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 كل�ة العل
م اإلن�ان�ة والعل
م اإلسالم�ة
� ب� بلة – 1-جامعة وه�ان �                                                    أح

  2021- 2020ال�#ة ال"ام!�ة:
    ت234 ش�0عة وقان
ن/ال��اسي ال(اني. –+ل*ة ال�#ة ال(ال(ة ل��ان) ل م د 

  ).ال"<�=  ال�ادة: +�ق ال9#ف67 (ال9#ف67
   ح�ار أمال.أس9اذة ال�ادة / أ د : 


  :ال�رس ال�ام
  ��� هللا ال�ح�� ال�ح��

  
��ةز)      � :األح$ام وال���ات ال�س��ة األج


د ال0�M9عات ال�94لفة م<�أ إقل���ة القJاء، وه
 ما یـFد= إلـى تـ�B�C سـ�ادة ال�ولـة   �N
على إقل��ها وتأك7� اس9قاللها. ل6لU، فاألصـل أن األحQـام وال�ـ#�ات ال�سـ��ة األج#<�ـة ال ت#فـ6 
Zق
ة القان
ن في بلـ� آخـ� غ7ـ� ال<لـ� الـ6= صـ�رت ^�ـه، ول\ـ� إع�ـاُل هـ6ا ال�<ـ�أ 3Zـفة مYلقـة 

إلى اإلضـ�ار Zالع�الـة وضـ�اع حقـ
ق األفـ�اد فـي d(7ـ� مـ� األح�ـان، خاصـة Zعـ� ازدNـاد یFد= 
ال�عــامالت بــ�7 مــ
ا+#ي الــ�ول ال�94لفــة م�ــا NقJ9ــي ضــ�ورة االع9ــ�اف ZإمQان�ــة ت#ف7ــ6ها فــي 

  دول أخ�i غ�7 ال�ول ال9ي ص�رت بها. 

Z ب األمـ�
ال9#ف7ـ6، ول
ضع حل م#اسl ل6لo Uه�ت ثالث أسالl7 م94لفـة تk9ـ�د Zأسـل

ن واجl ال9#ف67.QN عي و+#يYق BQار ح�  وأسل
ب ال��اq*ة، وأسل
ب إعادة ال9قاضي الس39

  :ن+ام األم� �ال*�ف)': 1 -ز  

مــــ� قــــان
ن  605تقJــــي القاعــــ�ة العامــــة فــــي الM9ــــ�0ع ال"tائــــ�= وفــــr أحQــــام ال�ــــادة   
�ن�ة واإلدار0ة�
ز ت#ف67 األم� والQkـB والقـ�ار األج#<ـي ال3ـادر�0  1اإلج�اءات ال"N على أنه ال

 i�ـــة مـــ� إحـــ N67ال3ـــ�غة ال9#ف Bهk#مـــ �ـــاإلقل�B ال"tائـــ�= إال Zعـــ Z ـــائ�ة أج#<�ـــةJمـــ� جهـــات ق
  ال"هات القJائ�ة وذلU ب9
ف� ش�وx مع7#ة، وهي:
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�� ما 4Nالف ق
اع� االخ39اص. -  J9أال ت  
  لقان
ن ال<ل� ال6= ص�رت ^�ه. حائtة لق
ة الMيء ال�قJي Zه +*قا -  
أن ال ت9عــارض مــع أمــ� أو حQــB أو قــ�ار ســ<r صــ�وره مــ� جهــات قJــائ�ة جtائ�0ــة  -  

�عى عل�ه.�  وأث�7 م� ال
�� ما 4Nالف ال#~ام العام واآلداب العامة في ال"tائ�.  -  J9أال ت  


ر +�0قة ت#ف67 العقـ
د وا 606ك�ا أضاف ال��Mع في ال�ادة   d6�ل�ـ#�ات م� القان
ن ال
 i�ال�سـ��ة ال�kـ�رة فـي بلـ� أج#<ــي Zـاإلقل�B ال"tائـ�= إال Zعـ� م#kهــا ال3ـ�غة ال9#فN67ـة مـ� إحــ

  ال"هات القJائ�ة ال"tائ�0ة Zع� اس�9فائها ش�و+ا مع7#ة ، وهي dاآلتي:

  ت
اف� ال�Mوx ال�Yل
�ة ل�س��ة ال�#� وفقا لقان
ن ال<ل� ال6= ح�ر ف7ـه. -
  ف67= وقابل97ه لل9#ف67 وفقا لقان
ن ال<ل� ال6= ح�ر ^�ه.ت
ف�ه على صفة ال�#� ال#9 -  
  خل
ه م�ا 4Nالف الق
ان�7 ال"tائ�0ة وال#~ام العام واآلداب العامة في ال"tائ�.-  

Nق�م +لl م#ح ال�3غة ال9#فN67ة لألوام� واألحQام والق�ارات والعق
د وال�#�ات ال9#فN67ـة   
��ــة مقــ� ال�"لــ) ال9ــي ی
جــQkفــ6 عل�ــه أو  األج#<�ــة أمــام م#�فــي دائــ�ة اخ39اصــها مــ
+� ال

  م� نف) القان
ن. 607مkل ال9#ف67، وفr حBQ ال�ادة 

   �أما اس9(#اء، ففي حالة وجـ
د اتفا�qـة بـ�7 ال"tائـ� وال�ولـة األج#<�ـة ال3ـادر م#هـا ال�ـ#
ال�Yلــ
ب ت#ف7ــ6ه وdانــ� مJ9ــ�#ة أحQامــا م4الفــة فإنهــا هــي األولــى Zــالr7>Y9، ح�ــl مــا قــ�ره 

  م� نف) القان
ن. 608ال"tائ�= في ال�ادة  ال��Mع

  :ن+ام ال��اق�ـة: 2-ز  

�ـا هـ
 الkـال فـي   d ل7ــةQMال xـــ�وMاإلج�ائـي أو ال lل ه6ا ال#~ام في م�اق<ـة ال"انـ)�ی9
سـ
ر0ا. ح7� أنه إذا dان ب7� ال�ائ� حQـB نهـائي حـائt لk"�ـة الMـيء ال�قJـي Zـه صـادر مـ� 
�ة م394ة تاZعة ل�ولة أج#<�ـة، وروع7ـ� ^�ـه أحQـام القـان
ن اإلج�ائـي األج#<ـي MZـ�x أّال Qkم

خ39اص ال�kاكB ال�
ر0ة وال مع حBQ س<r ص�وُره م� ال�kاكB ال�
ر0ة (ألنـه ی9عارض مع ا
فــي هــ6ه الkالــة QNــ
ن الQkــB الــ
+#ي هــ
 األولــى Zال9#ف7ــ6) مــع ضــ�ورة اســ9�عاء ال34ــ
م عــ� 
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 rب اح9ــ�ام حــ

نــ
ا قــ� ُم(لــ
ا ت�(ــ7ال صــk�kا وذلــU ل
جــQN ر، أو أن
+�0ــr ال9\ل�ــ� ZالJkــ

اجهــة.�وح7#�ــN ،6"ــ
ز ت#ف7ــ6 الQkــB األج#<ــي فــي ســ
ر0ا دون الY9ــ�ق  الــ�فاع Zاع9�ــاد م<ــ�أ ال


ضـ
عي األج#<ـي علـى ال
اقعـة م9ـى dـان غ7ـ� م4ـالف لل#~ـام ��i صkة تr7>Y القـان
ن ال�ل

ر0ا. Zاإلضافة إلـى أن قـ
ان�7 ال�ولـة األج#<�ـة ال9ـي أصـ�رت هـ6ا الQkـB ت�ـَ�ُح ب9#ف7ـ6 �Z العام

فــي هــ6ه الkالــة QNــ
ن ت#ف7ــ6 الQkــB األج#<ــي بــ#ف) األحQــام ال3ــادرة مــ� ال�kــاكB ال�ــ
ر0ة، و 
�<ـــ�أ Z ى�ـــل أو مـــا �Nـــ )�ـــU ال�ولــــة األج#<7ــــة، أ= ال�عاملـــة Zال الMـــ�وx ال�قـــَ�رة فـــي قـــان
ن تل
�ـة Qk�ال9*ـادل. مـع ضـ�ورة صـ�ور حQـB و+#ـي نهـائي NقJـي Zال9#ف7ـZ 6عـ� رفـع دعـ
i أمـام ال

حالــة وجــ
د اتفا�qــة وت\ــ
ن ب#
ُدهــا  ال�394ــة فــي حالــة +لــl ت#ف7ــ6 ال�ــ#�ات األج#<�ــة. أمــا فــي
.r7>Y9الZ ن هي األولى
  م4الفًة ل�ا س<r ذ�dه ف7k#�6 ت\

  :ن+ام إعادة ال*قاضي الس*�9ار ح$� ق8عي و6�ي 4$3ن واج1 ال*�ف)': 3 -ز      

إن ه6ا األسل
ب ُی#\� أ= أث� ت#ف67=  للQkـB األج#<ـي، فـال QNـ
ن أمـام ال�ع#ـي Zـاألم�   
دعــ
i ج�یــ�ة أمــام القJــاء الـــ
+#ي الُ�4ــ29 و0ُف3ــل ف7هــا مــ� ج�یــ� إمـــا  إّال أن Nقــ
م ب�فــع

بY9<7ـــr قان
نـــه الـــ
+#ي أو القـــان
ن األج#<ـــي ح�ـــl مـــا تقJـــي Zـــه ق
اعـــ� اإلحالـــة فـــي قان
نـــه 
�(اZـة دل7ـل مYـ�وح أمـام القJـاء الـ
+#ي وJ40ـع Z ن إّال
ال
+#ي. أما الBQk األج#<ي فـال QNـ

0� لل�ــلYة ال9ق�ی�0ــة للقاضــي dــأ= دل7ــ
ل آخــ� فــي الــ�ع
i. وتأخــ6 بهــ6ا ال#~ــام dــل مــ� ال�ــ
  وال#�و0ج وال�ان��ك.

ی
ج� أJNا األسل
ب اإلن"ل7ـt= الـ6= قـ� یM9ـاZه oاه�0ـا مـع هـ6ا األسـل
ب مـ� ال#اح�ـة   
اإلج�ائ�ة، إال أنه 94Nلف ع#ه م� ناح�ـة أخـ�i ألنـه Nع9<ـ� الQkـB األج#<ـي دل7ـل إث*ـات قYعـي 

غ7ــ� ُم4ــالف لل#~ــام العــام فــي إن"ل9ــ�ا. وتأخــ6 بهــ6ا ال#~ــام  ال Nق<ــل إث*ــات العQــ) م9ــى dــان
�ة األم��Q0ةk9�  2.أJNا ال
الNات ال

  :مDاض� ال��ع �ال�Aاد العل�ي وأح$ام رس3 ال�Aادحـ)   
�ن�ــة واإلدار0ــة علــى  713نــ2 ال�Mــ�ع ال"tائــ�= فــي ال�ــادة   �مــ� قــان
ن اإلجــ�اءات ال

Zأعلى ع�ض وال �NلB له الMيء ال�*اع إال Zعـ�  أنه ی�س
 ال�tاد على الMيء ال�*اع ل�� تق�م
                                                 

  .179 - 177ص.  - د. محمد حسنين/ طرق التنفيذ في قانون اإلجراءات المدنية الجزائرية، المرجع السابق، ص 2 
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دفـــع الـــ(��. وفـــي حالـــة عـــ�م دفـــع ال�اســـي عل�ـــه ال�ـــtاد الـــ(�� فـــ
را أو فـــي األجـــل ال�kـــ�د فـــي 
شـــ�وx ال<�ـــع، وجـــl إعـــادة ال<�ـــع Zـــال�tاد علـــى نفق9ـــه Zـــأ= ث�ـــ� و0ُلـــtم Zفـــ�ق الـــ(�� بـــ�7 الـــ6= 

  ي ال(�� إذا ب�ع ب(�� أعلى. ع�ضه وث�� إعادة ال<�ع ول�) له الrk في +لl ال0tادة ف

م#ــه علــى أن مJkــ� ال<�ــع ب�ســ
 ال�ــtاد Nع9<ــ� ســ#�ا  714/1وأكــ� ال�Mــ�ع فــي ال�ــادة   
ت#فN67ا ت"اه dل م� ال�اسي عل�ه ال�tاد وم� أش�ف علـى ال<�ـع سـ
اء dـان ال�Jkـ� القJـائي 

 
9
َف م� ال�اسي عل�ه ال�tاد ف�N Bإذا ل ��
ن ملtما Zال(Q0اف� ال<�ع، وkرا أو في األجـل أو م
�د في ش�وx ال<�ع، ولB ی*ادر إلى إعادة ال<�ع خالل أجل أق3ـاه خ�ـ) عMـ�ة(k�) ی
مـا 15ال


ر. 714م� تار0خ ال<�ع ح�l الفق�ة ال(ان�ة م� ال�ادة d6�  م� القان
ن ال

�ـة ال9ـي أودعـ� ف7هـا قائ�ـة شـ�وx ال<�ـع،   Qk��قـ� الZ ب�ع العقار في جل�ة عل#�ـة B90و
�دی� ل6لــU ح�ـl الفقــ�ة األولـى مـ� ال�ـادة في ال9ار0خ والk�م#ـه. و�0سـ
 ال�ـtاد  �753اعة ال

) دقــائr ح�ــl نــ2 03علــى مــ� تقــ�م Zــأعلى عــ�ض ولــB ی9قــ�م Zعــ�ه أحــ� Zعــ� مــ�ور ثــالث (
  م� نف) القان
ن.  757الفق�ة األولى م� ال�ادة 

3�ر حBQ رس
 ال�tاد و�ع� شه�ه م� +ـ�ف ال�Jkـ� القJـائي   N ،اف~ـة و�ال9اليk�Zال
) مــــ� تــــار0خ صــــ�وره Nع9<ــــ� ســــ#�ا لل�ل\�ــــة ح�ــــl نــــ2 ال�ــــادة 02العقار0ــــة خــــالل شــــه��0 (


ر أعاله. 762/2d6�  م� القان
ن ال

  :ال���ات ال*�ف)'4ة غ)� القFائ�ة) 2    

  :العق3د ال�س��ةأ)      

یــB9 ت0�kــ� العقــ
د 3Zــفة عامــة مــ� +ــ�ف ضــا�Z ع�ــ
مي یــFد= خ�مــة عامــة �Nــ�ى   

ثـــr الـــ6= ��قJ9ـــى قـــان
ن ال9
ث7ـــr ال3ـــادر تkــــ� رقـــB : الZ =ائـــ�t"ـــ�ع الM�ن~ـــB أحQامـــه ال

�قJ9ــــى القــــان
ن رقــــB: ، وال�عــــ�ل16/12/1970، ال�ــــFرخ فــــي:70-91Z88-27 رخFــــ�، ال
�قJ9ى ثالث م�اس�B ت#فN67ة dاآلتي:12/07/1988في:Z B�9�  ، وال
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- :Bم ال9#ف7ــ6= رقــ
Zال"�0ــ�ة  ، ال�#Mــ
ر08/08/1989، ال�ــFرخ فــي:144-89ال��ســ
  . 33ال�س��ة الع�د

  - :Bم ال9#ف7ــ6= رقــ
، ال�#Mــ
ر Zال"�0ــ�ة 19/12/1989، ال�ــFرخ فــي:238-89وال��ســ
  .144-89، وال6= ی9�B ال��س
م ال9#ف67= رقB:54ال�س��ة الع�د 

  - :Bم ال9#ف7ــ6= رقــ
، ال�#Mــ
ر Zال"�0ــ�ة 16/12/1991، ال�ــFرخ فــي:439-91وال��ســ
144 -89�B أJNا ال��س
م ال9#ف67= رقB:، وال6= ی589ال�س��ة الع�د .  

   xشـــ�و ��یـــkلـــة فـــي ت)�9�تJ9ـــ�� هـــ6ه ال��اســـ�B ال9#فN67ـــة ال(الثـــة عـــ�ة م
اضـــ�ع، وال
ــــة وت�ــــ�77  ــــr وم�ارســــ9ِها ون~اِمهــــا االنJــــ*ا+ي، وق
اعــــ� ت#~ــــ�B ال�ه# 
ث�ــــة ال �ه#Z ــــاقk9االل

  أجهtِتها.

  :Bـــ� رقـــkنـــا ت
، 20/02/20063، ال�ـــFرخ فـــي:02 -06ومـــFخ�ا، أصـــ�ر ال�Mـــ�ع قان
.rث
�  ال�#~B ل�ه#ة ال

   l9ـQَلـُه فـي م��ـارس َعَN د

م�ـا ُمَفَ
ضـا قان
نـا إلبـ�ام العقـ�
ثZ rاع9*ـاره ضـاYZا ع�وال
م�ـ9قل ول�kـاZه ال4ــاص وتkـ� م�ــFول97ه، و0�Qـ� أن �Nـ�7 فــي شـQل شــ�dة م�ن�ـة مه#�ــة أو 

  مQاتl م"�عة. 
Z ه�ال�9Qــl واالح9فــا� Zفهارســها، و�عـ� ت0�kــ�ه للعقــ
د Nقــ
م Zق7ــ�ها فــي ســ"ل خــاص ع#ــ

  ثB ض�ورة �qامه ب�9"7لها Zإدارة ال�9"7ل في م�ة ال ت9"اوز شه�ا واح�ا.  

34
ص العق
د ال�#3*ة على عقار أو حق
ق ع7#�ة rkd ال�ه� م(ال، فإنـه ُیلـtم   Z أما
�ــة م9Qــl لل9
ث7ــr أو أك(ــ� Qkــل مd فــي دائــ�ة اخ39ــاص �MZــه�ها Zال�kاف~ــة العقار0ــة. و0
جــ

�لMN .ة�Qk�  اخ39اَصه دائ�ة اخ39اص ه6ه ال

  
  

                                                 
لمنظم ا، 14، العدد08/03/2006، المنشور بالجريدة الرسمية بـتــاريــخ:  20/02/2006، المؤرخ في:02 - 06القانون رقم: 3 

  لمهنة الموثق.
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  :تع�HI العق� ال�س�ي: 1 -أ      
Nُق3ـ� Zالعقـ� ال�سـ�ي ال�ع#ــى ال�ـاد=، و90�(ـل فـي ال�kــ�ر أو ال
رقـة الُ�(<9ـة لل39ــ�ف   


ض
عي أ= اتفاق اإلرادت�7 أو ال�39ف Zـاإلرادة ��ع#اه الZ (ة، ول�N67ال�3غة ال9#فZ رة
�ه�ال
ت3ــ�فات قان
ن�ــة تــB9 بــ�7 األح�ــاء dــإب�ام عقــ� ال<�ــع، أو عقــ� اإلN"ــار، أو ال�#فــ�دة Zاع9*ارهــا 


ت dال
ص�ة م(ال.�  اع�9اف Zال�ی�، أو ت�3فات ُمJافة إلى ما Zع� ال

" 4ُع*�ــ� مــا ورد فــي علــى مــا یلــي:  91-70مــ� قــان
ن ال9
ث7ــr رقــB: 14تــ#2 ال�ــادة   
���Qَ تAوIُ�ها، وتع*ُRة ح*ى یUَي " العق3د ال3َ�َُثَقة ُح�  . ناف'ة في Yامل ال*�اب ال63

:" 4ع*�ــ� مــا ورد مــ� القــان
ن ال�ــ�ني علــى ذلــZ Uق
لهــا 5مQــ�ر 324ك�ــا تــ#2 ال�ــادة   
�] تAو�Iه، وIع*�� ناف'ا في Yامل ال*�اب ال63�ي ".Rة ح*ى یUفي العق� ال�س�ي ح  


ثr ب�9ل�B ن�4ة ت#فN67ة واح�ة م� العق� ال�س�ي إلى ال�ع#ي Zاألم� ث  �B یFشـ� Nق
م ال
على ذلZ Uأصل العق� ع#�ه ل�ـ� َســَلَ�ها إل�ـه مـ� ذو= الMـأن أو لـ
رث9هB. وفـي حالـة ضـ�اعها 

ثـr إّال Zعـ� اس39ـ�ار أمـ� علـى ع�J0ـة ���Q ت�ـل�B ن�ـ4ة ت#فN67ـة أخـ�i مـ� +ـ�ف الN فال
�ـة ال�4ـ29 ن
�Cـا ومkل�ـا NقJـي بـ6لU، وفقـا ل�ـا ن3ـ� عل�ـه ال�ــادة Qk�مـ� +ـ�ف رئـ�) ال

مــ� قــان
ن اإلجــ�اءات  603، وال�ــادة 02 -06
ن ال9
ث7ــr ال3ــادر تkــ� رقــB:مــ� قــان 32/2
�ن�ة واإلدار0ة. �  ال

و�ـال�غB مــ� أن العقـ� ال�ســ�ي لـ�) �Zــ#� قJـائي وال ی�قــى إل�ـه إّال أن القــان
ن Nع9ــ�ف   
لـــه Zقـــ
ة ال9#ف7ـــ6 إذا dـــان یJ9ـــ�� الt9امـــا Zـــأداء معـــ�7 وم�هـــ
را Zال3ـــ�غة ال9#فN67ـــة مـــ� +ـــ�ف 


ثr ال6�  = ح�ره.ال

  ما الف�ق ب)� العق� ال�س�ي وال3رقة ال�س��ة ؟*        
إن ال
رقــة ال�ســ��ة أعــB مــ� العقــ� ال�ســ�ي، ألنهــا تMــ�ل dــَل مkــ�ر ُی(<ــ� ^�ــه م
oــف   

 ، rق7ــk9اضــ� الkــ�+ة ، ومMاضــ� الk�d ــأنMیـــه أو مــا تلقــاه مــ� ذو= ال�عــام مــا تــB علــى ی
� لها القان
ن ال�ـ�ني ُح"�ـة فـي ومkاض� الُ��Jk القJائي، وتقار�0 ال4<�ة...إُ#ِ�Nُ �لخ، ح7

 �اإلث*ــات Zال#�ــ*ة لل#ــاس dافــة ول\#هــا ال ت3ــلح أن ت\ــ
ن ســ#�ات ت#فN67ــة. أمــا 34Zــ
ص العقــ
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�� الt9اما Zأداء مع�7، و0�ه�ه Zال�3غة ال9#فN67ـة، J90و rث
�ال�س�ي فه
 العق� ال6= ُی<�مه ال
  و30ُِ*ح ب6لU ناف6ا في dامل ال�9اب ال
+#ي.

  ما الف�ق ب)� ال��Dر الع�في وال��Dر ال�س�ي؟ *       
ـــه فـــي م"ـــال    إن ال�kـــ�ر الع�فـــي هـــ
 الـــkN =6ـــ�ره األفـــ�اد ^��ـــا ب7ـــ#هB وت94لـــف ح"9ُ7

اإلث*ـــات عـــ� ال�kـــ�ر ال�ســـ�ي. أمـــا فـــي م"ـــال ال9#ف7ـــ6 ^�"ـــl رفـــع دعـــ
Z iـــه أمـــام القJـــاء 
�ه� ه6ا اNُ Bال(اب� ^�ه، ث rkالZ عي نهائيYق BQار ح�  لZ BQkال�3غة ال9#فN67ة.الس39

  :أساس إضفاء الق3ة ال*�ف)'4ة على العق�: 2 -أ  

ثقة:  َ��ی� أساس الق
ة ال9#فN67ة للعق
د الkل ت
  اخ9لف� آراء الفقه ح

ی�Z iأن األساس ی9�(ل في الJ4ـ
ع اإلراد= لل�ـ�ی�، وهـ
 خJـ
ع مف9ـ�ض : ال�أ` األول    
�"�د إت*اع أشQال مع7#ة في الع�ل، ^*إت*اعZ  ه�ه6ه األشQال ی�ضـى ال�ـ�ی� مقـ�ما ال9#ف7ـ6 ضـ

.BQدون ح  
  : ال�ق� ال�3جه إل�ه    

ان9ُقــ� هــ6ا الــ�أ= علــى أســاس أنــه 3Nــلح فقــ� فــي الــ�ول ال9ــي تY9لــl مــ� ال�ــ�ی� أن   
 
�ــا هــd ه�
ثــr م
افق9ــه مقــ�ما علــى م*اشــ�ة ال9#ف7ــ6 ال"<ــ�= ضــ�یــZ �d6!*ــارة صــ�k0ة أمــام ال

ن�ــا. ب#7�ــا فــي الــ�ول األخــ�i ال9ــي ال تY9لــl ذلــd Uف�ن�ــا فإنــه ال األمــ� Zال#�ــ*ة لل#��ــا وأل�ا
3Nلح، ألنه سـ
ف ی#ُ�ـlُ إلـى ال�ـ�ی� إرادة قـ� ال ُت
جـ� علـى اإل+ـالق واف�9اُضـها علـى الـ�وام 

  4Nالف القاع�ة ال9ي تقJي Zأن: "اإلرادة ال ُتف�9ض".

ثَـr ذهl أصkاب ه6ا ال�أ= إلى الق
ل Zأن أساس الق :ال�أ` الRاني     �
ة ال9#فN67ة للعقـ� ال


ِثــr ومــا َیلtُِمــه Zــه القــان
ن مــ� إجــ�اءات م�ــا یــFد= إلــى ال(قــة فــي تأك7ــ�ه �ی�جــع إلــى صــفة ال
.rkلل  
  :ال�ق� ال�3جه إل�ه     

�Qــ� أن ت<ُلــغ مقــ�ار    Nُ و�ج�اءاِتــه ال rِثــ
�ان9ُقــ� هــ6ا الــ�أ= علــى أســاس أن ال(قــة فــي ال
  ال(قة في القاضي و�جـ�اءات ال�kاك�ة، ومع ه6ا فإن ج�7ـع األحQام ل��ـ� لها الق
ة ال9#فN67ة. 

ثـــr مـــ� الJـــ*اx الع�ـــ
م�77 ومـــع هـــ6ا ال تع9<ـــ� �Zاإلضـــافة إلـــى أن ال(قـــة ت9ـــ
ف� فـــي غ7ـــ� ال

  ُهB س#�ات ت#فN67ة.أع�الُ 
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  :ال�رس ال�ادس

     QالــRقــا  :الــ�أ` ال�>Yإلــى إرادة األ+ــ�اف ت Uن أســاس ذلــ
إن أصــkاب هــ6ا الــ�أ= ُی�جعــ
  .العق� ش�Iعة ال�*عاق�ی�" "لقاع�ة 
   :ال�ق� ال�3جه إل�ه      

َثَقــة بــل   َ�ان9ُقــ� هــ6ا الــ�أ= علــى أســاس أن هــ6ه القاعــ�ة ال تق39ــ� فقــ� علــى العقــ
د ال

�ة.   ت��= 6dلU على العق
د الع̂�
   :ال�أ` ال9ائ1  
�Qـ� القـ
ل Zـأن األسـاس   Nُ ال9عُ�ُض إل�ـه r>م� ب�7 ما س lد رأ= صائ
أمام انع�ام وج

ی�جع إلى االع9*ـارات ال9ار�40ـة. ح7ـ� تع9<ـ� ن�9"ـة تYـ
ر اقJ9ـ9ه الkاجـة إلـى ح�اNـة سـ�0عة 
�ی(ـة dالM9ـ�0ع ال"tائـ�=، وهـ6ا مـا لkق
ق ال�ائ� م�ـا أدi إلى ت<#7ها م� +ـ�ف الM9ـ�0عات kال

 324، وال�ـادة 91-70مـ� قـان
ن ال9
ث7ـr ال3ـادر تkــ� رقـB: 14ن�49ل3ه م� حBQ ال�ادة 
�ني. 5م�Qر�  م� القان
ن ال

  :ال�dوc ال3اج1 ت3اُفُ�ها في العق� الع*�اره س��ا ت�ف)'4ا: 3 -أ      

ثr ال�Y*JZ 294ه وت
ث�قه. :أن 4$3ن عق�ا رس��ا*   �  أ= ح�ره ال
�#ا إقـ�ارا Zـالt9ام Nق<ـل ال9#ف7ـ6 ال"<ـ�= ال م"ـ�د إقـ�ار  :أن 4$3ن العق� ُملAِماً *   J9أ= م

  Zالt9ام، dاإلق�ار Zال#�l م(ال.
: أ= أن ال QNـ
ن Zـا+ال dالعقـ� ال�J9ـ�� لـُ#ق2 فـي أهل�ـة أن 4$3ن عقـ�ا صـD�Dا*   

7ــ� معــ�7 أو م�ــ7k9ال، أو Qdــ
ن ال�ــ<l غ7ــ� مMــ�وع، أ= أحــ� األ+ــ�اف، أو Qdــ
ن ال�kــل غ
  م4الفا لل#~ام العام واآلداب العامة.


ِنـِه غ7ـ� صـ�kح، أو  :أن 4$3ن العق� قائ�ا*  d lِ>إلغاُؤُه أو ف�4ُه ل� B9ی Bأ= أنه ل
3�دهZ مة�  4.یB9 وقف ت#ف67ه إلى ح�7 الف3ل في دع
i الt9و�0 ال�ق

  :ال�d$ات وال�فاتجب)      
   �اع9<ــ� ال�Mــ�ع ال"tائــ�= الMــ�Qات وال�ــفاتج ســ#�ات ت#فN67ــة غ7ــ� قJــائ�ة، وذلــZ Uعـــ

�ی� +*قا ألحQام القان
ن ال9"ار= وفr حBQ الفق�ة العاش�ة �  ال9<ل�غ ال�س�ي لالح9"اجات إلى ال
                                                 

  .108 - 107ص. -د.أحمد هندي/ أصول التنفيذ، المرجع السابق، ص 4 
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�ن�ــة واإلدار0ــة واع9*ارهــا مــ� ال�ــ#�ات ال9#فN67ــة هــ
  600مــ� ال�ــادة �مــ� قــان
ن اإلجــ�اءات ال
�  لN Bع�فه ال#~ام القان
ني ال"tائ�= م� ق<ل.  أم� ج�ی

الMــ�U هــ
 C*ــارة عــ� صــU مY4ــ
x وفقــا لMــ�وx شــQل�ة مع7#ــة نــ2 عل7هــا القــان
ن   
�� أم�ا لل�فع ل�i اال+الع عل�ه م
جها م� ش24 إلـى ب#ـU أو مFس�ـة مال�ـة مـ� أجـل J9ی

Z أمـــ�ا �ال
فـــاء ح3ـــ
ل حاملـــه علـــى م<لـــغ نقـــ�= م
ضـــ
ع تkـــ� ت3ـــ�فه، وهـــ
 فـــي ح��ق9ـــه Nُعـــ
  9�Nع�ل مkل ال#ق
د.

   lب صـادر مـ� ال�ـاح
أما ال�ف9"ة فهي أداة وفاء وائ9�ان، وهـي C*ـارة عـ� أمـ� م9Qـ

ب عل�ه Zأم�ه ب�فع م<لغ مع�7 في تـار0خ ومQـان مع7#ـ�7 إلـى شـ24 ثالـ� �Nـ�ى k��إلى ال
ال��ـــ9ف7� أو لMـــN 24ع7#ـــه هـــ6ا األخ7ـــ� �Nـــ�ى الkامـــل. ولقـــ� ن~ـــB ال�Mـــ�ع ال"tائـــ�= أحQـــام 


اد ��قJ9ى الZ ن ال9"ار=  464إلى  389ال�ف9"ة
  5.م� القان
  

  ال��DـQ الRانـي
  �6ق ال*�ف)'

�د حال�ا +�ق ال9#ف67 في الt"k عQ) مـا dـان سـار0ا فـي ال�ـابr، إذ dانـ� تk9ـ�د   k9ت
  0�YZق�7 وه�ا: الt"k واإلك�اه ال<�ني.

  
  ال�8ـلـ1 األول
AUDأح$ام ال  

  
   �ن9#ـــاول م
ضـــ
ع أحQــام الk"ـــt فــي نق9Yــ�7 أساس797ـــ�، وه�ــا: تع�0ــ� الk"ــt والق
اعــ

�ه. Qkال9ي ت  

                                                 
منشMور بMديوان  -نظريMة األعمMال التجاريMة  -ذ.علي فتاك/ مبسوط القانون التجاري الجزائري في مقدمة القMانون التجMاري 5 

  .175 -174ص.  -، ص2007المطبوعات الجامعية / المطبعة الجهوية بوهران، طبعة 
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  الفـ�ع األول
AـUـDـف الIتعـ�  

    
Nق3� Zـالt"k وضـع ال�ـال سـ
اء dـان م#قـ
ال أو عقـارا تkـ� یـ� القJـاء ل�#ـع صـاح*ه   

مــ� ضــ�ان الــ�ائ�  مــ� أن Nقــ
م Zــأ= ع�ــل قــان
ني أو مــاد= مــ� شــأنه إخ�اُجــه هــ
 أو ث�ــاُره
.tاجkال  

Nع9<� الk"ـt +�0قـا رئ��ـ�ا مـ� +ـ�ق ال9#ف7ـ6 ال"<ـ�=، ول\#ـه لـ�) ال0�Yـr ال
ح7ـ� لهـ6ا   
ال9#ف67، إذ قـ� یـB9 ال9#ف7ـ6 ال"<ـ�= م*اشـ�ة بk9ق7ـr مـا تJـ�#ه الQkـB. وصـ
رته: الQkـB القاضـي 

یــB9 ت#ف7ــ6ها ع7#ــا  Zــال�Yد، أو ت�ــل�B شــيء مع7ـــ�، أو إقامــة ب#ــاء، أو إزال9ــه. ف\ــل هــ6ه األحQــام
.t"kال r0�+ ء إلى
  دون الل"

وم"ــال ال9#ف7ــ0�YZ 6ــr الk"ــt ی#3kــ� فــي األحQــام ال9ــي ت3ــ�ر Zــإلtام ال�Qkــ
م عل�ــه   
�قابل.Z امt9ل إلى ال
kاما ع7#�ا تt9اما أصل�ا أو الt9ان الd اء
  ب�فع م<لغ م� ال#ق
د، س

  
  الف�ع الRاني

AUDال �$Dالق3اع� ال*ي ت  

الk"ــt ال Nقــع إال علــى شــيء م�لــ
ك لل�ــ�ی�، أو علــى حــr ش34ــي كأصــل عــام، إن   
لل�ـــ�ی� م
جـــ
د ع#ـــ� الغ7ـــ�. والMـــيء مkـــل الk"ـــt قـــ� QNـــ
ن م#قـــ
ال وقـــ� QNـــ
ن عقـــارا، وهـــ6ا 

�ی�.��ی� ذاته وق� ی
ج� ع#� الغ�7 ل�kاب ال�  ال�#ق
ل ق� ی
ج� وق� الt"k ع#� ال


ن الt"k تkف~�ا في ال<�اNة وk90ـ
ل إلـى ح"ـt ت  QN �#ف7ـ6=. وقـ� QNـ
ن ت#ف7ـN6ا مـ� وق

زة ح"tا ت#فN67ا."k�  ال<�اNة یFد= م*اش�ة إلى ب�ع األم
ال ال

  تBQk الt"k ع�ة ق
اع�، وهي dاآلتي:  
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إن الt"k ال �4Nُج ال�ـال ال�k"ـ
ز مـ� مل\�ـة ال�k"ـ
ز عل�ـه إلـى أن ی*ـاع، وهـ6ا مـا  )1    
�ن�ــة واإلدار0ــة  660نــ2 عل�ــه ال�Mــ�ع فــي ال�ــادة �:" ت�قــى األمــ3ال مــ� قــان
ن اإلجــ�اءات ال

�)] الAUD أو األم� ب�فعه.R*ب �$D3ز عل�ه إلى ح)� الUDی� ال� [D3زة تUDال�  
مــع ال�Dاف+ــة ســ�ة الDــ�mI، وأن �4*لــl ث�ارهــا رب األ ولـه أن ی�*فــع بهــا ان*فــاع -  

  عل)ها ".
وdــل ت3ــ�ف قــان
ني 3Nــ�ر مــ� +ــ�ف ال�ــ�ی� علــى ال�ــال ال�k"ــ
ز ال QNــ
ن نافــ6ا،   

ك�ــــا أن ال39ــــ�فات القان
ن�ــــة أو األع�ــــال ال�ادNــــة ال9ــــي مــــ� شــــأنها أن تلkــــr أضــــ�ارا مادNــــة 
�k"ــ
زة ال�#3ـــ
ص عل7هــا فـــي ال�ـــادة Zالkــاجt تع�ضـــه للعق
�ــات ال�9علقـــة Z"ــ�ائB األمـــ
ال ال


 ل�ــ�ة ســ*ة ال�ع�لــة مــ� قــان
ن العق
�ــات ال9ــي تــ#2 علــى مــا یلــي:  364�Dــال ــ1 � " 4عاق
دج ال�UDـ3ز عل�ـه الـ'` ی*لـف أو  5000إلـى  500أشه� إلى ثالث س�3ات وoغ�امـة مـ� 

.lع في ذل�d4 ح�اس*ه أو [D3زة وال�3ض3عة تUDد األش�اء ال���  ی

" وvذا Yان] األش�اء ال�3UDزة م�ـل�ة �ة م� نف) ال�ادة إلى أنـه: وت��J الفق�ة ال(ان  
إلــى الغ)ــ� ل�Dاســ*ها ف*xــ3ن العقo3ــة الDــ�
 مــ� ســ�*)� إلــى خ�ــ
 ســ�3ات والغ�امــة مــ� 

  دج ". 10.000دج إلى  1.000

" وت8�z العقo3ة ال��39ص عل)هـا أما الفق�ة ال(ال(ة م� نف) ال�ادة ف
رد بها ما یلي:   
�قة أF4ا على ال��ی� أو ال�ق*�ض أو ال�اه� ال'` ی*لف أو 4�*ل
 األشـ�اء في الفق�ة ال�ا

.lل ال�ه� أو ش�ع في ذل(�  ال*ي سل�ها على س

:" وفـي ج��ـع الDـاالت ال�ع)�ـة أعـاله U4ـ3ز أن أما الفقـ�ة ال�اZعـة فقـ� ورد بهـا مـا یلـي  
أو  �14ـادة D4$� عالوة على ذلl علـى الUـاني �ال�Dمـان مـ� Yافـة الDقـ3ق الـ3اردة فـي ال

�R3ات على األك�  6".م� �عFها وoال��ع م� اإلقامة ل��ة س�*)� على األقل وخ�
 س

                                                 
  .20/12/2006، المؤرخ في:23-06من القانون رقم: 60من قانون العقوبات بمقتضى المادة  364تم تعديل المادة  6 
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 661/2ل\� ال��Mع ال"tائـ�= أورد اسـ9(#اء علـى هـ6ه القاعـ�ة مفـاده وارد QkZـB ال�ـادة   
�ن�ــة واإلدار0ــة dاآلتـــي: �" غ)ــ� أنــه U4ــ3ز لل�ــ�ی� أن یــ�ج� األمــ3ال مــ� قــان
ن اإلجــ�اءات ال

  ب*�خ�m م� رئ�
 ال�D$�ة ال'` أم� �الAUD وذلl �أم� على ع�FIة ". ال�3UDزة

علــــى ال�k"ــــ
ز عل�ــــه أن ی49ــــ6 مــــ� اإلجــــ�اءات وال39ــــ�فات ال9ــــي ال تJــــ� Zالــــ�ائ� ) 2    
الkاج�d tفع دع
i ال�kازة أو مYال*ة الغZ �7ال
فاء ما دام� هـ6ه ال39ـ�فات هـي فـي صـالح 

.tاجkائ� ال�  ال

�9ــ� أثــ�ه إلــى مــال آخــ� لــMN Bــ�له الk"ــt. للk"ــt أثــ� ن�ــ<ي ) 3    N ائ�، وال�فــال Nف7ــ� إال الــ
وهـــ6ا خالفـــا ل#~ـــام اإلفـــالس فـــي القـــان
ن ال9"ـــار= dأصـــل عـــام، إذ لQkـــB شـــه� اإلفـــالس أثـــ� 

�ی� ال�فل).  �  ج�اعي Zال#�*ة ل\ل ال�ائ#�7 ول\ل أم
ال ال

�ــة دیــ� ا) 4    �q ــه علــى#�لkــاجt، إال أن الــ�ائ� الk"ــMN tــ�ل dــل ال�ــال ح9ــى ^��ــا ی0tــ� ث
وع#ــ� م*اشــ�ة ال9#ف7ــ6 ال N"ــ
ز أن ی9"ــاوز ال<�ــع القــ�ر الJــ�ور= ال��ــrk9 للــ�ائ� وفــاء ل�ی#ــه 

�ن�ة واإلدار0ة. 621/1وتغ�Yة ال�3ار�0 وفr حBQ ال�ادة �  م� قان
ن اإلج�اءات ال


ز االتفاق على ما 4Nالفها. ف�(ال، ال  )5    "N م� ال#~ام العام، فال t"kال �تع9<� ق
اع
�ی� Zال
فاء ��ی� على أنه ع#� حل
ل أجل ال�ی� وع�م �qام ال���Q أن ی9فr ال�ائ� مع الN
�ی� واقJ9اء حقه م#ها �ی9�لU ال�ائ� ال��ته� ال�ال ال��ه
ن، أو أن Nق
م ال�ائ� ب<�ع أم
ال ال

  اش�ة إج�اءات ال<�ع ال"<�=.دون م*

�ن�ة واإلدار0ة على أنه ت�فع  40/7) ن2 ال��Mع في ال�ادة 6     �م� قان
ن اإلج�اءات ال
ال�عاوi في م
اد الt"k س
اء dان Zال#�*ة لإلذن Zالt"k أو لإلج�اءات ال9ال�ة له أمام 

t"kة ال9ي وقع في دائ�ة اخ39اصها ال�Qk�  7.ال

  

  
  

                                                 
  .124 -121ص. -د. العربي شحط عبد القادر/ طرق التنفيذ في المواد المدنية واإلدارية، المرجع السابق، ص  7 
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  ال�8لـ1 الRانـي
UDأن3اع الA  

�ی� ل�i الغ�7، وح"t ت#ف67=.  �  ی#ق�B الt"k إلى ح"t تkف~ي، وح"t ما لل

  الـفــ�ع األول
  الAUD ال*Dف+ي

  
مــ� قــان
ن اإلجــ�اءات  666إلــى غاNــة  646ت#اولــه ال�Mــ�ع ال"tائــ�= فــي ال�ــ
اد مــ�    

�ن�ة واإلدار0ة.�  ال

  : تع�HُI الAUD ال*Dف+ي :أوال
وقـائي یل"ـأ إل�ـه الـ�ائ� ع#ـ� الJـ�ورة ل\ـي kN"ـt علـى مـا الt"k الk9ف~ي ه
 إجـ�اء   

�� حَقـُه ل�i م�یِ#ِه وذلU على س<7ـل الk9ف� فقـ� ع� +�0ـr اس39ـ�ار أمـ� مـ� القاضـي JN
�یِ#ــِه حفاoــا علــى حقــه  بــ6یل الع�J0ــة ل9
�qعــه علــى م#قــ
الت مادNــة�وأمــ
ال عقار0ــة م�ل
dــة ل

دائـٍ� علـى أمـ
ال م�ی#ـه. والهـ�ف مـ� ت
�qعـه في الJـ�ان العـام، أ= الJـ�ان الـ6= ُقـ�ر ل\ـل 
�ی� ت�k ی� القJاء ل�#ِعه م� ال39ـ�ف ^�ـه إضـ�ارا ��ل
ك لل�ه
 وضُع ال�#ق
ل أو العقار ال

��Q اع9*اُرُه اس9(#اًء م� األصل العام في إج�اءات ال9#ف67.Nُ ،Bائ�. وم� ت�  Zال

   
�ِهــ� ل<�ــع األمــَNُ �ال ال�k"ــ
زة وفــr مــا ن3ــ� و�ــال�غB مــ� أنــه تkف~ــي فقــ� إّال أنــه قــ
�ن�ة واإلدار0ة. 660عل�ه ال�ادة �  م� قان
ن اإلج�اءات ال

  :صاح1 الzD في 6ل1 ت��3ع الAUD ال*Dف+ي: ثان�ا

�<لـــغ مـــ� ال#قـــ
د إذا dـــان دیُ#ـــُه مkقـــrَ ال
جـــ
د وحـــال األداء،   Z ائ��ی9قــ�ر هـــ6ا الkـــr للـــ
فهـــ6ان الMـــ�+ان N"ـــl ت
افُ�ُهَ�ـــا فـــي الkـــr ال�Yالـــl بـه.Zاإلضافــــة إلـــى أن القـــان
ن قـــ� أجـــاز 

ضــ
عي الــN =6قــ�ر للــ�ائ� �ت
�qَعــُه فــي Zعــ¡ األحــ
ال، وق<ــل تــ
اف� ال�ــ#� ال9#ف7ــZ =6ــالrk ال

ال�ــ�ی� إذا dــان ل�ی#ــه ُم�ــِ
غات oــاه�ة تــ�جح وجــ
د الــ�ی�، وM40ــى فقــ�ان الJــ�ان حقــا ِقَ<ــَل 
�ن�ة واإلدار0ة.  647لkق
قه Nُق�رها القاضي، وفr ن2 ال�ادة �  م� قان
ن اإلج�اءات ال
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  : خ9ائm الAUD ال*Dف+ي: ثالRا

م#ـــه نالحـــ� Zـــأن ت
�qـــع الk"ـــt الk9ف~ـــي لـــ�)  649مــ� خـــالل مـــا ورد بـــ#2 ال�ـــادة   
Zإرادة ال�ائ� وح�ه، و�ن�ا الب� م� اس39�ار أم� مـ� القاضـي ال�4ـ29 ألجـل ت
�qعـه. م#
+ا 

Zاإلضافة إلى تـ
اف� حالـة الJـ�ورة، أ= ه#ـاك حالـة اسـ9ع"ال وخYـ� یهـ�دان الJـ�ان العـام. 
�ی�ًا لها فإن تق�یَ�َها ی�جع للقاضي. kع تJN Bع ل�M�  و��ا أن ال

  :إج�اءات الAUD ال*Dف+ي: را�عا
�قJ9ــى ع�J0ــة ُم�ــ<*ة ومFرخــة وم
قعــة Nقــ�م الــ  Z ف~ــيk9ال tــ"kــع ال�q
�ائ� +لــl ت

�ــة ال9ــي ی
جــ� بــ�ائ�ة اخ39اصــها مــ
+� ال�ــ�ی� أو Qk�م#ــه أو م�ــ� ی#ــ
ب ع#ــه إلــى رئــ�) ال
مقـــ� األمـــ
ال ال�Yلـــ
ب ح"tُهـــا، و0ُلـــtَم القاضـــي Zالف3ـــل فـــي +لـــl الk"ـــt فـــي أجـــل أق3ـــاه 

  م#ه.  649أمانة الJ*� ح�l ن2 ال�ادة ) أNام م� تار0خ إی�اع الع�J0ة 05Zخ��ة (

   tـ"kأمـ� ال �وفي حالة ما إذا تعلـr الk"ـt الk9ف~ـي Zعقـارات ال�ـ�ی�، فـإن الـ�ائ� Nق7ـ
الk9ف~ــي Zال�kاف~ــة العقار0ــة ال9ــي ی
جــ� بــ�ائ�ة اخ39اصــها العقــار خــالل أجــل خ�ــ) عMــ�ة 

  م#ه.  652) ی
ما م� تار0خ ص�وره و�ال dان الZ t"kا+ال وفr حBQ ال�ادة 15(

  :ال�رس ال�ا�ع

  :A ال*Dف+يأثُ� الUD: خام�ا

ـــة    إن الهـــ�ف ال�ق3ـــ
د مـــ� ت
�qـــع الk"ـــt الk9ف~ـــي هـــ
 وضـــُع أمـــ
ال ال�ـــ�ی� ال�#ق
ل

زة ت�k ی� القJاء. "k�  ال�ادNة والعقار0ة ال

   BـQح rی� وفـ�و�ال9الي، Zع� ص�ور األم� ب9
�qع الt"k الk9ف~ـي ی<لـغ رسـ��ا إلـى ال�ـ
Jkــ� القJــائي ب0�k9ــ� مJkــ� م#ــه، و90*ــع فــ
را Zــالt"k، ثــZ Bعــ� ذلــN Uقــ
م ال� 688ال�ــادة 

�Q#ـه االســ9عانة N ــا�d .ـا+الZ tــ"kـان الd ی� و�ال�
جـ
دة تkــ� یـ� ال�ــ�ح"ـt وجـ�د لألمــ
ال ال

م�ة ل9#ف67 أم� الt"k ع#� االقJ9ـاء، وهـ6ا مـا ن3ـ� عل�ـه ال�ـادة �مـ� نفـ)  Z659الق
ة الع

  القان
ن.
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ل�ـه مـ� ال39ـ�ف فـي ی�9تl على ال9<ل�غ ال�س�ي ألم� الt"k م#ُع ال�ـ�ی� ال�k"ـ
ز ع

�3ــلkة الــ�ائ�، ألن dــَل ت3ــ�ف 3Nــ�ر مــ� ال�ــ�ی� Zعــ� ت
�qعــه Z زة إضــ�ارا
األمــ
ال ال�k"ــ
وت<ل�ِغــه إل�ــه QNــ
ن Zــا+ال وعــ�BN األثــ�، وال kNُــ9ُج Zــه علــى الــ�ائ� الkــاجZ .tاإلضــافة إلــى أنــه 

� عل�ــه QNــ
ن م�ــFوال ع#هــا جtائ�ــا ومــ�ن�ا فــي حالــة ت<�یــ�ها أو ال39ــ�ف ف7هــا، وهــ6ا مــا ن3ــ
�ن�ة واإلدار0ة.  661/1ال�ادة �  م� قان
ن اإلج�اءات ال


ز عل�ه مFق9ا حائtا ألم
اله ل�7k ت(<7ـ� الk"ـt أو األمـ� ب�فعـه، ولـه أن   "k�و0~ل ال
�9لــU ث�ارهــا مـــع ال�kاف~ــة عل7هــا ح�ــl نـــ2 N ــ�20، وأنkی#9فــع بهــا ان9فــاَع رب األســـ�ة ال

ج�هــا Zغ7ــ� إذن مــ� القJــاء وفــr نــ2 ال�ــادة م#ــه. غ7ــ� أنــه ال N"ــ
ز لــه أن یF  660ال�ــادة 
  م#ه. 661/2


  662ألtمــ� ال�ــادة   �ضــ
ع م#ــه الــ�ائ� Zــأن ی�فــع دعــ
i ت(<7ــ� الk"ــt أمــام قاضــي ال
ی
مــا مــ� تــار0خ صــ�ور أمــ� الk"ــt و�ال dــان Zــا+ال هــ
 ) 15فــي أجــل أق3ــاه خ�ــ) عMــ�ة (

  واإلج�اءات ال9ال�ة لـه. 

   i
م
ضــ
�Cة ُت�فـع Zــاإلج�اءات الُ�ع9ـادة ب�فــع دعــ
i إن دعـ
i ت(<7ــ� الk"ـt هــي دعـ

ضـــ
ع ال�394ـــة، و0ُع9<ـــ� الQkـــB ال3ـــادر ف7هـــا هـــ
 حQـــB م
ضـــ
عي ��ـــة الQkـــة أمـــام مNعاد

rkاع في أصل الt#ال B�kN.8  

�ـة فـي دعـ
i ت(<7ـ� الk"ـt الk9ف~ـي Zإث*ـات الـ�ی�، قJـ� 3Zـkة   Qk�فإذا ف3ل� ال
�Q#هــا أن تقJــيN ــا�d ،ف~ــي وت(<97ــهk9ال tــ"kی�  ال�ب�فــع الk"ــd tل�ــا أو جtئ�ــا إذا بــ�ر ال�ــ

م#ـه. أمـا فـي حالـة مـا إذا  666+ل*ه Zأس*اب ج�Nة وم�Mوعة ح�l الفقـ�ة األولـى مـ� ال�ـادة 
 lوف3ـــل� فـــي +لـــ tـــ"kـــا ب�فـــع ال�
ـــ�ی�، قJـــ� وج قJـــ� بـــ�ف¡ الـــ�ع
i لعـــ�م إث*ـــات ال

�ن�ة ع#� االقJ9اء وفr الفق�ة ال(ان�ة م� ال�ادة �  ه.م# 666ال9ع
J0ات ال

) ألـــف 20ك�ــا N"ـــ
ز الQkــB أJNـــا علــى الkـــاجZ tغ�امــة م�ن�ـــة ال تقــل عـــ� عMــ��0 (  

ر أعاله. 666دی#ار، وفr حBQ الفق�ة ال(ال(ة م� ال�ادة d6�  م� نف) القان
ن ال

                                                 
  . 314 -312ص.  - د. فتحي والي/ التنفيذ الجبري، المرجع السابق، ص 8 
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  : �ع� أن3اع الAUD ال*Dف+ي وvج�اءاُتَها ال�اَصة :سادسا

  :ت��3ع الAUD ال*Dف+ي على ال*�Yة )1    
مــــ� قــــان
ن   617/1و 615/1ل ال�#3ــــ
ص عل7هــــا فــــي ال�ــــادتN �7"ــــ
ز فــــي األحــــ
ا   

�ن�ة واإلدار0ة ب9
�qع الt"k الk9ف~ي ف
را على أم
ال الd�9ة ع�ال QkZـB ال�ـادة �اإلج�اءات ال
615/4  tــ"kص عل7هــا فــي ال
م#ــه، و0َُقــَ�م هــ6ا الYلــl مــ� +الــl ال9#ف7ــZ 6ــاإلج�اءات ال�#3ــ

ح#7�ا تع�ض#ا لـ�رس ال�#فـ6  الثة ال9ي رأی#اها ساZقاالk9ف~ي، وتلU األح
ال هي الف�ض�ات ال(
   ض�ه.
  :حAU ال��ج� على أم3ال ال��*أج�) 2    

إلــى  653هــ
 نــ
ع مــ� الk"ــt الk9ف~ــي نــ2 عل�ــه ال�Mــ�ع ال"tائــ�= فــي ال�ــ
اد  مــ�  
ــــاني و األراضــــي  656 *�ــــ4N =6ــــ
ل ل�ــــالك ال ــــة واإلدار0ــــة، وال �ن��مــــ� قــــان
ن اإلجــــ�اءات ال

kـــــة، أو ال �Cراtـــــى ال ـــــ
ل وال*�ـــــات�7 وم�ـــــ9أج0�ِها األصـــــل�77 أن ی*اشـــــ�وا ح"ـــــt ال�ـــــFج� عل ق

جــــ
دة فــــي هــــ6ه العقــــارات وفــــاء لألجــــ�ة ال��ــــk9قة عــــ� �ال�#قــــ
الت وال�tروعــــات وال(�ــــار ال

  إN"ارها.
   rجــ� حـF�و�ضافة إلى ه6ه ال3#
ص اإلج�ائ�ـة، ه#ـاك ن3ـ
ص م
ضـ
�Cة مَ#kـ� ال


جـ
دة فـي �ال�Qـان ال�ـFج� ضـ�انا لkق
قـه ال(اب9ـة مـ� عقـ� الk*) على م#قـ
الت ال��ـ9أج� ال
مــ� القــان
ن ال�ــ�ني، وحــr االم�9ــاز الــ6= م#kــه القــان
ن للkقــ
ق  501/1اإلN"ــار وفــr ال�ــادة 

�ني أJNا. 995/1ال#اش�ة ع� عق� اإلN"ار وفr ال�ادة �  م� القان
ن ال
  :ال�dوc الd$ل�ةأ)      

ال4اصــــة Zــــالt"k ال9#ف7ــــ6= علــــى ُت"ــــ�i إجــــ�اءات ح"ــــt ال�ــــFج� Zاألوضــــاع نفِ�ــــها   
ال�#ق
ل مع فارق ج
ه�= وه
 ع�م اش�9اx ال�ـ#� ال9#ف7ـ6= إلج�ائـه، غ7ـ� أنـه N"ـl اس39ـ�ار 

جـ
دة فـي ال�<#ـى أو �أم� م� القاضي ال�294 ع#� م*اش�ة ح"t ال�ـFج� علـى ال�#قـ
الت ال

�9ــاز ال�#3ــ
ص ال�tرعــة إذا ُنِقلــَ� مــ� مQانهــا Zغ7ــ� رضــا ال�ــFج�، وال9ــي لــه عل7هــا حــr االم
  ) ی
ما.60عل�ه في القان
ن ما ل�QN B ق� مJى على نقلها م�ة س�79 (
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جــl أمــ� علـى ع�J0ــة و0<َلــغ Zغ7ــ� إمهـال إلــى ال�ــ�ی�، و0ُ#َفــ6ُ   �Z ر إذن القاضــي�3Nـ
 ،i

جl م�
دته رغB ح3
ل ال�عارضة أو االس�9#اف في حالة ال�Jورة الُق3ـ�Z ه6ا األم�

�ا ق� ُی(ار م� إشQاالت MZأنه.و�0ُجع إلى القاضي نفُ�ه ^�  

  :ال�dوc ال�3ض��3ةب)   

ض
�Cة Zاآلتـي:  ��د ال�Mوx الk9ت  


ن مال\ا للعقـار، أو مـFج�ا لـه ال�ائ� الDاجA: 1-ب       QN أن tاجkائ� ال�: x�9MNُ في ال
  م� ال*ا+� ول
 dان غ�7 مالU، أ= له حr االن9فاع فق�.

   tـــ"kـــع هـــ6ا ال�q
ل�ـــFج� العقـــار دون ال�#قـــ
ل، وذلـــU ســـ
اء dـــان وQ0ـــ
ن الkـــr فـــي ت
  العقار م<#�ا، أو أرضا زرا�Cة أو حقال أو 9�Zانا.

  : ال��ی� ال�3UDز عل�ه: 2-ب      
هــ
 م�ــ9أج� العقــار Zعقــ� صــ�kح ســ
اء مــ� ال�الــU نفِ�ــه أو مــ� ال��ــ9أج� األصــلي   

  (ال�Fج� م� ال*ا+�).

  : ال�ال مDل الAUD: 3-ب      

جـــ
دة فـــي العـــ�7 ال�ـــFج�ة، والJـــام#ة لkـــr االم�9ـــاز ی9�(ـــل فـــي ال�#قـــ  �
الت ال�ادNـــة ال

ال�قــ�ر لألجــ�ة ســ
اء dانــ� م�ل
dــة لل��ــ9أج� أو لغ7ــ�ه، dــأن ت\ــ
ن م�ل
dــة لtوجــة ال��ــ9أج� 
مـــ� القـــان
ن ال�ـــ�ني، أو ث�ـــار ومtروعـــات تلـــU األراضـــي  995/2مـــ(ال، ح�ـــl نـــ2 ال�ـــادة 

  ال�Fج�ة.
  : لهال�ی� ال�3UDز م� أج: 4-ب      
N"ـــl أن QNـــ
ن الـــ�ی� ال�k"ـــ
ز مـــ� أجلـــه ناشـــ�ًا عـــ� عقـــ� إN"ـــار العقـــار م�ـــا N"عُلـــه   

.t"kد وق� ال

ن حال األداء ومkقr ال
جQN االم�9از، وأن rkZ نا
�Jم  

  :الAUD على م�ق3الت ال��ی� ال�*�قل) 3    
ه مـ� نفـ) القـان
ن علـى أنـه N"ـ
ز للـ�ائ� سـ
اء dـان ب7ـ� 657ن2 ال��Mع في ال�ـادة   


ج
دة في ال�#Yقـة ال9ـي �Nـ�B ف7هـا �س#� أم ال أن t"kN تkف~�ا على م#ق
الت م�ی#ه ال�9#قل ال
  ال�ائ�.
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و�ذا dانـــ� ال�#قـــ
الت ال�k"ـــ
زة تkـــ� یـــ� الـــ�ائ� عـــ�7 حارســـا عل7هـــا، و�ال Nعـــ�7 غ7ـــ�ه   
  حارسا عل7ها ب#اء على +لl م#ه.

  :الAUD اإلس*Dقاقي) 4    

�(ـــل الk"ـــt االســـk9قاقي صـــ
رة   N B9ف~ـــي ونـــادرا مـــا یـــk9ال tـــ"kر ال
خاصـــة مـــ� صـــ
�ن�ــة  658الل"ــ
ء إل�ــه، فقــ� نــ2 عل�ــه ال�Mــ�ع ال"tائــ�= فــي ال�ــادة �مــ� قــان
ن اإلجــ�اءات ال

  واإلدار0ة.

  :تع�HI الAUD االس*Dقاقي أ)      
4
لـه حـr ال99*ـع   N ـ*) عل7هـاkال rالت أو م� له حـ
ه
 الt"k ال6= ی
قعه مالU ال�#ق

 �القJاء ل�#ع حائtها م� ال�39ف ف7ها إلـى حـ�7 رفـع دعـ
i قJـائ�ة QNـ
ن ووضعها ت�k ی
  الغ�ض م#ها اس�9دادها.

  :ش�وc الAUD االس*Dقاقيب)      
  ه#اك ن
ع�7 م� ال�Mوx، وهي:  

  :ال�dوc ال�3ض��3ة: 1-ب      
�i ت
ف� ع#�0�3، وه�ا:  �Z قاقي مق�9نk9االس t"kع ال�q
  إن ت

       �Z الت
لل�#قـ
الت فـي #� ص�kح، وه
 صـاحl الkـr فـي ال99*ـع والkـ*) * مالU ال�#ق
یــ� حائtهــا و�ال ام9#ــع  ت
�qــع الk"ــt، ألن الغــ�ض مــ� الk"ــt فــي هــ6ه الkالــة ضــ*� األشــ�اء 
�#ـع صـاح<ها مـ� اسـ�9دادها إذا N ��ل
dة للkاجt ل�#ـع حائtهـا مـ� ال39ـ�ف ف7هـا ت3ـ�فا قـ�ال

�ل\97ها.Z Uذل �  حBQ له Zع

ســـk9قاقي QNـــ
ن ن�9"ـــة ل�ـــا لل�الـــU مـــ� الkـــr فـــي ت9*ـــع م#ق
التـــه تkـــ� یـــ� فـــالt"k اإل  
�#ــع الk"ــd tل�ــا ُمِ#ــع ال�الــU مــ� ت9*ــع ال�#قــ
ل �Zــ<l ت�ت7ــl حــr للغ7ــ� عل�ــه N Uهــا، لــ6لtحائ

�Qـ� للغ7ـ� أن ی9��ـZ Uقاعـ�ة N ـ(ال���Q االح9"اج Zه في م
اجهـة ال�الـU، فN =6ـازة وال�Dال "
�ني. وفr في ال��ق3ل س�� ال�ل�xة"�  أحQام القان
ن ال

  * Nقع على ال�#ق
الت دون العقارات Zاع9*اره Nُع� ض�انا ض� ته�0<ها.    
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  :ال�dوc الd$ل�ة: 2-ب  

     ��ـة ال9ـي ی
جـQk�* یB9 تق�BN +لl اس39�ار أم� الt"k اإلسk9قاقي إلـى رئـ�) ال
�قJ9ــى ع�J0ــZ ی��ة م�ــ<*ة بـ�ائ�ة اخ39اصــها مقــ� األمــ
ال ال�Yلــ
ب ح"tهــا أو مــ
+� ال�ــ

  مع تع�77 ال�#ق
الت ال�Yل
ب ح"tها Zاخ39ار.

  :ش$ل ت�ل�غ األم� �الAUD) جـ 
N"ــl أن یــB9 ت<ل�ــغ األمــ� ت<ل�غــا رســ��ا إلــى ال�k"ــ
ز عل�ــه ش34ــ�ا أو إلــى أحــ� أفــ�اد   

��7 معه.���  عائل9ه ال*الغ�7 ال
  :م�FD الAUDد)   

ج
دة ت�k یـ� الkـائN tق
م ال��Jk القJائي ب�0�k9 م�Jk ح"t وج�د األم
ال   �ال

  و�ال dان الZ t"kا+ال.
وفــي ج��ــع األحــ
ال، N"ــl أن ت�ــلB ن�ــ4ة مــ� مJkــ� الk"ــt وال"ــ�د إلــى ال�k"ــ
ز   

  ) أNام و�ذا رف¡ االس9الم ی#
ه ع#ه في م�Jk.03عل�ه في أجل أق3اه ثالثة (
  :آثار الAUDاالس*Dقاقيهـ)       
الkـــائt مـــ� ال39ـــ�ف ^�ـــه إضـــ�ارا  وضـــع ال�#قـــ
ل تkـــ� یـــ� القJـــاء لغـــل یـــ�: 1-هــــ   

�3لkة ال�الـU أو صـاحl حـr الkـ*)، ألن dـل ت3ـ�ف 3Nـ�ر م#ـه Zعـ� ت<ل�غـه إNـاه Nع9<ـ� Z
.t"kة الkص i
  Zا+ال، ول\� ی*قى حائt ال�#ق
ل حائtا له إلى ح�7 الف3ل في دع

  تع�77 الkائt حارسا.: 2 -هـ    
�Qــــ� رفــــع الk"ــــt اإلســــk9قاقي dل�ــــا أو جtئ�ــــا فــــ: 3-هـــــ    N مــــ� Uذلــــ lي حالــــة +لــــ

�ه للقJاء أس*اZا جّ�Nة.N�
ز عل�ه الkائZ tع� تق"k�  ال
   :دع�3 صDة الAUDو)  

ـــ�ائ� مـــ� أن ی�فـــع دعـــ
i م
ضـــ
�Cة ألجـــل صـــkة الk"ـــt مـــ� أجـــل    ألـــtم ال�Mـــ�ع ال
) ی
مـا مـ� تـار0خ صـ�ور أمـ� 15اس�9داد ال�#قـ
الت ال�k"ـ
زة فـي أجـل أق3ـاه خ�ـ) عMـ�ة (

�ة Qk�
ز عل�ه و�ال dان Zا+ال.الt"k أمام ال"k�  ال9ي Nقع ب�ائ�ة اخ39اصها م
+� ال
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  :ال�رس الRام�

إذا اع9ــ�ض حــائt ال�#قــ
ل ال�ــ�اد ح"ــtه علــى الk"ــt وجــl علــى ال�Jkــ� القJــائي ز)      
�ـة Qk�وقف إج�اءات الt"k وت�0�k مJkـ� إشـQال �Nل�ــه لأل+ـ�اف لع�ضــه علـى رئـ�) ال

 658تار0خ االع�9اض وفـr حQـB الفقـ�ة ال(ان�ـة مـ� ال�ـادة ) أNام م� 03في أجل أق3اه ثالثة(
�ن�ة واإلدار0ة� 9.م� قان
ن اإلج�اءات ال

  الف�ع الRاني
  حAU ما لل��ی� ل�� الغ)ـ�

إلــى   667ت#ــاول ال�Mــ�ع ال"tائــ�= أحQــام ح"ــt مــا لل�ــ�ی� لــ�i الغ7ــ� فــي ال�ــ
اد مــ�   
�ن�ة واإلدار0ة. 686غاNة �  م� قان
ن اإلج�اءات ال

   :تع�Iـُفه: أوال
�ی#ـــه مـــ� حقـــ
ق فـــي ذمـــة الغ7ـــ� أو   �هـــ
 الk"ـــt الـــ6= ُی
قُعـــه الـــ�ائ� علـــى مـــا QNـــ
ن ل

 rالت عـ� +�0ـ
7� ه6ه الkقـ
ق وال�#قـ�م#ق
الت مادNة في ح�ازة الغ�7 دون العقارات Zق3� ت"
��ی� ت�ه7�ا القJ9ـاء حَقـُه م#هـا ومـ� ث�#هـا Zعـ��ا في ی�ه أو ت�ل��ه للZ فاء
 م#ع الغ�7 م� ال

  ال<�ع Zال�tاد العل#ي.
ــُه ال�k"ــ
ز    ــ�ائ� الkــاجt، وم�یُ# وهــ6ا الk"ــN tف9ــ�ض وجــ
د ثالثــة أشــ4اص، وهــB: ال


ز ل�Nه."k��ی� وه
 ال�  عل�ه، وم�یُ� م�یِ#ِه أو حائtُ حق
ق أو م#ق
الت ال
  :صــ3ُره: ثان�ا

�ی� ل�i الغ�7 ص
رتان، وه�ا:   �  لt"k ما لل
�ــ�ی� ال�k"ــ
ز عل�ــه حــr دائ#�ــة علــى الغ�7(ال�k"ــ
ز : أن QNــ
ن للال9ــ3رة األولــى )1    

 Uب#ـ i�ل�Nه) rkd ال�ـFج� علـى األجـ�ة فـي ذمـة ال��ـ9أج�، أو QNـ
ن قـ� فـ9ح ح�ـاZا جار0ـا لـ

ن له أسه�ا أو ح23 األر�اح في الd�Mات أو ال�#�ات ال�ال�ة.QN س�ة مال�ة، أوFأو م  

�ی� م#قـ
الت مادNـةال39رة الRان�ة) 2    �
ن للQN فـي  : أن tـ"kدة وقـ� ال
م�ل
dـة لـه م
جـ

دعــة فــي م4ــtن ال
دائــع مــ(ال ولــ
 لــkN Bــل أجــل �ح�ــازة الغ7ــ� (ال�k"ــ
ز ل�Nــه) dــال�#ق
الت ال

                                                 
  .349 - 348ص. - ذ. عبد السالم ذيب/ قانــون اإلجراءات المدنيــة واإلداريــة الجديــد، المرجع السابـق،  ص 9 
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مـــ� قـــان
ن اإلجـــ�اءات  667اســـk9قاقها، ح�ـــl مـــا نـــ2 عل�ـــه ال�Mـــ�ع ال"tائـــ�= فـــي ال�ـــادة 
�ن�ة واإلدار0ة.�  ال

6��عة حAU ما لل��ی� ل�� الغ)�:ثالRـا:  

�یــ� +<�ع9ــه نYــ�ح ال�9ــاؤل اآلتــي:   k9ا لAــUــ� ح�هــل حUــA مــا لل�ــ�ی� لــ�� الغ)ــ� 4ع*
  ؟تDف+�ا أم حAUا ت�ف)'4ا 

�ن�ـة  667/1ح�l ما ن2 عل�ه ال��Mع ال"tائ�= في ال�ادة   �م� قان
ن اإلج�اءات ال
 rا عـ� +�0ـN6أ ت#ف7ـ�ت
�qعـه واإلدار0ة حالة وج
د ال�#� ال9#ف67= (حBQ أو عق� نهائ�77) فإنه ی<

�ـــــة ال9ـــــي ت
جـــــ� فـــــي دائـــــ�ة Qk��قJ9ـــــى أمـــــ� علـــــى ع�J0ـــــة 3Nـــــ�ر مـــــ� +ـــــ�ف رئـــــ�) الZ
  اخ39اصها األم
ال.

م� نف) القان
ن، فق� ن2 ال��Mع على أنه فـي حالـة انعـ�ام ال�ـ#�  668أما في ال�ادة       
� ال9#ف67= ووج
د م�
غات oاه�ة فإنه Nع9<� في ب�ای9ه ح"ـtا تkف~�ـا و0#9هـي ح"ـtا ت#ف7ـN6ا Zعـ


ضـ
ع و�ال dـان هـ
 و 15ت(<97ه خالل خ�) ع�Mة (�) ی
ما م� تار0خ ص�وره أمام قاضـي ال
م#ه . Zاإلضافة إلى أن ال�ع
i ت�فع ضـ�  662اإلج�اءات ال9ال�ة له Zا+ل�7 وفr حBQ ال�ادة 

�Q#ـه N ه وال��ی� والغ�7، وه6ا األخ�7 ه
 +�ف في ال�ع
i ألن األمـ
ال ال�k"ـ
زة تkـ� یـ�ال
  م� نف) القان
ن. 673ه م� ال34
مة ح�l ن2 ال�ادة +لl إخ�اج

 Uع، وذلــ

ضــ�ك�ــا N"ــ
ز للــ�ائ� ت
�qــع هــ6ا الk"ــt إذا ســ<r لــه أن رفــع دعــ
i فــي ال
 BـQح lجـ
�Z �7ل<ـYو0ف3ـل فـي ال ،t"kع ل9(<�7 ال

ض�Zأن Nق�م م�d6ة إضا^�ة في ملف ال


ر 668واح� وفr ن2 الفق�ة ال(ال(ة م� ال�ادة d6�  .أعاله  م� القان
ن ال

   :ال*�ل�غ ال�س�ي ألم� الAUD وأث�ه:را�عـا

1 (AUDل�غ ال�س�ي ألم� ال�  :ال*
ُی<لــغ أمــ� الk"ــt إلــى ال�ــ�ی� وال�k"ــ
ز ل�Nــه، وهــ6ا األخ7ــ� إذا dــان ش34ــا +<�!�ــا   

ی<لــغ إل�ــه ش34ــ�ا، و�ذا dــان ش34ــا مع#
0ــا ی<لــغ إلــى م�(لــه القــان
ني مــع ت�ــل��ه ن�ــ4ة مــ� 
0
  ه ب6لU في ال��Jk.أم� الt"k وال#9
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وعلى إث� ه6ا ال9<ل�غ ال�س�ي Nق
م ال��Jk القJائي على الفـ
ر Z"ـ�د األمـ
ال ال�ـ�اد   
�ــا Nعــ�7 ال�k"ــ
ز ل�Nــه حارســا d ،وال"ــ�د tــ"kــ� الJkقــا فــي م�qهــا مــع تع77#هــا تع77#ــا دt"ح

 ّ
ه فـي على ه6ه األم
ال وعلى ث�ارها إال إذا فJل ه6ا األخ�7 ت�ل��ها لل��Jk القJـائي ف7#ـ
  م#ه.  2+669/1ه6ه الkالة ع� ذلU في ال��Jk ح�l ما ن2 عل�ه ال��Mع في ال�ادة 

م#ـــه علـــى ضـــ�ورة ت<ل�ـــغ أمـــ� الk"ـــt لل�k"ـــ
ز عل�ـــه  670نـــ2 ال�Mـــ�ع فـــي ال�ـــادة   
ش�34ا إذا dان م���ـا Zال4ـارج أو إلـى م
+#ـه ه#ـاك ح�ـl األوضـاع ال�قـ�رة فـي ال<لـ� الـ6= 

ال ع#� الغ7ـ� داخـل الـ
+� وذلـU ح9ـى QNـ
ن علـى ب7#ـة QZـل مـا B��N ^�ه ح#7�ا ت\
ن ل�Nه أم
ا
�ـا JNـ�� ال�Mــ�ع إلـى أنــه إذا dـان لل�k"ـ
ز ل�Nــه عـ�ة فــ�وع d .الــه
وقـع مـ� ح"ــ
ز علـى أم
 BــQح rوفــ tــ"kه أمــ� ال#�فــال ُی#ــ9ج الk"ــt أثــ�ه إال Zال#�ــ*ة للفــ�ع الــ6= ع7#ــه الkــاجt وتJــ

  م#ه. 671ال�ادة 

   tـــ"kـــ� الJkفـــي م �d6أن یـــ lـــ"N  م ال49لـــي عـــ��علـــى إعـــ6ار ال�k"ـــ
ز ل�Nـــه Zعـــ
3�ور أم� م4الف وفr حQـB ال�ـادة Z ی� أو غ�7ه إال��
زة وع�م ت�ل��ها إلى ال"k�األم
ال ال

  م#ه. 669/3
�(اZـة إنـ6ار لـه ل9قـ�BN ت3ــ�0ح   Z ـهN�Nع9<ـ� ال9<ل�ـغ ال�سـ�ي ألمـ� الk"ـt إلـى ال�k"ــ
ز ل


دعة ل�Nه.  ��ی� وال��ل
dة لل�  ع� األم
ال ال
  :أث� ال*�ل�غ) 2

N"ـــl أن یـــB9 ال9<ل�ـــغ ال�ســـ�ي ل�Jkـــ� الk"ـــt إلـــى ال�ـــ�ی� ال�k"ـــ
ز عل�ـــه فـــي أجـــل   
) ال9ال�ة إلج�اء الt"k م�فقا ب#�4ة م� أم� الt"k مع ال#9
0ه علـى ذلـU فـي 08ث�ان�ة أNام (

 tـاجkائ� ال�م�Jk ال9<ل�غ و�ال dان الk"ـt قـابال لإلYZـال. Zاإلضـافة إلـى ضـ�ورة اخ�9ـار الـ
�ــة ال9ــي ی
جــ� فــي دائــ�ة اخ39اصــها األمــ
ال ال�k"ــ
زة Qk�م
+#ــا لــه فــي دائــ�ة اخ39ــاص ال

�ن�ـــة واإلدار0ـــةمـــ� قـــا 674وفـــr حQـــB ال�ـــادة �و�ذا لـــN BقـــB ال�k"ـــ
ز ل�Nـــه  ،ن
ن اإلجـــ�اءات ال

زتــه مــ� Z08ال39ـ�0ح فــي أجــل ث�ان�ــة أNـام (kZ ــا�Z tــ"kـأم� الZ ي�) مــ� تــار0خ ت<ل�غــه ال�ســ

�ن�ـــة ن�9"ـــة الJـــ�ر ال�ـــاد= ال9ـــي لkـــr أمـــ
ال م�ل
dـــة لل��ـــ�ی� ت�9تـــl م�ـــFول97ه ال�ه#�ـــة وال
  ال�ائ� �Z<*ه.
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  :رفع الAUD :خام�ا

�Qــ� لل�k"ــ
ز عل�ــه +لــl رفــع الk"ــt  675نــ2 ال�Mــ�ع  فــي ال�ــادة   N م#ــه علــى أنــه
�ا سـ<r ب�انـه فـي إجـ�اءات الk"ـt الk9ف~ـي فـي ال�ـادة d االس9ع"ال r0�+ ئ�ا ع�tكل�ا أو ج

   م#ه. 663

  :ال*Aامات ال�3UDز ل�4ه: سادسا

فــي قــان
ن اإلجــ�اءات  676ألجـل ت�ــه7ل ع�ل�ــة الk"ــt وال9#ف7ــ6 أحــ�ث ال�Mــ�ع ال�ــادة   
 i��ن�ـــة واإلدار0ـــة ال9ـــي قJـــى ف7هـــا Zأنـــه إذا dانـــ� لل�ـــ�ی� أمـــ
ال تkـــ� یـــ� ال�ولـــة أو إحـــ�ال


م�ـة و+#�ـة وجـl عل7هـا أن�
م�ـة أو ه�7ـة ع�ُت�ـلB للـ�ائ�  ال"�اعات اإلقل���ـة أو مFس�ـة ع
الkـــاجt أو ال�Jkـــ� القJـــائي ب#ـــاء علــــى +ل*ـــه شـــهادة ت(<ـــ� مــــا لـــ�یها مـــ� أمـــ
ال لل�ــــ�ی� 


ز عل�ه."k�  ال
9
�ــا عـ� األمــ
ال ال�k"ـ
زة ل�Nــه،   Qا مk0م ت3ـ��ك�ـا أوجــl علـى ال�k"ــ
ز ل�Nـه أن Nقــ

) أNـــام �N8ـــل�ه إلـــى ال�Jkـــ� القJـــائي أو إلـــى الـــ�ائ� الkـــاجt خـــالل أجـــل أق3ـــاه ث�ان�ـــة (
0�ة له، و0<�7 ^�ه ج��ع الk"ـ
ز اF�#9�ات ال��ل9ال�ة م� ت<ل�غه ال�س�ي ألم� الt"k م�فقا Zال

  ال
اقعة ت�k ی�ه إن وقع� م�فقا ب#�خ م#ها. 

ـــه أن Nقـــ�م    N�ـــى ال�k"ـــ
ز ل ـــة، N"ـــl عل Nـــة ماد ـــأم
ال م#ق
ل Z ـــا فـــإذا dـــان الk"ـــt م9علق

ج
دة ل�Nه ال�9
�ا ی<�7 ^�ه قائ�ة ال�#ق
الت الQا مk0�3ی�.ت���ل
dة لل�  

و�ذا dــان الk"ــt م9علقــا بــ�ی� لل�k"ــ
ز عل�ــه فــي ذمــة ال�k"ــ
ز ل�Nــه، N"ــl أن ی<ــ�7   
  في ال0�39ح م<لغ ال�ی� ومkله وأس*اب انقJائه إذا dان ق� انقJى.

   lـ"N ،عـةNدع فـي ح�ـاب جـار= أو ب#\ـي أو ود
�<لغ مالي مـZ م9علقا t"kان الd و�ذا
�
ج
د أو انع�امه.أن ی<�7 ال0�39ح مق�ار ال�<لغ ال�  الي ال

أمــا فــي حالــة مــا إذا تعلــr الk"ـــZ tاألســهB أو ح3ــ2 األر�ــاح أو ال�ــ#�ات ال�ال�ـــة،   
�9ها ومQان إص�ارها وتار0خ اسk9قاقها، ه6ا ما حـاول ال�Mـ�ع تkل7لـه Zال�ـادة �q ی<�7 ال0�39ح

�ن�ة واإلدار0ة. 677�  م� قان
ن اإلج�اءات ال
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جــl ال�ــ#� لقــ� مــ#ح ال�Mــ�ع ال"tائــ�=   �Z قــه ال(اب9ــة
ــ�ائ� الkــاجt ح�اNــة d<7ــ�ة لkق لل
�ــا ل�Nــه مــ� أمــ
ال ال�k"ــ
ز Z 9#ــع عــ� ال39ــ�0ح�N =6ــه الــN�ال9#ف7ــ6= فــي م
اجهــة ال�k"ــ
ز ل

ج
دة بـ�7 ی�Nـه، أو قـ�م ت3ـ�k0ا م4الفـا لل��kقـة، أو أخفـى األوراق ال
اجـl إیـ�اعها �عل�ه وال

ــ�ائ� الkــاجt الــ6= ل9أی7ــ� ال39ــ�0ح، جــاز الQkــB عل�ــه Zــال�<ل غ ال�k"ــ
ز مــ� أجلــه ل3ــالح ال
�قJ9ــى دعــ
i اســ9ع"ال�ة. Zاإلضــافة إلــى إلtامــه فــي ج��ــع Z Uت#ف7ــ6= وذلــ �ح3ــل علــى ســ#
األح
ال Zال�3ار�0 القJائ�ة مع إمQان�ـة الQkـB عل�ـه Zال9ع
J0ـات ال��9ت*ـة علـى تق3ـ�7ه أو 

  القان
ن.م� نف)  679تأخ�7ه في تق�BN ال0�39ح ح�l ما أك�ته ال�ادة 
kNــr لل�k"ــ
ز ل�Nــه أن YNالــZ lال#فقــات ال9ــي أنفقهــا علــى ح�اســة األمــ
ال ال�k"ــ
زة   

�قJ9ـى أمـ� علـى ع�J0ـة Nقـ�رها Z ه�
جـ
دة ع#ـ�
ج
دة ب�7 ی�Nه، و0أخ6ها مـ� األمـ
ال ال�وال
�Qــ� ت#ف7ــ6 أمــ� N ــان ال9#ف7ــ6. والQفــي دائــ�ة اخ39اصــها م ��ــة ال9ــي ی
جــQk�3Nــ�ره رئــ�) ال

Z إال B34قابل لالع�9اض عل�ه أمـام قاضـي ال 

ز عل�ه والkاجt، وه"k�ع� ت<ل�غه رس��ا لل

ر أعاله. 680االس9ع"ال وفr حBQ ال�ادة d6�  م� القان
ن ال

  :الAUD ال*�ف)'` على أم3ال ال��ی� ال�3ج3دة ع�� الغ)� وآثاره: سا�عا
ه Zأصــل إذا dــان الk"ــt ت#ف7ــN6ا ولــ3kN Bــل ال
فــاء مــ� +ــ�ف ال�ــ�ی� ال�k"ــ
ز عل�ــ  

) أNــام ال9ال�ــة لل9<ل�ــغ ال�ســ�ي للk"ــt إل�ــه ت*ــاع األمــ
ال 10الــ�ی� وال�3ــار�0 خــالل عMــ�ة (
ال�k"ـــ
زة وفقـــا إلجـــ�اءات ب�ـــع ال�#قـــ
ل ال�#3ـــ
ص عل7هـــا فـــي هـــ6ا القـــان
ن ح�ـــl مـــا قـــ�ره 

�ن�ة واإلدار0ة. 681ال��Mع في ال�ادة �  م� قان
ن اإلج�اءات ال

�#ـــع ال�k"ـــ
ز ل�Nـــه مـــ� ال
فـــاء Zا  N ـــع�q
ل�*ـــالغ ال�k"ـــ
زة لل�k"ـــ
ز عل�ـــه مـــ� تـــار0خ ت
الk"ـt. غ7ــ� أنــه �Nــ9�� ال�k"ـ
ز ل�Nــه فــي دفــع أجـ�ة ال�k"ــ
ز عل�ــه أو ال��تــl ال�34ــ2 
ل�عاشـــه أو أجـــ�ة ع�الـــه رغـــB الk"ـــt علـــى اع9*ـــار أن األجـــ�ة أو ال��تـــl ال kN"ـــt عل�ـــه إال 

�دة في ه6ا القان
ن وفr حBQ ال�ادة kم l�#و� xش�و ��  ه.م# 683ض

ح#7�ــا ی*اشــ� الk"ــt علــى أمــ
ال ال�ــ�ی� لــ�i الغ7ــ� �Zــ#� ت#ف7ــ6= علــى م<لــغ مــالي أو   
دیـــ�، QNلـــف الـــ�ائ� الkـــاجt وال�ـــ�ی� ال�k"ـــ
ز عل�ـــه والغ7ـــ� ال�k"ـــ
ز ل�Nـــه ZالJkـــ
ر أمـــام 

�ة في أجل أق3اه عMـ�ة (Qk�) أNـام مـ� تـار0خ ال9<ل�ـغ ال�سـ�ي ألجـل الف3ـل فـي 10رئ�) ال
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ز"k�34
ص ذلـU وفـr مـا قـ�ره ال�Mـ�ع فـي ال�ـادة ال�<لغ ال�الي الZ وه#اك ثالث حاالت ،
  م#ه dاآلتي: 684

� وج
د م<لغ ال�ی� ( تق�0ـ�ا إN"اب�ـا)، أصـ�ر رئـ�) ) 1    dFه یN�
ز ل"k�إذا dان ت0�3ح ال
�ـة أمـ�ا ب349ـ�2 ال�<لـغ ال�Yلـ
ب فـي حـ�ود أصـل الـ�ی� وال�3ـار�0 ال��9ت*ـة عل�ــه،Qk� ال

وفــي حالــة مــا إذا dــان ال�<لــغ ال�k"ــ
ز أقــل مــ� م<لــغ ، زاد عــ� ذلــUوأمــ� ب�فــع الk"ــt ع�ــا 

ز عل�ه ملtما ب9\�لة Zاقي ال�<لغ."k��ی� ال�  ال�ی�، Zقي ال

إذا dـــان ت3ـــ�0ح ال�k"ـــ
ز ل�Nـــه یdFـــ� عـــ�م وجـــ
د م<لـــغ مـــالي لل�ـــ�ی� (تق�0ـــ�ا ســـل<�ا) ) 2    
  �3Nُف ال�ائ� الkاجt إلى ما ی�اه م#اس*ا.

�ــــا فــــي ذم9ــــه ال إN"اZــــا وال ســــل*ا Zعــــ� ال9<ل�ــــغ إذا لــــN Bقــــ�م ) 3    Z ــــه ال39ــــ�0حN�ال�k"ــــ
ز ل
ال�ســ�ي و�لــى غاNــة جل�ــة ال349ــ�2، ُیلــtم بــ�فع ال�<لــغ ال�Yلــ
ب مــ� مالــه ولــه حــr ال�جــ
ع 

�ی�.��ا دفعه على الZا�  : ثام

�(�  :تع�د ال�ائ


ضــ
ع أحQامــا م94لفــة وردت   �Zال�ــادت�7 لقــ� أورد ال�Mــ�ع ال"tائــ�= 34Zــ
ص هــ6ا ال
�ن�ة واإلدار0ة dاآلتي: 686و 685�  م� قان
ن اإلج�اءات ال

إذا تقــــ�م دائ#ــــ
ن آخــــ�ون Zعــــ� ح"ــــt مــــا لل�ــــ�ی� لــــ�i الغ7ــــ� وdانــــ� لهــــB ســــ#�ات ) 1
ت#فN67ـــة، ولـــ3N Bـــ�ر أمـــ� ال349ـــ�Z 2عـــ� Nق7ـــ�ون dـــ�ائ#�7 مـــع الkـــاجt األول، و0ـــB9 ال9<ل�ـــغ 


ز ل�Nه، و "k�
ز عل�ه وال"k�تFجل جل�ة ال2�349 إلى غاNـة حJـ
ر ال�س�ي للkاجt وال
�د في ال9<ل�غ ال�س�ي.k�  ج��ع األ+�اف أو انقJاء األجل ال

إذا dانـ� ال�*ـالغ ال�ال�ــة ال�k"ـ
زة dا^�ـة لل
فــاء kZقـ
ق ج��ـع الــ�ائ#�7، یـB9 ال
فــاء ) 2
�ة دی#ه.�q lل ح�d �7#ائ�
جl أم� ت2�34 ب�7 ال�Z  

غ7ــ� dا^�ــة، Nُ"ــ�i تق�ــ��ها بــ�7 الــ�ائ#�7 وفــي حالــة مــا إذا dانــ� ال�*ــالغ ال�ال�ــة ) 3
  ق��ة الغ�ماء.

 


