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:     المقدمة
لقد عرفت المجتمعات البشرٌة عدة تؽٌرات هامة شملت تلك التؽٌرات مختلؾ 

 عن تلك التؽٌرات، ففً ىجوانب الحٌاة اإلنسانٌة، ولم ٌكن حقل العدالة والقضاء بمنؤ

المجتمعات البدابٌة كان ٌتحدد مقدار ما للحق من حماٌة بقدر ما لصاحبه من  قوة، فكانت 

القوة هً التً تخلق الحق وهً التً تحمٌه، فكانت المجتمعات البدابٌة تلجؤ عند فض 

. المنازعات إلى القوة واالنتقام

ؾ الدولة، ئومع تطور المجتمعات عبر تارٌخ طوٌل وما صاحبه من تطور لوظا

أصبحت الحماٌة عامة قانونٌة بعد أن كانت خاصة انتقامٌة، وأصبحت القاعدة العامة أنه ال 

ٌجوز لشخص أن ٌقتضً حقه بٌده، وأخذت الدولة على عاتقها واجب إقامة العدل فً 

. المجتمع

ولتحقٌق هذه المهمة وضعت القوانٌن الموضوعٌة المبٌنة للحقوق وللجزاءات 

المقررة على اإلخالل بها، والقوانٌن اإلجرابٌة التً ترسم كٌفٌة االقتضاء الفعلً لهذه 

. الحقوق، بمعنى كٌفٌة تنفٌذ الجزاء المقرر عمال فً حالة االعتداء علٌها

وقد كان الحفاظ على مجتمع متوازن ومستقر ٌعتبر الهدؾ األساسً واألسمى الذي 

تسعى إلٌه جمٌع الدول والمجتمعات، وذلك من خالل تؤسٌس نظام قضابً قوي ومتٌن، 

وقوة القضاء ومتانته ال تتمظهر فقط فً إقرار الحقوق عن طرٌق البت فً المنازعات 

والخصومات، ولكن أٌضا فً الحفاظ على هذه الحقوق وصٌانتها وإٌصالها إلى أصحابها، 

فالمتقاضً ال ٌلجإ إلى هذا الجهاز من أجل الحصول على أحكام وقرارات، وإنما من أجل 

الوصول إلى حقه والتمتع به، وذلك حتى ال تبقى تلك األحكام والقرارات فوق الرفوؾ 

ومجرد أوراق شكلٌة من دون قوة تنفٌذٌة على أرض الواقع، مما ٌشكل ضررا بالؽا، 

وتعتبر العدالة مٌزانا لكل أنواع السلوك القابمة فً المجتمع  

 

 

بشتى األصناؾ، فإذا ما انهارت العدالة فً مجتمع ما، انهار ذلك المجتمع بتقوٌض أهم 

. دعابمه

ولم ٌكن المفكرون ٌلقون الكالم على عواهله عندما سؤلوا فقط عن عدالة البالد، 

 احترامها دلٌل صحة وبقاء ولو تداعت األبنٌة األخرى، فال بقاء لصرح العدالة اواعتبرو

. قابمة دون احترام أحكام القضاء



ولقد عملت الدول على تنظٌم جهاز القضاء فً سبٌل توفٌر العدالة وإحقاق الحق 

بٌن الناس، واعتبر القاضً عماد المإسسة القضابٌة لما ٌجب أن ٌتشبث به من مبادئ 

وأعراؾ تشكل أساس الحكم بٌن الناس، حٌث ال ٌتصور حق إال إذا كان لصاحبه سلطة 

االلتجاء إلى القضاء للذود عنه واالعتراؾ له به، وسلطة إجبار مدٌنه على تنفٌذ ما التزم به 

، ولهذا ال ٌكتفً المشرع بإتاحة فرصة االلتجاء إلى القضاء لحماٌة الحق، بل أٌضا ٌمكن 

صاحبه من اقتضابه ، أي ٌمكنه من الحصول على المنفعة التً ٌخولها له حقه  بإجبار 

. مدٌنه على القٌام بما التزم به

وعلى ؼرار باقً دول العالم عرؾ نظام العدالة فً كل من المؽرب ومورٌتانٌا عدة 

تقلبات نتٌجة تؤثرهما من الناحٌة التارٌخٌة بؤحكام الشرٌعة اإلسالمٌة، وذلك قبل بسط 

المستعمر نفوذه على الدولتٌن، فقبل ذلك التارٌخ ظل الراجح والمشهور أو ما جرى به 

. العمل من مذهب اإلمام مالك هو السابد فً نطاق الفتوى أو فً مجال القضاء فً الدولتٌن

 اإلسالم أهم النظم التً دافعت عن العدالة، فقد خولت األحكام الفقهٌة روباعتبا

. لطرفً النزاع اللجوء إلى القضاء إلنصاؾ المظلوم وزجر الظالم

 وقد ذهب بعض الفقه إلى أن التدوٌن والتوثٌق لم ٌكونا معروفٌن وال مشروطٌن فً 

صدر اإلسالم فً القضاٌا واألحكام
1

 ، حٌث سادت المحاكم العلنٌة والشفوٌة التً كان 

ٌنصت فٌها القاضً إلى الطرفٌن ، وبعد التحقٌق والبحث فً األدلة  

 

 النزاع بما لهم وما علٌهم دون تدوٌن هذه األحكام من ؾٌنطق القاضً بالحكم وٌعرؾ أطرا

. قبل الكاتب فً سجالت خاصة بها

وهنا ندرك أن حق الدفاع ٌعتبر حقا مقدسا منذ القدم وركٌزة أساسٌة فً القانون 

اإلجرابً التً حرصت كل القوانٌن على ضمانه، كما ٌحرص العمل القضابً أشد الحرص 

على احترامه، وٌهدؾ حق الدفاع إلى تحقٌق المساواة فً المراكز اإلجرابٌة للخصوم أمام 

المحكمة، وإذا اختلت هذه المساواة اختلت فكرة العدالة، لذا بات من الضروري والواجب 

إتاحة الفرصة للخصوم للتعبٌر عن وجهة نظرهم فٌما قدمه كل منهم فً مواجهة اآلخر
2

 .

منهنا تشكل الدعوى فً حقٌقتها تنظٌما قانونٌا مركبا من اإلجراءات المسطرٌة، 

ٌهدؾ من خاللها المشرع إلى احتكار قنوات الفصل فً الخصومات إنذارا منه بانقضاء 

                                           
.  ٝٓب ٤ِ٣ٜب48: ، 1964ٓٓؾٔل ٍالّ ػٔو، اُوٚبء ك٢ اإلٍالّ، اُوبٛوح، كاه اُٜ٘ٚخ اُؼوث٤خ، -  1

: ، 1968ٓٝعل١ هاؿت، كهاٍبد ك٢ ٓوًي اُقْٖ أٓبّ اُوٚبء أُل٢ٗ، ٓغِخ اُؼِّٞ اُوب٤ٗٞٗخ ٝاالهزٖبك٣خ، ٍ٘خ -  2
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زمن العدالة الخاصة، والدعوى فً هذا اإلطار تمثل مرحلة زمنٌة توازي مرحلة النزاع ، 

تبدأ حٌث ٌبتدئ وتنتهً حٌث ٌنتهً ، فحٌاتها محصورة بٌن المقال االفتتاحً وصدور 

الحكم
3

:  ، وٌمكن تقسٌم الدعوى إلى ثالث مراحل

. وٌمثل شهادة مٌالد الدعوى- مبدبٌا–وٌكون بمقال مإدى عنه : مرحلة االفتتاح-

. وتمثل هذه المرحلة المحك الحقٌقً للمحكمة واألطراؾ:سٌر الدعوى -

وتمثل الحكم كهدؾ مباشر للدعوى وعنوانا للحقٌقة القضابٌة : المرحلة الختامٌة-

. وإعالن نتٌجة وخالصة لما سبق

ومن خالل ما تقدم وباعتبار مقدمة البحث ترتكز مهمتها أساسا على التعرٌؾ 

بالموضوع وأهمٌته، إضافة إلى دواعً اختٌاره، والصعوبات التً اعترضت الباحث، 

. عالوة على بعض النقاط األخرى التً سٌتم الحدٌث عنها

 

التعرٌف بالموضوع وأهمٌته : أوال

ٌعتبر من أهم إجراءات الدعوى التً عادة ما تنظمها قوانٌن المسطرة المدنٌة 

. مسطرتً التبلٌػ والتنفٌذ الذٌن ٌعتبران من أهم الركابز األساسٌة لحقوق الدفاع

والتبلٌػ لؽة من بلػ ٌبلػ تبلٌؽا، أي وصل أو بلػ رسالة أو طردا أو خبرا أوؼٌر 

. ذلك من الوقابع التً تعرفها حٌاتنا الٌومٌة 

:   وفً االصطالح القانونً

إعالن عن إجراء قضابً أو قانونً معٌن ومرتبط بؤجل وصادر عن جهة قضابٌة، 

الهدؾ منه  إبالغ شخص بما ٌتخذ من إجراءات قانونٌة تتوخى الحصول على حق أو فقدانه 

أو حماٌته
4

، أو بمعنى آخر ٌعتبر التبلٌػ وسٌلة علم الشخص بما ٌتخذ ضده من إجراءات 

عن طرٌق حملها إلٌه بالطرق المحددة تشرٌعٌا، واألصل فً هذه اإلجراءات أن ال تتعدى 

طرفٌها توفٌرا لضمانات فعلٌة وحقٌقٌة لذلك العلم
5

 .

وٌرى بعض الفقه
6

 أن التبلٌػ أو اإلعالن إجراء محله إخبار المعنى باألمر بشًء 

معٌن، أو هو إٌصال أمر أو واقعة ثابتة إلى شخص معٌن على ٌد أحد أعوان كتابة الضبط 

                                           
 2009ه٤ّل ؽٞثبث٢، أؽٌبّ اُزج٤ِؾ ث٤ٖ اُ٘ظو اُلو٢ٜ  ٝاُؼَٔ اُوٚبئ٢ ك٢ اُوبٕٗٞ أُـوث٢ ٝأُوبهٕ اُطجؼخ األ٠ُٝ -  3

 ٓ14 .

ثٞثٌو ثٍِٜٞ، أَُطوح أُل٤ٗخ ٝاُزج٤ِـبد ٝاُزو٤٘بد اُوٚبئ٤خ، اُغيء األٍٝ، َٓطوح اُزج٤ِؾ ٓغِخ ًزبثخ اُٚجٜ، ػلك -  4

. 104: ، ٓطجؼخ اُ٘غبػ اُغل٣لحاُلاه اُج٤ٚبء، 2001ٓ ٓب١ 8

. 7: ً، ٓ. ه٤ّل ؽٞثبث٢، ّ-  5

. 2: ، 1999ٓاُؾَٖ ث٣ٞو٤ٖ، اعواءاد اُزج٤ِؾ كوٜب ٝهٚبءا ٓطجؼخ اُ٘غبػ  اُغل٣لح، اُلاه اُج٤ٚبء، -  6



أو أحد المفوضٌن القضابٌٌن أو عن طرٌق البرٌد، أو بالطرٌقة اإلدارٌة، وٌعتبر التبلٌػ 

الوسٌلة التً ٌقررها قانون المسطرة المدنٌة للتخاطب رسمٌا أو قضابٌا فً ؼٌر مجلس 

. القضاء

فالتبلٌػ إذن ٌقتضً وجود المبلػ وهو المحضر كقاعدة عامة، والمبلػ وهو من ٌراد 

. تبلٌؽه الورقة القضابٌة، وورقة التبلٌػ التً توجه للمراد تبلٌؽه

ومعلوم أن التبلٌػ عملٌة تهدؾ باألساس إعمال مبدأ المواجهة ألن العدالة تقتضً 

أن ٌعلم المدعً علٌه بكل اإلجراءات القضابٌة والقرارات واألوامر واألحكام  

 

الصادرة ضده، كما أن هذه العملٌة تلعب دورا حاسما فً مدى سرعة البت فً القضاٌا 

. وتعطٌلها الشًء الذي ٌإثر إٌجابا أو سلبا على المتقاضٌن والمحامٌن وؼٌرهم

كما تكمن أهمٌة التبلٌػ فً عدم جواز احتجاج المرا د تبلٌؽه 
7

 بجهله بما تم، حتى 

أن بعض الفقه
8

 اعتبر حجٌة التبلٌػ كحجٌة نشر التشرٌع بالجرٌدة الرسمٌة، إذ الٌجوز 

االعتذار بجهل ما تم التبلٌػ به قٌاسا على قاعدة عدم جواز الجهل بالقانون
9

 .

وزٌادة على هذا كله تعتبر رسالة التبلٌػ عامال ربٌسٌا فً نجاح أو فشل عملٌة 

التنفٌذ، فكلما كانت عملٌة التبلٌػ ؼٌر سلٌمة من الناحٌة اإلدارٌة أو القانونٌة إال وتعرضت 

عملٌة التنفٌذ للصعوبات واإلٌقافات والبطالن فهما ٌعتبران بمثابة قاطرة العمل القضابً، 

. محطة انطالقها التبلٌػ ومحطة وصولها التنفٌذ

وال ٌخفى ما للتنفٌذ هو اآلخر من أهمٌة بالؽة فً الواقع القضابً وترسٌخ مبادبه 

فً المعامالت المدنٌة، وتتجسد أهمٌة التنفٌذ فً القولة الشهٌرة لعمر ابن الخطاب رضً هللا 

. والتً تحمل بٌن طٌاتها معانً كبٌرة" الٌنفع تكلم  بحق ال نفاذ له"عنه 

وٌعتبر موضوع التنفٌذ من الموضوعات الهامة والدقٌقة فً الدراسة القانونٌة، ألنه 

صورة من صور الحماٌة القضابٌة تمنح عندما ال ٌكفً مجرد صدور قضاء مإكد لرد 

االعتداء، ذلك أن االعتداء على الحق أو المركز القانونً قد ال ٌقؾ عند حد إنكاره أو 

معارضته، بل قد ٌصل إلى إحداث تؽٌٌر مادي مخالؾ له، فال تتؤتى حماٌته إال باتخاذ 

                                           
، ٓطجؼخ اُٞهاهخ ا٤ُ٘ٛٞخ 2006ػجل اٌُو٣ْ اُطبُت، اُْوػ اُؼ٢ِٔ ُوبٕٗٞ أَُطوح أُل٤ٗخ، اُطجؼخ اُضبُضخ، ٓب١ -  7

. 183: ٓواًِ، ٓ

ٝعل١ هاؿت، اُ٘ظو٣خ اُؼبٓخ ُِؼَٔ اُوٚبئ٢ ك٢ هبٕٗٞ أُواكؼبد، أٛوٝؽخ ٤َُ٘ كًزٞهاٙ عبٓؼخ ػ٤ٖ ٌّٔ -  8

. 263: ، 1974ٓاُوبٛوح، اُطجؼخ 

اُج٤ْو اُيًب ف اُطبٛو، اُزج٤ِـبد اُوٚبئ٤خ، اإلعواءاد ٝاإلٌّبالد ك٢ هٚب٣ب ٓلٝٗخ األٍوح، هٍبُخ ٤َُ٘ كثِّٞ -  9

. 11: ، 2007ٓ-2006اُلهاٍبد اُؼ٤ِب أُؼٔوخ ك٢ اُوبٕٗٞ اُقبٓ، عبٓؼخ ػجل أُبُي اَُؼل١، اَُ٘خ اُغبٓؼ٤خ 



وسابل مادٌة إلعادة مطابقة المركز الواقعً للمركز القانونً، وألن الدعوى ال تنتهً 

بصدور الحكم فٌها بل العبرة فً تنفٌذه
10

 .

 

والتنفٌذ بصفة عامة هو إعمال القواعد القانونٌة فً الواقع العملً ، فهو حلقة اتصال 

بٌن القاعدة القانونٌة والواقع، وهو الوسٌلة التً ٌتم بها تسٌٌر الواقع على النحو الذي ٌتطلبه 

القانون، فالشك أن أهمٌة كل حكم أوقرار ال تبقى رهٌنة حٌثٌاته ومنطوقه المتناسقٌن، وإنما 

تتعدى ذلك إلى إمكانٌة تنفٌذه،  فالتنفٌذ وكما ٌقال هو الذي ٌنفخ الروح فً منطقات األحكام 

تربح الدعوى مرتٌن مرة أمام محاكم الموضوع "وٌصورها على أرض الواقع، ولهذا قٌل 

"وأخرى أمام دوابر التنفٌذ
11

 .

و من هنا إذن ٌظهر جلٌا أهمٌة موضوع التنفٌذ لكون اللجوء إلى المحاكم 

الستصدار األحكام لٌس ؼاٌة فً حد ذاته، بل وسٌلة إلجبار المحكوم علٌه لٌرد الحق 

. لصاحبه قهرا

مبررات اختٌار الموضوع : ثانٌا

تعود مبررات اختٌار الموضوع إلى أسباب مختلفة، بعضها ٌتعلق باهتمامً 

الشخصً بالمجال المسطري من بٌن مواضٌع القوانٌن األخرى المختلفة، هذا إضافة إلى أن 

موضوعً التبلٌػ والتنفٌذ من المواضٌع المهمة التً لم تنل ما ٌجب من الدراسة، خصوصا 

وأنه فً مورٌتانٌا ال ٌزال الحدٌث عن موضوعً التبلٌػ والتنفٌذ وإجراءاتهما قلٌل جدا إن 

لم نقل منعدم بشكل مطلق، فقلة الدراسة فً هذا الجانب فً مورٌتاٌنا هو ما جعلنً أخوض 

ؼمار البحث فً هذا الموضوع، رجابً أن أكون قد ساهمت ولو بقلٌل فً إثراء المكتبة 

. الجامعٌة، وتوضٌح بعض الجوانب المتعلق بالموضوع  

صعوبات البحث : ثالثا

الشك أن البحث فً موضوع إجرابً كموضوعنا هذا لٌس باألمر الهٌن، فقلة 

المراجع والمصادر المتخصصة فً المكتبة المورٌتانٌة كانت بالنسبة لً صعوبة كبٌرة 

تعترض اإلحاطة بكل جوانب الموضوع بشكل معمق، والشك أن قلة النصوص  

 

                                           
. 10: ، 1997ٓٓلِؼ ػٞاك ُوٚبح، إٍٔٞ اُز٘ل٤ن ٝكوب ُوبٕٗٞ اإلعواءاد، ٌٓزجخ كاه اُضوبكخ، -  10

11
  



القانونٌة المنظمة لمادة التبلٌػ سواء على مستوى التشرٌع المؽربً أو المورٌتانً تعتبر هً 

األخرى صعوبة كبٌرة، وقد كانت قلة األحكام والقرارات القضابٌة المنشورة فً موضوعً 

التبلٌػ والتنفٌذ بالنسبة للقضاء المورٌتانً تشكل صعوبة وعابقا أمام كل الباحثٌن 

المورتانٌٌن، فال تزال المحاكم المورتانٌة لم تقم بنشر األحكام والقرارات التً تقوم 

. بإصدارها حتى ٌتمكن الباحثون المورٌتانٌون من االضطالع علٌها وتقٌٌمها

وعلى المستوى المٌدانً فال ٌخلو الباحث من صعوبات تواجهه أثناء إعداده لبحثه 

. وهً صعوبات تعتبر طبٌعٌة

إشكالٌات الموضوع : رابعا

الشك فً أن موضوعً إجراءات التبلٌػ والتنفٌذ ٌحفل بالكثٌر من اإلشكاالت 

المهمة، التً ٌمكن لكل واحدة منها أن تشكل بحثا مستقال نظرا لكثرة تلك اإلشكاالت 

وتعددها، فبالنسبة للتبلٌػ تطرح مجموعة من اإلشكالٌات المتعلقة بطرق التبلٌػ إضافة إلى 

اإلشكالٌات المتعلقة بالمكلفٌن بالتبلٌػ والمبلػ إلٌهم، هذا عالوة على إشكالٌة األداء عند تبلٌػ 

الطٌات الجنحٌة وإشكالٌة تبلٌػ الطٌات القضابٌة فً إطار المساعدة القضابٌة والقضاٌا 

. االجتماعٌة وقضاٌا النفقة أو عدم تبلٌؽها لكونها تدخل فً إطار المساعدة القضابٌة

وإضافة إلى اإلشكالٌات السابقة، ال تقل اإلشكالٌة التً ٌطرحها موضوع التنفٌذ عن 

موضوع التبلٌػ، فإذا كان التنفٌذ االختٌاري ربما ال ٌطرح إشكاالت وصعوبات ألن المنفذ 

. علٌه ٌقوم بتنفٌذ التزامه اختٌارا وبمحض إرادته

إال أن التنفٌذ الجبري تنصب علٌه مجموعة من اإلشكاالت ٌثٌرها األطراؾ المنفذ 

أوالمحكوم علٌهم أو العون المكلؾ بالتنفٌذ، ٌكون ذلك تارة أثناء التنفٌذ تتعلق بإجراءاته 

ووقابعه، كما تثار إشكاالت تتعلق بالعقبات المادٌة التً تعترض التنفٌذ والتً عادة ما ٌقصد 

. منها المنفذ علٌه عرقلة التنفٌذ

 

 

المنهج العلمً المعتمد فً البحث :   خامسا

تكتسب المناهج العلمٌة المختلفة أهمٌة قصوى نظرا لما تضفٌه تلك المناهج من 

بصمات واضحة على البحث العلمً، وباعتبارها أدوات ال مناص منها للباحث حتى تمكن 

. من مقارنة واستجالء أوجه التشابه واالختالؾ بٌن األنظمة القانونٌة المختلفة



وقد حاولت االعتماد من خالل هذا العمل المتواضع على المنهج المقارن باعتباره 

المنهج المناسب الذي ٌخدم هذه الدراسة ، كما تمت االستعانة ببعض المناهج األخرى، 

كالمنهج النقدي واالستداللً وذلك للوقوؾ على مظاهر القصور فً كل من التشرٌعٌن 

المؽربً والمورٌتانً، ومقارنة المقتضٌات القانونٌة الخاصة بالموضوع مع انفتاح على 

بعض القوانٌن األخرى خاصة قانون المسطرة المدنٌة الفرنسً وقانون المرافعات المصري 

وقد اقتضت منا دراسة هذا الموضوع تقسٌمه إلى فصلٌن،حٌث ستتم معالجة إجراءات 

،على أن نتناول إجراءات التنفٌذ من  (الفصل األول)التبلٌػ من خالل العمل القضابً فً 

.  (الفصل الثانً)خالل العمل القضابً 

  

 

 

 

 

إجراءات التبلٌغ فً العمل القضائً  :  الفصل األول      
      لعل مما تجمع علٌه كل الفعالٌات الحقوقٌة التً ترتبط بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر 

بمإسسة القضاء، أن إشكالٌة البطء فً تصفٌة القضاٌا أمام المحاكم تعود أسبابها أساسا إلى 

إشكاالت التبلٌػ
12

 .

ولعل هذه اآلفة ال ترتبط بقضاء ما، وإنما تعتبر ظاهرة سلبٌة ملتصقة بجل األنظمة 

القضابٌة إن لم نقل جمٌعها
13

 .

والنصوص المنظمة لعملٌة التبلٌػ فً كل من قانون المسطرة المدنٌة المؽربٌة 

 باإلضافة إلى قلتهاة المورٌتانً المدنٌة والتجارٌة واإلدارٌةتاإلجراءاو
14

 وعدم إحاطتها 

                                           
ٖٝٓ أٍجبة رواًْ " ثوواه ٝىاهح اُؼلٍ ثوُٞٚ 1979 كجو٣به 07ٝٛنا ٓبػجو ػ٘ٚ ا٤َُل ٝى٣و اُؼلٍ أُـوث٢ ثزبه٣ـ -  12
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ُِٔزوب٤ٖٙ إٔ ٣ِزغئٝا ا٤ُْٜ ٓجبّوح ٝإٔ ٣ٌِلْٞٛ ثبَُٜو ػ٠ِ رج٤ِؾ اُٞصبئن اُؼل٤ُخ ٝر٘ل٤ن األؽٌبّ ٓغ  ٓب ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼبة 

ػ٠ِ ٛنا االفز٤به اُغٞٛو١ ، ٌُٖ ثؼل كهاٍخ ع٤ٔغ عٞاٗجٚ ارٚؼ إٔ ا٣غبث٤زٚ رلٞم ثٌض٤و اُغبٗت اَُِج٢ اُن١ ٣ٌٖٔ 

". اُزـِت ػ٤ِٚ ثبُٔواهجخ ٝاُٖوآخ

، ٓطجؼخ 2005ٓؾٔل ثلو٤و، ٓجبكةء اُزج٤ِؾ ػ٠ِ ٙٞء هٚبء أُغٌِ األػ٠ِ ك٢ أُٞٙٞع، اُطجؼخ األ٠ُٝ، -  13

. 5: ٣لح اُلاه اُج٤ٚبء، ٓكاُ٘غبػ اُظ



 ٌطالها الهجران إذ لم تنل حظها الكافً من  ، بالموضوع بما ٌكفً من الدقة والوضوح

ذلك أن المكتبة المورٌتانٌة ال تزال تفتقر إلى - على األقل فً مورٌتانٌا–البحث والدراسة 

. مرجع قانونً فً التبلٌػ ٌتناول هذه العملٌة بنوع من التفصٌل والدقة

وتحاول هذه الدراسة التعمق أكثر ما أمكن فً جوانب هذا الموضوع ارتكازا على 

العمل القضابً المؽربً والمورٌتانً، مع االنفتاح على األنظمة المقارنة، إٌمانا بؤهمٌة 

العدالة لٌست فً : "التبلٌػ ودوره األساسً فً تحقٌق عدالة سرٌعة وفعالة ، وصدق من قال

أن ٌصل صاحب الحق إلى حقه فحسب، إنما العدالة أن ٌستوفً حقه فً ٌسر  

 

وبؽٌر عنت، وفً زمن قلٌل مع تهٌبة فسحة زمنٌة تتسع الستعمال الروٌة فً إعداد وسابل 

"الدفاع
15

 .

وإذا كان حق الدفاع حقا مقدسا تعترؾ به كل التشرٌعات وٌحرص العمل القضابً 

أشد الحرص  على احترامه، وٌهدؾ إلى تحقٌق المساواة بٌن الخصوم فً الدعوى
16

، فإن 

من أهم حقوق الدفاع الحق فً المواجهة بٌن الخصوم، ولن ٌتؤتى ذلك إال من خالل إتاحة 

الفرصة للخصوم للتعبٌر عن وجهة نظرهم فٌما قدمه كل منهم فً مواجهة األخر، وذلك 

ال فً إقناع المحكمة للبت فً القضٌة لصالح مبتمكٌنهم من مناقشته الحجج ودحضها أ

أحدهم
17

، ولن ٌستقٌم ذلك إال عن طرٌق التبلٌػ الذي ٌعتبر شرطا أساسٌا للبت فً القضٌة، 

وإال كان الحكم باطال بل إن الحكم الصادر دون استدعاء الخصم ٌصبح والعدم سواء
18

 .

هم حق من حقوق ألومن هنا نستخلص أن عملٌة التبلٌػ تعد الركٌزة األساسٌة 

 ونظرا لهذه األهمٌة وضعت التشرٌعات الحدٌثة لهذه العملٌة قواعد دقٌقة تكفل ,الدفاع 
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. هب٤ٗٞٗخ



وصول األوراق القضابٌة وؼٌر القضابٌة لألطراؾ المعنٌة
19

 ، وذلك إما بإنجاز التبلٌػ 

إلٌهم بواسطة من سمح لهم القانون باستالم التبلٌػ نٌابة عن المعنً به حٌث ٌتحقق العلم 

الظنً أو إنجازه بواسطة اإلدارة كالنٌابة العامة وكتابة الضبط أو القٌم المنصب عن مجهول 

 العنوان حٌث ٌتحقق العلم الحكمً 

 

فً بداٌة حدٌثنا هنا عن التبلٌػ ومختلؾ إجراءاته البد أن نمٌز بٌن التبلٌػ العادي و

: والتبلٌػ القضابً

إطار ما ي التبلٌػ العادي، وهوتبلٌػ المعلومة أو الوثابق بشتى الوسابل والطرق ؾ-

. ٌسمى بالتواصل بصفة عامة

وٌعتبر إجراءا قانونٌا تترتب علٌه آثار قانونٌة كما ٌرتبط بآجال : التبلٌػ القضابً-

حددها القانون ومساطر وإجراءات ال ٌصح قانونا بدونها
20

 وسٌكون هذا األخٌر بال شك هو 

. موضوع حدٌثنا

وتهدؾ عملٌة التبلٌػ إلى تمكٌن المراد إعالنه أو ناببه من العلم بمحتوٌات مقال  

. الدعوى أو عرٌضة الطعن أو الورقة القضابٌة أو ؼٌر القضابٌة بصفة عامة

وال تكون عملٌة التبلٌػ صحٌحة وقانونٌة إال إذا قام بها األشخاص الذٌن أسند إلٌهم 

القانون تلك المهمة ، فلو قام بها الخصم نفسه أو محامٌه كانت باطلة ، ذلك أن عملٌة التبلٌػ 

تتسم بالشكلٌة وٌجب بالتالً أن تتم تبعا للوسٌلة والشكل الذٌن رسمهما القانون، التباع 

الوسٌلة التً ٌختارها الخصم
21

 .

 للتواصل بٌن مختلؾ اوال ٌجادل أحد فً اعتبار مسطرة التبلٌػ القضابً جسر

الفاعلٌن فً العملٌة القضابٌة، بل ٌمكن القول أن عملٌة التبلٌػ قد تنطلق قبل طرح النزاع 

أمام المإسسات القضابٌة وتستمر فً الؽالب بعد البت فٌها وبالتالً ٌمكن اعتبارها القاطرة 

الوحٌدة لتبلٌػ اإلجراءات وإعداد وتهٌا الملفات حتى البت فٌها وتبلٌػ وتنفٌذ القرارات 

ها إلى الجهة القضابٌة المختصةهالمتعلقة بها وحفظها نهابٌا وتوجً
22

 .
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ومن وجهة النظر القانونٌة الصرفة تسجل للتبلٌػ أهمٌة ٌمكن رصدها من جوانب 

شتى
23

 .

فهو أي التبلٌػ عملٌة قانونٌة بٌن المبلػ إلٌه ومصلحة التبلٌػ ٌترتب عنها وجوب 

توفر كل طرؾ على وثٌقة تثبت إجراء اإلشعار، فإذا كان من حق الجهة المبلؽة أن تتوفر 

. على شهادة التسلٌم المتضمنة لبٌانات حددها القانون

فإنه بالمقابل ٌحق للطرؾ المبلػ إلٌه أن ٌتوفر على وثٌقة تثبت عملٌة التبلٌػ 

فً الرد ، كما أن التبلٌػ أٌضا   حقهالمتضمنة بدورها جمٌع البٌانات التً تسمح له بممارسة

 فال ٌمكن الفصل فً النزاع من ؼٌر ،ٌعتبر مبعث السرعة أو البطء فً إصدار األحكام 

. تبلٌػ طرفٌه واالستماع إلٌهما إال استثناء

ثم هو المرجع الوحٌد فً تحدٌد الوصؾ القانونً لألحكام التً قد توصؾ حضورٌة 

. أو ؼٌابٌة أو بمثابة حضورٌة على ضوء نتٌجة التبلٌػ

كما أنه ٌعتبر نقطة إنطالق آجال الطعن، إذ للطعن فً األحكام والقرارات آجال 

. حددها القانون ال ٌبدأ سرٌانها إال من تارٌخ التبلٌػ

ولعل من الواضح الٌوم ما ٌحظى به عنصر الزمن فً األنشطة الحٌاتٌة الٌومٌة، 

 طرؾ دون آخر، ولكن الوقت فً العمل القضابً حوالوقت فً أي معركة قد ٌحسمها لصال

ٌفوق فً أهمٌته كل المعطٌات السابقة ذلك أنه مرتبط بالعدل، والعدل حالة تفوق أهمٌتها 

ضرورة الحٌاة ذاتها لمن ٌعى قٌمة الحٌاة ، إذ لٌس المهم أن ٌعٌش اإلنسان وإنما المهم أن 

 والواقع أن مشكلة البطء فً تحقٌق العدل هً التحدي ،ٌتحقق له عٌش فً ظل العدالة

الحقٌقً لقواعد التقاضً فً قانون المسطرة المدنٌة، فهً تهدؾ إلى تحقٌق حسم الدعاوى 

ر أو تجاوز لضمانات التقاضً وضمان دبؤقصر وقت وأقل جهد وأدنى نفقات ودون ه

. حقوق الدفاع
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ومن خالل كل ما تقدم ونظرا ألهمٌة ومحورٌة موضوع التبلٌػ ومدى تؤثٌره فً 

 فإننً سؤعمل فً هذا الفصل على اإلحاطة قدر ،كل القضاٌا التً تعرض أمام المحاكم

المستطاع بكل جوانب الموضوع، حٌث سنقوم بالتطرق لإلطار القانونً للتبلٌػ وأطرافه و 

 القانونً إال بوصوله هونظرا ألن التبلٌػ ال ٌنتج أثر (المبحث األول)الجهات المكلفة به 

. (المبحث الثانً)للمبلػ إلٌه وما لذلك من تؤثٌر على  سٌر الدعوى 

 اإلطار القانونً للتبلٌغ وأطرافه: المبحث األول

ٌعتبر التبلٌػ من أهم مراحل المسطرة، وتهدؾ عملٌة التبلٌػ إلى تمكٌن المراد 

إعالنه أو ناببه من العلم بمحتوٌات مقال الدعوى
24

، كما أنه هو الشكلٌة التً ٌتم بواسطتها 

إعالم المبلػ إلٌه باإلجراءات القضابٌة التً تتخذ ضده ، كما تتجلى أهمٌته أٌضا فٌما ٌترتب 

 للجلسات والرد على الدفوع المثارة بٌن الخصوم وؼٌر ذلك رعلٌه من آجال للطعن وحضو

. من اإلجراءات المسطرٌة

فالتبلٌػ هو المفتاح الذي ال ٌمكن بدونه البت فً القضاٌا لذلك تبقى الكثٌر من 

الملفات على رفوؾ المحاكم فً انتظار استكمال إجراءات التبلٌػ، والشك أن بطء القضاء 

فً البت ٌرجع أساسا إلى اال ختال الت التً تعرفها مسطرة التبلٌػ
25

 .

والمقصود من التبلٌػ اإلعالن عن إجراء قضابً أو قانونً معٌن، مرتبط بؤجل 

صادر عن جهة قضابٌة الهدؾ منه إبالغ شخص ما بما ٌتخذ ضده من إجراءات قانونٌة 

. تهدؾ إلى الحصول على حق أو فقدانه أو حماٌته

وٌترتب عن هذا التبلٌػ العدٌد من اآلثار القانونٌة كما تحدد به مراكز األطراؾ 

القانونٌة أٌضا
26

 .

 

 

 وفً التشرٌع المؽربً ،والتبلٌػ إجراء محله إخبار المعنً باألمر بشًء معٌن 

ٌتولى القٌام بهذه المهمة عدة أجهزة منها المفوضٌن القضابٌٌن السلطة اإلدارٌة مصلحة 
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البرٌد، إضافة إلى المساعد األول للقضاء وهو جهاز كتابة الضبط، الذي أوكلت له هذه 

. المهمة اإلجرابٌة التً تمس بحقوق الدفاع 

 ، حٌث ٌقوم ة للمشرع المورٌتانً فٌتولى مهمة التبلٌػ عدة أجهزة مختلؾةأما بالنسب

بتلك المهمة العدول المنفذون إذا كان المبلػ إلٌه ٌسكن داخل مورٌتانٌا ، كما تقوم بها أٌضا 

وإما عن طرٌق البرٌد داخل ظرؾ خاص بالتبلٌؽات القضابٌة  الضبط أواحد أعونها، ةكتاب

 . وإما عن طرٌق اإلدارة ، على الظروؾ المضمونةةالرسوم المفروضوخاضع لنفس 

  ٌقطن بالخارج فإن االستدعاء ٌوجه إلٌه مرورا بوزارة العدل المبلػ إلٌهأما إذا كان

 .الدبلوماسٌةعن طرٌق وزارة الشإون الخارجٌة أو أي سلطة تحددها االتفاقٌات 

وتعمل كتابة الضبط على ضبط البٌانات الخاصة باالستدعاء واألحكام المراد 

تبلٌؽها
27

 وأي خلل فً تلك البٌانات ٌترتب عنه بطالن التبلٌػ و ضٌاع الحقوق المتعلقة 

بالمتقاضٌن ، ومع أن المشرعٌن المؽربً والمورٌتانً لم ٌقوما بتعرٌؾ التبلٌػ وحسنا فعال، 

وإنما اكتفٌا بذكر اإلجراءات الواجب سلوكها حتى ٌكون اإلعالن القضابً سلٌما من الناحٌة 

 لذا عمال على تنظٌمه وفق قانون المسطرة المدنٌة والجنابٌة وبعض ٌة،الشكلٌة والقانون

وألن الدور العام الذي ٌقوم به المبلػ إلٌه فً عملٌة التبلٌػ  (المطلب األول)القوانٌن الخاصة 

أثار العدٌد من اإلشكاالت على مستوى الفقه والقضاء خاصة إذا تعلق األمر بشخص 

. (المطلب الثانً)معنوي 

 

 

اإلطار القانونً للتبلٌغ : المطلب األول

لقد عمل المشرعٌن المؽربً والمورٌتانً على ؼرار باقً التشرٌعات على سن 

مجموعة من المواد القانونٌة المسطرٌة، تحدد الطرق واإلجراءات الواجب احترامها لتبلٌػ 

اإلنذارات أو االستدعاءات أو القرارات القضابٌة
28

، سواء من حٌث البٌانات التً ٌجب ان 

تتضمنها االستدعاءات وشهادات التسلٌم واإلنذارات وطرٌقة إنجاز الطٌات القضابٌة، أو من 

حٌث الجهات المكلفة بالتبلٌػ، كما نصا أٌضا على األشخاص الذٌن ٌصح التبلٌػ إلٌهم قانونا 

                                           
 االٍزلػبء ثٞاٍطخ أؽل أػٞإ ًزبثخ اُٚجٜ ٣ٙٞط" ػ٠ِ أٗٚ 1974 ّز٘جو 28 م ّ ّ اُٖبكه ك٢ ٣37٘ٔ اُلَٖ -  27

، اما ًبٕ حاٝ أؽل األػٞإ اُوٚبئ٤٤ٖ أٝ ػٖ ٛو٣ن اُجو٣ل ثوٍبُخ ٓٚٔٞٗخ ٓغ اإلّؼبه ثبُزَٕٞ أٝ ثبُطو٣وخ اإلكاه١

أُوٍَ ا٤ُٚ ٣ٌَٖ فبهط أُـوة ٣ٞعٚ االٍزلػبء ثٞاٍطخ اَُِْ اإلكاه١ ػ٠ِ اُطو٣وخ اُلثِٞٓب٤ٍخ ػلا اما ًبٗذ 

 ٖٓ هبٕٗٞ اإلعواءاد أُل٤ٗخ 65ٓوز٤ٚبد االرلبه٤بد اُل٤ُٝخ رو٢ٚ ثـ٤و مُي،ٝٛٞ ٗلٌ أُوز٠ٚ اُن١ ٖٗذ ػ٤ِٚ أُبكح

. ٝاُزغبه٣خ ٝاإلكاه٣خ أُٞه٣زب٢ٗ

. 24: ً، ٓ. ثٞثٌو ثٍِٜٞ َٓطوح اُزج٤ِؾ اُوٚبئ٢ ٝاُزج٤ِؾ اإلٌُزو٢ٗٝ، ّ-  28



لى مكان التبلٌػ أو موطن المبلػ إلٌه من محل إقامته ومركز اجتماعً بالنسبة إباإلضافة 

ركة، باإلضافة إلى المقتضٌات القانونٌة المسطرٌة الخاصة باألشخاص الذٌن لم ٌتم شلل

. لى ؼٌر ذلكإالعثور علٌهم مما ٌتطلب سلوك مسطرة القٌم أو وكٌل الؽٌاب 

المورٌتانً عملٌة ووقبل الؽوص فً اإلطار القانونً الذي نظم به المشرع المؽربً 

التبلٌػ فً المسطرة المدنٌة بالنسبة لألول واإلجراءات المدنٌة والتجارٌة واإلدارٌة بالنسبة 

للثانً، البد لنا من اإلشارة ولو بشكل سرٌع إلى كل من اإلجراءات المدنٌة الفرنسٌة وقانون 

المرافعات المصري وكٌفٌة تناولهما لموضوع التبلٌػ وسٌكون ذلك من خالل الفقرات 

:  التالٌة

فً القانون الفرنسً والمصري  : الفقرة األولى

ٌتضج من خالل مراجعة قانون المسطرة المدنٌة الفرنسً، أن المشرع الفرنسً 

تطرق إلى طرق التبلٌػ العادٌة التً تحتاج إلى إجراءات وتقنٌات بسٌطة وهً التً تتم فً 

الؽالب بواسطة البرٌد، كما تطرق إلى طرق التبلٌػ الخاصة والتً تتم بٌن المحامٌن أو 

ؼٌرهم من مساعدي القضاء
29

 .

 

كما نص المشرع الفرنسً على ضرورة تبلٌػ القرارات مرفقة باإلشارة إلى طرق 

الطعن التً ٌمكن للمبلػ إلٌه ممارستها، وكذلك الجزاءات التً ٌمكن أن ٌتعرض لها 

الطاعن عند التعسؾ فً ممارسة حق الطعن
30

 .

 أصبح التبلٌػ محددا 1954أما فٌما ٌخص التوقٌت الزمنً للتبلٌػ فبمقتضى تعدٌل 

صباحا إلى التاسعة لٌال  بوقت مضبوط وذلك من الساعة السادسة 

أما فً ما ٌتعلق باألٌام التً ٌجوز فٌها التبلٌػ فقد استثنً المشرع الفرنسً أٌام األعٌاد 

القانونٌة ، وحسب البعض فإن اإلعالن الواقع ٌوم عطلة الٌترتب عنه البطالن وإنما ٌقتصر 

 .األمر على توقٌع ؼرامة أو جزاء تؤدٌبً على المحضر 

     وفً محاولة من المشرع الفرنسً للموازنة بٌن صراحة الشكلٌة فً النص المنظم 

 ال ٌسهل التبلٌػ إال أثناءها ولو التً بعض الحاالت الفعلٌة مراعاةلتوقٌت التبلٌػ من جهة و 

فقد سمح المشرع الفرنسً للقاضً بالقٌام بالترخٌص بإجراء  ٌا م أعٌاد أو عطل ،أكانت 

  . أٌام العطل الرسمٌة كلما استدعت الضرورة ذلك فًالتبلٌػ 

                                           
. 9: ً، ٓ. ثٞثٌو ثٍِٜٞ، ّ-  29

.  ٖٓ هبٕٗٞ أَُطوح أُل٤ٗخ اُلو1263٢َٗأٗظو أُبكح -   30



 من المشرع الفرنسً بضرورة القضاء علً المخالفات والتراكمات التً انوإٌما       

ٌعرفها التبلٌػ القضابً وذلك بالسماح بالتواصل بٌن مختلؾ الفاعلٌن فً فضاء العدالة 

 بٌن مختلؾ الفعالٌات المساهمة فً العملٌة ألمسطريوالقانون ، وبالتبلٌػ القانونً و 

القضابٌة ، دون تدخل من اإلدارة القضابٌة وخاصة التبلٌػ بٌن المحامٌن إما مباشرة أو 

بواسطة شبكة االنترنت أو الفاكس أو البرٌد أو بواسطة العون القضابً إن اقتضى الحال ، 

مع إخبار كاتبة الضبط باإلجراءات أو وضع نسخة من اإلعالن بقلم الضبط علً ؼرار ما 

 المالحظ أنه رؼم كثرة وتنوع ذجاء به قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة الكوٌتً ، إ

 وفعالٌة من الطرق التً أقرها إثباتاوسابل التبلٌػ فإن هذه الطرٌقة ال ٌمكن أن تكون أقل 

خاصة وأن تفعٌل عملٌة التبلٌػ أصبح مفروضا بقوة التارٌخ و العصرنة والحداثة  المشرع ،

 ، كما أن المجتمع المدنً المتحضر أصبح ٌنظر إلى طرق 

 

 وعمل  ،التبلٌػ المقررة مسطرٌا نظرة تخلؾ وعرقلة لسٌر العمل القضابً بصفة عامة

المإسسات التجارٌة التً ترؼب فً تطوٌر عملها لتحقٌق المنافسة و مساٌرة نظام العولمة ، 

هذه العوامل وؼٌرها تفرض فتح باب التواصل كما ذكرنا بٌن جمٌع الفاعلٌن فً العملٌة 

 .   القضابٌة 

 من قانون 5 المادة تنص المشرع المصري كثٌرا عن نظٌره الفرنسً حٌث بتعد    وال ي

 إجراء ٌحصل ذالتخاالمرافعات المصري علً أنه إذا نص القانون علً مٌعاد حتمً 

 من نفس 6 إذا تم إعالن الخصم خالله، وتنص المادة  إالمراعٌاباإلعالن فال ٌعتبر المٌعاد 

القانون على أن كل إعالن أو تنفٌذ ٌكون بواسطة المحضرٌن بناء على طلب الخصم أو قلم 

... الكتاب أو أوامر المحكمة

إعالمها إلى ب  من نفس القانون على أن تسلم االوراق المطلو10وتنص المادة 

الشخص نفسه أو فً موطنه ، وٌجوز تسلٌمها فً الموطن المختار فً األحوال التً بٌنها 

القانون، وإذ لم ٌجد المحضر الشخص المطلوب إعالنه فً موطنه كان علٌه أن ٌسلم الورقة 

إلى من ٌقر أنه وكٌله أو أنه من الساكنٌن معه من األزواج واألقارب واألصهار
31

 .

وال ٌختلؾ المشرع المصري كثٌرا عن سابقه مع سماحه بمنح الترخٌص من طرؾ 

جال عقاضً األمور الوقتٌة وذلك بناء على أمر على عرٌضة كلما استدعت ظروؾ االست

                                           
. 14 – 13: ً، ٓ. ثٞثٌو ثٍِٜٞ، ّ-  31



ذلك، وفً حالة اإلعالن مع ؼٌاب اإلذن المذكور أو فً حالة عدم إعالنه مع ورقة اإلعالن 

ن اإلجراء ٌكون باطال ال ٌصححه عدم اعتراض المعلن إلٌه ومن له صفة فً استالمهإؾ
32

 .

 

 

 

فً التشرٌع المغربً : ةنًالفقرة الثا

كما سبق وأن تمت اإلشارة إلى ذلك، نظم المشرع المؽربً مسطرة التبلٌؽات 

القضابٌة فً نصوص قانونٌة مختلفة جاء بعضها ضمن قانون المسطرة المدنٌة والبعض 

 وعلٌه ،اآلخر جاء ضمن قانون المحاكم التجارٌة إضافة إلى بعض النصوص المختلفة

. ختلفةفسنحاول التطرق إلى تلك النصوص القانونٌة الم

التبلٌغ طبقا لقانون المسطرة المدنٌة المغربً  : أوال

 هً من قانون المسطرة المدنٌة المؽربً 39 و38 و37تعد مقتضٌات الفصول 

القانون العام للتبلٌػ
33

 .

 فقد 38 من ق م م على الطرق التً ٌتم بها التبلٌػ ، أما الفصل 37وٌنض الفصل 

نص فً فقرته األولى على المسطرة العامة للتبلٌػ، حٌث نصت على أنه ٌسلم االستدعاء 

 أو لكل شخص آخر هتسلٌما صحٌحا إلى الشخص نفسه أو فً موطنه إلى أقاربه أو خدم

". ٌسكن معه

 على أنه ترفق باالستدعاء شهادة 39كما نصت مقتضٌات الفقرة األولى من الفصل 

وقع هذه الشهادة من الطرؾ أو تخ ، وٌجب أن يي تارأٌبٌن فٌها من سلم له االستدعاء وفً 

من الشخص الذي تسلمها فً موطنه، وإذا عجز من تسلم االستدعاء عن التوقٌع أو رفضه 

أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبلٌػ، وٌوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة 

فً جمٌع األحوال وٌرسلها إلى كتابة الضبط لدى المحكمة
34

 من نفس 40، وٌنص الفصل 

                                           
 .19-6أٗظو هبٕٗٞ أُواكؼبد أُل٤ٗخ ٝاُزغبه٣خ أُٖو١ ٝفٖٕٞب أُٞاك ٖٓ  – 87: ً، ٓ. ه٤ّل ؽٞثبث٢، ّ-  32

 

.  م ّ 433ّ-247-151-126-115-103-54ًٝنُي اُلٍٖٞ -  33

.  م ّ 39ّ ًٝنُي اُلَٖ 67: ً، ٓ. ٓؾٔل ثلو٤و، ّ-  34



القانون على اآلجال القانونٌة الواجب احترامها بٌن تارٌخ التبلٌػ وتارٌخ الحضور، أما 

 على تمدٌد اآلجال بالنسبة لهم41بالنسبة لألشخاص الذٌن ال موطن لهم فٌعمل الفصل 
35

 .

 

 ق م م على تبلٌػ القرارات واألحكام بالجلسة رؼم مالحظة أن 50وٌنص الفصل 

 ق م م على القرارات 54هذا الفصل ٌستحٌل تطبٌقه من الناحٌة العملٌة، كما ٌنص الفصل 

 ق م م، 39-38-37ها بالتبلٌػ وطبق الشروط المحددة فً الفصول قواألحكام الواجب إرفا

 141وحٌنما ٌتعلق األمر بالتبلٌػ إلى قٌم وقع ذلك ضمن المقتضٌات المشار إلٌها فً الفصل 

ق م م
36

 .

 ق م م فٌنص على إمكانٌة التنفٌذ على األصول دون تبلٌػ القرار أو 153أما الفصل 

االمر، ونظرا ألهمٌة التبلٌػ فقد حاول المشرع المؽربً الحد من تؤثٌر هذه العملٌة على 

تراكم القرارات واألحكام بالمحاكم، حٌث نص على التبلٌػ التلقابً
37

 والذي تراجع عنه بعد 

ن األمر ٌتعلق بحقوق خاصة ألأن تبٌن له من األخطاء التارٌخٌة التً ارتكبها المشرع 

ٌتصرؾ فٌها المستفٌد من القرار الذي قد ٌتنازل عن مواصلة إجراءات التبلٌػ أو التنفٌذ أو 

. الدعوى

مبدأ احترام حقوق الدفاع، ٌتطلب األمر القانونً إخطار الخصم بكل عمل لوإعماال 

إجرابً ٌقوم به الخصم اآلخر سواء برفع الدعوى أو أثناءها أو بسببها طبق مقتضٌات 

 ق م م ، وإذا كانت الؽالبٌة العظمى من اإلجراءات القضابٌة المكتوبة 48 و46الفصلٌن 

واجبة التبلٌػ طبقا للقانون لكً تستكمل كٌانها أو لتنتج آثارها، فإنه ال جدال فً أنه توجد 

بعض اإلجراءات القضابٌة التً ال ٌلزم تبلٌؽها مباشرة كمعاٌنة األماكن، إذ أن التقرٌر 

الناتج عن المعاٌنة ٌوضع رهن إشارة األطراؾ بكتابة الضبط  

 

 

                                           
 ٖٓ م ّ ّ ػ٠ِ ٝعٞة اٖٗواّ فَٔخ أ٣بّ ث٤ٖ رج٤ِؾ االٍزلػبء 42ٝثقٖٞٓ افزالف آعبٍ اُزج٤ِؾ ٣٘ٔ اُلَٖ -  35

ٝا٤ُّٞ أُؾلك ُِؾٚٞه اما ًبٕ ُِطوف ٖٓٞٛ أٝ ٓؾَ اهبٓخ ك٢ ٌٓبٕ ٓوو أُؾٌٔخ ٝفَٔخ ػْو ٣ٞٓب اما ًبٕ ٓٞعٞكا 

:  ٖٓ ٗلٌ اُوبٕٗٞ ثؤ41ٚٗك٢ أ١ ٓؾَ آفو ٖٓ رواة أٌُِٔخ ًٔب ٣و٢ٚ اُلَٖ 

اما ًبٕ ٣ٌَٖ ثبُغيائو أٝ رٌٞٗ أٝ اؽلٟ اُلٍٝ األٝه ث٤خ ّٜوإ  -

صالصخ أّٜو  : اما ًبٕ ٣ٌَٖ ثلُٝخ اكو٣و٤خ أٝ آ٤ٍب أٝ أٓو٣ٌب-

 ٖٓ م ا ّ د ا ٓغ ٣ٝ67٘ٔ أُْوع أُٞه٣زب٢ٗ ػ٠ِ ٛن أُوز٠ٚ ك٢ أُبكح .اما ًبٕ ٣ٌَٖ ثباله٤بًٗٞ أهثؼخ أّٜو-

. ثؼ٘ اإلفزالكبد اُطل٤لخ 

٢ُ رج٤ِؾ األؽٌبّ أٝ اُوواهاد أُجِـخ ا٠ُ عال رَو١ آعبٍ االٍزئ٘بف أٝ اُ٘و٘ " م ّ ّ ػ٠ِ أٗٚ ٣441٘ٔ اُلَٖ -  36

اُوَْ اال ثؼل رؼ٤ِوٜب ك٢ ُٞؽخ ٓؼلح ُٜنا اُـوٗ ثبُٔؾٌٔخ اُز٢ إٔلهد اُؾٌْ أٝ اُوواه ٓلح صالص٤ٖ ٣ٞٓب ٝاّٜبهٛب 

... ٓوبثَ أُٖبه٣ق أَُجوخ ٖٓ أَُزل٤ل ٖٓ اُؾٌْ أٝ اُوواه ثٌَ ٍٝبئَ اإلّٜبه ؽَت أ٤ٔٛخ اُو٤ٚخ

. 11: ً، ٓ.  ٓو٣ْ، ّٕ ػجل اُوؽْٕأٝالك ة-  37



 من قانون المسطرة المدنٌة على أنه ٌجوز 151كما ٌنص الفصل  ( من ق م م70الفصل )

للمحكمة فً القضاٌا االستعجالٌة القصوى، وؼٌر ذلك من الحاالت المشار إلٌها فً 

القانون
38

 .

التبلٌغ طبقا لقانون المحاكم التجارٌة  : ثانٌا

 قٌام المقرر باستدعاء لى منه ع14ٌنص قانون إحداث المحاكم التجارٌة فً المادة 

 من نفس القانون 15األطر اؾ القرب جلسة ٌحدد تارٌخها ، مع اإلشارة إلى أن المادة 

أعطت األولٌة فً التبلٌػ لألعوان القضابٌٌن
39

ٌوجه االستدعاء بواسطة عون : " بقولها

حداث هٌبة لألعوان القضابٌٌن وتنظٌمها الصادر إ ب41.80قضابً وفقا ألحكام القانون رقم 

 ما لم تقررالمحكمة توجٌه 1980 دسمبر 25 بتارٌخ 1.80.440بتنفٌذ الظهٌر الشرٌؾ رقم 

.  ق م م39 – 38 -37االستدعاء بالطرق المنصوص علٌها فً الفصول 

سعا رؼم أهمٌته الكبٌرة، إال أنه اوإذا كان هذا القانون لم ٌخصص للتبلٌػ حٌزا و

عوض هذا القصور باإلحالة الصرٌحة على نصوص قانون المسطرة المدنٌة سواء فً 

كما : " الذي جاء عاما بقوله فً فقرته الثانٌة19الفصل السالؾ ذكره أو من خالل الفصل 

تطبق أمام المحاكم التجارٌة ومحاكم االستبناؾ التجارٌة القواعد المقررة فً قانون المسطرة 

". المدنٌة ما لم ٌنص على خالؾ ذلك

التبلٌغ وفقا التفاقٌة المسطرة المدنٌة  : ثالثا

تعتبر المقتضٌات المتعلقة بالتبلٌػ ؼالبا ما تنعدم جدواها فً إطار المنازعات الدولٌة 

 ق م م 37لعدم وجود إطار قانونً ٌنظمها، وكما سبقت اإلشارة إلى ذلك فقد نص الفصل 

على إمكانٌة استدعاء من ٌسكن خارج المؽرب وفق ما تقضٌه االتفاقٌات الدولٌة ثنابٌة كانت 

. أو متعددة األطراؾ

 

وقد تم إبرام اتفاقٌة دولٌة متعلقة بالمسطرة المدنٌة وهً اتفاقٌة الهاي
40

 وٌعتبرا 

لتبلٌػ تحت للمؽرب من الدول المنخرطة فً هذه االتفاقٌة التً خصصت سبعة فصول منها ا

". تبلٌػ الرسوم القضابٌة وؼٌر القضابٌة"عنوان 

                                           
. 103: ً، ٓ. ثٞثٌو ثٍِٜٞ، ّ-  38

ُٔل٤ٖٙٞ اُوٚبئ٤٤ٖ ٓؾَ األػٞإ اُوٚبئ٤٤ٖ ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أُ٘ظْ ُٜٔ٘خ أُل٤ٖٙٞ اُوٚبئ٤٤ٖ ارْ اؽالٍ -  39

. 2006 كجوا٣و 14 ثزبه٣ـ 1.06.23ٝاُٖبكه االٓو ثز٘ل٤نٙ ثبُظ٤ٜو اُْو٣ق 

.  كٍٖٞ ٜٓ٘ب ُِزج٤ِؾ7 ٝهل ٕبكم ػ٤ِٜب أُـوة ٝهل فٖٖذ 1934ػولد ارلبه٤خ الٛب١ ٍ٘خ -  40



 بتارٌخ 67-645 موقد انضم المؽرب إلى هذه االتفاقٌة بمقتضى الظهٌر رق

 وكانت قد دخلت حٌز 14/9/1972 ودخلت حٌز التطبٌق بناء علٌه بتارٌخ 30/9/1969

15/7/1955التطبٌق دولٌا منذ 
41

 .

إال أن أهم ما جاءت به معاهدة الهاي بخصوص التبلٌػ ما نص علٌها الفصل 

:  السادس من إمكانٌة إنجاز التبلٌػ المباشر بالوسابل التالٌة

عن طرٌق البرٌد المضمون -1

. بمبادرة من األطراؾ عن طرٌق األعوان القضابٌٌن أو الموظفٌن المختصٌن-2

بواسطة األعوان الدبلوماسٌٌن أو القنصلٌٌن إن كان هذا اإلجراء ٌهم رعاٌا -3

دولهم
42

 .

ال تعارض أؼٌر أن ذلك كله مشروط بوجود اتفاقٌة ثنابٌة بٌن البلدٌن أو على األقل 

جراء فوق ترابها ما عدا فً الحالة الثانٌة فال ٌمكن لها أن تعارض إلالدولة التً سٌتم ا

ولكن ٌجب أن ٌتم التبلٌػ بدون إكراه أو ضؽط
43

 .

 

ورؼم أهمٌة هذه االتفاقٌة والمتمثلة فً تقرٌب المسافات بٌن الدول وتسهٌل التعامل 

بٌنهم وفق إطار قانونً ٌنظم هذه المعامالت ، إال أنه قلما ٌلجؤ إلٌها مع وجود الفصل الرابع 

 إال إذا كانت 3 و2 و1ال ٌرفض إنجاز التبلٌػ المشار إلٌه فً الفصل "والذي ٌنص على أنه 

الدولة الواجب إنجازه فً ترابها ترى أن من شؤن هذا التبلٌػ أن ٌمس بسٌادتها أو 

بسالمتها
44

 .

وفً رأًٌ المتواضع أنه حبذا لو تم إلؽاء هذا الفصل ألن االحتجاج به خاصة فً 

. ر حتما بالسرعة التً تتطلبها هذه القضاٌاضالقضاٌا التجارٌة سً

                                           
 اُطجؼخ اُلو٤َٗخ 1970 ٍ٘خ 3000ْٝٗود ٛنٙ أُؼبٛلح ثبُغو٣لح اُو٤ٍٔخ ػلك  48: ً، ٓ. اُؾَٖ ث٣ٞو٤ٖ، ّ-  41

.  اُطجؼخ اُؼوث٤خ05/07/1970 ربه٣ـ 3011ٝاُغو٣لح اُو٤ٍٔخ ػلك 

آٌب٤ٗخ اُو٤بّ ٓجبّوح ػٖ ٛو٣ن اُجو٣ل ثزٞع٤ٚ اُوٍّٞ ا٠ُ : ال رؾٍٞ ٓوز٤ٚبد اُلٍٖٞ اَُبثوخ كٕٝ : 6اُلَٖ -  42

ه ثبُؼَٔ ػ٠ِ اٗغبى اُزج٤ِـبد ثٞاٍطخ ٓٞظل٤ٖ هٚبئ٤٤ٖ ٤٣ّٖ ثبألٕأُؼ٤٤ٖ٘ ثبألٓو اُن٣ٖ ٣و٤ٕٔٞ ثبُقبهط آٌب٤ٗخ ه٤بّ أُغ

 آٌب٤ٗخ ه٤بّ ًَ كُٝخ ٓجبّوح ػ٠ِ اٗغبى اُزج٤ِـبد أُٞعٜخ ا٠ُ أّقبٓ أٝ ٓٞظل٤ٖ ٓقز٤ٖٖ ك٢ اُجِل أُوٍَ ا٤ُٚ

. ٣و٤ٕٔٞ ك٢ اُقبهط ثٞاٍطخ أػٞاٜٗب اُلثِٞٓب٤٤ٍٖ ٝاُو٤٤ِٖٖ٘

ٝال رَزؼَٔ اإلٌٓب٤ٗخ أُووهح ثقٖٞٓ ًَ ؽبُخ ٖٓ ٛنٙ اُؾبالد اال اما ًبٗذ ٓوجُٞخ ثٔٞعت ارلبه٤بد ٓجوٓخ ث٤ٖ اُلٍٝ 

أُؼ٤٘خ ثبألٓو، أٝ ػ٘ل ػلّ ٝعٞك ارلبه٤بد اال اما ًبٗذ اُلُٝخ اُز٢ ٣غت إٔ ٣زْ اُزج٤ِؾ ك٢ رواثٜب ال رؼبهٗ ك٢ مُي، ٝال 

٣ٌٖٔ ُٜنٙ اُلُٝخ إٔ رؼبهٗ ك٢ مُي اما ًبٕ ٖٓ اُٞاعت إٔ ٣زْ رج٤ِؾ اُوٍْ كٕٝ اًواٙ أؽل هػب٣ب اُلُٝخ اُطبُجخ ك٢ 

. اُؾبالد أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب ك٢ اُوهْ اُضبُش ٖٓ أُوطغ األٍٝ

. 50: ً، ٓ. اُؾَٖ ث٣ٞو٤ٖ، ّ-  43

. 13: ً، ٓ. أٝالك ثٖ ػجل اُوؽٔبٕ ٓو٣ْ، ّ-  44



فً التشرٌع المورٌتانً : الفقرة الثالثة 

لقد نظم  المشرع المورٌتانً اإلطار القانونً للتبلٌػ من خالل قانون اإلجراءات 

 حٌث أسند مهمة 67-66-65- 7-6-5المدنٌة والتجارٌة واإلدارٌة ،وذلك من خالل المواد

 وتعدٌله ه من ق إ م ت إ الذي تم تتمٌم65التبلٌػ إلى عدت جهات مختلفة ، وحسب المادة 

 ،على أن التبلٌػ ٌتم للموجه إلٌه 2007 إبرٌل 10 الصادر بتارٌخ 035-2007:بالقانون رقم

 هذه الطرٌقة فً ثعن طرٌق العدول المنفذٌن وٌعود إلى قانون إ م ت إ الجدٌد استحدا

-018:التبلٌؽات التً أصبحت ممكنة بعد تنظٌم مهنة العدول المنفذٌن بموجب القانون رقم 

 1997 ٌولٌو 15 الصادر بتارٌخ 97

 كتابة الضبط ، وتعتبر هذه الطرٌقة ي التبلٌػ أٌضا من طرؾ أحد موظؾمكما ٌت

األكثر استعماال وأقل تعقٌدا، مع التنبٌه إلى قلة المصالح والمكاتب ضمن كتابات الضبط  

المكلفة بالتبلٌػ ولذلك ٌمكن أن ٌقوم بمهمة التبلٌػ كل موظؾ فً الكتابة بتوجٌه من القاضً 

 .

 

 

 

 محام فٌكفً إبالغ هذا األخٌر أو أحد العاملٌن فً ةوإذاكان الشخص ممثال بواسط

 من ق إ م ت إ على إمكانٌة 65مكتبه الذي ٌوقع شهادة تسلم االستدعاء ، كما تنص المادة 

 غ عن طرٌق البرٌد ، وٌمكن اللجوء إلى هذه الطرٌقة فً حالة تعذرالتبلًءتسلٌم اال استدعا

عن طرٌق العدول المنفذٌن وكتابة الضبط ، وفى هذه الحالة ٌمكن التبلٌػ عن طرٌق رسالة 

وخاضع لنفس الرسوم مضمونة موضوعة فً ؼالؾ  خاص بالتبلٌؽات القضابٌة 

. ة على الظروؾ المضمون المفروضة

 من ق إ م 65كما ٌمكن تبلٌػ االستدعاءات بالطرق اإلدارٌة حسب مقتضٌات المادة 

ت إ حٌث ٌتم تبلٌػ االستدعاء أو األ حكام إلى المعنٌٌن العادٌٌن أو الموظفٌن المدنٌٌن أو 

 ن من نالعسكرٌٌن وإلى األشخاص اإلدارٌة وؼٌرها ممن تعنٌهم تلك التبلٌؽات،  و إ ذا كا

ٌوجه إلٌه االستدعاء ٌسكن خارج مورٌتانٌا فٌتم تبلٌؽه مرورا أوال بوزارة العدل حٌث تقوم 

هذه األخٌرة بإرسالها عن طرٌق وزارة الخارجٌة أو أي سلطة أخرى معٌنة ، وتختص 

السلطات الدبلوماسٌة بالقٌام بهذا النوع من التبلٌؽات ، والتً ؼالبا متكون بطٌبة المفعول 



فنادرا ما ٌتم إنجازها داخل األجل المطلوب ، خاصة وأن المبلػ إلٌه قد ٌعمل كل مرة إلى 

. تؽٌٌر عنوانه وموطنه وكثٌرا ماال تنجز أصال نظرا لتعقد المسطرة وصعوبة سلوكها

 من ق إ م ت إ ٌكون تبلٌػ االستدعاء قدتم صحٌحا 65ووفقا لمقتضٌات المادة 

 إلى أقاربه وخدمه ه مقر سكنايوبصفة قانونٌة إذا تم تسلٌمه إما إلى الشخص نفسه وإما ؾ

.  نفس المكاننأوبوا ب عمارته أوالً أي شخص آخر ٌسك

 لتحقٌق األهداؾ والنتابج ةوتعد هذه الطرٌقة أكثر ضمان: التبلٌػ إلى المعنً شخصٌا -1

المرجوة من هذه العملٌة سواء على مستوى العلم الٌقٌنً للمبلػ إلٌه بمضمون  

 

 

 

 

اإلجراء أو االستدعاء، أوعلً مستوى السرعة والدقة فً تنفٌذ هذه العملٌة ، وفً هذه الحالة 

ٌمكن أن ٌتم التبلٌػ فً كل مكان ٌوجد فٌه المعنً سواء كان فً منزله أ ومكان عمله أولدي 

.  محامٌه 

ولكن الصعوبة تظهر فً حالة عدم وجود المعنً باألمر، وهنا نجد المشرع 

 من ق إ م ت إ سمح بتبلٌػ االستدعاء 65المورٌتانً ومن خالل الفقرة الثانٌة من المادة 

. ألحد أقارب المبلػ إلٌه أو خدمه أوكل شخص ٌسكن معه 

 من ق إ 65تنص الفقرة الثانٌة من المادة :التبلٌػ الواقع فً الموطن أومقر اإلقامة  -2      

م ت إ على أنه ٌمكن أن ٌقع التبلٌػ فً موطن الشخص وذلك بتسلٌم االستدعاء إلى أقاربه 

 معه ، وٌبدو أال أهمٌة هنا نأو عمال منزله أوبواب محل سكناه أوألي شخص آخر ٌسك

.  من ٌسكن مع المعنً للدرجة القرابة مادام التسلٌم ممكنا لك

ولكن ٌطرح التساإل هنا عن سالمة وصحة التبلٌػ الواقع لجٌران المعنً أومؤ إ ذا تم 

وضعه فً صندوق رسابله أو وضع تحت باب ؼرفته؟ والواضح هنا أنه مادامت النصوص 

القانونٌة قد حددت بشكل حصري من ٌسلم إلٌه االستدعاء فالٌمكن تسلٌمه لؽٌر تلك 

. الجهات

هذا باختصار أهم ما ٌقال عن اإلطار القانونً المنظم للتبلٌػ بشكل عام، ورؼم    

ما ٌحظى به هذا اإلطار من أهمٌة بالؽة فإن أطراؾ التبلٌػ قد حظٌت هً األخرى باهتمام 

  .واسع على مستوى الفقه أو القانون، وهو ما سٌكون حدٌثا من خالل المطلب الثانً





 

 أطراف التبلٌغ: المطلب الثانً

نظم المشرعٌن المؽربً والمورٌتانً  فً قانون المسطرة المدنٌة واإلجراءات 

 -36المدنٌة والتجارٌة واإلدارٌة الكٌفٌة التً تجرى بها عملٌة التبلٌػ وذلك فً الفصول من 

 من قانون المسطرة الجنابٌة ، 54 من ق م م  كما نص على تبلٌػ األحكام فً الفصل 41

.  من ق إ م ت إ م 67 إلى64 المورٌتانً فتناوله فً المواد من عأما المشر

ٌوجه االستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة " من ق م م على أنه 37وقد نص الفصل 

الضبط أو أحد األعوان القضابٌٌن أو عن طرٌق البرٌد برسالة مضمونة مع اإلشعار 

بالتصول أو بالطرٌقة اإلدارٌة ، إذا كان المرسل إلٌه ٌسكن خارج المؽرب ٌوجه االستدعاء 

بواسطة السلم اإلداري على الطرٌقة الدبلوماسٌة عدا إذا كانت مقتضٌات االتفاقٌة الدولٌة 

 من ق م م أضافت طرٌقة أخرى 39تقضً بؽٌر ذلك، كما أن الفقرة األخٌرة من الفصل 

ٌعٌن القاضً فً األحوال التً ٌكون فٌها موطن أو محل إقامة الطرؾ ؼٌر "للتبلٌػ ونصها 

معروؾ عونا من كتابة الضبط بصفته قٌما ٌبلػ إلٌه االستدعاء وٌشٌر إلى ذلك فً الشهادة 

التً ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنٌة باألمر، ومن خالل كل هذه المقتضٌات ٌمكن 

استخراج الطرق التً ٌتم من خاللها التبلٌػ وتقسٌمها إلى طرق قضابٌة وأخرى ؼٌر 

:  قضابٌة وذلك من خالل الفقرات التالٌة

الطرق القضائٌة  : الفقرة األولى

تتمثل طرق التبلٌػ القضابٌة فً التبلٌػ بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط والتبلٌػ 

 لمورٌتانٌا ة المؽربً ،أما بالنسبنبواسطة المفوضٌن القضابٌٌن كماهو الحال فً القانو

إضافة إلى أعوان كتابة الضبط ٌوجد العدول المنفذون الذٌن استهل المشرع الحدٌث عنهم 

.  من ق إ م ت إ م 65فً الفقرة األولى من المادة 

 

 

 

التبلٌغ بواسطة أعوان كتابة الضبط : أوال

ٌعتبر التبلٌػ بواسطة أحد أعوان كتاٌة الضبط الوسٌلة األولى التً ركز علٌها 

 من ق إ م ت إ م ، وٌعد ذلك 65 ق م م والوسٌلة الثانٌة التً ركزت علٌها المادة 37الفصل 



بدٌهٌا إذا علمنا أن هإالء األعوان تابعون لكتابة الضبط بالمحكمة المعروضة علٌها القضٌة 

فً الؽالب، فضال عن أنهم ٌنتمون إلى قسم التبلٌؽات وهذا ما ٌإهلهم أكثر لمباشرة هذه 

المهمة المحفوفة بالمشاكل والصعوبات
45

ن هإالء األعوان أدرى من ؼٌرهم بطرٌقة و، وك

تبلٌػ الدعوى وبتوارٌخ الجلسات حسب ترتٌبها لدى كتابة الضبط ، وٌجب على العون أن 

ٌقوم بمهامه بنزاهة وضمٌر حً، وٌخضع فً ذلك لرقابة مصلحة كتابة الضبط ، حٌث أن 

هذه األخٌرة ال تسند مهمة التبلٌػ إال لألعوان المعروؾ عنهم الدقة فً التبلٌػ
46

 .

وتنقسم مصلحة كتابة الضبط إلى مكاتب وشعب تقوم واحدة منها بتنفٌذ مقررات 

المحكمة سواء تعلق األمر باالستدعاءات التً ٌقوم كاتب اإلجراءات بملبها بكل دقة أو 

الطً الذي توجد به القرارات أو األحكام، هذه الوثابق ٌتم توجٌهها إلى شعب التبلٌػ التابعة 

للمحكمة قصد القٌام باإلجراءات الواجبة طبقا للقانون
47

 .

لٌه ٌقطن بنفس المدٌنة أو النواحً التً توجد تحت نفوذ إفإذا كان الطرؾ المرسل 

ٌس كتابة الضبط أو شعبة التبلٌػ بنفس رئالدابرة القضابٌة للمحكمة ، فإن الوثابق توجه بإسم 

المحكمة ، أما إذا كان المبلػ إلٌه ٌقطن بدابرة قضابٌة معٌنة فإن الوثابؾ توجه باسم ربٌس 

مصلحة كتابة الضبط ، وباسم القابد المختص إذا كان المبلػ إلٌه  

 

 

ٌقطن بالبادٌة، وباسم السٌد وكٌل الملك إذا كان المرسل إلٌه ٌقطن ببلد أجنبً، أو باسم قابد 

. الدرك الملكً المختص إذا كان الطرؾ المراد تبلٌؽه باالستدعاء ٌقطن بثكنة عسكرٌة مثال

أما التبلٌػ الذي ٌتوقؾ علٌه تحدٌد األجل الذي ٌنقضً بانتهابه حق التقاضً بالنسبة 

. للمحكوم علٌه فهو فً الؽالب ٌتم بناء على طلب من المحكوم له لٌمارس عملٌة تنفٌذه

                                           
، أُطجؼخ ا٤ُ٘ٛٞخ، ٓواًِ، 2006ػجل اٌُو٣ْ اُطبُت، اُْوػ اُؼ٢ِٔ ُوبٕٗٞ أَُطوح أُل٤ٗخ، اُطجؼخ اُضبُضخ، . ك-  45

ٓ :188 .

، ٓطجؼخ اُ٘غبػ 1999، اُطجؼخ اُضبُضخ، 2اُط٤ت اُلٚب٢ِ٣، اُٞع٤ي ك٢ اُوبٕٗٞ اُوٚبئ٢ اُقبٓ، اُغيء . ًٝنُي أٗظو ك

. 32: اُغل٣لح اُلاه اُج٤ٚبء، ٓ

: ، 2005ٓػجل اُِط٤ق اُجـ٤َ، اُلػٟٞ أُل٤ٗخ ٝاعواءارٜب ك٢ اُزْو٣غ أُـوث٢ ٓطجؼخ ٛٞة ثو٣ٌ اُوثبٛ، -  46

143 .

. 18: ً، ٓ. أٝالك ث٘ؼجل اُوؽٖٔ ٓو٣ْ، ّ-  47



كما ٌمكن أن ٌكون طلب التبلٌػ من المحكوم علٌه الذي ال ٌنازع فً الحكم، وذلك 

هإالء ال ٌصدر الحكم ألن حتى ٌفتح أجل الطعن للمحكوم له ، إذ ٌتم اللجوء إلى هذه الحالة 

حضورٌا بالنسبة لهم
48

 .

وبعد كل ما تقدم فإن هناك عدة صعوبات تكتنؾ عمل هذه الهٌبة والمتمحورة أساسا 

فً قلة عدد األعوان المكلفٌن بالتبلٌػ، وكثرة االستدعاءات وتراكمها، فضال عن قلة وسابل 

المواصالت وؼٌاب الحوافز المادٌة إضافة إلى عدم كفاءة األعوان المكلفٌن بالتبلٌػ فً 

لى تعثر الجلسات وكثرة الطعون فً إجراءات التبلٌػ لذلك تم إبعض األحٌان، مما ٌإدي 

التفكٌر فً إحداث هٌبة حرة للمفوضٌن القضابٌٌن لتضطلع بمهام التبلٌػ
49

 .

التبلٌغ بواسطة المفوضٌن القضائٌٌن  : ثانٌا

 81.03أحدث المشرع المؽربً مإسسة المفوضٌن القضابٌٌن بمقتضى القانون رقم 

 106.23المنظم لمهنة المفوضٌن القضابٌٌن، والصادر األمر بتنفذه بالظهٌر الشرٌؾ رقم 

 لٌحل محل هٌبة األعوان القضابٌٌن وقد تم إحداث هٌبة األعوان القضابٌٌن 2006بتارٌخ 

 ثم صدر مرسوم  1980-12-25 المنفذ بظهٌر 80.01بالقانون رقم 

 

 

 ولقد تضمن هذا القانون إثنٌن وعشرٌن فصال موزعة على تسعة 24/12/1986تطبٌقه فً 

. أبواب إلى جانب المقتضٌات العامة

أما عن اختصاص هٌبة األعوان القضابٌٌن فوارد فً الفصل الثانً من هذا القانون، 

وٌتمثل فً القٌام بعملٌات التبلٌػ الالزم للتحقٌق فً القضاٌا ووضع اإلجراءات الالزمة 

لتنفٌذ األوامر واألحكام والقرارات القضابٌة
50

 .

وقد أوجب الفصل الثالث من نفس القانون على األعوان القضابٌٌن أن ٌحرروا 

ٌسلم أحدهما إلى الطرؾ المعنً باألمر : إجراءاتهم وتبلٌؽاتهم ومحاضرهم فً أصلٌن

                                           
، كاه اُوِْ ُِطجبػخ 2000ٕ، كهاٍخ ٤ٓلا٤ٗخ، ٓبهً الػجل اُؼ٢ِ اُؼٚوا١ٝ، اُزج٤ِـبد اُوٚبئ٤خ ث٤ٖ اُٖؾخ ٝاُجٜ-  48

. 182: ٝاُْ٘و ٝاُزٞى٣غ، ٓ

. 212-211: ، 2001ٓ-2000ػجل اُؾ٤ٔل أفو٣ق ٓؾبٙواد ك٢ اُوبٕٗٞ اُوٚبئ٢ اُقبٓ، ٛجؼخ . ك-  49

اكه٣ٌ أُْوك٢، ٗظبّ األػٞإ اُوٚبئ٤٤ٖ، ٓوبٍ ْٓ٘ٞه ثٔغِخ أُؾبٓبح، رٖلهٛب عٔؼ٤خ ٤ٛآد أُؾب٤ٖٓ -  50

. 191: ، 1994ٓ ٍ٘خ 36ثبُٔـوة، ػلك 



ي من حق التمبر ومن كل شكلٌة جبابٌة ، وٌحتفظ باألصل اآلخر لدى العون ولكن ؾالمع

األعوان القضابٌون إنما ٌستعملون عملٌة شهادات التسلٌم المعمول بها فً المحاكم
51

 .

 أصبح القٌام بعملٌات التبلٌػ الالزمة للتحقٌق فً القضاٌا 2006 ٌونٌو 2وابتداء من 

ووضع اإلجراءات الضرورٌة لتنفٌذ األوامر واألحكام القضابٌة من اختصاص المفوضٌن 

القضابٌٌن، كجهاز حر ٌهدؾ أساسا إلى تخفٌؾ عبء التبلٌؽات عن كتابة الضبط وحل 

. مشكل البطء فً تصفٌة الملفات أمام المحاكم

فالمفوض القضابً ٌعتبر مساعدا من مساعدي القضاء ٌمارس مهنة حرة على 

 والتً جاء فٌها 81.03صٌؽة المادة األولى من قانون تنظٌم مهنة المفوضٌن القضابٌٌن رقم 

إن مهنة العون القضابً مهنة حرة تنظم طبقا لهذا القانون
52

 .

وعلٌه ٌتضح بؤن القانون المنظم لمهنة المفوضٌن القضابٌٌن ٌترجم مساٌرة التشرٌع 

لتطوٌر تجربة األعوان القضابٌٌن وعمله على احتواء اإلشكاالت المنبثقة من تلك التجربة 

العملٌة
53

 .

وٌرخص للمفوضٌن القضابٌٌن فً مزاولة مهامهم لدى المحاكم االبتدابٌة بقرار من 

وزٌر العدل ٌحدد فٌه مقر مكاتبهم، ودابرة اختصاصهم التً ٌمكن لهم أن ٌمارسوا  

مهمتهم فٌها، بعد استشارة لجنة  تضم بٌن أعضابها ممثلٌن إثنٌن للمفوضٌن القضابٌٌن 

تنتدبهم الهٌبة الوطنٌة للمفوضٌن القضابٌٌن
54

 .

واألحكام القضابٌة من اختصاص المفوضٌن القضابٌٌن كجهاز حر ٌهدؾ أساسا إلى 

ٌؾ عبء التبلٌؽات عن كتابة الضبط وحل مشكل البطء فً تصفٌة الملفات أمام ؾتخ

. المحاكم

 عنه ٌنوب لرقابة ربٌس المحكمة المختصة أومن الفضابٌونوٌخضع المفوضون 

 التً اإلجراءاتمن القضاة لهذه الؽاٌة ،وذالك بؽٌة التحقق على الخصوص من شكلٌات 

 . اٌباشرون ه

 عن وزٌر العدل الصادروقد حدد القرار 
55

 تعرٌفات عقود المفوضٌن القضابٌٌن 

واإلجراءات التً ٌقومون بها فً المٌادٌن المدنٌة والتجارٌة واإلدارٌة 
56
 

                                           
اثوا٤ْٛ ثؾٔب٢ٗ، ر٘ل٤ن األؽٌبّ اُؼوبه٣خ، كهاٍخ هب٤ٗٞٗخ ك٢ اُزج٤ِؾ ٝاُز٘ل٤ن أُؼيىح ثبُلوٚ ٝاالعزٜبك اُوٚبئ٢، . ك-  51
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. 100:  ٓطجؼخ اُ٘غبػ اُغل٣لح، اُلاه اُج٤ٚبء، 2007ٓ ٣٘ب٣و 16ثٔغِخ اُوٖو ػلك 
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بل ا الكثٌر فً أوالشًء المإسسة من الناحٌة العملٌة فإنها حققت هذهورؼم حداثة         

:  نشؤتها وذلك مثل

ل األول عن كل اإلجراءات التً و محاولة الدقة فً إجراءات التبلٌػ بصفتها المسبو

 تقوم بها 

 السرعة المطلوبة فً الوقت المحدد للقٌام بعملٌة التبلٌػ

 هذه التجربة فً مراحلها األولى حققت الهدؾ الذي كان ٌرمً إلٌه المشرع رؼم 

الصعوبات التً كانت تعترض إنجاز التبلٌػ فً الوقت المطلوب نظرا النعدام التكوٌن 

والصعوبات التً كانت تقع فً العدٌد من الملفات بسبب عدم رجوع شهادة  

. التسلٌم بالمرة وتضطر معه المحكمة إلى تؤخٌر القضاٌا إلى جلسة أخرى إلعادة االستدعاء

وفً مقابل هذه اإلٌجابٌات تؤخذ على هذه المإسسة مجموعة من السلبٌات األخرى ، 

من بٌنها سلوك بعض األعوان القضابٌٌن للمحسوبٌة فً التبلٌػ وإدالء بعض األعوان 

.. بمعلومات مؽلوطة ألحد الخصوم واستعمال علة المحل المؽلق لتمطٌط التنفٌذ

وما ٌمكن اقتراحه هو العمل من طرؾ المسإولٌن على تكوٌن لجنة متخصصة 

روضة على األعوان المفوضٌن القضابٌٌن ؾإلعادة النظر تشرٌعٌا فً أجهزة المراقبة الم

وفً مكاتبهم ومسإولٌاتهم ، وتوحٌد المطبوعات التً ٌستعملونها ومناهج العمل والتوعٌة 

تكً منه سابقا شحتى ٌمكن لنا أن نسٌر بالتبلٌػ طبق ما نص علٌه القانون ونتفادى ما كنا ن

 .وعاد اآلن بشكل ملفت

ونشٌر هنا إلً أن ما ٌقوم به المفضون الفضابٌون فً المؽرب من إجراءات فً 

مجال التبلٌػ ٌعتبر فً مورٌتانٌا من اختصاص العدول المنفذون التً سبقت اال شارة إلٌهم 

 .فً الفقرة السابقة

الطرق غٌر القضائٌة  :          الفقرة الثانٌة

تتجلى طرق التبلٌػ ؼٌر القضابٌة فً التبلٌػ عن طرٌق البرٌد المضمون والتبلٌػ 

بالطرٌقة اإلدارٌة والتبلٌػ على الطرٌقة الدبلوماسٌة والتبلٌػ بواسطة القٌم وسنتطرق لهذه 

:  الطرق فً النقاط التالٌة
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التبلٌغ عن طرٌق البرٌد المضمون : أوال

 من ق م م على 39نص المشرع المؽربً فً الفقرة الثانٌة والثالثة من الفصل 

سلوك طرٌق التبلٌػ بواسطة البرٌد المضمون مع اإلشعار بالتوصل ، فً حالة استنفاذ 

التبلٌػ بواسطة أعوان كتابة الضبط أو السلطة اإلدارٌة نظرا لعدم العثور على الطرؾ  

 

المعنً أو أي شخص فً موطنه أو محل إقامته ، وتعتبر هذه الطرٌقة وسٌلة احتٌاطٌة 

واستثنابٌة ال ٌلتجا إلٌها المدعى إال فً حالة فشل الطرق العادٌة
57

مع استثناء حالة   -

-.  الخبٌر بالتبلٌػ عن طرٌق البرٌد المضمون63الخبرة حٌث استلزمت المادة 

 من ق إ م ت إ حٌث نص على 65وهو ما نص علٌه المشرع المورٌتانً فً المادة 

 . أن التبلٌػ ٌتم عن طرٌق البرٌد داخل ظرؾ خاص بالتبلٌؽات القضابٌة

إن عملٌة اإلشعار بالتوصل المرفق بالظرؾ البرٌدي ٌقوم مقام شهادة التسلٌم
58

 .

ومن مزاٌا التبلٌػ بالبرٌد المضمون مع اإلشعار بالتوصل البساطة والسرعة، وعلى الرؼم 

:  من نجاعة هذه الطرٌقة فً التبلٌػ إال أنها تطرح زمرة من المشاكل نذكر منها

 نٌة، إذ كثٌرا ما ٌتعمدون عدم نعدم تعامل المرسل إلٌه مع هذا اإلجراء بحس-

سحب الرسالة المضمونة مع اإلشعار بالتوصل الموجهة خوفا من مفاجؤة قد ال تكون فً 

. صالحهم

إن طرٌق التبلٌػ بالبرٌد المضمون مع اإلشعار بالتوصل لٌس مضمون النتٌجة -

دابما، إذ كثٌرا ما ٌتم ضٌاع الرسابل البرٌدٌة، عالوة عن اإلضرابات التً ٌشنها موظفو 

مصلحة البرٌد أحٌانا، فٌضٌع بذلك حق المستفٌد من التبلٌػ لفوات المٌعاد علٌه أو ٌصبح فً 

. حالة مطل

أن الرسابل المضمونة مع اإلشعار بالتوصل ؼالبا ما ترجع إلى المرسل -

ؾ بالضبط عن موقؾ المرسل إلٌه من عملٌة التبلٌػ، هل شبمالحظات ؼامضة ال تك

إلى ؼٌر ذلك  (ؼٌر مطلوب)هول العنوان أو ترجع إلى المرسل إلٌه أو جالرفض أو كونه م

ارات التً ٌرد بها عادة على الرسابل المضمونة ، وقد كان االجتهاد القضابً سابقا بمن الع

ٌتخذ مواقؾ متشددة إزاء المرسل إلٌه الذي توصل باإلشعار ولم ٌتقدم  
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لمصلحة البرٌد من أجل سحب الرسالة المضمونة، فكان ٌعتبر عبارة ؼٌر مطلوب بمثابة 

رفض
59

، وذلك قبل أن ٌعدل موقفه حٌث لم ٌعتبر عدم المطالبة بالرسالة المضمونة 

رفضا
60

 .

التبلٌغ بواسطة الطرٌقة اإلدارٌة  :          ثانٌا

 من ق إ م ت إ م  بوضوح المقصود 65 ق م م وال الفصل 37لم ٌبٌن الفصل 

 هذه المهمة إلى أطر وزارة الداخلٌة من سنادرٌة ، ؼٌر أن العمل جرى على إابالطرٌقة اإلد

   أنشرطة ودرك وشٌوخ ومقدمٌن، ولم ٌتضمن ق م م تنظٌما خاصا بهذه الطرٌقة إال

وزارة العدل ووزارة الداخلٌة أصدرتا مجموعة من المناشٌر تهدؾ إلى توحٌد ممارسة 

ة المسالك بالتبلٌػ بواسطة الطرٌق اإلداري الذي ٌلجإ إلٌه فً المناطق النابٌة أو الصع

والبوادي
61

 .

سباب معٌنة ترى فٌها المبرر إلى سلوكه عندما ألوتلجؤ المحكمة إلى هذه الطرٌقة 

ن ٌمكنها من لل لدى كتابة الضبط متجد أنه ٌحقق مصلحة عامة، كما إذا رأت أن ضؽط الع

 إتمام التبلٌػ فً وقت معٌن ، أو إذا رأت أن اإلدارة بما لدٌها من وسابل ومعلومات ال تتو

 كتابة الضبط كفٌل بالقٌام بهذا اإلجراء على أحسن وجه وبالسرعة المطلوبة  علٌهافر

للصالح العام
62

 .

 بموطن األشخاص اهتوتقوم السلطة االدارٌة بدور ناشا فً التبلٌػ نظرا لدراي

ومحل إقامتهم وتنقالتهم، ؼٌر أن هذا الدور سرعان ما تترتب عنه مجموعة من اإلشكاالت 

 بالدقة والطرٌقة القانونٌة ما ٌإدي ألخاصة تلك المتعلقة بشهادات التسلٌم التً ؼالبا ما ال تم

إلى بطالنها
63

 .

 

ل السلطة بالقواعد األساسٌة للتبلٌػ هوتعود هذه اإلشكاالت إلى عدة أسباب، منها ج

وكثرة المهام الموكلة إلٌها إلى جانب عدم التنسٌق بٌن السلطات اإلدارٌة والسلطات 

. القضابٌة
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ولتفادي هذه المشاكل ٌنبؽً إقامة ندوات تكوٌنٌة بصفة دورٌة لرجال السلطة بؽٌة 

إشعارهم بؤهمٌة التبلٌػ ولفت انتبهاهم إلى ضرورة التنصٌص على كل البٌانات فً  

شهادة التسلٌم هذا عالوة عن دعوة كل من وزارتً العدل والداخلٌة إلى توجٌه مناشٌر 

مشتركة بٌنهما لضمان التنسٌق والفعالٌة فً تطبٌق إجراءات التبلٌػ
64

 .

التبلٌغ على الطرٌقة البدلوماسٌة : ثالثا

 من ق إ 65 من ق م م والفقرة األولى من المادة 37تنص الفقرة األخٌرة من الفصل 

مٌن خارج ي باألمر المقٌنم ت إ م  على أن الطرٌقة الدبلوماسٌة تعتمد فً التبلٌػ إلى المعنً

تراب البلدٌن 
65

، حتى ٌتمكنوا من اإلحاطة باإلجراءات والدعاوى واألحكام التً تهمهم 

والتً تباشر فً وطنهم
66

 .

بالقٌام  (وزارة الخارجٌة والسفارات والقنصلٌات)وتختص السلطات الدبلوماسٌة 

بهذا النوع من التبلٌؽات
67

 والتً ؼالبا ما تكون بطٌبة المفعول فنادرا ما ٌتم إنجازها داخل 

األجل المطلوب خاصة وأن المبلػ إلٌه قد ٌعمد كل مرة إلى تؽٌٌر عنوانه أو موطنه ، 

. هاكوكثٌرا ما ال تنجز أصال نظرا لتعقد المسطرة وصعوبة سلو

عد وسٌلة تقلٌدٌة ٌعود يوالجدٌر بالذكر أن التبلٌػ لمن ٌسكن خارج البلد الطالب 

مصدرها التارٌخً إلى االتفاقٌات واألعراؾ الدولٌة ، ومن أهمها إتفاقٌة الهاي  

 

 والمتعلقة بقانون المسطرة المدنٌة، وتنص على إجراءات 1954مارس  المإرخة فً فاتح

 ببطء اإلجراءات تالتبلٌػ تحت إشراؾ السلم اإلداري على الطرٌقة الدبلوماسٌة، ولذلك تنع

وعدم فعالٌتها وقد انخرط فٌها المؽرب
68

 بتارٌخ 645.67، بموجب الظهٌر رقم 

هولة س والمشهود لها ب1965 نونبر 15، أما اتفاقٌة بروكسٌل المإرخة فً 30/9/1969

اإلجراءات وبساطتها حٌث تعتمد طرٌقة التبلٌػ المباشر فلم ٌصادق علٌها المؽرب إلى حد 

اآلن
69

 .
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وعلٌه فالتبلٌػ على الطرٌقة الدبلوماسٌة ٌجب ان تستشار فٌه وزارة العدل للتؤكد مما 

. إذا كانت هناك إتفاقٌة مع البلد الذي توجه إلٌه االستدعاءات حتى ٌمكن العمل باالتفاقٌة

التبلٌغ عن طرٌق القٌم : رابعا

 القٌم استثناء وذلك عند تعذر العثور على  إلىحث القانون على مسطرة التبلٌػ

امته، وعند تعذر التبلٌػ بواسطة البرٌد قالشخص لكون موطنه ؼٌر معروؾ أو محل إ

المضمون
70

 .

 حٌث 8-7-6 الفقرات 39وقد نظمها قانون المسطرة المدنٌة المؽربً فً الفصل 

ٌبلػ إلٌه االستدعاء، وتكمن أهمٌة القٌم فً من  بٌن أعوان كتابة الضبط ن القاضً منٌعً

البحث عن الطرؾ وتقدٌم المستندات المفٌدة للدفاع عنه وذلك بمساعدة النٌابة العامة 

. والسلطات اإلدارٌة

وتبرز أهمٌة اعتماد مسطرة القٌم فً التبلٌػ أساسا بخصوص سرٌان آجال 

االستبناؾ أو النقض بالنسبة لألحكام والقرارات المبلؽة إلى هذا األخٌر إذ ال تسري إال بعد 

. تعلٌقها فً لوحة معدة لهذا الؽرض بالمحكمة

 

 

وٌمكن اللجوء إلى مسطرة القٌم فً مواجهة المدعى علٌه إذا تعذر على المدعى 

هول العنوان أو خارج الدولة باعتبار أن مقتضٌات جتحدٌد عنوانه، أو إذا كان الطرؾ م

 تشمل جمٌع الحاالت التً ٌتعذر فٌها تسلٌم التبلٌػ39الفصل 
71

 .

وقد كرس المجلس األعلى استثنابٌة مسطرة القٌم، وأن المحكمة ال ٌمكنها اللجوء 

حٌث ٌتبٌن من  "إلٌها إال فً الحاالت التً حددها المشرع ، وجاء فً قرار له 

 13/01/1981الحكم المإٌد بالقرار المطعون فٌه أن االستدعاء الموجه للمدعى علٌه لجلسة 

 الرقم حسب ما هو ثابت من محضر الجلسة ، إال أن المحكمة نبٌاء  جارلارجع بمالحظة 

 من 39 مما تكون معه قد خرقت مقتضٌات الفصل 22/06/1981أمرت بتعٌٌن قٌم بجلسة 

ق م م الذي ٌنص على أن القٌم ٌعٌن فً األحوال التً ٌكون موطن أو محل إقامة الطرؾ 

ؼٌر معروؾ والقرار المطعون فٌه الذي أثٌر أمامه الخرق المذكور وأثبته كذلك فً وقابعه 
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دون الجواب عنه رؼم ما له من أثر على القضٌة ، لما فٌه من خرق لحقوق الدفاع ٌكون 

هضناقص التعلٌل النعدام ما ٌوجب نق
72

 .

: وجاء فً قرار صادر عن محكمة االستبناؾ التجارٌة بالدار البٌضاء ما ٌلً

وحٌث أنه بالرؼم من أن المشرع نص على إمكانٌة تعٌٌن قٌم عند رجوع شهادة التسلٌم "

بمالحظة مؽادرة المدعى علٌه عنوانه لجهة مجهولة، فإنه من األنسب أن تؤمر المحكمة 

. بتجدٌد استدعابه

 من ق م م 39وبٌن اإلمكانٌة المنصوص علٌها فً الفقرة السادسة من الفصل 

اذ كافة وسابل البحث وذلك  ؾباعتبار أن مسطرة القٌم ال ٌمكن اللجوء إلٌها إال بعد استن

 

 

لتفادي صٌرورة هذه المسطرة وسٌلة إلبعاد المدعى علٌه من قضابه الطبٌعً وحرمانه من 

حق الدفاع
73

 .

 

الجهات المؤهلة للتبلٌغ إلٌها  : الفقرة الثالثة

تتعدد جهة االستالم بتعدد من له الصفة بتسلم االستدعاء أو ؼٌره من األوراق 

القضابٌة ولو لم ٌكن المسلم هو المعنى شخصٌا بالتبلٌػ، فقد ٌكون المتسلم هو المراد إعالنه 

بنفسه وهو األولى بالتبلٌػ ، وقد ٌكون الشخص المتسلم شخصا آخر ؼٌر المراد إعالنه 

ولكن تربطه عالقة قرابة أو تبعٌة أو مساكنة، وقد تكون جهة االستالم هً  

 ففً الحالة األولى ٌتحقق العلم الٌقٌنً ،اإلدارة مثل كتابة الضبط أو النٌابة العامة أو القٌم

باإلجراء وفً الحالة الثانٌة ٌتحقق العلم الظنً، إذ ٌعتقد وٌفترض أن من تسلم التبلٌػ أوصله 

إلى المراد إعالنه، أما فً الحالة الثانٌة فٌتحقق العلم الحكمً
74

، وٌستدعً منا تعدد 

ا طبٌعٌا أو اعتبارٌا التطرق إلى صهم التبلٌػ وحسب ما إذا كان شخلاألطراؾ الذٌن ٌصبح 

. كل حالة على حدة

                                           
 ٕبكه ػٖ ؿوكخ األؽٞاٍ اُْق٤ٖخ، اّبه ا٤ُٚ ػجل 19/9/1990 ثزبه٣ـ 1554أٗظو هواه أُغٌِ األػ٠ِ ػلك -  72

. 45: ، ٓطجؼخ اُ٘غبػ اُغل٣لح، 2000ٓاُزؼ٤ِن ػ٠ِ هبٕٗٞ أَُطوح أُل٤ٗخ اُطجؼخ األ٠ُٝ اَُ٘خ : اُؼي٣ي رٞك٤ن

 اُٖبكه ػٖ ٓؾٌٔخ االٍزئ٘بف اُزغبه٣خ ثبُلاه اُج٤ٚبء أّبه ا٤ُٚ اُواكخ 02/03/1999 ثزبه٣ـ 242هواه ههْ -  73

. 35: ، 2004ٓ أثو٣َ 3ٝربة، َٓطوح اُزج٤ِؾ ُِو٤ْ ث٤ٖ اُٞاهغ ٝأُؤٍٓٞ ٓوبٍ ْٓ٘ٞه ثٔغِخ أُِق ػلك 

. 113: ً، ٓ. اُؾَٖ ث٣ٞو٤ٖ، ّ-  74



التبلٌغ للشخص الطبٌعً : أوال

 ق م م على هذه الجهات والتً تتعدد بتعدد من له الصفة بتسلم 38ٌنص الفصل 

االستدعاء الدي ٌسلم تسلٌما صحٌحا إلى الشخص نفسه وفً موطنه إلى اقاربه أو خدمه أو 

:  وضح ذلك كما ٌلًنكن معه وسسلكل شخص آخر ي

:  لى الشخص نفسهإالتسلٌم -1

تى تعلق م (الموطن األصلً)األصل أن الشخص ٌستدعً من محل سكناه العادي 

التبلٌػ أو اإلجراء بحقوقه العابلٌة أو أحواله الشخصٌة، وٌستدعً فً موطن أعماله بالنسبة 

لحقوقه الراجعة لنشاطه المهنً، إال أن أي إجراء ٌتم فً هذا الموطن أو  

 

 ق م م، ومتى تم التبلٌػ للشخص نفسه فً 519ذاك ٌبقى صحٌحا وال ٌطاله البطالن الفصل 

ن عون آلأحد المواطنٌن المذكورٌن فال ٌجوز له التمسك بعدم وصول الورقة القضابٌة إلٌه 

ستالم التبلٌػ ما دام هذا الشخص قد الالتبلٌػ ؼٌر مطالب بالتحقق من هوٌة  من ٌتقدم إلٌه 

خوطب فً موطنه، وادعى أنه المعنً بالتبلٌػ، أما إذا لم ٌقع التبلٌػ للشخص الطبٌعً بنفسه 

فً موطنه بؤن أعلن فً الشارع العمومً أو فً المحكمة كما ٌقع أحٌانا فٌجب على عون 

التبلٌػ أن ٌتؤكد من شخصه إذا لم ٌكن ٌعرفه معرفة شخصٌة
75

 .

إن التبلٌػ إلى المعنً باألمر شخصٌا ٌعد أكثر الطرق ضمانة لتحقٌق األهداؾ 

والنتابج المرجوة من هذه العملٌة سواء على مستوى العلم الٌقٌنً للمبلػ إلٌه بمضمون 

اإلجراءات واالستدعاء أو على مستوى الدقة والسرعة فً تنفٌذ هذه العملٌة
76

 .

وٌتعٌن على المكلؾ بالتبلٌػ أن ٌتؤكد من هوٌة الطرؾ المعنً باألمر حتى ٌكون 

التبلٌػ سلٌما
77

 .

ن الصعوبة تثار عند عدم وجود المعنى باألمر، ففً هذه الحالة وحتى ال تبقى كول

 أو لكل هحد أقارب المبلػ إلٌه أو خدمألحقوق المدعى معلقة سمح المشرع بتبلٌػ االستدعاء 

شخص ٌسكن معه
78

 .

                                           
٣جلٝ إٔ ػَٔ أُغٌِ األػ٠ِ ٤َ٣و ك٢ ٛنا االرغبٙ ام ٝهك ك٢ أؽل هواهارٚ إٔ اُطبػٖ ثِؾ ثبُؾٌْ االثزلائ٢ ّق٤ٖب -  75

ٝهك٘ اُزٞه٤غ ػ٠ِ ّٜبكح اُز٤َِْ ًٔب ٛٞ صبثذ ٖٓ ٓالؽظخ ػ٤ٕٞ اُزج٤ِؾ، ٝأٙبف ثؤٕ ّٜبكح اُز٤َِْ ر٤ْو أ٣ٚب ا٠ُ 

٤ُٚ ك٢ ػو٣ٚخ اُ٘و٘ اُز٢ رولّ ثٜب، ٝٛنٙ اإلٙبكخ ال كاػ٢ ُنًوٛب اال اما اإٔ اُزج٤ِؾ رْ ُِطبػٖ ث٘لٌ أُٖٞٛ أُْبه 

ِٓق ٓل٢ٗ 16/3/1996 ثزبه٣ـ 283هواه ػلك )ًبٕ ٛ٘بى ٗياع ؽٍٞ ٣ٞٛخ أُواك اػالٗٚ أَُزِْ ُإلػالٕ فبهط ٓٞٛ٘ٚ 

.  ؿ٤و ْٓ٘ٞه941/89 ِٓق ٓل٢ٗ ػلك 16/3/1993 ثزبه٣ـ 1825 ؿ٤و ْٓ٘ٞه، أٗظو ًنُي هواه ػلك 661/90ػلك 

. 35: ً، ٓ. اُطجت اُلٚب٢ِ٣، ّ-  76

: ، 2004ٓ-29ه٤ّل ؽجبث٢، أؽٌبّ اُزج٤ِؾ ك٢ اُوبٕٗٞ أُـوث٢ ٝأُوبهٕ، ٌٓبٕ اُزج٤ِؾ ٓغِخ اإلّؼبع ػلك . ك-  77

146 .

. 148: ً، ٓ. ػجل اُِط٤ق اُجـ٤َ، ّ-  78



التبلٌػ الواقع فً موطن المبلػ له -2

 من ق إ م ت إ م إمكانٌة وقوع التبلٌػ فً موطن 65 ق م م والمادة 38أقر الفصل 

الشخص وذلك إلى أشخاص حددهم القانون وهم األقارب والخدم ومن ٌسكن  

 

ٌة لحقوق المعنً باألمر فً حالة ؼٌابه، كما لو كان مسافرا أو حمامعه وهذا االستثناء فٌه 

ال ٌؤتً إلى موطنه إال لٌال
79

 .

: التبلٌػ لألقارب-أ

 من ق إ م ت إ م 65 ق م م والمادة 38إن لفظة األقارب الواردة فً نص الفصل 

جاءت عامة ومطلقة، حٌث أن المشرعٌن  لم ٌحددا درجة القرابة بالنسبة للقرٌب الذي له 

الصفة فً تسلم االستدعاء، مع أن المشرع عادة ما ٌقوم بتحدٌد هذه الدرجة فً  

العدٌد من المسابل
80

 وقد اشترط المشرع فً هإالء أن ٌكونوا ساكنٌن مع المراد تبلٌؽه
81

 .

وٌقع على عاتق المكلؾ بالتبلٌػ التؤكد من هذه العالقة تحت طابلة بطالن التبلٌػ، 

وال ٌشترط فً القرٌب المتسلم لالستدعاء أن ٌكون كامل األهلٌة، بل ٌكفً أن ٌكون ممٌزا 

ومدركا ألهمٌة الورقة التً استلمها وأهمٌة توصٌلها لصاحبها
82

 .

وقد جاء فً قرار المجلس األعلى فً إطار رده على الطاعن الذي عاب على 

 ذلك أن القرار استند فً تؤٌٌده للحكم لالقرار المطلوب نقضه خرقه للقانون، وانعدام التعلً

االبتدابً على أن التنبٌه باإلخالء تسلمته المسماة شقٌقته بذلك ٌكون تسلمها قانونٌا ٌسري 

أثره على هذا األخٌر، وذلك باعتبار أن الرابطة القانونٌة بٌن الطرفٌن كانت وال زالت فً 

العنوان المذكور بالعقد
83

 .

 

 

:  التبلٌػ للخادم-ب

                                           
. 171: ً، ٓ. ػجل اٌُو٣ْ أفو٣ق، ّ-  79

. 194: ً، ٓ. ػجل اٌُو٣ْ اُطبُت، ّ-  80

ٝاما ُْ ٣غل أُؾٚو اُْقٔ : "ثبُوعٞع ا٠ُ أُبكح اُؼبّوح ٖٓ هبٕٗٞ أُواكؼبد أُٖو١ ٗغلٙ ٗٔ ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣-  81

أٗٚ ٖٓ اَُب٤ًٖ٘ ٓؼٚ ٖٓ األىٝاط ٝاألهبهة ... أُطِٞة اػالٗٚ ك٢ ٓٞٛ٘ٚ ًبٕ ػ٤ِٚ إٔ ٣َِْ اُٞههخ ا٠ُ ٖٓ ٣ووه

٣ٝزٚؼ إٔ أُْوع أُٖو١ ٤ٓي ث٤ٖ األىٝاط ٝاألهبهة ٝاألٕٜبه ثقالف أُْوع أُـوث٢ اُن١ اهزٖو ..." ٝاألٕٜبه

.  اُواثطخ اُل٣ٞٓخ ٝاال ٍٞف ٗو٢ٖ األىٝاط ٝاألٕٜبه١ػ٠ِ اُوو٣ت ًٔلّٜٞ ػبّ ٝال ٣ٌٖٔ ؽٖوٛب ك٢ أُلّٜٞ ا٤ُٚن أ

-1995- 3، اُطجؼخ 2ػجل اَُالّ اُج٘ب٢ٗ ٝؽ٤َٖ اُلٌٜب٢ٗ ٝآفوٕٝ، اُزؼ٤ِن ػ٠ِ هبٕٗٞ أَُطوح أُل٤ٗخ، ط -  82

. 222: ، اُلاه اُؼوث٤خ ٍُِٔٞٞػبد اُوبٛوح، 1996ٓ

. 75:ً، ٓ.  أّبه ا٤ُٚ ٓؾٔل ثلو٤و، 4658/88ّ ك٢ أُِق اإلكاه١ ػلك 1990 ٣٘ب٣و 29 ثزبه٣ـ 220هواه ػلك -  83



 لهم الصفة فً التصول نلم ٌبٌن المشرع المؽربً والمورٌتانً المقصود بالخدم الذي

نٌابة عن المبلػ إلٌه بموطنه الحقٌقً ، وإنما ترك الباب مفتوحا أمام الفقه والقضاء لتحدٌد 

المفهوم، وهو نفس المنحى الذي اعتمدته جل التشرٌعات المقارنة كالمصري والتونسً 

 وٌعنً بالخادم كل شخص تربطه عالقة تبعٌة بالمبلػ ،والفرنسً تاركٌن ذلك للفقه والقضاء

ه مقابل أجر، أٌا كان نوع العمل وسواء  دإلٌه وٌشتؽل عن

كان مستقرا بمسكنه أو كان ٌعمل نهارا فقط ، فالعبرة هنا بعالقة التبعٌة بٌن الطرفٌن ال 

السابق، البستانً، الطاهً: بنوع الخدمة التً ٌإدٌها الخادم وبذلك فإنها تشمل
84

 .

ه ، بٌد أن دت عنيوٌقع التبلٌػ صحٌحا متى كان الخادم ساكنا مع المبلػ له وٌب

 وال ٌبٌت رالممارسة استقرت على صحة التبلٌػ للخادم الذي ٌعمل عند المبلػ له طٌلة النها

عنده ما دام كان موجودا بالبٌت خالل ساعات صحة التبلٌػ
85

 .

وهنا ٌطرح إشكال ٌتعلق بمؤمور إجراءات التبلٌػ هل ٌكتفً باإلشارة إلى أن 

المستلم صرح له بؤنه خادم، أم علٌه التؤكد من هذه الصفة؟ من الناحٌة العلمٌة ٌصعب علٌه 

التؤكد من صفة الخادم لكون هذا األخٌر قد ٌصرح له بؤنه خادم وهو لٌس كذلك أو ٌصرح 

بالعكس، خاصة وأن وضعٌة الخادم فً الكثٌر من الدول العربٌة ال زالت لم تقنن بعد فً 

إطار تشرٌع خاص بها، وفً بعض الحاالت الخاصة ٌمكن لمؤمور التبلٌػ أن ٌستشؾ صفة 

الخادم من خالل اللباس والزي الذي ٌرتدٌه الخادم، ؼٌر أن األمر ال ٌخلو من صعوبة لكون 

المؤمور لٌس له الوسابل الكافٌة للتعرؾ على العالقة بٌن المعنً بالتبلٌػ األصلً وخادمه 

الذي له الصفة فً التوصل
86

 .

 

 

 

 مع المبلػ له  طنالتبلٌػ للشخص القا-ج

 ق م م أجاز المشرع المؽربً تسلٌم االستدعاء إلى أي شخص 38بموجب الفصل 

آخر من دون الذٌن سبق ذكرهم، لكن بشرط أن ٌكون قاطنا مع المبلػ له بصفة دابمة وفً 

ار فً الحالة التً ال ٌوجد ج فإن التبلٌػ ٌقع صحٌحا، لكنه ٌكون باطال للنا ، ومنهلبٌتنفس ا

. فٌها المعنً بالتبلٌػ أو من ٌقطن معه

                                           
. 74: ً، ٓ. ٓؾٔل ثلو٤و، ّ. ك-  84

. 172: ً، ٓ. ػجل اُؾ٤ٔل أفو٣ق، ّ-  85

. 137-136: ً، ٓ. اُؾَٖ ث٣ٞو٤ٖ، اعواءاد اُزج٤ِؾ، ّ. م- 86



التبلٌػ للناببٌن عن ؼٌرهم -3               

ة تنص على يعملت جل التشرٌعات على سن مجموعة من المواد القانونٌة المسطر

األشخاص الذٌن ٌصح التبلٌػ إلٌهم قانونا، والتبلٌػ للنابب عن ؼٌره ٌتم من خالل حاالت 

: حددها القانون سنتطرق لها من خالل ما ٌلً

: النٌابة عن فاقدي األهلٌة-أ

إذا تعلق األمر بفاقدي األهلٌة وجب إعالن ناببه فً موطنه إذ ٌعتبر موطن النابب 

ٌكون الموطن " من ق م م 521موطنا لفاقد األهلٌة، حسب الفقرة األولى من الفصل 

توجه : "هي م م الذي جاء ؾ516وكذا الفصل " القانونً لفاقد األهلٌة هو موطن حاجره

االستدعاء والتبلٌؽات وأوراق االطالع واالنذارات واإلخطارات والتنبٌهات المعلقة بفاقدي 

كما ٌعتبر الصبً الممٌز المؤذون له فً إدارة " إلى ممثلٌهم القانونٌٌن بصفتهم هذه... األهلٌة

م ٌكون له ثذن له فٌه، ومن أبعض أمواله أو كلها على سبٌل التعبٌر أنه كامل األهلٌة فٌما 

موطنا خاصا بالنسبة إلى أعماله وتصرفاته، وٌصبح إعالنه فً هذا الموطن الخاص 

بشؤنها
87

 .

نٌابة المحامً عن موكله -ب

كثٌرا ما ٌثار النقاش أمام المحاكم حول مدى مشروعٌة التبلٌػ إلى المحامً، مما 

. أثار نقاشا واسعا فً األوساط القضابٌة حول مدى حجٌة صحة التبلٌػ إلى المحامً

 

حٌث هناك من االجتهادات القضابٌة التً اعتبرت أن تبلٌػ األحكام فً األصل 

 ق م م ال ٌكون إال 54 و38وطبقا للقاعدة العامة فً التبلٌػ المنصوص علٌها فً الفصل 

ألطراؾ الدعوى وأن القول بصحة تبلٌػ األحكام إلى المحامً باعتباره استثناء من األصل 

ٌحتاج إلى نص قانونً صرٌح ،ومن القرارات القضابٌة التً مثلت هذا االتجاه  

قرار صادر عن المجلس األعلى
88

 اعتبر فٌه أنه ال محل للمحامً فً تبلٌػ األحكام خارج 

قاعة الحكم ، وبالتالً ٌتؤكد أن ما نعاه الطاعن على الحكم سلٌم، وٌتؤكد أخٌرا أن حكم 

المحكمة ؼٌر مصادؾ للصواب وؼٌر مرتكز على أساس وفاقد التعلٌل الموازي النعدامه 

. مما ٌستوجب التصرٌح بنقضه

                                           
. 130-129: ً، ٓ. ػجل اُِط٤ق اُجـ٤َ، ّ-  87
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. 36: ً، ٓ. ٓؾٔل ثلو٤و، ّ



فً حٌن نجد اجتهادات قضابٌة أخرى قضت بجواز تبلٌػ األحكام إلى المحامً 

نٌابة عن موكله فً الدعوى التً ٌنوب عنه فٌها، وٌعتبر تبلٌؽا صحٌحا ما دام الموكل جعل 

محل المخابرة معه فً مكتب محامٌه سواء كان التبلٌػ ٌتعللق بإجراء أثناء التقاضً أم تبلٌػ 

الحكم الصادر فً القضٌة وٌبتدئ منه أجل الطعن تعرضا أو استبنافا
89

 .

ومن القرارات القضابٌة التً سارت فً هذا االتجاه نذكر على سبٌل المثال قرار 

للمجلس األعلى اعتبر فٌه أنه فً إطار رده على الطاعن الذي عاب على القرار المطعون 

فٌه خرقا للمقتضٌات المتعلقة بمسطرة تبلٌػ األحكام ألنه أعطى تفسٌرا خاطبا للموطن 

المختار وذلك أنه إذا كان الطاعن قد أسند النٌابة إلى مكتب األستاذ فارس عبد هللا فً 

المرحلة االبتدابٌة من التقاضً فإن هذه النٌابة قد انتهى مفعولها بمجرد صدور الحكم 

االبتدابً، وبذلك فإنه حٌنما بلػ هذا الحكم إلى مكتبه اعتبر أن هذا التبلٌػ فً ؼٌر محله
90

 .

 

 

:  النٌابة عن الدولة-ج

إن الدعوى المقامة ضد الدولة أو إحدى إداراتها فً قضاٌا خارجة عن الضرابب 

واألمالك المخزنٌة بات من الالزم التمثٌل الشرعً لكل هٌبة فً القضٌة وإال عدت 

باطلة
91

 .

       وترفع الدعوى ضد الدولة فً شخص الوزٌر األول وضد الخزٌنة فً شخص الخازن 

العام والجماعات المحلٌة فً شخص العامل بالنسبة للعماالت واألقالٌم، وضد ربٌس المجلس 

القروي بالنسبة للجماعات، وضد المإسسات العمومٌة فً شخص ممثلها القانونً، وضد 

مدٌرٌة الضرابب فٌما ٌخص المنازعات المتعلقة بالقضاٌا الجبابٌة التً تدخل ضمن 

اختصاصاتها
92

 .

التبلٌغ للشخص االعتباري : ثانٌا

قد ٌكون الشخص االعتباري من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون 

الخاص، فبالنسبة ألشخاص القانون العام سبق التطرق لها وبالنسبة للشخص المعنوي 

الخاص كالجمعٌات والشركات المدنٌة والتجارٌة فالبد أن ٌتم اإلعالن إلٌها فً شخص من 

                                           
. 130: ً، ٓ. ػجل اُِط٤ق اُجـ٤َ، ّ. ك-  89
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ٌمثلها بمقتضى عقد إنشابها أو نظامها، فال ٌكفً مجرد مدٌر عادي لإلدارة أو مدٌر تجاري 

إذ قد ٌتعدد أحٌانا مدٌرو الشركة
93

 .

 بشكل واضح على األشخاص 13وقد نص قانون المرافعات المصري فً المادة 

المسموح لهم باستالم اإلعالن على وجه الحصر باسم الشخص المعنوي وقد اتفق شراح 

قانون المرافعات المصري على أن تبلٌػ الشركات التجارٌة ٌجب أال ٌتم إال ألحد الشركاء 

المتضامنٌن
94

 .

 

 ٌكون باطال إذا سلم لشخص آخر ؼٌر الذٌن حددتهم نوٌرى البعض أن اإلعال

 مرافعات مصرٌة، كما لو سلم ألحد العاملٌن بالشركة وذلك خشٌة التواطإ ما لم 13المادة 

ٌكن هذا العامل مسموحا له باستالم اإلعالنات
.

 

 522أما بالنسبة للمشرع المؽربً فباستثناء الشركة التً حدد المشرع فً الفصل 

من ق م م موطنها فً المحل الذي ٌوجد به مركزها االجتماعً ، فإن باقً األشخاص 

االعتبارٌٌن لم ٌرد ذكر لموطنهم فً نصوص قانون المسطرة المدنٌة، ونتج عن ذلك خالؾ 

فقهً وقضابً حول إمكانٌة استدعاء الشخص االعتباري بالموطن الشخصً لممثله
95

 .

 من ق إ م ت إ م  أن 65 ق م م والمادة 38وٌتبٌن من العبارات الصرٌحة للفصل 

األمر ٌعنً الشخص الطبٌعً بدلٌل أنه ال ٌتصور أن ٌكون للشخص االعتباري قرٌب أو 

شخص آخر ٌسكن معه ٌمكن أن ٌستلم االستدعاء نٌابة عنه ، بل إن المإهل لذلك هو الممثل 

القانونً له أو من ٌقوم مقامه ونخلص إلى القول أنه ال ٌجوز استدعاء الشخص االعتباري 

فً الموطن الشخصً لممثله القانونً، وبالضبط بواسطة أحد أقاربه أو خادمه المنزلً أو 

أي شخص آخر ٌسكن معه
96

 إال أن هذا ال ٌعنً أن التبلٌػ للشخص االعتباري ال ٌكون 

                                           
. 56: ، 1969ٓأؽٔل أثٞ اُٞكبء اُزؼ٤ِن ػ٠ِ هبٕٗٞ أُواكؼبد اُغل٣ل، أُغِل األٍٝ، اُطجؼخ -  93
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... اإلػِالٕ ػ٠ِ اُٞعٚ ا٥ر٢

ٓب ٣زؼِن ثبُْوًبد اُزغبه٣خ ٣َِْ ك٢ ٓوًي اُْوًخ ألؽل اُْوًبء أُزٚب٤ٖ٘ٓ أٝ ُوئ٤ٌ ٓغٌِ اإلكاهح أٝ أُل٣و أٝ -

. ُٖٔ ٣وّٞ ٓوبْٜٓ كبٕ ُْ ٣ٌٖ ُِْوًخ ٓوًي ٍِْ ُٞ أؽل ٖٓ ٛئالء ُْقٖٚ أٝ ك٢ ٓٞٛ٘ٚ

ٓب ٣زؼِن ثبُْوًبد أُل٤ٗخ ٝاُغٔؼ٤بد ٝأُئٍَبد اُقبٕخ ٍٝبئو األّقبٓ االػزجبه٣خ ٣َِْ ثٔوًي اكاهرٜب ُِ٘بفت -

ػٜ٘ب ثٔوز٠ٚ ػول اْٗبئٜب أٝ ٗظبٜٓب أٝ ُٖٔ ٣وّٞ ٓوبٓٚ كبما ُْ ٣ٌٖ ُٜب ٓوًي ٍِٔذ اُٖٞهح ُِ٘بئت ػٜ٘ب ُْقٖٚ أٝ 

. ك٢ ٓٞٛ٘ٚ

. 121: ً، ٓ. اُؾَٖ ث٣ٞو٤ٖ، ّ-  95
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صحٌحا إال إذا تم لممثله القانونً بصفة شخصٌة بل ٌجوز التبلٌػ إلٌه بواسطة من ٌقوم مقام 

الممثل المذكور بل ذهب المجلس األعلى فً كثٌر من  

 

 

 

قراراته إلى أنه ٌجوز تبلٌػ الشخص االعتباري بواسطة أي شخص ٌعمل معه ولو كان 

حارس الشركة أو أي عامل تابع لها
97

 .

ولكن ٌبدو أن فً ذلك إجحاؾ وإضرار بمصالح الشخص االعتباري خاصة إذا 

علمنا أن كثٌرا من المستخدمٌن والموظفٌن ال ٌؤبهون بمصالح مشؽلٌهم أو ال ٌدركون مدى 

خطورة اإلجراء الذي بلػ إلٌهم، وبالتالً ٌتقاعسون سهوا أو عمدا أحٌانا عن  

إٌصال اإلجراء لمن ٌجب مما ٌلحق أضرارا جسٌمة بمصالح الشخص االعتباري بصفة 

شخصٌة، وعند عدم وجوده ٌتم لمن ٌقوم مقامه حسب نظام أو عقد إنشاء الشخص المعنوي 

كربٌس قسم المنازعات أو ربٌس مكتب الضبط أو ربٌس الكتابة الخاصة للمثل القانونً 

متى تم التفوٌض بذلك لهإالء، وبذلك ٌكون وصول اإلجراء إلى الممثل القانونً الذي ٌعنٌه 

 من ق م م مضمونا كما أن أي رفض صادر عن هإالء ٌكون له األثر القانونً 516الفصل 

للتبلٌػ الصحٌح
98

 .
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إثبات التبلٌغ وأثره على سالمة اإلجراءات : المبحث الثانً
الشك أن تبلٌػ األحكام القضابٌة واإلنذارات التً تبنى علٌها المساطر القضابٌة 

ٌكتسً أهمٌة بالؽة، فهً عملٌة قانونٌة بٌن المبلػ إلٌه ومصلحة التبلٌػ تجب اإلشارة فٌها 

إلى كل البٌانات الالزمة لصحتها وقد أحاطها المشرع بعناٌة خاصة وضمانات كافٌة، حٌث 

أوجب توفرها على بٌانات أساسٌة كذلك من سلمت له، وفً أي تارٌخ وتوقٌع الطرؾ أو 

الشخص الذي تسلم التبلٌػ، وتوقٌع العون المكلؾ به
99

، بحٌث أن عدم مراعاة هذه 

اإلجراءات القانونٌة ٌمكن الدفع به أمام المحكمة قبل أن تبت هذه األخٌرة فً جوهر 

. القضٌة

وتبرز تلك األهمٌة تحدٌدا  (المطلب األول)وبهذا تبرز أهمٌة إثبات حصول التبلٌػ 

عند عدم احترام إجراءاته المحددة قانونٌا مما ٌترتب عنه آثار سلبٌة ناشبة عن عدم 

 {المطلب الثانً }مراعاتها

إثبات التبلٌغ : المطلب األول

من خالل استقراء النصوص المنظمة للتبلٌػ على مستوي التشرٌعٌن المؽربً و 

 ٌمكن القول أن المشرعٌن حددا مبدبٌا وسابل إثبات التبلٌػ فً اربعة أنواع وهً يالمورٌتان

 من نفس 37 ق م م اإلشعار بالتوصل بالرسالة المضمونة الفصل 39شهادة التسلٌم الفصل 

الفصل الثالث من ) ق م م ومحررات العون القضابً 38القانون وؼالؾ التبلٌػ اللفصل 

(80-41القانون رقم 
100

.  من ق إ م ت إ م 66،والمادة 

وقد أضاؾ العمل القضابً بالمؽرب لما ذكر وسابل أخرى مثل إثبات التبلٌػ 

بالصورة المشهود بمطابقتها ألصل شهادة التسلٌم وإثبات التبلٌػ بواسطة رسم عدلً  

 

وإثباته من خالل القرابن فضال عن أن هناك وسٌلة أخرى تتمثل فً تبلٌػ نسخ المذكرات 

من محام إلى زمٌله مقابل توقٌع على أصلها، وسٌتم التطرق إلى تلك الوسابل من خالل 

:  الفقرات التالٌة
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ًٔب ر٘ٔ ػ٠ِ ٗلٌ أُوز٠ٚ اُلووح اُواثؼخ ..."رٞهغ ٛنٙ اُْٜبكح ٖٓ اُطوف أٝ ٖٓ اُْقٔ اُن١ رَِٜٔب ك٢ ٓٞٛ٘ٚ

.   ٖٓ م ا ّ د ا ّ 65ٖٓ أُبكح 
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وسائل اإلثبات القانونٌة  : الفقرة األولى

من خالل استقراء النصوص التشرٌعٌة نجد أن المشرعٌن المؽرب والمورٌتانً 

:  نصا على وسابل إثبات التبلٌػ القانونٌة وحددها فً أربعة

تعد شهادة التسلٌم المرفقة باالستدعاء: شهادة التسلٌم-أ
101

 أهم وسٌلة إلثبات حصول 

التبلٌػ لذا أحاطها المشرعٌن بعناٌة خاصة وضمانات كافٌة حٌث فرضا ضرورة توفرها 

على إسم وعنوان وتوقٌع الطرؾ الذي تسلم االستدعاء وإذا عجز من تسلم االستدعاء عن 

التوقٌع أو رفضه، أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبلٌػ وفً جمٌع األحوال ٌوقع 

. العون أو السلطة على هذه الشهادة

وكما ٌجب تضمٌن شهادة التسلٌم ببٌانات أخرى وهً إسم المحكمة ورقم القضٌة 

وتارٌخ الجلسة، وإسم القاضً المقرر أو المكلؾ بالقضٌة أو إسم المستشار المقرر، وٌتم 

تدوٌن ما ذكر من طرؾ كتابة الضبط ،والحري باإلشارة أن شهادة التسلٌم ترجح فً حالة 

حدوث نزاع بٌنها وبٌن وسٌلة أخرى إلثبات حصول التبلٌػ، وهذا ما نجد له صدى فً أحد 

إن الشهادة المعتبرة قانونٌا إلثبات التبلٌؽات القضابٌة هً شهادة : "قرارات المجلس األعلى

 من ق م م وأنه ال ٌمكن االرتكاز فً إثبات التبلٌػ 39التسلٌم المنصوص علٌها فً الفصل 

"على شهادة ربٌس كتابة الضبط
102

 .

ولتفعٌل مسطرة التبلٌػ القضابً فً إطار مسلسل التحدٌث الذي ٌسعى الجمٌع إلى 

العمل على ترجمته ونظرا لما عرفته الدول الصناعٌة من تقدم فً هذا المجال،  

 

ونتٌجة لتعمٌم المعلومٌات فً هذا المٌدان، البد من التفكٌر فً الجانب القانونً وتدخل 

المشرع إلضفاء طابع الشرعٌة على التبلٌػ اإللكترونً، وذلك باعتباره من طرق التبلٌػ 

القانونٌة وتدخل المشرع فً هذا المجال قد ٌحقق عدة فوابد مثل حماٌة المعلومات المتعلقة 

باألشخاص المبلػ إلٌهم، وذلك بالتمٌٌز بٌن ما هو شخصً وما هو عام ومن حق المواطنٌن 

االطالع علٌه
103

 .
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إثبات التبلٌػ باإلشعار بالتوصل بالرسالة المضمونة -ب

 من ق م م، وجعل اإلشعار 37نظم المشرع المؽربً هذه الوسٌلة فً الفصل 

بالتصول أو اإلعالم باالستالم بمثابة شهادة التسلٌم، واإلشعار بالتوصل هو عبارة عن وثٌقة 

تصدر من مصلحة البرٌد وٌدون بها ساعً البرٌد القابم بالتبلٌػ تارٌخ اإلعالن وتوقٌعه، 

كما ٌتضمن توقٌع متسلم التبلٌػ أو رفضه التوقٌع أو التسلٌم
104

 .

: وٌعد اإلشعار بالتوصل محررا رسمٌا، حٌث جاء فً أحد قرارات المجلس األعلى

حٌث أن محكمة االستبناؾ اعتبرت عن صواب أن تبلٌػ اإلنذار بواسطة البرٌد المضمون "

إلى إبن الطاعن تم صحٌحا، وبذلك تكون قد طبقت تطبٌقا صحٌحا الفقرة األولى من الفصل 

 من  ق م م، التً تنص على أنه ٌسلم االستدعاء تسلٌما صحٌحا إلى الشخص نفسه أو 38

فً موطنه إلى أقاربه أو لكل شخص ٌسكن معه، فهذه الفقرة تتعلق عموما بالتبلٌػ بقطع 

النظر هل تم بواسطة كتابة الضبط أو بواسطة رسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل
105

 .

وقد استقر عمل المجلس األعلى على اعتبار اإلشعار بالتوصل حجة وحٌدة إلثبات 

التبلٌػ بواسطة الرسالة المضمونة، وال ٌمكن أن ٌقوم مقامه أي إشهاد آخر، ولو صدر من 

إن المحكمة  : "مصلحة البرٌد نفسها وهو ما عبر عنه بقوله فً أحد قراراته

 

تكون على صواب لما استبعدت إثبات التوصل باإلشعار بالتسلٌم لعدم التوقٌع علٌه من 

طرؾ المعنً به كما استبعدت الشهادة اإلدارٌة ألنها ال تقوم مقام اإلشعار بالتوصل
106

 .

إثبات التبلٌػ بالؽالؾ المختوم -ج

 من ق إ م ت إ م الفقرة الثالثة  أن ٌتم تسلٌم 65 ق م م والمادة 38أوجب الفصل 

اإلسم الشخصً والعابلً : -االستدعاء فً ؼالؾ مختوم ال ٌحمل سوى البٌانات التالٌة

للمراد تبلٌؽه وعنوانه وتارٌخ إنجاز التبلٌػ وتوقٌع العون أو السلطة القابمة بالتبلٌػ، وطابع 

. المحكمة التً تم التبلٌػ لفابدتها

وتعد هذه البٌانات جوهرٌة، وخاصة ما ٌتعلق بتارٌخ التسلٌم حٌث ٌبدأ منه تارٌخ 

. آجال الطعن، كما ٌرجع إلٌه لمعرفة ما إذا تم التبلٌػ فً الوقت القانونً

                                           
. 132: ً، ٓ. ػجل اُِط٤ق اُجـ٤َ، ّ-  104
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وكما سبقت اإلشارة إلى أن المشرع أحاط شهادة التسلٌم بضمانات كافٌة جعلتها أهم 

وسٌلة إلثبات حصول التبلٌػ، وبالتالً فعند تعارض ما جاء فً بٌانات على ؼالؾ التبلٌػ 

مع البٌانات الواردة فً شهادة التسلٌم ٌعمل بها دون هذه األخٌرة، وفً هذا االتجاه ذهب 

المجلس األعلى فً أحد قراراته إلى أن شهادة التسلٌم هً حجة إلى المبلػ إلٌه تحتفظ بها 

كتابة الضبط التً تشرؾ وتقوم بمؤمورٌة التبلٌػ وأن خلو ؼالؾ التبلٌػ المدلى به لدن 

الطاعن استبنافٌا من تارٌخ التبلٌػ وتوقٌع العون ٌنال من حجٌة شهادة التبلٌػ والتسلٌم 

المتوفرة على كل البٌانات الواجبة االعتبار قانونا
107

 .

إثبات التبلٌػ بمحررات العون القضابً  -د

 المنظم لهٌبة األعوان القضابٌٌن على 80-41ٌنص الفصل الثالث من القانون عدد 

ٌلتزم األعوان باستثناء اإلجراءات فً المادة الجنابٌة بإقامة إجراءاتهم  )ما ٌلً 

 

 

وٌحتفظ ... وتبلٌؽاتهم ومحاضرهم فً أصلٌن ٌسلم أحدهما إلى الطرؾ المعنً باألمر

(باألصل اآلخر من لدن العون
108

 .

ومما الشك فٌه أن تسمٌة المشرع للمحررات باألصل ٌدل على أنها ٌجب أن تكون 

متطابقة من حٌث البٌانات األساسٌة والضرورٌة والتً ٌجب أن ٌضٌق فٌها، وذلك حتى 

. تكتسب مرتبة واحدة من حٌث القوة اإلثباتٌة

 

وسائل اإلثبات القضائٌة  : الفقرة الثانٌة

إضافة إلى ما سبق ذكره أضاؾ العمل القضابً المؽربً وسابل إثبات أخرى 

: للتبلٌػ نتناولها كما ٌلً

إثبات التبلٌػ ببٌانات تضمنها حكم سابق -أ

لقد أجاز العمل القضابً متمثال فً المجلس األعلى إثبات التبلٌػ بواسطة بٌانات 

تضمنتها أحكام سابقة، حٌث جاء فً أحد قراراته
109

إن المحكمة االبتدابٌة قضت ؼٌابٌا  "
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على المدعى تسلٌمه أخته نصٌبها من ورث والدها، وبعد تبلٌؽه الحكم المذكور تعرض أمام 

نفس المحكمة التً قبلت تعرضه، وألؽت الحكم الؽٌابً وقضت برفض طلب المدعٌة 

فاستؤنفت هذه األخٌرة الحكم الصادر ضدها، فؤلؽت محكمة االستبناؾ وقضت بعدم قبول 

التعرض، وذلك بحكم ؼٌابً تعرض علٌه المستؤنؾ فلم تقبل المحكمة تعرضه، فاستؤنؾ 

الحكم االبتدابً األول وهو ما ٌنبؽً فعله من الوهلة األولى لكن المحكمة لم تقبل استبنافه 

 حسبما تثبته 28/04/1979استنادا إلى أنه سبق أن بلػ بالحكم المطعون فٌه منذ تارٌخ 

 ولم ٌتقدم بالطعن باالستبناؾ إال 5443/80شهادة التسلٌم المدرجة بالملؾ االستبنافً عدد 

، وقد أسس  02/04/1985بتارٌخ 

 

 

المستؤنؾ علٌه الطعن بالنقض على وسٌلة عاب فٌها على القرار المطعون فٌه وكؤنه اعتمد 

. على شًء ؼٌر موجود

وجاء رد المجلس األعلى على هذه الوسٌلة أن محكمة االستبناؾ قد صادفت 

الصواب فٌما خلصت إلٌه من استخالص حصول التبلٌػ من بٌانات تضمنها حكم سابق
.

 

إثبات التبلٌػ باإلشارة إلٌه فً آخر الحكم -ب

 من ق م م على أن إثبات التبلٌػ 5ٌستفاد من خالل الفقرة الثامنة من الفصل 

وجوب اإلشارة إلى هذا : باإلشارة إلٌه فً آخر الحكم الٌتم صحٌحا إال بتوافر شرطٌن هما

التبلٌػ فً آخر الحكم، والشرط الثانً ٌتمثل فً ضرورة إشعار ربٌس الجلسة التً ٌتم 

النطق فٌها بالحكم لمن تم التبلٌػ إلٌه بؤن له أجل ثالثٌن ٌوما للطعن فٌه باالستبناؾ إن كان 

هذا الحكم قابال للطعن المذكور مع وجوب تضمٌن هذا اإلشعار من طرؾ الكاتب فً نفس 

الحكم، وال ٌمكن إثبات التبلٌػ بؤٌة وسٌلة سواء كانت شهادة كاتب الضبط أو شهادة التسلٌم 

أو الؽالؾ المختوم ، وال ٌستوجب ذلك توقٌع المبلػ إلٌه أو اإلشارة إلى عجزه عن التوقٌع، 

وفً هذا السٌاق فال مندوحة من التساإل عن حكم رفض التوصل بنسخة من منطوق الحكم 

 ق م م فهل ٌعد ذلك تبلٌؽا صحٌحا بعد مرور أجل عشرة أٌام 50وفق مقتضٌات الفصل 

 ق م م؟ 39على تارٌخ الرفض أم ال مجال هنا لتطبٌق معطٌات الفقرة الخامسة من اللفصل 



ٌستشؾ من سكوت المشرع أن هذا النوع من التبلٌػ تتوقؾ صحته على رضى 

وموافقة المراد تبلٌؽه،
110

 ففً حالة امتناعه عن االستالم ٌقتضً األمر التباع المسطرة 

.  من ق م م54العادٌة لتبلٌػ األحكام والواردة فً الفصل 

 

 

 

استخالص حصول التبلٌػ من القرابن -ج

لم ٌشر المجلس األعلى صراحة إلى األخذ بوسٌلة القرابن إلثبات حصول التبلٌػ ، 

لكن ما انتهى إلٌه ٌدل بشكل واضح أنه استخلص من قرٌنة عدم اإلدالء بما ٌثبت التبلٌػ 

وتارٌخه رؼم التوصل باإلنذار، أن الطعن قدم خارج األجل القانونً بدلٌل تصرٌحه بعدم 

قبول طلب النقض، وساوى المجلس فً ذلك بٌن السكوت عن اإلشارة إلى عدم حصول 

التبلٌػ وبٌن ادعاء حصول التبلٌػ دون اإلدالء بما ٌثبت تارٌخه رؼم التوصل باإلنذار، 

واالكتفاء باالدعاء بؤن الطلب قدم داخل األجل القانونً دون االدعاء بشهادة التسلٌم أو 

ؼالؾ التسلٌم
111

 .

حٌث أن الطاعنة : وفً هذا السٌاق جاء فً أحد قرارات المجلس األعلى ما ٌلً

 مصرحة فٌه بؤنها قدمته داخل األجل القانونً 29/5/1998عندما تقدمت بمقالها بتارٌخ 

دون أن تدلً بؽالؾ التبلٌػ أو بشهادة التسلٌم وذلك بالرؼم من إنذارها وتوصلها باإلنذار 

 فحرمت المجلس األعلى من مراقبة ما إذا كان الطعن قد قدم داخل األجل 29/1/1998

والذي ٌقع عبء إثباته علٌها ، األمر الذي ٌكون معه المقال ؼٌر مقبول
112

 وهذا ما سارت 

علٌه الؽرفة التجارٌة بالمجلس األعلى خالفا لما علٌه األمر فً باقً األقسام فال تلتفت إلى 

هذا الدفع إال حٌن إثارته من جانب المطلوب فً النقض إذ تعتبر أن األصل فً التبلٌػ عدم 

. إنجازه ما لم ٌثبت العكس

إثبات حصول التبلٌػ بواسطة رسم عدلً -د
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ٌتضح من خالل استقراء بعض قرارات المجلس األعلى أنه أقر بإثبات الحكم 

المطعون فٌه بواسطة رسم عدلً، وهو استثناء من قاعدة عدم جواز التبلٌػ بؽٌر شهادة 

  1353حٌث اتضح من مراجعة صورة النسخة عدد "التسلٌم، حٌث جاء فً أحد قرارته 

 

 

 

 توثٌق 50 مختلفة 460 وصحٌفة 1031 من رسم حٌازة حجج مضمن بـ 150صحٌفة 

 حضور الحاج بن عمرو بن محمد بن القاسم  1960 ماٌو 16برشٌد المإرخ 

 لدى شهٌد الرسم المذكور، وبعدما أعلم بمضمون الحكم 1910الحرٌزي المزداد سنة 

، وبؤنه له الحق فً 1960 مارس 10الصادر عن المجلس اإلقلٌمً فً الدار البٌضاء فً 

إلخ وحٌث أن ..رفعه لدى مجلس النقض واإلبرام فً ظرؾ شهرٌن من تارٌخه حار حججه 

إذ طالبوا النقض هم خلفا لمورثهم ... النقض والحالة ما ذكر طلب خارج األجل القانونً

 ولم ٌتقدم بطلب النقض1960الذي تبلػ بالحكم االستبنافً خالل ماٌو 
113

 .

إثبات التبلٌػ باإلقرار بحصوله -هـ

إن وسٌلة إقرار المعنً باألمر بحصول التبلٌػ تشكل استثناء فً المبدأ القاضً بعدم 

وجود إثبات التبلٌػ بؽٌر شهادة التسلٌم، وفً هذا السٌاق جاء فً أحد قرارات المجلس 

بؤن الطاعنٌن قد أقرا فً طلب االستبناؾ الموقع من طرفهم بؤنهم بلؽوا : "األعلى ما ٌلً

 وأرفقوا طلبهم بنسخة من القرار المطعون فٌه ولم ٌقدموا بٌان 15/3/1993بالحكم فً 

، وبذلك ٌكون االستبناؾ ؼٌر مقبول كما 7/6/1993أوجه استبنافهم بواسطة دفاعهم إال ٌوم 

صرحت بذلك محكمة االستبناؾ عن صواب ألن ؼالؾ التبلٌػ ٌبقى لدى المبلػ إلٌه، وهو 

الذي ٌتعٌن علٌه اإلدالء به لٌثبت تارٌخ التبلٌػ، ولكن إذا أقر بتارٌخ التبلٌػ فإنه ٌلزم 

"بإقراره
114

 .

إال أن الفقه المقارن ٌخالؾ ما ذهب إلٌه المجلس األعلى فً قراره السابق حٌث 

: ذهبت محكمة النقض المصرٌة فً أحد قراراتها أن
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األصل فً إثبات إعالن الحكم أن ٌكون بالبٌان الوارد فً ورقة اإلعالن بحٌث إذا "

لزم األمر أن تتحقق المحكمة من هذا التارٌخ وجب علٌها أن ترجع إلى ورقة إعالن الحكم 

ذاتها فإن رأت األخذ بدلٌل آخر فً إثباته كان علٌها أن تحققه
115

 .

 

إثبات التبلٌػ بتوقٌع محام على مذكرة زمٌله -و

جرى العمل القضابً خاصة فٌما ٌتعلق بالدعاوى المطبق علٌها المسطرة الكتابٌة، 

أن ٌتم تبادل المذكرات بٌن المحامٌن خارج المحكمة فً شكل تبلٌػ مباشر، من خالل تدوٌن 

عبارات على أصل المذكرة التً سٌتوضح فً الملؾ تنفٌذ التوصل بنسخة منها مصحوبة 

بتوقٌع المحامً المتسلم اإلجراء مع ذكر تارٌخ التسلٌم، باتفاق مع القاضً المقرر وبمبادرة 

من دفاع الطرفٌن، حٌث ال ٌتم تسلٌم نسخة من المذكرة للزمٌل إال فً مقابل توقٌع على 

أصلها قبل أن ٌتم وضعها بمكتب الضبط،  فٌكتفً القاضً المقرر بعد مرور األجل المحدد 

للتعقٌب بإنذار الدفاع المتسلم للنسخة السالفة الذكر، بؽٌة اإلدالء بتعقٌبه قبل اتخاذ اإلجراء 

الموالً
116

، وقد ٌتم التبلٌػ المباشر بتكلٌؾ من المحكمة، وهذا ما ٌتحقق خاصة فً القضاٌا 

. االستعجالٌة

وفً هذا المقام فال مندوحة من التساإل حول أصل هذا النظام فهل ذو أصل 

تشرٌعً؟ أم أنه ٌستمد مقوماته من القواعد العامة؟ 

وبرجوعنا إلى بعض التشرٌعات المقارنة نجد التشرٌع الفرنسً اعتمد نظام التبلٌػ 

بواسطة األعوان القضابٌٌن، إال أنه ٌؤخذ ببعض طرق التبلٌػ العادٌة كالتبلٌػ عن طرٌق 

: البرٌد والتبلٌػ بٌن المحامٌن والذي ٌتم بطرٌقٌتٌن

عن طرٌق العون القضابً وٌتم االكتفاء بؤخذ الورقة المطلوب تبلٌؽها، ثم ٌضع -1

العون على أصلها طابعه وتوقٌعه وتارٌخ وإسم المحامً المراد تبلٌؽه، ثم ٌعٌد أصل الورقة 

. إلى المحامً طالب اإلعالن وٌقوم بتسلٌم المراد تبلٌؽه

 

عن طرٌق التبلٌػ المباشر بٌن المحامٌن وٌتم ذلك من خالل تسلٌم الورقة المراد -2

تبلٌؽها من أصل ونسخة إلى محامً الطرؾ اآلخر الذي علٌه أن ٌعمل على وضع توقٌعه 
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علٌهما مع كتابة التارٌخ ثم ٌرد األصل إلى المحامً وٌحتفظ بالنسخة استنادا إلى الفصبل 

 من ق م م الفرنس673ً
117

 .

وعلى مستوى التشرٌعً المؽربً فال وجود ألي نص قانونً ٌنظم التبلٌػ المباشر 

بٌن المحامٌن ورؼم ذلك فهو معمول به نسبٌا فً الحٌاة العملٌة، والسبب فً ذلك راجع إلى 

أن جل األنظمة الداخلٌة لهٌؤة المحامٌن بالمؽرب نصت علٌه، وألزمت به المنتمٌن إلٌها، 

وهكذا نجد مثال القانون الداخلً لهٌبة المحامٌن بؤكادٌر
118

 ٌنص فً مادته الثالثٌن تحت 

ٌمنع على المحامً أن ٌرفض التوصل بؤٌة : "عنوان المراسالت بٌن الزمالء على ما ٌلً

مراسالت ترد علٌه من زمٌل له، وٌجب علٌه أن ٌإشر على نسخة منها بما ٌفٌد التوصل 

". وتارٌخه

 من المنطلق أعاله ٌتضح لنا أن التبلٌػ المباشر بٌن المحامٌن له جذور فً 

األعراؾ والتقالٌد الحقوقٌة وما على المحاكم سوى استؽالل هذه الفرصة وتفعٌلها بؽٌة 

التحقٌق من اإلشكالٌات التً تطرحها مسطرة التبلٌػ ، ولن ٌتؤتى ذلك إال بتدخل تشرٌعً 

لترجمة تلك األعراؾ إلى قواعد قانونٌة ملزمة للجمٌع، حتى ال تنسى كؽٌرها من أعراؾ 

وتقالٌد هذه المهنة العرٌقة
119

 .

 

رسمٌة شهادة التسلٌم على ضوء العمل القضائً : الفقرة الثالثة

تكتسً شهادة التسلٌم حجٌتها من خالل رسمٌتها، فالقول بؽٌر ذلك ٌشكل خروجا 

عن النص أو على األقل تطبٌقا ؼٌر سلٌم لمقتضٌاته، فالقبول بالدفوع أو الطعون أو 

المنازعات من ؼٌر اعتداد بما ال ٌجوز التمسك به ضد الورقة الرسمٌة،  

 

من شانه إقصاء الحصانة التً منحها المشرع لهذه الشهادة التً تعتبر ضمانة أساسٌة 

. للحفاظ على حقوق الدفاع

وقد كرس االجتهاد القضابً الطابع الرسمً لشهادة التسلٌم وجاء فً قرار للمجلس 

حٌث تبٌن صحة ما عابته الوسٌلة، ذلك أن الطاعن تمسك ابتدابٌا واستبنافٌا : "األعلى ما ٌلً

بكون المقال االفتتاحً وكذا اإلصالحً ٌهدفان إلى الطعن فً التبلٌػ والحكم ببطالنه 
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بدعوى أن التوقٌع الوارد فً شهادة التسلٌم لٌس توقٌع المطلوب مع أن الشهادة تعتبر وثٌقة 

رسمٌة ال ٌمكن الطعن فٌها إال بالزور، إال أن القرار المطعون فٌه قضً بعدم صحة التبلٌػ 

لكون التوقٌع الذي بشهادة التسلٌم للمدعى لم ٌجب عن هذا الدفع مما ٌكون معه ناقص 

التعلٌل الموازي النعدامه
120

 .

وجاء فً قرار محكمة االستبناؾ بالرباط بؤن الحكم القاضً بعدم صحة التبلٌػ 

الواقع بشهادة التسلٌم بعلة أن التوقٌع الذي تحمله لٌس توقٌع المدعى ؼٌر صابب على 

اعتبار أن شهادة التسلٌم هً وثٌقة رسمٌة ال ٌطعن فٌها إال بالزور ولٌس بإنكار التوقٌع
121

 .

وعلٌه فالعمل القضابً دأب على اعتبار شهادة التسلٌم ورقة رسمٌة بالمعنى المحدد 

 من ق ل ع كما دأب على مراقبة العناصر الالزمة إلضفاء الرسمٌة علٌها 418فً الفصل 

. سواء من حٌث شكلها أو الشخص القابم بإنجازها صفة واختصاصا

 

 

 

آثار التبلٌغ على سالمة اإلجراءات : المطلب الثانً

ٌهدؾ التبلٌػ القضابً فً المقام األول بصفة عامة إلى إعمال مبدأ المواجهة بٌن 

الخصوم، وتبرز أهمٌة التبلٌػ تحدٌدا عند عدم احترام إجراءات التبلٌػ مما ٌترتب عنه آثار 

سلبٌة من الصعوبة إمكان تجاوزها، فكم من إجراء قانونً ال ٌبلػ إلى صاحبه، وتستمر 

إجراءات الدعوى فً ؼٌبته فال ٌتمكن من إبداء دفوعاته فً الشكل والموضوع، وال 

ٌستطٌع تقدٌم حججه وأدلته فتضٌع حقوقه، وقد ال ٌمكن من استبناؾ األحكام االبتدابٌة 

لفوات أجل االستبناؾ وقد ال ٌتمكن من الطعن فً القرارات االستبنافٌة
122

، ومن هنا تبرز 
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أهمٌة التبلٌػ ولدرء كل المشاكل السابقة تدخل المشرع لفرض جزاء البطالن عند تخلؾ 

. أحد المقتضٌات اإلجرابٌة للتبلٌػ، أو عند تجاوز المواعٌد المحددة للقٌام بها

وبعد كل ما تقدم سٌتم التطرق إلى كل من بطالن إجراءات التبلٌػ وأسباب ذلك 

فضال عن الجهات القضابٌة المختصة بالبت فً بطالن تلك اإلجراءات وذلك من خالل 

:  الفقرات التالٌة

بطالن إجراءات التبلٌغ : الفقرة األولى

تكٌٌؾ قانونً لعمل ٌخالؾ نموذجه "ٌرى الدكتور فتحً والً أن البطالن هو 

القانونً مخالفة تإدي إلى عدم إنتاج اآلثار التً ٌرتبها علٌه القانون إذا كان كامال
123

 .

ومن ثم إذا كانت إجراءات التبلٌػ سلٌمة فإن التبلٌػ ٌعد صحٌحا منتجا لكافة آثاره 

التً رتبها القانون ،و فً حالة تخلؾ أحد إجراءاته، فإن الجزاء هو بطالن العمل اإلجرابً 

الذي ٌعدم اإلجراء بل ٌسقط كل اإلجراءات الالحقة له، إن كانت قابمة علٌه  

 

 

ومن بٌن الحاالت التً ٌحق فٌها للمدعى علٌه أن ٌطعن فً إجراءات التبلٌػ بالبطالن ما 

:  ٌلً

النقص فً البٌانات اإللزامٌة إما فً طً التبلٌػ أو فً شهادة التسلٌم كالحالة التً -أ

ال ٌثبت على الطً تارٌخ التسلٌم أو التوقٌع المفوض، أو اإلسم العابلً والشخصً وعنوان 

الطرؾ المبلػ إلٌه، ومن بٌن الحاالت أٌضا ٌوم وتارٌخ الحضور للجلسة، وقد قضى 

ال ٌعتبر مجرد تسلٌم طً التبلٌػ لشخص بعنوان المبلػ "المجلس األعلى فً أحد قراراته 

 من ق م 39إلٌه صحٌحا، إال إذا كان االستدعاء متوفرا على الشروط المطلوبة فً الفصل 

ٌإدي إلى النقص فً بٌانات االستدعاء بعدم ذكرا إلسم العابلً والشخصً للمتسلم إلى ... م

بطالن االستدعاء وبالتالً نقض القرار الذي رتب على التبلٌػ
124

 .

إذا وجه االستدعاء للتبلٌػ بالمقال االفتتاحً للدعوى إلى قاصر دون ناببه -ب

. القانونً
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وقوع التبلٌػ لمن ال صفة له، كؤن ٌقع لؽٌر األصناؾ وفً ؼٌر األماكن الواردة -ج

 اإلشارة إلى ذلك، وهذه ت من ق إ م ت إ م  كما سبق65والمادة   من ق م م38فً الفصل 

الحاالت عدٌدة من الناحٌة العملٌة منها تسلم االستدعاء إلى الجار أو بوباب العمارة أو 

الساعً، ونشٌر فً هذا الصدد إلى ما قضت به محكمة االستبناؾ بالجدٌدة إن التبلٌػ الذي 

تم للمدٌن فً ؼٌر موطنه ال ٌعتد به ولهذا فإن مسطرة اإلكراه المطبقة فً حقه تكون ؼٌر 

مشروعة
125

 .

 

 

 

 

أسباب بطالن إجراءات التبلٌغ : الفقرة الثانٌة

بالرجوع إلى المقتضٌات القانونٌة المنظمة للتبلػ فً التشرٌع المؽربً والمورٌتانً 

،من ق إ م ت إ 67، 66 ،65 من ق م م والمواد 341، 54، 39، 38، 37خاصة الفصول 

م  ٌتبٌن أن هذه المقتضٌات لم ترتب أي إجراء على خرق شكلٌات التبلٌػ، ؼٌر أن الفصل 

 من ق م م تدارك األمر ونص على الجزاء فً حالة اإلخالل بالشكلٌات التً حددها 49

المشرع فً قانون م م بصفة عامة ومنها التبلٌػ
126

 .

إال أن اإلشكال الذي ٌطرح نفسه بشدة فً حالة ما إذا لم ٌرتب المشرع أي جزاء 

على مخالفة قاعدة إجرابٌة معٌنة، كاكتفابه بالتنصٌص على مجرد الوجوب الذي ٌمكن أن 

ٌجب وبٌن حتمٌة البطالن فً حالة مخالفتها، مما "ٌستخلص منه عدم التالزم بٌن عبارة 

اعتبر معه بعض الفقه بحق ٌجب على القضاء فً مثل هذه الحاالت استهداء روح المشرع 

فً صٌاؼة النص  للتثبت من مدى وجود التالزم أو عدمه بٌن الوجوب وترتٌب الجزاء 

على مخالفته
127

 .

وإذا كان القضاء المقارن وخصوصا قضاء النقض المصري ٌقر بقاعدة قضابٌة 

بطالن التبلٌػ بطالن نسبً ولٌس من قبٌل النظام العام ، فإن االستاذ "شهٌرة مفادها أن 

محمد بفقٌر ٌعتقد بؤنه ٌجب التعامل فً خصوص هذا الموضوع بحرص كبٌر ودراسة كل 
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حالة على حدة، وذلك بمراعاة أن األصل العام ٌنص على أن بطالن التبلٌػ لٌس من قبٌل 

النظام العام إلى أن ٌثبت العكس
128

 .

ومما ٌدل على أن المشرع المؽربً ٌؤخذ بالقاعدة العامة القابلة بؤن بطالن التبلٌػ 

 من ق م م 49لٌس من قبٌل النظام العام فقد أخضعه لمقتضٌات الفقرة الثانٌة من الفصل 

والتً لم تستثن الدفع ببطالن التبلٌػ من قاعدة وجوب الدفع بالبطالن  

 

اإلجرابً واإلخالالت الشكلٌة والمسطرٌة إذا ما اقترنت بمصالح األطراؾ قبل كل دفع أو 

دفاع
129

 .

وٌعتبر الدفع ببطالن التبلٌػ دفعا شكلٌا ٌتعٌن ابداإه فً المرحلة االبتدابٌة وقبل كل 

ذلك الدفاع فً الجوهر وإال كان ؼٌر مقبول، ولقد كرس المجلس األعلى قاعدة البطالن 

بدون ضرر فً كثٌر من قراراته وفً هذا السٌاق قرر أن حاالت البطالن واإلخالالت 

 من قبل كل دفاع فً الجوهر وكانت مصالح تالشكلٌة والمسطرٌة ال تقبل إال أذا أثٌر

 من ق م م49الطرؾ قد تضررت فعال حسب ما ٌإخذ من مقتضٌات الفصل 
130

 .

الجهة القضائٌة المختصة بالبت فً بطالن إجراءات التبلٌغ :       الفقرة الثالثة

تشكل تحدٌد الجهة القضابٌة المختصة بالبت فً بطالن إجراءات التبلٌػ العدٌد من 

المواقؾ القضابٌة بٌن محاكم الدرجة األولى ومحاكم الدرجة الثانٌة، وٌرجع السبب فً 

إثارة هذه االختالفات إلى الطاعن الذي ٌتقدم تارة بدعواه إلى المحاكم االبتدابٌة وتارة أخرى 

إلى محاكم االستبناؾ ، فكثٌرا ما ٌلجؤ الطاعن باالستبناؾ إلى تقدٌم دعوى مستقلة أمام 

المحكمة االبتدابٌة رامٌا  بطالن تبلٌػ الحكم االبتدابً، ملتمسا فً ذات الوقت من محكمة 

االستبناؾ بعد إدالبه بنسخة من مقال دعوى بطالن التبلٌػ إلى إٌقاؾ البت فً الدعوى إلى 

حٌن بت المحكمة االبتدابٌة فً دعوى البطالن
131

 .

                                           
، اُغيء اُضب٢ٗ، "هٚبء اُ٘و٘ ك٢ أُواكؼبد"أٗظو ك٢ ٛنا اُقٖٞٓ اعزٜبكاد هٚبء اُ٘و٘ أُٖو١ ثٌزبة -  128

.  ٝٓب ٤ِ٣ٜب367: ٓ" اُلكغ ثجطالٕ اإلػالٕ ػلّ رؼِوٚ ثبُ٘ظبّ اُؼبّ"اإلػالٕ ك٢ اُلووح ثؼ٘ٞإ 

. 227: ً، ٓ. ٓؾٔل ثلو٤و، ّ-  129

. 26 ْٓ٘ٞه ثٔغِخ هٚبء أُغٌِ األػ٠ِ، ػلك 795 66 ِٓق اكاه١ 27-220هواه أُغٌِ األػ٠ِ ػلك -  130
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. ُزول٣ٜٔب أٓبّ ٓؾٌٔز٤ٖ ٓقزِلز٤ٖ أٝ اهرجبٛ اُلػ٤٣ٖٞ ٝاُلكغ ثؼلّ اُوجٍٞ ٝاال ًبٕ اُلكؼبٕ ؿ٤و ٓوج٤ُٖٞ

٣َٝوٟ ٗلٌ اُؾٌْ ثبَُ٘جخ ُؾبالد اُجطالٕ ٝاإلفالالد ا٤ٌُِْخ ٝأَُطو٣خ اُز٢ ال روجِٜب أُؾٌٔخ اال اما ًبٗذ ٖٓبُؼ 

. اُطوف هل رٚوهد كؼال

. 231: ً، ٓ. ٓؾٔل ثلو٤و، ّ-  131



ونستخلص من أحد قرارات المجلس األعلى أن محكمة االستبناؾ لها الصالحٌة 

وحٌث إنه حقا : "للبت فً بطالن إجراءات التبلٌػ ما دامت مرفوعة أمامها وجاء فً القرار

لقد صح ما عابه الطاعنون، ذلك أنه من جهة فإن الشهادة المعتبرة قانونا إلثبات  

 

 من ق م 39التبلٌؽات القضابٌة عند التنازع هً شهادة التسلٌم المنصوص علٌها فً الفصل 

م ، ومن جهة أخرى فإن الطاعنٌن لم ٌسلموا بخصوص شهادة كتابة الضبط المستظهر بها 

من طرؾ خصومهم وأعلنوا طعنهم فٌها أمام نفس المحكمة المستؤنؾ لدٌها وهً ذات 

الصالحٌة للبت فً هذا الطعن ، وعلٌه فإنه كان علٌها لما طعن لدٌها فً تلك الشهادة أن 

ترجع إلى ملؾ التبلٌػ تبحث عما إذا كان ٌتوفر على شهادة التسلٌم التً هً وحدها المثبتة 

للتبلٌػ المدعى به أم ال، الشًء الذي ٌعتبر معه لما لم تفعل ذلك واكتفت بشهادة كتابة 

الضبط قد جردت قرارها من األساس القانونً وعرضته بذلك للنقض
132

 .

وبخالؾ القرار السابق تراجع المجلس األعلى فً أحد قراراته عن إسناد الصالحٌة 

حقا : "لمحكمة الطعن للفصل فً الدفع ببطالن تبلٌػ الحكم المعروض علٌها ، حٌث جاء فٌه

ٌتضح من االطالع على وثابق الملؾ والقرار المطعون فٌه ما نعته الطاعنتان، ذلك أنهما 

آثارتا أمام محكمة االستبناؾ بؤنهما طعنتا فً التبلٌػ والتمستا إٌقاؾ البت إلى حٌن الحكم فً 

الطعن فً التبلٌػ وركزتا دفعهما بنسخة من مقال الطعن فً التبلٌػ، وأن القرار لم ٌجب 

على مقال الطعن فً التبلٌػ وأن ما ورد فً تحلٌله المشار إلٌه أعاله ال ٌكفً للجواب عنه 

مما ٌكون معه ناقص التعٌل المنزل منزلة انعدامه
133

 .
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. 425: أُغٌِ األػ٠ِ ك٢ أُبكح أُل٤ٗخ، اُغيء اُضب٢ٗ، ٓ

.  مًوٙ اُؾَٖ ث٣ٞو٤ٖ، 3382/1/9/95ّ ِٓق ٓل٢ٗ ههْ 28/10/1999 ثزبه٣ـ 4945هواه أُغٌِ األػ٠ِ ػلك -  133

ٓ ،ً :289 .



      

إجراءات التنفٌذ فً العمل القضائً :الفصل الثانً 
إن الحفاظ على مجتمع متوازن ومستقر ٌعتبر الهدؾ األساسً واألسمى الذي تسعى 

. إلٌه جمٌع الدول والمجتمعات، وذلك من خالل تؤسٌس نظام قضابً قوي ومتٌن

والشك أن قوة القضاء ومتانته ال تتمظهر فقط فً إقرار الحقوق عن طرٌق البت 

فً المنازعات والخصومات، ولكن أٌضا فً الحفاظ على هذه الحقوق وصٌانتها وإٌصالها 

إلى أصحابها، ذلك أن المتقاضً ال ٌلجؤ إلى هذا الجهاز من أجل الحصول على أحكام 

وقرارات، وإنما من أجل الوصول إلى حقه والتمتع به، وذلك حتى ال تبقى تلك األحكام 

والقرارات فوق الرفوؾ ومجرد أوراق شكلٌة من دون قوة على أرض الواقع مما ٌشكل 

ضررا بالؽا على مصالح المواطنٌن والعدالة والدولة فً نفس الوقت
134

 .

والشك أن اإلضرار بمصلحة المواطن والعدالة لعدم تنفٌذ األحكام القضابٌة ٌضر 

. أٌضا بسمعة الدولة فتحرم من أهم مزاٌاها وهً السكٌنة والطمؤنٌنة

ولما كان من لوازم النظام العام منع صاحب الحق من اقتضاء حقه بنفسه مباشرة 

بوسٌلته الخاصة، لما ٌترتب على ذلك من فوضى وزعزعة استقرار المجتمع 

وانتشار المظالم، تدخل القانون لتنظٌم اقتضاء المواطنٌن لما ٌدعونه من حقوق 

فؤلزمهم اللجوء إلى القضاء وفق إجراءات مسطرٌة انطالقا من مبدأ المواجهة من 

أجل الحصول على حكم قضابً ٌإكد ثبوت الحق المدعى به ، وٌخول صاحبه 

االستعانة بالسلطة العامة فً اقتضاء حقه جبرا من ؼرٌمه من خالل إجراءات 

قانونٌة تقوم على الموازنة بٌن االعتبارات المختلفة
135

 .

 

 

وٌعتبر تنفٌذ األحكام النهابٌة
136

 أسمى تعبٌر من كل األطراؾ المعٌنة عن تمجٌد 

القضاء وتكرٌم السلطة القضابٌة وفً ذات الوقت اعترافا بحقوق المواطنٌن، واحتراما 
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وتكرٌسا لحقوق اإلنسان
137

، فتنفٌذ األحكام هو الوسٌلة الوحٌدة الكفٌلة لدعم مصداقٌة 

. القضاء والحفاظ على هٌبته وترسٌخ مبدأ دولة الحق والقانون

وٌعتبر موضوع التنفٌذ من الموضوعات الهامة والدقٌقة فً دراسة القانون، ألنه 

صورة من صور الحماٌة القضابٌة تمنح عندما ال ٌكفً مجرد صدور قضاء مإكد لرد 

االعتداء، ذلك أن االعتداء على الحق أو المركز القانونً قد ال ٌقؾ عند حد إنكاره أو 

معارضته ، بل ٌصل إلى إحداث تؽٌٌر مادي مخالؾ له، فال تتؤتى حماٌته إال باتخاذ وسابل 

مادٌة إلعادة مطابقة المركز الواقعً للمركز القانونً، وألن الدعوى ال تنتهً بصدور 

الحكم فٌها بل العبرة فً تنفٌذه
138

 .

ونظرا لألهمٌة البالؽة التً ٌكتسٌها موضوع التنفٌذ بٌن المواضٌع القانونٌة فال 

ونظرا  (المبحث األول)مندوحة من التساإل حول المقتضٌات العامة للتنفٌذ وذلك من خالل 

المبحث )ألن صعوبة التنفٌذ تستهدؾ وقؾ التنفٌذ أو االستمرارٌة فٌه فسٌكون ذلك موضوع 

 .، إضافة إلى اإلشكالٌات العملٌة التً تطرحها الصعوبات(الثانً

                                           
 98/37 رؾذ ػلك 1992 ؿْذ 31ؽَت ٓب عبء ك٢ أُْ٘ٞه اُٖبكه ػٖ ا٤َُل اُٞى٣و األٍٝ أُـوث٢ ثزبه٣ـ - 411

. أُٞعٚ ا٠ُ ا٤َُل٣ٖ ٝى٣و١ اُلُٝخ ٝاَُبكح اُٞىهاء

 5: ً ٓ. ٓلِؼ ػٞاك اُوٚبح، إٍٔٞ اُز٘ل٤ن ٝكوب ُوبٕٗٞ األعواء، ّ-  138



 

المقتضٌات العامة للتنفٌذ : المبحث األول
ٌحظى التنفٌذ باهتمام العدٌد من الدارسٌن فً مجال العلوم القانونٌة واالجتماعٌة، 

وٌشكل أحدهم أهم المواد اإلجرابٌة األساسٌة فً العمل القضابً الحدٌث، وال ٌخفً على 

أحد أن اإلنسان قد قطع أشواطا ومراحل مختلفة فً المدنٌة صاحب معه فٌها مختلؾ 

األشكال والقواعد والنظم والعادات واألعراؾ التً تنظم حٌاته ومإسساته المختلفة، 

وتفرض علٌه احترامها والرضوخ ألمرها، بل وتفاعلت مع وقابعه االجتماعٌة إلى أن لمس 

هذا التطور االجتماعً والمإسساتً تلك القواعد والنظم والتً كان معموال بها، وحتى نلم 

بجوانب الموضوع سنقوم بالتطرق لمفهوم التنفٌذ وأنواعه وخصوٌة التنفٌذ العقاري 

. (للمطلب الثانً)ثم السلطات المكلفة بالتنفٌذ كموضوع  (المطلب األول)

مفهوم التنفٌذ وأنوعه : المطلب األول

ٌعتبر تنفٌذ األحكام الوسٌلة القانونٌة التً تمكن من نقل الحقٌقة القضابٌة المتمثلة فً 

األحكام الصادرة عن القضاء إلى حٌز الواقع ومطابقتها له، ذلك أن النطق بالحق لصاحبه 

. ال معنى له إذا لم ٌتمكن من التصرؾ فٌه

كما تعتبر قواعد التنفٌذ من أهم القواعد القانونٌة الموجودة فً المسطرة لو نظرنا 

إلٌها من الزاوٌة القانونٌة أو االجتماعٌة، فمن الزاوٌة القانونٌة نجد أن هذه القواعد تستدعً 

فً سٌرها تطبٌق العدٌد من نصوص القانون المدنً والنصوص الخاصة المتعلقة بالرهون 

أي أن العملٌة التنفٌذٌة تعٌد ... على اختالؾ أنواعها، والحجوز العقارٌة والحجر لدى الؽٌر

. ضبط أو تضبط العالقة ما بٌن أطراؾ التنفٌذ على أسس قانونٌة حماٌة لكل طرؾ

أما من الزاوٌة االجتماعٌة فإن التنفٌذ ٌمثل المرحلة األخٌرة من واجهة النزاع بٌن 

. الدابن والمدٌن

 

ومن جهة أخرى فإن المشرع ضمن للدابن بمقتضى قواعد التنفٌذ التوصل إلى 

. استٌفاء حقه لما فً ذلك من مصلحة عامة تتمثل فً تشجٌع االقتراض واالستثمار

كما  (فقرة أولى)وبعد هذه التوطبة الموجزة سنحاول التطرق إلى تعرٌؾ التنفٌذ 

على أن نختم الحدٌث عن خصوصٌات التنفٌذ  (فقرة ثانٌة)سٌتم الحدٌث عن أنواع التنفٌذ 

. (فقرة ثالثة)العقاري باعتباره من المواضٌع الجدٌرة  بالدراسة 



 

تعرٌف التنفٌذ : الفقرة األولى

التنفٌذ لؽة هو تحقٌق الشًء وإخراجه من حٌز الفكر والتصور إلى مجال الواقع 

الملموس، فٌقال نفذ المؤمور األمر أجراه وقضاه، وٌطلق بمعنى اإلرسال فٌقال نفذ الشًء 

إلى فالن أرسله، وبمعنى الوفاء، فٌقال أنفذ عهده أي أمضاه ووفى به
139

 .

أما من الناحٌة االصطالحٌة فهو وسٌلة قانونٌة تمارسها السلطة العامة تحت إشراؾ 

القضاء وبؤمر منه
140

 بناء على حكم صادر عن المحكمة أو بناء على طلب الدابن الذي 

ٌتوفر على سند تنفٌذي
141

 .

كما ٌمكن تعرٌؾ التنفٌذ بؤنه قٌام المدٌن بالوفاء بالتزامه أو إجباره على الوفاء 

به
142

.  وهو تعرٌؾ ٌشمل التنفٌذ االختٌاري والتنفٌذ الجبري

والتنفٌذ الجبري ال ٌصح إال بناء على حكم قابل للتنفٌذ أو بناء على سند تنفٌذي، 

وتنفٌذ األحكام هو اإلعمال الفعلً لمقتضٌاتها، فمن ٌثٌر الدعوى القضابٌة ال ٌستهدؾ 

الحصول فقط على حكم بؤنه صاحب الحق المظلوم فٌه، أو السلطة المعتدى  

علٌها، وإنما أٌضا تمكٌنه فعال من ممارسة حقه أو سلطته المؽتصبة من خالل تنفٌذ 

القرار القاضً بؤنه صاحب الحق أو السلطة
143

 .

 

كما ٌقصد بالتنفٌذ الفعل المإدى إلى الوفاء بااللتزام اختٌارا من طرؾ المدٌن، أو 

جبرا عن طرٌق اإلكراه بواسطة السلطة العامة المتمثلة فً السلطة القضابٌة وقواد وضباط 

القوة العمومٌة الموضوعٌن رهن إشارتها
144

 .

وعموما فالتنفٌذ هو إخراج القاعدة القانونٌة من إطارها النظري إلى مجال أكثر 

واقعٌة
145

 .
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والتنفٌذ القضابً مظهر من مظاهر الحماٌة القضابٌة فً مرحلتها النهابٌة، دون أن 

ننسى أن التنفٌذ هو الذي ٌبعث الروح فً الحكم والحٌاة واألمل لصاحبه، إذ ٌتٌح للمستفٌد 

. من أن ٌجنً ثمار الحق الذي سعى إلى اقتضابه- حكما كان أو ؼٌره–من السند التنفٌذي 

ومن الجدٌر بالمالحظة أن التشرٌعات المقارنة ومنها التشرٌعٌن المؽربً 

والمورٌتانً
146

.  لم تتطرق لتعرٌؾ التنفٌذ وتركت ذلك للفقه

 

أنواع التنفٌذ  : الفقرة الثانٌة

من الممكن أن ٌكون التنفٌذ بشكل اختٌاري، حٌث ٌتولى المدٌن القٌام بما علٌه من 

دٌن من تلقاء نفسه دون حاجة إلى استخدام وسابل أخرى، وقد نظمه كل من قانون 

. االلتزامات والعقود المؽربً والمورٌتانً تحت مسمى الوفاء

كما قد ٌتم بطرٌقة التنفٌذ المباشر الذي ٌعتمد على تحقٌق ذات األداء المبٌن فً 

الحكم، كتسلٌم منقول أو عقار استٌفاء لحق الدابن الثابت به والذي لم ٌنفذه المحكوم علٌه 

اختٌارا ،وٌتم أٌضا بواسطة الؽرامة التهدٌدة عندما ٌتعنت المدٌن لموقفه وال ٌرٌد  

 

 

أن ٌقوم بما التزم به من العمل، أو ٌخالؾ بما التزم به من االمتناع عن عمل، كما ٌتم 

بواسطة اإلكراه البدنً وفق ما نص علٌه القانون
147

 .

التنفٌذ االختٌاري : أوال

وكما سبقت اإلشارة إلى ذلك فإن التنفٌذ االختٌاري هو الذي ٌقوم به المدٌن اختٌارٌا 

ورضاء فٌدفع ما علٌه من دٌون أو ٌقوم بما ٌستوجب علٌه من عمل، فٌصل الحق إلى 

صاحبه من ؼٌر صعوبة ألن االلتزام فً هذه الحالة ٌنقضً وال ٌتطلب اتباع إجراءات 

معٌنة
148

 .

ولم ٌقرر المشرع المؽربً وال المورٌتانً قواعد خاصة فً هذا المجال سواء تم 

. قبل رفع الدعوى أو بعدها أو بعد صدور الحكم النهابً المشمول بالنفاذ المعجل

                                           
 أٓب ٗظ٤وٙ أُٞه٣زب٢ٗ كول ر٘بُٝٚ ك٢ 135ر٘بٍٝ أُْوع أُـوث٢ ك٢ هبٕٗٞ االُزيآبد ٝاُؼوٞك اُٞكبء ك٢ اُلَٖ -  146

 ٖٓ هبٕٗٞ االُزيآبد ٝاُؼوٞك 154أُبكح 

. 267: ً، ٓ. اُط٤ت ثواكح، ّ. ك-  147

: اُوثبٛ، ٓ-  ٌٓزجخ أُؼبهف1/1981أ٤ٓ٘خ اُ٘ٔو، اُوٞاػل اُؼبٓخ ك٢ اُز٘ل٤ن ٝاُز٘ل٤ن ثطو٣وخ اُؾغي، اُطجِؼخ . ك-  148

1 .



وال ٌإثر فً هذا المجال ما دام قام به المدٌن من تلقاء نفسه وبإرادته من ؼٌر تدخل 

المحكمة إلجباره على ذلك استجابة لعنصر المدٌونٌة فً االلتزام
149

 وأدى ما علٌه قطعا 

لكل زٌادة فً المصارٌؾ، أو قام به خوفا من التنفٌذ الجبري علٌه حسب ما أعده التنظٌم 

. القانونً من وسابل فً هذا المجال

وٌعتبر التنفٌذ االختٌاري الصورة المثلى من صور التنفٌذ ألنه ٌقدم للدابن حقه 

بالكامل ودون معاناة وهو ما ال ٌوفره التنفٌذ الجبري
150

 .

وكما سبق فإنه ٌمكن للمدٌن أن ٌعرض تنفٌذ االلتزام أمام المحكمة قبل صدور 

الحكم، وذلك بؤن ٌعرض على الدابن مبلػ المال الذي ٌطالبه به، أو ٌضع رهن إشارته 

العقار الذي ٌطلب منه التخلً عنه وٌطلب من المحكمة أن تشهد علٌه بذلك، أو ٌطلب من 

المحكمة أن تشهد علٌه بؤنه قد امتنع عن المرور بعقار المدعى علٌه الذي ٌطلب منه ذلك، 

وفً هذه الحالة إنما ٌصدر الحكم باإلشهاد على المدعى علٌه المدٌن  

 

 المدعى علٌه التزامه بعد ذلك ضبؤنه قد قبل مطالب المدعى والتزم بتنفٌذها، ولكن إذا نق

فإنه سٌكون معتدٌا وسٌتحمل نتابج أفعاله
151

 .

والواقع أن تنفٌذ الحكم فً الحالة التً ٌبادر فٌها المدٌن المحكوم علٌه وقبل الشروع 

فً اتخاذ إجراءات التنفٌذ الجبري ضده إلى الوفاء بالتزامه وفقا لما قضً به، ٌشؽل مركزا 

وسطا بٌن التنفٌذ اإلداري والتنفٌذ الجبري، إذ ٌقترب من كل واحد منهما فً بعض الجوانب 

. وٌبتعد بالقدر ذاته منه فً بعض الجوانب األخرى

ولعل هذه الصفة المزدوجة التً ٌجمع فٌها تنفٌذ الحكم بواسطة المدٌن فً هذه 

الحالة بٌن خصابص التنفٌذ اإلداري وخصابص التنفٌذ الجبري، هً التً تثٌر الصعوبة فً 

. تحدٌد طبٌعة هذا التنفٌذ

وفً هذا اإلطار مٌز الفقه المقارن بٌن حالتٌن، إذ ٌعتبران تنفٌذ الحكم الذي ٌحوز 

القوة التنفٌذٌة ٌعد تنفٌذا جبرٌا، حتى ولو كان المدٌن المحكوم علٌه هو الذي بادر إلى التنفٌذ 

وقبل الشروع فً مباشرته من قبل السلطة المختصة، لكون أن حٌازة الحكم للقوة التنفٌذٌة 

تجعله واجب التنفٌذ بقوة القانون، وقٌام المحكوم علٌه بتنفٌذه ال ٌصدر عن إرادة حرة فً 

                                           
 كاها 1981كزؾ٢ ٝا٢ُ، اُز٘ل٤ن اُغجو١ ٝكوب ُٔغٔٞػخ أُواكؼبد أُل٤ٗخ ٝاُزغبه٣خ ٝهبٕٗٞ اُؾغي اإلكاه١ -  149

. 3: اُٜ٘ٚخ اُؼوث٤خ، ٓ

. 269: ً، ٓ. اُط٤ت ثواكح، ّ-  150

. 17: ً، ٓ. اثوا٤ْٛ ثؾٔب٢ٗ، ّ- 151



تنفٌذ االلتزام، وإنما عن رؼبة فً تفادي التنفٌذ الجبري التً تباشره السلطة العامة، 

وبالمقابل ٌعتبر الحكم الذي ال ٌحوز القوة التنفٌذٌة بمثابة تنفٌذ إرادي له رؼم أن ذلك ال 

ٌعتبر أمرا مطلقا، إذ أنه وحتى فً هذه الحالة قد ٌتجرد من هذه الصفة االختٌارٌة إذا كان 

المدٌن المحكوم علٌه قد بادر إلى التحفظ عند قٌامه بالتنفٌذ أو ٌكون قد البس إرادته عٌب 

. من عٌوب اإلرادة عند قٌامه بذلك

التنفٌذ الجبري : ثالثا

ٌقصد بالتنفٌذ الجبري ذلك الذي تقوم به السلطة العامة تحت إشراؾ القضاء ورقابته 

بناء على طلب دابن بٌده سند تنفٌذي مستوؾ لشروط خاصة ، بقصد استٌفاء حقه الثابت فً 

السند التنفٌذي من المدٌن قهرا عنه، وذلك عن طرٌق منع المدٌن من  

 

التصرؾ فً ماله المحجوز، ثم بٌعه جبرا عنه أو عن طرٌق قهر المدٌن على التنفٌذ 

المباشر
152

 .

والتنفٌذ الجبري قد ٌكون مباشرا وقد ٌكون ؼٌر مباشر ولكل منهما صور متعددة، 

: وهو ما سنتناوله فً النقطتٌن التالٌتٌن

التنفٌذ الجبري المباشر -1

ٌعتبر التنفٌذ المباشر الصورة األصلٌة للتنفٌذ، وال ٌلجؤ إلى ؼٌره إال عند عدم 

إمكانٌته، وحسب تعرٌؾ الدكتور الطٌب برادة هو الذي تجرٌه كتابة الضبط بالمحكمة التً 

أصدرت الحكم أو التً أحٌل إلٌها، وٌكون بطلب من المستفٌد من الحكم، وذلك تحت 

إشراؾ ورقابة ربٌس المحكمة بناءا على حكم أصبح قابال للتنفٌذ ومستوؾ للشروط 

 ، ستٌفاء لحق الدابن الثابت بالحكم والذي لم ٌنفذه المدٌن  القانونٌة التً نص علٌها القانون

اختٌارٌا ، وهو ٌحصل بعد تبلٌػ الحكم للمحكوم علٌه وإعذاره بالوفاء دون أن ٌعترض أو 

ٌنكر أو ٌقوم بالوفاء اختٌارا
153

 .

 ق م م ٌمكن لكتابة ضبط المحكمة التً أصدرت 439وحسب مقتضٌات الفصل 

الحكم أن تنٌب عنها كتابة ضبط المحكمة التً ٌجب أن ٌقع التنفٌذ فً دابرتها القضابٌة
154

 .

                                           
:  أُؼبهف اإلٌٍ٘له٣خ، 7/8/1978ٓأؽٔل أثٞ اُٞكبء، اعواءاد اُز٘ل٤ن ك٢ أُٞاك أُل٤ٗخ ٝاُزغبه٣خ، اُطجؼخ -  152

18 .

 ٣ٝلوم اُلوٜبء ث٤ٖ اُز٘ل٤ن ٝاُ٘لبم، كبُز٘ل٤ن ٛٞ ٓب ٍجن مًوٙ، أٓب اُ٘لبم كٜٞ 273: ً، ٓ. اُط٤ت ثواكح، ّ. ك-  153

أصو ٓجبّو ٤ُٖن ثبُؾٌْ ثٔغوك ٕلٝهٙ ٝال ٣زؤصو ثبُطؼٖ ك٤ٚ، ٝاُز٘ل٤ن ال ٣زْ اال ثؼل رٞكو ّوٝٛٚ، ٣٘ظو اثوا٤ْٛ ثؾٔب٢ٗ، 

. 8 اُٜبِٓ 17: ً، ٓ. ّ

.  م ّ 439ّاُلَٖ -  154



أما بالنسبة للمشرع المورٌتانً فإن التنفٌذ الجبري ٌتواله العدل المنفذ
155

 المعٌن 

ال ٌوجد -رسمٌا لتلك المهمة، أو بصفة استثنابٌة أحد أعوان كتابة ضبط المحكمة التً 

وٌقوم ربٌس المحكمة بتعٌٌنه- بمقرها عدل منفذ
156

 .

 

وٌحصل التنفٌذ فً كل من التشرٌع المؽربً والمورٌتانً بعد تبلٌػ الحكم للمحكوم 

علٌه وإعذاره بالوفاء دون أن ٌتعرض أو ٌنكر أو ٌقوم بالوفاء اختٌارا
157

 .

ومن خالل الضوابط التً حددها كل من ق م م  وق إ م ت إ، سواء على مستوى 

اختٌار الجهة المكلفة بمهمة التنفٌذ الجبري أو على مستوى الخطوات الالزمة قبله، ٌتبٌن لنا 

أن المشرعٌن المورٌتانً والمؽربً راعٌا الجوانب اإلنسانٌة للتنفٌذ ، وذلك عن طرٌق 

التضٌٌق فً االلتجاء إلى الحبس كوسٌلة إلرهاب المدٌن وإرؼامه على الوفاء، وعن طرٌق 

التوسع فً األموال التً ال ٌجوز الحجز علٌها احتراما إلدارة األفراد أو تحقٌقا لمصلحة 

عامة أو رعاٌة للمدٌن ،إضافة إلى أن المشرعٌن قننا بشكل مفصل بٌع أموال المدٌن بما 

ٌضمن الوصول إلى أعلى ثمن إلى ؼٌر ذلك من الضمانات األخرى
158

 .

والشك أن التوفٌق بٌن الدابن فً الحصول على حقه والتٌسٌر علٌه فً استٌفابه، 

والمدٌن فً الرفق به وحماٌته من تعسؾ ؼرٌمه وحماٌة حقوق من ٌمكن أن تمسهم 

إجراءات التنفٌذ من الؽٌر، لٌس من السهولة بمكان دابما، إذ تحكمه فلسفة كل تشرٌع النابعة 

من قٌم كل مجتمع وظروفه، وهذا ما ٌتضح لنا بالنسبة لوسابل كل تنفٌذ جبري
159

 .

 

 

                                           
 أُزٖٚٔ اُ٘ظبّ األٍب٢ٍ ُِؼلٍٝ أُ٘لن٣ٖ 1997 ٤ُٞ٣ٞى 15 ثزبه٣ـ 97/018ٝؽَت ّ األ٠ُٝ ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ -  155

اُؼلٍ أُ٘لن ٛٞ ٓؤٓٞه ػ٢ٓٞٔ ٝػٕٞ ُِوٚبء ٣قٚغ ك٢ ٓٔبهٍخ ٜٓبٓٚ ألؽٌبّ ٛنا اُوبٕٗٞ ًٔب ر٘ٔ اُلووح اُألف٤وح "

رز٘بك٠ ٜٓبّ اُؼلٍ أُ٘لن ٓغ ٓٔبهٍخ أ١ ٝظ٤لخ ػ٤ٓٞٔخ أٝ فبٕخ أٝ ٜٓ٘خ ؽوح ثبٍزض٘بء ٓب ٝهك ك٢ "ٖٓ ٛنٙ أُبكح 

" أُبكح اُضب٤ٗخ ٖٓ ٛنا اُوبٕٗٞ

اُؼلٍ أُ٘لن أُؼ٤ٖ ه٤ٍٔب ُزِي -1: ر٘ٔ أُبكح اُضب٤ٗخ ٖٓ اُوبٕٗٞ اَُبثن ػ٠ِ أٗٚ ٣ٔبهً ٜٓبّ اُؼلٍ أُ٘لن-  156

ثٖلخ اٍزض٘بئ٤خ ٝاما ُْ ٣ٞعل ثٔوو أُؾٌٔخ ػلٍ ٓ٘لن، ُوئ٤ٌ أُؾٌٔخ أُقزٔ ثبُزل٤ن إٔ ٣َ٘ل ُؼٕٞ ٖٓ -2أُٜبّ 

. ًزبثخ اُٚجٜ اٝ ؽز٠ ػٕٞ ٖٓ اإلكاهح ثٖلخ ٓئهزخ ٜٓبّ اُؼلٍ أُ٘لن

. ٝك٢ ٛنٙ اُؾبُخ ٣زٔزغ اٌُبرت ث٘لٌ اُؾوٞم اُز٢ ٣زٔزغ ثٜب اُؼلٍ أُ٘لن

٣جِؾ ػٕٞ اُز٘ل٤ن ا٠ُ أُؾٌّٞ ػ٤ِٚ اُؾٌْ ٌُِِٔق ثز٘ل٤نٙ ٝثؼنهٙ ثؤٕ ٣ل٢ " ٖٓ م ّ ّ ػ٠ِ أٗٚ ٣440٘ٔ اُلَٖ -  157

". ثٔب ه٢ٚ ثٚ اُؾٌْ ؽبال ٝثزؼو٣لٚ ث٘ٞا٣بٙ

 ٖٓ م ا ّ د ا أُٞه٣زب٢ٗ، ٣جِؾ اُؼٕٞ أُ٘لن ُِٔؾٌّٞ ػ٤ِٚ األٓو اُوب٢ٙ ثبعواء اُز٘ل٤ن اُغجو١ اما ُْ 311ًٔب ٖٗذ ّ 

  ٣ل٣ٚ أُجِؾ أُؾٌّٞ ػ٤ِٚ ثٚ ٓغ أُٖبه٣ق اُوٚبئ٤خ ك٢ أعَ ٣ٌٕٖ ٍجن إٔ ه٤ْ ثٜنا اإلثالؽ ٣ْٝؼوٙ ثؤٗٚ اما ُْ ٣َلك ث٢

. ػْو٣ٖ ٣ٞٓب ٖٓ ربه٣ـ ٛنا اُزج٤ِؾ، ك٤َزْ ؽغي األٓٞاٍ أُنًٞهح ثبال ٓو

. 273: ً، ٓ. اُط٤ت ثواكح، ّ. ك- 158

. 13: ً، ٓ. أؽٔل أثٞ اُٞكبء، ّ-  159



والتنفٌذ المباشر قد ٌكون فردٌا وقد ٌكون جماعٌا، فالتنفٌذ ٌكون فردٌا عندما ٌلبً 

رؼبة محكوم له معٌن، وقد ٌكون جماعٌا وهو الذي ٌهدؾ إلى تلبٌة رؼبات مجموعة من 

المحكوم لهم، وذلك كا التنفٌذ على أموال ا لمدٌن المفلس
160

 .

التنفٌذ الجبري ؼٌر المباشر -2

إذا كان التنفٌذ المباشر ال ٌثٌر أي مشاكل قانونٌة ألنه ٌعتمد على تحقٌق ذات األداء 

المبٌن فً السند التنفٌذي كتسلٌم منقول أو عقار أو ؼلق نافذة أو هدمها، إال أن التنفٌذ أو 

التنفٌذ عن طرٌق الحجز ٌثٌر عدة مشاكل قانونٌة ، ذلك أن التنفٌذ فً هذه الحالة ٌنصب 

على مال المنفذ علٌه منقوال كان أو عقارا، وذلك بنزع ملكٌته وتحوٌلها فً حالة تعنته إلى 

مبلػ من النقود، وٌكون ذلك بالحجز على أموال المدٌن الجابز الحجز علٌها ووضعها بٌن 

ٌدي القضاء إلى أن ٌستوفً الدابن حقه عن طرٌق البٌع والتوزٌع مالم ٌكن الحجز 

استحقاقٌا
161

 .

هذا وٌعتبر الحجز أهم الوسابل وأنجعها فً تنفٌذ األحكام القضابٌة،وٌعرؾ الحجز 

بؤنه وضع مال المدٌن سواء كان منقوال أوعقارا تحت ٌد القضاء قصد منع صاحبه من 

 بحقوق الدابنٌن الحاجزٌنرالتصرؾ فٌه تصرفا ٌض
162

، أو بعبارة أخرى وضع أموال 

المدٌن تحت ٌد القضاء وؼل ٌده عن التصرؾ فٌها تصرفا ٌضر بمصالح دابنٌه تمهٌدا 

لنزع ملكٌتها لمصلحة هإالء اآلخرٌن واستٌفاء حقوقهم من ثمنها إذا لم ٌإدي المدٌن ما 

. علٌه من دٌون

 

 

:  وكما هو معلوم فالحجز ٌنقسم إلى عدة أنواع

حٌث هناك الحجز التحفظً الذي ٌعتبر إجراءا وقتٌا ومفاجبا ٌهدؾ إلى منع المدٌن -

من التصرؾ فً المنقوالت والعقارات التً هً فً ملكه تصرفا ٌضر بمصالح اآلخرٌن 

                                           
ُول رق٠ِ أُْوع أُـوث٢ ك٢ ٓلٝٗخ اُزغبهح ػٖ ٗظبّ اإلكالً ٝػٞٙٚ ث٘ظبّ ٓؼبُغخ ٕؼٞثبد أُوبُٝخ، -  160

اٌُزبة اُقبٌٓ )أُْزَٔ ػ٠ِ َٓبٛو اُٞهب٣خ ٖٓ اُٖؼٞثبد صْ َٓبٛو ٓؼبُغخ ٕؼٞثبد أُوبُٝخ صْ اُزٖل٤خ اُوٚبئ٤خ 

. (ٖٓ ٓلٕٝ اُزغبهح

 91: ً، ٓ. أؽٔل ٤ِٓغ٢، اٌّبالد اُز٘ل٤ن ٝٓ٘بىػبد اُز٘ل٤ن أُٞٙٞػ٤خ ك٢ أُٞاك أُل٤ٗخ، ّ-  161

 ٤ْٗٝو ٛ٘ب ا٠ُ إٔ اُؾغي ٤ٌُ ٓواككب ُِز٘ل٤ن مُي إٔ كٌوح اُؾغي ٤َُذ ٢ٛ ًَ 18: ً، ٓ. أؽٔل أثٞ اُٞكب، ّ-  162

اُؼ٤ِٔخ اُز٘ل٤ن٣خ ثَ ٢ٛ عيء ٜٓ٘ب ٝهثٔب رٌٕٞ ٢ٛ اُلٌوح اُغٞٛو٣خ، ُٝنُي ٣وبٍ إٔ اُؾغي ٤ٌُ ًَ ٍٝبئَ اُز٘ل٤ن 

اُغجو١، ٝٗغل ًال ٖٓ أُْوػ٤ٖ أُـوث٢ ٝأُٞه٣زب٢ٗ هل ر٘بٝال اُؾغي ٍٞاء ثبَُ٘جخ ُِٔ٘وٞالد أٝ اُؼوبهاد، ؽ٤ش ٗغل 

 ٖٓ م ا ّ د ا أٓب اُؾغي ػ٠ِ اُؼوبه كز٘بُٝٚ 378 ا٠ُ 369أُْوع أُٞه٣زب٢ٗ ر٘بٍٝ اُؾغي ػ٠ِ أُ٘وٍٞ ك٢ أُٞاك ٖٓ 

. 503 ا٠ُ 428 ٖٓ ٗلٌ اُوبٕٗٞ، أٓب أُْوع أُـوث٢ كول ر٘بُٝٚ ك٢ اُلٍٖٞ ٖٓ 405 ا٠ُ 379ك٢ أُٞاك 



إلى حٌن صدور الحكم فً الدعوى الجارٌة أمام قاضً الموضوع
163

، وقد تناول المشرع 

، حٌث تناول فً 334 من ق إ م ت إ إلى 329المورٌتانً الحجز التحفظً فً المواد من 

تلك المواد الؽرض من الحجز التحفظً والذي هو جعل األشٌاء المنقولة التً ٌشملها تحت 

 من ق إ م ت إ  330ٌد القضاء ومنع المدٌن من التصرؾ فٌها إضرارا لمصالح دابنٌه م 

. ،هذا إضافة إلى باقً األحكام األخرى المختلفة

.  من ق م م458 إلى 452أما المشرع المؽربً فقد تناوله فً الفصول من 

هناك أٌضا الحجز التنفٌذي والذي هو استٌفاء الدابن الحاجز حقه من أموال المدٌن -

أو ثمنها بعد بٌعها بواسطة السلطة العامة ، ولذلك ال ٌجوز إجراء هذا الحجز إال من دابن 

. بٌده سند تنفٌذي مستوؾ لسابر الشروط الشكلٌة والموضوعٌة

 من 378 إلى 369وقد تناول المشرع المورٌتانً الحجز التنفٌذي فً الفصول من 

.  من ق م م 487 إلى 459ق ق إ م ت إ أما المشرع المؽربً فقد تناوله فً الفصول من 

وبالنظر للضوابط التً وضعها المشرعٌن على الحجز التنفٌذي نجد أنه ٌشترط 

:  لتوقٌعه مجموعة من الشروط هً

أن ٌكون هناك دٌن واجب األداء ومحققا ومحددا -1

أن ٌكون هناك حكم قابل للتنفٌذ أو عقد رسمً مذٌل بالصٌؽة التنفٌذٌة -2

أن ٌسبق إجراءات الحجز التنفٌذ تبلٌػ نسخة الحكم المراد تنفٌذه وإنذار المحجوز -3

. علٌه باألداء

 

 

هو تلك المسطرة التً ترمً إلى عقل أموال المدٌن بٌن ٌدي : الحجز لدى الؽٌر-

مدٌن هذا األخٌر إما بواسطة كتابة الضبط بناء على سند تنفٌذي أو بناء على طلب  

عند عدم وجود هذا السند، على أن ٌطالب الحاجز باستخالص المبالػ المحجوزة مباشرة أو 

بتسلٌمه نتاج بٌع األشٌاء المحجوزة
164

 .

  من ق إ م 335وقد تناول المشرع الموربتانً الحجز لدى الؽٌر ابتداء من الفصل 

ت إ وسماه الحجز تحت ٌد الؽٌر أو المعارضة، حٌث قرر أنه ٌجوز لكل دابن بإذن من 

ربٌس المحكمة التً بدابرتها مقر المدٌن أو المحجوز لدٌه بمقتضى سند تنفٌذي أو خاص 

                                           
 14،ٓ 1984ػَٔ ًزبثخ اُٚجٜ، ٗلٝاد ٓؼٜل ا٢ُ٘ٛٞ ُِلهاٍبد اُوٚبئ٤خ -  163

. 486: ً، ٓ. ػجل اٌُو٣ْ اُطبُت، اُْوػ اُؼ٢ِٔ ُوبٕٗٞ أَُطوح أُل٤ٗخ، ّ-  164



وحتى بدونهما، أن ٌحجز تحت ٌدي الؽٌر المبالػ المالٌة واألشٌاء المملوكة لمدٌنه أو 

. ٌعترض على تسلٌمها

496 إلى 488أما المشرع المؽربً فقد نظم الحجز لدى الؽٌر فً الفصول 
165

 .

خصوصٌات التنفٌذ العقاري : الفقرة الثالثة

الشك أن تمسك اإلنسان باألرض وحرصه على حٌازتها وتملكها إرضاء لؽرٌزة 

حب التملك واالرتباط باألرض، جعل المشرع ٌحٌط تنفٌذ األحكام العقارٌة بإجراءات 

وضمانات ال تطبق فً تنفٌذ باقً األحكام، وذلك  وعٌا من المشرع باألهمٌة االقتصادٌة 

. واالجتماعٌة وحتى النفسٌة التً ٌحظى بها العقار فً نفوس اآلخرٌن

 كلها أمور دفعت المشرعٌن إلى إفراد التنفٌذ على العقار بمجموعة من 

الخصوصٌات تراعى تلك األهمٌة السابقة، وهً خصوصٌات تهدؾ إلى المحافظة على 

مصلحة مالك العقار الواقع علٌه التنفٌذ، ومصلحة الدابن طالب التنفٌذ والتً تتطلب أن  

 

 

 

 

ٌحصل على حقه من خالل حجز العقار وبٌعه بالمزاد العلنً
166

 الستٌفاء حقه من عوابد 

عملٌة بٌع العقار
167

، كما أن تفوٌت العقار أحاطه المشرع بعدة إجراءات  الٌخضع لها 

تفوٌت المنقول إال نادرا
168

، كما أن تنفٌذ األحكام العقارٌة ٌخضع بدوره إلجراءات ممٌزة 

حسب نوع كل حكم، وحسب وضعٌة العقار تجاه المحافظة
169

 .

ونظرا للممٌزات التً ٌختص بها العقار والتً سبقت اإلشارة إلٌها فإن التنفٌذ علٌه 

: ٌتطلب بعض اإلجراءات الخاصة كما قد تواجهه صعوبات معٌنة ومن ذلك

                                           
ػجل اُوؽٖٔ ثِؼ٤ٌل، ؽغي ٓب ُِٔل٣ٖ ُلٟ اُـ٤و اُؼبّ ٝكوب اُوبٕٗٞ أَُطوح أُل٤ٗخ أُـوث٢، هٍبُخ ٤َُ٘ كثِّٞ -  165

 14: ، 1974ٓاُلهاٍبد اُؼ٤ِب ك٢ اُوبٕٗٞ اُقبٓ ٗٞهْذ ث٤ٌِخ اُؾوٞم اُوثبٛ، 

ٝث٤غ اُؼوبه ثبُٔياك اُؼ٢ِ٘ ٣زطِت اإلّٜبه ث٤ٌل٤خ فبٕخ ٝٓقبُلخ ُج٤غ أُ٘وٍٞ ،ًٔب أٗٚ ٣قٚغ ُي٣بكح اَُلً ثؼل -  166

. اعواء أََُوح األ٠ُٝ، ٝمُي ال ٣طجن ػ٠ِ ث٤غ أُ٘وٍٞ ثبُٔياك اُؼ٢ِ٘

. 20: اثوا٤ْٛ ثغٔب٢ٗ، ر٘ل٤ن األؽٌبّ اُؼوبه٣خ ّ ً، ٓ.ك-  167

ٖٝٓ أُ٘وٞالد اُز٢ ٣قٚغ رل٣ٞزٜب ُإلّٜبه، األَٕ اُزغبه١ أٓب ا٤َُبهاد ٝاَُلٖ ٝاُطبئواد ك٤قٚغ رل٣ٞزٜب -  168

. ُِزَغ٤َ ُلٟ أُٖبُؼ أُؼ٤٘خ

رز٘ٞع األؽٌبّ ثؾَت كهعبرٜب ٝرقزِق، ؽ٤ش ،ٗغل ٛ٘بى أؽٌبّ اإلُياّ ٢ٛٝ اُز٢ ر٘لن ر٘ل٤نا عجو٣ب ، ًٔب إٔ ٛ٘بى -  169

أؽٌبّ ٓووهح ٢ٛٝ اُز٢ رئًل ٝعٞك أٝ ػلّ ٝعٞك اُؾن أٝ أُوًي اُوب٢ٗٞٗ أٝ اُٞاهؼخ اُوب٤ٗٞٗخ أُ٘بىػخ أٝ اُٞاهؼخ 

اُوب٤ٗٞٗخ أُ٘بىع ػ٤ِٜب، ٝأؽٌبّ ْٓ٘ئخ ٢ٛٝ اُز٢ روله ؽوب ك٤ْ٘ؤ ػٖ ٛنا اُزوو٣و رـ٤٤و ك٢ ٓوًي هب٢ٗٞٗ ٍبثن ٤ُْ٘ؤ 

ػٖ مُي ٓوًي عل٣ل ،ٓضَ األؽٌبّ اُٖبكهح ثؾَ اُْوًبد أٝ اُغٔؼ٤بد، ٝأؽٌبّ ٗبهِخ ٢ٛٝ اُز٢ رٖ٘ت ػ٠ِ ه٤ٔخ ٓب٤ُخ 

. ٓؼ٤٘خ ٣٘جـ٢ ٗوِٜب ٖٓ ّقٔ ٥فو ًبألؽٌبّ اُوب٤ٙخ ثبُْلؼخ



أن تنفٌذ الحكم العقاري ٌقتضً االنتقال إلى عٌن المكان للتحقق من العقار المحكوم -

به وبٌان حدود ومساحته والمنشآت الموجودة به وتدوٌن ذلك كله فً محضر التنفٌذ ، 

. وتسجٌل ذلك بالسجل العقاري إذا كان العقار محفظا

أن التنفٌذ على العقار كثٌرا ما تعترضه صعوبات قانونٌة وواقعٌة، وتتجلى -

الصعوبات الواقعٌة عادة فً عدم تحدٌد موقع العقار أو تؽٌٌر حالة العقار، أما الصعوبات 

القانونٌة فتتجلى فً كون العقار المنفذ علٌه أو جزء منه من أمالك الدولة الخاصة أو العامة 

أو من أراضً الجموع أو األوقاؾ، فمثل هذه الصعوبات ال توجد فً التنفٌذ على المنقول 

عادة
170

، وسنرجإ الكالم عن تلك الصعوبات ألنها ستكون هً محور حدٌثنا فً المبحث 

. الثانً من هذا الفصل

 

 

 

السلطات المكلفة بالتنفٌذ  : المطلب الثانً

إذا كان الؽرض من رفع الدعوى أمام القضاء هو اقتضاء الحقوق، وكان صدور 

الحكم فً هذه الدعاوى ال ٌفً وحده بالؽرض، فإنه من الالزم إجبار المدٌن على الوفاء، 

وعادة ما ٌنٌط المشرع مهمة التنفٌذ إلى السلطة العامة التً تحل محل الدابن فً مباشرة 

إجراءات التنفٌذ ، وهذا بخالؾ ما كان علٌه األمر فً السابق، حٌث كان الدابن ٌقتضً حقه 

بنفسه من مدٌنه، وهو ما كان ٌترتب علٌه إهانة المدٌن والتحكم فٌه، كما أنه وفً بعض 

. الحاالت ٌقؾ الدابن عاجزا عن استٌفاء حقه من مدٌنه

وٌتم التنفٌذ بواسطة السلطة العامة تحت إشراؾ القضاء بناء على طلب الدابن الذي 

بٌده سند تنفٌذي، وذلك بواسطة أحد األجهزة التً خولها المشرع ذلك، وتختلؾ تلك 

. األجهزة من حٌث تعدادها ومسمٌاتها بالنسبة للتشرٌع المؽربً والمورٌتانً

فعلى مستوى التشرٌع المؽربً نجد أعوان التنفٌذ لدى كتابة الضبط إضافة إلى 

مإسسة المفوضٌن القضابٌٌن ، هذا فضال عن السلطة اإلدارٌة المحلٌة المكلفة بتنفٌذ أحكام 

الجماعات والمقاطعات، وأخٌرا هناك مإسسة قاضً التنفٌذ، أما على مستوى التشرٌع 

                                           
. 25: ، 1997ٓأٍبػ٤َ اثوا٤ْٛ اُي٣بك١، اُز٘ل٤ن اُؼوبه١، كاه هٝى ا٤ٍُٞلـ، اإلٌٍ٘له٣خ، ٛ -  170



المورٌتانً هناك أجهزة هً التً تتولى اإلشراؾ على التنفٌذ، حٌث نجد العدول المنفذون 

:  وكتابة الضبط ، وسنحاول تبٌان تلك الجهات المختلفة من خالل الفقرات التالٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

الجهات المكلفة بالتنفٌذ فً المغرب : الفقرة األولى

:  تتجلى السلطة المكلفة بالتنفٌذ فً المؽرب فً المإسسات التالٌة

  أعوان التنفٌذ لدى كتابة الضبط-1

ٌقصد بعون التنفٌذ ذلك الموظؾ العمومً المنتمً إلى أحد أسالك موظفً المحاكم 

الذي عهد إلٌه التشرٌع بالقٌام باألعمال والمهام المرتبطة بالتنفٌذ، وهو فً هذه الحالة ٌقوم 

بمهامه بصفته ممثال للسلطة العامة
171

 .

وٌمارس نشاطه تحت إشراؾ ربٌسه المباشر ربٌس مصلحة كتابة الضبط الذي 

ٌتولى تسٌٌر سابر ما ٌتعلق بالتنفٌذ الجبري، والكل تحت إشراؾ ومراقبة ربٌس المحكمة 

. االٌتدابٌة الذي ٌرجع إلٌه األمر فٌما ٌتعلق بكل ملؾ تنفذي

، 477، 473، 441، 439، 430، 429  وعلى كل فقد أناط المشرع المؽربً فً الفصول 

من ق م م لكتابة الضبط بالمحكمة االبتدابٌة التً أصدرت الحكم مهمة القٌام بإجراءات 

التنفٌذ بواسطة أعوانها، وهً ملزمة بإجراءات التنفٌذ بطلب من المحكوم له أو من ٌنوب 

عنه فً كل قرار أصبح نهابٌا، أو أعطاه المشرع حق التنفٌذ وذلك داخل اختصاصه الترابً 

. للمحكمة التً ٌعمل بها

وأعوان كتابة الضبط وحدهم مإهلون ولهم الصفة فً تحرٌر محاضر الحجز 

العقاري
172

 فً الحالة التً ٌكون -، حٌث ٌقوم عون التنفٌذ بعد حصوله على السند القانونً 

                                           
ػجل اُٞاؽل اُؾواه١، ٓؤٓٞه اُز٘ل٤ن ٜٓبٓٚ َٝٓئ٤ُٝزٚ، ٓوبٍ ْٓ٘ٞه ثٔغِخ ػَٔ ًزبثخ اُٚجٜ ثبُٔؾبًْ ٗلٝاد -  171

. 253: ، 1982ٓ-1981ًزبثخ اُٚجٜ، 



 بتحوٌل الحجز التحفظً إلى حجز تنفٌذي وذلك -قد سبق له فٌها أن قام بحجز العقار تحفظٌا

بمجرد تقدٌم طلب فً الموضوع إلى ربٌس مصلحة كتابة الضبط
173

 .

 

 

حٌث أنه ما "وفً نفس السٌاق جاء فً قرار لمحكمة االستبناؾ التجاربة بمراكش 

عابه المستؤنؾ من بطالن عملٌة تحول الحجز التحفظً إلى حجز تنفٌذي مردود، على 

اعتبار أن العون التنفٌذ حتى فً حالة عدم وجود حجز تحفظً أن ٌقوم حجز العقار طبقا 

 من ق م م، والذي ٌنص على أنه إذا لم ٌكن العقار محل حجز تحفظً سابق 470للفصل 

وضعه العون المكلؾ بالتنفٌذ بٌن ٌدي القضاء بإجراء حجز عقاري علٌه، وفً النازلة فإن 

عون التنفٌذ حرر محضر بعدم كفاٌة المنقوالت وبالتالً فإن عملٌة التحوٌل تمت بطرٌقة 

نظامٌة
174

 .

إال أنه قد ٌستعصً على أعوان التنفٌذ القٌام بالمهام المنوطة بهم بعد قٌامهم بعدة 

محاوالت للتنفٌذ ضد مكترٌن أو محتلٌن الصادر فً حقهم أحكام تقضً بإفراؼهم، ففً هذه 

الحالة ٌحرر السٌد ربٌس كتابة الضبط أو من ٌقوم مقامه طلبا ٌلتمس من خالله من ممثل 

النٌابة العامة مساعدته وتوفٌر الحماٌة له بواسطة تسخٌر القوة العمومٌة
175

، وعندما 

تتوصل النٌابة العامة بطللب المإازرة من كتابة الضبط، وتتحقق من الوثابق المطلوبة، 

توجه كتابا للسٌد العامل قصد إمداد المحاكم المختصة بالقوة العمومٌة
 

تالفٌا لما من شانه أن 

ٌخل باألمن العام
176

، خاصة وأن المتقاضً المؽربً هو شخص عنٌد ال ٌخضع ألمر 

األحكام بسهولة وقلما ٌتمثل لها بتنفٌذها عن طواعٌة، بل هو حرٌص كل الحرص على 

استنفاذه لجمٌع المساطر المخولة قانونا، وهذا ما ٌفسر كثرة دعاوى الصعوبة المثارة أمام 

المحاكم قبل التنفٌذ وأثناءه وبعده، فضال كذلك عن كثرة اللجوء إلى الطرق االستعطافٌة أو 

ما ٌطلق علٌه مسطرٌا باألجال  

 

                                                                                                                                    
ٓغِخ ػَٔ ًزبثخ "ٓؾٔل ثـلاك، افزٖبٕبد ٜٝٓبّ ٌٓبرت اُْؼت ثٖٔبُؼ ًزبثخ اُٚجٜ ُلٟ ٓؾبًْ االٍزئ٘بف -  172

.  ٝٓب ثؼلٛب37: ، 1982ٓ-1981ْٓ٘ٞهاد ٝىاهح اُؼلٍ أُؼٜل ا٢ُ٘ٛٞ ُِلهاٍبد اُوٚبئ٤خ " اُٚجٜ

٣ٌٞٗ اُيٛو١، اُؾغي اُز٘لن١ ػ٠ِ اُؼوبه ك٢ اُوبٕٗٞ أُـوث٢ ، ٍَِِخ اُلهاٍبد اُوب٤ٗٞٗخ أُؼبٕوح، اُغيء -  173

. 246: ، 2000ٓاألٍٝ، اُطجؼخ األ٠ُٝ 

. ، هواه ؿ٤و ْٓ٘ٞه2003 ٓب١ 24 ثزبه٣ـ 140هواه ٓؾٌٔخ االٍزئ٘بف اُزغبه٣خ ثٔواًِ ػلك -  174

ثٞثٌو ثٍِٜٞ، أَُطوح أُل٤ٗخ ٝاُزج٤ِـبد ٝاُز٘ل٤ناد اُوٚبئ٤خ اُغيء اُضب٢ٗ، َٓطوح اُز٘ل٤ن ْٓ٘ٞه ثٔغِخ ًزبثخ -  175

. 44: ، ٓطجؼخ اُ٘غبػ اُغل٣لح، اُلاه اُج٤ٚبء، 2001ٓاُٚجٜ، اُؼلك اُزبٍغ، أًزٞثو 

اُٖل٣ن ثّٜٞبة، اٌّب٤ُخ ر٘ل٤ن األؽٌبّ ٝاُوواهاد اُوٚبئ٤خ ثبٍزؼٔبٍ اُوٞح اُؼ٤ٓٞٔخ، ٓوبٍ ْٓ٘ٞه ثٔغِخ ًزبثخ -  176

. 120 119ٝ: ، 8ٓاُٚجٜ، اُؼلك 



 

 

االسترحامٌة، والمحصلة أنه قلما ٌتم تنفٌذ حكم ما دون االستعانة بتسخٌر القوة العمومٌة 

وؼٌرها من وسابل اإلكراه األخرى المتاحة
177

 .

كما نجد من جهة أخرى أن أعوان التنفٌذ كثٌرا ما تعترضهم معوقات فً تنفٌذ 

. األحكام، ذلك أن مكاتب التنفٌذ تعانً من نقص إن لم نقل انعدام وسابل العمل بصفة عامة

ومن خالل هذه المهام التً ٌقوم بها أعوان التنفٌذ تتضح أهمٌة الدور الذي ٌقومون 

به فً العمل القضابً، ومن ثقل المسإولٌة الملقاة على عاتقهم الشًء الذي أدى إلى بروز 

مجموعة من المشاكل المختلفة تتعلق بعملٌة ، التنفٌذ األمر الذي أدى بالمشرع المؽربً إلى 

. خلق مإسسة المفوضٌن القضابٌن

 

مؤسسة الموفضٌن القضائٌٌن -2

 المنظم لهٌبة المفوضٌن 81.03 من قانون 15لقد رخصت مقتضٌات المادة 

القضابٌٌن بالمؽرب القٌام بتنفٌذ األوامر واألحكام والقرارات وفقا للقواعد العامة للتنفٌذ، 

. وذلك تحت مراقبة ربٌس المحكمة أو من ٌنوب عنه

إال أن المشرع المؽربً سلب من المفوضٌن القضابٌٌن صالحٌة مباشرة التنفٌذ 

العقاري وكذا بٌع السفن والطابرات واألصول التجارٌة ، وبرر هذا االستثناء باالحتٌاطات 

الواجب اتخاذها من هذا النوع من البٌوع الجبرٌة، وتبعا لذلك ٌبقى أعوان كتابة الضبط 

وحدهم المإهلون بحكم وظٌفتهم لمباشرة التنفٌذ فً هذا المجال
178

 .

 

وبالنسبة لكٌفٌة اختٌار المفوض القضابً من طرؾ المستفٌد من التنفٌذ فإنه تتبع 

95/1نفس إجراءات التبلٌػ طبقا للمنشور الوزاري رقم 
179

، وٌتعٌن على الموفض القضابً 

                                           
 اَُ٘خ 3/2ٗغ٤ت ٢ٍٗٞ، ر٘ل٤ن األؽٌبّ ك٢ أُبكح أُل٤ٗخ ٓوبٍ ْٓ٘ٞه ثٔغِخ اُؾوٞم أُـوث٤خ، ػلك ٓيكٝط -  177

. 19: ، 2007ٓاُضب٤ٗخ ٓب١ 

إ اُضبثذ إٔ اُطبػ٘خ ؽبُٝذ اُز٘ل٤ن ثؼ٘ٞإ أُ٘لن ػ٤ِٚ ...ٝهل عبء ك٢ هواه ُٔؾٌٔخ االٍزئ٘بف اُزغبه٣خ ثبُلاه اُج٤ٚبء، -

 ٖٓ م ّ ّ كبٗٚ ٣ئمٕ ُؼٕٞ اُز٘ل٤ن ثلزؼ 450ٝأٗٚ ػٔال ثٔوز٤ٚبد اُلَٖ ... كزج٤ٖ أٗٚ ٓـِن ؽَت أُؾٚو أُئهؿ ك٢

اثٞاة أُ٘بىٍ ٝاُـوف ٝاألصبس ُز٤ََٜ اُزلز٤ِ ك٢ ؽلٝك ٓب روز٤ٚٚ ِٖٓؾخ اُز٘ل٤ن ٓٔب ٣زؼ٤ٖ ٓؼٚ اُـبء األٓو 

أَُزؤٗق، ٝاإلمٕ ٖٓ عل٣ل ُؼٕٞ اُز٘ل٤ن ثلزؼ ٓؾَ أَُزؤٗق ػ٤ِٜب ٓٞٙٞع اُطِت ٝأَُبػ ُِطبػ٘خ ثز٘ل٤ن ؽٌٜٔب ك٢ 

ؿ٤و 2001/4 /1142 ك٢ أُِِق ػلك 31/03/2005 ثزبه٣ـ 1071/05اٛبه ٓب روز٤ٚٚ ِٖٓؾخ اُز٘ل٤ن هواه ػلك 

. ْٓ٘ٞه

. 46: ، 2000ٓه٤ّل ْٓوبكخ، هب٢ٙ اُز٘ل٤ن، ٓطجؼخ كاه اَُالّ اُطجؼخ األ٠ُٝ، -  178

. ْٓ٘ٞه ٕبكه ػٖ ٝى٣و اُؼلٍ أُـوث٢ ؽٍٞ اعواءاد اُز٘ل٤ن اُز٢ ٣٘غيٛب أُلٕٞٙٞ اُوٚبئ٤ٕٞ-  179



المختار أن ٌقدم لربٌس مصلحة التنفٌذ وضعٌة اإلجراءات المحالة علٌه فً أجل ال ٌتعدى 

 ٌوما، وٌدونها هذا األخٌر بالملؾ التنفٌذي األصلً المفتوح لدٌه وٌحتفظ بذلك الملؾ، 15

بعد ذلك ٌقوم المفوض القضابً بتبلٌػ إعذار المدٌن بؤن ٌفً بما قضً به الحكم حاال و 

 من ق م م، وذلك خالل 440تعرٌفه بنواٌاه ، كما تنص على ذلك الفقرة األولى من الفصل 

 أٌام من تارٌخ تسلمه طلب التنفٌذ، وبعد مرحلة اإلعذار ٌقوم المفوض 10أجل ال ٌتعدى 

. القضابً بتحرٌر محضر تنفٌذي ٌبٌن فٌه أنه قام بعملٌة التنفٌذ بطرٌقة عادٌة

وإذا كان األمر ٌتعلق بؤداء مبلػ من المال فالمفوض القضابً ٌقوم بتسلٌم هذا المبلػ 

وٌودعها فً صندوق المحكمة، لٌقوم بعدها بإخبار المحكوم له من أجل الذهاب الستٌفاء 

مبالؽه
180

 .

  أما فً حالة عدم التنفٌذ ٌلجؤ المفوض القضابً إلى اتباع اإلجراءات الجبرٌة المقررة فً 

الباب المتعلق بطرق التنفٌذ الجبري والتً سبقت اإلشارة إلٌها
181

 .

ومن األدوار المهمة التً ٌقوم بها المفوض القضابً خالل مرحلة التنفٌذ نجد دوره 

 ق م م على 468فً حالة إدعاء الؽٌر الستحقاق المنقوالت المحجوزة، حٌث نجد الفصل 

إذا ادعى األؼٌار ملكٌة المنقوالت المحجوزة فإن العون المكلؾ بالتنفٌذ ٌوقؾ بعد "أنه 

الحجز البٌع إذا كان قد طلب اإلخراج مرفقا بحجج كافٌة وٌبت الربٌس فً كل نزاع حول 

..." ذلك

 

 

 

وبذلك ٌحق للعون القضابً إٌقاؾ إجراءات البٌع الواقع بعد الحجز، ورفع اإلشكال 

:  إلى السٌد ربٌس المحكمة االبتدابٌة المختصة بوصفه قاضٌا للمستعجالت بتوفر شرطٌن

. تقدٌم المدعى طلبا ٌدعً فٌه االستحقاق الفرعً للمنقوالت المحجوزة-

إرفاق هذا الطلب بحجج كافٌة تثبت االستحقاق الفرعً للمنقوالت المحجوزة-
182

 .

هذا باختصار أهم ما ٌقال عن دور المفوضٌن القضابٌٌن فً التنفٌذ وهو الشك دور 

له فعالٌته لما تتمتع به هذه المإسسة من دقة وسرعة تهم المجال القضابً بصفة عامة ، 

                                           
اُطبٛو اُوٚب١ٝ، اإلٛبه اُزْو٣ؼ٢ ُز٘ظ٤ْ ٜٓ٘خ  أُل٤ٖٙٞ اُوٚبئ٤٤ٖ، اُؾوٞم ٝاُٞاعجبد، ٓغِخ اُؾوٞم -  180

. 67: ، كاه ا٥كبم أُـوث٤خ، 2008ٓ اُطجؼخ 6أُـوث٤خ اُؼلك 
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. 58-57: ً، ٓ. أٝالك ثٖ ػجل اُوؽٔبٕ ٓو٣ْ، ّ-  182



وباإلضافة إلى ذلك الدور الجلً نجد أٌضا أن هناك مجموعة من الصعوبات تعوق 

المفوضٌن القضابٌٌن على مستوى التنفٌذ ، فعادة ما ٌشتكً المفوضون الفضابٌون من 

: مجموعة من المشاكل نذكر منها

عدم وجود قاعة للبٌوعات تابعة للمحكمة االبتدابٌة  -

 تسلٌم ملفات التنفٌذ للمفوض القضابً يالتؤخٌر ؾ-

 فً شخص ممثلٌهم بالدورٌات الوزارٌة وؼٌرها نعدم توصل المفوضٌن القضابًٌ-

المتعلقة بمهامهم 

عدم مراعاة توقٌت المفوض القضابً بحٌث أن بعض المكاتب ال تفتح أبوابها فً وجه  -

المفوض القضابً إال فً ساعة معٌنة ومن ذلك قسم تبلٌػ األحكام 

كذلك نجد مشكل العصٌان والتهدٌد أو التعدي الذي ٌتعرض له المفوض القضابً -

خالل عملٌة التنفٌذ وتملص السلطات فً ضمان الحماٌة الكافٌة لهم قصد تنفٌذ األحكام 

. الصادرة باسم جاللة الملك

عدم أداء مصارٌؾ الخبرة من طرؾ طالب التنفٌذ  -

 

 

مشكل المفوض القضابً مع قسم تسجٌل السٌارات الذي ٌمتنع موظفوه من قبول -

الحجوزات فً حٌنها وتشكى عدد كبٌر من المتزاٌدٌن من عدم قبول محاضر بٌع السٌارات 

المنجزة من طرؾ المفوض القضابً
183

 .

السلطة اإلدارٌة المحلٌة المكلفة بتنفٌذ أحكام الجماعات والمقاطعات -3   

لقد خول القانون للسلطة اإلدارٌة تنفٌذ أحكام حكام الجماعات والمقاطعات طبقا 

، وبهذا ٌكون الظهٌر قد 1974 ٌونٌو 15 المإرخ فً 339/134/1للظهٌر الشرٌؾ رقم 

فتح صفحة جدٌدة فً تارٌخ القضاء المؽربً، باستثناء هذه المحاكم التً تتؤلؾ من حاكم 

. وأعوان لكتابة الضبط، وتعقد جلساتها بحاكم منفرد ٌساعده كاتب ضبط

وتنفذ أحكام حكام الجماعات والمقاطعات بعد ثالثة أٌام ابتداء من تارٌخ النطق به 

إن كان األطراؾ حاضرٌن ومن ؼٌر تبلٌػ الحكم لهما، أما فً حالة صدور الحكم ؼٌابٌا 

                                           
. 48: ً، ٓ. ه٤ّل ْٓوبهخ، ّ-  183



 من القانون 27فإنه ال ٌنفذ إال بعد تبلٌؽه للمحكوم علٌه وبعد ثالثة أٌام وذلك حسب الفصل 

. المذكور

وقد أعطى المشرع سلطة تقدٌرٌة للمحاكم فً منح أجل للمحكوم علٌه قبل التنفٌذ إذا 

، إال أن المرء ٌتساءل ما 27دعت الضرورة إلى ذلك بالنسبة لألحكام الحضورٌة الفصل 

إذا كانت هناك مسطرة خاصة تخضع لها السلطة اإلدارٌة المحلٌة فً تنفٌذ أحكامها سواء 

بالنسبة ألحكام الجماعات والمقاطعات
184

 .

وبالرجوع إلى الظهٌر الشرٌؾ السابق وما احتواه من فصول ال نجده ٌبٌن لنا 

اإلجراءات والخطوات المسطرٌة التً ٌجب إتباعها فً هذا الشؤن ، وإنما األمر متروك 

للتقدٌر من طرؾ السلطة اإلدارٌة المحلٌة لتتصرؾ حسب ظروؾ كل قضٌة تنفٌذٌة 

والمقصود لدٌها هو تنفٌذ األحكام، لكن المشكل هو فً حالة تعنت وامتناع المحكوم  

 

 

علٌه من األداء ، فإننا نجد اإلدارة تلجؤ إلى محضر إنذار المحكوم علٌه باألداء خالل عشرة 

أٌام مثال، ابتداء من تارٌخ توصله بالمحضر سواء توصل به أو امتنع أو وضع علٌه 

بصمته
185

 وإال فالسلطة مضطرة إلى إرجاع الملؾ إلى وكٌل الملك لدى المحكمة االبتدابٌة 

التابع لها حاكم الجماعات أو المقاطعات التخاذ اإلجراءات الكفٌلة بتطبٌق اإلكراه البدنً فً 

حقه، وإذا كان هذا اإلجراء ٌتخذ كوسٌلة ناجحة من شؤن اللجوء إلٌها أن ٌساعد على تنفٌذ 

معظم األحكام ، فإن من بٌن المحكوم علٌهم من سٌقضً مدة اإلكراه البدنً دون أن ٌنفذوا 

الحكم الصادر ضده، وبذلك ٌبقى الحكم ؼٌر منفذو المحكم علٌه محروما من حقوقه، ولما 

كان من حق المحكوم له أن ٌطالب خصمه بالوفاء فً أي وقت كان ما دام اإلكراه البدنً ال 

 ق م ج675ٌسقط بحال من أحوال االلتزام الفصل 
186

 .

                                           
. 69: ً، ٓ. اُط٤ت ثواكح، اُز٘ل٤ن اُغجو١ ك٢ اُزْو٣غ أُـوث٢، ّ-  184
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. 111:  هث٤غ األٍٝ كاه اَُالّ ُِطجبػخ ٝاُْ٘و ٝاُزٞى٣غ اُوثبٛ، 22ُِٓلهاٍبد اُوٚبئ٤خ ثزبه٣ـ ٣ّٞ اَُجذ 



مؤسسة قاضً التنفٌذ فً التشرٌع المغربً والمقارن : الفقرة الثانٌة

فً التشرٌع المغربً : أوال

مما الشك فٌه أن المشرع المؽربً لم ٌنظم إطارا خاصا لمإسسة قاضً التنفٌذ 

وبالتالً لم ٌنظم اختصاصاتها وذلك على خالؾ بعض التشرٌعات المقارنة،وإنما وضع 

إطارا قانونٌا لمإسسة من نوع آخر بتسمٌة مخالفة هً قاضً متابعة إجراءات التنفٌذ دون 

. أن ٌمنحها اختصاصات محددة قانونا

   ورؼم أن النظام القانونً المؽربً ال ٌزال تشرٌعه لم ٌعرؾ مإسسة قاضً التنفٌذ ولم 

ٌعٌن قاضٌا للتنفٌذ ضمن التشكلة القضابٌة التً عرفها، فإن الضرورة العملٌة أصبحت 

تفرض هذا النوع من القضاء نظرا للمشاكل الجمة والمتزاٌدة المواكبة لعملٌة التنفٌذ سواء 

منها الناتجة عن النزاعات أو الصعوبات التً تثار أثناء التنفٌذ  

 

 

والناتجة عن التسوٌؾ والتماطل والتؤخٌر والتباطإ فً التنفٌذ، منها مثال عرقلة المنفذ علٌه 

. للتنفٌذ ٌمنع أعوان التنفٌذ من الدخول إلى المحل المحجوز فٌه البضاعة

  ونتٌجة لهذه الوضعٌة التً أصبح ٌعرفها التنفٌذ بدأ تفكٌر وزارة العدل إلى إنشاء 

 دجنبر 7 بتارٌخ 16مإسسة قاض التنفٌذ، حٌث أصدر وزٌر العدل رسالة دورٌة تحت عدد 

 موجهة إلى السادة رإساء المحاكم االبتدابٌة ٌتعلق موضوعها بتكلٌؾ قاضً لمتابعة 1998

. إجراءات التنفٌذ

وحسب هذه الدورٌة فقاضً متابعة إجراءات التنفٌذ إنما جاء كتدبٌر فوري فً 

انتظار إعادة قراءة النصوص التشرٌعٌة المتعلقة بهذا الباب فً أفق إحداث مإسسة قاضً 

التنفٌذ على المدى المتوسط
187

 .

ولم تتوقؾ جهود المشرع المؽربً عند إصدار هذه الدورٌة ، فقد ابتدع مإخرا 

 من 2وألول مرة جهازا ٌتولى اإلشراؾ على التنفٌذ وذلك فً الفقرة األخٌرة من المادة 

53.95القانون 
188

 بإحداث محاكم تجارٌة بتسمٌة قاضً مكلؾ بمتابعة إجراءات التنفٌذ، 

ومن البدٌهً أن قانون إحداث المحاكم التجارٌة ال ٌعتبر اإلطار الطبٌعً لتوضٌح مهام هذه 

                                           
ٓؾٔل أُغلٝث٢ اإلكه٢َ٣، هب٢ٙ ٓزبثؼخ اعواءاد اُز٘ل٤ن ٓوبهٗب ثوب٢ٙ اُز٘ل٤ن َٓبٛٔخ ك٢ ا٤ُّٞ اُلها٢ٍ -  187

. 13: اَُبثن رٞص٤وٚ، ٓ

 ػ٠ِ أٗٚ ٣ؼ٤ٖ هئ٤ٌ أُؾٌٔخ اُزغبها٣خ ثبهزواػ ٖٓ اُغٔؼ٤خ 53.95 ٖٓ اُوبٕٗٞ 2ر٘ٔ اُلووح األف٤وح ٖٓ أُبكح -  188

. اُؼ٤ٓٞٔخ هب٤ٙب ٌِٓلب ثٔزبثؼخ اعواءاد اُز٘ل٤ن



المإسسة وبٌان اإلجراءات التفصٌلٌة التً ٌتعٌن إثباتها، وأن ذلك مجاله ق م م فٌما ٌهم 

اإلجراءات وقانون التنظٌم القضابً فٌما ٌخص األحداث
189

 .

 هذا المقتضى بالرؼم من كونه ٌإسس لمإسسة قضابٌة حدٌثة نوالجدٌر بالذكر أ

ٌعول علٌها كثٌرا لحل معضلة التنفٌذ، إال أنه قد نشؤ ٌتٌما إذ لم ٌتزامن معه أو ٌعقبه أي 

نص آخر ٌنظم اختصاصات القاضً أو ٌحدد دوره، وبالتالً تبقى مإسسة  

 

 

القاضً المكلؾ بمتابعة إجراءات التنفٌذ فً التشرٌع المؽربً مإسسة بدون اختصاصات 

قانونٌة، ذلك أن مهام هذا القاضً ؼٌر محددة قانونا، فهً رهٌنة باجتهاد كل قاض وطرٌقة 

تسٌٌره لمهامه، وفً ضوء ما قد ٌفوضه له ربٌس المحكمة بصورة ؼٌر شكلٌة
190

، وحسب 

التسمٌة الممنوحة لهذا القاضً ٌرجع البعض أن اختصاصاته تتمثل فً كل من اإلشراؾ 

اإلداري على عملٌات التنفٌذ
191

 وإصدار أوامر والبٌة متعلقة بالتنفٌذ
192

 .

 اإلشراف على عملٌات التنفٌذ-1

أن مهمة هذا القاضً تتمثل "  متابعة إجراءات التنفٌذ"كما قلنا ٌستفاد من مصطلح 

فً تتبع عملٌات التنتفٌذ، والمقصود بها على األرجح اإلشراؾ اإلداري على عملٌات 

التنفٌذ
193

 .

لكن المفارقة أن قاضً متابعة إجراءات التنفٌذ ال ٌعتبر ربٌسا إدارٌا ألعوان التنفٌذ 

على خالؾ ربٌس كتابة الضبط أو ربٌس قسم التنفٌذ، فإشرافه سٌكون تبعا لذلك مقٌدا أو 

محدودا ،ؼٌر أنه فً نفس الوقت ٌمكن أن تعقد صالحٌاته إلى مجاالت قضابٌة متعلقة 

بمنازعات التنفٌذ ال ٌسمح لموظؾ بكتابة الضبط مهما عال شؤنه أن ٌتخذها
194

 .

                                           
٣ٌِق هب٢ٙ ثٔزبثؼخ " ٣٘ٔ ك٢ كوورٚ اُضبُضخ ػ٠ِ أٗٚ 03.72 م ّ ّ هجَ رـ٤٤وٙ ٝرز٤ٔٔٚ ثبُوبٕٗٞ 429اُلَٖ -  189

. اعواءاد اُز٘ل٤ن ٣ؼ٤ٖ ٖٓ ٛوف هئ٤ٌ أُؾٌٔخ االثزلائ٤خ ثبهزواػ ٖٓ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ

ٌُٖ ٓب كاّ هئ٤ٌ أُؾٌٔخ ٛٞ اُن١ ٣ؼ٤ٖ اُوب٢ٙ كبٗٚ ٣ٌٖٔ إٔ ٣وّٞ ٛٞ ث٘لَٚ ثٔزبثؼخ اعواءاد اُز٘ل٤ن ٝٛنا ٛٞ األَٕ 

. ٛجؼب

ٌُٖ ٓب كاّ هئ٤ٌ أُؾٌٔخ ٛٞ اُن١ ٣ؼ٤ٖ اُوب٢ٙ كبٗٚ ٣ٌٖٔ إٔ ٣وّٞ ٛٞ ث٘لَٚ ثٔزبثؼخ اعواءاد اُز٘ل٤ن ٝٛنا ٛٞ -   190

. األَٕ ٛجؼب

. 1501: ً، ٓ. اثوا٤ْٛ ثؾٔب٢ٗ ر٘ل٤ن األؽٌالّ اُؼوبه٣خ، ّ-  191

192  -

. 135: ً، ٓ.ٓؾٔل أُغلٝث٢ اإلكه٢َ٣، هب٢ٙ ٓزبثؼخ اعواءاد اُز٘ل٤ن ٓوبهٗب ثوب٢ٙ اُز٘ل٤ن، ّ-  193

٣ْوف ًَ ٖٓ هئ٤ٌ ًزبثخ اُٚجٜ ٝهئ٤ٌ هَْ اُز٘ل٤ناد ػ٠ِ ٤ٍو أُوكن اُن١ ٣وأٍبٙ ٖٓ ؽ٤ش االٗٚجبٛ أٝ ٖٓ -  194

ؽ٤ش اَُِٞى اإلكاه١ ُٔٞظق أُوكن ال ٖٓ ؽ٤ش ٕٓٚٔٞ ٓب ٣٘غيٛٚ أُوإٍٕٝٞ ٖٓ أػٔبٍ ، ك٢ ؽ٤ٖ ٣ٔبهً اُوب٢ٙ 

أٌُِق ثٔزبثؼخ اعواءاد اُز٘ل٤ن ػِٔٚ ك٢ ٗطبم اإلّواف اُن١ ٛٞ افزٖبٓ هئ٤ٌ أُؾٌٔخ االثزلائ٤خ أُؾلك ك٢ اُلَٖ 

.  ٖٓ هبٕٗٞ اُز٘ظ٤ْ اُوٚبئ٢ ٝٛنٙ أُواهجخ أٍٝغ ٖٓ ٓواهجخ هئ٤ٌ ًزبثخ اُٚجٜ ٝهَْ اُز٘ل٤ن19



 

 

 

 

ومن المعلوم أن قاضً متابعة إجراءات التنفٌذ ال ٌختص بمباشرة إجراءات التنفٌذ ، 

بل تتمثل مهمته فً اإلشراؾ والرقابة على أعمال التنفٌذ التً ٌنجزها طبعا أعوان 

التنفٌذ
195

 .

ومن المفروض أن ٌقوم أعوان التنفٌذ تلقابٌا بإخبار قاضً متابعة إجراءات التنفٌذ 

. بكل إجراء ٌقومون به من أجل التنفٌذ دون أن ٌعنً ذلك استصدار إذن منه

وتجدر اإلشارة إلى ان القرارات المتخذة ال حصر لها وٌمكن لعون التنفٌذ أو 

أطراؾ التنفٌذ مراجعة قاضً متابعة إجراءات التنفٌذ بشؤنها ، وله فً هذه الحالة التراجع 

أو العدول عنها عند االقتضاء، كما ٌحق للقضاء الوالبً أو االستعجالً عدم االعتداد بها إذا 

كانت تتعارض مع حكم القانون
196

 .

إصدار أوامر والئٌة متعلقة بالتنفٌذ -2

ٌجوز لقاضً متابعة إجراءات التنفٌذ إذا تم تمكٌنه من الصالحٌات واالختصاصات 

 148 والفصل 53.95 من القانون 2التً ٌتمتع بها ربٌس المحكمة التجارٌة فً إطار المادة 

من ق م م
197

 إصدار أوامر والبٌة متعلقة بالتنفٌذ
198

 .

وتتمٌز األوامر الوالبٌة عن القرارات الوالبٌة فً كون هذه األخٌرة تصدر فً 

ؼٌاب الخصوصم ودون استدعابهم وسماع أقوالهم ، بخالؾ القرارات القضابٌة التً 

. تستوجب استدعاء الخصوم وسماع دفواعاتهم

واألوامر الوالبٌة ال تتضمن الفصل فً النزاع والبت فً الخصومات وهً بذلك 

تعمل على حل مشكلة عدم الفعالٌة القانونٌة لإلرداة الفردٌة
199

 .

                                                                                                                                    
ػجل اُوؽ٤ْ اُٖو٢ِ ، افزٖبٓ أُؼبُغخ ؿ٤و اُوٚبئ٤خ ُإلكػبءاد أُزؼِوخ ثبُٖؼٞثبد ك٢ اُز٘ل٤ن ٓغِخ اإلّؼبع اُؼلك . م

. 52:  ٓطجؼخ ؿ٤و ٓزٞكوح، 2004ٓ ٍ٘خ 29

م ػجل اُوؽ٤ْ اُٖو٢ِ، افزٖبٓ أُؼبُغخ ؿ٤و اُوٚبئ٤خ ُإلكػبءاد أُزؼِوخ ثبُٖؼٞثبد ك٢ اُز٘ل٤ن، ٓغِخ -  195

. 521:  ٓطجؼخ ؿ٤و ٓزٞكوح، 2004ٓ ٍ٘خ 29اإلّؼبع اُؼلك 

 137-136: ً، ٓ. ٓؾٔل أُغلٝث٢ اإلكه٢َ٣، هب٢ٙ ٓزبثؼخ اعواءاد اُز٘ل٤ن ٓوبهٗب ثوب٢ٙ اُز٘ل٤ن، ّ-  196

ثذ اُوئ٤ٌ ك٢ ٗطبم : "200/11 ك٢ِ أُِق ههْ 27/11/96 ثزبه٣ـ 7082عبء ك٢ هواه ُِٔغٌِ األػ٠ِ ههْ -  197

 ٖٓ م ّ ّ ْٓوٝٛ ثؼلّ اإلٙواه ثؾوٞم األٛواف ٖٓ عٜخ ٝؿ٤بة ر٘ظ٤ْ فبٓ ٣ز٘بٍٝ اُ٘بىُخ أُؼوٝٙخ 148اُلَٖ 

أّبه ا٤ُٚ ػجل اُؼي٣ي رٞك٤ن، اُزؼ٤ِن ػ٠ِ هبٕٗٞ أَُطوح أُل٤ٗخ ثوواهاد أُغٌِ األػ٠ِ ٝٓؾبًْ " ٖٓ عٜخ أفوٟ

. 125: ً، ٓ. اُ٘و٘ اُؼوث٤خ، ّ

. 113: ً، ٓ. ٓؾٔل أُغلٝث٢ اإلكه٢َ٣، ّ-  198



 

ومن أمثلة األوامر الوالٌة التً ٌصدرها القاضً المكلؾ بمتابعة إجراءات التنفٌذ، 

األمر بإجراء حجز تحفظً، األمر بتعٌٌن خبٌر لتحدٌد قٌمة المحجوز المحكوم علٌه أو من 

ٌتكلؾ بحراسته، األمر بتمدٌد مٌعاد البٌع أو تحدٌد مكان البٌع، فٌحق إذن لكل ذي مصلحة 

أن ٌطلب استصدار أمر مبنً على طلب فً أٌة مسؤلة متعلقة بالتنفٌذ
200

 .

وٌعتقد البعض أن لقاضً متابعة إجراءات التنفٌذ صالحٌة البت فً صعوبات التنفٌذ 

الوقتٌة
201

 إذ أنٌب له ذلك من طرؾ ربٌس المحكمة التجارٌة وتوفرت فٌه صفة أقدم 

 من ق م م147القضاة طبقا للفصل 
202

 .

فً التشرٌع الفرنسً : ثانٌا

 626.72أحدث قاضً التنفٌذ فً التشرٌع الفرنسً ألول مرة بمقتضى القانون رقم 

 فً إطار التوجه التشرٌعً إلرجاع نظام القضاء الفردي إلى 1972 ٌولٌوز 5بتارٌخ 

المحكمة الكبرى كالقاضً المكلؾ بتحضٌر القضاٌا وقاضً نزع الملكٌة ، ؼٌر أنه بسبب 

عدم صدور مرسوم تطبٌقً للقانون المذكور، فإن مإسسة قاضً التنفٌذ لم ٌتم تفعٌلها إلى 

1991 ٌولٌوز 9 بتارٌخ 91-650أن تم إحٌاإها من جدٌد بمقتضى قانون رقم 
203

 .

وحسب هذا القانون فإن المكلؾ بمهمة قاضً التنفٌذ ربٌس المحكمة االبتدابٌة 

. الكبرى أومن ٌفوض لهذا الؽرض

 

 

 

وٌتحدد اختصاصه فً البت فً الصعوبات المتعلقة بالسندات التنفٌذٌة والمنازعات 

القابمة بمناسبة التنفٌذ الجبري ولو تعلقت بالموضوع، باستثناء تلك التً تدخل فً 

اختصاص المحاكم اإلدارٌة
204

 .

                                                                                                                                    
. 114 – 113: ً، ٓ. ٠ِ٤ُ أُو٢٘٣، ّ-  199

. 137: ً، ٓ. ٓؾٔل أُغلٝث٢ اإلكه٢َ٣، ّ-  200

اما رؼنه اُز٘ل٤ن َُجت ٖٓ أٍجبة اُز٘ل٤ن ٣ٌٖٔ ألػٞإ اُز٘ل٤ن اٍزؼٔبٍ اُوٞح اُؼ٤ٓٞٔخ ٝافجبه هب٢ٙ اُز٘ل٤ن ثؼل -  201

رؾو٣و ٓؾٚو ك٢ أُٞٙٞع ٖٓ أعَ ٓٞإِخ اُز٘ل٤ن أٝ ا٣وبكٚ أٝ ؽلظٚ ا٠ُ ؿ٤و مُي ٖٓ اإلعواءاد اُز٢ روز٤ٜٚب 

. اُٞٙؼ٤خ اُوب٤ٗٞٗخ ٝاُٞاهؼ٤خ ُِِٔق، ٝٓٞهق ٛبُت اُز٘ل٤ن ُلٟ ٍبئو ػ٤ِٔخ اُز٘ل٤ن ك٢ ؿبُت األؽ٤بٕ

ٖٓ أُؼِّٞ إٔ ٕؼٞثبد اُز٘ل٤ن ٜٓ٘ب ٓب ٣وعغ ا٠ُ افزٖبٕبد ا٤َُل هئ٤ٌ أُؾٌٔخ االثزلائ٤خ ثٖلزٚ هب٤ٙب -  202

 م ّ ّ، ؽ٤ش ٣لَٖ ك٤ٜب 149َُِٔزؼغالد أٝ ا٤َُل اُوئ٤ٌ األٍٝ ُٔؾٌٔخ االٍزئ٘بف ٛجوب ُِلووح اُضبُضخ ٖٓ اُلَٖ 

. ثبعواء ٝهز٢ ٣و٢ٚ آب ثب٣وبف اُز٘ل٤ن أٝ ثبٍزٔواهٙ

. 183: ً، ٓ. ٓؾٔل أُغلٝث٢ اإلكه٢َ٣، هب٢ٙ ٓزبثؼخ اعواءاد اُز٘ل٤ن، ّ-  203

204  



إلى جانب اإلجراءات التحفظٌة وبته فً المنازعات المتعلقة بتنفٌذها وكذا التعوٌض 

عن تنفٌذ أو عدم تنفٌذ إجراءات التنفٌذ الجبري واإلجراءات التحفظٌة إذا ألحقت ضررا 

. ( من قانون التنظٌم القضابً الفرنس1ً-311-12الفصل )بؤحد أطراؾ التنفٌذ 

وٌتعٌن على كل قاض آخر أن ٌصرح تلقابٌا بعدم اختصاصاته فً المجاالت التً 

. تدخل فً كل اختصاص قاضً التنفٌذ

وكل أوامر قاضً التنفٌذ قابلة لالستبناؾ باستثناء تلك المتعلقة باإلدارة القضابٌة، 

وٌحق لقاضً التنفٌذ أن ٌحٌل المنازعة على الهٌبة الجماعٌة للحكم بالمحكمة االبتدابٌة 

( ق ت ق الفرنس1ً-311-12الفصل )الكبرى التً تبت بصفتها قاضٌا للتنفٌذ 
205

 .

فً التشرٌع المصري  -3

لقد نظم المشرع المصري مإسسة قاضً التنفٌذ استلهاما من قانون المرافعات 

. الموحد الذي تم وضعه أثناء الوحدة بٌن مصر وسورٌا

479 إلى 274وطبقا للمواد من 
206

 من قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة هو أحد 

قضاة المحكمة االبتدابٌة تخصه الجمعٌة العمومٌة لهذه المحكمة بنظر منازعات التنفٌذ التً 

ترفع للمحكمة الجزبٌة التً تنتد به للعمل بمقرها
207

 .

 

وحسب القانون المصري فإن قاضً التنفٌذ وحده مختص دون ؼٌره فً البت فً 

منازعات التنفٌذ الموضوعٌة
208

 أٌا كانت قٌمتها ومنازعات التنفٌذ الوقتٌة سواء أقٌمت 

مستقلة عن الموضوع أو تابعة له، وبإصدار القرارات واألوامر الوالبٌة المتعلقة بالتنفٌذ 

وفً ذلك تسٌٌر لإلجراءات ومنع من تناقض األحكام
209

 .

وٌجدر التنبٌه هنا إلى أن إعطاء المشرع المصري لقاض فرد صالحٌة البت فً 

منازعات خطٌرة ٌبت فٌها عادة القضاء الجماعً بضمانات كثٌرة أثار عدة انتقادات
210

 .

                                           
 84: ً، ٓ. ٓؾٔل أُغلٝث٢ اإلكه٢َ٣، هب٢ٙ ٓزبثؼخ اعواءاد اُز٘ل٤ن، ّ-  205
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. ثٖلزٚ هب٤ٙب ُألٓٞه أَُزؼغِخ
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 149:ا٤ُّٞ اُلها٢ٍ اَُبثن ثزٞص٤وٚ، ٓ 



ومن ثم فقاضً متابعة إجراءات التنفٌذ أمام المحاكم التجارٌة المؽربٌة الذي سبق لنا 

الحدٌث عنه لن ٌكون كقاضً التنفٌذ فً القانون المصري ،والذي ٌسمح له فً البت فً 

ضعوبات التنفٌذ الموضوعٌة والوقتٌة، بل مجرد نابب عن ربٌس المحكمة التجارٌة المخولة 

قانونا صالحٌة اإلشراؾ على عملٌات التنفٌذ والبت فً صعوبات التنفٌذ الوقتٌة وحدها 

 وؼٌرها من فصول ق م م478-451-450-436 -149استنادا للفصول 
211

 .

الجهات المكلفة بالتنفٌذ فً مورٌتانٌا : الفقرة الثالثة

لقد أسند المشرع المورٌتانً مهمة التنفٌذ إلى أعوان التنفٌذ لدى كتابة الضبط 

والعدول المنفذون، وٌكاد ٌتفق دور أعوان كتابة الضبط فً مورٌتانٌا مع الدور المناط بهم 

فً المؽرب، مما ٌعنً تطابقا بٌن التشرٌعٌٌن فً هذا المجال، ولذلك سنكتفً بما أوردناه 

حول كتابة الضبط فً المؽرب، ونشٌر إلى أن كتابة الضبط فً مورٌتانٌا  

 

 المتضمن النظام 1993 ٌناٌر 18 الصادر بتارٌخ 09.93تخضع لمقتضٌات القانون رقم 

. العام للموظفٌن والوكالء العقد وٌٌن للدولة

أما بالنسبة لمإسسة العدول المنفذون فً مورٌتانٌا فهً شبٌهة إلى حد ما بمإسسة 

 الصادر 018/97األعوان القضابٌٌن فً المؽرب، ومن خالل إلقاء نظرة على القانون رقم 

 المتضمن النظام األساسً للعدول المنفذٌن وتحدٌدا فً مادته 1997 ٌونٌو 15بتارٌخ 

العدل المنفذ هو مؤمور عمومً وعون للقضاء ٌخضع "األولى نجده ٌعرؾ العدل المنفذ بؤنه 

..." فً ممارسة مهامه ألحكام هذا القانون

وٌعتبر العدل المنفذ مؤمور عمومً ٌتم تعٌٌنه فً إطار المحاكم بمقتضى قرار 

صادر عن وزٌر العدل
212

 بناء على اقتراح من المدعى العام لدى محكمة االستبناؾ التً 

فً دابرة اختصاصها، - 9بعد توفر مجموعة من الشروط نصت علٌها م - ٌمارس مهامه

وٌخضع للمراقبة المباشرة لوكٌل الجهورٌة بهدؾ التحقق من صحة اإلجراءات التً ٌقوم 

 من القانون السابق، وتتنافى ممارسة مهنة العدل المنفذ مع ممارسة أٌة 3بها العدل المنفذ م 
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إٔ ٣ٌٕٞ م١ٝ اُغ٤َ٘خ أُٞه٣زب٤ٗخ ال ٣وَ ػٔوٙ ػٖ فٌٔ ٝػْوٕٝ ٍ٘خ ٝال ٣زغبٝى ف٤َٖٔ ٍ٘خ  -1 

إٔ ٣زٔزغ ثؾوٞهٚ أُل٤ٗخ ٝا٤َُب٤ٍخ -2 
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إٔ ٣ٌٕٞ ٗو٢ اَُٞاثن اُؼل٤ُخ  -4

. إٔ ٣٘غؼ ك٢ َٓبثوخ اُؼلٍٝ أُ٘لن٣ٖ-5



مهمة حرة عمومٌة أو خصوصٌة الفقرة الثالثة من المادة األولى من القانون السابق، وٌعتبر 

العدول المنفذون ممارسٌن لمهنة حرة وٌتقاضون مقابل أتعابهم أجورا ٌإدٌها الزبناء الذي 

ٌتم التنفٌذ لصالحهم، وفقا لتعرٌفة ٌتم تحدٌد مبلؽها بقرار مشترك بٌن وزٌري العدل والمالٌة 

 من النظام االساسً، وٌمكن أن ٌتقاضوا تسبٌقات على إنجاز تنفٌذ 19كما تنص على ذلك م 

. القرارات واألحكام

 

 

 

 من النظام األساسً ٌحق للعدل المنفذ وفً إطار مهامه الموكولة إلٌه 18وحسب م 

. أن ٌستعٌن بالقوة العمومٌة أثناء أدابه لمهامه طبقا لألحكام الواردة فً ق إ م ت إ

:   فإن المنفذ ٌقوم فً إطار المحاكم بالمهام التالٌة6وحسب مقتضٌالت م 

تحرٌر وإبالغ االحتجاجات واإلنذارات واإلعالمات واالستدعاءات -1

القٌام بالمعاٌنات -2

تنفٌذ السندات التنفٌذٌة القضابٌة واإلدارٌة  -3

.  إجراء البٌوعات القضابٌة-  4

وٌخضع العدول المنفذون للتؤدٌب تحت إشراؾ وزٌر العدل حٌث ٌوجد هناك 

نوعان من العقوبات ٌمكن أن ٌتعرض لها العدول المنفذون تتمثل فً عقوبات من الدرجة 

األولى، وتشمل اإلنذار والتوبٌخ وتصدر عن ربٌس محكمة االستبناؾ كما توجد أٌضا 

عقوبات من الدرجة الثانٌة، وتشمل التوفٌق عن العمل لفترة مإقتة ال تتجاوزستة  أشهر 

إضافة إلى إمكانٌة العزل وتصدر تلك العقوبات عن وزٌر العدل
213

 .

وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه إذا كان المشرع المؽربً قد حظر على المفوض 

القضابً التنفٌذ فً المجال العقاري فإن نظٌره المورٌتانً لم ٌستثنً التنفٌذ العقاري من 

مجال عمل العدول المنفذون وهو ما من شؤنه أن ٌظهر أهمٌة هذه المإسسة من مإسسات 

التنفٌذ داخل المنظومة القانونٌة المورٌتانٌة
214

 .

                                           
.  ٖٓ اُ٘ظبّ األٍب٢ٍ ُِؼلٍٝ أُ٘لن29ٕٝ-28أُبكح -  213
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2009ٓ ، :35 .



ونظرا لحادثة مإسسة التنفٌذ فً مورٌتانٌا فإن وجودها أو دورها فً إطار المحاكم 

ال ٌزال محدودا جدا بل معدوما فً الكثٌر من األحٌان، وهو ما ٌتطلب من المحاكم 

المورٌتانٌة تفعٌل هذه المإسسة حتى تقوم بدورها خصوصا وأن المحاكم المورٌتانٌة فً 

. حاجة كبٌرة إلى ذلك



 

مسطرة التنفٌذ والصعوبات القانونٌة والعملٌة : المبحث الثانً
ال ٌكفً لمباشرة إجراءات التنفٌذ طبقا لقانون المسطرة المدنٌة المؽربٌة أو قانون 

اإلجراءات المدنٌة والتجارٌة واإلدارٌة المورٌتانً أن ٌكون بٌن ٌدي طالب التنفٌذ حكم أو 

سند قابل للتنفٌذ حتى ٌتمكن له الشروع فورا فً اقتضاء حقه الثابت فً هذا السند، وٌكون 

المال المراد التنفٌذ علٌه من األموال التً ٌجوز الحجز علٌها، بل البد من أن تقوم المحكمة 

ببعض اإلجراءات التً تعتبر ضرورٌة للتنفٌذ، إذا لم تتوفر تلك اإلجراءات أو الوقابع 

القانونٌة المعنٌة التً نص علٌها القانون فإن التنفٌذ سٌكون باطال، واتخاذ اإلجراءات األولٌة 

ٌعد أمرا ضرورٌا لسابر أنواع التنفٌذ سواء كان مباشرا أو ؼٌر مباشر ما لم ٌنص القانون 

على إجازة التنفٌذ بدون هذه المقدمات
215

 .

ال ٌمكن أن تنطلق إال  (المطلب األول)وعلٌه فإجراءات التنفٌذ والتً هً موضوع 

بعد استٌفاء تلك المقدمات التً ٌسمٌها بعض الفقه بمقدمات التنفٌذ، ألنها ال تعتبر من 

إجراءاته، وٌترتب على ذلك أن أجل الطعن ال ٌمنع من السعً لها، كما أن صدور الحكم 

النهابً ال ٌؽنً عن هذه المقدمات والتً ٌنبؽً دابما القٌام بها قبل إجراءات التنفٌذ وإال كان 

باطال، وال تخلو عملٌة التنفٌذ من صعوبات وإشكاالت تثار أثناء التنفٌذ سواء من المفنذ 

علٌه أو من الؽٌر لعرقلة إجراءات التنفٌذ، وهو ما ٌطرح التساإل حول هذه اإلشكاالت 

المطلب )والصعوبات واآللٌات التً ٌعتمدها عون التنفٌذ فً مواجهتها أثناء القٌام بمهمته 

. (الثانً

 

 

 

 

 

                                           
. 231: ً، ٓ. اُط٤ت ثواكح، ّ-  215



إجراءات التنفٌذ : المطلب األول

ٌعرؾ الدكتور أحمد أبو الوفاء
216

اإلجراءات التً " إجراءات التنفٌذ األولٌة، بؤنها 

ٌوجب القانون اتخاذها قبل الشروع فً التنفٌذ الجبري، بحٌث ٌبطل إن لم تتخذ وهذه 

اإلجرات ٌجب أن تكون سابقة على عملٌات البدء فً إجراءات التنفٌذ وتكون مباشرة بعد 

تكوٌن السند التنفٌذي، وهً مستقلة عنه وملزمة إلعمال القوة التنفٌذٌة الكاملة فً السند 

التنفٌذي، فهً كما ٌقول الدكتور نبٌل إسماعٌل كالشرارة التً تولد الطاقة الموجودة فً 

الوقود
217

 .

وقبل الدخول فً اإلجراءات الجوهرٌة لللتنفٌذ البد من إطاللة ولو بشكل بسٌط على 

اإلجراءات األولٌة، والمتمثلة فً تسجٌل الحكم، وتقدٌم الطلب وتبلٌؽه مع اإلعذار، هذه 

 ق م م أما المشرع المورٌتانً 433اإلجراءات األولٌة تناولها المشرع المؽربً فً الفصل 

 من ق إ م ت إ ، ونتناول تلك اإلجراءات األولٌة تباعا فً ما 309فقد تناولها فً المادة 

: ٌلً

تسجٌل الحكم   :أوال

بعد النطق بالحكم من طرؾ المحكمة ٌستوجب توجٌه الملؾ من طرؾ كتابة 

الضبط إلى إدارة التسجٌل ورجوعه منها مإشرا بوضع ما ٌلزم دفعه من صوابر، وإال فإنها 

ستكون مسإولة إذا سلمت نسخ الحكم أو وجهت إنذارا أو قامت بإجراءات تنفٌذ حكم خاص 

للتسجٌل أوللتؤشٌر قبل القٌام  بهذه الشكلٌات أو تحصٌل الحقوق الواجبة األداء
218

 .

تقدٌم الطلب  : ثانٌا

 من ق م م على أنه تنفذ األحكام الصادرة عن 42نص المشرع المؽربً فً الفصل 

محاكم المملكة فً مجموع التراب الوطنً بناء على طلب من المستفٌد من الحكم أو من 

 من ق إ م ت إ المورٌتانً، على أنه 309ٌنوب عنه، ونفس المقتضى هو ما نصت علٌه م 

ٌتاح التنفٌذ الجبري لحكم نهابً بناء على طلب الطرؾ المستفٌد منه أو وكٌله الخاص أو 

. عند االقتضاء وكٌل التفلسة
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. 235: ً، ٓ. ٝرو٤ٖ٘ أُوز٤ٚبد اُقبٕخ ثٖٔبه٣ق اُلػٟٞ أّبه ا٤ُٚ اُلًزٞه اُط٤ت ثواكح، ّ



ومن خالل النصٌن السابقٌن ٌتضح أن تنفٌذ الحكم مرهون بتقدٌم الطلب إلى 

المحكمة من طرؾ صاحب الحق أو من ٌنوب عنه ، ذلك أن النصٌن جاءا آمرٌن بؤن ٌكون 

. التنفٌذ بناء على طلب من المستفٌد أو من ٌنوب عنه ومخالفة ذلك تقتضً البطالن

أما ما ٌتمخض بعد إ ٌداع الطلب من اإلجراءات التً ٌقوم بها كاتب الضبط فهً 

أمور تنظٌمٌة ٌستطٌع الدابن أن ٌوقؾ تحرٌكها أو ٌنهً هذا التحرك إلى األبد إذا تنازل عن 

حقه أو ؼٌر ذلك
219

 .

هذا ولما كان طلب التنفٌذ مقدمة من مقدماته ولٌس إجراءا من إجراءاته فإنه ٌمكن 

تقدٌم ذلك الطلب فور إعالن السند التنفٌذي ولو لم ٌنقص مٌعاد الٌوم من إعالن السند، 

والذي ٌجب أن ٌسبق إجراءات التنفٌذ
220

 وٌجوز تقدٌم هذا الطلب بعد إعالن السند التنفٌذي 

. فً أي وقت إذا لم ٌتطلب المشرع ضرورة تقدٌمه فً مٌعاد محدد

تبلٌغ الحكم إلى المحكوم علٌه : ثالثا

من اإلجراءات األولٌة التً ٌجب أن تسبق تنفٌذ الحكم تبلٌػ الحكم إلى المحكوم 

علٌه، حٌث ٌجب أن ٌسبق تنفٌذ الحكم تبلٌؽه بواسطة عون التنفٌذ إلى الطرؾ المحكوم 

ٌبلػ عون " من ق م م المؽربً حٌث ٌنص على أنه 440علٌه، وهو ما نص علٌه الفصل 

التنفٌذ إلى الطرؾ المحكوم علٌه الحكم المكلؾ بتنفٌذه وٌعذره بؤن ٌفً بما ٌقصً  

 

به الحكم حاال وبتعرٌفه بنواٌاه وذلك خالل أجل ال ٌتعدى عشرة أٌام من تارٌخ تقدٌم طلب 

ٌبلػ العون :  من ق إ م ت إ على أنه311التنفٌذ، أما المشرع المورٌتانً فٌنص فً المادة 

المنفذ للمحكوم علٌه األمر القاضً بإجراء التنفٌذ الجبري، إذا لم ٌكن سبق أن قٌم بهذا 

اإلبالغ وٌشعره بؤنه إذا لم ٌسدد بٌن ٌدٌه المبلػ المحكوم علٌه به مع المصارٌؾ القضابٌة 

فً أجل عشرٌن ٌوما من تارٌخ هذا التبلٌػ، فسٌتم حجز األموال المذكورة باألمر، وٌنص 

على قٌامه بهذا اإلجراء و على تارٌخه بمحضر ٌوقعه المحكوم علٌه أو الشهود فً حالة ما 

إذا كان هذا األخٌر ٌجهل التوقٌع أو ٌمتنع عنه ، وعند عدم الدفع فً األجل المحدد ٌجري 

. الحجز التنفٌذي على الممتلكات الضرورٌة لتؽطٌة المبلػ المحكوم علٌه به مع المصارٌؾ

ومن خالل النصٌن السابقٌن نجد أنه ٌجب أن ٌسبق التنفٌذ تبلٌػ الحكم إلى المحكوم 

علٌه بطلب من المستفٌد من الحكم، وبعد التبلٌػ ٌقع التنفٌذ مع العلم أن التبلٌؽات الهادفة إلى 

                                           
. 237: ً، ٓ. اُط٤ت ثواكح، اُز٘ل٤ن اُغجو١ ك٢ اُزْو٣غ أُـوث٢، ّ-  219

. 229: ً، ٓ. كزؾ٢ ٝا٢ُ، اُز٘ل٤ِن اُغجو١ ك٢ أُٞاك أُل٤ٗخ، ّ-  220



تحدٌد آجال سرٌان طرق الطعن تقوم بها المحكمة من تلقاء نفسها ومن ؼٌر أداء مصارٌؾ 

عن ذلك
221

 .

وقد قرن كل من المشرعٌن  المؽربً والمورٌتانً التبلٌػ بإعذار من طرؾ العون 

ٌوجه إلى المدٌن بؤن ٌفً بما علٌه فً أجل حدده المشرع المؽربً بعشرة أٌام من تارٌخ 

وٌحدده المشرع المورٌتانً بؤجل عشرٌن ٌوما من  ( ق م م440الفصل )تبلٌػ طلب التنفٌذ 

. ( من ق إ م ت إ311المادة )تارٌح التبلٌػ 

وتبٌن من النصٌن السابقٌن أن اإلعذار بالوفاء ٌكون مع تبلٌػ الحكم وٌكونان معا 

قبل أي إجراء من إجراءات التنفٌذ الجبري ، وأٌا كانت طرٌقة هذا التنفٌذ سواء كان مباشرا 

أو بطرٌقة الحجز حتى تتحقق الؽاٌة من التبلٌػ واإلعذار بالوفاء
222

 .

 

 

    

    وبعد حدٌثنا عن اإلجراءات األولٌة للتنفٌذ، والمتمثلة فً تسجٌل الحكم ثم طلب         

تنفٌذه من طرؾ المحكوم له، إضافة إلى ضرورة تبلٌػ الحكم للمحكوم علٌه، ورؼم أن  

التنفٌذ ال ٌستقٌم بدونها، فإنها ال تعتبر إجراء من إجراءات التنفٌذ، لهذا سنتطرق فً هذا 

 (الفقرة الثانٌة)على أن نتطرق فً  (فقرة أولى)المطلب إلى شروط الحجز على العقار 

لإلجراءات المتطلبة للحجز على العقار، وأخٌرا سنتطرق إلى اآلثار المترتبة على الحجز 

. (فقرة ثالثة)على العقار 

شروط الحجز على العقار : الفقرة األولى            

ٌتمٌز التنفٌذ على العقار بطول اإلجراءات المسطرٌة ودقتها وطول المواعٌد، 

وٌرجع السبب فً ذلك لما للعقار من أهمٌة اقتصادٌة واجتماعٌة لدى المدٌن حتى ٌترك له 

الفرصة للوفاء بما علٌه وتمكٌنه من االعتراض على سٌر التنفٌذ إن كان له وجه
223

 حتى 

ٌتفادى نزع ملكٌته لعقاره، مع تمكٌن أصحاب الدٌون الممتازة على العقار من االشتراك فً 

مسطرة التنفٌذ للمحافظة على مصالحهم
224

 .

                                           
. 178: ً، ٓ. ٓؾٔل ٣ؾ٠٤ ُٝل ػجل اُٞكٝك، اُز٘ظ٤ْ اُوٚبئ٢ أُٞه٣زب٢ٗ، ّ-  221

. 39: ً، ٓ. أة ُٝل ا٤ّٚ اُلزؼ، اُز٘ل٤ن ػ٠ِ اُؼوبه ك٢ اُزْو٣غ أُـوث٢ ٝأُٞه٣زب٢ٗ، ّ-  222

 650-649: ً، ٓ. أؽٔل أثٞ اُٞكبء، اعواءاد اُز٘ل٤ن، ّ-  223

. 327: ً، ٓ. اُط٤ت ثواكح، ّ-  224



وٌعتبر الحجز أهم الوسابل وأنجعها فً تنفٌذ األحكام القضابٌة، سواء كان على 

المنقوالت أو العقارات أو كان لدى الؽٌر، وهو الضمان األساسً لتمكٌن المنفذ له مما حكم 

له به من حق
225

 .

والحجز العقاري ٌعتبر طرٌقا للتنفٌذ بمقتضاه توضع عقارات المدٌن تحت ٌد 

القضاء ، وٌصار إلى بٌعها بالمزاد العلنً لتسدٌد دٌون الحاجز، والدابنٌن المشتركٌن فً 

الحجز من ثمنها، وقد حظً الحاجز بعناٌة خاصة من قبل جمٌع التشرٌعالت  

ومٌزته عن سواه بكثرة اإلجراءات آخذة بعٌن االعتبار أهمٌة الثروة العقارٌة 

وضرورة المحافظة علٌها، وحماٌة جمٌع أصحاب الحقوق العقارٌة
226

 .

ونظرا ألهمٌة الحجز على العقار وإمكانٌة التنفٌذ علٌه ٌشترط المشرع عادة 

كما البد من توافر مجموعة من  (أوال)مجموعة من الشروط بعضها ٌتعلق بمحل الحجز 

. (ثالثا)كما البد من توفر شروط أخرى فً الحاجز  (ثانٌا)الشروط فً المحجوز علٌه 

الشروط الالزم توفرها فً المحل  :         أوال

أن ٌكون مما ٌجوز التصرف فٌه  -1

ذلك أن الهدؾ األساسً من حجز العقار هو بٌعه قصد تمكٌن الدابنٌن سواء كانوا 

عادٌٌن أو أصحاب امتٌازات أو رهون من استٌفاء حقوقهم من حصٌلة البٌع، فإذا كان 

العقار مما ال ٌمكن التصرؾ فٌه بالبٌع فإنه ال ٌصلح أن ٌكون محال  للتنفٌذ، والمثال 

النموذجً للعقارات التً ال ٌجوز التصرؾ فٌها هً العقارات المملوكة للدولة، هذا وٌمكن 

أن ٌشمل الحجز العقاري جمٌع الممتلكات التً هً عقارات بطبٌعتها كاألرض واألؼراس 

القابمة علٌها وؼلة هذه األؼراس وثمارها
227

كما ٌشمل العقارات بالتخصٌص أي األشٌاء . 

التً ٌخصصها المالك لخدمة العقار واستؽالله على أن ٌجري حجزها مع العقار نفسه
228

 .

أن ٌكون العقار مملوكا للمدٌن -2

االصل أن ٌكون محل التنفٌذ بالحجز أو البٌع ماال مملوكا للمدٌن ألنه هو المسإول 

الوحٌد عن أداء دٌونه، سواء كان مسإوال شخصٌا أو بواسطة كفٌل، ومن ثم فإن التنفٌذ 

ٌجب أن ٌقع على العقارات المملوكة له، وفً حالة ما إذا كان التنفٌذ انصب على عقارات 

                                           
. 406: ً، ٓ. ػجل اٌُو٣ْ اُطبُت، اُِْوػ اُؼ٢ِٔ ُوبٕٗٞ أَُطوح أُل٤ٗخ، ّ-  225

. 295: ، 1963ٓاكٝاهك ػ٤ل، ٛوم اُزز٘ل٤ن ٝاٌّبالرٚ، ٓطجؼخ اُ٘غٟٞ، ث٤وٝد، -  226

ػ٠ِ إٔ ٣غو١ ؽغي ٛنٙ اُـِخ ٝاُضٔبه ٓغ االهٗ ال ثٔؼيٍ ػٜ٘ب، أٓب اما ًبٗذ هل كِٖذ ػٖ األهٗ كزٖجؼ -  227

. ثٔضبثخ األٓٞاٍ أُ٘وُٞخ

. 43: ً، ٓ. اكٝاهك ػ٤ل، ٛوم اُز٘ل٤ن ٝاٌّبالرٚ، ّ-  228



مملوكة لؽٌر المدٌن فإنه ٌكون تنفٌذا باطال طبقا للقواعد العامة، ألنه اعتداء على حقوق 

الؽٌر، وٌمكن لهذا األخٌر أن ٌطالب بعقاره فً إطار دعوى االستحقاق الفرعٌة والتً نص 

 من ق م م الذي  482علٌها المشرع المؽربً فً الفصل 

إذا ادعى الؽٌر أن الحجز انصب على عقارات ٌملكها أمكنه إلبطال ذلك "ٌنص على أنه 

.."الحجز رفع دعوى االستحقاق
229

 كما نص على ذلك المشرع المورٌتانً فً  

عندما ٌزعم الؽٌر ملكٌة المنقوالت " من ق إ م ت إ التً تنص على أنه 378المادة 

المحجوزة فإنه ٌرجؤ بٌعها من طرؾ المنفذ بعد حجزها، وترفع دعوى االستبعاد من طرؾ 

مدعى الملكٌة إلى المحكمة المختصة خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ تقدٌمها للمنفذ وإال 

صرؾ النظر عنها، وتبت فٌها المحكمة بطرٌقة االستعجال، وال ٌجوز متابعة التنفٌذ إال بعد 

". البت فً دعوى االستبعاد

ٌتضح من كل ما سبق أن العقار محل الحجز ٌجب أن ٌكون مملوكا للمدنٌن ألنه هو 

المسإول الوحٌد عن دٌونه ومن ثم فإن التنفٌذ ٌجب أن ٌقع على عقاراته المملوكة له
230

 .

عدم كفاٌة منقوالت المدٌن  -3

 المؽربً والمورٌتانً مراعاة منهما لمصلحة المدٌن عدم إمكانٌة التنفٌذ عقررالمشر

على العقار إال فً حالة عدم كفاٌة المنقوالت أو عدم وجودها، حٌث ورد فً الفقرة األولى 

ٌباشر التنفٌذ على األموال المنقولة فإن لم تكن أو لم توجد :  والتً جاء فٌها445من الفصل 

الٌقع البٌع الجبري  " 469جري على األموال العقارٌة، وكذا فً الفقرة األولى من الفصل 

للعقارات إال عند عدم كفاٌة المنقوالت
231

 317، أما المشرع المورٌتانً فقد نص فً المادة 

باستثناء حالة الدٌن المرتهن بعقار أو الممتاز ٌجري التنفٌذ على الممتلكات "على أنه 

المنقولة، وفً حالة عدم وجودها أو كفاٌتها فإن التنفٌذ ٌتابع على الممتلكات العقارٌة، فً 

حالة وجود دٌن مرتهن أو ممتاز فإن التنفٌذ  

ٌقام به على الممتلكات المخصصة لضمان الدٌن وفً حالة عدم كفاٌتها على الممتلكات 

، ولعل الحكمة التً ٌتوخاها المشرعان من وراء إقرار هذا "األخرى المنقولة حسب الترتٌب

الحكم تكمن فً توفٌر الحماٌة القانونٌة للمحجوز علٌه الذي تكون له أموال منقولة  

                                           
رؼوف كػٟٞ االٍزؾوبم اُلوػ٤خ ثؤٜٗب اُلػٟٞ اُز٢ ٣وكؼٜب اُـ٤و اُن١ ال ٣ؼزجو ٛوكب ك٢ اعواءاد اُز٘ل٤ن ٓلػ٤ب -  229

٤ٌِٓخ اُؼوبه اُن١ ثلء اُز٘ل٤ن ػ٤ِٚ ٣ٝطِت ك٢ اُ٘ز٤ؾخ اهواه ؽوٚ ػ٠ِ اُؼوبهاد ٝاثطبٍ ٛنٙ اإلعواءاد، ٝال رقوط ٛنٙ 

اُلػٟٞ ػٖ ًٜٞٗب كػٟٞ اٍزؾوبم أ٤ِٕخ اال أٜٗب ٤ٍٔذ ثبُلوػ٤خ ألٜٗب روبّ ك٢ ٓؼوٗ اُز٘ل٤ن ػ٠ِ اُؼوبه ٤ٌُٝ ثؼل 

االٗزٜبء ٓ٘ٚ ألٜٗب رؼٞك كػٟٞ اٍزؾوبم أ٤ِٕخ ك٢ ٛنٙ اُؾبُخ، أ٣٘ظو ٖٗود ٓ٘الؽ٤له، ٛوم اُز٘ل٤ن اُغجو١ ٝاعواءاد 

. 608: ً، ٓ. اُزٞى٣غ، ّ

. 93: ً، ٓ.  ٣ٌٞٗ اُيٛو١، اُؾغي اُز٘ل٤ن١ ػ٠ِ اُؼوبه ك٢ اُوبٕٗٞ أُـوث٢، ّ -235

 



كافٌة للوفاء بدٌونه
232

 دون الحاجة إلى التنفٌذ على عقاراته، والتً من شؤن التنفٌذ علٌها 

وبٌعها أن ٌحدث له ضررا إال أنه إذا كان الدٌن مستفٌدا من ضمان عٌنً فإنه ال ٌنطبق 

. علٌه الوضع السابق

" الدائن"الشروط المتعلقة بالحاجز : ثانٌا

ال ٌقبل الحجز التنفٌذي على العقار إال من قبل دابن ٌحمل سندا تنفٌذٌا، ألن هذا 

الحجز هو حجز تنفٌذي على عقارات المدٌن وٌجوز للدابن أن ٌلقى الحجز على عقار واحد 

أو عدة عقارات للمدٌن، وال أهمٌة لمقدار الدٌن حٌث ال ٌشترط أن ٌكون مبلػ الدٌن مساوٌا 

لقٌمة العقارات بل ٌمكن أن ٌقل عن هذه القٌمة، وال ٌكون للدابن حق األفضلٌة فً استٌفاء 

دٌنه من ثمن بٌع العقار
233

 .

وٌمكن طلب الحجز من قبل الدابن العادي وٌترتب على الدابن أن ٌثبت عدم كفاٌة 

المال الجاري علٌه الرهن والتؤمٌن واالمتٌاز للوفاء بالدٌن
234

، وٌنبؽً أن تتوفر فً الحاجز 

. كل الشروط العامة التً سبق لنا بحثها

الشروط المتعللقة بالمحجوز علٌه  : ثالثا

إن المحجوز علٌه فً الحجز العقاري هو المدٌن، والمدٌن فً الؽالب هو صاحب 

العقار أو صاحب الحق العٌنً المحجوز، وٌمكن أن ٌكون صاحب العقار شخصا ثالثا ؼٌر 

المدٌن، وذلك عندما ٌقوم مالك العقار المرهون أو الجاري علٌه  

 

التؤمٌن بالتصرؾ به إلى الؽٌر رؼم وجود إشارة الرهن والتؤمٌن علٌه، فٌحق هنا للدابن أن 

ٌحجز على العقار وٌنفذ علٌه، مهما كانت الٌد التً انتقل إلٌها كما قد ٌكون الشخص الثالث 

كفٌال عٌنٌا قدم عقاره ضمانا للدٌن المترتب على المدٌن، وٌحق هنا للشخص الثالث أن 

ٌتالفى بٌع عقاره بؤن ٌعرض على الدابن الحاجز مبلؽا مقابال للمبلػ الذي تقرر من أجله 

الحجز
235

أما إذا رأى أن هذا المطلوب والمقرر الحجز على أساسه مبالػ فٌه فٌحق له بعد . 

                                           
ُِٝزؤًل ٖٓ ػلّ ًلب٣خ أُو٘ٞالد أٝ ػلّ ٝعٞكٛب ٣٘زوَ ػٕٞ اُز٘ل٤ن ا٠ُ ػ٤ٖ أٌُبٕ ٣ٝؾوه ك٢ ٛنا اُْؤٕ -  232

ٓؾٚوا ٣ضجذ ك٤ٚ ػلّ ًلب٣خ أُ٘وٞالد أٝ ػلّ ٝعٞكٛب ا٢ُْء اُن١ ٣جوه ؽغي اُؼوبه ٣ٝوغ ػ٠ِ ػبرن أُل٣ٖ اصجبد 

. اُؼٌٌ

أُلَٚ اُٞا٢ُ، أُجبكة اُؼبٓخ ك٢ اُز٘ل٤ن ك٢ ٙٞء اُزْو٣غ أُل٢ٗ أُـوث٢ هٍبُخ ٤َُ٘ كثِّٞ اُلهاٍبد اُؼ٤ِب -  233

: ، 1985ٓك٢ اُوبٕٗٞ اُقبٓ، عبٓؼخ اُؾَٖ اُضب٢ٗ، ٤ًِخ اُؼُِْٞ اُوب٤ٗٞٗخ ٝاالهزٖبك٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ اُلاه اُج٤ٚبء، 

288 .

. 398: ً، ٓ. اكٝاهك ػ٤ل، ٛوم اُز٘ل٤ن ٝاٌّبالرٚ، ّ-  234

. 510: ً، ٓ. ٖٗود ٓ٘الؽ٤له، ٛوم اُز٘ل٤ن اُغجو١ ٝاعواءاد اُزٞى٣غ، ّ-  235



تؤمٌن ما ٌعادله أن ٌراجع المحكمة المختصة من أجل تخفٌضه إلى حقٌقته ومن ثم أن 

ٌستبعد ما ٌكون قد دفعه زٌادة على المبلػ الحقٌقً
236

 .

إجراءات الحجز العقاري  : الفقرة الثانٌة

تختلؾ إجراءات حجز العقار وبٌعه بشكل كبٌر عن إجراءات حجز وبٌع المنقول، 

نظرا للطبٌعة الخاصة التً ٌتمٌز بها العقار، وٌكاد ٌجمع ؼالبٌة الفقهاء على كون نظام 

التنفٌذ العقاري هو أكثر أنظمة التنفٌذ تعقٌدا وأطولها وأبطبها من حٌث اإلجراءات، وٌعزون 

ذلك إلى القٌمة االقتصادٌة واالجتماعٌة للعقار، وهذا ما ٌدفعهم إلى القول بعدم إمكانٌة 

نزعها من ٌد مالكها المدٌن بالسهولة والسرعة التً تنتزع بها المنقوالت، وٌسٌر المشرع 

المؽربً نحو تبسٌط اإلجراءات المسطرٌة فً حدودها الطبٌعٌة حتى ٌوفق بٌن مصالح 

الدابن والمدٌن وحابز العقار وأصحاب الدٌون الممتازة وؼٌرهم
237

 ، وتتمثل إجراءات 

. الحجز العقاري فً مجموعة من النقاط المتسلسلة سنتطرق لها تباعا

 

 

 

 

 

ٌجب على عون التنفٌذ قبل البدء بمسطرة التنفٌذ أن ٌنظر إلى الطلب المقدم إلٌه ما 

إذا كان المطلوب حجزا عقارٌا مبنً على سند أو رهن عقاري، وما إذا كان هذا العقار 

محفظا أو فً طور التحفٌظ، ففً حالة ما إذا كان المطلوب هو الحجز التنفٌذي على العقار 

المحفظ بناء على حكم أو سند قابل للتنفٌذ، فإنه ال ٌتؤتى الحجز التنفٌذي على العقار إال بعد 

 ق م م والموافقة للمادة 440أن ٌكون التنفٌذ قد بلػ إلى المنفذ علٌه وتم إنذاره طبقا للفصل 

 من ق إ م ت إ، ووجود محضر بعدم ما ٌحجز ومحضر بعدم كفاٌة المنقوالت لسداد 311

الدٌن وشهادة الملكٌة من المحافظة العقارٌة، وعلى أثر ذلك ٌفتح ملؾ تنفٌذي، وٌقوم عون 

التنفٌذي بمحضر وصؾ المكان مع طلب األداء، ثم  ٌبلػ إلى المحافظ على األمالك 

العقارٌة وبعد رجوع الشهادة من طرؾ المحافظ ٌبلػ إلى المدٌن وإلى الدابن
238

، وإذا كان 

                                           
 30: ً، ٓ. اكٝهك ػ٤ل، ّ-  236

. 327: ً، ٓ. اُط٤ت ثواكح، اُز٘ل٤ن اُغجو١ ك٢ اُزْو٣غ أُـوث٢، ّ-  237

. 242: ً، ٓ. كزؾ٢ ٝا٢ُ، اُز٘ل٤ن اُغجو١ ك٢ أُٞاهك أُل٤ٗخ ٝاُزغبه٣خ، ّ -  238



العقار مشاعا فإنه ٌبلػ إلى بقٌة الشركاء، إال أنه ٌجب على العون المكلؾ بالتنفٌذ أن ٌراعً 

:  فً كتابة المحضر مجموعة من النقاط نذكر منها

ضرورة أن ٌبٌن فً محضر الحجز مقدار الدٌن المطلوب الوفاء به لكً ٌعلم -

المنفذ ضده ما ٌجب علٌه أداإه وٌتجنب التنفٌذ الجبري إذا رؼب فً ذلك
239

 .

أن ٌذكر أنه انتقل إلى عٌن المكان للوقوؾ على العقار موضوع الحجز التنفٌذي -

. وإطالع المحكوم علٌه على صفته والتعرٌؾ بموضوع مهمته وٌكرر علٌه األمر باألداء

وفً حالة ما إذا وقع الحجز فً ؼٌبة المنفذ علٌه فٌطبق فً حقه مقتضٌات الفصلٌن 

.  من ق إ م ت إ المورٌتان311ً من ق م م وهما للتٌن تقابلهما المادة 39 و469

 

 

 

ٌجب على عون التنفٌذ أن ٌقوم بوصؾ العقار محل التنفٌذ، حٌث ٌقوم ببٌان موقعه -

ومساحته وحدوده والألمالك المتعلقة به والمجاورة له وٌطلب من عون التنفٌذ قبل إجراء 

الحجز ان ٌسلم إلٌه رسوم الملكٌة من المالك أو من حابز توجد عنده ، وفً حالة الرفض 

فإن على الحاجز أن ٌطلب من ربٌس المحكمة الحكم علٌه بؽرامة تهدٌدٌة تستخلص إن 

اقتضى الحال بتطبٌق اإلكراه البدنً
240

  .

تعٌٌن حارس على العقار المحجوز وذلك للتوصل إلى نزع ملكٌة العقار المحجوز       -

. الذي ٌباع بعد القٌام بإجراءات السمسرة

تبلٌػ نسخة من محضر الحجز إلى المحجوز علٌه وإلى الحارس القضابً وتثبت -

ذلك على وجه الؽالؾ طبقا لقانون مسطرة شهادة التسلٌم من طرؾ السلطة التً قامت 

. بالتٌلٌػ

وٌقٌد الحجز التنفٌذي العقاري بنزع الملكٌة فً الرسم العقاري طبقا للتشرٌع -

الجاري به العمل إذا كان العقار محفظا أو فً طور التحفٌظ، وإذا لم ٌكن العقار محفظا 

فٌقٌد فً السجل الخاص بالمحكمة االبتدابٌة وٌقع اإلشهار ضمن الشروط المقررة فً 

 من ق م م، وٌقوم بهذا القٌد العون المكلؾ بالتنفٌذ، وهذا عكس الحجز 455الفصل 

                                           
. 165: ً، ٓ. اثوا٤ْٛ ثؾٔب٢ٗ، ر٘ل٤ن األؽٌبّ اُؼوبه٣خ، ّ-  239

. 328: ً، ٓ. اُط٤ت ثواكح، اُز٘ل٤ن اُغجو١ ك٢ اُزْو٣غ أُـوث٢، ّ-  240



ي العقاري فإن الذي ٌقدم األمر با الحجز التحفظً إلى المحافظ هو المستفٌد من 0التحفٌظ

الحكم
241

 .

:  ونشٌر هنا إلى أن عون التنفٌذ المختص ٌقوم بالحجز العقاري بإحدى طرٌقتٌن هما

الحالة التً ٌكون قد سبق له فٌها أن قام بحجز العقار تحفظٌا حٌث : الطرٌقة األولى-

ٌقوم بعد حصوله على السند التنفٌذي بتحوٌل الحجز التحفظً إلى حجز تنفٌذي، وذلك 

بمجرد تقدٌم طلب فً الموضوع إلى ربٌس مصلحة كتابة الضبط حٌث ٌشترط فٌه أن ٌكون 

مرفقا بالسند التنفٌذي ومإدى عنه الرسم القضابً، وفً ضوء هذه  

 

المستندات ٌحرر عون التنفٌذ محضرا بتحوٌل الحجز إلى حجز تنفٌذي دون حاجة إلى 

التنقل إلى العقار المحجوز متى كان عقارا ؼٌر محفظ ، على اعتبار أنه قد سبق له أن انتقل 

إلٌه وحرر محضرا وصفٌا بشؤنه أثناء حجزه تحفظٌا، وبعد ذلك ٌقوم بتبلٌػ المحضر للمدٌن 

وٌكون هذا الحل ؼٌر مقبول متى تعلق األمر بعقار محفظ سبق حجزه  

بطرٌقة تحفظٌة على اعتبار أن حجزه بهذه الطرٌقة ٌتم عن طرٌق تسجٌله بالصك العقاري 

دون تحرٌر محضر بذلك
242

 .

وهً الحالة التً لم ٌسبق أن تم حجز العقار تحفظٌا ففً هذه : الطرٌقة الثانٌة-

الحالة ال ٌكتفً العون بمجرد تحرٌر المحضر بل ٌلزمه االنتقال إلى مواقع العقار المراد 

حجزه حتى ٌتمكن من إنجاز محضر وصفً بمشتمالت العقار والتكالٌؾ التً ٌتحملها
243

 .

آثار الحجز العقاري : الفقرة الثالثة

ٌترتب على الحجز وتبلٌؽه اعتبار العقار محجوزا وموضوعا تحت ٌد القضاء وال 

ٌمكن تفوٌته من طرؾ المدٌن، حٌث ٌتم تقٌٌد سلطات المنفذ علٌه من التصرؾ فً العقار 

واستؽالله ، وهو ما ٌجعل تصرفاته ؼٌر نافذة فً مواجهة الحاجز، كما أنه إذا خٌؾ من 

إهماله فً المحافظة على العقار المحجوز فإنه ٌمكن تعٌٌن حارس قضابً علٌه ، وتتمثل 

إضافة إلى  (أوال)أهم أثار الحجز العقاري فً تقٌٌد سلطات المنفذ علٌه فً القعار المحجوز 

. (ثانٌا)الحدٌث عن إلحاق الثمار بالعقار المحجوز 

                                           
.  ٝال ٤ٍٔب ك٢ اُلووح اُقبَٓخ455أٗظو اُلَٖ -  241

. 247: ً، ٓ. ٣ٌٞٗ اُيٛو١، اُؾغي اُز٘ل٤ن١ ػ٠ِ اُؼوبه ك٢ اُوبٕٗٞ أُـوث٢، ّ-  242

.  ٖٓ م ّ 470ّاُلَٖ -  243



تقٌٌد سلطات المنفذ علٌه فً العقار المحجوز : أوال

ال ٌترتب على حجز عقار معٌن إخراجه من ملك صاحبه ، حٌث ٌظل مالكا له إلى 

أن ٌباع بالمزاد العلنً وهو ما ٌعطً لباقً الدابنٌن مكنة التعرض على الحجز بهدؾ 

االشتراك فً حصٌلة البٌع
244

، ومع ذلك ٌنفذ التفوٌت أو التصرؾ فً العقار إذا  

 

لم ٌقم المدٌن قبل الٌوم المحدد والساعة إلجراء السمسرة وأدى ما علٌه من دٌون
245

، فإن لم 

. ٌحصل ذلك فً الوقت المحدد فال ٌجوز التصرؾ وٌكون باطال

وتصرؾ المدٌن فً العقار بعد الحجز ٌكون باطال بٌن المتعاقدٌن أو بالنسبة للؽٌر 

ٌترتب على الحجز : " من ق م م الذي ٌنص على أنه453وهو ما ٌإخذ من الفصل 

التحفظً  وضع ٌد القضاء على المنقوالت والعقارات التً انصب علٌها ومنع المدٌن من 

التصرؾ فٌها تصرفا ٌضر بدابنٌه وٌكون نتٌجة لذلك كل تفوٌت شرعا أو بعوض وجود 

ٌقتصر " على أنه 330وٌنص المشرع المورٌتانً فً المادة " الحجز باطال وعدٌم األثر

الؽرض من الحجز التحفظً على جعل األشٌاء المنقولة التً شملها تحت ٌد القضاء إلى 

منع المدٌن من التصرؾ فٌها إضرارا بعوض أو بدونه فً حالة حجز تحفظً ٌعتبر الؼٌا 

". وال عمل علٌه

وٌنشًء الحجز التنفٌذي حقا للحاجز على المال المحجوز شبٌها بالحق العٌنً وإن 

. لم ٌكن حقا عٌنٌا بالمعنى المراد من الكلمة

وتقٌٌد سلطات المدٌن المحجوز علٌه المالك ٌطال تؤجٌره وذلك للمحافظة على قٌمة 

العقار
246

 هو شًء ٌصرؾ المستثمرٌن د، إذ الشك أن اإلٌجار الطوٌل المدة وبؤجر زهً

عن شرابه، لذلك قٌد سلطاته فً أن العقارات المكتراة وقت الحجز تسرى فً مواجهة 

الدابن الحاجز أو من رسا علٌه المزاد، وٌبقى المدٌن حابزا لها دون إمكانٌة التصرؾ فٌها 

بصفة دابمة، وتحصً ثمار هذا العقار ومداخلٌه فً المدة أالحقة  

 

 

                                           
. 16: ً، ٓ. ٣ٌٞٗ اُيٛو١، اُؾغي اُز٘ل٤ن١ ػ٠ِ اُؼوبه ك٢ اُوبٕٗٞ أُـوث٢، ّ-  244

.  ٖٓ م ّ 477ّأٗظو اُلَٖ -  245

افزِق اُلوٚ ك٢ كوَٗب ثٖلك اْٗبء ؽن اإلهرلبم كوبٍ ها١ ثغٞاى اْٗبئٚ ػ٠ِ اػزجبه أٗٚ ال ٣ٚو اُلائٖ اُؾبٙو، -  246

ألٕ أَُزل٤ل ٖٓ ؽن االهرلبم ال ٣ؼزجو ؽبئيا ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُن١ ٣ِيّ اٗناهٙ ثبعواءاد اُؾغي، ك٢ ؽ٤ٖ مٛت هأ١ آفو ا٠ُ 

اُوٍٞ ثؼلّ عٞاى اْٗبئٚ ػ٠ِ اػزجبه إٔ ٖٓ ّؤٗٚ اُزو٤َِ ٖٓ ه٤ٔخ اُؼوبه، ٝهل رْ ؽَْ ٛنا اُقالف ثزلفَ رْو٣ؼ٢ رْ 

 ٖٓ م ّ ّ أٗظو ٣ٌٞٗ 686ثٔوزٚبٙ ٝٙغ ٗٔ ٣ٔ٘غ ٓب ٣زورت ػ٠ِ اُؼوبه ٖٓ ؽوٞم ػ٤٘٤خ ًٔب ٖٗذ ػ٠ِ مُي ّ 

. 221: ً، ٓ. اُيٛو١، ّ



 

 

للتبلٌػ وتوزع بنفس المرتبة مع ثمن العقار نفسه كل بحسب درجته ومرتبته وتعتبر 

المحصوالت والثمار تابعة للعقار
247

 .

كما أن سلطات المدٌن تقٌد فً التصرفات المضرة بمركز الدابن الحاجز، وتندرج 

ضمن هذه الصورة الحقوق العٌنٌة التبعٌة التً ٌبرمها المدٌن المنفذ علٌه والتً من شؤنها 

امتٌاز على أحد الدابنٌن العادٌٌن كإبرام رهن رسمً لفابدته، وهو ما من شؤنه أن ٌسًء إلى 

المركز القانونً للدابن الحاجز دون الدابن المرتهن متى كان رهنه  

مسجال قبل الحجز، ولهذه االعتبارات كلها فإن إنشاء هذه الحقوق ال أثر لها من جهة الدابن 

الحاجز ولو كان دابنا عادٌا
248

 .

إلحاق الثمار بالعقار المحجوز : ثانٌا

ٌشمل الحجز الواقع على العقار عالوة على األموال الؽٌر المنقولة زوابده أي ثماره 

الناتجة عن المال المحجوز، وذلك طٌلة المدة التً ٌستؽرقها إلى تارٌخ البٌع، بحٌث ٌترتب 

الحكم المذكور بقوة القانون دونما حاجة للتنصٌص علٌه فً محضر الحجز، وال ٌقؾ األمر 

عند هذا الحد بل ٌذهب إلى أبعد من ذلك، حٌث وضع المشرع المؽربً تطبٌقٌن تشرٌعٌٌن 

    الموجه  للمكتري للعقار المحجوز ربهدؾ تسهٌل إجراءات التسجٌل، بحٌث اعتبر اإلشعا

بمثابة حجز لدى الؽٌر لمبالػ الكراء المتخذة فً ذمتهم، كما أعطى لمإسسات القرض 

 لسداد الدٌنهواالبتمان إمكانٌة استرداد حٌازة المحجوز وتسٌٌره واقتطاع مدا خٌل
249

 .

 من ق م م على أنه 475وقد نص المشرع المؽربً فً الفقرة الثانٌة من الفصل 

ٌمنع على المنفذ علٌه بمجرد تبلٌؽه الحجز أي تفوٌت فً العقار تحت طابلة البطالن وتعقل "

ثمار هذا العقار ومداخٌله عن المدة الالحقة للتبلٌػ وتوزع بنفس الرتبة مع ثمن العقار 

". نفسه

 

الثمار " من ق إ م ت إ على أن 387أما المشرع المورٌتانً فٌنص فً المادة 

الطبٌعٌة والصناعٌة التً تجنى بعد إٌداع التنبٌه بوجوب الدفع أو ثمنها فإنها توقؾ كذلك 

                                           
. 335: ً، ٓ. اُط٤ت ثواكح، اُز٘ل٤ن اُغجو١ ك٢ اُزْو٣غ أُـوث٢، ّ-  247

. 53: ً، ٓ. أة اّج٤ٚ اُلزؼ، اُز٘ل٤ن ػ٠ِ اُؼوبه ك٢ اُزْو٣غ أُـوث٢ ٝأُٞه٣زب٢ٗ، ّ-  248

. 47: ً، ٓ. ٣ٌٞٗ اُيٛو١، اُؾغٞ اُز٘ل٤ن١ ػ٠ِ اُؼوبه، ّ-  249



لكً ٌقع توزٌعها مع ثمن العقار حسب ترتٌب الرهون، باستثناء ما إذا تم الحجز على الثمار 

" الحقا بوصفها منقوالت

من خالل هذٌن النصٌن المذكورٌن ٌتضح أن حجز العقار ٌشمل ثمار المحجوز 

. طوال المدة التً ٌستؽرقها الحجز حتى ٌتم البٌع وذلك سواء كانت مدنٌة أو طبٌعة

ولكً تتم الؽاٌة التشرٌعٌة من إلحاق الثمار بالعقار المحجوز والمتمثلة فً تسٌٌر إجراءات 

قبض الدٌن والوصول إلى أكبر حصٌلة تنفٌذٌة، فإن المشرع المؽربً وضع بعض اآللٌات 

المسطرٌة للوصول إلى نفس الهدؾ، حٌث اعتبر اإلشعار المبلػ إلى المكترٌن بمثابة 

حجزبٌن أٌدٌهم على مبالػ الكراء المستحقة، كما أعطى لمإسسات القرض واالبتمان 

 إمكانٌة حٌازة العقارات 17/11/1968الخاضعة للمرسوم الملكً الصادر بتارٌخ 

المحجوزة من أجل إدارتها واستخالص مداخلٌها فً انتظار بٌعها جبرا، فبالنسبة للحاالت 

التً ٌوقع فٌها  الحجز التنفٌذي على عقارات مكتراة للؽٌر فإنه ٌعتبر تبلٌػ محضر الحجز 

للمكترٌن بمثابة حجز لمبالػ الكراء بٌن أٌدٌهم، فمبالػ الكراء التً تستحق ابتداء من هذا 

التارٌخ ٌنبؽً أن تودع بصندوق المحكمة لتضم إلى ثمن العقار وتخصص ألداء الدٌن، 

 من ق إ م 387 من ق م م وكذا مقتضٌات المادة 475وهذا ما ٌإخذ من مقتضٌات الفصل 

. ت إ المورٌتانً

 (إشكاالت التنفٌذ)الصعوبات القانونٌة والعملٌة : المطلب الثانً

الشك أن صعوبة التنفٌذ تقتضً بالضرورة الوقوؾ على العوارض القانونٌة، ذلك 

أن طرٌق التنفٌذ على العقار الٌبدو دابما معبدا، بل على العكس من ذلك تعترضه صعوبات 

كثٌرة، ففً كثٌر من الحاالت تعترض السلطة المكلفة بالتنفٌذ مجموعة من الصعوبات  

والعراقٌل فً وجه الوصول إلى الؽاٌة من السند التنفٌذي وإرجاع الحقوق إلى أصلها بؽٌة 

نشر الطمؤنٌنة، وإقامة العدل بٌن المتقاضٌن وٌنتج عن ذلك أن مسطرة  

 

التنفٌذ تؤخذ مسارا آخر فً كٌفٌة التعامل مع السند التنفٌذي وإعطابه القوة الالزمة لتنفٌذ 

. محتوٌاته وإرجاع الحقوق إلى ذوٌها

فبالرؼم من أن منازعات التنفٌذ لٌست عنصرا ضرورٌا من عناصره بحٌث ٌمكن 

أن ٌبدأ التنفٌذ وٌنتهً دون منازعة، وإنما الؽرض منها إتاحة الفرصة لذوي الشؤن، عن 



طرٌق منازعات التنفٌذ لالستماع إلى ادعابهم وبهذا تتحدد وظٌفة منازعات التنفٌذ كضمانة 

قضابٌة للتحقق من قانونٌة التنفٌذ
250

 .

ولهذا سٌشتمل هذا المطلب على الحدٌث عن ماهٌة الصعوبة وتحدٌد طبٌعتها 

على أن نختم  (فقرة ثانٌة)إضافة إلى التطرق إلى أنواع الصعوبات  (الفقرة أولى)القانونٌة 

. (فقرة ثالثة)حدٌثنا بتحدٌد الجهات المكلفة بإثارة الصعوبة والبت فٌها 

ماهٌة صعوبة التنفٌذ وتحدٌد طبٌعتها القانونٌة  : الفقرة األولى

تعد الصعوبة القانونٌة فً التنفٌذ من أهم اإلشكاالت التً تثار أمام القضاء بصورة 

مستمرة، حتى أضحت الملفات التنفٌذٌة ال تخلو من إثارة صعوبة فً التنفٌذ وهو ما ٌقتضً 

. (ثانٌا)كما ٌعتبر من الضروري تحدٌد الطبٌعة القانونٌة للصعوبة  (أوال)منا تحدٌد ماهٌتها 

                                           
ٓؾلٞظ هوهب٢ّ، ر٘ل٤ن األؽٌبّ أُل٤ٗخ اُٖبكهح ػٖ اُوٚبء أُـوث٢، هٍبُخ ٤َُ٘ كثِّٞ اُلهاٍبد اُؼ٤ِب -  250

أُزقٖٖخ ك٢ اُوبٕٗٞ اُقبٓ، عبٓؼخ ٓؾٔل اُقبٌٓ، ا٢َ٣َُٞ، ٤ًِخ اُؼِّٞ اُوب٤ٗٞٗخٝاالهزٖبك٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ، 

. 83: ، 2006ٓ-2005اُوثبٛ، 



 

مفهوم صعوبات التنفٌذ : أوال

لم ٌعرؾ المشرع المؽربً وال نظٌره المروٌتانً هذه الصعوبات حٌث تحدث عنها 

 من ق م م ، أما المشرع المورٌتانً 26، 436، 129المشرع المؽربً فً الفصول من 

 ، وبالرجوع إلى النصوص القانونٌة التً 307، 237، 233فتحدث عنها فً الفصول 

تناولت هذا الموضوع فً التشرٌعٌٌن نجدها تتحدث عن الصعوبات المثارة والتً تحول 

دون تنفٌذ األحكام دون أي تعرٌؾ لها أو تمٌٌز بعضها عن بعض ، وأما الفقه فقد قدم 

الصعوبات التً تعترض : "مجموعة من التعرٌفات من بٌنها تعرٌؾ محمد علً راتب مإداه

تنفٌذ األحكام والسندات القابلة للتنفٌذ هً منازعات قانونٌة أو واقعٌة ٌتقدم بها الشخص 

 المحكوم له المتضرر من صالمحكوم علٌه لمنع التنقٌذ أو الحٌلولة دون تمامه ، أوالشخ

عدم التنفٌذ أو من عدم تمامه، أو الؽٌر المتضرر من التنفٌذ على أمواله
251

.  ،كما ٌذهب د

اإلجراءات التً ٌمكن إثارتها عندما ٌقدم مؤمور "الطٌب برادة إلى تعرٌؾ الصعوبة بؤنها 

اإلجراءات على تنفٌذ حكم أو سند قابل للتنفٌذ من طرؾ الدابن أو أشخاص آخرٌن أو 

الشخص المحكوم علٌه بسبب من األسباب القانونٌة أو الواقعٌة والتً تتعلق إما بالجوهر أو 

بالشكل، وال ٌكون امتناعه ناشبا عن منازعة مادٌة منعته من االدعاء لما هو مطلوب منه 

عمله أو أداإه
252

 ، كما تعتبر منازعات التنفٌذ دعوى تتعلق بالتنفٌذ الجبري وهً تتمٌز 

بؤنها ال تعتبر جزءا من خصومة التنفٌذ أو مرحلة منها بل تخرج عن نطاقها وسٌرها 

تعتبر مستقلة عنها، فخصومة التنفٌذ ترمً إلى استٌفاء - وإن تعلقت بها–الطبٌعً فهً 

الدابن لحقه جبرا، أما المنازعة فً التنفٌذ فهً خصومة عادٌة ترمً إلى الحصول على 

حكم بمضمون معٌن
253

 .

وقد ذهب البعض إلى أن منازعات التنفٌذ هً عبارة عن دعاوي تتعلق بالتنفٌذ، 

فهً إدعاءات أمام القضاء إذا صحت تإثر فً التنفٌذ سلبا أو إٌجابا كإدعاء أمام القضاء  

ببطالن التنفٌذ أو صحته وطلب وقفه والحد منه أو االستمرار فٌه
254

 .

                                           
 أّبه ا٤ُٚ اثوا٤ْٛ ثؾٔب٢ٗ ر٘ل٤ن األؽٌبّ اُؼوبه٣خ، 811: ٓؾٔل ػ٢ِ هارت هٚبء األٓٞه أَُزؼغِخ ك٢ عيئ٤ٖ، ٓ-  251

ّ .ٓ ،ً :159 .

. 411: ً، ٓ.  اُط٤ت ثواكح، اُز٘ل٤ن اُغجو١ ك٢ اُزْو٣غ أُـوث٢، ّ 252

. 7: ً، ٓ. أؽٔل ٤ِٓغ٢، اٌّبالد اُز٘ل٤ِن ٝٓ٘بىػبد اُز٘ل٤ن أُٞٙٞػ٤خ، ّ-  253

ًٔب ٣واعغ ك٢ ٛنا أُٞٙٞع ٤ٍق ٤ٍِٔبٕ ٓؾٔل، ٓوعغ اُوب٢ٙ ٝأُزوب٢ٙ ك٢ اٌّبالد ٝٓ٘بىػبد اُز٘ل٤ن أُل٤ٗخ 

.  ٝٓب ٤ِ٣ٜب82: ً، ٓ. ٝاُزغبه٣خ، ّ

. 327: ً، ٓ. ٝعل١ هاؿت، اُ٘ظو٣خ اُؼبٓخ ُِز٘ل٤ن اُوٚبئ٢، ّ-  254



وبعد كل التعرٌفات السابقة ٌتضح أن تعبٌر الصعوبات فً كل من قانون المسطرة 

المدنٌة المؽربً واإلجراءات المدنٌة والتجارٌة واإلدارٌة المورٌتانً ٌوافق تعبٌر 

المنازعات فً قانون المرافعات المصري، إال أن هناك بعض الفقه من ٌفرق بٌن 

الصعوبات والمنازعات، وٌعتبر أن المنازعات تتعلق بالموضوع وتسمى بالمنازعات 

الموضوعٌة، أما الصعوبات فتتعلق باإلشكاالت الوقتٌة حسب قانون المرافعات المصري 

 من نفس القانون إال أن هذا التعرٌؾ أو التقسٌم312 و275المادتٌن 
255

 ؼٌر منصوص 

. علٌه فً قانون م م حٌث اعتبر المشرع كلمة الصعوبات شاملة

 وكخالصة ٌمكن القول بؤن صعوبات أو منازعات أو إشكاالت أو اعتراضات 

التنفٌذي تإدي إلى نفس المعنً، والتقسٌم الذي أعطاه المشرع المصري لٌس إال تنظٌما 

. وتمٌٌزا خص به قانون المرافعات وتوضٌح مجال اختصاص قاضً التنفٌذ

طبٌعة صعوبة التنفٌذ  : ثانٌا

لقد اختلؾ الفقه حول تحدٌد طبٌعة الصعوبات التً تعترض سبل التنفٌذ، حٌث ذهب 

البعض إلى أنها نتٌجة ما اتسمت به خصومة التنفٌذ من قصور ال ٌسمح بالمواجهة الكافٌة 

بٌن الخصوم، فهً بذلك تعتبر وسٌلة لتدعٌم مركز المنفذ علٌه فً مواجهة المنفذ له المستند 

على قوة السند التنفٌذي
256

 .

إال أن رأٌا فقهٌا آخر رد على هذا الرأي بؤنه ٌصدق على المنازعات التً ٌثٌرها 

. المفنذ علٌه وال ٌشمل المنازعات والصعوبات التً ٌثٌرها المنفذ له أو الؽٌر

 

إبراهٌم بحمانً إلى أن طبٌعة المنازعة فً التنفٌذ إنما . وفً هذا الصدد ٌذهب د

تنتج عن سند التنفٌذ نفسه فهً تتعلق بمحل سند التنفٌذ عندما ٌكون ؼٌر واضح ومحدد، أو 

بؤطراؾ سند التنفٌذ عند ما ٌكون ؼٌر شامل لجمٌع أطراؾ النزاع، أو ماسا بحقوق الؽٌر 

الذي لم ٌمثل فً سند التنفٌذ، أو تتعلق بعٌب ٌشوب السند نفسه لعدم توفره على جمٌع 

البٌانات الالزمة أو استٌفابه لإلجراءات التً تجعله قابال للتنفٌذ، ولهذه األسباب كلها أجاز 

المشرع لألطراؾ ولمؤمور التنفٌذ إثارة صعوبة التنفٌذ كما جاز ذلك للؽٌر فً الحاالت التً 

                                           
هل روكغ ٓ٘بىػخ اُز٘ل٤ن هجَ رٔبّ اُز٘ل٤ن أٝثؼل رٔبٓٚ كبما هكؼذ هجَ رٔبّ اُز٘لن ًٝبٕ ك٤ٜب :  رو٤َْ ٓ٘بىػبد اُز٘ل٤ن-  255

، كبٕ ًبٕ اُلَٖ ك٢ ٓٞٙٞع أُ٘بىػخ ًبٗذ اأٝ االٍزٔواه ك٤ٚ ًبٗذ أُ٘بىػخ أٌّبال ٝهز٢& ارقبم اعواءاد ٝهز٢ ًٞهق

أُ٘بىػخ كػٟٞ ٓٞٙٞػ٤خ ك٢ اُز٘ل٤ن أٓب اما هكؼذ ثؼل رٔبّ اُز٘ل٤ن ًٝبٕ أُطِٞة ك٤ٜب اىاُخ ا٥صبه اُز٢ هرجٜب اُز٘ل٤ن 

. ٓئهزب ًبٗذ أُ٘بىػخ كػٟٞ ر٘ل٤ن َٓزؼغِخ

. 530: ً، ٓ. كزؾ٢ ٝا٢ُ، ّ-  256



ٌتضرر فٌها من التنفٌذ، وٌجب علٌه رفع دعوى االستحقاق أو الطعن بتعرض الؽٌر 

الخارج عن الخصومة
257

 .

 

أنواع صعوبات التنفٌذ  : الفقرة الثانٌة

، 436، 149، 26لقد نظم المشرع المؽربً صعوبات تنفٌذ األحكام بمتن الفصول 

 من قانون المسطرة المدنٌة المؽربً فً حٌن نظمها المشرع المورٌتانً 491، 482، 468

 من قانون اإلجراءات المدنٌة والتجارٌة 307 والمادة 237 إلى 233بمتن المواد من 

 (أوال)واإلدارٌة، وٌمٌز عادة بٌن الصعوبات الوقتٌة التً ال تمس جوهر النزاع 

والصعوبات الموضوعٌة التً تعرض أمام المحاكم مصدرة الحكم المعترض على تنفٌذه 

. (ثانٌا)

الصعوبات الوقتٌة : أوال

ٌقصد بالصعوبات الوقتٌة
258

 تلك الصعوبات التً تنصب على كل نزاع موضوعً 

متصل بالتنفٌذ
259

 والتً ٌثٌرها األطراؾ المنفذ لهم أو المحكوم علٌهم أو  

 

 

العون المكلؾ بالتنفٌذ، وذلك بهدؾ إٌقاؾ عملٌة التنفٌذ وإجراءاته
260

، كما تهدؾ صعوبات 

التنفٌذ الوقتٌة إلى تؤجٌل التنفٌذ أو إٌقافه، وهً ترفع قبل البدء فً التنفٌذ أو أثناء التنفٌذ، أما 

بعد تمام التنفٌذ فإنه ال ٌبقى لها مبرر
261

، وقد نظم المشرع المؽربً الصعوبات الوقتٌة فً 

إذا أثار األطراؾ " من ق م م على أنه 436 حٌث ٌنص الفصل 436 -149الفصلٌن 

صعوبة واقعٌة أو قانونٌة إلٌقاؾ تنفٌذ الحكم أو تؤجٌله أحٌلت الصعوبة على الربٌس من 

لدن المنفذ له أو المحكوم علٌه أو العون المكلؾ بتبلٌػ الحكم أو تنفٌذ الحكم القضابً، وٌقدر 

الربٌس ما إذا كانت اإلدعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسٌلة للمطالة والتسوٌؾ، وترمً 

                                           
 160: ً، ٓ. اثوا٤ْٛ ثؾٔب٢ٗ، ر٘ل٤ن األؽٌبّ، ّ.  م ّ ّ ك303 -482اُل٤ِٖٖ -  257

. ًبالػزٔبكك٢ كزؼ ِٓق اُز٘ل٤ن ػ٠ِ َٗقخ ؽٌْ ال رؾَٔ ا٤ُٖـخ اُز٘ل٤ن٣خ أٝ ػلّ اؽزواّ اعواءاد اّٜبهاُج٤غ-  258

، 2001اُْوهب١ٝ اُـيٝا٢ٗ ٗٞه اُل٣ٖ، اُٖؼٞثبد ك٢ ر٘ل٤ن األؽٌبّ أُل٤ٗخ ٝاُيعو٣خ، ٓغِخ اإلّؼبع ػلك ٤ٗٞ٣ٞ -  259

. 83: ّوًخ ثبثَ ُِطجبػخ ٝاُْ٘و ٝاُزٞى٣غ اُوثبٛ، ٓ

. 109: ، 1983ٓ كجوا٣و 8 – 7 ٓؾٔل اُـٔبك، ٕؼٞثخ اُز٘ل٤ن ْٓ٘ٞه ثٔغِخ أُِؾن اُوٚبئ٢ اُؼلك – 263 

 

. 161: ً، ٓ. اثوا٤ْٛ ثؾٔب٢ٗ، ر٘ل٤ن األؽٌبّ اُؼوبه٣خ، ّ-  261



إلى المساس بالشًء المقضً به، حٌث ٌؤمر فً هذه الحالة بصرؾ النظر عن ذلك، وإذا 

". ظهر أن الصعوبة جدٌة أمكن له أن ٌـؤمر بإٌقاؾ التنفٌذ إلى أن ٌبت فً األمر

فً جمٌع حاالت " من ق إ م ت إ المورٌتانً على أنه 231كما تنص المادة 

االستعجال، أو إذا ما أرٌد البت مإقتا فً الصعوٌات المتعلقة بتنفٌذ سند تنفٌذي أو حكم، فإن 

ومن خالل " القضٌة ترفع إلى ربٌس المحكمة المختص بوصفه قاضً األمور المستعجلة

النصٌن السابقٌن ٌتضح أنه ٌشترط لقبول الصعوبات الوقتٌة أو االستعجالٌة توفر ثالثة 

:  شروط وهً

ٌختص ربٌس المحكمة " من ق م م على أنه 149حٌث ٌنص الفصل :االستعجال-1

اإلبتدابٌة وحده بالبت بصفته قاضٌا للمستعجالت كلما توفر عنصر االستعجال فً 

الصعوبات المتعلقة بتنفٌذ حكم أو سند قابل للتنفٌذ، أو األمر بالحراسة القضابٌة أو اي 

هذا المقتضى الذي ٌنص  علٌه المشرع المورٌتانً ندرك من خالله أن " إجراء تحفظً

المشرعٌن اشترطا ضرورة توافر عنصر االستعجال لمنح ربٌس المحكمة صاللحٌة النظر 

فً النزاع، وعلى من ٌدعً الصعوبة أن ٌثبت االستعجال وعلى خصمه أن ٌدفع بعدم 

توفره على ذلك ألنه من النظام العام ،وتجدر اإلشارة إلى أن القاضً ٌمكنه إثارته  

 

تلقابٌا فً أي مرحلة من مراحل الدعوى، وٌخضع تقدٌر توافر عنصر االستعجال إلى 

سلطة قاضً المستعجالت التً ٌقدرها بكٌفٌة مطلقة دون رقابة من طرؾ المجلس 

األعلى
262

 .

وإذا كالن المشرعٌن المؽربً والمورٌتانً تمسكا بضرورة توافر عنصر 

ٌعد (المشرع المصري)االستعجال حتى فً دعوى الصعوبة، فإنه فً التشرٌع المقارن 

عنصر االستعجال مفترضا من جانب المشرع فً إشكاالت التنفٌذ الوقتً
263

، وفً نفس 

الصدد ٌذهب الدكتور هداٌة هللا إلى أنه ٌنبؽً عدم اشتراط االستعجال فً دعوى الصعوبة 

وهو الرأي السابد فً الفقه والقضاء الفرنسٌٌن
264

 .

                                           
 إٔ اُٖؼٞثخ ك٢ اُز٘ل٤ن 25: ، 435ٓ ٓغِخ هٚبء أُغٌِِ األػ٠ِ ػلك 11/04/1990 ثزبه٣ـ 817هواه ػلك -  262

 ٖٓ م ّ ّ أٓب ػٕٞ اُز٘ل٤ن كبٕ ٜٓٔزٚ رٌٕٞ كوٜ اّؼبه هئ٤ٌ أُؾٌٔخ ثٞعٞك 436ثز٤٤َوٛب ُألٛواف ٛجوب ُِلَٖ 

. اُٖؼٞثخ ٝثنُي كبُٔٞاعٜخ ٝاُطؼٕٞ رٌٕٞ ث٤ٖ األٛواف ٝٙلْٛ

: ، 1983ٓٓؾٔل ٓؾٔٞك اثوا٤ْٛ، إٍٔٞ اُز٘ل٤ن اُغجو١ ػ٠ِ ٙٞء أُٜ٘ظ اُوٚبئ٢، كاه اُلٌو اُؼوث٢ اُوبٛوح، -  263

750 .

. 727: ػجلاُِط٤ق ٛلا٣خ هللا، هٞاػل اُوٚبء أَُزؼغَ أُٞٙٞػ٤خ، ٓوعغ ٍبثن، ٓ-  264



وعلٌه فإنه ٌجوز لربٌس المحكمة بصفته قاضٌا للمستعجالت أن ٌتخلى عن الفصل 

فً الصعوبات الوقتٌة فً النزاع المعروض علٌه وٌحكم بعدم االختصاص، بحجة عدم توفر 

 من ق م م نص علٌه وجعله من النظام 149عنصر االستعجال ألن المشرع فً الفصل 

العام
265

 .

ال تبت األوامر : " ق م م على أنه152ٌنص الفصل : عدم المساس بالجوهر-2

كما " االستعجالٌة إال فً اإلجراءات الوقتٌة وال تمس بما ٌمكن أن ٌقضً به فً الجوهر

إن " من ق إ م ت إ على أنه 233ٌنص المشرع المورٌتانً فً الفقرة الثانٌة من المادة 

أوامر القضاء االستعجالً هً قرارات مإقتة تصدر بناء على طلب طرؾ بحضور 

الطرؾ اآلخر أو استدعابه فً الحاالت التً ٌعطً فٌها القانون للقاضً المتعهد حق البت 

فً أصل األمر باتخاذ اإلجراءات الضرورٌة، ال تبت األوامر الصادرة فً األمور 

". المستعجلة إال مإقتا ودون المساس بما ٌستقر فً األصل

 

من خالل ما تقدم ندرك أنه عندما ٌتعلق األمر بالصعوبة فً التنفٌذ فإن ربٌس 

المحكمة المختصة ٌتخذ إجراءا مإقتا أو تحفظٌا ال ٌمس بموضوع النزاع، ٌتمثل فً وقؾ 

. التنفٌذ مإقتا أو االستمرارٌة فٌه رٌثما ٌحكم فٌه موضوعٌا

ؼٌر أنه ٌمكن لقاضً األمور المستعجلة البحث فً المستندات المقدمة إلٌه بحثا 

إن "عرضٌا، وفً هذا الصدد ذهبت محكمة االستبناؾ بالدار البٌضاء فً قرارلها إلى أنه 

مبدأ عدم اختصاص قاضً المستعجالت بالمس بالجوهر ال ٌحول دون أن ٌبحث ظاهر 

المستندات المقدمة إلٌه توصال للقضاء فً اإلجراء الوقتً المرؼوب فٌه دون مساس 

بالموضوع
266
 

وٌفرق الفقهاء بٌن إٌقاؾ التنفٌذ المعجل المطلوب والذي تبت فٌه المحكمة االبتدابٌة 

أو االستبنافٌة فً ؼرفة المشورة، وبٌن إٌقاؾ التنفٌذ لوجود الصعوبة، فاألول ٌكون على 

اساس أنه ٌنقل النزاع برمته لٌنظر فٌه من جدٌد إما بالبقاء على التنفٌذ المعجل وإما بإلؽابه، 

وال ٌلزم الحكم الصادر فً نزاع التنفٌذ، كما أن قرار محكمة الطعن ٌإثر فً الحكم إٌجابا 

. أو سلبا وفً القوة التنفٌذٌة

                                           
. 418: ً، ٓ. اُط٤ت ثواكح، اُز٘ل٤ن اُغجو١ ك٢ اُزْو٣غ أُـوث٢، ّ-  265

. 100: ، 12/3/1983ٓ ْٓ٘ٞه ثٔغِخ هاثطخ اُوٚبح ػلك 27/12/1983 ثزبه٣ـ 1716هواه ػلك -  266



أما بالنسبة للثانً وهو إٌقاؾ التنفٌذ لوجود صعوبة فإنه ٌقصر نظر قاضً 

المستعجالت على سالمة التنفٌذ وإجراءاته والصعوبة المتعلقة به دون النظر فً الحكم الذي 

كان أساسا فً إنطالقة التنفٌذ، والقرار الصادر فً الصعوبة تكون ؼاٌته وقؾ التنفٌذ 

واالستمرار فٌه دون المساس بالحكم
267

 .

: أحقٌة الطلب وجدٌته-3

 ق م م فإنه ٌنبؽً أن ٌقوم ربٌس المحكمة بتقدٌر 436إعماال لمقتضٌات الفصل 

مدى جدٌة الصعوبة فً التنفٌذ التً ٌثٌرها إما المنفذ له أو المحكوم علٌه أو العون المكلؾ 

بالتبلٌػ أو التنفٌذ، فإذا تبٌن له أن اإلدعاءات التً تقدم بها مثٌر الصعوبة ال تهدؾ إال إلى 

تعطٌل التنفٌذ والمماطلة  والمساس بالشًء المقضً به فإنه ٌقوم  

 

بصرؾ النظر وعدم االستجابة لإلدعاءات المذكورة، أما إذا اتضح له أن الصعوبة جدٌة قام 

. بإٌقاؾ التنفٌذ

 من ق م م  قد اقتصر على استبعاد 436والحري باإلشارة إلى أن الفصل 

اإلدعاءات التً ال تقوم على أي أساس، فً الوقت الذي تتعرض مصالح المحكوم له 

للضرر، وهو ما ٌتطلب أخذ هذه المصالح بعٌن االعتبار وكذلك الحكم لفابدته بالتعوٌض، 

وٌمكن أن ٌضاؾ إلى الشروط السابقة، شروط آخر تتجلى فً إثارة الصعوبة فً التنتفٌذ 

قبل تمام التنفٌذ وإجراءاته، أما إذا انتهت إجراءاته فال محل للنظر فً مثل هذه اإلدعاءات 

وعلى ربٌس المحكمة أن ٌصرح بؤن الطلب ؼٌر ذي موضوع
268

 .

الصعوبات الموضوعٌة : ثانٌا

ٌقصد بالصعوبات الموضوعٌة
269

 تلك النزاعات التً ٌثٌرها األطراؾ أو الؽٌر قبل 

التنفٌذ، أو التً ٌثٌرها األطراؾ أو العون أثناء التنفٌذ تتعلق بإجراءاته وبوقابع حدثت بعد 

صدور الحكم بحٌث لو حصلت ألثرت فً التنفٌذ ونتج عنها إٌقافه أو تؤجٌله
270

 .

كما ٌعرؾ بعض الفقه الصعوبة الموضوعٌة بؤنها تلك التً تتعلق بالتنفٌذ، وٌرفع 

األمر فٌها إلى القضاء بطلب الحكم فً موضوع المنازعة بصفة نهابٌة ال رجعة فٌها طبقا 

                                           
. 42: ً، ٓ. اُط٤ت ثواكح، اُز٘ل٤ن اُغجو١ ك٢ اُزْو٣غ أُـوث٢، ّ-  267

 .423 – 421: اُط٤ت ثواكح، ٗلٌ أُوعغ، ٓ-  268

ًبٕ ٣طِت ٓبُي اال٤ّبء أُ٘وُٞخ اُز٢ ٝهغ ؽغيٛب ك٢ ث٤ذ أُل٣ٖ أٝ ٓؼِٔٚ أٝ ٖٓ٘ؼٚ افواعٜب ٖٓ اُؾغي ك٢ -  269

. ؽبُخ ٓب اما ٝهغ اُؾغي ك٢ ٓؼَٔ   اُق٤بٛخ ٣ٝوزٖو كٝهٙ ػ٠ِ ف٤بٛخ أُالثٌ الٕؾبثٜب

 أٗظو ًنُي اُْوهب١ٝ اُـيٝا٢ٗ ٗٞه اُل٣ٖ، اُٖؼٞثبد ك٢ ر٘ل٤ن 109: ً، ٓ.ٓؾٔل اُؼٔبك، ٕؼٞثخ اُز٘ل٤ن ّ-  270

. 82: ٍٖ ٓ.األؽٌبّ أُل٤ٗخ ٝاُيعو٣خ، ّ



للقانون، والمشرع المؽربً جعل األحكام الصادرة فً مثل هذه الصعوبات تقبل الطعن 

العادي إذا كان الحكم االصلً المستشكل بشؤنه موضوعٌا قابال له
271

 .

 

 

 

 26وقد نظم المشرع المؽربً الصعوبات الموضوعٌة فً التنفٌذ بموجب الفصل 

بالنظر 149تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضٌات الفصل "من ق م م حٌث نص على أنه 

فً الصعوبات المتعلقة بتؤوٌل أو تنفٌذ أحكامها أو قراراتها وخاصة بالصعوبات المتعلقة 

بالمصارٌؾ المإداة أمامها، ال تستؤنؾ األحكام الصادرة طبق الفقرة السابقة إال إذا كانت 

". األحكام فً الدعوى األصلٌة قابلة هً نفسها لالستبناؾ

وبذلك تتمٌز الصعوبات المضوعٌة عن الصعوبات الوقتٌة، حٌث ٌمكن أن تعرض 

الصعوبات الموضوعٌة على ذات المحكمة التً أصدرت الحكم وذلك قبل مباشرة إجراءات 

التنفٌذ
272

 .

والجدٌر بالذكر أن المنازعات الموضوعٌة التوقؾ إجراءات التنفٌذ
273

 وإنما ٌتعٌن 

على طالبه أن ٌلجؤ إلى ربٌس المحكمة االبتدابٌة التً ٌباشر التنفٌذ فً دابرتها القضابٌة 

إلصدار أمر بإٌقاؾ التنفٌذ على أن تبت محكمة الموضوع فً النزاع الموضوعً 

للتنفٌذ
274

 .

وإذا كان المشرع المؽربً لم ٌورد إصطالحا خاصا بالمنازعات الموضوعٌة كما 

فعل نظٌره الفرنسً، فإن ذلك ٌعنً أن جمٌع المنازعات تندرج تحت لفظ الصعوبات التً 

ترمً إلى إصدار حكم موضوعً فً التنفٌذ، وذلك بجوازه أو عدم جوازه بصحته أو 

بطالنه
275

 .

دعوى االستحقاق "ومن أهم الصعوبات الموضوعٌة التً تناولها المشرع المؽربً 

إستحقاق العقار من جهة وتخلٌصه من جهته أخرى، : الفرعٌة التً تهدؾ إلى تحقٌق ؼاٌتٌن

 من  ق م م التً  482وقد تطرقت إلى هذه الدعوى مقتضٌات الفصل 

                                           
. 91: ً، ٓ. ٓؾلٞظ هوهب٢ّ، ر٘ل٤ن األؽٌبّ أُل٤ٗخ اُٖبكهح ػٖ  اُوٚبء أُـوث٢، ّ-  271

. 424: ً، ٓ. ػجل اٌُو٣ْ اُطبُت، اُْوػ اُؼ٢ِٔ ُوبٕٗٞ أَُطوح أُل٤ٗخ، ّ-  272

. 288: ً، ٓ. ػجلاُؼي٣ي رٞك٤ن، ّوػ هبٕٗٞ أَُطوح أُل٤ٗخ ٝاُز٘ظ٤ْ اُوٚبئ٢، ّ-  273

 ٓطجؼخ 1984 ٓبهً 8 9ٝأُ٘زٖو اُلاٝك١، اُٖؼٞثبد ٝاإلٌّبالد اُ٘برغخ ػٖ اُز٘ل٤ن، هاثطخ اُوٚبء، اُؼلك -  274

. 23: اُ٘غبػ اُغل٣لح، اُلاه اُج٤ِٚبء، ٓ
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 الحجز انصب على عقارات ٌملكها أمكنه إلبطال الحجز نإذا ادعى الؽٌر أ"نص على أنه 

رفع دعوى االستحقاق ، وٌمكن رفع هذه الدعوى إلى حٌن إرساء المزاٌدة النهابٌة ، 

وٌترتب علٌها وقؾ مسطرة التنفٌذ بالنسبة إلى األموال المدعى فٌها إذا كانت مصحوبة 

. بوثابق ٌظهر أنها مبنٌة على أساس صحٌح

وفً كل من التشرٌعٌن المؽربً والمورٌتانً تعرض الصعوبات الموضوعٌة على 

محكمة الموضوع سواء شرع فً التنفٌذ أم لم ٌشرع فٌه، فهً تهدؾ إلى إصدار حكم ٌنهى 

النزاع
276

 .

وٌكون الحكم الصادر فً هذه الصعوبات قابال لالستبناؾ إذا كان الحكم فً الدعوى 

األصلٌة قابال لالستبناؾ وإال فال
277

 .

والبد من اإلشارة هنا ولو بإٌجاز إلى العقبات المادٌة التً تعترض التنفٌذ، والتً 

ٌقصد منها المنفذ علٌه عرقلة التنفٌذ، دون أن تشكل منازعة قانونٌة أو إدعاء بحق، كإؼالق 

األبواب أو منع أعوان التنفٌذ من الدخول إلى المحل المحجوز فٌه البضاعة
278

، فهذه أعمال 

مادٌة ال تشكل منازعات قانونٌة، ولكنها تشكل أعماال ٌتؽلب علٌها باستعمال القوة العمومٌة 

. لتعلقها بالمحافظة على األمن العام

أما فً حالة ما إذا لم ٌستطع المنفذ تنفٌذ الحكم رؼم وجود الشرطة معه فإنه فً هذه 

الحالة ٌوقؾ التنفٌذ وترفع الصعوبة إلى القاضً الذي أمر به
279

، كما وقع فً قضٌة 

تنفٌذ " السرك عندما حاولت المحكمة االبتدابٌة بالرباط عندما كان ربٌسها األستاذ الجراري"

الحجز على صندوق السرك من أسود ونمر، وٌمكن للمنفذ فً الحاالت المنوه عنها أعاله 

أن ٌتخذ جمٌع الوسابل التحفظٌة منها اختالس األشٌاء المراد  

 501، وٌضع حارسا على األبوب إلى حٌن البت فً القضٌة استنادا إلى الفصل االتنفٌذ علٌه

ق م م
280

 .

                                           
. 161: ً، ٓ. اثوا٤ْٛ ثؾٔب٢ٗ، ر٘ل٤ن األؽٌبّ اُؼوبه٣خ، ّ-  276

. 68: ً، ٓ. أ٤ٓ٘خ اُ٘ٔو، إخٍٝ اُز٘ل٤ن اُغجو١، ّ-  277

 م ّ ّ اما رؼوٗ اُؾبئي ػ٠ِ اُؾغي أٝهق اُز٘ل٤ن ٝهكؼذ اُٖؼٞثخ أٓبّ اُوب٢ٙ اُن١ أمٕ ثٚ ٣501٘ٔ اُلَٖ -  278

" ؿ٤و أٗٚ ٣ٌٖٔ ُِؼٕٞ اُز٘ل٤ن اهبٓخ ؽبهً  ػ٠ِ اُألثٞاة ا٠ُ ؽ٤ٖ اُجذ

279  

280  



وحرصا على مراقبة إجراءات التنفٌذ وضمان قانونٌتها اهتمت كل التشرٌعات 

بعملٌة التنفٌذ والتدابٌر التً تمكن منها على اختالؾ طرقها ووسابلها ولم ٌحد المشرع 

المؽربً والمورٌتانً عن التشرٌعات األخرى، فقد أولٌا اهتماما بالؽا بالتنفٌذ وإجراءاته، 

حٌث نجد كال منهما قد خصص له سلطة خاصة به مثل ما أصبح ٌعرؾ فً التشرٌع 

المؽربً بمإسسة قاضً التنفٌذ
281

 .

بعد أن كانت كتابة الضبط هً المسإول األول عن التنفٌذ وكذلك مإسسة العدول 

. المنفذون فً التشرٌع المورٌتانً

 

الجهة المكلفة بإثارة الصعوبة والبت فٌها :          الفقرة الثالثة

 

      ال ٌختلؾ األشخاص الذٌن ٌحق لهم إثارة الصعوبة فً التنفٌذ حسب التشرٌع المؽربً 

والمورٌتانً، حٌث ٌحق إثارة الصعوبة من طرؾ المحكوم علٌه والمحكوم له والؽٌر، وقد 

. ٌكون هذا الؽٌر خلفا عاما أو خاصا لهإالء االشخاص، وقد ٌكون ؼٌرا العالقة له بهم

كما أن مؤمور التنفٌذ ٌمكنه أن ٌشعر الربٌس إذا وجد صعوبة فً تنفٌذ الحكم كما 

.  من ق م م436نص على ذلك الفصل 

: الجهات المكلفة بإثارة الصعوبة: أوال

وهو الشخص المحكوم لفابدته قانونٌا حٌث ٌتدخل إلثارة الصعوبة : المحكوم له -1

،  هفً التنفٌذ، إذا اتضح له أن الحكم المراد تنفٌذه سٌنفذ بطرٌقة تضر بمصالح

 

كما إذا كان منطوق الحكم مناقضا لتعلٌالته ، أوتنفٌذه سٌإدي إلى حصول الدابن المحكوم له 

على أقل مما ٌستحق، فلو قضى حكم عقاري بالقسمة وأهمل طلب استخراج وصٌة لفابدة 

أبناء قاصرٌن ألحد الورثة، فإن والد الموصى لهم الذي هو احد الورثة المستفٌدٌن من 

القسمة ٌمكنه أن ٌثٌر صعوبة فً التنفٌذ وٌطلب إٌقافه إلى أن ٌبت فً األمر
282

، وفً بعض 

األحٌان ٌقوم مؤمور التنفٌذ بإشعار ربٌس المحكمة بؤنه وجد صعوبة فً تنفٌذ حكم معٌن، 

ففً هذه الحالة ٌمكن للمحكوم له أن ٌتقدم إلى ربٌس المحكمة بطلب ٌلتمس فٌه صرؾ 

                                           
هؿْ إٔ اُ٘ظبّ اُوٚبئ٢ أُـوث٢ ال ٣ياٍ رْو٣ؼٚ ُْ ٣ؼوف ٛنٙ أُئٍَخ ٓوبهٗخ ثٔب ٛٞ ؽبَٕ ك٢ كوَٗب ٖٝٓو، -  281

 429اال إٔ ٛ٘بى ارغبٛب كو٤ٜب ًض٤وا ُزو٤ٍقٜب ًٔب ٛ٘بى اهٛبٕبد ُزٞعٚ أُْوع ٗؾٞٛب ٝٛٞ ٓب ٣ؼٌَٚ رؼل٣َ اُلَٖ 

. ٖٓ م ّ ّ كٚال ػٖ اُوٍبئَ اُلٝه٣خ اُز٢ رٞعٜٜب ٝىاهح اُؼلٍ ا٠ُ هإٍبء أُؾبًْ ثٜنا اُْؤٕ

 173: ً، ٓ. اثوا٤ْٛ ثؾٔب٢ٗ، ر٘ل٤ن األؽٌبّ اُؼوبه٣خ، ّ-  282



النظر عن الصعوبة المثارة ، وٌثبت بؤنه ال توجد أٌة صعوبة وبالتالً ٌطلب من ربٌس 

المحكمة االستمرار فً التنفٌذ، وهذه اإلجراءات كلها ٌمكن أن ٌقوم بها ورثة المحكوم له 

. بعد وفاته وٌمكن كذلك أن ٌقوم بها الدابنون الذٌن تتؤثر مصالحهم بإجراءات التنفٌذ

إثارة الصعوبة من طرف المحكوم علٌه - 2           

وهو الشخص المحكوم ضده والذي تتخذ فً حقه إجراءات التنفٌذ إلجباره على 

تنفٌذ التزاماته
283

، وكثٌرا من الصعوبات التً تثار بشؤن تنفٌذ األحكام العقارٌة إنما ٌثٌرها 

عادة المحكوم علٌه وهً صعوبات متعددة وأؼلب األحٌان تكون وقتٌة، وقد تتعلق بعدم 

صحة التبلٌػ، أو عدم إجراء اإلشهار طبقا للقانون، وهذه الصعوبات إنما تإدي إلى تؤجٌل 

التنفٌذ إلى أن ٌتم إنجاز اإلجرءا المطعون فٌه بكٌفٌة صحٌحة
284

 .

وقد ٌثٌر المحكوم علٌه صعوبات تتعلق بالموضوع كؤن ٌدعً أنه نفذ الحكم لٌتالفً 

بٌع العقار المحجوز، أو ٌدعً أنه ؼٌر مدٌن بجمٌع المبلػ المطلوب أداإه، أو ٌدعً أن 

الحجز قد انصب على عدة عقارات ألجل أداء دٌن واحد، وأن قاضً المستعجالت لم ٌعٌن 

العقار الذي ٌجري علٌه البٌع، وفً هذا اإلطار جاء قرار محكمة االستبناؾ بسطات فً 

 صرحت فٌه بوجود صعوبة فً التنفٌذ استنادا  21/12/1999

 

فً حالة تخصٌص عدة "  الذي ٌنص على أنه02/06/1915 من الظهٌر 206إلى الفصل 

عقارات بنفس الدٌن ال ٌمكن أن ٌنجز البٌع على كل واحد منهما دفعة واحدة إال بعد إذن 

صادر فً صٌؽة أمر قضابً من طرؾ قاضً المستعجالت بناء على طلب، وٌعٌن األمر 

العقار أو العقارات التً سٌجري البٌع علٌها وٌجب أن ٌحصل هذا األمر قبل تقدٌم دفتر 

"التحمالت والشروط
285

 .

وٌكون الحال كذلك عندما ٌكون اإلعذار الرامً إلى الحجز والمبلػ بناء على سند 

تنفٌذي ؼٌر مسجل وؼٌر متضمن للتخصٌص قد سجل على عدة عقارات
286

، وٌمكن لورثة 

المحكوم علٌه إثارة الصعوبة فً التنفٌذ، وفً هذا الصدد صدر أمر  عن ربٌس المحكمة 

 صرح فٌه بوجود صعوبة فً 91/90 ملؾ عدد 29/3/1990االبتدابٌة بالدار البٌضاء فً 

تنفٌذ حكم قضابً بإفراغ المستؤنؾ علٌها من قطعة أرضٌة كانت قد اشترتها من المستؤنفٌن 

                                           
. 173: ً، ٓ. اُط٤ت ثواكح، اُز٘ل٤ن اُغجو١ ألؽٌبّ اُؼوبه٣خ، ّ-  283

. 190: ً، ٓ. ، اُز٘ظ٤ْ اُوٚبئ٢، ّ’ٓؾٔل ٣ؾ٠٤ ُٝل ػ٤ل اُٞكٝك-  284

 ؿ٤و ْٓ٘ٞه  21/12/1991 اُٖبكه ثزبه٣ـ 1847/79اُِوواه ههْ -  285

. 295: ً، ٓ. ٓؾٔل ٓؾٔٞك اثوا٤ْٛ إٍٔٞ اُز٘ل٤ن اُغجو١، ّ-  286



ولكنها لم تسجل شرابها بالمحافظة العقارٌة، وأثناء التنفٌذ ٌتبٌن أن القطعة قد بنٌت علٌها 

عمارة، وقد أثار ورثة المحكوم علٌها صعوبة فً التنفٌذ ألن العقار أصبحت به عمارة مبنٌة 

بحسن نٌة، وبناء على ذلك صدر قرار استعجالً بوجود صعوبة فً التنفٌذ وأمر بإٌقاؾ 

 المنظم ألحكام البناء فً أرض 2/6/1915 من ظهٌر 18التنفٌذ إلى حٌن تطبٌق الفصل 

الؽٌر بحسن نٌة
287

 .

وٌبقى الكفٌل الذي قدم عقاره ضمانا للمدٌن أن ٌثٌر بدوره صعوبة فً التنفٌذ على 

 المتلعق بتخلى الؽٌر الحابز عن ملك مرتهن، وذلك 187العقار كما ٌنص على ذلك الفصل 

ألنه ٌمكن أن ٌنازع فً سالمة اإلجراءات الشكلٌة المنصوص علٌها فً القانونم باعتباره 

 من الظهٌر السابق209صاحب حق عٌنً على  العقار الفصل 
288

 .

 

 

إثارة صعوبة التنفٌذ من طرف الغٌر  -3

األصل أن األحكام نسبٌة وال ٌتعدى أثرها إلى ؼٌر أطرافها، ولكن تنفٌذها قد ٌمس 

أحٌانا مصالح الؽٌر، فٌضطر هذا الؽٌر إلى تنفٌذ حكم لم ٌكن طرفا فٌه، وقد أوضح كل من 

المشرعٌن المؽربً والمروٌتانً كٌفٌة االعتراض من طرؾ الؽٌر، حٌث نص المشرع 

 إلى أنه ال سبٌل للؽٌر لوقؾ التنفٌذ سوى رفع دعوى 468المؽربً فً الفصل 

االستحقاق
289

 .

 من ق إ م ت إ على ذلك حٌث سمى 378أما المشرع المورٌتانً فقد نص فً المادة 

المشرع المورٌتانً دعوى االستحقاق بدعوى االستبعاد، وٌمكن رفع دعوى االستحقاق إلى 

حٌن إرساء المزاٌدة النهابٌة وٌترتب علٌها وقؾ مسطرة التنفٌذ بالنسبة إلى األحوال المدعى 

فٌها باالستحقاق إذا كانت مصحوبة بوثابق ٌظهر أنها مبنٌة على أساس صحٌح
290

 .

والشك أن تقدٌر هذه الوثابق ٌدخل ضمن سلطة القاضً المكلؾ بالتنفٌذ، ولكن إذا 

لم ٌوقؾ القاضً المكلؾ بالتنفٌذ تنفٌذ الحكم رؼم رفع دعوى االستحقاق فإنه ٌمكن للمعنً 

باألمر أن ٌتقدم بطلب صعوبة فً التنفٌذ أمام ربٌس المحكمة، ومعلوم أن قرار ربٌس 

. المحكمة قابل لالستبناؾ

                                           
. 172: ً، ٓ. اثوا٤ْٛ ثؾٔب٢ٗ، ر٘ل٤ن األؽٌبّ اُؼوبه٣خ، ّ-  287

. 172: ً، ٓ.  أٗظو أ٣ٚب اثوا٤ْٛ ثؾٔب٢ٗ، 2/6/1915ّ ٖٓ ظ٤ٜو 209 ٝاُلَٖ 187أٗظو اُلَٖ -  288
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. 27: ً، ٓ. ػجلهللا اُْوهب١ٝ، ّ-  290



وقد ذهب المجلس األعلى فً أحد قراراته
291

 إلى أن إثارة الصعوبة فً التنفٌذ ال 

تثبت إال ألطراؾ الحكم المراد تنفٌذه، ال للؽٌر الخارج عن الخصومة عمال بنسبٌة األحكام 

وأن الؽٌر إنما ٌكون له سلوك تعرض الؽٌر الخارج عن الخصومة
292

 .

وإذا كان المجلس األعلى فً قراره المذكور آنفا قد حدد االشخاص الذٌن ٌحق لهم 

 من ق م م، فإن أؼلب  436إثارة الصعوبة فً تنفٌذ الحكم استنادا إلى نص الفصل 

 

الفقهاء ٌرون أن كل من تضرر من الحكم ٌمكنه أن ٌثٌر صعوبة فً تنفٌذه ومنهم على 

الخصوص الفقهاء المصرٌون
293

 .

وهناك رأي آخر ٌذهب إلى أن األطراؾ فً الصعوبة هم أطراؾ الحكم دون 

ؼٌرهم، وأن الؽٌر إنما ٌمكنه رفع دعوى االستحقاق أو الطعن فً الحكم بتعرض الؽٌر 

الخارج عن الخصومة، وٌلتمس فً نفس الوقت من قاضً المستعجالت إٌقاؾ التنفٌذ فً 

199إطار الفصل 
294

 .

 

الجهات المخولة للبت فً صعوبات التنفٌذ :  ثانٌا

تختلؾ الجهة المختصة بالبت فً الصعوبة بحسب نوع الصعوبة المثارة، فإذا كانت 

الصعوبة وقتٌة فإن الجهة المختصة فٌها حسب التشرٌع المؽربً هً الربٌس كما نص على 

 من ق م م، أما بالنسبة للتشرٌع المورٌتانً فإن الجهة المختصة بالبت فً 436ذلك الفصل 

الصعوبة الوقتٌة هو ربٌس المحكمة المختصة بوصفه قاضً األمور المستعجلة حٌث أزال 

اللبس الحاصل فً كلمة الربٌس فً التشرٌع المؽربً، أما عن الصعوبات الموضوعٌة فال 

.  من ق م م149خالؾ فً أنها تعتبر من اختصاص محكمة الموضوع طبقا للفصل 

  الجهة المختصة بالبت فً الصعوبات الوقتٌة-1

إن الجهة المختصة بالبت فً الصعوبات الوقتٌة تتحدد بتحدٌد االختصاص بنوعٌه 

النوعً والمحلً، فهً أحٌانا تكون المحكمة االبتدابٌة وقد تكون أحٌانا أخرى محكمة 

ٌختص ربٌس المحكمة " على أنه 199االستبناؾ، حٌث نجد المشرع نص فً الفصل 

                                           
. 36: ، 45ٓ ْٓ٘ٞه ثٔغِخ هٚبء أُغٌِ األػ٠ِ ػلك 6/3/1991 ك٢ 615هواه أُغٌِ األػ٠ِ ػلك -  291

. 174: ً، ٓ. اثوا٤ْٛ ثؾٔب٢ٗ، ر٘ل٤ن األؽٌبّ اُؼوبه٣خ، ّ-  292
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. 43: ، 75ٓٓؾٔل ثُٞٔبٕ، ٓوبٍ ْٓ٘ٞه ثٔغِخ أُؾبًْ أُـوث٤خ، اُؼلك -  294



االبتدابٌة وحده بالبت بصفته قاضٌا للمستعجالت كلما توفر عنصر االستعجالل فً 

الصعوبات المتعلقة بتنفٌذ حكم أو سند قابل للتنفٌذ، أو األمر بالحراسة القضابٌة أو  

 

إذا كان النزاع معروضا على محكمة االستبناؾ مارس هذه المهام .. أي إجراء آخر تحفظً

، ومن هذا النص ٌتضح أن المشرع المؽربً اسند البت فً الصعوبة الوقتٌة "ربٌسها األول

إلى ربٌس المحكمة االبتدابٌة سواء كان النزاع فً الجوهر قد أحٌل إلى هذه المحكمة أم ال، 

إال أنه ذكر فً الحالة التً ٌكون فٌها النزاع معروضا على محكمة االستبناؾ فإن ربٌسها 

. األول ٌمارس هذه المهام

وٌتبٌن من خالل هذه النصوص كلها أن المحكمة التً تقوم بتنفٌذ الحكم هً المكلفة 

أصال بالنظر فً الصعوبات الوقتٌة التً تتعرض تنفٌذ الحكم، إال أن ما نص علٌه الفصل 

 من ق م م من أنه إذا كان النزاع معروضا على محكمة االستبناؾ  149

فإن الربٌس األول هو الذي ٌمارس المهام المخولة لربٌس المحكمة االبتدابٌة  هو ما جعل 

الخالؾ قابما حول متى ٌعتبر الربٌس األول مختصا؟  

حٌث ٌرى األستاذ عبد هللا الشرقاوي أن ربٌس المحكمة االبتدابٌة هو المختص 

أصال بالبت فً صعوبات تنفٌذ الحكم بدابرته، وأن اختصاص الربٌس األول ال ٌتصور إال 

فً حالة واحدة وهً حالة شمول الحكم بالنفاذ المعجل فً كتابة ضبط المحكمة 

االبتدابٌة
295

 .

أما األستاذ محمد بولمان فٌرى أن الربٌس األول ال ٌكون مختصا للنظر فً 

 من ق م م وإنما ٌقتصر اختصاصه على 436الصعوبات المشار إلٌها فً الفصل 

 م ق م م وأنه من المستبعد أن تثار 149الصعوبات الوقتٌة المشار إلٌها فً الفصل 

الصعوبة أثناء التنفٌذ وتحال على الربٌس األول حتى ولو كان النزاع فً الجوهر معروضا 

على محكمته
296

 .

 

 

 

                                           
. 33: ، 128ٓػجلهللا اُْوهب١ٝ، ٓوبٍ ْٓ٘ٞه ثٔغِخ اُوٚبء ٝاُوبٕٗٞ اُؼلك -  295

 47: ، 175ٓٓؾٔل ثُٞٔبٕ ٓوبٍ ْٓ٘ٞه ثٔغِخ أُؾبًْ أُـوث٤خ  رٖلهٛب ٤ٛئخ أُؾب٤ٖٓ ثبُلاه اُج٤ٚبء، ػلك -  296

. ٝٓب ٤ِ٣ٜب



هذه اآلراء المتقدمة رؼم الخالؾ الذي ٌسودها فإنها تتفق على أن ربٌس المحكمة 

:  االبتدابٌة هو المختص فً البت فً صعوبة التنفٌذ فً حالتٌن

 من ق م م إذا لم ٌكن النزاع 149حالة الصعوبة الوقتٌة المثارة فً إطار الفصل -

. قد عرض على محكمة االستبناؾ

 من ق م م حتى ولو كان 436حالة الصعوبة فً التنفٌذ المثارة فً إطار الفصل -

 إنما ٌتعلق بالمحكمة 436النزاع معروضا على محكمة االستبناؾ، وذلك ألن الفصل 

االبتدابٌة ، وحسب االستاذ إبراهٌم بحمانً فإن هذا الرأي له ما ٌبرره ومن ذلك أن العون 

المكلؾ بالتبلٌػ والتنفٌذ إنما ٌمارس عمله ؼالبا بالمحكمة االبتدابٌة، وال ٌمارس التنفٌذ 

بمحكمة االستبناؾ إال إذا قامت بتنفٌذ قراراتها وقلما ٌقع ذلك عملٌا، مإكدا أن كلمة الربٌس 

 من ق م م إنما تعنً ربٌس المحكمة االبتدابٌة ولو كان المشرع 436الواردة فً الفصل 

ٌقصد بها الربٌس األول لنص على ذلك
297

 .

الجهة المختصة بالبت فً صعوبات التنفٌذ الموضوعٌة  -2

 149تختص كل محكمة مع مراعاة الفصل " من ق م م على أنه 26ٌنص الفصل 

بالنظر فً الصعوبات المتعلقة بتؤوٌل وتنفٌذ أحكامها أو قراراتها وخاصة فً الصعوبات 

المتعلقة بالمصارٌؾ المإداة أمامها، ال تستؤنؾ األحكام الصادرة طبق الفقرة السابقة إال إذا 

. كانت األحكام فً الدعوى األصلٌة قابلة هً نفسها لالستبناؾ

 من ق إ م ت إ ٌنص على نفس 17كما نجد المشرع المورٌتانً فً المادة 

تنظر كل محكمة فً صعوبات تنفٌذ أحكامها وخاصة تلك "المقتضى، حٌث ٌنص على أنه 

المتعلقة بالمصارٌؾ القضابٌة المعروضة علٌها، ال ٌجوز استبناؾ األحكام الصادرة تطبٌقا 

للفقرة السابقة إال إذا كانت األحكام التً صدرت فً الدعوى الربٌسٌة  

 

 

 

، فالصعوبات الموضوعٌة ومن خالل النصٌن السابقٌن ٌتبٌن أن "قابلة هً نفسها لالستبناؾ

الجهة المختصة بالبت فٌها هً المحكمة التً أصدرت الحكم، سواء كانت ابتدابٌة أم 

استبنافٌة أو تجارٌة أو إدارٌة، وذلك ألن الصعوبة الموضوعٌة هً التً تقع أثارتها أمام 

محكمة الموضوع ،وهً تهدؾ إلى تفسٌر الحكم أو الطعن فً التنفٌذ لمخالفته مقتضى 

                                           
. 179: ً، ٓ. اثوا٤ْٛ ثؾٔب٢ٗ، ر٘ل٤ن األؽٌبّ اُؼوبه٣خ، ّ-  297



الحكم، أو تصحٌح األخطاء المادٌة التً تقع فً الحكم كاألخطاء التً تقع فً تحدٌد المدعى 

فٌه أو فً أسماء األطراؾ أو عناوٌنهم أو ممثلٌهم القانونٌٌن
298

 .

وهذه الصعوبات الموضوعٌة قد ترفع قبل التنفٌذ، وعند ذلك ٌمكن لمثٌرها إذا 

 ق إ 23 من م م والمادة 149أصبح مهددا بالتنفٌذ أن ٌرفع مقاال استعجالٌا فً إطار الفصل 

م ت إ وٌطلب إٌقاؾ التنفٌذ إلى أن ٌبت فً الصعوبة الموضوعٌة المثارة، ومثٌر هذه 

الصعوبة الموضوعٌة ال ٌهدؾ إلى إٌقاؾ التنفٌذ وإنما ٌهدؾ إلى البت فً النزاع، وهً 

ترفع قبل البدء فً التنفٌذ وأثناء التنفٌذ وبعد تمامه
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:                خاتمة
   لقد حاولنا من خالل هذا البحث ومن خالل السطر األول وحتى النهاٌة، الوقوؾ بشكل 

مباشر ودقٌق على إجراءات التبلٌػ والتنفٌذ من خالل العمل القضابً باعتبار مسطرتً 

التبلٌػ والتنفٌذ من أهم اإلجراءات التً تصاحب الدعوى منذ فتح الملؾ إلى ؼاٌة البت فٌه 

. وتطبٌق الحكم على أرض الواقع

وقد حاولنا قدر المستطاع إبراز جمٌع الجزبٌات واإلشكالٌات المتعلقة بموضوعٌن 

. حٌوٌٌن ٌعتبران الجزء األكثر تعقٌدا مقارنة بباقً اإلجراءات األخرى

                                           
. 183: ً،ٓ. اثوا٤ْٛ ثؾٔب٢ٗ، ّ-  298
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ومن خالل محاولتنا المقارنة بٌن التشرٌعٌن المؽربً والمورٌتانً فٌما ٌتعلق 

بموضوعً التبلٌػ والتقٌٌد، ورؼم اختالؾ التسمٌات بٌن القانون المنظم لتلك المسطرتٌن 

حٌث ٌسمٌه المشرع المؽربً بقانون المسطرة المدنٌة وٌسمٌه المشرع المورٌتانً بقانون 

اإلجراءات المدنٌة والتجارٌة واإلدارٌة، إال أنه ٌمكن القول بعدم وجود أي فوارق تذكر بٌن 

التشرٌعٌن المؽربً والمرٌتانً، بل هناك تطابق كامل بٌن وجهات النظر بشكل مطلق، 

:  ولعل السبب فً ذلك ٌعود إلى مجموعة من االعتبارات المختلفة نذكر منها

وٌتجلى ذلك بشكل أساسً فً المصدر األساسً : الخلفٌة الدٌنٌة والتارٌخٌة-

للتشرٌعٌن، حٌث تعتبر الشرٌعة اإلسالمٌة المصدر األساسً بالنسبة للتشرٌعٌن، وإذا كان 

. هناك من تماٌز فهو فً اللفظ فقط ولٌس فً المضمون

حٌث شهد كل من البلدٌن فترة استعمار وما صاحبها من : الخلفٌة السٌاسٌة-

تؤثٌرات سٌاسٌة أثرت بشكل كبٌر على الحقل القانونً للبلدٌن، تلك الخلفٌة السابقة تزٌد من 

. تطابق التشرٌعٌن بشكل كامل

ومن أهم النقاط التً حصل فٌها خالؾ نجد مسطرة التنفٌذ وإن كان خالفا لفظٌا 

:  فمثال

 

وبناء علٌه ٌؤمر جاللة الملك )الصٌؽة التنفٌذٌة التً هً فً المؽرب تبدأ بعبارة -

 من ق م م، أما فً مورٌتانٌا فتبدأ الصٌؽة التنفٌذٌة بعبارة 433الفصل  (...جمٌع األعوان

.  من ق م إ ت إ298المادة  (وبناء علٌه فإن الجمهورٌة اإلسالمٌة تؤمر كافة أعوان التنفٌذ)

أما فً مروٌتانٌا فإن األحكام  (باسم جاللة الملك)فً المؽرب تبدأ األحكام بعبارة -

. (با سم هلل العلً العظٌم)تبدأ بعبارة 

وبالنسبة للجهة المكلفة بالتتنفٌذ فً المؽرب فهً أساسا  كتابة الضبط وبعض -

األحٌان السلطات اإلدارٌة المحلٌة فٌما ٌتعلق بؤحكام حكام الجماعات والمقاطعات، أما فً 

مورٌتانٌا فالجهة المكلفة بالتنفٌذ هً العدول المنفذون بشكل أساسً، وكتابة الضبط بشكل 

. استثنابً

وفً مجال التبلٌػ نجد المشرع المؽربً ٌبتدئ مسطرة التبلٌػ بؤعوان كتابة -

. الضبط، فً حٌن نجد المشرع المورٌتانً ٌبتدئ مسطرة التبلٌػ بالعدول المنفذون

ومن خالل ما تقدم كله نخرج ببعض الخالصات والتوصٌات علها تصٌب هوى فً 

: نفس المشرع حتى ٌتدارك الخلل وٌتم تعدٌله ، تلك التوصٌات ستكون على الشكل التالً



: فً مجال التبلٌػ-

تدعٌم وتقوٌة جهاز كتابة الضبط على مستوى المحاكم بالموارد البشرٌة الن -

. العنصر البشري من اآللٌات الربٌسٌة فً عملٌة التبلٌػ

خلق أقسام داخل مصلحة كتابة الضبط متخصصة بالنسبة للتبلٌػ والتنفٌذ، ٌرأسها -

منتدبٌن قضابٌٌن لهم دراٌة قوٌة باإلجراءات المسطرٌة المتعلقة بهما، مع إحداث شعبة 

. تسهر على تطبٌق مسطرة القٌم

 

 

 

تعمٌم تزوٌد كل المحاكم بالتجهٌزات الحدٌثة خاصة ما ٌتعلق بالمعلومٌات حتى -

ٌتمكن مؤمور إجراءات التبلٌػ والتنفٌذ من ضبط وتتبع اإلجراءات وحصر الملفات المنجزة 

. وؼٌر المنجزة

تدعٌم التؤطٌر والتكوٌن المستمر، سواء على المستوى المحلً أو المركزي عن -

طرٌق خلق أوراش تطبٌقٌة تساعد كتاب الضبط فً تجاوز المعٌقات التً تعرقل عملهم، 

ولن ٌتؤتى ذلك إال من خالل دراسة جمٌع اإلشكالٌات التً تثار من الناحٌة العملٌة وإٌجاد 

. الحلول القانونٌة والقضابٌة لها

. توحٌد اإلجرءات القضابٌة واإلدارٌة بٌن مختلؾ كتابات الضبط لدى المحاكم-

تفعٌل المراقبة القبلٌة والبعدٌة لربٌس المحكمة لعمل كتاب الضبط خاصة شعبتً -

. التبلٌػ والتنفٌذ

خلق الحوافز المادٌة والمعنوٌة لكتاب الضبط ، والذي من شؤنه الرفع من مساهمة -

. هذا الجهاز فً تحقٌق العدالة

كما ٌنبؽً العمل على إصالح نظالم التبلٌػ فً وضعه التشرٌعً والعملً الراهن، -

وذلك بإحداث نظام الؽرامة المدنٌة كجزاء على التحاٌل أو الؽش واإلهمال فً التبلٌػ، 

والتنصٌص صراحة على عدم جواز الطعن بالبطالن فً األحكام التً تخلفت إجرءات 

تبلٌؽها بواسطة دعوى أصلٌة لسد الطرٌق أمام المتقاضٌن سٌبً النٌة، وللحٌلولة دون 

. عرقلة البت فً القضاٌا والتملص من تنفٌذ األحكام

: وفً مجال التنفٌذ 



 وعلى هدي مما تتقدم ٌتضح بجالء أن التنفٌذ ٌعطً لألحكام روحها، فهو منٌة كل 

من لجؤ إلى المحاكم، ؼٌر أنه مع األسؾ ال ٌزال عقبة تتحطم علٌها أمال الكثٌر من هإالء،  

حٌث أصبح المنفذ علٌهم السٌا النٌة ٌجدون فٌه ما لم ٌستطٌعوا الحصول علٌه بالمرافعات 

. وبممارسة طرق الطعن، أال وهو التملص من الوفاء بالتزاماتهم

 

 

وبتفقد أقسام التنفٌذ وتصفح شكلٌات المعنٌٌن باألمر ٌبدو جلٌا بؤن التنفٌذ ال ٌزال 

. ٌعانً من مشاكل متعددة سنعرض فٌما ٌلً بعض االقتراحات للتخفٌؾ منها

إن أول خطوة ٌنبؽً اتخاذها لحل مشاكل التنفٌذ هً العمل على إحداث مإسسة -

الوالبٌة : قاضً التنفٌذ لدى كل محكمة ابتدابٌة تسند إلٌه جمٌع االخصتصات المتعلقة به

والقضابٌة الوقتٌة، أو الموضوعٌة، وٌجمع بٌن ربٌس المحكمة ومصلحة كتابة الضبط، 

وبٌن قاضً المستعجالت ومحكمة الموضوع وٌراقب عن كثب ملؾ التنفٌذ،  كما ٌعاٌن  

كل إجراءا من إجراءات التنفٌذ  قبل وبعد إنجازه، وٌتولى توزٌع العمل على األعوان 

. وتوحٌد السٌاسة التنفٌذٌة بالمحكمة متحمال المسإولٌة

تحسٌن مستوى األعوان المكلفٌن بالتنفٌذ عالوة على تنظٌم تدارٌب مكثفة وعملٌة -

. للقٌام بعملٌات التنفٌذ ومناقشة العراقٌل والبحث عن الحلول

إلؽاء نظام التنفٌذ باإلنابات، وجعل تنفٌذ األحكام من اختصاص محكمة مكان التنفٌذ -

وحدها نظرا للمشاكل التً تطرحها اإلنابة والمرتبطة اساسا بكثرة شكاٌات المتضررٌن من 

تؤخٌر اإلنابات 

عند االستعانة بالخبراء ٌجب احترام اختصاص الخبراء بحٌث ٌعٌن كل خبٌر -

. بحدود اختصاصه، وخصوصا بالنسبة للتقوٌمات والشإون العقارٌة

وهكذا وبجملة الحلول والمقترحات هذه نكون قد أتممنا هذا البحث آملٌن أن نكون 

ببحثنا المتواضع هذا قد حاولنا أن نجٌب على بعض األسبلة واإلشكاالت التً ٌثٌرها 

موضوعنا، والذي نعتقد أنه لٌس إال مساهمة متواضعة إلثراء ولفت االنتباه إلى تلك 

. اإلشكالٌات المختلفة
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.  مكتب المعارؾ الرباط1981

 فتحً والً، التنفٌذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات المدنٌة والتجارٌة وقانون

.  دار النهضة العربٌة الطبعة الثالثة1981الحجز اإلداري، 

 إسماعٌل إبراهٌم الزٌادي، التنفٌذ العقاري دار روز الٌوسؾ اإلسكندرٌة، الطبعة

1997 .



 ٌونس الزهري، الحجز التنفٌذي على العقارات فً القانون المؽربً، سلسلة

. 2000الدراسات القضابٌة المعاصرة، الجزء األول، الطبعة األولى 

 مطبعة النجاح 2001محمد بفقٌر، مهنة العون القضابً بالمؽرب، الطبعة ،

. الجدٌدة الدار البٌضاء

 عبد الحمٌد الشواربً، األحكام العامة فً التنفٌذ الجبري، الفقه القضاء الصٌػ

.  مطبعة عصام جابر منشؤة المعارؾ اإلسكندرٌة2002القانونٌة الطبعة 

 ،1963إدورد عٌد، طرق التنفٌذ وإشكاالته، مطبعة البحوث بٌروت .

 محمد محمود إبراهٌم، أصول التنفٌذ الجبري على ضوء المنهج القضابً، دار

. 1983الفكر العربً، القاهرة 

 

 

 

:  المقاالت: ثالثا 

           عبد الواحد الجراري، مؤمور التنفٌذ مهامه ومسإولٌته، مقال منشور بمجلة 

. 1982 -1981عمل كتابة الضبط بالمحاكم ندوات كتابة الضبط، 

 ،محمد بؽداد، اختصاصات ومهام مكاتب الشعب بمصالح كتابة الضبط

. 1982 – 1981منشورات وزارة العدل المعهد الوطنً، للدراسات القضابٌة، 

 بوبكر بهلول، مسطرة التنفٌذات والتبلٌؽات القضابٌة، مقال منشور بمجلة كتابة

. ، مطبعة النجاح الجدٌد الدار البٌضاء2001الضبط العدد التاسع، أكتوبر 

 الصدٌق بوشهاب، إشكالٌة تنفٌذ األحكام والقرارات القضابٌة باستعمال القوة

. 8العمومٌة، مقال منشور بمجلة كتابة الضبط العدد 

 نجٌب سونً، تنفٌذ األحكام فً المادة المدنٌة، مقال منشور بمجلة الحقوق

. 2007 السنة الثانٌة، ماٌو 3/2المؽربٌة، عدد مزدوج 

 الطاهر القضاوي، اإلطار التشرٌعً لتنظٌم مهنة المفوضٌن القضابٌٌن الحقوق

.  دار اآلفاق المؽربٌة2008 الطبعة 6والواجبات، مجلة الحقوق المؽربٌة، العدد 



 لٌلى المرٌنً، مإسسة قاضً التنفٌذ، مساهمة فً ٌوم دراسً بموضوع محكمة

 منشور بنشرة محكمة 2001 ٌونٌو 24الربٌس بالمعهد الوطنً للدراسات القضابٌة بتارٌخ 

. ، دار السالم للطباعة والنشر والتوزٌع الرباط2004-2003االستبناؾ، طبعة 

 محمد المجدوبً اإلدرٌسً، قاضً متابعة إجراءات التنفٌذ مقارنة بقاضً التنفٌذ

 دار السالم 2004 /2003 منشور بنشرة محكمة االستبناؾ طبعة 2000 ٌونٌو 24بتارٌخ 

. للطباعة والنشر والتوزٌع، الرباط

 

 

                الشرقاوي الؽزوانً، نور الدٌن، الصعوبات فً تنفٌذ األحكام المدنٌة

 شركة بابل للطباعة والنشر والتوزٌع 2001 ٌونٌو 23والزجرٌة، مجلة اإلشعاع، عدد 

. الرباط

  7محمد الؽماد، صعوبة التنفٌذ، مقال منشور بمجلة الملحق القضابً، العدد – 

. 1983 فبراٌر 8

  القصباوي حسن، مخطط عرض مسطرة التبلٌػ القضابً ، مقال منشور بمجلة

. 2000كتابة الضبط العدد الرابع والخامس، 

  محمد محبوبً، دراسة إشكالٌة تطبٌق مسطرة التبلٌػ مقال منشور بجرٌدة

. 1981/1682الصباح، العدد 

 

:  المجالت: رابعا 

  1982 مطبعة إفرٌقٌا الشرق، الدار البٌضاء، 29قضاء المجلس األعلى العدد .

  مطبعة دار النشر المؽربٌة، الدار البٌضاء، 32قضاء المجلس األعلى، العدد ،

1984 .

  مطبعة دار النشر المؽربٌة، الدار 34-33قضاء المجلس األعلى، العدد ،

. 1984البٌضاء، طبعة 

  1992 مطبعة ومكتبة األمنٌة، طبعة 46قضاء المجلس األعلى، العدد .

  مجلة المحامً، تصدرها هٌبة المحامٌن الكوٌتٌة، األعداد أكتوبر نوفمبر–

. 1985دٌسمبر 



 مطبعة النجاح الجدٌدة، الدار البٌضاء2007 ٌناٌر 16مجلة القصر، العدد ، .

 1994 ٌونٌو 70مجلة المحاكم المؽربٌة، العدد .

 

 2004 أبرٌل 3مجلة الملؾ العدد 

 2004 -29مجلة اإلشعاد العدد 

 ،2000مجلة كتابة الضبط العدد الرابع والخامس .

: األطروحات: خامسا 

   فتحً والً، نظرٌة البطالن فً قانون المرافعات، أطروحة لنٌل دكتوراه

 1959الدولة، بجامعة عٌن شمس، كلٌة الحقوق القاهرة، 

 عبد الرحمن بلعكٌد حجز ما للمدٌن لدى الؽٌر وفقا لقانون المسطرة المدنٌة

المؽربً، رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا فً القانون الخاص، نوقشت بكلٌة الحقوق 

 .1974الرباط، 

 المفضل الوالً، المبادئ العامة فً التنفٌذ فً ضوء التشرٌع المؽربً رسالة لنٌل

دبلوم الدراسات العلٌا فً القانون الخاص، جامعةالحسن الثانً، كلٌة العلوم القانونٌة 

. 1985واالقتصادٌة واالجتماعٌة الدار البٌضاء، 

 محفوظ قرقاشً، تنفٌذ األحكام المدنٌة الصادر عن القضاء المؽربً، رسالة لنٌل

الدراسات العلٌا المتخصصة فً القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، السوٌسً، كلٌة 

. 2006العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، الرباط، 

 أوالد بن عبد الرحمن مرٌم، إجراءات التبلٌػ والتنفٌذ فً المادة المدنٌة

والتجارٌة، بحث لنٌل الماستر، قانون المدنً واألعمال، جامعة عبد المالك السعدي كلٌة 

. 2008- 2007العلوم القانونٌةواالقتصادٌة واالجتماعٌة، طنجة السنة الجامعٌة 

 حسن وتاب، دور كتابة الضبط فً تفعٌل مسطرتً التبلٌػ والتنفٌذ، رسالة لنٌل

دبلوم الدراسات العلٌا المتخصصة فً القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، سوٌسً، 

. 2009-2008السنة الجامعٌة، 

 

 



 أب اشبٌه الفتح، التنفٌذ على العقار فً التشرٌع المورٌتانً والمؽربً، رسالة

لنٌل دبلوم الماستر فً القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلٌة العلوم القانونٌة 

. 2009-2008واالقتصادٌة واالجتماعٌة، طنجة، السنة الجامعٌة، 

 - البشٌر الزكاؾ الطاهر، التبلٌؽات القضابٌة، اإلجراءات واإلشكاالت فً قضاٌا

مدونة األسرة، رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون الخاص، جامعة عبد 

السنة الجامعٌة - طنجة–المالك السعدي كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة 

2006-2007. 
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 43 ..................................................... انمضائٛح اإلثثاخ ٔسائم: انثاَٛح انفمشج

 48 ........................ انمضائٙ انعًم ضٕء عهٗ انرسهٛى شٓادج سسًٛح: انثانثح انفمشج

 49 ...................................... اإلجشاءاخ ساليح عهٗ انرثهٛغ آثاس: انثاَٙ انًطهة

 50 ..................................................... انرثهٛغ إجشاءاخ تطالٌ: األٔنٗ انفمشج

 51 ............................................. انرثهٛغ إجشاءاخ تطالٌ أسثاب: انثاَٛح انفمشج

 52 ........... انرثهٛغ إجشاءاخ تطالٌ فٙ تانثد انًخرظح انمضائٛح انجٓح: انثانثح انفمشج

 54 ....................................... انمضائٙ انعًم فٙ انرُفٛز إجشاءاخ :انثاَٙ انفظم

 56 ..................................................... نهرُفٛز انعايح انًمرضٛاخ: األٔل انًثحث



 56 ...................................................... ٔإَٔعّ انرُفٛز يفٕٓو: األٔل انًطهة
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 96 ..................................................................... انٕلرٛح انظعٕتاخ: أٔال

 99 ............................................................... انًٕضٕعٛح انظعٕتاخ: ثاَٛا

 102 ............................... فٛٓا ٔانثد انظعٕتح تئثاسج انًكهفح انجٓح: انثانثح انفمشج

 102 ................................................... :انظعٕتح تئثاسج انًكهفح انجٓاخ: أٔال

 105 ...................................... انرُفٛز طعٕتاخ فٙ نهثد انًخٕنح انجٓاخ:  ثاَٛا

 108 .................................................................................... :خاذًح

 112 ............................................................................ انًشاجع الئحح

.......................................................................................................انًالحك

............ 

 118 ................................................................................... انفٓشط

 

 
 

    
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


