓ 

رلخ٫ص ك٤ٜخ ػـِش ٌُٖ ٤ُغض رخُؼـِش  حُٔزًٞس عخروخً. ٣ظؼِن ح٧ٓش ارٕ/ 292/ حُٔخدس

 حُضحثذس حُظ٢ ٣خؾ٠ ك٤ٜخ ػ٠ِ ٓشحًض ح٧هشحف ٖٓ كٞحص حُٞهض.
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ٌُالحظ أن المشرع أؼفل عبارة )متى ُطلب إلٌها ذلك( فً نص هذه المادة مع أنه كان قد أوردها فً نص المادة 
ٌُعدُّ هذا اإلؼفال سوءاً  فً صٌاؼة النص القانونً، لكنه ال ٌؤثر على مبدأ الطلب الذي ٌقول بأن المحكمة السابقة. 

ٌُفهم من هذا  ال تتحرك من تلقاء ذاتها فً المواد المدنٌة والتجارٌة وما فً حكمهما، كما مر معنا. وال ٌنبؽً أن 
المبدأ وٌحتاج إلى نص قانونً اإلؼفال أن المحكمة تحكم بالنفاذ المعجل من دون طلب، لن هذا المر استثناء من 

 /.292صرٌح على ؼرار ما جاء فً بداٌة المادة /



111 
 

 ة: دبُخ روش٣ش ٗلوخ ٓؤهزخ أٝ ٝاججخ

/ ٝٗـ حُلوشس /د/ ٖٓ حُٔخدس ٣292ٞؿذ ط٘خهل ر٤ٖ ٗـ حُلوشس /د/ ٖٓ حُٔخدس /

/ حُلٌْ حُقخدس "رخُ٘لوش" كٌٔخً 292س /د/ ٖٓ حُٔخدس //. ك٤غ َػذَّص حُلوش294/

ٓؼـَ حُ٘لخر روٞس حُوخٕٗٞ ٖٓ دٕٝ ًلخُش. ٝهذ ؿخءص ًِٔش "حُ٘لوش" ٓطِوش، ٣ٝئخز 

/ 292حُٔطِن ػ٠ِ اه٬هٚ. ر٘خًء ػ٠ِ رُي طٌٕٞ حُ٘لوش كغذ حُلوشس /د/ ٖٓ حُٔخدس /

 ؽخِٓشً ُِ٘لوش حُٞحؿزش ٝحُٔئهظش أ٣نخً. 

/ رؼزخسس " ٗلوش ٓئهظش ٝٗلوش ٝحؿزش"، 294شس /د/ ٖٓ حُٔخدس /ر٤٘ٔخ ؿخءص حُلو

ٝٛزح ٣ؼ٢٘ ًَ أٗٞحع حُ٘لوش أ٣نخً، ح٧ٓش حُز١ ٣ئد١ ا٠ُ ططخرن حُٔؼ٠٘ ك٢ حُلوشط٤ٖ 

 حُٔزًٞسط٤ٖ.

/ ٝح٩روخء ٣294زذٝ ُ٘خ أٗٚ ٖٓ ح٧كنَ ح٫عظـ٘خء ػٖ ٗـ حُلوشس /د/ ٖٓ حُٔخدس /

كخ٩روخء ػ٠ِ د٣ٖ حُ٘لوش ًلخُش ٗلخر ٓؼـَ  /.292ػ٠ِ ٗـ حُلوشس /د/ ٖٓ حُٔخدس /

روٞس حُوخٕٗٞ ٣ظٔخؽ٠ ٓغ حطـخٙ حُٔؾشع حُز١ ك٠ٔ حُ٘لوش رؾٌَ ًز٤ش، عٞحء ك٢ 

حُ٘قٞؿ حُ٘خظٔش ُلخ٫ص حُ٘لخر حُٔؼـَ أّ طِي حُ٘خظٔش ُِلزظ حُظ٘ل٤ز١
177

، رُي أٗٚ 

حُ٘لوش  سأٟ إٔ حُذحثٖ رٜزٙ حُٔزخُؾ ٛٞ ٖٓ أمؼق ح٧ؽخخؿ ٓخ٤ُخً ٝرلخؿش ا٠ُ ٓزِؾ

 ٤ُؼ٤ؼ ٖٓ ٣ّٞ ا٠ُ ٣ّٞ.

 ط: دبُخ أجٞس اُخذّ ٝاُؼب٤ِٖٓ ُذٟ اُوطبع اُخبص أٝ أُشزشى

أسحد حُٔؾشع ك٢ ٛزٙ حُلخُش كٔخ٣ش ٓـٔٞػش ٖٓ ح٧كشحد طؼظٔذ ك٢ ك٤خطٜخ ح٤ٓٞ٤ُش 

ػ٠ِ أؿٞسٛخ حُظ٢ طوزنٜخ ؽٜش٣خً أٝ أعزٞػ٤خً، ك٤غ ٣ؾٌَ حُظؤخ٤ش ك٢ هزنٜخ أصٓش 

 ٤ٓش.كو٤وش ك٢ ٓؼ٤ؾظٜخ ح٤ُٞ

٣ٝـذ حُظ٣ٞ٘ٚ رؤٕ ٛزح حُ٘ـ ٫ ٣ؾَٔ حُٔٞظل٤ٖ حُؼخ٤ٖٓ، كوذ ك٠ٔ حُٔؾشع 

 ٛئ٫ء رطش٣وش أخشٟ ٢ٛ ػذّ ؿٞحص حُلـض ا٫ ػ٠ِ ؿضء ٖٓ ٓشطزخطْٜ.

 صب٤ٗبً: دبالد اُ٘لبر أُؼجَ اُجٞاص١

 :/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أ295ٚٗط٘ـ حُٔخدس /

 أٝ دٜٝٗخ ك٢ حُلخُظ٤ٖ ح٥ط٤ظ٤ٖ:حُلٌْ رخُ٘لخر حُٔؼـَ رخٌُلخُش  ٣جٞص" 

 ارح ًخٕ حُلٌْ ٓز٤٘خً ػ٠ِ ع٘ذ ػخد١ ُْ ٣ٌ٘شٙ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ.-أ

 ارح ًخٕ حُلٌْ فخدسحً ك٢ دػخٟٝ حُل٤خصس."-د 
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سوؾ نرى فً بحث الحبس التنفٌذي مدى الحماٌة التً منحها المشرع للدابن بالنفقة. وكمثال على ذلك فقد 

 استثنى المدٌن بدٌن نفقة من حاالت اإلعفاء المطلق من الحبس التنفٌذي.
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أػط٠ حُٔؾشع ك٢ ٛزح حُ٘ـ ُٔلٌٔش حُٔٞمٞع عِطش طوذ٣ش٣ش ك٢ طؾ٤َٔ أٝ 

رظوش٣ش أٝ ػذّ ًٔخ أػطخٛخ رحص حُغِطش  طؾ٤َٔ كٌٜٔخ رق٤ـش حُ٘لخر حُٔؼـَ.ػذّ 

كخُش حُلٌْ حُٔغظ٘ذ ا٠ُ كٌْ ػخد١ ُْ ٣ٌ٘شٙ  :طوش٣ش ًلخُش، ٝرُي ك٢ كخُظ٤ٖ ٛٔخ

 )د(.كخُش دػخٟٝ حُل٤خصس )أ( ٝ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ

 أ: دبُخ اُذٌْ أُغز٘ذ إ٠ُ ع٘ذ ػبد١ ُْ ٣ٌ٘شٙ أُذٌّٞ ػ٤ِٚ

ٚ ًٞٗٚ ػِش آٌخ٤ٗش حُلٌْ رخُ٘لخر حُٔؼـَ ٛ٘خ ٢ٛ هٞس حُٔشًض حُوخ٢ٗٞٗ ُِٔلٌّٞ ُ

٣لَٔ ع٘ذحً ػ٤ِٚ طٞه٤غ حُٔذ٣ٖ ٝإٔ ٛزح ح٧خ٤ش ُْ ٣ٌ٘ش طٞه٤ؼٚ ػ٤ِٚ. ٣ٝؾظشه 

 حُلٌْ حُز١ ٣غظ٘ذ ا٠ُ ٛزح حُغ٘ذ. ٣نخً إٔ ٣ٌٕٞ هشكخ حُغ٘ذ ٛٔخ هشك٢حُٔؾشع أ

ٛزح ٬ُ٣ٝكع إٔ حُٔؾشع هشس ك٢ ٛزٙ حُلخُش ٗلخرحً ٓؼـ٬ً ؿٞحص٣خً ٤ُٝظ ٝؿٞر٤خً، 

ع٘ذ سع٢ٔ ُْ ٣طؼٖ ك٤ٚ رخُظض٣ٝش حُظ٢ هشس ك٤ٜخ  رخ٬ف كخُش حُلٌْ حُٔغظ٘ذ ا٠ُ

حُ٘لخر حُٞؿٞر٢. ػِش رُي إٔ حُوٞس حُؼزٞط٤ش ُِغ٘ذ حُشع٢ٔ أهٟٞ ٖٓ طِي حُظ٢ ٣ظٔظغ 

 رٜخ حُغ٘ذ حُؼخد١.

 ة: دبالد اُ٘لبر أُؼجَ ك٢ دػبٟٝ اُذ٤بصح

دػخٟٝ حُل٤خصس ٢ٛ دػٟٞ حعظشدحد حُل٤خصس ٝدػٟٞ ٓ٘غ حُظؼشك ٝدػٟٞ ٝهق 

ـذ٣ذس. ٝهذ أسحد حُٔؾشع ٛ٘خ حُظؼـ٤َ رلٔخ٣ش ح٧ٝمخع حُٔغظوشس ٧هشحف ح٧ػٔخٍ حُ

حُ٘ضحع حُٔظؼِن رل٤خصس حُؼوخسحص؛ كؤػط٠ حُوخم٢ عِطش طوذ٣ش٣ش ٖٓ أؿَ كٔخ٣ش 

 حُٔشًض حُٔئهض ُقخكذ حُلن حُٔغظ٘ذ ا٠ُ ك٤خصس هخ٤ٗٞٗش.

خُ٘لخر رو٢ إٔ ٗؾ٤ش ك٢ ٜٗخ٣ش ٛزح حُٔزلغ ا٠ُ ٓغؤُش ٝهق ط٘ل٤ز حُلٌْ حُٔؾٍٔٞ ر

حُٔؼـَ، ٝأػش كغخ حُلٌْ حُٔؾٍٔٞ رخُ٘لخر حُٔؼـَ، ٝحُظؼغق ك٢ حعظؼٔخٍ كن هِذ 

 حُ٘لخر حُٔؼـَ.

 ٝهق ر٘ل٤ز اُذٌْ أُشٍٔٞ ثبُ٘لبر أُؼجَ

ح٧فَ إٔ حعظج٘خف حُلٌْ حُٔؾٍٔٞ رخُ٘لخر حُٔؼـَ ٫ ٣ٞهق ط٘ل٤زٙ، ٧ٕ ٝهق 

رخُ٘لخر حُٔؼـَ، ٝٛزح ططز٤ن حُظ٘ل٤ز ك٢ ٛزٙ حُلخ٫ص ٣ُِـ٢ حُـخ٣ش ٖٓ طؾ٤َٔ أ١ كٌْ 

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص.291ٓزخؽش ُ٘ـ حُٔخدس /

ٌُٖ حُٔؾشع عٔق رٞهق ط٘ل٤ز حُلٌْ حُٔؾٍٔٞ رخُ٘لخر حُٔؼـَ هنخث٤خً، ك٤غ 

أػط٠ ٓلٌٔش ح٫عظج٘خف حُغِطش رٞهق ط٘ل٤ز ٛزٙ ح٧كٌخّ ارح ٝؿذص ٓغٞؿخً ُزُي. 

 / ٓخ ٣ؤط٢: 296كوذ ؿخء ك٢ حُٔخدس /



112 
 

ارح ٝؿذص  ٝهق حُ٘لخر حُٔؼـَإٔ طوشس  ح٫عظج٘خفُِٔلٌٔش حُٔشكٞع ا٤ُٜخ  ٣ـٞص"

 .ٓغٞؿخً ُزُي."

ظؼزس أٝ ٞع مشس ٖٓ ؿشحء حُظ٘ل٤ز حُٔؼـَ ٣حُٔوقٞد رخُٔغٞؽ ٛ٘خ ٛٞ ٝه

ًخعظلخُش أٝ فؼٞرش اػخدس حُلخٍ ا٠ُ ٓخ  طذحسى آػخسٙ حُنخسس ك٢ حُٔغظوزَ؛ ٣قؼذ

 خُ٘لخر حُٔؼـَ ٖٓ هزَ ٓلٌٔش ح٫عظج٘خف.ًخٗض ػ٤ِٚ ك٢ كخٍ كغخ حُلٌْ حُٔؾٍٔٞ ر

 أصش كغخ اُذٌْ أُشٍٔٞ ثبُ٘لبر أُؼجَ

ارح كغخض ٓلٌٔش ح٫عظج٘خف كٌْ ٓلٌٔش حُذسؿش ح٠ُٝ٧ حُٔؾٍٔٞ رخُ٘لخر 

َّْ ط٘ل٤زٙ ك٤ـذ اػخدس حُلخٍ ا٠ُ ٓخ ًخٗض ػ٤ِٚ هزَ حُظ٘ل٤ز. ٣َُٝؼذُّ كٌْ  ،حُٔؼـَ ٝحُز١ ط

، ع٘ذحً ط٘ل٤ز٣خً ُـٜش اػخدس حُلخٍ ا٠ُ ٓخ ًخٗض ٓلٌٔش ح٫عظج٘خف، ك٢ ٛزٙ حُلخُش

ػ٤ِٚ
178
. 

ٌُٖ ك٢ كخٍ طؼزس اػخدس حُلخٍ ا٠ُ ٓخ ًخٗض ػ٤ِٚ ك٤ٌٖٔ إٔ ٣ـش١ طؼ٣ٞل 

حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ رخُ٘لخر حُٔؼـَ، ٝحُز١ أفزق ٓلٌٞٓخً ُٚ ك٢ كٌْ ٓلٌٔش حُذسؿش 

حُؼخ٤ٗش، ٖٓ ٓزِؾ حٌُلخُش ارح ًخٕ هذ طْ طوش٣شٙ ك٢ حُلٌْ
179
. 

 اعزؼٔبٍ دن ؽِت اُ٘لبر أُؼجَاُزؼغق ك٢ 

٣زو٠ حُغئحٍ حُٔلظَٔ هشكٚ ٛ٘خ ٛٞ ح٥ط٢: َٛ ربٌٓخٕ حُٔلٌّٞ ُٚ ك٢ ٓشكِش 

ح٫عظج٘خف اهخٓش دػٟٞ طؼ٣ٞل ػٖ حُنشس حُز١ أفخرٚ ٗظ٤ـش حُظ٘ل٤ز حُٔؼـَ ُلٌْ 

 ٓلٌٔش حُذسؿش ح٠ُٝ٧؟

ع٘ذٙ ك٢ ٣ـذ ٧ٗٚ ك٢ حُٞحهغ ٣ُؼذ هِذ حُلٌْ رخُ٘لخر حُٔؼـَ هِزخً هخ٤ٗٞٗخً 

وٚ حُ٘قٞؿ حُظ٢ طلٌْ حُ٘لخر حُٔؼـَ. ٣ٌٕٝٞ هخُذ حُ٘لخر حُٔؼـَ هذ حعظؼَٔ ك

حُظؼ٣ٞل ػٖ حُنشس حُلخفَ ٖٓ  ِذُ ٫ٝ ٣ـٞص ٖٓ ك٤غ حُٔزذأ هَ  حُوخ٢ٗٞٗ ارحً،

 ؿشحء ٛزح ح٫عظؼٔخٍ حُٔؾشٝع ُِلن. 

٣ٌٖٔ إٔ ٣طخُذ ٝحُظ٢ طزو٠ كخُش ٝك٤ذس ٢ٛ كخُش ح٫عظؼٔخٍ ؿ٤ش حُٔؾشٝع ُِلن 

٤ٜخ حُٔنشٝس رخُظؼ٣ٞل. ك٤غ ٣ؼ٤ش أٓخّ هنخء حُٔٞمٞع ٓغؤُش حُظؼغق ك٢ ك

حعظؼٔخٍ حُلن ٣ٝلقَ ػ٠ِ طؼ٣ٞل ارح طلووض اكذٟ كخ٫طٜخ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ 

 / ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔذ6.٢ٗك٢ حُٔخدس /
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 ، Raynaud، تعلٌق 188، ص 1965، المجلة الفصلٌة 11/6/1964ن )فرنسا( فً حكم محكمة بادٌة السٌ

 .3الهامش رقم  111ص  أدرجه الستاذ المرحوم نصرة منال حٌدر فً: منال حٌدر، نصرة، المرجع السابق،
179

فً هذا ٌُالَحظ فً الواقع العملً أن محاكم الساس تحكم بمبالػ كفالة صؽٌرة ال تؽطً الضرر الواقع فعالً. و

 إضعاؾ لمؤسسة الكفالة كضمان لتعوٌض الضرر.
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 اُلظَ اُضب٢ٗ

 األع٘بد اُز٘ل٤ز٣خ ٖٓ ؿ٤ش األدٌبّ

 

)حُٔزلغ ح٧ٍٝ(  اُوشاسادٖ ٣٘ذسؽ مٖٔ ٛزٙ حُلجش ٖٓ ح٧ع٘خد حُظ٘ل٤ز٣ش ًَ ٓ

ٝاألٝسام )حُٔزلغ حُؼخُغ( طٌٞى اُضٝاط )حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ( ٝ ٝاُؼوٞد اُشع٤ٔخ

)حُٔزلغ حُشحرغ(. ٝعٞف ٗذسط ك٢ ٜٗخ٣ش  األخشٟ اُز٢ ٣ؼط٤ٜب اُوبٕٗٞ هٞح اُز٘ل٤ز

ك٢ عٞس٣ش )حُٔزلغ حُخخٓظ( األع٘بد اُز٘ل٤ز٣خ األج٘ج٤خٛزح حُلقَ ط٘ل٤ز 
180
. 

 

 أُجذش األٍٝ

 ُوـــــــــــــشاسادا

ؿخء ٓقطِق حُوشحسحص ٖٓ حُوخٕٗٞ حُلشٗغ٢ ٝٛٞ طشؿٔش ٌُِِٔش حُلشٗغ٤ش 

ordonnences  .ٝطؼ٢٘ ح٧ٝحٓش، أ١ ح٧ٓش حُز١ طقذسٙ حُٔلٌٔش ٣ٌٕٝٞ هخر٬ً ُِظ٘ل٤ز

٣ٝٞؿذ ٗقٞؿ هخ٤ٗٞٗش ط٘ظْ ح٧ٝحٓش حُظ٢ طقذس ػٖ حُٔلٌٔش ك٢ حُوخٕٗٞ 

حُلشٗغ٢
181

ٔشحكؼخص حُٔقش١ ٓئعغش ح٧ٝحٓش ػ٠ِ حُؼشحثل . ٣ٝوخرِٜخ ك٢ هخٕٗٞ حُ

حُظ٢ خقٜخ حُٔؾشع رؤكٌخّ ٓلذدس
182

. ًزُي ح٧ٓش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخ٧ٝحٓش حُشؿخث٤ش ك٢ 

هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُٔذ٤ٗش حُِز٘خ٢ٗ
183
. 

 ُٔ ْ ك٢ حُوٞح٤ٖٗ ٘ظَّ أٓخ ك٢ حُوخٕٗٞ حُغٞس١ ك٬ ٗـذ ٓخ ٣وخرَ ٛزح حُٔلّٜٞ حُ

ؿذ ط٘ظ٤ْ هخ٢ٗٞٗ ُٔقطِق "حُوشحسحص" حُز١ حعظخذٓٚ حُٔزًٞسس. رؼزخسس أخشٟ ٫ ٣ٞ

/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص. ٫ٝ ٣ٞؿذ ٖٓ 275حُٔؾشع حُغٞس١ ك٢ حُٔخدس /

 ٗخك٤ش ػخ٤ٗش حؿظٜخدحص هنخث٤ش ٓغظوشس كٍٞ ٛزح حُٔلّٜٞ ك٢ حُونخء حُغٞس١.

ٓغ رُي ٗـذ ك٢ حُظطز٤ن حُؼ٢ِٔ ٓخ ٣ٌٖٔ إٔ ٗطِن ػ٤ِٚ ٓقطِق "هشحس" ُـٜشِ 

حُٔزًٞسس عخروخً. ػ٘ذٓخ طُشكغ دػٟٞ ػ٤٘٤ش  /275/ِٙ ع٘ذحً ط٘ل٤ز٣خً رٔلّٜٞ حُٔخدس َػذّ 

                                                           
180

تنقسم السناد التنفٌذٌة الجنبٌة إلى أحكام قضابٌة وأسناد من ؼٌر الحكام قابلة للتنفٌذ. وكان من الفضل 

دراسة تنفٌذ الحكام القضابٌة الجنبٌة ضمن الفصل السابق الخاص بتنفٌذ الحكام بشكل عام. ولكن نظراً لوجود 
كام خاصة بتنفٌذ السناد الجنبٌة تختلؾ عن تنفٌذ السناد التنفٌذٌة الوطنٌة فقد أفرد لها المشرع فصالً خاصاً أح

هو الفصل الخامس من الباب الول من الكتاب الثانً من قانون أصول المحاكمات. لذلك سوؾ ندرس تنفٌذ 
 السناد الجنبٌة كلها ضمن مبحث واحد.

181
 بعدها من قانون اإلجراءات المدنٌة الفرنسً النافذ. وما 493انظر المادة 

182
 من قانون المرافعات المصري النافذ. 211-194انظر المواد 

183
 منه. 595وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنٌة اللبنانً النافذ، وخاصًة المادة  594انظر المادة 
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رٞمغ اؽخسس حُذػٟٞ ػ٠ِ فل٤لش حُؼوخس  هشاساً ػوخس٣ش ٣قذس سث٤ظ حُٔلٌٔش 

رخُغـَ حُؼوخس١. ٣ٌٕٞ ط٘ل٤ز ٛزح حُوشحس ػٖ هش٣ن دحثشس حُظ٘ل٤ز رٌظخد ٣غطشٙ 

 حُؼوخس١. سث٤ظ حُٔلٌٔش ػزش حُذ٣ٞحٕ ا٠ُ أ٤ٖٓ حُغـَ

ٗؤَٓ ٖٓ حُٔؾشع حُغٞس١ ط٘ظ٤ْ ٛزح حُ٘ٞع ٖٓ حُوشحسحص ػ٠ِ ؿشحس ٗظشحثٚ ٖٓ 

 ك٢ أٍٝ كشفش.ٝرُي حُٔؾشػ٤ٖ 

 أُجذش اُضب٢ٗ

 اُؼوٞد اُشعــــــ٤ٔخ

 10/6/1947رظخس٣خ  359/ ٖٓ هخٕٗٞ حُز٤٘خص حُقخدس رخُشهْ 5ط٘ـ حُٔخدس /

ػخّ أٝ ؽخـ ٌِٓق رخذٓش "ح٧ع٘خد حُشع٤ٔش ٢ٛ حُظ٢ ٣ؼزض ك٤ٜخ ٓٞظق  :ػ٠ِ إٔ

َّْ ػ٠ِ ٣ذ٣ٚ، أٝ  ػخٓش، هزوخً ٨ُٝمخع حُوخ٤ٗٞٗش، ٝك٢ كذٝد عِطظٚ ٝحخظقخفٚ، ٓخ طَ

 ٓخ طِوخٙ ٖٓ ر١ٝ حُؾؤٕ.". 

٣ـذ إٔ طـظٔغ ك٢ حُغ٘ذ ػذس ؽشٝه كظ٠ ٣ٌٕٞ سع٤ٔخً. ٛزٙ حُؾشٝه ٢ٛ إٔ 

 ٣ٌٕٞ ٓلشسحً ٖٓ هزَ ٓٞظق سع٢ٔ أٝ ؽخـ ٌِٓق رخذٓش ػخٓش، ٝإٔ ٣ٌٕٞ رُي

ٝكوخً ُٔخ ٗـ ػ٤ِٚ حُوخٕٗٞ، ٝك٢ كذٝد حخظقخفٚ حُٔٞمٞػ٢ )حُٞظ٤ل٢( 

 ٝحٌُٔخ٢ٗ، ٣ٌٕٝٞ رُي ػ٠ِ فٞسط٤ٖ.

حُقٞسس ح٠ُٝ٧ ٛٞ ط٘ظ٤ْ حُٔٞظق ُِظقشف حُوخ٢ٗٞٗ ر٘لغٚ، ًظ٘ظ٤ْ ع٘ذ 

د٣ٖ
184

، ك٤غ ٣ـش١ ػوذ حُوشك أٓخّ حٌُخطذ رخُؼذٍ، ك٤غ٠ٔ ٛزح حُؼوذ ػوذحً سع٤ٔخً 

ل٤ز٣خً. ًزُي ح٧ٓش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُٞف٤ش حُٔ٘ظٔش ٖٓ هزَ ٣ٌٕٝٞ رخُظخ٢ُ ع٘ذحً ط٘

حُٔلٌٔش حُؾشػ٤ش أٝ ػوٞد حُشٖٛ ٝحُظؤ٤ٖٓ حُٔ٘ظٔش ك٢ حُغـَ حُؼوخس١، ك٤غ 

"... :٣ؾشف ٓٞظق ٓخظـ ػ٠ِ ط٘ظ٤ْ ٛزٙ حُؼوٞد. ٝٛزح ٓخ هقذٙ حُٔؾشع روُٞٚ

 .ٓب رْ ػ٠ِ ٣ذ٣ٚ"

ػ٤ن ٓخ أكخد رٚ ح٧هشحف. ًؤٕ أٓخ حُقٞسس حُؼخ٤ٗش كظٌٕٞ رخًظلخء حُٔٞظق حُؼخّ رظٞ

٣لنش حُذحثٖ ٝحُٔذ٣ٖ أٓخّ حٌُخطذ رخُؼذٍ ٣ٝوٍٞ حُذحثٖ ُوذ أهشمض ك٬ٗخً ٓزِؾ 

٤ِٕٓٞ ٤ُشس عٞس٣ش، ك٤ئًذ حُٔذ٣ٖ ٛزح ح٧ٓش ٖٓ دٕٝ إٔ ٣لقَ ح٩هشحك أٓخّ 

حُٔٞظق. ٣ٌٕٞ ػَٔ ٛزح ح٧خ٤ش ٛٞ طٞػ٤ن ٓخ أكخد رٚ حُطشكخٕ أٝ طقذ٣وٚ. ك٬ ٣ٌٕٞ 

                                                           
184

على ما ٌأتً: "ٌقوم الكاتب بالعدل  24/6/2114تارٌخ  15/ من قانون الكاتب بالعدل رقم 9تنص المادة /

وتوثٌق العقود واإلقرارات والمحررات التً ٌوجبها القانون أو ٌطلبها المتعاقدون.  تحرٌر-بالعمال التالٌة: أ
 ب_...".
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ع٘ذحً ط٘ل٤ز٣خً.  ك٬ ٣ٌٕٞ ارٕ ُْ ٣٘ؼوذ أٓخّ حُٔٞظق٤ٔخً ٧ٗٚ ع٢ٔ ٛ٘خ ػوذحً سعحُغ٘ذ حُش

كخ٧ٓش حُشع٢ٔ ك٢ ٛزٙ حُلخُش ٣ٌٕٞ حُظؼزض ٖٓ ؽخق٤ش ًَ ٖٓ ح٧هشحف ٝطخس٣خ 

كنٞسٛٔخ، ٧ٕ ٛزٙ ح٧ٓٞس ٢ٛ حُظ٢ طٔض ػ٠ِ ٣ذ١ حٌُخطذ رخُؼذٍ. أٓخ حُظقشف 

 خ أكخد رٚ ح٧هشحف.حُوخ٢ٗٞٗ ٝٛٞ حُوشك كِْ ٣لقَ ػ٠ِ ٣ذ٣ٚ اٗٔ

٣غظٔذ حُغ٘ذ هٞطٚ حُظ٘ل٤ز٣ش ارٕ ٖٓ كقٍٞ حُظقشف حُوخ٢ٗٞٗ أٓخّ حُٔٞظق 

ع٘ذ حُذ٣ٖ حُٔٞػن أٝ ٖٓ هزَ حٌُخطذ رخُؼذٍ ع٘ذحً ط٘ل٤ز٣خً، أٓخ  أُ٘ظْك٤ٌٕٞ ع٘ذ حُذ٣ٖ 

 ٖٓ هزِٚ ك٬ ٣ٌٕٞ ع٘ذحً ط٘ل٤ز٣خً. حُٔقذم

نخث٢. ٢ٛٝ حُظ٢ طلقَ أٓخّ ٣َُؼذُّ ٖٓ حُؼوٞد حُشع٤ٔش أ٣نخً ػوٞد حُقِق حُو

/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُظ٢ ط٘ـ ػ٠ِ أٗٚ: 138حُونخء ططز٤وخً ُِٔخدس /

"ُِخقّٞ إٔ ٣ظلوٞح ك٢ أ١ كخٍ طٌٕٞ ػ٤ِٚ حُذػٟٞ طذ٣ٖٝ ٓخ حطلوٞح ك٢ ٓلنش 

َّْ ر٤ٖ ح٧هشحف ٝحُز١ ػزظٚ حُوخم٢ رٔٞؿذ عِطظٚ  حُٔلخًٔش.". ٣ٌٕٞ حُقِق حُز١ ط

ونخث٤شح٫ُٞث٤ش، ٤ُٝظ حُ
185

َّْ أٓخّ ٓٞظق سع٢ٔ ٛٞ حُوخم٢،  ، ػوذحً سع٤ٔخً، ط

/ ٖٓ هخٕٗٞ حُز٤٘خص حُٔزًٞسس عخروخً. 5ٝحٗطزوض ػ٤ِٚ حُؾشٝه حُٞحسدس ك٢ حُٔخدس /

ح٧ٓش حُز١ ٣ـؼَ ٖٓ ٛزٙ حُوشحسحص ح٫ُٞث٤ش حُظ٢ طقذس ػٖ حُونخء أع٘خدحً ط٘ل٤ز٣شً 
186

فٌٞى حُضٝحؽ  ،د حُشع٤ٔشٝرخُظخ٢ُ ٖٓ ح٧ع٘خ ،. ًٔخ طؼذ ٖٓ حُؼوٞد حُشع٤ٔش

/ ٖٓ 5، ك٤غ ط٘طزن حُٔخدس /حُٔ٘ظٔش ٖٓ هزَ حُٔلٌٔش حُؾشػ٤ش ٝػوٞد حُشٖٛ 

حُٔٞظق ك٢ حُغـَ حُٔؤرٕٝ ك٢ حُٔلٌٔش حُؾشػ٤ش ٝ هخٕٗٞ حُز٤٘خص ػ٠ِ ػَٔ

حُؼوخس١ حُز١ ٣٘ظْ ػوذ حُشٖٛ
187
. 

ٝطـذس ح٩ؽخسس ا٠ُ إٔ رؼل حُٞهخثغ طلقَ أٓخّ ٓٞظق ػخّ ٣ٝلشسٛخ أف٫ًٞ 

َُ رُي مزو 5غذ حُٔخدس /ك ؼَ َٓ / ٖٓ هخٕٗٞ حُز٤٘خص، ٌُٜ٘خ ٫ طَُؼذُّ أع٘خدحً ط٘ل٤ز٣شً. 

كخدع حُغ٤ش حُز١ ٣٘ظٔٚ ؽشه٢ حُٔشٝس، أٝ مزو حُـِغش حُز١ ٣٘ظٔٚ ًخطذ 

حُٔلٌٔش أػ٘خء حٗؼوخد ؿِغش حُٔلخًٔش. ٫ طؼذ ٛزٙ حُغ٘ذحص حُشع٤ٔش ك٢ حُٞحهغ ع٘ذحص 

أٝ ٧ٜٗخ ٫ طؾٌَ ػوذحً أٝ طقشكخً هخ٤ٗٞٗخً  رٚ،حُو٤خّ  ـذ٣ أدحءً  طلظ١ٞط٘ل٤ز٣ش ٧ٜٗخ ٫ 

 ٣غظذػ٢ حُظ٘ل٤ز.
                                                           

185
َت ما اتفقوا علٌه فقط.  لن القاضً لم ٌقِض، أي لم ٌحسم نزاعاً بٌن أطراؾ الدعوى، إنما ثبَّ

186
 818، أساس 812الصادر عن محكمة االستبناؾ الولى بدمشق الناظرة فً القضاٌا التنفٌذٌة رقم انظر القرار 

 . ؼٌر منشور.1/3/2117، تارٌخ 2116لعام 
187

انظر فً ذلك، محكمة االستبناؾ المدنٌة الولى بدمشق الناظرة فً القضاٌا التنفٌذٌة، أساس تنفٌذي 

ت المحكمة فً قرارها هذا سند الرهن سنداً . ؼ7/11/2117ٌ، تارٌخ 514، قرار 618/2117 ر منشور. حٌث عدَّ

 تنفٌذٌاً.
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 أُجذش اُضبُش

 طٌٞى اُضٝاط

 

ا٠ُ ح٧ع٘خد  فٌٞى حُضٝحؽأمخف حُٔؾشع ك٢ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُـذ٣ذ 

/. ٝهذ سأ٣٘خ ك٢ حُلوشس حُغخروش إٔ فٌٞى حُضٝحؽ 275حُظ٘ل٤ز٣ش حُٔؼذدس ك٢ حُٔخدس /

زَ حُٔلٌٔش حُؾشػ٤ش ٢ٛ ع٘ذحص ط٘ل٤ز٣ش ٧ٜٗخ ػوٞد سع٤ٔش كغذ حُٔ٘ظٔش ٖٓ ه

 / ٖٓ هخٕٗٞ حُز٤٘خص حُغٞس١. 5حُٔخدس /

كَٜ ٣ٌٖٔ، ٝحُلخٍ ًزُي، َػذُّ فٌٞى حُضٝحؽ حُٔ٘ظٔش خخسؽ حُٔلٌٔش حُؾشػ٤ش 

ع٘ذحص ط٘ل٤ز٣ش؟ ٫ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ رزُي ٧ٕ حُٔؾشع ٣ؼط٢ حُوٞس حُظ٘ل٤ز٣ش ُِقٌٞى حُظ٢ 

٢ٔ. أٓخ حُوٍٞ رـ٤ش رُي كٔؼ٘خٙ ٓ٘ق أ١ ؽخـ ٣ؾشف ػ٠ِ ٣٘ظٜٔخ ٓٞظق سع

طلش٣ش في صٝحؽ حُغِطش ربعزخؽ حُوٞس حُظ٘ل٤ز٣ش ػ٤ِٚ، ٝٛزح ٣خخُق حُٔزخدة حُؼخٓش. 

/ طِي حُٔ٘ظٔش ٖٓ هزَ 275ُزُي كخُٔوقٞد رقٌٞى حُضٝحؽ حُٞحسدس ك٢ حُٔخدس /

 حُٔلٌٔش حُؾشػ٤ش.

ع٘خد حُظ٘ل٤ز٣ش ٓغ أٜٗخ ع٘ذحص ٌُٖ ٓخ حُلخثذس ٖٓ ادسحؽ فٌٞى حُضٝحؽ مٖٔ ح٧

 / ٖٓ هخٕٗٞ حُز٤٘خص؟5ط٘ل٤ز٣ش ٝكوخً ُِٔخدس /

ك٢ حُٞحهغ إ حُوٞس حُظ٘ل٤ز٣ش ُقٌٞى حُضٝحؽ ًخٗض، ك٢ ظَ حُوخٕٗٞ حُوذ٣ْ، هٞس 

ط٘ل٤ز٣ش ٗخهقش. كوذ ًخٗض طلوذ هٞطٜخ حُظ٘ل٤ز٣ش رٔـشد ح٫ػظشحك ػ٠ِ أ١ ٓزِؾ ٝحسد 

/ ٖٓ هخٕٗٞ ح٧كٞحٍ 54س حُخخٓغش ٖٓ حُٔخدس /ك٤ٜخ، ك٤غ ػخِٜٓخ حُٔؾشع ك٢ حُلوش

 حُؾخق٤ش حُغٞس١ ٓؼخِٓش ع٘ذحص حُذ٣ٖ حُؼخرظش رخٌُظخرش.

ر٘خًء ػ٠ِ رُي، ٝرٔخ إٔ فٌٞى حُضٝحؽ حُٔ٘ظٔش ٖٓ هزَ حُٔلٌٔش حُؾشػ٤ش 

أفزلض ك٢ ػذحد ح٧ع٘خد حُظ٘ل٤ز٣ش رحص حُوٞس حُظ٘ل٤ز٣ش حٌُخِٓش، كبٕ ح٫ػظشحك ػ٤ِٜخ 

  .٣ٞهق ر٘ل٤زٛب ٣٘جـ٢ أال أٝ اٌٗخس ٓنٜٔٞٗخ

 طخس٣خ 4ٌُٖ طؼذ٣َ هخٕٗٞ ح٧كٞحٍ حُؾخق٤ش حُز١ ؿخء رٚ حُوخٕٗٞ سهْ 

/ ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ حُذ٣ٕٞ حُٞحسدس ك٢ 54ٖٓ حُٔخدس / 6ك٢ حُلوشس َػذَّ  7/2/2019

ػخرظش رخٌُظخرش خً ٝػخثن حُضٝحؽ أٝ حُط٬م د٣ٞٗ
188

 . ٓخ ٣ؼ٢٘ إٔ حُظ٘ل٤ز ُظلق٤َ حُٜٔش

                                                           
188

ٌعتبر كل دٌن -/ من قانون الحوال الشخصٌة السوري تنص على أنه: هـ54كانت الفقرة الخامسة من المادة /

ن قانون أصول م 468فً وثابق الزواج أو الطالق من الدٌون الثابتة بالكتابة ومشموالً بالفقرة الولى من المادة 

تم تعدٌل قانون الحوال الشخصٌة وأصبحت .". 1953لعام  84المحاكمات الصادر بالمرسوم التشرٌعً رقم 

/ تنص على أْن: "ٌعد كل دٌن ٌرد فً وثابق الزواج أو الطالق من الدٌون الثابتة بالكتابة 54من المادة / 6الفقرة 
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٣وق رٔـشد ح٫ػظشحك ػ٤ِٚ.  سد ك٢ في حُضٝحؽ أٝ ٝػ٤وش حُط٬مأٝ أ١ د٣ٖ ٝح

َ ٛزٙ حُذ٣ٕٞ رو٤ض، ٣ٝ٤ؼ٢٘ أ٣نخً إٔ حُوٞس حُظ٘ل٤ز٣ش ُقي حُضٝحؽ ُـٜش طلق

رٔٞؿذ هخٕٗٞ ح٧كٞحٍ حُؾخق٤ش، هٞس ط٘ل٤ز٣ش ٗخهقش. ٝٛزح ٓٞهق ؿش٣ذ ٣ذٍ ػ٠ِ 

 ػذّ حُظ٘غ٤ن ر٤ٖ حُوٞح٤ٖٗ.

حُضٝحؽ ُـٜش حُظ٘ل٤ز رطش٣ن حُلـض ٖٓ ٝعٞف ٗذسط حُوٞس حُظ٘ل٤ز٣ش ُقٌٞى 

ؿٜش، ٝحُظ٘ل٤ز رطش٣ن حُلزظ ح٩ًشح٢ٛ ٖٓ ؿٜش أخشٟ، ٝرُي ك٢ رلغ حُلزظ 

 حُظ٘ل٤ز١.

 

 أُجذش اُشاثغ

 األٝسام األخشٟ اُز٢ ٣ؼط٤ٜب اُوبٕٗٞ هٞح اُز٘ل٤ز

 

/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ 275أكخٍ حُٔؾشع ك٢ ٜٗخ٣ش حُلوشس حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُٔخدس /

وٞح٤ٖٗ حُخخفش حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طٔ٘ق حُوٞس حُظ٘ل٤ز٣ش ُٔلشسحص ٓؼ٤٘ش حُٔلخًٔخص ػ٠ِ حُ

طشد ك٢ ٗقٞفٜخ، ك٤غ هخٍ: "...ٝح٧ٝسحم ح٧خشٟ حُظ٢ ٣ؼط٤ٜخ حُوخٕٗٞ هٞس 

 حُظ٘ل٤ز.".

ًٔخ أػط٠ حُٔؾشع حُذ٣ٕٞ حُؼخرظش رخٌُظخرش هٞس ط٘ل٤ز٣ش. ٌُٖ ٛزٙ حُوٞس حُظ٘ل٤ز٣ش 

/ حُٔزًٞسس 275خشٟ حُٔؼذدس ك٢ حُٔخدس /ٗخهقش ٤ُٝغض ًوٞس ح٧ع٘خد حُظ٘ل٤ز٣ش ح٧

 عخروخً.

 ط٘ل٤ز٣شٍ  ر٘خء ػ٠ِ رُي عٞف ٗذسط ك٢ ٛزح حُٔزلغ رؼل ح٧ٓؼِش ػٖ أع٘خدٍ 

أػطظٜخ هٞح٤ٖٗ خخفش هٞس حُظ٘ل٤ز )حُٔطِذ ح٧ٍٝ(، ٝرؼذ رُي ٗؼخُؾ حُذ٣ٕٞ حُؼخرظش 

 رخٌُظخرش )حُٔطِذ حُؼخ٢ٗ( ًؤع٘خد ط٘ل٤ز٣ش ٗظٜٔخ حُٔؾشع رؤكٌخّ خخفش.

 ُٔطِت األٍٝ: أع٘بد ر٘ل٤ز٣خ أػطزٜب هٞا٤ٖٗ خبطخ هٞح اُز٘ل٤زا

َُ رُي ٓخ ؿخء ك٢ هخٕٗٞ ح٣٩ـخس سهْ  ؼَ حُز١ َػذَّ ػوذ ح٣٩ـخس  2001ُؼخّ  6َٓ

/ 4/ ٓ٘ٚ ع٘ذحً ط٘ل٤ز٣خً. ك٤غ ٗقض حُلوشس / أ / ٖٓ حُٔخدس /3حُٔ٘ظْ ٝكن أكٌخّ حُٔخدس /

 :ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ ػ٠ِ أٗٚ

                                                                                                                                               
وال ٌعد المهر  2016/ لعام 1انون أصول المحاكمات رقم // من ق447ومشموالً بالفقرة الولى من المادة /

سوؾ نرى فً بحث الدٌون الثابتة المؤجل مستحق الداء إال بانقضاء العدة وفق ما ٌقرره القاضً فً الوثٌقة.". 
 بالكتابة أن االعتراض أو اإلنكار المجرد من أي دلٌل ٌوقؾ تنفٌذ هذه السناد.
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س حُٔؾٍٔٞ رؤكٌخّ حُلوشس )أ( ٖٓ حُٔخدس ح٠ُٝ٧ حُٔغـَ ٝكوخً "٣ؼظزش ػوذ ح٣٩ـخ

3ُِٔخدس 
189
273ع٘ذحً ط٘ل٤ز٣خً ٖٓ ح٧ع٘خد حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخدس  

190
ٖٓ هخٕٗٞ  

 1953ُؼخّ  84أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُٔذ٤ٗش حُقخدس رخُٔشعّٞ حُظؾش٣ؼ٢ سهْ 

دس ك٢ حُؼوذ ػٖ ، ٣ٝلن ُِٔئؿش حعظشدحد ػوخسٙ ػ٘ذ حٗظٜخء حُٔذس حُٔلذٝطؼذ٬٣طٚ

 هش٣ن دحثشس حُظ٘ل٤ز.".

ػِش رُي ٢ٛ سؿزش حُٔؾشع ك٢ ط٘ؾ٤و ػوٞد ح٣٩ـخس ٝٓخ ٣لِٔٚ رُي ٖٓ آػخس  

 حهظقخد٣ش ٝحؿظٔخػ٤ش ٜٓٔش.

ؿذحٍٝ حُؼٔخٍ حُٔغشك٤ٖ هٞس  1962ُؼخّ  49ًٔخ أػط٠ حُٔشعّٞ حُظؾش٣ؼ٢ سهْ 

ٖ حُ٘خط ٝحُلخؿش ا٠ُ ُٜزٙ حُلجش ٓ ٢ُحُٔخ ٞمغٗظشحً ُنؼق حُ ، ٝرُيحُظ٘ل٤ز حُـزش١

حٗظٜخء هنخء حُٔٞمٞع ٖٓ حُ٘ظش ك٤ٜخاعؼخكْٜ رخهظنخء ٛزٙ حُٔزخُؾ هزَ 
191
 . 

 أُطِت اُضب٢ٗ: رذظ٤َ اُذ٣ٕٞ اُضبثزخ ثبٌُزبثخ

طون٢ حُوخػذس حُؼخٓش رؤٗٚ ٫ ٣ـٞص حهظنخء حُلن ؿزشحً ػٖ هش٣ن دحثشس حُظ٘ل٤ز 

/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ ٤ِ275ٚ حُٔخدس /ا٫ ارح ًخٕ ر٤ذ حُذحثٖ عٌ٘ذ ط٘ل٤ز١ٌ. ٛزح ٓخ ٗقض ػ

 حُٔلخًٔخص، كخُظ٘ل٤ز حُـزش١ ٫ ٣ٌٕٞ ا٫ ُغ٘ذ ط٘ل٤ز١.

ٌُٖ حُٔؾشع خشؽ ػ٠ِ ٛزح حُٔزذأ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رظلق٤َ حُذ٣ٕٞ حُؼخرظش رخٌُظخرش 

/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ 447ػ٘ذٓخ ٣ٌٕٞ حُذ٣ٖ ٓزِـخً ٖٓ حُ٘وٞد. كوذ ٗقض حُٔخدس /

 حُٔلخًٔخص ػ٠ِ ٓخ ٣ؤط٢:

رذ٣ٖ ٖٓ ٗوٞد ارح ًخٕ د٣٘ٚ ػخرظخً رغ٘ذ ػخد١ أٝ ٝسهش ٖٓ ح٧ٝسحم  ُِٖذحث-أ"

 حُظـخس٣ش حُوخرِش ُِظظ٤ٜش إٔ ٣شحؿغ دحثشس حُظ٘ل٤ز ٣ٝطِذ طلق٤َ د٣٘ٚ.

٫ ٣ـٞص عِٞى ٛزٙ حُطش٣وش ا٫ ارح ًخٕ ُِٔذ٣ٖ ٓٞهٖ أف٢ِ أٝ ٓخظخس أٝ -د

حُظ٘ل٤ز، أٝ ًخٕ ع٠ٌ٘ ك٢ حُٔ٘طوش رحطٜخ حُظ٢ ٣ؾِٜٔخ ح٫خظقخؿ حٌُٔخ٢ٗ ُذحثشس 
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سجل عقود اإلٌجار لدى على ما ٌأتً: "ت 2111لعام  6ٌجار السوري رقم / من قانون اإل3تنص المادة /

القرى( والبلدٌات على أن تتضمن هذه العقود هوٌة  – تالبلدا –المدن  –الوحدات االدارٌة )محافظة دمشق 
ن التأجٌر ومدة اإلٌجار وبدله وأوصاؾ المأجور والؽاٌة م وتوقٌعهما أو من ٌمثلهما قانوناً  المتعاقدٌن وعنوانهما

%( واحد بالمبة من بدل 1وجمٌع الشروط المتفق علٌها وٌستوفى من المؤجر عند التسجٌل رسم مقداره )

 "..ضافة الى الرسوم المقررةإسنة واحدة مهما كانت مدة العقد  ٌجار الشهري على أال ٌزٌد هذا الرسم عن مدةإلا
190

 / من القانون الجدٌد.275تقابل المادة /
191

جداول بأسماء على طلب العمال فً كل شهر  تنظم مدٌرٌة العمل بناءً / منه ما ٌأتً: "14لمادة /حٌث جاء فً ا

بدون موافقة من المرجع المختص أو بأجورهم المستحقة حسب نص المادة السابقة وتصدق  العمال المسرحٌن
فٌما إذا  طة دوابر التنفٌذقابلة للتنفٌذ بواسوتعتبر هذه الجداول من ربٌس لجنة قضاٌا التسرٌح فً المحافظة 

 ...". ارفض صاحب العمل دفع الجور إلى عماله
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٧كذ حُٔذ٤٘٣ٖ حُٔظؼذد٣ٖ عٌٖ ك٤ٜخ أٝ ًخٕ حُغ٘ذ ٓلشسحً ك٢ ٛزٙ حُٔ٘طوش أٝ ٓؾشٝهخً 

 .دكؼٚ ك٤ٜخ ًٝخٕ حُذ٣ٖ كخٍ ح٧دحء ٓؼ٤ٖ حُٔوذحس."

/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ 275ُْ ٣شد رًش أع٘خد حُذ٣ٖ حُؼخرظش رخٌُظخرش ك٢ حُٔخدس /

ُي كوذ عٔق حُٔؾشع رظلق٤َ حُٔزخُؾ حُٔلخًٔخص حُظ٢ ػذدص ح٧ع٘خد حُظ٘ل٤ز٣ش، ٓغ ر

حُ٘وذ٣ش حُٞحسدس ك٤ٜخ ػٖ هش٣ن دحثشس حُظ٘ل٤ز ٓزخؽشس ٖٝٓ دٕٝ ٓشحؿؼش هنخء 

َـّ ٛزح حُظلق٤َ رؤكٌخّ خخفٍش طـؼَ ٖٓ ٛزح  حُٔٞمٞع ٖٓ ك٤غ حُٔزذأ. ٌُ٘ٚ خ

حُٔلشسحص أع٘خدحً روٞس ط٘ل٤ز٣ٍش ٗخهقش ًٔخ ع٘شٟ ٖٓ خ٬ٍ دسحعش ؽشٝه طلق٤َ 

 ( ٝاؿشحءحطٚ )ػخ٤ٗخً(.حُذ٣ٖ )أ٫ًٝ 

 أٝالً: ششٝؽ رذظ٤َ اُذ٣ٖ اُضبثذ ثبٌُزبثخ:

ُذ٣ٖ حُؼخرض رخٌُظخرش ك٢ / حُٔزًٞسس عخروخً ؽشٝه طلقَ ح447كذدص حُٔخدس /

(، ٝإٔ ٣ٌٕٞ حُذ٣ٖ ػخرظخً 1كوذ حؽظشهض إٔ ٣ٌٕٞ حُذ٣ٖ ٓزِـخً ٖٓ حُ٘وٞد ) كوشط٤ٜخ.

حُٔذ٤٘٣ٖ رخُغ٘ذ ٓٞهٖ أٝ عٌٖ ك٢ (، ًٔخ ٣٘زـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ُِٔذ٣ٖ أٝ أكذ 2رخٌُظخرش )

حُٔ٘طوش حُظ٢ ٣ؾِٜٔخ ح٫خظقخؿ حٌُٔخ٢ٗ ُذحثشس حُظ٘ل٤ز حُظ٢ ٣ُوذّ ا٤ُٜخ هِذ حُظ٘ل٤ز 

 (.5( ٝٓؼ٤ٖ حُٔوذحس )4(، ٫ٝ رذ إٔ ٣ٌٕٞ حُذ٣ٖ كخٍ ح٧دحء )3)

 : ٣جت إٔ ٣ٌٕٞ اُذ٣ٖ ٓجِـبً ٖٓ اُ٘وٞد1

٘وٞد ٧ٕ حكظٔخٍ كقٍٞ إٔ ٣ٌٕٞ حُذ٣ٖ ٓزِـخً ٖٓ حُ اُغٞس١حؽظشه حُٔؾشع 

ٗضحع ٓٞمٞػ٢ كُٞٚ ٛٞ حكظٔخٍ ه٤َِ حُٞهٞع. ٝرُي رؼٌظ كخُش ح٫ُظضحّ رظغ٤ِْ 

رنخػش أٝ حُو٤خّ رؼَٔ ٓؼ٬ً 
192

. ٣ٌٕٞ حكظٔخٍ كقٍٞ ٗضحع ٓٞمٞػ٢ ك٢ ٛزٙ 

خ أٝ ٌٓخٕ حُلخ٫ص ح٧خ٤شس ًز٤ش، كوذ ٣ظؼِن حُ٘ضحع ر٘ٞع حُزنخػش حُٔطِٞد طغ٤ِٜٔ

ع كٍٞ هش٣وش ط٘ل٤ز حُؼَٔ ٝٓذطٚ. ًَ ٛزٙ حُٔ٘خصػخص طظؼِن ٝهذ ٣٘ؾؤ حُ٘ضح حُظغ٤ِْ.

رؤفَ حُلن ٣ٌٕٝٞ ٖٓ حُٔظؼزس ػ٠ِ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز حُ٘ظش ك٤ٜخ ُخشٝؿٜخ ػٖ 

 حخظقخفٚ حُ٘ٞػ٢.
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َع المشرع  / من 847من نطاق الحقوق التً ٌمكن تحصٌلها بموجب سند عادي. فقد نصت المادة / اللبنانًوسَّ

أو تعهد قانون أصول المحاكمات المدنٌة اللبنانً على ما ٌأتً: "لكل دابن بحق شخصً أو عٌنً ناشا عن عقد 
ُمثَبٍت بسند عادي أن ٌطلب تنفٌذ هذا السند بحق مدٌنه مباشرًة بواسطة دابرة التنفٌذ المختصة.". لم ٌْقِصر 
المشرع اللبنانً إذن الحق بالتنفٌذ الجبري على المبالػ النقدٌة، بل سمح بتنفٌذ أي حق شخصً أو عٌنً ثابت 

 ى مراجعة قضاء الموضوع.بالكتابة عن طرٌق دابرة التنفٌذ من دون حاجٍة إل
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ٛزح ٝهذ ٝمق حُٔؾشع حُغٞس١ حُـخ٣ش ٖٓ حُغٔخف رظ٘ل٤ز أع٘خد حُذ٣ٖ حُؼخرض 

ُؼخّ  77ُٔٞؿزش ُِٔشعّٞ سهْ رخٌُظخرش ػٖ هش٣ن دحثشس حُظ٘ل٤ز ٓزخؽشسً ك٢ ح٧عزخد ح

1953
193

 .  ٣ٌٖٝٔ طِخ٤ـ ٓٞهق حُٔؾشع رخ٥ط٢: 

 طغ٤َٜ ػَٔ حُٔلخًْ رؼذّ اؽـخُٜخ رذػخٟٝ هذ ٫ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ ٗضحع ٓٞمٞػ٢. -

 ٝمغ اؿشحءحص ٓزغطش ُٞفٍٞ حُذحثٖ ا٠ُ كوٚ ك٢ هزل د٣٘ٚ. -

د١ ا٠ُ طغش٣غ طذحٍٝ حُؼشٝس حُؼخٓش ٧ٕ حُظلق٤َ حُغش٣غ ُِٔزخُؾ حُ٘وذ٣ش ٣ئ -

ططٞس ح٫هظقخد رؾٌَ ػخّ ػٖ هش٣ن ص٣خدس ػذد دٝسحص سأط حُٔخٍ.
194
 

 : إٔ ٣ٌٕٞ ٓجِؾ اُذ٣ٖ صبثزبً ثبٌُزبثخ 2

ٚ ٖٓ حُظضحٓخص. ٣ٝؤخز ٓخ طنَّٔ٘ ؼخد١ ٛٞ ٓلشس ٣لَٔ طٞه٤غ حُٔذ٣ٖ ػ٠ِ حُغ٘ذ حُ

ٛزح حُغ٘ذ هٞطٚ حُِٔضٓش ٝهٞطٚ حُؼزٞط٤ش ٖٓ حُظٞه٤غ ػ٤ِٚ. ٝهذ أػطخٙ حُٔؾشع هٞس 

 ٓؼ٤٘شً ر٘خًء ػ٠ِ ٛزح حُظٞه٤غ. ل٤ز٣شً ط٘

كخُٔلشس حُز١ ٫ ٣لَٔ طٞه٤غ حُٔذ٣ٖ ٫ ٣َُؼذُّ ع٘ذحً ػخد٣خً ٤ُٝظ ُٚ هٞس ػزٞط٤ش ًخِٓش 

أ١ هٞس ط٘ل٤ز٣ش. كخُٔلشس حُخخ٢ُ ٖٓ حُظٞه٤غ ٫ ٣ؼذٝ  أ٠ُٝ،ٖٓ رخد  ُٚ،٫ٝ ٣ٌٕٞ 

َُ رُي حُٞس ح٧كٞحٍ،ك٢ أكنَ  ًٞٗٚ، ؼَ َٓ هش حُٔلشسس رخو ٣ذ ٓزذأَ ػزٍٞص رخٌُظخرش. 

حُٔذ٣ٖ ٌُٜ٘خ ٫ طلَٔ طٞه٤ؼٚ
195
. 

٫ ٣ٌٕٞ حُذ٣ٖ ػخرظخً رخٌُظخرش ارٕ ا٫ ارح ًخٕ حُغ٘ذ ٣لَٔ طٞه٤غ حُِٔظضّ رٔنٔٞٗٚ. 

 ػ٘ذ رُي ٣غظط٤غ حُذحثٖ طوذ٣ْ هِذ طلق٤َ ٛزح حُذ٣ٖ ا٠ُ دحثشس حُظ٘ل٤ز ٓزخؽشسً.

٣ش. ٝٛزٙ ح٧ع٘خد ٢ٛ ٣َِلع حُ٘ـ حُوخ٢ٗٞٗ ٖٓ ؿٜش ػخ٤ٗش طلق٤َ ح٧ع٘خد حُظـخس

حُغ٘ذ ٧ٓش. ٣ٌٖٔ طلق٤َ ٛزٙ ح٧ع٘خد  َٝ حُؾ٤ي  َٝ حُُغلظـش )ع٘ذ حُغلذ أٝ حٌُٔز٤خُش( 

ػٖ هش٣ن دحثشس حُظ٘ل٤ز ٧ٜٗخ طلَٔ طٞه٤غ حُٔذ٣ٖ رٜخ. ٌُٖ حُغئحٍ حُٔطشٝف ٛ٘خ ٛٞ 

 ح٥ط٢: َٛ ٣ٌٖٔ طلق٤َ ٛزٙ ح٧ع٘خد ارح كوذص أكذ ر٤خٗخطٜخ ح٩ُضح٤ٓش؟

حُ٘خهـ ٛٞ حُظٞه٤غ ك٬ ٣ٌٖٔ حُظلق٤َ ػٖ هش٣ن دحثشس حُظ٘ل٤ز  ارح ًخٕ حُز٤خٕ

ٓزخؽشسً ٧ٕ كوذحٕ حُظٞه٤غ ٣ئد١ ا٠ُ ؿؼَ حُغ٘ذ حُظـخس١ ٓزذأ ػزٞص رخٌُظخرش ك٢ 

أكنَ ح٧كٞحٍ. أٓخ ارح ًخٕ حُ٘وـ ك٢ حُز٤خٗخص ح٧خشٟ ك٤ٌٖٔ حُظلق٤َ ػٖ هش٣ن 
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 .464سلحدار، صالح الدٌن، أصول التنفٌذ المرجع السابق، ص 
194

 .466قرٌب من هذا المعنى انظر: سلحدار، صالح الدٌن، المرجع السابق، ص
195

قد ٌصدر قاضً الموضوع قراراً بتحلٌؾ الٌمٌن المتممة فً حال وجود مبدأ ثبوت بالكتابة فً الدعوى التً 

ك أن هذا الدلٌل ؼٌر كامل وؼٌر كاٍؾ بذاته لإلثبات، المر الذي ٌدفع القاضً إلتمام قناعته بتوجٌه بنظر فٌها، ذل
 هذه الٌمٌن.
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ا٠ُ ع٘ذ ػخد١ ًٞٗٚ  حُلخُش،ٛزٙ ك٢ ٓزخؽشسً ٧ٕ حُغ٘ذ حُظـخس١ ٣٘وِذ، دحثشس حُظ٘ل٤ز 

٣لَٔ طٞه٤غ حُٔذ٣ٖ
196

. ك٬ ٣لوذ حُغ٘ذ هٞطٚ حُِٔضٓش ٫ٝ هٞطٚ حُؼزٞط٤ش ٫ٝ هٞطٚ 

 حُظ٘ل٤ز٣ش حُظ٢ أػطخٛخ ا٣خٙ حُوخٕٗٞ.

: ٣جت إٔ ٣ٌٕٞ ُِٔذ٣ٖ أٝ أدذ أُذ٤٘٣ٖ ٓٞؽٖ أٝ عٌٖ ك٢ أُ٘طوخ اُز٢ 3

 ٣شِٜٔب االخزظبص أٌُب٢ٗ )أُذ٢ِ( ُذائشح اُز٘ل٤ز

/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص 447ؽظشه حُٔؾشع ك٢ حُلوشس /د/ ٖٓ حُٔخدس /ح

إٔ ٣ٌٕٞ ُِٔذ٣ٖ ٓٞهٖ أف٢ِ أٝ ٓخظخس
197
ك٢ حُٔ٘طوش حُظ٢ ٣ؾِٜٔخ ح٫خظقخؿ  

حٌُٔخ٢ٗ ُذحثشس حُظ٘ل٤ز حُظ٢ ٣ش٣ذ حُذحثٖ طوذ٣ْ هِذ حُظ٘ل٤ز ا٤ُٜخ. ك٬ ٣ـٞص، ٖٓ ك٤غ 

 ز ٓٞهٖ أٝ عٌٖ حُٔ٘لز مذٙ.حُٔزذأ، طوذ٣ْ هِذ حُظ٘ل٤ز خخسؽ دحثشس ط٘ل٤

أٓخ ك٢ كخٍ طؼذد حُٔذ٤٘٣ٖ ك٤ٌٖٔ ُِذحثٖ إٔ ٣ظوذّ رطِذ طلق٤َ حُذ٣ٖ ا٠ُ أ١ 

دحثشس ط٘ل٤ز ٣و٤ْ أٝ ٣غٌٖ ك٢ ٓ٘طوظٜخ أكذ ٛئ٫ء، كغذ ٓخ ؿخء ك٢ ٜٗخ٣ش حُلوشس ٖٓ 

 حُٔخدس حُٔزًٞسس عخروخً.

ُِٜش رؤٕ حُذحثٖ   َ ٖٓ حُلخ٫ص،٣ظـ٘ذ، ك٢ ػذد ؿ٤ش ه٤ٌُِٖ حُٞحهغ حُؼ٢ِٔ ٣ُظ

، ٝرُي رؤٕ ٣ظلن ٓغ ٛزح ح٧خ٤ش ػ٠ِ طشى  ٚأٝ عٌ٘حُٔذ٣ٖ ا٠ُ دحثشس ٓٞهٖ حُِـٞء 

. ٝحُز١ ٣لقَ أٗٚ ػ٘ذ كٍِٞ أؿَ حُذ٣ٖ ٣وّٞ كخسؿخً  ٌٓخٕ ػ٘ٞحٕ حُٔذ٣ٖ ك٢ حُغ٘ذ

حُذحثٖ رٌظخرش ػ٘ٞحٕ ٣شحػ٢ ٓقِلظٚ، رل٤غ ٣ٌٕٞ حُؼ٘ٞحٕ حٌُٔظٞد ك٢ حُغ٘ذ 

حُظ٢ ٣غٌٖ ك٤ٜخ حُذحثٖ. ٣ٝزِؾ ح٩خطخس حُظ٘ل٤ز١ ا٠ُ ٓذ٣٘ٚ  ٓٞؿٞدحً ك٢ حُٔ٘طوش رحطٜخ

ػ٠ِ ٛزح حُؼ٘ٞحٕ. ٝهذ طغ٤ش اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ٝطغظٔش كظ٠ طلق٤َ حُذ٣ٖ ٖٓ دٕٝ 

 ػِْ حُٔذ٣ٖ. 

ٛزح ٝهذ أ٣ذص ٓلٌٔش حُ٘ول ٛزح ح٫طـخٙ ػ٘ذٓخ هشسص ك٢ أكذ أكٌخٜٓخ رؤٗٚ: " 

ٕٝ ا٬ٓء كشحؽ ٌٓخٕ حُٔٞهٖ ٓخدحّ حُٔذ٣ٖ هذ ٝهغ ػ٠ِ حُغ٘ذ ػ٠ِ ر٤خك أٝ د

حُٔخظخس كبٗٚ حسطن٠ إٔ ٣نغ حُذحثٖ حُؼزخسس أٝ حُٔزِؾ أٝ حُؼ٘ٞحٕ حُز١ ٣٘خعذ 

ح٫طلخم حُٔؼوٞد ر٤ٜ٘ٔخ."
198
 . 

٬ٗكع ٖٓ ٛزح حُلٌْ رؤٕ ٓٞهق ٓلٌٔش حُ٘ول ؿخء ٓظؾذدحً طُـخَٙ حُٔذ٣ٖ عٞحء 

ـخٙ ٫ ٣شحػ٢ كخُش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُٔٞهٖ أٝ كظ٠ رخُٔزِؾ ٓٞمٞع حُغ٘ذ. إ ٛزح ح٫ط

                                                           
196

ٌجدر بالتنوٌه أن فقدان أحد البٌانات اإللزامٌة للسند التجاري ٌفقده صفته التجارٌة، فال ٌمكن تداوله عن 

 تتمتع به السناد التجارٌة. الذي الحق الصرفًطرٌق التظهٌر وال ٌستفٌد حامله من 
197

 من القانون المدنً السوري. 45و 44و 43راجع أحكام الموطن فً المواد 
198

 .378ورد هذا االجتهاد فً: مكناس، جمال الدٌن، المرجع السابق، ص 
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حُٔذ٣ٖ حُٔخ٤ُش حُغ٤جش حُظ٢ أؿزشطٚ ػ٠ِ حُوَزٍٞ رخ٫هظشحك ٖٓ دٕٝ ًظخرش ػ٘ٞحٗٚ 

حُقل٤ق أٝ حُٔزِؾ حُٔظلن ػ٤ِٚ كؼ٬ً، رَ ٣ٝـؼِٚ طلض سكٔش حُذحثٖ. ٌُٖ ٖٓ ٗخك٤ش 

ػخ٤ٗش ٣ئد١ ٛزح حُٔٞهق ٖٓ ٓلٌٔش حُ٘ول ا٠ُ ط٘ز٤ٚ حُٔذ٤٘٣ٖ ا٠ُ خطٞسس طشى ٌٓخٕ 

ٔزِؾ كخسؿخً، ٝرخُظخ٢ُ خطٞسس حُظٞه٤غ "ػ٠ِ ر٤خك". ك٤غ أُوض حُٔلٌٔش حُؼ٘ٞحٕ ٝحُ

ٝٓخ ٛزح ا٫  رلٌٜٔخ ٛزح ػذء اػزخص ػٌظ ٓخ ٝسد ك٢ حُغ٘ذ ػ٠ِ ػخطن حُٔذ٣ٖ.

 اػٔخٍ ُِوٞحػذ حُؼخٓش ك٢ ح٩ػزخص.

، كوذ ٓ٘غ حُٔؾشع أهشحف حُؼ٬هش حُوخ٤ٗٞٗش ٖٓ حطخخر ُٞكش رحطٚ ك٢ حُغ٤خم

٘خً ٓخظخسحً اػ٬ٗخص حُٔلٌٔش ٓٞه
199
ٝرُي ُٔ٘غ حُٔشحر٤ٖ ٖٓ حُنـو ػ٠ِ ٓذ٣ْٜ٘  

َُ ػ٤ِْٜ، أ١ حُٔشحر٤ٖ، طز٤ِؾ اؿشحءحص  ٝاؿزخسْٛ ػ٠ِ حطخخر ٛزٙ حُِٞكش ٓٞه٘خً ٣َغُٜ

 حُظ٘ل٤ز رٞحعطظٜخ ا٠ُ حُٔذ٣ٖ ٝرؾٌَ ٣َْقُؼُذ ػ٤ِٚ حُؼِْ رٜزٙ ح٩ؿشحءحص. 

 : ٣جت إٔ ٣ٌٕٞ اُذ٣ٖ دبٍ األداء4

حٜٗخ، ٖٓ ك٤غ حُٔزذأ، ارح ًخٗض ٓ٘قزشً ػ٠ِ حُٔطخُزش طٌٕٞ حُذػٟٞ عخروشً ٧ٝ

ََ أؿِٚ رؼذ كٖٔ رخد أ٠ُٝ إٔ طٌٕٞ  .أٝ ػ٠ِ د٣ٖ ٓؼٍِن ػ٠ِ ؽشه ٝحهق ،رذ٣ٖ ُْ ٣ل

حُٔطخُزش رظلق٤َ ٛزح حُذ٣ٖ ػٖ هش٣ن دحثشس حُظ٘ل٤ز ؿ٤ش ٓوزُٞش. ٝٛزح ططز٤ن 

٤ز حُـزش١. كوذ ٗقض ُِوٞحػذ حُؼخٓش ك٢ حُٔطخُزش حُونخث٤ش ٝحُوٞحػذ حُٔظؼِوش رخُظ٘ل

 :/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أ285ٚٗحُٔخدس /

٫ ٣ـٞص ط٘ل٤ز ع٘ذ ٣ظؼِن رلن ؿ٤ش ػخرض حُٞؿٞد أٝ ؿ٤ش ٓؼ٤ٖ حُٔوذحس أٝ ؿ٤ش -"أ

 ٓغظلن.".

ٗغظ٘ظؾ ٖٓ ٛزح حُ٘ـ، كغذ حُظلغ٤ش رٔلّٜٞ حُٔخخُلش، إٔ حُذ٣ٖ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ 

 َٖ  ٝطلق٤َ حُٔزِؾ حُؼخرض ك٤ٚ. ط٘ل٤زٙ ٓغظلوخً أ١ كخٍ ح٧دحء كظ٠ ٣ٌٔ

 : ٣جت إٔ ٣ٌٕٞ اُذ٣ٖ ٓؼ٤ٖ أُوذاس أٝ هبثالً ُِزؼ5ٖ٤٤

٫ ٣ٌٖٔ حُظ٘ل٤ز حُـزش١ ُظلق٤َ ٓزِؾ ٗوذ١ ارح ُْ ٣ٌٖ ٓؼ٤ٖ حُٔوذحس. ػِش رُي إٔ 

حُٔذ٣ٖ ٫ ٣غظط٤غ حُٞكخء رٔزِؾ ٫ ٣ؼشف ٓوذحسٙ ٓغزوخً. ٣ٝٞؿذ عزذ آخش ٛٞ إٔ 

٤ز حُظٞهق ػٖ ر٤غ ح٧ٓٞحٍ حُٔلـٞصس ػ٘ذ ٝفٍٞ حُوخٕٗٞ ٣لشك ػ٠ِ ٓؤٓٞس حُظ٘ل

ا٠ُ ٓوذحس حُٔزِؾ حُٔطِٞد ٖٓ حُٔذ٣ٖ ٓنخكخً ا٤ُٚ حُشعّٞ ٝحُٔقخس٣ق  ز٤غكق٤ِش حُ

                                                           
199

/ من قانون أصول المحاكمات السوري على أنه: " ٌجوز التبلٌػ بطرٌق اإللصاق على لوحة 25نصت المادة /

ٌُلَزُم ببٌان موطن مختار له وال ٌفعل، أو ٌكون بٌانه ناقصاً أو ؼٌر صحٌح، إعال وال ٌجوز نات المحكمة لكل َمْن 
 .".اتخاذ هذه اللوحة موطناً مختاراً 
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/ حُٔزًٞس عخروخُ. ر٘خًء 285حُونخث٤ش حُٔظؼِوش رخُظ٘ل٤ز. ٝٛزح ٝحمق ك٢ ٗـ حُٔخدس /

، أٝ ػ٠ِ أ١ ٓزِؾ ػ٠ِ رُي كبٗٚ ٫ ٣ـٞص حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ كغخٍد ؿخٍس ُْ طـِش طقل٤ظٚ

 ٣ٞؿذ ٗضحع ٓٞمٞػ٢ رؾؤٗٚ.

ٛزح ٝهذ ٫ ٣ٌٕٞ حُٔزِؾ حُٔطِٞد طلق٤ِٚ ؿزشحً ػٖ هش٣ن دحثشس حُظ٘ل٤ز ٓؼ٤ٖ 

حُٔوذحس ك٢ حُغ٘ذ، ٌُ٘ٚ هخرَ ُِظؼ٤ٖ رؼ٤ِٔش كغخر٤ش رغ٤طش ٫ طظؼِن رؤفَ حُلن. ًؤٕ 

ش. ٖ أُق ٤ُشس عٞس٣ش ػٖ ًَ ؽٜأؿش ُٔذس ع٘ظ٤ٖ رٞحهغ ػؾش٣٣ٌٕٞ حُٔزِؾ ٛٞ 

 ك٤ٌٕٞ حُٔزِؾ حُٔطِٞد طلق٤ِٚ ٛٞ ح٥ط٢:

ٖ أُق ٤ُشس )أسرؼٔجش ٝػٔخ٤ٗ 480000ؽٜشحً=24×ش٤ُشس عٞس٣ 20000 

عٞس٣ش(. ٣ٌٕٞ ٛزح حُٔزِؾ، ٝحُلخٍ ًزُي، هخر٬ً ُِظلق٤َ ػٖ هش٣ن دحثشس حُظ٘ل٤ز 

 ٓزخؽشس ُؼذّ ٝؿٞد ؽي ك٢ ٓوذحسٙ.

 صب٤ٗبً: إجشاءاد رذظ٤َ اُذ٣ٖ اُضبثذ ثبٌُزبثخ

( ٝطغظٔش ح٩ؿشحءحص ا٠ُ ك٤ٖ ٩1ؿشحءحص رظوذ٣ْ حُذحثٖ ُطِذ حُظ٘ل٤ز )طزذأ ح

طلق٤َ حُذ٣ٖ. ٌُٖ هذ طظؼشهَ ٛزٙ ح٩ؿشحءحص رغزذ حػظشحك حُٔذ٣ٖ ػ٠ِ 

( ح٧ٓش حُز١ ٣ئد١ ا٠ُ ٝهق اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز روٞس 2حُظلق٤َ أٝ اٌٗخسٙ ُِذ٣ٖ )

 حُوخٕٗٞ.

 : ؽِت رذظ٤َ اُذ1ٖ٣

٘ل٤ز ا٠ُ دحثشس حُظ٘ل٤ز رخعظذػخء ٣طِذ ك٤ٚ طلق٤َ د٣ٖ ٣ظوذّ ٤ًَٝ حُذحثٖ هخُذ حُظ

َٖ  رؼذ رُي ًِٓٞٚ حُؼخرض ك٢ حُغ٘ذ حُؼخد١ أٝ حُظـخس١. طُزَُِِّؾ دحثشس حُظ٘ل٤ز اخطخسحً  حُٔذ٣

/ ٝحُظ٢ ؿخء ٗقٜخ 448رٞؿٞد حُٞكخء رخُٔزِؾ حُؼخرض ك٢ حُغ٘ذ كغذ أكٌخّ حُٔخدس /

 :خ٥ط٢ً

 خسحً ٣ٝشرو رٚ فٞسس حُغ٘ذ حُٔطِٞد ط٘ل٤زٙ.طزِؾ دحثشس حُظ٘ل٤ز حُٔذ٣ٖ اخط-"أ 

 ٣ـذ إٔ ٣ؾظَٔ ح٩خطخس ػ٠ِ ٓخ ٣ؤط٢: -د

 هِذ طؤد٣ش حُذ٣ٖ ٝحُشعّٞ ٝحُٔقخس٣ق. -1

ٖٓ أٝؿٚ  اٗزحس حُٔذ٣ٖ رخ٫ه٬ع ػ٠ِ حُِٔق ٝارذحء ٓخ هذ ٣ٌٕٞ ُذ٣ٚ -2

ٖ أٝ ػ٠ِ هغْ ٓ٘ٚ ك٢ ٤ٓؼخد خٔغش أ٣خّ ط٢ِ ح٫ػظشحك ػ٠ِ ٓـٔٞع حُذ٣

 طخس٣خ حُظز٤ِؾ.

خطخس رؤٕ حُذحثشس عظوّٞ رخُظ٘ل٤ز حُـزش١ ارح ُْ ٣ظْ حُٞكخء أٝ ٣وغ ح٩ -3

 ح٫ػظشحك.".
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/٬ٗ1كع ٖٓ ٗـ ٛزٙ حُٔخدس، ٝخخفشً ر٘ذ٣ٜخ / َٝ / ٖٓ حُلوشس /د/، ٝؿٞد 2/ 

آٌخ٤ٗش ٫ػظشحك حُٔذ٣ٖ ػ٠ِ ط٘ل٤ز ع٘ذ حُذ٣ٖ حُؼخرض رخٌُظخرش. آٌخ٤ٗش ح٫ػظشحك 

طلق٤َ ٓزِؾ ٗوذ١ ٝحسد ك٢ ع٘ذ د٣ٖ ػخرض ٛزٙ طؾٌَ كشهخً ًز٤شحً ر٤ٖ اؿشحءحص 

هٞس ط٘ل٤ز٣ش ًخِٓش ًخُلٌْ حُونخث٢ أٝ  ٝٓزِؾ ٗوذ١ ٝحسد ك٢ ع٘ذ ط٘ل٤ز١ ر١رخٌُظخرش 

 ع٘ذ حُذ٣ٖ حُٔ٘ظْ ػ٘ذ حٌُخطذ رخُؼذٍ. 

٣ٌٖٔ ٛزح حُلشم ك٢ آٌخ٤ٗش ح٫ػظشحك ػ٠ِ حُذ٣ٖ أٝ هغْ ٓ٘ٚ ك٢ ع٘ذ حُذ٣ٖ 

حك، ٖٓ ك٤غ حُٔزذأ، ػ٠ِ حُذ٣ٖ حُٞحسد ك٢ حُؼخرض رخٌُظخرش ٝػذّ آٌخ٤ٗش ح٫ػظش

 حُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١.

ُوذ عٔق حُٔؾشع ُِٔذ٣ٖ رغ٘ذ ػخد١ رخ٫ػظشحك ػ٠ِ حُذ٣ٖ أٝ ػ٠ِ هغْ ٓ٘ٚ ًٔخ 

/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ 448/ ٖٓ حُلوشس /د/ ٖٓ حُٔخدس /2/ ٝ/1ٛٞ ٝحمق ك٢ حُز٘ذ٣ٖ /

٢ طخس٣خ طزِـٚ حُٔلخًٔخص. كبرح ُْ ٣ؼظشك حُٔذ٣ٖ خ٬ٍ ح٣٧خّ حُخٔغش حُظ٢ طِ

ح٩خطخس حُظ٘ل٤ز١، كبٕ دحثشس حُظ٘ل٤ز طقذس هشحسحً رخُزذء ربؿشحءحص حُظ٘ل٤ز، ٣ٝقزق 

ٛزح حُغ٘ذ ع٘ذحً روٞس ط٘ل٤ز٣ش طخٓش ٖٓ ك٤غ حُٔزذأ. ٝحُٔوقٞد إٔ ح٫ػظشحك رؼذ ٛزٙ 

ػ٠ِ ٖٓ حُوخٕٗٞ رحطٚ / 449حُٔذس ُٖ ٣ل٤ذ حُٔذ٣ٖ، ك٤غ ط٘ـ حُلوشس /أ/ ٖٓ حُٔخدس /

 أٗٚ: 

 ٣ُؼخرَُش ػ٠ِ حُظ٘ل٤ز ارح ُْ ٣ُوذَّّ ح٫ػظشحك ك٢ ح٤ُٔؼخد حُٔلذد.". -أ"

هذ ٣لنش حُٔذ٣ٖ ا٠ُ دحثشس حُظ٘ل٤ز ٣ٝوش رخُٔزِؾ أٝ رـضء ٓ٘ٚ. ػ٘ذثز طوّٞ دحثشس 

حُظ٘ل٤ز رٔزخؽشس اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ ٓخ طْ ح٩هشحس رٚ. ٌُٖ ٛزح ح٩هشحس ٣ـذ إٔ 

وِش ًٔخ ؿخء ك٢ حُٔخدس  ٣لقَ أٓخّ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز رؼذ طؤًذ ٛزح ُٔ ح٧خ٤ش ٖٓ ٣ٞٛش حُ

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ٝٗقٜخ ٛٞ ح٥ط٢: 450/

 ارح أهش حُٔذ٣ٖ رخُذ٣ٖ أٝ روغْ ٓ٘ٚ طوّٞ حُذحثشس رظ٘ل٤ز ٓخ ؿشٟ ح٩هشحس رٚ.-" أ

وِِش -د ُٔ ٣ـذ إٔ ٣وغ ح٩هشحس رلنٞس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز رؼذ إٔ ٣ظؼزض ٖٓ ٣ٞٛش حُ

 .".حً ٣ٝذٕٝ رٚ ٓلنش

زح ٣ُٝؼل٠ حُٔذ٣ٖ ٖٓ سعّٞ حُظ٘ل٤ز ارح أٝك٠ حُذ٣ٖ خ٬ٍ خٔغش أ٣خّ ط٢ِ طخس٣خ ٛ

طز٤ِؾ ح٩خطخس حُظ٘ل٤ز١
200

. ٌُٖ ٓخ حُلَ ك٢ كخٍ حػظشك حُٔذ٣ٖ ػ٠ِ حُظ٘ل٤ز 

 ؟خ٬ٍ ح٤ُٔؼخد حُوخ٢ٗٞٗ ربٌٗخسٙ حُذ٣ٖ أٝ هغْ ٓ٘ٚ

                                                           
200

 من قانون أصول المحاكمات. /453/انظر المادة 
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 : اػزشاع أُذ٣ٖ ػ٠ِ اُز٘ل٤ز2

٣وش رٞؿٞد حُذ٣ٖ ٌُ٘ٚ ٣ضػْ ٝكخَءٙ أٝ هذ ٣ٌ٘ش حُٔذ٣ٖ ٝؿٞد حُذ٣ٖ ك٢ رٓظٚ أٝ 

حٗونخءٙ
201

َسطََّذ ػ٤ِٚ  َٝ . ػخَٓ حُٔؾشع ٛزح ح٩ٌٗخس أٝ ح٫ػظشحك ٓؼخِٓش خخفش 

ػذس آػخس طظٔؼَ رٞهق اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز روٞس حُوخٕٗٞ )أ( ٝربٌٓخ٤ٗش سكغ دػٟٞ 

حعظشدحد ؿ٤ش حُٔغظلن )د( ٝربٌٓخ٤ٗش كقٍٞ حُذحثٖ ػ٠ِ ؿشحٓش اٌٗخس )ؽ(، ًٔخ 

ٖٓ  حُٞحسد ك٢ حُغ٘ذحص حُظـخس٣ش حُوخرِش ُِظظ٤ٜش كٌٔخً خخفخً رظلق٤َ حُذ٣ٖٝمغ 

 حُٔظٜش٣ٖ ٝحٌُل٬ء )د(.

 أ: ٝهق إجشاءاد اُز٘ل٤ز ثوٞح اُوبٕٗٞ

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أٗٚ:451ٗقض حُٔخدس /

َِِّق حُذحثٖ رٔشحؿؼش حُٔلٌٔش حُٔخ  ًُ ُ أٝ رؼنُٚ  َِّٚ ًُ ظقش "ارح أٌٗش حُٔذ٣ٖ حُذ٣ٖ 

 ٩ػزخص ٓخ ٝهغ ػ٤ِٚ ح٩ٌٗخس.".

٣ُغظلخد ٖٓ ٛزح حُ٘ـ إٔ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز طوق روٞس حُوخٕٗٞ، ٝأٗٚ ٤ُظ ُشث٤ظ 

حُظ٘ل٤ز عِطش طوذ٣ش٣ش رٞهلٜخ أٝ ػذّ ٝهلٜخ. كوذ كََشَك حُ٘ـ ػ٤ِٚ ط٤ٌِق حُذحثٖ 

 رٔشحؿؼش هنخء حُٔٞمٞع رٜذف اػزخص ٝؿٞد د٣ٖ ُٚ رزٓش حُٔذ٣ٖ.

وٞس حُظ٘ل٤ز٣ش ُٜزٙ ح٧ع٘خد ٢ٛ هٞس ٗخهقش، رؼٌظ ح٧ع٘خد ٖٓ ٛ٘خ ٗوٍٞ إ حُ

/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص. ك٬ ٣وق ط٘ل٤ز ٛزٙ ح٧خ٤شس، 275حُٔؼذدس ك٢ حُٔخدس /

ٖٓ ك٤غ حُٔزذأ، كظ٠ ُٞ كقَ اٌٗخس ُٔنٜٔٞٗخ أٝ حػظشحك ػ٤ِٜخ أٓخّ دحثشس 

حُظ٘ل٤ز. ٝٛزح ٓٞهق ع٤ِْ ٖٓ حُٔؾشع
202
رخٌُظخرش طغظٔذ ٧ٕ ع٘ذحص حُذ٣ٖ حُؼخرض  

هٞطٜخ حُِٔضٓش ٝحُؼزٞط٤ش ٝحُظ٘ل٤ز٣ش ٖٓ طٞه٤غ حُٔذ٣ٖ ػ٤ِٜخ كوو، ٝٛزح ؿ٤ش ًخٍف ر٘ظش 

/ حُٔزًٞسس عخروخً ك٢ٜ 275حُٔؾشع ٩عزخؽ هٞس ط٘ل٤ز٣ش طخٓش ػ٤ِٜخ. أٓخ أع٘خد حُٔخدس /

 ٓلشسحص طظٔظغ رؼذس مٔخٗخص.

خص حُونخث٤شٓلشسحص طؾظَٔ ػ٠ِ ًَ حُنٔخٗ حُٔؼخٍ،ػ٠ِ عز٤َ  كخ٧كٌخّ،
203
، 

ٝحُؼوٞد حُشع٤ٔش طؤخز هٞطٜخ حُظ٘ل٤ز٣ش ٖٓ ارشحّ حُظقشف حُوخ٢ٗٞٗ أٓخّ ٓٞظق 

 سع٢ٔ.

                                                           
201

التً فرضها القانون. اتها ذحٌث رتب اآلثار  ،عاء الوفاء معاملة واحدةوادعامل االجتهاد القضابً اإلنكار 

، اللوسً، جار هللا، المرجع 26/4/2115تارٌخ  451 اس مدنٌة أولىسأ 341ذا المعنى انظر: نقض قرار به

 .444-443السابق، ص 
202

 .382مكناس، جمال الدٌن، المرجع السابق، ص  :انظر عكس هذا الرأي
203

 .الكتاب/ من هذا 161الهامش رقم / 69انظر الصفحة 
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 دبُخ إٌٗبس هغْ ٖٓ اُذ٣ٖ

هذ ٣وغ ح٩ٌٗخس ػ٠ِ هغْ ٖٓ حُذ٣ٖ. ٣ٌٖٔ ُِذحثٖ ك٢ ٛزٙ حُلخُش ٓظخرؼش اؿشحءحص 

ٕ حُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُوغْ ٖٓ حُذ٣ٖ حُز١ ُْ ٣وغ ح٩ٌٗخس أٝ ح٫ػظشحك ػ٤ِٚ، ٧

/ 451أفزق رح هٞس ط٘ل٤ز٣ش طخٓش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رٜزح حُـضء. ٣ُغظ٘ظؾ رُي ٖٓ حُٔخدس /

حُٔزًٞسس عخروخً ٝحُظ٢ كشك ٗقٜخ ػ٠ِ حُذحثٖ، ك٢ كخُش ح٩ٌٗخس حُـضث٢، ٓشحؿؼش 

ٓلٌٔش حُٔٞمٞع ٩ػزخص دحث٤٘ظٚ ُِوغْ حُز١ ٝهغ ػ٤ِٚ ح٩ٌٗخس كوو دٕٝ حُوغْ 

رؼش اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُـضء حُز١ ُْ ٣وغ ػ٤ِٚ ح٥خش. ح٧ٓش حُز١ ٣ؼ٢٘ ٓظخ

 ح٩ٌٗخس أٝ ح٫ػظشحك.

 اعزض٘بء: االػزشاع ثؼذ ٓؼ٢ ِٜٓخ اإلخطبس

ح٧فَ ٛٞ إٔ ٣وغ ح٫ػظشحك أػ٘خء ِٜٓش ح٩خطخس كظ٠ طوق اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز. 

/ ٖٓ 449ٌُٖ حُٔؾشع أٝسد حعظؼ٘خًء ػ٠ِ ٛزٙ حُوخػذس ك٢ حُلوشس /ؽ/ ٖٓ حُٔخدس /

 أفٍٞ حُٔلخًٔخص، ٝؿخء ك٤ٜخ:هخٕٗٞ 

ُِٔذ٣ٖ حُز١ ُْ ٣ظٌٖٔ ٖٓ ح٫ػظشحك خ٬ٍ ح٤ُٔؼخد حُٔؼ٤ٖ ٧عزخد -"ؽ 

ٓ٘ٚ ٖٓ هزَ دحثشس حُظ٘ل٤ز، ٝك٢ ٛزٙ  كظ٠ ٣ّٞ طلق٤َ حُذ٣ٖإٔ ٣ؼظشك  اعزض٘بئ٤خ

٣ٞهق حُلخُش طُؼشك حُون٤ش ػ٠ِ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ُوزٍٞ حُٔؼزسس أٝ سكنٜخ ُٝٚ إٔ 

 .". ذ حُلذ حُز١ ٝفِض ا٤ُٚح٩ؿشحءحص حُٔظخزس ػ٘

أػط٠ حُ٘ـ حُوخ٢ٗٞٗ ارحً ُشث٤ظ حُظ٘ل٤ز عِطش طوذ٣ش٣ش ُِ٘ظش ك٢ عزذ أٝ أعزخد 

ِٖ حُٔذ٣ٖ ٖٓ حُلنٞس ا٠ُ دحثشس حُظ٘ل٤ز خ٬ٍ ِٜٓش ح٩خطخس ٝح٫ػظشحك  ٌُّ َٔ ػذّ طَ

ََ حُٔؼزسس  ػ٠ِ طلق٤َ حُذ٣ٖ ٓ٘ٚ. ٝحؽظشه إٔ طٌٕٞ ٛزٙ ح٧عزخد حعظؼ٘خث٤ش. كبرح هَزِ

بٗٚ ٣ظخز هشحسحً رٞهق ح٩ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز٣ش ػ٘ذ حُلذ حُز١ ٝفِض ا٤ُٚ. أٓخ ارح سكل ك

 حُٔؼزسس ك٤ـذ ػ٤ِٚ ٓظخرؼش ح٩ؿشحءحص.

ٝهذ أفذسص ٓلٌٔش حعظج٘خف كِذ حُ٘خظشس ك٢ حُونخ٣خ حُظ٘ل٤ز٣ش رٜزح حُؾؤٕ 

ؿخء ك٤ٚ ٓخ ٣ؤط٢: " إ  30/12/1996/ص طخس٣خ 1927هشحسحً ٝحملخً رشهْ 

ٔذ٣ٖ ػ٠ِ طلق٤َ ع٘ذ ػخرض رخٌُظخرش رؼذ ٓن٢ حُٔذس رؤسرؼش أ٣خّ حػظشحك حُ

ٝدخُٞٚ حُوطش رخػظزـخسٙ ًخٕ ٓغخكشحً ٝػزٞص علشٙ هزَ طزِـٚ ح٩خطخس ُقوخً ػ٠ِ 

حُؼ٘ٞحٕ حُٔخظخس، ٣زشس ٓ٘لـٚ حُٔؼزسس رخ٫ػظشحك ٝهزُٞٚ ٝاُـخء ًخكش ح٩ؿشحءحص 
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حُظ٘ل٤ز٣ش."
204

ش حُظ٢ ٣ظٔظغ رٜخ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز . ٣ظنق ٖٓ ٛزح حُوشحس حُغِطش حُظوذ٣ش٣

ك٢ هزٍٞ حُٔؼزسس
205
. 

٤ز٣خ أٌُزغجخ ُؼذّ االػزشاع ػ٠ِ أصش شطت أُِق اُز٘ل٤ز١ ػ٠ِ اُوٞح اُز٘ل

 اُذ٣ٖ

رو٢ إٔ ٗطشف ٓغؤُش حُوٞس حُظ٘ل٤ز٣ش ُِغ٘ذ ك٢ كخُش ؽطذ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١. َٛ 

ش حُظخٓش حُظ٢ ًخٕ هذ ٣زو٠ حُغ٘ذ ٓلظلظخً، رؼذ طـذ٣ذ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١، رخُوٞس حُظ٘ل٤ز٣

 حًظغزٜخ ُؼذّ ح٫ػظشحك ػ٤ِٚ خ٬ٍ حُِٜٔش حُوخ٤ٗٞٗش هزَ حُؾطذ؟

حٗوغْ حُلوٚ كٍٞ ٛزٙ حُٔغؤُش. كوذ سأٟ ؿخٗذ ٓ٘ٚ إٔ حُؾطذ ٣ئد١ ا٠ُ كوذحٕ 

حُوٞس حُظ٘ل٤ز٣ش ُِغ٘ذ، ٣ٝلن رخُظخ٢ُ ُِٔذ٣ٖ ح٫ػظشحك خ٬ٍ ِٜٓش ح٩خطخس رؼذ 

طـذ٣ذ حُِٔق
206

حُغ٘ذ ٣زو٠ ٓلظلظخً روٞطٚ حُظ٘ل٤ز٣ش حُظخٓش ٧ٕ . ٝسأٟ ؿخٗذ آخش إٔ 

ح٩ٌٗخس أٝ ح٫ػظشحك ٫ ٣ذخَ ك٢ ٓلّٜٞ ح٩ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز٣ش
207
. 

٣زذٝ ُ٘خ إٔ ح٫طـخٙ حُؼخ٢ٗ ٛٞ ح٫طـخٙ حُقل٤ق، ٝٗذػْ رُي رخُوٍٞ إ ػذّ 

ح٫ػظشحك أٝ ح٩ٌٗخس ٣ظؼِوخٕ رؤفَ حُلن. ٣ٌٖٝٔ حُوٍٞ إ ػذّ ح٩ٌٗخس ٣ُؼخدٍ 

ك٢ ح٧ػش حُوخ٢ٗٞٗ، ٌٕٝٗٞ رخُظخ٢ُ أٓخّ كخُش ػذّ حػظشحك ػ٠ِ أٓش ٓظؼِن ح٩هشحس 

 رؤفَ حُلن. 

 ة: دػٟٞ اعزشداد ؿ٤ش أُغزذن

هذ ٫ ٣ٌٕٞ حُٔ٘لز ػ٤ِٚ، ك٢ حُٞحهغ، ٓذ٣٘خً ُطخُذ حُظ٘ل٤ز، ٌُٖ ٛزح ح٧خ٤ش حعظطخع 

 طلق٤َ حُذ٣ٖ حُٔضػّٞ رغزذ ػذّ حػظشحك حُٔ٘لز مذٙ خ٬ٍ حُِٜٔش حُوخ٤ٗٞٗش.

أػط٠ حُٔؾشع، ك٢ ٛزٙ حُلخُش، حُلن ُِٔ٘لز مذٙ رشكغ دػٟٞ ٣غظشد ك٤ٜخ ٓخ طْ 

/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص 449طلق٤ِٚ ٓ٘ٚ رـ٤ش ٝؿٚ كن. كوذ ٗقض حُٔخدس /

 ػ٠ِ أٗٚ:

٣ُؼخرش ػ٠ِ حُظ٘ل٤ز ارح ُْ ٣ُوذّ ح٫ػظشحك ك٢ ح٤ُٔؼخد ٝك٢ ٛزٙ حُلخُش ارح -"أ

ُ أٝ رَ  َِّٚ ًُ َْ دػٟٞ رخعظشدحد ٓخ حعظٞك٢َ ٓ٘ٚ حعظٞك٠ حُذحثٖ د٣٘ٚ  ؼَنُٚ كِِٔذ٣ٖ إٔ ٣و٤

 ٣َٝطَُِذ حُظؼ٣ٞل ػٔخ ُلن رٚ ٖٓ مشس ك٢ ٤ٓؼخد ع٘ش ط٢ِ طخس٣خ حعظ٤لخء حُٔزِؾ.
                                                           

204
 .381كناس، جمال الدٌن، المرجع السابق، ص أورده م

205
ل نص المادة / / المذكور سابقاً أكثر مما ٌحتمل من آثار. فقد صدقت 449لكن ٌؤَخُذ على هذا القرار أنه حمَّ

المحكمة قرار ربٌس التنفٌذ بإلؽاء اإلجراءات التنفٌذٌة مع أن النص ٌقول بوقؾ اإلجراءات عند الحد الذي 
 وصلت إلٌه.

206
 وٌورد الدكتور سلحدار عدة مبررات تدعم رأٌه. 477-475ر، صالح الدٌن، المرجع السابق، ص.سلحدا

207
 .384، جمال الدٌن، المرجع السابق، ص مكناس
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طُوخّ ٛزٙ حُذػٟٞ أٓخّ ٓلٌٔش حُٔلَ حُز١ ؿشٟ ك٤ٚ حُؼوذ أٝ حُظ٘ل٤ز أٝ ٓٞهٖ -د

 ٖ حُٔلٌٔش رٞهلٚ.".حُذحثٖ، ٫ٝ طئػش حُذػٟٞ ك٢ ع٤ش حُظ٘ل٤ز ٓخ ُْ ٣قذس هشحس ٓ

، رٔٞؿذ ٛزح حُ٘ـ، ُِٔ٘لز مذٙ حُز١ حعظٞك٢َ ٓ٘ٚ ٓزِؾ حُغ٘ذ أٝ ؿضء ٓ٘ٚ  ٣َلنُّ

رـ٤ش ٝؿٚ كن إٔ ٣غظشد ٓخ دكؼٚ ػٖ هش٣ن اهخٓش دػٟٞ خ٬ٍ ع٘ش ط٢ِ طخس٣خ 

 ح٫عظ٤لخء.

ط٘ل٤ز٣خً طخٓخً، ًٔخ  ُوذ عٔق حُٔؾشع ربهخٓش ٛزٙ حُذػٟٞ ٧ٕ حُغ٘ذ حُؼخد١ ٤ُظ ع٘ذحً 

كخُنٔخٗش حُٞك٤ذس ك٤ٚ ٢ٛ طٞه٤غ حُٔذ٣ٖ ػ٤ِٚ ٝٛزح ؿ٤ش ًخٍف ر٘ظش  أؽشٗخ.عزن ٝ

 حُٔؾشع.

ٛزح ٝطَُؼذُّ ِٜٓش حُغ٘ش ٓذس عوٞه ٤ُٝظ ٓذس طوخدّ ٧ٕ حُٔؾشع ُْ ٣ُِشْد ٝمغ حُذحثٖ 

طلض سكٔش حُٔذ٣ٖ ُٔذس ه٣ِٞش رؼذ إٔ حعظوشص حُٔشحًض حُوخ٤ٗٞٗش ػٖ هش٣ن 

 حُونخء.

َسَد رًشٛخ ك٢ حُلوشس /د/ ٖٓ حُٔخدس  ٣ـذ حُظ٣ٞ٘ٚ ا٠ُ كخُش أخشٟ َٝ/449/ 

حُٔزًٞسس عخروخً ٢ٛٝ إٔ دػٟٞ حعظشدحد ؿ٤ش حُٔغظلن ٫ طئػش ػ٠ِ ع٤ش اؿشحءحص 

ط٘ل٤ز حُغ٘ذ ارح سكؼض هزَ طلق٤َ حُذ٣ٖ. كخُلشك ٛ٘خ إٔ ح٫ػظشحك ُْ ٣َُؼْذ ٓوز٫ًٞ 

٘ل٤ز؛ ٝإٔ حُٔ٘لز رؼذ ٓن٢ حُٔذس حُوخ٤ٗٞٗش ٝإٔ دحثشس حُظ٘ل٤ز ٓغظٔشس ربؿشحءحص حُظ

مذٙ أهخّ حُذػٟٞ هزَ طلق٤َ حُٔزِؾ ٓ٘ٚ. طُغ٠ٔ حُذػٟٞ ك٢ ٛزٙ حُلخُش دػٟٞ ٓ٘غ 

ٓؼخسمش رخُٔزِؾ ٓٞمٞع حُغ٘ذ. ٌُٖ ٣غظط٤غ حُٔ٘لز مذٙ، حُٔذػ٢ ك٢ دػٟٞ ٓ٘غ 

حُٔؼخسمش، هِذ ٝهق حُظ٘ل٤ز ا٠ُ ٓلٌٔش حُٔٞمٞع حُ٘خظشس ك٢ حُذػٟٞ، ُٜٝزٙ 

ق أٝ ػذّ ٝهق حُظ٘ل٤ز. كبرح أفذسص هشحسٛخ رٞهق ح٧خ٤شس عِطش طوذ٣ش٣ش ك٢ ٝه

 حُظ٘ل٤ز ك٤ٌٕٞ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ِٓضٓخً رٚ.

أٓخ حُٔلٌٔش حُٔخظقش ٌٓخ٤ٗخً ر٘ظش دػٟٞ حعظشدحد ؿ٤ش حُٔغظلن ك٢ٜ ٓلٌٔش 

ٌٓخٕ ارشحّ حُؼوذ أٝ ط٘ل٤زٙ. ٣ٌٖٝٔ إٔ طٌٕٞ ٓلٌٔش ٓٞهٖ حُٔذػ٠ ػ٤ِٚ حُذحثٖ ٝرُي 

 ػ٬ًٔ رخُوٞحػذ حُؼخٓش.

 آخ اإلٌٗبسط: ؿش

فل٤ٌق إٔ حُٔؾشع ُْ ٣ٔ٘ق ع٘ذ حُذ٣ٖ حُؼخرض رخٌُظخرش هٞسً ط٘ل٤ز٣شً طخٓش ٌُ٘ٚ 

كشك، ٖٓ ٗخك٤ش أخشٟ، ؿشحٓش ػ٠ِ حُٔذ٣ٖ حُز١ ٣ٌ٘ش حُذ٣ٖ. كوذ ؿخء ك٢ ٗـ 

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ٓخ ٣ؤط٢: 452حُٔخدس /
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ػ٠ِ حُٔذ٣ٖ  "ارح أػزض حُذحثٖ فلشَ حُذ٣ٖ حُٔطِٞد ط٘ل٤زٙ كٌٔض حُٔلٌٔش

رـشحٓش ٫ طوَ ػٖ خٔظ ٓزِؾ حُذ٣ٖ حُٔ٘خصع رٚ ٫ٝ طظـخٝص ػِغ حُذ٣ٖ طٔ٘ق ًِٜخ أٝ 

 رؼنٜخ ُِخقْ ح٥خش ػ٠ِ عز٤َ حُظؼ٣ٞل.".

حُلشك ٛ٘خ إٔ حُٔذ٣ٖ أٌٗش حُذ٣ٖ خ٬ٍ حُٔذس حُوخ٤ٗٞٗش كخمطش حُذحثٖ ُٔشحؿؼش 

٣ٖ ٝهِذ ٖٓ ٓلٌٔش حُٔٞمٞع، ٝإٔ ٛزح ح٧خ٤ش أػزض ٝؿٞد د٣ٖ ُٚ رزٓش حُٔذ

حُٔلٌٔش حُلٌْ ػ٤ِٚ رظغذ٣ذ حُٔزِؾ ٝرـشحٓش ح٩ٌٗخس. ٣ـذ ػ٠ِ حُٔلٌٔش ك٢ ٛزٙ 

حُلخُش اؿخرش حُطِذ ٝحُلٌْ ػ٠ِ حُٔذ٣ٖ رظغذ٣ذ ٓزِؾ حُذ٣ٖ ٝٓزِؾ ؿشحٓش ح٩ٌٗخس، 

 حُز١ ٣ظشحٝف ر٤ٖ خٔظ ٝػِغ ٓزِؾ حُذ٣ٖ حُؼخرض ك٢ حُغ٘ذ.

ٝرُي  ػْ صػْ أٗٚ أٝكخٙ ُِذحثٖ، رخُذ٣ٖٝطظشطذ ٛزٙ حُـشحٓش كظ٠ ُٞ أهش حُٔذ٣ٖ 

ػ٘ذٓخ ٣ؼزض ٛزح ح٧خ٤ش رؤٕ حُٞكخء ُْ ٣لقَ
208
. 

ٛزح ٝهذ ػخس ؿذٍ كٍٞ آٌخ٤ٗش حُـٔغ ر٤ٖ ٓزِؾ ؿشحٓش ح٩ٌٗخس ٝكٞحثذ حُظؤخ٤ش ػٖ 

ٓزِؾ حُذ٣ٖ حُؼخرض. ٝهذ حعظوش حؿظٜخد ٓلٌٔش حُ٘ول ػ٠ِ ؿٞحص حُـٔغ ر٤ٖ حُٔزِـ٤ٖ، 

"٣ـٞص حُـٔغ ر٤ٖ حُلخثذس حُوخ٤ٗٞٗش ٝؿشحٓش ح٩ٌٗخس ك٤غ ؿخء ك٢ أكذ هشحسحطٜخ رؤٗٚ: 

هخُٔخ أٜٗٔخ ٣خظِلخٕ ٖٓ ك٤غ حُٔ٘ظٞس حُوخ٢ٗٞٗ ٌَُ ٜٓ٘ٔخ."
209
. 

أٓخ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُـشحٓش ك٤ؼٞس حُظغخإٍ ػٖ ٓق٤ش حُوغْ حُز١ ٫ ٣ُؼط٠ ُِذحثٖ. 

غٔخً كوذ ؿخء حُ٘ـ ػ٠ِ آٌخ٤ٗش اػطخء ٓزِؾ حُـشحٓش ًخ٬ًٓ ُِذحثٖ ٝآٌخ٤ٗش اػطخثٚ ه

ٖٓ ٛزح حُٔزِؾ. ٣زذٝ ُ٘خ إٔ حُوغْ ح٥خش ٣زٛذ ا٠ُ حُخض٣٘ش حُؼخٓش
210
. 
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ورد فً  26/4/2115، تارٌخ 451أساس مدنٌة أولى  341القرارات اآلتٌة: نقض قرار ، :بهذا المعنى انظر

، 26/4/2115، تارٌخ 414أساس مدنٌة أولى  325نقض قرار ،وَ ، 443اللوسً، جار هللا، المرجع السابق، ص 

، 7/3/2111، تارٌخ 181، أساس مدنٌة أولى 147، ونقض قرار 444اللوسً، جار هللا، المرجع السابق، ص

 .449اللوسً، جار هللا، المرجع السابق، ص
209

ً، جار هللا، المرجع السابق، ، ورد فً اللوس11/4/2111، تارٌخ 246، أساس مدنٌة أولى 227نقض قرار 

 .451ص
210

من قانون  473المادة -مع ذلك فقد ذهب اجتهاد لمحكمة النقض إلى القول بأنه: "لٌس بنص هذا المادة 

ٌجٌز للمحكمة أن تمنح جزءاً من هذه الؽرامة إلى الخزٌنة العامة."  نقض قرار  ما-أصول المحاكمات القدٌم

اللوسً، جار هللا، المرجع السابق،  :، ورد هذا االجتهاد ف7/12/2116ً ، تارٌخ769، أساس مدنٌة أولى 824

 .446ص
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 د: رذظ٤َ اُذ٣ٖ ٖٓ أُظٜش٣ٖ ٝاٌُلالء

ََ د٣َُ٘ٚ حُؼخرض رغ٘ذ طـخس١ ػٖ هش٣ن دحثشس حُظ٘ل٤ز  أؿخص حُٔؾشع ُِذحثٖ إٔ ٣لقِّ

ٓخً ٖٓ حٌُل٬ء ٝحُٔظٜش٣ٖ ارح ًخٕ كخ٬ًٓ ٗؾ٤طخً ُِغ٘ذ؛ ٝرُي خ٬ٍ خٔغش ػؾش ٣ٞ

/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ 454ط٢ِ طخس٣خ ح٫كظـخؽ رؼذّ حُٞكخء ًٔخ ؿخء ك٢ حُٔخدس /

: "٣ـٞص ُِذحثٖ إٔ ٣طِذ ٖٓ دحثشس حُظ٘ل٤ز ٔلخًٔخص. ط٘ـ ٛزٙ حُٔخدس ػ٠ِ أٗٚحُ

طلق٤َ د٣٘ٚ ٖٓ حُٔظٜش٣ٖ ٝحٌُل٬ء خ٬ٍ خٔغش ػؾش ٣ٞٓخً ط٢ِ طخس٣خ طز٤ِؾ 

ح٫كظـخؽ."
211
. 

حُٞكخء خ٬ٍ ٢ٓٞ٣ حُؼَٔ حُظخ٤٤ُٖ ُظخس٣خ ٣ٝـذ طز٤ِؾ ح٫كظـخؽ رؼذّ ٛزح 

 حعظلوخم حُغ٘ذ حُظـخس١.

أٓخ ارح ًخٕ حُذحثٖ حُلخَٓ ٬ًٜٔٓ ُْ ٣زِؾ حكظـخؿخً رؼذّ حُٞكخء، ك٬ ٣لن ُٚ 

طلق٤َ حُذ٣ٖ ٖٓ حُٔظٜش٣ٖ ٝحٌُل٬ء ػٖ هش٣ن دحثشس حُظ٘ل٤ز ٓزخؽشسً، رَ ٣ـذ 

غ٘ذ ك٢ ٓٞحؿٜظْٜ. رؼذ ػ٤ِٚ ٓشحؿؼش ٓلٌٔش حُٔٞمٞع ُِلقٍٞ ػ٠ِ كٌْ رٔزِؾ حُ

 رُي ٣ٌٖٔ ُٚ طلق٤َ حُٔزِؾ ْٜٓ٘ ط٘ل٤زحً ُِلٌْ حُونخث٢.

ٝحعظٌٔخ٫ً ُزلغ ح٧ع٘خد حُظ٘ل٤ز٣ش، ٗشٟ ٖٓ حُنشٝس١، دسحعش حُوٞحػذ حُؼخٓش 

 ُظ٘ل٤ز ح٧ع٘خد حُظ٘ل٤ز٣ش ح٧ؿ٘ز٤ش ٖٓ أكٌخّ هنخث٤ش ٝأكٌخّ طل٤ٌْ ٝأع٘خد سع٤ٔش.
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ال ٌشمل هذا النص المسحوب علٌه القابل حٌث ٌمكن التحصٌل منه عن طرٌق دابرة ولو لم ٌقدم الحامل 

 احتجاجاً بعدم الوفاء.
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 أُجذش اُخبٓظ

 ُز٘ل٤ز٣خ األج٘ج٤خاألع٘بد ا

 

ٗظْ حُٔؾشع ط٘ل٤ز ح٧ع٘خد حُظ٘ل٤ز٣ش ح٧ؿ٘ز٤ش أٓخّ دحثشس حُظ٘ل٤ز ك٢ عٞس٣ش ٖٓ 

/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص. ٝهذ ؽِٔض ٛزٙ حُٔٞحد 313/ ا٠ُ حُٔخدس /308حُٔخدس /

ط٘ل٤ز ح٧كٌخّ حُونخث٤ش ح٧ؿ٘ز٤ش )حُٔطِذ ح٧ٍٝ(، ٝأكٌخّ حُظل٤ٌْ ح٧ؿ٘ز٤ش )حُٔطِذ 

 ، ٝح٧ع٘خد حُشع٤ٔش ح٧ؿ٘ز٤ش حُوخرِش ُِظ٘ل٤ز )حُٔطِذ حُؼخُغ(.حُؼخ٢ٗ(

 

 أُطِت األٍٝ: ر٘ل٤ز األدٌبّ اُوؼبئ٤خ األج٘ج٤خ

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أٗٚ: 308ط٘ـ حُٔخدس /

ح٧كٌخّ حُقخدسس ك٢ رِذ أؿ٘ز٢ ٣ـٞص حُلٌْ رظ٘ل٤زٛخ ر٘لظ حُؾشٝه حُٔوشسس ك٢ "

"٧كٌخّ حُغٞس٣ش ك٤ٚ.هخٕٗٞ رُي حُزِذ ُظ٘ل٤ز ح
212
. 

٣ٌشط ٛزح حُ٘ـ ٓزذأ حُٔؼخِٓش رخُٔؼَ. ٌُٖ ٫ ٣ٌٖٔ ط٘ل٤ز أ١ كٌْ أؿ٘ز٢ ك٢ 

عٞس٣ش ا٫ رؼذ اًغخثٚ ف٤ـش حُظ٘ل٤ز ٝرُي ُغزز٤ٖ. ح٧ٍٝ إٔ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز حُغٞس١ ٫ 

٣ؤطٔش رؤٓش هخم٢ أؿ٘ز٢. ٝحُؼخ٢ٗ ٛٞ أٗٚ ٫ ٣٘زـ٢ ُِلٌْ ح٧ؿ٘ز٢ ٓخخُلش ٓـٔٞػش 

/ 310حُٔظؼِوش رٔؾشٝػ٤ش حُلٌْ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُخخسؿ٤ش ػذدطٜخ حُٔخدس / ٖٓ حُؾشٝه

 ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُظ٢ ؿخء ك٤ٜخ:

 ٫ ٣ـٞص حُلٌْ رخُظ٘ل٤ز ا٫ رؼذ حُظلون ٓٔخ ٣ؤط٢:"

ٓخظقش ٝكوخً ُوخٕٗٞ حُزِذ حُز١ فذس ك٤ٚ ٝأٗٚ  طبدس ػٖ ٤ٛئخ هؼبئ٤خإٔ حُلٌْ  -أ 

 ُزُي حُوخٕٗٞ. ٝكوخ دبص هٞح اُوؼ٤خ أُوؼ٤خ

 .ًِلٞح حُلنٞس ٝٓؼِٞح طٔؼ٬٤ً فل٤لخً حُخقّٞ هذ  إٔ - د

 .حُلٌْ ٫ ٣ظؼخسك ٓغ كٌْ أٝ هشحس عزن فذٝسٙ ػٖ حُٔلخًْ حُغٞس٣ش إٔ - ؽ

 "..حُلٌْ ٫ ٣ظنٖٔ ٓخ ٣خخُق ح٥دحد حُؼخٓش أٝ هٞحػذ حُ٘ظخّ حُؼخّ ك٢ عٞس٣شإٔ  -د 

                                                           
212

بفعل، حٌث تبدأ الجملة فً اللؽة  ٌُالحظ أن صٌاؼة النص ؼٌر جٌدة. فقد بدأت الجملة باسم وكان ٌجب أن تبدأ

العربٌة، من حٌث المبدأ، بالفعل. بناًء على ذلك وجب أن تكون صٌاؼة النص كاآلتً: "ٌجوز تنفٌذ الحكام 
 الصادرة فً بلد أجنبً بنفس الشروط المقررة فً قانون ذلك البلد لتنفٌذ الحكام السورٌة فٌه.".

كرر فً عدة نصوص هو نتٌجة للترجمة الحرفٌة من نص القانون ٌبدو لنا أن هذا الخطأ فً الصٌاؼة المت
 الفرنسً.
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حُـذ٣ش رخُزًش إٔ حُونخء حُغٞس١
213
ػذحُش حُلٌْ ح٧ؿ٘ز٢ ٫ٝ فلظٚ، ٫ ٣شحهذ  

رَ ٣ظلون ٖٓ ٝؿٞد رؼل ح٧ٓٞس حُـٞٛش٣ش حُظ٢ طظؼِن رخُ٘ظخّ حُؼخّ رؾٌَ 

ٓزخؽش
214
 أٝ ح٥دحد حُؼخٓش أٝ ٓزذأ حُغ٤خدس حُٞه٤٘ش أٝ فلش حُخقٞٓش.  

 أُطِت اُضب٢ٗ: ر٘ل٤ز أدٌبّ اُزذ٤ٌْ األج٘ج٤خ

 لخًٔخص ػ٠ِ إٔ:/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ ح311ُٔط٘ـ حُلوشس / أ / ٖٓ حُٔخدس /

"أكٌخّ حُٔل٤ٌٖٔ حُقخدسس ك٢ رِذ أؿ٘ز٢ ٣ـٞص حُلٌْ رظ٘ل٤زٛخ ارح ًخٗض ٜٗخث٤ش  

ٝهخرِش ُِظ٘ل٤ز ك٢ حُزِذ حُز١ فذسص ك٤ٚ ٝرُي ٓغ ٓشحػخس حُوٞحػذ حُٔز٤٘ش ك٢ حُٔٞحد 

 حُغخروش.".

٣ـذ كغذ ٛزح حُ٘ـ حكظشحّ ٓزذأ حُٔؼخِٓش رخُٔؼَ ٝحُؾشٝه حُٔزًٞسس ك٤ٔخ 

/ حُٔزًٞسس عخروخً. ٫ٝ ٣ٌٖٔ ط٘ل٤ز 310ٝػ٤ش ح٧كٌخّ حُٞحسدس ك٢ حُٔخدس /٣ظؼِن رٔؾش

ٛزٙ ح٧كٌخّ ا٫ رؼذ اًغخثٜخ ف٤ـش حُظ٘ل٤ز. ٝحُٔلٌٔش حُٔخظقش ربًغخء كٌْ حُظل٤ٌْ 

ف٤ـش حُظ٘ل٤ز ٢ٛ ٓلٌٔش ح٫عظج٘خف حُٔذ٤ٗش ك٢ حُذحثشس حُظ٢ ٣ـش١ ط٘ل٤ز حُلٌْ ك٤ٜخ 

خ ح٧هشحف ٝرُي كغذ أكٌخّ حُلوشس / أ / ٖٓ أٝ ٓلٌٔش حعظج٘خف أخشٟ ٣ظلن ػ٤ِٜ

 ٝحُظ٢ ؿخء ك٤ٜخ: 2008/ ُؼخّ  4ٖٓ هخٕٗٞ حُظل٤ٌْ حُغٞس١ سهْ /  54حُٔخدس 

ٖٓ  3"٣ُؼط٠ كٌْ حُظل٤ٌْ ف٤ـش حُظ٘ل٤ز روشحس ٖٓ حُٔلٌٔش حُٔؼشكش ك٢ حُٔخدس  

ٛزح حُوخٕٗٞ
215
ٝرُي ك٢ ؿشكش حُٔزحًشس ٝرؼذ ط٤ٌٖٔ حُطشف ح٥خش ٖٓ حُشد ػ٠ِ  

 طِذ خ٬ٍ ػؾشس أ٣خّ ٖٓ طخس٣خ طزِـٚ فٞسس ػ٘ٚ. ".حُ

 أُطِت اُضبُش: األع٘بد اُشع٤ٔخ األج٘ج٤خ اُوبثِخ ُِز٘ل٤ز 

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ ٓخ ٣ؤط312:٢ط٘ـ حُٔخدس /

ح٧ع٘خد حُشع٤ٔش حُوخرِش ُِظ٘ل٤ز حُٔلشسس خخسؽ عٞس٣ش ٣ـٞص حُلٌْ رظ٘ل٤زٛخ  -"أ 

هخٕٗٞ رُي حُزِذ ُظ٘ل٤ز ح٧ع٘خد حُشع٤ٔش حُوخرِش ُِظ٘ل٤ز  ر٘لظ حُؾشٝه حُٔوشسس ك٢

 ٫طلخه٤ش أٝ ٓؼخٛذس د٤ُٝش أٝ اه٤ٔ٤ِش أٝ ػ٘خث٤ش. حُٔلشسس ك٢ عٞس٣ش أٝ ٝكوخً 

حُلٌْ رخُظ٘ل٤ز رذػٟٞ طوذّ ا٠ُ ٓلٌٔش حُزذح٣ش حُظ٢ ٣شحد حُظ٘ل٤ز ك٢  ٣طِذ - د

 س٣ش.دحثشطٜخ أٝ حُظ٢ ٣وغ ك٢ دحثشطٜخ ٓٞهٖ حُٔ٘لز ػ٤ِٚ ك٢ عٞ
                                                           

213
 تختص محكمة البداٌة بإكساء الحكام القضابٌة الجنبٌة صٌؽة التنفٌذ.

214
 أعاله تتعلق بالنظام العام. 311الُمالَحظ أن كل الشروط المذكورة فً المادة 

215
محكمة االستبناؾ التً ٌجري ضمن دابرتها التحكٌم أو / من قانون التحكٌم هً 3المحكمة المعرفة فً المادة /

 أي محكمة استبناؾ أخرى فً سورٌة ٌتفق علٌها الطراؾ.
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٣ـٞص حُلٌْ رخُظ٘ل٤ز ا٫ رؼذ حُظلون ٖٓ طٞحكش حُؾشٝه حُٔطِٞرش ُشع٤ٔش  ٫-ؽ 

حُغ٘ذ ٝكوخً ُوخٕٗٞ حُزِذ حُز١ طْ ك٤ٚ ٖٝٓ خِٞٙ ٓٔخ ٣خخُق ح٥دحد حُؼخٓش ٝحُ٘ظخّ حُؼخّ 

 ك٢ عٞس٣ش.". 

٣ـذ حكظشحّ ٓزذأ حُٔؼخِٓش رخُٔؼَ ك٢ ط٘ل٤ز ٛزٙ ح٧ع٘خد أ٣نخً، ٣ٝـذ ػ٠ِ 

١ ٓشحهزظٜخ ُِظلون ٖٓ سع٤ٔش حُغ٘ذ، ٝهخر٤ِظٚ ُِظ٘ل٤ز ٝكوخً ٧كٌخّ حُونخء حُغٞس

هخٕٗٞ حُزِذ حُقخدسس ك٤ٚ، ُِٝظؤًذ ٖٓ ػذّ ٓخخُلش حُغ٘ذ ُِ٘ظخّ حُؼخّ ٝح٥دحد حُؼخٓش 

ك٢ عٞس٣ش. ٝطٌٕٞ حُٔلٌٔش حُٔخظقش ربًغخء حُغ٘ذ حُشع٢ٔ ح٧ؿ٘ز٢ ف٤ـش حُظ٘ل٤ز 

ذ ك٢ دحثشطٜخ أٝ ٓلٌٔش ٓٞهٖ حُٔ٘لز مذٙ ٢ٛ ٓلٌٔش حُزذح٣ش حُظ٢ ٣ُشحد ط٘ل٤ز حُغ٘

 ػ٬ًٔ رخُوٞحػذ حُؼخٓش.

حُـذ٣ش رخُزًش ك٢ ٜٗخ٣ش ٛزح حُلوشس أٗٚ ك٢ كخٍ ٝؿٞد ٓؼخٛذحص ٓظؼِوش رخُظ٘ل٤ز 

حٗنٔض ُٜخ حُـٜٔٞس٣ش حُؼشر٤ش حُغٞس٣ش، طٌٕٞ ٗقٞؿ ٛزٙ حُٔؼخٛذحص ٢ٛ ح٠ُٝ٧ 

ٞ حُٔؼخٛذس ٖٓ ؿٜش، رخُظطز٤ن ٝطغٔٞ ػ٠ِ ٗقٞؿ حُوخٕٗٞ حُٞه٢٘ كغذ ٓزذأ عٔ

٧ٕٝ ٗـ حُٔؼخٛذس ٣ُؼذُّ رؼذ حٗنٔخّ حُذُٝش ا٤ُٜخ أٝ طقذ٣وٜخ ُٜخ ؿضءحً ٖٓ حُوخٕٗٞ 

 حُٞه٢٘.
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 *اُوغْ اُضب٢ٗ

 األدٌبّ اُخبطخ ُِز٘ل٤ز اُججش١

 

ظ٘ل٤ز حُـزش١ دسع٘خ ك٢ حُوغْ ح٧ٍٝ ٖٓ ٛزح حٌُظخد ح٧كٌخّ حُظ٢ ط٘طزن ػ٠ِ حُ

رؾٌَ ػخّ ٜٓٔخ ًخٕ ٗٞع ح٫ُظضحّ حُٔشحد ط٘ل٤زٙ أٝ هز٤ؼش حُٔخٍ حُخخمغ ُِظ٘ل٤ز. 

ٝعٞف ٗذسط ك٢ حُوغْ حُؼخ٢ٗ ٓ٘ٚ ح٧كٌخّ حُخخفش رخُظ٘ل٤ز حُـزش١. ٝطظؼِن ٛزٙ 

ح٧كٌخّ رطشم حُظ٘ل٤ز حُظ٢ كذدٛخ حُوخٕٗٞ كظ٠ ٣قَ فخكذ حُلن ا٠ُ كوٚ ػ٠ِ 

رل٤غ ٣ظطخرن ٓشًضٙ حُٔخد١ أٝ حُلؼ٢ِ ٓغ  ،ؾٌَ كؼ٢ِحُشؿْ ٖٓ اسحدس حُٔذ٣ٖ ٝر

ٓشًضٙ حُوخ٢ٗٞٗ. ك٤وزَل ٓزَِؾ حُذ٣ٖ حُز١ ٣غظلوٚ أٝ ٣غظِْ حُزنخػش حُظ٢ ُٚ ػ٤ِٜخ 

كن ػ٢٘٤، أٝ ٣غظِْ حُٔؤؿٞس خخ٤ُخً ٖٓ حُؾٞحؿَ. ًَ رُي ػزش هشم ٓلذدس ر٘ـ 

حُظ٘ل٤ز حُٔزخؽش أٝ حُوخٕٗٞ طذػ٠ هشم حُظ٘ل٤ز حُـزش١ )حُزخد ح٧ٍٝ(. ٝػ٘ذٓخ ٣ظؼزس 

٣ٌٕٞ حُلن حُٔشحد حُلقٍٞ ػ٤ِٚ ٛٞ ٓزِؾ ٖٓ حُ٘وٞد ك٬ رذ ٖٓ حُظ٘ل٤ز رطش٣ن كـض 

أٓٞحٍ حُٔذ٣ٖ حُٔ٘لز مذٙ ٝر٤ؼٜخ. ٝرؼذ رُي ٣ـش١ طٞص٣ؼٜخ ر٤ٖ حُذحث٤ٖ٘ ربؿشحءحص 

حُذحث٤ٖ٘  دسؿخص رلغذ ٝحُظٞص٣غ رخُٔلخفش ٗـ ػ٤ِٜخ حُوخٕٗٞ ٝعٔخٛخ حُظوغ٤ْ

 )حُزخد حُؼخ٢ٗ(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ػٔشحٕ ًل٤َ طؤ٤ُق د.* 
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 اُجبة األٍٝ

 ؽشم اُز٘ل٤ز اُججش١

 

ٝكغذ  ،طظ٘ٞع هشم حُظ٘ل٤ز ٝرُي كغذ ٗٞع حُلن حُز١ ٣ـذ حُلقٍٞ ػ٤ِٚ

حُٞعخثَ حُظ٢ ٣ٔ٘لٜخ حُوخٕٗٞ ُِذحثٖ ك٢ طلق٤َ كوٚ. ٝح٧فَ إٔ ٣ٌٕٞ حُظ٘ل٤ز ػ٤٘٤خً 

حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ ػ٤ٖ حُٔخٍ عٞحًء أًخٕ ػوخسحً أّ ٓ٘و٫ًٞ، كظٌٕٞ أٝ ٓزخؽشحً. أ١ إٔ ٣ٌٕٞ 

ٗظ٤ـش حُظ٘ل٤ز حُـزش١ ٢ٛ كقٍٞ حُذحثٖ ػ٠ِ ػ٤ٖ حُٔخٍ حُٔ٘لز ػ٤ِٚ. ًخعظ٬ٓٚ 

، أٝ حعظ٬ّ حُٔؤؿٞس ٓؼ٬ً  حُزقخػش حُظ٢ ٣ٌِٜٔخ أٝ حُؼوخس حُز١ ُٚ ػ٤ِٚ كن حٗظلخع

َْ  ،خ٫صك٢ ًؼ٤ش ٖٓ حُل خخ٤ُخً ٖٓ حُؾٞحؿَ. ٌُٖٝ حُظ٘ل٤ز حُؼ٢٘٤ ٤ُظ ٌٓٔ٘خً  ُزُي َٗظَّ

٣ٌٕٞ حُظ٘ل٤ز ك٤ٜخ رذكغ طؼ٣ٞل ٗوذ١ حُٔؾشع هٞحػذ
216
 . 

كوذ ٗـ  ،ك٢ ؿ٤ش كخ٫ص حُظ٘ل٤ز حُؼ٢٘٤ ،ُِٝٞفٍٞ رقخكذ حُلن ا٠ُ كوٚ

حُٔؾشع ػ٠ِ ػذس ٝعخثَ ح٧فَ ك٤ٜخ إٔ ٣ٌٕٞ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُزٓش حُٔخ٤ُش ُِٔذ٣ٖ. أٓخ 

حُظ٘ل٤ز رخُنـو ػ٠ِ ؿغذ حُٔذ٣ٖ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ك٤ٌٕٞ ػٖ هش٣ن  ٜٓ٘خح٫عظؼ٘خء 

٩ؿزخسٙ ػ٠ِ حُظ٘ل٤ز. ٝػ٤ِٚ ٣ٌٕٞ حُظ٘ل٤ز رخُظن٤٤ن ػ٠ِ ؿغذ حُٔذ٣ٖ ػٖ هش٣ن 

حُلزظ ح٩ًشح٢ٛ )حُظ٘ل٤ز١( أٝ ٓ٘غ حُغلش. أٓخ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُزٓش حُٔخ٤ُش ُٚ ك٤ٌٕٞ 

 رخُظ٘ل٤ز رطش٣ن حُلـض.

 ل٤ز ثبُزؼ٤٤ن ػ٠ِ جغذ أُذ٣ٖاُز٘ر٘خًء ػ٠ِ رُي عٞف ٗذسط ك٢ ٛزح حُزخد 

 .)حُلقَ حُؼخ٢ٗ( اُز٘ل٤ز ثطش٣ن اُذجضػْ ٗذسط  ،)حُلقَ ح٧ٍٝ(

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
216

ٌجبر المدٌن بعد إعذاره على تنفٌذ التزامه -السوري على ما ٌأتً: "أ المدنً من القانون 214تنص المادة 

التنفٌذ إرهاق للمدٌن جاز له أن ٌقتصر على دفع على أنه إذا كان فً -2تنفٌذٌاً عٌنٌاً متى كان ذلك ممكناً.  

 تعوٌض نقدي، إذا كان ذلك ال ٌلحق بالدابن ضرراً جسٌماً.".
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 اُلظَ األٍٝ

 اُز٘ل٤ز ثبُزؼ٤٤ن ػ٠ِ جغذ أُذ٣ٖ

ٓ٘غ اُغلش( َٝ  )اُذجظ اإلًشا٢ٛ 

 

٤ش ُِٔذ٣ٖ كوو. ح٧فَ إٔ ٣ٌٕٞ حُظ٘ل٤ز، ك٢ حُظؾش٣ؼخص حُلذ٣ؼش، ػ٠ِ حُزٓش حُٔخُ

كوذ حكظشٓض ٛزٙ حُظؾش٣ؼخص حُـغذ حُزؾش١ ُْٝ ٣َُؼْذ ٖٓ حٌُٖٔٔ ؿؼِٚ ٓل٬ً ُِظ٘ل٤ز 

ًٔخ ًخٗض ػ٤ِٚ حُلخٍ ك٢ حُظؾش٣ؼخص حُوذ٣ٔش. كوذ ًخٕ حُشٝٓخٕ، ػ٠ِ عز٤َ حُٔؼخٍ، 

َٖ ؿ٤ِش حُوخدِس ػ٠ِ طغذ٣ذ حُذ٣ٖ ًٝخٕ ح٧ٓش ٣قَ ك٢ رؼل حُلخ٫ص  َٕ حُٔذ٣ ٣غظشهّٞ

ا٠ُ هظِٚ
217
. 

ٓغ رُي رو٢ ٖٓ آػخس حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ ؿغذ حُٔذ٣ٖ، ػ٠ِ ٓخ ٣زذٝ، آٌخ٤ٗش حُظن٤٤ن 

ِٚ ػ٠ِ ط٘ل٤ز رؼل  ػ٤ِٚ ٝرُي رلشٓخٗٚ ٖٓ كش٣ظٚ كظشس ٓئهظشً ٖٓ أؿَ كِٔ

حُوخػذس  ٖٓح٫ُظضحٓخص حُظ٢ ػذدٛخ حُٔؾشع ػ٠ِ عز٤َ حُلقش ًٜٞٗخ ؿخءص حعظؼ٘خًء 

 حُؼخٓش حُٔظؼِوش رٔطشف حُظ٘ل٤ز.

ح حُلقَ كخ٫ص حُلزظ ح٩ًشح٢ٛع٘ذسط ك٢ ٛز
218
)حُٔزلغ ح٧ٍٝ( ػْ أكٌخٓٚ  

ٓ٘غ حُغلش )حُٔزلغ حُؼخُغ( خُظطشم ا٠ُ )حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ( ٢ٜ٘ٗٝ ٛزح حُلقَ ر

 ًٞع٤ِش مـو ػ٠ِ كش٣ش حُٔذ٣ٖ.

 

 أُجذش األٍٝ

 دبالد اُذجظ اإلًشا٢ٛ

 

حُوخػذس حُؼخٓش  ٖٓرٔخ إٔ حُلزظ ح٩ًشح٢ٛ ٣ؾٌَ حعظؼ٘خًء 
219

ٕ حُظ٢ طون٢ رؤ

٣ٌٕٞ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُزٓش حُٔخ٤ُش ُِٔذ٣ٖ، كوذ ؿخءص كخ٫ص ٛزح حُلزظ ػ٠ِ عز٤َ 

                                                           
217

َع الدابنون جثة مدٌنهم إلى أربع قطع استٌفاًء لدٌنهم. انظر:  فً مثل قاٍس جداً َقطَّ
KAHIL, Omran, L'égalité entre les créanciers dans le cadre de la saisie attribution, op. 

cite. P : 32, note :94. 
218

ٌُطلق المشرع السوري على وسٌلة التنفٌذ هذه تسمٌة "الحبس التنفٌذي". ونرى أن تكون التسمٌة هً 
"الحبس اإلكراهً" لن إتمام مدة الحبس ال ٌؤدي، من حٌث المبدأ، إلى انقضاء االلتزام الذي ُحبَِس المنفذ علٌه 

 رى.من أجل تحصٌله كما سن
219

إن حبس المدٌن مخجل للبشرٌة ومناٍؾ لآلداب ولصفة قال: )، قد أحد قادة الثورة الفرنسٌة ،دانتون"كان 

 ،مشروحة حسب تسلسل المواد –قوانٌن التنفٌذ فً لبنان  ؼالب، ؼانم،وَ  كبلاير سرٌانً،(. اإلنسان وحرٌته
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حُلقش. ٖٓ ٛ٘خ كبٗٚ ٫ ٣ـٞص حُو٤خط ػ٠ِ ٛزٙ حُلخ٫ص ٫ٝ حُظٞعغ ك٢ طلغ٤شٛخ. رَ 

 ٣ـذ حُظو٤ذ رلذٝد حُ٘ـ ٝح٧ٛذحف حُظ٢ أسحدٛخ حُٔؾشع ٓ٘ٚ.

 ُٔلخًٔخص ًٔخ ٣ؤط٢:/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ ح439ؿخء ٛزح حُظؼذحد ك٢ ٗـ حُٔخدس /

ُظؤ٤ٖٓ حعظ٤لخء حُلوٞم ح٥ط٤ش دٕٝ  أُذٌّٞ ػ٤ِٚ"٣وشس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز كزظ  

 ؿ٤شٛخ:

رلٌْ هنخث٢  حُٔلخًْ حُٔذ٤ٗشحُٔزخُؾ ٝحُظؼ٣ٞنخص ٝح٩ُضحٓخص حُظ٢ طلٌْ رٜخ -أ

 .ارح ًخٗض ٗخؿٔش ػٖ ؿشّ ؿضحث٢ٌٓظغذ حُذسؿش حُوطؼ٤ش 

رلٌْ  ّٞ رٜخ ك٢ حُذػخٟٝ حُـضحث٤شحُٔلٌ حُٔزخُؾ ٝحُظؼ٣ٞنخص ٝح٩ُضحٓخص-د

رخعظؼ٘خء حُلٌْ رخُشد حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ك٢ هخٕٗٞ  ،هنخث٢ ٌٓظغذ حُذسؿش حُوطؼ٤ش

 حُؼوٞرخص.

 ك٢ هنخ٣خ ح٧كٞحٍ حُؾخق٤ش ح٥ط٤ش:-ؽ

 حُ٘لوش رؤٗٞحػٜخ.-1

رلٌْ هنخث٢ ٌٓظغذ  أٝحُٜٔش حُٔؼـَ ٝحُٔئؿَ حُٔغ٠ٔ رقي حُضٝحؽ -2

 حُذسؿش حُوطؼ٤ش.

 زخث٘ش ك٢ كخُش كغخ حُضٝحؽ ٝحُظلش٣ن حُذحثْ أٝ حُٔئهض.حعظشؿخع حُ-3

َِٜذ ا٤ُٚ رللظٚ ٝطؤ٤ٖٓ اسحءس حُقـ٤ش -4 طغ٤ِْ حُقـ٤ش ا٠ُ حُؾخـ حُز١ ُػ

ٚ٤ُُٞ."... . 

اُ٘بجٔخ ػٖ جشّ جضائ٢ اُز٢  ٝاالُزضآبدأُطِت األٍٝ: أُجبُؾ ٝاُزؼ٣ٞؼبد 

 رذٌْ ثٜب أُذبًْ أُذ٤ٗخ

حُـشف حُٔذ٣٘ش ظ٢ طلٌْ ك٤ٜخرخُٔزخُؾ حُ ٛزٙ حُلخُش خخفش
220
ِٔلخًْ ٣ٌٕٝٞ ُ 

عزذ ح٫ُظضحّ رذكغ حُٔزِؾ ٛٞ ؿشّ ؿضحث٢. ٝحُلشك ك٢ ٛزٙ حُلخُش ٛٞ ٝهٞع ؿشّ 

ؿضحث٢ ػ٠ِ ؽخـ ٓخ ُٝـٞء ٛزح حُؾخـ ا٠ُ حُطش٣ن حُٔذ٢ٗ، ٤ُٝظ حُطش٣ن 

٣ٌٖٝٔ إٔ  حُـضحث٢، ُِٔطخُزش رخُظؼ٣ٞل ػٖ حُنشس حُ٘خؽت ػٖ حُـشّ حُـضحث٢.

                                                                                                                                               
.انظر أٌضاً 374ص ،1991 ،طبعة الولىال بٌروت، ،مطبعة صادر ،دار المنشورات الحقوقٌة الثانً،الجزء 

 .441و 439ص  السابق،المرجع  الدٌن،صالح  سلحدار،
220

من أجل االجتهاد الخاطا فً ظل القانون السابق فٌما ٌتعلق بعدم السماح بالتضٌٌق بالحبس التنفٌذي فً حال 

ال الدٌن، أصول التنفٌذ، صدور الحكم بالتعوٌض الناشا عن جرم جزابً من المحاكم المدنٌة انظر: مكناس، جم

 .357ص 
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ذػ٢ ا٠ُ عِٞى حُطش٣ن حُٔذ٢ٗ، ًٔخ ك٢ كخُش حسطٌخد ؽخـ ػغٌش١ ٣نطش حُٔ

حُـشّ رلوٚ. ك٢ ٛزٙ حُلخُش ٫ ٣غظط٤غ حُٔنشٝس حُِـٞء ا٠ُ حُونخء حُـضحث٢ 

ُِلقٍٞ ػ٠ِ حُظؼ٣ٞل حُٔذ٢ٗ ٧ٕ حُونخء حُؼغٌش١، ٝٛٞ حُٔخظـ ٗٞػ٤خً، ٫ 

 ٣٘ظش رذػٟٞ حُلن حُؾخق٢.

َٖ ٣ٝـذس حُظ٣ٞ٘ٚ ا٠ُ إٔ حُلٌْ ٣ـذ إٔ ٣ٌٞ ٕ ٌٓظغزخً حُذسؿش حُوطؼ٤ش كظ٠ ٣ٌٔ

هِذ حُظن٤٤ن رخُلزظ ح٩ًشح٢ٛ ػ٠ِ حُٔذ٣ٖ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ٖٓ أؿَ طغذ٣ذ حُٔزخُؾ 

حُٔلٌّٞ رٜخ. ٝحُٔوقٞد رؼزخسس "كٌْ ٌٓظغذ حُذسؿش حُوطؼ٤ش" ٛٞ إٔ ٣ٌّٞ حُلٌْ 

ٓ٘زشٓخً، آخ رظل٣ٞض فخكذ حُٔقِلش ُٔذس حُطؼٖ أٝ رقذٝس حُلٌْ ٓزشٓخً 
221
. 

 اُضب٢ٗ: أُجبُؾ ٝاُزؼ٣ٞؼبد أُذٌّٞ ثٜب ك٢ اُذػبٟٝ اُجضائ٤خأُطِت 

حعظلذع هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُـذ٣ذ كٌٔخً عٔق ٖٓ خ٬ُٚ حُٔؾشع 

رخُظن٤٤ن رخُلزظ ح٩ًشح٢ٛ ػ٠ِ حُٔذ٣ٖ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ رؤ١ ٓزِؾ ك٢ حُذػٟٞ 

رُي إٔ حُـضحث٤ش ك٤ٔخ ػذح حُلٌْ رخُشد حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ك٢ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص. ٝٓؼ٠٘ 

حُٔزِؾ حُز١ ٣ٌٖٔ حُلزظ ٖٓ أؿَ حعظ٤لخثٚ هذ ٣ٌٕٞ طؼ٣ٞنخً ػٖ حُنشس حُ٘خؽت ػٖ 

ؿشّ ؿضحث٢، ٤ُٝظ ك٢ ٛزح ح٧ٓش ؿذ٣ذ. ٝهذ ٣ٌٕٞ حُٔزِؾ ؿ٤ش ٓظؼِن رظؼ٣ٞل 

ٗخؽت ػٖ ؿشّ ؿضحث٢، ٝٛ٘خ حُلٌْ حُـذ٣ذ. كخُٔؼ٤خس ك٢ ٛزٙ حُلخُش ٛٞ فذٝس 

حُوخ٢ٗٞٗ ُٜزح حُٔزِؾ. رؼزخسس أخشٟ،  حُلٌْ ػٖ ٓلٌٔش ؿضحث٤ش ٜٓٔخ ًخٕ حُظ٤٤ٌق

عٞحء أًخٕ حُٔزِؾ حُز١ كٌٔض ك٤ٚ حُٔلٌٔش حُـضحث٤ش طؼ٣ٞنخً ػٖ مشس ٗخؽت ػٖ 

ؿشّ ؿضحث٢ أّ ؿ٤ش رُي كبٗٚ ٣ٌٖٔ كزظ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ اًشح٤ٛخً ُظلق٤َ ٛزح حُٔزِؾ. 

/ حُٔزًٞسس عخروخً، ؿخءص ٓطِوش ٝحُٔطِن ٣ئخز ػ٠ِ 439كخُلوشس /د/ ٖٓ حُٔخدس /

 اه٬هٚ. 

ٖٓ حُٔزخُؾ ؿ٤ش حُ٘خطـش ػٖ ؿشّ ؿضحث٢ ٝحُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طلٌْ رٜخ حُٔلٌٔش 

حُـضحث٤ش ٛٞ ٓزِؾ حُظؼ٣ٞل ػٖ حُؼطَ ٝحُنشس حُز١ طلٌْ رٚ حُٔلٌٔش ُِٔذػ٠ 

/ 131/ ٖٓ حُٔخدس /3ػ٤ِٚ ك٢ كخٍ فذٝس كٌْ رزشحءطٚ ًٔخ ؿخء ك٢ ٗـ حُلوشس /

ك٢ كخُش حُزشحءس، ٣ٌٖٔ إٔ ٣ُون٠ -3..ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص حُظ٢ ٝسد ك٤ٜخ رؤٗٚ: "..

رخُؼطَ ٝحُنشس ر٘خًء ػ٠ِ هِذ حُٔذػ٠ ػ٤ِٚ أٝ ػ٠ِ هِذ حُلش٣ن حُز١ حعظلنش 

 طز٤ٖ إٔ حُٔذػ٢ طـخٝص ك٢ دػٞحٙ.".ًٔغئٍٝ ٓذ٢ٗ ارح 
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 .61أبو العٌال، أٌمن، شرح أصول المحاكمات، المرجع السابق، ص  :من أجل مفهوم الحكم المنبرم انظر
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ٗؼظوذ إٔ ٛزح حُظٞعغ ك٢ كخ٫ص حُلزظ ٣ؼٌظ ٓٞهلخً ٓظؾذدحً ٖٓ حُٔؾشع. إ 

ش ٗخؽجش ػٖ ؿشّ ؿضحث٢ ؿ٤ش ٓزشس كزظ حُٔلٌّٞ ٖٓ أؿَ طلق٤َ ٓزخُؾ ؿ٤

٣ٝخخُق حُظٞؿٚ ك٢ طو٤َِ كخ٫ص حُلزظ ح٩ًشح٢ٛ حُظ٢ أٝسدٛخ حُٔؾشع ػ٠ِ عز٤َ 

 حُلقش ٧ٜٗخ طخخُق حُوخػذس حُؼخٓش ك٢ حُظ٘ل٤ز.

ٖٓ ؿٜش أخشٟ كبٕ ٛزح حُٔٞهق ٣ِـ٢ حُظٞؿٚ حُز١ حطخزطٚ ٓلٌٔش حُ٘ول ك٢ ظَ 

ُظلق٤َ ٓزِؾ حُـشحٓش حُٔلٌّٞ رٚ ك٢ حُوخٕٗٞ حُوذ٣ْ رؼذّ ؿٞحص حُلزظ ح٩ًشح٢ٛ 

حُلٌْ حُـضحث٢
222
. 

ٓخ ٣ذػْ سأ٣٘خ ٛزح إٔ حُٔؾشع حعظؼ٠٘ ٖٓ كخ٫ص حُلزظ ح٩ًشح٢ٛ، ك٢ ٛزٙ  

حُلوشس رخُزحص ٖٓ حُٔخدس حُوخ٤ٗٞٗش، كخُش حُشد حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص. 

ًخٗض ػ٤ِٚ هزَ  ك٬ ٣ٌٖٔ كزظ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ رخُشد. ٝحُشد ٛٞ اػخدس حُلخٍ ا٠ُ ٓخ

حُـش٣ٔش
223
. 

 أُطِت اُضبُش: ثؼغ هؼب٣ب األدٞاٍ اُشخظ٤خ

/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ 439ٗـ حُٔؾشع ك٢ حُلوشس /ؽ/ ٖٓ حُٔخدس /

خٔظ هنخ٣خ خخفش رخ٧كٞحٍ حُؾخق٤ش سأٟ أٜٗخ ٜٓٔش ٝطظؼِن ر٤ٌخٕ ح٧عشس، ُزُي 

وش رٜخ. ٛزٙ ح٫ُظضحٓخص ٢ٛ عٔق رخُلزظ ح٩ًشح٢ٛ ٖٓ أؿَ ط٘ل٤ز ح٫ُظضحٓخص حُٔظؼِ

حُ٘لوش )أ٫ًٝ( ٝحُٜٔش )ػخ٤ٗخً( ٝحُزخث٘ش )ػخُؼخً( ٝطغ٤ِْ حُقـ٤ش )سحرؼخً( ٝاسحءس حُقـ٤ش 

 ٤ُُٞٚ )خخٓغخً(.

 أٝالً: اُ٘لوخ ثأٗٞاػٜب

حُٔوقٞد رخُ٘لوش ٛ٘خ ٢ٛ حُ٘لوش حُٞحؿزش ر٘ـ حُوخٕٗٞ. ٓؼَ حُ٘لوش ر٤ٖ ح٧د ٝأر٘خثٚ 

ح٫طلخه٤ش ك٬ ٣ؾِٜٔخ حُ٘ـ ٫ٝ ٣ٌٖٔ طلق٤ِٜخ رخُظن٤٤ن ٝحُضٝؽ ٝصٝؿظٚ. أٓخ حُ٘لوش 
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ً، جار هللا، اللوسورد فً:  4/3/2113، تارٌخ 279أساس مخاصمة  72انظر فً هذا االتجاه: نقض قرار 

هذا القرار بأنه: "ال ٌجوز التضٌٌق بالحبس فٌما ٌتعلق بالؽرامة  . جاء فً إحدى حٌثٌات59المرجع السابق، ص 

كون التضٌٌق ٌتم بحالة عدم دفع التعوٌض الناشا عن جرم جزابً، أما الؽرامة فهً بطبٌعتها عقوبة جزابٌة 
 مقررة على المحكوم علٌه وتنفٌذها له طرٌقه القانونً.".

223
لعقوبات. ٌجدر بالذكر أن محكمة النقض كانت قد اتجهت فً من قانون ا 131انظر الفقرة الولى من المادة 

أحد أحكامها، فً ظل القانون القدٌم إلى إمكانٌة التضٌٌق بالحبس فٌما ٌتعلق بااللتزام بالرد فقد جاء فً اجتهاد 

ادة تقابل الم– 461بأنه: "ٌمكن اللجوء إلى الحبس لتنفٌذ الرد إلطالق النص الوارد فً المادة  2114لها عام 

ورد فً اللوسً، جار . 27/1/2114مخاصمة، تارٌخ  175/ أساس 1". نقض قرار/-من القانون الجدٌد 439

وحاسماً  من الحبس التنفٌذي الردب للملتزملذلك جاء نص القانون الجدٌد مستثنٌاً . 48 هللا، المرجع السابق، ص

 أي خالؾ فً هذا الصدد.
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إٔ حُ٘لوش طظؼِن رونخ٣خ ػ٠ِ رخُلزظ ح٩ًشح٢ٛ ػ٠ِ حُٔذ٣ٖ رٜخ. كخُ٘ـ ؿخء ٝحملخً 

 ح٧كٞحٍ حُؾخق٤ش كوو.

ٝحُـذ٣ذ ك٤ٔخ ٣خـ حُ٘لوش إٔ حُ٘ـ حُـذ٣ذ رًش ػزخسس "حُ٘لوش رؤٗٞحػٜخ" ر٤٘ٔخ 

٘لوش". ح٧ٓش حُز١ ٣لغْ أ١ خ٬ف كٍٞ ٗٞع ًخٕ حُ٘ـ حُوذ٣ْ هذ حًظل٢ رٌِٔش "حُ

حُ٘لوش ك٤ٔخ ارح ًخٗض دحثٔشً أّ ٓئهظشً، ٗلوش ػذس أٝ ؿ٤ش رُي ٖٓ أٗٞحع حُ٘لوش حُٞحسدس 

 ك٢ هخٕٗٞ ح٧كٞحٍ حُؾخق٤ش.

 صب٤ٗبً: أُٜش

ََ حُٔؾشع ك٢ حُوخٕٗٞ حُـذ٣ذ حُز٘ذ حُٔظؼِن رخُٜٔش رؼذ إٔ ًخٕ حُوخٕٗٞ حُوذ٣ْ  كَقَّ

حُـذٍ كٍٞ آٌخ٤ٗش حُظن٤٤ن رخُلزظ  ٣ؼ٤ش "حُٜٔش"، ح٧ٓش حُز١ هذ حًظل٠ رٌِٔش

. كوذ ؿخء حُوخٕٗٞ حُـذ٣ذ رؼزخسس حُٔغ٠ٔ رقي حُضٝحؽ ُِلقٍٞ ػ٠ِ ٓئؿَ حُٜٔش

"حُٜٔش ٓؼـِٚ ٝٓئؿِٚ حُٔغ٠ٔ رقي حُضٝحؽ أٝ رلٌْ هنخث٢ ٌٓظغذ حُذسؿش 

 حُوطؼ٤ش.".

ُؾشػ٤ش ع٘ذحً ٖٓ ؿٜش أخشٟ أفزق في حُضٝحؽ حُٔ٘ظْ ٖٓ هزَ حُٔلٌٔش ح

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص.275ط٘ل٤ز٣خً طخٓخً ك٤غ رًشٙ حُٔؾشع ك٢ حُٔخدس /

٣زذٝ، كغذ ٛزح حُ٘ـ، إٔ حُضٝؿش أٝ حُٔطَِّوش طغظط٤غ إٔ ططِذ كزظ حُضٝؽ 

دحثشس حُظ٘ل٤ز ٓزخؽشسً ُظلق٤َ ٓزِؾ حُٜٔش حُٔغظلن ُٜخ رزٓظٚ؛ ٝرُي ٖٓ  ػٖ هش٣ن

 حُٔٞمٞع ُِلقٍٞ ػ٠ِ كٌْ رٔزِؾ حُٜٔش.  دٕٝ كخؿش ا٠ُ حُِـٞء ا٠ُ هنخء

ٛزح ٓخ ًخٕ ٣لقَ رخُلؼَ هزَ ٗلخر حُوخٕٗٞ حُـذ٣ذ. كوذ ًخٕ في حُضٝحؽ حُٔ٘ظْ 

/ ٖٓ هخٕٗٞ حُز٤ّ٘خص. كبرح 5ُذٟ حُٔلٌٔش حُؾشػ٤ش ػوذحً سع٤ٔخً كغذ ٓلّٜٞ حُٔخدس /

َ هشكض حُضٝؿش في حُضٝحؽ أٓخّ دحثشس حُظ٘ل٤ز ٝهِزض حُلزظ ح٩ًشح٢ٛ ُظلق٤

كبٕ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ًخٕ ٣قذس  ح٩خطخس،ٓزِؾ حُٜٔش حُٔغظلن ُٜخ، ٝٓنض ٓذس 

حُوشحس رخُلزظ ٣ٝـش١ ط٘ل٤ز حُوشحس رخُلؼَ
224
. 

ٌُٖ ك٢ كخٍ حػظشحك حُضٝؽ حُٔذ٣ٖ ػ٠ِ في حُضٝحؽ، ك٢ ظَ حُوخٕٗٞ حُوذ٣ْ، 

شس خ٬ٍ كظشس ح٩خطخس كبٕ حُظ٘ل٤ز ًخٕ ٣وق روٞس حُوخٕٗٞ، ٝرُي ر٘خء ػ٠ِ أكٌخّ حُلو

ُظ٢ طُؼخَٓ حُٔزخُؾ حُٞحسدس ك٢ ح/ ٖٓ هخٕٗٞ ح٧كٞحٍ حُؾخق٤ش 54/ ٖٓ حُٔخدس /5/
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في حُضٝحؽ ٓؼخِٓش أع٘خد حُذ٣ٖ حُؼخرض رخٌُظخرش حُظ٢ ٣وق ط٘ل٤زٛخ رٔـشد ح٫ػظشحك 

ػ٤ِٜخ خ٬ٍ حُٔذس حُوخ٤ٗٞٗش
225
. 

طـ٤ش حُلخٍ ر٘لخر حُوخٕٗٞ حُـذ٣ذ ُْٝ ٣ؼْذ ح٫ػظشحك ٓٞهلخً ُِظ٘ل٤ز ٧ٕ في 

. ًٝخٕ حُونخء هذ رذأ رظطز٤ن حُ٘ـ كغذ حُظؼذ٣َ حُضٝحؽ أفزق رح هٞس ط٘ل٤ز٣ش طخٓش

حُٞحسد ك٢ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُـذ٣ذ
226
ٌُٖ رؼذ٣َ هبٕٗٞ األدٞاٍ اُشخظ٤خ .

، أػبد اُوٞح اُز٘ل٤ز٣خ ُجٜخ رذظ٤َ أُٜش 2019ُؼبّ  4اُز١ جبء ثٚ اُوبٕٗٞ سهْ 

ًٔب ًبٗذ هجَ ٗلبر هبٕٗٞ أطٍٞ  ٗبهظخً  ر٘ل٤ز٣خً  اُٞاسد ك٢ طي اُضٝاط هٞحً 

 .*2016/ ُؼبّ 1أُذبًٔبد اُجذ٣ذ سهْ /

٣ـذ ح٩ؽخسس ا٤ُٚ، ك٢ ٛزح حُخقٞؿ، ٣ٝـذس ر٘خ ٓ٘خهؾظٚ رؾ٢ء  ٣ٞؿذ أٓش آخش

ٛٞ ع٬ٓش ف٤خؿش حُ٘ـ حُوخ٢ٗٞٗ ٝحطلخهٚ أٝ ػذّ حطلخهٚ ٓغ حُٔزخدة  ،ٖٓ حُظلق٤َ

أ٣٘خ إٔ حُضٝؿش طغظط٤غ هِذ حُلزظ حُؼخٓش حُظ٢ طلٌْ ٓئعغش حُلزظ ح٩ًشح٢ٛ. س

ر٘خًء ػ٠ِ في حُضٝحؽ ٖٝٓ دٕٝ كخؿش ا٠ُ حعظقذحس كٌْ ػ٠ِ حُٔذ٣ٖ رٔزِؾ حُٜٔش. 

 ٝسأ٣٘خ حُٞحهغ حُؼ٢ِٔ ًخٕ ٣غ٤ش ك٢ ٛزح ح٫طـخٙ.

/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ 439/ ٖٓ حُلوشس /ؽ/ ٖٓ حُٔخدس /٣2زذٝ ُ٘خ إٔ ف٤خؿش حُز٘ذ /

طو٤َِ كخ٫ص حُلزظ حُظ٘ل٤ز١  ك٢ُٔؾشع حُٔلخًٔخص ؿ٤ش ده٤وش ٝطخخُق طٞؿٚ ح

رلغزخٜٗخ حعظؼ٘خًء ٖٓ ػذّ ؿٞحص حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ ؿغذ حُٔذ٣ٖ. كوذ حؽظشه حُٔؾشع ك٢ 

. ٓذٌٞٓبً ػ٤ِٚ/ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔذ٣ٖ رؤكذ ح٫ُظضحٓخص حُٞحسدس ك٤ٜخ 439رذح٣ش حُٔخدس /
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من قانون الحوال الشخصٌة السوري المذكور سابقاً. هناك تعارض  54انظر نص الفقرة الخامسة من المادة 

/ من قانون أصول 275من قانون الحوال الشخصٌة ونص المادة / 54واضح بٌن الفقرة الخامسة من المادة 

هذا التعارض، ورأٌنا أن العمل القضابً سوؾ ٌتجه إلى وقؾ العمل بالفقرة  وقد انتقدناالمحاكمات الجدٌد. 

صك الزواج لٌس سنداً كحٌل، عمران، انظر فً ذلك:  من قانون الحوال الشخصٌة. 54الخامسة من المادة 

دد ، الع39لمجلد التنفٌذي، بحث منشور فً مجلة جامعة البعث، حمص، اتنفٌذٌاً لجهة التضٌٌق بطرٌق الحبس 

 .226. وهذا ما حصل بالفعل، انظر الهامش 161وخاصًة ص 159و 151، ص 2117، لعام 43
226

. تارٌخ 2117لعام  267لعام قرار  331قرار محكمة استبناؾ دمشق الناظرة فً القضاٌا التنفٌذٌة أساس 

تارٌخ  2518شرعً فً الملؾ التنفٌذي رقم  –قرار ربٌس تنفٌذ دمشق انظر أٌضاً  . ؼٌر منشور.5/6/2117

 197فً الملؾ التنفٌذي رقم  6/11/2116شرعً تارٌخ -ربٌس تنفٌذ دمشققرار  ؼٌر منشور. 9/5/2117

أكدت هذه القرارات أن االعتراض على تحصٌل المهر الوارد فً صك الزواج ال  . ؼٌر منشور.2116شرعً لعام 

 ٌوقؾ التنفٌذ.

"ٌعد كل دٌن ٌرد فً وثابق شخصٌة المعدل على ما ٌأتً: من قانون الحوال ال 54من المادة  6الفقرة تنص  * 

/ من قانون أصول 447الزواج أو الطالق من الدٌون الثابتة بالكتابة ومشموالً بالفقرة الولى من المادة /

وال ٌعد المهر المؤجل مستحق الداء إال بانقضاء العدة وفق ما ٌقرره القاضً فً  2016/ لعام 1المحاكمات رقم /

 ٌقة.".الوث
هذا موقؾ ؼرٌب من المشرع لم ٌراِع فٌه اتجاه قانون أصول المحاكمات الجدٌد فً جعل صك الزواج المنظم فً  

 المحكمة الشرعٌة ذو قوة تنفٌذٌة تامة.
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رُي  ...". ر٘خًء ػ٠ِ دجظ أُذٌّٞ ػ٤ِٚك٤غ ٝسد ك٤ٜخ أٗٚ: "٣وشس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز 

٣ـذ إٔ ٣قذس كٌْ هنخث٢ ػ٠ِ حُٔذ٣ٖ رؤدحء ٓزِؾ حُٜٔش ٫ٝ ٣ٌل٢ إٔ ٣ٌٕٞ ٓذ٣٘خً 

ْض رطش٣وش طغٔق 2رٔٞؿذ في حُضٝحؽ. ٌُٖ رذح٣ش حُز٘ذ / ـَ / ٖٓ حُلوشس /ؽ/ ِف٤

رخ٫عظ٘ظخؽ أٗٚ ٣ٌٖٔ هِذ حُلزظ ر٘خًء ػ٠ِ في حُضٝحؽ ٖٓ دٕٝ كخؿش ا٠ُ 

حُٔغ٠ٔ "حُٜٔش حُٔؼـَ ٝحُٔئؿَ : ؿخء ًخ٥ط٢حعظقذحس كٌْ ػ٠ِ حُٔذ٣ٖ؛ ك٤غ 

أٝ ...". ٣ٞؿذ ارٕ ط٘خهل ر٤ٖ رذح٣ش حُٔخدس حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ طؾظشه  رقي حُضٝحؽ

فذٝس كٌْ رٔزِؾ حُٜٔش ٖٓ أؿَ ططز٤ن حُ٘ـ ٝافذحس هشحس حُلزظ حُظ٘ل٤ز١، 

ٝحُؾن ح٧ٍٝ ٖٓ حُز٘ذ حُخخؿ رخُٜٔش حُز١ "٫ ٣ؾظشه" فذٝس كٌْ
227
. 

ُقخدس ػ٠ِ حُضٝؿش ربػخدس ٓزِؾ حُٜٔش حُز١ هزنظٚ رو٢ إٔ ٗؾ٤ش ا٠ُ إٔ حُلٌْ ح

ٚ ٫ ك٢ كخٍ رط٬ٕ حُضٝحؽ ٫ ٣غٔق ُِضٝؽ رطِذ حُظن٤٤ن رخُلزظ ػ٤ِٜخ، رُي أٗ

هخٗٞٗخً ػ٠ِ أٗٚ ٜٓش. كخُٜٔش ٛٞ ٓخ ٣ـذ ك٢ رٓش حُضٝؽ ٛزح حُٔزِؾ  ٣ٌٖٔ ط٤٤ٌق

قخُق حُضٝؽ ُقخُق حُضٝؿش. ٣ٌٕٝٞ حُظ٤٤ٌق حُوخ٢ٗٞٗ ُِٔزِؾ حُٔظشطذ رزٓش حُضٝؿش ُ

 ٛٞ سد ؿ٤ش حُٔغظلن.

٫ٝ ٣ـٞص، كغذ حطـخٙ كو٢ٜ، ُِضٝؿش هِذ كزظ صٝؿٜخ ٖٓ أؿَ حعظؼخدس  ٛزح

أؽ٤خثٜخ حُـٜخص٣ش ٧ٕ ٛزٙ ح٧ٓٞحٍ ٫ طَُؼذُّ ٜٓشحً. ا٫ ارح ٝسد ك٢ في حُضٝحؽ إٔ 

ح٧ؽ٤خء حُـٜخص٣ش طَُؼذُّ ؿضءحً ٖٓ حُٜٔش
228
. 

 صبُضبً: إػبدح اُجبئ٘خ )اُذٝؽخ( 

/ ٖٓ هخٕٗٞ 85ط٘ـ حُٔخدس / خُش خخفش رخُطٞحثق حُٔغ٤ل٤ش، ك٤غٛزٙ حُل

 ح٧كٞحٍ حُؾخق٤ش ُذٟ حُطٞحثق حٌُخػ٤ٌ٤ُٞش ٓؼ٬ً ػ٠ِ ٓخ ٣ؤط٢: 

َٝ )حُذٝهش( أ٣نخً ٢ٛ ًَ ٓخٍ ػخرض أٝ ٓ٘وٍٞ طـِزٚ  "حُزخث٘ش ٝطذػ٠ )حُلن( 

 ثٚ.".حُضٝؿش ا٠ُ حُضٝؽ، أٝ ٣وذٓٚ أِٜٛخ أٝ ؿ٤شْٛ رذحػ٢ حُضٝحؽ ٝطخل٤لخً ٧ػزخ
                                                           

227
صك الزواج لٌس سنداً تنفٌذٌاً لجهة التضٌٌق بطرٌق كحٌل، عمران، انظر رأٌنا المخالؾ لهذا االتجاه فً: 

ٌبدو لنا أن صك الزواج المنظم لدى المحكمة الشرعٌة هو  .169-148ص المرجع السابق،  التنفٌذي،الحبس 

سند تنفٌذي لجهة الحجز ولٌس لجهة الحبس اإلكراهً. لن قرار ربٌس التنفٌذ بالحبس ٌجب أن ٌكون مبنٌاً على 
لٌس و المحكوم علٌهحبس حكم قضابً بمبلػ المهر، وذلك بناًء على اشتراط المشرع على ربٌس التنفٌذ أن ٌقرر 

. وهذا أمر منطقً وٌجد ِعلََّتُه فً أن وسٌلة الحبس هذه استثنابٌة وال ٌنبؽً اللجوء إلٌها إال بعد منح المدٌن
المدٌن كل الضمانات القضابٌة التً توفرها الخصومة القضابٌة أمام محكمة الموضوع وأهمها مبدأ المواجهة 

 وحق الدفاع.
228

اتجاهاً فً . ٌبدو أن هناك 271، التنفٌذ الجبري، المرجع السابق. ص ةنال حٌدر، نصرم: انظر بهذا المعنى

واصل، محمد، أصول  زءاً من المهر. انظر بهذا المعنى:ن الشٌاء الجهازٌة ُتعدُّ جالقضاء السوري ٌقول إ

 /.4/و/3/و/2/ و/1/رقم هامش ، 232صوَ  ،/4/ و /3/رقمهامش  231المحاكمات المدنٌة، المرجع السابق، ص
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/ ٖٓ هخٕٗٞ ح٧كٞحٍ حُؾخق٤ش ُطخثلش حُشّٝ ح٧سػٞرًٝظ 79ٝؿخء ك٢ حُٔخدس / 

أ٣نخً إٔ: "حُزخث٘ش ٢ٛ ًَ ح٧ٓٞحٍ حُٔ٘وُٞش ٝؿ٤ش حُٔ٘وُٞش حُظ٢ طـِزٜخ حُضٝؿش ٓؼٜخ 

 طخل٤لخً ُٔقخس٣ق حُؼخثِش.".

ش ٢ٛ ٓخٍ طـِزٚ حُضٝؿش ػ٘ذ حُٔغ٤ل٤٤ٖ ُِٔغخػذس ك٢ ح٧ػزخء حُٔخ٤ُ حُزخث٘ش ارحً 

ُِضٝحؽ ٝح٧عشس. كبرح فذس كٌْ رلغخ ػوذ حُضٝحؽ أٝ ارطخُٚ أٝ كٌْ رخُٜـش حُذحثْ 

أٝ حُٔئهض ك٤ـذ ػ٠ِ حُضٝؽ، ك٢ ٛزٙ حُلخُش، اػخدس حُزخث٘ش ُِضٝؿش أٝ حُغٔخف ُٜخ 

رؤخزٛخ. كبرح حٓظ٘غ ػٖ رُي كظغظط٤غ حُضٝؿش حعظقذحس كٌْ ػ٠ِ حُضٝؽ رخعظؼخدس 

اػطخءٛخ أٓٞحٍ حُزخث٘ش ك٤ٌٖٔ ُٜخ طوذ٣ْ هِذ ا٠ُ سث٤ظ حُزخث٘ش. كبرح رو٢ ػ٠ِ حٓظ٘خػٚ 

 حُظ٘ل٤ز رخُظن٤٤ن ػ٤ِٚ رخُلزظ ح٩ًشح٢ٛ ُِلقٍٞ ػ٠ِ ٛزٙ ح٧ٓٞحٍ.

 ساثؼبً: رغ٤ِْ اُظـ٤ش

ْٖ ًخٕ ك٢ عٖ حُلنخٗش. كبرح فذس كٌْ ػ٠ِ ؽخـ  َٓ ٣ُوقذ رخُقـ٤ش ٛ٘خ 

ُٚ كن حُلنخٗش ك٤ٌٖٔ ُٖٔ  ،رظغ٤ِْ حُقـ٤ش ُٖٔ ػزظض ُٚ حُلنخٗش ٝحٓظ٘غ ػٖ رُي

حُظن٤٤ن ػ٠ِ حُٔٔظ٘غ رخُلزظ حُظ٘ل٤ز١. ًٔخ ُٞ فذس كٌْ ػ٠ِ ح٧د رظغ٤ِْ 

حُقـ٤ش ٨ُّ أٝ ٧ّ ح٧ّ ٓؼ٬ُ، أٝ كٌْ ػ٠ِ ح٧ّ رظغ٤ِْ حُقـ٤ش ٨ُد ػ٘ذٓخ طقزق 

 حُلنخٗش ٨ُد.

٣ـااذس حُظ٣ٞ٘ااٚ كاا٢ ٜٗخ٣ااش ٛاازٙ حُلوااشس رااؤٕ حُٔؾااشع عاأق رااذخٍٞ حُٔ٘ااخصٍ ػ٘ااٞسً 

 كاا٢ كااخ٫ص مااْ حُقااـ٤ش ٝطغاا٤ِٔٚ ٝكلظااٚ. ؿااخء رُااي كاا٢ حُٔااخدس ٝرخعااظؼٔخٍ حُوااٞس

 : / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ حُ٘لٞ ح٥ط446٢/

"٣ـٞص ط٘ل٤ز ح٧كٌخّ حُقخدسس رنْ حُقـ٤ش ٝكلظٚ أٝ طغ٤ِٔٚ ا٠ُ ح٤ٓ٧ٖ ؿزشحً 

ُٝٞ أدٟ رُي ا٠ُ حعظؼٔخٍ حُوٞس ٝدخٍٞ حُٔ٘خصٍ ٣ٝـٞص اػخدس ط٘ل٤ز حُلٌْ ًِٔخ 

 ٍ رُي.".حهظن٠ حُلخ

 خبٓغبً: إساءح اُظـ٤ش ٤ُُٞٚ

٣ٌٕٞ حُقـ٤ش ك٢ ٛزٙ حُلخُش ك٢ كنخٗش ؽخـ آخش ؿ٤ش ح٢ُُٞ. ٝح٢ُُٞ ٛٞ 

ْٖ ُٚ حُلنخٗش ح٢َُُّٞ ٖٓ سإ٣ش حُقـ٤ش كبٕ ٛزح  َٓ ََ٘غ  َٓ ح٧د أٝ حُـذ حُؼقز٢. كبرح 

ُّّ ح٧ ُْ٘غ ح٧ّ أٝ أ َٓ َُ رُي  ؼَ َٓ ّ ح٢ُُٞ ٣غظط٤غ حُظن٤٤ن رخُلزظ ػ٠ِ ٛزح حُؾخـ. 

ْٖ سإ٣ش حُقـ٤ش. ِٓ  ح٢َُُّٞ 

َّّ ٣ئخز ػ٠ِ ٛزٙ حُلوشس أٜٗخ خخفش رخ٢ُُٞ كوو ك٬ ٣ٌٖٔ كزظ ح٢ُُٞ ارح  ََ٘غ ح٧ َٓ

ْٖ سإ٣ِش حُقـ٤ش . ٛزح أٓش ٣ـخك٢ حُٔ٘طن ٝحُؼذٍ خخفشً ٝإٔ ح٩سحءس ٢ٛ كٌن ِٓ
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ُِقـ٤ش أ٣نخً. ُزُي ٣ـذ ػ٠ِ حُٔؾشع إٔ ٣ظذخَ ٣ٝٞعغ ٗطخم ٛزٙ حُلخُش ُظؾَٔ 

*ش كزظ أ١ ؽخـ ٣ٔ٘غ ح٧ّ ٖٓ سإ٣ش فـ٤شٛخآٌخ٤ٗ
229
. 

 

 أُجذش اُضب٢ٗ

 أدٌبّ اُذجظ اإلًشا٢ٛ

 

ع٘ذسط ك٢ ٛزح حُٔزلغ ح٧ؽخخؿ حُز٣ٖ ٣ُطزن ػ٤ِْٜ حُلزظ ح٩ًشح٢ٛ 

كخ٫ص ح٩ػلخء ٖٓ حُلزظ )حُٔطِذ حُؼخ٢ٗ(، ػْ أػخس حُلزظ  َٝ )حُٔطِذ ح٧ٍٝ( 

ٓذطٚ )حُٔطِذ حُشحرغ(، رؼذ رُ َٝ ي ٗظطشم ا٠ُ اؿشحءحص ط٘ل٤ز )حُٔطِذ حُؼخُغ( 

 حُلزظ )حُٔطِذ حُخخٓظ(.

 أُطِت األٍٝ: األشخبص اُز٣ٖ ٣طجن ػ٤ِْٜ اُذجظ اإلًشا٢ٛ

سأ٣٘خ إٔ حُلزظ ح٩ًشح٢ٛ ٛٞ ٝع٤ِش مـو ػ٠ِ ؿغذ حُٔذ٣ٖ ُلِٔٚ ػ٠ِ حُٞكخء 

رخُظضحٓخص ٓلذدس ر٘ـ حُوخٕٗٞ ػ٠ِ عز٤َ حُلقش. طظ٤ٔض ٛزٙ حُٞع٤ِش رخُطخرغ 

ظنٖٔ ٓؼ٠٘ ح٩ًشحٙ ٝحُنـو ػ٠ِ ؿغذ حُٔذ٣ٖ. ٖٓ ٛ٘خ كبٜٗخ حُؾخق٢ ٧ٜٗخ ط

طُطزن ػ٠ِ حُٔغئٍٝ حُؾخق٢ ػٖ عزذ ح٫ُظضحّ. ر٘خًء ػ٠ِ رُي كبٗٚ ٫ ٣ـٞص كزظ 

حُٔغئٍٝ رخُٔخٍ ًخٌُل٤َ ٝحُٔظزٞع. ًٔخ ٫ ٣ـٞص كزظ ح٢ُُٞ أٝ حُٞف٢. كٔغئ٤ُٝش 

 حُـ٤ش." خطأ"ٛئ٫ء ٤ُغض ٓغئ٤ُٝش ؽخق٤ش رَ ٓغئ٤ُٝش ػٖ ػَٔ 

كبرح طنشس ؽخـ رغزذ كخدع ع٤ش ٝفذس حُلٌْ رخُظؼ٣ٞل ػٖ حُنشس 

حُ٘خطؾ ػٖ ٛزح حُـشّ حُـضحث٢ ػ٠ِ حُغخثن ٝٓخُي حُغ٤خسس ٝؽشًش حُظؤ٤ٖٓ؛ ك٬ ٣ـٞص 

حُظن٤٤ن رخُلزظ ػ٠ِ ٓخُي حُغ٤خسس ُظلق٤َ حُظؼ٣ٞل ٧ٗٚ ؿ٤ش ٓغئٍٝ ؽخق٤خً 

ّ ػ٤ِٚ رظؼ٣ٞل ػٖ ػٖ كخدع حُغ٤ش. ٫ٝ ٣ٌٖٔ حُظزسع رؤٕ ٓخُي حُغ٤خسس ٓلٌٞ

مشس ٗخؽت ػٖ ؿشّ ؿضحث٢. ُزُي كبٗ٘خ ٗشٟ مشٝسس طذخَ حُٔؾشع ربدسحؽ كوشس 

/ حُٔزًٞسس عخروخً طئًذ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔذ٣ٖ ٓغئٍٝ ؽخق٤خً ػٖ 439ك٢ حُٔخدس /

 حُذ٣ٖ.

                                                           

229
* حطـٜض رؼل دٝحثش حُظ٘ل٤ز ا٠ُ افذحس هشحسحص كزظ رلن ح٢ُُٞ ٝرُي رخ٬ف حُ٘ـ حُوخ٢ٗٞٗ حُقش٣ق. حٗظش:  

 .11/2/2119، طخس٣خ 2119ُؼخّ  1112هشحس سث٤ظ ط٘ل٤ز ع٤ِٔش ك٢ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١ سهْ أعخط 
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ٛزح ٣ٝؾَٔ حُلزظ أ١ ؽخـ ٓغئٍٝ ؽخق٤خً ٝفذس رلوٚ كٌْ ك٢ اكذٟ 

/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص، عٞحء 439حُلخ٫ص حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخدس /

أ١ ؽخـ ُْ ٣٘ـ  ٤ٗخً أّ ػغٌش٣خً. ٣ؾَٔ حُلزظ ارٕأًخٕ ٓٞحه٘خً أّ أؿ٘ز٤خً، ٓذ

 حُوخٕٗٞ ػ٠ِ ٓ٘لٚ كقخٗش ك٢ ٛزح حُقذد.

 أُطِت اُضب٢ٗ: دبالد اإلػلبء ٖٓ اُذجظ اإلًشا٢ٛ

٫ص ٣ٞؿذ ٗٞػخٕ ٖٓ ح٩ػلخء ٖٓ حُلزظ ح٩ًشح٢ٛ. حُ٘ٞع ح٧ٍٝ ٣ؾظَٔ ػ٠ِ كخ

حُ٘ٞع حُؼخ٢ٗ ٣خـ كخ٫ص أخشٟ  َٝ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ ح٩ػلخء ٖٓ حُلزظ ٓطِوخً )أ٫ًٝ(، 

 ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ ح٩ػلخء ٓئهظخً )ػخ٤ٗخً(.

 أٝالً: دبالد اإلػلبء أُطِن 

 حُظن٤٤ن رخُلزظ ػ٠ِ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ك٢ ٛزٙ حُلخ٫ص، ٖٓ ك٤غ حُٔزذأ، ٫ ٣ٌٖٔ

 ُلقش. ٝٛزٙ حُلخ٫ص ٫:٢ٛهظنخء حُلوٞم حُظ٢ ػذدٛخ حُوخٕٗٞ ػ٠ِ عز٤َ ح

 : دبُخ إرٔبّ أُذٌّٞ ػ٤ِٚ عٖ اُغجؼ1ٖ٤

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ حُ٘لٞ ح٥ط٢: 442ؿخءص حُٔخدس /

رض٣ذ ... أٝ ، حُلزظ حُظ٘ل٤ز١ ػ٠ِ ح٧ؽخخؿ حُز٣ٖ ك٤ٔخ ػذح حُ٘لوش"٫ ٣ُطزن، 

 ....."ػ٠ِ عجؼ٤ٖ ع٘خ

زؼ٤ٖ ٖٓ حُؼٔش كزغخً اًشح٤ٛخً ٓ٘غ حُٔؾشع، رٔٞؿذ ٛزح حُ٘ـ، كزظ ٖٓ أطْ حُغ

ٝرُي حكظشحٓخً ُغ٘ٚ
230

. ٝارح أطْ حُٔلزٞط اًشح٤ٛخً عٖ حُغزؼ٤ٖ ك٤ـذ ػ٠ِ سث٤ظ 

حُظ٘ل٤ز افذحس حُوشحس ربه٬م عشحكٚ كٞسحً. ٌُٖ حُٔؾشع حعظؼ٠٘ ٖٓ كخُش ح٩ػلخء 

٢ٛ رُي  ٔخ ٛٞ ٝحمق ٖٓ ف٤خؿش حُٔخدس. ػِشٛزٙ حُٔذ٣ٖ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ رذ٣ٖ ٗلوش، ً

َ كٔخ٣ش ؽخـ ك٢ كخُش ٓخ٤ُش ع٤جش ٣لظخؽ ٓزِؾ حُ٘لوش ُٔؼ٤ؾظٚ إٔ حُ ٔؾشع كنَّ

 ح٤ٓٞ٤ُش ػ٠ِ كٔخ٣ش ٓقِلش حُٔذ٣ٖ حكظشحٓخً ُغ٘ٚ.

 : ػذّ جٞاص دجظ ٖٓ ْٛ ٖٓ ػٔٞد اُ٘غت2

 :/ حُٔزًٞسس عخروخً ح٥ط442٢ؿخء ك٢ حُٔخدس /

ٖٓ ْٛ  ٝال ػ٠ِ، حُلزظ حُظ٘ل٤ز١ ػ٠ِ ح٧ؽخخؿ ...ك٤ٔخ ػذح حُ٘لوش "٫ ٣طزن، 

 .". ٖٓ ػٔٞد ٗغت اُذائٖ

                                                           
230
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ُزُي ٫ ٣ـٞص كزظ ح٧فٍٞ ٝإ ػِٞح ٝحُلشٝع ٝإ ٗضُٞح. ػِش رُي ٢ٛ طٞه٤ذ 

حُؼ٬هخص ح٧عش٣ش ٝػذّ حُغٔخف ٧كذ ح٧فٍٞ رخُنـو ؿغذ٣خً ػ٠ِ أكذ كشٝػٚ أٝ 

 حُؼٌظ ُظلق٤َ حُذ٣ٖ.

 ٌُٖ حُٔؾشع حعظؼ٠٘ ٖٓ ٛزٙ حُلخُش أ٣نخً حُٔذ٣ٖ رذ٣ٖ ٗلوش ٝرُي طلن٬٤ً 

ِش ُِذحثٖ رٜخ ػ٠ِ ٓغؤُش حكظشحّ حُؼ٬هخص ح٧عش٣ش. ِلِّ ُٔ  ُِٔقِلش حُ

 : دبُخ ػذّ دكغ اُذائٖ ٓظشكبد ٓؼ٤شخ أُذ٣ٖ ك٢ اُغج3ٖ

/ ٖٓ هخٕٗٞ حُشعّٞ ٝحُظؤ٤ٓ٘خص حُونخث٤ش سهْ 110/ ٖٓ حُٔخدس /2ط٘ـ حُلوشس /

 ػ٠ِ ٓخ ٣ؤط٢: 2012/ ُؼخّ 1/

٤ِٚ ُؼذّ دكغ ح٩ػخؽش ٖٓ أؿَ حُذ٣ٖ "٫ ٣ـٞص طـذ٣ذ كزظ حُٔذ٣ٖ حُز١ ٣خ٠ِ عز

 ٗلغٚ.".

ْٖ أُهِن عشحكٚ ُؼذّ دكغ حُذحثٖ ٓقشكخص اػخؽظٚ  َٓ ِػِشُ ػذّ ؿٞحص طـذ٣ذ كزظ 

 دحخَ حُغـٖ ٢ٛ ػذّ ؿذ٣ش حُذحثٖ ك٢ حُِـٞء ا٠ُ ٛزٙ حُٞع٤ِش ُِنـو ػ٠ِ ٓذ٣٘ٚ.

 : ػذّ جٞاص دجظ اُذثِٞٓبع٤٤ٖ إًشا٤ٛبً 4

حُونخث٤ش ٖٓ ك٤غ حُٔزذأ، ٫ٝ ٣ـٞص  كٜئ٫ء ح٧ؽخخؿ ٣ظٔظؼٕٞ رخُلقخٗش

ٓلخًٔظْٜ أٓخّ حُونخء حُٞه٢٘
231

. كٖٔ رخد أ٠ُٝ أٗٚ ٫ ٣ـٞص ططز٤ن حُلزظ 

ح٩ًشح٢ٛ ػ٤ِْٜ
232
. 

 صب٤ٗبً: دبالد اإلػلبء أُؤهذ

٣ٞؿذ ػذس كخ٫ص ٝسدص ك٢ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ٝهٞح٤ٖٗ أخشٟ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ 

خً. كبرح ٓخ حٗظ٠ٜ عزذ ح٩ػلخء ٣قزق ح٩ػلخء ٖٓ حُلزظ حُظ٘ل٤ز١ ٓئهظخً ٤ُٝظ ٓطِو

ْٖ كن هخُذ حُظ٘ل٤ز هََُِذ حُظن٤٤ن ػ٠ِ حُٔلٌّٞ رخُلزظ حُظ٘ل٤ز١. ٝٛزٙ حُلخ٫ص  ِٓ

 ٢ٛ ح٥ط٤ش:

َُّ ػٖ خٔظ ػششح ع٘خ1  : ٖٓ ًبٗذ ع٘ٚ رَوِ

 /ػ٠ِ أٗٚ:442ٗقض حُٔخدس /

                                                           
231
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ػٖ األشخبص اُز٣ٖ روَ عْٜ٘ "٫ ٣طزن حُلزظ حُظ٘ل٤ز١ ك٤ٔخ ػذح حُ٘لوش ػ٠ِ  

...". ٫ ٣ـٞص كزظ ٖٓ ًخٗض ع٘ٚ أهَ ٖٓ خٔظ ػؾشس ع٘ش،  خٔظ ػششح ع٘خ

 كبرح أطٜٔخ ؿخص كزغٚ.

 : ػذّ جٞاص دجظ اُزبجش ٓب ثشدذ ٓؼبٓالد اإلكالط جبس٣خ ثذو2ٚ

َّٕ حُذحث٤ٖ٘ ٣٘ظظٕٔٞ ك٢ ًظِش  ٫ ٣غظط٤غ حُٔذ٣ٖ ك٢ ٛزٙ حُلخُش ادحسس أٓٞحُٚ، رُي أَ

د٣ش رلن حُٔذ٣ٖ حُٔلِظ. ٣ٝٔؼَ ٬ًٝء حُظل٤ِغش ٛئ٫ء حُظل٤ِغش ٝطُٔ٘غ ح٬ُٔكوخص حُلش

. ك٬ 2007ُؼخّ  33/ ٖٓ هخٕٗٞ حُظـخسس سهْ 539حُذحث٤ٖ٘ كغذ أكٌخّ حُٔخدس /

٣ٌٖٔ، ٝحُلخٍ ًزُي، ٬ٓكوش حُٔذ٣ٖ أٓخّ دحثشس حُظ٘ل٤ز، ٫ٝ ٣ٌٖٔ رخُظخ٢ُ هِذ 

٣ش طقزق ؿخثضس كزغٚ. ٌُٖ ػ٘ذٓخ ط٘ظ٢ٜ كخُش حطلخد حُذحث٤ٖ٘ كبٕ ح٬ُٔكوخص حُلشد

 ٣ٌٖٝٔ رخُظخ٢ُ هِذ كزظ حُٔذ٣ٖ كزغخً اًشح٤ٛخً.

َّ ثطِت اُظِخ اُٞاه٢ ٖٓ اإلكالط3  : ػذّ جٞاص دجظ ٖٓ رَوَذَّ

ْٖ طوذَّّ رطِذ فٍِق ٝحٍم ٖٓ ح٩ك٬ط ٖٓ طخس٣خ طوذ٣ْ حُطِذ.  َٓ ٫ ٣ـٞص كزظ 

ٖ ٌُٖ ٣ـٞص هِذ حُظن٤٤ن رخُلزظ ػ٠ِ حُٔذ٣ٖ ٖٓ طخس٣خ حًظغخد حُلٌْ حُٔظنٔ

طقذ٣ن حُقِق هٞس حُون٤ش حُٔون٤ش
233
. 

: ػذّ جٞاص دجظ اُضٝج٤ٖ ك٢ إٓ ٓؼبً ك٢ دبٍ ًبٕ ػٔش أدذ األٝالد أهَ ٖٓ 4

 خٔظ ػششح ع٘خ

 :/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أ443ٚٗط٘ـ حُٔخدس /

َُ عْٜ٘ ػٖ خٔظ ػؾشس ع٘ش ٫ ٣ـٞص إٔ   "ارح ًخٕ ُِضٝؽ أٝ ُِضٝؿش أ٫ٝد طَوِ

 هض ٝحكذ.".٣٘خُٜٔخ حُلزظ ك٢ ٝ

ٛذُف حُٔؾشع ٛ٘خ سػخ٣ش ٓقخُق ح٫ٝ٧د رؼذّ كشٓخْٜٗ ٖٓ ح٧د ٝح٧ّ ك٢  

َٖ حُخخٓغش ػؾشس ك٤قزق رخ٩ٌٓخٕ  َُ أفـش ح٫ٝ٧د ِع ِٔ ٌْ حُٞهض رحطٚ. أٓخ ػ٘ذٓخ ٣ُ

 ٓؼخً.ك٢ إٓ هِذ كزظ حُضٝؿ٤ٖ 

 : ػذّ جٞاص دجظ أُج5ٕٞ٘

لزظ. ك٬ ٣ُؼذ كزغٚ ٝع٤ِش ٫ ٣ـٞص كزظ حُٔـٕ٘ٞ ٧ٗٚ ٫ ٣ذسى حُـخ٣ش ٖٓ ٛزح حُ

 مـو ػ٤ِٚ ُلِٔٚ ػ٠ِ ط٘ل٤ز حُظضحٓٚ.

                                                           
233
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: ال ٣ٌٖٔ اُزؼ٤٤ن ثبُذجظ اإلًشا٢ٛ ػ٠ِ أُذٌّٞ ػ٤ِٚ ثبإلػذاّ أٝ 6

 ثبألشـبٍ اُشبهخ أُؤثذح

ٌُٖ ك٢ كخٍ أُرذُض ػوٞرش ٓئهظش ك٢ ٛزٙ حُلخ٫ص. حُظ٘ل٤ز١ ٫ كخثذس ٖٓ حُلزظ 

خهش حُٔئرذس ٓخٗؼش ُِلش٣ش رخ٩ػذحّ أٝ ح٧ؽـخٍ حُؾ
234

كبٗٚ ٣ـٞص حُظن٤٤ن ػ٠ِ حُٔذ٣ٖ 

رخُلزظ ح٩ًشح٢ٛ رؼذ ح٫ٗظٜخء ٖٓ ط٘ل٤ز حُؼوٞرش
235
. 

 : ػذّ جٞاص اُذجظ ؽٞاٍ ٓذح اُزجشثخ 7

 ٓخ ٣ؤط٢:حُغٞس١ / ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص 146ؿخء ك٢ حُٔخدس /

" ... ٫ ٣ُِـؤ ا٠ُ حُلزظ حُظ٘ل٤ز١ هٞحٍ ٓذس حُظـشرش ك٢ ٝهق حُظ٘ل٤ز ٝٝهق  

ْ حُ٘خكز.". ػِش ػذّ ؿٞحص حُلزظ ك٢ ٛخط٤ٖ حُلخُظ٤ٖ ٢ٛ اػطخء كشفش ُِٔلٌّٞ حُلٌ

ػ٤ِٚ رـشّ ؿضحث٢ ٬ُٗخشحه ك٢ حُٔـظٔغ ٖٓ ؿذ٣ذ ٤ٌُٕٞ أ٬ًٛ ُل٤خس حؿظٔخػ٤ش 

ع٤ِٔش. كظطز٤ن حُلزظ ح٩ًشح٢ٛ ٣ئد١ ا٠ُ ػذّ ح٫عظلخدس ٖٓ هقذ حُٔؾشع ك٢ 

 رؼذ حٗظٜخء ٓذس حُظـشرش. اػخدس طؤ٤َٛ ٛزح حُؾخـ. ٌُٖ ٣ٌٖٔ كزغٚ اًشح٤ٛخً 

 أُطِت اُضبُش: ٓذح اُذجظ

ح٧كٌخّ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُٔذد حُظ٢ ٣ٌٖٔ َش هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُـذ٣ذ َؿ٤َّ 

ٓوذحس حُظٞه٤ق ك٤ٜخ ٝرخُٔزخُؾ حُخخفش ٌَُ ٓذس. كوذ صحد حُٔذس حُوقٟٞ ُِلزظ ٝصحد 

ػ٠ِ حُ٘لٞ ٓ٘ٚ  /444حُٔزخُؾ حُظ٢ ٣ٌٖٔ حُظٞه٤ق ٖٓ أؿِٜخ. ك٤غ ؿخءص حُٔخدس /

 ح٥ط٢: 

ػ٠ِ  /439/طٌٕٞ ٓذس حُلزظ ك٢ ح٧كٞحٍ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخدس  -"أ

 حُٞؿٚ ح٥ط٢:

ػؾش٣ٖ ٣ٞٓخً ارح ًخٕ حُٔزِؾ ٓٞمٞع حُظ٘ل٤ز ٫ ٣ظـخٝص خٔغ٤ٖ أُق ٤ُشس  -1

 عٞس٣ش.

 عظ٤ٖ ٣ٞٓخً ارح ًخٕ حُٔزِؾ ٫ ٣ظـخٝص ٓجش أُق ٤ُشس عٞس٣ش. -2

                                                           
234
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٣ظـخٝص ٓجش أُق ٤ُشس عٞس٣ش ٫ٝ ٣ض٣ذ ػٖ ٓجظ٢ طغؼ٤ٖ ٣ٞٓخً ارح ًخٕ حُٔزِؾ  -3

 أُق ٤ُشس عٞس٣ش.

ع٘ش ٬٤ٓد٣ش ارح ًخٕ حُٔزِؾ ٣ظـخٝص حُلذ حُٔزًٞس آٗلخً أٝ ٣ظؼِن رظغ٤ِْ حُُٞذ أٝ  -4

 اسحءطٚ.

طُلغُذ ٓذس حُلزظ رخُ٘ظش ا٠ُ أفَ حُٔزِؾ ِٝٓلوخطٚ ٖٓ سعّٞ ٝٓقخس٣ق  - ص

 هنخث٤ش ٝأطؼخد ٓلخٓخس.".

طظ٘خعذ ٓؼٚ هشدحً  ًَ ٓزِؾ ٣وخرَ ٓذس طٞه٤ق
236

. أٓخ ارح ًخٕ ح٫ُظضحّ ؿ٤ش ٓخ٢ُ 

 ْٕ كظٌٕٞ ٓذس حُظٞه٤ق ع٘ش ٬٤ٓد٣ش. صحد حُٔؾشع حُٔذس حُوقٟٞ ُظقزَق ع٘شً رؼذ أَ

َٖ ٣ٞٓخً ك٢ حُوخٕٗٞ حُوذ٣ْ، ٝرُي ُض٣خدس حُنـو ػ٠ِ حُٔذ٤٘٣ٖ، خخفشً ك٤ٔخ  ًخٗض طغؼ٤

اسحءطٚ. َٝ  ٣ظؼِن رٔغؤُظ٢ طغ٤ِْ حُقـ٤ش 

طـذ٣ذ حُلزظ رؼذ حٗظٜخء ٓذس حُظٞه٤ق ُِغزذ رحطٚ ا٫ ك٢ د٣ٖ حُ٘لوش ٛزح ٫ٝ ٣ـٞص 

٧ٗٚ د٣ٖ دٝس١ ٓظـذد، ك٤غ ٣غظط٤غ حُذحثٖ هِذ كزظ ٓذ٣٘ٚ ك٢ ًَ ٓشس طُغظََلنُّ 

 ك٤ٚ حُ٘لوش.

ٌُٖ ٣ـٞص كزظ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ٓـذدحً رٔوظن٠ هشحس ؿذ٣ذ ٖٓ أؿَ ح٫ُظضحٓخص 

أفٍٞ حُٔلخًٔخص رؼذ حٗظٜخء ٓذس  / ٖٓ هخ439ٕٞٗحُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخدس /

حُلزظ ح٧ٍٝ
237

َُ رُي إٔ ٣ُلزظ ؽخـ ُٔذس ع٘ش ُؼذّ ٝكخثٚ ٓزِؾ ٤ِٕٓٞ ٤ُشس  ؼَ َٓ  .

عٞس٣ش ًظؼ٣ٞل ٗخؽت ػٖ ؿشّ ؿضحث٢. ػْ ٣طِذ أكذ دحث٤٘ٚ كزغٚ ٖٓ أؿَ د٣ٖ 

ٗلوش رٔزِؾ ٓجش أُق ٤ُشس عٞس٣ش أٝ ٓجظ٢ أُق ٤ُشس عٞس٣ش ًظؼ٣ٞل ٗخؽت ػٖ ؿشّ 

 ؿضحث٢ آخش. 

ٛزح ٣ُٝلغذ حُٔزِؾ حُز١ ٣ـش١ حُظٞه٤ق ٖٓ أؿَ طلق٤ِٚ رخُ٘ظش ا٠ُ أفَ 

 / حُٔزًٞسس عخروخً. 444حُذ٣ٖ ِٝٓلوخطٚ ًٔخ ؿخء ك٢ حُلوشس /د/ ٖٓ حُٔخدس /

٤ُشس عٞس٣ش ًٝخٗض  93000كبرح فذس كٌْ ػ٠ِ ؽخـ ر٘لوش ٝحؿزش هذسٛخ 

٤ُشس  10000حُِٔلوخص ٖٓ ٓقخس٣ق ٝسعّٞ ٝحُلذ ح٧د٠ٗ ٧طؼخد حُٔلخٓخس 

 ٛٞعٞس٣ش، كبٕ ٓذس حُلزظ طٌٕٞ طغؼ٤ٖ ٣ٞٓخً ٧ٕ حُٔزِؾ حُز١ ٣ئخز رخُلغزخٕ 

 ٓجش ٝػ٬ػش آ٫ف ٤ُشس عٞس٣ش. 103000=10000+93000ح٥ط٢: 

                                                           
236

، فً وقٍت كانت فٌه القوة 1953كانت المبالػ زهٌدة جداً فً القانون القدٌم وذلك لنه كان نافذاً منذ عام 

 الشرابٌة للنقد أكبر بعشرات المرات منها فً الوقت الحالً.
237

 صول المحاكمات./ من قانون أ441انظر الفقرة /ب/ من المادة /
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طُنخف ٛزٙ حُِٔلوخص ٧ٜٗخ ُفشكض ٖٓ أؿَ حُلقٍٞ ػ٠ِ كٌْ رٔٞحؿٜش حُٔذ٣ٖ 

 حُز١ سكل طغذ٣ذ حُذ٣ٖ.

 أُطِت اُشاثغ: دبالد اٗوؼبء اُذجظ

حُلن / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ كخ٫ص حٗونخء 445ٗقض حُٔخدس /

 خُلزظ ح٩ًشح٢ٛ ك٤غ ؿخء ك٤ٜخ ٓخ ٣ؤط٢: ر

 "٣٘ون٢ حُلن رخُلزظ حُظ٘ل٤ز١ ك٢ ح٧كٞحٍ ح٥ط٤ش:

 ارح أٝك٠ حُٔ٘لز ػ٤ِٚ حُظضحٓٚ أٝ أٝكخٙ ػ٘ٚ ؽخـ آخش.-أ

ارح سم٢َ حُذحثٖ رؤٕ ٣خ٢ِ عز٤َ -د
238

 حُٔ٘لز مذٙ.

 َؾ حُٔ٘لز ػ٤ِٚ حُغزؼ٤ٖ ٖٓ حُؼٔش.".ارح رََِ -ؽ

 أٝالً: دبُخ اُٞكبء ثبالُزضاّ

حُٞكخء رخ٫ُظضحّ ٛٞ حُلخُش حُطز٤ؼ٤ش ٫ٗونخثٚ ٝرخُظخ٢ُ حٗونخء حُلن رخُلزظ 

َْ حُقـ٤َش أٝ  حُٔز٢٘ ػ٤ِٚ. كبرح عذد حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ حُٔزِؾ حُٔلزٞط ٖٓ أؿِٚ أٝ َعَِّ

 ٚ ٣٘ون٢.عَٔق رخ٩سحءس كبٕ كن هخُذ حُظ٘ل٤ز رلزغ

هذ ٣ٌٕٞ حُٞكخء رخ٫ُظضحّ ٖٓ ؿ٤ش حُٔذ٣ٖ. ك٢ ٛزٙ حُلخُش ٫ ٣غظط٤غ حُذحثٖ سكل 

 / حُٔزًٞس عخروخً. 445ٛزح حُٞكخء ٝرُي ُقشحكش ٗـ حُلوشس /أ/ ٖٓ حُٔخدس /

ك٢  حُوخٕٗٞ حُٔذ٢ٌُٖٗ حُذحثٖ ٣غظط٤غ سكل حُٞكخء ك٢ كخُش خخفش ٗـ ػ٤ِٜخ 

 / ٜٓ٘خ ٓخ ٣ؤط2:٢ش حُلوشس // ٓ٘ٚ. كوذ ؿخء ك٢ ٜٗخ322٣حُٔخدس /

"...ػ٠ِ أٗٚ ٣ـٞص ُِذحثٖ إٔ ٣شكل حُٞكخء ٖٓ حُـ٤ش ارح حػظشك حُٔذ٣ٖ ػ٠ِ  

أرِؾ حُذحثٖ ٛزح ح٫ػظشحك.". َٝ  رُي 

 

 

                                                           
 
238

/ من قانون أصول المحاكمات عدم الدقة فً استخدام 445ٌؤخذ على المشرع فً الفقرة /ب/ من المادة /

ٌُطلُق سراحُه". لن  المصطلح القانونً. فقد استخدم تعبٌر "ٌخلً سبٌله" وكان الجدر به أن ٌستعمل عبارة "
جزابٌة وله مدلول اصطالحً محدد؛ حٌث ٌخلى سبٌل االصطالح الول من مفردات قانون أصول المحاكمات ال

الموقوؾ احتٌاطٌاً فً دعوى الحق العام مع إمكانٌة الحكم علٌه بعقوبة مانعة للحرٌة. أي أنه ٌوجد احتمال 
لعودته إلى السجن بعد إخالء سبٌله. بٌنما إطالق السراح ال ٌفٌد هذا المعنى. فضالً عن أن الحبس اإلكراهً لٌس 

  توقٌفاً احتٌاطٌاً.عقوبة وال
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 صب٤ٗبً: سػبء ؽبُت اُز٘ل٤ز ثئؽالم عشاح أُ٘لز ػذٙ

ََ ربه٬م عشحكٚ.  ٫ ٣غظط٤غ هخُذ حُظ٘ل٤ز هَِذ كزظ حُٔ٘لز مذٙ رؼذ إٔ هَزِ

وٍٞ رـ٤ش رُي ٣ـؼَ حُٔذ٣ٖ طلض سكٔش حُذحثٖ ُغزذ اؿشحث٢ ٛٞ حُلن رخعظخذحّ ٝحُ

 اؿشحء ط٘ل٤ز١ ٤ُظ ا٫.

ٍَ ربه٬م حُغشحف ٣ؼ٢٘ حُظ٘خصٍ ػٖ كن هِذ حُلزظ. ٌُٖ رؼل  ػْ إ حُوَزُٞ

ََ ربه٬م حُغشحف حُٔؾشٝه رخُٞكخء. رٔؼ٠٘ إٔ حُذحثٖ ٣وزَ رخشٝؽ حُٔذ٣ٖ  حُلوٚ هَزِ

وّٞ رخُٞكخء رخ٫ُظضحّ ٓغ حؽظشحه ػٞدطٚ ا٠ُ حُغـٖ ك٢ كخٍ ٖٓ حُغـٖ رؾشه إٔ ٣

ػذّ حُٞكخء ك٢ كظشس ٓلذدس
239
. 

ُغ٘خ ٓغ ٛزح ح٫طـخٙ حُز١ ٣نغ حُٔذ٣ٖ طلض سكٔش حُذحثٖ ُغزذ اؿشحث٢ ًٔخ هِ٘خ، 

٧ٕٝ حُلزظ ح٩ًشح٢ٛ حعظؼ٘خٌء ٖٓ حُوخػذس حُؼخٓش ك٢ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُزٓش حُٔخ٤ُش كوو 

ٖٓ ٛ٘خ كبٗٚ ٫ ٣ـٞص حُظٞعغ ك٢ طلغ٤ش حُ٘ـ حُوخ٢ٗٞٗ  ُِٔ٘لز مذٙ دٕٝ ؿغذٙ.

 ٝهشف كشم٤خص طخشؽ ػٖ حُٔزذأ حُؼخّ.

 صبُضبً: ثِٞؽ أُ٘لز ػذٙ اُغجؼ٤ٖ ٖٓ اُؼٔش

ٛزٙ حُلخُش ٓغ حطـخٙ حُٔؾشع ك٢ ػذّ ؿٞحص كزظ ًزخس حُغٖ حكظشٓخً  ٠طظٔخؽ

٢. ٣٘ون٢ هخرغ ٓذٗ لزظ ٝع٤ِش مـو ػ٠ِ حُٔذ٣ٖ رذ٣ٖ ر١ُْٜ، خخفشً ٝإٔ ٛزح حُ

حُلن رخُلزظ ارٕ ػ٘ذٓخ ٣قزق ػٔش حُٔ٘لز مذٙ عزؼ٤ٖ ػخٓخً، عٞحء أًخٕ ٓٞهٞكخً أّ 

 .٫ 

. ك٢ ٛزٙ حُلخُش ٫ د٣ٖ ٗلوش٣ُغظؼ٠٘ ٖٓ رُي حُلخُش حُظ٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ حُظ٘ل٤ز ُظلق٤َ 

٣٘ون٢ حُلن رخُلزظ ٣ٝزو٠ حُٔ٘لز مذٙ ٓلزٞعخً ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ رِٞؿٚ حُغزؼ٤ٖ ٖٓ 

 حُؼٔش.

َّْ حُلزظ ٖٓ زًش إٔ ٣ـذس حُ حٗونخء ٓذس حُلزظ ٫ ٣ؼ٢٘ حٗونخء ح٫ُظضحّ حُز١ طَ

حُلزظ حُظ٘ل٤ز١ أكذ أعزخد حٗونخء ح٫ُظضحّ ٖٓ ك٤غ ٫ ٣ُؼذُّ . رؼزخسس أخشٟ أؿِٚ

حُٔزذأ
240

.٣زو٠ ارٕ ٖٓ كن هخُذ حُظ٘ل٤ز، رؼذ حٗظٜخء ٓذس كزظ ٓذ٣٘ٚ، إٔ ٣ظخرغ 

                                                           
239

، المرجع السابق، ةحٌدر، نصر منال، وَ 371السابق، ص انظر هذا الرأي فً: مكناس، جمال الدٌن، المرجع 

 .293ص
240

كما  تالشً الؽرامات بمبدأمع ذلك فإن بعض االلتزامات تنقضً بانتهاء مدة الحبس. فقد أخذت بعض القوانٌن 

بتالشً الؽرامات الجمركٌة. انظر تفصٌل ذلك: قرار محكمة النقض  فً قانون التبػ. كما قضت محكمة النقض

 .281، المرجع السابق، صةمنال حٌدر، نصرالسورٌة الذي ورد فً: 
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ؼذ إٔ حعظ٘لذ كوٚ رطِذ حُلزظ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز رطش٣ن حُلـض ػ٠ِ أٓٞحُٚ ر

ح٩ًشح٢ٛ أٝ حٓظ٘غ ػ٤ِٚ رُي
241
. 

 أُطِت اُخبٓظ: إجشاءاد ر٘ل٤ز اُذجظ

طزذأ ٛزٙ ح٩ؿشحءحص رظوذ٣ْ حُٔلخ٢ٓ ٤ًَٝ هخُذ حُظ٘ل٤ز هِذ حُظ٘ل٤ز ٓؾلٞػخً 

رخُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١ ٝرطِذ حُظن٤٤ن ػ٠ِ حُٔ٘لز مذٙ رخُلزظ ح٩ًشح٢ٛ ُلِٔٚ ػ٠ِ 

 حُٞكخء رخُظضحٓٚ.

دحثشس حُظ٘ل٤ز اخطخسحً ط٘ل٤ز٣خً ُِٔ٘لز مذٙ ٓغ ط٤ٌِلٚ رخُٞكخء خ٬ٍ خٔغش أ٣خّ  طشعَ

ُٚ ح٩خطخس. كبرح ُْ ٣وْ رخُٞكخء ٣قذس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز هشحسحً رلزغٚ. ٣ـذ ػ٠ِ  ط٢ِ طزُِـّ

هخُذ حُظ٘ل٤ز، ك٢ كخُش فذٝس هشحس حُلزظ، إٔ ٣ذكغ عِلخً ٗلوخص اػخؽش حُٔ٘لز مذٙ 

كوذ  ٕٞ حُشعّٞ ٝحُـظؤ٤ٓ٘خص حُونخث٤ش./ ٖٓ هخ110ٗ/ ك٢ حُغـٖ كغذ ٗـ حُٔخدس

 ؿخء ك٢ حُلوشس ح٠ُٝ٧ ٖٓ ٛزٙ حُٔخدس ػ٠ِ إٔ: 

٣ئد١ حُذحثٖ عِلخً ا٠ُ حُخض٣٘ش حُٔزِؾ ٝكوخً ُٔخ ٛٞ ُذٟ ادحسس حُغـٕٞ ٩ػخؽش  -1"

حُغـ٤ٖ ػٖ ًَ ٣ّٞ ٣لزظ ك٤ٚ ٓذ٣٘ٚ ٧ؿَ حُذ٣ٖ أٝ حُؼ٤ٖ ُوخء ٓخ ٣٘لن ػ٤ِٚ ٖٓ 

ٕ ٝرلخٍ فشف حُ٘ظش ػٖ كزغٚ ٝطخ٤ِش عز٤ِٚ هزَ اطٔخٓٚ ؿ٤ٔغ ٓخققخص حُغـٞ

حُٔذس طؼخد ا٤ُٚ حُغِلش رٌخِٜٓخ ك٢ حُلخُش ح٠ُٝ٧ أٝ حُزخه٢ ك٢ حُلخُش حُؼخ٤ٗش رٔٞؿذ 

 هشحس ٖٓ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز.".

/ٛـ/ ٖٓ حُٔخدس /  ُٝ / ٖٓ هخٕٗٞ حُشعّٞ ٝحُظؤ٤ٓ٘خص 112ٝهذ حعظؼ٘ض حُلوشطخٕ /د/ 

رخُٜٔش ٝرخُ٘لوش ٖٓ طؤد٣ش ٗلوخص اػخؽش حُغـ٤ٖ حُونخث٤ش حُٔلٌّٞ ُْٜ
242

، ٝرُي 

 ٤ش.ُُلخؿظْٜ حُٔخد٣ش ٗظ٤ـش عٞء أكُْٜٞ حُٔخ حُٔؾشع طوذ٣شحً ٖٓ

ٛزح ٝهذ عٔق حُٔؾشع ُِٔ٘لز مذٙ رخ٫ػظشحك ػ٠ِ هشحس كزغٚ أٓخّ سث٤ظ 

حُظ٘ل٤ز حُز١ أفذس حُوشحس
243

/ ٖٓ هخٕٗٞ 441. كوذ ٗقض حُلوشس /أ/ ٖٓ حُٔخدس /

                                                           
241

كما فً الحالة التً ٌصبح فٌها عمر الشخص الموقوؾ، فً ؼٌر دٌن نفقة، سبعٌن سنة قبل نهاٌة مدة 

 التوقٌؾ.
242

ٌعفى من تأدٌة نفقات إعاشة المسجونٌن ابٌة على ما ٌأتً: "/ من قانون الرسوم القض112نصت المادة /

 :الحقوق لتأمٌن استٌفاءً 
 ...-.... ج-... ب-أ

 .د/ المحكوم لهم بالنفقة
 "../ المحكوم لهم بالمهورـه
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ُِٔلٌّٞ ػ٤ِٚ إٔ ٣ؼظشك ػ٠ِ طٞه٤لٚ رخعظذػخء أٝ -خًٔخص ػ٠ِ أٗٚ: "أأفٍٞ حُٔل

 طوش٣ش ٣وذٓٚ ا٠ُ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز.". 

٣٘ظش سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ك٢ ٛزح ح٫ػظشحك. كبرح ًخٗض حُؾشٝه حُوخ٤ٗٞٗش ُِلزظ ؿ٤ش 

ٓظٞحكشس ٣وشس اه٬ف عشحف حُٔ٘لز مذٙ
244

. أٓخ ًخٗض ٛزٙ حُؾشٝه هذ سٝػ٤ض ك٤زو٠ 

خً. ٣ٝلن ُٜزح ح٧خ٤ش حُطؼٖ رٜزح حُوشحس، ًـ٤شٙ ٖٓ هشحسحص سث٤ظ حُٔ٘لز مذٙ ٓٞهٞك

 حُظ٘ل٤ز، رطش٣ن ح٫عظج٘خف.

أٓخ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُوزل ػ٠ِ حُٔ٘لز مذٙ ك٤ٌٕٞ رظغط٤ش ًظخد ٖٓ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز 

ٚ ك٢ حُغـٖ. طِو٢  َٝ َصؿِّ ا٠ُ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ٣طِذ ك٤ٚ ٜٓ٘خ اُوخء حُوزل ػ٠ِ حُٔذ٣ٖ 

ُْ دحثشس حُظ٘ل٤ز رزُي أف٫ًٞ.ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش حُ  وزل ػ٤ِٚ ٝطضؿٚ ك٢ حُغـٖ ٝطُؼِ

 

 أُجذش اُضبُش

 ٓ٘غ اُغـــــــــــــــلش 

 

٣َُؼذُّ ٓ٘غ حُٔذ٣ٖ ٖٓ حُغلش خخسؽ حُوطش ٗٞػخً ٖٓ أٗٞحع حُنـو ػ٠ِ ؿغذٙ ُلِٔٚ 

ػ٠ِ ط٘ل٤ز رؼل ح٫ُظضحٓخص رحص حُطخرغ حُٔذ٢ٗ. ُزُي ٣ـذ إٔ طٌٕٞ ٛزٙ حُٞع٤ِش 

٤شً، ك٬ طُطزن ا٫ ك٢ كخٍ ٝؿٞد ٗـ هخ٢ٗٞٗ ٣غٔق رخُِـٞء ا٤ُٜخحعظؼ٘خث
245
. 

ُوذ ؿخء هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُـذ٣ذ ر٘ـ ٣غٔق رخُظن٤٤ن ػ٠ِ حُٔذ٣ٖ ػٖ  

/ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص. كوذ 439هش٣ن ٓ٘ؼٚ ٖٓ حُغلش خخسؽ عٞس٣ش ك٢ حُٔخدس /

 ٗقض حُلوشس /د/ ٖٓ ٛزٙ حُٔخدس ػ٠ِ أٗٚ: 

                                                                                                                                               
243

االعتراض أمام ربٌس التنفٌذ، وهو المرجع القضابً ذاته الذي أصدر القرار، ٌدعم الرأي القابل بأن قرارات 

 تنفٌذ هً قرارات والبٌة.ربٌس ال
244

 / من قانون أصول المحاكمات.441انظر الفقرة /ب/ من المادة /
245

كانت المحاكم الشرعٌة وبعض المحاكم الجزابٌة، قبل نفاذ قانون أصول المحاكمات الجدٌد، ُتصدر قرارات 

على حد علمنا، إال بمنع السفر على الرؼم من عدم وجود صرٌح بجواز إصدار مثل هذه القرارات. وال ٌوجد، 

 21/ من المرسوم التشرٌعً رقم 3نصان قانونٌان ٌجٌزان إصدار قرار منع سفر. الول هو الفقرة /أ/ من المادة /

الناظرة فً الدعوى  للمحكمة-أالمتعلق بإحداث محاكم مصرفٌة. تنص هذه الفقرة على ما ٌأتً: " 2114لعام 

المستعجلة بما فٌها منع السفر وذلك بقرار ٌتخذ فً ؼرفة المذاكرة  اتخاذ جمٌع االجراءات والتدابٌر والقرارات

ونصها هو  2116لعام  38/ من قانون الجمارك رقم 214". الثانً هو المادة /قبل دعوة االطراؾ وبعد دعوتهم.

 اآلتً: 
ن التهرٌب من "ٌحق للمدٌر العام أو مدٌر الدابرة أن ٌطلب من السلطات المختصة منع المخالفٌن والمسؤولٌن ع

 مؽادرة البالد فً حال عدم كفاٌة الشٌاء المحجوزة لتؽطٌة الرسوم والضرابب والؽرامات...".
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٤ز إٔ ٣وشس ٓ٘غ علش حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ا٠ُ ك٤ٖ حعظ٤لخء حُٔزخُؾ ُشث٤ظ حُظ٘ل-"د

ٝحُظؼ٣ٞنخص ٝح٩ُضحٓخص حُٔلٌّٞ رٜخ ٖٓ حُٔلخًْ حُٔذ٤ٗش ٝحُـضحث٤ش ٝؿ٤شٛخ ٖٓ 

 حُٔلخًْ رلٌْ هنخث٢ ٌٓظغذ حُذسؿش حُوطؼ٤ش.".

ًٟ ٝحعؼخً ؿذحً ٧ٗٚ ُْ ٣لذد حُٔزخُؾ ٝحُظؼ٣ٞنخص  ٣زذٝ إٔ ُٜزح حُ٘ـ ٓذ

ـٞص ٓ٘غ علش حُٔذ٣ٖ رٜخ ٖٓ أؿَ طلق٤ِٜخ. كظ٠ إٔ ف٤خؿظٚ ٝح٩ُضحٓخص حُظ٢ ٣

ؿخءص ٓؼضصس ُٜزح حُٔذٟ حُٞحعغ. كوذ ُعٔق رخُِـٞء ا٠ُ ٓ٘غ حُغلش ٫عظ٤لخء أ١ ٓزِؾ 

 أٝ اُضحّ طلٌْ رٚ أ١ ٓلٌٔش ٜٓٔخ ًخٕ ٗٞػٜخ.

ٗشٟ إٔ ٛزح ح٩ه٬م ك٢ ؿ٤ش ٓلِٚ ٧ٗٚ ٣ظ٘خك٠ ٓغ حُوخػذس حُؼخٓش ك٢ حُظ٘ل٤ز 

رؤٕ حُظ٘ل٤ز ٣ٌٕٞ ػ٠ِ حُزٓش حُٔخ٤ُش ُِٔذ٣ٖ كوو دٕٝ ؿغذٙ. ٝٗشٟ إٔ ٝحُظ٢ طوٍٞ 

٣وقش حُٔؾشع ٓ٘غ حُغلش ػ٠ِ حُٔذ٣ٖ رخ٫ُظضحٓخص حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ حُلوشحص /أ/ 

/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ٝػ٠ِ ح٫ُظضحٓخص حُٞحسدس 439ٝ/د/ ٝ/ؽ/ ٖٓ حُٔخدس 

 ٠ِ ؿٞحص ٓ٘غ حُغلش.ك٢ حُ٘قٞؿ حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ طشد ك٢ هٞح٤ٖٗ خخفش ػ
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 اُلظَ اُضب٢ٗ

 اُز٘ل٤ز ثطش٣ن اُذجض 

 

حُلـض ٛٞ طـ٤ٔذ حُٔخٍ ر٤ٖ ٣ذ١ حُونخء. ٣ٌٕٝٞ حُلـض حكظ٤خه٤خً أٝ ط٘ل٤ز٣خً ٝرُي 

كغذ حُـخ٣ش حُٔزظـخس ٓ٘ٚ. كبرح ُْ ٣ٌاٖ ر٤اذ حُاذحثٖ عا٘ذ ط٘ل٤از١ كبٗاٚ ٣ِـاؤ اُا٠ حُوناخء 

اُوخء حُلـض ح٫كظ٤اخه٢ ػِا٠ أٓاٞحٍ ٓذ٣٘اٚ. ٝٛازح اؿاشحء حكظ٤اخه٢ أٝ طللظا٢ هخُزخً 

٣ُظخُز ُٔ٘غ حُٔذ٣ٖ ٖٓ طٜش٣ذ أٓٞحُٚ أٝ حُظقشف رٜخ رؾٌَ ٣ئػش عاِزخً ػِا٠ حُنأخٕ 

حُؼخّ ُِذحث٤ٖ٘. أٓخ ارح ًخٕ ر٤ذ حُذحثٖ ع٘ذ ط٘ل٤ز١ كبٗٚ ٣ِـؤ اُا٠ هِاذ حُلـاض حُظ٘ل٤از١ 

ظنخء كوٚ ٖٓ ػٔ٘ٚ رؼذ ر٤ؼٚط٤ٜٔذحً ُز٤غ حُٔخٍ حُٔلـٞص ٝحه
246
. 

ٛزح ٝطخظِق ح٩ؿشحءحص كغذ ٗاٞع حُٔاخٍ حُٔطِاٞد كـاضٙ ٌٝٓاخٕ ٝؿاٞدٙ. كواذ 

٣ٌٕٞ ٓخ٫ً ٓ٘و٫ًٞ أٝ ػوخسحً. ٝهذ ٣ٌٕٞ حُٔخٍ حُٔ٘وٍٞ را٤ٖ ٣اذ١ حُاذحثٖ أٝ ُاذٟ حُـ٤اش. 

٣ٞؿااذ  ًٔااخ اٗاٚٝهاذ ٣ٌاإٞ حُٔاخٍ ػِاا٠ ؽاٌَ ا٣ااشحدحص أٝ أعاْٜ أٝ أعاا٘خد أٝ كقاـ. 

حُظ٢ ٫ ٣ـٞص حُظ٘ل٤ز ػ٤ِٜخ. ر٘خًء ػ٠ِ ٓخ طوذّ عٞف ٗوغاْ ٛازح حُلقاَ رؼل ح٧ٓٞحٍ 

ا٠ُ حُٔزخكغ 
247

 ح٥ط٤ش:

 حُٔزلغ ح٧ٍٝ: ح٧ٓٞحٍ حُظ٢ ٫ ٣ـٞص حُظ٘ل٤ز ػ٤ِٜخ

حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ: حُلـض ح٫كظ٤خه٢
248
. 

 حُٔزلغ حُؼخُغ: كـض حُٔخٍ حُٔ٘وٍٞ ر٤ٖ ٣ذ١ حُٔذ٣ٖ ٝر٤ؼٚ.

 حُـ٤ش. حُٔزلغ حُشحرغ: كـض ٓخٍ حُٔذ٣ٖ ُذٟ

 حُٔزلغ حُخخٓظ: كـض ح٣٩شحدحص ٝح٧عْٜ ٝح٧ع٘خد ٝحُلقـ.

 

                                                           
246

نشٌر إلى أنه من الفضل للدابن أن ٌطلب إلقاء الحجز االحتٌاطً على أموال مدٌنه حتى لو كان بٌده سند 

. السبب هو أن ربٌس التنفٌذ ال ٌستطٌع، من تنفٌذي، وذلك فً حال لم تكن أموال المدٌن هذه محجوزة احتٌاطٌاً 
حٌث المبدأ، اتخاذ قرار بالحجز التنفٌذي إال بعد مضً خمسة أٌام تلً تارٌخ إخطار المنفذ ضده. فً هذه الحالة 

 / من قانون أصول المحاكمات.288ٌستطٌع هذا الخٌر تهرٌب أمواله خالل هذه المدة. انظر المادة /
247

لعقار فً هذا الفصل، بل ستجري دراسته فً قسم مستقل هو قسم التنفٌذ على العقار، لن نعالج الحجز على ا

ذلك أنه ٌوجد فروق كثٌرة بٌن التنفٌذ على العقار والتنفٌذ على المنقول، ولن المشرع أحدث تؽٌٌرات عدة فً 
 التنفٌذ على العقار المر الذي ٌسمح بإفراد قسم مستقل لدارسته.

248
لحجز االحتٌاطً لٌس إجراًء تنفٌذٌاً بل هو إجراء احتٌاطً أو تحفظً، إال أننا سوؾ على الرؼم من أن ا

قرار  بتنفٌذندرسه فً هذا الكتاب لنه إجراء ضروري سابق على التنفٌذ، ولن ربٌس التنفٌذ هو المختص نوعٌاً 

 / من قانون أصول المحاكمات.321الحجز االحتٌاطً. انظر المادة /
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 أُجذش األٍٝ 

 األٓٞاٍ اُز٢ ال ٣جٞص اُز٘ل٤ز ػ٤ِٜب

 

 / ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔذ٢ٗ ػ٠ِ إٔ: 235ط٘ـ حُٔخدس /

ح " أٓٞحٍ حُٔذ٣ٖ ؿ٤ٔؼٜخ مخٓ٘ش ُِٞكخء رذ٣ٞٗٚ. ٝؿ٤ٔغ حُذحث٤ٖ٘ ٓظغخٕٝٝ ك٢ ٛز

 حُنٔخٕ، ا٫ ٖٓ ًخٕ ُٚ ْٜٓ٘ كن حُظوذّ هزوخً ُِوخٕٗٞ.".

٣ٌشط ٛزح حُ٘ـ ٓزذأ حُنٔخٕ حُؼخّ، ٝٛٞ إٔ ؿ٤ٔغ أٓٞحٍ حُٔذ٣ٖ مخٓ٘ش ُِٞكخء 

رخُظضحٓخطٚ. ٌُٖ ٣شد ػ٠ِ ٛزح حُٔزذأ ػذد ٖٓ ح٫عظؼ٘خءحص طلشمٜخ كٔخ٣ش حُٔقِلش 

، ٝٓقِلش حُٔذ٣ٖ رؼل ح٧ٓٞحٍ ُـشك ٓؼ٤ٖ ـَ قَّ حُؼخٓش، ٝحكظشحّ اسحدس ٖٓ خَ 

ك٢ رؼل حُلخ٫ص. ُزُي عٞف ٗذسط ك٤ٔخ ٣ؤط٢ ح٧ٓٞحٍ حُظ٢ ٫ ٣ـٞص حُظ٘ل٤ز ػ٤ِٜخ 

رغزذ هز٤ؼظٜخ )حُٔطِذ ح٧ٍٝ(، ػْ ح٧ٓٞحٍ حُظ٢ ٫ ٣ـٞص حُظ٘ل٤ز ػ٤ِٜخ حكظشحٓخً 

٩سحدس ٖٓ خققٜخ ُـشك ٓؼ٤ٖ )حُٔطِذ حُؼخ٢ٗ(، ٝٗذسط رؼذ رُي ح٧ٓٞحٍ حُظ٢ 

 ٜخ سػخ٣ش ُٔقِلش خخفش )حُٔطِذ حُؼخُغ(.٫ ٣ـٞص حُظ٘ل٤ز ػ٤ِ

 أُطِت األٍٝ: األٓٞاٍ اُز٢ ال ٣جٞص اُز٘ل٤ز ػ٤ِٜب ثغجت ؽج٤ؼزٜب

٣ٞؿذ رؼل ح٧ٓٞحٍ حُظ٢ ٫ ٣ـٞص حُظ٘ل٤ز ػ٤ِٜخ رغزذ هز٤ؼظٜخ حُٔظؼِوش رلٔخ٣ش 

حُٔقِلش حُؼخٓش أٝ حُٔظؼِوش رخُلوٞم حُِق٤وش رؾخق٤ش حُٔذ٣ٖ ٝؿ٤شٛخ ٖٓ 

 ًخ٥ط٢: سعٜخذح٧عزخد. ٝعٞف ٗ

 أٝالً: األٓٞاٍ اُؼبٓخ ُِذُٝخ

َُ رُي ػذّ  ؼَ َٓ ٫ ٣ـٞص حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ ح٧ٓٞحٍ حُؼخٓش ٧ٜٗخ ٓخققش ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش. 

ؿٞحص حُلـض ػ٠ِ حُطش٣ن حُؼخّ أٝ حُغخكخص حُؼخٓش ٝػذّ ؿٞحص حُلـض ػ٠ِ أٓٞحٍ 

ش ُظغ٤٤ش ٝصحسس حُذكخع أٝ ٝصحسس حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ٓؼ٬ً. ًَ ٛزٙ ح٧ٓٞحٍ مشٝس٣

 ٓزذأحُٔشحكن حُؼخٓش، كبرح ُكـضص ٣ظؼطَ ع٤ش حُٔشكن، ٝٛزح ؿ٤ش ٓوزٍٞ ٣ٝخخُق 

 .حعظٔشحس٣ش حُٔشكن حُؼخّ ك٢ أدحء خذٓخطٜٚٓٔخً ٝٛٞ 

ٌُٖ ٣ٌٖٔ حُلـض ٝحُظ٘ل٤ز ػ٠ِ رؼل أٓٞحٍ حُذُٝش ٢ٛٝ أٓٞحٍ حُذُٝش حُخخفش. 

ؿٞحص حُظ٘ل٤ز ػ٤ِٜخ.  كٜزٙ ح٧ٓٞحٍ ؿ٤ش ٓخققش ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش ُزُي ط٘ظل٢ ػِش ػذّ

َُ رُي أٓٞحٍ ٓئعغش حُق٘خػخص حُ٘غ٤ـ٤ش ٝأٓٞحٍ حُٔئعغش حُؼخٓش ُِظؤ٤ٖٓ،  ؼَ َٓ

ٝؿ٤شٛٔخ ٖٓ ٓئعغخص حُذُٝش حُظ٢ طظقشف ًظخؿش ٝطٜذف ا٠ُ حُشرق. كوذ ؿخء 
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، حُٔظنٖٔ ٗظخّ حُوطخع ح٫هظقخد١، ٝػذَّ 1972/ ُؼخّ 12حُٔشعّٞ حُظؾش٣ؼ٢ سهْ /

ك٢ ػ٬هظٜخ ٓغ حُـ٤ش ربجشاً طظ٠ُٞ ٗؾخهخً طـخس٣خً ح٧ؽخخؿ حُٔؼ٣ٞ٘ش حُظ٢ 
249
. 

 صب٤ٗبً: األٓٞاٍ أُٞهٞكخ

ح٧ٓٞحٍ حُٔٞهٞكش أٓٞحٍ ٓخققش أ٣نخً ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش، ُزُي ٫ ٣ـٞص حُظ٘ل٤ز 

ٝطَُؼذُّ ٓلزٞعشً ٓخ رو٢ حُٞهق. ٫ٝ كشم ر٤ٖ ٓغ٤ل٢ ٝٓغِْ ك٢ ح٫عظلخدس ٖٓ  .ػ٤ِٜخ

ل٤خً أّ ٝهلخً اع٤ٓ٬خً. رؼزخسس أخشٟ، ٜٓٔخ ًخٕ ٗٞع أٓٞحٍ حُٞهق عٞحء أًخٕ ٝهلخً ٓغ٤

 حُٞهق كٜٞ ٓخقـ ُٔقِلش حُٔٞحه٤ٖ٘.

 صبُضبً: أُشاعالد اُخبطخ

َِ ٫ٝ ٣لن ُـ٤ش حُٔشعَ ٝحُٔشَعَ ا٤ُٚ ح٫ه٬ع  حُشعخُش حُخخفش ٌِٓي ُِٔشِع

ػ٠ِ ٓنٜٔٞٗخ. ٣ٌٖٔ ح٫ه٬ع ػ٠ِ حُشعخُش ربرٕ حُٔشعَ ٝا٫ ٌٕٗٞ أٓخّ كخُش طؼٍذ 

 ٠ حُخقٞف٤ش حُٔظؼِوش رغش٣ش حُشعخُش.ػِ

 ٓغ رُي ٣ٌٖٔ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُٔشحع٬ص حُخخفش ك٢ كخُظ٤ٖ ٛٔخ:

أ: حُشعخُش حُظ٢ طظنٖٔ كٞحُش رش٣ذ٣ش أٝ ٗوٞدحً. ك٢ ٛزٙ حُلخُش ٫ طلظ١ٞ حُشعخُش 

 ٓخ ٣ظؼِن رخقٞف٤ش حُٔشعَ أٝ حُٔشعَ ا٤ُٚ.

ش رؼذ ٓن٢ ٓذس ػ٠ِ د: ارح كوذص حُشعخُش فلظٜخ حُغش٣ش، ًشعخثَ حُٔؾخ٤ٛ

ًظخرظٜخ
250
. 

طقزق ه٤ٔش حُشعخُش ك٢ ٛخط٤ٖ حُلخُظ٤ٖ ٓخد٣ش رلظش هخرِش ُِظذحٍٝ ٝحُلـض ٝحُظ٘ل٤ز. 

 رؼزخسس أخشٟ طقزق حُشعخُش ٓخ٫ً ٤ُظ ُٚ أ١ فزـش ٓؼ٣ٞ٘ش.

 ساثؼبً: اُذوٞم اُِظ٤وخ ثشخض أُذ٣ٖ

ح٧ٝعٔش. ٖٓ ح٧ٓؼِش ػ٠ِ ٛزٙ حُلوٞم كن حُغٌٖ ٝحُلن رخُؾٜخدحص حُذسحع٤ش ٝ

حُوخٕٗٞ / ٖٓ 236ٝحُغ٘ذ حُوخ٢ٗٞٗ ُؼذّ ؿٞحص حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ ٛزٙ حُلوٞم ٛٞ حُٔخدس /

 حُظ٢ ط٘ـ ك٢ كوشطٜخ ح٠ُٝ٧ ػ٠ِ ٓخ ٣ؤط٢: حُٔذ٢ٗ

ٌَُ دحثٖ ُٝٞ ُْ ٣ٌٖ كوٚ ٓغظلن ح٧دحء إٔ ٣غظؼَٔ رخعْ ٓذ٣٘ٚ ؿ٤ٔغ كوٞم -1"

 ُِلـض.".، أٝ ؿ٤ش هخرَ ا٫ ٓخ ًخٕ ٜٓ٘خ ٓظق٬ً رؾخقٚٛزح حُٔذ٣ٖ، 

                                                           
249

 .23/1/1972تارٌخ  12/ من المرسوم التشرٌعً الصادر بالرقم 2/ و /1ن /انظر نص المادتٌ
250

 .134بهذا المعنى انظر: سلحدار: صالح الدٌن، المرجع السابق، ص 



163 
 

حُٔغخط رخُلوٞم حُِق٤وش رؾخق٤ش حُٔذ٣ٖ ُٝٞ ػٖ هش٣ن حُذػٟٞ  ٫ ٣ـٞص ارٕ

 ؿ٤ش حُٔزخؽشس.

 خبٓغبً: أٓٞاٍ اُذٍٝ األج٘ج٤خ

أٓٞحٍ حُذٍٝ ح٧ؿ٘ز٤ش ٢ٛ أٓٞحٍ ٓؾُٔٞش رخُلقخٗش حُونخث٤ش، ح٧ٓش حُز١ ٣ٔ٘غ 

ِط ك٢ ح ،كـضٛخ ٝحُظ٘ل٤ز ػ٤ِٜخ ُؼ٬هخص ر٤ٖ ٝرُي ر٘خء ػ٠ِ ٓزذأ حُٔـخِٓش حٌُٔشَّ

 1961حُذٍٝ ك٢ ػذد ٖٓ ح٫طلخه٤خص؛ ٜٝٓ٘خ حطلخه٤ش ك٤٤٘خ ُِؼ٬هخص حُذرِٞٓخع٤ش ُؼخّ 

 .1977حُظ٢ حٗنٔض ا٤ُٜخ حُـٜٔٞس٣ش حُؼشر٤ش حُغٞس٣ش ػخّ 

 عبدعبً: اُؼوبساد ثبُزخظ٤ض 

حُٔوقٞد رؼذّ ؿٞحص حُظ٘ل٤ز ٛ٘خ ٛٞ ػذّ ؿٞحص حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُؼوخسحص رخُظخق٤ـ    

ُٝمؼض ٛزٙ ح٧ٓٞحٍ ُخذٓظٚ أٝ حعظـ٬ُٚ. ُزُي ٣ٌٖٔ  رؾٌَ ٓغظوَ ػٖ حُؼوخس حُز١ 

حُلـض ػ٠ِ حُؼوخسحص رخُظخق٤ـ ربؿشحءحص حُلـض ػ٠ِ حُؼوخس ٤ُٝظ ربؿشحءحص 

 حُلـض ػ٠ِ حُٔ٘وٍٞ.

 عبثؼبً: دوٞم اُشٖٛ ٝاُزأ٤ٖٓ ٝاالسرلبم

لن ٫ ٣ٌٖٔ ك٢ ٛزٙ حُلخُش أ٣نخً حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ ٛزٙ حُلوٞم رؾٌَ ٓغظوَ ػٖ حُ

ح٧ف٢ِ حُٔظؼِوش رٚ. ػِش رُي ٢ٛ ػذّ آٌخ٤ٗش ر٤غ ٛزٙ حُلوٞم ك٢ حُٔضحد حُؼ٢ِ٘ 

 رؾٌَ ٓغظوَ ػٖ حُلن ح٧ف٢ِ. 

 صبٓ٘بً: دوٞم ا٤ٌُِٔخ األدث٤خ ٝاُل٤٘خ ٝاُظ٘بػ٤خ

٫ ٣ـٞص حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ كن حُٔئُق ك٢ هزغ أٝ ٗؾش ٗظخؿٚ حُؼ٢ِٔ أٝ حُلٌش١ أٝ 

ِق٤وش رؾخقٚ. ٌُٖ ارح ٗؾش ٓقَّ٘لَُٚ )ًظخد، حُل٢٘ ٧ٕ ٛزح حُ٘ظخؽ ٖٓ حُلوٞم حُ

هق٤ذس، ُلٖ، طٞص٣غ ٓٞع٤و٢ ؿذ٣ذ، ُٞكش ك٤٘ش( ك٤ٌٖٔ حُلـض ٝحُظ٘ل٤ز ػ٠ِ كن 

حُٔئُق ٛزح. ػِش رُي ٛٞ إٔ حُٔق٘ق ٣ٌٕٞ هذ حٗلقَ ػٖ ؽخـ حُٔئُق ٝطلٍٞ 

ا٠ُ كن ٓخد١ رلض. ر٘خًء ػ٠ِ رُي كبٗٚ ٫ ٣ـٞص حُلـض ػ٠ِ ُٞكش ك٤٘ش سعٜٔخ ك٘خٕ 

كظلع رٜخ. ٌُٖ ارح ُػشمض ُِز٤غ ك٤ٌٖٔ حُلـض ػ٤ِٜخ ٧ٕ حُلن ك٤ٜخ طلٍٞ ا٠ُ ٝح

 كن ٓخد١ ًؤ١ كن آخش.

٫ ٣ـٞص حُلـض أ٣نخً ػ٠ِ حُؼ٬ٓش حُق٘خػ٤ش ٝح٫عْ حُظـخس١ ٝحُؾؼخس رٔؼضٍ 

ػٖ حُٔئعغش حُق٘خػ٤ش أٝ حُظـخس٣ش
251
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سادح ٖٓ خظظٜب أُطِت اُضب٢ٗ: األٓٞاٍ اُز٢ ال ٣جٞص اُز٘ل٤ز ػ٤ِٜب ادزشآبً إل

 ُـشع ٓؼ٤ٖ

٣ٞؿذ ػذس كخ٫ص ك٢ حُوخٕٗٞ ٣ٔظ٘غ ك٤ٜخ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ أٓٞحٍ ٓؼ٤٘ش ٝرُي ػ٘ذٓخ 

ْٖ خقـ ؿضءحً  َٓ طُخقـ ٛزٙ ح٧خ٤شس ٧ؿشحك ٓلذدس. كوذ حكظشّ حُٔؾشع اسحدس 

ٖٓ أٓٞحُٚ ٧ٛذحف رؼ٤ٜ٘خ، ٫ طنش ٖٓ ك٤غ حُٔزذأ كوٞم حُذحث٤ٖ٘. ٝطظـ٠ِ ٛزٙ 

ٝحُٔزخُؾ  ،حُٔٞٛٞرش أٝ حُٔٞف٠ رٜخ ُظٌٕٞ ٗلوشً )أ٫ًٝ( ؽ٤خءٝح٧حُلخ٫ص رخُٔزخُؾ 

 ،ٝح٧ؽ٤خء حُٔٞٛٞرش أٝ حُٔٞف٠ رٜخ رؾشه ٓغ ػذّ ؿٞحص حُلـض ػ٤ِٜخ )ػخ٤ٗخً(

ح٧ٓٞحٍ حًُِٔٔٞش ٓغ ؽشه حُٔ٘غ ٖٓ حُظقشف )ػخُؼخً(. َٝ 

 أُٞٛٞثخ أٝ أُٞط٠ ثٜب ُزٌٕٞ ٗلوخ ٝاألش٤بء أُجبُؾأٝالً: 

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص رؤٗٚ:300/ ؿخء ك٢ حُٔخدس

" ٫ ٣ـٞص حُلـض ...٫ٝ ػ٠ِ حُٔزخُؾ ٝح٧ؽ٤خء حُٔٞٛٞرش أٝ حُٔٞف٠ رٜخ ُظٌٕٞ  

 ٗلوش ا٫ روذس حُشرغ ٝكخًء ُذ٣ٖ ٗلوش ٓوشسس.".

طظؼِن ٛزٙ حُلخُش رخُٜزش حُٔؾشٝهش ٝحُٞف٤ش حُٔؾشٝهش. ٝحُؾشه ٛ٘خ إٔ طٌٕٞ 

ؽخخؿ ٓؼ٤٘٤ٖ. ٝٛزٙ حُ٘لوش ٤ُغض ٗلوش ٓوشسس حُٜزش أٝ حُٞف٤ش ٓخققش ً٘لوش ٧

اٗٔخ ٢ٛ ٗلوش حطلخه٤ش. ٝعزذ حُٔ٘غ ٖٓ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ ٛزٙ ح٧ٓٞحٍ ٛٞ حكظشحّ سؿزش 

ٝأٜٗخ ٫ طنش رلوٞم حُذحث٤ٖ٘ ًٜٞٗخ طض٣ذ ك٢ حُزٓش ٫ ع٤ٔخ  ،حُٞحٛذ أٝ حُٔٞف٢

 حُٔخ٤ُش ُِٔذ٣ٖ ٫ٝ طلوشٛخ، ك٬ طئػش ػ٠ِ حُنٔخٕ حُؼخّ ُِذحث٤ٖ٘.

حُٔؾشع ه٤ذ ػذّ ؿٞحص حُظ٘ل٤ز ٛزح رؤ٫ ٣ٌٕٞ حُذ٣ٖ حُٔطِٞد حُظ٘ل٤ز ٖٓ أؿَ  ٌُٖ

حُلقٍٞ ػ٤ِٚ ٛٞ د٣ٖ ٗلوش ٓوشسس أ١ ٝحؿزش ر٘ـ حُوخٕٗٞ ٨ُهخسد ٝح٧صٝحؽ. كوذ 

َ حُٔؾشع كٔخ٣ش حُذحث٤ٖ٘ رذ٣ٖ ٗلوش ٝحؿزش ػ٠ِ حكظشحّ سؿزش حُٞحٛذ أٝ  كنَّ

ٖٓ ٛ٘خ كوذ عٔق حُٔؾشع رخُظ٘ل٤ز حُٔٞف٢ رخ٩ٗلخم ػ٠ِ رؼل ح٧ؽخخؿ حطلخهخً. 

ػ٠ِ سرغ ح٧ٓٞحٍ حُٔٞٛٞرش أٝ حُٔٞف٠ رٜخ ٝكخًء ُذ٣ٖ حُ٘لوش حُٔوشسس. ٝرٜزح ٣ٌٕٞ 

حُٔؾشع هذ ٝحصٕ ر٤ٖ ٓقخُق حُٔذ٤٘٣ٖ رذ٣ٖ حُ٘لوش حُٔوشسس ٝحُٔغظل٤ذ٣ٖ ٖٓ ح٩ٗلخم 

 حُز١ حؽظشهٚ حُٞحٛذ أٝ حُٔٞف٢.

 اؽ ػذّ اُذجض ػ٤ِٜبصب٤ٗبً: أُجبُؾ ٝاألش٤بء أُٞٛٞثخ ٓغ اشزش

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أٗٚ:301ٗقض حُٔخدس /
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"٫ ٣ـٞص كـض حُٔزخُؾ ٝح٧ؽ٤خء حُٔٞٛٞرش أٝ حُٔٞف٠ رٜخ ٓغ حؽظشحه ػذّ  

ؿٞحص حُلـض ػ٤ِٜخ ٖٓ دحث٢٘ حُٔٞٛٞد أٝ حُٔٞف٠ ُٚ حُز٣ٖ ٗؾؤ َد٣َُْْٜ٘ هزَ حُٜزش أٝ 

ش ك٢ حُٔخدس حُغخروش.".حُٞف٤ش ا٫ ُذ٣ٖ ٗلوش ٓوشسس ٝرخُ٘غزش حُٔ  ز٤َّ٘

حكظشّ حُٔؾشع ك٢ ٛزٙ حُلخ٫ص سؿزش حُٞحٛذ ٝحُٔٞف٢ رؼذّ ؿٞحص حُلـض 

ٝحُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُٔخٍ حُٔٞٛٞد أٝ حُٔٞف٠ رٚ. ٌُ٘ٚ كقش ٛزح حُٔ٘غ رذحث٢٘ حُٔٞٛٞد 

أٝ حُٔٞف٠ ُٚ حُز٣ٖ ٗؾؤ د٣ْٜ٘ هزَ ارشحّ حُٜزش أٝ ٗؾٞء حُٞف٤ش. ٣ٌٖٔ ارٕ ُِذحث٤ٖ٘ 

ِٜزش أٝ حُٞف٤ش إٔ ٣لـضٝح ػ٠ِ أٓٞحٍ حُٔذ٣ٖ. ػِش رُي ٢ٛ إٔ ٛئ٫ء ح٬ُكو٤ٖ ُ

حُذحث٤ٖ٘ ح٬ُكو٤ٖ ُ٘ؾٞء حُظقشف حُوخ٢ٗٞٗ طؼخِٓٞح ٓغ حُٔذ٣ٖ حُٔٞٛٞد ُٚ أٝ 

ػ٠ِ  حُٔٞف٠ ُٚ ػ٠ِ أعخط ػشٝطٚ حُظخٛشس. أٓخ حُذحث٤ٖ٘ حُغخرو٤ٖ كظؼخِٓٞح ٓؼٚ ر٘خءً 

ٓظٚ حُٔخ٤ُش. ًٔخ إٔ دخٍٞ ٛزٙ ػشٝطٚ هزَ دخٍٞ أٓٞحٍ حُٜزش أٝ حُٞف٤ش ا٠ُ ر

 ح٧ٓٞحٍ ك٢ حُزٓش حُٔخ٤ُش ُٔذ٣ْٜ٘ ٫ ٣ئػش ػ٠ِ مٔخْٜٗ حُؼخّ رؾٌَ عِز٢.

ٌُٖ حُٔؾشع ٓ٘غ حُلـض ػ٠ِ ٛزٙ ح٧ٓٞحٍ ٓ٘ؼخً ؿضث٤خً، ك٤غ عٔق ١٧ دحثٖ 

رذ٣ٖ ٗلوش ٓوشسس، عٞحًء أًخٕ دحث٘خً عخروخً أّ ٫كوخً ُ٘ؾٞء حُظقشف حُوخ٢ٗٞٗ، إٔ ٣٘لز 

حُٔخٍ حُٔٞٛٞد أٝ حُٔٞف٠ رٚ ٝكخًء ُذ٣٘ٚ. ٝعزذ رُي ٛٞ حُلخؿش حُٔخعش  ػ٠ِ سرغ

 ُِذحثٖ رذ٣ٖ ٗلوش ٓوشسس ا٠ُ ٓزِؾ ٛزٙ حُ٘لوش ك٢ ٓؼ٤ؾظٚ ح٤ٓٞ٤ُش.

 صبُضبً: األٓٞاٍ أًُِٔٞخ ٓغ ٝجٞد ششؽ أُ٘غ ٖٓ اُزظشف

 ػ٠ِ ٓخ ٣ؤط٢: حُوخٕٗٞ حُٔذ٢ٗ/ ٖٓ 778ط٘ـ حُلوشس ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُٔخدس /

َٖ حُؼوذ أٝ حُٞف٤ش ؽشهخً ٣ون٢ رٔ٘غ حُظقشف ك٢ ٓخٍ، ك٬ ٣قق ارح ط-"أ  َّٔ ن

 ٛزح حُؾشه ٓخ ُْ ٣ٌٖ ٓز٤٘خً ػ٠ِ رخػغ ٓؾشٝع، ٝٓوقٞسحً ػ٠ِ ٓذس ٓؼ٤٘ش.".

أهشَّ حُٔؾشع حُغٞس١ ؽشه ٓ٘غ حُظقشف رخُٔخٍ رؼذ إٔ ه٤ذٙ رٔؾشٝػ٤ش حُزخػغ 

ػ٠ِ ٛزح حُٔخٍ ه٤ِش ػ٤ِٚ ٝٓلذٝد٣ش ٓذطٚ. ٝٛزح ٣وظن٢ ػذّ ؿٞحص حُلـض ٝحُظ٘ل٤ز 

ٓذس ٗلخر ٛزح حُؾشه. كبسحدس حُٔ٘غ ٖٓ حُظقشف طوظن٢ مٔ٘خً ػذّ ؿٞحص حُلـض 

ٝحُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُٔخٍ. ٝحُوٍٞ رـ٤ش رُي ٣ئد١ ا٠ُ اُـخء أػش حُؾشه ػ٠ِ ح٫طلخم 

ٝحُظ٘ل٤ز رخُظخ٢ُ ػ٠ِ حُٔخٍ، ٝرُي رخُظٞحهئ ٓغ دحثٖ ٢ٔٛٝ ػ٠ِ عز٤َ حُٔؼخٍ، أٝ 

قشكخص هخ٤ٗٞٗش ٝػذّ ط٘ل٤زٛخ ٝحُغٔخف ُِذحثٖ ك٤ٜخ رخُلـض كظ٠ ػٖ هش٣ن ارشحّ ط

ٝحُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُٔخٍ حُز١ حؽظُِشهَ ك٤ٚ ؽشه ػذّ حُظقشف
252
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 أُطِت اُضبُش: األٓٞاٍ اُز٢ ال ٣جٞص اُز٘ل٤ز ػ٤ِٜب رذو٤وبً ُٔظِذخ خبطخ

هشس حُٔؾشع ٓ٘غ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ رؼل ح٧ٓٞحٍ كٔخ٣شً ُِٔقِلش حُخخفش ُِٔذ٣ٖ 

ٜخ ػ٠ِ ٓقِلش حُذحثٖ، ٝرُي ُلخؿش حُٔذ٣ٖ حُٔخعش ُٜزٙ ح٧ٓٞحٍ ك٢ ٝطلن٬٤ً ُ

 ح٥ط٢: ٘لٞٓؼ٤ؾظٚ ح٤ٓٞ٤ُش. ٝعٞف ٗذسط ٛزٙ ح٧ٓٞحٍ ػ٠ِ حُ

أٝالً: أُجبُؾ أُذٌّٞ ثٜب ُزٌٕٞ ٗلوخ أٝ ٓخظظخ ُِظشف ٜٓ٘ب ك٢ ؿشع 

 ٓؼ٤ٖ

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أٗٚ:300ط٘ـ حُٔخدس /

ٖٓ حُٔزخُؾ حُٔوشسس أٝ حُٔشطزش ُِ٘لوش  ٓخ ٣لٌْ رٚ حُونخء"٫ ٣ـٞص حُلـض ػ٠ِ 

أٝ ُِقشف ٜٓ٘خ ك٢ ؿشك ٓؼ٤ٖ، ٫ٝ ػ٠ِ ... ا٫ روذس حُشرغ ٝكخًء ُذ٣ٖ ٗلوش 

 "..ٓوشسس

٣ٞؿذ ُذ٣٘خ ػ٬ع كخ٫ص ٓ٘غ ك٤ٜخ حُٔؾشع حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ رؼل حُٔزخُؾ حُظ٢ ٣قذس 

حُٔزخُؾ 1خ ً٘لوش ٓوشسس )ك٤ٜخ كٌْ هنخث٢. ٝٛزٙ حُٔزخُؾ ٢ٛ حُٔزخُؾ حُٔلٌّٞ رٜ َٝ  )

حُٔزخُؾ حُٔلٌّٞ رٜخ ُِقشف ٜٓ٘خ 2حُظ٢ طشطذ ٗلوش ؿ٤ش ٝحؿزش )ٝحُٔلٌّٞ رٜخ  َٝ  )

 (.3ك٢ ؿشك ٓؼ٤ٖ )

 : أُجبُؾ أُذٌّٞ ثٜب ً٘لوخ ٓوشسح1

حُ٘لوش حُٔوشسس ٢ٛ حُ٘لوش حُٞحؿزش ر٘ـ حُوخٕٗٞ ٝح٧هخسد
253

 . ٝهذ أ٠ُٝ حُٔؾشع

ٓوخسٗشً رٌَ حُذ٣ٕٞ ح٧خشٟ ٝرُي ُنشٝسطٜخ  ٣شٛزح حُ٘ٞع ٖٓ حُ٘لوخص أًزش كٔخ

 ُِٔؼ٤ؾش ح٤ٓٞ٤ُش ُِذحثٖ رٜخ.

ٌْ هنخث٢ ػ٠ِ أٜٗخ ٗلوش  ُزُي ٓ٘غ حُٔؾشع حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ أ٣ش ٓزخُؾ فذَس رٜخ كٌ

 ٝحؿزش ٓوشسس ر٘ـ حُوخٕٗٞ. 

 : أُجبُؾ أُذٌّٞ ثٜب اُز٢ رشرت ٗلوخ ؿ٤ش ٝاججخ2

حؿزش ر٘ـ حُوخٕٗٞ، ًخُ٘لوش حُٔئهظش ٣لٌْ حُونخء رزؼل حُ٘لوخص حُظ٢ ٫ طٌٕٞ ٝ

س٣ؼٔخ ٣قذس حُلٌْ ح٢ُٜ٘ٔ ُِخقٞٓش رؤفَ حُلن، أٝ حُ٘لوش حُٔلٌّٞ رٜخ ُظخؿش 

 ُْ ٌَ رخٗظظخس حُلٌْ رؤفَ حُلن ك٢ دػٟٞ ح٩ك٬ط حُٔشكٞػش مذٙ، أٝ حُٔزِؾ حُز١ ٣ُْل

 رٚ ٓئهظخً ُٔذ٣ٖ ٓؼغش س٣ؼٔخ ٣قذس حُلٌْ ك٢ حُٔٞمٞع. 
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زٙ حُ٘لوخص كظ٠ ٣ٌٕٞ حُظ٘ل٤ز ػ٤ِٜخ ٓٔ٘ٞػخً. أٓخ ارح ٛزح ٣ٝؾظشه فذٝس كٌْ رٜ

ًخٗض حُ٘لوش ػخرظش رغ٘ذ ػخد١ أٝ سع٢ٔ ٌُٖٝ ُْ ٣قذس كٌْ رٞؿٞد طغذ٣ذٛخ ك٤ٌٖٔ 

حُلـض ػ٠ِ ٓزِـٜخ
254
. 

 : أُجبُؾ أُذٌّٞ ثٜب ُِظشف ك٢ ؿشع ٓؼ2ٖ٤

ٖٓ ٛزٙ حُٔزخُؾ ٓخ ٣لٌْ رٚ حُونخء ُِقشف ػ٠ِ حُظؼ٤ِْ أٝ حُؼ٬ؽ، أٝ حُلٌْ 

ُقخدس ر٘لوخص ؽخٛذ أٝ خز٤ش طوغ ػ٠ِ ػخطن حُطشف حُخخعش ك٢ حُذػٟٞ. ٝؿخء ح

ٓ٘غ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ ٛزٙ حُٔزخُؾ رغزذ كخؿش حُٔذ٣ٖ رٜخ ُٜزٙ حُٔزخُؾ ٝفؼٞرش حُظخ٢ِ 

 ػٜ٘خ.

٣ٝـذ حُظ٣ٞ٘ٚ ك٢ ٜٗخ٣ش ٛزٙ حُلوشس ا٠ُ إٔ ٓ٘غ حُلـض ػ٠ِ ٓزِؾ حُ٘لوش ؿ٤ش 

ك٢ ؿشك ٓؼ٤ٖ ٛٞ ٓ٘غ ؿضث٢، ك٤غ  حُٞحؿزش أٝ حُٔزخُؾ حُٔلٌّٞ رٜخ ُِقشف

٣ٌٖٔ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ سرغ ٓزِؾ ٛزٙ حُ٘لوش ٝكخًء ُذ٣ٖ ٗلوش ٓوشسس، أ١ ٗلوش ٝحؿزش، ٝرُي 

ٓذٟ حٛظٔخّ  ٖٓ ٛ٘خ ٣ظنق/ حُٔزًٞسس عخروخً. 300ططز٤وخً ُٔخ ؿخء ك٢ ٜٗخ٣ش حُٔخدس /

ًٕٞ ٛزح حُٔؾشع رٔقِلش حُذحثٖ رٔزِؾ حُ٘لوش حُٞحؿزش ٝطلن٤ِٜخ ػ٠ِ أ١ ٓزِؾ آخش، 

حُذحثٖ ٣لظخؽ ا٠ُ كٔخ٣ش ًز٤شس ك٢ ٓؼ٤ؾظٚ ح٤ٓٞ٤ُش أًؼش ٖٓ طِي حُظ٢ ٣غظلوٜخ حُذحثٖ 

ر٘لوش ؿ٤ش ٝحؿزش أٝ رٔزِؾ ٓلٌّٞ رٚ ُِقشف ك٢ ؿشك ٓؼ٤ٖ أٝ ؿ٤شٛخ ٖٓ حُٔزخُؾ 

 ٝح٧ٓٞحٍ ًٔخ ٓش ٓؼ٘خ.

ْٖ ٣ؼ٤ِْٜ ٖٓ ُجبط ٝكشاػ َٓ  صب٤ٗبً: ٓب ٣ِضّ أُذ٣ٖ ٝثؼغ 

 خٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أٗٚ: / ٖٓ ه298ط٘ـ حُٔخدس /

" ٫ ٣ـٞص حُلـض ػ٠ِ حُلشحػ ح٬ُصّ ُِٔذ٣ٖ ٝصٝؿٚ ٝأهخسرٚ ٝأفٜخسٙ ػ٠ِ 

 ػٔٞد حُ٘غذ ٖٓٔ ٣ؼ٤ِْٜ ك٢ دحسٙ ٫ٝ ػ٠ِ ٓخ ٣شطذٝٗٚ ٖٓ ػ٤خد.". 

ُوذ هََقَذ حُٔؾشع ٛ٘خ كٔخ٣ش حُٔذ٣ٖ ٝرؼل ٖٓٔ ٣ؼ٤ِْٜ ك٢ ٓؼ٤ؾظْٜ ح٤ٓٞ٤ُش. 

٬ُٔكع إٔ حُٔؾشع ٝعَّغ كٔ٘غ حُلـض ٝحُظ٘ل٤ز ػ٠ِ ٓخ  ٣ِضْٜٓ ُِٔ٘خٓش ٝحُِزخط. ٝحُ

ٗطخم حُلٔخ٣ش ٤ُؾَٔ أؽخخؿ ٫ ٣َُؼذُّٕٝ ٖٓ حُؼخثِش حُقـ٤شس. كـخءص حُلٔخ٣ش ُظؾَٔ 

حُؼخثِش رخُٔلّٜٞ حُٞحعغ. ٣ٝـذس رخُزًش إٔ حُٔـٞٛشحص ٝحُل٢ِ ؿ٤ش ٓؾُٔٞش رخُٔ٘غ 

 ٨عشس.ح٤ٓٞ٤ُش ُ ٔؼ٤ؾش٧ِٜٗخ أٓٞحٍ ؿ٤ش مشٝس٣ش ُ

ُّ ُٔضاُٝخ ٜٓ٘خ أُذ٣ٖ أٝ ػِٔٚصبُضبً  َِْض  : ٓب ٣َ

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ ٓخ ٣ؤط299:٢ط٘ـ حُٔخدس / 
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"٫ ٣ـٞص حُلـض ػ٠ِ ح٧ؽ٤خء ح٥ط٤ش ا٫ ٫عظ٤لخء ػٜٔ٘خ أٝ ٓقخس٣ق ف٤خٗظٜخ أٝ  

 ُ٘لوش ٓوشسس:

حٌُظذ ٝحُظـ٤ٜضحص ح٬ُصٓش ُٜٔ٘ش حُٔذ٣ٖ ٝأدٝحص حُق٘خػش حُظ٢ ٣غظؼِٜٔخ -أ

 ٘لغٚ ك٢ ػِٔٚ.ر

 حُؼظخد حُلشر٢ حُِٔٔٞى ُٚ ارح ًخٕ ٖٓ حُؼغٌش٤٣ٖ ٓغ ٓشحػخس سطزظٚ. ...".-د

ك٠ٔ حُٔؾشع ك٢ ٛخط٤ٖ حُلوشط٤ٖ حُٔذ٣ٖ ك٢ ٓؼ٤ؾظٚ ح٤ٓٞ٤ُش ػزش حُٔلخكظش ػ٠ِ 

َُ رُي ػذّ ؿٞحص  ؼَ َٓ ٝعخثَ ػ٤ؾٚ حُظ٢ طغٔق ُٚ رخُلقٍٞ ػ٠ِ هٞطٚ ٝهٞص ػخثِظٚ. 

لخ٢ٓ أٝ حُقلل٢ ٝػذّ ؿٞحص حُلـض ٝحُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُلـض ٝحُظ٘ل٤ز ػ٠ِ ًظذ حُٔ

أدٝحص حُلذحد ٝحُ٘ـخس ٝآُش طق٣ٞش ٝٓؼذحص حُظق٣ٞش حُٞحهؼش ك٢ ٤ٌِٓش حُٔقٞس، 

 ٝػذّ ؿٞحص حُلـض ٝحُظ٘ل٤ز ػ٠ِ ح٧ؿٜضس حُطز٤ش ُِطز٤ذ.

رو٢ إٔ ٗزًش إٔ ٓ٘غ حُلـض ٝحُظ٘ل٤ز ك٢ ٛزٙ حُلخ٫ص ٛٞ ٓ٘غ ؿضث٢، ٧ٕ حُظ٘ل٤ز 

ٍ ؿخثض ٝكخًء ُذ٣ٖ ٗلوش ٓوشسس ٝحعظ٤لخًء ُؼٖٔ ٛزٙ ح٧ٓٞحٍػ٠ِ ٛزٙ ح٧ٓٞح
255
أٝ  

/ حُٔزًٞسس 299ٓقخس٣ق ف٤خٗظٜخ أ٣نخً، ٝرُي ططز٤وخً ُٔخ ؿخء ك٢ رذح٣ش حُٔخدس /

 عخروخً.

ساثؼبً: ٓب ٣ِضّ ٖٓ ٝهٞد ٝثؼغ أٗٞاع اُـالٍ ٝاُذخَ ٝأُبش٤خ ُٔؼ٤شخ أُذ٣ٖ 

 ٝأعشرٚ ُٔذح شٜش

 عخروخً رؤٗٚ:/ حُٔزًٞسس 299ط٘ـ حُٔخدس /

"٫ ٣ـٞص حُلـض ػ٠ِ ح٧ؽ٤خء ح٥ط٤ش ا٫ ٫عظ٤لخء ػٜٔ٘خ أٝ ٓقخس٣ق ف٤خٗظٜخ أٝ 

 ....-.... د-ُ٘لوش ٓوشسس: أ

حُلزٞد ٝحُذه٤ن ٝحُٞهٞد ٝأٗٞحع حُذخَ ح٬ُصٓش ٩ػخؽش حُٔلـٞص ػ٤ِٚ -ؽ

 ٝػخثِظٚ ُٔذس ؽٜش.

 .حُٔخؽ٤ش ٓٔخ ٣٘ظلغ رٚ حُٔذ٣ٖ ٝٓخ ٣ِضٓٚ ُـزحثٜخ ُٔذس ؽٜش."-د

هشس حُٔؾشع ٓ٘غ حُلـض ٝحُظ٘ل٤ز ػ٠ِ ح٧ٓٞحٍ حُٔزًٞسس ك٢ حُلوشط٤ٖ 

ٖٓ  حً ؿضء حعظزؼذحُٔزًٞسط٤ٖ، ٖٓ ك٤غ حُٔزذأ، كٔخ٣شً ُِٔذ٣ٖ ك٢ ك٤خطٚ ح٤ٓٞ٤ُش. كوذ 

أعشطٚ ُٔذس ؽٜش. ٖٓ آٌخ٤ٗش حُلـض ٝحُظ٘ل٤ز ػ٤ِٜخ رٓظٚ حُٔخ٤ُش َٝ  ٩ػخؽظٚ 
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ذ٣ٖ ك٢ ك٤خطٚ ح٤ٓٞ٤ُش ٤ُٝظ ٛزح ٣ٝـذ إٔ طٌٕٞ حُٔخؽ٤ش ٓٔخ ٣٘ظلغ رٚ حُٔ

٧ؿشحك حُظـخسس أٝ ح٩ٗظخؽ حُل٤ٞح٢ٗ، ٧ٕ ٛزٙ ح٧ؿشحك طخخُق ؿخ٣ش حُٔؾشع ك٢ 

 كٔخ٣ش حُٔذ٣ٖ ٖٓ ٣ّٞ ٤ُّٞ ُٝٔذس ؽٜش ٝحكذ.

ٝحُٔ٘غ ٖٓ حُلـض ٝحُظ٘ل٤ز ك٢ ٛزٙ حُلخ٫ص ٛٞ ٓ٘غ ؿضث٢ أ٣نخً ٧ٕ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ 

٫عظ٤لخِء ػٖٔ ٛزٙ ح٧ٓٞحٍ أٝ ٓقخس٣ق ٛزٙ ح٧ٓٞحٍ ؿخثض ُٞكخِء د٣ٖ ٗلوش ٓوشسس أٝ 

 ف٤خٗظٜخ.

خبٓغبً: األجٞس ٝأُؼبشبد اُزوبػذ٣خ ٝاُزأ٤ٓ٘بد االجزٔبػ٤خ ُِخذّ ٝاُظ٘بع 

 ٝثؼغ كئبد اُؼب٤ِٖٓ

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أٗٚ:302ط٘ـ حُلوشس /أ/ ٖٓ حُٔخدس /

خخمؼ٤ٖ ٣ـٞص حُلـض ػ٠ِ أؿٞس حُخذّ ٝحُق٘خع أٝ أؿٞس حُؼٔخٍ حُ ٫-أ"

 ٔؾ٤ُٖٞٔ رؤكٌخّ حُوخٕٗٞ ح٧عخع٢ُوخٕٗٞ حُؼَٔ أٝ حُؼخ٤ِٖٓ ُذٟ حُـٜخص حُؼخٓش ٝحُ

ُِؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُذُٝش، ٫ٝ ػ٠ِ حُٔؼخؽخص حُظوخػذ٣ش ٝحُظؤ٤ٓ٘خص ح٫ؿظٔخػ٤ش ا٫ روذس 

 حُلذٝد حُٔز٤٘ش ك٢ حُوخٕٗٞ.". 

٣ؾَٔ حُٔ٘غ ٖٓ حُظ٘ل٤ز، كغذ ٛزح حُ٘ـ، ح٧ؿٞس ٝحُٔؼخؽخص حُظوخػذ٣ش 

ٝحُظؤ٤ٓ٘خص ح٫ؿظٔخػ٤ش ُخذّ حُٔ٘خصٍ ٝحُق٘خع حُلشك٤٤ٖ ٝحُؼٔخٍ حُخخمؼ٤ٖ ُوخٕٗٞ 

ٝحُؼخ٤ِٖٓ حُخخمؼ٤ٖ ُِوخٕٗٞ ح٧عخع٢ ُِؼخ٤ِٖٓ ك٢  2010/ ُؼخّ 17حُؼَٔ سهْ /

 .2004/ ُؼخّ 50حُذُٝش سهْ /

٣ؼذ ٛئ٫ء ٖٓ ح٧كشحد ر١ٝ حُذخَ حُٔلذٝد، ٓخ ٣ـؼَ أٝمخػْٜ حُٔخ٤ُش  

ؿ٤ذس ٝؿ٤ش ٓغظوشس، ك٤غ ٫ ٓٞسد ُْٜ، ٖٓ ك٤غ حُٔزذأ، ا٫ ٝح٫هظقخد٣ش ؿ٤ش 

أؿٞسْٛ ٝٓؼخؽخطْٜ حُظوخػذ٣ش ٝطؤ٤ٓ٘خطْٜ ح٫ؿظٔخػ٤ش رؼذ حُظوخػذ. ُزُي كٔخْٛ 

ك٤غ ٣ٌٖٔ حُظ٘ل٤ز  ،حُٔؾشع رؼذّ ؿٞحص حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ ٛزٙ حُٔزخُؾ. ٌُٖ ٛزح حُٔ٘غ ؿضث٢

ػذ حُوخ٤ٗٞٗش حُ٘خظٔش ُؼَٔ ػ٠ِ ؿضء ٖٓ ٛزٙ حُٔزخُؾ ك٢ حُلذٝد حُظ٢ طوشسٛخ حُوٞح

 ٛزٙ حُلجخص.

عبدعبً: اُذوٞم اُزوبػذ٣خ ٝثؼغ أُجبُؾ ألػؼبء أُٜٖ اُؼ٤ِٔخ أُ٘ظٔخ 

 هبٗٞٗبً 

 / حُٔزًٞسس عخروخً ػ٠ِ ٓخ ٣ؤط302:٢ٗقض حُلوشس /د/ ٖٓ حُٔخدس /

٫ ٣ـٞص حُلـض ػ٠ِ حُلوٞم حُظوخػذ٣ش ١٧ ٖٓ أػنخء حُٜٖٔ حُؼ٤ِٔش -"د 

كقظٚ ٖٓ ف٘خد٣ن حُظؼخٕٝ ٝح٩عؼخف ٝٓؼٞٗش حُظوخػذ ٝحُٞكخس ا٫ حُٔ٘ظٔش هخٗٞٗخً ٝ
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طغذ٣ذحً ُ٘لوش ؽشػ٤ش أٝ ُٔطِٞد خضحٗش حُظوخػذ أٝ حُ٘وخرش أٝ كشع حُ٘وخرش ٝرُي ك٢ 

 كذٝد حُ٘غذ حُٔلذدس ك٢ كـض أؿٞس حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُذُٝش.".

ـٍ ٣ُ   عُ ٬كَ أسحد حُٔؾشع مٔخٕ ك٤خس ًش٣ٔش ُٜزٙ حُلجخص رؼذ حُظوخػذ، كلٔخٛخ ر٘

 إٔ حُٔزخُؾ حُٞحسدس ك٤ٚ طُْغظََلنُّ رؼذ حُظوخػذ ُِٔظوخػذ أٝ ُٞسػظٚ.

ٌُٖ حُٔ٘غ ٖٓ حُظ٘ل٤ز ٛ٘خ ؿضث٢ أ٣نخً، ٧ٕ حُلـض ػ٠ِ ؿضٍء ٖٓ ٛزٙ حُٔزخُؾ 

ٌٖ ٖٓ أؿَ ٝكخء د٣ٖ ٗلوش ؽشػ٤ش أٝ ٝكخء د٣ٖ ُخضحٗش حُظوخػذ أٝ حُ٘وخرش أٝ  ٌٔٓ

 كشػٜخ، مٖٔ ٗغٍذ ٣لذدٛخ حُوخٕٗٞ.

 

 جذش اُضب٢ٗأُ

 اُذجض االدز٤بؽ٢

 

حُلـض ح٫كظ٤خه٢ ٛٞ طـ٤ٔذ حُٔاخٍ رٞماؼٚ طلاض ٣اذ حُوناخء رابؿشحءحص هخ٤ٗٞٗاش 

ٓلذدس، ٝرُاي ُٔ٘اغ حُٔاذ٣ٖ ٓاٖ حُظقاشف رٜازح حُٔاخٍ طقاشكخً ٓخد٣اخً أٝ هخ٤ٗٞٗاخً ٣ناش 

رلوٞم دحث٤٘ٚ. ٣ُٝطِن ػ٤ِٚ رؼل حُلوٚ طغ٤ٔش "حُلـاض حُظللظا٢"
256
٧ٕ ك٤اٚ ٓؼ٘ا٠  

 ٔخٍ رخٗظظخس ٗظ٤ـش حُذػٟٞ حُٔوخٓش رؤفَ حُلن.حُظللع ػ٠ِ حُ

أٓٞحٍ ٓذ٣٘اًَٚ ٛزح ٣ٝلن ُِذحثٖ هِذ اُوخء حُلـض ح٫كظ٤خه٢ ػ٠ِ 
257
ًوخػاذس ، 

٧ٕ حُزٓش حُٔخ٤ُش ُٜزح ح٧خ٤ش مخٓ٘ش ُِٞكخء رذ٣ٞٗٚ، ًٔخ إٔ حُذحث٤ٖ٘ ٓظغاخٕٝٝ ، ػخٓش

ا َٓ ْٖ ُاٚ ٓاْٜ٘ كان ك٢ ٛزح حُنٔخٕ حُؼخّ ٓاٖ ك٤اغ حُٔزاذأ، ٣ُغاظؼ٠٘ ٓاٖ ٛازٙ حُٔغاخٝحس 

حُظوذّ هزوخً ُِوخٕٗٞ
258
 . 

ًٔخ ٫ ٣ُؾظشهُ إٔ ٣ٌٕٞ ٓوذحس حُٔخٍ حُٔلـٞص ٓغخ٣ٝخً ُٔوذحس حُذ٣ٖ حُٔلـٞص ٓاٖ 

أؿِٚ، رَ ٣ٌٖٔ ُِذحثٖ هَََِذ اُوخء حُلـض ح٫كظ٤اخه٢ ػِا٠ ًاَ ػ٘خفاش حُزٓاش حُٔخ٤ُاش 

ٖ هِزاٞح ُِٔذ٣ٖ ٖٓ ك٤غ حُٔزذأ. ػِشُ رُي ٛٞ حكظٔخٍ كقٍٞ طضحكْ ٓغ دحث٤ٖ٘ آخاش٣

 اُوخء حُلـض ػ٠ِ حُٔخٍ رحطٚ.

ٝهااذ كااذد حُٔؾااشع حُلااخ٫ص حُظاا٢ ٣ـااٞص ك٤ٜااخ اُوااخء حُلـااض ح٫كظ٤ااخه٢ ٓااٖ ؿٜااش 

َـّ ػ٠ِ اؿشحءحطٜخ ٖٓ ؿٜش أخشٟ )حُٔطِذ حُؼخ٢ٗ(.  )حُٔطِذ ح٧ٍٝ( َٝٗ
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ِرُد الحجز االحتٌاطً على أموال المدٌن سواء أكانت هذه الموال مملوكة على وجه االستقالل أم مملوكة على ٌَ 

 الشٌوع.
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 / من القانون المدنً.235انظر المادة /
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 أُطِت األٍٝ: دبالد اُذجض االدز٤بؽ٢

ٔخص حُلخ٫ص حُظ٢ / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخ316ً/ ٝ/315/ ٝ/314طلذد حُٔٞحد /

٣ٌٔااٖ اُوااخء حُلـااض ح٫كظ٤ااخه٢ ك٤ٜااخ. ٝطُوغااْ ٛاازٙ حُلااخ٫ص اُاا٠ كااخ٫ص ػخٓااش )أ٫ًٝ( 

٣ٌٖٔ ُِذحثٖ ك٤ٜخ هََُِذ اُوخء حُلـض ػ٠ِ أ١  ٖٓ أٓٞحٍ ٓذ٣٘ٚ، ٝكخ٫ص خخفش )ػخ٤ٗخً( 

ٓلاذدس را٘ـ حُواخٕٗٞ ُٝا٤ظ ػِا٠  ،٣ٌٖٔ ك٤ٜخ اُوخء حُلـض ػ٠ِ أٓٞحٍ رؼ٤ٜ٘خ ُِٔاذ٣ٖ

 رٓظٚ حُٔخ٤ُش. ًَ ػ٘خفش

 أٝالً: اُذبالد اُؼبٓخ ُِذجض االدز٤بؽ٢

/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص كخ٫ص ٣ٌٖٔ ك٤ٜخ ُِذحثٖ هِاذ 314ػذدص حُٔخدس /

اُوخء حُلـض ح٫كظ٤خه٢ ػ٠ِ ًَ ػ٘خفش حُزٓش حُٔخ٤ُش ُٔذ٣٘ٚ أٝ ػ٠ِ أ١ ٜٓ٘خ. ٝؿخء 

 حُ٘ـ حُوخ٢ٗٞٗ ًخ٥ط٢:

ه٢ ػِاا٠ أٓااٞحٍ ٓذ٣٘ااٚ حُٔ٘وُٞااش ٝؿ٤ااش "ُِااذحثٖ إٔ ٣طِااذ ا٣وااخع حُلـااض ح٫كظ٤ااخ

 حُٔ٘وُٞش ك٢ حُلخ٫ص ح٥ط٤ش:

 ُْ ٣ٌٖ ُِٔذ٣ٖ ٓٞهٖ ٓغظوش ك٢ عٞس٣ش. ارح-أ

 خؾ٢ حُذحثٖ كَشحَس ٓذ٣٘ٚ ًٝخٕ ُزُي أعزخد ؿذ٣ش. ارح-د

 ًخٗض طؤ٤ٓ٘خص حُذ٣ٖ ٜٓذدس رخُن٤خع. ارح-ؽ

 ٠ِ ؽشه.ًخٕ ر٤ذ حُذحثٖ ع٘ذ سع٢ٔ أٝ ػخد١ ٓغظلن ح٧دحء ٝؿ٤ش ٓؼِن ػ ارح-د

هَّااُغ ٓؼٜااخ طٜش٣ااذ أٓٞحُااٚ أٝ -ٛااـ َٞ ارح ًااخٕ حُٔااذ٣ٖ طااخؿشحً ٝهخٓااض أعاازخد ؿذ٣ااش ٣ُظَ

 اخلخإٛخ.

َّ حُااذحثٖ -ٝ طااشٟ حُٔلٌٔااش ًلخ٣ظٜااخ ٩ػزااخص طااشؿ٤ق حكظٔااخٍ  أدُااشً أٝ  أٝسحهااخً ارح هااذ

 ٝؿٞد د٣ٖ ُٚ ك٢    رٓش حُٔذ٣ٖ.".

 : ػذّ ٝجٞد ٓٞؽٖ ٓغزوش ُِٔذ٣ٖ ك٢ عٞس٣خ1

ض ك٢ ٛزٙ حُلخُاش ٛا٢ ػاذّ حعاظوشحس حُٔاذ٣ٖ كا٢ عاٞس٣ش ٝفاؼٞرش ِػَِّشُ اُوخء حُلـ

طلذ٣ااذ ٌٓخٗااٚ ك٤ٜااخ ٝآٌخ٤ٗااش خشٝؿااٚ ٜٓ٘ااخ رؼااذ ارشحٓااٚ ُظقااشكخص هخ٤ٗٞٗااش أٝ ه٤خٓااٚ 

رؤكؼخٍ هاذ طقا٤ذ حُـ٤اش رناشس. ٝطـاذ ٛازٙ حُلخُاش ٓقاذسٛخ حُظاخس٣خ٢ كا٢ حُواخٕٗٞ 

ُٓطزوااشً ػِا٠ ٓغاظٟٞ حُٔااذٕ كا٢ كشٗغاخ كاا٢  حُلشٗغا٢ حُواذ٣ْ. ك٤اغ ًخٗااض ٛازح حُلخُاش 

حُوشٕٝ حُٞعط٠. ًٝخٕ أعخط حُلن رخُلـض ٣واّٞ ػِا٠ كان حٓظ٤اخص ٣ظٔظاغ راٚ عاٌخٕ 
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حُٔذ٣٘ش ػ٠ِ ٓ٘و٫ٞص حُٔذ٣ٖ حُز١ ٫ ٣و٤ْ ك٤ٜخ ٝرُي ُٔ٘ؼٚ ٖٓ اخشحؿٜخ خخسؽ كذٝد 

حُٔذ٣٘ش
259
. 

هذ ٣ٌٕٞ حُٔذ٣ٖ أؿ٘ز٤خً ؿ٤ش ٓو٤ْ ك٢ عٞس٣ش ٤ُٝظ ُٚ عٌٖ ػخرض ك٤ٜاخ. ٝهاذ ٣ٌإٞ 

. كاا٢ ٛاازٙ حُلخُااش ٣ٌٔااٖ اُوااخء حُلـااض ػِاا٠ أٓااٞحٍ ٛاازح عااٞس٣خً ٌُ٘ااٚ ٓاا َِ اا كَّ ٖ حُزااذٝ حُشُّ

حُٔذ٣ٖ رغزذ ػذّ ٝؿٞد ٌٓخٕ ػخرض ُٚ ك٢ عٞس٣ش. ٣ٝوذَُّس ٓغؤُش ػذّ ح٫عظوشحس ٛزٙ 

حُوخم٢ حُ٘خظش ك٢ هِذ حُلـض
260
. 

 : اُخش٤خ ٖٓ كشاس أُذ2ٖ٣

 حً هاشحس شؿق حكظٔاخٍ ٛاشٝد حُٔاذ٣ٖ كابٕ حُوخما٢ ٣قاذسارح هخٓض أعزخد ؿذ٣ش طُا

رخُلـض ح٫كظ٤خه٢ ػ٠ِ أٓٞحٍ ٛزح حُٔذ٣ٖ ر٘اخًء ػِا٠ هِاذ دحث٘اٚ. ٣ٝؼاٞد طواذ٣ش ٛازٙ 

ااَق حكظٔااخٍ حُٜااشٝد كبٗااٚ  ح٧عاازخد اُاا٠ حُوخماا٢ حُ٘ااخظش كاا٢ هِااذ حُلـااض. كاابرح سؿَّ

ٍق كبٗاٚ ٣قاذس  ٣قذس هاشحسٙ ربُواخء حُلـاض. أٓاخ ارح ًاخٕ حكظٔاخٍ حُٜاشٝد ؿ٤اش ٓاشؿَّ

 حُوشحس رشد هِذ حُلـض.

ؽااخسس ٛ٘ااخ اُاا٠ أٗااٚ ٣ـااذ إٔ ٣ٌاإٞ ُِٔااذ٣ٖ ٓااٞهٖ أٝ عااٌٖ ٓغااظوش كاا٢ طـااذس ح٩

طلاخد١  ٛاٞ عٞس٣ش كظ٠ ط٘طزن ػ٤ِٚ ٛزٙ حُلخُش. ٝحُٜذف ٓاٖ حُلـاض كا٢ ٛازٙ حُلخُاش

ٛشٝد حُٔذ٣ٖ رؤٓٞحُٚ حُٔ٘وُٞش ا٠ُ ؿٜاش ٓـُٜٞاش رقاٞسس ٣واق حُاذحثٖ ٓؼٜاخ ػاخؿضحً 

ػٖ مزو أٓٞحٍ حُٔذ٣ٖ ٝٝمؼٜخ طلض ٣ذ حُونخء
261
. 

 أ٤ٓ٘بد اُذ٣ٖ ثبُؼ٤بع: رٜذ٣ذ ر3

َٖ اُوااخء حُلـااض ح٫كظ٤ااخه٢ ػِاا٠  ٣ـااذ طااٞحكش ؽااشه٤ٖ كاا٢ ٛاازٙ حُلخُااش كظاا٠ ٣ٌٔاا

ٛٞ إٔ ٣ٌٕٞ كانُّ حُاذحثٖ ٓنأٞٗخً رظاؤ٤ٖٓ ٓاخ. هاذ ٣ٌإٞ  حُؾشه ح٧ٍٝأٓٞحٍ حُٔذ٣ٖ. 

ٛاازح حُظااؤ٤ٖٓ ػ٤٘٤ااخً ًااخُشٖٛ، أٝ ؽخقاا٤خً ًخٌُلخُااش. ًٔااخ ٣ٌٔااٖ إٔ ٣ٌاإٞ حُااشٖٛ ػِاا٠ 

كشَم أ٣نخً إٔ ٣ٌٕٞ ٓقذس حُظؤ٤ٖٓ ٗـ حُوخٕٗٞ أٝ ح٫طلخمػوخس أٝ ٓ٘وٍٞ. ٫ٝ 
262
. 
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وردت هذه المعلومات فً كتاب الستاذ المرحوم نصرة منال حٌدر: منال حٌدر، نصرة، المرجع السابق، 

عام  Duquenneـ ستاذ حٌدر عدة مراجع باللؽة الفرنسٌة أحدها رسالة دكتوراه ل. وقد أورد ال373ص

. لتفاصٌل أكثر 373ص  2بعنوان "فً الحجز على المدٌن الذي لٌس له موطن مستقر" انظر الهامش رقم 1939

 من مرجع الستاذ حٌدر. 375انظر: ص 
260

 .149، جمال الدٌن، المرجع السابق، صفً هذا السٌاق انظر رأي الدكتور جمال الدٌن مكناس: مكناس
261

قرٌب من هذا المعنى انظر: أبو الوفا، أحمد، إجراءات التنفٌذ فً المواد المدنٌة والتجارٌة، المرجع السابق 

 .895وَ  894، ص 1966
262

 .375لتفاصٌل أكثر انظر: منال حٌدر، نصرة، المرجع السابق، ص 
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٤ٖٓ كٜٞ حُخؾ٤ش ٓاٖ ما٤خع حُظاؤ٤ٖٓ. ٝهاذ ٣ٌإٞ ما٤خع ٛازح حُظاؤ حُؾشه حُؼخ٢ٗأٓخ 

حٌُل٤اَ أٝ هِاذ اؽاٜخس اػغاخسٙ، أٝ ٛزاٞه ػِا٠ اكا٬ط ؿضث٤خً أٝ ٤ًِخً، ًشكغ دػٟٞ 

مااؼض اؽااخسس حُااشٖٛ ػِاا٠ فاال٤لظٚ أٝ ُٝ ٛاا٬ى حُٔااخٍ  ه٤ٔااش حُؼوااخس حُٔشٛاإٞ حُااز١ 

 حُٔشٕٛٞ، ًظٜذّ حُٔ٘ضٍ حُٔشٕٛٞ أٝ حكظشحم حُغ٤خسس حُٔشٛٞٗش. 

ك٢ كخٍ طلون ٛز٣ٖ حُؾشه٤ٖ كبٕ حُوخم٢ حُ٘خظش ك٢ هِذ حُلـض ٣قذس هشحسٙ 

ربُوخء حُلـض ح٫كظ٤خه٢. أٓخ ارح طخِلخ أٝ طخِق أكاذٛٔخ ك٤ٌإٞ حُواشحس ٛاٞ سد هِاذ 

طزشص ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُؾشه حُؼخ٢ٗ، ك٤اغ حُلـض. ٬ُ٣ٝكع إٔ حُغِطش حُظوذ٣ش٣ش ُِوخم٢ 

٣ُوذس، ػ٠ِ عز٤َ حُٔؼخٍ، ك٤ٔخ ارح ًاخٕ حُٜزاٞه كا٢ ه٤ٔاش حُٔاخٍ حُٔشٛإٞ ًز٤اشحً أٝ إٔ 

 ح٬ُٜى حُـضث٢ ُِؼوخس حُٔشٕٛٞ ٣زشس اُوخء حُلـض.

: ٝجووٞد عوو٘ذ سعوو٢ٔ أٝ ػووبد١ ث٤ووذ اُووذائٖ ٓغووزذن األداء ٝؿ٤ووش ٓؼِوون ػِوو٠ 4

 ششؽ ٝاهق

حُ٘خظش ك٢ هِذ حُلـض اُوخء حُلـاض ح٫كظ٤اخه٢ ارح أٝؿذ حُٔؾشع ػ٠ِ حُوخم٢ 

ًخٕ حُذحثٖ هخُذ حُلـض ٣لَٔ ع٘ذحً ػخد٣خً أٝ سعا٤ٔخً ًٝاخٕ حُاذ٣ٖ حُؼخراض رٜازح حُغا٘ذ 

ٓغااظلن ح٧دحء ٝؿ٤ااش ٓؼِاان ػِاا٠ ؽااشه. رؼزااخسس أخااشٟ، ُااْ ٣ؼااِو حُٔؾااشع عااِطش 

ٛاا٢ إٔ طوذ٣ش٣ااش ُِوخماا٢ كاا٢ اُوااخء أٝ ػااذّ اُوااخء حُلـااض كاا٢ ٛاازٙ حُلخُااش. ػِااش رُااي 

حكظٔخٍ ٝؿٞد كن ُِذحثٖ ظخٛش ٝٛزح حُلان كاخٍ ح٧دحء ٝٓؼاضص رظٞه٤اغ حُٔاذ٣ٖ ػِا٠ 

حُغ٘ذ. كخُظٞه٤غ ٣ؼط٢ حُغ٘ذ هٞس ػزٞط٤ش ًز٤شس كن٬ً ػٖ حُوٞس حُظ٘ل٤ز٣ش ًٔخ ع٘شٟ ك٢ 

 رلغ طلق٤َ حُذ٣ٖ حُؼخرض رخٌُظخرش.

حُغاا٘ذ  ُااذ٣ٖ ٝطٞه٤ااغ حُٔااذ٣ٖ ػِاا٠ر٘ااخًء ػِاا٠ رُااي كبٗااٚ ٣ٌٔااٖ حُوااٍٞ إ حعااظلوخم ح

ح٧ٓش حُز١ ٣زشس ػاذّ اػطاخء حُٔؾاشع ؿذحً،  حً حكظٔخٍ ٝؿٞد كن ُِذحثٖ ًز٤ش ٣ـؼ٬ٕ

ُِوخم٢ عِطش طوذ٣ش٣ش ك٢ ٛزٙ حُلخُش
263
. 
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/ )التً تقابل المادة 312"... صراحة الفقرة /د/ من المادة / ٌقول الستاذ المرحوم نصرت منال حٌدر بأن:

/ من القانون الجدٌد( ال تمنع القاضً من رد طلب الحجز إذا أثبت المدٌن أن الدابن ٌسًء استعمال حقه، 314/

أي  .377، المرجع السابق، صةمنال حٌدر، نصر .كما لو كان ٌقصد التشهٌر بالمدٌن واإلساءة الدبٌة إلٌه، ..."

أن الستاذ حٌدر ٌرى أن للقاضً سلطة تقدٌرٌة فً حالة إساءة الدابن استعمال حقه بطلب الحجز. لكن الدكتور 
صالح الدٌن سلحدار ٌرى عكس ذلك فٌقول بأن القاضً: " ال ٌستطٌع أن ٌقدر أن الدابن تعسؾ فً استعمال 

ثل هذه الحالة البحث بهذا المر. سلحدار، حقه بطلب الحجز على أموال مدٌنه، ولٌس من اختصاص القاضً فً م

 .169صالح الدٌن، المرجع السابق، ص 
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 : دبُخ رٜش٣ت اُزبجش ألٓٞاُٚ أٝ إخلبئٜب5

كا٬ طُطزان ػِا٠ ؿ٤اشْٛ. ٌُاٖ ٫ أ٤ٔٛاش ُطز٤ؼاش حُاذ٣ٖ  رخُظـاخسٛزٙ حُلخُش خخفاش 

ٌاٖ اُواخء حُلـاض ح٫كظ٤اخه٢ ػِا٠ أٓٞحُاٚ عاٞحء أًاخٕ حُٔظشطذ رزٓش حُظخؿش، ك٤غ ٣ٔ

إٔ ٣ٌإٞ حُٔاذ٣ٖ ٛاٞ حُذ٣ٖ طـخس٣خً أّ ٓذ٣٘خً ٧ٕ حُ٘ـ ؿخء ٓطِواخً؛ ًٝاَ ٓاخ حؽاظشهٚ 

طخؿشحً ٝإٔ طوّٞ ظشٝف ؿذ٣ش ٣ُظٞهَُّغ ٓؼٜخ طٜش٣ذ أٝ اخلخء أٓٞحُٚ. ٖٓ ٛزٙ حُظشٝف 

غ. ٣ٝـاذ ح٫ٗظزاخٙ اُا٠ سكغ دػٟٞ اك٬ط ػ٠ِ حُظخؿش، أٝ كخُش طٞهلٚ حُلؼ٢ِ ػٖ حُذك

 إٔ ٛزٙ حُلخُش ٫ طخـ ٛشٝد حُٔذ٣ٖ رَ طٜش٣ذ أٓٞحٍ حُٔذ٣ٖ كوو أٝ اخلخإٛخ.

َـّ كجش حُظـاخس رٜازٙ حُلخُاش ٗظاشحً ُغاُٜٞش طٜش٣اذ ح٧ٓاٞحٍ  ٣زذٝ ُ٘خ إٔ حُٔؾشع َخ

ٖٓ ٝؿٚ حُذحث٤ٖ٘، كٜازح أٓاش ٣غا٤ش ػِا٠ حُظـاخس. كا٤ٌٖٔ ػِا٠ عاز٤َ حُٔؼاخٍ إٔ ٣ناغ 

ٓؾاشٝع ٝٛٔا٢ أٝ مأٖ أٓاٞحٍ ؽاشًش ٫ ٝؿاٞد كؼ٤ِاخً ُٜاخ، أٝ إٔ حُظخؿش أٓٞحُٚ ك٢ 

٣خل٢ حُغ٤ُٞش حُٔخ٤ُش رخعظؼٔخٍ هشٍم ٓلخعز٤ش ٣قؼذ ػ٠ِ دحث٤٘ٚ ا٣ـخدٛخ رخُٞعاخثَ 

 حُظو٤ِذ٣ش.

 : روذ٣ْ اُذائٖ أٝساهبً أٝ أدُخً رشجخ ٝجٞد اُذ6ٖ٣

خ٫ص / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص رؤٕ طؼذحد كا314هذ ٣زذٝ ٖٓ ف٤خؿش حُٔخدس /

حُلـض ح٫كظ٤خه٢ حُٞحسدس ك٤ٜخ ؿخء ػ٠ِ عز٤َ حُلقش
264

. ٌُٖ ف٤خؿش حُلواشس / ٝ / 

ًؼ٤شس ٝطِـا٢ حُظؼاذحد حُلقاش١ ٜٓ٘خ طلظق حُزخد ٝحعؼخً أٓخّ كخ٫ص
265

. كواذ ؿاخء كا٢ 

 ٛزٙ حُلوشس ٓخ ٣ؤط٢:

 طشٟ حُٔلٌٔش ًلخ٣ظٜخ... ".  أدُخً أٝ  أٝساهبً " ارح هذّ حُذحثٖ  

حُظا٢ ؿاخءص ٓطِواشً، إٔ ٣ظواذّ رطِاذ كـاض  ،٠ ٛازٙ حُلواشس٣غظط٤غ حُذحثٖ ر٘خًء ػِ

حكظ٤خه٢ رخ٫عظ٘خد ا٠ُ أ١ ٝسهش كظ٠ ُٞ ُْ طٌٖ عا٘ذحً سعا٤ٔخً أٝ ػخد٣اخً أٝ كظا٠ ٓزاذأ 

ػزٞص رخٌُظخرش. ًٔخ ٣ٌٔ٘ٚ هََُِذ اُوخء حُلـض ر٘خًء ػ٠ِ أ١ د٤َُ عاٞحء أًاخٕ ٌٓظٞراخً أّ 

ش٣ش حُٞحعاؼش حُظا٢ أػطخٛاخ حُٔؾاشع ك٢ ٛزٙ حُلخُش حُغِطش حُظوذ٣ ظـ٠ِطؿ٤ش ٌٓظٞد. 

ُِوخم٢ حُ٘خظش رطِذ حُلـض
266
. 

٣ٌٔااٖ ػِاا٠ عااز٤َ حُٔؼااخٍ إٔ ٣قااذس هااشحس ربُوااخء حُلـااض ح٫كظ٤ااخه٢ ػِاا٠ أٓااٞحٍ 

حُٔؾظش١ ر٘خًء ػ٠ِ ػوذ ر٤غ أٝ ػ٠ِ أٓاٞحٍ ٓشطٌاذ كاخدع ٓاشٝس ر٘اخًء ػِا٠ فاٞسس 
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 .372رٜزح حُٔؼ٠٘ حٗظش: ٬٘ٓ ك٤ذس، ٗقشس، حُٔشؿغ حُغخرن، ؿ 
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 .171رٜزح حُٔؼ٠٘ حٗظش: عِلذحس، ف٬ف حُذ٣ٖ، حُٔشؿغ حُغخرن، ؿ 
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 .171رٜزح حُٔؼ٠٘ حٗظش: عِلذحس، ف٬ف حُذ٣ٖ، حُٔشؿغ حُغخرن، ؿ 
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ْلَنِش حُنزِو حُز١ ٗظٔٚ سؿَ حُنخرط َٓ ٔشٝس٣ش، ٧ٕ ش حُطوش٣ش هز٢ ُِٔنشٝس أٝ 

ػِاا٠ ٝؿااٞد كاان ُِزااخثغ أٝ حُٔقااخد رخُلااخدع ٛاازٙ ح٧ٝسحم طااذٍ، ٓااٖ ك٤ااغ حُٔزااذأ، 

حُٔشٝس١ رزٓش حُٔؾظش١ أٝ ٓشطٌذ حُلخدع
267
. 

 صب٤ٗبً: اُذبالد اُخبطخ ُِذجض االدز٤بؽ٢

/ ٣315ٞؿذ كخُظخٕ خخفظخٕ رخُلـض ح٫كظ٤اخه٢ رًشٛٔاخ حُٔؾاشع كا٢ حُٔاخدط٤ٖ /

ص. ٝهذ ٗظاْ ك٤ٜٔاخ أكٌخٓاخً خخفاشً ربُواخء حُلـاض / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخ316ٝ/

رٓظٚ حُٔخ٤ُاش.ٖٓ ٛ٘اخ ؿاخءص طغا٤ٔش ػ٠ِ أٓٞحٍ ٓؼ٤ٍ٘ش ُِٔذ٣ٖ ٤ُٝظ ػ٠ِ ًَ ػ٘خفش 

 ."ُِلـض ح٫كظ٤خه٢ حُخخفشحُلخ٫ص "

ش حُلخُش ح٠ُٝ٧ ٢ٛ كـض حُٔئؿش ٓ٘و٫ٞص حُٔغظؤؿش حُٔٞؿٞدس ك٢ حُؼوخس حُٔائؿَّ 

ٓااخٍ ٓؼاا٤ٖ ٣ااذػ٢ حُلااخؿض كوااخً ػ٤٘٤ااخً ػ٤ِااٚ،  ( ٝحُلخُااش حُؼخ٤ٗااش ٛاا٢ حُلـااض ػِاا1٠)

 (.2ٛزٙ حُلخُش رخُلـض ح٫عظلوخه٢ ) طغ٠ٔٝ

شِ 1  : دجض ٓ٘وٞالد أُغزأجش أُٞجٞدح ك٢ اُؼوبِس أُؤجَّ

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ ٓخ ٣ؤط٢: 315ط٘ـ حُٔخدس /

ع ُٔاائؿش حُؼوااخس إٔ ٣طِااذ كاا٢ ٓٞحؿٜااش حُٔغااظؤؿش أٝ حُٔغااظؤؿش حُؼااخ١ٞٗ ا٣وااخ-"أ

حُلـااض ح٫كظ٤ااخه٢ ػِاا٠ حُٔ٘واا٫ٞص ٝحُؼٔااشحص ٝحُٔلقاا٫ٞص حُٔٞؿااٞدس كاا٢ حُؼاا٤ٖ 

 حُٔئؿشس ٝرُي مٔخٗخً ُلن ح٫ٓظ٤خص حُٔوشس ُٚ ك٢ حُوخٕٗٞ حُٔذ٢ٗ.

٣ـٞص ُٚ إٔ ٣طِذ ا٣وخع حُلـض ارح ًخٗض حُٔ٘و٫ٞص ٝحُؼٔشحص ٝحُٔلقا٫ٞص -د

حُؼا٤ٖ حُٔائؿشس ٓاخ ُاْ  حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ حُلوشس حُغخروش هذ ُٗوِْض رذٕٝ سمخثٚ ٖٓ

 ٣ٌٖ هذ ٓن٠ ػ٠ِ ٗوِٜخ ػ٬ػٕٞ ٣ٞٓخً.".

ط٘ظْ ٛزٙ حُٔخدس أكٌخّ حُلـض ح٫كظ٤خه٢ ػ٠ِ ٓخٍ ٓؼ٤ٖ ٓاٖ أٓاٞحٍ حُٔاذ٣ٖ. كان 

حُلـض ٓٔ٘ٞف ك٢ ٛزٙ حُلخُش حُخخفش ُٔئؿش حُؼوخس ػ٠ِ ح٧ٓٞحٍ حُٔ٘وُٞش ُِٔغظؤؿش 

طزَّاُن ٗاـ ٛازٙ حُٔاخدس عاٞحء ٣ُٝ  أٝ حُٔغظؤؿش حُؼخ١ٞٗ حُٔٞؿٞدس كا٢ حُؼواخس حُٔائؿش. 

أًخٕ حُؼوخس دحسحً ُِغٌٖ أٝ ٓغظٞدػخً أٝ أسمخً صسحػ٤شً ػ٠ِ عز٤َ حُٔؼخٍ. ًٔاخ ٣ؾأَ 

 حُلـض حُؼٔشحص ٝحُٔلق٫ٞص عٞحء ًخٗض هز٤ؼ٤ش أّ ٓذ٤ٗش.
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 .379و 378 ، المرجع السابق، صةحٌدر، نصر منال :هذا المعنى انظرب
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ُِٔاائؿش ػِاا٠  حُٔااذ٣٢ٗغااظ٘ذ ٛاازح حُلـااض اُاا٠ كاان ح٫ٓظ٤ااخص حُااز١ هااشسٙ حُوااخٕٗٞ 

/ 1122ٚ٘ٓؼوخس ٝرُي ك٢ حُٔخدس /ٓ٘و٫ٞص حُٔغظؤؿش حُٔٞؿٞدس ك٢ حُ
268
 . 

َٖ حُٔئؿُش طغذ٣َذ حُٔغظؤؿِش ٧ؿاشِس حُؼواخِس  ُوذ ٓ٘ق حُٔؾشع كن ح٫ٓظ٤خص ٛزح ٤ُنٔ

/ 315ٝرُي طؾـ٤ؼخً ُؼوٞد طؤؿ٤ش حُؼوخسحص. ٝػضص حُٔؾشع ٓٞهلٚ ٛزح را٘ـ حُٔاخدس /

 ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔاخص حُاز١ ٗظاْ ٛازح حُلـاض. ر٘اخًء ػِا٠ رُاي ٣ٌٔاٖ حعاظ٘ظخؽ

 ؽشٝه حُلـض ٖٓ ٛخط٤ٖ حُٔخدط٤ٖ ٢ٛٝ:

 ٝؿٞد ػوذ ا٣ـخس فل٤ق ُِؼوخس. -1

إٔ ٣ٌٕٞ حُٔؤؿٞس ػوخسحً. عٞحًء أًخٕ حُٔئؿش ٓخٌُخً أّ ٫، ًؤٕ ٣ٌٕٞ فاخكذ  -2

 كن حٗظلخع ػ٠ِ حُؼوخس.

ػذّ ٓن٢ أًؼش ٖٓ ػ٬ػ٤ٖ ٣ٞٓخً ػ٠ِ ٗوَ ٓ٘و٫ٞص حُٔغظؤؿش ٖٓ حُؼواخس ٓاٖ  -3

 دٕٝ سمخثٚ.

ٞد كان ُِـ٤اش ػِا٠ حُٔ٘وا٫ٞص ػ٘اذ دخُٜٞاخ اُا٠ ػذّ ػزٞص ػِْ حُٔئؿش رٞؿا -4

 .269حُؼوخس

ٝح٧عااخط حُٔ٘طواا٢ ُٜاازح حُلـااض ٛااٞ ٝؿااٞد ٓااخ ٣ؾاازٚ حُااشٖٛ حُناا٢٘ٔ ُٔقااِلش 

حُٔاائؿش ػِاا٠ حُٔ٘واا٫ٞص حُٔٞؿااٞدس كاا٢ حُؼوااخس رلغاازخٜٗخ ٝحهؼااشً كاا٢ ِٓااي حُٔغااظؤؿش 

ٝرُي مٔخٗخً ٫عظ٤لخء أؿشس حُؼوخس
270
 . 
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ن ذلك. وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد عـ أجرة المبانً واالراضً الزراعٌة لسنتٌن أو لمدة اإلٌجار إن قلت  1"

ل قابل للحجز ومن محصول اإلٌجار ٌكون لها جمٌعاً امتٌاز على ما ٌكون موجوداً بالعٌن المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقو
 زراعً. 

ـ وٌثبت االمتٌاز ولو كانت المنقوالت مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للؽٌر ولم ٌثبت أن المؤجر كان ٌعلم وقت  2

 خالل بالحكام المتعلقة بالمنقوالت المسروقة أو الضابعة. إوضعها فً العٌن المؤجرة بوجود حق للؽٌر علٌها. وذلك دون 

عدم  ـ وٌقع االمتٌاز أٌضاً على المنقوالت والمحصوالت المملوكة للمستأجر الثانوي إذا كان المؤجر قد اشترط صراحةً  3

اإلٌجار الثانوي. فإذا لم ٌشترط ذلك فال ٌثبت االمتٌاز إال للمبالػ التً تكون مستحقة للمستأجر الصلً فً ذمة المستأجر 
 لمؤجر. الثانوي فً الوقت الذي ٌنذره فٌه ا

إال ما كان من هذه الحقوق  الذكر،ـ وتستوفى هذه المبالػ الممتازة من ثمن الموال المثقلة باالمتٌاز بعد الحقوق المتقدمة  4

 ؼٌر نافذ فً حق المؤجر باعتباره حابزاً حسن النٌة. 

فً  ؤجر أو على ؼٌر علم منه ولم ٌبقَ ـ وإذا نقلت الموال المثقلة باالمتٌاز من العٌن المؤجرة على الرؼم من معارضة الم 5

العٌن أموال كافٌة لضمان الحقوق الممتازة بقً االمتٌاز قابماً على الموال التً نقلت دون أن ٌضر ذلك بالحق الذي كسبه 
ؤجر حسن النٌة على هذه الموال. وٌبقى االمتٌاز قابماً ولو أضر بحق الؽٌر لمدة ثالث سنوات من ٌوم نقلها إذا أوقع الم

حسن النٌة فً سوق عام أو فً مزاد  علٌها حجراً استحقاقٌاً فً المٌعاد القانونً. ومع ذلك إذا بٌعت هذه الموال إلى مشترٍ 
 ".علنً أو ممن ٌتجر فً مثلها وجب على المؤجر أن ٌرد الثمن إلى هذا المشتري.

269
 / من القانون المدنً.1112/ من المادة /2انظر الفقرة /
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 .381المرحوم نصرة منال حٌدر، انظر: منال حٌدر، نصرة، المرجع السابق، ص
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ػ٠ِ ٛزٙ حُٔ٘و٫ٞص ُٔذس ػ٬ع عا٘ٞحص ٓاٖ  ٛزح ٣ٝزو٠ كن ح٫ٓظ٤خص هخثٔخً ُِٔئؿش

٣ّٞ ٗوِٜخ ٖٓ حُؼوخس ٖٓ دٕٝ سمخثٚ ارح ًخٕ هذ أٝهغ كـضحً حعظلوخه٤خً 
271
خ٬ٍ حُٔذس  

حُوخ٤ٗٞٗش ٢ٛٝ ػ٬ػ٤ٖ ٣ٞٓخً ٖٓ طخس٣خ حُ٘وَ
272
. 

 : اُذجض االعزذوبه2٢

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أٗٚ:316ط٘ـ حُٔخدس /

ْٖ ٣ذػ٢ كوخً ػ٤٘٤  َٓ خً ك٢ ػوخس أٝ ٓ٘وٍٞ إٔ ٣طَِذ ا٣وخع حُلـض ػ٠ِ حُٔاخٍ " ٌَُ 

ُٝٞ ًخٕ ك٢ ٣ذ حُـ٤ش، ٣ٝؼٞد ا٠ُ حُٔلٌٔش طوذ٣ش ًلخ٣اش ح٧دُاش ٝح٧ٝسحم حُظا٢ ٣واذٜٓخ 

 حُٔغظذػ٢ ٩هشحس حُلـض أٝ سكنٚ.".

٣غاظ٘ذ هِاذ حُلـااض كا٢ ٛاازٙ حُلخُاش ػِاا٠ ٝؿاٞد كاان ػ٤٘ا٢ ُطخُااذ حُلـاض ػِاا٠ 

ٛااازح حُٔاااخٍ ػواااخسحً أّ ٓ٘وااا٫ًٞ. ٝؿاااخء ُلاااع حُٔاااخٍ حُٔطِاااٞد كـاااضٙ، عاااٞحء أًاااخٕ 

"حعظلوخه٢" ٖٓ "كن" حُذحثٖ حُؼ٢٘٤ ػ٠ِ حُٔاخٍ. ٝحُلان حُؼ٤٘ا٢ ٛاٞ عاِطش ٓزخؽاشس 

 ُؾخـ ػ٠ِ ٓخٍ ٓؼ٤ٖ. هذ ٣ٌٕٞ ٛزح حُلن كَن ٤ٌِٓش أٝ كن حٗظلخع ٓؼ٬ً. 

حُٜذف ٖٓ ٛزح حُلـض ٛٞ كقٍٞ حُاذحثٖ هخُاذ حُلـاض ػِا٠ حُٔ٘لؼاش رحطٜاخ حُظا٢ 

َُ رُاي إٔ ٣طِاَذ حُٔؾاظش١  ٣خُٞٚ ا٣خٛخ ؼَا َٓ كوٚ حُؼ٤٘ا٢، ُٝا٤ظ ر٤اغ حُٔاخٍ حُٔلـاٞص. 

ٍٍ حؽظشحٙ ُْٝ ٣غظِٔٚ ٖٓ حُزخثغ، ٓغظ٘ذحً ك٢ رُاي اُا٠ كان ٤ٌِٓظاٚ  اُوخء حُلـض ػ٠ِ ٓخ

ُٜزح حُٔخٍ
273
. 

 أُطِت اُضب٢ٗ: إجشاءاد اُذجض االدز٤بؽ٢

كغاذ ٗاـ طزذأ اؿشحءحص حُلـض ح٫كظ٤خه٢ رظوذ٣ْ هِذ ا٠ُ حُٔلٌٔش حُٔخظقاش 

حُوخٕٗٞ )أ٫ًٝ(. رؼاذ رُاي ٣قاذس هاشحس ربُواخء حُلـاض )ػخ٤ٗاخً(، ٝهاذ ٣ٌإٞ حُواشحس راشد 

هِذ حُلـض. ك٢ ًاَ ح٧كاٞحٍ كبٗاٚ ٣ٌٔاٖ ٨ُهاشحف حُطؼاٖ رٌاَ حُواشحسحص حُٔظؼِواش 

 رخُلـض )ػخُؼخً(.

 أٝالً: أُذٌٔخ أُخزظخ ثبُذجض االدز٤بؽ٢

هخماا٢ ح٧ٓااٞس حُٔغااظؼـِش  ح٧فاَ إٔ ٣ٌاإٞ طوااذ٣ْ هِااذ حُلـااض ح٫كظ٤اخه٢ اُاا٠

( ٧ٗٚ اؿشحء ٣ُوقذ ٓ٘ٚ حطخخر طاذر٤ش ٓغاظؼـَ خؾا٤ش كاٞحص حُٞهاض. ٌُاٖ حُٔؾاشع 1)
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استخدم المشرع مصطلح "حجز استحقاقً" لن هذا الحجز ٌستند إلى "حق" االمتٌاز المقرر فً القانون 

 لمدنً.ا
272

 .من القانون المدنً /1112// من المادة 5انظر الفقرة /
273

أبو الوفا، أحمد، إجراءات التنفٌذ فً المواد من أجل تفاصٌل متعلقة بالحجز االستحقاقً على المنقول انظر 

 .917و 916و 915، المرجع السابق، ص المدنٌة والتجارٌة
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(، ٝرُاي ط٤غا٤شحً ػِا٠ 2أؿخص طوذ٣ْ ٛزح حُطِاذ اُا٠ حُٔلٌٔاش حُ٘اخظشس رؤفاَ حُلان )

 أهشحف حُذػٟٞ ٝحهظقخدحً ك٢ ح٩ؿشحءحص.

 : هبػ٢ األٓٞس أُغزؼجِخ1

قخؿ حُ٘ٞػ٢ ُوخم٢ ح٧ٓٞس حُٔغظؼـِش ك٤ٔخ ٣ظؼِان ع٘ؼخُؾ ك٢ ٛزٙ حُلوشس ح٫خظ

 رٔغؤُش حُلـض ح٫كظ٤خه٢ )أ(. ػْ ٗذسط ح٫خظقخؿ حُٔل٢ِ ُٚ )د(.

 أ: االخزظبص اُ٘ٞػ٢

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُلخًٔخص ػ٠ِ ٓخ ٣ؤط٢: 317ٗقض حُلوشس/أ/ ٖٓ حُٔخدس /

هَُغ حُلـض ح٫كظ٤خه٢ كا٢ ح٧كاٞحٍ حُٔظوذٓاش حُازًش رواشحس ٓاٖ هخما٢ ْٞ ح٧ٓاٞس  "٣ُ

حُٔغاظؼـِش حُااز١ ٣وااغ كاا٢ دحثشطااٚ حُٔااخٍ حُٔطِااٞد كـااضٙ أٝ أ١ ٓااٖ حُااذٝحثش ارح ًااخٕ 

حُٔااخٍ ٣وااغ كاا٢ أًؼااش ٓااٖ دحثااشس، ٣ُٝااَشدُّ حُلـااض طِوخث٤ااخً كاا٢ كااخٍ ػااذّ ح٫خظقااخؿ 

 حُٔل٢ِ.".

أػط٠ حُٔؾشع هخم٢ ح٧ٓٞس حُٔغاظؼـِش ح٫خظقاخؿ حُ٘اٞػ٢ ُِ٘ظاش كا٢ هِاذ 

ٞحكش ػ٘قش حُؼـِش ك٢ ٛزح حُطِذ. ك٤غ ٣ظوذّ حُذحثٖ اُوخء حُلـض ح٫كظ٤خه٢ ٗظشحً ُظ

ا٠ُ ٛزح حُوخم٢ ٖٓ دٕٝ دػٞس حُٔلـٞص ػ٤ِٚ رغزذ حُخؾ٤ش ٖٓ طٜش٣ذ ٛزح ح٧خ٤ش 

٧ٓٞحُٚ. حُوقذ ارحً ٛٞ ٓلخؿؤس حُٔذ٣ٖ ربُوخء حُلـض ػ٠ِ أٓٞحُٚ. ك٬ ٣ـٞص طز٤ِؾ هشحس 

حُلـض ا٠ُ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ ا٫ رؼذ ط٘ل٤زٙ
274
 ٓ٘و٫ًٞ أّ ػوخسحً. عٞحء أًخٕ حُٔخٍ 

خ٬ٍ ػٔخ٤ٗش أ٣خّ طزذأ ٖٓ ح٤ُّٞ ك٢ ٛزٙ حُلخُش،  ،٣ٝـذ اهخٓش حُذػٟٞ رؤفَ حُلن

حُلـض، ٝا٫ عوو حُلـض ُٝػذَّ ًاؤٕ ُاْ ٣ٌاٖ. ؿاخء ٛازح حُلٌاْ كا٢  ر٘ل٤زحُظخ٢ُ ُظخس٣خ 

 : ًخ٥ط٢/ حُٔزًٞسس عخروخً 318حُلوشس /د/ ٖٓ حُٔخدس /

ا٠ُ كٌْ أٝ ع٘ذ هخرَ ُِظ٘ل٤ز ٣ضٍٝ أػش حُلـض  ارح ُْ ٣ٌٖ هِذ حُلـض ٓغظ٘ذحً -"د

خالٍ صٔب٤ٗوخ أ٣وبّ  دػٟٞ ثأطَ اُذنإرا ُْ ٣وذّ اُذبجض حُٔوشس ٝكوخً ُِلوشس حُغخروش، 

 .".رجذأ ٖٓ ا٤ُّٞ اُزب٢ُ ُزبس٣خ ر٘ل٤ز اُذٌْ ثبُذجض

ُوذ أسحد حُٔؾشع رازُي ػاذّ رواخء ح٧ٓاٞحٍ ٓـٔاذسً ُلظاشٍس ه٣ِٞاٍش ٓاٖ دٕٝ ٓطخُزاٍش  

َّْ حُلـض ػ٠ِ ٛزٙ ح٧ٓٞحٍ ٖٓ أؿَ حُلقٍٞ ػ٤ِٚ.رؤفَ حُ  لن حُز١ ط
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/ من قانون أصول المحاكمات 323عد تنفٌذه من نص المادة /ٌُستنتج إجراء تبلٌػ الحجز إلى المحجوز علٌه ب

والتً جاء فٌها أنه: " للمحجوز علٌه أن ٌطعن بقرار الحجز االحتٌاطً بدعوى مستقلة خالل ثمانٌة أٌام تلً 
 ، وٌقدم....".ة القراررصو تبلٌؽهتارٌخ 
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 ة: االخزظبص أُذ٢ِ

٣ا٘ـ فاشحكشً ػِا٠  1953ُؼخّ  84ُْ ٣ٌٖ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُوذ٣ْ سهْ 

 ،ك٤ٔخ ٣ظؼِان راخُلـض ح٫كظ٤اخه٢ ،إٔ ح٫خظقخؿ حُٔل٢ِ ُوخم٢ ح٧ٓٞس حُٔغظؼـِش

ٛٞ ٖٓ حُ٘ظخّ حُؼخّ
275

ْ هِزخص ا٠ُ هنخس أٓٞس ٓغاظؼـِش ٫ . أدٟ ٛزح ح٧ٓش ا٠ُ طوذ٣

٣وغ حُٔخٍ حُٔطِٞد كـضٙ مٖٔ دحثشس حخظقخفْٜ حُٔل٢ِ. أٓخ حُٔؾشع حُـذ٣اذ كواذ 

/ 317ٗـ فشحكشً ػ٠ِ إٔ ٛزح ح٫خظقخؿ ٖٓ حُ٘ظخّ حُؼخّ، ًٔاخ ٝسد كا٢ حُٔاخدس /

حُٔاازًٞسس عااخروخً. كوااذ ؿااخء كاا٢ ٜٗخ٣ااش حُلوااشس /أ/ ٜٓ٘ااخ ٓااخ ٣ااؤط٢: "... ٣ُٝااَشدُّ حُلـااض 

ِوبئ٤بً ر
276

ك٢ كخٍ ػذّ ح٫خظقخؿ حُٔل٢ِ.". ٣ـذ ػ٠ِ هخما٢ ح٧ٓاٞس حُٔغاظؼـِش 

ارٕ سد هِااذ حُلـااض ارح ًااخٕ ٓ٘قاازخً ػِاا٠ ٓااخٍ ؿ٤ااش ٓٞؿااٞد كاا٢ حُٔ٘طوااش حُظخرؼااش 

٫خظقخفٚ حُٔل٢ِ
277
. 

 : أُذٌٔخ اُ٘بظشح ثأطَ اُذن2

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أٗٚ:318ٗقض حُٔخدس /

حس ٓااٖ حُٔلٌٔااش حُٔخظقااش ُِ٘ظااش كاا٢ أفااَ حُلاان كاا٢ "٣ـااٞص اُوااخء حُلـااض روااش 

ح٧ٝمااخع حُٔوااشسس ٫عااظذػخء حُااذػٟٞ، ٝكاا٢ ٛاازٙ حُلخُااش ٣ـااذ إٔ ٣ؾااظَٔ حعااظذػخء 

هِذ حُلـاض ػِا٠ ٓطخُاذ حُٔاذػ٢ رؤفاَ حُلان ٓاخ ُاْ طٌاٖ حُاذػٟٞ راٚ هخثٔاشً أٓاخّ 

 حُٔلٌٔش.".

عاأق حُٔؾااشع كاا٢ ٛاازح حُاا٘ـ ُِٔااذػ٢ إٔ ٣ظوااذّ رطِااذ حُلـااض ح٫كظ٤ااخه٢ اُاا٠ 

ٓلٌٔاااش حُٔٞماااٞع حُ٘اااخظشس راااذػٟٞ أفاااَ حُلااان. ػِاااشُ رُاااي ٛااا٢ حُظ٤غااا٤ش ػِااا٠ 

حُٔظوخم٤ٖ ٖٓ ؿٜش ٝح٫هظقخد ك٢ اؿشحءحص حُظوخم٢ ٖٓ ؿٜش ػخ٤ٗش. ك٤ٌٖٔ ُِوخم٢ 

حُ٘خظش ك٢ حُٔٞمٞع إٔ ٣٘ظش ك٢ هِذ حُلـض ح٫كظ٤خه٢ حُٔواذّ كا٢ حُاذػٟٞ حُظا٢ 

كـااض حكظ٤ااخه٢ كاا٢ ٣٘ظشٛااخ. ٌُااٖ ٫ ٣ٌٔااٖ ُٔلٌٔااش حُٔٞمااٞع إٔ ط٘ظااش كاا٢ هِااذ 

                                                           
275

 / من قانون أصول المحاكمات السوري القدٌم.315انظر المادة /
276

ن المحكمة تثٌر مسألة االختصاص المحلً من تلقاء ذاتها فتكون هذه المسألة، باالعتماد على المعٌار طالما أ

الشكلً فً تفسٌر النص القانونً، متعلقة بالنظام العام. ٌبدو لنا أن المشرع ربط االختصاص المحلً بالنظام 
االحتٌاطً على مال موجود فً الحسكة  العام لحرصه على حسن سٌر وفعالٌة مرفق القضاء. فاتخاذ قرار بالحجز

 من قاضً المور المستعجلة فً دمشق ٌؤدي إلى عرقلة عمل مرفق القضاء بسبب كثرة اإلجراءات وبطبها.
277

تجدر اإلشارة إلى أنه ال ٌمكن إثارة هذا البطالن المتعلق بالنظام العام من قَِبِل المحجوز علٌه لن قرار الحجز 

ٌُبلػ له قبل تنفٌذ ه. لذلك ٌكون االحتمال الوحٌد هو أن ٌثٌر القاضً الناظر فً الطلب بطالن الحجز بسبب عدم ال 
ٌَُعدُّ مطروحاً حكماً )بقوة القانون( االختصاص المحلً. ونذكر هنا بقاعدة شهٌرة تقول: " كل ما ٌتعلق بالنظام 

لة البطالن هذه عن طرٌق الطعن ". أما بعد تبلٌػ المحجوز علٌه قرار الحجز فٌمكن أن ٌثٌر مسأعلى القاضً
 بهذا القرار كما سٌمر معنا.



181 
 

دػااٟٞ ٓ٘ظااٞسس أٓااخّ ؿشكااش أخااشٟ، كظاا٠ ُااٞ ًااخٕ حُ٘ااضحع ٣وااغ ماأٖ حخظقخفااٜخ 

ٓلٌٔاش حُٔٞماٞع ط٘ظاش كا٢ حُلـاض ح٫كظ٤اخه٢ حُ٘ٞػ٢ أٝ حُو٢ٔ٤. ٖٓ ٛ٘خ ٣ُواخٍ إ 

 .طزؼخً ُذػٟٞ أفَ حُلن

/ كخُظ٤ٖ ُظوذ٣ْ هِذ حُلـض ح٫كظ٤اخه٢ 318ٛزح ٣َِٝلع حُٔؾشع ك٢ ٗـ حُٔخدس /

ٞمٞع. ح٠ُٝ٧ ٣ٌٕٞ طوذ٣ْ هِذ حُلـض ك٤ٜخ ٓغ اهخٓش حُذػٟٞ رؤفَ ا٠ُ ٓلٌٔش حُٔ

 حُلن )أ(، ٝحُؼخ٤ٗش ٢ٛ طوذ٣ْ هِذ حُلـض رؼذ اهخٓش حُذػٟٞ )د(.

 أ: روذ٣ْ ؽِت اُذجض ٓغ إهبٓخ اُذػٟٞ ثأطَ اُذن    

٣ـذ إٔ ٣ظوذّ حُذحثٖ ك٢ ٛازٙ حُلخُاش رخعاظذػخء ٝكان ح٧فاٍٞ حُٔواشسس ٫عاظذػخء 

اُوخء حُلـض ح٫كظ٤خه٢ ػ٠ِ أٓٞحٍ حُٔذػ٠ ػ٤ِٚ ٣ٝطخُاذ ك٤اٚ حُذػٟٞ ٣طِذ ك٤ٚ 

أ٣نااخً رؤفااَ حُلاان. ٌُااٖ ٣ـااذ ح٫ٗظزااخٙ اُاا٠ إٔ حعااظذػخء حُااذػٟٞ ٫ ٣ُزَِّااؾ اُاا٠ 

حُٔذػ٠ ػ٤ِٚ ا٫ رؼذ ط٘ل٤ز هشحس حُلـض رلغزخٗٚ اؿشحًء حكظ٤خه٤خً أٝ طللظ٤خً ٣ُوقاذ 

 ُؼخّ ُِذحث٤ٖ٘. رٚ طـ٤ٔذ حُٔخٍ طلض ٣ذ حُونخء هزَ طٜش٣زٚ ٖٓ حُنٔخٕ ح

ُزُي ٣ٌٕٞ هِذ حُلـض ح٫كظ٤خه٢ ٛاٞ حُطِاذ ح٧ٍٝ كا٢ حعاظذػخء حُاذػٟٞ ٤ِ٣اٚ 

حُٔطخُزش رؤفَ حُلن، ٝرُي رؼذ ػشك حُٞهخثغ ٝحُظقشكخص حُوخ٤ٗٞٗش ػ٠ِ حُ٘لٞ 

 ح٥ط٢:

 )ُزُي ؿج٘خ رٜزٙ حُذػٟٞ ِٓظٔغ٤ٖ:

رااخُلـض  ربُوااخء ،ٝهزااَ دػااٞس حُٔااذػ٠ ػ٤ِااٚ ،حطخااخر حُوااشحس كاا٢ ؿشكااش حُٔاازحًشس-1

 ح٫كظ٤خه٢ ػ٠ِ أٓٞحُٚ حُٔ٘وُٞش ٝؿ٤ش حُٔ٘وُٞش ٫ ع٤ٔخ ...

 دػٞس حُٔذػ٠ ػ٤ِٚ ُِٔلخًٔش ...-2

 اُضحٓٚ رذكغ حُٔزِؾ حُٔظزو٢ ٖٓ ػٖٔ حُٔز٤غ ...-3

4-.)... 

 ة: روذ٣ْ ؽِت اُذجض ثؼذ إهبٓخ اُذػٟٞ    

حُلان. ٣ٌٕٞ حُذحثٖ ك٢ ٛزٙ حُلخُش هذ طوذّ رخعاظذػخء حُاذػٟٞ ٝهخُاذ ك٤اٚ رؤفاَ 

َْ رؼذ رُي رٞؿٞد أٓٞحٍ ُِٔذػ٠ ػ٤ِٚ، ك٤ظوذّ رطِذ ػخسك ك٢ حُذػٟٞ ٣طِذ  ػْ َػِِ

ك٤ٚ اُوخء حُلـض ح٫كظ٤خه٢ ػ٠ِ أٓٞحٍ حُٔاذػ٠ ػ٤ِاٚ. ٛازح ٫ٝ ٣ـاٞص طز٤ِاؾ حُٔاذػ٠ 

ػ٤ِااٚ ٛاازح حُطِااذ ٫ٝ حُوااشحس حُقااخدس رااخُلـض خؾاا٤ش طٜش٣ااذ ح٧ٓااٞحٍ. ٣ٝقااخس اُاا٠ 

٣ٌٕٝٞ ط٘ل٤ز هشحس حُلـض ح٫كظ٤خه٢ ػٖ هش٣ن دحثشس طز٤ِـٚ هشحس حُلـض رؼذ ط٘ل٤زٙ. 



181 
 

ْذَسَؿِش مٖٔ أكٌخّ حُلـض ح٫كظ٤خه٢ ك٢ هاخٕٗٞ 320حُظ٘ل٤ز، كوذ ٗقض حُٔخدس / ُٔ /، حُ

 أفٍٞ حُٔلخًٔخص، ػ٠ِ أٗٚ:

رٞحعااطش دحثااشس  ٣٘لَّووز"طُقااذس حُٔلٌٔااش هشحسحٛااخ رااخُلـض كاا٢ ؿشكااش حُٔاازحًشس، ٝ 

 حُظ٘ل٤ز.".

٣ـااٞص ُااشث٤ظ حُظ٘ل٤ااز حُغااٞس١ افااذحس هااشحس رااخُلـض طـااذس ح٩ؽااخسس اُاا٠ أٗااٚ ٫ 

ح٫كظ٤خه٢ كظ٠ ُٞ ًخٕ ٛ٘خى خؾ٤ش ٖٓ طٜش٣ذ ح٧ٓٞحٍ، ٧ٕ ٛزح ح٧ٓش ٫ ٣ذخَ ك٢ 

ٗطخم حخظقخفٚ حُ٘ٞػ٢. ٝهٞحػذ ح٫خظقخؿ حُ٘ٞػ٢ ٖٓ حُ٘ظخّ حُؼخّ
278
. 

 صب٤ٗبً: اُوشاس ثئُوبء اُذجض

حص هخُذ حُلـض كوو ٧ٕ ط٘ظش حُٔلٌٔش ك٢ هِذ حُلـض ر٘خًء ػ٠ِ أهٞحٍ ٝٓغظ٘ذ

ًٔااخ ٓااش ٓؼ٘ااخ. كاابرح سأص حُٔلٌٔااش  هزااَ ط٘ل٤اازٙ حُٔلـااٞص ػ٤ِااٚ ٫ ٣ُزَِّااُؾ هااشحس حُلـااض

حكظٔااخٍ ٝؿااٞد كاان ُطخُااذ حُلـااض رااخُ٘ظش اُاا٠ ظااخٛش ح٧ٝسحم، ٝدٕٝ حُظؼزااض ٓااٖ 

 ٝؿٞد أفَ حُلن، كٌٔض ربُوخء حُلـض ػ٠ِ أٓٞحٍ حُٔذ٣ٖ.

ًلخُاش ٗوذ٣اش طلاذد ٓواذحسٛخ ٤ُٞدػٜاخ ٝطوشس حُٔلٌٔش ط٤ٌِق هخُذ حُلـاض رظواذ٣ْ  

فاا٘ذٝم حُٔلٌٔااش، ٝرُااي كاا٢ مااٞء ح٧دُااش حُٔزااشصس ٝأسؿل٤ظٜااخ. عاازذ طوش٣ااش ٛاازٙ 

حٌُلخُش ٛٞ طؼ٣ٞل حُٔلـٞص ػ٤ِٚ
279
ارح طز٤ٖ ر٘ظ٤ـاش دػاٟٞ حُٔٞماٞع إٔ حُلاخؿض  

ؿ٤ش ٓلن ك٢ دػٞحٙ ٝأٗٚ ؿ٤ش دحثاٖ ُِٔلـاٞص ػ٤ِاٚ. أٓاخ ارح ظٜاش ر٘ظ٤ـاش حُٔلخًٔاش 

ثظووذخ اُذجووضرزٓااش حُٔلـاٞص ػ٤ِااٚ كاابٕ حُٔلٌٔااش طلٌاْ  إٔ ُِلاخؿض كوااخً 
280
ٝاُااضحّ  

ذَّػ٠ رٚ.  ُٔ  حُٔذػ٠ ػ٤ِٚ رخُلن حُ
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إصدار قرار بإلقاء الحجز االحتٌاطً على أموال المنفذ ضده لن نص قانون  اللبنانًٌمكن لربٌس التنفٌذ  

أنه:  ىمن القانون المذكور عل 866أعطاه هذا االختصاص. فقد نصت المادة اللبنانً أصول المحاكمات المدنٌة 

 دابن أن ٌطلَب من ربٌس التنفٌذ الترخٌص بإلقاء الحجز االحتٌاطً على أموال مدٌنه تأمٌناً لدٌنه..."."لل
279

 / من قانون أصول المحاكمات السوري.319ا نظر الفقرة /أ/ من المادة /

 
280

َن للمحكمة أن للحاجز م322تنص الفقرة /أ/ من المادة / ٌّ طلوباً فً / من قانون أصول المحاكمات بأنه: "إذا تب

وبإلزام المحجوز علٌه بالحق  بصحة الحجزذمة المحجوز علٌه أو أن له حقاً عٌنٌاً فً المال المحجوز تقضً 
ٌُستخدم تعبٌر  بدالً من "صحة الحجز" فً الواقع العملً وفً بعض كتب  "تثبٌت الحجز"المدعى به.". هذا و

 .158المرجع السابق، ص جمال الدٌن،  مكناس،القانون، حتى المتخصصة منها. انظر 

كما ٌطلب بعض المحامون فً استدعاء الدعوى من قاضً الموضوع تثبٌت الحجز االحتٌاطً وقلبه إلى حجز 
تنفٌذي. وقد ٌصدر قرار محكمة الموضوع بتثبٌت الحجز وقلبه إلى حجز تنفٌذي. تستطٌع محكمة الموضوع 

/ المذكورة سابقاً، لكن ال ٌجوز لها قلب الحجز 322الحكم بتثبٌت )صحة( الحجز االحتٌاطً سنداً للمادة /

االحتٌاطً إلى حجز تنفٌذي، لن الحجز التنفٌذي ٌخرج عن اختصاص قاضً الموضوع وٌدخل فً االختصاص 
النوعً لربٌس التنفٌذ لنه إجراء تنفٌذي. من أجل تفاصٌل تتعلق بإشكالٌة تحول الحجز االحتٌاطً إلى حجز 

 وما بعدها. 318، المرجع السابق، ص طلعت، النظرٌة العامة فً التنفٌذ القضابًدوٌدار، تنفٌذي انظر 
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ٌُااٖ ٫ ٣ـااٞص ُٔلٌٔااش حُٔٞمااٞع إٔ طنااغ كوااشسً ك٤ٌٔااشً كاا٢ هشحسٛااخ رااـ "هِااذ" 

حُلـااض ح٫كظ٤ااخه٢ اُاا٠ كـااض ط٘ل٤ااز١، ٧ٕ ٛاازح ح٩ؿااشحء ٣خااشؽ ػااٖ حخظقخفااٜخ 

ٌُاٖ حُٞحهاغ  ٤از، رلغازخٗٚ اؿاشحًء ط٘ل٤از٣خً.٣ٝذخَ ك٢ ح٫خظقخؿ حُ٘ٞػ٢ ُشث٤ظ حُظ٘ل

٣ش٣٘اااخ إٔ ًؼ٤اااشحً ٓاااٖ حُٔلاااخًْ طخاااخُق هٞحػاااذ ح٫خظقاااخؿ حُ٘اااٞػ٢ ٝطظاااذخَ كااا٢ 

 حخظقخؿ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٝرُي رـ "هِذ" حُلـض حُظ٘ل٤ز١ ا٠ُ كـض حكظ٤خه٢.

 دظش )هظش( ٗطبم اُذجض

٣ٖ حُااذٓوااذحس ح٧ٓااٞحٍ حُٔلـااٞصس ٝٓوااذحس فاال٤ق أٗااٚ ٫ ٣ُؾااظشه حُظ٘خعااذ راا٤ٖ 

/ ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔذ٢ٗ حُظ٢ طغأق راخُلـض 235ٝرُي ع٘ذحً ُِٔخدس / ،حُٔلـٞص ٖٓ أؿِٚ

ػ٠ِ ًَ ػ٘خفش حُزٓش حُٔخ٤ُش ُِٔذ٣ٖ. ٌُٖ حُٔؾشع أػط٠ ح٩ٌٓخ٤ٗش ُِٔذ٣ٖ ك٢ هِذ 

سكغ حُلـض ػاٖ رؼال ػ٘خفاش رٓظاٚ حُٔخ٤ُاش حُٔلـاٞصس ٝحُظقاشف ك٤ٜاخ، ٝٛازح ٓاخ 

ؾاشع، ػزاش كٌاشس كقاش ٗطاخم حُلـاض ٣ُغ٠ٔ رلقاش حُلـاض أٝ هقاشٙ. ٣لاخٍٝ حُٔ

رااؤٓٞحٍ ٓؼ٤٘ااش ُِٔلـااٞص ػ٤ِااٚ، ا٣ـااخد ٗوطااش طااٞحصٕ راا٤ٖ ٓقااِلش حُااذحثٖ أٝ حُااذحث٤ٖ٘ 

ٝٓقااِلش حُٔلـااٞص ػ٤ِااٚ. كاا٬ طزواا٠ ًااَ أٓااٞحٍ حُٔلـااٞص ػ٤ِااٚ ٓـٔااذسً، ٫ٝ ٣ُشكااغ 

/ ٓااٖ هااخٕٗٞ أفااٍٞ 322حُلـااض ػٜ٘ااخ ًِٜااخ. كوااذ ٗقااض حُلوااشس /د/ ٓااٖ حُٔااخدس /

  حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أٗٚ:

"ُٔلٌٔش حُٔٞمٞع إٔ طلقش ٗطخم حُلـض ػ٠ِ ٓاخ ٣ٌلا٢ ُٞكاخء حُلان حُٔاذػ٠ 

رااٚ أٝ طزااذ٣َ ٓطشكااٚ ٝإٔ طوااشس سكؼااٚ ػااٖ رااخه٢ ح٧ٓااٞحٍ حُٔلـااٞصس روااشحس ٓغااظوَ 

 .". هنخء حُخقٞٓش٣قذس ك٢ 

٬ٗكع ٖٓ ٛزح حُ٘ـ إٔ هشحس كقش حُلـض ح٫كظ٤اخه٢ ػِا٠ أٓاٞحٍ ٓؼ٤٘اش دٕٝ 

حُخقاٞٓش ُٝا٤ظ كا٢ ؿشكاش حُٔازحًشس. ٣ٝؼاٞد  ؿ٤شٛخ ٣ٌٕٞ روشحس فخدس كا٢ هناخء

رُي ُغازز٤ٖ، ح٧ٍٝ ٛاٞ حُغأخف ُطخُاذ حُلـاض راخ٩د٫ء رٔاخ ُذ٣اٚ ٓاٖ كـاؾ ٝأهاٞحٍ 

ٝٝػااخثن ٝأدُااش طٔ٘ااغ فااذٝس هااشحس ربٗوااخؿ ٓطااشف حُلـااض هااذ ٣نااش رٔقااِلظٚ. أٓااخ 

حُغزذ حُؼخ٢ٗ كٜٞ ػذّ ٝؿٞد خؾ٤ش ٖٓ طٜش٣ذ ح٧ٓاٞحٍ ٧ٜٗاخ ٓلـاٞصس أفا٬ً. ر٘اخًء 

ٌَ ٣وذّ ٓخ ُذ٣ٚ. رؼاذ رُاي ػ٠ِ رُ ي كبٕ حُخق٤ٖٔ ٣ظٞحؿٜخٕ أٓخّ هنخء حُٔٞمٞع ًٝ

ط٘ظش حُٔلٌٔش ك٤ٔخ طاْ طوذ٣ٔاٚ ٝطلٌاْ آاخ رلقاش حُلـاض ٝسكؼاٚ ػاٖ راخه٢ ح٧ٓاٞحٍ 

حُٔلـٞصس، أٝ طشد حُطِذ. ًاَ رُاي ر٘اخًء ػِا٠ عاِطظٜخ حُظوذ٣ش٣اش حُظا٢ طُؼِٜٔاخ ُظواذس 

ٓاٖ حُٔلـاٞص ػ٤ِاٚ، ٝك٤ٔاخ ارح ًااخٕ  حُظ٘خعاذ را٤ٖ حُٔاخٍ حُٔلـاٞص ٝحُٔاخٍ حُٔطِاٞد

 ٛ٘خى حكظٔخٍ ُٞهٞع كـٞص أخشٟ ٝكقٍٞ ٓضحكٔش ر٤ٖ ػذس دحث٤ٖ٘ ٓلظ٤ِٖٔ.
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 صبُضبً: اُطؼٖ ثبُوشاساد أُزؼِوخ ثبُذجض االدز٤بؽ٢

/ ٓااٖ هااخٕٗٞ أفااٍٞ حُٔلخًٔااخص هااشم حُطؼااٖ كاا٢ 324/ ٝ/323طاا٘ظْ حُٔخدطااخٕ /

ػاٖ هخما٢ ح٧ٓاٞس حُٔغاظؼـِش أٝ حُوشحسحص حُٔظؼِوش رخُلـض ح٫كظ٤خه٢ حُظ٢ طقذس 

ٓلٌٔااش حُٔٞمااٞع طِزؼااخً ُااذػٟٞ أفااَ حُلاان. عااٞف ٗااذسط كاا٢ ٛاازٙ حُلوااشس كااخ٫ص 

حُطؼٖ رخُظشط٤ذ حُز١ ٝسدص ك٤ٚ ك٢ حُوخٕٗٞ. ر٘خء ػ٠ِ ٛزٙ حُ٘قاٞؿ ٣ٌٔاٖ حُطؼاٖ 

ْقِذَسِس حُوشحس. أٓخ 1) روشحس اُوخء حُلـض ُٓ رخه٢ ح٧كٌخّ حُٔظؼِوش ( أٓخّ حُٔلٌٔش رحطٜخ 

ٌَ 2) ـضرخُل  ُِطؼٖ رخُ٘ول. ( ك٤ٌٕٞ حُطؼٖ ك٤ٜخ رخ٫عظج٘خف ٝهشحس ح٫عظج٘خف هخر

 : اُطؼٖ ثبُوشاس ثئُوبء اُذجض1

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أٗٚ:323ٗقض حُٔخدس / 

خاا٬ٍ  رااذػٟٞ ٓغااظوِشُِٔلـااٞص ػ٤ِااٚ إٔ ٣طؼااٖ روااشحس حُلـااض ح٫كظ٤ااخه٢ -"أ 

حُٔلٌٔش حُظ٢ أفذسص س، ٣ٝوذّ حُطؼٖ ا٠ُ فٞسس حُوشح طز٤ِـٚػٔخ٤ٗش أ٣خّ ط٢ِ طخس٣خ 

 عٞحًء أًخٗض ٓلٌٔش حُٔٞمٞع أّ هخم٢ ح٧ٓٞس حُٔغظؼـِش. هشحس حُلـض

ارح طز٤ٖ ُِٔلٌٔش ٖٓ ظخٛش أٝسحم هِذ حُلـض إٔ حُلخؿض ؿ٤اش ٓلان رطِاذ -د

 حُلـض، أٝ ػَزَُض ر٘ظ٤ـش حُطؼٖ رط٬ٕ اؿشحءحطٚ، طون٢ حُٔلٌٔش رشكؼٚ.

 ؿشحءحص حُلـض فل٤لش طون٢ رشد حُطؼٖ...".ارح طز٤ٖ ُِٔلٌٔش إٔ ا-ؽ

٣ظٜش ٖٓ حُ٘ـ حُواخ٢ٗٞٗ إٔ حُطؼاٖ رواشحس حُلـاض ح٫كظ٤اخه٢ ٛاٞ هش٣ان هؼاٖ 

ؿ٤ش ػخد١، رُي إٔ حُٔؾشع كذد أعزخد ٛزح حُطؼٖ ػ٠ِ عز٤َ حُلقاش، ٝٛا٢ ػاذّ 

رطاا٬ٕ اؿااشحءحص حُلـااض. ٫ ٣ٌٔااٖ، ٝحُلااخٍ  َٝ أكو٤ااش هخُااذ حُلـااض رطِااذ حُلـااض 

 آخش ؿ٤ش ٛز٣ٖ حُغزز٤ٖ.ًزُي، حُطؼٖ ُغزذ 

ُّ ا٠ُ حُٔلٌٔش رحطٜاخ حُظا٢ أفاذسص حُواشحس، أ١ هاشحس  ٝٓخ ٤ٔ٣ّض ٛزح حُطؼٖ أٗٚ ٣ُوذَّ

 ٛاازٙ رُااي إٔ ػِووخ. أٝ ٓلٌٔااش حُاا٘ول حُلـااض ُٝاا٤ظ اُاا٠ ٓلٌٔااش حُذسؿااش حُؼخ٤ٗااش

حُٔلٌٔااش، عااٞحء أًخٗااض هخماا٢ ح٧ٓااٞس حُٔغااظؼـِش أّ ٓلٌٔااش حُٔٞمااٞع، أفااذسص 

أهٞحٍ ٝٓغظ٘ذحص ٝكـاؾ هاشف ٝحكاذ ٛاٞ هخُاذ حُلـاض،  هشحسٛخ رخُلـض ر٘خًء ػ٠ِ

حُٔؾاشع حُونا٤ش اُا٠ أػاخد ٧ٕ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ ٫ ٣ُزِؾ هشحس حُلـض هزَ ط٘ل٤ازٙ. ُازُي 

رحص حُٔلٌٔش ٓقاذسس حُواشحس راخُلـض كظا٠ طقاذس هشحسٛاخ رشكاغ حُلـاض أٝ ح٩رواخء 

س حُلـاض ػ٤ِٚ ر٘خًء ػ٠ِ أهٞحٍ ٝٓغظ٘ذحص ٝكـؾ حُطشك٤ٖ. رؼزخسس أخشٟ ٣قذس هاشح

ك٢ هنخء ح٣٫ُٞاش كا٢ ؿشكاش حُٔازحًشس، ر٤٘ٔاخ ٣قاذس حُواشحس ٗظ٤ـاش حُطؼاٖ كا٢ هاشحس 

" دػاٟٞحُلـض ح٫كظ٤خه٢ ك٢ هنخء حُخقٞٓش. ٖٓ ٛ٘خ كوذ حعاظخذّ حُٔؾاشع ُلاع "
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ُِظذ٤َُ ػ٠ِ حُخقاٞٓش ٝٓزاذأ حُٔٞحؿٜاش ٝكان حُاذكخع، كواذ ؿاخء كا٢ حُا٘ـ حُواخ٢ٗٞٗ 

ُٖ روشحس حُلـض   ظوِش....".ٓغ ثذػٟٞرؤٗٚ: "٣ُطَؼ

٣ٝـااذس حُظ٣ٞ٘ااٚ إٔ هااشحس سكااغ حُلـااض ٗظ٤ـااش حُطؼااٖ ٣قااذس رااخُ٘ظش اُاا٠ ظااخٛش 

ح٧ٝسحم، رٔؼ٘اا٠ إٔ حُٔلٌٔااش، كظاا٠ ُااٞ ٓلٌٔااش حُٔٞمااٞع، ٫ طزلااغ رؤفااَ حُلاان 

أػ٘خء حُ٘ظش ك٢ حُطؼٖ، رُي إٔ هشحسحص حُلـض ٝسكغ حُلـاض ٛا٢ هاشحسحص ٓئهظاش ٫ 

 ث٤ش.اؿشحءحص طللظ٤ش ٝهخ رلغزخٜٗخطٔظ أفَ حُلن، 

ارٕ ط٘ظش حُٔلٌٔش حُظ٢ أفذسص هشحس حُلـض رخُطؼٖ حُٔوذّ ا٤ُٜاخ ٓاٖ حُٔلـاٞص 

ػ٤ِٚ، كبرح طلووض ٖٓ فلش عزذ حُطؼٖ هشسص سكؼٚ. أٓخ ك٢ كاخٍ ػاذّ طاٞحكش أكاذ 

 عزز٢ حُطؼٖ كظون٢ رشدٙ.

 : اُطؼٖ ثجبه٢ اُوشاساد أُزؼِوخ ثبُذجض االدز٤بؽ2٢

ُلـض ح٫كظ٤اخه٢ ٓاخدس هخ٤ٗٞٗاش ؿاخء ك٤ٜاخ أكشد حُٔؾشع ُزخه٢ حُوشحسحص حُٔظؼِوش رخ

رلٌْ ؿذ٣ذ
281
. 

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ ٓخ ٣ؤط٢: 324ك٤غ ط٘ـ حُٔخدس / 

سد اُطؼوٖ ثوووشاس أٝ  سكؼوٚح٫كظ٤اخه٢ أٝ ثوشد ؽِوت إُوووبء اُذجوض "٣قاذس حُلٌاْ 

ٝهاااشحس ٓلٌٔاااش ح٫عاااظج٘خف هاااخر٬ً ُِطؼاااٖ  ٬ُعاااظج٘خفهاااخر٬ً  صٝاٍ أصوووشٙأٝ  اُذجوووض

 .."خُ٘ولر

راخُلٌْ رشكاغ  رخُلٌْ رشد هِاذ اُواخء حُلـاض )أ(، ع٘ذسط ك٢ ٛزٙ حُلوشس حُطؼٖ َٝ

رخ ،حُلـض )د( راخُلٌْ حُقاخدس راضٝحٍ أػاش  ُلٌْ رشد حُطؼٖ روشحس راخُلـض )ؽ(،َٝ َٝ

 حُلـض )د(.

 أ: اُطؼٖ ثبُذٌْ ثشد ؽِت إُوبء اُذجض

حٍ ٓذ٣٘ااٚ، ٣ظوااذّ حُااذحثٖ كاا٢ ٛاازٙ حُلخُااش رطِااذ اُوااخء حُلـااض ح٫كظ٤ااخه٢ ػِاا٠ أٓااٞ

كظشٟ حُٔلٌٔش إٔ ٛزح حُطِذ ؿ٤ش ٓغظ٘ذ ا٠ُ اكذٟ كخ٫ص حُلـض حُاٞحسدس كا٢ ٗاـ 

حُوخٕٗٞ، كظقذس كٌٜٔخ رشد هِذ حُلـض. ٣ٌٖٔ ُِذحثٖ هخُذ حُلـض كا٢ ٛازٙ حُلخُاش 

حُطؼاااٖ رواااشحس سد هِاااذ حُلـاااض أٓاااخّ ٓلٌٔاااش ح٫عاااظج٘خف ٣ٌٝااإٞ هاااشحس ٓلٌٔاااش 

 ح٫عظج٘خف هخر٬ً ُِطؼٖ رطش٣ن حُ٘ول.

                                                           
281

/ من قانون أصول المحاكمات 324الحكم الجدٌد هو أنه ٌمكن الطعن فً جمٌع الحكام الواردة فً المادة /

رد طلب إلقاء الحجز  الجدٌد باالستبناؾ ثم بالنقض. بٌنما كان الحكم فً القانون القدٌم هو أنه ٌمكن الطعن بقرار

 / من قانون أصول المحاكمات القدٌم.322أو رفعه بطرق الطعن المقررة لصل الحق. انظر المادة /
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ح٫ٗظزخٙ ٛ٘خ ا٠ُ إٔ حُطؼٖ ٫ ٣ُوذَّّ ا٠ُ حُٔلٌٔش رحطٜخ حُظ٢ سدص هِذ حُلـض  ٣ـذ

َِ حُٔلـاٞص  رَ اُا٠ ٓلٌٔاش ح٫عاظج٘خف. ٧ٕ حُطؼاٖ ٣ُواذَّّ اُا٠ حُٔلٌٔاش رحطٜاخ ٓاٖ هِزَا

 ػ٤ِٚ ك٢ كخُش ٝك٤ذس ٢ٛ كخُش هزٍٞ حُطِذ ٝاُوخء حُلـض، ٤ُٝظ ك٢ كخٍ سد حُطِذ. 

 ة: اُطؼٖ ثبُذٌْ ثشكغ اُذجض

ظوذّ حُذحثٖ، ك٢ ٛزٙ حُلخُش، رطِذ حُلـض كظون٢ حُٔلٌٔش ربُوخء حُلـض. ك٤طؼٖ ٣

ْقاِذَسطُُٚ. ط٘ظاش حُٔلٌٔاش كا٢ حُطؼاٖ  ُٓ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ رٜزح حُوشحس أٓخّ حُٔلٌٔش رحطٜخ 

ٍَ حُطؼٖ ٝطقذس حُوشحس رشكغ حُلـض.   ٝطوشس هَزٞ

ش ح٫عاظج٘خف، ٣ـٞص ُِذحثٖ هخُذ حُلـض ٛ٘خ حُطؼٖ روشحس سكغ حُلـض أٓخّ ٓلٌٔا

 ٣ٌٕٝٞ هشحس ٓلٌٔش ح٫عظج٘خف هخر٬ً ُِطؼٖ رطش٣ن حُ٘ول.

 وشاس اُذجضث ط: اُطؼٖ ثبُذٌْ ثشد اُطؼٖ

٣ظوذّ حُذحثٖ، ك٢ ٛزٙ حُلخُش، رطِذ حُلـض كظون٢ حُٔلٌٔش ربُوخء حُلـض. ك٤طؼٖ 

حُٔلـٞص ػ٤ِٚ روشحس حُلـض أٓخّ حُٔلٌٔش رحطٜخ ٓقذسطٚ. ط٘ظش حُٔلٌٔش ك٢ حُطؼٖ 

س سد حُطؼٖ. ٣غظط٤غ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ، ك٢ ٛزٙ حُلخُش، حُطؼاٖ رواشحس سد حُطؼاٖ ٝطوش

رااخُلـض أٓااخّ ٓلٌٔااش ح٫عااظج٘خف، ٣ٌٝاإٞ هااشحس ٓلٌٔااش ح٫عااظج٘خف هااخر٬ً ُِطؼااٖ 

 رخُ٘ول.

 د: اُطؼٖ ثبُذٌْ اُظبدس ثضٝاٍ أصش اُذجض

حُلشك ك٢ ٛزٙ حُلخُاش إٔ حُاذحثٖ ٣ظواذّ اُا٠ هخما٢ ح٧ٓاٞس حُٔغاظؼـِش
282
رطِاذ  

حكظ٤ااخه٢، ٫ٝ ٣ٌاإٞ ٛاازح حُلـااض ٓغااظ٘ذحً اُاا٠ كٌااْ أٝ اُاا٠ عاا٘ذ هخرااَ ُِظ٘ل٤ااز.  كـااض

ك٤٘ظش حُوخم٢ ك٢ حُطِذ ٣ٝوشس اُوخء حُلـض. ػْ ٣ُ٘لز هشحس حُلـض ػٖ هش٣ن دحثاشس 

حُظ٘ل٤ز. طٔن٢ رؼذ رُي ػٔخ٤ٗش أ٣خّ ػ٠ِ ط٘ل٤ز حُوشحس ٫ٝ ٣شكغ حُلخؿض أػ٘خءٛخ دػاٟٞ 

 رؤفَ حُلن.

ٔلـاٞص ػ٤ِاٚ هََِاُذ اػا٬ٕ صٝحٍ أػاش ٛازح حُلـاض عا٘ذحً ػ٘ذثٍز ٣قازق ٓاٖ كان حُ

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص.317ُِلوشس /د/ ٖٓ حُٔخدس /

٣ظوذّ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ ا٠ُ هخم٢ ح٧ٓش حُٔغظؼـِش رطِذ اػ٬ٕ صٝحٍ أػاش حُلـاض 

ُؼذّ سكغ حُاذػٟٞ رؤفاَ حُلان خا٬ٍ حُٔاذس حُوخ٤ٗٞٗاش. ٣ٝـاذ ػِا٠ حُٔلـاٞص ػ٤ِاٚ 
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ال تشمل هذه الحالة قرار الحجز الصادر عن قاضً الموضوع الناظر فً دعوى أصل الحق، لن أثر الحجز ال 

 ٌزول كون دعوى أصل الحق قابمة.
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لناٞس أٓاخّ هخما٢ ح٧ٓاٞس حُٔغاظؼـِشطز٤ِؾ حُلاخؿض ُِ
283

. ٣ٌُِِّاُق حُوخما٢ حُلاخؿض 

ربرشحص ر٤خٕ ربهخٓش حُاذػٟٞ رؤفاَ حُلان. كابرح ُاْ ٣غاظطغ حُلاخؿض طواذ٣ْ ٛازح حُز٤اخٕ، 

 ٣قذس حُوخم٢ هشحسحً رضٝحٍ أػش حُلـض ح٫كظ٤خه٢.

٣ٌٔااٖ ُِلااخؿض كاا٢ ٛاازٙ حُلخُااش حُطؼااٖ روااشحس صٝحٍ أػااش حُلـااض ٛاازح أٓااخّ ٓلٌٔااش 

 ، ٣ٌٕٝٞ هشحس ٓلٌٔش ح٫عظج٘خف هخر٬ً ُِطؼٖ رخُ٘ول.ح٫عظج٘خف

٬ٗكع ك٢ ٜٗخ٣ش ٛزٙ حُلوشس إٔ حُٔؾشع ػذٍَّ حُ٘ـ حُوخ٢ٗٞٗ طؼذ٬٣ً ؿٞٛش٣اخً ك٤ٔاخ 

٣خااـ حُطؼااٖ رااخُوشحسحص حُٔظؼِوااش رااخُلـض ح٫كظ٤ااخه٢. ٣ظـِاا٠ ٛاازح حُظؼااذ٣َ كاا٢ إٔ 

ولؿ٤ٔغ ٛزٙ حُوشحسحص طوزَ حُطؼٖ ٖٓ ك٤غ حُ٘ظ٤ـش أٓخّ ٓلٌٔش حُ٘
284
ك٢ ك٤ٖ إٔ  

ٝفٍٞ حُوشحسحص ا٠ُ ٓلٌٔش حُ٘ول ُْ ٣ٌاٖ ٌٓٔ٘اخً، كا٢ حُواخٕٗٞ حُواذ٣ْ، ا٫ ارح ًاخٕ 

ُوذ ََٛذَف حُٔؾشع ٖٓ ٛزح حُلٌْ حُـذ٣ذ ا٠ُ أٓش٣ٖ.  أفَ حُلن ٣وزَ حُطؼٖ رخُ٘ول.

ح٧ٓش ح٧ٍٝ ٛٞ طٞك٤ذ ٝطزغ٤و اؿشحءحص حُظوخم٢ رٔاخ ٣غاَٜ حُؼٔاَ حُوناخث٢. ٝٛاٞ 

َْ حُ٘وااخػ  كااٍٞ أ١ حؿظٜااخدحص هنااخث٤ش أٝ كو٤ٜااش ك٤ٔااخ ٣ظؼِاان رطااشم حُطؼااٖ راازُي كغاا

رخُوشحسحص حُٔظؼِواش راخُلـض ح٫كظ٤اخه٢. ٝح٧ٓاش حُؼاخ٢ٗ، ٝٛاٞ ح٧ٛاْ، أٗاٚ عاؼ٠ اُا٠ 

طٞك٤ااذ ح٫ؿظٜااخد حُونااخث٢ كاا٢ ًااَ حُٔغااخثَ حُٔظؼِوااش رااخُلـض ح٫كظ٤ااخه٢ ٝرُااي ػااٖ 

 هش٣ن أكٌخّ ٓلٌٔش حُ٘ول ك٤غ ط٘ظ٢ٜ ا٤ُٜخ ؿ٤ٔغ ٛزٙ حُٔغخثَ.
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الحالة، حتى ٌستطٌع القاضً تكلٌَؾ الحاجز بإبراز بٌان بإقامة الدعوى بأصل الحق  التبلٌػ ضروري، فً هذه

 خالل المدة القانونٌة، فالقاضً ال ٌستطٌع تكلٌفه بذلك خارج مجلس القضاء.
284

 / من القانون القدٌم.322/ من القانون الجدٌد مع المادة /324قارن المادة /
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 أُجذش اُضبُش

اُز٘ل٤ز ثذجض األٓٞاٍ أُ٘وُٞخ ُِٔذ٣ٖ ث٤ٖ ٣ذ٣ٚ ٝث٤ؼٜب
285

 

 

ُٝااْ ٣ٌااٖ هااذ أُواا٠  ،هِ٘ااخ عااخروخً رؤٗااٚ ٓااٖ ح٧كنااَ ُِااذحثٖ حُااز١ ٣لٔااَ عاا٘ذحً ط٘ل٤ااز٣خً 

، ُٝا٤ظ حُلـاض كظ٤خهحُلـض ح٫كظ٤خه٢ ػ٠ِ أٓٞحٍ ٓذ٣٘ٚ، إٔ ٣طِذ اُوخء حُلـض ح٫

ٝرُي طلخد٣اخً ُظٜش٣اذ حُٔاذ٣ٖ ٧ٓٞحُاٚ كا٢ ِٜٓاش ح٩خطاخس حُظ٘ل٤ز١، ػ٠ِ ٛزٙ ح٧ٓٞحٍ 

حُظ٘ل٤ز١ حُٔٔ٘ٞكش هخٗٞٗخً ُِٔ٘لز مذٙ. ٌُٖ اطٔخّ حُظ٘ل٤ز ػِا٠ ٛازٙ ح٧ٓاٞحٍ ٓاٖ خا٬ٍ 

اؿااشحءحص ر٤ؼٜااخ ٫ طزااذأ ٫ٝ ٣ٌٔااٖ طلش٣ٌٜااخ
286
ا٫ ارح عاازوٜخ كـااض ط٘ل٤ااز١ ػ٤ِٜااخ.  

حُٔٞؿٞد ر٤ٖ ٣ذ١ حُٔذ٣ٖ.  ٣٘طزن ٛزح ح٧ٓش ػ٠ِ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُٔخٍ حُٔ٘وٍٞ

ك٤ااغ ٣ـااذ اُوااخء حُلـااض حُظ٘ل٤ااز١ ػِاا٠ أٓااٞحٍ حُٔااذ٣ٖ حُٔ٘وُٞااش )حُٔطِااذ ح٧ٍٝ( ػااْ 

 ح٫ٗظوخٍ ا٠ُ ر٤غ ٛزٙ ح٧ٓٞحٍ حُٔ٘وُٞش )حُٔطِذ حُؼخ٢ٗ(.

 أُطِت األٍٝ: اُذجض اُز٘ل٤ز١ ػ٠ِ أٓٞاٍ أُذ٣ٖ أُ٘وُٞخ ث٤ٖ ٣ذ٣ٚ

٤از١ ػِا٠ ٓ٘وا٫ٞص حُٔاذ٣ٖ راا٤ٖ عا٘ذسط كا٢ ٛازح حُٔطِاذ اؿاشحءحص حُلـاض حُظ٘ل

ػااْ ٗؼااشك ٥ػااخس ٛاازح حُلـااض  ،٣ذ٣ااٚ )أ٫ًٝ( ٝحُظاا٢ ٗظٜٔااخ حُٔؾااشع رؾااٌَ ٓلقااَ

 حُظ٘ل٤ز١ )ػخ٤ٗخً(.

 أٝالً: إجشاءاد اُذجض اُز٘ل٤ز١ ػ٠ِ ٓ٘وٞالد أُذ٣ٖ ث٤ٖ ٣ذ٣ٚ 

٣قذس هشحس حُلـض حُظ٘ل٤ز١ ػ٠ِ أٓٞحٍ حُٔذ٣ٖ ػٖ سثا٤ظ حُظ٘ل٤از ٧ٗاٚ حُٔخاظـ 

ٕٞ ٛازح حُلـاض ٛاٞ اؿاشحء ٓاٖ اؿاشحءحص حُظ٘ل٤از. ٌُاٖ ٛازح حُلـاض ٫ ٗٞػ٤خً رزُي، ًا

 (.2( ٣ؼوزٜخ ط٘ل٤ز هشحس حُلـض )٣1لقَ ا٫ ر٘خء ػ٠ِ ٓوذٓخص طغزوٚ )

 : ٓوذٓبد اُذجض اُز٘ل٤ز١ ػ٠ِ ٓ٘وٞالد أُذ٣ٖ ث٤ٖ ٣ذ1ٚ٣

طظـِاا٠ ٛاازٙ حُٔوااذٓخص رظٞؿ٤ااٚ اخطااخس ط٘ل٤ااز١ اُاا٠ حُٔااذ٣ٖ )أ( ٝرطِااذ حُلـااض 

 )د(.ٝفذٝس هشحس رٚ 
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بٌن ٌدي المدٌن وبٌعها معاً فً الفصل ذاته، وهو الفصل الثانً من  نظم القانون الحجز التنفٌذي للمنقوالت

 الباب الثانً من قانون أصول المحاكمات المتعلق بالحجز. لذلك سوؾ ندرس الحجز والبٌع على التوالً.
286

 .176انظر بهذا المعنى: راؼب، وجدي، المرجع السابق، ص

من هذا  176 تبدأ إال إذا كان الحجز تنفٌذٌاً. انظر: ص ٌجدر بالتنوٌه أن إجراءات بٌع الموال المحجوزة ال 

الكتاب. وٌجب أن ٌصدر قرار الحجز التنفٌذي من ربٌس التنفٌذ ولٌس من محكمة الموضوع عن طرٌق قلب 
الحجز االحتٌاطً إلى حجز تنفٌذي؛ لن هذا المر ٌخرج عن اختصاص محاكم الموضوع كما وضحنا سابقاً. انظر 

 من الصفحة ذاتها من هذا الكتاب.  279 والهامش 159ص 
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 أ: اإلخطبس اُز٘ل٤ز١ ُِٔذ٣ٖ

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أٗٚ: 325ط٘ـ حُٔخدس /

"٫ ٣ـٞص كـض ٓخ ك٢ ٣ذ حُٔذ٣ٖ ٖٓ ٓ٘و٫ٞص ا٫ رؼذ حٗوناخء ٤ٓؼاخد ح٩خطاخس ٓاخ 

 ُْ ٣٘ـ حُوخٕٗٞ ػ٠ِ خ٬ف رُي.".

ٞ ٝؿاٞد ٫ طلَٔ ٛزٙ حُٔخدس حُوخ٤ٗٞٗش ؿذ٣ذحً رَ طئًاذ حُٔزاذأ حُؼاخّ كا٢ حُظ٘ل٤از ٝٛا

ٝرُي رظٞؿ٤ٚ اخطخس ط٘ل٤ز١ ُٚ ًٔخ  ،اطخكش حُلشفش ُِٔذ٣ٖ ٖٓ أؿَ حُظ٘ل٤ز ح٫خظ٤خس١

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص.287ؿخء ك٢ حُٔخدس /

٫ راذ ارحً ٓاٖ طٞؿ٤اٚ اخطااخس ط٘ل٤از١ ُِٔاذ٣ٖ ٝحٗظظاخسٙ خٔغااش أ٣اخّ طِا٢ طزِـاٚ ٛاازح 

٤ٓاش كا٢ كخُاش ؿٜخُاش ح٩خطخس أٝ خٔغش ػؾش ٣ٞٓخً ط٢ِ طاخس٣خ حُ٘ؾاش كا٢ فال٤لش ٣ٞ

ٓٞه٘ٚ، ٝرُي هزَ فذٝس هشحس رزذء اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ٝحطخخر هاشحس راخُلـض حُظ٘ل٤از١ 

 ػ٠ِ أٓٞحٍ حُٔذ٣ٖ حُٔ٘وُٞش. 

كبرح حطخز سث٤ظ حُظ٘ل٤ز هشحسحً رخُلـض هزَ حٗظٜخء حُٔذس حُوخ٤ٗٞٗش ك٤ٌإٞ هاشحسٙ ٛازح 

ٕ ط٘ل٤ااز هااشحس حُلـااض رااخه٬ً ُٝااٞ ؿااشٟ ط٘ل٤اازٙ رؼااذ حٗظٜااخء ٓااذس ح٩خطااخس. ػِااش رُااي أ

 حُظ٘ل٤ز١ ٓز٢٘ ػ٠ِ اؿشحء رخهَ ٝٛٞ فذٝس هشحس كـض عخرن ٧ٝحٗٚ.

ٓغ رُي كواذ ُلاع حُواخٕٗٞ كاخُظ٤ٖ ٣ٌٔاٖ ك٤ٜٔاخ حطخاخر هاشحس راخُلـض حُظ٘ل٤از١ هزاَ 

/ ٓاٖ هاخٕٗٞ 289حٗونخء ح٤ُٔؼخد. حُلخُش ح٠ُٝ٧ كخُش ػخٓاش ٝسدص كا٢ ٗاـ حُٔاخدس /

ُٔغاظؼـِش أٝ حُظا٢ ٣ٌإٞ حُظاؤخ٤ش ك٤ٜاخ ماخسحً. أفٍٞ حُٔلخًٔخص، ٝرُي ك٢ حُٔاٞحد ح

كاا٢ ٛاازٙ حُلخُااش ٣ـااٞص ُااشث٤ظ حُظ٘ل٤ااز اٗوااخؿ ِٜٓااش ح٩خطااخس أٝ حُغاا٤ش كااٞسحً كاا٢ 

ح٩ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز٣اش ٝطز٤ِاؾ ح٩خطاخس ُِٔ٘لاز ماذٙ رقاٞسس طؾاؼش راخ٩ؿشحءحص حُظا٢ 

 طٔض ًٔخ ٓش ٓؼ٘خ.

حُغـَ حُظـخس١. كوذ  أٓخ حُلخُش حُؼخ٤ٗش ك٢ٜ كخُش خخفش رخُٔظـش ؿ٤ش حُٔغـَ ك٢

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أٗٚ: 328ٗقض حُلوشس /ؽ/ ٖٓ حُٔخدس /

ارح ًخٕ حُٔلـاٞص ػ٤ِاٚ ٓظـاشحً ؿ٤اش ٓغاـَ كا٢ حُغاـَ حُظـاخس١ ؿاخص اُواخء -"ؽ

حُلـااض حُظ٘ل٤ااز١ ػ٤ِااٚ هزااَ ح٩خطااخس ٝطغاا٤ِٔٚ اُاا٠ حُٔااذ٣ٖ ًؾااخـ ػخُااغ كاا٢ كااخٍ 

 ". ٝؿٞدٙ أٝ ا٠ُ حُـ٤ش ك٢ كخٍ ػذّ ٝؿٞدٙ.
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ٛزٙ كخُش ؿذ٣ذس ُْ طٌٖ ٓٞؿٞدس ك٢ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُوذ٣ْ، ٝهذ أسحد رٜخ 

ٝرُي رغازذ عاُٜٞش طٜش٣زٜاخ.  رغشػش حُٔؾشع مزو ٓلظ٣ٞخص حُٔظـش ؿ٤ش حُٔغـَ

ٖٓ ٛ٘خ كوذ عٔق رخُزذء ربؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ٝافذحس هشحس كـض ط٘ل٤ز١ ٝط٘ل٤ازٙ ٝطغا٤ِْ 

هخثِاش ٬ٓكوظاٚ رـاشّ اعاخءس ح٧ٓخٗاش، ًاَ  ح٧ؽ٤خء حُٔلـٞصس ا٠ُ ؽخـ ػخُغ طلاض

 رُي هزَ طز٤ِؾ حُٔذ٣ٖ ح٩خطخس.

٣ـااذس رخُاازًش إٔ ٛاازٙ حُلخُااش ؿٞحص٣ااش طخنااغ ُِغااِطش حُظوذ٣ش٣ااش ُااشث٤ظ حُظ٘ل٤ااز، 

اُوااخء حُلـااض  ؿااخص"...  :٣ُٝغااظ٘ظؾ رُااي ٓااٖ فاا٤خؿش حُاا٘ـ حُوااخ٢ٗٞٗ ك٤ااغ ؿااخء ك٤ااٚ

ا٠ُ إٔ ٛزٙ حُلخُش خخفش رخُٔظخؿش حُظ٘ل٤ز١ ػ٤ِٚ هزَ ح٩خطخس...". ٌُٖ ٣ـذ ح٫ٗظزخٙ 

 ؿ٤ش حُٔغـِش كوو.

 ة: ؽِت اُذجض ٝطذٝس هشاس ثٚ

٣لن ُطخُذ حُظ٘ل٤ز طواذ٣ْ هِاذ حُلـاض حُظ٘ل٤از١ رؼاذ حٗظٜاخء ٓاذس ح٩خطاخس. ٣٘ظاش 

سث٤ظ حُظ٘ل٤ز كا٢ حُطِاذ ٣ٝقاذس هاشحسٙ راخُلـض ٣ٝاذٕٝ حُواشحس كا٢ ٓلناش حُظ٘ل٤از 

 حُؼخّ )ؿش٣ذس حُظ٘ل٤ز(.

٤ظ حُظ٘ل٤ااز هااشحس حُلـااض هزااَ حٗظٜااخء ِٜٓااش ح٩خطااخس ٝٓااٖ دٕٝ أٓااخ ارح حطخااز سثاا

حعااظخذحّ عااِطظٚ حُـٞحص٣ااش رظوقاا٤ش حُِٜٔااش أٝ حُغاا٤ش كااٞسحً راابؿشحءحص حُظ٘ل٤ااز، كاابٕ 

هشحسحٙ ٣ٌإٞ راخه٬ً ٝٓاخ ٣ُز٘ا٠ ػ٤ِاٚ ٣ٌإٞ راخه٬ً. ر٘اخء ػِا٠ رُاي ٣ٌإٞ ط٘ل٤از هاشحس 

 س ًٔخ ٓش ٓؼ٘خ.حُلـض رخه٬ً كظ٠ ُٞ كقَ ط٘ل٤زٙ رؼذ حٗظٜخء ٓذس ح٩خطخ

ٛاازح ٣ٝوااغ ػِاا٠ ػااخطن حُااذحثٖ هخُااذ حُظ٘ل٤ااز طؼ٤اا٤ٖ ح٧ٓااٞحٍ حُٔ٘وُٞااش حُظاا٢ ٣طِااذ 

حُظ٘ل٤ز ػ٤ِٜخ ٝطلذ٣ذ ٌٓخٕ ٝؿٞدٛخ. ػِشُ رُي ٢ٛ ٓؼشكش ٗٞع ح٩ؿشحءحص حُظا٢ ٣ـاذ 

حطخخرٛخ رخُ٘ظش اُا٠ هز٤ؼاش ٛازٙ ح٧ٓاٞحٍ. كواذ طٌإٞ ٓ٘وا٫ٞص طلظاخؽ اُا٠ اؿاشحءحص 

زَ  ًَ خِص حُظا٢ ٣ظطِاذ كـضٛاخ ٝماغ اؽاخسس ػِا٠ فال٤لظٜخ كا٢ خخفش ُلـضٛخ، ًخُٔش

دحثشس حُ٘وَ ٝافذحس هشحس رخكظزخعٜخ ٝا٣ذحػٜخ ُذٟ حُٔشآد حُٔخقـ ُزُي ربؽشحف 

كشع حُٔشٝس حُٔخظـ
287
 . 

أٓخ عازذ طؼ٤ا٤ٖ ٌٓاخٕ ٝؿٞدٛاخ كٜاٞ طلذ٣اذ دحثاشس حُظ٘ل٤از حُٔخظقاش ٌٓخ٤ٗاخً رظ٘ل٤از 

ٓ٘وُٞش خخسؽ حُٔ٘طوش حُظا٢ ٣ظزاغ ُٜاخ اؿشحءحص حُلـض ػ٤ِٜخ. كوذ ٣ٌٕٞ ُِٔذ٣ٖ أٓٞحٍ 
                                                           

287
/ من 238جاء هذا الحكم الجدٌد الذي لم ٌكن موجوداً فً نصوص القانون القدٌم فً الفقرة /ب/ من المادة /

إذا كان المحجوز علٌه مرَكبٌة وجب إصدار قرار باحتباسها -قانون أصول المحاكمات والتً جاء فٌها ما ٌأتً: "ب
 المخصص لذلك بإشراؾ فرع المرور المختص.". وإٌداعها لدى المرآب
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ح٫خظقخؿ حٌُٔخ٢ٗ ُذحثشس حُظ٘ل٤ز حُظا٢ طاْ طواذ٣ْ هِاذ حُظ٘ل٤از ا٤ُٜاخ. كا٢ ٛازٙ حُلخُاش 

٣ـذ ػ٠ِ ٛزٙ حُذحثشس اٗخرش دحثشس حُظ٘ل٤ز حُظ٢ طٞؿذ ح٧ٓاٞحٍ حُٔطِاٞد حُلـاض ػ٤ِٜاخ 

 َٕ  ح٩ؿشحء فل٤لخً. ك٢ ٓ٘طوظٜخ كظ٠ ٣ٌٞ

حُِٔق اُا٠ ٓاذ٣ش حُظ٘ل٤از ٓاٖ أؿاَ كغاخد سعاّٞ ػ٘ذٓخ ٣قذس هشحس حُلـض ٣ُلخٍ 

ٝٓقخس٣ق حُظ٘ل٤ز ٖٝٓ ػْ ط٤ٌِاق هخُاذ حُظ٘ل٤از ُظغاذ٣ذ عاِلش طؼا٣ٞل ٜٓٔاش ٓاؤٓٞس 

 حُظ٘ل٤ز خخسؽ حُذحثشس. رؼذ رُي ٣ؼ٤ِّٖ ٓذ٣ش حُظ٘ل٤ز أكذ حُٔؤٓٞس٣ٖ ُظ٘ل٤ز هشحس حُلـض.

 : ر٘ل٤ز هشاس اُذجض اُز٘ل٤ز2١

س ٧ٗاٚ حُٔٞظاق حُٔخاظـ رظل٣ٞاَ هاشحسحص ٣ظخز ػَٔ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤از أ٤ٔٛاش ًز٤اش

سث٤ظ حُظ٘ل٤ز اُا٠ ٝحهاغ كؼِا٢. رؼزاخسس أخاشٟ، ٣واّٞ ٓاؤٓٞس حُظ٘ل٤از رخ٧ػٔاخٍ حُٔخد٣اش 

ٝحُوخ٤ٗٞٗش ػ٠ِ أسك حُٞحهغ كظ٠ ط٘ظؾ هشحسحص سث٤ظ حُظ٘ل٤ز آػخسٛخ حُوخ٤ٗٞٗش ًخِٓاشً. 

٣وّٞ رظ٘ظ٤ْ  كٜٞ حُز١ ٣٘ظوَ ا٠ُ ٌٓخٕ ٝؿٞد حُٔ٘و٫ٞص ٣ٝوّٞ رلـضٛخ )أ( ٝٛٞ حُز١

ٓلناااش رلـاااض ٛااازٙ حُٔ٘وااا٫ٞص )د(، ػاااْ ٣طزااان أكٌاااخّ حُلشحعاااش حُوناااخث٤ش ػِااا٠ 

 حُٔ٘و٫ٞص حُٔلـٞصس )ؽ(.

 أ: اٗزوبٍ ٓأٓٞس اُز٘ل٤ز ُِو٤بّ ثٜٔٔزٚ

٣٘ظوَ ٓاؤٓٞس حُظ٘ل٤از حُاز١ ٣ؼ٤٘اٚ ٓاذ٣ش حُظ٘ل٤از اُا٠ ٌٓاخٕ ٝؿاٞد ح٧ٓاٞحٍ حُٔ٘وُٞاش 

ااحُٔ ـّ ؿَٞسٛااخ هخُااذ حُظ٘ل٤ااز. ٝح٧فااَ أ٫ َُ أُ طِااٞد كـضٛااخ، ٝرُااي رٞعاا٤ِش ٗوااَ ٣َُؼ

٣قااطلذ حُٔااؤٓٞس ٓؼااٚ سؿااخٍ حُوااٞس حُؼخٓااش. ٌُااٖ ارح ٝؿااذ إٔ حُظااشٝف طغااظذػ٢ 

حفطلخرْٜ ًظٞهُّاِغ كقاٍٞ ٓٔخٗؼاش أٝ ٓؾاخؿشس، ك٤ٌٔ٘اٚ هِاذ حُٔائحصسس ٓاٖ سؿاخٍ 

حُؾااشهش حُٔذ٤ٗااش حٝ حُؼغااٌش٣ش ًٔااخ ٓااش ٓؼ٘ااخ
288

. ٫ٝ ٣غااظط٤غ ٛاائ٫ء سكاال هِااذ 

وظْٜ رـشّ ػشهِش ط٘ل٤ز هشحس هنخث٢حُٔئحصسس طلض هخثِش ٬ٓك
289
. 

ِٔ٘لز مذٙ ٣ٝؼِٔٚ رغزذ حُلـض. كابرح هاخّ حُٔاذ٣ٖ ُف حُٔؤٓٞس ر٘لغٚ ٝرٜٔٔظٚ ٣ُؼشِّ 

ٖٓ دحٍع ُٔظخرؼش اؿشحءحص رؤدحء ٓخ ٛٞ ٓطِٞد ٓ٘ٚ ك٢ حُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١ ك٬ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى 

رٞؿاٞد حُاذ٣ٖ أٝ  ٣٘ظْ حُٔؤٓٞس ٓلنشحً رزُي. ٌُٖ ٫ ٣َُؼذُّ ٛزح ح٧دحء اهشحسحً حُلـض، ٝ

ٞؿٞد ح٧دحء، ٫ٝ ٣غوو كن حُٔ٘لز مذٙ رٔشحؿؼش حُونخء ٝعِٞى هشم حُطؼٖ أٝ ر

ء كاا٢ حُلوااشس /ؽ/ ٓااٖ حُٔااخدس اهخٓااش دػااٟٞ رؤفااَ حُلاان ارح ًااخٕ رُااي ٌٓٔ٘ااخً. كوااذ ؿااخ

                                                           
288

 / من قانون أصول المحاكمات.281راجع الفقرة /أ/ من المادة /
289

 المقصود هنا قرار قضابً بالمعنى الواسع.
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٫ ٣َُؼذُّ ٓـشد طٞه٤غ حُٔذ٣ٖ سمخًء ٓ٘ٚ -"ؽ رؤٗٚ:/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص 329/

 ٛٞ حُظٞه٤غ ػ٠ِ ٓلنش حُلـض. رخُلـض.". ٝحُٔوقٞد

أٓخ ك٢ كخٍ ػذّ ه٤خّ حُٔ٘لز مذٙ رؤدحء ٓخ ٛٞ ٓطِٞد ٓ٘ٚ، ٢ٛٝ حُلخُاش حُؾاخثؼش، 

اِش رُاي كا٢  ًْ ٣زخؽش حُٔؤٓٞس حُلـض ٝرُي رـشد حُٔ٘وا٫ٞص ٝطواذ٣ش ه٤ٔاش ًاَ ٜٓ٘اخ ِٝر

أٝ ش ٌٓٔ٘ااش. عاازذ رُااي ٛااٞ ٓ٘ااغ طٜش٣ااذ حُٔلـاااٞصحص ٓلنااش حُلـااض رااؤًزش دهاا

حُٔ٘واا٫ٞص ٓلـااٞصس رٔـااشد رًشٛااخ كاا٢ ٓلنااش حُلـااض ُٝااٞ ُااْ حعااظزذحُٜخ. ٝطقاازق 

٣ُؼ٤َّٖ ػ٤ِٜخ كخسط
290

، رَ ُٝٞ ُْ ٣ُولَ ٓلنش حُلـض
291
. 

ٝٓٔاااخ ٣ـاااذس رًاااشٙ ٛ٘اااخ إٔ ح٩ؿاااشحءحص حُؼ٤ِٔاااش ٣٩واااخع حُلـاااض حُظ٘ل٤اااز١ ػِااا٠ 

حُٔ٘واا٫ٞص ٛاا٢ ح٩ؿااشحءحص رحطٜااخ حُظاا٢ ٣ـااش١ رٔوظنااخٛخ ا٣وااخع حُلـااض ح٫كظ٤ااخه٢ 

ػ٤ِٜخ
292
. 

كٌخّ حُوخ٤ٗٞٗش ُؼَٔ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُلـض ػ٠ِ ٓ٘و٫ٞص ٝٗٞسد ٛ٘خ ح٧

حُٔذ٣ٖ حُٔٞؿٞدس ر٤ٖ ٣ذ٣ٚ ٝرُي رخُظشط٤ذ حُز١ ٗـ ػ٤ِٚ هاخٕٗٞ أفاٍٞ حُٔلخًٔاخص 

 ًخ٥ط٢:

 : ػذّ جٞاص دجض اُضٔبس أُزظِخ ٝأُضسٝػبد هجَ ٗؼجٜب1ً

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أٗٚ:326ٗقض حُٔخدس /

ٞص كـض حُؼٔخس حُٔظقاِش ٫ٝ حُٔضسٝػاخص هزاَ ٗناـٜخ، ؿ٤اش أٗاٚ ٣ـاٞص "٫ ٣ـ 

 ٝمؼٜخ طلض حُلشحعش حُونخث٤ش.".

ػِااش ػااذّ ؿااٞحص حُلـااض كاا٢ ٛاازٙ حُلخُااش ٛاا٢ خؾاا٤ش اٛٔااخٍ حُٔااذ٣ٖ هِطااخَف حُؼٔااخِس 

حُٔظقااِش، أٝ حُؼ٘خ٣ااش رٔااخ ُااْ ٣٘نااؾ ٓااٖ حُٔضسٝػااخص ارح طااْ حُلـااض هزااَ حُوطااخف أٝ 

غؤُش اٛٔخٍ حُٔذ٣ٖ ك٢ كخٍ ؽؼش رخهظشحد اطٔخّ حُظ٘ل٤ز، حُ٘نؾ. ٌُٖ حُٔؾشع طذحسى ٓ

ٝرُي رٞمغ ٛزٙ ح٧ٓٞحٍ طلض ٣ذ حُونخء ٝاؽشحكٚ ػٖ هش٣ن طؼ٤٤ٖ كخسط هنخث٢ 

ػ٤ِٜخ. ح٧ٓش حُز١ ٣نٖٔ ح٫عظلخدس ٖٓ ػٜٔ٘اخ كا٢ ٝكاخء د٣إٞ حُلاخؿض٣ٖ حُٔؾاظش٤ًٖ 

 ك٢ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز.

                                                           
290

/ من قانون أصول المحاكمات على ما ٌأتً: "تصبح الشٌاء محجوزة بمجرد ذكرها فً 334تنص المادة /

 ها حارس.".محضر الحجز ولو لم ٌعٌن علٌ
291

 .362و 361انظر بهذا المعنى: أبو الوفا، أحمد، إجراءات التنفٌذ، المرجع السابق، ص
292

 .195انظر: سلحدار، صالح الدٌن، المرجع السابق، ص 
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 : ًغش األثٞاة ٝكغ األهلب2ًٍ

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أٗٚ:327ط٘ـ حُٔخدس / 

٫ ٣ـااٞص ُِٔااؤٓٞس ًغااش ح٧رااٞحد أٝ كاال ح٫هلااخٍ رااخُوٞس ا٫ رلنااٞس ٓخظااخس -"أ 

 حُٔلِش أٝ ؽخق٤ٖ ٖٓ حُـٞحس.

٣ـذ ك٢ ٛزٙ حُلخُش، ٝطلاض هخثِاش حُازط٬ٕ، إٔ ٣ٞهِّاَغ حُٔخظاخس أٝ حُؾخقاخٕ -د

 حُِزحٕ كنشح حُلـض ػ٠ِ ٓلنشٙ.".

ُٔ٘ضٍ أٝ حُٔغظٞدع أٝ حُٔخضٕ حُز١ طٞؿاذ ك٤اٚ حُٔ٘وا٫ٞص هذ ٣قَ حُٔؤٓٞس ا٠ُ ح

حُٔطِٞد كـضٛخ ٫ٝ ٣ـذ ٖٓ ٣لظق ُٚ حُزخد. ٝهذ ٣ٔظ٘غ حُٔ٘لز ماذٙ ػاٖ كاظق حُزاخد. 

 ًٔخ هذ طٌٕٞ ح٧ٓٞحٍ ك٢ خضٗش كذ٣ذ٣ش ٓؼ٬ً ٫ٝ ٣وزَ حُٔ٘لز مذٙ كظلٜخ. 

٠ حُاشؿْ عٔق حُٔؾشع ك٢ ٛزٙ حُلخ٫ص رٌغاش ح٧راٞحد ٝكال ح٧هلاخٍ راخُوٞس ػِا

ٝػاذّ ؿاٞحص ٝهلٜاخ  ٓزاذأ حعاظٔشحس٣ش ح٩ؿاشحءحصٖٓ اسحدس حُٔ٘لز مذٙ، طؤع٤غخً ػِا٠ 

ر٘اخًء ػِا٠ ٓلال اسحدس حُٔاذ٣ٖ. ٌُاٖ حُٔؾاشع أكاخه ٛازٙ ح٧ػٔاخٍ حُٔخد٣اش رؾااشه٤ٖ 

 هخ٤٤ٖٗٞٗ ٝرُي ٗظشحً ُخطٞسطٜخ. 

حػ٘ا٤ٖ ٓاٖ حُـاٞحس. ػِاش رُاي  أٝحُؾشه ح٧ٍٝ ٛٞ ماشٝسس ٝؿاٞد ٓخظاخس حُٔلِاش 

ْ ٢ٛ حُ ٔلخكظش ػ٠ِ ح٧ٖٓ حُؼخّ، ك٤غ ٣طٔجٖ حُٔٞحهٕ٘ٞ ك٢ كخٍ ٝؿٞد ٓخظخس ك٤ِّٜ

 أٝ حػ٤ٖ٘ ٖٓ أكشحد حُل٢ ا٠ُ إٔ ٛزٙ ح٧ػٔخٍ طلقَ رؾٌَ هخ٢ٗٞٗ ربؽشحف حُذُٝش.

حُؾشه حُؼخ٢ٗ ٛٞ ٝؿٞد طٞه٤غ حُٔخظخس أٝ حُؾخق٤ٖ حُِز٣ٖ كنشح ٝهخثغ حٌُغش 

ْلَناااِش حُاااز١ ٣٘ظٔاااٚ حُٔاااؤٓٞس. ٝهااا َٔ ذ ٗاااـ حُٔؾاااشع ػِااا٠ رطااا٬ٕ ٝحُلاال ػِااا٠ حُ

ْلَنِش، ٝرُي مٔخٗخً ُلغٖ عا٤ش اؿاشحءحص  َٔ ح٩ؿشحءحص ك٢ كخٍ ػذّ حُظٞه٤غ ػ٠ِ حُ

حُظ٘ل٤ز ٝٓخ ٣شحكوٜخ ٖٓ أػٔخٍ ٓخد٣ش ػ٠ِ دسؿش ٓاٖ حُخطاٞسس. ٣ٝظؼِان ٛازح حُازط٬ٕ 

َـّ ػ٤ِٚ كلغذ، رَ ٧ٗٚ ٣ظؼِن رلغٖ ع٤ش ٓشكان  رخُ٘ظخّ حُؼخّ، ٤ُظ ٧ٕ حُٔؾشع ٗ

حُونخء
293
. 

 : ػذّ ػشٝسح ٗوَ أُذجٞصاد ٖٓ ٌٓبٜٗب3ً

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ ٓخ ٣ؤط٢: 328ط٘ـ حُلوشس /أ/ ٖٓ حُٔخدس /

٫ ٣غااظذػ٢ حُلـااض ٗوااَ ح٧ؽاا٤خء حُٔلـااٞصس ٓااٖ ٓٞمااؼٜخ ٣ٝـااذ إٔ ٣ُلااشس -"أ

ْلَنُش حُلـِض ك٢ ٌٓخٕ ٝهٞػٚ ٓخ ُْ طغظذِع حُنشٝسس ؿ٤ش رُي.". َٓ 
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 / من قانون أصول المحاكمات.41/ و/41راجع المادتٌن /
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اَضْص ك٤اٚ. ٌُٝاٖ ارح خؾا٢َ ح٧فَ ارحً إٔ طزو٠ حُٔلـٞ ـِ صحص ك٢ ٓٞمؼٜخ حُز١ ُك

حُٔاؤٓٞس ٓاٖ طٜش٣زٜاخ أٝ اط٬كٜاخ أٝ طزاذ٣ِٜخ كا٤ٌٖٔ ُاٚ إٔ ٣٘وِٜاخ اُا٠ ٌٓاخٕ طٌإٞ ك٤اٚ 

 رٔؤٖٓ ػٖ ًَ ٓخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ئد١ ا٠ُ اٗوخؿ ه٤ٔظٜخ.

 : اُذجض ػ٠ِ اُضٔبس ٝأُضسٝػبد أُزظِخ4ً

 أٗٚ: / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ 330ط٘ـ حُٔخدس /

َؿااَذ ػِاا٠ حُٔااؤٓٞس  َٝ "ارح ًااخٕ حُلـااض ػِاا٠ ػٔااخس ٓظقااِش أٝ ٓضسٝػااخص هخثٔااش 

ْلَنِش رخُذهش سهْ حُؼوخس ٝٓ٘طوظٚ ٝٓغخكظٚ  َٔ ح٫عظؼخٗش رخز٤ش ٓخظـ ٝإٔ ٣ز٤ِّٖ ك٢ حُ

ْ٘اظَُؾ  ٝكذٝدٙ ٓغ ٗٞع حُٔضسٝػخص ٝٗٞع ح٧ؽـخس ٝٓخ ٣ُ٘ظظُش إٔ ٣ُلقَذ أٝ ٣ُـ٠٘ أٝ ٣َ

 وش٣ذ.".ٜٓ٘خ ٝه٤ٔظُٚ ػ٠ِ ٝؿٚ حُظ

/ ٓااٖ هااخٕٗٞ أفااٍٞ حُٔلخًٔااخص، ٝػِاا٠ خاا٬ف 330عاأق حُٔؾااشع كاا٢ حُٔااخدس /

/ ٖٓ حُوخٕٗٞ رحطٚ، رخُلـض ػ٠ِ حُؼٔخس ٝحُٔضسٝػاخص حُٔظقاِش. ٗغاظ٘ظؾ 326حُٔخدس /

 / ٛٞ حُؼٔخس ٝحُٔضسٝػخص حُ٘خمـش. 330ٖٓ رُي إٔ حُٔوقٞد ك٢ حُٔخدس /

ُلخُاش، حُو٤اخّ رؼاذس أٓاٞس. ٛزح ٝهذ كشك حُٔؾاشع ػِا٠ ٓاؤٓٞس حُظ٘ل٤از، كا٢ ٛازٙ ح

أُٜٝخ ح٫عظؼخٗش رخز٤ش ٣غخػذٙ ك٢ ٜٓٔظٚ، ٝر٤خٕ سهْ حُؼوخس ٝٓ٘طوظٚ ٝٓغاخكظٚ كظا٠ 

٫ ٣لقَ خِو ٓغ ػوخس آخش هذ ٣ئد١ اُا٠ حُظ٘ل٤از ػِا٠ ٓ٘وا٫ٞص حُـ٤اش. ًٔاخ أُضٓاٚ 

َُ ٗظ٤ـش حُز٤غ حُـزش١ ُِٔلق٫ٞص  رز٤خٕ ًَ ٓخ ٣ِضّ ُظوذ٣ش حُؼٖٔ حُز١ عٞف ٣ظلقَّ

ْ٘اظَُؾ حُٔلـ ٞصس، ٝرُي ٖٓ خ٬ٍ طلذ٣اذ ٗاٞع حُٔضسٝػاخص ٝح٧ؽاـخس ٝٓاخ ٣ُظٞهَّاُغ إٔ ٣َ

 ػٜ٘خ. ًَ رُي رٔغخػذس حُخز٤ش.

: دجوووض أُظوووٞؿبد ٝاُغوووجبئي ٝأُؼوووبدٕ اُض٤ٔ٘وووخ ٝأُجوووٞٛشاد ٝاألدجوووبس 5ً

 اٌُش٣ٔخ 

 ػ٠ِ أٗٚ:ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص / 331ط٘ـ حُٔخدس /

عزخثي ٖٓ رٛذ ٝكنش أٝ ٖٓ ٓؼذٕ ٗل٤ظ ارح ًخٕ حُلـض ػ٠ِ ٓقٞؿخص أٝ -"أ 

َٓلناش  ُٖ أٝفاخكٜخ رذهاش كا٢  ُٕ ٝطُزا٤َّ آخش أٝ ػ٠ِ ٓـٞٛشحص أٝ أكـخس ًش٣ٔاش كظاٞص

ُّ رٔؼشكش خز٤ش ٣ؼ٤٘ٚ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز. َّٞ  حُلـض، ٝطُوَ

َّ ح٧ؽ٤خء حُ٘ل٤غش ح٧خشٟ رٜزٙ حُطش٣وش ر٘خًء ػِا٠ هِاذ حُلاخؿض -د َّٞ ٣ـٞص إٔ طو

 أٝ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ.
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لَناِش حُلـاض كا٢ ؿ٤ٔاغ ح٧كاٞحٍ حُظا٢ ٣ـاش١ ك٤ٜاخ ٣ُنَ -ؽ َٓ ُّْ طوش٣ش حُخز٤اش اُا٠ 

 طو٤٤ْ ح٧ؽ٤خء حُٔلـٞصس.

ارح حهظنض حُلخٍ ٗوَ ح٧ؽ٤خء حُٔلـٞصس ُٞصٜٗاخ أٝ طو٤٤ٜٔاخ ٣ـاذ ػِا٠ ٓاؤٓٞس -د

ْلَنااِش ٓااغ  َٔ حُظ٘ل٤ااز إٔ ٣نااغ ٛاازٙ ح٧ؽاا٤خء كاا٢ كااشص ٓخظااّٞ، ٝإٔ ٣اازًش رُااي كاا٢ حُ

 ٝفق ح٧خظخّ.".

شع ُلـااض ح٧ٓااٞحٍ حُ٘ل٤غااش أكٌخٓااخً خخفااشً سحػاا٠ ك٤ٜااخ حسطلااخع ه٤ٔظٜااخ أكاشد حُٔؾاا

ٝعُٜٞش اخلخثٜخ. ٖٓ ٛزٙ ح٧ٓٞحٍ حُزٛذ ٝحُلنش ٝحُز٬ط٤ٖ ٝح٤ُخهٞص ٝح٧ُٔخط. ًٔاخ 

 ؽَٔ أؽ٤خء ٗل٤غش أخشٟ ًخُِٞكخص حُل٤٘ش ح٧ف٤ِش.

 طظـِاا٠ ٛاازٙ ح٧كٌااخّ حُخخفااش راابُضحّ ٓااؤٓٞس حُظ٘ل٤ااز رظؼ٤اا٤ٖ خز٤ااش ُظو٣ٜٞٔااخ ٝرُااي

ٗظشحً ٫سطلخع أعؼخسٛخ ٝحُظ٢ طٌٕٞ ٓلذدس رذهش ك٢ حُغٞم ٝخخفش حُزٛذ ٝحُلناش، 

ك٤غ ٫ ٣ـٞص ر٤غ ٛزٙ ح٧ٓٞحٍ رؤهَ ٖٓ ه٤ٔظٜخ حُٔوذسس ٖٓ ك٤غ حُٔزذأ
294

. ًٔاخ أُاضّ 

حُٔؾشع حُٔؤٓٞس رٞمغ ٛزٙ ح٧ٓٞحٍ ك٢ كشص ٓخظّٞ ارح دػض حُناشٝسس اُا٠ ٗوِٜاخ 

رٞفق حُخخطْ حُز١ طْ خاظْ حُلاشص راٚ  أ٣نخً  ٚأُضٓٝ ٖٓ أؿَ ٝصٜٗخ أٝ طوذ٣ش ه٤ٔظٜخ.

ٝرُي آؼخٗخً ك٢ حُلشؿ ػ٠ِ ٛزٙ حُٔ٘وا٫ٞص حُ٘ل٤غاش حُظا٢ طٌإٞ ه٤ِِاش حُلـاْ ػاخدسً 

ك٤غَٜ اخلخإٛخ أٝ حعظزذحُٜخ
295

. ٝكشك حُٔؾشع أ٣نخً مشٝسس طاذ٣ٖٝ ًاَ رُاي كا٢ 

ْلنش. َٔ ِّْ طوش٣ش حُخز٤ش ا٠ُ ٛزح حُ  َٓلنِش حُلـِض َٝم

 ؼِٔخ اُٞسه٤خ: دجض اُ٘وٞد ٝا6ًُ

 ػ٠ِ أٗٚ: ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص / 332ط٘ـ حُٔخدس /

َؿَذ ػ٠ِ حُٔاؤٓٞس إٔ ٣زا٤ٖ أٝفاخكٜخ  َٝ "ارح ٝهغ حُلـض ػ٠ِ ٗوٞد أٝ ػِٔش ٝسه٤ش 

ْلَنِش ٣ٝٞدػٜخ خضحٗش حُذحثشس.". َٔ  ٝٓوذحسٛخ ك٢ حُ

٫ ٣ؼ٤ااش كـااض حُ٘وااٞد أٝ حُؼٔاا٬ص حُٞسه٤ااش فااؼٞرخص طُاازًش. ًٝااَ ٓااخ ٣ـااذ ػِاا٠ 

س حُظ٘ل٤ااز ٝفاالٜخ رذهااش ٝر٤ااخٕ ٓوااذحسٛخ. ٣ٌٝاإٞ رُااي راازًش ػااذد ٛاازٙ حُ٘وااٞد ٓااؤٓٞ

ٝحُؼ٬ٔص حُٞسه٤ش ٖٝٓ أ١ كجش، ٝر٤خٕ ٗٞػٜخ ك٤ٔخ ارح رخُؼِٔش حُغٞس٣ش أٝ ؿ٤شٛخ. ًَ 
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 .411جع السابق، ص / من قانون أصول المحاكمات. ومنال حٌدر، نصرة، المر351انظر المادة /
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 نالحظ أن المشرع لم ٌلزم مأمور التنفٌذ بالقٌام بهذه اإلجراءات الدقٌقة فً حجز باقً المنقوالت.
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رُي ٓ٘ؼخً ٖٓ حعظزذحُٜخ
296

. ٣ٝـذ ػ٠ِ حُٔؤٓٞس رؼذ رُي ا٣ذحع ٛزٙ حُؼٔا٬ص ٝحُ٘واٞد 

 ك٢ خضحٗش دحثشس حُظ٘ل٤ز.

 َٓ  ْذَؼِش اُذجضة: ر٘ظ٤ْ 

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أٗٚ:329ط٘ـ حُلوشس /أ/ ٖٓ حُٔخدس /

ش ع٘ذ حُظ٘ل٤از ٌٝٓاخٕ حُلـاض ٝٓاخ هاخّ -"أ  ًْ ٣ـذ إٔ ٣ؾظَٔ ٓلنش حُلـض ػ٠ِ ر

رٚ حُٔؤٓٞس ٓاٖ ح٩ؿاشحءحص ٝٓاخ ُو٤اٚ ٓاٖ حُؼوزاخص ٝح٫ػظشحماخص أػ٘اخَء حُلـاض ٝٓاخ 

َٖ رخُظلق ٤َ ٓلشدحص ح٧ؽا٤خء حُٔلـاٞصس ٓاغ رًاش ٗٞػٜاخ حطخزٙ رؾؤٜٗخ، ٣ٝـذ إٔ طُز٤َّ

ٝأٝفااخكٜخ ٝٓوااذحسٛخ أٝ ٝصٜٗااخ أٝ ٓوخ٤٣غااٜخ إ ًخٗااض ٓٔااخ ٣ٌُااخٍ أٝ ٣ااٞصٕ أٝ ٣ُوااخط 

 ٝر٤خٕ ه٤ٔظٜخ رخُظوش٣ذ.".

 ٓشزٔالد ٓذؼش اُذجض

 ٣ظٜش ٖٓ ٛزح حُ٘ـ إٔ ٓؾظ٬ٔص ٓلنش كـض حُٔ٘و٫ٞص ٢ٛ ح٥ط٤ش:

هنخث٢ أٝ ع٘ذ د٣ٖ ٓ٘ظْ ػ٘اذ حٌُخطاذ  ع٘ذ حُظ٘ل٤ز. هذ ٣ٌٕٞ حُظ٘ل٤ز رٔٞؿذ كٌْ -

 رخُؼذٍ أٝ في صٝحؽ ٓ٘ظْ ك٢ حُٔلٌٔش حُؾشػ٤ش أٝ ؿ٤ش رُي ٖٓ ح٧ع٘خد حُظ٘ل٤ز٣ش.

ٌٓخٕ حُلـض. ٝٛٞ ًوخػذس ػخٓش ٌٓخٕ ٝؿٞد حُٔ٘و٫ٞص حُٔطِٞد كـضٛخ، ًٔاخ  -

 ٓش ٓؼ٘خ. كوذ ٣ٌٕٞ ٓ٘ض٫ً ُِغٌٖ أٝ ٓغظٞدػخً أٝ ٓخضٗخً.

ػٔاخٍ ٝاؿاشحءحص، ٝٓاخ ُو٤اٚ ٓاٖ ػوزاخص ٝحػظشحماخص. ٓخ هخّ رٚ حُٔاؤٓٞس ٓاٖ أ -

َُ رُااي ػااذّ كااظق رااخد حُٔغااظٞدع حُااز١ طٞؿااذ ك٤ااٚ حُٔ٘واا٫ٞص حُٔطِااٞد كـضٛااخ،  ؼَاا َٓ

ٝحمطشحس حُٔؤٓٞس ا٠ُ ًغشٙ رٔؼخٝٗش سؿخٍ حُوٞس حُؼخٓش ٓظو٤ذحً رٔاخ كشماٚ حُواخٕٗٞ 

 ٖٓ ؽشٝه ٝاؿشحءحص.

حُذهش. ك٤غ ٣ـذ ٝصٕ ٓخ ٣ٞصٕ ر٤خٕ ٓلشدحص ح٧ؽ٤خء حُٔلـٞصس رؤًزش هَْذٍس ٖٓ  -

َ٘اُغ طٜش٣زٜاخ  ْٔ ٝه٤خط ٓخ ٣ُوخط. رؼزخسس أخشٟ ٣ـذ طلذ٣ذ حُٔلـٞصحص رؾٌَ ٝحمق ٣َ

 أٝ طزذ٣ِٜخ.

ٌَِظ ٓلنش حُلـض ٛزح ػَٔ ٓاؤٓٞس حُظ٘ل٤از راؤًزش دهاش  ر٘خًء ػ٠ِ رُي ٣ـذ إٔ ٣َؼ

 ٌٓٔ٘ش ٝرُي طلخد٣خً ُلقٍٞ أ١ اؽٌخٍ أٝ ػوزش أٝ حػظشحك ٫كن.

ٖٓ حُٔؤٓٞس ٝحُٔذ٣ٖ ارح ًخٕ كخمشحً اؿشحءحص حُلـض، إٔ ٣ٞهِّغ  ٣ٝـذ ػ٠ِ ًَ 

ػ٠ِ ٓلنش حُلـض
297
. 
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ر استبدال أوراق عمالت مزورة بأوراق العمالت التً تم الحجز علٌها.  إذا لم ٌكن الوصؾ دقٌقاً فٌمكن تصوُّ
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 رٔذ٣ذ ٜٓٔخ اُذجض

ِٚ حُٔؤٓٞس كـض حُٔ٘و٫ٞص ػ٘ذ حُغخػش حُغخدعش ٓغخًء ك٤ـٞص ُاٚ إٔ ٣ؤخاز  ْ٘ ارح ُْ ٣ُ

ارٕ سثاا٤ظ حُظ٘ل٤ااز رظٔذ٣ااذ ٜٓٔااش حُلـااض، كظاا٠ ُااٞ حعااظـشم رُااي ػااذس أ٣ااخّ رلغااذ 

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص، ٝٗقٜخ ٛٞ ح٥ط٢: ٢333 حُٔخدس /حُظلق٤َ حُٞحسد ك

"ارح ُااْ ٣ااظْ حُلـااض كاا٢ ٣ااّٞ ٝحكااذ ؿااخص اطٔخٓااٚ كاا٢ ٣ااّٞ أٝ أ٣ااخّ ٓظظخرؼااش، ٝػِاا٠ 

حُٔؤٓٞس إٔ ٣ظخز ٓخ ٣ِضّ ُِٔلخكظش ػ٠ِ ح٧ؽ٤خء حُٔلـاٞصس ٝحُٔطِاٞد كـضٛاخ اُا٠ 

 حُلـض.".إٔ ٣ظْ حُلـض ٣ٝـذ حُظٞه٤غ ػ٠ِ حُٔلنش ًِٔخ طٞهلض اؿشحءحص 

ك٢ كخٍ ػذّ حٗظٜاخء اؿاشحءحص حُلـاض كا٢ ٣اّٞ ٝحكاذ كبٗاٚ ٣ٌٔاٖ ُِٔاؤٓٞس ٓظخرؼاش 

اؿشحءحطٚ ٖٓ دٕٝ حٗوطخع كا٢ ح٣٧اخّ، ٓاٖ ك٤اغ حُٔزاذأ، كغاذ ٓاخ ٣ُلٜاْ ٓاٖ فا٤خؿش 

ْلنش ك٢ ٜٗخ٣ش ًَ ٣ّٞ ٖٓ أ٣خّ حُلـض. ًٔخ  َٔ حُ٘ـ. ٌُٖٝ ٣ـذ ػ٤ِٚ حُظٞه٤غ ػ٠ِ حُ

ِماٜخ اُا٠ ٣ـذ ػ٤ِٚ إٔ ٣ظخز ًَ ٓخ ٣ِضّ ُٔ٘ غ طٜش٣اذ أٝ اراذحٍ حُٔلـاٞصحص أٝ طََؼشُّ

ٓخ هذ ٣٘وـ ٖٓ ه٤ٔظٜخ، ًٜٞٗخ أفزلض ٖٓ حُنٔخٕ حُخخؿ ُِذحث٤ٖ٘ حُٔؾظش٤ًٖ كا٢ 

اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز، كظؼذُّ ٓلـٞصس رٔـشد رًشٛخ ك٢ ٓلناش حُلـاض كظا٠ ُاٞ ُاْ ٣ُؼا٤ٖ 

حُٔااؤٓٞس كخسعااخً ػ٤ِٜااخ
298

ـ . ٌُااٖ حُؼٔااَ كاا٢ دٝحثااش حُظ٘ل٤ااز ؿااشٟ ػِاا٠ ططز٤اان ٗاا

َْ حُلشحعش حُونخث٤ش ػ٠ِ حُٔ٘و٫ٞص حُٔلـٞصس.  حُوخٕٗٞ حُز١ ٗظَّ

 ط: اُذشاعخ اُوؼبئ٤خ ػ٠ِ أُ٘وٞالد أُذجٞصح

ُٖ كاخسط هناخث٢ ػِا٠ حُٔ٘وا٫ٞص حُٔلـاٞصس اؿاشحء ماشٝس١ ٓاٖ حُ٘خك٤اش  طؼ٤٤

 هااذ ٣ٌاإٞ حُؼ٤ِٔااش ٧ٕ طٜش٣ااذ ٛاازٙ حُٔ٘واا٫ٞص ٝحعااظؼٔخُٜخ ٝحعااظـ٬ُٜخ ٝح٫ٗظلااخع رٜااخ

؛ ٝرُااي رخاا٬ف كخُااش كـااض حُؼوااخس. ُاازُي ٝمااغ كاا٢ ًؼ٤ااش ٓااٖ ح٧ك٤ااخٕ عاا٬ًٜ  حً أٓااش

حُٔؾااشع أكٌخٓااخً طلقاا٤ِ٤ش ُِلشحعااش حُونااخث٤ش ُِٔ٘واا٫ٞص حُٔلـااٞصس ع٘ذسعااٜخ ٓااٖ 

 (.2ً( ٝٝحؿزخص ٛزح حُلخسط )1ًخ٬ٍ كٌشس طؼ٤٤ٖ كخسط هنخث٢ )

 : رؼ٤٤ٖ دبسط هؼبئ1ً٢

ظ٘ل٤ااز ُِللااخظ ػِاا٠ حُلاخسط حُونااخث٢ ٛااٞ حُؾااخـ حٌُااقء حُااز١ ٣ؼ٤٘ااٚ ٓااؤٓٞس حُ

حُٔلـٞصحص ٝفا٤خٗظٜخ رٔاخ ٣للاع ه٤ٔظٜاخ، ٝرُاي ط٤ٜٔاذحً ُز٤ؼٜاخ أٝ طغا٤ِٜٔخ ُقاخكذ 

 حُلن حُؼ٢٘٤ ػ٤ِٜخ.
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ٌجب أن ٌوقع المأمور والمدٌن -المحاكمات على أنه: "ب / من قانون أصول329تنص الفقرة /ب/ من المادة /

 إن كان حاضراً محضر الحجز.".
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ٍُ ػ٘خ٣ش حُشؿَ حُٔؼظخد، أ١ حُلخسط حُٔؼظاخد، كا٢  ُزُي ٣ـذ ػ٠ِ ٛزح حُلخسط رَْز

ٖ حُلااخسط حُوناخث٢ ػِاا٠ حُللاخظ ػِا٠ حُٔلـااٞصحص. ٝٓاؤٓٞس حُظ٘ل٤ااز ٛاٞ حُااز١ ٣ؼا٤ّ 

٘و٫ٞص حُٔلـٞصس ارح ُْ ٣ـذ أكذ أهشحف حُِٔق حُظ٘ل٤ز١ ؽخقخً ٓخ ُٜزٙ حُٜٔٔاش، حُٔ

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ٓخ ٣ؤط٢: 335ك٤غ ؿخء ك٢ حُلوشس /أ/ ٖٓ حُٔخدس /

٣ؼااا٤ِّٖ حُٔاااؤٓٞس كخسعاااخً ٣خظاااخسٙ ٨ُؽااا٤خء حُٔلـاااٞصس ٓاااخ ُاااْ ٣اااؤِص حُلاااخؿض أٝ -"أ

 حُٔلـٞص ػ٤ِٚ رؾخـ ًقء.".

س طؼ٤ا٤ٖ حُٔلـاٞص ػ٤ِاٚ، ر٘اخًء ػِا٠ هِزاٚ، ُلشحعاش حُٔ٘وا٫ٞص ًٔخ ٣ـٞص ُِٔاؤٓٞ

حُٔلـٞصس. ٌُٖ حُٔؾشع ٓ٘ق حُغِطش حُظوذ٣ش٣ش ُِٔؤٓٞس رشكل طؼ٤٤ٖ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ 

ًلخسط ارح خؾ٢ طزذ٣َ حُٔلـٞصحص ًٝخٕ ُٜازٙ حُخؾا٤ش أعازخد ؿذ٣اش. ُازُي كاشك 

َش ٛزٙ ح٧عزخد ك٢ حُٔلنش كظ٠ ٣ظٌٖٔ س ًْ ثا٤ظ حُظ٘ل٤از ٓاٖ حُٔؾشع ػ٠ِ حُٔؤٓٞس ِر

حُزض ك٢ ػذّ طؼ٤٤ٖ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ ُِلشحعش ك٢ كخٍ ُسكغ ح٧ٓش ا٤ُٚ
299
. 

َّْ طؼ٤٤٘اٚ كخسعاخً ػِا٠ حُٔ٘وا٫ٞص  ٛزح ٫ٝ ٣ُؼظُذ رشكل حُٔذ٣ٖ ُِلشحعش ك٢ كاخٍ طا

/ ٓاااٖ هاااخٕٗٞ أفاااٍٞ 336حُٔلـاااٞصس. كواااذ ؿاااخء كااا٢ ٗاااـ حُلواااشس /أ/ ٓاااٖ حُٔاااخدس /

 حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أٗٚ: 

ْٖ ٣وزاَ حُلشحعاش ًٝاخٕ حُٔاذ٣ٖ كخماشحً ارح ُْ ٣ـذ حُٔ-"أ ا َٓ ؤٓٞس ك٢ ٌٓخٕ حُلـض 

 ٣ـٞص ط٤ٌِلٚ رخُلشحعش ٫ٝ ٣ُؼظُذ رشكنٚ ا٣خٛخ.".

٬ٗكااع إٔ حُٔؾااشع َؿَِّااذ، كاا٢ ٛاازح حُاا٘ـ، حُٔ٘طاان حُؼِٔاا٢ ُظ٤غاا٤ش اؿااشحءحص  

حُلـااض ػِاا٠ حُااشؿْ ٓااٖ اسحدس حُٔااذ٣ٖ كاا٢ ػشهِظٜااخ، كلااشك ػ٤ِااٚ حُلشحعااش ػِاا٠ 

٢ ٌِٓٚ ٖٓ ك٤غ حُٔزذأحُٔ٘و٫ٞص حُظ٢ طوغ ك
300
. 

ْٖ ٣قِق ُِلشحعش ٝػذّ ٝؿٞد حُٔذ٣ٖ ك٢ ٌٓخٕ حُلـض،  َٓ أٓخ ك٢ كخُش ػذّ ٝؿٞد 

كوااذ كااشَك حُٔؾااشع ػِاا٠ ٓااؤٓٞس حُظ٘ل٤ااز حطخااخر ؿ٤ٔااغ حُظااذحر٤ش ٝح٩ؿااشحءحص حٌُٔٔ٘ااش 

ُِٔلخكظش ػ٠ِ ح٧ؽ٤خء حُٔلـٞصس؛ ًؤٕ ٣٘وِٜاخ اُا٠ ٌٓاخٕ أخاش أٝ ٣ٞدػٜاخ ػ٘اذ أٓا٤ٖ 

ٖ ٣خظخسٙ حُلخؿض أٝ حُٔؤٓٞس٣وزَ حُلشحعش ٓٔ
301
. 
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ٌجوز تعٌٌن المحجوز علٌه -/ من قانون أصول المحاكمات على ما ٌأتً: "ب335تنص الفقرة /ب/ من المادة /

َؾ  ٌْ  التبدٌل وكان لذلك الخوؾ أسباب معقولة ُتذَكُر فً الَمحَضِر.".حارساً إذا َطلََب ذلك إال إذا ِخ
300

َم منقوالت  قد ال تكون المحجوزات واقعة فً ملك المحجوز علٌه، وٌكون ذلك فً حال وجود كفٌل عٌنً َقدَّ

 معٌنة للوفاء بدٌن المدٌن.
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َٓلنش حُلـض، كابرح ُاْ ٣وزاَ رازُي ٣اذٕٝ  ٛزح ٣ٝـذ ػ٠ِ حُلخسط إٔ ٣ٞهَِّغ ػ٠ِ 

ٓااؤٓٞس حُظ٘ل٤ااز أعاازخد سكاال حُظٞه٤ااغ ٣ٝغاأِٚ، أ١ ُِلااخسط، فااٞسس ػااٖ ٓلنااش 

حُلـض
302

 . ٣ِٝظضّ حُلخسط ٖٓ ٛزٙ حُِلظش رؼذس ٝحؿزخص.

 : ٝاججبد اُذبسط اُوؼبئ2ً٢

، رخعظؼٔخٍ ح٧ؽ٤خء حُٔلـٞصسخص حُلخسط حُونخث٢ ك٤ٔخ ٣ظؼِن ٣٘ظْ حُوخٕٗٞ ٝحؿز

٣اا٘ظْ أ٣نااخً ٓغااؤُش ٝادحسطٜااخ ٝحعااظـ٬ُٜخ َٝ . ٣ٝلااذد ٝحؿزااخص ح٩ػلااخء ٓااٖ حُلشحعااش، 

. ًٔاخ طلاشك هز٤ؼاش ػ٘ذٓخ ٣وغ كـض ػِا٠ ح٧ٓاٞحٍ حُٔٞؿاٞدس كا٢ كشحعاظٚحُلخسط 

ٜخ ٖٓ هزَ دحثشس طغ٤ِْ حُٔلـٞصحص ػ٘ذ هِزاؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ٝطغِغِٜخ ػ٠ِ حُلخسط 

 .حُظ٘ل٤ز

 األطَ ػذّ جٞاص اعزؼٔبٍ ٝاعزـالٍ األش٤بء أُذجٞصح

ٓش ٓؼ٘خ إٔ حُلـض ٛٞ طـ٤ٔذ ُِٔخٍ ر٤ٖ ٣ذ١ حُونخء ٝرُي كلظخً ُلواٞم حُاذحث٤ٖ٘ 

حُلخؿض٣ٖ. ُزُي ٓ٘اغ حُٔؾاشع، ٓاٖ ك٤اغ حُٔزاذأ، حُلاخسط ٓاٖ أ١ ػٔاَ ٣ُا٘وـ ٓاٖ 

ح٧ٓٞحٍ. كوذ ؿخء ك٢ ٗـ حُلوشس /أ/  ه٤ٔش حُٔلـٞصحص، كٔ٘غ حعظؼٔخٍ ٝحعظـ٬ٍ ٛزٙ

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ٓخ ٣ؤط338:٢ٖٓ حُٔخدس /

٫ ٣ـٞص إٔ ٣غاظؼَٔ حُلاخسط ح٧ؽا٤خء حُٔلـاٞصس ٫ٝ إٔ ٣غاظـِٜخ أٝ ٣ؼ٤شٛاخ -"أ 

َّ ٓااٖ أؿااشس حُلشحعااش كناا٬ً ػااٖ اُضحٓااٚ رخُظؼ٣ٞنااخص، اٗٔااخ ٣ـااٞص ارح ًااخٕ  ٝا٫ ُكااِش

 ٗظلخع رٜخ إٔ ٣غظؼِٜٔخ ك٤ٔخ ُخققض ُٚ.".ٓخٌُخً ُٜخ أٝ فخكذ كن ك٢ ح٫

كاااذد حُٔؾاااشع كااا٢ ٛااازٙ حُلواااشس حُٔزاااذأ ٝح٫عاااظؼ٘خء. ح٧فاااَ ارحً ٛاااٞ ػاااذّ ؿاااٞحص 

ح٫عظؼٔخٍ ٝح٫عظـ٬ٍ ُٜازٙ حُٔلـاٞصحص طلاض هخثِاش حُلشٓاخٕ ٓاٖ أؿاشس حُلشحعاش 

 كن٬ً ػٖ ٬ٓكوش حُلخسط رخُظؼ٣ٞل ك٢ كخٍ ٝهٞع مشس.

ٔخٍ حُلخسط ُِٔلـٞصحص ك٤ٔخ خققض ُاٚ ٝرُاي أٓخ ح٫عظؼ٘خء كٜٞ آٌخ٤ٗش حعظؼ

ك٢ كخٍ ًخٕ ٓخٌُخً ُٜخ أٝ فخكذ كن حٗظلخع ػ٤ِٜخ. ٝهذ عٔق حُٔؾشع ك٢ ٛزٙ حُلخُش 

رخ٫عااظؼٔخٍ دٕٝ ح٫عااظـ٬ٍ ٧ٕ ح٫عااظؼٔخٍ ٫ ٣اا٘وـ ٓااٖ ه٤ٔااش حُٔااخٍ حُٔلـااٞص ا٫ 

ح٧ٓاش  رؾٌَ ٣غ٤ش. أٓخ ح٫عظـ٬ٍ كبٗٚ ٣ئد١ ا٠ُ ٗوـ ًز٤ش كا٢ ه٤ٔاش ٛازٙ ح٧ٓاٞحٍ،

حُز١ ٣ئػش ػ٠ِ حُنٔخٕ حُخخؿ
303
 ُلوٞم حُذحث٤ٖ٘ حُلخؿض٣ٖ. 
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 / من قانون أصول المحاكمات.337انظر المادة /
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أطلقنا عبارة "الضمان الخاص" على المنقوالت المحجوزة فً هذه الحالة لن الدابنٌن المشتركٌن فً 

إجراءات التنفٌذ علٌها هم وحدهم الذٌن "ٌختصون" بحصٌلة التنفٌذ على هذه الموال. وسنرى ذلك عند دراسة 
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 إداسح ٝاعزـالٍ األٓٞاٍ أُذجٞصح ك٢ دبالد خبطخ

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ ٓخ ٣ؤط٢: 338ط٘ـ حُلوشس /د/ ٖٓ حُٔخدس /

ارح ًخٕ حُلـض ػ٠ِ ٓخؽا٤ش أٝ ػاشٝك أٝ أدٝحص ٫صٓاش ٩دحسس أٝ حعاظـ٬ٍ -"د

ٝ ٓئعغش ؿخص ُشث٤ظ حُظ٘ل٤از ر٘اخًء ػِا٠ هِاذ أكاذ ر١ٝ حُؾاؤٕ إٔ أسك أٝ ٓق٘غ أ

 ٣ٌِق حُلخسط ح٩دحسس أٝ ح٫عظـ٬ٍ أٝ ٣غظزذٍ رٚ كخسعخً آخش ٣وّٞ رزُي.". 

ـُ كخُااشً خخفااش طغااظِضّ ادحسس ٝحعااظـ٬ٍ حُٔ٘واا٫ٞص حُٔلـااٞصس،  ٣َِلااعُ ٛاازح حُاا٘

ٝحص أٝ آ٫ص ٝرُي ػ٘ذٓخ طٌٕٞ ٛازٙ حُٔ٘وا٫ٞص ػزاخسس ػاٖ ٓخؽا٤ش أٝ ػاشٝك أٝ أد

٫صٓش ٫عظـ٬ٍ ػوخس أٝ ٓق٘غ أٝ ٓؾـَ أٝ ٓئعغش ٓخ. ُواذ حٛاظْ حُٔؾاشع كا٢ ٛازٙ 

حُلخُش رٔقاِلش ٓخُاي حُؼواخس ٝحُٔقا٘غ ٝحُٔئعغاش أٝ فاخكذ كان ح٫ٗظلاخع ػ٤ِٜاخ، 

كل٠ٔ ٓقخُلٚ ٖٓ خ٬ٍ آٌخ٤ٗش ٓظخرؼاش حُؼٔاَ ك٤ٜاخ ػاٖ هش٣ان كاخسط هاخدس ػِا٠ 

 ٔ٘ؾآص.ٓظخرؼش أػٔخٍ ادحسس ٝحعظـ٬ٍ ٛزٙ حُ

ٛزح ٣ٝـذس رخُظ٣ٞ٘ٚ ا٠ُ إٔ حُٔ٘و٫ٞص حُٔلـٞصس ٣٘زـ٢ أ٫ طوغ ك٢ ٤ٌِٓش فاخكذ 

حُؼوخس ٧ٜٗخ طٌٕٞ ك٢ ٛزٙ حُلخُش ػوخسحً رخُظخق٤ـ، ٝرُي ٫طلخد حُٔخُي
304
. 

رو٢ إٔ ٗؾ٤ش ا٠ُ أٗٚ ٣ؼٞد أٓش حُ٘ظش ك٢ آٌخ٤ٗاش ح٩دحسس ٝح٫عاظـ٬ٍ اُا٠ سثا٤ظ 

ُي رٔـااشد طواذ٣ْ حُطِاذ ا٤ُااٚ؛ راَ ٣ِٔااي كا٢ ٛاازح حُظ٘ل٤از، كٜاٞ ؿ٤ااش ِٓاضّ رخُغاأخف راز

حُخقااٞؿ عااِطش طوذ٣ش٣ااش ٧ٕ حُٔؾااشع حعااظخذّ ُلااع "ؿااخص" كاا٢ حُٔااخدس حُوخ٤ٗٞٗااش 

 حُٔزًٞسس.

 األطَ ػذّ جٞاص إػلبء اُذبسط ٖٓ اُذشاعخ

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ ٓخ ٣ؤط٢: 339ط٘ـ حُلوشس /أ/ ٖٓ حُٔخدس /

لااخءُٙ ٓااٖ حُلشحعاش هزااَ ح٤ُااّٞ حُٔلااذد ُِز٤ااغ ا٫ ٫ ٣ـاٞص ُِلااخسط إٔ ٣طِااذ اػ-"أ

 .٧عزخد ٣وذِّسٛخ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز."

ٓ٘غ حُٔؾشع حُلخسط ٖٓ حُظخ٢ِ ػٖ حُلشحعش رٔلل اسحدحطٚ ٝرُي كلخظخً ػِا٠ 

كغٖ ع٤ش اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز. كِْ ٣ظشى آٌخ٤ٗش طؼ٤ِن أٝ طاؤخ٤ش عا٤ش ح٩ؿاشحءحص ر٘اخًء 

                                                                                                                                               
/ من قانون أصول المحاكمات. أما باقً عناصر الذمة المالٌة للمدٌن 424توزٌع حصٌلة التنفٌذ. انظر المادة /

 فهً التً تشكل الضمان العام لي دابن.
304

فً حال كانت هذه المنقوالت عقاراً بالتخصٌص فٌجب حجزها مع العقار بإجراءات حجز لعقار ولٌس 

 بإجراءات حجز المنقول، كما مر معنا.
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خ٤ااش ٓخٌُااخً ُِٔلـااٞصحص أّ ٫. كوااذ أُضٓااٚ ػِاا٠ اسحدس حُلااخسط، عااٞحًء أًااخٕ ٛاازح ح٧

 رٔظخرؼش ٜٓٔظٚ ا٠ُ ٣ّٞ حُز٤غ ٖٓ ك٤غ حُٔزذأ. 

ٌُااٖ حُٔؾااشع أػطاا٠ ٓااٖ ؿٜااش أخااشٟ عااِطش طوذ٣ش٣ااش ُااشث٤ظ حُظ٘ل٤ااز كاا٢ اػلااخء 

ؿاذص أعازخد ٓؼوُٞاش طزاشس ٛازح  ُٝ حُلخسط ٓاٖ حُلشحعاش هزاَ ح٤ُاّٞ حُٔلاذد ُِز٤اغ ارح 

قااٞؿ، أ١ رخ٩ػلااخء أٝ ػااذّ ح٩ػلااخء ٓااٖ ح٩ػلااخء. ٝهااشحس سثاا٤ظ حُظ٘ل٤ااز رٜاازح حُخ

ّ  حُلشحعش،  ٫ ٣وزَ حُطؼٖ ٓجش
305

. ٝػِش ؿؼَ حُوشحس ٓزشٓخً ٢ٛ إٔ حُلخثذس ٖٓ حُطؼٖ 

ه٤ِِش، ٝهذ ٣ِـاؤ حُٔاذ٣ٖ ا٤ُٜاخ أٓا٬ً كا٢ ػشهِاش اؿاشحءحص حُظ٘ل٤از. ًاَ رُاي كا٢ ٓشكِاش 

 ٓظوذٓش ٖٓ ح٩ؿشحءحص.

ُلاخسط ك٤قازق ُضحٓاخً ػِا٠ ٛزح ٝك٢ كخٍ أفذس سث٤ظ حُظ٘ل٤از هاشحسٙ رخعاظزذحٍ ح

حُٔؤٓٞس ؿشد حُٔلـٞصحص هزَ طغ٤ِٜٔخ ُِلخسط حُـذ٣ذ. ٝحُـخ٣ش ٖٓ حُـشد ٢ٛ حُظؤًذ 

ٖٓ ػذّ طزذ٣َ أٝ طزذ٣اذ أ١ ٓاٖ ٛازٙ ح٧ٓاٞحٍ. ٣ُْؼزِاُض حُٔاؤٓٞس حُـاشد رٔلناش كغاذ 

ح٧فٍٞ ٣ٝغِْ فٞسس ػ٘ٚ ا٠ُ حُلخسط حُـذ٣ذ حُز١ ٣ٞهغ ػ٠ِ حُٔلنش
306
. 

ِذوووبسط ٝأُوووأٓٞس ػ٘وووذ ٝهوووٞع دجوووض جذ٣وووذ ػِووو٠ األٓوووٞاٍ اُٞاججوووبد اُوب٤ٗٞٗوووخ ُ

 أُذجٞصح

/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ٛزٙ حُلخُش ك٤غ ؿخء ٗقٜخ ًٔاخ 341ط٘ظْ حُٔخدس /

 ٣ؤط٢: 

ٛخ ٝؿذ ػ٠ِ حُلخسط ضُ ـْ ارح حٗظوَ حُٔؤٓٞس ُِلـض ػ٠ِ أؽ٤خء ًخٕ هذ عزن كَ  -"أ

 ـٞصس. ػ٤ِٜخ إٔ ٣زشَص ُٚ فٞسس ٓلنش حُلـض ٣ٝوذّ ح٧ؽ٤خء حُٔل

ػ٠ِ حُٔاؤٓٞس إٔ ٣ـاشد ٛازٙ ح٧ؽا٤خء كا٢ ٓلناش ٣ٝلـاض ػِا٠ ٓاخ ُاْ ٣غازن  - ص

 كـضٙ ٣ٝـؼَ كخسط حُلـض ح٧ٍٝ كخسعخً ػ٤ِٜخ إ ًخٗض ك٢ ٗلظ حُٔلَ.

٣ُشعااَ حُٔااؤٓٞس خاا٬ٍ ح٤ُااّٞ حُظااخ٢ُ ػِاا٠ ح٧ًؼااش ر٤خٗااخً اُاا٠ حُلااخؿض ح٧ٍٝ  - ع

 ـض ح٧ٍٝ.".ٝحُٔذ٣ٖ ٝحُلخسط ارح ُْ ٣ٌٖ كخمشحً أٝ حُٔؤٓٞس حُز١ أٝهغ حُل

                                                           
305

ربٌس التنفٌذ بهذا  رقرا-من قانون أصول المحاكمات على أن: "ب/ 339تنص الفقرة /ب/ من المادة /

 ". .ال ٌقبل طرٌقاً من طرق الطعنالخصوص 
306

ٌجرد المأمور الشٌاء -/ من قانون أصول المحاكمات على ما ٌأتً: "ج339تنص الفقرة /ج/ من المادة /

ٌَُسلَُّم صورة  المحجوزة عند تسلم الحارس الجدٌد مهمته وٌثبت هذا الجرد فً محضر ٌوقع علٌه الحارس و
 عنه.".
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طظِخـ ٝحؿزاخص حُلاخسط ح٧ٍٝ كا٢ اراشحص فاٞسس ٓلناش حُلـاض حُظا٢ عأِض 

طوذ٣ْ حُٔلـٞصحص ا٠ُ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز حُز١ ٣زخؽش اؿشحءحص حُلـض حُؼخ٢ٗ.  َٝ  ا٤ُٚ، 

 َٓ لناش كغاذ ح٧فاٍٞ أٓخ ٝحؿزاخص ٓاؤٓٞس حُظ٘ل٤از كٜا٢ ؿاشد حُٔلـاٞصحص كا٢ 

ضص كا٢ حُلـاض ح٧ٍٝ ٝرُاي كا٢ ٝكـض ٓ٘و٫ٞص حُٔلـٞص ػ٤ِٚ حُظ٢ ُْ طٌٖ هذ ُكـا

كخٍ ٝؿٞدٛاخ. ٝػ٤ِاٚ إٔ ٣ؼا٤ٖ كاخسط حُلـاض ح٧ٍٝ كخسعاخً ػِا٠ ح٧ٓاٞحٍ حُظا٢ طاْ 

ؿشدٛخ ك٢ حُلـض حُؼخ٢ٗ. ًٔخ ٣ـذ ػ٠ِ حُٔؤٓٞس اسعخٍ ر٤خٕ رٞهٞع حُلـاض حُؼاخ٢ٗ، 

َٖ حُلاخؿض ح٧ٍٝ ٝحُٔاذ٣ٖ ارح ُاْ  ا ِٓ ٝرُي ك٢ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ػ٠ِ ح٧ًؼش ُظ٘ل٤زٙ، ا٠ُ ًاَ 

 خمشحً ًٝزُي حُٔؤٓٞس حُز١ أٝهغ حُلـض ح٧ٍٝ. ٣ٌٖ ك

ٝحُـخ٣ش ٖٓ ًَ ٛزٙ ح٩ؿشحءحص حُظلق٤ِ٤ش ٢ٛ طٞك٤ذ اؿشحءحص حُز٤غ. كوذ ٓش ٓؼ٘خ 

إٔ حُلـض ٫ ٣ُْخِشُؽ حُٔخٍ ٖٓ حُزٓش حُٔخ٤ُش ُٔخٌُٚ، ٜٓٔخ ًخٕ ٗٞػٚ. ُزُي كبٕ حُلـاض 

ُٔااخٍ رحطااٚ ػ٤ِااٚ أًؼااش ٓااٖ ٓااشس ٌٓٔااٖ. ٓااٖ ٛ٘ااخ كوااذ ٣لقااَ أًؼااش ٓااٖ كـااض ػِاا٠ ح

رٞعخهش ٓؤٓٞس١ ط٘ل٤ز ٓخظِل٤ٖ. ٝهذ ٣ٌٕٞ اؿشحء حُلـض ط٘ل٤زحً ٩ٗخرش دحثشس ط٘ل٤ز ك٢ 

ٓلخكظااش أخااشٟ. ٝهااذ ٣ٌاإٞ حُلااخسط ٝحُٔلـااٞص ػ٤ِااٚ ؿ٤ااش ٓٞؿااٞد٣ٖ كاا٢ حُلـااض 

حُؼخ٢ٗ. ٝرخُ٘ظش ا٠ُ ًَ ٛزٙ ح٧ٓاٞس كواذ أٝؿاذ حُٔؾاشع ٝفاٍٞ حُؼِاْ اُا٠ ًاَ ٓاٖ 

طناخسد طلاخد١ ٓلـاٞص ػِا٤ْٜ، ٝرُاي رٜاذف ٛئ٫ء ح٧كشحد ٖٓ ٓٞظل٤ٖ ٝكشحط ٝ

ح٩ؿشحءحص حُٔظ٬كوش ٝف٫ًٞ ا٠ُ طٞك٤ذ اؿشحءحص حُز٤غ حُز١ عٞف ٣لقاَ ُقاخُق 

 ؿ٤ٔغ حُلخؿض٣ٖ، ٝطلذ٣ذ ٣ٞٓٚ ٝعخػظٚ ٌٝٓخٗٚ رذهش.

 رغ٤ِْ اُذبسط ُِٔذجٞصاد إ٠ُ دائشح اُز٘ل٤ز

ططِاذ ا٤ُاٚ ٣ـذ ػ٠ِ حُلخسط طغ٤ِْ ح٧ؽ٤خء حُٔلـٞصس اُا٠ دحثاشس حُظ٘ل٤از ػ٘اذٓخ 

حُظغ٤ِْ، ٝرُي ط٤ٜٔذحً ُز٤ؼٜخ رخُٔضحد حُؼ٢ِ٘
307

َِ دحثشس حُظ٘ل٤از  . ٣ٌٕٝٞ حعظ٬ٜٓخ ٖٓ هِزَ

ُْ ٝكن ح٧فٍٞ. كبرح طز٤ٖ إٔ ٛزٙ حُٔلـٞصحص أٝ رؼنخً ٜٓ٘خ هذ طِق أٝ  رٔلنش ٣َُ٘ظَّ

طْ طزذ٣ذٙ أٝ طزذ٣ِٚ ٬ُ٣كُن حُلخسط رـشّ اعخءس ح٧ٓخٗاش ٧ٕ ٣اذٙ ػ٤ِٜاخ ٛا٢ ٣اذ أٓخٗاش. 

مخكش ا٠ُ ٬ٓكوظٚ رخُظؼ٣ٞل ػٖ حُنشس حُ٘خطؾ ٖٓ ؿشحء ٛزح حُظوق٤ش ك٢ حُظضحٓٚ ا

حُوخ٢ٗٞٗ رخُللخظ ػ٠ِ ٛزٙ ح٧ٓٞحٍ
308
. 

                                                           
307

 أو تسلٌمها إلى صاحب العٌنً علٌها فً حالة الحجز االستحقاقً كما مر معنا.
308

انظر بهذا المعنى قرار محكمة االستبناؾ المدنٌة الولى بوصفها الناظرة فً القضاٌا التنفٌذٌة، الصادر بتارٌخ 

 . ؼٌر منشور.28/12/2117
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 صب٤ٗبً: آصبس اُذجض اُز٘ل٤ز١ ُِٔ٘وٞالد

٣ظشطااذ ػِاا٠ كـااض حُٔ٘واا٫ٞص كـااضحً ط٘ل٤ااز٣خً ػااذس آػااخس طظؼِاان رغااِطش طلش٣ااي 

رخٗظوخٍ ك٤خصس حُٔلـٞصحص َٝ رؼاذّ ٗلاخر طقاشكخص حُٔاذ٣ٖ  اؿشحءحص حُز٤غ )أ(،  َٝ )د(، 

 حُنخسس رلوٞم دحث٤٘ٚ حُٔؾظش٤ًٖ ربؿشحءحص حُظ٘ل٤ز )ؽ(.

 أ: عِطخ رذش٣ي إجشاءاد اُج٤غ

حُـخ٣ااش ٓااٖ حُلـااض حُظ٘ل٤ااز١ ٛاا٢ ر٤ااغ ح٧ٓااٞحٍ حُٔلـااٞصس ٓااٖ أؿااَ ٝكااخء حُااذحث٤ٖ٘ 

حُٔؾظش٤ًٖ ك٢ اؿشحءحص حُلـاض ٓاٖ ػٜٔ٘اخ، ٝرُاي ؿزاشحً ػاٖ اسحدس حُٔاذ٣ٖ
309

. ُازُي 

ٛزح حُلـض ٣ؼطا٢ حُاذحثٖ عاِطش طلش٣اي اؿاشحءحص ر٤اغ حُٔلـاٞصحص كبٕ
310

، ٝرازُي 

كبٗٚ ٣خظِق ػٖ حُلـض ح٫كظ٤خه٢ حُز١ ٫ ٣ؼط٢ ٛزٙ حُغِطش. كٜزح ح٧خ٤ش ٫ ٣خاٍٞ 

حُلخؿض هَََِذ ر٤غ حُٔلـاٞصحص ٧ٗاٚ اؿاشحء طللظا٢، ٓاغ إٔ ح٩ؿاشحءحص حُٔظزؼاش كا٢ 

 ٬ً حُ٘ٞػ٤ٖ ٖٓ حُلـض ٝحكذس.

أُ٘وووٞالد أُذجووٞصح إُوو٠ اُووذائ٤ٖ٘ أُشووزش٤ًٖ كوو٢ اُذجووض ة: اٗزوووبٍ د٤ووبصح 

 اُز٘ل٤ز١

ٓش ٓؼ٘خ إٔ حُلـض ٫ ٣ئد١ ا٠ُ ٗضع ٤ٌِٓش حُٔلـٞص ػ٤ِٚ ػٖ أٓٞحُٚ حُٔلـاٞصس 

كظاا٠ ُااٞ ًااخٕ ط٘ل٤ااز٣خً. ٓااغ رُااي كٜااٞ ٣اائد١ اُاا٠ ٗوااَ حُل٤ااخصس حُوخ٤ٗٞٗااش ُِٔ٘واا٫ٞص 

ُاٞ طاْ طؼ٤ا٤ٖ حُٔلـاٞص  حُٔلـٞصس ا٠ُ حُذحث٤ٖ٘ حُٔؾظش٤ًٖ ك٢ اؿشحءحص حُلـض كظ٠

ػ٤ِٚ كخسعخً ػ٤ِٜخ
311
. 

 ط: ػذّ ٗلبر رظشكبد أُذ٣ٖ اُؼبسح ثذوٞم اُذائ٤ٖ٘ اُذبجض٣ٖ

رٔخ إٔ حُلـض، كظ٠ ُٞ ًخٕ ط٘ل٤از٣خً، ٫ ٣ُخاشؽ حُٔاخٍ ٓاٖ حُزٓاش حُٔخ٤ُاش ُِٔلـاٞص 

ػ٤ِٚ، كبٕ طقشكخطٚ حُظ٢ ٣ـش٣ٜخ ػ٠ِ ح٧ٓٞحٍ حُٔلـاٞصس طٌإٞ طقاشكخص فال٤لش 

 ٣ِٔي. ٧ٗٚ ٣ظقشف رٔخ

ٌُٖ ٛزٙ حُظقشكخص هذ طنش رلوٞم دحث٤٘اٚ ٧ٜٗاخ طا٘وـ ٓاٖ حُنأخٕ حُؼاخّ ُٜاْ، 

ٖٝٓ حُنٔخٕ حُخخؿ ُذحث٤٘اٚ حُٔؾاظش٤ًٖ كا٢ اؿاشحءحص حُلـاض حُظ٘ل٤از١. ر٘اخًء ػِا٠ 

رُي كوذ ك٠ٔ حُٔؾشع ٛئ٫ء ح٧خ٤ش٣ٖ رؾٌَ خاخؿ ٝرُاي رـؼاَ طقاشكخص ٓاذ٣ْٜ٘ 
                                                           

309
فً التنفٌذ، لن التنفٌذ ٌكون طوعٌاً إذا قام المدٌن بالوفاء قبل بٌع الموال فال ٌمكن  رفكرة الجبتتجلى هنا 

 القول إن التنفٌَذ جبرٌي إال فً حال بٌعت الموال وحصل الوفاء على الرؼم من إرادة المدٌن المنفذ ضده.
310

 من هذا الكتاب. 164. راجع أٌضاً ص 176انظر: راؼب، وجدي، المرجع السابق، ص 
311

ذلك أن حٌازة الحارس ال تعدو أن تكون إجراًء مادٌاً، لنها تكون لحساب الدابنٌن أصحاب الحق على هذه 

 المنقوالت.
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راشّ حُٔاذ٣ٖ ػواذ ر٤اغ ك٤ٌإٞ ٛازح حُؼواذ حُنخسس رٜاْ ؿ٤اش ٗخكازس رٔاٞحؿٜظْٜ. كابرح ٓاخ أ

فل٤لخً 
312
 ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُٔؾظش١، ٌُ٘ٚ ٣ٌٕٞ ؿ٤ش ٗخكٍز رٔٞحؿٜش حُذحث٤ٖ٘ حُلخؿض٣ٖ. 

ٗؾاا٤ش أخ٤ااشحً اُاا٠ أٗااٚ ٫ ٣ٌٔااٖ حُـااضّ رؼااذّ ٗلااخر طقااشكخص حُٔلـااٞص ػ٤ِااٚ ًااؤػش 

٘ظ٤ـاش حُاذػٟٞ رُِلـض ح٫كظ٤خه٢، رُي إٔ ٗظ٤ـش ٛزح حُلـض ؿ٤ش ٓئًذس، كوذ ٣ظٜش 

 حُلن إٔ حُلخؿض ُْ ٣ٌٖ ٓلوخً ك٢ هِذ حُلـض. رؤفَ

 أُطِت اُضب٢ٗ: ث٤غ األٓٞاٍ أُ٘وُٞخ

٣ـش١ ر٤غ حُٔلـٞصحص ػٖ هش٣ان حُٔاضحد حُؼِ٘ا٢ ٝرُاي رٜاذف حُٞفاٍٞ راخُؼٖٔ 

هخُاذ حُظ٘ل٤از ٝحُٔاذ٣ٖ حُٔ٘لاز ا٠ُ أًزاش هَاْذٍس ٌٓٔاٖ، ٝكا٢ رُاي كخثاذس ٌُاَ ٓاٖ حُاذحثٖ 

 ٓغخٝحس حُـ٤ٔغ أٓخّ حُوخٕٗٞ. ٓجذأطلون حُؼ٢ِ٘ ًٔخ إٔ اؿشحءحص حُٔضحد  مذٙ.

ٛازح ٝهاذ حخظِاق حُلواٚ حُلواٞه٢ كااٍٞ حُطز٤ؼاش حُوخ٤ٗٞٗاش ُِز٤اغ راخُٔضحد حُؼِ٘اا٢
313
. 

ٜٝٓٔخ طٌٖ ٛزٙ حُطز٤ؼش كبٕ حُز٤غ ٣لقَ ربؿشحءحص ٓلذدس رذهش ٫ طظشى ٓـخ٫ً ٣ُزًُش 

٤ااغ ُِخاا٬ف. ك٤ااغ طزااذأ ح٩ؿااشحءحص رٔوااذٓخص مااشٝس٣ش ٫ رااذ ٜٓ٘ااخ ٛاا٢ ٓوااذٓخص حُز

 )أ٫ًٝ(، ػْ طؼوزٜخ اؿشحءحص حُز٤غ )ػخ٤ٗخً(.

 أٝالً: ٓوذٓبد اُج٤غ:

٫ ٣ٌٖٔ حُزذء رز٤غ حُٔ٘و٫ٞص حُٔلـٞصس ا٫ رؼذ ػذس ٓوذٓخص طظـ٠ِ رظوذ٣ْ هِاذ  

( ػْ اخطاخس حُٔ٘لاز ماذٙ رٞؿاٞد حُٞكاخء 1حُز٤غ ٝفذٝس هشحس رٚ ٖٓ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز )

 (.3قخس ا٠ُ ح٩ػ٬ٕ ػٖ حُز٤غ )(، كبرح ُْ ٣غذد خ٬ٍ حُِٜٔش حُوخ٤ٗٞٗش ٣ُ 2)

 : ؽِت اُج٤غ ٝطذٝس اُوشاس ث1ٚ

٫ ٣ـااٞص ُااشث٤ظ حُظ٘ل٤ااز حُزااذء راابؿشحءحص ر٤ااغ حُٔلـااٞصحص ا٫ ر٘ااخًء ػِاا٠ هِااذ 

حُااذحثٖ حُلااخؿض، كوااذ ٣لقااَ حطلااخم راا٤ٖ أهااشحف حُِٔااق حُظ٘ل٤ااز١ ٝهااذ ٣ظ٘ااخصٍ هخُااذ 

حُظ٘ل٤ز ػٖ كوٚ ك٢ حُظ٘ل٤ز أٝ ػٖ كوٚ حُٔٞمٞػ٢
314
 . 

ٕ هخُذ حُظ٘ل٤ز ٣ظوذّ رطِذ ر٤غ حُٔلـاٞصحص اُا٠ سثا٤ظ حُظ٘ل٤از، كابرح ُاْ ٝػ٤ِٚ كب

٣ٌٖ ٛ٘خى ٓاخٗغ هاخ٢ٗٞٗ، ٣قاذس حُواشحس ٓاٖ سثا٤ظ حُظ٘ل٤از راخُز٤غ. ٝٛازح ٓاخ ؿاخء كا٢ 

: 343حُٔخدس / ْٕ  / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ك٤غ ط٘ـ ػ٠ِ أَ
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 إذا لم ٌكن باطالً أو قابالً لإلبطال لعٌب فٌه.
313

 423لتفاصٌل عن اآلراء حول طبٌعة البٌع بالمزاد العلنً انظر: منال حٌدر، نصرة، المرجع السابق، ص

 .226وَ  225، جمال الدٌن، المرجع السابق، ص َومكناس
314

 فً المواد المدنٌة والتجارٌة وما فً حكمهما، والذي مر معنا ؼٌَر مرٍة. مبدأ الطلبلذلك فإننا نؤكد على أهمٌة 
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ِاذ أكاذ ر١ٝ ر٘اخًء ػِا٠ ه٣ظخز سثا٤ظ حُظ٘ل٤از هاشحسحً رز٤اغ ح٧ؽا٤خء حُٔلـاٞصس -"أ

حُؾؤٕ
315
. 

 فذٝس ٛزح حُوشحس.". كٞسػ٠ِ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز إٔ ٣ؾشع ربؿشحءحص حُز٤غ -د 

٬ٗكع كا٢ حُلواشس حُؼخ٤ٗاش ٓاٖ ٛازح حُا٘ـ إٔ حُٔؾاشع أسحد طغا٤٤ش اؿاشحءحص حُز٤اغ 

فاذِٝس  كاٞسَ رغشػش، ٝرُي ٓاٖ خا٬ٍ اُاضحّ حُٔاؤٓٞس رخُؾاشٝع كا٢ اؿاشحءحص حُز٤اغ 

ٛازح ح٧ٓاش ٣٘غاـْ ٓاغ حُغاشػش حُٔطِٞراش كا٢ حهظناخء هشحس حُز٤غ ٖٓ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز. ٝ

حُلن ػٖ هش٣ن دحثشس حُظ٘ل٤ز، ٝٓغ حُطز٤ؼش ح٩ؿشحث٤ش ُؼَٔ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز حُظ٢ ٣ـاذ 

إٔ طلن٢ ا٠ُ حعظوشحس حُٔشحًض حُلؼ٤ِش ٧هشحف حُِٔق حُظ٘ل٤ز١ رؤعشع ٝهض ٌٖٓٔ، 

 ك٤غ ٫ ٣ٞؿذ ٗضحع ٓٞمٞػ٢ كٍٞ حُٔشحًض حُوخ٤ٗٞٗش.

هق ٓخ ؿخء ك٢ حُٔاخدس حُغاخروش ٓاٖ حُواخٕٗٞ رحطاٚ ٝحُظا٢ طلاغ حُاذحثٖ ٣ئًذ ٛزح حُٔٞ

حُلـض ًاؤٕ ُاْ  حُلخؿش ػ٠ِ هِذ حُز٤غ ك٢ كظشس هق٤شس ٗغز٤خً، ٝرُي طلض هخثِش َػذِّ 

. كوذ ؿخء  ْٖ ْٖ ارح ُاْ /342حُٔخدس /ٗـ ٣ٌ ػ٠ِ حُؾٌَ ح٥طا٢: "٣َُؼاذُّ حُلـاض ًاؤٕ ُاْ ٣ٌا

ع حُلـاض٣ُطِذ حُز٤غ خ٬ٍ عظش أؽٜش ٖٓ طخس٣خ ٝهاٞ
316
ا٫ ارح ًاخٕ حُز٤اغ هاذ أٝهاق  

 رخطلخم حُخقّٞ أٝ رلٌْ حُٔلٌٔش أٝ رٔوظن٠ حُوخٕٗٞ.".

 : إخطبس أُ٘لز ػذٙ ثبُج٤غ2

أػط٠ حُٔؾشع حُٔ٘لز مذٙ كشفش ػخ٤ٗش ُِٞكخء هزَ اطٔخّ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز حُـزش١ 

خس رٔٞحؿٜظٚ، ٝرُي ػٖ هش٣ن طٞؿ٤ٚ اخطخس رز٤غ ٓ٘و٫ٞطٚ حُٔلـٞصس. ٝٛازح ح٩خطا

ٛٞ ؿ٤ش ح٩خطخس حُز١ كشمٚ حُٔؾشع رؼذ طوذ٣ْ هِذ حُظ٘ل٤از، كٜاٞ ٣خظِاق ػ٘اٚ كا٢ 

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أٗٚ:344حُٔنٕٔٞ ٝحُٔذس. كوذ ٗقض حُٔخدس /

 ٫ ٣ـٞص اؿشحء حُز٤غ ا٫ رؼذ اخطخس حُٔذ٣ٖ. -"أ 

 ٣ـذ إٔ طؾظَٔ ٝسهش ح٩خطخس ػ٠ِ ٓخ ٣ؤط٢:-د  

 ز١ ٝطخس٣خٚ ٝٓوذحس حُذ٣ٖ حُٔطِٞد. ر٤خٕ ٗٞع حُغ٘ذ حُظ٘ل٤ -1

                                                           
315

ؼالباً ما ٌكون طلب البٌع مقدماً من الدابن طالب التنفٌذ، لكن ٌمكن للمنفذ ضده أن ٌتقدم بطلب التنفٌذ حٌث 

له مصلحة بذلك، وتتجلى هذه المصلحة بالتعجٌل فً التسدٌد تفادٌاً الزدٌاد مقدار الفابدة القانونٌة على تكون 
 المبلػ المطلوب تحصٌله، ذلك أن الفوابد تبقى جارٌة إلى ٌوم التحصٌل.

316
ة الستة ٌُالحظ أن المشرع خالؾ، فً هذا النص، القاعدة العامة فٌما ٌتعلق ببدء سرٌان المهلة، فقد جعل مد

 أشهر تبدأ من ٌوم إلقاء الحجز ولٌس من الٌوم التالً إللقابه.
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طزاااخع ح٧ٓاااٞحٍ  ػ٬ػاااش أ٣اااخّاػااازحس حُٔاااذ٣ٖ رؤٗاااٚ ارح ُاااْ ٣اااذكغ حُاااذ٣ٖ خااا٬ٍ  -2

 حُٔلـٞصس....".

٣ظٜش حُلشم ٝحملخً ر٤ٖ أٍٝ اخطخس ٝػخ٢ٗ اخطخس. كخ٩خطخس ح٧ٍٝ حُز١ ٣ٌإٞ 

شحءحص ك٢ رذء اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ٣ٜذف ا٠ُ ط٘ز٤ٚ حُٔذ٣ٖ رخُٞكخء طلض هخثِاش حُزاذء رابؿ

حُظ٘ل٤ااز خاا٬ٍ خٔغااش أ٣ااخّ طِاا٢ طز٤ِـااٚ. أٓااخ ح٩خطااخس حُؼااخ٢ٗ ك٤غاا٠ٔ ح٩خطااخس رااخُز٤غ 

٣ٜٝذف ا٠ُ ط٘ز٤ٚ حُٔذ٣ٖ رٞؿاٞد حُٞكاخء طلاض هخثِاش ر٤اغ ح٧ٓاٞحٍ حُٔلـاٞصس خا٬ٍ 

ػ٬ػش أ٣خّ ط٢ِ
317
 طخس٣خ طز٤ِـٚ. 

ء ٌُٖ حُٔؾشع أػط٠ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز، ك٢ حُلوشس /ؽ/ ٖٓ حُٔخدس رحطٜخ، آٌخ٤ٗش اؿاشح

حُز٤غ هزَ طز٤ِؾ ح٩خطخس ُِٔ٘لز مذٙ ٝرُي ك٢ حُلخ٫ص حُظ٢ ٫ طلظٔاَ ح٫ٗظظاخس. كواذ 

ارح ًخٗاض ح٧ؽا٤خء حُٔلـاٞصس ػشماشً ُِظِاق أٝ رناخثغ -ؿخء ك٢ ٛزح حُلوشس رؤٗاٚ: "ؽ

ػشمشً ُظوِذ ح٧عؼخس كِشث٤ظ حُظ٘ل٤ز إٔ ٣وشس حُز٤غ ك٢ حُلخٍ ر٘خًء ػِا٠ طوش٣اش ٣ُواذّ 

ٍَ ػ٘اذ أٝ ٖٓ حُلخسط أٝ أكذ أهشح ف حُ٘ضحع.". ًٔخ ُٞ ًخٗض حُٔلـاٞصحص ٓلقاٞ

/ ٓاٖ 289كش٣ض. ٣ٝؼذ ٛزح حُ٘ـ ططز٤وخً ُٔخ هشسٙ حُٔؾشع ك٢ حُلواشس /أ/ ٓاٖ حُٔاخدس /

 هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص.

 : اإلػالٕ ػٖ اُج٤غ3

ك٤ٜاخ ح٩ػا٬ٕ  ٣ـاذطلذد حُ٘قٞؿ حُوخ٤ٗٞٗش حُ٘خظٔش ُ٪ػ٬ٕ ػاٖ حُز٤اغ كاخ٫ص 

كخ٫ص أخشٟ  َٝ ك٤ٜخ ح٩ػ٬ٕ أٝ ص٣خدس ح٩ػ٬ٕ ػاٖ حُز٤اغ )د(؛ ًٔاخ طلاذد  ٞص٣ـ)أ( 

 ٛزح ح٩ػ٬ٕ )ؽ(. اؿشحءحص

 أ: اُذبالد اُٞجٞث٤خ ُإلػالٕ ػٖ اُج٤غ

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أٗٚ:346ط٘ـ حُلوشس /أ/ ٖٓ حُٔخدس /

ارح ًخٗااض حُو٤ٔااش حُٔوااذسس ٨ُؽاا٤خء حُٔطِااٞد ر٤ؼٜااخ طض٣ااذ ػِاا٠ ٓجااش أُااق ٤ُااشس -"أ 

 ح٩ػ٬ٕ ػٖ حُز٤غ رخُ٘ؾش ك٢ اكذٟ حُقلق ح٤ٓٞ٤ُش ُٔشس ٝحكذس.". ٝجتس٣ش عٞ

 / ٖٓ حُوخٕٗٞ رحطٚ ػ٠ِ أٗٚ: 347ٝط٘ـ حُلوشس /أ/ ٖٓ حُٔخدس /

حُٔاااؤٓٞس ػاااٖ حُز٤اااغ كااا٢ ؿ٤ٔاااغ ح٧كاااٞحٍ راااخُظؼ٤ِن كااا٢ حُِٞكاااش حُٔؼاااذس  ٣ؼِوووٖ-"أ

 ُ٪ػ٬ٗخص ُذٟ حُذحثشس.".
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 / من قانون أصول المحاكمات كما مر معنا.35/ و/18وذلك تطبٌقاً للمبدأ العام المنصوص علٌه فً المادتٌن /
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. ح٠ُٝ٧ ٢ٛ كخُاش خخفاش ٝرُاي ػ٘اذٓخ ٣ٌٕٞ ح٩ػ٬ٕ ػٖ حُز٤غ ٝحؿزخً ك٢ كخُظ٤ٖ

طٌإٞ حُو٤ٔااش حُٔواذسس ُِٔلـااٞصحص طض٣اذ ػِاا٠ ٓجاش أُااق ٤ُاشس عااٞس٣ش
318

. أٓاخ حُلخُااش 

حُؼخ٤ٗش ك٢ٜ كخُاش ػخٓاش كاشك ك٤ٜاخ حُٔؾاشع ح٩ػا٬ٕ ػاٖ حُز٤اغ كا٢ ُٞكاش اػ٬ٗاخص 

 دحثشس حُظ٘ل٤ز ٜٓٔخ ًخٗض حُو٤ٔش حُٔوذسس ُِٔلـٞصحص.

 بدح اإلػالٕ ػٖ اُج٤غة: اُذبالد اُجٞاص٣خ ُإلػالٕ ٝص٣

٣ٞؿذ ػذس كخ٫ص ؿٞحص٣اش ُ٪ػا٬ٕ ػاٖ حُز٤اغ ٛا٢ كخُاش حُٔلـاٞصحص حُظا٢ طض٣اذ 

( ٝحُلخُاش حُظا٢ ٣اؤٓش ك٤ٜاخ سثاا٤ظ 1ًه٤ٔظٜاخ حُٔواذسس ػِا٠ خٔغا٤ٖ أُاق ٤ُااشس عاٞس٣ش )

 (.3ً( ٝكخُش ص٣خدس حُ٘ؾش ك٢ حُقلق )2ًحُظ٘ل٤ز رخ٩ػ٬ٕ ػٖ حُز٤غ ك٢ ػذس أٓخًٖ )

 ٕٞ ك٤ٜب ه٤ٔخ أُذجٞصاد أًضش ٖٓ خٔغ٤ٖ أُق ٤ُشح عٞس٣خ: اُذبُخ اُز٢ ر1ًٌ

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أٗٚ:346ط٘ـ حُلوشس /ؽ/ ٖٓ حُٔخدس /

ُِااذحثٖ حُلااخؿض أٝ حُٔااذ٣ٖ حُٔلـااٞص ػ٤ِااٚ ارح ًخٗااض ه٤ٔااش ح٧ؽااا٤خء  ٣جووٞص-"ؽ 

ش حُٔطِٞد ر٤ؼٜخ طض٣ذ ػ٠ِ خٔغ٤ٖ أُق ٤ُشس عٞس٣ش إٔ ٣طِذ ٖٓ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز حُ٘ؾ

 ػ٠ِ ٗلوظٚ حُخخفش.".

عاأق حُٔؾااشع ٧هااشحف حُِٔااق حُظ٘ل٤ااز١ ر٘ؾااش اػاا٬ٕ حُز٤ااغ رخُقاالق ارح ًخٗااض 

حُو٤ٔش حُٔوذسس
319
ُِٔلـاٞصحص طض٣اذ ػِا٠ خٔغا٤ٖ أُاق ٤ُاشس عاٞس٣ش. ٣ٝزاذٝ ُ٘اخ أٗاٚ  

٤ُظ ُشث٤ظ حُظ٘ل٤ز عِطش طوذ٣ش٣ش ك٢ هزٍٞ أٝ سكل حُطِذ، طذٍ ػِا٠ رُاي فا٤خؿش 

رخُطِذ حُٔوذّ ٖٓ أهشحف حُِٔق حُظ٘ل٤ز١، أ١ رٜائ٫ء  حُلوشس ك٤غ إٔ حُـٞحص ٓظؼِن

ح٧ؽخخؿ، ٤ُٝظ روشحس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز. ٣ٝؼضص ٛازح حُظلغا٤ش ٓاخ ؿاخء كا٢ آخاش حُلواشس 

 ٖٓ إٔ ٗلوش ح٩ػ٬ٕ طٌٕٞ ػ٠ِ ػخطن هخُزٚ.

ٛزح ٣ٝـذ ٬ٓكظاشُ إٔ حُو٤ٔاش حُظوذ٣ش٣اش ُِٔلـاٞصحص ٫ ٣٘زـا٢ إٔ طظـاخٝص حُٔجاش 

٩ػ٬ٕ ك٢ ٛزٙ حُلخُش ٣قازق ٝؿٞر٤اخً ٝرُاي ر٘اخًء ػِا٠ ٗاـ أُق ٤ُشس عٞس٣ش، ٧ٕ ح

 حُلوشس /أ/ ٖٓ حُٔخدس رحطٜخ.
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السوري / من قانون أصول المحاكمات 344كانت القٌمة فً القانون القدٌم ألؾ لٌرة سورٌة. انظر المادة /

 .1953لعام  84القدٌم رقم 
319

ٌُالحظ فً هذه الفقرة سوء الصٌاؼة، حٌث قال المشرع "قٌمة الشٌاء" ولٌس "القٌمة التقدٌرٌة" كما فعل 
 فً المادة السابقة. فال ٌمكن تحدٌد القٌمة الفعلٌة إال بعد بٌعها.
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: دبُووخ أٓووش سئوو٤ظ اُز٘ل٤ووز ثِظوون ٓووب ٣ووشاٙ ػووشٝس٣بً ٓووٖ اإلػالٗووبد كوو٢ ػووذح 2ً

 أٓبًٖ

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أٗٚ:347ط٘ـ حُلوشس /د/ ٖٓ حُٔخدس /

ماشٝس٣خُ ٓاٖ ح٩ػ٬ٗاخص ػِا٠ راخد ُشث٤ظ حُظ٘ل٤ز إٔ ٣اؤٓش رِقان ٓاخ ٣اشحٙ -"د 

 ٓٞهٖ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ أٝ ك٢ ح٧عٞحم أٝ ك٢ حُغخكخص حُؼخٓش.". 

ػِش ح٩ػ٬ٕ ك٢ ٛزٙ ح٧ٌٓ٘ش ٢ٛ ٓلخُٝش ص٣خدس ػذد حُٔظوذ٤ٖٓ ا٠ُ حُٔاضحد حُؼِ٘ا٢ 

ُِٞفااٍٞ اُاا٠ أًزااش ٓ٘خكغااش ٌٓٔ٘ااش ٝرخُ٘ظ٤ـااش اُاا٠ أًزااش ػٔااٖ ٌٓٔااٖ. ٬ُ٣ٝكااع إٔ 

ٛازٙ حُلواشس رخُو٤ٔاش حُٔواذسس ُِٔلـاٞصحص، ُازُي ٣ٌٔاٖ حُٔؾشع ُْ ٣شرو ح٩ػ٬ٕ كا٢ 

ُشث٤ظ حُظ٘ل٤از حُِـاٞء اُا٠ ٛازٙ حُطش٣واش كا٢ ح٩ػا٬ٕ كظا٠ ُاٞ ًخٗاض حُو٤ٔاش حُٔواذسس 

 ُِٔلـٞصحص طوَ ػٖ خٔغ٤ٖ أُق ٤ُشس عٞس٣ش.

 : دبُخ ص٣بدح اُ٘شش ك٢ اُظذق3ً

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ ح٥ط348:٢ط٘ـ حُٔخدس /

خؿض أٝ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ إٔ ٣طِاذ رخعاظذػخء ٣ُواذّ اُا٠ سثا٤ظ حُظ٘ل٤از "ٌَُ ٖٓ حُل 

 ص٣خدس حُ٘ؾش ك٢ حُقلق.".

طظؼِن ٛزٙ حُلخُش رض٣خدس حُ٘ؾش ك٢ حُقلق ُزُي ك٢ٜ ٫ ط٘طزن ػ٠ِ حُلخُش حُظا٢  

طٌٕٞ ك٤ٜخ حُو٤ٔش حُٔوذسس ٨ُؽ٤خء حُٔلـٞصس أهَ ٖٓ خٔغ٤ٖ أُاق ٤ُاشس عاٞس٣ش. رُاي 

ُ٘ؾش ك٢ حُقلق ك٢ ٛزٙ حُلخُش ُازُي ٫ ٌٗإٞ أٓاخّ كخُاش إٔ حُوخٕٗٞ ُْ ٣٘ـ ػ٠ِ ح

"ص٣خدس" ك٢ حُ٘ؾش. ٣ٝزذٝ إٔ حُٔؾشع ُْ ٣غٔق ربٌٓخ٤ٗش حُ٘ؾش كا٢ كاخٍ ًخٗاض حُو٤ٔاش 

حُٔوذسس ُِٔلـٞصحص أهَ ٖٓ خٔغ٤ٖ أُق ٤ُاشس عاٞس٣ش رغازذ هِاش ه٤ٔاش حُٔزِاؾ حُاز١ 

320عٞف ٣ظلقَ ٖٓ حُز٤غ
. 

ػااذّ هزااٍٞ هِااذ ص٣ااخدس حُ٘ؾااش كٔااٖ أٓااخ ػااٖ عااِطش سثاا٤ظ حُظ٘ل٤ااز كاا٢ هزااٍٞ أٝ 

حُقؼذ حُـضّ رؤٜٗخ عِطش طوذ٣ش٣ش أّ ٫، كق٤خؿش حُ٘ـ ٫ طغٔق رزُي
321
 . 
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ؾ فً هذه الحالة لن تكالٌؾ النشر قد من الصعوبة بمكان أن ٌطلَب أطراؾ الملؾ التنفٌذي اإلعالن فً الصح

 تستؽرق المبلػ المطلوب تحصٌله أو قسماً كبٌراً منه.
321

ٌبدو لنا أنه من الفضل عدم إعطاء ربٌس التنفٌذ سلطة تقدٌرٌة فً هذا الخصوص وذلك لسببٌن. الول أن 

التنفٌذي. الثانً هو ضرورة مسألة زٌادة النشر ال تمس النظام العام بل تحمً المصالح الخاصة لطراؾ الملؾ 
اتخاذ المشرع نهجاً واحداً فً النصوص الناظمة إلجراءات اإلعالن عن البٌع. فقد رأٌنا فً الفقرة /ج/ من المادة 

/ أن ربٌس التنفٌذ ال ٌملك سلطة تقدٌرٌة فٌما ٌتعلق بطلب النشر إذا كانت القٌمة المقدرة للمحجوزات تزٌد 346/

اوز المبة ألؾ لٌرة سورٌة. فضالً عن أن زٌادة النشر ال تعرقل سٌر مرفق القضاء بل على خمسٌن ألؾ وال تتج
 تتماشى مع هدؾ المشرع فً زٌادة عدد المشاركٌن فً المزاد أمالً فً الوصول إلى أعلى حصٌلة تنفٌذ ممكنة.
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 ط: إجشاءاد اإلػالٕ ػٖ ث٤غ أُ٘وٞالد أُذجٞصح

سأ٣٘ااخ إٔ ح٩ػاا٬ٕ ػااٖ ر٤ااغ حُٔ٘واا٫ٞص حُٔلـااٞصس هااذ ٣ٌاإٞ كاا٢ أًؼااش ٓااٖ ٌٓااخٕ 

٢ ًَ ح٧كٞحٍ. ٣ٌٕٝٞ حُ٘ؾش ٝٝع٤ِش. كٜٞ ٝحؿذ حُ٘ؾش ػ٠ِ ُٞكش اػ٬ٗخص حُظ٘ل٤ز ك

ك٢ فل٤لش ٤ٓٞ٣ش ٝؿٞر٤اخً كا٢ كاخٍ طـاخٝصص حُو٤ٔاش حُٔواذسس ُِٔلـاٞصحص ٓجاش أُاق 

 ٤ُشس عٞس٣ش.

٣ٌٕٝٞ ؿٞحص٣خً ك٢ فل٤لش ٤ٓٞ٣ش ارح ًخٗض ٛزٙ حُو٤ٔش طض٣ذ ػ٠ِ خٔغ٤ٖ أُق ٫ٝ 

طض٣ذ ػ٠ِ ٓجش أُق ٤ُشس عٞس٣ش. ًٔخ ٣ٌٕٞ ح٩ػ٬ٕ ؿٞحص٣اخً رخُِقان كا٢ ػاذس أٌٓ٘اش 

د رًشٛااخ كاا٢ ٗااـ حُوااخٕٗٞ. ٝأ٣٘ٔااخ ٣ـااش١ ح٩ػاا٬ٕ ك٤ـااذ إٔ ٣ؾااظَٔ ػِاا٠ ػااذس ٝس

 ٓؼِٞٓخص ٢ٛ ح٥ط٤ش:

 ٣ّٞ حُز٤غ. -

 عخػش حُز٤غ. -

 ٌٓخٕ حُز٤غ. -

 ٗٞع ح٧ؽ٤خء حُٔلـٞصس. -

ٝفق ح٧ؽ٤خء حُٔلـٞصس رخ٩ؿٔخٍ -
322
. 

ََٛذَف حُٔؾشع ٖٓ خ٬ٍ مشٝسس رًاش ٛازٙ حُٔؼِٞٓاخص كا٢ ح٩ػا٬ٕ اُا٠ اػطاخء 

حملش هَْذَس ح٩ٌٓخٕ ػاٖ كخُاش ح٧ؽا٤خء حُٔلـاٞصس؛ ٝرُاي ُـازد أًزاش ػاذد فٞسس ٝ

ًََّذ ٓٞهلٚ ٛزح ربػطخء سث٤ظ حُظ٘ل٤از عاِطش طوذ٣ش٣اش  ٬ُؽظشحى ك٢ حُٔضحد حُؼ٢ِ٘. ٝهذ أ

، ك٤اغ ؿاخء كا٢ حُلواشس /ؽ/ ػشك حُٔلـٞصحص ػ٠ِ حُـٜٔٞس هزاَ ر٤ؼٜاخك٢ ٓغؤُش 

 / حُٔزًٞسس عخروخً رؤٕ:347ٖٓ حُٔخدس /

شث٤ظ حُظ٘ل٤ز إٔ ٣وشس ػشك ح٧ؽ٤خء حُٔلـٞصس ػِا٠ حُـٜٔاٞس هزاَ ر٤ؼٜاخ ُ-"ؽ 

 ر٘خًء ػ٠ِ هِذ أكذ ر١ٝ حُؾؤٕ.".

ك٤ظلوان رُاي رطاش٣وظ٤ٖ ٝسدطاخ كا٢ حُٔاخدس  رؼزٞص كقاٍٞ ح٩ػا٬ٕأٓخ ك٤ٔخ ٣ظؼِن 

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ٝٗقٜخ ٛٞ ح٥ط٢: 349/

٩ػا٬ٕ ٣ٝؼزاض حُ٘ؾاش رظواذ٣ْ "٣ؼزض حُِقن رلخؽ٤ش ٖٓ حُٔؤٓٞس ك٢ أعلَ ٗغاخش ح

 ٗغخش ػٖ حُقل٤لش.".

                                                           
322

بٌع وساعته ومكانه ٌُذكر فً اإلعالن ٌوم ال-/ المذكورة سابقاً بأنه: "ب346تنص الفقرة /ب/ من المادة /

 ونوع الشٌاء المحجوزة ووصفها باإلجمال.".
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َّْ ُقان  ٫ رذ ُِٔؤٓٞس ارحً  ْٖ إٔ ٣ٌظذ ػزخسس ك٢ آخش اكذٟ ٗغخ ح٩ػا٬ٕ رؤٗاٚ طَا ِٓ

ٛزح ح٩ػ٬ٕ ػ٠ِ ُٞكش اػ٬ٗخص دحثشس حُظ٘ل٤ز أٝ ػ٠ِ راخد ٓ٘اضٍ حُٔلـاٞص ػ٤ِاٚ أٝ 

حُظ٘ل٤ز١. ًٔخ  ك٢ أ١ عخكش ػخٓش ٝؿ٤شٛخ ٖٓ ح٧ٓخًٖ، ٣ٝنغ ٛزٙ حُ٘غخش ك٢ حُِٔق

َّْ ح٩ػ٬ٕ ك٤ٜخ.  ٣ـذ ػ٤ِٚ إٔ ٣نغ ك٢ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١ ٗغخش ٖٓ حُقل٤لش حُظ٢ ط

 صب٤ٗبً: إجشاءاد ث٤غ أُ٘وٞالد أُذجٞصح

عٞف ٗذسط ك٢ ٛزٙ حُلوشس اؿاشحءحص حُز٤اغ كغاذ حُظشط٤اذ حُاز١ ؿاخء راٚ هاخٕٗٞ 

حءحص حُٔاضحد أفٍٞ حُٔلخًٔخص. كوذ رذأص ٗقٞؿ حُوخٕٗٞ حُ٘خظٔاش ُٜازح حُز٤اغ رابؿش

(. 2ح٧كٌاخّ حُخخفاش رز٤اغ حُٔقاٞؿخص ٝرؼال ح٧ٓاٞحٍ حُ٘ل٤غاش )طِظٜخ (، 1حُؼ٢ِ٘ )

َـّ حُوخٕٗٞ رؼذ رُي ػ٠ِ ٓغؤُش رط٬ٕ اؿشحءحص هشحس حُز٤غ ) (، ػاْ طؤؿ٤اَ حُز٤اغ 3ٝٗ

(، طا٬ٙ حُا٘ـ ػِا٠ ٓؾاظ٬ٔص ٓلناش 5(. ٝرؼذ رُي ٓٞمٞع حٌُق ػاٖ حُز٤اغ )4)

(، ٝأخ٤شحً أػاش دػاٟٞ 8ٖ ؿ٤ش حُذحثٖ ٓزخؽش ح٩ؿشحءحص )(، ػْ هََُِذ حُز٤غ 7ٓحُز٤غ )

 (.9حعظلوخم ح٧ؽ٤خء حُٔلـٞصس ػ٠ِ اؿشحءحص حُز٤غ )

 323: إجشاءاد ث٤غ أُ٘وٞالد أُذجٞصح ثبُٔضاد اُؼ1٢ِ٘

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ ٓخ ٣ؤط350:٢ط٘ـ حُٔخدس /

حُٔلـٞصس ٣ٝلشس ٓلناشحً ٫ ٣زذأ حُٔؤٓٞس ك٢ حُز٤غ ا٫ رؼذ إٔ ٣ـشد ح٧ؽ٤خء -"أ 

 رزُي ٣ز٤ٖ ك٤ٚ ٓخ ٣ٌٕٞ هذ ٗوـ ٜٓ٘خ. 

٣ـش١ حُز٤غ رخُٔضحد حُؼِ٘ا٢ رٔ٘اخدحس حُاذ٫ٍ ٝرلناٞس حُٔاؤٓٞس ٝراخُؼٖٔ حُاز١  -د

 ٣شعٞ ػ٤ِٚ.

ًَ ؽخـ ٣ش٣ذ حُاذخٍٞ كا٢ حُٔضح٣اذس ػ٤ِاٚ إٔ ٣ظخاز ٓٞه٘اخً ٓخظاخسحً ُاٚ ٝإٔ  -ؽ 

حُٔواذَّسِس ٣ُٝؼلا٠ ٓاٖ ح٣٩اذحع ارح ًاخٕ  ٣ٞدع ف٘ذٝم حُذحثشس ٓزِـخً ٣ؼاخدٍ ُػْؾاَش حُو٤ٔاش

ؿخٕ ٛزح ح٩ػلخء.". ِّٞ  حُٔضح٣ذ دحث٘خً ًٝخٕ ٓوذحس د٣٘ٚ ٝٓشطزظٚ ٣غ

ْلَنااٍش سعاا٢ٍٔ  َٓ ٣ـاذ ػِاا٠ حُٔااؤٓٞس، كغاذ ٛاازح حُاا٘ـ، َؿااشُد حُٔلـاٞصحص كاا٢ 

ٝٓوخسٗظٜااخ رٔااخ طااْ طذ٣ٝ٘ااٚ كاا٢ حُٔلنااش حُغااخرن ُٔؼشكااش ٓااخ ارح ًااخٕ ٛ٘ااخى ٗوااـ كاا٢ 

ْٖ ٣ش٣اذ ح٫ؽاظشحى كا٢  ح٧ٓٞحٍ حُٔلـٞصس أٝ ا َٓ طزاذ٣َ أٝ اطا٬ف ُٜاخ. ًٔاخ ٣ـاذ ػِا٠ 

حُٔااضحد إٔ ٣ااٞدع ٓزِـااخً ٓااٖ حُ٘وااٞد ٣غااخ١ٝ ُػْؾااَش حُو٤ٔااش حُٔوااذسس ُِٔلـااٞصحص كاا٢ 
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نشٌر هنا إلى أن المشرع لم ٌنص، فً أحكام بٌع الموال المحجوزة على الشخاص الذٌن ال ٌحق لهم 

االشتراك فً المزاٌدة العلنٌة لبٌع هذه المنقوالت. ونرى أن النصوص المتعلقة بهذه المسألة، التً نص علٌها 
 ع فً بٌع العقارات، تنطبق على بٌع المنقوالت لن علة المنع من االشتراك فً المزاٌدة واحدة. المشر
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. ٝػِش ٛازح حُؾاشه ٛاٞ مأخٕ ؿذ٣اش حُٔؾاظشى كا٢ حُؾاشحء. 324ف٘ذٝم دحثشس حُظ٘ل٤ز

ؾاشه إٔ ٣ٌإٞ ٓواذحس ٌُٖ ارح ًخٕ حُٔؾظشى دحث٘خً كبٗٚ ٣ُؼل٠ ٖٓ اعا٬ف ٛازح حُٔزِاؾ ر

ٝٓشطزش د٣٘ٚ ٣غٞؿخٕ رُي. ًاؤٕ ٣ٌإٞ دحث٘اخً ٓٔظاخصحً رٔزِاؾ ٣غاخ١ٝ أٝ ٣ظـاخٝص حُو٤ٔاش 

 حُٔوذسس ُِٔلـٞصحص.

طزذأ رؼذ رُي حُٔضح٣اذس رٔ٘اخدحس حُاذ٫ٍ ٣ٝـاذ إٔ ٣ٌإٞ حُٔاؤٓٞس كخماشحً رلغازخٗٚ 

حُٔٞظااق حُشعاا٢ٔ حُٔخااظـ راابؿشحء حُز٤ااغ. كظزااذأ حُؼطااخءحص ٝطغااظٔش اُاا٠ إٔ ٣شعااٞ 

حُٔضحد ػ٠ِ فخكذ حُؼطخء ح٧ػ٠ِ. ٣ٝـذ ػ٠ِ حُٔؤٓٞس إٔ ٣٘ظظش ٓاذس ٓؼوُٞاش هزاَ 

اػ٬ٕ سعٞ حُٔضحد، ٝرُي كظ٠ ٣ظؤًذ ٖٓ ػذّ ٝؿاٞد ػاشك ٫كان أػِا٠. رؼاذ رُاي 

 ٣ُقخس ا٠ُ اػخدس حُٔزخُؾ حُٔٞدػش ا٠ُ ح٧ؽخخؿ حُز٣ٖ ُْ ٣شُط ػ٤ِْٜ حُٔضحد.

ْلَناشٍ  َٓ َّْ ٓاٖ  ٛزح ٣ٝؼزض حُٔؤٓٞس ٝهاخثغ حُٔضح٣اذس كا٢  سعا٢ٔ ٣ازًش ك٤اٚ ًاَ ٓاخ طا

ْٖ سعاخ ػ٤ِاٚ حُٔاضحد ٝحُٔزِاؾ حُاز١ سعاخ راٚ  َٓ كنٞس حُٔلـٞص ػ٤ِٚ أٝ ؿ٤خرٚ، ٝحعْ 

ًَٝ ٓخ ٝحؿٜٚ ٖٓ فؼٞرخص ٝػوزخص. ٣ٝـذ ػِا٠ حُشحعا٢ ػ٤ِاٚ حُٔاضحد دكاغ حُاؼٖٔ 

 كٞس سعٞ حُٔضحد ًٔخ ع٘شٟ.

 : ث٤غ أُظٞؿبد ٝثؼغ األٓٞاٍ اُ٘ل٤غخ2

فش رز٤غ حُٔقٞؿخص ٝرؼل ح٧ٓاٞحٍ ح٧خاشٟ رحص ٗـ حُٔؾشع ػ٠ِ أكٌخّ خخ

/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص 351حُو٤ٔش حُٔشطلؼش. ٝؿخءص ٛزٙ ح٧كٌخّ ك٢ حُٔخدس /

 ٝٗقٜخ ٛٞ ح٥ط٢:

٫ ٣ـٞص ر٤غ حُٔقٞؿخص ٝحُغزخثي حُزٛز٤ش أٝ حُلنا٤ش ٝحُلِا٢ ٝحُٔـاٞٛشحص  -"أ

 زشس.ٝح٧كـخس حٌُش٣ٔش رؼٖٔ أهَ ٖٓ ه٤ٔظٜخ رلغذ طوذ٣ش أَٛ حُخ

ََ  -د اا ّْ أكااٌذ ُؾااشحء ح٧ؽاا٤خء حُٔ٘قااٞؿ ػ٤ِٜااخ كاا٢ حُلوااشس حُغااخروش أَؿَّ ارح ُااْ ٣َظوااذ

حُٔؤٓٞس حُز٤غ ٤ُِّٞ حُظخ٢ُ ارح ُاْ ٣ٌاٖ ٣اّٞ ػطِاش ٝأػ٤اذ حُ٘ؾاش ٝحُِقان ػِا٠ حُٞؿاٚ 

/ ٝػ٘ذثااٍز طُزااخع ُٔااٖ ٣شعااٞ ػ٤ِااٚ حُٔااضحد ُٝااٞ رااؼٖٔ أهااَ ٓٔااخ 347حُٔزاا٤ٖ كاا٢ حُٔااخدس /

ْض رٚ. َٓ ّٞ  هُ

٣ظوذّ أكذ ُؾشحء ح٧ؽ٤خء حُٔوشس ر٤ؼٜخ ُْٝ ٣وزاَ حُلاخؿض أَْخاَزٛخ حعاظ٤لخًء ارح ُْ  -ؽ

َُ حُز٤ُغ عظ٤ٖ ٣ٞٓخً.".  ُذ٣٘ٚ رخُو٤ٔش حُظ٢ ٣وذسٛخ أَٛ حُخزشس ٣َئَؿ
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 لم ٌكن القانون القدٌم ٌنص على هذا اإلٌداع.
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٣ظنق ٖٓ ٛزح حُ٘ـ إٔ حُٔؾشع ُْ ٣غٔق، ٖٓ ك٤غ حُٔزذأ، رز٤اغ رؼال ح٧ٓاٞحٍ 

َِ أفلخد حُخز شس ػ٘اذ كـضٛاخ. ػِاش رُاي ٛا٢ حُ٘ل٤غش رؤهَ ٖٓ ه٤ٔظٜخ حُٔوذسس ٖٓ هِزَ

ٝإٔ ُزؼناٜخ عاؼشحً ٓلاذدحً كا٢ ٫ ع٤ٔخ حُللخظ ػ٠ِ أعؼخس ٛزٙ ح٧ٓٞحٍ ك٢ حُظؼخَٓ، 

 حُغٞم حُؼخ٤ُٔش ًخُزٛذ ٝحُلنش ٝحُز٬ط٤ٖ.

ٌُٖٝ ارح ُْ ٣ظوذّ أكذ ُؾاشحء ٛازٙ ح٧ٓاٞحٍ حُٔلـاٞصس ٣ئؿاَ ٓاؤٓٞس حُظ٘ل٤از حُز٤اغ 

ٕ ػاٖ حُز٤اغ ٝكان ح٧فاٍٞ. كا٢ ٛازٙ . ٣ٝـاذ ػ٤ِاٚ اػاخدس ح٩ػا325٬ا٠ُ ح٤ُاّٞ حُظاخ٢ُ

حُلخُش طُزخع حُٔلـٞصحص رؤ١ ه٤ٔش ٣شعٞ ػ٤ِٜخ حُٔضحد ُٝٞ ًخٗض أهَ ٓاٖ حُو٤ٔاش حُظا٢ 

هذسٛخ حُخزشحء. ٝارح ُْ ٣ظواذّ أكاذ ُِؾاشحء كا٢ حُٔلخُٝاش حُؼخ٤ٗاش ُِز٤اغ ٣ئؿاَ حُٔاؤٓٞس 

ََ حُاذحثٖ أخاز ٛازٙ ح٧ٓاٞحٍ حُ٘ل٤غاش  رو٤ٔظٜاخ حُٔواذسس حُز٤غ ُٔاذس عاظ٤ٖ ٣ٞٓاخً، ا٫ ارح هَزِا

 حعظ٤لخًء ُذ٣٘ٚ.

جبػخ ثبُٔضاد3 ُٔ  : رغذ٣ذ صٖٔ أُذجٞصاد اُ

٣ـاذ ػِا٠ حُشحعا٢ ػ٤ِاٚ حُٔاضحد طغاذ٣ذ ػٔاٖ ٓاخ حؽاظش١ كاٞسحً. كواذ ٗقاض حُٔااخدس 

/352" : َّٕ ًَ ر٤غ ُٔ٘و٫ٞص ٓلـٞصس ٣ـذ ك٤ٚ / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أ

ُٔاضحد حُاؼٖٔ ٣ُؼاخد حُز٤اغ ٣ٌٝإٞ ٗؾاش ". كابرح ُاْ ٣غاذد حُشحعا٢ ػ٤ِاٚ حكوٞساً دكغ حُؼٖٔ 

 . 326ح٩ػ٬ٗخص ػ٠ِ ٗلوظٚ

٣ٝـذ ػ٠ِ ٖٓ ٣ٞد ح٫ؽظشحى ك٢ حُٔضحد حُؼخ٢ٗ ا٣ذحع ٓزِاٍؾ ٓاٖ حُ٘واٞد ٣ُؼاخدٍ ٛزح 

. ٝػِاش ص٣اخدس حُٔزِاؾ حُٔطِاٞد ا٣ذحػاٚ كا٢ حُٔاضحد 327سرغ حُو٤ٔش حُٔوذسس ُِٔلـٞصحص

ْٖ ٣ٞد ح٫ؽظشحى ك٤اٚ. َّٔ ِٓ ٝهاذ ػاضص حُٔؾاشع ٛازح ح٧ٓاش  حُؼخ٢ٗ ٢ٛ مٔخٕ ؿذ٣ش أًزش 

/. كوذ كشك حُٔؾشع إٔ ٣ؾظَٔ 353رخ٧كٌخّ حُظ٢ أٝسدٛخ ك٢ حُلوشس /ؽ/ ٖٓ حُٔخدس /

هشحس حُز٤غ حُؼخ٢ٗ ربُضحّ حُشحع٢ ػ٤ِٚ حُٔضحد ح٧ٍٝ ٝحُٔاضحٝد٣ٖ حُطخثؾا٤ٖ ح٬ُكوا٤ٖ، 

ٖٔ ارح أ١ أُٝجي حُز٣ٖ سعخ ػ٤ِْٜ حُٔضحد ٫كوخً ُْٝ ٣غذدٝح حُؼٖٔ، رخُظنخٖٓ رلشم حُؼ

 سعخ حُٔضحد ك٢ حُز٤ٞع ح٬ُكوش رؼٖٔ أهَ ٖٓ حُز٤غ ح٧ٍٝ.
                                                           

325
ٌبدو لنا أن محاولة البٌع فً الٌوم التالً ؼٌر مجدٌٍة، لن إجراءات اإلعالن تحتاج إلى وقت خاصة إذا كان 

لى مبة ألؾ لٌرة سورٌة؛ ففً هذه الحالة ٌجب اإلعالن فً الصحؾ وهذا ؼٌر ممكن فً المبلػ المطلوب ٌزٌد ع
ٌوم واحد. إضافة إلى أن إطالع الناس فً ٌوم واحد على اإلعالنات الملصقة على لوحة إعالنات دابرة التنفٌذ 

بالتالً ذو فابدة قلٌلة  َودار سكن المدٌن والساحات العامة ال ٌكفً إلعالم الجمهور بشكل كبٌر، وٌكون اإلجراء
 جداً. 

326
لم ٌدفع الراسً علٌه  اإذ-/ من قانون أصول المحاكمات على ما ٌأتً: "أ353تنص الفقرة /أ/ من المادة /

 المزاد الثمن أُعٌد البٌع بعد نشر اإلعالنات ولصقها على ذمته.".
327

/ 351كام الفقرة /ج/ من المامة /أح قُتطب-/ المذكورة سابقاً على أن: "ب353تنص الفقرة /ب/ من المادة /

 على كل مشترك فً المزاد الثانً الذي علٌه إٌداع ربع القٌمة المقدرة.".
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ًٔخ ٗقض ٛزٙ حُلوشس أ٣نخً رؤٕ حُٔزخُؾ حُظا٢ أٝدػٜاخ ٛائ٫ء ٫ طُؼاخد اُا٤ْٜ ا٫ رؼاذ 

طغذ٣ذ ػٖٔ حُز٤غ ٝكشم حُؼٖٔ. ٝٓخ ٣ؼط٢ ٛزح حُلٌاْ كؼخ٤ُاش ًز٤اشس كا٢ حُٞحهاغ حُؼِٔا٢ 

ر٤اغ ُاْ ٣غاذد ك٤اٚ حُاؼٖٔ، ٣ُؼاذ عا٘ذحً ط٘ل٤از٣خً ٛٞ إٔ هشحس حُز٤غ حُؼخ٢ٗ، أٝ ح٬ُكن ٥خش 

ُـٜش طغذ٣ذ ٛزٙ حُٔزخُؾ
328
/ حُٔازًٞسس عاخروخً 353كوذ ٗقض حُلواشس /ؽ/ ٓاٖ حُٔاخدس / .

٣ؾااظَٔ هااشحس حُز٤ااغ حُؼااخ٢ٗ اُااضحّ حُشحعاا٢ ػ٤ِااٚ حُٔااضحد ح٧ٍٝ ٝحُشحعاا٢ -ػِاا٠ إٔ: "ؽ

ِؿاا ُٝ َذ، ٫ٝ ٣ُؼااخد ػِاا٤ْٜ حُٔااضحٝد٣ٖ حُطخثؾاا٤ٖ ح٬ُكواا٤ٖ ُااٚ رخُظنااخٖٓ رلااشم حُااؼٖٔ إ 

٣ُؼاذُّ حُواشحس حُؼشرٕٞ حُز١ دكؼٚ ًَ ْٜٓ٘ ا٫ رؼذ طغذ٣ذ ػٔاٖ حُز٤اغ ٝحُلاشم حُٔازًٞس  َٝ

 .".ع٘ذحً ط٘ل٤ز٣خً 

 : ثطالٕ اُج٤غ4

كغااق حُٔؾااشع حُٔـااخٍ ٩ٌٓخ٤ٗااش ح٩د٫ء رؤٝؿااٚ حُاازط٬ٕ حُٔظؼِوااش راابؿشحءحص ر٤ااغ 

ؿاشد حُٔ٘وا٫ٞص؛ حُٔ٘و٫ٞص حُٔلـٞصس، ًزط٬ٕ ح٩خطخس راخُز٤غ أٝ رطا٬ٕ ٓلناش 

/ ٓاٖ هاخٕٗٞ 354ٝرُي ا٠ُ ٓاخ هزاَ ط٘ل٤از هاشحس حُز٤اغ ر٤اّٞ ٝحكاذ. كواذ ٗقاض حُٔاخدس /

 أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ إٔ: 

"ح٩د٫ء رؤٝؿااٚ حُاازط٬ٕ كاا٢ ح٩ؿااشحءحص حُٔظؼِوااش روااشحس حُز٤ااغ ٣ـااذ إٔ ٣وااغ كاا٢ 

ٝؿاٚ  ػ٠ِ ح٧ًؼش طلض هخثِش حُشد ٣ٝلٌْ سث٤ظ حُظ٘ل٤از ك٤ٜاخ ػِا٠ ح٤ُّٞ حُغخرن ُِز٤غ

 حُغشػش.".

ُوذ ٝحصٕ حُٔؾشع ك٢ ٛزح حُ٘ـ ر٤ٖ ٓقِلش هخُذ حُزط٬ٕ، ٝٛاٞ ػِا٠ ح٧ؿِاذ 

حُٔ٘لااز مااذٙ، ٝٓقااِلش حُااذحثٖ. كوااذ عاأق ُاا٨ٍٝ ربػااخسس أٝؿااٚ حُاازط٬ٕ حُٔظؼِوااش 

ربؿشحءحص هشحس ر٤غ ٓ٘و٫ٞطٚ ا٠ُ ٓخ هزَ حُز٤اغ ر٤اّٞ ٝحكاذ. ٌُ٘اٚ أٝؿاذ ػِا٠ سثا٤ظ 

ُزط٬ٕ ٛزٙ، ح٧ٓش حُز١ ٣غخْٛ ك٢ عشػش اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز حُ٘ظش رغشػش ك٢ ٓغؤُش ح

 حُز٤غ.

 : رأج٤َ اُج٤غ5

ٜٝٓ٘اخ اؿاشحءحص  ،ػ٠ِ حُشؿْ ٓاٖ إٔ حُٔؾاشع عاؼ٠ ٧ٕ طٌإٞ اؿاشحءحص حُظ٘ل٤از

رغ٤طش ٝعش٣ؼش، ًٔاخ ٓاش ٓؼ٘اخ، ٌُ٘اٚ كغاق حُٔـاخٍ  ،ر٤غ ح٧ٓٞحٍ حُٔ٘وُٞش حُٔلـٞصس

                                                           
328

ٌُالحظ أن المشرع استخدم اصطالح "العربون" للداللة على المبالػ التً ٌودعها الراؼبون فً االشتراك فً 
، كمصطلح قانونً، له أحكام محددة فً القانون المزاد. ٌبدو لنا أن هذا المصطلح جاء فً ؼٌر محله لن العربون

 المدنً تختلؾ عن الحكام الناظمة للمبالػ المودعة فً دابرة التنفٌذ ممن ٌرٌد االشتراك فً المزاد العلنً.
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ؿاااشحءحص حُظ٘ل٤اااز ٝر٤اااغ أٓاااخّ حُٔ٘لاااز ماااذٙ ٝأٓاااخّ ؿ٤اااشٙ ٓاااٖ ر١ٝ حُؾاااؤٕ ُظلاااخد١ ا

/ ٓاٖ هاخٕٗٞ أفاٍٞ حُٔلخًٔاخص حُظا٢ طا٘ـ 355حُٔلـٞصحص؛ ٝرُي كغاذ حُٔاخدس /

 ػ٠ِ أٗٚ: 

"ارح سأٟ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ر٘اخًء ػِا٠ هِاذ ر١ٝ حُؾاؤٕ طاؤخ٤ش حُز٤اغ اُا٠ أؿاَ ٓؼا٤ٖ 

أػِٖ ػٖ حُظؤخ٤ش رِقن ر٤خٕ ػ٘ٚ
329
ك٢ حُِٞكش حُٔؼاذس ُ٪ػ٬ٗاخص كا٢ حُاذحثشس ٝكا٢  

 ك٤ٚ حُز٤غ ٫ٝ ٣ـٞص طؤخ٤ش حُز٤غ ٧ًؼش ٖٓ عظ٤ٖ ٣ٞٓخً.".حُٔلَ حُز١ ٣ـش١ 

٣ظٜش ٖٓ ف٤خؿش ٛزح حُ٘ـ إٔ أٓش طؤؿ٤َ حُز٤غ ٣ٌٕٞ ر٘خًء ػِا٠ هِاذ ٓاٖ أكاذ  

ر١ٝ حُؾؤٕ
330

. ٌُٖ ٛزح حُوشحس ٣خنغ ُِغاِطش حُظوذ٣ش٣اش ُاشث٤ظ حُظ٘ل٤از. ُازُي ٗاشٟ 

س ٧هااشحف حُِٔااق إٔ هااشحس حُظااؤخ٤ش ٫ ٣ُظخااز ا٫ ارح ًااخٕ ُااٚ ٓااخ ٣زااشسٙ، ًٞؿااٞد كخثااذ

حُظ٘ل٤ز١، ًٔخ ك٢ كخُش كقٍٞ حُٞكخء خ٬ٍ كظشس حُظؤؿ٤اَ، أٝ كا٢ حُلخُاش حُظا٢ ٣ٌٔاٖ 

إٔ ٣ئد١ حُظؤؿ٤َ ك٤ٜخ ا٠ُ ص٣خدس كق٤ِش حُز٤غ. ًٔخ ُٞ ًخٗض حُٔلـاٞصحص ٛا٢ كخًٜاش 

ف٤ل٤ش ٓللٞظش ك٢ رشحدحص، ك٤٘ظظش أهشحف حُِٔق ا٠ُ حُخش٣ق ُز٤ؼٜخ رؤػ٠ِ عاؼش 

 ن ُٜٔخ حُلخثذس.ٌٖٓٔ ح٧ٓش حُز١ ٣لو

ٛزح ٝطزذأ ٓذس حُغظ٤ٖ ٣ٞٓخً ٖٓ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ٤ُِّٞ حُز١ ًخٕ حُز٤غ ٓوشسحً ك٤ٚ، أٝ ٖٓ 

ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ُقذٝس هشحس حُظؤؿ٤َ ارح ُْ ٣ٌٖ ٣ّٞ حُز٤غ هذ طلذد، ٝرُي كغزٔخ ٣ُغاظ٘ظؾ 

 ٖٓ ف٤خؿش حُ٘ـ حُوخ٢ٗٞٗ.

 : اٌُق ػٖ اُج٤غ6

ضُ ٓش ٓؼ٘خ أٗٚ ٣لن ُِذحثٖ، ٖٓ ك٤غ حُٔزذ ـْ ًَ ػ٘خفاش حُزٓاش حُٔخ٤ُاش ُٔذ٣٘اٚ  أ، َك

/ ٓااٖ ٧235ٕ ٛاازٙ حُؼ٘خفااش طؾااٌَ حُناأخٕ حُؼااخّ ُِااذحث٤ٖ٘ كغااذ أكٌااخّ حُٔااخدس /

 ًؼاشحُوخٕٗٞ حُٔذ٢ٗ. ٣ٝقق حُلـض كظ٠ ُٞ ًخٗاض ه٤ٔاش ح٧ٓاٞحٍ حُٔطِاٞد كـضٛاخ أ

رٌؼ٤ش ٖٓ ٓطِٞد حُذحثٖ. ػِش عٔخف حُٔؾشع رازُي ٛا٢ حُخؾا٤ش ٓاٖ ٓضحكٔاش دحث٘ا٤ٖ 

 .آخش٣ٖ

ٌُٖ ٫ ٣ـٞص ٖٓ ٗخك٤ش ػخ٤ٗش ح٫عظٔشحس رز٤غ حُٔلـاٞصحص ػ٘اذٓخ طقاَ كقا٤ِظٚ 

ِٖ أٝ حُاااذحث٤ٖ٘ حُلاااخؿض٣ٖ ٓناااخكخً ا٤ُاااٚ حُٔقاااشٝكخص  طِاااَٞد حُاااذحث َٓ اُااا٠ ٓاااخ ٣ُؼاااخدٍ 

                                                           
329

جاءت صٌاؼة نص المادة المذكورة ركٌكة فٌما ٌتعلق بالبٌان الذي ٌجب إعالنه. من الفضل أن ٌذكر النص أن 

ٌُنشر بٌان عن هذا القرار فً لوحة إعالنات دابرة قراراً بتأخٌ ٌُنشر، أو  ر البٌع ٌصدر عن ربٌس التنفٌذ ثم 
 التنفٌذ.

330
َم منقوالته للوفاء بدٌون هذا الخٌر.   قد ٌكون أحد ذوي الشأن الكفٌل العٌنً للمنفذ ضده الذي قدَّ
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حُونخث٤ش. رؼزخسس أخشٟ، ٫ ٣ـٞص طـش٣ذ حُٔذ٣ٖ ٖٓ ٌِٓٚ دٝٗٔخ عازذ هاخ٢ٗٞٗ. ُازُي 

ٖ حُز٤ااغ ػ٘اذ ٝفااٍٞ كقا٤ِش حُظ٘ل٤ااز اُاا٠ كواذ أُااضّ حُٔؾاشع ٓااؤٓٞس حُظ٘ل٤از رااخٌُق ػا

/ ٓاٖ 356ٓطِٞد حُذحث٤ٖ٘ حُلخؿض٣ٖ ٓاغ حُٔقاخس٣ق حُوناخث٤ش. كواذ ٗقاض حُٔاخدس /

 هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ إٔ:

٣ٌاق حُٔاؤٓٞس ػااٖ حُٔنا٢ كاا٢ حُز٤اغ ارح ٗاظؾ ػ٘ااٚ ٓزِاؾ ًااخٍف ُٞكاخء حُااذ٣ٕٞ  -" أ

 حُٔلـٞص ٖٓ أؿِٜخ ٓنخكخً ا٤ُٜخ حُٔقخس٣ق. 

رؼذ رُي ٖٓ كـاٞص طلاض ٣اذ حُٔاؤٓٞس أٝ ؿ٤اشٙ ٓٔاٖ ٣ٌإٞ طلاض ٣اذٙ ٓخ ٣وُغ  -د

ًَِش.".  حُؼٖٔ ٫ ٣ظ٘خٍٝ ا٫ ٓخ صحد ػ٠ِ ٝكخء ٓخ ُر

٣ظناق ٓاٖ ٛاازٙ حُلواشس إٔ حُٔؾاشع َػااذَّ حُظ٘ل٤از ٓ٘ظ٤ٜاخً رشعااٞ حُٔاضحد ٝطغاذ٣ذ ػٔااٖ 

حُٔلـٞصحص حُٔزخػش، رُي أٗٚ ُْ ٣غٔق ١٧ دحثٖ آخش ُْ ٣ؾظشى ك٢ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز 

هظنخء أ١ ٓزِؾ ٖٓ كق٤ِش حُظ٘ل٤ز كظ٠ ُٞ ًخٕ أػ٠ِ ٓشطزش ٖٓ حُذحث٤ٖ٘ حُٔؾاظش٤ًٖ ح

ك٢ ٛزٙ ح٩ؿشحءحص
331

. ٝٛزح ٓٞهق ٓ٘طو٢ ٣شحػا٢ كواٞم حُاذحث٤ٖ٘ حُ٘ؾا٤ط٤ٖ حُاز٣ٖ 

عخسػٞح ا٠ُ طلق٤َ كوٞهْٜ. أٓخ حُذحث٤ٖ٘ ؿ٤ش حُٔؾاظش٤ًٖ كا٢ اؿاشحءحص حُظ٘ل٤از كا٬ 

ش حُز٤غ. ٣ٌٕٝٞ حُلـض ك٢ ٛزٙ حُلخُاش را٤ٖ ٣لن ُْٜ حُلـض ا٫ ػ٠ِ ٓخ صحد ٖٓ كق٤ِ

 ٣ذ١ حُٔؤٓٞس أٝ ف٘ذٝم دحثشس حُظ٘ل٤ز.

 : ٓشزٔالد ٓذؼش ث٤غ أُ٘وٞالد أُذجٞصح7

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ إٔ: 357ٗقض حُٔخدس /

َٓلنش حُز٤غ ػ٠ِ رًش ؿ٤ٔغ اؿشحءحص حُز٤غ ٝٓخ ُو٤ٚ حُٔاؤٓٞس أػ٘خءٛاخ  332"٣ؾَٔ

ص ٝٓخ حطخزٖٙٓ ح٫ػظشحمخص ٝحُؼوزخ
333
رؾاؤٜٗخ ٝكناٞس حُٔلـاٞص ػ٤ِاٚ أٝ ؿ٤خراٚ  

ْٖ سعخ ػ٤ِٚ ٝطٞه٤ؼٚ.". َٓ ِٚ ٝػ٠ِ حعْ   ٝحُؼٖٔ حُز١ سعخ رٚ حُٔضحد ٝهْزِن

طٞمق ٛزٙ حُٔخدس حُوخ٤ٗٞٗش مشٝسس اٗؾخء ٓلنش ُِز٤غ ٣ؼٌظ ًَ ٓاخ ؿاشٟ ٓاٖ 

اؿشحءحص ٝػوزخص ٝحػظشحمخص ٝٓاخ حطخاز حُٔاؤٓٞس ٓاٖ اؿاشحءحص ُظـخٝصٛاخ، ٝرُاي 

ٝكظ٠ ٣ٌإٞ ٌُاَ  خً ٌَُ ٓخ كقَ أػ٘خء ػ٤ِٔش حُز٤غ.ش دهش ٌٓٔ٘ش كظ٠ ٣ٌٕٞ اػزخطرؤًز

                                                           
331

 عكس هذا المر./ من قانون أصول المحاكمات التً ت424انظر الفقرة /أ/ من المادة /
332

إما أن نقول "ٌشمل محضر البٌع جمٌع إجراءات..." أو "ٌشتمل محضر البٌع على جمٌع إجراءات..."، 

 ونفضل الصٌؽة الثانٌة لنها أكثر دقة.
333

الهاء فً كلمة "اتخذه" ال تعود على شًء. لذلك ٌجب تؽٌٌر الصٌاؼة بحٌث تصبح كاآلتً: "وما اتخذ بشأنها 

 من إجراءات...".
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فخكذ ٓقِلش حُظٔغي رٔخ كقَ أٝ ح٫ػظشحك ػ٤ِٚ. ٝٛزح ٣ظلن ٓغ ٓزذأ ح٧فٍٞ 

حٌُظخر٤ش ٧ػٔخٍ ٓؤٓٞس١ حُظ٘ل٤از، ك٤اغ ٫ طٌإٞ ٛازٙ ح٩ؿاشحءحص ػخرظاش ا٫ رظاذ٣ٜٝ٘خ. 

َُ رُي ًغش رخد أٝ كل هلَ ٗظ٤ـش ٓ ؼَ  ٔخٗؼش حُٔ٘لز مذٙ.َٓ

 : ؽِت اُج٤غ ٖٓ ؿ٤ش اُذائٖ ٓجبِشِش اإلجشاءاد8

 :/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أ358ٚٗط٘ـ حُٔخدس /

ارح ُْ ٣ُطِِذ حُز٤ُغ ٖٓ هزاَ حُاذحثٖ-" أ
334

حُٔزخؽاِش ٩ؿاشحءحص حُلـاض ؿاخص ُِاذحث٤ٖ٘ 

حُٔاٞحد ح٥خش٣ٖ هِذ حُز٤ِغ رؼذ حطخخر اؿشحءحص حُِقن ٝحُ٘ؾش حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ 

 حُغخروش.

٣زِؾ ك٢ ٛزٙ حُلخُش هِذ اؿشحء حُز٤غ ا٠ُ حُٔذ٣ٖ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ ٝا٠ُ حُاذحثٖ  -د 

 حُز١ ًخٕ ٣زخؽش ح٩ؿشحءحص ٝرُي هزَ حُز٤غ ر٤ّٞ ٝحكذ ػ٠ِ ح٧هَ.".

ٛزٙ كخُش حُِٔلخص حُظ٘ل٤ز٣ش حُظ٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜاخ أًؼاش ٓاٖ دحثاٖ ٓؾاظشى كا٢ اؿاشحءحص 

حُلخُش طؼ٤ِن حعظٔشحس٣ش اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ ٓلال حُظ٘ل٤ز. ُْ ٣ؾؤ حُٔؾشع ك٢ ٛزٙ 

ٝحُاز٣ٖ  ،اسحدس حُذحثٖ حُز١ رخؽش اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز دٕٝ رخه٢ حُاذحث٤ٖ٘ حُٔؾاظش٤ًٖ ك٤ٜاخ

طذخِٞح ٫كوخً ك٢ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١. كغأق ١٧ ٓاٖ ٛائ٫ء إٔ ٣طِاذ ر٤اغ حُٔلـاٞصحص 

ذ٣ْ هِاذ حُز٤اغ. ٝٛازح ك٢ كخٍ ُْ ٣وْ حُاذحثٖ حُٔزخؽاش ٩ؿاشحءحص حُلـاض حُظ٘ل٤از١ رظوا

ططز٤اان ُِٔزااذأ حُؼااخّ كاا٢ هااخٕٗٞ أفااٍٞ حُٔلخًٔااخص ٝٛااٞ ٓزااذأ حعااظٔشحس٣ش اؿااشحءحص 

 .335حُظوخم٢

ٌُ٘ااٚ ُااْ ٣نااق رٔقااِلش حُااذحثٖ ٓزخِؽااِش ح٩ؿااشحءحص ٫ٝ رٔقااِلش حُٔ٘لااز مااذٙ 

 كؤٝؿذ طز٤ِـٜٔخ هَِذ حُز٤غ حُٔوذّ كظ٠ ٫ طلقَ ح٩ؿشحءحص ك٢ ؿلِش ٜٓ٘ٔخ.

 األش٤بء أُذجٞصح ػ٠ِ إجشاءاد اُج٤غ: أصش دػٟٞ اعزذوبم 9

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ ٓخ ٣ؤط٢: 359ط٘ـ حُٔخدس /

 "٫ طٞهق دػٟٞ حعظلوخم ح٧ؽ٤خء حُٔلـٞصس حُز٤غ ٓخ ُْ ٣قذس هشحس رٞهلٚ.".

٣شكغ، ك٢ ٛزٙ حُلخُاش، ؽاخـ ٓاٖ ؿ٤اش أهاشحف حُِٔاق حُظ٘ل٤از١ دػاٟٞ ٣طخُاذ 

ـااٞصس، ًلاان ح٤ٌُِٔااش أٝ ح٫ٗظلااخع. ُااْ ٣شطااذ ك٤ٜااخ رلاان ػ٤٘اا٢ ػِاا٠ حُٔ٘واا٫ٞص حُٔل

                                                           
334

ٌَطلِب  ال ٌجوز البناء للمجهول فً اللؽة العربٌة إذا كان الفاعل ؼٌر مجهول. الصحٌح إذاً أن نقول: "إذا لم 

 الدابُن المباشُر إلجراءاِت الحجز البٌَع ...".
335

 المقصود هنا هو التقاضً بالمعنى الواسع. فإجراءات التنفٌذ ال تتعلق بأصل الحق.



216 
 

حُٔؾااشع كاا٢ ٛاازٙ حُلخُااش أػااشحً ٓٞهلااخً ُٜاازٙ حُااذػٟٞ ػِاا٠ اؿااشحءحص حُز٤ااغ ك٤ااغ طزواا٠ 

ٓغااظٔشس. ٌُااٖ حُٔؾااشع طااشى أٓااش ٝهااق اؿااشحءحص حُظ٘ل٤ااز، ٝرخُظااخ٢ُ حُز٤ااغ، ُِغااِطش 

حُظوذ٣ش٣ش ُوخم٢ حُٔٞمٞع حُ٘خظش ك٢ دػٟٞ ح٫عظلوخم ػ٘ذٓخ ٣طِذ حُٔذػ٢ رُي. 

ر٘خًء ػ٠ِ هِذ حُٔذػ٢، كبٕ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٣ٞهق  336برح هشسص حُٔلٌٔش ٝهق حُظ٘ل٤زك

ح٩ؿشحءحص ػ٘ذ حُ٘وطش حُظ٢ ٝفِض ا٤ُٜخ. أٓخ ارح َسدَّ هِذ ٝهق حُظ٘ل٤ز كبٕ اؿشحءحص 

 حُز٤غ طغظٔش.

 

 أُجذش اُشاثغ

 دجض ٓب ُِٔذ٣ٖ ُذٟ اُـ٤ش

ٛزٙ ح٧ٓٞحٍ أٝ ؿضءحً ٜٓ٘خ  ٗؼِْ إٔ ؿ٤ٔغ أٓٞحٍ حُٔذ٣ٖ مخٓ٘ش ُِٞكخء رذ٣ٞٗٚ. ٌُٖ

هذ ٣ٌٕٞ ٓٞؿٞدحً ُذٟ ؽخـ ػخُغ ٖٓ حُـ٤ش رخُ٘غزش ُِذحثٖ ٝحُٔاذ٣ٖ. ٓاغ رُاي ٣ٌٔاٖ 

كـااض ٛاازٙ ح٧ٓااٞحٍ حُظاا٢ ٫ طٞؿااذ راا٤ٖ ٣ااذ١ حُٔااذ٣ٖ ٗلغااٚ. كوااذ ٗظااْ هااخٕٗٞ أفااٍٞ 

حُٔلخًٔخص ٗٞػخً خخفخً ٖٓ حُلـٞص ٛاٞ كـاض ٓاخ ُِٔاذ٣ٖ ُاذٟ حُـ٤اش، ٣ٝطِان ػ٤ِاٚ 

كـاض ٓاخٍ حُٔاذ٣ٖ ُاذٟ حُـ٤اش. ك٤اغ طٌإٞ أٓاٞحٍ حُٔاذ٣ٖ  طغ٤ٔش حُلـض ُذٟ َٝ ػخُاغ 

ٓٞؿٞدس ػ٘ذ ؽخـ أؿ٘ز٢ ػٖ حُؼ٬هش حُوخ٤ٗٞٗاش را٤ٖ حُاذحثٖ هخُاذ حُلـاض ٝحُٔاذ٣ٖ 

حُٔطِااٞد حُلـااض ػِاا٠ أٓٞحُااٚ. ٣ٝٞؿااذ خاا٬ف كوٜاا٢ كااٍٞ حُطز٤ؼااش حُوخ٤ٗٞٗااش ُٜاازح 

ٛازح حُـ٤اش. ُازُي حُلـض رغزذ اؿشحءحطٚ ؿ٤ش حُظو٤ِذ٣ش حُظ٢ ٣ـش١ ٓؼظٜٔخ ر٤ٖ ٣اذ١ 

ص كاا٢ ٗقااٞؿ دعااٞف ٗزااذأ رذسحعااش أكٌااخّ ٛاازح حُلـااض )حُٔطِااذ ح٧ٍٝ( ًٔااخ ٝس

 حُوخٕٗٞ ػْ ٗئعظ ػ٤ِٜخ ُز٤خٕ حُطز٤ؼش حُوخ٤ٗٞٗش ُٜزح حُلـض )حُٔطِذ حُؼخ٢ٗ(.

 أُطِت األٍٝ: أدٌبّ دجض ٓب ُِٔذ٣ٖ ُذٟ اُـ٤ش

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ ٓخ ٣ؤط360:٢ط٘ـ حُٔخدس /

ذحثٖ إٔ ٣طَِذ ا٣وخع حُلـض ػِا٠ ٓاخ ٣ٌإٞ ُٔذ٣٘اٚ ٓاٖ ح٧ػ٤اخٕ حُٔ٘وُٞاش ُاذٟ "ُِ 

 حُـ٤ش أٝ ٖٓ حُٔزخُؾ أٝ حُذ٣ٕٞ ُٝٞ ًخٗض ٓئؿِش أٝ ٓؼِوش ػ٠ِ ؽشه.". 

                                                           
 
336

 كورة سابقاً حٌث جاء فٌها: "...ما لم ٌصدر حكم بوقفه."./ المذ359وهذا تطبٌق للمادة /
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ٝعٞف ٗؼخُؾ ك٢ ٛزح حُٔطِذ أكٌخّ ٛزح حُلـض حُظا٢ ٗظٜٔاخ حُٔؾاشع كا٢ حُٔاٞحد 

ٓااٖ هااخٕٗٞ أفااٍٞ / كاا٢ حُلقااَ حُؼخُااغ ٓااٖ حٌُظااخد حُؼااخ٢ٗ 377/ اُاا٠ /360ٓااٖ /

 حُٔلخًٔخص ك٘زذأ رؾشٝهٚ )أ٫ًٝ(، ػْ ٗذسط اؿشحءحطٚ )ػخ٤ٗخً(.

 أٝالً: ششٝؽ دجض ٓب ُِٔذ٣ٖ ُذٟ اُـ٤ش

( ٖٓ ؿٜش، ٝرخ٧ٓٞحٍ حُظ٢ ٣ـاٞص اُواخء ٛازح 1طظؼِن ؽشٝه ٛزح حُلـض رؤهشحكٚ )

 ( ٖٓ ؿٜش ػخ٤ٗش.2حُلـض ػ٤ِٜخ )

 : أؽشاف اُذجض1

عخروخً إٔ ٛزح حُلـاض ؿ٤اش طو٤ِاذ١ ٧ٕ ك٤اٚ  / حُٔزًٞس٣360ظنق ٖٓ ٗـ حُٔخدس /

ػ٬ػااش أهااشحف ٛااْ حُااذحثٖ حُلااخؿض )أ( ٝحُٔااذ٣ٖ حُٔلـااٞص ػ٤ِااٚ )د(؛ ٝٛٔااخ هشكااخ 

حُلـض. ًٔخ ٣ٞؿذ هشف ػخُغ ٛٞ حُـ٤ش )ؽ( حُز١ ٫ ػ٬هش ُٚ  حُؼ٬هش حُوخ٤ٗٞٗش عزذُ 

 رخُشحرطش حُوخ٤ٗٞٗش ر٤ٖ حُذحثٖ ٝحُٔذ٣ٖ.

 أ: اُذائٖ اُذبجض

ٖ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ. ٝٛٔخ هشكاخ حُشحرطاش حُوخ٤ٗٞٗاش حُظا٢ ٣ُطِاذ كـاض ٛٞ دحثٖ حُٔذ٣

ح٧ٓٞحٍ رغززٜخ. ًخُزخثغ حُز١ ُاْ ٣وازل حُاؼٖٔ ٓاٖ حُٔؾاظش١ حُاز١ حعاظِْ حُٔز٤اغ. ٫ٝ 

كشم ر٤ٖ إٔ ٣ٌٕٞ ٛزح حُذحثٖ دحث٘خً ٓٔظاخصحً أٝ فاخكذ عازذ طلنا٤َ كواذ ؿاخء حُا٘ـ 

دحث٘ااخً ؽخقاا٤خً ُِٔلـااٞص  ٓطِوااخً كاا٢ ٛاازح حُقااذد. ٛاازح ٣ُٝؾااظشه إٔ ٣ٌاإٞ حُلااخؿض

ػ٤ِٚ
337

   . 

 ة: أُذ٣ٖ أُذجٞص ػ٤ِٚ

ٛٞ ٓذ٣ٖ حُذحثٖ حُلخؿض، ٌُٖ أٓٞحُٚ حُٔطِٞد حُلـض ػ٤ِٜخ ٓٞؿٞدس ُذٟ ؽخـ 

ػخُغ. ٫ٝ طؼ٤ش كخُش حُٔلـٞص طغخإ٫ص خخفش. كٌَ ٓخ ٣٘زـ٢ ك٢ ٛزح حُلـض ٛٞ أ٫ 

ش ُِٔاذ٣ٖ هزاَ اُواخء طٌٕٞ ح٧ٓٞحٍ حُٔطِٞد حُلـض ػ٤ِٜخ هذ خشؿض ٓاٖ حُزٓاش حُٔخ٤ُا

حُلـض. ٧ٗٚ ك٢ ٛزٙ حُلخُش ٣ٌٕٞ حُلـض ٝحهؼخً ػ٠ِ أٓٞحٍ حُـ٤ش، ر٤٘ٔخ حُٔطِٞد ٛاٞ 

 كـض ٓخٍ حُٔذ٣ٖ ُذٟ ٛزح حُـ٤ش.
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 . 459انظر مثال عن الدابن ؼٌر الشخصً: منال حٌدر، نصرة، المرجع السابق، ص 
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 ط: اُـ٤ش أُذجٞص ُذ٣ٚ

 ٌٖ ِٔاااذ٣ٖ ُ ٛاااٞ حُؾاااخـ حُاااز١ طٞؿاااذ ُذ٣اااٚ أٓاااٞحٍ حُٔلـاااٞص ػ٤ِاااٚ. أ١ أٗاااٚ ٓاااذ٣

حُوخ٤ٗٞٗااش راا٤ٖ حُااذحثٖ حُلااخؿض  حُٔلـااٞص ػ٤ِااٚ. ٝٛااٞ ؽااخـ ٫ ػ٬هااش ُااٚ رخُشحرطااش

. 338ٝحُٔذ٣ٖ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ. ُزُي ٣طِن ػ٤ِٚ ٓقطِق "حُـ٤ش" أٝ "حُؾخـ حُؼخُغ"

ٝػ٤ِااٚ كبٗااٚ ٫ ٣ٌٔااٖ حُلـااض ػِاا٠ أٓااٞحٍ حُؾااش٣ي راا٤ٖ ٣ااذ١ ٓااذ٢٘٣ حُؾااشًش رحص 

 .339حُؾخق٤ش حُٔغظوِش ػٖ أػنخثٜخ، ٫ٝ حُلـض ر٤ٖ ٣ذ١ ٓذ٢٘٣ حُؾشًخء ك٤ٜخ

خـ حُؼخُاغ رخعاظو٬ُٚ ٝؽخقا٤ظٚ حُوخ٤ٗٞٗاش طُـاخٙ دحث٘اٚ ٛزح ٣ٝـذ إٔ ٣لظلع حُؾا

ٝٛٞ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ. رٔؼ٠٘ إٔ حُٔذ٣ٖ ٫ ٣غظط٤غ حُٞفٍٞ ا٠ُ أٓٞحُٚ حُٔٞؿٞدس ر٤ٖ 

َُ رُاي ، أ١ ػٖ هش٣ان ٛازح حُؾاخـ حُؼخُاغ٣ذ١ حُؾخـ حُؼخُغ ا٫ ػٖ هش٣وٚ ؼَا َٓ  .

َِ ٛاٞ حُلـض حُز١ ٣وغ ر٤ٖ ٣ذ١ حَُٔٞدِع ُذ٣ٚ ػ٠ِ أٓٞحٍ حُِٔٞدِع. حُل ؼَ َٔ خؿض ك٢ ٛزح حُ

، ٝحُٔلـٞص ُذ٣ٚ ٛٞ حَُٔٞدُع ُذ٣اٚ. ٬ٗكاع دحثٖ حُِٔٞدِع، ٝحُٔلـٞص ػ٤ِٚ ٛٞ حُِٔٞدعُ 

ٛ٘ااخ إٔ حُـ٤ااش حُٔااَٞدُع ُذ٣ااٚ ٣لااظلع رخعااظو٬ُٚ طُـااخٙ دحث٘ااٚ حُٔااِٞدِع. كاا٬ ٣غااظط٤غ ٛاازح 

 .ح٧خ٤ش حُٞفٍٞ ا٠ُ حُٔخٍ حَُٔٞدِع ا٫ ػٖ هش٣ن ٛزح حُـ٤ش

ٖ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ ٣غاظط٤غ حُٞفاٍٞ اُا٠ ح٧ٓاٞحٍ حُٔٞؿاٞدس را٤ٖ أٓخ ارح ًخٕ حُٔذ٣

كا٬ ٣ٌإٞ كاخثُض ح٧ٓاٞحٍ ٓلظلظاخً  ،٣ذ١ حُؾخـ حُؼخُاغ ٓزخؽاشسً ٝٓاٖ دٕٝ ٓٞحكوظاٚ

َُ رُاي حُلـاض ػِا٠  ؼَا َٓ رخعظو٬ُٚ، ٣ٌٕٝٞ حُلـض ػ٘ذثٍز ٝحهؼخً ر٤ٖ ٣ذ١ حُٔاذ٣ٖ ٗلغاٚ. 

ذ حُزناااخػش رناااخػش ٓؼشٝماااش كااا٢ أكاااذ حُٔؼاااخسك حُؼخٓاااش، ػ٘اااذٓخ ٣ٌااإٞ فاااخك

ٓغظؤؿشحً ٌُٔخٕ حُؼشك. ٣وُغ حُلـض ك٢ ٛزٙ حُلخُش ر٤ٖ ٣ذ١ حُٔذ٣ٖ حُؼاخسك ُٝا٤ظ 

ر٤ٖ ٣اذ١ فاخكذ أٝ ٓخُاي أسك حُٔؼاشك، رُاي إٔ حُٔاذ٣ٖ ٣غاظط٤غ حُٞفاٍٞ اُا٠ 

حُزناخػش ٓاٖ دٕٝ اسحدس ٓخُاي أسك حُٔؼاشك. كٜاازح ح٧خ٤اش ٫ ٣ؼاذٝ ًٞٗاٚ ٓاائؿشحً 

ؼااخسك ٓااٖ حُٞفااٍٞ اُاا٠ رنااخػظٌُٚٔااخٕ حُؼااشك ٫ٝ ٣غااظط٤غ ٓ٘ااَغ حُٔااذ٣ٖ حُ
340
 .

ًزُي حُلخٍ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُؼ٬هش ر٤ٖ سد حُؼَٔ ٝأ٤ٖٓ ف٘ذٝهٚ، ٧ٕ أٓا٤ٖ حُقا٘ذٝم 

٫ ٣لظلع رخعظو٬ُٚ طـخٙ سد حُؼَٔ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُ٘وٞد حُٔٞؿٞدس ك٢ حُق٘ذٝم، ك٤غ 

. ُزُي ٣ٌإٞ حُلـاض را٤ٖ ٣اذ١ فاخكذ حُؼٔاَ ٣341غظط٤غ سد حُؼَٔ أخزٛخ ٓظ٠ ؽخء

 ١ حُٔذ٣ٖ ٗلغٚ.أ١ ر٤ٖ ٣ذ
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 .511، َودوٌدار، طلعت، المرجع السابق، ص343انظر: خلٌل، أحمد، المرجع السابق، ص 
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 .442المرجع السابق، صانظر فً ذلك: أبو الوفا، أحمد، إجراءات التنفٌذ...، 
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 .463وَ  462بهذا المعنى انظر: منال حٌدر، نصرة، المرجع السابق، ص 
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 .346خلٌل، أحمد، المرجع السابق، ص بهذا المعنى انظر: 
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أٓخ حُلخسط حُونخث٢ ٝح٤ًَُٞ ٝحُٔلخ٢ٓ كٜاْ ٓاٖ حُـ٤اش كا٢ ػ٬هاظْٜ ٓاغ حُٔاذ٣ٖ 

 .342ٝحًَُٔٞ ٧ْٜٗ ٓغظوِٕٞ ػٖ ٛئ٫ء ح٧خ٤ش٣ٖ

٧ٓاٞحٍ ٓذ٣٘اٚ. كواذ  دجوض اُوذائٖ رذوذ ٣وذ ٗلغوٚرو٢ إٔ ٗزًش كخُش خخفاش ٝٛا٢ 

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أٗٚ: 361ٗقض حُٔخدس /

 ٣طِذ ا٣وخع حُلـض طلض ٣ذ ٗلغٚ ػ٠ِ ٓخ ٣ٌٕٞ ٓذ٣٘خً رٚ ُٔذ٣٘ٚ."."ُِذحثٖ إٔ 

طظلواان ٛاازٙ حُلخُااش ػ٘ااذٓخ ٣ٌاإٞ هشكااخ حُؼ٬هااش حُوخ٤ٗٞٗااش دحثااٖ ٝٓااذ٣ٖ ًااَ ٜٓ٘ٔااخ 

٦ُخش ك٢ إٓ ٓؼاخً. ك٤ٌإٞ حُاذحثٖ كا٢ ٛازٙ حُلخُاش كاخؿضحً ٝٓلـاٞصحً ُذ٣اٚ كا٢ حُٞهاض 

شطزو حُظـاخس رؼ٬هاخص ٓظزخدُاش ٛزٙ حُلخُش ك٢ حُؼ٬هخص حُظـخس٣اش ك٤اغ ٣ا زشصرحطٚ. ٝط

 ه٣ِٞش ح٧ٓذ ٗغز٤خً ٣٘ظؾ ػٜ٘خ ػ٬هخص د٣ٖ ٓظزخدُش.

 : األٓٞاٍ اُز٢ ٣ٌٖٔ دجضٛب ُذٟ اُـ٤ش2

/ حُٔزًٞسس عخروخً أٗٞحع ح٧ٓٞحٍ حُظ٢ ٣ٌٖٔ كـضٛخ ُذٟ حُـ٤اش 360ػذدص حُٔخدس /

حُذ٣ٕٞ )ؽ(. َٝ حُٔزخُؾ )د(  َٝ  ٢ٛٝ ح٧ػ٤خٕ حُٔ٘وُٞش )أ( 

 وُٞخأ: األػ٤بٕ أُ٘

٣ٌٖٔ ُذحثٖ حُٔلـٞص ػ٤ِاٚ حُلـاض را٤ٖ ٣اذ١ حُزاخثغ ػِا٠ رناخثغ ًاخٕ حُٔاذ٣ٖ هاذ 

حؽااظشحٛخ ُٝااْ ٣غااظِٜٔخ رؼااذ. ٣ٌاإٞ حُزااخثغ كاا٢ ٛاازٙ حُلخُااش ٓلـااٞصحً ُذ٣ااٚ ػِاا٠ أػ٤ااخٕ 

ٓ٘وُٞش طوغ ك٢ ٤ٌِٓش حُٔذ٣ٖ حُز١ حؽظشحٛخ ٓ٘ٚ. ٝحُلـض ػ٠ِ ٓ٘و٫ٞص ًخٕ حُٔذ٣ٖ هذ 

 .343أٝدػٜخ ُذٟ حُـ٤ش

٣ٞ٘ٚ ا٠ُ إٔ ٛزح حُلـض ٫ ٣ظ٘خٍٝ حُؼوخسحص رخُظخقا٤ـ ٓاغ إٔ ٛازٙ ٌُٖ ٣ـذ حُظ

ح٧ٓٞحٍ ٢ٛ أػ٤خٕ ٓ٘وُٞش ٖٓ ك٤غ ح٧فَ، رُي أٜٗخ رؼاذ إٔ أُُلواض رخُؼواخس ُاْ ٣ؼاْذ 

 ٖٓ حُـخثض كـضٛخ ا٫ ربؿشحءحص حُلـض ػ٠ِ حُؼوخس.
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. َومن أجل أمثلة أكثر انظر: أبو الوفا، أحمد، 461ص المرجع السابق، منال حٌدر، نصرة، بهذا المعنى انظر: 
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 ة: أُجبُؾ اُ٘وذ٣خ

٤ٖ رٔ٘خعازش ػواذ ٓوخُٝاش، ًخُلـض ػ٠ِ ٓزِؾ ٗوذ١ ُِٔذ٣ٖ ٓٞؿٍٞد ُذٟ أكذ حُٔواخُٝ

أٝ ٓزِؾ ُِؼخَٓ ٓٞؿٞد ُذٟ سد ػِٔٚ. ًٝزُي حُٔزخُؾ حُ٘وذ٣ش حُظ٢ أٝدػٜخ حُٔذ٣ٖ كا٢ 

 . 344أكذ حُٔقخسف

 ط: اُذ٣ٕٞ )دن اُذائ٤٘خ(

حُٔوقٞد رزُي ًَ د٣ٖ ُِلخؿض رزٓش حُٔلـٞص ػ٤ِٚ عٞحًء أًخٕ ٛزح حُذ٣ٖ كاخ٫ً أّ 

ٔؾاشع رلـاض حُاذ٣ٕٞ كظا٠ ُاٞ ًخٗاض ٓئؿ٬ً أّ ٓؼِوخً ػ٠ِ ؽاشه ٝحهاق. كواذ عأق حُ

 / حُٔزًٞسس عخروخً.360ؿ٤ش ٓغظلوش ح٧دحء ًٔخ ؿخء ك٢ ٗـ حُٔخدس /

ٛزح ٣ٝ٘زـا٢ ػاذّ حُخِاو را٤ٖ د٣اٖ حُلاخؿض رزٓاش حُٔلـاٞص ػ٤ِاٚ ٝد٣اٖ حُٔلـاٞص 

ػ٤ِااٚ رزٓااش حُٔلـااٞص ُذ٣ااٚ. كٜاازح حُااذ٣ٖ ح٧خ٤ااش ٣ـااذ إٔ ٣ٌاإٞ ٓغااظلن ح٧دحء ؿ٤ااش 

كبرح ُْ ٣ٌاٖ د٣اٖ حُٔلـاٞص ػ٤ِاٚ رزٓاش حُٔلـاٞص  ٓئؿَ ٫ٝ ٓؼِن ػ٠ِ ؽشه ٝحهق.

كاا٬ ٣ـااٞص كـااضٙ  ،ُذ٣ااٚ ٓئًااذحً ٝػخرظااخً ٝكااخٍ ح٧دحء ٝؿ٤ااش ٓؼِاان ػِاا٠ ؽااشه ٝحهااق

/ ٓااٖ هااخٕٗٞ 285كـااضحً ط٘ل٤ااز٣خً، ٧ٕ حُؾااشٝه حُوخ٤ٗٞٗااش حُٔطِٞرااش كغااذ حُٔااخدس    /

كش . كبرح طْ حُلـض ػ٠ِ حُشؿْ ٓاٖ ػاذّ طاٞح345أفٍٞ حُٔلخًٔخص طٌٕٞ ؿ٤ش ٓظٞحكشس

حُؾشٝه حُوخ٤ٗٞٗش كبٕ حُلـض ٣ٌٕٞ ٝحهؼخً ػ٠ِ ٓخٍ حُـ٤ش ٤ُٝظ ػ٠ِ ٓخٍ حُٔذ٣ٖ ُذٟ 

 حُـ٤ش.

أٓخ د٣ٖ حُلخؿض رزٓش حُٔلـاٞص ػ٤ِاٚ كا٬ ٣ُؾاظشه إٔ ٣ٌإٞ ٓئًاذحً أٝ كاخٍ ح٧دحء 

٧ٕ حُذحثٖ ٣غظط٤غ اُوخء حُلـض ح٫كظ٤خه٢، ًٔخ ع٘شٟ ػ٘ذ دسحعش حُطز٤ؼش حُوخ٤ٗٞٗاش 

ٞحٍ ٓذ٣٘ٚ حُلخمشس ٝحُٔغظوز٤ِش رلغازخٜٗخ طؾاٌَ حُنأخٕ حُؼاخّ ُٜزح حُلـض، ػ٠ِ أٓ

 / ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔذ235.٢ُِٗذحث٤ٖ٘ كغذ أكٌخّ حُٔخدس /

ٛزح ٝهذ ٣ظ٘خٍٝ حُلـض د٣٘خً ٓؼ٤٘خً ُِٔلـٞص ػ٤ِٚ ك٢ رٓش حُٔلـٞص ُذ٣ٚ ٝهذ ٣ؾَٔ 

 ؿ٤ٔغ حُذ٣ٕٞ حُظ٢ ُٚ ك٢ رٓش ٛزح حُؾخـ حُؼخُغ.
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/ منه التً تنص 7وخاصة المادة / 2111لعام  31ٌجب مراعاة أحكام قانون السرٌة المصرفٌة السوري رقم  

ال ٌجوز فً أي حال من الحوال إلقاء الحجز االحتٌاطً على حسابات وموجودات المودعٌن لدى على ما ٌأتً: "
المالٌة باستثناء قرارات الحجز االحتٌاطً الصادرة وفقاً للقوانٌن والنظمة النافذة حماًٌة للمال العام  المؤسسات

 ".أو القوانٌن والنظمة النافذة المتعلقة بمكافحة ؼسل الموال وتموٌل اإلرهاب.
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كون التنفٌذ الجبري من قانون أصول المحاكمات التً تحدد الشروط الواجبة فً الدٌن لٌ /285/انظر المادة 

 .ممكناً من أجل تحصٌله
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 سفدجض اُذغبة اُجبس١ ُذٟ أُظب

حخظِاااق حُلواااٚ حُلواااٞه٢ كاااٍٞ آٌخ٤ٗاااش كـاااض حُلغاااخد حُـاااخس١ ُِٔاااذ٣ٖ ُاااذٟ 

. ٝحُغزذ ك٢ رُي ٛاٞ أٗاٚ ٫ ٣ٌٔاٖ ٓؼشكاش حُٔٞهاق حُٔاخ٢ُ ُِؼ٤ٔاَ هزاَ 346حُٔقخسف

هلَ حُلغخد ٝطقل٤ظٚ. كوذ ٣ٌٕٞ دحث٘خً ُِٔقشف أٝ ٓاذ٣٘خً ُاٚ. كابرح ًاخٕ حُؼ٤ٔاَ دحث٘اخً 

ُِٔقشف ك٤ـٞص كـض أٓٞحُٚ ك٢ حُٔقشف، أٓخ ارح ًخٕ ٓذ٣٘خ ُِٔقاشف كا٬ ٣ـاٞص 

 رُي ٫ٗؼذحّ ٓلَ حُلـض.

ر٘خًء ػ٠ِ رُي ٫ ٣ٌٖٔ حُلـض، كغذ حُوخٕٗٞ حُغٞس١، ا٫ ػ٠ِ حُشف٤ذ حُٜ٘اخث٢ 

ُِؼ٤ٔاَ ٝحُٔقاشف. ٝطٌإٞ حُظقال٤ش  طقال٤ش حُلغاخد ٝٓؼشكاش حُٔشحًاض حُٔخ٤ُاش رؼذ

. أٓخ ك٢ كشٗغش ك٤ٌٖٔ، كغذ رؼال حُلواٚ 347ٗـ حُوخٕٗٞكغذ  رخطلخم ح٧هشحف أٝ

ٝح٫ؿظٜااخد حُونااخث٢، حُلـااض ػِاا٠ حُلغااخد حُـااخس١ ماأٖ ؽااشٝه طلٔاا٢ ٓقااخُق 

 .348ح٧هشحف

 صب٤ٗبً: إجشاءاد دجض ٓب ُِٔذ٣ٖ ُذٟ اُـ٤ش

طزذأ اؿشحءحص حُلـض رظوذ٣ْ هِذ اُا٠ حُوخما٢ حُٔخاظـ ٣قاذس ر٘اخًء ػ٤ِاٚ هاشحس 

(. ٣ـٞص ك٢ ٛزٙ حُلخُش ُِٔلـاٞص ٤2ؾ هشحس حُلـض )( ٝرؼذ رُي ٣ـش١ طز1ِحُلـض )

دحثاشس حُظ٘ل٤از  ُذ٣ٚ، ارح أسحد طزشثش رٓظٚ، ا٣اذحع ٓاخ كا٢ رٓظاٚ ُِٔلـاٞص ػ٤ِاٚ فا٘ذٝمَ 

(. ًٔااخ ٣ٌٔااٖ ُِٔلـااٞص ػ٤ِااٚ، ارح أسحد طلااخد١ اؿااشحءحص حُظ٘ل٤ااز، ا٣ااذحع ٓزِااؾ ٓااٖ 3)

حُلـض ُِٔلـٞص ُذ٣اٚ كابٕ (. أٓخ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رؤػش طز٤ِؾ 4دحثشس حُظ٘ل٤ز ) حُٔخٍ ف٘ذٝمَ 

 (.5حُوخٕٗٞ ٣لشك ػ٤ِٚ ٝحؿذ طوذ٣ْ طوش٣ش رٔخ ك٢ رٓظٚ )

 : روذ٣ْ ؽِت اُذجض ٝطذٝس هشاس ثئُوبئ1ٚ

ُْ ٣ُلذد حُوخٕٗٞ فشحكشً حُوخم٢ حُٔخظـ ربُوخء حُلـض، ُزُي ٣ـذ حُشؿٞع ا٠ُ 

٣ْ حُطِاذ حُوٞحػذ حُؼخٓش ك٢ اُوخء حُلـض. ٝػ٤ِٚ كبرح ًخٕ حُلـض حكظ٤خه٤خً كا٤ٌٖٔ طواذ

ربُوخثااٚ اُاا٠ هخماا٢ ح٧ٓااٞس حُٔغااظؼـِش أٝ هخماا٢ حُٔٞمااٞع حُ٘ااخظش رااذػٟٞ أفااَ 

                                                           
 
346

وما بعدها، ومكناس، جمال الدٌن، المرجع السابق، ص  468انظر: منال حٌدر، نضرة، المرجع السابق، ص 

 .413وَ 412
347

المرجع ، ومكناس، جمال الدٌن،469و 468رة، المرجع السابق، ص صمنال حٌدر، نانظر بهذا المعنى:  

 .413وَ 412السابق، ص 

 
348

 KAHIL, Omran,  L'égalité entre les créanciers dans le cadre de la لتفاصٌل أكثر انظر:

saisie attribution p:45, note 128 et 129 et 130.  
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حُلاان. أٓااخ ارح ًااخٕ ط٘ل٤ااز٣خً ك٤ـااذ طوااذ٣ْ حُطِااذ اُاا٠ سثاا٤ظ حُظ٘ل٤ااز ٧ٗااٚ فااخكذ 

 ح٫خظقخؿ حُ٘ٞػ٢ ربُوخء حُلـض حُظ٘ل٤ز١ رلغزخٗٚ أكذ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز.

لـااٞص ُذ٣ااٚ ٝٗااٞع حُٔااخٍ ٛاازح ٣ٝـااذ إٔ ٣ؾااظَٔ حُطِااذ ػِاا٠ حعااْ ٝػ٘ااٞحٕ حُٔ

حُٔظشطذ رزٓظٚ ُقخُق حُٔذ٣ٖ أٝ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ٝأعزخد ٛزح حُاذ٣ٖ ٝٓواذحسٙ، أٝ رًاش 

ِٚ رٞؿٞد أٓٞحٍ ُِٔلـاٞص ػ٤ِاٚ كا٢ رٓاش حُٔلـاٞص ُذ٣اٚ ٓاٖ دٕٝ طلذ٣اذ حُٔواذحس  ِٔ ِْ ِػ

 ك٢ كخٍ ػذّ ٓؼشكظٚ رظلق٬٤ص ٛزٙ ح٧ٓٞحٍ رذهش. ،ٝحُ٘ٞع

ُٔخاظـ كغاذ ٓاخ طواذّ، ٣ٌٝإٞ ط٘ل٤ازٙ ػاٖ ٣قذس حُوشحس رؼذ رُي ٖٓ حُوخم٢ ح

هش٣ن دحثشس حُظ٘ل٤ز ٜٓٔخ ًخٕ ٗٞػٚ. ػِاش رُاي إٔ سثا٤ظ حُظ٘ل٤از ٛاٞ حُٔخاظـ رظ٘ل٤از 

 ، ٖٝٓ رخد أ٠ُٝ حُلـض حُظ٘ل٤ز349.١هشحس حُلـض ح٫كظ٤خه٢

رواا٢ إٔ ٗاازًش رؤٗااٚ ٫ ٣ٌٔااٖ ُااشث٤ظ حُظ٘ل٤ااز اُوااخء حُلـااض ارح هااذّ حُٔلـااٞص ُذ٣ااٚ 

 د٣ٖ ُِٔلـٞص ػ٤ِٚ ك٢ رٓظٚ. طوش٣شحً ٣ل٤ذ رؼذّ ٝؿٞد

 : رج٤ِؾ هشاس اُذجض2

رؼذ فذٝس هشحس حُلـض ٖٓ حُوخما٢ حُٔخاظـ ٣ُقاخس اُا٠ طز٤ِـاٚ اُا٠ حُٔلـاٞص 

 ُذ٣ٚ أ٫ًٝ )أ( ػْ ا٠ُ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ )د(.

 أ: رج٤ِؾ هشاس اُذجض إ٠ُ أُذجٞص ُذ٣ٚ

ٍ ٣لقَ طز٤ِاؾ هاشحس حُلـاض اُا٠ حُٔلـاٞص ُذ٣اٚ هزاَ حُٔلـاٞص ػ٤ِاٚ ٧ٕ ح٧ٓاٞح

ٓٞؿٞدس ر٤ٖ ٣ذ١ حُـ٤ش ٤ُٝظ ر٤ٖ ٣ذ١ حُٔذ٣ٖ، ٧ٕٝ اؿشحءحص حُلـض عٞف طلقَ 

/ 362ر٤ٖ ٣ذ١ ٛزح حُـ٤ش ٤ُٝظ ر٤ٖ ٣ذ١ حُٔذ٣ٖ حُٔلـٞص ػ٤ِاٚ. ٝهاذ ٗقاض حُٔاخدس /

ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ طز٤ِؾ حُٔلـٞص ُذ٣ٚ هاشحس حُلـاض ٝػِا٠ حُز٤خٗاخص 

 ٗقٜخ ًخ٥ط٢:حُٞحؿذ طٞحكشٛخ ك٢ ع٘ذ حُظز٤ِؾ؛ ك٤غ ؿخء 

َُ اُاا٠ حُٔلـااٞص ُذ٣ااٚ ٓؾااظ٬ًٔ ػِاا٠ حُز٤خٗااخص   "٣زِااؾ حُلـااض رٔٞؿااذ ًظااخد ٣ُشَعاا

 ح٥ط٤ش:

فٞسس حُلٌاْ أٝ حُغا٘ذ حُشعا٢ٔ حُاز١ ؿاشٟ حُلـاض رٔوظناخٙ ٝهاشحس سثا٤ظ  - أ

 حُظ٘ل٤ز أٝ هشحس حُٔلٌٔش حُوخم٢ رخُلـض.

 ر٤خٕ أفَ حُٔزِؾ حُٔلـٞص ٖٓ أؿِٚ ٝكٞحثذٙ ٝحُٔقخس٣ق. - د
                                                           

349
/ من قانون أصول 321قرار الحجز االحتٌاطً ٌكون عن طرٌق دابرة التنفٌذ سنداً للمادة / تنفٌذمر معنا أن 

 المحاكمات.
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٢ُْٜ حُٔلـاٞص - ؽ ُذ٣اٚ ػاٖ ٝكاخء ٓاخ كا٢ ٣اذٙ اُا٠ حُٔلـاٞص ػ٤ِاٚ ٝػاٖ طغا٤ِٔٚ  َٗ

 ا٣خٙ.".

٣ظنااق ٓااٖ ٛاازح حُاا٘ـ حُوااخ٢ٗٞٗ إٔ حُظز٤ِااؾ ٣ـااذ إٔ ٣ٌاإٞ ٝحماالخً ُـٜااش حُٔزِااؾ 

حُٔطِٞد دكؼٚ ٝرُي ٖٓ خ٬ٍ اسكخم فٞسس ػٖ حُلٌْ حُوناخث٢ أٝ حُغا٘ذ حُشعا٢ٔ 

ض، عااٞحًء حُٔلٌٔااش ٓقااذسس هااشحس حُلـااهااشحس حُااز١ ٣ـااش١ حُلـااض رٔوظنااخٙ ًٝاازُي 

أًخٗض ٓلٌٔش حُٔٞمٞع أٝ هخم٢ ح٧ٓٞس حُٔغظؼـِش أٝ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز، ٝرُي كغاذ 

ٗااٞع حُلـااض. ًٔااخ ٣ـااذ طلذ٣ااذ حُلٞحثااذ حُٔظشطزااش ػِاا٠ أفااَ حُٔزِااؾ ٝحُٔقااشٝكخص 

حُونخث٤ش حُٞحؿذ طغذ٣ذٛخ. ٣ٝـذ أ٣نخً ط٘ز٤ٚ حُٔلـٞص ُذ٣ٚ ا٠ُ ػذّ دكغ ٓزِؾ حُذ٣ٖ 

ا٠ُ دحث٘ٚ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ؛ ٝٛ٘خ طٌٖٔ حُـخ٣ش حُشث٤غاش  أٝ طغ٤ِْ ح٧ػ٤خٕ حُٔٞؿٞدس ُذ٣ٚ

  ٖٓ طز٤ِؾ حُٔلـٞص ُذ٣ٚ.

ٛزح ٝك٢ كخٍ ًخٕ حُٔلـٞص ُذ٣ٚ ٓو٤ٔخً خاخسؽ عاٞس٣ش ك٤ـاذ طز٤ِـاٚ رؾخقاٚ أٝ 

ك٢ ٓٞه٘ٚ ك٢ حُخخسؽ. ٣ٌٕٝٞ حُظز٤ِؾ ٝكان ح٩ؿاشحءحص حُٔؼٔاٍٞ رٜاخ كا٢ حُزِاذ حُاز١ 

٣واا٤ْ ك٤ااٚ حُٔلـااٞص ُذ٣ااٚ
350

اه٤ٔ٤ِااش  ٓزااذأ٤وااخً ُِوٞحػااذ حُؼخٓااش كغااذ . ٣َُٝؼااذُّ رُااي ططز

 حُوٞح٤ٖٗ.

 ة: رج٤ِؾ هشاس اُذجض ُِٔذجٞص ػ٤ِٚ

 ػ٠ِ ٓخ ٣ؤط٢:ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص / 364ط٘ـ حُٔخدس /

"٣ـذ طز٤ِؾ حُلـض ا٠ُ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ ٓغ ر٤خٕ كقٍٞ حُلـض ٝطخس٣خٚ ٝحُلٌْ  

حُااز١ كقااَ حُلـااض أٝ حُغاا٘ذ حُشعاا٢ٔ أٝ هااشحس حُٔلٌٔااش أٝ هااشحس سثاا٤ظ حُظ٘ل٤ااز 

 رٔٞؿزٚ ٝحُٔزِؾ حُٔلـٞص ٖٓ أؿِٚ.".

ٖٓ حُٞحمق، كغذ ٛزح حُ٘ـ حُوخ٢ٗٞٗ، إٔ طز٤ِؾ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ ٣ٌٕٞ رؼاذ طز٤ِاؾ 

حُٔلـٞص ُذ٣ٚ، ك٤غ ٣ـذ إٔ ٣ظنٖٔ ٛزح حُظز٤ِؾ ر٤خٗخً رلقٍٞ حُلـض ٝطخس٣خٚ. أٓخ 

ذ٣اٚ ٓاخ ػاذح ٓغاؤُش رخه٢ حُز٤خٗخص ك٢ٜ رحص حُز٤خٗخص حُظ٢ ٣ـذ طز٤ِـٜخ ا٠ُ حُٔلـاٞص ُ

ح٢ُٜ٘ ػٖ حُٞكخء أٝ حُظغ٤ِْ ُؼذّ طقِٞس رُي ٧ٕ ح٧ٓٞحٍ ٓٞؿٞدس رخُلشك ر٤ٖ ٣اذ١ 

 حُـ٤ش.

                                                           
 
350

/ من قانون أصول المحاكمات على أنه: "إذا كان المحجوز علٌه مقٌماً خارج سورٌة وجَب 363دة /تنص الما

 تبلٌػ الحجز لشخصه أو لموطنه فً الوضاع المقررة فً البلد الذي ٌقٌم فٌه.".
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دائووشح  : إ٣وذاع أُذجووٞص ُذ٣وٚ ٓووب كو٢ رٓزووٚ ٓوٖ ٓووبٍ ُِٔذجوٞص ػ٤ِووٚ طو٘ذٝمَ 3

 اُز٘ل٤ز

ارح ُْ ٣ٌٖ حُٔلـٞص ُذ٣ٚ ٓذ٣٘خً ُِٔلـٞص ػ٤ِاٚ كا٬ ٣ٌإٞ ِٓضٓاخً ا٫ رظواذ٣ْ طوش٣اش 

ك٤ٚ ػذّ ٓذ٤ٗٞ٣ظٚ ُِٔلـٞص ػ٤ِٚ خ٬ٍ ػٔخ٤ٗش أ٣خّ طزذأ ٖٓ طخس٣خ طز٤ِـٚ هشحس ٣ٞمق 

ْٕ ٣اٞدَع ٓاخ كا٢ رٓظاٚ ُِٔاذ٣ٖ حُٔلـاٞص ػ٤ِاٚ  حُلـض. أٓخ ارح ًخٕ ٓذ٣٘خً ُٚ ك٤ـٞص ُٚ أ

/ ٓاٖ هاخٕٗٞ أفاٍٞ حُٔلخًٔاخص ػِا٠ 366ف٘ذَٝم دحثشِس حُظ٘ل٤ز. ٝهذ ٗقاض حُٔاخدس/ 

 آٌخ٤ٗش ٛزح ح٣٩ذحع ًخ٥ط٢: 

 ٞص ُِٔلـٞص ُذ٣ٚ ك٢ ؿ٤ٔغ ح٧كٞحٍ إٔ ٣ٞك٢ ٓاخ كا٢ رٓظاٚ رب٣ذحػاٚ فا٘ذٝمَ "٣ـ

 حُذحثشس حُٔزًٞسس ك٢ حُٔخدس حُغخروش.". 

351أ١ ف٘ذٝم حُذحثشس حُظخرغ ُٜاخ حُٔلـاٞص ُذ٣اٚ
٣ٝـاذ إٔ ٣وظاشٕ ح٣٩اذحع رز٤اخٕ  .

ٓٞهااغ ٓااٖ حُٔلـااٞص ُذ٣ااٚ رااخُلـٞص حُظاا٢ ٝهؼااض طلااض ٣ااذٙ ٝطااٞحس٣خ ٛاازٙ حُلـااٞص 

ٖ ٝحُٔلـااٞص ػِاا٤ْٜ ٝفاالخطْٜ ٝٓااٞهٖ ًااَ ٓااْٜ٘ ٝح٧عاا٘خد حُظاا٢ ٝأعاأخء حُلااخؿض٣

َضْص ٖٓ أؿِٜخ ـِ  .352ٝهؼض حُلـٞص رٔوظنخٛخ ٝحُٔزخُؾ حُظ٢ ُك

ٛزح ٣ٝزو٠ حُلـض ػ٠ِ ح٧ٓٞحٍ حُٔٞدػش ُقاخُق حُاذحث٤ٖ٘ حُلاخؿض٣ٖ، عاٞحًء أًاخٕ 

 كـضحً حكظ٤خه٤خً ٝرُي حٗظظخسحً ُ٘ظ٤ـاش دػاٟٞ أفاَ حُلان؛ أّ ط٘ل٤از٣خً ٝرُاي ٫هظناخء

حُلخؿض٣ٖ كوٞهْٜ ٓاٖ ٛازٙ ح٧ٓاٞحٍ. ٣ٝـاذ ػِا٠ حُٔاؤٓٞس إٔ ٣واّٞ ربخزاخس حُلاخؿض 

 . 353ُْٜ كغذ ح٧فٍٞ ؾُ رلقٍٞ ح٣٩ذحع كٞسحً رٔزًشس طُزََِّ  ٝحُٔلـٞص ػ٤ِٚ

أٓاخ أػاش ٛازح ح٣٩اذحع ػِا٠ حُٔلـاٞص ُذ٣ااٚ كٜاٞ اػلاخإٙ ٓاٖ طواذ٣ْ حُظوش٣اش رٔاخ كاا٢ 

ِاٞد حُلاخؿض٣ٖ رلغاذ حُلواشس /ؽ/ ٓاٖ رٓظٚ، ٝرُي ارح ًخٕ حُٔزِؾ حُٔٞدع ًخك٤اخً ُٔط

                                                           
351

لمحجوز الوفاء باإلٌداع فً صندوق الدابرة التابع لها ا ٌكونَ -/ على أَْن: "ج365تنص الفقرة/ج/ من المادة / 

تطبٌقاً لإلٌداع وذلك سنداً  2117لدٌه.". جاء فً قرار لمحكمة استبناؾ دمشق الناظرة فً القضاٌا التنفٌذٌة لعام 

/ من قانون أصول المحاكمات، حٌث فسخت قرار ربٌس التنفٌذ وقبلت اإلٌداع 456للمبدأ العام الوارد فً المادة /

مدنٌة الولى الناظرة فً القضاٌا التنفٌذٌة، أساس تنفٌذي وأبرأت ذمة المنفذ ضده. محكمة االستبناؾ ال

 . ؼٌر منشور.7/11/2117، تارٌخ 514، قرار رقم 618/2117
352

 / من قانون أصول المحاكمات.367انظر الفقرة /ب/ من المادة /
353

تودع فً  ٌبقى الحجز على المبالػ التً-/ المذكورة سابقاً على ما ٌأتً: "أ367تنص الفقرة /أ/ من المادة /

صندوق الدابرة تنفٌذٌاً لحكام المادتٌن السابقتٌن وعلى المأمور إخبار الحاجز والمحجوز علٌه فوراً بحصول 
بمذكرة تبلػ حسب الصول.". تعنً كلمة "فوراً" الواردة فً هذه الفقرة ضرورة تبلٌػ أطراؾ الحجز فً ٌوم 

إلمكان إجراؤه فً الٌوم ذاته. ٌبدو لنا من المفٌد وضع مهلة اإلٌداع ذاته أو فً الٌوم التالً له، إذا لم ٌكن با
محددة فً القانون ٌجب على المأمور أثناءها القٌام بإجراء التبلٌػ حسب القانون. حتى لو كان هذا المٌعاد 

َر فً هذا الواجب.  تنظٌمٌاً ال ٌؤدي إلى البطالن. لنه قد ٌفٌد فً مالحقة المأمور مسلكٌاً فً حال قصَّ
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. ٌُٖ ك٢ كخٍ اُوخء كـض ؿذ٣اذ أٝ أًؼاش ػِا٠ حُٔزِاؾ حُاز١ 354/ حُٔزًٞسس367حُٔخدس /

كابٕ كان حُاذحثٖ ٣٘ؾاخً رطِاذ  ،طْ ا٣ذحػٚ كؤفازق ؿ٤اش ًاخٍف ُِٞكاخء رٔطِاٞد حُاذحث٤ٖ٘

/ 367طوااذ٣ْ حُٔلـااٞص ُذ٣ااٚ طوش٣ااشحً رٔااخ كاا٢ رٓظااٚ. كوااذ ٗقااض حُلوااشس /د/ ٓااٖ حُٔااخدس /

 ُٔزًٞسس عخروخً ػ٠ِ أٗٚ: ح

ارح ٝهغ كـض ؿذ٣ذ ػ٠ِ حُٔزِؾ حُٔٞدع كؤفزق ؿ٤ش ًخٍف ُِٞكخء ؿاخَص ُِلاخؿض -"د

إٔ ٣طِذ ط٤ٌِق حُٔلـٞص ُذ٣ٚ رز٤خٕ ٓاخ كا٢ رٓظاٚ خا٬ٍ ػٔخ٤ٗاش أ٣اخّ ٓاٖ ٣اّٞ ط٤ٌِلاٚ 

 رُي.".

ٝهااذ أسحد حُٔؾااشع رٜاازٙ حُلوااشس كٔخ٣ااش ٓقااخُق ؿ٤ٔااغ حُااذحث٤ٖ٘ حُٔؾااظش٤ًٖ كاا٢  

 ُلـض ٝػذّ طلن٤َ حُلخؿض ح٧ٍٝ.اؿشحءحص ح

 : إ٣ذاع أُذ٣ٖ أُذجٞص ػ٤ِٚ ٓجِـبً ٖٓ أُبٍ ط٘ذَٝم دائشح اُز٘ل٤ز4

/ ٓااٖ هااخٕٗٞ أفااٍٞ حُٔلخًٔااخص كااخُظ٤ٖ ٣لقااَ 368ُلااع حُٔؾااشع كاا٢ حُٔااخدس /

ٝرُاي ُظلاخد١ حعاظٔشحس اؿاشحءحص  ،حُظ٘ل٤ازس دحثاشكا٢ فا٘ذٝم ك٤ٜٔخ ا٣ذحع ٓزِؾ ٗوذ١ 

ُ٘ظ٤ـاش. ٝٛخطاخٕ حُلخُظاخٕ ٛٔاخ كخُاش ا٣اذحع حُٔلـاٞص ػ٤ِاٚ حُلـض ٝحُظ٘ل٤ز ٖٓ ك٤اغ ح

ٓزِـااخً ٓااٖ دٕٝ طخقاا٤ـ كااخؿض ٓؼاا٤ٖ رااٚ )أ(، ٝكخُااش ا٣ااذحع ٓزِااؾ ٓااغ طخقاا٤ـ 

 حُلخؿض رٚ )د(.

 أ: إ٣ذاع أُذ٣ٖ أُذجٞص ػ٤ِٚ ٓجِـبً ٣وذسٙ سئ٤ظ اُز٘ل٤ز

 : ٚ/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أ368ٗط٘ـ حُلوشس /د/ ٖٓ حُٔخدس /

ٞص ُِٔلـٞص ػ٤ِٚ إٔ ٣طِذ ٖٓ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز، ك٢ أ٣اش كخُاش طٌإٞ ػ٤ِٜاخ ٣ـ-"د

 ح٩ؿشحءحص، طوذ٣ش ٓزِؾ ٣ٞدػٚ ف٘ذٝم حُذحثشس ػ٠ِ رٓش حُٞكخء ُِلخؿض.".  

أػط٠ حُٔؾشع، كغذ ٛازٙ حُلواشس ٓاٖ حُا٘ـ حُواخ٢ٗٞٗ، ُِٔلـاٞص ػ٤ِاٚ آٌخ٤ٗاش 

ُذحثشس ٣واذسٙ سثا٤ظ سكغ حُلـض ػٖ أٓٞحُٚ ٝرُي رب٣ذحع ٓزِؾ ٖٓ حُٔخٍ ك٢ ف٘ذٝم ح

طوااذ٣ش ٓزِااؾ ٣ظـااخٝص ٓطِااٞد حُلااخؿض  355حُظ٘ل٤ااز. ٣ٝزااذٝ ُ٘ااخ إٔ ػِاا٠ سثاا٤ظ حُظ٘ل٤ااز

ٓنخكخً ا٤ُٚ حُٔقشٝكخص حُونخث٤ش، رُي ٧ٕ حُٔؾاشع ُاْ ٣لاذد ٓواذحس ٛازح حُٔزِاؾ. ٓاخ 
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هذا اإلٌداع عن التقرٌر بما فً  ًٌؽن -/ المذكورة سابقاً على ما ٌأتً: "ج367تنص الفقرة /ج/ من المادة /

 الذمة إذا كان المبلػ الموَدُع كافٌاً للوفاء بدٌن الحاجز.". 
355

 إذا كان الحجز لدى الؽٌر تنفٌذٌاً فمن الطبٌعً أن ٌعطً المشرع سلطة تقدٌر المبلػ المطلوب إٌداعه إلى

ربٌس التنفٌذ. لكن إذا كان هذا الحجز احتٌاطٌاً فنرى أن إعطاء هذه السطلة لربٌس التنفٌذ سابق لوانه لن 
 قضاء الموضوع لم ٌحسم النزاع على أصل الحق.
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٣ذكؼ٘خ ا٠ُ ٛزح ح٫عظ٘ظخؽ ٛٞ ٝؿٞد حكظٔخٍ حُٔضحكٔش ٖٓ دحث٘ا٤ٖ ٫كوا٤ٖ. ا٫ ارح ًاخٕ 

 ِذحثٖ رخُٔزِؾ حُٔٞدع. ٛ٘خى طخق٤ـ ُ

 ة: اإل٣ذاع ٓغ اُزخظ٤ض

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أٗٚ: 368ط٘ـ حُلوشس /أ/ ٖٓ حُٔخدس /

ـَ -"أ ٍٝ ُِاذ٣ٖ حُٔلـاٞص ٓاٖ أؿِاٚ ُٝخقا ارح أُٝدَع ك٢ ف٘ذٝم حُذحثشس ٓزِؾ ٓغاخ

 ُِٞكخء رٔطِٞد حُلخؿض صحٍ ه٤ذ حُلـض ػٖ حُٔلـٞص ُذ٣ٚ.".

خ رٓش حُٔلـٞص ُذ٣ٚ ٖٓ حُذ٣ٖ ٣ٝضٍٝ أػش حُلـض رخُ٘غازش ٛزٙ كخُش خخفش طزشأ رٜ

ا٤ُٚ، ك٤غ ٣َُٞدُع ٓزٌِؾ ٓاٖ حُٔاخٍ ٣غاخ١ٝ حُاذ٣ٖ حُٔلـاٞص ٓاٖ أؿِاٚ، ٣ٝخقاـ ٛازح 

َ٘اَغ  َٓ حُٔزِؾ حَُٔٞدُع ُٞكخء حُلخؿض رل٤غ ٫ ٣ضحكٔٚ أ١ كخؿض ٫كن. كخُظخق٤ـ ٛ٘خ 

ـَ ُاٚ حُٔزِاؾ حُٔاَٞدع كظا٠ ُاٞ ًاخٕ ٛازح دحث٘اخً ػخد٣اخً  حُٔضحكٔش ٓغ حُاذحثٖ حُاز١ ُخقا

 ٝحُذحثٖ ح٬ُكن دحث٘خً ٓٔظخصحً.

إ ٛزح حُ٘ـ ؿ٤ش ٝحمق ٖٓ ػذس ؿٜخص. كٖٔ ؿٜش ُْ ٣لذد حُؾخـ حُز١ ٣ٌٖٔ 

. ٣ٌٝٔااٖ إٔ ٗغاظ٘ظؾ ٓااٖ هاشحءس حُا٘ـ رلوشحطااٚ حٌُخِٓاش إٔ ح٣٩ااذحع 356إٔ ٣اٞدع حُٔزِاؾ

ٕ حُٔلـااٞص ػ٤ِااٚ أٝ أ١ ؽااخـ آخااش ػااذح حُٔلـااٞص ُذ٣ااٚ، ٧ ٣357ٌاإٞ ٓااٖ حُٔااذ٣ٖ

َِ حُٔلـٞص ُذ٣اٚ. 366حُٔؾشع خقـ حُٔخدس / / حُٔزًٞسس عخروخً ُلخُش ح٣٩ذحع ٖٓ هِزَ

ٖٝٓ ٗخك٤ش ػخ٤ٗش ُاْ ٣لاذد حُا٘ـ حُؾاخـ حُاز١ ٣غاظط٤غ طخقا٤ـ حُٔزِاؾ ُٔطِاٞد 

حُذحثٖ
358

. َٛ ٛٞ حُٔذ٣ٖ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ؟ أّ أٗٚ حُؾخـ حُز١ أَٝدَع حُٔزِؾ فا٘ذٝم 

ر٘خًء ػ٠ِ هِذ ٛازح أٝ رحى؟  ٝٓاٖ ؿٜاش ػخُؼاش كابٕ دحثشس حُظ٘ل٤ز؟ أّ ٛٞ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز 

حُظخقاا٤ـ ٣ؼطاا٢ أ٣ُٞٝااش اؿشحث٤ااش طؼطااَ حُؼٔااَ رخُوٞحػااذ حُٔٞمااٞػ٤ش حُٔظؼِوااش 

رظشط٤ااذ دسؿااخص حُااذحث٤ٖ٘. ٝػ٤ِااٚ كاابٕ عاأخف حُٔؾااشع ُِٔااذ٣ٖ طلذ٣ااذحً، ٝػااٖ هش٣اان 
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 جاء الفعل "أودع" بصٌؽة المبنً للمجهول المر الذي ال ٌسمح بتحدٌد الموِدِع.
357
أن المدٌن هو الذي ٌودع المبلػ صندوق دابرة التنفٌذ. انظر: منال  ٌرى الستاذ المرحوم نصرة منال حٌدر 

 .511حٌدر، نصرة، المرجع السابق، ص 

 
358

الستاذ المرحوم نصرة منال حٌدر أن المدٌن هو جاء الفعل "ُخصَص" بصٌؽة المبنً للمجهول أٌضاً. وٌرى 

/ من قانون أصول 366المادة / لمطلوب الحاجز.  وسنده فً ذلك الفقرة الولى من المبلػ خصصالذي ٌ

منال  :انظر/ من القانون الجدٌد التً نحن بصدد دراستها. 368المحاكمات القدٌم التً تقابل الفقرة /أ/ من المادة /

 .511حٌدر، نصرة، المرجع السابق، ص 
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حُونخء، رظخق٤ـ حُٔخٍ ُٔطِٞد حُلخؿض ح٧ٍٝ دٕٝ ؿ٤شٙ ٣ؼ٢٘ حعظزؼخد حُٔضحكٔش 

 .359حكظشحّ دسؿخص حُذحث٤ٖ٘ذّ ػٝ

 : روذ٣ْ أُذجٞص ُذ٣ٚ روش٣شاً ثٔب ك٢ رٓز5ٚ

َّ طوش٣اشحً  كشك حُٔؾشع ػ٠ِ حُٔلـٞص ُذ٣ٚ ك٢ كخٍ ػذّ كقٍٞ ح٣٩ذحع إٔ ٣واذ

رٔخ ك٢ رٓظٚ ا٠ُ دحثشس حُظ٘ل٤ز حُظخرغ ُٜخ. ٝهذ ٗظْ حُوخٕٗٞ أكٌخّ ٛزح حُظوش٣اش كا٢ ػاذس 

ٝحُز٤خٗخص حُظا٢ ٣ؾاظَٔ ػ٤ِٜاخ )د(، ٝؿاضحء ػاذّ ٓٞحد ط٘خُٝض طوذ٣ْ ٛزح حُظوش٣ش )أ(، 

طوذ٣ْ حُظوش٣اش ٝكان أكٌاخّ حُواخٕٗٞ )ؽ(، ٝحُاذػٟٞ حُظا٢ طُشكاُغ ُِٔ٘خصػاش كا٢ حُظوش٣اش 

 )د(.

 أ: روذ٣ْ اُزوش٣ش ثٔب ك٢ اُزٓخ

ؿخء ٝحؿاذ حُٔلـاٞص ُذ٣اٚ رظواذ٣ْ طوش٣اش اُا٠ دحثاشس حُظ٘ل٤از رٔاخ كا٢ رٓظاٚ ُقاخُق 

/ ٓاٖ هاخٕٗٞ أفاٍٞ حُٔلخًٔاخص. ًٝاخٕ ٓاٖ 369حُٔذ٣ٖ حُٔلـاٞص ػ٤ِاٚ كا٢ حُٔاخدس /

/ ٓ٘اٚ ٝحُظا٢ طلٌاْ ٓغاؤُش طز٤ِاؾ 362ح٧كنَ إٔ ٣َاِشَد ٛازح حُٞحؿاذ كا٢ ٗاـ حُٔاخدس /

حُلـض ا٠ُ حُٔلـٞص ُذ٣ٚ. ٝرُاي كظا٠ ٣ٌإٞ ٛازح ح٧خ٤اش ػِا٠ ػِاْ رٔاخ ٣ـاذ ػ٤ِاٚ 

ْ حُو٤اخّ راٚ ٓااٖ ٝهاض كقاٍٞ حُظز٤ِااؾ ٝٛاٞ حُٞهاض رحطااٚ حُاز١ ٣ؼاذُّ ٓـش٣ااخً ٤ُٔؼاخد طوااذ٣

 (.2ً(. ًٔخ سطذ حُوخٕٗٞ آػخسحً ٜٓٔش ػ٠ِ طوذ٣ْ طوش٣ش ا٣ـخر٢ )1ًحُظوش٣ش )

 : ٤ٓؼبد روذ٣ْ اُزوش٣ش ثٔب ك٢ اُزٓخ ٝش1ًٌِٚ

 / حُٔزًٞسس عخروخً ػ٠ِ أٗٚ: 369ط٘ـ حُلوشس /أ/ ٖٓ حُٔخدس /

َؿاَذ ػِا٠ حُٔلـاٞص ُذ٣اٚ إٔ -"أ َٝ ارح ُْ ٣لقَ ح٣٩اذحع هزواخً ُِٔاخدط٤ٖ حُغاخروظ٤ٖ 

كا٢ رٓظاٚ ُاذٟ دحثاشس حُظ٘ل٤از حُظاخرغ ُٜاخ خا٬ٍ ػٔخ٤ٗاش أ٣اخّ ٓاٖ طاخس٣خ طز٤ِـاٚ  ٣وشس رٔخ

 حُلـض.".

إ حُٔذس حُوخ٤ٗٞٗش حُٔظخكش أٓخّ حُٔلـٞص ُذ٣اٚ ٤ُواذّ طوش٣اشحً اُا٠ دحثاشس حُظ٘ل٤از رٔاخ 

ٛٞ ٓذ٣ٖ رٚ ُِٔلـاٞص ػ٤ِاٚ ٛا٢ ػٔخ٤ٗاش أ٣اخّ. ٌُاٖ راذء عاش٣خٜٗخ ٓاٖ ٣اّٞ حُظز٤ِاؾ ك٤اٚ 

 ش حُظ٢ طلذد ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ُِظز٤ِؾ.ٓخخُلش ُِوخػذس حُؼخٓ

ٛاازح ٫ٝ ٣ُؼلاا٠ حُٔلـااٞص ُذ٣ااٚ ٓااٖ ٝحؿااذ طوااذ٣ْ حُظوش٣ااش كظاا٠ ُااٞ ُااْ ٣ٌااٖ ٓااذ٣٘خً 

ُِٔلـٞص ػ٤ِٚ، ًٔخ ؿاخء كا٢ حُلواشس /د/ ٓاٖ حُٔاخدس رحطٜاخ. ػِاشُ رُاي إٔ ٝحؿاذ طواذ٣ْ 
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ه مباشرة. أما ٌمكن للمدٌن أن ٌفضل أحد دابنٌه على ؼٌره من باقً الدابنٌن وذلك بأن ٌقوم بتسدٌد الدٌن ل

أن ٌكون هذا التفضٌل عبر مؤسسة القضاء بشكل ٌتعارض مع القواعد الموضوعٌة ففٌه إجحاؾ بحقوق الدابنٌن 
 الممتازٌن الذي اتخذوا اإلجراءات القانونٌة للحصول على دٌونهم الممتازة من مدٌنهم.
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حُظوش٣ش ٓظؼِن رٔقِلش حُذحثٖ هخُذ حُلـض حُز١ ٣ؼط٤ٚ حُوخٕٗٞ كن ٓؼشكش حُٔشًاض 

 وخ٢ٗٞٗ ُٔذ٣٘ٚ ك٢ ٓٞحؿٜش حُـ٤ش، ٝف٫ًٞ ا٠ُ طلق٤َ كوٚ ك٢ ٓٞحؿٜش ٓذ٣٘ٚ.حُ

ٌظااخد ر كاا٤ٌٖٔ إٔ ٣ٌاإٞ حُظوش٣ااشأٓااخ ػااٖ حُؾااٌَ حُااز١ ٣ـااش١ ك٤ااٚ طوااذ٣ْ حُظوش٣ااش 

ػخد١ ٣ٞؿٜٚ حُؾخـ حُؼخُغ ا٠ُ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز، ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ؽٌَ ر٤خٕ ك٢ 

 .360ٓلنش حُظ٘ل٤ز حُؼخّ

ر٤ٖ ٣ذ١ اكذٟ حُـٜخص حُؼخٓش ك٤ٌٕٞ حُظوش٣ش ػ٠ِ ؽاٌَ أٓخ ارح ًخٕ حُلـض ٝحهؼخً 

ؽٜخدس طوّٞ ٓوخّ حُظوش٣ش ٝرُي ر٘خء ػ٠ِ هِذ حُلخؿض
361
. 

 : ا٥صبس أُزشرجخ ػ٠ِ روذ٣ْ اُزوش٣ش اإل٣جبث2ً٢

هذ ٫ ٣ٌٕٞ حُؾخـ حُؼخُغ ٓذ٣٘خً ُِٔلـٞص ػ٤ِٚ، ٓغ رُي ٣ٌٕٞ ٓاٖ ٝحؿزاٚ طواذ٣ْ 

ـ حُٔطِاٞد حُلـاض ػِا٠ أٓٞحُاٚ. أٓاخ ارح طوش٣ش عِز٢ ٣زًش ك٤ٚ أٗٚ ؿ٤ش ٓذ٣ٖ ُِؾخ

ٓذ٣٘خً ُٜزح ح٧خ٤ش ك٤وذّ طوش٣شحً ا٣ـخر٤خً ٣شطذ ػ٤ِاٚ حُواخٕٗٞ آػاخسحً ٜٓٔاش. طاظِخـ ًخٕ 

 ٛزٙ ح٥ػخس ك٢ ح٥ط٢:

راَ  ،٣ؾٌَ ٛزح حُظوش٣ش اهشحسحً ؿ٤ش هنخث٢ ٧ٗٚ ُْ ٣لقَ ك٢ هناخء حُخقاٞٓش-

َّْ أٓخّ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ك٢ هنخء ح٣٫ُٞش ُؼذّ ٝؿٞ د ٗضحع، ٖٓ ك٤اغ حُٔزاذأ، ػِا٠ ٛازح ط

 حُظوش٣ش. 

٣ظلذد رٜزح حُظوش٣ش ٓطشف حُلـض ك٤ٌٕٞ ٝحهؼاخً ػِا٠ ٓاخ أَهَاشَّ راٚ حُٔلـاٞص ُذ٣اٚ، -

 عٞحًء أًخٕ د٣٘خً أٝ أػ٤خٗخً ٓ٘وُٞشً أٝ ٓزخَُؾ ٓخ٤ُش.

ارح حٓظ٘غ حُٔلـٞص ُذ٣ٚ، رؼذ طوذ٣ْ طوش٣شٙ ح٣٩ـخر٢، ػٖ ا٣ذحع ح٧ٓٞحٍ فا٘ذٝم -

، أٝ ارح هاخّ رٞكاخء دحث٘اٚ، ٝٛاٞ ٤362ز، أٝ طغا٤ِٜٔخ ُاذحثشس حُظ٘ل٤از كا٤ٖ هِزٜاخدحثشس حُظ٘ل

حُٔلـٞص ػ٤ِٚ، كبٗٚ ٣قازق ٓاذ٣٘خً ٓزخؽاشحً ُِاذحثٖ حُلاخؿض ٓاٖ ؿ٤اش كخؿاش ُِلقاٍٞ 

 ػ٠ِ ع٘ذ ط٘ل٤ز١ رٔٞحؿٜظٚ.

 ة: اُج٤بٗبد اُٞاجت رٞاكشٛب ك٢ اُزوش٣ش ٝٓشكوبرٚ

 روخً ػ٠ِ أٗٚ: / حُٔزًٞسس عخ369ط٘ـ حُلوشس /د/ ٖٓ حُٔخدس /

                                                           
360
حُظوش٣ش حُٔزًٞس رٌظخد ػخد١ ٣ٞؿٚ ا٠ُ  ٣ٌٕٞ-ٛـ/ حُٔزًٞسس عخروخً ػ٠ِ إٔ: "369ط٘ـ حُلوشس /ٛـ/ ٖٓ حُٔخدس / 

 سث٤ظ حُظ٘ل٤ز أٝ رز٤خٕ ك٢ ٓلنش حُظ٘ل٤ز.".
361
 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص.370حٗظش حُٔخدس / 
 
362

/ من قانون أصول المحاكمات على ما ٌأتً: "ٌجب على المحجوز لدٌه أن ٌحتفظ بالمال 374تنص المادة /

 له أن ٌودعه الدابرَة متى شاء.".إلى حٌن َطلَبِِه من قبل دابرة التنفٌذ و
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٣ُزًش ك٢ حُظوش٣ش ٓواذحس حُاذ٣ٖ ٝعاززٚ ٝأعازخد حٗوناخثٚ إ ًاخٕ هاذ حٗونا٠  -"د

ُٖ ؿ٤َٔغ حُلـاٞص حُٞحهؼاش طلاض ٣اذٙ ٣ٝاٞدع ح٧ٝسحم حُٔئ٣اذس ُظوش٣اشٙ أٝ فاٞسحً  ٣ٝز٤ّ

 ػٜ٘خ ٓقذهخً ػ٤ِٜخ.".

 ٝط٘ـ حُلوشس /ؽ/ ٖٓ حُٔخدس رحطٜخ ػ٠ِ أٗٚ: 

أػ٤خٕ ٓ٘وُٞش ٝؿذ ػ٤ِٚ إٔ ٣شكَن رخُظوش٣ش  ارح ًخٗض طلض ٣ذ حُٔلـٞص ُذ٣ٚ -"ؽ

 ر٤خٗخً ٓلق٬ً ػٜ٘خ.".

 كغذ ٛخط٤ٖ حُلوشط٤ٖ ٖٓ حُٔخدس حُوخ٤ٗٞٗش ٢ٛ ح٥ط٤ش: طٌٕٞ ر٤خٗخص حُظوش٣ش ارٕ

 ٓوذحس حُذ٣ٖ. -

عزذ حُذ٣ٖ. كوذ ٣ٌٕٞ ٓقذس ح٫ُظضحّ حُٔظشطذ ػِا٠ ػاخطن حُٔلـاٞص ُذ٣اٚ طـاخٙ  -

زذ أٝ كؼاا٬ً مااخسحً أٝ أ١ ٓقااذس حُظااضحّ حُٔلـااٞص ػ٤ِااٚ ػوااذحً أٝ اػااشحء راا٬ عاا

 آخش.

عزذ حٗونخء ح٫ُظضحّ إ ًخٕ هذ حٗون٠. ك٢ ٛزٙ حُلخُاش ٣ـاذ إٔ ٣ازًش حُظوش٣اش  -

إٔ د٣٘خً ًخٕ ٓظشطزخً ك٢ رٓش حُٔلـٞص ُذ٣ٚ ُقخُق حُٔلـٞص ػ٤ِاٚ ٌُ٘اٚ حٗونا٠ 

 .363رؤكذ أعزخد حٗونخء ح٫ُظضحّ ًخُظوخدّ أٝ حُٔوخفش أٝ حُظ٘خصٍ أٝ حُٞكخء

 طز٤خٕ ؿ٤ٔغ حُلـٞص حُٞحهؼش ػ٠ِ أٓٞحٍ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ ر٤ٖ ٣ذ١ حُٔلـٞص ُذ٣ٚ. -

 أٓخ ٓشكوخص حُظوش٣ش ك٢ٜ ح٥ط٤ش:

 ح٧ٝسحم حُٔئ٣ذس ُٔخ ؿخء ك٢ حُظوش٣ش. -

-  ٌَ ٌٕ ٓلق رخ٧ػ٤اخٕ حُٔ٘وُٞاش حًُِٔٔٞاش ُِٔلـاٞص ػ٤ِاٚ كا٢ كاخٍ ٝؿٞدٛاخ را٤ٖ  ر٤خ

 ٝ حعظزذحُٜخ.٣ذ١ حُٔلـٞص ُذ٣ٚ. ٝػِش رُي ٢ٛ ػذّ طٜش٣زٜخ أ

 ط: جضاء ػذّ روذ٣ْ اُزوش٣ش أٝ ػذّ روذ٣ٔٚ ٝكن أدٌبّ اُوبٕٗٞ

ؽاذ٣ذحً ػِا٠ حُٔلـاٞص ُذ٣اٚ حُاز١ ٫ ٣واذّ طوش٣اشحً رٔاخ كا٢  364سطذ حُٔؾاشع ؿاضحءً 

رٓظٚ أٝ ٣وذٓٚ خ٬كخً ٧كٌخّ حُوخٕٗٞ، ًؤٕ ٣ٌٕٞ حُظوش٣ش خخهجخً أٝ ًخرراخً حٝ كظا٠ رؼاذ 

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص رؤٗٚ: 373دس /ح٤ُٔؼخد حُوخ٢ٗٞٗ. كوذ ؿخء ك٢ حُٔخ

                                                           
 
363

 ٌبدو لنا أنه من المقبول، فً حالة انقضاء االلتزام بالوفاء، تقدٌم المحجوز لدٌه تقرٌراً سلبٌاً.
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"ارح ُْ ٣وشس حُٔلـاٞص ُذ٣اٚ رٔاخ كا٢ رٓظاٚ ػِا٠ حُٞؿاٚ ٝكا٢ ح٤ُٔؼاخد حُٔز٤٘ا٤ٖ كا٢ 

ٓاخ ُااْ ٣ُزااِذ  أفاازق ِٓضٓاخً طُـااخٙ حُلااخؿض راخُٔزِؾ حُااز١ ًاخٕ عاازذ حُلـااض/ 369حُٔاخدس /

 ػزسحً طوزِٚ حُٔلٌٔش.". 

حُوخ٤ٗٞٗاش را٤ٖ حُاذحثٖ ٝحُٔاذ٣ٖ، إ ف٤شٝسس حُٔلـٞص ُذ٣ٚ، ح٧ؿ٘ز٢ ػاٖ حُؼ٬هاش 

. 365ٓااذ٣٘خً ٓزخؽااشحً طُـااخٙ حُلااخؿض ٣خااخُق حُوٞحػااذ حُؼخٓااش كاا٢ حُٔغاائ٤ُٝش حُظوقاا٤ش٣ش

كخُخطؤ ك٢ ٛزٙ حُلخٍ ٛٞ ػذّ طوذ٣ْ حُظوش٣ش أٝ طوذ٣ٔٚ ٓخخُلخً ٧كٌخّ حُوخٕٗٞ ٣ٝـاٞص 

ز١ طشط٤ذ أػش ػ٤ِٚ ارح أكذع مشسحً. ٌُٖ ح٧ٓش ؿ٤ش حُٔ٘طو٢ ٛاٞ حُٔئ٣اذ حُوخعا٢ حُا

٫ ٣ظلن ٝأكٌخّ حُٔغئ٤ُٝش حُظوق٤ش٣ش حُظ٢ ٣ظشطذ ك٤ٜاخ طؼا٣ٞل ُـزاش حُناشس حُاز١ 

حُظؼا٣ٞل ٫  ،أفخد حُلخؿض، ٤ُٝظ طغذ٣ذ ًخَٓ حُٔزِؾ عزذ حُلـض. رؼزاخسس أخاشٟ

٣ظ٘خعذ ٓغ حُنشس ك٢ ٓؼظْ حُلخ٫ص. ٣ٝؼزش ػٖ رُي أكذ حُلوٜخء روُٞاٚ: "دٕٝ أ٣اش 

حُٔٞماٞػ٢ را٤ٖ حُاذحثٖ حُلاخؿض، ٝحُٔلـاٞص  ػ٬هش هخ٤ٗٞٗش ٓزخؽشس طظؼِان رخُواخٕٗٞ

أ.ّ.ّ 890ُذ٣ٚ، أٝؿزض حُٔخدس 
366
ػ٠ِ حُٔلـٞص ُذ٣ٚ حُٞكخء رذ٣ٖ حُلخؿض حُٔلـاٞص  

سحرطاش فا٘خػ٤ش حُٔلـٞص ُذ٣ٚ فخس ٓاذ٣٘خً ؽخقا٤خً ُِلاخؿض، ٗظ٤ـاش  كٌؤٕٖٓ أؿِٚ، 

ٚ ػٖ . ٝٛزٙ حُشحرطش طظُٞذ ك٢ حُِلظش حُظ٢ ٣ٔظ٘غ ك٤ٜخ حُٔلـٞص ُذ٣ٓقذسٛخ حُوخٕٗٞ

اسعخٍ حُظوش٣ش ك٢ حُِٜٔش حُٔلذدس هخٗٞٗخً، ٓـشد ٛزح حُٔٞهق حُغِز٢ ٣ُُّٞذ ػِا٠ ػاخطن 

 .367ٛزح حُٔلـٞص ُذ٣ٚ ح٫ُظضحّ."

ٌُٖ ٓٔخ ٣خلق ٛزح حُـضحء إٔ حُٔلـٞص ُذ٣ٚ ٣غظط٤غ حُؼٞدس ػ٠ِ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ 

 رٔخ عذدٙ ػ٘ٚ ارح ُْ ٣ٌٖ ٓذ٣٘خً ُٚ، ٝرُي ر٘خء ػ٠ِ كٌشس ح٩ػشحء ر٬ عزذ.

َْ رٚ ػ٠ِ حُٔلـٞص ُذ٣ٚ ٗظ٤ـشَ طوذ٣ْ طوش٣ش ًخرد  أٓخ حُظؼ٣ٞل حُز١ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ُلٌ

أٝ ٓنَِ ك٬ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼاٞد راٚ ػِا٠ حُٔلـاٞص ػ٤ِاٚ، رُاي إٔ حُخطاؤ ٛ٘اخ ٛاٞ خطاؤ 

ا٣ـاااخر٢ عااازََّذ ماااشسحً ُِلاااخؿض كظ٘طزااان ػ٤ِاااٚ هٞحػاااذ حُٔغااائ٤ُٝش ؽخقااا٢ رلؼاااَ 

 ؿض حُٔنشٝس.حُظوق٤ش٣ش ر٤ٖ حُٔلـٞص ُذ٣ٚ ٓشطٌذ حُخطؤ ٝحُلخ

                                                                                                                                               
 
364

 المقصود هو الجزاء المدنً ولٌس الجزابً.

 
365

ون أصول من المفٌد اإلشارة إلى أن الجزاء، وهو أمر متعلق بالموضوع، ورد فً نص قانون إجرابً هو قان

 المحاكمات.
366
/ من قانون أصول المحاكمات 373/ من قانون أصول المحاكمات المدنٌة اللبنانً ُتقابلُ المادة /891المادة / 

 السوري.

 
367

 .374و 373خلٌل، أحمد، المرجع السابق، ص 
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ٌُٖ حُوخٕٗٞ خلق ٖٓ ؽذس ٛزح حُٔئ٣ذ ػ٘اذٓخ أػطا٠ حُٔلٌٔاش عاِطش طوذ٣ش٣اش كا٢ 

هَزٍٞ أٝ سكل ػزس حُٔلـٞص ُذ٣ٚ ُؼذّ ه٤خٓٚ رظوذ٣ْ حُظوش٣ش ػ٠ِ حُٞؿٚ ٝك٢ ح٤ُٔؼخد 

 حُٔز٤٘٤ٖ ك٢ ٗـ حُوخٕٗٞ.

 د: دػٟٞ أُ٘بصػخ ك٢ اُزوش٣ش

ُز١ ٣وذٓاٚ حُٔلـاٞص ُذ٣اٚ عاٞحء هذ ٣ُ٘خصع حُلخؿض أٝ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ ك٢ حُظوش٣ش ح

أًخٕ عاِز٤خً أّ ا٣ـخر٤اخً. كا٤ٌٖٔ إٔ ٣٘اخصع حُلاخؿض كا٢ حُظوش٣اش حُغاِز٢ ٓاذػ٤خً ٓذ٤ٗٞ٣اشَ 

حُٔلـٞص ُذ٣ٚ ُِٔلـاٞص ػ٤ِاٚ. ًٔاخ ٣ٌٔاٖ إٔ ط٘قاذ ٓ٘خصػظاٚ ػِا٠ ٓطاشف حُلـاض 

ك٤ذػ٠ إٔ ٓزِؾ حُذ٣ٖ حُٔظشطذ ك٢ رٓش حُٔلـٞص ُذ٣اٚ أًزاش ٓٔاخ طاْ ح٩هاشحس راٚ. ٝهاذ 

ع حُٔلـٞص ػ٤ِٚ ٓذػ٤خً رؤٕ ُٚ رزٓش ٓذ٣٘ٚ حُٔلـٞص ُذ٣ٚ ٓزِـخً أًزش ٓٔاخ أهاش راٚ ٣٘خص

 ٛزح ح٧خ٤ش.

ٜٝٓٔااخ طٌااٖ ػ٤ِااٚ حُلااخٍ كاابٕ ٛاازٙ ح٫دػااخءحص ٛاا٢ ٓ٘خصػااخص ٓٞمااٞػ٤ش طظؼِاان 

رؤفَ حُلن ٝٛٞ ػخثذ٣ش )٤ٌِٓاش( ح٧ٓاٞحٍ حُٔطِاٞد كـضٛاخ؛ ُازُي ٫ ٣لان ُاشث٤ظ 

كواذ ؿؼاَ حُٔؾاشع ٛازٙ حُاذػٟٞ ٓاٖ حخظقاخؿ حُظ٘ل٤ز حُلقاَ ك٤ٜاخ. ر٘اخًء ػِا٠ رُاي 

 / ػ٠ِ إٔ: 372حُٔلٌٔش حُظ٢ أٝهؼض حُلـض. ك٤غ ٗقض حُٔخدس /

 "طُشكغ دػٟٞ حُٔ٘خصػش ك٢ حُظوش٣ش أٓخّ حُٔلٌٔش حُظ٢ أٝهؼض حُلـض.".

إ فا٤خؿش ٛاازٙ حُٔااخدس ؿ٤ااش ده٤وااش ٧ٜٗااخ طااٞك٢ ربٌٓخ٤ٗااش سكااغ ٛاازٙ حُااذػٟٞ أٓااخّ 

اُوااخء كـاض حكظ٤ااخه٢ رطِاذ ٓواذّ ا٤ُااٚ. ًٔاخ هااذ  هخما٢ ح٧ٓاٞس حُٔغااظؼـِش كا٢ كخُاش

طٞك٢ ربٌٓخ٤ٗش سكغ ٛزٙ حُذػٟٞ أٓخّ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ك٢ كخُش اُوخء كـض ط٘ل٤ز١. ٝٛزح 

حُ٘ظش ك٢ دػخٟٝ أفاَ  368ؿ٤ش فل٤ق ٧ٗٚ ٫ ٣ـٞص ُٜز٣ٖ حُوخم٤٤ٖ "حُٔلٌٔظ٤ٖ"

. ٝحُٔوقاٞد رٜازح حُا٘ـ ٛاٞ 369حُلن ُخشٝؿٜخ ػٖ ح٫خظقخؿ حُ٘ٞػ٢ ٌُاَ ٜٓ٘ٔاخ

لٌٔش حُٔٞمٞع حُظ٢ أفذسص هشحس حُلـاض ح٫كظ٤اخه٢ طزؼاخً ُاذػٟٞ أفاَ حُلان. ٓ

َٕ ًِِٔش "حُٔلٌٔش" كا٢  ُزُي ٗوظشف إٔ ٣نغ حُٔؾشع طؼز٤ش "ٓلٌٔش حُٔٞمٞع" ٌٓخ

 / حُٔزًٞس عخروخً.372ٗـ حُٔخدس /
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 ً.ٌُعد كل من قاضً المور المستعجلة َوربٌس التنفٌذ محكمًة بالمعنى الواسع للمصطلح القانون

 
369

تارٌخ  87/115فٌما ٌخص عدم اختصاص ربٌس التنفٌذ بهده الدعوى انظر قرار استبناؾ حلب رقم 

، نقالً عن مؤلؾ عبد 141هامش  218ُمشار إلٌه فً مكناس، جمال الدٌن، المرجع السابق، ص  21/5/1981

 .279الوهاب كردي ص
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ًٔخ ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ حُٔلٌٔش حُٔخظقش رذػٟٞ أفَ حُلن كغاذ ٗاٞع حُ٘اضحع أٝ 

 .370لـض ط٘ل٤ز٣خً ُْ ٣غزوٚ كـض حكظ٤خه٢ه٤ٔظٚ ك٢ كخٍ ًخٕ حُ

، ٝهاذ دػاٟٞ ٓزخؽاشسٛزح ٣ٝخظِق ٗٞع حُذػٟٞ رخخظ٬ف حُٔذػ٢ ك٤ٜخ. كوذ طٌٕٞ 

. كبرح سكؼٜخ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ رٔٞحؿٜش حُٔلـٞص ُذ٣ٚ كظٌٕٞ دػٟٞ ؿ٤ش ٓزخؽشسطٌٕٞ 

دػااٟٞ ٓزخؽااشس راا٤ٖ دحثااٖ ٝٓذ٣٘ااٚ. أٓااخ ارح سكؼٜااخ حُلااخؿض رٔٞحؿٜااش حُٔلـااٞص ُذ٣ااٚ 

ػااٟٞ ؿ٤ااش ٓزخؽااشس ٧ٕ حُلااخؿض ٣غااظؼَٔ كاا٢ ٛاازٙ حُلخُااش كوااٞم ٓذ٣٘ااٚ كظٌاإٞ د

حُٔلـٞص ػ٤ِٚ رٔٞحؿٜش ٓذ٣ٖ ٓذ٣٘ٚ حُٔلـٞص ُذ٣ٚ. ُزُي ٣ـاذ ػِا٠ حُلاخؿض ادخاخٍ 

حُٔلـٞص ػ٤ِٚ ك٢ حُذػٟٞ كظ٠ ٣ٌٕٞ حُلٌْ كـش ػ٤ِْٜ، كخُوخٕٗٞ حُغٞس١ ٣لاشك 

/ 236خّ حُٔاخدس /ٛزح ح٩دخخٍ ًؾشه ُوزٍٞ حُذػٟٞ ؿ٤ش حُٔزخؽشس، ٝرُي كغاذ أكٌا

 ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔذ٢ٗ.

 أُطِت اُضب٢ٗ: اُطج٤ؼخ اُوب٤ٗٞٗخ ُذجض ٓب ُِٔذ٣ٖ ُذٟ اُـ٤ش

هشف حُلوٚ حُلوٞه٢ ػذس كشم٤خص ٓلخ٫ًٝ طلذ٣ذ حُطز٤ؼاش حُوخ٤ٗٞٗاش ُٜازح حُلـاض، 

كظغخءٍ ك٤ٔخ ارح ًخٕ ٣ؼذ فٞسس ٖٓ فٞس حعاظؼٔخٍ حُاذحثٖ ُلواٞم ٓاذ٣ٖ ٓذ٣٘اٚ ػاٖ 

ٟٞ ؿ٤ش حُٔزخؽشس )أ٫ًٝ(. ٝحخظِق ٛزح حُلوٚ أ٣نخً كٍٞ ٗٞع ٛازح حُلـاض هش٣ن حُذػ

َٝٛ ٣ٌٔاٖ إٔ ٣ٌإٞ كـاضحً حكظ٤خه٤اخً كا٢  )ػخ٤ٗخً(، َٛ ٛٞ كـض حكظ٤خه٢ أّ ط٘ل٤ز١؟

كخُااش ٝكـااضحً ط٘ل٤ااز٣خً كاا٢ كخُااش أخااشٟ ٝرُااي رااخُ٘ظش اُاا٠ ٗقااٞؿ هااخٕٗٞ أفااٍٞ 

 حُٔلخًٔخص حُغٞس١ )ػخُؼخً(.

 ذٟ اُـ٤ش طٞح ٖٓ طٞس اُذػٟٞ ؿ٤ش أُجبششحأٝالً: دجض ٓب ُِٔذ٣ٖ ُ

 ػ٠ِ إٔ:  حُٔذ٢ٖٗٓ حُوخٕٗٞ  236ط٘ـ حُٔخدس 

ٌُااَ دحثااٖ، ُٝااٞ ُااْ ٣ٌااٖ كوااٚ ٓغااظلن ح٧دحء، إٔ ٣غااظؼَٔ رخعااْ ٓذ٣٘ااٚ ؿ٤ٔااغ -1"

٫ٝ ٣ٌٕٞ -2كوٞم ٛزح حُٔذ٣ٖ ا٫ ٓخ ًخٕ ٜٓ٘خ ٓظق٬ً رؾخقٚ أٝ ؿ٤ش هخرَ ُِلـض. 

٫ً ا٫ ارح أػزض إٔ حُٔاذ٣ٖ ُاْ ٣غاظؼَٔ ٛازٙ حُلواٞم حعظؼٔخٍ حُذحثٖ ُلوٞم ٓذ٣٘ٚ ٓوزٞ

ٝإٔ ػااذّ حعااظؼٔخُٚ ُٜااخ ٓااٖ ؽااؤٗٚ إٔ ٣غاازذ اػغااخسٙ أٝ ٣ض٣ااذ كاا٢ ٛاازح ح٩ػغااخس، ٫ٝ 

 ٣ُؾظشه اػزحس حُٔذ٣ٖ ٫عظؼٔخٍ كوٚ، ٌُٖ ٣ـذ ادخخُٚ خقٔخً ك٢ حُذػٟٞ.".
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التنفٌذ والحجز التنفٌذي فوراً وقبل تبلٌػ المنفذ  تحصل هذه الحالة عندما ٌقوم ربٌس التنفٌذ بالبدء بإجراءات

/ من قانون أصول المحاكمات. وذلك فً المواد المستعجلة وفً 289ضده إخطاراً تنفٌذٌاً سنداً لنص المادة /

 الحاالت التً ٌكون فٌها تأخٌر التنفٌذ ضاراً.
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هذ ٣زذٝ إٔ كـض ٓخ ُِٔذ٣ٖ ُاذٟ حُـ٤اش دػاٟٞ ؿ٤اش ٓزخؽاشس ٣شكؼٜاخ حُلاخؿض ماذ 

حُـ٤ااش حُٔلـااٞص ُذ٣ااٚ حعااظؼٔخ٫ً ُلوااٞم ٓذ٣٘ااٚ حُٔلـااٞص ػ٤ِااٚ حُٔٞؿااٞدس ُااذٟ ٛاازح 

 حُؾخـ حُؼخُغ. ٌُٖ ح٧ٓش ٤ُظ ًزُي ٨ُعزخد ح٥ط٤ش:

حُذػٟٞ ؿ٤ش حُٔزخؽشس ٢ٛ دػٟٞ ٓٞمٞػ٤ش ٓظؼِوش رؤفَ حُلن طُشكاغ أٓاخّ  -1

هنخء حُٔٞمٞع. أٓخ حُلـض كٜٞ اؿاشحء ٣لقاَ أٓاخّ سثا٤ظ حُظ٘ل٤از، كاخُلن 

حُٔ٘قاٞؿ ػ٤ِاٚ  371ن هخثْ رزحطٚ ٣ٝظلاشع ػاٖ كان حُنأخٕ حُؼاخّرخُلـض ك

 / ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔذ٢ٗ. 235ك٢ حُٔخدس /

حُـخ٣ش ٖٓ حُذػٟٞ ؿ٤ش حُٔزخؽشس ٢ٛ اػاخدس ح٧ٓاٞحٍ حُظا٢ خشؿاض ٓاٖ حُزٓاش  -2

حُٔخ٤ُش ُِٔلـٞص ػ٤ِٚ ا٤ُٜخ. أٓخ حُـخ٣ش ٖٓ حُلـض ُذٟ حُـ٤ش كٜا٢ طـ٤ٔاذ ٓاخٍ 

 ُونخء ػْ طلق٤َ حُذحثٖ كوٚ ٖٓ حُٔخٍ.حُٔذ٣ٖ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ ر٤ٖ ٣ذ١ ح

٫ ٣ؾظشه ك٢ حُذػٟٞ ؿ٤ش حُٔزخؽشس اػازحس حُٔاذ٣ٖ ًٔاخ ٝسد كا٢ حُلواشس /د/  -3

/ حُٔزًٞسس عخروخً. ر٤٘ٔخ ٣ُؾظشه ك٢ كـض ٓخ ُِٔذ٣ٖ ُذٟ حُـ٤اش 236ٖٓ حُٔخدس /

طز٤ِااؾ حُٔلـااٞص ػ٤ِااٚ رٞهااٞع حُلـااض راا٤ٖ ٣ااذ١ حُٔلـااٞص ُذ٣ااٚ هزااَ ٓظخرؼااش 

 ح٩ؿشحءحص.

ُوزٍٞ حُذػٟٞ ؿ٤ش حُٔزخؽشس ػذّ حعظؼٔخٍ حُٔذ٣ٖ ُلواٚ طُـاخٙ ٓذ٣٘اٚ،  ٣ُؾظشه -4

ٝإٔ ٣ئد١ ػاذّ ح٫عاظؼٔخٍ ٛازح اُا٠ اػغاخس حُٔاذ٣ٖ أٝ حُض٣اخدس كا٢ ح٩ػغاخس. 

 ر٤٘ٔخ ٫ ٣ُؾظشه رُي ك٢ كـض ٓخ ُِٔذ٣ٖ ُذٟ حُـ٤ش.

حُٔخ٤ُااش زٓااش حُطوااخّ حُااذػٟٞ ؿ٤ااش حُٔزخؽااشس ٩دخااخٍ ًااَ أٗااٞحع ح٧ٓااٞحٍ اُاا٠  -5

ء أًخٗض ٛزٙ ح٧ٓٞحٍ ٓ٘و٫ٞص أّ ػوخسحص. كا٢ كا٤ٖ إٔ كـاض ٓاخ ٔذ٣ٖ عٞحُِ

ُِٔذ٣ٖ ُذٟ حُـ٤ش ٫ ٣ٌٖٔ حُِـٞء ا٤ُٚ ا٫ ُظلق٤َ أٓٞحٍ كذدٛخ ٗـ حُوخٕٗٞ 

 ٢ٛٝ حُٔزخُؾ ٝحُذ٣ٕٞ ٝح٧ػ٤خٕ حُٔ٘وُٞش.

صب٤ٗبً: اُخالف اُلو٢ٜ دٍٞ ٗٞع دجض ٓوب ُِٔوذ٣ٖ ُوذٟ اُـ٤وش )دجوض ادز٤وبؽ٢ أّ 

 ر٘ل٤ز١؟(

إٔ ٛااازح حُلـاااض ٣زاااذأ حكظ٤خه٤اااخً اُااا٠  372واااٚ حُلواااٞه٢ حُٔقاااش١رٛاااذ رؼااال حُل

٣قااازق ط٘ل٤اااز٣خً ا٫ رؼاااذ إٔ ٣طِاااذ حُلاااخؿض هااازل كواااٚ رخُلؼاااَ؛ ٝرُاااي رخطخاااخر ٫ٝ

ح٩ؿااشحءحص ح٬ُصٓااش ٫عااظ٤لخء ٛاازح حُلاان. ٝحعااظ٘ذ كاا٢ رُااي اُاا٠ حُٔاازًشس حُظلغاا٤ش٣ش 
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 .438أرٞ حُٞكخ، أكٔذ، حُٔشؿغ حُغخرن، ؿ رٜزح حُٔؼ٠٘ حٗظش: 
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 .207ُذًظٞس ؿٔخٍ حُذ٣ٖ ٌٓ٘خط ا٠ُ رُي ٖٓ دٕٝ طلق٤َ. ٌٓ٘خط، ؿٔخٍ حُذ٣ٖ، حُٔشؿغ حُغخرن، ؿ أؽخس ح
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َٝ  1968ُوااخٕٗٞ حُٔشحكؼااخص حُٔقااش١ ُؼااخّ  ُؼااَ ٓااٖ ٝحُظاا٢ ؿااخء ك٤ٜااخ ٓااخ ٣ااؤط٢: "...

حُقٞحد إٔ كـض ٓخ ُِٔذ٣ٖ ُذٟ حُـ٤ش ٣زذأ دحثٔخً ًابؿشحء طللظا٢ رلاض ٓوقاٌٞد راٚ 

ٓـشد كزظ أٓٞحُٚ ٝد٣ٞٗٚ ك٢ ٣ذ حُـ٤اش ٝٓ٘اغ حُٔلـاٞص ُذ٣اٚ ٓاٖ طغا٤ِٜٔخ أٝ حُٞكاخء 

رٜااخ، ٝإٔ ٓشكِااش حُظ٘ل٤ااز اٗٔااخ طٌاإٞ كاا٤ٖ ٣طِااذ حُلااخؿض هاازل كوااٚ رخُلؼااَ ٣ٝظخااز 

 .373ٖ حُٔخٍ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ..."ح٩ؿشحء حُز١ ٣ئد١ ا٠ُ حعظ٤لخثٚ ٓ

٣ٌٖٔ ح٫عظ٘خد ا٠ُ كٌشس أخشٟ ُِوٍٞ رؤٕ ٛزح حُلـاض ٣زاذأ حكظ٤خه٤اخً كظٔاخً هزاَ إٔ 

٣قزق ط٘ل٤ز٣خً. طظِخـ ٛزٙ حُلٌشس ك٢ أٗٚ ٫ ٣ٌٔاٖ حُظؤًاذ ٓاٖ ٝؿاٞد حُٔاخٍ را٤ٖ ٣اذ١ 

حُؾااخـ حُؼخُااغ ا٫ رؼااذ طوااذ٣ْ ٛاازح ح٧خ٤ااش طوش٣ااشحُ ا٣ـخر٤ااخً رٔااخ كاا٢ رٓظااٚ ُقااخُق 

ٜٝٓٔاخ  ـٞص ػ٤ِٚ. ك٬ ٣ٌٖٔ اُواخء كـاض ط٘ل٤از١ ػِا٠ ٓاخٍ ؿ٤اش ٓٞؿاٞد أفا٬ً.حُٔل

ٖ كاابٕ حُٞمااغ ٓخظِااق كاا٢ حُوااخٕٗٞ ٝحُلوااٚ حُوااخ٢ٗٞٗ حُٔقااش٤٣ ًااخٕ ػ٤ِااٚ ح٧ٓااش كاا٢

 ك٢ ٛزح حُؾؤٕ.حُوخ٤ٗٞٗش حُوخٕٗٞ حُغٞس١ ٝرُي ُقشحكش حُ٘قٞؿ 

٤ز٣بً ك٢ اُزشوش٣غ صبُضبً: دجض ٓب ُِٔذ٣ٖ ُذٟ اُـ٤ش ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ادز٤بؽ٤بً أٝ ر٘ل

 اُغٞس١

كواذ ٝسدص ٗقاٞؿ  374ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ حُخ٬ف حُلو٢ٜ كاٍٞ هز٤ؼاش ٛازح حُلـاض

 إٔ حُلـااض ٣ٌٔااٖ إٔ ٣زااذأ حكظ٤خه٤ااخً، طئًااذ حُغااٞس١ كاا٢ هااخٕٗٞ أفااٍٞ حُٔلخًٔااخص

ٖٓ دٕٝ حُٔشٝس رخُٔشكِش ح٫كظ٤خه٤ش أٝ حُظللظ٤ش. كوذ ؿخء  ٣ٝ375ٌٖٔ إٔ ٣زذأ ط٘ل٤ز٣خً 

ٕٞ أفااٍٞ حُٔلخًٔااخص رااؤٕ: "٣ُزِااؾ حُلـااض رٔٞؿااذ ًظااخد / ٓااٖ هااخ362ٗكاا٢ حُٔااخدس /

 ٣ُشعَ ا٠ُ حُٔلـٞص ُذ٣ٚ ٓؾظ٬ًٔ ػ٠ِ حُز٤خٗخص ح٥ط٤ش:

ٝهووشاس سئوو٤ظ فااٞسس حُلٌااْ أٝ حُغاا٘ذ حُشعاا٢ٔ حُااز١ ؿااشٟ حُلـااض رٔوظنااخٙ -أ

 حُوخم٢ رخُلـض.". هشاس أُذٌٔخ أٝ اُز٘ل٤ز
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/ من 2وٌقول الستاذ الدكتور أبو الوفا فً الهامش رقم / .441بو الوفا، أحمد، المرجع السابق، ص أ

ٌجدر بالذكر أن المشرع الصفحة ذاتها بأن المشرع المصري ٌكون قد أخذ بالرأي الراجح فً الفقه الفرنسً. 

ع فٌه نوع من الحجز التنفٌذي المباشر لدى الؽٌر بحٌث تنتقل فٌه الموال  1993الفرنسً أصدر قانوناً لعام  شرَّ

إلى ذمة الحاجز فً اللحظة ذاتها التً ٌحصل فٌها تبلٌػ المحجوز لدٌه قرار الحجز وقبل تبلٌػ المحجوز علٌه هذا 
. لتفاصٌل كاملة حول هذا La saisie attributionرع تسمٌه الحجز التوزٌعً القرار. وقد أطلق علٌه المش

 الحجز انظر
  KAHIL, Omran, L'égalité entre les créanciers dans le cadre de la saisie attribution, op. 

cite, p: 249-257.  
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 .219-217انظر: مكناس، جمال الدٌن، المرجع السابق، ص 
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 .473انظر: منال حٌدر، نصرة، المرجع السابق، ص بهذا المعنى
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ٖ إٔ ٣قاذس ػاٖ ٣ظنق ٖٓ ٛزح حُ٘ـ إٔ هشحس كـض ٓاخ ُِٔاذ٣ٖ ُاذٟ حُـ٤اش ٣ٌٔا 

سث٤ظ حُظ٘ل٤ز. ٝحُٔؼِاّٞ إٔ سثا٤ظ حُظ٘ل٤از ٫ ٣قاذس حُواشحس راخُلـض ح٫كظ٤اخه٢ ٧ٗاٚ 

٣خشؽ ػٖ حخظقخفٚ ٣ٝذخَ ك٢ ح٫خظقخؿ حُ٘ٞػ٢ ُوخم٢ ح٧ٓٞس حُٔغظؼـِش أٝ 

 هخم٢ حُٔٞمٞع حُ٘خظش رذػٟٞ أفَ حُلن.

٤ش ٖٓ ٓخ ُِٔذ٣ٖ ُذٟ حُـ إٔ ٣قذس حُوشحس رلـض ،كغذ ٛزح حُ٘ـ أ٣نخً  ،٣ٌٖٝٔ

حُ٘اخظشس رؤفاَ حُلان أٝ هخما٢ ح٧ٓاٞس حُٔوقٞد ٛ٘خ ٓلٌٔش حُٔٞماٞع ٝ حُٔلٌٔش.

حُٔغااظؼـِش. ك٤ٌاإٞ ٛاازح حُلـااض رخُنااشٝسس كـااضحً حكظ٤خه٤ااخً، ٧ٗااٚ ٫ ٣ٌٔااٖ ُٜااز٣ٖ 

حُوخماا٤٤ٖ افااذحس هااشحس رااخُلـض حُظ٘ل٤ااز١ ٧ٕ حُوخماا٢ حُٔخااظـ رٜاازح حُلـااض ٛااٞ 

أٓاخ ػاٖ حُظطز٤ان  حطخخر ٛازح حُواشحس. ٫ٝ ٣ـٞص ١٧ هخٍك آخش ،سث٤ظ حُظ٘ل٤ز كقشحً 

 حُؼ٢ِٔ ُٜزح حُلـض ك٤ٌٖٔ طقٞس حُلخُظ٤ٖ ح٥ط٤ظ٤ٖ:

حُذحثٖ ٫ ٣لَٔ ع٘ذحً ط٘ل٤از٣خً: ٣ـاذ ػ٤ِاٚ، كا٢ ٛازٙ حُلخُاش، إٔ ٣طِاذ افاذحس  -1

هااشحس حُلـااض ح٫كظ٤ااخه٢ ٓااٖ هخماا٢ ح٧ٓااٞس حُٔغااظؼـِش أٝ حُوخماا٢ حُ٘ااخظش 

قااخُلٚ ٣ٝقاازق عاا٘ذحً رؤفااَ حُلاان. ٝػ٘ااذٓخ ٣قااذس حُلٌااْ كاا٢ حُٔٞمااٞع ُ

ط٘ل٤ز٣خً ٣ُوذّ حُذحثٖ هِذ حُظ٘ل٤ز ٣ٝطِذ ٖٓ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز اُوخء حُلـض حُظ٘ل٤ز١ 

 ػ٠ِ أٓٞحٍ ٓذ٣٘ٚ ُذٟ حُـ٤ش.

حُااذحثٖ ٣لٔااَ عاا٘ذحً ط٘ل٤ااز٣خً: ٣غااظط٤غ، كاا٢ ٛاازٙ حُلخُااش، هََِااَذ اُوااخء حُلـااض  -3

ِٖ حُظ٘ل٤ز١ ٓزخؽشسً ػ٠ِ أٓٞحٍ ٓذ٣٘ٚ ُذٟ حُـ٤ش. ٌُٖ حكظٔاخٍ طٜش٣اِذ حُ ٔاذ٣

ِٚ ًز٤ااش، ٝرُااي ُغاازذ اؿشحثاا٢ ٝٛااٞ ٝؿااٞد طز٤ِااؾ حُٔااذ٣ٖ اخطااخسحً  ٧ٓٞحُاا

ط٘ل٤ز٣خً هزَ حُزذء رابؿشحءحص حُظ٘ل٤از ٜٝٓ٘اخ افاذحس هاشحس راخُلـض حُظ٘ل٤از١، 

ٝاػطخء حُٔاذ٣ٖ ِٜٓاش خٔغاش أ٣اخّ طِا٢ حُظز٤ِاؾ ُِٞكاخء هزاَ حطخاخر أ١ اؿاشحء 

غاا٤ش راابؿشحءحص ط٘ل٤ااز١. ُاازُي ٣ٌٔااٖ ُِااذحثٖ إٔ ٣طِااذ ٓااٖ سثاا٤ظ حُظ٘ل٤ااز حُ

ٝط٘ل٤اازٙ هزااَ اخطااخس حُٔااذ٣ٖ  ،حُظ٘ل٤ااز كااٞسحً ٝحطخااخر هااشحس رااخُلـض حُظ٘ل٤ااز١

/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص، ًٔخ ٓش ٓؼ٘اخ. ٌُاٖ 289ٝرُي ع٘ذحً ُِٔخدس /

حطخااخر حُوااشحس رخُغاا٤ش حُلااٞس١ راابؿشحءحص حُظ٘ل٤ااز ُاا٤ظ ٝؿٞر٤ااخً رااَ ٣خنااغ 

ح٧خ٤ش حطخخر هاشحس حُغا٤ش ُِغِطش حُظوذ٣ش٣ش ُشث٤ظ حُظ٘ل٤ز، ٝهذ ٣شكل ٛزح 

حُلااٞس١ راابؿشحءحص حُظ٘ل٤ااز. ُاازُي كبٗااٚ ٓااٖ ح٧كنااَ إٔ ٣طِااذ حُااذحثٖ ٓااٖ 

هخم٢ ح٧ٓٞس حُٔغظؼـِش حطخخر هشحس رخُلـض ح٫كظ٤خه٢، ػ٠ِ حُاشؿْ ٓاٖ 

ٝؿٞد ع٘ذ ط٘ل٤ز١ ر٤ذٙ، ٧ٕ هشحس حُلـض ح٫كظ٤خه٢ ٫ ٣ُزِؾ اُا٠ حُٔلـاٞص 
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خؿااؤس ٣ٝظلااخدٟ آٌخ٤ٗااش طٜش٣ااذ ػ٤ِااٚ هزااَ ط٘ل٤اازٙ. ٝراازُي ٣لواان ػ٘قااش حُٔل

حُٔذ٣ٖ ٧ٓٞحُٚ. رؼذ رُي ٣طِذ ٖٓ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز اُوخء حُلـض حُظ٘ل٤ز١ ػ٠ِ 

 ٛزٙ ح٧ٓٞحٍ حُٔـٔذس ر٤ٖ ٣ذ١ حُونخء.

ٌُٖ حُلخُاش ح٧ًؼاش ؽا٤ٞػخً ٛا٢ إٔ ٣ٌإٞ حُاذحثٖ هاذ هِاذ حُلـاض ح٫كظ٤اخه٢ ٓاٖ 

ٞع طزؼاخً ُاذػٟٞ هخم٢ ح٧ٓٞس حُٔغظؼـِش هزَ سكاغ حُاذػٟٞ، أٝ ٓاٖ هخما٢ حُٔٞما

376أفَ حُلن
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
376

 من الصعوبة بمكان أن ٌرفع الشخص الدعوى إذا كان ٌعلم بأن مدٌنه ال ٌملك ماالً ٌمكن الحجز والتنفٌذ علٌه.
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 أُجذش اُخبٓظ

 دجض اإل٣شاداد ٝاألعْٜ ٝاألع٘بد ٝاُذظض

 

حُزٓااش حُٔخ٤ُااش ُِٔااذ٣ٖ مااخٓ٘ش، ٓااٖ ك٤ااغ حُٔزااذأ، ٌُااَ د٣ٞٗااٚ. ٝهااذ طٌاإٞ رؼااـ 

 ػ٘خفش ٛزٙ حُزٓش حُٔخ٤ُش ػ٠ِ ؽٌَ ا٣شحدحص أٝ أعٜٔخً أٝ أع٘خدحً أٝ كققخً.

طااذخَ حُزٓااش حُٔخ٤ُااش ُِؾااخـ رؾااٌَ كااخ٣٩شحدحص ٛاا٢ حُٔشطزااخص أٝ حُااذخٍٞ حُظاا٢ 

 دٝس١. ًخُٔشطذ حُز١ ٣لقَ ػ٤ِٚ حُٔٞظق ٖٓ دحثشطٚ أٝ حُؼخَٓ ٖٓ سد ػِٔٚ.

أٓااخ ح٧عااْٜ كٜاا٢ ٓااخ ٣ٌِٔااٚ حُؾااش٣ي كاا٢ ؽااشًخص ح٧ٓااٞحٍ. ًخُؾااشًخص حُٔغااخٛٔش 

حُٔـلِش ٝٓلذٝدس حُٔغئ٤ُٝش. ٝحُغْٜ ػزخسس ػٖ ٝسهش أٝ ؽٜخدس طُؼط٠ ُِؾش٣ي حُاز١ 

 ٌٕٞ ٛزٙ ح٧عْٜ ُلخِٜٓخ أٝ أعٜٔخً حع٤ٔشً.عذد ه٤ٔظٜخ. هذ ط

ٝك٤ٔااخ ٣ظؼِاان رخ٧عاا٘خد كخُٔوقااٞد رٜااخ ح٧عاا٘خد حُظـخس٣ااش حُوخرِااش ُِظظ٤ٜااش ًخُؾاا٤ي 

 ٝحُُغلظـش ٝحُغ٘ذ ٧ٓش، ٝحُظ٢ ٣ـش١ طذحُٜٝخ ر٘وَ ك٤خصطٜخ ػٖ هش٣ن حُظظ٤ٜش.

ٝحُلقش ٢ٛ ٗق٤ذ حُؾش٣ي ك٢ ؽشًخص ح٧ؽخخؿ ًؾشًش حُٔلخفش. ٝٛا٢ ٓاخ 

 ُؾش٣ي ٖٓ كقش ك٢ سأط حُٔخٍ ٖٝٓ ح٧سرخف ػ٘ذ طقل٤ش حُؾشًش.٣غظلوٚ ح

َم ر٤ٖ ٓخ ٣ٌٖٔ كـضٙ ر٤ٖ ٣ذ١  ٛزح ٝهذ ٗظَّْ حُٔؾشع كـض ٛزٙ ح٧ٓٞحٍ رل٤غ كَشَّ

ااَض ح٧عااْٜ ٝح٧عاا٘خد ُلخِٜٓااخ أٝ  ـْ حُٔاذ٣ٖ ٝٓااخ ٣ٌٔااٖ كـااضٙ راا٤ٖ ٣ااذ١ حُـ٤ااش. كوااشس َك

َض ح٧عْٜ ح٫ع٤ٔش ٝح٣٩شحدحص حُوخرِش ُِظظ٤ٜش ر٤ٖ ٣ذ١ حُٔذ٣ٖ )حُٔطِذ ح٧ٍٝ(، ٝكَ  ـْ

 ٝكقـ ح٧سرخف حُٔغظلوش ر٤ٖ ٣ذ١ حُـ٤ش )حُٔطِذ حُؼخ٢ٗ(.

أُطِت األٍٝ: دجوض األعوْٜ ُذبِٜٓوب ٝاألعو٘بد ُذبٜٓوب أٝ اُوبثِوخ ُِزظ٤ٜوش ثو٤ٖ 

 ٣ذ١ أُذ٣ٖ

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ إٔ: 378ط٘ـ حُٔخدس /

خ أٝ هخرِااش ُِظظ٤ٜااش ٝطزااخع رخ٧ٝمااخع "طُلـااُض ح٧عااْٜ ٝح٧عاا٘خد ارح ًخٗااض ُلخِٜٓاا

 حُٔوشسس ُلـض حُٔ٘وٍٞ ُذٟ حُٔذ٣ٖ.".

ح٧عااْٜ كاا٢ ٛاازح حُاا٘ـ حُوااخ٢ٗٞٗ ٤ُغااض حعاا٤ٔش رااَ ُلخِٜٓااخ. أ١ إٔ كخِٜٓااخ ٛااٞ 

حُٔغظل٤ذ ٖٓ ه٤ٔظٜخ. ٣ٝظـ٤ش ٛزح حُٔغظل٤ذ رظـ٤ش حُلخَٓ ػ٘ذ ٗوَ ك٤خصطٜخ. ُازُي ٣ـاذ 

كـاض ٓاخ ُِٔاذ٣ٖ ُاذٟ حُـ٤اش، ٧ٕ  كـض حُغ٘ذ ر٤ٖ ٣ذ١ حُٔاذ٣ٖ ٗلغاٚ، ُٝا٤ظ رطش٣ان
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ُٓقِذَسسُ حُغ٘ذ ٫ ٣ُ٘ظؾ أػشحً هخ٤ٗٞٗخً ٣ٔ٘اغ ٝكاخء حُٔغاظل٤ذ حُـذ٣اذ كا٢ كاخٍ  طز٤ِؾ حُؾشًش 

377حٗظوخٍ حُغْٜ أٝ ا٤ُٚ
. 

رطش٣ان  ،ًخُؾ٤ي ٝحُُغالظـش ٝحُغا٘ذ ٧ٓاش ،٫ٝ ٣ٌٖٔ أ٣نخً كـض ح٧ع٘خد حُظـخس٣ش

د ػ٤ِٚ حُلـض ٤ٜٗٝٚ ػٖ ٝكخء ٛازٙ كـض ٓخ ُِٔذ٣ٖ ُذٟ حُـ٤ش. رُي إٔ طز٤ِؾ حُٔغلٞ

ح٧ع٘خد ٫ ٣٘ظؾ أػشحً هخ٤ٗٞٗخً رٔ٘غ حُٞكخء، ٧ٕ ٛزح ح٧خ٤ش ٫ ٣ِٔي ح٫ٓظ٘خع ػاٖ طغاذ٣ذ 

ه٤ٔظٜخ ُِلخَٓ. كخُلن رٔنٜٔٞٗخ كن فشك٢ ٫ ٣ؼطِٚ ٫ٝ ٣ٞهلٚ طز٤ِؾ هاشحس حُلـاض 

ذس ٝرلٌاْ ا٠ُ حُـ٤ش. ٝارح هِ٘خ رـ٤ش رُي كبٕ هٞس حُلن حُقاشك٢ طقازق ؿ٤اش رحص كخثا

حُِٔـااخس، ح٧ٓااش حُااز١ ٣اائد١ اُاا٠ اُـااخء أٛااْ خقااخثـ حُغاا٘ذ حُظـااخس١ ٝٛااٞ آٌخ٤ٗااش 

َد١ّ حُظـاخسس  ْٞ ا ُٔ فشكٚ كٞسحً رظاخس٣خ حعاظلوخهٚ رلغازخٗٚ طقاشكخً ٓـاشدحً ٣ظٞحكان ٓاغ َػ

 . 378ٝٛٔخ حُؼوش ٝحُغشػش

ُزُي ًِٚ كوذ عٔق حُٔؾاشع راخُلـض ػِا٠ حُغا٘ذ ُلخِٓاٚ ٝحُغا٘ذ حُظـاخس١ رطش٣ان 

 ٘وٍٞ ر٤ٖ ٣ذ١ حُٔذ٣ٖ ارح ًخٕ ٛزح ح٧خ٤ش ٛٞ حُٔغظل٤ذ.كـض حُٔ

َض ح٣٩شحدحص حُٔظشطزش ٝح٧عْٜ ٝؿ٤شٛخ را٤ٖ ٣اذ١ حُٔاذ٣ٖ  ـْ َّٕ َك رو٢ إٔ ٗؾ٤ش ا٠ُ أ

٣اائد١ اُاا٠ كـااض ػٔخسٛااخ ٝكٞحثااذٛخ ٝٓااخ حعااظلن ٜٓ٘ااخ ٝٓااخ عااٞف ٣ُغااظلن اُاا٠ ٣ااّٞ 

 .379حُز٤غ

سثوبح أُغوزذوخ أُطِت اُضب٢ٗ: دجض األعْٜ االعو٤ٔخ ٝاإل٣وشاداد ٝدظوض األ

 ث٤ٖ ٣ذ١ اُـ٤ش

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ ٓخ ٣ؤط379:٢ط٘ـ حُٔخدس /

" ح٧عااْٜ ح٫عاا٤ٔش ٝح٣٩ااشحدحص حُٔشطزااش ٝكقااـ ح٧سرااخف حُٔغااظلوش كاا٢ رٓااش  

380ح٧ؽخخؿ ح٫ػظزخس٣ش ٝكوٞم حُٔٞف٤ٖ
طُلـض ٝطُزاخع رخ٧ٝماخع حُٔواشسس ُلـاض  

 ٓخ ُِٔذ٣ٖ ُذٟ حُـ٤ش.".

                                                           
377

 .266قرٌب من هذا المعنى انظر: سلحدار، صالح الدٌن، المرجع السابق، ص 
378

ء هذه السناد، كما مر معنا، إال فً الحالة التً ٌكون فٌها المستفٌد من هنا فإنه ال ٌجوز الحجز على مقابل وفا

 الحامل هو المدٌن المحجوز علٌه.
379

: " حجز اإلٌرادات المترتبة والسهم والحصص 381تنص المادة / / من قانون أصول المحاكمات على أنَّ

ٌُستحُق إلى ٌوم البٌع.". وؼٌرها تحت ٌد المدٌن بها ٌترتب علٌه حجز ثمراتها وفوابدها وما استحقَ   منها وما 
380

سلحدار، صالح الدٌن، المقصود هنا الشركاء الموصٌن الذٌن ال ٌلتزمون إال بحدود ما قدموه للشركة. انظر 

 .268 المرجع السابق، ص
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رذ ٢ٗ رخُ٘وَ حُٔـشد ُل٤خصطٜخ رَ ٫ٍ حُٔزًٞسس ك٢ ٛزح حُ٘ـ حُوخ٫ٞٗ ط٘ظوَ ح٧ٓٞح

ٖٓ حطخخر اؿشحءحص ٣ٌٕٞ حُؾخـ حُٔؼ١ٞ٘ هشكخً ك٤ٜخ. رؼزخسس أخاشٟ كابٕ حُؾاخـ 

حُٔؼ١ٞ٘ حُلخثض ُٜازٙ ح٧ٓاٞحٍ ٛاٞ ٓاذ٣ٖ حُٔاذ٣ٖ حُٔلـاٞص ػ٤ِاٚ، ٣ٝلاظلع رخعاظو٬ُٚ 

ذ ٗظْ حُٔؾشع اؿاشحءحص كـاض طـخٙ ٓذ٣٘ٚ حُٔطِٞد حُلـض ػ٠ِ أٓٞحُٚ ُذ٣ٚ. ُزُي كو

ٛزٙ ح٧ٓٞحٍ رطش٣ن كـض ٓخ ُِٔذ٣ٖ ُذٟ حُـ٤ش. ٝحُـ٤ش ٛ٘خ ٛاٞ حُؾاشًش أٝ حُؾاخـ 

ْقِذِس ٛزٙ ح٧عْٜ أٝ رُي حُز١ ٣ٞصع ح٣٩شحدحص ٝح٧سرخف.  ُٓ  حُٔؼ١ٞ٘ 

حُـ٤ش ٓذ٣ٖ حُٔذ٣ٖ ٣ٌٕٞ ك٢ ٛزٙ حُلخُش ِٓضٓخً را٘ـ حُواخٕٗٞ رخ٫ٓظ٘اخع ػاٖ ٝكاخء 

 ٚ ػ٘ذ طز٤ِـٚ هشحس حُلـض، ٝرُي رخ٬ف حُلخُش حُغخروش.حُٔذ٣ٖ حُٔلـٞص ػ٤ِ

َٖ حُلـاض  ٛزح ٣ٝـذ إٔ طٌإٞ ٛازٙ ح٧ٓاٞحٍ، ٜٝٓ٘اخ ح٧سراخف، ٓغاظلوشً كظا٠ ٣ٌٔا

 ػ٤ِٜخ ر٤ٖ ٣ذ١ حُؾخـ حُٔؼ١ٞ٘ ًٔخ ٓش ٓؼ٘خ ك٢ رلغ كـض ٓخ ُِٔذ٣ٖ ُذٟ حُـ٤ش.

اَض حُلقاـ را٤ٖ ٣اذ١ حُٔاذ٣ٖ ٣ائد١ اُا٠ كـاض ػ ـْ َّٕ َك ٔخسٛاخ رو٢ إٔ ٗؾ٤ش ا٠ُ أ

ٝكٞحثذٛخ ٝٓخ حعظلن ٜٓ٘خ ٝٓخ عٞف ٣ُغاظلن اُا٠ ٣اّٞ حُز٤اغ، ٝرُاي رٔوظنا٠ حُٔاخدس 

 / حُٔزًٞسس عخروخً.380/
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 اُجبة اُضب٢ٗ

 اُزوغ٤ْ ثبُٔذبطخ ٝاُزٞص٣غ ثذغت دسجبد اُذائ٤ٖ٘

 

ش١ حُز١ ُظ٘ل٤ز حُـز٤ِش حُظ٘ل٤ز ٛٞ حُٔشكِش ح٧خ٤شس ك٢ اؿشحءحص طٞص٣غ كق

٣ـش١ رطش٣ن حُلـض ٝٗضع ح٤ٌُِٔش. كبرح ًخٕ ٛ٘خى دحثٖ ٝحكذ، أٝ ػذس دحث٤ٖ٘ ًٝخٕ 

ُٓنخكخً ا٤ُٜخ حُٔقخس٣ق حُونخث٤ش ك٬  ،حُٔزِؾ حُٔظلقَ ٖٓ حُز٤غ ٣ٌل٢ ُٞكخء د٣ْٜٞٗ 

 ٣ٞؿذ أ١ ٓؾٌِش طغظذػ٢ حُزلغ.

س أٓخ ك٢ كخٍ ٝؿٞد ػذس دحث٤ٖ٘ ٝػذّ ٝؿٞد ٓزِؾ ًخٍف ُِٞكخء رلوٞهْٜ كظؼٞ

ٓغؤُش طٞص٣غ كق٤ِش حُظ٘ل٤ز ػ٤ِْٜ. ٝحُوخػذس إٔ حُذحث٤ٖ٘ ٓظغخٕٝٝ ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘ ا٫ ٖٓ 

ِّ  ًخٕ ُٚ ْٜٓ٘ كن حُظوذّ ػ٠ِ ح٧ٓٞحٍ حُٔلـٞصس. ٝح٧فَ ٛٞ إٔ كنَ   كنٌ  حُظوذ

ٗظٔظٚ حُٔٞحد حُوخ٤ٗٞٗش حُٞحسدس ك٢ حُوخٕٗٞ حُٔذ٢ٗ، حُظ٢ طلذد كوٞم  ٓٞمٞػ٢ٌ 

 ٓظ٤خص حُزخثغ حُز١ ٣٘ظٔٚ حُوخٕٗٞ حُٔذ٢ٗ. ح٫ٓظ٤خص ٝحُشٖٛ ٝحُظؤ٤ٖٓ. ًخ

، ًٔخ ك٢ كخُش ح٣٩ذحع ٓغ حُظخق٤ـ حُظ٢ كوٞم طوذّ اؿشحث٤شٓغ رُي ٣ٞؿذ 

كخُش 368ٗظٜٔخ حُٔؾشع ك٢ حُٔخدس / َٝ / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص، ًٔخ ٓش ٓؼ٘خ. 

/ ٖٓ حُوخٕٗٞ 356حٌُق ػٖ حُز٤غ ك٢ ر٤غ حُٔ٘وٍٞ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخدس /

، ك٤غ ٣خظـ حُذحثٖ حُلخؿض رخُٔظلقَ ٖٓ ر٤غ حُٔ٘و٫ٞص حُٔلـٞصس، رؼذ 381رحطٚ

كغْ حُٔقشٝكخص حُونخث٤ش، دٕٝ أ١ دحثٖ آخش ٫كن هخَُذ رلوٚ رؼذ ر٤غ 

 حُٔ٘و٫ٞص حُٔلـٞصس، ُٝٞ ًخٕ فخكذ طوذّ ٓٞمٞػ٢.

ْؾظَِشِى ك٢ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ارٕ ػ٠ِ كوٚ  ُٔ َُ فخكُذ كن حُظوذّ حُ ٣َْلَق

 كق٤ِش حُظ٘ل٤ز هزَ أ١ دحثٖ آخش ٤ُظ ُٚ كن طوذّ.  حُٔٞمٞػ٢ ٖٓ

ٌُٖ ٓخ ٣ـذ حُظ٣ٞ٘ٚ ا٤ُٚ ٛٞ إٔ فخكذ كن حُظوذّ ح٩ؿشحث٢ ٣لقَ ػ٠ِ كوٚ 

هزَ فخكذ كن حُظوذّ حُٔٞمٞػ٢. ٧ٕ حُ٘قٞؿ حُوخ٤ٗٞٗش حُ٘خظٔش ُٜزح حُظوذّ 

 ح٩ؿشحث٢ ؿخءص ٓطِوشً ُْٝ طِلع ٝؿٞد طوذّ ٓٞمٞػ٢.

                                                           
 
381

ٌكؾ المأمور عن المضً فً البٌع إذا نتج -/ من قانون أصول المحاكمات على اآلتً: "أ356تنص المادة /

ما ٌقع بعد ذلك من الحجوز تحت ٌد -بلػ كاٍؾ لوفاء الدٌون المحجوز من أجلها مضافاً إلٌها المصارٌؾ. عنه مب
". جاء هذا النص مطلقاً لم المأمور أو ؼٌره ممن ٌكون تحت ٌده الثمن ال ٌتناول إال ما زاد على وفاء ما ُذِكَر.

لك فإن الدابن الحاجز ٌختص بالمبلػ المتحصل ٌفرق بٌن دابن الحق عادي أو ممتاز أو صاحب رهن أو ؼٌره. لذ
 عن البٌع بصرؾ النظر عن درجة ومرتبة أي دابن الحق لبٌع المنقوالت المحجوزة.
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غااظ٘ذ اُاا٠ أٓااش اؿشحثاا٢ ػِٔاا٢ ٛااٞ إٔ فااخكذ حُظوااذّ ٣زااذٝ ُ٘ااخ إٔ طلغاا٤ش رُااي ٣

ح٩ؿشحثااا٢ ًاااخٕ ٣زخؽاااش اؿاااشحءحص حُظ٘ل٤اااز كااا٢ ٝهاااض ُاااْ ٣ٌاااٖ ك٤اااٚ فاااخكذ حُظواااذّ 

حُٔٞمٞػ٢ هشكخً ك٢ ٛزٙ ح٩ؿاشحءحص، ُٝاْ ٣ٌاٖ ٓاٖ حُٔئًاذ أ٣ناخً حُٞؿاٞد ح٬ُكان 

ََ حُٔؾشع فاخكذ كان حُظواذّ ح٩ؿشحثا٢ ػِا٠ فاخكذ كان  ُٜزح حُذحثٖ. ٖٓ ٛ٘خ كَنَّ

حُٔٞماٞػ٢ حُاز١ ُاْ ٣زاخدس كا٢ حُٞهاض حُٔ٘خعاذ ُِلقاٍٞ ػِا٠ كواٚ. رؼزاخسس  حُظوذّ

أخشٟ سأٟ حُٔؾشع إٔ حُذحثٖ حُ٘ؾ٤و ٣لقَ ػ٠ِ كوٚ هزَ ؿ٤اشٙ ٣ٝائد١ رُاي، كا٢ 

حُٞهض رحطٚ، ا٠ُ سكغ حُلـض ػاٖ ح٧ٓاٞحٍ حُٔـٔاذس ُِٔ٘لاز ماذٙ. أٓاخ حُاذحثٖ فاخكذ 

وَّقااُش أُٝاا٠ كاان حُظوااذّ حُٔٞمااٞػ٢ حُااز١ ؿااخء ٓظااؤخشحً كظ٘طزاان ػ٤ِااٚ هخ ُٔ ػااذس "حُ

 رخُخغخسس". 

٢ٛ ػٖٔ ر٤غ ح٧ٓٞحٍ حُظ٢  ٗوٞدحً كخ٧فَ إٔ ٣ٌٕٞ ٔلَ حُظٞص٣غ أٓخ ك٤ٔخ ٣ظؼِن ر

ًخٗض ٓلـٞصس. ٌُٖ طٞؿذ رؼل حُلخ٫ص حُظ٢ طخشؽ ػٖ ٛزح ح٧فَ. ٖٓ رُي 

ِٖ َكوَُٚ رؤخز عزخثي حُزٛذ ٝحُلنش ٝؿ٤شٛخ ٖٓ ح٧ٓٞحٍ حُ٘ل٤غش حُظ٢  حعظ٤لخُء حُذحث

٤ٜخ حُوخٕٗٞ رخُو٤ٔش حُظ٢ هذَّسٛخ أَٛ حُخزشس ٝرُي ك٢ ػذّ طوذّ أكذ ُؾشحثٜخ. ٗـ ػِ

 ًزُي ح٧ٓش ك٢ كخٍ ػذّ طوذّ أكذ ُؾشحء حُٔ٘و٫ٞص حُٔلـٞصس.

ٛزح ٝهذ كذد حُٔؾشع اؿشحءحص حُظوغ٤ْ رخُٔلخفش ٝحُظٞص٣غ ر٤ٖ حُذحث٤ٖ٘ 

ٖ هخٕٗٞ أفٍٞ / 438ٓ/ ا٠ُ /424حُٔؾظش٤ًٖ ك٢ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ك٢ حُٔٞحد ٖٓ /

حُٔلخًٔخص. كوذ ٗظْ ػزش ٛزٙ حُٔٞحد ح٫طلخم ر٤ٖ حُذحث٤ٖ٘ ػ٠ِ طوغ٤ْ ٝطٞص٣غ كق٤ِش 

حُظ٘ل٤ز )حُلقَ ح٧ٍٝ(، ػْ اؿشحءحص حُظوغ٤ْ ٝحُظٞص٣غ ك٢ كخٍ ػذّ كقٍٞ ٛزح 

 ح٫طلخم )حُلقَ حُؼخ٢ٗ(.
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 اُلظَ األٍٝ

 ٤ز ث٤ْٜ٘االرلبم ث٤ٖ اُذائ٤ٖ٘ ػ٠ِ روغ٤ْ ٝرٞص٣غ دظ٤ِخ اُز٘ل

 

أػط٠ حُٔؾشع حُذحث٤ٖ٘ حُٔؾظش٤ًٖ ك٢ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز آٌخ٤ٗش ح٫طلخم ٓغ 

حُٔذ٣ٖ حُٔ٘لز مذٙ ػ٠ِ طٞص٣غ كق٤ِش حُظ٘ل٤ز رؾٌَ سمخث٢، ٓغ إٔ حُوخٕٗٞ ٗظْ 

اؿشحءحص حُظوغ٤ْ ٝحُظٞص٣غ. ػِش رُي ٢ٛ حكظشحّ اسحدحص ٛئ٫ء حُذحث٤ٖ٘ ًٕٞ ح٧ٓش 

ُ٘ظخّ حُؼخّ. ر٘خًء ػ٠ِ رُي عٞف ٗذسط ك٢ ٛزح ٣ظؼِن رٔقخُلْٜ حُخخفش ٤ُٝظ رخ

 ػْ ٗلخرٙ )حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ(. ،حُلقَ أهشحف ٛزح ح٫طلخم )حُٔزلغ ح٧ٍٝ(

 

 أُجذش األٍٝ

 أؽشاف االرلبم ػ٠ِ إجشاءاد اُزٞص٣غ

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أٗٚ: 425ط٘ـ حُٔخدس /

َُ ُٞكخء ؿ٤ٔغ كوٞم حُلخؿض٣ َلقَّ ُٔ ٖ ُْٝ ٣ظلوٞح ٓغ حُٔذ٣ٖ ػ٠ِ "ارح ُْ ٣ٌِق حُ

َ ف٘ذٝمَ  َْ  هغٔظٚ ر٤ْٜ٘ خ٬ٍ خٔغش ػؾش ٣ٞٓخً ط٢ِ ا٣ذحع ٛزح حُٔلقَّ حُذحثشس هُغ

 ر٤ْٜ٘ ٝكوخً ٨ُكٌخّ ح٥ط٤ش.".

ٗغظ٘ؾ ٖٓ ٛزح حُ٘ـ، رٔلّٜٞ حُٔخخُلش، إٔ حُٔؾشع ٓ٘ق حُذحث٤ٖ٘ حُلخؿض٣ٖ 

حُٔغخٝحس  ٓجذأر٤ْٜ٘. ٌُٖ آٌخ٤ٗش ح٫طلخم ٓغ حُٔذ٣ٖ ػ٠ِ طٞص٣غ كق٤ِش حُظ٘ل٤ز ك٤ٔخ 

حُٔ٘طن ٣لشُك ٝؿٞد أؽخخؿ آخش٣ٖ ك٢ ٛزح ح٫طلخم ؿ٤ش حُذحث٤ٖ٘ أٓخّ حُوخٕٗٞ ٝ

 حُٔؾظش٤ًٖ ك٢ ح٩ؿشحءحص. ٝٛئ٫ء ح٧ؽخخؿ ْٛ:

حُذحثٕ٘ٞ أفلخد حُلوٞم حُٔغـِش ػ٠ِ فل٤لش حُؼوخس ك٢ حُغـَ حُؼوخس١،  -1

 ٧ٕ رؼل ح٩ؽخسحص طللع ُْٜ كوٞهْٜ طُـخٙ حٌُخكش.

ثٕ٘ٞ أفلخد حُلوٞم حُٔؼلخس ٖٓ حُظغـ٤َ ك٢ حُغـَ حُؼوخس١، ٓؼَ حُذح -2

/ ٖٓ حُوخٕٗٞ 1113كوٞم ح٫ٓظ٤خص حُٞحسدس ك٢ حُلوشس حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُٔخدس /

 .382حُٔذ٢ٗ

                                                           
 
382

حقوق االمتٌاز الواقعة على على ـ تسري  1/ من القانون المدنً السوري على ما ٌأتً: " 1113تنص المادة /

 الذي ال تتعارض فٌه مع طبٌعة هذه الحقوق.  عقار أحكام الرهن والتأمٌن العقارٌٌن بالقدر

 ـ تعفى من التسجٌل حقوق االمتٌاز العامة اآلتٌة:  2
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/ ػ٠ِ إٔ ح٫طلخم ٣ـذ إٔ ٣ـش١ ٓغ 425حُٔذ٣ٖ ٗلغٚ كوذ ٗقض حُٔخدس / -3

..". ٝطٌٖٔ حُٔذ٣ٖ ك٤غ ؿخء ك٤ٜخ: "...ُْٝ ٣ظلوٞح ٓغ حُٔذ٣ٖ ػ٠ِ هغٔظٚ .

ٓقِلش حُٔذ٣ٖ حُٔ٘لز مذٙ رؼذّ ٓلخؿؤطٚ رٞؿٞد دحثٖ ٓؼل٠ ٖٓ حُظغـ٤َ ػ٘ذ 

 طٞص٣غ حُلق٤ِش.

َض رطش٣ن كـض ٓخ ُِٔذ٣ٖ ٝ كخثض حُٔ٘و٫ٞص -4 ـِ دحث٤٘ٚ. كوذ ٣ٌٕٞ حُٔخٍ هذ ُك

ُذٟ حُـ٤ش، ًٝخٕ هذ حٗظوَ ا٠ُ ٤ٌِٓش ٛزح حُـ٤ش هزَ طز٤ِـٚ هشحس حُلـض، ر٤٘ٔخ 

هذٓٚ، هزَ رُي مٔخٗخً ُشٖٛ أٝ أؿشٟ ػ٤ِٚ طؤ٤ٓ٘خً أٝ ًخٕ  ًخٕ رخثؼٚ حُذحثٖ هذ

ٛ٘خى حٓظ٤خص ٓوشس ػ٠ِ ٛزح حُٔخٍ. ٫ رذ ك٢ ٛزٙ حُلخُش ٖٓ طز٤ِؾ كخثض حُٔخٍ 

 ػ٠ِ ح٫طلخم ًٝزُي دحث٢٘ حُلخثض.

٢ ُْ ٣ٌٖ ك٤ٜخ هذ حُٔلخٍ ػ٤ِٚ حُٔخٍ حُٔزخع ك٢ حُٔضحد حُؼ٢ِ٘ ك٢ حُلخُش حُظ -5

ٓشحهزش طٞص٣غ  ٖٓ خ٢ٍ٬ طزِؾ هشحس حُظوغ٤ْ ٓقِلظٚ ك عذد حُؼٖٔ. ٝطزشص

كق٤ِش حُظ٘ل٤ز، كظ٠ ٫ ٣غذد أًؼش ٖٓ حُؼٖٔ حُز١ سعخ رٚ حُٔضحد ك٢ كخٍ 

ًّْ حُظغذ٣ذ ا٠ُ ؽخـ ؿ٤ش  اػطخء أكذ حُذحث٤ٖ٘ أًؼش ٖٓ كقظٚ حُلو٤و٤ش، أٝ طَ

 .383دحثٖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                               

 انون تحدٌد وتحرٌر العقارات. من ق 44أـ الرسوم المذكورة فً المادة 

 ة عن بٌع العقار وتوزٌع ثمنه. ـ الرسوم والنفقات القضابٌة الناشبب
 ".ات الكاذبة المتعلقة بثمن البٌع.ات التً تفرض على البٌانـ رسوم ونفقات نقل الملكٌة والؽرام ج

 
383

. وقد اعتمد الستاذ المرحوم 648من أجل الفكرة الخٌرة انظر: منال حٌدر، نصرة، المرجع السابق، ص 

/ من الصفحة ذاتها. انظر أٌضاً: 1حٌدر على اجتهاد لمحكمة النقض الفرنسٌة الذي أدرجه فً الهامش رقم /

 .337مال الدٌن، المرجع السابق، ص مكناس، ج
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 أُجذش اُضب٢ٗ

 ٗلـــــــــبر االرلبم

 

حُذحث٤ٖ٘ ٝحُٔذ٣ٖ ػ٠ِ طٞص٣غ كق٤ِش حُظ٘ل٤ز ٣ـذ ر٤خٕ  ُظٞم٤ق ٗلخر ح٫طلخم ر٤ٖ

 ػْ ٓذٟ ٛزح ح٫طلخم )حُٔطِذ حُؼخ٢ٗ(. ،ٓلّٜٞ ح٫طلخم )حُٔطِذ ح٧ٍٝ(

 أُطِت األٍٝ: ٓلّٜٞ االرلبم

٣ؾٌَ ٛزح ح٫طلاخم ػواذحً سماخث٤خً ٣ؼزاش ػاٖ اسحدحص أهشحكاٚ. ُٝاْ ٣ؾاظشه حُواخٕٗٞ 

ٜاش اػزخطاٚ. ٓاغ رُاي ٗاشٟ أٗاٚ ٓاٖ ح٧كناَ إٔ ؽ٬ًٌ ٓؼ٤٘خً ُٚ، ٫ ُـٜش حٗؼواخدٙ ٫ٝ ُـ

٣ٌٕٞ ح٫طلاخم ػخرظاخً كا٢ حُِٔاق حُظ٘ل٤از١ رلغازخٗٚ أكاذ اؿاشحءحص حُظ٘ل٤از حُظا٢ طخناغ 

ُٔزذأ ح٩ؿشحءحص حٌُظخر٤ش. ٣ٌٝإٞ رُاي راخ٩هشحس خط٤اخً ٓاٖ هزاَ ًاَ أهاشحف ح٫طلاخم 

ِااق ػِاا٠ ٓلنااش حُظ٘ل٤ااز حُؼااخّ أٝ راابرشحص فااي ح٫طلااخم ٓٞهؼااخً ٓااٖ هاازِْٜ كاا٢ حُٔ

حُظ٘ل٤ز١
384
. 

رغاا٘ذ ػااخد١ ٣لٔااَ طٞحه٤ااغ ح٧هااشحف ٧ٕ  ح٫طلااخم أٗااٚ ٣ٌٔااٖ إٔ ٣ٌاا٣ٕٞزااذٝ ُ٘ااخ 

حُواخٕٗٞ ُااْ ٣ؾاظشه ؽاا٬ًٌ ٓؼ٤٘اخً ٩كااشحؽ ٛازح ح٫طلااخم ك٤اٚ
385

. ٌُااٖ ٫ ؽا٢ء ٣ٔ٘ااغ ٓااٖ 

 / ٖٓ هخٕٗٞ حُز٤٘خص.5اكشحؽ ٛزح ح٫طلخم ك٢ ع٘ذ سع٢ٔ ٝكوخً ٧كٌخّ حُٔخدس /

ذ حُؼخٓش ك٢ حُزط٬ٕ حُٔٞمٞػ٢ حُٔ٘قٞؿ ٣ٝخنغ ٛزح ح٫طلخم ا٠ُ حُوٞحػ

ػ٤ِٜخ ك٢ حُوخٕٗٞ حُٔذ٢ٗ. أ١ طِي حُٔظؼِوش رزط٬ٕ حُؼوذ. ًخُزط٬ٕ رغزذ ح٩ًشحٙ أٝ 

حُظذ٤ُظ أٝ حُـِو. ٌُٖ حُزلغ ك٢ أٝؿٚ رط٬ٕ ح٫طلخم ٣خشؽ ػٖ حخظقخؿ سث٤ظ 

 حُظ٘ل٤ز ٧ٗٚ ٣ظؼِن رؤفَ حُلن.

ؿشحءحص حُظوغ٤ْ ٝحُظٞص٣غ حُوخ٤ٗٞٗش. ٛزح ٣ٝظـ٠ِ أػش ح٫طلخم رؼذّ ح٫ػظذحد رب

ك٤ٌٖٔ رخُظخ٢ُ ٨ُهشحف ح٫طلخم ػ٠ِ ٓخخُلش ٛزٙ ح٩ؿشحءحص ٝػذّ ح٧خز رخُلغزخٕ 

أعزخد حُظوذّ ٝحُظلن٤َ أٝ كوٞم ح٫ٓظ٤خص ُِذحث٤ٖ٘، ٧ٕ ٛزح ح٫طلخم ٣ؼذ ط٘خص٫ً 

 م٤٘ٔخً ػٖ ٛزٙ حُلوٞم. 

                                                           
384

. َومنال حٌدر، نصرة، المرجع 415سلحدار، صالح الدٌن، المرجع السابق، ص  انظر: قرٌب من هذا المعنى

 .336 . َومكناس، جمال الدٌن، المرجع السابق، ص646السابق، ص 
385

سلحدار، صالح الدٌن، : . وانظر عكس ذلك647 منال حٌدر، نصرة، المرجع السابق، صبهذا المعنى انظر: 

 .336َومكناس، جمال الدٌن، المرجع السابق، ص  .415المرجع السابق، ص 
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ر٤ْٜ٘ رخُٔلخفش أ١ هغٔش  ر٘خًء ػ٠ِ رُي ٣ٌٖٔ ٨ُهشحف طوغ٤ْ كق٤ِش حُظ٘ل٤ز

ؿشٓخء ًَ دحثٖ ر٘غزش د٣٘ٚ
386

. ٖٓ ٛ٘خ ؿخء ػ٘ٞحٕ حُزخد حُشحرغ ٖٓ حٌُظخد حُؼخ٢ٗ 

ٝحُظٞص٣غ رلغذ  رخُٔلخفشٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُغٞس١ ٝٛٞ حُظوغ٤ْ 

 دسؿخص حُذحث٤ٖ٘.

 أُطِت اُضب٢ٗ: ٓذٟ االرلبم

ِش حُظ٘ل٤ز. هذ ٣ظلن رؼل ح٧هشحف دٕٝ رؼنْٜ ح٥خش ػ٠ِ طٞص٣غ كق٤

٣٘قشف أػش ح٫طلخم ك٢ ٛزٙ حُلخُش ا٠ُ أهشحف ح٫طلخم كوو. ك٤غ ٣َُؼذُّ ٛئ٫ء 

ٓظ٘خص٤ُٖ ػٖ كوٞم حُظوذّ حُٔٞمٞػ٤ش ٝح٩ؿشحث٤ش حُظ٢ ٗـ ػ٤ِٜخ حُوخٕٗٞ. ر٤٘ٔخ 

ْٖ ُْ ٣ٌٖ هشكخً ك٢ ح٫طلخم رٜزٙ حُلوٞم ٧ْٜٗ ؿ٤ش ِٓض٤ٖٓ رخ٫طلخم، ٝرُي  َٓ ٣لظلع 

 وٞد.ٗغز٤ش حُؼ ٓجذأكغذ 

ر٘خًء ػ٠ِ رُي ٣غظط٤غ حُذحثٖ حُز١ ُْ ٣ٌٖ هشكخً ك٢ ح٫طلخم حُظٔغي رلوٚ ك٢ 

حُظوذّ رٔٞحؿٜش ًَ حُذحث٤ٖ٘ ح٥خش٣ٖ حُٔظلو٤ٖ ٝؿ٤ش حُٔظلو٤ٖ. رؼزخسس أخشٟ ٣غظط٤غ 

ٛزح حُذحثٖ حُظٔغي ربؿشحءحص حُظوغ٤ْ ٝحُظٞص٣غ حُظ٢ ٗـ ػ٤ِٜخ حُوخٕٗٞ ك٢ كخٍ ػذّ 

 ٓٞحؿٜش ًَ حُذحث٤ٖ٘.حطلخم حُذحث٤ٖ٘، ٝرُي ك٢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
386
 .333 َومكناس، جمال الدٌن، المرجع السابق، ص. 412 سلحدار، صالح الدٌن، المرجع السابق، ص 
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 اُلظَ اُضب٢ٗ

 إجشاءاد اُزوغ٤ْ ٝاُزٞص٣غ ك٢ دبٍ ػذّ ارلبم اُذائ٤ٖ٘

 

ٝمغ حُٔؾشع ك٢ كخٍ ػذّ حطلخم حُذحث٤ٖ٘ ػ٠ِ حُظٞص٣غ
387
اؿشحءحص ٓلذدس طزذأ  

روشحس حُؾشٝع رخُظوغ٤ْ )حُٔزلغ ح٧ٍٝ(، ػْ ٝمغ هخثٔش طٞص٣غ ٓئهظش )حُٔزلغ 

غ٤ْ ٜٗخث٢ )حُٔزلغ حُؼخُغ( ٣ـش١ طٞص٣غ كق٤ِش حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُؼخ٢ٗ(، ػْ هخثٔش طو

 أعخعٜخ.

 

 أُجذش األٍٝ

 هشاس اُششٝع ثبُزوغ٤ْ

 

رَ ٣غزن  ،٫ ٣زذأ طٞص٣غ كق٤ِش حُظ٘ل٤ز رؼذ طغذ٣ذ ػٖٔ ح٧ٓٞحٍ حُٔزخػش ٓزخؽشسً 

رُي اؿشحءحص ٫ رذ ٜٓ٘خ، كغذ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُغٞس١، كظ٠ ٣لقَ 

أٝ ٗغزش ٖٓ كوٚ رؼذ ٓشحػخس ٓشطزش د٣٘ٚ ٝٓوذحسٙ. ُٝزِٞؽ ٛزٙ ًَ دحثٖ ػ٠ِ كوٚ 

حُـخ٣ش سأٟ حُٔؾشع ٝؿٞد فذٝس هشحس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز رخُؾشٝع رخُظوغ٤ْ )حُٔطِذ 

ٝطز٤ِـٚ ا٠ُ حُذحث٤ٖ٘ حُٔؾظش٤ًٖ ك٢ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز )حُٔطِذ حُؼخ٢ٗ(، ػْ  ،ح٧ٍٝ(

 )حُٔطِذ حُؼخُغ(.طوذ٣ْ ٛئ٫ء حُذحث٤ٖ٘ هِزخص حُظوغ٤ْ خ٬ٍ ٓذس ٓلذدس 

 أُطِت األٍٝ: إطذاس سئ٤ظ اُز٘ل٤ز هشاس اُششٝع ثبُزوغ٤ْ

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ ٓخ ٣ؤط426:٢ط٘ـ حُٔخدس /

"٣ظخز سث٤ظ حُظ٘ل٤ز هشحسحً رخُؾشٝع ك٢ حُظوغ٤ْ ٣ؼِٖ ػ٘ٚ حُٔؤٓٞس رخُظؼ٤ِن ك٢  

 حُِٞكش حُٔؼذس ُزُي ك٢ حُذحثشس.".

٢ٛ اكغخف حُٔـخٍ ٌَُ فخكذ ٓقِلش رخ٫ه٬ع ػ٠ِ حُـخ٣ش ٖٓ ٛزح ح٩ػ٬ٕ  

هشحس حُظوغ٤ْ ٛزح، كوذ ٣ٌٕٞ ُذ٣ٚ حػظشحك ٣ئػش ػ٠ِ كوٞهٚ. ًؤٕ ٣ٌٕٞ دحث٘خً 

ا٠ُ فخكذ كن حٓظ٤خص ٓؼل٠ ٖٓ حُظغـ٤َ ًٔخ ٓش ٓؼ٘خ. ك٢ ٛزٙ حُلخُش ٫ ٣قَ 

ي . ُزُٞحٍ، ٜٝٓ٘خ هشحس حُؾشٝع رخُظوغ٤ْأ١ هشحس ٓظؼِن رخُظ٘ل٤ز ػ٠ِ ح٧ٓػِٔٚ 
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 / من قانون أصول المحاكمات.425انظر المادة / 
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أٝؿذ حُٔؾشع ح٩ػ٬ٕ ػٖ هش٣ن ُٞكش اػ٬ٗخص دحثشس حُظ٘ل٤ز ٤ُقَ حُؼِْ ا٠ُ 

 حٌُخكش.

 أُطِت اُضب٢ٗ: رج٤ِؾ هشاس اُششٝع ثبُزوغ٤ْ إ٠ُ اُذائ٤ٖ٘ اُذبجض٣ٖ

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ إٔ: 427ط٘ـ حُٔخدس /

ٔٞهٖ حُٔخظخس "٣زِؾ حُٔؤٓٞس هشحس حُؾشٝع رخُظوغ٤ْ ا٠ُ حُذحث٤ٖ٘ حُلخؿض٣ٖ ك٢ حُ

 .388ٌَُ ْٜٓ٘ ك٢ ٓلخمش حُلـض ٤ُوذٓٞح خ٬ٍ خٔغش ػؾش ٣ٞٓخً هِزخطْٜ رخُظوغ٤ْ."

ا٠ُ حُذحث٤ٖ٘ حُٔؾظش٤ًٖ  389أُضّ حُوخٕٗٞ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز طز٤ِؾ هشحس حُؾشٝع رخُظوغ٤ْ

ك٢ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز كوو. ػِش رُي اكغخف حُٔـخٍ أٓخْٜٓ ُظوذ٣ْ هِزخطْٜ رخُظوغ٤ْ. ٝهذ 

 ُظوذ٣ْ ٛزٙ حُطِزخص.  390ك٢ رحص حُ٘ـ حُوخ٢ٗٞٗ ٓذس خٔغش ػؾش ٣ٞٓخً كذد حُٔؾشع 

ٛزح ٣ٌٕٝٞ حُظز٤ِؾ ا٠ُ حُٔٞحهٖ حُظ٢ حخظخسٛخ ٛئ٫ء حُذحث٤ٖ٘ ك٢ ٓلخمش كـض 

ح٧ٓٞحٍ حُٔطِٞد حُظ٘ل٤ز ػ٤ِٜخ. ٫ٝ ٣ـٞص امخكش ِٜٓش حُٔغخكش ك٢ ٛزٙ حُلخُش ا٠ُ 

ٓ٘خهن ٣ؾِٜٔخ ح٫خظقخؿ حٌُٔخ٢ٗ حُٔذس حُوخ٤ٗٞٗش ٧ٕ حُؼ٘خ٣ٖٝ حُٔخظخسس طوغ مٖٔ 

 ُذحثشس حُظ٘ل٤ز.

وَذٓشُ رؼذ حٗظٜخء ِٜٓش ًٔخ  ُٔ ٫ طَوزَ دحثشس حُظ٘ل٤ز، ٖٓ ك٤غ حُٔزذأ، حُطِزخص حُ

حُخٔغش ػؾش ٣ٞٓخً، ا٫ ك٢ كخٍ ػذّ طز٤ِؾ أكذ حُذحث٤ٖ٘ حُلخؿض٣ٖ أٝ ك٢ كخٍ ًخٕ 

ُظ٤ٖ. ٣ٌٖٝٔ رخُظخ٢ُ ُٜئ٫ء حُظز٤ِؾ رخه٬ً، ٧ٕ حُِٜٔش ٫ طزذأ رخُغش٣خٕ ك٢ ٛخط٤ٖ حُلخ

 حُذحث٤ٖ٘ طوذ٣ْ هِزخطْٜ رخُظوغ٤ْ.

 أُطِت اُضبُش: روذ٣ْ اُذائ٤ٖ٘ اُذبجض٣ٖ ؽِجبد اُزوغ٤ْ

سأ٣٘خ إٔ هشحس حُؾشٝع رخُظوغ٤ْ ٣قَ ا٠ُ ػِْ حُذحث٤ٖ٘ حُلخؿض٣ٖ رظز٤ِـْٜ ا٠ُ 

ػ٘خ٣ْٜٝ٘ حُٔخظخسس ٣ٝقَ ا٠ُ ػِْ حٌُخكش ػٖ هش٣ن ٗؾش ٛزح حُوشحس ك٢ ُٞكش 

َِ ا ػ٬ٗخص دحثشس حُظ٘ل٤ز. ح٧ٓش حُز١ ٣ُغظ٘ظؾ ٓ٘ٚ آٌخ٤ٗش طوذ٣ْ هِزخص طوغ٤ْ ٖٓ هِزَ
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/ منه على جواز نشر 447دٌم ٌنص فً الفقرة الثانٌة من المادة /كان قانون أصول المحاكمات السوري الق 

 قرار الشروع بالتقسٌم فً صحٌفة ٌومٌة.
 
389

ٌجري التبلٌػ وفق الصول عن طرٌق المحضرٌن أو رجال الضابطة العدلٌة حسب الحال. فالمقصود إذاً أن 

 مأمور التنفٌذ ٌشرؾ على القٌام بهذا التبلٌػ.
 
390

لٌوم التالً لتبلٌػ قرار التقسٌم حسب القواعد العامة لن النص القانونً لم ٌحدد ٌوَم تبدأ هذه المدة من ا

 بدبها.
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ْٖ ًَ فخكذ ٓقِلش )ػخ٤ٗخً(، رٔخ ك٤ْٜ دحث٢٘ حُذحث٤ٖ٘  ِٓ حُذحث٤ٖ٘ حُلخؿض٣ٖ )أ٫ًٝ( ٝ

 حُلخؿض٣ٖ )ػخُؼخً(.

 أٝالً: روذ٣ْ اُذائ٤ٖ٘ اُذبجض٣ٖ ُطِجبرْٜ ثبُزوغ٤ْ

ٓٞملخً ٓوذحس د٣٘ٚ ٝٓشطزظٚ ٓذػٔخً رُي ٣ظوذّ ًَ دحثٖ رطِذ حُظوغ٤ْ 

رخُٔغظ٘ذحص. ٣ٝشٟ رؼل حُلوٚ أٗٚ ٣ٌل٢ طوذ٣ْ حُطِذ ك٢ ِٜٓش خٔغش ػؾش ٣ٞٓخً طزذأ 

رخُ٘غزش ٌَُ دحثٖ ٖٓ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ُظز٤ِـٚ، ٣ٌٖٝٔ طوذ٣ْ حُٔغظ٘ذحص حُظ٢ طئ٣ذ هِزٚ رؼذ 

حٗظٜخء ٛزٙ حُِٜٔش
391
. 

٣ْ هِذ حُظوغ٤ْ أٝ طوذ٣ٔٚ رؼذ حُٔذس ٛزح ٣ٝشٟ رؼل حُلوٚ أٗٚ ٣ظشطذ ػ٠ِ ػذّ طوذ

حُوخ٤ٗٞٗش عوٞه حُلن رخ٫ؽظشحى ك٢ حُظٞص٣غ
392
. 

ارح دهو٘خ ك٢ حُ٘قٞؿ حُوخ٤ٗٞٗش كبٗ٘خ ٫ ٗـذ أ٣خً ٜٓ٘خ ٣لشك ٛزح حُـضحء. حُ٘ـ 

 /، ٝٗقٜخ ٛٞ ح٥ط٢: 428حُٞك٤ذ حُز١ ٣ٌٖٔ ح٫عظ٘خد ك٢ ٛزح حُقذد ٛٞ حُٔخدس /

غ حُٔئهظش رخ٫عظ٘خد ا٠ُ ح٧ٝسحم حُٔوذٓش كٞس "٣نغ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز هخثٔش حُظٞص٣

 حٗونخء ٤ٓؼخد حُظوغ٤ْ.".

رخعظزؼخد أ١ ٖٓ حُذحث٤ٖ٘ حُلخؿض٣ٖ  طشادخً ُْ ٣وَ ٖٓ حُٞحمق إٔ ٛزح حُ٘ـ 

حُز٣ٖ ُْ ٣وذٓٞح هِزخص طوغ٤ْ ٖٓ ح٫ؽظشحى ك٢ طٞص٣غ كق٤ِش حُظ٘ل٤ز. ر٘خًء ػ٠ِ رُي 

ّ رؼل حُذحث٤ٖ٘ ٖٓ حهظنخء كوٞهْٜ ٣لشِ كبٗٚ ٣زذٝ ُ٘خ إٔ ٛزح ح٫طـخٙ حُلو٢ٜ حُز١ 

ُِٚ ٓخ ٫ ٣لظَٔ. َّٔ  كغَّش ٛزح حُ٘ـ طلغ٤شحً ٝحعؼخً ك٢ ؿ٤ش ٓلِٚ، كل

ٝٗشٟ أٗٚ ٖٓ ح٧كنَ ٝح٧ًؼش ػذحُشً طلغ٤ش ٛزح حُ٘ـ طلغ٤شحً ٣ِظضّ رلذٝدٙ، أ١ 

 رلذٝد حُ٘ـ رحطٚ؛ ٝرُي ػ٠ِ حُ٘لٞ ح٥ط٢:

أٝ حُز١ هذٓٚ رؼذ ح٤ُٔؼخد حُوخ٢ٗٞٗ  ٓؼخِٓش حُذحثٖ حُز١ ُْ ٣وذّ هِذ حُظوغ٣ْ٤ـذ 

ٝرُي ربعوخه دسؿش د٣٘ٚ. كوذ  ،ُْٝ ٣وزَ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٓؼزسطٚ ٓؼخِٓش حُذحثٖ حُؼخد١
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، وقد دعم 652. ومنال حٌدر، نصرة، المرجع السابق، ص 342مكناس، جمال الدٌن، المرجع السابق، ص 

حٌث قال فً الصفحة  Solus p.315 et Cuche 359))الستاذ المرحوم حٌدر رأٌه باالجتهاد والفقه الفرنسٌٌن 
المذكورة سابقاً ما ٌأتً: "وقد جنح االجتهاد إلى التخفٌؾ من قسوة النص فأجاز للحاجز الذي لم ٌرفق طلبه 
المقدم خالل المهلة بالمستندات أن ٌقدم هذه المستندات ولو بعد انقضاء المهلة حرصاً على المساواة بٌن الدابنٌن 

 كانت لدٌهم معذرة مقبولة حالت دون تقدٌم المستندات خالل المهلة.".وعدم ضٌاع حق أحدهم وخاصة إذا 

 
392

 .342 مكناس، جمال الدٌن، المرجع السابق، ص، و652منال حٌدر، نصرة، المرجع السابق، ص انظر: 
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َّْ طوذ٣ٔٚ ٖٓ  ؿخء حُ٘ـ ػ٠ِ إٔ ٣نغ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز حُوخثٔش حُٔئهظش ر٘خًء ػ٠ِ ٓخ ط

َّ رؼذ ح٤ُٔؼخد ٫ ٣ئخز رخُلغزوذَّ هِزخص ٝٓغظ٘ذحص. كٔخ ُْ ٣ُ  خٕ ػ٘ذ ط٘ظ٤ْ ٛزٙ ّ أٝ هُذ

 حُوخثٔش. 

أٓخ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رظٞص٣غ كق٤ِش حُز٤غ ك٘شٟ أٗٚ ٫ رذ ٖٓ حُغٔخف ٌَُ ٖٓ حؽظشى 

ك٢ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز حُلقٍٞ ػ٠ِ كوٚ أٝ ػ٠ِ ؿضٍء ٓ٘ٚ. ػِش رُي ٢ٛ إٔ ٛئ٫ء 

َّْ طلق٤َ  حُذحث٤ٖ٘ ػزشٝح ػٖ اسحدحطْٜ رخهظنخء كوٞهْٜ ه٤ِش اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز. ٝهذ طَ

حُٔٞمٞػ٤ش أٝ رؼنٜخ كؼ٬ً رز٤غ ح٧ٓٞحٍ حُظ٢ ًخٗض ٓلـٞصس ُقخُلْٜ،  كوٞهْٜ

ْْ ٣زَن ا٫ طٞص٣ؼٜخ ػ٤ِْٜ / 424. ٣ٝذػْ ٝؿٜش ٗظشٗخ ٛزٙ ٗـ حُلوشس /أ/ ٖٓ حُٔخدس /ُٝ

 َ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُز١ ٣ون٢ رؤٕ ٣خظـ حُذحثٕ٘ٞ حُلخؿضٕٝ رخُٔلقَّ

زخع  ُٔ ثـ٤ش إجشاء آخشٖٓ حُٔخٍ حُ
393
. 

بٗٚ ٓٔخ ٣خشؽ ػٖ ؿخ٣ش حُٔؾشع ٝػٖ ٓؼ٠٘ حُ٘ـ حُوخ٢ٗٞٗ حُٔزًٞس عخروخً ُزُي ك

كوٚ. ك٬ ٣٘زـ٢ اعوخه  اعوخه كن أ١ دحثٖ حؽظشى ك٢ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ك٢ حهظنخء

ٝأٗٚ طْ طلق٤َ ٛزح  ػذّ ه٤خّ دحثٖ رٞحؿذ اؿشحث٢، ٫ ع٤ٔخكن ٓٞمٞػ٢ ُٔـشد 

 .394حُلن حُٔٞمٞػ٢

 طبدت ٓظِذخ صب٤ٗبً: روذ٣ْ ؽِت اُزوغ٤ْ ٖٓ ًَ

/ حُٔزًٞس عخروخً ٣لشك ػ٠ِ حُٔؤٓٞس ُقن هشحس 426سأ٣٘خ إٔ ٗـ حُٔخدس /

حُظوغ٤ْ ػ٠ِ ُٞكش اػ٬ٗخص دحثشس حُظ٘ل٤ز؛ ح٧ٓش حُز١ ٣ُغظ٘ظؾ ٓ٘ٚ أٗٚ ٣لن ١٧ 

ِِش. ٌُٖ ٓوذ٢ٓ ٛزٙ حُطِزخص ٖٓ  فخكذ ٓقِلش طوذ٣ْ هِذ طوغ٤ْ ٨ُٓٞحٍ حُٔلقَّ

ُلـض أٝ ٖٓ ؿ٤ش أفلخد كوٞم ح٫ٓظ٤خص حُٔؼلخس حُذحث٤ٖ٘ حُٔؾظش٤ًٖ ك٢ اؿشحءحص ح

ٖٓ حُظغـ٤َ ٫ ٣غظل٤ذٕٝ ٖٓ هِزخص حُظوغ٤ْ ٛزٙ ا٫ ارح ًخٗض كق٤ِش حُظ٘ل٤ز طض٣ذ 

                                                           
 
393

متى صار المتحصل من مال المدٌن أو مما حجز -"أالمذكورة سابقاً بأنه:  424تنص الفقرة /أ/ من المادة 

فال حاجة إلجراء  .".بؽٌر إجراء آخرؽٌر أو مما سوى ذلك كافٌاً لوفاء جمٌع حقوق الحاجزٌن اختصوا به لدى ال
 آخر مثل تقدٌم طلب التقسٌم.

 
394

قد ٌتمسك أصحاب الرأي المخالؾ لرأٌنا بمبدأ الطلب قابلٌن: إنه ال ٌجوز لربٌس التنفٌذ أن ٌتحرك من تلقاء 

مدنٌة والتجارٌة، وإنه ال بد من تقدٌم طلب إلٌه بذلك. نرد على ذلك بالقول: إن نفسه بحسبانه قاضٌاً فً المواد ال
م الدابن طلبه إلى ربٌس التنفٌذ  طلب التقسٌم شًء وطلب الحصول على الحق الموضوعً شًء آخر. فقد قدَّ

ب اشتراك فً بالحصول على حقه الموضوعً عندما تقدم بطلب التنفٌذ فً بداٌة = اإلجراءات التنفٌذٌة، أو بطل
لَ مرحلة التوزٌع.  ٌْ وٌعزز رأٌنا هذا أن المشرع إجراءات التنفٌذ التً كانت جارٌة، وال حاجة لتقدٌم طلب آخر قَُب

. انظر بهذا المعنى والً، فتحً، المرجع لعدم الفابدة منه من الناحٌة العملٌةالمصري ألؽى مرحلة قرار التقسٌم 

 /.1/رقم ، الهامش 569السابق، ص
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/ ٖٓ هخٕٗٞ 424ػ٠ِ ٓطِٞد حُذحث٤ٖ٘ حُٔؾظش٤ًٖ. ٝهذ ؿخء رُي ٝحملخً ك٢ حُٔخدس /

أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُظ٢ خققض حُٔظلقَ ٖٓ حُز٤غ ُٞكخء كوٞم حُذحث٤ٖ٘ 

 ُلخؿض٣ٖ.  ٝٗـ حُلوشس /أ/ ٖٓ ٛزٙ حُٔخدس ٛٞ ح٥ط٢: ح

َُ ٖٓ ٓخٍ حُٔذ٣ٖ أٝ ٓٔخ كـض ُذٟ حُـ٤ش أٝ ٓٔخ عٟٞ رُي  -"أ َلقَّ ُٔ ٓظ٠ فخس حُ

 ًخك٤خً ُٞكخء ؿ٤ٔغ كوٞم حُلخؿض٣ٖ حخظقٞح رٚ رـ٤ش اؿشحء آخش.".

٬ٗكع إٔ ف٤ـش حُلوشس ؿخءص ٓطِوشً ٫ ٣ٞؿذ ك٤ٜخ حعظؼ٘خء ٣ظؼِن رؤ٣ش كجش ٖٓ 

 . 395كجخص حُذحث٤ٖ٘ ح٥خش٣ٖ

 صبُضبً: روذ٣ْ ؽِت روغ٤ْ ٗظ٤ت اُذائٖ اُذبجض ث٤ٖ دائ٤٘ٚ

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ ٓخ ٣ؤط٢: 436ٗقض حُٔخدس /

ُْ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٗق٤ذ أ١ دحثٖ ر٤ٖ دحث٤٘ٚ ارح هِزٞح رُي هزَ ٝمغ حُوخثٔش  "٣ُوّغ

 حُٔئهظش.".

ُلخُش ٖٓ دحث٢٘ أكذ حُذحث٤ٖ٘ حُلخؿض٣ٖ ك٢ ٣ٌٕٞ هََُِذ حُظوغ٤ْ ٓوذٓخً ك٢ ٛزٙ ح

حُِٔق حُظ٘ل٤ز١ رٔٞحؿٜش ٛزح حُذحثٖ ٤ُٝظ حُٔذ٣ٖ حُز١ ر٤ؼض أٓٞحُٚ. ٝحُٜذف ٖٓ 

ٛزٙ حُطِزخص ٛٞ طٞص٣غ حُلقش حُظ٢ ع٤لقَ ػ٤ِٜخ حُذحثٖ حُلخؿض ػ٘ذ طٞص٣غ 

 كق٤ِش حُظ٘ل٤ز ر٤ٖ دحث٤٘ٚ حُز٣ٖ طوذٓٞح رطِزخص حُظوغ٤ْ. 

حُذحثٖ ٛئ٫ء طوذ٣ْ هِزخطْٜ هزَ ٝمغ هخثٔش حُظٞص٣غ ٣ٝـذ ػ٠ِ دحث٢٘ ٛزح 

حُٔئهظش. ٣ٝشٟ رؼل حُلوٚ إٔ حُذحثٖ حُلخؿض ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ هذ حعظؼَٔ كوٚ رظوذ٣ْ 

 حُطِذ خ٬ٍ حُٔذس حُوخ٤ٗٞٗش.

ٗشٟ ػذّ مشٝسس طوذ٣ْ أ١ ٖٓ دحث٢٘ حُذحثٖ ُطِذ طوغ٤ْ ك٢ حُٔذس حُوخ٤ٗٞٗش 

ك٢ حُقللش حُغخروش رخقٞؿ طلغ٤ش ٗـ ٝرُي طؤع٤غخً ػ٠ِ سأ٣٘خ حُز١ أٝسدٗخٙ 

 /. 428حُٔخدس /

 

                                                           
395

. حٌث ٌرى الدكتور مكناس ما ٌأتً: 434 مكناس، جمال الدٌن، المرجع السابق، صنظر بهذا المعنى: ا 

ٌُقبل حجز دابن جدٌد على هذا المبلػ باعتباره أصبح بعد البٌع مخصصاً لوفاء دٌون  "وفً الواقع العملً ال 
ٌُالحظ أن الدكتور مكناس ٌعزو اختصاص الدابنٌن بالمبلػ المحصل  الحاجزٌن من أطراؾ الملؾ التنفٌذي فقط.". 

حنا فً المتن.  نتٌجة البٌع إلى الواقع العملً، ولٌس إلى النص القانونً كما وضَّ
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 أُجذش اُضب٢ٗ

 هبئٔخ اُزٞص٣غ أُؤهزخ

 

طزذأ ح٩ؿشحءحص ك٢ ٛزٙ حُٔشكِش ٖٓ حُظ٘ل٤ز رٞمغ هخثٔش ٓئهظش ُِظٞص٣غ )حُٔطِذ 

ٝرؼذ رُي ٣ـش١ اهشحس ٛزٙ حُوخثٔش ًٔخ ٣ٌٖٔ ح٫ػظشحك ػ٤ِٜخ )حُٔطِذ  ،ح٧ٍٝ(

 حُؼخ٢ٗ(.

 ػغ هبئٔخ اُزٞص٣غ أُؤهزخأُطِت األٍٝ: ٝ

رؼذ حٗونخء ِٜٓش حُخٔغش ػؾش ٣ٞٓخً حُخخفش رطِزخص حُظوغ٤ْ ٣نغ سثا٤ظ حُظ٘ل٤از 

هخثٔااااش طٞص٣ااااغ ٓئهظااااش، ٝرُااااي رخ٫عااااظ٘خد اُاااا٠ حُٔغااااظ٘ذحص حُظاااا٢ هااااذٜٓخ حُااااذحثٕ٘ٞ 

 . 396حُلخؿضٕٝ

ٛزح ٣ٝـذ ػ٠ِ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز، هزَ طخق٤ـ ًَ دحثٖ رخُٔزِؾ حُز١ ٣غظلوٚ 

ٝٓوذحسٙ، إٔ ٣لغْ ٖٓ حُٔزِؾ حُٔظلقَ حُٔقخس٣ق حُخخفش  كغذ ٓشطزش د٣٘ٚ

ربؿشحءحص طلق٤َ حُٔزخُؾ حُٔوظن٠ طوغ٤ٜٔخ، ٝٓقخس٣ق اؿشحءحص حُظوغ٤ْ رحطٜخ. 

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ ٓخ ٣ؤط٢: 429كوذ ٗقض حُٔخدس /

"٣طشف سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٖٓ حُوخثٔش حُٔئهظش هزَ حُظوغ٤ْ ٓوذحس حُٔقخس٣ق حُظ٢ 

وض ُظلق٤َ حُٔزخُؾ حُٔوظن٠ طوغ٤ٜٔخ ٝحُٔقخس٣ق حُخخفش ربؿشحءحص حُظوغ٤ْ أُٗل

ـُ حُذحث٤ٖ٘ أفلخد حُشٕٛٞ ٝحُظؤ٤ٓ٘خص ٝح٫ٓظ٤خص ٓخ ٣ئدَّٟ  ٖٓ ٓخٍ حُٔذ٣ٖ ػْ ٣َُخّق

ُْ ر٤ٖ حُذ٣ٕٞ ح٧خشٟ هغٔش ؿشٓخء  ُْٜ ػ٠ِ كغذ دسؿخطْٜ، ٝٓخ ٣زو٠ رؼذ رُي ٣وغَّ

ٍَ ْٜٓ٘، أٓخ حُذ٣ٕٞ ؿ٤ش  ػخرظش حُظخس٣خ كظغظٞك٠ ٖٓ رو٤ش أٓٞحٍ حُٔذ٣ٖ.". ر٘غزش د٣ٖ ً

٬ٗكع ك٢ ٛزٙ حُٔخدس حُوخ٤ٗٞٗش إٔ طشط٤ذ دسؿخص حُذ٣ٕٞ ٣ـش١ ك٢ هخثٔش حُظٞص٣غ 

حُٔئهظش حُظ٢ طؼذ ح٧عخط حُز١ طز٠٘ ػ٤ِٚ هخثٔش حُظوغ٤ْ حُٜ٘خث٢ ًٔخ ع٘شٟ. ٣ُٝشحػ٠ 

 ك٢ ٛزح حُظشط٤ذ ػ٬ع كجخص ٖٓ حُذحث٤ٖ٘ ٢ٛ:

كوٞم حُظوذّ حُٔٞمٞػ٤ش ٖٓ أفلخد سٕٛٞ ٝطؤ٤ٓ٘خص حُذحثٕ٘ٞ أفلخد  -1

 ٝحٓظ٤خص.

 حُذحثٕ٘ٞ حُؼخد٣ٕٞ. -2

                                                           
 
396

/ من قانون أصول المحاكمات على أن: "ٌضع ربٌس التنفٌذ قابمة التوزٌع المؤقتة 428تنص المادة /

 والمقصود هو مٌعاد تقدٌم طلبات التقسٌم. باالستناد إلى الوراق المقدمة فور انقضاء مٌعاد التقدٌم.".
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 أفلخد حُذ٣ٕٞ ؿ٤ش ػخرظش حُظخس٣خ. -3

٣ٌٕٝٞ حُٞكخء رخُظشط٤ذ حُٞحسد أػ٬ٙ، ك٬ ٣ـٞص إٔ ٣لقَ دحثٖ رذ٣ٖ ؿ٤ش ػخرض 

حُظخس٣خ ػ٠ِ د٣٘ٚ هزَ دحثٖ ٓٔظخص أٝ ػخد١ د٣٘ٚ ػخرض حُظخس٣خ، ٫ٝ إٔ ٣لقَ دحثٖ 

 ١ ػ٠ِ د٣٘ٚ هزَ دحثٖ ٓٔظخص أٝ فخكذ كن سٖٛ أٝ طؤ٤ٖٓ.ػخد

أٓخ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُظٞص٣غ مٖٔ ًَ كجش ٖٓ ٛزٙ حُلجخص ػ٠ِ كذس ك٤ٌٕٞ حُظٞص٣غ 

 ًخ٥ط٢:

ر٤ٖ حُذحث٤ٖ٘ أفلخد حُشٕٛٞ ٝحُظؤ٤ٓ٘خص ٝح٫ٓظ٤خص: ٣ٌٕٞ رلغذ دسؿش  -

ك٢ حُذ٣ٖ ر٤ٖ ٛئ٫ء حُذحث٤ٖ٘ أفلخد كوٞم حُظوذّ حُٔٞمٞػ٤ش، ًٔخ ٝسدص 

حُوخٕٗٞ حُٔذ٢ٗ أٝ هٞح٤ٖٗ ٓٞمٞػ٤ش أخشٟ. رٔؼ٠٘ إٔ حُذحثٖ رٝ حُذ٣ٖ 

ح٧ػ٠ِ ٓشطزش ٣لقَ ػ٠ِ ًخَٓ د٣٘ٚ، ٤ِ٣ٚ رٝ حُذسؿش حُظخ٤ُش، ٌٝٛزح. ٝارح 

طغخٝص حُذسؿش ر٤ٖ حػ٤ٖ٘ ٖٓ ٛئ٫ء أٝ أًؼش، ًؤٕ ٣ٌٞٗٞح أفلخد كن 

 د٣٘ٚ.ك٤ـش١ حُظٞص٣غ ر٤ْٜ٘ هغٔش ؿشٓخء ًَ ر٘غزش -رخثغ ٓؼ٬ً -حٓظ٤خص 

ر٤ٖ حُذحث٤ٖ٘ حُؼخد٤٣ٖ: ٣ٌٕٞ حُظٞص٣غ ػ٠ِ أعخط هغٔش ؿشٓخء، أ١ ًَ ر٘غزش  -

 د٣٘ٚ.

ر٤ٖ حُذحث٤ٖ٘ رذ٣ٕٞ ؿ٤ش ػخرظش حُظخس٣خ: ٣ـش١ حُظٞص٣غ ر٤ْٜ٘ ػ٠ِ أعخط هغٔش  -

 ؿشٓخء أ٣نخً، ٝرُي ارح رو٢ ؽ٢ء ٖٓ كق٤ِش حُظ٘ل٤ز.

 َٖ ك٢ حُوخثٔش حُٔئهظش دسؿخص ر٘خًء ػ٠ِ ًَ ٓخ طوذّ ٣٘زـ٢ ػ٠ِ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز إٔ ٣ُز٤َّ

 .397حُذ٣ٕٞ حُٔٔظخصس ٝٓوخد٣شٛخ، ٝٓخ ٣ِلوٜخ ٖٓ كٞحثذ ٝٓقخس٣ق

 أُطِت اُضب٢ٗ: إهشاس اُوبئٔخ أُؤهزخ ٝاالػزشاع ػ٤ِٜب

رؼذ ح٫ٗظٜخء ٖٓ طلذ٣ذ دسؿخص حُذ٣ٕٞ ٝطشط٤زٜخ ٣ُوشُّ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز حُوخثٔش 

٘ل٤ز، خ٬ٍ ػ٬ػش أ٣خّ ٖٓ حُٔئهظش ُِظٞص٣غ. ػْ ٣ـش١ طز٤ِـٜخ رٔؼشكش ٓؤٓٞس حُظ

طخس٣خ اهشحسٛخ، ا٠ُ حُٔذ٣ٖ ٝا٠ُ حُذحث٤ٖ٘ حُلخؿض٣ٖ حُز٣ٖ طوذٓٞح رطِزخص حُظوغ٤ْ 

خ٬ٍ حُٔذس حُوخ٤ٗٞٗش. ٣ٌٕٝٞ أٓخّ ٛئ٫ء خٔغش أ٣خّ ط٢ِ حُظز٤ِؾ ٬ُػظشحك ػ٠ِ 

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ أٗٚ: 431ٛزٙ حُوخثٔش. كوذ ٗقض حُٔخدس /

                                                           
397
/ من قانون أصول المحاكمات على ما ٌأتً: "ٌبٌن فً القابمة المؤقتة درجات امتٌاز 431تنص المادة / 

 الدٌون الممتازة ومقدار كل دٌن من أصل وفوابد ومصارٌؾ.".
التارٌخ أم ؼٌر ثابت التارٌخ. وٌكون  هذا وٌبدو لنا أنه من الفضل تحدٌد مقدار كل دٌن عادي سواًء أكان ثابت

ذلك ببٌان أصل الدٌن والمصارٌؾ والفوابد المتعلقة به. كل ذلك حتى تتحدد بدقة حصة كل دابن من الدابنٌن 
 المشتركٌن فً إجراءات الحجز عند التوزٌع وصرؾ المبالػ، وذلك مهما كانت مرتبة دٌنه.
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ّ حُؼ٬ػش حُظخ٤ُش ٤ُّٞ اهشحس هخثٔش حُظٞص٣غ حُٔئهظش ٣زِؾ حُٔؤٓٞسك٢ ح٣٧خ -"أ
398
 

 ٛزح حُوشحس ا٠ُ حُذحث٤ٖ٘ حُلخؿض٣ٖ حُز٣ٖ هذٓٞح هِزخص حُظوغ٤ْ ٝا٠ُ حُٔذ٣ٖ.

ٌَُ ٝحكذ ٖٓ ٛئ٫ء حُلن رخ٫ػظشحك ػ٠ِ حُوخثٔش ك٢ ٤ٓؼخد خٔغش أ٣خّ  -د

 ٖٓ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ُظخس٣خ طز٤ِـٚ.".

ػ٠ِ ٓشطزش أكذ حُذحث٤ٖ٘ أٝ ٓوذحس د٣٘ٚ، أٝ ٓخ ُلن د٣٘ٚ ٖٓ  هذ ٣َِشُد ح٫ػظشحكُ 

ٓقخس٣ق ٓظؼِوش ربؿشحءحص حُظ٘ل٤ز. كبرح َفقَّ ح٫ػظشحك ٣ؼذٍِّ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز 

 حُوخثٔش حُٔئهظش.

٣ٝـذ أ٫ ٣٘قذ ح٫ػظشحك ػ٠ِ أعخط )أفَ( حُلن، ًخ٫ػظشحك ٛزح 

حُٔوخفش أٝ حُظ٘خصٍ أٝ  حُٔظؼِن رخٗونخء حُذ٣ٖ رؤكذ أعزخد ح٫ٗونخء ًخُٞكخء أٝ

ؿ٤ش رُي ٖٓ أعزخد حٗونخء ح٫ُظضحّ. كٜزٙ ح٫ػظشحمخص ٓظؼِوش رؤفَ حُلن أ١ 

ْٖ ٣ش٣ذ  َٓ رخُٔٞمٞع، ٫ٝ ٣ـٞص ُشث٤ظ حُظ٘ل٤ز حُلقَ ك٤ٜخ. ُزُي كبٗٚ ٣ـذ ػ٠ِ 

حُظٔغي رٜخ اهخٓش دػٟٞ أٓخّ ٓلٌٔش حُٔٞمٞع حُٔخظقش، ٣ٝطِذ ٖٓ ٛزٙ 

٘ل٤ز هزَ فشف حُٔزخُؾ ػ٠ِ حُذحث٤ٖ٘ حُٔؾظش٤ًٖ ك٢ حُٔلٌٔش حطخخر هشحس رٞهق حُظ

اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز. ٣ٝـذ إٔ ٣قذس هشحس ٝهق حُظ٘ل٤ز ٖٓ ٓلٌٔش حُٔٞمٞع 

)ح٧عخط( هزَ طٞص٣غ كق٤ِش حُظ٘ل٤ز ر٤ٖ حُذحث٤ٖ٘ ٧ٕ حُوخٕٗٞ ُْ ٣غٔق ربرطخٍ 

 .399اؿشحءحص حُظوغ٤ْ رؼذ حُقشف

أعزخد حػظشحمٚ ك٢  ٣ٝـذ ػ٠ِ حُٔؼظشك ػ٠ِ حُوخثٔش حُٔئهظش إٔ ٣ز٤ٖ

طخس٣خ طزِـٚ هشحس اهشحس حُوخثٔش. ٣ٝ٘زـ٢ ػ٠ِ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز  ط٤ٓ٢ِؼخد خٔغش أ٣خّ 

. كبرح ُْ ٣ؼظشك أكذ أٝ طْ طوذ٣ْ 400حُلقَ ك٢ ح٫ػظشحمخص ػ٠ِ ٝؿٚ حُغشػش

 حػظشحك ٝكقَ ك٤ٚ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ك٤قخس ا٠ُ ٝمغ هخثٔش حُظوغ٤ْ حُٜ٘خث٢.

 

                                                           
 
398

الحال، بإجراء التبلٌػ، لكن بمعرفة مأمور التنفٌذ الذي ٌتابع ٌقوم الُمْحِضُر، أو المكلُؾ قانوناً حسب 

 اإلجراءات.
 
399

 / من قانون أصول المحاكمات.438كما ورد فً المادة /

 
400

كل من ٌعترض على قابمة التقسٌم المؤقتة -/ من قانون أصول المحاكمات على ما ٌأتً: "أ432تنص المادة /

خمسة أٌام تلً تارٌخ  –دمها فً المٌعاد المذكور فً المادة السابقة علٌه أن ٌبٌن أسباب اعتراضه فً مذكرة ٌق
 ٌفصل ربٌس التنفٌذ فً االعتراضات على وجه السرعة.".-. ب-تبلٌؽه قرار إقرار القابمة
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 أُجذش اُضبُش

 ز٘ل٤ز ػ٠ِ أعبط هبئٔخ اُزوغ٤ْ اُٜ٘بئ٢رٞص٣غ دظ٤ِخ اُ

 

 / ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ ٓخ ٣ؤط٢: 433ط٘ـ حُٔخدس /

َّ ٝكُقَ ك٤ٚ ٣قذس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٖٓ طِوخء رحطٚ  ،"ارح ُْ ٣ُوذَّّ حػظشحك أٝ هُّذ

َـّ ٬ًً ٖٓ حُذحث٤ٖ٘ رؼذ هشف ٓخ ُلَن  هخثٔش حُظوغ٤ْ حُٜ٘خث٢ ٓز٤٘خً ك٤ٜخ ٓوذحس ٓخ َخ

٣ٝقشف حُٔغظلن ٌَُ دحثٖ ٖٓ ف٘ذٝم حُذحثشس  ،ٖٓ حُلـض ٝٓوذحس حُلٞحثذد٣٘ٚ 

 ٝكوخً ُوخثٔش حُظوغ٤ْ حُٜ٘خث٢.".

٣نغ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ارٕ هخثٔش حُظوغ٤ْ حُٜ٘خث٢ رؼذ إٔ ٣لقَ ك٢ ح٫ػظشحمخص 

حُٔوذٓش خ٬ٍ حُٔذس حُوخ٤ٗٞٗش. كبرح ُْ طٌٖ ٛ٘خى حػظشحمخص أٝ طْ طوذ٣ْ 

ٖ دٕٝ ٓؼزسس ٓوزُٞش؛ كبٕ حُوخثٔش حُٔئهظش طقزق هخثٔش ح٫ػظشحمخص رؼذ حُٔذس ٓ

حُظوغ٤ْ حُٜ٘خث٢. رؼذ رُي ٣ـش١ طٞص٣غ كق٤ِش حُظ٘ل٤ز ر٤ٖ حُذحث٤ٖ٘ حُٔؾظش٤ًٖ 

 ربؿشحءحص حُلـض كغذ حُظشط٤ذ ٝحُظلق٤َ حُز١ ٓش ٓؼ٘خ.

٣ـٞص حُطؼٖ رخ٫عظج٘خف روشحس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٝمغ هخثٔش حُظوغ٤ْ حُٜ٘خث٢، 

ْٖ رٚ خ٬ٍ ح٣٧خّ حُخٔغش حُظخ٤ُش ُظخس٣خ 401خدس ػً٘ٚؤ١ هشحس آخش ف . كبرح ُْ ٣ُطؼ

 كبٗٚ ٣قزق ٓزشٓخً. 402طز٤ِـٚ أٝ حُؼِْ حُلؼ٢ِ رٚ

ٓغ رُي كبٗٚ ٣ٌٖٔ طوذ٣ْ هِذ ربرطخٍ حُظوغ٤ْ أٝ طؼذ٣ِٚ ك٢ كخُظ٤ٖ ٗـ 

 / ٓ٘ٚ.  ك٤غ ؿخء ٗقٜخ ًخ٥ط437:٢ػ٤ِٜٔخ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ك٢ حُٔخدس /

ٓقِلش إٔ ٣طِذ كظ٠ ٝهض حُقشف ارطخٍ حُظوغ٤ْ أٝ  "٣ـٞص ٌَُ ر١ 

 طؼذ٣ِٚ ك٢ حُلخُظ٤ٖ ح٥ط٤ظ٤ٖ:

ارح ٝهغ طؼخسك ر٤ٖ حُوخثٔش حُٔئهظش أٝ حُوشحسحص حُقخدسس ك٢ ح٫ػظشحك  - أ

 ٝر٤ٖ حُوخثٔش حُٜ٘خث٤ش.

ارح ُْ ٣زَِِّؾ حُٔذ٣ٖ أٝ أكذ حُذحث٤ٖ٘ ٬ُه٬ع ػ٠ِ حُوخثٔش حُٔئهظش ٝح٫ػظشحك  - ص

 ػ٤ِٜخ.".

                                                           
 
401

إال ما نص علٌه القانون على أنه قرار ٌصدر مبرماً عن ربٌس التنفٌذ، كالقرار الصادر بطلب إعفاء الحارس 

الحراسة الذي ٌصدر عن ربٌس التنفٌذ ؼٌر قابل لي طرٌق من طرق الطعن، كما ورد فً الفقرة القضابً من 

 / من قانون أصول المحاكمات.339/ب/ من المادة /
402
 ٌكون العلم فعلٌاً إذا تم تقدٌم إفادة فً محضر التنفٌذ العام بعد صدور قرار بوضع قابمة التقسٌم النهابً. 
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ُلخُش ح٠ُٝ٧ رٞؿٞد كخُش طؼخسك ر٤ٖ حُوخثٔظ٤ٖ حُٔئهظش ٝحُٜ٘خث٤ش أٝ طظؼِن ح

 ر٤ٖ حُوشحسحص حُقخدسس ك٢ ح٫ػظشحك ػ٠ِ حُوخثٔش حُٔئهظش ٝحُوخثٔش حُٜ٘خث٤ش.

ٖٓ حُطز٤ؼ٢ إٔ ٣ُوزَ هِذ ح٫ػظشحك أٝ حُظؼذ٣َ ك٢ كخٍ حُظؼخسك ر٤ٖ 

وخثٔش حُٔئهظش رؤٕ أكذ ح٠ُٝ٧. كوذ ط٘ـ حُ ػ٠ِحُوخثٔظ٤ٖ ٫عظ٘خد حُوخثٔش حُؼخ٤ٗش 

 حُذحث٤ٖ٘ ٛٞ دحثٖ ػخد١ ر٤٘ٔخ ط٘ـ حُوخثٔش حُٜ٘خث٤ش رؤٗٚ دحثٖ ٓٔظخص.

َِ حُظؼخسك ر٤ٖ حُوشحسحص حُقخدسس ك٢ ح٫ػظشحك ػ٠ِ حُوخثٔش  ؼَ َٓ أٓخ ػٖ 

حُٔئهظش ٝحُوخثٔش حُٜ٘خث٤ش ك٤ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ حُٞؿٚ ح٥ط٢: طقذس حُوخثٔش حُٔئهظش 

دحثٖ ػخد١، ك٤ؼظشك ٛزح حُذحثٖ ٣ٝزشص ٓغظ٘ذحص طؼزض ػ٠ِ إٔ أكذ حُذحث٤ٖ٘ ٛٞ 

ِٙ ًزُي، أ١ دحثٖ ٓٔظخص. ٓغ  أٗٚ دحثٖ ٓٔظخص. ك٤قذس هشحس ػٖ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز رَِؼّذ

 ُذحثٖ ػ٠ِ أٗٚ دحثٖ ػخد١.حرُي طقذس حُوخثٔش حُٜ٘خث٤ش ٓلذدسً ٛزح 

ٞ ربؿشحء كشمٚ حُوخٕٗٞ، ٝٛ أٓخ حُلخُش حُؼخ٤ٗش ك٢ٜ ٝحملش ٧ٕ ك٤ٜخ اخ٫٬ً 

طز٤ِؾ أفلخد حُؾؤٕ حُوخثٔشَ حُٔئهظشَ رٜذف كغق حُٔـخٍ ُْٜ رخ٫ػظشحك ػ٠ِ ٓخ 

، ُزُي عٔق رلوْٜ ؿخء ك٤ٜخ. كؼذّ حُظز٤ِؾ ٣ـؼَ ٓذس ح٫ػظشحك ؿ٤ش عخس٣ش

ْٖ ُْ ٣ـِش طز٤ِـٚ رظوذ٣ْ هِذ ارطخٍ أٝ طؼذ٣َ حُظوغ٤ْ كظ٠ ٝهض  َٔ حُٔؾشع ُِ

 حُقشف.

طخٍ أٝ طؼذ٣َ هخثٔش حُظوغ٤ْ حُٜ٘خث٤ش ك٢ ٛزٙ حُلخ٫ص ٝٓؼ٬٤طٜخ ٣ٌٖٔ هِذ ار

ر٘خًء ػ٠ِ هِذ فخكذ حُٔقِلش. ػْ ٣ـش١ حُقشف رؼذ حُزض ك٢ هِزخص 

 ح٩رطخٍ أٝ حُظؼذ٣َ ٛزٙ. 

/ 438أٓخ رؼذ حُقشف ك٬ ٣ـٞص ارطخٍ اؿشحءحص حُظوغ٤ْ، كوذ ٗقض حُٔخدس /

 ٢ٛٝ ح٧خ٤شس ٖٓ حُزخد حُشحرغ ٖٓ حٌُظخد حُؼخ٢ٗ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص

403ٝٛٞ ًظخد حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ أٗٚ: "٫ ٣ـٞص ارطخٍ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز رؼذ حُقشف."
. 

                                                           
403
للمبلػ المستحق للدابن. انظر  القبض الفعلًرؾ الواردة فً النص القانونً على أنها ٌجب أال ُتفسر كلمة الص 

 /.1، الهامش رقم /666بهذا المعنى، منال حٌدر، نصرة، المرجع السابق، ص 

علة ذلك أن مأمور التنفٌذ ٌعطً لكل دابن إٌصاالً مالٌاً بما تم تقرٌره فً قابمة التقسٌم النهابٌة، وٌجري قبض  
ه من صندوق دابرة التنفٌذ من حٌث المبدأ. فقد ٌأخذ المر بعض الوقت إذا كان صندوق الدابرة ال ٌحتوي قٌمت

على مبلػ كاٍؾ. وقد ٌتعطل القبض لمدة أٌام فً حال كان المبلػ المطلوب قبضه بمبات آالؾ أو مالٌٌن اللٌرات 
المصرؾ المركزي أو أحد المصارؾ التً ٌوجد السورٌة. ففً هذه الحالة ٌوجه صندوق دابرة التنفٌذ إحالة إلى 

 إجراءات إدارٌة بحتةللدابرة حساب فٌها؛ فٌضطر الدابن النتظار اإلجراءات اإلدارٌة للصرؾ فً المصرؾ، وهً 
 ال تشكل جزءاً من إجراءات التنفٌذ. 
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 *اُوغْ اُضبُش

 اُز٘ل٤ز ػ٠ِ اُؼوبس

حُظ٘ل٤ز ح٫خظ٤خس١ ٬ُُظضحّ ٛٞ حُقٞسس حُٔؼ٠ِ ٖٓ فٞس حُظ٘ل٤ز، ٝطلذد هٞحػذٙ 

خ أكٌخّ حُ٘ظش٣ش حُؼخٓش ٬ُُظضحّ ك٢ حُوخٕٗٞ حُٔذ٢ٗ، ك٢ ك٤ٖ إٔ حُظ٘ل٤ز حُـزش١ ٛٞ ٓ

رطش٣ن حُلـض ٛٞ حُظ٘ل٤ز رخعظؼٔخٍ  ٝحُظ٘ل٤ز ٣٘ظْ أكٌخٓٚ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص. 

حُوٞس حُـزش٣ش ٝرُي رٞمغ ٣ذ حُونخء ػ٠ِ حُؼوخس ٝطو٤٤ذ حُظؼخَٓ رٚ. ٖٝٓ ػْ ر٤ؼٚ 

 ُظ٤ٌٖٔ حُذحثٖ ٖٓ حعظ٤لخء كوٚ.

كخُلـض حُؼوخس١ ٛٞ هش٣ن ُِظ٘ل٤ز طٞمغ رٔوظنخٙ ػوخسحص حُٔذ٣ٖ طلض ٣ذ 

٣ٝقخس ا٠ُ ر٤ؼٜخ رخُٔضح٣ذس حُؼ٤ِ٘ش ُظغذ٣ذ د٣ٕٞ حُلخؿض٣ٖ ٝحُذحث٤ٖ٘ حُونخء 

 حُٔؾظش٤ًٖ ك٢ حُلـض ٖٓ ػٜٔ٘خ.

طُؼذ ح٤ٌُِٔش حُؼوخس٣ش حُؼ٘قش حُْٜٔ ٝحُؼخرض ك٢ ػشٝس ح٩ٗغخٕ. ُٝوذ ًخٗض ك٢ 

حُؼقٞس حُوذ٣ٔش ٝحُٞعط٠ حُلـش ح٧عخع٢ ك٢ ط٘ظ٤ْ ح٧ٝمخع حُغ٤خع٤ش ٝحُذػخٓش 

خّ ح٧عشس. ُٜٝزح ُْ طؼظشف حُؾشحثغ حُوذ٣ٔش رخُلوٞم حُغ٤خع٤ش حٌُزشٟ ك٢ ر٘خء ٗظ

حٌُخِٓش ُِلشد ا٫ ارح ًخٕ ٣ِٔي ٓغخكش ٓؼ٤٘ش ٖٓ حُؼوخسحص
404
ٝٓلخكظش ػ٠ِ ٛزح  .

حُٞمغ، ًخٕ حُوخٕٗٞ حُلشٗغ٢ حُوذ٣ْ ٣ٔ٘غ ر٤غ حُؼوخس حُِٔٔٞى ُِٔذ٣ٖ حعظ٤لخء ُذ٣ٖ 

 حُذحثٖ.

ُِؼشحء ٝحُـخٙ، ٝ حُؼوخسحص ٢ٛ أْٛ ٝٓخ صحُض ح٤ٌُِٔش حُؼوخس٣ش طُؼذ ٓظٜشحً 

ػ٘خفش حُنٔخٕ ك٢ رٓش حُؾخـ حُٔخ٤ُش، ٝرٜخ طوخط ٬ٓءطٚ ٝحثظٔخٗٚ، ٝ حُو٤ٔش 

405حُٔخ٤ُش ُِؼوخسحص طشطلغ رخمطشحد، ٓٔخ ٣ئد١ ا٠ُ كشؿ ح٧كشحد ػ٠ِ حٓظ٬ًٜخ
. 

ٝرخُشؿْ ٖٓ هزٍٞ ٓزذأ حُلـض ػ٠ِ حُؼوخس، كوذ أك٤و ٗضع ح٤ٌُِٔش ؿزشحً روٞحػذ  

ه٣ِٞش ح٧ٓذ، ٝطشى حُزخد ٓلظٞكخً أٓخّ حُٔذ٣ٖ ٫عظشؿخع ػوخسٙ، ارح طٌٖٔ فؼزش ٝ

 ٖٓ دكغ حُذ٣ٖ ك٢ ِٜٓش ٓؼ٤٘ش هزَ حُز٤غ.

                                                           
 تألٌؾ د. أمل شربا.* 

 .319ص:-1989 -ٌةالمكتبة القانون -الدار الجامعٌة-أصول التنفٌذ -د. أحمد الهندي 414

 .939ص: -2111 -االسكندرٌة -دار الجامعة الجدٌدة للنشر-الوسٌط فً التنفٌذ الجبري -د. نبٌل اسماعٌل عمر   415
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ٖٓ رُي، ٣ٌٖٔ حُوٍٞ رؤٕ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُؼوخس ٣ظ٤ٔض رظؼذد ح٩ؿشحءحص ٝهٍٞ 

حُٔٞحػ٤ذ، ٝرُي سؿزش ك٢ خذٓش حُٔذ٣ٖ ٝطغ٤َٜ أٓش ح٣٩لخء رذ٣٘ٚ دٕٝ حُظؼـ٤َ ك٢ 

ٌِٚ حُؼوخس١، ٝٛٞ أػض ٓخ ُذ٣ٚ، ٝسؿزش ك٢ حُٔلخكظش ػ٠ِ ٓقخُق أفلخد ٗضع ٓ

 حُلوٞم رل٤غ ٣ظغ٠٘ ُْٜ حُظذخَ ك٢ ٓؼخِٓش حُظ٘ل٤ز رؼذ ؽٜشٛخ ٝ اػ٬ٜٗخ ُِـٜٔٞس.

حُظخِـ ٖٓ ًؼ٤ش ٖٓ ؽ٤ٌِخص ٛزح حُلـض،  -كذ٣ؼخً  -ٌُٖٝ حُٔؾشع كخٍٝ ؿخٛذحً 

 ٝرّغطٚ هذس حُٔغظطخع.

ٞحسدس ك٢ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ك٢ ٛزح حُؾؤٕ ٛزح ٬٣ٝكع إٔ حُوٞحػذ حُ

ٍ حُٔؾشع دحثشس أخشٟ ؿ٤ش  ّٞ طؾٌَ ح٧فٍٞ حُؼخٓش ك٢ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُؼوخس، كبرح خ

دحثشس حُظ٘ل٤ز ربؿشحء حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُؼوخس طؼ٤ّٖ ػ٤ِٜخ حُشؿٞع ا٠ُ ٛزٙ ح٧فٍٞ 

 .406حُؼخٓش

 ػ٠ِ حُ٘لٞ ح٥ط٢: ع٘وّٞ رظوغ٤ْ دسحعش حُلـض حُظ٘ل٤ز١ حُؼوخس١ ا٠ُ ػ٬ػش كقٍٞ

 حُلقَ ح٧ٍٝ: حُظ٘ز٤ٚ ر٘ضع ٤ٌِٓش حُؼوخس ٝٝمغ ح٤ُذ ػ٤ِٚ

 حُلقَ حُؼخ٢ٗ: ح٩ؿشحءحص حُٜٔٔذس ُِز٤غ

 حُلقَ حُؼخُغ: ر٤غ حُؼوخس ؿزشحً رخُٔضحد 

 حُلقَ حُشحرغ:دػٟٞ ح٫عظلوخم حُلشػ٤ش

 حُلقَ حُخخٓظ:ر٤غ حُؼوخس اصحُش ُِؾ٤ٞع ٝحعظ٤لخء حُذ٣ٕٞ حُٔئٓ٘ش

: أ٫ًٝ ٝمغ حُؼوخس طلض ٣ذ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُؼوخس رٔشحكَ ػ٬ع حصطٔش اؿشحء

 حُونخء، ػْ اػذحد حُؼوخس ٝحُظ٤ٜٔذ ُِز٤غ، ٝأخ٤شحً ر٤غ حُؼوخس رخُٔضحد.

ٝحُٞحهغ إٔ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ ٓخٍ، عٞحء ًخٕ ٓ٘و٫ًٞ أٝ ػوخسحً، ٣ٔش رٜزٙ حُٔشحكَ 

ضحً ٜٓ٘خ ك٢ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُؼ٬ع، ٌُٖٝ ٛزٙ حُٔشحكَ ك٢ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُؼوخس أًؼش ط٤ّٔ 

حُٔ٘وٍٞ، ٝرُي ٗظشحً ُظؼذد اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُؼوخس ٝهٍٞ ٓٞحػ٤ذٛخ. كوذ سحػ٠ 

                                                           
406
جاء فيه:"البيىع التي تجزيها دوائز املالية املختطة ... يلتض ي  1967/ 4/ 22كتاب وسيز العذل إلى مذيزية مالية دمشم تاريخ - 

منشىرا  جامعة  -التنفيذ على العلار-د. مااذ حاج طالب -ضىل العامة الىارد  ي  كاهىن أضىل املااكاا  "أن يتبع بشأنها لاأ

أ.18ص: -الهامش  -.2008-حلب
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حُٔؾشع ٓقخُق حُٔذ٣ٖ ٝحُذحثٖ ٝح٫هظقخد حُو٢ٓٞ، ٖٝٓ ٛ٘خ ًخٗض دهش حُوٞحػذ 

 ُنٔخٕ طلو٤ن: ٝفؼٞرظٜخ أك٤خٗخً.

 ُـ٤شر٤غ حُؼوخس رؤػ٠ِ ػٖٔ ٓٔخ ٣خذّ ٓقِلش حُذحثٖ ٝحُٔذ٣ٖ ٝح -1

دػٞس ؿ٤ٔغ ٖٓ ُْٜ كوٞم ػِا٠ حُؼواخس، ٧ٕ طغاـ٤َ هاشحس ح٩كخُاش حُوطؼ٤اش  -2

ٝحُشٛااإٞ ٝحُظؤ٤ٓ٘اااخص  ط٤ٜاااش حُؼواااخس ٓاااٖ ؿ٤ٔاااغ ح٫ٓظ٤اااخصحص٣ااائد١ اُااا٠ ط 

حُٔغـِش ػ٤ِٚ ك٢ حُغـَ حُؼوخس١ 
407
. 

 طؼز٤ض ٤ٌِٓش حُٔؾظش١ رخُٔضحد، ٝكٔخ٣ظٚ ٖٓ حُٔ٘خصػخص. -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
407
 .576ص: -.1981-بيرو -منشىرا  عىيذا -معاملة التىسيع لاضىلأ-طزق الاحتياط والتنفيذ -د. يىسف هجم - 
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 ٍٝاُلظَ األ

 اُز٘ج٤ٚ ث٘ضع ٤ٌِٓخ اُؼوبس ٝٝػغ ا٤ُذ ػ٤ِٚ

 

هزَ إٔ ٗز٤ٖ حُٔوقٞد رخُلـض ػ٠ِ حُؼوخس ٝر٤ؼٚ ع٘ؼشك ُِٔوقٞد رخ٧ٓٞحٍ 

حُظ٢ ٣ـٞص كـضٛخ رطش٣ن كـض حُؼوخس، ٝأهشحف حُلـض، ػْ ع٘٘ظوَ ُز٤خٕ 

 اؿشحءحص ٝمغ حُؼوخس طلض ٣ذ حُونخء، ٝكن ح٥ط٢:

 أُجذش األٍٝ

 ٗطبم اُذجض اُؼوبس١

لقش ٗطخم حُلـض حُؼوخس١ رب٣نخف ح٧ٓٞحٍ حُظ٢ طلـض رطش٣ن حُلـض ع٘

حُؼوخس١ ك٢ حُٔطِذ ح٧ٍٝ، ٝٗ٘ظوَ ك٢ حُٔطِذ حُؼخ٢ٗ ُظلذ٣ذ ُٖٔ ٣ؼٞد حُلن 

 رخُلـض، ٝمذ ٖٓ ٣ّٞؿٚ حُلـض.

 ٓذَ اُذجض : أُطِت األٍٝ

ٝ  رذح٣ش ٫ ٣ٌٖٔ ط٘ل٤ز حُلـض دٕٝ ٝؿٞد ع٘ذ ط٘ل٤ز١ ُذٟ حُذحثٖ هخُذ حُظ٘ل٤ز.

 ٣ٌٕٞ ٓلَ حُلـض ك٢ حُلـض ػ٠ِ حُؼوخس:

 حُؼوخس رطز٤ؼظٚ حُِٔٔٞى ُِٔذ٣ٖ. -

 حُؼوخس رخُظخق٤ـ)حُِٔٔٞى ُِٔذ٣ٖ(. -

 )ػوخس حٌُل٤َ حُؼ٢٘٤(. ػوخس حُـ٤ش حُز١ ٝمغ ػوخسٙ طؤ٤ٓ٘خً ُذ٣ٖ حُٔ٘لز مذٙ

٣ٌٕٞ حُٔخٍ حُٔلـٞص ػوخسحً عٞحء أًخٕ ػوخسحً رطز٤ؼظٚ أّ ػوخسحً  ٣ـذ إٔارحً 

ك٤غ طون٢  حُؼوخس١.ـ ٝإٔ ٣ٌٕٞ حُؼوخس رطز٤ؼظٚ ٓغـ٬ً ك٢ حُغـَ رخُظخق٤

ٍ.س)حُ٘خظْ ٧كٌخّ حُغـَ حُؼوخس١( رؤٗٚ:"... ٫ ٣ٌٖٔ  188ٖٓ حُوشحس  47حُٔخدس 

 حُؼوخس١.حعظٔخع أ٣ش دػٟٞ ًخٗض رلن ػوخس ؿ٤ش ٓغـَ هزَ طغـ٤ِٚ ك٢ حُغـَ 

خسس حُذػٟٞ ػ٠ِ فل٤لش ٝارح ًخٕ حُؼوخس ٓغـ٬ً ك٬ طُغٔغ حُذػٟٞ ٓخ ُْ طغـَ اؽ

حُؼوخس ك٢ حُغـَ حُؼوخس١...". ٓٔخ ٣ظطِذ طغـ٤َ حُؼوخس أ٫ًٝ ك٢ حُغـَ حُؼوخس١ 

 ارح ُْ ٣ٌٖ ٓغـ٬ً، ٝ  ٖٓ ػْ طغـ٤َ اؽخسس حُذػٟٞ .

ٝح٧فَ إٔ حُلـض ػ٠ِ ػوخس ٣ؾَٔ ٤ٌِٓظٚ ًخِٓش، أ١ حُشهزش ٝحُٔ٘لؼش، ٌُٖ هذ 

 ًلن ح٫ٗظلخع.  ٣ٞهغ حُلـض ػ٠ِ كقش ؽخثؼش أٝ كن ػ٢٘٤ أف٢ِ
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كخُؼوخس رطز٤ؼظٚ ٣لـض ػ٤ِٚ ُِظ٘ل٤ز ػ٠ِ ح٤ٌُِٔش حٌُخِٓش أٝ ٤ٌِٓش حُشهزش أٝ كن 

ح٫ٗظلخع ػ٠ِ حُؼوخس)حُلوٞم حُؼ٤٘٤ش حُظزؼ٤ش ٫ ٣لـض ػ٤ِٜخ حعظو٫٬ً ػٖ حُلن 

حُٔنٕٔٞ ٧ٜٗخ كشع ٝحُذ٣ٖ ٛٞ ح٧فَ، ٝأ٣نخً كن ح٫سطلخم ٫ ٣لـض ػ٤ِٚ ٓغظو٬ً 

ذّٝ(. ًٔخ ٣ـ٤ض حُوخٕٗٞ كـض حُلقش حُؾخثؼش ك٢ حُؼوخس حُِٔٔٞى ػٖ حُؼوخس حُٔخ

 ػ٠ِ حُؾ٤ٞع.

. ػ٠ِ  ٍٕ ٣ٝغظ١ٞ إٔ ٣ٌٕٞ حُؼوخس أسمخً صسحػ٤ش أٝ ؿ٤ش صسحػ٤ش أّ ٓ٘ؾآص ٝٓزخ

إٔ ٬٣كع رخُ٘غزش ُِؼٔخس ٝحُٔضسٝػخص أٗٚ ٫ ٣ُلـض ػ٤ِٜخ كـض ػوخس١ ا٫ ٓغ 

 ٔش كبٜٗخ طلـض كـض حُٔ٘وٍٞ.ح٧سك، أٓخ ارح كـض ػ٤ِٜخ ػ٠ِ حعظو٬ٍ ٢ٛٝ هخث

ًزُي كبٕ حُؼوخس رخُظخق٤ـ ، ٣لـض ػ٤ِٚ رطش٣ن حُلـض حُؼوخس١، رؾشه إٔ 

٣ـش١ كـضٙ ٓغ حُلـض ػ٠ِ حُؼوخس رطز٤ؼظٚ حُز١ ٣خقـ حُؼوخس رخُظخق٤ـ 

 ُخذٓظٚ)ٓؼَ ح٫٥ص حُٔؼذس ُضسحػش ح٧سك (.

رلـض ك٬ ٣ـٞص ُِذحثٖ إٔ ٣لـض حُؼوخس رخُظخق٤ـ ػ٠ِ حعظو٬ٍ، عٞحء 

حُٔ٘وٍٞ أٝ كـض حُؼوخس، ٧ٕ ٖٓ ؽؤٕ حُلـض حُٔغظوَ كشٓخٕ حُؼوخس رطز٤ؼظٚ ٖٓ 

حُٔ٘وٍٞ حُٔخقـ ُخذٓظٚ ٝحعظـ٬ُٚ
408
 . 

ارحً ٫ ٣ـٞص حطزخع هش٣ن كـض حُؼوخس ا٫ ارح ًخٕ حُٔخٍ حُٔشحد كـضٙ ػوخسحً عٞحء 

ٚ دٕٝ ًخٕ ػوخسحً رطز٤ؼظٚ )ٝٛٞ ًَ ؽ٢ء ٓغظوش رل٤ضٙ ػخرض ك٤ٚ ٫ ٣ٌٖٔ ٗوِٚ ٓ٘

طِق( أٝ ػوخسحً رخُظخق٤ـ
409
. 

ًٔخ ٣ـٞص كـض ػذس ػوخسحص ًِٓٔٞش ُِٔذ٣ٖ ك٢ ٓلنش كـض ٝحكذ، ارح ًخٗض 

ك٢ رحص حُٔ٘طوش حُؼوخس٣ش ُذحثشس حُظ٘ل٤ز حُٔخظقش، ُٝٞ ًخٗض ه٤ٔش ٛزٙ حُؼوخسحص 

طظـخٝص رٌؼ٤ش ه٤ٔش حُذ٣ٖ حُز١ ٖٓ أؿِٚ هُشس حُلـض. ك٢ ك٤ٖ ُٞ ًخٗض ٝحهؼش مٖٔ 

ٝحثش ط٘ل٤ز ٝهُِذ كـضٛخ ٓؼخً، كبٕ ُذحثشس حُظ٘ل٤ز حُٔوذّ ا٤ُٜخ هِذ حُظ٘ل٤ز ٗطخم ػذس د

إٔ طوشس حُلـض ٝط٤٘ذ حُذحثشس ح٧خشٟ حُظ٢ ٣ٞؿذ حُؼوخس حُٔطِٞد كـضٙ مٖٔ 

                                                           
408
 .311ص:-مرجع سابق -د. أحمد الهندي - 
409

ٌثٌر العقار بالتخصٌص عدة مشاكل وأهمها عدم معرفة الحاجزٌن للعقارات بالتخصٌص الموجودة فً  - 

العقار والتً رصدت لخدمته، فبموجب قانون السجل العقاري ٌتحدد العقار و ملحقاته من العقار بالتخصٌص وفقاً 
فبحسب نظام السجل العقاري، ال  لما هو مسجل فً السجل العقاري، فإذا كان العقار بالتخصٌص ؼٌر مسجل

 ٌمكن معرفة هل هذا المنقول مخصص لهذا العقار وتابع له أم ال.
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ٗطخم حخظقخفٜخ، ٩ُوخء حُلـض ٝط٘ظ٤ْ ٓلنش رٞمغ ح٤ُذ ٣ُنْ ا٠ُ حُٔلنش 

410ح٧ف٢ِ حُز١ ٣٘ظٔٚ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز
. 

 اُذبجض ٝ أُذجٞص ػ٤ِٚ :أُطِت اُضب٢ٗ

ػ٬ًٔ رخُوٞحػذ حُؼخٓش ُِظ٘ل٤ز حُلخؿض ٝ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ ٛٔخ حُذحثٖ ٝحُٔذ٣ٖ حُٔخُي 

ُِٔخٍ حُٔلـٞص. ٝع٘ز٤ٖ ٛزٙ حُوٞحػذ ٓغ رؼل ح٫عظؼ٘خءحص حُظ٢ طظؼِن رخُظ٘ل٤ز ػ٠ِ 

 حُؼوخس:

٣غظط٤غ أ١ دحثٖ إٔ ٣طِذ طٞه٤غ حُلـض ػ٠ِ أٓٞحٍ ٓذ٣٘ٚ ٝٛٞ  :اُذبجض -أٝالً 

حُز١ ٣وّٞ رخخظ٤خس حُٔخٍ حُز١ ع٤ٌٕٞ ٓل٬ً ُٜزح حُلـض. ٬٣ٝكع إٔ حخظ٤خس ٓخٍ 

ٓؼ٤ٖ ٛٞ حُز١ ٣لذد هش٣وش حُظ٘ل٤ز حُٞحؿزش ح٩طزخع. ٝرخُظخ٢ُ ُِذحثٖ حُؼخد١ ؿ٤ش 

حُٔضٝد رؤ١ طؤ٤ٖٓ خخؿ إٔ ٣ٞهغ حُلـض حُؼوخس١ ػ٠ِ أٓٞحٍ ٓذ٣٘ٚ،  رلغزخٕ إٔ 

ُز١ كشمٚ حُوخٕٗٞ ُقخُق حُذحث٤ٖ٘ ػ٠ِ ٛزٙ حُؼوخسحص طذخَ ك٢ حُنٔخٕ حُؼخّ ح

 ؿ٤ٔغ حُؼ٘خفش ح٣٩ـخر٤ش حُٔٞؿٞدس ك٢ رٓش حُٔذ٣ٖ.

ٖٝٓ رخد أ٠ُٝ ُِذحثٖ حُٔٔظخص ٝحُٔشطٜٖ إٔ ٣طِزخ ٖٓ دحثشس حُظ٘ل٤ز كـض ػوخسحص 

 حُٔذ٣ٖ حُظ٢ طؾٌَ حُنٔخٕ حُخخؿ ُلوٞهْٜ.

أكن٤ِش ٝك٢ ٓطِن ح٧كٞحٍ ٣ٌٕٞ ُِذحثٖ حُٔشطٜٖ ٝفخكذ حُظؤ٤ٖٓ ٝحُٔٔظخص 

، ًٔخ إٔ ُْٜ كن طظزغ حُؼوخس ك٢ أ٣ش 411ػ٠ِ حُذحثٖ حُؼخد١ ػ٘ذ طٞص٣غ كق٤ِش حُظ٘ل٤ز

 ٣ذ ٣ٌٕٞ، ك٤ٔخ ُٞ حٗظوِض ٤ٌِٓظٚ ُِـ٤ش.

                                                           
410

معضلة ثانٌة لم ٌجد لها القانون الجدٌد حالً، ونقلها كما كانت من القانون السابق، وهً بٌع عدة عقارات  - 

ذا تناول التنفٌذ ى :" إعل 402لمادة تقع فً دوابر تنفٌذ مختلفة بملؾ تنفٌذي واحد، حٌث نصت الفقرة ب من ا

.فلبن كان القانون قد نصَّ على مكان "عقارات تقع فً دوابر مختلفة تلصق االعالنات أٌضا فً لوحات تلك الدوابر

النشر بالنسبة لهذه العقارات، ؼٌر أنه أؼفل مسابل أخرى أكثر أهمٌة كان ٌجدر به إٌجاد حٍل لها، أو وضع آلٌة 
بٌعها، مثل وضع الٌد وتنظٌم قابمة شروط البٌع وتحدٌد موعد لالعتراض وجلسة البٌع، مع واضحة إلجراءات 

مالحظة تعذر ذلك من الناحٌة النظرٌة، بحسبان أنه إذا اقتضى التنفٌذ اتخاذ تدابٌر خارج منطقة الدابرة ٌقرر 

 .(أصول محاكمات277م المادة ربٌس التنفٌذ إنابة الدابرة التً ستتخذ فٌها التدابٌر التنفٌذٌة )عمال بأحكا

وفً الواقع ٌتعذر حصر اإلشكاالت الهابلة التً ٌمكن أن تكتنؾ هذه الحالة، مما كان ٌجدر بالمشرع تنظٌم هذه 
العملٌة المعقدة ، كأن ٌقرر بٌع العقارات على التوالً كل عقار فً الدابرة التً ٌتبع لها بطرٌق اإلنابة، وأن 

 .بٌع هذه العقارات ٌختار طالب التنفٌذ تسلسل
411

بدٌونه  للوفاء ضامنة جمٌعها لمدٌنا أموالٔ-التً تقضً بأن:"  من القانون المدنً ٥ٖٕعمالً بأحكام المادة- 

 .".للقانون طبقاً  لتقدما منهم حقه ل كان من إال الضمان، هذا فً متساوون الدابنٌن وجمٌع-2.
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 أُذجٞص ػ٤ِٚ:-صب٤ٗبً 

ح٧فَ إٔ طـش١ ٬ٓكوش حُٔذ٣ٖ ربؿشحءحص حُلـض حُؼوخس١ ارح ًخٕ حُٔخُي  -1

ُلـض ػ٠ِ ػوخس ِٓٔٞى حُلو٤و٢ ُِؼوخس ٝهض حُلـض. ك٤غ ٣وّٞ حُذحثٖ رخ

 ُِٔذ٣ٖ، كظٞؿٚ اؿشحءحص حُلـض حُؼوخس١ مذ حُٔذ٣ٖ ٗلغٚ أٝ ٝسػظٚ. 

ٌُٖ هذ ٣ٌٕٞ حُؼوخس حُٔطِٞد كـضٙ ؿ٤ش ِٓٔٞى ُِٔذ٣ٖ كظخظِق اؿشحءحص  -

 :كـض ػوخس حُٔذ٣ٖ ػٖ اؿشحءحص كـض ػوخس ؿ٤ش ِٓٔٞى ُِٔذ٣ٖ ػ٠ِ حُ٘لٞ ح٥ط٢

أٝ ػ٤ِٚ طؤ٤ٖٓ أٝ حٓظ٤خص، ٝهخّ حُٔذ٣ٖ  ارح ًخٕ حُؼوخس حُٔطِٞد كـضٙ ٓشٛٞٗخً  -2

ر٘وَ ٤ٌِٓظٚ ُِـ٤ش رؼذ حُشٖٛ ٝهزَ طغـ٤َ حُلـض، كبٕ رُي ٫ ٣لٍٞ دٕٝ كن 

 .حُذحثٖ ك٢ طظزغ حُؼوخس ك٢ ٣ذ حُـ٤ش ٝحُظ٘ل٤ز ػ٤ِٚ

1097ُٝوذ ٗـ حُوخٕٗٞ حُٔذ٢ٗ ك٢ حُٔخدس 
412

ػ٠ِ حُوٞحػذ حُٔٞمٞػ٤ش ك٢ ٛزح 

حُٔشطٜٖ ٝ حُلخثض، ك٤غ ٣ـذ إٔ ٣غـَ  حُقذد ٓز٤٘خً كوٞم ٝحُظضحٓخص ًَ ٖٓ

حُلخثض كوٚ ك٢ حُغـَ حُؼوخس١ هزَ طغـ٤َ حُلـض حُؼوخس١، كبٕ ًخٕ طغـ٤َ كوٚ هذ 

طْ رؼذ طغـ٤َ حُلـض ك٬ ٣ُؼذ كخثضحً ُِؼوخس ٫ٝ ٣ؼظذ رٚ ٝطظخز ح٩ؿشحءحص  ك٢ 

 ٓٞحؿٜش حُٔذ٣ٖ ٝكذٙ.

ُٔذخَ ك٢ حُظ٘ل٤ز ح ُخ٤خس: ر٤ٖ إٔ ٣ل٢ حُذ٣ٖ ُٜٝزح حُؾخـ حُٔ٘ظوَ ا٤ُٚ حُؼوخس ٝحُ

حُٔنٕٔٞ رخُشٖٛ ًخ٬ًٓ ٖٓ سأط ٓخٍ ٝكخثذس ٝٓقخس٣ق ا٠ُ ٣ّٞ سعٞ حُٔضحد، كبٕ 

هنخٙ كن ُٚ حُشؿٞع ػ٠ِ حُٔذ٣ٖ ٝػ٠ِ حُٔخُي حُغخرن ُِؼوخس ٝكَ ٓلَ حُذحثٖ 

حُز١ حعظٞك٠ حُذ٣ٖ ك٤ٔخ ُٚ ٖٓ كوٞم، ٝأؿ٤ض ُٚ ارح عـَ ع٘ذ ٤ٌِٓظٚ إٔ ٣طّٜش 

ر٤ٖ إٔ ٣ظخ٠ِ ػٖ حُؼوخس، ػ٠ِ أٗٚ ارح ُْ ٣خظش حُلخثض إٔ  حُؼوخس ٖٓ حُشٖٛ. ٝ

٣ون٠ حُذ٣ٕٞ حُٔو٤ذس ٝ إٔ ٣طٜش حُؼوخس ٖٓ حُشٖٛ أٝ ٣ظخ٠ِ ػٖ ٛزح حُؼوخس، ك٬ 

٣ـٞص ُِذحثٖ حُٔشطٜٖ إٔ ٣ظخز ك٢ ٓٞحؿٜظٚ اؿشحءحص ٗضع ح٤ٌُِٔش ٝكوخً ٧كٌخّ هخٕٗٞ 

 ش.ح٧فٍٞ  ا٫ رؼذ اٗزحسٙ حُٔذ٣ٖ ٝحُلخثض ر٘ضع ح٤ٌُِٔ

ٝر٤خٗخص ح٩ٗزحس ٢ٛ ط٤ٌِق حُلخثض رذكغ حُذ٣ٖ أٝ طخ٤ِش حُؼوخس ٝاٗزحسٙ رؤٗٚ إ ُْ 

٣لؼَ رُي أؿشٟ حُظ٘ل٤ز ك٢ ٓٞحؿٜظٚ ٝطز٤ِـٚ ك٢ رحص حُٞهض رقٞسس ٓطخروش ٧فَ 

                                                           
412

مدٌن عن العقار أو الحق الجاري علٌه التأمٌن فللشخص بعد إجراء عقد التأمٌن إذا تفرغ ال:"۳۱ٓٔالمادة- 

المنتقل إلٌه العقار والمدخل فً القضٌة الخٌار بٌن أن ٌفً الدابن المالحق دٌنه كامالً من رأس مال وفابدة 
 ومصارٌؾ وبٌن أن ٌتحمل معامالت نوع الملكٌة الجبري التً ٌباشرها الدابن.
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حُظ٘ز٤ٚ حُغخرن طز٤ِـٚ ا٠ُ حُٔذ٣ٖ ،أٝ رـ٤ٔغ حُز٤خٗخص حُظ٢ حؽظَٔ ػ٤ِٜخ حُظ٘ز٤ٚ ٓغ رًش 

ح٩ٗزحس ػ٠ِ طز٤ِؾ حُظ٘ز٤ٚ ًخٕ رخه٬ً، ٝٛزح حُزط٬ٕ ٫ ٣ظؼِن  اػ٬ٗٚ ٝإ ُْ ٣ؾظَٔ

 رخُ٘ظخّ حُؼخّ.

ٔخٗخً ُِٞكخء رذ٣ٖ حُؼوخس حُِٔٔٞى ٌُِل٤َ حُؼ٢٘٤ ٝٛٞ حُؼوخس حُز١ ٣وذٓٚ حٌُل٤َ م -3

حُٔذ٣ٖ، ك٤غ ٣ـٞص ُِذحثٖ حُظ٘ل٤ز ػ٤ِٚ سؿْ أٗٚ ؿ٤ش  ؽخـ ؿ٤شٙ، ٝٛٞ

 .ِٓٔٞى ُِٔذ٣ٖ

ي حُؼوخس رغ٘ذ ًٝخُش سع٢ٔ ؿ٤ش هخرَ ُِؼضٍ ٣ؼزض ر٤ؼخً ارح ًخٕ حُٔذ٣ٖ هذ طِٔ-4

هطؼ٤خً أٝ رلٌْ هنخث٢ ٌٓظغذ حُذسؿش حُوطؼ٤ش، ُْٝ ٣ظْ ٗوَ ح٤ٌُِٔش  ك٢ 

 389حُغـَ حُؼوخس١. ػ٬ًٔ رؤكٌخّ حُٔخدس 
413
ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص، ار  

رٔٞؿذ ٛزح حُ٘ـ حُوخ٢ٗٞٗ عٔق حُٔؾشع ُِذحثٖ هِذ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ ػوخس 

ُزخثغ حُٔذ٣ِٖٓٔٞى 
414

ٌّٖ حُذحثٖ ٖٓ طلق٤َ كوٚ كظ٠ ُٞ ُْ ٣غـَ  ، ٓٔخ ٣ٔ

ٗوَ ح٤ٌُِٔش ػ٠ِ حعٔٚ ك٢ حُغـَ حُؼوخس١
415

. ٝٛزح حُلٌْ حُوخ٢ٗٞٗ ػ٠ِ حُشؿْ 

ٖٓ ٓلخع٘ٚ ا٫ أٗٚ ٣ٌُِّق حُذحثٖ ػزجخً امخك٤خً ك٢ حُزلغ ػٖ ٓٔظٌِخص حُٔذ٣ٖ، 

ش ك٤ٔخ ُٞ طز٤ٖ إٔ ٝك٢ رحص حُٞهض ٣ُؼّشمٚ ُخطش ػذّ طلو٤ن أ١ كخثذس ط٘ل٤ز٣

حُٔذ٣ٖ هذ طقشف رخُؼوخس ا٠ُ ؽخـ ػخُغ رغ٘ذ ػخرض حُظخس٣خ هزَ حُلـض، 

ك٤ؼشمٚ ُٔ٘خصػخص ٓغ حُـ٤ش، ٣ٝلوذٙ كوٚ ك٢ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُؼوخس. ًٔخ إٔ ٛزح 
                                                           

413
بار المدٌن والدابنٌن الذٌن سجلوا حجزا لمصلحتهم والدابنٌن أصحاب ٌقوم المأمور بإخ ب. :"390المادة - 

الرهون والتأمٌنات واالمتٌاز الذٌن قٌدت حقوقهم قبل الحجز والمالكٌن البابعٌن بسند عدلً ؼٌر قابل للعزل أو 
ن بحكم قضابً مكتسب الدرجة القطعٌة وأصحاب الحقوق واإلشارات السابقة للحجز إلى موطنهم فً حال كا

 معروفا وإال فإن التبلٌػ ٌجري على لوحة إعالنات دابرة التنفٌذ ٌذكر فٌه ما تم من اإلجراءات."
414

"بٌع عقار بموجب وكالة ؼٌر قابلة للعزل ٌخرج ملكٌته من مالكه السابق و ٌجعل إلقاء الحجز علٌه من - 

إجراء أي تصرؾ علٌه ٌمس بحقوق استحقاق المدعً للعقار ال ٌجٌز للؽٌر  -الؽٌر و كأنه وقع على ملك الؽٌر

مجموعة أحكام النقض فً القضاٌا  -190القاعدة  -المدعً ولو كان للؽٌر حقوق اتجاه المالك السابق لهذا العقار"

المجموعة القضابٌة -إعداد المحامً عبد القادر جار هللا اللوسً -2013حتى عام  2003من عام  -التنفٌذٌة

 .358ص:-2013 -الطبعة الولى -المكتبة القانونٌة-9-المدنٌة
415

من أهم اإلشكاالت التً كانت تواجه الدابن عند الحجز على أمالك خصمه، أال ٌكون العقار مسجالً باسم  - 

 .(المدٌن فً السجل العقاري، وإنما ٌملكه بموجب سنٍد رسمً كالحكم القضابً، أو وكالة عدلٌة ؼٌر قابلة للعزل

العقار فً هذه الحالة، وبأن ٌرفق بقابمة شروط البٌع الحكم القضابً القطعً، أو فقضى القانون بوجوب بٌع هذا 
الوكالة ؼٌر القابل للعزل اللذان ٌثبتان ملكٌة المدٌن للعقار بالرؼم من بقابه مسجالً على أسم المالك السابق، وأن 

صول المحاكمات(والمقصود من قانون أ 389ٌرفق بالقابمة أٌضاً موجزاً عن أي منهما حسب الحال. )المادة 

بالموجز عن الحكم هو ذكر منطوقه على القل، وبالنسبة للوكالة فالموجز ٌقتضً ذكر الشروط المتعلقة بالبٌع 

 .الواردة بالوكالة
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حُ٘ـ ٣ٜذد حعظوشحس ح٤ٌُِٔش حُؼوخس٣ش 
416
ٝ ٣خخُق حُٔزخدة حُؼخٓش ُ٘وَ حُلوٞم  

ٖٓ هخٕٗٞ  11رُي إٔ حُٔخدس  غـَ حُؼوخس١.حُؼ٤٘٤ش حُؼوخس٣ش حُٔغـِش ك٢ حُ

" حُقٌٞى  :ط٘ـ فشحكش ػ٠ِ إٔ 1926ُؼخّ  188حُغـَ حُؼوخس١ 

ح٫خظ٤خس٣ش ٝح٫طلخهخص حُٔظؼِوش ربكذحع كن ػ٢٘٤، أٝ ٗوِٚ، أٝ اػ٬ٗٚ أٝ طؼذ٣ِٚ 

أٝ ارطخُٚ، ٫ طٌٕٞ ٗخكزس، كظ٠ ر٤ٖ حُؼخهذ٣ٖ، ا٫ حػظزخسحً ٖٓ طخس٣خ طغـ٤ِٜخ. 

ػخس، ك٤ٔخ ٣ظؼِن رؼذّ ط٘ل٤ز ي كن حُٔظؼخهذ٣ٖ حُٔظزخدٍ ك٢ حُٔذح٫ٝ ٣ٔ٘غ رُ

 .طْٜهخحطلخ

ططزن ٛزٙ ح٧كٌخّ خخفش ػ٠ِ حُقٌٞى، ٝح٫طلخهخص حُؼوخس٣ش، ٝحُٞهل٤خص 

ٝكـؾ طـضثش كوٞم ح٧ٝهخف حُظ٢ ط٘ظْ أٝ طقذم ٖٓ هزَ ًظخد حُؼذٍ ٝحُٔلخًْ 

حد رخُلٌْ حُونخث٢ ًغ٘ذ حُؾشػ٤ش". ٝكظ٠ ُٞ حعظطؼ٘خ طِٔظ حُؼزس ُِٔؾشع رخ٫ػظذ

ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔذ٢ٗ، رخُشؿْ ٖٓ فشحكظٜخ رؤٕ  ٤ٌُِِٔ825ش ٓغظٔذ ٖٓ أكٌخّ حُٔخدس 

أػش حُلٌْ ك٢ حًظغخد ح٤ٌُِٔش ٫ ٣زذأ ا٫ ٖٓ طخس٣خ طغـ٤ِٚ ك٢ حُغـَ حُؼوخس١، ؿ٤ش 

أٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ طِٔظ حُؼزس ُٚ رخُ٘غزش ًُِٞخُش حُؼذ٤ُش ؿ٤ش حُوخرِش ُِؼضٍ، ُظؼخسمٜخ 

عخُق  11ؾذ٣ذ ٓغ ح٧كٌخّ حُٔغظوشس ٧ػش ًغذ ح٤ٌُِٔش حُٞحمق ٖٓ ٗـ حُٔخدس حُ

حُزًش، ٝػ٤ِٚ، كبٕ ح٫ػظذحد رٜخ ًغ٘ذ ٤ٌِٓش ع٤ؼ٤ش اؽٌخ٫ص ٛخثِش ٫ ٣ظغغ حُٔـخٍ 

ك٢ حُٞحهغ ُجٖ ًّ٘خ ٗوّذس ح٧عزخد حُظ٢ دػض حُٔؾشع ٩هشحس  .ُزغطٜخ ك٢ ٛزح حُٔوخّ

٢، ٤َ حًُٞخُش ؿ٤ش حُوخرِش ُِؼضٍ، ٝحُلٌْ حُونخثٛزح حُ٘ـ حُـذ٣ذ، حُز١ أخز رٔلخػ

٧ػش حُظغـ٤َ ك٢ حُقل٤لش حُؼوخس٣ش، رخُ٘ظش  ٝحػظزخس أػشٛٔخ حُوخ٢ٗٞٗ ٓغخ٣ٝخً 

ُؾ٤ٞع حُظِٔي رٜخط٤ٖ حُٞع٤ِظ٤ٖ ك٢ ٓ٘خهن ٝحعؼش ٖٓ حُز٬د، ؿ٤ش أٗٚ ٫ ٣ٌٔ٘٘خ 

ؼ٤٘٤ش ؿل حُطشف ػٖ ٓخخُلظٚ ٧كٌخّ هخ٤ٗٞٗش أعخع٤ش ك٢ أػش طِٔي حُلوٞم حُ

 رظغـ٤ِٜخ ك٢ حُغـَ حُؼوخس١.

 

 

                                                           
كل من اكتسب  -3... .العقاري السجل فً بتسجٌلها وتنتقل العقارٌة العٌنٌة الحقوق تكتسبٔ:"۲ٕ٥المادة - 416

بنزع الملكٌة أو بحكم قضابً ٌكون مالكاً له قبل تسجٌله، على أن أثر هذا االكتساب ال ٌبدأ إال عقاراً باإلرث أو 

 اعتباراً من التسجٌل"
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 أُجذش اُضب٢ٗ

 ٝػغ اُؼوبس رذذ ٣ذ اُوؼبء

 

٣ـذ ػ٠ِ حُذحثٖ هخُذ حُلـض إٔ ٣ظوذّ ا٠ُ دحثشس حُظ٘ل٤ز حُٔخظقش ٓل٤ِخً رطِذ 

اُوخء كـض ػ٠ِ ػوخس حُٔذ٣ٖ، ٝٝمغ اؽخسس حُلـض ك٢ حُقل٤لش حُؼ٤٘٤ش ُِؼوخس 

طغـ٤َ حُلـض ك٢ حُغـَ حُؼوخس١  ٤زحُٔطِٞد كـضٙ، ٖٝٓ ػْ طظ٠ُٞ دحثشس حُظ٘ل

 ٝمغ حُؼوخس طلض ٣ذ حُونخء.ٝ

 إجشاءاد إُوبء اُذجض اُؼوبس١:  أُطِت األٍٝ

عٞف ٗظؼشك أ٫ًٝ ٩ؿشحءحص كـض حُؼوخس حُظ٢ طزذأ رطِذ حُلـض ،  ػْ رؼذ رُي 

ك٢ حُلـض. ٝأخ٤شحً ع٘لذد  -ػ٘ذ طؼذدْٛ-ٗٞمق ٓذٟ آٌخ٤ٗش حؽظشحى هخُز٢ حُظ٘ل٤ز

 َ حُلـض ك٢ حُغـَ حُؼوخس١.آػخس طغـ٤

  ٓوذٓبد اُذجض: اُلشع األٍٝ

ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ إٔ:" ٣٘لز حُلـض ػ٠ِ  381ط٘ـ حُٔخدس 

 حُؼوخس رظغـ٤ِٚ ك٢ حُغـَ حُؼوخس١ ٣ٝزِؾ حُٔذ٣ٖ اخطخسح ٣ظنٖٔ ح٥ط٢:

 ر٤خٕ ٗٞع حُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١ ٝطخس٣خٚ ٝٓوذحس حُذ٣ٖ حُٔطِٞد. أ. 

ر٤خٕ ٓٞهؼٚ ٝٓغخكظٚ ٝكذٝدٙ أٝ سهْ ٓلنشٙ ٝٓ٘طوظٚ  ٝفق حُؼوخس ٓغ د. 

 حُؼوخس٣ش.

طؼ٤٤ٖ حُٔٞهٖ حُٔخظخس ُِذحثٖ ٓزخؽش ح٩ؿشحءحص ك٢ حُزِذ حُظ٢ ك٤ٜخ ٓوش دحثشس   ؽ. 

حُظ٘ل٤ز ًٝزُي حُلخٍ رخُ٘غزش ٌَُ ٖٓ ٛٞ هشف ك٢ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١ ٬ًٝٝثْٜ هزوخً 

 ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ. 281ُ٘ـ حُلوشس )ؽ( ٖٓ حُٔخدس 

 اػزحس حُٔذ٣ٖ رؤٗٚ ارح ُْ ٣ذكغ حُذ٣ٖ خ٬ٍ ػٔخ٤ٗش أ٣خّ ٣زخع حُؼوخس ؿزشحً  ".  د. 

٣زذأ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُؼوخس رظوذ٣ْ هٍِذ ٓشكٍن رخُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١، ٝر٤خٕ ػٖ حُقل٤لش 

حُؼ٤٘٤ش ُِؼوخس حُٔطِٞد حُظ٘ل٤ز ػ٤ِٚ ا٠ُ دحثشس حُظ٘ل٤ز. كبرح هُذّ حُطِذ ٓغظٞك٤خً 

ٕ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٣وشس كـض حُؼوخس ٝ ٣ـش١ ط٘ل٤ز حُلـض ُؾشٝهٚ حُوخ٤ٗٞٗش، كب

 رظغـ٤ِٚ ك٢ حُغـَ حُؼوخس١.
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طزذأ حُٔشكِش ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُؼوخس رظوذ٣ْ حُذحثٖ ؽِت إُوبء اُذجض:  -1

 هِذ حُظ٘ل٤ز رٞحعطش ٓلخ٢ٓ ا٠ُ دحثشس حُظ٘ل٤ز حُظ٢ ٣ٞؿذ ك٢ ٓ٘طوظٜخ حُؼوخس.

ُٔشحد حُظ٘ل٤ز ػ٤ِٚ ػوخسحً أٝ كقش ؽخثؼش أٝ ٝهِذ حُظ٘ل٤ز ٣غظ١ٞ ك٤ٚ إٔ ٣ٌٕٞ ح

حُلن حُؼ٢٘٤ حُؼوخس١ أٝ هخرن أٝ ؽوش ع٤ٌ٘ش ٓو٤ذس ك٢ حُغـَ حُؼوخس١. ٝ ٣ـذ ك٢ 

ؿ٤ٔغ أكٞحٍ حُظ٘ل٤ز حُؼوخس١ ٛزٙ ػ٠ِ هخُذ حُظ٘ل٤ز إٔ ٣وذّ هِذ ط٘ل٤ز ا٠ُ دحثشس 

سحص حُٔطِٞد حُظ٘ل٤ز حُٔخظقش أٝ ا٠ُ دحثشس حُظ٘ل٤ز حُٞحهغ حُؼوخس أٝ ؿ٤ٔغ حُؼوخ

 حُظ٘ل٤ز ػ٤ِٜخ ك٢ ٓ٘طوظٜخ.

ٝػ٠ِ هخُذ حُظ٘ل٤ز إٔ ٣وذّ ك٢ حعظذػخثٚ ٓـٔٞػش ٖٓ حُز٤خٗخص ٣ٝشكن رٚ 

ٓـٔٞػش ٖٓ حُغ٘ذحص حُٜٔٔش، ار ٣ـذ إٔ ٣شكن حُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١ ٝر٤خٕ ٖٓ ٓذ٣ش٣ش 

حُٔقخُق حُؼوخس٣ش ُِؼوخس حُٔطِٞد حُظ٘ل٤ز ػ٤ِٚ، ٣ز٤ٖ ٤ٌِٓظٚ ٝٓخ ٣ظؼِن رٚ ٖٓ كوٞم 

 أػزخء، ًٔخ ٣ز٤ٖ أٝفخكٚ ٝٓؾظ٬ٔطٚ. ٝ

ٝ ػ٠ِ هخُذ حُظ٘ل٤ز إٔ ٣خظخس ٓٞه٘خً ُٚ ك٢ ٗطخم دحثشس حُظ٘ل٤ز حُٔخظقش كظ٠ 

٣ظغ٠٘ طز٤ِـٚ ح٧ٝسحم، ٝا٫ ٣ُؼذ ٌٓظذ ٓلخ٤ٓٚ ٛٞ ٓٞه٘ٚ حُٔخظخس)ػ٬ًٔ رؤكٌخّ 

ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ  25/د حُظ٢ طل٤َ ا٠ُ حُٔزذأ حُؼخّ حُٞحسد ك٢ حُٔخدس 108حُٔخدس 

ُٔلخًٔخص(. ًٔخ ٣ـذ ػ٠ِ هخُذ حُظ٘ل٤ز إٔ ٣ؼـَ ػ٘ذ طوذ٣ْ هِزٚ عِلش ًخك٤ش ح

 ُظغذ٣ذ ٗلوخص حٌُؾق ػ٠ِ حُؼوخس ٝٗلوخص حُخزشس كغذ طوذ٣ش سث٤ظ دحثشس حُظ٘ل٤ز.

رؼذ طوذ٣ْ هِذ حُظ٘ل٤ز ٖٓ هزَ هخُذ حُظ٘ل٤ز ا٠ُ دحثشس  طذٝس هشاس اُذجض:-2

ٖٓ كخؿض ٝٓلـٞص ػ٤ِٚ ٝ حُؼوخس ٓلَ حُظ٘ل٤ز حُٔخظقش ٓظنٔ٘خً ر٤خٕ أسًخٕ حُلـض 

حُلـض، ٝاسكخم حُٞػخثن حُٔطِٞرش، ٣قذس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز هشحسحً ربُوخء حُلـض ػ٠ِ 

حُؼوخس. ٝرُي رؼذ حعظ٤لخء حُخطٞس ح٠ُٝ٧ ٖٓ طٞؿ٤ٚ اخطخس ط٘ل٤ز١ هزَ رذء 

ح٩ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز٣ش ػ٠ِ حُؼوخس)ػ٬ًٔ رخُوٞحػذ حُؼخٓش ك٢ حُلـض رٔٞؿذ حُلوشس أ 

ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص(، حُظ٢ طون٢ ربخطخس حُٔذ٣ٖ رب٣لخء  287حُٔخدس ٖٓ 

 حُذ٣ٖ ٝحٗونخء ِٜٓش ح٩خطخس، ٖٝٓ ػْ ٣ظْ اُوخء حُلـض. 

حُوٞحػذ حُؼخٓش ك٢ حُلـض ٝ طْ طز٤ِؾ ح٩خطخس ُِٔذ٣ٖ، ٝ حٗونض ِٜٓش  كبرح هزو٘خ

ؼوخس ٝطٜش٣زٚ ٖٓ ح٩خطخس، دٕٝ إٔ ٣وّٞ حُٔذ٣ٖ رب٣لخء حُذ٣ٖ، رَ هخّ رخُظقشف رخُ

ٝؿٚ حُذحث٤ٖ٘، كبٕ طؤخ٤ش حُلـض ُٝٞ ُٔذس هق٤شس رؼذ اخطخس حُٔذ٣ٖ ٫ ٣خِٞ ٖٓ 
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حُنشس رلن حُذحثٖ، ار إ ح٩خطخس ٣ٌٕٞ ٝع٤ِش ُظ٘ز٤ٚ حُٔذ٣ٖ ا٠ُ خطش حُذحثٖ 

ك٤ٜشع ا٠ُ طٜش٣ذ حُؼوخس ٖٓ ٝؿٜٚ رخُظقشف ك٤ٚ، أٝ رظشط٤ذ كوٞم ػ٤ِٚ ُِـ٤ش 

ٕ. ُٜٝزح حخز حُٔؾشع حُغٞس١، ط٬ك٤خً ُٜزٙ حُ٘ظ٤ـش، ط٘وـ ٖٓ ه٤ٔظٚ ٝطنؼق حُنٔخ

رٔزذأ ؿٞحص  طوذ٣ْ حُطِذ ٝ ٖٓ ػْ اُوخء حُلـض ٝط٘ل٤زٙ ك٢ حُغـَ حُؼوخس١ ك٢ إٓ 

ٝحكذ
417

، ٖٝٓ ػْ ٣ظْ اخطخس حُٔذ٣ٖ
418
ٖٓ  289رظوق٤ش حَُٜٔ)ػ٬ًٔ رؤكٌخّ حُٔخدس  

هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص(
419
. 

 ر٘ل٤ز اُذجض: اُلشع اُضب٢ٗ

ـض حُظ٘ل٤ز١ حُؼوخس١ روٞحػذ خخفش، ك٢ٜ اؿشحءحص ٓشًزش، ك٤غ ٣ظْ ٣ظ٤ٔض حُل

 هِذ حُظ٘ل٤ز ٖٝٓ ػْ فذٝس هشحس رخُلـض، ٝط٘ل٤زٙ ك٢ حُغـَ حُؼوخس١. 

ارحً كٞس فذٝس هشحس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز رخُلـض ػ٠ِ حُؼوخس، ٣ـذ ػ٠ِ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز 

فل٤لش اسعخٍ فٞسس ٖٓ هشحس حُلـض ا٠ُ أ٤ٖٓ حُغـَ حُؼوخس١ ُظغـ٤ِٚ ك٢ 

حُؼوخس. ٝ ٫ رذ ٖٓ طغـ٤َ هشحس حُلـض ك٢ فل٤لش حُؼوخس حُؼ٤٘٤ش. ٣ٝـذ حُظغـ٤َ ٝ 

ُٞ ًخٕ هِذ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُؼوخس ٓوذٓخً ٖٓ فخكذ كن ػ٢٘٤ ًخُذحثٖ حُٔشطٜٖ، كظ٠ 

 ٣ؼِْ أفلخد حُؾؤٕ ٓخ ٣ظٜذد حُؼوخس ٖٓ ر٤غ ؿزش١ ٝؽ٤ي حُٞهٞع. 

ُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ هزَ حُظ٘ل٤ز، ٝ إٔ ٝارح ًخٕ حُٔؾشع هذ أٝؿذ اخطخس حُٔذ٣ٖ أٝ ح

٣ؾظَٔ ح٩خطخس ػ٠ِ ط٤ٌِق حُٔذ٣ٖ رخُٞكخء ك٢ ٤ٓؼخد ػٔخ٤ٗش أ٣خّ، كبٗٚ ٣ُخؾ٠ إٔ ٣ِـؤ 

حُٔذ٣ٖ ا٠ُ حُظقشف رخُؼوخس رخُز٤غ أٝ حُشٖٛ خ٬ٍ ِٜٓش ح٩خطخس، ٝػ٬ًٔ رؤكٌخّ 

ٝ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ٣ـذ إٔ ٣وشس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز كـض حُؼوخس  381حُٔخدس 

إٔ ٣ظْ ط٘ل٤ز ٛزح حُلـض ك٢ حُغـَ حُؼوخس١ هزَ طٞؿ٤ٚ ٛزح ح٩خطخس. ٧ٕ حُٔؾشع 

 289أؿخص ُشث٤ظ حُظ٘ل٤ز افذحس هشحس رخُلـض كٞس طوذ٣ْ حُطِذ، ػ٬ًٔ رؤكٌخّ حُٔخدس 

ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص، حُظ٢ طـ٤ض ُشث٤ظ حُظ٘ل٤ز ك٢ حُٔٞحد حُٔغظؼـِش أٝ ك٢ 

حً إٔ ٣وشس حُغ٤ش ك٢ حُظ٘ل٤ز كٞسحً، ٣ٝزِّؾ حُٔذ٣ٖ كخ٫ص ٣ٌٕٞ حُظؤخ٤ش ك٤ٜخ مخس

 رخ٩ؿشحءحص حُظ٢ طٔض ر٘ظ٤ـش حُظ٘ل٤ز حُلٞس١.

                                                           
 .526ص:  -1966-دمشق-مطابع فتى العرب -طرق التنفٌذ الجبري وإجراءات التوزٌع –نصرة منال حٌد  - 417
418 

 مدٌن باإلٌفاء فً مهلة  من تارٌخ اإلخطار.فً تلك الحالة ٌتحمل الدابن نفقات الحجز إذا قام ال -
من قانون أصول المحاكمات بعد أن ٌتقدم طالب التنفٌذ بالسند التنفٌذي وٌنظم  387بناء على أحكام المادة  -419

 ملفاً تنفٌذٌاً، ٌتوجب إخطار المنفذ ضده وانقضاء مدته، ٌطلب من ربٌس التنفٌذ وضع إشارة الحجز على العقار.
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ٝرؼذ طغـَ هشحس حُلـض ك٢ حُغـَ حُؼوخس١، ٣ـذ ػ٠ِ أ٤ٖٓ حُغـَ حُؼوخس١    

إٔ ٣شعَ ا٠ُ دحثشس حُظ٘ل٤ز ر٤خٗخً ٣ؼزض ك٤ٚ طخس٣خ طغـ٤َ حُلـض ك٢ حُغـَ ح٢ٓٞ٤ُ 

. ٣ٝؼزض ك٢ ٛزح حُز٤خٕ ًزُي خ٬فش ػٖ حُلوٞم ٝح٧ػزخء ٝك٢ حُقل٤لش حُؼ٤٘٤ش

ٝحُلـٞص ٝحُو٤ٞد ح٫كظ٤خه٤ش حُٔظشطزش ػ٠ِ حُؼوخس
420
. 

ٝ ارح ٝؿذ ٓخٗغ هخ٢ٗٞٗ ٣لٍٞ دٕٝ طغـ٤َ حُلـض ٣ـذ ػ٠ِ أ٤ٖٓ حُغـَ 

حُؼوخس١ إٔ ٣ؼ٤ذ ح٧ٝسحم ٓغ رًش ٛزح حُٔخٗغ ا٠ُ دحثشس حُظ٘ل٤ز رغشػش
421
 . 

خ٣ش ٓقخُق حُـ٤ش حُز١ هذ ٣ظؼخَٓ ٓغ حُؼوخس حُـخس١ ٝ حُٜذف ٖٓ حُظغـ٤َ ٛٞ كٔ

ػ٤ِٚ حُظ٘ل٤ز ك٤ؼِْ رؤٗٚ ٓٞمٞع طلض ٣ذ حُونخء
422
. 

 اإلخطبس: اُلشع اُضبُش

/ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص إٔ ح٩ؿشحءحص حُٜٔٔذس ٣381ظز٤ٖ ٖٓ ٗـ حُٔخدس /

 : ُِظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُؼوخس طـش١ ٝكن ح٥ط٢

سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٝمغ اؽخسس حُلـض حُظ٘ل٤ز١ ر٘خء ػ٠ِ هِذ هخُذ حُظ٘ل٤ز ٣وشس  - 

ػ٠ِ فل٤لش حُؼوخس رو٤ٞد حُغـَ حُؼوخس١، ٖٝٓ حُٔظؼ٤ٖ إٔ ٣ٌٕٞ هخُذ حُظ٘ل٤ز أرشص 

 . ه٤ذحً ػوخس٣خً ٓؼزظخً ٤ٌُِٔش حُٔذ٣ٖ ُِؼوخس حُٔطِٞد حُظ٘ل٤ز ػ٤ِٚ

                                                           
420

لحقوق العٌنٌة ؼٌر المنقولة والتقٌٌدات العقارٌة والحجوز وكذلك الدعاوى العٌنٌة المتعلقة بعقار ان ا -1"- 

أو بمال ؼٌر منقول مسجل ٌجب أن تدون فً الصحٌفة المخصصة لكل عقار أو مال ؼٌر منقول فً سجل الملكٌة 

ان أثر القٌد ال ٌبدأ اال -2-ارٌخ هذا القٌد،أو ال تعتبر موجودة تجاه الؽٌرإال بقٌدها فً السجل العقاري وابتداء من ت

من تارٌخ االشارة وٌشمل هذا اشارة الحجوز ولو كانت تتعلق بحق شخصً. كما أن اشارة الحق العٌنً ال ترتد 

لمنع  ان أحكام السجل العقاري اعتبرت تدوٌن االشارة على صحٌفة العقار كافٌاً -3-الى ما قبل هذا التارٌخ،

-4-ارض مع مضمون هذه االشارة لنها بمثابة تسجٌل للحق العٌنً المدعى به بذلك التارٌخ،اكتساب أي حق ٌتع
 قانونٌاً  لوضع قانونً تم بتسجٌل الدعوى فً الصحٌفة العقارٌة وال ٌنشا مركزاً  ان الحكم القضابً ٌكون مثبتاً 

 وال ٌنسحب أثر الحكم الى تارٌخ العقد بل الى تارٌخ وضع االشارة" جدٌداً 
ـ التقنٌن المدنً  2692ـ سجالت محكمة النقض،قاعدة  21/2/1982تارٌخ  2194أساس  294ض سوري رقم نق

 .6733ـ استانبولً ـ ص  7السوري ج 
 .317ص:-مرجع سابق -د. أحمد الهندي - 421
م والمتعلق بإنشاء السجل 1926/ 3/ 15ل ر الصادر فً 188من القرار رقم   9حٌث تقضً المادة  - 422

وكذلك  ،والحجوز ةالعقارٌات " إن الحقوق العٌنٌة العقارٌة المرخص بإنشابها فً القانون، و التقٌدالعقاري:
مسجل، ٌجب حتماً أن تدّون فً الصحٌفة المخصصة لكل  الدعاوى العقارٌة المتعلقة بعقار أو بمال ؼٌر منقول

إال بقٌدها فً السجل العقاري وابتداًء  الملكٌة ، وال تعتبر موجودة تجاه الؽٌر فً سجل عقار أو مال ؼٌر منقول
ٌتحدث فً  أن تقٌد فً صحٌفة العقار الساسٌة جمٌع التحوٌرات الت،..، ٌجب أٌضاً  تارٌخ هذا القٌد من

 …"الحدود

:"إن لجوء الؽٌر إلى التعاقد بالرؼم من وجود إشارة 1954/ 24/2كما ٌبٌن قرار لمحكمة النقض السورٌة تارٌخ 

 ً صحٌفة العقار ٌجعله مسؤوالً عن الثر الذي ٌترتب على تدوٌن هذه اإلشارة"الدعوى مدونة ف

 .529ص:  -المرجع السابق -حٌدر مشار إلٌه فً: نصرة منال 
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رؼذ ٝمغ ح٩ؽخسس ٝارشحص ًظخد حُغـَ حُؼوخس١ حُٔؼزض  ٓؼٕٔٞ اإلخطبس: -أٝالً 

 : ٩ؽخسس ٣ُخطش حُٔ٘لز مذٙ رخُز٤غ، ٣ٝظنٖٔ ح٩خطخسُٞمغ ح

ر٤خٕ ٗٞع حُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١ حُز١ ٣ظْ حُظ٘ل٤ز رٔوظنخٙ، ٝطخس٣خ فذٝسٙ ٝٓوذحس  -1

حُذ٣ٖ حُٔطِٞد حُٞكخء رٚ ٝطخس٣خ اػ٬ٕ حُٔذ٣ٖ رخُقٞسس حُظ٘ل٤ز٣ش رخُغ٘ذ 

 حُظ٘ل٤ز١ ٫ٝ ٣ـ٢٘ ػٖ رًش ٛزح حُز٤خٕ عزن اػ٬ٕ حُٔذ٣ٖ رٜخ.

حُز١ ٣ش٣ذ حُذحثٖ كـضٙ ٓغ ر٤خٕ ٓٞهؼٚ ٝٓغخكظٚ ٝكذٝدٙ أٝ سهْ  ٝفق حُؼوخس -2

ٝارح ًخٕ حُؼوخس حُٔطِٞد كـضٙ أسمخً ٓز٤٘ش  . ٓلنشٙ ٝٓ٘طوظٚ حُؼوخس٣ش

ك٤زًش رخ٩مخكش ا٠ُ ٓخ عزن حُز٘خء حُٔؾ٤ذ ػ٤ِٚ ٝأٝفخكٚ ٌٝٓٞٗخطٚ، ٝارح ُْ ٣ظْ 

ك٢ ٛزٙ حُلخُش ٫  رًش حُز٘خء كبٕ حُلـض ٣ؼذ ٝحهؼخً ػ٠ِ ح٧سك كوو ٧ٕ حُز٘خء

 ٣ؼظزش ٖٓ ِٓلوخص حُؼوخس كظ٠ ٣ؼذ ٓلـٞصحً رلـض حُؼوخس.

طؼ٤٤ٖ ٓٞهٖ ٓخظخس ُِذحثٖ حُٔزخؽش ُ٪ؿشحءحص ك٢ حُزِذ حُظ٢ ك٤ٜخ ٓوش دحثشس   -3

كبرح طؼذدص حُؼوخسحص حُٔطِٞد كـضٛخ كِِذحثٖ إٔ ٣خظخس ٓٞهٖ ٓخظخس  . حُظ٘ل٤ز

حُظ٘ل٤ز حُز١ ٣ٞؿذ رذحثشطٜخ  ٝحكذ ك٢ أ١ ٓٞهغ ٖٓ ٛزٙ حُٔٞحهغ ٝطقزق دحثشس

 ٛزح حُٔٞهغ ٢ٛ حُٔخظقش رخ٩ؽشحف ػ٠ِ حُظ٘ل٤ز ٝٓ٘خصػخطٚ.

 اٗزحس حُٔذ٣ٖ رؤٗٚ ارح ُْ ٣ذكغ حُذ٣ٖ خ٬ٍ ػٔخ٤ٗش أ٣خّ ٣زخع حُؼوخس .  -4

ٝارح طخِلض أكذ ٛزٙ حُؾشٝه حُغخروش ػذح حُز٤خٕ حُؼخُغ 
423

ٝطشطذ ػ٠ِ رُي ػذّ 

ِٞد كبٕ رُي ٣ئدٟ ا٠ُ رط٬ٕ ح٩خطخس. أٓخ طلون حُـخ٣ش ٖٓ حُؾٌَ أٝ حُز٤خٕ حُٔط

ارح طلووض حُـخ٣ش ٖٓ حُز٤خٕ سؿْ طخِلٚ كبٕ ح٩خطخس ٣زو٠ فل٤لخً، ػ٬ًٔ رخُوخػذس 

 .ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص 40حُؼخٓش حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخدس 

رؼذ ٓن٢ ٓذس ح٩خطخس ٝػذّ ه٤خّ حُٔذ٣ٖ رٞكخء حُذ٣ٖ، ٣وشس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ر٘خء  -

ِذ حُلخؿض هشف حُؼوخس ُِز٤غ رخُٔضحد حُؼ٢ِ٘ ٝطلذ٣ذ ٓٞػذ ُٞمغ ح٤ُذ ػ٠ِ ػ٠ِ ه

ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ  382حُؼوخس رٔؼشكش خز٤ش أٝ ػ٬ػش خزشحء ٣غ٤ْٜٔ روشحسٙ)حُٔخدس 

 .حُٔلخًٔخص( 

                                                           
423

:"ٌجوز التبلٌػ بطرٌق اإللصاق على لوحة إعالنات المحكمة لكل من ٌلزم ببٌان موطن 25المادة وفق أحكام  - 

 ه ناقصا أو ؼٌر صحٌح وال ٌجوز االتفاق على اتخاذ هذه اللوحة موطنا مختاراً".مختار له وال ٌفعل أو ٌكون بٌان
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ٝ ٛزح ح٩خطخس ػزخسس ػٖ ٝسهش ٖٓ أٝسحم حُٔلنش٣ٖ طؾظَٔ ػ٠ِ ر٤خٗخص ٓؼ٤٘ش 

٣ـذ إٔ طظنٜٔ٘خ أٝسحم حُٔلنش٣ٖ، ًٔخ ٣ـذ  رخ٩مخكش ا٠ُ حُز٤خٗخص حُؼخٓش حُظ٢

 اسعخُٚ ُِٔذ٣ٖ. 

 رج٤ِؾ اإلخطبس إ٠ُ أُذ٣ٖ ٝؿ٤ش أُذ٣ٖ إرا ًبٕ ٓبٌُبً ُِؼوبس أُذجٞص: -صب٤ٗبً 

ػ٠ِ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز كٞس طغِٔٚ هِذ حُظ٘ل٤ز ٝفذٝس هشحس رخُلـض ٝطغـ٤َ حُوشحس 

ِـٚ ك٤ٚ رنشٝسس ا٣لخء ك٢ حُغـَ حُؼوخس١، إٔ ٣وّٞ ربسعخٍ اخطخس ا٠ُ حُٔذ٣ٖ ٣ز

 حُذ٣ٖ خ٬ٍ ػٔخ٤ٗش أ٣خّ ٝا٫ ٣زخؽش حُلـض ػ٠ِ ػوخسٙ ٣ٝغظٔش حُظ٘ل٤ز كظ٠ حُز٤غ.

ٛزح ح٩خطخس ٣ٞؿٚ ػخدس ا٠ُ حُٔذ٣ٖ، ٌُٖٝ ارح ًخٕ ٓخُي حُؼوخس حُٔلـٞص أٝ 

فخكذ حُلن حُؼ٢٘٤ ػ٤ِٚ ؿ٤ش حُٔذ٣ٖ، ك٤ـذ ػ٠ِ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز إٔ ٣شعَ ا٤ُٚ 

ؼوخس مخٖٓ ُِذ٣ٖ، ٝحُظ٘ل٤ز ٣ٜذف ا٠ُ ٗضع ٤ٌِٓش ٛزح حُٔخُي أٝ اخطخسحً . رٔخ إٔ حُ

فخكذ حُلن حُؼ٢٘٤، ك٤ٌٕٞ ًَ ٜٓ٘ٔخ هشكخً ك٢ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز، ٝإ ُْ ٣ٌٖ 

ِٓضٓخً ؽخق٤خً رخُذ٣ٖ
424
. 

ًٔخ إٔ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُؼوخس هذ ٣ـش١ طلض ٣ذ حُلخثض ػ٘ذٓخ ٣ٌٕٞ حُؼوخس ٓشٛٞٗخً 

حٓظ٤خص، ػْ ط٘ظوَ ٤ٌِٓظٚ ا٠ُ ؽخـ ؿ٤ش حُٔذ٣ٖ  سٛ٘خً ك٤خص٣خً أٝ طؤ٤ٖٓ أٝ ػ٤ِٚ

حُشحٖٛ، ٝ ٣ؾشع رؼذثز حُذحثٖ حُٔشطٜٖ ك٢ اؿشحء حُظ٘ل٤ز رٔٞكذ كوٚ ك٢ طظزغ 

حُؼوخس. ٛ٘خ ٣ـذ اخطخس حُٔذ٣ٖ رخُٞكخء ٖٝٓ ػْ اخطخس حُلخثض. ار هذ ٣ل٢ حُٔذ٣ٖ 

ٍٝ ػٖ رذ٣٘ٚ ٫ٝ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى ٓلَ ٩ٗزحس حُلخثض ،خخفش ٝإٔ ٛزح ح٧خ٤ش ؿ٤ش ٓغئ

حُذ٣ٖ ٓغئ٤ُٝش ؽخق٤ش ك٬ ٣قق حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ ػوخسٙ ا٫ رؼذ إٔ ٣ظخِق حُٔذ٣ٖ ػٖ 

 حُٞكخء رؼذ ط٤ٌِلٚ رٚ. 

 رؼذد اُذجٞص ػ٠ِ اُؼوبس: اُلشع اُشاثغ

إ كـض حُؼوخس ٫ ٣ٔ٘غ ٖٓ ا٣وخع كـٞص أخشٟ ػ٤ِٚ ٝ ُٞ ًخٕ حُلخؿض ح٧ٍٝ 

 ض دحثٖ ػخد١.فخكذ كن ػ٢٘٤ أف٢ِ أٝ طزؼ٢ ٖٝٓ ٣ش٣ذ ح٫ؽظشحى رخُلـ

كوذ ٣ظؼذد دحث٘ٞ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ حُز٣ٖ ٣شؿزٕٞ ك٢ ٬ٓكوظٚ ٝحُظ٘ل٤ز ػ٤ِٚ، ُٜٝزح 

٣ـٞص ٌَُ ْٜٓ٘ إٔ ٣ؾظشى ك٢ حُلـض حُز١ أُوخٙ أكذْٛ، ٣ٌٕٝٞ رُي رظغـ٤َ 

 حؽظشحًٚ ك٢ حُلـض.
                                                           

424 
 .315ص:-مرجع سابق -د. أحمد الهندي -
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ٝ ٣قزق ًَ دحثٖ ٓ٘ز طغـ٤َ كـضٙ أٝ حؽظشحًٚ ك٢ حُلـض هشكخً ك٢ حُٔؼخِٓش 

 ُٝٚ إٔ ٣وق ػ٠ِ ع٤شٛخ، ٣ٝظذخَ رؾؤٜٗخ ٓلخكظش ػ٠ِ كوٞهٚ. حُظ٘ل٤ز٣ش)كخؿض(،

ٝطُؼذ ٛزٙ حُلـٞص ٓغظوِش ػٖ رؼنٜخ حُزؼل، كبرح رطَ حُلـض ح٧ٍٝ أٝ ؿ٤شٙ  

ٖٓ حُلـٞص كبٕ رُي ٫ ٣ئػش ػ٠ِ حُلـٞصحص ح٧خشٟ،  ٝارح طوخػظ حُذحثٖ حُلخؿض 

خه٢ حُلخؿض٣ٖ حُز١ ٣زخؽش اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ٖٓ ٬ٓكوش حُظ٘ل٤ز، ٣قزق ٖٓ كن ر

دحٓٞح ؽشًخء ك٢ حُظ٘ل٤ز. ار هذ ٣زذس ػٖ حُلخؿض ح٧ٍٝ اٛٔخٍ ك٢  ٬ٓكوش حُظ٘ل٤ز ٓخ

حُو٤خّ رخ٩ؿشحءحص ك٢ حَُٜٔ حُوخ٤ٗٞٗش أٝ ٓظخرؼظٜخ، أٝ ٣ظٞحهؤ ٓغ حُٔذ٣ٖ ٩كذحع خَِ 

ك٢ ح٩ؿشحءحص، ك٢ طِي ح٧كٞحٍ ٝكٔخ٣ش ُلوٞم حُذحث٤ٖ٘ حُٔؾظش٤ًٖ ك٢ حُلـض 

ٝ ٛزح ٓخ هنض رٚ  إٔ ٣طِذ ٖٓ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز إٔ ٣ظخرغ ٛٞ حُظ٘ل٤ز.٣ـٞص ١٧ ْٜٓ٘ 

 425  392حُٔخدس 
. ٣ٝظٔظغ ٛئ٫ء رلن ح٫ؽظشحى ك٢ حُز٤غ حُـزش١ كظ٠ ٓٞػذ أهقخٙ 

.426هزَ طخس٣خ ٣ّٞ ؿِغش حُز٤غ رخُٔضحد حُؼ٢ِ٘
ارحً ٣قزلٕٞ هشكخً ك٢ ح٩ؿشحءحص،  

أٝ ارح طقخُق ٓغ حُٔ٘لز ػ٤ِٚ، ٖٝٓ كوْٜ هِذ حُز٤غ ارح طٌِؤ هخُذ حُظ٘ل٤ز رطِزٚ، 

ُْٜٝ حُلن أ٣نخً رخعظ٤لخء د٣ْٜٞٗ ٖٓ ػٖٔ حُؼوخس أٝ حُذخٍٞ ٓغ رو٤ش حُذحث٤ٖ٘ روغٔش 

 .ؿشٓخء

رخُ٘غزش ُِٔلـٞص ػ٤ِٚ، كِٜخ إٔ طؾظشى ك٢  حً ٓٔظخص خً ٝ ارح ًخٗض حُذُٝش دحث٘

ّ طٞص٣غ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ك٢ أ٣ش ٓشكِش، كظ٠ رؼذ حٗظٜخء ؿِغش حُٔضحد حُؼ٢ِ٘، ٤ُٝٞ

                                                           
جمٌع الدابنٌن الثابتة حقوقهم بأحكام أو أسناد  أ. من قانون أصول المحاكمات بأن :"  392تقضً المادة  - 425

ٌخ قٌد الملؾ التنفٌذي واشتركوا فٌه ٌصبحون من تارٌخ رسمٌة قبل تارٌخ تسجٌل الحجز االحتٌاطً أو تار
اشتراكهم طرفا فً اإلجراءات على أن ٌتم هذا االشتراك فً موعد أقصاه قبل ٌوم جلسة البٌع بالمزاد 

من القانون المدنً أن  1118لجهات الدولة العامة التً لحقوقها امتٌاز المنصوص علٌها فً المادة  ب. العلنً. 

 قضٌة التنفٌذٌة فً أي مرحلة حتى تارٌخ توزٌع قٌمة المبٌع".تتدخل فً ال
426
منه على أن جمٌع الدابنٌن الثابتة حقوقهم بأحكام أو أسناد رسمٌة  390كان القانون السابق ٌنص فً المادة  - 

 .واشتركوا فً الحجز ٌصبحون من تارٌخ اشتراكهم طرفاً فً اإلجراءات

ًء الصٌاؼة، وٌسمح لدابنٌن وهمٌٌن باالشتراك بالملؾ التنفٌذي وعرقلة فً الواقع كان هذا النص ملتبساً وس
توزٌع ثمن العقار المبٌع على الدابنٌن الفعلٌٌن، فأجرى القانون الجدٌد عملٌة تنقٌح للنص، وضع بموجبها حداً 

و أن ٌكون ن بشكل واضح أن الحجز المقصود بالنص هو االحتٌاطً ولٌس التنفٌذي، أللدابنٌن الوهمٌٌن، فبٌّ 
 دٌنه ثابتاً قبل تسجٌل الملؾ التنفٌذي، فٌحق للدابنٌن المذكورٌن حتى جلسة البٌع االشتراك بالملؾ التنفٌذي.
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كق٤ِش حُظ٘ل٤ز. ٫ٝ ٣ٌٕٞ ُلوٞم حُذُٝش حُٔٔظخصس سؿلخٕ ػ٠ِ حُلوٞم حُٔغـِش ٓخ ُْ 

٣شد ٗـ خخؿ ٣ؼل٤ٜخ فشحكش ٖٓ حُظغـ٤َ
427
. 

ٝ ٬٣كع أٗٚ رخُ٘غزش ُِذحث٤ٖ٘ حُٔغـِش كوٞهْٜ، ٝحُز٣ٖ ُٞ ٣ٞهؼٞح كـضحً خخفخً 

ُٔؾشع هشكخً ك٢ رْٜ، أٝ ُْ ٣ؾظشًٞح ك٢ حُلـض حُٔٞهغ ٖٓ ؿ٤شْٛ، ٛئ٫ء حػظزشْٛ ح

اؿشحءحص حُلـض حُظ٘ل٤ز١ رلٌْ حُوخٕٗٞ. ٝ ٫ ٣غظل٤ذ ٖٓ رُي حُذحثٕ٘ٞ حُؼخد٣ٕٞ،  

 حُز٣ٖ ُْ ٣ٞهؼٞح كـضحً خخفخً رْٜ.

 ٝػغ ا٤ُذ ػ٠ِ اُؼوبس ٝ أصشٙ: اُلشع اُخبٓظ

رؼذ ٝسٝد ؿٞحد أ٤ٖٓ حُغـَ حُؼوخس١ حُٔؼزض طغـ٤َ حُلـض، ٝحٗونخء ِٜٓش 

ز رظؼ٤٤ٖ خز٤ش أٝ ػ٬ػش خزشحء ٤ُشحكوٞح ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ ح٩خطخس، ٣وّٞ سث٤ظ حُظ٘ل٤

ٌٓخٕ حُؼوخس ٣ٝـش١ ػ٤ِٚ ًؾلخً ُِظؼزض ٖٓ ٝفق حُؼوخس ٝطؼ٤ٖ كذٝدٙ ٝٓلظ٣ٞخطٚ 

 ٝه٤ٔظٚ.

ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص رؤٕ:" ٣وشس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز  382ك٤غ طون٢ حُٔخدس 

٘خء ػ٠ِ هِذ أكذ ر١ٝ رؼذ حٗونخء ٤ٓؼخد ح٩خطخس حُٞحسد ك٢ حُٔخدس حُغخروش ٝر

حُؾؤٕ هشف حُؼوخس رخُٔضحد حُؼ٢ِ٘ ٣ٝوّٞ حُٔؤٓٞس رٞمغ ح٤ُذ ػ٠ِ حُؼوخس ٓغظؼ٤٘خ 

 رخز٤ش ٝحكذ أٝ ػ٬ػش ٣غ٤ْٜٔ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٖٓ هخثٔش حُخزشحء".

٣٘ظوَ حُٔؤٓٞس ٓغ  أ. ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص رؤٕ :"   383ًٔخ طون٢ حُٔخدس 

 ش ه٤ٔظٚ ٝٝمغ ح٤ُذ ػ٤ِٚ ٣ٝ٘ظْ ٓلنشحً رزُي.حُخزشحء ا٠ُ ٌٓخٕ حُؼوخس ُظوذ٣

٣ـذ إٔ ٣ؾظَٔ حُٔلنش ػ٠ِ أٝفخف حُؼوخس ٝٓٞهؼٚ ٝٓغخكظٚ ٝ ٝؿخثزٚ  د. 

ٝكذٝدٙ ٝسهٔٚ ٝه٤ٔظٚ حُٔوذسس ٝؿ٤ٔغ ح٫ػظزخسحص ح٧خشٟ حُظ٢ طئػش ك٢ ه٤ٔظٚ 

ٝر٤خٕ ك٤ٔخ ارح ًخٕ حُٔذ٣ٖ عخً٘خً ك٤ٚ أّ أٗٚ ٓؾـٍٞ ٖٓ حُـ٤ش ٝحعٔٚ ٝٓغظ٘ذٙ ك٢ 

 ؽـخٍ.ح٩

ارح طز٤ٖ ٝؿٞد حخظ٬ف ك٢ أٝفخف حُؼوخس ر٤ٖ حُٞحهغ ٝحُو٤ذ حُؼوخس١ كؼ٠ِ  ؽ. 

ٓزخؽش ح٩ؿشحءحص إٔ ٣زشص ٖٓ حُـٜخص حُٔخظقش ر٤خٗخً روخر٤ِش حُؼوخس ُظقل٤ق 
                                                           

427
"ال تعفى حقوق الدولة الممتازة من التسجٌل إال بنص خاص، و إال كان للحقوق المسجلة قبلها امتٌاز - 

 362ص:  1968. مشار إلٌه فً مجلة المحامون لعام 1968/ 29/10تارٌخ  436علٌها". قرار لمحكمة النقض رقم 

 . 482فقرة 
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ح٧ٝفخف ٝك٢ ٛزٙ حُلخُش ٣قذس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز هشحسحً رخُظقل٤ق ٓغ هشحس ح٩كخُش 

 .حُوطؼ٤ش ٝرُي ػ٠ِ ٗلوش حُٔلخٍ ػ٤ِٚ

أٓخ ارح ًخٕ حُؼوخس ؿ٤ش هخرَ ُظقل٤ق ح٧ٝفخف ٤ًِخً أٝ ؿضث٤خً ك٤زخع ػ٠ِ  د. 

 ٝمؼٚ حُشحٖٛ ".

ارح ُْ ٣ذكغ حُٔذ٣ٖ حُذ٣ٖ خ٬ٍ ِٜٓش   ر٘ظ٤ْ ٓذؼش ثٞػغ ا٤ُذ ػ٠ِ اُؼوبس: -أٝالً 

ح٩خطخس رخُز٤غ، ٢ٛٝ ػٔخ٤ٗش أ٣خّ، كبٕ سث٤ظ دحثشس حُظ٘ل٤ز ٣وشس رؼذ حٗونخء ٛزٙ 

وخس ُِز٤غ رخُٔضحد حُؼ٢ِ٘، ٫ٝ ٣ظخز ٛزح حُوشحس ا٫ ارح هِذ ٓ٘ٚ رُي حُِٜٔش هشف حُؼ

، كوذ ٣ٌٕٞ حُٔذ٣ٖ أٝ أكذ حُلخؿض٣ٖ، كبرح ُْ ٣ُوذّ ُٚ هِذ، ُْٝ 428أكذ أهشحف حُظ٘ل٤ز

٣ظخز أ١ اؿشحء ط٘ل٤ز١، ٣زو٠ حُؼوخس ٓلـٞصحً ا٠ُ إٔ ط٘ون٢ ِٜٓش عظش أؽٜش، 

 .429طزؼخً ُؾطذ حُِٔقك٤ؾطذ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١، ٝطُشكغ اؽخسس حُلـض 

ؼوخس ك٢ حُٔٞػذ ٣٘ظوَ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز رشكوش حُخز٤ش ٝهخُذ حُظ٘ل٤ز ا٠ُ ٓٞهغ حُ

 .حُٔلذد ُٞمغ ح٤ُذ

رؼذ حٗونخء ٤ٓؼخد ح٩خطخس ٝر٘خء ػ٠ِ هِذ أكذ ر١ٝ حُؾؤٕ ٣ُطشف حُؼوخس 

ٖ رخُٔضحد حُؼ٢ِ٘، كبرح هشس سث٤ظ دحثشس حُظ٘ل٤ز هشف حُؼوخس ُِز٤غ رخُٔضحد، كبٗٚ ٣ظؼ٤ّ 

ػ٤ِٚ إٔ ٣غ٢ٔ خز٤شحً أٝ ػ٬ػش خزشحء ٖٓ ؿذٍٝ حُخزشحء ح٫خظقخف٤٤ٖ، ٖٝٓ ػْ 

َ حُغِلش طؼ٣ٞنخً ُِخزشحء ٝ ُٔؤٓٞس  ـّ ٣ُوشس ٝمغ ح٤ُذ، ٣ٝـذ ػ٠ِ حُلخؿض إٔ ٣ُؼ

حُظ٘ل٤ز ػٖ ٛزٙ حُٜٔٔش
430

.  ٣ٝوّٞ حُٔؤٓٞس رٞمغ ح٤ُذ ػ٠ِ حُؼوخس ٓغظؼ٤٘خً رخُخزشحء 

ٌٓخٕ حُؼوخس ُظوذ٣ش ه٤ٔظٚ ٝٝمغ ح٤ُذ ػ٤ِٚ ُِٞهٞف حُز٣ٖ عٔخْٛ حُشث٤ظ، ك٤٘ظوَ ا٠ُ 

ػ٠ِ كخُظٚ حُشحٛ٘ش، ٣ٝ٘ظْ ٓلنشحً رزُي ٓؾظ٬ًٔ ػ٠ِ أٝفخف حُؼوخس ٝٓٞهؼٚ 

ٝٓغخكظٚ ٝٝؿخثزٚ ٝكذٝدٙ ٝسهٔٚ ٝٓذٟ ٓطخروظٚ حُو٤ذ حُؼوخس١ ٝه٤ٔظٚ حُٔوذسس خخ٤ُخً 

ك٤ٔخ ارح ًخٕ  ٖٓ حُؾٞحؿَ أٝ ه٤ٔظٚ حُٔوذسس ك٤ٔخ ُٞ ًخٕ ٓؾـ٫ًٞ ٖٓ حُـ٤ش ٝر٤خٕ

 حُٔذ٣ٖ عخً٘خً ك٤ٚ أّ أٗٚ ٓؾـٍٞ ٖٓ حُـ٤ش ٝحعٔٚ ٝٓغظ٘ذٙ ك٢ ح٧ؽـخٍ. 

                                                           
 من قانون أصول المحاكمات. 382عمالً بأحكام المادة  - 428

/من قانون أصول المحاكمات:"ج/ ٌترتب على الشطب ترقٌن اشارتً الدعوى 120/ عمالً بأحكام المادة - 429

 والحجز االحتٌاطً بحكم القانون."
 .41ص:  -2008-منشورات جامعة حلب -التنفٌذ على العقار-لبد. محمد حاج طا - 430
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ٝ ٣ُؼذ طوذ٣ش ه٤ٔش حُؼوخس ٖٓ هِزَ حُخزشحء أٓشحً ؿٞٛش٣خً، ٧ٗٚ ع٤ُظخز أعخعخً ُٔظخرؼش 

ك٤غ ع٤ظْ ٝمغ هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ ٖٝٓ ػْ ٣ظْ  اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ح٬ُكوش ُٞمغ ح٤ُذ.

٠ أعخط ٛزٙ حُو٤ٔشحُز٤غ رخُٔضحد ػِ
431
. 

ُْٝ ٣ظشى طلذ٣ذ ه٤ٔش حُؼوخس ٩سحدس حُذحثٖ ٓزخؽش ح٩ؿشحءحص، ٤ٓٝضس ٛزح حُلٌْ 

حُوخ٢ٗٞٗ ٛٞ إٔ ٣ٌٕٞ حُؼٖٔ ح٧عخع٢ أهشد ا٠ُ حُٔوخرَ حُلو٤و٢ ُِؼوخس، ك٬ ٣زخع 

حُؼوخس رؼٖٔ رخظ. ٝكظ٠ ٫ ٣ظـخ٠ُ ك٢ طلذ٣ذٙ  ك٤٘لش حُشحؿز٤ٖ ك٢ حُٔضح٣ذس، ٤ُٝظ 

اُضحّ حُذحثٖ رخُؾشحء ٝهذ ٫ ٣ٌٕٞ سحؿزخً ك٤ٚ، أٝ هذ ٣ٌٕٞ ؿ٤ش هخدس ػ٠ِ  ٖٓ حُؼذحُش

 دكغ حُؼٖٔ، ًٔخ إٔ حُذحثٖ هذ ٫ طٌٕٞ ُذ٣ٚ أ٤ِٛش ؽشحء حُؼوخسحص رغزذ أٗٚ أؿ٘ز٢ .

٣ـذ طلذ٣ذ ٓلَ حُلـض  رظذ٤خ أٝطبف اُؼوبس ثٔب ٣طبثن اُٞاهغ:-صب٤ٗبً 

حُٔلـٞصس، ٝ أٝفخكٜخ ك٤ٔخ ارح ًخٗض  حُظ٘ل٤ز١ رذهش، ٝرُي رز٤خٕ حُؼوخس أٝ حُؼوخسحص

أسك ُِضسحػش أٝ أسمخً ٓؾ٤ذحً ػ٤ِٜخ أر٤٘ش، أٝ ؽوش ع٤ٌ٘ش. ك٤غ ُػذ طلذ٣ذ أٝفخف 

حُؼوخس مشٝس٣خً، ُٔؼشكش ٓذٟ ٓطخروش أٝفخف حُؼوخس ػ٠ِ حُٞحهغ ٓغ أٝفخكٚ ك٢ 

فل٤لظٚ حُؼوخس٣ش. ٝػ٠ِ  سث٤ظ دحثشس حُظ٘ل٤ز ػ٘ذ ٝؿٞد حخظ٬ف ر٤ٖ حُٞفل٤ٖ ر٤ٖ 

ُٞحهغ ٝحُقل٤لش، إٔ ٣وشس حُظقل٤ق ٓغ هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش ػ٠ِ ٗلوش حُٔؾظش١ ح

ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ  383ػ٬ًٔ رؤكٌخّ حُلوشس ؽ ٖٓ حُٔخدس ) رخُٔضحد حُٔلخٍ ػ٤ِٚ

ؼذس ُِز٘خء، ٣ٝظٜش  ُٓ حُٔلخًٔخص(. ًؤٕ ٣ظز٤ٖ ٖٓ حُز٤خٕ حُؼوخس١ رؤٕ حُؼوخس أسك 

زشحء إٔ حُؼوخس أفزق دحسحً ُِغٌٖ أٝ طْ رخٌُؾق ػ٠ِ حُؼوخس ٖٓ هزَ حُٔؤٓٞس ٝحُخ

اؽخدس أر٤٘ش ػ٠ِ ح٧سك. ٝ ٣ـذ ػ٠ِ حُلخؿض إٔ ٣زشص ر٤خٗخً روخر٤ِش حُؼوخس 

ُِظقل٤ق، كظ٠ ٣ظٌٖٔ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٖٓ افذحس هشحسٙ رخُظقل٤ق. كبرح ًخٕ حُؼوخس 

 ؿ٤ش هخرَ ُظقل٤ق ح٧ٝفخف ٤ًِخً أٝ ؿضث٤خً ك٤زخع ػ٠ِ ٝمؼٚ حُشحٖٛ) ػ٬ًٔ رؤكٌخّ

 .432ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص( 383حُلوشس د ٖٓ حُٔخدس 

                                                           
431 

فً معرض تقدٌر قٌمة العقار المطروح للبٌع ووضع الٌد علٌه أوجب القانون الجدٌد أن ٌذكر فً المحضر  -

مثل خّط التوتر العالً الذي ٌخترق الرض، أو إذا  )/ ب383المادة ( أٌضاً، جمٌع االعتبارات التً تؤثر فً قٌمته

 نضرٍ  كان متاخماً للسكة الحدٌدٌة، أو أن ٌكون بناًء آٌالً للسقوط، أو قرٌباً من الطرٌق العام، أو مطالً على وادٍ 

 .الخضرة
432

عالج القانون الجدٌد إحدى المشاكل المزمنة التً تواجه التنفٌذ على العقار، وهً وجود اختالؾ فً  - 

د العقاري، كأن تكون أوصاؾ العقار فً القٌد العقاري عبارة أوصاؾ العقار على أرض الواقع، وأوصافه فً القٌ
عن أرض بعل تزرع حبوب، بٌنما هً فً الواقع أرض مشاد علٌها فٌال أو معمل أو بناء طابقً، أو أن تكون 
الوصاؾ فً القٌد العقاري، عبارة عن داراً للسكن مؤلفة من خمسة ؼرؾ وصالون ومنتفعات، بٌنما فً الواقع 
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حُٜذف ٖٓ طقل٤ق أٝفخف حُؼوخس حُٔلـٞص ٛٞ طؼز٤ض ح٩ٗؾخءحص ٝح٧ر٤٘ش  

 ٝحُـشحط حُوخثٔش ػ٤ِٚ؛ ٤ُطخرن ٓلنش ٝمغ ح٤ُذ ٓغ ر٤خٕ حُو٤ذ حُؼوخس١ ٝحُٞحهغ.

ٝ ارح ؽَٔ ٗطخم حُلـض ػذس ػوخسحص ًٝخٗض ًِٜخ ك٢ ٓ٘طوش حخظقخؿ دحثشس 

ُظ٘ل٤ز حُظ٢ هُِذ ك٤ٜخ حُلـض، ك٤ٌٖٔ ط٘ظ٤ْ ٓلنش ٝحكذ أٝ ػذس ٓلخمش، أٓخ ارح ح

ًخٗض حُؼوخسحص ٓٞؿٞدس ك٢ ٗطخم حخظقخؿ أًؼش ٖٓ دحثشس ك٤ـذ ط٘ظ٤ْ ٓلنش 

ك٢ ًَ دحثشس، ٝططزن ٛ٘خ حُوٞحػذ حُؼخٓش ُ٪ٗخرش ٖٓ هزَ حُذحثشس حُظ٢ طزخؽش حُظ٘ل٤ز 

 ٝحُذحثشس حُٔ٘خرش.

 اُذجض اُؼوبس١ آصبس: أُطِت اُضب٢ٗ

س حُظ٘ل٤ز رؼذ طؼ٤٤ٖ خز٤ش ًٝؾلٚ ػ٠ِ حُؼوخس حُٔلـٞص ٝ ٝفلٚ ُٚ ٣٘ظْ ٓؤٓٞ

رزُي ط٘ظ٢ٜ خطٞحص كـض حُؼوخس، ٣ٝزذأ حُلـض ك٢ طشط٤ذ ٓلنشحً رٞفق حُؼوخس. ٝ

 آػخسٙ.

رٔـشد طغـ٤َ حُلـض ك٢ حُغـَ حُؼوخس١ ٣٘لز ٣ٝشطذ آػخسٙ ٖٓ ك٤غ: طو٤٤ذ ٝ

ك٤ٚ ٖٝٓ حعظؼٔخُٚ ٝحعظـ٬ُٚ ٝاُلخم حُؼٔخس رخُؼوخس عِطش ٓخُي حُؼوخس ٖٓ حُظقشف 

لـٞص. ٝع٘ظلذع ػٖ رُي ٝكن ٝهطغ حُظوخدّ ٝمشٝسس طؼ٤٤ٖ كخسط ُِؼوخس حُٔ

 ح٥ط٢:

 رو٤٤ذ عِطخ أُذ٣ٖ ك٢ اُزظشف ثبُؼوبس أُذجٞص: اُلشع األٍٝ

طغـ٤َ حُلـض ك٢ حُغـَ حُؼوخس١ ٣ـؼَ حُؼوخس ٓلـٞصحً، ٣ٝنؼٚ طلض ٣ذ 

ئد١ ا٠ُ حُ٘ظ٤ـش حُطز٤ؼ٤ش حُٔظشطزش ػ٠ِ حُلـض ٢ٛٝ ٓ٘غ حُٔذ٣ٖ ٖٓ حُونخء، ٝٛزح ٣

                                                                                                                                               
ففً .ن مكتب أو محل تجاري، أو داراً مؤلفة من عدد أقل أو أكثر من الؽرؾ، نتٌجة الدمج أو التقطٌععبارة ع

هذه الحالة ٌجب على من ٌباشر إجراءات البٌع أن ٌبرز بٌاناً بقابلٌة العقار لتصحٌح الوصاؾ من الجهات 

صدار قرار بتصحٌح الوصاؾ مع قرار وفً هذه الحالة ٌقوم ربٌس التنفٌذ بعد بٌع العقار بالمزاد بإ .المختصة

/ ج(. وبالتالً ٌجب على 383اإلحالة القطعٌة، على أن تكون نفقات هذا التصحٌح على نفقة المحال علٌه. )المادة 

من ٌوّد االشتراك بالمزاد أن ٌضع بحسبانه نفقات وتكالٌؾ معاملة تصحٌح الوصاؾ التً سٌتكبدها باإلضافة 

ولكن ماذا لو كان البٌان الوارد من الجهة المختصة  .به المزاد وضرابب ورسوم المبٌع لثمن العقار الذي سٌرسو

حسم القانون الجدٌد هذه الناحٌة وأوجب بٌع العقار اً فقد ٌفٌد أن العقار ال ٌقبل تصحٌح الوصاؾ ال كالً وال جزء

 / د(.383على وضعه الراهن. )المادة 
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حُظقشف ك٢ حُٔخٍ حُٔلـٞص ك٤ٔخ ٣نش كوٞم حُذحث٤ٖ٘ حُٔؾظش٤ًٖ ك٢ اؿشحءحص 

 حُلـض ٝرُي كلظخً ُلوٞهْٜ.

ارٕ رٔـشد طغـ٤َ حُلـض ٫ طغش١ ػ٠ِ حُلخؿض٣ٖ ٝحُٔؾظش٤ًٖ ك٢ حُلـض 

٤ٌِٓش حُؼوخس أٝ طـضثظٚ أٝ اٗؾخء كن  طقشكخص حُٔ٘لز ػ٤ِٚ ٝحُظ٢ ٖٓ ؽؤٜٗخ ٗوَ

ػ٢٘٤ ػ٤ِٚ. عٞحء أًخٕ حُظقشف رؼٞك ًخُز٤غ أٝ طزشع ًخُٜزش أٝ ٝهق، أٝ ًخٕ 

حُظقشف ٖٓ ؽخٗٚ إٔ ٣٘وَ كن ػ٢٘٤ أف٢ِ ًلن حٗظلخع أٝ ح٫سطلخم، أٝ ٣شطذ كوخً 

ػ٤٘٤خً طزؼ٤خً ًخُشٖٛ أٝ حُظؤ٤ٖٓ
433
. 

ف حُٔذ٣ٖ ٗخكزحً ك٢ كن حُلخؿض ٝ حُؼزشس رٞهض حُظغـ٤َ ُٔؼشكش ٓخ ارح ًخٕ طقش

أّ ؿ٤ش ٗخكز، كبٕ طْ حُظقشف ُٝؽٜش هزَ حُظغـ٤َ ًخٕ ٗخكزحً ك٢ كن حُلخؿض، ٝإ 

ؽٜش رؼذٙ ك٬ ٣٘لز ك٢ كوٚ
434
. 

٬٣ٝكع إٔ طقشكخص حُٔذ٣ٖ حُظ٢ طظْ رؼذ طغـ٤َ حُلـض طٌٕٞ فل٤لش هخثٔش رٖ 

٫ ٣٘لز ك٢ كن ٖٓ  حُٔظؼخهذ٣ٖ، ٧ٕ حُظقشف ك٢ حُؼوخس ٣وغ ٖٓٔ ٣ٌِٔٚ، ٝ اٗٔخ ٛٞ

 طؼِوض ُْٜ ٓقِلش رخُؼوخس حُٔلـٞص.

ارحً ٣ظشطذ ػ٠ِ حُلـض ػذّ ٗلخر طقشكخص حُٔذ٣ٖ ك٢ حُؼوخس حُٔلـٞص طـخٙ 

حُلخؿض ٝرخه٢ حُذحث٤ٖ٘ حُٔؾظش٤ًٖ ك٢ ح٩ؿشحءحص ٝأفلخد حُظؤ٤ٓ٘خص حُخخفش ػ٠ِ 

 حُؼوخس حُٔغـِش هزَ حُلـض.

 ٔبٍ ٝاعزـالٍ اُؼوبس أُذجٞصرو٤٤ذ عِطخ أُذ٣ٖ ك٢ اعزؼ: اُلشع اُضب٢ٗ

ٖٓ هخٕٗٞ  384ط٘ـ حُٔخدس  ػذّ  ٗضع ٣ذ أُذ٣ٖ ػٖ اُؼوبس أُذجٞص:-أٝالً 

٣ظشطذ ػ٠ِ ٓؼخِٓش ٝمغ ح٤ُذ حػظزخس حُٔذ٣ٖ كخسعخً ا٠ُ  أ. أفٍٞ حُٔلخًٔخص رؤٗٚ :"

                                                           

 .954ص:  –بقالمرجع السا -د. نبٌل اسماعٌل عمر- 433

434
" إذا كانت إشارة الجهة المدعٌة الموضوعة على صحٌفة العقار أسبق من إشارة الحجز التنفٌذي - 

الموضوعة لصالح المدعى علٌه فإن هذا الؽٌر ٌكون عالماً بمضمون هذه اإلشارة و إن هذه اإلشارة هً أولى 
ٌجب على ربٌس التنفٌذ الترٌث بالبٌع إذا  -صٌةبالرعاٌة و االهتمام سٌما وأنها إشارة عٌنٌة عقارٌة ولٌست شخ

وجد  إشارة دعوى عٌنٌة عقارٌة لصالح الؽٌر تسبق إشارة الحجز التنفٌذي وذلك رٌثما ٌبت باإلدعاء الذي 

حتى  2003من عام  -مجموعة أحكام النقض فً القضاٌا التنفٌذٌة -196القاعدة  -وضعت اإلشارة العٌنٌة بموجبه"

 .368ص:  -المرجع السابق-المحامً عبد القادر جار هللا اللوسًإعداد  -2013عام 
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ُِٔذ٣ٖ  د.  إٔ ٣ظْ حُز٤غ ٓخ ُْ ٣وشس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ػضُٚ ٖٓ حُلشحعش أٝ طلذ٣ذ عِطظٚ.

 خًٖ ك٢ حُؼوخس إٔ ٣زو٠ عخً٘خ ك٤ٚ رذٕٝ أؿشس".حُغ

ر٘خء ػ٠ِ أكٌخّ حُٔخدس حُغخروش، ارح طٔض ٓؼخِٓش ٝمغ ح٤ُذ ػ٠ِ حُؼوخس، ٫ ٣ظشطذ 

ػ٠ِ حُلـض ٗضع ٣ذ حُٔذ٣ٖ ػٖ حُؼوخس، كبٕ حُٔذ٣ٖ ٣ُؼذ كخسعخً ُِؼوخس روٞس حُوخٕٗٞ، ٝ 

حُٔذ٣ٖ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ  ٫ كخؿش ُقذٝس هشحس ٖٓ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز رزُي. ُٜزح ٣ـٞص ُٜزح

إٔ ٣غظؼَٔ حُؼوخس ُ٘لغٚ رؤٕ ٣غٌ٘ٚ ُٝٚ إٔ ٣ـ٢٘ حُؼٔخس ٝ ٣غظل٤ذ ٜٓ٘خ رٔخ ٣ِضّ 

ُٔؼ٤ؾظٚ. رخُشؿْ ٖٓ إٔ حُؼوخس أفزق ٓلـٞصحً ٝك٢ ٣ذ حُونخء، ٝ حُلٌٔش ٖٓ رُي 

 حُشأكش رخُٔذ٣ٖ. ٝرُي س٣ؼٔخ ٣ظْ ر٤غ حُؼوخس ٝطغ٤ِٔٚ ُِٔلخٍ ػ٤ِٚ.

ٖ ٛٞ ٝأعشطٚ ك٢ حُؼوخس حُٔلـٞص دٕٝ ٓوخرَ، ٝ ٣غظل٤ذ ارحً ح٧فَ إٔ ٣زو٠ حُٔذ٣

ٖٓ حُؼٔخس ح٬ُصٓش ُٚ ٛٞ ٝ أعشطٚ، ٣ٝؼظزش كخسعخً ُِؼوخس ٝ ِٓضٓخً رللظٚ ٝ طغ٤ِٔٚ 

ا٠ُ دحثشس حُظ٘ل٤ز ُز٤ؼٚ، ٝ ًزُي ٣ُؼذ كخسعخً رخُ٘غزش ُِؼٔخس حُضحثذس ػٖ كخؿظٚ ٛٞ 

 .435ٝأعشطٚ، ار ٫ كن ُٚ ك٤ٜخ

٣ؤٓش حُٔذ٣ٖ رظخ٤ِش حُؼوخس ارح طلون ُٚ إٔ روخء ٣ذٙ ػ٤ِٚ  ٝ ٌُٖ ُشث٤ظ حُظ٘ل٤ز إٔ

٣ِلن مشسحً رخُذحث٤ٖ٘، أٝ إٔ حُٔذ٣ٖ هذ أهذّ رؼذ حُلـض ػ٠ِ اعخءس حعظؼٔخٍ حُؼوخس 

 .436أٝ اكذحع طِق ك٤ٚ

أسحد حُٔؾشع طو٤٤ذ  رو٤٤ذ ٗلبر ػوذ اإل٣جبس اُالدن ُزغج٤َ اُذجض: -صب٤ٗبً 

سٙ، كظ٠ ٫ ٤ٌ٣ذ ُِذحثٖ ٣ٝئؿش حُؼوخس ُٔذس عِطخص حُٔذ٣ٖ ٝمزطٜخ ك٢ طؤؿ٤ش ػوخ

ه٣ِٞش أٝ رب٣ـخس رؤؿشس ص٤ٛذس ك٤نؼق كشؿ ر٤ؼٚ ك٢ حُٔضحد
437
. 

أ.طغش١ ػوٞد  ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص رؤٗٚ "  386ك٤غ  طون٢ حُٔخدس 

ح٣٩ـخس حُؼخرظش حُظخس٣خ هزَ طخس٣خ طغـ٤َ اؽخسس حُلـض ح٫كظ٤خه٢ أٝ طغـ٤َ حُِٔق 

ض٣ٖ ٝحُذحث٤ٖ٘ ٝحُشحع٢ ػ٤ِٚ حُٔضحد ٝرُي رـ٤ش اخ٬ٍ رخ٧كٌخّ حُظ٘ل٤ز١ ػ٠ِ حُلخؿ

٫ ط٘لز ػوٞد ح٣٩ـخس ؿ٤ش ػخرظش  د. حُوخ٤ٗٞٗش حُٔظؼِوش رؼوٞد ح٣٩ـخس ٝحؿزش حُؾٜش. 

حُظخس٣خ هزَ طغـ٤َ اؽخسس حُلـض ح٫كظ٤خه٢ أٝ طغـ٤َ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١ ك٢ كن ٖٓ 

 رًشٝح".
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أ.ارح ًخٕ حُؼوخس ٓئؿشحً  خًٔخص رؤٗٚ :" ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔل 387ٝطون٢ حُٔخدس 

كؼ٠ِ حُٔغظؤؿش رؼذ إٔ ٣ظزِّؾ ح٩خطخس حُز١ ٣وّٞ ٓوخّ حُلـض طلض ٣ذٙ إٔ ٣ٔظ٘غ ػٖ 

٣ظْ حُٞكخء ٖٓ هزَ حُٔغظؤؿش رب٣ذحع ح٧ؿشس ك٢  د. دكغ ؽ٢ء ٖٓ ح٧ؿشس ا٠ُ حُٔذ٣ٖ. 

 ف٘ذٝم حُذحثشس ".

حُلـض ػ٠ِ ػوٞد ح٣٩ـخس حُٔزشٓش ر٘خء ػ٠ِ أكٌخّ حُٔخدط٤ٖ حُغخروظ٤ٖ  ٗز٤ّٖ أػش 

 هزَ حُلـض ٝػوٞد ح٣٩ـخس حُٔزشٓش رؼذ حُلـض:

طٌٕٞ ػوٞد ح٣٩ـخس حُؼخرظش حُظخس٣خ ك٢  ٗلبر اإل٣جبس اُغبثن ُزغج٤َ اُذجض: -1

ٝهض طز٤ِؾ ح٩خطخس ُِٔذ٣ٖ ٗخكزس رلن حُلخؿض٣ٖ ٝحُذحث٤ٖ٘ ٝحُشحع٢ ػ٤ِٚ حُٔضحد ارح 

اؽخسس حُلـض ك٢ فل٤لش حُؼوخس؛ ٝٗلخرٛخ ٝحؿذ ًخٕ طخس٣خٜخ عخروخً ُظخس٣خ ٝمغ 

 هخٗٞٗخً ػٖ ًَ حُٔذس. 

كخ٣٩ـخس حُغخرن ُظغـ٤َ حُلـض ٛٞ ػَٔ هخ٢ٗٞٗ هخّ رٚ حُٔذ٣ٖ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ 

مٖٔ كذٝد كوٚ ر٤ٌِٔش حُؼوخس. ُٜٝزح ٣ـذ إٔ ٣ئخز رخُلغزخٕ، ٣ٝزو٠ ٗخكزحً ك٢ كن 

ٝ ٌُٖ ٫ رذ إٔ ٣ٌٕٞ ٛزح حُلخؿض٣ٖ ٝحُٔؾظش٤ًٖ ك٢ حُلـض ٝحُٔؾظش١ رخُٔضحد. 

ح٣٩ـخس رؼ٤ذحً ػٖ أ١ ؽزٜش أٝ طٞحهئ ّٓٞؿٚ ا٠ُ حُلخؿض أٝ حُؼوخس حُٔز٤غ، ٝ طلو٤وخً 

 ُٜزٙ حُلٌشس حؽظشه حُٔؾشع إٔ ٣ٌٕٞ ح٣٩ـخس ػخرض حُظخس٣خ هزَ اُوخء حُلـض.

ٝ ٣ـذ ػ٠ِ حُٔغظؤؿش إٔ ٣ٔظ٘غ ػٖ دكغ ح٧ؿشس ُِٔذ٣ٖ حُٔ٘لز مذٙ، رَ ػ٤ِٚ إٔ 

شس ك٢ ف٘ذٝم دحثشس حُظ٘ل٤ز  رؼذ إٔ ٣ظزِّؾ ح٩خطخس رخُلـض ػ٠ِ حُؼوخس ٣ٞدع ح٧ؿ

ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص. ٝ ارح دكغ ح٧ؿشس  387حُٔئؿش، ػ٬ًٔ رؤكٌخّ حُٔخدس 

ُِٔئؿش حُٔذ٣ٖ، ك٬ طزشأ رٓظٚ ٖٓ ح٧ؿشس ك٢ ٓٞحؿٜش حُذحث٤ٖ٘ حُلخؿض٣ٖ ٝ حُٔلخٍ 

 طخس٣خ اخطخسٙ رخُلـض.ػ٤ِٚ، ٝرُي رخُ٘غزش ٨ُؿشس حُٔغظلوش رؼذ 

هزَ فذٝس هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش طٌٕٞ حُٔقِلش ك٢ ػذّ ٗلخر ػوٞد ح٣٩ـخس ٝ

ُِلخؿض٣ٖ، ٧ٕ كوْٜ ٣ظؼِن رخُؼوخس ٝػٔخسٙ كظ٠ ٛزح حُظخس٣خ، أٓخ رؼذ فذٝسٙ كبٕ 

 حُٔقِلش طٌٕٞ ُِٔلخٍ ػ٤ِٚ حُؼوخس حُز١ سعخ ػ٤ِٚ حُٔضحد، ك٢ حُظٔغي رؼذّ حُ٘لخر.

٣ـخس ؿ٤ش ػخرظش حُظخس٣خ هزَ طز٤ِؾ ح٩خطخس حُظ٘ل٤ز١ ك٬ طغش١ أٓخ ػوٞد ح٩ -2

 رلن حُلخؿض٣ٖ ٝحُذحث٤ٖ٘ ٝحُشحع٢ ػ٤ِٚ حُٔضحد.
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ٖٓ ٝهض طغـ٤َ حُلـض ٣ُؼذ حُلـض ٓٔظذحً ا٠ُ ػٔخس حُؼوخس  اُضٔبس: دجض -صبُضبً 

 حُٔلـٞص، ٝ ٫ ٣ِٔي حُٔذ٣ٖ حُظقشف ك٤ٜخ، ًٔخ ٣ُنْ ػٖٔ حُؼٔخس ا٠ُ ػٖٔ حُؼوخس .

ؿغ ٓزذأ اُلخم حُؼٔخس رخُؼوخس ا٠ُ إٔ ٛزٙ حُؼٔخس اٗٔخ ٢ٛ طٞحرغ ُِؼوخس ِٓلوش ٣شٝ

رٚ، ٝدحخِش ك٢ مٔخٕ حُذحث٤ٖ٘ حُلخؿض٣ٖ، رـخٗذ حُشؿزش ك٢ اؿشحء طٞص٣غ ٝحكذ 

 ُؼٖٔ حُؼوخس ُِٝٔلوخطٚ، ٝػذّ كقَ حُؼٔخس ػٖ حُؼوخس حُٔلـٞص .

حثٖ حُٔشطٜٖ أٝ حُلٌٔش ٖٓ ٛزح ح٩ُلخم طشؿغ ا٠ُ دكغ مشس هذ ٣ِلن رخُذٝ

٣ؾَٔ ح٩ُلخم . 438ٝحُٔٔظخص ٝرخه٢ حُذحث٤ٖ٘ حُلخؿض٣ٖ، رغزذ هٍٞ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز

 ػٔخس حُؼوخس حُطز٤ؼ٤ش ًخُٔلخف٤َ حُضسحػ٤ش ٝحُٔذ٤ٗش ًؤؿشس حُؼوخس.

٣ٌٕٞ ٖٓ ُلظش  - ٓؼخِٓش حُؼٖٖٔٓ ك٤غ حُلـض ٝ -اُلخم حُؼٔخس رخُؼوخس ٝ

 طغـ٤َ حُلـض.

كغخد حعظلوخهٜخ ا٠ُ طخس٣خ ؿ٤ٜ٘خ رقشف حُ٘ظش ػٖ كخُؼٔخس حُطز٤ؼ٤ش ٣٘ظش ك٢ 

ٓذس روخثٜخ ك٢ حُؼوخس. ُٜٝزح طِلن رخُؼوخس حُؼٔخس حُظ٢ طـ٠٘ رؼذ طغـ٤َ حُلـض، أٓخ 

 ٓخ ًخٕ ٜٓ٘خ ٓـ٤٘خً ك٤زو٠ ٓ٘لق٬ً ػٖ حُؼوخس، ٣ٝلـض رطش٣وش كـض حُٔ٘و٫ٞص.

ٕ رلقخد ٛٞ حُز١ ٣ؤر -٬٣كع إٔ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ر٘خء ػ٠ِ هِذ ر١ٝ حُؼ٬هشٝ

حُٔلق٫ٞص ٝؿ٢٘ حُؼٔخس حُطز٤ؼ٤ش ٝر٤ؼٜخ رخُطش٣وش حُٔ٘خعزش ٝا٣ذحع حُؼٖٔ )كغذ 

 ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص(.  385حُلوشس أ ٖٓ حُٔخدس 

ُِٝٔذ٣ٖ ر٤غ ػٔخس حُؼوخس حُِٔلوش رٚ ٓظ٠ ًخٕ رُي ٖٓ أػٔخٍ ح٩دحسس حُلغ٘ش أ١ -

خس ٝحُٔلق٫ٞص رخُٔضحد رؼٖٔ حُٔؼَ، ٝك٢ ؿ٤ٔغ ح٧كٞحٍ ٣ـذ إٔ طزخع ٛزٙ حُؼٔ

حُؼ٢ِ٘ أٝ رؤ١ هش٣وش أخشٟ ٣ؤرٕ رٜخ حُوخم٢ ػْ ٣ٞدع حُؼٖٔ ف٘ذٝم دحثشس 

 ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص(.  385حُظ٘ل٤ز)كغذ حُلوشس د ٖٓ حُٔخدس 

ٝػ٠ِ رُي كبٕ ر٤غ حُٔلقٍٞ هزَ ؿ٤٘ٚ ٣ٌٕٞ فل٤لخً ارح ًخٕ ػخرض حُظخس٣خ هزَ 

طغـ٤َ حُلـض، رؾشه إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ هز٤َ طغـ٤َ حُلـض. ٛزح ُٝٞ طْ حُـ٢٘ رؼذ 

 ح٩دحسس حُلغ٘ش ٫ٝ ٣ؾٞرٚ طٞحهئ.
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 بدّـــهطغ اُزو: اُلشع اُضبُش

، ػ٬ًٔ رخُوٞحػذ خدّ ػ٠ِ حُذ٣ٖ حُز١ هُشس ٖٓ أؿ٣ِٚظشطذ ػ٠ِ حُلـض هطغ حُظو

 . 439ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔذ٢ٗ 380حُؼخٓش ُوطغ حُظوخدّ حُظ٢ طون٢ رٜخ حُٔخدس  

دحثشس حُظ٘ل٤ز ٖٓ أؿَ ط٘ل٤ز حُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١ ك٢ ؿٞٛشٙ  ػ٠ِ إٔ طوذ٣ْ حُطِذ ا٠ُ

 ٛٞ ٓطخُزش هنخث٤ش طظؼِن رخُظ٘ل٤ز، ٖٓ ؽؤٜٗخ إٔ طوطغ حُظوخدّ.

 رؼ٤٤ٖ دبسط ػ٠ِ اُؼوبس أُذجٞص: اُلشع اُشاثغ

ٌَُ دحثٖ إٔ ٣طِذ ٖٓ  أ. ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص رؤٕ :"  385طون٢ حُٔخدس 

٣ذخَ ك٢ ٜٓٔظٚ كقخد حُٔلق٫ٞص ٝؿ٢٘ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز طؼ٤٤ٖ كخسط هنخث٢ 

طزخع حُٔلق٫ٞص ٝحُؼٔخس رخُٔضحد حُؼ٢ِ٘ أٝ رؤ١ هش٣وش أخشٟ  د. حُؼٔخس ٝر٤ؼٜخ. 

 ٣ؤرٕ رٜخ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٣ٝٞدع حُؼٖٔ ف٘ذٝم حُذحثشس ".

حُغخروش حُزًش،  ٣ظشطذ ػ٠ِ ط٘ظ٤ْ ٓؼخِٓش ٝمغ ح٤ُذ  385ر٘خء ػ٠ِ أكٌخّ حُٔخدس 

خَس ا٠ُ إٔ ٣ظْ حُز٤غ ٓخ ُْ ٣وشس حُشث٤ظ ػضُٚ ٖٓ حُلشحعش أٝ ػّذ حُٔذ٣ٖ كخسعخً حُؼو

طلذ٣ذ عِطظٚ، ٝارح ًخٕ حُٔذ٣ٖ عخً٘خً ك٢ حُؼوخس كِٚ إٔ ٣زو٠ عخً٘خً ك٤ٚ ٖٓ دٕٝ 

أؿشس
440
. 

ُٝوذ ر٤ّ٘خ عخروخً إٔ ٖٓ آػخس حُلـض إٔ ٣ُؼذ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ كخسعخً ُِؼوخس حُٔلـٞص، 

أٝ ك٢ كلظٜخ أٝ ك٢ ر٤ؼٜخ، ٝ ػ٠ِ رُي  ٌُٖٝ هذ ٣ظؼ٘ض حُٔذ٣ٖ ك٢ ؿ٢٘ حُٔلخف٤َ

٣غظط٤غ ًَ دحثٖ ر٤ذٙ ع٘ذ ط٘ل٤ز١ حُطِذ ٖٓ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز طؼ٤٤ٖ كخسط هنخث٢ 

٣ذخَ ك٢ ٜٓٔظٚ كقخد حُٔلق٫ٞص ٝؿ٢٘ حُؼٔخس ٝر٤ؼٜخ رخُٔضحد حُؼ٢ِ٘ أٝ رؤ١ 

هش٣وش أخشٟ ٣ؤرٕ رٜخ حُشث٤ظ، ٣ٝلظلع رخُؼٖٔ ُلغخد حُذحث٤ٖ٘، ٣ٝٞدػٚ ف٘ذٝم 

٘ل٤ز. ٝارح ًخٕ حُؼوخس ٓئؿشحً كؼ٠ِ حُٔغظؤؿش رؼذ إٔ ٣ظزِّؾ ح٩خطخس حُز١ دحثشس حُظ

٣وّٞ ٓوخّ حُلـض طلض ٣ذٙ إٔ ٣ٔظ٘غ ػٖ دكغ ؽ٢ء ٖٓ ح٧ؿشس ا٠ُ حُٔذ٣ٖ. ٣ٝـش١ 

 حُٞكخء ٖٓ هزَ حُٔغظؤؿش رب٣ذحع ح٧ؿشس ك٢ ف٘ذٝم حُذحثشس.

ٍ ػ٘خ٣ش ٣زز٣ظؼ٤ّٖ ػ٠ِ حُلخسط حُز١ ُػٜذ ا٤ُٚ رلشحعش حُؼوخس حُٔلـٞص إٔ ٝ

، ٣ُٝؼذ ٓغئ٫ًٝ ػٖ ػٔخس حُؼوخس حُٔلـٞص، ٝ طوغ ٛزٙ حُشؿَ حُٔؼظخد ك٢ ادحسطٚ

                                                           
 نون المدنً بأنه:" ٌنقطع التقادم  بالمطالبة القضابٌة... و بالتنبٌه وبالحجز و..."من القا 380تقضً المادة  - 439
 .961ص:  -المرجع السابق -د. نبٌل اسماعٌل عمر- 440



283 
 

، ػ٘ذ ط٤ُٞٚ كشحعش حُؼوخس حُٔلـٞص حُٔغئ٤ُٝش ػ٠ِ ػخطن حُٔذ٣ٖ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ

ٝحُلخسط حُونخث٢ حُز١ ٣ؼ٤٘ٚ سث٤ظ دحثشس حُظ٘ل٤ز، طلض هخثِش طلَٔ حُٔغئ٤ُٝش 

ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔذ٢ٗ 700ٝ  699ّ حُٔٞحد حُٔذ٤ٗش ٝحُـضحث٤ش هزوخً ٧كٌخ
441

، ٝحُٔخدس 

ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص 412
442
. 

ٝ هذ ٣ٌٕٞ حُؼوخس حُٔلـٞص ػ٤ِٚ ك٢ ٣ذ ٓغظؤؿش أٝ ٓضحسع، ك٤ظَ ك٢ ٣ذٙ هٞحٍ 

اؿشحءحص حُلـض ا٠ُ إٔ ٣ظْ ر٤ؼٚ ك٢ حُٔضحد حُؼ٢ِ٘. ٝك٢ ك٤ٖ ارح ًخٕ حُؼوخس ك٢ ٣ذ 

حُؼوخس حُٔلـٞص رلٌْ حُوخٕٗٞ رذٕٝ إٔ ك٤ُؼذ كخسعخً ػ٠ِ  حُٔذ٣ٖ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ،

ٖٓ هخٕٗٞ ح٧فٍٞ( ٝرذٕٝ فذٝس  ٣384ذكغ أؿشحً  ٩ؽـخُٚ )ػ٬ًٔ رؤكٌخّ حُٔخدس 

 ٌّٖ هشحس ٖٓ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز. ٣ٝظَ كخسعخً ا٠ُ ك٤ٖ فذٝس هشحس رخ٩كخُش حُز١ ٣ٔ

 حُٔؾظش١ رخُٔضحد( ٖٓ اخشحؽ حُٔخُي حُغخرن. -حُٔخُي حُـذ٣ذ)حُٔلخٍ ػ٤ِٚ

 

 

 

 

 

 

                                                           
 وما التزامات من الحارس ماعلى بالحراسة الحكم،القاضً من القانون المدنً :"ٌحدداالتفاق،أو 699المادة  - 441

  .اآلتٌة" عالحكام مهفٌ التتعارض الذي بالقدر الوكالة وأحكام الودٌعة أحكام فتطبق وإال .وسلطة حقوق منه ل

 أن وٌجب  .الموال هذه وبإدارة حراستها،ه إلٌ المعهودة الموال على بالمحافظة الحارس ٌلتزمٔ:"۱ٓٓوالمادة

 أداء فًه محل ٌحل أن مباشر، ؼٌر أو مباشر، بطرٌقه ل ٌجوز ال وٕ. المعتاد الرجل عناٌة ذلك كل فً ٌبذل

 .اآلخرٌن" رضاء الشأن  دون ذوي أحد بعضها أو كلهاه مهمت

ـ إن الحارس القضابً الذي ٌقدم قصداً على إلحاق الضرر أو التصرؾ بكل أو بعض ما 1": 412المادة - 442

الؽرامة ـ وٌقضى علٌه ب 2  .أؤتمن علٌه من الشٌاء ٌعاقب بالحبس من شهرٌن إلى سنتٌن وبالؽرامة مابة لٌرة

ـ وكل شخص آخر ملك الشٌاء الموضوعة تحت ٌد القضاء، أو ٌدعً ملكٌتها،  3  .فقط إذا تضرر الشًء بإهماله

ٌعاقب  اوهو عالم بأمره اوٌقدم قصداً على أخذها أو ألحق الضرر بها، أو ٌخبىء ما أخذ منها أو تصرؾ به

 بالحبس من شهر إلى سنة وبالؽرامة مابة لٌرة".
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 اُلظَ اُضب٢ٗ

 اإلجشاءاد أُٜٔذح ُِج٤غ

رؼذ إٔ ٣ظْ ٝمغ ح٤ُذ ػ٠ِ حُؼوخس ٝ ط٘ظ٤ْ ٓلنش رزُي ، ٣ُؾشع رخُٔؼخ٬ٓص 

ح٬ُصٓش ٩ؿشحء حُز٤غ رخُٔضحد حُؼ٢ِ٘. ٝطزذأ ٛزٙ حُٔشكِش  رظ٘ظ٤ْ هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ، 

حُلخؿض أٝ حُٔلـٞص  ٢ٛٝ ػزخسس ػٖ ٫ثلش ٣نؼٜخ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز ر٘خء ػ٠ِ هِذ

 .ػ٤ِٚ. ٝرُي ط٤ٜٔذحً ُز٤غ حُؼوخس

 ألٍٝأُجذش ا

 إػذاد هبئٔخ ششٝؽ اُج٤غ

ٛزٙ حُٔشكِش ٢ٛ ط٤ٜٔذ ُِز٤غ، كل٤ٜخ ٣ـش١ اػذحد ح٩ؿشحءحص ٝحُز٤خٗخص ح٬ُصٓش 

ٌّٖ ٖٓ ح٩ػ٬ّ ػٖ ٝؿٞد ػوخس ٣ُزخع ك٤ٌؼش ػذد حُٔظوذ٤ٖٓ  ُز٤غ حُؼوخس، ٝ حُظ٢ طٔ

 ُِؾشحء رخُٔضحد.

ثٔش ؽشٝه حُز٤غ ٢ٛ ٝسهش طظنٖٔ ؿ٤ٔغ حُز٤خٗخص حُظ٢ طئد١ ا٠ُ حُظؼش٣ق ٝ هخ

 حٌُخَٓ رخُؼوخس حُٔطِٞد ر٤ؼٚ .

 ٓذزٟٞ اُوبئٔخ ٝٓشكوبرٜب: أُطِت األٍٝ

أٍٝ ػَٔ ٢ِ٣ ٓشكِش كـض حُؼوخس ٝٝمغ ح٤ُذ ػ٤ِٚ، ٢ٛ ٓشكِش اػذحد هخثٔش 

حُؾشٝه حُؼخٓش حُظ٢ رؾشٝه حُز٤غ ٖٓ هِزَ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز. ٣ٝذسؽ ك٢ حُوخثٔش ؿ٤ٔغ 

 طشد ك٢ حُز٤غ حُشمخث٢، ٫ٝ طخخُق حُوخٕٗٞ.

 ٓذزٟٞ اُوبئٔخ: اُلشع األٍٝ

ػ٠ِ حُٔؤٓٞس رؼذ  أ. ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص رؤٗٚ : "  388طون٢ حُٔخدس 

اؿشحء ٝمغ ح٤ُذ إٔ ٣٘ظْ ر٘خء ػ٠ِ هِذ أكذ ر١ٝ حُؾؤٕ هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ ٝط٘ؾش 

 ٤ز ٣ٝنٜٔخ ا٠ُ ِٓق حُون٤ش".ك٢ ُٞكش اػ٬ٗخص دحثشس حُظ٘ل

ػ٬ًٔ رؤكٌخّ ٛزح حُ٘ـ ٣ـذ ػ٠ِ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز إٔ ٣وّٞ ربػذحد هخثٔش ؽشٝه 

حُز٤غ، رؼذ ط٘ظ٤ْ ٓلنش ٝمغ ح٤ُذ، ٝر٘خء ػ٠ِ هِذ ر١ٝ حُؾؤٕ أ١ أهشحف حُلـض 
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حُؼوخس١ عٞحء حُٔلـٞص ػ٤ِٚ أٝ حُلخؿض. ٝإٔ ٣نٜٔ٘خ حُز٤خٗخص ٝحُؾشٝه حُظ٢ 

حُؼ٢ِ٘ ػ٠ِ أعخعٜخ. ٢ٛ ٝكن ٓخ ٗقض ػ٤ِٜخ حُلوشس د ٖٓ  ٣لقَ حُز٤غ رخُٔضحد

388حُٔخدس 
443
  :ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ حُٞؿٚ ح٥ط٢ 

ر٤خٕ خ٬فش حُٔؼخ٬ٓص حُظ٢ طٔض ًخُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١ ٝح٩خطخس ٝ طخس٣خ ٝ ٓلنش  -1

حُلـض ٝحُظغـ٤َ ٝٓلنش ٝفق حُؼوخس، ٝؿ٤ش رُي ٖٓ ح٧ػٔخٍ حُغخروش ػ٠ِ 

ٝرُي ٤ُظٌٖٔ فخكذ حُؾؤٕ ٖٓ حُظؤًذ ٖٓ حعظ٤لخءٛخ حُؾشٝه اػذحد حُوخثٔش، 

 حُوخ٤ٗٞٗش، ك٤وشس حُٔؾخسًش رخُٔضحد أٝ ٣ٔظ٘غ ػٖ رُي .

ر٤خٕ حُؼوخسحص حُٔلـٞصس، ٝٓؾظ٬ٔطٜخ ٝٓخُٜخ ٖٓ كوٞم ٝٓخ ػ٤ِٜخ ٖٓ  -2

٣ٝؼظٔذ ك٢ ر٤خٕ حُؼوخس ٓخ ؿخء ك٢  -ًٔخ ٛٞ ٓز٤ّٖ ك٢ حُقل٤لش حُؼ٤٘٤ش-حُظضحٓخص

 ٓلنش حُلـض.

زح حُز٤خٕ ٖٓ ح٤ٔٛ٧ش رٌٔخٕ، ٧ٕ حُلـض ٣ظلذد رخُؼوخسحص ٝٓؾظ٬ٔطٜخ، ٧ٕٝ ٛٝ

حُز٤غ ٣٘قشف ا٤ُٜخ ٝ ٣لذد ػٔ٘ٚ ػ٠ِ أعخعٜخ، ٝ ٣ظشطذ ػ٠ِ حُخطؤ ك٢ ر٤خٜٗخ أٝ 

ك٢ ٝفلٜخ أٝ ٓغخكظٜخ رط٬ٕ حُوخثٔش ًَٝ ح٩ؿشحءحص حُظخ٤ُش ُٜخ ، رـخٗذ 

 رط٬ٕ حُز٤غ حُز١ ٣لقَ ػ٠ِ أعخط ٛزٙ ح٬ُثلش.

ؽشٝه حُز٤غ ٝػٖٔ حُطشف ُِٔضحد، أ١ حُؾشٝه حُظ٢ ٣وظشكٜخ هخُذ حُظ٘ل٤ز  -3

٣ٝؼشمٜخ ػ٠ِ أفلخد حُؾؤٕ ؿ٤ٔؼخً روقذ ارذحء ٓخ ٣شٕٝ ٖٓ ح٬ُٔكظخص 

رقذدٛخ. أٓخ حُو٤ٔش حُٔوذسس ُز٤غ حُؼوخس كظٌٕٞ ر٘خًء ػ٠ِ طخ٤ٖٔ حُخزشحء ٝهض 

شؿذ ٝمغ ٓلنش ٝفق حُؼوخس. كخُٜذف ٖٓ طلذ٣ذٛخ ٛٞ إٔ ٣ؼِْ ٖٓ ٣

رخ٫ؽظشحى رخُٔضحد رخُو٤ٔش حُظ٢ ع٤لظظق رٜخ حُٔضحد، أٝ ٣ؼظشمٞح ػ٠ِ ٛزٙ حُو٤ٔش 

 ارح ُْ طظطخرن ٓغ ٓخ ُرًش ك٢ ٓلنش ٝمغ ح٤ُذ.

                                                           
443
 ٌجب أن تشتمل القابمة على اآلتً: ب.  بأنه : "  388لمادة تقضً ا - 

 بٌان السند التنفٌذي الذي حصل اإلخطار بمقتضاه.   .1

 تارٌخ اإلخطار.   .2

تعٌٌن العقارات المبٌنة فً اإلخطار مع بٌان موقعها وحدودها ومساحتها أو أرقام محاضرها أو ؼٌر ذلك من    .3

 البٌانات التً تفٌد تعٌٌنها.

 شروط البٌع والقٌمة المقدرة.   .4

 تجزبة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر القٌمة المقدرة لكل صفقة".   .5

أ
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٣ٌٖٔ إٔ طذسؽ ك٢ حُوخثٔش رؼل حُؾشٝه حُظ٢ طظؼِن ر٤ٌل٤ش حُز٤غ ٝمٔخٕ   -4

ػزشس ح٫عظلوخم ٝدكغ حُؼٖٔ ٝحعظلوخم حُلخثذس ػٖ حُؼٖٔ حُٔئؿَ ٝ حُوغو، ٫ٝ 

١٧ ؽشه ٓخخُق ُِ٘ظخّ حُؼخّ ٝح٥دحد، ًٔخ ُٞ ط٘خٍٝ حُؾشه طشط٤ذ كخثذس 

كخكؾش أٝ طلن٤َ دحثٖ ػ٠ِ آخش ٝٓ٘غ حؽظشحى ؽخـ ك٢ حُٔضح٣ذس. ٝارح ًخٕ 

ٛ٘خى ؽشه ٓخخُق ُِ٘ظخّ حُؼخّ ٫ ٣ؼظذ رٚ ٣ٌٕٝٞ رخه٬ً، ك٢ ك٤ٖ طزو٠ حُوخثٔش 

 رزو٤ش حُؾشٝه فل٤لش.

٪ؿشحءحص إٔ حُٔقِلش طوظن٢ طـضثش حُؼوخس فلوخص ٝ هذ ٣شٟ حُذحثٖ حُٔزخؽش ُ

ٓظؼذدس كظ٠ ٣غَٜ حُز٤غ أٝ ٣ض٣ذ ػذد حُشحؿز٤ٖ ك٢ حُؾشحء ٣ٝض٣ذ كخفَ حُز٤غ ػٔخ 

ُٞ ر٤غ حُؼوخس فلوش ٝحكذس. ًٔخ ُٞ ًخٕ حُؼوخس حُٔلـٞص ر٘خء هخرو٢، ٝسؿذ 

خً أفلخد حُؾؤٕ رظـضثش ر٤غ حُؼوخس ا٠ُ ػذس فلوخص رل٤غ طظ٘خٍٝ ًَ فلوش هخرو

ٖٓ ٛزٙ حُطزوخص. ٝارح طٔض طـضثش حُؼوخس ٝؿذ إٔ ٣ُزًش حُو٤ٔش رخُ٘غزش ٌَُ فلوش. 

ك٢   ٧ٕ رُي ٣ض٣ذ ك٢ ه٤ٔظٚ ٗظشحً ٫كظٔخٍ حصد٣خد ػذد حُشحؿز٤ٖ ك٢ دخٍٞ حُٔضح٣ـذس.

ٛزٙ حُلخُش ٫ رذ ٖٓ اكشحص حُؼوخس ك٢ حُغـَ حُؼوخس١ هزَ ػشمٚ ػ٠ِ حُز٤غ، ٣ٝظْ 

٤ز ٣ٝ٘لز ػ٠ِ كغخد حُٔلخٍ ػ٤ِٚ، ٌُٖ ٣ؼـِٜخ هخُذ رُي روشحس ٖٓ سث٤ظ حُظ٘ل

كوشس ؽ ٖٓ  383حُظ٘ل٤ز ٖٝٓ ػْ ٣ٌِق رٜخ حُٔؾظش١ رخُٔضحد) ػ٬ًٔ رؤكٌخّ حُٔخدس 

 هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص (.

كخُذحثٖ حُلخؿض أٝ حُذحث٤ٖ٘ حُلخؿض٣ٖ ػ٘ذ طؼذدْٛ ْٛ حُز٣ٖ ٣لذدٕٝ حُؾشٝه حُظ٢ 

٢ ػ٤ِٚ حُٔضحد رٜزٙ حُؾشٝه هخُٔخ أٜٗخ ٣ـش١ حُز٤غ ػ٠ِ أعخعٜخ، ٣ِٝظضّ حُشحع

 ؽشٝه هخ٤ٗٞٗش.

 ٓشكوبد اُوبئٔخ: اُلشع اُضب٢ٗ

ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ إٔ :"٣شكن روخثٔش ؽشٝه  389ط٘ـ حُٔخدس 

 حُز٤غ ح٥ط٢:

 ؽٜخدس رز٤خٕ حُنش٣زش حُؼوخس٣ش ػ٠ِ حُؼوخس حُٔلـٞص ٝٓخ ػ٤ِٚ ٖٓ ط٤ٌِق. أ. 

 ز رٔوظنخٙ.حُغ٘ذ حُز١ ٣زخؽش حُظ٘ل٤ د. 

 ه٤ذ حُغـَ حُؼوخس١ ك٢ طخس٣خ اُوخء حُلـض. ؽ. 
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د.حُلٌْ حُونخث٢ حٌُٔظغذ حُذسؿش حُوطؼ٤ش أٝ حُغ٘ذ حُؼذ٢ُ ؿ٤ش حُوخرَ ُِؼضٍ  

حُٔؼزظخٕ ُلن حُٔذ٣ٖ رخُؼوخس ك٢ كخٍ روخء ٤ٌِٓظٚ ك٢ حُغـَ حُؼوخس١ رخعْ حُزخثغ ٓغ 

 ر٤خٕ ٓٞؿض ػٖ أ١ ٜٓ٘ٔخ رلغذ حُلخٍ ".

حُظ٘ل٤ز إٔ ٣ُشكن روخثٔش ؽشٝه حُز٤غ حُٞػخثن حُظ٢ طئ٣ذ حُز٤خٗخص  ٣ـذ ػ٠ِ ٓؤٓٞس

حُظ٢ ٣ـذ إٔ ٣ظنٜٔ٘خ ٓلظٟٞ حُوخثٔش، ًخُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١ ٝه٤ذ حُغـَ حُؼوخس١ ك٢ 

طخس٣خ اُوخء حُلـض، كظ٠ ٣ظٌٖٔ أفلخد حُؾؤٕ ٖٓ إٔ ٣ظلووٞح ٖٓ حُٞمغ حُوخ٢ٗٞٗ 

 رذ ٖٓ حُظؼزض ٖٓ ٤ٌِٓش ٖٓ ُِؼوخس، ٝٓخ ُٚ ٖٓ كوٞم، ٝٓخ ػ٤ِٚ ٖٓ أػزخء. ار ٫

٣ـش١ حُظ٘ل٤ز مذٙ ُِؼوخس أٝ ٓخ ٣ذٍ ػ٠ِ ٤ٌِٓظٚ ُِؼوخس ارح ُْ ٣ٌٖ ٓغـ٬ً رخعٔٚ، 

 ٝع٤ئد١ ٛزح حُظؼزض ا٠ُ ٓ٘غ حُظلخ٣َ ٝحُلذ ٖٓ دػخ١ٝ ح٫عظلوخم.

كبرح ُْ ٣ٌٖ حُؼوخس ٓغـ٬ً رخعٔٚ ٝؿذ طوذ٣ْ ٓخ ٣ذٍ ػ٠ِ ٤ٌِٓظٚ ُٚ، ًخُلٌْ 

ش حُوطؼ٤ش أٝ حُغ٘ذ حُقخدس ػٖ حٌُخطذ رخُؼذٍ ؿ٤ش هخرَ حُونخث٢ حٌُٔظغذ حُذسؿ

ُِؼضٍ، ٓخ ٣ذٍ ػ٠ِ ح٤ٌُِٔش ) ر٤ّ٘خ عخروخً إٔ حُوزٍٞ ر٤ٌِٔش حُٔذ٣ٖ حُؼخرظش رلٌْ هنخث٢ 

 أٝ ع٘ذ ػذ٢ُ هذ طئد١ ا٠ُ طلشع ٓ٘خصػخص ؿذ٣ذس كٍٞ ح٤ٌُِٔش رـ٤ش ٓوظن٠(. 

ٛٞ حُٔظشطذ ػ٠ِ حُؼوخس ٝحُـخ٣ش ٖٓ اسكخم ؽٜخدس حُنش٣زش ػ٠ِ حُؼوخس ٓؼشكش ٓخ 

حُٔوشس ر٤ؼٚ ٖٓ سعّٞ ٝمشحثذ ٓظٞؿذ طغذ٣ذٛخ ٖٓ ػٖٔ حُؼوخس رؼذ ر٤ؼٚ، ُٔخ ُٜخ 

ٖٓ حٓظ٤خص ٧ٕٝ حُشحع٢ ػ٤ِٚ حُٔضحد ٌِٓق رخُشعّٞ ٝحُنشحثذ ٖٓ طخس٣خ ح٩كخُش 

 . حُوطؼ٤ش

 ػٜ٘بٝاإلػالٕ إ٣ذاع اُوبئٔخ : أُطِت اُضب٢ٗ

٣لذد سث٤ظ حُظ٘ل٤ز رؼذ  أ. " رؤٕ:ًٔخص ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخ 390طون٢ حُٔخدس 

مْ هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ ا٠ُ حُِٔق ؿِغش ُِ٘ظش ك٢ ح٫ػظشحمخص ػ٠ِ ٛزٙ 

٣وّٞ حُٔؤٓٞس ربخزخس حُٔذ٣ٖ ٝحُذحث٤ٖ٘ حُز٣ٖ عـِٞح كـضحً ُٔقِلظْٜ  د. حُوخثٔش. 

ٝحُذحث٤ٖ٘ أفلخد حُشٕٛٞ ٝحُظؤ٤ٓ٘خص ٝح٫ٓظ٤خص حُز٣ٖ ه٤ذص كوٞهْٜ هزَ حُلـض 

٤ٖ حُزخثؼ٤ٖ رغ٘ذ ػذ٢ُ ؿ٤ش هخرَ ُِؼضٍ أٝ رلٌْ هنخث٢ ٌٓظغذ حُذسؿش ٝحُٔخٌُ

حُوطؼ٤ش ٝأفلخد حُلوٞم ٝح٩ؽخسحص حُغخروش ُِلـض ا٠ُ ٓٞهْٜ٘ ك٢ كخٍ ًخٕ 

ٓؼشٝكخً ٝا٫ كبٕ حُظز٤ِؾ ٣ـش١ ػ٠ِ ُٞكش اػ٬ٗخص دحثشس حُظ٘ل٤ز ٣زًش ك٤ٚ ٓخ طْ ٖٓ 

 ح٩ؿشحءحص ".
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ظ دحثشس حُظ٘ل٤ز مْ حُوخثٔش ا٠ُ حُِٔق ٣ـذ ػ٠ِ سث٤ :إ٣ذاع اُوبئٔخ-أٝالً 

حُظ٘ل٤ز١، ٝ هذ ؿشٟ حُؼَٔ ك٢ دٝحثش حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ ُقوٜخ ك٢ ُٞكش اػ٬ٗخص ٛزٙ 

حُذحثشس. ٝحُلٌٔش ٖٓ رُي ٢ٛ سؿزش حُٔؾشع ك٢ ح٩عشحع ك٢ ر٤غ حُؼوخس كظ٠ ٫ 

٣زو٠ حُلـض ٓذس ه٣ِٞش ح٧ٓش حُز١ ٣ظشطذ ػ٤ِٚ مشس رخُٔذ٣ٖ حُز١ ه٤ُّذ كوٚ ك٢ 

قشف ك٤ٚ. ٝ هذ عخٟٝ حُٔؾشع ك٢ رُي ر٤ٖ حُؼوخس ٝحُٔ٘وٍٞ ٝكظ٠ ٣ظلقَ حُظ

 .حُذحثٖ ػ٠ِ كوٚ ك٢ ٝهض ٓ٘خعذ

 اإلػالٕ ػٖ إ٣ذاع اُوبئٔخ:-صب٤ٗبً 

ح٩ػ٬ٕ حُخخؿ ػٖ ح٣٩ذحع : ٣ـذ ػ٠ِ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز إٔ ٣وّٞ ربخزخس -أ

 ح٧ؽخخؿ ح٥ط٤ٖ اخزخسحً خخفخً روخثٔش ؽشٝه حُز٤غ:

حٌُل٤َ حُؼ٢٘٤ ٝرُي هزوخً ُِوٞحػذ حُؼخٓش ٧ؽخخفْٜ أٝ ك٢ حُٔذ٣ٖ ٝحُلخثض ٝ -1

ٓٞهْٜ٘. كخُوخثٔش ٣ـذ طز٤ِـٜخ ُِٔذ٣ٖ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ ار أٗٚ أٍٝ ٖٓ ٣ؼ٤٘ٚ 

أٓش حُظ٘ل٤ز، ٧ٗٚ هذ ٣ـذ  ٓقِلش ك٢ ارذحء ح٬ُٔكظخص ػ٠ِ حُوخثٔش طش٢ٓ 

 ا٠ُ طؼذ٣ِٜخ.

 ص.حُذحث٤ٖ٘ حُلخؿض٣ٖ ح٥خش٣ٖ ؿ٤ش حُذحثٖ ٓزخؽش ح٩ؿشحءح -2

حُذحث٤ٖ٘ أفلخد حُلوٞم حُٔو٤ذس ػ٠ِ حُؼوخس هزَ طغـ٤َ حُلـض ٝرُي كظ٠  -3

ُٝٞ ُْ ٣ٞهؼٞح كـضحً رخُلؼَ ػ٠ِ حُؼوخس، ٝاخزخس ٛزٙ حُطخثلش ُٚ أ٤ٔٛش ًز٤شس 

٧ٕ ر٤غ حُؼوخس رخُٔضحد ٣ئد١ ا٠ُ طط٤ٜشٙ ٖٓ كوٞهْٜ أ١ ٫ ٣غظط٤غ أ١ ْٜٓ٘ 

 ٞهق ػ٠ِ اػ٬ْٜٗ رخُوخثٔش.إٔ ٣ظظزغ حُؼوخس ك٢ ٣ذ حُٔؾظش١. ٝٛزح ح٧ػش ٣ظ

ٝك٢ كخٍ ًخٕ حُؼوخس حُٔلـٞص ٓخصحٍ ك٢ حُغـَ ٌِٓخً ػ٠ِ حعْ حُٔخُي حُزخثغ  -4

ُِٔلـٞص ػ٤ِٚ حُٔؾظش١ رٔٞؿذ ع٘ذ ػذ٢ُ ؿ٤ش هخرَ ُِؼضٍ أٝ رلٌْ 

 .444هنخث٢ هطؼ٢، ك٤ـذ ار٬ؽ ٛزح حُزخثغ

                                                           
444

لحظ وجوب إخبار فبتٌن إضافٌتٌن من الشخاص الذٌن ٌتوجب تبلٌؽهم، ما تّم من إجراءات بعد ضم "قابمة  - 

المالكٌن الذٌن باعوا العقار للمدٌن المنفذ علٌه  - 1، وهما:شروط البٌع" للملؾ حتى ٌتسنى لهم االعتراض علٌها

أصحاب الحقوق  - 2  .بموجب الوكالة العدلٌة ؼٌر القابلة للعزل، أو بموجب الحكم القضابً مكتسب الدرجة القطعٌة

 = .واإلشارات السابقة للحجز

كان معروفاً وإال فإن التبلٌػ ٌجري وٌجري تبلٌػ الفبات كافة التً نصَّ علٌها المشرع إلى موطنهم فً حال  =

/ ب( من الواضح أن القصد من تبلٌػ الفبة الولى، سببه الخذ 390على لوحة إعالنات دابرة التنفٌذ. )المادة 

بمبدأ جواز بٌع العقار المملوك بموجب حكم قضابً أو وكالة عدلٌة ؼٌر قابلة للعزل، وبالتالً ٌؽدو منطقٌاً تبلٌػ 
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خخفخً،  ح٩ػ٬ٕ حُؼخّ ػٖ ح٣٩ذحع: رخ٩مخكش ا٠ُ اخزخس ٖٓ عزن رًشْٛ اخزخسحً  - د

٣ـذ ػ٠ِ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز إٔ ٣وّٞ رخ٩ػ٬ٕ ػٖ ح٣٩ذحع اػ٬ٗخ ػخٓخً ٝرُي 

رٞمغ ٛزح ح٣٩ذحع ػ٠ِ ُٞكش اػ٬ٗخص دحثشس حُظ٘ل٤ز ٣ُزًش ك٤ٚ ٓخ طْ ٖٓ 

اؿشحءحص، ٝرُي ك٢ كخٍ ًخٕ ٓٞهٖ ح٧ؽخخؿ حُغخرن رًشْٛ ؿ٤ش ٓؼشٝف، 

نشٝسس ط٤ٌٖٔ أ١ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص. ُٝ 390ػ٬ًٔ رؤكٌخّ حُٔخدس 

ٖٓ هخٕٗٞ  393ؽخـ ٖٓ ح٩ه٬ع ػ٠ِ حُوخثٔش، ٝكن ٓخ ٗقض ػ٤ِٚ حُٔخدس 

أفٍٞ حُٔلخًٔخص:" ٌَُ ؽخـ إٔ ٣طِّغ ػ٠ِ هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ ك٢ دحثشس 

 حُظ٘ل٤ز ".

ارحً ػ٠ِ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز، رؼذ ٝمغ حُوخثٔش، إٔ ٣شعَ ك٢ خ٬ٍ أ٣خّ اخزخسحً ا٠ُ 

أٝ دحثٖ ٓغـَ ػ٠ِ حُؼوخس ًَٝ دحثٖ أفزق حُٔذ٣ٖ ٝا٠ُ ًَ فخكذ كن ػ٢٘٤ 

هشكخً ك٢ ح٩ؿشحءحص ٣ٌِلٚ رٚ حُلنٞس ا٠ُ دحثشس حُظ٘ل٤ز ُ٪ه٬ع ػ٠ِ حُوخثٔش، 

ٝر٤خٕ ٓخ ُٚ ٖٓ ٬ٓكظخص ػ٤ِٜخ أٝ هؼٕٞ ٓٞؿٜش ا٤ُٜخ. ٝارح ُْ ٣ُزِّؾ أكذ أفلخد 

ظ٘ل٤ز فل٤لش حُلوٞم حُؼ٤٘٤ش اٛٔخ٫ً ، كبٕ حُظ٘ل٤ز ٫ ٣زطَ ٝ اٗٔخ ٫ طٌٕٞ ٓؼخِٓش حُ

رخُ٘غزش ا٤ُٚ
445
 . 

                                                                                                                                               
لسابقٌن وصوالً للمالك المسجل على أسمه العقار فً القٌد العقاري، إذ لربما ٌكون لحدهم حقوقاً جمٌع المالكٌن ا

معلّقة لدى المنفذ علٌه، فمن العدل والحكمة إحاطته علماً بما ٌحدث من إجراءات، مع التنوٌه أنه ٌجب فً هذه 
للوحة، كونه لٌس طرفاً فً العالقة بٌن طالب الحالة بالذات االحتٌاط والحذر الشدٌدٌن قبل اللجوء لتبلٌؽه على ا

التنفٌذ والمنفذ علٌه، وظاهر الحال ٌدل على وجود حقوق عٌنٌة له بالعقار طالما أنه ما زال على اسمه بالصحٌفة 

 .العقارٌة

 أما بالنسبة لتبلٌػ الفبة الثانٌة، فٌؤخذ على النص سوء الصٌاؼة الركٌكة، حٌث نص القانون الجدٌد على وجوب

  :  :وأبقى على الفبة التً ذكرها القانون السابق وهً "تبلٌػ :" أصحاب الحقوق واإلشارات السابقة للحجز

"الدابنٌن الذٌن سجلوا حجزا لمصلحتهم والدابنٌن أصحاب الرهون والتأمٌنات واالمتٌاز". ونالحظ بوضوح أن 
ً أضافها، مما تسبب بتكرار مخلُّ ومعٌب بالنص الفبة الخٌرة التً أبقاها المشرع هً نفسها الفبة الجدٌدة الت

 .كان ٌفترض أال ٌقع المشرع بمثله
من ناحٌة ثانٌة إذا أمعنا النظر بالنص نلحظ أن المشرع تجنَّب اإلٌعاز بتبلٌػ الطراؾ "قابمة شروط البٌع" 

ات، حتى ٌتسنى لهم إبداء نفسها بالرؼم من كونها ركن  من أركان البٌع، وإنما أوعز بإخبارهم ما تمَّ من إجراء

 .االعتراض علٌها ضمن المدة القانونٌة

ولعل المشرع فً هذه المرحلة التً استنفد فٌها المنفذ علٌه كل الفرص لوفاء االلتزام، أراد تخفٌؾ العبء عن 
ذه القابمة، المأمور ومباشر اإلجراءات، بإبالغ القابمة ومرفقاتها لألطراؾ، علماً أن السند التنفٌذي المرفق مع ه

سبق أن تبلؽه المنفذ علٌه عند بدء اإلجراءات، لذلك ٌؽدو منطقٌاً أن ٌفرض المشرع على أطراؾ الملؾ إن كانوا 
مهتمٌن به فعالً، الشخوص بنفسهم واالطالع على اإلجراءات التً تمت به وعلى القابمة، وإبداء أوجه 

  .االعتراض علٌها إن وجدت
 .329ص:-سابقمرجع  -د. أحمد الهندي - 445
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ٝحُٜذف ٖٓ ط٘ظ٤ْ ٛزٙ حُوخثٔش حه٬ع ًَ ؽخـ ػ٠ِ ٛزٙ حُوخثٔش ك٢ دحثشس 

حُظ٘ل٤ز ٝػّذٛخ رٔ٘ضُش ا٣ـخد ٖٓ دحثشس حُظ٘ل٤ز ُِ٘خط ًخكش طؼِْٜ٘ ك٤ٜخ رؤٝفخف حُؼوخس 

حُز١ حػظضٓض ر٤ؼٚ، ك٤وذٕٓٞ ػ٠ِ حُؾشحء رخ٫عظ٘خد ا٠ُ ٓخ طنٔ٘ظٚ، ٝٓؼخِٓش ٝمغ 

ضء ٓظْٔ ُوخثٔش ؽشٝه حُز٤غ، ٫ٝ ٣ٌٖٔ ُِٔؾظش١ طـخَٛ ٓخ ٝسد ك٤ٜخ رلـش ح٤ُذ ؿ

 ػذّ ٝسٝدٙ ك٢ حُغـَ حُؼوخس١.

ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص رؤٕ :"  391طون٢ حُٔخدس  ث٤بٗبد اإلخطبس:-صبُضبً 

 طؾظَٔ ٝسهش ح٩خزخس ػ٠ِ ح٥ط٢:

 طخس٣خ ا٣ذحع هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ. أ. 

 ػ٠ِ ٝؿٚ ح٩ؿٔخٍ. طؼ٤٤ٖ حُؼوخسحص حُٔلـٞصس د. 

 ر٤خٕ حُو٤ٔش حُٔوذسس ٌَُ فلوش.  ؽ. 

طخس٣خ حُـِغش حُٔلذدس ُِ٘ظش ك٤ٔخ ٣لظَٔ طوذ٣ٔٚ ٖٓ ح٫ػظشحمخص ػ٠ِ حُوخثٔش  د. 

ٝر٤خٕ عخػش حٗؼوخدٛخ ٝطخس٣خ ؿِغش حُز٤غ ٝعخػش حٗؼوخدٛخ ك٢ كخُش ػذّ طوذ٣ْ 

 حػظشحمخص ػ٠ِ حُوخثٔش.

حُوخثٔش ٝارذحء ٓخ هذ ٣ٌٕٞ ُذ٣ٚ ٖٓ أٝؿٚ  ط٘ز٤ٚ حُٔخخهذ رِضّٝ ح٫ه٬ع ػ٠ِ ٙ. 

حُزط٬ٕ أٝ ح٬ُٔكظخص رطش٣ن ح٫ػظشحك ػ٤ِٜخ هزَ حُـِغش حُٔؾخس ا٤ُٜخ ك٢ حُلوشس 

 حُغخروش رؼ٬ػش أ٣خّ ػ٠ِ ح٧هَ ٝا٫ عوو كوٚ ك٢ رُي ".

حُٜذف ٖٓ ر٤خٕ حُؼوخسحص ٢ٛ ط٤ٌٖٔ أفلخد حُؾؤٕ ٖٓ ٓؼشكش حُؼوخس أٝ 

حُز٤غ رخُٔضحد. ًزُي طلذ٣ذ حُو٤ٔش ٌَُ ػوخس أٝ ًَ فلوش حُؼوخسحص حُظ٢ عظٌٕٞ ٓلَ 

ك٢ كخٍ طـضثش حُؼوخس ا٠ُ فلوخص، ٢ٛ ر٤خٗخص طغخْٛ ك٢ ٓؼشكش أفلخد حُؾؤٕ رؤٕ 

 ٛزٙ ٢ٛ حُو٤ٔش حُظ٢ طْ طوذ٣شٛخ ٖٓ هزَ حُخزشحء، ٝا٫ حػظشمٞح ٝهخُزٞح رظـ٤٤شٛخ.

حُلـض ٝ ًَ ٖٓ  أٓخ طلذ٣ذ طخس٣خ ؿِغش حُ٘ظش رخ٫ػظشحك، كٜٞ ُظ٤ٌٖٔ أهشحف

٣شؿذ رخ٫ؽظشحى رخُٔضحد ٖٓ ح٫عظؼذحد خ٬ٍ ٝهض ًخف ٬ُػظشحك ٝطوذ٣ْ حُغ٘ذ 

 حُوخ٢ٗٞٗ ح٬ُصّ، ٝٓؼشكش ٓخ ٣ـذ طؼذ٣ِٚ رٔٞؿذ ٛزح ح٫ػظشحك حُز١ ع٤ظوذّ رٚ.

ًٔخ ٣ـذ إٔ ٣ظنٖٔ ح٩خطخس ط٘ز٤ٚ حُٔخخهذ رِضّٝ ح٫ه٬ع ػ٠ِ حُوخثٔش ٝارذحء 

ُزط٬ٕ أٝ ح٬ُٔكظخص رطش٣ن ح٫ػظشحك ػ٤ِٜخ هزَ ٓخ هذ ٣ٌٕٞ ُذ٣ٚ ٖٓ أٝؿٚ ح
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حُـِغش حُٔلذدس ُـِغش حُ٘ظش ك٢ ح٫ػظشحمخص رؼ٬ػش أ٣خّ ػ٠ِ ح٧هَ، ٝا٫ عوو كوٚ 

ك٢ رُي. ٫ٝ ٣ذخَ ك٤ٚ ٣ّٞ حُـِغش، ٝٛٞ ٖٓ حُٔٞحػ٤ذ حُٔلذدس ٜٗخ٣ظٜخ دٕٝ رذح٣ظٜخ، 

ُظ٘ل٤ز ػ٘ذ طلذ٣ذ ؿِغش ك٬ ٣ٔظذ ارح ًخٕ ح٤ُّٞ ح٧خ٤ش ٣ّٞ ػطِش. ٝ ٣ـذ ػ٠ِ سث٤ظ ح

ُِ٘ظش ك٢ ح٫ػظشحمخص إٔ ٣شحػ٢ إٔ طٌٕٞ ٛ٘خى ِٜٓش ًخك٤ش ُ٪خزخس ٝ ُظ٤ٌٖٔ 

أفلخد حُؾؤٕ ٖٓ حُظلن٤ش ٩رذحء ح٬ُٔكظخص أٝ ح٫ػظشحك ػ٠ِ حُوخثٔش، ٢ً ٫ 

 . ٣ُؼخد حطخخر ٛزٙ ح٩ؿشحءحص ك٢ كخٍ رط٬ٜٗخ

 

 أُجذش اُضب٢ٗ

 االػزشاع ػ٠ِ هبئٔخ ششٝؽ اُج٤غ

ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص رؤٗٚ :" ٣ـذ ػ٠ِ حُٔذ٣ٖ  394حُٔخدس طون٢ 

ٌَُٝ ر١ ٓقِلش ارذحء أٝؿٚ حُزط٬ٕ ك٢  392ٝحُذحث٤ٖ٘ حُٔؾخس ا٤ُْٜ ك٢ حُٔخدس 

ح٩ؿشحءحص عٞحء أًخٗض ُؼ٤ذ ك٢ حُؾٌَ أّ ك٢ حُٔٞمٞع ٝؿ٤ٔغ ح٬ُٔكظخص ػ٠ِ 

كوْٜ ٖٓ حُظٔغي ؽشٝه حُز٤غ رطش٣ن ح٫ػظشحك ػ٠ِ هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ ٝا٫ عوو 

 رٜخ ".

رؼذ مْ هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ ُِٔق حُٔؼخِٓش ٣لذد سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ؿِغش ُِ٘ظش ك٢ 

ح٫ػظشحمخص ػ٠ِ حُوخثٔش، ٣ٝوّٞ حُٔؤٓٞس ربخزخس حُٔذ٣ٖ ٝحُذحث٤ٖ٘ حُز١ عـِٞح 

كـضحً ُٔقِلظْٜ ٝأفلخد حُشٕٛٞ ٝحُظؤ٤ٓ٘خص ٝح٫ٓظ٤خص حُز٣ٖ ه٤ذص كوٞهْٜ، 

 ح٫ػظشحك ٝكن ح٧فٍٞ ح٥ط٤ش: ٤ُظٌٔ٘ٞح ٖٓ ارذحء أٝؿٚ

 ٗطبم االػزشاع: أُطِت األٍٝ

ح٫ػظشحك ٛٞ ٝع٤ِش ُِٔطخُزش رظؼذ٣َ ؽشٝه حُز٤غ أٝ رط٬ٕ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز 

ػ٠ِ حُؼوخس ُؼ٤ذ ٣ظؼِن رخُؾٌَ أٝ رخُٔٞمٞع أٝ ح٫ػظشحك ػ٤ِٜخ ١٧ عزذ أخش 

أٝ ك٢ فلظٚ أٝ رؾشه إٔ ٣ٌٕٞ ٛزح حُغزذ ٓئػشحً ك٢ هش٣وش حُظ٘ل٤ز أٝ ك٢ ع٤شٙ 

رط٬ٗٚ أٝ ك٢ ؿٞحصٙ أٝ ػذّ ؿٞحصٙ، ٖٝٓ ؽؤٕ ح٫ػظشحك إٔ ٣ٞهق اؿشحءحص حُز٤غ 

كظ٠ ٣لقَ ك٤ٚ رلٌْ ٓزشّ، ار ُٞ فلض ٛزٙ ح٫ػظشحمخص ٧دص ا٠ُ رط٬ٕ حُظ٘ل٤ز 

أٝ طؼذ٣َ ؽشٝه حُز٤غ ٝحُخقٞٓش ك٢ ح٫ػظشحك طٔظ ؿ٤ٔغ أفلخد حُؾؤٕ : 
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حُلخثض إ ًخٕ ٝؿ٤ٔغ أفلخد حُٔقِلش حُٔؼظشك ٝٓزخؽش ح٩ؿشحءحص ٝحُٔذ٣ٖ ٝ

 ك٢ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُؼوخس.

ٝح٫ػظشحك آخ إٔ ٣ٜذف ا٠ُ اُـخء رؼل حُؾشٝه ٝآخ ا٠ُ امخكش ؽشٝه 

 ؿذ٣ذس ؿ٤ش ٓٞؿٞدس ك٢ حُوخثٔش ، ٝآخ ا٠ُ طؼذ٣َ حُؾشٝه حُٔٞؿٞدس .

 أطذبة اُذن ك٢ االػزشاع: اُلشع األٍٝ

٤ز ػ٠ِ ٓلنش حُظ٘ل٤ز رزحص حُٔؼخِٓش ح٫ػظشحك ٓزخؽشس أٓخّ ٓؤٓٞس حُظ٘ل ٣وذّ

حُـخس١ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُؼوخس ك٤ٜخ، ٝرُي هزَ حُـِغش حُٔلذدس ُِ٘ظش ك٢ ح٫ػظشحمخص 

 رؼ٬ػش أ٣خّ ػ٠ِ ح٧هَ ٝا٫ عوو حُلن ك٢ رُي.

ٝح٧ؽخخؿ حُز٣ٖ ٣لن ُْٜ ح٫ػظشحك ْٛ ًَ ٖٓ ُٚ ٓقِلش هخ٤ٗٞٗش طزشس 

ٖ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص كبٗٚ ٣ُوزَ ٓ 394ح٫ػظشحك. ٝ ر٘خء ػ٠ِ أكٌخّ حُٔخدس 

 ح٫ػظشحك ٖٓ:

 حُٔذ٣ٖ. -1

 حُذحث٤ٖ٘ حُز٣ٖ عـِٞح كـضحً ُٔقِلظْٜ  -2

حُذحث٤ٖ٘ أفلخد حُشٕٛٞ ٝحُظؤ٤ٓ٘خص ٝح٫ٓظ٤خص حُز٣ٖ ه٤ذص كوٞهْٜ هزَ  -3

 حُلـض. 

حُٔخ٤ٌُٖ حُزخثؼ٤ٖ رغ٘ذ ػذ٢ُ ؿ٤ش هخرَ ُِؼضٍ أٝ رلٌْ هنخث٢ ٌٓظغذ  -4

 حُذسؿش حُوطؼ٤ش. 

ٞم ٝح٩ؽخسحص حُغخروش ُِلـض، ًخُذحث٤ٖ٘ حُؼخد٤٣ٖ ٝ أفلخد أفلخد حُلو  -5

 كن ح٫سطلخم ٝح٫ٗظلخع ػ٠ِ حُؼوخس، ٝٓغظؤؿش٣ٚ، ٝٓذػ٢ ح٫عظلوخم. 

ؿٜخص حُذُٝش حُؼخٓش حُظ٢ ُلوٞهٜخ ح٫ٓظ٤خص حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ك٢ حُٔخدس  -6

 ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔذ٢ٗ. 1118 

ٌٕٞ ٌَُ ْٜٓ٘ حُشد ػ٤ِٚ ٝ ٣ُؼذ ح٫ػظشحك ٓٞؿٜخً ا٠ُ ؿ٤ٔغ أهشحف حُظ٘ل٤ز، ك٤

 رٔخ ٣ٌِٔٚ ٖٓ ٝعخثَ حُذكخع.

ٌُٖ ٫ ٣ٌٖٔ ١٧ ْٜٓ٘ حُظذخَ ٓ٘نٔخً ا٠ُ حُٔؼظشك ك٢ حػظشحمٚ ُظذػ٤ْ هِزٚ، 

٧ٕ ػذّ حػظشحمٚ ك٢ ح٤ُٔؼخد ٣ُغوو كوٚ ك٢ طؤ٤٣ذ ح٫ػظشحك حُٔوذّ ٖٓ ؿ٤شٙ
446
. 
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 .976ص:  -المرجع السابق -د. نبٌل اسماعٌل عمر - 
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حُٔو٤ذس  ٣ـٞص ُِٔذ٣ٖ ٝحُلخثض ٝحٌُل٤َ حُؼ٢٘٤ ٝحُذحث٤ٖ٘ حُلخؿض٣ٖ ٝحُذحث٤ٖ٘

كوٞهْٜ هزَ طغـ٤َ حُلـض، ح٫ػظشحك ػ٠ِ هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ، كٌَِ ْٜٓ٘ ٓقِلش 

ٓئًذس ك٢ ح٫ػظشحك. ًٔخ ٣ـٞص ُِذحثٖ حُؼخد١ حُز١ ُْ ٣لـض ػ٠ِ حُؼوخس ًٝزُي 

ُِذحث٤ٖ٘ حُز٣ٖ ه٤ذٝح كوٞهْٜ هزَ طغـ٤َ حُلـض، ًٝزُي ُٖٔ ُٚ ػ٠ِ حُؼوخس كن 

 ك٢ طوذ٣ْ ح٫ػظشحك. حٗظلخع أٝ حسطلخم ُِٝٔغظؤؿش حُلن 

 اُ٘ٞاد٢ اُز٢ ٣ز٘بُٜٝب االػزشاع: اُلشع اُضب٢ٗ

٣ٌٖٔ طوذ٣ْ ح٬ُٔكظخص رطش٣ن ح٫ػظشحك ػ٠ِ حُوخثٔش ٖٓ   أُالدظبد : -أٝالً 

أؿَ طؼذ٣َ هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ أٝ امخكش ؽشٝه ؿذ٣ذس أٝ اُـخء رؼل حُؾشٝه، 

ٓوشس ر٤ؼٚ فلوش ٝحكذس  ًظؼذ٣َ ؽشٝه حُز٤غ ًز٤غ حُؼوخس ػ٠ِ فلوخص رذ٫ً ٓٔخ ٛٞ

أٝ اُـخء رؼل حُؾشٝه ٓؼَ حعظزؼخد رؼل ح٧ؽخخؿ ٖٓ حُٔضح٣ذس ؿ٤ش ٓٔ٘ٞػ٤ٖ 

 .هخٗٞٗخً 

ٝطؾَٔ ح٬ُٔكظخص ارذحء ًَ ٓخ ٖٓ ؽؤٗٚ إٔ ٣ئد١ ا٠ُ طؼذ٣َ ؽشٝه حُز٤غ 

ًظـ٤٤ش حُؼٖٔ حُٔلذد ٖٓ حُخزشحء، ٝطـضثش حُقلوش ٝ ر٤غ حُؼوخس ٓـضءحً، أٝ ح٫هظشحف 

 رذٍ حُظـضثش.رز٤ؼٚ ًخ٬ًٓ 

ٝر٘خء ػ٠ِ ح٬ُٔكظخص حُٔوذٓش ٝحُظؼ٤ِوخص ػ٤ِٜخ، ٣ٌٖٔ ُشث٤ظ حُظ٘ل٤ز إٔ ٣ـش١ 

ػ٘ذ ح٫هظنخء طؼذ٬٣ً ُوخثٔش ؽشٝه حُز٤غ، ٣ٌٕٝٞ هشحسٙ رؾؤٕ ٛزٙ ح٬ُٔكظخص رخطخً 

 دٝٗٔخ كخؿش ا٠ُ أ١ طز٤ِؾ.

ٕ ٖٝٓ أٓؼِش حُؾشٝه حُظ٢ ٣ٞؿٚ ا٤ُٜخ ح٫ػظشحك ٧ٜٗخ طنش رـ٤ٔغ أفلخد حُؾؤ

 .447أٝ رؤكذْٛ حؽظشحه ا٣ذحع ًلخُش ًز٤شس هزَ حُٔضح٣ذس أٝ دكغ حُؼٖٔ كٞس حُز٤غ

 ًٔخ ٣ـٞص هِذ ا٣وخف حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُلقش حُؾخثؼش ٢ً ٫ ٣زخع حُؼوخس رؼٖٔ رخظ.

ٝٓؼخٍ ح٩مخكش ػ٠ِ حُوخثٔش: إٔ ٣طخُذ فخكذ كن ح٫سطلخم أٝ ح٫ٗظلخع 

لخدٟ ًَ ٗضحع ٣لذع ك٢ حُٔغظوزَ رخؽظٔخٍ حُؾشٝه ػ٠ِ ح٩ؽخسس ا٠ُ كوٞهٚ كظ٠ ٣ظ

 ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُٔؾظش١ رخُٔضحد.

                                                           
447
فً التنفٌذ و  -المجلد الثانً-التعلٌق على قانون أصول المرافعات الجدٌد وقانون اإلثبات -د. أحمد أبو الوفا - 

 .884ص:  -منشأة المعارؾ باإلسكندرٌة.  -اإلثبات



295 
 

 اُطؼٖ ك٢ اُؼ٤ٞة اُش٤ٌِخ ٝأُٞػٞػ٤خ:-صب٤ٗبً 

أعزخد رط٬ٕ ح٩ؿشحءحص ُؼ٤ٞد ٍؽ٤ٌِش: حُؼ٤ذ رخُؾٌَ ًؤٕ ٣ٌٕٞ حُؼ٤ذ ك٢  -1

اؿشحء عخرن ػ٠ِ ؿِغش ح٫ػظشحمخص ًؼ٤ذ ك٢ ح٩خطخس حُظ٘ل٤ز١ أٝ ػ٤ذ 

ٗخهقش ك٢ ر٤خٗخطٜخ أٝ ٓشكوخطٜخ، أٝ ػ٤ذ رظز٤ِؾ  روخثٔش ؽشٝه حُز٤غ ًؤٕ طٌٕٞ

هخثٔش حُز٤غ أٝ ػذّ ٝمغ اؽخسس حُلـض حُظ٘ل٤ز١ ػ٠ِ حُؼوخس. أٝ عٜٞ حُخز٤ش 

 .448ػٖ حُظٞه٤غ ػ٠ِ ٓلنش ٝمغ ح٤ُذ

أعزخد رط٬ٕ ح٩ؿشحءحص ُؼ٤ٞد ٓٞمٞػ٤ش: إٔ ٣ظْ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ ػوخس ٫  -2

ُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١ ؿ٤ش هخرَ ٣ـٞص حُظ٘ل٤ز ػ٤ِٚ ٓؼَ عٌٖ حُٔذ٣ٖ أٝ ارح ًخٕ ح

ُِظ٘ل٤ز أٝ إٔ حُغ٘ذ ٓضٝس ٝ ػخرض طض٣ٝشٙ أٝ رخهَ،أٝ حُذ٣ٖ ٓئؿَ أٝ ؿ٤ش 

ٓؼ٤ٖ حُٔوذحس أٝ ٓلٌّٞ ػ٤ِٚ رخ٫ٗونخء رخُظوخدّ أٝ ح٫ػظشحك ػ٠ِ حُلـض 

 .ح٫كظ٤خه٢

ُٝذحثشس حُظ٘ل٤ز إٔ طلٌْ دٕٝ حُٔغخط رؤفَ حُلن رخ٫عظٔشحس ك٢ اؿشحءحص 

خقّٞ رشكغ حُ٘ضحع ا٠ُ حُٔلٌٔش حُٔخظقش، ٓٔخ ٣ظٔخؽ٠ ٓغ حُظ٘ل٤ز ٓغ ط٤ٌِق حُ

سؿزش حُٔؾشع ك٢ طقل٤ش حُٔ٘خصػخص ك٢ حُظ٘ل٤ز أ٫ًٝ رؤٍٝ، ك٤غ إٔ حعظٔشحس 

اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز سؿْ ٝؿٞد عزذ ُِٔ٘خصػش حُٔٞمٞػ٤ش، هذ ٣ئد١ ا٠ُ فذٝس هشحس 

ػش، ٓٔخ رخُز٤غ حُـزش١ ٝ سعٞ حُٔضحد حُؼ٢ِ٘ ػ٠ِ ٓلخٍ ػ٤ِٚ هزَ طقل٤ش حُٔ٘خص

 .٣449ؼشك حُلوٞم ُؼذّ ح٫عظوشحس

ٝارح ًخٗض حُٔ٘خصػش ٫ طظؼِن رخُظ٘ل٤ز ٝاٗٔخ طظقَ رٔذٟ ح٫ٓظ٤خص حُٔوشس ٧كذ 

حُخقّٞ أ١ رٞػخء ح٫ٓظ٤خص ًخٕ ٓـخٍ حُلقَ ك٤ٜخ ٝهض حُظوغ٤ْ ٝحُظٞص٣غ رؼذ طٔخّ 

 حُز٤غ.
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 .1996/ 25/10تارٌخ  136رقم  -قرار لمحكمة استبناؾ حلب- 

 -2016 -جامعة دمشق-أصول التنفٌذ الجبري فً المواد المدنٌة والتجارٌة -مشار إلٌه فً:  د. جمال الدٌن مكناس
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449
 .881المرجع السابق ص:  -د. أحمد أبو الوفا - 



296 
 

 ٤ٓؼبد االػزشاع: اُلشع اُضبُش

لخًٔخص رؤٗٚ: " طوذّ ح٫ػظشحمخص ػ٠ِ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔ 396طون٢ حُٔخدس 

هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ رخُظوش٣ش رٜخ ك٢ دحثشس حُظ٘ل٤ز هزَ حُـِغش حُٔلذدس ُِ٘ظش ك٢ 

 ح٫ػظشحمخص رؼ٬ػش أ٣خّ ػ٠ِ ح٧هَ ٝا٫ عوو حُلن ك٢ رُي". 

طٜذف حُذػٞس ُ٪ه٬ع ػ٠ِ حُوخثٔش ا٠ُ ط٤ٌٖٔ ح٧ؽخخؿ حُز٣ٖ ُْٜ ػ٬هش رخُز٤غ 

ٛزٙ حُوخثٔش ٝطلذ٣ذ ٓٞهلْٜ ٜٓ٘خ. ُٜٝزح أؿخص ُْٜ حُوخٕٗٞ ر٤خٕ  ٖٓ ٓؼشكش ٓلظ٣ٞخص

ٝؿٜش ٗظشْٛ ك٢ حُوخثٔش ٝطوذ٣ْ حػظشحك هزَ ٓٞػذ حُـِغش حُٔلذدس ُِلقَ 

 رخ٫ػظشحك رؼ٬ػش أ٣خّ .

٣ٝخظـ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ر٘ظش ح٫ػظشحمخص ػ٠ِ هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ ٧ٜٗخ طؼظزش 

 ٖٓ اؽٌخ٫ص حُظ٘ل٤ز.

ظوش٣ش رٜخ ك٢ دحثشس حُظ٘ل٤ز حُ٘خظشس ك٢ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١. ٣ٝـذ ٣ٝظْ ح٫ػظشحك رخُ

طوذ٣ٔٚ هزَ حُـِغش حُٔلذدس ُ٘ظش ح٫ػظشحمخص رؼ٬ػش أ٣خّ ػ٠ِ ح٧هَ. ٣ٝظشطذ ػ٠ِ 

ػذّ ٓشحػخس ٛزح حُٔؼ٤خد عوٞه حُلن ك٢ طوذ٣ْ ح٫ػظشحك ٝعوٞه حُـِغش حُٔلذدس 

وذ٣ْ ح٫ػظشحك ػ٠ِ هخثٔش ُ٘ظش ح٫ػظشحمخص ٝحعظوشحس ؿِغش حُز٤غ. أٓخ ارح طْ ط

ؽشٝه حُز٤غ ك٢ حُٔؼ٤خد كبٗٚ ٣ئد١ ا٠ُ ٝهق حُز٤غ روٞس حُوخٕٗٞ. ٣ٝظْ ٗظش 

 .ح٫ػظشحك ٓظزؼخً ك٢ رُي حُوٞحػذ حُؼخٓش حُٔوشسس ك٢ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص

ارحً ٣ظؼ٤ٖ إٔ ٣لقَ حُظوش٣ش هزَ حُـِغش حُٔلذدس ُِ٘ظش ك٢ ح٫ػظشحمخص رؼ٬ػش 

ظ ٛزح ح٤ُٔؼخد ٖٓ حُٔٞحػ٤ذ حٌُخِٓش حُظ٢ ٫ ٣ـٞص حطخخر ح٩ؿشحء أ٣خّ ػ٠ِ ح٧هَ، ٤ُٝ

ك٢ خ٬ُٜخ، ٤ُٝظ ٛٞ أ٣نخً ٖٓ حُٔٞحػ٤ذ حُ٘خهقش حُظ٢ ٣ظؼ٤ٖ حطخخر ح٩ؿشحء ك٢ 

 -٤ٓؼخد ٫كن –خ٬ُٜخ ٝاٗٔخ ٛٞ ٤ٓؼخد ٖٓ ٗٞع ػخُغ ٣ظؼ٤ٖ حطخخر ح٩ؿشحءحص هزِٚ 

 أ١ ٫كن ٫طخخر ح٩ؿشحءحص . 

كبٕ حُٔؾشع ٫ ٣لذد رذح٣ظٚ ٝ اٗٔخ خ ٣ـذ حطخخر ح٩ؿشحء هزِٚ ٤ؼخد ٓٔٝارح ًخٕ حُٔ

 ٣لذد ٝهض حٗونخثٚ، ٣ٝٞؿذ إٔ ٣لقَ ح٩ؿشحء هزَ ٛزح ح٤ُٔؼخد.

٫ٝ ٣ٔظذ ٛزح ح٤ُٔؼخد رغزذ حُٔغخكش أٝ حُؼطِش حُشع٤ٔش، ٧ٕ حُٔوقٞد ٖٓ   

ٖٓ  امخكش ٤ٓؼخد حُٔغخكش ٛٞ طلو٤ن حُؼذحُش رؤٕ ٣ظغخٟٝ ؿ٤ٔغ ح٧ؽخخؿ ك٢ ح٩كخدس

ح٤ُٔؼخد ػ٘ذ ٓ٘لْٜ ا٣خٙ. ٝحُٔؾشع ٣ؼ٤٘ٚ إٔ ٣لظشّ ح٤ُٔؼخد رؤًِٔٚ، ٫ٝ ٣ـ٤ض ػ٠ِ 
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ٝؿٚ ح٩ه٬م ٗوقٚ، ٝكن٬ً ػٖ ٛزح كبٕ حُخقْ ُذ٣ٚ ٓظغغ ٖٓ حُٞهض ) ٣خظِق 

 هذسٙ رلغذ ظشٝف ًَ كخٍ ( هزَ ح٤ُٔؼخد ٫طخخر ح٩ؿشحء حُز١ ٣ظطِزٚ ٓ٘ٚ حُوخٕٗٞ. 

وذّ ٛٞ ط٤ٌٖٔ أفلخد حُؾؤٕ ٖٓ ح٩ه٬ع ٝحُـشك حُٔوقٞد ٖٓ ح٤ُٔؼخد حُٔظ

ػ٠ِ ح٫ػظشحك هزَ حُـِغش ُِشد ػ٤ِٚ ك٢ كخٍ حٗؼوخدٛخ، ٝط٤ٌٖٔ دحثشس حُظ٘ل٤ز ٖٓ 

 .450ٛزح ح٫ه٬ع ُِلقَ ك٤ٚ كٞسحً إ أٌٖٓ

 رأج٤َ اُج٤غ ٝ ٝهلٚ: أُطِت اُضب٢ٗ

ُِٔذ٣ٖ إٔ ٣طِذ  أ. ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص رؤٕ:"  395طون٢ حُٔخدس 

ػظشحك ػ٠ِ هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ ٝهق اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ ػوخس أٝ أًؼش رطش٣ن ح٫

ٖٓ حُؼوخسحص حُٔؼ٤٘ش ك٢ ح٩خطخس ارح أػزض إٔ ه٤ٔش حُؼوخس حُز١ طظَ ح٩ؿشحءحص 

ٓغظٔشس رخُ٘غزش ا٤ُٚ طٌل٢ ُِٞكخء رلوٞم حُذحث٤ٖ٘ حُلخؿض٣ٖ ٝؿ٤ٔغ حُذحث٤ٖ٘ حُز٣ٖ 

 فخسٝح هشكخً ك٤ٜخ.

ك٢ ٛزح ح٫ػظشحك حُؼوخسحص حُظ٢ طوق ح٩ؿشحءحص  ٣ؼ٤ٖ حُوشحس حُقخدس د. 

ٓئهظخً رخُ٘غزش ا٤ُٜخ ٌَُٝ دحثٖ رؼذ ح٩كخُش حُوطؼ٤ش إٔ ٣ٔن٢ ك٢ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ طِي 

 حُؼوخسحص ارح ُْ ٣ٌق ػٖٔ ٓخ ر٤غ ُِٞكخء رلوٚ.

٣ـٞص ُِٔذ٣ٖ إٔ ٣طِذ رخُطش٣ن رحطٚ طؤؿ٤َ اؿشحءحص ر٤غ حُؼوخس ارح أػزض إٔ   ؽ. 

ٓٞحُٚ ك٢ ع٘ش ٝحكذس ٣ٌل٢ ُٞكخء كوٞم حُذحث٤ٖ٘ حُلخؿض٣ٖ ٝؿ٤ٔغ فخك٢ ٓخ طـِٚ أ

 حُذحث٤ٖ٘ حُز٣ٖ فخسٝح هشكخً ك٢ ح٩ؿشحءحص.

٣ؼ٤ٖ حُوشحس حُقخدس رخُظؤؿ٤َ حُٔٞػذ حُز١ طزذأ ك٤ٚ اؿشحءحص حُز٤غ ك٢ كخُش  د. 

 ػذّ حُٞكخء ٓشحػ٤خً ك٢ رُي حُِٜٔش ح٬ُصٓش ُِٔذ٣ٖ ٤ُغظط٤غ ٝكخء ٛزٙ حُذ٣ٕٞ".

ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص إٔ حُٔؾشع َٓ٘ق حُٔذ٣ٖ  395ٖ ٗـ حُٔخدس ٣ظز٤ٖ ٓ

حُٔلـٞص ػ٤ِٚ أعزخد خخفش ٬ُػظشحك ػ٠ِ هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ، ك٤غ إٔ ُٚ كن 

هِذ ٝهق اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ ػوخس أٝ أًؼش ٖٓ حُؼوخسحص حُٔؼ٤٘ش ك٢ ح٩خطخس ارح 

غزش ا٤ُٚ طٌل٢ ُِٞكخء رلوٞم حػزض إٔ ه٤ٔش حُؼوخس حُز١ طظَ ح٩ؿشحءحص ٓغظٔشس رخُ٘

 .حُذحث٤ٖ٘ حُلخمش٣ٖ ٝ ؿ٤ٔغ حُذحث٤ٖ٘ حُز٣ٖ فخسٝح هشكخً ك٤ٜخ
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أ٣نخً ُٚ هِذ طؤؿ٤َ اؿشحءحص ر٤غ حُؼوخس ارح أػزض إٔ فخك٢ ٓخ طـِٚ أٓٞحُٚ ك٢  -

ع٘ش ٝحكذس ٣ٌل٢ ُٞكخء كوٞم حُذحث٤ٖ٘ حُلخؿض٣ٖ ٝ ؿ٤ٔغ حُذحث٤ٖ٘ حُز٣ٖ فخسٝح 

 .هشكخً ك٢ ح٩ؿشحءحص

 غــــرأج٤َ اُج٤: ع األٍٝاُلش

٣ٌٖٔ ُِٔذ٣ٖ إٔ ٣طِذ رطش٣ن ح٫ػظشحك ػ٠ِ هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ ٝكوخً ُِٔخدس 

أفٍٞ طؤؿ٤َ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ ػوخس أٝ أًؼش ٖٓ حُؼوخسحص حُٔز٤٘ش ك٢  395

ح٩خطخس ارح أػزض إٔ فخك٢ ٓخ طـِٚ أٓٞحُٚ ك٢ ع٘ش ٝحكذس ٣ٌل٢ ُٞكخء كوٞم حُذحث٤ٖ٘ 

 غ حُذحث٤ٖ٘ حُز٣ٖ فخسٝح هشكخً ك٢ ح٩ؿشحءحص. حُلخؿض٣ٖ ٝؿ٤ٔ

ٝطظٔؼَ اؿشحءحص حُظؤؿ٤َ رطِذ ٣ُوذّ ٖٓ حُٔذ٣ٖ ا٠ُ دحثشس حُظ٘ل٤ز ُٔ٘لٚ ِٜٓش 

حُٞكخء، ٝػ٠ِ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز إٔ ٣وشس حُظؤؿ٤َ
451

. ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ظخز حُظذحر٤ش ح٬ُصٓش 

 ُللع ٛزح حُش٣غ.

ِٜٓش ُِٞكخء، كبٗٚ ٣لذد ك٢ ٝ ك٤غ ٣وشس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز طؤؿ٤َ حُز٤غ ُٔ٘ق حُٔذ٣ٖ 

حُوشحس حُقخدس رخُظؤؿ٤َ حُٔٞػذ حُز١ طزذأ ك٤ٚ اؿشحءحص حُز٤غ ) طخس٣خ ّٓؼ٤ٖ ُـِغش 

حُٔضحد، ك٤غ ٣زخع ك٤ٜخ حُؼوخس ارح ُْ ٣ٞف حُٔذ٣ٖ د٣ٞٗٚ هزِٜخ( ك٢ كخُش ػذّ حُٞكخء 

 ٓشحػ٤خً ك٢ رُي حُِٜٔش ح٬ُصٓش ُِٔذ٣ٖ ٤ُغظط٤غ ٝكخء ٛزٙ حُذ٣ٕٞ.

غ دٝٗٔخ كخؿش ا٠ُ طـذ٣ذ ح٩خزخس روخثٔش ؽشٝه حُز٤غ، ٫ٝ عِطش ٝ ٣ـش١ حُز٤

ُشث٤ظ حُظ٘ل٤ز ك٢ طوذ٣ش اؿخرش حُطِذ أٝ سكنٚ ٓظ٠ طٞحكشص حُؾشٝه حُوخ٤ٗٞٗش
452
 . 

ٌُٖ ٣ظٔظغ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز رغِطش طوذ٣ش ًلخ٣ش فخك٢ ؿِش حُؼوخس ك٢ ع٘ش ُِٞكخء 

ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ  395رلوٞم حُلخؿض٣ٖ )ػ٬ًٔ رؤكٌخّ  حُلوشس ؽ ٖٓ حُٔخدس 

 حُٔلخًٔخص(.
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 غـــٝ هق اُج٤:  اُلشع اُضب٢ٗ

ػ٠ِ عزذ ُٞهق حُز٤غ ًطش٣ن خخؿ ٬ُػظشحك  395ٗـ حُٔؾشع ك٢ حُٔخدس 

ػ٠ِ هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ، طخظِق ػٖ حُٞهق رلٌْ حُوخٕٗٞ ُ٪ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز٣ش ًٞكخس 

 حُٔذ٣ٖ.

ؼوخس حُز١ طظَ ٣ٝظْ حُٞهق ٛ٘خ رطِذ ٖٓ حُٔذ٣ٖ ٣ؼزض ك٤ٚ إٔ ه٤ٔش حُ    

ح٩ؿشحءحص ٓغظٔشس رخُ٘غزش ا٤ُٚ طٌل٢ ُِٞكخء رلوٞم حُذحث٤ٖ٘ حُلخؿض٣ٖ ٝؿ٤ٔغ 

 حُذحث٤ٖ٘ حُز٣ٖ فخسٝح هشكخً ك٤ٜخ.

ٝ ٣ظؼ٤ٖ ػ٠ِ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز إٔ ٣لذد ك٢ حُوشحس حُقخدس ك٢ ٛزح ح٫ػظشحك  

خُش حُؼوخسحص حُظ٢ طوق ح٩ؿشحءحص ٓئهظخً رخُ٘غزش ا٤ُٜخ. ٝرؼذ فذٝس هشحس رخ٩ك

حُوطؼ٤ش ٣ٌٕٞ ٌَُ دحثٖ  إٔ ٣طِذ حُٔن٢ ك٢ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ طِي حُؼوخسحص 

 ارح ُْ ٣ٌق ػٖٔ ٓخ ر٤غ ُِٞكخء رلوٚ.

ٝ ٣خظِق حُٞهق ػٖ حُظؤؿ٤َ ك٢ إٔ ح٧خ٤ش ٣ٌٕٞ ٓؼشٝكخً ُلظش حُظؤؿ٤َ طخس٣خ 

هذ ٣ظْ حُـِغش حُـذ٣ذس ُِز٤غ رخُٔضحد، أٓخ حُٞهق ك٬ ٣ظلذد رٚ ٛزح حُظخس٣خ. ٝ حُٞهق 

ٖٓ هزَ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز أٝ رلٌْ حُوخٕٗٞ، ك٢ ك٤ٖ إٔ حُظؤؿ٤َ ٫ ٣ظْ ا٫ روشحس ٖٓ 

سث٤ظ حُظ٘ل٤ز
453
. 

ٝ ٣شحػ٠ إٔ هشحسحص سث٤ظ حُظ٘ل٤ز حُقخدسس رظؤؿ٤َ حُز٤غ أٝ ٝهلٚ ٫ طوزَ أ١ 

هؼٖ، أٓخ هشحسحطٚ رشكل هِذ حُظؤؿ٤َ أٝ سكل ٝهق حُز٤غ سؿْ ه٤خّ عزذ ٖٓ 

 ع، كبٜٗخ طوزَ حُطؼٖ رخ٫عظج٘خف.حُٔؾش ح٧عزخد حُظ٢ ٗـ ػ٤ِٜخ

 اُلظَ ك٢ االػزشاػبد:  أُطِت اُضبُش

ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ  397طون٢ حُٔخدس  :إجشاءاد اُلظَ ك٢ االػزشاػبد  -أٝالً 

حُٔلخًٔخص رؤٕ:" ٣لقَ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ك٢ ح٫ػظشحمخص ػ٠ِ ٝؿٚ حُغشػش عٞحء 

 كنش حُخقّٞ أٝ ُْ ٣لنشٝح ".

ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص إٔ :" ُشث٤ظ حُظ٘ل٤ز ػ٘ذ  398ًٔخ طوشس حُٔخدس 

حُ٘ظش ك٢ أٝؿٚ حُزط٬ٕ حُٔٞمٞػ٤ش إٔ ٣وشس دٕٝ ٓغخط رخُلن ح٫عظٔشحس ك٢ 

 اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز".
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ر٘خء ػ٠ِ حُ٘ق٤ٖ حُوخ٤٤ٖٗٞٗ حُغخرو٤ٖ، ٣ظز٤ٖ إٔ ح٫ػظشحك ػ٠ِ هخثٔش ؽشٝه 

ك٤ٚ. ٖٝٓ ؽؤٗٚ ٝهق  حُز٤غ ٛٞ اؽٌخٍ ط٘ل٤ز١، ٣ظطِذ طذخَ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ُِلقَ

اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ا٠ُ إٔ ٣زض سث٤ظ حُظ٘ل٤ز رلٌْ ٜٗخث٢
454

، ار ُٞ فلض أعزخد 

ح٫ػظشحك ٧دٟ حُلقَ ا٠ُ رط٬ٕ حُظ٘ل٤ز أٝ طؼذ٣َ ؽشٝه حُز٤غ. كٜٞ ٣ّٞؿٚ ا٠ُ 

ؽشٝه حُظ٘ل٤ز ُنٔخٕ ع٬ٓش حُلن ك٢ حُظ٘ل٤ز، ٝ رخُظخ٢ُ طقل٤ش ؿ٤ٔغ حُٔ٘خصػخص 

خٕ ح٫ػظشحك ٫ ٣ذخَ مٖٔ ٛزح حُ٘طخم ًٔخ ُٞ طْ هزَ ؿِغش حُز٤غ. كبرح ً

ح٫ػظشحك ػ٠ِ طٞص٣غ كق٤ِش حُظ٘ل٤ز، كٜزح ح٫ػظشحك ٫ ٣ئػش ك٢ ع٤ش اؿشحءحص 

حُز٤غ ٧ٗٚ ٣ٞحؿٚ ٓشكِش طخ٤ُش ُِز٤غ
455
. 

ٝ ٣لقَ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ك٢ ح٫ػظشحمخص حُّٔٞؿٜش ُوخثٔش ؽشٝه حُز٤غ ػ٠ِ ٝؿٚ 

ح، ٝارح كنشٝح كبٗٚ ٣غظٔغ ا٠ُ حُغشػش عٞحء كنش حُخقّٞ أّ ُْ ٣لنشٝ

ٓش رُي. ُٝٚ ػ٘ذ حُ٘ظش ك٢ أٝؿٚ حُزط٬ٕ ا٣نخكخطْٜ ؽلخٛخً ارح ططِذ ح٧

 حُٔٞمٞػ٤ش إٔ ٣وشس دٕٝ ٓغخط رخُلن ح٫عظٔشحس ربؿشحءحص حُظ٘ل٤ز.

ٖٝٓ ؿٜش أخشٟ رؼذ حُظوش٣ش رخ٫ػظشحك ك٢ دحثشس حُظ٘ل٤ز ٫ ٣لظخؽ ح٧ٓش ا٠ُ 

لْٜ رخُلنٞس أٓخّ دحثشس حُظ٘ل٤ز أٝ طلذ٣ذ ؿِغش ُ٘ظشٙ، طز٤ِـٚ ا٠ُ ر١ٝ حُؾؤٕ أٝ ط٤ٌِ

٧ٕ طلذ٣ذ حُـِغش هذ أؿش١ كخٍ ا٣ذحع هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ، ٧ٕٝ ٛئ٫ء ًخٗٞح هذ 

 ػِٔٞح  رٜخ ػ٘ذ ح٩ػ٬ٕ ػٖ ا٣ذحع هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ.

ٝ ك٤غ ٣وظ٘غ سث٤ظ دحثشس حُظ٘ل٤ز رقٞحد حُطؼٕٞ، كبٗٚ ٣ظخز ػ٠ِ مٞثٜخ 

رظؼذ٣َ هخثٔش حُؾشٝه أٝ طقل٤لٜخ أٝ ص٣خدس ر٘ٞد ػ٤ِٜخ، أٓخ ارح  حُظذحر٤ش ح٬ُصٓش

 ٝؿذ إٔ ٛزٙ حُطؼٕٞ ؿ٤ش ؿذ٣شس رخُوزٍٞ ك٤وشس سدٛخ ٝٓظخرؼش أػٔخٍ حُظ٘ل٤ز.

ٝ ارح ٝؿذ سث٤ظ دحثشس حُظ٘ل٤ز إٔ حُلقَ ك٢ حُطؼٖ ٣خشؽ ػٖ حخظقخفٚ، كِٚ 

خٜٗخ هزَ حُٔضح٣ذس، إٔ ٣ٌِق ٓوذٓٚ ٓشحؿؼش حُٔلٌٔش حُٔذ٤ٗش حُظ٢ طقذس كٌٜٔخ ك٢ ؽ
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هخم٤ش ربرطخٍ حُوخثٔش أٝ رشد أعزخد حُطؼٖ. ٝ ٣ٌٕٞ ٖٓ كن ٛزٙ حُٔلٌٔش إٔ طوشس 

 ٝهق حُظ٘ل٤ز ارح ٝؿذص إٔ أعزخد حُطؼٖ ؿذ٣شس رخُوزٍٞ.

ارح حٗونض ِٜٓش حُؼ٬ػش أ٣خّ حُغخروش ُظخس٣خ حُـِغش  إٗجشاّ اُوبئٔخ:-صب٤ٗبً 

طوذ٣ْ حػظشحك، أٝ ارح هُّذّ  حُٔخققش ُِلقَ ك٢ ح٫ػظشحمخص حُوخثٔش دٕٝ

حػظشحك ٝكقَ ك٤ٚ سث٤ظ دحثشس حُظ٘ل٤ز روشحس رخص رشكنٜخ أٝ روزُٜٞخ ٝطقل٤ق 

حُوخثٔش أٝ طؼذ٣ِٜخ، طقزق حُوخثٔش ٓزشٓش ٝؿ٤ش هخرِش ُِظـ٤٤ش. ٣ٝغوو ػ٘ذثز كن ٖٓ 

أُرِؾ ح٩خطخس رظوذ٣ْ أ١ هؼٖ ٣ظؼِن ربؿشحءحص حُظ٘ل٤ز حُلخفِش. ٝارح ًخٕ رخثغ حُؼوخس 

حُٔلـٞص هذ أُخطش ُْٝ ٣ظوذّ رؤ١ هؼٖ خ٬ٍ حُِٜٔش حُوخ٤ٗٞٗش كبٕ كوٚ ك٢ اهخٓش أ٣ش 

 دػٟٞ ربُـخء حُز٤غ ٣غوو. 

ارحً ربٗزشحّ حُوخثٔش ٫ ٣ُوزَ أ١ حػظشحك ػ٠ِ حُٔؼخ٬ٓص حُغخروش حُٔز٤٘ش ػ٤ِٜخ 

ل٤ز، حُوخثٔش، ٧ٕ اٗزشحّ حُوخثٔش ٣غذٍ عظخسحً ػ٠ِ حُٔخخُلخص حُٞحهؼش ك٢ اؿشحءحص حُظ٘

ٝرُي رظٌش٣غٚ ٝمؼخً ٜٗخث٤خً ُِٔشكِش ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُؼوخس. ٝر٘خًء ػ٠ِ رُي 

٫ ٣ـٞص ُِٔلـٞص ػ٤ِٚ ، أٝ ُِلخؿض٣ٖ أٝ ٧فلخد حُؾؤٕ، إٔ ٣ُذُٞ رؼذ حٗونخء 

ِٜٓش حُطؼٖ ك٢ حُوخثٔش رؤ١ خَِ أٝ رط٬ٕ ك٢ ط٘ظ٤ْ حُوخثٔش، أٝ طز٤ِؾ ٓلظ٣ٞخطٜخ، أٝ 

أٝ ك٢ طغـ٤ِٚ، أٝ رؼذّ ٓشحػخس حَُٜٔ حُوخ٤ٗٞٗشك٢ ٝمغ ٓلنش حُلـض، 
456

 ٖٓ .

ٛزٙ حُِلظش طٌٕٞ حُوخثٔش ٓزشٓش ٝ ؿ٤ش هخرِش ١٧ ٓشحؿؼش أٝ طـ٤٤ش
457

. ػ٬ًٔ رؤكٌخّ 

٫ ٣وزَ رؼذ حُزض   د. ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص حُظ٢ طون٢ رؤٗٚ:"  399حُٔخدس 

ل٤ز٣ش حُغخروش ٖٓ أ١ رخ٫ػظشحمخص آٗلش حُزًش أ١ حػظشحك آخش ػ٠ِ ح٩ؿشحءحص حُظ٘

هشف أٝ ؿٜش ًخٗض"
458
. 

 

 

                                                           
 439ص: -2006-بٌروت -منشورات الحلبً الحقوقٌة-التنفٌذ الجبري -د. أحمد خلٌل - 456

ٌُشكل قابمة جدٌد، وذلك بسبب طوارئ - 457 ٌُضاؾ إلى القابمة تعدٌالً  تجدر اإلشارة إلى أنه ٌجوز التوسع أن 

عنها، كما لو تم إحداث إنشاءات جدٌدة زٌادة على البناء  تجلت بعد تنظٌم القابمة الولى، و ال ٌمكن صرؾ النظر
الذي وصفه المحضر وجرى تخمٌنه، وكان إحداث اإلنشاءات أثناء المنازعات التً حصلت واستؽرقت وقتاً لحلها 

ن قبل المزاٌدة، إذ ال ٌمكن أن ٌتم البٌع بمعزل عن هذه اإلنشاءات باعتبار أنها تابعة قانوناً للبناء ومنفصلة ع
المبٌع المقتصر على ما دّون فً القابمة. و لهذا ٌجب إدخال اإلنشاءات فً محتوٌات المبٌع عن طرٌق إكمال 

 .332ص:-مرجع سابق -القابمة ولو بعد إنبرامها" د. أحمد الهندي
ها، أراد المشرع فً هذا النص التأكٌد على منع أي اعتراض على إجراءات البٌع بعد فوات المٌعاد المقرر ل - 458

 .كً ال تتقدم اعتراضات جدٌدة و متكررة تؤدي إلى تأخٌر البٌع
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 اُلظَ اُضبُش

 اُج٤غ ججشاً ثبُٔضاد اُؼ٢ِ٘

رؼذ حٗظٜخء اػذحد حُؼوخس ُِز٤غ رخُٔضحد حُؼ٢ِ٘ ٝحُلقَ ك٢ ؿ٤ٔغ ح٫ػظشحمخص حُظ٢ 

طظ٘خٍٝ رط٬ٕ ح٩ؿشحءحص أٝ ح٬ُٔكظخص ػ٠ِ هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ. ع٘ذسط اؿشحءحص 

 ُـزش١ حُؼوخس١ ٝكن حُٔزخكغ ح٥ط٤ش:حُز٤غ ح

 أُجذش األٍٝ

 غـــإجشاءاد اُج٤

طٔش اؿشحءحص ر٤غ حُؼوخس رٔشحكَ ػذ٣ذس، طزذأ رظلذ٣ذ صٓخٕ حُز٤غ ٌٝٓخٗٚ ، 

ٝح٩ػ٬ٕ ػ٘ٚ، ٖٝٓ ػْ حٗؼوخد ؿِغش حُٔضح٣ذس ٝط٘ظ٤ْ ٓلنش رٔخ حؽظِٔض ػ٤ِٚ، ٝٓخ 

رقذٝس هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش.  ٣ؼظشك حُز٤غ ٖٓ طؤؿ٤َ ٝاػخدس ُـِغش حُز٤غ، ٝحٗظٜخء

 ٝع٘ز٤ٖ ٓشحكَ حُز٤غ ٝكن ح٥ط٢:

 رذذ٣ذ صٓبٕ ٌٝٓبٕ اُج٤غ: أُطِت األٍٝ

هشس حُٔؾشع إٔ ٣ـش١ حُز٤غ ك٢ حُٔضحد ك٢ ٓوش دحثشس حُظ٘ل٤ز حُظ٢ طزخؽش ك٤ٜخ 

 ح٩ؿشحءحص ًؤفَ ػخّ، ٌُٖٝ حعظؼ٘خء ٣ٌٖٔ إٔ ٣ـش١ حُز٤غ ك٢ ٌٓخٕ آخش. 

ٝحٌُٔخٕ حُٔلذد٣ٖ ٖٓ هِزَ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز ػ٘ذ اخزخسٙ  ٝ ٣ـش١ حُز٤غ ك٢ حُضٓخٕ

ُز١ٝ حُؾؤٕ رخُـِغش حُٔلذدس ُِ٘ظش ك٢ ح٫ػظشحمخص ػ٠ِ هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ، ا٫ 

ارح هذٓض حػظشحمخص، كل٢ ٛزٙ حُلخُش ٣لذد سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٓٞػذحً ؿذ٣ذحً ر٘خء ػ٠ِ 

 هِذ حُلخؿض أٝ أ١ دحثٖ آخش أفزق هشكخً ك٢ ح٩ؿشحءحص.

 رذذ٣ذ صٓبٕ اُج٤غ: األٍٝاُلشع 

ُِذحثٖ حُز١ رخؽش  أ. ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص رؤٕ :"  399طون٢ حُٔخدس 

 ح٩ؿشحءحص ٌَُٝ دحثٖ أفزق هشكخً إٔ ٣طِذ ٖٓ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز طؼ٤٤ٖ ؿِغش حُز٤غ.

٣قذس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز هشحسٙ رؼذ حُظلون ٖٓ حُلقَ ك٢ ؿ٤ٔغ ح٫ػظشحمخص  د. 

 حُٔوذٓش ك٢ ح٤ُٔؼخد.
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٣لذد سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ك٢ ٗلظ حُوشحس حُو٤ٔش حُٔوذسس ُِز٤غ ارح ًخٕ حُوشحس   ؽ. 

 حُقخدس ك٢ ح٫ػظشحك هذ هن٠ رظؼذ٣َ ؽشٝه حُز٤غ ".

عزن إٔ سأ٣٘خ أٗٚ ٣ُلذد ٣ّٞ حُز٤غ ك٢ ٓلنش ا٣ذحع هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ، ٝ ٣ظْ 

٣ذ اخزخس أفلخد حُؾؤٕ رٚ، ٣ٌٕٝٞ ٛٞ حُٔٞػذ حُٔلذد ٝ ٫ كخؿش ٫طخخر هشحس ؿذ

 رظؼ٤٤ٖ صٓخٕ حٗؼوخد ؿِغش حُز٤غ ٣ُٝؼَٔ رخُضٓخٕ حُٔلذد ك٢ ح٩خطخس. 

أٓخ ارح طْ طوذ٣ْ حػظشحمخص ػ٠ِ حُوخثٔش كبٕ حُضٓخٕ حُٔلذد ك٢ ح٩خطخس ٫ ٣ٌٕٞ 

فخُلخً ٫ٗؼوخد ؿِغش حُز٤غ ٣ٝـذ حطخخر هشحس ؿذ٣ذ ُظلذ٣ذ صٓخٕ حٗؼوخد ٛزٙ حُـِغش 

رخؽش اؿشحءحص حُلـض ٝ ٌَُ دحثٖ أفزق  ٧ٕ ٛزح حُظلذ٣ذ ٣غوو، ٣ٌٕٝٞ ٌَُ دحثٖ

هشكخً ك٤ٜخ، إٔ ٣طِذ ٖٓ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز افذحس هشحس رظلذ٣ذ ٓٞػذ ُـِغش حُز٤غ
459
. 

رؼذ إٔ ٣لقَ حُشث٤ظ ك٢ ؿ٤ٔغ ح٫ػظشحمخص  399ٝر٘خء ػ٠ِ ٗـ حُٔخدس 

٣قذس هشحسٙ رظلذ٣ذ ٓٞػذ حُز٤غ رؼذ إٔ ٣طِذ ٓ٘ٚ حُذحثٖ حُز١ رخؽش ح٩ؿشحءحص. 

 زق هشكخً ك٢ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١ حُلن ك٢ هِذ طؼ٤٤ٖ ؿِغش حُز٤غ. ٌَُٝ دحثٖ أف

                                                           
459

( من القانون الجدٌد تنص أن ٌشمل تبلٌػ اإلخبار بقابمة شروط البٌع 391ذلك أن الفقرة /د/ من المادة ) - 

 .التً ٌقوم بها المأمور، تارٌخ جلسة البٌع وساعة انعقادها فً حالة عدم تقدٌم اعتراضات على القابمة

وٌفهم من هذا النص أن المأمور هو الذي ٌحدد ٌوم وساعة، جلسة المزاد بدون طلب من أحد، بعدما حدد ربٌس 

 ( جلسة النظر باالعتراضات على قابمة شروط البٌع،390التنفٌذ فً المادة التً سبقتها ذات الرقم )

ن فً بٌع عقاره جبرٌاً، وبالتالً ال ضٌر وفً الواقع هذا الحكم مستساغ نظراً لن دابرة التنفٌذ حلّت مكان المدٌ
من المبادرة بتحدٌد موعد للبٌع بدون طلب أحد الطراؾ، بعدما وضعت ٌدها على العقار تمهٌداً لبٌعه، وبعد ما تّم 

 .ضم قابمة شروط البٌع )اإلٌجاب بعقد البٌع( للملؾ التنفٌذي

تراضات على القابمة والتً ٌفترض أنه تمَّ تحدٌد موعد / آ( بعد البت باالع399المشكلة تأتً بعد ذلك فً المادة )

 :المزاد قبلها، فتقول

واضح  ! جراءات ولكل دابن أصبح طرفا أن ٌطلب من ربٌس التنفٌذ تعٌٌن جلسة البٌعللدابن الذي باشر اإل

وي الشأن بقابمة )من قبل مأمور التنفٌذ عند إخباره ذالمزاد البٌع بالتناقض فً هذه الحالة، حٌث تم تحدٌد موعد 

من  390التً حددها ربٌس التنفٌذ عمالً بأحكام المادة بالتزامن مع تحدٌد موعد جلسة االعتراض شروط البٌع( 

وحتى لو أتى من ٌفسر نص المادة  !، فٌسمح للدابن أن ٌطلب تحدٌد جلسة المزاد ثانٌةقانون أصول المحاكمات

د جلسة البٌع فً حال عدم ورود اعتراضات على القابمة، أما فً / د( آنؾ الذكر، بأن المأمور ٌقوم بتحد391ٌ)

حال وردت االعتراضات فتلؽى الجلسة التً حددها المأمور، وٌطلب الدابن تحدٌدها بعد البّت باالعتراضات وفق 

ٌل، ال ٌحتمل ثقل هذا التفسٌر، إذ لم ترد به إشارة لي اتجاه من هذا القب 391(، فإن نص المادة 399المادة )

فالمشرع حٌنما ٌنص على أحكام احتمالٌة، مثل ورود اعتراض أو عدم وروده على قابمة شروط البٌع، وٌرتب 

 .آثار على كل منهما، ٌجب أن ٌكون أكثر وضوحاً وتفصٌالً وصراحة من ذلك
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ٝارح ػذٍ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز حُو٤ٔش حُٔوذسس ُِؼوخس ػ٘ذٓخ كقَ ك٢ ح٫ػظشحمخص، 

ك٤ظؼ٤ٖ ػ٤ِٚ إٔ ٣لذد ك٢ هشحس طؼ٤٤ٖ ؿِغش حُز٤غ ٗلغٚ، حُو٤ٔش حُٔوذسس حُـذ٣ذس. ٣ٝزذٝ 

ؤٕ طؼذ٣َ حُو٤ٔش ػ٘ذ إٔ حُٔؾشع خؾ٢ اٛٔخٍ حُوشحس حُلخفَ ك٢ ح٫ػظشحك رؾ

حُٔضح٣ذس، كؤُضّ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز رظلذ٣ذ حُو٤ٔش حُٔوذسس حُـذ٣ذس ك٢ هشحس طؼ٤٤ٖ ؿِغش 

 حُز٤غ أ٣نخً .

ُْٝ ٣لشك حُٔؾشع ٤ٓؼخدحً ٣ظؼ٤ٖ ك٤ٚ ػ٠ِ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز إٔ ٣ظخز هشحسحً رظؼ٤٤ٖ 

ؿِغش حُز٤غ ، ك٬ ٣ظشطذ حُزط٬ٕ ػ٠ِ طؤخ٤ش طؼ٤٤ٜ٘خ
460
. 

ُوشحس رظؼ٤٤ٖ ؿِغش حُز٤غ رؼذ إٔ ٣ظلون ٖٓ أٗٚ كقَ ك٢ ٣ٝقذس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ح

 ؿ٤ٔغ ح٫ػظشحمخص حُٔوذٓش ػ٠ِ حُوخثٔش. 

أٓخ ارح ًخٗض ؿ٤ٔغ ح٫ػظشحمخص هذ هذٓض ٖٓ ؿ٤ش ٓشحػخس ٛزح ح٤ُٔؼخد، ٝ رخُظخ٢ُ 

٣غوو حُلن ك٢ طوذ٣ٜٔخ، ٛ٘خ ٫ ٣ظخز سث٤ظ حُظ٘ل٤ز هشحسحً رظؼ٤٤ٖ ؿِغش حُز٤غ، ٣ٝؼَٔ 

 ك٢ ح٩خزخس. رخُٔٞػذ حُٔلذد

ٝ ر٘خء ػ٠ِ رُي ارح ُْ ٣طِذ حُز٤غ أكذ ٖٓٔ طوذّ رًشْٛ ٝؿذ ػ٠ِ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز 

ٖٓ طِوخء ٗلغٚ رؼذ حٗونخء عظش أؽٜش ػ٠ِ آخش ٓؼخِٓش ط٘ل٤ز٣ش، إٔ ٣وشس ؽطذ 

حُِٔق حُظ٘ل٤ز١
461
. 

 رذذ٣ذ ٌٓبٕ اُج٤غ: اُلشع اُضب٢ٗ

ـش١ حُز٤غ ك٢ دحثشس ٣ أ. ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص رؤٕ :"  400طون٢ حُٔخدس 

 حُظ٘ل٤ز ربؽشحف سث٤ظ حُظ٘ل٤ز.

٣ـٞص ُٔزخؽش ح٩ؿشحءحص ٝحُٔذ٣ٖ ٝحُلخؿض ًَٝ ر١ ٓقِلش إٔ ٣طِذ ٖٓ  د. 

 سث٤ظ حُظ٘ل٤ز اؿشحء حُز٤غ ك٢ حُؼوخس رحطٚ أٝ ك٢ ٌٓخٕ ؿ٤شٙ".

                                                           
 .80ص: -المرجع السابق -د. محمد حاج طالب- 460
كمات، قواعد فً شروط شطب الملؾ التنفٌذي بقرار من قانون أصول المحا 290رتب المشرع فً المادة  - 461

من ربٌس التنفٌذ الذي ٌتضمن إبطال إجراءات التنفٌذ و ترقٌن إشارات التنفٌذ وتطبٌق هذه الشروط على الملؾ 

 التنفٌذي المستأنؾ الذي أهمل أطرافه المراجعة خالل مدة الستة أشهر دون مراجعة.



316 
 

ر٘خء ػ٠ِ حُ٘ـ حُوخ٢ٗٞٗ حُغخرن ، ح٧فَ إٔ ٣ـش١ حُز٤غ ك٢ دحثشس حُظ٘ل٤ز روٞس 

 ُٞ ُْ ٣٘ـ ػ٠ِ رُي ك٢ هشحس طؼ٤٤ٖ ؿِغش حُز٤غ.حُوخٕٗٞ، ٝ

ٝػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ إٔ ظخٛش حُ٘ـ ٣ذٍ ػ٠ِ إٔ حُٔؾشع هذ كلع ٨ُؽخخؿ 

حُٔزًٞس٣ٖ ك٤ٚ حُلن رطِذ اؿشحء حُز٤غ ك٢ ٗلظ حُؼوخس أٝ ك٢ ٌٓخٕ ؿ٤شٙ، ٝٛزح 

٣ؼ٢٘ أٗٚ ٣ـذ ػ٠ِ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز إٔ ٣وزَ هِزْٜ ك٢ ٛزح حُخقٞؿ، ا٫ أٗ٘خ ٗشٟ 

ٝف حُ٘ـ ك٤ٌٕٞ هزٍٞ حُطِذ خخمؼخً ُغِطش سث٤ظ حُظ٘ل٤ز حُظوذ٣ش٣ش، ك٤لن ح٧خز رش

ُٚ إٔ ٣ٔظ٘غ ٓؼ٬ً ػٖ هزٍٞ حُطِذ ارح طز٤ٖ ُٚ إٔ هِذ ٌٓخٕ آخش ٣غَٜ ر٤غ حُؼوخس 

 رؼٖٔ أكنَ .

٬٣ٝكع حٗٚ ٫ ٣لن ُشث٤ظ حُظ٘ل٤ز إٔ ٣ظخز حُوشحس ربؿشحء حُز٤غ خخسؽ دحثشس 

٧ٕ ٌٓخٕ حُز٤غ ٛٞ أكذ حُز٤خٗخص حُظ٢ ٣ظؼ٤ٖ ا٣شحدٛخ ك٢ حُظ٘ل٤ز رؼذ ح٩ػ٬ٕ ػٖ حُز٤غ، 

ٛزح ح٩ػ٬ٕ. ٌُٖٝ ٣ٌٖٔ طـ٤٤ش ٛزح حٌُٔخٕ ر٘خء ػ٠ِ هِذ أكذ أفلخد حُؾؤٕ 

 .400حُٞحسد رًشْٛ ك٢ حُٔخدس 

 اإلػالٕ ػٖ اُج٤غ: أُطِت اُضب٢ٗ

ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص رؤٕ :" ٣ؼِٖ حُٔؤٓٞس ػٖ حُز٤غ  401طون٢ حُٔخدس 

٤ُّٞ حُٔلذد ٩ؿشحثٚ رٔذس ٫ طض٣ذ ػٖ ػ٬ػ٤ٖ ٣ٞٓخ ٫ٝ طوَ ػٖ خٔغش ػؾش هزَ ح

 ٣ٞٓخ ٝرُي رِقن اػ٬ٗخص طؾظَٔ ػ٠ِ حُز٤خٗخص ح٥ط٤ش:

حعْ ًَ ٖٓ رخؽش ح٩ؿشحءحص ٝحُٔذ٣ٖ ٝحُلخؿض ٝٗغزظٚ ٜٝٓ٘ظٚ ٝٓٞه٘ٚ  أ. 

 ح٧ف٢ِ أٝ حُٔخظخس. 

 ر٤خٕ حُؼوخس ٝكوخ ُٔخ ٝسد ك٢ هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ. د. 

 حُو٤ٔش حُٔوذسس ٌَُ فلوش.  .ؽ 

 ر٤خٕ حُذحثشس أٝ حٌُٔخٕ حُز١ ٣ـش١ ك٤ٚ حُز٤غ ٝر٤خٕ ٣ّٞ حُٔضح٣ذس ٝعخػظٜخ ".  د. 

ر٘خء ػ٠ِ أكٌخّ حُ٘ـ حُوخ٢ٗٞٗ، ٣ظْ ح٩ػ٬ٕ ػٖ ر٤غ حُؼوخس ٓظنٔ٘خً ر٤خٗخص 

 ٓلذدس ٣ُٝزِّؾ ٧فلخد حُؾؤٕ ُِٝؼخٓش ٝكن ٓخ ع٘ز٤٘ٚ:

٣ـذ إٔ طظنٖٔ ٝسهش ح٩ػ٬ٕ ػٖ حُز٤غ حُظ٢  :ث٤بٗبد اإلػالٕ ػٖ اُج٤غ-أٝالً 

 ٣ؼذٛخ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز حُز٤خٗخص ح٥ط٤ش :
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٣ٞٛش حُٔ٘لز ٝحُٔ٘لز مذٙ، ٝرُي رزًش حعْ حُلخؿض حُز١ رخؽش اؿشحءحص  -1

 حُلـض، ٝحُٔذ٣ٖ حُٔلـٞص ػ٤ِٚ ٜٝٓ٘ظٚ ٝٓٞه٘ٚ ح٧ف٢ِ أٝ حُٔخظخس.

كوخً ُٔخ ٝسد ك٢ هخثٔش حُؼوخس حُٔلـٞص: ٣زذٝ إٔ حُٔؾشع حعظِضّ ر٤خٕ حُؼوخس ٝ -2

ؽشٝه حُز٤غ، كظ٠ ٣ظؼشف رٝٝ حُؾؤٕ، رٔٞؿذ ٝسهش ح٩ػ٬ٕ ػ٠ِ ٛزح 

حُؼوخس ، ٝكظ٠ ٫ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى طزخ٣ٖ ك٢ طلذ٣ذ ٛزح حُؼوخس ػٖ حُظلذ٣ذ حُز١ 

 ٝسد ك٢ هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ ، ك٤لوذ ح٩خزخس رٜزٙ حُوخثٔش كخثذطٚ.

 حُو٤ٔش حُٔوّذسس ُِؼوخس أٝ حُؼوخسحص حُٔلـٞصس. -3

 ٓٞػذ اؿشحء حُٔضح٣ذس رخ٤ُّٞ ٝ حُؾٜش ٝحُغخػش، ٌٝٓخٕ اؿشحثٜخ . -4

ارح ؿشٟ طؼذ٣َ ػ٠ِ هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ رغزذ حُلقَ ك٢ ح٫ػظشحمخص  -5

حُٞحسدس ػ٤ِٜخ، كبٗٚ ٣لظشك إٔ ٣ظنٖٔ ح٩ػ٬ٕ ٓخ هشأ ػ٤ِٜخ ٖٓ طؼذ٬٣ص 

 طخـ حُز٤خٗخص حُظ٢ ٣ظؼ٤ٖ إٔ طشد ك٤ٚ.

٩ػ٬ٕ ػٖ حُز٤غ ر٤خٗخص ؿٞٛش٣ش ك٢ ُْٝ ٣٘ـ حُوخٕٗٞ ػ٠ِ ؿضحء اؿلخٍ ح

ح٩ػ٬ٕ أٝ ػذّ اؿشحثٚ ك٢ حُِٜٔش حُوخ٤ٗٞٗش، ٌُٖٝ ػ٬ًٔ رخُوٞحػذ حُؼخٓش ٣ـذ حُلٌْ 

رزط٬ٕ ح٩ػ٬ٕ ١٧ عزذ ٖٓ طِي ح٧عزخد، ٧ٕ ح٩ػ٬ٕ ٫ ٣ٌٕٞ هذ كون حُـخ٣ش 

اػ٬ّ  حُٔوقٞدس ٓ٘ٚ. كظِي اؽٌخ٤ُخص ط٘ل٤ز٣ش ٧ٕ حُٔوقٞد ٖٓ ح٩ػ٬ٕ ػٖ حُز٤غ ٛٞ

حُٔٞحه٤ٖ٘ رظخس٣خٚ ٝر٤خٗخطٚ حُـٞٛش٣ش ػ٠ِ ٗلٞ ّٓؼ٤ٖ هزَ اؿشحثٚ ر٤ٔؼخد ٓ٘خعذ 

٤ُضدحد حُشحؿزٕٞ ك٢ حُؾشحء، كبرح ُْ ٣ظْ ح٩ػ٬ٕ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُٔشعّٞ ٝك٢ حُِٜٔش 

حُٔوشسس ك٢ حُوخٕٗٞ، طشطذ ػ٠ِ رُي مشس ٌَُ ٖٓ حُٔذ٣ٖ ٝحُلخؿض٣ٖ ٝ ًَ ٖٓ 

حُغٞحء، ٝٝؿذ اػخدس ح٩ػ٬ٕ ٓقللخً رؼذ طلذ٣ذ ٣ش٣ذ ح٫ؽظشحى ك٢ حُٔضح٣ذس ػ٠ِ 

طخس٣خ ؿذ٣ذ ُِٔضح٣ذس، ٝطٌٕٞ ٗلوخص اػخدس ح٩ػ٬ٕ ػ٠ِ ٖٓ طغزذ ك٢ رط٬ٕ 

 ح٩ػ٬ٕ ح٧ٍٝ.

٣وقذ رخ٩ػ٬ٕ ط٤ٌٖٔ ر١ٝ حُؾؤٕ ٖٓ حُؼِْ  أٗٞاع اإلػالٕ ػٖ اُج٤غ: -صب٤ٗبً 

٣ظلخدٟ حُز٤غ، ًٔخ إٔ رظخس٣خ حُز٤غ ٌٝٓخٗٚ، كوذ ٣شؿذ حُٔذ٣ٖ ك٢ حُٞكخء رخُذ٣ٖ كظ٠ 

ح٩ػ٬ٕ حُؼخّ ٣ئد١ ا٠ُ ص٣خدس ػذد حُٔظوذ٤ٖٓ ا٠ُ حُٔضحد ك٤ضدحد ػٖٔ حُؼوخس. 

٣ٝلقَ ح٩ػ٬ٕ ربؿشحث٤ٖ ٛٔخ حُِقن ٝحُ٘ؾش ػ٠ِ حُ٘لٞ حُٔؾخس ا٤ُٚ ك٢ حُٔخدس 

ٖٓ هخٕٗٞ  402ك٤غ طون٢ حُٔخدس . ٖٓ هزَ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز .403ٝحُٔخدس  402

 طِقن ح٩ػ٬ٗخص ك٢ ح٧ٌٓ٘ش ح٥ط٢ ر٤خٜٗخ:  أ. أفٍٞ حُٔلخًٔخص رؤٕ :" 
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رااخد ًااَ ػوااخس ٓااٖ حُؼوااخسحص حُٔوااشس ر٤ؼٜااخ ارح ًخٗااض ٓغااٞسس أٝ ًخٗااض ٓااٖ  .1

 حُٔزخ٢ٗ. 

 ٓوش حُٔخظخس ك٢ حُٔذ٣٘ش أٝ حُزِذس أٝ حُوش٣ش حُظ٢ طوغ ك٤ٜخ حُؼوخسحص. .2

 حُِٞكش حُٔؼذس ُ٪ػ٬ٗخص رذحثشس حُظ٘ل٤ز.   .3

ز ػوخسحص طوغ ك٢ دٝحثش ٓخظِلش طِقن ح٩ػ٬ٗخص أ٣نخً ك٢ ارح ط٘خٍٝ حُظ٘ل٤ د. 

 ُٞكخص طِي حُذٝحثش. 

٣ؼزض ك٢ ظٜش اكذٟ فٞس ح٩ػ٬ٕ أٗٚ أؿشٟ حُِقن ك٢ ح٧ٌٓ٘ش حُٔظوذٓش   ؽ. 

 حُزًش ٝطوذّ ٛزٙ حُقٞسس ُٔؤٓٞس حُظ٘ل٤ز ٣٩ذحػٜخ حُِٔق". 

ٞس حُظ٘ل٤ز ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص رؤٕ:" ٣وّٞ ٓؤٓ 403ًٔخ حُٔخدس طون٢ 

ر٘ؾش ٗـ ح٩ػ٬ٕ ػٖ حُز٤غ ك٢ اكذٟ  401ك٢ ح٤ُٔؼخد حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ك٢ حُٔخدس 

حُقلق ح٤ٓٞ٤ُش ُٔشس ٝحكذس ٣ٝٞدع ِٓق حُظ٘ل٤ز ٗغخش ٖٓ حُقل٤لش حُظ٢ كقَ ك٤ٜخ 

 حُ٘ؾش".

هزَ ٓٞػذ ؿِغش حُٔضح٣ذس . ٣ٝظْ اػزخص  -رخُ٘ؾش ٝحُِقن-ارحً ٣ـذ إٔ ٣ظْ ح٩ػ٬ٕ

ػٖ ػذد فللخص حُقل٤لش حُٔظنٖٔ ح٩ػ٬ٕ، أٓخ حُِقن ك٤ظْ حُ٘ؾش ربرشحص ٗغخش 

 اػزخطٚ ٖٓ هزَ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز أٝ حُٔزخؽش أٝ ٓخظخس حُزِذس.

ارحً ٗظ٘خٍٝ حُِقن أ٫ٝ ػْ حُ٘ؾش ػْ ٗظلذع ػٖ ؿضحء ح٩خ٬ٍ رؤكٌخٜٓٔخ ػْ 

 ٗذسط أخ٤شحً ص٣خدس ح٩ػ٬ٕ .

حُز٤غ هزَ ح٤ُّٞ  ُقن ح٩ػ٬ٕ: ٣ـذ ػ٠ِ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز إٔ ٣وّٞ ربػ٬ٕ - أ

حُٔلذد ٩ؿشحثٚ رٔذس ٫ طض٣ذ ػ٠ِ ػ٬ػ٤ٖ ٣ٞٓخً، ٫ٝ طوَ ػٖ خٔغش ػؾـش 

٣ٞٓخً؛ ٝرُي رِقن اػ٬ٗخص طؾظَٔ ػ٠ِ حعْ ًَ ٖٓ رخؽـش ح٩ؿشحءحص 

ٝحُٔذ٣ٖ ٝحُلخؿض ُٝوزٚ ٜٝٓ٘ظٚ ٝٓٞه٘ٚ ح٧ف٢ِ أٝ حُٔخظخس ٝر٤خٕ حُؼوخس 

ٔوذسس ٌَُ فلوش ٝر٤خٕ حُذحثشس ٝكوخً ُٔخ ٝسد ك٢ هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ ٝحُو٤ٔش حُ

 أٝ حٌُٔخٕ حُز١ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ حُز٤غ ٝر٤خٕ ٣ّٞ حُٔضح٣ذس ٝعخػظٜخ .

٣ٝزذٝ إٔ حُٔؾشع ه٤ّذ حُٔؤٓٞس ر٤ٔؼخد حُؼ٬ػ٤ٖ ٣ٞٓخ كظ٠ ٫ ٣ئد١ طؤخش حُـِغش 

ُلظشس ه٣ِٞش ؿذحً ا٠ُ اٛٔخٍ حُشحؿز٤ٖ رخُؾشحء ُٜزح ح٩ػ٬ٕ ٣ٝ٘غ٠ حُ٘خط أٓش حُز٤غ 
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خٗض ٝسهش ح٩ػ٬ٕ ؿخٛضس هزَ أسرؼ٤ٖ ٣ٞٓخً ٖٓ ؿِغش حُز٤غ ك٤ظؼ٤ٖ ٝطخس٣خٚ، كبرح ً

ػ٠ِ حُٔؤٓٞس إٔ ٣ظش٣غ ك٢ اػ٬ٜٗخ كظ٠ ٫ ٣زطَ ح٩ػ٬ٕ رغزذ ص٣خدس ح٤ُٔؼخد ػ٠ِ 

ػ٬ػ٤ٖ ٣ٞٓخً. ٣ٝزذٝ أٗٚ ه٤ذٙ ر٤ٔؼخد خٔغش ػؾش ٣ٞٓخً كظ٠ ٫ ٣ئد١ حهظشحد ٓٞػذ 

ز٤ٖ ك٢ حُؾشحء ٖٓ طذرش أٓٞسْٛ ؿِغش حُز٤غ ٖٓ ٓٞػذ ح٩ػ٬ٕ ا٠ُ ػذّ طٌٖٔ حُشحؿ

 ٖٓ أؿَ ح٫عظؼذحد ُِذخٍٞ ك٢ حُٔضح٣ذس.

ٝكظ٠ ٣ظٌٖٔ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز ٖٓ ٓشحػخس ٤ٓؼخد حُخٔغش ػؾش ٣ٞٓخً ٣ـذ طؼ٤٤ٖ 

ؿِغش حُز٤غ ك٢ طخس٣خ ٣غٔق رزُي طـ٘زخً ُزط٬ٕ ح٩ػ٬ٕ
462
. 

خ ٛزح ٝ ٣ـذ ُقن ٛزٙ ح٩ػ٬ٗخص ػ٠ِ رخد ًَ ػوخس ٖٓ حُؼوخسحص حُٔوشس ر٤ؼٜ 

ارح ًخٗض ٓغٞسس أٝ ًخٗض ٖٓ حُٔزخ٢ٗ ٝك٢ ٓوش حُٔخظخس ك٢ حُوش٣ش حُظ٢ طوغ ك٤ٜخ 

حُؼوخسحص ٝك٢ حُِٞكش حُٔؼذس ُ٪ػ٬ٗخص رذحثشس حُظ٘ل٤ز ٣ٝؼزض ك٢ ظٜش اكذٟ فـٞس 

 ح٩ػ٬ٕ أٗٚ أؿش١ حُِقـن ك٢ ح٧ٌٓ٘ش حُٔظوذٓش حُزًش ُنٜٔخ ُِِٔق. 

ظِلش طِقن ح٩ػ٬ٗخص أ٣نخً ك٢ ٝارح ط٘خٍٝ حُظ٘ل٤ز ػوخسحص طوغ ك٢ دٝحثش ٓخ

 ُٞكخص طِي حُذٝحثش.

ٗؾش ح٩ػ٬ٕ: ًٔخ ٣ـذ ٗؾش ٗـ اػ٬ٕ حُز٤غ ك٢ اكذٟ حُقلق ح٤ٓٞ٤ُش -د

أ١ إٔ ٣ظْ حُ٘ؾش هزَ ح٤ُّٞ  401ُّٔشس ٝحكذس ك٢ ح٤ُٔؼخد حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ك٢ حُٔخدس 

 ٣ٞٓخً .حُٔلذد ٩ؿشحء حُز٤غ رٔذس ٫ طظـخٝص ػ٬ػ٤ٖ ٣ٞٓخً ٫ٝ طوَ ػٖ خٔغش ػؾش 

٣ـذ ح٩ػ٬ٕ ػٖ ر٤غ حُؼوخس رخُٔضحد حُؼ٢ِ٘ هزَ  ثطالٕ اإلػالٕ ػٖ اُج٤غ: -صبُضبً 

حُٔضح٣ذس، ػ٠ِ إٔ ٣ظنٖٔ ح٩ػ٬ٕ ر٤خٗخص ٓؼ٤٘ش، ٝػ٠ِ إٔ ٣ظْ ح٩ػ٬ٕ رخُ٘ؾش 

ٝحُِقن ػ٠ِ حُ٘لٞ حُز١ أٝملٚ حُٔؾشع، ٝأ١ ٓخخُلش ك٢ ٛزح حُقذد طُزطَ 

 ح٩ػ٬ٕ.

ٝ  402ٝ  401ٝ 400ارح ُْ طشحع ك٤ٚ أكٌخّ حُٔٞحد ٣ٌٕٝٞ اػ٬ٕ حُز٤غ رخه٬ً 

ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص. ٝارح ًخٕ اػ٬ٕ حُز٤غ ٓؾٞرخً رؼ٤ذ ٣زطِٚ ك٤ـذ  403

                                                           
 .84ص: -المرجع السابق-د.  محمد حاج طالب- 462
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ػ٠ِ فخكذ حُٔقِلش ارذحء أٝؿٚ حُزط٬ٕ رخعظذػخء ٣وذّ ا٠ُ دحثشس حُظ٘ل٤ز هزَ 

 حُـِغـش حُٔلذدس ُِز٤غ، ٝا٫ عــوو حُلن ك٤ٜخ. 

حُٔزًٞسس عخروخً ارح أػِٖ ٓؼ٬ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز ػٖ حُز٤غ  401 ػ٬ًٔ رؤكٌخّ حُٔخدس

هزَ ح٤ُّٞ حُٔلذد ٩ؿشحثٚ رٔذس طظـخٝص ػ٬ػ٤ٖ ٣ٞٓخً أٝ طوَ ػٖ خٔغش ػؾش ٣ٞٓخً أٝ 

ارح خ٬ ح٩ػ٬ٕ ٖٓ حعْ ٓزخؽش اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز أٝ حعْ حُٔذ٣ٖ أٝ حُلخؿض أٝ ُوزٚ أٝ 

ٖٓ ر٤خٕ حُؼوخس ٝكوخً ُٔخ ٝسد ك٢ هخثٔش ٜٓ٘ظٚ أٝ ٓٞه٘ٚ حُلخ٢ُ أٝ حُٔخظخس أٝ خ٬ 

ؽشٝه حُز٤غ أٝ ٖٓ حُو٤ٔش حُٔوذسس ٌَُ فلوش أٝ ٖٓ ر٤خٕ حُذحثشس آٝ حٌُٔخٕ حُز١ 

 ٣ٌٕٞ ك٤ٚ حُز٤غ ٝر٤خٕ ٣ّٞ حُٔضح٣ذس ٝعخػظٜخ ، كخٕ حُـضحء ٛٞ رط٬ٕ ٛزح ح٩ػ٬ٕ . 

ل٤ز ٓؼ٬ً ك٢ أ٣نخً ارح ُْ ٣٘ؾش ٓؤٓٞس حُظ٘ ٣ٝ403ٌٕٞ ح٩ػ٬ٕ رخه٬ً ٝكن حُٔخدس 

ٗـ ح٩ػ٬ٕ ػٖ حُز٤غ ك٢ اكذٟ حُقلق  401ح٤ُٔؼخد حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ك٢ حُٔخدس 

ح٤ٓٞ٤ُش ُٔشس ٝحكذس أٝ ُْ ٣ٞدع ِٓق حُظ٘ل٤ز ٗغخش ٖٓ حُقل٤لش حُظ٢ كقَ ك٤ٜخ 

 حُ٘ؾش.

ٝػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ إٔ حُٔؾشع هذ فشف رخُزط٬ٕ ا٫ إٔ ٛزح حُزط٬ٕ ٤ُظ  رط٬ٗخً  

ػ٬ٕ أٝ ػذّ رط٬ٗٚ ٣زو٠ ٓشٛٞٗخً رظلون حُـخ٣ش ٖٓ حُز٤خٕ ٓطِوخ ٝحُلٌْ رزط٬ٕ ح٩

 41ٝ 40أٝ حُؾشه حُٔؼ٤ذ أٝ ػذّ  طلووٜخ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ك٢ حُٔخدط٤ٖ 

 ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص.

ٝارح خ٬ ح٩ػ٬ٕ ٖٓ طلذ٣ذ صٓخٕ حُز٤غ ك٤لظشك ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ ػذّ ٝؿٞد 

 ٠ ُٞ ػوذص ؿِغش حُز٤غ .ٗـ، إٔ ٫ ٣غوو كن حُظٔغي رخُزط٬ٕ كظ

 جِغخ اُج٤غ ثبُٔضاد اُؼ٢ِ٘: أُطِت  اُضبُش

رؼذ ا٣ذحع هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ ٝحُلقَ ك٢ ؿ٤ٔغ ح٫ػظشحمخص حُظ٢ هذٓض رؤكٌخّ 

ٝحؿزش حُ٘لخر ٝػوذ طلذ٣ذ ٣ّٞ حُز٤غ ٌٝٓخٗٚ ٝح٩ػ٬ٕ ػ٘ٚ ، طزذأ حُٔشكِش حُظخ٤ُش 

 .٢ٛٝ ٓشكِش ر٤غ حُؼوخس

 زشاى ثبُٔضا٣ذحششٝؽ االش: اُلشع األٍٝ

ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص رؤٕ:" ٫  405طون٢ حُٔخدس  :أ٤ِٛخ االشزشاى-أٝالً 

٣ـٞص ُِونخس حُز٣ٖ ٗظشٝح ك٢ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز أٝ حُٔغخثَ حُٔظلشػش ػٜ٘خ ٫ٝ 
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ُِٔلخ٤ٖٓ حُز٣ٖ رخؽشٝح ح٩ؿشحءحص امخكش ٤ًُِْٜٞٔ ٫ٝ ُِٔذ٣ٖ طلض هخثِش حُزط٬ٕ 

 ٗلغْٜ أٝ رطش٣ن ؿ٤شْٛ".إٔ ٣ظوذٓٞح ُِٔضح٣ذس رؤ

هزوخً ُِوٞحػذ حُؼخٓش ٣ظؼ٤ٖ إٔ ٣ظٔظغ حُٔضح٣ذ رؤ٤ِٛش حُظؼخهذ ػ٠ِ حُؾشحء، ٝأ٫ ٣ٌٕٞ 

ٓٔ٘ٞػخً ٖٓ ؽشحء حُؼوخس رخُٔضحد. ار إٔ ٛ٘خى رؼل ح٧ؽخخؿ، رلٌْ ٝمؼْٜ أٝ 

حُٜٔٔش حًُِٔٞش ا٤ُْٜ ك٢ ػ٤ِٔش حُٔضح٣ذس، هذ ٣ظؤػشٕٝ رذحكغ حُٔقِلش ٝ ٣لُٕٞٞ دٕٝ 

حُٔضح٣ذس ع٤شحً ػخد٣خً ٝحُظٞفَ رٜخ ا٠ُ أكغٖ ح٧عؼخس ك٤ٔخ ُٞ أؿ٤ض ُْٜ ع٤ش 

عٞحء رؤٗلغْٜ -ح٫ؽظشحى ك٤ٜخ، ُزُي كبٕ حُوخٕٗٞ ٣ٔ٘ؼْٜ ٖٓ حُذخٍٞ ك٢ ٛزٙ حُٔضح٣ذس

 ٝ ا٫ ًخٕ حُز٤غ حُ٘خطؾ ػٖ طِي حُٔضح٣ذس رخه٬ً.-أٝ رٞحعطش أؽخخؿ ٓغظؼخس٣ٖ

عٞحء ًخٕ حُؼوخس حُٔلـٞص ًِٓٔٞخً ُٚ أٝ ٝ ٫ ٣لن ُِٔذ٣ٖ إٔ ٣ظوذّ ا٠ُ حُٔضح٣ذس 

 ُـ٤شٙ ًخٌُل٤َ حُؼ٢٘٤ أٝ كخثض حُؼوخس.

ٝ ٣زذٝ إٔ ٓ٘غ حُٔذ٣ٖ ٣شؿغ ا٠ُ ػوش حُٔؾشع رؼذّ ٬ٓءطٚ رذ٫ُش ػذّ هذسطٚ ػ٠ِ 

حُٞكخء رذ٣ٞٗٚ، رخ٩مخكش ا٠ُ أٗٚ سرٔخ ٣ئد١ حُغٔخف ُٚ رخُظوذّ ا٠ُ حُٔضح٣ذس ا٠ُ 

 ، رغزذ ؽشحء حُؼوخس ٝػذّ حُٞكخء رخُؼٖٔ.ػشهِش حعظ٤لخء حُذحث٤ٖ٘ ُلوٞهْٜ

أٓخ ٓ٘غ حُونخس حُز٣ٖ ٗظشٝح ك٢ ح٩ؿشحءحص، ٝ حُٔلخ٤ٖٓ حُز٣ٖ رخؽشٝح 

ح٩ؿشحءحص امخكش ٤ًُِْٜٞٔ، ك٤ؼٞد عززٚ ا٠ُ سؿزش حُٔؾشع ك٢ دكغ حُؾزٜش ك٢ ك٤خد 

حُوخم٢، أٝ ٖٓ إٔ ٣غظـَ حُوخم٢ أٝ حُٔلخ٢ٓ ٗلٞرٙ ك٢ ؽشحء حُلوٞم حُٔظ٘خصع 

ػ٤ِٜخ
463
 . 

ٝ ٣ـذ ػ٠ِ ًَ سحؿذ ك٢ ح٫ؽظشحى رخُٔضح٣ذس إٔ ٣ّؼ٤ٖ ٓٞه٘خً ٓخظخسحً ُٚ ك٢ 

ٌٖ ٓخظخُس ك٤ٚ أٝ ُْ ٣غزن ُٚ إٔ ػ٤ّٖ ٓوخٓخً ٓخظخسحً  ٗطخم حُذحثشس ) ارح ُْ ٣ٌٖ ُٚ ٓٞه

ٖٓ هخٕٗٞ  404ك٤ٚ(، ٝا٫ حػظزشص  حُذحثشس ٓٞه٘خً ٓخظخسحً ُٚ ػ٬ًٔ رؤكٌخّ حُٔخدس 

 أفٍٞ حُٔلخًٔخص.

ٖ حُز٤خٕ أٗٚ ٣ظؼ٤ٖ إٔ طظٞكش ك٢ حُٔظوذّ ا٠ُ حُٔضح٣ذس أ٤ِٛش حُؾشحء ، هزوخً ٝؿ٢٘ ػ

ُِوٞحػذ حُؼخٓش، ٝارح ًخٕ حُٔضح٣ذ ٣شؿذ رخ٫ؽظشحى رخُٔضح٣ذس ك٢ أسحك ُِز٤غ ٝحهؼش 
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ك٢ ٓ٘خهن حُلذٝد، ك٤ـذ ػ٤ِٚ إٔ ٣لقَ ػ٠ِ طشخ٤ـ ٓغزن ٖٓ ٝصحسس حُذحخ٤ِش 

 رخ٫ؽظشحى ك٤ٜخ.

ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص رؤٕ:" ػ٠ِ  404طون٢ حُٔخدس  إ٣ذاع رأ٤ٖٓ:-صب٤ٗبً   

ٖٓ ٣ش٣ذ ح٫ؽظشحى رخُٔضح٣ذس إٔ ٣ظوذّ ر٘لغٚ أٝ رٞحعطش ٓلخّ ٤ًَٝ ػ٘ٚ ا٠ُ دحثشس 

حُظ٘ل٤ز هزَ حُـِغش أٝ أػ٘خء حٗؼوخدٛخ رطِذ ٣ظنٖٔ ٓٞه٘ٚ حُٔخظخس ك٢ حُزِذس حُظ٢ ك٤ٜخ 

٠ِ أعخعٚ ػ٠ِ أ٫ ٣وَ ػٖ حُو٤ٔش ٓوش حُذحثشس ٝحُغؼش حُز١ ٣شؿذ إٔ ٣زذأ حُٔضح٣ذس ػ

حُٔوذسس ٣ٝشكن رخُطِذ طؤ٤ٓ٘خ هذسٙ خٔغٕٞ رخُٔجش ٖٓ حُو٤ٔش حُٔوذسس ٣ٝوذّ ٛزح 

 حُظؤ٤ٖٓ رؤكذ ح٧ؽٌخٍ ح٥ط٤ش:

أٓٞحٍ ٗوذ٣ش طذكغ ك٢ ف٘ذٝم دحثشس حُظ٘ل٤ز هزَ رذء ؿِغش حُٔضح٣ذس أٝ أػ٘خء  أ. 

 حٗؼوخدٛخ.

ؼخٓش أٝ حُٔقخسف حُخخفش ؽ٤ي ٓقذم ٓغلٞد ػ٠ِ أكذ حُٔقخسف حُ د. 

 حُٔشخـ ُٜخ هخٗٞٗخً ٧ٓش ٓذ٣ش حُظ٘ل٤ز.

ارح ًخٕ حُٔضح٣ذ دحث٘خً ًٝخٕ ٓوذحس د٣٘ٚ ٝٓشطزظٚ ٫ ٣وَ ػٖ حُو٤ٔش حُٔوذسس   ؽ. 

 ُِؼوخس أػلخٙ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٖٓ حُظؤ٤ٖٓ روشحس ٓزشّ ".

٣ـذ ػ٠ِ ٖٓ ٣شؿذ ك٢ ح٫ؽظشحى ك٢ حُٔضح٣ذس إٔ ٣ٞدع رخعْ سث٤ظ دحثشس 

٘ل٤ز هزَ حُٔزخؽشس رخُٔضح٣ذس، ُذٟ ف٘ذٝم حُخض٣٘ش أٝ أكذ حُٔقخسف حُٔوزُٞش، حُظ

ٓزِـخً هذسٙ خٔغٕٞ رخُٔجش ٖٓ حُو٤ٔش حُٔوذسس ُِؼوخس حُٔلـٞص، أٝ إٔ ٣وذّ ؽ٤ٌخً 

ٓقّذهخً ػ٠ِ أكذ حُٔقخسف حُؼخٓش أٝ حُخخفش حُٔشّخـ ُٜخ هخٗٞٗخً ٧ٓش ٓذ٣ش 

 حُظ٘ل٤ز.

حُٔضحد إٔ ٣غظشد حٌُلخُش أٝ حُٔزخُؾ حُٔٞدػش ٓ٘ٚ ٝ ٣لن ٌَُ ٓضح٣ذ ُْ ٣شط ػ٤ِٚ 

 كٞس حٗظٜخء ؿِغش حُٔضح٣ذس.

٣ٝغظؼ٠٘ ٖٓ رُي، ارح ًخٕ حُٔضح٣ذ دحث٘خً، ًٝخٕ ٓوذحس د٣٘ٚ ٝٓشطزظٚ ٣غٞؿخٕ 

اػلخءٙ ٖٓ ح٣٩ذحع. أٓخ ارح هِض ه٤ٔش د٣٘ٚ ػٖ ٛزح حُزذٍ ك٤ِضّ رب٣ذحع حُلشم ر٤ٖ ه٤ٔش 

ُش رٚ، ؽش٣طش إٔ ٫ ٣ظوذّ ػ٤ِٚ دحثٖ آخش ٖٓ د٣٘ٚ ٝػٖٔ حُطشف، أٝ رظوذ٣ْ ًلخ

أفلخد ح٫ٓظ٤خص أٝ ٣ؾخسًٚ دحثٖ آخش. ٝ ٫ ٣لن ُشث٤ظ حُظ٘ل٤ز إٔ ٣وشس اػلخء ٛزح 
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حُذحثٖ ٖٓ ح٣٩ذحع ا٫ ر٘خء ػ٠ِ هِذ ٣ظوذّ رٚ حُذحثٖ ك٢ ٓلنش حُظ٘ل٤ز حُؼخّ، ٣ٝؼٞد 

 ا٤ُٚ طوذ٣ش ٓخ ارح ًخٕ ٓوذحس د٣٘ٚ ٝٓشطزظٚ ٣زشسحٕ ح٩ػلخء.

 إجشاءاد أُضا٣ذح: ُلشع اُضب٢ٗا

أ. ٣زخؽش ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز  ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ إٔ :" 406ٗقض حُٔخدس 

ك٢ ح٤ُّٞ ٝحٌُٔخٕ حُٔلذد٣ٖ ك٢ ح٩ػ٬ٕ ػِٔٚ ك٢ ؿِغش ػ٤ِ٘ش رخُٔ٘خدحس ٝرلنٞس 

حُٔضح٣ذ٣ٖ ٣ٝغـَ ح٧عؼخس حُٔؼشٝمش ػ٠ِ هخثٔش حُٔضح٣ذس ٣ٝطِّغ حُٔضح٣ذ أٝ ٤ًِٝٚ 

/ رخُٔجش ٢ٗٞ10 ػ٠ِ حُوخثٔش ك٢ حُلخٍ ٣ٝـذ أ٫ طوَ ًَ ص٣خدس ٓؼشٝمش ػٖ /حُوخٗ

 ٖٓ حُؼشك حُغخرن.

ارح ُْ ٣لنش أكذ ك٢ حُٔٞػذ ٝحٌُٔخٕ حُٔلذد٣ٖ أػ٬ٙ ٬ُؽظشحى ك٢ حُٔضح٣ذس  د. 

 ٣ئؿَ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز حُٔٞػذ ُٔذس خٔغش ػؾش ٣ٞٓخً ٝطظزغ ٗلظ اؿشحءحص حُذػٞس.

أ٣نخ ُِٔشس حُؼخ٤ٗش ٣لن ُِذحثٖ حُز١ رخؽش ح٩ؿشحءحص ارح طٌشس ػذّ حُلنٞس   ؽ. 

 إٔ ٣طِذ اكخُش حُؼوخس ػ٠ِ حعٔٚ رخُو٤ٔش حُٔوذسس اكخُش أ٠ُٝ.

أٓخ ارح طٞحكش حُلنٞس ٝؿشص حُٔضح٣ذس ًٝخٕ حُؼشك ح٧خ٤ش ٗظ٤ـش حُٔضح٣ذس  د. 

ش أهَ ٖٓ حُو٤ٔش حُٔوذسس ٣وشس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز اكخُش حُؼوخس ػ٠ِ حُٔضح٣ذ ح٧خ٤ش اكخُ

أ٠ُٝ ٣ٝؼِٖ حُ٘ظ٤ـش ٣ٝذػٞ حُشحؿز٤ٖ خ٬ٍ ؽٜش ٝكن ح٩ؿشحءحص حُٔز٤٘ش ك٢ حُٔٞحد 

حُغخروش ا٠ُ حُٔضح٣ذس ػ٠ِ حُؼشك ح٧خ٤ش ك٢ حٌُٔخٕ ٝحُضٓخٕ حُِز٣ٖ ٣لذدٛٔخ ك٢ 

 ح٩ػ٬ٕ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ حُظؤ٤ٖٓ ك٢ ٛزٙ حُٔضح٣ذس ٣ؼخدٍ ًخَٓ حُو٤ٔش حُٔوذسس ُِؼوخس.

ؿِغش حُز٤غ ػ٠ِ حُٔضح٣ذ ح٧خ٤ش اكخُش هطؼ٤ش ٝرُي ارح ٣لخٍ ُِز٤غ كظٔخً ك٢    ٛـ. 

صحد ػشمٚ ػٖ حُو٤ٔش حُٔوذسس ٝأٓخ ارح ًخٕ ػٖٔ ح٩كخُش حُؼخ٤ٗش أهَ ٖٓ طِي حُو٤ٔش 

كِِذحثٖ إٔ ٣طِذ ك٢ رحص حُـِغش اكخُش حُؼوخس ػ٠ِ حعٔٚ رخُو٤ٔش حُٔوذسس ُٚ ٝرٌخكش 

ش حُز٤غ حُؼخ٤ٗش رخُؼٖٔ ح٧كٞحٍ ٣لخٍ حُؼوخس ػ٠ِ حعْ حُٔضح٣ذ ح٧خ٤ش ك٢ ؿِغ

 حُٔؼشٝك ٫ٝ ٣ـٞص حُٔضح٣ذس ػ٤ِٚ رؼذ رُي ".

ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص رؤٕ:" ٣٘ظْ حُٔؤٓٞس ٓلنشحً  408ٝ ٗقض حُٔخدس 

رٞهخثغ حُٔضح٣ذس ٝٗظ٤ـظٜخ ٣ٝؼ٤ذ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز حُظؤ٤ٓ٘خص ا٠ُ أفلخرٜخ ٝكوخً ُؾشٝه 

 حُٔخدس حُغخروش ".
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  :ػبرٜب هجَ اكززبح أُضا٣ذحاإلجشاءاد اُز٢ ٣جت ٓشا-أٝالً 

٫ ٣ـٞص ُِوخم٢ إٔ ٣ـش١ حُٔضح٣ذس ُز٤غ حُؼوخس ا٫ رؼذ طوذ٣ْ هِذ حُز٤غ ٖٓ 

حُذحثٖ ٓزخؽش ح٩ؿشحءحص أٝ أكذ أهشحف حُظ٘ل٤ز، ٫ٝ ٣ـٞص طوذ٣ْ هِذ حُز٤غ ا٫ ٖٓ 

أهشحف حُظ٘ل٤ز. ًٔخ ٣ـذ ػ٠ِ حُوخم٢ حُظؤًذ ٖٓ اػ٬ٕ حُٔذ٣ٖ ٝحُلخثض ٝحٌُل٤َ 

ٝحُذحث٤ٖ٘ حُلخؿض٣ٖ ٝحُذحث٤ٖ٘ أفلخد حُلوٞم حُٔو٤ذس ػ٠ِ حُؼوخس رب٣ذحع حُؼ٢٘٤ 

 هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ ٝرـِغش حُز٤غ. 

ٝك٢ ؿِغش حُز٤غ طـش١ حُٔضح٣ذس ك٢ حُظخس٣خ ٝحٌُٔخٕ  جِغخ أُضاد: -صب٤ٗبً 

حُٔلذد٣ٖ، رٔ٘خدحس ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز ٝطزذأ رخُو٤ٔش حُٔوذسس ُِؼوخس حُٔلـٞص رؼذ امخكش 

 ص ا٤ُٜخ.حُٔقشٝكخ

ٝ ٣وّٞ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز رظ٘ظ٤ْ هخثٔش ُِٔضح٣ذس ٣ّذٕٝ ك٤ٜخ ػشٝك ح٧عؼخس حُظ٢ طْ 

هشكٜخ ٖٓ هِزَ حُشحؿزٕٞ ك٢ حُؾشحء، ٣ٝغظط٤غ ًَ ٓضح٣ذ أٝ ٤ًِٝٚ حُوخ٢ٗٞٗ ٖٓ 

%  ٖٓ حُؼشك 10ػ٠ِ حُوخثٔش. ك٤غ ٣ظٞؿذ إٔ ٫ طوَ ًَ ص٣خدس ػٖ  ح٫ه٬ع

ػ٠ِ حُوخثٔش ٖٓ هشف ػشك أًزش ٖٓ  عح٫ه٬حُغخرن. ٓٔخ ٣ٌٖٔ ٛئ٫ء ػ٘ذ 

 حُغخرن ٣ٝلون حُ٘غزش حُظ٢ حؽظشهٜخ حُٔؾشع.

ٝ ُذٟ حٗظٜخء حُٔضح٣ذس ٣ٌشس ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز حُٔ٘خدحس، كظ٠ ارح طؤًذ أٗٚ ُْ ٣ؼذ ػٔش 

ٖٓ ٣ش٣ذ حُض٣خدس ػ٠ِ آخش ػشك، ػ٘ذثٍز ٣وشس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز اكخُش حُؼوخس ) ر٤ؼٚ( 

طغخٝص حُؼشٝك، كبٗٚ ٣وشس اكخُش حُؼوخس ػ٠ِ ػ٠ِ ٖٓ ٣ظوذّ رؤػ٠ِ ػشك ٝارح 

 فخكذ حُؼشك ح٧عزن.

ٝٗظشحً ا٠ُ إٔ حُٔؾشع ُْ ٣٘ـ فشحكش ػ٠ِ ٝؿٞد كنٞس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز 

ؿِغش حُٔضح٣ذس، كبٕ ؿ٤خرٚ ػٜ٘خ ٫ ٣ئد١ ا٠ُ رط٬ٕ اؿشحءحطٜخ هخُٔخ إٔ ٓذ٣ش أٝ 

ٕ ٝهخثؼٜخ ك٢ حُٔلنش رؾٌَ ٓطخ ّٝ رن ُِلو٤وش ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز حُز١ كنشٛخ  هذ د

 ٝٗوِٜخ ا٠ُ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز كخطخز رؾؤٜٗخ حُوشحسحص حُظ٢ طظلن ٝٛزٙ حُٞهخثغ . 

٬٣ٝكع إٔ حُٔؾشع ٫ ٣ز٤ٖ حُضٖٓ حُز١ ٣ظؼ٤ٖ إٔ ٣٘ون٢ رؼذ طوذ٣ْ أػ٠ِ ػشك 

كظ٠ ٣ظخز    حُوشحس رؼذٙ رخ٩كخُش ػ٠ِ فخكذ ٛزح حُؼشك، ك٤زو٠ طوذ٣ش ًلخ٣ش ٛزح 

 ٤ز .حُضٖٓ ٓظشًٝخً ا٠ُ سث٤ظ حُظ٘ل

ٝ ارح ُْ ٣ظوذّ أكذ ُِؾشحء، كبٕ سث٤ظ دحثشس حُظ٘ل٤ز ٣ئؿَ حُٔضح٣ذس ُٔذس خٔغش 

 ػؾش ٣ٞٓخً، ٝطظزغ رحص ح٩ؿشحءحص حُظ٢ حطزؼض ك٢ حُذػٞس ُِز٤غ ح٧ٍٝ.
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ٝ ارح ُْ ٣ظوذّ أكذ ُِؾشحء ك٢ حُـِغش حُـذ٣ذس ٣لن ُِذحثٖ حُلخؿض إٔ ٣طِذ اكخُش 

 خثٔش ؽشٝه حُز٤غ.حُؼوخس ػ٠ِ حعٔٚ رخُو٤ٔش حُٔوذسس ك٢ ه

ارح صح٣ذ أكذ ػ٠ِ حُو٤ٔش حُٔوذسس ٝحُٔقخس٣ق، ُْٝ   إٜٗبء جِغخ أُضاد: -صبُضبً 

٣ضح٣ذ ػ٤ِٚ آخش؛ هشس حُشث٤ظ ح٩كخُش ا٤ُٚ. ٝارح صح٣ذ آخش ػ٠ِ حُٔضح٣ذ ح٧ٍٝ عوو 

ػشك حُٔضح٣ذ ح٧ٍٝ، ٝارح ُْ ٣ضحٝد أكذ ػ٠ِ حُؼخ٢ٗ؛ هشس حُشث٤ظ ح٩كخُش ا٤ُٚ، ٝارح 

ؼشٝك حُٔوذٓش ٖٓ حُٔضح٣ذ٣ٖ ٣وشس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ح٩كخُش ػ٠ِ فخكذ طغخٝص حُ

 حُؼشك ح٧عزن.

٣٘ظْ ٓلنش رؼشٝك حُٔضح٣ذس ك٢ أػ٘خء اؿشحثٜخ ٖٓ هزَ حُٔؤٓٞس، ٝر٘خء ػ٠ِ 

ٛزح حُٔلنش ٣قذس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز هشحسحً رشعٞ حُز٤غ ػ٠ِ فخكذ حُؼشك ح٧خ٤ش، 

خثٔش حُٔضح٣ذس ٝك٢ ٓلنش حُِٔق ٝرؼذ فذٝس هشحس ح٩كخُش ٣ـش١ طذ٣ٝ٘ٚ ك٢ ر٣َ ه

 ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص(.  411حُظ٘ل٤ز١ )حُٔخدس 

إ هشحس اكخُش حُؼوخس ح٠ُٝ٧ ٫عْ حُٔضحٝد ح٧خ٤ش ٫ ٣ؼّذ ر٤ؼخً ٜٗخث٤خً ُِؼوخس ٓخدحّ  

 حُؼٖٔ ُْ ٣غذد. 

ٝػ٠ِ حُٔؾظش١ إٔ ٣ظخز رؼذ فذٝس هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش ٓٞه٘خً ٓخظخسحً ك٢ 

ظ٢ ك٤ٜخ ٓوش حُذحثشس ارح ُْ ٣ٌٖ عخً٘خ ًك٤ٜخ كبٕ ًخٕ عخً٘خً ٝؿذ إٔ ٣ز٤ٖ حُ  حُزِذس

ػ٘ٞحٗٚ رخُظلق٤َ كظ٠ ٣قخس ا٠ُ طز٤ِـٚ حُٔؼخ٬ٓص حُظ٘ل٤ز٣ش ك٢ كخٍ اػخدس حُٔضح٣ذس 

 رغزذ اػخدس حُز٤غ ُؼذّ طغذ٣ذ حُؼٖٔ.

 : دٌْ إ٣وبع اُج٤غ -ساثؼبً 

ٙ ٝدكغ ًخَٓ حُؼٖٔ ٣قذس حُوخم٢ كٌٔخ رب٣وخع حُز٤غ ػ٠ِ ٖٓ حػظٔذ ػطخإ

ٝحُِٔلوخص أٝ ٖٓ أػل٢ ٓ٘ٚ. ٣ٝظخز كٌْ ا٣وخع حُز٤غ حُؾٌَ حُؼخد١ ٨ُكٌخّ ٣ٝقذس 

رذ٣زخؿظٜخ . ك٤ـذ إٔ ٣ؾظَٔ ػ٠ِ ر٤خٗخص ح٧كٌخّ ًٔخ ٣ظؼ٤ٖ إٔ ٣ؾظَٔ ػ٠ِ فٞسس 

هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ ٝر٤خٕ ح٩ؿشحءحص حُظ٢ حطزؼض ك٢ طلذ٣ذ ٣ّٞ حُز٤غ ٝح٩ػ٬ٕ ػ٘ٚ 

ؿِغش حُز٤غ. ٣ٝـذ ا٣ذحع ٗغخش حُلٌْ ح٧ف٤ِش ك٢ ِٓق حُظ٘ل٤ز ٝفٞسس ٖٓ ٓلنش 

ك٢ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ُقذٝسٙ ٣ٝـذ طغـ٤َ كٌْ ا٣وخع حُز٤غ كٞس فذٝسٙ)ػ٬ًٔ رؤكٌخّ 

أفٍٞ( ٧ٕ حُظغـ٤َ ٛٞ حُز١ ط٘ظوَ رٚ ح٤ٌُِٔش. ًٔخ ٣٘زـ٢ ٝمغ  413حُٔخدس 

رٔٞؿزٚ رظغِْ حُؼوخس حُق٤ـش حُظ٘ل٤ز٣ش ػ٠ِ ٛزح حُلٌْ ٧ٕ حُٔؾظش١ ٣ٌٔ٘ٚ حُظ٘ل٤ز 

 .ؿزشحً ػ٠ِ حُٔذ٣ٖ أٝ حُلخثض أٝ حٌُل٤َ حُؼ٢٘٤ ارح ُْ ٣غِٔٚ حخظ٤خسحً 



316 
 

 رأج٤َ أُضا٣ذح: اُلشع اُضبُش

ح٫ٓظ٘خع ػٖ اؿشحء حُٔضح٣ذس ُغزذ ٓخ ٓغ طؼ٤٤ٖ ؿِغش أخشٟ  طؤؿ٤َ حُٔضح٣ذس ٛٞ

حُلخ٫ص  طؤؿ٤َ حُٔضح٣ذس ربكذٟ إٔ ٣وشسحُٔؾشع ُشث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٩ؿشحثٜخ. ك٤غ أؿخص 

 ح٥ط٤ش:

ارح ُْ ٣لنش أكذ ٬ُؽظشحى ك٢ حُٔضح٣ذس ك٢ حُضٓخٕ ٝحٌُٔخٕ  األ٠ُٝ:اُذبُخ -أٝالً 

حُٔلذد٣ٖ، ٣وشس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز طؤؿ٤َ ؿِغش حُٔضح٣ذس ُٔذس خٔغش ػؾش ٣ٞٓخً، ٣ٝـذ 

ٗؾش اػ٬ٕ رخُٔضح٣ذس ٝاؿشحء حُِقن ٝكن رحص ح٩ؿشحءحص حُظ٢ ُرًشص ك٢ حُـِغش 

 ح٠ُٝ٧.

وذّ أ١ ٓضح٣ذ ُِؾشحء ك٢ حُـِغش حُؼخ٤ٗش، ٝهِذ حُلخؿض ؽشحء حُؼوخس ارح ُْ ٣ظ

حُٔلـٞص ٝاكخُظٚ ػ٤ِٚ رخُو٤ٔش حُٔوذسس ُٚ؛ هشس حُشث٤ظ اكخُش حُؼوخس ػ٤ِٚ، ٝارح طؼذد 

حُطخُزٕٞ ٖٓ رخه٢ حُذحث٤ٖ٘ حُٔؾظش٤ًٖ ك٢ ح٩ؿشحءحص ؿشص ح٩كخُش ُٖٔ ًخٕ أعزن 

طِذ ح٩كخُش ػ٤ِٚ رخُو٤ٔش حُٔوذسس ُِؼوخس؛ ك٢ طوذ٣ْ حُطِذ. ٣ٝ٘زـ٢ ػ٠ِ حُلخؿض إٔ ٣

ك٢ حُـِغش حُظ٢ ًخٗض ٓخققش ُِٔضح٣ذس، ٝا٫ كوذ كوٚ ارح ًخٕ هذ طوذّ ؿ٤شٙ ٖٓ 

حُذحث٤ٖ٘ حُٔؾظش٤ًٖ ك٢ ح٩ؿشحءحص رطِذ ح٩كخُش ػ٤ِٚ؛ ار ٣وشس حُشث٤ظ ك٢ ٛزٙ 

 حُلخُش اكخُش حُؼوخس ػ٠ِ هخُزٚ.

ُٔضح٣ذس سحؿزٕٞ رخُؾشحء ٌُٖٝ حُؼشك ارح كنش ؿِغش ح اُذبُخ اُضب٤ٗخ: -صب٤ٗبً 

حُٔوذّ ًخٕ أهَ ٖٓ حُو٤ٔش حُٔوذسس، ٣وشس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز اكخُش حُؼوخس ػ٠ِ حُٔضح٣ذ 

ح٧خ٤ش اكخُش أ٠ُٝ ٣ٝئؿَ حُز٤غ ُِٔشس حُؼخ٤ٗش ٣ٝؼِٖ ُٔضح٣ذس ؿذ٣ذس خ٬ٍ ؽٜش 

ذ ُِشحؿز٤ٖ، ك٢ ٌٓخٕ ٝ صٓخٕ ٣ُلذدحٕ ك٢ ح٩ػ٬ٕ. ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ حُظؤ٤ٖٓ حُز١ ٣ـ

ا٣ذحػٚ ٣ؼخدٍ ًخَٓ حُو٤ٔش حُٔوذسس ُِؼوخس، ٤ُٝظ خٔغٕٞ رخُٔجش ًٔخ ك٢ حُٔضح٣ذس 

 ح٠ُٝ٧.

ٝك٢ ؿ٤ٔغ ح٧كٞحٍ ٣لخٍ حُؼوخس ك٢ ؿِغش حُز٤غ حُؼخ٤ٗش ، اكخُش هطؼ٤ش ُقخكذ 

حُؼشك ح٧خ٤ش ٜٓٔخ رِؾ حُؼٖٔ حُٔؼشٝك ٖٓ حُٔضح٣ذ، ُٝٞ ًخٕ دٕٝ حُو٤ٔش 

 ٍٞ حُٔلخًٔخص(./ٛـ ٖٓ هخٕٗٞ أف406حُٔوذسس)حُٔخدس 
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 إػبدح اُج٤غ ثبُٔضاد: أُطِت اُشاثغ

ػ٠ِ ٖٓ سعخ ػ٤ِٚ  أ. ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص رؤٕ:"  407طون٢ حُٔخدس 

حُٔضحد إٔ ٣ئد١ رخه٢ حُؼٖٔ ك٢ ٣ّٞ حُؼَٔ حُظخ٢ُ ُظخس٣خ ح٩كخُش طلض هخثِش ػذٙ 

 ًَ ؽخـ حؽظشى ك٢ د. -ٓٔظ٘ؼخً ػٖ أًخٍ حُؼٖٔ دٕٝ حُلخؿش ا٠ُ اػزحس. 

حُٔضح٣ذس ٝطٞهق ػٖ ٓظخرؼش حُٔضحد ػ٘ذ حُؼٖٔ حُز١ ػشمٚ ٣زو٠ ٓشطزطخً ِٝٓظضٓخً 

رؼشمٚ ه٤ِش ٓذس اؿشحءحص حُٔضح٣ذس ٝح٣٧خّ حُؼ٬ػش ٖٓ أ٣خّ حُؼَٔ ح٬ُكوش ُظخس٣خ 

ح٩كخُش حُٔز٤٘ش ك٢ حُلوشس )أ( حُغخروش ُِشؿٞع ػ٤ِٚ رخُؼٖٔ حُز١ ػشمٚ ٝاكخُش حُؼوخس 

ك٢ حُلوشس )ؽ( ٖٓ ٛزٙ حُٔخدس ك٢ كخٍ ػذ ٖٓ سعخ ػ٤ِٚ ٫عٔٚ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُٔز٤ٖ 

ارح ػذ حُٔضح٣ذ ح٧خ٤ش ٓٔظ٘ؼخً ػٖ أًخٍ   ؽ.  حُٔضحد ٓضح٣ذح هخثؾخً ُؼذّ أًخٍ حُؼٖٔ.

حُؼٖٔ ٣لخٍ حُؼوخس ػ٠ِ حعْ فخكذ حُؼشك حُغخرن ُٚ ٣ٝزِؾ هشحس ح٩كخُش ٩ًٔخٍ 

ٝارح حٓظ٘غ حُٔزًٞس أ٣نخً ٣لخٍ  حُؼٖٔ خ٬ٍ حُٔذس حُٔلذدس رخُلوشس )أ( ٖٓ ٛزٙ حُٔخدس

حُؼوخس ػ٠ِ حعْ ٖٓ عزوٚ ٌٝٛزح ٣ٝقخدس ٓزِؾ حُظؤ٤ٖٓ حُٔوذّ ٖٓ ًَ ؽخـ حؽظشى 

- ك٢ حُٔضحد ٝحٓظ٘غ ػٖ حُٞكخء ُقخُق أفلخد حُلوٞم حُؼخرظش ك٢ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١.

ٝك٢ كخٍ حٓظ٘خع ؿ٤ٔغ حُٔضح٣ذ٣ٖ ػٖ أًخٍ حُؼٖٔ ًَ ك٤ٔخ ٣خقٚ ُْٝ ٣طِذ      د.

ٖ اكخُش حُؼوخس ػ٠ِ حعٔٚ ٣ؼخد حُز٤غ ٝكن ح٩ؿشحءحص حُغخروش ػ٠ِ إٔ طزو٠ ه٤ٔش حُذحث

٣ِضّ حُٔؾظش١ حُٔظخِق رٔخ ٣٘وـ    ٛـ. -حُؼوخس ٝحُٔزخُؾ حُٔقخدسس ُقخُق حُون٤ش.

ٖٓ ػٖٔ حُؼوخس ٝرخُلٞحثذ رذءحً ٖٓ طخس٣خ حٗظٜخء ٤ٓؼخد ا٣ذحع حُؼٖٔ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٚ 

رلشم حُؼٖٔ ٣ٝؾَٔ هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش اُضحٓٚ ك٢ حُلوشس ح٠ُٝ٧ ٝكظ٠ حُٞكخء 

٫ طؼخد  ٝ. -رلشم حُؼٖٔ إ ٝؿذ ٫ٝ كن ُٚ رخُض٣خدس حُظ٢ طقزق كوخً ُِذحثٖ ٝحُٔذ٣ٖ. 

ٓزخُؾ حُظؤ٤ٖٓ ا٠ُ ٓوذ٤ٜٓخ ٖٓ ؿ٤ش حُٔضح٣ذ٣ٖ حُطخثؾ٤ٖ حُٔؾخس ا٤ُْٜ ك٢ حُلوشط٤ٖ 

-خ٤ش ك٢ ف٘ذٝم حُذحثشس. حُغخروظ٤ٖ ا٫ رؼذ ا٣ذحع حُؼٖٔ حُز١ سعخ ػ٠ِ حُٔضح٣ذ ح٧

٣غِق هخُذ حُظ٘ل٤ز ٗلوخص حُظ٘ل٤ز ُٝٚ حُلن رخعظ٤لخثٜخ ٖٓ حُؼٖٔ هزَ أ١ كن   ص.  

 آخش".

حُغخروش حُزًش، ٗـذ إٔ حُٔؾشع أُضّ حُٔؾظش١  407ر٘خء ػ٠ِ أكٌخّ ٗـ حُٔخدس 

)حُٔضح٣ذ ح٧خ٤ش( إٔ ٣وّٞ ك٢ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ُظخس٣خ فذٝس هشحس ح٩كخُش رب٣ذحع ًخَٓ 

ك٢ ف٘ذٝم دحثشس حُظ٘ل٤ز، ٝا٫ ُػذ ٓٔظ٘ؼخً ػٖ أًخٍ حُؼٖٔ دٕٝ كخؿش -حُؼٖٔ-حُٔزِؾ

ا٠ُ اػزحسٙ. ٝارح ُْ ٣وْ حُٔلخٍ ػ٤ِٚ رخُٞكخء رخُؼٖٔ ٣قخس ػ٠ِ اكخُش حُؼوخس ػ٠ِ 
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حعْ فخكذ حُؼشك ح٧عزن ُٚ، ٣ٝزِؾ هشحس ح٩كخُش ٤ُغذد رخه٢ حُؼٖٔ، ٝ أكخٍ 

أ١ ٣ـذ إٔ ٣غذد ك٢ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ُظخس٣خ  407 حُٔؾشع ا٠ُ حُلوشس )أ( ٖٓ حُٔخدس

ح٩كخُش. ٝارح حٓظ٘غ ٛزح ح٧خ٤ش ػٖ حُٞكخء رخُؼٖٔ ٣لخٍ حُؼوخس حُٔزخع ػ٠ِ حُٔضح٣ذ 

ح٧عزن، ًزُي ٣زِؾ ٛزح حُٔضح٣ذ حُـذ٣ذ هشحس ح٩كخُش ٝػ٤ِٚ ح٫ُظضحّ رظغذ٣ذ حُؼٖٔ ك٢ 

ظْ حُٞكخء رخُؼٖٔ. ٣ٝظشطذ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ُظخس٣خ فذٝس هشحس ح٩كخُش، ٌٝٛزح ا٠ُ إٔ ٣

 ػ٠ِ رُي ٓقخدسس حُظؤ٤ٖٓ حُٔوذّ ٖٓ ًَ ٓضح٣ذ ُػذ هخثؾخً رغزذ ػذّ أًخٍ حُؼٖٔ.

 407ُٝنٔخٕ ططز٤ن ٛزح حُلَ حُوخ٢ٗٞٗ أُضّ حُٔؾشع ك٢ حُلوشس )د( ٖٓ حُٔخدس 

رزوخء ًَ ٓضح٣ذ ِٓظضٓخً رؼشمٚ خ٬ٍ ٓذس حُٔضح٣ذس ٝ أ٣خّ حُؼَٔ حُؼ٬ػش حُظخ٤ُش ُظخس٣خ 

 كخُش.ح٩

ٝ ارح ُْ ٣وْ أ٣خً ٖٓ حُٔلخٍ ػ٤ِْٜ حُؼوخس)ٝكن ٓخ عزن رًشٙ( أؿخص حُٔؾشع اػخدس 

حُز٤غ ٖٓ ؿذ٣ذ، ٝ طُؼذ ح٩كخُش حُوطؼ٤ش ًؤٕ ُْ طٌٖ. ٌُٖٝ ٣ظْ ح٩روخء ػ٠ِ ه٤ٔش حُؼوخس 

 ٝٓزخُؾ حُظؤ٤ٖٓ حُٔقخدسس ُقخُق حُون٤ش حُظ٘ل٤ز٣ش.

زؼش ك٢ حُز٤غ ح٧ٍٝ رخ٩ػ٬ٕ ػٖ ٝ ٣ـش١ حُز٤غ حُؼخ٢ٗ ٝكن رحص ح٩ؿشحءحص حُٔظ

حُز٤غ رخُِقن ٝحُ٘ؾش، ٝ ٣ـذ إٔ ٣ظْ ح٩ػ٬ٕ  ك٢ ٤ٓؼخد ٫ ٣وَ ػٖ خٔغش ػؾش 

٣ٞٓخً ٝ ٫ ٣ض٣ذ ػٖ ػ٬ػ٤ٖ ٣ٞٓخً. ٛ٘خ ٫ رذ إٔ ٣ظوذّ حُذحثٖ حُلخؿض أٝ أكذ حُٔؾظش٤ًٖ 

ػْ  رخُلـض رطِذ ا٠ُ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ُظؼ٤٤ٖ طخس٣خ ٌٝٓخٕ ؿِغش حُز٤غ حُـذ٣ذس، ٖٝٓ

٣قذس حُشث٤ظ هشحس ربػخدس حُز٤غ، ٣ٝظ٠ُٞ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز ٗؾش ح٩ػ٬ٕ ُٝقوٚ، 

ٖٓ هخٕٗٞ  401رل٤غ ٣ظنٖٔ ٛزح ح٩ػ٬ٕ رحص حُز٤خٗخص حُٔ٘قٞؿ ػٜ٘خ ك٢ حُٔخدس 

 أفٍٞ حُٔلخًٔخص. 

٣ـذ اػخدس حُٔضح٣ذس ػ٠ِ رٓش  407ٝحعظ٘خدحً ُ٘ـ حُلوشس )ٛـ( ٖٓ حُٔخدس 

ذ رؤ١ ػشك ؿ٤ش ٓقلٞد رب٣ذحع ًخَٓ حُو٤ٔش. كبرح ر٤غ حُٔؾظش١ حُ٘خًَ، ٝ ٫ ٣ُؼظ

 حُؼوخس ك٘لٖ أٓخّ حكظٔخ٤ُٖ:

ر٤ؼٚ رؤهَ ٖٓ حُو٤ٔش ك٤ظلَٔ حُٔؾظش١ حُ٘خًَ حُلشم ٓغ ؿ٤ٔغ حُ٘لوخص  -

 ح٩مخك٤ش، ٣ٝؾَٔ هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش اُضحٓٚ رلشم حُؼٖٔ.

ارح ر٤غ رؼٖٔ أػ٠ِ ٫ ٣غظل٤ذ حُٔؾظش١ حُ٘خًَ ٖٓ حُض٣خدس -
464

حُظ٢ طق٤ش كوخً ، 

 ُِٔذ٣ٖ ٝحُذحث٤ٖ٘ حُلخؿض٣ٖ ٝحُٔؾظش٤ًٖ رخُلـض.
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ٝ ٤ٔٛ٨ُش حُظ٢ ٣ؼِوٜخ حُٔؾشع ػ٠ِ ر٤غ حُؼوخس ٝسؿزظٚ ك٢ حُٞفٍٞ رؼٔ٘ٚ ا٠ُ 

أكنَ عؼش ٌٖٓٔ كوذ سأٟ اطخكش حُلشفش ٖٓ ؿذ٣ذ ك٢ كخٍ ػذّ طغذ٣ذ حُؼٖٔ، ًٔخ 

ظشٝكْٜ حُخخفش ٖٓ  إٔ اػخدس حُز٤غ عٞف طظ٤ق حُلشفش ٨ُؽخخؿ حُز٣ٖ ُْ طٌْٜٔ٘

أٝ أُٝجي حُز٣ٖ ُْ ٣ٌٞٗٞح هذ ػِٔٞح رٜخ ك٢ حُٔشس ح٠ُٝ٧   حُذخٍٞ ك٢ حُٔضح٣ذس

٬ُؽظشحى ك٤ٜخ ٖٓ ؿذ٣ذ ٝؽشحء حُؼوخس رؼٖٔ أػ٠ِ. ٝك٢ رُي طلو٤ن ٓقِلش حُٔذ٣ٖ 

 ٝحُلخؿض ٝعخثش حُذحث٤ٖ٘ حُٔؾظش٤ًٖ رخُلـض.

زٍٞ ح٫ؽظشحى ٖٓ ٓضحٝد ّٝٗٞمق ٛ٘خ مشٝسس طٞحكش أ٤ِٛش ح٫ؽظشحى رخُٔضح٣ذس ُو

رؼذ فذٝس هشحس ح٩كخُش ح٠ُٝ٧ إٔ ٣ٌٕٞ ؿ٤ش ٓٔ٘ٞع ٖٓ  -سحؿذ ؿذ٣ذ رخُؾشحء -

 حُذخٍٞ رخُٔضحد أف٬ً.

طخظِق  خً رًشٙ، ٗـذ إٔ حُٔؾشع هشس ك٢ حُز٤غ حُـزش١ أكٌخٓ عزن ر٘خء ػ٠ِ ٓخ

ػٖٔ  ػٔخ ٛٞ ػ٤ِٚ ك٢ حُز٤غ ح٫خظ٤خس١ حُز١ ٣ٔ٘ق حُزخثغ حُز١ ُْ ٣غذد ُٚ حُٔؾظش١

حُٔز٤غ، إٔ ٣شكغ دػٟٞ ػ٤ِٚ ُِٔطخُزش رظ٘ل٤ز حُؼوذ أٝ رلغخٚ إ ًخٕ ُٚ ٓوظن٠)ػ٬ًٔ 

ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔذ٢ٗ حُغٞس١( 158رؤكٌخّ حُٔخدس 
465

. ك٤غ ٝمغ حُٔؾشع ك٢ حُز٤غ 

ـزش١ اؿشحءحص خخفش طغٔق رلغخ حُز٤غ ٝاػخدطٚ ػ٠ِ ٓغئ٤ُٝش حُٔؾظش١، دٕٝ ُح

 ش ٛزٙ حُطش٣وش أًؼش مٔخٗخً ٧فلخد حُؾؤٕ.كخؿش ُشكغ دػٟٞ أٓخّ حُونخء، ٝطؼظز

 إُـبء إجشاءاد اُج٤غ ثبإل٣ذاع: أُطِت اُخبٓظ

ُِٔذ٣ٖ إٔ ٣ٞدع ك٢  أ. ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص رؤٕ : " 410طون٢ حُٔخدس 

ف٘ذٝم حُذحثشس كظ٠ ح٤ُّٞ حُٔلذد ُِٔضح٣ذس حُؼخ٤ٗش ٓزِـخً ٣ٌل٢ ُٞكخء حُذ٣ٕٞ ٝحُلٞحثذ 

ٓزخؽش حُظ٘ل٤ز ٝحُذحث٤ٖ٘ حُز٣ٖ حؽظشًٞح رخُلـض ٝحُذحث٤ٖ٘  ٝحُٔقخس٣ق حُظ٢ ُِذحثٖ

 حُٔو٤ذس كوٞهْٜ.

٣زِؾ ٓلنش ح٣٩ذحع ا٠ُ حُذحث٤ٖ٘ حُٔظوذّ رًشْٛ ٝحُٔلخٍ ػ٤ِٚ ٣ٝـٞص  د. 

حُظـخٝص ػٖ ح٣٩ذحع رشمخء ٛئ٫ء حُذحث٤ٖ٘ ؿ٤ٔؼْٜ ٝك٢ ٛزٙ حُلخُش ٣وشس سث٤ظ 

 حُظ٘ل٤ز اُـخء ح٩كخُش ٝؽطذ ؿ٤ٔغ ح٩ؿشحءحص.
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ك٢ كخٍ طؼذد حُٔذ٤٘٣ٖ ك٢ ٤ٌِٓش حُؼوخس كبٗٚ ٫ ٣وزَ ٖٓ أ١ ْٜٓ٘ حُٞكخء   ؽ. 

حُـضث٢ رٔخ ٣ؼخدٍ كقظٚ ٖٓ حُذ٣ٖ ٝاٗٔخ ُٚ حُلن رخُٞكخء حٌُخَٓ هزوخ ُ٘ـ حُلوشس 

)أ( ٖٓ ٛزٙ حُٔخدس ػ٠ِ إٔ ٣ؼٞد ػ٠ِ ؽشًخثٚ ك٢ ٤ٌِٓش حُؼوخس رٔخ أٝكخٙ ػٖ رٓظْٜ 

 ق حُظ٘ل٤ز١".رٞحعطش دحثشس حُظ٘ل٤ز ك٢ رحص حُِٔ

 أػط٠ حُٔؾشع ُِٔ٘لز ػ٤ِٚ حُلن ك٢ سكغ حُلـض رخ٣٩ذحع ٝكن حُوٞحػذ ح٥ط٤ش:

آؼخٗخً ك٢ كٔخ٣ش حُٔذ٣ٖ، ٝكلخظخً ػ٠ِ ػوخسٙ أؿخص حُٔؾشع ُِٔذ٣ٖ إٔ ٣طِذ سكغ 

حُلـض، كؤػطخٙ كشفش أخ٤شس ُِٞكخء رذ٣ٞٗٚ ٝكي كـض ػوخسٙ، ػ٬ًٔ رؤكٌخّ حُٔخدس 

٣لن ُِٔ٘لز ػ٤ِٚ كظ٠ ح٤ُّٞ حُٔلذد ُِٔضح٣ذس حُؼخ٤ٗش إٔ أفٍٞ حُظ٢ طون٢ رؤٗٚ  410

٣ٞدع ف٘ذٝم دحثشس حُظ٘ل٤ز ٓزِـخً ٣ٌل٢ ُٞكخء حُذ٣ٕٞ ٝحُلٞحثذ ٝحُٔقخس٣ق حُظ٢ 

 .466ُِذحثٖ ٓزخؽش حُظ٘ل٤ز ٝحُذحث٤ٖ٘ حُز٣ٖ حؽظشًٞح رخُلـض ٝحُذحث٤ٖ٘ حُٔو٤ذس كوٞهْٜ

حُٔلخًٔخص( كشفش  ٖٓ هخٕٗٞ أف410ٍُٞٝوذ ٓ٘ق حُٔؾشع ُِٔذ٣ٖ )ك٢ حُٔخدس 

أخ٤شس ٤ُظ٬ك٠ ٗضع ٤ٌِٓش ػوخسٙ ؿزشحً هزَ آخش ٓشكِش ٖٓ ٓشحكَ ح٩ؿشحءحص 

حُظ٘ل٤ز٣ش ٝفذٝس حُوشحس رخ٩كخُش حُوطؼ٤ش، ًٝزُي اُـخء ح٩ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز٣ش ًِٜخ ك٢ 

 ٓشكِظ٤ٖ:

ارح أٝدع حُٔذ٣ٖ ك٢ ف٘ذٝم حُذحثشس كظ٠ ح٤ُّٞ حُٔلذد ُِٔضح٣ذس حُؼخ٤ٗش ٓزِـخً  -أ

٢ ُٞكخء حُذ٣ٕٞ ٝحُلٞحثذ ٝحُٔقخس٣ق حُظ٢ ُِذحثٖ ٓزخؽش حُظ٘ل٤ز ٝحُذحث٤ٖ٘ حُز٣ٖ ٣ٌل

 حؽظشًٞح رخُلـض ٝحُذحث٤ٖ٘ حُٔو٤ذس كوٞهْٜ.

ٝك٢ ٛزٙ حُلخُش ٝرؼذ طز٤ِؾ ٓلنش ح٣٩ذحع ا٠ُ حُٔزًٞس٣ٖ ٝا٠ُ حُٔلخٍ ػ٤ِٚ 

 ظ٘ل٤ز٣ش.ح٧ٍٝ، ٣وشس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز اُـخء حُز٤غ ٝح٩كخُش، ٝؽطذ ؿ٤ٔغ ح٩ؿشحءحص حُ

ؿٞحص حُظـخٝص ػٖ ح٣٩ذحع ارح ٝحكن ؿ٤ٔغ حُذحث٤ٖ٘ ػ٠ِ اٜٗخء ح٩ؿشحءحص  -د 

حُظ٘ل٤ز٣ش ػ٠ِ حُؼوخس، ًؤٕ ٣ؼوذ فِلخً ٓؼْٜ خخسؽ حُذحثشس، ٝك٢ ٛزٙ حُلخُش ٣وشس 

سث٤ظ حُظ٘ل٤ز اُـخء ح٩كخُش ٝؽطذ ؿ٤ٔغ ح٩ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز٣ش؛ ٌُٖٝ رؼذ حعظ٤لخء 

 ش ك٢ دحثشس حُظ٘ل٤ز.حُشعّٞ حُوخ٤ٗٞٗش حُٔظّٞؿز
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ٝ كشفخً ٖٓ حُٔؾشع ػ٠ِ ٓقِلش حُلخؿض٣ٖ ٝحُذحث٤ٖ٘ حُٔو٤ذس كوٞهْٜ هزَ 

سكل حُٞكخء حُـضث٢ ٖٓ أكذ حُٔذ٤٘٣ٖ حُٔخ٤ٌُٖ ُِؼوخس حُٔلـٞص، ك٤غ  ؛حُلـض

كشك ػ٠ِ حُٔٞك٢ إٔ ٣غذد ًخَٓ حُٔزخُؾ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ حُلوشس أ/ ٖٓ حُٔخدس 

حُشؿٞع ػ٠ِ رو٤ش حُٔذ٤٘٣ٖ حُٔخ٤ٌُٖ ُِؼوخس  ، ٝأػطخٙ ك٢ رحص حُٞهض كن410

 رٔخ ٣ؼخدٍ كقش ًَ ْٜٓ٘ ٖٓ حُذ٣ٖ.ُظلق٤َ ٓخ عذدٙ ػْٜ٘ 

 أُجذش اُضب٢ٗ

 هشاس اإلدبُخ اُوطؼ٤خ

ط٘ظ٢ٜ ح٩ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز٣ش ػ٠ِ حُؼوخس رقذٝس هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش. ٝع٘ظ٘خٍٝ 

  ك٢ ٛزح حُٔزلغ هز٤ؼش حُوشحس ٝآػخسٙ ٝأفٍٞ حُطؼٖ رٚ.

 ؽج٤ؼخ هشاس اإلدبُخ اُوطؼ٤خ اُؼوذ٣خ: ٔطِت األٍٝاُ

٣قذس حُوخم٢ كٌٔخً رب٣وخع حُز٤غ ػ٠ِ ٖٓ حػظٔذ ػطخإٙ ٝدكغ ًخَٓ حُؼٖٔ 

ٝحُِٔلوخص أٝ ٖٓ أػل٢ ٓ٘ٚ. ٣ٝظخز كٌْ ا٣وخع حُز٤غ حُؾٌَ حُؼخد١ ٨ُكٌخّ ٣ٝقذس 

ٞسس رذ٣زخؿظٜخ. ك٤ـذ إٔ ٣ؾظَٔ ػ٠ِ ر٤خٗخص ح٧كٌخّ ًٔخ ٣ظؼ٤ٖ إٔ ٣ؾظَٔ ػ٠ِ ف

هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ ٝر٤خٕ ح٩ؿشحءحص حُظ٢ حطزؼض ك٢ طلذ٣ذ ٣ّٞ حُز٤غ ٝح٩ػ٬ٕ ػ٘ٚ 

ٝفٞسس ٖٓ ٓلنش ؿِغش حُز٤غ. ٣ٝـذ ا٣ذحع ٗغخش هشحس ح٩كخُش  ح٧ف٢ِ ك٢ ِٓق 

ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص( ٣ٝـذ  411حُظ٘ل٤ز كٞس فذٝسٙ )ػ٬ًٔ رؤكٌخّ حُٔخدس 

، ٧ٕ حُظغـ٤َ ٛٞ حُز١ ط٘ظوَ رٚ ح٤ٌُِٔش. طغـ٤ِٚ ك٢ حُغـَ حُؼوخس١ كٞس فذٝسٙ

ًٔخ ٣٘زـ٢ ٝمغ حُق٤ـش حُظ٘ل٤ز٣ش ػ٠ِ ٛزح حُلٌْ ٧ٕ حُٔؾظش١ ٣ٌٔ٘ٚ حُظ٘ل٤ز رٔٞؿزٚ 

 .رظغِْ حُؼوخس ؿزشحً ػ٠ِ حُٔذ٣ٖ أٝ حُلخثض أٝ حٌُل٤َ حُؼ٢٘٤ ارح ُْ ٣غِٔٚ حخظ٤خسحً 

ح٣ذس، ٝٛٞ ٫ ٛٞ حُ٘ظ٤ـش حُطز٤ؼ٤ش ُِٔض-أٝ كٌْ ٓشع٠ حُٔضحد–كوشحس ح٩كخُش 

٣قذس ك٢ خقٞٓش رخُٔؼ٠٘ حُلو٤و٢ ٌُِِٔش، ار ٣قذسٙ سث٤ظ دحثشس حُظ٘ل٤ز رذٕٝ 

حُزلغ رؤ٣ش ٓ٘خصػش أٝ خقٞٓش ٓظلشػش ػٖ حُظ٘ل٤ز. كخُٔؾشع ؽخء إٔ طظْ اؿشحءحص 

حُٔضح٣ذس ػ٘ذ ٗضع ٤ٌِٓش حُؼوخس ؿزشحً ػ٠ِ فخكزٚ طلض اؽشحف حُونخء ٝسهخرظٚ 

ٝس حُؼوخس٣ش ٝ سػخ٣ش ُٔقخُق أفلخد حُؾؤٕ ٝ مٔخٗخً آؼخٗخً ك٢ حُٔلخكظش ػ٠ِ حُؼش

 ُخِٞ ح٩ؿشحءحص ٖٓ حُؾٞحثذ حُظ٢ هذ طئد١ ا٠ُ رط٬ٜٗخ أٝ ح٤ٜٗخسٛخ.
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ٞ ٫ ٣لَ ٓلَ حُزخثغ، ًٔخ أٗٚ كخُز٤غ حُـزش١ ٫ ٣لقَ ربسحدس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز كٜ

ٗٔخ ٗلٖ ٣لقَ ربسحدس حُٔخُي حُٔذ٣ٖ حُٔ٘لز مذٙ أٝ ربسحدس حُذحثٖ هخُذ حُظ٘ل٤ز. ا٫

أٓخّ اؿشحءحص طُلشك ػ٠ِ حُٔذ٣ٖ رٔٞؿذ هٞحػذ طلذدٛخ حُذُٝش ُظ٤ٌٖٔ حُذحثٖ ٖٓ 

 حهظنخء كوٚ ؿزشحً ػ٠ِ حُٔذ٣ٖ، ُٝظ٤غ٤ش كقٍٞ  فخكذ حُلن ػ٠ِ كوٚ ٖٓ ٓذ٣٘ٚ.

ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ إٔ حُغخثذ إٔ هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش ٖٓ ح٧كٌخّ حُونخث٤ش ا٫ إٔ 

ُؼوذ٣ش ٣ٌٝل٢ إٔ ٗؾ٤ش ٛ٘خ ا٠ُ ح٫طـخٙ حُز١ طز٘ظٚ ح٫طـخٛخص حخظِلض رؾؤٕ هز٤ؼظٚ ح

ٓلٌٔش حُ٘ول حُغٞس٣ش ك٢ ٛزح حُخقٞؿ ، كوذ ػذص هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش هز٫ًٞ 

٣زشّ رٚ ػوذ ر٤ٖ دحثشس حُظ٘ل٤ز حُظ٢ كِض ٓلَ ٓخُي حُؼوخس ٝر٤ٖ حُٔؾظش١ حُز١ سعخ 

ُظقشف رخُؼوخسحص ػ٤ِٚ حُٔضحد ٝػ٠ِ رُي ٣لَ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز هخٗٞٗخً ٓلَ حُٔذ٣ٖ رخ

ػٖ هش٣ن ر٤ؼٜخ رخُٔضحد حُؼ٢ِ٘ ٝر٤غ كخف٬طٜخ ٝهزل أؿٞسٛخ، ًٔخ ػذص ٓلٌٔش 

حُ٘ول ٓؾظش١ حُؼوخس رخُٔضحد حُؼ٢ِ٘ خِلخً خخفخً ُِٔخُي . ٝهذ ؿخء ك٢ كٌْ ُٔلٌٔش 

حُ٘ول ٓخ٣ؤط٢: " إ ٓؾظش١ حُؼوخس رخُٔضحد حُؼ٢ِ٘ رٞحعطش دحثشس حُظ٘ل٤ز ٣ؼظزش خِلخً 

 .467ح٧ٍٝ"خخفخً ُِٔخُي 

ٝ ٛزح حُوشحس ٫ ٣وظشد ٖٓ حُؼوذ ُؼذّ ٝؿٞد ططخرن ُ٪سحدط٤ٖ ٫ٝ ٣ؼذ كٌٔخً 

هنخث٤خً ، ٫ٕ ح٧كٌخّ طقذس ك٢ هنخء حُخقٞٓش ٝهشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش ٫ ٣قذس 

ك٢ هنخء حُخقٞٓش، كذٝس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ك٢ ؿِغش حُٔضح٣ذس ٣وظقش ػ٠ِ ح٩ؽشحف 

ز٤غ ُْ ٣زشّ ربسحدس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز حُظ٢ كِض ٓلَ ػ٠ِ اؿشحءحص حُز٤غ ٝٓشحهزظٜخ . كخُ

اسحدس حُزخثغ ، ٫ٝ ربسحدس حُٔذ٣ٖ حُٔلظشمش ٫ٝ ربسحدس حُذحثٖ حُز١ ٣لظشك أٗٚ ٗخثذ 

ػٖ حُٔذ٣ٖ كخُز٤غ طْ ط٘ل٤زحً ٧كٌخّ كشمٜخ حُٔؾشع رٔٞؿذ ٗقٞؿ هخ٤ٗٞٗش 

خخفش
468
 . 

 آصبس هشاس اإلدبُخ اُوطؼ٤خ: أُطِت اُضب٢ٗ

ػ٠ِ حُٔؤٓٞس طغـ٤َ  أ. ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص إٔ:"  413ط٘ـ حُٔخدس 

 ح٩كخُش حُوطؼ٤ش كٞس فذٝس حُوشحس رٜخ.

                                                           
ص:  -هامش -المرجع السابق -مشار إلٌه فً: د. محمد حاج طالب 21/11/1960تارٌخ 788نقض مدنً  - 467

140 
 .360ص:  -المرجع السابق -د. صالح الدٌن سلحدار - 468
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٣ٌٕٞ هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش ع٘ذحً ٤ٌُِٔش ٖٓ ؿشص ح٩كخُش حُوطؼ٤ش ٫عٔٚ  د. 

٣ٝظشطذ ػ٠ِ طغـ٤ِٚ طط٤ٜش فل٤لش حُؼوخس حُٔز٤غ ٖٓ ًخكش ح٩ؽخسحص ٝكوٞم 

طزِؾ أفلخرٜخ ا٣ذحع ؽشٝه حُز٤غ ك٤٘ظوَ كوْٜ ا٠ُ  ح٫ٓظ٤خص ٝحُظؤ٤ٖٓ ٝحُشٖٛ حُظ٢

 حُؼٖٔ.

٫ ٣٘وَ هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش ا٠ُ حُٔؾظش١ عٟٞ ٓخ ًخٕ ُِٔذ٣ٖ ٖٓ كوٞم  ؽ. 

 ك٢ حُؼوخس حُٔز٤غ.

د.ارح ًخٗض ٤ٌِٓش حُٔذ٣ٖ ُِؼوخس طغظ٘ذ ا٠ُ كٌْ هنخث٢ ٌٓظغذ حُذسؿش حُوطؼ٤ش  

حُظ٘ل٤ز هشحسحً ر٘وَ ح٤ٌُِٔش ٓغ هشحس  أٝ ا٠ُ ع٘ذ ػذ٢ُ ؿ٤ش هخرَ ُِؼضٍ أفذس سث٤ظ

 ح٩كخُش حُوطؼ٤ش ػ٠ِ ٗلوش حُٔلخٍ ػ٤ِٚ.

٣ٌٕٞ هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش ع٘ذحً ُِٔذ٣ٖ ك٢ حعظ٤لخء حُؼٖٔ حُز١ سعخ رٚ حُٔضحد  ٛـ. 

 ٖٓ ٛزح حُوخٕٗٞ ". 415ٝ 392ٓغ ٓشحػخس أكٌخّ حُٔخدط٤ٖ 

طوشس ح٩كخُش  أ.  ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص رؤٕ:" 411ًٔخ طون٢ حُٔخدس 

٣ـذ ػ٠ِ  د. حُوطؼ٤ش ك٢ أعلَ ٓلنش حُٔضح٣ذس ٝطذٕٝ ك٢ مزو حُِٔق حُظ٘ل٤ز١. 

حُٔلخٍ ػ٤ِٚ إٔ ٣ٞدع حُؼٖٔ ك٢ حُذحثشس خ٬ٍ ػؾشس أ٣خّ ٖٓ طخس٣خ ح٩كخُش حُوطؼ٤ش 

ٓخ ُْ ٣ٌٖ دحث٘خً أػلخٙ هشحس ح٩كخُش ٖٓ ا٣ذحع حُؼٖٔ ًِٚ أٝ رؼنٚ ٓشحػخس ُٔوذحس د٣٘ٚ 

 ٝٓشطزظٚ.

٫ طغِْ فٞسس هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش ا٠ُ حُٔلخٍ ػ٤ِٚ ا٫ رؼذ ا٣ذحػٚ حُؼٖٔ   ؽ. 

 ٓخ ُْ ٣ول هشحس ح٩كخُش رـ٤ش رُي ". 

ح٧فَ إٔ آػخس حُز٤غ ح٫خظ٤خس١ طظلن ٓغ أػخس حُز٤غ حُـزش١ ،ا٫ أٗٚ طٞؿذ ٓغ رُي 

كٜزح حُز٤غ ٫ أكٌخّ خخفش رخُز٤غ حُـزش١ حهظنظٜخ هز٤ؼش ر٤غ حُؼوخس رخُٔضحد حُؼ٢ِ٘. 

٣وظشد ٖٓ حُؼوذ رغزذ ػذّ ٝؿٞد ططخرن ُ٪سحدط٤ٖ ٫ٝ ٣ؼذ كٌٔخً هنخث٤خً ٧ٕ 

 ح٧كٌخّ طقذس ك٢ ٓ٘خصػش ٓٞمٞػ٤ش. 

٫ٝرذ ٩ػزخص هشحس رخ٩كخُش ح٠ُٝ٧ أٝ حُوطؼ٤ش رؼذ فذٝسٙ ٖٓ طغـ٤ِٚ ك٢ ر٣َ 

ؼوخس إٔ ٝسهش حُٔضح٣ذس ٝك٢ ٓلنش حُِٔق حُظ٘ل٤ز١. ٝك٤ٚ ٣ـذ ػ٠ِ حُٔلخٍ ػ٤ِٚ حُ

٣ٞدع حُؼٖٔ ك٢ حُذحثشس ك٢ ػؾشس أ٣خّ ٖٓ طخس٣خ ح٩كخُش حُوطؼ٤ش ٓخ ُْ ٣ٌٖ دحث٘خً 
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أػلخٙ هشحس ح٩كخُش ٖٓ ا٣ذحع حُؼٖٔ ًِٚ أٝ رؼنٚ ٓشحػخس ُٔوذحس د٣٘ٚ ٝٓشطزظٚ، ٫ٝ 

طغِْ فٞسس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش ا٠ُ حُٔلخٍ ػ٤ِٚ ا٫ رؼذ ا٣ذحػٚ حُؼٖٔ ٓخ ُْ ٣ول هشحس 

 ي.ح٩كخُش رـ٤ش رُ

كشمض ػ٠ِ حُٔلخٍ  ٬ٗ411كع ٛ٘خ طؼخسمخً ر٤ٖ حُ٘قٞؿ حُظؾش٣ؼ٤ش كخُٔخدس 

ػ٤ِٚ حُٞكخء رخُؼٖٔ خ٬ٍ ػؾشس أ٣خّ ٖٓ طخس٣خ هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش، ك٢ ك٤ٖ إٔ 

هشسص اُضحٓٚ رخُٞكخء رٌخَٓ حُؼٖٔ ك٢ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ُوشحس ح٩كخُش  407حُٔخدس 

 حُوطؼ٤ش، ٝا٫ ُػذ ٓؾظش٣خً هخثؾخً.

( طؤط٢ طٞحكوخً ٓغ حُٔزذأ حُـذ٣ذ حُز١ 413إٔ حُلوشس د ٖٓ حُٔخدس حُغخروش ) ٝٗـذ

أهشٙ حُوخٕٗٞ ٖٓ ؿٞحص ر٤غ حُؼوخس كظ٠ ُٞ ًخٕ حُٔذ٣ٖ ٣ٌِٔٚ رٔٞؿذ كٌْ ٓلٌٔش أٝ 

ًٝخُش ػذ٤ُش ؿ٤ش هخرِش ُِؼضٍ. ٝهذ أكغٖ حُٔؾشع رظلذ٣ذ ٖٓ ٣ظلَٔ ٗلوخص ٗوَ 

ُش، ٝٛٞ ٖٓ سعخ حُٔضحد ػ٤ِٚ ٗلغٚ كظ٠ ح٤ٌُِٔش ُِشحع٢ ػ٤ِٚ حُٔضحد ك٢ ٛزٙ حُلخ

٣وطغ حُطش٣ن أٓخّ أ١ خ٬ف ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘ؾذ ٓغظوز٬ً كٍٞ طٌخ٤ُق حُلشحؽ ٝأػزخإٙ 

حُٔخ٤ُش، ار أٗٚ ٖٓ حُٔؼشٝف إٔ ػذدحً ًز٤شحً ٖٓٔ ٣ٌِٕٔٞ ػوخسحص ع٘ذحً ُلٌْ ٓلٌٔش 

ؼوَ ًخَٛ أٝ ًٝخُش ػذ٤ُش ٣ٔظ٘ؼٕٞ ػٖ حُلشحؽ رغزذ ح٧ػزخء حُنش٣ز٤ش حٌُز٤شس حُظ٢ ط

 .ٓخُي حُؼوخس

ُزُي ٣ظٞؿذ ػ٠ِ ٖٓ ٣شؿذ رخ٫ؽظشحى ك٢ ٌٛزح ٓضحد إٔ ٣ظوّق٠ ؿ٤ذحً ػٔخ ٣ٌٖٔ 

إٔ ٣ظشطذ ػ٠ِ كشحؽ حُؼوخس ٖٓ طٌخ٤ُق مش٣ز٤ش، ٫ع٤ٔخ ٝإٔ هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ ٫ 

 .طظنٖٔ أ١ ؽ٢ء ػٖ ٓوذحسٛخ، عٟٞ ػزخسس: سعّٞ حُلشحؽ ػ٠ِ حُؾخس١

كبٗٚ ٫ ٣ِضّ طز٤ِؾ هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش ا٠ُ أكذ ٝٗظشح ا٠ُ ػّٔٞ ٛزٙ حُؼزخسس ، 

 ٫ٝ ٣ِضّ ٗؾشٙ ك٢ فل٤لش ٓخ.

٣ٝزذٝ ٖٓ ٛزح حُ٘ـ أٗٚ ٣ظؼ٤ٖ ػ٠ِ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز إٔ ٣طِذ  ٖٓ أ٤ٖٓ حُغـَ 

حُؼوخس١ طغـ٤َ هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش ك٢ حُغـَ حُؼوخس١ أ١ ٗوَ ٤ٌِٓش حُؼوخس ا٠ُ 

حُؼوخس١ ، كٜٞ حٌُِٔق رطِذ ٗوَ ح٤ٌُِٔش، حعْ حُٔؾظش١ حُز١ أك٤َ ػ٤ِٚ ك٢ حُغـَ 

 ٣ٝوّٞ رظغـ٤َ حُوشحس كٞس فذٝسٙ دٕٝ كخؿش ُطِذ ٖٓ حُٔلخٍ ػ٤ِٚ.

ٛزح حُظغـ٤َ ا٫ رؼذ إٔ طظٞكش ؽشٝه  -ػ٤ِٔخً –ٌُٖٝ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز ٫ ٣طِذ 

حُظغـ٤َ ح٧خشٟ، ًذكغ حُٔؾظش١ رخه٢ ػٖٔ حُؼوخس حُز١ فذس رؾؤٗٚ هشحس ح٩كخُش 
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كغخرخص ٝٗلوخص ح٩ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز٣ش حُوطؼ٤ش ٝطقل٤ش
469

ٝطغذ٣ذ حُشعّٞ  

ٝحُنشحثذ حُٔظشطزش ػ٠ِ ٛزح حُؼوخس ، ُزُي رو٤ض ػزخسس  "كٞس فذٝس حُوشحس رٜخ 

حُٔزًٞسس ٖٓ ؿ٤ش ططز٤ن 413"حُٞحسدس ك٢ حُٔخدس 
470
. 

٬٣ٝكع إٔ طغـ٤َ هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش ٫ ٣ظٞهق ػ٠ِ هشحس طٞص٣غ ح٧ٓٞحٍ 

 حُؼوخس أٝ ػ٠ِ حُؾشٝع رظوغ٤ْ ٛزٙ ح٧ٓٞحٍ. حُٔظلّقِش ٖٓ ر٤غ 

ٝطشطلغ ٣ذ دحثشس حُظ٘ل٤ز ػٖ حُون٤ش رؼذ إٔ طغطش ًظخرخً ا٠ُ حُغـَ حُؼوخس١ 

 رطِذ طغـ٤َ هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش ػ٠ِ فل٤لش حُؼوخس حُٔزخع .

ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص رؤٗٚ :"٫ ٣ظشطذ ػ٠ِ أ١  409ٝ طون٢ حُٔخدس 

أٝ ربؽٌخٍ ط٘ل٤ز١ كٌْ رشدٙ اُـخء ح٩ؿشحءحص أٝ حُٔٞحػ٤ذ  حػظشحك أٝ هؼٖ ربؿشحء

 أٝ حُظز٤ِـخص حُظ٢ طٔض ٝ ٣ؼخرش ػ٠ِ ح٩ؿشحءحص ٖٓ حُ٘وطش حُظ٢ ٝفِض ا٤ُٜخ".

ر٘خء ػ٠ِ كٌْ حُ٘ـ حُوخ٢ٗٞٗ حُغزخم، إ حُطؼٖ رؤ١ اؿشحء ٫ ٣ئد١ ػ٠ِ ٝهق 

ٝطلخكع  اؿشحءحص حُز٤غ رَ طظخرغ ح٩ؿشحءحص ٖٓ حُ٘وطش حُظ٢ ٝفِض ا٤ُٜخ،

 ح٩ؿشحءحص ٝحُظز٤ِـخص حُظ٢ كقِض ػ٠ِ آػخسٛخ حُوخ٤ٗٞٗش.

 

 

                                                           
القضابٌة التً أنفقت لمصلحة جمٌع الدابنٌن فٌحفظ أموال المدٌن وبٌعها لها  المصروفات-ٔ:"۱ٔٔٔالمادة -469

وتستوفى هذه المصروفات قبل أي حق آخر و لو كان ممتازا أو مضمونا برهن -ٕ.امتٌاز على ثمن هذه الموال

ً بٌع بما فً ذلك حقوق الدابنٌن الذٌن أنفقت المصروفات فً مصلحتهم و تتقدم المصروفات التً أنفقت ف

 .الموال على تلك التً أنفقت فً إجراءات التوزٌع"
من المسلم به أن لإلحالة القطعٌة للعقار على المشتري بأعلى سعر بالمزاد، أهمٌة بالؽة فً عملٌة البٌع  - 470

 الجبري لنها تعد بمثابة سند ملكٌة له، وأكثر من ذلك نحن نرى أن الحكام التً قررها قانون أصول المحاكمات

أفضل من أحكام القانون القدٌم، كالحكام المتعلقة باإلحالة الولى و زٌادة العشر، فقد أجرى القانون  2016لعام 

/ آ التً أوجبت على المأمور تسجٌل اإلحالة القطعٌة 413الجدٌد تحسٌناً بصٌاؼة بعض النصوص السابقة كالمادة 

 (قدٌم 1/ 426ابق كان ٌلزمه بطلب ذلك من ربٌس التنفٌذ )فور صدور القرار بها بقوة القانون، بٌنما النص الس

حٌث ٌنص القانون أن القرار باإلحالة القطعٌة ٌتم بأسفل محضر المزاد، وٌجري تسجٌله فً محضر الضبط 

ومن الجدٌر بالذكر أن لدى دابرة تنفٌذ دمشق سجالً تّدون به نتٌجة المزاد ٌدعى  (/ آ411التنفٌذي، )المادة 

 .ادات" تسجل فٌه أٌضاً هذه اإلحالة"سجل المز
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 آصبس رغج٤َ هشاس اإلدبُخ اُوطؼ٤خ ك٢ اُغجَ اُؼوبس١:  أُطِت اُضبُش

٣ظشطذ ػ٠ِ فذٝس هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش آػخس رٔـشد فذٝسٙ، ك٤غ ٣ٌٕٞ ع٘ذحً 

ؼوخس. ٌُٖ ٫ ٣ٌٕٞ ٤ٌُِٔش حُٔلخٍ ػ٤ِٚ حُٔؾظش١ رخُٔضحد، ٫ًٝظغخد كوٚ ك٢ طغِْ حُ

 ُٜزح حُوشحس ٓلؼٍٞ ا٫ رظغـ٤ِٚ ك٢ حُغـَ حُؼوخس١، ػ٠ِ ٓخ ع٘ز٤٘ٚ ٝكن ح٥ط٢:

 ٗوَ ٤ٌِٓخ اُؼوبس ُِٔذبٍ إ٤ُٚ: اُلشع األٍٝ

ػ٘ذٓخ ٣وشس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز اكخُش حُٔز٤غ ا٠ُ حُٔضح٣ذ ح٧خ٤ش، كبٕ حٗظوخٍ ح٤ٌُِٔش ا٠ُ 

ٓؾشٝه ربفذحس هشحس ح٩كخُش ٛزح حُٔضح٣ذ ٝ ػذٙ ٓؾظش٣خً ٝ ٤ُظ ٓـشد ٓضح٣ذ 

حُوطؼ٤ش، حُز١ ٣ُؼذ خخطٔش اؿشحءحص حُز٤غ
471

. ٌُٖٝ ٓغ حُظو٤ّذ رخُؾشٝه حُخخفش ُز٤غ 

حُؼوخس رخُٔضحد حُؼ٢ِ٘ ؿزشحً ػٖ ٓخٌُٚ حُٔذ٣ٖ، ك٤غ ٣ُلشك ػ٠ِ حُٔلخٍ ػ٤ِٚ  حُظضحّ 

رظغذ٣ذ رخه٢ حُؼٖٔ ٝحُشعّٞ ٝحُ٘لوخص رذٕٝ كخؿش ٩ٗزحس أٝ هِذ، ٝرُي خ٬ٍ 

ًّ ٖٓ طخس٣خ فذٝس هشحس ح٩كخُش. ٣ُٝٞدع ف٘ذٝم دحثشس حُظ٘ل٤ز حُٔزخُؾ  ػؾشس أ٣خ

 حُٔظٞؿذ طغذ٣ذٛخ.

ك٤ـذ ػ٠ِ حُٔلخٍ ػ٤ِٚ حُؼوخس إٔ ٣ذكغ ػٔ٘ٚ ، ٣ٌٕٝٞ رُي رب٣ذحػٚ ف٘ذٝم دحثشس 

حُظ٘ل٤ز  خ٬ٍ ػؾشس أ٣خّ ٖٓ طخس٣خ فذٝس هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش دٕٝ كخؿش ا٠ُ 

دحث٘خً أػلخٙ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز رٔٞؿذ هشحس ح٩كخُش ٖٓ ا٣ذحع  اخطخس، ٓخ ُْ ٣ٌٖ حُٔؾظش١

 حُؼٖٔ ًِٚ أٝ رؼنٚ ٓشحػخس ُٔوذحس د٣٘ٚ ٝٓشطزظٚ . 

 ،ح٩ػلخء ا٫ ر٘خء ػ٠ِ هِذ حُذحث٣ٖٝزذٝ أٗٚ ٫ ٣ـٞص ُشث٤ظ حُظ٘ل٤ز إٔ ٣وشس ٛزح 

ًٔخ أٗٚ ٣وقذ رخُذحثٖ ٛ٘خ حُذحثٖ حُلخؿض أٝ حُذحثٖ حُز١ ؽخسى ك٢ اؿشحءحص حُلـض 

دٕٝ ؿ٤شٛٔخ ٖٓ حُذحث٤ٖ٘، ٣ٝؼٞد ا٠ُ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز طوذ٣ش ٓخ ارح ًخٕ ٓوذحس حُذ٣ٖ 

 ٝٓشطزظٚ طزشسحٕ اػلخء حُذحثٖ ٖٓ ا٣ذحع  حُؼٖٔ ٬ًً أٝ ؿضءحً.

كبرح ًخٕ ػٖٔ حُؼوخس رٔٞؿذ هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش ٛٞ خٔغ٤ٖ ٤ِٕٓٞ ٤ُشس عٞس٣ش 

٣ش ًٝخٕ د٣٘ٚ ٣ظٔظغ رلن حٓظ٤خص ًٝخٕ حُٔؾظش١ دحث٘خً ُٔخٌُٚ رخٔغ٤ٖ ٤ِٕٓٞ ٤ُشس عٞس

 ٖٓ حُذسؿش ح٠ُٝ٧ كبٕ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٣ؼل٤ٚ ٖٓ ا٣ذحع ًخَٓ حُؼٖٔ.
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ٝ ارح ًخٕ ٣ظشطذ ػ٠ِ هشحس ح٩كخُش حػظزخس حُٔؾظش١ ٓخٌُخً رخُ٘غزش ُِٔ٘لز ػ٤ِٚ 

ش حُؼوخس ا٠ُ حُٔؾظش١ رخُٔضحد ُٖٝٔ ًخٕ هشكخً ك٢ ح٩ؿشحءحص، ا٫ إٔ حٗظوخٍ ٤ٌِٓ

ٍ ا٫ رؼذ طغـ٤َ هشحس ح٩كخُش٣ٌٕٞ ُٚ ٓلؼ٫ٞ
472
. 

كخ٧ػش ح٧ٍٝ ٝحُْٜٔ، حُز١ ٣ظشطذ ػ٠ِ طغـ٤َ هشحس ح٩كخُش، ٛٞ ٗوَ ح٤ٌُِٔش 

 رخُ٘غزش ا٠ُ حُـ٤ش، ٧ٕ حُظغـ٤َ ٣ـؼَ حُز٤غ طخٓخً ٖٓ عخثش ٗٞحك٤ٚ.

ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص،  ط٘ظوَ  413كٞكن ٗـ حُلوشس )د( ٖٓ حُٔخدس  

حُؼوخس رٔـشد فذٝس هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش ػٖ سث٤ظ ح٤ٌُِٔش ا٠ُ حُٔلخٍ ػ٤ِٚ 

حُظ٘ل٤ز هزَ طغـ٤ِٚ ك٢ حُغـَ حُؼوخس١، أ١ إٔ ٛزح حُوشحس ٣٘وَ ح٤ٌُِٔش رزحطٚ، ؿ٤ش إٔ 

ٓلٌٔش حُ٘ول رٛزض ا٠ُ هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش ٫ ٣قزق ع٘ذحً ٤ٌُِِٔش ا٫ رؼذ 

حعظٌٔخٍ دكغ حُؼٖٔ ٤ُٝظ رٔـشد فذٝسٙ 
473
. 

)ػ٬ًٔ  ش ٫ ٣٘لز ا٫ ٖٓ ٝهض طغـ٤ِٚ ك٢ حُغـَ حُؼوخس١ٌُٖ ك٢ ٓٞحؿٜش حُـ٤

ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔذ٢ٗ( ، ٝارح طْ ٛزح حُظغـ٤َ كخٕ  825ٖٓ حُٔخدس  3رؤكٌخّ حُلوشس  

 ح٤ٌُِٔش ط٘ظوَ رٔٞؿزٚ ك٢ ٓٞحؿٜش حُـ٤ش ٌُٖٝ ر٬ أػش سؿؼ٢ .

ِذ إٔ ٗوَ ح٤ٌُِٔش ا٠ُ حُٔؾظش١ ك٢ حُغـَ حُؼوخس١ ٫ ٣ظْ ا٫ ارح ه ٛ٘خ،ٝٗٞمق 

ٝرُي ُظلو٤ن  ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز ٖٓ أ٤ٖٓ حُغـَ حُؼوخس١ طغـ٤َ هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش،

سهخرش سث٤ظ حُظ٘ل٤ز، خؾ٤ش إٔ ٣خخُق حُٔلخٍ ػ٤ِٚ حُوخٕٗٞ ٣ٝظٌٖٔ ٖٓ ٗوَ ح٤ٌُِٔش 

ا٠ُ حعٔٚ ٖٓ ؿ٤ش ٝعخهش دحثشس حُظ٘ل٤ز حعظ٘خدحً ا٠ُ ٛزٙ حُقٞسس كوو ٖٓ ؿ٤ش إٔ 

 ٣ذكغ حُؼٖٔ .

 رغ٤ِْ اُؼوبس: اُلشع اُضب٢ٗ

٫ ٣ؼِٖ هشحس ح٩كخُش  أ. ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص رؤٕ:"  412طون٢ حُٔخدس 

حُوطؼ٤ش كبرح أسحد حُٔلخٍ ػ٤ِٚ إٔ ٣ظغِْ حُؼوخس ؿزشحً ٝؿذ ػ٤ِٚ إٔ ٣طِذ ط٤ٌِق 
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حُٔذ٣ٖ أٝ حُلخسط ػ٠ِ كغذ ح٧كٞحٍ حُلنٞس ا٠ُ ٌٓخٕ حُظغ٤ِْ ك٢ ح٤ُّٞ 

 ٝحُغخػش حُٔلذد٣ٖ ٩ؿشحثٚ.

 لقَ حُظ٘ز٤ٚ هزَ ح٤ُٔؼخد حُٔؼ٤ٖ ُِظغ٤ِْ رؼٔخ٤ٗش أ٣خّ.٣ د. 

ارح ًخٕ ك٢ حُؼوخس ٓ٘و٫ٞص طؼِن رٜخ كن ُـ٤ش حُٔلـٞص ػ٤ِٚ ٝؿذ ػ٠ِ   ؽ. 

هخُذ حُظغ٤ِْ إٔ ٣طِذ ٖٓ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز حطخخر حُظذحر٤ش ح٬ُصٓش ُِٔلخكظش ػ٠ِ 

 كوٞم أفلخد حُؾؤٕ ".

ٖ طغ٤ِْ حُؼوخس حُٔز٤غ ا٠ُ حُٔلخٍ ر٘خء ػ٠ِ أكٌخّ حُ٘ـ حُغخرن، ٣ـذ ػ٠ِ حُٔذ٣

ػ٤ِٚ ٝكن هٞحػذ خخفش ٗـ ػ٤ِٜخ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص، ك٤ٌٕٞ ٖٓ كن 

حُٔؾظش١ كٞس فذٝس هشحس ح٩كخُش،  طغِّْ حُؼوخس رؼذ إٔ ٣ٌِق حُٔذ٣ٖ أٝ حُلخسط 

ٝهزَ ػٔخ٤ٗش أ٣خّ حُلنٞس ا٠ُ ٌٓخٕ حُظغ٤ِْ ك٢ ح٤ُّٞ ٝحُغخػش حُٔلذد٣ٖ ٩ؿشحثٚ، 

٢ حُؼوخس ٓ٘و٫ٞص طؼِن رٜخ كن ؿ٤ش حُٔلـٞص ػ٤ِٚ ٝؿذ ػ٠ِ هخُذ ٝارح ًخٕ ك

حُظغ٤ِْ إٔ ٣طِذ ٖٓ حُشث٤ظ حطخخر حُظذحر٤ش ح٬ُصٓش ُِٔلخكظش ػ٠ِ كوٞم أفلخد 

 حُؾؤٕ. 

ٛزح حُظغ٤ِْ ٓؾشٝه رؤدحء حُٔلخٍ ػ٤ِٚ حُؼٖٔ ، ٝرؼذ فذٝس هشحس ٖٓ سث٤ظ ٝ

وطؼ٤ش، ٣ُٝؼذ رُي حعظؼ٘خء ٖٓ حُوخػذس حُظ٘ل٤ز، ٫ٝ ٣ُِضّ اػ٬ّ حُٔذ٣ٖ روشحس ح٩كخُش حُ

حُغخروش حُزًش ط٘ـ ػ٠ِ  412حُؼخٓش حُظ٢ طٞؿذ اػ٬ٕ حُٔذ٣ٖ هزَ ط٘ل٤زٙ. كخُٔخدس 

إٔ ٣ٌُِّق حُٔذ٣ٖ أٝ حُلخسط ػ٠ِ كغذ حُلخٍ حُلنٞس ك٢ ٌٓخٕ حُظغ٤ِْ ك٢ ح٤ُّٞ 

 ٝحُغخػش حُٔلذد٣ٖ ٩ؿشحثٚ.

ا٠ُ حُٔلخٍ ػ٤ِٚ ا٫ رؼذ ا٣ذحػٚ  ٣ٝوظن٢ ططز٤ن حُوٞحػذ حُؼخٓش، ػذّ طغ٤ِْ حُؼوخس

 حُؼٖٔ أٝ اػلخثٚ ٖٓ ا٣ذحػٚ .

٣ٝلن ُِٔلخٍ ػ٤ِٚ إٔ ٣ظغِْ حُؼوخس ُٝٞ ُْ ٣ظْ طغـ٤َ هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش ك٢ 

حُغـَ حُؼوخس١ رؼذ، ك٤غظ٘ذ ك٢ هِذ حعظ٬ٓٚ ا٠ُ هشحس ح٩كخُش  حُوطؼ٤ش حُز١ ٣٘وَ 

 ح٤ٌُِٔش رزحطٚ .

ٝ أػل٢ ٖٓ ا٣ذحػٚ)٧ٗٚ دحثٖ ٝٓوذحس ٝٓشطزش د٣٘ٚ كبرح أٝدع حُٔلخٍ ػ٤ِٚ حُؼٖٔ أ

طزشس ح٩ػلخء( ٝأسحد إٔ ٣ظغِْ حُؼوخس ك٤ٌٖٔ إٔ ٣غِٔٚ ُٚ حُٔخُي رخخظ٤خسٙ ًٔخ ٣لذع 

ك٢ حُز٤ٞع ؿ٤ش حُـزش٣ش، أٓخ ارح ُْ ٣غِْ ا٤ُٚ حخظ٤خسحً ٝأسحد حُٔلخٍ ػ٤ِٚ إٔ ٣ظغِٔٚ 
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ز ُظ٤ٌِق حُٔذ٣ٖ أٝ كخسط حُؼوخس ؿزشحً كبٗٚ ٣ـذ ػ٤ِٚ إٔ ٣وذّ هِزخً ا٠ُ دحثشس حُظ٘ل٤

 كغذ حُلخٍ حُلنٞس ا٠ُ ٌٓخٕ حُظغ٤ِْ ك٢ ح٤ُّٞ ٝحُغخػش حُٔلذد٣ٖ ٩ؿشحثٚ .

٣ٝزذٝ أٗٚ ٣وقذ رؼزخسس  " ٣ٌِّق حُٔذ٣ٖ أٝ حُلخسط "  ٛٞ إٔ ٣طِذ حُٔلخٍ ػ٤ِٚ 

ٖٓ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ط٤ٌِق حُٔذ٣ٖ أٝ حُلخسط رخُلنٞس ُِظغ٤ِْ، ٣ٝغظط٤غ إٔ ٣وذّ ٛزح 

ك٢ ٓلنش حُظ٘ل٤ز حُؼخّ ، ٝرؼذ إٔ ٣ٞحكن ػ٤ِٚ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٣ٞؿٚ ٓؤٓٞس  حُطِذ

حُظ٘ل٤ز ًظخرخً ا٠ُ حُٔذ٣ٖ أٝ حُلخسط ٣ظنٖٔ ط٤ٌِلٚ حُلنٞس ا٠ُ ٌٓخٕ حُظغ٤ِْ ك٢ 

ح٤ُّٞ ٝحُغخػش حُٔلذد٣ٖ ٩ؿشحثٚ ٣ٝزذٝ إٔ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٛٞ حُز١ ٣لذد ٛزح حُضٓخٕ 

 ٝحٌُٔخٕ .

ز٤ٚ رخُظ٤ٌِق رخُلنٞس هزَ ٤ٓؼخد حُظغ٤ِْ رؼٔخ٤ٗش أ٣خّ ٣ٝظؼ٤ٖ إٔ ٣ـش١ طز٤ِؾ حُظ٘

كظ٠ ٣ظٌٖٔ حُٔذ٣ٖ ٖٓ اخ٬ء أؽ٤خثٚ ٖٓ حُؼوخس ٣ٝغظؼذ ٛٞ أٝ  حُلخسط ُظغ٤ِْ 

 حُؼوخس.

إ حُظ٘ز٤ٚ ٣قق ُٝٞ كقَ هزَ ػؾشس أ٣خّ أٝ أًؼش ٖٓ ح٤ُٔؼخد حُٔؼ٤ٖ ُِظغ٤ِْ 

٤ُٔؼخد حُٔؼ٤ٖ ُِظغ٤ِْ رغزذ طلون حُـخ٣ش ٖٓ ح٩ؿشحء. أٓخ ارح كقَ حُظ٘ز٤ٚ هزَ ح

 رغزؼش أ٣خّ كوو أٝ رؤهَ ٖٓ رُي كبٗ٘خ ٗشٟ إٔ ٛزح حُؼ٤ذ ٣ئػش ػ٠ِ فلش حُظ٘ز٤ٚ .

ٝك٢ حُضٓخٕ حُٔلذد ٩ؿشحء حُظغ٤ِْ ٣ظٞؿٚ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز رشكوش حُٔلخٍ ػ٤ِٚ ا٠ُ 

ٌٓخٕ حُظغ٤ِْ، ٣ٝلظشك إٔ ٣ٌٕٞ ٌٓخٕ حُظغ٤ِْ ٛٞ ٌٓخٕ حُؼوخس ٝطـش١ ٛ٘خى ػ٤ِٔش 

ٔٞؿذ ٓلنش ٣ؼزض ٝحهؼش حُظغ٤ِْ ٣ٝقق كخُش حُؼوخس ٝهض حُظغ٤ِْ. ٣ٝـذ حُظغ٤ِْ ر

 إٔ ٣ظْ حُظغ٤ِْ كؼ٤ِخً رؼذ اخ٬ء حُؼوخس ٖٓ ؽخؿِٚ ٫ إٔ ٣ٌُظل٠ رظ٘ظ٤ْ ٓلنش حُظغ٤ِْ.

أٓخ ارح سكل حُٔذ٣ٖ أٝ حُلخسط طغ٤ِْ حُؼوخس أٝ ؿخد ػٖ حُلنٞس ك٢ حُضٓخٕ 

ـ٫ًٞ ٖٓ أؽخخؿ آخش٣ٖ كغ٢٘ ح٤ُ٘ش ٝحٌُٔخٕ حُٔلذد٣ٖ ٩ؿشحثٚ أٝ ًخٕ حُؼوخس ٓؾ

أٝ ع٤ج٢ ح٤ُ٘ش كبٕ حُٔؤٓٞس ٣طزن ٩خ٬ء حُؼوخس ك٢ ٛزٙ حُلخُش اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز 

، ك٤ٌٖٔ ٓؼ٬ً إٔ ٣وشس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز اخ٬ء حُؼوخس ٖٓ ١ ٝكن ح٧فٍٞ حُؼخٓشحُـزش

ْ حُٔذ٣ٖ حُز١ ٣ؾـِٚ ٫ٗظٜخء ٓلؼٍٞ حُغ٘ذ حُوخ٢ٗٞٗ ك٢ اؽـخُٚ. أٝ ٣ظٞهق ػٖ طغ٤ِ

حُؼوخس ا٠ُ حُٔؾظش١ خخ٤ُخً ٖٓ حُؾخؿ٤ِٖ ارح ًخٕ ؽخؿِٚ ٣لَٔ ع٘ذحً ٖٓ حُغ٘ذحص حُظ٢ 

طؼذ كـش ػ٠ِ ٛزح حُٔؾظش١ ٝرُي كظ٠ حٗظٜخء ٓذس ع٘ذٙ . ًٔخ ٣ٌٖٔ ُٔؤٓٞس حُظ٘ل٤ز 

إٔ ٣٘لز حُظغ٤ِْ ؿزشحً ٓغظؼ٤٘خً رخُوٟٞ حُؼخٓش ٫ٗظٜخء حُغزذ حُوخ٢ٗٞٗ ك٢ اؽـخٍ 

 حُٔذ٣ٖ.
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وخس ٓ٘و٫ٞص طؼٞد ٤ٌِٓظٜخ ٧ؽخخؿ ٖٓ حُـ٤ش ٝ ٤ُغض ٖٓ كن ٝارح ًخٕ ك٢ حُؼ

حُٔلـٞص ػ٤ِٚ، ٝؿذ ػ٠ِ هخُذ حُظغ٤ِْ إٔ ٣طِذ ٖٓ حُشث٤ظ حطخخر حُظذحر٤ش 

ح٬ُصٓش ُِٔلخكظش ػ٠ِ كوٞم أفلخد حُؾؤٕ، أٓخ ارح ُْ ٣طِذ رُي ك٤زذٝ إٔ ٓؤٓٞس 

ؽخخؿ ٖٓ حُـ٤ش. حُظ٘ل٤ز ٫ ٣غِٔٚ حُؼوخس حُٔلخٍ ُٞؿٞد ٓ٘و٫ٞص طؼٞد ٤ٌِٓظٜخ ٧

ٝارح ًخٕ ك٢ حُؼوخس ٓ٘و٫ٞص طؼٞد ٤ٌِٓظٜخ ُِٔلـٞص ػ٤ِٚ، ك٤ـذ طغ٤ِٜٔخ ُذحثشس 

 حُظ٘ل٤ز.

 ٝ ٣ٌٕٞ ُِٔؾظش١ حُٔلخٍ ػ٤ِٚ رخ٩مخكش ا٠ُ كوٚ رخعظ٬ّ حُؼوخس، حُلن ك٢:

 حعظ٤لخء أؿشس حُؼوخس حػظزخسحً ٖٓ هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش ٝدكغ حُؼٖٔ. -1

 ؼوخس رخُظخق٤ـ.حعظ٬ّ ِٓلوخص حُؼوخس ًخُ -2

 حعظ٬ّ حُؼٔخس حُطز٤ؼ٤ش ُِؼوخس ٖٓ ٝهض حُز٤غ. -3

 رط٤ٜش اُؼوبس ٖٓ اُذوٞم اُؼ٤٘٤خ اُزجؼ٤خ: اُلشع اُضبُش

ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ٣ـذ ػ٠ِ ٓؤٓٞس  413رٔوظن٠ أكٌخّ حُٔخدس 

حُظ٘ل٤ز إٔ ٣طِذ ٖٓ أ٤ٖٓ حُغـَ حُؼوخس١ طغـ٤َ هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش كٞس 

ح٧ػش حُؼخ٢ٗ ٝح٧ْٛ ٝٛٞ طط٤ٜش حُؼوخس ٖٓ حُلوٞم حُؼ٤٘٤ش حُظزؼ٤ش  فذٝسٙ، ٤ُظشطذ

 ػ٠ِ هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ. ٬ُه٬عحُظ٢ طٌٕٞ ُذحث٤ٖ٘ أرُِـٞح حُذػٞس 

كبرح ًخٕ حُٔؾشع هذ ؽخء إٔ ٣ٔ٘ق حُٔؾظش١ رحص ح٤ٌُِٔش حُظ٢ ًخٗض ُغِلٚ حُٔذ٣ٖ، 

كوٞم، ا٫ إٔ حُٔؾشع ر٘خء ػ٠ِ إٔ حُؾخـ ٫ ٣٘وَ ا٠ُ خِلٚ أًؼش ٓٔخ ًخٕ ُٚ ٖٓ 

ؽخء، ٖٓ ٗخك٤ش أخشٟ، إٔ ٣نغ روشحس ح٩كخُش ٝطغـ٤ِٚ، كذحً ُلوٞم حُشٖٛ 

َ رٜخ حُؼوخس، كظ٘ظوَ ٤ٌِٓش حُؼوخس ٗو٤ش ٖٓ ٛزٙ حُلوٞم  ّٔ ٝحُظؤ٤ٖٓ ٝح٫ٓظ٤خص حُٔل

 رظغـ٤َ هشحس ح٩كخُش.

ا٫ إٔ ٛزح حُلٌْ ٫ ٣غش١ ػ٠ِ حُلوٞم حُؼ٤٘٤ش ح٧ف٤ِش حُٔغـِش ك٢ فل٤لش 

ُؼوخس حُؼ٤٘٤ش هزَ حُلـض ًلن حسطلخم أٝ حٗظلخع  أٝ ؿ٤ش رُي ٖٓ حُلوٞم حُؼ٤٘٤ش ح

ح٧ف٤ِش، كبٕ حُؼوخس ٣٘ظوَ ا٠ُ حُٔلخٍ ػ٤ِٚ ٓؼو٬ً رٜزٙ حُلوٞم حُٔظشطزش ػ٤ِٚ  ٫ٝ 

٣ظطٜش ٜٓ٘خ رظغـ٤َ هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش. ًزُي طغش١ ػ٠ِ حُٔؾظش١ ػوٞد 

حُلـض حُظ٘ل٤ز١ ح٣٩ـخس حُظ٢ ػوذٛخ حُٔذ٣ٖ هزَ ٗلخر
474
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ك٢ ك٤ٖ إٔ طط٤ٜش حُؼوخس ٖٓ حُلوٞم حُؼ٤٘٤ش حُظزؼ٤ش ٣ظْ روٞس حُوخٕٗٞ، دٕٝ إٔ 

 ٣طِزٚ حُٔؾظش١ حُٔلخٍ ػ٤ِٚ، ك٬ دخَ ٩سحدطٚ رٜزح حُظط٤ٜش.

ٝٗظشح ٫ٕ حُٔؾشع أكخه حُز٤غ حُـزش١ رنٔخٗخص طئد١ ا٠ُ ا٣قخٍ ػٔ٘ٚ ا٠ُ 

ٗٞح أهشحكخً ك٢ حُِٔق حُظ٘ل٤ز١  رؼذ أػ٠ِ كذ ٌٖٓٔ ٝا٠ُ إٔ أفلخد ٛزٙ حُلوٞم ًخ

إٔ طْ اخزخسْٛ رخ٩ؿشحءحص حُٔظخزس ٤ُظخف ُْٜ ٓشحهزظٜخ، ُزح ُْ ٣ؼذ ٛ٘خى ٓزشس ُزوخء 

حُلوٞم حُٔزًٞسس ػ٠ِ حُؼوخس رؼذ ر٤ؼٚ ؿزشحً كلن أفلخرٜخ ٣٘ون٢ ػٖ حُؼوخس 

ظٚ رؼذ ٓذس ٣ٝ٘ظوَ ٓلظلظخً رؤ٣ُٞٝظٚ ا٠ُ حُؼٖٔ رظغـ٤َ هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش ُٝٞ ُْ ط٘

 حُظؤ٤ٖٓ أٝ حُشٖٛ .

إٔ  475ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔذ٢ٗ  1055ٝارح ًخٕ ٣لن ُِذحثٖ حُٔشطٜٖ هزوخ ُِٔخدس 

٣لزظ حُؼوخس ا٠ُ إٔ ٣ذكغ ُٚ د٣٘ٚ طٔخٓخً، كبٕ كوٚ ك٢ حُلزظ ٣٘ون٢ أ٣نخ رظغـ٤َ 

 هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش ٣ِٝضّ رظغ٤ِْ حُؼوخس ا٠ُ حُٔلخٍ ػ٤ِٚ .

ٞم حُؼ٤٘٤ش ٫ رذ أ٫ًٝ ٖٓ طغـ٤َ كٌْ ح٩كخُش )حُز١ ٝ ٢ً ٣طٜش حُؼوخس ٖٓ حُلو

٣ظْ رؼذ دكغ حُٔؾظش١ حُؼٖٔ ًخ٬ًٓ (، كوزَ حُظغـ٤َ ٫ ٣ُطّٜش حُؼوخس ٖٓ طِي حُلوٞم، 

٤ٌِٓٝظٚ ط٘ظوَ ُِٔؾظش١ رٔـشد فذٝس هشحس ح٩كخُش، ٝ ٌُٜ٘خ ٤ٌِٓش ٓؼوِش رظِي 

 لوٞم روٞس حُوخٕٗٞ.حُلوٞم ٫ٝ طظطٜش ٜٓ٘خ ا٫ رظغـ٤َ حُوشحس، كظغوو ٛزٙ حُ

ٝ ٫رذ ُِظط٤ٜش أ٣نخً، إٔ ٣ٌٕٞ أفلخد حُلوٞم حُؼ٤٘٤ش حُظزؼ٤ش هذ عزن اخزخسْٛ 

رب٣ذحع هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ، كبٕ ُْ ٣غزن اخزخسْٛ رزُي ٫ ٣ظلون حؽظشحًْٜ ك٢ 

اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ٝاؽشحكْٜ ػ٤ِٜخ، ك٬ طظلون حُؼِش ٖٓ طخ٤ِـ حُؼوخس حُٔز٤غ ٖٓ 

ُظٔغي رؼذّ ٗلخر حُز٤غ ك٢ كوْٜ، ٣ٝـٞص ُْٜ أ٣نخً حُلـض ػ٠ِ كوٞهْٜ. ٝ ُٜئ٫ء ح

حُؼوخس ٖٓ ؿذ٣ذ ك٢ ٣ذ ٓؾظش٣ٚ رخُٔضحد رلغزخٗٚ كخثضحً ُٚ رٔوظن٠ هشحس ح٩كخُش 

حُوطؼ٤ش، ٝ ٌُٖ رُي ٓؾشٝه رؤٕ طٌٕٞ ؽشٝه حُز٤غ ٓخعش رلوٞهْٜ ٝمخسس 

 ُٔلخًٔخص(.ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ ح 413)ػ٬ًٔ رؤكٌخّ حُلوشس د ٖٓ حُٔخدس  رٔقخُلْٜ
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 ػذّ ػٔبٕ اُؼ٤ت: اُلشع اُشاثغ

 حُز٤ٞع ك٢ ُِؼ٤ذ ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔذ٢ٗ حُغٞس١:"٫مٔخٕ 422طون٢ حُٔخدس  

 .رخُٔضحد" ًخٗض رح ا ح٩دحس٣ش حُز٤ٞع ك٢ ٫ٝ حُونخث٤ش،

ر٘خء ػ٠ِ أكٌخّ حُٔخدس حُغخروش ٫ ٣لن ُِٔؾظش١ رخُٔضحد حُؼ٢ِ٘)حُٔلخٍ ػ٤ِٚ( 

خل٤ش ك٢ حُٔز٤غ، ٧ٕ اؿشحءحص حُز٤غ حُـزش١ طٔض طلض حُٔطخُزش رنٔخٕ حُؼ٤ٞد حُ

 اؽشحف حُونخء رٔخ ٣لون حٌُؾق ػٖ ؿ٤ٔغ ػ٤ٞد حُؼوخس حُٔز٤غ.

 اُطؼٖ ثوشاس اإلدبُخ: أُطِت اُشاثغ

ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص أٗٚ :" ٫ ٣ـٞص حعظج٘خف هشحس  414ط٘ـ حُٔخدس 

٢ ؽٌَ حُوشحس أٝ ُقذٝسٙ رؼذ ح٩كخُش حُوطؼ٤ش ا٫ ُؼ٤ذ ك٢ اؿشحءحص حُٔضح٣ذس أٝ ك

 سكل هِذ ٝهق ح٩ؿشحءحص حُظ٢ ٣ٌٕٞ ٝهلٜخ ٝحؿزخً هخٗٞٗخً".

طز٤ٖ ٖٓ حُ٘ـ حُغخرن إٔ حُٔؾشع أؿخص حُطؼٖ ك٢ هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش رطش٣ن 

ح٫عظج٘خف، ٌُٖٝ ٤ُظ هزوخً ُِوٞحػذ حُؼخٓش اٗٔخ هزوخً ُوٞحػذ خخفش طظ٘خعذ ٓغ 

. كخُٔؾشع ح٫فط٬ك٢ٚ ٫ ٣ؾٌَ كٌٔخً رخُٔؼ٠٘ هز٤ؼش ٛزح حُلٌْ ٧ٗٚ ك٢ كو٤وظ

٣ـ٤ض حُطؼٖ ك٤ٚ رخ٫عظج٘خف ا٫ ك٢ ػ٬ع كخ٫ص ٓلذدس ػ٠ِ عز٤َ حُلقش ٝك٢ ٫

 .٤ٓؼخد هق٤ش ٖٝٓ هِزَ أهشحف حُظ٘ل٤ز كوو

ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص  414كذدص حُٔخدس   :دبالد االعزئ٘بف -أٝالً 

َ حُلقش، ك٬ ٣ـٞص حُطؼٖ ارح ُْ طظٞحكش كخ٫ص حُطؼٖ ك٢ كٌْ ا٣وخع حُز٤غ ػ٠ِ عز٤

 .ٝحكذس ٜٓ٘خ

: ًٔخ ُٞ أؿش٣ض حُٔضح٣ذس ٖٓ ؿ٤ش إٔ ٣طِذ رُي  ػ٤ت ك٢ إجشاءاد أُضا٣ذح –أ

َِ٘غ حُؾخـ ٖٓ دخٍٞ حُٔضح٣ذس ٖٓ  ُٓ أكذ أفلخد حُؾؤٕ حُٔخ٤ُٖٞ رُي هخ٤ٗٞٗخً أٝ ارح 

ُٔلذدس ُٜخ أٝ ارح ؿ٤ش ٓزشس هخ٢ٗٞٗ أٝ ارح ًخٗض حُٔضح٣ذس هذ أؿش٣ض هزَ حُغخػش ح

طٔض ح٩كخُش حُوطؼ٤ش ػ٠ِ ؽخـ ُْ ٣وذّ أًزش ػشك . أٝ ُؼذّ اؿشحء حُظز٤ِؾ أٝ 

 حُ٘ؾش أٝ ح٩ػ٬ٕ، أٝ ػذّ حُٔ٘خدحس رظشدحد حُو٤ٔش حُٔوذسس.

أٝ ارح طٔض حُٔضح٣ذس ك٢ ؿِغش ؿ٤ش ػ٤ِ٘ش، أٝ سع٠ حُٔضحد ػ٠ِ ؽخـ ٓٔ٘ٞع 

ُز٤غ رؤهَ ٖٓ حُؼٖٔ حُز١ ػشمٚ ٖٓ ح٫ؽظشحى رخُٔضح٣ذس، أٝ ارح كقَ رب٣وخع ح

حُٔضح٣ذ أٝ رؤًؼش ٓ٘ٚ
476
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: ػذّ حؽظٔخُٚ ػ٠ِ حُز٤خٗخص حُظ٢ كشك ػ٤ت ك٢ شٌَ هشاس اإلدبُخ اُوطؼ٤خ -ة

حُٔؾشع طٞحكشٛخ ك٢ هشحس ح٩كخُش. ٗشٟ ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ ػذّ ٝؿٞد ٗـ، أٗٚ ٣ٞؿذ 

طٜخ ك٤ٚ رغزذ ػ٤ذ ك٢ هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش ارح ُْ طشحع حُؾشٝه حُظ٢ ٣ظؼ٤ٖ ٓشحػخ

هز٤ؼظٚ، ًٔخ ُٞ خ٬ ٛزح حُوشحس ٖٓ حعْ حُٔلخٍ ػ٤ِٚ أٝ ٖٓ رًش طخس٣خ فذٝسٙ أٝ 

ٖٓ حُؼٖٔ حُٔلخٍ رٚ حُؼوخس، أٝ ارح ُْ ٣ّذٕٝ ك٢ ر٣َ هخثٔش حُٔضح٣ذس ٝك٢ مزو حُظ٘ل٤ز 

حُؼخّ ٓغ ٬ٓكظش أٗٚ ٣ٌٖٔ حػظزخس ٓلنش حُٔضح٣ذس ٬ًٌٔٓ ُوشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش 

ٚ، أٝ إٔ ٣ٌٕٞ حُوشحس ؿ٤ش ٓٞهَّغ ٖٓ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز، ٣ٝؼٞد ا٠ُ ٓلٌٔش حُٔذٕٝ ك٢ ر٣ِ

 ح٫عظج٘خف طلذ٣ذ ٓخ ارح ًخٕ حُؼ٤ذ حُز١ حعظ٘ذ ا٤ُٚ حُطخػٖ ٣ٔظ ؽٌَ حُوشحس أّ ٫ . 

: ًقذٝس هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش رؼذ سكل ٓب ٣ُؼذ ٝهق اُز٘ل٤ز ثذٌْ اُوبٕٗٞ -ط

هخٗٞٗخً.  ًخُوشحس حُز١ ٣قذس ػٖ  هِذ ٝهق ح٩ؿشحءحص حُظ٢ ٣ٌٕٞ ٝهلٜخ ٝحؿزخً 

ٓلخًٔش حُٔٞمٞع ٣ون٢ رٞهق حُظ٘ل٤ز رخُٔؼخِٓش حُظ٘ل٤ز٣ش، ٫ ٣ـٞص ك٢ ٛزٙ حُلخُش 

كبرح ًخٕ حُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١ كٌٔخً هُِذ . افذحس هشحس ح٩كخُش هزَ اُـخء ٝهق حُظ٘ل٤ز

ح اػخدس حُٔلخًٔش رؾؤٗٚ ٝهشسص حُٔلٌٔش حُ٘خظشس ك٢ حُطِذ ٝهق حُظ٘ل٤ز، أٝ ار

حػظشك ػ٠ِ حُلٌْ حػظشحك حُـ٤ش ٝهشسص حُٔلٌٔش ٝهق حُظ٘ل٤ز، ك٤ـذ ػ٠ِ 

 سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٝهق اؿشحءحص حُز٤غ طلض هخثِش رط٬ٕ هشحس ح٩كخُش.

كبرح هِذ فخكذ حُٔقِلش ٝهق اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز رغزذ حعظ٘خدٛخ ا٠ُ ع٘ذ ػخد١ 

ٟٞ حُظض٣ٝش أٝ سع٢ٔ طْ ح٫دػخء ػ٤ِٚ رخُظض٣ٝش ٝهنض حُٔلٌٔش حُ٘خظشس ك٢ دػ

رخُظلو٤ن رؾؤٗٚ ، ٝٓغ رُي سكل سث٤ظ حُظ٘ل٤ز هِزٚ ،كخٗٚ ٣لن ُقخكذ حُٔقِلش 

ح٫عظ٘خد ا٠ُ ٛزح حُغزذ ُِطؼٖ ك٢ هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش، ٧ٕ حُلٌْ رخُظلو٤ن ٣ٞهق 

حُؼَٔ رخُغ٘ذ حُٔذػ٠ طض٣ٝشٙ هخٗٞٗخً 
477
. 

كخُش حُوطؼ٤ش ٬٣ٝكع إٔ ٛزح حُغزذ ٖٓ أعزخد حُطؼٖ ٫ ٣ُؼذ هؼ٘خً ك٢ هشحس ح٩

ٗلغٚ ، ٝاٗٔخ ٛٞ ك٢ حُٞحهغ هؼٖ ك٢ هشحس آخش ٛٞ حُوشحس حُلخفَ ك٢ هِذ ٝهق 

 ح٩ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز٣ش .

                                                           
477

" فً نطاق وقؾ التنفٌذ نشٌر إلى أن من واجب ربٌس التنفٌذ أن ٌتوقؾ عن السٌر فً إجراءات التنفٌذ عند إقامة - 

عند صدور الحكم الجزابً. كما لو كان موضوع الدعوى دعوى جزابٌة لها عالقة بهذه اإلجراءات، ومن شأنها أن تؤثر فٌها 
التنفٌذٌة تنفٌذ سند ادعى بتزوٌره جزابٌاً وأقٌمت الدعوى العامة به، ففً هذه الحالة والحاالت المماثلة تتأثر الدعوى 

المدنً دونما حاجة إلى  التنفٌذٌة بنتٌجة الدعوى الجزابٌة، لذا فإن إجراءاتها تتوقؾ بقوة القانون عمالً بقاعدة الجزابً ٌعقل
 صدور حكم عن المحكمة الجزابٌة بوقؾ التنفٌذ"

 .247ص: -1971لعام  5-4العددان  –مجلة المحامون 
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ًْ إٔ حُٔؾشع ٓ٘غ حُطؼٖ رخُز٤غ ُِـزٖ كظ٠ ُٞ ًخٕ حُؼوخس ًِٓٔٞخً ُوخفش أٝ ك٢ 

ٖٓ  395رؤكٌخّ حُٔخدس  ػ٬ًٔ  كخُش ر٤غ كقش ؽخثؼش ك٢ ػوخس ِٓٔٞى ػ٠ِ حُؾ٤ٞع،

ٕٗٞ حُٔذ٢ٗ حُغٞس١حُوخ
478

، ك٤غ أسد حُٔؾشع إٔ ٣ظْ حُز٤غ رخُٔضحد حُؼ٢ِ٘ ُِٞفٍٞ 

رؼٖٔ حُؼوخس ا٠ُ أًزش ٓزِؾ، ُٝظلو٤ن حعظوشحس حُٔشحًض حُوخ٤ٗٞٗش حُ٘خطـش ػٖ هشحس 

 ح٩كخُش.

ٗظشحً ا٠ُ إٔ هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش ٖٓ حُوشحسحص حُظ٢  االعزئ٘بف: ٤ٓؼبد-صب٤ٗبً 

٣وزَ حُطؼٖ رخ٫عظج٘خف خ٬ٍ خٔغش أ٣خّ ٝحُٔلشٝك إٔ ٣قذسٛخ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز كبٗٚ 

طغش١ ٛزٙ حُِٜٔش ٖٓ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ُِظز٤ِؾ ططز٤وخ ُِوٞحػذ حُؼخٓش. ٌُٖٝ ٣قؼذ طقٞس 

عش٣خٕ ِٜٓش حُطؼٖ ػ٠ِ ٛزح حُ٘لٞ رؾؤٕ هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش ٧ٕ ٛزح حُوشحس ٫ 

ٔلشٝك إٔ ٣زو٠ رخد ٣ؼِٖ ٫ٝ ٣زِؾ ا٠ُ أكذ، ًٔخ عزن إٔ سأ٣٘خ ُزُي ًخٕ ٖٓ حُ

حُطؼٖ ٓلظٞكخً ُٝٞ رؼذ حٗظوخٍ ح٤ٌُِٔش ا٠ُ حُٔؾظش١ حُٔلخٍ ػ٤ِٚ رخُظغـ٤َ، ا٫ إٔ 

حعظوشحس حُٔؼخ٬ٓص ٣ٞؿذ حُوٍٞ رزذء ح٤ُٔؼخد ٖٓ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ُقذٝس هشحس ح٩كخُش 

حُوطؼ٤ش ػ٠ِ أعخط أٜٗخ ح٩سحدس حُن٤٘ٔش ُِٔؾشع حُز١ هن٠ رؼذّ اػ٬ٕ ٛزح 

حُوشحس 
479

ٝ إٔ حُٔؾشع أسحد رزُي إٔ ٣ظخرغ أفلخد حُؾؤٕ ٛزٙ حُٔشكِش ٖٓ .ٝ ٣زذ

 ح٩ؿشحءحص رؤٗلغْٜ ٝرُي رخُ٘ظش ا٠ُ هز٤ؼظٜخ حُخخفش.

ٝػ٠ِ رُي ارح ُْ ٣طؼٖ ك٢ ظَ حُ٘قٞؿ حُٔؼٍٔٞ رٜخ ك٢ هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش 

رخ٫عظج٘خف خ٬ٍ حُٔذس حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ ط٢ِ فذٝسٙ كبٗٚ ٣قزق ٓزشٓخً 
480
. 

٫ ٣وزَ حُطؼٖ رخ٫عظج٘خف ك٢ هشحس ح٩كخُش ا٫ ٖٓٔ  َ ك٢ االعزئ٘بف:اُلظ -صبُضبً 

ًخٕ هشكخً ك٢ اؿشحءحص حُلـض. ٝارح ًخٕ حُطخػٖ ٓلوخً ك٢ هؼ٘ٚ، كٜزح ٣ئد١ ا٠ُ 

 كغخ هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش.

                                                           
 ".:" الٌجوز الطعن بالؽبن فً بٌع تم وفقا للقانون بطرٌق المزاد العلنً-۳ٖ-المادة -478

479
 ٌخ صدوره""إن قرار اإلحالة القطعٌة ال ٌعلن و تبدأ مهلة استبنافه من تار- 

 .178-177ص:  -المرجع السابق-شفٌق طعمة -مشار إلٌه فً: أدٌب استنبولً -قرار استبناؾ حلب
480

"إذا شاب إجراءات التنفٌذ نقص فإن مرجع الطعن فً ذلك محكم االستبناؾ التابع لها ربٌس التنفٌذ، ولقرار - 

ار اإلحالة لسباب تتعلق باإلجراءات االستبناؾ قوة القضٌة المقضٌة. و التملك محكمة الموضوع إلؽاء قر

شفٌق  -. مشار إلٌه فً: أدٌب استنبول1980ً/ 27/3تارٌخ  2835أساس  453التنفٌذٌة" قرار محكمة النقض رقم 

 .180-179ص:  -المرجع السابق-طعمة
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ٝ ك٢ كخٍ اُـخء ح٩كخُش حُوطؼ٤ش ٗظ٤ـش حُطؼٖ رخُوشحس ك٤ُؼذ حُٔلخٍ ػ٤ِٚ ًؤٕ ُْ 

حُؼوخس ُْ ٣خشؽ ٖٓ ِٓي حُٔذ٣ٖ، ٝ طُؼذ ًَ حُظقشكخص حُظ٢ ٣ٌٕٞ  ٣ؾظِش حُؼوخس ٝإٔ

حُٔلخٍ ػ٤ِٚ هذ أؿشحٛخ رؼذ فذٝس هشحس ح٩كخُش رخهِش، ٣ِٝـ٠ طغـ٤َ هشحس ح٩كخُش، 

ََ ع٘ذحً ُ٪كخُش ِـّ  . ٣ٝؼخد حُظغـ٤َ ػ٠ِ حعْ فخكزٚ)حُٔذ٣ٖ( ارح ًخٕ هذ ُع

طوذّ أٓخّ ٓلخًْ حُٔٞمٞع  رخُظخ٢ُ ٫ ٣ـٞص ارطخٍ هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش رذػٟٞ

عٞحء ًخٗض حُٔلٌٔش ؿضحث٤ش أٝ ٓذ٤ٗش. ٝحُلٌْ حُقخدس ك٢ ٛزح حُخقٞؿ ٫ ٣ئػش 

ار أٗٚ هشحس هنخث٢ ٣ـٞص حعظج٘خكٚ ك٢ كخ٫ص كذدٛخ  ك٢ هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش،

حُوخٕٗٞ، ٝرخُظخ٢ُ ػذّ حُطؼٖ ك٤ٚ أٝ طقذ٣وٚ ٖٓ هزَ ٓلٌٔش ح٫عظج٘خف ٣ٔ٘لٚ هٞس 

ش، ٫ٝ ٣ـٞص ارطخُٚ ٖٓ هزَ أ١ ٓشؿغ هنخث٢ آخشحُون٤ش حُٔون٤
481
. 
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 .317ص:  -المرجع السابق -د. جمال الدٌن مكناس -
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 اُلظَ اُشاثغ

 دػٟٞ االعزذوبم اُلشػ٤خ

٣ـٞص ك٢ حُٔ٘خهن  أ.  ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص  رؤٗٚ:" 416طون٢ حُٔخدس 

ِذ حُظ٢ ُْ طـش ك٤ٜخ أػٔخٍ حُظلذ٣ذ ٝحُظلش٣ش هِذ رط٬ٕ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز طزؼخً ُط

حعظلوخم حُؼوخس حُٔلـٞص ًِٚ أٝ رؼنٚ ٝرُي رذػٟٞ ٣خظقْ ك٤ٜخ ٓزخؽش 

٣ـذ طلض هخثِش عوٞه حُلن سكغ  د. ح٩ؿشحءحص ٝحُٔذ٣ٖ ٝحُذحث٤ٖ٘ حُٔو٤ذ٣ٖ. 

 دػٟٞ حُزط٬ٕ ٝح٫عظلوخم ك٢ ٤ٓؼخد ع٘ش ٖٓ طخس٣خ ح٩كخُش حُوطؼ٤ش ".

ُِٔلٌٔش  ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص رؤٗٚ :" ٣ـٞص  417ٝ طون٢ حُٔخدس 

حُ٘خظشس ك٢ دػٟٞ ح٫عظلوخم إٔ طوشس ٝهق حُز٤غ ارح أٝدع ٓذػ٢ ح٫عظلوخم 

ف٘ذٝم حُٔلٌٔش حُٔزِؾ حُز١ طوشسٙ ُِٞكخء رٔقخس٣ق حُذػٟٞ ٝٓوخرَ أطؼخد 

 حُٔلخٓخس ٝحُٔقخس٣ق ح٬ُصٓش ٩ػخدس اؿشحءحص حُز٤غ ػ٘ذ ح٫هظنخء."

ظلوخم ٢ٛ حُذػٟٞ حُظ٢ ر٘خء ػ٠ِ أكٌخّ حُٔخدط٤ٖ حُغخروظ٤ٖ، كبٕ دػٟٞ ح٫ع 

٣شكؼٜخ حُـ٤ش حُز١ ٫ ٣ؼّذ هشكخً ك٢ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ٓذػ٤خً ٤ٌِٓش حُؼوخس ًِٚ أٝ 

 رؼنٚ طٞفـ٬ً ٩هشحس كوٚ ػ٠ِ حُؼوخس ٝارطخٍ ح٩ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز٣ش.

كذػٟٞ ح٫عظلوخم حُلشػ٤ش ٢ٛ دػٟٞ ٓٞمٞػ٤ش ٣شكؼٜخ ؽخـ ٖٓ حُـ٤ش أػ٘خء 

٤ٌِٔش حُؼوخس ٝ رزط٬ٕ حُظ٘ل٤ز حُٞحسد ػ٤ِٚ رطش٣ن حُظظزغ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُؼوخس ٓطخُزخً ر

ك٤غ إٔ ٛزح حُظ٘ل٤ز ٝهغ ػ٠ِ ػوخس ٫ ٣ٌِٔٚ حُٔذ٣ٖ. ٣ٜٝذف حُٔؾشع ٖٓ ٛزٙ 

حُذػٟٞ طلو٤ن طٞحصٕ ر٤ٖ ٓقِلظ٤ٖ: أ٫ًٝ حُـ٤ش رل٤غ ٫ ٣ظُشى ر٬ كٔخ٣ش كظ٠ 

ٝطقل٠ ٖٓ  حٗظٜخء اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز، ٝػخ٤ٗخً كٔخ٣ش اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ٢ً طظْ

 حُٔ٘خصػخص.

ٝ طظ٤ٔض ٛزٙ حُذػٟٞ رؤٜٗخ هِذ ٤ٌِٓش ػوخس ك٢ٜ دػٟٞ ٓٞمٞػ٤ش طشكغ ٖٓ 

حُـ٤ش)ؿ٤ش أهشحف حُظ٘ل٤ز ، أٓخ ٛئ٫ء ح٧هشحف كؼ٤ِْٜ حكظشحّ ٤ٓؼخد ح٫ػظشحك 

ػ٠ِ هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ
482

(، ٝطُشكغ رؼذ حُظ٘ل٤ز ٝهزَ ٜٗخ٣ظٚ، ٝ طش٢ٓ ا٠ُ رط٬ٕ 

 هق حُز٤غ كظ٠ ٣ظلون حُـشك حُٔوقٞد ٜٓ٘خ.حُظ٘ل٤ز،  ٣ٝظشطذ ػ٤ِٜخ ٝ

 ؽشٝه دػٟٞ ح٫عظلوخم: 

                                                           
482

 .1059ص: -المرجع السابق -د. نبٌل اسماعٌل عمر - 
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إٔ ٣طِذ رط٬ٕ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ٓغ هِذ ح٤ٌُِٔش ك٢ ٓٞحؿٜش حُٔذ٣ٖ  -1

 حُٔلـٞص ػ٤ِٚ أٝ حٌُل٤َ حُؼ٢٘٤.

ٖٓ ك٢ حص ٝحُذحث٤ٖ٘ حُٔو٤ذ٣ٖ ٝحُٔذ٣ٖ ٝإٔ ٣ٞؿٚ حُذػٟٞ ا٠ُ ٓزخؽش ح٩ؿشحء -2

 كٌٔٚ.

 ٤ؼخد ع٘ش ٖٓ طخس٣خ ح٩كخُش حُوطؼ٤ش.إٔ طشكغ دػٟٞ ح٫عظلوخم ك٢ ٓ -3

إٔ ٣واااّٞ حُٔاااذػ٢ رب٣اااذحع فااا٘ذٝم حُٔلٌٔاااش حُٔزِاااؾ حُاااز١ طواااشسٙ ُِٞكاااخء  -4

رٔقااخس٣ق حُااذػٟٞ ٝٓوخرااَ أطؼااخد حُٔلخٓااخس ٝحُٔقااخس٣ق ح٬ُصٓااش ٩ػااخدس 

 اؿشحءحص حُز٤غ ػ٘ذ ح٫هظنخء.

طخنغ ٛزٙ حُذػٟٞ ُوٞحػذ اػزخص ح٤ٌُِٔش حُٔٞؿزش ُِظغـ٤َ ػ٬ًٔ رؤكٌخّ  -5

 ٝطؼذ٬٣طٚ ٝٝكن حُوٞحػذ حُٔوشسس أٓخّ حُوخم٢ حُؼوخس١ حُذحثْ. 188حس حُوش

ُْ ٣لذد حُٔؾشع حُٔلٌٔش حُٔخظقش ُِ٘ظش ك٢ دػٟٞ ح٫عظلوخم حُلشػ٤ش ،  -6

 ٓٔخ ٣ٞؿذ ططز٤ن ح٧كٌخّ حُؼخٓش ك٢ ح٫خظقخؿ. 

ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص طوذ٣ْ دػٟٞ  416ٝهذ أؿخص حُٔؾشع ك٢ حُٔخدس 

 رط٬ٕ ح٩ؿشحءحص 

حُظ٘ل٤ز٣ش طزؼخً ُطِذ حعظلوخم حُٔلـٞص ًِٚ أٝ رؼنٚ ك٢ حُؼوخسحص حُظ٢ ُْ طـِش 

ك٤ٜخ أػٔخٍ حُظلذ٣ذ ٝحُظلش٣ش ك٢ ع٘ش ٝحكذس ٖٓ طخس٣خ ح٩كخُش حُوطؼ٤ش ارح ُْ ٣وذٜٓخ 

 ك٢ أػ٘خء ح٩ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز٣ش طلض هخثِش عوٞه حُلن ك٤ٜخ.

س ٝهق حُز٤غ ارح أٝدع ٣ٝـٞص ُِٔلٌٔش حُ٘خظشس ك٢ دػٟٞ ح٫عظلوخم إٔ طوش

ٓذػ٢ ح٫عظلوخم ف٘ذٝم حُٔلٌٔش حُٔزِؾ حُز١ طوشسٙ ُِٞكخء رٔقخس٣ق حُذػٟٞ 

 ٝٓوخرَ أطؼخد حُٔلخٓخس ٝحُٔقخس٣ق ح٬ُصٓش ٩ػخدس اؿشحءحص حُز٤غ ػ٘ذ ح٫هظنخء.

ٝع٘وغْ دسحعش ٛزٙ حُذػٟٞ رخُظ٤٤ٔض  ر٤ٖ حُلخُش حُظ٢ ٣طخُذ ك٤ٜخ حُٔذػ٢ 

س ح٩كخُش حُوطؼ٤ش، ٝر٤ٖ حُلخُش حُظ٢ ٣طخُذ ك٤ٜخ رخُلن رخ٫عظلوخم هزَ فذٝس هشح

 رؼذ فذٝس حُوشحس. ٝع٘ظ٘خٍٝ رُي ك٢ ٓطِز٤ٖ ػ٠ِ حُٞؿٚ ح٥ط٢:
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 األٍٝ أُجذش

 ؽِت اعزذوبم اُؼوبس هجَ طذٝس هشاس اإلدبُخ اُوطؼ٤خ

ارح سكغ فخكذ كن ػ٠ِ حُؼوخس دػٟٞ حعظلوخم هزَ فذٝس هشحس ح٩كخُش 

زُي رط٬ٕ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز كبٕ ٛزح حُطِذ ٣غظذػ٢ حُظ٤٤ٔض حُوطؼ٤ش ٝهِذ طزؼخً ُ

ر٤ٖ حُؼوخس حُٔغـَ ك٢ حُغـَ حُؼوخس١ ٝحُؼوخس ؿ٤ش حُٔغـَ ك٢ حُغـَ حُؼوخس١، 

 ٝٛٞ ٓخ ع٘ز٤٘ٚ :

دػٟٞ حعظلوخم حُؼوخس حُٔغـَ ك٢ حُغـَ حُؼوخس١: ارح ًخٕ حُؼوخس  -1

ٝحُظلش٣ش مٖٔ ٓ٘طوش ؿشٟ ك٤ٜخ أػٔخٍ حُظلذ٣ذ  خً حُٔلـٞص ػ٤ِٚ ٝحهؼ

حُؼوخس١، كبٕ هٞحػذ دػٟٞ ح٫عظلوخم حُلشػ٤ش ٫ ططزن، اٗٔخ ططزن حُوشحسحص 

حُؼوخس٣ش حُ٘خظٔش ٧كٌخّ حُلوٞم حُٔغـِش ٝحُٔؾٜشس ك٢ حُغـَ حُؼوخس١) ػ٬ًٔ 

حُظ٢ طوشس حُلٔخ٣ش حُٔطِوش ُِلوٞم حُٔغـِش  1926ُؼخّ   188رؤكٌخّ حُوشحس 

٫عظلوخم حُلشػ٤ش ػ٠ِ اؿشحءحص حُز٤غ ك٢ حُغـَ حُؼوخس١(. ٝ ٫ طئػش دػٟٞ ح

 ارح سكؼض أػ٘خء ع٤شٛخ. 

ارح ًخٕ حُؼوخس ك٢  دػٟٞ حعظلوخم حُؼوخس ؿ٤ش حُٔغـَ ك٢ حُغـَ حُؼوخس١: -2

ٓ٘طوش ػوخس٣ش ُْ ٣ـِش ك٤ٜخ أػٔخٍ حُظلذ٣ذ ٝحُظلش٣ش، كبٗٚ ٣ـٞص رٔٞؿذ أكٌخّ 

ص ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص، هِذ رط٬ٕ اؿشحءح 417ٝ 416حُٔخدط٤ٖ 

حُظ٘ل٤ز طزؼخً ُؼزٞص حعظلوخم حُؼوخس حُٔلـٞص ًِٚ أٝ رؼنٚ، ٣ُٝغظِضّ حخظقخّ 

ٍَ ٖٓ حُٔذ٣ٖ ٝحُذحث٤ٖ٘ حُٔو٤ذ٣ٖ حُلخؿض٣ٖ ُِؼوخس.  ً 

ٝ ٣ٌٖٔ ُقخكذ حُلن إٔ ٣طِذ حعظلوخم حُؼوخس ػٖ هش٣ن دػٟٞ ح٫عظلوخم 

 حُلشػ٤ش، ًٔخ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣طِذ رُي رٞحعطش ح٫ػظشحك ػ٠ِ هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ

مٖٔ ح٤ُٔؼخد حُٔلذد هخٗٞٗخً. ٝهِزٚ ٣ظؼِن ر٘خك٤ش ٓٞمٞػ٤ش طخشؽ ػٖ حخظقخؿ 

 سث٤ظ دحثشس حُظ٘ل٤ز.

ًٔخ أؿخص حُٔؾشع ُِٔلٌٔش حُ٘خظشس ك٢ دػٟٞ ح٫عظلوخم إٔ طوشس ٝهق 

اؿشحءحص حُز٤غ حُـزش١، ٓٔخ ٣ؼ٢٘ إٔ حُٔلٌٔش ُٜخ عِطش طوذ٣ش٣ش ػ٘ذ سكغ دػٟٞ 

ٓـشد سكغ حُذػٟٞ ٫ ٣ئد١ ا٠ُ ٝهق حُز٤غ  ح٫عظلوخم حُلشػ٤ش، ًٔخ ٣ظز٤ٖ إٔ
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حُـزش١ روٞس حُوخٕٗٞ، ك٬ رذ ُٞهلٚ ٖٓ هشحس رخُٞهق
483

. ُٝظوشس حُٔلٌٔش حُٞهق ٫رذ 

ُٔذػ٢ ح٫عظلوخم ٖٓ إٔ ٣ٞدع ف٘ذٝم حُٔلٌٔش حُٔزِؾ حُز١ طوشسٙ ُِٞكخء 

رٔقخس٣ق حُذػٟٞ ٝٓوخرَ أطؼخد حُٔلخٓخس ٝحُٔقخس٣ق ٬ُصٓش ٩ػخدس اؿشحءحص 

 ارح ػزض ػذّ أكو٤ش ٓذػ٢ ح٫عظلوخم. حُز٤غ

ٝ ارح هشسص حُٔلٌٔش ٝهق حُز٤غ، ٝأرشص حُٔذػ٢ حُوشحس ُذحثشس حُظ٘ل٤ز، كبٕ ػ٠ِ 

سث٤ظ دحثشس حُظ٘ل٤ز إٔ ٣ٞهق حُز٤غ ػ٘ذ حُ٘وطش حُظ٢ ٝفِض ا٤ُٜخ ح٩ؿشحءحص، كظ٠ 

 طلقَ حُٔلٌٔش ك٢ أعخط دػٟٞ ح٫عظلوخم.

ٔلٌٔش إٔ حُٔذػ٢ فخكذ كن ػ٠ِ ًخَٓ ٝر٘ظ٤ـش حُ٘ظش ك٢ حُذػٟٞ ارح طز٤ٖ ُِ

حُؼوخس حُٔلـٞص، كظقذس هشحسٛخ رظوش٣ش رُي، ٝطزؼخً ُوشحسٛخ ٣قذس سث٤ظ حُظ٘ل٤ز 

ربُـخء اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز حُظ٢ حطُخزص. ك٢ ك٤ٖ ارح ًخٕ حُٔذػ٢ هذ هخُذ رـضء  حً هشحس

٤ظٚ ٖٓ حُؼوخس أٝ ػزض كوٚ رـضء ٖٓ حُؼوخس، كبٕ حُٔلٌٔش طقذس هشحسٛخ رظؼز٤ض ٌِٓ

ُٜزح حُـضء، ٝػ٠ِ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز إٔ ٣وشس اُـخء ح٩ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز٣ش رخُ٘غزش ُٜزح 

حُـضء ٖٓ حُؼوخس كوو، ٝإٔ ٣ظخرغ ح٩ؿشحءحص رخُ٘غزش ُٔخ طزو٠ ٖٓ حُؼوخس، ٓٔخ ٣غظِضّ 

اػخدس ح٩ؿشحءحص حُٜٔٔذس ُِز٤غ، رٞمغ هخثٔش ؽشٝه ؿذ٣ذس طخـ حُـضء حُز١ ُْ 

ن ك٤ٚ، كوخثٔش حُؾشٝه حُوذ٣ٔش ُْ طؼذ فخُلش ًؤعخط ٣ؼزض ُٔذػ٢ ح٫عظلوخم حُل

 ٬ُعظٔشحس رخ٩ؿشحءحص رغزذ خشٝؽ ؿضء ٖٓ حُؼوخس ٖٓ ٗطخم حُلـض.

ٝارح سأص حُٔلٌٔش حُ٘خظشس ك٢ دػٟٞ ح٫عظلوخم إٔ حُٔذػ٢ ؿ٤ش ٓلن، طوشس 

ّٖٔ كٌٜٔخ ٓظخرؼش ح٩ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز٣ش، ٝٛ٘خ ٣ـذ ػ٠ِ  سكل هِزٚ ٣ٝـذ إٔ طن

 ز إٔ ٣ظخرغ ح٩ؿشحءحص ٖٓ حُ٘وطش حُظ٢ طٞهلض ػ٘ذٛخ.سث٤ظ حُظ٘ل٤

 

 

 

 

 

 

                                                           
483
 .200ص:-المرجع السابق -د. محمد حاج طالب - 
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 اُضب٢ٗ أُجذش

 ؽِت اعزذوبم اُؼوبس ثؼذ طذٝس هشاس اإلدبُخ اُوطؼ٤خ

ٝمغ حُٔؾشع أكٌخٓخً خخفش رخعظلوخم حُؼوخس حُٔلـٞص ك٢ حُٔ٘خهن حُظ٢ ُْ 

ذ. كؤػٔخٍ طـِش ك٤ٜخ أػٔخٍ حُظلذ٣ذ ٝحُظلش٣ش، ٧ٜٗخ ُْ طلعَ رلٔخ٣ش هخ٤ٗٞٗش ًخِٓش رؼ

ح٧ٓش حُز١  حُظلذ٣ذ ٝحُظلش٣ش طغخْٛ ك٢ كلع حُلوٞم حُؼوخس٣ش، ٝطؼزض حُلوٞم،

٣غظِضّ اخنخع حُؼوخس حُٔلـٞص ٝ حُٔغـَ ك٢ حُغـَ حُؼوخس١ ك٢ كخٍ حُظ٘ل٤ز 

حُـزش١ ػ٤ِٚ، ٝفذٝس هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش ُلقَ ٜٗخث٢ رظؼز٤ض حُلن ٫عْ 

ء ح٩ؿشحءحص حُظ٘ل٤ز٣ش. ٝا٫ حٓظ٘غ حُ٘خط حُٔلخٍ ػ٤ِٚ، ٝػذّ حُغٔخف رظؼط٤َ ٝاُـخ

ػٖ ح٫ؽظشحى ك٢ حُٔضح٣ذس خٞكخً ٖٓ ٛزح حُ٘ٞع ٖٓ دػخٟٝ ح٫عظلوخم حُظ٢ هذ 

طلشْٜٓ ٖٓ ٓضح٣خ حُلٔخ٣ش حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ طزشص روٞحػذ حُظؾش٣غ حُؼوخس١، ٝربؿشحءحص 

 حُظ٘ل٤ز حُـزش١ ػ٠ِ حُؼوخس.

حُٔلـٞص ك٢ ٓ٘طوش ُْ طـِش ك٤ٜخ  ارح ًخٕ حُؼوخس 416ٝ ػ٬ًٔ رؤكٌخّ حُٔخدس  

أػٔخٍ طلذ٣ذ ٝطلش٣ش، ُٝسكؼض دػٟٞ ح٫عظلوخم ر٘خء ػ٠ِ هِذ ارطخٍ ح٩ؿشحءحص 

حُظ٘ل٤ز٣ش حُظ٢ ط٘خُٝض حُؼوخس حُٔلـٞص ، ك٤ـذ إٔ طشكغ حُذػٟٞ خ٬ٍ ع٘ش ٖٓ 

طخس٣خ فذٝس هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش. كبرح حٗظٜض حُٔلخًٔش رظوش٣ش ح٫عظلوخم ُِٔذػ٢ 

أٝ ؿضث٤خً رخُؼوخس، ك٤ـذ إٔ طوشس حُٔلٌٔش رط٬ٕ هشحس ح٩كخُش حُوطؼ٤ش. ٝطؼزض ٤ًِخً 

٤ٌِٓش حُٔذػ٢ ُِؼوخس ًخ٬ًٓ أٝ رخُـضء حُؼخرض ُٚ
484
. 

كبرح طوذّ هخُذ ح٫عظلوخم  رؼذ حٗونخء  ع٘ش ٖٓ طخس٣خ فذٝس هشحس ح٩كخُش 

ُظ٘ل٤ز٣ش حُوطؼ٤ش، ك٬ ٣ٌٕٞ ُٚ حُلن ك٢ سكغ دػٟٞ حُزط٬ٕ. ٝطؼزض ح٩ؿشحءحص ح

 حُظ٢ طٔض، رقٞسس ٜٗخث٤ش.

  

                                                           
"إذا حسم النزاع بدعوى االستحقاق بثبوت ملكٌة مدعً االستحقاق فإن ذلك ٌستتبع إزالة الحجز لوقوعه - 484

مشار إلٌها فً:  مجموعة أحكام النقض فً -188القاعدة رقم  على عقار لٌس جارٌاً بملكٌة المحجوز علٌه"

 .354ص: -القضاٌا التنفٌذٌة
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 اُلظَ اُخبٓظ  

 ث٤غ اُؼوبس إصاُخ ُِش٤ٞع ٝاعز٤لبء اُذ٣ٕٞ أُؤٓ٘خ

سؿذ حُٔؾشع ك٢ اخنخع ر٤غ حُؼوخس اصحُش ُِؾ٤ٞع ًٝزُي ر٤غ ػوخس حُٔذ٣ٖ 

٤ِٜخ ُظغذ٣ذ حُذ٣ٕٞ حُٔئٓ٘ش، ُزحص ح٧كٌخّ حُٔوشسس ُِظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُؼوخس حُٔ٘قٞؿ ػ

 ك٢ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص:

 أُجذش األٍٝ

 ث٤غ اُؼوبس إصاُخ ُِش٤ٞع

٣ٌوقذ رخ٤ٌُِٔش حُؾخثؼش ُِؼوخس إٔ ٣ٌٕٞ ًِٓٔٞخً ُؾخق٤ٖ أٝ أًؼش دٕٝ إٔ طٌٕٞ 

كقش ًَ ْٜٓ٘ ٓلشصس، ك٤ٌٞٗٞح ؽشًخء ػ٠ِ حُؾ٤ٞع. ٝهذ ٗظْ حُٔؾشع ح٤ٌُِٔش 

وخس، ا٫ ارح ًخٕ ٓـزشحً ػ٠ِ حُؾخثؼش روٞحػذ طغٔق ٌَُ ؽش٣ي رخُٔطخُزش روغٔش حُؼ

 حُزوخء ك٢ حُؾ٤ٞع رٔٞؿذ ٗـ هخ٢ٗٞٗ أٝ حطلخم.

كبرح سؿذ حُؾشًخء ك٢ اٜٗخء كخُش حُؾ٤ٞع ُْٝ ٣ظلوٞح، ٣ٌٖٔ اهخٓش دػٟٞ هغٔش 

هنخث٤ش أٓخّ ٓلٌٔش حُقِق حُظ٢ ٣وغ حُؼوخس حُؾخثغ مٖٔ ٗطخم دحثشس حخظقخفٜخ، 

٤ٗش هغٔظٚ ػ٤٘خً ر٤ٖ حُؾشًخء، ك٤ـذ كبرح هشسص حُٔلٌٔش ر٤غ ٛزح حُؼوخس ُؼذّ آٌخ

ٝ 420ٝ 419ٝ 418حطزخع أكٌخّ حُٔٞحد  
485

، حُظ٢ طون٢ اطزخع  ح٩ؿشحءحص  421

 ح٥ط٤ش:

                                                           
"إذا حكم ببٌع العقار المشترك لعدم إمكان قسمته ٌجري بٌعه بطرٌق المزاٌدة بناء بأنه:  418تقضً المادة  - 485

 على قابمة تتضمن شروط البٌع ٌقرها ربٌس التنفٌذ".

 :"تشتمل قابمة شروط البٌع على أسماء جمٌع الشركاء وموطن كل منهم".419المادة 

ر بإٌداع قابمة شروط البٌع الدابنٌن المرتهنٌن وأصحاب االمتٌاز وجمٌع الشركاء :" ٌخبر المأمو420المادة 

من هذا  390وكذلك جمٌع أصحاب الحقوق واإلشارات المتعلقة بالملكٌة المدونة على صحٌفة العقار طبقاً للمادة 

 القانون".

على شروط البٌع بطرٌق  :" لكل من الشركاء أن ٌبدي ما لدٌه من أوجه البطالن والمالحظات421المادة 

 االعتراض على القابمة".
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٣ـذ ػ٠ِ حُٔلٌّٞ ُٚ رز٤غ حُؼوخس ٖٓ إٔ ٣ظوذّ رطِذ ا٠ُ  هِذ ر٤غ حُؼوخس: - أ

كٌْ ٖٓ  دحثشس حُظ٘ل٤ز ٝكن حُوٞحػذ حُؼخٓش ك٢ حُظ٘ل٤ز. ٣ٝشكوٚ رقٞسس ػٖ

ِق حُٔخظقش ٝحُوخم٢ رز٤غ حُؼوخس حُؾخثغ، ٝحٌُٔظغذ حُذسؿش ٓلٌٔش حُق

 حُوطؼ٤ش.

٫ٝ كخؿش ٩سعخٍ اخطخس ط٘ل٤ز١ رغزذ ػذّ طؼِن حُٔٞمٞع رخُظضحّ ٣طِذ ٖٓ 

. ٝ ٫ كخؿش ٩ُوخء حُلـض ػ٠ِ حُؼوخس ٝطغـ٤ِٚ ك٢ حُغـَ 486 حُٔذ٣ٖ ط٘ل٤زٙ

 ٘ز٤ٚ ر١ٝ حُؾؤٕ.حُؼوخس١، ار إٔ اؽخسس حُذػٟٞ حُٔظؼِوش رز٤غ حُؼوخس ًخك٤ش ُظ

ٌُٖ ٣ظؼ٤ٖ ػ٠ِ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز إٔ ٣وّٞ رٞمغ ح٤ُذ ػ٠ِ حُؼوخس ٓغظؼ٤٘خً رخُخزشحء 

 كظ٠ ٣ظٌٖٔ ٖٓ اػذحد هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ.

اػذحد هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ: ٣وّٞ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز ربػذحد هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ، ٖٝٓ  -د 

ٔخء ؿ٤ٔغ حُؾشًخء ػْ ٣وشٛخ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز . ٣ٝـذ إٔ طؾظَٔ حُوخثٔش ػ٠ِ أع

 ػ٠ِ حُؾ٤ٞع ٝٓٞهٖ ًَ ْٜٓ٘.

ػ٠ِ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز إٔ ٣خزش  حُز٤غ: ٣ـذاخزخس أفلخد حُؾؤٕ روخثٔش ؽشٝه ؽ_ 

رب٣ذحع هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ أفلخد حُلوٞم ٖٓ دحث٤ٖ٘ ٓشط٤ٜٖ٘ ٝأفلخد 

ح٫ٓظ٤خص ٝؿ٤ٔغ حُؾشًخء ػ٠ِ حُؾ٤ٞع ،ٝؿ٤ٔغ أفلخد حُلوٞم ٝح٩ؽخسحص 

 390حُؼوخس حُؾخثغ حُٔشحد ر٤ؼٚ ؿزشحً )٣ٝشحػ٠ أكٌخّ حُٔخدس حُٔظؼِوش ر٤ٌِٔخص 

ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص(. ٣ٝلن ُٜئ٫ء رخ٩ؿٔخع حُز٤غ ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘ ٝػذّ 

، ٫ٝ كخؿش 487ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔذ٢ٗ( 975اؽشحى حُـ٤ش)ػ٬ًٔ رؤكٌخّ حُٔخدس 

 ُ٪ػ٬ٕ حُؼخّ ٖٓ ُقن ٝٗؾش.

                                                           
486
 .641: ص-السابق المرجع-حٌدر نصرت منال - 

487
:"إذا لم تمكن قسمة المال عٌناً. أو كان من شأنها إحداث نقص كبٌر فً قٌمة المال المراد 795المادة  - 

نفٌذ، وتقتصر المزاٌدة على الشركاء قسمته، ٌقرر القاضً بٌع المال بالمزاد العلنً بالطرٌق المبٌنة فً قانون الت
 إذا طلبوا هذا باإلجماع."

" إن بٌع العقار إزالة للشٌوع ٌتم بٌن الشركاء إذا أجمعوا على قصر المزاٌدة علٌهم، وإذا تخلؾ أحدهم عن 

ر الموافقة سواء أمام المحكمة مصدرة الحكم أو  أمام دابرة التنفٌذ أضحى اتفاق الشركاء اآلخرٌن ؼٌر ذي أث

 -1975/ 2/ 12تارٌخ  25أساس  28وتعتبر المزاٌدة مفتوحة لكل راؼب باالشتراك فٌها" قرار استبناؾ دمشق رقم 

تألٌؾ المحامً حازم  -فً قانون أصول المحاكمات المدنٌة-أصول التنفٌذ -مشار إلٌه فً: صدٌق المحامً

 .382بال تارٌخ.ص:  -الجزار
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ُؾشًخء ػ٠ِ حُؾ٤ٞع ُٝـ٤ٔغ ٖٓ طْ ح٫ػظشحك ػ٠ِ حُوخثٔش: ٓ٘ق حُٔؾشع ح -د

ُز٤غ ُٞؿٞد اخزخسٙ ُٝٚ ٓقِلش حُلن ك٢ ح٫ػظشحك ػ٠ِ هخثٔش ؽشٝه ح

رخ٩ؿشحءحص أٝ ُشؿزظٚ ربمخكش ٬ٓكظش أٝ ؽشه  عزذ ٖٓ أعزخد حُزط٬ٕ

ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ  423) ًٔخ عزن رًشٙ ػ٬ًٔ رؤكٌخّ حُٔخدس  ؿ٤ش ٓٞؿٞد.

 حُٔلخًٔخص(.  

 أُجذش اُضب٢ٗ

 ُذ٣ٕٞ أُؤٓ٘خاعز٤لبء ا

ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص رؤٗٚ :" ٣ـٞص ُٖٔ ٣ِٔي ػوخسحً  422طون٢ حُٔخدس 

ٓوشسحً ػ٤ِٚ كوٞم حٓظ٤خص أٝ طؤ٤ٖٓ أٝ سٖٛ إٔ ٣طِذ ر٤ؼٚ ر٘خء ػ٠ِ هخثٔش رؾشٝه 

 حُز٤غ ٣وشٛخ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز".

"ططزن ػ٠ِ ر٤غ  ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص ػ٠ِ إٔ: 423ٝط٘ـ حُٔخدس 

ّ آٌخٕ هغٔظٚ أٝ ٫عظ٤لخء كوٞم ح٫ٓظ٤خص ٝحُظؤ٤ٖٓ ٝحُشٖٛ حُٔغـِش حُؼوخس ُؼذ

 ح٧كٌخّ حُٔوشسس ُِظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُؼوخس".

٣ظنق ٖٓ ٛز٣ٖ حُ٘ق٤ٖ إٔ حُٔؾشع أسحد ػذّ كقش هِذ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُؼوخس 

رز٤ؼٚ ؿزشحً ك٢ دحثشس حُظ٘ل٤ز رخُذحثٖ، ك٤غ أؿخص ُٖٔ ٣ِٔي ػوخسحً ٓوشسحً ػ٤ِٚ كن 

ؤ٤ٖٓ أٝ سٖٛ إٔ ٣وّٞ رطِذ ر٤ؼٚ ا٠ُ دحثشس حُظ٘ل٤ز ، ٣ٝوّٞ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز حٓظ٤خص أٝ ط

رٞمغ هخثٔش رؾشٝه حُز٤غ ٣وشٛخ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٣ٝزِّؾ رُي ا٠ُ حُذحث٤ٖ٘ أفلخد 

 423حُلوٞم ٝا٠ُ حُٔذ٣ٖ، ٖٝٓ ػْ طظزغ ح٧كٌخّ حُٔوشسس ُِظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُؼوخس )حُٔخدس 

خُذ حُظ٘ل٤ز ٛٞ حُٔذ٣ٖ ٓخُي حُؼوخس، أٝ ٖٓ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص( ٝهذ ٣ٌٕٞ ه

 حٌُل٤َ حُؼ٢٘٤. ك٬ رذ إٔ:

٣وذّ حُٔذ٣ٖ هِزخً ا٠ُ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز ٣ِظٔظ ك٤ٚ ر٤غ ػوخسٙ ُذكغ كوٞم ح٫ٓظ٤خص  -1

ٝحُشٖٛ ٝحُظؤ٤ٖٓ حُٔوشسس ػ٠ِ فل٤لش حُؼوخس، ٣ٝ٘ٞد ٛزح حُطِذ ػٖ حُغ٘ذ 

 حُظ٘ل٤ز١.

 حؽ ه٤ذ ٓخ٣.٢ُـذ اسكخم ه٤ذ ػوخس١ ػٖ فل٤لش حُؼوخس ٝ اخش -2

 ٝمغ اؽخسس حُلـض ك٢ حُغـَ حُؼوخس١.  -3
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 ططز٤ن ٓؼخِٓش ٝمغ ح٤ُذ. -4

 ٝمغ هخثٔش ؽشٝه حُز٤غ ٝاخزخس ر١ٝ حُؾؤٕ . -5

 كظق رخد ح٫ػظشحك ػ٠ِ حُوخثٔش. -6

 اؿشحء ٓؼخِٓش حُ٘ؾش ٝحُِقن. -7
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 هبئٔخ أُشاجغ

 

 أُشاجغ ثبُِـخ اُؼشث٤خ

 أٝالً: أُشاجغ اُؼبٓخ

 

ٞكخ، أكٔذ، حُظؼ٤ِن ػ٠ِ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔشحكؼخص حُـذ٣ذ ٝهخٕٗٞ حُ أرٞ -1

 حُٔؼخسف رخ٩عٌ٘ذس٣ش. ٓ٘ؾؤس-ٝح٩ػزخصحُظ٘ل٤ز  ك٢ -حُؼخ٢ٗحُٔـِذ -ح٩ػزخص

حُٔذ٤ٗش، حُذحس حُـخٓؼ٤ش، ر٤شٝص، أفٍٞ حُٔلخًٔخص  أكٔذ، حُٞكخ،أرٞ  -2

 .1989 حُطزؼش حُشحرؼش،

ٓ٘ؾٞسحص  حُؼخ٢ٗ، حُـضء-حُٔلخًٔخصؽشف هخٕٗٞ أفٍٞ  أ٣ٖٔ، أرٞ حُؼ٤خٍ، -3

 .2007-2006ؿخٓؼش دٓؾن 

 ٝحُظـخس٣ش،أفٍٞ حُٔلخًٔخص ك٢ حُٔٞحد حُٔذ٤ٗش  هللا،سصم  أٗطخ٢ً، -4

 .1993-1992هزؼش ػخّ  دٓؾن،ٓ٘ؾٞسحص ؿخٓؼش 

 حُـضء-٬ُُظضحّحُؼخٓش  حُ٘ظش٣ش-حُٔذ٢ٗؽشف حُوخٕٗٞ  حُذ٣ٖ،ٝك٤ذ  عٞحس، -5

حُطزؼش  دٓؾن،ٞسحص ؿخٓؼش ٓ٘ؾ ح٩سحد٣ش، حُٔقخدس-ح٫ُظضحّ ٓقخدس-ح٧ٍٝ

 .2006-2005حُلخد٣ش ػؾش 

 حُـضء ح٧ٍٝ،–حٌُظخد ح٧ٍٝ حُٔلخًٔخص،ؽشف هخٕٗٞ أفٍٞ  ٓلٔذ،ٝحفَ  -6

 . 2007-2006هزؼش ػخّ  دٓؾن،ٓ٘ؾٞسحص ؿخٓؼش 

 

 صب٤ٗبً: أُشاجغ اُخبطخ

 أُشاجغ اُلو٤ٜخ-1

ُ٘خؽش ٓ٘ؾؤس ح ءحص حُظ٘ل٤ز ك٢ حُٔٞحد حُٔذ٤ٗش ٝحُظـخس٣ش،اؿشح أكٔذ، حُٞكخ،أرٞ  -1

حُطزؼش  ح٫عٌ٘ذس٣ش،-ح٩عٌ٘ذس٣ش، ٓطزؼش ٓلٔذ دٕٝ رٞعٌٞ –دحس حُٔؼخسف 

 .1966حُخخٓغش 

حعٔخػ٤َ ػٔش، ٗز٤َ، حُٞع٤و ك٢ حُظ٘ل٤ز حُـزش١، دحس حُـخٓؼش حُـذ٣ذس  -2

 .2001ح٩عٌ٘ذس٣ش،  ُِ٘ؾش،
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ك٢ هخٕٗٞ أفٍٞ حُٔلخًٔخص -حُظ٘ل٤ز أفٍٞ-حُٔلخ٢ٓ، كخصّ فذ٣ن حُـضحس -3

 طخس٣خ ٗؾش. ر٬ -حُٔذ٤ٗش

 .2008-هخُذ، ٓلٔذ، حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُؼوخس، ٓ٘ؾٞسحص ؿخٓؼش كِذ كخؽ -4

ر٤شٝص  ٓوخسٗش،دسحعش  –أفٍٞ حُظ٘ل٤ز حُـزش١  ٓلٔذ،ك٢ِٔ  حُلـخس، -5

 .2003حُطزؼش حُؼخ٤ٗش ػخّ  حُلوٞه٤ش،ُز٘خٕ ٓ٘ؾٞسحص حُلِز٢ 

هزؼش ػخّ  حُلوٞه٤ش،ٓ٘ؾٞسحص حُلِز٢  حُـزش١،حُظ٘ل٤ز  أكٔذ، خ٤َِ، -6

2006. 

هنخء حُونخء حُٔغظؼـَ ٝ كخٓذ، ػٌخص،ح٧عظخر  حُذ٣ٖ،حُذ٣٘خفٞس١، ػض  -7

حُ٘خؽش ؿ٤ش  ،1997ٝحُونخء، حُطزؼش حُخخٓغش حُظ٘ل٤ز ك٢ مٞء حُلوٚ 

 ٓؼشٝف.

حُؼخٓش ك٢ حُظ٘ل٤ز حُونخث٢ ك٢ هخٕٗٞ حُٔشحكؼخص ك٢  ٝؿذ١، حُ٘ظش٣ش سحؿذ، -8

 ٗؾش. ر٬ طخس٣خ حُؼشر٢،دحس حُلٌش  ٝحُظـخس٣ش،حُٔٞحد حُٔذ٣٘ش 

ؿخْٗ، ؿخُذ، هٞح٤ٖٗ حُظ٘ل٤ز ك٢ ُز٘خٕ -9 َٝ حُـضء ح٧ٍٝ، -عش٣خ٢ٗ، ًزش٣خٍ، 

 .1990حُٔ٘ؾٞسحص حُلوٞه٤ش فخدس، حُطزؼش ح٠ُٝ٧ 

ٓ٘ؾٞسحص حُلِز٢  حُونخث٢،حُ٘ظش٣ش حُؼخٓش ُِظ٘ل٤ز  هِؼض، د٣ٝذحس،  -10

 .2008حُلوٞه٤ش 

س ؽشف ػ٠ِ حُٔظٖ، ر٬ دح-عِلذحس، ف٬ف حُذ٣ٖ، أفٍٞ حُظ٘ل٤ز حُٔذ٢ٗ -11

 .1979ٗؾش، 

حُ٘خؽش  حُٔلخًٔخص،اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز ك٢ هخٕٗٞ أفٍٞ  ًخَٓ،عؼ٤ذ  حٌُٞعخ، -12

 .2000هزؼش ػخّ  ٝحُوخ٤ٗٞٗش،ٓئعغش حُؼ٬هخص ح٫هظقخد٣ش 

ٓ٘ؾٞسحص  فٍٞ حُظ٘ل٤ز ك٢ حُٔٞحد حُٔذ٤ٗش ٝحُظـخس٣ش،أ ٌٓ٘خط، ؿٔخٍ، -13

 2003-2002ؿخٓؼش دٓؾن، هزؼش 

 ح٫عٌ٘ذس٣ش.-دحس حُلٌش حُؼشر٢ ٘ل٤ز٣ش،حُظحُغ٘ذحص  حُل٤ٔذ،ػزذ  حُٔ٘ؾخ١ٝ، -14

دحس كظ٠  ٝاؿشحءحص حُظٞص٣غ،هشم حُظ٘ل٤ز حُـزش١  ٗقشس، ك٤ذس،٬٘ٓ  -15

 .1966حُؼشد هزؼش 

-، ٣ٞعق، هشم ح٫كظ٤خه ٝحُظ٘ل٤ز، ٓؼخِٓش حُظٞص٣غ ح٧فٍٞٗـْ -16

 .1981-ر٤شٝص-ٓ٘ؾٞسحص ػ٣ٞذحص

 .1989 - ٤ٗشحُوخٗٞ حٌُٔظزش-حُذحس حُـخٓؼ٤ش -حُٜ٘ذ١، أكٔذ، أفٍٞ حُظ٘ل٤ز -17
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ٓطزؼش ؿخٓؼش  حُؼشر٤ش،حُ٘خؽش دحس حُٜ٘نش  حُـزش١،حُظ٘ل٤ز  كظل٢، ٝح٢ُ، -18

 .1989ٝحٌُظخد حُـخٓؼ٢، حُوخٛشس 

ٔذ٢ٗ، اػذحد ؽشًش ٤ٓؼخم ٓلخٕٓٞ ٓشؿغ حُٔلخ٢ٓ ك٢ اؿشحءحص حُظ٘ل٤ز حُ -19

ٓغظؾخسٕٝ، رخُظؼخٕٝ ٓغ ح٧عظخر ٣ٞعق ح٣٧ٞر٢ ٓذ٣ش ط٘ل٤ز ٓلخًْ دٓؾن ٝ

 .2009ٗؾش، عخروخً، ر٬ دحس 

 

 أُشاجغ اُوؼبئ٤خ-2

، أد٣ذ طو٤ٖ٘ أفٍٞ حُٔلخًٔخص، ؽل٤ن هؼٔش، حُـضء حُخخٓظ، حعظ٘ز٢ُٞ -1

 . 1995 - حُؼخ٤ٗشحُطزؼش 

ٓـٔٞػش أكٌخّ حُ٘ول ك٢ حُونخ٣خ حُظ٘ل٤ز٣ش  هللا،ػزذ حُوخدس ؿخس  ح٧ُٞع٢، -2

 .2013هزؼش  حُوخ٤ٗٞٗش،حٌُٔظزش  ،2013كظ٠ ػخّ  2003ٖٓ ػخّ 

 بسصبُضبً: األثذ

ؿ٤ٔؼ٢، ػزذ حُزخعو، عِطش حُوخم٢ ح٫ُٞث٤ش، رلغ ٓ٘ؾٞس ك٢ ٓـِش حُؼِّٞ  -1

 11حُٔـِذ  1969ٓقش(،  –حُوخ٤ٗٞٗش ٝح٫هظقخد٣ش )ؿخٓؼش ػ٤ٖ ؽٔظ 

 .2حُؼذد 

ٓـِش  ٓ٘ؾٞس ك٢ رلغ-ك٤ٜخحُظ٘ل٤ز حُٞهظ٤ش ٝحُلٌْ  اؽٌخ٫ص-أَٓ ؽشرخ، -2

ُؼخّ  ح٧ٍٝ، دحُؼذ-25-حُٔـِذ-ٝحُوخ٤ٗٞٗشؿخٓؼش دٓؾن ُِؼِّٞ ح٫هظقخد٣ش 

2009. 

في حُضٝحؽ ٤ُظ ع٘ذحً ط٘ل٤ز٣خً ُـٜش حُظن٤٤ن رطش٣ن  ػٔشحٕ، ًل٤َ، -3

، 39كٔـ، حُٔـِذ  حُزؼغ،رلغ ٓ٘ؾٞس ك٢ ٓـِش ؿخٓؼش  حُظ٘ل٤ز١،حُلزظ 

 .169-148، ؿ 2017، ُؼخّ 43حُؼذد 

ًل٤َ، ػٔشحٕ، حُطز٤ؼش حُوخ٤ٗٞٗش حُخخفش ُؼَٔ سث٤ظ حُظ٘ل٤ز حُغٞس١،  -4

 .96-75، ؿ 2016، ػخّ 44، حُؼذد 38، حُٔـِذ ٓـِش ؿخٓؼش حُزؼغ

 ساثؼبً: اُذٝس٣بد

 ٓـِش حُٔلخٕٓٞ. فخدسس ػٖ ٗوخرش حُٔلخ٤ٖٓ ك٢ عٞس٣ش -

 ٓـِش حُوخٕٗٞ فخدسس ػٖ ٝصحسس حُؼذٍ ك٢ عٞس٣ش. -
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 أُشاجغ ثبُِـخ اُلشٗغ٤خ

 

1 -Aulu-Gelle, Les nuits attiques, XX livre, chapitre 1. Cité dans 

les Œuvres complètes de Montesquieu, avec des notes de Dupin, 

Crevier, Voltaire, Mably, Servan, La Harpe, etc..,  Volume 1, 

1838, Paris, imprimeurs de l’institut de France. 

 

2- F. TERRE, Ph. SIMILER, Y. LEQUETTE, Les obligations, 

Dalloz, 8
ème

éd. 2002. 

 

3-KAHIL, Omran,  L'égalité entre les créanciers dans le cadre de 

la saisie attribution, Université du Droit et de la Santé - Lille II, 

France 2011.  
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 : اُِج٘خ اُؼ٤ِٔخ

 أ٣ٖٔ أرٞ حُؼ٤خٍد. 

 د. ٓٞع٠ ٓظش١

 د. أكٔذ حُلشح٢ً

 

 

 

 

 أُذهن اُِـ١ٞ

 د. ٓلٔٞد عخُْ ٓلٔذ

 

 

 

 

 

 

 

 دوٞم اُطجغ ٝاُزشجٔخ ٝاُ٘شش ٓذلٞظخ ُٔذ٣ش٣خ اٌُزت ٝأُطجٞػبد

 

 

 

 

 

 


