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 ةـــــمقدم

ِثــؼا َواِلعاــِدَوا ا عَ َعَلــا اِلراــرَا َوالَتِقــَؾت َوا َتَعــاَوناؾا  وَتَعــاَوناؾا ﴿ مــؽ رــؾرة 23اآليــة  ﴾ َلــا اإلا
 السائدة

ارتآهػػا  ةكاالرض كمػػا نيشهسػػا كبحكسػػ الدػػساكات فػػاطرالخػػالق الؾاحػػد االحػػد كال الػػ  سػػؾا  
اذ  نػػدءا دػػػآدـفخمػػق البذػػر ، تفزػػيل الجساعػػة عمػػد الفػػردتجمػػف فػػي عػػز كرجػػل فػػي مخمؾقاتػػ  

  ب اذاألصػػادعػػد مرحمػػة الخمػػق تتػػؾالد ذريػػة ادـ مػػؽ ثػػؼ رجسعػػ  دحػػؾاء التػػي خمقهػػا مػػؽ ضػػمع  
إال  فػػي الحيػػاة الػػدنياال تهشػػب دػػال يش  كليجعمهػػا ذريػػةي االرحػػاـ مػػا يذػػاء اناثػػا كذكػػؾرا يرػػؾر فػػ

" : التعػػاكف كالتػػراحؼ لقؾلػػ  صػػل س عميػػ  كسػػمؼمػػؽ خػػاؿ السجسؾعػػة التػػي يرتاػػز دقاؤهػػا عمػػد 
ؼ بالجساعــة وايــااؼ والفرقــة شــا  الذــكظا  مــع الؾاثــد وبــؾ مــؽ ااثشــيؽ ابعــد ومــؽ  راد علـك 

ــم بالجساعــة ــة شعلك ــؼ، جــامع الترمــذ )""بحبحــة الجش ــزور الجساعــة رق ــي ل ــاب مــا جــاز ش : ب
نػػػؾحي يهؼ ارجسعػػػيؽ ل صػػػمؾات س عمػػػتبعػػػا لػػػذلػ رجػػػاءت دعػػػؾة كافػػػة االنبيػػػاء كالرسػػػك ، (3276
عمػػػد السحبػػػة  سػػػاسلمتعػػػايش فػػػي اطػػػار التعػػػاكف السبشػػػي داأللحػػػث الاافػػػة  مػػػف قدرتػػػ رجالخػػػالق 

لف آخمػػق ادـ كحػػؾاء رمػػزا لمتػػأف  كالتقػػؾو كنبػػذ الاراويػػة كالعػػدكاف فاانػػف نػػذلػ سػػشت  فػػي خمقػػ 
مػػع نشػػي رجشدػػ  ضػػسانا لحػػق  ندػػافد لسفهػػـؾ حتسيػػة تعػػايش اإلاألكلػػنػػل انهػػا البػػذرة ، كالتعػػايش

  .البقاء كتحقيقا لمحق في الحياة

لإلرجادػة مشذ قػركف خمػف الذي كثف الفار الفمدفي نتاج مفهـؾ االرجتساعية  هؾ ذاؾ اذف
 ندػػافامكانيػػة عػػيش اإل دسػػدو األمػػرألزمشػػة طؾيمػػة كيتعمػػق حيػػر البػػاحثيؽ  التدػػاؤؿ الػػذي عػػؽ

 األمػػػػر اتزػػػػ ك  ؟حتسيػػػػة ال نػػػػديل لهػػػػا السجسؾعػػػػة ضػػػػسؽعيذػػػػ  أف  اـعػػػػؽ السجسؾعػػػػة مشفػػػػردا 
ضػسؽ السجسؾعػة امػر ال مشػاص  ندػافاإل عػيشأف  فثبػفتدريجيا مؽ خػاؿ الحقػب التاريخيػة 

ـــؽ  )مػػػؽ خػػػاؿ لفيمدػػػؾؼ انػػػي دكػػػر   نػػػؽ طفيػػػلنػػػدءا مسػػػا تؾصػػػل اليػػػ  ا مشػػػ  قرـــة ثـــي  
 شلدفكة لسؤلفها   ؾ ب ر دمحم  ؽ طفيل الفيلدـؾ  العريـي ااندلدـي ترجسـ  رواية -يقزا 
 Robinsonقرة  - ( Daniel Defoe ) مشها الفيمدؾؼ االنجميزي كالتي استمهؼ  (لغات لعدة

Crusoé- 
 Mowgli اسظؾرة فتد االدغاؿ قرري لفي شك أخرو ادحاث  تمتها
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(La légende de la jungle) كقرػة ) TARZAN الػذي تػؼ ترػؾير  دحديقػة الحامػة فػي
 ندـــا اجتساعكـــة اإل  حقيقػػةل يندػػػاناإل الفاػػػر ادحػػاث تررجسػػػف كهػػػي القرػػص التػػػي، الجزائػػر(
كــــائؽ  ندــــا اإل تبكػػػػد مػػػػع الفيمدػػػػؾؼ ارسػػػػظؾ " الػػػػذي السبػػػػدأكهػػػػؾ  ي فػػػػي الحيػػػػاةأساسػػػػكسبػػػػدأ 

 يفيػػد ذلػػػ ضػػركرة، " (1)بظبعــم مــدني ندــا اإل خمػػدكف " العامػػة نػػؽ  تحقػػق مػػعك  "اجتســاعي
 ندػػاففاإل، مشعػػزالي ػػيش أف  ارجتسػػاعي دظبعػػ  كال يترػػؾر ندػػافاإلأف  ي أيندػػاناالرجتسػػاع اإل

 مػع غيػر  مػؽ الشػاس كلاػؽ دحكػؼإال  دػال يش بيهشػأف  مجبؾؿ عمػد حػب االرجتسػاع اذ ال يسكشػ 
مػػؽ سػػؾرة  8اآليػػة  "شألهسهــا شجؾربــا وتقؾابــاالخػػالق الهػػؼ الػػشفس البذػػرية فجؾرهػػا كتقؾاهػػا "أف 

هللا رــبحانم ركـــ  شـــي     شـــاعلؼ) كالذػػرزة البذػػرية مػػػدعاة لمخيػػر الغريكمػػؽ ثسػػػة فػػ .الذػػسس
السهػدد لمتعػايش االرجتسػاعي فاػاف لزامػا هػؾ الخظػر ف الذػر أك ، (2)(الخير والذر طبائع البذر

سػػ يا لتحقيػػػق حيػػػاة مدػػتقيسة كمدػػػتقرة مم هػػػا  كرجػػؾ ب كضػػػع قؾاعػػد تحكػػػؼ التفاعػػػل نػػيؽ االفػػػراد
أف  فعػؽ عبػدس نػؽ عسػر، س يا لتعزيػز التعػايش الدػمسي التعاكف كما يحقق  مؽ مشافع لمجسيع

هللا إلـا  هللا انفعهـؼ للشـاس واثـ  ااعسـالإلـا  اث  الشـاس": كسمؼ قػاؿالشبي صل س عمي  
كالسحبػة  ا عمػد التعػاكف كالتاػاتفأساسػتقػـؾ ية ندػانفالعاقػات اإل، "ررور تدخلـم علـا مدـلؼ

مردهػػػػا  اخػػػتاالتهػػػذ  العاقػػػػات يعتػػػػرض لاػػػؽ قػػػد ، فػػػي االمػػػػؾر األصػػػػلكاالخػػػاء كذاؾ هػػػؾ 
اذا كا  اائتال  وااخـاز والتعـاو  بسثابـة ) : الذػبفيقاؿ في هذا ك  لتحدث التشازع االختاؼ
 شا  ااختال  والتخاصؼ والشزاع بؾ ااخر مؽ لؾازر ااجتساع(.، شي لؾازر ااجتساع األصل

حتسيػػة مػػؽ رجهػػة ك ، كالػػذي يعكػػس ارجتساعيػػة التعػػايش نػػيؽ البذػػر، دذػػقي  األمػػراف هػػذا 
فػػػي كػػػل مػػػا يحػػػدث مػػػؽ  سػػػ يا لمفرػػػل االرجتساعيػػػةيػػػة تحكػػػؼ هػػػذ  العاقػػػات كرجػػػؾد قؾاعػػػد قانؾن

دكف مشػػازع حتسيػػة كرجػػؾد قؾاعػػد القػػانؾف فػػي كػػل  ذلػػػ يفيػػد، نزاعػػات نػػيؽ الشػػاس فػػي السجتسػػع
 (ubi societas, ibi jus ; ibi societas, ubi jus): الاتيشيػة كهػؾ مػا كرسػت  السقؾلػة مجتسػع
 :  كيقانمها

(Autrement dit, il n’y a pas de société sans droit, ni de droit sans 

société) 
                                                           

عبػػد الػػرحسؽ نػػؽ خمػػدكف، مقدمػػة العامػػة نػػؽ خمػػدكف، العبػػر كديػػؾاف السبتػػدأ كالخبػػر فػػي ايػػاـ العػػر ب كالعجػػؼ كالبربػػر كمػػؽ  (1)
 35ص. 0212دار الفار لمظباعة كالشذر نيركت لبشافعاصرهؼ مؽ ذكي الذبف االكبر، 

 151نفس السررجع، ص. (2)
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 معػ  ككرجػدتإال  السجتسع كالقانؾف متازمػاف فامسػا كرجػد مجتسػعأف  يتجمد نؾضؾحكمش  
 .دكف قانؾف كال قانؾف مؽ دكف مجتسعفا مجتسع مؽ  قؾاعد القانؾف 

لتشغػيؼ  (Le droit va apparaitre avec la société) فالقػانؾف عهػر دغهػؾر السجتسػع
افػػراد  مػػؽ خػػاؿ كضػػع قؾاعػػد تخاطػػب الاافػػة كتترػػدو لفػػض الشزاعػػات التػػي تحػػدث  عاقػػات

 الشزاعات كالخرؾمات. مشهية لهذ  أحكاـنؾضع حد لها مؽ خاؿ ، اثر انتهاؾ هذ  القؾاعد
السخررػػة لفػػض دقؾاعػػد السجتسػػع كالتشفيػػذ يتعمػػق  ثبػػاتمػػؽ هػػذا السشظمػػق فسؾضػػؾع اإل

صػاحب الحػق أف  اذ الس كػد كالػذي ال يختمػف  يػ ، هؼالشزاعات نيؽ الشاس كحدؼ مػا شػجر نيػش
فهػػػؾ محػػػق ثانيػػػا   قانؾنػػػا كبعػػػد ثبؾتػػػ  إثباتػػػ أكال يتظمػػػب محػػػق لمسظالبػػػة دػػػ  كاف اسػػػتيفاء الحػػػق

فامعشػػد لحػػق ال ، كالستعمقػػة دالتشفيػػذ كفقػػا لظػػرؽ قانؾنيػػة محػػددة مدػػبقا نتسكيشػػ  مػػؽ هػػذا الحػػق
 .نفاذ ل 

حقػػػػػػػؾؽ االشػػػػػػػخاص ) الظبي يػػػػػػػة أف  أكال كالتشفيػػػػػػػذ تاسػػػػػػػؽ ثبػػػػػػػاتاف اهسيػػػػػػػة مؾضػػػػػػػؾع اإل
كالسعشؾيػػػػة( تخزػػػػع لمقؾاعػػػػد السخررػػػػة السدررجػػػػة فػػػػي التذػػػػريع الستزػػػػسؽ قؾاعػػػػد مؾضػػػػؾعية 

القانؾني فػي  األمؽ أساسهي  حكاـهذ  األأف  كثانيا، كالتشفيذ ثباتاإل حكاـئية مشغسة ألإرجراك 
كتاػػرس ، مات نػػيؽ افػػراد السجتسػػعفػػي مجػػاؿ السعػػااذ مػػؽ خالهػػا تظسػػفؽ الشفػػؾس ، السجتسػػع
كتعػزز ثقػة الاافػة فػي القزػاء السشػؾط لػ  تظبيػق ، كالتشفيػذ ثبػاتالحتااـ لقؾاعد اإلاإلد  المجؾء
كاسػػتيفائ  نتسكػػيؽ صػػاحب الحػػق مػػؽ حقػػ  مشاشػػدة لتحقيػػق الحػػق كازهػػاؽ الباطػػل  حكػػاـهػػذ  األ

 .داطا مسؽ اخذ 
 أك)ثسؽ الػػهػػؾ  ثبػػاتفاإل، كالتشفيػػذ فػػي السجػػاؿ القػػانؾني ثبػػاتفػػذاؾ هػػؾ اذف مؾضػػؾع اإل

 IHRING :(La preuve est la rançon desذلػػػ الفقيػػ   أكػػدمحقػػؾؽ مثمسػػا لفديػػة( ال

droits،  يبقػد هػذا الحػق حبػرا عمػد كرؽ ال يدػسؽ كال  ذ لػ الحػق كفػي ايػا ب نفػا ثبؾتأف إا
 .شيفايغشي 

مػػؽ  كالتشفيػػذ ثبػػاتاإل دراسػػةعمػػد يشرػػب  كالتشفيػػذ" ثبػػات" طػػرؽ اإلاف السقيػػاس السقػػرر 
قػػػانؾف الأك  (السػػػدني السؾضػػػؾعي)القانؾف  خػػػاؿ القؾاعػػػد التػػػي ادررجهػػػا السذػػػرع سػػػؾاء دالقػػػانؾف 

( ككػػذا كػػل مػػا ذكػػر نهػػذا الذػػبف فػػي القػػؾانيؽ  يػػةدار ات السدنيػػة كاإلءرجػػرااإلئػػي ) قػػانؾف رجرااإل
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ية التػػػي يرتاػػػز ساسػػػالمبشػػػة األ فػػػالسحؾريؽ يذػػػكاففػػػي هػػػذا السجػػػاؿ أكثػػػر كتؾضػػػيحا ، السكسمػػػة
 ا كتشفيذا.إثبات ا القزاءعميه

قزػائية  بحكػاـليػة الفرػل فػي الشزاعػات دآدسثادػة  يعتبػر، األكؿمؾضؾع السحؾر  ثباتاإل 
 التشفيـذ كهػؾ، الثػاني السحػؾرليػة آإلػد  عشػد الزػركرة المجػؾء مشهية لمخرػؾمات كالتػي تقتزػي

آليػػة عػػؽ  اختمػػف مػػؽ حيػػث  يستهػػكبآليػػة ال ت الحػػق الثانػػف اسػػتيفاءيشرػػب عمػػد  الػػذي نػػدكر 
تشفيػػذ الحػػق الزػػائع لرػػاحب  مػػؽ خػػاؿ  سػػبل قانؾنيػػة لتسكػػيؽمػػؽ خػػاؿ كضػػع  كذلػػػ ثبػػاتاإل

اذا لػػؼ تجػػد لهػػذ  الدػػشدات انػػ  ال معشػػد  التبكيػػدفػػي هػػذا الذػػبف  يكفػػيك ، الدػػشدات السثبتػػة لمحػػق
 ( بحق ا نفاذ لم ) شال يشفع تكلؼسبيا لتشفيذها 
طػػػرح التدػػػاؤؿ الرئيدػػػي مػػػؽ خػػاؿ  معػػالؼ السقيػػػاستتحػػػدد اعػػػا   مػػػا ذكػػر أسػػػاسكعمػػد 

كمػػػا هػػػي القؾاعػػػد التػػػي تحكسهػػػا ، الحقػػػؾؽ السػػػدعد نهػػػا ثبػػػاتدذػػػاف الاي يػػػة الؾارجبػػػة االتبػػػاع إل
فػػػي مػػػاهي الدػػػبل الؾارجبػػػة االتبػػػاع  ددػػػشدات قانؾنيػػػة ثػػػؼ نثبػػػؾت هػػػذ  الحقػػػؾؽ  كالسحػػػددة مدػػػبقا؟

 ؟ التشفيذ دغية استعادتها
، محؾريػ تفرػيل فػي السبيشػة عمد هػذا التدػاؤؿ سػؾؼ نتشػاكؿ السقيػاس دسزػاميش   رجادةا
 يتعمق دالتشفيذ. الثانيك ثباتمتعمق داإل األول

 ثباتطرق اإل  ول:  محؾر

 ثبات: مفهؾر اإل  ول:  شرل
 قانؾنا ثباتمفهؾر اإل :  ول مبحث
 ثباتالسبادئ الرئكدة لل : ثا مبحث 
 ثباتاإل كة شي رارالسدائل األ: ثا  شرل
 ثباتمؾضؾع وع ز اإل  ول:  مبحث

 ثبات( اإل  دلة) طرق : مبحث ثا 
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 التشفيذطرق : محؾر ثا 
 مفهؾر التشفيذ ول:  شرل
 الظركعة القانؾنكة للتشفيذ الجرر   ول:  مبحث

 ركا  التشفيذ:  مبحث ثا 
 كة شي التشفيذرارالسدائل األ: شرل ثا 
 مفهؾر الحجؾز التشفيذية ول:  مبحث

 طرق التشفيذ: مبحث ثا 
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 بثات اإل: األ لور احمل

يعشػي البحػث فهػؾ ، لػ  دالالت ذات اهسيػة معتبػرة أمػر ثبػاتث عػؽ مؾضػؾع اإلاف الحػدي
 حقيقػة مػا اختمػف فػي شػبن  فػي أي مجػاؿ مػؽ مجػاالت الحيػاة كبػاألخص مجػاؿ، عؽ الحقيقة

ؾ يدعي ان  صػاحب الحػق كبػيؽ هػذا كذا ككا، نيؽ الشاسالسشازعات الشارجسة عؽ السعامات 
المجؾء لمجهػػػة السشػػػؾط نهػػػا الفرػػػل كهػػػي القزػػػاء دػػػ هػػػذ  السشازعػػػاتكضػػػع حػػػد ل األمػػػريتظمػػػب 
القزػائي الػذي  ثبػاتالقػانؾني كالػذي اتخػذ تدػسية اإل ثبػاتالفرل في مجػاؿ اإل األمرصاحب 
كفػػق الشغػػاـ القػػانؾني التػػي نرػػف عميهػػا كافػػة التذػػريعات  حكػػاـهػػذ  األثبػػات، اإل أحكػػاـيظبػػق 
   .(1)الستبع

سػػ يا لفػػض  ثبػػاتا مشغسػػة لإلأحكامػػاف رجػػل التذػػريعات الؾضػػ ية قػػديسا كحػػديثا ادررجػػف 
السشازعػػػػات كبظػػػػرؽ محػػػػددة يرتاػػػػز عميهػػػػا القزػػػػاء لمفرػػػػل  يسػػػػا يعػػػػرض عميػػػػ  مػػػػؽ قزػػػػايا 

كبقؾاعػػد قانؾنيػػة محػػددة مدػػبقا خزػػعف لمتظػػؾر كال تػػزاؿ كػػذلػ رهشػػا لهػػذا التظػػؾر ، الستقاضػػيؽ
كالتي اصبحف فػي حكػؼ  القؾاعد البدائية التي كانف متبعة في اقتزاء الحقؾؽ  دعد طي مرحمة

الدكلة كم سداتها كفي مقدمتها الس سدػة القزػائية السشػؾط نهػا تظبيػق قؾاعػد الساضي دغهؾر 
   .ثباتاإل أحكاـك 

التذريع االسامي كاف الدباؽ لؾضػع هػذ  القؾاعػد مشػذ أف  التشؾي  في هذا السجاؿ يجدر
كألهسيتها كاف حريرا اشد الحرص لجعل القزاء نيؽ الشػاس مشهػي لمخرػؾمات ، خمفقركف 
 .(2)اإثباتؼ دالقاضي تاؾيشا كبالقزاء فاهت

 اابتسار بالقاضي تكؾيشا -2
يقتزػػػػي تػػػػؾفير السشػػػػاخ  افػػػػراد السجتسػػػػع الفاصػػػػل فػػػػي خرػػػػؾمات اف الثقػػػػة فػػػػي القزػػػػاء

 فػػي هػػذا القزػػاء كمػػؽ ثػػؼ اشػػترط الفقػػ  االسػػامي شػػركطا لسػػؽ يتػػؾلد السظسػػفؽ لشفػػؾس الاافػػة

                                                           
 ( ، كنغػاـ القػانؾف االنجمؾسكدػؾنيDroit romano – germanique- droit civilنغػاـ القػانؾف الركمػانؾ رجرمػاني ) (1)

((Droit Anglos – saxon Common Law) (  الذػريعة االسػامية( ) السدػتشب  احكامػ  مػؽ التذـريع اارـالمي كنغػاـ
 ( https://boubidi.Blogspot.com )حسيد شاكش، االنغسة القانؾنية السقارنة  انغر:

 8ص. 1881،  1ج  1ط في الفق  االسامي، دار الاتا ب العربي،  ثباتادلة اإل -احسد الحرري، عمؼ القزاء (2) 

https://boubidi.blogspot.com/
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القزػاء حسػل ثقيػل( أف  القزاء نيؽ الشاس فؾضع لػ  دسػتؾرا دسثادػة نبػراس يعسػل دػ  ) اعتبػارا
قدرة التبمػل لتقفػي الػدليل كاف يسمػ ، يكؾف عمد معرفة كبيرة دسدائل القزاءأف  فالـز القاضي

حػػق كازهاقػػا لمباطػػل الحػػق كبػػذؿ الجهػػد احقاقػػا لمإلػػد  حتػػد يتدػػشد لػػ  معرفػػة كي يػػة الؾصػػؾؿ
ِرـَعَها إا  َنِفًدا ّللَاا  ياَكلَافا  َا  " ان اذ الس كد في هذا الذبف  (1)السدتظاعكطبعا في حدكد   َلَهـاوا

 (2)"اِاَتَدَرِ   َما َعَلِيَهاو  َاَدَرِ   َما
"  فقػػد يرػػيب كقػػد يخظػػ ، فالقاضػػي مظالػػب شػػرعا دالبحػػث عػػؽ الػػدليل لتبسػػيس قزػػائ 

 (3)(وإذا ث ؼ شاجتهَد ثؼ  خظَأ شلم  جر  ،  ا إجراإذا ث ؼ الحااؼا شاجتهد ثؼ  صاب شلم )
فػػا يقػػض القاضػػي كهػػؾ ، مػػؽ ارجػػل ذلػػػ كػػاف لزامػػا كضػػع قؾاعػػد لمقاضػػي كارجبػػة االتبػػاع

 (4)"ا يقزيؽ ث ؼ  يؽ اثشيؽ وبؾ غزبا " : غزباف لقؾل  صل س عمي  كسمؼ
واذا تقاضـا الكـػ " : رضػي س عشػ  لعمػي نػؽ انػي طالػب، عمي  الراة كالدػاـ كلقؾل 

 .يتريؽ لػ القزاز "    ثرت  رجال  شال تقض لألول ثتا تدسع كالر ااخر شانم 
مشهػػػػا يفيػػػػد سػػػػساع كتمقػػػػي حجػػػػو الستخاصػػػػسيؽ لمسؾازنػػػػة نيشهػػػػا كالحكػػػػؼ دػػػػالرارج   اف ذلػػػػػ

 (5) يقزي القاضي دالحجة الرادقة كالتي تزع حدا نهائيا لمخرؾمة.
 اإثباتاابتسار بالقزاز  -3

عمػػد الحجػػة الدامغػػة كالسقشعػػة كالتػػي تقػػع عمػػد  سػػاسالقزػػاء نػػيؽ الشػػاس يعتسػػد فػػي األ
 كاهػػل طرفػػي الشػػزاع كمػػؽ ثػػؼ فػػاف القاضػػي ال يكتفػػي فػػي فرػػل الخرػػؾمة دادعػػاء طػػرؼ كاحػػد

 الند مؽ سساع الظرؼ الخرؼ السدعد عمي .نل ، أي السدعي

                                                           
 8ص. ، مررجع سانق،في الفق  االسامي ثباتادلة اإل -احسد الحرري، عمؼ القزاء (1)
 مؽ سؾرة البقرة 081 مؽ اآلية (2)
الظباعة لدار التحرير  م سدةالحاكؼ اذا ارجتهد فبصا ب اك اخظب  ، كتا ب االقزية، دا ب نياف ارجر 3ج صحي  مدمؼ ،  (3)

 151هجرية ص 1581 القاهرة ،لمظبع كالشذر
  581ص 0225الرفا، القاهرة، مكتبة  ،5ج صحي  البخاري طبعة رجديدة مشقحة،  8138 (4)
 12في الفق  االسامي ، مررجع سانق ص. ثباتادلة اإل-احسد الحرري، عمؼ القزاء (5)

http://www.hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=3342&uid=51383&sharh=10000&book=31
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كضػػع قؾاعػػد يعتسػػد عميهػػا  األمػػرحتػػد يهتػػدي القاضػػي لمفرػػل فػػي الخرػػؾمات يتظمػػب 
يػرث س االرض كمػؽ إلػد أف  -في هذا الذبف كانف كسػتغل، مؽ ل  كمؽ عمي  الحق ثباتإل

دسثادػػة ، قاضػػي  انػػؾ مؾسػػد االشػػعري رضػػي س عشهسػػاإلػػد  رسػػالة عسػػر نػػؽ الخظػػا ب -عميهػػا
 ثبات: القانؾف الجامع السانع في اإل

شإنـم ا يشفـع تكلـؼ  ، شـاشهؼ إذا  دلـي إلكـػ، ورـشة  متبعـة  ، القزاز شريزة  مح سـة      "
وآسا  يؽ الشاس شي وجهػ ومجلدػ وقزائػ؛ ثتـا ا يظسـع يـريف  شـي ، بحق ا نفاذ لم

ــأس ضــ كف  مــؽ عــدلػ، ثكفــػ ــؽ ادعــا، وا يك ــا َم ــة عل ــر والكســيؽ، الريش ــا مــؽ  نك ، عل
ـا غائًبـا،  و صلًحا  ثل ثراًماإا  ،والرلح جائز   يؽ السدلسيؽ  و  ثرر ثالًا ومؽ ادعا ثقًّ

شإ   عجـز  ذلـػ ارـتحلل  ، شإ  جاز  ريشٍة  عظيتم بحقم، شاضرب لم  مًدا يشتهي إلكم،  يشةً 
قزـيتم اليـؾر وا يسشعـػ مـؽ قزـاٍز ، شإ  ذلـػ   لـف شـي العـذر و جلـا للعسـا، علكم القزكة

ا يبظـل الحـق ، تراجـع الحـق؛ أل  الحـق قـديؼ      -شراجع  فكم لر يػ وبـدي  فكـم لريـد  
بعزهؼ علا بعٍض ، والسدلسؾ  عدول  ، ومراجعة الحق خير  مؽ التساد  شي الباطل، ييز

، قرابـةٍ  و  عشـيؽ  شـي وازٍ ،  و مجرب  علكم يهادة الـزور و  مجلؾد  شي ثدٍَ إا  ،شي الذهادة
، بالريشات واأليسـا إا  ورتر عليهؼ الحدود، تؾلا مؽ ال باد الدرائر -عز وجل  -إ  هللا ش

، ثـؼ قـايس األمـؾر عشـد ذلـػ، فكسا  دلي إلكـػ مسـا لـكس شـي قـرآٍ  وا رـشةٍ  الفهؼ، ثؼ الفهؼ
وإيــا  ، و يــرهها بــالحق، هللا فكســا تــرت إلــا   ثرهــاإلــا  ثــؼ اعســد، واعــر  األمثــال واأليــبا 

شـإَ  القزـاز شـي مـؾاطؽ ، والزجر والتأذ  بالشاس عشد الخرؾمة والتشكر، والقلقوالغز  
شسـؽ خلرـ  نيتـم شـي الحـق ولـؾ كـا  علـا ، ويحدؽ بم الـذخر، الحق يؾج  هللا لم األجر

 شـإ  هللا، ومـؽ تـزَيؽ لهـؼ بسـا لـكس شـي قلبـم يـانم هللا، نفدم كفا  هللا ما  يشم وييؽ الشاس
شسا ضشػ  ثؾاب عشد هللا شي عاجـل ، ما كا  لم خالصإا  مؽ ال بادا يقرل ، تبار  وتعالا

 والدالر علكػ ورثسة هللا".، رزقم وخزائؽ رثستم
دقؾاعػػػد مؾضػػػؾعية  كانػػػف مؾضػػػؾعا لتشغيسهػػػا ثبػػػاتفػػػاف قؾاعػػػد اإل، فسػػػؽ هػػػذا السشغػػػؾر

ككػػػػػذا دقػػػػػانؾف ، (1)القػػػػػانؾف السػػػػػدني فػػػػػي دادػػػػػ  الدػػػػػادس مػػػػػؽ الاتػػػػػا ب الثػػػػػانيدادررجهػػػػػا السذػػػػػرع 
                                                           

السػػػػػػ رخ  11-88الستزػػػػػػسؽ القػػػػػػانؾف السػػػػػػدني، السعػػػػػػدؿ كالسػػػػػػتسؼ دالقػػػػػػانؾف  01/28/1883السػػػػػػ رخ فػػػػػػي  38-83امػػػػػػر  (1)
 02/21/0223الس رخ في 12-23كبالقانؾف  25/23/1888في
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كان  استخاصػا مسػا تزػسشت  ، (1)األكؿمؽ الاتا ب  في داد  الرادع يةدار ات السدنية كاإلءرجرااإل
 ثبػػػاتتاريدػػػها لسبػػػادئ قانؾنيػػػة تذػػػكل االسػػػس العامػػػة لشغػػػاـ اإل هػػػذ  القؾاعػػػد يتجمػػػد نؾضػػػؾح

يعػػػرض  مثبتػػػا لهػػػذا الحػػػقيقػػػدـ دلػػػيا أف  ال يسكشػػػ اف مػػػؽ يػػػدعي حقػػػا ك فػػػ، كبحدػػػبها قػػػانؾنيلا
 «  probariIdem est non esse et non»: القاعدة الاتيشية  تما كرس ادعاء  لمرفض كهؾ

فانعداـ كرجػؾد الحػق ، (2)" إثباتيشعدـ كرجؾد الحق دانعداـ  "، الحق إثباتدذاف كالتي تفيد 
 C’est la même chose que de ne pas être ou ne pas être) الحق سياف إثباتكانعداـ 

prouvé)
(3)

 

فسػػػػؽ ، كرجػػػػؾد  إثبػػػػاتالسظالبػػػػة دػػػػالحق تقتزػػػػي كرجؾبػػػػا أف  دسفهػػػػـؾ السخالفػػػػةيفيػػػػد ذلػػػػػ 
 Celui qui prouve).دعػػؾا  كدػػب قزػػيت  كمػػؽ عجػػز خدػػرها عػػؽاسػػتظاع تقػػديؼ الحجػػة 

gagne son procès)
(4) 

حتػػد كلػػؾ كانػػف ،   ضػػيع حقػػ إثباتػػكبسعشػػد اخػػر مػػؽ كػػاف صػػاحب حػػق كلػػؼ يػػتسكؽ مػػؽ 
فالقاضػي يحكػؼ دالغػاهر يس يتػؾلد ، داألمؾر الثانتة اذ العبرة، صاحب هذا الحقالحقيقة ان  

يعلـؼ إا  اجهـروا بـم انـم علـكؼ  ـذات الرـدور و  وارـروا قـؾلكؼ" : لقؾلػ  رجمػف قدرتػ  الدرائر
 (5)مؽ خلق وبؾ اللظكف الخرير"

مدػػػػ كلية ال تقترػػػػر عمػػػػد القاضػػػػي كحػػػػد  دقػػػػدر مػػػػا يتحسػػػػل كزرهػػػػا كافػػػػة  ثبػػػػاتاف اإل
  كسػػمؼ عػػؽ اـ سػػمسة رضػػي س الستخاصػػسة فػػي الػػدنيا كاالخػػرة لقؾلػػ  صػػل س عميػػ طػػراؼاأل

 :  عشها

                                                           
فػػػػي الرػػػػادرة  01 رعػػػػددالسػػػػتسؽ قػػػػانؾف االرجػػػػراءات السدنيػػػػة كاالداريػػػػة، ج  03/20/0228السػػػػ رخ فػػػػي  28-28قػػػػانؾف  (1)

05/21/0228 
(2)

(Selon l’expression consacrée, un droit qui n’est pas prouver est un droit qui n’existe pas)Voir: 

ANTHONY BEM, Les différents modes de preuve au cours du procès (https://www.legavoxfr ) 
consulté le10/10/2018 
(3)

 La charge de la preuve, (https://www.etudier.com/dissertations/La-Charge-De-La-

Preuve/64115851.html ) consulté le10/10/2018 
(4)

 Le droit de la preuve (https://ecogestion-legt.enseigne.ac-lyon.fr/) consulté le04/11/2018 
 15سؾرة السمػ اآلية  (5)

https://www.legavoxfr/
https://www.etudier.com/dissertations/La-Charge-De-La-Preuve/64115851.html
https://www.etudier.com/dissertations/La-Charge-De-La-Preuve/64115851.html
https://ecogestion-legt.enseigne.ac-lyon.fr/)%20consulté
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علـا مؽ بعض شاقزي لم  ي ؾ  الحؽ بحجتم    " انكؼ تخترسؾ  الي ولعل بعز ؼ
قظعـة بـم شإنسا اقظـع لـم  ييئا شال يأخذ  ثق اخكممؽ  قظع  لمشسؽ ، مشم سا ارسعم نحؾ

 (1)"مؽ الشار
دذػكل عػاـ كتحديػدا دذػكل خػاص فػي مجػاؿ  ثبػاتانظاقا مسػا تػؼ ذكػر  تتجمػد اهسيػة اإل

الفرل في السشازعات التي تحػدث نػيؽ االفػراد تقتزػي اعتسػاد اسػس يرتاػز أف  القزاء اعتبارا
 حق  دعد ثبؾت  يام .صاحب الحق مؽ الستشازعيؽ مؽ  لتسكيؽ القزاة هاعمي

كالسبػػادئ التػػي يرتاػػز  ثبػػاتنتظػػرؽ  يػػ  لسفهػػـؾ اإل  ول شرــلذلػػػ مػػا نتشاكلػػ  مػػؽ خػػاؿ 
كعػبء  ثبػاتدسؾضػؾع اإل الستعمقػة ثباتقؾاعد اإل)  ثباتلإل يةساسالسدائل األ في حيؽ، عميها

 شرل ثا .في  يتؼ تشاكلها(  ثباتاإل أدلةك 

                                                           
  108ص ، مررجع سانق، دالحجة  المحؽ، مررجع سانق، كتا ب االقزية، دا ب الحكؼ دالغاهر ك  3ج صحي  مدمؼ ،  (1)
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 بثات مفهوم اإلأ ل:  فصل

أك  درػػفة عامػػة هػػؾ تبكيػػد كرجػػؾد كصػػحة امػػر معػػيؽ )كاقعػػة معيشػػة( دػػاي دليػػل ثبػػاتاإل
الػػدليل عمػػد  قامػػةيدػػعد إل فالباحػػث فػػي السجػػاؿ العمسػػي، نرهػػاف فػػي أي مجػػاؿ مػػؽ السجػػاالت

كسػػا يعػػرؼ ، كرجػػؾد حقيقػػة معيشػػة نؾسػػائل عمسيػػة كهػػؾ حػػر فػػي اختيػػار هػػذ  الؾسػػائلأك  صػػحة
الحػق فػي السجػاؿ  إثبػاتفهػل ، (1)لمحقيقػة السجػردة دعسػـؾ معشػا  انػ  البحػث لمؾصػؾؿ  ثباتاإل

الػػذي  األمػػر، لعسػػـؾ هػػذا السعشػػد اـ انػػ  يتسيػػز دخزػػؾع  لقؾاعػػد خاصػػة دػػ  القػػانؾني يخزػػع
فػػي حػػيؽ السبػػادئ الرئيدػػة لقؾاعػػد   ول مبحــثقانؾنػػا فػػي  ثبػػاتالحػػديث عػػؽ مفهػػـؾ اإل يتؾرجػػب

 نتحدث عشها في مبحث ثاف. ثباتاإل

 قانؾنا ثباتمفهؾر اإل  ول:  مبحث
يخزػع لمسرػدر  (3)حقا عيشيػاأك  (2)الحق السدعد د  سؾاء كاف حقا شخرياأف  الس كد

 .كاقعة قانؾنية مادية، أك يكؾف تررفا قانؾنياأف  السشذ  ل  كاف مردر هذا الحق اما
 .احداث اثر قػانؾني كالعقػدإلد  تتج   ي  االرادة: (acte juridique)  الترر  القانؾني

فتتسثػل فػي الؾقػائع الساديػة التػي يترتػب عشهػا اثػر معػيؽ : (fait juridique)  القانؾنكـةالؾاقعة 
 (4).كاالستياء كالعسل غير السذركع

الخرػػػؾمات السعركضػػػة عمػػد القزػػػاء دذػػػاف هػػذ  الحقػػػؾؽ تقتزػػػي الفرػػػل أف  كال شػػػ
اذ مجػػاؿ  اهػػؼ الشغريػػات القانؾنيػػةهػػي مػػؽ  ثبػػات. فشغريػػة اإلثبػػاتد قؾاعػػد اإلفيهػػا اعتسػػادا عمػػ

ة كهػػي تقػػـؾ دسهسػػة الفرػػل خيػػر تظبيقهػػا يذػػكل العسػػل اليػػؾمي لاافػػة الجهػػات القزػػائية هػػذ  األ
                                                           

 العربػػػي التػػػراث احيػػػاء دار االلتػػػزاـ، اثػػػار - ثبػػػاتاإل ، 0 ج السػػػدني، القػػػانؾف  شػػػرح فػػػي الؾسػػػي  الدػػػشهؾري، الػػػرزاؽ عبػػػد (1)
 11.لبشاف ص نيركت

(2)
معيشػيؽ دسقتزػاها يحػق ألحػدهسا أف يمػـز اآلخػر أف يػ دي لػ  عسػا : هؾ رادظة قانؾنيػة نػيؽ شخرػيؽ الحق الذخري)  

 كالحػق العيشػي الحق نيؽ لفرؽ انغر: القانؾف العقاري السغربي ،( أك أف يستشع لرالح  عؽ أداء عسل أك أف يقـؾ دبداء شيء
  الذخري

(https://ar-ar.facebook.com/1143426362411660/posts/1673490442738580/) consulté le10/10/2018 
 (: هؾ سمظة مباشرة يقرها القانؾف لذخص معيؽ عمد شيء معيؽ دالذات كيسكؽ االحتجاج دػ  تجػا  الاافػةلحق العيشيا) (3)

 .الذخري، نفس السررجع كالحق العيشي الحق نيؽ لفرؽ انغر: القانؾف العقاري السغربي ،
 1،0.ص..االلتزاـ مررجع سانق، ص اثار - ثباتاإل ، 0 ج السدني، القانؾف  شرح في الؾسي  الدشهؾري، الرزاؽ عبد (4)

https://ar-ar.facebook.com/1143426362411660/posts/1673490442738580/
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 ثبػاتكبػذلػ فػاف اإلثبػات، هػا تتبػع كرجؾبػا القؾاعػد السقػررة فػي اإلأمامفي الخرؾمات السرفؾعة 
تحقيػػػق السرػػػمحة الخاصػػػة كهػػػي تسكػػػيؽ السػػػدعي دػػػالحق مػػػؽ حقػػػ  إلػػػد  نهػػػذا السفهػػػـؾ يهػػػدؼ

 ثبػاتالسرمحة العامة التي تتجمػد فػي تحقيػق العدالػة فػي السجتسػع مػؽ خػاؿ دكر اإلكتحقيق 
 ثبػػاتالػػذي يقتزػػي تحديػػد التعريػػف القػػانؾني لإل األمػػر، لحدػػؼ السشازعػػات نػػيؽ افػػراد السجتسػػع

( ثػػؼ الؾقػػؾؼ عمػػد أكؿ الفاصػػمة فػػي الشزاعػػات نػػيؽ افػػراد السجتسػػع )مظمػػب حكػػاـاأل أسػػاسؾ كهػػ
ا تحديػػػد أخيػػػر ك ، دسفهؾمػػػ  العػػػاـ )مظمػػػب ثػػػاف( ثبػػػاتاإل دالسقارنػػػة مػػػعني القػػػانؾ  ثبػػػاتاهسيػػػة اإل

 مكانا كزمانا) مظمب ثالث( ثباتمؾضع كسرياف قؾاعد اإل

 القانؾني ثباتتعريف اإل  ول:  مظل 
القزائي كيقرػد  ثباتالقزائية اتخذ تدسية اإل حكاـاأل أساسالقانؾني داعتبار   ثباتاإل

القزــاز بــالظرق التــي ثــددبا القــانؾ  علــا وجــؾد واقعــة ترترــ    مــارالــدليل  إقامــة) دػػ 
 .(1)اثاربا(

نػػل ، يكػػؾف هػػذا الحػػق السشتهػػػ مقػػرر قانؾنػػاأف  يكفػػي ال فسػػؽ يػػدعي حقػػا شخرػػيا مػػثا
 كرجؾد . إثباتالند مؽ 

(Pour faire valoir son droit subjectif, il ne suffit pas qu’il reconnut par le 

droit objectif pour voir sanctionner la violation de ce droit, il faut prouver son 

existence)
(2)

.  

 سياف ثباتانعداـ اإلأك  انعداـ الؾرجؾدأف  اعتبارا
(C’est la même chose de ne pas être ou de ne pas être prouver)

(3)
 

  ثباتابسكة اإل : مظل  ثا 
هػؾ مبعػث كالدة  ثبػاتفاإلفي كؾنػ  ال يشفرػل عػؽ الحكػؼ القزػائي  ثباتتاسؽ اهسية اإل

 Henri Levy Brühl: كهؾ ما اكد  ثباتاإلالذي يردر ترديقا لهذ  لمحكؼ

                                                           

11-15مررجع سانق ص. ، 0 ج السدني، القانؾف  شرح في الؾسي  عبد الرزاؽ الدشهؾري، (1)
  

(2)
 Introduction au droit privé Partie 2 II) La preuve des droits subjectifs, 

 (www.droit-aux-cours.blogspot.com/) p.1/13consulté le 09/10/2018 
(3)

 -Ibid. 

http://droit-aux-cours.blogspot.com/2014/04/introduction-au-droit-prive-partie-2-ii.html
http://www.droit-aux-cours.blogspot.com/2014/04/introduction-au-droit-prive-partie-2-ii.html
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(La preuve est inséparable de la décision judiciaire, c’en est l’âme et la 

sentence n’est que ratification)
(1)

 

فػػالحكؼ الرػػادر عػػؽ ، يةساسػػالركيػػزة األ القػػانؾني يعػػد دسثادػػة ثبػػاتاإلأف  رجميػػاهػػذا يفيػػد 
(2)كل الحقؾؽ  أساسهؾ  خيركاكثر فاف هذ األ ثباتاإل أدلة  أساسالعدالة 

. 
مفارقاتػ  مػع  تتزػ  ثبػاتاذف مؽ خاؿ هذا السفهـؾ السدتشب  مؽ التعريػف القػانؾني لإل

(3)رجؾانب اربع  في العاـ ثباتمفهـؾ اإل
:  

يػػتؼ أف  ال يذػػترط خيػردػالسعشد العػػاـ اذ هػػذا األ ثبػػاتالقػػانؾني يتسيػز عػػؽ اإل ثبػات/ اإل2
عمػػد صػػحة  دلػػةالقزػػاء ككفػػق طػػرؽ محػػددة مدػػبقا فالباحػػث فػػي التػػاري  مػػثا يجسػػع األ أمػػاـ
أك  القزػائي مقيػد دظػرؽ محػددة قانؾنػا سػؾاء مػؽ حيػث نؾعهػا ثبػاتكخاؼ ذلػ فػاف اإل كاقعة

 يستشػػع عػػؽ الفرػػل كفقػػا لهػػذ  الظػػرؽ السحػػددةأف  لمقاضػػي كال يسكشػػ  يستهػػا كبػػذلػ فانػػ  ممػػـز 
كػػػاف صػػػحيحا كسػػػميسا يرػػػب  حقيقػػػة  القزػػػائي متػػػد ثبػػػاتفاإلكبحدػػػب ذلػػػػ ، نػػػشص القػػػانؾف 

 L’autorité de la)يتعيؽ االلتزاـ نها كهذا ما يظمق عميػ  حجيػة الذػيء السقزػي  يػ  قزائية

chose jugée) . 

تغيػرت دعػد  فإنها ال تعتبر حقيقة ثانتة فاؼ مػؽ حقػائق عمسيػةاما الحقيقة غير القزائية 
 ثبؾت خظفها.

القزائي مقيد كتبعا ل  قػد ترػب  الحقيقػة القزػائية تختمػف عػؽ  ثباتاإلأف  / داعتبار3
 الحقيقة الؾاق ية.

 ثبػػاتمحػػل اإلأف  يفيػػد ذلػػػ، القزػػائي يشرػػب عمػػد كرجػػؾد الؾاقعػػة القانؾنيػػة ثبػػاتاإل /4
فالؾاقعػػة القانؾنيػػة دسعشاهػػا العػػاـ ، كانسػػا هػػؾ السرػػدر السشذػػ  لهػػذا الحػػق لػػيس هػػؾ الحػػق ذاتػػ 

                                                           
(1)

 Les modes de preuves en droit civil (http://www.doc-du-juriste.com/droit-prive-et-contrat/droit- 
civil/dissertation/modes-preuves-droit-civil-459599.html) consulté le 10/10/2018... 
(2)

 (Cette citation illustre bien le fait que la preuve en droit est un pilier fondamental, la décision 

rendue par la justice dépend de la preuve, et nos droits subjectifs aussi) Voir: Les modes de 

preuves en droit civil, http://www.doc-du-juriste.com ). Consulté le 10/10/2018 
(3)

 11الد11مررجع سانق ص  ، 0 ج السدني، القانؾف  شرح في الؾسي عبد الرزاؽ الدشهؾري،  - 

http://www.doc-du-juriste.com/droit-prive-et-contrat/droit-%20civil/dissertation/modes-preuves-droit-civil-459599.html
http://www.doc-du-juriste.com/droit-prive-et-contrat/droit-%20civil/dissertation/modes-preuves-droit-civil-459599.html
http://www.doc-du-juriste.com/


 د/ بن نصيب عبد الرمحن طرق اإلثبات والتنفيذ
 

14 

فالعسل غيػر السذػركع كاقعػة ، تررؼ قانؾني يرتب عمي  القانؾف اثرا معيشاأك  تذسل كل كاقعة
 كالعقد تررؼ قانؾني .، مادية

 اقانؾنيػ اكاقعػة ترتػب اثػر ء عمػد القزػا أمػاـالدليل  إقامةالقزائي هؾ  ثبات/اذا كاف اإل1
  كال يقػدـ صػاحب  دلػيا عمػد كرجػؾد  يرػب  كالعػدـ سػياف إناػار كتبعا لذلػ فاف الحق الذي يتؼ 

 كبسفهـؾ السخالفة نؾرجؾد الدليل ترب  الحقيقة القزائية عشؾاف الحقيقة.
  ثباتمؾضع ورريا  قؾاعد اإل : مظل  ثالث

  :ثباتاوا مؾضع قؾاعد اإل 
الذػػكمي ( فسشهػػا أك  فػػي القػػانؾف) السؾضػػؾعي ثبػػاتاختمفػػف التذػػريعات دذػػبف مؾضػػع اإل

مػػؽ ادررجتػػ  ضػػسؽ القؾاعػػد السؾضػػؾعية فػػي القػػانؾف السػػدني كفػػي دعػػض القػػؾانيؽ السؾضػػؾعية 
يػػة كالجزائيػػة( كمشهػػا مػػؽ دار ات ) السدنيػػة كاإلءرجػػراكمشهػػا مػػؽ ادررجتػػ  ضػػسؽ قػػانؾف اإل خػػرو األ

لهػا رجانػب مؾضػؾعي  ثبػاتقؾاعػد اإلأف  مػرد ذلػػك ثبات، خررف ل  قانؾنا مشفردا دقانؾف اإل
كرجانػػب ثبػػات، عميػػ  اإلك يستهػػا كمػػؽ يقػػع  ثبػػاتمػػؽ حيػػث تحديػػد القؾاعػػد التػػي تبػػيؽ طػػرؽ اإل

اذ االدالء دالذػػػػػػهادة ثبػػػػػات، اإل أدلػػػػػػة ات لتقػػػػػديؼءإرجػػػػػػرايجػػػػػب اتباعػػػػػػ  مػػػػػؽ  شػػػػػكمي يحػػػػػدد مػػػػػػا
 .(1)ات معيشةءإرجراكاالستغهار داألكراؽ السكتؾبة كالظعؽ دالتزكير لها 

القػػانؾف السػػدني امػػا  أحكػػاـالسؾضػػؾعية ضػػسؽ  ثبػػاتالتذػػريع حػػدد مؾضػػع قؾاعػػد اإلاف 
مقت يػػػا فػػػي ذلػػػػ التذػػػريع  يػػػةدار ات السدنيػػػة كاإلءرجػػػراقػػػانؾف اإل أحكػػػاـئيػػػة فاانػػػف ضػػػسؽ رجرااإل

 .الفرندي
 ثبػػػػػػاتكالدؾيدػػػػػػري رجسػػػػػع قؾاعػػػػػد اإلفػػػػػي حػػػػػيؽ دعػػػػػض التذػػػػػػريعات كالتذػػػػػريع االلسػػػػػاني 

 ات.ءرجراقانؾف اإل أحكاـئية ضسؽ رجراالسؾضؾعية كاإل
 دقػػػانؾف خػػػاص مثمسػػػا هػػػؾ الذػػػبف دالشدػػػبة ثبػػػاتالثالػػػث فانػػػ  افػػػرد قؾاعػػػد اإل امػػػا الفريػػػق
Law of évidence) لمتذريع االنجميزي 

(2)
) 

                                                           
(1)

  18-11. ص مررجع سانق ص،  0 ج السدني، القانؾف  شرح في الؾسي عبد الرزاؽ الدشهؾري،  
 18مررجع سانق ص،  0 ج السدني، القانؾف  شرح في الؾسي عبد الرزاؽ الدشهؾري،  (2)
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 ثبات: ثانكا رريا  قؾاعد اإل 
دحيػػػث تظبػػػق قؾاعػػػد ، فإنهػػػا تخزػػػع لمسبػػػدأ العػػػاـ ثبػػػاتامػػػا دخرػػػؾص سػػػرياف قؾاعػػػد اإل

  فػػاذا كػػاف هػػذا القػػانؾف إثباتػػالسؾضػػؾعية التػػي كانػػف سػػارية كقػػف نذػػؾء الحػػق السػػراد  ثبػػاتاإل
دالاتادػػػػة  يظبػػػػق القػػػػديؼ الػػػػذي يجيػػػػز  ثبػػػػاتدالبيشػػػػة كالقػػػػانؾف الجديػػػػد يذػػػػترط اإل ثبػػػػاتيجيػػػػز اإل

 (1)مؽ ؽ ـ( 0  نذب في عم )السادةإثباتلاؾف الحق السراد  دالبيشة ثباتاإل
: مػػؽ القػػانؾف السػػدني التػػي تػػشص 8فتظبػػق فػػؾرا كفقػػا لمسػػادة  ئيػػةرجرااإل ثبػػاتامػػا قؾاعػػد اإل

الشرػػػؾص القديسػػػة هػػػي التػػػي أف  ات حػػػاال. غيػػػرءرجراتظبػػػق الشرػػػؾص الجديػػػدة الستعمقػػػة دػػػاإل
تدػػري عمػػد السدػػائل الخاصػػة نبػػدء التقػػادـ ككقفػػ  كانقظاعػػ   يسػػا يخػػص السػػدة الدػػادقة عمػػد 

 العسل دالشرؾص الجديدة.
كلػػػؼ تػػػشقض دعػػػد كصػػػدر  أعػػػؾاـ 3انؾف القػػػديؼ يحػػػدد السػػػدة  بيفيػػػد ذلػػػػ انػػػ  اذا كػػػاف القػػػ
 أعػؾاـ 12 يظبػق القػديؼ. امػا اذا كػاف العكػس القػديؼ  أعؾاـ 12القانؾف الجديد محددا التقادـ  ب

 .(2)ؽ ـ( 8مؽ السادة  0 يظبق الجديد ) الفقرة 3كالجديد 
الدػػػػالف  ؽ ـ 8 ة مػػػػؽ السػػػػادةخيػػػػر تظبػػػػق عمػػػػد اآلرجػػػػاؿ طبقػػػػا لمفقػػػػرة األ حكػػػػاـكنفػػػػس األ

 (3)ذكرها
القػانؾف أك  ) سؾاء السحددة في القػانؾف السؾضػؾعي ثباتكاذا كاف السذرع حدد قؾاعد اإل

 .طراؼتظبيقها تحكس  مبادئ رئيدة يمتـز نها القاضي كاأل ئي( فافرجرااإل
 ثباتالسبادئ الرئكدة لقؾاعد اإل : ثا  مبحث

Principes directeurs des règles de la preuve 
 :  تقـؾ عمد مبادئ رئيدة ثاث كهي ثباتقؾاعد اإلاف 

                                                           
 علا ما يقع شي السدتقرل وا ي ؾ  لم اثر رجعي. وا يجؾز الغـاز القـانؾ  إا  يدر  القانؾ  ؽ ـ تػشص: "ال  0السادة  (1)

  بقانؾ  اثق يشص صراثة علا بذا االغاز"إا 
: " اذا قررت ااث ار الجديدة مدة تقادر اقرر مسا قرر  الشص القديؼ، تدر  السدة ؽ ـ 8الثانية مؽ السادة تشص الفقرة  (2)

 الجديدة مؽ وق  العسل باألث ار الجديدة ولؾ كان  السدة القديسة قد  د ت قرل ذلػ "
 ااجرازات"" وكذلػ الحال فكسا يخص آجال : ؽ ـ 8تشص الفقرة االخيرة مؽ السادة  (3)
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  نغار قانؾني ثباتاإل  -
 ثكاد القاضيثبات و اإل  -
 ثباتي اإل شثق الخرؼ  -

 أدلػػػةفالقػػػانؾف يحػػػدد ، اف هػػػذ  السبػػػادئ تفيػػػد التعػػػاكف نػػػيؽ القػػػانؾف كالقاضػػػي كالخرػػػـؾ
السقػررة قانؾنػا كالخرػـؾ  دلػةهػذ  األ) مبيشا  يستها( كالقاضي يظبق القؾاعد التي تشغؼ  ثباتاإل

 (1)صحة ادعائهؼ كفقا لسا هؾ مرسـؾ قانؾنا. السثبتة دلةمعشيؾف نتقديؼ األ
 نغار قانؾني ثباتاإل مرد   ول:  مظل 

يؽ هسػػػا اعتبػػػار أساسػػػ العتبػػػاريؽ خػػػرو تخزػػػع هػػػي األ مػػػذاهب ثاثػػػة هػػػذا السبػػػدأ تحكسػػػ 
 دلػػةالتعامػػل ) تقييػػد القاضػػي داألكاعتبػػار اسػػتقرار  (دلػػةفػػي اختيػػار األ لقاضػػيالعدالػػة )حريػػة ا
 .السحددة قانؾنا(

انػا تبتعػد عػؽ الحقيقػة الؾاق يػة نػل احيكتؾضيحا في هذا الذبف فاف الحقيقة القزائية قد 
يػػػػق قزػػػػائي حػػػػدد  ر عػػػػؽ طإال  الحقيقػػػػة القزػػػػائية ال تثبػػػػفأف  كالدػػػػبب، قػػػػد تتعػػػػارض معهػػػػا

ة مؽ خػاؿ البحػث عػؽ الحقيقػة الؾاق يػة نيشهسا مشاطها اما اعتبار العدال كاف السؾازنة، القانؾف 
 . السحددة دلةدكل الدبل كاما مشاطها استقرار التعامل نتقييد القاضي داأل

 :  (2)تجمف السذاهب الثاثة كبشاء عمد هذيؽ االعتباريؽ
 السذهب الحر كالسذهب السقيد كالسذهب السختم 

اعتبػػار العدالػػة كلػػؾ عمػػد إلػػد  كيسيػػل (système libre) السظلــق و  الســذب  الحــر -2
 استقرار التعامل. اعتبار حدا ب
 ( يتسدػػ داسػتقرار التعامػل كلػؾ عمػد(Système légal القـانؾني و  السذب  السقيـد -3
 اعتبار العدالة. حدا ب

                                                           
 01مررجع سانق ص،  0 ج السدني، القانؾف  شرح في الؾسي عبد الرزاؽ الدشهؾري،  (1)
 كما يميها 08ص ، 0 ج السدني، القانؾف  شرح في الؾسي عبد الرزاؽ الدشهؾري،  (2)



 د/ بن نصيب عبد الرمحن طرق اإلثبات والتنفيذ
 

17 

( كيبخػػذ فػػي الحدػػباف االعتبػػاريؽ معػػا اعتبػػار système mixte) الســذب  السخــتل  -4
 العدالة كاعتبار استقرار التعامل.

 القاضي مرد  ثكاد: مظل  ثاني
ي فهػػؾ يؾرجػػ  الخرػػـؾ كيدػػتاسل مػػا نقػػص مػػؽ إيجػػانحيػػاد القاضػػي فػػي السػػذهب الحػػر 

 دلػةامػا فػي السػذهب السقيػد فهػؾ سػمبي اذ يتمقػد األ، كالعسل عمد تؾضي  ما كاف مبهسػا دلةاأل
يػػػة يجانكامػػػا السػػػذهب السخػػػتم  فسؾقفػػػ  كسػػػظيا نػػػيؽ اإل، مػػػؽ الخرػػػـؾ دكف تػػػدخل مػػػؽ رجانبػػػ 

 ية.يجانكالدمبية كلاؽ يدعد ليكؾف اقر ب مؽ اإل
مثمػػ  مثػػل السذػػرع السرػػري مقت يػػا ) كالسذػػرع فػػي هػػذا الرػػدد اختػػار السػػذهب السخػػتم 

الحقيقػػة  يػػبمر دػػالتحقيق مػػؽ تمقػػاء نفدػػ  البحػػث عػػؽ فالقاضػػي لػػ  حريػػة  (التذػػريع الفرندػػي 
 .(1)يؽ الستسسةيؾرج  اليسأك  شخريا طراؼيظمب حزؾر األأك  كيمجب لمخبرة احيانا
 ثباتمرد  الحق شي اإل : ثالث مظل 

 دلػػةي لمخرػػـؾ أي حػػق الخرػػـؾ فػػي مشاقذػػة األيجػػاناك مػػا يظمػػق عميػػ  دسبػػدأ الػػدكر اإل
يقزي دعمس  كسا ال يجؾز لػ  األخػذ نػدليل لػؼ يشػاقش أف  السقدمة كتبعا لذلػ ال يجؾز لمقاضي

كبالسخترػر السفيػد ال ، غيبػة الخرػـؾيعػايؽ االمكشػة الستشػازع دذػبنها فػي أف  كال طراؼمؽ األ
 يكؾف خرسا كحكسا في ذات الؾقف.أف  يسكؽ لمقاضي

(2)يخزع لقؾاعد اربع ثباتمؽ هذا السشظمق مبدا الحق في اإل
:  

وقاعـدة عـدر جـؾاز ، الع ـس إثبـاتوقاعـدة ثقـم شـي ثبـات، قاعدة ثق الخرؼ شـي اإل 
 .اجبار الخرؼ تقديؼ دليل ضد نفدم عدر وقاعدة، اصظشاع الخرؼ دلكال لشفدم

مظالػػب نتسكػػيؽ الخرػػـؾ مػػؽ  خيػػرممػػـز لمقاضػػي هػػذا األ ثبػػاتحػػق الخرػػـؾ فػػي اإل -1
تقػػديؼ ادلػػتهؼ كفػػي ذات الؾقػػف كارجػػب عمػػد الخرػػـؾ تقػػديؼ السدػػتشدات التػػي فػػي حػػؾزتهؼ حتػػد 

 يتدشد مشاقذتها.

                                                           
 ؽ ا ـ ا-111-101-103-81-81-88-88-81-83 ؽ ـ، 518 انغر السؾاد: (1)
 كما يميها 50مررجع سانق ص ،  0 ج السدني، القانؾف  شرح في الؾسي عبد الرزاؽ الدشهؾري،  (2)
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ذػػػهادة تدػػػتبعد فالاتادػػػة يسكػػػؽ دحزػػػها دالاتادػػػة كال، العكػػػس إثبػػػاتحػػػق الخرػػػؼ فػػػي -0
 ها دالذهادة كهكذا دكاليػ.إناار د

السفتقػػػر دعػػػاء الاأف  اذا كػػػاف الس كػػػدفػػػ، دلػػػيا لشفدػػػ  اصػػػظشاع الخرػػػؼعػػػدـ رجػػػؾاز  -5
 كالحػديث، لمدليل ال يخؾؿ حقا لراحب  تجا  أي طرؼ مدعد عمي  حفاعا عمد حقؾؽ الشػاس

هؼ  مـؾالدمـاز رجـال و " لـؾ يعظـا الشـاس  ـدعؾابؼ ادعـا نـاس انمػ   هذا الذػبففي الذريف 
ــم" ــا الســدعا علك يرػػظشع أف  الذػػخص ال يدػػتظيعذلػػػ  أسػػاسكعمػػد ، (1)ولكــؽ الكســيؽ عل

كانػ  عؾقػب أ)مػؽ اسػتعسل الذػيء قبػل : كاال حقػف عميػ  السقؾلػة، كدب حػقدليا لشفد  دغية 
 دحرمان ( فالؾارث القاتل لسؾرث  يحـر مؽ ارث .

مػػؽ القػػانؾف السػػدني  550-551-552: دػػالسؾاداسػػتثشاء كالسػػدرج  لاػػؽ هػػذ  القاعػػدة لهػػا
 .(كالدفاتر كاالكراؽ السشزلية ندفاتر التجار )كالستعمق 
ليجبػر عمػد فا يزار السرء نشفد  ، عدـ رجؾاز ارجبار الخرؼ تقديؼ دليل ضد نفد  -1

هػػذ  القاعػػدة نػػدكرها تخزػػع لاسػػتثشاءات الػػؾاردة فػػي السػػادة التجاريػػة ك ، (2)تقػػديؼ دليػػل دحؾزتػػ 
 (.ؽ ا ـ ا 85، 82كالسؾاد  -ؽ ـ 550، 551، 552 مثمسا هؾ مبيؽ دالسؾاد)يةدار كاإل

مػػػا  لسعالجػػػة تحػػػدد االطػػػار الخػػػاص، يةأساسػػػبػػػادئ دسمحػػػدد  ثبػػػاتاإلأف  مجسػػػل القػػػؾؿ
يختمف  يػ  الخرػـؾ كالػذي يتخػذ تدػسية الشزاعػات التػي يػ كؿ امػر الفرػل فيهػا لمقزػاء كالتػي 

مػػركرا الػػي تحديػػد مػػؽ  ثبػػاتكهػػي مؾضػػؾع اإل ثبػػاتمشػػاط اإل يةساسػػتقتزػػي تحديػػد السدػػائل األ
 في الفرل الثاني.يتؼ التظرؽ ل  . كهؾ ما ثباتاإل أدلةترشيف  اأخير ك  ثباتيقع عمي  اإل

                                                           
 108ص. ، كتا ب االقزية، دا ب اليسيؽ عمد السدعد عمي ، مررجع سانق 3ج صحي  مدمؼ ،  (1)
بسثابة مرد  مؽ مبادئ السحااسة العادلـة  Le droit de silenceشي بذا الدكاق اصبح الحق شي الرس  ) الد ؾت(  (2)

 اذ ا يجؾز اعتبار الرس  دلكال علا قرؾل لسا يشد .
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 بثات لإل يةاستاساملستئل األ: بثتني فصل

القزػػاء  أمػػاـالػػدليل عمػػد كاقعػػة قانؾنيػػة  إقامػػةدانػػ   ثبػػاتاذا ادركشػػا مػػؽ خػػاؿ مفهػػـؾ اإل
كيظمػػق عميػػ  السفهػػـؾ القزػػائي(  ثبػػاتلإلدػػالظرؽ التػػي حػػددها القػػانؾف) كهػػؾ السفهػػـؾ القػػانؾني 

 دلػةكال سػبيل لػ  فػي غيػر  مػؽ األ لمقاضي مقيدايرب   نص عمي  القانؾف متد اف هذا الدليل ك 
   التي لؼ يتؼ الشص عميها.

كانػف ترػرفا أالؾاقعػة القانؾنيػة سػؾاء  إثبػاتيشرب عمد  ثباتاإلأف  ا كاف السدمؼ د ذكا
السبيشػػة دقؾاعػػد قانؾنيػػة كبػػالظرؽ  (fait juridique)كاقعػػة ماديػػة أك  (acte juridiqueقانؾنيػػا )

مثمسػا فعػل السذػػرع ، القؾاعػد الذػكمية ضػسؽأك  سػؾاء كانػف مػذكؾرة ضػسؽ القؾاعػد السؾضػػؾعية
( كفػي قػػانؾف  518إلػد  505السػػؾاد) مؾضػؾعية فػػي القػانؾف السػدني إثبػاتقؾاعػػد  ضنػذكر دعػ
 21-21قػػانؾف فػػي  الذػػبفمثمسػػا هػػؾ  ككػػذا فػػي القػػؾانيؽ السكسمػػة لػػ ، (511)السػػادة  العقؾبػػات
الستعمػػػػػق دسكافحػػػػػة  21-23 األمػػػػػر( ك 31) السػػػػػادة دالؾقايػػػػػة مػػػػػؽ الفدػػػػػاد كمكافحتػػػػػ  الستعمػػػػػق 
يػة دار السدنيػة كاإل اتءرجػرافػي قػانؾف اإلشػكمية  إثباتقؾاعد بذكر ك  (51الد 50)السؾاد التهريب
 010كمػػا يميهػػا كالسػػادة  3مكػػرر31ات الجزائيػػة ) السػػؾادءرجػػرا( كقػػانؾف اإل 90الػػد 82)السػػؾاد 

 .كما يميها(
، يخػػص كافػػة السجػػاالت القانؾنيػػة ثبػػاتاإلأف  اذا كػػاف الستفػػق عميػػ  كدكف ادنػػد رجػػداؿك 

كبرػػػػؾرة اكثػػػػر دقػػػػة مػػػػا هػػػػي  التػػػػي يقتزػػػػي التعػػػػرؼ عميهػػػػا يةساسػػػػاأل فسػػػػاهي تػػػػرو السدػػػػائل
   .(1)هذ  السذكات تتجمد في طرح تداؤالت ثاثةأف  ؟ثباتالسذكات التي يثيرها اإل

يتعمػػػق دعػػػبء  األمػػػر مـــؽ يثرـــ  ؟ -3 ثبػػػاتيتعمػػػق دسحػػػل اإل األمػػػر ؟ مـــاذا نثرـــ  -1
 ثباتاإل

 ثباتاإل بدلةديتعمق  األمر وككف نثر ؟ -4

                                                           
(1)

 (1/que doit-on prouver ? C’est la question de l’objet de la preuve 2/qui doit prouver? C’est la 

question de la charge de preuve 3/comment doit-on prouver ?) C’est la question du moyen de la 

preuve) Voir: La preuve (http://www.cerpeg.fr/) Consulté le 20/10/2018 
 

http://www.cerpeg.fr/
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محمػ  ثبػات أك انهػا تشرػب عمػد تحديػد مؾضػؾع اإل اف االرجادة عمد هذ  التداؤالت تفيد
كامػا الؾسػائل الؾارجبػة االتبػاع فػي  أكؿ كالػذي نتشاكلػ  فػي مبحػث ثبػاتكمؽ يقع عمػد كاهمػ  اإل

نتشاكلهػػا فػػي مبحػػث ك  ثبػػاتاإل طػػرؽ  عمػػد تدػػسيتها درج الفقػػ  كالتػػي ثبػػاتاإل أدلػػةكهػػي  ثبػػاتاإل
   ثاف.

 ثباتز اإل وع مؾضؾع  ول:  مبحث
فهشػػػاؾ الحقػػػؾؽ  كلاػػػل حػػػق مؾضػػػؾع ، تتشػػػؾع الحقػػػؾؽ السعػػػامات نػػػيؽ الشػػػاس    نتشػػػؾعانػػػ

هػؾ صػاحب حػػق ممايػة هػذا العقػار كالسالػػػ فالسالػػػ لعقػار ، الحقػؾؽ الذخرػية العيشيػة كهشػاؾ
كاف كػػل مػػا يػػتؼ مػػؽ السعػػامات دذػػبف ، مػػؾاؿمشقؾلػػة هػػؾ صػػاحب حػػق لسمايػػة هػػذ  األ مػػؾاؿأل

اذ فػػي  ثبػػاتقػػائع ماديػػة هػػي التػػي تذػػكل محػػل اإلك أك  الحقػػؾؽ سػػؾاء كانػػف ترػػرفات قانؾنيػػة
السرػػدر السشذػػ  لهػػذ  الحقػػؾؽ كمػػؽ يػػدعي كرجػػؾد هػػذ   إثبػػات األمػػريتؾرجػػب  نػػزاع دذػػبنهاحالػػة 

 كرجؾدها. إثباتالحقؾؽ يقع عمي  عبء 
 L’objet de la preuve ثباتمحل اإل  ول:  مظل 

حقػػػا عيشيػػػا فػػػاف أك  شخرػػػيا) حػػػق الدائشيػػػة ( ايكػػػؾف حقػػػأف  مػػػاإالحػػػق أف  اذا تػػػؼ الفهػػػؼ
ال يشرب عمد هػذا الحػق كانسػا يشرػب عمػد السرػدر السشذػ  لهػذا الحػق  ثباتاإلأف  الس كد

كػػػل أف  كباعتبػػػار، كاقعػػػة قانؾنيػػػة ماديػػػةأك  مػػػا ترػػػرفا قانؾنيػػػاإيكػػػؾف أف  ال يعػػػدك كالسرػػػدر
كاقعػػػػة أك  قػػػػانؾني ترػػػػرؼ نارجسػػػػة عػػػػؽ الؾاقعػػػػة القانؾنيػػػػة )الحقػػػػؾؽ التػػػػي يكتدػػػػبها الذػػػػخص 

الترػػرؼ  إثبػػاتدمػػؽ يػػدعي السمايػػة ممػػـز أف  يعشػػي ذلػػػثبػػات، اذف فهسػػا محػػل اإل (1)يػػة(ماد
 كمػػػػؽ يػػػػزعؼ تزػػػػرر  الشػػػػارجؼ عػػػػؽ كاقعػػػػة ماديػػػػة، دسقتزػػػػا  اصػػػػب  مالاػػػػا السثبػػػػف انػػػػ القػػػػانؾني 

كقػػؾع حػػادث السػػركر  إثبػػاتشػػريظة ستزػػرر مػػؽ حػػادث مػػركر لػػ  حػػق السظالبػػة دػػالتعؾيض ك
 .عؽ هذا الحادث أي صمة الزرر دالحادث الزرر الذي لحق  نارجؼأف  إثباتك 

االدعػػػاء ال يقترػػػر فقػػػػ  عمػػػد  يػػػاـ الحػػػق نػػػل حتػػػد عمػػػػد أف  الرػػػددهػػػذا  السفيػػػد فػػػي
 خيػػرفػػي ذمػػة السػػدعد عميػػ  فيػػدفع هػػذا األ  يػػدعي السػػدعي نػػديؽ اثبػػف كرجػػؾد فسػػثا، انقزػػائ 

                                                           
(1)

 كما يميها 11مررجع سانق ص،  0 ج السدني، القانؾف  شرح في الؾسي عبد الرزاؽ الدشهؾري،  - 
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أك  ترػػػرؼإلػػد  مػػاإزكاؿ الحػػق كؾرجػػؾد  يررجػػػع أف  أخػػػذا فػػي ذلػػػ دسشظػػػق، الؾفػػاءددانقزػػائ  
 كاقعة قانؾنية. 

، زكالػػ أك  زكاال كانسػػا كصػػفا قانؾنيػػا يمحػػق كرجػػؾد الحػػقأك  كقػػد يكػػؾف الحػػق لػػيس كرجػػؾدا
 فسثا

كاقعػػة قتػػل كيػػدفع القاتػػل دحػػق الػػدفاع الذػػرعي عػػؽ الػػشفس ، الؾصػػف الػػذي يمحػػق الؾاقعػػة
فع كسػػؽ يػػدفع دعقػػد )ترػػرؼ قػػانؾني( كيػػد، أك هػػاإثباتكهػػؾ كصػػف يذػػكل كاقعػػة قانؾنيػػة يجػػب 

هػػا مػػػؽ طػػرؼ مػػػؽ إثباتالػػػدفع يذػػكل كاقعػػػة يجػػب  فدػػخ  فهػػذاأك  دإدظالػػػ أك  الخرػػؼ نبظانػػ 
 .(1)يتسدػ د 

كاقعػػة أك  يكػػؾف دائسػػا ترػػرؼ ثبػػاتمحػػل اإلأف  القػػؾؿإلػػد  مػػؽ عػػرض مػػا سػػبق نخمػػص
يتجمػد  كمػؽ خالهسػا، نذؾء الحق كزكال  كتعديل اكصػاف  القانؾنيػة في ساساألقانؾنية كانهسا 

   عمػػػدإثباتػػيقػػع  كالػػذي كاقعػػة ماديػػة(أك  ) ترػػرؼ قػػػانؾنياالدعػػاء دالؾاقعػػة القانؾنيػػةعشرػػر 
 .الخرـؾ كاهل
مػػػػا عشرػػػػر القػػػػانؾف أي القاعػػػػػدة القانؾنيػػػػة الؾارجبػػػػة التظبيػػػػق عمػػػػػد الؾاقعػػػػة فيمػػػػـز نهػػػػػا أ
كرجؾد الػشص القػانؾني الؾارجػب التظبيػق عمػد الؾاقعػة محػل  إثباتاذ ال يمـز الخرـؾ ، القاضي

بحػػػػث عػػػػؽ الػػػػشص كهػػػػؾ السخػػػػتص الشػػػػزاع الف ذلػػػػػ مػػػػؽ صػػػػسيؼ عسػػػػل القاضػػػػي) فهػػػػؾ مػػػػؽ ي
 (2)نتفدير (

 إثبػػػػاتكاقعػػػػة ماديػػػػة( كلػػػػيس أك  الؾاقعػػػػة القانؾنيػػػػة) ترػػػػرؼ إثبػػػػاتممزمػػػػؾف د طراؼفػػػػاأل
 السكمف نذلػ هؾ القاضي. الؾاقعة اذأك  القاعدة القانؾنية كالتي تحكؼ هذا التررؼ

                                                           
(1)

 18،18مررجع سانق ص.،  0 ج السدني، القانؾف  شرح في الؾسي عبد الرزاؽ الدشهؾري،  - 
(2)

 (En principe les parties n’ont pas à prouver l’existence, le contenu ou la portée des règles juridiques 

quelle invoquent pour appuyer leurs prétentions)Voir: Qu’est-ce que l’objet de la preuve 

(http://www.cours-de-droit.net/qu-est-ce-que-l-objet-de-la-preuve-a121611752) consulté le02/03/2018 

http://www.cours-de-droit.net/qu-est-ce-que-l-objet-de-la-preuve-a121611752)%20%20consulté
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العػػادة االتفا يػػة كاحيانػػا كرجػػؾد  إثبػػات طػػراؼدحيػػث يمػػـز األ لاػػؽ هػػذ  القاعػػدة لهػػا اسػػتثشاء
 (1)كرجؾد القانؾف االرجشبي السظالب نتظبيق . إثباتالعرؼ كايزا 

قػد اتزػحف فسػاهي الذػركط الؾارجػب  ثباتمحل اإلثبات أك كاذا كانف معالؼ مؾضؾع اإل
  .دمقبؾال كيعتد  ثباتتؾافرها حتد يكؾف محل اإل

 (2) التشازع، ام انكةا، التحديد: كهي ثباتنديهية لمؾاقعة محل اإلهشاؾ شركط 
هػل تسماهػا دالذػراء  كسؽ يدعي السمايػة دكف تحديػدها (Déterminé) ةمحدد اؾف تأف  -

 عقد قدسة.أك  صم  دسؾرجبأك  آلف ل  ارثاأك  دعقد مثا
كسػؽ )عقػا  دعػدـ الترػديقامػا سػتحالة الاك ، ال كاقعة مدػتحيمة Possible ) ( ةكمسكش -

الدػػػػبيل  دانعػػػػداـأك  ( ادعػػػػاء السكفػػػػؾؼ رؤيػػػػة هػػػاؿ رمزػػػػافأك  كلػػػػد دعػػػد يػػػدعي ندػػػػب  لسػػػػؽ 
 .(ان  افق  البذر كسؽ يدعي) هاثباتإل

ال تتظمػػػػب محػػػػل مشازعػػػػة فغيػػػػر الستشػػػػازع فيهػػػػا  أي تاػػػػؾف  Contesté متشػػػػازع دذػػػػبنها -
 .ثباتاإل

 (3) جائزةك، مشتجة، ذات صلة: يةأساسكهشاؾ شركط 
 ذات صػمة دالؾاقعػة الستشػازع عميهػا فالسظالبػة أي Pertinentؾاقعة دال ةمقعاؾف متتأف  -

 ا دعقد نيع.أساسمرتب  السبيع  ثسؽن
كاقعػػػة  إثبػػاتفسػػؽ ادعػػد دسمايػػػة عقػػار دالتقػػادـ ممػػـز د Concluant تاػػؾف مشتجػػة كاف -

 ما يدعي  نؾاقعة مشتجة.أف  حيازت  لهذا لعقار مدة خسدة عذر سشة كعشدها يقاؿ
قعػػة اكاقعػػة مخالفػػة لمشغػػاـ العػػاـ كالؾ  إثبػػاتفػػا يجػػؾز  Admissible تاػؾف رجػػائزة كاف -
 نيع السخدرات. السظالبة نديؽ نارجؼ عؽكاقعة أك  إيجار محل لمقساردالسظالبة نبديل  الستعمقة

                                                           
(1)

 (En définitive, les parties prouvent les faits et le juge applique la loi qu’il doit connaitre……Les 

parties n’ont pas à prouver la loi (sauf: coutumes- usages et loi étranger) Voir: Qu’est-ce que l’objet 

de la preuve, op.cit. 
(2)

 11الد 38مررجع سانق ص،  0 ج السدني، القانؾف  شرح في الؾسي عبد الرزاؽ الدشهؾري،  - 
(3)

 نفس السررجع - 
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  La charge de la preuve (onus probandi)ثبات ع ز اإل : مظل  ثا 
 حق  يفقد هذا الحق إثباتعؽ عجز  سؽف، يحدد مرير الشزاع ثباتاف عبء اإل

On dit en latin « Idem est non esse et non probari »: « Ne pas pouvoir 

prouver son droit équivaut à ne pas avoir de droit ».
(1)

 

 كاي مؽ طرفي الشزاع يتحسل هذا العبء؟ ثباتعمد مؽ يقع عبء اإل
"  الػتخمص مشػ  إثبػاتااللتػزاـ كعمػد السػديؽ  إثبات" عمد الدائؽ ؽ ـ  505تشص السادة 

 (2) مؽ القانؾف الفرندي 1513كهؾ الشص السدتؾحد مؽ نرص السادة 
   . كمػؽ يػدعي الػتخمص مػؽ هػذا االلتػزاـإثباتػفسؽ يظالب نتشفيػذ التػزاـ يقػع عميػ  عػبء 

 انقزائ .إلد  يثبف الؾاقعة التي ادتأك  الؾفاء د  يثبفأف 
 سػػاسداألكتشغػيؼ ترتاػػز  ثبػػاتقؾاعػد اإلأف  ثبػػاتلإلالس كػد مػػؽ خػاؿ هػػذ الػشص السػػشغؼ 

 ثبػػػاتكػػػا مشهسػػػا لػػػ  دكر  فػػػي اإلأف  كهػػػل ثبػػػاتمػػػؽ طرفػػػي الشػػػزاع معشػػػي داإلعمػػػد تعيػػػيؽ أي 
 يعجز  يخدرها.أك  فيربحها ثباتمرير الدعؾو يتؾقف عمد مؽ يدتظيع اإلأف  اعتبارا
فالسبػػادر لمػػدعؾو هػػؾ السػػدعي كمػػؽ ، ثػػؼ السػػدعد عميػػ الػػدعؾو السػػدعي اصػػا  بطراؼفػػ

كالسػػدعي كػػاف مظالبػػا نهػػا فهػػؾ السػػدعد عميػػ  كالبيشػػة عمػػد مػػؽ ادعػػد كاليسػػيؽ عمػػد مػػؽ اناػػر 
هػؾ نػراءة  األصلذلػ الف  األصلدإدقاء  يدعي دخاؼ الغاهر في حيؽ السدعد عمي  يدعي

يشتقػػل هػػذا العػػبء لمسػػدعد ك  الدائشيػػػةفػػي دعػػؾو  ثبػػاتفالسػػدعي اذف هػػؾ مػػؽ يحسػػل اإل الذمػػة
 يقػػع أخػػرو د بػػارة ، هػػذا الػػديؽ فػػي دعػػؾو السديؾنيػػةالػػتخمص مػػؽ  ال ثبػػاتليرػػب  مػػدعيا  عميػػ 

السػدعد يقػع عمػد   يػاـ الػديؽ فػي حػيؽ ثبػاتإل السػدعيعمد كاهل في الدعؾو  ثباتعبء اإل
 .(3) يسا يدعي فااهسا مدع  التخمص مؽ الديؽ ثباتإل عمي  في الدفع

                                                           
(1)

ELEONORE CADOU, La preuve des droits subjectifs (principes applicables à l'objet et à la charge 

de la preuve 

(https://cours.unjf.fr/repository/coursefilearea/file.php/105/Cours/08_item/indexI0.htm).Consulté le 
22/11/2018  
(2) Art: 1135 c civ français: « Ce lui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». 

Réciproquement, ce lui qui se prêtent libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit 

l’extinction de son obligation» Code civil Français, 97 Edi DALLOZ 1997-1998 
  18مررجع سانق، ص. ،  0 ج السدني، القانؾف  شرح في الؾسي عبد الرزاؽ الدشهؾري،  (3)

https://cours.unjf.fr/repository/coursefilearea/file.php/105/Cours/08_item/indexI0.htm).
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 األمػركاستخاصػا مػؽ نػص القػانؾف يقتزػي  ثبػاتما سبق ذكر  لسفهـؾ اإل أساس دكعم
كبكي يػػة  ثبػػاتالظػػرؼ السعشػػي داإلإلػػد  تحػػدد نؾضػػؾح كي يػػة التؾصػػل البحػػث عػػؽ قاعػػدة عامػػة

 د يقة.
قاعػػدة عامػػة إلػػد  حف السجػػاؿ لمفقػػ  لمتؾصػػلدػػف ثبػػاتاف تظبيػػق الشرػػؾص السشغسػػة لإل

 :  مفادها
 خـال  الثا ـ  شرضـا و  يقع علـا مـؽ يـدعي خـال  الثا ـ  اصـال ثباتع ز اإل أف  )
 (1)خال  الثا   شعال ( و 

أي يػبتي دجديػد  األصػليثبػف دسػا يخػالف هػذ أف  عميػ ، صـالاالثا   خال   فسؽ يدعي
اثقػاؿ ذمػة السػدعد عميػ   إثبػاتهػؾ نػراءة الذمػة فالسػدعي ممػـز د األصػلفػاذا كػاف ، ل مخالف 

الف هػػذا الحػػق عػػاهر كمػػؽ ثػػؼ  ثبػػاتغيػػر ممػػـز داإل الحػػائز لحػػق عيشػػيف، نتقػػديؼ مرػػدر الػػديؽ
كتبعػا لػذلػ فسػؽ ، الحػائز مالػػأف  األمػرممايتػ  لهػذ  العػيؽ الف عػاهر  إثبػاتغيػر ممػـز  فان 

 .(2)يقدـ مردر ممايت  يثبف خاؼ الغاهر كافأف  العيؽادعد مماية هذ  
يحػػل محػػل الثانػػف اصػػا كالثانػػف عػػاهرا  خيػػرهػػذا األ خــال  الثا ــ  شرضــاكمػػؽ يػػدعي 

الستعمقػػػة  ؽ ـ 158-158-151فشرػػػؾص السػػػؾاد ، كسػػػسي فرضػػػا ألنػػػ  كاقػػػع مفػػػركض قانؾنػػػا
رقادة القاصر كمد كلية حارس الحيػؾاف كمدػ كلية حػارس الذػيء كهػي  دسد كليةعمد التؾالي 

خظػػفهؼ نػػل  إثبػػاتالشرػػؾص التػػي حسمػػف هػػ الء السدػػ كلية عػػؽ الزػػرر دكف الػػزاـ الستزػػرر 
 كمالػ الحيؾاف كمالػ الذيء. نقمف عبء التخمص مؽ السد كلية لؾلي القاصر

دالشدبة لمحقػؾؽ العيشيػة فحػق االرتفػاؽ يقيػد السمايػة كمػؽ يريػد نفػي هػذا القيػد  األمرنفس 
 .(3)يثبف عكس القيد كتقديؼ ما يثبف زكاؿ القيدأف  عمي 

 ثبػات  كانسػا يقػع اإلإثباتػالستسدػ دػ  غيػر ممػـز د ففا خال  الثا   شعالكاما مؽ يدعي 
أك  ظرؽ القانؾنيػػة امػػا حقيقػػةالػػدليل عميػػ  دػػال إقامػػةهػػؾ كالثانػػف فعػػا ، عمػػد مػػؽ يػػدعي خافػػ 

                                                           
  كما يميها 88نفس السررجع ص  (1)
  80نفس السررجع، ص. (2)
 كما يميها 81، مررجع سانق، ص. 0 ج السدني، القانؾف  شرح في ، الؾسي  عبد الرزاؽ الدشهؾري  (3)
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فػػػاف اثبػػػف ذلػػػػ ددػػػشد مكتػػػؾ ب  يثبػػػف كرجػػػؾد أف  عميػػػ  عمػػػد السػػػدعد فسػػػؽ ادعػػػي ديشػػػا، ضػػػسشا
دالسقاصػػة فػػذلػ يعػػد مػػؽ قبيػػل االقػػرار دالػػديؽ  اذا دفػػع السػػديؽ كامػػا يرػػب  الػػديؽ ثانػػف حقيقػػة

عمػػد مػػؽ يػػدعي  ثبػػاتعػػبء اإلكبالتب يػػة لػػذلػ يقػػع ، الػػديؽ ثانػػف ضػػسشيا كهشػػا يعتبػػر ضػػسشيا
 .(1)ضسشياأك  خاؼ الثانف فعا حقيقة كاف

 ثباتاإل  طرق : مبحث ثا 
القزػاء عمػد كرجػؾد  أمػاـالػدليل  إقامػةالقػانؾني )القزػائي ( هػؾ  ثبػاتاإلأف  اذا تؼ الفهؼ

 كاقعة
يتؼ كفقػا لمظػرؽ السحػددة أف  يجب ثباتفاف هذا اإل كاقعة مادية(أك  قانؾنية) تررفا كاف

 قانؾنا. 
) نػػدءا مػػػؽ ثبػػػاتكبػػالررجؾع لشرػػػؾص القػػانؾف السػػػدني الستزػػسشة القؾاعػػػد السؾضػػؾعية لإل

السذػرع حػدد خسػس أف  قراءة سػريعة لهػذ  الشرػؾص يتبػيؽب( ك  532كلغاية السادة 005السادة 
، لذـــهادةا، بـــةالكتا: ة الػػػذكر عمػػػد التػػػؾاليفمػػػذكؾرة كفقػػػا لتدمدػػػل السػػػؾاد الدػػػال ثبػػػاتطػػرؽ لإل
 .الكسيؽ، ااقرار القرائؽ

تبياف  يسة هذ  الظػرؽ مػؽ حيػث الحجيػة  كسا يدتذف مؽ هذ  القراءة لسحتؾو كل نص
هػذ  الظػػرؽ حدػػب تدمدػػل  لدراسػػة ضنتعػػر سػؾؼ ال  ثبػػاتكانػ  نشػػاء عمػػد هػذ  الحجيػػة فػػي اإل

 كركدها في هذ  السؾاد دقدر ما ندتعرضها كفقا لقيسة قؾتها الثبؾتية.
 ثبات: اإل أدلةكقبل ذلػ يحدؽ تؾضي  السدائل الستعمقة نتقديؼ 

مباشػرة إلػد  كمػؽ حيػث داللتهػا مظمقػة كمحػدكدةإلػد  مؽ حيث قؾتهػا ثباتاإل أدلةتشقدؼ 
ممزمػة كغيػر إلػد  مهيػبة كغيػر مهيػبة كمػؽ حيػث حجيتهػاإلػد  كغير مباشرة كمؽ حيث اعػدادها

 كمػؽ حيػث ددػ  الرقادػة (2)كمكسمػة كاحتياطيػة اصػميةإلػد  ؾيػة االخػذ نهػاأكل كمػؽ حيػث ممزمة
 .نبيؽ مدو شرعية الحرؾؿ عميها مقبؾلة كغير مقبؾلةإلد  القبمية عميها

                                                           
 88ك 81ص ص.نفس السررجع  (1)
 كما يميها 88مررجع سانق ، ص.،  0 ج السدني، القانؾف  شرح في الؾسي عبد الرزاؽ الدشهؾري،  (2)
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 : وذات القؾة السحدودة ات القؾة السظلقةذ ثباتاإل   دلة -2
Les preuves parfaites et imparfaites 

الػػدليل السكتػػؾ ب كاالقػػرار تتجمػػد فػػي  les preuves parfaites السظمقػػة ثبػػاتاإل أدلػػةاف 
 فهي الذهادة كالقرائؽ كاليسيؽ الستسسة. ةالسحدكدة القؾ  ثباتاإل أدلة اام، كاليسيؽ الحاسسة

   السبايرة وغير السبايرة ثباتاإل   دلة -3

Les preuves directes et indirectes 

كاقعػػػة أك  سػػػؾاء كانػػػف ترػػػرفا ثبػػػاتمؾضػػػؾع اإل ةتشرػػػب مباشػػػرة عمػػػد الؾاقعػػػ فالسباشػػػرة
فإنهػا تدػػتشب  عػػؽ طريػػق اسػػتشتارجي  امػػا غيػػر السباشػػرة، دالاتادػػة كالذػهادة األمػػركيتعمػػق  ماديػة

 كاالقرار كاليسيؽ. مثمسا يتز  مؽ القرائؽ
 السهكأة وغير السهكأة ثباتاإل   دلة -4

Les preuves préconstituées et les preuves casuelles 

 كاقعة قانؾنية كهي في الغالب تاؾف كتانيةأك  تررؼ ثباتفالسهيبة تعد مدبقا إل
 عقد ايجار...( –عقد نيع  –سشد كفاة  –) سشد مياد 

 .فهي التي تشذا كقف الشزاع كرجسيعها غير كتانية ) posteriori) a اما غير السهيبة
 ذات الحجكة السلزمة وغير السلزمة ثباتاإل   دلة -5

 الاتادة كاالقرار كاليسيؽ كالقرائؽ القانؾنيةذات الحجية السمزمة محددة قانؾنا كهي 
 كالقرائؽ القزائية. اما غير السمزمة فهي البيشة

 كة والتكسيلكة وااثتكاطكةاألصل ثباتاإل   دلة -6
كامػػا التاسيميػػة فهػػي تمػػػ ، لبيشػػة كالقػػرائؽية كهػػي تمػػػ القائسػػة دحػػد ذاتهػػا كالاتادػػة كااألصػػم

 دسبػػدأ ثبػػؾت الاتادػػة يكسػػل األمػػرمحػػددة مثمسػػا  بدلػػةد التػػي ال تافػػي كحػػدها كالنػػد مػػؽ تاسمتهػػا
فػػػي حػػػيؽ االحتياطيػػػة هػػػي التػػػي يمجػػػا اليهػػػا فػػػي حالػػػة افتقػػػار ، نهسػػػا معػػػاأك  القػػػرائؽأك  دالبيشػػػة

 الدليل كهي االقرار كاليسيؽ الحاسسة.

   دة السدنكةشي السا ومرد  السقرؾلكة والذرعكة ثباتاإل  -7
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L’admissibilité de la preuve en matière civile 

 كرجػؾد ترػرؼ ثبػاتالخسدة الدالف ذكرهػا هػي دسثادػة الؾسػيمة إل ثباتاإل أدلةاذا كانف 
فتقبػػل اـ النػػد مػػؽ ددػػ  رقادػػة القزػػاء عميهػػا مػػؽ حيػػث  كاقعػػة قانؾنيػػة فهػػل يكفػػي تقػػديسهاأك 

الػػدليل  تفيػد دانهػػا السرحمػة القبميػػة لفحػص ثبػاتاإل أدلػػةمدػػالة مقبؾليػة أف  مقبؾليتهػا كشػرعيتها؟
أك   يقبمهػا فػي الشغػاـ الحػر دلػةيبحػث كيػتفحص كػل األ خيػرهذا األ مؽ طرؼ القاضي السقدـ

القػػانؾني ) السقيػػد( فػػاف القػػانؾف هػػؾ الػػذي يحػػدد  كعمػػد العكػػس مػػؽ ذلػػػ فػػي الشغػػاـ ال يقبمهػػا
   حق تفحرها. يسمػالقاضي ال ك ، سقبؾلةالغير ك  ثباتالسقبؾلة لإل دلةاأل

اذا كػاف دلػة إال يقبل أي مؽ األ كبخرؾص السقبؾلية تظرح مدالة شرعية الدليل ألن  ال
(1).قد تؼ الحرؾؿ عمي  شرعيا

 

 دلػػةفاأل، كػػل دليػل متحرػػل عميػػ  دظريقػة غيػػر شػرعية فهػػؾ دليػػل غيػر مقبػػؾؿأف  فالسبػدأ
عرفػػػة مػػػثا تدػػػجيل مكالسػػػة هات يػػػة دكف م ) les preuves clandestines ) غيػػػر الذػػػرعية

كالعسػػػاؿ كالسرؤكسػػػيؽ) قػػػرار الغرفػػػة االرجتساعيػػػة فػػػي  ءرجػػػرامرا بػػػة اإلفيػػػديؾ ك  السحػػػاكر كمؾافقػػػة
يثبػػف الخظػػب السبػػرر لعزلهػػا أف  قزػػية العاممػػة التػػي حػػاكؿ ر ب العسػػل دذػػاف ( 01/11/0220

دالحيػػاة كؾنهػػا تسػػس  الفرندػػية فيػػديؾ مرا بػػة كهػػؾ طريقػػة رفزػػتها محكسػػة الػػشقضإلػػد  نمجؾئػػ 
متادعة شػخص مؽ خاؿ  ( Preuve de filature) تؼ دظريقة ايقاعية الخاصة كاعتبرت  دليا
القػػانؾف الستعمػػق دػػاحتراـ الحيػػاة  أحكػػاـكيخػػالف  ليل ألنػػ  غيػػر قػػانؾنيدلسراقبتػػ  فػػرفض هػػذا الػػ

 .ندافاالكربية لحقؾؽ اإل الخاصة كهؾ ما نرف عمي  ايزا السادة الثامشة مؽ االتفا ية
( اقػػػرت مػػػؽ خالػػػ  Nikon) 02/11/1881فػػػاف قػػػرار الغرفػػػة االرجتساعيػػػة  األمػػػرنفػػػس 

محكسػػة الػػػشقض الفرندػػػية عػػػدـ قبػػػؾؿ الرسػػػائل الشرػػية لمعامػػػل السقدمػػػة مػػػؽ طػػػرؼ ر ب العسػػػل 
 .الذي تحرل عميها مشتهكا احتراـ الحياة الخاصة لمعامل

كطبقػػػ  دخرػػػؾص  10/12/0221ساعيػػػة فػػػي اتبعػػػ  قزػػػاء الغرفػػػة االرجت األمػػػركنفػػػس 
( الرسػػػائل  Nycomed ) 18/23/0223( كقػػػرار des e-mails )رسػػػائل البريػػػد اإللاتركنػػػي

                                                           
(1) (Tous les modes de preuves ne sont pas admissibles. Seule la preuve loyalement établie 

admissible) Voir: Introduction au droit privé Partie 2 II) La preuve des droits subjectifs ( http://droit-

aux-cours.blogspot.com/2014/04/introduction-au-droit-prive-partie-2-ii.html) p.8/14 consulté le 

08/10/2018 

http://droit-aux-cours.blogspot.com/2014/04/introduction-au-droit-prive-partie-2-ii.html
http://droit-aux-cours.blogspot.com/2014/04/introduction-au-droit-prive-partie-2-ii.html
http://droit-aux-cours.blogspot.com/2014/04/introduction-au-droit-prive-partie-2-ii.html
http://droit-aux-cours.blogspot.com/2014/04/introduction-au-droit-prive-partie-2-ii.html


 د/ بن نصيب عبد الرمحن طرق اإلثبات والتنفيذ
 

28 

كالسقدمػػة مػػؽ طػػرؼ السدػػتخدـ غيػػر السحػػق قانؾنػػا فػػت   بدلػػةالشرػػية لمعسػػاؿ ال يسكػػؽ قبؾلهػػا ك
حػػػػاالت فػػػػي إال  عمػػػػد هػػػػذ  الرسػػػػائل الخاصػػػػة فػػػػي غيػػػػر حزػػػػؾر العامػػػػل كمؾافقتػػػػ  كاالطػػػػاع

 ( cas de risque ou évènement particulier) اسػتثشائية محػددة قانؾنػا كهػي حالػة الخظػر
 ) رجػػػـر االسػػػتغاؿ الجشدػػػي ل طفػػػاؿأك  (acte terrorisme) رجػػػـر إرهػػػانيفػػػي حالػػػة أك 

pédophilie) يكؾف متحرل عمي  دكف غش أف  كالخاصة حتد يقبل الدليل يجب. 
(La preuve peut être admissible, doit avoir été obtenue sans fraude). 

 05/23/0228الرػػادر فػػي  افػػي حػػيؽ الغرفػػة الثانيػػة لسحكسػػة الػػشقض الفرندػػية دقرارهػػ
نهػػاتف  ذ  الرسػػالة السدػػجمةصػػاحبها ال يجهػػل هػػأف  داعتبػػارS M S قبمػػف الرسػػائل الشرػػية

 (1)غذاكالف محتؾاها الستحرل عمي  لؼ يتؼ récepteur) (السدتقبل لها
كانتهػاؾ الحيػاة الخاصػة( اذا لػؼ يكػؽ دظػرؽ مغذؾشػة نل حتد الحػق فػي الخرؾصػية ) 

كهؾ ما قزف د  الغرفة االرجتساعية لسحكسة الػشقض الفرندػية فػي  إثباتيقبل كدليل أف  يسكؽ
(2)(  10.38-18: رقؼ 52/28/0202قرارها م خرا ) نتاري 

. 

لفائػػدة شػػركة الػػزكرؽ الرػػغير تػػؼ العاممػػة  Manage Area: نترػػرؼ ) مزػػسؾف القػػرار
 فػي حدػانها دػال يس نػؾؾ 00/21/0211نتػاري   عزلها مػؽ عسمهػا نهػذ  الذػركة ددػبب نذػرها

كذلػػػ مخالفػػة  02213انتػػاج حرػػري مػؽ طػػرؼ الذػػركة لربيػػع  مجسؾعػػة رجديػػد لرػؾرة عػػرض
رػؾرة نذػرها لمأف  لالتزاـ العقدي الستعمق دالدر السهشي فعارضػف العاممػة هػذا العػزؿ نػدعؾو 

مػػػػؽ اصػػػػدقائها كاف احتجػػػػاج الذػػػػركة دالرػػػػؾرة السػػػػبخؾذة مػػػػؽ  مغمقػػػػة( مجسؾعػػػػة )كػػػػاف ضػػػػسؽ
إال  كبحدب  فهؾ دليل غيػر مذػركع حدانها الخاص دال يس نؾؾ هؾ انتهاؾ لحق الخرؾصية

أف  رفػض طمبهػا معتبػرا 18/28283رقػؼ  10/10/0218مجمس دػاريس دقػرار  السػ رخ فػي أف 
شػػػخص دسػػػا فػػػيهؼ محتػػػرفيؽ فػػػي السؾضػػػة  022اصػػػدقاء العاممػػػة فػػػي ال ػػػيس نػػػؾؾ يزيػػػد عػػػؽ 

                                                           
(1)

-Introduction au droit privé Partie 2 II) La preuve des droits subjectifs, op.cit. p.8à14 

 
(2)

 (La Cour de cassation (Cas. Soc. 30-09-2020, n° 19-12.058) vient de juger que le droit à la preuve 

peut justifier la production en justice d’éléments extraits du compte privé Facebook d’un salarié 

portant atteinte à sa vie privée, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce 

droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi) Voir: Xavier Berjot, LE COMPTE PRIVÉ 

FACEBOOK, MODE DE PREUVE LICITE EN MATIÈRE DE LICENCIEMENT, 

https://www.village-justice.com/articles/compte-prive-facebook-mode-preuve-licite-matiere-

licenciement,36699.html) consulté le 04/10/2020. 

http://droit-aux-cours.blogspot.com/2014/04/introduction-au-droit-prive-partie-2-ii.html
https://www.village-justice.com/articles/compte-prive-facebook-mode-preuve-licite-matiere-licenciement,36699.html
https://www.village-justice.com/articles/compte-prive-facebook-mode-preuve-licite-matiere-licenciement,36699.html
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يكػػؾف مػػدعاة لتقميػػد السشتػػؾج السعػػركض دالرػػؾرة أف  يعسمػػؾف دذػػركات مشافدػػة كالػػذي مػػؽ شػػان 
الذػػػػركة لػػػػؼ ترتاػػػػب أي خظػػػػب النتهػػػػاؾ خرؾصػػػػيتها كػػػػؾف الرػػػػؾرة أف  رجانػػػػبإلػػػػد  السشذػػػػؾرة

د اصػدقائها فػي ال ػيس نػؾؾ كالػذي هػؾ عامػل لػديها عمسها مؽ طػرؼ احػإلد  السشذؾرة كصمف
قزػػػػف محكسػػػػة الػػػػشقض دقرارهػػػػا فػػػػي  ايزػػػػا كانػػػػ  اثػػػػر طعػػػػؽ العاممػػػػة لمقػػػػرار الدػػػػالف الػػػػذكر

عمسهػا مػا إلػد  الذػركة السػذكؾرة كصػلأف  أساسعمد  نرفض الظعؽ دالشقض 52/28/0202
الحرػػؾؿ عمػػد  ءإرجراتػػؼ نذػػر  دػػال يس نػػؾؾ مػػؽ خػػاؿ نريػػد الاتركنػػي الحػػد عسالهػػا كمػػؽ ثػػؼ فػػ

مػػػؽ االتفا يػػػة األكربيػػػة  8ك 1السػػػؾاد  حكػػػاـالػػػدليل لػػػؼ يػػػتؼ دظريقػػػة غيػػػر مذػػػركعة كانػػػ  طبقػػػا أل
ات السدنية فػاف حػق ءرجرامؽ قانؾف اإل 8 مؽ القانؾف السدني كالسادة 8كالسادة  ندافلحقؾؽ اإل

 يكػػػؾف ضػػػركرياأف  يبػػػرر دعشاصػػػر تتزػػػسؽ انتهػػػاؾ الحيػػػاة الخاصػػػة دذػػػرطأف  يسكػػػؽ ثبػػػاتاإل
 (.لسسارسة هذا الحق كاف يكؾف االنتهاؾ متشاسبا مع الغاية السشذؾدة ل 

 Les preuves parfaites ذات القؾة السظلقة ثباتاإل   دلة ول:  مظل 
 دالاتادة  ثباتاإلذات القؾة السظمقة تتسثل في  ثباتطرؽ اإلأف  اذا كاف قد سبق التبكيد

ou écrite) (La preuve littérale دػػاإلقرار ثبػػاتكاإل L’aveu))  يسيؽ لادػػ ثبػػاتاإلك
كاإلقػرار ر كاليسػيؽ الحاسػسة  بدالاتادػة مهيػ ثبػاتكاف اإل ((Le serment décisoire الحاسػسة
 دلػػػةذات القػػػؾة السظمقػػػة عػػػؽ دقيػػػة األ ثبػػػاتمػػػا يسيػػػز طػػػرؽ اإلأف إال  غيػػػر السهيػػػبة دلػػػةمػػػؽ األ

 (. sa force probante très importante) التي تتستع نها حجيتهااهسية يتجمد في  خرو األ

 الكتا كة دلةاأل ول:  شرع
اجـل مدـسا إلـا  " يا ايها الـذيؽ امشـؾا اذا تـدايشتؼ  ـديؽ: مؽ محكؼ آيات س عز كرجل

اسـا علسـم هللا شلك تـ  ولكسلـل الـذ  علكـم  شااترؾ  ولك ت   يشكؼ كات  بالعدل وا يـأب كاتـ 
ا  و  ضـ كفا و  كا  الذ  علكم الحق رفيها الحق وليتق هللا ريم وا يبخس مشم ييئا شا 

يســل بــؾ شلكسلــل ولكــم بالعــدل وارتذــهدوا يــهيديؽ مــؽ رجــالكؼ شــا  لــؼ ي ؾنــا     يدــتظكع
 خـرت تزـل اثـدابسا شتـذكر اثـدابسا األ    مسؽ ترضؾ  مؽ الذهداز تيؽ رجليؽ شرجل وامر 

اجلــم ذلكــؼ اقدــ  إلــا  كريــرا و  تكترــؾ  صـغيرا    وا يـأب الذــهداز اذا مــا دعــؾا وا تدــئسؾا
شلـكس  ي ـؾ  تجـارة ثاضـرة تـديرونها  يـشكؼ   إا  ترتـا ؾاإا  عشد هللا واقؾر للذـهادة وادنـا
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ــا  ــك ؼ جش ــم يــتكترؾبــا واإا  عل ــؾا شان ــ  وا يــهيد وا  تفعل ــايعتؼ وا يزــار كات هدوا اذا تب
  (1)شدؾق ب ؼ واتقؾا هللا وهللا ب ل ييز علكؼ "

السكتؾبة كبصل كغير السكتؾبة كاسػتثشاء  دلةديدها ل حالاريسة ت ص مؽ هذ اآليةميدتخ
مػػؽ رجهػػة  دلػػةاأل لهػػذ ئػػي رجراكتحديػػد الجانػػب السؾضػػؾعي كاإل مػػؽ رجهػػة فػػي السجػػاؿ التجػػاري 

 .أخرو 
ككػاف االعتسػاد كقتهػا  ثبػاتاإل أدلػةاذا كانف الاتادة قديسا لػؼ تحتػل الرػدارة فػي ترتيػب ف

التقػػػدـ العمسػػػي رجعػػػل مػػػؽ أف إال  ،داألكلػػػعمػػػد الركايػػػة دكف القمػػػؼ فاانػػػف الذػػػهادة فػػػي السرتبػػػة 
فالدليل السكتؾ ب يسكػؽ اعػداد   دلةصدارة األ لتاؾف في –حقق  مؽ مزايا لسا  دالشغر - الاتادة
الذػػهادة التػػي كد يقػػا خػػاؼ  يكػػؾف صػػحيحاأف  كانػػ  اقػػر ب (préconstituée) preuveمدػػبقا 
 تتزسؽ لبدا.أك  تاؾف زكراأف  يسكؽ

نػػدأت تتظػػؾر  (mayen de preuve classique) ثبػػاتلإل كؾسػػيمة كاسػػيكية فالاتادػػة
مػؽ خػاؿ البرػسة الجيشيػة كالحسػض الشػؾكي كالتدػجيل كسيمة حديثػة  الجديدكاصبحف دذكمها 
 .الرؾتي دالفيديؾ

(Moyen de preuve moderne- empreinte génétique, ADN, 

l’enregistrement audio vidéo) 
كذلػ فسا هؾ مفهـؾ الػدليل الاتػاني كمػا هػي انؾاعػ  كالحجيػة السخررػة  األمر اذا كاف
 لال نؾع مش ؟

 مفهؾر الدليل الكتا ي: وا 
ــاتاإل  ": تػػشص مكػػرر مػػؽ القػػانؾف السػػدني 505اذا كانػػف السػػادة  بالكتابــة يشــت  مــؽ  ثب

رمؾز ذات معشا مفهـؾر مهسـا كانـ   و  اية عالمات و  ارقار و  اوصا  و  تدلدل ثرو 
فانػػ  استخاصػػا مػػؽ هػػذا الػػشص فػػاف الػػدليل ، "الؾرــيلة التــي تتزــسشها وكــذلػ طــرق اررــالها

 Support) الاتركنيػػػةأك  (support papier)يكػػػؾف ندعامػػػة كر يػػػة أف  يسكػػػؽالسكتػػػؾ ب 

électronique)  
                                                           

(1)
 080سؾرة البقرة اآلية  - 
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 ": 1مكػرر 505نػص دالسػادة  (1)(12-23) السػدني دالقػانؾف كالسذرع في تعديم  لمقانؾف 
مـؽ  التأادبالكتابة علا الؾرق بذرط ام انكة  ثباتكاإل شي الذ ل االكتروني  ثباتيعترر اإل 

 . "وا  تكؾ  معدة ومحفؾعة شي عرو  تزسؽ رالمتها بؾية الذخص الذ  اصدربا

ويعتـــد بـــالتؾ كع  ": ةخيػػػر مكػػػرر مػػػؽ نفػػػس القػػػانؾف دػػػالفقرة األ 508كنػػػص ايزػػػا دالسػػػادة 
 اعال . 2م رر 434االكتروني وشق الذروط السذكؾرة شي السادة 

دالذػػػكل  ثبػػػاتالسعػػػد كالسهيػػػب لإل األكؿالشسػػػؾذج ، تخزػػػع لشسػػػؾذرجيؽ السكتؾبػػػة دلػػػةاألاف 
 (les écrits préconstituées) السدبق

 (.(les autres écrits السكتؾبة غير السهيبة دلةي دقية األففيتسثل  اما الشسؾذج الثاني
دخرػؾص الػدليل السكتػؾ ب كالسرػظمحات الػؾاردة دذػبن   في هذا الردد يجدر التؾضي 

شػكل التباسػا فػي  األمػرالترػرؼ كاحيانػا الؾرقػة كهػذا أك  السحررأك  الدشد  يظمق عمي  احيانا
كالػػذي ( acte) السػػدني الفرندػػي( اذ مرػػظم  دالشدػػبة لمقػػانؾف  األمػػرالقػػانؾف السػػدني ) كنفػػس 

 الترػرؼ استعسل في الشص دالعربية دالعقد فقيل عقد رسسي كعقد عرفي كالقرد مؽ ذلػ هؾ
العقػد يشرػب عمػد الترػرؼ  خيػركلػيس العقػد اصػل الحػق اذ هػذا األ إثبػاتكؾسيمة  الؾرقةأك 

 ثبػاتمػا كسػيمة اإلأعقػد ايجػار...(  -عقد قرض –عقد وبة –القانؾني في حد ذات  ) عقد نيع 
الدػػشد  يقػػاؿ السحػػرر الرسػػسي كالسحػػرر أك  الؾرقػػةأك  يدػػتعسل مرػػظم  السحػػررأف  فاألصػػ 
يكػػػػؾف دػػػػاطا أف  الترػػػػرؼ يسكػػػػؽأك  العقػػػػدأف  زالػػػػة هػػػػذا المػػػػبسإالفائػػػػدة مػػػػؽ  كلعػػػػل، العرفػػػػي
 ( .vice versa ) كالعكس صحي االؾرقة صحيحأك  كالسحرر

 : الكتا كة دلةاأل نساذجثانكا 
 كأف، ذلػػػػ غيػػػر أخػػػرو كتانيػػػة مظمقػػػة القػػػؾة كالػػػد  أدلػػػةإلػػػد  الاتانيػػػة دلػػػةيسكػػػؽ تقدػػػيؼ األ

(2)كفقا لقؾاعد محددة قانؾنا لشزاعمعدة مدبقا قبل نذؾء ا السظمقة دلةاأل
 

                                                           
  38-83داألمر الرادر السدني لمقانؾف  كالستسؼ السعدؿ 02/28/0223 في الس رخ 12-23 رقؼ ف قانؾ (1)

(2)
 (On peut diviser ces modes de preuves écrites entre les preuves écrites parfaites et les autres 

écrits. Les preuves écrites parfaites ont été spécialement constituées avant la survenance du 

litige, selon des règles précisément énoncées par la loi) Voir: ELEONORE CADOU-– les modes de 

preuves des droits subjectifs op.cit.  
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 انتهو مشهو الدليل القانؾني  ثباتاإل أدلةالسذرع دذاف تحديد  كافاذا ، كفي هذا االطار

Système de la preuve légale))  مؽ خاؿ نرؾص القانؾف السػدني نػدءا مػؽ السػادة
الاتركنيػػة أك  الاتانيػػة سػػؾاء كانػػف ندعامػػة كر يػػة دلػػةانػػؾاع األ احػػددم 508كلغايػػة السػػادة  501

 الاتانية ذات القؾة السظمقة  دلةكقؾتها الثبؾتية مؽ خاؿ تحديد األ دلةمبيشا مقبؾلية هذ  األ
(Les preuves écrites parfaites) الاتانيػػة  دلػػةالسعػػدة قبػػل نذػػؾء الشػػزاع كتمػػػ األ

، مػػؽ نفػػس القػػانؾف  550الػػد 508دػػالسؾاد  اعميهػػ السشرػػؾص (Les autres écrits) خػػرو األ
كانػف غيػر أك  الاتانية سؾاء كانف مهيبة قبل الشزاع دلةل  فان  كاستخاصا مؽ القيسة الثبؾتية

 (acte authentique)محررات رسػسية إلد  ترشيفهاالاتركنية فان  تؼ أك  مهيبة ندعامة كر ية
 .(acte sous signature privée)كمحررات عر ية ك 

 :  ررسكةالسحررات ال -2
مشهػػػا السدنيػػػة ) العقػػػؾد السدنيػػػة( كمشهػػػا العامػػػة) قػػػرارات  السحػػػررات الرسػػػسية كثيػػػرة التشػػػؾع

كالقرارات القزائية كمحاضر السحزػر  حكاـالقؾانيؽ كالسعاهدات( كمشها القزائية )األ، يةإدار 
 (1)القزائي(

يحػػػػرر كيرػػػػدر مػػػػؽ طػػػػرؼ مؾعػػػػف ) ضػػػػاد  أف  كحتػػػػد يكػػػػؾف السحػػػػرر رسػػػػسيا يجػػػػب
(2)عسؾمي( مختص ككفقا لذكميات حددها القانؾف.

  

 :  شركط مجتسعةثاث يتظمب كالسحرر الرسسي 
(3)وياثترار الذ لكات القانؾنكة، ي ؾ  مخترا، يحرر  ضاب  عسؾمي

 

يفيػد ذلػػ كػل مػؽ تتػؾافر  يػ  ، السحرر يجب صػدكر  عػؽ ضػاد  عسػؾمي: األولالذرط 
 صفة الزاد  العسؾمي كالسؾثق كالسحزر القزائي كضاد  الحالة السدنية كالقشرل.

                                                           
(1)

 121عبد الرزاؽ الدشهؾري، مررجع سانق ص - 
(2)

 )L’acte authentique est un acte dressé par un officier public compètent, selon les formalités 

requise par la loi) Voir: ELENOR CADOU- Les modes de preuves op.cit. 
(3)

 (Trois conditions doivent être réunies pour qu’un écrit soit qualifier d’acte authentique: 

l’écrit doit être dressé par un officier public/ l’officier public doit être compètent/ plusieurs 

formalités doivent être respectées) Voir: ELENOR CADOU- Les modes de preuves, Ibid.  
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 و  ضـاب  عسـؾمي و  العقد الررسي يثرـ  فكـم مؾعـف عـار": ؽ ـ تشص 501كالسادة 
 ."اختراصمو  شي ثدود رلظتمطبقا لألي ال القانؾنكة  .....يخص م لف بخدمة عامة 

أف  ذلػػػ، يكػػؾف مخترػػا مؾضػػؾعيا كمحميػػاأف  الزػػاد  العسػػؾمي يجػػب: الذــرط الثــاني
دالدػمظة  كيعشػي "شـي ثـدود رـلظتم واختراصـم".. ةخيػر تشص في فقرتها األ ؽ ـ 501السادة 

كمػؽ حيػث السحػرر الػذي  كاليت  مؽ حيث  يامها كاهميت  مؽ حيث عدـ  ياـ مانع شخرػي دػ 
كمخػػتص مكانػػا كيفيػػد اخترػػاص السؾعػػف العسػػؾمي اقميسيػػا ) فػػالسؾثق لػػ  اخترػػاص ، يحػػرر 
 .(1)كضاد  الحالة السدنية في حدكد اقميؼ نمديت  ( كطشي

ات الؾارجبػة االتبػاع يفيػد ذلػػ ءرجػرااحتػراـ اإلأك  احتراـ الذكميات القانؾنية: الذرط الثالث
كاال يتػػػػرؾ نػػػػيؽ  يحػػػػرر السحػػػػرر دالمغػػػػة الؾطشيػػػػةأف  السقػػػػررة قانؾنػػػػا مشهػػػػالمذػػػػكميات  االمتثػػػػاؿ

نيػػػػاض كاف يكػػػػؾف دػػػػالظبع مػػػػ رخ كمؾقػػػػع مػػػػؽ طػػػػرؼ الزػػػػاد  العسػػػػؾمي أك  الدػػػػظؾر فراغػػػػات
 السعشية. طراؼكاأل

  Les actes sous seing privé: عرفكةالسحررات ال -3

انفدػػهؼ اكاي شػػخص اخػػر  طػػراؼاف السحػػرر العرفػػي خافػػا لمسحػػرر الرسػػسي يحػػرر  األ
 .(2)يا ككحيدا كهؾ تؾ يعهؼأساسدظمبهؼ كال يذترط  ي  سؾو شرطا 

يكػؾف أف  اف السحرر العرفي يعد دسثادػة دليػل قػد يكػؾف مهيػب مدػبقا كال يذػترط  يػ  سػؾو 
كقػػػد يكػػػؾف السحػػػرر العرفػػػي غيػػػر معػػػد  نترػػػرفات قانؾنيػػػة األمػػػر  اذا تعمػػػق أطرافػػػمؾقعػػػا مػػػؽ 

كالبر يػػػات كدفػػػاتر التجػػػار كالػػػدفاتر  مدػػػبقا كهػػػذا ال يذػػػترط  يػػػ  التؾ يػػػع مثػػػل الرسػػػائل ثبػػػاتلإل
 (3)السشزلية

                                                           
(1)

 101ك100عبد الرزاؽ الدشهؾري، مررجع سانق ص - 
(2)

 (La rédaction des actes sous seing privé est plus libre que celle des actes authentiques, ils 

peuvent être écrits en n’importe quelle langue et sur n’importe quel support) Voir: ELENOR 

CADOU- Les modes de preuves Op.cit.  
 ؽ ـ  550إلد  508انغر السؾاد:  (3)
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 Les actes électronique: السحررات االكترونكة -4
ة كانػػف مشغسػة فػػي خيػر هػػذ  األ ثبػاتالتظػؾر التاشؾلػػؾرجي فػرض حتسيػػة اصػاح قؾاعػػد اإل

دالذػػكل  ثبػػاتاقػػرار اإل الجديػػدة لمقػػانؾف السػػدنيفػػتؼ اثػػر التعػػديات  فػػي دعامػػة كر يػػة األصػػل
 ةاػػؾف معػػدا كاف تشػػريظة التبكػػد مػػؽ مرػػدرهالؾر يػػة دالاتادػػة  ثبػػاتمثػػل اإل امثمهػػ االلاتركنػػي
دالشدػػبة  األمػػر( كنفػػس (1)ؽ ـ 1مكػػرر 505) السػػادة افػػي عػػركؼ تزػػسؽ سػػامته ةكمحفؾعػػ

 ((2)ؽ ـ  0فقرة  508) السادة لمتؾ يع االلاتركني 
 فػي هػذا الرػدد يكسػؽ فػي ضػساف تػبميؽ السعػامات التػي يػتؼ انرامهػا عػؽ دعػد فالسدعد

عػػػؽ أك  عبػػػر السؾاقػػػع التجاريػػػةأك  ) عبػػػر البريػػػد اإللاتركنػػػيكالتػػػي تػػػتؼ عػػػؽ طريػػػق االنترنيػػػف
(3)(طريق الدفع عؽ دعد نؾاسظة دظاقات الدفع

. 
 الكتا كة واالكترونكة ثباتاإل   دلةثجكة  -5
 : ثجكة السحرر الررسي - 

يعترر العقد الررـسي ثجـة لسحتـؾت ااتفـاق السرـرر  ": (4)ؽ ـ 1مكػرر501طبقا لمسادة 
 ."الستعاقدة وورثتهؼ وذو  الذأ  طرا  يؽ األ

السحرر الرسسي لػ  حجيػة عمػد الاافػة دخرػؾص مػا دكف  يػ  مػا لػؼ يثبػف أف  يفيد ذلػ
 العكس. إثباتغاية إلد  اذ مبدئيا يعد صحيحا تزكير  دالظرؽ السقررة قانؾنا

 طػػػػػػراؼهػػػػػػذ  الحجيػػػػػػة لمسحػػػػػػرر الرسػػػػػػسي تشرػػػػػػب فقػػػػػػ  عمػػػػػػد التػػػػػػاري  كحزػػػػػػؾر األ اف
السػػذكؾرة دالعقػػد كالتػػي لػػؼ يعايشهػػا السؾثػػق فػػا  خػػرو امػػا الترػػريحات كالغػػركؼ األ، كتؾ يعػػاتهؼ

نػثسؽ سػمؼ خػارج  طػراؼاذا ثبتف دالدليل السكتؾ ب الستعمق نها ) اقرار األإال  ؾف لها الحجيةات
 اقرار نديؽ تؾثيقي (. -ؾثيقمكتب الت

                                                           
 الستزسؽ تعديل القانؾف السدني 02/21/0223الس رخ في  12-23قانؾف  (1)
 نفس القانؾف  (2)

(3)
 (Cette réforme devait permettre de sécuriser la conclusion des « télé-contrats» conclus à 

distance, via internet (par la voie du courriel, ou par l’intermédiaire d’un site commercial) ou 

grâce à la télé –paiement (au moyen d’une carte de paiement du type carte bleu) Voir: ELENOR 

CADOU- Les modes de preuves) Op.cit.  
 الستزسؽ تعديل القانؾف السدني 5/3/1888الس رخ في  11-88قانؾف  (4)
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 األصػػػلدخرػػػؾص صػػػؾر السحػػػرر الرسػػػسي فػػػاذا كػػػاف السحػػػرر الرسػػػسي مؾرجػػػؾد )  امػػػا
يكػػؾف لهػػا نفػػس الحجيػػة مػػا دامػػف  (2)فؾتؾغرا يػػةأك  رت  الرسػػسية خظيػػةفػػاف صػػؾ  (1)سحفػػؾ (ال

 .ؽ ـ 503 فقا لسا هؾ مبيؽ نشص السادة ل صلهذ  الرؾرة مظادقة 
غير مؾرجؾد  يكؾف لمرػؾرة حجيػة متػد كػاف مغهرهػا ال يذػؾب  شػػ  األصلاما اذا كاف 

مرارجعتها) السػادة  طراؼي كلاؽ يجؾز ل األصممؽ السحرر  اذا ما كانف هذ  الرؾرة مبخؾذة
 ؽ ـ(. 501

عمػػػػػد سػػػػػبيل إال  د فػػػػػا يعتػػػػػد نهػػػػػااألكلػػػػػالسػػػػػبخؾذة مػػػػػؽ الشدػػػػػخة  خػػػػػرو األ امػػػػػا الرػػػػػؾر
 االستفشاس.

 ثبػػػػاتلإلدػػػػجات العسؾميػػػػة ال يعتبػػػػر سػػػػؾو ندايػػػػة فػػػػي ال السحػػػػرر الرسػػػػسياف تدػػػػجيل 
كاف  -اصػػؾؿ السؾثػػق يثبػػف انػػ  تػػؼ فقػػد رجسيػػعأف  -: لاتادػػة كيتظمػػب فػػي هػػذ  الحالػػة شػػركطادا

أف  كاف يكػػؾف فهػػرس قػػانؾني لػػدو السؾثػػق يبػػيؽ  يػػ  -هػػذ الفقػػداف كػػاف ددػػبب حػػادث خػػاص
كػػانؾا أف  الذػػهؾدإلػػد  كفػػي هػػذ  الحالػػة يدػػس  داالسػػتساع –العقػػد قػػد حػػرر فػػي نفػػس التػػاري  

 احياء.
 : ثجكة السحرر العرشي -ب

البرػػػسة كاف كػػػل طػػػرؼ يحػػػتف  أك  الذػػػرط الؾحيػػػد لرػػػحة السحػػػرر العرفػػػي هػػػؾ التؾ يػػػع
 لحجيػػة   ترػػب  حجيتػػ  مساثمػػةإناػػار فػػاذا لػػؼ يػػتؼ  (3) إناػػار كلػػ  حجيتػػ  مػػا لػػؼ يػػتؼ  نشدػػخة مشػػ 

دػالظعؽ  يػ  إال  دػ  كمػؽ ثػؼ ال يسكػؽ اسػتبعاد  ثبػاتالسحرر الرسسي اذا كاف القػانؾف يجيػز اإل
   فؾرجؾبا يكؾف صريحا.إناار يكؾف ضسشيا اما أف  دالتزكير كاالعتراؼ دالسحرر العرفي يسكؽ

                                                           
(1)

 -La minute: السحفؾ  االصل  - La grosse: التشفيذية الشدخة  - L’expédition: العادية الشدخة  

الفؾتؾغرافكـة للعقـد الررـسي انهـا مظابقـة لألصـل زا يس ـؽ لقزـاة السؾضـؾع ارـتبعادبا السرد : يفترض شـي الرـؾرة )  (2)
 ــدو  مرــرر، مــا دار لــؼ يشــازع شــي مــدت مظابقتهــا لألصــل اثــد مــؽ اطــرا  الشــزاع( قــرار السح ســة العلكــا، غرشــة عقاريــة 

 56ص. 3131، مجلة السح سة العلكا العدد ااول  :234124ملف رقؼ  27/12/3131 تاريخ
(3)

 ؽ ـ 1/ 508 السادة:انغر  - 
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كيكفػي حمفهػؼ  ناػاراف السحرر العرفي يكؾف حجة لظر ي  اما الؾرثة فػا يظمػب مػشهؼ اإل
 .(1) الخ  كالتؾ يع لسؾرثهؼأف  اليسيؽ انهؼ ال يعمسؾف 

كيكػػؾف التػػػاري  ثانػػف انتػػػداء ، فػػي تاريخػػػ  حجيػػة السحػػػرر العرفػػي ازاء الغيػػػر فتاػػؾف  امػػا
 :  (2)مؽ

مػؽ يػـؾ التبشػير عميػ  أك  ثبؾت مزػسؾن  فػي عقػد أخػر حػرر  مؾعػفأك  يـؾ تدجيم  -
 امزاء.أك  احد الذيؽ لهؼ عمد العقد خ مؽ يـؾ كفاة أك  مؽ طرؼ ضاد  عسؾمي

كبالشدبة لغير السهيب فالرسائل السؾقعػة كالبر يػات اذا ، السهيبهذا دالشدبة لمسحرر العرفي 
 مهػا نفػس حجيػة السحػررات العر يػة السهيػبةفمؾقع عميػ  مػؽ طػرؼ مرسػمها  كاف اصمها السؾدع

(3). 
 شػريظة تهػاحجي افي حيؽ دفاتر التجار ليدف لها حجية لمغيػر غيػر انهػا نػيؽ التجػار لهػ

 .(4)تاؾف مشتغسةأف 
اذا  ااألولــ: اػؾف حجػة عمػد مػؽ صػدرت مشػ  فػي حػالتيؽكالػدفاتر السشزليػة ت امػا االكراؽ

أف  اذا ذكػر نهػا انػ  قرػد دسػا دكف فيهػا الثانكـةصػاحبها اسػتؾفد ديشػا كأف  صػراحة ذكر فيهػا
 .ؽ ـ 551كهؾ ما تزسشت  مقتزيات السادة  حقا لسرمحت  فالدشد لسؽ اثبت تقـؾ مقاـ
 : ثجكة الدليل االكتروني -ج 

االلاتركنػي مثمػ  مثػل  ثبػاتف اإلاة فػخيػر فقرتهػا األ 508، 1مكػرر 505اعساال دالسػادتيؽ 
الذػبف  الاتاني دسعشد ان  يخزع لشفس القؾاعد كتاؾف ل  نفس القؾة الثبؾتية مثمسػا هػؾ ثباتاإل

دالذػكل الػؾرقي كفقػ  شػريظة التبكػد مػؽ هؾيػة الذػخص السرػدر لػ  ككػذا اعػداد   ثبػاتفػي اإل
 عركؼ تزسؽ سامت .كحفغ  في 

                                                           
(1)

 ؽ.ـ 508/1انغر السادة  - 
(2)

 ؽ ـ 508 انغر السادة - 
(3)

 ؽ ـ 508 انغر السادة - 
(4)

 ؽ ـ 552انغر السادة  - 
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 تػػؼ الحرػػؾؿ عميػػ  دظريقػػة الػػدليل االلاتركنػػي يكػػؾف أف  يزػػاؼ فػػي هػػذا الذػػبف كرجػػؾ ب
 .ةشرعي

االلاتركنػي كمػا  الشريؽ الدالف ذكرهسػا يظػرح التدػاؤؿ دذػاف حجيػة السحػررمؽ خاؿ 
 .عر يا ما داـ ان  مكتؾ ب كمؾقعأك  االلاتركني يعتبر رسسيا اذا كاف السحرر

فػالسحرر االلاتركنػػي السؾقػع يعػد دسثادػة كثيقػة رقسيػة معتسػػدة  ال يثيػر اشػكاال كبيػرا األمػر
تسثػػػل محػػػررا رسػػػسيا اذا كػػػاف مشجػػػزا مػػػؽ قبػػػل مدػػػتؾعبة السحتػػػؾو  )لؾغاريتسية(دذػػػفرة حدػػػانية

 (1).طراؼضاد  عسؾمي كمحررا عر يا اذ كاف مشجزا مؽ قبل األ

 القانؾنكةااقرار والكسيؽ الحارسة والقرائؽ : شرع ثا 
كيقترػػر  ثبػػاتالسع يػػة مػػؽ اإل دلػػةلهػػا القػػؾة الثبؾتيػػة السظمقػػة كيظمػػق عميهػػا داأل أدلػػةهػػي 

 اثرها عمد الظرفيؽ الستشازعيؽ دكف الغير. 

 L’aveu ااقرار: اوا
 يعؾد لخرس  اعتراؼ السرء دحق عمي أك  كهؾ اقرار

(Est un acte unilatéral comporte la reconnaissance d’un fait 

contesté)
(2)

. 

 كليس القاعدة القانؾنية  محل الشزاعمؾضؾع  يشرب عمد الؾاقعة ك 

L’objet de l’aveu est un fait (et non une règle de droit)
(3)  

كسػا قػد يكػؾف ، شػفؾياأك  ضػسشيا كالرػري  قػد يكػؾف مكتؾبػاأك  كقد يكؾف االقرار صريحا
يكػػؾف فػػي الػػدعؾو محػػل الشػػزاع أف  القزػػائي يجػػبكاالقػػرار ، غيػػر قزػػائيأك  االقػػرار قزػػائيا

                                                           
(1)

(L’acte électronique signé est un document numérique certifié par un code mathématique de 

type algorythme qui en verrouille le contenu. Il est assimilé à un acte authentique lorsqu'il est 

réalisé par un officier public et à un acte sous-seing privé lorsqu'il est réalisé par les parties) 

Voir: Introduction: La preuve - Les moyens de preuve© Question(s) de droit - BY NC ND –

) http://jfh.free.fr) consulté le 25/11/2018 
(2)

 - La preuve par l’aveu (http://socialsante.wallonie.be/surendettement/professionnel/?q=obligations-

contrat-preuves-aveu) consulté le20/12/2018  
(3)

-Ibid. 

http://jfh.free.fr/
http://socialsante.wallonie.be/surendettement/professionnel/?q=obligations-contrat-preuves-aveu
http://socialsante.wallonie.be/surendettement/professionnel/?q=obligations-contrat-preuves-aveu
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امػا ـ أك  أخػرو رجهػة قزػائية  أمػاـ  كال يعتػد دػإقرار خػارج هػذ  الػدعؾو كلؾكػاف أمامػالسرفؾعة 
 (1)أخرو نفس القاضي في قزية 
القزػػػاء  أمػػػاـاالقػػػرار هػػػؾ اعتػػػراؼ الخرػػػؼ أف  ؽ ـ تػػػشص عمػػػد 511اف نػػػص السػػػادة 

 الدير في الدعؾو الستعمقة نها الؾاقعة.اثشاء  نؾاقعة قانؾنية مدعد نها عمي 
 :  اربعة صحة االقرار القزائي تخزع لذركطأف  مؽ خاؿ الشص يتبيؽ

 نائب أك  يكؾف صادرا مؽ الخرؼأف  - 1
 القزاء أماـيكؾف أف  - 2
 يكؾف اثشاء سير الدعؾو     - 3
 يشرب عمد الؾاقعة محل االدعاءأف  - 4

 : ثجكة ااقرار
ذلػػػ يفيػػد انػػ  متػػد اقػػر احػػد ، عمػػد السقػػر ؽ ـ حجػػة قاطعػػة 510لمسػػادة  االقػػرار طبقػػا

كيرػػب  القاضػػي ، دالؾاقعػػة القانؾنيػػة فػػي الشػػزاع القػػائؼ يكػػؾف هػػذا االقػػرار حجػػة عميػػ  طػػراؼاأل
  . دسزسؾن  كمرتب  د (En cas d’aveu le tribunal est lié par cette preuve) ممـز كمقيد

 دليػػػل كػػاؼ كحػػػد  كهػػؾ فػػػي غشػػػد عػػؽ تدعيسػػػ  نػػدليل اخػػػر اذ لػػ  القػػػؾة الثبؾتيػػػة فػػاإلقرار
ي خػذ كسػا هػؾ أف  التجزئػة يعشػي عدـك ، اذا كاف متعمقا نؾقائع متعددةإال  السظمقة كان  ال يتجزأ

يذػػػتسل عمػػػد كاقعػػػة اصػػػمية  مركبػػػا فااهسػػػاأك  كػػػاف مؾصػػػؾفاأف  امػػػا، كػػػاف ددػػػيظاأف  عميػػػ 
مرتبظػػة كلاػػؽ يختمفػػاف فػػي كػػؾف الؾاقعػػة السرتبظػػة فػػي االقػػرار السؾصػػؾؼ تشذػػب كقػػف  أخػػرو ك 

مقػرا دالػديؽ  ية) دائؽ يدعي نديؽ محدد ارجم  ددشتيؽ في حيؽ يدفع السػديؽاألصمنذؾء الؾاقعة 
 كلاؽ في ارجل ثاث سشؾات(.

                                                           
(1)

ثجكـة ااقـرار  -) ا يعترر اقرارا قزـائكا، ااقـرار الرـادر خـارج اجـرازات الخرـؾمة ثتـا ولـؾ تـؼ امـار نفـس السح سـة 
ا يعد ترريح يـابد امـار قاضـي التحقيـق بخرـؾص دعـؾت جزائكـة، اقـرارا  -الدعؾت الرادر شيهاالقزائي محرؾرة شي 
،مجمة  23/21/0211نتاري  2822188قرار السحكسة العميا، الغرفة التجارية كالبحرية، ممف رقؼ (قزائكا شي دعؾت تجارية

  000، ص. 0211السحكسة العميا العدد الثاني 
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ؽ دسبمػ  في حيؽ دالشدبة لإلقرار السركب فتشذػب الؾاقعػة السرتبظػة الحقػا) دائػؽ يػدعي نػدي
 ديشار(.12.222ديشار كالسديؽ يقر دان  كفد مش  02.222

فانػ  يخزػع لمقؾاعػد العامػة فػي  (Extra judiciaire) اما دالشدبة لإلقرار غير القزائي
 محدكدة القؾة الثبؾتية. دلةكمتركؾ لمدمظة التقديرية لمقاضي مثم  مثل األ ثباتاإل

 Le serment décisoireالكسيؽ الحارسة : ثانكا
يمجػب احػد ف ؾو الخالية مؽ كل دليلعفي الد د الخرـؾ نتؾرجي  اليسيؽ الحاسسة كذلػيشفر 
فػػػي إال  يردهػػػا كال تاػػػؾف هػػػذ  اليسػػػيؽأف  خيػػػرتؾرجيػػػ  اليسػػػيؽ ل خػػػر كلهػػػذا األإلػػػد  الخرػػػسيؽ

كتاؾف في أي مرحمة كانف عميها الػدعؾو كلاػؽ القاضػي  الدعؾو التي ال تخالف الشغاـ العاـ
كاف القاضي في هذ  الحالػة ممػـز نتدػبيب ، (1)الخرؼ متعدفا يسشع تؾرجيهها اذا كافأف  يسكش 
 .(2)الرافض تؾرجي  اليسيؽ مبيشا كرج  التعدف حكس 

ؽ ـ فسػؽ كرجهػف لػ  اليسػيؽ الحاسػسة  518السػادة  حكػاـكفقػا أل: ثجكة الكسيؽ الحارسة
 ر دعؾا .خد ردت عمي  هذ  اليسيؽ فشال عشهافشال عشها كلؼ يردها ككل مؽ 

مػػا عػػدا اذ ثبػػف كػػذنها  اليسػػيؽ الحاسػػسة تتسيػػز دػػالقؾة القاطعػػة السظمقػػةأف  اف الػػشص يفيػػد
 دحكؼ رجشائي.

  Les présomptions légales: القرائؽ القانؾنكة ثالثا
القاضػػػي مػػػؽ كاقعػػػة معمؾمػػػة أك  القػػػرائؽ دذػػػكل عػػػاـ هػػػي الشتػػػائو التػػػي يدػػػتسدها القػػػانؾف 

 كاقعة مجهؾلة. ثباتإل

                                                           
 مؽ القانؾف السدني 515ة  انغر الساد (1)
اذا كانـ  تعدـفكة، ويجـ  علـا القاضـي تدـري  إا  )السرد : ا يحـق للقـا  مشـع الخرـؼ مـؽ تؾجكـم الكسـيؽ الحارـسة (2)

نتػػػاري   2821528قػػػرار السحكسػػػة العميػػػا، الغرفػػػة السدنيػػػة، ممػػػف رقػػػؼ ث ســـم بخرـــؾص الظـــابع التعدـــفي لهـــذ  الكســـيؽ( 
 182ص. 0215 20ميا ، العدد ، مجمة السحكسة الع 01/12/0215
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(Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire 

d’un fait connu vers un fait inconnu. On part d’une réalité qui est connue pour 

démontrer quelque chose de non connu)
(1) 
قانؾنكـة تغشـي مـؽ ا  القريشـة الؽ ـ عمد " 558تؼ الشص عمد القرائؽ القانؾنية دالسادة 

نقض بـذ  القريشـة  انم يجؾز اعل ثباتمؽ طرق اإل   خرت تقررت لسرلحتم عؽ    طريقة 
 بالدليل الع دي ما لؼ يؾجد نص يقزي بغير ذلػ".

صػػاحبها مػػؽ  القػػانؾف كانهػػا تعفػػييػػشص عميهػػا  القريشػػة القانؾنيػػةأف  يدػػتخمص مػػؽ ذلػػػ
نقػل ك  ثبػاتفالظرؼ السعشػي نهػا ال يقػع عميػ  اإل، شفؾياأك  كتانيا االتياف ندليل أخر سؾاء كاف

مثمسػػا الذػػبف دخرػػؾص قريشػػة ، (2)الؾاقعػػة ثانتػػة نهػػذ  القريشػػةلمقػػانؾف الػػذي اعتبػػر  ثبػػاتهػػذا اإل
اذ اصػب  اليػـؾ داإلمكػاف ، نػدليل عمسػي عكدػها ثبػاتكمع ذلػ فت  السجػاؿ إل، (3)الؾلد لمفراش

 عكدها مؽ خاؿ ما تؾصل الي  التظؾر العمسي. إثباتاالتياف دسا يفشد عدـ صحتها ك 
 إثبػػػاتالقاطعػػػة فػػػا يجػػػؾز  هػػػذا دالشدػػػبة لمقػػػرائؽ القانؾنيػػػة البدػػػيظة امػػػا القػػػرائؽ القانؾنيػػػة

دالشدػبة  األمػرمثمسػا ، الدمؼ العاـ يقتزػي كرجؾدهػاأف  يرو السذرع في الغالب عكدها ألسبا ب
  (4)الحائزة لقؾة الذيء السقزي د  حكاـلقريشة حجية األ

فػي الؾقػائع التػي فرػل فيهػا هػذا إال  كقريشة عدـ ارتباط القاضي السدني دػالحكؼ الجشػائي
 .  (6)عكدها إثباتفالقرائؽ السظمقة هي تمػ التي ال يسكؽ ، (5)الحكؼ ككاف فرم  فيها ضركريا

الػػدليل )كالستسثمػػة فػػي  ذات الحجيػػة السظمقػػة ثبػػاتاف كسػػائل اإلفػػمػػؽ كػػل مػػا سػػبق ذكػػر  
ندايػة  )كهػي  ثباتممزمة لمقاضي عمد خاؼ السحدكدة اإل (الاتاني كاالقرار كاليسيؽ الحاسسة

                                                           
(1)

 -Les présomptions irréfragables- ou- simples,(https://cours-de-droit.net/les-presomptions-

irrefragables-ou-simples-a121608894/) consulté le 25/11/2018 
  120،125، مررجع سانق ص. 0 ج السدني، القانؾف  شرح في الؾسي  ،عبد الرزاؽ الدشهؾري  -(2)

(3)
 (Elles dispensent donc le demandeur d’apporter la preuve de l’existence de son droit. Par 

exemple, l’époux est présumé le père des enfants conçus pendant le mariage) Voir: La preuve des 

droits, MAXICOURS.COM, (https://www.maxicours.com/se/fiche/2/2/177022.html/1stt) consulté 

le14/11/2019 
(4)ؽ ـ 558انغر السادة  -(4)

  
(5)ؽ ـ 558انغر السادة  -(5)

  
(6)

(Les présomptions absolues: elles ne peuvent pas être combattues par la preuve contraire. Ce 

sont des présomptions irréfragables) Voir: La preuve des droits subjectifs en droit-Major-Prépa, 

(https://major-prépa-com/eco-droit/preuve-droits-subjectifs-droit/) consulté le 14/10/2019 

https://cours-de-droit.net/les-presomptions-irrefragables-ou-simples-a121608894/
https://cours-de-droit.net/les-presomptions-irrefragables-ou-simples-a121608894/
https://www.maxicours.com/se/fiche/2/2/177022.html/1stt)%20consulté
https://major-prépa-com/eco-droit/preuve-droits-subjectifs-droit/
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 كتخزػػع سػػشرو الحقػػا غيػػر ممزمػػة لمقاضػػي كسػػا (الاتػػاني كالذػػهادة كالقػػرائؽ القزػػائية ثبػػاتاإل
(1).لدمظت  التقديرية

 

 Les preuves imparfaites ذات القؾة السحدودة ثباتاإل   دلة: مظل  ثا 
ذات الحجيػػػة الشدػػػبية تػػػؼ الػػػشص عميهػػػا فػػػي القػػػانؾف أك  ةالسحػػػدكدة القػػػؾ  ثبػػػاتاإل أدلػػػةاف 
  السدني

(. 518) ( كاليسيؽ الستسسة512( كالقرائؽ القزائية)555الذهادة) السادة كتتسثل في  

 Le témoignage ou la preuve testimoniale (الريشة)الذهادة او ول:  شرع
كبحدػػب ذلػػػ كػػاف يظمػػق عميهػػا البيشػػة فػػاف  دلػػةصػػدارة األ تحتػػلالذػػهادة قػػديسا  كانػفاذا 
العاـ لمبيشة ) البيشة عمد مؽ ادعد كاليسيؽ عمد مؽ اناػر( فػي حػيؽ  ة هي السفهـؾخير هذ  األ

يرػرح الذػاهد فػي الغالػب شػفؾيا كاحيانػا أف  كتعشػي، السعشد الخاص اليـؾ فهؾ شهادة الذػهؾد
 دسػا شػػاهد  الرػؼ الػبكؼ(د المغػة الخاصػةإلػد  المجػػؾءكأكثػر قػد تاػؾف داإلشػارة ) دذػهادة مكتؾبػة

ذلػػػ مػػا يدتذػػف مػػؽ ، معشػػد شػػهد يفيػػد حزػػرأف  كفػػي الحػػالتيؽ يكػػؾف حاضػػرا اذ، سػػسع أك 
  :عشترة نؽ شداد قؾؿ الذاعر

 مؼػػػػػػػلؼ تع كشف رجاهمة دساأف  ... ها سبلف الخيل يا انشة مالػ
 (2)اغذد الؾغد كاعف عشد السغشؼ ... يػػػػالؾ يعة انش يهد يخبرؾ مؽ

 دذبف الؾاقعة. هد كسسع امحل )مؾضؾع( الذهادة يشرب دائسا عمد ما رآ  الذاف 
(L’objet du témoignage est toujours ce que le témoin a 

personnellement vu ou entendu)
(1)

. 
                                                           
(1)

 Les moyens de preuve parfaits, c’est-à-dire ceux qui s’imposent au juge, sont l’écrit, l’aveu 

judiciaire et le serment décisoire. Les preuves imparfaites, que le juge n’est pas obligé de 

prendre en compte, sont le commencement de preuve par écrit, le témoignage, la présomption de 

fait et le serment supplétoire) Voir: La preuve des droits, MAXICOURS.COM Op.cit.  
(2)

 كهػي طؾيمػة ،قرػيدة شػداد نػؽ عشتػرة معمقػة مػؽ البيتػيؽ)  الجػاهمي العرػر شػعراء مػؽ شػاعر ال بدػي، شػداد نػؽ عشتػرة- 
 العرػػر شػػعراء ألشػػهر الظؾيمػػة القرػػائد تمػػػ انهػػا مشهػػا عػػدة ألسػػبا ب دالسعمقػػات كسػػسيف الدػػبع، الجاهميػػة السعمقػػات احػػدو

 نهػا تػبثرا ددػهؾلة الشػاس نفػؾس فػي تعمق كؾنها التدسية سبب ردكا كاخركف  ألهسيتها الا بة ددتار تعمق كانف كالتي الجاهمي
 .قبؾل  يررج  الذي الدبب كهؾ
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ذات ، أك السػػػدني محػػػل السشازعػػػةكتؾضػػػيحا اكثػػػر يشرػػػب عمػػػد كػػػل كاقعػػػة ذات الظػػػادع 
 الظادع الجشائي محل الجريسة.

ة تختمػػػف مػػؽ حيػػػث قػػػؾة حجيتهػػا كهػػػي شػػػهادة مباشػػػرة اصػػشافا اربعػػػكقػػد عرفػػػف الذػػػهادة 
فسا هػؾ مفهػـؾ كػل مشهػا كمػدو ، ا شهادة الذهرةأخير ك  تدامعادة مباشرة) الدساعية( كشهكغير 

 حجيتها ؟

  directle témoignage : مبايرةيهادة :  وا
فالذػػهؾد ، سػػسع أك  تاػػؾف مباشػػرة  يرػػرح الذػػاهد دسػػا درػػر أف  فػػي الذػػهادة األصػلاف 

لؾاقعػة قانؾنيػة يػدلي فسػؽ حزػر شخرػيا ، (2) دسثادة عيؾف العدالة السبرػرة كآذانهػا الرػااية
كقائع رجريسة قتل كشػهد دسػا تػؼ مػؽ كرأو  حزر كالذي، (3) سسع أك  مررحا دسا رآ  دذهادت  
كمػػؽ حزػػر كسػػسع ، يرػػؾ ب سػػاح  نحػػؾ الزػػحية كسػػقؾط الزػػحية مذػػاهدت  لمسػػتهؼخػػاؿ 

 كمػؽ، كتحديد الرداؽ السعجل كالس رجل يجا بدذاف القبؾؿ كاإل دبذن  ما تؼ دسجمس عقد زكاج
الحػػديث حػػؾؿ الدػػيارة محػػل  أطػػراؼمػػؽ خػػاؿ سػػساع  لمظػػرفيؽ يتبػػادالف  حزػػر فػػرآي كسػػسع

رجسيعهػػا كقػػائع ي خػػذ فػػي الذػػهادة نهػػا ، البيػػع كشػػاهد السذػػتري يدػػمؼ ثسشهػػا الستفػػق عميػػ  لمبػػائع
 دعيؽ االعتبار.

  directinle témoignage : رساعكة و  ثانكا يهادة غير مبايرة
مؽ شاهد آخر مػؽ  لثانية الف الذاهد يذهد دسا سسع كتؾصف دانها شهادة مؽ الدررجة ا

 انػػ  اخبرنػػي دسػػا شػػاهد  (أك  السػػدعؾ.... كهػػؾ يدػػرد الؾاقعػػة)سػػسعف مػػؽ  رأو كسػػسع مباشػػرة
السسارسػػة القزػػائية قػػد أف إال  السذػػرع لػػؼ يػػؾرد الػػشص عمػػد اصػػشاؼ الذػػهادةأف  كبػػالرغؼ مػػؽ

                                                                                                                                                                                     
(1)

Les preuves imparfaites, témoignage, présomption, aveu, serment (Les preuves imparfaites 

(témoignage, présomption, aveu ...cours-de-droit.net › les-preuves-imparfaites-témoignage-p…) 

consulté le30/10/2019 
(2)

 (Le témoin est les yeux et les oreilles de la justice, il rapporte oralement sous serment devant le 

juge ce qu’il a vu et entendu) Voir: Gea Iut Evreux Chapitre1: La preuve (GEA 

(https://fr.scribd.com/document/454270813/chapitre-1-la-preuve-gea-iut-evreux) 

Consulté le 27/11/2019 
(3)

 (Une personne qui a personnellement assisté à une situation juridique fait une déclaration 

indiquant ce qu’elle a vu ou entendu) Voir: La preuve des droits, Preuve par témoignage,  

(https://www.maxicours.com/se/cours/la-preuve-des-droits ) consulté 30/11/2019 

https://cours-de-droit.net/les-preuves-imparfaites-temoignage-presomption-aveu-serment-a121611762/#:~:text=Les%20preuves%20imparfaites%20(t%C3%A9moignage%2C%20pr%C3%A9somption%2C%20aveu%2C%20serment),-septembre%2025%2C%202019&text=On%20distingue%20les%20preuves%20parfaites,et%20de%20l'aveu%20judiiaire.
https://cours-de-droit.net/les-preuves-imparfaites-temoignage-presomption-aveu-serment-a121611762/#:~:text=Les%20preuves%20imparfaites%20(t%C3%A9moignage%2C%20pr%C3%A9somption%2C%20aveu%2C%20serment),-septembre%2025%2C%202019&text=On%20distingue%20les%20preuves%20parfaites,et%20de%20l'aveu%20judiiaire.
https://cours-de-droit.net/les-preuves-imparfaites-temoignage-presomption-aveu-serment-a121611762/#:~:text=Les%20preuves%20imparfaites%20(t%C3%A9moignage%2C%20pr%C3%A9somption%2C%20aveu%2C%20serment),-septembre%2025%2C%202019&text=On%20distingue%20les%20preuves%20parfaites,et%20de%20l'aveu%20judiiaire.
https://fr.scribd.com/document/454270813/chapitre-1-la-preuve-gea-iut-evreux
https://www.maxicours.com/se/cours/la-preuve-des-droits
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الدػػػساعية مثمسػػػا رجػػػاء فػػػي ارجتهػػػاد السحكسػػػة العميػػػا فػػػي قرارهػػػا الرػػػادر نتػػػاري   دالذػػػهادةتبخػػػذ 
دذػػػهادة ال يػػػاف إال  الػػػزكاج ال يثبػػػفأف  شػػػرعا) مػػػؽ السقػػػرر  35080ممػػػف رقػػػؼ  25/1888/

دذػهادة الدػساع أك  حزركا زفاؼ الظػرفيؽأك  حزركا قراءة الفاتحةنها انهؼ التي يذهد أصحا
   (1)(الظرفيؽ كانا متزكرجيؽأف  غيرهؼؽ الذهؾد دكف سسعؾا م أنهؼ نهاالتي يذهد أصحا

 ( La commune renommée)(2): تدامع ثالثا يهادة
كال  ( Les ouï-dire) يقػػاؿ دكف تحديػػد لمقائػػل  كتشرػػب عمػػد مػػا هػػؾ شػػائع نػػيؽ الشػػاس

هػػا اذ ال يحسػػل صػػاحبها ايػػة مدػػ كلية شخرػػية كؾنػػ  ركو مػػا إثباتيشرػػب عمػػد الؾاقعػػة السػػراد 
 .كافة الشاسيتداكل  

فػي ، تبػيؽ زكرهػاأف  فالذهادة السباشرة كالدساعية يتحسل صػاحبها السدػ كلية كتبعا لذلػ
فػػي حالػػة كاحػػدة كهػػي الػػشص إال  كال يعتػػد نهػػا األصػػلالتدػػامع غيػػر مقبؾلػػة فػػي  شػػهادة حػػيؽ

 مػػؾاؿفػػي شػػبف انهػػاء الشغػػاـ السذػػترؾ أل معػاالتدػػي خػػذ دذػػهادة  فػػي فرندػػا مػػثا)عميهػػا قانؾنػػا 
 .(  السذتركةأمؾالكحالة كرثة أحد الزكرجيؽ لتحديد الزكرجيؽ 

  l’acte de notoriété: يهادة الذهرة العامةرابعا 
رجهػػػة رسػػػسية  أمػػػاـتعػػػرؼ دانهػػػا شػػػهادة دػػػالسعشد الرػػػحي  فهػػػي كرقػػػة مكتؾبػػػة تحػػػرر ا 

تتزسؽ كقائع معيشة صرح نها شهؾد يعرفؾنها عؽ طريق الذهرة العامة كمثالها حرػر التركػة 
 أمػػػػاـالذػػػػهؾد يػػػدلؾف دذػػػهادتهؼ أف  ل يػػػػف زكاج يتجمػػػد مػػػؽ خالهػػػاأك  كتقريػػػر غيبػػػة السفقػػػؾد

 .(3)السؾثق مثا دسعرفتهؼ لمؾاقعة مؾضؾع الذهادة عؽ طريق الذهرة العامة 

                                                           
فػي عػػل قػانؾف االرجػػراءات الجزائيػة الجزائػػري، اطركحػة دكتػػؾرا ، رجامعػة مػػؾالي الظػػاهر  ثبػػاتزركقػي عايدػػة، طػرؽ اإل - (1)

 185ص. 0218-0218سعيدة 
(2)

 La commune renommée: Rumeur publique tenue pour vraie), Voir: Le grand dictionnaire 

terminologique (http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8364265) consulté le 30/10/2019 
 181في عل قانؾف االرجراءات الجزائية الجزائري، مررجع سانق ص. ثباتزركقي عايدة، طرؽ اإل (3)

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8364265
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 Présomptions judiciaire et le: القزائكة والكسيؽ الستسسة شرع ثا  القرائؽ
serment supplétoire 

 القريشة القزائكة: اوا
 كهػػػي مػػػؽ صػػػسيؼ الدػػػمظة التقديريػػػة لمقاضػػػي ؽ ـ 512دالسػػػادة  اكردهػػػا السذػػػرع نػػػشص

 دالبيشة. ثباتكفق  في االحؾاؿ التي يجيز فيها القانؾف اإل إثباتليعتسدها كؾسيمة 
ــا اليسػػيؽ تمػػػ كهػػي  مػػؽ نفػػس القػػانؾف  518السػػادة تزػػسشها نػػص : الكســيؽ الستسســة ثانك

السؾرجهة مؽ طرؼ القاضي إلتساـ ما نقص مؽ الدليل السقدـ مػؽ احػد الظػرفيؽ كقيػد القاضػي 
 تاؾف خالية مؽ الدليل.أف  في شانها داف ال يكؾف في الدعؾو دليل كامل كال

  :ثجكة الريشة
ا تخزػػػػع أساسػػػػاليسػػػػيؽ الستسسػػػػة فهػػػػي أك  قػػػػرائؽ قزػػػػائيةأك  دة شػػػػهؾداسػػػػؾاء كانػػػػف شػػػػه

 فإنهػالمذػهادة دالشدػبة اذ ، ذات الحجية الشدبية دلةلمدمظة التقديرية لمقاضي كلذلػ سسيف داأل
حجيتهػػا مترككػػة لمدػػمظة القديريػػة أف  ا ال تذػػكل دلػػيا قانؾنيػػا كلاػػؽ اخا يػػا كذلػػػ يفيػػدأساسػػ

  .(1)غير ممـز نها خيركهذا األ لمقاضي

نفػرؽ نػيؽ حجيتهػا فػي الترػرفات القانؾنيػة أف  األمرلحجية الذهادة يقتزي  ان  دالشدبة
ا تجػػد أساسػػدالشدػػبة لمؾقػػائع فإنهػػا  األمػػركحجيتهػػا دالشدػػبة لمؾقػػائع القانؾنيػػة) الساديػػة( فػػاذا كػػاف 

 لاػػػؽ دالشدػػػبة لمترػػػرفات القانؾنيػػػة هػػػا دالبيشػػػةثباتترػػػم  إل األصػػػللهػػػا مرتعػػػا الف الؾقػػػائع فػػػي 
لمتررفات التي ال تزيد  يستهػا  دالشدبة اذا تؼ الشص عميها مثمسا هؾ الحاؿإال  فالبيشة مدتبعدة

  دالاتادػة اذا كرجػد مبػدأ ثبػؾت إثباتػ يسػا كػاف يجػب  ثباترجؾاز اإل، أك (2)ديشار 122.222عؽ 
 (4)االدني لمحرؾؿ عمد الدليل الاتانيأك  كرجؾد السانع السادي ككذا، (3)دالاتادة

                                                           
(1)

 (Il ne constitue pas une preuve légale mais morale, c’est-à-dire la force probante d’un 

témoignage est laissée à l’appréciation du juge. Un juge n’est jamais lie aux témoignages) Voir: 

Playmendroit, Section1: la preuve littérale. - Playmendroit, le site des ..., 

(http://playmendroit.free.fr/droit_civil/modes_de_preuve.htm) consulté le 15/10/2019  
(2)

 ؽ ـ 555انغر السادة  - 
(3)

 ؽ ـ 553انغر السادة - 
(4)

 ؽ ـ 551انغر السادة  - 

http://playmendroit.free.fr/droit_civil/modes_de_preuve.htm
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غيػػػر ممزمػػػة  أدلػػػة خػػػرو دالشدػػػبة لمقػػػرائؽ القزػػػائية كاليسػػػيؽ الستسسػػػة فهػػػي األ األمػػػرنفػػػس 
كمػؽ ثػؼ كانػف حجيتهػا اسػتبعادها أك  ل خػذ نهػا دذػبنهايسمػػ الدػمظة التقديريػة  لاشػ لمقاضي ك 
   محدكدة.

أك  سػػػؾاء مشهػػػا مػػػا تعمػػػق دالحجيػػػة السظمقػػػة ثبػػػاتاإل أدلػػػةكاذا كػػػاف كػػػل مػػػا ذكػػػر دذػػػاف 
نػػػ  مختمػػػف أدالشدػػػبة لمسػػػادة الجشائيػػػة سػػػياف امػػػا  األمػػػردالسػػػادة السدنيػػػة فهػػػل  السحػػػدكدة يتعمػػػق

 تساما.
 الجشائكة ثباتاإل   دلة: مظل  ثالث

السدنيػة سػؾاء  دلػةكما اذا كانف تختمف عؽ األ الجشائية ثباتاإل أدلةقبل التظرؽ لعرض 
عبػػر  دلػػةاألمػػؽ حيػػث حجيتهػػا فانػػ  يتعػػيؽ القػػاء نغػػرة عػػؽ تظػػؾر هػػذ  أك  مػػؽ حيػػث تحديػػدها
 السراحل التاريخية.

  شائيالج ثباتتظؾر اإل   ول شرع
ألي محاكسػػة كشػػرط ال  سػػاسكبالشتيجػػة األ التبكيػػد لػػذات الحقيقػػة يعتبػػر دسثادػػة ثبػػاتاإل

Jean Domat.(1)ذلػ ما اكد   غشي عش  لتحقيق الدير الحدؽ لمشغاـ القزائي
. 

درػػػفة خاصػػػة كتؾصػػػل  شائيػػػةكالجية فػػػي السشازعػػػات القزػػػائية أساسػػػ ثبػػػاتاف مدػػػبلة اإل
التػؾازف نػيؽ  إقامػةدسػرآة السجتسػع مػؽ خػاؿ مدػعي  ثبػاتاعتبار القؾاعد التي تحكػؼ اإل البعض

 .حساية السجتسع كحساية الحريات الفردية
(La question de la preuve est donc essentielle dans le contentieux 

juridictionnel et plus particulièrement dans le contentieux pénal, certains 

s’accordant même à dire que les règles qui régissent la preuve sont « le miroir 

» de la société, laquelle est en quête d’un éternel équilibre entre la recherche de 

sa protection et l’atteinte que cette dernière risque de porter aux libertés 

individuelles) 
(2) 

                                                           
1
 (La preuve, selon Domat, est « ce qui persuade l’esprit d’une vérité ». Elle constitue, par voie de 

conséquence, la base de tout procès et la condition sine qua non d’une bonne administration du 

système judiciaire) Voir: Didier Thomas, Valérie Bosc, Christine Gavalda-Moulenat, Philippe 

Ramon et Aude Vaissière , (Les transformations de l'administration de la preuve pénale, Dans 

Archives de politique criminelle 2004/1 (n° 26), pages 113 à 124) p.113 https://www.cairn.info/revue-

archives-de-politique-criminelle-2004-1-page-113.htm) consulté le 30/10/2019 
(2)

 Ibid. 

https://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2004-1-page-113.htm
https://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2004-1-page-113.htm
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 انػػ  عػػرؼ تظػػؾرا كتحػػؾال مػػؽ خػػاؿ الحقػػب التاريخيػػة كاف ثبػػاتكالثانػػف درػػدد نغػػاـ اإل
Montesquieu  (الحػػػ  ارتبػػػاط القػػػؾانيؽ دالتػػػاري  مػػػؽ خػػػاؿ مقؾلتػػػ  فػػػي كتادػػػ  ركح القػػػؾانيؽ

 (ضركرة نمؾرة القؾانيؽ دالتاري  كبمؾرة التاري  دالقؾانيؽ

(Si Montesquieu note dans De l’esprit des lois qu’il « faut éclairer les lois 

par l’histoire et l’histoire par les lois », c’est bien que les disciplines juridique 

et historique sont intimement liées)
(1)

. 
س القؾاعػد التػي تعكػ الجشػائي فػي القػانؾف الؾضػعي ثبػاتمؽ هذا السشظمق نتشاكؿ نغؼ اإل

نغػاـ أف  اعتبػارالمحقبػة التاريخيػة التػي عهػرت نهػا السجتسعات كفقا التي تقررت لزب  سمؾؾ 
 (2)الجشائي في تذريع ما يعد اهؼ مغهر لدررجة التظؾر التذريعي. ثباتاإل

  :الجشائي عرؼ خسس مراحل ثباتفاإل
 دلــــةمرثلــــة األ – 4 مرثلــــة ااثتكــــار ل لهــــة - 3 مرثلــــة التقــــدير الذخرــــي -2
 (3) العلسكة دلةمرثلة األ – 6 قشاعكمدلة إا مرثلة األ -5 القانؾنكة
قػؾة الفػرد لاقترػاص نشفدػ  كقػؾة ) مػؽ خػاؿ االنتقػاـ كاالخػذ دالثػبر د تعتسد القػؾةاألكلف

 Loi de talion et القبيمػػة لاقترػػػاص مػػؽ الجػػػاني دعػػػد التخمػػي عشػػػ  مػػؽ طػػػرؼ قبيمتػػػ 

l’abandon noxal) 
اعتسػدت  الثالثةارتقف لتعتسد عمد القؾة االلهية لتحديد السرتاب لمجـر في حػيؽ  والثانكة

ليرػب  يقػيؽ القاضػي رهشػا لػ   مؽ طػرؼ السذػرع دلةعمد العقل كالسشظق مؽ خاؿ تحديد األ
كهػػي االهػػؼ اذ تتجمػػد فػػي مػػش  القاضػػي سػػمظة تقديريػػة كبيػػرة سػػؾاء  يسػػا  الرابعــةامػػا السرحمػػة 

 العمسيػة ذا ت السشػافع الجسػة دلػةكتتسثػل فػي األالخامدـة ا أخير تقديرها ك أك  دلةيخص قبؾؿ األ
  (4)كالسثالب الخظرة السهددة لمحقؾؽ كالحريات الفردية

                                                           
(1)

 Marion Le Lorrain, L’HISTOIRE ET LE DROIT PENAL, UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS 

PARIS II MASTER II DROIT PENAL ET SCIENCES PENALES ANNEE UNIVERSITAIRE 

2009/2010 p.6 (https://docassas.uparis2.fr ) consulté le 01/11/2019 
 0220كالتؾزيػػػع، رجامعػػػة االسػػػكشدرية الجشػػػائي، دار الاتػػا ب الجػػػامعي لمشذػػػر  ثبػػػاتالشغريػػػة العامػػػة لإل شػػػريف،الدػػيد    (2)

  35.ص
 كما يميها 31نفس السررجع ص. (3)
 كما يميها 81.ص سانقالجشائي، مررجع  ثباتالديد   شريف، الشغرية العامة لإل (4)

https://docassas.uparis2.fr/
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لمسراحػػػل  ثبػػاتنغػػؼ اإلاذا كانػػػف نػػ  ا، فػػي هػػذا السجػػاؿ يسكػػػؽ القػػؾؿ دذػػاف هػػػذا التظػػؾر
د كالثانيػة غػدت اثػرا األكلػالسػرحمتيؽ أف  د تؼ االستغشاء عشها في غالب التذريعات دحكػؼاألكل

 ؽالعمسيػػة كبػػي دلػػةالشقػػد السقبػػؾؿ دالشدػػبة ل  مػػؽ الساضػػي فػػي حػػيؽ دقيػػة السراحػػل تتػػبررج  نػػيؽ
لسقيػد ) الشغػاـ ا ؟العدالػة الجشائيػة  اميؽ اآلخريؽ االفزل مؽ كرجهة نغػرالتداؤؿ أي مؽ الشغ

نتاامػل مػع  ميؽالشغػاأف  ( كهػلقشاعػةدلػة إال ـ الشغاـ الحػر) نغػاـ األالقانؾنية( أ  دلةنغاـ األ
 ؟بدلةيحقق السحاكسة العالعمسية  دلةاأل

 والعلسكة قشاعكم ااو  القانؾنكة دلةاأل شرع ثا 
مخالفػػػات( أك  رجػػػش أك  ) رجشايػػػاتمػػػؽ خػػػاؿ القزػػػايا السظركحػػػة عمػػػد القاضػػػي الجشػػػائي

يعهػػػد اليػػػ   (Déni de justice )(1) العدالػػػة إناػػػاررجػػـر  تحػػػف طائمػػػةالسمػػـز دالفرػػػل فيهػػػا 
كذلػػػػ مػػػؽ خػػػاؿ تسكػػػيؽ  سػػػ يا إلحقػػػاؽ الحػػػق كازهػػػاؽ الباطػػػلالحقيقػػػة درػػػددها البحػػػث عػػػؽ 

) حػػق  ) حػػق الزػػحية( كانػػزاؿ العقػػا ب دسرتاػػب الجػػـر الستزػػرر مػػؽ حقػػ  الشػػارجؼ عػػؽ الجػػـر
 ) حق الستهؼ في البراءة(. عدـ ادانت  إثباتد خيرهذا األ السجتسع( كإنراؼ

محػدد مدػبقا مػؽ طػرؼ السذػرع) نغػاـ  أدلػةفهل القاضػي دحثػا عػؽ الحقيقػة مقيػد نشغػاـ 
ع سػػؾو ـ انػػ  حػػر ال يخزػػأ؟ مػػا يػػرا  السذػػرعإال  ال يػػرو  مقيػػداالقانؾنيػػة( كيرػػب  نػػذلػ  دلػػةاأل

 ثبػاتلمبحػث عػؽ كػل مػا يػرا  صػالحا لإل مخيرانذلػ  ( كيرب اإلقشاعية دلةلزسير  ) نغاـ األ
 ؟كال يحتاؼ سؾو لسا يرتزي  ضسير  تشع د كفقا لسا يق

 دلػػػػةاألد التعريػػػػف ثانيػػػػاالقانؾنيػػػػة ك  دلػػػػةالتعريػػػػف نشغػػػػاـ األ أكال ارجادػػػػة عػػػػؽ ذلػػػػػ نتشػػػػاكؿ
 مػػػؽ خػػػاؿ العػػػرض تبيػػػاف مدػػػاكئ كمحاسػػػؽ كػػػلك  العمسيػػػة دلػػػةثالثػػػا التعريػػػف داألشاعيػػػة ك قاال

التبصيل القانؾني لمسذرع سػ يا لمؾقػؾؼ عمػد مؾقفػ  مػؽ الشغػاميؽ كاي مشهسػا كػاف  مع صشف
 السفزل ؟

                                                           
 ؽ ع 151السادة  (1)
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 القانؾنكة دلةنغار األ اوا
)فالسشترػػر لػػيس دالزػػركرة نريفػػا كالسشهػػـز لػػيس  مػػؽ عػػدـ رجػػدكو مشظػػق القػػؾة التبكػػددعػػد 

( كػػػاف لزامػػػا ي مػػػؽ خػػػاؿ الفاسػػػفة كفقهػػػاء ندػػػانيتجػػػ  الفاػػػر اإلأف  حتسػػػا هػػػؾ السرتاػػػب لمجػػػـر
د فػي اكاخػر األكلػالقانؾف نحؾ ارساء نغاـ يعتسػد السشظػق كالعقػل كهػؾ مػا نػدت مامػ  رجػذكر  

 القانؾنيػة السكػرس لسرحمػة االنتقػاؿ مػؽ مشظػق القػؾة دلػةاالمبراطؾرية الركمانية دغهؾر نغاـ األ
ارجبػػػة االتبػػػاع حرػػػرا مػػػؽ الؾ الجشػػػائي  ثبػػػاتاإل أدلػػػةرع نتحديػػػد تحكػػػيؼ العقػػػل فتػػػدخل السذػػػإلػػػد 

أك  سػؾاء ل خػذ نهػا دلػةطرؼ القاضي كاكثػر مػؽ ذلػػ تحديػد السذػرع لمقيسػة القانؾنيػة لهػذ  األ
ككفقا لهذا الشغاـ تقمص دكر القاضي فاصب  سػمبيا ليحػل محمػ  السذػرع كمػؽ ثسػة ، استبعادها

 .(1)الجشائي السقيد ثباتاتخذ هذا الشغاـ تدسية نغاـ اإل
قػانؾف العقؾبػات  511عمػد سػبيل السثػاؿ) : القانؾنية دلةسكرسة لشغاـ األالشرؾص الاف 

مؽ قػانؾف  010السؾاد بحكاـخافا لسا هؾ مبيؽ د(2)السثبتة لجـر الزنا حررا  دلةالتي تحدد األ
الستعمػػق دسكافحػػة  21-23مػػؽ القػػانؾف  50مسػػادة ل دالشدػػبة األمػػركنفػػس ، ات الجزائيػػةءرجػػرااإل

 .ات الجزائية(ءرجرامؽ قانؾف اإل -018-018-011- 011 محدد دالسؾادخافا لسا  التهريب
ليحقػػػػق  اف مػػػػا يحدػػػػب لهػػػػذا الشغػػػػاـ انػػػػ  يسشػػػػع القاضػػػػي مػػػػؽ التعدػػػػف كتجػػػػاكز القػػػػانؾف 

السذػرع( كنجػؼ عػؽ ذلػػ  أدلػةنراءة الستهؼ محددة مدبقا مؽ خػاؿ أك  مرمحة الستهؼ ) فإدانة
ية ليحػػدث خمػػل عػػدـ األصػػميفػػة القاضػػي احػػد اهػػؼ مثالػػب هػػذا الشغػػاـ كهػػؾ انػػ  حػػل محػػل كع

كرجعػػل يقػػيؽ القاضػػي دسػػا يترػػؾر  كمرػػمحة السجتسػػع مػػؽ رجهػػة التػػؾازف نػػيؽ مرػػمحة السػػتهؼ 

                                                           
 0211عسػاف  1الجشػائي، دار الثقافػة كالشذػر كالتؾزيػع ط ثبػات  االميؽ الخرشػة، مذػركعية الرػؾت كالرػؾر فػي اإل - (1)

 08ص.
 15الجشائي، مررجع سانق ص  ثباتالديد   شريف، الشغرية العامة لإل - 
بـالظرق الـؾاردة علـا رـريل إا  ا تثرـ  جريسـة الزنـا) 8102ممػف  13/23/1885قرار السحكسة العميا الرادر فػي  - (2)

، قػانؾف نؾسػقيعةاحدػؽ ذكػر  ،  جريسـة الزنـا( ثبـاتومؽ ثؼ ا ترح يهادة يابد كدليل إل ،  ق ع 452الحرر شي السادة 
 183نيرتي لمشذر، ص  10العقؾبات في ضؾء السسارسة القزائية،ط

قػرار  ( ق ع 452 يديز تظريق القانؾ  قزاة السؾضؾع الذيؽ ادانؾا الستهسيؽ  شاز علا قرائؽ لـؼ تـشص عليهـا السـادة) 
 011ص  1881 5السجمة القزائية رقؼ 38122ممف  20/28/1888السحكسة العميا غ ج في
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) االقتشػاع  قشاعيػ دلػة إال الذي ادو دالتذػريعات التؾرجػ  نحػؾ نغػاـ األ األمر. (1)السذرع مدبقا
 .القزائي(

 قشاعكمدلة إا األ ثانكا نغار
طبعػػػا  ثبػػػاتيمجػػػب لاافػػػة كسػػػائل اإلأف  التقػػػدير لمقاضػػػي فمػػػ يرتاػػػز عمػػػد اعظػػػاء حريػػػة 

السذػػػركعة كال يحػػػتاؼ دذػػػبنها سػػػؾو لزػػػسير  دسػػػا يتفػػػق مػػػع السشظػػػق العقمػػػي كلػػػ  كامػػػل الحريػػػة 
 .(2)السقدمة الي  دلةلتقدير  يسة األ
إذا عهـــرت " : يقػػؾؿ انػػؽ  ػػيؼ الجؾزيػػة) سػػامي دعػػض الفقػػ  اال كػػاف سػػباقا اليػػ كهػػؾ مػػا 

 ( (3) " ديشــمو   رفر وجهم  ـأ  طريقــة شــثؼ يــرع هللاو  العـدل ت مـارا
ؽ ا  528-013-015- 010) مػػؽ خػػاؿ نرػػؾص السػػؾاد: كالسذػػرع كػػرس هػػذا الشغػػاـ

مشهػػػا القػػػرار  فػػػي عديػػد مػػػؽ قػػرارات السحكسػػػة العميػػا االرجتهػػػاد القزػػائي خػػاؿ كتجدػػد مػػػؽ (ج
18/21/1885 فيككذا القرار الرادر ، 52/21/1888الرادر نتاري  

(4) 
 مػػػػػع كرجػػػػػؾد دعػػػػػض)اليػػػػػـؾ فػػػػػي التذػػػػػريعات الجشائيػػػػػة  هػػػػػذا الشغػػػػػاـ هػػػػػؾ الذػػػػػائعأف  كمػػػػع

سػتثشاءات( فانػػ  لػؼ يدػػمؼ مػػؽ الشقػد كؾنػػ  يسػػس دقريشػة البػػراءة كاحيانػػا ددػبب اعتسػػاد القاضػػي الا
ا هػذا الشغػاـ أخيػر ك ، (الذػ يفدر لرـالح السـتهؼ)عمد أي دليل كلؾ كاف ض يفا يخل دقاعدة 

تفمػػػف مػػػؽ ددػػػ  رقادػػػة السحكسػػػة العميػػػا  السدػػػتشد لاقتشػػػاع الذخرػػػي كهػػػؾ مدػػػالة مؾضػػػؾعية
 (5)الؾقائع دكف السشربة فق  عمد رقادة تظبيق القانؾف 

                                                           
 13الجشائي، مررجع سانق ص. ثباتالديد   شريف، الشغرية العامة لإل - (1)
 08  االميؽ الخرشة ، مررجع سانق ص. - (2)
(3)

، نرنػػػامو الػػػدكتؾرا ، رجامعػػػة   نػػػؽ سػػػعؾد  مقارنػػػة، دراسػػػة الػػػدعؾو الجشائيػػػة إثبػػػاتعبػػػد س نػػػؽ سػػػعيد انػػػؾ داسػػػر،  - 
 11ق .ص ٣٣٣١ - ٣٣١١العاـ الجامعي ، السسماة العربية الدعؾدية، االسامية، قدؼ الدياسة الذرعية

 1881السجمة القزائية  32881رقؼ ممف  52/21/1888قرار السحكسة العميا ،الغرفة الجزائية الرادر نتاري   - (4)
 85.ص0عدد  1885 نذرة القزاة 18/21/1885العميا الغرفة الجزائية قرار السحكسة  - 
(5)

 كما يميها 85الجشائي، مررجع سانق، ص. ثباتالديد   شريف، الشغرية العامة لإل 
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 الجشائي ثباتالعلسكة والدور السشؾط  ها شي اإل  دلةاأل: ثالثا
 ـؽ ما تؾصل الي   الذرعية اعساال طبعا دحقيقة دلةكباأل مؽ مشظمق البحث عؽ الحقيقة

 " ديشػػػػ ك  أسػػفر كرجهػػ  نػػػبي طريقػػػػة فػػػػثؼ شػػػػرع سك  إذا عهػػػرت أمػػػارا ت العػػػدؿ ":  ــكؼ الجؾزيــة
( يتظمػب المجػؾء ألي دليػل مذػركع سػ يا أدلـةالسحااسـة العتحقيػق العػدؿ )أف  مفػاد الفاػرة فػاف

 لاذف الحقيقة . 
التذػريعات الجشائيػة لػؼ تعػد القانؾنية التي عرفتها غالبيػة  دلةفي هذا الردد اذا كانف األ

لاذػػػف معػػػػالؼ الجريسػػػػة كالجػػػػاني) الذػػػػهادة كاالعتػػػػراؼ  الااسػػػػيكية دلػػػػةعمػػػػد تمػػػػػ األتقترػػػر 
 دلػػةالجشػػائي مػػؽ خػػاؿ األ ثبػػاتيا فػػي اإلأساسػػلعػػب دكرا  كغيرهػػا( فػػاف مػػا تؾصػػل اليػػ  العمػػؼ

قػػد يكػػؾف مزاحسػػا  ثبػػاتاصػػب  لهػػا دكر مهػػؼ فػػي اإلكالتػػي  تحقيقهػػاالتػػي تػػؼ  السدػػتحدثة العمسيػػة
العمسيػػة ثػػؼ  دلػػةندػػتعرض كلػػؾ داخترػػار لهػػذ  األأف  كمػػؽ ثػػؼ يتعػػيؽ، التقميديػػة ثبػػاتاإل دلػػةأل

كمػا هػؾ السؾقػف ، في هذا السجاؿ كهؾ دليل البرسة الجيشيػة دبحدث ما تؾصمف الي  التعريف
 العمسية . دلةدالشدبة لسقبؾلية هذ  األ

 الحديثةالعلسكة  دلةاأل -2
 االمػػػػػػؾات طػػػػػػب عميػػػػػػ  اطمػػػػػػق مػػػػػػا خػػػػػػاؿ مػػػػػػؽ الذػػػػػػرعي الظػػػػػػب اليػػػػػػ  تؾصػػػػػػل مػػػػػػا اف

(thanatologie) السػػؾتد دظبيػػب الذػػرعي الظبيػػب نهػػا ككصػػف (médecin des morts )ثػػؼ 
 (1)الدريري  الذرعي الظبأك  ل حياء الذرعي الظبيب
(Médecine légale des vivants ou médecine légale clinique )  

 الباسػتاية دلػةاأل (La criminalistiqueالذػرعية ) دلػةما تؾصل الي  عمؼ األالد رجانب 
مػػركرا دالبرػػسات الجمديػػة) درػػسة االصػػبع كاالذف كالعػػيؽ كالذػػعر كبرػػسة االسػػشاف ل سػػمحة 

ارجهػػػزة الترػػػؾير) كػػػاميرات السرا بػػػة( ثػػػؼ ، كاسػػػتعراؼ الامػػػب البؾليدػػػي، كتحميػػػل الػػػدـ كالدػػػسـؾ
، اعتػػراض السراسػػات كالتقػػاط االحاديػػث دالتشرػػف الدػػري( كارجهػػزة كذػػف الدػػرعةكالتدػػجيل) 

) مرػػػػل  السخػػػػدركالتحميػػػػل ، ( كالتشػػػػؾيؼ السغشاطيدػػػػي polygrapheكارجهػػػػزة كذػػػػف الاػػػػذ ب ) 
                                                           
(1)

Eric Baccino, Médecine légale clinique Médecine de la violence, Prise en charge des victimes et 

agresseurs, Résumé, Editeur: Elsevier Masson, Parution: 07/01/2015 (https://www.decitre.fr/) consulté 

le 22/01/2020) 

file:///C:/Users/acer/AppData/Roaming/Microsoft/Word/(https:/www.decitre.fr/media/pdf/feuilletage/.../9/7/8/.../9782294740541_SOM.pdf)
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أك  (L’empreinte génétique ) البرػػسة الؾراثيػػةا أخيػػر ( ك  sérum de véritéالحقيقػػة 
  ADN ((1) ( الحسض الشؾكي 

 )مؾ ف السذرع وااجتهاد القزائي(: العلسكة دلةوثجكة األمذروعكة  -3
مػػػؽ السبحػػػث  1فػػػي الفقػػػرة  ثبػػػاتسػػػبق كاف ذكرنػػػا نؾرجػػػ  عػػػاـ مبػػػدأ مقبؾليػػػة كشػػػرعية اإل

لتحديػػػػد مذػػػػركعية  قزػػػػائية القبميػػػػة( كتػػػػؼ التشؾيػػػػ  نؾرجػػػػؾ ب ددػػػػ  الرقادػػػػة الثبػػػػاتاإل أدلػػػػةالثاني)
أك  محػػدكدة القػػؾة مباشػػرةأك  درػػفة عامػػة سػػؾاء كانػػف مظمقػػة دلػػةاألأف  كتبػػيؽ دلػػةكمقبؾليػػة األ

يػة فانػ  ال يسكػؽ تاسيمأك  اصػمية كانػف غيػر ممزمػةأك  ممزمة مهيبةغير أك  غير مباشرة مهيبة
دفحرػػها قبميػػا مػػؽ طػػرؼ القزػػاء فػػي الشغػػاـ الحػػر كمػػؽ طػػرؼ السذػػرع فػػي إال  االسػػتشاد اليهػػا

هذا الذبف داألخص في السادة السدنيػة اسػتقر عمػد الشغاـ القانؾني كاف االرجتهاد القزائي في 
فال دليل اكتػي دػ  تجددػا فهػؾ يسػس  استبعاد كل دليل تؼ الحرؾؿ عمي  دظريقة غير قانؾنية

 الخرؾصية كمؽ ثؼ فهؾ دليل غير شرعي. دسبدأ
 ثبػاتكاشػفة عػؽ الحقيقػة كغيػر قانمػة إل عمسية دامغة أدلةسي اكرجد التظؾر العم كاذا كاف
القبميػة مثمسػا هػؾ الذػبف فػي  لرقادػة مذػركعية الحرػؾؿ عميهػا دلػةتخزػع هػذ  األ عكدها فهػل

اسػػػتقر عميػػػ  دخرػػػؾص  مػػػاأف  اذ، مختمػػػف فػػػي السػػػادة الجشائيػػػة األمػػػرأف  ـأالسػػػادة السدنيػػػة 
االعتػػػراؼ الشػػػارجؼ عػػػؽ العشػػػف مػػػثا يعتبػػػر دلػػػيا غيػػػر )الااسػػػيكية  دلػػػةمذػػػركعية األكرجػػػؾ ب 

 دلػةهػؾ مدػتجد دخرػؾص األ يختمػف عسػا األمػرك  غير السقبػؾؿ(مذركع كيعد مؽ قبيل الدليل 
   .العمسية الجشائية 

الجشائيػػة  لمسحاكسػػةحػػث عػػؽ الحقيقػػة يغػػل الهػػدؼ االسػػسد فػػي هػػذا الرػػدد اذا كػػاف الب
كال تشفرػػػل عػػػؽ  اهسيػػػة اكثػػػرتاػػػؾف  ثبػػػاتك يسػػػة اإل بسػػػاسدالتدػػػاؤالت السرتبظػػػة فػػػاف  بدلػػػةالع

 .(2)ات الجزائيةءرجراالي  اإل الذي تدعد التؾرج  أساسكالتي هي  مقتزيات الفعالية كالحـز
                                                           
(1)

 Définition | ADN - Acide DésoxyriboNucléique | Futura Santé: qu'est-ce que c'est ? ADN: 

signifie acide désoxyribonucléique, et constitue la molécule support de l'information 

génétique héréditaire. (https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-adn-87/ ) consulté 

le 10/11/2020 
(2)

 Aussi, dès lors que la recherche de la vérité reste l’objectif majeur du procès pénal, les 

questions liées à l’origine et à la valeur de la preuve sont d’autant plus importantes qu’elles ne 

peuvent plus, dorénavant, être dissociées des impératifs d’efficacité et de célérité qui doivent 

également guider la conduite de la procédure pénale jusqu’à son terme) Voir: Pascal Lemoine, La 

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-acide-750/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-molecule-783/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-hereditaire-2713/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-adn-87/
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 ـ داسػػتعساؿرجػػرارافقػػ  ايزػػا تظػػؾر اإل التظػػؾر التاشؾلػػؾرجيأف  مػػؽ هػػذا السشغػػؾر كاعتبػػارا
هػذ  إلػد  كفي السقانل رجهػة االتهػاـ نػدكرها تمجػب الؾسائل التاشؾلؾرجية دغية االفات مؽ العقا ب

فاف نظاؽ الػردكد الجشائيػة  لهذا االنذغاؿكتبعا ، كمرتابها الؾسائل العمسية دغية كذف الجريسة
نؾرجػػػؾ ب  لمجهػػػات القزػػػائية مػػػؽ خػػػاؿ مػػػا عهػػػد دػػػ  الجشػػػائي عػػػرؼ تشؾعػػػا ثبػػػاتفػػػي مجػػػاؿ اإل

   (1)العمسية الجشائية دلةدذاف دد  رقادة شرعية األات ءرجرااحتساؿ دظاف اإل لسعالجةالحرص 
التذػريعات  اآلراء مػؽ خػاؿ مؾقػف انعكدػفالعمسيػة  ثباتاإل دلةكمعارض ألم يد كبيؽ 

  .االرجتهاد القزائيمؾقف ك 
 :  السذرع مؾ ف - 

الدكلػة عػدـ  تزػسؽ: :4 السـادة) (2)مػؽ الدسػتؾر 113، 18، 58السػؾاد  داالطاع عمػد
يعاقػػػب  أي مدػػػاس دالارامػػػة.، أك معشػػػؾي أك  يحغػػػر أي عشػػػف نػػػدني ندػػػافانتهػػػاؾ حرمػػػة اإل

 (كاالتجػػار دالبذػػر، السهيشػػةأك  يةإندػػانكالا، السعػػامات القاسػػيةكعمػػد ، القػػانؾف عمػػد التعػػذيب
لاػػل شػػخص الحػػق فػػي ، لاػػل شػػخص الحػػق فػػي حسايػػة حياتػػ  الخاصػػة كشػػرف : 58الســادة )

سػػػرية مراسػػػات  كاترػػػاالت  الخاصػػػة فػػػي أي شػػػكل كانػػػف. ال مدػػػاس دػػػالحقؾؽ السػػػذكؾرة فػػػي 
 .  (قب القانؾف كل انتهاؾ لهذ  الحقؾؽ دبمر معمل مؽ الدمظة القزائية. يعاإال  0ك1الفقرتيؽ 
دػػػبمر مكتػػػؾ ب إال  تزػػػسؽ الدكلػػػة عػػػدـ انتهػػػاؾ حرمػػػة السدػػػكؽ فػػػا تفتػػػيش: 59الســـادة )

 .  (صادر عؽ الدمظة القزائية السخترة
مبػػػػادئ الذػػػػرعية كالسدػػػػاكاة. القزػػػػاء متػػػػاح  أسػػػػاسيقػػػػـؾ القزػػػػاء عمػػػػد : 276الســــادة )
كالحفػا  عمػد  ندػافكرجؾبيػة حسايػة سػامة اإلهذ  الشرػؾص الدسػتؾرية تزػسشف أف  .لمجسيع(

                                                                                                                                                                                     
loyauté de la preuve (à travers quelques arrêts récents de la chambre criminelle), Rapport Annuel 2004 

- Cour de cassation, p.141 

(https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2004_173/deuxieme_part

ie_tudes_documents_176/tudes_diverses_179/travers_quelques_6401.html)consulté) le23/02/2020  

 
(1)

 (Cette préoccupation, qui explique que le panel des réponses pénales se soit largement 

diversifié au cours des deux décennies écoulées, a pour effet de confier fréquemment à la 

juridiction de jugement, saisie sur le fondement de l’article 385 du Code de procédure pénale, le 

soin de trancher d’éventuelles nullités de procédure.) Voir: Pascal Lemoine, op.cit. 
(2)

 52/10/0202الرادرة في  80، ج. ر عدد: 0202نؾفسبر 1التعديل الدستؾري، السرادؽ عمي  داستفتاء  - 

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2004_173/deuxieme_partie_tudes_documents_176/tudes_diverses_179/travers_quelques_6401.html)consulté
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2004_173/deuxieme_partie_tudes_documents_176/tudes_diverses_179/travers_quelques_6401.html)consulté
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حػػػػػق  -فػػػػػي الحيػػػػػاة الخاصػػػػػة حقؾقػػػػػ  كحسايػػػػػة حرياتػػػػػ  دسػػػػػا فػػػػػي ذلػػػػػػ عػػػػػدـ انتهػػػػػاؾ كرامتػػػػػ 
 .(-الخرؾصية

تتزػػسؽ تجػػريؼ  (1)(0مكػػرر  525إلػػد  مكػػرر 525نرػػؾص قػػانؾف العقؾبػػات  فػػي حػػيؽ
 مكػػرر 13إلػػد  3مكػػرر 13ات الجزائيػػة )ءرجػػراقػػانؾف اإلنرػػؾص ك ، السدػػاس دالحيػػاة الخاصػػة

رجانػب مػا إلػد ، تحدد ضؾاد  اعتراض السراسات كتدجيل االصؾات كالتقػاط الرػؾر (2)( 12
لمؾقايػػػة مػػػؽ الجػػػرائؼ السترػػػمة  الستعمقػػػة دالقؾاعػػػد الخاصػػػة 21-28تزػػػسشت  نرػػػؾص القػػػانؾف 

كالتػػي نػػدكرها تػػشغؼ عسميػػات  (3)( 8الػػد 5) اد ؾ السػػ دػػاألخصنتاشؾلؾرجيػػات االعػػاـ كاالترػػاؿ 
ئهػػػػػا كفقػػػػػا لسقتزػػػػػيات قػػػػػانؾف إرجراالسرا بػػػػػة االلاتركنيػػػػػة كتحديػػػػػد الزػػػػػؾاد  القانؾنيػػػػػة ككرجػػػػػؾ ب 

السقبؾلػػة  دلػػةاألأف  نؾضػػؾحمشهػػا يتجمػػد كالتػػي  الدسػػتؾر حكػػاـالسكرسػػة أل، ات الجزائيػػةءرجػػرااإل
مػؽ قػانؾف  010السػادة السذػرع دسقتزػد أف  دالرغؼ، الذرعية كالسذركعية تخزع كرجؾبا لسبدأ

ما عدا االحػؾاؿ التػي  ثباتفي السادة الجزائية دكافة طرؽ اإل ثباتارجاز اإل ات الجزائيةءرجرااإل
كاعظاء الدمظة التقديرية لمقاضي لمبحث عػؽ الحقيقػة تبعػا ، يشص فيها القانؾف عمد غير ذلػ

 فسا مؾقف االرجتهاد القزائي؟، القتشاع  الخاص
 :  ائيمؾ ف ااجتهاد القز -ب

 الحقيقػة دسبػدأ الذػرعية كالسذػركعية دسؾارجهػة مؽ عػدمها مػرتب  دلةاأل مقبؾلية اف مدبلة
دسػا فػي ذلػػ ررجػل القػانؾف  مػؽ أي كػاف إلنػداء الػراي فيهػا ليدػف دالهيشػة كالتي تثير صػعؾبات

لمقزػػػػاء  أدلػػػػةفاػػػػرة تقػػػػديؼ  تدػػػػاؤؿ دذػػػػافالحيػػػػرة تشتػػػػا ب كػػػػل مػػػػؽ يظػػػػرح أف  كيكفػػػػي، السحشػػػػػ
فػاذا كػاف الجػؾا ب نػشعؼ  غيػر مذػركعة(أك  الستحرل عميها دظريقة غيػر قانؾنيػة )غيػر شػرعية

فػاف ذلػػ يعشػي انترػار الحقيقػة لعقػا ب  ( Les défenseurs de la vérité)انرػار الحقيقػة 
 .تبرئة البريء كاخاء سبيم أك  السداف

                                                           
 الستزسؽ قانؾف العقؾبات السعدؿ كالستسؼ 28/21/1811الس رخ في 131-11امر  (1)
 الستزسؽ قانؾف االرجراءات الجزائية السعدؿ كالستسؼ 28/21/1811الس رخ في  133-11امر  (2)
الستعمػػػق دالقؾاعػػػد الخاصػػػة لمؾقايػػػة مػػػؽ الجػػػرائؼ السترػػػمة نتاشؾلؾرجيػػػات  23/28/0228السػػػ رخ فػػػي:  21-28قػػػانؾف رقػػػؼ  (3)

 11/28/0228الس رخة في:  18الجريدة الرسسية عدد  االتراؿاالعاـ ك 
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( فاف ذلػ يعشي  Les défenseurs de loyautéانرار الذرعية ) كاذا كاف الجؾا ب دا
(1)(ات غير الذرعيةءرجراتسشع كل اإل كالتي بدلةالسحاكسة الع تاريس

 

 أخػػرو تػػارة  كالسذػػركعية تػػارة الحقيقػػةد لمدػػسؾررج  االرجتهػػاد القزػػائي يتػػب هػػذا كذاؾكبػػيؽ 
محقيقػػة ل انترػػاراستحرػػل عميػػ  دظريقػػة غيػػر شػػرعية الػػدليل القانؾنيػػة اذ يقبػػل  دزػػؾاد كلاػػؽ 

اسػػتخمص عشاصػػر ميػػز مػػؽ خالهػػا هػػذا االرجتهػػاد لرحا اكالفقػػ  شػػ، مذػػرعيةل انترػػاراكيرفزػػ  
 نيؽ الحقيقة كالسذركعية في السجاؿ السدني كالسجاؿ الجشائي.

 :  السجال السدني شي -

 La loyauté doit prévaloir sur la vérité الذرعية عمد الحقيقة سسؾكرجؾ ب 
عػػػؽ نغػػػاـ  يؾارجػػػ  نرفزػػػ  فهشػػػا نتحػػػدث قانؾنيػػػةفالػػػدليل الستحرػػػل عميػػػ  دظريقػػػة غيػػػر 

  (régime de loyauté) الذرعية
 :  السجال الجشائي شي -

 La vérité doit prévaloir sur la loyautéكرجؾ ب سسؾ الحقيقة عمد الذرعية 

 أطػراؼكػل مػؽ يتقػدـ مػؽ أف  مػا يفيػد، الدػمظة العامػةإلػد  لاؽ ذلػ رهؽ لغير السشتسيؽ
 انشػػػا هشػػػا مقبػػػؾال يكػػػؾف أف  يسكػػػؽالػػػدعؾو عػػػدا اشػػػخاص الدػػػمظة العامػػػة نػػػدليل غيػػػر مذػػػركع 

  régime de la véritéنتحدث عؽ نغاـ الحقيقة 
فػػػي حػػػيؽ نفػػػس هػػػذا الشغػػػاـ ال يقبػػػل أي دليػػػل متحرػػػل عميػػػ  دظريقػػػة غيػػػر قانؾنيػػػة مػػػؽ 

 (2)الذرعيةقزاة...( النهؼ يخزعؾف لشغاـ ، شرطة قزائية طرؼ الدمظة العامة)
 دعزػها رارات محكسػة الػشقض الفرندػية نػذكراف كل مػا ذكػر مدػتخمص مػؽ عديػد مػؽ قػ

 .الشغاميؽ الدالف ذكرهساكا  ادراؾ كفهؼ دعم لمؾقؾؼ
):12/9666: رقؼ 22/17/3113 (يقرار مح سة الشقض الرادر ش

(1) 

                                                           
(1)

 La recevabilité des preuves: la vérité versus la loyauté, p.1 et2/8 (https://www.sedlex.fr/cas-

pratiques- recevabilité-des- preuves-la-vérité-versus-la-loyauté/) consulté le 20/01/2020  

 
(2)

 La recevabilité des preuves: la vérité versus la loyauté, p.1 et3/8 op.cit 

https://www.sedlex.fr/cas-pratiques-%20recevabilité-des-%20preuves-la-vérité-versus-la-loyauté/)%20%20%20%20%20%20%20consulté%20le%2020/01/2020
https://www.sedlex.fr/cas-pratiques-%20recevabilité-des-%20preuves-la-vérité-versus-la-loyauté/)%20%20%20%20%20%20%20consulté%20le%2020/01/2020
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 (boites de nuit) السالبيمداخل قاعات   مارالتسييز اذف لجرر  قزكة اختبار

Le « testing » pour les discriminations appliquées à l’entrée de certaines 

discothèques. 
تسييػػػػز العشرػػػػري ( ضػػػد ال Racisme-SOSl’association,رجس يػػػػة الشجػػػدة )أف  مفػػػاد 

 desكزبػائؽ محتسمػيؽ ) مؽ خػاؿ اعػداد مجؾعػة اشػخاص هذا الجـر إثباتاختبار إلد  لجبت

clients potentiels) كقاعػات الساهػي ) قاعػات الػرقصإلػد  لمػدخؾؿ boites de nuit et 

discothèquesأفارقػ أك  ( كمؽ نيؽ مجسؾعة االشػخاص اشػخاص اكربيػؾف كاشػخاص مغاربػة 
عمػػػػد اثرهػػػػا تقػػػػدمف الجس يػػػػة  سػػػػس  نػػػػدخؾؿ االكربيػػػػيؽ كحزػػػػر االخػػػػريؽأف  فسػػػػا كػػػػاف سػػػػؾو 

 حػراس مػداخمهاهػذ  القاعػات ك  مدػيري ة كالتػي تادعػف ؾرة دذكؾو التسييز العشرري لمشيادػالسذك
 يػػػػػة كقزػػػػػد نبػػػػػراءة الستهسػػػػػيؽ مدػػػػػتبعدا دليػػػػػل سمجمػػػػػس االسػػػػػتفشاؼ رفػػػػػض طمػػػػػب الجأف إال 
(testingكؾنػػ  يسػػس دحقػػؾؽ الػػدفاع )  كيفتقػػر لمذػػفا ية كانػػ  اثػػر طعػػؽ الجس يػػة قزػػف الغرفػػة

ؽ  108دسحتػؾو السػادة االجشائية لسحكسة الشقض نشقض قرار مجمس االستفشاؼ معممة قزػاءه
القاضػػي  يمػػـزنػػص قػػانؾني  أليج ( كلت كػػد دانػػ  ال كرجػػؾد  ؽ ا ج 010 ا ج ) تقانمهػػا السػػادة

دليػػل  دظػػرؽ غيػػر شػػرعية كتبعػػا لػػذلػ فػػاف الستحرػػل عميهػػا ثبػػاتاسػػتبعاد كسػػائل اإل الجزائػػي
(2).االختبار مؽ طرؼ الجس ية مقبؾؿ

. 
 (95948-16: رقؼ 22/16/13117قرار مح سة الشقض الغرشة الجشائكة شي) 
 الستعلق بحكازة ونقل صؾر إباثكة لألطفال

فػي مؾقػع ادػاحي لمسثميػيؽ متدػربا  سػشة( 11شخص قاصػر ) متقمدا يرطيتغاهر  مفاد 
د كفػي الثانيػة األكلػلػ  فػي السػرة  ألطفػاؿقاـ نتحؾيل صػؾر اداحيػة  خيرهذا األ بأنظؾا  ليمتقي

 اعترؼ دالؾاقعة. خيرالقاء القبض عمد انظؾاف هذا األاتفقا عمد مؾعد لقاء تؼ مؽ خال  
                                                                                                                                                                                     
(1)

 Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 2002, 01-85.559, Publié au bulletin, 

(https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069577/ ) consulté le 20/03/2020 

 
(2)

 (Pour censurer cette décision, au visa de l’article 427 du Code de procédure pénale, la 

chambre rappelle d’abord qu’aucune disposition légale ne permet au juge répressif d’écarter les 

moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu’ils auraient été obtenus de façon 

illicite ou déloyale ; puis elle énonce qu’il leur appartient seulement d’en apprécier la valeur 

probante après les avoir soumis à la discussion contradictoire)Voir: Pascal Lemoine, La loyauté de 

la preuve (à travers quelques arrêts récents de la chambre criminelle) op.cit.  

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069577/
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 تحرػل حيػازة كنقػل الرػؾر كاالعتػراؼ أدلػةأف  حكسة الشقض الدالف ذكر  اعتبرقرار م
محػػـر كهػػؾ امػػر الرتاػػا ب رجػػـر    انظػػؾافلثبػػؾت اسػػتدرارج دظريقػػة غيػػر شػػرعيةالذػػرطي  عميهػػا

 .(1)طرؽ غير شرعية لسداس  دسبدأ الذرعية كالذي يسشع الدمظة العامة مؽ اتباع
يبخػػذ فػػي االعتبػػار  الجشائيػػة دلػػةاذا كػػاف االرجتهػػاد القزػػائي درػػدد األ خيػػريبقػػد فػػي األ

فاف الس كد فػي هػذا الرػدد فػي الحػالتيؽ ، مبدأ الذرعية يتظمبالحقيقة كما  تقتزيمراعاة ما 
 حتد كلؾدا ب االقتشاع الذخري لمقاضي  كالذي يؾصد دلةل ما يفرض  الشغاـ السقيد  مراعاة
الدليل العمسي يفر  عؽ الحقيقة كيكفي في هػذا الرػدد مػا قزػف دػ  السحكسػة العميػا فػي أف 

01/21/0228قرارهػػػػػا الرػػػػػادر نتػػػػػاري  
نػػػػػشقض قػػػػػرار مجمػػػػػس الجزائػػػػػر الرػػػػػادر  كالقاضػػػػػي(2)

عػػػاـ نافػػػذ لاػػػل كاحػػػد مػػػؽ إلػػػد  مػػػع التعػػػديل دخفػػػض عقؾبػػػة الحػػػبس الس يػػػد 05/11/0223فػػػي
معتبػػرا هػػذ  الؾسػػيمة ال تػػدخل ، دليػػل يتسثػػل فػػي شػػري  فيػػديؾإلػػد  السدػػتشدالستهسػػيؽ دجػػـر الزنػػا 

 .ؽ ع 511السحددة حررا في السادة  ثباتضسؽ كسائل اإل
 الزاكيػةحجػر  دسثادػة ثبػاتاإل أدلػةاعتبار  تتجمد في األكؿالسحؾر  اهذ نافمة القؾؿ دذبف
امػػر  لمفرػػل فػػي الشزاعػػات يبقػػد القاضػػي فػػي حيػػرة مػػؽ  اذ مػػؽ دكنهػػا لمتظبيػػق الدػػميؼ لمقػػانؾف 

 الػػدكلي القػػانؾف  فػػي سحاضػػرال االسػػتاذ دذػػراكي  دريػػد الػػدكتؾر كذلػػػ مػػا اكػػد  السعركضػػة عميػػ 
 يأساسػػػ ثبػػػاتاإلأف  مػػػؽ، الفرندػػػية شػػػؾماف ركبيػػػر رجامعػػػة فػػػي الجزائيػػػة اتءرجػػػراكاإل الجزائػػػي

ذهػب اذ ، كبالخرػؾص ذات الظػادع الجزائػي رجهػات التقاضػي أمػاـ دذبف الشزاعات السظركحػة
مػػؽ خػػاؿ  ) مػػرآة ( السجتسػػع هػػي دسثادػػة ثبػػاتاف القؾاعػػد التػػي تحكػػؼ اإلدػػالقػػؾؿ إلػػد  الػػبعض
 خيػػػركبػػػيؽ خظػػػر انتهػػػاؾ هػػػذا األ حسايػػػة السجتسػػػعالتػػػؾازف نػػػيؽ ديسؾمػػػة  تحقيػػػق قرػػػد مدػػػعاها

 ترػػػرؼ كفقػػػاأك  هػػػؾ تبيػػػاف حقيقػػػة كرجػػػؾد كاقعػػػة دسػػػبلؾؼ مفهؾمػػػ  ثبػػػاتفاإل، لمحريػػػات الفرديػػػة
   .(3) لسقتزيات القانؾف 

                                                           
(1)

 La recevabilité des preuves: la vérité versus la loyauté, p.5 et4/8 op.cit.  

 
 0228مجمة السحكسة العميا العدد الثاني  115828ممف رقؼ  01/21/0228قرار السحكسة العميا نتاري   (2)

(3)
(La question de la preuve est essentielle dans le contentieux juridictionnel et plus 

particulièrement dans le contentieux pénal. Certains s’accordent même à dire que les règles qui 

régissent la preuve sont « le miroir » de la société, laquelle est en quête d’un éternel équilibre 

entre la recherche de sa protection et l’atteinte que cette dernière risque de porter aux libertés 
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individuelles. La preuve, dans son acception courante, est ce qui montre la vérité d’une 

proposition ou l’existence d’un fait ou d’un acte dans les formes admises par la loi) voir: 

DOREID BECHERAOUI, Le rôle du juge dans l’administration de la preuve 

(http://doreid.blogspot.com/2009/03/le-role-du-juge-dans-ladministration-de.html) consulté le 

24/04/2019 

 

 

http://doreid.blogspot.com/2009/03/le-role-du-juge-dans-ladministration-de.html
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 التهفيذ: يثتنال وراحمل

أك  ) الؾفػاء دػااللتزاـ دسؾضػؾع  األمػرسؾاء تعمق ، الحديث عؽ محؾر التشفيذ ذك شجؾف 
طؾعيػػػا كالثػػػاني يقتزػػػي االرجبػػػار كيعتبػػػر كفػػػاء دالػػػديؽ يعتبػػػر  األكؿاالمتشػػػاع عػػػؽ الؾفػػػاء( اذ 

فػػي التشفيػػذ كػػاف أف  اذ دعػػد، التاريخيػػة عبػػر الحقػػبنتظػػؾر   األمػػرتعمػػق ، أك (1)ديؽاقتزػػاء الػػ
 أمػػػؾاؿ( اصػػب  اليػػػـؾ يشرػػب عمػػػد بسػػػاسعمػػد شػػػخص السػػديؽ ) حسايػػػة لمػػدائؽ ك يقػػػعندايتػػ  

الحقػؾؽ  ا مػؽاحدالحق في التشفيذ الجبري ك ليرب  ك السديؽ )حساية السديؽ مؽ تعدف الدائؽ( 
لمتػػؾازف نػػيؽ مرػػمحتيؽ متعارضػػتيؽ مرػػمحة  اكالسػػديؽ فػػي ذات الؾقػػف تحقيقػػدائؽ لمػػ يةساسػػاأل
مراعػاة كرامػة  الستعثر لمؾفاء دسا في ذمت  كالتي تقتزيئؽ الستيفاء ديش  كمرمحة السديؽ الدا

 .(2)ندافلإل يةساسيات الحقؾؽ األأساسمؽ خاؿ تبصيل  يت إندان
الحػػاالت يبخػػذ التشفيػػذ فػػي كافػػة أف  كػػاف لزامػػا زػػائيالق األمػػؽ تعزيػػزاعسػػاال دسبػػدأ كانػػ  

أف  اعتبػػارا تحقيػػق التػػؾازف دذػػبف العسػػل عمػػد حسايػػة كػػل مػػؽ الػػدائؽ كالسػػديؽ فػػي ذات الؾقػػف
مػؽ خػاؿ  دسفهؾمػ  الؾاسػع )القػانؾني  األمػؽعمد تحقيق  ساساستقرار السجتسع يرتاز في األ

هػؾ القػانؾني  األمؽفػ الدياسػي( األمػؽك  العسػؾمي األمػؽاالقترادي ك االرجتساعي ك  األمؽتعزيز 
 (3)مقؾمات دكلة القانؾف  احد

                                                           
 13صالجزائر  0215نربارة عبد الرحسؽ، طرؽ التشفيذ كفقا لمتذريع الجزائري مشذؾرات دغدادي ، ط ثانية  (1)

(2)
 (La vocation des droits fondamentaux à régir le droit privé en général4 et le droit de 

l’exécution forcée en particulier renforce l’intérêt d’une réflexion sur le droit à l’exécution 

forcée. 
 Conçue d’abord dans le sens de la protection des droits fondamentaux du débiteur contre les 

excès de l’exécution forcée, la « fondamentalisation » de l’exécution forcée s’exprime de plus en 

plus aussi dans la protection du créancier en détresse, au point que semble poindre à l’horizon 

un nouveau droit de l’homme: le droit à l’exécution forcée.) Voir: WANDJI KAMGA Alain-

Douglas, LE DROIT A L’EXECUTION FORCEE REFLEXION A PARTIR DES SYSTEMES 

JURIDIQUES CAMEROUNAIS ET FRANCAIS, thèse de doctorat, UNIVERSITE DE LIMOGES- 

UNIVERSITE DE YAOUNDE II, 26/05/2009 p.3et4 
سػػعيد -، كميػػة الحقػػؾؽ 1مبػػادئ االمػػؽ القػػانؾني فػػي القػػانؾف الجزائػػري كارجراءاتػػ ، ، دكتػػؾرا ، رجامعػػة الجزائػػر، اكراؾ حؾريػػة (3)

 10،01ص ص. 00/20/0218 -حسديؽ
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لتحقيػػػق  بسػػػاسك القػػػانؾني األمػػػؽكيكفػػػي فػػػي هػػػذا الرػػػدد التبكيػػػد عمػػػد  يسػػػة كضػػػركرة 
 االفهػػؼقػػريش  إليػػاؼاسػػتقرار السعػػامات مػػا ذكػػر دػػ  الخػػالق عػػز كرجػػل فػػي القػػراف الاػػريؼ ) 

  (1)( رحمة الذتاء كالريف فميعبدكا ر ب هذا البيف الذي اطعسهؼ مؽ رجؾع كآمشهؼ مؽ خؾؼ
امػر ال مشػاص مشػ  كاف اسػتسرار التعامػل نػيؽ الشػاس يخزػع ال اف حتسية تعايش البذػر 

مشبثقػة مػؽ االخػاؽ فػا  كالتػي فػي رجػل اصػمهاالسجتسػع فػراد امحالة لقؾاعػد مشغسػة لدػمؾكيات 
 (2)فهي عساد الحزارة كارتقاء البذر دقاء لمسجتسعات مؽ دكف اخاؽ

 ؾاػذهبف اخاقهؼ ذهبفاف هؼ  انسا االمؼ االخاؽ ما دقيف)
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفبقؼ عميهؼ مبتسا كعؾي اذا اصيب القـؾ في اخاقهؼ
 (3)فقـؾ الشفس داألخاؽ تدتقػػػػػػػػػػػػؼ( صاح امرؾ ل خاؽ مررجع 

يدػ  السػرء لسػؽ أف  يحدؽ السرء لسؽ احدؽ الي  كمػؽ سػؾء الخمػقأف  فسؽ حدؽ الخمق
  (4)كـر كالذر دالذر كالبادئ أعمؼ(أ) الخير دالخير كالبادئ كقد قيل في هذا الذبف احدؽ الي 
في معامات  كرجسال  فػي الرػف  كالعفػؾ عشػد السقػدرة كاف في اصم  خير ككفي  ندافكاإل

دخيانة كلـ  معامات . فالؾفاء دااللتزامات في السعامات نػيؽ الشػاس  ندافخاؼ ذلػ  ب  اإل
هػذ  السعػامات فيمػبس  كاف خػاؼ الؾفػاء نهػا فػي اكانهػا يزلػزؿ، أحد اهؼ صػفات االخػاؽ ؾه

الػذي  (5)اصحانها لباس المـ  ندال مؽ رجسيل المباس كصدؽ في هذا السجػاؿ الذػاعر الجػاهمي
  :نعتت  العر ب دالؾفاء ) أكفد مؽ الدسؾأؿ ( دقؾل  في مظمع قريدت  الامية

   فال رداء يرتدي  رجسيل المـ  عرض اذا السرء لؼ يدنس مؽ 

                                                           
 سؾرة قريش (1)
ف عبد الهادي   االخػاؽ فػي شػعر" احسػد شػؾقي"، مجمػة   خيزػر ، رجامعػة   خيزػر ددػكرة، العػدد الخػامس رجػؾا (2)

0228  
 حدؽ الخمق يمؽ قريدة ألمير الذعراء احسد شؾقي ف (3)
 االماـ عمي نؽ اني طالب رضي س عش  (4)
نػػػػؽ رفاعػػػػة نػػػػؽ الحػػػػارث االزدي ، مػػػػؽ شػػػػعراء العرػػػػر الجػػػػاهمي، كاشػػػػتهر دالؾفػػػػاء  عاديػػػػاءالدػػػػسؾاؿ نػػػػؽ غػػػػريض نػػػػؽ  (5)
(http://www.argeek.com )  02/25/0218شؾهد  

http://www.argeek.com/
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ي االلبػػا ب مػػؽ عبػػاد  عمػػد اتبػػاع الدػػمؾؾ الحدػػؽ سػػمؾؾ أكلػػ مػػؽ ارجػػل ذلػػػ حػػث الخػػالق
داالعتػداء عمػد ، ؽ اتباع اهؾائهؼ  يسا حػـر كنهػدالسفمحيؽ مؽ خاؿ طاعت  كتقؾا  كاالنتعاد ع

كانفقػػؾا خيػػرا ألنفدػػكؼ ) فػػاتقؾا س مػػا اسػػتظعتؼ كاسػػسعؾا كاطيعػػؾا دػػاطا  مػػؾاؿدعزػػهؼ كاكػػل األ
 (1)كمؽ يؾؽ ش  نفد  فبكلفػ هؼ السفمحؾف(

الػذيؽ آمشػؾا اكفػؾا  يبيهػا)كيخاطب سبحان  كافة الس مشيؽ حاثا ايػاهؼ عمػد الؾفػاء دػالعقؾد 
) يػػا ايهػػا الػػذيؽ آمشػػؾا ال تػػبكمؾا غيػػرهؼ عػػدكانا  أمػػؾاؿاالسػػتياء عمػػد كيشهػػاهؼ عػػؽ  (2)دػػالعقؾد(

مػػػؽ دعزػػػكؼ أ) فػػػاف كحرصػػػا عمػػػد حفػػػ  االمانػػػة كردهػػػا ألصػػػحانها (3)امػػػؾلاؼ نيػػػشاؼ دالباطػػػل(
تػ دكا أف  س يػبمركؼأف  س )كباالمتثاؿ ألمػر  (4)مي د الذي اتسؽ امانت  كليتق س رب (دعزا ف

 (5)االمانات ألهمها(
تغشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال   االمتثاؿ لمقؾاعد السحكسة التي رجاءت نها الذريعة االسامية أف  يقيشا 

السػػ مؽ الرػػادؽ أف  التشفيػػذ اعتبػػارا أحكػػاـإلػػد  الحػػق كال إثبػػاتدعػػاكو إلػػد  محالػػة مػػؽ المجػػؾء
أف  سانػػػا كاحتدػػػادا مػػػدركادد ايحػػػيستثػػػل لسػػػا امػػػر دػػػ  كتبعػػػا لػػػذلػ يفػػػي دالتزاماتػػػ  فػػػي ارجمهػػػا الس

السػػ مؽ مبسػػؾر نديشػػ  كاف الرسػػؾؿ صػػل س عميػػ  كسػػمؼ كػػاف ال يرػػمي عمػػد مػػؽ مػػات كعميػػ  
 ديؽ.

اذا كػػاف هػػذا مػػا هػػؾ محػػدد فػػي شػػرع ر ب ال بػػاد دذػػبف االلتػػزاـ كالؾفػػاء دػػ  فسػػا السؾقػػف 
الستزػسشة حقؾقػا يجػب الؾفػاء الؾضعي دخرؾص تشفيػذ االلتزامػات  الستخذ مؽ طرؼ التذريع

 نها ألصحانها.
مػػا تػػؼ عرضػػ  مػػؽ خػػاؿ مرحمػػة  األكؿاذا كشػػا قػػد ادركشػػا فػػي السحػػؾر  ددفػػي هػػذا الرػػ

كالتػػي تشتهػػػي ، (6)دلػػةالحػػق كالتػػي تشعػػف كتؾصػػػف مػػؽ طػػرؼ الػػبعض دانهػػػا معركػػة األ إثبػػات
                                                           

 مؽ سؾرة التغانؽ 11اآلية  (1)
 اآلية االكلد مؽ سؾرة السائدة (2)
 مؽ سؾرة الشداء 08اآلية  (3)
 مؽ سؾرة البقرة 085مؽ اآلية  (4)
 مؽ سؾرة الشداء 38مؽ اآلية  (5)

(6)
(En droit, la bataille fait souvent entre les preuves) Voir: La preuve en droit civil et pénal: 

comment prouver?) http://jurisactio.fr/(consulté le 21/04/2019 

http://jurisactio.fr/
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تػػدؽ فيهػػا أف  دحكػػؼ نهػػائي حػػائز لحجيػػة قػػؾة الذػػيء السقزػػي  يػػ  لتبػػدأ مرحمػػة تاليػػة لهػػا يسكػػؽ
كالتػي تتسثػل فػي تشفيػذ هػذا الحكػؼ دغيػة اسػتعادة صػاحب الحػق لحقػ  فعميػا  أخػرو طبؾؿ حػر ب 
كالتي قد تعرؼ تعقيدا دذػاف اشػكاالت التشفيػذ  ات التشفيذءإرجراات يظمق عميها ءإرجرامؽ خاؿ 

   (1)يعبر البعض عشها دالخرؾمة التشفيذية.
 األصػػلنػػل هػؾ  الظبيعػي األمػرهػػؾ  مػؽ طػػرؼ السػديؽ التشفيػذ الظػػؾعي لالتػزاـ كاذا كػاف

 كهػػؾ االسػػتثشاءأي اخػػاؿ السػػديؽ دالتزامػػ   خػػاؼ ذلػػػ فػػاف حػػد ذاتػػ  أي نػػزاع يذػػكل فػػي اذ ال
لتشفيػذ الجبػػري القتزػػاء ديشػػ  اإلػػد  مجػػؾءيتػي  لػػ  الكالػػذي يػشجؼ عشػػ  الحػػق السعتػرؼ دػػ  لمػػدائؽ 

 .(2)دسا يقانم أك  عيشا  كاسترداد

هػؾ فػي غايػة مػؽ االهسيػة كاال مػا كالذي يعشي استرداد الحق لراحب  الجبري اف التشفيذ 
 هػػػذا الحػػػقالسػػػتررجاع حكػػػؼ قزػػػائي ال يجػػػد سػػػبيا أك  يقزػػػد دحػػػق دسقتزػػػد سػػػشدأف  رجػػػدكو 

اسػبا ب مختمفػة تعيػق أك  تشفيػذ  اسػتحالةأك  تعػذر السدتحق سشدا ندعؾو أك  السحكـؾ د  قزاء
 .  هذا التشفيذ

تبعػػا لقاعػػدة ال يقػػتص كاذا كػػاف الحػػديث عػػؽ اقتزػػاء الػػدائؽ لحقػػ  نشفدػػ  امػػر قػػد كلػػد 
قزػاء الدكلػة محػل  حمػؾؿفػاف  (ne se fait justice par soi-même Nul) السػرء لشفدػ  نشفدػ 

سيػة عغيسػة كلحػد انػ  في التشفيذ الجبري اصػب  يكتدػي اه خيرالدائؽ كبشاء عمد طمب هذا األ
نل اكثر مػؽ ذلػػ اصػب  حػق ، كبسفهـؾ السخالفة فذل القزاء (3)نجاح القزاء اصب  مقياس

القػػانؾني  األمػػؽذلػػ فهػػؾ احػػد االسػس التػػي تزػسؽ كػػل مػؽ  دبسػػسدالتشفيػذ الجبػػري يشغػر اليػػ  
 لبقاء كياف الدكلة.

                                                           
 8ص. 0221دار الهدو عيؽ مميمة الجزائر ،طرؽ التشفيذ ،0ج سميساف دارش، شرح قانؾف االرجراءات السدنية الجزائري،  (1)

(2)
(Le recours à l’exécution forcée est un droit reconnu à tout créancier victime d’une inexécution 

de la part de son débiteur. Il s’agit d’une solution subsidiaire qui ne peut être mise en œuvre 

qu’à défaut d’exécution volontaire) Voir: Roger Mulamba LE REGLEMENT DU CONTENTIEUX 

DE L’EXECTION FORCEE EN DROIT DE L’OHADA, (https://Likedin.com/pulse/le-reglement-du- 

contentieux-de-l ’exécution-forcée-en-droit-mamba ) consulté le 05/08 / 2019 
القركي دذير سرحاف، طرؽ التشفيذ في التذريع الجزائري كالتذريع السقارف، اطركحة دكتػؾرا  فػي القػانؾف الخػاص ،رجامعػة  (3)

 1ص. 0211، 1الجزائر

https://likedin.com/pulse/le-reglement-du-%20contentieux-de-l'exécution-forcée-en-droit-mulamba
https://likedin.com/pulse/le-reglement-du-%20contentieux-de-l'exécution-forcée-en-droit-mulamba
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الػؾزير  مػؽ طػرؼ السكرس لدسؾ الحػق فػي التشفيػذ ردالنتذكر أف  كيكفي في هذا السجاؿ
عمي  دخرؾص )اصدار قػاض  األمراثر عرض  Winston Churchillلمسماة الستحدة  األكؿ

الظػائرات مػؽ السظػار القريػب مػؽ السحكسػة التػي يسػارس فيهػا مهامػ  اثشػاء  استخداـ حكؼ دسشع
لسا يحدث  ازيز الظائرات كالذي ي ثر سمبا عمػد الدػير الحدػؽ لمعدالػة  دالشغر انعقاد الجمدات

خظيػػرة عمػػد كيػػاف الدكلػػة خرؾصػػا  تػػداعياتهػػذا الحكػػؼ تشجػػر عشػػ   تشفيػػذأف  كعمػػد اعتبػػارا، (
ـــاشي فاػػػاف  نػػػيؽ انجمتػػػرا كحمفائهػػػا ضػػػد السانيػػػا عمػػػد اشػػػدهاكالحػػػر ب العالسيػػػة الثانيػػػة  ـــرد الك ال

كليزػع  يسػة التشفيػذ ك يسػة البمػد  الذي رب  التشفيذ دسا هؾ اسسد مؽ خدراف الحػر ب، والذاشي
 : البمد دسقؾلت  الذهيرةلبقاء كرجؾد هؾ الس شر لبقاء كرجؾد الحق ك  ساسدكامم  هي األ

انجلتـرا قـد بزمـ  شــي     ي تـ  التـاريخ    بـؾ   ا ـد مـؽ تشفيـذ ث ـؼ القزـاز شانـم )
 (. ي ت  فكم انها امتشع  عؽ تشفيذ ث ؼ قزائي    مؽ الحرب

) الجانػب السؾضػؾعي الظبيعػة القانؾنيػة لمحػق فػي التشفيػذ كمػا هػي التشفيذ مفهـؾ فسا هؾ 
الجبػري لمتشفيػذ  ئيػةرجرااإلالسدػائل فػي حػيؽ   ول شرـلكهؾ ما نتشاكل  في في التشفيذ الجبري ( 

نتشاكلػػ  فػػي ك  ؟ ئػػي فػػي التشفيػػذ الجبػػري(رجرا) الجانػػب اإل طػػرؽ التشفيػػذ الجبػػري مػػا هػػي  كتحديػػدا
 . ثانيشرل 
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 مفهوم التهفيذ أ ل فصل

 فاف استرداد هذا الحق دعػد ثبؾتػ  ال يتػبتد، الحق يرتاز عمد الدليل إثباتأف  اذا ادركشا
مؾضػػػؾع  كمػػػؽ ثسػػػة يرػػػب اريػػػا اذ ال كرجػػػؾد لحػػػق ال نفػػػاذ لػػػ  دالتشفيػػػذ اختياريػػػا كػػػاف اـ ارجبإال 

 .(1)لؾرجؾد  ساسالتشفيذ مؽ اهؼ مؾاضيع القانؾف اذا لؼ يكؽ هؾ األ

 L’exécution est une notion) اف مرػػظم  التشفيػػذ يشظػػؾي عمػػد معػػاني متعػػددة

polysémique) معػػػاني  قػػػد عػػػرؼنػػػدكر  كالػػػذي القػػػانؾني  السجػػػاؿ دسػػػا فػػػي ذلػػػػ درػػػفة عامػػػة
ئيػػػة رجرااإل هػػػدؼ كاحػػػد مػػػع اخػػػتاؼ القؾاعػػػدإلػػػد  كاف كانػػػف تدػػػعد لهػػػذا السرػػػظم  مختمفػػػة
انجػاز مػا تػؼ أك  يفيػد القيػاـ دفعػل هذا السرػظم أف  االشارة عمد سبيل السثاؿ كيكفي، الستبعة

قانؾنػػا  تشفيػػذ عقؾبػػة محكػػـؾ نهػػا يفيػػدالجشػػائي  فػػي السجػػاؿك ، حكػػؼأك  الػػشص عميػػ  فػػي ترػػرؼ
 Le mot « exécution » fait du reste كهػي االعػداـ اقرػد العقؾبػاتكاحيانػا يقرػد دػ  

songer à la peine capital 

 (2). اما في السجاؿ السدني  يقرد د  كفاء السديؽ دسا في ذمت  لفائدة الدائؽ
 يتعػػيؽ تحديػػد مفهػػـؾ كالظبيعػػة القانؾنيػػة لمتشفيػػذ الجبػػري فػػي مبحػػث كػػذلػ األمػػركمػػا داـ 

 يات  السؾضؾعية في مبحث ثاف.أساسثؼ نتشاكؿ  أكؿ
  الظركعة القانؾنكة للتشفيذ الجرر   ول:  مبحث

ؾنيػػػة متبعػػػة كفقػػػا نػػػدءا عشػػػدما نتحػػػدث عػػػؽ التشفيػػػذ الجبػػػري يتبػػػادر لمػػػذهؽ دانػػػ  كسػػػيمة قان
مػػؽ كانتقػػاال نؾعيػػا  عرفػػف تظػػؾرا ئيػػةإرجرانػػ  يتزػػسؽ قؾاعػػد مؾضػػؾعية ك أأي ات محػػددة ءرجػػراإل

يذػكل نغريػة يظمػق عميهػا  سمظة الدكلػة كاصػب  نػذلػإلد  نشفد  لحق سمظة الدائؽ القتزائ  
 (3)دقية الشغريات القانؾنية اتدسف نتسيزها عؽ البعض مؽ الفقهاء نغرية التشفيذ كالتي

اليػػـؾ يذػػكل  فػػي حػػيؽ يػػرا  الػػبعض كفقػػا لمتدػػسية التػػي عرفػػف دػػ  كهػػي طػػرؽ التشفيػػذ" انػػ 
ــذ عػػرؼ دانػػ أف   بعػػد، ندػػافمػػع تظػػؾر حقػػؾؽ اإل قانؾنػػا متجػػددا ــانؾ  التشفي يظمػػق  اصػػب ، ق

                                                           
(1)

 (L’exécution est l’un des grands sujets du droit, essentiel pour sa survie) Voir: WANDJI 

KAMGA ALAIN DOUGLAS, Le droit à l’exécution forcée, op.cit. p. 3 
(2)

 Ibid. p.4 
 1القركي دذير سرحاف، مررجع سانق ص. (3)
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كبػػرزت ك  (1)(Du droit de l’exécution au droit à l’exécution) التشفيــذ ثــقعميػ  
دسثادػػة التشفيػػذ فػػي فاصػػب  الحػػق ، غػػاـ القػػانؾنيالشعامػػات هػػذا التظػػؾر كالتػػي تجمػػف دكامػػل 

الػػذي يقتزػػي الؾقػػؾؼ عمػػد  األمػػر (2)، هػػؾ امتػػداد لحػػق التقاضػػي نػػلتفعيػػل لحػػق التقاضػػي 
فػػي مظمػػب   انؾاعػػك  صػػؾر ثػػؼ تحديػػد  أكؿ فػػي مظمػػب تبصػػيل مفهؾمػػ  مػػؽ خػػاؿ التعريػػف دػػ 

 ثاف.
 تعريف التشفيذ الجرر   ول:  مظل 

مجالػػػػػ  إلػػػػد  تحقيػػػػػق الذػػػػيء مػػػػػؽ حيػػػػز  الفاػػػػػري " يفيػػػػد اذا كػػػػاف مرػػػػػظم  التشفيػػػػذ لغػػػػػة 
 (3)"الؾاقعي

الستادعػػػػة لغايػػػػة أك  كتعشػػػػي البيػػػػع (Execoirمذػػػػتقة مػػػػؽ الاتيشيػػػػة ) Exécutionككمسػػػػة 
فهػػؾ ، ف القػػانؾني لمتشفيػػذيػػهػػؾ الؾقػػؾؼ عمػػد التعر  يعشيشػػاالػػذي أف إال  ،(4)تحقيػػق نتيجػػة االلتػػزاـ

فالتشفيػػػذ الجبػػػري هػػػؾ  ئػػػيإرجراكبسعشػػػد ، (5)لحقػػػ  الثانػػػف دسؾرجػػػب سػػػشد اسػػػتعادة صػػػاحب الحػػػق
مخػػتص نهػػدؼ العسػػل عمػػد حكػػؼ مػػؽ طػػرؼ ضػػاد  عسػػؾمي أك  الستعمػػق نتشفيػػذ عقػػد ءرجػػرااإل

القػػػػؾة أك  فػػػػي حالػػػػة الػػػػديؽ احتػػػػراـ مزػػػػسؾف االلتػػػػزاـ كيػػػػتؼ نؾسػػػػائل مختمفػػػػة كػػػػالحجز التشفيػػػػذي
  . (6) العسؾمية عشد الزركرة

                                                           
(1)

 Natalie Fricero, Procédures civiles d'exécution, Gualino, Lextenso, Paris La Défense 2020, p.23 
(2)

 (Le droit des voies d’exécution constitue aujourd’hui un droit entièrement renouvelé(ou 

presque) et marqué du sceau des grandes évolutions de notre système juridique.....L’effectivité 

de l’accès à la justice trouve son prolongement dans l’effectivité de l’exécution des décisions de 

justice) Voir: Serge Guinchard et Tony Moussa DROIT ET PRATIQUE DES VOIES 

D’EXECUTIONDALLOZ ACTION 2000 p. vii 
دار الهػػػدو لمشذػػػر  28-28ضػػػياؼ، اصػػػؾؿ التشفيػػػذ كالحجػػػز التشفيػػػذي عمػػػد السشقػػػؾؿ كالعقػػػار كفقػػػا لمقػػػانؾف عبػػػد الػػػرزاؽ نؾ  (3)

 11ص. 0210عيؽ مميمة الجزائر -كالتؾزيع
(4)

 Droit de l’exécution forcée ; définition et sources cours (http://cours-de-droit.net/source-et-

definition-du-droit-de-l-execution-forcee-a127372586/ consulter le 14/11/2019 
13ربارة عبد الرحسؽ، طرؽ التشفيذ ، مررجع سانق ص.ن (5)  

(6)
 (L'exécution forcée est le fait de faire procéder à l'exécution d'un contrat ou d'un jugement 

par un officier public compétent (un notaire, un huissier de justice...). L'exécution forcée vise à 

faire respecter un engagement ou une décision de justice. Cette exécution peut s'opérer par le 

biais de différents moyens comme une saisie exécutoire lorsqu'il s'agit d'une dette, et même par 

la voie de la force publique si cela s'avère indispensable) voir: Exécution forcée (définition) 

https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/23789-execution-forcee-definitionconsulté 

le15/11/2019 

http://cours-de-droit.net/source-et-definition-du-droit-de-l-execution-forcee-a127372586/%20%20%20%20%20%20%20%20consulter
http://cours-de-droit.net/source-et-definition-du-droit-de-l-execution-forcee-a127372586/%20%20%20%20%20%20%20%20consulter
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/4245-notaire-definition
https://droit-finances.commentcamarche.com/contents/1367-huissier-de-justice-role-et-missions
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/4103-decision-de-justice-definition
https://droit-finances.commentcamarche.com/contents/1349-titre-executoire-et-saisies
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/23789-execution-forcee-definitionconsulté
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، كترؾ امر ذلػ لمفقػ  لحق في التشفيذ الجبري ا كاذا كانف التذريعات لؼ تتعرض لتعريف
ا مػػػػؽ أساسػػػػذػػػػتقة فػػػػي محتؾاهػػػػا م متقاربػػػػةد تعػػػػاريف متعػػػػددة كاف كانػػػػف ر اك  خيػػػػرفػػػػاف هػػػػذا األ

حػل اسػتثشائي يمجػب  التشفيػذ الجبػري هػؾ "أف  معتبػرةئيػة رجراالسؾضػؾعية كاإلالشرؾص القانؾنية 
 "(1)في ايا ب التشفيذ الظؾعي لمسديؽ ددشد تشفيذي الثانف قانؾنا  الي  الدائؽ دغية استيفاء حق 

 دذػػاف أكال لمتدػػاؤؿيتعمػػق دحػػق التشفيػػذ الجبػػري الثانػػف قانؾنػػا فانػػ  مػػدعاة  األمػػركمػػا داـ 
ف عاقػػة الحػػق فػػي بكالتدػػاؤؿ ثانيػػا دذػػ، لمحػػق فػػي التشفيػػذ الجبػػري القانؾنيػػة كالقزػػائية  حسايػػةال

 دعؾو)خرؾمة( التشفيذ.التشفيذ دالحق السؾضؾعي مؽ خاؿ دعؾو مؾضؾع الحق ك 

 والحساية القزائكة للحق شي التشفيذ الجرر  الحساية القانؾنكة  ول:  شرع
ئيػػة مػػؽ خػػاؿ نرػػؾص القػػانؾف رجراالسؾضػػؾعية كاإل اذا كػػاف السذػػرع حػػدد قؾاعػػد التشفيػػذ

ات السدنيػػة ءرجػػراكقػػانؾف اإل (2)السػػدني) الاتػػا ب الثػػاني البػػا ب الثػػاني تحػػف عشػػؾاف اثػػار االلتػػزاـ(
السذػػرع اكػػد أف  هػػذ  الشرػػؾص يفيػداف محتػؾو فػػ، (3)يػة )الاتػػا ب الثالػػث دخسدػة انػػؾا ب(دار كاإل

أك  الحػق عبػارة عػؽ مرػمحة سػؾاء ماديػةأف  عمد الحساية القانؾنية لمحق في التشفيذ كباعتبػار
يفقػد صػاحب  (5)الحػق( أسػاس القانؾنيػة) كهػي كمػؽ دكف هػذ  الحسايػة (4)ادنية يحسيهػا القػانؾف 

فػػي حالػػة االعتػػداء عمػػد هػػذا بالتب يػػة الدػػمظة السخؾلػػة لػػ  لاسػػتفثار دحقػػ  مػػؽ رجهػػة ك الحػػق 
 القتزائ . لحساية القزائيةا يفقدالحق 

                                                           
(1)

 (Le recours à l’exécution forcée est un droit reconnu à tout créancier victime d’une 

inexécution de la part de son débiteur. Il s’agit d’une solution subsidiaire qui ne peut être mise 

en œuvre qu’à défaut d’exécution volontaire) voir: Jean-Didier BAKALA DIBANSILA, LE 

REGLEMENT DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION FORCEE EN DROIT DE L’OHADA, Juin 

2017, p.2 (http://www.rmkassocies.org/Actualite.php?IdPub=154) consulté le 25/03/2019 
(2)

 01/28/1883الس رخ في  38-83مؽ القانؾف السدني الرادر داألمر  020الد 112السؾاد  
  03/20/0228الس رخ في 28-28مؽ االرجراءات السدنية كاالدارية الرادر دالقانؾف رقؼ 888الد 381السؾاد  (3)
الستزػػسؽ قػػانؾف االرجػػراءات السدنيػػة  03/20/0228السػػ رخ فػػي  28-28حسػػدي داشػػا عسػػر، طػػرؽ التشفيػػذ كفقػػا لمقػػانؾف  (4)

  11ص. 0210كاالدارية ، دار هؾمة لمظباعة كالشذر الجزائر
 18ص. 1888كالي، التشفيذ الجبري، كفقا لسجسؾعة السرافعات السدنية كالتجارية، دار الشهزة العربية، القاهرة  فتحي (5)

http://www.rmkassocies.org/Actualite.php?IdPub=154
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  :ثساية الحق شي التشفيذ قانؾنكا: اوا
ا يخػػؾؿ مشرػػؾص عميػػ  قانؾنػػ كؾنػػ  حػػقخػػاؿ  القانؾنيػػة لمحػػق مػػؽتتجمػػد هػػذ  الحسايػػة 

دػ  حتػد كلػؾ لػؼ يقػع اعتػداء  ابحساية قانؾنية تعظيػ  مركػزا قانؾنيػا خاصػك صاحب  االستفثار د  
الحسايػػػة د االسػػػتشجاديفدػػػ  لرػػػاحب   كانػػػ  دسجػػػرد حرػػػؾؿ اعتػػػداء عميػػػ ، (1)عمػػػد هػػػذا الحػػػق
 ق القزاء.يالقانؾنية عؽ طر 

 ثساية الحق شي التشفيذ قزائكا: ثانكا
 اف االعتداء عمد الحق هؾ اخاؿ دالسركز القانؾني لراحب الحق يقتزي التردي لػ 

 الحكؼفػػػػ .فػػػي حالػػػػة معارضػػػػة السعتػػػدي لمسركػػػػز القػػػػانؾني لرػػػاحب الحػػػػق دالحسايػػػة القزػػػػائية
كػػاف االعتػػداء احػػدث  امػػا اذاتشتهػػي دػػ  الحسايػػة القزػػائية(  الشدػػب إثبػػات) حكػػؼ نتثبيػػف الحػػق 

الػذي يتظمػب حسايػة قزػائية  األمػرالقػانؾني لهػذا الحػق يختمف مػع كضػع السركػز  ماديا تغييرا
ازالػة صػؾر  تذػسل الحسايػةأف  مػؽالسشذػ  لمحػق نػل النػد أك  السقػرر ال تاتفػي درػدكر الحكػؼ

) حكػػؼ  عػػؽ طريػػق التشفيػػذ الجبػػري لتسكػػيؽ الػػدائؽ مػػؽ حقػػ االعتػػداء مػػؽ خػػاؿ االلػػزاـ دالؾفػػاء 
 كانػػ ، دػالخركج مػػؽ قظعػة االرض الستشػػازع عميهػا تتظمػػب التشفيػذ الجبػػري لظػرد السحكػػـؾ عميػ (

سػمظة قانؾنيػة تخػؾؿ صػاحبها "مؽ خاؿ هذ  السعظيات تؼ التعريف دحق التشفيذ الجبػري دانػ  
لجبػػػر مظادقػػػة مركػػػز  الػػػؾاقعي عمػػػد مركػػػز  القػػػانؾني نؾاسػػػظة اعسػػػاؿ تقػػػـؾ نهػػػا الدػػػمظة العامػػػة 

 السديؽ"
)2( 

 عالقة الحق شي التشفيذ بالحق السؾضؾعي: شرع ثا 
السقررة قانؾنػا لرػاحب الحػق فػاف االعتػداء هؾ تمػ الراحية الحق أف  اذا كاف الس كد

فػي حػيؽ ثبػؾت الحػق  (3)عمد هذا الحق يخؾلػ  المجػؾء لمقزػاء كهػي مرحمػة الحسايػة القزػائية

                                                           
(1)

الستزػػسؽ قػػانؾف االرجػػراءات السدنيػػة  03/20/0228السػػ رخ فػػي  28-28حسػػدي داشػػا عسػػر، طػػرؽ التشفيػػذ كفقػػا لمقػػانؾف  
 11كاالدارية، مررجع سانق،ص.

 01إلد  18فتحي كالي، التشفيذ الجبري، كفقا لسجسؾعة السرافعات السدنية كالتجارية، مررجع سانق، ص.  (2)
(3)

 ) LE DROIT A L’EXECUTION FORCEE, UN DROIT SUBJECTIF-Un droit subjectif est 

une prérogative individuelle reconnue et sanctionnée par le droit objectif qui permet à son 

titulaire de faire, d’exiger ou d’interdire quelque chose dans son propre intérêt, ou dans l’intérêt 
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 الحػق السقػر قانؾنػا( إثبػاتددشد تشفيذي هػي مرحمػة مدػتقمة عػؽ الحسايػة القزػائية ) الستعمقػة د
مرػػػدر أف  لػػػػ يتجمػػػد مػػػؽكتبكيػػػد ذ (1)الحسايػػػة التشفيذيػػػةرحمػػػة لسرحمػػػة ثانيػػػة كهػػػي مكاالنتقػػػاؿ 

مػػا مرػػػدر أ، عسػػػل غيػػر مذػػركع(أك  ) ترػػرفا قانؾنيػػاالؾاقعػػػة القانؾنيػػةهػػؾ الحسايػػة القزػػائية 
الحػػق السحسػػي قانؾنػػا هػػؾ حػػق أف  كبػػذلػ يسكػػؽ القػػؾؿ، الحسايػػة التشفيذيػػة فهػػؾ الدػػشد التشفيػػذي

فهػػػؾ الؾسػػػيمة  القػػػانؾني( امػػػا الحػػػق فػػػي التشفيػػػذشخرػػػي متعمػػػق دسزػػػسؾف االلتػػػزاـ ) السركػػػز 
الػػذي يفيػػد  األمػػر، صػػاحب الحػق حقػػ داسػػتيفاء كذلػػػ ، لتحقيػق مزػػسؾف الحػػق السحسػػي قانؾنػا

 (2)كرجؾد ارتباط نيؽ الحق في التشفيذ كالحق السؾضؾعي
 التشفيذ  صؾر وانؾاع: مظل  ثا 

طؾعيػػا قبػػل السرحمػػة القزػػائية  التزاماتػػ فػػي هػػذا الذػػبف ال يعشيشػػا انػػد التػػزاـ السػػديؽ نتشفيػػذ 
الػػػػدائؽ لمقزػػػػاء  أمػػػػا اذا التجػػػػب، ) االلتػػػػزاـ الظبيعػػػػي( النعػػػػداـ الخرػػػػؾمة القزػػػػائية كالتشفيذيػػػػة

، قػػد دػػ  الخرػػؾمة التشفيذيػػةكالػػذي تشع ) االلتػػزاـ القػػانؾني(سػػشد تشفيػػذيدسؾرجػػب لمسظالبػػة دحقػػ  
مػػؽ  السقػػررة قانؾنػػا لمتشفيػػذ اتءرجػػرااإل داتبػػاع (3)سػػ يا لمتشفيػػذ الجبػػري كهػػؾ عشػػؾاف احقػػاؽ الحػػق

 ئيا ثانيا.إرجرا انؾاع التشفيذ ثؼ أكال التشفيذخاؿ صؾر 

 التشفيذ  صؾر ول:  شرع
عػػػؽ الؾفػػػاء  السػػػديؽ امتشػػػاعأك  فػػػي حالػػػة عجػػػزإال  لمتشفيػػػذ الجبػػػري ال يتػػػبتد اف المجػػػؾء

 عػػؽ االمتثػػاؿ لمتشفيػػذ الظػػؾعيتشػػاع االمأك  الترػػدي لهػػذا العجػػز يتػػاح لمػػدائؽكعشػػدها  دالتزامػػ 
 )4(.  دالجبر كاالكرا 
 االكرا  البدني كاالكرا  السالي: درؾرتي  يتردر مؾضؾع التشفيذ الجبري  فاإلكرا  

                                                                                                                                                                                     
autrui, en s’adressant le cas échéant aux tribunaux)Voir: WANDJI KAMGA ALAIN DOUGLAS, 

Le droit à l’exécution forcée, op.cit. p.23 
(1)

 12ص. 0215عساف، الظبعة االكلد  -  نرر  ، أحكاـ كقؾاعد التشفيذ، دار الراية كالشذر لمتؾزيع، االردف 
 08فتحي كالي، التشفيذ الجبري كفقا لسجسؾعة السرافعات السدنية كالتجارية ، مررجع سانق ص. (2)

عبد الداـ ذيب، قانؾف اإلرجراءات السدنية كاالداريػة الجديػد، تررجسػة لمسحاكسػة العادلػة، طبعػة ثانيػة ، مػؾفؼ لمشذػر ، الجزائػر 
(3) 558،ص. 0211

  
(4)

 (Le Droit de l’exécution forcée permet aux créanciers de vaincre la défaillance de leurs 

débiteurs par la contrainte) Voir: François Vinckel, Manuel - Droit de l'exécution forcée, Résumé, 

(https://www.lgdj.fr/manuel-droit-de-l-execution-forcee-9782297003858.html) visiter le 15/11/2019 

https://www.lgdj.fr/manuel-droit-de-l-execution-forcee-9782297003858.html
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 ااارا  الردني: اوا
يحبدػػ  أف  فمػػ ، الػػدائؽ عمػػد السػػديؽ السػػديؽ نؾضػػع يػػديشرػػب عمػػد شػػخص كػػاف  قػػديسا

مػػؽ يتػػؾلد تدػديد الػػديؽ يبيعػػ  ذلػػػ مػػا هػػؾ كيعرضػ  ثػػاث مػػرات فػػي االسػػؾاؽ فػاذا لػػؼ يحزػػر 
دذاف التشفيػذ الجبػري عمػد شػخص  كالسهؼ (1)، في قانؾف االلؾاح االثشي عذر نص دبكؿ ؽمبي

 judicati (main projetée sur le débiteur)مرحمة كضػع اليػدالسراحل القديسة) أف  السديؽ
injectioManus ) تبريػرا السػترداد ديشػ  دالتشفيػذ عمػد شػخص السػديؽ  فدػحف السجػاؿ لمػدائؽ

 (2)داست باد  كبيع  نل كقتم .
 يةساسػػدبحػػد الحقػػؾؽ األاالكػػرا  البػػدني يسػػس أف  التظػػؾر ادركػػف التذػػريعات اال انػػ  مػػع

كالسذػػرع فػػي هػػذا الرػػدد تخمػػد عػػؽ االكػػرا  البػػدني فػػي السػػؾاد السدنيػػة دعػػد مرػػادقة ، ندػػافلإل
 11/10/1811الػػدكلي الستعمػػق دػػالحقؾؽ السدنيػػة كالدياسػػية السػػ رخ فػػػي الجزائػػر عمػػد العهػػد 

 "التي تشص" مشع حبس السػديؽ الػذي عجػز عػؽ الؾفػاء دػالتزاـ تعاقػدي 11في مادت   داألخص
إال  كلػػؼ يبػػق مجػػاؿ لإلكػػرا  البػػدني، 18-88رقػػؼ  01/23/1888مػػؽ خػػاؿ مرسػػـؾ مػػ رخ فػػي

 .(ات الجزائيةءرجرامؽ قانؾف اإل 112إلد  388الساد  الجزائية كفقا لمسؾاد الدارية ) في السؾاد

 (’astreinteL) : ااارا  السالي: ثانكا
مػا ي كال يشرػب عمػد شػخص السػديؽ دقػدر يقترر عمػد الحػق السػال اصب  التشفيذ حاليا

(3).يشرب عمد الذمة السالية لمسديؽ
.   

                                                           
(1)

 ]Droit de l’exécution forcée, définition et sources(https://cours-de-droit.net/source-et-definition-du-

droit-de-l-execution-forcee-a127372586/) p.4et5/14 
(2)

(D’ailleurs il est assez significatif de relever qu’aussi bien en droit romain que dans l’ancien 

droit, le créancier justifiait d’un véritable droit réel sur la personne du débiteur qu’il pouvait 

faire esclave, vendre ou mettre à mort à défaut de paiement( Voir: Les actes juridiques privés 

exécutoires. Droit français/Droit OHADA, Mahougnon Prudence HOUNSA, Thèse de doctorat de 

Droit privé et sciences criminelles, Université Paris Ouest Nan terre La Défense, 14 décembre 2015 

p.2 (https://bdr.u-paris10.fr › thèses › internet consulté le 20/11/2019) 
(3)

 (Actuellement, le droit à l’exécution forcée est un droit patrimonial en ce qu’il ne s’exerce plus 

sur la personne du débiteur, mais plutôt sur l’actif de son patrimoine) voir: Roger Mulamba, LE 

REGLEMENT DU CONTENTIEUX DE L’EXECTION FORCEE EN DROIT DE L’OHADA, 

op.cit.p.2 

https://cours-de-droit.net/source-et-definition-du-droit-de-l-execution-forcee-a127372586/
https://cours-de-droit.net/source-et-definition-du-droit-de-l-execution-forcee-a127372586/
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غالبية التذريعات كضعف في الحدباف حساية حق كل مؽ الدائؽ كالسػديؽ فػي ذات  أفك 
كاصػػػب  مػػػؽ غيػػػر السعقػػػؾؿ االعتػػػراض عمػػػد ضػػػركرة  ندػػػافالؾقػػػف اعسػػػاال نتظػػػؾر حقػػػؾؽ اإل

ية مهسػػا كػػاف مؾضػػؾع االلتػػزاـ كمهسػػا ندػػانالتشفيػػذ احتػػراـ كحفػػ  الارامػػة اإل أطػػراؼحػػرص كػػل 
في االعتبار حساية حق الدائؽ حتد يدتؾفي حقػ  كحسايػة  كاف حجؼ الديؽ الستؾلد عش  كاالخذ

 .(1)السديؽ مؽ تجاكزات الدائؽ
 دقزػاء السديؽ لمؾفاء إلرجبار ضغ  فاإلكرا  السالي الستسثل في الغرامة التهديدية كؾسيمة

(2)تهديػػػدي م قػػػف 
القػػػانؾف  حكػػػاـألدذػػػاف التشفيػػػذ العيشػػػي كفقػػػا إال  كهػػػذ  الرػػػؾرة ال يمجػػػب اليهػػػا 

كانػػػػ  نترػػػ ية هػػػػذ  الغرامػػػة التهديديػػػػة يحكػػػؼ نهػػػػا فػػػي شػػػػكل  183ك 181فػػػػي مادتيػػػ   السػػػدني
ي الثانػػػف دالدػػػشد األصػػػممدػػػتقل عػػػؽ الحػػػق  لمتشفيػػػذ العيشػػػي تعػػػؾيض نػػػارجؼ عػػػؽ عػػػدـ االمتثػػػاؿ

تػػدفع أف  كؾسػػيمة ضػػغ  يسكػػؽ ئيػػة لمتشفيػػذ االرجبػػاري رجراكهػػي مرحمػػة تدػػبق الظػػرؽ اإلالتشفيػػذي 
 كالؾفاء دالتزامات  مؾضؾع الدشد التشفيذي.كضع حد لتعشت  إلد  السديؽ

 انؾاع التشفيذ: شرع ثا 
عشرػػر السديؾنيػػة أف  ا يقػػـؾ عمػػد عشرػػر السديؾنيػػة كالسدػػ كلية اذ نجػػدأساسػػالتشفيػػذ اف 

فػي حػيؽ  االختيػاري الظؾعي ) كالذي يتؼ قبل نذؾء الخرؾمة التشفيذية( كلمتشفيػذ  مدعاة لمتشفيذ
 :  مؽ القانؾف السدني تشص 112السادة أف  اعتباراالسد كلية مدعاة لمتشفيذ الجبري عشرر 
الػػدائؽ إلرجبػػار السػػديؽ عمػػد كيػػشجؼ عػػؽ ذلػػػ احقيػػة  "الســديؽ ملــزر  تشفيــذ مــا التــزر بــم "
 .(3)ما التـز د  عؽ طريق الدمظة السخؾؿ لها التشفيذتشفيذ 

 (4)الحػق دسؾرجػب سػشد كالثانيػة نتشفيػذ (د نثبػؾت األكلػتاتدب القزية مرتيؽ ) كقديسا قيل
اكػػػاف  سػػػؾاءات التشفيػػػذ ءإرجػػػرا نشجػػػاحإال  ف تسكػػػيؽ الػػػدائؽ مػػػؽ حقػػػ  الثانػػػف دالدػػػشد ال يتػػػبتدكأ

 اختياريا اـ رجبريا.

                                                           
(1)

 WANDJI KAMGA Alain-Douglas, LE DROIT A L’EXECUTION FORCEE Op.cit. p.3et4 
  12االسكشدرية، ص.  0225احسد هشدي، التشفيذ الجبري قؾاعد  كارجراءات ، دار الجامعة الجديدة -نبيل عسر (2)
 3، مررجع سانق ص. 0سميساف دارش، شرح قانؾف االرجراءات السدنية ج (3)
 8االسكشدرية، ص. 0221اسساعيل عسر، الؾسي  في التشفيذ الجبري، دار الجامعة الجديدة لمشذر نبيل  (4)
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 L’exécution volontaire التشفيذ االختياري : اكال
ات ءإرجػػػػرافػػػػاف  (1)يػػػةدار ات السدنيػػػػة كاإلءرجػػػراالتشفيػػػذ السبيشػػػػة دقػػػػانؾف اإل حكػػػػاـدػػػالررجؾع أل

التشفيذ تتؼ اما تشفيذا اختياريا دظمب مؽ السديؽ نفد  مؽ خاؿ عرض كفاء كايداع طبقػا لػشص 
 110السػادة  دشد تشفيذي كفقػا لسقتزػياتدمجؾء الدائؽ لظمب التشفيذ ن، أك ؽ ا ـ ا 318السادة 

خػاؿ هػذ  فػاف اسػتجا ب لتشفيػذ مػا عميػ  يؾمػا  13دسػش  السػديؽ السشفػذ ضػد   مػؽ نفػس القػانؾف 
يبػػػرر  دانقزػػػاء السػػػدة السػػػذكؾرةعػػػدـ االسػػػتجادة  يشقزػػػي االلتػػػزاـ محػػػل الػػػديؽ فػػػي حػػػيؽ السػػػدة

 .   قانؾنا السقررة االكرا   عمد كسائل ساسات التشفيذ الجبري كالذي يرتاز داألءإرجرا مؾاصمة

   L’exécution forcéeالجرر   التشفيذ: ثانكا
سػمظة مخؾلػة لظالػب التشفيػذ مدػتقل نذاتػ  كؾنػ  إلػد  حػق المجػؾءاف اذا كػفي هذا الذبف 

يدػػعد لمتشفيػػذ متػػد شػػاء مػػا لػػؼ يدػػق  سػػشد  دالتقػػادـ كسػػا لػػ  الحػػق فػػي كقػػف أف  التشفيػػذ اذ لػػ 
فػػاذا مػػا اختػػار الػػدائؽ أي السدػػتفيد مػػؽ ، (2)ات التشفيػػذ فػػي أي مرحمػػة مػػؽ مراحػػل التشفيػػذءإرجػػرا

كالستسثمػة فػي اكػرا  ، لتسكيشػ  مػؽ الحػق محػل التشفيػذيتبع سػبل التشفيػذ الجبػري سػ يا أف  االلتزاـ
 اما نتشفيذ عيشي ) مباشر(، طريق التشفيذ الجبري عؽ  كهؾ االكرا   السديؽ عمد الؾفاء

L’exécution en nature (directe) ، دسقتزا  يسكؽ الدائؽ مؽ عيؽ االلتزاـ السػذكؾر
الجبػػػري  لمتشفيػػػذ يػػػتؼ أخػػػرو اسػػػبا ب أك  كانػػػ  عشػػػد تعػػػذر ذلػػػػ لهػػػاؾ العػػػيؽ التشفيػػػذي الدػػػشدفػػػي 

  L’exécution par équivalent (indirecte )غير مباشر( دسقانل

 )3( .كهؾ الظريق البديل لمتشفيذ االختياري 
فانػػ  قبػػل ذلػػػ يقتزػػي لقيامػػ  شػػركطا  ئػػيرجرايتسيػػز دالظػػادع اإلكاذا كػػاف التشفيػػذ الجبػػري 

كانػ   ا محػل التشفيػذأخيػر الدػشد التشفيػذي ك ثػؼ  التشفيذ الجبري  أطراؼتتجمد في تحديد مؾضؾعية 

                                                           
الستعمػق دقػانؾف االرجػراءات  05/21/0228السػ رخ فػي 01ج. ر عػدد 20/0228/ 03الرادر في  28-28قانؾف رقؼ::  (1)

 السدنية كاالدارية
 13نربارة عبد الرحسؽ، طرؽ التشفيذ ، مررجع سانق ص. (2)

(3)
 (Il s’agit d’une solution subsidiaire qui ne peut être mise en œuvre qu’à défaut d’exécution 

volontaire) Voir: Jean-Didier BAKALA DIBANSILA, LE REGLEMENT DU CONTENTIEUX DE 

L’EXECUTION FORCEE EN DROIT DE L’OHADA, Juin 2017, op.cit.p.2 
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 مؾضػػػؾعكلػػػذلػ يظمػػػق عميهػػػا اركػػػاف التشفيػػػذ الجبػػػري كهػػػؾ  ال مجػػػاؿ لتشفيػػػذ رجبػػػري مػػػؽ دكنهػػػا
 السبحث الثاني.
 اركا  التشفيذ ثا مبحث 

) Une idée sans exécution est unاف الفارة التي ال تجد سبيا لتشفيذها تبقػد كهسػا 

)songe
 -حتػػػد ال يبقػػػد مجػػػرد حبػػػر عمػػػد كرؽ -يشفػػػذ أف  الدػػػشد الستزػػػسؽ حقػػػا النػػػد كاف (1)

ذلػػػ اشػػتسل  أسػػاسكعمػػد ، كتحقيقػػا السػػتقرار العاقػػات االرجتساعيػػة حفاعػػا عمػػد حقػػؾؽ الشػػاس
دغيػة اسػترداد حقػ  لمدائؽ حامل الدػشد التشفيػذي  قانؾف التشفيذ مجسؾع الؾسائل القانؾنية الستاحة

(2)السبيؽ دالدشد
. 

السؾضػػػػؾعية التػػػػي  حكػػػػاـد اهسيػػػػة لمتشفيػػػػذ مػػػػؽ خػػػػاؿ األأكلػػػػ فػػػػي هػػػػذا الرػػػػدد السذػػػػرعك 
خرػػص الاتػػا ب الثالػػث كسػػا  (3)( 020إلػػد  112تزػػسشتها نرػػؾص القػػانؾف السػػدني ) السػػؾاد 

. كاف ( 888إلػد  381ندءا مػؽ السػادة )لمتشفيذ الجبري  يةدار ات السدنية كاإلءرجرامؽ قانؾف اإل
التػػي يظمػػق  ئيػػةرجرامشازعػػات التشفيػػذ اإلتشفيػػذ كالتػػي هػػي دسثادػػة الهػػذ  الشرػػؾص تػػشغؼ عسميػػة 

الػػدعؾو التشفيذيػػة كالتػػي تبػػدأ دسقػػدمات التشفيػػذ امػػا ددػػعي أك  الخرػػؾمة التشفيذيػػةالػػبعض عميهػػا 
كانػ  درػدد مػا يثػؾر  ليتؾج التشفيذ دالشتيجة السظمؾبػة السدتفيدأك  مؽ السديؽ في الدشد التشفيذي

ت يحػدث اشػكاالأف  المجؾء لمجهة القزػائية لمفرػل فػي كػل مػا مػؽ شػبن  مؽ نزاعات فان  يتؼ
تحػػػف  ات الحجػػػزءإرجػػػراالتشفيذيػػػة داتبػػػاع  تدػػػتسر الػػػدعؾو ، أك فػػػي التشفيػػػذ كسػػػش  مهمػػػة لمتشفيػػػذ

أك  ات التشفيػذ يتحػدد دػإرادة السدػتفيدءإرجراالرقادة القزائية كان  في كل الحاالت اذا كاف كقف 
ات التشفيػػذ فػػاف الخرػػؾمة ءإرجػػراهػػا دسؾاصػػمة أطراففػػاف الس كػػد كبتسدػػػ  دامتثػػاؿ السػػديؽ لمتشفيػػذ

 بحكػػاـمقػػرر د هػػؾ كفقػػا لسػػا تتػػؾج نتسكػػيؽ صػػاحب الحػػق مػػؽ حقػػ  التشفيذيػػة فػػي نهايػػة مظافهػػا
   التشفيذ.

                                                           
(1)

 Nicolas BRUNET, L’EXÉCUTION FORCÉE, Master 2ème année, Personne et Droit, Université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne, juin 2013 p.25 (https://www.lepetitjuriste.fr) consulté le 02/12/2019 
(2)

( Le droit de l’exécution forcée regroupe l’ensemble des moyens légaux dont dispose un 

créancier, porteur d’un titre exécutoire, qui souhaite obtenir l’exécution des obligations dont il 

est créancier) voir: Anne Leborgne , Effectivité du droit à l’exécution forcée du créancier et silence 

des personnes légalement requises, https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/2015-v56-n3-4-

cd02305/1034458ar.pdf) consultéle01/12/2019 
 القانؾف السدنيالستزسؽ  01/28/1883الس رخ في 38-83األمر  (3)

https://www.lepetitjuriste.fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/2015-v56-n3-4-cd02305/1034458ar.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/2015-v56-n3-4-cd02305/1034458ar.pdf


 د/ بن نصيب عبد الرمحن طرق اإلثبات والتنفيذ
 

72 

 أطػػراؼفػػاف الترتيػػب حػػدد  نفػػاآدالاتػػا ب الثالػػث السػػذكؾر  حكػػاـ السبيشػػةإال  لهػػذ  كبػػالررجؾع
مؾضػؾع التشفيػذ ثالثػا كالتػي أك  محل ثؼ حدد الدشدات التشفيذية القانمة لمتشفيذ ثانيا ثؼ أكال التشفيذ

دقيامهػػا إال  نػػل هػػي اركػػاف التشفيػػذ كالػػذي ال تقػػـؾ لػػ  قائسػػة ية لمتشفيػػذساسػػتذػػكل العشاصػػر األ
 مجتسعة .

 Les acteurs de l’exécution forcée التشفيذ  طرا : ول  مظل  
 ات التشفيػذ يتجمػد نؾضػؾحءإرجػراالشرؾص القانؾنيػة التػي تػشغؼ  حكاـان  دقراءة سريعة أل

متثػاؿ داال السدػتفيد مػؽ التشفيػذ كالسعشػيتتسثػل فػي  مباشػرة لمخرػؾمة التشفيذيػة اأطرافهشالػ أف 
ات التشفيذ كاقتزاء قػد يػتؼ المجػؾء لقاضػي ءإرجراالسؾكؾؿ ل  القياـ دلمتشفيذ كالسحزر القزائي 
ناويػػ انػ  فػي  فػي اشػكاالت التشفيػذ كاحيانػا كرجػؾ ب االسػتشجاد دالشيادػةالحكؼ السختص لمفرػل 

 . (1)الغيرإلد  دعض الحاالت يستد التشفيذ
نػدال Les sujets de la saisie لذلػ درج الفقػ  عمػد اسػتعساؿ مرػظم  اشػخاص التشفيػذ

ل عمػػد ث يذػػتسيػػاكسػػع دح األكؿألف  Les acteurs de l’exécution التشفيػػذ أطػػراؼمػػؽ 
) رئػػػيس لهػػػا دكر فػػػي التشفيػػػذ  السخػػػؾؿرجانػػػب الدػػػمظة العامػػػة إلػػػد  السباشػػػرة لمتشفيػػػذ طػػػراؼاأل

مػؽ القػؾة العسؾميػة الشيادة لتسكػيؽ السحزػر القزػائي أك  السحكسة لمفرل في اشكاالت التشفيذ
 . (2)مرمحت  في التشفيذأك  لقياـ صفت  كاحيانا يظاؿ الغير ال رجراء التشفيذ (

ال  كة رارـ  طـرا ثالثـة ، يتبػيؽ كاف اشػخاص التشفيػذ خسدػةمؽ خاؿ عرض ما سػبق 
 Le créancier saisissant ) طالػب التشفيػذ(السشفـذ : كهػؼ تقػـؾ الخرػؾمة التشفيذيػة مػؽ دكنهػؼ

 والسحزـــر القزـــائيالسكمػػػف داالمتثػػػاؿ لمتشفيػػػذ( السػػػديؽ  )  Le poursuiviوالسشفـــذ علكـــم
L’huissier )القائؼ دالتشفيذ (  

 : شفيذ عشد الزركرة كهسامعشييؽ دالت يؽ رارغير  طرشيؽفي حيؽ 
 L’autorité public العامةالدلظة ك  saisiLe tiers الغير

                                                           
 03نربارة عبد الرحسؽ، طرؽ التشفيذ مؽ الشاحيتيؽ السدنية كالجزائية، مررجع سادقص. (1)
 1هػػامش رقػػؼ 0213-0211طػػرؽ التشفيػػذ مػػؽ الشاحيػػة السدنيػػة، دكتػػؾرا ، رجامعػػة   خيزػػر ددػػكرة  ،نؾصػػري نمقاسػػؼ   (2)

 10ص.
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 كةراراأل طرا األ ول:  شرع
أي  السدػػػػتفيد  ifactsujet ييجػػػػانإلا الدػػػػشد التشفيػػػػذي يتزػػػػسؽ الظػػػػرؼأف  اف الس كػػػػد

 كاف كميهسا ) السديؽ( الحق الذي عمي   passifsujetالدمبي  الحق) الدائؽ ( كالظرؼصاحب 
هػؾ الظػرؼ ( فػي حػيؽ السحزػر القزػائي السديؽ(أك( الدائؽيكؾف السبادر دالتشفيذ ) أف  يسكؽ

 السحكـؾ عمي  االمتثاؿ لسقتزيات الدشد التشفيذي . إرجبار اتءإرجراد الثالث السخؾؿ ل  القياـ

   saisissantLe créancier )الدائؽ( اوا طال  التشفيذ
 الحػارجزأك  ييجػاناالحياف فاف الدػاعي لمتشفيػذ هػؾ الػدائؽ داعتبػار  الظػرؼ اإلفي غالب 

أك  التشفيػػػذ دػػػالرغؼ مػػػؽ انػػػ  هػػػؾ الظػػػرؼ الدػػػمبيإلػػػد  ذلػػػػ ال يسشػػػع السػػػديؽ مػػػؽ الدػػػعيأف إال 
 .(1)في عسمية التشفيذ الجبري  السحجؾز عمي 

فػػي اسػػتيفاء طالػػب التشفيػػذ دانػػ  كػػل مػػؽ يرغػػب  كمػػؽ هػػذا السشغػػؾر اذا كػػاف الفقػػ  يعػػرؼ
كظالػػػب لمتشفيػػػذ لمػػػتخمص مػػػؽ الػػػديؽ  فػػػاف السذػػػرع فدػػػ  السجػػػاؿ لمسػػػديؽ (2)حقػػػ  دسؾرجػػػب سػػػشد

 ات التشفيذ الجبري مؽ طرؼ الدائؽ.ءإرجراالعالق نذمت  كلؾضع حد نهائي لسغبة ما يشجؼ مؽ 
ي السدػػتفيد مػػؽ الحػػق الثانػػف ددػػشد تشفيػػذي كهػػؾ الػػدائؽ كمهسػػا كانػػف يجػػاناف الظػػرؼ اإل

 أمػؾاؿيسكشػ  التشفيػذ عمػد  مستـازا دائشػاأك  مرتهشـا دائشػا و  عاديـاكسػؾاء اكػاف دائشػا   يسة الػديؽ
كاف  عيشيػػػا(أك  الحػػػق) اكػػػاف حقػػػا شخرػػػياأك  ضػػػامشي  اقتزػػػاء لهػػػذا الػػػديؽ أمػػػؾاؿأك  السػػػديؽ

 .(3) ةدار اهمية اإل كثانيا االهمية  اثشاء مباشرة التشفيذأكال تاؾف ل  الرفة
السػديؽ رجسيعهػا ضػامشة  أمؾاؿمػؽ القػانؾف السػدني) 188مػا أكدتػ  مقتزػيات السػادة  ذلػ

 لؾفاء ديؾن (.

                                                           
 ؽ ا ـ ا 383 -381السادتيؽ: انغر  (1)
  01، ص.نربارة عبد الرحسؽ، طرؽ التشفيذ مؽ الشاحيتيؽ السدنية كالجزائية، مررجع سانق (2)
 01  حدشيؽ، التشفيذ القزائي كتؾزيع حريمت  مررجع سانق ص. (3)

-
 (Qu’il soit chirographaire, hypothécaire, gagiste ou privilégie, le créancier peut saisir les biens 

de son débiteur ou de ceux qui ont garanti le paiement de sa dette) Voir: Pierre Julien-Gille 

Taormina, VOIES D’EXECUTION ET PROCEDURES DE DISTRIBUTION, Librairie générale du 

droit et de jurisprudence(LGDJ) paris 2000 p.36 
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السػذكؾر دالدػشد  ) صاحب الحق السباشػر الفعميالدائؽ يكؾف أف  اف طالب التشفيذ يسكؽ
 كهػػػؼ الخػػػاصأك  الخمػػػف العػػػاـ يحػػػل محمػػػ  كقػػػد (الظػػػرؼ فػػػي العقػػػدأك  السحكػػػـؾ لػػػ ، التشفيػػػذي

(1)السؾصي د أك  السحاؿ ل  الديؽأك  دجزء مؽ التركة لهؼ السؾصيأك  دعد الؾفاة كرثت 
. 

دائشػػػا إلػػػد  يتحػػػؾؿأف  كفػػػي كػػػل االحػػػؾاؿ فػػػاف الػػػدائؽ كسػػػ يا لمحرػػػؾؿ عمػػػد ديشػػػ  يسكػػػؽ
 .عؽ طريق الدعؾو البؾليرية لدائشي مديش 

(Le créancier d’un créancier peut recouvrer par voie oblique les 

créances de son débiteur, notamment en recourant aux procédures 

d’exécutions)
)2(

 

كمقػػػدر كمدػػػتحق  كرجػػػؾد  م كػػػديكػػػؾف الدػػػشد متزػػػسشا ديشػػػا أف  مػػػع االخػػػذ فػػػي االعتبػػػار
 د كمؽ رجهة ثانية  ياـ االهمية السدنية لمدائؽ اثشاء التشفيذيةأكل رجهة االداء مؽ

)3( 
التشفيػػػػذ يذػػػػترط دذػػػػبن  تػػػػؾافر الذػػػػركط العامػػػػة لمتقاضػػػػي كهػػػػي كتؾضػػػػيحا اكثػػػػر فظالػػػػب 

 :  السرمحة كالرفة كاالهمية
، عػػػدـ قبػػػؾؿ طمػػػب التشفيػػػذاـ مرػػػمحة طالػػػب التشفيػػػذ يػػػشجؼ عشػػػ  انعػػػد   : السرـــلحة -2

امتيػػاز اذا أك  فسػثا الػدائؽ العػادي يرػب  مشعػدـ السرػمحة فػػي التشفيػذ عمػد عقػار مثقػل نػرهؽ
 االمتياز.أك  لمديؽ محل الرهؽكانف  يست  مدتغرقة 

 اتػػ  تحػػف طائمػػة الػػبظافءإرجراعشػػد نػػدء  تتحقػػق الرػػفة فػػي التشفيػػذ الجبػػري : الرــفة -3
القػػػػػيؼ( ككػػػػػذا لمخمػػػػػف العػػػػػاـ ، الؾصػػػػػي، لشائبػػػػػ  القػػػػػانؾني ) الػػػػػؾليأك  لمحػػػػػائز لمدػػػػػشد التشفيػػػػػذي

(4)كالخاص(
 

انػ  إال  االداء دبهميػة طالػب التشفيػذيتستػع أف  درػفة عامػة األصػلاذا كػاف : اابلكة -4
فالقاصػر السػبذكف يسكشػ  مباشػرة طمػب ، ةدار تتػؾافر لديػة اهميػة اإلأف  يكفػيدردد طمب التشفيػذ 

                                                           
 83عؾاد القزاة، أصؾؿ التشفيذ، مررجع سانق ص. مفم  (1)

(2)
 Julien-Gille Taormina, VOIES D’EXECUTION ET PROCEDURES DE DISTRIBUTION, op.cit. 

p.37 
(3)

 Une créance certaine, liquide et exigible et le créancier devra avoir la capacité civile de 

recourir aux procédures d’exécution) Voir: Julien-Gille Taormina, VOIES D’EXECUTION ET 

PROCEDURES DE DISTRIBUTION, Ibid. 
 01-05  نرر  ، احكاـ كقؾاعد التشفيذ، مررجع سانق، ص . ص  (4)



 د/ بن نصيب عبد الرمحن طرق اإلثبات والتنفيذ
 

75 

يحػػل محمػػ   مػػؽ اانعػػداـ االهميػػة يشجػػر عشػػ  كرجؾبػػأك  التشفيػػذ ك يسػػا عػػدا ذلػػػ فػػاف زكاؿ الرػػفة
(1)اتءرجراقانؾنا الستاساؿ اإل

 

  débiteur saisiLe  poursuivi ouLe سشفذ علكم )السديؽ(ـالثانكا 
طػرؼ العقػد أك  السديؽ في الدشد التشفيذي هؾ السشفذ عمي  كسؾاء كاف هؾ السحكػـؾ عميػ 

 حكػػاـألدالشدػػبة لمافيػػل كفقػػا  األمػػرمثمسػػا هػػؾ  مػػؽ يحػػل محمػػ  مػػؽ الغيػػر الزػػامؽأك  السباشػػر
 .كما يميها مؽ القانؾف السدني 111السؾاد 

الدػػشد التشفيػػذي يشفػػذ عمػػد السػػديؽ كفػػي حالػػة كفاتػػ  يشفػػذ عمػػد أف  عمسػػا فػػي هػػذا الذػػبف
(2)ات التشفيذءإرجراالؾرثة قبل ندء إلد  اداغ الدشد السذكؾر شريظة كرثت ) الخمف العاـ(

. 
 يكؾف السشفػذ ضػد  الافيػل العيشػي كحػائز العقػار السرهػؾف كالحػارس لسشقػؾؿأف  كسا يسكؽ

مػػػؽ القػػػانؾف  811-881- 111 -120 السػػػؾاد أحكػػػاـ. ) يرارجػػػع فػػػي هػػػذا الذػػػبف (3)عقػػػارأك 
 الدني(

السحكػـؾ  أمػؾاؿكرغػؼ عػدـ الػشص كػؾف التشفيػذ يشرػب عمػد  السشفذ ضد  كبالشدبة ألهمية
 نػاقص ات ضػد مسثػلءرجػرامباشػرة اإل األمػرات يتؾرجػب ءرجػراعمي  كمع ذلػ كتفاديا لبظاف اإل

 (4)لعديؼ االهمية) الؾصي(ك  ) كلي القاصر( االهمية
دعقؾبػػة سػػشتيؽ فػػاكثر كلػػؼ يكػػؽ  رجشحػػةأك  دالشدػػبة لمسشفػػذ ضػػد  السحبػػؾس فػػي رجشايػػةامػػا 

يػة لظالػب التشفيػذ دار ات السدنيػة كاإلءرجػرامػؽ قػانؾف اإل 118مسثا نشائب  القانؾني تجيز السػادة 
كاف ذلػػػ ،  أمؾالػػاسترػدار امػػر اسػػتعجالي نتعيػػيؽ ككيػػل خػػاص لمسشفػذ ضػػد  فػػي التشفيػػذ عمػػد 

إال  دػػالشص السػػذكؾر التشفيػػذ عمػػد السحبػػؾس دالعقؾبػػة الدػػالبة لمحريػػة السبيشػػةيفيػػد عػػدـ امكانيػػة 
 الؾكيل الخاص دبمر قزائي.أك  نشائب  القانؾني

                                                           
 03،ص.   نرر  ، احكاـ كقؾاعد التشفيذ، مررجع سانق (1)

(2)
 Pierre Julien-Gille Taormina, VOIES D’EXECUTION ET PROCEDURES DE DISTRIBUTION, 

op.cit. p.41  
 88مفم  عؾاد القزاة، أصؾؿ التشفيذ، مررجع سانق ص. (3)
  08نربارة عبد الرحسؽ، طرؽ التشفيذ مؽ الشاحيتيؽ السدنية كالجزائية، مررجع سانق ص. (4) 
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 L’huissier de justice القزائي ثالثا السحزر
نغػاـ  اذ هشػاؾ التشفيػذ اتءإرجرادػاختمفف االنغسػة دخرػؾص الجهػة السعهػؾد اليهػا القيػاـ 

كالسذػػػرع فػػػي هػػػذا الخرػػػؾص اخػػػذ نشغػػػاـ ، قاضػػػي التشفيػػػذ كهشػػػاؾ نغػػػاـ السحزػػػر القزػػػائي
لسسارسة السحزر القزائي دسكتب عسػؾمي يخزػع  يػ  لرقادػة  السحزر القزائي) مهشة حرة

 .الشيادة مؽ رجهة كرقادة الغرفة الؾطشية لمسحزريؽ(
يػػة فػػاف السحزػػر القزػػائي دار ات السدنيػػة كاإلءرجػػرامػػؽ قػػانؾف اإل 111طبقػػا لمسػػادة  كانػػ 

 25-21ات التشفيذ كفقا لسا هؾ محدد قانؾنػا كاف القػانؾف ءإرجراهؾ الذخص الؾحيد مؽ يباشر 
صػفة الزػاد  العسػؾمي كمػؽ  خيػرلهػذا األ اعظػد (1)الستعمق نتشغػيؼ مهشػة السحزػر القزػائي

مشػ (  10سػادة ثؼ خر  حرريا دعسميػة التشفيػذ دكف سػؾا ) كذلػػ مػؽ خػاؿ السهػاـ السحػددة دال
كتبعػػػا لػػػذلػ فػػػاف السحػػػررات التػػػي يرػػػدرها السحزػػػر القزػػػائي هػػػي دسثادػػػة محػػػررات رسػػػسية 

 العكس دالتزكير. إثباتيحة لغاية حكتبقد ص دسعشد انها ذات القؾة السظمقة
تبعػػا لػػذلػ يظػػرح التدػػاؤؿ دخرػػؾص  يػػاـ مدػػ كليت  فػػي حالػػة االخػػاؿ دالسهػػاـ السشؾطػػة 

نتزكيػػر محاضػػر  األمػػرفانػػ  ال رجػػدؿ فػػي  يػػاـ مدػػ كليت  الجشائيػػة اذا تعمػػق  الذػػبففػػي هػػذا  دػػ 
التشفيػػذ )كباعتبػػار انهػػا محاضػػر رسػػسية فػػاف تزكيرهػػا يذػػكل رجشايػػة( كامػػا دخرػػؾص السدػػ كلية 
السدنيػػة فػػاف السحزػػر القزػػائي يتحسػػل السدػػ كلية السدنيػػة عػػؽ كافػػة اعسالػػ  كاعسػػاؿ مدػػاعدي  

 السعيبة

(Comme n’importe quel professionnel, l’huissier de justice qui exerce ses 

fonctions de manière défectueuse engage sa responsabilité)
(2)

. 
 كةرارغير األ طرا شرع ثا  األ

  كالدمظة العامة ثانياأكال كتتسثل مثمسا سبق الذكر في الغير

                                                           
 11/0221رجريدة رسسية عدد –الستزسؽ تشغيؼ مهشة السحزر القزائي  02/20/0221نتاري   25-21قانؾف  (1)

(2)
 Pierre Julien-Gille Taormina, VOIES D’EXECUTION ET PROCEDURES DE DISTRIBUTION, 

op.cit. p.65  
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 Le tiers saisiالغير : اوا
 Le tiers saisi, c’est d’abord le débiteur du débiteur) (1)  (هؾ مديؽ السديؽ الغير

saisi 
هػا كتبعػا لػذلػ فػاف تشفيػذ مػا طرافانهػا ممزمػة أل األصػلاذا كانف الدشدات مػؽ شػانها فػي 

االذف لػػ  أك  اشػػراؾ الغيػػر انػػ  اسػػتثشاء يسكػػؽإال  (2)تزػػسشت  ال يتعػػدو لسػػؽ لػػؼ يكػػؽ طرفػػا نهػػا
عػػػؽ صػػػمت  دالسػػػاؿ محػػػل  كاف دكر  فػػػي التشفيػػػذ نػػػارجؼ ضػػػررأك  نفػػػع يظالػػػ أف  دالتػػػدخل كدكف 

أف إال  فالافيػػػل العيشػػػي كحػػػائز العقػػػار السرهػػػؾف لػػػؼ يػػػردا كظػػػرؼ فػػػي الدػػػشد التشفيػػػذي، التشفيػػػذ
أك  كعيفتػػ أك  امػػا عػػؽ صػػفت  (3)تبعيتهسػػا لمسػػاؿ السثقػػل دحػػق عيشػػي يعظػػي لمػػدائؽ حػػق التتبػػع

( اذ يعػػػد مػػػؽ الغيػػػر  الخػػػاصأك  العػػػاـ هػػػؾ لػػػيس مػػػؽ الخمػػػففالخرػػػؾمة )  بطراؼعاقتػػػ  دػػػ
) دخرػؾص تدػميؼ مػػا لحجػز مػا لمسػديؽ لػػدو الغيػر كالحػارس القزػائي السحجػؾز لديػ  دالشدػبة

شػػظب القيػػؾد تشفيػػذ أك  كالسحػػاف  العقػػاري) مػػؽ خػػاؿ تدػػجيل كضػػع تحػػف حراسػػت  لسدػػتحق (
حي  عقػد مػؽ ترػأك  مػيادأك  عقد كضاد  الحالة السدنية درػدد تدػجيل عقػد زكاجأك  الحكؼ

االذف لمغيػػػر فػػػي التػػػدخل فػػػي  ذلػػػػإلػػػد  داإلضػػػافة عقػػػؾد الحالػػػة السدنيػػػة تشفيػػػذا لحكػػػؼ قزػػػائي
 :  السؾاد بحكاـدالشدبة لبقية الدائشيؽ مثمسا هؾ مبيؽ د التشفيذ
 .(4)ية( دار ات السدنية كاإلءرجرامؽ قانؾف اإل 822-811-808- 183 )

                                                           
(1)

 Pierre Julien-Gille Taormina, VOIES D’EXECUTION ET PROCEDURES DE DISTRIBUTION, 

op.cit.p.41 
(2)

 12  حدشيؽ، التشفيذ القزائي كتؾزع حريمت  في قانؾف االرجراءات السدنية الجزائري، مررجع سانق ص. 
بيقػات القزػائية لسحكسػة التسييػز، دار الثقافػة لمشذػر عباس العبؾدي، شرح احكاـ قانؾف التشفيذ، دراسة مقارنة معززة دالتظ (3)

 18ص. 0228كالتؾزيع، الظبعة االكلد عساف
 58-51نربارة عبد الرحسؽ، طرؽ التشفيذ مؽ الشاحيتيؽ السدنية كالجزائية، مررجع سانق ص.ص (4)
 18، مررجع سانق ص. 0سميساف دارش، شرح قانؾف االرجراءات السدنية ج -

- Pierre Julien-Gille Taormina, VOIES D’EXECUTION ET PROCEDURES DE DISTRIBUTION, 

op.cit. p. 11-10  
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 ثانكا الدلظة العامة
امػػػا لمفرػػػل فػػػي  طػػػراؼاأل يكػػػؾف نشػػػاء عمػػػد طمػػػب فػػػي التشفيػػػذاف تػػػدخل الدػػػمظة العامػػػة 

الػي يررجػع  يػ  لمقاضػي السخػتص  األمػركل ما يتعمق دالحجؾز كهؾ أك  اشكاؿ يعترض التشفيذ
 .(2)ككذا القاضي السختص في الحجؾز (1)في اشكاالت التشفيذ

مثل  )  publiqueLa force القؾة العسؾميةعشد االقتزاء لتدخير  كاما مؽ طرؼ الشيادة
ات التشفيػػػذ الجبػػػري كاف ءإرجػػػرا إلتسػػػاـسػػػ يا مػػػؽ ؽ ا ـ ا (  188- 121مػػػا هػػػؾ مبػػػيؽ دػػػالسؾاد 

 .(3)لتشفيذ امر حجزأك  دالتشفيذ العيشي األمراذا تعمق إال  ال يمجا اليها القؾ  العسؾمية
  ionexécutd’Les titres التشفيذية مظل  ثا  الدشدات

 فا يشفػع التحػدث عػؽ سػشد مثبػف لحػق لمتشفيذ كسؽ في قانميت يالدشد التشفيذي  أساساف 
حتػػػل السرتبػػػة االسػػػسد فػػػي الشغػػػاـ القػػػانؾني كي، سػػػيادة العدالػػػة رمػػػز ؾفهػػػ ال يجػػػد سػػػبيا لتشفيػػػذ 

يػؾفر  خيػركهػذا األ . القػانؾني األمؽي لتحقيق أساسهؾ عامل  حيازة الدشد التشفيذيأف  كيكفي
 (4).التشسية االقتراديةيا في أساسدكرا لمدشد التشفيذي 
 ذلػػ فػاف تسيػز الدػشدات التشفيذيػة عػؽ غيرهػا مػؽ الدػشدات العاديػة يقتزػي أساسكعمد 

مػا هػي الذػركط  وثالثـا التشفيذيػة تحديد انػؾاع الدػشدات وثانكاتحديد مفهـؾ الدشد التشفيذي  اأكؿ
 الؾارجب تؾافرها لترب  الدشدات تشفيذية.

 مفهؾر الدشدات التشفيذية: اوا
 (Titres exécutoiresالبعض يظمق عميها الدشدات التشفيذية كأخركف االسشاد التشفيذية )

                                                           
 ، ؽ ا ـ ا115، 110، 111، 151، 0فقرة 383 انغر السؾاد: (1)
 ؽ ا ـ ا 800-188-118- 118انغر السؾاد:  (2)
 11نربارة عبد الرحسؽ، طرؽ التشفيذ مؽ الشاحيتيؽ السدنية كالجزائية، مررجع سانق ص (3)

(4)
 ) Le titre exécutoire est le symbole par excellence de la justice.... Cet attribut exceptionnel fait du 

titre exécutoire un titre majeur dans l’ordonnancement juridique, titre dont la détention est facteur de 

sécurité juridique. Et la sécurité juridique que procure le titre exécutoire lui fait jouer un rôle majeur 

dans le développement économique d’une nation) Voir: Mahougnon Prudence HOUNSA, Les actes 

juridiques privés exécutoires. Droit français/Droit OHADA, Op.cit. p.37 consulté le15/12/2019 
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يرتػب القػانؾف لهػا آثػارا  نؾضػ يات يتعمػق كسرظم  عػاـ كرجسيعها تتعمق دالدشد التشفيذي
الؾسػيمة التػي تتػي  امكانيػة المجػؾء أك  ءرجػرااإل " كالذي يعرؼ دانػ  (1)شكمها أك  اصمها دحدب
(2)."دغية تسكيؽ السدتفيد مؽ حق  السحدد نهذا الدشد العسؾميةلمقؾة 

 

 يعتػرؼ مػؽ خالػ  ءإرجراكػ الرسػسي التفرقػة نػيؽ الدػشد التبكيد عمػديجدر  في هذا الردد
ي األصػػػػمكيظمػػػػق عميػػػػ  الدػػػػشد  الجبػػػػري  التشفيػػػػذحػػػػق  يػػػػاـ مػػػػؽ دكف ، لرػػػػاحب  دحقػػػػؾؽ م كػػػػدة

.La minute (original de l’acte ou du jugement qui doit être exécuté السحفػؾ 
(3)

) 
 كيظمق عمي  الدشد التشفيذ مش  تسهر دالريغة التشفيذية ندخة اصمية كبيؽ

(4)
 La grosse (première copie exécutoire) 

يسيػػػز  عػػػؽ الدػػػشد العػػػادي كػػػي  (5)قػػػانؾني يتدػػػؼ دذػػػكل معػػػيؽ ءإرجػػػرافالدػػػشد التشفيػػػذي هػػػؾ 
 .(6)التشفيذ الجبري الستعادة الحق الثانف نهذا الدشدإلد  الحائز لهذا الدشد المجؾء يخؾؿ

الحكػؼ  فسػثا، التشفيذيػة ةعشػدما يكتدػب القػؾ  التشفيػذي دػشديرب  دسثادػة ال الرسسيفالدشد 
   دالريغة التشفيذية اذا كاف مسهؾراإال  القزائي السحفؾ  هؾ سشد رسسي كلاؽ ال يسكؽ تشفيذ 

                                                           
(1)

 (Le titre est terme générique qui recouvre des situations auxquelles la loi attache des effets fort 

différents selon son origine ou sa forme) Voir: Serge Guinchard et Tony Moussa, DROIT ET 

PRATIQUE DES VOIES D’EXECUTIONDALLOZ ACTION 2000 p.9 
(2)

 )le titre exécutoire peut être défini comme un acte (instrumentum) pour l’exécution duquel le 

recours à la force publique est possible) Voir: Jean-Didier BAKALA DIBANSILA Avocat au Cabinet 

RMK & Associés Assistant et Chercheur à l’Université Protestante au Congo à Kinshasa (RDC) , LES 

TECHNIQUES D’OBTENTION D’UN TITRE EXECUTOIRE EN VUE DE L’EXECUTION 

FORCEE DANS L’ESPACE OHAD Mars 2016, p.3  www.rmkassocies.org › UniFichiers › Public › 

Pdf) consulté le15/12/2019 
(3)

 Gérald DELABRE, Voies d’exécution, Web-tuteur :, La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-

forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon, (fdv.univ-lyon3.fr › FPV2 › Voies _d’exécution › 

Le titre _exécutoire) consulté le 15/12/2019 
(4)
 (Il faudrait distinguer le titre exécutoire du titre authentique qui lui, est un acte qui reconnait à son 

bénéficiaire des droits subjectifs à faire valoir, sans pour autant lui reconnaitre le droit de procéder à 

l’exécution forcée. Ainsi par exemple, un jugement condamnant le défendeur au paiement des 

dommages intérêts, sauf lorsqu’il est exécutoire sur minute, n’est qu’un titre authentique qui ne peut 

donner lieu à l’exécution forcée. Il devient un titre exécutoire lorsqu’on y appose la formule 

exécutoire. On parle dans ce cas d’une grosse.) Voir: Jean-Didier BAKALA DIBANSILA, op.cit. 

p.3.  
  18مفم  عؾاد القزاة، أصؾؿ التشفيذ، مررجع سانق ص. (5)
 81الرحسؽ، طرؽ التشفيذ مؽ الشاحيتيؽ السدنية كالجزائية، مررجع سانق ص.نربارة عبد  (6)

http://fdv.univ-lyon3.fr/moodle/file.php/1/FPV2/Droit_processuel/Voies_d_execution/Le_titre_executoire.pdf
http://fdv.univ-lyon3.fr/moodle/file.php/1/FPV2/Droit_processuel/Voies_d_execution/Le_titre_executoire.pdf
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(Un acte ou une décision devient un titre exécutoire dès lors qu’il acquiert 

la force exécutoire).
(1) 

مػػا يسيػػز الدػػشد حتػػد يرػػب  تشفيػػذيا هػػؾ القػػؾة التشفيذيػػة التػػي تسػػش  لػػ  ليكػػؾف قػػادا  كأف
 .(2)قانؾني دغية التشفيذ رجبرا ءإرجرا انذاءنها بالقؾة التشفيذية مؽ شأف  دسعشد لمتشفيذ

عمػد سػشدات قزػائية كغيػر اعتبػارا انػ  يذػتسل لػ  مفهػـؾ كاسػع  فاذا كػاف الدػشد التشفيػذي
هػػؾ دسثادػػة عسػػل قػػانؾني مشرػػؾص عميػػ  قانؾنػػا مشتجػػا ألثػػر  ف (3)كراؽ تجاريػػةأك  قزػػائية كعقػػؾد
  (4)احب الحق السعشي الؾحيد في الدشدالقانؾني لر

إال  " ال يجػػػؾز التشفيػػػذ الجبػػػري : تػػػشص التػػػي ؽ ا ـ امػػػؽ  122/1كهػػػؾ مػػػا اكدتػػػ  السػػػادة 
 ددشد تشفيذي".

ال يجػػػػؾز التشفيػػػػذ فػػػػي غيػػػػر االحػػػػؾاؿ ": مػػػػؽ نفػػػػس القػػػػانؾف تػػػػشص 121فػػػػي حػػػػيؽ السػػػػادة 
دسؾرجػػػػػػب ندػػػػػػخة مػػػػػػؽ الدػػػػػػشد التشفيػػػػػػذي مسهػػػػػػؾرا دالرػػػػػػيغة إال  السدػػػػػػتثشاة نػػػػػػشص فػػػػػػي القػػػػػػانؾف 

كػػل ك  كقػػرارات كعقػػؾد أحكػػاـ)  أي سػػشد كحتػػد يكػػؾف قػػادا لمتشفيػػذأف  يفيػػد ذلػػػ ......"التشفيذيػػة
يػػذيل أف  يقتزػػي كرجؾبػػا (التػػي يعظيهػػا السذػػرع صػػفة الدػػشد التشفيػػذي خػػرو األ كاالكراؽالعقػػؾد 
التشفيذية مثمسا هؾ محدد نشفس الشص كالذي حدد الريغة التشفيذية في السؾاد السدنيػة  دالريغة
 :  كاآلتي

 الجسهؾرية الجزائرية الديسقراطكة الذعركة
 الذع  الجزائر   بارؼ

ــدر شــا   ــا مــا تق ــاز عل ــة الذــعركةويش ــة الديسقراطك ــة الجزائري ــأمر ، الجسهؾري ــدعؾ وت ت
، ...القــرار، تشفيــذ بــذا الح ــؼ، جسكــع السحزــريؽ وكــذا كــل ااعــؾا  الــذيؽ طلــ  الــيهؼ ذلــػ

                                                           
(1)

 Mahougnon Prudence HOUNSA Les actes juridiques privés exécutoires. Droit français/Droit 

OHADA, Op.cit. p.6 
(2)

 (La force exécutoire peut être définie comme ce qui confère à un acte ou une décision sa nature de 

titre exécutoire, c’est-à dire son aptitude à fonder une mesure d’exécution forcée du droit qu’il 

constate.) Voir: Mahougnon Prudence HOUNSA Les actes juridiques privés exécutoires. Droit 

français/Droit OHADA, Op.cit. p.5  

 
 11عباس العبؾدي، شرح أحكاـ قانؾف التشفيذ، مررجع سانق، ص. (3)
 535عبدالداـ ذيب، قانؾف االرجراءات السدنية كاالدارية الجديد، مررجع سانق، ص.  (4)
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، وعلا الشؾاب العـاميؽ ووكـالز الجسهؾريـة لـدت السحـااؼ مـد يـد السدـاعدة الالزمـة لتشفيـذ 
ــديؼ ال ــة تق ــؾة العسؾمك ــع قــادة وضــباط الق ــا جسك ــالقؾةوعل ــذ  ب عشــد  سدــاعدة الالزمــة لتشفي

 .. ويشاز علكم وقع بذا الح ؼاذا طل  اليهؼ ذلػ برفة قانؾنكة، ااقتزاز
 :  ية كاآلتيدار كحددت الريغة التشفيذية في السؾاد اإل

 الجسهؾرية الجزائرية الديسقراطكة الذعركة
 الذع  الجزائر   بارؼ

رئــكس  و  الــؾالي و  تــدعؾ وتــأمر الــؾزير، الجسهؾريــة الجزائريــة الديسقراطكــة الذــعركة
وتــدعؾ وتــامر كــل ، كــل فكســا يخرــم،   آخــرإدار وكــل مدــؤول ، السجلــس الذــعري الرلــد 

   ، الستبعة ضد الخرـؾر الخـؾاص اتزجراباإلفكسا يتعلق ، السحزريؽ السظلؾب اليهؼ ذلػ
 .القرار، يقؾمؾا  تشفيذ بذا الح ؼ

الحرػػؾؿ عمػػد ندػػخة مػػؽ لػػ  الحػػق فػػي  التشفيػػذيمػػؽ الدػػشد  اف صػػاحب الحػػق السدػػتفيد
لؾكيمػػػػ  نؾكالػػػػة خاصػػػػة ككفقػػػػا أك  اصػػػػل الدػػػػشد مسهػػػػؾرة دالرػػػػيغة التشفيذيػػػػة تدػػػػمؼ لػػػػ  شخرػػػػيا

 ية الدالف الذكر.دار ات السدنية كاإلءرجرامؽ قانؾف اإل 120ات السبيشة دالسادة ءرجرالإل
يتزػػسؽ شػػػركط صػػػحت  كهػػي ثاثػػػة شػػػركط أف  اف ذلػػػ يفيػػػداف الدػػشد التشفيػػػذي يقتزػػػي

تحديػػد السحكػػـؾ  تحديػد محػػل التشفيػػذ كالثالػػث كالثػػاني يكػؾف مسهػػؾرا دالرػػيغة التشفيذيػػةأف  األكؿ
 (1)عمي  الدشد السشفذ عمي 

 الدشدات التشفيذ ثانكا تحديد انؾاع 
ليزػػيف فػػي ، ثاثػػة عذػػر سػػشدا تشفيػػذيا ؽ ا ـ ا ؽمػػ 122اف السذػػرع حػػدد نػػشص السػػادة 

 الدشد التشفيذي. التي يعظيها القانؾف صفة خرو ة كل العقؾد كاالكراؽ األخير الفقرة األ
 لفقرات السادة الدالفة الذكر يتبيؽ مشها تحديد الدشدات التشفيذيػة القزػائية كبقراءة سريعة

 1) مػؽ الفقػرة الرسسية ككذا التحكيؼ كقزاء نديل يةدار أي الرادرة عؽ الجهات القزائية كاإل

                                                           
 531ية الجديد، مررجع سانق، صعبدالداـ ذيب، قانؾف االرجراءات السدنية كاالدار  (1)
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تتعمػػق دالدػػشدات التشفيذيػػة غيػػر القزػػائية) مػػؽ  حػػيؽ دػػاقي الفقػػرات( فػػي  15ثػػؼ الفقػػرة ، 8الػػد
  .(01إلد  12الفقرة 

الرػادرة عػؽ رجهػات التقاضػي  (1)القزػائية حكػاـفالدشدات القزائية تتجمػد فػي كافػة األ
 أحكػػاـتمػػػ السذػسؾلة دالشفػػاذ السعجػل) أك  الحػائزة لقػػؾة الذػيء السقزػػي  يػ ي دار القزػائي كاإل

 كاكامػػػر السحػػػاكؼ كقػػػرارات السجػػػالس كحتػػػد قػػػرارات السحكسػػػة العميػػػا الستزػػػسشة التزامػػػا تشفيػػػذيا (
 .(2)االتفاؽ الس شر عميها مؽ طرؼ القزاة كالسؾدعة دبمانة الزب أك  ككذا محاضر الرم 

 أحكػاـال حكاـ التحكيؼ الؾطشي دعػد ايػداعها امانػة ضػب  السحكسػة ك  دالشدبة األمرس فكن
القزػػائية االرجشبيػػة دعػػد  حكػػاـألكا، (3)كقػرارات التحكػػيؼ الػػدكلي السػػبمؾر دػػاالعتراؼ نهػػا كتشفيػػذها

 ؽ ا ـ ا  123مشحها الريغة التشفيذية مؽ طرؼ القزاء الجزائري كبالذركط السبيشة دالسادة 
ؽ الدػػشدات غيػػر القزػػائية فإنهػػا تتجمػػد فػػي الذػػيكات كالدػػفاتو كالعقػػؾد التؾثيقيػػة حػػي فػػي

ة دعد مشحها الرػيغة التشفيذيػة مػؽ طػرؼ القزػاء الجزائػري كفقػا خير كهذ  األ الؾطشي كاالرجشبية
 . مؽ نفس القانؾف  121لمسادة 

 خرائص الدشد التشفيذ : ثالثا
في التشفيذ الجبري كلذلػ يعتبػر  الفقػ  مػؽ  ساسهؾ األ الدشد التشفيذيأف  اذا كاف الس كد
يعشػي نػذلػ الدػشد التشفيػذي دذػكم  السبػيؽ اعػا  كهػؾ ك  سبب التشفيذ نتدسيةخاؿ تحديد اركان  

ال يقبػػل أي  السشرػب عمػػد حػق ثانػفيكػؾف مسهػؾرا دالرػػيغة التشفيذيػة كبسؾضػؾع  أف  كرجػؾ ب
 (4)ةي دقؾت  الذاتأكال تسيز  أخرو مؽ رجهة كمؽ رجهة ، مشازعة دذاف ذات هذا الحق

                                                           
فقرة اخيرة مؽ ؽ ا ـ ا التي تشص: "يقرد داألحكاـ القزائية في هذا القانؾف االكامر كاالحكاـ كالقرارات  8دسفهـؾ السادة  (1)

 القزائية"
الزػب  ؽ ا ـ ا دخرؾص محاضر الرم  كالؾساطة كدشدات تشفيذية الرػم  دعػد ايداعػ  امانػة  1223إلد  882السؾاد  (2)

 كالؾساطة دعد مرادقة القاضي .
 ؽ ا ـ ا  1231 -1235- 1230-1231 – 1253السؾاد  (3)

(4)
 (Le titre exécutoire opère novation et tire de lui-même toute son autorité) Voir: WANDJI KAMGA 

Alain-Douglas, LE DROIT A L’EXECUTION FORCEE Op.cit. p.27  
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تسكػػيؽ الػػدائؽ مػػؽ حقػػ  السبػػيؽ ثانيػػا نك ( حقيػػق الغػػرض السظمػػؾ ب تل ) أي انػػ  كػػاؼ نذاتػػ 
الدػػشدات التشفيذيػػػة السحػػددة مػػػؽ يكػػػؾف هػػذا الدػػػشد مػػؽ نػػػيؽ أف  كثالثػػا فػػي هػػػذا الدػػشد التشفيػػػذي

 .(1)طرؼ السذرع حررا
 L’objet de l’exécution مؾضؾع التشفيذ و  محل: مظل  ثالث

اذ المعشػػد لؾرجػػؾد طالػػب الحػػق ، اف محػػل التشفيػػذ يعػػد دسثادػػة ثسػػرة تتػػؾيو التشفيػػذ الجبػػري 
تشفيػػذي فػػي ايػػا ب محػػل التشفيػػذ كالػػذي يتسثػػل فػػي محػػل االلتػػزاـ الػػذي يشرػػب  سػػشدإلػػد  مدػػتشدا

أك  اـ دعسػلعقارية كاما الػز أك   مشقؾلة كانفأمؾاال يكؾف محل التشفيذ اما ، عمي  التشفيذ الجبري 
 االمتشاع عؽ عسل.

 الجبػػري كشػػركط صػػحة  يامػػ  فػػي فػػرع يتظمػػب تحديػػد مدػػالة مفهػػـؾ محػػل التشفيػػذ األمػػر
غيػػر القانمػػة لمتشفيػػذ  مػػؾاؿكتحديػػد األ القانمػػة لمتشفيػػذ الجبػػري فػػي فػػرع ثػػاف مػػؾاؿثػػؼ تحديػػد األ أكؿ

 .  في فرع ثالث الجبري 

 مفهؾر محل التشفيذ ويروطم ول:  شرع
ذلػػػ العسػػل القػػانؾني الػػذي يقػػع تشفيػػذ  امػػا عمػػد هػػؾ محػػل التشفيػػذ الجبػػري أك  اف مؾضػػؾع

السشفػػذ ضػػد  ) كالػػذي اصػػب  فػػي حكػػؼ الساضػػي دعػػد التخمػػي عشػػ  عمػػد اثػػر التظػػؾر شػػخص 
محػػػل  كاف محػػػل التشفيػػػذ قػػػد يكػػػؾف هػػػؾ نفػػػس، كامػػػا عمػػػد الذمػػػة الساليػػػة لمسشفػػػذ ضػػػد  القػػػانؾني(

عقػار محمػ  تدػميؼ نفػس العػيؽ لػ  أك  لسشقػؾؿ االلتزاـ مؾضؾع الحػق السؾضػؾعي) ممايػة السشفػذ
كتشرػػيب السشفػػذ  دظػرد  مشػػ  اذا كػػاف عقػارا، أك لػشفس السشقػػؾؿمػؽ طػػرؼ السػػديؽ  نتدػميؼ عيشػػي

 محػل التشفيػذفػاف  في حيؽ في حالة التعذر (2)السباشرأك  د  كهؾ يتخذ مرظم  التشفيذ العيشي
االمتشػاع عػؽ عسػل كالػذي أك  كقد يكؾف محل التشفيػذ القيػاـ دعسػل، قانل أي دالتعؾيضسد يكؾف 

امػػػا فػػػي حالػػػة  خيػػػريكػػػؾف اشػػػكاال فػػػي امتثػػػاؿ هػػػذا األيتظمػػػب تػػػدخل السشفػػػذ ضػػػد  شخرػػػيا كال 
فػاف  كانػ  فػي كػل الحػاالت، تشفيػذ غيػر مباشػر دػالتعؾيض يتؼ التشفيذ الجبري دسقانل اي رفز 

ي كاف األصػػمتاػػؾف مسمؾكػػة لمسشفػػذ ضػػد  أف  السػػديؽ كسحػػل لمتشفيػػذ تتظمػػب أمػػؾاؿالتشفيػػذ عمػػد 
                                                           

  88،88عسر، طرؽ التشفيذ، مررجع سانق، ص. ص .  حسدي داشا (1)
  185  نرر  ، احكاـ كقؾاعد التشفيذ، مررجع سانق ص. (2)
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محػػػػل التشفيػػػػذ )داعتبػػػػار  مكرسػػػػا لحػػػػق أف  رجانػػػػبإلػػػػد  (1)القانمػػػػة لمحجػػػػز مػػػػؾاؿتاػػػػؾف مػػػػؽ األ
 (2)مؾضؾعي لمسشفذ( يدتؾرجب ايؽ يكؾف محقق الؾرجؾد كمعيؽ السقدار كحاؿ االداء.

 القا لة للتشفيذ الجرر   مؾالاأل: شرع ثا 
السػديؽ رجسيعهػا ضػامشة لؾفػاء  أمػؾاؿ" : التي تشص عمػد اف ؽ.ـ 188السادة  اعساالان  

ديؾنػػ  كفػػي حالػػة عػػدـ كرجػػؾد حػػق افزػػمية مكتدػػب طبقػػا لمقػػانؾف فػػاف رجسيػػع الػػدائشيؽ متدػػاككف 
 تجا  هذا الزساف " 

فاافػة  امتشاع السشفذ ضد  عؽ التشفيػذ يشجػر عشػ   يػاـ مبػدأ الزػساف العػاـأف  يفيد الشص
اصػبحف فػي التػي  تمػػأك  تشفيػذي  تزسؽ ديؾن  سؾاء تمػ التي كانػف كقػف نذػؾء ددػشد أمؾال

الحػق فػي سػقؾط  حتػد دعػد  مدػتقبا قبػل حػدكثأك  شفيػذالتات ءإرجػرانػدء ذمت  الحاضرة كقػف 
 .(3)التشفيذ دالتقادـ

 التػي تاػؾف تحػف يػد السشفػذ ضػد  مػؾاؿاألأف  ما يقتزي التؾضي  في هذا الذػبفأف  اال
امػػػا غيػػػر قانمػػػة  فإنهػػػاانػػػ  حتػػػد فػػػي حالػػػة انهػػػا ممػػػػ لػػػ  أك  امػػػا انهػػػا ليدػػػف رجسيعهػػػا ممػػػػ لػػػ 

قانمػة لمحجػز  مؾاؿكمؽ ثسة كحتد تاؾف األ، انها غير قانمة لمحجزأك  لمتررؼ  ي  مؽ طرف 
ي لذمتػػ  يجػػان) يشحرػػر فػػي الجانػػب اإلمسمؾكػػا لمسػػديؽ ) يقػػـؾ نقػػدا(تاػػؾف حقػػا ماليػػاأف  يجػػب

كطبعا مع مراعاة الترتيػب  (4)ررؼ فيها دالبيعكتاؾف قانمة لمحجز كالت شائعا(أك  السالية مفرزا
فػػي إال   عمػػد السشقػػؾالت كفػػي حالػػة عػػدـ كفايتهػػا يػػتؼ الحجػػز عمػػد العقػػارات )أكال فػػي الحجػػز

 (5)الدائشيؽ السرتهشيؽ  يسكشهؼ التشفيذ مباشرة عمد العقار(أك  حالة حقؾؽ االمتياز الخاصة

                                                           
  11-13نربارة عبد الرحسؽ، طرؽ التشفيذ مؽ الشاحيتيؽ السدنية كالجزائية، مررجع سانق، ص ص. (1)
 18انق، ص.احسد هشدي، التشفيذ الجبري قؾاعد  كارجراءات ، مررجع س --نبيل عسر (2)
 183  نرر  ، احكاـ كقؾاعد التشفيذ، مررجع سانق ص. (3)
  180الد 182، مررجع سانق، ص مؽ.28-28حسدي داشا، طرؽ التشفيذ كفقا لمقانؾف  (4)
 ؽ ا ـ ا 101السادة  (5)
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 غير القا لة للتشفيذ الجرر   مؾالاأل: شرع ثالث
تاػػؾف أف  اقتزػػفالسػػتيفاء حقػػ  دسؾرجػػب سػػشد تشفيػػذي  مراعػػاة مرػػمحة الػػدائؽاذا كانػػف 

ؽ ـ ( كنػػص  188السػػديؽ ضػامشة لديؾنػ  نػػشص قػانؾف مؾضػؾعي صػػري  )السػادة  أمػؾاؿكافػة 
هػػي ؽ ا ـ ا ( فػػاف مراعػػاة مرػػمحة السػػديؽ السشفػػذ عميػػ  تظمبػػف  108ئػػي ) السػػادة إرجراقػػانؾف 

تحقيقػػا لمتػػؾازف نػػيؽ السرػػمحتيؽ فحػػق الػػدائؽ فػػي اسػػترداد ديشػػ  ال  خيػػرحسايػػة هػػذا األ خػػرو األ
في عركؼ عادية ذلػ يفيػد كرجػؾ ب مراعػاة السرػمحة  يعشي حرماف السديؽ مؽ حق  في ال يش

ككػػػػذا حالػػػػة مراعػػػػاة السشفعػػػػة العامػػػػة دالشدػػػػبة ل شػػػػخاص ، الخاصػػػػة الستعمقػػػػة دغػػػػركؼ السػػػػديؽ
ستثشاء لسبدا الزساف العاـ ليسشع التشفيذ الجبػري كضع اإلد  الذي دفع دالسذرع األمرالسعشؾية 

 (1).السشفذ ضد  نشرؾص قانؾنية عمد سبيل الحرر أمؾاؿكالحجز عمد دعض 
 فقهػااسػتثشاء كالسعبػر عشػ   التي ال يجؾز ضر ب الحجز عميهػا مؾاؿاف تحديد السذرع ل 

كالتػي هػي محػددة امػا  ( Les immunités d’exécutionالسػديؽ مػؽ التشفيػذ )  أمػؾاؿدحرػانة 
 مػػثا كسػػا هػػؾ الذػػبف الزػػساف العػػاـ ألتفمػػف مػػؽ مبػػد كذػػخصالسحرػػشة مظمقػػا  السػػديؽ أمػػؾاؿ

 العامة في القانؾف العاـ الداخمي كالدكلي دالشدبة ل شخاص
 (Les immunités personnelles d’exécution) 
دحػػػد  خاصػػػةفهػػػي حرػػػانة ، ندػػػبيا شػػػخص السػػػديؽ بمؾاؿدػػػ هػػػذ  الحرػػػانة متعمقػػػةأف  اك

 (2). مؾاؿدعض األأك  مشربة فق  عمد رجزء ادند
صػؾرا فػي امػا حرػانة تتزػسؽ مشعػا  السديؽ حدد لهػا السذػرع أمؾاؿفهذ  الحرانة عمد 

 (3). مؾاؿلحجز هذ  األمشعا ندبيا رجزئيا أك  مظمقا كميا
نػػشص القػػانؾف فػػاف مشػػع الحجػػز هػػؾ إال  فسػػؽ مشظمػػق مػػا ذكػػر اذا كػػاف الحجػػز ال يتػػبتد

التػػػي  مػػػؾاؿفزػػػا عػػػؽ األ ؽ ا ـ ا 151السػػػادة د رجػػػاءنػػػشص كتبعػػػا لػػػذلػ إال  االخػػػر ال يتػػػبتد
                                                           

  518عبد الداـ ذيب، قانؾف االرجراءات السدنية كاالدارية الجديد، مررجع سانق، ص. (1)
(2)
 (Immunité réelle minimale spéciale, c’est- à- dire ne concernant que certains biens) Voir: Pierre 

Julien- Gilles Taormina, VOIES D’EXECUTION ET PROCEDURES DE DISTRIBUTION, op.cit. 

p.82  
 188  نرر  ، احكاـ كقؾاعد التشفيذ، مررجع سانق، ص. (3)
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 مػػؾاؿتػػشص عميهػػا القػػؾانيؽ الخاصػػة عمػػد عػػدـ رجػػؾاز الحجػػز عميهػػا ال يجػػؾز الحجػػر عمػػد األ
 ": اآلتية

لمس سدات العسؾميػة ذات أك  لمجساعات االقميسيةأك  العامة السسمؾكة لمدكلة مؾاؿاأل -1
 ية ما لؼ يشص القانؾف عمد خاؼ ذلػ.دار الربغة اإل

 خاصا ما عدا الثسار كااليرادات.أك  السؾقؾفة كقفا عاما مؾاؿاأل -0
 الدفارات األرجشبية. أمؾاؿ -5
الشفقات السحكـؾ نها قزائيا اذا كانف  يستها ال تتجاكز ثمثي االرجر الؾطشي االدنػد  -1

 السزسؾف.
 جؾز ل  التررؼ فيها.التي يسماها السديؽ كال ي مؾاؿاأل -3
األثػػاث كادكات التدففػػة كالفػػراش الزػػركري السدػػتعسل يؾميػػا لمسحجػػؾز عميػػ  كألكالد   -1

 المذيؽ ي يذؾف مع  كالسادس التي يرتدكنها.
لهشة السحجؾز عمي  فػي حػدكد مبمػ  يدػاكي ثػاث أك  الاتب الازمة لستادعة الدراسة -8

 ؾز عمي  في ذلػ.مرات االرجر الؾطشي االدند كالخيار لمسحج
ادكات العسػػػل الذخرػػػية كالزػػػركرية ألداء مهشػػػة السحجػػػؾز عميػػػ  كالتػػػي ال تتجػػػاكز  -8

 ( ديشار كالخيار لخ  في ذلػ.122.222)  يستها مائة
 (.1السؾاد االزمة لس يذة السحجؾز عمي  كلعائمت  لسدة شهر كاحد) -8

غػػػاز ( قػػػاركرة 5ث)ثػػػافػػػرف الظػػػب  أك  االدكات السشزليػػػة الزػػػركرية ثارجػػػة مظبخػػػ -12
كاالكانػػػػي السشزليػػػػة العاديػػػػة الخاصػػػػة دػػػػالظهي كاالكػػػػل لمسحجػػػػؾز عميػػػػ  كألكالد  القرػػػػر الػػػػذيؽ 

 ي يذؾف مع .
 االدكات الزركرية لمسعاقيؽ. -11
 لؾاـز القرر كناقري االهمية. -10
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( حدػب 12عذػرة عشػزات)أك  (1ستة نعػاج)أك  ناقةأك  كمؽ الحيؾانات االليفة دقرة -15
 " (1ر السحجؾز عمي  كما يمـز مؽ التبؽ كالعمف كالحبؾ ب لغذائها لسدة شهر)اختيا

 مػػؾاؿاألحرػػانة ك، السشرػػؾص عميػػ  فػػي قػػؾانيؽ خاصػػة ذلػػػ مشػػع الحجػػزإلػػد  يزػػاؼ
الحقػػػؾؽ العيشيػػػة كحػػػق الدػػػكؽ كبعػػػض  دالتخرػػػيصالعقػػػارات ) دظبيعتهػػػالمحجػػػز غيػػػر القانمػػػة 

، (1)(كاالمتيػػػاز كحقػػػؾؽ السمايػػػة االدنيػػػة كالرػػػشاعيةكاالسػػػتعساؿ كحقػػػؾؽ االرتفػػػاؽ كحػػػق الػػػرهؽ 
 .(2)دالسديؽ كبظاقات اشتراؾ الشقل  يعتبر استعساال خاصاما ككل 

                                                           
 كما يميها 182ر  ، احكاـ كقؾاعد التشفيذ، مررجع سانق: ص.  نر (1)
 38ص.  20221عسارة نمغيث، التشفيذ الجبري كاشكاالت ، دار العمـؾ لمشذر كالتؾزيع عشادة (2)
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 ية يف التهفيذاستاساملستئل األ: الفصل الثتني

 مدػػػائم  تحديػػػدمفهػػػـؾ التشفيػػػذ الجبػػػري مػػػؽ خػػػاؿ انرػػػب عمػػػد  األكؿاذا كػػػاف الفرػػػل 
دعػػض الفقػػ  دالجانػػب  عشهػػا مػػؽالسعبػػر ) لمتشفيػػذ الجبػػري سؾضػػؾعية القؾاعػػد كمشاطهػػا ال الرئيدػػة

البػػػا ب دالسبيشػػػة  حكػػػاـتمػػػػ األكهػػػي  (1)( االركػػػاف السؾضػػػؾعية لمتشفيػػػذ الجبػػػري أك  السؾضػػػؾعي
 ( عامة في التشفيذ الجبري لمدشدات التشفيذية أحكاـ ؽ ا ـ ا )الرادع مؽ 

الػذي يدػػتتبع مؾاصػػمة  األمػػر، تؾصػػل الػدائؽ لحقػػ إلػػد  شتهػيتقػػد ال  حكػػاـهػذ  األأف  اال
ية فػػي ساسػػة تدػػتاسل عشػػد الزػػركرة دالسدػػائل األخيػػر هػػذ  األ، السرحمػػة السؾاليػػة لمتشفيػػذ الجبػػري 

 ئيػةرجرااالركػاف اإلأك  ئػيرجرااإلدعػض الفقػ  دالجانػب عشػد ايزػا عشهػا السعبػر ك ) التشفيذ الجبػري 
يػة دار ات السدنيػة كاإلءرجػراالبػا ب الخػامس مػؽ قػانؾف اإل أحكاـالسبيشة ضسؽ  (2)(لمتشفيذ الجبري 
 888 كلغاية 151ندءا دالسادة  (Des saisies)  الحجؾزالتي تحكؼ  دكافة القؾاعكالستسثمة في 
فػػي حػػيؽ   ول مبحــثفػػي التشفيذيػػة  زؾ الحجػػ مفهػػـؾالػػذي يقتزػػي تحديػػد  األمػػر، مػػؽ ؽ ا ـ ا
 .طرؽ الحجز التشفيذي السبحث الثانينتشاكؿ في 

 مفهؾر الحجؾز التشفيذية ول:  مبحث
ات السدنيػػػػة ءرجػػػػرااف السذػػػػرع خػػػػص الحجػػػػؾز التشفيذيػػػػة دالبػػػػا ب الخػػػػامس مػػػػؽ قػػػػانؾف اإل

ثؼ نيؽ القؾاعد الستبعة فػي الحجػز التحفغػي كالحجػز  السذتركة حكاـدعرض األ كذلػ يةدار كاإل
 تحديػػػد أكؿ الحجػػػؾز التشفيذيػػػة سػػػؾؼ نتشػػػاكؿ فػػػي مظمػػػب أحكػػػاـلتؾضػػػ   التشفيػػػذي كانػػػ  سػػػ يا

انػػػؾاع  ثػػػؼ ندػػػتعرض اكالغايػػػة مػػػؽ المجػػػؾء اليهػػػ امؾضػػػؾعه مجػػػاؿ الحجػػػؾز التشفيذيػػػة مػػػؽ خػػػاؿ
 الحجز في مظمب ثاف .

 الحجؾز التشفيذية تحديد ول:  مظل 
كاصػػب  ، التشفيػػذ الجبػػري  دذػػبف دراسػػة مفهػػـؾ األكؿفػػي الفرػػل اذا ادركشػا مػػا تػػؼ تفرػػيم  

 :  دالتشفيذ العيشي كالتشفيذ دسقانلكاضحا كليس محا ألي اختاؼ ان  يتعمق 

                                                           
 51عباس العبؾدي، سرح قانؾف التشفيذ، مررجع سانق ص. (1)
 88نفس السررجع ص.  (2)



 د/ بن نصيب عبد الرمحن طرق اإلثبات والتنفيذ
 

89 

يشرػب عمػد عػيؽ االلتػزاـ السحػدد فػي الدػشد كهػؾ فانػ   (السباشر ) التشفيذ العيشي فبما -
 القيػػاـ دعسػػلأك  مشقػػؾالأك  الػػدائؽ يدػػتررجع حقػ  عيشػػا سػػؾاء كػػاف الحػػق العيشػي عقػػاراأف  مػا يفيػػد

 السباشر يشرب عمد امؾا ؿ غير نقدية(أك  التشفيذ العيشي عؽ عسل )االمتشاع أك 
غيػػر نقػػدو أك  يشرػػب عمػد محػػل نقػػدي اصػػاف (سباشػػر الغيػػر  ) تشفيػػذ دسقانػػلال كامػا –

تسكػػػيؽ إلػػػد  يشتهػػػيأف  كالتشفيػػػذ دذػػػبن  يػػػتؼ دػػػالحجز الػػػذي يسكػػػؽ دػػػالتعؾيض نقػػػدا كحػػػدد مقانمػػػ 
ات يسكػػؽ القػػؾؿ ءإرجػػراالػػدائؽ مػػؽ حقػػ  مػػؽ ثسػػؽ نيػػع السحجػػؾز فالتشفيػػذ العيشػػي ال يحتػػاج سػػؾو 

أك  اعػادة نشػاءأك  عقارا لمػدائؽأك  نتدميؼ العيؽ مشقؾال انها غير معقدة يكتفي فيها القائؼ دالتشفيذ
كهػؾ التشفيػذ فػي حػيؽ الشػؾع الثػاني ، فػت  مسػرهدم  كعشد الزركرة المجؾء لمقػؾة العسؾميػة مػثا 

 كانؾاعػػػ  أكال نقػػػف عمػػػد تبيانهػػػا دعػػػد التعريػػػف دػػػالحجز (1)، ات معقػػػدةءرجػػػرادػػػالحجز يخزػػػع إل
 ثانيا.

  تعريف الحجز: اوا
سػػػائل االكػػػرا  الستبعػػػة مػػػؽ نؾ  ظػػػرؽ التشفيػػػذ الجبػػػري السعػػػركؼ مسارسػػػة داذا كػػػاف الحجػػػز 

االكػػػرا  إلرجبػػػار  شظػػػؾي عمػػػد فاػػػرةكمشػػػ  فػػػالحجز كسػػػيمة ت، (2)طػػػرؼ الػػػدائؽ لتسكيشػػػ  مػػػؽ حقػػػ  
فقهيػا تعػاريف الحجػز  عػرؼاستخاصا مؽ فاػرة االرجبػار  كان  (3)، السديؽ السستشع عؽ التشفيذ

يبػادر اليػ   قػانؾني ءإرجراكبػالتشفيػذ  سػبيلالحجػز هػؾ أف  تمتقي فػي افي مجسمه كلؾ انها متعددة
اخػراج تؾ يػا دسشعػ  مػؽ  السػديؽ السستشػع أمػؾاؿاحػد عمػد كضػع اليػد قزػاء "في  يتجمدك  الدائؽ

كهػؾ ، (4)" قتزاء نيع  الستيفاء ديش  مػؽ ثسػؽ البيػعس يا عشد اال هذا الساؿ مؽ الزساف العاـ
 ؟ السديؽ أمؾاؿالهدؼ مؽ حجز أك  فسا هي هذ  الغاية مؽ المجؾء لمحجز الغاية أساس

                                                           
(1)

  000، 001  نرر  ، احكاـ كقؾاعد التشفيذ، مررجع سانق ص. ص  
(2) (On peut dire que les voies d’exécution ce sont les moyens par lesquels le créanciers poursuit 

la réalisation forcée de son droit.) Voir: YAV KATSHUNG JOSEPH, COURS DE DROIT DES 

VOIES D'EXECUTION, p.4 (https://yavassociates.vpweb.com/upload/Cours)  
 
(3)

 (Dans la notion de voie d'exécution, il y a l'idée d'une contrainte qui va être exercée sur le 

débiteur) Voir: YAV KATSHUNG JOSEPH, ibid.  
 122عباس العبؾدي، شرح احكاـ قانؾف التشفيذ، مررجع سانق ص. (4)
 000  نرر  ، احكاـ قؾاعد التشفيذ، مررجع سانق ص. - 

https://yavassociates.vpweb.com/upload/Cours
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 الهد  مؽ الحجز: ثانكا
 أمػػؾاؿعمػػد اذا كػػاف الحجػػز القزػػائي اختيػػار مػػؽ طػػرؼ الػػدائؽ السبػػادر لظمػػب الحجػػز 

فػاف هػذا الحجػز يتحػػدد كفقػا لمهػدؼ الػذي يرمػي اليػػ  الػدائؽ كمػا اذا كػاف يشرػب عمػػد السػديؽ 
دغيػػة نيعػػ   اـ حجػػز تشفيػػذي مػػؽ طػػرؼ السػػديؽ مػػؾاؿهػػذ  األ حجػػز تحفغػػي مشعػػا مػػؽ تهريػػب

 (1).كاستيفاء  يسة الديؽ مؽ ثسش 
 انؾاع الحجز: مظل  ثا 

الػػدائؽ حػػػر فػػي اختيػػػار كي يػػة اسػػػتيفاء ديشػػ  مػػػؽ خػػاؿ مػػػا حػػدد لػػػ  أف  اذا كػػاف الس كػػػد
كمػا يميهػا  111  دػالسؾاد أحكامػالسبػيؽ الحجػز التحفغػي اما  نؾعي الحجز نيؽ قانؾنا لاختيار

 مؽ ؽ ا ـ اكما يميها  181  السبيشة دالسؾاد بحكامكاما الحجز التشفيذي د، مؽ ؽ ا ـ ا
لحسايػػة الػػدائؽ يسشػػع السػػديؽ الترػػرؼ فػػي السػػاؿ  ءإرجػػرالحجػػز التحفغػػي هػػؾ ذا كػػاف افػػا
سػػ يا المتثػػػاؿ السػػػديؽ لمتشفيػػػذ كفػػػي حالػػػة اسػػػتسرار  تحػػػف يػػػد القزػػػاء م قتػػػانؾضػػػع   السحجػػؾز

يثبػػف هػػذا الحجػػز التحفغػػي  يخزػػع أف  امتشاعػػ  ضػػسؽ الجػػل السحػػدد لمحجػػز التحفغػػي يسكػػؽ
يختمػػف عػػؽ الحجػػز التحفغػػي سػػؾاء مػػؽ  خيػػرات الحجػػز التشفيػػذي هػػذا األءإرجػػراعشدئػػذ لػػشفس 

لتؾ يعػػػ  كرجػػػؾد سػػػشد  ات ددػػػيظة فػػػا يذػػػترطءإرجراات اذ الحجػػػز التحفغػػػي يػػػتؼ دػػػءرجػػػراحيػػػث اإل
 يكػػؾف أف   يػػ  ينػػل يكفػػ كال كرجػػؾ ب تحديػػد مقػػدار الػػديؽ يعتسػػد اسػػمؾ ب السباغتػػةك  تشفيػػذي مدػػبقا

 .محقق الؾرجؾد كحاؿ االداء
فػػا حجػػز مػػؽ دكف سػػشد تشفيػػذي ، ات معقػػدةءإرجػػرالحجػػز التشفيػػذي يعػػرؼ خػػاؼ ذلػػػ اكب

يعمؽ لمسديؽ الذي يسشع ارجا لمؾفاء كبقرد نيع السػاؿ السحجػؾز تشفيػذيا السػتيفاء الػديؽ السبػيؽ 
محقػق الؾرجػؾد كحػاؿ  يكػؾف الػديؽأف  دالدشد مؽ ثسػؽ البيػع كلػذلػ يذػترط فػي الحجػز التشفيػذي

(2).االداء كباألخص محدد السقدار
 

                                                           
 005، 000  نرر  ، احكاـ قؾاعد التشفيذ، مررجع سانق ص ص. (1)
 000،  001عسر، طرؽ التشفيذ، مررجع سانق ص ص. حسدي داشا (2)
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 Les voies d’exécution طرق التشفيذ: مبحث ثا 
 الحجػػؾز التشفيذيػػةأك  طػػرؽ التشفيػػذ

الؾارجػػب اتباعػػ  مػػؽ طػػرؼ  ئػػيرجراهػػي الجانػػب اإل (1)
السػػديؽ سػػؾاء  أمػػؾاؿلزػػر ب الحجػػز عمػػد  حرػػرياسػػا هػػؾ محػػدد قانؾنػػا ل االدػػاعي لمتشفيػػذ ككفقػػ

 ات السبيشػػة فػػي ؽ اـ اءرجػػراإلاعشدئػػذ ة كتظبػػق مػػؽ اشػػخاص القػػانؾف الخاصػػ خيػػركػػاف هػػذا األ
 دإحالػػة، (2) 20-81ات السبيشػػة دقػػانؾف ءرجػػراإلا كيظبػػق دذػػبنها مػػؽ اشػػخاص القػػانؾف العػػاـأك 

 .مؽ ؽ ا ـ ا  881الي  دسقتزد السادة 
 السػتيفاء الػديؽ متاحػة لمػدائؽ، خاصػة نهػاات قانؾنيػة ءإرجػرااف طرؽ التشفيذ تعرؼ دانهػا 

أي إلػد  كاف هػذ  الظػرؽ محػددة قانؾنػا كتسشػع المجػؾء، طؾعيػا داكرا  مديشػ  السستشػع عػؽ التشفيػذ
 (3).يشص عمي  السذرع آخر دردد التشفيذ لؼ  ءإرجرا

الػػدائؽ كاسػػترداد  مػػؽ طػػرؼ السػػديؽ  لحسايػػة حػػق التشفيػػذ دسثادػػة الدػػبيلكاذا كانػػف طػػرؽ 
اليػػ  الستعثػػر فػػي تدػػديد مػػا عميػػ  فػػاف هػػذ  الظػػرؽ تتحػػدد دحدػػب الغايػػة كالهػػدؼ الػػذي يرػػبؾ 

 ( ول ) مظلـ مػؽ خػاؿ الحجػز التحفغػي الدػبيل الؾقػائي تتخذأف  السظالب دالتشفيذ كالتي اما
أف  كفػػي كػػا الدػػبيميؽ يسكػػؽ، (مظلــ  ثــا الدػػبيل التشفيػػذي مػػؽ خػػاؿ الحجػػز التشفيػػذي )  و 

طػػرؽ التشفيػػذ هػػذ  اشػػكاالت تعيػػق الدػػير العػػادي لهػػا فتحػػدث هػػذ  االشػػكاالت اثرهػػا  تعتػػرض
 (مظل  ثالثات التشفيذ م قتا كلحيؽ البف في هذ  االشكاالت)ءإرجرانتؾ يف 

                                                           
(1)

Les voies d’exécution proprement dite (saisie-exécution) voir: YAV KATSHUNG JOSEPH, 

COURS DE DROIT DES VOIES D'EXECUTION, op.cit. p.6 
احكػػػاـ القزػػػاء. كالستزػػػسؽ الستعمػػػق دالقؾاعػػػد الخاصػػػة السظبقػػػة عمػػػد دعػػػض  28/21/1881الرػػػادر  20-81القػػػانؾف  (2)

( مػػؾاد تحػػدد كي يػػة تشفيػػذ االحكػػاـ الرػػادرة عػػؽ الجهػػات القزػػائية كاالداريػػة  يسػػا نػػيؽ الس سدػػات العامػػة اك نػػيؽ 12عذػػرة)
شخص خاص لمتشفيذ عمد شخص عاـ دحمؾؿ الخزيشة العامة محم  لمؾفػاء دػالسبم  السحكػـؾ دػ  كفػق االرجػراءات السبيشػة نهػذا 

 القانؾف.
(3)

 (Les voies d’exécution sont des procédures légales à la disposition du créancier pour lui 

permettre d’obtenir l’exécution forcée dans sa créance lorsque le débiteur n’exécute pas 

volontairement, Ces voies ont un caractère légal interdisant le recours, pour l’exécution forcée 

d’une créance à une procédure non prévue par le législateur) Voir: Kahisha Alidor Munemeka, 

Le droit OHADA de l'exécution forcée, Bibliothèque de droit africain12, Editeur: Academia, Parution: 

26/06/2019,p.9 

https://www.lgdj.fr/auteurs/munemeka-kahisha-alidor.html
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 Les saisies conservatoires ةز التحفغكؾ الحج ول:  مظل 
تمػػػ أك  السػديؽ أمػػؾاؿالػتحف  عمػد إلػػد  كقػػائي يدػعد الحجػز التحفغػي هػػؾ سػبيل تػاميؽ

(1)الغير(لمسديؽ لدو  ما )حجز تحفغي كحجزدغية تفادي عدر   الغير التي ل  عشد
. 

السػػديؽ السشقؾلػػة  أمػػؾاؿؽ ا ـ ا " الحجػػز التحفغػػي هػػؾ كضػػع  111دػػالررجؾع لػػشص السػػادة
 كيقع عمد مد كلية الدائؽ "، السادية كالعقارية تحف يد القزاء كمشع  مؽ التررؼ فيها

هػذا التعريػف الػؾارد دػالشص السػذكؾر كالسػؾاد الاحقػة لػ  الستعمقػة دػالحجز  ان  مػؽ خػاؿ
 األمػػػػػرسػػػػػؾاء تعمػػػػػق  الحجػػػػػز التحفغػػػػػي يختمػػػػػف عػػػػػؽ الحجػػػػػز التشفيػػػػػذيأف  يتبػػػػػيؽالتحفغػػػػػي 
 . ات الؾارجبة االتباع دذبن ءرجراككذا اإل اآلثار الشارجسة عش أك  دذركط أك  دخرائر 

 خرائص ويروط التشفيذ التحفغي: اوا
كالعقاريػػػة تحػػػف يػػػد  السػػػديؽ الساديػػػة أمػػػؾاؿنؾضػػػع  ءإرجػػػرااذا كػػػاف الحجػػػز التحفغػػػي هػػػؾ 

الحجػز أف  فػذلػ يفيػد (2)خذية فقداف ضساف حقػؾؽ الػدائؽ ، كمشع  مؽ التررؼ فيها القزاء
ــائي زإجــراالتحفغػػي هػػؾ  يثبػػف أف  كانػػ  اذا كػػاف ال يذػػترط مدػػبقا سػػشدا تشفيػػذيا نػػل يكفػػي، وق

 الػػدائؽ دسدػػؾغات عػػاهرة  يػػاـ الػػديؽ كلمحفػػا  عمػػد الزػػساف العػػاـ لمػػديؽ لحػػيؽ ادائػػ  كسرحمػػة
االرجػػػل  فػػػيقبػػػل تثبيػػػف هػػػذا الحجػػػز التحفغػػػي  دػػػالحجز التحفغػػػي األمػػػرتتػػػؾج درػػػدكر  دأكلػػػ

ليخزػع لسرحمػة ثانيػة كهػي  ات الاحقػة لػ ءرجػراتحف طائمة ادظال  كاإل يؾما( 13)  السحدد ل 
اـ ال يتظمػب سػؾو  يػ مؤقـ  زإجـراالتحفغػي هػؾ  زكمؽ ثسة فالحج، ز التشفيذيجات الحءإرجرا

مؾرجػػؾد كحػػاؿ االداء كدكف تحديػػد لسقػػدار الػػديؽ كاف محقػػق شػػرط السديؾنيػػة الشارجسػػة عػػؽ حػػق 
لمدػػمظة التقديريػػة لمقاضػػي  يسػػا يتعمػػق دقبػػؾؿ معظيػػات  يػػاـ ا مترككػػ تثبيتػػ  اذا كػػاف امػػر قبػػؾؿ

                                                           
(1)
 Les voies de sûreté (préventives) qui visent à conserver le patrimoine du débiteur afin de 

prévenir son insolvabilité (saisie-arrêt et saisie conservatoire) Voir: YAV KATSHUNG JOSEPH, 

COURS DE DROIT DES VOIES D'EXECUTION, op.cit. p.6 

  588عبد الداـ ذيب، قانؾف االرجراءات السدنية كاالدارية الجديد، مررجع سانق ص. -
 ؽ ا ـ ا 118،  111: تافانغر الساد (2)
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اكرجب عمد القزاة في دعؾو تثبيػف الحجػز البحػث فػي ا فاف ارجتهاد السحكسة العمي، السديؾنية
 (1).دتشدات طمب الحجز هذا الديؽ كعدـ االكتفاء دس إثبات كسائل إثبات

 ات الحجز التحفغيزإجرا: ثانكا
 كمػػؽ ثسػة فانػػ  يقػـؾ عمػػد عشرػػر، كقػائي ءإرجػػراا دسثادػة أساسػػاذا كػاف الحجػػز التحفغػي 

دقػػػدر مػػػا  مدػػػبق إلعػػػاف السػػػديؽ قرػػػد الؾفػػػاء دالػػػديؽ ءإرجػػػراأي إلػػػد  كانػػػ  ال يحتػػػاج السباغتػػػة
سػ يا إلصػدار امػر  (2)( ايػاـ3التػي تفرػل  يػ  خػاؿ ) يدتؾرجب تقديؼ طمػب لمجهػة السخترػة

 .دالحجز التحفغي
كان  في حالة قبؾؿ طمب الدائؽ دسقتزد امر عمد عريزة يتؾرجػب عشدئػذ تبميػ  السػديؽ 

مؾضػػؾع طمػػب الحجػػز عميهػػا تحفغيػػا دجردهػػا  مػػؾاؿتؾ يػػع الحجػػز عمػػد األ ليبػػدأ مباشػػرة رسػػسيا
كان  عشػد االقتزػاء لمقيػاـ نهػذا الحجػز يسكػؽ  ر نذلػ تحف طائمة ادظاؿ الحجزرير محزكتح

حػيؽ إلػد  السحجػؾزة تحفغيػا تحػف يػد السحجػؾز عميػ  مػؾاؿكتبقػد األ االستعانة دالقؾة العسؾمية
) داسػػػػتثشاء القيػػػػاـ دكف الترػػػػرؼ فيهػػػػا  مػػػػؾاؿيشتفػػػػع نهػػػػذ  األأف  رفعػػػػ  كلػػػػ أك  تثبيػػػػف الحجػػػػز

رؼ دذػػػػبنها مزػػػػرا دالحػػػػارجز كاف أي ترػػػػنتبرجيرهػػػػا كبتػػػػرخيص الجهػػػػة التػػػػي امػػػػرت دػػػػالحجز( 
 .(3)يعرض السحجؾز عمي  لعقؾبات رجزائية

 يرفع الحارجز دعؾو تثبيف هػذا الحجػز التحفغػيأف  دالحجز التحفغي يقتزي األمراف 
خػاؿ الخسدػة عذػر يؾمػا مػؽ صػدكر  تحػف طائمػة الػبظاف كتبعػا لػذلػ اما قاضي السؾضػؾع 

 هذا الحجز اما لغيػا ب دعػؾو تثبيػف الحجػز التحفغػي عيحق لمسديؽ رفع دعؾو استعجالية لرف

                                                           
السرد : يج  علا القزاة شي دعؾت تري  الحجز التحفغي البحث شي ورائل ابات الديؽ السظال  بم وعدر اااتفـاز )  (1)

مجمػة السحكسػة  23/10/0215نتػاري  2883010قرار السحكسػة العميػا، الغرفػة التجاريػة، ممػف رقػؼ  طل  الحجز(بسدتشدات 
 0215، الدشة  20العميا عدد

 كما يميها 113نربارة عبد الرحسؽ، مررجع سانق، ص - 
 ؽ ا ـ ا  118انغر السادة  (2)
 ؽ ا ـ ا  111، 112، 138انغر السؾاد:  (3)
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االرجػػػرة اثبػػػف السدػػػتبرجر دفػػػع أك  لاؾنػػػ  اكدع مبػػػال  ماليػػػة لتغظيػػػة اصػػػل الػػػديؽ كمرػػػاريف أك 
 (1)السدتحقة دالشدبة لمحجز عمد مشقؾالت السدتبرجر.

اف رفػػض تثبيػػف الحجػػز التحفغػػي يدػػتتبع رفػػع هػػذا الحجػػز كالحكػػؼ نتعػػؾيض السحجػػؾز 
ديشػػار( كامػػا اذا  02.222ب نػػذلػ مػػع رجػػؾاز تغريسػػ  دغرامػػة مدنيػػة ال تقػػل عػػؽ )عميػػ  اذا طالػػ

يخزػع تشفيػذ  فاف الحكؼ الرادر دذاف هذا التثبيف دعد صيركرت  نافذا  ثبف الحجز التحفغي
 كالتي سشتشاكلها في السظمب الثاني. (2)، ات الحجز التشفيذيءإرجرالسا مقرر دقانؾنا كفقا 

  حجز التحفغيبال ثاات خاصة: ثالثا
كهػػػي  )مشقػػػؾال كعقػػػارا(السػػػديؽ  مػػػاؿالحجػػػز التحفغػػػي يشرػػػب عمػػػد أف  اذا كػػػاف الس كػػػد

انػػ  إال  ،كمػػا يميهػػا مػػؽ ؽ ا ـ ا 111قاعػػدة عامػػة مػػؽ خػػاؿ مػػا نػػص عميػػ  السذػػرع دالسػػادة 
مؽ نفس القػانؾف لتسيزهػا نػبعض  138إلد  132خص دعض الحاالت اكردها حرريا دالسؾاد 

لررجػػؾع اليهػػا لسعرفػػة تقتزػػي اتحػػدد خرؾصػػيتها  تزػػسشتها نرػػؾصنهػػا ات خاصػػة ءإرجػػرامػػؽ 
ات الدػػانق ذكرهػػا دذػاف القؾاعػػد العامػػة لمحجػػز ءرجػػرازػاؼ لإلتي تػػالك  نهػػا ةالخاصػػ اتءرجػرااإل

 التحفغي.
 : محددة في خسس حاالت كهي عمد التؾالي اف هذ  الحاالت

 التجاريةو  الحجز التحفغي علا الحقؾق الرشاعكة: ااألولالحالة 
De la saisie conservatoire sur les droits industriels et Commerciaux 

، 132 دالسػادتيؽ مبيشػة ات محددة كارجبػة االتبػاعءإرجرايتؼ الحجز عمد هذ  الحقؾؽ كفق 
 : ؽ ا ـ ا 131

أك  خػػػذ عيشػػػػةدب القيػػػػاـ  بالشدػػػبة لمحقػػػؾؽ الرػػػػشاعية يتعػػػيؽ عمػػػػد السحزػػػر القزػػػائي -
 كبحرز مختـؾ كايداع  امانة ضب  السحكسة السخترة .نسؾذج لمسشتؾج 

                                                           
 ؽ ا ـ ا  110،115 انغر السادتيؽ: (1)
 ؽ ا ـ ا 115، 110، 128انغر السؾاد:  (2)
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 Le fonds deدخرػػؾص القاعػػدة التجاريػػة )كبالشدػػبة لمحقػػؾؽ التجاريػػة كتحديػػدا  -

commerce)  السحزػػػر القزػػػائي نتحريػػػر محزػػػر رجػػػرد أساسػػػيػػػتؼ دػػػبمر حجػػػز يقػػػـؾ عمػػػد  
كيشذػر دالشذػرة الرسػسية ة الدػجل التجػاري إدار يؾما د 13مؾرجؾدات القاعدة التجارية يقيد خاؿ 

 االدظاؿ. لإلعانات القانؾنية تحف طائمة
 الحجز التحفغي علا العقارات : الحالة الثانكة

De la saisie conservatoire sur les biens immobiliers 
 كالػذي،  ياـ الدائؽ دالحجز التحفغػي عمػد أي مػؽ عقػارات مديشػ  دجؾاز األمر كيتعمق 

 األمػػردكر صػػ( يؾمػػا مػػؽ 13يدػػجل دالسحافغػػة العقاريػػة السخترػػة خػػاؿ ) قزػػائي دػػبمريػػتؼ 
انػػ  يتعمػػق الحجػػز التحفغػػي لمعقػػار فقػػ  دالعقػػارات  ءرجػػراكيفيػػد هػػذا اإل، تحػػف طائمػػة االدظػػاؿ

 .(1)السدجمة كالسذهرة
 السدتأجر مؽ طر  السؤجر  مؾالثجز : الحالة الثالثة

De la saisie gagerie 
تحفغيػا عمػد مشقػؾالت السدػتبرجر كالسدػتبرجر الفرعػي دحجز الس رجر لمسباني  األمريتعمق 

كبالشدػػبة لسػػ رجر االراضػػي الزراعيػػة كالفاحيػػة ، السؾرجػػؾدة نهػػا كفػػاء ألرجػػرة االيجػػار السدػػتحقة
( 12اذا لؼ يسض عمد نقمهػا مػدة ) لتتبع هذ  السشقؾالت األمرحجز السزركعات كالثسار كنفس 

 .(2)عميها حق امتياز يؾما دغير رضا  كالتي ل 
 ثجز مشقؾات السديؽ الستشقل : الرابعةالحالة 

De la saisie foraine 
الػػدائؽ لػػ  امكانيػػة حجػػز مشقػػؾالت السػػديؽ الستشقػػل دكافػػة السشظقػػة التػػي يقػػيؼ فيهػػا الػػدائؽ 

 .(3)غير  كحارس نشاء عمد طمب أك  ليكؾف حارسها

                                                           
 ؽ ا ـ ا 130انغر السادة (1)
 ؽ ا ـ ا  135انغر السادة  (2)
(3)

 ؽ ا ـ ا 138انغر السادة  
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  حقاقيرتااالحجز : الحالة الخامدة
La saisie- revendication 

طمػب  ) مػؽ لػ  حػق الحػبس عميػ (حػق عيشػيأك  يجيز الحجػز االسػتحقاقي لسالػػ مشقػؾؿ
كضػػع  تحػػف يػػد القزػػاء لسشػػع حػػائز  مػػؽ الترػػرؼ  يػػ  لحػػيؽ رفػػع دعػػؾو اسػػترداد  كالفرػػل 

نل يدتردها الحػارجز نػذاتها ، السحجؾزة مؾاؿاألنيع إلد  كيتسيز هذا الحجز دان  ال يشتهي، فيها
دػػبمر يحػػدد  يػػ  تعيػػيؽ السشقػػؾؿ السػػراد  يػػتؼ كطبعػػا هػػذ الحجػػز، (1)فػػي ذلػػػ دحػػق التتبػػعاعسػػاال 

الحػػائز لمعقػػار يحػػرر السحزػػر القزػػائي محزػػرا نؾقػػف  الحجػػز عميػػ  كفػػي حالػػة االعتػػراض
لعرضػػػ  عمػػػد رئػػػيس السحكسػػػة فػػػي ارجػػػل ال  طػػػراؼالحجػػػز كرفػػػع االشػػػكاؿ دسحزػػػر يدػػػمؼ ل 

 .(2)اياـ مؽ تاري  االعتراض 25يتعدو 
  Les saisies exécutoires ةز التشفيذيؾ الحج: مظل  ثا 
عػػدـ فػي حالػة  ـ نهائيػا(أ، كػاف (3)مدػشد التشفيػذي ) م قتػػاالػدائؽ الحػائز لأف  اذا تػؼ ادراؾ

استيفاء حقػ  كفقػا إلد  ل  الحق في المجؾء، اختيارياأك  لاستجادة لمتشفيذ طؾعيا امتثاؿ السديؽ
 أمػؾاؿعمد  الحجز التشفيذي اتءإرجراالتشفيذ د قانؾنا كالستسثمة فيلظرؽ التشفيذ الجبري السحددة 

   (4).البيع السديؽ دغية نيعها كتسكيؽ الدائؽ دحق  مؽ ثسؽ

سػا هػؾ محػدد مػؽ طػرؼ السذػرع يشرػب مثم الحجػز التشفيػذيأف  كاذا كضع في الحدػباف
كهػؾ مػا (5)، عقاريػةأك  مشقؾلػة كانػف مػؾاؿاألهػذ  السحػدد لظبيعػة  دػالسفهـؾالسػديؽ  أمػؾاؿعمػد 

لمتشفيػػذ عمػػد  يمجػػب الػػدائؽ درػػدد اسػػتيفاء حقػػ  السبػػيؽ دالدػػشد التشفيػػذيأف  يفيػػد فػػي هػػذا الذػػبف
السػديؽ العقاريػة )  أمػؾاؿإلػد  ثانكـاكفايتها يمجػب أك  كبعدـ كرجؾدها، اأكؿ السديؽ السشقؾلة أمؾاؿ

                                                           
  012   حدشيؽ، التشفيذ القزائي كتؾزيع حريمت  في قانؾف االرجراءات السدنية الجزائري، مررجع سانق ص (1)
 ؽ ا ـ ا  138 انغر السادة (2)
ؽ ا ـ ا  505: كهي :األحكاـ السذسؾلة دالشفػاذ السعجػل ) ـ 1،0،5،1،3مؽ ؽ ا ـ ا فقراتها  122ما نرف عمي  السادة  (3)

كما يميها( كأكامر تر ية السراريف القزػائية) ـ  512ؽ ا ـ ا( كاألكامر عمد عرائض )ـ  525( كاالكامر االستعجالية )ـ 
 ؽ ا ـ ا( 101

(4)
 (Dès lors, exécuter son débiteur consiste à saisir les biens de ce dernier, les faire vendre afin de 

se faire payer sur le prix.) Voir: (WANDJI KAMGA Alain-Douglas, op.cit. p, 333 
ؽ نقلم مشم دو  تلف شهؾ ال ييز مدتقر بحيز  وثا   فكم وا يس التي تشص: "  مؽ ؽ.ـ 185مفهـؾ السادة: حدب  (5)

 "عقار، وكل ما عدا ذلػ مؽ ييز شهؾ مشقؾل
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فػي حػاالت التبميشػات العيشيػة  طبعا ال يراع هذا الترتيب كيتؼ مباشرة المجؾء لمتشفيذ عمد العقػار
 .(1)(امتيازأك  تخريصأك  الستسثمة في الدشد التشفيذي عمد عقار مثقل نرهؽ

كفػػػػق لسػػػػا هػػػػؾ محػػػػدد دقػػػػانؾف  انػػػػ  انظاقػػػػا مػػػػؽ هػػػػذ  السعظيػػػػات فػػػػاف الحجػػػػؾز التشفيذيػػػػة
الحجػػػػز التشفيػػػػذي عمػػػػد : األوليػػػػة حػػػػدد طػػػػريقيؽ لمحجػػػػز التشفيػػػػذي دار السدنيػػػػة كاإل اتءرجػػػػرااإل
تحديػد الػذي يقتزػي  األمػر، العقاريػة مػؾاؿعمػد األالتشفيػذي الحجػز : والثـاني السشقؾلػة مؾاؿاأل

التشفيػذ الجبػري  لاميهسا اعتبارا انهسػا يذػكاف مرحمػة انتهػاءات الؾارجبة االتباع ءرجراالسجاؿ كاإل
، التشفيػػذيسػػتيفاء حقػػ  مؾضػؾع سػػشد  الحػارجز الالػػدائؽ  التػػي يدػػعد اليهػا كهػؾ الغايػػة السشذػؾدة

 ات السحددة لمتشفيذ اعتباراءرجرادتشفذ كافة اإلتأف  مرحمة التشفيذ ليس دالزركرة انتهاءأف  عمسا
لمتشفيػذ  يزػع حػداأف  السػديؽ يسكشػ ف، لهػذا التشفيػذ الجبػري  ضػع حػدك  يسمااف مكشةالظرفيؽ أف 

كثانيػػا فػػي أي مرحمػػة كانػػف عميهػػا  (2)مػػؽ خػػاؿ مبادرتػػ  دعػػرض الؾفػػاء كااليػػداع أكال الجبػػري 
حتػد اثشػاء  كلاػؽ قبػل رسػؾ السػزاد مػؽ خػاؿ ايػداع أك  ات قبل مباشرة نيع لمسحجػؾزاتءرجرااإل

ات االيػػػػداع ءإرجػػػػرامبمػػػػ  نقػػػػدي مدػػػػاك لقيسػػػػة السحجػػػػؾز كمبمػػػػ  السرػػػػاريف كذلػػػػػ مػػػػؽ خػػػػاؿ 
ال يمجػػب أف   السالػػػ اصػػا لمحػػق فػػي التشفيػػذ الجبػػري يسكشػػهػػؾ اآلخػػر الػػدائؽ ك ، (3)كالتخرػػيص

نػ  أ، أك لجبػري لمتشفيذ الجبري كهؾ الحائز لمدشد التشفيذي اذا لػؼ يظمػب اسػتعساؿ طػرؽ التشفيػذ ا
(4) اآلرجاؿ السحددة ثؼ تخمد عؽ مؾاصمتهاالجبري  ات التشفيذءإرجراداشر 

 

 (Des saisies- mobilièresالسشقؾلة ) مؾالالحجز التشفيذ  علا األ: وا 
ات د يقػة تاػؾف احيانػا ءرجػراعميػ  درػدد التشفيػذ الجبػري انػ  يخزػع إلاذا كاف الستعارؼ 

مدػ كلية قػد تقػع عمػد أي  أسػاسالتشفيذ كاحيانا تاػؾف  أطراؼتثقل كاهل ، لتاؾف معقدة مدعاة
تيدػػير ات طػػرؽ التشفيػػذ نػػدأت تعػػرؼ سػػبل ءإرجػػراكمػػؽ ثسػػة فػػاف ، التشفيػػذ الجبػػري  أطػػراؼمػػؽ 

ات ددػيظة كمسػا ءرجػرااذ كمسا كانػف اإلات كالتي تخدـ مؽ رجهة الدائؽ الحارجز ءرجراكتبدي  اإل
، الجبري كتحقيق الهػدؼ السشذػؾد مشػ  دحة لمدائؽ الحارجز لشجاح التشفيذا الؾرقة الراأساسكانف 

                                                           
  الثانية ؽ ا ـ ا الفقرة 801السادة:  (1)
  ؽ ا ـ ا 381انغر السادة  (2)
 كما يميها مؽ ؽ ا ـ ا 112انغر السؾاد  (3)
 13نربارة عبدالرحسؽ، مررجع سانق ص. (4)
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كهػػؾ الظػػرؼ فػػاف هػػذ التيدػػير لػػؼ يكػػؽ عمػػد حدػػا ب السػػديؽ )  كمػػؽ رجهػػة، هػػذا مػػؽ رجهػػة (1)
ات ءرجػػػراسػػػهمف اإلدالتذػػػريعات الحديثػػػة اذا كانػػػف قػػػد الػػػؾاردة الزػػػعف( لػػػذلػ فػػػاف التعػػػديات 

 دحقػػ  أكال ي دفدػػ  السجػػاؿ لمسػػديؽ السحجػػؾز عميػػ ندػػانالذػػكمية فإنهػػا اضػػفف عميهػػا الظػػادع اإل
، كحقػ  فػي عػدـ الحجػز عمػد الحػد القػانؾني لزػساف عيذػ  كاسػرت ، حيات  الخاصةفي احتراـ 

.ات التشفيذ الجبري الساسة دحقؾق ءإرجرالظعؽ في أي مؽ مؽ حق ا رجانب تسكيش إلد 
(2)

 

ات التشفيػػػذ ءإرجػػػرامػػػؽ هػػػذا السشغػػػؾر فػػػاف السذػػػرع الفرندػػػي مػػػؽ خػػػاؿ اصػػػاح كتعػػػديل 
ات ءإرجراات اسػػتبدؿ دعزػػا مػػؽ السرػػظمحات الستعمقػػة دػػءرجػػراكفػػي اطػػار تبدػػي  اإل، (3)السدنيػة

حػل محمػ  مرػظم  ( saisie-exécutionالحجػؾز التشفيذيػة ) مؽ مرػظم التشفيذ الجبري فبدال 
مؾحػػد لخسدػػة نسػػاذج  ءرجػػرا( كتحػػدد حجػػز السشقػػؾالت كفقػػا إلLa saisie-venteحجػػؾز البيػػع )

 (4): كهي
  La saisie-vente ركعبقرد الثجز  -

الستزػسؽ ديػؽ  الحػائز لدػشد تشفيػذي السػديؽ مػؽ طػرؼ الػدائؽ أمػؾاؿمرظم  يهدؼ نيع 
السادية لمسديؽ حتد كلػؾ كانػف لػدو  مؾاؿل  الستيفاء حق  مؽ ثسؽ البيع نقدي مدتحق االداء

 (5).الغير
 La saisie-attribution de créances - ثجز تخركص الديؾ   -

يشرػػب عمػػد مشقػػؾؿ يتػػي  لمػػدائؽ الحػػائز لدػػشد تشفيػػذي مؾضػػؾع  ديػػؽ  هػػؾ دسثادػػة تشفيػػذ
يحجػػػز عمػػػد ديػػػؾف السػػػديؽ الشقديػػػة لػػػدو الغيػػػر السػػػتيفاء ديشػػػ  نقػػػدا أف  نقػػػدي مدػػػتحق االداء

                                                           
(1)

 (La simplification des procédures, un atout pour le créancier)Voir: WANDJI KAMGA Alain-

Douglas, op.cit. p, 334 
(2)

 (Du formalisme à l’humanisation des procédures), Ibid. p.346 et suivant 
(3)

 La loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. 
(4)

 YAV&KATSHUNG&JOSEPH, op.cit. p. 17 
(5)
 (La saisie-vente est la procédure par laquelle un créancier muni d’un titre exécutoire 

constatant une créance liquide et exigible, met sous-main de justice les biens meubles corporels 

de son débiteur, même s’ils sont détenus par un tiers, afin de les faire vendre amiablement ou 

aux enchères publiques et de se payer sur le prix obtenu.) Voir: Serge Guinchard et Tony Moussa 

DROIT ET PRATIQUE DES VOIES D’EXECUTIONDALLOZ ACTION, op.cit. p388 
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كيتسيػػػز هػػػذا الشسػػػؾذج دجعػػػل السػػػديؽ يدػػػتفيد دػػػالسبم  الػػػذي يخرػػػص لػػػ  دكف مزاحسػػػة دائشػػػيؽ 
 .(1)آخريؽ

 La saisie et la cession des وااجـــؾر والتخلـــي عـــؽ الرواتـــ الحجـــز  -

rémunérations  
ركاتػػب أك  عمػد ارجػؾر الحجػز ءإرجػػراإلػد  عمػد سػشد تشفيػذي اذ يمجػا الػدائؽ الحػائز طبعػا

 (2)الشدب السحددة قانؾنا لحيؽ استيفاء  يسة الديؽ السحددة في الدشد السديؽ كفي حدكد
 العيشكة مؾالثجز وضب  وارترداد األ -

La saisie-appréhension et la saisie-revendication 

des biens meubles corporels  
(3)استرداد امؾا ؿ ماديةأك  هذا الشسؾذج مؽ الحجز عمد السشقؾؿ يتي  لمدائؽ استاـ

 

   القكؼ السشقؾلةو  ثجز الحرص -

La saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières 

غيػػػػر ماديػػػػة )معشؾيػػػػة( عػػػػؽ طريػػػػق  أمػػػػؾاؿخػػػػاص عمػػػػد  ءإرجراكػػػػ يشرػػػػب هػػػػذا الشسػػػػؾذج
 (4)كراؽ الحرص. الالذركة الحافغة أك  الذخص السعشؾي السردر ل كراؽ السالية

فػاف  دالشسػاذج الػذكؾرة اعػا  نغؼ الحجؾز التشفيذيػة 1881 كاذا كاف السذرع الفرندي مشذ
تشػاكؿ حجػؾزات  28-28يػة دار ات السدنيػة كاإلءرجػراقػانؾف اإل مؽ خػاؿ هذا الذبفالسذرع في 

السػديؽ السشقؾلػة الساديػة كالسعشؾيػة سػؾاء  أمػؾاؿالستزسشة حجز  802إلد  188السشقؾؿ دالسؾاد
كانػ  مػؽ خػاؿ ، تمػ التي تعػؾد لػ  كتحػف حيػازة الغيػرأك  دسؽ يسثم أك  تمػ الحائز لها نشفد 

 أمػؾاؿثػؼ الحجػز عمػد ، السػديؽ أمػؾاؿات الحجػز عمػد ءإرجػرا نرؾص هذ  السؾاد عػالو أحكاـ

                                                           
(1)

 Serge Guinchard et Tony Moussa DROIT ET PRATIQUE DES VOIES D’EXECUTIONDALLOZ 

ACTION, op.cit. p.573 
(2)

 WANDJI KAMGA Alain-Douglas, op.cit. p .510  
(3)

 (Cette saisie permet au créancier de se faire délivrer ou restituer effectivement le bien en 

cause).Voir: YAV&KATSHUNG&JOSEPH, op.cit. p.18 
(4)

 (Elle porte sur des biens incorporels et répond à une procédure particulière (articles 236 à 245). Elle 

est effectuée auprès de la personne morale émettrice des titres ou auprès de la société de conservation 

ou de gestion des titres). Voir: YAV&KATSHUNG&JOSEPH, op.cit. p.18 
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ات التػػي تبػػدأ دحجػػز ءرجػػرامحػػددا اإل، معشؾيػػاأك  سػػؾاء كػػاف شخرػػا طبي يػػا السػػديؽ لػػدو الغيػػر
 كرجردها كتهيفتها لمبيع دالسزاد العمشي. مؾاؿاأل

 لدت الغير و  لديم السديؽ السشقؾلة  مؾالات ثجز زإجرا -2

كاالسػػتقرار الػػذي هػػؾ  األمػػؽتتجمػػد مػػؽ خػػاؿ  هيبػػة كقدسػػية القػػانؾف أف  انػػ  مػػؽ مشظمػػق
 مبعػث الثقػػة فػي قزػػاء الدكلػػة الػذي يفرػػل  يسػا شػػجر نػػيؽ الشػاس كاف كػػل ذلػػ ال يػػ تي اكمػػ 

الػػذي ادو دالسذػػرع عمػػد غػػرار  األمػػركهػػؾ ، (1)الدػػشدات التشفيذيػػة تشفيػػذ أحكػػاـمػػؽ خػػاؿ إال 
 مػؾاؿدسػا فيهػا الحجػز عمػد األ ات الحجػؾز التشفيذيػة درػفة عامػةءإرجػراكافة التذريعات تشغيؼ 

مػؽ  كمػا يميهػا كالتاميػف دػاإللزاـ ئي ندءا مؽ تبمي  الدشدرجراتتسيز دظادعها اإل بحكاـكب السشقؾلة
كػآخر مرحمػة مػؽ  البيػع دػالسزاد العمشػي ءإرجػرادالحجز كرجرد السحجؾزات كلغاية  األمرات ءإرجرا

، التشفيػذ أطػراؼالسراحل كالتي فب مدارها قػد تعريػف عديػد االكامػر القزػائية التػي يمجػا اليهػا 
فػػي  نظمػػق عميهػػاأف  ات قػػد تاػػؾف معقػػدة احيانػػا كلاػػؽ فػػي كػػل الحػػاالت يسكػػؽءإرجػػراانهػػا فعػػا 
أك  امػػػر رفػػػع الحجػػػز كميػػػا، حجػػػزات) امػػػر ءرجػػػراات اإلءإرجػػػراصػػػ  القػػػؾؿ مراحػػػل أف  مجسمهػػػا
محزػػر البيػػع دػػالسزاد كدػػشد ، امػػر اسػػترداد محجػػؾز، امػػر تعيػػيؽ حػػارس، اـ تخرػػيص، رجزئيػػا

 .تشفيذي ....(
 السشقؾلة لمسديؽ السحجػؾز عميػ  سػؾاء تمػػ الساديػة مؾاؿاذا كاف الحجز التشفيذي عمد األ

  السشقؾلػة ايزػا التػي أمؾالػكعمػد  دسسثمػ أك  السعشؾية ذات القيسة الشقدية كالحائز لها نشفدػ أك 
: عديػػدة ات مذػػتركة تسػػر دسراحػػلءرجػػراتاػػؾف دحيػػازة الغيػػر فػػاف تؾ يػػع الحجػػز عميهػػا يخزػػع إل

السحجؾز لدي  كهؾ الغيػر كاعػداد محزػر أك  مرحمة امر دالحجز كتبمي  السحجؾز عمي  السديؽ
كبػالظبع  السحجػؾزة مػؾاؿاألحجؾزة ثؼ السرحمة الشهائية نيع سال مؾاؿرجرد السحجؾزات كحراسة األ

 .(2)تدبق هذ السراحل مرحمة تبمي  الدشد التشفيذي كالتاميف الخاضع ألرجل محدد قانؾنا

                                                           
 لمسسماػة، القزػائية الؾكالػة مجمػة العػاـ، القػانؾف  اشػخاص مؾارجهػة في اإلدارية القزائية االحكاـ تشفيذ آليات قرري،   (1)

 08.ص 0218 ماي االكؿ، العدد
 010ص سانق مررجع التشفيذ، طرؽ  عسر، داشا حسدي (2)
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 مرثلة ترلكف الدشد التشفيذ  والتكلكف باإللزار: ااألولالسرثلة  -

سػػشد تشفيػػذي كالقيػػاـ إلػػد  يكػػؾف الحػػارجز دػػالظبع يدػػتشدأف  اف أي حجػػز تشفيػػذي يقتزػػي
 نتبميػ  السحجػؾز عميػ  دالدػشد أكال الػذي يقػـؾ نهذا الدشد عؽ طريػق السحزػر القزػائي ءإرجراد

الستعمػػػػق دكافػػػػة  ءرجػػػػرا( يؾمػػػػا كهػػػؾ اإل13كثانيػػػا التاميػػػػف دالؾفػػػػاء لسزػػػػسؾف الدػػػشد فػػػػي ارجػػػػل )
السذػػػسؾلة  حكػػػاـداسػػػتثشاء الدػػػشدات السشرػػػؾص عميهػػػا) االكامػػػر االسػػػتعجالية كاأل (1)الدػػػشدات

معشػػد ذلػػػ ، ات الحجػػزءإرجػػراة تخزػػع فقػػ  لتبميػػ  الدػػشد كمباشػػرة خيػػر دالشفػػاذ السعجػػل( هػػذ  األ
(2).انها ال تخزع لسش  ارجل االلزاـ السبيؽ اعا 

 

 ات الحجز علا مشقؾات السديؽ السحجؾز علكمزإجرامرثلة  دز : السرثلة الثانكة -
 ردالدػػػشد كتاميفػػػ  دالؾفػػػاء خػػػاؿ االرجػػػل السحػػػدد دسحزػػػ اسػػػتجادة السػػػديؽ دعػػػد تبميغػػػ اف 
يكػػؾف قبػػل نهايػػة االرجػػل السحػػدد أف  طبعػػا ذلػػػ مرهػػؾف ، ات الحجػػزءرجػػرايزػػع حػػدا إلالتاميػػف 

السرحمػػػة  لتبػػػدأيؾمػػػا كاممػػػة كعشػػػدها يعتبػػػر السػػػديؽ السحجػػػؾز عميػػػ  مستشعػػػا  13أي قبػػػل انتهػػػاء 
الثانية كهي لجؾء الدائؽ الستردار امر الحجز ) امػر عمػد عريزػة( يػبمر مػؽ خالػ  رئػيس 
السحكسة نتؾ يع الحجز عمد مشقػؾالت السػديؽ السحجػؾز عميػ  نشػاء عمػد الدػشد التشفيػذي السبمػ  

 .لسا نص عمي  القانؾف لمسديؽ كفقا 
 :  ات ثاث كهيءإرجرااف هذ  السرحمة تقتزي كرجؾبا 

 .اعداد محزر الحجز، ف امر الحجزرلكت، لحجز مر ا
الاػائؽ نػدائرة عمد عريزة عؽ رئػيس السحكسػة  دبمريردر : امر الحجز األول زجرااإل

مػب كذلػ نشاء عمد ط السراد حجزها كعشد الزركرة محكسة مؾطؽ السديؽ مؾاؿاختراصها األ
 .(3)االتفاقيأك  مسثم  القانؾنيأك  رجزاالح

السحجػؾز عميػ  شخرػيا اذا إلػد  يبمػ  محزػر الحجػز: امر الحجز ترلكف الثاني زجرااإل
كاذا ، )اذا كػاف شخرػا طبي يػا شخرػيا(احد افراد عائمت  البالغيؽ أك  كاف مقيسا داخل الؾطؽ

                                                           
  ا ـ ا ؽ 110 السادة انغر (1)
 :ا ـ ا ؽ 111 السادة انغر (2)
 ا ـ ا ؽ 188 السادة انغر (3)
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مقيسا خػارج الػؾطؽ فيػتؼ  كاف السحجؾز عمي  كاما اذا، كاف شخرا معشؾيا يبم  مسثم  القانؾني
ة فػي البمػد الػذي يقػيؼ  يػ  مػع مراعػاة اآلرجػاؿ السشرػؾص دسؾطشػ  كفػق االكضػاع السقػرر  تبميغ 

لؼ يكؽ ل  مؾطؽ معركؼ فاف السػادة أك  كان  في حالة ايا ب السديؽ، (1) (ؽ ا ـ ا)عميها في 
 مؽ نفس القانؾف. 110السادةالسحدد د ءرجرااإلإلد  ؽ ا ـ ا تحيل دذاف تبميغ  188

عػدـ تؾاصػل الحجػز دعػد التبميػ  دػ  أك  كفي كل الحاالت فاف اغفاؿ التبمي  دػبمر الحجػز
اعتبار امر التبميػ  ال ايػا دقػؾة القػانؾف كيسكػؽ تجديػد  دعػد إلد  خاؿ ارجل شهريؽ ي دي حتسا

 (2)فؾات االرجل السذكؾر
 : الثالث محزر ثجز وجرد السحجؾزات زجرااإل

يذػرع السحزػر القزػائي مباشػرة كفقا لػؼ ذكػر اعػا  دعد التبمي  القانؾني لمسحجؾز عمي  
)اذا اسػػػػتدعف الزػػػػركرة لتشفيػػػػذ مهسػػػػة الجػػػػرد يسكػػػػؽ ، اعػػػػداد محزػػػػر رجػػػػرد دػػػػالسحجؾزاتفػػػػي 

 181يزػػسش  البيانػػات السػػذكؾرة نػػشص السػػادة ((3)لمسحزػػر القزػػائي االسػػتعانة دػػالقؾة العسؾميػػة
الرػػعؾبات الػػديؽ كمكػاف الحجػػز كذكػر  مػر الحجػػز كمبمػ أؽ ا ـ ا )يػذكر دػػ  الدػشد التشفيػػذي ك 

ات كالتػػػدانير الستخػػػذة دذػػػبنها كتحديػػػد السحجػػػؾزات مفرػػػمة ندقػػػة نؾعػػػا ءرجػػػراالتػػػي اعترضػػػف اإل
 ككصفا كمقدارا ككزنا كمقاسا ك يستها دالتقريب( كيختؼ هذ السحزػر كيؾقػع مػع السحجػؾز عميػ 

 كاف االخػاؿ دػاي مػؽ هػذ  البيانػات، رفزػ  لمتؾ يػعأك  التشؾي  عمػد ايادػ أك  كاف حاضراأف 
ايػػاـ طمػػب ادظػػاؿ السحزػػر السػػذكؾر اسػػتعجاليا  12فدػػ  السجػػاؿ لاػػل مػػؽ لػػ  مرػػمحة كخػػا ي

 يؾما.  13يفرل في الظمب في ارجل اقرا   خيررئيس السحكسة هذا األ أماـ
 السحجؾزة مؾالمرثلة ثرارة األ: السرثلة الثالثة

 مػؾاؿالسشقؾلة تقتزي لحيؽ كقف نيعها حراسة قزائية لهػذ  األ مؾاؿاف طبيعة دعض األ
 السحجػػػػؾز عميػػػػ  كاقتزػػػػاءأك  التشفيػػػػذ الحػػػػارجز أطػػػػراؼتؾكػػػػل هػػػػذ  الحراسػػػػة ألحػػػػد أف  يسكػػػػؽ

ضػؾع الحجػز عبػارة عػؽ ؾ السشقؾلػة م مػؾاؿفػي حػيؽ اذا كانػف األ، الغيػرأك  السحزر القزائي

                                                           
 ؽ ا ـ ا 188انغر السادة  (1)
 ؽ ا ـ ا 182انغر السادة  (2)
 ؽ ا ـ ا 188انغر الفقرة االخيرة مؽ السادة  (3)
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يحػػدد مقػػدارها فػػي محزػػر  السحزػػر القزػػائياالرجشبيػػة فػػاف أك  مبػػال  نقديػػة دالعسمػػة الؾطشيػػة
دقيسػػة الػػديؽ كالسرػػاريف فػػؾر  كيػػتؼ الؾفػػاء لمحػػارجزالحجػػز )كالعسمػػة االرجشبيػػة يقػػـؾ نتحؾيمهػػا( 

الحمػػػػي أك  الذهبيػػػػة كالفزػػػػية كفػػػػي غيػػػػر هػػػػذ  الحالػػػػة فانػػػػ  دالشدػػػػبة لمسرػػػػؾغات، (1) حجزهػػػػا
جػز عميهػا تحفغيػا كايػداعها الح ءإرجػراكاالحجار الاريسة كالسعػادف الش يدػة فإنهػا تخزػع لػشفس 

السشقؾلػػػػة فػػػػي حيػػػػازة السػػػػديؽ يعػػػػيؽ لهػػػػا  مػػػػؾاؿكأنػػػػ  دالشدػػػػبة لبػػػػاقي األ، امانػػػػة ضػػػػب  السحكسػػػػة
في مكاف آخر كلؼ يكؽ لهػا مػؽ  مؾاؿفي حيؽ كرجؾد هذ  األ، السحجؾز عمي  لحراستها كثسارها
السحجػػؾز عميػػ  يػػتؼ المجػػؾء مػػؽ طػػرؼ السحزػػر القزػػائي أك  يقبػػل حراسػػتها دسبػػادرة الحػػارجز

 مػؾاؿايػداع هػذ  األأك  عمد رئيس السحكسػة ليرػدر امػرا عمػد عريزػة امػا نشقػل األمرلعرض 
السحجػػؾز عميػػ  حارسػػا أك  السحزػػر القزػػائي كامػػا نتعيػػيؽ الحػػارجزأك  الحػػارجز لحػػارس يختػػار 

هػذا الػشص لػؼ يؾضػ  الظػرؼ أف  ؽ ا ـ ا عمسا في الذبف 188عميها كذلػ كفقا لشص السادة 
امػػر تعيػػيؽ استرػػدار امػػر عمػػد عريزػػة مكت يػػا دعػػرض السحزػػر القزػػائي إلػػد  الػػذي يدػػعد

لاػؽ عسميػا فػاف مػؽ لػ  مرػمحة هػؾ الظػرؼ الػذي يتقػدـ ، حارس قزائي عمد رئيس السحكسة
 .السحجؾزة كهؾ في الغالب الحارجز مؾاؿل دظمب تعييؽ حارس قزائي 

 السشقؾات السحجؾزةات  كع زإجرا -3

سؾرجػب الدػشد التشفيػذي لتحريل الديؽ السدػتحق د نيع السشقؾالت السحجؾزة ءإرجرا اذا كاف
غيػػػر قزػػػائي  ءإرجراكػػػا أساسػػػ يبػػػدأ، (2)الفعػػػاؿ ءرجػػػرافانػػػ  يغػػػل اإل، تػػػداكالكثػػػر األهػػػؾ الؾسػػػيمة 

(extra-judiciaire يػػػتؼ مػػػؽ طػػػرؼ السحزػػػر القزػػػائي ) ، عشػػػد الزػػػركرة قزػػػائيا  كيرػػػب (
judiciaire )(3)اشكاالت اثشاء عسمية التشفيذما يثار مؽ  اثر. 

 كآليػة السحجؾزة دغية استيفاء الديؽ كتحريل  يست  نقدا مؽ ثسػؽ البيػع اف نيع السشقؾالت
 ثػػػؼ، البيػػػع ءإرجػػػرا تػػػاري تحديػػػد  ءإرجػػػرا، يةأساسػػػات ءإرجػػػرا ثػػػاث يقتزػػػي إلنهػػػاء عسميػػػة التشفيػػػذ

 الذركع في البيع عؽ طريق السزاد العمشي. ءإرجراا أخير الجسهؾر نهذا البيع ك  اعاف ءإرجرا

                                                           
 ؽ ا ـ ا 183انغر السادة  (1)

(2)
 Xavier DORINET, La saisie-vente: une procédure de recouvrement très efficace ! 

( https://deltahuissier.fr>la saisie…) consulté le 27/08/2021 
(3)

 Florent MOUNGUENGUI, Saisie vente, (https://office-hdj-fm.com> saisie-v…) consulter le 

27/08/2021 

https://office-hdj-fm.com/
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  كع السشقؾل السحجؾز  جلتحديد : األول زجرااإل
السحجػػؾز لديػػ  قػػد نمػػ  دالدػػشد التشفيػػذي اذ ال تشفيػػذ مػػؽ دكف أك  اذا كػػاف السحجػػؾز عميػػ 

 عذػرة ايػاـ مػؽ (12تحديػد تػاري  البيػع كرجؾبػا يػتؼ دعػد )سشد كبم  دسحزر الحجز كالجرد فػاف 
داتفػػاؽ الحػػارجز كالسحجػػؾز  تحديػػد  دارجػػل آخػػر، أك تػػاري  تبميػػ  امػػر الحجػػز كرجػػرد السحجػػؾزات
أك  كعمػة ذلػػ دخرػؾص االرجػل السحػدد قانؾنػا، (1)عمي  كلفترة اقراها ال يتعدو الثاثة اشػهر

كفػػي كػػل الحػػاالت اذا لػػؼ يػػتؼ البيػػع ،  يسػػة مبمػػ  الػػديؽ تدػػؾيةهػػي تسكػػيؽ السحجػػؾز عميػػ   اتفاقػػا
ات التػػي ءرجػػرا(اشػػهر نػػدءا مػػؽ التبميػػ  الرسػػسي لمحجػػز  يكػػؾف الحجػػز ككافػػة اإل1) خػػاؿ ارجػػل

 (2)دحكؼ قزائيأك  طراؼالبيع داتفاؽ األ في حالة ايقاؼإال  تمت  قانمة لإلدظاؿ
عرضػة لتقمبػات االسػعار  ػيسكؽ أك  قانمػة لمتمػف مػؾاؿكاستثشاء دذاف االرجل اذا كانػف األ

أك  السحكسػػػة كبظمػػػب مػػػؽ احػػػد طرفػػػي التشفيػػػذ عريزػػػة مػػػؽ طػػػرؼ رئػػػيسعمػػػد دسؾرجػػػب امػػػر 
 (3)ا.كرجرده السشقؾلة مؾاؿاألدالبيع فؾر حجز  األمر الحارسأك  السحزر القزائي

   (تاريخا وم انا)السحجؾزة مؾالإعال  الجسهؾر  ركع األ: الثاني زجرااإل
نيػػع مشقػػؾالت  (Les issues de la saisie-vente) نيػػع السحجػػؾزات اف اهػػؼ مخررجػػات

ضػركرية قبػل أي نيػع ك  مدػبقة ذكمياتكالتي تتسيز د عمي  عؽ طريق السزايدة العمشية السحجؾز
 .(4)دالسزايدة

إلػد  ا في شكمية السزاد العمشي دغية التؾصػلأساسكتحديدا هذ  الذكميات السدبقة محددة 
 السحجؾزة دإعادة رجردها. مؾاؿكاما الذكمية الثانية فتتسثل في مرارجعة األ، احدؽ سعر
السشػؾط نهػا أصػا القيػاـ  ؽ ا ـ ا هػؾ الجهػة 823ي اعسػاال دالسػادة القزػائالسحزر اف 

 محػػػاف  الحدػػػاداتإلػػػد  يجػػػؾز لػػػ  التخمػػػي عػػػؽ هػػػذ  السهسػػػة كانػػػ ، ات نيػػػع السحجػػػؾزاتءإرجرادػػػ

                                                           
 ؽ ا ـ ا 821انغر السادة  (1)
 ؽ ا ـ ا 825انغر السادة  (2)
 ؽ ا ـ ا 821انغر السادة  (3)

(4)
 Des formalités préalables sont nécessaires avant le procéder à la vente par adjudication) Voir: 

La saisie-vente: conséquences et incident-Fiches/Cours(,(Https://cours-de-droit.net>) consulté le 

25/08/2021 

https://cours-de-droit.net/
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ف السحجػػػؾزة مقانػػػل كصػػػل انػػػراء) كا مػػػؾاؿاكراؽ التشفيػػػذ كمحزػػػر رجػػػرد األ خيػػػركيدػػػمؼ لهػػػذا األ
 التخمي(. الدائؽ ال يتحسل السراريف االضا ية لهذا

محػػػاف  أك  اف الزػػػاد  العسػػػؾمي القػػػائؼ دعسميػػػة نيػػػع السحجػػػؾزات ) السحزػػػر القزػػػائي
تػػذكر دػػ  أف  دػػاإلعاف عمػػد هػػذا البيػػع دػػالسزاد العمشػػي كهػػؾ االعػػاف الػػذي يجػػب البيػػع( ممػػـز
كساعة البيع كمكانػ  كشػركط البيػع  كتاري ية كالستسثمة في اسؼ السحجؾز عمي  ساسالبيانات األ

دكػػػػػل كسػػػػائل الشذػػػػػر السشاسػػػػبة سػػػػػيسا لؾحػػػػػة التجزئػػػػة كيشذػػػػػر أك  اذا كػػػػػاف البيػػػػع دالجسمػػػػػةكمػػػػا 
 الستؾارجػد فػي دائػرة اختراصػهاكػز البريػد ك باضػة الزػرائب ر االعانات دالسحكسة كالبمديػة كم

كطشيػة فػي حالػة تجػاكز  يسػة  ككذا نذر االعاف السذكؾر في رجريدة يؾميػة، السحجؾزة مؾاؿاأل
   (1)كيجؾز تعميق  في الداحات كاالماكؽ العسؾمية.، ( ديشار022.222السحجؾزات ماتي الف)

يقتزػػػي اعػػػادة رجػػػرد السحجػػػؾزات مػػػؽ رجديػػػد كتحريػػػر محزػػػر نػػػذلػ كهػػػؾ  كبتػػػاري  البيػػػع
 .(2)( ثاثة اشخاص5السحزر السعتد د  كيذرع في البيع دحزؾر ال يقل عؽ )

 محزر ررؾ السزاد: الثالث زجرااإل

كفػػي ، نػػدفع ثسػػؽ السػػزادإال  يكػػؾف لسػػؽ تقػػدـ دػػبعمد عػػرض كال يدػػتمؼ السبيػػعاد رسػػؾ السػػز 
البيع دالسزاد دػاي  في االرجل السحدد في شركط البيع يعادأك  حالة امتشاع  عؽ دفع الثسؽ فؾرا

كعمػػد نفقتػػ  كيمػػـز دفػػارؽ الػػثسؽ نػػيؽ مػػا عرضػػ  كبػػيؽ ثسػػؽ اعػػادة البيػػع كانػػ  غيػػر محػػق  ثسػػؽ
 .(3)لمسظالبة دسا زاد عؽ ثسؽ عرض  اذا تؾرجف اعادة البيع دبكثر مش  

الش يدة كالتي تخزع ال رجراء خاص سػؾاء درػدد حجزهػا تحفغيػا  مؾاؿكبالشدبة لبيع األ
الػػػثسؽ السقػػػدر مػػػؽ  يقػػػل نيعهػػػا عػػػؽإال  اذ يجػػػبدرػػػدد نيعهػػػا دػػػالسزاد أك  مثمسػػػا ذكػػػر مػػػؽ قبػػػل

الخبير السختص كان  في حالة عدـ تقدـ مؽ يقبل دسبمغها السحدد في الخبرة كلؼ يقبػل الحػارجز 

                                                           
 ؽ ا ـ ا 828،  828، 821،821انغر السؾاد  (1)
 ؽ ا ـ ا 828انغر الفقرة الثانية مؽ السادة  (2)
 ؽ ا ـ ا 815انغر السادة  (3)
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كلػؾ داقػػل  عػرض اتػ  مػؽ رجديػػد كتبػاع دػبعمدءإرجرااسػتيفاء ديشػ  مشهػا عيشػا ي رجػػل البيػع كاعػادة 
 .(1)مؽ الثسؽ السحدد في الخبرة

أك  السحجػػػؾزات دػػػالسزاد العمشػػػي سػػػؾاء كػػػاف القػػػائؼ دػػػ  السحزػػػر القزػػػائياف عسميػػػة نيػػػع 
فػػي حػػد ذاتػػ  تجػػا  الراسػػي  (2)كالػػذي يعػػد سػػشدا تشفيػػذيا محػػاف  البيػػع يتػػؾج دسحزػػر رسػػؾ السػػزاد

اذا تقػاعس عػؽ اعػادة البيػع خػاؿ  دخرؾص فارؽ الثسؽ ككذا في مؾارجهة القػائؼ دػالبيع األكؿ
 813رسػؾ السػزاد عمػد البيانػات السػذكؾرة نػشص السػادة يتزػسؽ محزػر أف  ( يؾما كيجب13)

 .ؽ ا ـ ا

يبقد دردد نيع السحجؾزات السشقؾلة الستعمقة دالدشدات التجارية كالقيؼ السشقؾلة كايػرادات 
 االسػػهؼ االسػػسية كحرػػص االربػػاح السدػػتحقة فػػي ذمػػة االشػػخاص السعشؾيػػة فػػاف عسميػػة نيعهػػا

 الس سدػػات الساليػػة الس همػػة قانؾنػػا كبػػبمرأك  دعػػد ضػػر ب الحجػػز عميهػػا يػػتؼ مػػؽ طػػرؼ البشػػؾؾ
 . (3)عمد عريزة يتزسؽ تعييؽ هذا البيع

 حجػػػؾزة فػػػي حالػػػة مشازعػػػة الغيػػػرسال مػػػؾاؿاألأف  التبكيػػػدكمػػػؽ كػػػل مػػػا سػػػبق الػػػذكر يجػػػدر 
فإنهػػا تاػػؾف مزػػؾع دعػػؾو مػػؽ طػػرؼ السػػدعي نهػػذ  السمايػػة اـ اقاضػػي االسػػتعجاؿ ، دسمايتهػػا

 دعػػػؾو الحجػػػزكتتؾقػػػف عسميػػػة البيػػػع لحػػػيؽ الفرػػػل فػػػي هػػػذ  الػػػدعؾو التػػػي تعػػػرؼ دسرػػػظم  
  (La saisie de revendication des biens meubles corporels) (4) االستحقاقي

 السديؽ العقارية  مؾالات ثجز زإجرا: ثانكا
السشقؾلػػػة فػػػي غالػػػب االحيػػػاف تتسيػػػز دانهػػػا ددػػػيظة كال  مػػػؾاؿات حجػػػز األءإرجػػػرااذا كانػػػف 

ات ءإرجػػرايذػػترؾ فػػي العقاريػػة  مػػؾاؿفػػاف حجػػز األ، تتظمػػب كقتػػا طػػؾيا لتحقيػػق الشتػػائو السررجػػؾة
السشقؾلػػػػة كالتػػػػي عرضػػػػشاها مػػػػؽ قبػػػػل لتزػػػػاؼ اليهػػػػا  مػػػػؾاؿكثيػػػػرة كارجبػػػػة االتبػػػػاع فػػػػي حجػػػػز األ

ات التي رجعمف الحجز العقاري يكتدػي ءرجراالعقارية كهي اإل مؾاؿة األات اقتزتها طبيعءإرجرا

                                                           
 ؽ ا ـ ا 828انغر السادة  (1)
 ؽ ا ـ ا 811انغر السادة  (2)
 ؽ ا ـ ا 802، 818 انغر السادتيؽ (3)
 كما يميها ؽ ا ـ ا 811انغر السؾاد  (4)
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نتائج  في الغالب تدػتغرؽ كقتػا أف  رجانبإلد  ات  السعقدة كالسكمفةءإرجراخرؾصية مؽ خاؿ 
 األمػرنػدءا مػؽ استرػدار  (1)ات  ذات طػادع قزػائيءإرجراكل  مؽ رجهة كمؽ رجهة ثانية طؾيا

 .دالحجز كلغاية رجمدة البيع دالسزاد العمشي نرئاسة رئيس السحكسة
ات رجػد د يقػة مسػا رجعمهػا تشفػرد نذاتيػة ءرجػراالعقارية كاخزػاعها إل مؾاؿنيع األاف احاطة 

كاف  السمايػػػػة العقاريػػػػة هػػػػي اهػػػػؼ العشاصػػػػر السكؾنػػػػة لمذمػػػػة الساليػػػػػةأف  أكال خاصػػػػة نهػػػػا مػػػػرد 
 (2)البيػػع سػػ يا لمحرػػؾؿ عمػػد أعمػػد سػػعر مسكػػؽ بخيرات لبيػػع السحجػػؾز العقػػاري كتػػءرجػػرااإل

السعشيػة  طػراؼدد  الحساية الاا يػة لاافػة األإلد  ات تهدؼءرجراكمؽ مشظمق ذلػ فاف هذ  اإل
أي مػؽ  مؽ ت كؿ ل  مماية العقػار السحجػؾز دكالحارجز نل كحت ؾز عمي دالحجز حساية السحج
 .(3)رسا عمي  نيع العقار

 818نشرػػػؾص السػػػؾاد مػػػؽ  لحجػػػؾز العقاريػػػةات اءإرجػػػراالسذػػػرع عػػػالو  الذػػػبففػػػي هػػػذا 
ثانيهػػا ات الستعمقػػة دػػالحجز عمػػد العقػػارات السذػػهرة ك ءرجػػرااإل هػػا فػػي، أكالؽ ا ـ ا 888 كلغايػػة

 ات الستعمقة دحجز العقارات غير السذهرة. ءرجرااإل في
 ات الستعلقة بالحجز علا العقارات السذهرةزجرااإل -2

مثقمػػػػة نتػػػػاميؽ عيشػػػػي تخزػػػػع أك  مفػػػػرزة كانػػػػف اـ مذػػػػاعةاذا كانػػػػف العقػػػػارات السذػػػػهرة 
لمحجػػػز قرػػػد البيػػػع ضػػػسانا السػػػتيفاء الػػػدائؽ لحقػػػ  السبػػػيؽ ددػػػشد  التشفيػػػذي )طبعػػػا حقػػػا محػػػددا 

المجػػؾء مدػػبقا  ات الحجػػز عمػػد العقػػارءإرجػػراالػػذي يقتزػػي قبػػل نػػدء  األمػػردقيسػػة نقديػػة( كهػػؾ 
نؾرجؾدهػػا أك  مشقؾلػػة أمػػؾاؿعػػدـ كرجػػؾد إلػػد  األمػػرات الحجػػز عمػػد السشقػػؾؿ فػػاذا انتهػػد ءرجػػراإل

صػاحب حػق امتيػاز أك  الحجز العقاري ) داستثشاء الػدائؽ السػرتهؽإلد  يمجب فعشدئذغير كا ية 

                                                           
(1)

 (Il s’agit d’une procédure complexe et couteuse. Essentiellement judiciaire) Voir: 

YAV&KATSHUNG&JOSEPH, op.cit. p.18 
 180،ص. 0228-0228حسة مرامرية، الحجز التشفيذي، دكتؾرا  ، رجامعة دارجي مختار عشادة  (2)

(3)
 (Elle veille à assurer à la foi la protection du débiteur qui est exproprie à l’issue de la 

procédure et celle du nouvel acquéreur qui devra en avoir pleinement jouissance) Voir: 

YAV&KATSHUNG&JOSEPH, op.cit. p .18  
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ات الحجػز تاػػؾف مباشػرة عمػػد العقػػار ءإرجػػرامػػؽ لػ  حػػق تخرػيص عمػػد عقػػار فػاف أك  خػاص
 .(1)دكف السركر دسرحمة الحجز عمد السشقؾؿ(
أك  حجػػز العقػػارات اتءإرجػػراكمػػا يميهػػا تزػػسشف  801فػػي هػػذا الرػػدد اذا كانػػف السػػؾاد 

رجمدػػػة البيػػػع  ءإرجراالحقػػػؾؽ العيشيػػػة نػػػدءا دالظمػػػب القزػػػائي لتؾ يػػػع الحجػػػز كلحػػػيؽ االنتهػػػاء دػػػ
دالسزاد العمشي كالحكؼ نرسؾ السػزاد البيػع كفقػا لقؾاعػد عامػة تشظبػق عمػد كافػة الحجػؾز العقاريػة 

 اضا ية لبيؾع عقارية خاصة. اتءإرجرادعزا مؽ  كما يميها خرف 885فاف السادة 
 :  ئكة العامة للحجؾز العقارية السذهرةجراالقؾاعد اإل - 

ات ءرجػراات الحجز عمد العقار درفة عامة يتزسؽ نفس نفػس اإلءإرجراأف  ال رجدؿ في
( 13عذػػػر ) يػػػة الستعمقػػػة دػػػالتبمي  كالتاميػػػف دالدػػػشد التشفيػػػذي كفػػػي االرجػػػل السحػػػدد دخسدػػػةاألكل

 :  يسر ندكر  دبربعة مراحل كايزا الحجز العقاري ، ؽ ا ـ ا 110السادة  حكاـيؾما طبقا أل
 طل  تؾ كع الحجز العقار  : ااألولالسرثلة  -

االتفػػاقي الستزػػسؽ هؾيػػة الػػدائؽ كمؾطشػػ  أك  مسثمػػ  القػػانؾنيأك  تشظمػػق مػػؽ طمػػب الػػدائؽ
العيشػػػي محػػػل طمػػػب الحجػػػز كتحديػػػد مؾقعػػػ  الحػػػق أك  السختػػػار( ككصػػػف العقػػػارأك  )الحقيقػػػي
 ) كعشػد الزػركرة فػي هػذا الذػبف يسكػؽ كبػبمر عمػد عريزػة دسدػتخرج السمايػة مبيؽ مثمسا هؾ

كيرفػػػق الظمػػػب كرجؾبػػػا نشدػػػخة مػػػؽ الدػػػشد ، نتحديػػػد هػػػذ  البيانػػػات يقػػػـؾ السحزػػػر القزػػػائيأف 
السشقػػؾالت كمدػػتخرج كفايػػة أك  كبسحزػػر عػػدـ كرجػػؾد، التشفيػػذي كمحزػػر التبميػػ  كالتاميػػف دػػ 

مػؽ  حق االمتياز)دالشدبة ألصحا ب التبميشات العيشية( كمدتخرجأك  التخريصأك  عقد الرهؽ
كشهادة عقارية؛ كاف اغفاؿ أي مؽ هػذ  البيانػات يػشجؼ ، سشد السماية لمعقار محل طمب الحجز

 .(2)عش  رفض الظمب كالذي يسكؽ تجديد  دعد استاساؿ ما نقص مشها

                                                           
(1)

 ؽ ا ـ ا 801انغر السادة  
 ؽ ا ـ ا 805ك 800ك801انغر السؾاد  (2)
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 امر الحجز: نكةالسرثلة الثا -

د فػػػػاف رئػػػػيس السحكسػػػػة كبػػػػبمر عمػػػػد األكلػػػػالسرحمػػػػة  ءإرجرافرػػػػا فػػػػي الظمػػػػب السبػػػػيؽ دػػػػ
 مؽ تاري  الظمب كفي حالة قبؾل  يبمر دالحجز عمػد عقػار ( اياـ8عريزة كفي ارجل ثسانية )

حقػػؾؽ عيشيػػة السظالػػب دػػالحجز عميهػػا مػػع كرجػػؾ ب تزػػسيؽ أك  عػػدة عقػػاراتأك  حػػق عيشػػيأك 
الرػػادر دالذػػركط السظمؾبػػة فػػي الظمػػب الػػذي تػػؼ قبؾلػػ  كهػػي الدػػشد التشفيػػذي كمحزػػري  األمػػر

أك  مفػػرزا، الحػػق العيشػػي ندقػػة حػػدكدا كمؾقعػػا كمدػػاحةأك  التبميػػ  كالتاميػػف دػػ  كتعيػػيؽ العقػػار
 .(1)مؽ أي مؽ هذ  البيانات يعرض  لقانمية االدظاؿ األمركخمؾ  مذاعا

 لسحزر الحجزالترلكف الررسي : السرثلة الثالثة
اذا كػاف العقػر  الحق العيشػي يبمػ  لمسػديؽأك  دالحجز عمد العقار األمرعمد اثر صدكر 

ثػػؼ ، تبميػػ  صػػاحب الحػػق العيشػػي األمػػرة يقتزػػي خيػػر غيػػر مثقػػل نتػػاميؽ عيشػػي كبقيػػاـ هػػذ  األ
ة الذػهر إدار عمػد االقػل فػي اليػـؾ السػؾالي دػأك  ة الزػرائب نهػذا الحجػز ليػؾدع فػؾراإدار  اخظػار
الحػػق العيشػػي كليرػػب  الحجػػز نافػػذا نػػدءا مػػؽ أك  دغيػػة تدػػجيل القيػػد العقػػاري لمعقػػار العقػػاري 

هػػذا الحجػػز لمحػػائز لمعقػػار السرهػػؾف ككػػذا لمافيػػل العيشػػي  تبميػػ  األمػػركسػػا يقتزػػي  تػػاري  القيػػد
أك  دػالحجز األمػرات ءإرجػراالؾفػاء دقيسػة الػديؽ محػل  يؽ مخيػراف امػاخير تبميغا رسسيا هذيؽ األ

( كاحػد مػؽ تػاري  التبميػ  دػبمر 1ضسؽ االرجػل السحػدد دذػهر ) ات كالبيعءرجرامؾاصمة اإل قبؾؿ
 .(2)الحجز

 دػػػالحجز دالسحافغػػػة العقاريػػػة كمػػػؽ تػػػاري  القيػػػد تترتػػػب األمػػػركلمتؾضػػػي  اكثػػػر فػػػاف قيػػػد 
أك  كاف هذ  القيؾد الؾاردة عمد العقػار، ؽ ا ـ ا 851إلد  808اآلثار القانؾنية السبيشة دالسؾاد 

ات البيػػع كرسػػؾ ءإرجػػراانتهػػاء  الحػػق العيشػػي ال تفقػػد السحجػػؾز عميػػ  صػػفة السالػػػ كذلػػػ لغايػػة
 .(3)السزاد

                                                           
 ؽ ا ـ ا 801انغر السادة  (1)
 ؽ ا ـ ا 801ك803انغر السادتيؽ  (2)
  031نربارة عبد الرحسؽ، مررجع سانق،ص. (3)
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ي األصػػم الافيػػل العيشػػي ايػػداع مبمػػ  الػػديؽأك  الحػػائز لمعقػػارأك  كاف  يػػاـ السحجػػؾز عميػػ 
نيؽ يدي السحزػر القزػائي يػشجؼ عشػ  نفػاذ الترػرفات أك  ضب  السحكسة دبمانةكالسراريف 

 .(1)العيشية التبميشاتترتيب أك  السمايةنشقل 
 الحق العيشي محل الحجز و  تهيئة العقار: السرثلة الرابعة

الحػػق العيشػػي لمبيػػع دػػالسزاد العمشػػي أك  ات تحزػػير العقػػارءإرجػػرااف هػػذ  السرحمػػة تتظمػػب 
 السحجػػؾز عميػػ  اذ عمػػد اثػػر امتشػػاع، ؽ ا ـ ا 830إلػػد  858نشرػػؾص السػػؾاد مػػؽ  كالسحػػددة
يحػػػػرر السحزػػػػر ، ( يؾمػػػػا مػػػػؽ تػػػػاري  تبميغػػػػ  رسػػػػسيا دػػػػبمر الحجػػػػز52دالػػػػديؽ خػػػػاؿ )الؾفػػػػاء 

كهػػي القائسػػة  دقائسػػة شػػركط البيػػع يؾدعهػػا امانػػة ضػػب  السحكسػػة السخترػػة القزػػائي محزػػرا
هؾيػػة كمػػؾطؽ السحجػػؾز عميػػ  كاقتزػػاء الػػدائشيؽ السقيػػديؽ : الستزػػسشة شػػركط البيػػع كيػػذكر نهػػا

كمبمػػػ  الػػػديؽ السبػػػيؽ دػػػ  كتػػػاري  امػػػر الحجػػػز كالتبميػػػ  الرسػػػسي كالدػػػشد التشفيػػػذي سػػػبب الحجػػػز 
الحػػػق أك  الافيػػػل العيشػػػي اقتزػػػاء تعيػػػيؽ العقػػػارأك  كالتاميػػػف دػػػ  كقيػػػد  كتػػػاري  انػػػذار الحػػػائز

العيشػػي تحديػػدا د يقػػا مدػػاحة كحػػدكدا ككػػل البيانػػات السفيػػدة فػػي التحديػػد دسػػا فػػي ذلػػػ الذػػاغل 
ي كالسرػػاريف كذكػػر السحكسػػة التػػي سػػيتؼ ساسػػسؽ األلمعقػػار كصػػفت  كتحديػػد شػػركط البيػػع كالػػث

رئػػػيس السحكسػػػة عمػػػد هػػػذا االيػػػداع كيحػػػدد رجمدػػػة االعتراضػػػات  تبشػػػيرنهػػػا البيػػػع مػػػع كرجػػػؾ ب 
بي مػؽ هػذ  قائسػة البيػع دػ كالجمدة الاحقة لمبيع ) تاري  كسػاعة انعقػاد رجمدػة البيػع( كاف خمػؾ

خػػػاؿ ارجػػػل اقرػػػا  رجمدػػػة  ادظػػػاؿ القائسػػػة دظمػػػب مػػػؽ كػػػل ذي مرػػػمحةإلػػػد  يػػػ دي البيانػػػات
الغػػاء قائسػػة الذػػركط يعػػاد  االعتراضػػات كتحػػف طائمػػة سػػقؾط الحػػق فػػي االعتػػراض كفػػي حالػػة

قائسة شركط البيع دكافػة  مع التبكيد عمد كرجؾ ب ارفاؽ، تجديدها عمد نفقة السحزر القزائي
زػػػػر التبميػػػػ  دػػػػ  حالؾثػػػػائق الستسثمػػػػة فػػػػي ندػػػػخة مػػػػؽ الدػػػػشد التشفيػػػػذي كندػػػػخة امػػػػر الحجػػػػز كم

كػػػػذا ارفػػػػاؽ ندػػػػخة مػػػػؽ الذػػػػهادة العقاريػػػػة ، لمسحجػػػػؾز عميػػػػ  كاقتزػػػػاء لمحػػػػائز كالافيػػػػل العيشػػػػي
  .(2)كمدتخرج الزريبة العقارية

                                                           
 ؽ ا ـ ا  851انغر السادة  (1)
 ؽ ا ـ ا  858ك 858ك  858انغر السؾاد  (2)
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 في حالة العقار كثانيػا أكال تتجمدالسشذؾدة مؽ خاؿ اعداد قائسة شركط البيع اف الغاية 
الحػػق أك  التقريبيػػة لمعقػػاري لبيػػع العقػػار ) الػػثسؽ االفتتػػاحي كالقيسػػة ساسػػفػػي تحديػػد الػػثسؽ األ
الػػذي  كالسذػػرع فػػي الذػبف اككػػل امػػر تقػؾيؼ كتحديػػد ثسػػؽ العقػار لمخبيػػر، (1)العيشػي فػػي الدػؾؽ(

 .(2)الحارجزأك  يعيؽ دبمر عمد عريزة دظمب مؽ السحزر القزائي
 األمػػرثسػػؽ البيػػع السبػػدئي كتقػػدير  يسػػة العقػػار اذا كػػاف السذػػرع تػػرؾ  كبخرػػؾص تحديػػد

ذلػػػ مدػبلة فشيػػة يعػػؾد امػػر تقػدير فيهػػا ألهػػل االخترػاص كمػػع ذلػػػ فاػػاف أف  لمخبيػر داعتبػػار
يحدػؽ ددػ  نػػؾع مػؽ الرقادػة عمػػد تحديػد الدػعر عمػػد االقػل الدػعر السبػػدئي كثػؼ تقػدير القيسػػة 

دالشدػبة لػبعض التذػريعات التػي  األمػرالذبيهة لقيسة العقارات السساثمة في الدؾؽ مثل ما هػؾ 
قػدير ثسػػؽ العقػار يكػػؾف دسبمػػ   يقػل عػػؽ سػعر العقػػار فػي الدػػؾؽ كتدئي دسػػا البػتحػدد الػػثسؽ الس

(3)العقارات الذبيهة دعردأك  مثلرهش  
. 

دبمانػػػة  اف قائسػػػة شػػػركط البيػػػع دعػػػد تسػػػاـ اعػػػدادها تػػػؾدع مػػػؽ طػػػرؼ السحزػػػر القزػػػائي
( يؾمػا لمسحجػؾز 13ؽ ا ـ ا ثػؼ تبمػ  رسػسيا خػاؿ ) 812السػادة  حكػاـضب  السحكسػة طبقػا أل

مفػػرزا كػػاف اـ مذػػاعا  الحػػق العيشػػيأك  عميػػ  كالحػػائز لمعقػػار كالافيػػل العيشػػي كالحػػارجز لمعقػػار
 السقػػايض دػػ أك  مقرضػػ  كالذػػريػ الستقاسػػؼأك  كرجػػدكا كبػػائع العقػػارأف  ككػػذا لمػػدائشيؽ السقيػػديؽ

محزر التبمي  الرسسي لقائسػة شػركط البيػع  يتزسؽأف  كيجبكرجد كالؾرثة في حالة الؾفاة أف 
كالتػاري  كالدػاعة  ي السحػدد لمبيػعساسػالحػق العيشػي كالػثسؽ األأك  تاري  ايداعها كتعييؽ العقػار

تػػػاري  كسػػػاعة رجمدػػػة البيػػػع دػػػالسزاد العمشػػػي كانػػػذار  السقػػػرريؽ لشغػػػر االعتراضػػػات السحتسمػػػة ثػػػؼ
تحػف طائمػة سػقؾط الحػق فػي  اعتراضػاتهؼ إلنداءالبيع  السبم  لهؼ داالطاع عمد قائسة شركط

 التسدػ نها.

                                                           
(1)

 (Il s’agit essentiellement de l’état de l’immeuble, de la mise à prix) Voir: 

YAV&KATSHUNG&JOSEPH, op.cit. p.19 
 ؽ ا ـ ا 858انغر السادة  (2)

(3)
 (La mise à prix-seuil minimal exigé pour les enchères est fixée au quart de la valeur vénale de 

l’immeuble, la dite valeur est appréciée soit au regard de l’é évaluation faite lors de la 

constitution de l’hypothèque conventionnelle ou en comparaison avec des transactions portant 

sur des immeubles de nature et de situation similaires) Voir: YAV&KATSHUNG&JOSEPH, 

op.cit. Pp .19 et20 
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 ات الركع بالسزاد العلشي زإجرا -ب
ات البيػػع دػػالسزاد فزػػمف التظػػرؽ لجمدػػة االعتراضػػات رغػػؼ ءإرجػػراقبػػل البػػدء فػػي تفرػػيل 

تهيفػػة نيػػع العقػػار كلاػػؽ كػػؾف هػػذا  ءإرجراانهػػا كػػاف يجػػب تشاكلهػػا فػػي الفقػػرة الدػػادقة كالستعمقػػة دػػ
 طػػػراؼا دالفرػػػل فػػػي مػػػا يقػػػدـ مػػػؽ اعتراضػػػات األأساسػػػيػػػتؼ دجمدػػػة السحكسػػػة كيتعمػػػق  ءرجػػػرااإل

الخػػػػػاص دجمدػػػػػة الفرػػػػػل فػػػػػي  ءرجػػػػػراالسعشيػػػػػة دػػػػػالبيع دػػػػػالسزاد كبحدػػػػػب ذلػػػػػػ نؾضػػػػػ  هػػػػػذا اإل
 رجمدة البيع دالسزاد العمشي. ءإرجرا االعتراضات يمي  مباشرة

 : جلدة الفرل شي ااعتراضات -
، كهػػؾ قائسػػة شػػركط البيػػع ءإرجػػرافػػاف تهيفػػة السحجػػؾز لمبيػػع كػػاف دػػبكؿ  مثمسػػا ذكػػر أعػػا 

كرجػػػؾبي حتػػػد كلػػػؾ لػػػؼ يدػػػجل أي  ءإرجػػػراالثػػػاني فػػػي اطػػػار التهيفػػػة كهػػػؾ  ءرجػػػراكيميػػػ  مباشػػػرة اإل
دالجمدػػػػػػػة السخررػػػػػػػة  األمػػػػػػػرالسعشيػػػػػػػة نبيػػػػػػػع السحجػػػػػػػؾز كيتعمػػػػػػػق  طػػػػػػػراؼاعتػػػػػػػراض مػػػػػػػؽ األ

 دعد التبمي  دقائسة شركط البيع كاف هذ  الجمدة كسرحمة لتهيفة السحجػؾز لمبيػع (1)لاعتراضات
ات نيػع ءإرجرافرل القزاء في هذ  الجمدة في كل ما يثار مؽ مشازعػة متعمقػة دػ الغرض مشها

، (2)السحجؾز كان  تبعا لػذلػ يحبػذ دعػض مػؽ الفقػ  التعبيػر عشهػا دسرػظم  ترػ ية السشازعػات
راضػػات مػؽ طػرؼ رئػػيس السحكسػة مباشػرة دعػػد ايػداع قائسػة شػػركط عترجمدػة اال تحديػدأف  ذلػػ

ات التشفيػذ الجبػػري مسػا قػػد يعتريػػ  ءإرجػػراالبيػع دبمانػػة ضػب  السحكسػػة ال يػراد مشػػ  سػػؾو تظهيػر 
 .(3)مؾضؾعيةأك  سؾاء كانف شكمية مؽ عيؾ ب

ؽ ا ـ ا(  812هػػؼ السحػػددكف نػػشص السػػادة ) السعشيػػة دجمدػػة االعتراضػػات طػػراؼاف األ
 كيفرػػل رئػػيس السحكسػػة، ( يؾمػػا مػػؽ ايػػداعها13بمغػػؾف رسػػسيا دقائسػػة شػػركط البيػػع خػػاؿ )كالس

فػػي هػػذ  االعتراضػػات فػػي رجمدػػة مخررػػة لهػػا حػػدد تاريخهػػا اثشػػاء التبشػػير عمػػد ايػػداع قائسػػة 

                                                           
(1)

جلدــة ااعتراضــات تشعقــد شــي تاريخهــا السحــدد رــؾاز رــجل  اعتراضــات للفرــل شيهــا او ثتــا ولــؾ لــؼ يدــجل    ) 
( انغػر: نربػارة عبػد الػرحسؽ، اعتراض، وشي بذ  الحالة يؤير  ميؽ الزب  عدر تدجيل    اعتراض بالدجل السعـد لـذلػ 

 083مررجع سانق، ص.
 521حسدي داشا عسر، مررجع سانق، ص.  (2)
لعيؾب الذ لكة مـثال خلـؾ امـر الحجـز مـؽ اثـد  كاناتـم السشرـؾص عليهـا قانؾنـا، والعيـؾب السؾضـؾعكة مـثال العقـار ا) (3)

  525انغر: حسدي داشا عسر، مررجع سانق، ص. السحجؾز غير مسلؾ  للسديؽ او    رشد  مؾضؾع طعؽ بالتزوير(
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( ايػػاـ كبجمدػػة غيػػر عمشيػػة 8الرػػادر دذػػبنها يرػػرح دػػ  فػػي ارجػػل ) األمػػركأف ، شػػركط البيػػع
 .(1)كغير قانل ألي طعؽ

 :  جلدة الركع بالسزاد العلشي -
ؽ ا ـ ا اكػػػػدت درػػػػدد تبميػػػػ  قائسػػػػة شػػػػركط البيػػػػع كتزػػػػسيؽ هػػػػذا  811اذا كانػػػػف السػػػػادة

السؾالي لهػذا التبميػ   ءرجرافاف اإل، دالبيانات السذكؾرة د  كمؽ نيشها تحديد رجمدة البيع السحزر
رجمدػة البيػع دػالسزاد كطبعػػا  ءإرجػرادالقائسػة السػذكؾرة هػؾ الفرػل فػي االعتراضػات ليدػتتبع ذلػػ 

 مػؽ نفػس القػانؾف عمػد 818السعشيػة كقػد نرػف السػادة  طػراؼكتبمي  األ االعاف عش  يقتزي
القيػػاـ نتحديػػد تػػػاري  كمكػػاف رجمدػػػة البيػػع اذ لػػؼ يػػػتؼ تعييشهػػا مػػػؽ قبػػل كاف هػػذا يػػػتؼ دػػبمر عمػػػد 

 أي دائؽ مقيد كظرؼ في الحجز.أك  عريزة نشاء عمد طمب السحزر القزائي
السحزػػر مػػر يبمػػ  إال  ر هػػذا التعيػػيؽ لتػػاري  الجمدػػة كمكانهػػا كبػػدءا مػػؽ تػػاري  هػػذاكإثػػ

انعقػػاد رجمدػػة  ( ايػػاـ كيعمػػؽ عمػػد8قبػػل الجمدػػة عمػػد االقػػل نثسانيػػة)السعشيػػة  طػػراؼالقزػائي األ
يؾمػػػا عمػػػد االقػػػل مػػػؽ خػػػاؿ مدػػػتخرج مػػػؽ  02يؾمػػػا عمػػػد االكثػػػر ك 52 البيػػػع دػػػالسزاد خػػػاؿ

كعمػد نفقػة طالػب التشفيػذ كيزػسؽ هػذا السدػتخرج  ئسة شركط البيػعمزسؾف الدشد التشفيذي كقا
ؽ ا ـ ا كيعمػػؽ دػػ  الاافػػة عػػؽ طريػػق الشذػػر فػػي رجريػػدة يؾميػػة  818البيانػػات السحػػددة دالسػػادة 

 كطشية كالتعميق في لؾحة االعانات دالسحكسة.
 835 ات السبيشػػػة دػػػالسؾاد مػػػؽءرجراكبالتػػػاري  كالسكػػػاف السحػػػدد لجمدػػػة البيػػػع كالسحػػػدد دػػػاإل

قػػػػاض يعيشػػػػ  لهػػػػذا الغػػػػرض الجمدػػػػة العمشيػػػػة أك  )ؽ ا ـ ا ( يفتػػػػت  رئػػػػيس السحكسػػػػة 813الػػػػد
كبحزػػػؾر السحزػػػر القزػػػائي كالػػػدائشيؽ السقيػػػديؽ كالسػػػديؽ السحجػػػؾز عميػػػ  كالحػػػائز كالافيػػػل 

إال  دعػػد اخبػػارهؼ نثسانيػػة ايػػاـ قبػػل الجمدػػة كحزػػؾر السزايػػديؽ كالػػذي يجػػبأك  كرجػػدأف  العيشػػي
رجمدػػة إلػػد  ضػػعف العػػركض يسكػػؽ تبرجيػػل البيػػعأك  ددفػػاذا قػػل العػػدد السحػػ( 5يقػػل عػػؽ ثاثػػة)

فػػي هػػذ  الجمدػػة دعػػد افتتاحهػػا ك ، لمتبرجيػػلات الدػػادقة عمػػد نفقػػة الدػػاعي ءرجػػراكاعػػادة اإلالحقػػة 
ات ءرجػراصػحة اإل ـالسعشػي دػالحجز كتسػا طػراؼايػا ب األأك  يذرع رئيدها دالتبكد مؽ حزؾر

الػرئيس دذػركط البيػع ليحػدد دعػدها يػذكر ، كالتعميق كفي حالة صػحتهادالتبمي  كالشذر  الستعمقة
                                                           

 ؽ ا ـ ا 810انغر السادة  (1)
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، ( ديشػػار12.222مبمػػ  التػػدرج فػػي السزايػػدة كالػػذي ال يقػػل فػػي كافػػة االحػػؾاؿ عػػؽ عذػػر االؼ)
أك  ي لمسزايػدةساسػالعرض كاف اقل مػؽ الػثسؽ األأف أك  كان  في حالة انعداـ نرا ب السزايديؽ

 اسػبا ب ذلػػ إثبػاتالػرئيس تبرجيػل الجمدػة دعػد  يقػرر يقةد  13العزكؼ عؽ تقديؼ العرض مدة 
يؾمػػا كيبقػػد  13يؾمػػا كال يقػػل عػػؽ  52ال يقػػل عػػؽارجػػل إلػػد  دػػة الحقػػة محػػددا تاريخهػػارجمإلػػد 

، الشذػػػر كالتعميػػػق نػػػشفس الاي يػػػة السحػػػددة قانؾنػػػاات ءإرجػػػراي كتعػػػاد ساسػػػفس الػػػثسؽ األالبيػػػع نػػػش
لعػرض عػؽ  يسػة الػثسؽ السزايػديؽ اذا قػل اكبغض الشغر عؽ عدد ، مدة الجديدة السحددةجكبال
ي كاعػػػادة الشذػػػر ساسػػػ( الػػػثسؽ األ1/12الػػػرئيس تبرجيػػػل البيػػػع كانقػػػاص عذػػػر)ي يقػػػرر ساسػػػاأل

عػػػرض حتػػػد لػػػؾ كػػػاف ذلػػػػ اقػػػل مػػػؽ الػػػثسؽ  دػػػبعمدكالتعميػػػق؛ تميهػػػا مرحمػػػة البيػػػع لسػػػؽ تقػػػدـ 
 .(1)يساسدالثسؽ األ الدائشيؽ السقيديؽ استيفاء الديؽ عيشاأك  ماعدا اذا قبل الحارجز يساساأل

كبفاصػػل د يقػػة كاحػػدة  مػػرات متتاليػػة( 5)كبرسػػؾ السػػزاد آلخػػر عػػرض السشػػادو دػػ  ثػػاث 
( الػثسؽ 1/3يػدفع الراسػي عميػ  خسػس)أف  عشدهاليعتسد الرئيس هذا العرض كيتؾرجب  لال مرة

( اياـ دبمانة ضػب  السحكسػة كفػي 8كالسراريف كباقي السبم  يتؼ دفع  في ارجل اقرا  ثسانية)
( اياـ فان  يتحسل نفقػة اعػادة البيػع كبفػارؽ الػثسؽ 3حالة عدـ التزام  دعد اعذار  دالدفع خاؿ )

 .(2)عمدأ البيع نثسؽ  اذا كاف اقل مؽ ثسؽ رسؾ السزاد كليس ل  الحق  يسا زاد
 ات الستعلقة بالحجز علا العقارات غير السذهرةزجرااإل -3

 في عل سرياف القانؾف السػدني متعمقة دالتررفات التي تسف عر يا ان  العتبارات عسمية
أك  دعقؾد عر يػة ككذا قانؾف التؾثيق كاكدبف اصحانها حقؾقا عمد عقارات الف ألصحانها اما

كالػػذي تزػػسؽ  الػػشص عمػػد هػػذ  العقػػؾد دالقػػانؾف السػػدنيإلػػد  الػػذي ادو األمػػريػػة إدار قػػرارات 
ككػػذا قػػانؾف التؾثيػػق ، (3)درػػري  الػػشص عمػػد صػػحة العقػػؾد العر يػػة متػػد كػػاف لهػػا تػػاري  ثانػػف

 .(4) 82/81: رقؼ

                                                           
  013ص. نربارة عبد الرحسؽ، مررجع سانق، (1)
  510حسدي داشا عسر، مررجع سانق، ص. (2)
 ؽ ـ 508انغر السادة  (3)
  82/81رقؼ:  03/10/1882مؽ قانؾف التؾثيق الرادر نتاري :  10السادة  (4)
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ي ) مداكلػة دسػش  قظعػة إدار مقػرر أك  ددػشد عرفػي األمػراف هذ  الؾض يات سؾاء تعمق 
ات ءرجػػػراي( فدػػػحف السجػػػاؿ لمسذػػػرع دقػػػانؾف اإلإدار ارض مػػػؽ طػػػرؼ البمديػػػة كمكرسػػػة دقػػػرار 

محػددا لهػا نرػؾص  ية امكانية الحجز عمد هذ  العقارات رغؼ انها غيػر مذػهرةدار السدنية كاإل
كفقػػػا  يكػػػؾف الدػػػشد العرفػػػي ثانػػػف التػػػاري أف  كاشػػػترط هػػػؾ اآلخػػػر 881إلػػػد  811السػػػؾاد مػػػؽ 

ات ءإرجػػػػراأف  االطاع عمػػػد السػػػػؾاد السػػػذكؾرة يتػػػػبؽكمشػػػػ  كبػػػػ، ي إدار مقػػػرر أك  لمقػػػانؾف السػػػػدني
ات السظبقػػة عمػػد العقػػار السذػػهر ءرجػػراالحجػػز عمػػد عقػػار غيػػر مذػػهر ال تختمػػف عػػؽ تمػػػ اإل

ممايػػة العقػػار هػػؾ الدػػشد  ثبػػاتعػػدا االخػػتاؼ فػػي سػػشد السمايػػة كقيػػد الحجػػز اذ الدػػشد السقػػدـ إل
ضػػب   دبمانػػةكاف قيػػد الحجػػز يدػػجل فػػي سػػجل خػػاص معػػد لػػذلػ ، ي دار القػػرار اإل أك العرفػػي

شػهر  دالسحافغػة  دعػداصػل السمايػة دسثادة كاف الحكؼ نرسؾ السزاد العمشية يرب  ، (1)السحكسة 
 .(2)العقارية
 ات بعض الريؾع العقارية الخاصةزإجرا -4

 :  الستعمق دالحجؾز كهي اكرد السذرع ثاثة نيؾع دالفرل الثامؽ مؽ البا ب الخامس
ات السظبقػػػة ءرجػػػرااإلأف  البيػػػؾع العقاريػػػة لمسفقػػػؾد كنػػػاقص االهميػػػة كالسفمػػػس م كػػػدا عمػػػد

دذػػبنها دخرػػؾص الشذػػر كالتعميػػق هػػي نفػػس تمػػػ السظبقػػة عمػػد نيػػع العقػػارات السذػػهرة كغيػػر 
 (3)السذهرة
في دعض البيانػات الستعمقػة دقائسػة شػركط البيػع كالتبميػ  الرسػسي نهػا  عشها مختمفة هالاش

 الخاصة نها. طراؼل 
فػػػاف البيػػػؾع العقاريػػػة لمسفقػػػؾد كنػػػاقص االهميػػػة كالسفمػػػس تتظمػػػب نيػػػاف  ذلػػػػ أسػػػاسكعمػػػد 

كالتبميػػػػ  الرسػػػػسي ، ككيػػػػل التفميدػػػػةأك  الؾصػػػػيأك  االذف دػػػػالبيع دحدػػػػب كػػػػل حالػػػػة مػػػػؽ الػػػػؾلي
 .(4)كاخظار الشيادة التبميشاتألصحا ب 

                                                           
 ؽ ا ـ ا 818ك  811انغر السادتيؽ  (1)
 ؽ ا ـ ا 881انغر السادة  (2)
 ؽ ا ـ ا  888انغر السادة  (3)
 ؽ ا ـ ا 818ك  811 انغر السادتيؽ (4) 
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امػػا البيػػؾع العقاريػػة السسمؾكػػة عمػػد الذػػيؾع فإنهػػا ليدػػف تمػػػ التػػي مؾضػػؾع حجػػز عمػػػد 
اذ دعػد نيػع السحجػؾز لمعقػار  مماية السديؽ غيػر السفػرزة كالتػي سػبق ذكرهػا فػي حجػز العقػارات

 أك هشػػا يتعمػػق دػػالحكؼ األمػػرنػػل ، غيػػر السفػػرز يرػػب  مػػؽ رسػػا عيػػ  البيػػع مالاػػا عمػػي الذػػيؾع
كمػػؽ ثسػػة فػػاف هػػذا البيػػع يشفػػرد ، القػػرار القاضػػي نيػػع العقػػار السذػػاع لمخػػركج مػػؽ حالػػة الذػػيؾع

ات خاصػة تتسثػل فػي  يػاـ السحزػر القزػائي اعػداد قائسػة شػركط البيػع دظمػب مػػؽ أي ءإرجرادػ
مػػؽ السػػاؾ لمعقػػار السذػػاع كايػػداعها دبمانػػة ضػػب  السحكسػػة كتذػػتسل عمػػد ذكػػر كافػػة السػػالايؽ 

القػػػرار القاضػػػي دػػػالبيع لتعػػػذر القدػػػسة أك  الذػػػيؾع كمػػػؾطشهؼ كندػػػخة مػػػؽ الحكػػػؼلمعقػػػار عمػػػد 
ات البيػػػػع دػػػػالسزاد مثمسػػػػا تػػػػؼ التؾضػػػػي  مػػػػؽ قبػػػػل دذػػػػاف نيػػػػع ءإرجػػػػراكيظبػػػػق دعػػػػد ذلػػػػػ ، (1)عيشػػػػا

 الحجؾزات العقارية.
فػػي كػػؾف الدػاعي لهػػذا البيػػع هػػؾ  يتسيػػز نيػع العقػػارات السثقمػػة نتػػاميؽ عيشػي األمػػركنفػس 

كلتقػػاعس الػػدائشيؽ فػػي السظالبػػة دػػ  اذ يػػتؼ البيػػع دقائسػػة شػػركط  الؾفػػاء دالػػديؽ رابػػة فػػي السػػديؽ
ضػب  السحكسػة كيبمػ  الػدائشؾف  دبمانػةيعدها السحزر القزائي نشاء عمػد طمػب السػديؽ تػؾدع 

 .(2)رسسيا نذلػ
 الحجز علا ااجؾر والسداخيل والسرتبات -5

اتػ  السختمفػة عػؽ حجػز ءإرجراخص السذػرع هػذا الشػؾع مػؽ الحجػز دػالشغر لخرؾصػيت  ك 
إلػػد  883دالفرػػل الدػػادع مػػؽ البػػا ب الخػػامس كبشرػػؾص السػػؾاد مػػؽ السػػديؽ لػػدو الغيػػر أمػػؾاؿ
 فسا القرد مؽ االرجؾر كالسداخيل كالسرتبات؟، )ؽ ا ـ ا( 880
 :  القرد مؽ ااجؾر والسداخيل والسرتبات - 

 عسػػل دسقانػػل نقػػديأك  اف مػػا يتقاضػػا  الذػػخص درػػفة عامػػة لقػػاء مػػا يقدمػػ  مػػؽ خدمػػة
اصػظم   يزػاؼ اليػ  تعؾيزػات لػبعض الففػات كقػد غيػر محػددأك  نشاء عمد عقد عسل محدد

آلرجر الػػذي يتمقػػا  فػػا، (3)مرتبػػاأك  مػػدخؾال دكريػػاأك  إرجػػراعمػػد اعظائػػ  تدػػسية لهػػذا السقانػػل امػػا 
                                                           

 ؽ ا ـ ا 888ك 881انغر السادتيؽ  (1)
 ؽ ا ـ ا 888انغر السادة  (2)

(3)
 (Une rémunération est une somme d'argent que perçoit un individu en échange de son travail. Son 

montant est déterminé sur un contrat de travail, et peut être fixe ou variable. La rémunération nette 



 د/ بن نصيب عبد الرمحن طرق اإلثبات والتنفيذ
 

117 

عػػػؽ  يتؾلػػػدأف  كالسػػػدخؾؿ الػػػذي يسكػػػؽ، لسؾعػػػفالػػػذي يتقاضػػػا  اكالسرتػػػب ، العامػػػل عػػػؽ عسمػػػ 
 .(1)خاصأك  معشؾي عاـأك  يتمقا  مؽ شخص طبيعي غير أك  السعاشأك  مشحة عجز

درػػفة دكريػػة  لرػػاحبهانقديػػة تعػػؾد  أمػػؾاؿاالرجػػؾر كالسػػداخيل كالسرتبػػات هػػي  فاذا كانػػك 
ية حػدد  السذػرع فػي رجػػزء إندػانكلاػؽ هػػذا الحجػز كالعتبػارات ، قانمػة لمحجػز عميهػا أمػؾاؿفهػي 

عميهػا دكاممهػا) مراعػاة فػي ذلػػ تػؾفير سػبل ال ػيش لمسػديؽ كألسػرت ( كمػؽ مشها كال يقع الحجز 
ؽ ا ـ ا اشػػػػترطف شػػػػرطيؽ لتؾ يػػػػع الحجػػػػز عمػػػػد االرجػػػػؾر كالسػػػػداخيل  883ثسػػػػة فػػػػاف السػػػػادة 

 .كالسرتبات
 يروط الحجز علا ااجؾر والسداخيل والسرتبات -ب

يذػػتسل عمػػد ديػػؽ محقػػق  كالػػذي (2)يػػتؼ الحجػػز نشػػاء عمػػد سػػشد تشفيػػذي   : األول الذػػرط
 السػػػديؽ لػػػدو مدػػػتخدم  أمػػػؾاؿكنقػػػدي كمدػػػتحق الؾفػػػاء كيقػػػع عمػػػد 

كاف ذلػػػػ يفيػػػد عػػػدـ ، (3)
 خزؾع  لمحجز التحفغي ددشد عادي.

يقترر الحجز التشفيذي عمػد ندػب محػددة عمػد سػبيل الحرػر كهػي    : الذرط الثاني
فػي السائػة حدػب  32إلػد  12مػؽ  نشدب ؽ ا ـ ا كالسرتبة 881نشص السادة  الشدب السذكؾرة

 : كاستثشاء السش  العائمية عشد حدا ب الدخل الرافي، السرتبأك  السدخؾؿأك  مقدار االرجر
الػؾطشي االدنػد يقل عؽ  يسة االرجر أك  اذا كاف صافي السرتب يداكي  في السائة 12 -

 السزسؾف.

                                                                                                                                                                                     
correspond au montant que va effectivement percevoir le salarié. Les dirigeants peuvent décider 

d'accorder une rémunération supplémentaire sous forme de prime) Voir: MBOKOLO ELIMA, SAISIE 

DES REMUNERATIONS EN DROIT DE L’OHADA: ENTRE L’AUTORISATION ET 

L’INTERDICTION, p.3 (https://www.legavox.fr/ ) consulté20/08/2021  
(1)

يقرـــد بـــاألجر او الـــدخؾل او السرتـــ  كـــل مرلـــف نقـــد  دور  مخرـــص دائـــؼ او مؤقـــ ، ويذـــسل  ـــذلػ السعايـــات ) 
 تدديدبا مؽ طر  الدولة او السؤردات العامة والخاصة او تقع ثتـا علـا اشـراد( والسدتحقات الدورية لألشراد والتي يقع

  553انغر حسدي داشا عسر، طرؽ التشفيذ، مررجع سانق، ص.
 ؽ ا ـ ا  883انغر السادة  (2)

(3)
 (Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible 

peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues à son débiteur par l'employeur de ce 

dernier)Voir: MBOKOLO ELIMA, SAISIE DES REMUNERATIONS EN DROIT DE L’OHADA: 

ENTRE L’AUTORISATION ET L’INTERDICTION, op.cit.p.4 

https://www.legavox.fr/blog/maitre-edmond-mbokolo-elima/saisie-remunerations-droit-ohada-entre-29646.pdf


 د/ بن نصيب عبد الرمحن طرق اإلثبات والتنفيذ
 

118 

السزػػسؾف فػػي السائػػة اذا كػػاف صػػافي السرتػػب يفػػؾؽ الحػػد االدنػػد ل رجػػر الػػؾطشي  13 -
 كيقل عؽ ضعف .

فػػػي السائػػػة اذا كػػػاف صػػػافي السرتػػػب يفػػػؾؽ ضػػػعف الحػػػد االدنػػػد ل رجػػػر الػػػؾطشي  02 -
 يقل عؽ ثاث اضعاؼ.أك  السزسؾف كيداكي 

حػػػد االدنػػػد ل رجػػػر ليفػػػؾؽ ثاثػػػة اضػػػعاؼ ا السرتػػػبصػػػافي اذا كػػػاف فػػػي السائػػػة  03 -
 يقل اربع مرات هذا األرجر.أك  الؾطشي السزسؾف كيداكي 

السرتػب يفػؾؽ اربػع مػرات الحػد األدنػد ل رجػر الػؾطشي صػافي السائػة اذا كػاف في  52 -
 يقل عؽ خسس مرات هذ األرجر. أك  السزسؾف كيداكي 

السرتػػػػب يفػػػػؾؽ خسػػػػس مػػػػرات الحػػػػد االدنػػػػد ل رجػػػػر صػػػػافي فػػػػي السائػػػػة اذا كػػػػاف  12 -
 يقل عؽ سف مرات هذا االرجرأك  السزسؾف كيداكي 

يفػػػػػؾؽ سػػػػػف مػػػػرات  يسػػػػػة االرجػػػػػر الػػػػػؾطشي  السرتػػػػػبصػػػػافي فػػػػي السائػػػػػة اذا كػػػػػاف  32 -
 .السزسؾف 
 ات الحجز علا ااجؾر والسداخيل والروات زإجرا -ب

 الؾصػيأك  الزكرجػةأك  ات هذا الحجز فتتؼ دبمر عمد عريزػة يقػدـ مػؽ الػدائؽءإرجرااما 
السقػػر االرجتسػػاعي لمسحجػػؾز أك  الحاضػػؽ مػػؽ طػػرؼ رئػػيس السحكسػػة الستؾارجػػد نهػػا مػػؾطؽأك 
كيبم  رسسيا دبمر الحجػز السحجػؾز عميػ   السرتب السحجؾز عمي أك  االرجرمركز دفع أك  عمي 

السختػار كسػا أك  احػد افػراد اسػرت  البػالغيؽ السقيسػيؽ معػ  فػي مؾطشػ  الحقيقػيإلػد أك  شخريا
، معشؾيػاأك  يبم  )كيدػمؼ لػ  ندػخة مػؽ امػر الحجػز( السحجػؾز لديػ  سػؾاء كػاف شخرػا طبي يػا

   ز الدالف ذكرهسا كهسا شرط الدشد التشفيذي كتحديد ندبةرجانب شرطي تؾ يع الحجإلد  ان ك 
أك  ات الحجػػزءإرجػػراات الحجػػز ربػػ  السذػػرع اسػػتسرار ءإرجػػرامػػا يحجػػز عميػػ  كبػػانظاؽ 

 مػا يسيػز هػذ الحجػز هػؾ محاكلػة الرػػم  اذ كهػؾ، (1)الرػم  كزػركرة النػد مشهػا ءإرجراتؾقفهػا دػ
                                                           
(1)

 (Il est nécessaire de passer tout d'abord par une tentative de conciliation devant la juridiction du 

domicile du débiteur. Une saisie ne peut être pratiquée qu'en cas d'échec de cette tentative de 

conciliation et après vérification par la juridiction compétente du montant de la créance et le cas 

échéant, de toutes les contestations soulevées par le débiteur) Voir: MBOKOLO ELIMA, SAISIE 
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كالسػديؽ السحجػؾز عميػ  فػي ارجػل اقرػا  السحزر القزائي يدعؾ كا مؽ الدائؽ الحارجز فأف 
رئػػيس السحكسػػة ليقػػـؾ ، أمػػاـالحزػػؾر  ( ايػػاـ مػػؽ تػػاري  التبميػػ  الرسػػسي ألمػػر الحجػػز8ثسانيػػة)
فػػي  السدػػعد السػػذكؾر يحػػررك  ( كاحػػدا1فػػي ارجػػل اقرػػا  شػػهرا ) دسحاكلػػة الرػػم  خيػػرهػػذا األ
 كاذا لؼ يحرل الرم  ، يبمر الرئيس نرفع الحجز تمقائيا دالرم  فاف انتهف السحاكلةمحزر 

دالتحؾيػػػل لفائػػػدة الحػػػارجز يحػػػدد  يػػػ  البيانػػػات السعتػػػادة الستسثمػػػة فػػػي هؾيػػػة  ريرػػػدر امػػػ
كاسػػػػؼ كلقػػػػب كصػػػػفة السحجػػػػؾز لديػػػػ  ، الحػػػػارجز كصػػػػفت  كمؾطشػػػػ  كاسػػػػؼ كلقػػػػب الحجػػػػؾز عميػػػػ 

 كمبم  الديؽ الحجؾز كتحديد ندبة الحجز كامػر السحجػؾز لديػ  تدػميؼ السبمػ  السقتظػع، كعشؾان 
عؽ طريق حؾالػة نريديػة كيبمػ  دػبمر أك  دفع  في حداد  الجاري أك  الدائؽ الحارجز نؾصلإلد 

 .(1)التحؾيل كل مؽ السديؽ السحجؾز عمي  ككذا السحجؾز لدي 
 اي اات التشفيذ: مظل  ثالث

مػػؽ الاتػػا ب تشػػاكؿ السذػػرع مؾضػػؾع اشػػكاالت التشفيػػذ فػػي الفرػػل الرادػػع مػػؽ البػػا ب الرادػػع 
 . 153إلد  151كتحديدا في مؾاد  ، يةدار ات السدنية كاإلءرجراقانؾف اإلالثالث ل

ات تدػػػػؾية ءإرجرايتعمػػػػق دػػػػ ؾاف السخرػػػػص لمفرػػػػل الرادػػػػع السػػػػذكؾر انػػػػ مػػػػؽ العشػػػػكيتبػػػػيؽ 
 De la procédure de règlement de difficultés)تعتػرض التشفيػذ اشػكاالت التشفيػذ التػي 

d’exécution) 
التي تعترض مدار التشفيذ الجبػري دسفهؾمػ  الؾاسػع مشػذ ندايػة يتعمق دالرعؾبات  األمرف
هػػذ  الرػػعؾبات التػػي يعبػػر ، ات الحجػػؾز الجبريػػةءإرجػػرااتػػ  كلغايػػة انتهائهػػا دسػػا فػػي ذلػػػ ءإرجرا

لمجهػػػة القزػػػائية السخترػػػة دبحػػػد  كالتػػػي يػػػ كؿ الفرػػػل فيهػػػاالسختمفػػػة عشهػػػا دإشػػػكاالت التشفيػػػذ 
عسميػػػات  يتجمػػػد مػػػؽ خػػػاؿ رفػػػع السحزػػػر القزػػػائي ل شػػػكاؿ الػػػذي يعتػػػرض األكؿ بيميؽالدػػػ

الػػػذي يفرػػػل فػػػي االشػػػكاؿ كالثػػػاني فػػػي حالػػػة امتشػػػاع  خيػػػرهػػػذا األ، لمقاضػػػي السخػػػتصالتشفيػػػذ 
السعشيػػػة دالتشفيػػػذ يسكشهػػػا عػػػرض االشػػػكاؿ  طػػػراؼالسحزػػػر القزػػػائي عػػػرض االشػػػكاؿ فػػػاف األ

مػػؽ ؽ اـ ا  كمػػا يميهػػا 151اليػػ  السػػادة كهػػؾ مػػا اشػػارت  خػػرو مػػؽ سػػاعة أل نػػدعؾو اسػػتعجالية
                                                                                                                                                                                     
DES REMUNERATIONS EN DROIT DE L’OHADA: ENTRE L’AUTORISATION ET 

L’Interdiction, op.cit. p.4 
 ؽ ا ـ ا 880إلد  882انغر السؾاد (1)
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ات مختمفػػة تتحػػدد كفقػػا لسعالجػػة ءإرجرامػػؽ خػػاؿ الػػشص عمػػد كي يػػة تدػػؾية هػػذ  االشػػكاالت دػػ
عمػػػد الجهػػػػة    هػػػؾ نفدػػػػ عرضػػػػيأف  االشػػػكاؿ الػػػذي يعتػػػػرض السحزػػػر القزػػػػائي كالػػػذي امػػػا

 األمػراحجامػ  فػاف حالػة فػي  كاما، االشكاؿ استعجاليا( السحكسة لمفرل في السخترة) رئيس
السعشية داإلشػكاؿ مػؽ خػاؿ دعػؾو اسػتعجالية يكػؾف السحزػر القزػائي  طراؼيعرض مؽ األ

ؽ ا  150كفقػا لسػا حػدد دالسػادة  السقػاـ االشػكاؿ ضػدها طراؼرجانب األإلد  اطرفا مظمؾبا فيه
   ـ ا.

تعػرض عمػد القاضػي االسػتعجالي السخػتص  مشازعػات اشػكاالت التشفيػذأف  اف ذلػ يفيػد
نؾقفػػ  م قتػػا لحػػيؽ الفرػػل فػػي االشػػكاؿ أك  لمفرػػل فيهػػا اسػػتعجاليا امػػا داالسػػتسرار فػػي التشفيػػذ

   .(1)دإشكاؿ مؾضؾعي األمرالجهة السخترة اذا تعمق  مؽ طرؼ
دخرػػؾص  اأكؿ التدػػاؤؿ يظػػرح، انػػ  كمػػؽ معظيػػات القؾاعػػد التػػي تػػشغؼ اشػػكاالت التشفيػػذ

، مؾانعػػػ كبسفهػػػـؾ السخالفػػػة   تػػػؾافر شػػػركطمفهػػػـؾ اشػػػكاالت التشفيػػػذ كسرػػػظم  يقتزػػػي  يامػػػ  
الرػادرة فرػا  حكػاـاأل ثالثـاك، ات الؾارجبة االتبػاع لمفرػل فػي هػذ  االشػكاالتءرجرااإلوثانكا 

 غير قانمة لمظعؽ ؟أك  في االشكاالت كما اذا كانف قانمة

 مفهؾر اي اات التشفيذ) الذروط والسؾانع(: اوا
ؽ ا ـ  122عسميػة تشفيػذ الدػشدات السػذكؾرة دالسػادة دكػل مػا يعرقػل  يتعمػق األمػراذا كاف 

، ليسشع تحقيق الهدؼ السشذؾد مؽ التشفيذ الجبري كهؾ تسكيؽ طالب التشفيذ مؽ استيفاء حقػ ، ا
 يـــ ااتفػػػي  يػػػاـ اشػػػكاالت التشفيػػػذ كالتػػػي امػػػا انهػػػا تتعمػػػق دسشازعػػػة تتزػػػسؽ ا سػػػاسكهػػػؾ األ

ات التشفيػػػػذ كهػػػػؾ مػػػػا يظمػػػػق عميػػػػ  ءإرجػػػػرامػػػػؽ  ءإرجػػػػراالسظالبػػػػة دإدظػػػػاؿ تقتزػػػػي  (2)مؾضــــؾعكة
رفػػض إلػػد  تشتهػػيأك  السعيػػب ءرجػػراادظػػاؿ اإلإلػػد  دالخرػػؾمة التشفيذيػػة كالتػػي امػػا انهػػا تشتهػػي

                                                           
 0210عبػػد الػػرزاؽ نؾضػػػياؼ، اصػػؾؿ التشفيػػذ كالحجػػػز التشفيػػذي عمػػد السشقػػػؾؿ كالعقػػار، دار الهػػدو عػػػيؽ مميمػػة الجزائػػػر  (1)

  18ص.
انغػر: حسػدي داشػا عسػر، اشػكاالت ي اات التشفيذ السؾضؾعكة: كل مشازعة لركؽ مؽ اركـا  التشفيـذ اواثـد اجرازاتـم( ا (2)

  13التشفيذ، مررجع سانق ص.
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ات التشفيػػػذ الجبػػػري ءإرجػػػراتتظمػػػب استرػػػدار امػػػر نؾقػػػف  (1)ايـــ اات وقتكـــةانهػػػا ، أك الػػػدعؾو 
كفػػػي كمتػػػا ، دسؾاصػػػمة التشفيػػػذ األمػػػرنػػػرفض االشػػػكاؿ ك أك  م قتػػػا كلحػػػيؽ الفرػػػل فػػػي االشػػػكاؿ

الحػػػػالتيؽ فالسشازعػػػػة ذات طبيعػػػػة قزػػػػائية كال يخػػػػتص دالفرػػػػل فيهػػػػا سػػػػؾو الجهػػػػة القزػػػػائية 
 .(2)السخترة

سذرع لؼ يحدد تعريفا إلشكاالت التشفيذ مكت يا فق  نتحديد شػركط  كمؾانعػ  الأف  كاعتبارا
كالتعريػف دػ   التشفيػذ الجبػري الؾقؾؼ عمد السفهـؾ السحدد إلشػكاالت  الذي يقتزي األمركهؾ 

 ثؼ نتظرؽ لذركط  كمؾانع .، مؽ طرؼ الفق 
 تعريف اي اات التشفيذ الجرر   -2

 كػػل مػػؽ هػػذ دذػػبنها)  الشغػػرةتعػػددت اكرجػػ  التعريػػف دإشػػكاالت التشفيػػذ الجبػػري كاختمفػػف 
هػػذ   فػػي الشهايػة تاسػلك  لإلشػكاؿ التػػي يشغػر مشهػا يركػز عمػد عشرػػر مػؽ العشاصػرالتعػاريف 
دسرػػػػػظم  إلعظػػػػاء تعريػػػػػف شػػػػامل يتزػػػػسؽ كػػػػل العشاصػػػػػر التػػػػي تعػػػػرؼ دعزػػػػها العشاصػػػػر 

الجهػة السشػؾط لهػا ك  التشفيػذ بطراؼبػك الستعمقػة دالسحػل لهػذ  العشاصػر ك الجػامع  إشكاالت التشفيػذ
هػي كػل مػا  الفرل في اشكاالت التشفيذ كلتتمخص كرجهػات الشغػر فػي اعتبػار اشػكاالت التشفيػذ

عقبػػػات يكػػػؾف مػػػدعاة لسشازعػػػة نارجسػػػة عػػػؽ أف  التشفيػػػذ كالػػػذي مػػػؽ شػػػان ات ءإرجػػػرايتؾلػػػد عػػػؽ 
ات التشفيػػػذ الجبػػػري تسشػػػع اسػػػتسرار مدػػػار  كهػػػي السشازعػػػة التػػػي تقتزػػػي المجػػػؾء لمقزػػػاء ءإرجػػػرا

ة سػػؾاء تعمػػق ات القانؾنيػػة لمػػدعؾو القزػػائيءرجػػرالمفرػػل فػػي هػػذ  الخرػػؾمة التشفيذيػػة كفقػػا لإل
ي عقبػػػات هػػػلهػػػذ  العقبػػػات السعرقمػػػة لمتشفيػػػذ ك  كقتػػػي لؾضػػػع حػػػدأك  دإشػػػكاؿ مؾضػػػؾعي األمػػػر

 .(3)قانؾنية كليدف مادية
                                                           

لتشفيذ الؾقتكة: بي كل ما يعترض تشفيذ الدشدات التشفيذية مـؽ مشازعـات قرـل انتهـاز عسلكـة التشفيـذ والتـي ي اات ا) ا (1)
( انغػر: مررجػع تقتزـي اجـراز وقتـي ا يسـس بأصـل الحـق فكفرـل فكـم امـا  ؾ ـف التشفيـذ مؤقتـا او اارـتسرار شـي التشفيـذ

 82سانق ص.
الستزػػسؽ ؽ ا ـ ا، دار هؾمػػة  03/20/0228السػػ رخ فػػي  28-28نؾف حسػػدي داشػػا عسػػر، اشػػكاالت التشفيػػذ كفقػػا لمقػػا - (2)

 15ص. 0218
الستزػسؽ ؽ ا ـ ا، مررجػع سػانق  03/20/0228السػ رخ فػي  28-28حسدي داشا عسر، اشػكاالت التشفيػذ كفقػا لمقػانؾف  - (3)

 18ص. 
 551نربارة عبد الرحسؽ، طرؽ التشفيذ، مررجع سانق ص. - 
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 يروط ومؾانع اي اات التشفيذ -3
المجػػؾء لمقزػػاء كتقػػديؼ مػػا يزػػر  التشفيػػذ الجبػػري  طػػراؼاذا كػػاف السذػػرع فدػػ  السجػػاؿ أل

فانػ  كلمحفػػا  التشفيػذ فػي شػكاالت ا عػؽ طريػػق اثػارة، ات التشفيػذءإرجػرادسرػالحهؼ الشارجسػة عػؽ 
ذات الؾقػػف  دذػػركط كفػػي ات الخرػػؾمة التشفيذيػػة احػػاط التسدػػػ دإشػػكاالت التشفيػػذءإرجػػراعمػػد 
 دسؾانع.
 يروط اي اات التشفيذ الجرر   -  

الخرػػػػؾمة التشفيذيػػػػة) دعػػػػؾو االشػػػػكاؿ فػػػػي التشفيػػػػذ( ذات طبيعػػػػة أف  نػػػػدءا يجػػػػب التبكيػػػػد
 عامػػػةشػػػركط تػػػؾافر  أكال تقتزػػػي، قزػػػائية كمػػػؽ ثػػػؼ فإنهػػػا تخزػػػع لذػػػركط الػػػدعؾو القزػػػائية

كاف ال تاػؾف قػد فرػل فيهػا مػؽ قبػل دحكػؼ دػات ككػذلػ شػرط  كهي الرفة كالسرػمحة، لقبؾلها
ات ءإرجراالتشفيذ السثػار يتعمػق دػ شكاؿايكؾف أف  االهمية النعقادها كثانيا شركط خاصة تقتزي

ات التشفيػػػذ ءإرجػػػرامػػػؽ  ءرجػػػرامحػػػل مشازعػػػة قانؾنيػػػة إل ءرجػػػراكاف يكػػػؾف هػػػذا اإل، التشفيػػػذ الجبػػػري 
ات التشفيػػػػذ الجبػػػػري ءإرجػػػػراكتبعػػػػا لػػػػذلػ فانػػػػ  ال يقبػػػػل طػػػػرح االشػػػػكاؿ دعػػػػد انتهػػػػاء ، (1)الجبػػػػري 

   .(2)النقزاء مؾضؾع 
 مؾانع اي اات التشفيذ -ب 

اذا كػػاف دكر القاضػػي الػػذي يفرػػل فػػي االشػػكاؿ يقترػػر عمػػد الفرػػل فػػي مػػا يعتػػرض 
ات التشفيذ كمؽ ثؼ فان  ال يتعرض لسشاقذة الدشد التشفيذي فميس لػ  حػق تغييػر مزػسؾن  ءإرجرا

 أطػػػراؼأف  كاف ذلػػػػ يفيػػػد، ات ال تسػػػس دسؾضػػػؾع الحػػػقءإرجػػػرااعتبػػػارا انػػػ  كػػػل مػػػا يتخػػػذ  هػػػؾ 
ال أف  أخػػرو مػػؽ رجهػػة ك ، مػػؽ رجهػػة دعػػدـ مشاقذػػة الؾقػػائع السفرػػؾؿ فيهػػا اأساسػػالتشفيػػذ مقيػػدكف 

قاضػي السشػؾط دػ  لاأف  يتعمق نتفدػير الدػشد محػل التشفيػذ الجبػري اعتبػارا يكؾف االشكاؿ السثار
 .(3)الفرل في االشكاؿ غير مختص نتفدير الدشد كالذي اصا يعؾد لقاضي السؾضؾع

                                                           
الستزسؽ ؽ ا ـ ا، مررجع سػانق ص  03/20/0228الس رخ في  28-28التشفيذ كفقا لمقانؾف حسدي داشا عسر، اشكاالت  (1)

 كما يميها 52
  115عسارة نمغيث ، التشفيذ الجبري كاشكاالت ، مررجع سانق ص. (2)
  512نربارة عبد الرحسؽ، طرؽ التشفيذ، مررجع سانق ص. (3)
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 لفرل شي اي اات التشفيذاات زإجرا: ثانكا
أك  اشػكاالت تشفيػذ مؾضػؾعية فػي تتحػدداشػكاالت التشفيػذ أف  اذا كاف قػد سػبق التؾضػي 

لمظمػػػب السرفػػػؾع تتحػػػدد كفقػػػا  دذػػػبنهاالفرػػػل ات ءإرجػػػرااشػػػكاالت تشفيػػػذ م قتػػػة كمػػػؽ ثسػػػة فػػػاف 
كفػػػي الحػػػالتيؽ يتعػػػيؽ ، (1)م قػػػف ءإرجرادػػػأك  لمقزػػػاء كمػػػا اذا كػػػاف يتعمػػػق دإشػػػكاؿ مؾضػػػؾعي

ات ءرجػػراكاإل يكػػؾف طرفػػا فػػي االشػػكاؿأف  الؾقػػؾؼ عمػػد الجهػػة السخترػػة كمػػؽ لػػ  الحػػق فػػي
 ؟الؾارجبة االتباع

 :  السخترة للفرل شي ااي الالجهة  -  
 دالدػشدات التشفيذيػة السشازعػات الستعمقػةفقػ   تخػصندءا فاف دعاكو االشكاؿ فػي التشفيػذ 

كهػي دعػاكو ، مؽ نفس القػانؾف  151كذلػ درري  نص السادة ، ؽ ا ـ ا 122السبيشة دالسادة 
 األمرفػ، اسػتعجاليايفرػل فيهسػا  دعؾو كقػف التشفيػذ ككاهسػاأك  ترفع دذاف اشكاؿ مؾضؾعي

امػػر االشػػكاؿ أف إال  دالشدػػبة لؾقػػف التشفيػػذ م قتػػا هػػؾ امػػر عػػادي كؾنػػ  ال يسػػس دبصػػل الحػػق
القزػػػاء  ؽ ا ـ ا فػػػاف 525كاعسػػػاال دالسػػػادة ، يتعمػػػق دالسؾضػػػؾع األصػػػلالسؾضػػػؾعي هػػػؾ فػػػي 

خػالف الػشص السػذكؾر كقاعػدة عامػة السذرع استثشاء أف إال  االستعجالي ال يسس دبصل الحق
 (2)تثشيا اشػػػكاالت التشفيػػػذ السؾضػػػؾعية كمػػػش  اخترػػػاص الفرػػػل فيهػػػا لمقزػػػاء السدػػػتعجلمدػػػ

كمػؽ رجهػة ، ات التشفيػذ ككضػع حػد ألسػبا ب السساطمػة فػي التشفيػذءإرجػراكربسا ذلػ نػدافع تدػريع 
الفرػل فػي اشػكاالت التشفيػذ مػؽ اخترػاص رئػيس  لزساف الفرل الدميؼ رجعل السذرع أخرو 

 .(3)السشؾطة دسختمف قزاة االستعجاؿ خرو لقزايا االستعجاؿ األالسحكسة دكف غير  خافا 
 :  ااي ال  طرا  -ب 

فظالػػب ، فػػي االشػػكاؿ تذػػكل طرفػػاأف  يسكػػؽ ية لمتشفيػػذساسػػاأل طػػراؼاألأف  ال رجػػدؿ فػػي
يرفػع اشػكاال فػي التشفيػذ كاف السحزػر القزػائي أف  التشفيذ كالسظمؾ ب في التشفيذ كاهسػا يسكػؽ

مػػػدعد عميػػػ  كؾنػػػ  معشػػػي أك  يكػػػؾف طرفػػػا حاضػػػرا سػػػؾاء طػػػرؼ مػػػدعياحالػػػة اشػػػكاؿ فػػػي كػػػل 

                                                           
 ؽ ا ـ ا 5فقرة  150انغر السادة  (1)
 81اشكاالت التشفيذ، مررجع سانق، ص.  حسدي داشا عسر، (2)
 518ك  510نربارة عبد الرحسؽ، طرؽ التشفيذ، مررجع سانق، ص . ص .  (3)
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لػػ  مرػػمحة قائسػػة كهػػؾ  ية كالػػذيساسػػاأل طػػراؼفػػي حػػيؽ دالشدػػبة لغيػػر األ، ات التشفيػػذءإرجرادػػ
الغيػػػر رغػػػؼ انػػػ  غيػػػر مػػػذكؾر دالدػػػشد التشفيػػػذي كمػػػع ذلػػػػ حػػػرص السذػػػرع عمػػػد احقيػػػة رفعػػػ  

ؽ ا ـ ا  150مػػػؽ خػػػاؿ نػػػص السػػػادة لإلشػػػكاؿ اذا كػػػاف يسػػػس دحقؾقػػػ  دسشاسػػػبة التشفيػػػذ كذلػػػػ 
 ية في التشفيذ.ساساأل طراؼكبشفس الاي ية الستاحة ل 

 شي اي اات التشفيذللفرل  ات الؾاجبة ااتباعزجرااإل –ج 
نػدائرة  الجهة القزػائية الستؾارجػد أماـدعاكو االشكاؿ في التشفيذ ترفع أف  اذا كاف الس كد

كرجػػػػؾد مػػػػا يعيػػػػق  السحزػػػػر القزػػػػائي فػػػػي حالػػػػةأف  األصػػػػلاختراصػػػػها مكػػػػاف التشفيػػػػذ كاف 
لعػػرض االشػػكاؿ عمػػد إلػػد  طػػراؼيحػػرر محزػػرا داإلشػػكاؿ كيرػػرؼ األأف  ات التشفيػػذءإرجػػرا

السعشيػة  طػراؼان  في غير هػذ  الحالػة فػاف كػل األإال  ،رئيس السحكسة لمفرل فيها استعجاليا
سػ يا لؾقػف التشفيػذ كذلػػ  أخػرو إلػد  الدانق ذكرها يجؾز لها رفع دعؾو استعجالية مػؽ سػاعة

 ات التشفيذ م قتا . ءإرجرافي طمب تؾ يف أك  لحيؽ الفرل في االشكاؿ السؾضؾعي
ات تدػػؾية اشػػكاالت التشفيػػذ اثشػػاء مباشػػرة ءإرجػػراحػػدد كفػػي هػػذا الرػػدد اذا كػػاف السذػػرع 

حالػػة رفػػػع االشػػػكاؿ قبػػل البػػػدء فػػػي  يػػػة انتهائػػػ  فانػػ  لػػػؼ يػػػذكرعسميػػة التشفيػػػذ كخػػػاؿ مدػػار  كلغ
 لتشفيذ كبعد نهايت .ا

اف الستفػػق لػػدو غالبيػػة الفقهػػاء انػػ  دخرػػؾص دعػػؾو كقػػف التشفيػػذ الس قػػف فانػػ  يجػػؾز 
رفعها فق  اثشػاء فتػرة التشفيػذ مشػذ ندئػ  كلغايػة انتهائػ  كال يجػؾز قبػل ذلػػ كال دعػد ؛ كامػا دعػؾو 

شد ات التشفيػػػػذ) مػػػػثا مشازعػػػػة صػػػػاحية الدػػػػءإرجػػػػرااالشػػػػكاالت السؾضػػػػؾعية فهػػػػي رجػػػػائزة قبػػػػل 
)  زكاؿ صػػػفة طالػػػب التشفيػػػذ( كبعػػػد انتهائػػػ أك  ) مػػػثا هػػػاؾ محػػػل التشفيػػػذ التشفيػػػذي( كاثشػػػاء 

 .(1)ات البيع(ءإرجراكبظاف 
يرػدر رئػيس ، ؽ ا ـ ا 155السػادة  حكػاـككفقػا أل كفرا في دعػاكو االشػكاؿ السػذكؾرة

( يؾمػا مػؽ تػاري  رفػع 13السحكسة امر الفرل في االشكاؿ خػاؿ ارجػل اقرػا  خسدػة عذػر )
 الدعؾو. 

                                                           
 11ك  13حسدي داشا عسر، اشكاالت التشفيذ، مررجع سانق، ص . ص  (1)
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 ات التشفيػذ لفتػرة ال يسكػؽءإرجػرافي حالة قبؾؿ الدعؾو فان  يتزػسؽ كقػف  األمركاف هذا 
كفػػي حالػػة رفزػػ  يػػبمر دسؾاصػػمة التشفيػػذ ، ( اشػػهر انتػػداء مػػؽ رفػػع الػػدعؾو 1)تتجػػاكز الدػػتةأف 
 ديشار. 52.222عمد السدعي دغرامة مدنية ال تقل عؽ  يحكؼأف  يسكؽك 

 الرادرة بذأ  اي اات التشفيذ  ث اراأل: ثالثا
 ئػيإرجرادإشػكاؿ  األمػراشػكاالت التشفيػذ نشؾعيهػا )سػؾاء تعمػق أف  اذا كاف قػد سػبق الػذكر

 خيػرهػذا األالبف فيها لرئيس السحكسة ) طبعا محكسة مقػر التشفيػذ( ( ي كؿ امر مؾضؾعي أك 
هػػذا  ؽ ا ـ ا كاف 155طبقػػا لمسػػادة شػػكاؿ دػػبمر مدػػبب ال يقبػػل اي طعػػؽ الػػذي يفرػػل فػػي اال

خاصػة  حكػاـالسذػرع دػالرغؼ مػؽ تخريرػ  ألأف  اف ذلػػ يفيػدك ، ال يسػس دبصػل الحػق األمػر
إلصػػػػدار اكامػػػػر قانمػػػػة لمظعػػػػؽ فيهػػػػا كفقػػػػا لسػػػػا هػػػػؾ محػػػػدد فػػػػي هػػػػذ  ، (1)دالقزػػػػاء االسػػػػتعجالي

مػػؽ اشػػكاالت التشفيػػذ  مػػا يثػػارفػػي مجػػاؿ الفرػػل فػػي  حكػػاـانػػ  شػػذ عػػؽ هػػذ  األإال  حكػػاـ،األ
رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس السحكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تقاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  أكال الجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري دإسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشادها

(UNEJURIDICTIONPRESIDENTIELLE)  انػػػ  ثانيػػػا اكػػػد عمػػػد عػػػدـ قانميتهػػػا ألي ك
قزػػػايا ارسػػػاء فعاليػػػة اكثػػػر كالسزيػػػد مػػػؽ الدػػػرعة فػػػي معالجػػػة إلػػػد  طعػػػؽ كيعػػػؾز الػػػبعض ذلػػػػ

التشفيػػػػذ ككضػػػػع حػػػػد لسدػػػػاعي السحجػػػػؾز عميػػػػػ  دعرقمػػػػة التشفيػػػػذ كالسساطمػػػػة قػػػػد افذػػػػاؿ التشفيػػػػػذ 
 (2)الجبري.

كمػؽ ثسػة فهػؾ يزػع ، التذريع يخاطب الاافػةأف  األصلاال ان  في هذا الردد اذا كاف 
فحتػػد اذا كػػاف الػػبعض يدػػعد لمتساطػػل ، القؾاعػػد القانؾنيػػة كفقػػا لسعظيػػات ال تبشػػد عمػػد الشؾايػػا

اذا كػػػاف  أخػػػرو كافذػػػاؿ التشفيػػػذ )فػػػاف هػػػذا الػػػبعض ال يعشػػػي الاػػػل ( هػػػذا مػػػؽ رجهػػػة كمػػػؽ رجهػػػة 
 مػػديشاأك  هػػا دائشػػاأطرافدعػػاكو اشػػكاالت التشفيػػذ هػػي دعػػاكو قزػػائية كمػػؽ ثسػػة فػػاف أف  الس كػد

 بدلػػػػػػةلعالغيػػػػػػر ككغيػػػػػػرهؼ مػػػػػػؽ دقيػػػػػػة الستقاضػػػػػػيؽ لهػػػػػػؼ الحػػػػػػق فػػػػػػي ضػػػػػػسانات السحاكسػػػػػػة اأك 

(le procès équitable) حػق الؾصػؾؿ أك  حػق التقاضػي بدلػةكمؽ نيؽ مكؾنات السحاكسػة الع

                                                           
 كما يميها مؽ ؽ ا ـ ا 088انغر السؾاد  (1)
 511الجديد، مررجع سانق ،ص.عبد الداـ ذيب، قانؾف االرجراءات السدنية كاإلدارية  (2)
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الس كػد فػي السؾاثيػق الدكلػة دػاألخص الترػري  ( Le droit d'accès à un juge) لمقاضػي
 .(1)ندافالعالسي لحقؾؽ اإل

دػػالشص عمػػد الحػػق فػػي  بدلػػةكػػرس مبػػادئ السحاكسػػة العالسذػػرع فػػي هػػذا الذػػبف اذا كػػاف 
مػػػػؽ نفػػػػس  1كالحػػػػق فػػػػي التقاضػػػػي عمػػػػد دررجتػػػػيؽ فػػػػي السػػػػادة ، ؽ ا ـ ا 5التقاضػػػػي دالسػػػػادة 

الدػالفة الػذكر دجعػل االكامػر الرػادرة  155مػا تزػسشت  السػادة كان  دحدب ذلػ فػاف ، القانؾف 
نػػل  بدلػػةدسشاسػػبة التشفيػػذ الجبػػري دعػػدـ قانميتهػػا ألي طعػػؽ كاسػػتثشاء  يػػ  مدػػاس دالسحاكسػػة الع

هػذ  االكامػر تفرػل فػي اشػكاالت أف  التشفيػذ الجبػري ناويػػ عػؽ أطػراؼاهدار صػارخ لحقػؾؽ 
) مثمسػا هػؾ الذػبف فػي دعػؾو االسػترداد كدعػػؾو  اصػا هػي مػؽ اخترػاص قاضػي السؾضػؾع

ــكس د" األكلػػفػػي فقرتػػ   155االسػػتحقاؽ( كمػػع ذلػػػ يتزػػسؽ الػػشص السػػذكؾر  ــا رئ ــيؽ عل يتع
ي ــؾ  لألمــر "  الثانيػػة كفػػي الفقػػرة" مدــر َ  بــأمر اايــ ال....يفرــل شــي دعــؾت     السح ســة

 الرادر عؽ رئكس السح سة طابع مؤق  وا يسس اصل الحق...."
 كمػا محمػ  مػؽ، اذا كاف ال يخزػع لرقادػة قزػاء الدررجػة الثانيػة األمرتدبيب فسا رجدكو 

اشػػػكاالت  م قػػػف كال يسػػػس دبصػػػل الحػػػق كهػػػؾ يتزػػػسؽ الفرػػػل فػػػي األمػػػراذا كػػػاف االعػػػرا ب 
 .مؾضؾعية تتعمق دبصل الحق

فػػي نهايػػة السظػػاؼ اذا كػػاف السذػػرع درػػدد مػػا يثػػار مػػؽ اشػػكاالت التشفيػػذ رجعػػل الفرػػل 
يسػػػس إال  فيهػػػا حكػػػرا عمػػػد رئػػػيس السحكسػػػة لمفرػػػل  يػػػ  دػػػبمر غيػػػر قانػػػل ألي طعػػػؽ شػػػريظة

 .(2)يعد تجؾزا كيعرض قزاء  لمشقض كاف خاؼ ذلػ، دالسؾضؾع

                                                           
(1)

 (Le droit d'accès à un juge découle de la DUDH qui tout en proclamant le droit de toute 

personne à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes
,
 dispose en son 

article 10 que: « Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue 

équitablement (...) par un tribunal (...) ».) Voir: Alain Brice FOTSO KOUAM, Les voies 

d'exécution OHADA et le droit à un procès équitable, 

(https://www.memoireonline.com/12/09/3012/m_Les-voies-dexecution-OHADA-et-le-droit--un-

proces-equitable1.html) consulté le25/08/2021 
(2)
 (En définitive, tout litige ou incident qui survient pendant ou à l’occasion de l’exécution d’un 

titre exécutoire est de la compétence matérielle de la « juridiction présidentielle », c’est-à-dire du 

président de chacune des juridictions précitées ou du magistrat délégué par lui. Ce dernier n’a 

pour prérogative que de résoudre les différends ou contestations qui surgissent lors d’une 

procédure d’exécution forcée. Il n’a aucun pouvoir de modifier le titre ou de connaitre du fond 

de l’affaire. Agir autrement serait un excès de pouvoir et exposerait de ce fait sa décision à la 

https://www.memoireonline.com/12/09/3012/m_Les-voies-dexecution-OHADA-et-le-droit--un-proces-equitable1.html
https://www.memoireonline.com/12/09/3012/m_Les-voies-dexecution-OHADA-et-le-droit--un-proces-equitable1.html
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يخظػػ  كيرػػيب كمػػؽ ثسػػة فػػاف طػػرؽ الظعػػؽ العاديػػة مػػؽ  القاضػػيأف  كانػػ  انظاقػػا مػػؽ
رجانػػب الظعػػؽ دػػالظرؽ غيػػر العاديػػة كفػػي مقػػدمتها الظعػػؽ إلػػد  شػػانها ترػػحي  هػػذ  االخظػػاء

الرػػادر  األمػػرالػػشص دعػػدـ قانميػػة إال  ،القزػػائية حكػػاـدػػالشقض هػػؾ اآلخػػر يدػػهؼ فػػي تقػػؾيؼ األ
كمػؽ ثػؼ ، الرػيغة التشفيذيػةإلػد  دكف الحارجةليتبع تشفيذ  مؽ دذاف اشكاالت التشفيذ ألي طعؽ 

اصب  مػؽ قبيػل االسػتحالة ددػ  الرقادػة عميػ  مػؽ طػرؼ السحكسػة العميػا حتػد كاف كػاف معيبػا 
 10/21/0218مثمسػا تبػيؽ مػؽ قػرار السحكسػة العميػا الرػادر نتػاري  ، دبكرج  مؽ اكرج  الػشقض

 08/12/0213نتػاري   الغرفة االسػتعجاليةعؽ مجمس سظيف فرا في الظعؽ لقرار صادر 
نتػػػػاري   القاضػػػػي دعػػػػدـ قبػػػػؾؿ اسػػػػتفشاؼ امػػػػر الحجػػػػز الرػػػػادر عػػػػؽ رئػػػػيس محكسػػػػة سػػػػظيفك 

اذ دػػاالطاع عمػػد ، القاضػػي دقبػػؾؿ دعػػؾو االشػػكاؿ شػػكا كرفزػػها مؾضػػؾعا 03/28/0213
الظعػػؽ دػالشقض نشػػاء عمػد مبػػدأ عػػدـ  االكرجػ  السثػػارة رغػؼ انهػػا اكرجهػا سػػديدة كمػع ذلػػػ رفزػف

 .(1)مر الحجزرجؾاز الظعؽ في ا
 23/12/3128  تاريخ :228633ملف رقؼ : قرار السح سة العلكا
 شيتر انفد  ضد/ القرض الذعري الجزائر  ومؽ معمو  ذ ش –قزكة ش ذ ر ر 

 ق ا ر ا 7:1/2مخالفة السادة : األولالفرع : األولالؾجم 
فػػي ارجػػل نمػػ  كلػػؼ يػػتؼ الحجػػز أك  حيػػث تقتزػػي ذات السػػادة دانػػ  اذا لػػؼ يبمػػ  امػػر الحجػػز

 ال ايا دقؾة القانؾف  األمراعتبر ، الذهريؽ مؽ تاري  صدكر 
ال  يرػػب   كلػػؼ يػػتؼ تشفيػػذ  لغايػػة اليػػـؾ 11/21/0213امػػر الحجػػز صػػادر فػػي أف  حيػػث

ات الحجػز السدػجمة دبمانػة ضػب  السحكسػة فػػي ءإرجػراكقػف إلػد  عشػد رفػع الػدعؾو الراميػة ايػا
  11/28/0213ؽ طرؼ الظاعشة في ككذلػ اثشاء االستفشاؼ السرفؾع م 21/28/0213

حيػػث كمتػػد كػػاف ذلػػػ يرػػب  القػػرار السشتقػػد مذػػؾبا دسخالفػػة هػػذ  القاعػػدة التػػي يرػػشفها 
 .مسا يعرض  لمشقض كاالدظاؿ، القانؾف مؽ الشغاـ العاـ اذ يجؾز لمقاضي اثارتها

                                                                                                                                                                                     
cassation) Voir: Jean-Didier BAKALA DIBANSILA, LE REGLEMENT DU CONTENTIEUX 

DE L’EXECUTION FORCEE EN DROIT DE L’OHADA, op.cit. . p.8  
 رقػػػؼ ممػػػف كالبحريػػػة، التجاريػػػة ،الغرفػػػة العميػػػا السحكسػػػة قػػػرار الحجـــز( تشفيـــذ و ـــف  مـــر شـــي الظعـــؽ يجـــؾز ا: السرـــد ) (1)

 015 ص 0218 أكؿ عدد العميا السحكسة مجمة 10/21/0218نتاري  1183008
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 األمػػرهػػذا الػػدفع السثػػار يسػػس دسؾضػػؾع الشػػزاع كيدػػتحيل التظػػرؽ اليػػ  متػػد كػػاف أف  لاػػؽ
 .ؽ ا ـ ا 155السادة  بحكاـالخاص د  غير قانل ألي طعؽ عسا د

طمػب أك  دعػؾو االشػكاؿأف  حيث تشص هذ  السادة السعتسدة دالقرار السظعػؾف  يػ  عمػد
 كقف تشفيذ حكؼ يفرل فيها دبمر مدبب غير قانل ألي طعؽ.

ف كيبقػد كعمي  كبقزائ  دعػدـ قبػؾؿ االسػتفشاؼ يكػؾف ذات القػرار قػد التػـز صػحي  القػانؾ 
 لذلػ رفض الفرع.. مؽ نفس القانؾف مؽ دا ب عدـ الجدية كيتعيؽ 182/1الدفع دالسادة 

 ق ا ر ا  633مخالفة السادة : الفرع الثاني
فػػػػي  58الظاعشػػػػة لجػػػػبت لرفػػػػع دعػػػػؾو كقػػػػف تشفيػػػػذ امػػػػر الحجػػػػز كالبػػػػع رقػػػػؼ أف  نػػػػدعؾو 

دعػػؾو السؾضػػؾع مؾاصػػمة نيػػع العتػػاد دػػالسزاد قبػػل الفرػػل فػػي أف  أسػػاسعمػػد  11/21/0213
افػاس الذػركة كتؾ يػف السذػركع نهائيػا مسػا سيتدػبب فػي خدػائر فادحػة قػػد إلػد  سػؾؼ يػ دي

 يرعب تداركها مدتقبا نغرا لسبم  القرض السراد تحريم .
السػػػذكؾر كالفاصػػػل فػػػي دعػػػؾو كقػػػف  األمػػػرفػػػاف شػػػرط تدػػػبيب  أخػػػرو حيػػػث كمػػػؽ رجهػػػة 

ار السحكسػػة العميػػا الفاصػػل نػػشقض كادظػػاؿ التشفيػػذ يدػػتمـز الػػرد عمػػد دفػػؾع الظاعشػػة كال سػػيسا قػػر 
 .01/21/0215قرار 

 كقػػف التشفيػػذ م قتػػاإلػػد  لػػدعؾو السؾضػػؾع ارتباطػػا دالظمػػب االسػػتعجالي الرامػػيأف  حيػػث
 حيؽ البف  ي  نهائيا.إلد 

إلػػد  الفػػرع م سدػػا يػػ دي مسػػا يجعػػل، اعػػا  155كعميػػ  يكػػؾف القزػػاة قػػد خػػالفؾا السػػادة 
 السشتقد.نقض كادظاؿ قرارهؼ 

الخػػاص نؾقػػف  األمػػريكػؾف الفرػػل فػػي أف  السعتسػػدة 155اشػػتراط السػػادة أف  لاػؽ حيػػث
ال يجعل مش  قادا لمظعؽ داالستفشاؼ كعمي  كبالرغؼ مػؽ انهػا اشػترطف دػاف ، تشفيذ حكؼ مدببا

 مدببا فد نرف عمد ان  غير قانل ألي طعؽ. األمريكؾف 
 155التزمػػػؾا صػػػحي  السػػػادة قزػػػاة قػػػدالكبقزػػػائهؼ دعػػػدـ قبػػػؾؿ االسػػػتفشاؼ يكػػػؾف  ثحيػػػ
 السعتسدة.
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 .مآؿ الفرع كدادق  الرفض لعدـ رجديت أف  حيث
 مأخؾذ مؽ مخالفة القانؾ  والخظأ شي تظركقم: الؾجم الثاني

د عمػد انػ  كبغػض األكلػمؽ قانؾف الشقػد كالقػرض تػشص فػي فقرتهػا  101السادة أف  ذلػ
 الشغر عؽ

هذا القانؾف يسكؽ كػل م سدػة مػش  االشػخاص مؽ  102السشع السشرؾص عمي  دالسادة 
 قركضا كذلػ ضسؽ مسارسة نذاطها السهشي.أك  الستعاقديؽ معها آرجاال لمدفع

حيػث خػػالف القزػػاة هػػذ  السقتزػػيات لثبػػؾت انرامػػ  معهػػا اتفا يػػة اعػػادة الجدكلػػة لمقػػرض 
ات الحجػػػز لتحرػػػيل الػػػديؽ السقػػػرر ءإرجػػػراكباشػػػرت  سػػػشؾات سػػػرعاف مػػػا نامػػػف عشهػػػا 12لسػػػدة 

 داالتفا ية الدادقة.
 حيث عرض القزاة قرارهؼ لمشقض كالبظاؿ.

السدػػتبنف الي طعػػؽ يدػػتحيل عمػػد السحكسػػة العميػػا  األمػػرلاػػؽ حيػػث كنغػػرا لعػػدـ قانميػػة 
 الذي يجعل الؾرج  في غير محم  كيرفض. األمرمشاقذة مؾضؾع الشزاع 

 مأخؾذ مؽ القرؾر شي التدري : جم الثالثالؾ 

قزػػػاة أف   يػػػ  لػػػؼ تاػػػؽ اسػػػباد  تػػػ دي لسشظؾقػػػ  عمػػػد اعتبػػػارالقػػػرار السظعػػػؾف أف  ذلػػػػ
السؾضؾع لػؼ يدػببؾا عػدـ اخػذ امزػاء الظػرفيؽ لجػدكؿ التقدػي  كالخػاص دإعػادة رجدكلػة الػديؽ 

كقػػد تافمػػف الخزيشػػة ، اذ اخػػل السظعػؾف ضػػد  نهػػذا االتفػاؽ، لسػدة عذػػر سػػشؾات دعػيؽ االعتبػػار
 . (102.222.222كعذركف مميؾف ديشار )العسؾمية دفؾائد القرض دسبم  ارجسالي قدر  مائة 

السظعؾف ضد  استرػدر امػر الحجػز أف  حيث لؼ يتفحص قزاة السؾضؾع دعشاية كا ية
( فػػي الؾقػػف الػػذي د ج 552.222.222السػػتيفاء مبمػػ  قػػدر  ثاثسائػػة كثاثػػيؽ مميػػؾف ديشػػار )

ة ككاحػد كثاثػيؽ يتاؾف مش  هذا السبم  السدتحق كالسقػدر دسائػة كسػتة كثسػانؾف مميػؾف كاربعسائػ
( فزػػػا عػػػؽ السدػػػتحقات البشايػػػة السدفؾعػػػة مػػػؽ طػػػرؼ خزيشػػػة 181.151.222ديشػػػار)  الػػػف

 الدكلة.
 لذلػ فالؾرج  السثار م سس ي دي لشقض كادظاؿ القرار السظعؾف  ي .
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دفرعيػػ  فانػػ  قػػد يدػػتحيل عمػػد االطػػاؽ  األكؿلاػػؽ حيػػث ككسػػا رجػػاء فػػي الػػرد عػػؽ الؾرجػػ  
 مشاقذة مؾضؾع الشزاع ندفؾع  الرادر دخرؾص  امر غير قانل ألي طعؽ دقؾة القانؾف 

 رفز  رجدي يتعيؽكعمي  فاقل ما يقاؿ عؽ الؾرج  ان  غير 
يتعػيؽ الحكػؼ عمػد  لسا لػ  مػؽ طػادع تعدػفي كنغرا، كضسؽ هذ  الغركؼ يرفض الظعؽ

مػػؽ نفػػس القػػانؾف كبالسرػػاريف  588رامػػة السدنيػػة السقػػررة دالسػػادة الظاعشػػة دالحػػد االدنػػد لمغ
 القزائية.

 ربابلهذ  األ
 : السحكسة العميا تقزي

بقرؾل الظعؽ ي ال ويرشزم مؾضؾعا والزار الظاعشة بغرامـة مدنكـة قـدربا عذـرة آا  
 دج ( ويالسراريف القزائكة 210111ديشار)

نتػاري  الثػاني عذػر مػؽ  الجمدػة العمشيػة السشعقػدةنذا صدر القرار ككقع الترري  دػ  فػي 
القدػؼ -الغرفة التجاريػة كالبحريػة -شهر رجانفي سشة الفيؽ كسبعة عذر مؽ قبل السحكسة العميا

 الثاني.
اعظػد الدػمظة السظمقػة لجهػة  ؽ ا ـ ا 155نص السادة أف  هذا القرار يتبيؽ مؽ عرض

 الرقادػة القزػائية كهػؾ امػر اقػل مػا يقػاؿ عميػ  التقاضي الرئاسية عمد مدتؾو السحكسة كليسشػع
 حػق الػدفاع دػالمجؾء لتقاضػي الدررجػة السعشية دالتشفيذ مػؽ طراؼالسذرع نهذا الشص حـر األأف 

كاكثر مؽ ذلػ خالف الاثير مػؽ التذػريعات فػي هػذا ، الثانية كهؾ مبدأ كرس  في نفس القانؾف 
ات السيدػرة ءرجػراالقػانؾف السؾحػد الستزػسؽ اإل مؽ 18السجاؿ اذ عمد سبيل السثاؿ فاف السادة 

 لمتحريل كالتشفيذ لسشغسة التشديق االفريقية لقانؾف االعساؿ
 (O H A D A  كالتي تقانمهػا السػادة )ؽ اـ ا نرػف عمػد قانميػة االكامػر الرػادرة  155

االستفشاؼ لػيس لػ  اثػر مؾقػف كلاشػ  أف  غؼر ، (1)عؽ رئيس السحكسة في مجاؿ مشازعة التشفيذ
                                                           
(1)

 Cf. Art.49 (La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à 

une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction 

statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui. Sa décision est susceptible d’appel 

dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé. Le délai d’appel comme l’exercice de 
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يتػػػػي  لمسحكسػػػػة العميػػػػا تقػػػػؾيؼ هػػػػذ   كفػػػػي ذات الؾقػػػػف الرقادػػػػة القزػػػػائية يفدػػػػ  السجػػػػاؿ لبدػػػػ 
 .حكاـاأل

ات التشفيػػذ كبػػاألخص الحجػػؾز ءإرجػػرا كرجػػؾ ب التشؾيػػ  كامػػا مػػا يعتػػرض، خيػػريبقػػد فػػي األ
إلػد  الحجػؾز اكاف تشتهػيفذػل اتسػاـ عسميػة هػذ  إلػد  تػ دي امػاأف  التشفيذية مؽ عقبػات يسكػؽ

االسػػػهاـ فػػػي مزايػػػدات نيػػػع إلػػػد  خرؾصػػػا كاف الشغػػػرة، دغيػػػر الػػػثسؽ الحقيقػػػي لمسحجػػػؾز البيػػػع
يػػػرو فيهػػػا انهػػػا نشػػػاء لدػػػعادة عمػػػد حدػػػا ب شػػػقاء  اذ الػػػبعض، الحجػػػؾز ارجتساعيػػػا غيػػػر مريحػػػة

 . كاخركف يتذاءمؾف مؽ اال باؿ عمد هذ  السزايدات كؾنها مردرا لمبايا كالسرائب، الغير
(Participer à une vente aux enchères n’est pas habituel en Afrique. « On ne 

bâtit pas son bonheur sur le malheur des autres », diront certains. « Acquérir les 

biens d’une personne en difficulté financière contre son gré, pourrait être source 

de malheur » diront d’autres.)
(1) 

طػرؽ التشفيػذ الااسػيكية التػي  التفاير في آليات لتجشب مدػاكئ إلد  الذي دفع األمران  
 كايجاد ندائل لها مؽ خاؿ استراتيجيات حديثة تاؾف اكثر فاعمية، تبدك احيانا انها قاسية

(L’évitement des voies d’exécution ou les stratégies modernes d’exécution 

forcée) 
كهؾ السدعد الذي يتسثل في فػت  السجػاؿ لمتفػاكض نػيؽ ، السديؽأك  سؾاء دالشدبة لمدائؽ

الظرؼ الحارجز كالظرؼ السحجؾز عمي  اما قبل الحرؾؿ عمد الدشد التشفيذي دريغة نسػؾذج 
التفػػػاكض يجػػػري دعػػػد أف ، أك لمتبميشػػػات العيشيػػػة يرػػػب  مالاػػػاف أ اتفػػػاقي يتػػػي  لمػػػدائؽ السػػػرتهؽ

 .رجدكلة الديؽأك  الحرؾؿ عمد الدشد التشفيذي اما لتعديل االلتزاـ
(L’espace de négociation réservée à la modification de l’obligation ou au 

rééchelonnement de la dette)
(2)  

                                                                                                                                                                                     
cette voie de recours n’ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement 

motivée du président de la juridiction compétente), Voir: Acte uniforme portant organisation des 

procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, Acte adopté le 10 avril 1998 et paru 

au JO OHADA n°6 du 1er juillet 1998. (http://www.droit-afrique.com/upload/doc/ohada/Ohada-Acte-

Uniforme-1998-Recouvrement-voies-execution.pdf)  
(1)

 YAV&KATSHUNG&JOSEPH, COURS&DE&DROIT&DES& VOIES&D’EXECUTION op.cit. 

p.30 
(2)

 WANDJI KAMGA Alain-Douglas, LE DROIT A L’EXECUTION FORCEE REFLEXION A 

PARTIR DES SYSTEMES JURIDIQUES CAMEROUNAIS ET FRANÇAIS. Op.cit. p.. 382 et s.  

http://www.droit-afrique.com/upload/doc/ohada/Ohada-Acte-Uniforme-1998-Recouvrement-voies-execution.pdf
http://www.droit-afrique.com/upload/doc/ohada/Ohada-Acte-Uniforme-1998-Recouvrement-voies-execution.pdf
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 : ختمتة

كالتشفيػػذ فػػي حيػػاة البذػػر دكافػػة دقػػاع االرض كعبػػر كافػػة االزمػػاف آليتػػاف لتحقيػػق  ثبػػاتاإل
لػػ   ؽالحػػق لسػػ إثبػػاتمػػؽ خػػاؿ إال  فػػا اسػػتقرار يزػػسؽ عاقػػات االفػػراد، فػػي السجتسػػع األمػػؽ
فػي كميهسػا  األمػرك ، لتسكػيؽ صػاحب الحػق مػؽ حقػ  دالتشفيػذإال  الحػق ثباتكال نجاح إل، الحق
القزػػائي عسػػاد تحقيػػق  األمػػؽإلرسػػاء كالتشفيػػذ ( مشػػؾط دالدػػمظة القزػػائية الزػػامؽ  ثبػػات) اإل
 السمػ . أساسالعدؿ نيؽ الشاس كالعدؿ  إقامة أساسالقانؾني  األمؽ

محػػؾر التشفيػػذ ندػػتخمص الشتػػائو ثبػػات ك انػػ  مػػؽ خػػاؿ مػػا تػػؼ التظػػرؽ اليػػ  فػػي محػػؾر اإل
 التالية.

 ثبات: اوا بالشدبة لل 
 (ضاع مش  حق  إثباتمؽ يعجز عؽ = انعداـ الحق ) ثباتانعداـ اإل -2

 كاقعة مادية(أك  تررؼ –يشرب عمد مردر الحق) كاقعة قانؾنية  ثباتاإل -3

مرػػػمحة خاصػػػة نتسكػػػيؽ السػػػدعي مػػػؽ ، تحقيػػػق مرػػػمحتيؽإلػػػد  يهػػػدؼ ثبػػػاتاإل -4
 حق  كمرمحة عامة نتحقيق العدؿ في السجتسع.

 الدليل اما القزاء دالظرؽ السحددة قانؾنا إقامةهؾ  ثباتاإل -5

 القزائية حكاـاأل أساسهؾ  ثباتاإل -6

متشازع  ي ( كعبء) يقع عمػد مػؽ يػدعي ، مسكؽ، محل ) محدد ثباتمدائل اإل -7
) إثبػػػات أدلػػػةأك  خػػػاؼ الثانػػػف أصػػػا كخػػػاؼ الثانػػػف فرضػػػا كخػػػاؼ الثانػػػف فعػػػا ( كطػػػرؽ 

 القرائؽ( -الذهادة -اليسيؽ -االقرار -الاتادة

العمسيػػة ذات الحجيػػة القاطعػػة شػػريظة حفغهػػا فػػي  دلػػةالتظػػؾر العمسػػي اكرجػػد األ -8
 عركؼ تزسؽ سامتها.

أك  الاتركنيػػة رسػػسية )لهػػا حجيػػة تجػػا  الاافػػة(أك  الاتانيػػة ندعامػػة كر يػػة دلػػةاأل -9
 كالقػرائؽ القانؾنيػة لهػا حجيػة قاطعػةها( كاما القرار كاليسيؽ الحاسسة أطرافتجا   عر ية )حجيتها
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فػػػي حػػػيؽ الذػػػهادة كالقػػػرائؽ القزػػػائية كاليسػػػيؽ ، أخػػػرو  بدلػػػةككا يػػػة لؾحػػػدها كال تحتػػػاج دعسػػػا د
 الستسسة مترككة لمدمظة التقديرية لمقاضي كحجتها ندبية.

 هي حجر الزاكية لمتظبيق الدميؼ لمقانؾف. ثباتاإل أدلة -:

في السجاؿ السدني تقـؾ عمد كرجؾ ب سسؾ الذرعية عمػد الحقيقػة  دلةمقبؾلية األ -21
  يحيؽ في السجاؿ الجشائي تقـؾ عمد كرجؾ ب سسؾ الحقيقة عمد الذرعية.

 :  ثانكا بالشدبة للتشفيذ
 فسؽ مرحمة التخمي عؽ اقتزػاء الػدائؽ لديشػ  نشفدػ ، قانؾف التشفيذ قانؾف متجدد -2

مرحمػة الحػق فػي التشفيػذ إلػد  ليتحؾؿ مع التظؾر، مرحمة حمؾؿ الدكلة نؾضع قانؾف التشفيذإلد 
 لحساية الدائؽ كفي ذات الؾقف حساية السديؽ. ندافكاعتبار  حقا مؽ حقؾؽ اإل

تاػػريس كرجػػؾد مػػؽ خػػاؿ ، دقائػػ  أسػػاسهػػؾ احػػد اكبػػر مؾاضػػيع القػػانؾف ك التشفيػػذ  -3
 .لؾرجؾد دكلة القانؾف  ةالحق كسيادة القانؾف الزامش

 كحسايػة الػدائؽ حسايػة نػيؽ التػؾازف  خمق يقتزي القزائي األمؽ تحقيق   -4
 .السديؽ
 حق التشفيذ تفعيل لحق التقاضي. -5
 مردر الحساية التشفيذية.الدشد ات التشفيذية  -6
 التشفيذ الجبري. أساسدرؾرتي  ) البدني كالسالي(  االكرا   -7
مػػػػا درج الفقػػػػ  عمػػػػد تدػػػػسيت  طػػػػرؽ التشفيػػػػذ التػػػػي تتسثػػػػل فػػػػي أك  التشفيػػػػذ الجبػػػػري  -8
 القانؾنية الستاحة لمدائؽ الستيفاء ديش  مؽ السديؽ.الؾسائل 
كقػػائي لسشػػع السػػديؽ مػػؽ الترػػرؼ فيهػػا  ءإرجراتاػػؾف تحفغيػػة كػػأف  الحجػػؾز امػػا -9

السػديؽ كتسكػيؽ الػدائؽ اسػتيفاء حقػ   أمػؾاؿنيػع إلػد  كاما حجؾزا تشفيذيػة تهػدؼ، اضرارا دالدائؽ
 مؽ ثسشها.
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الفرػل فيهػا لقاضػي االسػتعجاؿ ما يعترض التشفيذ الجبػري مػؽ اشػكاالت يػ كؿ  -:
 السشؾط حرريا لرئيس السحكسة كببكامر غير قانمة ألي طعؽ.

 ايػػة التفايػػر فػػي البػػدائل آلليػػات التشفيػػذ الجبػػري داليػػات تعتسػػد التفػػاكض كالمجػػؾءند - 12
الجبريػػة كالتػػي فػػي كثيػػر مػػؽ االحيػػاف ال تحقػػق الشتػػائو الحمػػؾؿ الرضػػائية نػػدال مػػؽ الحمػػؾؿ إلػػد 

 السررجؾة .
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 قتئنة املصتدر  املزاجع

 : السرادر
 القرآ  الكريؼ

 الحديث الذريف
  0225، القاهرة، مكتبة الرفا، 5ج ، صحي  البخاري طبعة رجديدة مشقحة .1

اخظػػػب أك  دػػػا ب نيػػػاف ارجػػػر الحػػػاكؼ اذا ارجتهػػػد فبصػػػا ب، كتػػػا ب االقزػػػية، 3ج ، صػػػحي  مدػػػمؼ .0
 هجرية 1581القاهرة ، م سدة الظباعة لدار التحرير لمظبع كالشذر

 

 الشرؾص التذري كة
ات الجزائيػػػة السعػػػدؿ ءرجػػػراالستزػػػسؽ قػػػانؾف اإل 28/21/1811السػػػ رخ فػػػي  133-11 األمػػػر .1

 كالستسؼ

 الستزسؽ قانؾف العقؾبات السعدؿ كالستسؼ 28/21/1811الس رخ في 131-11 األمر .0

 الستزسؽ القانؾف السدني 01/28/1883الس رخ في 38-83 األمر .5

 الستعمق دالقانؾف السدني 01/28/1883الس رخ في  38-83األمر  .1

السعدؿ كالستسؼ دالقانؾف ، الستزسؽ القانؾف السدني 01/28/1883الس رخ في  38-83 األمر .3
 02/21/0223الس رخ في 12-23كبالقانؾف  25/23/1888الس رخ في 88-11

  82/81: رقؼ 03/10/1882: قانؾف التؾثيق الرادر نتاري  .1

 05/21/0228السػػػػػ رخ فػػػػػي 01ج. ر عػػػػػدد 20/0228/ 03الرػػػػػادر فػػػػػي  28-28القػػػػػانؾف  .8
 ات السدنية كاالداريةءرجراالستزسؽ قانؾف اإل

 الستزسؽ تعديل القانؾف السدني 5/3/1888الس رخ في  11-88قانؾف ال .8

الستعمػػػػق دالقؾاعػػػػد الخاصػػػػة السظبقػػػػة عمػػػػد دعػػػػض  28/21/1881الرػػػػادر  20-81القػػػػانؾف  .8
 القزاء أحكاـ

 الستزسؽ تعديل القانؾف السدني 02/21/0223الس رخ في  12-23قانؾف ال .12

السعػػػػػػدؿ كالسػػػػػػتسؼ لمقػػػػػػانؾف السػػػػػػدني الرػػػػػػادر  02/28/0223السػػػػػػ رخ فػػػػػػي  12-23قػػػػػػانؾف ال .11
  38-83داألمر
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رجريػػدة  –الستزػػسؽ تشغػػيؼ مهشػػة السحزػػر القزػػائي  02/20/0221نتػػاري   25-21قػػانؾف ال .10
 11/0221رسسية عدد

ج ، ات السدنيػػػة كاالداريػػػةءرجػػراقػػػانؾف اإلالسػػػتسؽ  03/20/0228السػػػ رخ فػػي  28-28قػػانؾف ال .15
  05/21/0228الرادرة في  01رعدد 

 ات السدنيةكاالداريةءرجراالستعمق دقانؾف اإل 03/20/0228الس رخ في 28-28القانؾف رقؼ .11

الستعمػػق دالقؾاعػػد الخاصػػة لمؾقايػػة مػػؽ الجػػػرائؼ  23/28/0228: السػػ رخ فػػي 21-28قػػانؾف ال .13
: الس رخػػػػػػػة فػػػػػػػي 18الترػػػػػػػاؿ الجريػػػػػػػدة الرسػػػػػػػسية عػػػػػػػدد السترػػػػػػػمة نتاشؾلؾرجيػػػػػػػات االعػػػػػػػاـ كا

11/28/0228 

الرػػادرة فػػي  80: ج. ر عػػدد، 0202نػػؾفسبر 1السرػػادؽ عميػػ  داسػػتفتاء ، التعػػديل الدسػػتؾري  .11
52/10/0202 

 السراجع
 الكت 

 0221دار الجامعػػػػػة الجديػػػػػدة لمشذػػػػػر ، الؾسػػػػػي  فػػػػػي التشفيػػػػػذ الجبػػػػػري ، نبيػػػػػل اسػػػػػساعيل عسػػػػػر .1
 االسكشدرية

العبػػر كديػػؾاف السبتػػدأ كالخبػػر فػػي ايػػاـ ، مقدمػػة العامػػة نػػؽ خمػػدكف ، خمػػدكف عبػػد الػػرحسؽ نػػؽ  .0
دار الفاػػػر لمظباعػػػة كالشذػػػر ، العػػػر ب كالعجػػػؼ كالبربػػػر كمػػػؽ عاصػػػرهؼ مػػػؽ ذكي الذػػػبف االكبػػػر

 0212نيركت لبشاف

دار ، اثػار االلتػزاـ - ثبػاتاإل، 0ج ، الؾسػي  فػي شػرح القػانؾف السػدني، عبد الرزاؽ الدشهؾري  .5
 11اث العربي نيركت لبشاف ص.احياء التر 

، دار الشهزػة العربيػة، كفقا لسجسؾعة السرافعات السدنية كالتجاريػة، التشفيذ الجبري ، فتحي كالي .1
  1888القاهرة 

الظبعػػػػة ، عسػػػػاف -دار الرايػػػػة كالشذػػػػر لمتؾزيػػػػع االردف، كقؾاعػػػػد التشفيػػػػذ ، أحكػػػػاـ  نرػػػػر   .3
 0215د األكل

  1ط ، دار الاتا ب العربي، في الفق  اإلسامي ثباتاإل أدلة -عمؼ القزاء، احسد الحرري  .1
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، دار الاتػػػا ب الجػػػامعي لمشذػػػر كالتؾزيػػػع، الجشػػػائي ثبػػػاتالشغريػػػة العامػػػة لإل، الدػػػيد   شػػػريف .8
 0220رجامعة االسكشدرية 

 0215ط ثانيػػة ، طػػرؽ التشفيػػذ كفقػػا لمتذػػريع الجزائػػري مشذػػؾرات دغػػدادي، نربػػارة عبػػد الػػرحسؽ .8
  الجزائر

الستزسؽ  03/20/0228الس رخ في  28-28اشكاالت التشفيذ كفقا لمقانؾف ، شا عسرحسدي دا .8
 15ص. 0218دار هؾمة ، ؽ ا ـ ا

الستزػػسؽ  03/20/0228السػػ رخ فػػي  28-28طػػرؽ التشفيػػذ كفقػػا لمقػػانؾف ، حسػػدي داشػػا عسػػر .12
  0210دار هؾمة لمظباعة كالشذر الجزائر، ات السدنية كاالداريةءرجراقانؾف اإل

دار الهػدو عػيؽ ، طػرؽ التشفيػذ، 0ج ، ات السدنية الجزائري ءرجراشرح قانؾف اإل، شسميساف دار  .11
  0221مميمة الجزائر

دراسة مقارنة معػززة دالتظبيقػات القزػائية لسحكسػة ، قانؾف التشفيذ أحكاـشرح ، عباس العبؾدي .10
 18ص. 0228د عسافاألكلالظبعة ، دار الثقافة لمشذر كالتؾزيع، التسييز

-28اصؾؿ التشفيذ كالحجز التشفيذي عمػد السشقػؾؿ كالعقػار كفقػا لمقػانؾف ، نؾضياؼعبد الرزاؽ  .15
  0210عيؽ مميمة الجزائر -دار الهدو لمشذر كالتؾزيع 28

دار الهػدو عػيؽ ، اصؾؿ التشفيذ كالحجز التشفيذي عمد السشقػؾؿ كالعقػار، عبد الرزاؽ نؾضياؼ .11
  0210مميمة الجزائر 

طبعػة ، بدلػةتررجسػة لمسحاكسػة الع، ات السدنيػة كاالداريػة الجديػدءرجراقانؾف اإل، عبد الداـ ذيب .13
 0211الجزائر ، مؾفؼ لمشذر، ثانية

  0221دار العمـؾ لمشذر كالتؾزيع عشادة، التشفيذ الجبري كاشكاالت ، عسارة نمغيث .11

دار الثقافػػػة كالشذػػػر ، الجشػػػائي ثبػػػاتمذػػػركعية الرػػػؾت كالرػػػؾر فػػػي اإل،   االمػػػيؽ الخرشػػػة .18
  0211عساف  1طكالتؾزيع 

االسػكشدرية. ، دار الجامعػة الجديػدة، ات ءإرجراالتشفيذ الجبري قؾاعد  ك ، احسد هشدي -نبيل عسر .18
0225 
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 ااطروثات والسذكرات
رجامعػػػػػة ، دكتػػػػػؾرا  ، اتػػػػػ ءإرجراالقػػػػػانؾني فػػػػػي القػػػػػانؾف الجزائػػػػػري ك  األمػػػػػؽمبػػػػػادئ ، اكراؾ حؾريػػػػػة .1

  00/20/0218 -سعيد حسديؽ-كمية الحقؾؽ ، 1الجزائر

رجامعػػػة   خيزػػػر ددػػػكرة ، دكتػػػؾرا  ، طػػػرؽ التشفيػػػذ مػػػؽ الشاحيػػػة السدنيػػػة، نؾصػػػري نمقاسػػػؼ   .0
0211- 

  0228-0228رجامعة دارجي مختار عشادة ، دكتؾرا  ، الحجز التشفيذي، حسة مرامرية .5

رجامعػػة ، دكتػػؾرا  ، ات الجزائيػػة الجزائػػري ءرجػػرافػػي عػػل قػػانؾف اإل ثبػػاتطػػرؽ اإل، زركقػػي عايدػػة .1
  0218-0218يدة مؾالي الظاهر سع

رجامعػة ، نرنػامو الػدكتؾرا  ، دراسػة مقارنػة، الػدعؾو الجشائيػة ، إثبػاتنؽ سعيد انؾ داسر عبد س .3
العػػػػػػاـ ، السسماػػػػػػة العربيػػػػػػة الدػػػػػػعؾدية، قدػػػػػػؼ الدياسػػػػػػة الذػػػػػػرعية،   نػػػػػػؽ سػػػػػػعؾد االسػػػػػػامية

 1151 -1155الجامعي

اطركحػة دكتػػؾرا  ، كالتذػػريع السقػارف طػرؽ التشفيػذ فػػي التذػريع الجزائػري ، القػركي دذػير سػػرحاف .1
  0211، 1في القانؾف الخاص رجامعة الجزائر

 

 محاضرات
 قالسة 1813ماي  8رجامعة ، محاضرات في االنغسة القانؾنية السقارنة، حسيد شاكش .1

 السقاات
رجامعػػة   خيزػػر ، مجمػػة   خيزػػر، االخػػاؽ فػػي شػػعر" احسػػد شػػؾقي"، عبػػد الهػػادي   .1

  0228الخامس رجؾاف العدد ، ددكرة

مجمػة ، القزائية اإلدارية في مؾارجهػة اشػخاص القػانؾف العػاـ حكاـآليات تشفيذ األ،   قرري  .0
  0218ماي ، األكؿالعدد ، الؾكالة القزائية لمسسماة

 ااجتهاد القزائي
، 23/21/0211نتػػاري  2822188ممػػف رقػػؼ، الغرفػػة التجاريػػة كالبحريػػة، قػػرار السحكسػػة العميػػا .1

 .0211السحكسة العميا العدد الثاني مجمة 

مجمػػػة ، 01/12/0215نتػػػاري   2821528ممػػػف رقػػػؼ ، الغرفػػػة السدنيػػػة، قػػػرار السحكسػػػة العميػػػا .0
  0215 20العدد ، السحكسة العميا
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 1881 5السجمة القزائية رقؼ 38122ممف  20/28/1888قرار السحكسة العميا غ ج في .5

السجمػة  32881ممف رقؼ  52/21/1888ر نتاري  قرار السحكسة العميا الغرفة الجزائية الراد .1
 1881القزائية 

قػانؾف العقؾبػات ، ذكػر  احدػؽ نؾسػقيعة ممف 13/23/1885قرار السحكسة العميا الرادر في  .3
  نيرتي لمشذر 10ط، في ضؾء السسارسة القزائية

 10/21/0218نتػػاري  1183008ممػػف رقػػؼ ، قػػرار السحكسػػة العميػػا الغرفػػة التجاريػػة كالبحريػػة .1
 015ص  0218 أكؿ مجمة السحكسة العميا عدد

 85.ص0عدد  1885نذرة القزاة  18/21/1885قرار السحكسة العميا الغرفة الجزائية  .8

مجمػػة السحكسػػة العميػػا العػػدد  115828ممػػف رقػػؼ  01/21/0228قػػرار السحكسػػة العميػػا نتػػاري   .8
 0228الثاني 

مجمػػػة  23/10/0215نتػػػاري  2883010ممػػػف رقػػػؼ ، الغرفػػػة التجاريػػػة، قػػػرار السحكسػػػة العميػػػا .8
 0215الدشة ، 20السحكسة العميا عدد

مجمػػػػػة ، 1052158ممػػػػف رقػػػػؼ  11/21/0202غرفػػػػة عقاريػػػػة نتػػػػػاري ، قػػػػرار السحكسػػػػة العميػػػػػا .12
  0202 األكؿالسحكسة العميا العدد 

 السؾاقع االكترونكة
  لفرؽ نيؽ الحق العيشي كالحق الذخري، القانؾف العقاري السغربي .1

، مػؽ شػعراء العرػر الجػاهمي، ض نػؽ عاديػاء نػؽ رفاعػة نػؽ الحػارث االزديالدسؾاؿ نؽ غػري .0
  ( http://www.argeek.com) كاشتهر دالؾفاء

Textes législatifs 
1. Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement 

et des voies d’exécution, Acte adopté le 10 avril 1998 et paru au JO OHADA 

n°6 du 1er juillet 1998. (http://www.droit-afrique.com/upload/doc/ohada/Ohada-

Acte-Uniforme-1998-Recouvrement-voies-execution.pdf)  

2. Code civil Français, 97 Edi DALLOZ 1997-1998 
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Ouvrages 
1. Eric Baccino, Médecine légale clinique Médecine de la violence, Prise en charge 

des victimes et agresseurs, Résumé, Editeur: Elsevier Masson, Parution: 

07/01/2015 (https://www.decitre.fr/) 

2. Natalie Fricero, Procédures civiles d'exécution, Gualino, Lextenso, Paris La 

Défense 2020,  

3. Ouvrages Serge Guinchard et Tony Moussa DROIT ET PRATIQUE DES 

VOIES D’EXECUTION, DALLOZ ACTION 2000  

4. Pierre Julien-Gille Taormina, VOIES D’EXECUTION ET PROCEDURES DE 

DISTRIBUTION, Librairie générale du droit et de jurisprudence(LGDJ) paris 

2000 p.36 

5. Serge Guinchard et Tony Moussa DROIT ET PRATIQUE DES VOIES 

D’EXECUTIONDALLOZ ACTION 2000  

 

THESES ET MEMOIRES 
6. Mahougnon Prudence HOUNSA, Les actes juridiques privés exécutoires. Droit 

français/Droit OHADA, , Thèse de doctorat de Droit privé et sciences 

criminelles, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 14 décembre 2015 

https://bdr.u-paris10.fr › thèses › internet  

7. Marion Le Lorrain, L’HISTOIRE ET LE DROIT PENAL, UNIVERSITE 

PANTHEON-ASSAS PARIS II MASTER II DROIT PENAL ET SCIENCES 

PENALES ANNEE UNIVERSITAIRE 2009/2010 (https://docassas.uparis2.fr)  

8. Nicolas BRUNET, L’EXÉCUTION FORCÉE, Master 2ème année, Personne et 

Droit, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, juin 2013 

(https://www.lepetitjuriste.fr)  

9. WANDJI KAMGA Alain-Douglas, LE DROIT A L’EXECUTION FORCEE 

REFLEXION A PARTIR DES SYSTEMES JURIDIQUES CAMEROUNAIS 

ET FRANCAIS, thèse de doctorat, UNIVERSITE DE LIMOGES- 

UNIVERSITE DE YAOUNDE II, 26/05/2009  

Cours 
1. Droit 1re STMG - La preuve des droits 

(https://www.maxicours.com/se/fiche/2/2/177022.html/1stt). 

2. Droit de l’exécution forcée ; définition et sources cours (http://cours-de-

droit.net/source-et-definition-du-droit-de-l-execution-forcee-a127372586/  

3. Droit de l’exécution forcée, définition et sources(https://cours-de-

droit.net/source-et-definition-du-droit-de-l-execution-forcee-a127372586/)  

4. ELEONORE CADOU, La preuve des droits subjectifs (principes applicables à 

l'objet et à la charge de la preuve 
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(https://cours.unjf.fr/repository/coursefilearea/file.php/105/Cours/08_item/index

I0.htm). 

5. Introduction au droit privé Partie 2 II) La preuve des droits subjectifs, 

6. Introduction au droit privé Partie 2 II) La preuve des droits subjectifs  

7. La preuve des droits subjectifs en droit-Major-Prépa, (https://major-prépa-

com/eco-droit/preuve-droits-subjectifs-droit/ 

8. La preuve des droits, MAXICOURS.COM, 

(https://www.maxicours.com/se/fiche/2/2/177022.html/1stt) consulté  

9. La preuve des droits, Preuve par témoignage, 

(https://www.maxicours.com/se/cours/la-preuve-des-droits) 

10. La saisie-vente: conséquences et incident-Fiches/Cours,(Https://cours-de-

droit.net> 

11. Les présomptions irréfragables- ou- simples,(https://cours-de-droit.net/les-

presomptions-irrefragables-ou-simples-a121608894/) 

12. Les preuves imparfaites, témoignage, présomption, aveu, serment (Les preuves 

imparfaites (témoignage, présomption, aveu ...cours-de-droit.net › les-preuves-

imparfaites-témoignage-p…)  

13. Playmendroit, Section1: la preuve littérale. - Playmendroit, le site des étudiants 

(http://playmendroit.free.fr/droit_civil/modes_de_preuve.htm) 

14. Qu’est-ce que l’objet de la preuve (http://www.cours-de-droit.net/qu-est-ce-que-
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