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"?????? ?????" ?????? ??????? ?? ????? ??????? Al-Sabawi:

[د .ياسر ذنون يونس السبعاوي]

مسؤولية الغير في التنفيذ الجبري
"دراسة مقارنة"
*

الدكتور
ياسر باسم ذنون يونس السبعاوي

*

الملخص
استجابة للمتغريات الدستورية ،واجتاه الدول املغاربية نحو مزيد من تعزيز احلقوق
واحلريات يرتتب عىل مبارشة الدائن حلقه يف مبارشة إجراءات التنفيذ اجلربي  ،من الناحية
القانونية ،قيام رابطة تنفيذية متكاملة من حيث عنارصها وهي ٌّ
كل من األشخاص واملوضوع
والسبب ،بام يشكل نظرية التنفيذ عموم ًا ..وملا كانت نظرية التنفيذ تتشكل من ثالثة عنارص
أساسية ،هي أشخاص التنفيذ ،وسبب التنفيذ ،وحمل التنفيذ .فإن موضوع البحث سوف
يقترص عىل أشخاص التنفيذ ،عل ًام أنه ال يتناول كل األشخاص املشاركني يف عملية التنفيذ
اجلربي .وإنام يقترص عىل فئة الغري فقط.
وملا كانت مبارشة إجراءات التنفيذ اجلربي تقتيض تدخل عدة أشخاص يف الرابطة
التنفيذية ،بغية متكني الدائن من استيفاء حقه من املدين جرب ًا .فإن موضوع البحث ال يعالج
قواعد املسؤولية املدنية لكل شخص يشارك يف هذه العملية ،وإنام يقترص عىل معاجلة مسؤولية
الغري يف التنفيذ اجلربي ،مع األخذ بنظر االعتبار ،أن موقف هذا الغري ال خيرج عن واحد من
اثنني ،فهو أما أن يتدخل يف إجراءات التنفيذ اجلربي أو أال يكون متدخالً.
أي أننا نركز يف موضوع البحث هذا عىل مسؤولية الغري ،الذي يمكن أن يتسبب بسلوكه
يف ضياع حق أحد األطراف أو اإلرضار به .مع مالحظة أن أقوى تطبيق ترشيعي للموضوع
 أجيز للنرش بتاريخ .2019/4/21
 أستاذ قانون اإلثبات واملرافعات املدنية املساعد -جامعة املوصل -كلية احلقوق -مجهورية العراق
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سيكون يف إطار موضوع حجز مال املدين لدى الغري ،باعتباره نموذج ًا حيوي ًا وترشيعي ًا
للمسألة موضوع البحث.

المقدمة
احلمد هلل جمري األهنار محد ًا كثري ًا أناء الليل وأطراف النهار ،والصالة والسالم عىل نور
األنوار سيدنا حممد املختار وآله األطهار عدد نعم اهلل وأفضاله .أما بعد فإن مقتضيات البحث
العلمي للموضوع حمل الدراسة تلزمنا تناول األمور اآلتية:
أوالً :مدخل تعريفي بموضوع البحث:
عرف املرشع االحتادي االلتزام بأنه" رابطة قانونية بني دائن ومدين ،يطالب بمقتضاها
الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو االمتناع عن عمل" فمن خالل هذا التعريف،
يالحظ أن حمل االلتزام يكون واحد ًا من ثالثة وهو القيام بعمل أو امتناع عن عمل أو نقل
حق عيني .فإن حتقق وجود االلتزام وبغض النظر عن مصدره ،سوا ًء أكان إرادي ًا (العقد

واإلرادة املنفردة) أم غري إرادي (املسؤولية التقصريية أو العمل غري املرشوع والكسب دون

سبب ونص القانون) ،فإن هذا االلتزام البد له من االنقضاء .والتنفيذ يعترب هو الطريق
الطبيعي النقضاء االلتزام .وهذا التنفيذ يكون عىل نوعني ،فهو أما أن يكون تنفيذ ًا اختياري ًا،
وإما أن يكون تنفيذ ًا جربي ًا .فإن تعذر األول بسبب تعنت املدين ،فإنه يصار إىل الثاين ،وهذا
األخري يقصد به التنفيذ الذي جتريه السلطة العامة يف الدولة حتت إرشاف القضاء ورقابته بناء
عىل طلب دائن بيده سند مستوف لرشوط خاصة بقصد استيفاء حقه الثابت يف السند قهرا
عن املدين.
وملا كانت ممارسة الدائن حلقه يف التنفيذ اجلربي ،يرتتب عليها أن تنشأ رابطة قانونية أو
عملية تنفيذ هلا عنارصها من حيث األشخاص واملوضوع والسبب بام يشكل نظرية التنفيذ
بعمومها .وبام أن نظرية التنفيذ تتشكل من ثالثة عنارص أساسية ،هي أشخاص التنفيذ،
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وسبب التنفيذ ،وحمل التنفيذ .فإن موضوع البحث سوف يقترص عىل أشخاص التنفيذ ،عل ًام
أنه ال يتناول كل األشخاص املشاركني يف عملية التنفيذ اجلربي .وإنام يقترص عىل فئة الغري
فقط .وملا كانت إجراءات التنفيذ اجلربي هتدف إىل حتقيق املوازنة بني مصلحتني .ومها
مصلحة طالب التنفيذ واملطلوب التنفيذ ضده .وحتقيق الغاية املقصودة من العملية التنفيذية
برمتها .فإن هذا األمر مرهون بأن يؤدي كل شخص الدور املطلوب منه وبالشكل الدقيق،
وإال تعرض للجزاء املقرر يف القاعدة القانونية وبرصف النظر عن نوعية القاعدة التي متت
خمالفتها .أي سوا ًء أكانت قاعدة قانونية موضوعية أم إجرائية فاحلكم سيان ما بني االثنني.
إذ إن خمالفة القاعدة تؤدي إىل قيام املسؤولية املدنية يف القانون املدين.

وبام أن األشخاص املشرتكني يف عملية التنفيذ اجلربي هم كثريون ،فإن موضوع البحث
ال يتناول قواعد املسؤولية املدنية لكل هؤالء األشخاص املشاركني يف العملية ،وإنام يقترص
عىل فئة حمددة هم من الغري .مع مالحظة أن هذا الغري وضعه يف التنفيذ اجلربي ال خيرج عن
حالتني ،فهو أما أن يكون مشارك ًا يف العملية التنفيذية وإما أال يكون كذلك .أي أننا نركز يف
موضوع البحث هذا عىل مسؤولية الغري ،الذي يتسبب بسلوكه يف ضياع حق أحد األطراف
أو األرضار به .وأود أن الفت النظر أن موضوع الدراسة هذه اليتناول فكرة اجلزاء
اإلجرائي ،مع مالحظة أن أقوى تطبيق ترشيعي للموضوع سيكون يف إطار موضوع حجز
مال املدين لدى الغري ،باعتباره نموذج ًا حيوي ًا وترشيعي ًا للمسألة موضوع البحث.
ثاني ًا :أسباب اختيار موضوع البحث (مشكلة الدراسة):
 .1أغلب الدراسات التي جاءت يف إطار املسؤولية املدنية يف التنفيذ اجلربي ركزت عىل
حمورين مها :مسؤولية قايض التنفيذ ومندوبيه عن األخطاء الصادرة منهم أثناء عملية التنفيذ
اجلربي .وهنا يمكن أن تنهض املسؤولية بشتى صورها اجلنائية واإلدارية واملدنية وذلك
بحسب الوصف القانوين لألخطاء .والثاين هو مسؤولية طالب التنفيذ عام يصيب املنفذ ضده
من أرضار نتيجة تعسف األول يف استعامل حقه اإلجرائي .وذلك هبدف تعطيل عملية التنفيذ
من خالل الوسائل املقررة من قبل املرشع والتي ابتغى فيها أساس ًا توفري ضامنات للعملية
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التنفيذية .ولكن هذه الدراسات السابقة مل تتناول مسؤولية الغري يف التنفيذ اجلربي المن قريب
وال من بعيد مما شكل حافز ًا حقيقي ًا للدراسة يف موضوع البحث.
 .2حماولة الباحث حتديد معيار الغري يف إجراءات التنفيذ ومقدار مسؤوليته عن
األرضار التي يسببها بأخطائه ،بحيث تكون سبب ًا يف ضياع حقوق أحد األطراف أو اإلرضار
به.
 .3إن القيمة العملية لألحكام القضائية أضحت اليوم مرتبطة وبشكل كبري يف حتقيق
عملية التنفيذ اجلربي ألهدافها وهو حتصيل طالب التنفيذ حلقه جرب ًا من املطلوب التنفيذ
ضده .هذا األمر أضحى متعذر ًا يف كثري من األحيان بسبب كثرة الوسائل االحتيالية التي
يمكن أن يستخدمها املطلوب التنفيذ ضده والتي من ضمنها استعانته بالغري يف إجراءات
التنفيذ اجلربي .هذا الغري الذي يصبح طرف ًا يف الرابطة التنفيذية بشكل أو بآخر ،مما يوجب
البحث يف مسؤوليته السيام إذا تسبب بأخطائه باإلرضار بطالب التنفيذ .هذه األسباب الثالثة
كانت حمور مشكلة الدراسة يف موضوع البحث ،وهي بشكل خمترص بحث ركن اخلطأ يف
مسؤولية الغري بالتنفيذ ،وحتديد معيار الغري يف التنفيذ اجلربي ،والقيمة العملية لتنفيذ األحكام
القضائية بصورة جربية.
ثالث ًا :فرضيات البحث:
نحاول من خالل هذه الدراسة اإلجابة عن جمموعة من التساؤالت والتي تشكل يف
جمموعها فحوى موضوع البحث:
 .1من هو الغري يف إجراءات التنفيذ اجلربي؟ أي ما هو معيار اعتبار الشخص من الغري
يف التنفيذ؟ وهل استعامل طالب التنفيذ حلقه يف حجز حق املطلوب التنفيذ ضده لدى الغري،
يمكن أن يرقى إىل وصف اخلطأ املوجب للمسؤولية املدنية ،السيام إذا سبب هذا االستعامل
إرضار ًا للغري؟
 .2ماهي الطبيعة القانونية حلجز مال املدين لدى الغري؟ هل هو يعد من قبيل املحافظة
عىل عنارص الضامن العام املتمثلة بالذمة املالية للمدين ،وهو هنا املطلوب التنفيذ ضده؟ أم
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أنه حجز حتفظي أم حجز تنفيذي؟ وهل لصفة املحجوز لديه تأثري عىل التزامه بتقديم تقرير
ما يف الذمة؟
 .3إذا كانت طبيعة عمل املحجوز لديه تفرض عليه التزام ًا باملحافظة عىل الرسية ،أي
التزام ًا باملحافظة عىل أرسار العميل ،وكان تقديم تقرير ما يف الذمة يؤدي إىل إفشاء تلك
األرسار ،فكيف يمكن التوفيق بني هذين االلتزامني املتعارضني؟
 .4املرشع اإلمارايت بموجب نص املادة(/259د) أشار إىل وجوب قيام املحجوز لديه
بتقديم تقرير ما يف الذمة خالل أربعة عرش يوم ًا من إعالنه باحلجز .يف حني أن املرشع املرصي
جعل املدة مخسة عرش يوم ًا .بينام جعلها املرشع الكويتي عرشة أيام .يف حني تأرجح موقف
املرشع الفرنيس بني املرونة والشدة .فقبل صدور قانون التنفيذ يف  1991/7/9والذي
أصبح حيز التنفيذ يف أول عام  1993ومرسوم تطبيقه يف  ،1992/7/31وقانون إجراءات
التنفيذ الفرنيس اجلديد املعدل للقانون السابق رقم  1895-2011يف 2011/12/19
ومرسوم تنفيذه بالرقم  783-2012يف  2012/5/30والذي أصبح حيز التنفيذ يف
 .2012/6/1والذي أبقى عىل نفس املوقف الترشيعي ،إذ مل تكن هناك مدة ملزمة
للمحجوز لديه بأن يقدم تقرير ما يف الذمة ،أما بعد صدور القانون املذكور فإنه أصبح التزام
املحجوز لديه بأن يقدم تقرير ما يف الذمة يف احلال إىل املحرض الذي يعلنه بورقة احلجز .فأي
من هذه املواقف الترشيعية جدير باالعتبار والتأييد؟
 .5ما هو أثر األحوال الطارئة عىل التزام املحجوز لديه ،السيام إذا علمنا أن هذه األحوال
هي من صور السبب األجنبي الذي يقطع عالقة السببية ما بني ركن اخلطأ والرضر؟ أو عىل
حد تعبري املرشع اإلمارايت يقطع العالقة ما بني فعل اإلرضار والرضر؟ وهو ما أشارت إليه
املادة ( )264من قانون اإلجراءات املدنية االحتادي؟
 .6نصت املادة ( )1/266من قانون اإلجراءات املدنية عىل أنه"-1إذا مل يقرر املحجوز
لديه بام يف ذمته عىل الوجه املقرر قانون ًا أو قدم تقرير ًا غري كاف أو قرر غري احلقيقة أو أخفى
األوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز احلكم عليه للدائن الذي حصل عىل سند
تنفيذي بدينه باملبلغ املحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع باإلجراءات املعتادة" هل هذا
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النص يعترب من تطبيقات الوفاء مع احللول املقرر بموجب قواعد القانون املدين؟ أم أنه تطبيق
حقيقي لنظرية احللول اإلجرائي ،املقررة يف ثنايا نصوص قانون اإلجراءات املدنية؟
 .7أشارت املادة( )4/266من قانون اإلجراءات املدنية إىل أنه"-4ويلزم يف مجيع
األحوال إلزام املحجوز لديه بمرصوفات الدعوى والتعويضات املرتتبة عىل تقصريه أو
تأخريه" فهل هذا األمر يرقى إىل وصف اجلزاء اإلجرائي املرتتب عىل خمالفة قاعدة قانونية
إجرائية؟ أم أنه يبقى يف إطار اجلزاء املوضوعي املرتتب عىل خمالفة قاعدة موضوعية؟ أم أنه
ال يرقى إىل وصف اجلزاء يف كلتا احلالتني؟
 .8هل يمكن أن تنهض مسؤولية الغري يف التنفيذ اجلربي من خالل فكرة اخلطأ السلبي؟
وهل يمكن اعتبار استعامل الغري حلقه بالتقرير بام يف الذمة من قبيل اخلطأ الذي يوجب
مسؤوليته اجتاه املحجوز عليه؟ كام هو احلال يف وحدة الرواتب واملؤسسات املرصفية؟
 .9ماهي الصور القانونية لركن اخلطأ يف إطار مسؤولية الغري اجتاه احلاجز؟ وهل التأخر
يف تقديم تقرير ما يف الذمة يرقى إىل وصف اخلطأ؟ وبغض النظر عن حالة العمد من عدمها؟
ثم إن صح ذلك ،هل ما ورد يف املادة ( )263من قانون اإلجراءات املدنية من صور
لألخطاء ،وردت عىل سبيل املثال أم عىل سبيل احلرص؟
 .10هل تكفي القواعد العامة للمسؤولية املدنية للقول بتحقق مسؤولية املحجوز لديه،
أم أنه ثمة رشوط جيب حتققها فيه إىل جانب األركان العامة للمسؤولية؟ ثم لو امتنع املحجوز
لديه عن تقديم تقرير ما يف الذمة أو أنه قدم تقرير ًا خمالف ًا للحقيقة ،فمن هي املحكمة املختصة
بنظر الدعوى؟ أي بمعنى هل هي تعترب منازعة تنفيذ موضوعية بحيث ينعقد اختصاص
النظر فيها إىل قايض التنفيذ أم ال؟
رابعا ً :منهجية البحث:
سيتم تناول املوضوع من خالل املنهج املقارن وباالعتامد عىل حتليل النصوص القانونية،
وذلك يف إطار قانون اإلجراءات املدنية االحتادي رقم  11لسنة  1992املعدل ،مع املقارنة
بقوانني املرافعات املدنية والتجارية املرصي رقم  13لسنة  ،1968وقانون املرافعات الكويتي
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رقم  38لسنة  1980وقانون املرافعات الفرنيس رقم  1132لسنة  .1975وقانون التنفيذ
الفرنيس الصادر يف  1991/7/9والذي أصبح حيز التنفيذ يف أول عام  1993ومرسوم
تطبيقه يف .1992/7/31وقانون إجراءات التنفيذ الفرنيس اجلديد املعدل للقانون السابق
رقم  1895-2011يف  2011/12/19ومرسوم تنفيذه بالرقم  783-2012يف
 2012/5/30والذي أصبح حيز التنفيذ يف  )1( .2012/6/1فض ً
ال عن املنهج التطبيقي
والذي يبدو بالقرارات القضائية عىل صعيد القضاء اإلمارايت واملقارن .مع االستعانة باملنهج
التحلييل ملوقف الفقه املقارن وبيان اجتاهات القضاء بصدد هذا املوضوع السيام أحكام
القضاء الفرنيس.
خامس ًا :هيكلية البحث:
تناولنا موضوع البحث وفق اخلطة اآلتية:
متهيد :ماهية الغري يف القانون عام ًة.
املبحث األول :القواعد املوضوعية ملسؤولية الغري يف التنفيذ اجلربي.
املطلب األول :تعريف حجز مال املدين لدى الغري ودور الغري فيه.
املطلب الثاين :صور اخلطأ الذي يثري مسؤولية الغري يف التنفيذ اجلربي.
املطلب الثالث :رشوط احلكم بمسؤولية الغري يف التنفيذ اجلربي.
املبحث الثاين :القواعد اإلجرائية ملسؤولية الغري يف التنفيذ اجلربي.
املطلب األول :املحكمة املختصة بالدعوى والقواعد اإلجرائية لتقديمها.
املطلب الثاين :السلطة التقديرية للمحكمة يف احلكم عىل املحجوز لديه.
اخلامتة.

( )1لالطالع عىل تقديم عام من طرف الفقه الفرنيس لتعديالت إجراءات التنفيذ الفرنسية انظر املرجع التايل:
Santa Croc, "Présentation générale de la réforme des voies d'exécution par la loi du 9 juillet 1991 suivie
de l'étude de la saisie attribution,” Revue Juridique de l'Ouest, 1993, n°1 pp. 29-49.
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متهيد :ماهية الغري
بغية حتديد معنى الغري ،وبالصورة التي ختدم موضوع البحث ،فإننا نتناول معنى الغري يف
اللغة ،ثم يف االصطالح القانوين ،وذلك عىل النحو التايل:
أوالً :الغري يف املعنى اللغوي:
َريه :جعله عىل غري ما كان عليه.
غري ،واملفعول ُم ر
تغيريا ،فهو ُم ِ
غري ِ
غري .غ ر َ
يغريً ،
َغ ر َري( :فعل) ر َ
َ
مساره:
تغري ،غ رري
غري
غري جلدَ هّ :
َ
حتول ،ر
غري جمراه وبدر له ،ر
احلديث :ر
َري اليش َء :بدر ل به غريه .ر
غرَ

توجه وجهة غري التي كان يقصدها ،وغري قابل للتجزئة :يشري إىل األمهية املتكافئة لكل قانون
ّ
حلقوق اإلنسان .فاإلنسان الحيرم من حق ألن شخص ًا ما قرر أنه- :أقل أمهية- :أو أنه- :غري
اسام بمعنى إال؛ تقول :جا َء القوم غري حممد ،معناه :إال حممدً ا .ويعرب
جوهري)2(.غ رَري :يكون ً
اسام بمعنى
حينئذ إِعراب االسم الواقع بعد إال ،فهو هنا
ٌ
منصوب عىل االستثناء .ويكون ً

غري مفهوم:
غريك .وبمعنى ليس ،نحو :كال ُمك ُ
سوى ،نحو :مررت بغريك :أي بسواك ،وهذا ُ
واسام بمعنى ال ،نحو قوله تعاىلَ ( :ف َم ِن
أي ليس بمفهوم .ويعرب هنا عىل حسب العواملً .
اض ُط رر جائ ًعا ال باغ ًيا وال عاد ًيا.
َري َباغ َوالَ َعاد))3(.واملعنى :فمن ْ
ْ
اض ُط رر غ ر َ

وورد لفظ الغري يف كتاب اهلل تعاىل بمعاين عدة منها ،أن التغيري يقال عىل وجهني :أحدمها:
لتغيري صورة اليشء دون ذاته .يقال :غريت داري :إذا بنيتها بناء غري الذي كان .والثاين:
لتبديله بغريه .نحو :غريت غالمي ودابتي :إذا أبدلتهام بغريمها .نحو ﴿:إن اهلل ال يغري ما بقوم
حتى يغريوا ما بأنفسهم﴾()4والفرق بني غريين وخمتلفني أن الغريين أعم ،فإن الغريين قد
يكونان متفقني يف اجلوهر بخالف املختلفني ،فاجلوهران املتحيزان مها غريان وليسا خمتلفني،
( )2تاج العروس من جواهر القاموس ،السيد حممد مرتىض بن حممد احلسني الزبيدي ،ج ،13ط ،1منشورات دار الكتب
العلمية ،بريوت-لبنان ،2007 ،ص 158ومابعدها.
( )3سورة البقرة /اآلية  .172وانظر يف هذا املعنى لسان العرب ،البن منظور ،النارش دار املعارف ،دمشق-سوريا ،بال
سنة طبع ،ص 3324وما بعدها.
( )4سورة الرعد /اآلية .11
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فكل خالفني غريان ،وليس كل غريين خالفني.
ثاني ًا :الغري يف االصطالح القانوين:
تنص املادة( )151من قانون املعامالت املدنية االحتادي عىل أنه" من بارش عقد ًا من
العقود بنفسه حلسابه فهو امللزم دون غريه بام يرتتب عليه من أحكام" .ففي هذا النص
الترشيعي جيسد املرشع اإلمارايت يف قانون املعامالت املدنية مبدأ نسبية آثار العقد .ومقتىض
هذا املبدأ أن آثار العقد من حيث احلقوق وااللتزامات ترسي آثارها يف حق املتعاقدين
نفسيهام وخلفهام العام وخلفهام اخلاص ودائنيهام ولو بصورة غري مبارشة دون الغري )5( .عل ًام
أن مبدأ نسبية أثار العقد يف قانون املعامالت املدنية ليس باملبدأ املطلق وإنام أورد عليه املرشع
اإلمارايت استثناء رصحي ًا .وقد بدا ذلك يف نص املادة ( )252والتي تنص عىل أنه" ال يرتب
العقد شيئ ًا يف ذمة الغري ولكن جيوز أن يكسبه حق ًا" ففي هذا النص الترشيعي يؤكد املرشع
اإلمارايت عىل نسبية مبدأ آثار العقد من خالل أخذه لفكرة االشرتاط ملصلحة الغري.
أما عىل صعيد قانون اإلجراءات املدنية االحتادي فيقصد بالغري ،هو كل من ليس طرف ًا
يف اخلصومة .أي بمعنى أنه شخص ذو صفة سلبية فتحديده ال يتم إال بطريق االستبعاد ،أي
من خالل نفي صفة الطرف عنه .بمعنى أنه ليس طرف ًا يف اخلصومة .فالتعريف الراجح
للطرف يف اخلصومة هو الشخص الذي يقدم طلب ًا بقصد احلصول عىل احلامية القضائية حلق
من حقوقه أو يقدم هذا الطلب يف مواجهته)6( .

ُ

( )5انظر :د .عدنان رسحان ود .عيل أمحد املهداوي ود .يوسف حممد قاسم عبيدات ،املوجز يف رشح مصادر االلتزام يف
قانون املعامالت االحتادي ،ط ،1النارش مكتبة اجلامعة ،اإلمارات العربية املتحدة ،2015 ،ص .162وهذا النص يقابل
نص املادة ( )141من القانون املدين العراقي رقم ( )40لسنة  ،1951واملادة ( )145من القانون املدين املرصي رقم
( )131لسنة ،1948واملادة ( )1199من القانون املدين الفرنيس الصادر يف  2أبريل لعام  1949املعدل بموجب التعديل
املرقم 2016-131يف .2016/12/10
( )6وهذا هو التعريف الذي تبناه املرشع الفرنيس يف النصوص القانونية املتعلقة بالغري كالقواعد اخلاصة بالتدخل يف
اخلصومة وهي املواد( )554واعرتاض الغري اخلارج عن اخلصومة عىل احلكم الصادر فيها( )583من قانون املرافعات
الفرنيس رقم ( )1123لسنة  1975املعدل .وللمزيد من التفصيل انظر :د .فتحي وايل ،التنفيذ اجلربي ،القاهرة ،طبعة
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ال يف اخلصومة)7(.
ففي تعريف القانوين الفرنيس للغري  le tiersهو كل من ليس طرف ًا وال ممث ً

فتقديم الطلب القضائي هو معيار حتقق صفة الطرف يف اخلصومة ،وعىل العكس من ذلك فإن
استبعاده رضوري لتحقق صفة الغري .وجدير بالذكر أن الطلب القضائي قد يتم تقديمه مبارشة
من صاحب احلق يف احلصول عىل احلامية القضائية ،أي صاحب احلق املطلوب محايته ،أو عن
طريق شخص آخر ينوب عنه يف تقديمه ومبارشة إجراءات اخلصومة ملصلحته .ويف احلالة
األوىل يصري صاحب الطلب طرف ًا شخصي ًا يف اخلصومة ،ويف احلالة الثانية يصري طرف ًا ممث ً
ال يف
إجراءاهتا .وعىل هذا األساس ،فإن حتقق صفة الغري يفرتض استبعاد الطلب القضائي املقدم
من الشخص أو ضده بأي من هاتني الصورتني .أي أال يكون طرف ًا يف اخلصومة ال بنفسه وال
ال عنه يف إجراءاهتا)8(.
بواسطة شخص آخر يكون ممث ً

فاخلصم وفق ًا للمعيار الراجح يف قانون املرافعات املدنية ،هو من يقدم باسمه أو يف
مواجهته الطلب القضائي .فهذا الوصف ينطبق عىل أطراف اخلصومة األصليني املدعي
واملدعى عليه ،كام ينطبق عىل من يتدخل أو خيتصم فيها .وماعدا ذلك فهو يعد من الغري يف
إطار قانون اإلجراءات املدنية)9( .

 ،1974بند -90ص .173ويف الفقه الفرنيس انظر:
L’extinction du contrat par le tiers, contribution à la recherche d’une distinction entre tiers et les parties
au contrat ; Nicolas Houx, Thèse, Rouen, 2000.

وانظر أيض ًا:

Eugène Juille, effet des actes juridiques à l’egard des tiers, Thèse, Lille 1904, p-15

وانظر أيض ًا:

Fontaine, Marcel et Ghestin, Jacques, Les effets du contrat à l'égard des tiers: comparaisons francobelges, Collection : Bibliothèque de droit privé Tome 227:1992.

( )7انظر:

منشور عىل املوقع التايل:

Jean-Claude Dubarry, Les tiers et la procédure en droit français, 2015

http://www.henricapitant.org/storage/app/media/pdfs/evenements/tiers_procedures_2015/France_5.

( )8انظر :بشندي عبد العظيم أمحد ،محاية الغري يف قانون املرافعات ،أطروحة دكتوراه مقدمة إىل كلية احلقوق –جامعة
القاهرة ،1990 ،ص17-16؛ أمحد صدقي حممود ،اختصام الغري يف اخلصومة يف قانون املرافعات املرصي واملقارن،
أطروحة دكتوراه مقدمة إىل كلية احلقوق-جامعة القاهرة ،1991 ،ص.31
( )9انظر :د .وجدي راغب ،مبادئ اخلصومة املدنية ،ط ،1النارش دار الفكر العريب ،1978 ،ص. 227-226
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أما عىل صعيد قانون التنفيذ ،فإن معنى الغري له خصوصية يف هذا القانون إذ إن مصطلح
الغري يطلق عىل كل من ليس طرفا بصفة عامة إال أن معنى الغري خيتلف يف التنفيذ اجلربي عن
معناه يف القانون املدين كام هو احلال يف مبدأ نسبية آثار العقد أو دعوى الصورية كوسيلة من
وسائل املحافظة عىل عنارص الضامن العام املتمثل بالذمة املالية للمدين .كام خيتلف معنى الغري
يف قانون اإلجراءات املدنية عن معناه يف التنفيذ اجلربي فالغري بالنسبة آلثار احلكم ليس هو
املعنى املقصود بالغري يف جمال التنفيذ (.)10
فيقصد بالغري يف التنفيذ اجلربي هو كل شخص له صلة قانونية أي ارتباط قانوين بامل
املدين حمل التنفيذ وهذه الصلة القانونية تقتيض توجيه إجراءات التنفيذ ضده بحيث يعد طرف ًا
يف الرابطة التنفيذية رغم أنه ليس طرف ًا يف احلق يف التنفيذ.
وخري مثال للغري يف خصومة التنفيذ هو الغري بالنسبة حلجز ما للمدين لدى الغري حيث
يلتزم قانون ًا بوفاء ما حتت يده إىل احلاجز عندما يقيض له بدينه عىل مدينه املحجوز عليه.
ونظرا ألن التنفيذ جيري يف مواجهة شخص ثالث ليس بطرف يف العالقة التي رتبت احلق
يف التنفيذ من جهة وألن آثاره من جهة أخرى متتد إىل املدين املحجوز عليه الذي يمثل الطرف
السلبي يف اخلصومة التنفيذية فلقد اشرتط املرشع رصاحة لصحة التنفيذ يف مواجهته أن يسبقه
إعالن املدين املنفذ ضده بالعزم عىل هذا التنفيذ قبل إجرائه بثامنية أيام عىل األقل .فاملادة 243
من قانون اإلجراءات املدنية تقيض بأنه ال جيوز للغري أن يؤدي املطلوب بموجب السند
التنفيذي وال أن جيرب عىل أدائه إال بعد إعالن املدين بالعزم عىل التنفيذ الذي يبارش ضده
وإعطائه الفرصة ليتفاداه عن طريق الوفاء اختيار ًا أو املنازعة فيه  .مل يتبق بعد سوى القول
بأنه يرتتب عىل عدم مراعاة ذلك الرشط بطالن التنفيذ وهو مقرر ملصلحة املنفذ ضده لذا ال
جيوز لكل من طالب التنفيذ أو الغري التمسك به (.)11
( )10انظر :د .عيل احلديدي ،التنفيذ اجلربي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ط ،1النارش :مطبعة بن دسامن ،ديب،
اإلمارات العربية ،2000 ،ص  ، 159د .عاشور مربوك ،التنفيذ اجلربي يف قانون دولة اإلمارات العربية املتحدة-دراسة
مقارنة بالرشيعة اإلسالمية ،مطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،1996-1995 ،ص .219
) (11انظر :د .أمحد ماهر زغلول :أصول التنفيذ وفق ًا ملجموعة املرافعات املدنية والتجارية ،النارش دار احلقوق،1985 ،
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ومن خالل كل العرض املتقدم ،يتضح لنا أن ملصطلح الغري أكثر من معنى .فهو يف إطار
قانون املعامالت املدنية يتجسد يف مبدأ نسبية أثار العقد ،ويف إطار قانون اإلجراءات يتجسد
يف مبدأ اخلصومة القضائية ،وهو يف إطار التنفيذ اجلربي يبدو يف كل شخص يف حوزته املال
املنقول الذي يراد ايقاع احلجز التنفيذي عليه ،وبالرغم من عدم ملكيته له إال أنه له بصدده
استقاللية متكنه إال يأمتر بأمر صاحبه وحتول بني هذا االخري وبني التعامل فيه أو اسرتداده إال
بأذنه وحسب طبيعة العالقة التي بينهام بصدده.

املبحث األول
القواعد املوضوعية ملسؤولية الغري يف التنفيذ اجلربي

بغية اإلملام بالقواعد املوضوعية ملسؤولية الغري يف التنفيذ اجلربي ،فإننا نوزع هذا املبحث إىل
ثالثة مطالب ،يتناول املطلب األول ،تعريف حجز مال املدين لدى الغري ودور الغري فيه ،يف حني
يبحث املطلب الثاين ،صور اخلطأ الذي يثري مسؤولية الغري يف التنفيذ اجلربي ،ويتطرق املطلب
الثالث إىل بحث رشوط احلكم بمسؤولية الغري يف التنفيذ اجلربي ،وعىل النحو التايل:

املطلب األول
تعريف حجز مال املدين لدى الغري

وردت عدة تعاريف ملصطلح حجز مال املدين لدى الغري ،ويالحظ أهنا كلها تصب يف
معنى واحد .وهذه التعريفات ال خترج يف جمملها عن كون هذا احلجز هو احلجز الذي يوقعه
الدائن عىل حقوق مدينه أو منقوالته التي يف ذمة الغري (أي مدين املدين) أو يف حيازته ،هبدف
منع هذا الغري من الوفاء للمدين أو تسليمه ما يف حيازته من منقوالت ،وذلك متهيد ًا القتضاء
حق احلاجز من املال املحجوز أو من ثمنه بعد بيعه )12( .فمن خالل هذا التعريف ،يتضح لنا
ص 244؛ د .عزمي عبد الفتاح ،قواعد التنفيذ اجلربي يف قانون املرافعات  ،1984 – 1983 ،ص .82
( (12د .أمحد أبو الوفا ،إجراءات التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية ،ط ،10النارش منشأة املعارف باإلسكندرية ،مرص،
 ،1990ص 481؛ د.عيل هادي العبيدي ،قواعد التنفيذ اجلربي يف سلطنة عامن ،النارش املكتب اجلامعي احلديث،
اإلسكندرية ،2009 ،ص.373وتطبيق ًا لذلك انظر قرار حمكمة متييز ديب يف الطعن رقم  30لسنة  ،1988القاعدة رقم 7
يف العدد رقم  1لسنة  ،1989ص-261متييز ديب  ،1999/5/1جمموعة األحكام ،ع 10لسنة  ،1999رقم  ،55ص338
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أن هذا النوع من احلجز يؤدي إىل وفاء مزدوج يف نفس الوقت ،فهو يقيض حق الدائن لدى
املدين ،ويقيض حق هذا األخري لدى الغري وذلك يف حدود ما تم وفاؤه للدائن.
وعىل هذا األساس فإن هذا احلجز ال ينطوي فقط عىل العالقة التقليدية يف كل احلجوز
القانونية ،ونقصد بذلك العالقة بني الدائن واحلاجز ،واملدين املحجوز عليه ،ولكن ثمة
رابطتني قانونيتني ()13مها ما ييل:
الرابطة االوىل ،وتبدو بني الدائن احلاجز واملدين املحجوز عليه .وسببها هو احلق الذي
يكون لألول يف ذمة الثاين .وهذا احلق هو السبب املوضوعي الذي يربر توقيع احلجز.
والرابطة الثانية ،وتبدو بني املدين املحجوز عليه ومدينه املحجوز لديه .وسببها هو احلق الذي
يكون للمحجوز عليه يف ذمة املحجوز لديه وحمل هذا احلق هو أموال منقولة تقبل احلجز
بطريق حجز مال املدين لدى الغري)14( .

وجدير بالذكر ،أن نطاق هذا احلجز يتحدد بموجب نص املادة ( )257من قانون اإلجراءات
املدنية االحتادي ،باحلقوق التي تكون للمدين لدى الغري ،وحمل هذه احلقوق هو النقود أو
املنقوالت املادية التي تكون يف يد هذا الغري والتي يلتزم هبا هذا األخري بردها إىل املدين.
بعد العرض املتقدم ،وبغية بيان قواعد املسؤولية يف حق الغري باعتبارها جوهر موضوع
البحث ،فإننا سنبني أطراف حجز مال الدين لدى الغري بيشء من التفصيل وعىل النحو التايل:
 .1الدائن احلاجز: Le créancier saisissant:
وهو كل دائن للمحجوز عليه سواء أكان دائن ًا عادي ًا أم له حق امتياز ،إذ ليس من شأن
احلقوق العينية التبعية الثالثة أن حتول دون اللجوء إىل حجز مال املدين لدى الغري بالنسبة
يف الطعن رقم  95لسنة  ،1999طعن حقوق.
( (13د .عزمي عبد الفتاح ،قواعد التنفيذ اجلربي ،النارش دار النهضة العربية ،القاهرة-مرص ،2001 ،ص561؛ د .عيل
أبو عطية هيكل ،التنفيذ ا جلربي يف املواد املدنية والتجارية ،النارش دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية،2008 ،
Jean Vincent, Voies d execution 12 ed. 1976.p.148.
ص.216وانظر أيض ًا يف الفقه الفرنيس:
) (14د .أمحد أبو الوفا ،مصدر سابق ،ص 418؛ د .عيل هادي العبيدي ،مصدر سابق ،ص374؛ د .عيل أبو عطية هيكل،
مصدر سابق ،ص.216
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للمبالغ املستحقة له يف ذمة املدين .فإذا باع املدين العقار أمكن احلجز عىل ثمنه لدى املشرتي.
وهذا ما اكدته املحكمة االحتادية العليا يف أبوظبي يف قرار هلا جاء فيه"  .....أن نص املادة
 316من قانون اإلجراءات املدنية ،يدل عىل أن احلاجز ال خيتص بحصيلة املال ،بل حيق
لغريه -ممن حيجزون بعده -أن يشاركوه يف هذه احلصيلة ليحصلوا عىل نصيب فيها وفق
القواعد املقررة قانون ًا يف توزيعها ،ولكن املرشع حرص ًا منه عىل تشجيع الدائن النشط حدد
حلظة معينة إذا وصلتها مرحلة التنفيذ الذي يبارشه هذا الدائن انغلق أمام الدائنني اآلخرين-
الذين مل حيجزوا ومل يعتربوا طرف ًا يف اإلجراءات ولو كانوا دائنني ممتازين أو أصحاب حق
مضمون برهن -باب املشاركة مع هذا الدائن النشط يف توزيع تلك احلصيلة )15( " ....ففي
هذا القرار التمييزي تؤكد املحكمة االحتادية أن متتع الدائن باحلقوق العينية التبعية من رهن
وامتياز ال حتول دون مبارشة حجز مال املدين لدى الغري ،كام أهنا ال تعطي حق االختصاص
للدائن احلاجز دون غريه من الدائنني.
.2

املحجوز عليهLe Saisi:

وهو كل شخص مدين للحاجز ومالك لألموال املوجودة لدى الغري أو دائن هلذا الغري
وبغض النظر عن صفة هذا الدين سوا ًء أكان مستحق ًا أم مؤج ً
ال أم معلق ًا عىل رشط ،وإذا

كانت هذه األموال قد خرجت عن نطاق أموال املدين عند احلجز ،فال يكون احلجز
صحيح ًا ،ألنه سريد عىل أموال مملوكة للغري ،وهذا حيصل كأن يكون املدين (املحجوز عليه)

قد ترصف باألموال أو تنازل عن حقوقه عىل أن ال ينال ذلك من حق الدائن يف إقامة دعوى
البطالن إذا توافرت رشوطها.
.3

املحجوز لديهLe tiers saisi:

هو شخص مدين للمحجوز عليه أي للمدين األصيل للدائن ،ال عالقة له بالنزاع القائم
بني احلاجز واملحجوز عليه ،ونظر ًا ألنه يشرتط يف املحجوز لديه أن يكون مدين ًا فال يقبل
) (15قرار املحكمة االحتادية العليا-األحكام املدنية والتجارية الطعن رقم  514لسنة  25قضائية بتاريخ 2005-6-22
منشور عىل املوقع االلكرتوين التايل:
http://www.eastlaws.com/AhkamSearch.aspx?tab=divSearchCustom#1677725
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احلجز من ثم إذا مل يكن كذلك ،وال هيم أن يكون مدين ًا بدين أو بتسليم مال.
وعىل هذا األساس ،يعد من الغري كل شخص حيتفظ باستقالله وشخصيته بالنسبة
للمدين إذا كانت هلذا الشخص الثالث سلطة بني املدين واليشء املطلوب احلجز عليه .بحيث
ال يستطيع املدين االتصال هبذا اليشء إال من خالل هذا الشخص كام هو احلال بالنسبة
للحارس واملستأجر واملودع لديه والناقل وأمني التفليسة .وال هيم بعد ذلك أن تكون سيطرة
الغري قائمة عىل أساس قانوين أو غري قانوين .أو حيازته هادئة أو حمل منازعة)16( .

بعد العرض املتقدم ،فإن ثمة تساؤالً يطرح نفسه يف هذا املجال ،وهو ماهي الطبيعة
القانونية حلجز مال املدين لدى الغري؟ ثم هل يعد هذا احلجز من وسائل املحافظة عىل عنارص
الضامن العام املتمثل بالذمة املالية للمدين؟ أم ماذا؟ وهل يعترب من قبيل احلجز التحفظي أم
أنه حجز تنفيذي أم أنه حجز مزدوج بحيث جتتمع فيه خصائص كال النوعني؟
إن حتديد األساس القانوين هلذا النوع من احلجز ،أثار خالف ًا فقهي ًا واسع ًا ،إذ يرى جانب
من الفقه أن الدائن يف هذا النوع من احلجز ،إنام يستعمل حق مدينه يف مواجهة الغري .وهو
هبذا الوصف يكون من تطبيقات الدعوى غري املبارشة باعتبارها من وسائل املحافظة عىل
عنارص الضامن العام املتمثل بالذمة املالية للمدين)17( .

إال أن الرأي الراجح بالنسبة للمسألة موضوع البحث ،يذهب إىل أن حق الدائن يف حجز
مال املدين لدى الغري هو حق مستقل بذاته أقره القانون ملصلحة الدائن يف مواجهة مدين
مدينه .ويتفرع هذا احلق من حقه يف الضامن العام ،فاألصل أن كل أموال املدين ضامنة للوفاء
بام عليه من ديون ومجيع الدائنني متساوون يف حق الضامن العام إالمن كان له حق التقدم طبق ًا
للقانون .وهذا املبدأ أكدته املحكمة االحتادية العليا يف أبوظبي يف قرار هلا جاء فيه"....وحيث
) (16د .فتحي وايل ،مصدر سابق ،ص260؛ د .مجال الدين مكناس ،حجز مال املدين لدى الغري ،بحث منشور يف جملة
جامعة دمشق ،املجلد  ،18العدد  ،2002 ،1ص.294
) (17انظر نص املادة( )392-391من قانون املعامالت املدنية واملادة ( )235من القانون املدين املرصي واملادة ()1166
من القانون املدين الفرنيس املعدل.
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أن هذا النعي يف حمله ،ذلك من املقرر أن للدائن احلق يف التنفيذ عىل أموال املدين مجيعها وال
فرق يف ذلك بني مال وآخر إال ما كان منها غري جائز حجزه وذلك عم ً
ال بأحكام املادة 247
من قانون اإلجراءات املدنية ... ،يدل عىل أنه إذا كان املال املطلوب التنفيذ عليه عبارة عن
دار يسكنها املدين أو املحكوم عليه فإنه الجيوز حجزها وبالتايل الجيوز التنفيذ
عليها.)18("....
وجدير بالذكر أن استعامل الدائن حلقوق مدينه خيتلف عن حق الدائن يف حجز مال املدين
لدى الغري ،فمن حيث اهلدف :اهلدف من استعامل الدائن حلقوق مدينه هو إدخال هذه
احلقوق يف الضامن العام ملدينه ليستفيد منها مجيع الدائنني .يف حني أن اهلدف من هذا احلجز
هو استيفاء الدائن حقه مبارشة من احلق املحجوز عليه .ومن حيث الرشوط :إذ ال يشرتط
حلجز مال املدين لدى الغري ما يشرتطه القانون املدين عموم ًا من رشوط الستعامل الدائن
حقوق مدينه ،والتي من أبرزها عدم استعامل مدينه هلذه احلقوق بام يؤدي إىل إعسار املدين
أو الزيادة يف إعساره .ومن حيث األثر املرتتب :فإن استعامل الدائن حلقوق مدينه ليس من
أثرها منع املدين من الترصف هبذه احلقوق وال منع مدين املدين من الوفاء هبا لدائنه ،بخالف
األمر يف حجز مال املدين لدى الغري وما يرتتب عليه من نتائج)19( .

ويبدو أن أساس االختالف يف بيان األساس القانوين هلذا النوع من احلجز ،ينبع من كونه
حجز ًا مزدوج ًا ،فمحله ذمتان ماليتان ،وملدينني اثنني ،أحدمها دائن لألخر ،ويتم بموجب
حقني ،أحدمها حق احلاجز قبل املحجوز عليه ،واآلخر حق املحجوز عليه قبل املحجوز لديه،
وبانتفاء أحد هذين احلقني ينتفي حجز مال املدين لدى الغري .إن كان ما تقدم يشكل اإلجابة
عن الشطر األول من التساؤل املطروح ،فإن جواب الشق الثاين من السؤال املذكور يتناول بيان
) (18قرار املحكمة االحتادية العليا-األحكام املدنية والتجارية الطعن رقم  391لسنة  22قضائية بتاريخ 2003-1-26
منشور عىل املوقع االلكرتوين التايل:
http://www.eastlaws.com/AhkamSearch.aspx?tab=divSearchCustom#1677725

) (19د .أمحد أبو الوفا ،مصدر سابق ،ص483؛ د .عيل هادي العبيدي ،مصدر سابق ،ص375-374؛ د.عيل عبد
احلميد تركي ،الوجيز يف مبادئ إجراءات التنفيذ اجلربي ،ط ،1النارش دار اإلمارات احلديثة للطباعة والنرش ،اإلمارات
العربية املتحدة ،2016 ،ص.236
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الطبيعة القانونية هلذا احلجز وفيام إذا كان حجز ًا حتفظي ًا أم حجز ًا تنفيذي ًا؟ فمن خالل االطالع
عىل نصوص القوانني املقارنة حمل الدراسة( )20يالحظ أن البعض من الفقه( )21ومن خالل
النصوص املشار إليها يرى يف هذا احلجز حجز ًا حتفظي ًا ،ألن هدفه املحافظة عىل حقوق الدائن
احلاجز من خالل منع املحجوز لديه من الترصف باألموال التي حتت يده والعائدة للمدين
وهلذا فقد أجيز للدائن حجز ما ملدينه لدى الغري وإن مل يكن بيده سند تنفيذي ودون حاجة
الختاذ مقدمات التنفيذ املقررة بالقانون .يف حني ذهب جانب اخر من الفقه( )22إىل أنه حجز
تنفيذي ألن الغاية األساسية من احلجز هو حصول الدائن عىل حقه من أموال مدينه لدى الغري
والتي تشكل جزء ًا من الضامن العام املتمثل بأموال املدين ،ولذلك يتطلب القانون إن مل يكن
بيد الدائن سند تنفيذي أن يقيم دعوى ثبوت احلق وصحة احلجز للحصول عىل السند التنفيذي
وهذا ما أكدته املحكمة االحتادية العليا يف أبوظبي يف قرار هلا جاء فيه "ذلك بأن املقرر أن النص
يف املادتني 261-257من قانون اإلجراءات املدنية االحتادي املنطبق عىل واقعة الدعوى يدل
عىل وجوب رفع الدعوى بصحة احلجز التحفظي عىل ما للمدين لدى الغري الذي أوقع بأمر
من قايض األمور املستعجلة وثبوت احلق املحجوز من أجله خالل ثامنية األيام التالية إلعالن
احلجز إىل املحجوز لديه وإال اعترب احلجز كأن مل يكن ،ومتى قضت املحكمة بذلك فإنه ال جيوز

) (20انظر نصوص املواد ( )328-327من قانون املرافعات املدنية والتجاري املرصي رقم ( )13لسنة  1968املعدل
واملواد ( )230-229من قانون املرافعات الكويتي رقم ( )38لسنة  1980واملواد ( )259-258من قانون اإلجراءات
املدنية اإلمارايت رقم ( )11لسنة  1992املعدل واملواد ( )60-59من قانـــــون التنفيذ الفرنيس لعام  1991واملادة
( )R211-9 – R211-4من قانون إجراءات التنفيذ الفرنيس اجلديد.
) (21انظر صالح الدين شوشاري ،التنفيذ اجلربي يف املواد املدنية والتجارية والرشعية ،ط-1اإلصدار األول دار الثقافة
للنرش والتوزيع ،عامن ،2009 ،ص 201؛ د .عبد التواب مبارك ،الوجيز يف التنفيذ اجلربي يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،ط ،1النارش إثراء للنرش والتوزيع ،األردن ،2010 ،ص179؛ د .مفلح عواد القضاة ،أصول التنفيذ-دراسة
مقارنة ،ط-1اإلصدار األول النارش دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن ،2008 ،ص.196
) (22انظر د .أمحد أبو الوفا مصدر سابق ،ص486؛ د .فتحي وايل ،مصدر سابق ،318 ،د .عزمي عبد الفتاح ،مصدر
سابق ،ص568؛ د.أ محد هندي ،التنفيذ اجلربي ،النارش دار اجلامعة اجلديدة ،االزاريطة-اإلسكندرية ،2009 ،ص365؛
د  .طلعت دويدار ،النظرية العامة للتنفيذ القضائي ،النارش ،دار اجلامعة اجلديدة ،األزاريطة-اإلسكندرية،2011 ،
ص ، 401د .بكر عبد الفتاح الرسحان ،التنفيذ اجلربي يف ظل قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت ،ط ،1النارش مكتبة
اجلامعة-الشارقة ،2013 ،ص .188
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ألي من خصوم الدعوى بعدئذ التمسك ببطالن احلجز )23(."......فمن خالل العرض
املتقدم ،يالحظ أن حجز مال املدين لدى الغري بدأ حجز ًا حتفظي ًا لينتهي بعد ذلك حجز ًا
تنفيذي ًا .فهو بدأ حتفظي ًا مما ال يتطلب معه إعالن السند التنفيذي .إال أنه ال يصبح حجز ًا تنفيذي ًا
إال إذا أقر املحجوز لديه بام يف ذمته أو مل يقر خالل امليعاد املحدد لإلقرار وكان بيد الدائن احلاجز
سند تنفيذي ،أو حكم بثبوت احلق وصحة احلجز إن مل يكن بيده سند تنفيذي عند توقيع احلجز
( .)24وهبذا الصدد جاء يف قرار صادر عن حمكمة النقض املرصية ما نصه" بأن النص يف الفقرة
األوىل من املادة  328من قانون املرافعات عىل أن حيصل حجز مال املدين لدى الغري بدون
حاجة إىل إعالن سابق إىل املدين ،بموجب ورقة من أوراق املحرضين تعلن إىل املحجوز لديه
يدل عىل أن املرشع مل يتطلب إعالن املدين بسند التنفيذ ،باعتبار أن هذا احلجز يبدأ دائ ًام كإجراء
حتفظي بحت مقصود به جمرد حبس أموال املدين وديونه يف يد الغري ،ومنع املحجوز لديه من
تسليمها أو الوفاء هبا ،وعىل هذا األساس مل يرتك املرشع اإلجراءات الواجب اختاذها قبل
احلجز للقواعد العامة يف التنفيذ ،بل عنى بالنص عىل أن ذلك احلجز جيوز يف مجيع األحوال
بغري حاجة إىل سابقة إعالن املدين املحجوز عليه بالسند الذي يتم التنفيذ عليه بمقتضاه -إن
كان هناك سند تنفيذي -أو إىل رضورة التنبيه عليه بالوفاء"(.)25
بعد أن انتهينا من تعريف حجز مال املدين لدى الغري وبيان طبيعته القانونية ،فإننا نعرج
عىل بيان دور الغري فيه ،والذي يبدو يف النصوص الترشيعية التي أوردها املرشع اإلمارايت
) (23انظر  :قرار املحكمة االحتادية العليا-األحكام املدنية والتجارية الطعن رقم  183لسنة  26قضائية بتاريخ -13
 2006-11منشور عىل املوقع االلكرتوين التايل:
 http://www.eastlaws.com/AhkamSearch.aspx?tab=divSearchCustom#1677725وانظر نص املادة ()261

من قانون اإلجراءات املدنية واملادة ( )333من قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي واملادة ( )231من قانون املرافعات الكويتي
واملادة ( )R523-10 - R523-7من قانون إجراءات التنفيذ الفرنيس اجلديد.
) (24د .أمحد أبو الوفا ،مصدر سابق ،ص 486؛ د .فتحي وايل ،مصدر سابق ،ص318؛ د .عزمي عبد الفتاح ،مصدر سابق،
ص.568
) (25قرار حمكمة النقض املرصية طعن رقم  3213س  70ق يف  2001 /5/29أورده املستشار أنور طلبة ،إشكاالت التنفيذ
ومنازعات احلجز ،النارش املكتب اجلامعي احلديث ،االزاريطة-اإلسكندرية ،2006 ،ص 534وبنفس االجتاه قرار آخر ملحكمة
النقض املرصية طعن رقم  383س  39ق يف  1975/4/30وقرار آخر لذات املحكمة طعن رقم  2812س  57ق يف 1990/3/6
أوردها املستشار أنور طلبة ،مصدر سابق ،ص.535
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والتي عالج فيها هذا املوضوع إذ بدا دور الغري يف بعض اإلجراءات ذات الطبيعة اخلاصة
والتي يف مقدمتها ما أشار إليه املرشع اإلمارايت يف نص املادة( )259من قانون اإلجراءات
املدنية ( .)26من أنه حيصل احلجز بدون حاجة إىل إعالن سابق إىل املدين .أي بمعنى أنه حيصل
دون اللجوء إىل اتباع مقدمات التنفيذ املقررة بموجب نص املادة( )239من قانون
اإلجراءات املدنية .وهذا يأيت انسجام ًا مع الطبيعة األولية التحفظية حلجز مال املدين لدى
الغري ،ولكون املال حمل احلجز ال يوجد أص ً
ال يف حيازة املدين وإنام هو يف حيازة الغري .من
هذا املنطلق ،فإن املرشع ال يستلزم انتقال مندوب التنفيذ إىل حيث يوجد املال كام هو احلال
يف بقية احلجوز ،وإنام اكتفى املرشع بمجرد اإلعالن الذي يوجه إىل املحجوز لديه .إذ بوصول
هذا اإلعالن إىل املحجوز لديه ،يكون من الناحية القانونية ما للمدين أي املحجوز عليه،
لدى املحجوز لديه ،حمجوز ًا بحيث ترتتب كافة آثار احلجز من هذا التاريخ والتي من أمهها،
امتناع املحجوز عليه عن الوفاء بام يف ذمته لصالح املحجوز عليه .أما بالنسبة إىل إعالن
املحجوز عليه باحلجز الذي تم ،فقد استلزم القانون أن يتم يف خالل الثامنية أيام إلعالنه إىل
املحجوز لديه ،واال اعترب احلجز كأن مل يكن واقع ًا من الناحية القانونية(.)27
وملا كان هذا النوع من احلجز يتم بمجرد إعالن من احلاجز إىل املحجوز لديه يعلمه فيها
بوقوع احلجز وبوجوب االمتناع عن تسليم األموال املوجودة يف حيازته والعائدة للمحجوز
عليه ،وبدون انتقال فعيل ملندوب التنفيذ إىل مكان وجود األموال عىل غرار بقية احلجوز
التحفظية أو التنفيذية .فهذا األمر يؤدي بالنتيجة إىل التسليم بتعذر إحاطة كل من مندوب
التنفيذ واحلاجز وبشكل يقيني بكمية ونوعية األموال املوجودة لدى املحجوز لديه .وملا
كانت القاعدة يف االثبات املدين أن البينة عىل من ادعى واليمني عىل من أنكر ،وخلصوصية
هذا النوع من احلجز فقد استحدث املرشع وسيلة قانونية يبغي من خالهلا بالدرجة األساس
) (26انظر نصوص القانون املقارن املادة ( )328من قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي واملادة ( )230من قانون
املرافعات الكويتي واملادة ( )L211-1من قانون إجراءات التنفيذ الفرنيس اجلديد.
) (27د .أمحد أبو الوفا ،مصدر سابق ،ص 501وما بعدها؛ د .عيل أبو عطية هيكل ،مصدر سابق ،ص223؛ د .أمحد
هندي ،مصدر سابق ،ص357؛ د .طلعت ديدوار ،مصدر سابق ،ص434؛ د .عيل تركي ،مصدر سابق ،ص.238
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التخفيف من عبء اإلثبات .هذه الوسيلة متثلت بنظام التقرير ما يف الذمة(.)28
وهبذا الصدد يمكن تعريف نظام التقرير بام يف الذمة ،بأنه نظام خاص يلتزم بموجبه
املحجوز لديه بأن يكشف حقيقة العالقة بينه وبني املحجوز عليه وأن يقدم املستندات واألدلة
التي تثبت صحة تقريره ( .)29وقد نظمت املادة ( )263من قانون اإلجراءات املدنية

()30

التزام املحجوز لديه ،فأشارت إىل أنه جيب عىل املحجوز لديه التقرير بام يف ذمته طاملا أن
احلاجز كلفه بذلك يف ورقة إعالن احلجز أو يف ورقة مستقلة )31( .وال يعفى املحجوز لديه
من هذا الواجب حتى وإن كان غري مدين للمحجوز عليه .فالتزام املحجوز لديه بالتقرير بام
يف الذمة ليس مصدره إرادته املنفردة وإنام مصدره نص القانون وينبني عىل ذلك حتقق هذا
االلتزام بذمة املحجوز لديه وبغض النظر عن طبيعة العالقة التي تربطه باملحجوز عليه .وثمة
تساؤل يطرح نفسه يف هذا املجال ،إذا كانت طبيعة عمل املحجوز لديه تفرض عليه التزام ًا
باملحافظة عىل الرسية ،أي التزام ًا باملحافظة عىل أرسار العميل ،وكان تقديم تقرير ما يف الذمة
يؤدي إىل إفشاء تلك األرسار ،فكيف يمكن التوفيق بني هذين االلتزامني املتعارضني؟ إن
املرشع اإلمارايت حسم هذا األمر بموجب نص املادة ( )3/263من قانون اإلجراءات املدنية
بنصها رصاحة" ...كام أن رس املهنة ال يعفيه من واجب التقرير بام يف الذمة" فهذا النص
رصيح بوجوب تنفيذ هذا االلتزام القانوين .وهو ما أكدته حمكمة التمييز يف ديب يف قرار هلا
جاء فيه "أنه ال يعفى املحجوز لديه من واجب التقرير بام يف الذمة أن يكون غري مدين

) (28د .أمحد أبو الوفا ،مصدر سابق ،ص514؛ د .فتحي وايل ،مصدر سابق ،ص330؛ د .عيد حممد القصاص ،املسؤولية
عن التنفيذ اجلربي ،انارش دار النهضة العربية ،القاهرة ،2001 ،ص.183-182
) (29د .عيد حممد القصاص ،مصدر سابق ،ص.184
) (30انظر نصوص القانون املقارن املادة ( )239من قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي واملادة ( )231من قانون
املرافعات الكويتي واملادة ( )60من قانون التنفيذ الفرنيس و املادة  R. 211-3من قانون إجراءات التنفيذ الفرنيس اجلديد.
) (31انظر قرار حمكمة النقض الفرنسية:
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 décembre 2017, 16-15.935
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00003
6182482&fastReqId=226139845&fastPos=1
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للمحجوز عليه كام أن رس املهنة ال يعفيه من هذا االلتزام" ( )32وهبذا الصدد جاء يف قرار
صادر عن حمكمة النقض الفرنسية أنه" يف حالة حجز ما للمدين لدى بنك فإن هذا البنك
جيب عليه االنصياع لواجبه يف تقديم التقرير بام يف الذمة ودون أن يستطيع االحتامء بالتزامه
باملحافظة عىل الرس البنكي"()33

هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى ،ما هو أثر األحوال الطارئة عىل التزام املحجوز لديه،
بالتزامه بالتقرير بام يف الذمة؟ السيام إذا علمنا أن هذه األحوال هي من صور السبب األجنبي
الذي يقطع عالقة السببية ما بني ركن اخلطأ والرضر؟ أو عىل حد تعبري املرشع اإلمارايت يقطع
العالقة ما بني فعل اإلرضار والرضر؟ جواب ًا عىل السؤال املتقدم ،نقول ،إن املرشع اإلمارايت
وبموجب نص املادة( )34( )264أكد عىل أنه" إذا تويف املحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت
صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة املحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة
من ورقة احلجز ويكلفهم التقرير بام يف الذمة خالل سبعة أيام من هذا التكليف" .فبموجب
هذا النص يعلن ورثة املحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة احلجز ويكلفون
بالتقرير بام يف الذمة خالل سبعة أيام من هذا التكليف .أي بمعنى أن هذه األحوال الطارئة
والتي تعد من صور السبب األجنبي والتي تقطع عالقة السببية ما بني ركن اخلطأ والرضر،
كلها ال ترقى إىل حد نفي املسؤولية عن الغري يف تقديم تقرير ما يف الذمة .البل إن املرشع
االحتادي أكد عىل انتقال هذا االلتزام إىل ورثة املحجوز لديه أو من يمثله إشارة إىل أمهية
املسؤولية التي رتبها املرشع بحق الغري يف إطار حجز مال املدين لدى الغري.

) (32انظر :قرار حمكمة التمييز يف ديب ،الطعن رقم  221لسنة  2006طعن مدين ،يف  2006 /12/17منشور يف جمموعة
األحكام ،ج ،2من سبتمرب إىل ديسمرب ،ع ،2006 ،17ص .1827
) (33انظر:
Dedessus- Le- moustier Lobligation de rensegnement du tier-saisie dans la saisie- attribution,
J, C, P, Doct, 106, p.19.
) (34انظر نصوص القانون املقارن املادة ( )241من قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي واملادة ( )235من قانون

املرافعات الكويتي ( )60من قانون التنفيذ الفرنيس واملادة ( )R. 211-3من قانون إجراءات التنفيذ الفرنيس اجلديد.
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املطلب الثاين
صور اخلطأ الذي يثري مسؤولية الغري يف التنفيذ اجلربي
املسؤولية املدنية هلا مصادر متعددة ،فهي أما مصادر إرادية وهذا يبدو يف العقد واإلرادة
املنفردة ،أو غري إرادية وهو يبدو يف املسؤولية التقصريية أو العمل غري املرشوع والكسب
دون سبب .ونص القانون :وملا كان موضوع البحث يتناول مسؤولية الغري يف التنفيذ اجلربي،
فإن املهم وفق هذا املفهوم هو املسؤولية عن األعامل غري املرشوعة ،وبالتحديد املسؤولية عن
األعامل الشخصية .وهو ما يعرب عنه باملسؤولية التقصريية .من هذا املنطلق ،فإن املسؤولية
التقصريية تقوم عىل ثالثة أركان ،هي اخلطأ والرضر والعالقة السببية .وهذا األمر ثابت يف
أغلب القوانني حمل الدراسة املقارنة باستثناء قانون املعامالت املدنية االحتادي ( )35وملا كان
موضوع البحث هيتم بالدرجة األساس بركن اخلطأ باعتباره من أهم األركان التي أورد هلا
املرشع اإلمارايت صور ًا عدة يف قانون اإلجراءات املدنية االحتادي ،فإننا نركز عىل صور اخلطأ
املوجب ملسؤولية الغري يف التنفيذ اجلربي ،وعدم اخلوض يف ركن الرضر والعالقة السببية
باعتبار أن القواعد العامة يف قانون املعامالت املدنية قد استوعبت أحكامهام بالتفصيل اململ
وليس من خصوصية تذكر يف إطار موضوع البحث.
) (35إذ تنص املادة ( )163من القانون املدين املرصي عىل أنه " كل خطأ سبب رضر ًا للغري يلزم من ارتكبه بالتعويض"
وهذا النص يقابل نص املادة ( )227من القانون املدين الكويتي واملادة ( )1382من القانون املدين الفرنيس املعدل .ومما
جتدر اإلشارة إليه هنا أن املرشع اإلمارايت انفرد عن الترشيعات املقارنة حمل الدراسة يف أنه جعل املسؤولية التقصريية قائمة
عىل ثالثة أركان هي فعل االرضار والرضر والعالقة السببية .وهو ما أكده يف نص املادة ( )282والتي تنص عىل أنه "كل
إرضار بالغري يلزم فاعله ولو غري مميز بضامن الرضر" أي أن املرشع اإلمارايت مل يستخدم لفظ ركن اخلطأ وإنام استخدم لفظ
فعل اإلرضار .وهبذا الصدد اتفق مع من سبقني هبذا املجال من أن هذه األلفاظ ليست مرتادفة باملعنى ،فاملسؤولية عن
الفعل الضار يف القانون الوضعي تقوم عىل ركن اخلطأ بمعنى االعتداء واملخالفة .واخلطأ مفهوم شخيص مقتضاه انحراف
يف السلوك مع نسبة اخلطأ ملرتكبه من خالل ادراكه ألفعاله .مما يقتيض عدم مساءلة عديم التمييز لتعذر نسبة اخلطاء إليه.
أما لفظ فعل اإلرضار الوارد يف النص املذكور يف أعاله ،فغايته إصالحية ،اذ يقترص عىل جرب الرضر وتعويض املرضور
عنه ،وال يتجاوز ذلك إىل عقاب حمدث الرضر أو تقويم سلوكه .وهلذا كان أساس الضامن فيه هو فعل اإلرضار وليس
اخلطأ ،والذي يعد فع ً
ال حمظور ًا بذاته وبالنظر لنتائجه ،أي الرضر املرتتب عىل الفعل ،فتكون تبعته عىل فاعله وبغض النظر
عن وصف الفاعل وإرادته ،مميز أو غري مميز ،صغري أو كبري ،عاقل أو جمنون .وللمزيد من التفصيل انظر :د .عدنان
الرسحان وآخرون ،مصدر سابق ،ص.224
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من هذا املنطلق ،فإننا نعرض أوالً إىل بيان التأصيل الترشيعي ملسؤولية الغري يف التنفيذ
اجلربي ،وهي تبدو يف قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت يف نص املادة ( )266والتي تنص
عىل أنه" -1إذا مل يقرر املحجوز لديه بام يف ذمته عىل الوجه املقرر قانون ًا أو قدم تقرير ًا غري
كاف أو قرر غري احلقيقة ،أو أخفى األوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز احلكم
عليه للدائن الذي حصل عىل سند تنفيذي بدينه باملبلغ املحجوز من أجله وذلك بدعوى
ترفع باإلجراءات املعتادة-2 .ويعترب تنفيذ احلكم الصادر ضد املحجوز لديه وفاء حلق
احلاجز قبل املحجوز عليه ،وال خيل ذلك برجوع املحجوز لديه عىل املحجوز عليه بام أداه
للحاجز -3.وال يصدر احلكم إذا تالىف املحجوز لديه السبب الذي رفعت بسببه الدعوى
حتى إقفال باب املرافعة فيها ولو أمام حمكمة االستئناف 4-.وجيب يف مجيع األحوال إلزام
املحجوز لديه بمرصوفات الدعوى والتعويضات املرتتبة عىل تقصريه أو تأخريه)36( ".

فمن خالل فحوى النص املذكور ،يمكن أن نبني صور اخلطأ الذي يثري مسئولية املحجوز
لديه(الغري) والتي تبدو يف ثالث صور هي ما ييل:
 .1الصورة األوىل :عدم تقديم التقرير خالل املدة املحددة يف املادة  263-259من
قانون اإلجراءات املدنية :وتبدو هذه احلالة يف امتناع املحجوز لديه عن التعاون مع دائرة
التنفيذ بام يسهل سري العملية التنفيذية)37(.ويبدو ركن اخلطأ يف هذه احلالة بعدة صور ،فقد
) (36انظر :نصوص القانون املقارن نص املادة ( )343من قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي واملادة( )237من
قانون املرافعات الكويتي واملادة ( )60من قانون التنفيذ الفرنيس الصادر يف  1991 /7/9ومرسوم تطبيقه الصادر يف
1992 /7/31والذي ينص عىل أنه" املحجوز لديه الذي ال يقدم ،بال مربر قانوين ،التقرير املطلوب حيكم عليه بناء عىل
طلب احلاجز بدفع الدين املقرر عىل املدين دون إخالل بحقه يف الرجوع عىل املدين .كام يمكن أن حيكم عليه بالتعويض
يف حالة إمهاله املرض أو يف حالة تقديمه تقرير غري حقيقي أو كاذب" وتقابلها املادة ( )R. 211-3من قانون إجراءات التنفيذ
الفرنيس اجلديد.
) (37ويف هذا الصدد جاء يف قرار صادر عن حمكمة النقض الفرنسية ما ييل:
"le tiers-saisi qui refuse de fournir au créancier saisissant les renseignements exigés
par la loi, sans motif légitime, peut être condamné au paiement des sommes dues" Civ
2ème 5 juillet 2001, Bull Civ II,

منشور عىل املوقع التايل:

n°132https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT
000007044859&fastReqId=1391928178&fastPos=1
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يتمثل خطأ املحجوز لديه يف عدم تقديم التقرير هنائي ًا .وقد يتمثل اخلطأ يف تقديم التقرير
خالي ًا من البيانات التي استلزمها القانون .أو يبدو ركن اخلطأ يف تقديم التقرير خارج املدة
القانونية )38( .وهذه املدة هي (أربعة عرش يوم ًا بموجب الفقرة د من املادة  )259وهي (سبعة
أيام من وقت إعالن املحجوز لديه باحلجز-بموجب الفقرة األوىل من املادة  263وذلك يف
حالة عدم حصول اإليداع بموجب أحكام املادتني ( )250-249من قانون اإلجراءات
املدنية).
ومما جتدر اإلشارة إليه يف هذا الصدد ،أن التقرير املقدم من قبل املحجوز لديه ال خيرج
عن أحد الفرضني :فهو أما أن يكون تقرير ًا سلبي ًا أو تقرير ًا إجيابي ًا .فهو يكون سلبي ًا إذا مل
يستطع احلاجز أو املحجوز لديه إثبات ما خيالفه بطريق املنازعة فيه .أما إن كان التقرير إجيابي ًا،
فهو يعد بمثابة اإلقرار الصادر من املحجوز لديه بمديونيته للمحجوز عليه أو حيازته
ملنقوالت مملوكة له عىل النحو الوارد بالتقرير )39( .والرأي الراجح يف الفقه ( )40إن كان
التقرير إجيابي ًا فهو نوع من اإلقرار غري القضائي امللزم للمحجوز لديه ،وهو إقرار خاص
بخصومة التنفيذ.
وجدير بالذكر هبذا الصدد ،أن املدة القانونية لتقديم تقرير ما يف الذمة تراوحت بني مدد
خمتلفة بالنسبة للقوانني حمل الدراسة وهي يف جمملها ال خترج عن سبعة أيام ومخسة عرش يوم ًا
يف كل من القانون اإلمارايت واملرصي والكويتي .إال أن الغريب يف املوضوع هو موقف
املرشع الفرنيس يف قانون التنفيذ .إذ تراوح موقفه بني اليرس والشدة ،فهو بموجب نص املادة
) (38انظر نصوص القانون املقارن املادة ( )339من قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي واملادة ( )234من قانون
املرافعات الكويتي واملادة ( )R 211-5من قانون التنفيذ الفرنيس اجلديد .وللمزيد من التفصيل انظر :د .عيد حممد
القصاص ،مصدر سابق ،ص188؛ د .عيل هادي العبيدي ،مصدر سابق ،ص 415؛ د .أمحد أبو الوفا ،مصدر سابق،
ص.557
) (39انظر :د .فتحي وايل ،مصدر سابق ،ص353؛ د .عزمي عبد الفتاح ،مصدر سابق ،ص646؛ د .عيل عبد احلميد
تركي ،مصدر سابق ،ص.252
) (40انظر :د .أمحد أبو الوفا ،مصدر سابق ،ص 548؛ د .فتحي وايل ،مصدر سابق ،ص345؛ د .عزمي عبد الفتاح،
مصدر سابق ،ص646؛ د .عيل عبد احلميد تركي ،مصدر سابق ،ص252؛ د .عيل أبو عطية هيكل ،مصدر سابق،
ص.230-229
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( )577من قانون املرافعات امللغاة مل تكن تتضمن أي حتديد للمدة التي جيب عىل املحجوز
لديه أن يقدم خالهلا التقرير .وبذلك كان بإمكان املحجوز لديه ليتخلص من احلكم بإلزامه
بدفع الدين املحجوز من أجله أن يقدم التقرير املطلوب أثناء نظر دعوى إلزامه بدفع هذا
الدين أو حتى بعد احلكم عليه وأثناء نظر االستئناف املرفوع عنه احلكم )41( .إال أنه بعد
صدور قانون التنفيذ الفرنيس لعام  1991ومرسوم تنفيذه لعام  ،1992فقد نصت املادة
( )59من املرسوم و املادة  4-211من قانون إجراءات التنفيذ الفرنيس اجلديد عىل أنه" أن
املحجوز لديه يلتزم بأن يقدم التقرير بام يف الذمة يف احلال  sur-le-champإىل املحرض الذي
يعلنه بورقة احلجز" ( )42وعىل أساس هذا النص فقد تغري موقف القضاء الفرنيس ،يف حتديده
للفرض الذي يكون املحجوز لديه خمالف ًا ومستوجب ًا للحكم عليه بتحمل دين احلاجز .فأشار
القضاء الفرنيس إىل أن جمرد تأخر املحجوز لديه يف تقديم التقرير ليوم واحد يكفي لوصفه
بأنه قد رفض تقديم التقرير )43( .يف حني أن حمكمة استئناف باريس كانت قد الحظت هذا
التشدد يف ميعاد تقديم التقرير مما دفعها إىل إبداء نوع من التخفيف بشأنه فرفضت احلكم
بإلزام املحجوز لديه بدفع دين احلاجز يف حالة كان فيها البنك املحجوز لديه قد أبلغ املحرض
الذي أوقع احلجز أنه سوف يقدم له إجابة أي تقرير ًا خالل  48ساعة بعد أن يكون قد درس
حالة احلساب املطلوب حجزه)44( .
) (41انظرCass.Civ. (2e ch), 24 janv.1990, D. 1990 Somm., p.346, obs. P. Julien . :

) (42انظر:

Civ. 2ème, 7 novembre 2002, pourvoi n° 99 -16.322
Civ 2ème, 7 mars 2002, n°00 -12-0.54, Bull. civ. II, n°36 Dr et Proc. 2002. 242, obs
Putman). Civ 2ème 2 avril 1997 : Bull Civ II n° 107.

) (43انظر:

Cass .Civ.(2e ch), 2 av.1997, Bull.Civ.11,no 107; D. 1998,juris.p,36, Note R.Martin

) (44انظر قرار حمكمة النقض الفرنسية الذي جاء فيه ما ييل:

"le tiers-saisi ne peut être condamné qu’à des dommages et intérêts si sa déclaration
est incomplète, inexacte ou mensongère" Civ 1er, 13 juillet 2005 , n°03-19.138 : JurisData
n° 2005-029459 ; Procédures 2005, comm. 230, R. Perrot

و انظر قرار حمكمة النقض الفرنسية بنفس االجتاه:

منشور عىل املوقع التايل:

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 mars 2014, 13 -15.056
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بعد العرض املتقدم ،فإن ثمة تساؤالً يطرح نفسه يف هذا املجال ،وهو أهيم أجدر باالعتبار
والتأييد موقف املرشع اإلمارايت أم موقف املرشع الفرنيس املتشدد اجتاه املحجوز لديه؟ ابتدا ًء
يالحظ أن املرشع اإلمارايت يف تنظيم موضوع حجز ما للمدين لدى الغري ،جيعل الغري طرف ًا
يف الرابطة التنفيذية ما بني طالب التنفيذ واملطلوب التنفيذ ضده .وكل ذلك بسبب امتناع
املدين عن تنفيذ االلتزام املرتتب بذمته اجتاه الدائن ،وملا كانت العملية اإلجرائية برمتها سوا ًء
عىل صعيد الدعوى املدنية أم عىل صعيد إجراءات التنفيذ تتسم بالبطء ،وانسجام ًا مع غاية
املرشع من متكني الدائن يف استحصال حقه من املدين املامطل ،فإننا ندعو املرشع اإلمارايت أن
حيذو حذو املرشع الفرنيس يف التشدد اجتاه مسؤولية املحجوز لديه وذلك بتعديل املدة املقررة
لتقديم تقرير ما يف الذمة أو القيام بعملية اإليداع املقررة بموجب املادتني( /259د-
 )1/263من قانون اإلجراءات املدنية ،لتكون املدة يف كال النصني ثالثة أيام وهي مدة كافية
لبيان مدى جدية املحجوز لديه بتقديم تقرير ما يف الذمة أو اإليداع من عدمه.
 .2الصورة الثانية :تقرير املحجوز لديه غري احلقيقة:
ويف هذه الصورة فإن املحجوز لديه قدم التقرير املطلوب منه ،إال أنه قدمه عىل خالف
احلقيقة .وصورة هذه احلالة تكون بأن يصور املحجوز لديه عالقته باملحجوز عليه عىل
خالف الواقع .وذلك بأن يقرر املحجوز لديه أنه غري مدين أو أنه مدين بأقل مما يف ذمته أو
يدعي الوفاء بدين ثم يتضح أنه مل يف به .ويشرتط لتحقق هذه الفرضية أن تكون مديونية
املحجوز لديه للمحجوز عليه ثابتة وقت التقرير ،وأن يكون املحجوز لديه عىل علم بثبوهتا
ومقدارها ولكنه تعمد جمافاة احلقيقة بإقراره بأقل من الدين الذي يعلم أن ذمته مشغولة به،
أو بإقراره أنه غري مدين أصالً .أو أن دينه قد انقىض .أي ينبغي حتقق سوء النية لدى املحجوز
لديه ،مع تعمد جمانبته للحقيقة والصواب .وللمحكمة سلطة تقديرية واسعة يف استنباط سوء
النية لدى املحجوز لديه ،وذلك من خالل تفسريها ألفعال املحجوز لديه التي تنطوي عىل
الكذب أو التضليل بام اليتفق وسالمة النية)45( .وهبذا الصدد جاء يف قرار صادر عن املحكمة
) (45انظر :د .فتحي وايل ،مصدر سابق ،ص 350؛ د .أمحد أبو الوفا ،ـ مصدر سابق ،ص558؛ د .عزمي عبد الفتاح،
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االحتادية العليا يف أبوظبي ما يستوعب هاتني الصورتني من صور اخلطأ املوجب ملسؤولية
املحجوز لديه إذ جاء فيه" أن املادة  263من قانون اإلجراءات أوجبت عىل املحجوز لديه
الذي مل يقم بإيداع ما يف ذمته خزانة املحكمة أن يقرر بام يف ذمته إىل اجلهة اآلمرة باحلجز خالل
سبعة أيام .....وملا كان ذلك وكان البني من األوراق أن البنك الطاعن يستند يف طلب إلزام
املطعون ضده بأداء الدين املحجوز به إىل تعمد هذا األخري إىل التقرير بغري احلقيقة عند أفادته
املؤرخة .....بأن رصح أنه ال يملك أية ودائع لعميله املذكور والذي اليزال مدين ًا جتاهه يف
حني أنه سبق أن أفاد بكتابه املؤرخ ....أنه مجد مبلغ ...يف حساب حلني إشعار آخر ،وكان
قايض التنفيذ قد أصدر قرار ًا يف امللف التنفيذي بإلغاء احلجز التحفظي ....ومن ثم فإن ادعاء
البنك الطاعن بأن البنك املطعون ضده قد تراجع عن التقرير ما يف الذمة وغري احلقيقة هو
ادعاء غري صحيح لكون الترصيح السابق قد زال أثره بإلغاء احلجز الواقع يف ظله.)46( "....
وجدير بالذكر يف هذا املجال ،أن الصورة الثانية املذكورة سلف ًا واملقررة يف قانون
اإلجراءات املدنية والقوانني حمل الدراسة املقارنة ،مل يأخذ هبا املرشع الفرنيس يف قانون التنفيذ
الصادر لعام  .1991إذ من خالل إمعان النظر يف نص املادة ( )60من مرسوم تطبيق القانون
املذكور والصادرة يف عام  1992والذي أصبح املادة  R. 211-5من قانون إجراءات التنفيذ
الفرنيس اجلديد والتي تنص عىل أنه" -1املحجوز لديه الذي ال يقدم بال مربر قانوين ،التقرير
املطلوب حيكم عليه بناء عىل طلب احلاجز بدفع الدين املقرر عىل املدين دون إخالل بحقه يف
الرجوع عىل املدين-2 .كام يمكن أن حيكم عليه بالتعويض يف حالة إمهاله املرض
 fautiveأو يف حالة تقديمه تقرير ًا غري حقيقي أو كاذب ًا" ()47

négligence

مصدر سابق ،ص648؛ د .أمحد هندي ،مصدر سابق ،ص.413
) (46قرار املحكمة االحتادية العليا-األحكام املدنية والتجارية الطعن رقم  335لسنة  27قضائية بتاريخ  2006-4-30منشور
عىل املوقع االلكرتوين التايل:
http://www.eastlaws.com/Printer.aspx?R=1&I=443635&S=1

) (47هذا النص يقابل نص املادة( )266من قانون اإلجراءات املدنية واملادة ( )343من قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي
واملادة ( )237من قانون املرافعات الكويتي.
انظر قرار حمكمة النقض الفرنسية:
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 29 janvier 2015, 14-10.445, Inédit
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وهبذا الشأن فإين اتفق مع من سبقني( )48يف هذا املضامر أن املرشع الفرنيس قد أخرج من
ضمن احلاالت التي تستلزم تطبيق اجلزاء اخلاص املنصوص عليه يف املادة املذكورة سلف ًا ،أي
إلزام املحجوز لديه بدفع احلق املحجوز من أجله يف الفقرة األوىل .ويف الفقرة الثانية ،هي
حالة عدم تقديم التقرير عىل الوجه الذي حدده املرشع ،والتي عرب عنها باإلمهال املرض يف
تقديم التقرير .لينحرص تطبيق اجلزاء يف حالة واحدة هي حالة إمهال املحجوز لديه تقديم
التقرير باملرة ،ولتبقى احلالتان اآلخريان خاضعتني للقواعد العامة يف املسؤولية املدنية .أي
بمعنى أن املرشع الفرنيس بموجب نص املادة  60واملذكورة سلف ًا جعل حلالة عدم تقديم
التقرير باملرة جزا ًء خاص ًا هو احلكم بإلزام املحجوز لديه بدفع دين املحجوز عليه )49(.أما

تقديم تقرير خمالف للحقيقة أو تقديمه عىل غري الوجه الذي تطلبه املرشع فجزاؤمها هو
التعويض طبق ًا للقواعد العامة ( )50ويشرتط أن يكون املحجوز لديه عىل علم باحلجز وفق ًا
للامدة  659من قانون املرافعات اجلديد)51( .

وهبذا الصدد جاء يف قرار صادر عن حمكمة النقض الفرنسية" بإلزام مؤسسة ائتامن حمجوز
منشور عىل املوقع التايل:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030176457

انظر قرار حمكمة النقض الفرنسية

“ la cour d'appel a exactement retenu que le tiers, qui n'avait pas eu connaissance de la saisie, ne pouvait
ni encourir la sanction prévue par l'article 238, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992, ni avoir commis
une négligence fautive au sens du second alinéa du même texte” Cour de Cassation, Chambre civile 2,
du 13 juin 2002, 00-22.021

منشور عىل املوقع التايل:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007046543

) (48انظر تقرير مستشار حمكمة النقض الفرنسية:

M. Louis Séné, La responsabilité du tiers, 2002

) (49انظر قرار حمكمة النقض الفرنسية:
منشور عىل املوقع التايل:

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 mars 2014, 13-15.056

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028
762270&fastReqId=1625903337&fastPos=1

) (50نق ً
ال عن د .عيد حممد القصاص ،مصدر سابق ،ص .195-194
) (51انظر قرار حمكمة النقض الفرنسية:

Civ. 2ème, 13 juin 2002, Bull. n° 128 p. 193
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"?????? ?????" ?????? ??????? ?? ????? ??????? Al-Sabawi:

[د .ياسر ذنون يونس السبعاوي]

لدهيا بدفع دين احلاجز ،والذي كان يفوق بكثري مقدار رصيد العميل ،ألهنا رفضت رصاحة
اإلفصاح عن أرصدة حسابات العميل املحجوز لديه إال إذا قدم إليها من قبل احلاجز صك
ورقم كل حساب منها" ()52

 .3الصورة الثالثة :عدم تقديم األوراق الالزمة لتأييد التقرير:
هذه الصورة يقصد هبا إخفاء األوراق التي كان جيب إيداعها مع التقرير ،ومقتىض هذه
احلالة أن يكون لدى املحجوز لديه أوراق تؤيد التقرير ومع ذلك يمتنع عن إيداعها أو إيداع
صورة منها مصدق ًا عليها .وبغض النظر عام إذا كانت هذه األوراق تثبت مديونية املحجوز
لديه للمحجوز عليه أم ال .فيشرتط لثبوت هذه احلالة ،أن يثبت وجود هذه األوراق لدى
املحجوز لديه وأنه امتنع عمد ًا عن إيداعها مع حتقق علمه بوجودها والتزامه هبذا اإليداع.
فإذا كان عدم قيام املحجوز لديه هبذا اإليداع راجع ًا إىل اعتقاده خطأ ،وألسباب معقولة أنه
غري ملزم هبذا اإليداع وبحسن نية ،ففي هذه احلالة ال حمل إليقاع اجلزاء )53( .أي بمعنى أن
إخالل املحجوز لديه هبذا الواجب جيب أن يكون مبني ًا عىل سوء نية لدى هذا األخري ،حتى
يمكن أن يوصف سلوكه يف هذه احلالة باخلطأ الذي يربر مسؤولية الغري هنا )54( .وهبذا
الصدد يرى البعض من الفقه( )55والقضاء يف مرص وفرنسا إىل أن املحجوز لديه جيوز له بعد
رفع الدعوى بإلزامه بدين احلاجز أن يتجنب احلكم عليه باملطلوب إذا قام بتقديم التقرير،
البل إن هذا األمر جائز بالنسبة للمحجوز لديه إىل وقت قفل باب املرافعة أمام حمكمة
الدرجة الثانية ،وال حيول دون ذلك إال صدور احلكم النهائي عليه بالدين موضوع احلجز.
) (52انظر:
TGI Cherbourg, 8 décembre 1993, D 1994. 291 note R. Martin

) (53انظر يف هذا املوضوع بحث يف جملة القانون العامة :
Paul LE CANNU, « Le tiers saisi d’une saisie-attribution n’est pas tenu de déclarer les droits
d’associé et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire », Dr.21, 2001, ER 021.
منشور عىل املوقع التايل:
http://www.revuegeneraledudroit.eu/wp-content/uploads/er20010330lecann.pdf

) (54انظر :د .فتحي وايل ،مصدر سابق ،ص 351؛ د .أمحد أبو الوفا ،مصدر سابق ،ص 556؛ د .عزمي عبد الفتاح،
مصدر سابق ،ص 1045؛ د .أمحد هندي ،مصدر سابق ،ص.414-413
) (55انظر :د .أمحد أبو الوفا ،مصدر سابق ،ص.557
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وهذا األمر أقرته حمكمة النقض املرصية يف حكم هلا جاء فيه" بأنه جيوز تفادي اجلزاء املقرر
يف املادة  343من قانون املرافعات بتقديم التقرير قبل إقفال باب املرافعة يف االستئناف" (.)56
ومما جتدر اإلشارة إليه يف هذا الصدد ،أن التزام املحجوز لديه بتقديم ما يؤيد تقريره من
أوراق وإثارة مسؤوليته ،بسبب هذا اخلطأ إن هو خالف هذا االلتزام يمكن أن يتحقق،
وبغض النظر عن صورة التقرير املقدم ،أي سوا ًء أكان تقرير ًا إجيابي ًا أم سلبي ًا .فهو يكون

إجيابيا إن اعرتف فيه املحجوز لديه بمديونيته للمحجوز عليه ،وهو يكون سلبي ًا ،إن أنكر
عالقة املديونية .ويف كال احلالتني ،فإنه يبقى ثمة التزام عىل املحجوز لديه بتقديم ما يؤيد
تقريره من أوراق ومستندات )57( .ويف هذا الصدد جاء يف قرار صادر عن حمكمة التمييز يف
ديب أنه" وجوب تقرير املحجوز لديه بام يف ذمته إىل اجلهة اآلمرة باحلجز وذكر مقدار الدين
وسببه وأسباب انقضائه إن وجدت .كونه غري مدين للمحجوز عليه اليعفيه من واجب
التقرير .عدم تقريره عىل الوجه املقرر قانون ًا أو تقريره تقرير ًا غري كاف أو عىل غري احلقيقة أو
إخفائه األوراق الواجب عليه إيداعها .أثره جواز احلكم عليه للدائن الذي حصل عىل سند
تنفيذي بدينه باملبلغ املحجوز من أجله"( )58وبذات االجتاه قرار حمكمة النقض الفرنسية يف
قرار حديث هلا جاء فيه "أن التزام املحجوز لديه (املؤسسة البنكية بتقديم تقرير ما يف الذمة
هو واجب عام عليه وهو ال يقترص عىل حساب واحد للمحجوز عليه والذي وقع احلجز
ألجله وإنام يشمل كافة حسابات املحجوز عليه لدى املؤسسة البنكية يف وقت إيقاع احلجز
سواء كانت صفة احلساب صفة حساب جار أو توفري أو مشرتك")59( .

) (56قرار حمكمة النقض املرصية الطعن رقم  1330لسنة  48ق يف  1979/11/8أورده د .أمحد أبو الوفا ،مصدر
سابق ،ص  557هامش رقم .1
) (57انظر :د .عيد حممد القصاص ،مصدر سابق ،ص192؛ د .عبد التواب مبارك ،مصدر سابق ،ص.191
) (58انظر :قرار حمكمة التمييز يف ديب ،الطعن رقم  221لسنة  2006بتاريخ  2006 /12 /17منشور يف جمموعة
األحكام ،ج ،2من سبتمرب إىل ديسمرب ،ع ،2006 ،17ص .1827
( )59انظر قرار حمكمة النقض الفرنسية الذي جاء فيه:
"l'obligation de renseignements de l'établissement bancaire qui est, par essence, générale porte non sur
les seuls comptes enregistrant des créances de sommes d'argent, mais sur tout compte au sens générique
du terme dont 1e débiteur est titulaire dans ses livres au jour de la saisie, qu'il s'agisse de comptes
d'espèces saisie-attribuable sans discussion possible tels que les comptes courant ou de dépôt, rémunérés
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Al-Sabawi: ??????? ????? ?? ??????? ?????? "????? ??????"

] ياسر ذنون يونس السبعاوي.[د

وأكدت حمكمة النقض الفرنسية إيقاع اجلزاء عىل الغري الذي توصل بطلب تقديم األوراق
الالزمة لتأييد التقرير ومل يقدم أي إجابة بحجة أن الشخص الذي توصل بالطلب ليس لديه
صالحية تقديم أي معلومات وبالتايل اعتربت املحكمة أن عدم اإلجابة يعد إخالالً بواجب
 املذكورة سلف ًا60 تقديم التقرير بدون مربر قانوين املنصوص عليه يف الفقرة األوىل من املادة
)60( . من قانون إجراءات التنفيذ الفرنيس اجلديدR. 211-5 والتي أصبحت املادة

 وهو هل أن احلاالت التي وردت اإلشارة،وهنا ثمة تساؤل يطرح نفسه يف هذا املجال
 واردة عىل سبيل احلرص أم عىل،) من قانون اإلجراءات املدنية1/266( إليها يف نص املادة
 فإننا نرى أن هذه احلاالت التي أوردها املرشع يف،سبيل املثال؟ جواب ًا عىل السؤال املتقدم
 وهو هنا،النص املذكور والتي جتسد ركن اخلطأ الذي يربر مسؤولية الغري يف التنفيذ اجلربي
 أنه إذا مل تتحقق، أي بمعنى. كانت قد وردت عىل سبيل احلرص وليس املثال،املحجوز لديه

ou non, à terme ou à vue, individuels ou collectifs ou encore - ce qui peut à première vue paraitre moins
évident - des comptes provision ou de gages espèces ou des comptes de titres portant placement de
trésorerie tels que warrants financiers, bons de caisse et titres de créances négociables à court et à moyen
terme". Cass. civ. 2e , 1er février 2001, Pourvoi n° R 99-11.151 Arrêt n° 112 FS-P+. Caisse régionale de
Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Yonne c. société Abers Touraine.
http://www.revuegeneraledudroit.eu/wp-content/uploads/er20010330lecann.pdf :منشور عىل املوقع التايل

: قرار حمكمة النفض الفرنسية القايض بالتزام املحجوز لديه بتقديم ما يؤيد تقريره من أوراق ومستندات:وانظر

Civ 1er, 13 juillet 2005, n°03-19.138 : JurisData n° 2005-029459 ; Procédures 2005, comm. 230, R.
Perrot

:وقرار آخر ملحكمة النقض الفرنسية

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 mars 1999, 96-22.813

:منشور عىل املوقع التايل

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007041171

:( انظر قرار حمكمة النقض الفرنسية الذي جاء فيه60)

" en se contentant, pour débouter la société SABI de sa demande de paiement, de considérer que la
réponse ainsi apportée par le tiers saisi n'était pas assimilable à un défaut de renseignement, sans
rechercher si le comportement de ce tiers saisi, ayant consisté à ne pas répondre, était justifié par un motif
légitime, exonératoire de sa condamnation au paiement des causes de ladite saisie, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision au regard de l'article 60, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992, devenu
l'article R. 211-5, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution". Cour de cassation, civile,
Chambre civile 2, 20 mars 2014, 13-15.056

:املنشور عىل املوقع التايل

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028
762270&fastReqId=1625903337&fastPos=1
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واحدة من الصور املذكورة بالنص ،فال مساغ إلعامل اجلزاء اخلاص واملقرر يف نص
املادة( )1/266من قانون اإلجراءات املدنية ،وهو احلكم عىل الغري وهو هنا املحجوز لديه
بإلزامه شخصي ًا باحلق املحجوز من أجله ،وذلك بغض النظر عن حقيقة ومقدار دينه
للمحجوز عليه .ويتحقق ذلك من خالل دعوى اإللزام الشخيص ،فض ً
ال عن اجلزاء املقرر
يف املادة( )4/266وهي إلزام املحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات املرتتبة عىل
تقصريه أو تأخريه .وكل ما تقدم ،ال ينفي إمكانية مساءلة الغري (املحجوز لديه) وفق ًا للقواعد
العامة للمسؤولية املدنية ،وذلك إن مل تتحقق صور اخلطأ الواردة بالنص املذكور سلف ًا.

املطلب الثالث
رشوط احلكم بمسؤولية الغري يف التنفيذ اجلربي

ال تنهض مسؤولية الغري يف التنفيذ اجلربي ،بمجرد حتقق صور اخلطأ املذكورة يف املطلب
السابق ،باإلضافة إىل األركان العامة للمسؤولية املدنية من ركن الرضر والعالقة السببية .بل
أضف إىل ذلك البد أن تتحقق جمموعة من الرشوط املوضوعية ،حتى نصل إىل مرحلة
إمكانية إيقاع اجلزاء املقرر يف املادة( )266من قانون اإلجراءات املدنية االحتادي .وبغية
استيعاب هذا األمر فإننا نتناول هذه الرشوط وعىل النحو التايل:
 .1أن يكون بيد احلاجز سند تنفيذي ،سوا ًء أكان قد حصل عليه بعد احلجز أم أوقع احلجز

بمقتضاه :يف هذا الصدد يعرف السند التنفيذي عىل أنه "عمل من األعامل القانونية الواردة
يف القانون عىل سبيل احلرصتتضمن تأكيد ًا صادر ًا عن إرادة يعتد هبا القانون لوجود حق معني
تتوافر فيه رشوط معينة ،وله شكل خارجي معني وبموجبه ينشأ احلق يف التنفيذ"( )61من
خالل هذا التعريف يالحظ أن مقومات السندالتنفيذي هي أنه يعترب مفرتض ًا رضوري ًا للتنفيذ

فال جيوز إجراء التنفيذ بغري السند التنفيذي فهو الوسيلة الوحيدة التي تكون مؤكدة لوجود
حق الدائن وقت التنفيذ ،وهو يعترب مفرتض ًا كافي ًا للتنفيذ ملا له من قوة ذاتية حيث يعطي
) (61انظر :د.حممود حممود الطناحي ،املقومات املوضوعية والشكلية للسند التنفيذي ،ط ،1النارش دار أبو املجد،2005 ،
ص .33
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بذاته احلق يف التنفيذ وبغض النظر عن وجود احلق املوضوعي ،أضف إىل ما تقدم أن وجود
هذا السند التنفيذي يعرب عن كونه السبب املنشئ للتنفيذ .ومن خالل االطالع عىل نص
املادتني( )258-257من قانون اإلجراءات املدنية ،يالحظ أن املرشع قد راعى الطبيعة
التحفظية حلجز مال املدين لدى الغري يف خطوته األوىل .ولذلك مل يستلزم يف احلق املحجوز
من أجله أن يكون حمقق الوجود أو حال األداء .بل اكتفى املرشع إليقاع هذا احلجز أن يكون
احلق املحجوز من أجله معني املقدار .وهذا ما أكدته املحكمة االحتادية العليا يف أبوظبي يف
قرار هلا جاء فيه" ....ألن املؤسسة ال تعدو أن تكون مؤسسة فردية مملوكة للطاعن ويكون
ترخيصها شخصي ًا خاص ًا باملرخص له وال جيوز التنازل عنه ........باإلضافة إىل بطالن
احلجز ألنه صدر باملخالفة للقانون ألن الدين املحجوز من أجله غري حمدد املقدار كل ذلك
مما يعيب احلكم ويستوجب نقضه " ( )62إذ قد يوجد السند التنفيذي بيد احلاجز منذ الرشوع
بعملية احلجز من البداية ،كأن يكون بيد احلاجز حكم واجب النفاذ ،وهنا حيصل احلجز دون
احلاجة إلذن من القضاء .ولكن هذا اإلذن يكون حالة رضورية إذا مل يكن بيد الدائن أي
احلاجز سند تنفيذي .أو كان بحيازته سند تنفيذي ،إال أن دينه غري معني املقدار ،أو كان
احلكم الذي بيد احلاجز غري واجب النفاذ ،إال أن الدين الثابت به معني املقدار )63( .فهنا البد
من حصول احلاجز عىل سند تنفيذي كامل بحقه )64( .وجدير بالذكر هنا ،أن جانب من الفقه
يربر أمهية هذا الرشط من منطلق أنه ال جيوز أن يقتيض احلاجز حقه من املحجوز لديه ،يف
الوقت الذي ال يستطيع اقتضاءه جرب ًا من املحجوز عليه )65( .ونتفق مع البعض من الفقه()66
الذي يرى أن هذا احلجز ليس من الرضوري ملبارشته أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي .ألن
) (62قرار املحكمة االحتادية العليا-األحكام املدنية والتجارية الطعن رقم  42لسنة  24قضائية بتاريخ  2005-6-18منشور عىل
http://www.eastlaws.com/AhkamSearch.aspx?tab=divSearchCustom#1677725
املوقع التايل:

) (63انظر :د .أمحد أبو الوفا ،مصدر سابق ،ص557؛ د .عيل تركي ،مصدر سابق253 ،؛ د .مصطفى املتويل قنديل،
الوجيز يف التنفيذ اجلربي ،ط ،1اآلفاق املرشقة نارشون عامن-األردن ،2014 ،ص.260
) (64انظر :د .عيد حممد القصاص ،مصدر سابق ،ص.197
) (65انظر :د .فتحي وايل ،مصدر سابق ،ص.339
) (66انظر :د .عيد حممد القصاص ،مصدر سابق ،ص.198
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احلجز قد بدأ حتفظي ًا ،يف حني أن إلزام املحجوز لديه بدين احلاجز ،يعد إجرا ًء تنفيذي ًا ألنه
هيدف إىل استحصال حق احلاجز من املحجوز لديه ،وأمر طبيعي يف هذا الوقت أن يشرتط
املرشع وجود السند التنفيذي.
 .2أال يكون احلاجز قد اقتىض حقه من مدينه املحجوز عليه أو بأي طريق آخر :وهذا
الرشط هو أمر بدهيي وطبيعي إذ يستلزم أن يكون احلجز الزال قائ ًام من الناحية القانونية
ومنتج ًا آلثاره .ألنه لو زال سبب احلجز من خالل استيفاء احلاجز حلقه أو حتقق اإلبراء من
الدين ألي سبب من األسباب فال يبقى مربر للحجز  ،أي بمعنى أنه ال حيكم هبذا اجلزاء عىل
املحجوز لديه إال باعتبار أنه يتعمد أن حيرم احلاجز من استيفاء دينه ،ألن تقصريه يف تنفيذ
مايستوجبه منه القانون ،جيعل من املتعذر إثبات مديونيته للمحجوز عليه .وعىل هذا األساس
إن حصل احلاجز عىل حقه ،فال وجود للرضر الذي افرتض املرشع حتققه وفق ًا
للامدة( )1/266من قانون اإلجراءات املدنية ،واقتصار األمر يف هذه احلالة عىل جمرد مطالبة
املحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات املرتتبة عىل تقصريه أو تأخريه ،وذلك بحسب
املادة ( )4/266من قانون اإلجراءات املدنية )67(.وهذا األمر أكدته حمكمة التمييز الكويتية يف
حكم هلا جاء فيه" يشرتط لتوقيع حجز ما للمدين لدى الغري وفق ًا للامدة  227من قانون
املرافعات املدنية والتجارية أن يكون احلاجز دائن ًا بدين حمقق الوجود بأن يكون ثابت ًا بسبب
ظاهر يدل عىل وجوده فإذا كان حمل شك كبري أو حمل نزاع جدي امتنع إصدار األمر"( )68وإذا
صادف أن حصل احلاجز عىل جزء من حقه ،فإنه جيوز طلب احلكم عىل املحجوز لديه باجلزء
املتبقي فقط ،وهذا احلكم مقرر بموجب املادة( )1/266من قانون اإلجراءات املدنية والتي
ورد النص فيها عىل أنه"....جاز احلكم عليه للدائن الذي حصل عىل سند تنفيذي بدينه باملبلغ
املحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع باإلجراءات املعتادة " وبنا ًء عىل ما تقدم ،فإذا زال
) (67انظر :د .أمحد أبو الوفا ،مصدر سابق ،ص562؛ د .عيد حممد القصاص ،مصدر سابق ،ص  ،199وعىل صعيد
القانون املقارن انظر نص املادة ( )343من قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي واملادة ( )237من قانون املرافعات
املدنية الكويتي واملادة ( )60من قانون التنفيذ الفرنيس واملادة ( )R 211-5من قانون التنفيذ الفرنيس اجلديد.
) (68انظر :قرار حمكمة التمييز الكويتية – األحكام املدنية والتجارية الطعن رقم  70لسنة  1984قضائية ب تاريخ 1985/2/6
http://www.eastlaws.com/Printer.aspx?R=1&I=148804&S=1
منشورعىل املوقع االلكرتوين التايل:
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احلجز ألي سبب كان ،كأن يكون قد قيض ببطالنه خللل يف اإلجراءات أو تنازل عنه احلاجز
أو سقط بقوة القانون ،امتنع إلزام املحجوز لديه بواجب التقرير بالذمة .وهذا ما أكدته حمكمة
النقض الفرنسية يف حكم هلا جاء فيه" متى ثبت أن حجز ما للمدين لدى الغري قد قىض ببطالنه
فإن حمكمة االستئناف تكون عىل حق فيام قضت به من أنه بسبب هذا البطالن يصبح املحجوز
لديه بام يفرضه عليه القانون (أي غري ملزم بتقديم تقرير ما يف الذمة) وال يمكن بالتايل احلكم
بإلزامه بدفع احلق املحجوز من أجله" (.)69
 .3أن تكون خمالفة املحجوز لديه لواجبه بتقديم تقرير ما يف الذمة دون مربر قانوين :ويف
حقيقة األمر ،فإنه وقبل الولوج يف هذا الرشط األخري ،البد أن نعرج عىل رشط بدهيي
باملوضوع وهو أن تكون للحاجز مصلحة يف احلكم بإلزام املحجوز لديه ،فاحلكم بإيقاع
احلجز عىل مال املحجوز عليه لدى املحجوز لديه ال يكون إال بنا ًء عىل طلب من احلاجز.
وهذا أمر منطقي وبدهيي ،ألنه يشكل يف حقيقة األمر تطبيق ًا لقاعدة عامة يف قانون
اإلجراءات املدنية ،وهي وجوب رشط املصلحة يف الدعوى املدنية )70( .وعىل أساس ما
) (69انظر قرار حمكمة النقض الفرنسية :منشور عىل املوقع التايل
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2016, 15-13.833:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000032530735

وانظر قرار حمكمة النقض الفرنسية:

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 octobre 2002, 00-21.965
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007045498
وانظر قرار حمكمة النقض الفرنسيةCiv 2ème 5 juillet 2001, Bull Civ II, n°132 :

منشور عىل املوقع التايل:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007
044859&fastReqId=1391928178&fastPos=1

) (70تنص املادة ( )2من قانون اإلجراءات املدنية عىل أنه" ال يقبل أي طلب أو دفع ال يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة
ومرشوعة ومع ذلك تكفي املصلحة املحتملة إذا كان الغرض من الطلب االحتياط لدفع رضر حمدق أو االستيثاق حلق
خيشى زوال دليله عند النزاع فيه" وهذا الرشط أكدته حمكمة التمييز يف ديب يف قرار هلا جاء فيه" أن توقيع احلجز عىل أموال
املدين لدى الغري( املحجوز لديه) يلقي عىل عاتق األخري التزامات معينة يتعني عليه تنفيذها ،ولذلك فإنه حيق التداخل يف
خصومة التنفيذ املتعلقة هبذا احلجز ويعد طرف ًا فيها ،وتتوافر له مصلحة قانونية مبارشة يف الطعن عىل قرارات قايض التنفيذ
الصادرة برفض اعرتاضه عىل إجراءات التنفيذ املتخذة يف مواجهته" األحكام املدنية الطعن رقم  135لسنة  1993قضائية
بتاريخ  1994/1/16منشور عىل املوقع االلكرتوين التايل:
http://www.eastlaws.com/Printer.aspx?R=1&I=168024&S=1
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تقدم ،إذا انتفت مصلحة احلاجز يف إلزام املحجوز لديه بأن يدفع له دينه ألي سبب امتنع
تطبيق اجلزاء املقرر بنص املادة ( )266من قانون اإلجراءات املدنية)71( .

والرشط املذكور يف أعاله ،والذي ورد ذكره يف نص املادة ( )60من املرسوم رقم -92
 755يف  1992 /7 /31الصادر إعامالً لقانون التنفيذ الفرنيس رقم  650-91يف /7/9
 1991والتي أصبحت املادة  R. 211-5من قانون إجراءات التنفيذ الفرنيس اجلديد إذ علقت
املادة املشار إليها احلكم بإلزام املحجوز لديه بدفع احلق املحجوز من أجله دون مربر قانوين.
فإننا نرى أن هذا الرشط وإن مل تنص عليه املادة( )266من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت
واملادة ( )343من قانون املرافعات املرصي واملادة ( )237من قانون املرافعات الكويتي ،إال
أن مقتىض الرشط ال يعدو أن يكون تطبيق ًا للقواعد العامة يف املسؤولية املدنية املقررة بموجب
أحكام القانون املدين .ويبدو وجه تطبيقها ،بأنه إذا حال سبب دون قيام املحجوز لديه بواجبه
املفروض عليه بالتقرير بام يف الذمة بموجب نص املادة ( )259من قانون اإلجراءات املدنية،
فإن مسؤوليته تنتفي النتفاء أحد أركان املسؤولية .أي أن مسؤوليته تنفي النتفاء ركن اخلطأ
وهو أحد أركان املسؤولية املدنية وفق ًا ملعيار الرجل املعتاد .وهذا األمر أكدته حمكمة التمييز
الكويتية يف قرار هلا جاء فيه" من املقرر أن اخلطأ املوجب للمسؤولية عن التعويض يتحقق
باالنحراف عن السلوك املألوف وما يلتزم به الشخص العادي من اليقظة والتبرص حتى ال
يرض بالغري يف مثل هذه الظروف املحيطة باملنسوب إليه اخلطأ ،كام أن استعامل احلق ال يمكن
أن يدعو إىل مؤاخذة أو يرتب مسؤولية إال إذا قصد به الكيد والعنت أو البسه نوع من أنواع
التقصري واخلطأ )72( "........كام يمكن أن تنتفي املسؤولية النتفاء ركن عالقة السببية .وهنا
تظهر فكرة السبب األجنبي وصوره ،باعتباره من أهم أسباب انقطاع عالقة السببية .إذ إن
لفكرة السبب االجنبي وجود حقيقي يف ظل أحكام قانون املعامالت املدنية .إذ أخذ هبا

) (71انظر :د .عيد حممد القصاص ،مصدر سابق ،ص .199
) (72انظر :قرار حمكمة التمييز الكويتية – األحكام املدنية والتجارية الطعن رقم  369لسنة  2008بتاريخ 2009/2/1
منشور عىل املوقع االلكرتوين التايلhttp://www.eastlaws.com/Printer.aspx?R=1&I=489118&S=I :
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املرشع اإلمارايت رصاح ًة يف املادة ( )287منه ( .)73والتي تنص عىل أنه "إذا اثبت الشخص
أن الرضر قد نشأ عن سبب أجنبي ال يد له فيه كآفة ساموية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو
فعل الغري أو خطأ املترضر ،كان غري ملزم بالضامن ما مل يقض القانون أو االتفاق بغري ذلك
" .ففي هذا النص الترشيعي أخذ املرشع اإلمارايت رصاح ًة بفكرة القوة القاهرة ،وذلك
باعتبارها إحدى صور السبب األجنبي الذي تنقطع به عالقة السببية ما بني ركني اخلطأ
والرضر ،وهي عنارص املسؤولية املدنية بنوعيها العقدية والتقصريية .وال غبار يف أن القانون
املدين يعترب قانون ًا موضوعي ًا ينظم احلق من الناحية املوضوعية.
أما يف إطار القوانني اإلجرائية ،السيام قانون اإلجراءات املدنية ،والذي يعترب املرجع
لكافة القوانني اإلجرائية ( )74فإن لفكرة السبب األجنبي وصوره وجود ًا حقيقي ًا ،إال أن
املرشع مل ينص عليها رصاح ًة وذلك عىل غرار القوانني املوضوعية ،كام يف القانون املدين .فإذا
كانت القوة القاهرة ،حتول دون تنفيذ املتعاقدين اللتزاماهتم العقدية ،أو القانونية ،يف القوانني
املوضوعية ،فإنه ليست ثمة ما يمنع ،من أن حتول القوة القاهرة دون ممارسة اخلصوم حلقوقهم
اإلجرائية ،بغية الدفاع عن حقوقهم ومراكزهم القانونية أو املطالبة هبا أو حتول دون تنفيذهم
االلتزامات والواجبات اإلجرائية املكلفني هبا .وال شك أن اإلخالل بالواجب اإلجرائي
يؤدي إىل ضياع احلق املوضوعي .وهذا األمر ممكن تصوره بحق املحجوز لديه ،إذ قد يتحقق
لديه سبب أجنبي أو قوة قاهرة أو أية صورة أخرى حتول دون القيام بواجبه بام خيص التقرير
بام يف الذمة ومع ذلك ينتفي ركن اخلطأ يف جانبه فال تنهض مسؤوليته.
وعىل صعيد الترشيع ،ليس من ثمة تعريف ترشيعي للقوة القاهرة .ال بل أن الترشيعات
مل تتفق عىل استعامل مصطلح واحد للداللة عىل احلدث املكون للقوة القاهرة .وإزاء انعدام
التعريف الترشيعي للقوة القاهرة ،فقد حاول كل من الفقه والقضاء ،إجياد تعريف دقيق هلذا
) (73انظر :نصوص القانون املقارن يف املادة ( )165من القانون املدين املرصي واملادة ( )1148من القانون املدين الفرنيس
املعدل.
) (74تنص املادة ( )1من قانون املرافعات املدنية العراقي رقم ( )83لسنة  1969عىل أنه "يكون هذا القانون هو املرجع
لكافة قوانني املرافعات واإلجراءات إذا مل يكن فيها نص يتعارض معه رصاحة".
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املصطلح .فعىل صعيد الفقه ،عرفها البعض بأهنا" :واقعة غري ممكنة التوقع والدفع والتي متنع
شخص ًا ما من تنفيذ التزامه"( ،)75يف حني ذهب جانب آخر إىل تعريف القوة القاهرة بأهنا
"حدث جمهول غري منسوب إىل املدين ويشمل باملعنى الضيق تلك اإلحداث التي تقع من
قوى الطبيعة وحدها ،العواصف والفيضانات والزالزل ،ولكن يف ظل املعنى الواسع
واملضطرد أصبحت تعني كل حدث اجتمعت فيه خصائص القوة القاهرة ولو رجع إىل عمل
اإلنسان .ويقع بني عمل الطبيعية وعمل اإلنسان العديد من األحداث التي تشكل دون شك
قوة قاهرة باملعنى الدقيق كاإلرضاب أو احلرب أو عمل ويل األمر"(.)76
عرف جانب آخر من الفقه الفرنيس القوة قاهرة  Force Majeureبأهنا" :حدث
يف حني ّ

يتحدد باستعامله التنفيذ التي يتفرع لعدة عنارص يف القضية حمل البحث واستحالة توقع
احلدث ومنع وقوعه وأخري ًا بغياب اخلطأ"( .)77يف حني ذهب جانب من الفقه العريب إىل
تعريف القوة القاهرة بأهنا "احلادث اخلارجي عن إرادة األطراف ويؤدي إىل استحالة تنفيذ
االلتزامات التعاقدية"( .)78أما عىل صعيد القضاء فقد عرفت حمكمة النقض الفرنسية القوة
القاهرة بأهنا" :حدث خارجي يقع عىل نشاط والتزام املدين"(.)79
) (75انظر:
Yvaine Buffelan-Lanore, Virginie Larribau-Terneyre, Droit civil. Les obligations, 15ème édition, 2016.
P.382.

) (76انظر:

François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette, Droit civil. Les obligations, 12ème édition, 2018, p.250.
M. de Gouttes, Avis de l’avocat général
)(77انظر تقرير حمكمة النقض الفرنسية:

منشور عىل املوقع التايل:
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/avis_avocat_general
__8723.html#N_1

) (78انظر :د .عمر السيوي ،العقد اإلداري والقوة القاهرة ،بحث منشور يف جملة دراسات قانونية ،ع  ،14جملد ،13
تصدر عن جامعة تاريونس ،بنغازي ،ليبيا ،1994 ،ص.25
) (79انظر:

J. Carbonnier, droit civil, vol. II p. 129, p. 2283 et suiv. ; G. Marty et P. Raynaud, droit civil, les
obligations, 2ème éd. S. 1988, p. 684 et suiv ; F. Leduc, "La cause exclusive", Resp. Civ. et Assur., 1999,
p. 4 ; P. Jourdain, RTD civ. 1999, 113 ; G. Viney et P. Jourdain, Traité de droit civil, les conditions de la
responsabilité, LGDJ, 2ème édition, 1998, n° 432

أورده صفاء تقي عبد نور العيساوي ،القوة القاهرة وأثرها يف عقود التجارة الدولية ،دراسة مقارنة ،أطروحة دكتوراه
مقدمة إىل جملس كلية القانون يف جامعة املوصل ،2005 ،ص ،13هامش رقم .6
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كام ذهبت حمكمة النقض املرصية يف قرار عريق هلا إىل تعريف القوة القاهرة بأهنا" :حادث
شاذ غري عادي ،ومل يتوقعه املرء ،وال كان يف إمكانه أن يتوقعه ،ومل يكن يف وسعه درءه أو
توقعه ،ويكون بالنتيجة أنه ليس فقط جيعل الوفاء بالتعهد عسري ًا بل مستحي ً
ال كلية"(.)80
ومن خالل إمعان النظر يف التعاريف املذكورة سلف ًا ،سواء عن طريق الفقه أو طريق
القضاء ،نرى بأنه جيمعها وجوب توفر رشطني ،يتكون منهام كل سبب أجنبي ،أال ومها ركن
السببية وركن عدم اإلسناد .ويقصد بالركن األول ،عدم توقع احلدث أو عدم إمكانية دفعه
وأن تنشأ عنه استحالة مبارشة اخلصم للعمل اإلجرائي .ويقصد بالركن الثاين عدم إسناد
هذه االستحالة إىل اخلصم وإنام إىل سبب خارج عن إرادته وعىل هذا األساس إذا ما توفر
الرشطان املذكوران يف واقعة ما ،صح اعتبارها قوة قاهرة وأقرب مثال عىل ذلك هو حالة
احلرب بام حتدثه من آثار مادية واقتصادية واجتامعية قاسية ،وال شك أن احلرب تعترب قوة
قاهرة تعفي اخلصم من مبارشة العمل اإلجرائي خالهلا ( .)81ففكرة القوة القاهرة وباعتبارها
من تطبيقات السبب األجنبي ،تعد مثاالً نموذجي ًا ملا يعد سبب ًا إلعفاء املحجوز لديه من
املسؤولية .وهبذا الصدد جاء يف قرار صادر عن حمكمة النقض الفرنسية أنه" باإلمكان تصور
حاالت أخرى خارجة عن سيطرة املحجوز لديه كتعطل أجهزة احلاسب االيل التي حتوي
التقارير .وباملقابل فإنه ال يعد سبب ًا مقبوالً إلعفائه من املسؤولية جمرد عدم حضوره إجراءات
احلجز ودون ذكر لفرتة غيابه وظروفها" (.)82

) (80انظر :قرار حمكمة النقض املرصية رقم 13ق يف  ،1963حسن الفكهاين وعبد املنعم حسني ،املوسوعة الذهبية
للقواعد القانونية التي قررهتا حمكمة النقض يف مخسني عام ًا ،ج ،10القاهرة ،1982 ،ص.194
) (81انظر :د .عبد الرزاق أمحد السنهوري ،الوجيز يف رشح القانون املدين ،ج ،1نظرية االلتزام بوجه عام ،النارش دار
النهضة العربية ،مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنرش ،القاهرة ،1966 ،ص.356
) (82انظر:
Dedessus-le- Moustier, L’obligation de renseignement du tiers-saisie dans la saisie- attribution, La
Semaine Juridique Edition Générale, Doct., n° 5, p.19.
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املبحث الثاين
القواعد اإلجرائية ملسؤولية الغري يف التنفيذ اجلربي
بغية اإلحاطة بالقواعد اإلجرائية ملسؤولية الغري يف التنفيذ اجلربي ،وبالتحديد يف
موضوع حجز ما للمدين لدى الغري باعتباره أهم تطبيق ترشيعي للموضوع ،فإننا نوزع هذا
املبحث إىل مطلبني ،يتناول املطلب األول ،املحكمة املختصة بالدعوى والقواعد اإلجرائية
لتقديمها .يف حني يعالج املطلب الثاين ،السلطة التقديرية للمحكمة يف احلكم عىل املحجوز
لديه .وكام ييل:

املطلب األول
املحكمة املختصة بالدعوى والقواعد اإلجرائية لتقديمها

بام أننا نبحث يف القواعد اإلجرائية ملسؤولية الغري يف التنفيذ اجلربي ،فإين أود أن أوضح
هنا أنه ثمة أكثر من دعوى هبذا الصدد .إذ سبق وأن ب رينا ويف إطار الطبيعة القانونية حلجز ما
للمدين لدى الغري ،أن هذا احلجز يبدأ حتفظي ًا ،ثم ينتهي حجز ًا تنفيذي ًا ،وينبني عىل ذلك
وجوب إقامة دعوى باملوضوع تسمى دعوى ثبوت احلق وصحة احلجز.
أضف إىل ذلك ،أن قانون اإلجراءات املدنية ويف نطاق هذا املوضوع ،فرض التزام ًا -
وبموجب نص املادة ( )1/263والتي تنص عىل أنه" إذا مل حيصل اإليداع طبق ًا للامدة السابقة
أو املادتني( )250-249وجب عىل املحجوز لديه أن يقرر بام يف ذمته إىل اجلهة اآلمرة باحلجز
خالل سبعة أيام من إعالنه باحلجز- )83( ".....عىل املحجوز لديه بوجوب تقديم تقرير ما
يف الذمة ،وهنا يمكن أن حتصل منازعة من قبل اخلصوم أصحاب املصلحة حول صحة تقرير
ما يف الذمة أمام املحكمة اآلمرة باحلجز ،فظهرت دعوى املنازعة بالتقرير ما يف الذمة.

) (83انظر :نصوص القانون املقارن املادة( )339من قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي واملادة( )234من قانون
املرافعات الكويتي واملادة ( )60من قانون التنفيذ الفرنيس .واملادة ( )R211-4 – R211-9من قانون إجراءات التنفيذ
الفرنيس اجلديد.
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فض ً
ال عام تقدم ،فإن املرشع اإلمارايت وبموجب أحكام املادة( )1/266من قانون
اإلجراءات املدنية ()84حرص صور اخلطأ التي تربر مسؤولية الغري يف التنفيذ اجلربي .وهنا
ويف جمال تفعيل اجلزاء الوارد بالنص املذكور ،تظهر دعوى تسمى بالواقع العميل دعوى
اإللزام الشخيص وهي تنرصف إىل اجلزاء املقرر بالنص املذكور بحق املحجوز لديه .وعىل
هذا األساس فإننا سنعرض هلذه الدعاوى الثالث بيشء خمترص مع الرتكيز عىل الدعوى
األخرية باعتبارها جوهر موضوع البحث .ألهنا تشكل التطبيق العميل للجزاء املقرر بحق
املحجوز لديه اجتاه احلاجز يف حالة حتقق أركان املسؤولية املدنية املقررة بموجب النصوص
املذكورة السيام ركن اخلطأ.
تعرف دعوى ثبوت احلق وصحة احلجز :بأهنا الدعوى التي ينبغي عىل احلاجز ،حجز ًا
حتفظي ًا ،أن يرفعها أمام املحكمة املختصة خالل ثامنية أيام عىل األكثر من تاريخ توقيع احلجز،
وموضوع طلبها هو ثبوت احلق وصحة احلجز ،وذلك يف احلاالت التي يكون فيها احلجز من
قايض األمور املستعجلة ،وإال اعترب احلجز كأنه مل يكن )85( .وهو ما أكدته املحكمة االحتادية
العليا يف أبوظبي يف قرار هلا جاء فيه" وحيث إن هذا النعي بدوره مردود ذلك ألن املادة
 2/261من قانون اإلجراءات املدنية قد أوجبت عىل احلاجز أن يرفع دعوى صحة احلجز
أمام املحكمة املختصة خالل الثامنية أيام التالية إلعالن احلجز إىل املحجوز لديه ،فإذا تعدد
املحجوز لدهيم فإن العربة يف بداية هذا األجل تكون من تاريخ آخر إعالن يوجه إىل أحد
املحجوز لدهيم والذي تضحي بمقتضاه إجراءات إعالن احلجز قد متت لكافة املحجوز
لديه" ( )86وتشتمل هذه الدعوى عىل طلبني :األول :طلب احلكم عىل املدين املحجوز عليه
) (84انظر نصوص القانون املقارن املادة( )343من قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي واملادة ( )237من قانون
املرافعات الكويتي واملادة ( )60من قانون التنفيذ الفرنيس .واملادة ( )R211-4 – R211-9من قانون إجراءات التنفيذ الفرنيس اجلديد.
) (85انظر :د .أمحد أبو الوفا ،مصدر سابق ،ص519؛ د .عيل هادي العبيدي ،مصدر سابق ،ص .335
) (86قرار املحكمة االحتادية العليا يف أبوظبي-األحكام املدنية والتجارية الطعن رقم  213لسنة  29قضائية بتاريخ 2009-6-23؛
وبنفس االجتاه قرار آخر لذات املحكمة الطعن رقم  5لسنة  25قضائية بتاريخ 2005-12-20؛ وقرار آخر لذات املحكمة الطعن
رقم  740لسنة  27قضائية بتاريخ 2006-10-17؛ وقرار آخر يف الطعن رقم  739لسنة  27قضائية بتاريخ  2006-10-17كلها
منشور عىل املوقع االلكرتوين التايل:
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بثبوت احلق الذي تم احلجز ألجله أو تعيني مقداره بشكل هنائي إذا كان غري معني املقدار،
وقد تم تقديره تقدير ًا مؤقت ًا بموجب أمر احلجز .وهو الطلب األسايس للدعوى .والثاين،
طلب احلكم بصحة إجراءات احلجز التحفظي ،وهو طلب ثانوي يف الدعوى)87(.

أما عن حاالت رفع دعوى ثبوت احلق وصحة احلجز ،فهي تبدو من الغرض األسايس
للدعوى ،إذ ملا كانت هذه الدعوى هتدف إىل تزويد احلاجز بالسند التنفيذي ،لذا ال حاجة هلا
يف احلاالت التي يكون يف يد احلاجز سند تنفيذي .إال أنه يتعني رفع الدعوى يف األحوال التي
يكون فيها احلجز بأمر من قايض األمور املستعجلة ،وهذه احلاالت هي:
 -1إذا كان احلجز موقع ًا بأمر من القايض لعدم وجود سند تنفيذي فاصل يف أصل احلق
بيد الدائن.
 -2إذا كان بيد الدائن سند تنفيذي ولكنه يتضمن حق ًا غري معني املقدار ،فتقام الدعوى
لتعيني املقدار بصفة هنائية إذا كان التعيني مؤقت ًا.
-3

إذا كان بيد الدائن حكم غري واجب النفاذ وتم احلجز بموجبه)88(.

وينبني عىل عدم رفع هذه الدعوى اعتبار احلجز كأنه مل يكن ،أي أنه يقع باط ً
ال بقوة
القانون ،وبالرغم من ذلك فإن هذا البطالن غري متعلق بالنظام العام وإنام جيب التمسك به
كدعوى أو دفع من قبل أصحاب املصلحة يف الدعوى ،إذ ال متلك املحكمة إثارته من تلقاء
نفسها)89( .

http://www.eastlaws.com/AhkamSearch.aspx?tab=divSearchCustom#1677725

وبذات االجتاه قرار حمكمة النقض املرصية مدين الطعن رقم  2485لسنة -56قضائية بتاريخ 1991/7/11منشور عىل
http://www.eastlaws.com/Printer.aspx?R=1&I=50515&S=I
نفس املوقع االلكرتوين التايل:
) (87انظر :د .فتحي وايل ،مصدر سابق ،ص349؛ د .أمحد أبو الوفا ،مصدر سابق ،ص521؛ د .عزمي عبد الفتاح،
مصدر سابق536 ،؛ د .عيل عطية أبو هيكل ،مصدر سابق ،ص.213

) (88انظر :د .أمحد أبو الوفا ،مصدر سابق ،ص519؛ د .عيل عبد احلميد تركي ،مصدر سابق ،ص230؛ د .أمحد هندي،
مصدر سابق ،ص.395
) (89قرار حمكمة التمييز يف ديب الطعن رقم  269لسنة  2003حقوق ،يف  2003/11/30منشور يف جمموعة األحكام،
العدد  14لسنة  ،2003ص .1314
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واخلصوم يف هذه الدعوى هم احلاجز واملحجوز عليه .أي أهنا ترفع من األول ضد الثاين.
وينعقد اختصاص النظر يف هذه الدعوى إىل املحكمة املختصة حسب القواعد العامة .وعىل
هذا األساس فإن االختصاص القيمي يف هذه الدعوى خيضع للقاعدة املنصوص عليها يف
املادة ( )7/49من قانون اإلجراءات املدنية ( .)90ومن حيث االختصاص املحيل ختتص
حمكمة موطن املدعى عليه بدعوى صحة احلجز ،وذلك عم ً
ال بالقاعدة العامة يف
االختصاص املحيل .وهذا ما أشارت إليه املادة( )1/31من قانون اإلجراءات املدنية .أما
عن إجراءات إقامة هذه الدعوى فهي تقام وفق اإلجراءات املعتادة واملقررة بموجب نص
املادة ( )42من قانون اإلجراءات املدنية .كام جيب أن تقام هذه الدعوى خالل مدة ثامنية أيام
التالية إلعالن احلجز إىل املحجوز لديه .ويف إطار موضوع البحث ،أي حجز مال املدين لدى
الغري ،فإن هذه الدعوى تتميز من ناحيتني األوىل :إهنا ترفع من احلاجز ضد املحجوز عليه،
أما املحجوز لديه فلم يتطلب القانون اختصامه فهو ليس طرف ًا أساسي ًا يف دعوى صحة
احلجز ،إال أنه ليس هناك ما يمنع من اختصامه فيها .وتقام هذه الدعوى أمام قايض األمور
املستعجلة ،إذا حتققت إحدى احلاالت السابقة واملذكورة سلف ًا .أو إهنا ترفع أمام املحكمة
املختصة أو املحكمة التي تنظر دعوى احلق املوضوعي ،لتنظر فيهام مع ًا)91( .

أما الثانية :فهي تبدو يف حجية احلكم الصادر يف الدعوى ،إذ ال يكون للحكم الصادر
فيها حجية إال بني أطرافها ،وبالتايل إذا مل يتدخل أو يدخل املحجوز لديه يف الدعوى فال
يكون للحكم الصادر فيها حجة يف مواجهته .أما إن حتققت حالة اإلدخال ،فيكون للحكم
حجة يف مواجهته فيام يتعلق بصحة إجراءات احلجز فقط .أما احلكم بثبوت احلق فال حيتج به
عىل املحجوز لديه وال عالقة له به)92( .

) (90تنص املادة( )7/49من قانون اإلجراءات املدنية عىل أنه" إذا كانت الدعوى بني دائن ومدين بشأن حجز أو حق
عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة املال حمل احلجز أو احلق العيني أهيام أقل ،أما الدعوى املقامة من الغري
باستحقاق هذا املال فتقدر باعتبار قيمته".
) (91انظر :د .أمحد أبو الوفا ،مصدر سابق525 ،؛ د .فتحي وايل ،مصدر سابق ،ص 350؛ د .عزمي عبد الفتاح ،مصدر
سابق ،ص540؛ د .عيل عبد احلميد تركي ،مصدر سابق ،ص 233-232؛ د .عيل احلديدي ،مصدر سابق.435-434 ،
) (92انظر :د .أمحد أبو الوفا ،مصدر سابق ،ص 526؛ د .عيل احلديدي ،مصدر سابق ،ص.435-434
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وقد ترفع دعوى املنازعة يف التقرير من احلاجز ضد املحجوز لديه ،وقد ترفع الدعوى من
املحجوز عليه يف مواجهة املحجوز لديه ،وقد ترفع من املحجوز لديه يف مواجهة احلاجز)93(.

أما عن إجراءات رفع الدعوى ،فرتفع دعوى املنازعة يف التقرير-باعتبارها منازعة
موضوعية يف التنفيذ-وفق ًا للقواعد اإلجرائية يف رفع الدعوى املدنية واملقررة بموجب نص
املادة ( )42من قانون اإلجراءات املدنية ،وذلك بإيداع صحيفة الدعوى يف مكتب إدارة
الدعوى املدنية أو من خالل قيدها الكرتوني ًا )94( .أما عن املحكمة املختصة بنظر الدعوى،
فيالحظ أهنا تعترب من منازعات التنفيذ املوضوعية ،ولذلك أخرجها املرشع من اختصاص
قايض التنفيذ ،وجعلها من اختصاص املحكمة التي قررت إيقاع احلجز ،وهذا واضح من
خالل نص املادة ( )265من قانون اإلجراءات املدنية والتي تنص عىل أنه" ترفع دعوى
املنازعة يف تقرير املحجوز لديه أمام اجلهة اآلمرة باحلجز" .وينبني عىل النص املذكور أن
الدعوى تقام أمام قايض األمور املستعجلة إذا كان أمر احلجز قد صدر منه ،أو أمام املحكمة
التي تنظر الدعوى املوضوعية بني الدائن احلاجز واملدين املحجوز عليه إذا كان األمر باحلجز
قد صدر منها)95(.

بيد أن ثمة تساؤالً يطرح نفسه يف هذا املجال وهو ،ماهي املدة القانونية التي جيب خالهلا
إقامة دعوى املنازعة يف التقرير؟ من خالل إمعان النظر يف نصوص قانون اإلجراءات املدنية
اإلمارايت ونصوص القوانني حمل الدراسة املقارنة( ،)96يالحظ أن هذه النصوص كلها قد
خلت من حتديد مدة لرفع هذه الدعوى ،وعىل هذا األساس ذهب البعض من الفقه( )97إىل
) (93انظر :د .عيل أبو عطية هيكل ،مصدر سابق ،ص.234-233
) (94إذ تم استحداث مكتب إدارة الدعوى املدنية بموجب التعديل رقم ( )10لسنة  2014والصادر يف
 2014/11/20ونرش يف  2014/11/30يف العدد رقم  572من اجلريدة الرسمية.
) (95انظر :د .أمحد أبو الوفا ،مصدر سابق ،ص557؛ د .فتحي وايل ،مصدر سابق ،ص345؛ د .عبد التواب مبارك،
مصدر سابق ،ص.194
) (96انظر :نص املادة ( )259من قانون اإلجراءات املدنية واملادة ( )339من قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي
واملادة ( )230من قانون املرافعات الكويتي واملادة ( )60من قانون التنفيذ الفرنيس واملادة  R 211-1من قانون إجراءات
التنفيذ الفرنيس اجلديد.
) (97انظر :د .فتحي وايل ،مصدر سابق ،ص.335
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إمكانية رفع هذه الدعوى يف أي وقت .يف حني ذهب جانب آخر من الفقه( )98ونحن نؤيده
يف هذا األمر ،إىل رضورة رفع هذه الدعوى بعد انقضاء مدة سبعة أيام يف قانون اإلجراءات
املدنية ،ومخسة عرش يوم ًا يف قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي ،وعرشة أيام يف قانون
املرافعات الكويتي ،من وقت التقرير ،وحسب املدة املحددة يف القوانني املذكورة ،ويفرتض
عدم قبول الدعوى إذا رفعت بعد هذا امليعاد .وعلة وجهة النظر هذه ،هو أن املحجوز لديه
يستطيع الوفاء وفا ًء صحيح ًا مربئ ًا لذمته بعد انقضاء مدة السبعة أيام املحددة يف قانون

اإلجراءات املدنية ،وذلك إذا كان حق احلاجز ثابت ًا بسند تنفيذي ومتت مراعاة اجلوانب
اإلجرائية املنصوص عليها يف املادة( )239من قانون اإلجراءات املدنية .فإذا تم الوفاء بشكل

صحيح من قبل املحجوز لديه ،فال مستساغ لرفع دعوى املنازعة بعد ذلك .وامليعاد هنا يكون
ملزم ًا للمحجوز عليه فقط دون احلاجز ألن هذا األخري استوىف حقه .ومن هذا املنطلق ،فإننا
نقرتح عىل املرشع اإلمارايت إضافة نص جديد بخصوص دعوى املنازعة بالتقرير ما يف الذمة
يستوجب أقامة دعوى املنازعة بعد انقضاء مدة سبعة أيام من تاريخ إعالن أمر احلجز إىل
املحجوز لديه.
أما عن دعوى اإللزام الشخيص ،وهي تشكل جوهر موضوع البحث ويف إطار مسؤولية
الغري يف التنفيذ اجلربي ،إذ تبدو أمهية هذه الدعوى ،يف أهنا تعترب جتسيد ًا حقيقي ًا لفكرة
مسؤولية الغري (املحجوز لديه) يف التنفيذ اجلربي )99(.ويقصد هبذه الدعوى ،هي الدعوى
التي يرفعها احلاجز ضد املحجوز لديه ،سوا ًء أكان شخص ًا طبيعي ًا أم معنوي ًا أم جهة حكومية،
وذلك هبدف تعويض احلاجز عن الرضر الذي أصابه نتيجة إخالل املحجوز لديه بواجبه

بالتقرير ما يف

الذمة)100(.

وتأصل دعوى اإللزام الشخيص يف قانون اإلجراءات املدنية

استنادا إىل أحكام املادة ( )1/266من قانون اإلجراءات املدنية)101(.

) (98انظر :د .عزمي عبد الفتاح ،مصدر سابق ،ص1034؛ د .عيل أبو عطية هيكل ،مصدر سابق ،ص.235
) (99انظر قرار حمكمة االستئناف الفرنسية:
Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 13 avril 2017, n° 16/06084

) (100انظر :د .عيل احلديدي ،مصدر سابق ،ص426؛ د .عيل عبد احلميد تركي ،مصدر سابق ،ص.252
) (101وهي تقابل يف القانون املقارن املادة( )343من قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي واملادة( )237من قانون املرافعات
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أما اخلصوم يف دعوى اإللزام الشخيص هذه ،فيكون املدعي فيها هو احلاجز ،أما املدعى
عليه فهو املحجوز لديه الذي خيل بواجب التقرير ما يف الذمة ،وفق ما هو مقرر بنص
املادة( )266من قانون اإلجراءات املدنية .وجدير بالذكر ،أن املرشع مل حيدد رصاح ًة املحكمة
املختصة بدعوى اإللزام الشخيص ،فض ً
ال عن كوهنا من منازعات التنفيذ املوضوعية ،وبالتايل
فإهنا ال تدخل يف اختصاص قايض التنفيذ وذلك كله باالستناد ألحكام املادة ( )220من
قانون اإلجراءات املدنية .والتي تنص عىل أنه" -1خيتص قايض التنفيذ دون غريه بتنفيذ
السند التنفيذي وبالفصل يف مجيع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة كام خيتص بإصدار
األحكام والقرارات واألوامر املتعلقة بذلك".
إال أنه من األجدر من وجهة نظرنا أن تكون هذه الدعوى من اختصاص املحكمة التي
أمرت باحلجز ،ملا يف ذلك من وحدة كل منازعات وموضوعات احلجز أمام جهة
واحدة )102(.وذلك عىل غرار دعوى املنازعة بالتقرير بام يف الذمة ،والتي نص املرشع رصاح ًة
عىل عقد اختصاص النظر فيها إىل اجلهة اآلمرة باحلجز كام ب ّينا ذلك سلف ًا .أما عن آلية رفع
الدعوى ،فهي ترفع باإلجراءات املتبعة يف تقديم الدعوى املدنية والتي ورد النص عليها يف
املادة ( )42من قانون اإلجراءات املدنية ،وذلك من خالل إيداع صحيفة الدعوى يف مكتب
إدارة الدعوى املدنية أو من خالل قيد صحيفة الدعوى إلكرتوني ًا .وهذا ما أكده املرشع
اإلمارايت رصاحة يف املادة ( )1/266من قانون اإلجراءات املدنية .وثمة تساؤل يطرح نفسه
يف هذا املجال وهو ،هل ثمة موعد حمدد جيب أن تقام فيه دعوى اإللزام الشخيص من قبل
احلاجز يف مواجهة املحجوز لديه؟
جواب ًا عىل السؤال املتقدم نقول ،إننا نتفق مع من سبقنا من الفقه( )103أنه يمكن للحاجز أن
الكويتي واملادة ( )60من قانون التنفيذ الفرنيس .واملادة ( )R211-4 – R211-9من قانون إجراءات التنفيذ الفرنيس
اجلديد.
) (102انظر :د .عبد التواب مبارك ،مصدر سابق ،ص195؛ د .عيل احلديدي ،مصدر سابق ،ص.427
) (103انظر :د .فتحي وايل ،مصدر سابق ،ص349؛ د .أمحد أبو الوفا ،مصدر سابق ،ص558؛ د .عزمي عبد الفتاح،
مصدر سابق ،ص454؛ د .عيل احلديدي ،مصدر سابق ،ص427؛ د .أمحد هندي ،مصدر سابق ،ص411؛ د .عبد التواب
مبارك ،مصدر سابق ،ص.195
104

46

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss81/2

"?????? ?????" ?????? ??????? ?? ????? ??????? Al-Sabawi:

[د .ياسر ذنون يونس السبعاوي]

يرفعها يف أي وقت ،ما دام حقه مل يسقط بالتقادم .وطاملا بقي احلجز ذاته قائ ًام إذ ال يكون ثمة
مربر لدعوى اإللزام الشخيص من احلاجز يف مواجهة املحجوز لديه إذا زال احلجز املوقع من قبل
احلاجز وألي سبب من األسباب .وهي ترفع من احلاجز دائ ًام ،فهو املصاب بالرضر نتيجة خطأ
املحجوز لديه يف التقرير ،لذلك من غري املتصور أن ترفع الدعوى من قبل املحجوز عليه،
فاملحجوز عليه ال شأن له هبذه الدعوى وال يشرتط اختصامه فيها .ويمكن أن نربر عدم تقيد
هذه الدعوى بمدة حمددة عىل غرار دعوى املنازعة بالتقرير بام يف الذمة باملربرات التالية:
 .1إن املرشع اإلمارايت مل يرغب أن يرتك قواعد مسؤولية الغري يف التنفيذ اجلربي هنا إىل
القواعد العامة يف قانون املعامالت املدنية والتي تقيض ،بأن كل إرضار بالغري يلزم فاعله
بضامن الرضر الذي سببه للغري .وإنام أورد نص ًا خاص ًا ملسؤولية الغري يف التنفيذ اجلربي وهو
مقرر بموجب أحكام املادة ( )266من قانون اإلجراءات املدنية .بحيث جعل هذا الغري
مسؤوالً شخصي ًا عن دين احلاجز يف مواجهة املحجوز عليه.
 .2من ناحية أخرى ،فإن املرشع اإلمارايت ،أعطى احلق للحاجز يف أن يقيم دعوى
اإللزام الشخيص يف مواجهة املحجوز لديه املقرص بتقديم تقرير ما يف الذمة ،وبغض النظر
عن كون املحجوز لديه مدين ًا للحاجز من عدمه .وبرصف النظر عن مقدار الدين إن وجد.
ال بل أن املرشع أعطى الفرصة للمحجوز لديه يف أن يتخلص من اجلزاء اخلاص بدعوى
اإللزام الشخيص وذلك إذا ما قدم التقرير املطلوب منه ،ولو أمام حمكمة االستئناف أو إىل
حني قفل باب املرافعة .وهو ماأكده املرشع اإلمارايت رصاحة يف نص املادة ( )3/266والتي
تنص عىل أنه"-3وال يصدر احلكم إذا تالىف املحجوز لديه السبب الذي رفعت بسببه
الدعوى حتى إقفال باب املرافعة فيها ولو أمام حمكمة االستئناف".
 .3أن هذا التوجه من قبل املرشع جدير بالتأييد وذلك ألن عالقة املديونية هي أص ً
ال ما
بني احلاجز واملحجوز عليه ،هذا من ناحية .ومن ناحية أخرى ،فإن الغاية األساسية من
احلجز هو متكني احلاجز من استيفاء حقه من املحجوز لديه ،لذا فإن عدم تقييد احلاجز بمدة
معينة إلقامة دعوى اإللزام الشخيص يف مواجهة املحجوز لديه ،جيعل من هذه الدعوى أكثر
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فاعلية باعتبارها وسيلة ضغط حلمل املحجوز لديه عىل تنفيذ االلتزام املرتتب بذمته واملتمثل
بتقرير ما يف الذمة.
أما عن موقف قانون التنفيذ الفرنيس ،فيالحظ أن املادة( )60من مرسوم قانون التنفيذ لسنة
 1991والتي أضحت املادة R211-4من قانون إجراءات التنفيذ الفرنيس اجلديد لسنة 2011مل
تتضمن مدة زمنية ال قامة دعوى اإللزام الشخيص وموقفه هنا عىل غرار موقف الترشيعات حمل
الدراسة املقارنة ،وهبذا الصدد جاء يف قرار صادر عن حمكمة النقض الفرنسية" أن طلب الدائن
إلزام املحجوز لديه بدفع سبب احلجز(أي احلق املحجوز من أجله) طبق ًا للامدة  60من املرسوم
املشار إليه ال يعد منازعة باحلجز باملعنى املذكور يف املادة  45من قانون  1991/7/9وليس
مقيد ًا بمدة املنازعة يف احلجز املقررة يف املادة  66من املرسوم وبالتايل يكون مقبوالً بعد أكثر من
شهر من تاريخ إبالغ احلجز إىل املحجوز عليه"(.)104

املطلب الثاين
السلطة التقديرية للمحكمة يف احلكم عىل املحجوز لديه

تنص املادة ( )266من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت عىل أنه"-1إذا مل يقرر املحجوز
لديه بام يف ذمته عىل الوجه املقرر قانون ًا أو قدم تقرير ًا غري كاف أو قرر غري احلقيقة ،أو أخفى
األوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز احلكم عليه للدائن الذي حصل عىل سند
تنفيذي بدينه باملبلغ املحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع باإلجراءات املعتادة -2ويعترب
تنفيذ احلكم الصادر ضد املحجوز لديه وفاء حلق احلاجز قبل املحجوز عليه ،وال خيل ذلك
برجوع املحجوز لديه عىل املحجوز عليه بام أداه للحاجز- 3وال يصدر احلكم إذا تالىف
املحجوز لديه السبب الذي رفعت بسببه الدعوى حتى إقفال باب املرافعة فيها ولو أمام حمكمة
االستئناف-4وجيب يف مجيع األحوال إلزام املحجوز لديه بمرصوفات الدعوى والتعويضات

) (104قرار حمكمة النقض الفرنسية Cass. Civ.(2e ch.Civ.), 26 nov.1998, JCP 1999,IV, 1077:نق ً
ال عن د .عيد
حممد القصاص ،مصدر سابق ،ص.205
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املرتتبة عىل تقصريه أو تأخريه )105( ".فمن خالل االطالع عىل النص املذكور ،يتضح لنا أن
املرشع اإلمارايت يعالج فكرة اجلزاء اخلاص الواردة بالنص ،إذ مل يشأ املرشع إخضاع خمالفة
الغري اللتزاماته املقررة هنا للقواعد العامة يف املسؤولية املدنية واملقررة يف قانون املعامالت
املدنية ،والتي تقيض بأن كل إرضار بالغري يلزم فاعله بضامن األرضار التي سببها للغري ،وإنام
أخضعه لتقدير جزايف يف املسؤولية بغض النظر عن كمية الرضر الناتج عن التقصري ،إذ قرر
املرشع مسؤولية الغري بدين احلاجز إذا مل يلتزم بتقرير ما يف ذمته ،بحيث يصبح هذا الغري ملزم ًا
بدين احلاجز ،وذلك بعد رفع دعوى اإللزام الشخيص التي مر ذكرها سلف ًا.
إال أنه بموجب النص املذكور ،فإن املحكمة ال تقيض بإلزام املحجوز لديه بدين احلاجز،
إال بنا ًء عىل طلب هذا األخري .وهذا األمر طبيعي ينسجم مع الطبيعة غري التلقائية للقضاء

املدين وعىل عكس القضاء اجلنائي .وإذا طلب احلاجز احلكم بإلزام املحجوز لديه بالدين،
وبعد حتقق الرشوط الواردة بالنص املذكور سلف ًا .فإن املحكمة متلك سلطة تقديرية واسعة

يف إجابة احلاجز إىل طلبه من عدمه .بدليل أن املرشع أورد يف صياغة النص عبارة (جاز احلكم
عليه) ،فللمحكمة سلطة تقديرية واسعة يف إجابة طلب احلاجز بالكامل أو يف جزء منه أو يف
عدم االستجابة إليه مطلق ًا .وذلك يف ضوء ظروف الدعوى ومالبساهتا ومدى حتقق سوء
النية لدى املحجوز لديه .وهذا ما أكدته حمكمة النقض املرصية يف قرار هلا جاء فيه" يدل نص
املادة  343من قانون املرافعات عىل أن توقيع هذا اجلزاء عند ختلف املحجوز لديه عن التقرير
بام يف ذمته أو قرر غري احلقيقة أو أخفى األوراق الواجب عليه إيداعها أمر تقديري للمحكمة
فلها عىل ضوء ظروف الواقعة ومسلك املحجوز لديه أن تلزمه بكل احلق املحجوز من أجله
أو بعضه أو أال تلزمه بيشء ولو قرر بام يف ذمته بعد امليعاد وقبل إقفال باب املرافعة يف الدعوى
ومن ثم فإن إلزام املحجوز لديه هبذا اجلزاء يكون مصدره القانون ملسئوليته الشخصية نتيجة
تقصريه فيام فرضه القانون عليه وليس وفاء عن املحجوز عليه "()106

) (105انظر نصوص القوانني املقارنة املادة( )343من قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي واملادة( )237من قانون املرافعات
الكويتي واملادة ( )60من قانون التنفيذ الفرنيس .واملادة ( )R211-4 – R211-9من قانون إجراءات التنفيذ الفرنيس اجلديد.
) (106انظر :قرار حمكمة النقض املرصية – مدين الطعن رقم  88لسنة  68قضائية بتاريخ  2002/3/12منشور عىل
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إال أن املرشع اإلمارايت وكذلك املرشع املرصي والكويتي اعطى الفرصة للمحجوز لديه
بأن يتخلص من املسؤولية إذا هو بادر إىل تسديد دين احلاجز ،ولو إىل قبل قفل باب املرافعة،
ولو أمام حمكمة االستئناف .وهذا ما أكدته حمكمة النقض املرصية يف قرار هلا جاء فيه" إذ
كان الثابت من الصورة الرسمية حلافظة املستندات املقدمة من احلكومة أمام حمكمة
االستئناف أهنا تتضمن شهادة تقوم مقام التقرير بام يف الذمة مؤرخة  1974 /12/14وبني
من االطالع عىل هذه الشهادة أهنا تفيد عدم انشغال ذمة الطاعن الثاين املحجوز حتت يده بأي
دين للمحجوز عليهام ملا كان ذلك وكان من حق املصلحة احلكومية إذ هي ختلفت عن تقديم
الشهادة يف امليعاد أن احلكم عليها بإلزامها باملبلغ املحجوز من أجله بتقديم الشهادة إىل وقت
إقفال باب املرافعة أمام حماكم الدرجة الثانية فإن الطاعنني يكونان قد قرا بام يف الذمة عىل
الوجه الذي تطلبه القانون )107( ".......إال أنه يف كل األحوال فإن النص املذكور يشري
رصاح ًة إىل عدم جواز قيام املحكمة بإعفاء املحجوز لديه من مصاريف الدعوى والتعويض
عن التأخري أو التقصري الذي بدا من املحجوز لديه .واحلكم الصادر يف دعوى اإللزام
الشخيص املذكورة خيضع إىل طرق الطعن املقررة لألحكام وباعتباره من منازعات التنفيذ
املوضوعية .وإذا كانت نتيجة الدعوى أن احلكم الصادر فيها كان ملصلحة احلاجز ،أي قىض
بإلزام املحجوز لديه بالدين ،ففي هذا الفرض يصبح املحجوز لديه مدين ًا للحاجز بالقدر
الذي قىض به احلكم ،وجيوز له اقتضاؤه بكافة الطرق بام يف ذلك التنفيذ اجلربي باعتباره من
أقوى السندات التنفيذية وهو حكم إلزام)108( .

أما عن موقف املرشع الفرنيس من املسألة موضوع البحث ،فيالحظ أن له موقف ًا مغاير ًا
لكل من الترشيع اإلمارايت واملرصي والكويتي .ففي املادة ( )577من قانون املرافعات
القديم والتي ألغيت بصدور قانون  1991فقد كانت واضحة الداللة عىل ذلك ،إذ كانت
املوقع االلكرتوين التايل:
) (107انظر :قرار حمكمة النقض املرصية – مدين الطعن رقم  1330لسنة  48قضائية بتاريخ  1979/11/8منشور عىل
http://www.eastlaws.com/Printer.aspx?R=1&I=200580&S= I
املوقع االلكرتوين التايل:
http://www.eastlaws.com/Printer.aspx?R=1&I=200580&S=I

) (108انظر :د .أمحد أبو الوفا ،مصدر سابق ،ص556؛ د .أمحد هندي ،مصدر سابق ،ص 410؛ د .عبد التواب مبارك ،مصدر
سابق ،ص.197-196
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تشري إىل أن املحجوز لديه الذي ال يقدم التقرير يكون مدين ًا بال قيد أو رشط ،أي يف كل
الفرضيات وهي صور اخلطأ التي عرضنا هلا سلف ًا .وهذه الصياغة قاطعة الداللة عىل نفي
السلطة التقديرية للقايض هبذا الصدد .وعىل الرغم من الصياغة الترشيعية اجلديدة التي أتت
هبا املادة ( )60من قانون التنفيذ والذي أصبح قانون إجراءات التنفيذ يف املادة  ،R211إال
أهنا تضمنت ذات املفهوم السابق ،حيث نصت عىل أن املحجوز لديه الذي ال يقدم البيانات
املطلوبة حيكم عليه بدفع حق احلاجز ،وهذه الصياغة ال توحي بإعطاء املحكمة السلطة
التقديرية يف احلكم بإلزام املحجوز لديه باحلق املحجوز من أجله كلام توافرت احلالة التي
حددهتا املادة ( )60يف الفقرة األوىل منها )109(.ومما جتدر اإلشارة إليه يف هذا الصدد أنه ال
يشرتط كي حتكم املحكمة باجلزاء اخلاص املقرر سلف ًا ثبوت عالقة املديونية للمحجوز لديه
اجتاه املحجوز عليه ،ال بل أنه يمكن للمحكمة احلكم هبذا اجلزاء اخلاص حتى لو تبني هلا ،أن
دين املحجوز عليه هو أقل من حق احلاجز الذي سيلتزم به)110( .

إال أن التساؤل الذي يطرح نفسه يف هذا املجال هو ،ما التأصيل القانوين لفكرة اجلزاء
اخلاص الوارد بنص املادة ( )266من قانون اإلجراءات املدنية والقوانني املقارنة ،والذي خرج
فيه املرشع عن القواعد العامة يف قانون املعامالت املدنية؟ فهل يرقى هذا اجلزاء إىل وصف
العقوبة؟ أم أنه يبقى يف إطار فكرة التعويض؟ هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى ما هو األساس
القانوين لرجوع املحجوز لديه يف حالة احلكم عليه باألداء للحاجز ،يف مواجهة املحجوز عليه،
هل يعترب ذلك من قبيل الوفاء مع احللول أم ال؟ أم أنه يمكن تأصيل الفكرة بأساس قانوين آخر؟
( )109انظر قرار حمكمة النقض الفرنسية الذي جاء فيه:
"Attendu qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il
a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre
exécutoire contre le tiers saisi." Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 13/11/2014,
)cassation (13-15599

املنشور عىل املوقع التايل:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000
029768304&fastReqId=1166404979&fastPos=2

) (110انظر :د .فتحي وايل ،مصدر سابق ،ص341؛ د .أمحد أبو الوفا ،مصدر سابق ،ص562؛ د .أمحد هندي ،مصدر
سابق ،ص411؛ د .عيد حممد القصاص ،مصدر سابق ،ص.207
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هبذا الصدد ظهر أكثر من اجتاه يف الفقه ،إذ يرى بعض الفقه اإلجرائي( )111بأن هذا اجلزاء
هو نوع من العقوبة .ونحن ال نتفق مع هذا الوصف ال من قريب وال من بعيد ،ألن مقتضاه
هو أن يتم حتصيل الغرامة للدولة وليس للحاجز ،وشتان بني االثنني ،ولئن صح وصف
العقوبة ألدى ذلك أن تبقى ذمة املحجوز لديه مشغولة بالدين ملصلحة املحجوز عليه ،وان
كان املبلغ الذي دفعه يساوي أو يزيد عىل هذا الدين.
يف حني تبنى اجتاه آخر من الفقه وصف التعويض( )112وهو تعويض يدفعه املحجوز لديه
للحاجز ،ونرى عدم دقة هذا الوصف ألنه لو صح مثل هذا الوصف عىل إطالقه ،أي كونه
تعويض ًا ،ملا ألزم املرشع اإلمارايت يف املادة( )4/266وبذات االجتاه الترشيعات املقارنة
املادة( )343من قانون املرافعات املرصي واملادة( )237من قانون املرافعات الكويتي،
وكذلك املرشع الفرنيس يف نص املادة( )60من قانون التنفيذ واملادة  9-4-211من قانون
إجراءات التنفيذ الفرنيس اجلديد ،املحجوز لديه-فض ً
ال عن دفع الدين-بالتعويضات املرتتبة
عىل تقصريه أو تأخريه يف تنفيذ التزامه بالتقرير.
ويرى اجتاه اخر من الفقه( )113أن أنسب تأصيل هلذا اجلزاء هو اعتبار املحجوز لديه
بمثابة ضامن لدين احلاجز بذمة املحجوز عليه ،أي أن املحجوز لديه يكون بمركز الكفيل،
ولكن هذه الكفالة ال تتم بإرادته ،وإنام تفرض عليه بموجب حكم قضائي ،يكون تطبيق ًا
لنص املادة  266من قانون اإلجراءات املدنية.
والرأي عندي أن هذه االجتاهات الفقهية الثالثة هي حمل نظر ،إال أين أرجح الرأي
القائل بفكرة التعويض وهو تعويض من نوع خاص ،والسبب يف ذلك هو أن التزام املحجوز
لديه بدفع دين احلاجز نتيجة كسب دعوى اإللزام الشخيص ،هو نوع من التعويض اخلاص
ويكمن سبب اخلصوصية ،يف كون املرشع ويف الترشيعات املقارنة حمل الدراسة ،استلزم
) (111انظر :د .أمحد أبو الوفا ،مصدر سابق ،ص.565
) (112انظر :د .أمحد أبو الوفا ،مصدر سابق ،ص576؛ د .عيد حممد القصاص ،مصدر سابق ،ص.208
) (113انظر :د .عيل هادي العبيدي ،مصدر سابق ،ص.414
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جمموعة من الرشوط التي يكون فيها يشء من اخلصوصية عن القواعد العامة يف املسؤولية
املدنية عموم ًا .أضف إىل ذلك أن احلكم بالتعويض جعله املرشع للمحكمة جوازي وليس
إلزامي ًا ،فض ً
ال عن تقريره للتعويض وفق القواعد العامة استناد ًا لنص املادة( )4/266من
قانون اإلجراءات املدنية .هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى ،فإن االلتزام بالتعويض ال يكون
إال أثر ًا لقواعد املسؤولية وبنوعيها العقدية والتقصريية .فال يصح وصف املبلغ الذي يدفعه
املحجوز لديه للحاجز إال بوصف التعويض .أما األساس القانوين هلذا االلتزام فإن الرأي
عندي أن ما أورده املرشع يف نص املادة ( )266من قانون اإلجراءات املدنية والنصوص
القانونية حمل املقارنة ،ال يعدو أن يكون من تطبيقات فكرة احللول اإلجرائي ،وليس من
تطبيقات الوفاء مع احللول ،وهو من أسباب انقضاء االلتزام بام يعادل الوفاء يف القانون
املدين .ويمكن بيان فكرة احللول اإلجرائي بيشء من اإلجياز هبذا الصدد ،فنقول :بإمكاننا أن
نُعرف احللول مطلق ًا بأنه :استبدال قانوين أو اتفاقي يف رابطة أو عالقة قانونية أو مركز قانوين
موضوعي أو إجرائي معني ،لشخص أو ليشء ما بشخص أو بيشء آخر بحيث تبقى العنارص
املوضوعية للعالقة القانونية قائمة عىل ما كانت عليه قبل عملية االستبدال.
فلو قام الدائن برفع الدعوى غري املُبارشة بوصفها تطبيق ًا من تطبيقات فكرة احللول
اإلجرائي ،من أجل احلفاظ عىل حقوق مدينه لدى الغري ،فالدائن (احلال إجرائي ًا) هنا تم
استبداله بشخص املدين (املُحال حمله) ،الذي كان من املفروض عليه الدفاع عن حقوقه لدى
الغري للمحافظة عىل الضامن العام للدائنني ،إال أنه بإمهاله وتقاعسه عن املطالبة بحقوقه لدى
الغري ،دفع املرشع إىل منح حقوق ذلك املدين ،ومن ثم ،اخلضوع لذات املركز القانوين
اإلجرائي للمدين صاحب احلق أو املركز القانوين املطلوب محايته (صاحب الصفة األصلية)
أي ملركز ا ُملدعي يف الدعوى ،وبام يتالءم مع صفته فيها.كام أن دعوى الكفالة تعترب من
تطبيقات احللول اإلجرائي وهبذا الصدد جاء يف قرار صادر عن حمكمة النقض الفرنسية بأن
للكفيل احلق يف احللول اإلجرائي عن املكفول له)114(.

( )114انظر :قرار حمكمة النقض الفرنسية:
Cour de cassation, chambre commerciale, Audience publique du mardi 20 février 2001, N° de pourvoi: 98-13232.
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ومن خالل ما تقدم ،يتضح لنا أنه -ليتحقق احللول -البد من أن يكتسب الشخص أو
اليشء املركز القانوين للشخص أو اليشء املُستبدل ،من دون أن يؤثر ذلك يف العنارص
املوضوعية للعالقة القانونية موضوعية كانت أو إجرائية قبل احللول.
وهنا فإنه البد لنا من اإلشارة إىل أن هناك جانب ًا من الفقه( )115عرف احللول اإلجرائي
بأنه( :احللول يف ُمبارشة إجراءات التقايض والتنفيذ) ،إال أن هذا التعريف جاء عام ًا و ُمطلق ًا،
وعرف جانب آخر من الفقه اإلنكليزي احللول اإلجرائي بأنه" تويل شخص مبارشة الدعوى
القضائية من خالل ممارسة احلق املوضوعي لصاحب الصفة االصلية"()116وعليه يمكننا أن
نعرف احللول اإلجرائي بأنه :استبدال اخلصم األصيل يف ُمبارشة إجراءات التقايض أو التنفيذ

بشخص آخر ذي صفة ،ليتوىل األخري الدفاع باسمه عن حقوق األول ،الرتباط مراكزهم
القانونية ،من دون أن يكون موك ً
ال من قبله يف ذلك ،وإنام استناد ًا إىل نص يف القانون متى
حتقق موجبه ،مع بقاء اخلصم األصيل حمتفظ ًا بصفته ،وبحيث ترسي يف مواجهتهام اآلثار
اإلجرائية واملوضوعية كافة ،بام يتالءم مع طبيعة املركز القانوين لكل منهام .وباعتقادنا أن هذا
ً
شامل لكل صور احللول ،فض ً
ال عن أنه ُيظهر بشكل واضح اآلثار املرتتبة عىل
التعريف
احللول ،وذلك ببقاء طبيعة العالقة القانونية بعد متامه عىل ما هي عليه ،واألهم أنه أشار إىل
أن احللول يمكن أن يكون قانوني ًا ،أي أنه يقع بقوة القانون ،ويمكن أن يكون اتفاقي ًا عن
طريق اتفاق أطراف الرابطة القانونية ،إال أن ما جتدُ ر اإلشارة إليه هو أن العالقة القانونية حمل
احللول اإلجرائي تبقى عىل ما هي عليه بعد احللول وقبل صدور احلكم يف الدعوى  ،أما بعد
ذلك ،فإن العالقة القانونية تكون حمكومة بام ينتهي إليه احلكم الصادر يف الدعوى.

واملنشور عىل املوقع التايل:
( )115انظر :د .حممود مصطفى يونس ،نظرية احللول اإلجرائي يف إجراءات التقايض والتنفيذ  ،ط ، 1دار النهضة العربية،
القاهرة  ، 2004 ،ص8؛ وانظر بحثنا املوسوم ،آثار احللول اإلجرائي بعد صدور احلكم يف الدعوى املدنية-دراسة حتليلية
مقارنة ،بحث منشور يف جملة تكريت للعلوم القانونية والسياسية والتي تصدرها كلية القانون – جامعة تكريت ،املجلد،1
السنة ،6العدد ،20كانون االول  ،2013ص.140-139
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007422041

(116).)John Jaffey, Insurance Company successful with subrogated claim, THE LAWYERS WEEKLY,
May 7, 2004, Vol. 24, No. 1, p.1.
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واملقصود بارتباط مراكزهم القانونية يف هذا الصدد هو وجود عالقة قانونية بني احلال
اجرائي ًا واملحال حمله ومن ترفع عليه الدعوى إذ ال يستطيع احلال إجرائي ًا مبارشة إجراءات
الدعوى إال إذا كانت هناك عالقة قانونية بني احلال اجرائيا واملحال حمله من ناحية اوىل.
وكذلك وجود عالقة قانونية بني من حيل حمله ومن ترفع عليه الدعوى من ناحية ثانية .ففي
دعاوى النقابات العاملية ،فلوال أن العضو ينتمي إىل النقابة التي تكون طرف ًا يف عقد العمل
اجلامعي ،ملا استطاعت رفع دعوى أحد أعضائها عند اإلخالل برشوط هذا العقد ملصلحة
العضو ،دون حاجة إىل توكيل منه .ونرى أن املفهوم املتقدم ،ينطبق عىل دعوى اإللزام
الشخيص التي يقيمها احلاجز ضد املحجوز لديه والتي يبغي من خالهلا بالدرجة األساس
احلصول عىل حكم بإلزام املحجوز لديه بأن يدفع حق احلاجز يف مواجهة املحجوز عليه.
وقبل ختام هذا املطلب فإن ثمة تساؤالً يطرح نفسه يف هذا املجال ،وهو هل يشرتط
للحكم باجلزاء اخلاص الوارد يف نص املادة( )1/266من قانون اإلجراءات املدنية
والنصوص املقابلة يف القوانني حمل الدراسة املقارنة ،وقوع الرضر فعلي ًا أم أنه يكفي للحكم
هبذا التعويض كون الرضر حمتم ً
ال؟ جواب ًا عىل السؤال املتقدم نقول :يرى بعض
أنه إذا توافرت رشوط مسؤولية املحجوز لديه املذكورة سلف ًا ،كان للمحكمة أن تلزم
املحجوز لديه شخصي ًا باحلق الذي تم احلجز القتضائه ،وهي تلزمه بذلك احلق ولو مل تثبت

الفقه ()117

مديونيته للمحجوز عليه ،أو كانت هذه املديونية أقل من احلق الذي وقع احلجز القتضائه.
فاجلزاء يوقع وبرصف النظر عن هذه املديونية ،كام ال يشرتط أن يكون احلاجز قد أصابه رضر
خاص من مسلك املحجوز لديه فالرضر الذي يصيبه من هذا األمر مفرتض )118(.عىل فرض
أن تقصري املحجوز لديه عن أداء ما يتطلبه القانون جيعل إثبات مديونته للمحجوز عليه
متعذر ًا مما يعوق احلاجز عن استيفاء حقه ،ومن ثم عند احلكم هبذا اجلزاء الجيوز البحث يف
مدى الرضر الذي أصاب احلاجز نتيجة التأخري أو املخالفة يف تقديم تقرير ما يف الذمة أو
) (117إذ يرى وجهة النظر هذه كل من د .أمحد أبو الوفا ،مصدر سابق ،ص563؛ د .فتحي وايل ،مصدر سابق،
ص341؛ د .أمحد هندي ،مصدر سابق ،ص.416
) (118انظر :د .فتحي وايل ،مصدر سابق ،ص351؛ د .أمحد هندي ،مصدر سابق ،ص.416
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تنفيذ الواجب املقرر بموجب نص املادة( )1/266من قانون اإلجراءات املدنية )119(.إال أين
ال أتفق مع وجهة النظر هذه فالرأي عندي ،أن ركن الرضر يعترب مفرتض ًا أساسي ًا للمسؤولية
املدنية بكل صورها وأنواعها ،البل أن املسؤولية املدنية تدور مع الرضر وجود ًا وعدم ًا .غاية
ما يف األمر ،أن املحكمة سوف تقدر التعويض الذي يستحقه احلاجز عىل أساس الرضر الذي
أصابه إلخالل املحجوز لديه بتنفيذ واجبه بالتقرير ما يف الذمة .واحلكم بالتعويض ،يف هذه
احلالة جوازي للمحكمة فقد حتكم للحاجز بكل الدين أو بجزء منه أو إال حتكم بيشء،
وذلك كله عىل أساس جسامة خطأ املحجوز لديه ،باعتبار أنه هو الذي فوت الفرصة عىل
احلاجز يف استيفاء دينه.
أما أن تبني عدم خطأ املحجوز لديه وألي سبب فال جمال للحكم بالتعويض اخلاص هنا وبأي
شكل من األشكال .وهبذا فإين أرجح وجهة نظر الدكتور عيد حممد القصاص الذي يقول يف
هذا الصدد" والقاعدة أنه ال يكفي أن يرتكب الشخص خطأ أو إمهاالً حتى تنعقد مسئوليته جتاه
اآلخرين ،وإنام البد أن ينجم عن هذا اإلمهال رضر .وإذا مل يكن من الالزم للحكم عىل املحجوز
لديه بالدين أن يصيب احلاجز رضر فلامذا يشرتط ملسئولية املحجوز لديه أن يكون احلجز مازال
قائ ًام وأال يكون احلاجز قد استوىف حقه؟ هل ألن زوال احلجز أو الوفاء للحاجز ينفي خطأ
املحجوز لديه يف عدم تقديم التقرير؟ اإلجابة ال شك بالنفي .وإنام الصحيح هو أن زوال احلجز
أو اقتضاء الدائن حلقه يعني أنه مل يرتتب عىل إخالل املحجوز لديه بواجبه رضر للحاجز ألنه يف
احلالة األوىل يفقد احلاجز حقه ليس ألن التقرير مل يقدم ولكن ألن حجزه قد زال من أساسه
وزالت كل آثاره ،ويف احلالة الثانية ال حيتاج احلاجز إىل مساءلة املحجوز لديه عن عدم تقديم
التقرير ألنه قد استوىف حقه .ولكل ذلك فإننا نعتقد أنه يشرتط للحكم عىل املحجوز لديه بدين
احلاجز أن يكون األخري قد أصابه رضر من جراء سلوك األول أو امتناعه" ()120

) (119انظر :د .فتحي وايل ،مصدر سابق ،ص351؛ د .أمحد أبو الوفا ،مصدر سابق ،ص 562؛ د .أمحد هندي ،مصدر
سابق ،ص.416-415
) (120نق ً
ال عن د .عيد حممد القصاص ،مصدر سابق ،ص.209
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اخلامتة:
يف خامتة هذا البحث نسجل أهم النتائج والتوصيات التي تم الوصول إليها وهي كام ييل:
أوالً :النتائج:
 .1تبني لنا أن ملصطلح الغري أكثر من معنى .وهو يف إطار التنفيذ اجلربي يبدو يف كل
شخص يف حوزته املال املنقول الذي يراد إيقاع احلجز التنفيذي عليه ،وبالرغم من عدم
ملكيته له إال أنه له بصدده استقاللية متكنه أال يأمتر بأمر صاحبه وحتول بني هذا األخري وبني
التعامل فيه أو اسرتداده إال بإذنه وحسب طبيعة العالقة التي بينهام بصدده.
 .2يقصد بحجز مال املدين لدى الغري ،هو احلجز الذي يوقعه الدائن عىل حقوق مدينه
أو منقوالته التي يف ذمة الغري (أي مدين املدين) أو يف حيازته ،هبدف منع هذا الغري من الوفاء
للمدين أو تسليمه ما يف حيازته من منقوالت ،وذلك متهيد ًا القتضاء حق احلاجز من املال
املحجوز أو من ثمنه بعد بيعه.
 .3يبدو أن أساس االختالف يف بيان األساس القانوين هلذا النوع من احلجز ،ينبع من
كونه حجز ًا مزدوج ًا ،فمحله ذمتان ماليتان ،وملدينيني أثنني ،أحدمها دائن لألخر ،ويتم
بموجب حقني ،أحدمها حق احلاجز قبل املحجوز عليه ،واألخر حق املحجوز عليه قبل
املحجوز لديه ،وبانتفاء أحد هذين احلقني ينتفي حجز مال املدين لدى الغري.
 .4تبني لنا يف ثنايا البحث ويف إطار حتديد الطبيعة القانونية حلجز ما للمدين لدى الغري،
أن هذا احلجز بدأ حجز ًا حتفظي ًا لينتهي بعد ذلك حجز ًا تنفيذي ًا .فهو بدأ حتفظي ًا مما ال يتطلب
معه إعالن السند التنفيذي .إال أنه ال يصبح حجز ًا تنفيذي ًا إال إذا أقر املحجوز لديه بام يف ذمته
أو مل يقر خالل امليعاد املحدد لإلقرار وكان بيد الدائن احلاجز سند تنفيذي ،أو حكم بثبوت
احلق وصحة احلجز إن مل يكن بيده سند تنفيذي عند توقيع احلجز.
 .5تبني لنا أن التأصيل الترشيعي ملسؤولية الغري يف التنفيذ اجلربي ،يكون باالستناد إىل
نص املادة ( )266من قانون اإلجراءات املدنية ،واملادة ( )343من قانون املرافعات املدنية
املرصي ،واملادة ( )237من قانون املرافعات الكويتي ،واملادة ( )60من قانون التنفيذ
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الفرنيس لعام  1991والذي أصبح املادة  R-211-4من قانون إجراءات التنفيذ الفرنيس
اجلديد.
 .6تبني لنا أن احلاالت التي أوردها املرشع يف النصوص املذكورة سلف ًا والتي جتسد
ركن اخلطأ الذي يربر مسؤولية الغري يف التنفيذ اجلربي ،وهو هنا املحجوز لديه ،كانت قد
وردت عىل سبيل احلرص وليس املثال .أي بمعنى ،أنه إذا مل تتحقق واحدة من الصور املذكورة
بالنص ،فال مساغ لعامل اجلزاء اخلاص واملقرر يف نص املادة ( )1/266من قانون اإلجراءات
املدنية ،وهو احلكم عىل الغري وهو هنا املحجوز لديه بإلزامه شخصي ًا باحلق املحجوز من
أجله ،وذلك بغض النظر عن حقيقة ومقدار دينه للمحجوز عليه .ويتحقق ذلك من خالل
دعوى اإللزام الشخيص ،فض ً
ال عن اجلزاء املقرر يف املادة( )4/266وهي إلزام املحجوز لديه
بمصاريف الدعوى والتعويضات املرتتبة عىل تقصريه أو تأخريه.
 .7ال تنهض مسؤولية الغري يف التنفيذ اجلربي ،بمجرد حتقق صور اخلطأ السابقة،
باإلضافة إىل األركان العامة للمسؤولية املدنية من ركن الرضر والعالقة السببية .بل أضف
إىل ذلك البد أن تتحقق جمموعة من الرشوط املوضوعية ،وهي ،أن يكون بيد احلاجز سند
تنفيذي ،سوا ًء أكان قد حصل عليه بعد احلجز أم أوقع احلجز بمقتضاه .وأال يكون احلاجز
قد اقتىض حقه من مدينه املحجوز عليه أو بأي طريق آخر ،فض ً
ال عن ذلك ،البد أن تكون
خمالفة املحجوز لديه لواجبه بتقديم تقرير ما يف الذمة دون مربر قانوين.
 .8اتضح لنا من خالل موضوع البحث ويف إطار القواعد اإلجرائية املنظمة ملسؤولية
الغري يف التنفيذ اجلربي ،أنه ثمة ثالث دعاوى إجرائية باملوضوع حمل الدراسة .األوىل ،وهي
دعوى ثبوت احلق وصحة احلجز .أما الدعوى الثانية ،فهي دعوى املنازعة يف التقرير .أما
الدعوى الثالثة والتي تشكل جوهر موضوع البحث فهي ،دعوى اإللزام الشخيص.
 .9اتضح لنا أن املرشع اإلمارايت يعالج فكرة اجلزاء اخلاص الواردة يف نص
املادة( ، )1/266إذ مل يشأ املرشع إخضاع خمالفة الغري اللتزاماته املقررة هنا للقواعد العامة
يف املسؤولية املدنية واملقررة يف قانون املعامالت املدنية ،والتي تقيض بأن كل إرضار بالغري
يلزم فاعله بضامن اإلرضار التي سببها للغري ،وإنام أخضعه لتقدير جزايف يف املسؤولية بغض
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النظر عن كمية الرضر الناتج عن التقصري ،إذ قرر املرشع مسؤولية الغري بدين احلاجز إذا مل
يلتزم بتقرير ما يف ذمته ،بحيث يصبح هذا الغري ملزم ًا بدين احلاجز ،وذلك بعد رفع دعوى
اإللزام الشخيص .
 .10تبني لنا أن املرشع ويف الترشيعات حمل الدراسة املقارنة ،منح املحكمة سلطة تقديرية
واسعة يف تفعيل اجلزاء اخلاص بمسؤولية املحجوز لديه فللمحكمة إجابة احلاجز إىل طلبه
من عدمه .بدليل أن املرشع أورد يف صياغة النص عبارة (جاز احلكم عليه) ،فللمحكمة
سلطة تقديرية واسعة يف إجابة طلب احلاجز بالكامل أو يف جزء منه أو يف عدم االستجابة
إليه مطلق ًا .وذلك يف ضوء ظروف الدعوى ومالبساهتا ومدى حتقق سوء النية لدى املحجوز
لديه.
 .11اتضح لنا بأن الوصف القانوين اللتزام املحجوز لديه بدفع مبلغ الدين إىل احلاجز،
يكمن بفكرة التعويض اخلاص ،والسبب يف ذلك هو أن التزام املحجوز لديه بدفع دين
احلاجز نتيجة كسب دعوى اإللزام الشخيص ،هو نوع من التعويض اخلاص ويكمن سبب
اخلصوصية ،يف كون املرشع ويف الترشيعات املقارنة حمل الدراسة ،استلزم جمموعة من
الرشوط التي يكون فيها يشء من اخلصوصية عن القواعد العامة يف املسؤولية املدنية عموم ًا.
أضف إىل ذلك أن احلكم بالتعويض جعله املرشع للمحكمة جوازي ًا وليس إلزامي ًا ،فض ً
ال عن
تقريره للتعويض وفق القواعد العامة استنادا لنص املادة( )4/266من قانون اإلجراءات
املدنية .هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى ،فإن االلتزام بالتعويض ال يكون إال أثر ًا لقواعد
املسؤولية وبنوعيها العقدية والتقصريية .أما األساس القانوين هلذا االلتزام فإن الرأي عندي
أن ما أورده املرشع يف نص املادة( )266من قانون اإلجراءات املدنية والنصوص القانونية
حمل املقارنة ،ال يعدو أن يكون من تطبيقات فكرة احللول اإلجرائي ،وليس من تطبيقات
الوفاء مع احللول ،وهو من أسباب انقضاء االلتزام بام يعادل الوفاء يف القانون املدين.
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ثاني ًا :التوصيات:
 .1ندعو املرشع اإلمارايت أن حيذو حذو املرشع الفرنيس يف التشدد اجتاه مسؤولية
املحجوز لديه وذلك بتعديل املدة املقررة لتقديم تقرير ما يف الذمة أو القيام بعملية اإليداع
املقررة بموجب املادتني (/259د )1/263-من قانون اإلجراءات املدنية ،لتكون املدة يف
كال النصني ثالثة أيام وهي مدة كافية لبيان مدى جدية املحجوز لديه بتقديم تقرير ما يف الذمة
أو اإليداع من عدمه.
 .2نقرتح عىل املرشع اإلمارايت إضافة نص جديد بخصوص دعوى املنازعة بالتقرير ما
يف الذمة يستوجب إقامة دعوى املنازعة بعد انقضاء مدة سبعة أيام من تاريخ إعالن أمر
احلجز إىل املحجوز لديه.
 .3نقرتح عىل املرشع اإلمارايت إضافة نص الفقرة اخلامسة إىل املادة( )266من قانون
اإلجراءات املدنية ،يبني فيها املرشع األساس القانوين لرجوع املحجوز لديه عىل املحجوز
عليه بحيث تكون صياغة النص عىل النحو التايل" -5يرجع املحجوز لديه عىل املحجوز عليه
بام أداه فعلي ًا باحلكم وأن أساس رجوع املحجوز لديه عىل املحجوز عليه يكون باالستناد إىل
احللول اإلجرائي املقرر بموجب نص القانون".
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قائمة املصادر
أوالً :كتب اللغة العربية بعد القرآن الكريم:
 )1السيد حممد مرتىض بن حممد احلسني الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس،
ج ،13ط ،1منشورات دار الكتب العلمية ،بريوت-لبنان.2007 ،
 )2البن منظور ،لسان العرب ،النارش دار املعارف ،دمشق-سوريا ،بال سنة طبع.
ثاني ًا – الكتب القانونية:
 )1د .أمحد أبو الوفا ،إجراءات التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية ،ط ،10النارش منشأة
املعارف باإلسكندرية ،مرص.1990 ،
 )2د .أمحد ماهر زغلول :أصول التنفيذ وفق ًا ملجموعة املرافعات املدنية والتجارية،
النارش دار احلقوق.1985 ،
 )3د .أمحد ماهر زغلول :أصول التنفيذ وفق ًا ملجموعة املرافعات املدنية والتجارية،
النارش دار احلقوق.1985 ،
 )4أنور طلبة ،إشكاالت التنفيذ ومنازعات احلجز ،النارش املكتب اجلامعي احلديث،
االزاريطة-اإلسكندرية.2006 ،
 )5د .بكر عبد الفتاح الرسحان ،التنفيذ اجلربي يف ظل قانون اإلجراءات املدنية
اإلمارايت ،ط ،1النارش مكتبة اجلامعة-الشارقة.2013 ،
 )6د .أمحد هندي ،التنفيذ اجلربي ،النارش دار اجلامعة اجلديدة ،االزاريطة-
اإلسكندرية.2009 ،
 )7د .صالح الدين شوشاري ،التنفيذ اجلربي يف املواد املدنية والتجارية والرشعية،
ط-1إصدار األول دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن.2009 ،
 )8د .طلعت دويدار ،النظرية العامة للتنفيذ القضائي ،النارش دار اجلامعة اجلديدة،
االزاريطة-اإلسكندرية.2011 ،
 )9د .عاشور مبارك ،التنفيذ اجلربي يف قانون دولة اإلمارات العربية املتحدة-دراسة
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مقارنة بالرشيعة اإلسالمية ،مطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتحدة-1995 ،
.1996
 )10د .عبد التواب مبارك ،الوجيز يف التنفيذ اجلربي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة،
ط ،1النارش إثراء للنرش والتوزيع ،األردن.2010 ،
 )11د .عبد الرزاق أمحد السنهوري ،الوجيز يف رشح القانون املدين ،ج ،1نظرية االلتزام
بوجه عام ،النارش دار النهضة العربية ،مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنرش ،القاهرة،
.1966
 )12د.عدنان رسحان ود .عيل أمحد املهداوي ود .يوسف حممد قاسم عبيدات ،املوجز يف
رشح مصادر االلتزام يف قانون املعامالت االحتادي ،ط ،1النارش مكتبة اجلامعة،
اإلمارات العربية املتحدة.2015 ،
 )13د .عزمي عبد الفتاح ،قواعد التنفيذ اجلربي يف قانون املرافعات .1984 – 1983 ،
 )14د .عزمي عبد الفتاح ،قواعد التنفيذ اجلربي ،النارش دار النهضة العربية ،القاهرة-
مرص.2001 ،
 )15د .عيل أبو عطية هيكل ،التنفيذ اجلربي يف املواد املدنية والتجارية ،النارش دار
املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية.2008 ،
 )16د .عيل عبد احلميد تركي ،الوجيز يف مبادئ إجراءات التنفيذ اجلربي ،ط ،1النارش
دار اإلمارات احلديثة للطباعة والنرش ،اإلمارات العربية املتحدة.2016 ،
 )17د .عيل هادي العبيدي ،قواعد التنفيذ اجلربي يف سلطنة عامن ،النارش املكتب اجلامعي
احلديث ،اإلسكندرية.2009 ،
 )18د .عيد حممد القصاص ،املسؤولية عن التنفيذ اجلربي ،النارش دار النهضة العربية،
القاهرة.2001 ،
 )19د.فتحي وايل ،التنفيذ اجلربي ،القاهرة ،طبعة .1974
 )20د.حممود مصطفى يونس ،نظرية احللول اإلجرائي يف إجراءات التقايض والتنفيذ،
ط ،1دار النهضة العربية ،القاهرة.2004 ،
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 )21د .حممود حممود الطناحي ،املقومات املوضوعية والشكلية للسند التنفيذي ،ط،1
النارش دار أبو املجد.2005 ،
 )22د .مصطفى املتويل قنديل ،الوجيز يف التنفيذ اجلربي ،ط ،1اآلفاق املرشقة نارشون
عامن-األردن.2014 ،
 )23د .مفلح عواد القضاة ،أصول التنفيذ-دراسة مقارنة ،ط-1اإلصدار األول النارش
دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن.2008 ،
 )24د .وجدي راغب ،مبادئ اخلصومة املدنية ،ط ،1النارش دار الفكر العريب.1978 ،
ثالث ًا :البحوث والدراسات:
 )1د .مجال الدين مكناس ،حجز مال املدين لدى الغري ،بحث منشور يف جملة جامعة
دمشق ،املجلد  ،18العدد .2002 ،1
 )2د .عمر السيوي ،العقد اإلداري والقوة القاهرة ،بحث منشور يف جملة دراسات
قانونية ،ع  ،14جملد  ،13تصدر عن جامعة تاريونس ،بنغازي ،ليبيا.1994 ،
 )3د .يارس باسم ذنون السبعاوي ،آثار احللول اإلجرائي بعد صدور احلكم يف الدعوى
املدنية-دراسة حتليلية مقارنة ،بحث منشور يف جملة تكريت للعلوم القانونية
والسياسية والتي تصدرها كلية القانون – جامعة تكريت ،املجلد ،1السنة،6
العدد ،20كانون األول .2013
رابع ًا :األطرحات اجلامعية:
 )1أمحد صدقي حممود ،اختصام الغري يف اخلصومة يف قانون املرافعات املرصي واملقارن،
أطروحة دكتوراه مقدمة إىل كلية احلقوق-جامعة القاهرة.1991 ،
 )2بشندي عبد العظيم أمحد ،محاية الغري يف قانون املرافعات ،أطروحة دكتوراه مقدمة
إىل كلية احلقوق –جامعة القاهرة.1990 ،
 )3صفاء تقي عبد نور العيساوي ،القوة القاهرة وأثرها يف عقود التجارة الدولية ،دراسة
مقارنة ،أطروحة دكتوراه مقدمة إىل جملس كلية القانون يف جامعة املوصل.2005 ،
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خامس ًا :القوانني:
 )1القانون املدين العراقي رقم ( )40لسنة .1951
 )2قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت رقم ( )11لسنة  1992املعدل.
 )3قانون تعديل قانون اإلجراءات املدنية االحتادي رقم ( )10لسنة .2014
 )4قانون املرافعات املدنية والتجارية الكويتي رقم ( )38لسنة  1980املعدل.
 )5قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي رقم ( )13لسنة .1968
 )6القانون املدين الفرنيس الصادر يف  2أبريل لعام 1949املعدل يف .2016/12/10
 )7قانون املرافعات الفرنيس رقم ( )1123لسنة .1975
 )8قانون التنفيذ الفرنيس لسنة .1991
 )9مرسوم تطبيق قانون التنفيذ الفرنيس لسنة .1992
 )10قانون إجراءات التنفيذ الفرنيس اجلديد لسنة .2011
 )11مرسوم تطبيق قانون إجراءات التنفيذ الفرنيس اجلديد لسنة .2012
سادس ًا :جمموعات األحكام القضائية:
 )1جمموعة األحكام القضائية الصادرة عن حمكمة التمييز يف ديب ،املكتب الفني ،املبادئ
القانونية الصادرة يف املواد املدنية والتجارية والعاملية واألحوال الشخصية ،ع،1
يناير-سبتمرب.1999 ،
 )2جمموعة األحكام القضائية الصادرة عن حمكمة التميز يف ديب ،املكتب الفني ،املبادئ
القانونية الصادرة يف املواد املدنية والتجارية والعاملية واألحوال الشخصية ،ع،17
ج ،2سبتمرب-ديسمرب.2006 ،
 )3جمموعة األحكام القضائية الصادرة عن حمكمة التميز يف ديب ،املكتب الفني ،املبادئ
القانونية الصادرة يف املواد املدنية والتجارية والعاملية واألحوال الشخصية ،ع،14
لسنة .2003
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 )4حسن الفكهاين وعبد املنعم حسني ،املوسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررهتا
حمكمة النقض يف مخسني عام ًا ،ج ،10القاهرة.1982 ،
سابع ًا :املواقع االلكرتونية:
)1

قرار املحكمة االحتادية العليا-األحكام املدنية والتجارية الطعن رقم  514لسنة
 25قضائية بتاريخ  2005-6-22منشور عىل املوقع االلكرتوين التايل:

http://www.eastlaws.com/AhkamSearch.aspx?tab=divSearchCustom#1677725.

)2

قرار املحكمة االحتادية العليا-األحكام املدنية والتجارية الطعن رقم  391لسنة

 22قضائية بتاريخ  2003-1-26منشور عىل املوقع االلكرتوين التايل:
http://www.eastlaws.com/AhkamSearch.aspx?tab=divSearchCustom#1677725.

)3

قرار املحكمة االحتادية العليا-األحكام املدنية والتجارية الطعن رقم  183لسنة

 26قضائية بتاريخ  2006-11-13منشور عىل املوقع االلكرتوين التايل:
http://www.eastlaws.com/AhkamSearch.aspx?tab=divSearchCustom#1677725.

)4

قرار املحكمة االحتادية العليا-األحكام املدنية والتجارية الطعن رقم  335لسنة

 27قضائية بتاريخ  2006-4-30منشور عىل املوقع االلكرتوين التايل:
)5

http://www.eastlaws.com/Printer.aspx?R=1&I=443635&S=1.

قرار املحكمة االحتادية العليا-األحكام املدنية والتجارية الطعن رقم  42لسنة 24
قضائية بتاريخ  2005-6-18منشور عىل املوقع التايل:

)6

http://www.eastlaws.com/AhkamSearch.aspx?tab=divSearchus.tom#1677725.

قرار حمكمة التمييز الكويتية – األحكام املدنية والتجارية الطعن رقم  70لسنة

 1984قضائية بتاريخ1985/2/6منشورعىل املوقع االلكرتوين التايل:
)7

http://www.eastlaws.com/Printer.aspx?R=1&I=148804&S=1.

قرار حمكمة التمييز يف ديب األحكام املدنية الطعن رقم  135لسنة  1993قضائية
بتاريخ  1994/1/16منشور عىل املوقع االلكرتوين التايل:

)8

http://www.eastlaws.com/Printer.aspx?R=1&I=168024&S=1

قرار حمكمة التمييز الكويتية – األحكام املدنية والتجارية الطعن رقم  369لسنة
 2008بتاريخ  2009/2/1منشور عىل املوقع االلكرتوين التايل:
http://www.eastlaws.com/Printer.aspx?R=1&I=489118&S=I.
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)9

قرار املحكمة االحتادية العليا يف أبوظبي-األحكام املدنية والتجارية الطعن رقم
 213لسنة  29قضائية بتاريخ 2009-6-23؛ وبنفس االجتاه قرار آخر لذات
املحكمة الطعن رقم  5لسنة  25قضائية بتاريخ 2005-12-20؛ وقرار آخر
لذات املحكمة الطعن رقم  740لسنة  27قضائية بتاريخ 2006-10-17؛ وقرار
آخر يف الطعن رقم  739لسنة  27قضائية بتاريخ  2006-10-17كلها منشور
عىل املوقع االلكرتوين التايل:

http://www.eastlaws.com/AhkamSearch.aspx?tab=divSearchCustom#1677725.

 )10قرار حمكمة النقض املرصية مدين الطعن رقم  2485لسنة -56قضائية ب
تاريخ 1991/7/11منشور عىل نفس املوقع االلكرتوين التايل:
http://www.eastlaws.com/Printer.aspx?R=1&I=50515&S=I.

 )11قرار حمكمة النقض املرصية -مدين الطعن رقم  88لسنة  68قضائية بتاريخ
 2002/3/12منشور عىل املوقع االلكرتوين التايل:
http://www.eastlaws.com/Printer.aspx?R=1&I=200580&S=I

 )12قرار حمكمة النقض املرصية – مدين الطعن رقم  1330لسنة  48قضائية بتاريخ
 1979/11/8منشور عىل املوقع االلكرتوين التايل:

http://www.eastlaws.com/Printer.aspx?R=1&I=200580&S= I.

 )13قرار حمكمة التمييز الكويتية-األحكام املدنية والتجارية الطعن رقم  369لسنة
 2008بتاريخ  2009/2/1منشور عىل املوقع االلكرتوين التايل:
http://www.eastlaws.com/Printer.aspx?R=1&I=489118&S= I

ثامن ًا :املصادر الفرنسية:

1) Dedessus-le- Moustier, L’obligation de renseignement du tiers-saisie
dans la saisie- attribution, La Semaine Juridique Edition Générale,
Doct., n° 5, p.19
2) Eugène Juille, effet des actes juridiques à l’égard des tiers, Thèse, Lille
1904.
3) F. Leduc, "La cause exclusive", Resp. Civ. et Assur., 1999.
4) Fontaine, Marcel et Ghestin, Jacques, Les effets du contrat à l'égard des
tiers: comparaisons franco-belges, Collection: Bibliothèque de droit
privé Tome 227:1992.
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5) François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette, Droit civil. Les
obligations, 12ème édition, 2018.
6) http://www.henricapitant.org/storage/app/media/pdfs/evenements/tier
s_procedures_2015/France_5.pdf
7) J. Carbonnier, droit civil, vol. II., Paris, Presses universitaires de France
- DL 2004
8) Jean-Claude Dubarry, Les tiers et la procédure en droit français, 2015.
9) John Jaffey, Insurance Company successful with subrogated claim,
THE LAWYERS WEEKLY, May 7, 2004, Vol. 24, No. 1, p.1.
10) M. de Gouttes, Avis de l’avocat général
11) M. Louis Séné, La responsabilité du tiers, 2002.
12) Natalie Fricero, Voies d'exécution, Procédures de distribution, 7ème
édition, Paris, 2017. http://www.revuegeneraledudroit.eu/wpcontent/uploads/er20010330lecann.pdf
13) Nicolas Houx, L’extinction du contrat par le tiers, contribution à la
recherche d’une distinction entre tiers et les parties au contrat, Thèse,
Rouen, 2000.
14) P. Jourdain, RTD civ. 1999.
15) Paul le Cannu, « Le tiers saisi d’une saisie-attribution n’est pas tenu de
déclarer les droits d’associé et les valeurs mobilières dont le débiteur
est titulaire », Dr.21, 2001, ER 021
16) Santa Croc, "Présentation générale de la réforme des voies d'exécution
par la loi du 9 juillet 1991 suivie de l'étude de la saisie attribution" ,
Revue Juridique de l'Ouest, 1993, n° 1 pp. 29-49.
17) Stéphane-Laurent Texier, Responsabilité civile, 2016.
18) Yvaine Buffelan-Lanore, Virginie Larribau-Terneyre, Droit civil. Les
obligations, 15ème édition, 2016.

: قرارات حمكمة النقض الفرنسية:تاسع ًا
1) Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 décembre 2017, 1615.935
2) Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 4 avril 2017, n° 15/03005
3) Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2016, 15-13.833.
4) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT
000032530735
5) Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 mars 2014, 1315.056.https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=re
chJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028762270&fastReqId=1625903
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337&fastPos=1
6) Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 29 janvier 2015, 1410.445, Inédit.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT
000030176457
7) Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 juillet 2001, Bull Civ II,
n°132.
8) Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 24 janv.1990, D. 1990
Somm., p.346, obs. P. Julien.
9) Civ. 2ème, 7 novembre 2002, pourvoi n° 99-16.322
10) Civ 2ème, 7 mars 2002, n°00-12-0.54, Bull. civ. II, n°36 Dr et Proc.
2002. 242, obs Putman.
11) Civ 2ème 2 avril 1997 : Bull Civ II n° 107.
12) Cass .Civ.(2e ch), 2 av.1997, Bull.Civ.11,no 107; D. 1998, juris.p,36,
Note R.Martin ;RTD
13) Civ 1er, 13 juillet 2005, n°03-19.138 : JurisData n° 2005-029459 ;
Procédures 2005, comm. 230, R. Perrot
14) Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 mars 2014, 13-15.056
15) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJ
udi&idTexte=JURITEXT000028762270&fastReqId=1625903337&fa
stPos=1
16) Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 juin 2002, 00-22.021
17) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT
000007046543
18) Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 mars 2014, 1315.056.https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=re
chJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028762270&fastReqId=1625903
337&fastPos=1
19) Civ. 2ème, 13 juin 2002, Bull. n° 128 p. 193.
20) TGI Cherbourg, 8 décembre 1993, D 1994. 291 note R. Martin
21) Cass. civ. 2e, 1er février 2001, Pourvoi n° R 99-11.151 Arrêt n° 112
FS-P+B Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de
l'Yonne c. société Abers Touraine
http://www.revuegeneraledudroit.eu/wpcontent/uploads/er20010330lecann.pdf
22) Civ 1er, 13 juillet 2005, n°03-19.138 : JurisData n° 2005-029459 ;
Procédures 2005, comm. 230, R. Perrot
23) Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 mars 1999, 96-22.813.
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT
000007041171
24) Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 octobre 2002, 00-21.965
25) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT
000007045498
26) Civ 2ème 5 juillet 2001, Bull Civ II, n°132
27) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJ
udi&idTexte=JURITEXT000007044859&fastReqId=1391928178&fa
stPos=1
28) Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 13/11/2014, cassation,
13-15599.
29) Cour de cassation chambre commerciale, Audience publique du mardi
20 février 2001, N° de pourvoi: 98-13232.
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