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  : ةـمقدم

تسود اتمعات املتحضرة و املتمدنة قاعدة عامة و أساسية مفادها أنه ال جيوز للشخص 
اعدة عاملية تطبـق يف  أن يقتضي حقه بنفسه، و قد أصبحت هذه القاعدة يف العصر احلديث ق

إىل السلطة العامة  الذي بيده سند تنفيذي كل الدول، و معىن هذه القاعدة أن يلجأ الشخص
أصبح يتم حتـت  يف اتمعات املعاصرة فالتنفيذ إلجبار املدين على التنفيذ حىت يستفي حقه، 

  : إشراف القضاء و رقابته، و هذا من أجل حتقيق هدفني اثنني و مها

و هذا  حقوق الدائن يف استيفاء حقه من املدين املمتنع و املماطل عن الوفاء بالدين،ضمان  - 
  .تنفيذا للضمان العام الذي يكون له على أموال مدينه

              مـن أموالـه    هو حـىت ال جيـرد   ،و محاية حقوق املدين من تعسف الـدائن و جـوره   - 
   .و ال يهدر كرامته

مقتصرا على إصـدار األحكـام القضـائية يف    يعد ديث مل و دور القضاء يف العصر احل
        اخلصومات اليت تعرض عليه، بل أصبح ممتدا إىل غاية تنفيذ تلك األحكـام تنفيـذا عـادال    

و ذلك باستيفاء  و هذا من أجل متكني صاحب احلق من حقه،القانون، و سليما وفقا ملا رمسه 
  .ائيملا قضى به احلكم القضدينه و حقه وفقا 

  .و التنفيذ له معنيان، لغوي و اصطالحي

  "إىل جمال الواقع امللموس حتقيق الشيء و إخراجه من حيز الفكر و التصور"فالتنفيذ لغة هو

هو الذي جتريه السلطة العامة حتـت إشـراف    "أما التنفيذ اصطالحا فيعرفه الفقه بأنه 
لى شروط خاصة، بقصد اسـتيفاء  القضاء و مراقبته بناء على طلب دائن بيده سند متوافر ع

  ." حقه الثابت من املدين جربا عنه

م املدين طواعية بتنفيذ االلتزام الواقـع  وو األصل يف التنفيذ أنه اختياري، و ذلك بأن يق
هـو  على عاتقه، و هذا النوع من التنفيذ ال يطرح أي إشكال، و قد تناوله القانون املدين، و 

  .عن نطاق دراستنا خيرج
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 أنه قد ميتنع عن الوفاء بالتزاماتـه املدين و ميتنع عن تنفيذ ما ألزم به، أي د مياطل لكن ق
      ب البحث عن الوسـيلة الناجعـة إلجبـار املـدين علـى تنفيـذ       فهنا يقع اإلشكال، و جي

  .هنا نكون بصدد التنفيذ اجلربي و  التزاماته،

و يف  هناك التنفيذ غـري املباشـر،   و التنفيذ اجلربي على أنواع، فهناك التنفيذ املباشر، و
اصطالح الفقه اإلجرائي فإن التنفيذ املباشر هو التنفيذ العيين و مثاله التـزام احملكـوم عليـه    

، و التنفيذ املباشر هو األصـل، لكـن إذا   )الدائن(بتسليم شيء معني للمحكوم له ) املدين(
ال إنا ال يكون أمام طالب التنفيـذ  استحال التنفيذ كهالك العني احملكوم بتسليمها للدائن، فه

املدين عن التنفيذ، يـتم  اللجوء إىل القضاء الستصدار حكم يقضي له بالتعويض، و إذا امتنع 
تنفيذ هذا احلكم بالطريق اجلربي و القهري ضد املدين احملكوم عليه املمانع و املماطل، و ذلك 

  .بطريق احلجز على أمواله، و هذا هو الطريق غري املباشر

        وضع مال حتت يد القضاء ملنع صاحبه من أن يقوم بأي عمـل قـانوين    "و احلجز هو 
  ." أو مادي من شأنه إخراج هذا املال أو مثاره من ضمان الدائن احلاجز

على أنواع، فهناك احلجز التحفظي، و هناك احلجز التنفيذي، و هناك أنـواع  و احلجز  
  .جراءات املدنية اجلزائري ال يتسع املقام للتطرق إليهاأخرى من احلجوز تناوهلا قانون اإل

على نوعني، احلجز التنفيذي على املنقول، و احلجز التنفيذي هو اآلخر و احلجز التنفيذي 
 كموضـوع  هقد اخترنا على العقار، و هذا احلجز األخري هو الذي يهمنا يف دراستنا هذه، و

احلجـز العقـاري يف القـانون    "ت عنـوان حت للبحث الذي سوف نتناوله يف هذه الدراسة
العقار إال يف قانون اإلجراءات على جز احلجراءات مل يتصد إللقانون اجلزائري او  ."اجلزائري

ن دراستنا إو املتمم، و بالتايل ف املعدل 08/06/1966يف  املؤرخ 154- 66 املدنية الصادر باألمر
  .ات املدنيةستنصب على أحكام احلجز العقاري يف قانون اإلجراء

و قد تناول املشرع اجلزائري أحكام احلجز العقاري يف الباب السـادس حتـت عنـوان    
القسم األول يف احلجز على املنقول، و الثاين يف احلجـز  : احلجوز التنفيذية، و تشمل قسمني

مـن قـانون    399إىل  379:على العقار، و قد نظم املشرع احلجز على العقار يف املواد مـن 
  .ت املدنيةاإلجراءا
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  :و تظهر أمهية موضوع احلجز العقاري يف القانون اجلزائري لعدة أسباب نذكر من أمهها

   أدق املسائل القانونيـة من و القواعد القانونية، احلجز على العقار من أهم موضوع يعترب  - 1
  .و أطوهلا و أوسعها و هو من أصعب املوضوعات اإلجرائية و أكثرها تعقيدا،و اإلجرائية 

، و العقار يعترب من أهم و أعز األمـوال الـيت   "العقار"إن إجراءات احلجز تنصب على  - 2
   يف القدم و يف الوقت الراهن، و قد كانت امللكية يف مرحلة تارخييـة معينـة    ميلكها اإلنسان،

فالعقار كان يف  و إىل وقت قريب متثل لصاحبها النفوذ السياسي و االجتماعي داخل اتمع،
و املكانة االجتماعية و للثراء، و قـد   هو مصدر للرفعةزمن املاضي و ما يزال يف زمننا هذا ال

  .بسبب كثرة الرتاعات اليت تثار يف اتمع حول العقاريكون سببا للشقاء، 

    لقد أصبحت للعقار أمهية اقتصادية بالغة اخلطورة يف اجلزائر ال سيما يف املـدن الكـربى    - 3
رية و املدن الساحلية و السياحية، فأصبح العقار يف الواقع العملي حلقـة مـن   و املدن التجا

و يلعب دورا أساسيا يف العجلة االقتصادية و التجارية، فبدون عقـار ال   ،حلقات االقتصاد
السنوات األخرية  وقد ازدادت يف .إخل... ميكن إقامة مصنع أو جممع سكين أو إقامة سياحية 

  .نادرةعملة زائر و أصبح ميثل ثروة طائلة و أمهية العقار يف اجل

إن إجراءات احلجز على العقار تنصب على امللكية، و امللكية هـي أقـدس مـا ميلكـه      - 4
قد أحاطتها التشريعات احلديثة و منها التشريع اجلزائري بترسانة من القـوانني  و الشخص، 

   .اءات اإلدارة أو األفـراد حلمايتها من تعسف السلطة و من جور و ظلم احلكام، و من اعتد
ــري الصــ   ــتور اجلزائ ــد أن الدس ــذا جن ــص 28/11/1996: يف رداو هك ــد خص                             ق

  .منه 66 - 52- 20:هلا املواد

 كقانون األمالك الوطنية و قانون التوجيه(كما أن القانون املدين و بعض القوانني اخلاصة 
املتعلق بإعـداد مسـح    74- 75التهيئة و التعمري و األمر  العقاري و قانون األوقاف و قانون

تأسيس السجل العقاري و املراسيم املطبقة له، و غريها من القوانني ال يتسع  و األراضي العام
و خصصت نصوص قانونية معتربة حلق امللكية و ما يتفرع  ،بامللكيةقد اهتمت  )املقام لذكرها

ن دل على شيء فإمنا يدل على أمهية العقار و امللكية و هذا إ عن هذا احلق من حقوق أخرى،
  .العقارية يف اتمع
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                 و نظرا ألمهيـة العقـار يف اتمـع، فقـد أحـاط املشـرع نـزع ملكيـة العقـار          - 5
و بالبطء مـن   ، جبملة من اإلجراءات القانونية تتميز بالدقة و التعقيد من جهة)حجز العقار(

بكثـرة الشـكليات    ،فيذ على العقار يتميز عن غريه من احلجوز األخرىجهة أخرى، فالتن
حىت ال يتم التسـرع يف نـزع   و هذا  اإلجرائية سواء من حيث تعددها أو طوهلا أو تعقيدها،

املشرع قد رسم قواعـد إجرائيـة   أن و بيعه، لذا جند  )و من يف حكمه(ملكية عقار املدين 
       بأفضـل األمثـان  احملجوز حىت يتم بيع العقار التنفيذ ألطراف ر ضمانات كافية حمكمة و وفّ

   و أحسنها، و هذا ما جعل إجراءات حجز العقار بطيئة و طويلة نسبيا، و من ناحية أخـرى  
  نظرا ألمهية استقرار التعامل يف العقارات و وجوب احترام األوضـاع الظـاهرة و محايـة    و 

باحملافظة ) اإلشهار(على العقار إعمال فكرة الشهر  الغري، أوجب املشرع يف إجراءات التنفيذ
إىل إطالة اإلجـراءات يف  بدوره  و هذا يؤدي ،العقارية سواء ألمر احلجز أو حلكم رسو املزاد

كما أن بيع العقار احملجوز يؤدي إىل تطهريه من احلقوق العينيـة التبعيـة    .كثري من احلاالت
  هـذه احلقـوق كطـرف يف    أصـحاب   خـال دطلب إو هذا ما يت )املثقل ا(املرتبة عليه 
  .إطالة اإلجراءات و تعقيدهاإىل  ، الشيء الذي يؤدياإلجراءات

ترجع كذلك إىل محاية بعض األشـخاص   ،و تعقيدهاحجز العقار كما أن دقة إجراءات 
اإلجـراءات  هـذه  كما أن بطء  .الذين هلم حقوق على العقار احملجوز، كحقوق املستأجرين

و وضعيته، فمنحه مجلـة   مصلحة املدين رأفة حبالتهمحاية أن املشرع ينظر إىل ون كيرجع إىل 
        و املواعيد اإلضافية لعله يقـوم بالوفـاء االختيـاري بالـدين قبـل أن تـرتع        من اآلجال

  .ملكيته و تباع باملزاد العلين

ا املشرع اجلزائري ناوهلكما أن األحكام اإلجرائية اليت تنظم حجز العقار و بيعه، و اليت ت
     و غـري واضـحة    جاءت يف معظمها نصوص عامة و غري دقيقة ،يف قانون اإلجراءات املدنية

تفسري بعض هذه القواعد اإلجرائية من  يف مما ترتب على ذلك صعوبة. و مبهمة يف كثري منها
إلجرائية مـن  دى إىل االختالف يف تطبيق هذه املسائل اأ، و هذا ما طرف القضاة املطبقني هلا
  .و أخرى الناحية العملية بني حمكمة

املطروحـة   جوز العقاريةتزايد عدد القضايا املتعلقة باحلقد ه يف السنوات األخرية كما أن
و قانونية على القضاء  ، و ترتب على ذلك طرح عدة إشكاليات إجرائيةعلى احملاكم اجلزائرية

  .اجلزائري تتعلق مبوضوع احلجز العقاري
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  :ارة فقد اعترضتنا صعوبات يف إعداد هذا البحث نذكر منهاو لإلش

يف عدد قليـل مـن املـواد     "احلجز التنفيذي على العقار"تناول قد أن املشرع اجلزائري  - 
و هـذا   ذا ما قورن هذا املوضوع مبوضوعات أخـرى، إ يف قانون اإلجراءات املدنية القانونية

بأية حال مـن األحـوال أن يغطـي موضـوع      العدد القليل من النصوص القانونية ال ميكن
، و هكذا عند معاجلتنا هلذا املوضوع وجدنا كثري من الفراغ "حجز العقار و بيعه"كموضوع 

املهمة اليت نصت عليها بعض التشريعات املقارنة، لكـن   القانوين يف بعض املسائل اإلجرائية
يف اللجـوء  أدى بنا إىل ذا ما و ه) كما سنرى ذلك يف حينه(املشرع اجلزائري مل ينص عليها 

  .التطبيقي- كثري من احلاالت إىل ما هو معمول به يف امليدان القضائي

هو  "احلجز العقاري"أنه باعتبار أن موضوع  اليت صادفتنا يف هذا البحثو الصعوبة الثانية  - 
ونية من بحث استنادا إىل النصوص القانلن نتناول هذا اأفإننا حاولنا  ،إجرائي- موضوع قانوين

من جهة أخرى، و قـد بـذلنا    - السيما قرارات احملكمة العليا- أحكام القضاءىل إو  ،جهة
جهدنا للبحث عن القرارات القضائية فلم نعثر إال على بعـض القـرارات، لـذلك     ىقصار

       هذه إىل كثري مـن األعمـال اإلجرائيـة املطبقـة عمليـا يف امليـدان        استندنا يف دراستنا
امللحقات املرفقة ذا البحث املتمثلة يف مناذج خمتلفة ختـص   يفجليا يظهر ذلك  و ،القضائي

  .العلين باملزاد لعقار و إجراءات بيعها بعض األعمال اإلجرائية املتعلقة بإجراءات حجز

إجيـاد  عدم و الصعوبة الثالثة اليت اعترضتنا يف هذا البحث هي أنه مثلما وجدنا صعوبة يف  - 
        إجيـاد املراجـع   عـدم  ليت تعرضت إىل احلجز العقاري، وجدنا صـعوبة يف  أحكام القضاء ا
ألن ، يف القـانون اجلزائـري   اليت تناولت موضوع احلجز العقـاري املتخصصة و الدراسات 

املراجع اليت تناولت هذا املوضوع هي قليلة و معظمها مراجع عامة تناولت احلجز التنفيـذي  
ة سطحية و مل تتعرض إىل أحكامه اإلجرائية الدقيقة كما رمسها على العقار بصفة عامة و بصف

  .املشرع و كما تناوهلا بعض الفقهاء يف مصر ويف فرنسا و يف لبنان و يف غريها من الدول
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  : إشكالية البحث

يطـرح عـدة    "احلجز العقاري يف القانون اجلزائـري "أن موضوع  يتضح مما سبق بيانه
  : صوص كما يليإشكاليات قانونية تتمثل باخل

ماطل إذا كان قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري قد وضع قواعد إجرائية ملواجهة املدين امل - 
و املمتنع عن الوفاء بالدين، تتمثل يف التنفيذ اجلربي كوسيلة قهرية متارسه السـلطة العامـة   

ملدين هو إجراء آمن إلجبار املدين على التنفيذ، فهل التنفيذ اجلربي بطريق احلجز على أموال ا
بإجراء حجز عقـار  ) طالب التنفيذ(و مضمون للوصول إىل الوفاء بالدين؟ و هل قيام الدائن 
  ؟ املدين هو وسيلة ناجعة لتمكينه من استيفاء حقه من مدينه

و هل القواعد اإلجرائية اليت رمسها املشرع و املتعلقة بإجراءات احلجز على العقـار هـي    - 
بغرض حجز عقار املدين ؟ أم هـي طريقـة    إلتباعهاطة و ميسرة للدائن طريقة سهلة و بسي

  طويلة و شاقة و معقدة للوصول إىل ذلك؟

و ما هو النظام القانوين و اإلجرائي حلجز العقار ؟ و ما هي الطرق و الوسائل اإلجرائيـة   - 
  ؟ جوزحتت يد القضاء ؟ و كيف يتم بيع العقار احمل) و من يف حكمه(لوضع عقار املدين 

من خالل اإلجراءات الطويلة و الشاقة و الدقيقة اليت وضـعها  - و هل كان هدف املشرع  - 
هو محاية حقوق الدائن، أم محاية حقوق املدين، أم حاول املوازنة بني حقـوق   - حلجز العقار

  ؟ مالكه و در كرامتهأجيرد من ال حقوق املدين يف أن  بنيالدائن يف أن يستفي حقه و 

إىل فصلني، تناولنا يف الفصل  املوضوع، فقد قسمنا هذا اإلشكالياتابة على هذه و لإلج
    .األول النظام اإلجرائي حلجز العقار، و خصصنا الفصل الثاين للنظام اإلجرائي لبيع العقـار 

  .و التوصيات ينا حبثنا خبامتة ضمناها مجلة من االقتراحاتأو 
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  ولالفصل األ

  ارـز العقحلج اإلجرائيام ـالنظ 

  :  متهيد و تقسيم

نظرا لقيمة العقار و أمهيته االقتصادية و االجتماعية يف اتمع، فإن املشرع اجلزائـري يف  
و طويلة نسبيا، و اهلدف من ذلك  قانون اإلجراءات املدنية قد وضع له قواعد إجرائية دقيقة

عقارية، و حىت تعطى له مهلة هو عدم التسرع يف بيع العقار حىت ال حيرم املدين من ملكيته ال
  .لتسديد الدين بدال من بيع عقاره احملجوز باملزاد كافية

بيعه باملزاد العلين هي قواعـد  و معظم القواعد اإلجرائية املنظمة حلجز العقار و إىل غاية 
آمرة ال جيوز للدائن احلاجز خمالفتها، و يترتب على خمالفتها البطالن النسيب أي أـا قابلـة   

  .بطال من الشخص الذي شرعت ملصلحته هذه القاعدة أو تلكلإل

حتت يد و تسمى هذه املرحلة من مراحل التنفيذ على العقار مبرحلة حجز العقار و وضعه 
  .عليهالقضاء و تصفيته من املنازعات الفرعية املنصبة 

  اصـة حبجـز عقـار   و قد يكون العقار املراد حجزه يف يد املدين فهنا تتبع إجراءات خ
يف يد الكفيل العيين، و هنا تتبـع إجـراءات    أوالعقار يف يد احلائز املدين، و قد يكون هذا 

  .أخرى حلجز هذا العقار حددها املشرع اإلجرائي و نظم معاملها

و بعد أن يتم حجز العقار املراد حجزه، يلزم القانون الدائن احلاجز أن يقوم بتسـجيل  
  .ائن بدائرة اختصاصها موقع العقار احملجوزهذا احلجز باحملافظة العقارية الك

و بعد انتهاء مرحلة احلجز على العقار من قبل الدائن احلاجز و وضع العقار حتـت يـد   
القضاء، تأيت مرحلة أخرى ال تقل أمهية عن املرحلة السابقة و هي مرحلة إعداد العقار للبيع 

رحلة إعداد قائمة شـروط البيـع   ممهدة لبيع العقار، و تتطلب هذه املو هي مرحلة إجرائية 
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للعقار احملجوز، و قبل وضع العقار للبيع تأيت مرحلة أخرى مهمة و هي مرحلة تصفية كـل  
املنازعات الفرعية املتعلقة بالتنفيذ على العقار قبل عرض العقار للبيع باملزاد العلين، و هذا من 

لقانونية اليت قـد تعتـرض    من كل اإلشكاالت ا) صاف(أجل أن يتم بيع العقار و هو خال 
  .سبيل بيعه باملزاد

املبحث األول سنتطرق فيـه   ،ثالثة مباحث على التوايل يف لذا فإننا سنتناول هذا الفصل
قسم بدوره ر حتت يد القضاء، و هذا املبحث ينإىل إجراءات احلجز على العقار و وضع العقا

   تطرق فيه إىل مرحلة إعداد العقار للبيـع إىل ثالثة مطالب سنتناوهلا تباعا، و املبحث الثاين سن
  .ا تباعامو ينقسم هذا املبحث إىل مطلبني سنتناوهل

       و املبحث الثالث و األخري سنتطرق فيـه إىل املنازعـات الفرعيـة يف التنفيـذ علـى      
  .ا تباعامإىل مطلبني اثنني سنتناوهلاآلخر و هذا املبحث ينقسم هو  العقار،



9 

 

  ـث األولاملبح

  حتت يد القضاء هو وضع جراءات احلجز على العقارإ 

     سواء كانت منقـوالت   - إن األصل يف التنفيذ أنه ينصب على األموال اململوكة للمدين
و هذا تطبيقا ملبدأ الضمان العام املقرر يف القانون و الذي يقضي بأن كل أموال  - أو عقارات

إجرائي خاص بالتنفيذ على العقار، فقد يكون  غري أنه هناك نظام ،*لوفاء ديونه ضامنةاملدين 
جز منصبا على احلالعقار منصبا على عقار املدين و هو احلالة العادية، و قد يكون على احلجز 

  .حلائز العقار و الكفيل العيينعقار مملوك لغري املدين كما هو الشأن بالنسبة 

 تتطلب عدة مراحل إجرائية لذا فإننا سنتناول يف هذا املبحث إجراءات حجز العقار اليت
  .و هذا من أجل حجز العقار و وضعه حتت يد القضاء

  و قد قسمنا هذا املبحث إىل ثالثة مطالب، نتنـاول يف املطلـب األول حجـز عقـار     
، و يف مطلب ثالـث  )و الكفيل العيينحائز العقار (املدين، و يف مطلب ثان حجز غري املدين 

  .ز العقاري باحملافظة العقارية و اآلثار املترتبة على التسجيلنتطرق إىل إجراءات تسجيل احلج

  املطلب األول

  نـار املديـز عقـحج 

إن عملية القيام بإجراء حجز عقار املدين تتطلب منا تعريف هذا العقار لتمييـزه عـن   
ينصب على العقار  - كما سنرى - األموال املنقولة مع حتديد العقار املراد حجزه، ألن احلجز

  .يعته منفردا و قد ينصب على العقار بالتخصيص مع العقار بطبيعتهبطب

كما أن عملية حجز العقار تتطلب منا معرفة إجراءات استصدار أمر احلجز كما رمسهـا  
، و كذلك معرفة احملكمة املختصة و العملية و كما هو معمول به من الناحية التطبيقيةالقانون 

                                                           

 ."أموال املدين مجيعها ضامنة لوفاء ديونه" بأن من القانون املدين الفقرة األوىل 186: نص املادة ت *
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 بيانات األساسية الواجب ذكرهـا و توافرهـا يف أمـر    بإصدار أمر احلجز، و كذا معرفة ال
  .احلجز، و ما هو اجلزاء املترتب على ختلف هذه البيانات أو أحدها ؟

و بعد صدور أمر احلجز من احملكمة املختصة و وفقا لإلجراءات و الشكليات اليت يتطلبها 
أمر احلجز إىل من جيب القانون، يأيت إجراء آخر أوجب القانون القيام به و هو ضرورة تبليغ 

  .تبليغه كما سيأيت بيانه الحقا

لذلك سوف نقسم هذا املطلب إىل فرعني، و كل فرع سوف يقسم هو اآلخر إىل بعض 
العناصر ألن منهجية هذا البحث تقتضي ذلك، و سنتناول يف الفرع األول عملية استصـدار  

  .يف الفرع الثاين مسألة تبليغ احلجزسنتناول أمر احلجز و 

  رع األولـالف

  جزـر احلـدار أمـاستص 

: يف هذا الفرع إىل العناصر التالية و اليت سوف نتناوهلا تباعا و هي) سنتطرق(سنتعرض 
تعريف العقار، و حتديد العقار املراد حجزه، و إجراءات استصدار أمر احلجـز، و احملكمـة   

ا يف أمر احلجز، و اجلـزاء  بإصدار أمر احلجز، و البيانات األساسية الواجب توافرهاملختصة 
  .املترتب على ختلف أحد هذه البيانات

  تعريف و حتديد العقار حمل احلجز : أوال

  : تعريف العقار بصفة عامة - 1

كل شيء ثابت يف مكانه و مستقر فيه ال يتحرك منه، و يشغل حيزا (بأنه  )1(عرفه البعض
كل شيء ثابت ال ميكن نقله (بأنه  )2(رو عرفه البعض اآلخ .)معينا ال يتغري فهو عقار بطبيعته

  ).من مكان إىل آخر دون تلف يعد عقارا

                                                           
، نظريتا القانون و احلق و تطبيقاما يف القوانني اجلزائرية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائـر  أسحق ابراهيم منصور.د -1

 .و ما بعدها 260:، ص1990الثانية،  الطبعة
اجلامعية، لبنـان،   ، الدار)النظرية العامة للقانون، و النظرية العامة للحق(توفيق حسن فرج، املدخل للعلوم القانونية .د -2

 .813:، ص1988، األوىل الطبعة
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     حبيـزه  هو كل شيء مسـتقر  "من القانون املدين على أن العقار  683:كما نصت املادة
غري أن  .ال ميكن نقله منه دون تلف فهو عقار، و كل ما عدا ذلك فهو منقولو  فيه و ثابت

يف عقار ميلكه، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغالله يعتـرب   املنقول الذي يضعه صاحبه
  ." عقارا بالتخصيص

فتجب اإلشارة هنا إىل أن  - الذي يهمنا يف هذا البحث - و ما دام أننا قد عرفنا العقار 
قد يكـون منقـوال   فهو منقول، و  - بالتخصيص أوبطبيعته  - هو كل ما ليس عقارا املنقول 

            ، و املنقـوالت ال ميكـن حصـرها    ل و قد يكـون منقـوال معنويـا   بطبيعته أو حبسب املآ
 683:ر عنه يف نص املادة، و عبو مل يبني املنقول و املشرع اجلزائري مل حيدد .)1( أو حتديدها

  .فهو منقول) بأنه كل شيء ميكن نقله دون تلف(من القانون املدين 

  ): حجزه العقار املراد(حتديد العقار حمل احلجز  - 2

أو املوجـود يف   باحلجز هنا هو العقار اململوك للمدين أو للكفيل العييناملعين إن العقار 
لذا فإن إجراءات احلجز اليت منا يف هذا البحث هي إجـراءات   - كما سنرى- حيازة احلائز

 - احلائز و الكفيـل العـيين  ك - احلجز العقاري املتخذة حلجز عقار املدين أو من يف حكمه 
  .ض بيع هذا العقار باملزاد العلين للوفاء بالدينبغر

كاألراضي و مـا يوجـد    ،العقار بطبيعتهعلى حجز العقار تنصب لذلك فإن إجراءات 
  .)جماكاحملاجر و املن(و ما يوجد حتتها  )كاملباين املقامة عليها و كاألشجار( بسطحها

املخصصـة خلدمـة   كما قد ينصب حجز العقار على العقارات بالتخصيص كاملنقوالت 
و كاألثاث و األفرشة  ،و استغالله كاآلالت و التجهيزات الصناعية املخصصة للمصانع العقار

  .)2( ، و كاآلالت و اجلرارات الزراعية املخصصة خلدمة األراضي الفالحيةاملخصصة للفنادق

                                                           
  .، و ما بعدها813:توفيق حسن فرج، املرجع السابق، ص.د -1
  .و ما بعدها 260: اسحق ابراهيم منصور، املرجع السابق، ص.د - 
أمحد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ يف املواد املدنية و التجارية، منشأة املعارف باإلسكندرية مصر، الطبعـة العاشـرة،   .د -2

  .و ما بعدها 626:ص، 1991
، دار النهضة العربيـة،  )وفقا لنصوص قانون املرافعات معلقا عليها بآراء الفقه و أحكام النقض(امحد مليجي، التنفيذ .د - 

  .و ما بعدها 762:مصر، دون طبعة و دون تاريخ، ص
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             و ال جيوز حجز املنقول املعترب عقارا بالتخصيص منفردا عن العقار املخصـص خلدمتـه  
     و إذا انفصل املنقول املعترب عقـارا بالتخصـيص علـى العقـار املخصـص      ، )1(و استغالله

   احلالة يفقد صفته كعقار بالتخصيص، و يتم حجـزه بطريـق حجـز   ه ذخلدمته، فإنه يف ه
  .)2( األموال املنقولة

، و ال جيوز احلجز )الرقبة و حق االنتفاع معا(و احلجز على العقار يشمل ملكيته الكاملة 
كما أنه ليس  .رتفاق و احلقوق العينية التبعيةعلى حق االستعمال و حق السكن و حقوق اال

، و هذا تطبيقا للقاعدة القانونية الـيت  )3( مثة ما مينع من احلجز على احلصة الشائعة يف العقار
  ."...هها ضامنة لوفاء دينأموال املدين مجيع "من القانون املدين بقوهلا  188:نصت عليها املادة

  .)4(من احلجز على ملكية الرقبة وحدها أو حق االنتفاع وحدهكما أنه ال يوجد ما مينع 

نصب احلجز على أرض دون ذكر البناء املوجود عليها، فال يعتـرب هـذا البنـاء    إذا او 
لتنويـه  حمجوزا مع األرض بقوة القانون، ألن البناء ال يعترب عقارا بالتخصيص، لـذا جيـب ا  

الفقـرة   379:، و هذا ما نصت عليه املـادة )5( بوجود هذا البناء فوق األرض يف أمر احلجز
     بيان موقع العقار و نوعـه و مشـتمالته   "الرابعة بأنه جيب أن يذكر يف أمر احلجز العقاري 

  ."... م و بالنسبة للعقارات املبنية يستبدل باملوقع بيان الشارع و الرق... و حتديده املساحي 

أما بالنسبة للثمار و احملاصيل الزراعية فإنه يتم احلجز عليها منفردة عن العقـار بطريـق   
، لكـن  ا، رغم أا يف األصل تعترب عقارا لثباا يف األرض و مستقرة فيه*احلجز على املنقول

                                                           
   .626:امحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د -1

– D. Paul CUCHE et D. jean VINCENT. Voies d'exécution. Paris. 2
eme

 édition. Dalloz 1970. P. 249. 
  .و ما بعدها 762: امحد مليجي، التنفيذ، املرجع السابق، ص.د -2
  .195:، ص2005مروك نصر الدين، طرق التنفيذ يف املواد املدنية، دار هومة، اجلزائر، دون طبعة، سنة .د - 
   .627: ص امحد أبو الوفاء، املرجع السابق،.د -3

– D. Gérard Couchez. Voies d'exécution. ARMAND COLIN. Paris. 7
eme

 édition .2003. p. 203. 
           .196:نصر الدين مروك، املرجع السابق، ص.د -4

   
–D. Gérard Couchez .OP.CIT. P. 205.  

 .524-523:،دار الفكر العريب، مصر،بدون طبعة،صحممد حممود إبراهيم،أصول التنفيذ اجلربي على ضوء املنهج القضائي.د-5
 .626:أمحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د -

جيـوز حجـز    " بأنهمن قانون اإلجراءات املدنية اليت وردت ضمن القسم اخلاص باحلجز على املنقول  374:نص املادةت *
 ."...احملاصيل و الثمار الوشيكة النضوج قبل حصدها أو جنيها
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ذا وجب ، لالعربة مبا ستؤول إليه هذه احملاصيل الزراعية و ذلك لكوا منقوالت حبسب املآل
و مل التنفيذ عليها مستقلة عن العقار، أما إذا مت التنفيذ على العقار و هي غري مفصولة عنـه  

احلجز العقـاري   )1( يتم جنيها و قطفها عنه، فإا تأخذ حكم العقار ابتداء من يوم تسجيل
العقـارات  و تلحق ب" بأنهالفقرة األخرية  384: باحملافظة العقارية، و هذا ما نصت عليه املادة

  ."...ا و إيراداا من يوم تسجيل احلجز مبكتب الرهون رااحملجوزة مث

  : جواز حجز أكثر من عقار مملوك للمدين - 3

أن يستصدر أمر باحلجز يشمل عدة عقارات مملوكـة  ) الدائن(كما جيوز لطالب التنفيذ 
       حمـاكم   دوائـر اختصـاص  ملدينه، حىت و لو كانت هذه العقـارات متباعـدة و تقـع يف    

أكثر من عقار، كأن متعددة، بشرط أن تكون هناك حاجة مربرة للدائن احلاجز يف أن حيجز 
 أنال تفي مببلغ الدين كامال بل تقتضي ضرورة استيفاء الدين كـامال   تكون هذه العقارات
         بأنـه من قانون اإلجراءات املدنيـة   382:، و هذا ما نصت عليه املادة)2(حتجز عدة عقارات

على عـدة   واحد يستصدر أمرا باحلجز يف وقتجيوز للدائن إذا اقتضت احلاجة املربرة أن  "
  ."... اختصاص قضائي متعددة و لو كانت واقعة يف دوائر ه حىت عقارات مملوكة ملدين

ال جيوز احلجز على عقارات املدين إال يف  كمبدأ عامفإنه  :القاعدة العامة يف احلجز العقاري
جودها، و استثناء من هذه القاعدة، جيـوز  عدم كفاية األموال املنقولة أو حالة عدم وة حال

ألصحاب احلقوق العينية احلائزين على سند تنفيذي أن يبدءوا بالتنفيذ على العقـار املثقـل   
أو عـدم  بغض النظر عن وجود بتأمينام العينية كالرهن أو حق التخصيص أو حق االمتياز 

         كافيـة  قولة لدى املدين، أو أن هـذه األمـوال املنقولـة كافيـة أو غـري      وجود أموال من
  .)3( للوفاء بالدين

                                                           
  .762: املرجع السابق، ص التنفيذ، د مليجي،امح.د -1

2
- D .Serge Guinchard Et D. Tony Moussa, Droit et pratique des voies d'exécution, Dalloz , Paris, 2000,P: 1022.  

، 2طويـت، الك-حممد حسنني، التنفيذ القضائي و توزيع حصيلته يف قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري، مكتبة الفالح.د -3
           .و ما بعدها 182: ص 1986

-، ديوان املطبوعات اجلامعيـة 1990طرق التنفيذ يف قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري، الطبعة الثانية، : حممد حسنني.د -
  .128: اجلزائر، ص

. – D .Paul CUCHE et D. jean VINCENT. .OP.CIT. P. 250.251  
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 افيما عد "يف فقرا األوىل بقوهلا من قانون اإلجراءات املدنية  379:و هذا ما قررته املادة
على سند ما خيص الدائنني املرنني و أصحاب حقوق االمتياز اخلاصة على العقارات احلائزين 

و هـو  ، "... تنفيذي، ال جيوز نزع ملكية عقارات املدين إال يف حالة عدم كفاية املنقوالت 
فيما عدا مـا يتعلـق بالـديون     "بأنه من نفس القانون  335:نفس احلكم الذي قررته املادة

ال  مل تف بالـدين أو كـان  على األموال املنقولة فإذا العقارية أو املمتازة جيري التنفيذ أوال 
  ." وجود هلا يباشر التنفيذ عندئذ على العقارات

من قانون اإلجراءات املدنية بأنه جيـب تـوافر بعـض     379:و يستخلص من نص املادة
إضـافة إىل الشـروط   - عقار، و هذه الشروط على الجز باحل أمر الشروط من أجل استصدار

  : هي - الواجب توافرها يف أي حجز قضائيالعامة 

  .حائزا على سند تنفيذيئن احلاجز أن يكون الدا - 1
حمضـرا   - الرامي إىل حجز عقار مدينـه - عاديا أن يقدم رفقة طلبه إذا كان الدائن دائنا  - 2

  .بعدم وجود منقوالت لدى مدينه، أو حمضر بعدم كفاية املنقوالت الستيفاء الدين
قار الـذي يريـد   و إذا كان الدائن دائنا مرنا أو له حق امتياز أو حق ختصيص على الع - 3

  .)1( احلجز عليه، أن يقدم السند التنفيذي الذي يثبت ذلك

  استصدار أمر احلجز تإجراءا: ثانيا

     العقـار  هـذا  و حددنا إجراءات احلجز، بعد أن عرفنا ما هو العقار الذي تنصب عليه 
يف هذا  رضنتعالعقار، هذا حتديدا دقيقا و األحكام العامة اليت ختص  - حمل إجراءات احلجز - 

 اإلجراءاتو كذا  ،بعض معاملهاالقانون إجراءات استصدار أمر احلجز اليت رسم العنصر إىل 
  .العملية و التطبيقية املوجودة يف امليدان العملي، و احملكمة املختصة بإصدار أمر احلجز 

   :إجراءات استصدار أمر احلجز - 1

 اإلتبـاع ة ما هي اإلجراءات الواجبـة  أن املشرع اجلزائري مل يبني بدقجتدر اإلشارة إىل 
الذي أشار إىل إجراء و توقيع احلجز العقاري هو نص الستصدار أمر احلجز، و النص الوحيد 

                                                           
، منشور بالة القضائية اليت تصدر عن احملكمـة  "إجراءات احلجز العقاري"ث حتت عنوان ليلى زروقي، حب :املستشارة -1

                                                         D. Gérard Couchez .OP.CIT. P. 202 – .26:، ص1997لسنة  ،العدد الثاين ،العليا
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و يتوىل القائم بالتنفيذ املصرح  "الفقرة الثانية من قانون اإلجراءات املدنية بقوهلا  379:املادة
ب أمر حجز مبلغ بصفة قانونيـة يـذكر   مبوجتوقيع احلجز العقاري  له قانونا بإجراء احلجز

النص مل يبني و مل يوضح اخلطوات اإلجرائية الستصدار أمر احلجز و توقيـع   و هذا "...فيه
امليدانية ملعرفة اخلطوات العملية و التطبيقات لذلك سوف نستعني ب .احلجز على عقار املدين

  .اإلجرائية لكيفية استصدار أمر احلجز

العملية فإن إجراءات استصدار أمر احلجز العقاري تتم مبوجـب  و ة فمن الناحية التطبيقي
   تتضمن طلب توقيع حجز عقاري تقدم من طرف الدائن بواسطة احملضـر القضـائي     عريضة

و هـذه   .إىل رئيس احملكمة املختصة بإصدار أمر احلجز كما سنرى الحقا - القائم بالتنفيذ - 
السند التنفيذي الذي يتم التنفيـذ   يذكر فيها عادة و(العريضة جيب أن تكون مسببة و معللة 

آخـر مث   تنفيـذي  أي سند ابتداء من تبليغ احلكم أو القرار أومبقتضاه و اإلجراءات املتخذة 
قوالت لدى املـدين  املن املنقول اليت وصلت إىل نتيجة سلبية بعدم وجود إجراءات احلجز على

لإلجـراءات  املثبتة  )1( باملستندات و الوثائق و تكون هذه العريضة مرفقة). أو عدم كفايتها
السابقة على احلجز العقاري، و هذا من أجل التحقق بأن السند املراد احلجز مبقتضـاه قـد   

و كذلك بغية التحقق من أن الدائن العادي قد سلك طريق احلجز على  ،أصبح سندا تنفيذيا
ى املدين، أو أن هذه املنقـوالت  املنقول لكنه مل يستوف دينه بسبب عدم وجود منقوالت لد

  .مل تف بالدين املستحق للدائن

        و يقوم رئيس احملكمة املقدمة إليه عريضة طلـب احلجـز بدراسـة و تفحـص هـذه      
      طلب احلجز، فـإذا رأى و أن عريضـة طلـب    رت املرفقة ا، اليت تربو املستندا العريضة 

  مى ــر أمرا على ذيل العريضة املقدمة له يسون، أصدـو مؤسسة طبقا للقان احلجز مربرة

                                                           
  : حلجز العقاري املقدم لرئيس احملكمة يتضمن الوثائق التاليةمن الناحية العملية فإن امللف املرفق بطلب ا -1
العقـد  كاحلكم القضائي و القرار املؤيـد لـه أو   ك(السند التنفيذي الذي يتم التنفيذ مبقتضاه: بالنسبة للديون العادية -أ  

امتنـاع عـن   (فض التسديد حمضر ر -) بالدفع(حمضر اإللزام بالتسديد  -الصيغة التنفيذية-حمضر تبليغ احلكم ) التوثيقي
حمضر عدم وجود منقوالت لـدى   -حمضر تبليغ هذا احلجز -أمر احلجز املتضمن احلجز على منقوالت املدين -) التنفيذ

  .عقد ملكية أو مستخرج من احملافظة العقارية للعقار املراد احلجز عليه -املدين أو حمضر بعدم كفايتها الستيفاء الدين
فيكفي تقدمي عريضة حجز إىل رئيس احملكمة املختصة : ثقلة برهن أو املأمنة حبق ختصيص أو حق امتيازبالنسبة للديون امل-ب 

 .حمضر يتضمن إنذار املدين أو احلائز أو الكفيل العيين بتسديد الدين -مصحوبة بالسند التنفيذي املثبت للتأمني العيين
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      ، و هذا األمر يتضـمن حجـز العقـار    " أمر حبجز العقار "أو  " أمر احلجز العقاري " بـ

أو العقارات املذكورة يف عريضة احلجز، و بعد صدور األمر من احملكمة يقوم الدائن احلاجز 

و ذلـك  راء احلجز و توقيع احلجز العقاري املصرح له قانونا بإج )1(بواسطة احملضر القضائي

   و أن يقوم بقيـد  بقيامه بتبليغ أمر احلجز إىل املدين أو احلائز أو الكفيل العيين حبسب احلالة،

و تسجيل هذا احلجز باحملافظة العقارية الواقع بدائرة اختصاصها موقع العقار احملجوز كمـا  

   .الحقا يف هذا البحث سنرى ذلك 

  : املختصة بإصدار أمر احلجز العقارياحملكمة  - 2

إن احملكمة املختصة بإصدار أمر احلجز العقاري هي حمكمة مقر الس الواقـع بـدائرة   
  .اختصاص جملسها القضائي العقار املراد حجزه

         الفقرة األخرية من قـانون اإلجـراءات املدنيـة بقوهلـا      08:و هذا ما نصت عليه املادة

للمحاكم املنعقدة يف مقر االس القضائية للفصل دون سواها مبوجـب   يؤول االختصاص "

و طبقـا  ، " ...احلجز العقاري : يف املواد التالية حكم قابل لالستئناف أمام الس القضائي

نص هذه املادة فإن حمكمة مقر الس القضائي هي املختصـة يف مسـائل احلجـوز     ألحكام

  .واهاسدون  العقارية

األساس فإن عريضة طلب احلجز العقاري تقدم إىل رئيس حمكمة مقر الس  و على هذا

  .القضائي الواقع بدائرة اختصاصه العقار املراد حجزه

                                                           
: الصـادر يف  03-06مـن قـانون    04: املـادة (لعمومية احملضر القضائي هو ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة ا -1

: املـؤرخ يف  03-91: و بعد صدور قانون احملضر رقـم ) املتضمن تنظيم مهنة احملضر 03-91املعدل لقانون  20/02/2006

الـذي كـان    "عون التنفيذ"، فإن احملضر القضائي قد حل حمل 20/02/2006الصادر يف  03-06 املعدل بقانون 08/01/91

 .ب ضبط مكلف بالتنفيذكات



17 

 

  هامر احلجز و اجلزاء املترتب على ختلفألالبيانات األساسية :ثالثا

لـى  بعدما تعرفنا على العقار حمل احلجز أي العقار الذي جيوز حجزه حجزا قضائيا، و ع
إجراءات استصدار أمر احلجز و كيفيات ذلك من الناحية التطبيقية، و على احملكمة املختصة 
بإصدار أمر احلجز، بقي لنا أن نتعرف على ما هي البيانات األساسية اليت جيب أن يتضـمنها  

          نتعـرض  مـا  و هـذا   ؟اجلزاء املترتب على ختلف أحد هذه البيانـات  ما هو أمر احلجز و
  .العنصريف هذا  له

  :البيانات األساسية الواجب توافرها يف أمر احلجز - 1

املقصود بالبيانات األساسية اليت جيب أن يتضمنها أمر احلجز هي تلك البيانات العامة اليت 
   .تذكر يف أمر احلجز العقاري

البيانات يف أمر احلجز هو التوضـيح لـذوي   هذه أن الغرض و اهلدف من ذكر و نعتقد 
   أن و أصحاب املصلحة يف العقار احملجوز بنوع السند التنفيـذي الـذي يـتم التنفيـذ     الش

             أمـر  مبقتضاه، و إعطاء مهلة أخرية للمدين لعله يقـوم بالوفـاء بالـدين قبـل تسـجيل      
ين يف احلال أي أثناء دو ذلك بإعذاره بواسطة احملضر القضائي بأنه إذا مل يقم بدفع ال،  احلجز

يتضمن و البيان األخري  ،)1( يغه بأمر احلجز، فإنه سيتم تسجيل هذا احلجز باحملافظة العقاريةتبل
  .حتديد العقار احملجوز حتديدا دقيقا لينفي عنه اجلهالة

يتـوىل القـائم    "من قانون اإلجراءات املدنية بقوهلـا   379:و هذا ما نصت عليه املادة
ز توقيع احلجز العقاري مبوجب أمر حجز مبلغ بصـفة  بالتنفيذ املصرح له قانونا بإجراء احلج

  : ذكر فيهـقانونية ي
 .تبليغ احلكم أو أي سند تنفيذي آخر  - 1
  .حضور أو غياب املدين يف إجراءات احلجز - 2

                                                           
املتضـمن   12/11/1975:الصادر يف 74-75من األمر  20:احملافظة العقارية هي هيئة إدارية عمومية، أنشئت مبوجب املادة -1

إعداد مسح األراضي العام و تأسيس السجل العقاري، يتم على مستواها إجراء عمليات اإلشهار العقاري لكل التصرفات 
  ).من هذا األمر 15،16:املادتني(ىل إنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو انقضاء حق عيين على عقار العقارية اليت ترمي إ

منشور مبجلة احملضر القضـائي العـدد التجـرييب الصـادر     " احملافظة العقارية"، حتت عنوان مقال لألستاذ جميد خلفوين -
رية يف القانون العقاري اجلزائري، الديوان الـوطين  شهر التصرفات العقا: و لنفس املؤلف. 17-16:، ص23/02/2006:يف

  .10:، ص2004، 1لألشغال التربوية، اجلزائر، ط
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          إعذار املدين بأنه إذا مل يـدفع الـدين يف احلـال يسـجل األمـر مبكتـب الرهـون         - 3
   .حمل األموال، و يعترب احلجز ائيا ابتداء من يوم التسجيل التابع له) احملافظة العقارية(
            اخلريطـة - رقـم - قسـم (بيان موقع العقار و نوعه و مشتمالته و حتديـده املسـاحي    - 4
و بالنسبة للعقارات املبنية يستبدل باملوقع بيان الشارع و الرقم، و أجزاء  ،)املوقع املعروف- 

 يف حدود ملكية األرض بني أصحاب حقوق عينية متعددين، غري دون تغيريالعقارات املقسمة 

  ."حقوق االرتفاق، يكون تعيينها بذكر أرقام القطع الواردة يف البيان الوصفي أو مستند مماثل

  : البيانات األساسيةأحد اجلزاء املترتب على ختلف  - 2

اجلزاء املترتب على  علىإن املشرع اجلزائري مل ينص صراحة يف قانون اإلجراءات املدنية 
من قانون اإلجـراءات   379:ختلف بيان أو أكثر من البيانات األساسية اليت نصت عليها املادة

  .املدنية السالفة الذكر

: يف قرارهـا الصـادر يف   العليـا  لكن بالرجوع إىل أحكام القضاء جنـد أن احملكمـة  
مـن قـانون    379:املـادة  اعتربت بأن البيانات اليت ذكرا 149600:حتت رقم 10/12/1997

آمرة و جيب ذكرهـا يف   بيانات أساسية، و هذه البيانات تعترب أحكام اإلجراءات املدنية هي

حيث أنه مبراجعة أوراق امللـف يتـبني أن   "حمضر احلجز و إال اعترب هذا احلجز باطال بقوهلا 

ناقض و مل خيالف أي جملس قضاء اجلزائر قد سبب القرار املنتقد تسبيبا مبا فيه الكفاية دون ت
مل يتضمن كل البيانـات   1989جويلية  29نص قانوين إذ أن حمضر احلجز العقاري احملرر يف 

من قانون اإلجراءات املدنية ألنه مل يرد  379 :الثانية من املادةاليت تنص عليها أحكام الفقرة 
و مشتمالت الـدار   1988جويلية  12 :فيه تبليغ القرار التنفيذي الصادر من نفس الس يف

للقطعة الترابية ) القسم، رقم اخلريطة و املوقع(املعدة للسكن حمل احلجز و التحديد املساحي 
جتاهل هذه  هو الطاعنو  ، حيث أن الدائن...و هي حمل احلجز أيضا  2م 2000 :بـ املقدرة

  . )1( "...األحكام اآلمرة 

                                                           
  .و ما بعدها 64:، ص1997، سنة 2قرار للمحكمة العليا منشور بالة القضائية الصادرة عن قسم الوثائق للمحكمة العليا العدد  - 1
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أثناء قيامه بتحرير  - القائم بالتنفيذ- و على هذا األساس فإنه جيب على احملضر القضائي 
أن يذكر يف هذه العريضة كل البيانات املنـوه عنـها يف   (العريضة املتضمنة طلب حجز العقار

  .)1( من قانون اإلجراءات املدنية السالفة الذكر 379:املادة

   الثاينرع ـالف

  جزـر احلـغ أمـتبلي

        كاحلـائز  ملـدين أو مـن يف حكمـه    لة تبليغ أمر احلجز إىل اأنتناول يف هذا الفرع مس
 تعريف التبليغ  إىلنتطرق فيه  األولالعنصر ، عناصرثالثة و نتعرض فيه إىل و الكفيل العيين، 

األشخاص الـذين أوجـب القـانون     نتعرض فيه إىل الثاينالعنصر و اإلعالن بصفة عامة، و 
 ء املترتب على عـدم تبليـغ أمـر    اجلزاالعنصر الثالث نتعرض فيه إىل تبليغهم بأمر احلجز و 

  :ما يليـكتباعا نتناوهلا العناصر  هو هذ احلجز،

  تعريف التبليغ  :أوال

     .نتعرض لفكرة التبليغ و اإلعالن بصفة موجزة و خمتصرة مبا تقتضيه ضرورة هذا البحث
       للداللة على التبليغ القضائي  "التبليغ"هناك بعض التشريعات أخذت مبصطلح بأن  فنقول

أو اإلعالن القضائي و منها التشريع األردين و التشريع اجلزائري الذي أخذ ذا املصطلح يف 
من قانون اإلجراءات املدنيـة   35:قانون اإلجراءات املدنية، و مثال ذلك ما نصت عليه املادة

 يقضـى بشـطب  التبليـغ  إذا مل حيضر املدعي أو وكيله يف اليوم احملدد رغم صحة  "بقوهلا 
مصحوبا بنسخة رمسية  تبليغ احلكميكون "من نفس القانون  42:كما نصت املادة ،"الدعوى

و جيب أن يـذكر يف سـند    "من نفس القانون  48:كما نصت املادة ،"منه أو مطابقة ألصله

                                                           
انظر املستشار عبد احلميد املنشاوي، التعليق على : فرها يف حمضر احلجزو ملزيد من التفصيل حول البيانات الواجب توا -1

دار الفكر اجلـامعي  :الناشر. 1992لسنة  23 -1991لسنة  6قانون املرافعات طبقا للتعديالت الواردة يف القانونني رقمي 
  .و ما بعدها 575: ، ص1993مصر، دون طبعة، 
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كما هو الشأن يف التشريع  "اإلعالن"هناك تشريعات أخرى أخذت مبصطلح  و ."... التبليغ
  .*رافعات املصرياملصري يف قانون امل

إعالم الشخص املطلوب تبليغـه بـاألوراق   (بأن التبليغ القضائي هو  )1(و يرى البعض
  .)القضائية و مبا يتخذ ضده من إجراءات و ذلك طبقا للشكل الذي حده القانون

و يهدف التبليغ القضائي إىل محاية مبدأ احترام حق الدفاع و هذا املبدأ يقتضي تطبيـق  
أن تتخذ بعض اإلجراءات  - طبقا للقواعد العامة - بني اخلصوم، فال جيوز قانونا مبدأ املواجهة

دون تبليغ اخلصم ا، أي ال جيوز أن تتخذ يف غيابه و ال بد من متكينه مـن الـدفاع عـن    
ضده و اليت باإلجراءات املتخذة تبليغ اخلصم لو التبليغ القضائي هو الوسيلة القانونية  .هحقوق

  .)2( تبليغه ايقتضي القانون 

        و طبقا للقواعد العامة فإن التبليغ هو ورقة من أوراق احملضـرين القضـائيني تتطلـب    
، مثاهلا مـا  )3( اليت نص عليها القانون فر فيها بعض الشكليات و األوضاعاو تقتضي أن تتو
  يف هـذا و  ،من قانون اإلجراءات املدنية املتعلقة بالتكليف باحلضـور  13:نصت عليه املادة

     مـن  "بأنـه   28/10/1989:الصـادر يف  53790 :يف القرار رقـم  العليا قضت احملكمةاملعىن 
       يتضـمن البيانـات اجلوهريـة املتمثلـة يف تـاريخ      املقرر قانونا أن حمضر التبليغ جيـب أن  

الف هذا التبليغ و إمضاء املوظف الذي قام به و ختم اجلهة القضائية، و من مثة فإن القضاء خب
  .)4( " املبدأ يعد خرقا للقانون

                                                           

 ألنـه يشـمل التنبيـه            ) اإلعالن(بأن املشرع اكتفى بلفظ  "رافعات املصري لقد أوضحت املذكرة التفسريية لقانون امل *
  ." و اإلخبار و التبليغ و اإلخطار و اإلنذار و اإلعذار

عباس العبودي، شرح أحكام قانون أصول احملاكمات املدنية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمـان األردن،  .د: أشار إليه -
 .1هامش  124:، ص2006الطبعة األوىل، 

 .124:ص املرجع السابق،عباس العبودي، .د -1

  .و ما بعدها 396:، ص1986مصر، دون طبعة، -فتحي وايل، قانون القضاء املدين، دار النهضة العربية.د -2
                     ، منشـأة املعـارف باالسـكندرية، مصـر،     )اإلجرائـي و املوضـوعي  (عبد احلميد الشواريب، الـبطالن املـدين   .د -

 .125-124:عباس العبودي، املرجع السابق، ص.د -.81:دون طبعة و دون تاريخ، ص

 ، 1األستاذ حممد العشماوي و الدكتور عبد الوهاب العشماوي، قواعد املرافعات يف التشريع املصري و املقارن، اجلـزء  -3
  .و ما بعدها 666:دار الفكر العريب، دون طبعة و دون تاريخ، ص

 .و ما بعدها 283: ، ص2007أمحد أبو الوفاء، مدونة الفقه و القضاء يف املرافعات، دار املطبوعات اجلامعية، مصر، .د -

 .102:، ص1990لسنة  04:قرار منشور بالة القضائية اليت تصدر عن احملكمة العليا، العدد -4
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  تبليغهم بأمر احلجز الواجباألشخاص  :ثانيا

     من قانون اإلجراءات املدنية علـى تبليـغ أمـر احلجـز بصـفة       379:املادةلقد نصت 
هذا الـنص   تبني األشخاص الواجب تبليغهم بأمر احلجز العقاري، بل جاء لكنها مل ،قانونية
و هذا  ملن يتم التبليغ،عد صدور أمر احلجز يبلغ بصفة قانونية دون حتديد و ذكر بأنه ب عاما

يتوىل القائم بالتنفيذ املصرح له قانونا بإجراء  " بأنهما نصت عليه هذه املادة يف الفقرة الثانية 
  ." احلجز توقيع احلجز العقاري مبوجب أمر حجز مبلغ بصفة قانونية

       املـدين و احلـائز   : هم بأمر احلجز العقاري هـم و نعتقد بأن األشخاص الواجب تبليغ
  .و الكفيل العيين حبسب احلالة

أمر فإذا كان احلجز منصبا عل عقار املدين أي أن العقار موجود يف يد املدين فإن تبليغ 
أمر احلجز يبلغ إىل املدين و إىل فإن ائز يف يد احلاحلجز يوجه إليه، و إذا كان العقار احملجوز 

الذي  - احملجوز مملوكا للكفيل العيينو إذا كان العقار  .ما سنتعرض له الحقامثل ز معا،احلائ
       فإن أمر احلجز يبلغ للمـدين و للكفيـل العـيين، و هـذا      - لضمان دين املدينرهن عقاره 

  .ما سنبينه الحقا

  اجلزاء املترتب على عدم تبليغ أمر احلجز :ثالثا

      من قـانون اإلجـراءات املدنيـة     379:يف نص املادةزائري املشرع اجلو مل حيدد   يبنيمل
يتم تبليغهم بأمر احلجز العقاري  نمن هم األشخاص الذي - اليت نصت على تبليغ أمر احلجز - 

ألنه مل يقرر و مل يـنص   ،الذي فعله املشرع بالنسبة للجزاءبعد صدوره، و هو نفس الشيء 
ام الدائن احلاجز بواسطة احملضر القضائي بتبليغ أمـر  املترتب على عدم قيصراحة على اجلزاء 

  .احلجز العقاري إىل املدين و من يف حكمه

إىل ذهـب  االجتهاد القضائي للمحكمـة العليـا   و بالرجوع إىل أحكام القضاء جند أن 
ألن هذا اإلجراء هو من األحكام اآلمرة، و هذا ما قررته وجوب تبليغ أمر احلجز إىل املدين 

   - سبقت اإلشارة إليـه -  149600:حتت رقم 10/12/1997:يف قرارها الصادر يفالعليا كمة احمل

قـام  قد ) ب(مل يظهر من ملف القضية أن الدائن  ..."و جاء يف إحدى حيثيات هذا القرار 

مثلمـا  ) ش.ل(على فرض أنه صحيح إىل املدين  - أي حمضر حجز العقار- بتبليغ هذا احملضر 
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و حيـث  ...  من قانون اإلجراءات املدنية 379:لثالثة من ذات املادةتوجبه مقتضيات الفقرة ا

  .)1( " الدائن و هو الطاعن جتاهل هذه األحكام اآلمرة أن

بأن الطاعن جتاهل كل هذه األحكام اآلمرة ممـا  (لذا قررت احملكمة العليا يف هذا القرار 
ـ  و على هذا األساس  ،)جيعل طعنه غري وجيه ن شـكال و رفضـه   فإا قضت بقبـول الطع

موضوعا، أي أا رفضت الطعن املرفوع لديها ضد القرار الصادر من جملس قضـاء اجلزائـر   
قضى بـبطالن حمضـر احلجـز العقـاري املـؤرخ      (الذي  26/03/1994:يف) الغرفة املدنية(
  ).و األمر برفع اليد عن العقار بتشطيبه من مكتب الرهون العقارية باجلزائر 29/07/1989:يف

القضائي يف اجلزائر اجته حنو تقرير الـبطالن ألمـر احلجـز    فإننا نعتقد بأن االجتهاد لذا 
  .العقاري كجزاء على عدم تبليغه للمدين و ملن يف حكمه

ملن البطالن هو بطالن نسيب و ليس مطلقا، ألن هذا البطالن هو مقرر هذا بأن  نرىلكننا 
أي هو مقرر لألشـخاص الـذين جيـب     - العيين و هو املدين و احلائز و الكفيل - شرع له 

        تبليغهم بأمر احلجز كما أوضحنا، فهؤالء األشخاص فقـط الـذين هلـم احلـق يف إثـارة      
   املوضوع يطلب فيها إبطال أمر احلجـز  أمام حمكمة  مبتدأهإما بدعوى قضائية ، هذا البطالن

يع كما سـنرى ذلـك   دفع يف شكل اعتراض على قائمة شروط البكو إما إثارة هذا الطلب 
  .الحقا بشيء من التفصيل

                                                           
، منشور بالة القضائية اليت تصدر عـن احملكمـة   149600:حتت رقم 10/12/1997:قرار صادر من احملكمة العليا بتاريخ -1

 .، و ما بعدها64:، ص1997العليا، العدد الثاين لسنة 
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  املطلب الثاين 

  املدينري ـز عقار غـحج

، أي قد ينصب على عقار غـري املـدين  و  ،مثلما بيناينصب احلجز على عقار املدين قد 
لكنه يف بعض احلاالت قد  ،األصل يف التنفيذ أنه يقع على أموال املدينو . عقار شخص آخر

و للكفيـل   كما هو احلال بالنسبة حلائز العقـار  ،ري مملوكة للمدينعلى أموال غيقع احلجز 
، نتعرض يف الفرع األول إىل حجز عقار احلـائز          و هذا ما نتناوله يف الفرعني التاليني. العيين

  .و نتطرق يف الفرع الثاين حلجز عقار الكفيل العيين

  الفرع األول

  ائزـقار احلـجز عـح

األول إىل تعريـف  العنصـر  ثالثة عناصـر تباعـا، نتعـرض يف    نتناول هذا الفرع يف 
أي إنـذار  (الثـاين إىل توجيـه اإلنـذار بالـدفع إىل احلـائز      العنصر حائز العقار، و يف 

  .الثالث إىل آثار تبليغ اإلنذار إىل احلائزالعنصر و يف ) حائز العقار

  تعريف حائز العقار :أوال

يف التنفيذ العقاري هـو مـن   احلائز (هلا بأن  ة يف حكمياملصرلقد عرفته حمكمة النقض 
مبوجب سند مسجل سابق على اكتسب ملكية عقار مرهون أو مأخوذ عليه حق اختصاص 

ضـمون، و تكـون   يكون مسؤوال شخصيا عن الدين امل تسجيل تنبيه نزع امللكية دون أن
  .)1( )مصلحة يف الدفاع عن هذا احلق و منع بيعه هبذلك ل

يعترب حائز للعقار  "الفقرة الثانية بأنه اجلزائري من القانون املدين  911:كما نصت املادة
كل من انتقلت إليه بأي سبب من األسباب ملكية هذا العقار أو أي حق عيين آخر املرهون 

  ."قابل للرهن، دون أن يكون مسؤوال مسؤولية شخصية عن الدين املضمون بالرهن

                                                           
 .24/01/1984نقض  39سنة  131:، الطعن رقم669:، صإجراءات التنفيذامحد أبو الوفاء، .د: أشار إليه -1
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 يقصد به واضع اليد على العقار كما هو معروف للعقار يف التنفيذ العقاري الفاحلائز 
يف نظام احليازة، و إمنا يقصد به كل شخص انتقلت إليه ملكية عقار مرهون مبوجب سـند  

  .)1( مسجل باحملافظة العقارية بتاريخ سابق على تسجيل احلجز العقاري

       و على هذا األساس يشترط يف حائز العقار الـذي توجـه ضـده إجـراءات التنفيـذ      
  :)2( الشروط التالية

           أن يكون العقار احملجوز مثقال برهن أو بأي حـق عـيين تبعـي كحـق االختصـاص       - 1
  .و حق االمتياز

بأي سبب من األسباب كالبيع أو اهلبة  - تبعي املثقل بتأمني عيين - أن تنتقل ملكية العقار - 2
  .)و هو احلائز(إىل أحد األشخاص 

عقار أو احلق العيين املرهون قد انتقل إىل احلائز مبوجب سـند مسـجل   جيب أن يكون ال - 3
  .بتاريخ سابق على تسجيل أمر احلجز العقاري

جيب أال يكون من تلقى ملكية العقار أو احلق العيين املرهون مسؤوال مسؤولية شخصـية   - 4
ـ        لي عن الدين املضمون بالرهن، فإن كان هذا الشخص مدينا متضامنا مـع املـدين األص

  .أو كفيال شخصيا له فال يعترب يف هذه احلالة حائزا

و هو العقـار   ،و العقار املعين بإجراءات التنفيذ هنا هو العقار املوجود يف حيازة احلائز
مبوجب سند رمسـي، لكـن   ) كحق االختصاص و االمتياز(املرهون أو املثقل حبق عيين تبعي 

جل و مشهر لفائدة أحـد األشـخاص و هـو    املدين تصرف يف هذا العقار مبوجب عقد مس
و كما هو مقرر قانونا فإن هذا التصرف ال مينع الدائن من التنفيذ على العقار املرهون  .احلائز

     حلـق التتبـع املخـول قانونـا للـدائن      و هذا إعماال  و هو يف يد املتصرف إليه أي احلائز

                                                           
                      منشـأة املعـارف باإلسـكندرية،    و التجاريـة،  آمال الفزايري،التنفيذ يف املـواد املدنيـة  .و د مجيعي عبد الباسط.د -1

  .157:دون تاريخ و دون طبعة،ص
 .151:العريب الشحط عبد القادر و األستاذ نبيل صقر، طرق التنفيذ، دار اهلدى عني مليلة،دون طبعة و دون تاريخ، ص.د -

  .459-458:، ص1994مصر، سنة -باإلسكندرية طلعت حممد دويدار، طرق التنفيذ القضائي، منشأة املعارف.د -2
  .452-451:حممد حممود ابراهيم، املرجع السابق، ص.د - 

  .و ما بعدها 121:عبد الناصر توفيق العطار، التأمينات العينية، دار الفكر العريب، مصر، دون طبعة و دون تاريخ، ص.د - 
  .و ما بعدها 287:،ص03،1979:طابع دار الشعب،مصر،الطبعةحممود مجال الدين زكي،التأمينات الشخصية و العينية،م.د -
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جيوز للدائن  " بأنه ألوىل من القانون املدينالفقرة ا 911:املادةنصت عليه ، و هذا ما )1(املرن
     املرن عند حلول أجل الدين أن يقوم برتع ملكية العقار املرهون مـن يـد احلـائز هلـذا     

  ." العقار، إال إذا اختار احلائز أن يقضي الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه

  توجيه اإلنذار بالدفع إىل احلائز :ثانيا

     صدار أمر احلجز للعقار املرهون أو املرتـب عليـه حـق اختصـاص أو حـق      بعد است
ال ألن وامتياز، جيب على الدائن مباشر اإلجراءات أن يقوم بتبليغ أمر احلجـز إىل املـدين أ  

األصل يف التنفيذ أن يوجه ضد املدين ألنه هو املكلف بالوفاء بالدين قبل الشروع يف التنفيذ 
إذا قام املدين بالوفاء فال حاجة إىل توجيه اإلنذار بالدفع إىل احلـائز ألن  ، و على عقار احلائز

 .   ه ضده إجـراءات التنفيـذ  جحىت تو هذا األخري ليس مسؤوال مسؤولية شخصية عن الدين
 احلالة توجه إجراءات التنفيذ ضـد احلـائز        لكن إذا امتنع املدين عن الوفاء بالدين ففي هذه

  .)2( ه إنذار بتسديد الدينو من مثة يوجه إلي

حلائز العقار من أجل دفع الدين أو ختلية العقـار الـذي    *فالدائن عليه أن يوجه إنذارا
و هذا اإلنذار جيب أن يكون مرفقـا  .)3()ضده(و إال متت اإلجراءات يف مواجهته  ،**حبوزته

         هـا لـه   بنسخة من أمر احلجز حىت يستطيع احلائز اختيـار الطـرق القانونيـة الـيت منح    
  :يـهو  القانون

 .ل إجراءات التنفيذمحتأو  ،أو ختلية العقار، أو تطهري العقار من الرهن ،إما تسديد الدين - 
  .من قانون املدين السالفة الذكر 911: و هذا ما نصت عليه املادة

                                                           
   .670:أمحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د -1
  .670:امحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د -2

D. Cécile Robin, Procédures civiles d'exécution, Dyna'Sup, Paris ,p.104.  -  
ر املوجه إىل احلائز، لكننا نعتقد بأنه يعترب مبثابة ورقـة مـن أوراق احملضـرين    إن املشرع اجلزائري مل حيدد شكل االنذا *

 )من ق إ م 13:انظر املادة(القضائيني، جيب أن ختضع إىل بعض األوضاع و الشكليات املتطلبة قانونا يف مثل هذه األوراق، 

ون بالرهن أن يقضيه هو و ملحقاته مبا يف ذلك جيوز للحائز عند حلول الدين املضم"من القانون املدين  912: تنص املادة **
  ."...و يبقى حقه قائما إىل رسو املزاد  من وقت انذاره،مصاريف اإلجراءات 

3
- D .Serge Guinchard Et D. Tony Moussa, .OP.CIT. P.982.  

 - D. Cécile Robin, .OP.CIT. P. 104. 
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ءات حتمل إجرا هو الذي يهمنا يف هذا البحث هو اختيار احلائز للطريق األخري أي اختيار
         بيعه باملزاد، و ذلك بعد أن يكون قـد رفـض الطـرق الثالثـة األخـرى      و حجز العقار 

  .)1( رمسها له القانون اليت

 او جتدر اإلشارة هنا إىل أن املشرع اجلزائري يف قانون اإلجراءات املدنية مل حيدد ميعـاد 
إىل احلائز يبدأ من تـاريخ   نذاراإلو نعتقد بأن توجيه  .إىل حائز العقار اإلنذارمعينا لتوجيه 

  .تسجيل أمر احلجز باحملافظة العقارية

خيضـع   - و هو إنذار احلائز بأن يدفع الدين - لكن السؤال الذي يطرح هل هذا اإلجراء
أم ال  هو اآلخر إىل التسجيل و اإلشهار باحملافظة العقارية كما هو الشأن بالنسبة ألمر احلجز

  ؟ )2(رخيضع إىل التسجيل و اإلشها

إن املشرع اجلزائري مل يتطرق أصال يف قانون اإلجراءات املدنية إىل إجـراءات حجـز   
مل يـبني  لكنـه  العقار املوجود يف حيازة احلائز، و هذا اإلجراء نص عليه القانون املدين فقط 

 اإلنـذار األحكام التفصيلية هلذا اإلجراء، و بالتايل فإن املشرع مل حيدد هل يـتم تسـجيل   
  .افظة العقارية أم ال ؟باحمل

و ال فائدة من تسجيل اإلنذار املوجه  حاجةو نعتقد إجابة على السؤال املطروح بأنه ال 
إىل احلائز باحملافظة العقارية، ألنه يكفي تسجيل أمر احلجز املضروب على العقار املوجـود يف  

، و كـذلك  حملجـوز ا و هذا حىت ال تتكرر القيود و التسجيالت على نفس العقار احلائز، يد
  .* اختصارا لإلجراءات و رحبا للزمن و اقتصادا يف النفقات

                                                           
  .D. Paul CUCHE et D. jean VINCENT, OP.CIT. P. 253 –                 .671: أمحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د -1
    .و ما بعدها 322: سابق، صالرجع املحممود مجال الدين، .د - 
  .و ما بعدها 151:سابق،صالرجع املعبد الناصر توفيق العطار، .د - 
  . 671:طلعت حممد دويدار، املرجع السابق، ص.د - 
  .28-27:املرجع السابق، ص. ليلى زروقي: املستشارة -2
) 60(أوجب تسجيل اإلنذار خالل  ، و الذيا قرره قانون املرافعات املصريمب ،عكس الرأي الذي أوردناه يف املنت قارن *

  .672:أمحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د -).منه 628: املادة(يوما من تسجيل التنبيه برتع امللكية 
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  آثار تبليغ اإلنذار إىل احلائز :ثالثا

إن اإلجراء املتضمن توجيه إنذار بالدفع حلائز العقار تترتب عليه آثار قانونية و هي نفس 
مدين، و تتجلى هذه اآلثار العقارية بالنسبة للاآلثار املترتبة على تسجيل أمر احلجز باحملافظة 

من حيث تقييد سلطات احلائز فيما خيص االستعمال و االستغالل، و كذلك احلال فيما خيص 
  ).بحثجلها يف املطلب الثالث من هذا املو هذه املسائل سوف نعا( )1(إحلاق الثمار بالعقار

  الثاينالفرع 

  ل العيينـار الكفيـحجز عق 

     را مملوكا له ضمانا لـدين يف ذمـة شـخص آخـر     الكفيل العيين هو شخص رهن عقا
، و هو ليس مدينا أو مسؤوال مسؤولية شخصية عن الدين، لكنه مسؤول عـن هـذا   )الغري(

الدين يف حدود العقار املرهون، فهو كحائز العقار، لكنه خيتلف عنه يف أنه يقوم بإرادته برهن 
ي ينتقل إليه العقار مثقال بـرهن دون  عقاره لضمان دين يف ذمة الغري، على عكس احلائز الذ

  .)2( أن يتدخل يف ترتيب هذا الرهن

و مل يتعرض قانون اإلجراءات املدنية إىل اإلجراءات الواجب اتباعها للتنفيذ على عقـار  
     دون منـه   902- 901:يف املـادتني مرهون، لكن القانون املدين تنـاول تلـك اإلجـراءات    

إذا كان الراهن شخصا آخـر غـري    " بأنهن القانون املدين م 901:و قد نصت املادة تفصيل،
الدفع بتجريد املدين إال  املدين فال جيوز التنفيذ على ماله إال ما رهن من ماله، و ال يكون حق

  ." إذا وجد اتفاق يقضي بغري ذلك

     ميكن للـدائن بعـد التنبيـه علـى املـدين       " بأنه من القانون املدين 902:و تنص املادة
الوفاء، أن ينفذ حبقه على العقار املرهون و يطلب بيعه يف اآلجال و وفقا لألوضاع املقررة يف ب

                                                           
  .462: رجع السابق، صطلعت حممد دويدار، امل.د -1
        فتحي وايل، التنفيذ اجلربي وفقا موعة املرافعات املدنيـة و التجاريـة و قـانون احلجـز اإلداري، دار النهضـة     .د -2

  .353:، ص1980العربية، 
  .6 :ص،  1968-1967مصر، دون طبعة،  -عبد الباسط مجيعي، طرق التنفيذ و إشكاالته، دار الفكر العريب.د - 
  .393:، ص1971مصر، الطبعة الثانية، -أمينة النمر، أحكام التنفيذ اجلربي و طرقه، منشأة املعارف باإلسكندرية.د - 
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   كان الراهن شخصا آخر غري املدين جاز له تفادي أي إجراء و إذا  قانون اإلجراءات املدنية،
     موجه إليه إن هو ختلى عن العقار املرهون وفقا لألوضاع و األحكام الـيت يتبعهـا احلـائز    

  ." ختلية العقار يف

     خـاص باملـدين   التزم بوفاء دين إذا دتني، أن الكفيل العيين او يستفاد من نص هاتني امل
أن يباشر إجـراءات التنفيـذ   و ذلك بأن قام برهن عقاره للوفاء ذا الدين، فللدائن املرن 

ذا األخري ليس مسـؤوال  أموال الكفيل العيين، ألن هالعقاري على العقار املرهون دون باقي 
للـدائن  و بالتايل ال جيوز  .شخصية عن هذا الدين إال يف حدود العقار الذي رهنهمسؤولية 

و بـذلك   .املرن أن يشرع يف التنفيذ على أموال الكفيل العيين إال يف حدود العقار املرهون
العـيين ال يف   فإن إجراءات التنفيذ على العقار املرهون جيب أن تكون يف مواجهـة الكفيـل  

و تسجيل احلجز يكون بامسه ال  فأمر احلجز العقاري يكون ضد الكفيل العيينمواجهة املدين، 
  .)1( باسم املدين و أن كل إجراءات احلجز تكون يف مواجهته

       فال جيوز التنفيـذ علـى مالـه    ... "من القانون املدين  901:و هذا ما نصت عليه املادة
  ."...إال ما رهن من ماله  - عيينأي مال الكفيل ال - 

علـى  بأنه يستطيع الدائن املرن أن ينفذ  :)2(أحد شراح القانون املدين يف مصرو يرى 
أموال املدين نفسه باعتباره دائنا عاديا له و هذا طبقا ألحكام الضمان العام املخول للـدائن  

وك للكفيل العيين، و بذلك جيوز ر املرهون اململعلى أموال مدينه، إىل جانب التنفيذ على العقا
للدائن املرن أن خيتار أي األموال اليت يبدأ التنفيذ عليها، فقد يبدأ بالتنفيـذ علـى العقـار    
 املرهون اململوك للكفيل العيين، و قد خيتار البدء بالتنفيذ على األمـوال اململوكـة للمـدين    

ن أحد املالني كاف للوفاء بالدين، و إذا نفسه، أو قد خيتار أن ينفذ على املالني معا إذا مل يك
      كان األمر كذلك فال جيوز للكفيل العيين أن يلزم الدائن بالبـدء يف التنفيـذ علـى أمـوال     

، أي ليس له حق الدفع بتجريد املدين أوال قبل الشروع يف التنفيذ على عقاره املرهون املدين
  .من القانون املدين 901:عليه املادة بغري ذلك و هذا ما نصتيقضي ال إذا وجد اتفاق إ

                                                           
     .D. Paul CUCHE et D. jean VINCENT, OP.CIT. P.252 –.              676:امحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د -1
  .7-6 :جع السابق، صعبد الباسط مجيعي، طرق التنفيذ، املر.د - 
، )يف التأمينات العينية و الشخصية(عبد الرزاق امحد السنهوي، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، اجلزء العاشر .د - 

 .و ما بعدها 420: ،ص 2000منشورات احلليب احلقوقية، بريوت لبنان، الطبعة الثالثة،

  .420-419: السابق، ص عبد الرزاق السنهوي، اجلزء العاشر، املرجع.د -2
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كان الراهن هو الكفيـل العـيين فإنـه    يف الفقرة الثانية بأنه إذا  902:كما نصت املادة
يستطيع أن يتفادى إجراءات التنفيذ املوجهة ضده، و ذلك بتخلية العقار وفقـا لألوضـاع   

 يف هذه احلالة يأخذ حكم حائز و الكفيل العيين .القانونية املقررة حلائز العقار يف ختلية العقار
  .و يف اإلجراءات الواجب اتباعها هلذا الغرض )1(العقار يف مسألة ختلية العقار

قانون املدين على بعض اإلجراءات اليت جيب علـى حـائز   المن  922:و قد نصت املادة
كتاب احملكمة تكون ختلية العقار املرهون بتقرير يقدمه احلائز إىل قلم  "العقار اختاذها بقوهلا 

، و جيب عليه أن يطلب التأشري بذلك يف هامش تسجيل التنبيه برتع امللكيـة، و أن  املختصة
و جيوز ، يف خالل مخسة أيام من وقت التقرير ا ذه التخليةلإلجراءات يعلن الدائن املباشر 

يف  ملن له مصلحة يف التعجيل أن يطلب إىل قاضي األمور املستعجلة تعـيني حـارس تتخـذ   
  .*" مواجهته إجراءات نزع امللكية، و يعني الطالب حارسا إذا طلب ذلك

  املطلب الثالث 

  يالعقار جزـل أمر احلـتسجي

املتضمن  12/11/1975:الصادر يف 79- 75بأن املشرع اجلزائري يف األمر  نشري منذ البداية
: الصـادر يف  63- 76إعداد مسح األراضي العام و تأسيس السجل العقاري، و يف املرسـوم  

املتضمن تأسيس السجل العقاري، قد استعمل مصطلح التسجيل و القيد بنفس  26/03/1976
فتسجيل أمر احلجـز   املدلول و بنفس املعىن و يقصد به اإلشهار العقاري للسند املراد إشهاره
تنويـه  لكن جيب ال .باحملافظة العقارية أو قيد احلجز ا له نفس املعىن و هو إشهار هذا األمر

هنا بأن هناك فرق بني التسجيل الذي يتم على مستوى احملافظة العقارية و يقصد به إجـراء  
     اإلشهار، و بني التسجيل الذي يتم على مستوى مصـلحة التسـجيل و الطـابع و الـذي     

                                                           
 . 421-420: عبد الرؤوف أمحد السنهوي، اجلزء العاشر، املرجع السابق ص.د -1

بأنه ليس للكفيل العيين احلق يف تطهري العقار املرهون و له احلق فقط يف ختلية :و يرى بعض شراح القانون املدين يف مصر *
    .، و هذا هو الرأي الراجح يف مصرالعقار عكس احلائز الذي له حق تطهري العقار و ختليته

لكن يرى البعض اآلخر بأنه جيوز للكفيل العيين أن يطهر العقار املرهون و أن يتخلى عنه، مىت حل أجل الدين، ألن مسألة 
عرض قيمة العقار على الدائن ال تضره يف شيء لكون أن الكفيل العيين هو مسؤول عن الدين يف حـدود قيمـة العـني    

  . 677-676: ، ص3، هامش املرجع السابق: مؤلفهانظر  -هذا الرأي قال به الدكتور امحد أبو الوفاء   و. املرهونة
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يهدف إىل حتصيل موارد مالية لفائدة اخلزينة العامة حسب قوانني اجلباية املالية، و ال يعتـرب  
  .* )1( ارا للسندإشه

و نقسم هذا املطلب إىل فرعني، الفرع األول نتناول فيه األساس القانوين الذي أوجب 
  .التسجيل، و الفرع الثاين نتعرض فيه إىل إجراءات إيداع احلجز و تسجيله باحملافظة العقارية

  رع األولـالف

  ر احلجزـاألساس القانوين لتسجيل أم

و يودع أمر احلجـز  "الفقرة األخرية بأنه جراءات املدنية من قانون اإل 379:تنص املادة 
خالل شهر من التبليغ مبكتب الرهون الكائن بدائرته موقع األموال لكي يسجل يف السـجل  
املنصوص عليه يف القانون، و عند إمتام هذا اإلجراء يعترب ما جرى من أعمال التنفيذ مبثابـة  

  ." ني يدي القضاءحجز ائي، و يترتب عليه وضع األموال ب

إىل  هخالل شهر من تبليغ باحملافظة العقارية نص أن يتم إيداع أمر احلجزهذا ال يو يقتض
املدين، و إذا مل يتم إيداع أمر احلجز باحملافظة العقارية لكي يسـجل يف السـجل اخلـاص    

  .فال يكون له أي أثر قانوين - كما سنرى الحقا- املنصوص عليه قانونا

خالل شهر من تبليغه  - نص هذه املادة بأن مسألة إيداع أمر احلجز كما يستخلص من 
باحملافظة العقارية هو إيداع مؤقت أي حجز مؤقت، و بعـد أن يقـوم احملـافظ     - إىل املدين

                                                           
  .32-31: ، ص2007اجلزائري، دار هومة اجلزائر، دون طبعة،  األستاذ جميد خلفوين، نظام الشهر العقاري يف القانون -1
ألن التسجيل يكون بالنسبة للحقوق العينية االصلية، أما القيد و يرى بعض الباحثني بأن هناك فرق بني التسجيل و القيد،  *

  ).كالرهن و االختصاص و االمتياز(فيكون بالنسبة للحقوق العينية التبعية 
  .32: األستاذ جميد خلفوين، املرجع السابق، ص: انظر يف ذلك - 
  .764:ص 2006ي احلديث مصر، دون طبعة،املستشار أنور طلبة، إشكاالت التنفيذ و منازعات احلجز، املكتب اجلامع - 
  . 418-417-278: ، ص1992 املستشار أنور طلبة، الشهر العقاري و املفاضلة بني التصرفات، دون دار نشر و دون طبعة،- 
 دون طبعة . مصر-دار املطبوعات اجلامعية-وفقا للتعديالت األخرية "إجراءات الشهر العقاري"مدحت حممد احلسيين، .د - 

  .و ما بعدها 57:ن تاريخ، صو دو
 .23: ، ص2عبد الفتاح مراد و عبد احلميد املنشاوي، شرح قوانني الشهر العقاري، دار الفكر العريب، مصر، ط .د - 
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فهنـا   املخصص لعمليات اإلشهار *العقاري بقيد أي بتسجيل هذا احلجز يف السجل العقاري
ذا احلجز ائيا، و يترتب عليه وضع العقار صبح هتنتهي عملية تسجيل و إشهار احلجز، و ي

  .حتت يد القضاء

إليداع أمر احلجز باحملافظة العقارية و هـو   اجلزائري قد حدد آجالو إذا كان املشرع 
، خاصة إذا )هذه املدة(شهر، فإنه مل يبني اجلزاء و اآلثار املترتبة على عدم احترام هذا األجل 

بعدم احترام هذه املدة من  - كاحلائز و الكفيل العيين- يف ذلك املدين أو من له مصلحة  دفع
طرف الدائن احلاجز، كأن يقوم هذا الدائن بواسطة احملضر القضائي بإيـداع أمـر احلجـز    

  .** باحملافظة العقارية بعد مرور أكثر من شهر من تاريخ صدوره

  يـالثانرع ـالف

  يةإجراءات إيداع احلجز و تسجيله باحملافظة العقار 

املتضمن إعداد مسح  12/11/1975:الصادر يف 74- 75 )1(من األمر 16- 15:ننصت املادتا
على وجوب إشهار كل التصرفات اليت تقع علـى   األراضي العام و تأسيس السجل العقاري،

حق امللكية و على كل حق عيين آخر يتعلق بالعقار، و على وجوب إشهار كل التعـامالت  
فهذه املسائل ال يكون  .نقل أو تصريح أو تعديل أو انقضاء حق عييناليت ترمي إىل إنشاء أو 

هلا أي أثر قانوين حىت بني األطراف أنفسهم إال من تاريخ إشهارها و نشـرها يف البطاقـات   

                                                           

يعد السجل العقاري "املتضمن إعداد مسح األراضي العام و تأسيس السجل العقاري بأنه  74-75من األمر  03:تنص املادة *
  ."ة للعقارات و يبني تداول احلقوق العينيةالوضعية القانوني

أعاله، ميسك يف كل بلدية على شـكل   03:إن السجل العقاري احملدد مبوجب املادة" من نفس األمر 12:تنص املادة كما -
 ."جمموعة البطاقات العقارية، و يتم إعداده أوال بأول بتأسيس مسح األراضي على إقليم بلدية ما

يف قانون اإلجراءات املدنية على سقوط أمر احلجز إذا مل يـتم   674:ع الفرنسي الذي نص يف املادةو هذا خبالف املشر **
             . 30:املستشـارة ليلـى زروقـي، املرجـع السـابق، ص     يف ذلك انظر  - .يوما من تبليغه للمدين) 90(إيداعه خالل 

       ، جملـة املوثـق،   "جبة الشهر و اآلثار املترتبة عن القيـد التصرفات القانونية الوا"، مقال له حتت عنوان لنفس املؤلف -
   .15: ، ص1998، ديسمرب 05العدد 

 .642:أمحد أبو الوفاء، ص.د: من قانون املرافعات، انظر 414:و هو نفس احلكم الذي قرره املشرع املصري يف املادة -  

.       بأنه هو القانون املنظم للشهر العقاري يف اجلزائر 63-76: قميعترب هذا األمر إضافة إىل املرسوم التنفيذي املطبق له ر -1
  .9 :صالقانون اجلزائري، املرجع السابق، جميد خلفوين، نظام الشهر العقاري يف  :األستاذ -



32 

 

من  793:و هو نفس احلكم الذي قررته املادة .العقارية باحملافظة العقارية ملكان وجود العقار
و احلقوق العينية األخرى يف العقار سواء كان ذلك بني   تنقل امللكيةال "بقوهلا  املدين القانون

و بـاألخص   املتعاقدين أم يف حق الغري إال إذا روعيت اإلجراءات اليت ينص عليها القـانون 
قضى جملس الدولة يف القـرار  و يف هذا املعىن فقد  ." القوانني اليت تدير مصلحة شهر العقار

من املقرر قانونا أن إجراءات اإلشهار العقاري "بأنه  14/02/2000:الصادر يف 186- 443:رقم
الصـادر   113- 840:يف القـرار رقـم  ،كما قضـت احملكمـة العليـا    "...من النظام العام

ال تنتقل امللكية و احلقوق العينية األخرى يف العقار سواء كان ذلـك  "بأنه  07/02/1994:يف
عيت اإلجراءات القانونية و ال سيما اليت تدير مصلحة بني املتعاقدين أم يف حق الغري إال إذا رو

  .)1(" الشهر العقاري

و ال شك أن عملية حجز العقار مث بيعه باملزاد العلين الستيفاء الدائن حلقه، مث انتقال هذا 
   إىل ذمـة الراسـي عليـه    ) احلائز و الكفيل العيينك(العقار من ذمة املدين أو من يف حكمه 

بواسطة السلطة العامة و بطريـق إجـراءات   - جراء ناقل مللكية العقار احملجوز املزاد، يعترب إ
املزاد، لذا وجب تسجيل و إشـهار أمـر احلجـز    إىل الراسي عليه  - قانونية رمسها القانون

  .رسو املزاد كما سنرى الحقاو كذا تسجيل و إشهار حكم  العقاري

املتضمن تأسيس السـجل   25/03/1976:الصادر يف 63- 76 *و قد نظم املرسوم التنفيذي
من أجل قيد و تسجيل أي تصرف يرد علـى العقـار    إتباعهاالعقاري، اإلجراءات الواجب 

أو انقضاء أي حق عيين على العقار، كمـا أن  يهدف إىل نقل أو تصريح أو تعديل أو إنشاء 
بينـت   قـد  13/03/1999 :عن إدارة األمالك الوطنية بتاريخالصادرة  001303:التعليمة رقم

األحكام و اإلجراءات التفصيلية و اخلطوات العملية لكيفية إيداع أمر احلجز باحملافظة العقارية 
  .)2( و كيفية إشهاره

على الشكل الذي ينبغي أن حيـرر فيـه    ،63- 76 من مرسوم 64- 63- 62:و تنص املواد
                                                           

  .12-11-7:، ص2005، القضاء العقاري، دار هومة، اجلزائر، طبعة محدي باشا عمر: األستاذأشار إليه  -1
، 13/09/1980:الصـادر يف   210-80باملرسوم التنفيذي  26/03/1976:الصادر يف 63-76يل املرسوم التنفيذي لقد مت تعد *

  . 19/05/1993:الصادر يف 123-93كما مت تعديله باملرسوم 
      حتـت عنـوان  حماضرة لـه،  مفتش مركزي ألمالك الدولة و رئيس مصلحة الشهر العقاري،  ،ألستاذ بلعياضي مجالا -2

ألقيت مبناسبة اليوم  )اإلجراءات العملية من احملضر القضائي إىل احملافظة العقارية-احلجز العقاري باحملافظات العقارية قيد(
 .بعدها و ما 4 :، ص27/03/2008:الذي انعقد مبجلس قضاء برج بوعريريج يوم) احلجز العقاري(الدراسي حول 
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   التصرفات العقاريـة  العقد أو القرار القضائي و على البيانات األساسية اليت جتب مراعاا يف 
مـن   66:كما نصت املادة ،و كذا يف القرارات القضائية الواجب إشهارها باحملافظة العقارية

هذا املرسوم على البيانات الواجب توافرها يف العقار املراد إشهار السند املتعلق به، فيجـب  
    لقسم و رقـم املخطـط   ا(تعيينه تعيينا دقيقا و موقعه  وو مساحته  تبيان نوع العقار احملجوز

  ).إخل من البيانات األخرى... و املكان 

نسختني من السند املراد إشـهاره  من هذا املرسوم بأنه جيب إيداع  92:كما نصت املادة
بصدده، باحملافظة العقارية ملوقع العقار، و تكون هاتني أي من أمر احلجز العقاري الذي حنن 

) خصيصا بغرض إشهار السـندات و العقـود   ةمعد( *استمارة منوذجيةالنسختني يف شكل 
) احملضر القضـائي (حيتفظ احملافظ العقاري بنسخة واحدة، و يرجع النسخة الثانية إىل املودع 

  .إجراء اإلشهار ألمر احلجزعملية  انتهاءيقوم بالتأشري عليها بعد بعدما 

    السـابق   63- 76مـن املرسـوم التنفيـذي    و ما بعـدها   100:و نشري هنا إىل أن املادة
الذكر، قد منحت صالحيات واسعة للمحافظ العقاري ملراقبة شكل و صـحة التصـرفات   

باحملافظـة   ااملـراد إشـهاره   - مبا فيها أمر احلجز العقاري- القانونية الواردة على العقارات 
عدة هلذا أي املراد تسجيلها و قيدها يف السجل العقاري و يف البطاقات العقارية امل )1( العقارية

الغرض، فاحملافظ العقاري له احلق يف رفض إيداع أمر احلجز، كما له احلق يف أن يقبل إيداع 
إال إذا ما ختلفت الشـروط  ، لكن ال يستطيع أن يرفض القيام بإجراء اإلشهار هلذا األمر األمر

  .الشكلية و املوضوعية املنصوص عليها يف هذا املرسوم

طلبة قانونا يف أمر احلجز فإن احملافظ العقاري يقوم بإشهار لكن إذا توافرت الشروط املت
و يف البطاقـات   ،**الغـرض هذا احلجز و ذلك بتسجيله يف السجل العقاري املخصص هلذا 

                                                           

  ).6إ ع (ة العقارية للمحضر القضائي تسمى يف لغة اإلدارة و هي عبارة عن استمارة منوذجية تسلمها احملافظ *
  .بعدها و ما 4: ص. بلعياضي مجال، املرجع السابق: األستاذ -  

  .23:، ص2002، سنة 5:، منشور مبجلة املوثق العدد)قاعدة األثر النسيب(حتت عنوان  مقال له رمول خالد،: ستاذاأل -1
ينبغي على احملافظ أن يكون لديه سجل لإليداع يسجل فيه يومـا بيـوم          "بأنه  63-76من مرسوم  41: لقد نصت املادة **

  ."...و حسب الترتيب العددي 
و الذي يقفل كل  41:إن السجل الذي نص على مسكه مبوجب املادة"من ذات املرسوم بقوهلا  43:كما نصت املادة -  

تودع يف كل سنة نسخ من ... ة التابعة الختصاص احملافظة العقارية يوم من قبل احملافظ، يرقم و يوقع من قبل قاضي احملكم
 ."... سجالت اإليداع املقفلة أثناء السنة املنصرمة بدون مصاريف لدى قلم كتاب الس القضائي املختص إقليميا 
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الفقرة  379:، و بذلك يصبح هذا احلجز ائيا كما تنص على ذلك املادةالعقارية املعدة لذلك
مكتب الرهـون الكـائن   ... و يودع أمر احلجز " هبأناألخرية من قانون اإلجراءات املدنية 

لكي يسجل يف السجل املنصوص عليه يف القانون، و عند إمتـام هـذا   بدائرته موقع األموال 
  ."...التنفيذ مبثابة حجز ائي  أعمالاإلجراء يعترب ما جرى من 

    افظـة  مـن تـاريخ إيداعـه باحمل    - من حيث التـاريخ - مرتبته و احلجز العقاري يأخذ 
            يـتم تسـجيله و إشـهاره بـأثر رجعـي بتـاريخ اإليـداع باحملافظـة        العقارية، أي أنه 

الفقـرة   107:عليه املـادة و هذا ما نصت اإليداع، ، و يسجل بصفة ائية يف سجل العقارية
بأنه علـى  من قانون اإلجراءات املدنية  381:و قد نصت املادة 63- 76 :اخلامسة من مرسوم

، يـذكر  احلجـز ) قيد(عندما يقوم بتسجيل  ،الرهون أي احملافظ العقاري حاليا أمني مكتب
تاريخ و ساعة إيداعه، و يؤشر امشه و بترتيب الورود عن كل أمر حجز سبق قيده، كمـا  

و ساعة  أي تاريخ(التسجيالت السابقة مع ذكر البيانات السابقة ذا األمر على هامش يؤشر 
  .و املعروفني وز شطب احلجز دون موافقة الدائنني احلاجزين الالحقني، كما أنه ال جي)اإليداع

  :تسليم شهادة عقارية للمحضر القضائي بعد تسجيل احلجز

) 10(قد نصت بأنه خـالل  من قانون اإلجراءات املدنية  380:جتدر اإلشارة إىل أن املادة
ظ العقاري بتسليم الدائن احلاجز ، يقوم احملافأيام التالية لتسجيل أمر احلجز باحملافظة العقارية

مباشر اإلجراءات بواسطة احملضر القضائي شهادة عقارية مبني و مسجل فيها مجيـع القيـود   
  .السابقة املسجلة على هذا العقار احملجوز و ذلك بناء على طلبه

يهدف إىل معرفة و تبيان  - حسب اعتقادنا- تسليم الشهادة العقارية أي و هذا اإلجراء 
الدائنني بإجراءات التنفيذ قهم على العقار احملجوز، و بغرض تبليغ هؤالء و املقيدة حقالدائنني

املتخذة بشأن العقار احملجوز املقيدة حقوقهم به، كما أن القانون قد ألـزم الـدائن مباشـر    
كمـا سـنتعرض إىل ذلـك    - شروط البيع اإلجراءات إخطار و إخبار هؤالء الدائنني بقائمة 

م مصلحة قانونية يف العقار احملجوز، و بذلك يصبحون طرفـا يف إجـراءات   هل هألن - الحقا
  .التنفيذ بقوة القانون
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  الثالثرع ـالف

  اآلثار املترتبة على تسجيل احلجز 

       ن العقار يعترب حمجـوزا قضـائيا مـن يـوم تسـجيل احلجـز باحملافظـة        بأسابقا ينا ب
املـدين احملجـوز   القضاء، و مع ذلك فإن و يترتب على ذلك وضع العقار حتت يد  ،العقارية

ىل إخراج هذا إ، ألن عملية إجراء احلجز على العقار ال تؤدي عليه يبقى مالكا لعقاره احملجوز
               )1(هلذا العقـار تفقده ملكيته عليه، بل يبقى حمتفظا مبلكيته  العقار من ملك احملجوز عليه و ال

  : )2( يترتب على ذلك و

باعتباره هـو املالـك للعقـار    ) املدين(فعلى احملجوز عليه : فظة على العقار احملجوزاحملا - 1
ـ        )عقـاره ( هاحملجوز، أن يتخذ كل التدابري و اإلجراءات القانونية للمحافظـة علـى ملك

  .*حيازة العقاراحملجوز، فيجوز له أن يرفع دعاوى احليازة الثالث للحفاظ على 

من احملجوز إذا هلك العقار احملجوز بقوة قاهرة أو خبطأ : حملجوزحتمل تبعة هالك العقار ا - 2
عاتق املالك احملجوز عليه و ال يتحملها الدائن احلاجز و ال على عليه، وقعت مسؤولية اهلالك 

  .ينقضي دينه بسبب هالك العقار

ـ باعتبار أن العقار : جواز تعدد احلجوز على عقار واحد - 3 دين احملجوز ما يزال مملوكا للم
    لدائنني اآلخرين احلجز على نفس العقار الـذي سـبق حجـزه مـن     لاحملجوز عليه، فيجوز 

من قـانون   381:املادة(يف حصيلة توزيع األموال احلاجز األول  معالغري، و هلم حق االشتراك 
  .)اإلجراءات املدنية

مـن  ز عليه بدال إذا بيع العقار احملجوز حل مثنه حمله، و يصبح هذا الثمن ملكا للمحجو - 4
و إذا استوىف الدائنون حقوقهم من هذا الثمن، فيكون الباقي من الثمن من نصـيب   العقار،

  .املدين احملجوز عليه

                                                           
 .166:آمال الفزايري، املرجع السابق، ص.عبد الباسط مجيعي و د.د -1

  . و ما بعدها 368:ملرجع السابق، صفتحي وايل، التنفيذ، ا.د -2
  .155:العريب الشحط عبد القادر و األستاذ نبيل صقر، املرجع السابق، ص.د -
 .و ما بعدها من قانون اإلجراءات املدنية املتعلقة بدعاوى احليازة 413:املادة *
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  و خالصة القول فإنه ال يترتب على حجز العقار خروج العقـار احملجـوز مـن ملـك     
          ملخولـة لـه   تقييد سلطات املـدين احملجـوز عليـه ا   صاحبه، و إمنا يترتب على هذا احلجز 

 و هي حق التصـرف و حـق االسـتعمال و حـق    *و عناصره ول حق امللكيةح )1( قانونا
هذا الفرع، الذي نتعرض يف نتناوله و هذا ما  .كلها سوف تتقيد، فهذه احلقوق )2(االستغالل
األول نتعرف فيه على بدء أو بداية سريان آثـار حجـز    العنصرأساسيني،  عنصرينفيه إىل 

  : يـكما يل ،على آثار احلجزالثاين العنصر و نتعرف يف  ،قارالع

  ار احلجزـآث أبـدمىت ت :أوال

آثار حجز العقار بالنسبة للمدين و الكفيل العيين من يوم تسـجيل أمـر احلجـز    تبدأ 
من قانون اإلجراءات املدنية الفقرة األخرية  384:باحملافظة العقارية، و هذا ما نصت عليه املادة

 "...من يوم تسجيل احلجز مبكتب الرهون إيرادااو تلحق بالعقارات احملجوزة مثراا و "بأنه 

ال جيوز للمدين  " بأنهمن قانون اإلجراءات املدنية   385:و هو نفس احلكم الذي قررته املادة
   احملجوز عليه و ال أن يرتب عليه حقوقا عينيـة  من يوم تسجيل احلجز أن ينقل ملكية العقار 

  ."... و إال كان تصرفه باطال 

و هذا ما نصـت  بدفع الدين،  باإلنذارو تبدأ آثار احلجز بالنسبة للحائز من يوم تبليغه 
 إنذارهينبغي على احلائز أن يرد مثار العقار من وقت  " بأنهاملدين من القانون  930:املادة عليه

فال يرد الثمار إال من وقت أن ت اإلجراءات مدة ثالث سنوات، كبالدفع أو التخلية، فإذا تر
  ." يوجه إليه إنذار جديد

                                                           
  . 378:أمينة النمر، املرجع السابق، ص.د -1
ات التنفيذ اجلربي وفقا لقانون اإلجراءات املدنية اجلزائري و التشريعات املرتبطة األستاذ خالصي امحد، قواعد و إجراء - 

   382:به، منشورات عشاش، اجلزائر، دون تاريخ، ص
 .املتضمن التوجيه العقاري 25-90من قانون  27 :و املادة -.من القانون املدين 676-645-674: املواد *

  .189:جع السابق، صحممد حسنني، التنفيذ القضائي، املر.د -2
  .131:حممد حسنني، طرق التنفيذ يف قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري، املرجع السابق، ص.د - 
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  احلجزتسجيل ار ـآث :ثانيا

ـ إن تسجيل أمر احلجز العقاري باحملافظة العقارية يترتب عليه وضع العقـار حتـت    د ي
  : أمهـهاو يترتب على ذلك آثار قانونية هامة  القضاء،

  :قطع التقادم  - أ

يكون هذا احلجز حجزا تنفيذيا كـاحلجز علـى   احلجز بصفة عامة يقطع التقادم، و قد 
مـن   379:املـادة (أو كاحلجز على العقار ) من قانون اإلجراءات املدنية 369:املادة(املنقول 

مـن قـانون اإلجـراءات     345:املادة(و قد يكون حجزا حتفظيا ، )قانون اإلجراءات املدنية
 )من قانون اإلجراءات املدنيـة  355:املادة(و قد يكون حجز ما للمدين لدى الغري  ،)املدنية

 - الذي يهمنا يف هذا البحث- و يف احلجز على العقار  ،)1(فهذه احلجوز مجيعها تقطع التقادم
و قـد   .فإن مدة سريان التقادم تبدأ من تاريخ استصدار أمر حجز العقار و تبليغه للمـدين 

    لتقادم باملطالبـة القضـائية   ينقطع ا "من القانون املدين بأنه  317:نصت على هذا األثر املادة

و يف ذات املعـىن فقـد    ،"...بالتنبيه أو باحلجز و لو رفعت الدعوى إىل حمكمة غري خمتصة 

       قيام الدائن بالتنبيـه   " بأنه 22/11/1966:قضت حمكمة النقض املصرية يف حكم هلا صادر يف
طعا للتقادم املسقط حلقه يف اراء قأو باحلجز على املدين لرتع ملكية عقاره و إن كان بذاته إج

يبدأ مبوجبه سريان التقادم من جديد، إال أن احلكم بإلغاء قائمـة شـروط البيـع     نهذمة مدي
جز يف التنفيذ به يستتبع حتما بطالن التنبيه الذي أعلن البطالن سند التنفيذ أو بطالن حق احل

  .)2( " تنبيه أثر يف قطع التقادمدون سند صحيح خيول احلق يف التنفيذ مبقتضاه فال يكون لل

                                                           
  .1102-1101: ، املرجع السابق ص03 :عبد الرزاق أمحد السنهوري، اجلزء.د -1
لفقه، منشأة املعارف باإلسكندرية، عبد احلميد الشواريب و املستشار أسامة عثمان، أحكام التقادم يف ضوء القضاء و ا.د - 

  .180-179: مصر، دون طبعة، و دون تاريخ، ص
  .780:، ص1992 ،2 ، دار الكتاب احلديث، مصر، ط4:سليمان مرقص، الوايف يف شرح القانون املدين، اجلزء.د - 
       ف باإلسـكندرية، مصـر،  ، منشـأة املعـار   1:معوض عبد التواب، مدونة القانون املدين، اجلزء :املستشار أشار إليه -2

  .747: ، دون تاريخ طبع، ص1987
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  :)منع احملجوز عليه من التصرف يف العقار(املدين يف التصرف يف العقار تقييد سلطة  - ب

ال جيوز للمدين من يوم  "الفقرة األوىل من قانون اإلجراءات املدنية بأنه  385:تنص املادة
عليه حقوقا عينية و إال كان  تسجيل احلجز أن ينقل ملكية العقار احملجوز عليه و ال أن يرتب

  ."... تصرفه باطال 

       و مقتضى هذا النص أنه يترتب على حجز العقار و تسـجيله أثـر هـام و هـو منـع     
و منعه من أن يرتب عليه أيـة   ،و حائز العقار و الكفيل العيين من التصرف يف العقار املدين

  .حقوق عينية

هام ألنه ميس بعنصر  )1( حجز العقار و تسجيله و يعترب هذا األثر هو أهم أثر يترتب على
و قد شرع هذا األثـر   .)2( من عناصر امللكية هو سلطة التصرف و هي أقوى عناصر امللكية

  .)3( رعاية لكل من له مصلحة يف العقار احملجوز، و محاية للعقار احملجوز من عبث املدين

خ إجراء قيد احلجـز و تسـجيله   و يبدأ سريان منع التصرف يف العقار احملجوز من تاري
، لذا يرى بعض الفقهاء بأن تسجيل احلجز و إشهاره يسبغ عليـه صـبغة   باحملافظة العقارية

    القانون اللبناين صراحة بأن تسجيل حمضر احلجز يكسب احلـاجز حقـا    قد قررو  )4(عينية
  .)5( عينيا على العقار

من القيام بأي تصرف من التصـرفات  فاملدين احملجوز عليه مينع من يوم تسجيل احلجز 

                                                           
           .33:ليلى زروقي، املرجع السابق، ص: املستشارة -1

                                                                                      .– D. Gérard Couchez .OP.CIT. P.212  
  .523: املرجع السابق، صطلعت حممد دويدار، .د -2
  .649:امحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د -3
  .15: عبد الباسط مجيعي، التنفيذ، املرجع السابق، ص.د -4
   .166:السابق، ص املرجع  آمال الفزايري،.عبد الباسط مجيعي و د. د -
  .150:العريب الشحط عبد القادر و األستاذ نبيل صقر، املرجع السابق، ص.د -

  .و ما بعدها 509: ، ص2003، 2حلمي حممد النجار، أصول التنفيذ، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، ط.د -5
، 3الدار اجلامعية، لبنـان، ط  أمحد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ مبقتضى قانون أصول احملاكمات املدنية اللبناين اجلديد،.د - 

 .399: دون تاريخ، ص
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الناقلة للملكية كالبيع أو اهلبة أو املقايضة، كما مينع عليه أن يرتب علـى العقـار احملجـوز    
  .)1( تبعية كالرهن و االختصاص و االمتيازحقوق عينية 

و على هذا األساس فإن كل التصرفات اليت يقوم ا احملجوز عليه بعد تسجيل أمر احلجز 
أو اليت ـدف إىل   )2( ن شأا أن تنقص من قيمة العقار أو تزيد يف التزامات املدينو اليت م

 .)3(يعتد ا ال باقي الدائنني، ال تعترب نافذة اجتاه هؤالء الدائنني وباإلضرار بالدائن احلاجز أو 
 قبـل تسـجيل   - احلائز و الكفيل العيينك- املدين و من يف حكمهأما التصرفات اليت يقوم ا 

  .احلجز فهي تصرفات قانونية صحيحة و نافذة

لكن إذا قام املدين ذه التصرفات إضرارا بالدائن نعتقد بأنه يف هـذه احلالـة و عمـال    
جيوز للدائن املتضرر رفع دعوى عدم نفـاذ   ،بالقواعد العامة املقررة يف نصوص القانون املدين

  .)4( نفاذ التصرفات الضارة به ليطلب عدم،**، كما ميكن له رفع دعوى الصورية*التصرف

  :من قانون اإلجراءات املدنية 385:االستثناء الذي أوردته املادة

 من قانون اإلجراءات املدنية القاعدة العامة املتمثلة يف منع املدين 385:لقد وضعت املادة
       و احلائز و الكفيل العيين من التصرف يف العقـار احملجـوز أو أن يرتبـوا عليـه حقـوق      

              ضعت استثناء لتلك القاعـدة بقوهلـا  لكن هذه املادة و .و هذا ما سبقت اإلشارة إليه نية،عي
قرض مثنه و للشـريك املقاسـم يف أن   ملو مع ذلك فيبقى احلق لبائع العقار احملجوز أو ...  "

   ." ...املنصوص عليها قانونا و باألوضاع  يقيدوا حقوق امتيازام يف املواعيد
                                                           

  .134: ، ص2002د الرمحان، طرق التنفيذ يف املسائل املدنية ، منشورات بغدادي، اجلزائر، بربارة عب: األستاذ -1
– D .Paul CUCHE et D. jean VINCENT.OP.CIT. P.266.     

، منشور بالة القضائية اليت تصدر عن احملكمة العليا، عـدد  "احلجز العقاري"حتت عنوان مقال له، غوثي بن ملحة، .د-2
  .96:، ص2004، اجلزء األول، )تهاد القضائي للغرفة العقاريةاالج(خاص 

  .149:العريب الشحط عبد القادر و نبيل الصقر، املرجع السابق، ص.د -3
  .763:، صاملرجع السابقاملستشار أنور طلبة،  - 
يطلب عدم نفاذ هذا  لكل دائن حل دينه، و صدر من مدينه تصر ف ضار به أن "بأنه من القانون املدين  191:املادةتنص  *

      التصرف يف حقه، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق املدين أو زاد يف التزاماته و ترتب عسر أو زيـادة يف عسـره،   
  ."و ذلك مىت توافر أحد الشروط املنصوص عليها يف املادة التالية

 .من القانون املدين 198: املادة **

  .649:ق، صامحد أبو الوفاء، املرجع الساب.د -4



40 

 

   على العقار احملجوز و هم بائع العقار  *و مقتضى هذا النص أن أصحاب حقوق االمتياز
امتيازام يف املواعيد القانونية و مقرض مثنه و الشريك املقاسم، هلم احلق يف أن يقيدوا حقوق 

  .املنصوص عليها قانونا و باألوضاع املقررة لذلك

اإلجراءات املدنية قد اعتربت بأن التصرف الذي من قانون  385:و نشري هنا إىل أن املادة
، و نعتقد بأن البطالن الـذي قصـده   **يقوم به املدين بعد تسجيل احلجز هو تصرف باطل

ن التمسك به إال املشرع يف نص هذه املادة هو بطالن نسيب و ليس بطالنا مطلقا، ألنه ال ميك
  .)1( ملن وضع ملصلحته

      هو بطالن مطلـق أو بطـالن نسـيب     - ر يف هذه املادةاملقر- و سواء كان هذا البطالن 
أم املقصود به هو عدم نفاذ التصرف اجتاه الدائن، فإن املشرع اجلزائري قد أخذ بنظام الشهر 

    املتضمن إعداد مسح األراضي العام و تأسيس السـجل العقـاري    74- 75 يف األمر )2(العيين
  .جل العقارياملتضمن تأسيس الس 63- 76و يف املرسوم 

السالف الذكر، فإن احملافظ  63- 76من مرسوم  101:و بذلك فإنه و طبقا ألحكام املادة
إذا  - للتصرف الذي قام به املدين احملجـوز عليـه   - العقاري يستطيع رفض اإليداع و القيد 

     ، ألنه انصب على عقار حمجوز قضـائيا )3(ثبت لديه أن هذا التصرف غري قابل للتصرف فيه
  .مسجال و مشهرا باحملافظة العقاريةو 

                                                           

  .عقارالمن القانون املدين املتعلقة حبقوق االمتياز اخلاصة الواقعة على  1001-1000-999: املواد *
بأن التصرف الذي قام به املدين بعد تسجيل احلجز فهو تصرف صحيح يف ذاته فيما بني : و يرى شراح قانون املرافعات **

و من مثة . ال جيوز االحتجاج به على الدائنني و على مشتري العقار باملزاد املتعاقدين و ال جيوز ألي منهما أن يبطله و لكن
  :يف هذا الرأي. فإن األمر يتعلق بعدم نفاذ التصرف

  .162:حممد حسنني، التنفيذ القضائي، املرجع السابق، ص.د - 
  .378:فتحي وايل، املرجع السابق، ص.د - 
  .169:رجع السابق، صآمال الفزايري، امل.عبد الباسط مجيعي و د.د - 
 .554:حممد حممود ابراهيم، املرجع السابق، ص.د - 
  .591:، ص1981، 2اجلزائر، ط-األستاذ يوسف جربان جنم، طرق االحتياط و التنفيذ، ديوان املطبوعات اجلامعية -1
  .34:املستشارة ليلى زروقي، املرجع السابق، ص -2
  . 34-33:ي يف القانون اجلزائري، املرجع السابق، صاألستاذ جميد خلفوين، نظام الشهر العقار - 
 .90-89:، ص1990، اجلزائر، 3حممد حسنني، عقد البيع يف القانون املدين اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط.د - 
 .135:األستاذ بربارة عبد الرمحان، املرجع السابق، ص -3
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  :األشخاص الذين يسري يف حقهم عدم نفاذ التصرف

من قانون اإلجراءات املدنية السالفة  385:إن املشرع اجلزائري يهدف من وراء نص املادة
هلم إىل محاية عدد من األشخاص  - اليت نصت على منع املدين من التصرف يف عقاره- الذكر 

    بعـدم نفـاذ    الذين هلـم احلـق يف الـدفع   حملجوز، و هؤالء األشخاص مصلحة يف العقار ا
  : مـهحكمه  يف التصرف، و احلق يف إبطال التصرفات الضارة م الصادرة من املدين و من

هو مباشر اإلجـراءات أم  الدائن احلاجز و من يف حكمه من بقية الدائنني ، و سواء كان  - 1
ذو تأمني علـى العقـار    ادائنا عاديا أو دائن، و سواء كان غريه من الدائنني هو الذي باشرها

مع اإلشارة إىل أن الدائن العادي هو األحق باحلماية من الدائن املمتاز الذي له تأمني  .احملجوز
التتبع املقرر له قانونا، و ال يضره  خاص على العقار حمل اإلجراءات، ألن هذا األخري له حق

و هذا خبالف الدائن العادي الذي ليس له حق األولوية علـى   ،تصرف املدين يف هذا العقار
  .)1( هذا العقار و ال ميلك حق التتبع

        الدائن الذي قيد حقه قبل تسجيل احلجـز، و هـو دائـن ذو تـأمني خـاص علـى        - 2
ز و صاحب حق و أصبح طرفا يف اإلجراءات، كالدائن املرن و صاحب حق االمتيا العقار،

        جيـب إخبـارهم   ) أصحاب احلقـوق املقيـدة  (لى العقار، ألن هؤالء الدائنني االختصاص ع
طبقـا   )2( و إخطارهم بقوة القانون عند إيداع قائمة شروط البيع بأمانة الضـبط باحملكمـة  

   من قانون اإلجراءات املدنية، و بذلك يصـبحون طرفـا يف إجـراءات     387:ألحكام املادة
  .مثلهم مثل مباشر اإلجراءات) عدم نفاذ التصرف(ا األثر التنفيذ، و يستفيدون ذ

          )الراسـي عليـه املـزاد   ( أي الشخص الذي يقع عليـه املـزاد  : مشتري العقار باملزاد - 3
              ألن القاعدة أنه يسري على مشتري العقـار مـا كـان سـاريا علـى الـدائن احلـاجز        

  .)3( تصرفات املدين من

                                                           
  .374-373:ص فتحي وايل، التنفيذ اجلربي، املرجع السابق،.د -1
   169-168:املرجع السابق، ص. آمال الفزايري.عبد الباسط مجيعي و د.د - 
  .783-782:أمحد مليجي، التنفيذ، املرجع السابق، ص.د -. 650-649:امحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د - 
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  :تأجريه  وملدين يف استغالل عقاره تقييد حق ا - ج

         سبقت اإلشارة إىل أن املشرع يعتـرب العقـار حمجـوزا قضـائيا مـن يـوم تسـجيل        
و يترتب على ذلك تقييد سلطات احملجوز عليه يف استعمال العقار و استغالله، و هذا  احلجز،

  :يـيل فيماما نتعرض له 

  :وز عليه و مل يكن مؤجراإذا كان العقار يف حيازة املدين احملج - 1

إذا مل تكن العقـارات  "الفقرة األوىل من قانون اإلجراءات املدنية بأنه  384:تنص املادة
حارسا قضائيا عليها إىل مؤجرة وقت تسجيل احلجز استمر املدين احملجوز عليه حائزا بصفته 

  . "أن يتم البيع ما مل يصدر أمر قضائي خبالف ذلك

إذا كان املدين احملجوز عليه مستعمال للعقار بنفسه، يسـتمر يف   و مقتضى هذا النص أنه
إن كان العقار دارا للسكىن استمر يف سكناها بدون و استعمال هذا العقار بعد احلجز عليه، 

-  "صناعيا"و إن كان العقار عقارا  ،)1( استمر يف زراعتهاأجره، و إن كانت أرضا فالحية 
و املدين  ،...استمر يف استغالل مصنعه و هكذا  - أرضكأن يكون مصنعا مشيدا على قطعة 

احملجوز عليه يصبح حارسا قضائيا بقوة القانون على عقاره احملجوز، إىل أن يتم بيـع هـذا   
   كالدائن احلاجز (ميكن لصاحب املصلحة  و  .، ما مل يصدر أمر قضائي خبالف ذلك)2(العقار

عليه املعني كحارس قضائي علـى العقـار، مل    إذا رأى و أن املدين احملجوز) و من يف حكمه
يتخذ اإلجراءات الالزمة للحفاظ على العقار احملجوز، أن يطلب من قاضي البيوع أو مبوجب 

أن يستبدله حبارس قضائي آخر، كما جيوز لقاضي البيوع أن  ،دعوى استعجالية حبسب احلال
  .)3(ضائيا لعقاره احملجوزيعني حارسا قضائيا آخر إذا امتنع املدين أن يكون حارسا ق

و على املدين احملجوز عليه أن يقوم بأعمال اإلدارة احلسنة، و إن يبذل يف ذلـك عنايـة   

                                                           
  .382:أمينة النمر، املرجع السابق، ص.د -1
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، و يسأل عليه مسـؤولية  )1(، و هو مسؤول عن إتالف العقار احملجوز أو مثارهالعاديالرجل 
ه أن يقوم ببيع مثار وقد أجاز قانون املرافعات املصري للمدين احملجوز علي ،)2(*مدنية وجزائية

             العقار احملجوز مىت كان ذلك من أعمال اإلدارة احلسنة، شـريطة أن يـتم البيـع بـاملزاد     
  .**أو بأية طريقة يأذن ا القضاء، و أن يودع مثن البيع خزانة احملكمة ،العلين

يأخذ من مثـار  و قد ذهب الفقه و القضاء يف فرنسا إىل أنه حيق للمدين احملجوز عليه أن 
و أساس ذلك الرأفة باملدين، و ال يوجد ما مينع  )3(األرض ما يلزم لقوته و قوت أفراد أسرته

من قانون اإلجراءات املدنية  7 الفقرة 378:أن يطبق هذا اإلجراء يف اجلزائر، قياسا على املادة
        حلبـوب الـدقيق و ا ، و اليت تقضي بعدم جـواز احلجـز علـى    )4(اخلاصة حبجز املنقوالت

        و عائلته ملدة شـهر، ألن هـذه املـواد تعتـرب مـن األشـياء        الالزمة لقوت احملجوز عليه
  .اإلنسانالضرورية ملعيشة 

  ):تقييد سلطة املدين يف تأجري العقار و استغالله(إذا كان العقار احملجوز مؤجرا  - 2

و جيوز للمحكمة إبطال "نية بأنه الفقرة الثانية من قانون اإلجراءات املد 384:تنص املادة
لتسجيل إذا أثبت الدائنون أو الراسي عليه املزاد وقـوع غـش إضـرارا    ااإلجيارات السابقة 

  ."للتسجيل باطلة ما مل يأذن ا القضاءو تكون اإلجيارات الالحقة  .حبقوقهم

عـول يف  و مقتضى هذا النص أن عقود اإلجيار املربمة قبل تسجيل احلجز تبقى سارية املف
أما عقود اإلجيار املربمة بعـد   .)الراسي عليه املزاد(مواجهة الدائن احلاجز و مشتري العقار 

              تسجيل احلجز فتعترب باطلة مـا مل يـأذن ـا القضـاء، أو كانـت مـن أعمـال اإلدارة        
 .)6( دارة احلسنةو يعترب عقد اإلجيار املربم ملدة معقولة و بأجر املثل من أعمال اإل ،)5( احلسنة

                                                           
  .383:فتحي وايل، التنفيذ اجلربي، ص.د -1
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املادة قد أجاز للدائنني احلاجزين أو للراسي عليه املزاد، طلب إبطال عقود نص هذه كما أن 
             على تسجيل احلجز، إذا أثبتوا وقوع غـش مـن طـرف املـدين احلـاجز      السابقة اإلجيار 

  .إضرارا حبقوقهم

النافذة و غري النافذة، يف حـني أن  و مل يتطرق قانون اإلجراءات املدنية إىل مدة اإلجيار 
منه علـى عقـود اإلجيـار     896:قد نص يف املادة - بالنسبة للعقار املرهون - القانون املدين 

اإلجيار الصادر مـن   " او غري املسجلة و على مدة اإلجيار النافذ و غري النافذ، بقوهل املسجلة
قبل تسجيل تنبيه نزع امللكيـة  التاريخ نفذ يف حق الدائن املرن إال إذا كان ثابت يالراهن ال 

على هذا الوجه، أو كان عقد بعد تسجيل التنبيـه و مل  ما إذا مل يكن اإلجيار ثابت التاريخ إ
و إذا  .تعجل فيه األجرة، فال يكون نافذا إال إذا أمكن اعتباره داخال يف أعمال اإلدارة احلسنة

ه على تسع سنوات، فال يكون نافذا يف حق كان اإلجيار السابق على تسجيل التنفيذ تزيد مدت

  ." الدائن املرن إال ملدة تسع سنوات، ما مل يكن قد سجل قبل قيد الرهن

ال ) الراهن(و يستفاد من هذا النص بأن عقد اإلجيار املربم من طرف املدين احملجوز عليه 
لتاريخ قبـل تسـجيل   إال إذا كان ثابت ا) الدائن املرن(يف حق الدائن احلاجز يكون نافذا 

و مل تدفع األجرة احلجز، أما إذا مل يكن العقد ثابت التاريخ أو كان أبرم بعد تسجيل احلجز 
  .*نافذا يف حق الدائن احلاجز إال إذا كان من أعمال اإلدارة احلسنةمسبقا فال يكون 

سـجيل  كما تطرقت هذه املادة إىل مدة اإلجيار النافذ، فنصت بأن اإلجيار السابق على ت
سنوات ال يكون نافذا يف حق الدائن احلـاجز إال  ) 09(الذي تزيد مدته على تسع و  احلجز

  .سنوات، ما مل يكن هذا اإلجيار مسجال قبل قيد الرهن) 09(ملدة تسع 

                                                           

و يذهب القضاء يف مصر إىل أنه يعترب من أعمال اإلدارة احلسنة اإلجيار الذي ال تزيد مدته عن سـنة واحـدة بالنسـبة     *
و أن يكون اإلجيار . مقبولةالزراعية، و هي مدة معقولة و ) األراضي(للعقارات املبنية، و ثالث سنوات بالنسبة للعقارات 
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املتضمن إعداد مسح األراضي العام و تأسيس السجل  74- 75من األمر  17:كما أن املادة
و ال حيتج ا سنة ال يكون هلا أي أثر بني األطراف ) 12(دة بأن اإلجيارات مل"العقاري تنص 

  ."...اجتاه الغري يف حالة عدم إشهارها 

سنة أو أكثر ال تكون نافـذة يف  ) 12(و على هذا األساس فإن عقود اإلجيار املربمة ملدة 
  .حق الدائنني احلاجزين و مشتري العقار باملزاد ما مل تكن مشهرة باحملافظة العقارية

املتعلـق   01/03/1993:الصـادر يف  03- 93من املرسوم التشـريعي   21/1:كما أن املادة
جتسد العالقات بني املؤجرين و املستأجرين وجوبا يف عقد إجيار طبقا "بالنشاط العقاري تنص 
  ."... عن طريق التنظيم و حيرر كتابيا بتاريخ مسمىللنموذج الذي حيدد 

وفقا  ،إلجيار وجوبا يف شكل كتايب و أن يكون مسجالفهذه املادة تشترط أن يربم عقد ا
       19/03/1994:الصـادر يف  69- 94 *للعقد النموذجي املنصوص عليه يف املرسـوم التنفيـذي  

  .و هذا لكي يكون ناقدا يف حق الدائنني احلاجزين و مشتري العقار باملزاد

  : التالية األشخاص الذين ال تسري يف حقهم عقود اإلجيار

 .ربمة بعد تسجيل احلجزامل - 
  .املربمة قبل تسجيل احلجز بنية اإلضرار حبقوق الدائنني احلاجزين - 
  .سنوات أو أكثر) 09(عقود اإلجيار املربمة ملدة  - 
  .سنة و غري مشهرة) 12(عقود اإلجيار املربمة ملدة  - 

شرين هلا الدائنون احلاجزون املباشرون لإلجراءات أو الغري مبا: مـه و هؤالء األشخاص
  ).الراسي عليه املزاد(و الدائنون املرنون و مشتري العقار باملزاد 

فهؤالء األشخاص ال تسري يف حقهم عقود اإلجيار السالفة الذكر، و هلم احلق يف رفـع  
          مـن قـانون اإلجـراءات املدنيـة،     384:دعاوى إلبطال عقود اإلجيار املخالفة لنص املادة

   املتضمن مسح األراضي العـام  79- 75من األمر  17:لقانون املدين و املادةمن ا 896:و املادة
  .و تأسيس السجل العقاري

                                                           

يصادق على منوذج عقـد اإلجيـار   "على ما يلي  19/03/1994:الصادر يف 69-94تنص املادة األوىل من املرسوم التنفيذي  *
  ." ..1993املؤرخ يف أول مارس سنة  03-93من املرسوم التشريعي  21:امللحق ذا املرسوم و املنصوص عليه يف أحكام املادة
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  : مثن بيع العقار كما يوزع إحلاق الثمار بالعقار لتوزع - د

  :فقرتني اثنني و مهـا  يف نتناول هذا العنصر

  األساس القانوين لقاعدة إحلاق الثمار و اإليرادات بالعقار  - 1

و تلحق بالعقـارات   "بأنه من قانون اإلجراءات املدنية الفقرة األخرية  384:ملادةتنص ا
ـ الرهون ليوزع منها ما خيص الف يراداا من يوم تسجيل احلجز مبكتبإاحملجوزة مثراا و  رة ت

اليت تلي التسجيل كما يوزع مثن العقارات، و يعترب التبليغ املوجه إىل املسـتأجر باألوضـاع   
  ." للتبليغات مبثابة حجز ما للمدين لدى الغرياملعتادة 

ينبغي على حائز العقار " من القانون املدين تنص 930:و إذا كان العقار مرهونا فإن املادة
أن يرد مثار العقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية، فإذا تركت اإلجراءات مـدة ثـالث   

  ."نذار جديدسنوات، فال يرد الثمار إال من وقت أن يوجه إليه إ

و مقتضى هذين النصني أن مثار العقار و إيراداته تلحق بالعقار احملجوز من يوم تسـجيل  
احلجز لتوزع على الدائنني كما يوزع مثن بيع العقار، و بالنسبة للعقار املرهون فـإن حـائز   

ز ثـالث  ملدة ال جتـاو  ،إليه بالدفع أو التخلية اإلنذارالعقار ملزم برد الثمار من يوم توجيه 
سنوات، و إذا  جتاوزت مدة إجراءات احلجز ثالث سنوات فاحلائز يصبح غري ملـزم بـرد   

  .الثمار إال من تاريخ توجيه إنذار جديد إليه من الدائن

        يرجع الفقه األساس القـانوين لقاعـدة إحلـاق الثمـار و اإليـرادات بالعقـار إىل      و 
  : نـاعتبارين اثني

هو اعتبار عملي املقصود به هو دفع الضرر الذي قد يلحق الـدائن   و: )1(االعتبار األول - 
احلاجز من جراء عدم إحلاق الثمار و اإليرادات بالعقار، كما أن هذا الضرر قد يلحق الدائن 

اإلجراءات و ذلك بلجوئه ) أمد(املرن، يف حالة ما إذا جلأ املدين احملجوز عليه إىل إطالة مدة 
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  ض  تأخري بيع العقار ألطول مدة ممكنة، بغية أن يستأثر بثمار العقـار  بغر *إىل دعاوى كيدية
  .و إيراداته قبل بيعه باملزاد

         و هو اعتبار قـانوين ذلـك أن الـرهن أو االختصـاص أو االمتيـاز      : **االعتبار الثاين - 
     مـن  على عقار يشمل العقار و توابعه و ملحقاتـه، و مثـار العقـار هـي     ) املرتب(املقرر 

  .)1( ملحقاته و توابعه

  :ما هي الثمار اليت تلحق بالعقار - 2

ما يغله  و من توابعه ،العقار يشمل العقار و ملحقاته و توابعهعلى فإن احلجز  رأيناكما 
                   من مثار و ما يدره من إيـرادات و الثمـار الـيت تلحـق بالعقـار قـد تكـون مدنيـة        

  .أو صناعية طبيعية أو

طبيعية ال، أما الثمار )مثن أو بدل اإلجيار(أما الثمار املدنية فهي إيرادات العقار كأجرته و 
فهي كاحملاصيل و املنتوجات الزراعية و الفالحية، أما الثمـار الصـناعية فهـي كاملعـادن     

  .)2(املستخرجة من باطن األرض و كاألحجار املنتجة من احملاجر

قوة القانون مع العقار طول مدة إجراءات التنفيذ حىت و لو و مثار العقار تعترب حمجوزة ب
  .)3( يقضي بإيقاف إجراءات التنفيذ) أمر استعجايل(حكم وقيت  رصد

                                                           

لقضاء لرفع دعاوى استعجالية كيدية هدفها عرقلـة  من الناحية العملية فإن كثري من املدينني احملجوز عليهم يلجِؤون إىل ا *
     إجراءات التنفيذ و ذلك بإثارة منازعات و إشكاالت غري مؤسسة قانونا، بغية الوصول إىل توقيف إجراءات بيع العقـار،  

  .10/02/2008: األمر االستعجايل الصادر من حمكمة سطيف بتاريخ :تطبيقا لذلك أنظر -
بأن إحلاق الثمار بالعقار ما هو إال أثر للحجز يربره من ناحية دفـع  ، حممد طلعت دويدار.د يرى باريف نقد هذا االعتو  **

 .515:املرجع السابق، ص ،الضرر عن الدائنني إذا مل حتجز الثمار مع العقار

  .415. 414:رمزي سيف، املرجع السابق، ص.د -1
  .21:عي، طرق التنفيذ، املرجع السابق، صعبد الباسط مجي -.415:رمزي سيف، املرجع السابق، ص.د -2
  .516:حممد طلعت دويدار، املرجع السابق، ص.د - 
  .و ما بعدها 654:امحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص -. 390:فتحي وايل، التنفيذ اجلربي، ص.د -3
  .و ما بعدها 170:آمال الفزايري، املرجع السابق، ص.عبد الباسط مجيعي و د - 
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اإلجيار للفترة السابقة لتبليغ أمـر احلجـز إىل    *و إذا كان العقار مؤجرا فإن مثن أو بدل
حكم حجز ما للمدين لـدى  ، و هذا اإلجراء يأخذ املستأجر، يبقى حمجوزا لدى هذا األخري

دنية الغري و تطبق بشأنه اإلجراءات املنصوص عليها يف الباب اخلامس من قانون اإلجراءات امل
، و األجرة اليت جيب أن تلحق بالعقـار هـي األجـرة    **غرياملتعلقة حبجز ما للمدين لدى ال

   ل فـال تلحـق   املستحقة للفترة الالحقة لتسجيل احلجز، أما األجرة السابقة علـى التسـجي  
  .)1(بالعقار احملجوز

ليه، يصبح مسؤوال إاحلجز أمر مثن اإلجيار للمؤجر بعد تبليغ و إذا قام املستأجر بتسديد 
  .)2( أمامهم أمام الدائنني أي مدين بثمن اإلجيار عنه

فإنه مل يرد نـص   ):أي دفع مثن و أجرة اإلجيار مسبقا( بالنسبة للمخالصة باألجرة مسبقا - 
منه نـص   897:القانون املدين يف املادة لكنيشري إىل ذلك،  قانون اإلجراءات املدنية يف خاص

ال تكون املخالصة باألجرة مقدما ملـدة   "اإلجيار مسبقا لعقار مرهون كما يلي  مثنعلى دفع 
لة ا كذلك نافذة يف حق الدائن املـرن إال  إذا كـان   اتزيد على ثالث سنوات و ال احلو

و إذا كانت املخالصة أو احلوالة ملـدة تزيـد    بتا و سابقا لتسجيل تنبيه نزع امللكيةتارخيها ثا
    على ثالث سنوات فإا ال تكون نافذة يف حق الدائن املـرن إال إذا سـجلت قبـل قيـد     

  ." مع مراعاة املقتضى الوارد يف الفقرة السابقةالرهن، و إال خفضت املدة إىل ثالث سنوات 

  :نـحاليتهذا النص أنه فرق بني و يستفاد من 

عندما يكون تعجيل املخالصة باألجرة للعقار احملجوز و احلوالة ا دفعـت  : احلالة األوىل - 
مقدما ملدة تزيد على ثالث سنوات، فال يعتد ا و ال تكون نافذة يف حق الـدائن املـرن   

ريخ و مسجلة قبل تسجيل احلجز احلاجز، إال إذا كانت هذه املخالصة أو احلوالة ا ثابتة التا
                                                           

مـن القـانون    190:املـادة ) بدل اإلجيار(ون التجاري يطلق على املبلغ املستحق للمؤجر مقابل اإلجيار مصطلح إن القان *
جيوز أن "من ق م  470:املادة) أجرة(، أما  القانون املدين فيطلق عليه تارة "...جيب أن يطابق مبلغ بدل اإلجيار "التجاري 

و "مـن ق م   471: مثلما ذكر يف نص املادة) سعر اإلجيار(رى يطلق عليه و تارة أخ "... تكون أجرة اإلجيار إما نقودا 
جيب على "من ق م  498:كما ذكر يف نص املادة) مثن اإلجيار(كما يطلق عليه  "... لتقدير سعر اإلجيار جيب على القاضي 
 ."...املستأجر بأن يقوم بدفع مثن اإلجيار

 .ات املدنية، املتعلقة حبجز ما للمدين لدى الغريمن قانون اإلجراء 368إىل  355 :املواد من **
  . 21،22:عبد الباسط مجيعي، طرق التنفيذ، املرجع السابق، ص.د -1
  .400. 399:رمزي سيف، املرجع السابق، ص.د -2
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العقاري، أما إذا مل تكن ثابتة التاريخ و غري مسجلة قبل احلجز فال تكون نافذة يف مواجهـة  
الدائن املرن احلاجز إال ملدة ثالث سنوات فقط، ألن قبض األجرة أو احلوالة ـا يف هـذه   

  .أي أعمال اإلدارة احلسنة منها إىل األعمال العادية )1(احلالة هي أقرب إىل أعمال التصرف

عندما يكون تعجيل املخالصة باألجرة أو احلوالة ا للعقار املرهون دفعـت  : احلالة الثانية - 
مقدما ملدة تزيد على ثالث سنوات، فال يعتد ا و ال تكون نافذة يف حق الدائن املرن، إال 

أي أـا ال  سنوات فقـط،  إذا كانت مسجلة قبل قيد الرهن، و إال خفضت املدة إىل ثالث 
تكون نافذة يف مواجهة الدائن املرن إال ملدة ثالث سنوات، ألن هذا العمـل يعتـرب مـن    

          تسـجيل هـذه   بالقـانون  يلزمـه  األعمال العادية اليت يقـوم ـا املـدين الـراهن و ال     
  .)2( أو احلوالة املخالصة

احلوالة ا ثابتة التاريخ قبل تسجيل أمر  و نشري يف األخري إىل أنه إذا كانت املخالصة أو
الراهن قد توقع بأن الدائن املرن قد يلجأ إىل إجـراءات   ناحلجز للعقار املرهون، لكن املدي

     التنفيذ على هذا العقار، فقام بالتواطؤ مع مستأجر العقار بقبض أجرة اإلجيـار أو احلوالـة   
      ن يقبض مسبقا أكرب مبلـغ ممكـن مـن مثـن     ا، ملدة ثالث سنوات و ذلك حىت يستطيع أ

 اإلجيار، ليحرم بذلك الدائن املرن من هذه األجرة، ففي هذه احلالة يستطيع الدائن املـرن  
أن يطعن يف هذا التصرف و هو  - إن أثبت هذا التواطؤ بني املدين الراهن و مستأجر العقار- 

ع دعوى قضائية أمام حمكمة املوضـوع  فرتعجيل األجرة بالغش و التواطؤ، و ذلك مبوجب 
  .)3( يطلب فيها اعتبار هذه املخالصة أو احلوالة ا غري نافذة يف حقه

                                                           
  .و ما بعدها 409: ، املرجع السابق ص10عبد الرزاق امحد السنهوري، اجلزء .د -1
ي، قواعد و إجراءات التنفيذ اجلربي و التحفظ يف قانون املرافعات، دار الفكر احلديث، عبد العزيز خليل ابراهيم بديو.د -

 .397-396: فتحي وايل، املرجع السابق، ص.د -. 211-210:، ص1980، 2مصر، ط

  .و ما بعدها 409:، املرجع السابق ص10عبد الرزاق امحد السنهوري، اجلزء .د -2
  .397-396:رجع السابق، صفتحي وايل، التنفيذ اجلربي، امل.د -
 .211-210:عبد العزيز خليل ابراهيم بديوي، املرجع السابق، ص.د -

  .411:عبد الرزاق السنهوري، اجلزء العاشر، املرجع السابق، ص.د -3
  .و ما بعدها 665:امحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د - 
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           فقد تكون زراعة هذه احملاصيل  ،كاحملاصيل و املنتوجات الزراعية: و بالنسبة للثمار الطبيعية
 متيكتمل منوها و لكـن   دة معينة حىتملو املنتوجات قبل تسجيل احلجز و بقيت يف األرض 

 الطبيعيـة  هل تلحق الثمـار  احلالة و جين هذه احملاصيل بعد تسجيل احلجز، ففي هذه قطف
  .و من مثة توزع كما يوزع مثن العقار، أم ال تلحق بالعقار؟ من مثاره تعتربو  بالعقار احملجوز

 ما نص خاص نظـم  إن قانون اإلجراءات املدنية و كذا القانون املدين اجلزائري مل يرد
مثل هذه احلالة، كما أننا مل نعثر على أي اجتهاد قضائي صادر من القضاء اجلزائري تصدى 

  .ملثل هذه احلاالت

على أن العربة يف ذلك هو تاريخ جين هذه الثمار، فـإذا مت   فقد جرى العمل *و بفرنسا
سجيل فتلحـق بالعقـار   جنيها قبل تسجيل احلجز فال تلحق بالعقار، أما إذا مت جنيها بعد الت

  .بغض النظر عن مدة بقائها يف العقار قبل تسجيل احلجز أم بعده

 :و يف حالة بيع احملاصيل الزراعية قبل جنيها مبوجب عقد ثابت التاريخ قبل تسجيل احلجـز 
إىل أن هذا البيع يكون نافذا يف حـق الـدائن احلـاجز     )1(فقد ذهب بعض الفقهاء يف فرنسا

ن نافذا اجتاه الدائن املرن و كذا صاحب حق االختصاص و االمتيـاز إال  العادي، و ال يكو
لكن الـرأي الـراجح يف    .إذا مت البيع قبل قيد الرهن أو قيد حق االمتياز أو حق االختصاص

الدائن العادي و الدائن (أن البيع يف مثل هذه احلالة يكون نافذا اجتاه مجيع الدائنني  )2(فرنسا

                                                           

دنية الفرنسي و اليت تقضي بأن الثمار املدنية تلحق بالعقار مـن  من قانون اإلجراءات امل 682:و هذا استنادا إىل نص املادة *
  D. Gérard Couchez .OP.CIT. P. 213 –                                : انظر يف ذلك -.وقت تسجيل التنبيه برتع امللكية

  .416-415: رمزي سيف، املرجع السابق، ص.د -. 656: امحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص - 
  .389: أمينة النمر، املرجع السابق، ص.د -.175:آمال الفزايري، املرجع السابق، ص.عبد الباسط مجيعي و د.د - 
  .791-790:امحد مليجي، التنفيذ، املرجع السابق، ص.د - 
  .393:فتحي وايل، املرجع السابق، ص.د -. 420:رمزي سيف، املرجع السابق، ص.د -1
   .176-175:آمال الفزايري، املرجع السابق، ص.عبد الباسط مجيعي و د.د - 
  .412-411:، املرجع السابق، ص10عبد الرزاق السنهوري،ج .د - 
  .404:، ص1988،مكتبة احلرية احلديثة، مصر،مبادئ التنفيذ القضائيوجدي راغب فهمي، .د - 
  .393:فتحي وايل، املرجع السابق، ص.د -. 420:رمزي سيف، املرجع السابق، ص.د -2
   .176-175:آمال الفزايري، املرجع السابق، ص.عبد الباسط مجيعي و د.د - 
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   و كما هو مقرر قانونا ال يقيـد  و لو مت البيع بعد قيد الرهن، ألن الرهن) ذي التأمني اخلاص
  .و ال مينع املدين املرن من إدارة عقاره املرهون و ال مينعه من التصرف يف مثار العقار

بعض الصعوبات يف حتديد ما يلحق تثور بشأا  فقد: و بالنسبة للثمار املدنية كأجرة العقار
هذا الفرض أن حيل أجل الوفاء باألجرة بعد تسجيل  ةو صور ه،ما ال يلحق ب منها بالعقار و

ه عن مدة سابقة على التسجيل و بعضها اآلخر ميثل احلجز و كان بعض هذه األجرة ميثل أجر
  .الحقة على التسجيل أجرة

فالرأي الراجح يف الفقه الفرنسي حول هذه املسألة أنه ال يلحق من أجرة العقار إال مـا  
      قابل مدة اإلجيار الالحقة على تسجيل احلجز، و حتسـب هـذه املـدة بـاليوم أي يـوم      ي

  .)2(تكتسب يوما بيوم و هذا إعماال للقاعدة اليت تقول بأن الثمار املدنية ،)1(بيوم

طبقا للقواعد العامة فإن قيام املدين برهن عقاره ال مينعـه   فإنه: بالنسبة لثمار العقار املرهون
و نافذ  و كل تصرف يف هذا الشأن فهو صحيح تصرف يف الثمار امللحقة ذا العقار،من أن ي

          يف حق الدائن املرن، لكن إذا مت حجز هذا العقار فـإن الثمـار تلحـق بـه مـن يـوم       
تسجيل احلجز، و ال جيوز للمدين الراهن احملجوز عليه بعد تسجيل احلجز التصرف يف مثـار  

  .)3(العقار احملجوز

أي حجز مثار مسـتقلة  (بالنسبة حلجز وقع على مثار العقار قبل تسجيل أمر حجز العقار 

و صورة هذا الفرض أن يقوم أحد الدائنني بإجراء حجز على املنقـول  ): عن العقار احملجوز
كما تنص على هذا - زراعية أو مثار وشيكة النضوج قبل حصدها أو جنيها  املتمثل يف حماصيل

أو كأن يقوم أحد الدائنني بإجراء حجز ما للمدين لدى الغري  - إ م ق من 374:دةاإلجراء املا
مث شرع أحـد   - إ م ق من 355:طبقا لنص املادة - على أجرة العقار احملجوز لدى املستأجر 

مصري و ما هو  الدائنني اآلخرين يف احلجز على هذا العقار و قام بتسجيل احلجز العقاري، فما
  ؟ سابقنيمآل احلجزين الهو 

                                                           
  .175:آمال الفزايري، املرجع السابق، ص.عبد الباسط مجيعي و د.د –.395-394:فتحي وايل، املرجع السابق، ص.د -1
  .22-21:عبد الباسط مجيعي، طرق التنفيذ، املرجع السابق، ص.د - 
  .796:املرجع السابق، ص امحد مليجي، التنفيذ،.د - 
  .415:رمزي سيف، املرجع السابق، ص.د -2
  .516:حممد طلعت دويدار، املرجع السابق، ص.د – .658-657:امحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د -3
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لكن هناك رأيني يف ، ال يوجد نص خاص يف قانون اإلجراءات املدنية نظم مثل هذه احلالة
  :الفقه يف هذه املسألة 

يرى بأن حجز الثمار مستقلة عن العقـار ال   - )2(و هو رأي األغلبية - : )1(الرأي األول - 
ال حيول  احلجز األول مينع من اعتبارها حمجوزة مع العقار بتسجيل احلجز العقاري، لكون أن

ال ينشـىء   - أي احلجز األول - و ال مينع من حجزها مرة ثانية مع العقار، و ألن هذا احلجز
ألن حجز الثمـار   ،حق أفضلية ملن أوقعه، كما أن هذا احلجز ال يغري من طبيعة املال احملجوز

  .مستقلة عن العقار ال مينع من اعتبارها من توابع و ملحقات العقار

يرى بأن حجز الثمار هو حجز للمنقول، و الدائن إما أن خيتار احلجز علـى   :)3(الثاين الرأي
منقول، أو أن خيتار أن حيجز عليه كعقار، فإذا اختار الدائن أن حيجز عليه كمنقول كالثمار 

فال جيوز حجزه مرة أخرى كعقار، و إذا اختار أن حيجز عليه كعقار فإن هذا احلجز يشـمل  
  .جيوز يف هذه احلالة احلجز على هذه الثمار كمنقولالثمار و ال 

                                                           
   .659-658: املرجع السابق، ص. امحد الوفاء.د -1
  .563: حممد حممود ابراهيم، املرجع السابق، ص.د - 
 .398: يل، التنفيذ اجلربي، املرجع السابق، صفتحي وا - 

   . 421:رمزي سيف،املرجع السابق،ص.د -2
  .و ما بعدها 517:طلعت حممد دويدار، املرجع السابق، ص.د - 
  . 399-398:التنفيذ اجلربي، املرجع السابق، ص: فتحي وايل، انظر مؤلفه.و هو رأي د -3
   ..564-563:أصول التنفيذ اجلربي، املرجع السابق، ص: ؤلفهحممد حممود ابراهيم، أنظر م.رأي دهو و  - 
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  اينـث الثـاملبح

  )املمهدة للبيع- اإلجراءات التحضريية(إعداد العقار للبيع 

       ضـع العقـار حتـت يـد     وإىل أنه بتسجيل احلجز باحملافظـة العقاريـة ي  أشرنا سابقا 
و هي مرحلة إعداد العقـار   و تبدأ مرحلة جديدة من إجراءات التنفيذ على العقار  القضاء،
و هذه املرحلة تتطلب سلسلة من اإلجراءات كل إجراء منها يكمل و يتمم ما سـبقه   للبيع،

  .مراحل إجرائية ممهدة لبيع العقار هاو هذه كل ،)1(من إجراءات و ميهد لإلجراء الذي يليه

 - ر القضائيبواسطة احملض-  و تتلخص هذه اإلجراءات يف قيام الدائن املباشر لإلجراءات
مث تبليغ هـذه القائمـة إىل ذوي   إيداع قائمة شروط البيع بأمانة الضبط باحملكمة، و  بتحرير

الشأن و إنذارهم باإلطالع عليها، و هذا من أجل متكني كل صاحب مصلحة مـن تقـدمي   
و هذا ما يسـمى يف  أو تقدمي دفوع تتعلق ببطالن بعض اإلجراءات،  مالحظات على القائمة

جرائي القضائي باالعتراض على قائمة شروط البيع، و إذا ما وجهت اعتراضـات  العرف اإل
  .على تلك القائمة جيب الفصل فيها يف جلسة االعتراضات

و نقسم هذا املبحث إىل مطلبني اثنني، نتناول يف املطلب األول إعداد و حتريـر قائمـة   
و ما هـو   ،تتضمنها هذه القائمةو البيانات األساسية اليت  ،شروط البيع و إيداعها باحملكمة

  اجلزاء املترتب على ختلف هذه البيانات أو أحدها ؟

لذوي الشأن لإلطالع علـى قائمـة   ) اإلخطار(توجيه اإلنذار و نتناول يف املطلب الثاين 
  يوجـه إلـيهم هـذا     نن هم األشخاص الـذي مو ما هو شكل هذا اإلنذار و  ،شروط البيع

ملترتب على عدم إنذار هؤالء األشخاص باإلطالع على هذه القائمة؟ و ما هو اجلزاء ا اإلنذار،
  .للنظر يف االعتراضات احملتملة على قائمة شروط البيعمع حتديد جلسة 

  
                                                           

  .678:امحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د -1
  .815:امحد مليجي، التنفيذ، املرجع السابق، ص.د - 
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  املطلب األول 

  إعداد و إيداع قائمة شروط البيع باحملكمة 

  : تعريف قائمة شروط البيع

، و هذا الدفتر يعد ورقة من أوراق زالقائمة هي عبارة عن دفتر لشروط بيع العقار احملجو
التنفيذ اجلربي، يتضمن بيانات أساسية ختص العقار احملجوز، و يتضمن شروطا تتعلق ببيع هذا 

    و يتم إعـداد   ،العقار باملزاد العلين، كما أن هذه القائمة تكون مرفقة مبستندات و مرفقات
  .*ضر القضائيو حترير هذه القائـمة من الدائن احلاجز بواسطة احمل

خالل الشهر التايل " قانون اإلجراءات املدنية بقوهلا من 386: و هذا ما نصت عليه املادة

و يودعها  الدين حيرر القائم بالتنفيذ قائمة شروط البيعلتسجيل احلجز إذا مل يقم املدين بوفاء 

  ." ...قلم الكتاب 

يقوم بإعداد و حتريـر   أن - ائياحملضر القض- و مقتضى هذا النص أنه على القائم بالتنفيذ
قائمة شروط البيع و يودعها بأمانة الضبط باحملكمة، و هذا يف خالل الشهر التايل لتسـجيل  

  .ض له يف هذا الطلبرذا مل يقم املدين بالوفاء بالدين، و هذا ما سنتعاحلجز إ

وط البيع فروع، نتناول يف الفرع األول حترير قائمة شر نقسم هذا املطلب إىل أربعة الذ
      ميعاد إيداع القائمة و إجراءات اإليداع و يف الفرع الثالث نتنـاول  نتناول و يف الفرع الثاين 

        البيانات األساسية لقائمة شروط البيع و يف الفرع الرابـع نتنـاول مسـألة جتزئـة العقـار      
  .احملجوز إىل صفقات

                                                           

امليدان  من قانون اإلجراءات املدنية، و من التطبيقات اإلجرائية و العملية يف 386:هذا التعريف من املادةاستخالص لقد مت   *
  : انظر كذلك، فيما خيص مسألة احلجوز العقارية) القضائي -العملي(

  .428:، ص2003امحد خليل، التنفيذ اجلربي، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، .د - 
  .467:طلعت حممد دويدار، املرجع السابق، ص.د - 
  .396:امحد خالصي، املرجع السابق، ص. أ - 
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  الفرع األول

  روط البيعـرير قائمة شـحت 

نتطرق يف الفقرة األوىل إىل من يقوم بتحريـر   :متتاليةهذا الفرع يف ثالث فقرات نتناول 
و نتطرق يف الفقرة الثانية إىل من هو املكلف بإيـداع قائمـة    .قائمة شروط البيع و شكلها

و نتطرق يف الفقرة الثالثة إىل احلالة اليت تنقطع فيها اإلجراءات بسبب  .شروط البيع باحملكمة
  .ئن احلاجز مباشر اإلجراءات يف القيام بإيداع قائمة شروط البيع باحملكمةتقاعس الدا

  ؟ شكلهاما هو تحرير قائمة شروط البيع و من يقوم ب :أوال

حترر قائمة شروط البيع من طرف احملضر القضائي القائم بالتنفيذ يف شكل مسودة، و هذا 
و حترر قائمة  " بقوهلا األوىلالفقرة  من قانون اإلجراءات املدنية يف 386:ما نصت عليه املادة

و معىن هذا أن القائمة و ما احتوته من شـروط لبيـع    ."...شروط البيع يف شكل مسودة 
العقار احملجوز، فهي قائمة مؤقتة و ليست ائية، ألن الشروط الواردة ا قد تتغري و تتبـدل  

ي الشأن و أصحاب املصلحة يف بعد االعتراض عليها من ذوبالزيادة أو بالنقصان أو باحلذف 
مبوجب حكم قضائي كما - و بعد أن يتم الفصل يف االعتراضات احملتملة هلذه القائمة  .ذلك

  .*تصبح قائمة شروط البيع ائية و يتم بيع العقار احملجوز على أساسها - سنرى الحقا

  باحملكمةاملكلف بإيداع قائمة شروط البيع  :ثانيا

من قانون اإلجراءات املدنية السالفة الذكر، بأن الدائن مباشر  386:يستفاد من نص املادة
بأمانـة   )1(البيـع  قائمة شروطهو الذي يقوم بإيداع  - بواسطة احملضر القضائي- اإلجراءات

  .الحقا الضبط باحملكمة املختصة كما سيأيت بيانه

                                                           

بأن هناك رأي حديث يف الفقه الفرنسي يعترب بأن قائمة شروط البيع ختتلف طبيعتها ت دويدار حممد طلع: الدكتوريرى  *
قبل جلسة االعتراض عليها و بعدها، فقبل اجللسة تعترب مشروع لعقد يقدم من جانب واحـد، أمـا بعـد الفصـل يف     

  .  املزاداالعتراضات املقدمة عليها تعد عمال ائيا مشكال لشريعة األطراف املشتركني يف
  .467:ص ،سابقالرجع امل، مؤلفه: انظر -  
  .120:، ص2006، 1األردن، ط-عباس العبودي، شرح أحكام قانون التنفيذ، دار الثقافة للنشر و التوزيع.د -1
  .474:طلعت حممد دويدار، املرجع السابق، ص.د - 
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   انقطاع اإلجراءات و احللول :ثالثا

دائن مباشر اإلجراءات عن القيام بإيداع قائمة قد حيدث يف بعض األحيان أن يتقاعس ال
شروط البيع يف امليعاد و اآلجال احملددة قانونا، أو ينقطع هذا الـدائن عـن مواصـلة بقيـة     

، ففي هذه احلالـة جيـوز   معه ؤذلك بتواطؤ مع املدين أو بغري تواطو قد يكون اإلجراءات 
ي الدائنني التاليني يف املرتبة، و لكل من الالحقني أصحاب القيود الالحقة أأو للدائنني  للدائن

        يهمه التعجيل منهم مواصلة إجراءات التنفيذ، أن يستصدر أمرا من قاضي البيـوع العقاريـة   
      و االسـتمرار   التنفيـذ  إجـراءات  يأذن له فيه مبواصـلة  - املطروح عليه إجراءات التنفيذ - 
      ك اإلجراءات مـن آخـر إجـراء انتـهت إليـه      و تبدأ تل .، ليحل حمل الدائن املتقاعسفيه

  .)1( اإلجراءات السابقة

  اينـالفرع الث

  يداع القائمة و إجراءات اإليداعميعاد إ 

 ميعاد و آجال إيداع قائمة شروط البيـع -  1:يف ثالثة عناصر كما يلينتناول هذا الفرع 

  .داع هذه القائمةإجراءات إي - 3 ،و احملكمة املختصة بإيداع قائمة شروط البيع - 2

  إيداع القائمة ) آجال(ميعاد  :أوال

إيداع قائمـة  ) آجال(من قانون اإلجراءات املدنية بأن ميعاد  386:يستفاد من نص املادة
، و يسري هذا امليعاد من تاريخ تسجيل احلجز باحملافظـة  بأمانة الضبط هو شهرشروط البيع 

اختاذ اإلجراء خالله، و ينقضي بانقضاء اليـوم   العقارية، و هذا امليعاد هو ميعاد ناقص يتعني
  .* ب اليوم األول و ال اليوم األخري منهسمنه، على أن حتسب املواعيد كاملة، فال حياألخري 

  
                                                           

  .787:السابق، صأنور طلبة، إشكاالت التنفيذ و منازعات احلجز، املرجع : املستشار -1
  .و ما بعدها 235:عبد العزيز خليل ابراهيم بديوي، املرجع السابق، ص.د - 
  .و ما بعدها 428:أمينة النمر، املرجع السابق، ص.د - 
مجيع املواعيد املنصوص عليها يف هذا القانون حتتسب كاملة و إذا "من قانون اإلجراءات املدنية بأنه  463:و قد نصت املادة *

  .."...آخر ميعاد يوم عطلة امتد إىل أول يوم عمل يليه صادف 
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  ؟ ما هي احلكمة من حتديد هذا امليعاد: لكن السؤال الذي يطرح

ين، ألن هـذا  ن احلكمة يف ذلك هي اآلثار اخلطرية املترتبة على حجز عقار املـد نعتقد أ
رعايـة   - و أن أوضحنا كما سبق- احلجز يؤدي إىل تقييد سلطة املدين على عقاره احملجوز 

جيب أال يبقى ملصلحة الدائنني احلاجزين إىل حني استيفائهم حلقوقهم من مثن بيع العقار، لكن 
ديد آجال دون حت املدينضد  قائمة و نافذةتبقى آثاره أال و  إىل ما ال اية ساريااحلجز هذا 
لـذا تـدخل   . بل يتعني أن تتواصل إجراءات التنفيذ و تستمر وفقا ملا رمسه القانون .لذلك

مبواصلة إجراءات  - بواسطة احملضر القضائي- املشرع و ألزم الدائن احلاجز مباشر اإلجراءات 
  .التنفيذ و ذلك بإيداع قائمة شروط البيع و االستمرار يف بقية اإلجراءات

على خمالفـة امليعـاد أو األجـل     رة إىل أن املشرع اجلزائري مل يضع جزاءو جتدر اإلشا
 - وهو شهر من تسجيل احلجـز - من قانون اإلجراءات املدنية  386:املنصوص عليه يف املادة

 شروط البيع بعد انقضاء مهلة شهر من تسجيل احلجزبإيداع قائمة  احملضر القضائيكأن يقوم 
  أم يبقى ساريا ؟هذه احلالة ، فهل يسقط احلجز يف مثل مثال

       بــ   شـروط البيـع   إيداع قائمـة ) مدة(حدد ميعاد فإنه قد الفرنسي  حسب القانون
       مـن قـانون    688:املـادة (، و يترتب على خمالفة هذه املـدة سـقوط احلجـز    يوما )40(

  .)1( )اإلجراءات الفرنسي

ب على خمالفتها تيوما، و يتر) 90(ـ ب) امليعاد(فقد حدد هذه املدة : أما القانون املصري
  .)2( )من قانون املرافعات املصري 414:املادة(اعتبار تسجيل التنبيه كأن مل يكن 

              بأن امليعاد احملدد إليداع دفتر شروط البيـع  )3(الفقهاءيرى بعض : و يف القانون اللبناين
 - أصول احملاكمات من قانون 965:أيام من تاريخ تسجيل احلجز حسب نص املادة 08و هو - 

  .ال يترتب على خمالفته بطالن دفتر الشروط ،هو ميعاد تنظيمي

                                                           
.D –                                .30:املستشارة ليلى زرقي، املرجع السابق، ص -1  Céci le  Robin,  .OP.CIT. P.108. 

   .453:فتحي وايل، التنفيذ اجلربي، املرجع السابق، ص.د -2
  .816:ق، صامحد مليجي، التنفيذ، املرجع الساب.د - 
  .787:املستشار أنور طلبة، إشكاالت التنفيذ و منازعات احلجز، املرجع السابق، ص - 
 .430-429:امحد خليل، املرجع السابق، ص.د -3
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القانون اللبناين، بأن جزاء خمالفة امليعاد احملـدد يف   فقهاءمن  )1(بينما يرى البعض اآلخر
  .نسيبالبطالن ال، يترتب عليه قانون أصول احملاكماتمن  965:املادة

بأن جزاء من قانون اإلجراءات املدنية  386:يفهم من نص املادة نعتقد بأنه و حسب ماو 
ال  - و هو شهر من تسـجيل احلجـز   - يف هذه املادة املنصوص عليه ) األجل(خمالفة امليعاد 

      ألن عبارات هذا الـنص ال تفيـد وجـوب التقيـد بامليعـاد       ،*يترتب عليه سقوط احلجز
يد و أن أحكامها هي أحكام آمرة لذا فـإن هـذا   ، كما أن مدلول هذه املادة ال يفاملذكور

و هذا هو الرأي املعمول به من  .خمالفته سقوط احلجزامليعاد هو ميعاد تنظيمي ال يترتب على 
  .احملاكمبعض الناحية العملية و التطبيقية على مستوى 

  اشروط البيع يداع قائمة إلاحملكمة املختصة  :ثانيا

اإلجراءات بواسطة مباشر ع تودع من طرف الدائن احلاجز لبين قائمة شروط ابأ أوضحنا
        بأمانة الضبط باحملكمة اليت تـتم ـا إجـراءات التنفيـذ علـى العقـار       احملضر القضائي،

و هي حمكمة مقـر الـس    ،اليت أصدرت أمر احلجز العقاريو هي نفس احملكمة  احملجوز،
إلجـراءات املدنيـة                  مـن قـانون ا  ألخرية القفرة ا 08:حسب ما نصت عليه املادةالقضائي 

  .كما سبق توضيحه

  البيع باحملكمة شروط إجراءات إيداع قائمة :ثالثا

مبقرات  ةعلى مستوى احملاكم املتواجد - من الناحية العملية و التطبيقية - لقد جرى العمل
عادة بـدفتر   العمليةاحية تسمى من الن (، بأن يتم إيداع قائمة شروط البيع االس القضائية

  بأمانة الضبط باحملكمة، من طرف احملضر القضائي الذي حررها و وقعها و وضـع  ) الشروط
  .ا ختمه الرمسي

                                                           
 .596:يوسف جنم جربان، املرجع السابق، ص.أ -1

قر، اللذان يذهبان إىل أنه إذا نبيل ص.العريب الشحط عبد القادر و أ. د -من شراح القانون يف اجلزائر -عكس هذا الرأي  *
يوما من تاريخ تسجيل احلجز فإن اجلزاء املترتب على ذلك هو سـقوط احلجـز   ) 30(مل يتم إيداع القائمة خالل ميعاد 

  .160:املرجع السابق، ص: انظر مؤلفهما -.العقاري و اعتباره كأن مل يكن بقوة القانون
ونني الفرنسي و املصري و هو مأخوذ منهما، و احلقيقة أن هناك فرق بني التشريع لكننا نعتقد بأن هذا الرأي قد تأثر بالقان  

اجلزائري الذي مل ينص صراحة على سقوط احلجز كجزاء على عدم إيداع قائمة شروط البيع، و بني التشريع الفرنسـي        
مة باحملكمة يف آجال معينـة مثلمـا   و املصري اللذان نصا على ذلك صراحة و قررا سقوط احلجز إذا مل يتم إيداع القائ

  .املنتسبقت اإلشارة إىل ذلك يف 
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و قبل إيداع القائمة باحملكمة جيب دفع الرسوم املقررة قانونا مبوجـب قـانون املاليـة    
من  18:، و تنص املادة2001سنةلاملتضمن قانون املالية  23/12/2000:املؤرخ يف 06- 2000:رقم

بـأن الرسـم    - من قانون التسجيل 265و  213:و اليت عدلت أحكام املادتني - قانون هذا ال
و بعد دفع الرسوم املقررة قانونـا يـتم    .دج 1500:املقرر على إيداع قائمة شروط البيع هو

لغرض، و تسـجل  حيرر هلذا اإيداع قائمة شروط البيع بأمانة الضبط باحملكمة مبوجب حمضر 
و هذا السجل هو خمصـص   *" سجل إيداع العقود املختلفة "القائمة يف سجل خاص يسمى 

ـ ... اخلربات املختلفة و حماضر الصلح و حماضر التحقيق  :إليداع تر اإخل إضافة إىل إيداع دف
  .ائم شروط البيع اليت منا يف هذا البحثوالشروط أي ق

  ثـرع الثالـالف

  هاو اجلزاء املترتب على ختلف وط البيعائمة شرقبيانات  

إن قائمة شروط البيع تتضمن بيانات أساسية و شروط يتم على أساسـها بيـع العقـار    
احملجوز، فهذه البيانات دف أساسا إىل إعالم عدد من األشخاص ممن هلم مصلحة يف العقار 

كر يف قائمة شـروط  ببعض املعطيات و املعلومات حول هذا العقار، و ذلك بأن يذ ،احملجوز
و يذكر فيها تعيني و حتديد العقار احملجـوز   ،البيع، السند التنفيذي الذي يتم التنفيذ مبقتضاه

بصفة دقيقة، و يذكر فيها كذلك شروط البيع و هي الشروط اليت مبوجبها سوف يتم بيـع  
انون اإلجراءات و نشري هنا إىل أن ق .العقار، مع ذكر الثمن األساسي الذي تنطلق منه املزايدة

  .املدنية مل يرتب أي جزاء على ختلف هذه البيانات مجيعها أو أحد منها

البيانات األساسـية  نتناول يف العنصر األول ، عنصرين اثننينتعرض يف هذا الفرع إىل و 
من قانون اإلجراءات  386:الواجب ذكرها يف قائمة شروط البيع حسب ما نصت عليه املادة

                                                           

    خانة للرقم التسلسلي و تاريخ اإليداع و أخرى السـم املـودع      : ثالث خانات "إيداع العقود املختلفة"يتضمن سجل  *
أمني الضبط ، ....... منا حنن أما: و أمساء األطراف و خانة ثالثة خاصة مبحضر اإليداع، و يذكر يف حمضر اإليداع ما يلي

و إثباتا لذلك . على أصل و نسختني..... و سلم لنا دفتر شروط مؤرخ يف ) ذكر امسه(احملضر القضائي .... حضر لدينا 
 .حررنا هذا احملضر الذي أمضيناه و أمضاه معنا، مث توقيع أمني الضبط و احملضر القضائي و ختم احملضر القضائي
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إىل اجلزاء املترتب على ختلف هذه البيانات أو ختلف أحدها العنصر الثاين يف  نتطرقو  ،املدنية
  .من قائمة شروط البيع

 البيانات األساسية لقائمة شروط البيع :أوال

كافيـة  و القصد من ذكر البيانات األساسية بقائمة شروط البيع هو تقدمي توضـيحات  
ـ  لذوي        ار كاملـدين و احلـائز و الكفيـل    الشأن و أصحاب املصلحة يف التنفيذ علـى العق
  .و كذلك لكل شخص له رغبة يف الدخول إىل املزاد بغرض شراء العقار احملجوز ،)1(العيين

ـ ... "من قانون اإلجراءات املدنية  386:قد نصت املادةو      مل القائمـة  تو جيب أن تش
  :  يـأيتعلى ما 

  .ز مبقتضاهبيان السند التنفيذي الذي حصلت إجراءات احلج - 1
  .بيان تبليغ احلجز مع التنويه بتسجيله - 2
  .تعيني العقار احملجوز - 3
  .شروط البيع - 4
جتزئة العقارات إىل صفقات إن كان هلا حمل و عند االقتضاء الترتيب الذي سيجري فيـه   - 5

  .بيع تلك العقارات
ـ      أالثمن األساسي حبيث ال جيوز - 6           مائة ن يـنقص جممـوع األمثـان األساسـية عـن مخس

 ."...)دج500(دينار 

فهذه املادة نصت على البيانات األساسية و اجلوهرية الواجب ذكرها يف قائمة شـروط  
على احملضر القضائي القائم بالتنفيذ عند حتريره للقائمة أن يتقيد ذا الـنص  يتعني البيع، لذا 

   .القانوين و يذكر يف القائمة هذه البيانات

  : ما يليـكالتوضيح لبيانات بشيء من و نتناول هذه ا

يتعلق بالسند التنفيذ الذي حصلت إجراءات احلجز مبقتضـاه، و هـذا   و : البيان األول - 1
البيان هو بيان أساسي و جوهري يف أي حمضر من حماضر التنفيذ الواجب تبليغهـا قانونـا   

                                                           
  .682:فاء، املرجع السابق، صامحد أبو الو.د -1
  .430:أمحد خليل، املرجع السابق، ص.د - 
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ـ  - أو من يف حكمه- للطرف املدين  حة إجـراءات  حىت يستطيع هذا األخري مراقبة مدى ص
      قضـائية إلبطـال اإلجـراءات    ، ليتخذ ما يراه مناسبا مـن طعـون   )1(ضده ةالتنفيذ املتخذ

  .املخالفة للقانون

        يتضمن تبيان تبليـغ أمـر احلجـز للمـدين أو للحـائز أو للكفيـل       و : البيان الثاين - 2
     و هذا البيان هو يف حقيقته  .ريةمع التنويه بأن هذا احلجز قد مت تسجيله باحملافظة العقا العيين،

ىل إ جرائية اليت جيـب تبليغهـا  هو إعمال ملبدأ املواجهة املتطلب قانونا يف معظم األعمال اإل
  .)2(اخلصم اآلخر

    يتعلق بتعيني العقار احملجوز، و حتديـد موقعـه و نوعـه و مواصـفاته     : البيان الثالث - 3
     و حـدوده   )إخل...  رض حضرية مبنية أو غري مبنيةجرداء أو مغروسة أو أأو أرض فالحية (

  .و مساحته حبيث تنتفي اجلهالة عن هذا العقار

جوهر قائمة شـروط  املتعلق بشروط البيع، و يعترب هذا البيان  البيان و هو: البيان الرابع- 4
   اءات لإلجـر و هو الذي جيب أن يتضمن الشروط اليت وضعها الدائن احلاجز املباشر  ،)3(البيع

  .)4(و اليت على أساسها سوف يتم بيع العقار احملجوز

و الـيت  - و قد جرت العادة أنه يتم إدراج مجيع الشروط العامة اليت ال ختالف القـانون  
و جيوز للدائن مباشر اإلجراءات عـن  ، )5(بقائمة شروط البيع - عادة ترد يف البيوع الرضائية

أال تكون خمالفة للقانون ال ن شروط بالقائمة بشرط طريق احملضر القضائي أن يدرج ما شاء م
سيما األحكام اخلاصة ببيع العقار بالطريق اجلربي و مثاهلا حتميل احملجوز عليـه مصـاريف   

                                                           
  .468:طلعت حممد دويدار، املرجع السابق، ص.د -1
  : انظر. حول مبدأ املواجهة التوضيحو ملزيد من  -2
  .124:، املرجع السابق، ص)شرح أحكام قانون أصول احملاكمات املدنية(عباس العبودي .د - 
  .369:ص املرجع السابق،قانون القضاء املدين، فتحي وايل، .د - 
  .469-468:طلعت حممد دويدار، املرجع السابق، ص.د -3
.D –                       .450:فتحي وايل، التنفيذ اجلربي، املرجع السابق، ص.د -4  Céci le  Robin,OP.CIT. P.  108.  
  .و ما بعدها 431: أمحد خليل، املرجع السابق، ص.د -5
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كما أا جيب أال تتضمن شرطا خيل حبرية املشـاركة يف   ،)1(على املصاريف القضائيةإضافية 
  .)2(ل يف املزاداملزايدة كأن يشترط منع بعض األشخاص من الدخو

يف قائمـة  عليها و اليت جرى ا العمل و يتم وضعها عادة و من أمثلة الشروط املتعارف 
شرط عدم الضمان يف مساحة العقار، و بالتايل فليس ملشتري العقار : شروط البيع نذكر منها

سبب من بأو أن يطلب إنقاص الث .رباملزاد احلق يف طلب التعويض عما نقص من مساحة العقا
و شـرط   .و شرط عدم ضمان التعويض بسبب استحقاق العقار .نقص مساحة العقار املباع

  .)3(أال يكون ملشتري العقار احلق يف الثمار إال من تاريخ تسلمه العقار

ىل صفقات إن كان هلا حمل و هذا إن صـدر  إو يتعلق بتجزئة العقارات : البيان اخلامس - 5
من قـانون اإلجـراءات    383:املدين طبقا ألحكام املادة حكم يف هذا الشأن بناء على طلب

جيوز للمدين إذا قدم مربراته أن يطلب النص يف إجراءات التنفيذ على ..." املدنية و اليت تنص
يتاح احلصول من كل منـها علـى الـثمن    كيفما  أن يكون بيع العقارات احملجوزة متعاقبا

قائمة شروط البيع بأن العقار قد  ذيل ه يففإن صدر حكم بذلك وجب التنويه ب ."...األربح
،و إذا نص هذا احلكم على اتباع ترتيب لبيع العقارات بصفة )أجزاء(متت قسمته إىل صفقات 

  .متعاقبة وجب التنويه بذلك يف القائمة، و هذا البيان سيأيت شرحه بشيء من التفصيل الحقا

منه املزايدة، و يف كل احلـاالت   يتضمن الثمن األساسي الذي تنطلقو : البيان السادس - 6
   .)دج500(فإنه ال جيوز أن ينقص جمموع األمثان األساسية للعقارات احملجوزة عن مخسـمائة  

   .و قد مت وضع هذا الشرط تفاديا لبيع العقار بثمن أقل من قيمته احلقيقة يف السوق العقارية

أدىن لبيع العقار، فهو كحد ) دج500(لكن يالحظ على الثمن الذي وضعه املشرع و هو 
   .)4(يف اجلزائر مثن خبس يف الوقت احلايل و غري مطابق متاما لألمثان احلقيقة اليت ميتاز ا العقار

                                                           
  .817:أمحد مليجي، املرجع السابق، ص.د -1
   .396:أمينة النمر، املرجع السابق، ص.د -2

– D. jean Vincent et  D. jacques prévault, voies d'exécution et procédures de distribution, 19
eme 

édition, Dalloz delta, Paris, 1999, P. 264. 

  .و ما بعدها 450:فتحي وايل، التنفيذ اجلربي، ص.د -. و ما بعدها 683:امحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د -3
  .599-598:يوسف جربان جنم، املرجع السابق، ص.أ - 
  .يف املدن الكربى و يف املدن االقتصادية و املدن الساحلية و السياحية ال سيما -4
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كان من األجدر على املشرع اجلزائري أال حيدد الثمن األدىن الذي تنطلق منه املزايدة  نعتقد أنه و

    معيارا مرنا يتطور معه الثمن األدىن بتطور الزمن بل كان عليه أن يضع  " دج 500مببلغ جزايف وهو  "

  .*العقار يف السوق) مثن(و يرتفع بارتفاع سعر 

و لتحديد الثمن األساسي الذي تنطلق منه املزايدة فقد جرى العمل على مستوى احملاكم 

 اليت يوجد مقرها بالس القضائي و اليت يتم أمامها مباشرة إجراءات احلجـز العقـاري، أن  

يقدم إليـه مـن   بإصدار أمر على ذيل عريضة  يقوم رئيس احملكمة أو قاضي البيوع العقارية،

العقارات  تتضمن طلب تعيني خبري خمتص يف تقييم  - بواسطة احملضر القضائي- الدائن احلاجز

  .**و تقدير و حتديد الثمن األساسي الذي تنطلق منه املزايدة بغرض تقييم العقار احملجوز

  زاء املترتب على ختلف هذه البيانات أو أحدها اجل :ثانيا

أي جزاء يترتب على ختلف أحـد البيانـات   على إن املشرع اجلزائري مل ينص صراحة 

مـن قـانون    186:لكن بالرجوع إىل نـص املـادة   .السالفة الذكر من قائمة شروط البيع

مل القائمة تب أن تشجي "السالفة الذكر، جند و أا جاءت بصيغة الوجوب اإلجراءات املدنية 

   ."...على ما يأيت 

و األصـل يف   ،و بالتايل فإننا نعتقد بأن نص أحكام هذه املادة يتضمن أحكـام آمـرة  

                                                           

لثمن األساسي الذي تنطلق منه املزايدة و هذا ما نصت و قد أخذ املشرع املصري يف قانون املرافعات مبعيار مرن يف حتديد ا *
من قانون املرافعات و اليت حتـدد قيمـة العقـار لتعـيني      37:من قانون املرافعات و اليت حتيل إىل املادة 414:عليه املادة

يمة الضريبة األصلية مثال من ق 180قيمته هي :بالنسبة للعقار املبين -:االختصاص القيمي للدعوى العقارية بالطريقة التالية
  .مثال من قيمة الضريبة األصلية املفروضة عليه 70فقيمته هي : و بالنسبة للعقار الغري مبين -.املفروضة عليه

  .684:أمحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د-.451-450:فتحي وايل، املرجع السابق، ص.د - 
لعقارات و لتحديد الثمن األساسي الذي تنطلق منه املزايدة على املرسـوم  طرف احملكمة لتقييم امن  وننيعو يعتمد اخلرباء امل **

و العائـدات  العقاريـة    احملدد لكيفيات تقييم األمالك العقارية املبنية و غري املبنية 10/11/1993:املؤرخ يف 271- 93:التنفيذي رقم
  .تداول يف السوق العقاريةاألساس اجلبائي يف حالة نقص يف التصريح، و كذلك على السعر امل قصد ضبط
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، و عليه يترتب على ختلف و بالتايل ال جيوز خمالفتها )1(األحكام اآلمرة أا تتعلق بالنظام العام

   .*البطالن أحد هذه البيانات

لبطالن هو بطالن نسيب و ليس مطلقا، فهو مقرر فقط ملـن لـه   بأن هذا ا نرىو لكننا 
       من األشخاص الواجب تبلـيغهم بقائمـة شـروط البيـع كمـا سـنرى       مصلحة يف ذلك 

بطريق االعتـراض   - من تضرر منهم- الحقا، فلهؤالء األشخاص وحدهم احلق يف أن يطلبوا 
ذلك بإدراج البيان أو البيانـات   على قائمة شروط البيع، إبطال هذه القائمة أو تصحيحها و

  . لقائمةاملتخلفة با

و يرى الدكتور غوثي بن ملحة بأنه يف حالة ختلف بيان من البيانات املذكورة فإنه يتعني 
التمسك بالقواعد العامة للبطالن، و عليه يكون اإلجراء باطال إذا شـابه عيـب جـوهري    (

 .)2( )ن تقرر ملصلحتهيترتب عليه ضرر و يزول البطالن إذا تنازل عنه مل

  رابعـالالفرع 

  قاتـإىل صفاحملجوز  ارـة العقـجتزئ 

إن اهلدف من جتزئة العقار احملجوز إىل صفقات هو بغرض تسهيل عملية البيـع هلـذه   
العقارات ازأة إىل صفقات هذا من جهة، و بغرض بيع هذه العقارات بأحسن األمثان مـن  

  قسمتها  ،ذات املساحة الواسعة ان تقتضي بعض العقاراتجهة ثانية، ذلك أنه يف بعض األحي
       بيعهـا بسـبب أسـعارها    ـدف تسـهيل    ،و جتزئتها إىل صفقات و أجـزاء متوسـطة  

                                                           
 .27:عباس العبودي، املرجع السابق، ص.د - 1

املقابلة لنص  414:يترتب البطالن على خمالفة نص املادة: من قانون املرافعات 420:حسب نص املادة: و يف القانون املصري *
  . من ق إ م املتعلقة بالبيانات الواجب توافرها يف قائمة شروط البيع 386:املادة

 .580-579 :حممد حممود ابراهيم، املرجع السابق، ص.د - 

  .106:غوثي بن ماحلة، املرجع السابق، ص.د -2
عبد احلميد الشواريب، : انظر ).أنه ال جيوز التمسك بالبطالن إال ملن شرع البطالن ملصلحته(فكرة ل التوضيحو ملزيد من  -

 .و ما بعدها 41:ص ،املرجع السابق
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فإنه يصعب بيعها يف و بالتايل  اباهض هامثن اليت يكون  التنافسية، عكس العقارات الواسعة و
  .*جلسة املزايدة نظرا لسعرها املرتفع

جيـوز للمـدين إذا قـدم    ... "من قانون اإلجراءات املدنية بأنه  383:املادةنصت قد و 
مربراته أن يطلب النص يف إجراءات التنفيذ على أن يكون بيع العقارات احملجـوزة متعاقبـا   

على الثمن األربح، و يقدم الطلب إىل احملكمة اليت يتاح احلصول من كل منها ) لكي(ما فكي
ول جلسة ممكنة، و الفترة بني اجللسـة املـذكورة و بـني    أفيه يف  يباشر فيها البيع و يقضى
  .أربعني يوما على األكثراملزايدة ال ينبغي أن جتاوز 

و إذا كان مثن أول  .و يذكر يف احلكم الصادر ذا اإلجراء ترتيب بيع األموال احملجوزة
 املزايدة على العقـارات  عقار بيع باملزاد غري كاف لوفاء دين مباشر التنفيذ ينتقل مباشرة إىل

  ." األخرى بالتتابع

أن يقـدم طلبـا إىل    ،و مقتضى هذا النص أنه جيوز للمدين إذا كانت له مربرات كافية
ن يكون بيـع تلـك العقـارات    يطلب فيه بأ ،بيع عقاراته احملجوزةيباشر فيها ساحملكمة اليت 

      خاصة إذا كـان العقـار   ) زاءأجإىل أي (العقارات إىل صفقات و ذلك بتجزئة  ،)1( متعاقبا
أو أن أجزاء من هذه العقارات مبنية و األخرى  )2( واسعةأو العقارات تتربع على مساحات 

- غري مبنية أو أن بعض هذه العقارات ذات طبيعة فالحية و األخرى ذات طبيعـة حضـرية  
األجزاء املبنية يف  فيجوز يف هذه احلالة للمحجوز عليه أن يطلب بيع .)صاحلة للبناء(عمرانية 

      و بيع األجزاء غري املبنيـة يف صـفقة واحـدة    ،صفقة واحدة أو عدة صفقات حسب احلالة
ـ صـفقة علـى   لكل أو عدة صفقات إن اقتضى األمر ذلك، حبيث تسهل عملية البيع    ده ح

يث حب ،أو كأن تقتضي مصلحة املدين احملجوز عليه أن يتم جتزئة العقار إىل صفقات ،)منفردة(
أو قد يكـون مـربر   ، بالدين و تكون كافية للوفاءيكفي أن تباع صفقة واحدة من عقاراته 

                                                           

فقد تأجل بيع أحد العقارات املرهونة و احملجوزة لفائدة أحد البنوك العمومية ألكثر من : عملية و التطبيقيةو من الناحية ال *
 200املرتفع هلذا العقار إذ كان الثمن األساسي الذي تنطلق منه املزايدة يقدر بـ  االفتتاحي جلسات، بسبب السعر) 07(

   . ةذو مساحة واسعو لكونه عقار صناعي ضخم و به منشآت  ،مليون دينار
  .195:حممد حسنني، التنفيذ القضائي، املرجع السابق، ص.د -1
  .134:حممد حسنني، طرق التنفيذ، املرجع السابق، ص.د - 
 .102:غوثي بن ملحة، الة القضائية، املرجع السابق، ص.د -2
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إىل صفقات بغرض بيع تلك الصفقات بأعلى مثن ممكن ألن طبيعة العقـار   )1(جتزئة العقارات
  .تقتضي ذلك ال سيما العقارات احلضرية املوجودة ي املدن الكربى

جيب أن يذكر فيـه الـثمن    ،لعقارات إىل صفقاتحكم بتجزئة العقار أو او إذا صدر 
الذي تنطلق منه املزايدة، كما جيب أن يذكر يف هذا احلكم بأن البيع  )2( األساسي لكل صفقة

تباع تلك العقارات بالتتابع عقـار تلـو    يمتعاقبا أأو للصفقات احملجوزة يكون  للعقارات
 ينتقل املزاد مباشـرة إىل  ،للوفاء بالدينالعقار، حبيث أنه إذا بيع عقار و كان مثنه غري كاف 

  ...العقار الذي يليه بالتتابع و هكذا 

و احلكم الصادر من احملكمة يف هذا الشأن ينبغي أن يصدر يف مهلة حمـددة، جيـب أال   
يوما بني جلسة النظر يف طلب جتزئة العقار إىل صـفقات، و بـني   ) 40(عنيبتتجاوز مدة أر

السالفة الذكر هي ميعـاد   383:ذه املهلة احملددة يف نص املادةتاريخ صدور هذا احلكم، و ه
  .نقضي بانقضاء اليوم األخري منهيو  ناقص يتعني صدور احلكم خالله

  ب الثاينـاملطل

  اإلنذار باإلطالع على قائمة شروط البيعتوجيه  

ـ   ة بعد أن يقوم الدائن مباشر اإلجراءات بواسطة احملضر القضائي بإعداد و إيـداع قائم
باإلطالع ) إخطار(شروط البيع بأمانة الضبط باحملكمة، ألزمه القانون بأن يقوم بتوجيه إنذار 

       على تلك القائـمة إىل عدد من األشخاص و هم األشـخاص الـذين يهمهـم أمـر بيـع      
  .العقار احملجوز 

ـ  "بأنه من قانون اإلجراءات املدنية  387:قد نصت املادةو   ر يوجه خالل اخلمسة عش
  : يوما التالية على األكثر إليداع قائمة شروط البيع اإلنذار إىل كل من

  .أو يف موطنه أو حمل إقامته هاحملجوز عليه لشخص - 1
  .الدائنني املسجلني يف شهادة القيد املسلمة بعد تسجيل احلجز و ذلك يف مواطنهم املختارة- 2

                                                           
  .102:السابق، صغوثي بن ملحة، املرجع .د - .470:طلعت حممد دويدار، املرجع السابق، ص.د -1
  .686-685:امحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د -2
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م موطن خمتار فلموطن املتويف، دون بيان إىل الورثة مجلة يف املوطن املختار، فإن مل يكن هل - 3
مالحظام قبـل  و  *األمساء أو الصفات ليطلعوا على قائمة شروط البيع و لتدرج ا أقواهلم

  .البيع بثمانية أيام على األكثر
ذلك عن اليوم حبيث ال يتأخر  **120:و يعرض اإلشكال على احملكمة طبقا ألحكام املادة

   .مزايدةاحملددة لل السابق للجلسة

هلا و إذا حدث لسبب جدي ثبت حتققه عدم إمكان عقد جلسة املزايدة يف التاريخ احملدد 
  .تؤجل إىل تاريخ حيدده احلكم

  ." و يسجل احلكم الصادر بنسخته األصلية يف ذيل قائمة شروط البيع
توجيه اإلنذار باإلطالع على قائمة شـروط  : و يستخلص من هذا النص العناصر التالية

و حتديـد   - ب توجيه اإلنذار إليهماألشخاص الذين جي- شكل و مضمون هذا اإلنذار- بيع ال
 نتناوهلـا  أربعة فروعإىل  لذا نقسم هذا املطلب. جلسة لالعتراضات و صدور حكم يف ذلك

  :ما يليـك تباعا

  األولرع ـالف

  مضمونه و هتوجيه اإلنذار باإلطالع على القائمة و شكل

باإلطالع على  إىل توجيه اإلنذار هاو نتطرق فياألوىل ، فقرتني نتعرض يف هذا الفرع إىل
  .إىل شكل اإلنذار و مضمونه هانتطرق فيالثانية و  ،قائمة شروط البيع

  توجيه اإلنذار باإلطالع على قائمة شروط البيع :أوال

ر من قانون اإلجراءات املدنية بأنه على الدائن مباش 386:يف نص املادة لقد أوجب املشرع
أن  ،اإلجراءات بواسطة احملضر القضائي بعد إيداعه لقائمة شروط البيع بأمانة الضبط باحملكمة

              إىل عدد من األشخاص ذكـرم هـذه املـادة     ،باإلطالع على هذه القائمة )1( يوجه إنذارا
                                                           

  .و املقصود ا االعتراضات "DIRES"و هي ترمجة حرفية لكلمة : مجع قول "أقواهلم"كلمة  *
 ،7، دار اآلداب و دار العلم للماليني، بريوت، طبعة )قاموس فرنسي عريب(، املنهل جبور عبد النور.سهيل ادريس و د.د - 

  .336: ، ص 1983
  .29/12/1971:املؤرخ يف 80-71من قانون اإلجراءات املدنية ملغاة باألمر  120:و يالحظ أن املادة **

 .102:غوثي بن ملحة، املرجع السابق، ص.د -1
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           )1(و هذا حىت يتمكن هؤالء األشـخاص مـن إبـداء مالحظـام     - سيأيت ذكرهم الحقا- 
و لتقدمي أوجه البطالن اليت قد تثار بشأن إجراءات التنفيذ على  ،حول هذه القائمةو أقواهلم 

  .العقار، و ذلك بثمانية أيام على األكثر قبل جلسة البيع

   شكل اإلنذار و مضمونه :ثانيا

شكل و مضمون اإلنذار الواجب توجيهه إىل كل من ق إ م من  387:مل حيدد نص املادة
ـ  ،مل عليهاتالبيانات اليت جيب أن يشكذا و  ،ه بيع العقار احملجوزيهم ن ألكن ميكن القول ب

و نعتقد أنه جيب أن تتوافر فيه بعض البيانـات   ،هذا اإلنذار يعترب ورقة من أوراق احملضرين
ذكر اسم احملضر القضائي الذي حررها  :هي *و هذه البيانات) و هي بيانات أساسية(العامة 

امته و ختمه و هوية الشخص املوجه إليه اإلنذار باستثناء الورثة الذين يذكرون مجلة و حمل إق
و مضـمون   و تاريخ توجيه اإلنذار و تعيني العقـار احملجـوز   دون بيان ألمسائهم و صفام

و جيب التنويـه يف  . اإلنذار و يذكر فيه تاريخ إيداع قائمة شروط البيع و احملكمة املودعة ا
ار بأنه على الشخص املبلغ به أن يطلع على قائمة شروط البيع و يستطيع أن يبدي هذا اإلنذ

  .قبل البيع بثمانية أيام على األكثرأقواله و مالحظاته حوهلا 

و جتب اإلشارة إىل أن هذا اإلنذار يوجه إىل موطن الشخص املبلغ به، فإذا مل يكن له أي 
  .**ملعتادموطن معروف فيوجه اإلنذار إىل حمل إقامته ا

                                                           
   و ما بعدها 599: يوسف جنم جربان، املرجع السابق، ص.أ -. 454:فتحي وايل، التنفيذ اجلربي، املرجع السابق، ص.د -1
  .397:أمحد خالصي، املرجع السابق، ص.أ - 
من قانون اإلجراءات املدنية املتعلقة بالتكليف باحلضور، و تعترب هذه البيانـات   13:هذه البيانات مت استخالصها من املادة *

لذي يتطلـب  بأا بيانات عامة جيب توافرها يف أية ورقة من أوراق احملضرين القضائيني، و يف أي إجراء من اإلجراءات ا
  . القانون وجوب تبليغه للخصم

امحد ساعي، حماضـرة حتـت   .أ: انظر. حول موضوع البيانات الواجب توافرها يف أوراق احملضرينالتوضيح و ملزيد من  -
 ألقيت مبناسبة انعقاد اليوم الدراسي حول التبليغ و التنفيذ مبجلس "تبليغ األحكام و القرارات القضائية و السندات"عنوان 

       اليت تصدر عن منظمة احملامني لناحيـة سـطيف،   "نشرة احملامي"، و هي منشورة مبجلة 08/02/2007:قضاء سطيف يوم
  .3-2 :، ص2007، لسنة 05العدد 

  .و ما بعدها 667:، صاملرجع السابقعبد الوهاب العشماوي، .حممد العشماوي و د.أ :و يف ذات املعىن -
 .من قانون اإلجراءات املدنية املتعلقة بالتكليف باحلضور 24، 23، 22: تطبيقا للمواد **
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  اينـرع الثـالف

   هاألشخاص الذين يوجه إليهم اإلنذار و ميعاد توجيه 

األشخاص من هم األول إىل العنصر اثنتني، نتطرق يف  ينإىل عنصريف هذا الفرع  نتعرض
يف  نتعـرض و  ؟الذين يوجه إليهم اإلنذار باإلطالع على القائمة و ميعاد توجيه اإلنذار إليهم

  .توجيه اإلنذار إىل من جيب توجيه اإلنذار إليه) آجال(ميعاد  إىلالثاين العنصر 

  األشخاص الذين يوجه إليهم اإلنذار باإلطالع على القائمة :أوال

على األشخاص الذين جيـب توجيـه   من قانون اإلجراءات املدنية  387:لقد نصت املادة
  :مـهو  اإلنذار إليهم لإلطالع على قائمة شروط البيع

هـؤالء   و هو إما املدين أو احلائز أو الكفيل العيين، ألن لكل واحد مـن  :يهاحملجوز عل - 1
  .مصلحة يف أن يطلع على شروط بيع العقاراألشخاص 

       380:طبقا لـنص املـادة  ( الدائنني املسجلني يف شهادة القيد املسلمة بعد تسجيل احلجز- 2
 أو دائـنني أصـحاب   سـابقا، عاديني و سجلوا حجزا عقاريا  و هم إما دائنني، )ق إ ممن 

الـذين قيـدوا   ) كالدائن املرن و صاحب حق االختصاص و حق االمتياز( التأمينات العينية
حقوقهم قبل تسجيل احلجز، ألن البيع باملزاد للعقار احملجوز سوف يطهر كل احلقوق العينية 

  .)1( لبيعلذا وجب إخطارهم بشروط بيع العقار لرياقبوا إجراءات ا - كما سنرى الحقا- 

و املقصود بالورثة هم ورثة احملجوز عليه أو ورثة الدائنني املسـجلني يف  : إىل الورثة مجلة - 3
  .)2( بدون حتديد أمسائهم أو صفامأي شهادة القيد، فإذا تويف أحدهم جيب إنذار ورثته مجلة 

صود ببائع العقار و املق :)3()ق إ ممن  388:طبقا لنص املادة(بائع العقار و املقايض عليه  - 4
، )أي مثن بيع العقار( هو الشخص الذي باع عقاره إىل املدين و قيد حقه و مل يستوف الثمن

                                                           
  .600-599:يوسف جنم جربان، املرجع السابق، ص.أ - . و ما بعدها 454:فتحي وايل، املرجع السابق، ص.د -1

– D .Pierre Julien et Gilles Taormina, Voies d'exécution et Procédures de distribution, LGDJ, Paris, P. 414. 

   .103-102:غوثي بن ملحة، املرجع السابق، ص.د -. 440-439:رمزي سيف، املرجع السابق، ص.د -2
  .161:نبيل صقر، املرجع السابق، ص.أ ،العريب شحط عبد القادر.د - .432:أمحد خليل، املرجع السابق، ص.د - 
  .135:، طرق التنفيذ، املرجع السابق، صؤلفو لنفس امل -.197:حممد حسنني، التنفيذ القضائي، املرجع السابق، ص.د -3
 . 103:غوثي بن ملحة، املرجع السابق، ص.د - 
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و قيـد   ،مع املدين - احملجوز عليه- هو الشخص الذي قايض عقاره  بأنهكما يقصد باملقايض 
      .ينمـن املـد  ) بدلني يف عقد املقايضـة الأي فرق ( من املدين حقه و مل يستوف فرق القيمة

و يعترب هذين الشخصني دائنني ممتازين، لذا يتعني إنذارمها بسقوط حقهما يف رفـع دعـوى   
و إال سقط حقهما قبل  - لعدم استيفاء فرق القيمة أو لعدم استيفاء مثن العقار -  *بفسخ البيع

  .)1( الراسي عليه املزاد يف رفع هذه الدعوى

إلنذارهم باإلطالع على  داعيالعاديني فال  و ما عدا هؤالء األشخاص فإن بقية الدائنني
  .)2( قائمة شروط البيع

  توجيه اإلنذار  )آجال( ميعاد :ثانيا

يعاد أو املدة اليت املمن قانون اإلجراءات املدنية السالفة الذكر، بأن  387:لقد نصت املادة
الع على قائمة إىل األشخاص الذين جيب إنذارهم باإلط) اإلخبار(جيب أن يوجه فيها اإلنذار 

شروط البيـع   إليداع قائمةيوما التالية ) 15(هي اخلمسة عشر بيانه مثلما سبق  ،شروط البيع
  .و هذا امليعاد هو ميعاد ناقص يتعني أن يتم اإلنذار خالله .بأمانة الضبط

و يالحظ أن هذه املادة مل ترتب أي جزاء على عدم احترام هذا امليعاد من طرف الدائن 
  .جراءاتمباشر اإل

  الفرع الثالث

  دم توجيه اإلنذار ـاجلزاء املترتب على ع

من قانون اإلجراءات املدنية السالفة اإلشارة، مل ترتب أي جزاء على عدم  387:إن املادة
جيـب توجيـه    و إىل أحد األشخاص من الذين ذكرم هذه املـادة ) اإلخبار(توجيه اإلنذار 

  .اإلنذار إليه

                                                           

وقف جيوز ملن يهمه  ترفع أمام حمكمة املوضوع املختصة و دعوى الفسخ ترفع طبقا للقواعد العامة املقررة لرفع الدعاوى،و *
   .قارية ليطلب وقف البيع إىل حني الفصل يف دعوى الفسخعقار احملجوز أن يقدم اعتراضا بذلك أمام قاضي البيوع العالبيع 
 . 692-691:سابق، صالرجع املأمحد أبو الوفاء، .د -. 197:سابق، صالرجع املحممد حسنني، التنفيذ القضائي، .د - 

  .216: عبد العزيز خليل، املرجع السابق، ص.د -.1هامش  691:أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د -1
 . و ما بعدها 456:ايل، التنفيذ اجلربي، املرجع السابق، صفتحي و.د -2



71 

 

بأنه ال يترتب على عدم إنذار أحد هـؤالء األشـخاص    :)1(نو يرى بعض شراح القانو
لكنها ال تكون حجـة علـى    ،بطالن اإلجراءات، ألن هذه اإلجراءات صحيحة يف حد ذاا

لكن إذا مل يتم إنذار مجيع األشـخاص  باإلطالع على القائمة،  هالشخص الذي مل يتم إنذار
جراءات الالحقة على إيداع قائمة شروط بأن اإل )2(فريى البعضباإلطالع على هذه القائمة، 

  .البيع تكون باطلة

  ع ـرع الرابـالف

  حتديد جلسة للنظر يف االعتراضات على قائمة شروط البيع

و يعـرض   "الفقرة ما قبل األخرية من قانون اإلجراءات املدنيـة   387:لقد نصت املادة
  ."... للجلسة احملددة حبيث ال يتأخر ذلك عن اليوم السابق... على احملكمة اإلشكال 

األقوال و املالحظات اليت قد تعرض على احملكمة مجيع  أن النص يقتضي هذا مقتضىو  
حول اإلشكاالت اليت قد تثار من طرفهم كذا كل يبديها ذوو الشأن و أصحاب املصلحة، و 

  .إجراءات التنفيذ بشأن العقار احملجوز

شكاالت اليت يبديها أصحاب املصلحة تكون و من الناحية العملية فإن املالحظات أو اإل
تعرض على قاضي البيوع العقارية الذي هو بدوره يقوم بتحديـد جلسـة    *يف شكل عريضة

تنعقد على األقل يف اليـوم   للنظر يف املالحظات و اإلشكاالت املعروضة عليه، و هذه اجللسة
د اجللسة يف التاريخ احملدد السابق جللسة البيع باملزاد، و إذا حدث سبب جدي حال دون انعقا

         يصـدر   يؤجل قاضي البيوع هذه اجللسة إىل جلسة الحقـة و هـذا مبوجـب حكـم     ،هلا
  .يف هذا الشأن

                                                           

- 
  .194:حممد حسنني، التنفيذ القضائي، املرجع السابق، ص. د -: من شراح قانون اإلجراءات اجلزائري -أ 1

  .457-456:فتحي وايل، التنفيذ اجلربي، املرجع السابق، ص.د: من شراح القانون املصري -ب

  . 409:وجدي راغب فهمي، املرجع السابق، ص.د -.215-214:براهيم بديوي، املرجع السابق، صعبد العزيز خليل ا.د - 
  . 161:آمال الفزايري، التنفيذ، املرجع السابق، ص.عبد الباسط مجيعي و د.د - 
  .339:رمزي سيف، املرجع السابق، ص.د -.694:أمحد أبو الوفاء ، املرجع السابق، ص.د - 
  .457-456: ع السابق، ص فتحي وايل، املرج.د -2
ن االعتراض يقدم يف شكل تصريح من طرف حمام، ألن ذلك يعترب إشكال جيب أن تفصل أيرى الدكتور غوثي بن ملحة ب *

  104:غوثي بن ملحة، املرجع السابق، ص.فيه احملكمة، أنظر د
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و يسجل احلكم الذي قضى بالتأجيل يف ذيل قائمة شروط البيع، و هذا ما نصت عليـه  
  . الذكر السالفةمن قانون اإلجراءات املدنية  387:الفقرة األخرية من املادة

 و سنتناول مسألة االعتراض على قائمة شروط البيع و ميعاد تقدمي االعتراض على القائمة
املطلـب األول مـن   ( املطلب املوايليف  ،و موضوع االعتراض و اجلهة املختصة بالفصل فيه

  ) .املبحث الثالث من الفصل األول

  املبحث الثالـث

  املنازعات الفرعية يف التنفيذ على العقار

 إن احلجز العقاري كغريه من احلجوز القضائية األخرى قد تعترض سبيله بعض العوارض
و اإلشكاالت القانونية، و قبل الشروع يف إجراءات بيع العقار احملجوز، جيب تصفية كل هذه 

القانونية اليت قد تطرح على قاضي البيوع العقارية بشـأن   اإلشكاالتالعوارض و كل هذه 
إجرائية ميكن ا تصفية كل اإلشكاالت - قانونيةو قد نظم هلا  املشرع وسيلة  .العقار احملجوز

و تتمثل هذه الوسيلة يف االعتراض  .و املنازعات القانونية اليت قد تنصب على العقار احملجوز
و سنتناول ذلك يف مطلب أول، و من اإلشكاالت و العـوارض   ،)1(على قائمة شروط البيع

ـ   قد اليت            ي البيـوع العقاريـة، دعـوى اسـتحقاق العقـار احملجـوز       تطرح علـى قاض
  .ذه الدعوى يف مطلب ثانهل سنتعرضو  الفرعية،

  املطلب األول

  االعتراض على قائمة شروط البيع 

االعتراض على قائمة شروط البيع هو تلك املنازعات الفرعية اليت قـد يبـديها   املقصود ب
هذه القائمة، أو ضد أي  ضد )2(مالحظات و دفوع أصحاب املصلحة و ذوو الشأن يف شكل

         فاالعتراض على القائمة هو إذن إجراء نظمـه القـانون    .إجراء من إجراءات احلجز العقاري
                                                           

  .486:طلعت حممد دويدار، املرجع السابق، ص.د -1
  .478:طلعت حممد دويدار، املرجع السابق، ص.د - . 443: صرمزي سيف، املرجع السابق، .د -2
  .27:عبد الباسط مجيعي، طرق  التنفيذ و إشكاالته، املرجع السابق، ص.د - 
          الطعـن يف املـواد املدنيـة و التجاريـة،      ةامحد علي السيد خليل، طلبات وقف التنفيذ أمام حمكمة التنفيذ و حمكم.د - 

 .248:، ص2000مصر، دون طبعة، سنة  -االسكندرية-امعية دار املطبوعات اجل
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 بـإجراءات  كل الرتاعات املتعلقةالعقار، و هذا بغرض تصفية  و هو مرحلة سابقة على بيع 
  .)1(التنفيذ قبل بيع العقار

األسـاس  إىل ما هو يف الفرع األول  نتعرض تباعا، ثالثة فروع يفطلب هذا املنتناول و 
يف الفرع نتعرض و  ؟ و تكييفه القانوين و ميعاده على قائمة شروط البيع القانوين لالعتراض

يف نتعـرض  و  ؟إجراءاتـه  و صاحب احلق يف االعتراض و شكل االعتراضإىل من هو  الثاين
  .للفصل فيهاملختصة  ض و اجلهةموضوع االعتراإىل الفرع الثالث 

  األولرع ـالف

  راض و تكييفه القانوين و ميعاده األساس القانوين لالعت 

ــرع يف  ــذا الف ــاول ه ــرنتن ــة عناص ــاس - 1: ثالث ــراض األس ــانوين لالعت                    ، الق
  : كـما يلي ميعاد تقدمي االعتراض - 3، التكييف القانوين لالعتراض - 2

  لقانوين لالعتراضاألساس ا: أوال

يوجه خـالل   "بأنه  - السالفة الذكر- من قانون اإلجراءات املدنية 387:لقد نصت املادة
... إىل كـل مـن    اإلنـذار اخلمسة عشر يوما التالية على األكثر إليداع قائمة شروط البيع 

    يـام  ليطلعوا على قائمة شروط البيع و لتدرج ا أقواهلم و مالحظام قبل البيـع بثمانيـة أ  
  .".. .األكثرعلى 

             أن يقوم بتبليغ مـن جيـب تبلـيغهم    و يستفاد من هذا النص بأنه على احملضر القضائي 
بإيداع قائمة شروط البيع و إنذارهم باالطالع على تلـك القائمـة    - أن ذكرنا كما سبق- 

  .قائمةالو إلبداء االعتراضات احملتملة على إلبداء مالحظام 

  على القائمةالتكييف القانوين لالعتراض  :ثانيا

خصومة قضائية يف التنفيـذ علـى العقـار    يعترب االعتراض على قائمة شروط البيع بأنه 
  .*و إجراءات حمددة قانونا معني احملجوز، هلا ميعاد

                                                           
 .400:ص ،أمحد خالصي، املرجع السابق.أ - . 410: وجدي راغب فهمي، املرجع السابق، ص.د -1

ـ  .يرى د و * املنشـور بالـة القضـائية،                    هغوثي بن ملحـة بأن االعتراض هـو إشكال تبت فيه احملكمة، انظـر مقال
  104:ع السابـق، صاملرجـ
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هو طريق إجرائي خاص بالتنفيذ على العقار على القائمة بأن االعتراض  )1(و يرى البعض
  .حلجوز التنفيذية اجلربية األخرىدون سواه من ا

          بأن االعتراض هو مسلك لتعـديل شـروط البيـع باإلضـافة      )2(خرو يرى البعض اآل
و هو طريق لتقرير بطالن إجراءات التنفيذ على العقار أو أحد هذه اإلجراءات  أو بالنقصان،

  .لعيب قد يتعلق بالشكل أو باملوضوع

    االعتراضميعاد تقدمي: ثالثا

بأن ميعاد تقـدمي   - السالفة الذكر- من قانون اإلجراءات املدنية  387:لقد حددت املادة
  .على األكثر، قبل جلسة البيع للعقار احملجوزاالعتراض هو مثانية أيام 

كما حـددم  -  البيعبقائمة شروط من جيب تبليغهم يوم تبليغ من و يسري هذا امليعاد 
  .ما قبل انعقاد جلسة بيع العقار بثمانية أيام على األكثر و إىل غاية - ق إ ممن  387:املادة

  يـالفرع الثان

  االعتراض صاحب احلق يف االعتراض و شكل 

يف إبداء االعتـراض  األشخاص الذين هلم احلق  - 1: يف عنصرين اثننينتناول هذا الفرع 
أمام قاضي  هإبدائما هو شكل االعتراض على القائمة، و طريقة  - 2على قائمة شروط البيع، 

  : ما يليـكو إجراءات ذلك  البيوع العقارية

  احلق يف االعتراض مهلاألشخاص الذين : أوال

جيوز تقدمي االعتراض على قائمة شروط البيع من األشـخاص الـذين جيـب إنـذارهم     
  : ما يليـكمن قانون اإلجراءات املدنية  387:باإلطالع على القائمة و قد حددم املادة

                                                           
  .588.589:حممد حممود ابراهيم، املرجع السابق، ص.د -1
  . 835:أمحد مليجي، التنفيذ، املرجع السابق، ص.د -.و ما بعدها 697:امحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د -2
  .486:أمحد مليجي، إشكاالت التنفيذ و منازعات التنفيذ املوضوعية، املرجع السابق، ص.د -
  .399:، ص1996،  1نبيل امساعيل عمر، أصول التنفيذ اجلربي يف املواد املدنية و التجارية، الدار اجلامعية، مصر، ط.د -
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  .عليه احملجوز - 1
  .الدائنني املسجلني يف شهادة القيد املسلمة بعد تسجيل احلجز - 2
  .الورثة - 3
  ).ق إ ممن  388:املادة(بائع العقار أو أحد املقايضني عليه  - 4

              و نعتقد بأن االعتراض على قائمة شروط البيع لـيس حمصـورا يف هـؤالء األشـخاص     
بل جيوز لكل شـخص لـه   ، دنيةجراءات املاإل انونقن م 388و  387:ناالذين ذكرم املادت

يف العقار احملجوز من قانون اإلجراءات املدنية  459:مبفهوم املادة )1( *صفة و مصلحة قانونية
علـى  أن يقدم اعتراضا على قائمة شروط البيع، كأصحاب احلقوق العينية األصلية املقيـدة  

، و كأصحاب احلقـوق الشخصـية   )رتفاقكصاحب حق االنتفاع و حق اال(العقار احملجوز 
 )ق إ ممن  385:الذي ذكرته املادة(الشريك املقاسم كو  ،)2()كمستأجر العقار(على العقار 

  .احلائز و الكفيل العيينكو 

                     )3(أساس احلق يف االعتراض إذن هو املصلحة، فكـل مـن لـه مصـلحة قانونيـة     و  
له احلق يف االعتراض على القائمة، و نتيجة لذلك جيوز حىت  - م ق إمن  459:مبفهوم املادة - 

 - الذي هو نفسه حمرر قائمة شروط البيـع - للدائن مباشر اإلجراءات بواسطة احملضر القضائي
أن يعترض على القائمة، و ذلك بإضافة بعض الشروط أو إنقاص البعض منها، إذا كان ذلك 

  .ه بأفضل الشروط و أحسنها، بغرض بيع)4(حيقق مصلحة إضافية للعقار

                                                           

املصلحة االقتصادية ال تكفي لتقدمي االعتراض على القائمة، و هلذا ال جيوز لشخص ال عالقة له بالعقار احملجوز أن يقدم  *
.    مصلحة يف تعديل شروط البيع ألنه سوف يتقدم للمزايدة بغرض شراء هذا العقار اعتراضا على القائمة على أساس أن له

  .460:فتحي وايل، املرجع السابق، ص.د -
              .488:امحد مليجي، إشكاالت التنفيذ، املرجع السابق، ص.د -1
   .837:، التنفيذ، املرجع السابق، صلنفس املؤلف  - 

D. Cécile Robin, .OP.CIT. P 111 .    –     
  – D. Pierre Julien et Gilles Taormina, .OP.CIT. P. 414.     

  .444:رمزي سيف، املرجع السابق، ص.د -2
 .807-804:املستشار أنور طلبة، إشكاالت التنفيذ و منازعات احلجز، املرجع السابق، ص - 

د مليجي، التعليق على قانون املرافعات بآراء الفقه و الصيغ امح.، أنظر د"املصلحة القانونية"حول فكرة  التوضيحملزيد من  -3
  .و ما بعدها 67:، دون تاريخ نشر أو طبعة، ص1القانونية أحكام النقض، اجلزء 

 .706:أمحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د -.496-495:طلعت حممد دويدار، املرجع السابق، ص.د -4
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  شكل االعتراض و إجراءاته: ثانيا

على  تمن قانون اإلجراءات املدنية اليت نص 387:يف نص املادةاملشرع اجلزائري مل حيدد 
من طرف أصحاب املصلحة ضد قائمة شـروط البيـع، شـكل    إبداء األقوال و املالحظات 

  .هذه القائمة قائمة الذي قد يبديه ذوو الشأن ضدالاالعتراض على 

مؤرخة و موقعـة  *و نعتقد بأن االعتراض على قائمة شروط البيع يكون مبوجب عريضة
ـ حبيث (تكون مسببة و  ،من طرف املعترض أو من وكيله أو من حماميه بني فيهـا أوجـه   ت

  ).شكاالت اليت قد يبديها صاحبهااالعتراض، و تبني فيها املالحظات أو اإل

        باشـر أمامهـا إجـراءات بيـع العقـار      تاحملكمـة الـيت   أمام   و تقدم هذه العريضة
          ، لتعرض فيما بعـد علـى قاضـي البيـوع العقاريـة      **و تسجل يف سجل خاص احملجوز،

و هذا ما سنتعرض له بشيء من التفصـيل يف الفـرع   (ليفصل فيها يف جلسة االعتراضات، 
  ).املوايل الثالث

قد يبديه صاحب شروط البيع فإن االعتراض على قائمة ية التطبيقالعملية و و من الناحية 
املصلحة إما أمام احملكمة اليت تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على العقار احملجوز، و إما أمـام  

          احملكمـة املختصـة   علـى  احملضر القضائي القائم بالتنفيذ و يقـوم هـذا احملضـر بعرضـه     
  ).قسم البيوع العقارية(

موضوع االعتـراض علـى   نتعرض يف العنصر األول إىل  عنصرين،هذا الفرع يف نتناول 
و موضوعات االعتراض و هي متعددة و غري حمصورة يف نـص قـانوين   (قائمة شروط البيع 

خاص و هي ترجع إما إىل القواعد العامة و إما إىل املالحظات املنصبة على تعـديل قائمـة   
اجلهة القضائية املختصـة  إىل  ثاينالعنصر اليف نتعرض  و ).أو باحلذف شروط البيع باإلضافة

  .قائمة شروط البيع الفصل يف االعتراض علىب

                                                           

من ق إ م،  12:نعتقد أا تشبه إىل حد ما العريضة املنصوص عليها يف املادة "القائمةاالعتراض على "إن العريضة املتضمنة  *
و تأخذ حكمها من حيث شكلها و البيانات اليت جيـب أن   "بالعريضة االفتتاحية لرفع الدعوى"و املتعارف على تسميتها 

  .لقضائييشبه إىل حد ما عريضة الطلب ا "االعتراض على القائمة"تتوافر فيها، فـطلب 
، و تسجل فيه "سجل االعتراضات على قائمة شروط البيع"يوجد على مستوى قسم البيوع العقارية سجل خاص يسمى  **

 .كل االعتراضات املقدمة من ذوي املصلحة و أصحاب الشأن
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  الفرع الثالـث

  موضوع االعتراض و اجلهة املختصة للفصل فيه 

               موضـوع االعتـراض علـى القائمـة،      - 1: نتناول هذا الفـرع يف عنصـرين اثـنني   
  : كـما يليبالفصل يف االعتراض، اجلهة القضائية املختصة  -  2

  موضوع االعتراض على القائمة : أوال

و متعـددة و غـري    إن أسباب و موضوعات االعتراض على قائمة شروط البيع واسـعة 
إىل القواعد العامة، و بعضها اآلخر تطرق ) يعود(حمصورة بنص قانوين خاص، فبعضها يرجع 

  : كما يلي اتني الفقرتنيو نتناول ه ،و القضاء املقارن إليها الفقه

  :موضوع االعتراض الذي يرجع إىل القواعد العامة - 1

         هناك بعض الدفوع الـيت تثـار يف جلسـة االعتـراض تتعلـق بأوجـه الـبطالن يف       
بالشكل أو تكون  ، و قد تكون أوجه البطالن هذه تتعلقاحملجوز العقارعلى إجراءات التنفيذ 
  .متعلقة باملوضوع

األوجه تتعلق بإبطال إجـراءات التنفيـذ    و هذه: )1(لبطالن اليت تتعلق بالشكلأوجه ا - أ
كأن ال يتضمن هـذا   ،اليت قد تلحق أمر احلجز العقاري و مثاهلا العيوب الشكلية ،العقاري

من قانون اإلجراءات املدنية، أو كأن  379:احلجز بيان أو أكثر من البيانات اليت ذكرا املادة
     مر احلجز إىل من جيب تبليغه، أو كأن يتم السهو عن توجيه اإلنـذار بالـدفع   ال يتم تبليغ أ

أو بالتخلية للعقار احملجوز إىل حائز العقار أو الكفيل العيين، أو كأن ال يتم تسجيل احلجـز  
و كل  .قائمة شروط البيعمن و أساسي  باحملافظة العقارية، أو كأن يتم إغفال بيان جوهري

  .بقت اإلشارة إليها يف هذا البحثهذه املسائل س

                                                           
  .593:حممد حممود ابراهيم، املرجع السابق، ص.د -.446:رمزي سيف، املرجع السابق، ص.د -1
  .490:، إشكاالت التنفيذ، املرجع السابق، صو لنفس املؤلف -، 839:، املرجع السابق، ص)التنفيذ(جي امحد ملي.د - 
  .813:، ص810-809:املستشار أنور طلبة، إشكاالت التنفيذ و منازعات احلجز، املرجع السابق، ص - 
  .117-116:غوثي بن ملحة، املرجع السابق، ص.د - 
 .1040:ص املرجع السابقمد نصر الدين كامل و حممد فاروق راتب، حممد علي راتب و حم: األساتذة - 
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إما أن تكون متعلقة بالدين الذي يـتم  و هي  :)1(أوجه البطالن اليت تتعلق باملوضوع - ب
التنفيذ للوفاء به، أو تكون متعلقة بالسند التنفيذي الذي يتم مبوجبه التنفيذ، أو تكون متعلقة 

  . بالعقار حمل التنفيذ

فمثاهلا أن يدفع املدين أو من يف  :الذي يتم التنفيذ للوفاء به بالنسبة لألوجه املتعلقة بالدين - 
  .هذا الدين  أو بالتقادم، أو ينازع يف صحة الدين بالوفاء حكمه بانقضاء

مثاهلا أن يتم التنفيـذ   :و بالنسبة لألوجه املتعلقة بالسند التنفيذي الذي يتم التنفيذ مبوجبه - 
  .أمام اجلهة القضائية املختصةمبوجب عقد رمسي وقع فيه طعن بالتزوير 

مثاهلا أن يتم التنفيذ علـى   :و بالنسبة لألوجه املتعلقة بالعيوب اخلاصة بالعقار حمل التنفيذ - 
 و كالعقار اململوك للدولة *عقار ال جيوز حجزه قانونا، كالعقار املوقوف على جهات خريية

    .**ملكية عامة

 :الصـادر يف  73271:يـا يف القـرار رقـم   لمحكمة العلالغرفة اإلدارية لو قد قضت  
من القانون املدين أنه ال جيوز التصـرف يف   689:من املقرر قانونا باملادة " بأنه 21/10/1990

أو متلكها بالتقادم، و من مثة ال ميكن احلصول على ملكية مملوكـة   أموال الدولة أو حجزها
  .)2(" للدولة من طرف الطاعنني عن طريق احليازة

                                                           
  .446:رمزي سيف، املرجع السابق، ص.د -. 704:أمحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د -1
  .189:آمال الفزايري، املرجع السابق، ص.عبد الباسط مجيعي و د.د -  
  .و ما بعدها 814:جز، املرجع السابق، صاملستشار أنور طلبة، إشكاالت التنفيذ و منازعات احل -  
  .و ما بعدها 1040:حممد علي راتب و حممد نصر الدين كامل و حممد فاروق راتب، املرجع السابق، ص: األساتذة -  
الوقف هو حبس العني على التملـك  "املتعلق باألوقاف و اليت تنص  27/04/1991:املؤرخ يف 10-91من قانون  03:املادة *

  ."التأبيد و التصدق باملنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه الربعلى وجه 
و املتعلق باألوقاف و الـيت تـنص    10-91املعدل و املتمم لقانون  14/12/2002:املؤرخ يف 10-02من قانون  03:املادة -
  ."...ات الوقف العام هو ما حبس على جهات خريية من وقت إنشائه، و خيصص ريعه للمسامهة يف سبل اخلري"
   "...ال جيوز التصرف يف أموال الدولة أو حجزها، أو متلكها بالتقادم "من ق م، و اليت تنص  689:املادة **
   األمالك الوطنية العمومية غري "املتضمن األمالك الوطنية و اليت تنص  01/12/1990:املؤرخ يف 30-90من قانون  04:املادة   
  ."...ال للحجز  قابلة للتصرف و ال للتقادم و   

 .143:، ص1992العدد األول،  ،قرار منشور بالة القضائية اليت تصدر عن احملكمة العليا -2
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           بأنـه  27/01/1993:الصـادر يف  100370:يف القـرار رقـم   احملكمة العليا تكما قض 
أو حجزها أو متلكها بالتقـادم، و أنـه ال   التصرف يف أموال الدولة  من املقرر أنه ال جيوز "

ميكن االعتراض على تصرف قامت به البلدية، و الذي يتعلق بأموال أدخلت يف ذمتها املاليـة  
  .*)1( " اطات العقاريةاالحتي عن طريق

  :"املالحظات"موضوع االعتراض حول  - 2

أن يعترض على قائمـة   - أشرناكما - جيوز لكل صاحب مصلحة و كل صاحب شأن 
من قـانون   387:كما نصت على ذلك املادة ،عليها "مالحظات"و ذلك بإبداء  ،شروط البيع

        الشـروط إىل القائمـة    اإلجراءات املدنية، و هذه املالحظات قد دف إىل إضـافة بعـض  
  .)2( أو حذف البعض منها

          مثاهلا أن يطلب مستأجر العقار احملجوز  :فاملالحظات اليت دف إىل إضافة بعض الشروط - 
كصاحب حق االنتفاع أو صاحب حق االرتفـاق علـى   - أو أصحاب احلقوق العينية عليه 

لبيع تشري إىل حقه على هذا العقـار حـىت ال   إضافة أحد الشروط إىل قائمة شروط ا - العقار
  .)3( ينازعه مستقبال مشتري العقار باملزاد يف حقوقه

مثاهلـا أن   :و املالحظات اليت دف إىل حذف بعض الشروط من قائمة شروط البيـع 
    يطلب صاحب املصلحة حذف الشروط الغري جائزة قانونا أو الشـروط املخالفـة للنظـام    

  .ة يف املزايدةالقائمة شرط مينع بعض األشخاص أو بعض الفئات من املشارككأن يرد ب ،العام

كـأن   ،و قد دف هذه املالحظات إىل تغيري و تعديل بعض الشروط الواردة بالقائمـة 

                                                           
   .وما بعدها 107: ، ص1995قرار منشور بالة القضائية، اليت تصدر عن احملكمة العليا، العدد األول،  -1
             بأنـه   06/10/1991:الصـادر يف  72703: ا يف القـرار رقـم  و يف ذات املعىن فقد قضت الغرفة اإلدارية للمحكمة العلي *

اليت تصدر عـن  ) نشرة القضاة(، جملة "إن جمرد تسامح اإلدارة يف شغل قطعة األرض ال يعد سندا قانونيا يسمح مبلكيتها "
 .و ما بعدها 88: ، ص46وزارة العدل، العدد 

  D .Serge Guinchard Et D. Tony Moussa ,OP.CIT. P. 1057 -.                .460:فتحي وايل، املرجع السابق، ص.د -2
  .704: أمحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د - .596:حممد حممود ابراهيم، املرجع السابق، ص.د - 
 1988، 1صـر، ط عبد الفتاح مراد، املشكالت العملية يف قضاء التنفيذ، دار الفكر العريب، م.عبد احلميد املنشاوي، د.أ - 

  .و ما بعدها 279: ص
  .603:يوسف جنم جربان، املرجع السابق، ص.أ -.  445:رمزي سيف، املرجع السابق، ص.د -3

  .821:املستشار أنور طلبة، إشكاالت التنفيذ و منازعات احلجز، املرجع السابق، ص - 
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، و هذا التعـديل  )1( يطلب جتزئة العقار إىل صفقات أو أن يطرح بيع العقار كصفقة واحدة
  .كناهلدف منه بيع العقار بأعلى مثن مم

هذه املالحظات إىل تعديل الثمن األساسي للعقار الذي تنطلق منه املزايـدة  و قد دف 
  .)2( إنقاصهسواء كان ذلك بزيادة الثمن أو 

االعتراض على قائمة شروط البيع حالة ما إذا طلـب  نه يدخل يف إطار بأو ميكن القول 
ـ            ايض عليـه، أمـام احملكمـة    وقف التنفيذ إذا رفعت دعوى الفسخ من بائع العقار أو املق

 و بالطرق املعتادة، فإذا رفعت دعوى الفسخ بثمانية أيام على األقل قبل جلسة البيع باملزايدة
جيوز لبائع العقار أو املقايض عليه أن يتقـدم   - من ق إ م 388:كما تنص على ذلك املادة - 

  .)3( لتنفيذباعتراض أمام قاضي البيوع العقارية ليطلب وقف إجراءات ا

   ائية املختصة بالفصل يف االعتراضاجلهة القض: ثانيا

بدقة و بوضوح من هي اجلهـة   - يف قانون اإلجراءات املدنية- مل يبني املشرع اجلزائري 
ة املختصة للفصل و من هي اجله ،القضائية اليت يطرح عليها االعتراض على قائمة شروط البيع

  .يف هذا االعتراض

الـيت   - حمكمة مقر الس - االعتراض على القائمة يطرح على احملكمة  لكننا نعتقد بأن
  يف للفصلهو املختص  * اريةـالعققاضي البيوع أن و  . ا إجراءات بيع العقارهـيباشر أمام

                                                           
  .190-189:ص.الفزايري، املرجع السابق آمال.عبد الباسط مجيعي و د.د -.460:فتحي وايل، املرجع السابق، ص.د -1

 . 596-595:حممد حممود ابراهيم، املرجع السابق، ص.د - 

  .820:املستشار أنور طلبة، إشكاالت التنفيذ، املرجع السابق، ص -.706-705:امحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د -2
  . 32:سابق، صالرجع املعبد الباسط مجيعي، طرق التنفيذ، .د - 
  .406:أمينة النمر، املرجع السابق، ص.د -. 450:رمزي سيف، املرجع السابق، ص.د -3
  .413:وجدي راغب فهمي، املرجع السابق، ص.د - 
          فإنه يوجد على مستوى حمكمة مقر الس القضائي قسم ضمن بـاقي أقسـام احملكمـة يسـمى    : من الناحية العملية *
و جتب اإلشـارة هنـا إىل أن    .ا رئيس احملكمة أو أحد القضاة املكلفني بالقسم العقارييترأسه إم "قسم البيوع العقارية"

) 10(منه على أن احملكمـة تقسـم إىل    13:قد نص يف املادة 17/07/2005:الصادر يف 11-05:قانون التنظيم القضائي رقم
شاط القضائي يف احملكمة، و تطبيقا أو تقسيمها إىل فروع حسب أمهية و حجم الن أقسام، و ميكن  تقليص هذه األحكام

 .لنص هذه املادة فقد جرى العمل على استحداث قسم للبيوع العقارية باحملاكم الواقعة مبقرات االس القضائية
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باعتبارها منازعات يف التنفيذ على  ،قائمة شروط البيع عليه حولاالعتراضات املعروضة 
، و هـو  )2(عترب إشكال يف التنفيذ يفصل فيه قاضي اإلشكالاالعتراضات ت هو هذ ،)1(العقار

         من قانون اإلجـراءات املدنيـة   387:املادةنصت عليه هنا قاضي البيوع العقارية، و هذا ما 
يتأخر ذلك عن اليوم حبيث ال  120طبقا ألحكام املادة  و يعرض اإلشكال على احملكمة... "

  ."السابق للجلسة احملددة للمزايدة 

ال تقـل  جيب أ مدةيف و معىن ذلك أن االعتراض على القائمة يعرض على قاضي البيوع 
جلسة بيع العقار، و هذا حىت يكون له الوقـت الكـايف لدراسـة هـذا     عن يوم واحد قبل 
و ليفصل فيه مبوجب حكم قبل الشروع يف إجراءات بيع العقار  ،االعتراض اإلشكال و هذا 

  .نرى الحقايف اجللسة احملددة كما س

و تعترب جلسة الفصل يف االعتراضات على قائمة شروط البيع تشبه إىل حد مـا جلسـة   
املدنية، غري أن املشـرع   اإلجراءاتمن قانون  183:إشكاالت التنفيذ اليت نصت عليها املادة

  .رسم لكل جلسة منهما إجراءات قانونية خاصة ا

ة شروط البيع يف شكل دعـوى قضـائية   و نعتقد بأنه ال جيوز طرح االعتراض على قائم
  .أصلية أمام قضاء املوضوع باإلجراءات املعتادة لرفع الدعاوى

أي إىل أطـراف   )3(كما أنه ال يشترط تبليغ االعتراض على القائمة إىل اخلصوم اآلخرين
 التنفيذ، ألن جلسة االعتراض على القائمة قد مت حتديدها مسبقا أثناء حترير قائمة شروط البيع
 )4(و إيداعها بأمانة الضبط باحملكمة، و مت تبليغهم ا مع إنذارهم باالطالع على هذه القائمة

  .أن بيناسبق  كما

إىل الفصـل يف   ضو بعد أن عرفنا اجلهة املختصة بالفصل يف االعتراض، بقي لنا أن نتعر
، و ذلـك يف  تاالعتراض، و إىل الطلبات اليت تقبل خارج امليعاد احملدد لتقـدمي االعتراضـا  

  : كما يلـيعنصرين اثنني 
                                                           

  .407-406:أمينة النمر، املرجع السابق، ص.د -1
  . و ما بعدها 712:امحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د -2
  .104: غوثي بن ملحة، املرجع السابق، ص.د - .843-842: نفيذ، املرجع السابق، صأمحد مليجي، الت.د - 
  .604:يوسف جنم جربان، املرجع السابق، ص.أ -3
  .700:امحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د -4
 .604:حممد حممود ابراهيم، املرجع السابق، ص.د - 
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  :الفصل يف االعتراض - 1 

و الـدفوع  و االعتراضـات  يفصل قاضي البيوع العقارية يف املالحظات و اإلشكاالت 
مبوجب حكم قضائي، و هذا احلكـم  ، و ذلك و اليت تعرض عليه اإلجراءاتاملتعلقة ببطالن 

بيوع بأن املالحظـات أو اإلشـكاالت   و إذا رأى قاضي ال .يسجل بذيل قائمة شروط البيع
فيستجيب هلا و يأمر مبا يراه مناسبا بشأن قائمة شروط البيع  ،املطروحة عليه جدية و مؤسسة

و هدفها  مؤسسةغري أا  - قاضي البيوع- و إذا رأى  .أو باحلذفبالتعديل أو باإلضافة سواء 
  .فيذمبواصلة التن ، و يأمر*هو عرقلة التنفيذ فقط، يقضي برفضها

شراح قانون اإلجراءات بأن احلكم الصادر يف جلسة االعتـراض قابـل    )1(و يرى بعض
  .لالستئناف فيه عمال بالقواعد العامة

و نعتقد بأن احلكم الصادر يف االعتراض غري قابل لالستئناف ألن هذا احلكم ال يفصل يف 

اف التنفيذ، ألنه يفصل يف خصومة قضائية تتعلق بأصل احلق و ال ميس باملراكز القانونية ألطر

مالحظات و إشكاالت تتعلق بإجراءات التنفيذ لتصفية العقار من كل املنازعـات، فهـو يف   

  .و بالتايل ال جيوز استئنافه - كما سنرى الحقا- رأينا أمر والئي شأنه شأن حكم مرسي املزاد

 ه، فمعىن ذلك أنالستئنافل قابلإضافة إىل ذلك فإذا قلنا بأن احلكم الصادر يف االعتراض 
 102:عمال بنص املادة ،وجوبا فإن إجراءات التنفيذ تتوقف كلما وقع استئناف يف هذا احلكم

موقف، و يترتب ذلك نتائج خطرية، ذلك  ألن االستئناف له أثرمن قانون اإلجراءات املدنية، 
  توقيفب يف ـيرغ - السيما املدين و من يف حكمه كاحلائز و الكفيل العيين -  أن كل طرف

                                                           

اإلشكاالت و املالحظات املتعلقة بالتنفيذ على العقار تعاجل عن طريـق  إن معظم : يالحظ من الناحية العملية و التطبيقية *
القضاء االستعجايل، ذلك أن املدين أو صاحب املصلحة يف أغلب األحيان ال يلجأ إىل تقدمي اعتراض على قائمة شـروط  

  ر، البيع، بل يلجأ إىل رفع دعوى استعجالية يطلب فيها يف معظم احلاالت بوقف إجراءات بيع العقا
  .105:غوثي بن ملحة، املرجع السابق، ص.د -1
  :و من شراح قانون املرافعات املصري أنظر - 
  .و ما بعدها 715:امحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د - .463:فتحي وايل، التنفيذ اجلربي، املرجع السابق، ص.د  - 
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        مباشـرة إىل إثـارة أيـة مالحظـات     يلجأ  ،القانونية إجراءات التنفيذ و عرقلتها بالوسائل 
أو إشكاالت بطريق االعتراض على قائمة شروط البيع، و بعد صدور احلكم يف االعتـراض  

و توقيـف   ال و هو عرقلـة التنفيـذ  أو هكذا يصل إىل مبتغاه  يقوم باستئناف هذا احلكم،
  .ات البيع إىل حني الفصل يف االستئنافإجراء

  :لتقدمي االعتراضات دداحملالطلبات اليت تقبل خارج امليعاد  - 2 

  :هي االعتراضات اليت تقبل من بعض األشخاص يف أية مرحلة تكون عليها اإلجراءاتو 

كما سبق أن أوضحنا فإن ميعاد طرح املالحظات و االعتراضات على قائمة شروط البيع 
         خـالل املـدة الـيت تتـراوح      - أي على قاضي البيوع العقارية- تطرح على احملكمةهو أن 

        ما بني تاريخ إيداع القائمة بأمانة الضبط، و إىل غايـة اليـوم السـابق للجلسـة املقـررة      
  .)من ق إ م 387:املادة( لبيع العقار باملزايدة

وهو اليـوم  - مبرور هذا امليعادلكن هناك بعض الطلبات ختص بعض األشخاص ال تسقط 
    بل جيوز تقدميها يف أية مرحلة تكون عليهـا إجـراءات التنفيـذ     - السابق جللسة بيع العقار

  .على العقار

  :)1( و نذكر من هذه الطلبات و االعتراضات ما يلي

أحد األشخاص ممن جيب إنذارهم بـاإلطالع علـى   ) إخبار(يف حالة ما إذا مل يتم إنذار  - 1
        - ق إ ممـن   388- 387:و هـم األشـخاص املـذكورين يف املـادتني    - ة شروط البيعقائم

          فلهذا الشخص احلق يف االعتراض على قائمة شروط البيع يف أيـة مرحلـة كانـت عليهـا    
  .*إجراءات التنفيذ

                                                           
  .و ما بعدها 720:امحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د -1
  .187:آمال الفزايري، التنفيذ، املرجع السابق، ص.عبد الباسط مجيعي و د.د - 
اهليـأة العامـة   (و هو مبدأ جديد قررته  26/06/1995:هذا ما قررته حمكمة النقض املصرية يف حكم حديث هلا صدر يف *

ن يف أي وقت و لو باجللسة احملددة فإذا مل خيرب املدين أو احلائز بإيداع القائمة، جاز له إبداء أوجه البطال") حملكمة النقض
  . "للبيع بطريق الدفع أمام قاضي التنفيذ

 .806:املستشار أنور طلبة، إشكاالت التنفيذ، املرجع السابق، ص -  
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كما جيوز تقدمي االعتراض على القائمة من أي شخص له مصلحة يف العقار احملجوز و ال  - 2
باإلطالع على القائمة، و يف أيـة مرحلـة كانـت عليهـا     ) إخباره(وجب القانون إنذاره ي

  .إجراءات التنفيذ

و جيوز تقدمي االعتراض على القائمة فيما خيص الشروط املتعلقة بالنظام العـام أو اآلداب   - 3
  .العامة، يف أية مرحلة كانت عليها إجراءات التنفيذ

أن يقدم اعتراض علـى القائمـة يف أيـة     - ومن يف حكمه- هو جيوز للمدين احملجوز علي - 4
  .*مرحلة تكون عليها إجراءات التنفيذ، إذا ما متسك بطلب انقضاء الدين بالوفاء

و هكذا بعد انتهائنا من مسألة حترير قائمة شروط البيع و إيداعها بأمانة الضبط و إنذار 
عتراضات عليها مث الفصل يف تلـك  من جيب إنذارهم باإلطالع على هذه القائمة و تقدمي اال

   املطلب املـوايل  االعتراضات لتصفية كل اإلشكاالت املتعلقة بإجراءات احلجز، سنتعرض يف 
إىل دعوى اسـتحقاق   - الذي ينصب كذلك على تصفية املنازعات املتعلقة بالعقار احملجوز- 

نفيذ املوضوعية الواقعـة  العقار احملجوز الفرعية و هذه الدعوى بطبيعتها هي من منازعات الت
  .و هذا ما سنتناوله يف املطلب الثاين كما سيأيت على العقار احملجوز،

                                                           

فإنه جيوز للمدين طلب وقف إجراءات التنفيذ على عقاره احملجوز يف أية مرحلة تكون عليها : و من الناحية العملية *
مستندات تثبت أنه قام بالوفاء بالدين و باملصاريف القضائية، و جيوز له ) لقاضي البيوع( قدم للمحكمة اإلجراءات، مىت

تقدمي هذا الطلب حىت يوم انعقاد جلسة املزايدة بشرط أن يقدم هذا الطلب أمام احملكمة قبل الشروع يف بيع العقار باملزاد، 
 .أن يقدم ما يثبت ذلكعلى  ،لدينفله أن يطلب وقف إجراءات املزايدة بسبب وفاء ا
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  يـاملطلب الثان

  دعوى استحقاق العقار احملجوز الفرعية

جتب اإلشارة منذ البداية بأن قانون اإلجراءات املدنية مل يتطرق إىل دعـوى اسـتحقاق   
هذا عكس بعض التشريعات األخـرى، كالتشـريع    ، و*و مل ينظم أحكامهاالعقار الفرعية، 

و هذا يعترب فراغ قانوين جيب على املشرع تالفيه بنصوص قانونية تنظم   .و املصري الفرنسي
  .هذه الدعوى

و يف الواقع فإن دعوى استحقاق العقار الفرعية تقابل دعوى استرداد املنقوالت احملجوزة 
إلجراءات املدنية، و طاملا أن قـانون اإلجـراءات   من قانون ا 377:املنصوص عليها يف املادة

املدنية مل ينظم أحكام دعوى استحقاق العقار الفرعية، ففي هذه احلالة ميكن أن نطبق بشأا 
  .)1(على سبيل القياس األحكام املقررة يف دعوى استرداد املنقوالت احملجوزة

ل إىل تعريـف دعـوى   الفـرع األو نتعـرض يف  و نتناول هذا املطلب يف أربعة فروع، 
نتعـرض يف   ، وأطراف هذه الدعوىإىل يف الفرع الثاين  سنتطرقاالستحقاق و شروطها، و 

دعـوى  يف إىل اإلثبات رابع الفرع ال خنصصإجراءات رفع هذه الدعوى، و إىل ثالث الفرع ال
  .و احلكم فيها الفرعيةالعقار استحقاق 

 

                                                           

  .و يرى الدكتور حممد حسنني بأن املشرع اجلزائري مل ينظم دعوى استحقاق العقار الفرعية لكن القواعد العامة ال متنعها *
  .197: التنفيذ القضائي، املرجع السابق، ص

ات املدنية مل يتعرض للمسألة ميكن يف هـذه  مبا أن املشرع اجلزائري يف قانون اإلجراء(غوثي بن ملحة : و يرى الدكتور - 
الدعوى بطلب االسترداد هـي  (، كما يرى بأن )من ق إ م املتعلقة باحلجز على املنقول 377:احلالة التمسك حبكم املادة
  .121-120:منشور بالة القضائية، املرجع السابق، صمقال له، ، )مبثابة دعوى االستحقاق

    اليت تصدر عن منظمة احملامني لناحيـة سـطيف،   ) نشرة احملامي(منشور مبجلة ) جز العقارياحل(مقال لنا حتت عنوان  -1
  .و ما بعدها 11:،ص 06/2007 :عدد
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  رع األولـالف

  فرعية و شروطهاالالعقار تعريف دعوى استحقاق  

تعريـف دعـوى االسـتحقاق الفرعيـة                 - 1نتناول هذا الفرع يف عنصـرين اثـنني،   
  :كما يلـيشروط دعوى استحقاق العقار،  - 2

  الفرعيةالعقار دعوى استحقاق  تعريف: أوال

دعوى اليت يرفعها شخص من الغري مدعيا ملكية العقار احملجوز الـذي شـرع يف   هي ال
  .*ه، يطلب فيها تقرير ملكيته هلذا العقار و إبطال إجراءات التنفيذالتنفيذ علي

هـو أن هـذين    - يف القانونني الفرنسي و املصري-  و احلكمة من وجود هذه الدعوى
حق الدائن يف استيفاء حقوقـه مـن   : ماـهو اثنني  )1(اعتبارين القانونني حاوال التوفيق بني

         الـذي هـو لـيس طرفـا يف إجـراءات      ) شخاصأحد األ(أموال املدين، و بني حق الغري 
ليعتـرض  طريقا يلجأ إليه  نيالقانونهاذين  له فأوجد .، لكنه هو املالك للعقار احملجوزالتنفيذ

             على إجراءات احلجز املنصبة على ملكه، و ذلك مبوجب رفع دعـوى تسـمى اصـطالحا    

ستحقاق امللكية من جهة، و إبطال إجراءات ليطلب فيها ا "دعوى استحقاق العقار الفرعية"
  .احلجز من جهة أخرى

ألا متفرعة عن التنفيـذ، و لـو مل تكـن     "دعوى فرعية" بأاالدعوى و توصف هذه 
، لذا )2(متفرعة عن التنفيذ لسميت يف هذه احلالة دعوى استحقاق امللكية العادية أي األصلية

هو طلب امللكية لكنها تبقى دعوى اسـتحقاق   و لو كان الغرض منها فإن هذه الدعوى حىت
طاملا أا رفعت أثناء سري إجراءات التنفيذ على العقار و قبل إمتامه بصدور حكم رسو  ،فرعية

  .املزاد كما سنرى الحقا

                                                           

  .من قانون املرافعات املصري 454:هذا التعريف مستخلص من نص املادة *
  .607:فتحي وايل، التنفيذ اجلربي، املرجع السابق، ص.د - 
  .430:وجدي راغب فهمي، املرجع السابق، ص.د -. 716:م، املرجع السابق، صحممد حممود ابراهي.د - 
  .509:رمزي سيف، املرجع السابق، ص.د -. و ما بعدها 816:امحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د -1
 .200:، صآمال الفزايري،املرجع السابق.عبد الباسط مجيعي و د.د -.503-502:طلعت حممد دويدار،املرجع السابق،ص.د -2
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  روط دعوى استحقاق العقار الفرعيةش: ثانيا

يعترب طرفـا يف   ، و الغري هنا هو الشخص الذي ال"الغري"جيب أن ترفع هذه الدعوى من  - 1
على العقار، ألن األشخاص الذين هم أطراف يف التنفيذ هلم احلق يف إبـداء  إجراءات التنفيذ 

مثلما سبقت اإلشارة، و إذا  )1(االعتراض على قائمة شروط البيع طلبام و مالحظام بطريق
  .*)2(مل تتوافر للشخص صفة الغري فليس له احلق يف رفع دعوى االستحقاق الفرعية

جيب أن ترفع هذه الدعوى بعد الشروع يف إجراءات التنفيذ على العقار و قبل انتـهائها   - 2
من يوم استصدار أمـر  و الشروع يف إجراءات التنفيذ يبدأ  .أي قبل صدور حكم رسو املزاد

و هذه الـدعوى تبقـى    - كاحلائز و الكفيل العيين- يف حكمهمن للمدين و  احلجز و تبليغه
بدء يف إجراءات التنفيذ و قبل إمتامهـا أي قبـل   الرعية إذا ما رفعت بعد دعوى استحقاق ف

إجراءات التنفيذ أو بعد انتهاء  صدور حكم مرسي املزاد، و إذا رفعت الدعوى قبل البدء يف
  .)3(تصبح هذه الدعوى دعوى استحقاق أصلية أي دعوى ملكية عادية ،هذه اإلجراءات

أي أن يطلب فيها املدعي  :تحقاق العقار حمل احلجزجيب أن تؤسس هذه الدعوى على اس - 3
و قد تكون املطالبة بكامل العقار أو جبزء منه، و قد تكون املطالبـة   ،)4(ملكية العقار احملجوز

  .)5(بأحد العقارات احملجوزة دون العقارات األخرى

                                                           
  .120:غوثي بن ملحة، املرجع السابق، ص.د -.197:حممد حسنني، التنفيذ القضائي، املرجع السابق، ص.د -1
 .و ما بعدها 717:حممد حممود ابراهيم، املرجع السابق، ص.د -.و ما بعدها 513:ص ،رمزي سيف، املرجع السابق.د - 
  .و ما بعدها 610:فتحي وايل، املرجع السابق، ص.د -2
مخيس السيد امساعيل، موسوعة القضاء املستعجل و قضاء التنفيذ و إشكاالته، دار الطباعة احلديثة، مصر، الد األول، .د - 

  .398:، ص 1991-1990الطبعة األوىل، 
طرفا دعوى االستحقاق الفرعية  ال ترفع إال من الغري أما من يعترب  "يف حكم هلا بأن  النقض املصريةقد قضت حمكمة و  *

  ."...االعتراض على قائمة شروط البيع  ويف إجراءات التنفيذ فوسيلته للتمسك حبق له على العقار ه
 .718:حممد حممود ابراهيم، املرجع السابق، ص.د :أشار إليه - 
  .286:عبد العزيز خليل ابراهيم بديوي، املرجع السابق، ص.د -.718:أمحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د -3
  .719:حممد حممود ابراهيم، املرجع السابق، ص.د - 
                 ، إشكاالت التنفيذ و منازعات التنفيـذ املوضـوعية يف املـواد املدنيـة و التجاريـة، دون تـاريخ،       أمحد مليجي.د - 

  ،و ما بعدها 944:، التنفيذ، املرجع السابق، صو لنفس املؤلف .509:و دون دار النشر، ص
 .400:مخيس السيد امساعيل، املرجع السابق، ص.د -.442:ليل، املرجع السابق، صأمحد خ.د -4
  .286:عبد العزيز خليل ابراهيم بديوي، املرجع السابق، ص.د -5
  .652:عبد احلميد املنشاوي، املرجع السابق، ص.أ -.945: امحد مليجي، التنفيذ، املرجع السابق، ص.د - 
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حق طلب تقرير حق آخر غري و يكون موضوع الطلب هو امللكية و ال جيوز لرافعها أن ي
        ألن املطالبة ذه احلقـوق ال مينـع مـن التنفيـذ      ،كحق االنتفاع أو حق االرتفاقامللكية 

           و يكون ألي صاحب حق من هذه احلقوق أن يقدم اعتراضا على قائمة شروط  على العقار،
  .البيع كما قدمنا

ففي هذه  ،امللكيةلكن إذا كانت إجراءات التنفيذ منصبة على حق االنتفاع وحده دون 
                )1(احلالة لصاحب هذا احلق أن يرفع دعـوى اسـتحقاق فرعيـة للمطالبـة ـذا احلـق      

  ).وهو حق االنتفاع(

إبطال إجراءات التنفيـذ علـى    - إضافة إىل طلب ملكية العقار- أن يطلب املدعي فيها  - 4
بإبطال إجـراءات التنفيـذ    العقار املطالب مبلكيته، أي وجوب أن تتضمن هذه الدعوى طلبا

على العقار احملجوز إضافة إىل طلب استحقاق امللكية، فإذا طلب املدعي اسـتحقاق ملكيـة   
فـال تكـون هـذه     ،على العقار إجراءات التنفيذ) بطالن(العقار دون أن يطلب فيها إبطال 
نـها  و تزول ع) عادية(بل تصبح دعوى استحقاق أصلية  ،)2(الدعوى دعوى استحقاق فرعية

  ."الفرعية"صفة 

و خالصة القول أنه إذا اجتمعت هذه الشروط األربعة يف الدعوى اليت يرفعها صاحب 
         و يطلب فيها استحقاق العقار، اعتربت هذه الـدعوى دعـوى اسـتحقاق العقـار      امللكية

               الفرعية، و إذا اختل شرط من هذه الشروط األربعة اعتـربت دعـوى اسـتحقاق أصـلية     
  ).أي دعوى ملكية عادية(

                                                           
  .510-509:رمزي سيف، املرجع السابق، ص.د -1

  .609-608:، صاملرجع السابقفتحي وايل، .د -
  ).2-1(، هامش 817:امحد أبو الوفاء، املرجع السابق ص.د - 

  و قد أشار هؤالء الباحثني بأن هناك من الشراح يف فرنسا من أجاز رفع دعوى االستحقاق الفرعيـة لصـاحب حـق        
 .عاد االعتراض على قائمة شروط البيعاالرتفاق أو االنتفاع على العقار، إذا ما فاته مي

  .432:أمينة النمر، املرجع السابق، ص.د -2
  .723-722:حممد حممود ابراهيم، املرجع السابق، ص.د - 
  .906-905:املستشار أنور طلبة، اشكاالت التنفيذ و منازعات احلجز، املرجع السابق، ص - 
 .511:، اشكاالت التنفيذ، املرجع السابق، صو لنفس املؤلف  .946-945:أمحد مليجي، التنفيذ، املرجع السابق، ص.د - 
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  يـالفرع الثان

  أطراف دعوى استحقاق العقار الفرعية  

             الـذي مل يكـن طرفـا يف إجـراءات      "الغـري "ن هذه الدعوى ال ترفع إال من أب قلنا
و هـو   وحيـد ) مسـلك (أما الشخص الذي كان طرفا يف اإلجراءات فله طريـق   التنفيذ،

  .شروط البيعاالعتراض على قائمة 

  .مدعي ملكية العقار احملجوز  "الغري"فاملدعي يف دعوى استحقاق العقار الفرعية هو 
و املدعى عليه يف هذه الدعوى هو الدائن مباشر اإلجراءات و املدين و احلائز و الكفيـل  

كما سـبق  -  ألن هذه الدعوى تستوجب أن يرد ا .و الدائنون املقيدون إن وجدوا العيين،
  :طلبني - هتوضيح

الطلب هو يف هذا  و اخلصم األصلي ،الطلب األول يتضمن املطالبة مبلكية العقار احملجوز
  .املدين أو احلائز أو الكفيل العيين احملجوز على عقاره

و الطلب الثاين يتضمن إبطال إجراءات التنفيذ و اخلصم األصلي يف هذا الطلـب هـو   
  .)1( خرون أصحاب الديون املقيدةو الدائنون اآلإلجراءات لالدائن املباشر 

و قد ثار اخلالف يف الفقه املصري حول اجلزاء املترتب على عدم إدخال من جيب إدخاله 
  .الذين سبق ذكرهم يف اخلصام من األشخاص

عندهم أن اجلزاء املترتب على ذلك ليس هو بطالن الدعوى أو عـدم   )2(و الرأي الراجح
ن هذه الدعوى ال توقف التنفيذ يف هذه احلالة، و هذا قياسا على و إمنا يترتب على ذلك أ قبوهلا،

نسبية و طبقا ملبدأ  إضافة إىل ذلك فإنه .ما قرره القانون يف دعوى استرداد املنقوالت احملجوزة
  .حجية األحكام، فإن احلكم الصادر يف هذه الدعوى ليس حجة يف مواجهة من مل خيتصم فيه

                                                           
  .و ما بعدها 431:وجدي راغب فهمي،املرجع السابق،ص.د - .و ما بعدها 610:، صاملرجع السابقفتحي وايل، .د -1
  .و ما بعدها 200:آمال الفزايري، املرجع السابق، ص.عبد الباسط مجيعي و د.د - 
  .400:مخيس السيد امساعيل، املرجع السابق، ص.د - .42:رق التنفيذ،املرجع السابق،صعبد الباسط مجيعي،ط.د - 
  .و ما بعدها 910:املستشار أنور طلبة، إشكاالت التنفيذ ومنازعات احلجز، املرجع السابق، ص - 
  .513-512:رمزي سيف، املرجع السابق، ص.د -2
  .612-611:ي وايل، املرجع السابق، صفتح.د -.434-433:أمينة النمر، املرجع السابق، ص.د - 
  .728:حممد حممود ابراهيم، املرجع السابق، ص.د -.504:طلعت حممد دويدار، املرجع السابق، ص.د - 
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  ثـرع الثالـالف

  ع دعوى استحقاق العقار و اآلثار املترتبة عليهاإجراءات رف 

بأن دعوى استحقاق العقار الفرعية هي دعوى قضائية كباقي الدعاوى اليت أن بينا سبق 
   .و بالتايل جيب أن ختضع إىل إجراءات قانونية لرفعها طبقا للقواعد العامة ،ترفع أمام القضاء

رفـع   إجراءاتعرض يف العنصر األول إىل ، نتتباعاثالثة عناصر و نتناول هذا الفرع يف 
احملكمة املختصة اليت ترفع أمامها هـذه  ما هي العنصر الثاين إىل يف  نتطرق و ؟  الدعوى ههذ

  ؟  اآلثار املترتبة على رفع هذه الدعوىما هي العنصر الثالث إىل يف نتعرض  و ؟الدعوى

  )1( إجراءات رفع الدعوى :أوال

الفرعية مبوجب عريضة افتتاح الدعوى شأا شـأن بـاقي    ترفع دعوى استحقاق العقار
الدعاوى القضائية، أي ترفع باألوضاع املعتادة لرفع الدعاوى فهي ختضع للقواعـد العامـة   

  .من قانون اإلجراءات املدنية 12:املقررة يف هذا الشأن طبقا لنص املادة

حسب ما هو مقرر ضور و يتم تبليغ اخلصوم ذه الدعوى وفقا إلجراءات التكليف باحل
      :طبقـا للمـواد  ( يف قانون اإلجراءات املدنية أي حسب القواعد العامة للتكليف باحلضـور 

  ).ق إ ممن  26- 24- 23- 22- 13

  احملكمة املختصة :ثانيا

   مل يـنص علـى هـذه     - يف قانون اإلجراءات املدنية- يف اجلزائر فإن املشرع اجلزائري 
فراغ قانوين جيب على املشرع أن يتدخل لتالفيـه  و هذا يعترب  .*الدعوى و مل ينظم أحكامها

  .نامثلما أشر

                                                           
   914:إشكاالت التنفيذ، املرجع السابق، ص: املستشار أنور طلبة -.401:مخيس السيد امساعيل، املرجع السابق، ص.د -1
بأنه على رافع طلب االسترداد أن يرفع دعواه أمام اجلهة القضائية ملكان التنفيذ (وثي بن ملحة و يرى األستاذ الدكتور غ *

يف ميعاد مخسة عشر يوما، إما من تاريخ تقدمي طلبه إىل القائم بالتنفيذ أو من تاريخ صدور األمر الفاصل يف اإليقاف و إال 
بالنسبة للحجز علـى  ) من ق إ م( 377:نصت عليها املادة صرف النظر عن اإليقاف، و ذا نطبق نفس اإلجراءات اليت

للفراغ القانوين الذي يالحظ يف النصوص اليت حتكم احلجز العقاري     ااملنقول و قسنا نفس احلكم على احلجز العقاري نظر
  .121-120 :املرجع السابق، ص). دنيةامل جراءاتاإل انونيف ق
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نعتقد بأنه و طبقا ألحكام القواعد العامة فإن دعوى استحقاق العقار الفرعية مثلها  لكن
هي دعوى موضوعية و متس ) أي دعوى امللكية العادية(مثل دعوى استحقاق امللكية األصلية 

للمحكمة الواقع  - أي أمام القسم العقاري- ا أمام حمكمة املوضوعبأصل احلق، لذا جيب رفعه
و هـذا  . بدائرة اختصاصها إجراءات التنفيذ على العقار حمل الدعوى، ألا دعوى عقاريـة 

          قياسا على دعوى استرداد املنقوالت احملجوزة اليت ترفـع أمـام اجلهـة القضـائية ملكـان      
  .من قانون اإلجراءات املدنية 377:ادةالتنفيذ، و ذلك تطبيقا لنص امل

حسب القانون املصري فإن احملكمة املختصة للفصل يف دعوى استحقاق العقار الفرعية و 
               إجـراءات التنفيـذ علـى     أمامهـا  الـيت جتـري  ) أي قاضي التنفيـذ (هي حمكمة التنفيذ 

  .وضوعية، باعتبار أن هذه الدعوى هي من منازعات التنفيذ امل*العقار

  دعوى الاملترتبة على رفع  اآلثار: ثالثا

نعتقد بأنه إذا رفعت دعوى استحقاق العقار الفرعيـة باألوضـاع   : يف القانون اجلزائري
القانونية املعتادة أمام حمكمة املوضوع املختصة، فإنه يف هذه احلالة جيوز لصاحب املصـلحة  

، يطلب فيها وقـف بيـع   ةوى استعجاليأن يرفع دع) املدعي يف دعوى االستحقاق الفرعية(
  .العقار احملجوز إىل حني الفصل يف دعوى استحقاق العقار

يترتب على رفع دعوى استحقاق العقار الفرعية بالشروط السابق : يف القانون املصريو 
ذكرها، إضافة إىل قيام املدعي بإيداع مبلغ مصاريف الدعوى و املصاريف الالزمة إلعـادة  

التنفيـذ  أن يطلب من قاضـي  ) املدعي(ع عند االقتضاء، أنه حيق لرافع الدعوى إجراءات البي
  .)1( وقف بيع العقار احملجوز، و يف هذه احلالة جيب على احملكمة أن تقضي بوقف البيع

                                                           

 .731:حممد حممود، املرجع السابق، ص.د :أشار إليها. املرافعات املصري من قانون 454:هذا ما نصت عليه املادة *

  .و ما بعدها 615:فتحي وايل، التنفيذ اجلربي، املرجع السابق، ص.د -1
  .و ما بعدها 824:امحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د - 
  .914:، صاملستشار أنور طلبة، إشكاالت التنفيذ و منازعات احلجز، املرجع السابق - 
 .و ما بعدها 289:عبد العزيز خليل، املرجع السابق، ص.د - 
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  عـرع الرابـالف

  الفرعية و احلكم فيهاالعقار اإلثبات يف دعوى استحقاق  

ى املدعي فيها أن يقدم األدلة القانونية الكافية أي دعوى ترفع أمام القضاء علالقاعدة أن 
       كمـة تسـتجيب لطلبـه    فاحملقانونية و مزاعمه، فإذا قدم أدلة و مستندات  إلثبات ادعاءاته

أدلة غري قانونية ترفض احملكمة  قدم أو ادعاءاتهو حتكم لفائدته، و إذا مل يقدم أدلة كافية على 
اإلثبات العنصر األول نتناول يف : عنصرينسم هذا الفرع إىل طلبه لعدم التأسيس، لذا فإننا نق

  .احلكم يف هذه الدعوى إىل العنصر الثاينيف  نتعرضو  يف دعوى استحقاق العقار الفرعية

  العقار الفرعية استحقاقاإلثبات يف دعوى : أوال

من  323:طبقا للمبدأ الذي قررته املادةو هذا  ،)1(عاتق املدعيعلى  عبء اإلثبات يكون
ـ  * "على الدائن إثبات االلتزام و على املدين إثبات التخلص منه "القانون املدين  ن إ، لـذا ف

يف دعوى استحقاق العقار الفرعية يقع على املدعي إذا كان العقار يف حيـازة   اإلثباتعبء 
 عليه قياسا على ما نصت و عليه أن يرفع دعواه مبوجب عريضة معززة بأدلة كافية ،)2(املدين
إذا ادعـى   " أنهاملتعلقة بدعوى استرداد املنقوالت ب من قانون اإلجراءات املدنية 377:املادة

يوقف القائم بالتنفيذ البيع بعد احلجز إذا كان طلـب   ،الغري ملكية املنقوالت احملجوز عليها
     و معىن ذلك أن تكون عريضة املدعي معللـة و مسـببة    ."...االسترداد معززا بأدلة كافية 

  .و مرفقة باملستندات و الوثائق املؤيدة هلا

فإن عـبء   ،الفرعية االستحقاقأما إذا كان العقار احملجوز يف حيازة املدعي يف دعوى 

                                                           
،     1954 احلليب، مصـر، دون ذكـر الطبعـة،    يبعبد املنعم فرج الصده، اإلثبات يف املواد املدنية، مطبعة مصطفى البا.د -1

  .و ما بعدها 44: ص
ارية يف ضوء أحدث اآلراء و أحكام النقض، اجلزء األول املستشار مصطفى هرجة، قانون اإلثبات يف املواد املدنية و التج - 

  .55-54:، ص1994و الثاين، دار املطبوعات اجلامعية، مصر، 
من املقرر قانونا أن على الـدائن إثبـات   "بأنه  22/06/1988:الصادر يف 53577: و قد قضت احملكمة العليا يف القرار رقم *

 .20:، ص 1991، 2قرار منشور بالة القضائية، العدد  ،"االلتزام و على املدين إثبات التخلص منه

، املؤسسـة  )دراسة نظرية و تطبيقية مقارنـة (بكوش حيي، أدلة اإلثبات يف القانون املدين اجلزائري و الفقه اإلسالمي .أ -2
 .59-58:، ص1988، 2الوطنية للكتاب، اجلزائر، ط
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    )1(و كما هو مقرر يف قواعـد اإلثبـات   ألنه ،اإلثبات يف هذه احلالة يكون على عاتق املدين
لى املدين أو باقي املدعى عليهم و هم من يدعي خالف الظاهر فعليه إثبات ذلك، لذا فإنه ع

و باقي الدائنني إن وجدوا، نفي عكس ما يدعيه املـدعي و ذلـك    الدائن املباشر لإلجراءات
  .)2(بإثبات ملكيتهم للعقار احملجوز

  احلكم يف دعوى استحقاق العقار الفرعية: ثانيا

اءات التنفيذ على القسم العقاري للمحكمة املطروح عليها إجر- تفصل احملكمة املختصة 
يف دعوى استحقاق العقار الفرعية املطروحة عليها، طبقا للقواعد العامة   - كما رأينا العقار

املقررة إلصدار األحكام، فإذا تبني هلا و أن هذه الدعوى مؤسسة قانونا أي أا معززة بأدلة 
لوقت تبعا لذلك قانونية كافية حكمت باستحقاق العقار احملجوز للمدعي، و حتكم يف نفس ا

    على هذا العقار، و هذا احلكم هو حكـم موضـوعي    بإبطال مجيع إجراءات التنفيذ املنصبة
  .)3()أي مسألة ملكية هذا العقار(و قطعي حيسم الرتاع يف مسألة استحقاق العقار احملجوز 

كم و إذا حكمت احملكمة باستحقاق جزء من العقار احملجوز لفائدة املدعي، فعليها أن حت
بإبطال إجراءات احلجز املتعلقة ذا اجلزء من العقار احملجوز، و تستمر اإلجراءات بالنسـبة  

و يف هذه احلالة يتعني تعديل قائمة شروط البيع و ذلك بإعادة حتديد  .للجزء اآلخر من العقار
الذي تعديل الثمن األساسي  معاجلزء الباقي من العقار من حيث مساحته و بياناته األساسية 

  .)4( تنطلق منه املزايدة إن اقتضى األمر ذلك

           و احلكم الصادر يف دعوى استحقاق العقـار الفرعيـة باعتبـاره حكمـا فاصـال يف      
  .)5( قابل لالستئناف فيه طبقا للقواعد العامة ،املوضوع

                                                           
  .60-21:بكوش حيي، املرجع السابق، ص.أ -. ما بعدها و 44:عبد املنعم فرج الصده، املرجع السابق، ص.د -1
   .و ما بعدها 829:امحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د -2
  .و ما بعدها 618:، املرجع السابق، صوايل فتحي.د -

   517:ق، صاملرجع الساب ،و لنفس املؤلف، إشكاالت التنفيذ. و ما بعدها 952:امحد مليجي، التنفيذ، املرجع السابق، ص.د - 3
  .و ما بعدها 509:طلعت حممد دويدار، املرجع السابق، ص.د - .436:أمينة النمر، املرجع السابق، ص.د - 
  .و ما بعدها 952:امحد مليجي، التنفيذ، املرجع السابق، ص.د -.و ما بعدها 618:فتحي وايل، املرجع السابق، ص.د -4
 .و ما بعدها  292:سابق، صعبد العزيز خليل ابراهيم بديوي، املرجع ال.د - 

 .206-204:آمال الفزايري، املرجع السابق، ص.عبد الباسط مجيعي و د.د -.518:رمزي سيف، املرجع السابق، ص.د -5
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  يـالفصل الثان

  ع العقارـام اإلجرائي لبيـالنظ

حتـت يـد    هوضعو ألول إىل مرحلة إجراءات حجز العقار تعرضنا يف الفصل ا مابعد: متهيد
، و إىل اإلجراءات التحضريية املمهدة هتسجيلو إجراءات استصدار أمر احلجز إىل القضاء، و 

و إخبار ذوي الشأن بـاإلطالع علـى    ،إعداد و إيداع قائمة شروط البيعإىل و العقار، لبيع 
على قائمة  االعتراضإىل و  ، التنفيذ على العقارإىل املنازعات الفرعية يفكذا و  ،هذه القائمة
   .و دعوى استحقاق العقار الفرعية باعتبارها من منازعات التنفيذ الفرعيةشروط البيع 

نتناول يف هذا الفصل مرحلة بيع العقار، و سنتعرض فيه إىل اإلجراءات السـابقة علـى   
ىل كيفيـة  إسة بيـع العقـار، و   الطلب املتضمن حتديد جلسنتطرق إىل ، و جلسة بيع العقار

  .جلسة البيعاإلعالن و النشر عن 

ف من خالهلا على عوارض بيـع  و نتعر ،نتطرق إىل اإلجراءات املتبعة جبلسة املزايدةس مث
   .و صدور حكم رسـو املـزاد   العقار، مث إجراءات سري جلسة املزايدة و كيفية إجراء البيع،

، و وجوب تسجيل و قيد هذا احلكـم  كم رسو املزادكما سنتعرض إىل الطبيعة القانونية حل
  .باحملافظة العقارية

رسو املزاد، و  املتمثلة يف نقل ملكيـة  حكم صدور اآلثار املترتبة على  رض إىلسنتعكما 
  .من احلقوق العينية التبعية املثقل اهذا العقار  ، و تطهريإىل الراسي عليه املزاد العقار

ىل ثالثة مباحث، نتناول يف املبحث األول ما هي إهذا الفصل  نقسم ،و على هذا األساس
، و نتناول يف املبحث الثاين ما )أي جلسة بيع العقار(اإلجراءات السابقة على جلسة املزايدة 

هي اإلجراءات املتبعة جبلسة املزايدة ؟ و نتناول يف املبحث الثالث و األخري ما هـي اآلثـار   
  ؟ املزاد املترتبة على صدور حكم مرسي
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  املبحـث األول

  املزايدةاإلجراءات السابقة على جلسة  
  

بتلك اإلجراءات  )أي جلسة املزايدة(نقصد باإلجراءات السابقة على انعقاد جلسة البيع 
احملجوز، و تبدأ هذه اإلجراءات بتقدمي طلـب  املمهدة و التحضريية النعقاد جلسة بيع العقار 

      مـن بقيـة   هـا  جراءات و كل مـن أصـبح طرفـا في   مكتوب من طرف الدائن مباشر اإل
لك بواسطة احملضر القضائي القائم بإجراءات التنفيذ، إىل احملكمة املختصة يطلب ذو  ،الدائنني

      فيه حتديد جلسة لبيع العقار احملجوز إن مل يكن قد مت حتديـدها مسـبقا بقائمـة شـروط     
يع من طرف قاضي البيوع العقارية املطروح أمامه و بعد أن يتم حتديد تاريخ جلسة الب البيع،

  ملف إجراءات التنفيذ حول العقار احملجوز، يأيت إجراء آخر قد أوجبه القانون يتمثل يف قيام 
  احملضر القضائي بإجراءات إعالن البيع و النشر يف اجلرائد و التعليق يف بعض األمـاكن الـيت   

  .نص عليها القانون

نقسم هذا املبحث إىل مطلبني، نتناول يف املطلب األول طلب  ،ذكرهو بناء على ما سبق 
حتديد جلسة لبيع العقار، و نتعرض يف املطلب الثاين إىل إجراءات اإلعالن و النشر ملستخرج 

  .ببعض األماكن) التعليق(البيع و اللصق 

  املطلب األول

  حتديد جلسة لبيع العقار 

       باحملافظـة  مث تسـجيل و قيـد هـذا األمـر      ،بصدور أمر احلجز من احملكمة املختصة
يصبح العقار حتت يد القضاء، و بعد تصفية كل املنازعات املتعلقة بالتنفيـذ علـى    ،العقارية

طلب إىل احملكمـة   تقدمييوم العقار، تأيت مرحلة بيع العقار احملجوز، و هذه املرحلة تبدأ من 
ى العقار، و هذا من أجل حتديد جلسـة لبيـع    أمامها إجراءات احلجز علاملختصة اليت تباشر 

  .هذا العقار إذا مل يكن قد مت حتديدها بقائمة شروط البيع كما أشرنا من قبل

نتعرض فيه إىل كيفية تقدمي الطلب و ىل ثالثة فروع، الفرع األول إلذا نقسم هذا املطلب 
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جلسة املزايدة، و نتعرض  احملكمة املختصة لتحديد جلسة لبيع العقار احملجوز أي لتحديد إىل
يف الفرع الثاين إىل من هو الشخص املكلف بتقدمي طلب حتديد جلسة البيع و ما هو شـكل  

و نتعرض يف الفرع الثالث إىل ما هي احملكمة املختصة بتحديد جلسة بيع العقار  ؟ هذا الطلب
  ؟ و زمان إجراء املزايدة و ما هو مكان

  الفرع األول

  ة لبيع العقارتحديد جلسلطلب  تقدمي

ال ميكن إجراء عملية بيع العقار احملجوز إال بناء على طلب مكتوب يكون عادة يف شكل 
           كالدائن احلـاجز املباشـر لإلجـراءات     ،يضة، يقدم من ذوي الشأن و أصحاب املصلحةعر
 جيـوز  فال - كاحلائز أو الكفيل العيين-  )1( و كاملدين و من يف حكمه ،من الدائنني غريهأو 

بتحديد جلسة لبيع العقار احملجوز دون أن يقدم هلا طلب  ،للمحكمة أن تقوم من تلقاء نفسها
  .يف هذا الشأن

ن الطلب املقدم للمحكمة و املتضمن حتديد جلسة لبيع أو على هذا األساس فإننا نعتقد ب
و هو الذي   - مثل الطلب املتضمن استصدار أمر حبجز العقارمثله  - العقار هو طلب إجرائي 

  .حيرك إجراءات التنفيذ على العقار و جيعلها تسري وفق ما رمسه قانون اإلجراءات املدنية

سبب و علة اشتراط تقدمي الطلب من ذوي الشأن لتحديد بأن  )2( و يرى بعض الفقهاء
 )عليه طالب التنفيذ و احملجوز(قد يقع صلح بني أطراف التنفيذ  أنه رمباجلسة لبيع العقار هو 

 و يتفقا على وقف البيع، أو قد تقع مفاوضات بني أطراف التنفيذ حـول طريقـة تسـديد    
     احل مثلما هو موجود يف واقع الدين، كأن يتفقا على تسديد الدين على شكل أقساط أو مر

  .احلياة العملية

                                                           
   .208:آمال الفزايري، املرجع السابق، ص.عبد الباسط مجيعي و د.د -1

  – D. Pierre Julien et Gilles Taormina, .OP.CIT. P .417. 

  – D .Paul CUCHE et D. jean VINCENT. .OP.CIT. P. 295. 

 .و ما بعدها 415:ص ، املرجع السابق،نبيل امساعيل عمر.د - 

  . 467:فتحي وايل، التنفيذ اجلربي، املرجع السابق، ص.د -2
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  يـرع الثانـالف

  املزايدة تحديد جلسة لالشخص املكلف بتقدمي طلب  

ألول إىل من هو الشخص املنوط العنصر ااثنتني، نتعرض يف يف عنصرين نتناول هذا الفرع 
  الثـاين إىل مـا هـو    العنصر يف  نتطرقو  به تقدمي طلب لتحديد جلسة لبيع العقار احملجوز؟

  ؟  شكل هذا الطلب

  طلب الالشخص املكلف بتقدمي  :أوال

بيـع العقـار    كقاعدة عامة جيوز لكل شخص أصبح طرفا يف إجراءات التنفيذ و يهمـه 
و علـى   .احملجوز، أن يقدم طلبا بذلك إىل احملكمة املختصة لتحدد له جلسة لبيع هذا العقار

هذا األساس فإنه جيوز للدائن مباشر اإلجراءات و لبقية الدائنني اآلخرين أصحاب احلقـوق  
م طلبا إىل و للكفيل العيين، أن يقداملقيدة على العقار احملجوز، و جيوز حىت للمدين و للحائز 
  .)1( احملكمة الستصدار أمر بتحديد جلسة لبيع العقار احملجوز

أن املشرع اجلزائري يف قانون اإلجراءات املدنية مل حيدد من هو  إىلو جتدر اإلشارة  
  .)جلسة املزايدة( الشخص املنوط به تقدمي طلب الستصدار أمر بتحديد جلسة لبيع العقار

اجلاري به العمل أن الدائن احلـاجز املباشـر لإلجـراءات    لكن من الناحية العملية فإن 
ضر القضائي هو الذي يقوم بتقدمي هذا الطلب عادة إىل احملكمة بغرض استصـدار  بواسطة احمل

  .أمر يتضمن حتديد جلسة للمزايدة

و لـه   - كمـا قـدمنا  - و نعتقد بأنه جيوز لكل شخص أصبح طرفا يف إجراءات التنفيذ 
جراءات و اإلسراع ا، احلق يف أن يبادر بتقـدمي طلـب يتضـمن    مصلحة يف التعجيل باإل

  .استصدار أمر بتحديد جلسة لبيع العقار

                                                           
  .1هامش  467:فتحي وايل، التنفيذ اجلربي، املرجع السابق، ص.د -1
  .415:، صنبيل امساعيل عمر، املرجع السابق.د - 
  .724:أمحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د - 
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  لعقار ابيع لشكل الطلب املتضمن حتديد جلسة  :ثانيا

الطلب املتضمن حتديد جلسة مل حيدد املشرع اجلزائري يف قانون اإلجراءات املدنية شكل 
  .احملجوز إلجراء املزايدة من أجل بيع العقار

ن الطلب الذي يقدم عادة من الـدائن املباشـر   إلكن من الناحية العملية و التطبيقية ف 
و كذا  ،بعض الشكليات املتعارف عليهايكون يف شكل عريضة يذكر فيها عادة ، لإلجراءات

أمـا   .السند التنفيذي الذي يتم التنفيذ مبقتضاه و اإلجراءات احلاصلة اخلاصة بالعقار احملجوز
ـ          رئيس احملكمـة  حتديد جلسة لبيع العقار فتكون يف شكل أمر على ذيل العريضة املقدمـة ل

     لبيع العقار تكـون مبوجـب  املزايدة لذا فإن مسألة حتديد جلسة العقارية، قاضي البيوع أو ل
  ."أمر على ذيل عريضة "

  ثـالثالرع ـالف

  املزايدةاحملكمة املختصة بتحديد جلسة البيع و مكان إجراء 

احملكمة املختصة فيه  نتناولاألول العنصر متتالية، عناصر نتعرض يف هذا الفرع إىل ثالثة 
املكان الذي جترى به حتديد إىل العنصر الثاين نتطرق فيه و  ،بتحديد جلسة لبيع العقار احملجوز

  .إجراء املزايدة) زمان(إىل تاريخ فيه  نتعرضالعنصر الثالث و  ،املزايدة و يتم فيه بيع العقار

  احملكمة املختصة بتحديد جلسة البيع :أوال

قدمنا بأن احملكمة املختصة باستصدار أمر احلجز على العقار هي حمكمـة مقـر الـس    
و هي نفس احملكمة اليت تباشر أمامها إجراءات  ،القضائي الواقع بدائرة اختصاصه موقع العقار
إن احملكمة املطروح أمامها إجراءات التنفيذ علـى  التنفيذ على العقار، و على هذا األساس ف

  .بيع العقار املختصة بتحديد جلسةاحملكمة العقار هي 

قاضـي البيـوع   رئيس احملكمـة أو إىل  ىل إو طلب حتديد جلسة بيع العقار يقدم عادة 
  دراسته، و بعد أن يتحرى بتفحصه و الذي يقوم  - املكلف بقسم البيوع العقارية - العقارية 
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نه قد متت تصفية كل االعتراضات على قائمة شروط البيع إن وجـدت و صـدر   أيتأكد بو 
ففي هذه احلالة يصدر أمرا على ذيل العريضة املقدمة  - كما بينا سابقا-  بشأا حكما قضائيا

  .جلسة بيع العقار أي حتديد جلسة للمزايدة تاريخ له يتضمن حتديد

  حتديد مكان إجراء املزايدة : ثانيا

 تـاريخ   قاضي البيوع العقارية املقدم إليه طلب حتديـد رئيس احملكمة أو قدمنا فإن  كما
مكان إجراء بيع العقـار   ،جلسة البيع، عليه أن حيدد يف األمر على ذيل عريضة الذي يصدره

  .أي مكان إجراء املزايدة

ـ   ة الـيت  و من الناحية العملية و التطبيقية فإن مكان إجراء املزايدة يكون بـنفس احملكم
و على هذا األساس يتم حتديـد قاعـة    .زايدةاملجلسة تاريخ مر املتضمن حتديد أصدرت األ

      .اجللسات اليت جتري ا املزايدة باحملكمة اليت تباشر أمامها إجراءات التنفيـذ علـى العقـار   
ونيـة  جلسة البيع باملزاد العلين للعقار احملجوز هي جلسة رمسية و قانذلك أن و علة و سبب 

احملكمـة، و قـد    اليت تعقدها األخرى اخلاصة ببقية األقسام مثلها مثل بقية اجللسات الرمسية
  ."جبلسة احلجوز العقارية"منه  391:مساها قانون اإلجراءات املدنية يف املادة

  إجراء املزايدة  )زمان( حتديد تاريخ :ثالثا

ل بيع العقار احملجـوز، فـإن   أججلسة إجراء املزايدة من تاريخ بعد تقدمي طلب حتديد 
ن يصدر األمر على ذيل عريضة املتضمن حتديد أقاضي البيوع العقارية بعد رئيس احملكمة أو 

 إجراء املزايدة و السـاعة املقـررة  ) زمان(فإنه يقوم بتحديد تاريخ  ،جلسة بيع العقارتاريخ 
إضـافة   ،املزايدة اري فيهجت و الساعة اليتيف هذا األمر اليوم و الشهر و السنة فيحدد ، لذلك

                        إىل حتديــد مكــان إجــراء املزايــدة أي حتديــد احملكمــة الــيت جتــري ــا املزايــدة
  .و رقم قاعة اجللسات

بيـع العقـار   لى و جتدر اإلشارة إىل أن حتديد تاريخ إجراء جلسة املزايدة و اإلعالن ع
يوما و هذا ما سنراه ) 30(يوما و ال تزيد عن ) 20(احملجوز، جيب أن تكون بفترة ال تقل عن 

  ).يف املطلب الثاين من املبحث األول من هذا الفصل( الحقا



100 

 

  املطلب الثاين

  بيع العقارلاإلعالن و النشر و اللصق  

املقصود باإلعالن و النشر هو إخبار و إعالم األشخاص و أفراد اتمع بوجـود عقـار   
تم بيعه باملزاد العلين يف زمان و مكـان حمـددين بدقـة يف    و هو معروض للبيع و سي حمجوز

و النشر، و تكون مواصفات هذا العقار و شروط بيعه حمددة بشكل خمتصر  مستخرج اإلعالن
  .يف مستخرج البيع

كـرب  أمشـاركة  من أجل  ،لكافة الناسة الفرصة حاتو اهلدف من اإلعالن و النشر هو إ
بغية بيع العقار بأحسن مثـن، و هـذا بفضـل    ايدة، يف جلسة املزعدد ممكن من األشخاص 

من ق إ م، بأن  389:لذا فإن املشرع قد أوجب يف نص املادة .تقع بني املزايدينساملنافسة اليت 
و هذا ما سـنتعرض لـه    ،يكون نشر اإلعالن عن بيع العقار يف عدة أماكن و بعدة وسائل

  .يف الفرعني التاليني التوضيحبشيء من 

نتناول يف الفرع األول اإلعالن اخلاص لذوي اثنني، منا هذا املطلب إىل فرعني قسفقد  لذا
يف الفرع نتعرض ، و )جلسة املزايدة(و ذلك بإخبارهم بتاريخ إجراء جلسة بيع العقار  الشأن
  .جلسة البيع بتاريخ اإلعالن العام و النشر ألفراد اتمعإىل الثاين 

  األولرع ـالف

  البيع جلسة يخ بتاراإلعالن اخلاص  

و اإلعالن اخلاص املقصود به إخبار ذوي الشأن و أصحاب املصلحة بتاريخ إجراء جلسة 
و هذا اإلجراء يتطلب منا معرفة من هم األشخاص الذين يتم إخبـارهم   .املزايدة لبيع العقار

ة مـا  ع، كما يتطلب منا معرفو هذا ما نتعرض له يف الفقرة األوىل من هذا الفر ،جبلسة البيع
يف الفقـرة  نتناوله املقرر إلخبار ذوي الشأن فيه جبلسة املزايدة و هذا ما ) األجل(هو امليعاد 

الثانية، و مل يبق لنا إال معرفة ما هو اجلزاء املترتب على عدم إخبار هؤالء األشخاص جبلسـة  
  .يف الفقرة الثالثة و األخرية سنتطرق إليهما و هذا  ،إجراء املزايدة
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   شخاص الذين يتم إخبارهم جبلسة البيعاأل :أوال

       جلسـة بيـع العقـار    تـاريخ  بعد استصدار األمر على ذيل عريضة املتضـمن حتديـد   
           يقوم احملضر القضائي القائم بإجراءات التنفيـذ بإخبـار و إخطـار ذوي الشـأن      ،احملجوز

               اء جلسـة املزايـدة لبيـع    يف بيع العقار بتاريخ إجـر ) أطراف التنفيذ(و أصحاب املصلحة 
من قانون  390:و هذا ما نصت عليه املادة ،العقار، و عليه أن ينبه عليهم حبضور هذه اجللسة

يتم عـادة مبوجـب    - يسمى يف احلياة العملية باإلخطار -  املدنية، و هذا اإلخبار اإلجراءات
عليها يف مثل هذه األوراق، و يتم هذا ورقة من أوراق احملضرين تتوافر فيها الشروط املتعارف 

 .*أو مبكان إقامتـهم  يف مواطنهم القانونية) أطراف التنفيذ(و اإلخطار لذوي الشأن  اإلخبار
  األشخاص الذين يتم إخبارهم و إعالم جبلسة بيع العقار؟ هؤالء فمن هم

ين يـتم  لقد حدد املشرع اجلزائري يف قانون اإلجراءات املدنية من هم األشخاص الـذ 
                     بقوهلــا 390:نــص املــادة يفو إخطــارهم بتــاريخ جلســة بيــع العقــار،  إخبــارهم

   جتري املزايدة يف املكان و اليوم احملددين، و ذلك حبضور الدائنني املقيدين و احملجوز عليـه   "
ـ          ه علـيهم  أو بعد إعالم مبيعاد عشرة أيام على األقل حلصـول إجـراءات النشـر و التنبي

  ." حبضور املزايدة

إضافة - و نعتقد بأن األشخاص الذين يتعني إخبارهم و إخطارهم مبيعاد جلسة بيع العقار 
هم نفس األشخاص الذين جيب إخبارهم  - ق إ ممن  390:إىل األشخاص الذين ذكرم املادة

ـ بإيداع قائمة شروط البيع باحملكمة مثلما سبق بيانه، و هـؤالء األشـخاص        أطـراف   مه
                ) احملجـوز عليـه  (و الدائنني املقيدين، و املـدين   ،التنفيذ، أي الدائنني املباشرين لإلجراءات

  .)1( و الدائنني أصحاب احلقوق املقيدة و احلائز و الكفيل العيين،

                                                           

  ) اإلخبار بالنسبة للدائنني املقيدة حقوقهم على العقار يتم يف مواطنهم اليت اختاروها عند القيد(و يرى البعض بأن  *
 .607:حممد حممود ابراهيم، املرجع السابق، ص.د - 

  .و ما بعدها 464:ق صفتحي وايل، إجراءات التنفيذ، املرجع الساب.د -1
  .638:املستشار عبد احلميد املنشاوي، املرجع السابق، ص - .221:عبد العزيز خليل بديوي، املرجع السابق، ص.د - 
،      05األستاذان شفيق طعمه و أديب استانبويل، تقنني أصول احملاكمات السوري يف املواد املدنية و التجاريـة، اجلـزء    - 

  .106:، ص1994ة األوىل، دون دار نشر، الطبع



102 

 

  إخبار ذوي الشأن جبلسة البيع) تاريخ(ميعاد  :ثانيا

أيـام  ) 10(هو عشرة ) أطراف التنفيذ(بار ذوي الشأن إن ميعاد أي تاريخ إعالن و إخ
مـن قـانون    390:و هذا ما نصت عليه املـادة  ،على األقل من تاريخ جلسة البيع باملزايدة

        جتري املزايدة يف املكان و اليوم احملـددين، و ذلـك حبضـور الـدائنني      " اإلجراءات املدنية

  .".....شرة أيام على األقل و احملجوز عليه أو بعد إعالم مبيعاد ع

  اجلزاء املترتب على عدم إخبار ذوي الشأن جبلسة البيع :ثالثا

يف قانون اإلجراءات املدنية جزاء على عدم قيام احملضر القضائي  اجلزائري مل يضع املشرع
من  390:القائم بإجراءات التنفيذ بإخبار ذوي الشأن و أصحاب املصلحة الذين ذكرم املادة

  .جلسة املزايدة أي جلسة بيع العقار احملجوزتاريخ ن اإلجراءات املدنية بقانو

 الشـأن و نعتقد بأنه ال يترتب أي جزاء على عدم قيام احملضر القضـائي بإخبـار ذوي   
هم أي فائدة ليع عيتضبتاريخ جلسة بيع العقار، ألنه مل يلحق هؤالء األشخاص أي ضرر و مل 

جلسة املزايدة، كما أن اهلدف من هذا اإلخبار و اإلخطار  و إخطارهم بتاريخ بعدم إخبارهم
جلسة ة الناس بتاريخ إجراء فاكنه ال شك سوف يتحقق عندما يتم اإلعالن و النشر العام لإف

قـانون   من 390:املشرع يف نص املادة) ابتغاه(بيع العقار، و بذلك يتحقق اهلدف الذي أراده 
  .*شأن مبيعاد إجراء جلسة البيعاإلجراءات املدنية و هو إعالن ذوي ال

 

                                                           

.                       ء علـى عـدم إخبـار ذوي الشـأن مبيعـاد جلسـة املزايـدة       امل ينص قانون املرافعات املصري علـى أي جـز   *
  ).أدى إىل ختلف الغاية من إعالنه بأنه ال حيكم بالبطالن إال إذا أثبت املتمسك به أن عدم إخباره قد(فتحي وايل.لذا يرى د

  . 465:مؤلفه، التنفيذ اجلربي، املرجع السابق، ص رانظ -
  : يف ذات املعىنو  -
  .872:أمحد مليجي، التنفيذ، املرجع السابق، ص. د -.638:املستشار عبد احلميد املنشاوي، املرجع السابق، ص -
  .112-111:شفيق طعمه و أديب استانبويل، املرجع السابق، ص: األستاذان -



103 

 

  يـالفرع الثان

  اإلعالن العام و النشر و اللصق عن جلسة البيع  

جلسة البيع باملزايـدة، يـتم   تاريخ بعد استصدار األمر على ذيل عريضة املتضمن حتديد 
        ا بإخبارهم بتاريخ جلسة البيـع كمـا رأينـا يف الفـرع     ذاإلعالن اخلاص لذوي الشأن و ه

و هذا ما ول، و بقي لنا أن نتعرف على كيفية إجراء اإلعالن العام و ما هي وسيلة ذلك؟ األ
نتعرض له يف هذا الفرع الذي سنبني فيه وسيلة اإلعالن العام و هو نشر مستخرج البيع للناس 

  .هذا املستخرج يف أماكن حددها القانون) أي تعليق(و لصق  كافة

ملستخرج بيع العقار هو إعالم النـاس و إخبـارهم    و اهلدف من إجراء النشر و اللصق
بتاريخ جلسة املزايدة، أي بالتاريخ الذي سوف يتم فيه بيع العقار احملجـوز مـع إعالمهـم    

للبيع و مواصفات العقار حمل البيع و مكان إجراء هـذا  هلذا بشروط البيع و الثمن األساسي 
كن من األشخاص يف املزايدة حىت تزداد كرب عدد ممأالبيع، و هذا بغرض فتح اال ملشاركة 

  .)1(املنافسة بني املشاركني يف املزاد و حىت يباع هذا العقار بأعلى مثن و أحسن سعر

و طريقة إعالم و إخبار الناس بتاريخ إجراء جلسة بيع العقار تتم بوسيلتني نص عليهمـا  
ترتب على عدم القيام ـذين  ، و ي)أي التعليق(و اللصق ) أي اإلعالن(النشر : القانون و مها

األول نتعرض يف العنصر  ،عناصرنتناول هذا الفرع يف ثالثة  لذا .اإلجراءين جزاء رتبه القانون
            العنصــر الثــاين إىل إجــراءات اللصــق  يف نتطــرق و ،)اإلعــالن( إىل إجــراء النشــر

على عدم القيام بـإجراءات   إىل ما هو اجلزاء املترتبو نتعرض يف العنصر الثالث  ،)التعليق(
  : كما يلي ؟ و اللصق النشر

  )اإلعالن(إجراء النشر  :أوال

املقصود بالنشر هو نشر املستخرج املتضمن اإلعالن عن بيع العقار احملجـوز يف إحـدى   
  روط البيعـمة شـو النشر هو عبارة عن خالصة لقائ الصحف املقررة لإلعالنات القضائية،

                                                           
  .و ما بعدها 416:ر، املرجع السابق، صنبيل إمساعيل عم.د -1

–  D. jean Vincent  et  D. jacques prévault, OP.CIT. P .270. 
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 من قانون اإلجـراءات املدنيـة   389:عرب عنه املشرع اجلزائري يف املادةو قد  ،)1( و جوهرها
          ،و هـو ملخـص   )2(ألنه مسـتخلص مـن قائمـة شـروط البيـع      "املستخرج" مبصطلح

  .العقار لشروط بيع

و إجراءات النشر بإحدى الصحف املقررة لإلعالنات القضائية تتطلب منا معرفة من هو 
 ؟قانونا القيام بتلك اإلجراءات بإجراءات النشر أي الشخص املكلفالشخص املنوط به القيام 

املقـرر  ) اآلجال(و ما هي البيانات األساسية اليت يتضمنها مستخرج النشر؟ و ما هو امليعاد 
  : ما يليـكنتناوهلا تباعا  الفقراتنشر مستخرج النشر؟ و كل هذه ل

  ):اإلعالن(املكلف بإجراءات النشر  - 1

بإجراءات النشر ملستخرج بيع العقار احملجوز هو احملضر القضائي القائم  الشخص املكلف
ستخلص من قائمة شـروط  امل "النشر مستخرج"بإجراءات التنفيذ، و هو الذي يقوم بتحرير 

كما قلنا، و هو الذي يوقعه مث يقوم بنشره يف إحدى الصـحف املقـررة لإلعالنـات    البيع 
و هذا ما  ،*قضائي ملكان وجود العقار احملجوز املراد بيعهالقضائية بدائرة اختصاص الس ال

يقوم الكاتب قبـل   "انون اإلجراءات املدنية بقوهلا قمن  الفقرة األوىل 389:نصت عليه املادة
جلسة املزايدة بثالثني يوما على األكثر و عشرين يوما على األقل بنشر مستخرج موقع عليه 

  ."....القضائية يف إحدى الصحف املقررة لإلعالنات 

د صحيفة متخصصة يف اإلعالنـات  ووجيف غياب  نهفإو من الناحية العملية و التطبيقية 
و يتم دائما  القضائية، فإن نشر مستخرج البيع يتم عادة يف اجلرائد اليومية الوطنية و اجلهوية،

هذا من أجل و  ية من طرف املواطنني،وئاختيار الصحف اليومية األوسع انتشارا و األكثر مقر
  .توسيع دائرة النشر و اإلعالن ألكرب عدد ممكن من األشخاص

                                                           
  .443:أمحد خليل، املرجع السابق، ص.د -1
، و هـي  )احلجز التنفيـذي (صادر و جنيب عبد النور و آخرون، صادر يف االجتهاد املقارن  جوزيفراين : األستاذان - 

ات و األحكام قام بتوثيقها و تبويبها مركز األحباث و االستشارات القانونية بلبنـان، أشـرف علـى    جمموعة من القرار
  .90-89:، ص2007إخراجها األساتذة املشار إليهم، املنشورات احلقوقية صادر بلبنان، 

  .459-458:رمزي سيف، املرجع السابق، ص.د -2
  .القضائيةيف اإلعالنات  حسب علمنا فإنه ال يوجد يف اجلزائر صحيفة متخصصة *
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  :البيانات األساسية اليت يتضمنها مستخرج النشر- 2

إن البيانات األساسية الواجب توافرها يف مستخرج النشر أي مستخرج بيع العقار نصت 
  :ملستخرج ما يأيتو يتضمن ا...  "من قانون اإلجراءات املدنية بقوهلا  389:عليها املادة

  .أمساء و ألقاب و موطن اخلصوم أو مواطنهم املختارة - 1
  .تعيني العقارات كما هي موضحة بقائمة شروط البيع - 2
  .الثمن األساسي - 3
  .يوم و ساعة و حمل املزايدة - 4
  ."... تعيني احملكمة اليت ستجري أمامها املزايدة  - 5

              لزاميـة جيـب توافرهـا يف مسـتخرج     و هذه البيانات تعترب بيانـات أساسـية و إ  
تتضمن هويـة  لكوا  ،)1(و هي بيانات م كل شخص يرغب يف املشاركة يف املزاد ،*النشر

أطراف التنفيذ، و حتديد مواصفات العقار أو العقارات املعروضة للبيـع، و حتديـد الـثمن    
ه مـن  ألن .و مكان إجراء املزايدة و حتديد تاريخ و ساعة األساسي الذي تنطلق منه املزايدة،

 ،لدخول يف املزايدة من أجل شراء العقار املعروض للبيعيريد اكل شخص  نفإالناحية العملية 
  .يرغب يف معرفة بعض التفاصيل املتعلقة بالعقار حمل البيع

  :)اإلعالن( ميعاد النشر - 3

تاريخ انعقاد جلسـة بيـع    امليعاد املقرر لنشر تاريخ مستخرج البيع و إجراء املزايدة أي
يوما على ) 20(حمصورة بني عشرون  و هي )2(حمددة و مبدةأالعقار، قد حددها القانون مبيعاد 

و اجلرائد عن تـاريخ  أفيجب أن يكون اإلعالن يف الصحف  .يوما على األكثر )30(األقل و 
 390:ليـه املـادة  و هذا ما نصت ع ،و ال يزيد عن هذه املدةانعقاد جلسة بيع العقار ال يقل 

و عشـرون   األكثر، يقوم الكاتب قبل جلسة املزايدة بثالثني يوما على  "بأنه الفقرة األوىل 
   "...يوما على األقل بنشر مستخرج موقع عليه يف إحدى الصحف املقررة لإلعالنات القضائية

                                                           

  ).هي بيانات إلزامية يتعني توافرها و إال بطل اإلعالن(بأن هذه البيانات : و يرى الدكتور أمحد خليل *
  .443:أنظر مؤلفه، التنفيذ اجلربي، املرجع السابق، ص - 
  .459:رمزي سيف، املرجع السابق، ص. د -1
   .415-414: وجدي راغب فهمي، املرجع السابق، ص.د -2
  .100: األستاذان راين جوزيف و جنيب عبد النور، املرجع السابق، ص - 
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ـ  )آجال(و قد تدخل القانون يف حتديد ميعاد  )1(اريناإلعالن و النشر مراعيا يف ذلك اعتب

  : ماـه و اثنني

تاريخ انعقاد بني هو أنه جيب أال تطول املدة بني النشر و اإلعالن عن البيع و : االعتبار األول
  . و هذا من أجل أال ينسى الناس تاريخ إجراء بيع العقار ،جلسة املزايدة

و بني عن البيع، أي اإلعالن هو جيب أال تكون الفترة بني اإلعالن عن املزايدة : االعتبار الثاين
جل متكني مشاركة أكرب أو هذا من  ،جدا ةقصريأي تاريخ إجراء البيع  تاريخ إجراء املزايدة

لذا فإن  .عدد ممكن من األشخاص حىت تزداد املنافسة بني املزايدين و يباع العقار بأفضل مثن
يوما من ) 30(على زيد تيوما و ال ) 20(قانون اإلجراءات املدنية قدر هذه املدة بأال تقل عن 

  .*تاريخ نشر اإلعالن عن بيع العقار

  :توسيع النشر أو التضييق فيه  - 4

من قانون اإلجراءات املدنية للدائن مباشر اإلجـراءات            389:أجاز القانون يف نص املادة
 يطلب فيه ،تقدمي طلب إىل رئيس احملكمة اليت جتري إجراءات التنفيذ على مستواها ،و للمدين

املناداة العلنية يف األسواق كبنشر إضايف إما تضييق نطاق اإلعالن و النشر، أو توسيع نطاقهما 
أو بالنشر اإلضايف يف أكثر من جريدة إعالمية، خاصة إذا تعلق األمر بعقار حمجـوز   ااورة،

            ذو أمهية اقتصادية كربى كبعض املصانع و الفنـادق الكـربى املرهونـة لفائـدة البنـوك     

                                                           
  .458-457:رمزي سيف، املرجع السابق، ص.د -.726:أمحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص. د -1
 .417-416 :نبيل إمساعيل عمر، املرجع السابق، ص.د - 

    .)يوما) 15(يوما و ال تقل عن ) 30(بأال تزيد على (منه  428:ةو قد حدد قانون املرافعات املصري هذه املدة يف املاد *
  .767:أمحد مليجي، التنفيذ، ص.د -. 607: حممد حممود ابراهيم، املرجع السابق ص.د - 
  : أنظر يف ذلك . كما حددها القانون الفرنسي بنفس املدة - 

 – D. jean Vincent et D. jacques prévault, OP.CIT. P .270  
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       ، أو نظـرا لطبيعـة   )1(و اليت خضعت إىل إجراءات التنفيذ اجلربي بسبب عدم الوفاء بالدين
  .)2( و خصوصيته العقار

        كما جيوز لرئيس احملكمة بناء على طلب مقـدم لـه مـن ذوي الشـأن و أصـحاب      
ـ  ،املصلحة ب املقـدم إليـه   أن يأمر بتضييق نطاق اإلعالن أو النشر إذا كانت مربرات الطل
من قانون اإلجراءات املدنية الفقرة ما قبل  389:و هذا ما نصت عليه املادة ،و مقبولة مؤسسة
و جيوز لرئيس احملكمة بقرار غري قابل للمعارضة بنـاء علـى طلـب مباشـر      " بأنهاألخرية 

األخص  أو التصريح بنشر إضايف و على إجراءات احلجز أو املدين تضييق نطاق النشر القانوين
  ."...باملناداة العلنية يف األسواق ااورة

و من الناحية العملية من النادر أن جند طلبات قدمت إىل رؤساء احملاكم تتضمن طلـب  
  .تضييق نطاق النشر القانوين

و األمر الذي يصدره رئيس احملكمة سواء بتوسيع النشر أو تضييقه هو أمر غـري قابـل   
    من قانون اإلجراءات املدنية، و هـو تعـبري غـري     389:ادةحسب تعبري نص امل "للمعارضة"

 ن هذا األمر غري قابل ألي طعن، أي غري قابل ألي طريـق  أببذلك دقيق ألن املشرع يقصد 
  .من طرق الطعن

ن األشخاص الذين هلم احلق يف تقدمي طلب إىل رئيس احملكمة بغرض توسـيع  و نعتقد بأ
كل شـخص مـن    - ق إ ممن  389:إىل من ذكرم املادة إضافة-  أو التضييق فيه هم النشر

    أطراف التنفيذ له مصلحة يف تقدمي هذا الطلب فله احلق يف ذلك كاحلائز و الكفيـل العـيين   
         الـرهن و صـاحب حـق االختصـاص     حق كصاحب ( و الدائنني أصحاب احلقوق املقيدة

  ).و صاحب حق االمتياز

قاضي البيوع العقارية املطروح عليه ملـف إجـراءات    النشر يقدرهاو مصاريف توسيع 
كما جيب التنويه ذه  ،و هذا التقدير يعلن عليه يف جلسة علنية و قبل افتتاح املزايدة التنفيذ،

                                                           
،الذي مبوجبه مت بيع وحدة 19/07:فهرس 25/11/2007:انظر حكم رسو املزاد الصادر من حمكمة سطيف يف: تطبيقا لذلك -1

 دج215.000.000,00:وقد بيع هذا العقار مببلغ 2م13202:تتربع على مساحة قدرهاصناعية مبنطقة العلمة 
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من قـانون   389:و هذا ما نصت عليه الفقرة األخرية من املادة .املصاريف يف حمضر املزايدة
  صاريف اإلجراءات مبعرفة القاضي املنتدب هلذا الغـرض و تقدر م..." بأنهاإلجراءات املدنية 

  ." و يعلن هذا التقدير يف جلسة علنية قبل افتتاح املزايدة، و ينص عليه يف حمضر املزايدة

  )التعليق(ء اللصق إجرا :ثانيا

                 املقصود باللصق هـو تعليـق مسـتخرج بيـع العقـار يف أمـاكن معينـة حـددها         
جلسة املزايدة يف تاريخ و اهلدف من لصق و تعليق املستخرج املتعلق باإلعالن عن  ،)1(القانون

هو إعالم الناس مبن فيهم احملجوز عليـه، بـأن   القصد منه  هو مثله مثل النشر ،ماكن حمددةأ
  .العقار احملجوز هو معروض للبيع بشروط مذكورة يف مستخرج البيع

مسى إجراء تعليق مستخرج النشر يف أماكن معينة و قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري قد 
  .*منه 429:و هو نفس املصطلح الذي استعمله قانون املرافعات املصري يف املادة  "باللصق"

، و نعتقد "التعليق"لكن من الناحية العملية جرى العمل على تسمية هذا اإلجراء بكلمة 
ببعض ستخرج املألن املقصود بلصق  ،"اللصق"هي أحسن تعبري من كلمة  "التعليق"ن كلمة أب

  .ذه األماكن كما ذكرنامعناه تعليق مستخرج البيع اليت نص عليها القانون األماكن 

و قد نص قانون اإلجراءات املدنية بأن لصق املستخرج املتعلق بـاإلعالن عـن جلسـة    
  : ماـهاملزايدة يكون بتعليقه مبكانني اثنني 

  .جوزةبالباب الرئيسي للمباين احمل - 1
  .بلوحة إعالنات احملكمة املوجود بدائرة اختصاصها حمل البيع - 2

 بأنـه  من قانون اإلجراءات املدنية يف إحـدى فقراـا    389:و هذا ما نصت عليه املادة

     يقوم كاتب اجللسة بلصق املستخرج املنوه عنـه آنفـا علـى البـاب الرئيسـي للمبـاين       "
  ." ملعدة لإلعالنات باحملكمة الكائن بدائرا حمل البيعاحملجوزة، و بتعليقه يف اللوحة ا

                                                           
  .458:رمزي سيف، املرجع السابق، ص.د -1
  ."...تلصق اإلعالنات يف األماكن اآليت بياا "ات املصري احلايل من قانون املرافع 429:لقد نصت املادة *
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ىل أن القانون املصري احلايل قد عدل عن فكرة لصق اإلعالن املتضـمن  إو جتدر اإلشارة 
بيع العقار و حتديد جلسة املزايدة، بباب مسكن احملجوز عليه أي بباب موطن املدين، و ذلك 

 كرامة عائلته، و ألن اللصق لإلعالن بـالبيع ببـاب   تفاديا إليذائه باإلذالل أو مبس كرامته و
  .)1( مسكن احملجوز عليه ال يفيد يف توسيع إعالم الناس جبلسة املزايدة

     توسيع أمـاكن النشـر    - يف أن يباع العقار بأحسن مثن- الضرورة و املصلحة تقتضي و 
، و هذا بغرض إعـالم  ملستخرج بيع العقار و لإلعالن عن جلسة املزايدة) التعليق(و اللصق 

   .أكرب عدد ممكن من أفراد اتمع جبلسة املزايدة

من قـانون اإلجـراءات    389:نكتفي باألماكن اليت حددا املادةنعتقد بأنه جيب أال  و
أماكن النشر و اإلعالن و التعليق ببعض  املدنية كما قلنا، بل إن األمر يقتضي أن يتم توسيع

       كـز الربيـد   او قباضة الضرائب و مر كمقر البلدية ها الناس بكثرة،العامة اليت يرتاداألماكن 
  .األماكن العامة ملكان وجود العقار حمل البيع باملزادو و الساحات 

احملضر القضائي القائم بإجراءات التنفيذ  يفو نشري هنا إىل أنه من الناحية العملية يشترط 
ستخرج البيع باألماكن اليت أوجب القانون اللصـق  مل) التعليق(أن يثبت قيامه بإجراء اللصق 

  .)2(مبلف اإلجراءات) التعليق(و ذلك بإيداع نسخة من هذا اللصق  ،ا

  القيام بإجراءات النشر و اللصق اجلزاء املترتب على عدم  :ثالثا

احملضر القضائي باإلجراءات الـيت أوجـب   إذا مل يقم الدائن مباشر اإلجراءات بواسطة 
القيام ا و هي قيامه بنشر و إعالن مستخرج البيع بإحدى الصـحف أو اجلرائـد   القانون 

     و كـذا لصـق   - يف غياب الصحف املقررة لإلعالنات القضائية- أو الوطنية  اليومية اجلهوية
جـراءات  إو تعليق هذا املستخرج بباب البناية احملجوزة و لوحة إعالنات احملكمة اليت جتري 

  ؟  على ذلك زاء املترتبا هو اجلالتنفيذ أمامها، م

ن قانون اإلجراءات املدنية مل ينص على اجلزاء املترتب على عدم قيام الـدائن املباشـر   إ
  .منه 389:لإلجراءات بواسطة احملضر القضائي، لإلجراءات املنصوص عليها يف املادة

  :)صورثالث  أي( بأنه جيب التمييز بني ثالثة فروض- إجابة على السؤال املطروح- و نعتقد
                                                           

  .03 هامش رقم 726:امحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د -1
  .466:فتحي وايل، التنفيذ اجلربي، املرجع السابق ص.د -2
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     بـإجراءات النشـر    قيام احملضر القضـائي  هو حالة عدم: )الصورة األوىل( الفرض األول- 
      ففـي هـذه احلالـة    : زايدةملستخرج بيع العقار املتضمن حتديد جلسة امل) التعليق(و اللصق 

قاضي البيـوع  ن جلسة املزايدة تنعقد يف موعدها احملدد أي يف التاريخ املقرر هلا، لكن بأنرى 
    العقارية بعد أن يفتتح جلسة املزايدة و يتأكد من عدم القيام بـإجراءات النشـر و اللصـق    
         يقرر التأجيل أي يصدر حكما بتأجيل بيع العقـار إىل جلسـة أخـرى و يـأمر بـإجراء      

  .و اللصق من جديد النشر

القضائي بإجراءات النشر و اللصق و هو حالة قيام احملضر : )الصورة الثانية( الفرض الثاين - 
ملستخرج اإلعالن لتحديد جلسة املزايدة، لكن هذا اإلعالن و النشر و اللصق مل حتترم فيه املدة 

يوما على األكثر بعـد جلسـة    )30(يوما على األقل قبل اجللسة و ) 20(و هياملقررة للنشر 
للـبطالن، و طاملـا أن قـانون     ىل القواعد املقـررة إففي هذه احلالة جيب الرجوع  .املزايدة

املنصوص عليها يف ) امليعاد(اإلجراءات املدنية مل يضع جزاء بنص صريح على عدم احترام املهلة 
ال يترتـب عليـه    اجلزاء املترتب على عدم احترام هذه املـدة نا نعتقد بأن منه، فإن 389:املادة

 عـدد قليـل   رحضون يف املزاد أو البطالن إال إذا مل تتحقق الغاية منه كأن مل حيضر املشارك
إال إذا متسك به من تضرر من و اللصق  ، ففي هذه احلالة ال حيكم ببطالن إجراءات النشرمنهم

و مصلحة من جراء ذلك ففي هـذه احلالـة    ثبت أنه قد فاتته فائدةأعدم اختاذ هذا اإلجراء و 
مر قاضي البيـوع بتحديـد   النشر و اللصق و يأ أي حيكم ببطالن إجراءات ،)1(حيكم بالبطالن

  .و لصق جديدة نشر ايدة مع إجراءاتجلسة أخرى للمز

          و هو حالة قيام احملضـر القضـائي بـإجراءات النشـر    :)الصورة الثالثة( الفرض الثالث - 
من قانون اإلجراءت املدنية  389:و اللصق، لكنه مل يذكر بعض البيانات اليت نصت عليها املادة

هذا الفرض يأخذ نفس حكم احلالة اليت ذكرناها يف الفرض الثاين، و هو  ر، ويف مستخرج النش
أنه ال يترتب البطالن يف هذا الفرض إال إذا مل تتحقق الغاية من هذا اإلجراء، ففي هذه احلالـة  
           جيوز ملن تضرر من جراء عدم ذكر البيانات األساسية يف مستخرج إعـالن البيـع و أثبـت    

             تته فائدة ومصلحة من جراء ذلك، التمسـك بـالبطالن وهـذا تطبيقـا للقواعـد      أنه قد فا
  .)2( العامة املقررة للبطالن

                                                           
  .724:امحد ابو الوفاء، املرجع السابق، ص.د -.460:رمزي سيف، املرجع السابق، ص.د -1
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مبسـتخرج  نه إذا حلـق  إف ،نه و طبقا للقواعد العامة املقررة يف البطالنإو خالصة القول ف
 يتم احترام امليعـاد  النشر البطالن بسبب النقص يف البيانات اليت جيب أن تذكر فيه، أو أنه مل

نه ال يتقرر البطالن إال إذا مل تتحقق الغاية من اإلجراء الـذي  إاملقرر قانونا للنشر و اللصق، ف
ألن  ،)1(يف هذه احلالة أن يتمسكوا بالبطالن الشأنقرره القانون، و ألصحاب املصلحة و ذوي 
تضرر من عدم اختـاذ هـذا    شرع ملصلحة من )2(البطالن املقرر يف هذه احلالة هو بطالن نسيب

  .اإلجراء أو ذاك

  يـالثاناملبحث 

  )جلسة بيع العقار(اإلجراءات املتبعة جبلسة املزايدة  

اإلجراءات السابقة على جلسة بيع العقار و املتمثلة يف كيفية استصدار إىل  تعرضنابعدما 
شأن بتاريخ جلسة إخبار ذوي الإىل أمر من احملكمة يتضمن حتديد جلسة لبيع العقار، و كذا 

بقي لنا أن نتعـرف   .املزايدة، و رأينا كيفية اإلخبار العام للناس كافة بتاريخ إجراء املزايدة
على اإلجراءات املتبعة أثناء و خالل جلسة املزايدة، و كيفية إيقاع البيع و صدور حكم رسو 

إجراء املزايدة العلنيـة   املزاد، و هذا ما نتناوله يف هذا املبحث، و الذي نتعرض فيه إىل كيفية
لبيع العقار احملجوز، و كذا إىل العوارض اليت قد تعترض عملية بيع العقار كتأجيـل البيـع        

كمـا نتعـرض يف هـذا    . و وقفه، لنصل إىل عملية إيقاع البيع و صدور حكم مرسي املزاد
زاد الذي ختلف عن دفع املبحث إىل احلاالت اليت يعاد فيها بيع العقار على ذمة الراسي عليه امل

مثن رسو املزاد، أو على ذمة من يعرض زيادة بنسبة جتاوز السدس، كما نتعرض إىل الطبيعـة  
  .القانونية حلكم رسو املزاد

لذا فقد قسمنا هذا املبحث إىل ثالثة مطالب، نتناول يف املطلب األول كيفيـة إجـراء   
احلاالت يف املطلب الثاين نتعرض زاد، و و إيقاع البيع و صدور حكم رسو امل املزايدة العلنية
يف املطلب الثالث الطبيعة القانونية حلكم رسـو  نتطرق بيع العقار احملجوز، و اليت يعاد فيها 

  .املزاد و شكله و مشتمالته
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   ب األولـاملطل

  )جلسة بيع العقار(املزايدة جلسة إجراء  سري و كيفية

 على أساسها تتم عملية إجراء املزايدة العلنية ىل اإلجراءات التفصيلية اليتإقبل أن نتعرض 
لبيع العقار احملجوز، و إىل الكيفية اليت يقع ا البيع و صدور حكم برسو املـزاد، جيـب أن   
نتطرق إىل بعض العوارض اليت قد تعترض عملية بيع العقار و حتول دون مواصلة السـري يف  

زايدة و أن تتأجل عملية البيع، و قد تتوقف إجراءات البيع، فقد حيدث أثناء انعقاد جلسة امل
و قد حيكم يف هذه اجللسة برفض الـدعوى أو بشـطبها، و هـذا حبسـب      ،إجراءات البيع

  .اإلشكاالت و العوارض اليت قد تطرح على احملكمة الناظرة يف جلسة البيوع العقارية

إىل عـوارض   و على هذا األساس نقسم هذا املطلب إىل فرعني، نتعرض يف الفرع األول
و نتعرض يف الفرع الثاين إىل إجراءات سري جلسـة  ) تأجيل البيع و وقفه(بيع العقار احملجوز 

  ).جلسة البيع( املزايدة

  رع األولـالف

  )تأجيل البيع و وقفه(عوارض بيع العقار  

بينا بأن جلسة املزايدة أي جلسة بيع العقار احملجوز تنعقد يف امليعاد و يف التـاريخ و يف  
  .املتضمن حتديد جلسة بيع العقار احملجوز األمرو يف الساعة احملددة هلا مبوجب  املكان

و األصل أن يتم الشروع يف إجراءات بيع العقار يف هذه اجللسة، لكن قد حتدث بعـض  
األسباب و بعض الظروف و العوامل حتول دون االستمرار يف إجراءات البيع، و بذلك فقـد  

  .حبسب احلالة )1( قفهأو و يتم تأجيل البيع

األول إىل العنصـر  تعـرض يف  ن: عنصرينيف نتناول هذا الفرع  نناإو على هذا األساس ف
 إىل مـا هـي   الثاينالعنصر يف  نتطرقمسألة تأجيل البيع و وقفه و إجراء مقارنة بينهما، و 

  .ىل وقف البيع و إىل تأجيلهاحلاالت اليت تؤدي إ

                                                           
 .118:شفيق طعمه و أديب استانبويل، املرجع السابق، ص: األستاذان -1
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  اارنة بينهمتأجيل البيع و وقفه و مق :أوال

ىل تأجيل البيع إىل جلسـة  إيؤدي قد هناك من األسباب و املربرات اجلدية و القانونية ما 
  .الحقة، و هناك بعض األسباب و العوارض ما تؤدي حتما إىل وقف البيع

ألن كل منـهما   ،و جتب اإلشارة هنا إىل أن هناك أوجه تشابه بني تأجيل البيع و وقفه
  : ما يليـك )1( لكن هناك اختالف بينهما ،ات التنفيذيؤدي إىل توقيف إجراء

   فاألمر الذي يصدر بتأجيل البيع غالبا ما يصحبه أمر بتحديـد جلسـة أخـرى إلجـراء      - 
    ، بينما األمر بوقف البيع فغالبـا ال حتـدد فيـه    املزايدة و هي اجللسة اليت يؤجل إليها البيع

  .جلسة أخرى للمزايدة

يع و هو يصدر غري قابل ألي طريق من طرق الطعن، أما احلكـم بوقـف   األمر بتأجيل الب - 
  .البيع فهو قابل للطعن فيه بطريق االستئناف

تأجيل البيع يتم مبوجب أمر صادر من قاضي البيوع العقارية بينما وقف البيع قد يكـون   - 
إبطـال  و أبدون تدخل من هذا القاضي، كأن تتوقف إجراءات البيع و التنفيذ بسبب إلغاء 

         السند التنفيذي الذي يتم التنفيذ مبقتضاه من جهة قضـائية طـرح عليهـا طعـن بشـأن      
  .)2( هذا السند

      ن تأجيل البيع هو من صالحيات قاضي البيـوع العقاريـة   أو بصفة عامة ميكن القول ب
ـ  ،)3( و خيضع إىل سلطته التقديرية       ب جـدي  فإذا قدم له طلب التأجيل و رأى أن هذا الطل

نه طلب غري جدي و غـري  أو مربر استجاب له و من مثة يأمر بتأجيل البيع، و إذا تبني له و 
  .مؤسس رفضه و أمر باالستمرار يف إجراءات بيع العقار

حتول دون مواصلة اجلدية لكن بالنسبة لوقف البيع فإن هناك من احلاالت و من األسباب 

                                                           
  .و ما بعدها 734:امحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د -1
اليت قضت  07/2003:فهرس 18/05/2003:يف) قسم البيوع العقارية(حكم من حمكمة سطيف فقد صدر و تطبيقا لذلك  -2

 ،بسبب أن السند التنفيذي الذي مت احلجز مبقتضاه قد مت نقضه و إبطاله من احملكمة العليا. برفض طلب البيع لعدم التأسيس
: مث جللسـة ... بطلب من املدعى عليه  15/02/2002 :ضية أجلت جللسةحيث أن الق"احملكمة  ياتحيثجاء يف إحدى و 
و هو التاريخ الذي قدم فيه املدعى عليه أمر على ذيل عريضة يقضي برفع إجراءات احلجز كون أن السند   18/05/2003

ا مبوجب قرارهـا  التنفيذي الذي مبوجبه ضرب احلجز العقاري على املسكن قد مت نقضه و إبطاله من طرف احملكمة العلي
 ."...  20/03/2002:املؤرخ يف

  .و ما بعدها 734:امحد أبو الرفاء، املرجع السابق، ص.د -3
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     ئيا و حتما، و ليس لقاضي البيوع أيـة سـلطة تقديريـة    فيتوقف البيع تلقا ،إجراءات البيع
  .فيه، كأن يتم إلغاء السند التنفيذي الذي يتم التنفيذ مبقتضاه مثلما أشرنا

  هـحاالت تأجيل البيع و وقف :ثانيا

، و نذكر منها على سبيل املثال )1(حاالت تأجيل البيع و وقفه عديدة و ال ميكن حصرها
  : ال احلصر ما يلي

من  387:املادة -  )2(حالة ما إذا مل يتم إخبار ذوي الشأن باإلطالع على قائمة شروط البيع - 
         ففي هذه احلالة جيوز هلؤالء األشخاص إثارة هـذا الـدفع أمـام قاضـي البيـوع       - ق إ م

يقضي بتأجيل البيع إىل جلسة أخرى مع األمـر بتصـحيح   أن العقارية، و على هذا األخري 
  .و ذلك بإخبار ذوي الشأن باإلطالع على القائمة اإلجراءات

        الطـرق  أو حـرب، و تنقطـع   حالة قيام بعض الظروف الطارئة كوقوع االضـطرابات   - 
تقع بعض الكوارث الطبيعية أو كأن  ،)3(فال حيضر جللسة املزايدة إال عدد قليل ،املواصالتو 

ىل جلسة الحقة إجيوز احلكم بتأجيل البيع  أو غريها، ففي هذه احلالة كالفيضانات أو الزالزل
  .زوال تلك الظروفإىل غاية 

حالة ما إذا كان احلجز منصبا على عدة عقارات، و بيع العقار األول بثمن يغطي أصـل   - 
        و املصاريف، ففي هذه احلالة جيوز وقف البيـع علـى بـاقي العقـارات األخـرى       الدين

و هو استيفاء الدائن حلقه فال داعـي  قار و بيعه قد حتقق احملجوزة، ألن اهلدف من حجز الع
  .قارات احملجوزةعالباقي ملواصلة بيع 

                                                           
  .196:أمال الفزايري، املرجع السابق،ص.عبد الباسط مجيعي و د.د -1
 .919:أمحد مليجي، التنفيذ، املرجع السابق، ص.د -

  .468:فتحي وايل،التنفيذ اجلربي،املرجع السابق،ص.د-2
  .642:املستشار عبد احلميد املنشاوي، املرجع السابق ص -
  .195:آمال الفزايري، املرجع السابق، ص.عبد الباسط مجيعي و د.د - 
  .735-734:امحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د -3
  .466:رمزي سيف، املرجع السابق، ص.د -
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حالة قيام املدين بالوفاء بالدين و باملصاريف القضائية، بشرط أن يكون هذا الوفاء قبـل   - 
ف الشروع يف إجراءات املزايدة و قبل إيقاع البيع، ففي هذه احلالة جيوز للمدين أن يطلب وق

  .*)1( الدينالنقضاء البيع 

كأن يقع سهو يف حتديد  ،)2(حالة وجود خطأ يف مستخرج إعالن النشر أو يف أحد بياناته - 
بشـرط أن   .عنوان العقار حمل البيع، أو مل يذكر فيه الثمن األساسي الذي تنطلق منه املزايدة

 عـدم حضـورهم   يف يتسبب هذا السهو يف حضور عدد قليل من املشاركني يف املزايـدة أو  
  .ففي هذه احلالة جيوز طلب تأجيل بيع العقار ممن يهمه تأجيل البيع ،أصال

ىل احملكمة بوفاة املدين، فعلـى  إفإذا قدم من يهمه تأجيل البيع إثبات  ،)3(حالة وفاة املدين - 
ت فة مجاعيـة، بـإجراءا  صاحملكمة أن تأمر بتأجيل البيع إىل حني تبليغ ورثة املدين مجلة أي ب

من قانون اإلجـراءات املدنيـة    86- 85- 84:قياسا على احلالة اليت نصت عليها املوادالتنفيذ 
من نفس القانون اليت  387:السري يف الدعوى، و كذلك طبقا ألحكام املادةاملتعلقة بإجراءات 

  .احلاجز بتبليغ الورثة بصفة مجاعية بإيداع قائمة شروط البيع كما أوضحنا سابقاتلزم الدائن 

ر حكم من حمكمة املوضـوع  وحالة رفع دعوى استحقاق العقار الفرعية من الغري و صد - 
  .)4( يقضي باستحقاق العقار و بوقف البيع

حالة ما إذا رفعت دعوى الفسخ من بائع العقار احملجوز الذي مل يستوف مثن املبيـع مـن    - 
جوز الذي مل يسـتوف  و كذلك حالة رفع نفس الدعوى من املقايض على العقار احمل ،املدين

                                                           
  .920:نفيذ، املرجع السابق، صامحد مليجي، الت.د – 466:رمزي سيف، املرجع السابق، ص.د -1
الذي قضى برفض طلب  25/01/2004:يف) قسم البيوع العقارية(حكم من حمكمة سطيف  فقد صدرو تطبيقا هلذه احلالة  *

  .البيع لوقوع املخالصة يف قيمة الدين و رفع إجراءات احلجز
  . 735: امحد أبو الوفاء، املرجع السابق ص.د -2
  .618: جع السابق، صيوسف جنم جربان، املر.أ -
  .195-194 :آمال الفزايري، املرجع السابق، ص.عبد الباسط مجيعي و د.د - 
  .1هامش رقم  737:امحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د - 3
  .456:أمحد خليل، املرجع السابق، ص.د – 

–  D .jean Vincent  et  D .jacques prévault  .OP.CIT. P.273. 

  .418:ب فهمي، املرجع السابق، صوجدي راغ. د -4
  . 224:عبد العزيز خليل إبراهيم بديوي، املرجع السابق، ص.د – 
  .281:، املرجع السابق، ص)إشكاالت التنفيذ(أمحد مليجي .د - 
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و مت التأشري ذه الدعوى يف قائمة شروط البيع، كما نصـت علـى ذلـك     ،)1(فرق القيمة
  .، ففي هذه احلالة حيكم بتأجيل البيع إىل غاية الفصل يف دعوى الفسخق إ ممن  388:املادة

الطعن يف هذا  حالة ما إذا كان احلكم أو القرار الذي جيري التنفيذ مبقتضاه ائيا، لكن بعد - 
 )ق إ م مـن 194:املادة(احلكم أو القرار مبوجب طعن غري عادي كدعوى التماس إعادة النظر 

أو طعن بالنقض أمـام احملكمـة   ) ق إ م من  191:املادة(أو دعوى إدخال الغري يف اخلصومة 
بإلغاء  بتعديل أو، و حكمت هذه اجلهة القضائية املطعون أمامها )ق إ ممن  233:املادة( العليا

ففي هذه احلالة جيوز ملن يهمه وقف البيع أن ، )2( احلكم أو القرار الذي جيري التنفيذ مبقتضاه
  .*يطلب ذلك من احملكمة لتأمر بوقف البيع

ففي هـذه   ،)3(حالة ما إذا مت الطعن بالتزوير يف السند التنفيذي الذي يتم التنفيذ مبقتضاه - 
يطلب ذلك من احملكمة لتأمر بوقف البيع إىل حني الفصل  احلالة ميكن ملن يهمه وقف البيع أن

 04:و يف هذا املعىن فقد نصت املادة .التزوير املطروحة على اجلهة القضائية املختصةيف دعوى 
غري أنه يتعني أن ترجيء احملكمة املدنية احلكم يف تلك  "بقوهلا من قانون اإلجراءات اجلزائية 

    إذا كانـت ملرفوعة أمامها حلني الفصل يف الدعوى العموميـة  ا )أي الدعوى املدنية( الدعوى
           من قـانون اإلجـراءات املدنيـة     165:و هو نفس احلكم الذي قررته املادة ،** "قد حركت

بالتزوير بصورة مستقلة و أصلية أمام القضاء اجلزائـي  العارضة بالطعن  إذا رفعت الدعوى "
  ." دنية إىل حني صدور حكم يف دعوى التزويرنه يوقف الفصل يف الدعوى املإف

                                                           
  .224:عبد العزيز خليل ابراهيم بديوي، املرجع السابق، ص.د -.418:وجدي راغب فهمي، املرجع السابق، ص.د -1
 .281:ليجي، إشكاالت التنفيذ، املرجع السابق، صامحد م.د - 
  .421:نبيل امساعيل عمر، املرجع السابق، ص.د -.739:امحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د -2
  .223:عبد العزيز خليل ابراهيم بديوي، املرجع السابق، ص.د - 
سبقت اإلشـارة  - 18/05/2003:بتاريخ) اريةقسم البيوع العق(حمكمة سطيف صدر حكم من فقد هلذه احلالة، و تطبيقا  *

    برفض الطلب لعدم التأسيس، و قد استندت احملكمة يف حكمها هذا إىل كون أن السند التنفيذي الذي يـتم  قضى  -إليه
 احليثية اخلامسة و السادسـة (، 20/03/2002:التنفيذ مبقتضاه، قد مت نقضه و إبطاله من طرف احملكمة العليا بقرار صادر يف

   .)من هذا احلكم
  .281:امحد مليجي، إشكاالت يف التنفيذ، املرجع السابق، ص.د -3
  .223:ص ،عبد العزيز خليل ابراهيم بديوي، املرجع السابق.د - 
  .644:املستشار عبد احلميد املنشاوي، املرجع السابق، ص - 
النقض أمام احملكمة العليـا أثـر موقـف إال يف    ليس للطعن ب "من ق إ م  238: و قريبا من هذا املعىن فقد نصت املادة **

 ." يف حالة وجود دعوى تزوير فرعية -2. إذا تعلق األمر حبالة األشخاص أو أهليتهم-1: احلاالت اآلتية
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البيـع إىل  ، ففي هذه احلالة يؤجل )1(حالة ما إذا مل حيضر أو مل يتقدم أي شخص للمزايدة - 
  .)ق إم من  392:املادة( )2(جلسة الحقة

أي القضـايا  (العملية فإن كثري من احلجوز العقارية الناحية و جتدر اإلشارة إىل أنه من 
  ؟ ن يتقدم أي شخص للمزايدة، فما مصري هذه احلجوزأتأجل لعدة جلسات دون ت) العقارية

          جلسـات إىل عـدة   بيعـه  املعمول به يف احلياة العملية أن العقار احملجوز الذي تأجـل 
بسبب عدم حضور املزايدين أو عدم مشاركة أي شخص يف املزايدة، فإن ) تأجيلني أو ثالث(

مر بإعادة تقييم هذا العقار ثانية من طرف خبري خمـتص يف التقيـيم   قاضي البيوع العقارية يأ
إلعادة النظر يف مثنه األساسي و ذلك بإنقاص مثنه، و إذا تأجل البيع لعدة مرات بعد إعـادة  

احملاكم حتكم برفض دعوى بيع  ضو إعادة النظر يف مثنه األساسي، فهناك بعتقييم هذا العقار 
  .من حتكم بشطب الدعوىالعقار على احلال، و هناك 

  يـرع الثانـفال

  )جلسة بيع العقار(إجراءات سري جلسة املزايدة  

ختصار إىل مـا هـي   باإجياز و بقبل البدء يف إجراءات بيع العقار باملزاد العلين، نتعرض 
 الشروط املتطلبة قانونا يف الشخص الذي يرغب يف املشاركة يف املزايدة بغية شـراء العقـار  

  ؟  يعاملعروض للب

ن شروط املشاركة يف املزايدة ميكن حصرها يف شرطني نقول بأو إجابة على هذا السؤال 
وجوب توافر األهلية القانونية يف املشترك يف املزايدة طبقا للقواعـد العامـة   : و مها أساسيني

و منها عقد البيع، كما أنه يشترط يف الشـخص  ) االختيارية(املعمول ا يف العقود الرضائية 
الراغب يف املشاركة يف املزايدة أال يكون من األشخاص الذين منعهم القـانون مـن شـراء    

و هذا ما نتعرض له يف  .ا هذااحلقوق املتنازع عليها و منها العقار احملجوز الذي يهمنا يف حبثن

                                                           
 .620-619:يوسف جنم جربان، املرجع السابق، ص.أ -1

 11/2003:فهـرس  15/06/2003: يف حكم صادر يف) قسم البيوع العقارية(فقد قضت حمكمة سطيف : و تطبيقا لذلك -2

مل حيضر أي مزايد و مل يشارك أي  ون أنهبرفض الدعوى على احلال، و ذلك بسبب تأجيل القضية إىل عدة جلسات لك
 .شخص يف املزايدة
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الثاين إىل الكيفية اليت تتم ـا إجـراءات   العنصر األول من هذا الفرع، و نتعرض يف العنصر 
  .زايدة لبيع العقار احملجوزامل

  شروط املشاركة يف املزايدة: أوال

شخص الراغب يف املشاركة يف املزايدة العلنية بغرض شـراء  يف الالشروط املتطلبة قانونا 
   :التـوايلا على مالعقار املعروض للبيع تنحصر يف شرطني أساسيني و نتناوهل

  ):أهلية التعاقد(أهلية االشتراك يف املزايدة  - 1

ميلك أهلية  أنعمال بالقواعد العامة فإنه يشترط يف كل شخص يرغب يف التقدم للمزايدة 
          هليتـه القانونيـة ألنـه مقبـل علـى شـراء       أأي أن يكون يف كامـل   ،)1(التعاقد للشراء

ما مل تسلب  كل شخص أهل للتعاقد " نمن القانون املدين بأ 78:املادة و قد نصت .)2(عقار
  ." حبكم القانون أو حيد منهاأهليته 

هي صالحية الشخص للتعبري عن إرادته تعبريا إراديا يرتب عليـه  ( *و املقصود باألهلية
           مبعىن أن يكون للشـخص القـدرة و الصـالحية إلبـرام التصـرفات       ،)3( )القانون آثاره

       و هـذا مـا نصـت     ،)4(ةداو مناط األهلية هو التمييز و اإلدراك و حريـة اإلر  القانونية،
             كل شخص بلـغ سـن الرشـد متمتعـا بقـواه       " من القانون املدين بقوهلا 40:عليه املادة

العقلية، و مل حيجر عليه يكون كامل األهلية ملباشرة حقوقه املدنية، و سن الرشد تسعة عشر 
  ." سنة كاملة) 19(

ن غريه أي يرغب يف شـراء العقـار   و إذا كان الشخص املتقدم للمشاركة له وكالة ع
من موكله ألنـه   ،)5( فيجب يف هذه احلالة أن يكون حائزا على وكالة خاصة ،حلساب وكيله

                                                           
 .334:، ص1993مصر، دون طبعة، -امحد هندي، أصول التنفيذ، الدار اجلامعية، اإلسكندرية.د -1
  .446:ابق، صامحد خليل، املرجع الس.د -2
  .612:يوسف جنم جربان، املرجع السابق، ص.أ - 
 ،)األهلية هي صالحية الشخص للقيام بنفسه باألعمال القانونية و القضائية املتعلقة به(و يرى الدكتور سليمان مرقص بأن  *

 .238:ص 1980، 4مصر، الطبعة -، عامل الكتب)العقود املسماة عقد البيع(شرح القانون املدين مؤلفه  -
 .228:اسحق ابراهيم منصور، املرجع السابق، ص.د -3
   646:توفيق حسن فرج،املرجع السابق، ص.د -.و ما بعدها 108:، ص)عقد البيع( 04: عبد الرزاق السنهوري، اجلزء.د -4
  . 245:سليمان مرقص، املرجع السابق، ص.د -5
  .430:صاملرجع السابق،  املدنية اللبناين اجلديد، احملاكماتإجراءات التنفيذ مبقتضى قانون أصول أمحد أبو الوفاء، .د - 
  .756:املرجع السابق، ص إجراءات التنفيذ يف قانون املرافعات املصري، ،و لنفس املؤلف - 
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و كما هو معروف فإن التصرفات القانونية الواردة على العقار كالبيع  .مقبل على شراء عقار
مـن   574:عليه املادةفيها القانون وكالة خاصة، و هذا ما نصت و الشراء و غريها، يشترط 

  سـيما  اإلدارة الال بد من وكالة خاصة يف كل عمل ليس من أعمال  " القانون املدين بقوهلا
          و الصلح و اإلقـرار و التحكـيم و توجيـه الـيمني و املرافعـة       يف البيع و الرهن و التربع

   ." أمام القضاء

ن أفيجـب   ،قص األهلية أو عـدميها و إذا كان الشخص املتقدم للمشاركة يف املزايدة نا
  . )1(*القانوين هميثله يف هذه املزايدة نائب

 ):املمنوعون من شراء العقار(املمنوعون من املشاركة يف املزايدة  - 2

ينبغي على الشخص املشارك يف املزايدة أال يكون قد منعه القـانون مـن شـراء العقـار     
ا يف قانون اإلجراءات املدنية مينع فيـه بعـض   مل يورد نصا خاص و املشرع اجلزائري .احملجوز

الـذي   ،)2(األشخاص من املشاركة يف املزايدة لشراء العقار احملجوز، مثلما فعل املشرع املصري
من قانون املرافعات و هو نفس احلكم الـذي قـرره    311:نص على هذا املنع صراحة يف املادة

 .)3(اكمات الذي نص صراحة على هذا املنعمن قانون أصول احمل412:املادة القانون السوري يف

لكن القانون املدين اجلزائري قد نص على منع بعض األشخاص من شراء احلقوق املتنازع 
ـ ال جيـوز للقضـاة، و ال لل   " بقوهلـا  402:عليها، و هذا ما نصت عليـه املـادة        دافعني م

        يشتروا بأنفسهم مباشـرة  و ال للموثقني و ال لكتاب الضبط، أن القضائيني، و ال للمحامني
و ال بواسطة اسم مستعار احلق املتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر يف الرتاع يـدخل يف  

  ." اختصاص احملكمة اليت يباشرون أعماهلم يف دائرا و إال كان البيع باطال

                                                           

املعدل و املتمم و هي تشمل الوالية على  09/06/1984:نظمها أحكام قانون األسرة اجلزائري الصادر يفو النيابة القانونية ت *
و املقدم على احملجور عليه ) 99:املادة(و املقدم على القاصر ) 92:املادة(و الوصاية على القاصر ) 87:املادة(صر االق
  ).111:املادة(و املقدم على الغائب ) 104:املادة(
  . 425:فتحي وايل، التنفيذ اجلربي، املرجع السابق، ص.د -1
 .عدهاو ما ب 246:سليمان مرقص، املرجع السابق، ص.د -

  .313:آمال الفزايري، املرجع السابق، ص.عبد الباسط مجيعي و د.د -2
 .51:، املرجع السابق، ص)طرق التنفيذ و إشكاالته(عبد الباسط مجيعي .د - 

  .126:شفيق طعمه و أديب استانبويل، املرجع السابق، ص: األستاذان -3
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جلـربي  البيـع ا من القانون املدين يف حالـة   403و  402:و ميكن العمل بنص املادتني
، ألن اهلدف من هذا املنع هو نفسه يف القانونني املوضوعي و اإلجرائي و هو إبعاد )القضائي(

من القانون املدين، من شراء األمـوال   402:عن األشخاص املذكورين يف نص املادة )1(الشبهة
  .أو األموال حمل البيع اجلربي عليهااملتنازع 

من شراء احلقـوق   - اص من مساعدي القضاءو باقي األشخ- و القانون قد منع القضاة 
املتنازع عليها بغرض محايتهم و إبعاد الشبهات و الريبة عنهم حىت ال يشك الناس يف عدالتهم 

  .)2(و كذلك لصيانة قدسية القضاء و هيبته و حسن مسعته و نزاهتهم،

ذلـك   و*املـدين  ، إىل قائمة األشخاص املمنوعني من املزايدة )3(و يضيف بعض الفقهاء
  : نـثنيالعتبارين إ

فلـو كانـت لـه    هو أن املدين مسؤول شخصيا عن الدين الذي يتم التنفيذ بسببه، : األول
  .)4(األموال الكافية فاألوىل له أن يدفع مبلغ هذا الدين

أنه ال ميكن أن يتصور أن يشتري الشخص ملكه، كما ال يتصور أن يكون املـدين  : و الثاين
  .)5( لبيع مث يتقدم يف جلسة املزايدة لشرائههو املالك للمال حمل ا

فيل العيين فيجوز هلما املشاركة يف املزايدة، ألن احلـائز غـري   كأما بالنسبة للحائز و ال
                                                           

  .446:امحد خليل، املرجع السابق، ص.د -1
  .و ما بعدها 212:، املرجع السابق، ص04السنهوري، اجلزء عبد الرزاق .د -2
  . 183:سليمان مرقص، املرجع السابق، ص.د - 
  .و ما بعدها 49:حممد حسنني، عقد البيع، املرجع السابق، ص.د -
  .483:رمزي سيف، املرجع السابق، ص. د -.427-426:فتحي وايل، التنفيذ اجلربي، ص. د - 
  .213:آمال الفزايري، املرجع السابق، ص.عبد الباسط مجيعي و د. د - .757:ملرجع السابق، صامحد أبو الوفاء، ا.د -3
ال جيوز للمدين حتت طائلة البطالن أن يتقدم للمزايدة و لو بواسطة  "لقد قضت حمكمة النقض السورية يف حكم هلا بأنه  *

 .128: سابق صالع جراملأديب استانبويل،  .أ شفيق طعمه و .أ :أشار إليه ،  "غريه

  .426:فتحي وايل، التنفيذ اجلربي، ص.د -4
  .482: رمزي سيف، املرجع السابق، ص.د - 
  .446:امحد خليل، املرجع السابق، ص.د -5
  ).ساتا(الذي وجه انتقادا هلذا الرأي الذي قال به الفقيه الفرنسي  2هامش . 426:فتحي وايل، التنفيذ اجلربي، ص.د -
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مسؤول مسؤولية شخصية عن الدين كاملدين، و ألن الكفيل العيين مسؤول مسؤولية جزئيـة  
  .)1( ار الذي رهنهـمقدرة بقيمة العق

أخرى من األشخاص املمنوعني من شراء العقار احملجوز الفرنسي فئة  و قد أضاف القانون
و هذا لتفادي تكرار البيع ألن هؤالء األشخاص غري قادرين على  ،و هم املشهورين باإلعسار

  .)2( دفع الثمن الذي رسا به املزاد

  كيفية إجراء املزايدة لبيع العقار : ثانيا

املقررة لبيع العقار احملجوز، هي جلسـة رمسيـة    إىل أن جلسة املزايدةجتب اإلشارة هنا 
تنعقد بصفة قانونية مبقر احملكمة اليت جتري إجراءات التنفيذ ا، و هي مثلـها مثـل بـاقي    

ـ  ـص األقسام األخرى للمحكمـجلسات احملكمة اليت خت          س الكيفيـات  ـة و تنعقـد بنف
ـ ـو خيضع تسيريها إىل القواع معها،            مـة املتعلقـة بتسـيري اجللسـات     رائية العاـد اإلج

  ).ق إ مو ما بعدها من  31 و 30:املادة(

و قد نص القانون على أن جلسة املزايدة املقررة لبيع العقار جتري يف التاريخ و املكـان  
و هذا ما نصـت   - البيع على ذيل عريضة الذي قرر حتديد جلسة األمرمبوجب - احملددين هلا 

جتري املزايدة يف املكان و اليوم احملددين  " بأنه قانون اإلجراءات املدنية  من 390:عليه املادة

الفقرة  391:املادة و هو نفس احلكم الذي قررته "...و احملجوز عليه  حبضور الدائنني املقيدين

  ."...جتري املزايدة جبلسة احلجوز العقارية باحملكمة "بأنه األوىل 

اليت و ت سري جلسة املزايدة لبيع العقار، نا معرفة خطواو عملية إجراء املزايدة تتطلب م

  : ةـالتالياملراحل اإلجرائية ) وفقا(حسب تتم 

  . مرحلة الشروع يف بيع العقار باملزاد العلين - 2مرحلة افتتاح جلسة املزايدة   - 1

                                                           
  .482:رجع السابق، صرمزي سيف، امل.د -1
  .426: فتحي وايل، التنفيذ اجلربي، املرجع السابق، ص.د - 
  .4هامش  758:امحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د -2

–  D .jean Vincent  et  D .jacques prévault  .OP.CIT. P.276. 
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  : افتتاح جلسة املزايدة  - 1

جراءات الدقيقـة لكيفيـة   اليت حتدد اإلوالواضحة يف غياب النصوص القانونية الصرحية 
ما هو جـاري بـه   إجراء عملية املزايدة بغرض بيع العقار املعروض للبيع، فإننا سنعتمد على 

لعلنا نساهم بذلك يف توضيح بعض  ،و التطبيقية يف امليدان القضائي العمل من الناحية العملية
بهمـة و غامضـة يف   لكنها جاءت م املدنية اإلجراءات اليت ذكرا نصوص قانون اإلجراءات

و نشري هنا إىل أن اإلجراءات املعمول ا من الناحية العملية مستوحاة من  .كثري من احلاالت
  .*التشريع املصري و الفرنسي

  ما هي مراحل سري جلسة املزايدة من الناحية العملية ؟ 

  : ما يليـكتبدأ مراحل سري جلسة املزايدة بسلسلة من اإلجراءات نبينها 

  ).قاضي البيوع العقارية(ح جلسة املزايدة من طرف رئيس اجللسة افتتا - 

 و التحقـق مـن حضـور أو غيـاب     ) أطراف التنفيذ(تبدأ املناداة على أطراف القضية  - 
  .األطراف، و التنويه على األطراف احلاضرة و الغائبة بسجل اجللسات و على ظهر امللف

مجيع االعتراضات على قائمة شروط البيع ن أب - من طرف رئيس اجللسة- التحقق و التأكد  - 
  .إن وجدت قد مت الفصل فيها مبوجب حكم

و الطلبات و اإلشكاالت بتصفية كل الدفوع ) قاضي البيوع العقارية( اجللسةرئيس يقوم  - 
اليت قد تعرض عليه من األطراف أو من حماميهم يف جلسة املزايدة، و هذه الطلبات قد دف 

  .)سابقا كما أوضحنا( ىل وقفه مع رفع احلجز على العقارإإىل تأجيل البيع أو 

وقف البيع أو تأجيله هي أسباب جدية و مربرة قانونا فإذا رأى قاضي البيوع بأن أسباب 
استجاب هلا و حيكم إما بتأجيل البيع أو وقفه حبسب احلالة املعروضة عليه و نـوع الطلـب   

ت املقدمة غري جدية و غري مؤسسة قانونا ففـي  و قد يرى قاضي البيوع بأن الطلبا املقدم له،
  .هذه احلالة حيكم برفضها و يأمر مبواصلة إجراءات البيع

                                                           

و  قانوين اإلجـراءات املدنيـة الفرنسـي                ه  ائرياجلز اإلجراءات املدنية   لقانون  ن املصدر املادي و التارخييباعتبار أ *
  .املصري  فعاتاون املرــو قان
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قق من قيام احملضر القضائي بإجراءات النشر و اللصق، فيقوم هذا احملضر تأيت مرحلة التحمث  - 
دة، مع تقدمي بتقدميه لرئيس اجللسة ما يثبت أنه قام بإخبار ذوي الشأن باحلضور جللسة املزاي

مت نشر مستخرج إعالن البيع ا، و عليه أن يقدم ما يثبت أنه قـام بـإجراءات    اجلريدة اليت
  .احملددة قانونا اللصق باألماكن

مث يقوم رئيس اجللسة مبراقبة الوثائق املتعلقة بالنشر و اللصق و اإلخبار لذوي الشأن جبلسة  - 
          املنظمة لتلـك اإلجـراءات كمواعيـد النشـر      املزايدة، و مدى احترام النصوص القانونية

  .إخل... و البيانات اليت جيب أن تذكر يف مستخرج النشر 

اإلجـراءات املنصـوص   كل بأن ) قاضي البيوع(و بعد أن يتحقق و يتأكد رئيس اجللسة  - 
  .العقار عليها قانونا قد متت مراعاا، يعلن عن الشروع يف عملية املزايدة أي الشروع يف بيع

  :تأجيل جلسة البيع إىل جلسة الحقة بسبب عدم حضور األشخاص املزايدين 

يقوم رئيس اجللسة باإلعالن عن الشروع يف املزايدة و ذلك ببدء عملية بيع العقار، لكن 
         املزايدة أي شخص أو قـد ال يشـارك أي شـخص يف هـذه     قد حيدث و أال حيضر جللسة 

    لرئيس اجللسة بأن العروض املقدمة من املشـاركني يف املزايـدة غـري     املزايدة، أو قد يتبني
إىل جلسة الحقة كما يأمر بأن تتخذ إجراءات نشر ، ففي هذه احلالة يأمر بتأجيل البيع كافية

           املدنيـة بقوهلـا   من قـانون اإلجـراءات    392:، و هذا ما نصت عليه املادةجديدة و لصق
ن مل يتقدم أحد بأي عرض أو تبني بوضوح أن العروض أاداة على القضية بعد املنإذا حصل  "

و تتخذ عندئذ إجراءات نشر جديدة باألوضـاع  . ل املزايدة إىل جلسة الحقةجتؤ غري كافية
  ." 389 :بياا باملادة السابق

  ) الشروع يف بيع العقار(الشروع يف املزايدة  - 2

ـ قدمنا بأنه بعد التحقق بأن كل اإلجراء اات املتطلبة و املستوجبة قانونا قد متت مراعا           
عن افتتاح إجراءات املزايدة و الشـروع يف  ) قاضي البيوع(و احترامها، يعلن رئيس اجللسة 

  .بيع العقار باملزاد العلين
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خطوات  سري واضحة تبني  جود نصوص قانونية  إجرائية  صرحية وغياب و عدم و و يف 
فإننا سنعتمد على ما هـو   - مثلما أشرنا سابقا - و كيفية بيع العقار  زايدةاملجلسة إجراء  و

  .التطبيقي معمول به يف امليدان

      املراحـل اإلجرائيـة   و الشروع يف املزايدة العلنية تتطلب منا أن نبني و نوضح ما هي  
األخري و إرساء و على ىل اعتماد العرض أو العطاء األإو اخلطوات العملية اليت مبوجبها نصل 

و هذا ما سنتعرض  و صدور حكم رسو املزاد ،عرض، و من مثة إيقاع البيع الاملزاد على هذا 
            خطـوات بيـع العقـار     املزايـدة أي   ما هي خطـوات سـري    - أ :التاليةله يف العناصر 

ألخري ا ء العرض األعلى و العطا كيفية اعتماد  - ج  و العطاءات  العروض كيفية تقدمي  - ب
و رسو املزاد على هذا العرض، و إيقاع البيع مث صدور حكم رسو املزاد، و هـذه العناصـر   

  : كـما يلينتناوهلا تباعا 

  :)باملزادالعقار خطوات سري بيع (خطوات سري املزايدة  - أ

يهـا  إلنتطـرق   )1(خطوات سري بيع العقار باملزاد هي عبارة عن سلسلة من اإلجراءات
  :ما يليـكالزمين  حسب تسلسلها

قاضـي  (يف إجراءات بيع العقار، يقوم رئيس اجللسـة  ) البدء(بعد اإلعالن على الشروع  - 
ذكر يف: بقراءة شروط البيع املستخلصة من قائمة شروط البيع، بشكل موجز و خمتصر) البيوع

قـع العقـار   بني هلم مويمث - للمشاركني يف املزايدة السند التنفيذي الذي يتم التنفيذ مبقتضاه 
       موقعه، هل هو أرض جـرداء، فالحيـة أم عمرانيـة صـاحلة     ( املعروض للبيع و مواصفاته

  .)إخل... و غرفه، و مساحته  هو عقار مبين و عدد طوابقهأو   للبناء، 

  .ر األشخاص املشاركني يف املزايدة بالثمن األساسي الذي تنطلق منه املزايدةمث يذكّ - 

ني يف املزايدة بعض الشروط األخرى كشرط بيع العقار بدون ضمان كما يذكر للمشارك - 
  .كما هو مدون بقائمة شروط البيع

                                                           
 .421-420:وجدي راغب فهمي، املرجع السابق، ص.د -.535:طلعت حممد دويدار، املرجع السابق، ص.د -1
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كما ينبه املشاركني يف املزايدة باملصاريف و األعباء اإلضافية اليت يتحملها الراسي عليـه   - 
ترتب على ، و هذه األعباء املالية ت املاليةقوانني قانون التسجيل و املزاد و هي مستخلصة من 

  .*نقل ملكية العقار إىل الراسي عليه املزاد

كما جيب إخبار املشاركني يف املزايدة بوجوب أن يدفع الراسي عليه املزاد املبلغ املايل الذي  - 
تسري من يوم رسو املزاد و إال أعيد البيـع علـى   يوما ) 20(رسا به املزاد يف خالل عشرين 

  .ة املزايدةذمته مع حتمله أعباء و مصاريف إعاد

       و قيـد   كما جيب إخبار املشاركني يف املزاد بأن الراسي عليه املزاد عليه أن يقوم بتسجيل - 
     و إال أعيد املـزاد علـى  يف خالل مدة شهرين املزاد و إشهاره باحملافظة العقارية حكم رسو 

  .ذمته مثلما أشرنا

        اء الـذي يـتعني أن يتقـدم بـه أي     مث يقوم رئيس اجللسة بتحديد قيمة العرض أو العط - 
  .)1( ملزايدةايف  مشارك

              ري هنا إىل أن عملية حتديد قيمـة العـرض أو العطـاء ختضـع ألمهيـة العقـار       شو ن
      أمهيته كبرية كلمـا ارتفعـت قيمـة العـرض و العكـس       ته وكلما كانت قيمف ،و قيمته
  .قل كانت قيمة العرض أقلأأمهيته  و ، فكلما كانت قيمة هذا العقارصحيح

اال لألشخاص الراغبني يف املشاركة يف املزاد، و يتم تسجيلهم من أجـل  و بعدها يفتح  - 
تدوين عرض أو عطاء كل شخص أمام امسه و املبلغ الذي عرضه و اقترحه لشـراء العقـار   

  .انطالقا من الثمن األساسي للعقار

  .وض من األشخاص املشاركني يف املزادو بعدها تبدأ عملية تقدمي العر - 

                                                           

من  %05متثل نسبة  ،عها للخزينة العموميةدف الواجباألعباء املالية اليت تترتب على نقل ملكية العقار إىل الراسي عليه املزاد  *
مـن قـانون    252:اليت عدلت املـادة  1999من قانون املالية لسنة  32:مثن رسو املزاد كحقوق للتسجيل طبقا لنص املادة

العقاري،  من مثن رسو املزاد مقابل تسجيل حكم رسو املزاد باحملافظة العقارية كحقوق لإلشهار  %01التسجيل، و نسبة 
  .من قانون التسجيل 353/02: اليت  عدلت املادة 1999من قانون املالية لسنة  30: ألحكام املادة طبقا

و قـد   15/10/2005: يف) قسم البيوع العقارية(أنظر حكم رسو املزاد الصادر من حمكمة سيدي حممد : و تطبيقا لذلك  -1
                   بـأن نسـبة التـدرج سـتكون مببلـغ      ... حيـث أن احملكمـة قـد أبلغـت املزايـدين     " ورد يف إحدى حيثياته 

  ."دج عن كل عرض 500.000
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  : تقدمي العروض أو العطاءات من طرف املشاركني يف املزايدة - ب

أحد األشخاص املشـاركني   عرضهو يقصد بالعرض أو العطاء بأنه الثمن أو املبلغ الذي 
  .يف املزايدة، و هو ميثل املبلغ املقترح من طرفه لشراء العقار املعروض للبيع

لن رئيس اجللسة عن فتح باب املزايدة للشروع يف عملية بيع العقار، يـأمر  أن يع و بعد
     من قانون اإلجـراءات املدنيـة بقوهلـا    391:بإشعال ثالثة مشوع كما تنص على ذلك املادة

مشوع توقد تباعا مدة كل منها دقيقة واحدة على من و يرسو املزاد عقب انطفاء ثالث ... "
و بعدها يبدأ األشخاص املشاركون يف املزايدة يف  ."...ر مزايد تقدم بأعلى عرض و كان أخ

تقدمي عروضهم و عطاءام و اليت تبدأ من الثمن األساسي للعقار احملدد يف قائمـة شـروط   
املزايدة الفعلية و املنافسة احلقيقة بني املزايدين، فكل مزايد يقدم عرضـا   أو هكذا تبد البيع،

، ملدة قـد  )1(ر و هكذا تستمر عملية املزايدة يف تقدمي العروضيتلوه عرض آخر من مزايد آخ
و كل عطاء أو عرض قدمه أحد املشـاركني يف   .تطول أو تقصر حسب قيمة العقار و أمهيته

    مـن القـانون    69:املزايدة يسقط العطاء و العرض الذي قبله و هذا ما نصت عليـه املـادة  
            أعلـى دات إال برسم املـزاد و يسـقط املـزاد مبـزاد     ال يتم العقد يف املزاي " املدين بقوهلا

  ."و لو كان باطال

  :األعلى و األخري) العطاء(لعرض اعتماد اكيفية  - ج

بعد أن تتوقف العروض يتدخل قاضي البيوع ليعلن انطفاء الشمعات الثالث اليت أوقدت 
      العـرض ميثـل أعلـى مثـن     يف بداية املزاد على العطاء أو العرض األخري، و هذا ) شعلتأ(

و هكذا يتم اعتماد هذا العرض بعد أن يتم إطفاء الشمعات الـثالث الواحـدة تلـو     قدم،
  .و مدة كل مشعة دقيقة واحدة األخرى،

بأنه كلما أمر بإطفاء مشعة واحـدة   ،و جتب اإلشارة هنا إىل أنه يتعني على رئيس اجللسة
... زاد بأن الشمعة األوىل قد انطفأت على مبلغ كذار األشخاص املشاركني يف املعليه أن يذكّ

ر فيـذكّ و مل تبق إال مشعتني و يرسو املزاد، و نفس الشيء يفعل عند إطفاء الشمعة الثانيـة  
   املزايدين بأنه مل تبق إال مشعة واحدة و يرسو املزاد، و ذه الطريقة يف تسيري جلسة املزايـدة  

ينـتعش و ينبعـث   و ق منافسة بني املشاركني يف املزايـدة،  و اليت نراها طريقة ناجعة يف خل

                                                           
1
-  D .Paul CUCHE et D. jean VINCENT .OP.CIT. P. 301. 
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و تقدم عروض أخرى بأمثان أعلى، و هو اهلـدف   احلماس بني املتنافسني على شراء العقار،
  .*املشرع الوصول إليه من وراء بيع العقار باملزاد العلين) أراد(الذي ابتغى 

األخري و األعلى يعتـرب عمـال    و قرار قاضي البيوع العقارية باعتماد العطاء أو العرض
و ليس بيعا للعقار، فاعتماد العطاء أو العرض هو إجراء من إجراءات املزايـدة و ال   إجرائيا

ال مبوجـب  إ، ألن البيع القضائي ال يـتم  )1( حلكم رسو املزاد ايعد بيعا بل يعد إجراء متهيدي
  .)2( صدور حكم رسو املزاد

العطاء أو العرض األخري ال يعترب أن البيـع قـد مت    هذا األساس فإن جمرد اعتماد ىو عل
    لفائدة هذا املزايد و ال يصبح هذا الشخص مشتريا للعقـار إال إذا صـدر حكـم مرسـي     

  .)3( و هذا احلكم يصدر يف نفس جلسة املزايدة املزاد،

  يـب الثانـاملطل

  بيع العقارإعادة صدور حكم رسو املزاد و حاالت 

بيع على العقار احملجوز يتم عند اعتماد العرض و العطاء األخري من إيقاع ال ذكرنا بأن
و فور اعتماد هذا العرض يتم إصدار حكـم  ، و يف نفس اجللسة طرف قاضي البيوع العقارية

ملزما بدفع  )مشتري العقار(و ذا اإلجراء يقع البيع و يصبح الراسي عليه املزاد  رسو املزاد،
يف مدة حددها القانون و إال أعيد املزاد على ذمته، كمـا أن هـذا    املبلغ الذي رسا به املزاد

ملزم بأن يقوم بتسجيل حكم مرسي املزاد باحملافظـة العقاريـة يف   ) مشتري العقار(الشخص 
كما أنه و حىت بعد رسو املزاد خالل مدة معينة حددها القانون و إال أعيد املزاد على ذمته، 

أجاز لكل شخص فإن القانون قد  ،دور حكم برسو املزادعلى أحد األشخاص املزايدين و ص
                                                           

مزايد و استمرت  13من الناحية التطبيقية و العملية هناك بعض املزايدات حول بيع عقار حمجوز بلغ عدد املشاركني فيها  *
عرضا، و هذا نظرا ألمهية العقار و قيمته، انظر يف ذلك حكـم   74 فيها ساعات، و بلغ عدد العروضلعدة ة عملية املزايد

 .19/07: فهرس ، 25/11/2007: رسو املزاد الصادر من حمكمة سطيف يف
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إعادة جتديد املزاد إذا ما عرض زيادة أعلى من سدس مثن بيع العقار إضافة إىل املصاريف يف 
  .خالل مدة عشرة أيام من تاريخ رسو املزاد

ننا نقسم هذا املطلب إىل ثالثة فروع، نتعرض يف الفرع األول إىل الكيفيـة الـيت   لذا فإ
احلالة اليت يعاد فيها بيع العقار علـى  نتناول يف الفرع الثاين در فيها حكم رسو املزاد، و يص

يف الفرع الثالث إىل احلالة اليت يعاد فيها بيع العقار علـى   ، و نتطرقذمة الراسي عليه املزاد
  .من مثن بيع العقارالسدس  من أكثر زيادةنسبة ذمة من يعرض 

  رع األولـالف

  و صدور حكم رسو املزاد إيقاع البيع 

عندما يتم إطفاء الشمعات الثالث اليت أوقدت لكل منها دقيقة واحدة على كما بينا فإنه 
و العرض األخري الذي قدمه أحد املشاركني يف املزاد، يقوم قاضي البيوع باعتماد هذا  العطاء

         اإلشـارة من قـانون اإلجـراءات املدنيـة الـيت سـبقت       391:العرض طبقا ألحكام املادة
      بـالثمن الـذي رسـا بـه      ،و يعلن أمام املأل و بصفة رمسية و علنية جبلسة املزايـدة  ،إليها

كما يعلـن بصـفة   . الذي اعتمده قاضي البيوعاملزاد، و هو الثمن املقدم يف العرض األخري 
جيل ذلـك  تسيقوم أمني الضبط ب و . رمسية و علنية على اسم الشخص الذي رسا عليه املزاد

كما يقوم قاضي البيوع و هو يعد حمضرا لبيع العقار،  يف حمضر رمسي يدون يف سجل اجللسة،
يـتم   و هكذا عرب هذه املراحل و اخلطوات اإلجرائية، بتدوين حكم رسو املزاد مبلف القضية

 *إيقاع البيع على العقار احملجوز، و يصدر حكم يف هذا الشأن يسمى حبكـم رسـو املـزاد   

                                                           

         السـابق   منـه، و كـان يسـمى يف القـانون      440:املادة) حبكم إيقاع البيع(قانون املرافعات املصري احلايل يسمى يف  *
  : انظر يف ذلك ).مزادـرسي الـحبكم م(
  .884:امحد مليجي،التنفيذ،املرجع السابق، ص.د-.538:ويدار،املرجع السابق،صطلعت حممد د.د - 
  :انظر يف ذلك  أصول احملاكمات املدنية، 378:املادة) قرار اإلحالة(و يسمى يف القانون اللبناين بـ  - 
   456:امحد خليل، املرجع السابق، ص.د –. 340: امحد هنيدي، املرجع السابق، ص.د  - 
  .562:مد النجار، املرجع السابق، صحلمي حم.د - 
  :أنظر يف ذلك  .أصول احملاكمات السوري 415:املادة) قرار اإلحالة(و يسمى يف القانون السوري بـ  - 
  .133:شفيق طعمه و أديب استانبويل، املرجع السابق، ص :األستاذين  - 
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- 396:املـواد (كما يسمى حبكم مرسي املـزاد  ) ق إ ممن  399 -  395-  394- 393:دواامل(
و هذا احلكم يصـدر   - بحثذين املصطلحني يف هذا الو سنستعمل ه- )ق إ ممن  399- 397

  .)1(و بعد انتهاء إجراءات املزايدة مباشرة فورا و جبلسة املزايدة

مشـتري  (ا عليه املـزاد  و بعد صدور حكم مرسي املزاد يتم إخبار الشخص الذي رس
بأنه عليه أن يدفع الثمن الذي رسا به املزاد إضافة إىل مصاريف اإلجراءات يف ميعاد ) العقار

يوما من تاريخ صدور حكم رسو املـزاد، و يف هـذا املعـىن نصـت     ) 20(عشرون ) مدة(
لراسي به املزاد و يدفع الثمن ا " الفقرة األخرية من قانون اإلجراءات املدنية بقوهلا 391:املادة

  ." لقلم كتاب احملكمة يف ميعاد عشرين يوما من تاريخ املزايدة و مصاريف اإلجراءات

و يعترب حكم رسو املزاد بأنه النتيجة النهائية اليت يهدف إليها الدائنون احلاجزون بغرض 
ر بـاملزاد  كما أن هلذا احلكم أمهية بالنسبة ملشتري العقا .استيفاء حقوقهم من مثن بيع العقار
من قانون اإلجـراءات   394:و هذا ما نصت عليه املادة ،الذي يعترب سند ملكية بالنسبة إليه

  ."...و يعترب حكم رسو املزاد سندا للملكية ... "بأنه املدنية 

الفقرة األخرية من قانون اإلجراءات املدنية قد نصت  391:و جتدر اإلشارة إىل أن املادة 
 "...ثمن الراسي به املزاد و مصاريف اإلجراءات لقلم كتاب احملكمـة  يدفع ال... " هعلى أن

اسي اليت جيب أن يدفعها الر )مصاريف اإلجراءات(لكن هذا النص مل حيدد و مل يبني ما هي 
تلك املصاريف املترتبة على إجراءات حجز العقار و إىل غايـة  عليه املزاد ؟ و هل يقصد ا 
الرسوم املسـتحقة  و هي تشمل ( ؟ملترتبة على نقل ملكية العقاربيعه أم يقصد ا املصاريف ا

مبصـاريف  (و إذا كـان املقصـود    ،)للخزينة العمومية و مصاريف إشهار حكم رسو املزاد
النص  فإننا نعتقد بأن هذا  ، الواردة بنص هذه املادة هي مجيع مصاريف التنفيذ )اإلجراءات

من نفس القانون اليت تـنص   225:نص املادة يتعارض مع - ق إ ممن  391:أي نص املادة - 
  ." اخلصم الذي خسر الدعوى يقضى عليه مبصاريفها "بأن 

و على هذا األساس فإننا نعتقد بأنه جيب التمييز بني نوعني من املصاريف الـيت تترتـب   
  :  ماـهعلى صدور حكم رسو املزاد و 

                                                           
  .774-773:أمحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د -1
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صاريف تبدأ من أول إجراء و هذه امل: البيعإجراءات  مصاريفمصاريف حجز العقار و - 1
فهذه املصاريف جيـب أن   ،مر احلجز و تنتهي بصدور حكم رسو املزادأو املتعلق باستصدار 

ا على ما تقضـي بـه   سألنه هو الذي خسر خصومة التنفيذ قيا ،يتحملها املدين احملجوز عليه
ف بامتناعه عـن  ألنه هو املتسبب يف هذه املصاريو  ،من قانون اإلجراءات املدنية 225:املادة

  .الوفاء بالدين اجتاه دائنيه

  فهذه املصاريف تشـمل : املصاريف املتعلقة بنقل ملكية العقار إىل الراسي عليه املزاد - 2
إضافة إىل مصاريف إشهار حكم  ،)حقوق التسجيل( الرسوم املقررة قانونا للخزينة العمومية

ري العقار و ليس املـدين، ألن الراسـي   جيب أن يتحملها مشت ة،رسو املزاد باحملافظة العقاري
و هي عبارة عـن  - عليه املزاد هو املستفيد من نقل ملكية العقار إىل ذمته، و هذه املصاريف 

سـواء   العقاريـة  مقررة يف التصرفات القانونية الناقلة للملكية و منها البيوع - رسوم مالية
من القانون املدين و اليت  393:ملادة، و هذا طبقا ألحكام ا)اختيارية(رضائية  مقضائية أ كانت
و غريها تكـون   إن نفقات التسجيل، و الطابع و رسوم اإلعالن العقاري، و التوثيق " تنص

  .* " تكن هناك نصوص قانونية تقضي بغري ذلك ا ملعلى املشتري م

  الفـرع الثانـي

  إعادة بيع العقار على ذمة الراسي عليه املزاد 

ع الشخص الراسي عليه املزاد عن دفع الثمن الذي رسا به املزاد يف بعض األحيان قد ميتن
يوما، ففي هذه احلالة جيـب توجيـه   ) 20(يف خالل املدة اليت قررها القانون و هي عشرون 

 .إعذار إليه يف خالل مدة معينة فإذا امتنع عن دفع مثن رسو املزاد أعيد بيع العقار على ذمتـه 
عن القيام بإجراءات تسجيل حكم رسـو املـزاد باحملافظـة     كما أنه قد ميتنع مشتري العقار
لذا فإننا نتنـاول   .ففي هذه احلالة يعاد بيع العقار على ذمته ،العقارية يف خالل مدة شهرين

  :ما يليـكالعنصرين التاليني يف الفرع  اهذ
                                                           

من قـانون   91: اليت عدلت املادة - 26/08/1994: الصادر يف 1994من قانون املالية التكميلي لسنة  05:دةقارن بنص املا *
يتحمل الرسوم املفروضة على العقود املدنية و القضائية اليت تتضمن نقل امللكية أو حق "و اليت نصت على أنه  -التسجيل

هذا القانون بالتضامن بني أطراف العقد اليت يتعني عليها إجـراء   االنتفاع باملنقوالت أو العقارات كما هي حمددة مبوجب
 ."توزيع عادل و منصف 
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  إعادة بيع العقار يف حالة عدم دفع الثمن الراسي به املزاد :أوال

و صدور حكم رسو املزاد فإنه جيب على الشخص الراسي عليه املزاد أن بعد إيقاع البيع 
وهي مصاريف نقل امللكيـة   - يقوم بدفع الثمن الذي رسا به املزاد و مصاريف اإلجراءات 

يوما من تاريخ رسو املزاد، و هـذا مـا نصـت عليـه     ) 20(ن يعشر *يف مدة - كما رأينا
  و يدفع الثمن الراسي به املـزاد   " بقوهلافقرة الثالثة من قانون اإلجراءات املدنية ال 391:املادة

  ." عشرين يوما من تاريخ املزايدةو مصاريف اإلجراءات لقلم كتاب احملكمة يف ميعاد 

لكن إذا حدث و أن امتنع الراسي عليه املزاد عن دفع مثن رسـو املـزاد و مصـاريف    
  ؟  ذلكفما هو اجلزاء املترتب على  ،هلةهذه املاإلجراءات يف 

هـو    بعشرين يوما، إن اجلزاء املترتب على عدم دفع الثمن خالل املهلة و اآلجال احملددة
إعادة بيع العقار على ذمة الراسي عليه املزاد، بشرط أن يتم توجيه إعذار له بأن يقوم بتنفيذ 

ذار يكـون  و هذا اإلع .راء رسو املزاد عليه يف ميعاد عشرة أيامجااللتزامات املترتبة عليه من 
 396:يف شكل عقد غري قضائي يوجه له عن طريق احملضر القضائي و ها ما نصت عليه املادة

إذا مل يقم الراسي عليه املزاد بتنفيذ شروط مرسي املـزاد   "أنه من قانون اإلجراءات املدنية ب
  ." رة أيامأعيد بيع العقار على ذمته بعد إعذاره بأن يقوم بتنفيذ التزاماته و ذلك يف ميعاد عش

من قانون اإلجراءات املدنية املتعلقة بإعادة بيع العقار على ذمة  396:و تطبيقا لنص املادة
الراسي عليه املزاد املمتنع عن دفع مثن رسو املزاد، فقد صدر حكم برسو املزاد مـن حمكمـة   

  : و قد جاء يف بعض حيثيات هذا احلكم 07/03/2003:يف) ارية قعلقسم البيوع ا( سطيف

                                                           

و إال أعيد املزاد على ذمة الراسي ) أصول احملاكمات املدنية 978:املادة(لقد حدد القانون اللبناين هذه املدة بثالثة أيام فقط  *
  :انظر يف ذلك . عليه املزاد

   560:رجع السابق، صحلمي حممد النجار، امل.د  -
  .   452:امحد خليل، املرجع السابق، ص.د –
  .338:امحد هندي، املرجع السابق، ص.د - 
على مشتري العقار بأن يدفع مثن رسو املزاد كامال  "من قانون املرافعات بأنه  440: أما القانون املصري فقد نص يف املادة 

  : انظر يف ذلك .  "لسة و إال أعيد املزاد على ذمتههذه اجلالثمن يف  5/1 يف نفس اجللسة، أو أن يدفع مخس
  . 467:رمزي سيف، املرجع السابق، ص.د – .885-884:امحد مليجي، التنفيذ، املرجع السابق، ص.د  - 
 . و ما بعدها 748:أمحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د -
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  .ي رسا به املزادالفرصة الستكمال دفع الثمن الذله ع بأن .املدعو ب)اعذار(بعد تنبيه  ((
الذي ورد شفاهة للمحكمة و الذي أكد فيه عدم ) ع.ب(بعد االستماع إىل جواب املدعو 

  .اتهقدرته على الوفاء بالتزام
ت احملكمة هذا أصدر 399- 397- 394:حيث أنه تبعا ملا تقدم بيانه و طبقا ألحكام املواد

مـن   395:وفقا ملا نصت عليه املادة) غ غ(رسو املزاد على شخص املسماة احلكم املتضمن 
الفرق بني مبلغ جتديـد  ) ب ع(مع حتميل جمدد املزاد األول املدعو قانون اإلجراءات املدنية 

إىل مصاريف دج باإلضافة  180.000,00:املزاد األول و مبلغ جتديد املزاد احلايل و املقدر مببلغ
  .إعادة البيع احلايل

  .)) و حيث أن مصاريف التسجيل و اإلشهار للمزاد احلايل يتحملها الراسي عليها املزاد

  :مبا يلي  07/03/2003:قضى هذا احلكم أي حكم رسو املزاد الصادر يفقد و 

  : حضوريا بالبيوع العقارية ابتدائيا علنياحكمت احملكمة حال فصلها يف القضايا املتعلقة  ((
  .قبول جتديد املزاد شكال: يف الشكل

احلكم برسو املزاد العلين اجلديد املنصب على عقار عبارة عن مسكن يقع حبـي  : يف املوضوع
      و سـتمائة  مليونني: مببلغ) غ ع(املتكون من طابقني، على شخص املدعوة ... مساحته ... 

جة لذلك احلكم بنقل ملكيـة العقـار   و نتي) ... دج 2.650.000,00(و مخسون ألف دينار 
للراسي عليه املزاد بعد تنفيذه للشروط املنوه عنها و على حائز العقار التخلي عنـه لصـاحل   

  .الراسي عليه املزاد

الفرق بني مبلغ جتديد املزاد األول و مبلغ جتديد ) ب ع(حتميل جمدد املزاد األول املدعو 
   باإلضـافة إىل مصـاريف   )دج180.000,00( ألف دينار املزاد احلايل و املقدر مبائة و مثانني

             مـن  399- 397- 396:و مصـاريف إعـادة البيـع احلـايل طبقـا للمـواد       املزاد السـابق 
  .قانون اإلجراءات املدنية

حتميل الراسي عليها املزاد يف املزاد احلايل، مصاريف التسجيل و اإلشـهار مـع األمـر    
  .)) رات املختصة، و شهره باحملافظة العقارية بسطيفبتسجيل هذا احلكم باإلدا
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  إعادة بيع العقار يف حالة عدم تسجيل حكم رسو املزاد :ثانيا

         بعد أن يقوم الراسي عليه املزاد بدفع الـثمن الـذي رسـا بـه املـزاد و مصـاريف      
رسو املزاد  حكمو قيد اإلجراءات، ألزمه القانون بأن يقوم بواسطة احملضر القضائي بتسجيل 

          شـهرين مـن تـاريخ إجـراء     ) مهلـة (باحملافظة العقارية بغرض إشهاره يف خالل ميعـاد  
        بأنـه جراءات املدنيـة  الفقرة األخرية من قانون اإل 394:املزايدة، و هذا ما نصت عليه املادة

الشهرين التاليني  املزاد أن يقوم بتسجيل سنده مبكتب الرهون خالل على الراسي عليهيتعني  "
  ."...أعيد البيع على ذمته باملزاد و إال

        ) حكـم رسـو املـزاد   (فإذا امتنع الراسي عليه املزاد عن القيام بتسجيل و قيد سـنده  
       يف خالل الشهرين التاليني لتاريخ إجراء املزايدة فإن اجلزاء املترتب على ذلـك هـو إعـادة    

  .بيع العقار على ذمته

الراسي عليه (العقار ر اإلشارة إىل أن إجراءات إعادة بيع العقار على ذمة مشتري و جتد
      يف إحـدى اجلرائـد    ،يتعني أن تتم مبوجب القيام بإجراءات نشر و لصـق جديـدة  ) املزاد

كمـا   اليت نص القانون على التعليق االيومية، و كذلك القيام بإجراءات اللصق يف األمكنة 
و نضيف إىل ما سبق ذكره، بأن اإلعالن عن إجراء بيع العقار جيب أن يتضـمن   .رأينا سابقا

من قانون اإلجراءات املدنية، الثمن الذي صدر بـه   389:املادة فضال عن البيانات اليت ذكرا
       .و كذا حتديد جلسة إجراء املزايـدة اجلديـدة   حكم رسو املزاد لفائدة الراسي عليه املزاد،

و بني تاريخ إجـراء املزايـدة جيـب أال     احملددة ما بني إعالن البيع باملزايدة) ملدةا(و امليعاد 
يوما، فهذا امليعاد هو ميعاد ناقص يتعني اختاذ اإلجراء خالله، و هذا ما نصت  نيتتجاوز ثالث
تكون إجراءات إعادة البيع على ذمـة   " من قانون اإلجراءات املدنية بقوهلا 397:عليه املادة

و بيانات هذا اإلعالن تتضمن  .عليه املزاد بإجراء نشر جديد مشفوع مبزايدة جديدة الراسي
فضال عن البيانات املعتادة املتعلقة بالعقار، مقدار قيمته اليت صدر ا احلكم مبرسـي املـزاد   

و تاريخ املزايدة اجلديدة، و امليعاد الذي جيب أن يسري من تـاريخ    لصاحل املزايد املتخلف 
  ." البيع إىل حني املزايدة اجلديدة هو ثالثون يوما إعالن

بقي لنا أن نشري يف األخري إىل أن القانون قد أجاز للراسي عليه املزاد املتخلف عن دفـع  
ـ مثن بيع العقار  م إضافة إىل مصاريف اإلجراءات، أو املتخلف عن القيام بتسجيل و قيد حك
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و ذلك بتصـحيح   ،قاف إجراءات إعادة بيع العقاربإي أن يقوم رسو املزاد باحملافظة العقارية،
         اخلطأ الذي ارتكبه املتمثل يف عدم قيامه بااللتزامـات الـيت رتبـها عليـه حكـم رسـو       

إضـافة إىل مصـاريف   معني و هو قيامه بالوفاء بتلك االلتزامـات  ) أجل(يف ميعاد  املزاد،
        .ىل غاية تاريخ إجراء املزايـدة اجلديـدة  إما قبل إجراء املزايدة اجلديدة، أي إىل اإلجراءات 

جيوز للمزايد املتخلـف   " من قانون اإلجراءات املدنية بقوهلا 398:و هذا ما نصت عليه املادة
إيقاف إجراءات إعادة البيع إىل ما قبل املزايدة اجلديدة و ذلك بقيامه بالتزاماتـه مبقتضـى   

  ." ها خبطئهاملصاريف اليت تسبب في مرسي املزاد و دفعه

  ثـرع الثالـالف

  السدسجتاوز  إعادة بيع العقار على من يعرض زيادة 

أي يف إعادة  ،لقد أجاز قانون اإلجراءات املدنية لكل شخص يرغب يف جتديد بيع العقار
رغبته يف ذلك إىل احملكمة الـيت  ، أن يعلن بيع العقار بالزيادة على السدس الذي بيع به العقار

، و هـذا مـا   )1(حكم رسو املزادو هي احملكمة اليت سبق هلا أن أصدرت  ،يذالتنفا جيري 
جيوز لكـل شـخص يف ميعـاد     "من قانون اإلجراءات املدنية بقوهلا  393:نصت عليه املادة

التالية لتاريخ رسو املزاد أن جيدد املزاد بالزيادة بشرط أن جتاوز هذه الزيـادة   العشرة األيام
و يتعهد املزايد اجلديد كتابة بأن يكون  .األساسي للبيع و املصاريفمقدار السدس من الثمن 

هو الراسي عليه املزاد طبقا ملقدار مثن العقار و مصاريف املزاد األول مضافا إليها الزيادة اليت 
و تتبع يف ذلك  .الزيادة لقلم كتاب احملكمة اليت أمرت بالبيعو يقدم طلب عرض    .تقدم ا

  ." بعد انقضاء مهلة ثالثني يوما 391- 390- 389:عليها يف املواد القواعد املنصوص

  :يـهاد و زتوافر ثالثة شروط إلعادة جتديد املأن و يستخلص من هذا النص أنه يتعني 

أن يعرض الشخص الراغب يف جتديد املزاد، زيادة جتاوز مقدار السدس من الثمن األساسي - 1
  .إلجراءاتالذي رسا به املزاد إضافة إىل مصاريف ا

               يف خـالل العشـرة أيـام التاليـة    يف جتديـد املـزاد   أن يعلن هذا الشـخص رغبتـه   - 2
  .رسو املزاد لتاريخ

                                                           
1
 - D. Pierre Julien et Gilles Taormina, .OP.CIT. P.435-436. 
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يلتزم بـأن يكـون هـو    يتعني على هذا الشخص أن يقدم تعهدا كتابيا، يتعهد فيه بأن  - 3
يف ن الذي بيع به العقـار  عليه املزاد مببلغ يقدر بالثمن األساسي لبيع العقار أي بالثم الراسي

املراد جتديده، مضافا إليه مصاريف هذا املزاد إضافة إىل الزيادة على السدس اليت  املزاد األول
  .الشخص على احملكمة عرضها هذا

و إذا ما توافرت هذه الشروط يف أي شخص يرغب يف جتديد املزايـدة و إعـادة بيـع    
       ة إلعـادة بيـع العقـار علـى ذمـة هـذا       العقار، فإن احملكمة تأمر بتحديد جلسة جديد
              مـن جديـد وفقـا للكيفيـات     ) التعليـق (الشخص، كما تأمر بإعادة النشر و اللصـق  

  .و لإلجراءات اليت سبق توضيحها

من قانون اإلجراءات املدنيـة السـالفة    393:و نعتقد بأن املشرع اجلزائري يف نص املادة
  : ماـه ني اعتبارين اثنني وبقد حاول التوفيق  ،الذكر

أن املشرع يهدف من وراء إجازته و ترخيصه لتجديد بيع العقار و إلعادة : االعتبار األول - 
هو بغرض بيع هذا العقار بأعلى مثن ممكن و بأحسن سعر، و ذلـك رعايـة    ،بيعه مرة ثانية

اجز يف أن يسـتويف  ملصلحة املدين يف أن يباع عقاره بأحسن مثن، و رعاية ملصلحة الدائن احل
  .كامال من مثن العقار) مبلغ الدين(حقه 

أيام فقط إلمكانية جتديد بيع ) 10(عشرة ) أجل(أن املشرع قد حدد ميعاد : االعتبار الثاين - 
      اجلـربي،   و ذلك دف استقرار املعامالت ال سيما يف البيع القضـائي أي يف البيـع   العقار،

و الطمأنينة يف نفوس األشخاص الـراغبني يف املشـاركة يف    و هذا من أجل بعث روح الثقة
أيام من صدور حكم رسو املزاد، فإن هذا البيع أي ) 10(مهلة عشرة املزايدة، بأنه بعد مرور 

  .) ق إ ممن  394:املادة(البيع القضائي يصبح ائيا، و يصبح حكم رسو املزاد سندا للملكية 

مهله إلمكانية جتديد كاليت قدرها املشرع  "العشرة أيام"و يف اعتقادنا فإن ميعاد أو مدة 
 - يف األحكام و القواعد العامة- اليت قدرها املشرع هي نفس املهلة  ،املزاد و إلعادة بيع العقار

           الغيابيـة املدنيـة   و اليت رأى بأا مهلة و مـدة كافيـة إلقامـة املعارضـة يف األحكـام      
 412:املـادة (أا نفس املهلة إلقامة املعارضة يف األحكام اجلزائية  ، كما)ق إ ممن  98:املادة(

، كما أا نفس املدة اليت قدرها و قررها املشرع كميعاد لالستئناف يف األحكام )جق إ من 
  .)جق إ من  418:املادة(اجلزائية 
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 393:اليت نصت عليها املـادة ) العشرة أيام(القول بأن مهلة نستطيع و بناء على ما سبق 
 - يف نظرنـا - إلمكان جتديد البيع، تعترب و تعـد  من قانون اإلجراءات املدنية كميعاد و أجل 

كمهلة للمعارضة يف حكم رسو املزاد و يف الثمن الذي رسا به املزاد، و من مثة جيوز لكـل  
البيع أن يقدم معارضة على هذا احلكم و على الثمن الذي بيع بـه  شخص له رغبة يف جتديد 

، و يعرض نسبة جتاوز السدس من الثمن الراسي بـه املـزاد إضـافة إىل مصـاريف     العقار
  .، و هكذا يعاد بيع العقار نزوال عند رغبة جمدده بالشروط اليت ذكرناها سابقااإلجراءات

السالفة الذكر، فإنه قد صدر من قانون اإلجراءات املدنية  391:و تطبيقا ملقتضيات املادة
 29/01/2006:بتـاريخ ) قسـم البيـوع العقاريـة   (كمة سـطيف  من حم حكم برسو املزاد

     ...)ج . أ(بنك الربكة، و بني املدين احملجـوز عليـه   : بني الدائن احلاجز ،05/2006:فهرس
  :ليـا يـهذا احلكم م و قد جاء يف بعض حيثيات

) قسـم البيـوع العقاريـة   (نظرا حلكم رسو املزاد الصادر عـن حمكمـة سـطيف    (( 
قطعة أرض مشيد عليها بناية مبنطقة النشاطات احلرفية الشطر املتمثل يف بيع  11/12/2005:يف

 :السادةلفائدة ) 2م 3028,51(البالغ مساحتها  04:حتمل رقم... الثاين بتراب بلدية سطيف 
اثنان و ثالثون مليون دينار و مائيت ألـف دينـار   : على مبلغ  - ب ر - ع ع  - خ م - خ ك

  .)دج 32.200.000,00(

          القـائم  ) ح ل(را حملضر تقريـر بالزيـادة املعـد مـن طـرف احملضـر القضـائي        نظ
جتديد املزاد للمزايدة اليت ) ع ع: (و الذي مبوجبه أعلن فيه السيد 14/12/2005:يوم بالتنفيذ،
عليه املزاد مقابل قيمة الثمن و املصـاريف للمزايـدة   ملتزما أن يبقى  11/12/2005:متت يف
يدفع مبلغ السدس من قيمة املبلغ الذي رسا عليه املزاد مبوجب حكم رسو املزاد  و أن األوىل

  .11/12/2005:الصادر يف

من  393:التمس جتديد املزاد خالل األجل املنصوص عليه يف املادة)ع ع(حيث أن السيد 
سدس من و دفع مبلغ ال ،و أنه أخذ على عاتقه االلتزام طبقا للفقرة الثانية لنفس املادة ق إ م 

  ).دج 5.366.666,66(: الثمن الذي رسا عليه املزاد السالف الذكر مببلغ قدره

 قد مت اتباعها، و عليه فقد مت 391- 390- 389:حيث أن القواعد املنصوص عليها يف املواد
مبلغ رسو املزاد للمرة (دج  37.566.666,66:افتتاح املزايدة بالثمن األساسي اجلديد أي مببلغ

  .)سدسال+  األوىل
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على الساعة  29/01/2006:نه مت حتديد جلسة البيع باملزايدة للعقار املشار إليه ليومأحيث 
إىل و مت االستماع ) حمكمة مقر الس(الثانية و النصف مساءا بقاعة اجللسات حملكمة سطيف 

: من مبلغ أساسي و اليت انطلقت) ع ع جمدد املزاد- خ ل- ذ ل- د م(عروض املزايدين و هم 
  .دج  37.566.666,66

    و شركائه و هم ) ع ع(حيث أن عملية املزايدة انتهت على آخر عرض قدمه جمدد املزاد 
مببلغ قدره سبعة و ثالثون مليون دينار و ست مائة و سبعون ألـف  ) ج ع - ج ع - ع ي(

  .)دج 37.670.000,00(دينار جزائري 

كل واحدة منهن دقيقة واحدة تباعا و ل )أشعلت(اليت أوقدت حيث أن الشموع الثالثة 
  .أعلىانطفأت على هذا العرض دون أن يتقدم أي مزايد آخر منه بعرض 

أعلنت رسـو  . ق إ ممن  396- 395- 394:احملكمة تبعا لذلك و تطبيقا للمواد أنحيث 
مببلغ قدره سـبعة و ثالثـون   ) ج ع- ع ل- ع ع و شركائه ع د(املزاد على شخص املدعو 

  .)دج 37.670.000,00(و سبعون ألف دينار جزائري  و ست مائة مليون دينار

، يف حني أن مصاريف نقـل  )املنفذ ضده(حيث أن املصاريف القضائية يتحملها املدين 
  .))  املزادامللكية فتكون على عاتق الراسي عليه 

حكمت  ((مبا يلي  - 29/01/2006:حكم رسو املزاد الصادر يف- و قد قضى هذا احلكم 
التصريح برسو املزاد على السـادة  : يف قضايا البيوع العقارية علنيا حضوريا احملكمة الفاصلة

يف بناية مشيدة على قطعة أرض تقـع مبنطقـة   يف عقار يتمثل ) ح ع - ج ع - ع ك- ع ع(
       و دائرـا املدنيـة  بتراب بلدية سـطيف   04النشاطات احلرفية، الشطر الثاين، احلاملة لرقم 

، و تبعا لذلك احلكم )2م 3028,51(مساحتها واليتها، هذه القطعة  و العقارية و القضائية و
         و على حائز العقـار إخـالء هـذا العقـار    .بنقل ملكية العقار املباع إىل الراسي عليه املزاد

باملصـاريف القضـائية   ) املنفذ ضده إ ج( و على الطرف املدين و تسليمه للراسي عليه املزاد
  .)) و مصاريف نقل امللكية مبصاريف التجديد ) ع ع و شركائه(ملزاد األولية، و على جمدد ا



138 

 

  املطلب الثالث

  الطبيعة القانونية حلكم رسو املزاد و تسجيله  

نتعرض يف هذا املطلب إىل الطبيعة القانونية حلكم رسو املزاد و إىل وجـوب تسـجيله        
لذا فإننا نقسم هذا املطلـب إىل  . رهملكان وقوع العقار بغرض إشهاو قيده باحملافظة العقارية 

أي التكييف القـانوين  (فرعني اثنني، نتناول يف الفرع األول الطبيعة القانونية حلم رسو املزاد 
و نتطرق يف الفرع الثاين إىل تسجيل حكم رسو املزاد و قيده باحملافظـة  ، )حلكم رسو املزاد
  .تسجيل حكم رسو املزادالعقارية و آثار 

  لرع األوـالف

   الطبيعة القانونية حلكم رسو املزاد

هـو   ونتعرض يف هذا الفرع إىل ما املقصود حبكم رسو املزاد ؟ و هل هو حكم قضائي أ
البيـع  (هو عقد بيع قضائي ؟ و ما هو التكييف القانوين لعقد البيع القضائي  وأمر والئي، أ

الطعن فيه بطرق الطعن ، و ما هو شكل حكم رسو املزاد و مشتمالته ؟ و هل جيوز )اجلربي
  .و إذا كان ال جيوز ذلك فما هي وسيلة التظلم من حكم مرسي املزاد ؟  ؟اخلاصة باألحكام 

  :يلي ماـكعناصر  )05( ةيف مخسعلى هذا األساس فإننا نتناول هذا الفرع و 

  املقصود حبكم رسو املزاد :أوال

زاد، و هو ذلك احلكـم  سبق أن بينا بأن حكم رسو املزاد يسمى كذلك حبكم مرسي امل
الذي يصدره قاضي البيوع العقارية يف جلسة املزايدة اخلاصة ببيع العقار احملجوز، و مبوجب 

      على الشخص الذي قدم آخـر عـرض   ) البيع اجلربي(هذا احلكم يتم ترسيم البيع القضائي 
لكل مشعة دقيقة مشعات ثالث  و أعلى عطاء يف جلسة املزايدة، و يصدر هذا احلكم فور إطفاء

، و هو اهلدف ةمن اإلجراءات القانونيو يعترب حكم مرسي املزاد بأنه خامتة لسلسلة  .واحدة
كمـا أن هـذا    .)1(بغرض استيفاء دينه من مثن بيع العقارالذي يصبوا إليه كل دائن حاجز 

ـ  و هو حجة  .للراسي عليه املزاد أي مشتري العقاراحلكم هو سند ملكية بالنسبة  ن علـى م
                                                           

  .762:امحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د -1
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         يكـن طرفـا   مل كان طرفا يف اإلجراءات أي حجة على أطرافه، و ليس حجة علـى مـن   
  .فحجيته نسبية كغريه من األحكام ،)1(فيه

  )التكييف القانوين حلكم رسو املزاد( طبيعة حكم رسو املزاد: ثانيا

     هـل هـو    ؟و ما هي طبيعتـه  ؟ما هي حقيقة حكم رسو املزاد: نبحث يف هذا العنصر
          والئـي ؟ ) أمـر (؟ أم هـو قـرار    املتعارف عليـه  و القانوينحكم قضائي باملعىن احلقيقي 

  .بيع قضائي؟  عقدهو  أم

لقد اختلفت اآلراء حول طبيعة هذا احلكم، و سنتناول هذه اآلراء الفقهية يف كل مـن  
  : يـيل ماـكلبنان و كذلك أحكام القضاء يف هذه الدول فرنسا و  و مصر و اجلزائر

  : اآلراء الفقهية - 1

بأن حكم مرسي املزاد ليس حكما قضـائيا   *)2( لدكتور حممد حسننييرى ا: يف اجلزائر - أ
        ألنه ال يفصل يف خصومة قضائية و هو حمضر يبني فيه اإلجـراءات الـيت وقعـت جبلسـة     

و هذا احلكم يصدر يف  و يثبت فيه بأن املزاد قد رسا على أحد املشاركني يف املزاد، ،املزايدة
  .إطار السلطات الوالئية املمنوحة لقاضي البيوع

 - ويسمونه حكم إيقاع البيـع  - بأن حكم رسو املزاد )3( يرى بعض الفقهاء: يف مصر - ب
و ديباجتها، لكنه ليس حبكم قضائي باملعىن القانوين  يصدر يف شكل األحكامحىت و إن كان 

على األحكام من حيث اآلثار يه القواعد القانونية اليت تطبق الدقيق هلذه الكلمة، و ال تطبق عل
  .املترتبة عليها و من حيث جهة الطعن فيها

                                                           
  .D. Pierre Julien et Gilles Taormina, .OP.CIT. P. 427 -                       .762:ص املرجع السابق ،أمحد أبو الوفاء -1
   .201-200:حممد حسنني، التنفيذ القضائي، املرجع السابق، ص.د -2
عبارة عن إقرار القاضي املكلف بعملية البيع  "بأن حكم رسو املزاد هو ) جميد خلفوين.أ(ئريني و يرى أحد الباحثني اجلزا *

و يعترب حكم غري فاصل ... باملزاد العلين، برسو املزاد على أعلى مقدار نقدي عرضه أحد املزايدين للحصول على العقار 
 .157: رجع السابق، صشهر التصرفات العقارية، امل: أنظر مؤلفه -. "يف خصومة قضائية

   487:رمزي سيف، املرجع السابق، ص.د -3
  .422:أمينة النمر، املرجع السابق، ص.د - 
 .529-528:طلعت حممد دويدار، املرجع السابق، ص.د - 
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بأن حكم رسو املزاد ليس حبكم قضائي ألنه ال يفصل يف خصومة  )1(و يرى البعض اآلخر
كم قضائية باملعىن االصطالحي و القانوين هلذه العبارة، ألن قاضي البيوع الذي يصدر هذا احل

يتوىل جمموعة من اإلجراءات القانونية رمسها املشرع يصل يف ختامها إىل إيقاع البيع على أحد 
   و من مثة يصدر حكمه فورا يف هذه اجللسة و هـو حكـم    ،يف املزايدةاألشخاص املشاركني 

  .رسو املزاد

 بأن حكم رسو املزاد و إن كان يصدر بديباجة األحكام لكنـه لـيس   )2(و يرى البعض
حكما قضائيا إال يف الصورة و الشكل، و طبيعته أنه عقد بيع ينعقد بني مالك العقار و هـو  

  .املدين املنفذ عليه و بني مشتري العقار الذي هو الشخص الراسي عليه املزاد

بأن حكم رسو املزاد يعترب عمل والئي حىت و إن صـدر يف شـكل    )3(كما يرى البعض
و إمنا يقتصر دوره على  ،م نزاع قضائي و ال يفصل يف خصومةاألحكام القضائية ألنه ال حيس

  .جمرد إثبات ما جرى يف جلسة املزايدة و التأكيد على رسو املزاد على من قدم أعلى عرض

رسو املزاد هو بيع عادي ال خيتلف عن البيوع  بأن حكم )4(د اعترب البعضلق:  يف فرنسا - ج
ه لكونه يصدر من جهة قضائية، و هو ال حيوز على شكل9إال من حيث ) االختيارية(الرضائية 

  .قوة الشيء املقضي فيه، و هو غري قابل ألي وجه من أوجه الطعن

           القضـائي،    اآلخر بأن حكم رسو املزاد لـيس لـه طبيعـة احلكـم     )5(و يرى البعض
  .املقضي فيهو ال حيوز على قوة الشيء  ،و هو عقد بيع قضائي ،ال يفصل يف نزاع قضائي هألن

                                                           
  .764:أمحد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ يف قانون املرافعات املصري، املرجع السابق، ص.د -1
 .442-441:التنفيذ يف القانون اللبناين، املرجع السابق، ص إجراءات: لنفس املؤلف - 

  .215:آمال الفزايري، املرجع السابق، ص.عبد الباسط مجيعي و د.د -2
  .53:عبد الباسط مجيعي، طرق التنفيذ، املرجع السابق، ص.د - 
  .432-431: نبيل امساعيل عمر، املرجع السابق،ص.د - 
 .651-650:ي، املرجع السابق، صعبد احلميد املنشاو: املستشار - 

  .2هامش  48-47:طلعت حممد دويدار، املرجع السابق، ص.د -3
  .622:ص .1996، د طأنور طلبة، التنفيذ اجلربي و منازعاته املوضوعية و الوقتية، املكتب اجلامعي احلديث مصر،املستشار - 
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اآلخر بأن حكم مرسي املزاد هو قرار رضائي، ال يفصل يف نـزاع   )1(و قد اعترب البعض
قضائي، و يتضمن جمرد معاينة لسري وقائع البيع، و يذكر فيه اسم الراسي عليه املزاد الـذي  

  .أصبح مالكا جديدا

ليس هو حبكـم   - لةو يسمونه بقرار اإلحا- يرى الفقهاء بأن حكم رسو املزاد : يف لبنان - د
قضائي، و هو يصدر مبا للقاضي من سلطة والئية ألنه ال يصدر يف خصـومة قضـائية، و ال   
        يطبق بشأنه مبدأ املواجهة و احلضورية، لذا اعتربه البعض بأنـه قـرار رجـائي أي قـرار     

كام و اعتربه البعض اآلخر بأنه حكم من طبيعة خاصة ألنه يأخذ مظهر و شكل األح والئي،
و ذهب رأي آخـر إىل  . لكن يف طبيعته هو جمرد حمضر لإلجراءات اليت متت يف جلسة املزايدة

أن قرار اإلحالة هو حكم قضائي باملعىن القانوين الدقيق هلذه الكلمة ألنه يصدر باسم الشعب 
  .)2( و جتب تالوته عالنية

  :أحكام القضاء  - 2

احملكمة العليا املنشورة إال علـى قـرار واحـد    مل نعثر يف قرارات : يف القضاء اجلزائري - أ
يف الطعـن   29/01/2003:تصدى للطبيعة القانونية حلكم رسو املزاد، و هو القرار الصادر يف

،و قد كيفت احملكمة العليا *منشور بالة القضائية اليت تصدر عن احملكمة العليا 292327:رقم
الفين بل هو قرار والئي صـادر يف شـكل    بأنه ليس حكما قضائيا باملعىن ،حكم رسو املزاد

و نظرا ألمهية هذا القرار يف تصديه للتكييف القانوين حلكم رسـو املـزاد يف   . حكم قضائي
  :كـما يلـيالقضاء اجلزائري سننقل حيثياته كاملة 

عن حمكمة وهران املتضمن  05/06/2000:حيث طلب الطاعن نقض احلكم الصادر بتاريخ ((
  .اد العلينبيع العقار باملز

                                                           
1
- D .Cécile Robin, OP.CIT. P.116. 

  : و ملزيد من التوضيح حول هذه اآلراء  -2
  .457-456:ص، امحد خليل، املرجع السابق.د - 
  .و ما بعدها 572:حلمي حممد النجار، املرجع السابق ، ص.د - 
  .622-621:يوسف جنم جربان، املرجع السابق، ص.أ - 
  .340:امحد هندي، املرجع السابق، ص.د - 
ة العليـا،  ، املنشور بالة القضائية اليت تصدر عن احملكم292327:ملف رقم 29/01/2003:قرار احملكمة العليا الصادر يف  *

  .و ما بعدها 206:، ص2003العدد األول، لسنة 
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  :حول عدم القبول
حكـم عـن           05/06/2000:حيث أنه كما هو ثابت من وقائع القضية، أنه صـدر بتـاريخ  

حمكمة وهران الذي يتضمن بيع العقار باملزاد العلين، قام الطاعن بتوجيـه طعـن بـالنقض          
  .ضد هذا احلكم

جراءات يف جلسة البيـع، و إثبـات   و حيث أن القاضي يقوم أثناء املزايدة ببيان ما مت من اإل
إيقاعه ملن رسا عليه املزاد، و من مثة فإنه و عند قيامه بإجراءات املزايدة، فهو ال يفصل يف أية 

عند نـزع ملكيـة   - ذلك أن املشرع أراد . منازعة، بل يتوىل إيقاع البيع للراسي عليه املزاد
ت إشراف و مراقبة القضاء لرعاية مصاحل أن تتم إجراءات املزايدة، حت - العقار جربا عن املدين

األطراف، و بالتايل ال يعد حكم مرسي املزاد حكما قضائيا باملعىن الفين بل يعد قرارا والئيا 
  .صادرا يف شكل احلكم القضائي

و حيث أنه و ما دام مل ينص املشرع على وسيلة خاصة للتظلم من هذا احلكـم و مل حيـدد   
به القضاء و من مثة يبقى خاضعا ألحكام القواعد العامة الـيت  حجية هذا العمل الذي يقوم 

ختضع هلا األعمال الوالئية، و استنادا أيضا إىل املبدأ الذي يقضي بأن كل األعمال القانونيـة  
ختضع للطعن فيها أمام القضاء بدعوى البطالن املبتدأة، و ال يوجد عمل قانوين حمصن ال يقبل 

 يف األحوال اليت ينص فيها على ذلك، و تبعا لذلك حيق لصاحب الطعن فيه أمام القضاء، إال
املصلحة أن يتظلم من هذا العمل بدعوى البطالن املبتدأة أمام احملكمة اليت وقع البيع بـاملزاد  

و من مثة ال جيوز أن يطعن بالنقض مباشرة يف هذا العمل ألن الطعن بالنقض ال يكون . أمامها
الفاصلة يف املنازعة، و الصادرة ائيا و هي الشروط اليت ال تتوافر يف إال يف األحكام القضائية 

  .احلكم املطعون فيه

  .لذا يتعني التصريح بعدم قبول هذا الطعن

  فلهذه األسباب 

  قضت احملكمة العليا
  .بعدم قبول الطعن شكال

  )) .و حتميل الطاعن باملصاريف القضائية
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ملزاد ال يعد حكما قضـائيا بـاملعىن الفـين           و يستخلص من هذا القرار بأن حكم رسو ا
والئيا صادراً  يف شكل حكم قضائي، و يصـدر  ) أمرا(و القانوين هلذه الكلمة بل يعد قرارا 

  .بديباجة األحكام من حيث شكله

و إذا كانت احملكمة العليا قد أصبغت على حكم مرسي املزاد صفة القرار الوالئي، فليس 
عنه صفة البيع، بل اعتربت بأن اإلجراءات اليت تتم يف جلسة املزايدة هي  معىن ذلك أا نفت

إجراءات بيع، و هذه اإلجراءات يتوالها قاض البيوع و يصل يف اية هذه اإلجـراءات إىل  
إيقاع البيع على من رسا عليه املزاد، و هذا ما قررته احليثية الثانية من القرار السالف الذكر 

  :وهلا ـبق

يقوم أثناء املزايدة ببيان ما مت من اإلجراءات ) أي قاضي البيوع(يث أن القاضي و ح ((
يف جلسة البيع، و إثبات إيقاعه ملن رسا عليه املزاد، و من مثة فإنه و عند قيامـه بـإجراءات   

  .)1( )) املزايدة، فهو ال يفصل يف أية منازعة بل يتوىل إيقاع البيع للراسي عليه املزاد

إىل أن قرار اإلحالة ال حيوز حجية  ذهب قسم من االجتهاد القضائي: ء اللبناينيف القضا - ب
، و قد قضت حمكمة استئناف جبـل  )2(الشيء املقضي فيه و هو جمرد عمل إداري كرس البيع

ال يعترب قرار اإلحالة من األحكام القضائية اليت  "بأنه  11/06/1953: يف حكم صادر يف لبنان
  .)3(" يقنيتفصل الرتاع بني فر

إىل أن قرار اإلحالـة لـه طبيعـة احلكـم     بينما ذهب قسم آخر من االجتهاد القضائي 
       25/04/1967:يف حكم هلـا صـادر يف   )5(و قد اعتربت حمكمة التمييز اللبنانية ،)4(القضائي

كما قضت . *)بأن قرار اإلحالة حكما جيب أن يصدر باسم الشعب اللبناين و إال عد باطال(

                                                           
 .السابق اإلشارة 29/01/2003:قرار احملكمة العليا الصادر يف  -1

  .574-573:حلمي حممد النجار، املرجع السابق، ص.د -2
 .149: راين جوزيف صادر و جنيب عبد النور ، املرجع السابق، ص: أشار إليه األستاذين  -3

  .622:م جربان، املرجع السابق، صيوسف جن.أ -4
  .622:يوسف جنم جربان، املرجع السابق، ص.أ: أشار إليه  -5
ـ  (كما قضت حمكمة االستئناف بشمال لبنان  * ل  بأن قرار اإلحالة إمنا يعترب بطبيعته حكما قضائيا يقتضي توقيعـه أن حيم

  : أشار  إليه ، )توقيع  القاضي  مصدره  و الكاتب
 .142:رجع السابق، صاملصادر  و  جنيب  عبد النور  و آخرون،  جوزيف راين   :نياألستاذ  -  
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ن قرار اإلحالة يف التشريع اللبناين يتسم أب " 30/04/1968احملكمة يف حكم هلا صادر يف نفس 
  .)1( "بطابع القرار القضائي ال الرجائي

علـى أن حكـم رسـو     )2(لقد استقر قضاء حمكمة النقض املصرية: يف القضاء املصري - ج
حكما بـاملعىن القـانوين   ليس  - و يسمى يف القانون املصري احلايل حبكم إيقاع البيع - املزاد

    بأنـه عقـد   املصـرية  لألحكام الفاصلة يف اخلصومات القضائية، و قد اعتربته حمكمة النقض 
إن احلكم الصادر برسو املزاد  " بقوهلا 03/03/1976:بيع، و هذا ما قررته يف احلكم الصادر يف

بني مالـك العقـار   ربا ليس حكما باملعىن املفهوم لألحكام الفاصلة، و إمنا هو عقد ينعقد ج
و يف حكم آخر حملكمـة الـنقض   . )3( " عليه املنفذ عليه و بني املشتري الذي مت إيقاع البيع

حكم إيقاع البيع ليس حكما بـاملعىن املفهـوم   "اعتربت بأن  25/12/1985:املصري صادر يف
البيانـات   و الفاصلة يف اخلصومات و إمنا حمضر حيرره القاضي باستيفاء اإلجراءات لألحكام

  .)4( "يتطلبها القانون  اليت

لقد اعتربت حمكمة النقض الفرنسية يف بعض أحكامها بأن حكـم  : يف القضاء الفرنسي - د
  .)5()االختياري(رسو املزاد هو عبارة عن عقد بيع، مثله مثل عقد البيع الرضائي 

سـا               يف فرن و من خالل استعراضـنا لـبعض آراء الفقهـاء يف اجلزائـر و يف مصـر و     
ـ  هاالراجح فيو يف بعض أحكام القضاء يف هذه الدول، نعتقد بأن الرأي و يف لبنان،  أن  وه

  .حكم رسو املزاد و إن كان يصدر يف شكل األحكام القضائية فهو بيع قضائي أي بيع جربي

  يصـدر   - أي بيع جربي- و إذا كنا قد وصلنا إىل أن حكم مرسي املزاد هو بيع قضائي 
     شكل حكم قضائي، فما هو التكييف القانوين للبيع القضـائي؟ هـذا مـا سـنعرفه يف      يف

  .الفقرة املوالية
                                                           

 .149:رجع السابق، صاملصادر و جنيب عبد النور و آخرون ،  جوزيفراين : نياألستاذأشار إليه  -1

  .627-626:حممد حممود ابراهيم، املرجع السابق، ص.د -2
  .870:لتنفيذ، املرجع السابق، صأنور طلبة، إشكاالت ا: املستشارأشار إليه  -3
  .626:عاته، املرجع السابق، صزلنفس املؤلف، التنفيذ و منا - 
  . 870:املستشار أنور طلبة، إشكاالت التنفيذ، املرجع السابق، صأشار إليه  -4
  .626:لنفس املؤلف، التنفيذ اجلربي، املرجع السابق، ص  - 

5 -D .jean Vincent  et  D .jacques prévault, OP.CIT. P. 280. 
  - D .Cécile Robin, OP.CIT. P. 117. 
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  )البيع اجلربي(التكييف القانوين للبيع القضائي  :ثالثا

             قرار يصدر من موظف عام هو احملضر يف بيع املنقول أو القاضـي يف   "البيع اجلربي هو 
  .)1( "بيع العقار

هناك عدة نظريات قد قيلت يف مسألة التكييف القانوين للبيع اجلربي هل هو كـالبيع   و
  ؟  أم خيتلف عنه )الرضائي( االختياري

ما يسمح به هـذا البحـث، أهـم    إجياز و يف حدود باختصار و بنتناول يف هذه الفقرة 
  .تكييف البيع اجلربيالنظريات الفقهية اليت قيلت يف مسألة 

ء الفقهاء و اختلفت حول الطبيعة القانونية أو التكييف القـانوين للبيـع   لقد تعددت آرا
  )2(:نـاثني و ميكن حصر هذه اآلراء و النظريات يف اجتاهني )الرضائيالبيع (اجلربي 

و هو االجتاه التعاقدي أو التكييف التعاقدي، و يرى أصحاب هذا االجتاه بأن : االجتاه األول
                ختياري فكالمها عقد ألنه يتم بتوافق إرادتني، و لتربير هذه الفكرة البيع اجلربي هو كالبيع اال

  :  إليطايل أمههاقيلت عدة نظريات ال سيما يف الفقه ا) توافق اإلرادتني(

بأن البيع اجلربي هو عقد بيع بـني   - وهو فقيه إيطايل- و يرى هذا الفقيه : نظرية كيوفندا - 
القضائية و هي طرف بائع يف عقد البيع و ال تعترب نائبا عـن املـدين    الدولة ممثلة يف السلطة
هلا القانون القيام بسلطة التصرف أي البيع بالطريق اجلربي باعتبارهـا  وخاحملجوز عليه و إمنا 

  .)3(عامة، و بني املزايد الذي يتقدم بأحسن عرضسلطة 

  :أمهـهاقيلت فيه عدة نظريات نذكر : االجتاه الثاين

و يرى أصحاب هذه النظرية بأن البيع اجلربي هو بيع بني املوظف : ظرية النيابة القانونيةن - أ
كما قيل بـأن   .الراسي عليه املزاد و هو القضائي و هو الطرف البائع، و بني مشتري العقار

                                                           
  .و ما بعدها 483:فتحي وايل، التنفيذ اجلربي، املرجع السابق، ص.د -1
  .و ما بعدها 722:أمحد مليجي، التنفيذ، املرجع السابق، ص.د -2
  .و ما بعدها 484:فتحي وايل، املرجع السابق، ص.د - 
  .485:جلربي، املرجع السابق، صفتحي وايل، التنفيذ ا.د -3
  .766-765:امحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص. د - 
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و قال البعض اآلخر بـأن   .املوظف القضائي يعترب نائبا عن الدائن احلاجز املباشر لإلجراءات
ملوظف هو ينوب املدين و ليس الدائن، و هذه النيابة هي نيابة قانونية استمدها املوظف هذا ا

  .)1(القضائي من نصوص القانون

و يف رأي أصحاب هذه النظرية أن : نظرية التوافق بني سلطة املوظف و إرادة املشتري - ب
لتصرف يف الشـيء  سلطة املوظف اليت منحها له القانون الذي له صالحية ا البيع يتم بتوافق

  .)2(ابتغاء املصلحة العامة، و بني إرادة الراسي عليه املزاد و هو مشتري العقار

               هلـذه النظريـات ال يتسـع املقـام يف هـذا البحـث       و قد وجهت عدة انتقـادات  
  .لسردها و طرحها

عمل سلطة البيع اجلربي ليس عقدا بل هو (اإلجراءات يف مصر بأن  )3(و يرى أحد فقهاء
عامة يصدر من موظف أعطاه القانون هذه الصفة، و هو عمل قانوين من جانب واحد يـتم  

يصدر من املوظف العام، على أنه ال يصدر إال إذا سبقه عمل قانوين آخـر ذو طبيعـة    بقرار
  ).تقدمي عطاء يف املزاد خمتلفة هو

كمـا قضـائيا بـاملعىن    و يف تقديرنا فإن حكم رسو املزاد يف التشريع اجلزائري ليس ح
ية و ال حيسم نـزاع، حـىت و إن   القانوين الدقيق هلذه الكلمة ألنه ال يفصل يف خصومة قضائ

      صدر يف شكل األحكام القضائية و ديباجتها، لذا فإننا نذهب كما ذهب الـرأي الـراجح   
يف القضـاء  ، و هذه الدوليف لبنان و يف أحكام القضاء يف  و فرنسا يف مصر و - يف تقديرنا- 

يسـبقه عمـل   ) أي بيع جـربي ( )4(هو عقد بيع قضائي املزاداجلزائري، إىل أن حكم رسو 
إجرائي رمسه القانون، و هذا البيع حىت و إن صدر يف شكل احلكم القضائي لكن يف حقيقتـه  

                                                           
  .488-487:فتحي وايل، املرجع السابق، ص.د -1
  .765:امحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د -

  .488-487:فتحي وايل، املرجع السابق، ص.د -2
  .765:امحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د -

 .489: ي وايل، املرجع السابق، صفتح.د -3

  :حكم رسو املزاد بأنه عقد بيع  حول تكييف  ملزيد من التوضيح -4
 .و ما بعدها 766:أمحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د - 
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والئي، ألن القانون ال يوجب تسبيبه، و ال جيوز الطعن فيه بالطرق املعتـادة  ) أمر(هو قرار 
  .ن يف األحكام مثلما سنرى الحقاللطع

بعـض  هو مـا تؤكـده   ) بيع جربي(و الدليل على أن حكم رسو املزاد هو بيع قضائي 

  : ةـاليـالتنصوص القانون املدين 

  ال يتم العقـد يف املزايـدات إال برسـم    "من القانون املدين بأنه  69:املادةما نصت عليه  - 

و هذه املادة وردت يف القسم الثاين حتت  " كان باطال املزاد، و يسقط املزاد مبزاد أعلى و لو

  ).شروط العقد، أوال الرضا( عنوان

جيوز الطعن بالغنب يف بيع مت بطريـق  ال  "من القانون املدين بأنه  360:ما نصت عليه املادة - 

 أن مما يعين ،)1( )أركان البيع(، و هذه املادة وردت حتت عنوان " املزاد العلين مبقتضى القانون

  .قضائيو صدور حكم برسو املزاد بذلك هو عقد بيع  البيع مبوجب املزاد

         ال ضـمان للعيـب يف البيـوع     "من القـانون املـدين بأنـه     385:ما نصت عليه املادة - 

              ، و هذه املـادة وردت حتـت عنـوان    *"و ال يف البيوع اإلدارية إذا كانت باملزاد العقارية،

  .)2()ات البائعالتزام(

                                                           
  :الشرح و التوضيح هلـذه املادة  ملزيد من  -1
  . او ما بعده 393:، املرجع السابق،ص04: عبد الرزاق السنهوري، اجلزء.د -
  . 234:سليمان مرقص، املرجع السابق، ص.د -
  .و ما بعدها 67:حممد حسنني، عقد البيع، املرجع السابق، ص.د -
ال ضمان للعيوب يف البيوع اإلدارية اليت تـتم   "الذي قضى  266274: رقم 29/01/2003: قرار احملكمة العليا الصادر يف  *

  .127: ص 2003، 02الة القضائية، عدد . "باملزاد العلين
  :الشرح و التوضيح هلذه املادة ملزيد من  -2
  .وما بعدها 732: ، املرجع السابق، ص04: عبد الرزاق السنهوري، اجلزء.د -
  .و ما بعدها 418:سليمان مرقص، املرجع السابق، ص.د -
  .137:حممد حسنني، عقد البيع، املرجع السابق، ص.د -
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  شكل حكم رسو املزاد و مشتمالته :رابعا

مشتمالت حكـم   - 2-  شكل حكم رسو املزاد - 1- ثالث فقرات، يف هذا العنصر نتناول 
  :كما يلـيمنطوق حكم رسو املزاد،  - 3-  رسو املزاد

  :شكل حكم رسو املزاد - 1

أي أنـه   ،تـها و بديباج األحكام القضائية حكم رسو املزاد يصدر يف شكلأشرنا بأن 
يأخذ شكل األحكام القضائية من حيث ديباجتها، فهو يتضـمن الشـكليات الـيت قررـا     

  .من قانون اإلجراءات املدنية اخلاصة باألحكام القضائية 38:املادة

فحكم مرسي املزاد ما دام أنه يصدر يف شكل األحكام القضائية، جيب أن يتضـمن يف  

 "باسم الشعب اجلزائري –ة اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجلمهوري" :ديباجته التصدير التايل

     و تـاريخ صـدور   ) اسم القاضـي و أمـني الضـبط   (و جيب أن يذكر فيه تشكيلة احملكمة 
و أمساء و صفات أطراف التنفيذ، و يذكر فيه اسم احملضر القضائي القائم بإجراءات  ،احلكم

أمني الضبط الـذي  و ضي البيوع الذي أصدره أصله من قا على)1(التنفيذ، كما جيب أن يوقع
  .لقسم البيوع العقاريةحضر جلسة املزايدة، كما يتعني تسجيله يف سجل فهرس األحكام 

  :مشتمالت حكم رسو املزاد  - 2

و هل يشترط فيه  ،قصد مبشتمالت حكم رسو املزاد ما يتضمنه هذا احلكم يف مضمونهن
؟ و إذا مل  التسـبيب هذا ضائية أم ال يشترط فيه وجوب أن يكون مسببا كباقي األحكام الق

تعـرض لـه   ؟ هذا ما ن يشترط أن يكون مسببا فماذا يذكر يف مضمونه أي ما هي مشتمالته
  : بشيء من الشرح و التوضيح

فإذا كان القانون قد أوجب أن يصدر حكم رسو املزاد من حيث شكله و ديباجتـه يف  

                                                           
قرار اإلحالة (بأن  -سبقت اإلشارة إليه- 02/03/2000:لبنان يف حكم هلا صادر يف و قد رأت حمكمة االستئناف بشمال -1

م م و ذلك حتت طائلة  530:يعترب بطبيعته حكما قضائيا يقتضي أن حيمل توقيع القاضي مصدره و الكاتب وفقا لنص املادة
  .142:لسابق، صصادر و جنيب عبد النور، املرجع ا جوزيفراين  :نياألستاذ أشار إليه). البطالن
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كـم  هذا احلالقانون ال يتطلب و ال يوجب أن يكون شكل األحكام القضائية كما قلنا، فإن 
نون اإلجراءات املدنية قامن  38:تنص املادة إذ، مثلما يقتضيه يف األحكام القضائية، )1( مسببا

ـ ، لكن حكم رسو املزاد ال يشترط ف"بأن تسبيب األحكام واجب"       ه القـانون أن يكـون   ي

فلو كان حكما قضائيا  ،الصحيح هلذا املصطلحو الدقيق مسببا، ألنه ليس حبكم قضائي باملعىن 
ذا املعىن لوجب تسبيبه، ألنه من النتائج و اآلثار املترتبة على األحكام القضائية هو وجوب 

  .)3( القانون تسبيبها أما األعمال الوالئية فال يوجب ،)2( تسبيبها

س احلكم الذي قررته والئي، و هو نف) أمر(و سبق أن بينا بأن حكم رسو املزاد هو قرار 
 ن حكم رسـو املـزاد   بأ - ةالسابق اإلشار-  29/01/2003:احملكمة العليا يف قرارها الصادر يف

هو قرار والئي، و ما دام أنه كذلك فال يوجب القانون تسبيبه، ألنه يعتـرب مـن األعمـال    
  .)4( الوالئـية التوثيقية

  ؟  و مضمونهو إذا كان حكم رسو املزاد ال يسبب فما هي مشتمالته 

يشتمل حكم رسو املزاد علـى   "من قانون اإلجراءات املدنية بأنه  395:لقد نصت املادة
  ." ذكر قضايا احلجز العقاري و بيان اإلجراءات اليت اتبعت و رسو املزاد

يشـتمل  و لكـن   يستخلص من هذا النص بأن حكم رسو املـزاد ال يلـزم تسـبيبه   و 
  : ةـالتالياإلجراءات بيان على ذكر و  - حكام كما قلناإضافة إىل ديباجة األ-  )5(مضمونه

                                                           
  . 899-898:امحد مليجي، التنفيذ، املرجع السابق، ص.د -1

 -  D .jean Vincent  et  D .jacques prévault, OP.CIT. P. 280.    
  - D .Cécile Robin, OP.CIT. P. 117.    

،    1لفكر العـريب، مصـر، ط  عزمي عبد الفتاح، تسبيب األحكام و أعمال القضاة يف املواد املدنية و التجارية، دار ا.د -2
  .و ما بعدها 86:، ص1983

  .و ما بعدها 340:عباس العبودي، شرح أحكام قانون أصول احملاكمات املدنية، املرجع السابق، ص.د -
  .و ما بعدها 633:فتحي وايل، الوسيط يف قانون القضاء املدين،املرجع السابق، ص.د -

  .851:فتحي وايل، املرجع السابق، ص.د -. 88:عزمي عبد الفتاح، املرجع السابق، ص.د -3
  .و ما بعدها 104:عزمي عبد الفتاح، املرجع السابق، ص.د -4
، احلكم الصادر من حمكمة تبسـة  )مضمونه(منوذج حلكم رسو املزاد من حيث شكله و مشتمالته : تطبيقا لذلك انظر  -5

  .01/99: فهرس  01/03/1999:بتاريخ
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  : إجراءات استصدار أمر احلجزذكر  - أ

 .ذكر السند التنفيذي الذي يتم التنفيذ مبقتضاه - 
        تاريخ صدور أمر احلجـز العقـاري و تـاريخ تبليغـه لألطـراف و تـاريخ تسـجيله         - 

 .باحملافظة العقارية
 .ن تعيني خبري لتقومي العقارذكر األمر على ذيل عريضة املتضم - 
 .ذكر تاريخ إيداع قائمة شروط البيع باحملكمة - 
 .ألطراف التنفيذشروط البيع تاريخ إخبار و تبليغ قائمة ذكر  - 
 .ذكر االعتراض على قائمة شروط البيع إن وجد - 
 ).جلسة املزايدة( ذكر األمر املتضمن حترير جلسة بيع العقار - 
 .ذكر تأجيل أو وقف البيع إن وقع - 
 .عة و مكان إجراء املزايدةاذكر تاريخ و س - 

  : ذكر إجراءات املزايدة - ب

عادة مبلـغ العـرض   و يذكر (ذكر عدد املزايدين، و العدد اإلمجايل للعروض اليت قدمت  - 
 ).األول املقدم و العرض األخري

       مع ذكـر الشـخص الراسـي     ،األعلى الذي رسا به املزادالثمن  أيذكر العرض األخري  - 
 .ليه املزادع

أي احلالة اليت يتم فيهـا  ( على ذمة الراسي عليه املزادالعقار اليت يعاد فيها بيع  احلالةذكر  - 
 .املزاد إن وجد ددذكر جممع  ،)جتديد املزاد

  :منطوق حكم رسو املزاد - 3

      الثمن الذي رسا بـه املـزاد   : حكم رسو املزاد على اخلصوصو يشتمل منطوق يتضمن 
       و موقع العقار املباع و مواصفاته و نوعه بشـيء مـن اإلجيـاز   -  سي عليه املزادو اسم الرا

إلزام حـائز   اإلشارة إىل و- و اإلشارة إىل نقل ملكية العقار املباع إىل الراسي عليه املزاد  - 
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      املصـاريف القضـائية إىل   حتميـل   اإلشـارة إىل  مع- العقار بتسليمه إىل الراسي عليه املزاد
  .)1(الراسي عليه املزاد إىلنقل امللكية و حتميل مصاريف  دين،امل

يف  - السـابق الـذكر  -  29/01/2003:احملكمة العليا يف القرار الصادر يف هقررتهذا ما و 
ن القاضي يقوم أثناء جلسة املزايدة ببيان ما مت من اإلجراءات يف جلسـة  بأ ": احليثية الثانية

  ." ليه املزادرسا عالبيع و إثبات إيقاعه ملن 

          مـل يف ديباجتـه شـكل األحكـام     الصة القول فـإن حكـم رسـو املـزاد حي    و خ
و يتضمن يف مشتمالته و مضمونه خالصة موع اإلجراءات القانونية اليت رمسهـا   القضائية،

القانون منذ بدايتها و إىل غاية إيقاع البيع و رسو املزاد و صدور حكم بذلك، لـذا ميكـن   
         حكم يتضمن إجراءات"هو  يأ "حكم إجراءات"هو حكم رسو املزاد يف مضمونه  بأنالقول 

  ." حجز العقار و بيعه

  رسو املزاد و سبيل التظلم منه  الطعن يف حكم :خامسا

إن الطبيعة القانونية حلكم رسو املزاد تنعكس على اآلثار اليت يرتبها هذا احلكم من حيث 
والئي يقرر بيعا قضـائيا  ) قرار(فإن حكم رسو املزاد هو أمر  ،يناو كما رأ .طرق الطعن فيه

و ما دام أنه ليس حبكم  ،)2(يصدر من قاضي البيوع مبا له من سلطة والئية منحها له القانون
قضائي باملعىن الدقيق و القانوين هلذه الكلمة فهو ال خيضع للقواعد العامة املتعلقة بطرق الطعن 

  .)3(أو االستئناف أو التماس إعادة النظر أو الطعن بالنقض ةيف األحكام كاملعارض

و املشرع اجلزائري مل ينص يف قانون اإلجراءات املدنية و مل حيدد ما هو طريق الطعن يف 
بينما بعـض التشـريعات املقارنـة     ؟و مل يبني ما هي وسيلة التظلم منه ؟حكم مرسي املزاد
و السوري مثال قد بينت طريقة أو وسيلة التظلم من و املصري و اللبناين  كالتشريع الفرنسي

                                                           
                :احلكـم الصـادر يف  ) مضـمونه (من حيـث شـكله و مشـتمالته    : ذجا حلكم رسو املزاد منو: تطبيقا لذلك انظر -1

  .19/07 :فهرس 25/11/2007
  .201، 200:حممد حسنني، التنفيذ القضائي، املرجع السابق، ص.د -2
  .340: أمحد هندي، املرجع السابق، ص.د - 
  .ما بعدهاو  444:طلعت حممد دويدار، املرجع السابق، ص.د -3
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ختصار، مث نـبني موقـف القضـاء    باجياز و بإو نتعرض هلذه التشريعات  .حكم رسو املزاد
  : ما يليـكاجلزائري من ذلك، 

  :يف التشريع الفرنسي - أ

لقد جعل القانون الفرنسي بأن طريقة الطعن أو وسيلة التظلم من حكم رسـو املـزاد    
وجب دعوى أصلية ترفع أمام احملكمة االبتدائية و ال تكون بأية طريقة مـن طـرق   تكون مب

  .)1( الطعن يف األحكام

  : يف التشريع املصري - ب

حكم إيقـاع   استئناف ال جيوز "من قانون املرافعات املصري بأنه  451:لقد نصت املادة
بعد رفض طلـب وقـف    البيع إال لعيب يف إجراءات املزايدة أو يف شكل احلكم أو لصدوره

اإلجراءات يف حالة يكون وقفها واجبا قانونا، و يرفع االستئناف باألوضاع املعتادة خـالل  
فاملشرع املصري أجاز استئناف حكم إيقـاع   .)2( " اخلمسة أيام التالية لتاريخ النطق باحلكم

ستئناف يف و مهلة اال ،)3(على سبيل احلصر لكنه حدد أسباب االستئناف - كما يسميه- البيع 
املنصوص  و االستئناف .يوما) 30(أما يف األحكام القضائية فهي  .أيام) 05(هذا احلكم هي 

أما  .عليه يف هذه املادة هو مقرر فقط ألطراف التنفيذ أي ملن كان طرفا يف إجراءات التنفيذ
بقائمـة  يكونوا طرفا يف تلك اإلجراءات كالذين مل يتم إخبارهم مل بالنسبة لألشخاص الذين 

ـ               و لغريهـم مـن    ةشروط البيع أو كحائز العقار الـذي مل يوجـه إليـه إنـذار بالتخلي
األشخاص، فيجوز هلم أن يرفعوا دعوى أصلية ببطالن حكم إيقاع البيع، بشرط أن تتـوافر  

  .)4(و املصلحة طبقا للقواعد العامة فيهم الصفة

                                                           
  .789:امحد أبو الوفاء، املرجع السابق، ص.د -1
  .492: رمزي سيف، املرجع السابق، ص.د - 
  . 2هامش  578:حلمي حممد النجار، املرجع السابق، ص.د - 
  .917:أمحد مليجي، التنفيذ، املرجع السابق، ص.د: أشار إليه  -2
  .و ما بعدها 491:ملرجع السابق، صرمزي سيف، ا.د –. 918:أمحد مليجي، نفس املرجع، ص.د -3
  .و ما بعدها 633-632:حممد حممود ابراهيم، املرجع السابق، ص.د - 
  .بعدها ما و 492:ص السابق، املرجع سيف، رمزي.د – .بعدها ما و 989:ص السابق، املرجع امحد أبو الوفاء.د -4
  .218-217 :ص السابق، املرجع الفزايري، آمال.د و مجيعي الباسط عبد.د - 
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  :يف التشريع اللبناين - ج

     أي حكم (ن قانون أصول احملاكمات اللبناين على أن قرار اإلحالة م 987:لقد نصت املادة
و لكن جيوز استئنافه يف خـالل مهلـة   ) أي املعارضة فيه(ال جيوز االعتراض فيه ) رسو املزاد

أيام من تاريخ صدوره، و يكون االستئناف وفقا لإلجراءات املعتادة، و لكن املشـرع  ) 05(
أيام، بينما مهلة االستئناف ) 05(ف يف حكم رسو املزاد إىل مخسة اللبناين قصر مهلة االستئنا

و قد أجاز القانون اللبناين لكل شـخص مل   )1( .يوما) 30(يف األحكام القضائية هي ثالثون 
 - أي مل يكن من فرقاء املعاملة كما يسميهم القانون اللبناين -  يكن طرفا يف إجراءات التنفيذ
          أيـام مـن تـاريخ صـدور     ) 05(ر اإلحالة خـالل مخسـة   أن يرفع دعوى بطالن ضد قرا

  .)2(هذا القرار

    من قانون أصول احملاكمات السوري بأنـه  429:لقد نصت املادة: يف التشريع السوري - د
         ال جيوز استئناف قرار اإلحالة القطعية إال لعيب يف إجراءات املزايدة أو يف شـكل القـرار    "

فالقـانون   .)3( " رفض طلب وقف اإلجراءات اليت يكون وقفها واجبا قانون أو لصدوره بعد
السوري وضع قاعدة عامة و هي أنه ال جيوز استئناف قرار اإلحالة إال استثناء و يف حـاالت  

  .)4( حمددة على سبيل احلصر ذكرا هذه املادة

          29/01/2003:در يفرأينا أن احملكمة العليـا يف قرارهـا الصـا   : يف القضاء اجلزائري - هـ
املزاد مبوجـب دعـوى   نه جيوز التظلم من حكم رسو قد قررت بأ - سبقت اإلشارة إليه - 

ا البيع باملزاد، و هـذا مـا    عوى بالبطالن أمام احملكمة اليت وقة، أي رفع دعالبطالن املبتدأ
  : احليثية األخرية من هذا القرارذكرته 

املشرع على وسيلة خاصة للتظلم من هذا احلكم و مل حيدد  و حيث أنه و ما دام مل ينص(( 
ه القضاء و من مثة يبقى خاضعا ألحكام القواعد العامة الـيت  بحجية هذا العمل الذي يقوم 

ختضع هلا األعمال الوالئية، و استنادا أيضا إىل املبدأ الذي يقضي بأن كل األعمال القانونيـة  
                                                           

  .465: امحد خليل، املرجع السابق، ص. د - .579-578:حلمي حممد النجار، املرجع السابق، ص.د -1
  .664: يوسف جنم جربان، املرجع السابق، ص.أ - .343-342:أمحد هندي، املرجع السابق، ص.د - 
  .344-343: أمحد هندي، املرجع السابق، ص.د - .467:أمحد خليل، املرجع السابق، ص.د -2
 .171:شفيق طعمه و أديب استانبويل، املرجع السابق، ص : األستاذين أشار إليه -3

  .172 -171:، صنفس املرجعشفيق طعمه و أديب استانبويل،  : ناألستاذا -4
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البطالن املبتدأة و ال يوجد عمل قانوين حمصن ال يقبل  ختضع للطعن فيها أمام القضاء بدعوى
الطعن فيه أمام القضاء، إال يف األحوال اليت ينص فيها القانون على ذلك، و تبعا لذلك حيـق  
لصاحب املصلحة أن يتظلم من هذا العمل بدعوى البطالن املبتدأة أمام احملكمة اليت وقع البيع 

  .)) باملزاد أمامها

ر بيعا قضائيا جربا علـى  والئي قر) أمر(فإن حكم رسو املزاد و هو قرار  * و يف تقديرنا
فإن وسيلة التظلم منه ليس هو طريـق  لذا و مت هذا البيع حتت إشراف سلطة القضاء،  املدين

رفع دعوى مبوجب الطعن يف األحكام ألنه ليس حبكم قضائي، بل إن سبيل التظلم منه تكون 
اليت صدر عنها حكم رسـو   القضائي مقر السو هي حمكمة ( عالبطالن أمام حمكمة املوضو

     ملن توافر فيه شـرطي الصـفة    رفع دعوى أمام احملكمة ببطالن حكم رسو املزادأي ، )املزاد
و يكون احلكم الصادر يف هذه الدعوى حكما ابتدائيا قابال  ،و املصلحة طبقا للقواعد العامة

مـاس  االستئناف و الت كاملعارضة و(ررة لألحكام القضائية للطعن فيه جبميع طرق الطعن املق
  . )و الطعن بالنقضو اعتراض الغري اخلارج عن اخلصومة  إعادة النظر

  الفـرع الثانـي

  باحملافظة العقاريةرسو املزاد حكم  تسجيل 

       املقصود بتسجيل حكم رسو املزاد هو قيـده باحملافظـة العقاريـة التـابع هلـا موقـع       
 74- 75من األمر  12:املنصوص عليه يف املادة **و ذلك بتسجيله يف السجل العقاري ار،العق

       السـجل  املتضمن إعـداد مسـح األراضـي العـام و تأسـيس       12/11/1975: الصادر يف
         املتعلق بتأسيس السجل  26/03/1976:الصادر يف 63- 76من املرسوم  41:املادة العقاري، و يف

لة قانونا بإشهار املخو - احملافظة العقارية-  القانونيةهذا بغرض إشهاره ذه اهليأة و  العقاري،
  .كل التصرفات الواردة على العقار

                                                           

                        شـهر التصـرفات العقاريـة يف القـانون العقـاري اجلزائـري،      ، سـتاذ جميـد خلفـوين   ، األقريبا من هذا الرأي *
  .157:املرجع السابق، ص

هو السجل الذي تثبت فيه التسجيالت  "قانون التسجيل العقاري العراقي السابق بأنه  من 01:السجل العقاري عرفته املادة **
  :أشار إليه. " العقارية وفق نصوص القانون ويستند إليه يف إصدار السند

 العقاري مع املقارنة بقوانني البالد العربية اليت تتبع نظام السجل العقاري،عبد ايد احلكيم، دراسة يف قانون التسجيل .د  -
  .17:، ص1973 ،د ط املنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم، معهد البحوث و الدراسات العربية، ،1اجلزء
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 إشهاره و نتعرض يف هذا الفرع إىل ما هو األساس القانوين لتسجيل حكم رسو املزاد و 
  باحملافظة العقاري

     املكلف بتسجيل هـذا احلكـم   هذا التسجيل ؟ و من هو الشخص) آجال(؟ و ميعاد  ة
يتم فيه تسجيل هذا احلكم؟ لنصل يف األخري إىل الذي  أو املكان اجلهة يو ما ه ؟و إشهاره 

  حكم رسو املزاد ؟  قيدما هي اآلثار املترتبة على تسجيل و 

  : يـما يلـككل هذه العناصر نتناوهلا يف أربع فقرات متتالية 

  قيدهحكم رسو املزاد و القانوين لتسجيل األساس  :أوال

و بالتايل فهو خيضـع   اقضائي اوالئي يقرر بيع) أمر(قدمنا أن حكم رسو املزاد هو قرار 
و منها وجوب تسجيلها و قيـدها   )الرضائية(لنفس األحكام اليت ختضع هلا البيوع االختيارية 

لـذي يـتعني   باحملافظة العقارية بغرض إشهارها، و نفس الشيء بالنسبة حلكم رسو املـزاد ا 
تسجيله و قيده باحملافظة العقارية خالل مهلة شهرين من تاريخ صدوره، حىت يكون حجـة  

               مـن قـانون اإلجـراءات املدنيـة بأنـه      394/2:املادة عليه نصت ما هذاو  ،)1(على الغري
ين خـالل الشـهر   *أن يقوم بتسجيل سنده مبكتب الرهونو يتعني على الراسي عليه املزاد  "

التاليني لتارخيه و إال أعيد البيع على ذمته باملزاد، و جيب أن يؤشر بـذلك التسـجيل مـن    
  ." على هامش سند ملكية احملجوز عليه **األمني

م رسو املزاد بالبطاقة العقارية على هامش سـند ملكيـة احملجـوز عليـه     كو التأشري حب
أسيس السجل العقـاري، املتضـمنة   املتعلق بت 63- 76من مرسوم  27:عليه يف املادة املنصوص

       من ذات املرسوم، و اليت نصـت علـى أنـه     38:إنشاء البطاقات احلضرية، قد أوجبته املادة

كل إشهار لعقود أو قرارات قضائية تتضمن إنشاء أو تعديال أو إاء ارتفاقات أو حقوقـا   "
  ." مشتركة جيب أن يكون موضوع تأشري على بطاقة كل عقار

فهو ناقل للملكية مثلما سنرى الحقا، ألنه قضائي املزاد هو بيع ام أن حكم رسو و ما د
                                                           

  . 158:جميد خلفوين، شهر التصرفات العقارية، املرجع السابق، ص.أ -1
  .29:ص ،1999أفريل  ،06:، منشور مبجلة املوثق، العدد)التوثيق و اإلشهار العقاري(ت عنوانال له حتحممد بوركي، مق.أ- 
  .14-13:، املرجع السابق، ص"التصرفات القانونية الواجبة الشهر"املستشارة ليلى زروقي، مقاهلا السابق،  - 
  .من تأسيس السجل العقارياملتض 63-76: مكتب الرهون هو باحملافظة العقارية حاليا حسب مرسوم *
 . السالف الذكر  63-76: مرسوم هو احملافظ العقاري حاليا حسب : األمني **
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إىل ذمة شـخص آخـر و هـو    عليه ينقل ملكية العقار املباع باملزاد من ذمة املدين احملجوز 
تنقـل إىل   "بأنـه   394/1:، و هذا ما نصت عليه املـادة )الراسي عليه املزاد(مشتري العقار 
      لراسي عليه مزادها اكل حقوق احملجوز عليه اليت كانت له على العقارات املزاد الراسي عليه 

  ." حكم رسو املزاد سندا للملكية و يعترب

و امللكية يف التشريع اجلزائري ال تنقل من شخص إىل آخر إال مبراعاة و تطبيق قـوانني  
             املعـامالت يف )1(ألن املشرع اجلزائري قد أخـذ بنظـام الشـهر العـيين    ، الشهر العقاري

راضي األاملتضمن إعداد مسح  12/11/1975:الصادر يف 74- 75و التصرفات العقارية يف األمر 
، و نظام الشهر العيين يقتضي بـأال  )2(و املراسيم التطبيقية له و تأسيس السجل العقاريالعام 

إال حكام القضائية و السندات و منها األتنتقل امللكية العقارية و مجيع احلقوق العينية العقارية 
 الـيت يـتعني   و  و نفس الشيء بالنسبة لألحكام و السندات الواجب شهرها، ،)3(بعد شهرها

نصوص الو هذا ما نصت عليه بعض  ،و يف البطاقات العقارية )4(تسجيلها يف السجل العقاري
  :يـما يلـك، نذكرها يةالقانون

ال تنتقل امللكية و احلقوق العينية األخـرى   "بأنه  من القانون املدين 793:لقد نصت املادة - 
جراءات اليت ينص بني املتعاقدين أم يف حق الغري إال إذا روعيت اإليف العقار سواء كان ذلك 

  ." و باألخص القوانني اليت تدير مصلحة شهر العقار القانونعليها 

                                                           
   : حول نظام الشهر العيين و موقف املشرع اجلزائريالتوضيح ملزيد من  -1
  . و ما بعدها 88:ص حسنني، عقد البيع، املرجع السابقحممد .د - 
  .و ما بعدها 33:ر العقاري، املرجع السابق، صجميد خلفوين، نظام الشه: األستاذ - 
            ، 2006 و ليلى زروقـي، املنازعـات العقاريـة، دار هومـة، اجلزائـر، الطبعـة األوىل،      محدي باشا عمر ن األستاذا - 

  .و ما بعدها 46:ص
 ، 10، منشور مبجلة املوثق، العدد "موقف النظم احلديثة من مبدأ انتقال امللكية"نور الدين رجيمي، مقال له حتت عنوان .أ - 

 .و ما بعدها 29: ، ص2000ماي 
  .املراسيم املعدلة و املتممة هلا و كذا 74-75:مرسبقت اإلشارة إىل املراسيم التطبيقية لأل -2
  .و ما بعدها 86:حممد حسنني عقد البيع، املرجع السابق، ص.د -3
  هاو ما بعد 282:سليمان مرقص، املرجع السابق، ص.د - 
  .45و  17:و ليلى زروقي، املرجع السابق، صمحدي باشا عمر  :األستاذين - 
 .27:جميد خلفوين، نظام الشهر العقاري، املرجع السابق، ص: األستاذ - 
 .و ما بعدها 433: ، املرجع السابق، ص4:عبد الرزاق أمحد السنهوري، اجلزء.د -4
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        حق للملكية و كل حقكل  "السالف الذكر، بأنه  74- 75من األمر  15:كما نصت املادة - 
          ال وجود له بالنسبة للغري إال من تاريخ يـوم إشـهارمها يف جمموعـة    عيين آخر يتعلق بعقار 

  ."... البطاقات العقارية

اإلرادية و االتفاقات اليت ترمي إىل  العقودأن  " بقوهلامن نفس األمر  16:كما نصت املادة - 
ديل أو انقضاء حق عيين، ال يكون هلا أثر حىت بني األطراف إال أو نقل أو تصريح أو تعإنشاء 

  ." من تاريخ نشرها يف جمموعة البطاقات العقارية

             املتضـمن تأسـيس السـجل العقـاري بأنـه      63- 76من املرسوم  90:كما نصت املادة - 
      هار مجيع العقود ملوا على إشب الضبط و السلطات اإلدارية أن يعينبغي على املوثقني و كتا "
  ." أو مبساعدم ضمن اآلجال احملددةو القرارات اخلاضعة لإلشهار و احملررة من قبلهم أ

الصـادر   68467:احملكمـة العليـا رقـم   قـرار  : و من أحكام القضاء اجلزائري نـذكر  - 
ـ  " بأنه الذي قضى 21/01/1990:يف طيع تحيث أن عملية الشهر العقاري هي وحدها اليت تس
  .)1( "من القانون املدين 793:ل امللكية طبقا ملقتضيات املادةنق

        بأنـه   28/10/1998:الصـادر يف  182360:كما قضت احملكمة العليا يف قرار آخـر رقـم   - 
العينية األخرى من القانون املدين أن امللكية العقارية و احلقوق  793:من املقرر قانونا باملادة "

  .)2( "ال تنقل إال بالشهر

و هو قرار غري  14/02/2000:الصادر يف 186443: كما قضى جملس الدولة يف القرار رقم - 
    حيث أن إجراءات اإلشهار العقاري تعتـرب إجـراءات    " بأنه - سبقت اإلشارة إليه-  منشور

          من النظام العام، و أن تسري شـرعية العقـود التوثيقيـة ابتـداء مـن يـوم إشـهارها        
  .)3( " العقاريةباحملافظة 

         - مثلمـا ذكرنـا   - ن حكم رسو املزاد ما دام أنه عقد بيع قضائي إفو خالصة القول 
    ، فإن القانون يوجب إخضاعه للقيـد )ق إ ممن  394:طبقا لنص املادة(و هو سند للملكية 

                                                           
 .314: السابق، صمحدي باشا عمر، املرجع : األستاذ أشار إليه  -1

  .314: املرجع ، صنفس محدي باشا عمر، .أأشار إليه  -2

  .314: ، صنفس املرجع محدي باشا عمر، .أأشار إليه  -3
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حجـة   حمل البيع بغرض إشهاره حىت يكونو التسجيل باحملافظة العقارية ملكان وجود العقار 
، ألنه ال جيوز االحتجاج على الغري باحلقوق العينية الغـري مقيـدة يف السـجل    )1(على الغري
لذا يتعني على احملضر القضائي القائم بإجراءات التنفيذ  .، و منها حكم رسو املزاد)2(العقاري

املباع  أن يقوم بتسجيل حكم رسو املزاد و إشهاره باحملافظة العقارية حىت تنتقل ملكية العقار
  .باملزاد إىل الراسي عليه املزاد، و هذا ما نتعرض يف الفقرة املوالية

  حكم رسو املزادقيد و  املكلف بتسجيل :ثانيا

حكم رسـو  إشهار  لقد نص قانون اإلجراءات املدنية على الشخص املكلف بتسجيل و
  طريق احملضر القضـائي عن  )مشتري العقار(املزاد باحملافظة العقارية و هو الراسي عليه املزاد 

يتعني على الراسي عليه املزاد أن يقـوم بتسـجيل    " بأنه 394/1:و هذا ما نصت عليه املادة
  ."... سنده مبكتب الرهون خالل الشهرين التاليني لتارخيه و إال أعيد البيع على ذمته باملزاد 

ة احملضـر  بواسـط ) مشتري العقـار (و يستخلص من هذا النص بأن الراسي عليه املزاد 
القيام بإجراءات تسجيل حكـم  ) املكلف(به هو املنوط  - القائم بإجراءات التنفيذ- القضائي 

رسو املزاد باحملافظة العقارية بغرض إشهاره، و احملضر القضائي يقوم ذا اإلجراء نيابة عـن  
املـؤرخ   03- 06، و هذه النيابة هـي نيابـة قانونيـة منحهـا لـه قـانون       مشتري العقار

  .املتضمن تنظيم مهنة احملضر القضائي 20/02/2006:يف

لتسجيل حكم  - ق إ ممن  394/1:يف نص املادة- الذي حدده القانون ) املهلة(أما امليعاد 
رسو املزاد باحملافظة العقارية فهو يقدر بشهرين، و هذه املهلة تسري ابتداء من صدور حكم 

اذ اإلجراء خالله، و إال ترتب على خمالفته فهذا امليعاد هو ميعاد ناقص يتعني اخت .رسو املزاد
  .إعادة بيع العقار على ذمة الراسي عليه املزاد كما بينا سابقا

                                                           
  .57: محدي باشا عمر و ليلى زروقي، املرجع السابق، ص: نااألستاذ -. 282:سليمان مرقص، املرجع السابق، ص.د -1
، يف احملاضرة اليت ألقاها على الوفد القضائي اجلزائري أثناء )العقاري األول بدمشق القاضي(أمني بركات سعود ستاذ األ -2

، منشورة بالة القضائية الـيت  )دراسة مقارنة-آثار القيد يف السجالت العينية(، حتت عنوان 1994تواجده بدمشق سنة 
  . و ما بعدها 56و  43:، ص1995تصدر عن احملكمة العليا العدد الثاين، 

و يرى هذا القاضي بأن القيد يف السجل العقاري اجلزائري هو الذي ينشىء  احلق العيين، و هذا احلق ال ينشأ إال من تاريخ  -
  41:قبل القيام بإجراء القيد فإن احلق العيين يبقى ملكا للبائع، نفس املرجع، ص و نشره يف جمموعة البطاقات العقارية،



159 

 

  به تسجيل حكم رسو املزاديتم  ذيالأو املكان اجلهة  :ثالثا

يـتعني علـى    "السالفة الذكر بأنـه   394/1:لقد نص قانون اإلجراءات املدنية يف املادة
، فتسجيل حكم رسـو املـزاد   "...يقوم بتسجيل سنده مبكتب الرهون الراسي عليه املزاد أن

العقارية اليت مت ا تسجيل أمر حجز العقار، و هي احملافظة العقارية اليت يقـع   يكون باحملافظة
  .بدائرة اختصاصها العقار املباع باملزاد

على هـامش  و عند تسجيل حكم مرسي املزاد يقوم احملافظ العقاري بالتأشري ذا احلكم 
   من قانون اإلجراءات املدنية بأنـه   394:سند ملكية احملجوز عليه، و هذا ما نصت عليه املادة

  ." أن يؤشر بذلك التسجيل من األمني على هامش سند ملكية احملجوز عليهو جيب ...  "

  حكم رسو املزادقيد و آثار تسجيل  :رابعا

         حكـم رسـو املـزاد باحملافظـة      قيـد عندما يقوم الراسي عليه املـزاد بتسـجيل و   
   يقوم احملافظ العقاري بتسجيل هذا احلكم يف السجل العقـاري املخصـص هلـذا     العقارية،
  بالتأشري ذا احلكم على هامش سـند ملكيـة املـدين احملجـوز      كذلك يقومكما  ،الغرض
أي  - و يترتب على ذلك اإلجراء يعترب و أن حكم رسو املزاد قد مت إشهاره،  ذاو  ،)1(عليه

فقـد  عـىن  يف هذا املاعتبار هذا احلكم قد أصبح سندا للملكية، و  - و إشهاره على تسجيله 

       . " حكم رسـو املـزاد سـند للملكيـة    "من قانون اإلجراءات املدنية بأن  394:نصت املادة

               د كـم رسـو املـزا   حل هبتسـجيل ) مشـتري العقـار  (أن الراسي عليه املـزاد  و معىن ذلك 
يصبح له سند ملكية رمسي، و تنتقل إليه ملكية العقار يف حدود ما كـان ميلكـه    ،و إشهاره

          املدين احملجوز عليه من حقوق عينية أصلية على العقـار حمـل البيـع كحقـوق االرتفـاق      
حكم ر بتسجيل و االختصاص و االمتياز فتطه و االنتفاع، أما احلقوق العينية التبعية كالرهن

  .، مثلما سنرى الحقا يف املطلب الثاين من املبحث املوايل)2( رسو املزاد
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  املبحث الثالث

  اآلثار املترتبة على صدور حكم رسو املزاد 

أوضحنا سابقا بأن حكم رسو املزاد هو بيع قضائي أي هو بيع جـربي لعقـار املـدين    
آثار هذا البيع، باستثناء بعض اآلثار نفس  احملجوز عليه، و هو كالبيع االختياري تترتب عليه

             لـه القـانون إجـراءات     اليت تبقى ختص حكم رسو املزاد باعتبـاره بيـع جـربي رسـم    
مشتري (فالبيع القضائي تترتب عليه التزامات تقع على عاتق الراسي عليه املزاد  ،* خاصة به

 جوز عليه، و آثار أخرى رتبها القـانون و التزامات أخرى تقع على عاتق املدين احمل )العقار
  .على البيوع اجلربية

تتمثل يف وجوب التزامه بدفع مثن رسو املزاد  ،و االلتزامات اليت تقع على مشتري العقار
حددها القانون، كما يلتزم بتسجيل حكم رسو املزاد باحملافظة العقاريـة  يف خالل مهلة معينة 

و قد سبق أن تعرضنا إىل ذلك  ،أعيد بيع العقار على ذمتهيف خالل مدة حددها القانون و إال 
، أما االلتزامات اليت تقع على عاتق )سابقا ما قلناهإىل و حنيل (بشيء من الشرح و التفصيل 

املدين احملجوز عليه فتتمثل يف تسليم العقار املباع إىل الراسي عليه املزاد و تطهري هذا العقـار  
  .من احلقوق العينية التبعية

نقسم هذا املبحث إىل ثالثة مطالب، نتناول يف املطلـب األول  على هذا األساس فإننا و 
نقل ملكية العقار املباع إىل الراسي عليه املزاد، و نتناول يف املطلب الثاين تطهري العقار مـن  

  .احلقوق العينية التبعية، و نتناول يف املطلب الثالث التزامات و حقوق مشتري العقار

                                                           

) أي آثـار (البيع اجلربي له مفاعيل   "بأن  03/12/1968: صادر يف يف حكم كمة التمييز اللبنانية يف هذا املعىنقضت حم  *
  اليت ينشئها بني املدين املنفذ عليه أو املالك،) أي االلتزامات(الرضائي من حيث القواعد اليت ترعاه، و املوجبات  البيع 

املرجـع    روين جوزيف و جنيب عبد النـور،  :أشار  إليه األستاذين "...زاد ،  إال ما استثين  بنص صريحبامل و املشتري  
  .104 : ص السابق 
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  ب األولـاملطل

  نقل ملكية العقار املباع إىل الراسي عليه املزاد 

و ترسيم هذا البيع ) الراسي عليه املزاد(يترتب على بيع العقار احملجوز إىل مشتري العقار 
مبوجب حكم مرسي املزاد مث تسجيل هذا احلكم و قيده باحملافظة العقارية، أثر هام يتمثل يف 

  .لراسي عليه املزادنقل ملكية العقار املباع إىل ا

و سنقسم هذا املطلب إىل فرعني اثنني، نتناول يف الفرع األول احلالة اليت تنتقل ا امللكية 
  .إىل الراسي عليه املزاد، و نتعرض يف الفرع الثاين إىل آثار نقل امللكية إىل مشتري العقار

  رع األول ـالف

  زاداحلالة اليت تنتقل ا امللكية إىل الراسي عليه امل

؟ هناك نظريتان قيلت يف هـذا  إىل الراسي عليه املزاد ما هي احلالة اليت تنتقل ا امللكية
  : يـكما يلو باختصار  ا بإجيازمالشأن و نتعرض هل

أن امللكية تنتقل  و مفادها: )1(قدمية و هي نظرية القانون الرومايننظرية : النظرية األوىل - 
) الرضائي(التكاليف احململة ا، مثلها مثل البيع االختياري  إىل مشتري العقار بنفس األعباء و

  .ألن املالك يتلقى امللكية اليت اشتراها من املشتري مبا هلا و ما عليها من تكاليف و أعباء

أن حكم رسو املـزاد  و مفادها : )2(و هي نظرية القانون الفرنسي القدمي: النظرية الثانية - 
و هذه امللكية اجلديدة تكون خالية  ،)مشتري العقار(ليه املزاد ينشىء ملكية جديدة للراسي ع

                                                           
  .497: سابق، صال املرجعرمزي سيف، .د -1
  .541-540: سابق، صال املرجعطلعت حممد دويدار، .د - 
 .588: سابق، صال املرجعحلمي حممد النجار، .د - 

  . 497: سابق، صال املرجعرمزي سيف، .د -2
  .541: ، صالسابق املرجعطلعت حممد دويدار، .د -
  .588: ، صالسابق املرجعمد النجار، حلمي حم.د - 
 .773: ، صالسابق املرجعامحد أبو الوفاء، .د -



162 

 

من كل األعباء و التكاليف و القيود اليت كانت تتحملها امللكية القدمية، و قد استندت هذه 
هـذا   و النظرية إىل أنه جيب توفري نوع من االطمئنان للراسي عليه املزاد أي مشتري العقار،

 .األشخاص يف املزاد ليباع العقار بأعلى مثن و أحسن سـعر  أكرب عدد ممكن من حىت يشارك
يتم بشكل علين و على مرأى و مسمع من ) البيع اجلربي(إضافة إىل ذلك فإن البيع القضائي 

الناس بسبب عالنية اإلجراءات، و على هذا األساس فكل شخص له حقوق على العقار حمل 
طرق اليت رمسها لـه القـانون للـدفاع عـن     يف هذه اإلجراءات بالالبيع باملزاد أن يتدخل 

لكن هذه النظرية قد اندثرت و مل يعد هلا وجود يف القانون الفرنسي، و كذلك ال  .)1(حقوقه
  .)من ق إ م 394: املادة( يف القانون اجلزائريو ال  )2(وجود هلا ال يف القانون املصري

الـيت كـان   زاد هي نفس امللكية و ميكن القول بأن امللكية اليت تنتقل إىل الراسي عليه امل
ميلكها املدين احملجوز عليه، كما أن هذه امللكية تنتقل إليه بنفس احلالة اليت كانـت عليهـا   

و ال خيتلف الوضع هنا بني البيـع اجلـربي و بـني البيـع الرضـائي       ،)3(امللكية أثناء البيع
            ءات املدنيـة بأنـه   مـن قـانون اإلجـرا    394/1:، و هذا ما نصت عليه املادة)االختياري(

الراسـي  ه اليت كانت له على العقارات يتنقل إىل الراسي عليه املزاد كل حقوق احملجوز عل "
، و هو نفس احلكم الذي قضت به حمكمة النقض املصرية يف حكم هلا صادر "...عليه مزادها

ـ  - بإيقـاع البيـع  - بأن حكم رسو املزاد ال ينشـىء   " 07/03/1967:يف             ة جديـدة ملكي
           مبتدأه للراسي عليه املزاد و إمنا يكون من شأنه أن ينقل إليـه ملكيـة العقـار املبيـع مـن     

  .)4( " أو احلائز املدين

   األصلية كحقوق االرتفـاق و إذا كان العقار املباع مثقال و حممال ببعض احلقوق العينية 
 )5(رتبة على هذا العقار إىل الراسي عليـه املـزاد  و حقوق االنتفاع، انتقلت هذه احلقوق امل
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 14/04/1955و هذا ما قررته حمكمة النقض املصرية يف حكم هلا صادر يف  .)مشتري العقار(

     و إذا كان املدين املرتوعة ملكيته قد رتب على عقاره حق ارتفاق ملصلحة عقـار  " وهلاـبق
تسجيل ليكون حجة على الكافة، و فضال و حافظ صاحب العقار املخدوم على هذا احلق بال

قائمة شروط البيع النص على التزام الراسي عليه املزاد احتـرام حقـوق   على ذلك  تضمنت 
ه بوجود هـذا  حبسن نيته و ادعائه عدم علمو اخلفية فإن حتدي هذا األخري االرتفاق الظاهرة 

  .)1( " احلق يكون غري منتج

، و هذا مـا قررتـه حمكمـة    )2(لمدين احملجوز عليهو يعترب مشتري العقار خلفا خاصا ل

بأن الراسي عليه املزاد يف البيـع   "بقوهلا  04/01/1982:النقض املصرية يف حكم هلا صادر يف

، و هو نفس احلكم الذي قررته حمكمة النقض السـورية  )3(" اجلربي خلفا خاصا برسو املزاد

هذا العقار الذي كان ملكا للوقف قد  على أن " بقوهلا 21/11/1960:هلا صادر يف يف حكم 

      انتقل المسه نتيجة شرائه إياه باملزاد العلين مما جيعله خلفا خاصا للمالك األول بصورة حيـوز  

  .)4( " معها مجيع حقوقه

تاريخ ثابت و ملدة ال تزيد علـى  و له و إذا كان العقار مؤجرا قبل تسجيل أمر احلجز 
بشـرط أن  ، )5(فإن هذا اإلجيار ينتقل إىل الراسي عليه املزاد - كما بينا سابقا- تسع سنوات 

  .بقائمة شروط البيع) مدرجاأي ( مدونايكون 
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  الفـرع الثانـي 

  ثار نقل امللكية إىل الراسي عليه املزادآ

مـن   )1(هو متلكه لثمرات و إيرادات العقار آثار نقل امللكية إىل الراسي عليه املزادمن 
     العقار و هي الثمار الطبيعيـة للعقـار، و كـذلك    فثمار  .املزادتاريخ صدور حكم رسو 

من نصيب الراسي عليه املـزاد   تكون ،)كثمن أو بدل اإلجيار(و هي الثمار املدنية  إيراداته
: و يف هذا املعىن فقد قررت حمكمة النقض املصرية يف حكم هلا صادر يف .)مشتري العقار(

     إيقاع البيع بصدور حكم مرسي املزاد، فإن مثرات العقـار إذا مت ...  " بأنه 16/02/1971
  .)2("و إراداته تكون من حق الراسي عليه املزاد

ىل الراسي عليه املزاد، هو حتمله لألعباء املالية اليت تترتب على إو من آثار انتقال امللكية 
تاريخ انتقال امللكية من العقار، و كذلك األخطار اليت قد يلحقها هذا العقار بالغري، و ذلك 

  .إليه أي من تاريخ صدور حكم مرسي املزاد

بل حجيته نسبية و جتدر اإلشارة إىل أن حكم رسو املزاد ليست له احلجية اجتاه الغري، 
، و علـى هـذا   )3(كغريه من األحكام القضائية، و تقتصر حجيته على من كان طرفا فيـه 

       تعلقـة بالفسـخ  العقار من الـدعاوى امل مرسي املزاد ال حيمي مشتري األساس فإن حكم 
اإلبطال أو الرجوع أو دعوى استحقاق العقار، فهذه الدعاوى اليت كان مـن   أو أو اإللغاء

 املمكن رفعها على املدين احملجوز عليه أو اليت قد رفعت عليه فعال و مل يتم الفصل فيها بعد
اد من هذه الدعاوى، و االستثناء الوحيد فإن حكم رسو املزاد ال حيمي الراسي عليه املز ،)4(
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مـن قـانون    388:الذي حيمي مشتري العقار من هذه الدعاوى هو ما نصت عليه املـادة 
دفع مثن بيع العقـار أو فـرق القيمـة     هو حالة رفع دعوى الفسخ لعدماإلجراءات املدنية 
تطيع رافعهـا أن  ن هذه الدعوى بقائمة شروط البيع حىت يسبشرط أن تدوبالنسبة للمقايضة 

  .)1( حيتج باحلكم الصادر لفائدته على مشتري العقار باملزاد

و إذا كان األصل أن نفس امللكية القدمية اليت كان ميلكها املدين احملجوز عليه تنتقل إىل 
   الراسي عليه املزاد، فقد تكون هذه امللكية مثقلة ببعض احلقوق العينية التبعية كحق الـرهن  

مثقلة و حمملة ذه احلقوق إىل مشتري و حق االمتياز، فهل تنتقل امللكية  اصو حق االختص
  .العقار؟ هذا ما سنتعرض له يف املطلب املوايل

  املطلب الثاين

  اعـقار املبـري العـتطه 

إىل الراسي عليه  عليه رأينا أن األصل أن تنتقل امللكية القدمية اليت كانت للمدين احملجوز
مبوجب حكم مرسي املزاد مبا كان مرتبا عليها و مبا كانت مثقلة بـه   ،)عقارمشتري ال(املزاد 

من حقوق عينية تبعية كالرهن أو حق االختصاص أو حق االمتياز، أي أن امللكية تنتقـل إىل  
مشتري العقار و هي حمملة بتلك احلقوق، لكن و استثناء من هذه القاعدة فقد نص القـانون  

لعينية التبعية مبوجب حكم رسو املزاد، و ذلك بتطهري العقـار  على وضع حد هلذه احلقوق ا
  .املباع إىل مشتري العقار من احلقوق املثقلة به

قد قسمنا هذا املطلب إىل فرعني اثنني، نتعرض يف الفرع األول إىل ما املقصود بتطهري و 
ىل ما هي احلقـوق  يف الفرع الثاين إنتطرق العقار، و ما هو األساس القانوين هلذا التطهري؟ و 

اليت يطهر منها العقار املباع، و ما هي الشروط الواجب توافرها لكي يطهـر العقـار مـن    
  .؟ احلقوق املثقل ا
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  رع األولـالف

  لهاملقصود بتطهري العقار و األساس القانوين  

                 العقـار،  املقصـود بـتطهري  - 1 :اثـنني مهـا   عنصـرين نتعرض يف هـذا الفـرع إىل   
  :كما يلـي األساس القانوين لتطهري العقار - 2

  بتطهري العقار املقصود: أوال

 ،)1( "ختليصه من مجيع الرهون و احلقوق العينيـة التبعيـة   هو"املقصود به تطهري العقار 
ا هو رفع مجيع احلقوق و القيود و األعباء املثقل و احململ ا العقـار، حـىت   فتطهري العقار إذً

و احلقوق و القيود اليت يطهر منها العقار يف حكـم   .)2(صافيا إىل املشتري قارعينتقل هذا ال
نصب على العقـار  و املسجلة قبل صدور أمر احلجز امل املقيدةمرسي املزاد هي تلك احلقوق 

  .)3( املباع الذي صدر بشأنه حكم رسو املزاد

 لتطهري العقار مـن  و إذا كنا قد عرفنا املقصود بتطهري العقار، فما هو األساس القانوين
  .ما سنعرفه يف الفقرة املوالية ذاهذه احلقوق ؟ و ه

  األساس القانوين لتطهري العقار :ثانيا

مل يتعرض قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري إىل مسألة تطهري العقار، و هذا عكس بعض 
ـ  مـن   450:ادةالتشريعات املقارنة اليت تعرضت ملسألة تطهري العقار كالتشريع املصري يف امل

        )5( من قانون أصول احملاكمات املدنيـة  986:و التشريع اللبناين يف املادة )4( قانون املرافعات
  .)6( من قانون أصول احملاكمات املدنية 428:و التشريع السوري يف املادة
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أما القانون املدين اجلزائري فقد نص على القواعد العامة لـتطهري العقـار املرهـون يف    
منه على تطهري العقار املرهون إذا بيع بيعـا   936:و ما بعدها، و قد نصت املادة 915:ملادةا

إذا بيع العقار املرهون بيعا جربيا باملزاد العلين سـواء كـان ذلـك يف     " جربيا و هذا نصها

مواجهة مالك العقار أو احلائز أو احلارس الذي سلم إليه العقار عند التخلية، فـإن حقـوق   
على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسا به املزاد، أو بدفعه إىل الدائنني املقيدين الرهن 

  ." الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن

و مقتضى هذا النص أنه إذا مت بيع العقار املرهون بيعا جربيا باملزاد العلين سواء كان ذلك 
احلارس، فإن حقوق الرهن تنقضي بإيداع الثمن الـذي   يف مواجهة مالك العقار أو احلائز أو

و تطهري العقار املباع من  ،)1(رسا به املزاد، و يتم تطهري العقار من الرهن الذي كان مثقال به
ا يعين أن القانون قد أعفى مشتري العقار باملزاد العلين من كل هذه  املثقلالقيود و احلقوق 

  ).البيع اجلربي( )2(يع القضائيالقيود و هذا كأثر من آثار الب

فإذا بيع العقار املثقل باحلقوق العينية التبعية باملزاد العلين، فإن هذا العقار يطهر من هذه 
احلقوق كما أوضحنا، و ينقضي حق التتبع املخول قانونا للدائنني املقيدة حقوقهم على هـذا  

الذي بيع به هذا العقار أو على املـال  ، و ينتقل حق التتبع يف هذه احلالة إىل الثمن )3(العقار

مـن   907:، و قد نصت املادة)4(الذي حل حمل العقار، و ذلك حسب مرتبة كل واحد منهم

يستويف الدائنون املرنون حقوقهم اجتاه الدائنني العاديني من مثن العقـار   "القانون املدين بأنه 

                                                           
  .331-330: ، صاملرجع السابقد مجال الدين زكي، وحمم.د -1
  .598-597: ، صابقالس املرجع، 10: عبد الرزاق أمحد السنهوري، اجلزء .د - 
  .155: ، صالسابق املرجععبد الناصر توفيق العطار، .د - 
  .501: ، صالسابق املرجعرمزي سيف، .د -2

 .- D .jean Vincent et D .jacques prévault, OP.CIT. P. 286  
  .497: ، صالسابق املرجعفتحي وايل، التنفيذ اجلربي، .د -3
  .284:،صالسابق املرجعحممود مجال الدين زكي، .د -4
  .597: ،ص10:، اجلزءالسابق املرجعأمحد عبد الرزاق السنهوري، .د - 



168 

 

تبة كل منهم و لو كـانوا أجـروا   املرهون أو من املال الذي حل حمل هذا العقار، حبسب مر

  ." القيد يف يوم واحد

فقد اعتمد الفقه علـى بعـض    ،و لتربير قاعدة تطهري العقار من احلقوق العينة التبعية
  : هاـأمهاالعتبارات 

هو بيع هذا ) أي املثقل ا العقار(أن الغاية من احلقوق العينية التبعية املرتبة عل العقار 
 الستيفاء الدائنني حقوقهم من مثن العقار، و أن القانون قد وضع إجراءات العقار باملزاد العلين

       بأعلى مثن و بأحسن سعر ممكن، كما أن القانون قد ألزم  بغرض بيعه باملزاد العلين لبيع العقار
و أوجب إدخال أصحاب احلقوق العينية التبعية يف إجراءات التنفيذ و ذلك بإخبارهم بقائمة 

يع و بتاريخ جلسة بيع العقار مثلما قلنا، و على هذا األساس فإنه مل يبـق هلـؤالء   شروط الب
        املسجلة أي سبب و أي تربيـر لبقـاء حقـوقهم علـى العقـار      احلقوق الدائنني أصحاب 

و مل تبق هلم أية مصلحة يف طلب بيع العقار عن طريق إجراءات التطهري العادية اليت  ،)1(املباع

  .)3(ألن هذا الطلب يعترب تكرار ال مربر له ،)2(قانون املدينعليها ال صن

تربير تطهري العقار من احلقوق العينية التبعية اليت كان مثقال ا يف حالة بيـع  لكما قيل 
بينـهم  هو من أجل تشجيع األفراد للمشاركة يف املزايدة لتقع منافسـة   ،العقار باملزاد العلين

  .)4(بغرض بيع العقار بأحسن مثن

و إذا كنا قد عرفنا املقصود بتطهري العقار و األساس القانوين هلذا الـتطهري، فمـا هـي    
 .احلقوق اليت يطهر منها العقار ؟ هذا ما سنعرفه يف الفرع املوايل
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  رع الثاين ـالف

  احلقوق اليت يطهر منها العقار و شروط التطهري

هـر منـها العقـار                  احلقـوق الـيت يط   - 1: عنصـرين اثـنني  نتناول هذا الفـرع يف  
  : يـكما يل شروط تطهري العقار،  - 2

  احلقوق اليت يطهر منها العقار :أوال

و سـواء   ،مجيع احلقوق العينية التبعية املثقل ا العقار ي يطهر منها العقار هيتاحلقوق ال
كم القانون كانت مقررة مبوجب اتفاق كالرهن الرمسي و الرهن احليازي، أو كانت مقررة حب

  .)1(االختصاصكحقوق االمتياز، أو كانت مقررة بأمر من القضاء كحق 

     املسـجلة   )2(و التطهري ال يشمل احلقوق العينية األصلية كحق االرتفاق أو حق االنتفاع
و املقيدة على العقار، كذلك فإن التطهري ال يشمل عقود اإلجيار املربمة بتاريخ سـابق علـى   

) 09(شريطة أن تكون ثابتة التاريخ و ملدة ال تتجاوز تسع  ،)3(ز على العقارصدور أمر احلج
، و أن يتم تسجيل و إدراج هذا اإلجيـار يف قائمـة   )من القانون املدين 896:املادة(سنوات 

  .شروط البيع كما قدمنا

  شروط تطهري العقار :ثانيا

  : ةـالتاليالشروط وافر جيب تلتطهري العقار من احلقوق العينية التبعية املثقل ا 
    أن يكون العقار املباع باملزاد مملوكا للمدين أو للحـائز أو الكفيـل العـيين حسـب      - 1

احلالة، فإذا كان العقار مملوكا للغري فإن هذا العقار يف هذه احلالة ال يباع باملزاد و ال ينتقـل  
  .)4( نية التبعيةالعقار من احلقوق العيهذا إىل الراسي عليه املزاد و ال يطهر 
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يتعني تسجيل حكم رسو املزاد و قيده باحملافظة العقارية، و تسجيل حكم مرسي املـزاد   - 2
و سبب اشتراط التسجيل أن امللكية ال تنتقل إال  ،)1( املزادبه  ىرسالثمن الذي يقتضي دفع 
  .)2( و التطهري ال يتم إال إذا انتقلت امللكية إىل مشتري العقار بالتسجيل،

مقيدة و مسجلة قبل صدور أمر  - املعنية بالتطهري- جيب أن تكون احلقوق العينية التبعية  - 3
  .))3ذه احلقوقاحلجز املنصب على العقار املثقل 

جيب أن يكون الدائنون أصحاب احلقوق العينية التبعية اليت يرد عليها الـتطهري، قـد مت    - 4
من قـانون اإلجـراءات    387:بقا لنص املادةط(إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع باحملكمة 

، و هـذا  )ق إ ممن  390:طبقا لنص املادة(، و مت إخبارهم بتاريخ جلسة بيع العقار )املدنية
و إذا مل يتم إخبارهم ،)4( عليها حىت يتمكنوا من االشتراك يف إجراءات التنفيذ و من اإلشراف

                علـى تسـجيل حكـم رسـو املـزاد      فال يترتـب   ،أو بتاريخ جلسة البيعقائمة البإيداع 
   .)5( و قيده، االحتجاج عليهم ذا احلكم، و ال يطهر العقار من حقوقهم

و األصل أنه ال جيوز للدائنني أصحاب احلقوق املقيدة الذين مل يـتم إخبـارهم بقائمـة    
ـ  أو جبلسة بيع العقار، التمسك شروط البيع ة الطعـن يف  بعدم نفاذ البيع يف حقهم و من مث

             حبقـوقهم   إجراءات هذا البيع، إال إذا كانت شـروط بيـع العقـار قـد مسـت فعـال      
      و أحلقت م أضرارا، ففي هذه احلالة تكون هلم مصلحة يف طلب إعادة إجـراءات احلجـز   

 و بشروط بيع جديدة تراعي حقوقهم و مصاحلهم، و معىن هذا أنه لـيس  ،و البيع من جديد
إذا كان مثن رسو املزاد ) يف حقهم(حكم رسو املزاد اجتاههم التمسك بعدم نفاذ  هلم احلق يف

  .)6( يكفي للوفاء بكل الديون
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  املطلب الثالث

  التزامات و حقوق مشتري العقار

حتددها قائمة شـروط  ) الراسي عليه املزاد(األصل أن حقوق و التزامات مشتري العقار 
هي اليت يذكر ا شروط البيع، لكن البيـع القضـائي    - كما عرفنا-  البيع، ألن هذه القائمة

صدور حكم رسو املزاد، هو الذي يرتب و ينشىء للراسي عليـه  الذي يترتب عليه ) اجلربي(
  .املزاد التزامات و حقوق تقع على عاتقه

و كما رأينا فإن حكم رسو املزاد هو عقد بيع قضائي، و هذا العقد هو الذي ينشـىء  
امات و حقوق متبادلة بني طرفيه و مها البائع و املشتري مثلـه مثـل البيـع الرضـائي     التز

يف قـانون   )1(هذا البيع خيضع ألحكام القانون املدين إال إذا وجد نص خاصو ، )االختياري(
      اإلجراءات املدنية ينص على حكم معني خيص البيع اجلربي، و بالنسـبة اللتزامـات البـائع   

      و مـا بعـدها مـن القـانون     361:فقد نصت عليها املادة - لقانون املدينحسب أحكام ا- 

، و قد سبق أن )2(إىل املشتريأهم التزام يقع على عاتق البائع هو نقل ملكية املبيع و املدين، 
  و حنيل إىل ما سبق أن قلنـاه ( تعرضنا ملسألة نقل امللكية إىل مشتري العقار يف البيع القضائي

  ).نيف هذا الشأ

و يف مقابل نقل امللكية إىل مشتري العقار هناك التزامات يتحملها هذا األخري، فما هـي  
حكم مرسي املزاد ملشتري العقار، فما هي هذه مينحها هذه االلتزامات؟ كما أن هناك حقوق 

و هذا ما نتعرض له يف هذا املطلب، الذي قسمناه إىل فرعني، نتنـاول يف الفـرع    احلقوق؟
  .زامات مشتري العقار، و نتناول يف الفرع الثاين حقوق مشتري العقاراألول الت

                                                           
 .784:، صالسابق املرجعأمحد أبو الوفاء، .د -1

  .و ما بعدها 405: صاملرجع السابق ، 04: عبد الرزاق أمحد السنهوري، اجلزء.د -2
  .و ما بعدها 78: حممد حسنني، املرجع السابق، ص.د - 
 .و ما بعدها 254: ، صالسابق املرجعسليمان مرقص، .د - 
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  رع األول ـالف

  التزامات مشتري العقار 

هـو   القضـائي، البيـع  أهم التزام يقع على عاتق املشتري سواء يف البيع الرضائي أو يف 
و ما  387:ادةالتزامه بأن يدفع مثن املبيع طبقا لقواعد القانون املدين، و هذا ما نصت عليه امل

     و قـد نصـت    "التزامات املشـتري  "، و اليت وردت حتت عنوان بعدها من القانون املدين

    يدفع مثن البيع من مكان تسليم املبيع ما مل يوجد اتفاق أو عـرف يقضـي    "هذه املادة بأن 

  ."... بغري ذلك

الذي رسا بـه  دفع الثمن فإن الراسي عليه املزاد ملزم بأن ي) اجلربي(و يف البيع القضائي 
 391:املادة(من تاريخ صدور حكم رسو املزاد املزاد يف جلسة املزايدة يف خالل عشرون يوما 

و إال أعيد بيع العقار على ذمته بعد توجيه إعذار لـه بتنفيـذ    )من قانون اإلجراءات املدنية
        إلشـارة املـوجزة   ، و نكتفـي ـذه ا  )ق إ ممن  396:املادة(التزاماته يف خالل عشرة أيام 

يف املبحـث  (و املختصرة اليت اقتضتها منهجية هذا البحث ألنه سبق أن تعرضنا هلذه املسألة 
  ).الثاين من الفصل الثاين

  يـالثانالفرع 

  ارـري العقـوق مشتـحق 

إن احلقوق اليت تنشأ ملشتري العقار باملزاد، حتددها قائمة شروط البيع و بعض نصـوص  

، و هذه احلقوق تعترب كأثر من آثار إيقاع البيع القضائي و صدور حكم مرسـي  )1(القانون
، و احلـق يف  املزاد بذلك، و تتمثل هذه احلقوق يف تسليم العقار و ملحقاته ملشتري العقـار 

          تنفيذ حكم رسو املزاد لفائدة مشـتري العقـار و احلـق يف الضـمان و الرجـوع علـى       

  : كما يلياحلقوق يف ثالثة عناصر  هذهو نتناول  الدائنني،

                                                           
  .56: سابق، صالرجع امليعي، طرق التنفيذ و إشكاالته، عبد الباسط مج.د -1
  .217:، صالسابق املرجعآمال الفزايري، .دعبد الباسط مجيعي و .د - 
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  تسليم العقار و ملحقاته للراسي عليه املزاد :أوال

       هو وضع العقـار حتـت تصـرفه    ) املشتري(املقصود بتسليم العقار للراسي عليه املزاد 
و هذا ما نصت  ،)1(مل يتسلمه تسلما ماديالو و  و متكينه من حيازته واالنتفاع به دون عائق،

يتم التسليم بوضع املبيع حتت تصرف املشتري حبيث  "من القانون املدين بأنه  367:ادةعليه امل
مل يتسلمه تسلما ماديا ما دام البـائع قـد   و من حيازته و االنتفاع به دون عائق و ليتمكن 

  ." أخربه بأنه مستعد لتسليمه بذلك و حيصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء

  .عقار للراسي عليه املزاد يقتضي تسليمه مع ملحقاته فما هي ملحقات العقار؟و تسليم ال

كل ما أعد بصـفة  امللحقات اليت مت حجزها مع هذا العقار و هي ملحقات العقار هي و 
       حقوق االرتفاق تعد من ملحقات العقـار و كـذلك املمـرات    فدائمة خلدمة هذا العقار، 

  ق العام، و من ملحقات العقار إذا كان أرضا زراعيـة، اآلالت  و الطرقات املوصلة إىل الطري
و املعدات الزراعية مما يعد عقار بالتخصيص، و إذا كان أرضا فالحية يعـد مـن ملحقاتـه    

و من ملحقات العقار مثاره الطبيعية و إيراداته كـأجرة العقـار إذا    ،)2(األشجار املغروسة به
  .)3(كان مؤجرا

اإلجراءات املدنية اجلزائري مل ينص على مسألة تسليم العقار املباع  و نشري إىل أن قانون
إىل الراسي عليه املزاد، مثلما فعل قانون املرافعات املصري الذي نص صراحة على ذلـك يف  

و احلائز أو الكفيل العـيين بتسـليم   على أمر املدين أ *و يشتمل منطوقه " بقوهلا 446:املادة
  .)4( "...بيع عليه الالعقار ملن حكم بإيقاع 

و من الناحية العملية فقد جرى العمل القضائي أنه عند إصدار حكم رسو املـزاد فإنـه   
   بتسليم العقار إىل الراسي عليه املـزاد  تفيد  العباراتيذكر عادة يف منطوق هذا احلكم بعض 

                                                           
  .و ما بعدها 589: سابق، صالرجع امل، 04: عبد الرزاق أمحد السنهوري، اجلزء.د -1
  .و ما بعدها 449:سابق، صالرجع املسليمان مرقص، .د - 
  .182: سابق، صالرجع امل، عقد البيع، حممد حسنني.د - 
  .و ما بعدها 580: ، صالسابق املرجع، 04: عبد الرزاق أمحد السنهوري، اجلزء.د -2
  .505: ، صالسابق املرجعرمزي سيف، .د -3
 .منطوق حكم مرسي املزاداملقصود هو   *

  .898:سابق، صال املرجعأمحد مليجي، التنفيذ، .د: أشار إليه -4
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ى سـبيل املثـال   الراسي عليه املزاد، و عل) لصاحل(و إلزام حائز العقار بتسليم العقار لفائدة 
) قسم البيـوع العقاريـة  (نذكر جزء من منطوق حكم برسو املزاد صادر من حمكمة سطيف 

راسي لالعقار إىل اهذا و تبعا لذلك احلكم بنقل ملكية ...  " و الذي قضى 13/05/2007:يف
  .)1( "...راسي عليه املزاد لصاحل ال املزاد، و على حائز العقار إخالئه عليه

  حكم رسو املزاد لفائدة مشتري العقار تنفيذ :ثانيا

قدمنا بأنه يترتب على صدور حكم رسو املزاد انتقال ملكية العقار املبـاع إىل الراسـي   
و تسليمه العقار و ملحقاته، لكن يف بعض احلاالت قـد يكـون   ) مشتري العقار(عليه املزاد 

 يف حيـازة        يـل العـيين أو   العقار املباع يف حيازة املدين احملجوز عليـه أو احلـائز أو الكف  
  فكيف يتم تسليم العقار املباع إىل مشتريه؟ الغري، 

كجواب على - لكننا نعتقد  ،مل يضع نصا قانونيا هلذا املسألةاملدنية إن قانون اإلجراءات 
  :حالتنيفرق بني نأن  - هذا التساؤل

العيين هو الشاغل الفعلـي   هي حالة ما إذا كان املدين أو احلائز أو الكفيل: احلالة األوىل - 
العقار، فإنه جيوز للراسي للعقار املباع، ففي هذه احلالة إذا رفض أحد هؤالء الشاغلني إخالء 

قد ، خاصة إذا كان حكم رسو املزاد )2(عليه املزاد طلب تنفيذ حكم رسو املزاد بالقوة اجلربية
راسي عليه املزاد مثلما جرى به نص يف منطوقه على إحدى العبارات املتعلقة بتسليم العقار لل

إذا مل يذكر يف منطوق حكم رسو املـزاد أيـة   العمل من الناحية العملية مثلما أوضحنا، أما 
رفع ) الراسي عليه املزاد(عبارة تفيد و تدل على تسليم العقار ملشتريه، فإنه جيوز هلذا األخري 

  .*للمطالبة بإخالء العقار )3(دعوى استعجاليه

و هو الشخص الذي مل يكن طرفا يف إجـراءات  (و هي اليت يكون فيها الغري : انيةاحلالة الث
  .التفرقة بني فرضني للعقار املباع فهنا جيباحلائز هو  )التنفيذ يف حكم رسو املزاد

                                                           
  .15/07: فهرس  13/05/2007 :و املزاد الصادر من حمكمة سطيف يفحكم رس -1
  .503: ، صالسابق املرجعفتحي وايل، التنفيذ اجلربي، .د -2
  .110:، صالسابق املرجعغوثي بن ملحة، .د -3
ـ "قضى بإلزام  167/07: فهـرس  13/05/2007: و تطبيقا لذلك فقد صدر أمر استعجايل من حمكمة سطيف يف *       هاملدعى علي

   ."و كل شاغل بسببه أو بإذنه بإخالء املسكن
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شاغال للعقار مبوجب عقد إجيـار مكتـوب أو ثابـت     "الغري"إذا كان هذا  :الفرض األول
على تسجيل أمر احلجز، و أن هذا العقد قد روعيـت فيـه    التاريخ و هو مربم بتاريخ سابق

الفقرة األوىل  21:، و املادة74- 75من األمر  17:من القانون املدين و املادة 896:أحكام املادة
  كما سبق أن بينا، و مت إدراج عقد اإلجيـار بقائمـة شـروط    03- 93من املرسوم التشريعي 

و ال  حيتج على الراسي عليه املزاد بعقد اإلجيـار، أن  البيع، ففي هذا الفرض ميكن للمستأجر
  .بإخالئه) املستأجر(ميكن يف هذا الفرض إلزام شاغل العقار 

شاغل للعقار املباع دون عقد إجيار أو أنـه شـاغل للعقـار     "الغري"إذا كان : الفرض الثاين
ألول، ففـي  مبوجب عقد إجيار ال تتوافر فيه شروط نصوص القانون املشار إليها يف الفرض ا

إلخالء  استعجاليةده بالقوة اجلربية، أو رفع دعوى ضهذه احلالة ميكن تنفيذ حكم رسو املزاد 
  .يف احلالة األوىل العقار مثلما رأينا

  لى الدائنني عاحلق يف الضمان و يف الرجوع  :ثالثا

   املـزاد،  مل يتعرض قانون اإلجراءات املدنية ملسألة احلق يف الضمان بالنسبة للراسي عليه 
  .و هل له حق الرجوع على الدائنني ؟

القانون فإنه ال هذا  و طبقا ألحكام  ،لكن القانون املدين هو الذي تعرض ملسألة الضمان
 285:و هذا ما نصت عليه املادة ،*عيب يف هذا العقارضمان ملشتري العقار باملزاد إذا وجد 

       " يف البيوع اإلداريـة إذا كانـت بـاملزاد    ال ضمان للعيب يف البيوع القضائية، و ال " بأنه
هو أن البيع القضائي يتم مبوجب مزايدة عالنية جتري حتت  ،و احلكمة يف وجود هذه القاعدة

عرب سلسلة من اإلجراءات القانونية تضمن للبيع القضائي الكشـف   ،رقابة و إشراف القضاء
        ك فإن اهلدف من هـذه القاعـدة هـو    عن أدق العيوب اخلفية للعقار املباع، إضافة إىل ذل

   حىت يكون هناك تشجيع لألشـخاص للمشـاركة يف   و  ،)1( بغرض استقرار البيوع العقارية
  .املزايدة العالنية

                                                           

                         الـذي قضـى    - سـبقت اإلشـارة إليـه    - 266274:رقـم  29/01/2003:انظر قرار احملكمـة العليـا الصـادر يف    *
  .127: ص 2003، 02الة القضائية، عدد . " ال ضمان للعيوب يف البيوع اإلدارية اليت تتم باملزاد العلين "
  ..505:فتحي وايل، املرجع السابق، ص.د -1
  .787:، صالسابق املرجعأمحد أبو الوفاء، .د - 
  .505،506:، صالسابق املرجعرمزي سيف، .د - 
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 و نشري هنا إىل أنه قد ثار خالف بني الفقهاء يف فرنسا و يف مصر حول ضمان استحقاق
  .لى املدين بالضمان ؟و هل ملشتري العقار احلق يف الرجوع عالعقار 

  :)1(يـكما يلهما بشكل موجز و خمتصر ضهناك رأيني مشهورين يف هذه املسألة أعر

ـ و يرى أصحاب هذا الرأي بأنه حيق ملشتري العقار باملزاد الر: )2(الرأي األول وع علـى  ج
  :املدين بضمان االستحقاق للعقار كله أو بعضه لألسباب التالية

  .، لذا فإنه حيق للمشتري أن يرجع بالضمان عليهيعد بائعاألن املدين  - 1

ألن املدين قد مت إعالنه و تبليغه بإجراءات البيع، و كان عليه أن يبدي مالحظات علـى   - 2
  .قائمة شروط البيع إذا مل يكن متأكدا من ملكيته للعقار حمل احلجز

اسي عليه املزاد ما مل األصل أن تطبق نصوص القانون املدين بالنسبة حلقوق و التزامات الر - 3
  .يوجد نص خاص يف قانون اإلجراءات أو يف القانون املدين ينص على البيع اجلربي

بأنه ال حيق ملشتري العقار باملزاد الرجوع علـى  : و يرى أصحاب هذا الرأي :)3(الرأي الثاين
ـ    العقار املدين بضمان استحقاق      ار، إال يف حدود ما كان قد تلقاه املـدين مـن مثـن العق

املباع، ألن أساس الضمان يف البيع القضائي هو إرادة البائع يف أن يقوم بالبيع و ليس علـى  
     أنه مالك للعقار، لكن يف البيع اجلربي فإن املدين ال إرادة له يف البيع ألنـه ال يريـد   أساس

  .و ال يرغب يف بيع العقار

                                                           
  .507،508:، صالسابق املرجعرمزي سيف، .د -.505،506: فتحي وايل، املرجع السابق، ص.د -1
آمال .الدكتور عبد الباسط مجيعي و د و ما بعدها و 776:، صالسابق املرجعء، الدكتور أمحد أبو الوفا: من هذا الرأي  -2

 .217:، صالسابق املرجعالفزايري، 

  .و ما بعدها 506:فتحي وايل، املرجع السابق، ص.د: من هذا الرأي -3
  .508-507:، صالسابق املرجعرمزي سيف، .د - 
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   :ةــاخلامت

ي يف القانون اجلزائري تبني لنا و أن هذا احلجز من خالل دراستنا ملوضوع احلجز العقار
يطرح عدة إشكاالت قانونية و إجرائية و عملية، ألن نصوص قانون اإلجراءات املدنية الـيت  

مادة قانونية و هي مواد قليلة ) 21(هذا احلجز ال تتعدى تناولت و نظمت أحكام و إجراءات 
العدد القليل من املواد ال ميكن بـأي   فهذا ،جدا باملقارنة مع التشريعات املقارنة كما سنرى

و يلم بكل اإلجراءات التفصيلية املتعلقة حبجز العقار بغرض بيعه  حال من األحوال أن يغطي
و نـزع   ، و احلجز العقاري الذي ينصب حول حجز)دينه(باملزاد الستيفاء الدائن من حقه 

ية، هذا احلق الذي نصـت عليـه   ملكية أهم و أعز حق بالنسبة لإلنسان أال و هو حق امللك
 :  املـواد  يف 28/11/1996: اجلزائري الصـادر يف خمتلف دساتري دول العامل مبا فيها الدستور 

نظم  اليت كرست حق امللكية، كما أن القانون املدين و هو الشريعة العامة، منه 66 - 52- 20
) 169(و هو يضم  )843 إىل 674: املواد من(له الكتاب الثالث  )صخص( امللكية و أفرد حق

مادة قانونية و هذا إن دل على شيء فإمنا يدل على أمهية حق امللكية من منظور املشرع نظرا 
جراءات املدنية الذي جـاءت  نظر اتمع، و هذا عكس قانون اإلألمهية هذا احلق من وجهة 

ملقارنة مع أمهية جدا بانصوص قليلة ) أي نزع ملكية العقار(نصوصه املتعلقة باحلجز العقاري 
ـ و بيعه جربا عنه باملزاد العلـين،  ) املدين(موضوع نزع ملكية العقار من صاحبه  ا جعـل  مم

ل نصوص قانون اإلجراءات املدنية ال تغطي كل اإلجراءات التنفيذية و مل توضح معاملها لتسه
        .اعلى القائمني بإجراءات التنفيذ، عملية تطبيق هذه النصوص تطبيقـا صـحيحا و سـليم   

كما أدى ذلك  .و بيعه صعوبة تطبيق بعض النصوص املتعلقة حبجز العقارو ترتب على ذلك 
إىل االختالف يف تطبيق بعض النصوص من حمكمة إىل أخرى، و يف بعـض األحيـان وقـع    

  .االختالف بني قاض و آخر يف نفس احملكمة

       ا من املـواد القانونيـة  لكن بعض التشريعات املقارنة جند أا قد خصصت  عددا معترب
و غطت بذلك كل القواعد اإلجرائيـة   - باعتباره أحد احلجوز التنفيذية–للحجز على العقار 

جملـة املرافعـات   (فإن التشريع التونسي يف : املنظمة للحجز على العقار، و على سبيل املثال
ـ خسي العقاري، و التشريع الفرن  فصال أي مادة للحجز) 41(ص صخ )املدنية 84(ص ص (

مادة يف قانون املرافعات، ) 57(و التشريع املصري خصص ، املدنيةاإلجراءات مادة يف قانون 
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على عكس مادة يف قانون أصول احملاكمات املدنية، و هذا ) 65(و التشريع السوري خصص 
  .مادة يف قانون اإلجراءات املدنية مثلما أشرنا ) 21(التشريع اجلزائري اكتفى بـ 

تشريعات املقارنة يف مسألة نزع ملكية العقار كانت حريصة على تبسيط إجـراءات  و ال
احلجز على العقار و تسهيلها و تيسريها من أجل تطبيق أحكام هذه اإلجراءات تطبيقا سليما 

و عادال يوازن بني مصلحة الدائن يف استيفاء دينه و بني مصلحة املـدين يف بيـع    و صحيحا
  .لى سعرعقاره بأحسن مثن و أع

فاهلدف إذن من وجود تشريع نصوص قانونية إجرائية حتكم و تنظم إجراءات احلجز على 
بعض اآلجال منحهـا  و توفري  ئيةاإلجراالقواعد بعض بسن و ذلك  ،و محاية املديننيهالعقار 

ة كافية هلـم  حسفمن أجل متكينهم من استدراك املوقف و ذلك بإتاحة فرصة و  ،هلم القانون
الدين حىت ال تباع عقارام احملجوزة باملزاد العلين، و يف نفس الوقت حرص القانون للوفاء ب

على توفري بعض الضمانات حىت ال تباع عقارام احملجوزة بثمن خبس، هذا من ناحية، و من 
             ناحية أخرى فإن القانون قد اهـتم بتـوفري بعـض الضـمانات للـدائنني و ذلـك بغيـة        

تيفاء حقوقهم و ديوم كاملة من مثن بيع العقار أو العقارات احملجوزة بـاملزاد  اس) من أجل(
  .بأعلى مثن ممكن

    جـاءت  قـد  أن بعـض نصوصـه   اجلزائري بقانون اإلجراءات املدنية  يالحظ علىو 
  .أخرى جاءت خمتصرة جدا و مبهمة و غري واضحةعامة، و نصوص 

مل يتطرق إىل بعض املسائل اإلجرائية  قانونذات الكما يالحظ بأن املشرع اجلزائري يف 
و هناك فراغ قانوين يف هذا الشأن جيب و بعض الدعاوى املتعارف عليها يف القانون املقارن، 

كما أنه مل يبني و مل حيدد بدقة كثري من املواعيـد اإلجرائيـة    .تالفيهاجلزائري ع رشعلى امل
كما هو منصـوص عليـه يف القـانون    - الفتها كما أنه مل يبني اجلزاء املترتب على خم .املهمة
  : ةـالتاليو هذا ما سيأيت بيانه يف األمثلة  - املقارن

ن املشرع اجلزائري يف قانون اإلجراءات املدنية مل ينص و مل يبني األحكام اإلجرائية حلجز إ - 
ـ   العقار ص و هو يف يد حائزه رغم أن القانون املدين نص على األحكام املوضوعية الـيت خت

  .و هذا يعترب فراغ قانوين .العقار الذي يكون يف يد حائزه
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كما أن قانون اإلجراءات املدنية مل يبني األحكام اإلجرائية حلجز عقار الكفيل العيين رغم  - 
دون  902- 901:أن القانون املدين نص على بعض األحكام املوضوعية للكفيل العيين يف املادتني

   .ينو هذا يعترب فراغ قانو الكفيل العيين، إجراءات نزع ملكيةتفصيل حول 

كما أن قانون اإلجراءات املدنية مل ينص و مل يبني ما هو اجلزاء املترتب على عدم إيـداع   - 
أمر احلجز العقاري باحملافظة العقارية خالل مهلة شهر من استصداره مـن احملكمـة طبقـا    

ا عكس القانونني الفرنسي و املصـري  ، و هذمن قانون اإلجراءات املدنية 379:ألحكام املادة
  ).كما أشرنا(اللذين رتبا سقوط احلجز على عدم احترام اآلجال احملددة يف هذين القانونني 

كما أن قانون اإلجراءات املدنية مل ينص و مل يبني ما هو اجلزاء املترتب على عدم ذكـر   - 
انون املصـري الـذي رتـب    و هذا عكس الق البيانات اجلوهرية و األساسية يف أمر احلجز،

  ).كما بينا(البطالن على عدم ذكر بعض البيانات األساسية 

  كما أن قانون اإلجراءات املدنية مل يبني و مل حيدد من هم األشخاص الواجـب تبلـيغهم    - 
          بأمر احلجز و ما هو اجلزاء املترتب على عدم قيام الدائن بتبليـغ أمـر احلجـز إىل املـدين     

  . حكمه و من يف

 كما أن قانون اإلجراءات املدنية مل ينص و مل ينظم دعوى استحقاق العقار احملجوز الفرعية - 
     ألا حتمي حق ملكية الغري، و هذا عكس القانونني الفرنسي ذات األمهية الدعاوى و هي من 

عتـرب  ، و هـذا ي و املصري اللذين نظما هذه الدعوى، و خصصا هلا بعض األحكام القانونية
  .فراغ قانوين يف القانون اجلزائري

كما أن قانون اإلجراءات املدنية مل يبني اجلزاء املترتب علـى خمالفـة املهلـة احملـددة يف      - 
منه و هي أن يتم إيداع قائمة شروط البيع باحملكمة خالل مهلة شهر من تسجيل  386:املادة

قانونني الفرنسي و املصري اللذين أمر احلجز، فهل هذا احلجز يسقط أم ال، و هذا خبالف ال
  ).كما أوضحنا(رتبا سقوط احلجز إذا مل يتم احترام املهلة احملددة إليداع القائمة 

كما أن قانون اإلجراءات مل يبني ما هو اجلزاء املترتب على ختلف البيانات األساسية مـن   - 
رره القانون املصـري  منه، و هذا عكس ما ق 386:قائمة شروط البيع اليت نصت عليها املادة

       الذي نص صراحة على البطالن إذا ختلفت البيانات األساسية مـن قائمـة شـروط البيـع     
  ).قدمنا اكم(



180 

 

ن قانون اإلجراءات املدنية مل يبني ما هو اجلزاء املترتب على عـدم توجيـه إنـذار    أكما  - 
كمـا نصـت    باإلطالع على قائمة شروط البيع إىل األشخاص الواجب إنـذارهم بـذلك  

  .من قانون اإلجراءات املدنية 386:املادة

على أن الثمن  دنيةامل جراءاتانون اإلمن ق 386:يف املادةقد نص كما أن املشرع اجلزائري  - 
و هذا الثمن هو مثـن خبـس و أصـبح ال     ،دج 500األساسي لبيع العقار جيب أال يقل عن 

لتحديـد الـثمن    امرن ان يضع معياريتماشى مع واقع احلال، و كان األجدر على املشرع أ
  .الزمن كما فعل املشرع املصري مثلما أشرنابتطور  تطورياألساسي لبيع العقار 

قانون اإلجراءات املدنية من  387:املادةإحدى فقرات يف قد نص كما أن املشرع اجلزائري  - 
مـن   120: ادةلكن امل ،"...120: و يعرض اإلشكال على احملكمة طبقا ألحكام املادة " بأنه

، و هكذا فـإن  29/12/1971:املؤرخ يف 80- 71قد مت إلغاؤها باألمر قانون اإلجراءات املدنية 
   .رب فراغ قانوينتقانون اإلجراءات مل يضع حال لطريقة عرض اإلشكال على احملكمة؟ و هذا يع

مـن  و مل يذكر من هم األشخاص املمنوعـون  ن قانون اإلجراءات املدنية مل ينص أكما  - 
املشاركة يف املزايدة لشراء العقار احملجوز مثلما نص على ذلك القانون الفرنسي و املصـري  

  ).مثلما أشرنا(

لة اليت مل يتم فيها بيع العقار بسبب ا حيدد احلملكما أن قانون اإلجراءات املدنية مل يبني و  - 
مزايد، فهل جيـوز  عدم حضور املزايدين، و تتأجل القضية إىل عدة مرات دون أن حيضر أي 

لقاضي البيوع أن يأمر بإنقاص الثمن أي بإعادة تقييم العقار عن طريق خربة كما هو معمول 
يف امليدان أم ال جيوز ذلك؟ كذلك يف احلالة اليت يتم فيها إنقاص الثمن األساسي للعقار و مع 

و هذا عقار ذلك مل حيضر أي مزايد رغم تأجيل القضية إىل عدة جلسات فما هو مآل هذا ال
احلجز املنصب عليه؟ و هل هذا احلجز يتقادم أي يسقط بعد مدة معينة أم يبقى قائما و مرتبا 

  ؟ على العقار إىل ما ال اية دون أن يسقط

كما أن قانون اإلجراءات املدنية مل يبني طريقة التظلم من احلكم الصادر يف االعتراض على  - 
  ئي جيوز استئنافه أم هو أمر والئي ال جيوز اسـتئنافه  قائمة شروط البيع، و هل هو حكم قضا

  و ما هي طريقة التظلم منه ؟
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كما أن قانون اإلجراءات املدنية مل يبني وسيلة التظلم من حكم رسو املزاد، و هـل هـو    - 
و هل يصدر بصفة ابتدائية و ائية و بالتايل ال جيـوز   حكم جيوز استئنافه أم ال جيوز ذلك ؟

  م هو أمر والئي؟ و ما هي وسيلة التظلم منه ؟استئنافه أ

علـى  األساسـية  بإجراء بعض التعديالت  اجلزائري ح بأن يتدخل املشرعرتقلذا فإننا ن
، و ذلـك بـإدراج بعـض    اليت ختص حجز العقار و بيعـه  نصوص قانون اإلجراءات املدنية

عض الفراغات القانونية لسد ب ،النصوص القانونية اليت ختص املسائل اإلجرائية السالف ذكرها
              الغامضـة  اإلجرائيـة  ، و لتوضـيح بعـض األحكـام القانونيـة     اليت سبقت اإلشارة إليها

و هـذا   .عامة بدون حتديد ، و لتحديد بعض األحكام القانونية اليت جاءت صياغتهاو املبهمة
ا و دقيقا، مع تبسيط تنظم احلجز العقاري تنظيما حمكمإجرائية من أجل وضع أحكام قانونية 

            و صـحيحا  بغية تطبيق هـذه األحكـام تطبيقـا سـليما     ،و تيسريها إجراءاته و تسهيلها
              بغرض بيع العقار بأحسن مثن و أحسـن سـعر حلمايـة حقـوق املـدين مـن        ،و عادال

  .من جهة أخرى) حقوقه(جهة، و لتمكني الدائن من استيفاء دينه 

شـرح  توضيح و ري نتمىن من خالل حبثنا هذا أننا قد سامهنا و لو جبزء يسري يف و يف األخ - 
حماولة منـا لتبسـيط    ،األحكام اإلجرائية حلجز العقار يف قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري

             القواعد اإلجرائية للحجز العقـاري، للعـاملني يف امليـدان القضـائي و املطـبقني هلـذه       
ما زالـوا ينظـرون إل احلجـز     و مطبقيه، ألن الكثري من رجال القانون و ممارسيه القواعد،

    .العقاري بأنه من أدق املوضوعات اإلجرائية و أصعبها و أوسعها



 

< <

< <
 

  قائمــة املراجـع 
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  باللغة العربيةمراجع  :أوال

  املراجـع العامة - 1   

ني اجلزائرية، ديوان املطبوعات أسحق ابراهيم منصور، نظريتا القانون و احلق و تطبيقاما يف القوان.د -
 .1990الطبعة الثانية،  ،اجلامعية، اجلزائر

  .1992 أنور طلبة، الشهر العقاري و املفاضلة بني التصرفات، دون دار نشر و دون طبعة،املستشار  -
                دراسـة نظريـة   (بكوش حيي، أدلة اإلثبات يف القانون املـدين اجلزائـري و الفقـه اإلسـالمي     .أ -

 .1988، 2 ، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ط)و تطبيقية مقارنة

        ،)النظرية العامة للقانون، و النظريـة العامـة للحـق   (توفيق حسن فرج، املدخل للعلوم القانونية .د -
  .1988الدار اجلامعية، لبنان، الطبعة األوىل، 

  .2005 دون طبعة،اجلزائر، ، القضاء العقاري، دار هومة،عمر محدي باشا.أ -
  .2006، 1ط ليلى زروقي، املنازعات العقارية، دار هومة، اجلزائر، املستشارة و  عمر محدي باشا .أ -
مخيس السيد امساعيل، موسوعة القضاء املستعجل و قضاء التنفيذ و إشكاالته، دار الطباعة احلديثة، .د -

  .1991-1990مصر، الد األول، الطبعة األوىل، 
  :سليمان مرقص.د -

  .1992، 2، دار الكتاب احلديث، مصر، ط4:الوايف يف شرح القانون املدين، اجلزء  -     
 .1980، 4ط مصر، -، عامل الكتب)العقود املسماة عقد البيع(شرح القانون املدين  -     

دار العلـم  ، دار اآلداب و )قاموس فرنسـي عـريب  ( ، املنهلجبور عبد النور.سهيل ادريس و د.د -
  .1983 ،7 للماليني، بريوت،ط

  :عبد الرزاق امحد السنهوي.د -
، منشورات )األوصاف، احلوالة، االنقضاء( اجلزء الثالثالوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد،  -     

  . 2000 احلليب احلقوقية، بريوت لبنان، الطبعة الثالثة،
  ).عقد البيع( اجلزء الرابع، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد -     
  ).عينية و الشخصيةيف التأمينات ال(العاشر اجلزء لوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، ا -     
منشـأة   أسامة عثمان، أحكام التقادم يف ضوء القضاء و الفقـه، املستشار عبد احلميد الشواريب و .د -

  .خاملعارف باإلسكندرية، مصر، دون طبعة، و دون تاري
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، منشأة املعارف باالسكندرية، مصر،                      )اإلجرائي و املوضوعي(عبد احلميد الشواريب، البطالن املدين .د -
  .دون طبعة و دون تاريخ

          عبد احلميد املنشاوي، شرح قوانني الشهر العقاري، دار الفكر العريب، املستشار عبد الفتاح مراد و .د -
 .دون تاريخ ،2مصر، ط 

عبد ايد احلكيم، دراسة يف قانون التسجيل العقاري مع املقارنة بقوانني البالد العربية اليت تتبـع  .د -
، املنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم، معهد البحوث و الدراسات 1 نظام السجل العقاري، اجلزء

 .1973، بعةط ونالعربية، د

              ، اإلثبات يف املواد املدنيـة، مطبعـة مصـطفى البـايب احللـيب، مصـر،      عبد املنعم فرج الصده.د -
  .1954دون طبعة، 

  .عبد الناصر توفيق العطار، التأمينات العينية، دار الفكر العريب، مصر، دون طبعة و دون تاريخ.د -
جارية، دار الفكر العريب، عزمي عبد الفتاح، تسبيب األحكام و أعمال القضاة يف املواد املدنية و الت.د -

  ، 1983، 1مصر، ط
  : جميد خلفوين.أ -

 شهر التصرفات العقارية يف القانون العقاري اجلزائري، الديوان الـوطين لألشـغال التربويـة،     -
  .2004، 1 اجلزائر، ط

  .2007نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري، دار هومة اجلزائر، دون طبعة،   -     
         ، 3حسنني، عقد البيع يف القانون املـدين اجلزائـري، ديـوان املطبوعـات اجلامعيـة، ط      حممد.د -

  .1990اجلزائر، 
        حممد فاروق راتب، قضاء األمـور املسـتعجلة،   .أحممد نصر الدين كامل و .أحممد علي راتب و .أ -

  .دون تاريخ، 6عامل الكتب، مصر، الطبعة 
              مصـر،  مطـابع دار الشـعب،   التأمينـات الشخصـية و العينيـة،    ،حممود مجال الدين زكي.د -

  .1979 ،03 طبعة
دار املطبوعـات  -وفقا للتعـديالت األخـرية   "إجراءات الشهر العقاري"مدحت حممد احلسيين، .د -

  .و دون تاريخ دون طبعة. مصر-اجلامعية
        ، منشأة املعارف باإلسكندرية، مصـر،  1:معوض عبد التواب، مدونة القانون املدين، اجلزءاملستشار  -

  .، دون طبعة1987
مصطفى هرجة، قانون اإلثبات يف املواد املدنية و التجارية يف ضوء أحدث اآلراء و أحكام املستشار  -

  .1994النقض، اجلزء األول و الثاين، دار املطبوعات اجلامعية، مصر، 
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  املراجع املتخصصة  -2
  

  :اءأمحد أبو الوف.د -
مبقتضى قانون أصول احملاكمـات املدنيـة اللبنـاين    يف املواد املدنية و التجارية إجراءات التنفيذ  -     

 .، دون تاريخ3 الدار اجلامعية، لبنان، ط اجلديد،

  .1991، 10ط إجراءات التنفيذ يف املواد املدنية و التجارية، منشأة املعارف باإلسكندرية مصر،   -     
 .2007 دون طبعة، نة الفقه و القضاء يف املرافعات، دار املطبوعات اجلامعية، مصر،مدو  -     

  .2003 دون طبعة، امحد خليل، التنفيذ اجلربي، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت،.د -
      امحد علي السيد خليل، طلبات وقف التنفيذ أمام حمكمة التنفيذ و حمكمة الطعن يف املواد املدنيـة  .د -

 .2000مصر، دون طبعة،  -اإلسكندرية-دار املطبوعات اجلامعية  و التجارية،

  : امحد مليجي.د -
دون تـاريخ، و دون   و منازعات التنفيذ املوضوعية يف املواد املدنية و التجارية، إشكاالت التنفيذ -    

  .دار النشر
طبعـة ،  ، دون 1ة أحكام النقض، اجلزء التعليق على قانون املرافعات بآراء الفقه و الصيغ القانوني -    

  .دون تاريخ نشر
، دار النهضـة  )وفقا لنصوص قانون املرافعات معلقا عليها بآراء الفقه و أحكام النقض(التنفيذ  -     

  .العربية، مصر، دون طبعة و دون تاريخ
 .1993مصر، دون طبعة، -امحد هندي، أصول التنفيذ، الدار اجلامعية، اإلسكندرية.د -

                 العريب الشحط عبد القادر و األستاذ نبيل صـقر، طـرق التنفيـذ، دار اهلـدى عـني مليلـة،      .د -
 .و دون تاريخ دون طبعة

  1971، 2ط مصر، -أمينة النمر،أحكام التنفيذ اجلربي و طرقه، منشأة املعارف باإلسكندرية.د -
  : أنور طلبةاملستشار  -

  . 2006 ،دون طبعة منازعات احلجز، املكتب اجلامعي احلديث مصر،إشكاالت التنفيذ و   -     
املكتـب اجلـامعي احلـديث مصـر،                     ، التنفيذ اجلربي و منازعاتـه املوضـوعية و الوقتيـة    -     

  .1996دون طبعة، 
                بربارة عبد الرمحان، طـرق التنفيـذ يف املسـائل املدنيـة ، منشـورات بغـدادي، اجلزائـر،       .أ -

  .2002 دون طبعة،
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  .2003، 2 حلمي حممد النجار، أصول التنفيذ، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، ط.د -
            خالصي امحد، قواعد و إجراءات التنفيذ اجلربي وفقا لقـانون اإلجـراءات املدنيـة اجلزائـري     .أ -

  .دون تاريخطبعة و  دونو التشريعات املرتبطة به، منشورات عشاش، اجلزائر،
       ، )احلجز التنفيذي(جنيب عبد النور و آخرون، صادر يف االجتهاد املقارن .أراين جوزيف صادر و .أ -

و هي جمموعة من القرارات و األحكام قام بتوثيقها و تبويبها مركز األحباث و االستشارات القانونية 
  .2007، املنشورات احلقوقية صادر بلبنان، أشرف على إخراجها األساتذة املشار إليهم بلبنان،

     أديب استانبويل، تقنني أصول احملاكمات السوري يف املواد املدنيـة و التجاريـة،   .أشفيق طعمه و .أ -
  .1994، دون دار نشر، الطبعة األوىل، 05اجلزء 

  .1994، ن طبعةدومصر،-طلعت حممد دويدار، طرق التنفيذ القضائي، منشأة املعارف باإلسكندرية.د -
  : عباس العبودي.د -

    شرح أحكام قانون أصول احملاكمات املدنية، دار الثقافة للنشـر و التوزيـع، عمـان األردن،    -     
 .2006الطبعة األوىل، 

  .2006، 1 األردن، ط-شرح أحكام قانون التنفيذ، دار الثقافة للنشر و التوزيع -      
التنفيذ يف املواد املدنية و التجاريـة، منشـأة املعـارف     الفزايري،آمال .عبد الباسط مجيعي و د.د -

  .باإلسكندرية، دون تاريخ و دون طبعة
  .1968-1967مصر، دون طبعة، -عبد الباسط مجيعي، طرق التنفيذ و إشكاالته، دار الفكر العريب.د - 
يف قضاء التنفيذ، دار الفكر عبد الفتاح مراد، املشكالت العملية .د و عبد احلميد املنشاوياملستشار  -

  .1988، 1العريب، مصر، ط
عبد احلميد املنشاوي، التعليق على قانون املرافعات طبقا للتعديالت الواردة يف القـانونني  املستشار  -

  .1993دار الفكر اجلامعي مصر، دون طبعة، :الناشر. 1992لسنة  23 -1991لسنة  6رقمي 
  ي، قواعد و إجراءات التنفيذ اجلربي و التحفظ يف قانون املرافعات، عبد العزيز خليل ابراهيم بديو.د -

  .1980، 2 دار الفكر احلديث، مصر، ط
  : فتحي وايل.د -

                التنفيذ اجلربي وفقا موعـة املرافعـات املدنيـة و التجاريـة و قـانون احلجـز اإلداري،        -     
  .1980دون طبعة، دار النهضة العربية، 

  .1986قانون القضاء املدين، دار النهضة العربية، مصر، دون طبعة،  -      
         حممد العشماوي و الدكتور عبد الوهاب العشماوي، قواعـد املرافعـات يف التشـريع املصـري     .أ -

  .،  دار الفكر العريب، دون طبعة و دون تاريخ1و املقارن، اجلزء 
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  :حممد حسنني.د -
 الكويت،-مكتبة الفالح ضائي و توزيع حصيلته يف قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري،التنفيذ الق -      

   .1986، بعة الثانيةطال
       اجلزائـر  -ديـوان املطبوعـات اجلامعيـة    طرق التنفيذ يف قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري، -      

  . 1990 الطبعة الثانية،
       ذ اجلربي على ضوء املنهج القضائي،دار الفكر العـريب، مصـر،  أصول التنفي حممد حممود إبراهيم،.د -

 .دون طبعة، دون تاريخ

  .2005مروك نصر الدين، طرق التنفيذ يف املواد املدنية، دار هومة، اجلزائر، دون طبعة، .د -
        مصـر، نبيل امساعيل عمر، أصول التنفيذ اجلربي يف املواد املدنية و التجارية، الـدار اجلامعيـة،   .د -

  .1996 ،الطبعة األوىل
  .1988 مكتبة احلرية احلديثة، مصر، ،مبادئ التنفيذ القضائيوجدي راغب فهمي، .د -
  .1981، 2 اجلزائر، ط-يوسف جربان جنم، طرق االحتياط و التنفيذ، ديوان املطبوعات اجلامعية.أ -

  مراجع باللغة الفرنسية :ثانيا

– D. Cécile Robin, Procédures civiles d'exécution, Dyna'Sup, Paris. 

– D. Gérard Couchez. Voies d'exécution. ARMAND COLIN. Paris. 7
eme

 édition .2003.  

– D. jean Vincent et  D. jacques prévault, voies d'exécution et procédures de 

distribution, 19
eme 

édition, Dalloz delta, Paris. 1999. 

– D. Paul CUCHE et D. jean VINCENT. Voies d'exécution et Procédures de distribution, 

Paris. 2
eme

 édition. Dalloz 1970.  

– D. Pierre Julien et Gilles Taormina, Voies d'exécution et Procédures de distribution, 

LGDJ, Paris. 

– D .Serge Guinchard Et D. Tony Moussa, Droit et pratique des voies d'exécution, 

Dalloz , Paris, 2000.  

  الدوريـات :ثالثا

  .46 اليت تصدر عن وزارة العدل، العدد) نشرة القضاة(جملة  -
  .1990 القضائية اليت تصدر عن احملكمة العليا، العدد الرابع، الة -
  . 1991، العدد الثاين الة القضائية اليت تصدر عن احملكمة العليا ، -
  .1992، الة القضائية اليت تصدر عن احملكمة العليا، العدد األول -
  .1995، الة القضائية، اليت تصدر عن احملكمة العليا، العدد األول -
  .2003، الة القضائية اليت تصدر عن احملكمة العليا، العدد األول -

  . 2003، كمة العليا، العدد الثاينالقضائية اليت تصدر عن احمل الة -
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  املقـاالت: رابعا

منشور مبجلة احملضر القضائي العدد التجـرييب   "احملافظة العقارية"حتت عنوان مقال ، جميد خلفوين.أ -
  .23/02/2006:الصادر يف

عـن   التصرفات القانونية الواجبة الشهر و اآلثار املترتبة"حتت عنوان مقال  ،ستشارة ليلى زروقيامل -
  .1998 ديسمرب، 05 منشور مبجلة املوثق، العدد ،"القيد

  .2002 سنة، 5:، منشور مبجلة املوثق العدد"قاعدة األثر النسيب"حتت عنوان مقال  ،رمول خالد.أ -

، منشور بالة القضائية اليت تصـدر عـن   "احلجز العقاري"حتت عنوان مقال  ،غوثي بن ملحة.د -
 .2004 ، اجلزء األول،)االجتهاد القضائي للغرفة العقارية(احملكمة العليا، عدد خاص 

اليت تصدر ) نشرة احملامي(منشور مبجلة  ،"احلجز العقاري"حتت عنوان مقال  ،بداوي عبد العزيز.أ -
  .06/2007 :عن منظمة احملامني لناحية سطيف، عدد

 ، 06 :مبجلة املوثق، العدد، منشور "التوثيق و اإلشهار العقاري"حتت عنوان مقال  ،حممد بوركي.أ - 

  .1999 أفريل

، منشور مبجلة "موقف النظم احلديثة من مبدأ انتقال امللكية"حتت عنوان مقال نور الدين رجيمي، .أ -
  .2000 ماي  ،10 املوثق، العدد

، منشور بالة القضائية اليت "إجراءات احلجز العقاري"حتت عنوان مقال  ،ستشارة ليلى زروقيامل - 
   .1997 عن احملكمة العليا، العدد الثاين، لسنة تصدر

  احملاضرات :خامسا

اإلجراءات العملية -قيد احلجز العقاري باحملافظات العقارية " حتت عنوانحماضرة بلعياضي مجال، .أ -
           اليـوم الدراسـي حـول    انعقـاد  ألقيـت مبناسـبة    " من احملضر القضائي إىل احملافظة العقاريـة 

  .27/03/2008:الذي انعقد مبجلس قضاء برج بوعريريج يوم) لعقارياحلجز ا(

ألقيت مبناسبة  "تبليغ األحكام و القرارات القضائية و السندات"حتت عنوان حماضرة  ،امحد ساعي.أ -
و هي منشورة ، 08/02/2007:مبجلس قضاء سطيف يوم ،انعقاد اليوم الدراسي حول التبليغ و التنفيذ

  .2007، لسنة 05 اليت تصدر عن منظمة احملامني لناحية سطيف، العدد "مينشرة احملا"مبجلة 

على الوفد القضائي اجلزائري  ملقاةحماضرة ، )القاضي العقاري األول بدمشق(أمني بركات سعود .أ -
، "دراسـة مقارنـة  -آثار القيد يف السجالت العينية"، حتت عنوان 1994 أثناء تواجده بدمشق سنة

   .1995 القضائية اليت تصدر عن احملكمة العليا العدد الثاين،منشورة بالة 
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  ات التشـريع :سادسا

   الدستور -1   

  .23/02/1989دستور  - 
  ).28/11/1996استفتاء ( 1996التعديل الدستوري لعام  - 

  األوامـر -2  

  .و املتمميتضمن قانون اإلجراءات املدنية، املعدل  08/06/1966: املؤرخ يف 154-66األمر رقم  -
  .يتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، املعدل و املتمم 08/06/1966: املؤرخ يف 155-66األمر رقم  -
  .املعدل و املتمم ،قانون العقوباتيتضمن  08/06/1966: املؤرخ يف 156-66األمر رقم  -
  .ميتضمن القانون املدين، املعدل و املتم 26/09/1975: املؤرخ يف 58-75:األمر رقم -
  .يتضمن القانون التجاري، املعدل و املتمم 26/09/1975: املؤرخ يف 59-75:األمر رقم -
  .املتضمن إعداد مسح األراضي العام و تأسيس السجل العقاري 12/11/1975  :املؤرخ يف 74- 75:األمر رقم - 
  .تمم، املعدل و املقانون التسجيلاملتضمن  09/12/1976: املؤرخ يف 105- 76: األمر رقم - 

  القوانني -3  

  .يتعلق حبيازة امللكية العقارية الفالحية 13/08/1983: املؤرخ يف 18-83: قانون رقم - 
  .قانون األسرة، املعدل و املتمم  يتضمن 09/06/1984: املؤرخ يف 11- 84: رقم قانون - 
حية التابعة يتضمن ضبط كيفية استغالل األراضي الفال 08/12/1987: املؤرخ يف 19-87: قانون رقم - 

  .لألمالك الوطنية و حتديد حقوق املنتجني و واجبام
  .، املعدل و املتممالتوجيه العقارييتضمن  18/11/1990: املؤرخ يف 25-90:رقم قانون - 
  .األمالك الوطنيةيتضمن قانون  01/12/1990:املؤرخ يف 30-90:رقمقانون  -
  .ق باألوقاف املعدل و املتمماملتعل 27/04/1991:املؤرخ يف 10-91:رقمقانون  - 
  .1994 لسنة 26/08/1994: يفاملؤرخ قانون املالية التكميلي  - 
  .1999يتضمن قانون املالية لسنة  31/12/1998: املؤرخ يف 12- 98:قانون رقم - 
  .يتضمن التنظيم القضائي 17/07/2005:املؤرخ يف 11-05:قانون رقم - 
  .يتضمن تنظيم مهنة املوثق 20/02/2006: املؤرخ يف 02-06:قانون رقم - 
  .يتضمن تنظيم مهنة احملضر القضائي 20/02/2006: املؤرخ يف 03-06:قانون رقم - 
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  املراسيـم -4

  .يتعلق بإعداد مسح األراضي العام 25/03/1976:يف املؤرخ 62- 76 :رقم مرسوم تنفيذي - 

  .ل العقاري املعدل و املتمميتعلق بتأسيس السج 25/03/1976:املؤرخ يف 63- 76:مرسوم تنفيذي رقم - 

  . يتعلق بإثبات حق امللكية اخلاصة 05/01/1973: املؤرخ يف 32-73: مرسوم رقم -

يسن إجراء إلثبات التقادم املكتسب و إعداد عقد  21/05/1983: املؤرخ يف 352-83: مرسوم رقم -

  .الشهرة املتضمن االعتراف بامللكية

: املؤرخ يف 18-83 حيدد كيفيات تطبيق القانون رقم 10/12/1983: املؤرخ يف 724-83: مرسوم رقم -

  .و املتعلق حبيازة امللكية العقارية الفالحية 13/08/1983

حيـدد شـروط إدارة األمـالك اخلاصـة                 23/11/1991: املؤرخ يف 454-91:مرسوم تنفيذي رقم -

  .و العامة التابعة للدولة و تسيريها و يضبط كيفيات ذلك

  .يتعلق جبرد األمالك الوطنية 23/11/1991: املؤرخ يف  455-91: رسوم تنفيذي رقمم -

  .يتعلق بالنشاط العقاري 01/03/1993املؤرخ يف  03-93: رقممرسوم تشريعي  -

يتضمن املصادقة على منوذج عقد اإلجيـار   .19/03/1994:يف املؤرخ 69-94 :رقم مرسوم تنفيذي -

  .العقاري املتعلق بالنشاط و 03-93من املرسوم التشريعي رقم  21 املنصوص عليه يف املادة

         كيفيات تقييم األمالك العقارية املبنيـة  حيدد  10/11/1993:املؤرخ يف 271-93:رقم مرسوم تنفيذي -

  .و غري املبنية و العائدات العقارية قصد ضبط األساس اجلبائي يف حالة نقص يف التصريح

  القرارات -5

  .يتعلق بالبطاقات العقارية املستعملة من طرف احملافظات العقارية 27/05/1976:مؤرخ يفقرار  -

  .يتعلق بنموذج البطاقات الشخصية املستعملة من طرف احملافظات العقارية 27/05/1976:قرار مؤرخ يف - 

ئق يتعلق بتأشرية شهادة اهلوية لألطراف الواجب ذكـرهم يف الوثـا   27/05/1976:قرار مؤرخ يف -

  .اخلاضعة إلجراءات اإلشهار العقاري
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  املعدل .28/09/1953بتاريخ 
  . 1988لسنة  90قانون أصول احملاكمات اللبناين اجلديد، رقم  -
  .طبقا ألحدث التعديالت 1986لسنة  13رقم ) املصري(نية و التجارية املدقانون املرافعات  -

  وثائقـال :سابعا 

  . 1992، دليل احملضر القضائي، وزارة العدل، الديوان الوطين لألشغال التربوية، اجلزائر - 
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