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ة:ــــمقدم  

ال                  إن القاعدة العامة في التنفيذ ،أنه ال يجوز للشخص اقتضاء حقه لنفسه بنفسه وا 
المدين أو غير المدين الحتمال عمت الفوضى في المجتمع وأهدرت حقوق المنفذ عليه سواء كان 

ءة الدائن لها والمساس بها لذلك فإن هذه القاعدة المطبقة في جميع تشريعات العالم الحديثة إسا
قهرا على المدين بما تستوجب تدخل السلطة العامة لتولي عملية التنفيذ وتمكين الدائن من استفاء حقه 

التي  ولتنظمه   أحاط المشرع عملية التنفيذ بمجموعة من القواعد القانونية ،وقد لها من قوة عمومية 
التنفيذ المتمثلة أركان تحدد لقانونية هذه القواعد افيلزم القائم بالتنفيذ بإتباعها تعتبر من النظام العام  ف

لخاصة بهذه األركان محله وتبين الشروط ا التنفيذي والسلطة التي تباشر التنفيذ وأطرافه  و السند في 
وتبدو مهمة المشرع في وضع قواعد و إجراءات التنفيذ في غاية الصعوبة و الدقة ،   

ناقضة لألفراد فهو يحاول التوقيف بين مصلحة إذ يقتضي فن التشريع منه أن يوفق بين المصالح المت
ه ، و الذي يعاني مرارة الحرمان منه ويتضرر من تعنت مدينه ومماطلتالدائن في تنفيذ سريع لحقه 

مصلحة المدين في الحماية من أي تعسف يقوم به الدائن عند التنفيذ بحيث ال تهدر كرامته وال يجرده 
تضمن حماية كافية ألطراف جب أن تنظم قواعد للتنفيذ بحيث ائنه من كل أمواله ، لذالك فإنه و د

 التنفيذ مع األخذ بعين اإلعتبار المصلحة العامة للمجتمع .
ذ الحق و حدد الشروط الواجب توفرها التخاذ عملية التنفي اقتضاءك فالمشرع عندما رسم طرق لذل

و جعل هذه الحماية تمارس تحت لك هو حماية أطراف التنفيذ و الغير الجبري إنما كان هدفه من ذ
باألشكال  الفنية المخصصة لذلك و هي ما تعرفلك بواسطة استخدام الوسيلة رقابة القضاء و ذ

لتحقق من إتاحة الضمانات القضائية للخصوم ل تظهر من خالل أهمية إشكاالت التنفيذالتنفيذي إذن ف
التنفيذ.لحق التقاضي في مجال  ابهذا مظهر قانونية التنفيذ فتبدوا   

ون اإلجراءات المدنية من قان 183وقد نظم المشرع الجزائري اإلشكال التنفيذي بالفقرة الثانية من المادة 
مما أوقع  بعض اللبس في فهمه و ظهرت في الميدان عدة أخطاء في ، تنظيما كافيا لكنه لم يكن

 خصصين في مجال القانونممارسته واستعماله ، سواء كان ذلك من جهة المتقاضين أو حتى من المت
و التطبيقية الشرح و التفصيل على ضوء الممارسات القضائية ب أن نتناول هذا الموضوع  الك ارتأينلذ

  الفقهية فيه . اآلراء
الشروط و اإلجراءات  ؟ و ما هي فما هي القواعد العامة التي تنظم اإلشكال التنفيذي الوقتي    

في؟ للفصل المختصةائية الجهة القض مماأ ه رفعل الواجبة   
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    الحكم الصادر و طرق الطعن فيه؟ هي طبيعة و في األخير ما
ق ا م مركزين على ما استقر عليه  183هذا ما سنحاول معالجته بإتباع المنهج التحليلي للمادة 

التالية: القضاء في هذا المجال وعلى ضوء أراء الفقه وذلك من خالل الخطة  
 

 الفصل األول: القواعد العامة لإلشكال التنفيذي الوقتي

          المبحث األول: مفهوم اإلشكال التنفيذي الوقتي 

                    المطلب األول: تعريف اإلشكال التنفيذي الوقتي

                    المطلب الثاني: خصائص اإلشكال التنفيذي الوقتي      

                    المطلب الثالث: تمييزه عن النظم القانونية المشابهة

       المبحث الثاني: مجال اإلشكال التنفيذي الوقتي واألسس التي يبنى عليها

                   المطلب األول: مجال اإلشكال التنفيذي الوقتي

                  المطلب الثاني: األسس التي يبنى عليها اإلشكال التنفيذي الوقتي

 الفصل الثاني: رفع اإلشكال التنفيذي الوقتي والحكم الصادر فيه

        المبحث األول:  رفع اإلشكال التنفيذي الوقتي

                 المطلب األول: طرق رفع اإلشكال التنفيذي الوقتي

                 المطلب الثاني: شروط قبول اإلشكال التنفيذي الوقتي

                 المطلب الثالث:الجهة القضائية المختصة بالنظر في اإلشكال التنفيذي الوقتي

         المبحث الثاني:الحكم الصادر في اإلشكال التنفيذي الوقتي

                المطلب األول: أنواع الحكم الصادر

طبيعة الحكم الصادر المطلب الثاني:                

               المطلب الثالث:  طرق الطعن في الحكم الصادر

.       الخــــــــــــــــــــــــــــاتمــــة                                 
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طلب  يمكن بواسطتها  ألطراف التنفيذ الوقتي الوسيلة الفنية  التي   ييعتبر اإلشكال التنفيذ    

تعترضه عقبة قانونية تحول  وهذا عندما مؤقتة من القضاء أثناء سير عملية التنفيذ عندماالحماية ال

فيجب دون استمراره، وحتى  يتم استعمال هذه الوسيلة البد منا اإلحاطة بالقواعد العامة التي تحكمها 

ألخرى أن يكون مفهومها جليا فتعرف وتبرز خصائصها وتميز عن ما شابهها من النظم القانونية ا

التي يكون لها نفس الهدف أو األثر الذي يكون لإلشكال الوقتي وهي األشياء التي سنتناولها في 

المبحث األول من هذا الفصل فإذا وضحنا مفهومه فإنه يجب معرفة المجال الذي يمكن أن يستعمل 

ل عقبة  قانونية  فيه لطلب الحماية الوقتية تبعا  لذلك البد يؤسس على أسباب تبرره وعلى حاالت تمث

 تقف عملية التنفيذ وهو ما سنتناوله في المبحث الثاني .

                                       الوقتي ياإلشكال التنفيذ مالمبحث األول:  مفهو 

إن التطرق لمفهوم اإلشكال التنفيذي الوقتي يقتضي منا التعريف به ببيان عناصره التي أوردها    

لما يتواله الفقه في مسألة التعريف الذي هو من المسائل التي يختص بها عادة بالشرح  التشريع ووفقا

والتفصيل )المطلب أألول( مع بيان للخصائص التي يتميز بها عن غيره كالمنازعة الموضوعية في 

ه و التنفيذ  )المطلب الثاني( وبما  أن اإلشكال التنفيذي الوقتي قد يختلط بأنظمة  قانونية شبيهة ب

يكون لها نفس األثر معه وقد تشترك معه في بعض الخصائص كنظام وقف التنفيذ أو التظلم من 

جراءاته )المطلب الثالث(.     الحكم أو طلب تفسيره لذلك  فإنه البد من تمييزه عنها كل وفق شروطه وا 

 
 
 
 
 

 المطلب األول: تعريف اإلشكال التنفيذي الوقتي
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مثله مثل جل  لقانون اإلجراءات المدنية ي الوقتي عند سنهفيذإلشكال التنلم يعرف المشرع الجزائري ا 
بما ورد في منه والتي لم تنظمه تنظيما كافيا مقارنة  183/2شارة إليه في المادة باإل ىاكتف و المشرعين

ذة واإلجراءات المتخ تاإلشكاالالسندات التي تطرح بشأنها  ت بصورة موجزةنبي  قد التشريعات األخرى، ف
 .بالفصل فيه  لمختصة القضائيةالجهة ا كذا في ذلك و 
عدة تعريفات تصب فجاءت ريف إشكاالت التنفيذ الوقتية علمسألة ت نجده قد تصدى الفقهإلى وبالعودة 

التوضيح بأن الفقه يقسم منازعات ، لكن و قبل عرضها من الواجب في مجملها على نفس العناصر
ية وذلك بحسب المطلوب في الدعوى و بالنظر وضوعية ومنازعات وقتمنازعات م :نوعين  التنفيذ إلى

عية هي التي يطلب فيها الحكم في موضوع فالمنازعات الموضو ،  الجهة القضائية المرفوع أمامها إلى
أما المنازعة الوقتية في التنفيذ فهي ءات التنفيذ ، كدعوى بطالن إجراء من إجرا المنازعة بما يحسمها

 اإلشكال التنفيذي الوقتي الذي نحن بصدد دراسته. ليها مصطلحع التي ينطبق
المتعلقة به )بالتنفيذ( ويترتب على  ةهو المنازع :"القولالوقتي ب التنفيذيلقد عرف البعض اإلشكال 

،ويبديه أحد أطراف الحكم فيه أن يصبح التنفيذ جائزا أو غير جائز أو يرتب وقف التنفيذ أو استمراره
عبارة عن كما عرفه البعض اآلخر بأنه "   (1)يبديه الغير في مواجهتهما"  واجهة اآلخر أمو  يالتنفيذ ف

إجراء وقتي يتعلق بالتنفيذ وهي تتخذ أساسا صورة  ادبإتخأطراف التنفيذ أو الغير  طلبات يقدمها أحد 
الفصل  فهو طلب إجراء وقتي من القضاء إلى حين فيه  االستمرارأو طلب  مؤقتا طلب وقف التنفيذ

 (2)في موضوع المنازعة )إشكال الموضوعي(
و قد عرف بأنه" منازعة قانونية تعترض األحكام والسندات الواجبة التنفيذ ويترتب على الحكم فيها 

 يبديها ووقف السير في التنفيذ أو استمراره ويبديها أحد أطراف التنفيذ في مواجهة اآلخر أ
 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 209أحمد أبو الوفاء إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الطبعة الثالثة الدار الجامعية ص  د-1
 195الدار الجامعية ص –د أحمد هنيدي أصول التنفيذ ،السند التنفيذي إشكاالت التنفيذ طرق التنفيذ -2

 
 

 م التنفيذ وتقد إلجراءاتعي تعترض السير الطبي التي  صعوباتالمن  تنشئ ألنهاكذلك  تالغير وسمي
 .(1)"للمحاكم للفصل فيها
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تية عاجلة ال وقد عرفه بعض شراح القانون الجزائري بأنه منازعة تطرأ قبل تمام التنفيذ تتعلق بمسألة وق
قاضي فيه يفصل فيه  االستمرارأو  اترتب على الحكم فيها وقف التنفيذ مؤقتي وتمس بأصل الحق 

 .(2) لقواعد الخاصة باألوامر اإلستعجاليةليخضع األمور المستعجلة بحكم 
التي يقوم عليها على نفس العناصر  تركز مجملهالهذه التعاريف نجد أنها في  استعراضنافمن خالل 

 التي تعترض سير التنفيذ القانونية العقباته "فنستطيع أن  نقول  أن مفهوم اإلشكال التنفيذي الوقتي 
تقتصر ،قبل تمامه ويطلب فيها رافعها وقف التنفيذ أو اإلستمرار فيه  رفعوالتي تكون متعلقة به، ي

على مجرد التحقق  من أحقية أو عدم  أحقية المستشكل في طلب وقف ر فيه ظمهمة القاضي النا
ن قضاؤه يكون إالتعرض ألصل الحق فإذا قضى بوقف التنفيذ أو السير فيه  ف دون باستمراره أو التنفيذ

المشرع في إشكاالت التنفيذ  افترض، وقد "رض النزاع على قاضي الموضوع ليحسمه وقتيا إلى أن يع
ركن االستعجال وفق قاضي األمور المستعجلة ليس مكلف ببحث توافر  نفإبالتالي  و أنها مستعجلة

 قانون اإلجراءات المدنية.من  183لمادة رة الثانية من اما جاء في الفق
ض التنفيذ سواء كانت من المدين أو الغير كمقاومة التنفيذ بغلق األبواب أما العقبات المادية التي تعتر 

 ذالتنفيإشكاالت   من قبيلنها ال تعتبر إل المحضر أو منعه من دخول المنازل فالقوة لتعطي استعمالأو 
نما هذه العقبات إ، فال تعرض على القضاء للفصل فيها لى حق قانونيألن من صدرت منه ال يستند إ

عد تعديا وتمن قانون العقوبات  328ة المادة  لئات طالقوة العمومية ويقع أصحابها تح استعمالبتذلل 
 القائم بالتنفيذ. الموظفعلى 

 كذلك ال تعتبر إشكاالت في التنفيذ الخالفات التي تثور بين المحضر المكلف بتنفيذ وبين طالب
 

ــ ــــ  ـــــــــــــــــــــــ

رجة أحكام وأراء في القضاء المستعجل ،منازعات التنفيذ الوقتية في المواد المدنية المستشار مصطفى مجدي ه-1
 1992_1991والتجارية طبعة 

 2006/2007د ملزي عبد الرحمان محاضرات ألقيت على الطلبة القضاة بالمدرسة العليا للقضاء السنة الدراسية -2
 
 

يعلن للمدين قبل التنفيذ ويرفض المحضر تبعا  التنفيذي لم السندالتنفيذ ألسباب شكلية كما إذا كان 
أو  هذا المحضر لها المحكمة التابع اختصاصدائرة  في لذلك القيام بالتنفيذ أو بسبب أن التنفيذ ال يقع

دعى المحضر أن مكان التنفيذ ال يمكن الوصول إليه بسبب أن السيول الألسباب مادية كما إذا 
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ف جدي بين المحضر على خال وانطوتقانونية كانت المنازعة  ،أما إذاقطعت الطريق الموصل إليه 
 .سم فيه بحكم وقتي حنها ترفع إلى قاضي األمور المستعجلة على شكل إشكال يوصاحب الشأن فإ

إشكال  منازعة موضوعية )  لديهحد األطراف أن يطلب إجراءا وقتيا في كل حالة يكون على ذلك أل
المنازعة سواء ضاء أولم يرفعها وله هذا الحق أي  كان سبب ما القموضوعي في التنفيذ( سواء رفعها أ

مكانية التنفيذ على مال إكانت تتوجه إلى الحق الموضوعي أو إلى الحق في التنفيذ الجبري أو إلى 
فإذا تم الحجز على شيء من المنقوالت التي ال يجوز الحجز ،معين أو إلى صحة إجراءات التنفيذ 

لقانون اإلجراءات المدنية أو أن الدائن أو قع حجزا على منقول من ا 378ادة عليها وفقا لنص الم
حجز العقاري كان مخصص لخدمة عقار بطريق الحجز على المنقول دون أن يتبع إجراءات ال

المنفذ ضده أن يطلب من قاضي األمور المستعجلة بصفة وقتية بوقف التنفيذ ويرفع للمحجوز عليه أو 
المدين أن  ادعىموضوع  يطلب فيها الحكم ببطالن الحجز واألمر كذلك إذا دعوى أمام قاضي ال

بعد صدور الحكم المنفذ به بالوفاء أو بالمقاصة أو بالتقادم   فله أن يرفع طلب وقتي  انقضى الدين قد
 إلغاءأو  التنفيذالموضوعية التي يطلب فيها الحكم ببطالن بوقف التنفيذ إلى غاية الفصل في الدعوى 

 .(1)لحكما
يمكن إن نخلص إلى الخصائص التي يتميز بها  ةإلشكاالت التنفيذ الوقتي اتعلى ضوء هذا التعريف

 و ما سنورده في المطلب الثاني.وه
 
 
 

ــ ــــ  ـــــــــــــــــــــــ

حامد عكاز القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ في ضوء الفقه األستاذ عز الدين الديناصوري  و المستشار  -1
 808ص 1997-5للطباعة الطبعة  لتادالقضاء مركز وال

 

 
 

 خصائص اإلشكال التنفيذي الوقتي الثاني:المطلب 
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 سمياتتميز منازعة التنفيذ الوقتية التي تظهر في شكل إشكال  في التنفيذ عن غيرها من المنازعات ال 
و طبيعة الحكم أحيث اإلجراءات  بمجموعة من الخصائص سواء منعن منازعة التنفيذ الموضوعية 

 مضمونه و أثاره وهو ما سنتعرض له في ما يلي: وأ فيها الصادر
ختلف عن إجراءات رفع عوى اإلشكال الوقتي  في التنفيذ تاإلجراءات التي تتبع في رفع د أوال:

الذي يتولى بنفسه  إحالة األطراف الدعاوي األخرى إذا يجوز إبداء المنازعة الوقتية  أمام المحضر 
ظرة في االنأمانة ضبط المحكمة ضي األمور المستعجلة أو بدعوة مبتدأة  ترفع بعريضة لدى على قا

 .القضايا اإلستعجالية
: أن قاضي األمور المستعجلة حينما يفصل في اإلشكال التنفيذي الوقتي فإنه ممنوع  عليه ثانيا

نما تعمق في بحث المساس بأصل الحق وعليه أن يقضي في الطلب  الوقتي من ظاهر األوراق دو 
اإلثبات كإحالة الدعوى للتحقيق أصل الحق وال يجوز له في سبيل تكوين عقيدته أن يلجأ إلى إجراءات 

الخصوم أو توجيه اليمين الحاسمة، أما في المنازعة الموضوعية فإنه    استجوابأو ندب خبير أو 
ى كافة طرق اإلثبات الجائزة على القاضي أن يحسم النزاع وأن يتعمق في أصل الحق و أن يلجأ إل

 ا.قانون
فللقاضي عند نظر  ةة مؤقتيأن الحكم الصادر فيها له حجب: تتميز اإلشكاالت الوقتية في التنفيذ ثالثا
للخصوم أما الحكم أو المراكز القانونية  فرو ظال تغيرتالنزاع مرة أخرى فله أن يعدل عنه إذا  ذات

كافة المحاكم وتسمو حجيته على قواعد النظام  مجية أماالصادر بصدد المنازعة الموضوعية فله ح
 .(1)العام
 أمام قاضي األمور المستعجلة في حد ذاته بما يلي:المرفوع  يتميز اإلشكال التنفيذيكما 

خصومات إلصدار حكم فيها فهو ليس عقبات  اأنه منازعة قانونية تطرح على القضاء تنشأ عنهب/ 1
 مادية كما ذكرنا أنفا.

 
ــــــ  ــــــــــــــــــــــ

التنفيذ وفق لنصوص قانون المرافعات معلق عليها بآراء الفقه وأحكام النقض توزيع دار الفكر العربي د أحمد مليجي -1
 10ص 
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ومثال هذا  التنفيذات إجراءلصحة بما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها  منازعة تتعلق/ أنه 2
كما لو  بمقتضاه التنفيذي، أو التنفيذ بموجب حكم غير جائز التنفيذ لسندباإدعاء المدين عدم إعالنه 

بسبب من أسباب  انقضى،  أو اقتضاء لحق  أو غير نهائي بالنفاذ المعجل مشمولكان ابتدائيا غير 
مثل األموال  الحجز على أموال ال يجوز الحجز عليها كالوفاء أو التقادم، أو إدعاء المدين االنقضاء
 .ق ا م 368،378 بالمادة الواردة

إنما هو بصفة  -لهذا قد يرفع اإلشكال قبل التنفيذ–على التنفيذ فحسب  اعتراضأن اإلشكال ليس /3
عامة منازعة تتعلق به أيا كان  يقدمها إلى المحكمة فقد يبدى اإلشكال  من المدين في مواجهة الدائن 

 .( 1)هتهماأو من الدائن في مواجهة مدينه، أو من الغير في مواج
ن لعيب شكلي في اإلجراءات كأأو الدين  لسبب  يتعلق بموضوع اعتراضهومن أمثلة منازعات المدين 

أو أن هذا الدين مؤجل أو معلق على شرط، أو أنه لم يتحقق أو  يدعي أنه وفي بالدين المطلوب منه
 عيب في الرضا  أو لنقصتضاه باطل لأنه غير معين المقدار أو أن العقد الرسمي المراد التنفيذ بمق

قانونًا أو لم يسبق إعالنه حكم المراد تنفيذه غير نافذ األهلية أو لعيب في سببه أو في شكله أو أن ال
 إليه.

ومن أمثلة المنازعات التي يبديها الدائن أن يمتنع المحضر القضائي عن مباشرة التنفيذ بحجة قيام 
بمقتضاه هو حكم غيابي سقط بالتقادم أو انه غير حائز  يذالتنفأو بسبب أن الحكم المراد مانع قانوني 
وهي واقفة للبيع،  استحقاقهافيه أو أن المنقوالت المحجوزة قد رفعة الدعوة بطلب  المقضيلقوة الشيء 

التنفيذ أو إجرائه لعدم صحة تلك  باستمرارفيضطر الدائن إلى رفع األمر إلى القضاء يطلب الحكم 
 اإلدعاءات.
منازعة الغير في مواجهة طرفي التنفيذ اإلدعاء بأنه يملك األشياء المحجوزة عليها أو  ومن أمثلة

 المقتضى تسليمها للدائن أو أنه صاحب الحق في حيازتها
 حاصل التنفيذالتنفيذ بمقتضاه إذا كان  المرادفي الحكم  التظلماإلشكال التنفيذي ليس من قبل /4

 .التنفيذبما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لإلجراء بمقتضى الحكم إنما هو منازعة تتعلق 
شكال إال أذا كان مبنيا على وقائع الحقة على صدور الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه، ستفال يجدي اإل

أما إذا كان مبنيا على وقائع سابقة على الحكم، فالمفروض أنه قد حسمها بصورة صريحة أو ضمنية 
ته تفرض على سائر المحاكم عدا يلم من الحكم فحجظعد اإلستشكال وسيلة توبعبارة أخرى ال ي
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 عالمشر الطرق الخاصة التي وضعها  بمقتضىالمحاكم التي تملك إعادة النظر فيه إذا طرح أمامها 
 2أي طرق الطعن في األحكام.–م من األحكام لظتلل
من محكمة غير مختصة، أو  من أمثلة ماال يجدي فيه اإلستشكال اإلدعاء بأن الحكم قد صدرو 

خطا أو انه شمل  ألنه حكم انتهائي هوصف أخطأت فيالحكم قد  أصدرت اإلدعاء بأن المحكمة التي 
 هأو تعديله أو وقف تنفيذ بإلغائهفعال  صلن مثل هذا الحكم واجب النفاذ حتى يفأل أبالنفاذ معجل خط

 من محكمة المعارضة أو االستئناف.
نها أل إمكانية تعديل وصف األحكام عن ر في اإلشكاظاألمور المستعجلة النا كما انه ال يملك قاضي

و ال األمر بشمولها النفاذ المعجل إذا كانت غير مشمولة به بل هو ال يملك في  ةبتدائية أو انتهائيإ
ن اإلشكال في هذه الحاالت يتضمن راره ألإصدار أمر مؤقت بوقف التنفيذ أو استم إال هذه األحوال

ة بنظره،وهي صال يرفع إال  إلى المحكمة المختعن في وصف الحكم المراد تنفيذه و هذا الطعن الط
م من الوصف أما إذا لم يوصف الحكم بأنه ابتدائي أو إنهائي أو لم تأمر المحكمة ظلتفصل في الت

فيذ أو ا بوقف التنتقؤ ور المستعجلة يستطيع أن يأمر مبالنفاذ المعجل أو لم ترفضه فان قاضي األم
حكم هذا األخير ال يقيد زاع في هذه األحوال ال يبني على تخطئة الحكم فلنه وذلك الن افيباالستمرار 
سلطة هذه المحكمة اعتداء على  ذلك الطعن المختصة بنظر التظلم من الوصف و ليس فيالمحكمة 

 األخيرة ألنه قضاء مؤقت.
 

:لمشابهة لها ةة القانونياألنظمعن  يالتنفيذ اإلشكالالمطلب الثالث:تمييز   
   أوال: التفرقة بين اإلشكال التنفيذي و طلب وقف التنفيذ:

الجهة  أمامب وقف النفاذ المعجل لية للحكم من محكمة الطعن و هي ططلب وقف القوة التنفيذ إن
 مأمالنقص وطلب وقف التنفيذ اب أمامهاالمحكمة المطعون  أمامو طلب وقف التنفيذ ألديها  المستأنف

ماية وقتية من ححماية المحكوم عليه  إلىيرفع تبعا للطعن في الحكم و يرمي  أمامهامحكمة الملتمس 
انه يتفرع عن  إاللم يكن طعن في الحكم  إنالقوة التنفيذية للحكم حتى يتم الفصل في الطعن فهو و 

هذا الطعن فال تحكم  أسباب إلى رفع تبعا للطعن في الحكم و استند إذا إالالطعن فيه فهو ال يقبل 
الحكم فهذا النظام  إلغاء األسبابرجحت من هذه  إذا إالبوقف التنفيذ للحكم  أمامها نالمطعو  المحكمة
قضاء. أواالنتقاص من القوة التنفيذية المقررة للحكم قانونا  إلىيرمي   
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مستقلة تماما و المستعجلة فهي  األمورقاضي  أمام المطروحة فيذ الحكمتنالمنازعة الوقتية في  أما
تجريحه  أو هنقد أساسمؤقتا بهذا الطريق على الحكم  وقف تنفيذ زال يجو و متميزة عن الطعن فيه 

 أركانه أوعيب في مقدماته  بالتنفيذ بسبرجح بطالن هذا  تىيقضي القاضي بوقف التنفيذ م إنما
 طالما ال يمس هذا العيب الحكم ذاته.

يثبت للمحكمة احتمال وقوع ضرر  أنلوقف القوة التنفيذية للحكم انه يشترط  أيضاو ما يميز بينهما 
بل  اإلستعجاليالقاضي  أماميم يتعذر تداركه في حالة التنفيذ و ال يشترط هذا عند المنازعة الوقتية سج

احتمال ضرر  إثبات إلىبطالن هذا التنفيذ دون حاجة  ييرجح القاض أنيكفي للحكم بوقف التنفيذ 
 غير عادي منه.

ال في الطعن فيه فع أوالطعن في الحكم  إمكانفالمنازعة الوقتية في التنفيذ تقبل بعض النظر عن 
رفع المنازعة  إجراءات أنطلب وقف التنفيذ من محكمة الطعن يرفع بالتبعية للطعن كما  أنحين 

ب شروط طل إلىو بالنظر  أمامهاالمحكمة المطعون  أمامطلب وقف  إجراءاتالوقتية تختلف عن 
وقف التنفيذ فانه يختلف عن شروط المنازعة الوقتية في التنفيذ مثل اشتراط الضرر حتى يحكم بوقف 

.الوقتية التنفيذ وعدم اشتراطه في المنازعة  
 ثانيا/ التفرقة بين المنازعة الوقتية في التنفيذ و الطعن في الحكم:

التنفيذ و لو كان من نتيجة هذا الطعن بالطعن في الحكم ال تعتبر من منازعات  المتعلقةالمنازعة  إن
ما  إلهدارتتخذ المنازعة الوقتية في التنفيذ وسيلة  أنكما ال يجوز  (1) جائزاغير يصبح التنفيذ  أن

يكون سببا  أنكل ما يدخل في نطاق الحجية ال يصلح  أنة و القاعدة في هذا الصدد يللحكم من جد
.(2)للمنازعة في التنفيذ  

 
 
 

ــــــــــــــ ــــــــــــ  
344د_أحمد أبو الوفاء المرجع السابق ص-1  
31مليجي المرجع السابق ص د أحمد-2  
 

بشان التنفيذ على  اعتراضاتهمالغير لتقديم  أوالتنفيذ  ألطراف القانون فمنازعة التنفيذ وسيلة يتيحها
ررها القانون يقطرق الطعن فهي وسيلة  ماأاستمراره  أوما يشوبه من عيوب ليحكم بوقفه  أساس
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ه بحكم لاستبدا إلىما يشوبه من عيوب بغرض التوصل  أساسلم من الحكم على ظللمحكوم عليه للت
 إلىويترتب على هذا خضوع كل منهما لنظام قانوني متميز فالمنازعة الوقتية في التنفيذ ترفع  أخر

(1)بميعاد. تتقيدمحكمة الطعن و ال  إلىستعجالي و ليس القاضي اإل  
 ،قد يحدث تداخل بينهما  ألنه،هما لمجا تحديدكبيرة خاصة في  أهميةب على هذه التفرقة و يترت

 أساسالتنفيذي على  اإلشكاللذا يجوز  ،مقدمة الزمة لمباشرة التنفيذ و لصحته يعتبر السند التنفيذيف
إذا لكن  الن هذا العقدطب أساستجوز المنازعة مثال في تنفيذ عقد رسمي على و  السند هذا عدم صحة 

هذا يعني  ه ألنعيوب  أساسفال تجوز المنازعة في تنفيذه على  ، هذا السند حكما قضائيا كان
للطعن فيه  قابالاستخدام التنفيذ وسيلة للطعن في الحكم و هذا غير جائز حتى و لو كان الحكم مازال 

 إعادةبالتماس  أوبالنقص حكم النهائي الذي يقبل الطعن ال أوكالحكم االبتدائي النافذ نفاذا معجال 
المحكمة المختصة ال منازعة  أمامطرق الطعن المقررة قانونا  إتباعوسيلة ذلك هي  أن إذالنظر 
 التنفيذ.

ما يشوبه من عيوب من حيث  أساسال تجوز المنازعة في تنفيذ الحكم على وبناء على ذلك فانه 
الوقائع: أوالقانون   

 أساسعلى  أوانه مخالف للقانون  أساسلى ععة في تنفيذ الحكم فمن حيث القانون ال تجوز المناز  -
صدوره من المحكمة غير المختصة أساسعلى  أو إليه المؤدية اإلجراءاتالن طب أو هبطالن  

القاضي في تقدير الوقائع  أخط أساسمن حيث الوقائع ال تجوز المنازعة في تنفيذ الحكم على  -
به في الحكم. يما قض ادعاء واقعة تتعارض مع أساسعلى  أو  
الطريق و سلطة المحكمة  اهذ إجراءاتعن في الحكم بطريق الطعن المناسب فان ط إذاكما انه  -

طلب من المحكمة إذاو ،التنفيذ  إشكاالتبقواعد   ال عالقة لهأمامها فيه، المطعون   
 

ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

قاضي  أمامفي وقت واحد فيجوز استئناف الحكم و طلب وقف تنفيذه  الطريقين إلىيالحظ انه ال يمنع اللجوء -1
،د/أحمد مليجي و شروطه الخاصة  إجراءاتهالمستعجلة في ذات الوقت على انه يراعي في كل طريق  األمور

31صالمرجع السابق   
 

محكمة بالوقف بما لها من سلطة  باعتبارها  تأمر أنوقف التنفيذ مؤقتا فانه لها  أمامهاالمطعون 
 أساسعلى هذا  ،و نقص فيه أفي التنفيذ  إلشكالنظر في طلب الوقف ت أنطعن و ليس لها 
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 ساسأقاضي االستعجال و طلب وقف تنفيذه على  أمامفي تنفيذ الحكم  شكالستاإلبينما ال يجوز 
 انه قدم فيه طعن و ثم تجريحه.

  إشكاالت التنفيذ و نظرة الميسرة :التفرقة بين  ثالثا 
من القانون المدني " غير أنه يجوز للقضاء نظرا لمركز المدين و مراعاة  281/2عليها المادة  صتن  

ع مدة سنة وان يوقف التنفيذ ماليمنح آجاال مالئمة للظروف دون أن تتجاوز هذه  أنلحالته االقتصادية 
قاضي  و في حالة االستعجال يكون منح اآلجال من اختصاصإبقاء جميع األمور على حالها ،

ديد الدين و ذلك يمنح أجال للمدين لتس أناألمور المستعجلة".  يفهم من نص المادة أنه يمكن للقاضي 
ال يتجاوز اجل الوفاء مدة سنة و يشترط في  أنيتم الدفع عن طريق األقسام على بناء على طلبه ل

 الممنوح يضر بالدائن. ال يكون األجل أند المدين في حالة إعسار و ثانيا : أوال أن يوجذلك شرطين
 التنفيذي دعوى اإلشكال فإن هناك من يخلط  بينها وبين  فعندما ترفع هذه الدعوى أمام القضاء 

الوقتي لكون كل منهما يهدف إلى وقف التنفيذ الجبري إال أنها مختلفين من حيث السبب، المحل و 
 الموضوع.

الميسرة ترفع دائما من المدين إذ ليس للدائن  الدعوى التي يكون أساسها نظرةإن فمن حيث األطراف ف 
مصلحة في رفعها في حين دعوى إشكال التنفيذ ترفع إما من المنفذ ضده أي المدين بالتزام، أو من 

 طالب التنفيذ ) الدائن( أو من الغير.
من حيث المحل فمحل دعوى اإلشكال التنفيذي هو وقف التنفيذ أو االستمرار فيه حين محل دعوى 

 رة الميسرة هو وقف التنفيذ فقط.نظ
كذلك سبب دعوى اإلشكال التنفيذي هو العيب الذي صاحب إجراءات و شروط التنفيذ الجبري في 

   حين سبب دعوى نظرة الميسرة هو حالة المدين المتدهورة
تصحيح  تفسيرأويجوز طلب  :الفرق بين اإلشكال التنفيذي  و طلب تصحيح الحكم أو تفسيره  /رابعا
المحكمة التي  ابية أو حسابية و ذلك أمام نفسمن أخطاء مادية سواء كانت كتا يقع في الحكم م

 أصدرته بخالف اإلشكال التنفيذي الذي يكون أمام المحكمة التي يقع في دائرتها المشكل التنفيذي 
إشكاال  رهفإنه ال يمكن تصو المسائل السابقة عن التنفيذ  أو التفسيرطلب تصحيح  ه قد يكونأن رغمو 
أو مقرر أو ملزم  ئحكم سواء كان منش أيغموض أو خطأ مادي يشوب  ي التنفيذ . ذلك سببهما هوف

التي تقف في وجه التنفيذ مخالفة العقبات القانونية  التي يكون سببها التنفيذفي  على خالف المنازعة
 يجب أن يتضمن إلزاما.التي تستوجب وجود سند التنفيذي و الذي 
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 المبحث الثاني : مجال اإلشكال التنفيذي الوقتي و األسس التي يبنى عليها :  
 عندما تثور منازعة اإلشكال التنفيذي الوقتي وترفع أمام قاضي األمور المستعجلة فإنه بداهة يختص 

بوقف بغرض إصدار حكم  السندات التنفيذية  ،التي تطرح   بشأن تنفيذاإلشكاالت القانونيةبنظر 
يجب معرفة أنواعك ذللاإلستمرار فيه و التنفيذ أو   

هذه السندات التي تدخل في إطار اختصاصه ؟ كما أن قاضي األمور المستعجلة يبني حكمه على 
 مجموعة من األسس القانونية فم هي هذه األسس؟

ارتأينا أن نبين ذلك في مطلبين ولتبيان مجال اإلشكال التنفيذي الوقتي واألسس التي يبنى عليها 
ق إ م والثاني نستعرض فيه األسس  183ول نعالج فيه مجال اإلشكال التنفيذي في ضل المادة ،األ

 التي يبنى عليها.
 المطلب األول : مجال اإلشكال التنفيذي الوقتي :

ق إ م "عندما يتعلق األمر بالبت مؤقتا في إشكاالت التنفيذ المتعلقة بسند تنفيذي أو  183تنص المادة 
رار فإن القائم بالتنفيذ يحرر محضر باإلشكال العارض ويخبر األطراف أن عليهم أن أمر أو حكم أو ق

فيه".أمام قاضي األمور المستعجلة الذي يفصل  ايحضرو   
ء تنفيذها محال لرفع إشكال تنفيذي أمام قاضي مجموعة من السندات التي تكون أثنافهذه المادة أوردت 

يلي: ضيح ماهيتها وال طبيعتها وهذا ما سنعالجه فيماتوالها بتو تاألمور المستعجلة لكنها لم   
 التنفيذية.السندات  األول:الفرع  -

 ةالتوثيقيد و لعقفي ا لثمتتمن قانون اإلجراءات المدنية  183ن عبارة السند التنفيذي الواردة في المادة إ
 الشروط:ال تكتسي هذه العقود طابع السند التنفيذي إال إذا توفرت فيها بعض و 
يجب أن يكون العقد التوثيقي صادرا عن الموثق المختص بضبط و توثيق هذا العقد كعقد البيع  -أ -

 أو اإليجار و غير ذلك من العقود ... إلخ .

ن من قانو 320ممهورا بالصيغة التنفيذية و هذا تطبيقا للمادة   يجب أن يكون العقد التوثيقي-ب
ا كان ممهورا بالصيغة سند ال يكون  قابال للتنفيذ إال إذ)  كل حكم أو اإلجراءات المدنية و التي تنص 

و  المستعجلة  (و تبعا لذلك إذا رفعت دعوى إشكال في تنفيذ عقد توثيقي أمام قاضي األمورالتنفيذية 
 بين فعال أن هذا العقد غير ممهورا بالصيغة التنفيذية فإنه يقضي بوقف التنفيذ .ت
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نودا تقبل التنفيذ الجبري أي التزاما محقق الوجود ومعين المقدار يجب أن يتضمن العقد التوثيقي ب -ج
و حال األداء كأن يتضمن العقد التزام بدفع مبلغ مالي . أما إذا تضمن العقد مجرد تقرير مركز 

 فال يكون لهذا العقد قوة التنفيذ ابشيء ماآلخر  قانوني أو أنشأ مركز بغير التزام الطرف 
عقد التوثيقي عقدا صحيحا فأن ثبت بطالن العقد ألي سبب كأن يكون مثال يجب كذلك أن يكون ال-د

مشوب بعيب في محله أو في سببه أو ثبت إلغاءه أو فسخه فإنه يفقد صفة السند التنفيذي و تبعا لذلك 
طل أو مفسوخ يقضى ظاهر المستندات أن هذه العقد با وتبين من يإذا رفع إشكال في تنفيذ عقد توثيق

 .(1)وقف تنفيذه القاضي ب
 م:األحكــا الفرع الثاني -

حكم التحكيمحكم المحاكم ، األحكام األجنبية و  تباعا:يمكن تقسيم األحكام إلى ثالثة أنواع و هي   
أوال / حكم المحاكم: إن األحكام الصادرة عن المحاكم الجزائرية تدخل بطبيعتها في اختصاص قاضى 

مة بمثابة سند تنفيذي يجب أن يتوافر على مجموعة من األمور المستعجلة ولكي يكون حكم المحك
 الشروط

تجب أن يتعلق األمر بحكم يتضمن إلزاما أي أن يكون المحكوم له دائنا للمحكوم عليه  الشرط األول :
وقد يتضمن موضوع الدين دفع مبلغ مالي أو أداء عمل أو امتناع عن العمل أما إذا تعلق  األمر 

 فال يصح أن يكون سندا تنفيذيا . بحكم مقرر أو حكم منشئ
الشرط الثاني : يجب أن يكون الحكم قد حاز قوة الشيء المقضي به أي أن يكون حكما نهائيا أو 
حكما مشموال بالنفاذ المعجل ألن الحكم المشمول بالنفاذ المعجل يكون قابال للتنفيذ ولو كان إبتدائيا 

 قابال للطعن فيه بطرق الطعن العادية .
 320:  تجب أن يكون الحكم كشرط أخير ممهورا بالصيغة التنفيذية وقد نصت المادة  الثالث الشرط

من قانون اإلجراءات المدنية :  ) على أن كل حكم أو سند ال يكون قابال للتنفيذ إال إذا كان ممهورا 
 بالصيغة التنفيذية

 

144.143 ص الجزء الثاني  لمستعجلةلقاضي األمور ا االختصاص النوعي   يد اإلبراهيممحم األستاذ-(1)  
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تدخل في اختصاص قاضي األمور المستعجلة اإلشكاالت المتعلقة بتنفيذ  : األحكام األجنبية ثانيا /
من قانون اإلجراءات  325حسب المادة ذلك  األحكام األجنبية إذا كانت قابلة للتنفيذ في الجزائر و

ية أجنبية ال تكون قابال للتنفيذ في جميع األرضي المدنية فإن األحكام الصادرة من جهات قضائ
الجزائرية إال وفقا لما يقضي بتنفيذه من إحدى جهات القضاء الجزائرية دون إخالل بما قد تنص عليه 

يصدر  أنحتى يصبح الحكم  األجنبي نافذا في الجزائر تجب  و االتفاقيات السياسية من أحكام مخالفة
فيذ هذا الحكم ففي غياب هذا األمر ال يكون للحكم األجنبي أي قوة أمر بتن يمن القضاء الجزائر 

تنفيذية إذا ال يعتبر حينئذ كسند تنفيذي فإذ طرح إشكال في تنفيذ حكم أجنبي أمام قاضي األمور 
المستعجلة وتبين للقاضي أن هذا الحكم ال يحمل أمر تنفيذ صادر من القضاء الجزائري طبقا للمادة 

. (1)جراءات المدنية فإنه بقضي بوقف التنفيذمن قانون اإل 325  
 ثالثا / حكم التحكيم : -

القوة  ءيعتبر حكم التحكيم بمثابة حكم قضائي وينتج كل اآلثار المترتبة عن هذا الطابع باستثنا
من قانون اإلجراءات المدنية ال يكون حكم التحكيم قابال للتنفيذ  453،  452التنفيذية فعمال بالمدتين 

أمر من رئيس المحكمة ويصدر هذا األمر بالتنفيذ بذيل أو بهامش حكم التحكيم ويتضمن إذن إال ب
للكاتب بتسليم نسخة منه ممهورة بالصيغة التنفيذية فإذا رفع إشكال في تنفيذ حكم التحكيم وظهر 
نفيذه. لقاضي األمور المستعجلة أن هذا الحكم ال يتضمن أمر التنفيذ المشار إليه فإنه بقضي بوقف ت

وتجب ليكون ثمة مجال للتنفيذ أن يكون حكم التحكيم نهائيا أي غير قابل لالستئناف وتجب كذلك 
من  458ألحد األسباب المحددة في المادة  نليصبح حكم التحكيم قابال للتنفيذ أال يكون مشوبا بالبطال

 قانون اإلجراءات المدنية وهي:
تحكيم أو خارجا عن نطاق التحكيم.إذا كان الحكم قد صدر دون اتفاق على ال -  
إذا كان صدر عن تحكيم باطل أو بعد انقضاء ميعاد التحكيم . -  
إذا كان صدر من بعض المحكمين الذين ليس لهم سلطة الحكم في غيبة اآلخرين. -  
 

ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2006/2007بالمدرسة العليا للقضاء السنة الدراسية  د ملزي عبد الرحمان محاضرات ألقيت على الطلبة القضاة--1
. 

 151، 150جع السابق ص نفس المر  يإبراهيممحمد األستاذ -2
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إذا كان قد صدر عن محكم مرجع لم يتبادل الرأي مع المحكمين المنقسمين. -  
إذا كان قد صدر الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم. -  

ع المحكوم عليه إشكال إلى قاضي األمور المستعجلة وكان هذا فإذا وضع حكم التحكيم حيز التنفيذ فرف
من قانون اإلجراءات  458اإلشكال مأخوذ من بطالن هذا الحكم األحد األسباب السالفة الذكر بالمادة 

 المدنية وتبين للقاضي من ظاهر المستندات جدية الطلب فإنه يقضي مؤقتا بوقف التنفيذ .
 

 الفرع الثالث: القـرارات
:الصادرة عن جهات االستئناف  تالقرارا/1  

ومعنى  "شكال في تنفيذ قرارمن قانون اإلجراءات المدنية تنص صراحة على "اإل 183إن المادة 
القرار هنا هو القرار الصادر عن المجالس القضائية أو مجلس الدولة وحتى عن المحكمة العليا و 

أنه إذا ألغي الحكم برمته فيعود تنفيذه بالنسبة من قانون اإلجراءات المدنية تنص على  109المادة 
للخصوم أنفسهم إلى الجهة اإلستئنافية فهل يعني ذلك أن إشكاالت تنفيذ القرار الصادر عن 

مجلس القضائي والذي ألغى الحكم المستأنف برمته يخرج من اختصاص قاضي األمور 
 المستعجلة ويدخل في اختصاص الجهة اإلستئنافية ؟

القضاء على أن هذا النص ال ينزع  لقاضي األمور المستعجلة التابع للمحكمة  لقد استقر
من قانون اإلجراءات المدنية 183اختصاصه في البت في إشكاالت تنفيذ قرار في إطار المادة   

:/ القرارات الصادرة عن القضاء اإلداري 2  
س القضائي أو عن مجلس الدولة قد تعترض إجراء تنفيذ قرار إداري صادر عن الغرفة اإلدارية للمجل

 إشكاالت تستدعي تدخل قاضي األمور المستعجلة لتسويتها ففي هذه الحالة لمن يؤول
من قانون  183االختصاص هل القاضي األمور المستعجلة العادي في إطار أحكام المادة 

ظر في اإلجراءات المدنية أم للقاضي اإلستعجالي اإلداري باعتبار أن األول غير مختص للن
 المنازعات اإلدارية ؟

ما إذا كان  وضحمن قانون اإلجراءات المدنية أشارت إلى قرار لكنها لم ت 183/2إن المادة 
مصطلح  قرار يشمل كل أنواع القرارات بغض النظر عن نوع الجهة القضائية التي أصدرته أم أن 

عادية دون المحاكم اإلدارية هذا المصطلح يقتصر على القرارات الصادرة عم المجالس القضائية ال
 ...؟
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حاول مجلس  188-3-2003م م د  00934ملف رقم  2002-11- 05في قرار مؤرخ في 
الدولة اإلجابة عن هذا السؤال إذا قضى بأن اإلشكاالت في تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات 

ي التابع للمحكمة ، للقانون العام أالقضائية اإلدارية تخضع الختصاص قاضي األمور المستعجلة 
والملفت لالنتباه أن قرار مجلس الدولة السابق الذكر استعمل صفة قطعية غير قابلة ألي تأويل أو 

تفسير إذا سند االختصاص في مجال  البت في إشكاالت تنفيذ القرارات الصادرة عن القضاء 
ة المصطلح في قراره اإلداري إلي قاضى األمور المستعجلة للمحكمة وحدة واستعمال مجلس الدول

 2الفقر  183) المادة  188-03- 2003م م د  00934ملف رقم  2002-11-5المؤرخ في  (1)
مكرر من قانون اإلجراءات المدنية أمام  171هذه المقتضيات غير قابلة للتطبيق عمال بالمادة 

ات القضائية الجهات القضائية اإلدارية  فإن اإلشكاالت في تنفيذ القرارات الصادرة عن الجه
يعكس موقفه اإلدارية تخضع إلختصاص قاضى األمور المستعجلة للقانون العادي وحدة .و 

الصادر من مسألة االختصاص في مجال إشكاالت تنفيذ القرارات الصادرة عن القضاء اإلداري 
ن لم  حتى  2002-11-05قرار مجلس الدولة المؤرخ في إن . الغرف المجتمعة   نيصدر عوا 

من إحدى غرفه العادية فإنه يثير تساؤالت حول مالئمة القضاء الذي كرسه والذي يمنح  بل صادر
االختصاص للقاضي األمور المستعجلة العادي في تسرية اإلشكاالت  المتعلقة بالقرارات الصادرة 
عن القضاء اإلداري . هذا القرار يعارض في الحقيقة المبادئ األساسية التي تحكم االختصاص 

.(1)المستعجلة ي والنوعي لقاضي األمورالوظيف  
إن منح قاضي األمور المستعجلة العادي سلطة البت في إشكاالت تنفيذ القرارات الصادرة عن 

-11-05القضاء بصفة مطلقة ودون ضوابط كما أقر ذلك مجلس الدولة في قراره المؤرخ في 
النظام القضائي الجديد الذي  مع مبادئ تشريعنا السيما مع ىهو في نظرنا موقف ال يتماش 2002

 171كرس قاعدة ازدواجية القضاء وأزال التداخل الذي كان قائما في السابق خاصة وان المادة 
مكرر من قانون اإلجراءات المدنية والتي وردت في باب اإلجراءات المتبعة أما القضاء اإلداري 

183سيما المادة المحكمة ال ماستبدلت النصوص التي تحكم تدابير االستعجال أما  
ــ  ــــــــــــــــــــــ

160،  158األستاذ محمد إبراهيمي نفس المرجع السابق ص -1  

بنصوص أخرى أسندت بموجبها إلي رئيس الغرفة اإلدارية للمجلس القضائي البت في هذه      
فته قاضي التدابير وفي نظرنا فال يوجد أي مانع قانوني في أن بتدخل رئيس الغرفة اإلدارية بص
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من قانون اإلجراءات المدنية للنظر والبت  3مكرر  171األمور المستعجلة وفي أطار أحكام المدة 
في إشكاالت تنفيذ القرارات الصادرة عن القضاء اإلداري وذلك مع العلم أن إشكاالت التنفيذ تتسم 

.دائما بالطابع المستعجل    
 الفرع الرابع:  األوامر القضائية

من قانون اإلجراءات المدنية التي تنظم إشكاالت التنفيذ تشير صراحة إلى  2فقرة  183إن المادة 
وماذا تشمل هذه المادة األوامر المنصوص عليها في يقصد ب فماذا األوامر إلى جانب الحكم والقرار،

ائض ؟هل تشمل  األوامر اإلستعجالية فقط أم يدخل في إطارها كل األوامر األخرى كاألوامر على العر 
 وأوامر األداء؟

لقاضي األمور المستعجلة توافر شرطين  االختصاص النعقاديشترط  :بالنسبة لألوامر اإلستعجالية -أ
 أساسين :

توافر حالة اإلستعجال وهو ركن أساسي إلختصاص قاضي األمور المستعجلة وال يتوافر عنصر  -1
حتمل اإلصالح أو الضرورة التي  يرر الض باإلستعجال إال في األحوال التي يكون التأخير فيها يسب

. (1)تأخيرالال تحتمل   
قرر إن كانت مستعجلة أي يقوم اإلستعجال يستخلصه القاضي من وقائع الدعوى وظروفها ثم يو 

 بتكييف قانوني للدعوى .
الذي يقرره  األمر  نفي أصل النزاع أل ينظرالقاضي ال  أنهو عدم المساس بأصل الحق أي  -2

يا دون المساس بأصل الحق فإذا كان موضوع النزاع يمس بأصل إجراءا وقتيتضمن إال  القاضي ال
 األمورره قاضي ر الذي يق فاألمرفي موضوع النزاع وبالتالي  هالحق فإن القاضي يحكم بعدم اختصاص

موضوع النزاع إلىالمستعجلة هو أمر وقتي يساير حالة اإلستعجال فقط دون التطرق   
التنفيذ المتعلقة بسند  إشكاالتبالبت مؤقتا في  األمر"عندما يتعلق  183/2 وقد أشارت المادة

.."قرار.حكم أو  وأ أمرتنفيذي أو   
 

ــ  ــــــــــــــــــــــــ

4،  42تعجلة وقضاء التنفيذ ص معوض عبد التواب الوسيط في قضاء األمور المسالمستشار -1 -1  
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قاضي األمور  أمام ليستشك أنفلكل ذي مصلحة  استعجالي أمرفي تنفيذ  إشكالأي انه إذا وقع 
بغرض استصدار أمر بوقف التنفيذ أو اإلستمرار فيه ، وخصوصا أن األوامر اإلستعجالية  المستعجلة

ق ا م .188المعجل بقوة القانون طبقا للمادة  ذمشمولة بالنفا  
منها استصدار ق ا م"الطلبات التي يكون الغرض  172تنص المادة  األوامر على عرائض :-ب

في أي موضوع كان دون المسا س  بحقوق أمر مستعجل  ذباتخاأمر بإثبات حالة أو باإلنذار أو 
ية المختصة الذي يصدر أمره بشأنها وفي حالة اإلستجابة األطراف تقدم إلى رئيس الجهة القضائ

إلى رئيس  " إن هذه المادة أعطت اإلختصاص إلى الطلب يرجع إليه البت في إشكاالت التنفيذ
الجهة القضائية للبت في اإلشكاالت التي تثور بشأن تنفيذها والسؤال المطروح هل تدخل إشكاالت 

ق ا م ؟ حسب رأينا  183تنفيذ األوامر على عرائض في إطار األوامر الوارد ذكرها بنص المادة 
 ق ا م 183ة فإن هذا النوع من األوامر ال يدخل في  إطار األوامر الوارد ذكرها بنص الماد

 لألسباب التالية :
 م( ق ا 172إشكاالت تنفيذ األوامر على ذيل عريضة بنص خاص )المادة  لقد خص المشرع -

الجهة القضائية دون سوا ه. فالمشرع لم يورد نص هذه الماد ة عبثا  وأعطى اإلختصاص لرئيس
الت تنفيذ األوامر الواردة بل أراد بذلك إخراج إشكاالت التنفيذ األوامر على ذيل عرائض عن إشكا

ق ا م. 183بنص المادة   
من جهة ثانية فإن البت في إشكاالت تنفيذ األوامر على عرائض يعود إلى رئيس الجهة -

فقد منحت البت في إشكاالت تنفيذ  183المادة  ق ا م أما 172القضائية دون سواه طبقا للمادة 
ون رئيس المحكمة أو أي قاضي آخر معين لهذا األوار إلى قاضي األمور المستعجلة والذي قد يك

 الغرض  وهنا وجه اإلختالف .
ق إ م تدخل في نطاقها األوامر على  183وخالصة القول أن األوامر التي تقصدها المادة 

 عرائض.
"أنه خالفا على القواعد العامة في رفع الدعاوى أمام  174نصت المادة  دأوامر األداء: لق -ج

ومعين المختصة...عند المطالبة بدين من النقود ثابت بالكتابة حال األداء  الجهات القضائية
يستطيع الدائن أن يستصدر أمر أداء  174المقدار " فإذا توفرت الشروط الواردة في المادة 

للحصول على دينه دون إتباع  إجراءات التقاضي العادية لكن أثناء تنفيذه قد تثور إشكاالت 



 

 

21 

ق ا م والتالي  183ها في المادة ر األداء ضمن األوامر المنصوص عليخل أمقانونية فهل يد
 يخضع أمر وقفه أو اإلستمرار فيه إلى قاضي األمور المستعجلة؟

األوامر إن المشرع لم يخص إشكاالت تنفيذ أوامر ال األداء بنص خاص مم يعني تدخل في إطار 
األوامر  ة أخرى فإن صيغة هذا من جهة ومن جهق ا م  183المنصوص عليها في المادة 
ق ا م جاءت بصفة عامة مم يعني أن أوامر األداء تدخل في  183المنصوص عليها في المادة 

 إطارها.
 

 عليها اإلشكال التنفيذي الوقتياألسس التي يبنى  :الثانيالمطلب 
يد  ال المدين تحتمتتكون عملية التنفيذ الجبري من مجموعة من اإلجراءات يتم بموجبها وضع 

السند التنفيذي بإعالن  حق الدائن منه وهي تشمل مقدمات التنفيذ اقتضاءالقضاء بهدف 
جراءات الموالية لهذه المقدمات والتي بموجبها يتم وضع اإلبالوفاء ثم  التكليف ومحضري التبليغ و 

ال المنفذ عليه تحت بد القضاء .مال  
منطقي بحيث أن إجراء محضر التبليغ مثال وتتميز إجراءات عملية التنفيذ بالتسلسل الزمني وال

محضر الحجز وبالتالي فإن بطالن محضر  أويتم قبل إجراء محضر التكليف بالوفاء  أنجب ي
ذاك يترتب  أو األخيربطالن محضر التكليف بالوفاء وبطالن هذا  إلىرورة ضالتبليغ يؤدي بال

ي يمكن اعتباره هو األخير الترتيب كعنصر زمن أنعليه بطالن محضر الحجز وهو ما يعني 
(1.)عملية التنفيذ  بطالن إلىخلفه ت شرطا شكليا يؤدي  

أربعة فروع . إلىأن نقسم هذا المطلب  أينارتك اولذل  
 

 الفرع األول: األسس المتعلقة بالسند التنفيذي في حد ذاته
من عنصرين األول المحضر للقيام بعملية التنفيذ بناء عليه  إلىيتكون السند التنفيذي الذي يقدم 

شكلي وهو المستند ويتكون من النسخة التنفيذية والثاني مضمون هذا الشكل أو جوهرة وهو عمل 
(2)التأكيد للحق الموضوعي الثابت بالمستند والذي يجري التنفيذ الجبري إقتضاءا له  

ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

405فعات منشأة المعارف الطبعة األولى ص فتحي والى نظرية البطالن في قانون المراد  -1  
75محمود محمد هاشم قواعد التنفيذ الجبري في إجراءات قانون المرافعات دار الفكر العربي ص -2  
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 أنالتنفيذية  بالصيغةيمهر  أنففي الحالة التي يكون فيها السند التنفيذي حكما قضائيا يتعين قبل 
من خالل وصف النفاذ المعجل  أوالمقضي  األمرل قوة يكون حائزا على القوة التنفيذية من خال

أما إذا كان محررا رسميا فإنه يكون حائزا على القوة التنفيذية من خالل الصيغة التنفيذية الذي 
ليس هناك ارتباط بين قوة الشيء المقضي فيه وهي عدم قابلية  أنومن الواضح الموثق،يمنحها 

عن والقوة التنفيذية وهي قابلية الحكم للتنفيذ الجبري وللتدليل الحكم للطعن فيه بالطرق العادية للط
لنفاذ المعجل يمكن تنفيذها جبرا ألنها تتمتع بالقوة التنفيذية على ذلك نذكر بأن األحكام المشمولة با

رغم قابليتها للطعن فيها بالطرق العادية وهي المعارضة واإلستئناف باعتبار أنها غير حائزة لقوة 
مقضي فيه .األمر ال  

ونفس الشيء يمكن أن يقال بالنسبة للحكم األجنبي  وحكم المحكمين فكالهما  يتمتع بقوة األمر 
المقضي فيه ، ولكن رغم ذلك ال يمكن تنفيذه جبرا ألنهما ال يتمتعان بالقوة التنفيذية ومن ثم وحتى 

ختصة كما هو منصوص يمكن تنفيذهما ال بد من استصدار أمر بالتنفيذ من الجهة القضائية الم
من قانون اإلجراءات المدنية . 452 – 325عليه في المادتين   

وانطالقا مما تقدم يمكن القول أن القوة التنفيذية تتولد من وصف النفاذ المعجل أو من أمر التنفيذ 
يذ وفي هذه الحالة وعند تخلفها يمكن رفع إشكال وقتي للمطالبة بوقف التنفيذ نتيجة تخلف أمر التنف

المعجل.أو وصف النفاذ   
وزيادة على وجوب توفر السند التنفيذي على عنصريه الشكلي والموضوعي فإنه إلمكان القيام بالتنفيذ -

الجبري يجب أن يكون السند المذكور به التزام بحيث أنه إذا كان حكما مقررا أو منشئا فإن ال يمكن 
لنطق بها تشبع حاجة المحكوم له من الحماية تنفيذه جبرا وذلك ألن هذه األحكام تنتهي بمجرد ا

القضائية وهذا بخالف الحكم الملزم والتي ال تشبع بمجرد النطق به حاجة المحكوم له من الحماية 
القضائية بل البد من تدخل السلطة العامة وقيامها بأعمال مادية بهدف إعادة مطابقة المركز الواقعي 

.(1)على المدين للمحكوم له مع مركزه القانوني جبرا  
 
 
 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

ق ا م  183زبيري مختار رسالة مجستار في القانون اإلشكال التنفيذي  طبقا للمادة – 1  
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ومنازعة اإلشكال التنفيذي الوقتي والمتعلق بالسند التنفيذي يبنى أساسا على تخلف شرط من 
لشروط الخاصة بالمكونات الشكلية للسند الشروط الواجب توفرها في السند فتخلف شرط من ا

التنفيذي كعدم تقديم السند أصال أو أن الدائن قدم سندا إما حكما قضائيا أو محررا مؤقتا ولكنه لم 
يقدم النسخة التنفيذية مكتفيا بصورة منها مطابقة لألصل أو أنه قدم النسخة دون أن تكون ممهورة 

تقوم عالقة بين السند التنفيذي وخصومة اإلشكال بحيث  بالصيغة التنفيذية ففي كل هذه الحاالت
يمكن رفع إشكال وقي اعتمادا على تخلف الشرط الشكلي للسند المذكور والمطالبة بوقف التنفيذ 

ونفس الشيء يمكن أن يقال إذا تعلق اإلشكال الوقتي بالمكونات الموضوعية للسند التنفيذي يمكن 
أو موجود لكنه غير معين  التنفيذ اقتضاءا له غير موجود أن يكون الحق الموضوعي الذي يجري

لكون معلق على شرط . األداءموجود ومعين ولكنه غير حال  أنالمقدار أو   
تخلف شرط من  أساسيبنى على  أنالقول أن اإلشكال الوقتي يمكن  إلىمن كل ما تقدم نخلص 

يبنى على أساس تخلف  أنتنفيذي أو الشروط المتعلقة بالمكونات الشكلية أو الموضوعية للسند ال
اإلشكال الوقتي في عالقة  المقضي وفي كلتا الحالتين يدخلالقوة التنفيذية المتوفرة عن قوة األمر 

 مباشرة مع السند التنفيذي .
 الفرع الثاني:  األسس المتعلقة بأطراف التنفيذ

المحضر القضائي  التنفيذ وهوذ ضده والشخص القائم بأطراف التنفيذ هم طالب التنفيذ والمنفإن 
واألهلية.فر شرطي الصفة اتو  فيهم ويشترط  

يتضمن محضر التبليغ إسمه ولقبه ومهنته وعنوان موطنه وذلك  أنجب فبالنسبة لطالب التنفيذ ي
يكون هو  أنمن أجل التعريف به ونفي الجهالة عنه وبحسبه فإن شرط الصفة بالنسبة له يعني 

وعي الثابت بالسند التنفيذي أو خلفه الخاص أو العام ومن ثم وفي حالة المحكوم له بالحق الموض
يثبت هذا الخالفة . أن هيعلن مع السند التنفيذي كل ما من شان كونه خلفا عاما يجب أن  

 وتحمل الحقوق الكتسابويقصد باألهلية في مجال التنفيذ أهلية األداء وهي صالحية الشخص 
 هالمن يبلغ سن الرشد ولم يتعلق باألهلية عارض من عوارض إال تثبت الواجبات ومن ثم فهي ال

 إلىوبالرجوع  ها لطالب التنفيذ فإناألعمال النافعة نفعا محضغير أن ومادام التنفيذ يعتبر من 
.ببلوغه سن التميز بالتنفيذقانون األسرة يمكن القول بان المنفذ يمكنه القيام  83المادة   
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جب أن يالتنفيذ هو المنفذ ضده أو خلفه الخاص أو العام ومن ثم  والشخص الثاني في إجراءات
إسمه ولقبه ومهنته وعنوان موطنه وكل ذلك من اجل التعريف به نفي الجهالة عنه  في السند يذكر

يكون ذا صفة وأهلية . أنكما تجب   
العام أو  موضوعي أو خلفهيكون هو المحكوم عليه بالحق ال أنضده  نفذفالصفة تعني بالنسبة للم

طالب د التنفيذي ذاته في حالة الخالفة يتعين على تتبين هذه الصفة من السن أنجب الخاص وي
ط إثبات لشر ذلك هو  إثبات أن باعتبارالمنفذ ضده هو خلف المدين  أنيقدم ما يثبت  أنالتنفيذ 
 الصفة

من  40ا في المادة األهلية الواجب توفرها في المنفذ ضده فهي أهلية األداء المنصوص عليه أما
 ضاالضارة بالنسبة للمدين ضررا مح األعمالن التنفيذ يعتبر من أل سنة  19 القانون المدني وهي 

عليه . رلية وعدم الحجقتمتعه بقواه الع لزوم  مع  
يتضمن  أنهو القائم بالتنفيذ وهو المحضر القضائي فيجب في خصومة التنفيذ  أما الطرف الثالث
يفيد التعريف به من ذكر اإلسم والعنوان والمحكمة التي يعمل بها وكل ذلك من محضر التبليغ ما 

هذا اإلختصاص هو الذي يحقق  أن باعتبارللقيام باإلجراء  فة ما إذا كان مختصا وظيفياأجل معر 
.شرط الصفة  
ينظر إليها من خالل عدم قيام حالة من حاالت منع القيام  أناألهلية يجب  أنفي حين 
من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي وبالتالي  16ات والمنصوص عليها في المادة باإلجراء

فيتخلف شرط الصفة أو األهلية سواء في المنفذ أو المنفذ ضده أو المحضر القضائي يستطيع كل 
من التنفيذ سواء بتحرير محضر من المحضر القضائي أو يرفع  إشكاليرفع  أنمن له مصلحة 

(1.)تعجلة من أجل وقف التنفيذقاضي األمور المس إلىفض المحضر ذلك مباشرة إذا ر   
 
 
 
 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

ق ا م  183زبيري مختار رسالة مجستار في القانون اإلشكال التنفيذي  طبقا للمادة – 1  
 الفرع الثالث :  األسس المتعلقة بمحل التنفيذ
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ن التنفيذ ينصب على منفذ عليه ليس مبلغا من النقود فإإذا كان محل األداء المحكوم به على ال
ذات العين محل اإللتزام وقد يكون تهديم حائط أو فتح ممر أو تنفيذ إلتزام بالقيام بالعمل أو 

كان ممكنا دون تدخل المدين شخصيا وال  إذاا يتم التنفيذ عين والاألحاإلمتناع عنه ففي كل هذه 
لكن إذا كان محل األداء المحكوم به ابتداءا على المنفذ عليه هو  ، تكون أموال المدين محل تنفيذ

عن  وامتنعتنفيذه لكونه متعلق بشخص المدين  من النقود أو كان عليه شيئا أخر استحالدفع مبلغ 
ن محل التنفيذ رامة التهديدية إن كان لها محل فإالغتصفية  تنفيذ بمقابل بعد إلىالتنفيذ وتحول 

.المدين  بأموالقا يصبح حينئذ متعل  
ومقتضى هذه  المدينوالقاعدة العامة أن كل أموال المدين ضامنة لحق الدائن المترتب في ذمة 

تحت حيازة  أوللدائن أن ينفذ على أي مال مملوك للمدين سواء كان تحت حيازته  أنالقاعدة 
ز التنفيذ على أي ام أن األصل هو جواوماد ، الغير ما لم يمنع المشرع التنفيذ عليه بنص خاص

ال يكون إال بنص  ءثناواإلستال مملوك للمدين فإن عدم جواز التنفيذ على مال معين هو استثناء م
 القانون.

إلى: تنفيذي بشأنها الحجز عليها وبالتالي إمكانية إثارة إشكال التي ال يجوز األمواللذلك تقسم   
 الطائفة األولى : أموال ال تسمح طبيعتها الخاصة بالتنفيذ عليها :

التي ال يجوز التصرف فيها وال يمكن بيعها سواء عن طريق  واألموالوهذه الطائفة تشمل كل الحقوق 
ها:الممارسة أو بالمزاد العلني ومن أمثلت  

يمكن للمدين أن يثير إشكال في التنفيذ إذا تم التنفيذ على حق من الحقوق المتعلقة بشخصه كون -
هذه  أمثلةضمان العام للدائنين وال تدخل في الذمة المالية للمدين ومن هذه الحقوق ال تدخل في ال

الصور العائلية ، وحق المؤلف قبل نشر مؤلفه فإذا تم التنفيذ  ىالحقوق حق اإلستعمال وحق السكن
المستعجلة  األموريثير إشكاال في التنفيذ أمام قاضي  أنعلى أي نوع من هذه الحقوق فيمكن للمدين 

التنفيذ يتضمن وقف  
المستعجلة من أجل وقف التنفيذ إذا  األمورفي التنفيذ أمام قاضي  إشكااليرفع المدين  أنكما يمكن -

تم التنفيذ على حقوق مالية ال يتصور بيعها مستقلة عن الحق التابعة له مثل حق اإلرتفاق وحق الرهن 
دم عاللها يحق الذي تخدمه الن استقق وان كانت لها قيمة مالية ولكن ال تباع مستقلة عن الفهذه الحقو 

لكها المدين بشرط المنع من التصرف فيها لمدة معينة مثل مبالنسبة لألموال التي ت الشأنفائدتها كذلك 
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مصحوب بشرط  امتالكهاإلعفائها من الرسوم الجمركية ف خاصة السيارات المستوردة بناءا على رخص
.المدين عقارا مصحوبا بشرط المنع من التصرف فيه عدم التصرف فيها لمدة معينة كذلك قد يمتلك   

ن الهدف من الحجز هو األموال بدون جدوى ألففي جميع هذه الحاالت يكون الحجز على هذه 
.(1)ال يجوز للمدين بيعها ومن باب أولى أال تباع بالمزاد العلني  األموالالبيع وهذه   

في التنفيذ يتضمن وقف إجراءات التنفيذ  إشكااليرفع  أنالسابقة يمكن للمدين  ففي كل هذه الحاالت
.كون هذه األموال ال تسمح طبيعتها الخاصة بالتنفيذ عليها   
 الطائفة الثانية: األموال التي منع القانون الحجز عليها

:و يشملمن قانون اإلجراءات المدنية  368و  378وهذا المنع ورد في المادتين   
مدني.من قانون  2فقرة  683عقارا بالتخصيص طبقا للمادة  األشياء التي يعتبرها القانون-1  
يرتدونها وما  والمالبس التيالذين يعيشون معهم  وألوالدهمالفراش الضروري للمحجوز عليهم -2

.يلتحقون به   
.دج والخيار للمحجوز عليه  1500الكتب الالزمة لمهنة المحجوز عليه في حدود -3  
التعليم العلمي أو التي تستعمل في العلوم والفنون في حدود المبلغ والعدد المستعملة في  اآلالت-4

عليه.نفسه والخيار للمحجوز   
.همعتاد العسكريين حسب نظامهم ورتب-5  
.اع الالزمة لعملهم الشخصيللصنالضرورية  األدوات-6  
.المحجوز عليه وعائلته لمدة  شهرت الدقيق الحبوب الالزمة لقو -7  
ن والعلف والحبوب الضرورية تبحسب خيار المحجوز عليه وما يلزم ال وعنزتان أو ثالث نعاجبقرة -8

شهر.لفراش اإلسطبل وغداء تلك الحيوانات لمدة   
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ا تم التنفيذ على شيء ال يجوز الحجز عليه أو ق إ م إذ 378ففي كل هذه الحاالت الواردة في المادة 
يستطيع المدين أن يرفع إشكاال في التنفيذ أمام  378تجاوز المحضر الحدود المذكورة في المادة 

قاضي األمور المستعجلة يتضمن وقف إجراءات التنفيذ على أساس أن محل التنفيذ ال يجوز الحجز 
. 378يه قانونا بالمادة عليه أو أن المحضر تجاوز الحد المنصوص عل  

الموجودة لدى الغير  أموالهفي التنفيذ إذا تم الحجز على  إشكااليرفع  أن أنه يجوز  للمدين كما 
فينصب اإلشكال التنفيذي  ،ق إ م 368المشار إليها في المادة  األموالتدخل في  األموالوكانت هذه 

لكن ال يجوز الحجز عليه بنص قانوني وهو الغير  لدىأساس أن التنفيذ هو مال مملوك للمدين على 
ق إ م وهذه الحاالت هي : 368نص المادة   

.النفقات المؤقتة المحكوم بها قضاءا-1  
مبالغ النفقة-2  
المبالغ المدفوعة سلفا أو المسددة بصفة مصاريف مكتب أو أجور الرحالت والجوالت أو مصاريف -3

 التجهيزات أو بدل السفر أو اإلنتقال.
السكنية. تعويضاالت-4  
معاش التقاعد عن العمل أو العجز الجسماني ولو لم يسهم المنتفع بهذا المعاش بدفعات في تكوينه-5  

كما يمكن رفع إشكال في التنفيذ أمام قاضي األمور المستعجلة ويكون أساسه محل التنفيذ كإدعاء 
وقد يكون هذا الغير على درجة قرابة الغير أن الحال المراد التنفيذ عليه هو ملك له وليس ملك للمدين 

كزوجة المدين أو يكون من غير ذي القرابة ، فيرفع الغير في هذه الحالة دعوى من اجل وقف التنفيذ 
 على أساس أنه مالك لألموال محل التنفيذ.

 الفرع الرابع : األسس المتعلقة بإجراءات التنفيذ
قة بمقدمات التنفيذ واألسس المتعلقة بالحجوز وذلك ويمكن تقسيم هذا الفرع إلى قسمين: األسس المتعل

 على أساس أن إجراءات التنفيذ تنقسم أساسا إلى مقدمات التنفيذ والحجوز بأنواعها .
/األسس المتعلقة بمقدمات التنفيذ :1  

يعتبر محضري التبليغ والتكليف بالوفاء من األعمال القانونية الغير قضائية التي يقوم بها المحضرون 
من قانون اإلجراءات المدنية  330المادة  فيمهيدا إلجراءات التنفيذ الجبري كما هو منصوص عليه ت

فإجراء التبليغ يهدف  ، بحيث أن ال يمكن مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري دون القيام بهذه المقدمات
م للقيام بعملية رطا الز ش باعتبارهيتعين القيام به  على الحكم و ةالتنفيذيفاء القوة ضإ إلى أساسا إلى
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تمكين المدين من القيام بالوفاء اختيارا  إلىفي حين أن إجراء التكليف بالوفاء يرمي التنفيذ الجبري ،
يوما المنصوص عنها في المادة السابقة يعتبر المدين ممتنعا عن وبانقضاء مهلة العشرون  هبحيث أن

إعالن  إلىعنى هذا أن محضر التبليغ يهدف نشأة خصومة التنفيذ الجبري م إلىالوفاء مما يؤدي 
طالب  أن إلىالمحكوم عليه بالسند الذي يجري التنفيذ بناءا عليه وذلك من أجل تنبيه المحكوم عليه 

.ه فعال سندا تنفيذيا وسيشرع في تنفيذه جبرا لديالتنفيذ   
 20اختيارا خالل مهلة تمكين المدين من القيام بالتنفيذ  إلىأما محضر التكليف بالوفاء فهو يهدف 

هو لم يقم بالوفاء اختيارا و بعد  ه إنمدنية مع تحذيره بأن إجراءاتقانون  330يوما والمحددة في المادة 
وحتى يرتب كال المحضرين أثره القانوني ال بد ،المهلة المنوه عنها سيشرع في التنفيذ الجبري  انقضاء

ة والتي تكون مجتمعة البيانات الواجب توافرها فيهما أن يتما مستوفيان لشروطهما الشكلية والموضوعي
ها يعطي لكل ذي مصلحة الحق في رفع إشكال تنفيذي للمطالبة بييغت أوتخلف هذه البيانات  أنبحيث 

.أو المعيبا لغاية استكمال اإلجراء المتخلف بوقف التنفيذ مؤقت  
 يتوفر فيهما من شروط  أنتجب شمل األشخاص والمحل وما ت اإلجراءينالشروط الموضوعية لكال ف
 واألهليةشرطي الصفة  رهم توفياألشخاص هم المنفذ ضده والقائم بالتبليغ وهو المحضر ويشترط فو 

ي الواقعة المعلنة هلصفة وأهلية كل طرف أما المحل ف انعكاسيكون  أنمحضر التبليغ تجب  أنأي 
رة بالصيغة التنفيذية أو ممهو سخة رسمية منه وهي السند المراد تبليغه فيجب أن يرفق بإجراء التبليغ ن

.نسخة مطابقة لألصل  
الزمان  يفرها في إجراء التبليغ وهي ظرفاأما الشروط الشكلية فتتمثل في البيانات التي يتعين تو 

السنة والشهر واليوم والساعة التي تم فيها التبليغ في حين يدخل في  األولوالمكان بحيث يدخل في 
من التبليغ يمكن من معرفة ما ز  ديدمحل اإلقامة الذي تم فيه اإلعالن فتح أوالموطن  الثاني)المكان(

عطلته أو قبل الساعة  في يوم لم هقانونا ، أي أنفي األيام والساعات المسموح بها  تم قد إذا كان
 464،  463الثامنة صباحا أو بعد الساعة الثامنة عشر مساءا كما هو منصوص عليه في المادتين 

 ق إ م
 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــ
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قامة اإلمحل أو  قد تم في موطن المعلن إليه اإلعالنمراقبة ما إذا كان  إلىظرف المكان فهدف  أما
من مدى اختصاص  التأكدهكذا زيادة على ،ق إ م  24،  23،  22كما هو منصوص عليه بالمواد 

ال تنفيذي وقي طبقا لحاالت يستطع من له مصلحة رفع إشكففي كل هذه ا، المحضر للقيام باإلجراء 
.ق إ م من اجل وقف تنفيذ الحكم 183/2للمادة   

:تعلق اإلشكال التنفيذي الوقتي بإجراءات التنفيذ/2  
بل  تها حسب رغبته ومشيئويسر فيه لهايشك ى الدائنلمحض هو ري لم يترك المشرع عملية التنفيذ الجب

مباشرا فإن المنفذ إذا كان التنفيذ  هبحيث انيق الواجب إتباعه حسب نوع التنفيذ ، رسمها وحدد الطر 
إذا كان التنفيذ  أماجبر عند تعنته بالقوة على تسليم العين الوارد تحديدها في السند التنفيذي ، ضده ي

المالئم الذي رسمه المشرع ومن ثم فإن  نفيذ التقيد بطريق التنفيذنه يتعين على طالب التفإ غير مباشر
الحائز لهذا  باختالف أيضاالمال المنفذ عليه ويختلف  باختالفجعل هذه الطرق تختلف  األخيرهذا 

ان يقع و أالمدين أو لدى الغير  لدىيقع التنفيذ بطريق الحجز على المنقول  أنالمال بحيث يمكن 
التقيد بطريق التنفيذ الذي رسمه  جب على طالب التنفيذه يالعقار معنى هذا أن ىالحجز علبطريق 

بأموال مملوكة  األمرطريق الحجز على المنقول لدى المدين عندما يتعلق  إتباعجب المشرع بحيث ي
تباع اد حجزها مملوكة المر  األموالحجز ما للمدين لدى الغير عندما تكون  له وموجودة تحت يده وا 

تبالل طريق الحجز على العقار عندما يتعلق األمر بالتنفيذ على  عمدين لكنها موجودة في حوزة الغير وا 
العقار وذلك عند عدم وجود منقوالت أو عدم كفايتها وكل ذلك من أجل حماية مصلحة أطراف التنفيذ 

.والغير  
النظام العام ويترتب مخالفتها البطالنء الحق أي طرق التنفيذ من لقد جعل المشرع طرق اقتضا  

استـصدار  إلىوالقـاعدة أن الحـجز التنفـيذي يتـم بموجـب محـضر حجز يحـرره المحـضر دونها حاجة 
ق إ م ومن صريح  356أمـر بالحجز من القـضاء كما يستخلص ذلك بمفهوم المخالفة من المادة 

ق إ م 379/2و  360/2المادة   
سندا تنفيذيا يمكنه بناءا عليه القيام بإجراء حجز تنفيذي  لديه كان إذاالب التنفيذ ط أنوتأكيدا لفكرة 
 05/11/1997استصدار أمر بالحجز فقد جاء في حيثية قرار المحكمة العليا بتاريخ  إلىدونما حاجة 
وعالوة على ذلك فإن المطعون عليه يحوز على سند تنفيذي كان بإمكانه توقيع " 168994تحت رقم 

من  إجراءا هوصفحضر الحجز بمف  خرىإلى القضاء مرة أ اإللجاء إلىون حاجة حجز استنادا إليه دلا
تتوفر به مجموعة من البيانات التي تؤلف مجتمعة شروطه الشكلية  أنجب إجراءات التنفيذ ي
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ي المنازعة ف إلىتعييب اإلجراء ، األمر الذي يؤدي  إلىيؤدي  إحداهاتخلف  أنوالموضوعية بحيث 
جهة قضاء  مؤقتا لغاية الفصل في أصل الحق منمدى صحة التنفيذ من خالل المطالبة بوقف التنفيذ 

البيانات المتعلقة بظرفي الزمان والمكان وهي السنة واليوم والساعة  ،وتشمل الشروط الشكليةالموضوع 
ال يتم التنفيذ في  نأجب األموال المنفذ عليها بحيث يومكان تواجد  األطراف إقامةوالموطن أو محل 

في حين تشمل الشروط ،يوم عطلة وال قبل الساعة الثامنة صباحا أو بعد الساعة السادسة مساءا 
وما  الشخص القائم بالحجز باعتبارهلديه والمحضر  أوالموضوعية أشخاص التنفيذ وهم المنفذ عليه 

اء بالنسبة لإلجراءات الشكلية لف أي شرط من الشروط القانونية سو يشترط فيهم من أهلية وصفة فبتخ
لحين صدور ذي مصلحة من أجل وقف التنفيذ  تي من كلإشكال وقيمكن رفع أو الموضوعية ( 1)

والمنفذ عليه في محضر  فذالصفة واألهلية في المن يحكم من قاضي الموضوع فيجب توفر شرط
يكون محل  أنتجب  المحضر في محضر الحجز ، كما وأهليةالحجز في حد ذاته وكذا توافر صفة 

جوز الحجز عليه ، والتصرف فيه وان تذكر محضر الحجز مملوكا للمدين ومما ي وارد فيالالتنفيذ 
بمحضر الحجز جميع البيانات المتعلقة به بهدف تحديده تحديدا نافيا للجهالة ففي حالة الحجز على 

أن المال ه أو التصرف فيه أو علي زأو على مملوك للمدين لكنه مما ال يجوز الحجمال مملوك للغير 
جوز الحجز عليه لكنه لم يحدد بالمحضر تحديدا نافيا للجهالة ففي كل الحاالت يمكن مملوك للمدين وي

القول بأن ركن المحل قد تخلف وهو ما يعني بطالن محضر الحجز ويصبح لكل ذي مصلحة رفع 
 دعوى من أجل وقف التنفيذ على أساس بطالن محضر الحجز

ه في حالة حجز ما للمدين لدى الغير فإنه ال يشترط ذكر األموال المحجوزة بمحضر الحجز غير ان
بعد التقرير الصادر من  إالتوفر ركن المحل وتحديده  ه ال يشترط في هذا النوع الحجوزان باعتبار

(2الغير بما في ذمته تجاه المدين )  
ه يصبح المحضر باطل ويمكن لكل وبدون هكذلك يجب في محضر الحجز توافر توقيع المحضر في
 ذي مصلحة أن يستشكل للمطالبة بوقف التنفيذ مؤقتا.

 
ــ ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

269ص  1971د فتحي والي التنفيذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات الجديدة الناشر دار النهضة -1  
64نفس المرجع السابق   ص  زبيري مختار– 2  
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التي يتم التنفيذ على عقار وفي ما عدا الحجز الذي يوقعه الدائن المرتهن أو الدائن  أما في الحالة

يجب التنصيص في محضر الحجز على أن هذا اإلجراء قد  هالذي له امتياز خاص على العقار فإن
ق إ  379أذن به القضاء بعد اطالعه على محضر عدم كفاية المنقوالت كما نصت على ذلك المادة 

بدون هذا اإلذن يكون باطال وترتيبا على ذلك يكون لكل ذي مصلحة رفع إشكال وقتي في  م فالحجز
التنفيذ للمطالبة بوقف التنفيذ مؤقتا لغاية استكمال الشرط المتخلف وبعد تحرير محضر التنبيه بنزع 

 الملكية يوضع بمكتب الرهون من أجل قيده بسجل خاص بحيث تم الحجز بتمام التسجيل أي أن حجز
العقار ال يتم بمحضر الحجز بل بتسجيل هذا المحضر بمكتب الرهون غير أن اإلشكال التنفيذي 

الوقتي وبعد تسجيل التنبيه بنزع الملكية ال يمكن أن يوجه إلى مرحلة الحجز باعتبارها قد تمت ومن ثم 
.المرحلة الموالية وهي مرحلة البيع  إلىيوجه  أنجب بداهة فإن طلب وقف التنفيذ يو   

وبعد وضع المال المنفذ عليه تحت يد القضاء بواسطة حجزه تأتي المرحلة الموالية لذلك وهي مرحلة 
البيع لتمكين الدائن من اقتضاء حقه الموضوعي ومن ثم وبالرغم من أن اإلجراءات المتعلقة بهذه 

ي كلتا الحالتين المرحلة تختلف بحسب ما إذا كان التنفيذ يجري على منقول أو على عقار فإن البيع ف
 يجب أن يتم بطريق المزاد العلني وبعد اإلعالن عنه وخالل مهلة معينة من تاريخ الحجز .

ق إ م إلى أن البيع يجب أن يتم بالمزاد العلني بعد  371فبالنسبة للتنفيذ على المنقول تشير المادة 
لمدة إما باتفاق طرفي الحجز أو مضي ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز التنفيذي إال إذا عدلت هذه ا

 بقرار من القاضي بناءا على طلب أحدهما.
والغاية من المهلة التي تفصل ما بين تاريخ توقيع الحجز وتاريخ البيع بالمزاد العلني هي تمكين كل 

ذي مصلحة من إبداء اعتراضاته المتعلقة بإجراءات التنفيذ ،غير أن اإلشكال التنفيذي الوقتي ال يمكن 
ن يتعلق بهذه المرحلة باعتبار انه يهدف إما إلى المطالبة بوقف التنفيذ مؤقتا أو اإلستمرار فيه.أ  

تؤكد بأن البيع يجري  371/2وفي كلتا الحالتين ال يمكن االستجابة إلى مثل هذا الطلب آلن المادة 
ن وال يمكن أيضا المطالبة بعد ثمانية أيام ومن ثمة فإن البيع يكون موقوفا خالل هذه المهلة بقوة القانو 

باإلستمرار في التنفيذ ألن ذلك يتعارض مع صريح النص الذي يؤكد الوقف ومن ثمة يمكن خالل 
إجراءات الحجز  تغييبعلى  اعتمادامهلة الثمانية أيام رفع إشكال تنفيذي وقتي للمطالبة بوقف التنفيذ 

. 
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على األقل ت المنوه عنها قبل جلسة البيع ظاالمحكمة تبت في المالح أنق إ م  387/3ونشر المادة 
في حالة عدم قيام المدين بالوفاء بما  ق إ م "على أنه 385إلى المادة وبالرجوع  ةيوم واحد ومن ثمب

في ذمته من دين خالل مهلة شهر ابتداءا من تاريخ تسجيل محضر الحجز بمكتب الرهون يقوم 
 محكمة لتعلن بعد ذلك وخالل مهلة خمسةة ضبط الالمحضر بتحرير قائمة شروط البيع ووضعها بكتاب

مالحظاتهم  رثة وذلك بهدف تمكينهم من إبداءز عليه والدائنين والو و حجمال إلىأيام من تاريخ إيداعها 
اليوم  إلى إيداعهاوتبت المحكمة في المالحظات المنوه عنها من تاريخ  إليهاخالل المهلة المشار 

تبدى  أنطالقا مما تقدم ومادام القانون قد نص صراحة على السابق لتاريخ جلسة البيع وان
اإلعتراضات في شكل مالحظات ، تبت فيها المحكمة في أجل أقصاه اليوم السابق على جلسة البيع ، 

إذا  باعتبار أنه في مجال التنفيذفإنه ال يمكن اإلستعاضة عن هذا الطريق باإلشكال التنفيذي الوقتي 
فال يمكن اإلستعاضة عنه بطريق أخر بل يتعين إبداء اإلعتراضات  نص المشرع على طريق ،

المتعلقة بهذه المرحلة في شكل مالحظات وزيادة على ما تقدم ومادام موضوع اإلشكال التنفيذي الوقتي 
مثل هذا اإلجراء سوف لن مؤقتا فإن الحكم بالمطالبة بوقف التنفيذ مؤقتا أو اإلستمرار فيه  إلىيهدف 

هذه المرحلة يكون موقوفا بقوة القانون ، حتى الفصل في في  باعتبار أن التنفيذا ، يكون مجدي
 المالحظات يوما قبل التاريخ المحدد لجلسة البيع .

وضوعي ذلك فإن الفصل في المالحظات المتعلقة بقائمة شروط البيع يتم بموجب حكم م إلىباإلضافة 
رفع إشكال تنفيذي وقتي يتعلق  إمكانيؤكد قولنا بعدم  جعل الحماية الوقتية بدون معنى وهو مامما ي 

 بهذه المرحلة .
 
 
 
 

ــ ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

593ص نفس المرجع السابق التنفيذ  يمحمد محمود إبراهيم-1  
70ص  ق  نفس المرجع  183فيذي حسب نص م زبيري المختار اإلشكال التن-2  

 
أن  باعتبارنفيذي وقتي خالل مرحلة التمهيد لبيع المال المحجوز يمكن رفع إشكال ت ه الوالخالصة ان

قضاء  فيها إلبداء اإلعتراضات المتعلقة بها ، والتي يفصل إتباعهجب المشرع رسم طريقا معنيا ي
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ن ومع ذلك يمكن خالل هذه المرحلة رفع إشكال تنفيذي وقتي الموضوع يوم قبل جلسة البيع ، إال أ
ذ مؤقتا أو اإلستمرار فيه  لكن شريطة أن يبنى على المرحلة السابقة ، وهي للمطالبة بوقف التنفي

تمت بل للمطالبة بوقف  أنها مرحلة الحجز لكن ليس للمطالبة بوقفها أو اإلستمرار فيها باعتبار
 المرحلة الموالية لها وهي مرحلة بيع المال المحجوز بالزاد العلني .
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:اني ل الث  الفص  
رفع اإلشكال  

 التنفيذي الوقتي
 والحكم الصادر فيه
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من أجل حماية   مكما رأينا في الفصل األول فإن اإلشكال التنفيذي الوقتي هو أداة فنية تستخد     
أطراف التنفيذ أثناء عملية  التنفيذ و ذلك برفع األمر إلى القضاء ليبسط رقابته على مدى قانونية 

جراءاتها  فيرفع اإلشكال التنفيذي ليفصل فيه قاضي األمور وعما إذا تم ذالتنفي ت مستوفية لشروطها وا 
من قانون اإلجراءات المدنية  فيجب أن يرفع في  183المستعجلة  بأمر  كما تشير إلى ذلك المادة 

شكل محدد وبالطرق التي حددها القانون ويجب أن يرفع أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر فيه 
اصا نوعيا و محليا وحتى يتم قبوله يجب أن يستوفي جميع الشروط المنصوص عليها قانونا اختص

سواء تمثلت في  الشروط العامة في رفع الدعاوي أو في الشروط الخاصة التي يقوم عليها وهذا ما 
 سنتطرق إليه في المبحث األول من هذا الفصل  .

ن القاضي عندما  يصدر أمره في اإلشكال التن  فيذي الوقتي  فإنه يختلف  حسب نوع اإلشكال وا 
ومدى تأسيسه   فتكون له طبيعته الخاصة  وهو كبقية األحكام واألوامر يخضع لطرق طعن معينة 

 تحكم فيه وهو ما سنتناوله في المبحث الثاني 
 

 المبحث األول: رفع اإلشكال التنفيذي الوقتي  
الفائدة التي يتوخاها المشرع من تنظيمه  يجب أن  وحتى يحققإن اإلشكال التنفيذي الوقتي       

يعرض على القضاء للفصل فيه، فيرفع وفقا للطرق  و اإلجراءات التي حددها القانون والتي تتميز 
بأنها إجراءات خاصة  تميزه عن غيره في كيفية رفع األمر إلى القضاء، في ضل ما نصت عليه الفقرة 

المدنية  )المطلب األول( فإذا ما رفع اإلشكال إلى  تن اإلجراءامن قانو   183الثانية من المادة  
القاضي وأصبح الملف بين يديه  ليفصل فيه  فإنه  حتى يحكم بقبوله البد  أن يكون مستوفيا للشروط 
العامة التي نص عليها القانون إضافة إلى الشروط الخاصة التي يقتضيها )المطلب الثاني( وقبل ذلك 

دى اختصاصه النوعي بنظر هذا اإلشكال بصفته قاضيا لألمور المستعجلة ، وكذا يجب أن يراقب م
اختصاصه  المحلي خاصة إذا تعلق اإلشكال بالتنفيذ  الذي محله عقار وهذا كله وفقا للقواعد العامة 

 التي تحكم هذين االختصاصين )المطلب الثالث(    
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يالوقت التنفيذي المطلب األول: طرق رفع اإلشكال  
من قانون اإلجراءات المدنية " ...عندما يتعلق األمر بالبت  183تنص الفقرة الثانية من المادة        

سند تنفيذي أو أمر أو حكم أو قرار فإن القائم بالتنفيذ يحرر بمؤقتا في إشكاالت التنفيذ المتعلقة 
األمور المستعجلة الذي محضرا باإلشكال العارض ويخبر األطراف أن عليهم أن يحضروا أمام قاضي 

يفصل". فحسب مفهوم هذه المادة فإن اإلشكال التنفيذي  يرفع إلى القاضي اإلستعجالي ليفصل فيه  
بعد  يقوم القائم بالتنفيذ بتحرير محضر باإلشكال العارض ويصرف األطراف أمامه ، وهي الطريقة 

بالتنفيذ تحرير المحضر المنوه عنه األصلية في رفع اإلشكال )الفرع األول( لكن قد يرفض القائم  
بالمادة المذكورة فما على الطرف المعترض على التنفيذ إال اللجوء إلى الطريقة الثانية وهي الدعوى 

الفرع الثاني( المستعجلة )  
الفرع األول :طريق اإلحالة بواسطة المحضر القضائي : وهي الطريقة التي رسمتها الفقرة الثانية من 

ن قانون اإلجراءات المدنية التي تعتبر طريقة أكثر يسرا وتتناسبا مع طبيعة الظروف م 183المادة 
التي تقتضي الفورية  ، وهي تتمثل في إبداء اإلشكال أمام المحضر القضائي  عند مباشرته لعملية 

جراءاته، ويجوز إبداءه كتابة أو شفاهة  أي كان نوع  التنفيذ سواء كان مباشرا أو بط ريق التنفيذ وا 
الحجز، وأي كان محل التنفيذ سواء كان منقوال أو عقارا، وأي كان الشخص الذي توجه اإلجراءات  

 إليه فقد يكون المدين أو الغير، كما يجوز إبداؤه من النائب  القانوني أو الوكيل .
 فإذا ما أبدى المستشكل إشكاله أمام المحضر فإنه على هذا األخير أن يثبت ذلك بتحرير محضر 

باإلشكال العارض يسمى "محضر إشكال في التنفيذ" ،ويقوم بتحديد جلسة لنظره أمام قاضي األمور  
المستعجلة  ويكلف الخصوم بالحضور إليها  ويجوز أن يكون يتم ذلك وفق لميعاد من ساعة لساعة 

قت إذا اقتضى الحال ذلك ونالحظ أن إجراء تكليف المستشكل )المعترض( على التنفيذ الحاضر و 
. (1)إجرائه يكون بمجرد إثبات اإلعتراض في محضر اإلشكال  والذي يسلم له نسخة منه  

ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

مما الحظنا أنه من الناحية العملية فإن طريقة إحالة األطراف على قاضي األمور المستعجلة تختف من جهة  -1
المحكمة أو القاضي اإلستعجالي والمحضر القضائي كأن  يقوم  قضائية إلى أخرى وفقا للتنسيق الذي يكون يبن رئيس

هذا األخير  بتسجيل محضر اإلشكال لدى كتابة ضبط القسم اإلستعجالي التي تعطيه تاريخ الجلسة ليقوم بعدها  
  بتكليف األطراف لحضور إليها .   
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لمحضر ال من وقت إعالنه ويعتبر اإلشكال المقدم بهذه الطريقة مرفوعا من وقت إبدائه أمام ا     
ضده  بمعنى أنه إذا أبدى أحد أطراف التنفيذ أمام المحضر إشكال وطلب رفعه إلى قاضي  لللمستشك

األمور المستعجلة فأثبتت المحضر اعتراض المستشكل في محضر لكنه لم يرفعه إلى القاضي  
للفصل  في اإلشكال اإلستعجالي مما اضطر المستشكل إلى تكليف خصمه بالحضور أمام القاضي 

فإن قيامه بذلك اليعدو إال أن يكون تحريكا إلشكال سبق رفعه ولكن نظره موقوف بسبب إخالل 
، واألصل أن  1المحضر بما فرضه عليه القانون من ضرورة  إحالة األطراف على القاضي المختص 

يترتب  ذلك على الحكم رفع اإلشكال بواسطة  المحضر القضائي ال يترتب عليه أثر في التنفيذ إنما 
 فيه . 

 الفرع الثاني:طريق رفع الدعوى اإلستعجاليه 
من قانون إجراءات المدنية قد يرفض المحضر  183/2خالفا لما هو مقرر من إجراءات في المادة 

القضائي تحرير محضر باإلشكال الذي قد يبديه أحد أطراف التنفيذ أو الغير و يقرر اإلستمرار في 
نه يوقف التنفيذ لكن دون تحرير المنوه عنه أو حتى في حالة تحرير المحضر مع عدم التنفيذ أو أ

إحالة  األطراف أمام القاضي اإلستعجالي، ففي كل هذه الحاالت ما على الطرف المستشكل أو الذي 
له مصلحة  إال اللجوء إلى الطرق العادية في رفع الدعاوي بإقامة دعوى إستعجالية ضد األطراف 

شكل ضدها بحضور المحضر القضائي بواسطة إيداع عريضة افتتاحية  أمام القسم اإلستعجالي المست
من  12،13أو اإلدالء باألقوال أمام كاتب ضبط هذا القسم وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 

قانون اإلجراءات المدنية وبعد قيدها وتحديد تاريخ نظر الجلسة يجب عليه  تكليف األطراف  
من  24/26من قانون في المادتين  22/23/24/26لحضور إليها وفقا لألوضاع المقررة في المواد با

اآلجال والمواعيد المعمول بها في إطار القضاء المستعجل التي  ةقانون اإلجراءات المدنية مع مراعا
 يسمح باختصار المواعيد وحتى نظر الدعوى بواسطة إجراء من الساعة إلى ساعة حسب ما هو

من قانون إجراءات المدنية . 184منصوص عليه في المادة   
 
 

ــ ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

  390د أحمد أبو الوفاء المرجع السابق ص -1
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تؤكد بأنه يجب على المحضر القضائي أن يحرر محضر باإلشكال  183/2هذا ونالحظ أن  المادة 

إلستعجالي للفصل فيه،والسؤال المطروح هنا هل العارض ويخبر األطراف بالحضور أمام القاضي ا
يعتبر هذا المحضر قيد  على رفع الدعوى ؟ أي هل ا إذا رفض المحضر القضائي تحرير هذا 
( 1)المحضر وتم رفع الدعوى بالطريق العادي في رفع الدعوى اإلستعجالية فهل تكون مقبولة بدونه؟  

من القانون اإلجراءات  459ع في نص المادة إن شروط قبول الدعوى هي تلك التي حددها المشر 
المدنية المتمثلة في الصفة والمصلحة  واألهلية ورتب على تخلفها عدم القبول، وأضاف إليها استفتاء 

القيد المقرر قانونا وجعله كعقبة قانونية في وجه رفع الدعوى ال ينفتح باب القضاء أمام طالبي الحماية 
، كإجراء محاولة الصلح والتنظيم اإلداري المسبق في بعض الدعاوى  القضائية  إال بعد استفتاءه

اإلدارية أو إجراء  التنبيه بإخالء في إيجار المساكن والمحالت المهنية بعقود غير محددة المدة ، على 
أساس أن المشرع قد وضع  في يد الشخص وسيلة تمكنه من الحصول على حماية القانونية دون 

دعوى ومما تتطلبه من إجراءات  ووقت طويل ،وبذلك فإن المشرع يهدف من خالله حاجة إلى وسيلة ال
.  1تحقيق الصالح العام ومن ثمة فهو يتعلق بالنظام العام    

فمن خالل هذه  المفاهيم لمدلول القيد المنصوص في القانون فإنه ال ينطبق على المحضر الذي على 
شكال التنفيذي عليه ألنه ال يمكن اعتباره كوسيلة المحضر القضائي أن يحرره بمناسبة عرض اإل

 افترض فيها المشرع تحقيق  تسوية لنزاع وديا بدل اللجوء إلى القضاء وال هو إجراء للممارسة و
استعمال الحق اإلرادي بل يمكن اعتباره بصورة أكبر كوسيلة إلثبات وقائع التنفيذ و وصفا لما طرق  

أن المشرع لم يرتب أي أثر على تخلفه خاصا إذا تحقق الهدف  فيه من اعتراضات هذا إضافة إلى
 والمصلحة مع عدم وجوده بملف الدعوى.

 
 

مقال لمسعود كمين رئيس محكمة النقاوس بعنوان " دراسة تطبيقية ألهم مبادئ القضاء اإلستعجالي المجلة  -1
2005لسنة  1-القضائية العدد   

( 2006/2007القضاة الدفعة  السادسة عشر )  زودة عمر محاضرات ألقيت على الطلبة -2  
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رغم ذلك إال أن بعض الممارسات القضائية اعتبرت أن المحضر الذي يحرره المحضر القضائي 
باإلشكال العارض يعتبر الوسيلة الوحيدة في رفع اإلشكال الوقتي أو إثبات العقبة القانونية المتخذة 

بول اإلشكال الوارد في شكل دعوى قضائية والمرفوع بواسطة ،ونتيجة لذلك يحكم بعدم ق1سببا لإلشكال 
العريضة االفتتاحية فقط وهو ما يؤدي إلى نتائج خطيرة بإعطاء المحضر القضائي حق التحكم في 
مصير التنفيذ وكذا بتقريره بأحقية االستشكال أمام القضاء بما يجعله يستولي على اختصاص هو 

م يمنحه له القانون فالقاضي الذي يشترط محضر اإلشكال لقبول منوط أصال  للقاضي للفصل فيه ول
الدعوى كأنه بذلك أحدث قيدا لقبول الدعوى لم ينص عليه القانون وجعل المحضر القضائي هو 

ن لم يشأ لم  يالطرف اإليجاب في رفع اإلشكال وجعل أطراف التنفيذ تحت رحمته إنشاء رفع اإلشكال وا 
   .(2)طلب الحماية القضائية المضمونة  بنص الدستوريرفعه وهو مصادرة للحق في 

الوقتي:  التنفيذي المطلب الثاني :شروط قبول اإلشكال   
يرفع اإلشكال الوقتي كما سبق شرحه بواسطة الطلب العارض أو بواسطة الدعوى ومن ثمة وبداهة    

الطلب القضائي باإلضافة  فإنه يشترط لقبول اإلشكال الوقتي توفر للشروط العامة لقبول الدعاوى أو
 إلى الشروط األخرى الخاصة التي سنتطرق إليها بالشرح

 الفرع األول: الشروط العامة لقبول اإلشكال الوقتي 
يكن  ممن قانون اإلجراءات المدنية ال يجوز أن يرفع دعوى أمام القضاء ما ل 459تنص المادة    

ذه المادة تحصر شروط قبول الدعوى في الصفة حائزا لصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك فه
.والمصلحة واألهلية   

  
 

مما جاء في حيثياته :" وعن الوجهين  96848تحت رقم  12/11/1992قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ -1
رفع الدعوى من ق ا م ومخالفة القانون لكن حيث أن المادة المذكورة أعاله تتعلق ب 12المأخوذين من مخالفة المادة 

ق ا م ،التي تنص )  183التنفيذ المنوه عنها بالمادة  تأمام المحكمة وال تنطبق على قضية الحال الخاصة بإشكاال
عندما يتعلق ...( و حيث أن النزاع الحالي لم يشرع في التنفيذ كما هو ثابت من القضية وأن القائمة بالتنفيذ لم يحرر 

ن الوجهين المثارين في غير محلهما ويردان .محضرا باإلشكال مما يجعل القول أ  
  79زبيري مختار المرجع السابق ص -2
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وه تمنح تمنح الحماية القضائية إال لصاحب الحق أو المركز القانوني المعتدى عليه ال أوال/ الصفة : 
 إيجابا لصاحب الحق ىبواسطة وسيلة فنية تسمى الدعوى القضائية تبعا لذلك يجب أن تنسب الدعو 

 (1)في الدعوى وسلبا في مواجهته ويعبر عن هذا الشرط أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة
أن يتطابق مركز المدعي  أو رافع اإلشكال التنفيذي مع في منازعة اإلشكال التنفيذي   بها   ويقصد

مركز صاحب الحق المستشكل فيه و مركز المدعى عليه مع مركز المستشكل منه أي أن يكون 
المستشكل صاحب الحق المعتدى عليه أو خلفه الخاص أو العام وان يكون المستشكل ضده هو 

الخاص أو العام ، ويجب أن تثبت الصفة من السند التنفيذي الذي  المعتدى على هذا الحق أو خلفه
حيث أن سواء ألطراف التنفيذ أو الغير الذي ينازع في التنفيذ ب يجري التنفيذ اقتضاءا للحق الثابت به

ينازع لالعتراض على  هالطلب أو الدعوى ترفع من ذي صفة على ذي صفة فالمدين أي المنفذ ضد
التنفيذ لوقفه مؤقتا لعدم صحة إحدى مقدماته أو أركانه كما أن للدائن أن يطلب اإلستمرار في التنفيذ 

التنفيذ أن يكون  عندما ينازعه المدين بطلب وقف التنفيذ ويستطيع الغير الذي هو ليس من أطراف
 طرفا في المنازعة الوقتية في التنفيذ كلما كان التنفيذ يؤدي إلى المساس بحقه دون وجه قانوني. 
وتخلف شرط الصفة يولد دفعا بعدم القبول بما يعني امتناع القاضي عن منح الحماية القضائية 

من قانون اإلجراءات  459دة المطلوبة لعدم ثبوت الصفة في طالبها وطبقا للفقرة الثانية من الما
المدنية فان القاضي يقرر من تلقاء نفسه انعدام الصفة بما يعني أن المشرع اعتبر الصفة من النظام 
العام يمكن إثارتها في أي مرحلة كانت عيها المنازعة الوقتية في التنفيذ ولو ألول مرة أمام المحكمة 

 العليا .
القانونية والفائدة  التي يسعى المدعي لتحقيقها جراء  الحكم له  ويقصد بها المنفعةثانيا/ المصلحة : 

بما يطلبه  لذلك ال يجوز االلتجاء إلى القضاء عبثا دون تحقيق منفعة فالمصلحة مناط الدعوى 
غير أن المصلحة يجب أن تكون مقرونة بأوصافها (1)وأساسها إلشباع الحاجة من الحماية القضائية 

نى أن  يعترف بها القانون  ويحميها فال تكون اقتصادية أو مخالفة للنظام العام بان تكون قانونية بمع
في صحة الحجز الذي أوقعه دائن عادي ، فال تقبل مثال المنازعة من الحاجز إذا كان دائنا مرتهنا   

 
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2006/2007لمدرسة لعليا للقضاء الدفعة  السادسة عشر )زودة عمر محاضرات ألقيت  على الطلبة  القضاة با -1  
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كما يجب أن تكون  (1)على المال ذاته، ألنه سيتقدم على هذا األخير ولو كان حجزه صحيحا  

ذا كان األغلب أن ترفع  المصلحة قائمة وحالة فالمشرع ال يحمي المصلحة المحتملة أو المستقبلية. وا 
التنفيذ إال أنها يمكن أن تقام قبل البدء بالفعل في التنفيذ وهذا بصدد إنكار  المنازعة الوقتية عند مباشرة

كأن بنازع المدين قبل إعالن  (2)القوة التنفيذية للسند التنفيذي بشرط عدم المساس بحجية األحكام 
نفيذ السند التنفيذي إليه أو بعده توقيا إلجراءات التنفيذ فهو ينازع في هذه الحالة حق خصمه في الت

ويجوز للغير الذي يخشى من  التنفيذ إضرارا بحق من حقوقه أن ينازع فيه حتى قبل أن يبدأ وأساس 
قبول هذه اإلشكاالت هو المصلحة المحتملة التي تكفي لقبول الدعوى إذا كان الغرض منها االحتياط 

. 3لدفع ضرر محدق   
التنفيذ ويكون المطلوب فيها إجراء وقتي  ومن البديهي أن المنازعة التي ترفع بعد أن تنتهي إجراءات

 يتعلق بالتنفيذ فإنها ال تقبل النعدام المصلحة التي لم تعد قائمة. 
ويقصد بها أهلية األداء وهي صالحية الشخص الستعمال الحق وهي ال تثبت إال ثالثا/ األهلية : 

أهليته ألحد العوارض  من القانون المدني ولم تتعرض 40للشخص الذي بلغ سن الرشد حسب المادة 
المنصوص عليها كالجنون أو العته وهنا يمارس إجراءات الدعوى نيابة عنه ممثله القانوني. و تنص 

دام األهلية و هو ما يعني أن عان أن على القاضي يقرر من تلقاء نفسه 459الفقرة الثانية من المادة 
  تكون عليها منازعة التنفيذ الوقتية.شرط األهلية من النظام العام يمكن أن يثار في أي مرحلة 

 
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

  25أحمد مليجي المرجع السابق ص  -1

  1982حمد أبو الوفاء إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية منشأة المعارف الطبعة الثامنة أ-2
يلزم حتى ظهور نية المحكوم له في التنفيذ إذا كان  نه الص المدنية المصرية في هذا الصدد بأو قد قصت محكمة النق

نه على تنفيذ الحكم فإ مغير عاز المحكوم له   كان نإالنزاع موجه إلى القوة التنفيذية  المشمول بها الحكم في ذاته و 
  350د/مليجي ص  –يستطيع أن يقرر ذلك في اإلشكال فيصبح غير ذي موضوع 

 
الفرع الثاني: الشروط الخاصة لقبول اإلشكال الوقتي: اإلشكال الوقتي باعتباره صورة من صور 

ستعرضها في ما يلي:نالحماية الوقتية يقتضي باإلضافة إلى الشروط العامة توافر شروط خاصة   
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أوال/ أن يكون المطلوب إجراءا  وقتيا ال يمس بأصل الحق: فينبغي أن يكون مجرد إجراء وقتي أو 

المتنازع عليها، بأن يقصد  رافعه وقف التنفيذ أو االستمرار فيه تحفظي ال يمس موضوع الحقوق  
مؤقتا كأن يطلب المنفذ ضده وقف التنفيذ مؤقتا على أساس أن الحكم غير جائز تنفيذه أو أن يطلب 

اإلستمرار في تنفيذ الحكم الذي رأى المحضر عدم اإلستمرار فيه نظرا لخلوه من اإلشارة إلى  نالدائ
أما إذا كان المطلوب هو الفصل  (1)رغم أن الحكم مشمول بالنفاذ العجل بقوة القانون النفاذ المعجل 

بطالن سند  الدائن أو طلب الحكم ب في النزاع كما إذا طلب عدم جوار التنفيذ أو بطالن ما تم منه أو
كوم له مثال ، و تطبيقا لذلك فإنه إذا استوفى المح( 2)شكال ال يكون وقتيا ن اإلببراءة ذمة المدين فإ

دينه بعد صدور الحكم و شرع رغم ذلك في التنفيذ على المحكوم عليه فان هذا األخير يكون له وجه 
ن يلجأ إلى قاضي األمور وذلك بأ وقتي لالستشكال في تنفيذ هذا الحكم ووجه آخر موضوعي

لتنفيذ للحكم إلى قاضي المستعجلة طالبا وقف التنفيذ بصفة مؤقتة استنادا إلى الوفاء و يلجا قبل تمام ا
الموضوع طالبا الحكم ببراءة ذمته من المبلغ السابق الحكم  به عليه  فتكون هذه األخيرة منازعة 

موضوعية والحكم الذي يصدر عن القاضي األمور المستعجلة في المنازعة الوقتية هو الحكم ال يبت 
براءة الذمة استنادا من ظاهر موضوعا في مسالة الوفاء أي براءة الذمة بل يؤسس على رجحان 

المستندات فيحكم بوقف التنفيذ مؤقتا دون أن يتعمق في بحثها توصال إلى الفصل في أصل الحق ، 
نه يجب أن يحكم بعدم اختصاصه ليتم وقتي فإ لذلك إذا رفع إليه طلب موضوعي على انه إشكال

ص .صرف األطراف إلى رفع منازعة موضوعية أمام قاضي الموضوع المخت  
ثانيا/ عنصر االستعجال : بمعنى أن يكون هناك ضرر بهدد رافع اإلشكال ال يجدي في دفعه االلتجاء 

إلى إجراءات التقاضي العادية فاالستعجال  في الحقيقة هو الذي يبرر الحماية الوقتية بحيث يجعل 
عنه الحماية الموضوعية غير كافية بسبب بطئها في حماية مصلحة الطالب ودفع الخطر   

 

ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

184طرق التنفيذ دار الهدى صصقر  نبيل عربي عبد القادر واألستاذال د  -1
 

196د أحمد هنيدي المرجع السابق ص-2  
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لم  ينص القانون على ضرورة توافر شرط االستعجال في إشكاالت التنفيذ إال أنه من المتفق عليه أنه 
كما أن  (1)لبحثه  ةذلك  أن هذه اإلشكاالت مستعجلة بطبيعتها وال حاج ،حاجة إلى إثباته مفترض وال 

الثالث باب بالمن قانون اإلجراءات المدنية  183المشرع الجزائري قد أوردها في االستعجال في المادة 
  تحت عنوان في" تدابير اإلستعجال" 

ثالثا/ رفع اإلشكال الوقتي قبل تمام التنفيذ :) 1( ألن الهدف من اإلشكال هو وقف التنفيذ أو 
نما لطلب معنى  ال وقفه و فإذا كان التنفيذ قد تم فانه المعنى لطلب ، اإلستمرار فيه مؤقتا استمراره وا 

ما تم من إجراءات  وهذا األخير يعتبر منازعة موضوعية في التنفيذ وال الحكم ببطالن يجوز طلب 
ام التنفيذ من عدمه أن ينظر إلى أعمال التنفيذ كل على حدى ويجب لتقدير تم ،إشكاال ريعتب

،فالخطوات المتعددة في سبيل تنفيذ واحد تعتبر وحدات مستقلة فإذا كان قد تم القيام بعمل فإنه ال يقبل 
نما يمكن وقف ما يليه .1طلب وقفه وا   

لحجز إنما يمكن طلب وفق وتطبيق لذلك فإذا تم توقيع الحجز ولم يجرى البيع فإنه ال يقبل طلب وفق ا
شتمل السند التنفيذي على أكثر من إلزام وتم تنفيذ إحداها فإنه من الممكن رغم نه إذا االبيع كذلك فإ

ذلك طلب وفق تنفيذ السند بالنسبة لإللزام الذي لم ينفذ بعد فإذا كان الحكم مثال بتسليم أراضي ومباني 
ن على عن الجزء الذي لم يتم تنفيذه بعد .وبعد تسليم  األراضي رفع إشكال فإن هذا يكو   

ونالحظ أنه يجب أن يفصل في اإلشكال قبل تمام التنفيذ مما يعني أنه إذا رفع إشكال قبل تمام التنفيذ 
تنفيذ  الستحالة لكن قبل صدور الحكم تم التنفيذ فإنه حسب الرأي الراجح يحكم بعدم قبول هذا اإلشكال

 الحكم الصادر فيه. 
ـــــــــــــــــــــــ ـــــــ   

د أحمد هنيدي المرجع السابق ص -1  
 2003المجلة القضائية لسنة  245905تحت رقم  2001/ 17/01قرار قضائي صاد من المحكمة العليا بتاريخ – 2

01العدد   
ادسة لى الطلبة القضاة بالمدرسة العليا للقضاء( من طرف األستاذ تواتي صديق الدفعة السعمحاضرات ألقيت -3

نفس هذا الرأي ء،ويرى أحمد أبو الوفا( 2007-2006عشر)  
 

ن كان هناك من يرى عكس ذلك هذا على الرغم من القاعدة القائلة أن العبرة بوقت رفع الطلب  وا 
.(1)لمعرفة ما إذا كان مقبوال أو غير مقبول  
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وى يطلب فيها عدم إن الحكم بعدم قبول اإلشكال بسبب تمام التنفيذ ال يمنع المستشكل من رفع دع
االعتداد بالحجز شرط أن يتوافر ركن االستعجال وفق الشروط التي يتطلبها القانون عند إبداء أمر من 

تجدر اإلشارة إلى انه يجب أن يحكم في اإلشكال و أمور المستعجلة التي يخشى فيها من فوات الوقت 
اإلشكال من الناحية قبل صدور الحكم الموضوعي الحائز لقوة الشيء المقضي حول ذات 

                                                 . (2)ةالموضوعي
رابعا / أن يؤسس اإلشكال على وقائع الحقة للحكم المستشكل فيه :إذ ال يجوز أن يؤسس اإلشكال 

درت على وقائع سابقة على الحكم المستشكل فيه ألنه  كان من الواجب إبداؤها أمام المحكمة التي أص
الحكم المستشكل فيه، وتطبيقا لذلك إذا أسس المدين المستشكل إشكاله على أنه أوفى بالدين قبل 

صدور حكم المديونية فإن مثل هذا اإلعتراض ال يقبل منه ألنه كان من الواجب عليه أن يتمسك بهذا 
دين بعد صدور الحكم السبب أمام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم ، لكنه إذا أدعى أنه قام بالوفاء ال

  (3)فإن هذا اإلدعاء يصلح أساسا لإلشكال الن واقعه الوفاء الحقة على صدور الحكم
وهذا األمر على خالف اإلستشكال في أمر األداء ألنه يصدر في غيبة المدين الذي لم يتمكن من 

كما أن الطعن إبداء دفاعه فيجوز له أن يؤسس استشكاله على أسباب سابقة على صدور أمر األداء 
في األمر طريق  موضوعي بطئ قد يحتاج المدين فيه إلى وقف تنفيذ األمر بصفة مستعجلة عن 

  . طريق اإلستشكال أمام قاضي األمور المستعجلة

 
ـــــ   ـــــــــــــــــــــــ

يه وقت رفع اإلشكال الحالة إلى ما كانت عل بما تم من تنفيذ ورد هناك من الفقه من يرى أنه يجب عدم االعتداد-1
التي تمت بعد رفع اإلشكال و ائز رفع دعوى تمكين أي إزالة أعمال التنفيذ يعرف بالتنفيذ العكسي ومن الجوهو ما 

إعادة الحال إلى ما كان عليه ويختص بها قاضي الموضوع ألنها منازعة موضوعية في التنفيذ وعلة ذلك أن الحكم في 
كذلك - 140أمد مليجي المرجع السابق ص–يقا لمبدأ األثر الرجعي للطلب القضائي اإلشكال يرتد إلى يوم رفعه تطب

98الدكتور أحمد هنيدي المرجع السابق ص   

232ص 1982حمد أبو الوفاء إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية منشأة المعارف الطبعة الثامنة أ-2  
889د أمينة النمر حكام التنفيذ اجبري وطرقه ص-3  
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خر عن ي آويثور التساؤل عن ما إذا كان الحكم في اإلشكال الوقتي يمنع من رفع أي إشكال وقت 
سبب كان قائم وقت صدور الحكم في اإلشكال األول؟ هنا اختلفت أراء فقهاء فهنالك من يرى  بأنه 

ذا السبب أم يمنع رفع أي إشكال وقتي أخر عن سبب كان قائما وقت رفع اإلشكال األول سواء دفع به
لم يدفع فيما ذهب الرأي األخر إلى أن الحكم في اإلشكال الوقتي هو قضاء مؤقت ال يمس بأصل 

شأن له بصحة اإلجراءات أو يبطالنها، ولما كان المشرع ال يوجب إبداء جميع األسباب التي  وال الحق
ال سقط الحقوقف التنفيذ في وق بتبرر طل منها فإنه ال يتصور ما فيما لم يبدى  ت رفع اإلشكال وا 

1.ذهب إليه الرأي األول وهذا الرأي يبدو األقرب إلى الصواب والمنطق  

خامسا / أن ال يتضمن اإلشكال طعنا على الحكم المستشكل في تنفيذه :فال ينبغي أن يؤسس 
اإلشكال على تخطئه الحكم ومثال ذلك أن يطلب المستشكل وقف تنفيذ الحكم بحجة أن المحكمة 

ألن اإلشكال  ، في تطبيق القانون أو أنها كانت غير مختصة فمثل هذه اإلشكاالت ال تقبل أخطأت
ليس طريقا من طرق الطعن في األحكام كما أن القاضي اإلستعجالي ليس جهة الطعن وما يعتري 

 الحكم من العيوب ال يكون أمام ذوي الشأن حيالها إال أن يطعنوا فيه  بطرق الطعن المختلفة. 
 

المطلب الثالث:  الجهة القضائية المختصة بنظر اإلشكال التنفيذي الوقتي          
إن أي منازعة تطرح على القضاء للفصل فيها ال بد أن تكون أمام الجهة القضائية المختصة نوعيا    

ومحليا بنظرها، و اإلشكال التنفيذي باعتباره منازعة في التنفيذ فإنه البد من رفعه إلى القاضي 
من القانون اإلجراءات المدنية :"عندما يتعلق األمر  183/2مختص وفقا لما نصت عليه المادة ال

بالبت مؤقتا في إشكاالت التنفيذ فإن القائم بالتنفيذ يحرر محضرا باإلشكال العارض ويخبر األطراف 
ن الجهة بأن عليهم أن يحضروا أمام قاضي األمور المستعجلة للبت فيه" فعلى ضوء هذه المادة فإ

القضائية المختصة بنظر اإلشكال التنفيذي هي القضاء المستعجل لكن كيف ينعقد لها هذا 
االختصاص سواء كان نوعيا أو محليا وما هي ضوابطه ؟ هذا ما سنحاول التطرق إليه في هذا 

 المطلب. 
ــ ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

235تهميش ص الطبعة الثالثة المدنية والتجارية التنفيذ في المواد أحمد أبو الوفاء إجراءاتد-1  
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 الفرع األول : الجهة القضائية المختصة  محليا بنظر اإلشكال الوقتي :  
القاعدة العامة في االختصاص المحلي هي أن المدعي يسعى إلى المدعي عليه ،لمقاضاته أمام     

من قانون اإلجراءات  08/01المادة محكمة موطنه أو محل إقامته، وطبقا لما هو منصوص عليه في 
المدنية بقولها "يكون االختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه بالنسبة 

للدعاوى الخاصة باألموال المنقولة ودعاوى الحقوق الشخصية العقارية وكذلك في جميع الدعاوي التي 
للمدعي عليه موطن معروف يعود  لم ينص فيها على اختصاص محلي خاص ،فإن لم يكن

ن لم يكن له محل إقامة معروف يكون  اإلختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرتها محل إقامته وا 
بأن"  17االختصاص للجهة القضائية الواقع بدائرتها آخر موطن له " وتضيف نفس المادة في فقرتها 

لواقع في دائرة اختصاصها مكان المشكل االختصاص في القضايا المستعجلة يؤول إلى المحكمة ا
التنفيذي أو التدبير المطلوب" ،على ذلك فإن اإلشكال التنفيذي الوقتي يرفع إلى  المحكمة الواقع في 

 دائرة اختصاصها  محل المشكل المثار بمناسبة  مباشرة  عملية التنفيذ و إجراءاته. 
بمناسبة تطبقيه، فإذا كان التنفيذ  تة إشكاالغير أن األمر على الرغم من  وضوحه إال أنه يطرح عد

يجري على مال منقول الذي إما إن يكون واحدا أو متعدد فإذا كان متعددا فإنه قد يكون موجودا بدائرة 
اختصاص واحدة أو بدوائر اختصاص متعددة ،ففي حالة وحدة المال المنفذ عليه أو تعدده  لكن وجود 

القضائية المختصة محليا هي محكمة مكان  المشكل التنفيذي وال بدائرة اختصاص واحدة فإن الجهة 
يثير ذلك صعوبة ،أما إذا كان المال المنفذ عليه متعددا وموجودا بدوائر اختصاص مختلفة ،فإن 

الجهة القضائية المختصة تنعقد للمحكمة التي يقع المال المنفذ عليه بدائرة اختصاصها ومن ثم تختص 
   ( 1)ال الوقتي الناجم عن تنفيذ على المال الواقع بدائرة اختصاصها.كل محكمة بنظر اإلشك

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ  

571، د فتحي والي التنفيذ الجبري الجديد دار النهضة العربية ص 101زبيري مختار المرجع السابق ص  -1  

حجز ما للمدين لدى الغير "إذا لم  من قانون اإلجراءات المدنية فيما يخص 356هذا وقد نصت المادة 
يكن بيدا الدائن سند رسمي يجوز استصدار حجز ما للمدين لدى الغير بأمر من القاضي في ذيل 

 طلب الحجز ويرجع إلى القاضي في حالة وجود إشكال بهذا الشأن "
قول من قانون اإلجراءات المدنية في مادة الحجز التحفظي بال 346كذلك ما نصت عليه المادة 

"يصدر أمر الحجز التحفظي من قاضي محكمة موطن المدين أو مقر األموال المطلوب حجزها 
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...وينفذ األمر بموجب مسودته رغم حصول المعارضة أو االستئناف ويرجع إلى القاضي فيما قد يثار 
 من إشكاالت بستانه" 

للمدين لدى الغير أو الحجز  وعليه فإن جميع اإلشكاالت التي تثار بمناسبة مباشرة التنفيذ حجز ما
التحفظي على أموال المدين فإن المحكمة المختصة محليا بنظرها هي التي كانت قد أصدرت أمر 

الحجز التحفظي أو أمر حجز ما للمدين لدى الغير سواء كانت محكمة موطن المدين أو محكمة مقر 
 األموال المراد حجزها وذلك حسب نص المادتين السابقتين .

شكال التنفيذي الوقتي الذي يرفع بمناسبة التنفيذ على العقار؟ فبالرجوع إلى التساؤل حول اإل ويثور
من قانون اإلجراءات المدنية نجدها تعقد االختصاص للمحكمة مقر  08الفقرة األخيرة من المادة 

المحكمة دون مجلس القضائي فيما يتعلق بالحجز العقاري ومادام الحجز بداية التنفيذ ،فإنه تكون هذه 
سواها المختصة بالفصل في اإلشكاالت التي تطرح عند مباشرة عملية التنفيذ الجبري عن طريق 

الحجز العقاري ،وفي الحالة التي يكون فيها العقار متعددا وواقعا بدوائر اختصاص مختلفة وليست 
 382بين في المادة تابعة لنفس المجلس القضائي إال أنها تخضع لنوع واحد من االستغالل كما هو م

من قانون اإلجراءات المدنية فإن الجهة القضائية المختصة بنظر المشكل التنفيذي هي المحكمة 
المنعقدة بمقر المجلس الواقع بدائرة اختصاصه العقار الذي به محل االستغالل الرئيسي، أما في الحالة 

ويخضع لنوع واحد من االستغالل أو  التي يكون فيها العقار متعددا وواقعا بدوائر اختصاص متجاورة
أن تكون العقارات المنفذة عليها واقعة بدوائر اختصاص غير متجاورة ولكن داخل نفس المجلس أو 

تابعة لمجالس قضائية مختلفة فإن االختصاص المحلي في نظر اإلشكال التنفيذي يؤول إلى المحكمة 
قار أو العقارات التي يجري التنفيذ عليها .المنعقدة بمقر المجلس الواقع في دائرة اختصاصه الع  

هذا كله مع العلم أن القواعد العامة التي تحكم االختصاص المحلي تجعله ليس من النظام العام 
ويجوز لألطراف االتفاق على مخالفته وال تتصدى له المحكمة تلقائيا إال إذا أثاره الخصوم ويجب 

لك فإن هناك من يعتبر أنه استثناء على القواعد العامة إبداؤه قبل أي دفاع في الموضوع  ،ورغم ذ
ومادام المشرع قد جعل االختصاص المحلي في نظر نزاع الحجز العقاري يؤول إلى المحكمة المنعقدة 
بمقر المجلس القضائي فإنه في هذه الحالة يصبح من النظام العام يمكن ألي طرف أن يتمسك به في 

. أي مرحلة تكون عليها الدعوى  
 الفرع الثاني: الجهة القضائية المختصة نوعيا بنظر اإلشكال التنفيذي الوقتي 
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من قانون اإلجراءات  المدنية : "عندما يتعلق األمر بالبت مؤقتا  183تنص الفقرة الثانية من المادة 
محضر في إشكاالت التنفيذ المتعلقة بسند تنفيذي أو أمر أو حكم أو قرار فإن القائم بالتنفيذ يحرر 

أمام قاضي األمور المستعجلة الذي يفصل  اباإلشكال العارض ويخبر األطراف أن عليهم أن يحضرو 
فيه" إن المتمعن لنص هذه الفقرة يجد لنا المشروع الجزائري لم يوضح أنواع مواد األحكام أو القرارات 

ت التي تثور بمناسبة التي يختص قاضي األمور المستعجلة بنظر اإلشكاال ةأو حتى السندات التنفيذي
تنفيذها لكن بالعودة إلى القواعد العامة وبالنظر إلى موقع هذه المادة ضمن قانون اإلجراءات المدنية ، 

نقول أن القاضي األمور المستعجلة الذي هوغالبا رئيس المحكمة للجهة القضائية المختصة 
كاالت التنفيذ دون غيره أي كانت هوالمختص نوعيا للنظر في جميع منازعات التنفيذ الوقتية أي إش

قيمتها طالما كانت تتعلق بالتنفيذ على المال سواء كان تنفيذا مباشرا أو بطريق الحجز أو نزع الملكية 
و أي كان سندا التنفيذ سواء كان سندا قضائيا كاألحكام  واألوامر أو القرارات أو غير قضائي 

طلوب فيها اتخاذ إجراء وقتي بسير التنفيذ أو وقفه .كالمحررات الموثقة وهو يختص بها إذا كان الم  
لكن تطرح بعض التساؤالت بشأن اختصاص قاضي األمور المستعجلة بنظر اإلشكاالت الناتجة عن  

تنفيذ األحكام الجنائية إذا نازع غير المحكوم عليه في شأن األموال المطلوب التنفيذ عليها عند مباشرة 
أموال المحكوم عليه؟ لم يورد المشروع الجزائري حكما خاصا في هذه  تنفيذ األحكام المالية على

( 1)في هذا المجال. نصا خاصا تشريعات المقارنة نجدها قد أوردتالمسألة لكن بالعودة ال  

ــ ــــ  ـــــــــــــــــــــــ

نعقد االختصاص إلى من القانون اإلجراءات الجنائية على أنه ي 528كالتشريع المصري الذي نص في المادة  -1 
قاضي التنفيذ )المحكمة المدنية( لنظر منازعات التنفيذ األحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إذا توافرت الشروط 

  التالية:
أن يكون الحكم الصادر من المحكمة الجنائية حكما ماليا أي صادرا بإلزام المحكوم عليه  -أ

= يف والتعويضات بدفع مبلغ من النقود كالغرامة والمصار   

 
أما األحكام الجزائية الصادرة بتوقيع عقوبة جزائية على المحكوم عليه  وفي شقها المدني تقضي بدفع   

تعويض مدني لصالح المضرور عما أصابه من ضرر عن الجريمة ال سيما التي أدخل فيها الطرف 
اع مدني ينفذ طبقا ألوضاع المدني أو الشركة التامين ،فإن الشق الخاص بالتعويض هو قضاء في نز 

ذا ثار اإلشكال في ذلك فإن قاضي األمور المستعجلة يختص    التنفيذ في قانون اإلجراءات المدنية وا 
بنظر هذا اإلشكال الن الحكم الصادر في الدعوى المدنية بمجرد صدوره يصبح له كيان مستقل عن الحكم 



 

 

2 

ن المدني من حيث سقوطه  أو بقائه كما أنه ينفذ على ألحكام القانو ألنه يقرر حقا ماليا يخضع  الجزائي 
أموال المحكوم عليه بطريقة حجز المال طبقا لقانون اإلجراءات المدنية ذلك فيختص قاضي األمور 

 المستعجلة في حالة نشوء منازعة في التنفيذ سواء رفعت من قبل المحكوم عليه أو من الغير.
ات المدنية التي جعلت االختصاص  النوعي من النظام العام من قانون اإلجراء 93عمال بنص المادة 

يترتب عليه أنه ال يجوز للخصوم االتفاق على مخالفته أي منح االختصاص إلى محكمة أخري ،وعلى 
المحكمة أن تقضي بعدم االختصاص من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بعدم االختصاص النوعي بنظر 

نت ليها اإلجراءات ولو األول مرة أمام المجلس .اإلشكال التنفيذي في أي مرحلة كا  
 

 
 
 

 
 

ــ  ـــــــــــــــــــــــ

بشرط  أن ترفع المنازعة  من الغير الن كل إشكال من المحكوم عليه يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم-ب   =  سواء 
الجنح وحتى لو كان المستشكل فيه  كانت محكمة الجنايات أو الجنح وحتى لو كان المستشكل كانت محكمة الجنايات أو

 حكما ماليا ينفذ على مال المحكوم عليه 
يشرط أن ينصب موضوع المنازعة على األموال التي يجري بشأنها التنفيذ مثال ذلك أن يدعي الغير ملكية هذه األموال -ج

 أو وجود حق أخر له على هذه األموال.
 48أحمد مليجي المرجع السابق ص )
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   :لوقتيا يالتنفيذ الحكم الصادر في اإلشكال ثاني:المبحث ال 
ه تكون هي تيفصل القاضي في اإلشكال الوقتي باعتباره قاضيا لألمور المستعجلة ولهذا فإن سلط 

نفسها سلطة القاضي المستعجل وفقا للقواعد العامة فهو يصدر حكما وقتيا بوقف التنفيذ أو اإلستمرار 
س ترجيح موقف أحد الخصمين بناءا على ظاهر المستندات وله في فيه ويبنى هذا الحكم على أسا

سبيل ذلك أن يتعرض لما يثار أمامه من نزاع  ليقدر مدى جديته كما يحسم ما يثار أمامه من خالف 
 في مسألة قانونية ولكنه ال يتعرض ألصل الحق أو يحسم موضوع النزاع .

الموضوع عند نظرها موضوع النزاع )اإلشكال  ومن ناحية أخرى فإن الحكم الوقتي ال يقيد محكمة
الموضوعي( فإذا أصدر القاضي حكما بوقف التنفيذ مؤقتا فإن هذا ال يمنعه من رفض اإلشكال 

وأخير فإن الحكم الصادر في اإلشكال الوقتي يخضع من بطالن التنفيذ ،  الموضوعي الذي يرمي إلى
(1)ة.حيث الطعن للقواعد المتعلقة باألحكام المستعجل  

لمطلب األول: أنواع الحكم الصادر في اإلشكال التنفيذي الوقتي. ا  
بعد أن يتأكد قاضي اإلستعجال من توفر شرطي اختصاصه وهو كون المنازعة تنفيذية والمطلوب   

فيها إجراءا وقتيا ينتقل بعد ذلك لبت في موضوع الطلب المقدم إليه إما باالستجابة أو بالرفض وفي 
بإجراء وقتي ال يمس بأصل الحق . اين فهو ال يصدر أمر كلتا الحالت  

ففي حالة التأكد من  صحة مزاعم المدعي يحكم له بمطلوبه ومن ثم فإن كان المستشكل هو المنفذ    
ضده ، وكان قد طلب وقف التنفيذ مؤقتا اعتمادا مثال على تخلف شرط القوة التنفيذية بالسند التنفيذي 

ي غير مشمول بالنفاذ المعجل ولم يحز بعد على قوة األمر المقضي فيه أو أن بمقولة أنه حكم ابتدائ
الحجز باطل لكونه وقع على مال ال يمكن حجزه منفردا ، كما هو الشأن بالنسبة للعقار بالتخصيص 

، أما إذا  (2) ،ففي كلتا الحالتين تكون اإلستجابة إلى مطلوب المستشكل , باألمر بوقف التنفيذ مؤقتا
من قانون  331التنفيذ موقوفا كما هو الشأن في الحالة التي يستشكل فيها المنفذ ضده طبقا للمادة  كان

رفع إشكال  اإلجراءات المدنية ، فإن طالب التنفيذ ومن أجل المطالبة باستمرار التنفيذ، يتعين عليه
نه واعتمادا ع الوثائق التي تثبت هذه  لىتنفيذي وقتي للقول بأنه فعال الخلف العام لطالب التنفيذ ، وا   

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــ
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جابة لمطلوبه تكون باألمر بمواصلة الخالفة يلتمس األمر باإلستمرار في التنفيذ و بحسبه فإن اإلست

، وفي الحالة التي يكون المستشكل فيها غيرا فإن اإلستجابة إلى الطلب تعني ( 1)السير في التنفيذ 
بداهة بالنسبة له وقف التنفيذ مؤقتا ، إنطالقا من فكرة أنه ال يتصور أن يطلب الغير اإلستمرار في 

فهو يطالب دائما بوقف التنفيذ مؤقتا لغاية أن يثبت أنه هو التنفيذ إلنتفاء المصلحة من ذلك ومن ثم 
 صاحب المال الذي يجري التنفيذ عليه .

أما إذا لم يثبت المدعي في اإلشكال مزاعمه فإن القاضي وقتها يرفض طلبه ومن ثم يتعين التميز   
لتي يكون فيها أيضا بالنسبة للرفض بين الحالة التي يكون فيها المدعي هو طالب التنفيذ وتلك ا

 المدعي هو المنفذ ضده أو الغير.
ففي الحالة التي يكون فيها المستشكل هو طالب التنفيذ فإن رفض الطلب يعني بالنسبة له رفض  

اإلستمرار  في التنفيذ الذي هو موقوفا نتيجة الحكم بوقفه من قبل أو نتيجة للوقف كأثر لمجرد رفع 
 331ازعة في صفة طالب التنفيذ المنصوص عليها في المادة اإلشكال كما هو الشأن في حالة المن

 من قانون اإلجراءات المدنية .
أما إذا كان المستشكل هو الغير فإن رفض الطلب بالنسبة له يعني بداهة اإلستمرار في التنفيذ   

المال باعتبار أن الغير ال يتدخل في خصومة التنفيذ الجبري إال من آجل وقفها لكونه  يدعي ملكية 
المنفذ عليه ومن ثم فليس من مصلحته أن تتم عملية التنفيذ وزيادة على أحكام الرفض أو القبول فإن 

قاضي اإلستعجال يمكنه أيضا أن يصدر أحكاما ال تتعلق بالموضوع ، وهي أما أن تكون أحكاما بعدم 
ون التطرق لموضوع القبول أو أحكاما بعدم اإلختصاص بحيث أن كال الحكمين بنهي النزاع وذلك د

  (2)النزاع.
فاألحكام الصادرة بعدم اإلختصاص : يمكن أن تتولد عن الدفع بعدم اإلختصاص المحلي ويمكن 

أيضا أن تتولد عن الدفع بعدم اإلختصاص النوعي  ومن ثم فبالنسبة للدفع بعدم اإلختصاص المحلي 
ال سقط الحق  وكقاعدة عامة : يتعين لقبوله أن يتمسك به صاحب المصلحة قبل أي دفع أو دفاع وا 

بالنسبة للمنازعة  المتولد عن عدم اإلختصاص المحلي ،فيه و استثناءا من هذه القاعدة فإن الدفع 
التنفيذية المتعلقة بإجراءات التنفيذ على العقار يتعلق بالنظام العام ويمكن التمسك به في أي مرحلة 

 تكون عليها الدعوى.
ــــــــــــــــــــــــ ـــــــ  
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  189ص  8( د : رمزي سيف / قواعد تنفيذ األحكام و المحررات الموثقة طبعة 1)
  109,  108ص  183( : زبيري مختار / رسالة ماجستير اإلشكال التنفيذي طبقا للمادة 2)
 
 
 

 
أما إذا كان الدفع متولدا عن عدم اإلختصاص النوعي فيمكن إثارته في أي مرحلة تكون عليها 

.الدعوى  
فالدفع بعدم اإلختصاص يمكن أن يتولد نتيجة ألن المطلوب في دعوى اإلشكال التنفيذي الوقتي   

ليس بإجراء وقتي بل المطالبة بالبت في أصل الحق أو أن يكون المطلوب إجراءا وقتيا لكن المنازعة 
األمور  ليست تنفيذية ففي هذه الحاالت يحكم القاضي بعد اإلختصاص كذلك يمكن أن يصدر قاضي

المستعجلة حكما بعدم القبول وهو حكم ينهي النزاع دون التطرق إلى موضوع النزاع ، وهو إما أن 
يتولد عن تخلف شرط من الشروط العامة لقبول الدعوى في اإلشكال التنفيذي الوقتي وهي الصفة 

فيذي الوقتي والذي والمصلحة ، أو نتيجة تخلف الشروط المتعلقة بالزمان الذي يرفع فيه اإلشكال التن
 يجب أن يكون قبل تمام التنفيذ.

 

 المطلب الثاني: طبيعة الحكم الصادر و آثاره 
أنواع  ىالتنفيذي الوقتي يتعين علينا التطرق إل للتحديد طبيعة الحكم الصادر في اإلشكا        

وقتية والتي  األحكام بصفة عامة إذ تنقسم األحكام من حيث وظيفتها إلى أحكام موضوعية وأحكام
يقصد بها األحكام الفاصلة في طلب إجرائي وقتي مستعجل لحماية الحق أو المركز القانوني من خطر 

تحديد طبيعة الحكم الصادر في  التأخر الذي يهدد بأضرار محدقة وعلى ضوء هذا التقسيم يمكن
لتنفيذ أو اإلستمرار شكال الوقتي بأنه حكم وقتي وليس حكم موضوعي ألنه بالنظر إلى طلب وقف ااإل

 فيه في حد ذاته ال يتضمن أي مطالبة بحق أو مركز قانوني موضوعي .
  الفرع األول/ طبيعة الحكم الصادر :

الصادر في اإلشكال الوقتي بأنه يهدف إلى الحماية الوقتية، حيث أن الحماية  ميتميز الحك      
فهي مستعجلة بطبيعتها، حيث يتعرض المنفذ  الموضوعية غير كافية بسبب بطأها أما الحماية الوقتية
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، و بالمقابل ال يتعرض طالب التنفيذ لخطر تعطيل (01)ضده لخطر استمرار التنفيذ دون وجه حق 
 سنده التنفيذي لذا فاالستعجال مفترض بحكم القانون و القاضي معفى من إثباته .

ــ  ـــــــــــــــــــــ

890لمستعجلة الكتاب الثاني الناشر عالم الكتب طبعة السادسة ص د  محمد علي راتب قضاء األمور ا-1 -1  

 

قاضيا لألمور  هو على ذلك فإن قاضي التنفيذ حينما ينظر لمنازعة اإلشكاالت الوقتية ينظرها باعتبار  
القيود التي يتقيد بها قاضي االستعجال إذ هو الذي يكيف  مالمستعجلة و بالتالي فهو ملزم باحترا

معروضة أمامه ما أذا كانت وقتية متعلقة بالتنفيذ أو ال و من ثم فال يجوز المساس بأصل المنازعة ال
 الحق.

ن االستعجال ينبع مباشرة من طبيعة اإلجراء المراد اتخاذه بواسطة اإلشكال الوقتي ذلك أن إو عليه ف  
حق  من ظاهر هناك خطر التأخير في الفصل في المنازعة كما القاضي عند تقديره لرجحان وجد ال

المستندات أهمية أحقية طالب اإلشكال لكن ال يعني ذلك أن قاضي االستعجال عندما يكون بصدد 
 نظر إشكال وقتي انه يتطرق إلى أصل الحق

الموضوعي ، ألن ذلك ليس من اختصاصه فمثال ال يحق له أن يقضي بوقف التنفيذ استنادا إلى 
لى مال ال يجوز الحجز عليه و بناءا على ذلك ليس تقرير القاضي ببطالن الحجز بسبب وقوعه ع

لقاضي التنفيذ أن يقدر ما إذا كانت اآلالت مثال أو الكتب الزمة لمهمة المدين أو غير الزمة ، و هذا 
من قانون  إ ج م . 378ما نصت عليه المادة   

في إشكاالت كما تظهر طبيعة الحكم الصادر من خالل إبراز سلطة القضاء اإلستعجالي عندالفصل 
إجراء وقتي إلى حين الفصل في المنازعة الموضوعية ، و ذلك في  ذالتنفيذ الوقتية وذلك  باألمر باتخا

كل أنواع التنفيذ سواء تعلق األمر بالتنفيذ على عقار أو على منقول أو حجز ما للمدين  لدى للغير، 
في الدعوى  ةد العامة المتبعفالقاضي يفصل فيها بصفته قاضيا لألمور المستعجلة وفقا للقواع

اإلستعجالية و يصدر حكما وقتيا بوقف التنفيذ أو االستمرار فيه ويبني حكمه ذلك على أساس ترجيح 
موقف احد الخصمين بناءا على ظاهر المستندات وفي هذا الصدد له أن يتعرض لما يثار أمامه من 

ثار أمامه من خالف حول مسألة قانونية نزاع في الواقع ليقدر مدى جديته كما له أن يستعرض لما ي
(1)فهو يتعدى بوصفه خبيرا في القانون لكنه ال يتعرض إطالقا ألصل الحق وحسم موضوع النزاع.  

وعليه يجب أن يقوم حكم القاضي في هذا الشأن على االعتبارات التالية:       
فيه . *أال يتضمن إال إجراءا وقتيا أو تحفظيا بوقف التنفيذ أو االستمرار  
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 *أال يمس الحكم بوقف التنفيذ أو اإلستمرار فيه بحقوق الخصوم. 
ــــــــــــــ ــــــــــ  

شكاالته ـ دراسة تحليلية دار العلوم للنشر والتوزيع     – 01 . 149ص  األستاذ بلغيث عمارة التنفيذ الجبري وا   

  
 *أال يتعرض الحكم لتفسير األحكام أو السندات المنفذ بها.

  يصدر الحكم  بعد تمام التنفيذ.*أال
وخالصة القول أن دور قاضي األمور المستعجلة في إشكاالت التنفيذ يقتصر على واقعة الحقة على 
صدور الحكم الحاصل التنفيذ بمقتضاه إذ ليس له أن ينظر في الوقائع السابقة على الحكم ألنه قد 

نا فيه فال يقبل كما ليس له أن يصحح وقف فصل فيه فإذا تضمن طلب اإلشكال تجريحا للحكم أو طع
الحكم بمعنى أنه يجب أن تكون األسباب التي يبني عليها قاضي اإلستعجال حكمه في اإلشكال 

 متصلة فقط بظاهر الدعوى وليست حاسمة في النزاع .
 الفرع الثاني/آثار الحكم الصادر:

ال يترتب عليه عدة آثار تظهر أهميتها إن الحكم الصادر في اإلشكال التنفيذ ي يعتبر حكما مستعج  
 من عدة نواحي:

* فمن ناحية أولى أن الحكم الصادر في اإلشكال الوقتي باعتباره حكما غير فاصل في الموضوع  
ويقصد بالموضوع أن ال يحوز حجية األمر المقضي فيه بالمعنى الدقيق فهذه الحجية ال تترتب إال 

م أو في دفوعهم الموضوعية فعلى العكس،فإن الحكم الصادر لألحكام التي تفصل في طلبات الخصو 
في اإلشكال الوقتي شأنه شأن األحكام الصادرة في المواد المستعجلة ال يحوز إال حجية مؤقتة رهينة 

ذا بقيت ظروف إصدار الحكم كما هي فإنه بالرغم من وقتي ه إال أنه تببقاء الظروف التي صدر فيها وا 
خصومة إذ ليس للقاضي أن يعدل بحكم ثاني عما قضى به ، وعلى ذلك يقيد القاضي وطرفي ال

فإصدار حكم بوقف التنفيذ ال يمنع من إصدار حكم آخر باستمراره إذا حصل تغيير في الوقائع المادية 
 أو المراكز القانونية لطرفي خصومة التنفيذ أو أحدهما .

ال الوقتي يعد حكما قطعيا مثل الحكم لكن ذلك ال يمنع من القول بأن الحكم الصادر في اإلشك 
الصادر في اإلشكال الموضوعي بحيث يفصل في الطلب على نحو حاسم بحيث ال يجوز للقاضي 

ربط بين قطعية  دالذي أصدره الرجوع فيه طالما ظلت الظروف التي صدر فيها على حالها فال يوج
 الحكم وحجية الحكم .
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الحجية وما ذلك إال لكونه ال يفصل في حقوق موضوعية  فالحكم الوقتي يكون قطعيا دون أن يحوز
وطالما ظلت الظروف على حالها فيمتنع على القاضي من معاودة البحث في المسألة المستعجلة التي 

سبق له أن فصل فيها وذلك راجع إلى نظام استنفاذ الوالية والذي يعمل إزاء كافة األحكام القطعية 
.(1)الت الوقتية ومنها تلك الصادرة في اإلشكا  

ن لم يكن هذا الحكم نهائيا فإنه مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون طبقا  * ومن ناحية ثانية فإنه وا 
ق.إ.م "تكون األوامر الصادرة في المواد المستعجلة معجلة النفاذ بكفالة أو بدونها وهي  188للمادة 

في حالة الضرورة القصوى يجوز للرئيس غير قابلة للمعارضة وال لالعتراض على النفاذ المعجل و 
 حتى قبل القيد أن يأمر بالتنفيذ بموجب المسودة األصلية لألمر"

وبذلك سوف يكون النفاذ المعجل الذي تتمتع به األحكام المستعجلة مستقال عن وصف النهائية  
كان الحكم  ويتوافر بالتالي شرط ضروري في الحكم لكي يمكن التنفيذ الجبري بمقتضاه وعليه إذا

الصادر في اإلشكال الوقتي يصلح سندا تنفيذيا فإنه يحوز لكونه مستعجال األمر بتنفيذه بموجب 
ق إ.م والتي تجيز للمحكمة األمر بتنفيذ  188مسودته وبغير مقدمات التنفيذ وذلك طبقا لنص المادة 

 الحكم بموجب مسودته وبغير إعالمه .
وقف التنفيذ أو االستمرار فيه فهو يتضمن إلزاما موجها سواء إلى فالحكم في اإلشكال الوقتي المتضمن 

نما يجب  الدائن المنفذ بالكف عن التنفيذ أو باإلستمرار فيه ولكن ال يكفي أن يصدر الحكم بإلزام وا 
أيضا أن يكون اقتضاء هذا اإللزام مما يستلزم اتخاذ إجراءات التنفيذ الجذري إن لم يوفي المدين 

يمكن الحديث عن التنفيذ الجبري و مقتضياته ، وال نعتقد أن اإللزام الذي يتضمنه الحكم  اختياريا حتى
 الصادر في اإلشكال 

الوقتي بوقف التنفيذ أو االستمرار فيه يحتاج إلى تنفيذ جبري فإذا كان التنفيذ موقوفا من قبل وهي 
وقتي فإن الحكم الصادر بوقف التنفيذ الحالة التي يرتب فيها المشرع وقف التنفيذ بمجرد رفع اإلشكال ال

 هو مجرد تأكيد لهذا الوقف ومجر إلزام لطالب التنفيذ وللمحضر بعدم االستمرار فيه.
 

وكذلك في حالة عدم ترتيب األثر الموقف على التنفيذ بمجرد رفع اإلشكال فإن الحكم الصادر 
حالتين ال تتطلب اإلفادة من الحكمينباإلستمرار في التنفيذ هو مجرد تأكيد لمواصلة التنفيذ وفي ال  

 
ــ  ـــــــــــــ
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14د مصطفى مجدي هرجس المرجع السابق ص   -1  
 

نما يكفي التقدم بصورة رسمية بسيطة من هذا الحكم إلى المحضر القضائي  استعمال القوة العمومية وا 
.لكي يمتنع عن اإلستمرار في التنفيذ نتيجة تخلف مقتضياته أو االستمرار فيه   

وال يمكن تصور الحكم الصادر في اإلشكال التنفيذي سندا تنفيذيا إال بالنسبة لإلشكالت الموضوعية 
والتي تتضمن األحكام الصادرة فيها إعادة الحال إلى ما كان عليه بعد إبطال الحجز أو البيع ... إلخ 

. 
ا جبريا ما دام القانون الجزائري ال أما في إشكاالت التنفيذ الوقتية ال يمكن تنفيذ األحكام بمقتضاها تنفيذ

يرتب وقف التنفيذ بمجرد رفع اإلشكال إال استثناءا هذا من جهة ومن جهة أخرى ال يسمح للمحضر 
إصدار قاضي الحكم  ةالقضائي االستمرار في التنفيذ على سبيل االحتياط مما ال يتصور معه إمكاني

 بوقف التنفيذ مع إعادة الحال إلى ما كانت عليه.
 

ر المطلب الثالث: طرق الطعن في الحكم الصاد    
نظرا لكون طلب وقف التنفيذ أو االستمرار فيه يعد من منازعات التنفيذ الوقتية فإن الحكم الصادر فيه 
من قاضي األمور المستعجلة يعد حكما مستعجال ، ويبنى على ذلك نتيجة مؤكدة مفادها قابلية الحكم 

ئناف في جميع األحوال وعدم قابليته للمعارضة كما تنص على ذلك الصادر في طلب الوقف لإلست
ق إ م ، أما فيما يخص المعارضة في القرارات الغيابية الصادرة عن المجالس تجوز  188المادة 

.(1) ق إ م وهذا ما كرسته قرارات المحكمة العليا 190-167-166المعارضة فيها وهذا طبقا للمواد   
ر هذا اإلستئناف هي الغرفة اإلستعجالية بالمجلس القضائي الواقع في دائرة أما الجهة المختصة بنظ

 اختصاص المحكمة المصدرة لألمر محل اإلستئناف .
ولما كانت القاعدة العامة تقضي بأن الحكم الذي يجوز استئنافه هو ما يصدر عن محكمة الدرجة 

نظر في اإلشكاالت الوقتية هو رئيس األولى في اختصاصها اإلبتدائي ومادام أن الجهة المختصة لل
 الجهة القضائية للدرجة األولى المختصة بموضوع الدعوى بوصفه

 
ــ ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

 40. ص : 1990لسنة  03المجلة القضائية عدد  1987-10-27في  50287قرار رقم -1
 .116. ص: 1997سنة ل 01المجلة القضائية عدد  1997-01-16مؤرخ في  14612قرار رقم   
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 .35: ص. 1989لسنة  01المجلة القضائية عدد  1983-01-15مؤرخ في  29290قرار رقم   
قاضي األمور المستعجلة فإن األحكام الصادرة منه في هذه الطلبات تعد أحكاما صادرة من محكمة  

ه المسألة أدنى مشكلة الدرجة في المادة المستعجلة ومن ثم تكون قابلة للطعن باإلستئناف وال تثير هذ
إذا كان الحكم الصادر منهيا للخصومة كلها بالنسبة لكل الخصوم  فإذا كانت الخصومة لم تنشأ إال 
بطلب وقف التنفيذ ولم تمتد بإبداء أي طلب عارض وصدر الحكم في هذا الطلب فهو يعتبر منهيا 

وقف التنفيذ أو برفضه ، أم للخصومة كلها ويقبل الطعن فور صدوره سواء كان صادرا في الطلب ب
كان صادرا بعدم قبول الطلب  أو بعدم اإلختصاص ، أو بغير ذلك مما يعتبر منهيا للخصومة دون 

 الفصل في موضوعها. 
وال يكون لهذا االستئناف أثر موقف للتنفيذ كون األوامر اإلستعجالية مشمولة بالنفاد المعجل بقوة   

يبدأ سريان ميعاد االستئناف من تاريخ تبليغ األمر وتكون الجهة ق ا ج و  180القانون طبقا للمادة 
القضائية المختصة بالنظر في االستئناف الغرفة اإلستعجالية بالمجلس القضائي التابع لدائرة 

أما فيما يخص اإلجراءات التي   ستعجالى محل االستئناف .اختصاصه المحكمة المصدرة لألمر اإل
تئناف في الحكم الصادر في اإلشكال الوقتي يرفع بعريضة تودع لدى أمانة يتعين إتباعها ، فإن االس

ضبط المحكمة أو المجلس التابعة له ثم تعلن إلى المستأنف ضده  فهوال يختلف عن استئناف األحكام 
إجراءات  نالمستعجلة عموما بل وعن استئناف األحكام العادية ، إذ ليس له إجراءات مختلفة ع

دية.      يترتب على رفع االستئناف طرح النزاع المحكوم فيه على الجهة المستأنف االستئناف العا
أمامها كدرجة ثانية وهو ما يسمى باألثر الناقل لالستئناف ، ويبني على ذلك فيما يخص الحكم 
المستعجل أن والية الغرفة اإلستعجالية ال تتعدى سلطة القضاء المستعجل فهي تفصل في النزاع 

بنفس الطريقة التي كان يجب أن يلتزم بها قاضي األمور المستعجلة بالمحكمة. المطروح   
يثور التساؤل بهذه المناسبة على أثر تمام التنفيذ الالحق على صدور الحكم المستأنف و ما إذا كان   

ذلك يؤثر على سلطة الجهة اإلستئنافية مثل أن يصدر حكم برفض طلب وقف التنفيذ فيقوم المحكوم 
بتنفيذ سنده األصلي حتى إذا تم التنفيذ قبل رفع االستئناف وأثناء نظره فهل يعد االستئناف مقبوال له 

 على فرض أن التنفيذ قد تم ؟
إن الرأي الراجح المعمول به قضائيا في هده المسألة ، يذهب إلى أن جهة اإلستئناف تملك  سلطة 

ما يعني تخويل المحكوم له في اإلستئناف  إلغاء الحكم المستأنف حتى ولو كان قد نفد فعال وهو
بطلب إعادة الحالة إلى ما كانت عليه وال مجال للشك في صحة هذا الرأي.  و ال يوجد أي إشكال 
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من حيث عدم جواز الطعن بالمعارضة كطريق طعن عادي في الحكم الصادر من القاضي 
لطريق من طرق الطعن قد أستبعد في اإلستعجالي سواء بوقف التنفيذ أواإلستمرار فيه حيث أن هذا ا

ق ا م .  188المواد المستعجلة بصريح المادة   
أما بالنسبة لطريق الطعن بالنقض فليس هناك شك في استبعادها  في هذا النوع من األحكام عندما 
تكون صادرة عن محكمة الدرجة األولى ،فهده الطريقة غير العادية للطعن ليست متاحة إال بالنسبة 

ارات الصادرة من جهات االستئناف، وحتى عندما يكون الطعن بالنقض متاحا كاستثناء في بعض للقر 
األحكام التي تصدر بصفة ابتدائية نهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم فلن ينطبق هدا 
فة االستثناء على أحكام القاضي اإلستعجالي في طلبات الوقف واإلستمرار فيه كونه يصدر دائما بص

 ابتدائية .
أما بالنسبة لجواز الطعن بالتماس إعادة النظر كطريق غير عادي للطعن في األحكام والقرارات  

 الفاصلة في اإلشكال التنفيذي، فهناك رأيين فقهيين في هذا المجال: 
نص  الرأي األول يجيز الطعن بااللتماس في األحكام المستعجلة أسوة باألحكام العادية استنادا إلى    

ق ا م الذي جاء على إطالقه و أن هذه األحكام و إن كانت وقتية إال أنها تعتبر أحكاما  199المادة 
 بالمعنى الفني، فهي تفصل في النزاع ولو بصفة مؤقتة.

أما الرأي الثاني : وهو الرأي الراجح فهو يذهب إلى عدم جواز الطعن بهدا الطريق في األحكام       
استنادا إلى عدة حجج :  لكذاالستعجالية و   

يالحظ أن الطعن بااللتماس هو طريق غير عادي للطعن في األحكام بينما األحكام الصادرة من  -1
القاضي في مواد إشكاالت التنفيذ فهي بمثابة أحكام ابتدائية نظرا لكونها قابلة للطعن باالستئناف 

عادي ال يجوز إال عند عدم ومن ناحية ثانية فان الطعن بطريق االلتماس بوصفه طريق غير 
وجود طرق أخرى للطعن ، األمر المنطبق فقط على األحكام الفاصلة في موضوع الحق ، بينما 
 األحكام المستعجلة ال تفصل في أصل الحق و إنما هي أحكام وقتية تصدر في مسائل تحفظية .

جديد إذا تغيرت  كذلك الحكم المستعجل ينشئ مراكز مؤقتة إذ يجوز تغييرها بناءا على طلب -2
الظروف التي صدر فيها الحكم كما يمكن للمتضرر منه أن يلجأ إلى محكمة الموضوع للفصل 

 في أصل الحق ويلغي بذلك الحكم المستعجل .

ق ا م : " إن  194ونحن نؤيد الرأي الثاني و ذلك لصراحة النص وال اجتهاد مع صراحة نص المادة 
المجالس التي ال تكون قابلة للطعن فيها بطريق المعارضة أو األحكام الصادرة من المحاكم  أو  
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اإلستئناف  يجوز التماس إعادة النظر فيها من جانب من كان طرفا فيها أو ممن ابلغ قانونا 
 بالحضور."

  أما فيما يخص اعتراض الغير الخارج عن الخصومة فهناك أيضا اختالف أراء بشأنها فمنهم
و غير جائز القبول بسبب أن األحكام المستعجلة هي أحكام من يرى أن نفس طريق الطعن ه

وقتية قد يجوز العدول عنها وليس لها أثر في أصل الحق و بما أن المشرع منع المعارضة في 
 هذه األحكام فاعتراض الغير عنها يكون ممنوعا من باب أولى .

لحة واألستاذ وهناك رأي آخر يقول بجواز الطعن باعتراض الغير متى كان للمعترض مص
و ( ،1) غوتي بن ملحة يتمسك بالرأي األول بناءا على األساس القانوني الذي يقوم عليه

 استنادا على  بناءا على اجتهاد صادر من المحكمة العليا جاء فيه :
" من المقرر قانونا أنه لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم لم يكن طرف فيه باعتراض 

لما ثبت في قضية الحال أن القرار المطعون فيه قد أضر الغير  الخارج عن الخصومة و 
بمصالح الطاعن إذ انه أمر بطرده من المسكن المتنازع حوله وبالتالي فان اعتراضه جائز 

ن قضاة الموضوع لما أعطوا تفسيرا فإ ق ا م ،و من ثمة 191قانونا طبقا لنص المادة 
اإلستعجالية من ضمن األحكام و  ق ا م على أنها ال تذكر األوامر 191خاطئا للمادة 

القرارات القابلة العتراض الغير الخارج عن الخصومة يكونون قد عرضوا قرارهم للطعن 
ون : "حيث أن الطاعن يعيب القرار  ،وعن الوجه المأخوذ من خطأ في تطبيق القان

سا على أنها ال تذكر األوامر ق ا م تأسي 191المطعون فيه تطبيقه الخاطئ للمادة 
اإلستعجالية و بالتالي فاعتراض الغير الخارج عن الخصومة بشأنها غير مقبول وحيث انه 

ق ا م و أن كل  191يتبين فعال أن القرار المطعون فيه أعطى تفسيرا خاطئا للمادة 
األحكام مهما كانت طبيعتها التي من شأنها اإلضرار بمصالح الغير يمكن االعتراض فيها 

كانت مؤقتة أو قطعية نفدت أم لم تنفد ما عدا األحكام من طرف الغير ، سواء 
التحضيرية و أنه في دعوى الحال يتبين جليا أن القرار المطعون فيه قد أض ر بمصالح 

ألساس وعمال بالمادة  الطاعن إذ أنه أمر بطرده من المسكن المتنازع حوله و على هذا
(2)ان الوجه مؤسسق ا م ، فإن اعتراضه فيه كان جائزا و بالتالي ف 191  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  
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القضاء المستعجل وتطبيقاته في النظام القضائي الجزائري الديوان الوطني لألشغال  –األستاذ الغوتي بن ملحة  -1
 . 144ص :  التربوية 

  1999 : المجلة القضائية العدد األول 1999-02-09قرار بتاريخ  198357ملف رقم -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مة :ـــــالخات                                                                       

بالرغم من األهمية الكبيرة إلشكاالت التنفيذ الوقتية  باعتبارها الوسيلة التي يمكن بواسطتها              

ل إتاحتها ألطراف التنفيذ إمكانية طلب إجراء  بسط رقابة القضاء على سير عملية التنفيذ ، من خال

وقتي في التنفيذ بوقفه أو االستمرار فيه عندما تعترضه منازعة قانونية حقيقية فتستوجب تدخله  للفصل 

والتي تكون مؤقتة إلى حين الفصل في المنازعة الموضوعية المتعلقة به، إال  ةفيها بمنح الحماية الالزم

إشكاالت التنفيذ بفقرة واحدة في المادة كتفي باإلشارة إلى  المشرع الجزائري اأن ما الحظناه هو أن 
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من قانون اإلجراءات المدنية وهو األمر الذي لم يكن كافيا  لتنظميها وتوضيحها بما يكفل  183

ع الحاجة القضائية منها ويوحد الممارسات الميدانية وهو الشيء الذي تطبيقا سليما يشب تطبيقها

قد انعكس سلبا في كثير من التطبيقات القضائية لهذا النظام القانوني كالخلط بين اإلشكال  الحظناه

شتراط المحضر باإلشكال الذي يحرره القائم  واإلشكال التنفيذي الموضوعي أو االتنفيذي الوقتي 

د اإلجابة بالتنفيذ كشرط أساسي  ووحيد لرفع اإلشكال التنفيذي الوقتي،كما أن بعض التساؤالت  لم تج

الوافية لها بعد كمعرفة الجهة القضائية المختصة بنظر اإلشكاالت في تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية 

.رغم وجود بعض االجتهادات القضائية في هذا المجال  

لتطبيقات القضائية فيذ وفق نص هذه المادة وعلى ضوء اإلشكاالت التنمما حذا بنا إلى التعرض  

قواعد واإلجراءات محت لنا هذه الدراسة بالوقوف على مفهومها وشروط انعقادها وكذا الوأراء الفقه فس

 التي تخضع لها .

غير أنه ونظرا لتشعب الموضوع واتصاله بأغلب فروع القانون واتساع مجاله فإنه لم  ال يكن من     

التنفيذ لذلك تطرقنا  عند مباشرة عملية التي قد تبدى  الممكن حصر كل الحاالت و أسباب االستشكال

إلى توضيح حدود هذا المجال مع بيان األسس التي يقوم عليها .كما تصدينا بالتوضيح إلجراءات و 

طرق رفع اإلشكال التنفيذي الوقتي مع بيان طبيعة الحكم الصادر فيه    وكذا الطرق المتاحة للطعن 

 فيه .

 1310مقال منشور في جريدة المساء العدد يقول في  هوو  ونحن نضم صوتنا إلى األستاذ "زوده عمر"

الصادرة  لألوامرالطبيعة القانونية  أنالتنفيذ الوقتية " ،  إشكاالتتحت عنوان "  11/12/1989بتاريخ 

مسار خالف فقهي أو قضائي ألن النصوص التشريعية  األيامالوقتية لم تكن يوما من  اإلشكاالتفي 

المشرع ، الن  إرادةلذلك فال ضرورة للخروج عن   واضحة، جنبيةاأل أوالمختلفة سواء منها الجزائرية 

الناشئة عن تنفيذ  اإلشكاالتطبيعة العمل القانوني ال يمكن تغييرها عن طريق  االجتهاد القضائي ، و 
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حكم قضائي ال تعد تظلما من الحكم المراد تنفيذه و انما هي منازعات تنشا عن التنفيذ و تتعلق به  

الوقتية فانه يقوم بعمل قضائي ال  اإلشكاالتالمستعجلة و هو ينظر في  األمورقاضي  أن إلى إضافة

  "1والئي و ال إداري 

ص في معالجة هذا الموضوع من ائقد تدارك النق الجزائري كما نأمل أن يكون المشرعوفي األخير 

 مرتقب لقانون اإلجراءات المدنية.خالل التعديل ال

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــ  ـــــ

 5قانون  اإلجراءات المدنية،ص  األستاذ / بوبشير محند أمقران ، – 1

 

 

 أوال النصوص القانونية :
 08الموافق  1386صفر  18المؤرخ في 154قانون اإلجراءات المدنية الصادر باألمر رقم  -1      
  2002الديوان الوطني لألشغال التربوية  1966يونيو 
 1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان عام  20في  المؤرخ 75-58األمر  - 2

 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم 

 2006فبراير سنة  20الموافق ل 1427محرم عام  21مؤرخ في  03-06القانون رقم -3

 يتضمن مهنة المحضر القضائي

ضمن المت 1966يونيو 8الموافق ل 1386صفر عام-18المؤرخ في  156-66األمر رقم -4

 قانون العقوبات المعدل والمتمم

 ثانيا/ قائمة  المراجع الفقهية :
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ية بمقتضى أصول المحاكمات اللبناني  ،الدكتور أحمد إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجار -1
 أبو الوفاء الدار الجامعية الطبعة الثالثة .

1982أحمد أبو الوفاء دار الكتاب طبعة ية ،الدكتور إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجار -2  
إشكاالت  التنفيذ ومنازعات التنفيذ الموضوعية في المواد المدنية والتجارية  وفقا لقانون المرافعات و -3

 أراء الفقه وأحكام النقض ، الدكتور أحمد مليجي توزيع دار الفكر العربي 
المستشار الوقتية في المواد المدنية والتجارية أحكام وأراء في القضاء المستعجل ،منازعات التنفيذ  -4

  1992_1991جة طبعة مصطفى مجدي هو 
الديوان  ،ألستاذ الغوتي بن ملحةا ،القضاء المستعجل وتطبيقاته في النظام القضائي الجزائري –-5

 الوطني لألشغال التربوية
الدين الديناصوري   القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ في ضوء الفقه والقضاء المستشار عز -6

   1997-5واألستاذ حامد عكاز مركز الدلتا للطباعة الطبعة 
شكاالته ـ دراسة تحليلية ، األستاذ بلغيث ع -7   مارة دار العلوم للنشر والتوزيع التنفيذ الجبري وا 
 طبعةالالكتاب الثاني الناشر عالم الكتب ،الدكتور  محمد علي راتب ، قضاء األمور المستعجلة -8

 السادسة
أمينة مصطفى النمر الناشر منشأة  كتوردالمناط اإلختصاص والحكم في الدعاوي المستعجلة  -9

 المعارف
إشكاالت التنفيذ الجنائية و الدنية في ضوء الفقه والقضاء ،مصطفى مجدي هوجة دار محمود  -10

 للنشر والتوزيع 
د أمقران الديوان الوطني للمطبوعات قانون اإلجراءات المدنية  الجزء الثاني ،بوبشير محن– 11

 الجامعية
  مستشار معوض عبد التوابال الوسيط في قضاء األمور المستعجلة وقضاء التنفيذ - 12
،الديوان االختصاص النوعي   لقاضي األمور المستعجلة الجزء الثاني   األستاذ محمد ابراهيمي  -13

 الوطني للمطبوعات الجامعية 
دار الفكر  ،محمود محمد هاشمالدكتور  -الجبري في إجراءات قانون المرافعات قواعد التنفيذ - 14

 العربي
عة األولىفتحي والى منشأة المعارف الطب كتوردالنظرية البطالن في قانون المرافعات  -15   

 ثانيا/البحوث والمحاضرات :
زائر رسالة ماجستير بعنوان اإلشكال الوقتي من إعداد زبيري مختار جامعة الج-1  
محاضرات في قانون اإلجراءات المدنية  ألقيت على الطلبة القضاة بالمدرسة العليا للقضاء من – 2

( 2007/ 2006طرف االستاذ عمر زودة )   
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محاضرات في طرق التنفيذ  ألقيت على الطلبة القضاة بالمدرسة العليا للقضاء من طرف األستاذ  - 3
( 2007/ 2006ملزي عبد الرحمان  )   

محاضرات في طرق التنفيذ  ألقيت على الطلبة القضاة بالمدرسة العليا للقضاء من طرف األستاذ  - 3
( 2007/ 2006تواتي الصديق  )   

 المجالت القضائية :
 1-المجلة القضائية لسنة 1989 العدد الثالث 

  لالعدد األو  1990المجلة القضائية لسنة  -2
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