قانون التنفيذ
رقم ( )23لسنة 2005م

مشروع تعزيز قدرات احملامني النظاميني وتطوير
مهنة احملاماة -املمول من االحتاد األوروبي

قانون التنفيذ
رقم ( )23لسنة 2005م

بإشراف المكتب الفني

The Project is funded by the European Union

بدعم من االتحاد األوروبي
مت طباع � � ��ة ه � � ��ذا الكتيب بدعم من االحتاد األوروبي ،إن محتويات هذا الكتيب هي من
مس � � ��ؤولية نقابة احملامني النظاميني الفلس � � ��طينيني وحدها وال تعكس بالضرورة آراء
االحتاد األوروبي.
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الزميالت والزمالء األعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد،

ق���د تك���ون الفكرة ثاقبة ،غير أنها إذا ظلت مخبوءة يف ذهن صاحبها
فلن يلمس لها أثر ،ولكنهاتصبح نيرة إذا شع سناها على اآلخرين.
ونحن يف نقابتكم نقابة احملامني نخطو خطوات حثيثة يف مس���يرتنا،
منطلقني من إمياننا الراس���خ بأهمية تطوير مؤسس���تنا وعملنا .وماضني
يف أداء رسالتنا السامية التي تستند إلى القيم الرفيعة املتمثلة يف احترام
إنسانية اإلنسان بكل ما لهذه العبارة من أبعاد.
إن اخلط���وة األول���ى يف أي عمل تكون ناجح���ة إذا تلتها خطوات ،وقد
متضي تارة وتعثر تارة أخرى ،غير أن النجاح يقاس مبدى اإلجناز.
نقيب احملامني
احملامي حسني شبانة
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قانون التنفيذ
رقم ( )23لسنة 2005م
محتويات التشريع
الباب األول أحكام عامة
الفصل األول دائرة التنفيذ-قاضي التنفيذ
مادة ( )1إنشاء دائرة التنفيذ
مادة ( )2إجراء التنفيذ
مادة ( )3اختصاصات قاضي التنفيذ
مادة ( )4االختصاص املكاني
مادة ( )5استئناف أحكام قاضي التنفيذ
مادة ( )6إعداد جدول لطلبات التنفيذ
مادة ( )7تقدمي طلب التنفيذ
الفصل الثاني السند التنفيذي وما يتصل به

مادة ( )8التنفيذ اجلبري للسند التنفيذي

مادة ( )9تبيليغ املدين بصورة من السند التنفيذي
مادة ( )10تبليغ املدين املجهول اإلقامة
مادة ( )11املخالصة
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مادة ( )12احللول محل الدائن
مادة ( )13مباشرة اإلجراءات ضد املدين أو من يقوم مقامه
مادة ( )14فقدان املني أهليته أو وفاته
مادة ( )15إثبات وضع الورثة يدهم على التركة
مادة ( )16وجوب إخطار املدين بالعزم على التنفيذ
مادة ( )17التفيذ يف األمور املستعجلة
مادة ( )18رد أعمال التنفيذ
الفصل الثالث تنفيذ األسناد التنفيذية
مادة ( )19حظر التنفيذ اجلبري
مادة ( )20التنفيذ املعجل

مادة ( )21التنفيذ املعجل بغير كفالة
مادة ( )22قوة التنفيذ املعجل يف املواد التجارية
مادة ( )23احلكم بالتنفيذ املعجل
مادة ( )24حتديد الكفالة
مادة ( )25الكفيل
مادة ( )26وقف التنفيذ املعجل
مادة ( )27الدين احلال األداء
مادة ( )28الطلب لتحصيل الدين
مادة ( )29انقطاع التقادم
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مادة ( )30ورقة اإلخطار
مادة ( )31إقرار املدين للدين
مادة ( )32االعتراض
مادة ( )33ادعاء املدين بجزء من الدين
مادة ( )34التأخير يف تقدمي االعتراض
مادة ( )35احلكم بعدم ثبوت الدين
مادة ( )36األحكام الصادرة يف بلد أجنبي
مادة ( )37شروط األمر بالتنفيذ
مادة ( )38التحكيم
مادة ( )39تنفيذ السندات الرسمية
الفصل الرابع محل التنفيذ
مادة ( )40أحكام التنفيذ
مادة ( )41بدء التنفيذ
مادة ( )42إيداع مبلغ للوفاء
مادة ( )43قيمة احلق احملجوز
مادة ( )44حظر احلجز على األموال العامة
مادة ( )45حظر احلجز على املنشآت
مادة ( )46حظر احلجز على البوالص
مادة ( )47حظر احلجز على الدار اململوكة للمدين
مادة ( )48حظر احلجز
مادة ( )49حظر احلجز على املبالغ املقررة للنفقة
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مادة ( )50األموال املوهوبة
مادة ( )51حظر احلجز على األجور والرواتب
مادة ( )52االقتطاع من الراتب
مادة ( )53حظر احلجز على حق املؤلف
مادة ( )54حظر احلجز على املنقوالت
مادة ( )55دفع النفقات
مادة ( )56حظر التقدم للمزايدة
مادة ( )57حظر تقدم احملامني للمزايدة
الفصل اخلامس منازعات التنفيذ وإشكاالته
مادة ( )58منازعات التنفيذ
مادة ( )59األثر املترتب على شطب دعوى التنفيذ املستعجلة

مادة ( )60انتهاء الدعوى
مادة ( )61منازعة التنفيذ
مادة ( )62عدم وقف التنفيذ

الباب الثاني طرق وإجراءات التنفيذ
الفصل األول التنفيذ املباشر مادة ( )63تقييد التنفيذ
مادة ( )64جواز حبس املدين
مادة ( )65االمتناع عن العمل املطلوب
مادة ( )66اإلخالل باإللتزام
مادة ( )67تبدل اليد
-8-

مادة ( )68رفض استالم األموال
مادة ( )69إخالء احملل
الفصل الثاني التنفيذ بطريق احلجز
مادة ( )70احلجز على الديون لدى الشخص الثالث
مادة ( )71حجز بدل اإليجار
مادة ( )72إخطار الشخص الثالث باحلجز
مادة ( )73تسليم األموال من قبل الشخص الثالث
مادة ( )74التبليغ حسب األصول
مادة ( )75رفع دعوى لرفع احلجز
مادة ( )76اإلقرار باألموال من قبل الشخص الثالث
مادة ( )77رفع دعوى على الشخص الثالث

مادة ( )78تسليم األموال والديون
مادة ( )79حجز األموال من قبل دائرة اإلجراء
مادة ( )80تعيني املعاونني أو الكتبة
مادة ( )81مأمور احلجز
مادة ( )82احلجز على املصوغات
مادة ( )83احلجز على الثمار
مادة ( )84احلجز يف أيام متتالية
مادة ( )85احلجز على أموال املطلوب التنفيذ ضده
مادة ( )86التنفيذ على األموال
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مادة ( )87احلجز بحضور املطلوب التنفيذ ضده
مادة ( )88تعيني حارس
مادة ( )89اخلتم على األموال احملجوزة
مادة ( )90التوقيع على احملضر
مادة ( )91األجر
مادة ( )92جرد األموال
مادة ( )93احلجز الباطل
مادة ( )94فك احلجز
مادة ( )95زوائد األموال احملجوزة
مادة ( )96البيع خالل شهرين من احلجز
مادة ( )97إجراء البيع
مادة ( )98مباشرة البيع
مادة ( )99إجراء املزايدة
مادة ( )100البيع باملزايدة
مادة ( )101عدم دفع الثمن من املشتري
مادة ( )102إرجاء البيع باملزايدة
مادة ( )103تعدد األموال املراد بيعها
مادة ( )104بيع األموال احملجوزة من أجل الدين العادي
مادة ( )105السير يف البيع
مادة ( )106رفع دعوى استرداد
-10-

مادة ( )107احلواالت املوجودة بحوزة املدين
مادة ( )108األسهم والسندات املوجودة يف حوزة املدين
مادة ( )109بيع األسهم والسندات
مادة ( )110التنفيذ بناء على طلب الدائن
مادة ( )111احلجز على األموال غير املنقولة
مادة ( )112تبليغ املدين لسداد الدين
مادة ( )113انقضاء امليعاد
مادة ( )114الثمار
مادة ( )115سكن املدين يف العقار احملجوز عليه
مادة ( )116التأخير يف بيع األموال
مادة ( )117اقتطاع قيمة الدين
مادة ( )118أصحاب الديون
مادة ( )119تنظيم قائمة بشروط بيع األموال غير املنقولة احملجوزة
مادة ( )120املستندات املطلوبة
مادة ( )121بيانات ورقة اإلخبار
مادة ( )122حتديد جلسة للنظر يف االعتراضات
مادة ( )123نشر وتعليق القائمة
مادة ( )124إبداء أوجه بطالن اإلجراءات
مادة ( )125حتديد تاريخ جلسة املزايدة
مادة ( )126بطالن االتفاقات
مادة ( )127قائمة املزايدة
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مادة ( )128افتتاح املزايدة
مادة ( )129اإلحالة املؤقتة
مادة ( )130تبليغ املدين بقرار اإلحالة القطعية
مادة ( )131متديد املزايدة
مادة ( )132استنكاف الطالب
مادة ( )133اإلحالة
مادة ( )134فراغ العقارات
مادة ( )135زوائد املبيع
مادة ( )136تعيني خبير لتقدير قيمة اخلضروات
مادة ( )137التأخير يف املزايدة ألسباب قانونية
مادة ( )138تقييد تأخير املزايدة
مادة ( )139دعوى االستحقاق
مادة ( )140رفع احلجز
مادة ( )141طلب املال احملجوز

الباب الثالث توزيع حصيلة التنفيذ

مادة ( )142املبالغ احملصلة
مادة ( )143توزيع األموال احملصلة
مادة ( )144املبالغ اخلاضعة للتوزيع النسبي
مادة ( )145استرداد األموال
مادة ( )146األسبقية يف احلجز
مادة ( )147تقيد املبالغ احملصلة يف محضر
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الباب الرابع أحكام متنوعة
الفصل األول حق االمتياز ودرجاته

مادة ( )148حق االمتياز
مادة ( )149الديون املمتازة
مادة ( )150الديون املمتازة امتياز خاص
مادة ( )151حق االمتياز الناشئ عن وضع األموال غير املنقولة
مادة ( )152أصحاب حق االمتياز
مادة ( )153ثبوت حق االمتياز
مادة ( )154سريان قواعد القانون املدني على حقوق االمتياز

الفصل الثاني حبس املدين

مادة ( )155التسوية
مادة ( )156شروط القبض على احملكوم عليه وحبسه
مادة ( )157مدة احلبس
مادة ( )158حظر حبس املدين لنفس الدين
مادة ( )159تأجيل حبس املدين
مادة ( )160احلق يف استيفاء الدين
مادة ( )161االقتدار
مادة ( )162سحب قرار احلبس
مادة ( )163األشخاص املستثنون من قرار احلبس
مادة ( )164دفع الدين
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الفصل الثالث مسائل متنوعة
مادة ( )165األسناد التنفيذية/
مادة ( )166قابلية األحكام للتنفيذ
مادة ( )167األمانات النقدية والعينية
مادة ( )168األعذار الشرعية
مادة ( )169تطبيق أحكام القانون
مادة ( )170أحكام عامة
مادة ( )171اإللغاء
مادة ( )172التنفيذ والنفاذ والنشر

-14-

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

ع���د َّ
االط�ل�اع عل���ى القان���ون األساس���ي املع���دل لس���نة 2003م
وتعديالت���ه ،وعلى قانون اإلج���راء العثماني الصادر بتاريخ  15جماد
اآلخر سنة  1332هجري ،وعلى قانون تبادل تنفيذ األحكام رقم ()22
لسنة 1922م ،وعلى أصول تبادل تنفيذ األحكام لسنة 1926م وعلى
قان���ون األحكام (تبادل تنفيذها مع مصر) رقم ( )16لس���نة 1929م،
وعل���ى قانون الديون (حبس املدين) الفلس���طيني الصادر بتاريخ 31
تشرين أول سنة 1931م ،وعلى قانون اإلجراء املعدل رقم ( )38لسنة
1936م ،وعلى قانون كاتب العدل املؤقت العثماني الصادر يف  27ذي
القعدة لس���نة  ،1331وعلى قانون كتبة العدل (الوثائق األجنبية) رقم
( )31لسنة  ،1921املعمول بها يف محافظات غزة ،وعلى قانون تنفيذ
األحكام األجنبية رقم ( )8لسنة  ،1952وعلى قانون اإلجراء األردني
رقم ( )31لس���نة  ،1952وعلى قانون ذيل قانون اإلجراء األردني رقم
( )25لسنة 1965م ،وعلى قانون كاتب العدل األردني رقم ( )11لسنة
1952م ،املعم���ول به���ا يف محافظات الضفة ،وعلى مش���روع القانون
املق���دم م���ن مجلس الوزراء ،وبن���ا ًء على ما أقره املجلس التش���ريعي
يف جلس���ته املنعقدة بتاريخ 2005/11/23م ،وباس���م الشعب العربي
الفلسطيني ،أصدرنا القانون التالي:
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الباب األول
أحكام عامة
الفصل األول
دائرة التنفيذ-قاضي التنفيذ
مادة ()1
إنشاء دائرة التنفيذ
تنش���أ وترتبط مبحكم���ة الدرجة األولى يف املنطق���ة التابعة لها
دائ���رة للتنفيذ يرأس���ها قاض يُن��� َدب لذلك ،ويعاون���ه مأمور للتنفيذ
وعدد كاف من املوظفني ،وعند تعدد القضاة يرأس���ها من توكل إليه
هذه املهمة.
مادة ()2
إجراء التنفيذ
 - 1كل تنفيذ يجري بواس���طة دائرة التنفيذ وحتت إش���راف وتوجيه
قاضي التنفيذ بناء على طلب ذي الشأن مرفقاً بالسند التنفيذي،
وعلى املختص�ي�ن بالدائرة املبادرة إلى التنفيذ فور تقدمي الطلب
وتسليم السند التنفيذي واستيفاء شروط التنفيذ.
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 - 2إذا امتن���ع القائ���م بالتنفيذ عن القيام ب���أي إجراء من إجراءات
التنفي���ذ كان لصاحب الش���أن أن يرفع األم���ر بطلب إلى قاضي
التنفيذ.
 - 3للقائم بالتنفيذ أن يتخذ الوس���ائل التحفظية وله أن يطلب بعد
مراجعة قاضي التنفيذ معونة الشرطة.
 - 4يعاقب بالعقوبة املقررة يف القوانني اجلزائية من يقوم مبمانعة
القائم بالتنفيذ باملقاومة والتعدي وكذلك رجال الش���رطة الذين
ال يقومون بواجبهم إذا طلب منهم.
مادة ()3
اختصاصات قاضي التنفيذ
 - 1يخت���ص قاض���ي التنفيذ بالفصل يف جميع منازعات وإش���كاالت
التنفي���ذ وبإصدار الق���رارات واألوامر املتعلقة ب���ه ،وإلغاء احلجز
وفك���ه على أم���وال املدي���ن وبيع األم���وال احملجوزة ،كم���ا يختص
بإصدار األمر بالقبض على املنفذ ضده وحبسه وفقاً ملا هو مقرر
يف هذا القانون.
 - 2تتبع امام قاضي التنفيذ اإلجراءات املقررة يف أصول احملاكمات
املدنية والتجارية ما لم يرد يف القانون ما يخالف ذلك.
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مادة ()4
االختصاص املكاني
 - 1ينعقد االختصاص لدائرة التنفيذ التي:
أ) يوجد يف نطاق اختصاصها املال املنقول محل التنفيذ.
ب) يق���ي فيه���ا احملجوز لدي���ه إذا تعلق بحجز املال لدى ش���خص
ثالث.
ج) يق���ع ضم���ن دائرة اختصاصها املال غير املنقول املراد حجزه أو
بيعه.
 - 2إذا تع���ددت األموال محل التنفيذ ووقعت يف نطاق دوائر تنفيذ
متع���ددة ،كان االختص���اص إلحداها ،بحيث تني���ب الدائرة التي
ينعق���د لها الختصاص الدوائر األخ���رى بإجراء احلجز واملزايدة
بالنس���بة لألم���وال التي تقع يف نطاقه���ا ،وتكمل الدائ���رة املنيبة
معامل���ة التنفي���ذ بتوزي���ع حصيل���ة التنفيذ وس���داد مس���تحقات
الدائنني.
مادة ()5
استئناف أحكام قاضي التنفيذ
 - 1تس���تأنف األح���كام الص���ادرة م���ن قاضي التنفي���ذ إلى محكمة
االس���تئناف الت���ي تقع يف نطاقها دائرة التنفي���ذ إذا تعلق باألمور
التالية:
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أ) اختصاص دائرة التنفيذ يف تنفيذ حكم ما.
ب) ك����ون األم����وال احملجوزة من األموال الت����ي يجوز حجزها أو
بيعها.
ج) حق اشتراك أي شخص آخر يف احلجز أو عدم اشتراكه.
د) حق الرجحان بني احملكوم لهم.
هـ) تأجيل تنفيذ احلكم لسبب ما.
و) م���ا إذا كان يج���وز أو ال يجوز حبس من يتخلف عن دفع املبلغ
احملكوم به.
ز) أية تسوية يتقدم ببيانها احملكوم عليه لتسديد املبلغ احملكوم به.
 - 2تس���تأنف األح���كام الص���ادرة م���ن قاضي التنفي���ذ إلى محكمة
االستئناف التي تقع يف نطاقها دائرة التنفيذ.
 - 3يكون ميعاد الطعن باالستئناف سبعة أيام يف األمور املستعجلة،
وخمسة عشر يوماً بالنسبة لباقي األمور.
 - 4يس���ري امليع���اد اعتب���اراً م���ن تاريخ صدور احلك���م أو القرار أو
األم���ر طبقاً لألصول املق���ررة يف قانون أصول احملاكمات املدنية
والتجارية.

 - 5االس���تئناف يؤخر التنفيذ إلى أن تبت محكمة االس���تئناف فيه،
على أنه إذا كان االستئناف يتعلق بتأجيل تنفيذ احلكم باحلبس،
يجب على املستأنف أن يقدم كفيال يوافق عليه قاضي التنفيذ.
-20-

 - 6يعتب���ر االس���تئناف مبقتضى ه���ذه املادة من األمور املس���تعجلة
وينظر فيه تدقيقاً إال إذا رأت احملكمة خالف ذلك.
مادة ()6
إعداد جدول لطلبات التنفيذ
 - 1يعد بالدائرة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ بالتسلس���ل
الذي وردت به ،ويشمل القيد البيانات املتعلقة بسند التنفيذ من
حيث تاريخ وجه���ة إصداره ومضمونه ،والبيانات املتعلقة بطالب
التنفيذ واملنفذ ضده واألموال املطلوب التنفيذ عليها.
 - 2ينش���أ ل���كل طل���ب ملف ت���ودع في���ه جمي���ع األوراق املتعلقة به،
ويع���رض امللف على قاضي التنفي���ذ قبل وعقب كل إجراء ويثبت
به ما يصدره من أوامر وقرارات وأحكام.
مادة ()7
تقدمي طلب التنفيذ
 - 1يقدم طلب التنفيذ من صاحب احلق احملدد يف السند التنفيذي
أو ممن يقوم مقامه قانوناً.
 - 2تتول���ى النياب���ة العامة تعقب معاملة التنفي���ذ التي تعود للدوائر
احلكومية.
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الفصل الثاني
السند التنفيذي وما يتصل به
مادة ()8
التنفيذ اجلبري للسند التنفيذي
 - 1ال يج���وز التنفي���ذ اجلب���ري إال بس���ند تنفي���ذي اقتضاء حلقوق
مؤك���دة يف وجوده���ا ومح���ددة يف أطرافها ومعين���ة يف مقدارها
وحالة األداء.
 - 2األس���ناد التنفيذية هي األح���كام والقرارات واألوامر القضائية
والنظامية والش���رعية ومحاضر التسوية الفضائية والصلح التي
تص���دق عليه���ا احملاكم النظامية والش���رعية وأح���كام احملكمني
القابلة للتنفيذ والسندات الرسمية والعرفية وغيرها من األسناد
التي يعطيها القانون هذه الصفة.
مادة ()9
تبيليغ املدين بصورة من السند التنفيذي
 - 1يجب أن يسبق التنفيذ تبليغ املدين بصورة من السند التنفيذي،
وذل���ك بورقة تبلي���غ توقع من مأمور التنفي���ذ وتختم بخامت دائرة
التنفيذ.
 - 2تش���تمل ورق���ة التبلي���غ باإلضافة إل���ى صورة الس���ند التنفيذي
أس���ماء األطراف ومواطنهم ومحال إقامتهم وعلى تكليف املدين
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بالوفاء بالتزامه خالل س���بعة أيام م���ن تاريخ التبليغ إال أن يكون
السند التنفيذي كتسليم األشياء التي يخشى من تلفها وضياعها
فيكون امليعاد يوماً واحداً.
 - 3اليجوز لدائرة التنفيذ مباشرة إجراءات التنفيذ اجلبري إال بعد
انقض���اء املواعيد املذكورة يف البند ( )2أعاله ما لم يبادر املدين
بالتنفيذ اختياراً ،ومع ذلك إذا قامت خشية من تلف أو ضياع أو
تهري���ب أموال املدين أو غير ذلك م���ن العوارض التي تعدم محل
التنفي���ذ أو تنتق���ص منه ،فإن���ه يجوز لدائرة التنفي���ذ وبقرار من
قاض���ي التنفيذ احلجز على أم���وال املدين املنقولة وغير املنقولة
قبل انقضاء هذه املواعيد.
مادة ()10
تبليغ املدين املجهول اإلقامة
 - 1إذا كان املدين يف الس���ند التنفيذي مجهول محل اإلقامة يأمر
قاضي التنفيذ بتبليغه بورقة تبليغ تعلق نسخة منها يف موقع بارز
يف محل إقامته األخير ،ونس���خه أخ���رى يف ديوان دائرة التنفيذ،
وتنشر النسخة الثالثة يف إحدى الصحف احمللية.
 - 2تتضم���ن ورقة التبلي���غ باإلضافة إلى البيانات املذكورة يف املادة
( )9إخط���ار املدي���ن باحلض���ور إل���ى دائ���رة التنفي���ذ يف غضون
أسبوعني ،وإذا لم يحضر خالل املدة املذكورة ،فإن دائرة التنفيذ
ستباشر إجراءات التنفيذ.
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 - 3إذا ل���م يحض���ر املدين خالل امل���دة املذكورة إل���ى الدائرة ،يعد
ممتنع���اً ع���ن التنفيذ وتباش���ر دائر التنفي���ذ إج���راءات التنفيذ
اجلبري.
 - 4يج���وز توقي���ع احلج���ز على أم���وال املدين يف الس���ند التنفيذي
املنقول���ة وغير املنقولة يف غضون م���دة التبليغ املذكورة ،ولكن ال
يج���وز بيعها قبل انقض���اء املهلة إال إذا كان يخش���ى من تلفها أو
ضياعه���ا مع مراع���اة املواعيد واإلج���راءات والقواعد املنصوص
عليها يف القانون.
مادة ()11
املخالصة
 - 1على دائرة التنفيذ ،إذا عرض عليها سداد الدين عند مباشرتها
إلج���راءات التنفي���ذ ،أن تقبضه مع إعط���اء مخالصة وذلك دون
احلاجة إلى تفويض خاص.
 - 2تطب���ق أح���كام البند ( )1أعاله يف حال���ة الوفاء اجلزئي ،على أن
متضي الدائرة يف مباشرة إجراءات التنفيذ استيفاء لباقي الدين.
 - 3ال يقبل الوفاء بش���يكات أو صكوك أو أوراق بنكية إال إذا كانت
مقبولة الدفع.
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مادة ()12
احللول محل الدائن
 - 1م���ن ح���ل قانوناً أو اتفاقاً مح���ل الدائن يف حقه حل محله فيما
اتخذ من إجراءات التنفيذ.
 - 2يطب���ق احلكم املنص���وص عليه يف البن���د ( )1أعاله على جميع
احلاالت التي يطرأ فيها عارض يحول بني الدائن وبني االستمرار
يف متابع���ة اإلجراءات كالغيبة وزوال األهلية وزوال صفة من كان
ميثله.
مادة ()13
مباشرة اإلجراءات ضد املدين أو من يقوم مقامه
 - 1يباشر التنفيذ ضد املدين ،باألداء الذي يحدده السند التنفيذي
وتتخ���ذ إج���راءات التنفيذ يف مواجهة هذا املدي���ن وفقاً للقانون،
فإن لم تكن للمدين األهلية القانونية فإن إجراءات التنفيذ تتخذ
يف مواجهة من يقوم مقامه قانوناً.
 - 2إذا كان املدين ش���خصاً معنوياً ،فإن إجراءات التنفيذ تباشر يف
مواجهة من يقوم مقامه قانوناً.
مادة ()14
فقدان املني أهليته أو وفاته
 - 1إذا فق���د املدي���ن أهليته أو تويف ،يباش���ر التنفي���ذ ضد من يقوم
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مقام���ه قانون���اً أو ورثته بعد عش���رة أي���ام من تبليغه���م باألوراق
املتعلقة بالتنفيذ.
 - 2يج���وز تبليغ ورثة املدي���ن جملة يف آخر موطن كان ملورثهم بغير
بيان أسمائهم الشخصية وصفاتهم.
 - 3يكون التنفيذ بقدر األموال التي تركها املورث.
مادة ()15
إثبات وضع الورثة يدهم على التركة
إذا أنكر الورثة أثناء التنفيذ وضع يدهم على التركة أو جزء منها
ولم يكن ممكناً إثبات ذلك بسندات رسمية ولم يكن للمتوفى أموال
ظاه���رة ،وجب على الدائن أن يثب���ت يف احملكمة املختصة وضع يد
الورثة على التركة ويحصل على قرار قضائي بذلك.
مادة ()16
وجوب إخطار املدين بالعزم على التنفيذ
ال يج���وز للغي���ر أن ي���ؤدي املطلوب مبوجب الس���ند التنفيذي وال
أن يجب���ر على أدائه إال بعد إخط���ار املدين بالعزم على التنفيذ قبل
وقوعه بسبعة أيام على األقل.
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مادة ()17
التفيذ يف األمور املستعجلة
للمحكمة قبل صدور احلكم يف األمور املس���تعجلة أو يف األحوال
الت���ي يكون فيه���ا التأخير ض���اراً بالدائن أن تأمر (بن���اء على طلب
خط���ي من الدائن) بتنفيذ احلكم مبوجب مس���ودته بغير تبليغه ويف
هذه احلالة يسلم الكاتب املسودة لدائرة التنفيذ التي تلتزم بإعادتها
فور االنتهاء من التنفيذ.
مادة ()18
رد أعمال التنفيذ
 - 1يترت���ب عل���ى صدور احلك���م بإلغاء أو نقض أو إبطال أو فس���خ
الس���ند التنفي���ذي (بأي من الط���رق التي يعتمده���ا القانون) رد
جميع أعمال التنفيذ التي متت اس���تناداً إلى ذلك السند ،وإعادة
احلال إلى ما كان عليه.
 - 2وفق���اً ألحكام البند ( )1أع�ل�اه يكون ملن مت التنفيذ ضده احلق
يف اس���ترداد األموال التي مت التنفيذ عليها وملحقاتها وما تكبده
من مصاريف دون حاجة إلى صدور حكم جديد بذلك ،وإذا كان
اإللغاء جزئياً ،اقتصر الرد على ما تعلق به اإللغاء من أموال.
 - 3لصاح���ب احل���ق يف الرد مطالب���ة طالب التنفي���ذ بالتعويضات
ع���ن الض���رر ال���ذي حلق���ه نتيج���ة التنفي���ذ الباط���ل؛ إن كان
لها مقتضى.
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الفصل الثالث
تنفيذ األسناد التنفيذية
مادة ()19
حظر التنفيذ اجلبري
 - 1ال يجوز التنفيذ اجلبري لألحكام والقرارات واألوامر القضائية
وأح���كام احملكمني بع���د تصديقها من احملكم���ة املختصة ما دام
الطع���ن فيه���ا باالس���تئناف جائ���زاً إال إذا كان التنفي���ذ املعج���ل
منصوص���اً علي���ه يف القان���ون أو مش���موالً يف احلك���م أو الق���رار
القضائي.
 - 2يجوز م���ع ذلك اتخاذ جميع اإلجراءات التحفظية واالحتياطية
مبقتضاها.
مادة ()20
التنفيذ املعجل
التنفي���ذ املعجل واجب بقوة القانون لألحكام الصادرة يف األمور
املس���تعجلة أي���ا كانت احملكمة التي أصدرته���ا ما لم ينص يف احلكم
على تقدمي كفالة.
مادة ()21
التنفيذ املعجل بغير كفالة
التنفيذ املعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لألحكام الصادرة
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بتسليم الصغير أو رؤيته ،أو بأجرة احلضانة أو الرضاع ،أو املسكن
للزوجة ،أو النفقة للمطلقة أو لألبناء أو للوالدين.
مادة ()22
قوة التنفيذ املعجل يف املواد التجارية
التنفي���ذ املعجل واجب بق���وة القانون لألحكام الصادرة يف املواد
التجارية بشرط تقدمي كفالة.
مادة ()23
احلكم بالتنفيذ املعجل
يجوز للمحكمة بناء على طلب من ذي الش���أن أن تأمر بش���مول
حكمها بالتنفيذ املعجل بكفالة أو بغير كفالة إذا قدرت رجحان حق
احملكوم له وكان يخش���ى م���ن تأخير التنفيذ وقوع أضرار جس���يمة
مبصاحله.
مادة ()24
حتديد الكفالة
 - 1يف األح���وال الت���ي ال يجوز فيها تنفي���ذ احلكم إال بكفالة تتولى
احملكم���ة حتديد ن���وع ومق���دار الكفالة ،على أن تراع���ي كفايتها
إلزالة آثار التنفيذ املعجل وإعادة احلال إلى ما كان عليه إذا تبني
فيم���ا بعد عدم األحقي���ة فيه وألغت محكمة االس���تئناف احلكم
محل التنفيذ.
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 - 2ال يجوز يف هذه األحوال البدء يف التنفيذ املعجل إال بعد تقدمي
الكفالة املأمور بها.
مادة ()25
الكفيل
 - 1إذا كان���ت الكفال���ة املأمور بها يف احلكم ه���ي إلزام احملكوم له
بتق���دمي كفيل مقتدر ،فإن الكفيل يلت���زم بتحرير الكفالة ،ويكون
احملضر املشتمل على هذه الكفالة مبثابة سند تنفيذي قبل الكفيل.
 - 2إذا كان���ت الكفال���ة هي تس���ليم الش���يء املأمور بتس���ليمه يف
احلك���م إلى حارس مقت���در ،فإن احلارس يلتزم بأن يحرر يف قلم
احملكمة تعهداً بقبول احلراسة وااللتزام بواجباته.
مادة ()26
وقف التنفيذ املعجل
يجوز للمحكمة املرفوع إليها االستئناف أن تقرر بناء على طلب
احملكوم عليه وقف التنفيذ املعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم
من التنفيذ ،بالشروط التي تراها كافية لضمان حقوق احملكوم له.
يجوز للمحكمة أن تقيد التنفيذ بتقدمي كفالة حال عدم تقدميها
لدى محكمة الدرجة األولى.
يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقدمي كفالة
أو تأمر مبا تراه كفي ً
ال بحماية حق احملكوم له.
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مادة ()27
الدين احلال األداء
للدائ���ن بدين من النقود (إذا كان دينه حال األداء ومعني املقدار
وثابتاً بالكتابة بسند عريف أو بسند مصدق لدى كاتب عدل أو بورقة
من األوراق التجارية القابلة للتظهير) أن يراجع دائرة التنفيذ لتقوم
بتحصي���ل الدي���ن بعد تقدميه طلباً إليها بذلك مقروناً بإيداع س���ند
الدين األصلي.
مادة ()28
الطلب لتحصيل الدين
يج���وز للدائ���ن أن يطل���ب م���ن دائ���رة التنفيذ حتصي���ل دينه من
املظهرين والكفالء خالل خمس���ة عشر يوماً من تاريخ االحتجاج إذا
كان هذا االحتجاج يتطلبه القانون.
مادة ()29
انقطاع التقادم
ينقطع التقادم بتقدمي طلب التنفيذ وإيداع سند الدين لدى دائرة
التنفيذ.
مادة ()30
ورقة اإلخطار
 - 1تبل���غ دائ���رة التنفي���ذ املدي���ن بورق���ة إخطار موقعة م���ن مأمور
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التنفي���ذ ومختوم���ة بختم الدائ���رة ومرفقاً بها صورة من الس���ند
املطلوب تنفيذه.
 - 2تشتمل ورقة اإلخطار على تكليف املدين بالوفاء بالدين أو إبداء
م���ا قد يكون لديه من وجوه االعتراض ،وذلك خالل س���بعة أيام
من تاريخ التبليغ مع إنذاره بأن الدائرة س���تبادر إلى التنفيذ بعد
انقضاء هذا امليعاد دون الوفاء أو االعتراض.
مادة ()31
إقرار املدين للدين
إذا أق���ر املدين بالدين أو بقس���م منه ،ي���دون اإلقرار يف محضر
التنفيذ ويوقع عليه من املدين وقاضي التنفيذ ،وتقوم دائرة التنفيذ
بتنفيذ ما جرى اإلقرار به.
مادة ()32
االعتراض
 - 1إذا اعت���رض املدي���ن يف امليع���اد احملدد وأنك���ر الدين أو بعضه
أو أنكر اس���تمرار قيامه يف ذمته ،كلف الدائن مبراجعة احملكمة
املختصة إلثبات ما وقع اإلنكار عليه ،وتقام الدعوى باإلجراءات
املختص���رة وفق���اً ألح���كام قان���ون أص���ول احملاكم���ات املدني���ة
والتجارية.
 - 2إذا كان الدين محل االعتراض ثابتاً بسند عريف يكون لالعتراض
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أث���ر مانع من التنفيذ إلى أن يت���م الفصل يف دعوى الدائن ما لم
يصدر من احملكمة التي تنظر الدعوى قرار باالستمرار فيه.
 - 3إذا كان الدي���ن مح���ل االعت���راض ثابت���اً بس���ند مص���دق ل���دى
كات���ب الع���دل أو بورق���ة م���ن األوراق التجاري���ة القابل���ة
للتظهي���ر ،ال يؤث���ر االعت���راض يف التنفي���ذ ال���ذي يج���ب أن
تب���ادر إلي���ه الدائرة م���ا لم يصدر ق���رار من احملكم���ة املرفوع
إليها الدعوى بوقفه.

مادة ()33
ادعاء املدين بجزء من الدين
إذا لم ينكر املدين الدين ولكنه أدعى الوفاء بجزء منه ،فإن دائرة
التنفي���ذ تواص���ل التنفيذ يف حدود ما أقر به وعل���ى املدين مراجعة
احملكمة املختصة إلثبات ما يدعيه.
مادة ()34
التأخير يف تقدمي االعتراض
 - 1إذا لم يقدم املدين االعتراض يف امليعاد احملدد ،تبادر دائرة التنفيذ
إلى اتخاذ إجراءات التنفيذ وفقاً ملا هو منصوص عليه يف القانون.
 - 2لقاض���ي التنفي���ذ قبول االعت���راض الذي يقدم بع���د امليعاد يف
حالة ثبوت وجود أعذار للتأخير ،ويف هذه احلالة تطبق القواعد
املنصوص عليها يف املواد السابقة.
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مادة ()35
احلكم بعدم ثبوت الدين
يترت���ب على صدور احلكم بعدم ثب���وت الدين إلغاء جميع إجراءات
التنفي���ذ الت���ي اتخذت القتضائه ،ويك���ون احلكم س���نداً تنفيذياً إلعادة
احل���ال إلى م���ا كان عليه قبل التنفيذ امللغى ،كم���ا يكون للمحكوم له يف
ه���ذا احلك���م احلق يف رفع دعوى للمطالب���ة بالتعويضات عما يكون قد
حلقه من اضرار ناجمة عن أعمال التنفيذ التي اتخذت ضده دون حق.
مادة ()36
األحكام الصادرة يف بلد أجنبي
 - 1األحكام والقرارات واألوامر الصادرة يف بلد أجنبي يجوز األمر
بتنفيذها يف فلسطني بنفس الشروط املقررة يف ذلك البلد لتنفيذ
األح���كام والقرارات واألوامر الفلس���طينية فيه ،على أال تتناقض
مع القوانني الفلسطينية أو تلحق ضرراً باملصلحة الوطنية العليا.
 - 2يطلب األمر بتنفيذ األحكام والقرارات واألوامر الصادرة يف بلد
أجنب���ي بدعوى تقدم أمام محكمة البداي���ة التي يراد التنفيذ يف
دائرتها ،على أن تكون تلك األحكام والقرارات واألوامر مصدقة
من اجلهات املختصة حسب األصول.
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مادة ()37
شروط األمر بالتنفيذ
ال يجوز األمر بالتنفيذ إال بعد التحقق مما يأتي:
 - 1أن محاك���م دول���ة فلس���طني غي���ر مختصة وحده���ا بالفصل يف
املنازع���ة التي ص���در فيها احلكم أو القرار أو األمر ،وأن احملاكم
األجنبي���ة التي أصدرته مختصة بها طبق���اً لقواعد االختصاص
القضائي الدولي املقررة يف قانونها.

 - 2أن احلك���م أو الق���رار أو األمر حاز ق���وة األمر املقضي به طبقاً
لقانون احملكمة التي أصدرته.

 - 3أن احلكم أو القرار أو األمر ال يتعارض مع حكم أو قرار أو أمر
س���بق صدوره من محكمة فلس���طينية ،وأنه ال يتضمن ما يخالف
النظام العام أو اآلداب العامة يف فلسطني.
مادة ()38
التحكيم
تسري أحكام املادتني ( )36و ( )37على أحكام احملكمني الصادرة
يف بلد أجنبي ،شريطة أن يكون احلكم صادراً يف مسألة يجوز فيها
التحكيم طبقاً ألحكام قانون التحكيم الفلسطيني املعمول به.
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مادة ()39
تنفيذ السندات الرسمية
 - 1السندات الرسمية القابلة للتنفيذ واحملررة يف بلد أجنبي يجوز
األم���ر بتنفيذه���ا بنفس الش���روط املق���ررة يف قانون ذل���ك البلد
لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ احملررة يف فلسطني.
 - 2يق���دم طلب األمر بالتنفيذ إلى رئيس محكمة البداية التي يراد
التنفيذ يف دائرة اختصاصها.
 - 3ال يج���وز األم���ر بالتنفي���ذ إال بع���د التحقق من توافر الش���روط
املطلوبة كرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي
مت فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو اآلداب يف فلسطني.
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الفصل الرابع
محل التنفيذ
مادة ()40
أحكام التنفيذ
 - 1التنفي���ذ ال يرد إال على أم���وال املدين ويف احلدود التي يقررها
القانون.
 - 2أم���وال املدي���ن جميعها ضامنة للوفاء بديون���ه ،وجميع الدائنني
متس���اوون يف هذا الضمان إال من كان له منهم حق التقدم طبقاً
للقانون.
مادة ()41
بدء التنفيذ
يبدأ التنفيذ على ما ميلكه املدين من نقود سائلة وعلى ما له من
حقوق لدى الغير ،ويف حالة عدم كفايتها يجري احلجز على أمواله
املنقولة وغير املنقولة.
مادة ()42
إيداع مبلغ للوفاء
 - 1يجوز يف أي حالة كانت عليها اإلجراءات قبل إيقاع البيع إيداع
مبل���غ من النقود مس���او للديون احملجوز من أجله���ا واملصاريف،
يخص���ص للوفاء به���ا دون غيرها ،ويترتب على هذا اإليداع زوال
احلجز عن األموال احملجوزة وانتقاله إلى املبلغ املودع.
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 - 2إذا وقع���ت بعد ذل���ك حجوز جديدة على املبلغ املودع ،فال يكون
لها من أثر يف حق من خصص لهم املبلغ.
مادة ()43
قيمة احلق احملجوز
 - 1إذا كان���ت قيم���ة احلق احملجوز من أجله تقل عن قيمة األموال
احملج���وز عليها ،جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ احلكم
بصفة مس���تعجلة بقصر احلجز على بعض هذه األموال ،ويكون
ذل���ك بإجراءات التكليف باحلضور ،يختصم فيها جميع الدائنني
احلاجزين وال يكون احلكم الصادر قابال للطعن بأي طريق.
 - 2يف ه���ذه احلال���ة يك���ون للدائن�ي�ن احلاجزي���ن ح���ق األولوية يف
استيفاء حقوقهم من األموال التي يقصر احلجز عليها.
مادة ()44
حظر احلجز على األموال العامة
 - 1ال يج���وز احلجز وال اتخاذ إج���راءات تنفيذ أخرى على األموال
العام���ة املنقول���ة وغي���ر املنقول���ة الت���ي للدول���ة أو لألش���خاص
االعتباري�ي�ن العام���ة أو الهيئ���ات احمللي���ة أو أم���وال األوق���اف
املخصصة ألداء أعمالها.
 - 2تشمل األموال العامة جميع أموال الدولة التي تكون مخصصة
ملنفع���ة عامة بالفع���ل أو مبقتضى قانون أو مرس���وم أو قرار من
مجلس الوزراء.
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مادة ()45
حظر احلجز على املنشآت
ال يجوز احلجز وال اتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى على املنش���آت
واألدوات واملهمات املخصصة إلدارة املرافق العامة أو لتقدمي خدمة
عمومية للجمهور.
مادة ()46
حظر احلجز على البوالص
ال يجوز حجز البوالص والش���يكات وس���ندات األمر إال إذا كان
أجري عليها االحتجاج بس���بب عدم تأديتها أو أعلن إفالس حاملها
أو أصبحت يف أي حال غير قابلة لالنتقال.
مادة ()47
حظر احلجز على الدار اململوكة للمدين
 - 1ال يجوز احلجز على ما يلزم املدين وأفراد أسرته امللزم باإلنفاق
عليه���م واملقيمني معه من الفراش والثي���اب واألدوات الضرورية
للمعيش���ة :كأدوات الطب���خ والنظافة وحفظ الطع���ام ،وكذلك ما
يلزمهم من الغذاء ملدة شهر.
 - 2ال يج���وز احلج���ز على ال���دار اململوكة للمدين والتي يس���كنها مع
أسرته ،وال على األرض التي ميلكها وذلك بالقدر الضروري والالزم
ملعيشته هو وأسرته ما لم تكن الدار أو االرض سبباً للمديونية.
 - 3يعود تقدير اللزوم يف احلالتني لقاضي التنفيذ.
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مادة ()48
حظر احلجز
ال يجوز احلجز على األشياء اآلتية إال القتضاء ثمنها أو مصاريف
صيانتها أو نفقة مقررة:
 - 1م���ا يل���زم املدين م���ن كتب وأدوات ومهم���ات ملزاولة مهنته أو
حرفته بنفسه.
 - 2إناث املاشية الالزمة النتفاع املدين يف معيشته هو وأسرته،
وما يلزم لغذاء هذه املاشية ملدة موسم زراعي واحد.
 - 3املعدات واآلالت واملاش���ية الالزمة لزراعة املدين ألرضه إذا
كان مزارعاً ،وكذلك ما يلزم لغذاء هذه املاش���ية ملدة موس���م
زراعي واحد.
 - 4مقدار البذور واألس���مدة التي تكف���ي لزراعة املدين ألرضه
التي اعتاد زراعتها إذا كان مزارعاً ،وذلك ملدة موس���م زراعي
واحد.
مادة ()49
حظر احلجز على املبالغ املقررة للنفقة
ال يج���وز احلج���ز على ما يحكم ب���ه القضاء م���ن املبالغ املقررة
أو املرتب���ة مؤقت���اً للنفقة أو الصرف منه���ا يف غرض معني ،وال على
األم���وال املوهوبة أو املوصى بها لتك���ون نفقة إال مبقدار الربع وفاء
لدين نفقة مقررة.
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مادة ()50
األموال املوهوبة
األم���وال املوهوب���ة أو املوصى بها مع اش���تراط عدم جواز احلجز
عليها ال يجوز حجزها من دائني املوهوب له أو املوصى له ،الذين نشأ
دينهم قبل الهبة أو الوصية -إال لدين نفقة مقررة ومبقدار الربع.
مادة ()51
حظر احلجز على األجور والرواتب
ال يج���وز احلج���ز على األج���ور والرواتب واملكاف���آت وملحقاتها
عن عالوات وبدالت وما يس���تحق من معاشات ومكافآت أو ما يقوم
مقامه���ا (وفقاً لقان���ون التقاعد العام) إال مبق���دار الربع ،ويف حالة
تزاحم الديون تكون لديون النفقة املقررة أولوية يف االستيفاء.
مادة ()52
االقتطاع من الراتب
 - 1يج���ب على املوظف املخت���ص بدفع الرواتب واألجور واملكافآت
وم���ا يف حكمها (بصفته ش���خصاً ثالثا) أن يخط���ر دائرة التنفيذ
خالل أسبوع من تبليغها له بتوقيع احلجز بقيامه بإجراء احلجز،
وأن يب�ي�ن مقدار الرات���ب املخصص للمدي���ن ،ويعلمها بكل تبدل
يطرأ على وظيفة املدين وراتبه.
-41-

 - 2فإذا لم يقتطع من الراتب ما هو مقرر حجزه قانوناً أو اقتطعه
ناقصاً ،حتصل دائرة التنفيذ من راتب ذلك املأمور أو من أمواله
األخرى املبلغ الذي قصر يف قطعه وتوقيفه دون أن تكون مضطرة
للحص���ول على حكم عليه بذلك ،وللمأمور احلق يف الرجوع على
املدين مبا حصل منه.
مادة ()53
حظر احلجز على حق املؤلف
 - 1ال يج���وز احلج���ز عل���ى حق املؤل���ف وإمنا يج���وز احلجز مبا ال
يتجاوز النصف على نس���خ املصنف الذي مت نش���ره أو على ثمنها
حتت يد الغير.
 - 2ال يجوز احلجز على املصنفات التي ميوت صاحبها قبل نشرها،
ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها.
مادة ()54
حظر احلجز على املنقوالت
ال يجوز حجز وبيع األش���ياء التالية مس���تقلة عن امل���ال غير املنقول
وإمنا حتجز وتباع معه:
 - 1املنق���والت املتصلة باملال غير املنقول واملس���تقرة فيه واملرصودة
خلدمته واستغالله بشرط أن تكون مستعملة فيما خصصت له.
-42-

 - 2خاليا النحل واآلالت واألدوات واحليوانات وغيرها من األشياء
الالزمة لعمل املزارع واملعامل.
 - 3التأمينات العينية وحقوق االرتفاق.
مادة ()55
دفع النفقات
يج���ب عل���ى الدائن أن يدفع س���لفاً جميع النفق���ات واملصاريف
الالزمة ملباشرة التنفيذ على أن حتصل فيما بعد من املدين.
مادة ()56
حظر التقدم للمزايدة
ال يج���وز للقض���اة وال املوظفني الذين باش���روا إجراءات التنفيذ
أو نظروا فيها أو يف املس���ائل املتفرعة عنها أو ش���اركوا يف شيء من
ذلك بأي وجه من وجوه املشاركة -أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو
بطريق غيرهم وإال كان البيع باط ً
ال.
مادة ()57
حظر تقدم احملامني للمزايدة
ال يج���وز للمحام�ي�ن الذين باش���روا إج���راءات التنفيذ ملصلحة
موكليه���م واملوكل�ي�ن عن املدي���ن أن يتقدم���وا للمزايدة بأنفس���هم أو
بطريق غيرهم وإال كان البيع باطال.
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الفصل اخلامس
منازعات التنفيذ وإشكاالته
مادة ()58
منازعات التنفيذ
 - 1يقص���د مبنازع���ات التنفيذ اإلش���كاالت املتعلق���ة بالتنفيذ ذاته
دون الدخول يف أس���اس الشيء املنفذ عليه ،ويفصل فيها قاضي
التنفي���ذ مبوج���ب نص يف القانون ،ويترت���ب على الفصل فيها أن
يصبح التنفيذ جائزاً أو غير جائز ،صحيحاً أو باط ً
ال.
 - 2يفصل قاضي التنفيذ يف منازعات التنفيذ املس���تعجلة باعتباره
قاضياً لألمور املس���تعجلة ،ويترتب على رفع املنازعة املس���تعجلة
وق���ف إجراءات التنفيذ التي رفع���ت بخصوصها الدعوى الى أن
يتم الفصل فيها ،ويجب اختصام املدين يف الس���ند التنفيذي يف
الدعوى إذا كانت مرفوعة من غيره ،فإذا لم يختصم ،وجب على
القاضي أن يكلف املدعي باختصامه يف ميعاد يحدده له ،فاذا لم
ينفذ ما أمر به القاضي جاز احلكم بعدم قبول الدعوى.
 - 3يج���ب الفص���ل يف منازع���ات التنفي���ذ املس���تعجلة يف اجللس���ة
األول���ى احملددة لنظره���ا ،فإذا وجد ما يس���توجب التأجيل ،فإن
عل���ى القاضي أن يقرر وبحس���ب ظروف احلال���ة املعروضة :إما
االستمرار يف وقف التنفيذ ،أو متابعة السير يف إجراءات التنفيذ
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بكفال���ة أو بدون كفالة .ويف جميع األحوال فإنه يجب الفصل يف
املنازعة خالل شهرين على األكثر من تاريخ رفعها.
 - 4ال يترتب على رفع أي دعوى مس���تعجلة أخرى وقف التنفيذ ما
لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف.
 - 5ال يسري حكم البند ( )4أعاله على أول منازعة تنفيذ مستعجلة
تق���ام من املدين يف الس���ند التنفيذي إذا ل���م يكن قد اختصم يف
املنازعة السابقة.
مادة ()59
األثر املترتب على شطب دعوى التنفيذ املستعجلة
يترت���ب على القرار الصادر بش���طب دعوى التنفيذ املس���تعجلة
لغي���اب اخلصوم وعلى احلكم ببط�ل�ان إجراءاتها أو بعدم قبولها أو
بأي حكم آخر ينهي خصومتها دون الفصل فيها -زوال األثر املوقف
للتنفيذ املترتب على رفعها.
مادة ()60
انتهاء الدعوى
إذا خس���ر املدع���ي يف دع���اوى التنفيذ املس���تعجلة دع���واه ،جاز
لقاضي التنفيذ أن يحكم عليه بالرسوم واملصاريف وأتعاب احملاماة.
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مادة ()61
منازعة التنفيذ
 - 1يجوز أن تبدأ منازعة التنفيذ املس���تعجلة عند مباش���رة التنفيذ
يف هيئة إشكال بطلب إجراء وقتي بطلب وقف إجراء مستعجل،
ويك���ون على القائم بالتنفي���ذ يف هذه احلالة أن يوقف التنفيذ أو
أن ميض���ي في���ه على س���بيل االحتياط دون أن يتم���ه ،مع تكليف
اخلص���وم يف احلالتني احلضور أمام قاض���ي التنفيذ ولو مبيعاد
س���اعة ويف منزل���ه عن���د الض���رورة ،ويكفي إثب���ات حصول هذا
التكليف يف احملضر فيما يتعلق برافع الطلب.
 - 2عل���ى القائ���م بالتنفي���ذ أن يح���رر ص���وراً م���ن محض���ره بقدر
ع���دد اخلصوم وصورة لدائ���رة التنفيذ يرفق به���ا أوراق التنفيذ
واملس���تندات التي يقدمها إليه الطال���ب ،وعلى قلم دائرة التنفيذ
قيد الطلب يوم تسليم الصورة يف السجل اخلاص بذلك.

 - 3يطب���ق عل���ى الطلب جمي���ع القواعد املنص���وص عليها يف املواد
السابقة بشأن دعاوى منازعات التنفيذ املستعجلة.
مادة ()62
عدم وقف التنفيذ
ال يترت���ب عل���ى العرض احلقيقي وقف التنفي���ذ إذا كان العرض
محل نزاع ،ما لم يأمر قاضي التنفيذ بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع
املعروض أو املبلغ الذي يرتئيه.
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الباب الثاني
طرق وإجراءات التنفيذ
الفصل األول
التنفيذ املباشر
مادة ()63
تقييد التنفيذ
ال يج���وز تنفيذ االلتزامات التي ال يكون محلها مبلغاً من النقود
جبراً إال إذا كان ذلك ممكناً قانوناً.
مادة ()64
جواز حبس املدين
 - 1إذا لم يذعن املدين يف الس���ند التنفيذي ويس���لم برضاه الشيء
املعني واجب التسليم ولم يكن ذلك الشيء ظاهراً للعيان ،وعجز
املدين عن تقدمي أدلة كافية على تلفه أو هالكه أو ضياعه ،يجوز
حبسه وفقاً إلجراءات احلبس املنصوص عليها يف هذا القانون.
 - 2ال تطبق أحكام البند ( )1أعاله إذا كان عدم التسليم ناشئاً عن
سبب ال يد للمدين فيه.
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مادة ()65
االمتناع عن العمل املطلوب
 - 1يف االلتزام بعمل ش���يء معني إذا امتنع املدين عن العمل ،تقوم
دائرة التنفيذ بتنفيذ هذا العمل على نفقة املدين.
 - 2يس���دد الدائ���ن نفقات العم���ل املطلوب تنفيذه س���لفاً إذا كانت

طبيعة االلتزام تس���مح بذلك ،عل���ى أن حتصل هذه النفقات من
املدي���ن بعد التنفيذ وترد للدائن ،فإذا امتنع الدائن عن أداء هذه
النفق���ات ،تقدره���ا دائرة التنفيذ بواس���طة خب���راء تندبهم لهذا
الغ���رض وتتولى حتصيلها من املدين بحج���ز أمواله وبيعها وفقاً
ألحكام القانون.
مادة ()66
اإلخالل باإللتزام
إذا أخل املدين بالتزامه باالمتناع عن عمل مبوجب سند تنفيذي
ناف���ذ يف مواجهته ورفض إزالة ما وقع من���ه مخالفاً اللتزامه ،تقوم
دائرة التنفيذ بإزالة ما وقع مخالفاً على نفقة املدين ،وتطبق بالنسبة
لنفقات اإلزالة األحكام املنصوص عليها يف املادة ()65
مادة ()67
تبدل اليد
تبدل اليد الذي يقع بعد احلكم ال يؤثر يف املعامالت التنفيذية،
فاحملل املتعلق به الس���ند التنفيذي يخلى ويس���ترد من أي يد كانت،
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وإذا وج���د أش���خاص آخرون غي���ر احملكوم علي���ه مقيمني يف احملل
الواج���ب إخ�ل�اؤه وراجعوا دائرة التنفيذ مدعني أن إقامتهم ليس���ت
تبعاً للمحكوم عليه وال هي بإعارة أو إيجار منه وأبرزوا أوراقاً تثبت
اس���تقاللهم باإلقامة عنه ،ميهلون مدة مناس���بة يوقف فيها التنفيذ
ليراجع���وا احملكم���ة املختصة للحصول منها على س���ند بذلك ،وتتم
املعاملة التنفيذية بحسب ما يتضمنه قرار احملكمة املذكورة.
مادة ()68
رفض استالم األموال
إذا كان يف احملل الذي مت إخالؤه أموال تخص املنفذ ضده ورفض
اس���تالمها وكان أمر احملافظة عليها يس���تلزم نفقة ،فإنه يجري تبليغه
حس���ب األص���ول بض���رورة مراجعة دائ���رة التنفيذ خ�ل�ال مهلة معينة
الستالمها ،فإذا لم يلتزم بذلك ،تباع باملزايدة وتقتطع من أثمانها قبل
كل شيء نفقات احملافظة واملزايدة ويحفظ الباقي أمانه له.
مادة ()69
إخالء احملل
إذا أخلت دائرة التنفيذ مح ً
ال وس���لمته إلى طالب التنفيذ ثم أعاد
املنفذ ضده وضع يده على ذلك احملل دون أن يكون هناك سبب قانوني
كالتمل���ك من جدي���د نتيجة لعقد مع طالب التنفي���ذ أو كاإلرث منه أو
أي س���بب قانوني آخر ،تقوم دائرة التنفيذ باملعامالت التنفيذية ثانية
ويكون املنفذ ضده عرضة للعقوبة مبقتضى أحكام قانون العقوبات.
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الفصل الثاني
التنفيذ بطريق احلجز
مادة ()70
احلجز على الديون لدى الشخص الثالث
 - 1يج���وز لكل دائن بيده س���ند تنفي���ذي أن يطلب من دائرة التنفيذ
حجز ما يكون ملدينه من نقود وأموال وديون لدى شخص ثالث.
 - 2يتناول احلجز كل دين ينش���أ للمدين يف ذمة احملجوز لديه إلى
وقت التقرير مبا يف ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته.
مادة ()71
حجز بدل اإليجار
 - 1يجوز حجز بدل إيجار أموال املدين املنقولة وغير املنقولة كما
يج���وز حجز أجرته ع���ن األعمال واخلدم���ات اخلصوصية التي
يكون مستخدماً بها على أال يحجز أكثر من ربعها.
 - 2ال يس���مع ادعاء املس���تأجر بأنه دفع بدل اإليجار إذا كان الدفع
وقع بصورة مخالفة للش���روط املدرج���ة يف عقد اإليجار املصدق
أو بص���ورة مخالفة لع���رف البلدة وعاداتها إال إذا ثبت الدفع على
حدة.
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مادة ()72
إخطار الشخص الثالث باحلجز
 - 1عندم���ا تك���ون األم���وال املطل���وب حجزها يف يد ش���خص ثالث
يج���ري احلجز بإخط���اره ورقة حجز تبلغ إلي���ه بذاته موقعة من
مأمور التنفيذ وتشتمل على البيانات اآلتية:
أ -صورة من السند التنفيذي الذي يوقع احلجز مبقتضاه.
ب -بيان أصل املبلغ احملجوز من أجله وفوائده واملصاريف.
ج -منع الشخص الثالث احملجوز لديه عن الوفاء مبا يف يده إلى
املدين احملجوز عليه أو تس���ليمه إياه مع تعيني احملجوز عليه
تعييناً نافياً للجهالة.
د -تكليف احملجوز لديه بالتقرير مبا يف ذمته خالل عشرة أيام.
 - 2ال يج���وز لدائ���رة التنفيذ تبليغ ورق���ة احلجز إال إذا أودع طالب
احلجز خزانة الدائرة مبلغاً كافياً ألداء رسم محضر التقرير مبا
يف الذمة ويؤشر باإليداع على أصل التبليغ وصورته.
مادة ()73
تسليم األموال من قبل الشخص الثالث
 - 1ميتن���ع على الش���خص الثال���ث مبجرد تبليغه باحلجز أن يس���لم
للمدي���ن م���ا حتت يده له من أموال أو أن يفي له مبا يف ذمته من
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ديون ،فإذا أخل بذلك قام التزامه يف مواجهة احلاجز بأن يؤدي
إلي���ه ما أداه من أموال للمدي���ن أو ما يعادل قيمتها ،وتقوم دائرة
التنفيذ بتنفيذ هذا االلتزام جبراً بالطرق واإلجراءات املنصوص
عليها يف هذا القانون.
 - 2م���ع ذلك فإنه يجب على الش���خص الثالث رغم احلجز أن يفي
للمدي���ن احملج���وز عليه ،وأن يس���لمه األموال الت���ي مينع القانون
احلج���ز عليها أو ما يزي���د من األموال التي يف ذمته عن احلقوق
احملجوز من أجلها بغير حاجة إلى حكم بذلك.
مادة ()74
التبليغ حسب األصول
 - 1يك���ون إب�ل�اغ احلجز إل���ى املدين بورقة تبليغ تبلغ إليه بحس���ب
األص���ول ،وتش���تمل عل���ى صورة م���ن ورق���ة احلج���ز املبلغة إلى
الشخص الثالث احملجوز لديه.
 - 2عل���ى دائرة التنفيذ تبليغ احلجز إلى املدين خالل الس���بعة أيام
التالية لتبليغه إلى الش���خص الثالث وتش���تمل ورق���ة التبليغ على
صورة من ورقة احلجز املبلغة إلى الشخص الثالث احملجوز لديه.
مادة ()75
رفع دعوى لرفع احلجز
 - 1يجوز للمدين احملجوز على أمواله أن يرفع الدعوى بطلب رفع
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احلج���ز أما قاضي التنفيذ الذي يتبعه وال يحتج على الش���خص
الثالث برفع هذه الدعوى إال إذا أبلغت إليه.
 - 2يترت���ب على إبالغ الش���خص الثالث بالدع���وى منعه من الوفاء
للحاجز إال بعد الفصل فيها.
مادة ()76
اإلقرار باألموال من قبل الشخص الثالث
 - 1يج���ب عل���ى الش���خص الثالث أن يقر مب���ا يف حيازته من أموال
املدين ومبا يف ذمته له من ديون مبقتضى محضر يجري حتريره
يف دائ���رة التنفيذ خالل العش���رة أي���ام التالي���ة لتبليغه باحلجز،
ً
ويذك���ر باحملضر بياناً
مفص�ل�ا باألموال التي حتت يده وبالديون
التي يف ذمته موضحاً مقدارها وس���ندها وأس���باب انقضائها إن
كانت قد انقضت (كما يبني) جميع احلجوزات املوقعة حتت يده،
ويودع األوراق املؤيدة لتقريره أو صوراً منها مصدقاً عليها.
 - 2ال يعفي الش���خص الثالث من واجب إقراره أن يكون غير مدين
للمدين احملجوز عليه.
مادة ()77
رفع دعوى على الشخص الثالث
 - 1إذا لم يقر الش���خص الثالث مبا يف ذمته على الوجه ويف امليعاد
املبينني يف املادة ( )76أو اقر غير احلقيقة أو أخفي األوراق عليه
إيداعه���ا لتأييد اإلقرار ،جاز احلكم علي���ه للدائن احلاجز باملبلغ
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احملج���وز من أجل���ه ،وذلك بدعوى ترف���ع يف مواجهته وباألوضاع
املعتادة للتقاضي أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه.
 - 2يجب يف جميع األحوال إلزام الش���خص الثالث مبصاريف الدعوى
ومبا يطلب ويستحق من التعويضات املترتبة على تقصيره أو تأخيره.
مادة ()78
تسليم األموال والديون
 - 1يجب على الشخص الثالث بعد سبعة أيام من تاريخ إقراره أن
يس���لم إلى دائرة التنفيذ األموال والديون التي أقر بها أو ما يفي
منها بحق احلاجز.
 - 2يحق للش���خص الثالث خصم املصاريف التي أنفقها من الدين
املترتب يف ذمته بعد إقرارها من قاضي التنفيذ.
 - 3إن كان املال مما يخش���ى تلفه أو هالكه ،فيتم تس���ليمه لدائرة
التنفي���ذ خالل يوم واح���د وتقوم دائرة التنفي���ذ خالل ثالثة أيام
بحد أقصى ببيعه مبزاد علني ،ويودع الثمن لدى دائرة التنفيذ.
مادة ()79
حجز األموال من قبل دائرة اإلجراء
إذا ل���م يس���لم الش���خص الثالث األموال التي أق���ر بها يف امليعاد
احمل���دد يف امل���ادة ( ،)78يك���ون على دائ���رة التنفي���ذ أن حتجز هذه
األم���وال أو م���ا يعادل قيمتها من أموال الش���خص الثالث ،وتباش���ر
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بيعها بالطرق واإلجراءات املنصوص عليها يف هذا القانون القتضاء
حقوق الدائن احلاجز.
مادة ()80
تعيني املعاونني أو الكتبة
يف التنفيذ بحجز أموال املدين املنقولة يعني مأمور التنفيذ أحد
املعاونني أو الكتبة يف دائرة التنفيذ لتنفيذ معاملة احلجز.
مادة ()81
مأمور احلجز
 - 1ينتق���ل مأم���ور احلج���ز املعني مبوجب امل���ادة ( )80وحده أو مع
كاتب التنفيذ والقائم بالتنفيذ إلى املكان الذي توجد فيه األموال
املطل���وب حجزها ،ويوقع احلجز على هذه األم���وال طبقاً لقرار
قاض���ي التنفيذ مبوجب محضر يج���ري حتريره يف مكان توقيعه
بحضور شاهدين اثنني.
 - 2يش���تمل احملضر فض ً
ال عن البيان���ات الواجب ذكرها يف أوراق
القائمني بالتنفيذ على ما يأتي:

أ -ذكر السند التنفيذي الذي يتم احلجز مبقتضاه.
ب -مكان احلجز وما قام به مأمور احلجز من إجراءات وما لقيه
من عقبات واعتراضات أثناء احلجز وما اتخذه يف شأنها.
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ج -بي���ان األموال احملجوز بالتفصيل ،م���ع ذكر نوعها وأوصافها
ومقدارها ووزنها أو مقاسها ،وبيان قيمتها بالتقريب.
مادة ()82
احلجز على املصوغات
 - 1إذا كان احلجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو
معدن نفيس أو احجار كرمية أو أي مجوهرات أخرى ،فيجب أن
توزن وتبني أوصافها بالدقة يف محضر احلجز.
 - 2تقيم هذه األشياء مبعرفة خبير يعينه قاضي التنفيذ بناء على
طلب مأمور احلجز.
 - 3يج���وز بهذه الطريقة تقييم األش���ياء الفني���ة األخرى كاللوحات
والتح���ف والرس���ومات الفنية واملقتنيات األثري���ة بناء على طلب
مأمور احلجز أو احلاجز أو احملجوز عليه.
 - 4يرفق يف جميع األحوال تقرير اخلبير مبحضر احلجز.
 - 5إذا اقتض���ى احل���ال نقل األش���ياء ال���واردة يف البندين ( )1و()3
أع�ل�اه لوزنه���ا أو تقييمها ،فيجب أن توض���ع يف حرز مختوم وأن
يذكر ذلك يف احملضر مع وصف األختام.
مادة ()83
احلجز على الثمار
يج���وز حجز الثم���ار والفواك���ه واخلض���روات الناضجة وس���ائر
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احملاصي���ل الزراعي���ة بعد إدراكها أو جنيها ولو ل���م تنقل من البيادر
حلفظها يف املخازن ،إذا كانت األش���ياء احملجوزة مما يخش���ى تلفها
أو كان���ت قيمتها ال تتحمل نفقات احملافظة عليها ،فلقاضي التنفيذ
ان يقرر بيعها يف احلال صيانة ملصلحة الطرفني.
مادة ()84
احلجز يف أيام متتالية
 - 1إذا ل���م يت���م احلجز يف ي���وم واحد ،جاز إمتام���ه يف يوم أو أيام
متتالي���ة وعلى مأم���ور احلجز أن يتخذ ما يل���زم للمحافظة على
األم���وال احملجوزة واملطلوب حجزه���ا إلى أن يتم احلجز ،ويجب
التوقيع على احملضر كلما توقفت إجراءات احلجز.
 - 2لقاض���ي التنفي���ذ إذا اقتض���ى احل���ال أن يأذن ملأم���ور احلجز
باالس���تمرار يف إجراءات احلجز بعد ساعات العمل القانونية أو
يف أيام العطل الرسمية إلى أن يتم احلجز.
مادة ()85
احلجز على أموال املطلوب التنفيذ ضده
 - 1يق���وم مأمور احلج���ز بحجز أموال املطلوب التنفيذ ضده أينما
وجده���ا متى حتقق أنها له ولو كان احملل املطلوب حجز األموال
في���ه لي���س مبحل إقامت���ه أو كان آخ���رون من غير أف���راد عائلته
يقيمون معه فيه.
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 - 2إذا ظه���ر ملأمور احلجز أن تلك األموال هي لش���خص آخر غير
املطلوب التنفيذ ضده ،فيجب عليه أال يتعرض حلجزها وأن ينظم
محضراً بواقع احلال يجري عرضه على قاضي التنفيذ ،ولقاضي
التنفيذ بعد فحص األمر أن يقرر عدم التنفيذ على هذه األموال،
أو التنفي���ذ عليه���ا إذا كان الظاه���ر يرجح أنها مملوك���ة للمدين.
ويك���ون لآلخري���ن احلق يف مراجع���ة القضاء واتخ���اذ اإلجراءات
القانونية الالزمة إلثبات حقوقهم يف األشياء احملجوزة.
 - 3يجب أن ترفع دعوى االسترداد على احلاجز أو جميع احلاجزين
(إذا تعددوا) واحملجوز عليه ،وأن تشمل الئحة الدعوى على بيان
ٍ
واف ألدلة امللكية ،ويرفق بها املستندات املؤيدة لها.
 - 4يترتب على رفع دعوى االسترداد األولى وقف البيع.
مادة ()86
التنفيذ على األموال
األم���وال الت���ي يض���ع (املطل���وب التنفيذ ض���ده) ي���ده عليها يف
محل إقامته ،تعد-بحس���ب األصل -مملوكة ل���ه ،فيتم حجزها دون
االلتف���ات إلى م���ا يورده هو أو أي ش���خص ثالث م���ن االعتراضات
ألج���ل اس���تبعادها كلها أو بعضه���ا من احلجز ما لم يب���رز حكماً أو
ق���راراً صادراً من محكمة أو وثيقة إش���عار بتأخي���ر التنفيذ منظمة
قبل تاريخ احلكم بسند التنفيذ.
-58-

مادة ()87
احلجز بحضور املطلوب التنفيذ ضده
إذا حصل احلجز بحضور املطلوب التنفيذ ضده تسلم له صورة
من محضر احلجز ،فإن كان احلجز يف غيبته وجب تبليغه باحملضر
خالل ثالثة أيام على األكثر.
مادة ()88
تعيني حارس
 - 1يف األح���وال الت���ي تقتضي تعيني حارس على األموال احملجوزة
وفق���اً ملا هو محدد يف امل���ادة ( ،)89يعني مأمور احلجز احلارس
املذك���ور ويق���وم باختي���اره إذا لم يأت احلاج���ز أو احملجوز ضده
بش���خص مقت���در ،ويجب تعيني احملجوز علي���ه إذا طلب ذلك إال
إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تذكر يف احملضر.
 - 2ال يج���وز أن يك���ون احلارس ممن يعمل���ون يف خدمة احلاجز أو
مأم���ور احلج���ز وال أن يكون زوجاً أو قريب���اً أو صهراً أليهما إلى
الدرجة الرابعة.
مادة ()89
اخلتم على األموال احملجوزة
إذا ل���م يجد مأمور احلجز يف مكان احلجز من يقبل احلراس���ة
يختاره احلاجز ومأمور احلجز وكان املدين حاضراً كلفه باحلراسة
وال يعت���د برفضه إياها ،أما إذا لم يكن حاضراً وجب عليه أن يختم
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عل���ى األم���وال احملجوزة يف محلها إن كان ذل���ك مالئماً أو ينقلها أو
يودعها عند ش���خص عدل يقبل احلراسة يختاره احلاجز أو مأمور
احلجز ،وإن تعذر ذلك وجب عليه أن يرفع األمر إلى قاضي التنفيذ
التخاذ اإلجراء املناسب.
مادة ()90
التوقيع على احملضر
يوق���ع احل���ارس على محضر احلجز وتس���لم له ص���ورة منه فإن
امتنع عن التوقيع أو رفض استالم الصورة وجب على مأمور احلجز
أن يرف���ع األم���ر يف الي���وم ذات���ه إلى قاض���ي التنفيذ ليأم���ر بتبليغه
باحملض���ر بإجراءات التبليغ القانونية خالل أربع وعش���رين س���اعة،
وعلى مأمور احلجز إثبات كل ذلك يف احملضر.
مادة ()91
األجر
 - 1يس���تحق احل���ارس غي���ر املدين أجراً عن حراس���ته ويكون لهذا
األجر امتياز على األموال احملجوز عليها.
 - 2يق���در أج���ر احل���ارس بأمر يص���دره قاضي التنفي���ذ بناء على
عريضة تقدم إليه.
مادة ()92
جرد األموال
 - 1إذا وج���د مأمور احلجز أن األموال املطلوب حجزها قد س���بق
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احلج���ز عليه���ا وج���ب علي���ه أن يجرد ه���ذه األم���وال ويثبتها يف
محض���ر ويحجز على ما لم يس���بق حجزه ويجعل حارس احلجز
األول حارساً عليها إن كانت يف نفس احملل.
 - 2يج���ري تبليغ احملاضر احمل���ررة يف اليوم التالي على األكثر إلى
احلاج���ز األول واملدي���ن واحل���ارس إذا ل���م يكن حاض���راً ودائرة
التنفيذ التي أوقعت احلجز األول.
 - 3يترتب على اإلبالغ أن تكون األموال الس���ابق حجزها محجوزة
ألج���ل الدينني معاً ويبقى احلجز قائم���اً ملصلحة احلاجز الثاني
ولو نزل عنه احلاجز األول.
مادة ()93
احلجز الباطل
إذا وقع احلجز على املنقوالت باط ً
ال فال يؤثر ذلك على احلجوزات
الالحقة على نفس املنقوالت إذا وقعت صحيحة يف ذاتها.
مادة ()94
فك احلجز
أم���وال املدين احملجوزة من قبل دائنني متعددين ال يفك حجزها
إال برض���اء جميع احلاجزين وموافقته���م ،وإذا أهمل احلاجز األول
تعق���ب معامالت التنفيذ وإيصالها وانتهائها يف مدتها القانونية جاز
ألي حاجز آخر أن يطلب املثابرة عليها.
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مادة ()95
زوائد األموال احملجوزة
زوائد األموال احملجوزة احلاصلة بعد احلجز تعتبر تابعة لها حكماً.
مادة ()96
البيع خالل شهرين من احلجز
 - 1يعتب���ر احلج���ز كأن ل���م يكن إذا لم يتم البيع خالل ش���هرين من
تاري���خ توقيع���ه إال إذا كان البي���ع قد أوقف مبقتض���ى القانون أو
بحكم احملكمة أو باتفاق اخلصوم.
 - 2ال يج���وز االتف���اق على تأجيل البيع ملدة تزيد على ش���هرين من
تاريخ االتفاق.
 - 3لقاض���ي التنفي���ذ عند االقتضاء أن يأمر مب���د امليعاد ملدة تزيد
على ش���هرين ،وله أيضاً إذا كانت األموال احملجوزة مما يخش���ى
تلفه���ا أو كان���ت قيمتها ال تتحمل نفقات احملافظة عليها أن يأمر
ببيعها يف احلال ملصلحة الطرفني دون التقييد بامليعاد املنصوص
عليه يف البند ( )1أعاله وبامليعاد املقرر يف املادة التالية.
مادة ()97
إجراء البيع
ال يجوز إجراء البيع إال بعد مضي سبعة أيام على األقل من تاريخ
تس���ليم صورة محضر احلجز للمدين أو تبليغه به ،وال يجوز إجراؤه
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إال بع���د مضي ي���وم على األقل م���ن تاريخ إمتام إج���راءات اإلعالن
والنشر عن البيع املنصوص عليها يف هذا القانون.
مادة ()98
مباشرة البيع
 - 1عند مباش���رة بيع أموال املطلوب التنفيذ ضده احملجوزة ينش���ر
أم���ر البي���ع يف صحيفة يومي���ة أو أكثر ويف ديوان دائ���رة التنفيذ
خ�ل�ال أس���بوعني إال إذا كانت قيم���ة األم���وال ال تتحمل نفقات
النش���ر أو ل���م يكن يف محل البي���ع صحف فيكف���ي عندئذ تعليق
إعالن عن البيع يف ديوان دائرة التنفيذ ويف محل وجود األموال.
 - 2ي���درج يف اإلع�ل�ان جن���س ونوع األم���وال التي س���تباع ووصفها
باإلجمال ومكان املزايدة ووقتها.
 - 3يحفظ يف ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة ومن ورقة اإلعالن
واحملاضر احملررة بشأنه.
 - 4يؤخذ من كل من يشترك يف املزايدة تأميناً مبعدل عشرة باملائة.
مادة ()99
إجراء املزايدة
جتري املزايدة يف األموال احملجوزة يف أقرب س���وق للمحل الذي
حج���زت فيه ولدائ���رة التنفي���ذ أن تختار مح ً
ال آخ���ر للبيع تقتضيه
ماهية تلك األموال.
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مادة ()100
البيع باملزايدة
 - 1يف الوق���ت املعني باإلع�ل�ان للبيع باملزايدة العلنية ال يبدأ مأمور
احلج���ز اإلجراءات إال بع���د أن يجرد األم���وال احملجوزة ويحرر
محضراً بذلك ويبني فيه ما يكون قد نقص منها.
 - 2عدم حضور احلاجز واحملجوز عليه ال مينع املزايدة وال يتسبب
يف تأخيرها.
 - 3يجري البيع باملزايدة بأن يضع مأمور احلجز األموال احملجوزة
ويعلن عنها بواس���طة املن���ادي ثم يبيعها ويس���لمها إلى طالبها يف
البدل املقرر ويحرر محضراً بذلك يوقعه واحلاضرون ذوو العالقة
ويذكر فيه جميع إجراءات البيع وما لقيه أثناءها من اعتراضات
وعقب���ات وما اتخذه يف ش���أنها وحضور احلاج���ز واحملجوز عليه
وغيابهم والثمن الذي مت به البيع واسم املشتري وتوقيعه.
مادة ()101
عدم دفع الثمن من املشتري
إذا ل���م يدف���ع املش���تري الثمن فوراً تطرح األم���وال احملجوزة
مج���دداً للبي���ع على عهدته ،وجت���ري املزايدة يف احل���ال إذا كان
األم���ر مس���تطاعاً ،وال يس���تفيد املش���تري الناكل م���ن الزيادة يف

الثمن ولكنه يتحمل الفرق بني الثمن الذي عرضه والثمن املدفوع
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أخي���راً مع النفقات اإلضافية التي تس���بب فيه���ا ويعتبر محضر
البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة إليه بفرق الثمن وبالنفقات املذكورة.
مادة ()102
إرجاء البيع باملزايدة
 - 1إذا ل���م يحصل البيع باملزايدة يف اليوم املعني يف محضر احلجز
ويف اإلع�ل�ان يرجأ ليوم آخر وتعاد إجراءات اإلعالن على الوجه
املب�ي�ن يف امل���واد الس���ابقة ،ويبلغ احملجوز عليه بالش���هادة املثبتة
لإلعالن قبل البيع بيوم واحد على األقل.
 - 2إذا كان إرجاء البيع باملزايدة راجعاً إلى عدم تقدم أحد للشراء
تب���اع األم���وال احملجوزة يف املزايدة اجلديدة ملن يتقدم لش���رائها
ولو بثمن أقل مما قدرت به يف أوراق احلجز.
مادة ()103
تعدد األموال املراد بيعها
إذا كانت األموال املراد بيعها متعددة وبيع منها ما يكفي لسداد الدين
وفائدته والنفقات يجب توقيف املزايدة ورد األشياء الباقية لصاحبها.
مادة ()104
بيع األموال احملجوزة من أجل الدين العادي
 - 1يجوز بيع األموال احملجوزة ألجل دين عادي ولو كانت محجوزة
ألج���ل دين ممتاز ويف هذه احلالة يس���تويف اوالً أصحاب الديون
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املمتازة حقوقهم ثم يدفع الباقي ألصحاب الديون العادية.
 - 2يج���وز بيع األم���وال املوضوعة تأميناً لدي���ن إذا تبني أن قيمتها
تزي���د عل���ى الدين املؤم���ن ،وطلب صاح���ب الدين الع���ادي بيعها
ويشترط يف ذلك:
أ) أال تفتح املزايدة عليها مببلغ أقل من الدين املؤمن.
ب) أن يدفع عند متام البيع إلى أصحاب الديون املمتازة حقوقهم
ثم يدفع الباقي إلى صاحب الدين العادي.
مادة ()105
السير يف البيع
يج���ب عل���ى دائرة التنفي���ذ أن متض���ي يف البيع بن���اء على طلب
احلاجز إذا قررت احملكمة إس���قاط دعوى االسترداد أو ردها طبقاً
لقان���ون أص���ول احملاكمات املدنية والتجاري���ة أو إذا اعتبرت كأن لم
تك���ن أو حك���م بعدم قبولها أو بطالن الئحتها أو س���قوط اخلصومة
فيها أو قبول تركها أو أي حكم آخر ينهي خصومتها دون الفصل يف
موضوعها ولو كان هذا احلكم قاب ً
ال لالستئناف.
مادة ()106
رفع دعوى استرداد
إذا رفعت دعوى اس���ترداد ثانية من مس���ترد آخر أو كان قد سبق
رفعها من املس���ترد نفس���ه واعتبرت كأن لم تكن أو حكم بإس���قاطها
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أو بع���دم قبولها أو بعدم اختصاص احملكم���ة أو ببطالن الئحتها أو
بسقوط اخلصومة فيها أو بقبول تركها فال يوقف البيع إال إذا قرر
قاضي التنفيذ وقفه ألسباب هامة.
مادة ()107
احلواالت املوجودة بحوزة املدين
األس���هم والس���ندات واحل���واالت املوجودة يف ح���وزة املدين يكون
حجزه���ا باألوضاع املقررة حلجز املنقول إذا كانت حلاملها أو قابلة
للت���داول بطري���ق التحويل أو التظهير أو ما ش���ابه ذل���ك من الطرق
والوسائل الفنية التي يعتمدها القانون لتداول األوراق املالية.
مادة ()108
األسهم والسندات املوجودة يف حوزة املدين
 - 1األس���هم والس���ندات املوجودة يف حوزة املدين واحملررة لالس���م
أو املش���روطة حلاملها وكذلك اإليرادات املرتبة وحصص األرباح
املستحقة يف ذمة أي من األشخاص املعنويني وحقوق املوصني يف
الش���ركات حتجز باألوضاع املقررة حلجز األموال يف يد شخص
ثالث.
 - 2تلت���زم اجله���ة الت���ي أص���درت األس���هم والس���ندات احمل���ررة
لالس���م واجلهة املسئولة عن س���داد اإليرادات وحصص األرباح
وحق���وق املوص�ي�ن ،ش���ركة كان���ت أو أي ش���خص معن���وي آخر،
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ومبج���رد تبليغه���ا باحلج���ز بصفته���ا ش���خصاً ثالث���اً ب���أن تضع
ش���رحاً عل���ى قيد ه���ذه األوراق يقض���ي بعدم نقلها الس���م آخر.
 3يترت���ب على حجز احلقوق املش���ار إليه���ا يف البنج ( )1أعالهحجز ريعها وما استحق منها إلى يوم البيع.
مادة ()109
بيع األسهم والسندات
تب���اع األس���هم والس���ندات وغيرها مم���ا نص علي���ه يف املادتني
الس���ابقتني بواس���طة إحدى اجلهات املتخصصة قانوناً التي يعينها
قاض���ي التنفي���ذ بناء عل���ى طلب يقدم���ه إليه طال���ب احلجز ويبني
قاضي التنفيذ يف قراره ما يلزم اتخاذه من إجراءات اإلعالن.
مادة ()110
التنفيذ بناء على طلب الدائن
 - 1يكون التنفيذ على أموال املدين غير املنقولة بنا ًء على طلب من
الدائن مقدم لقاضي التنفيذ املختص.
 - 2يجب أن يتضمن طلب الدائن بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه
ومق���دار الدي���ن املطلوب الوفاء ب���ه وتاريخ تبليغ الس���ند للمدين
وبيان وص���ف األموال غير املنقولة امل���راد حجزها بذكر موقعها
ومس���احتها وحدودها وأرقامها وغير ذل���ك مما يفيد يف تعيينها
وفقا للقوانني السارية.
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 - 3للدائ���ن احلق يف اس���تصدار ق���رار من قاض���ي التنفيذ للبحث
والتح���ري عن أية أموال غير منقولة ميلكها الدائن لدى اجلهات
املختصة.
 - 4يبدأ التنفيذ بنا ًء على قرار يصدر عن قاضي التنفيذ.

 - 5تخطر دائرة التنفيذ اجلهة ذات الشأن بهذا القرار لتضع إشارة
على قيد تلك األموال منعاً من إفراغها آلخر ولتوضح يف جوابها
ما هية القيود التملكية املتعلقة بتلك األموال.
مادة ()111
احلجز على األموال غير املنقولة

 - 1يجوز حجز وبيع أموال املدين غير املنقولة اجلائز حجزها قانوناً
وفا ًء لدين محكوم به أو مربوط بسند واجب التنفيذ ولو لم تكن
مسجلة يف دوائر التسجيل على أن تراعى الشروط اآلتية:

أ -أن يطل���ب الدائ���ن إلى دائرة األراضي تس���جيل األموال غير
املنقولة باسم املدين.
ب -أن تقيد دائرة تسجيل األراضي الطلب يف سجل خاص بعد
أن يقدم لها الدائن صورة مصدقة من احلكم أو السند الذي
بيده وأي أوراق أو س���ندات أخرى يطلبها مدير األراضي مع
دفع الرسوم الواجبة.
ج -يجري التحقي���ق يف تصرفات املدين املراد التنفيذ عليه على
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الوج���ه احمل���دد يف القوان�ي�ن واألنظم���ة املتعلق���ة مبعامالت
التسجيل اجلديدة.
 - 2يباش���ر بع���د ذلك التنفي���ذ على هذه األموال وفق���اً لإلجراءات

املنصوص عليها يف هذا القانون وتخصم دائرة التنفيذ من ثمنها
ما أنفقه الدائن على معامالت التسجيل وتقوم بسداده له.
مادة ()112
تبليغ املدين لسداد الدين

تبل���غ دائ���رة التنفي���ذ املدي���ن بورقة إخب���ار باملعام�ل�ات الواقعة
استناداً إلى املادتني السابقتني وتخطره بأنه إذا لم يبادر إلى سداد
دين���ه خالل ش���هر من تاريخ تبليغ���ه بورقة اإلخطار فإنها ستباش���ر
بالتنفيذ لبيع أموال غير املنقولة احملددة بورقة اإلخطار.
مادة ()113
انقضاء امليعاد
 - 1بانقضاء امليعاد املشار إليه يف املادة السابقة دون أن يقوم املدين
بس���داد دينه تقوم دائرة التنفيذ مبعاملة وضع اليد بانتقال مأمور
احلجز إلى احملل املوجود فيه املال غير املنقول وينظم محضراً يوقع
عليه هو والش���هود ويبني فيه نوع احملجوز عليه وأوصافه وحدوده
ومش���تمالته ومقدار مس���احته واس���م احلي الكائن في���ه أو القرية
ورقمه وحالة املزورعات وزمن إداركها واألش���خاص الس���اكنني فيه
-70-

وما هية الوثائق التي يس���تندون إليه���ا يف إقامتهم والقيمة املقدرة
للمال احملجوز بحسب تقدير مأمور احلجز مع خبير أو أكثر.
 - 2تس���لم صورة من محضر وضع اليد إلى املدين املنفذ ضده إذا
كان حاض���راً ،ويبل���غ به يف اليوم التالي عل���ى األكثر إذا مت وضع
اليد يف غيبته.
مادة ()114
الثمار
 - 1تلح���ق باألموال غي���ر املنقولة ثمارها وإيراداتها عن املدة التالية
لوضع اليد عليها.
 - 2لقاض���ي التفنيذ س���واء من تلقاء نفس���ه أو بن���اء على طلب من
الدائن احلاجز أن يكلف أحداً من مأموري احلجز أو غيرهم من
موظفي دائرة التنفيذ حصاد احملصوالت وجني الثمار وبيعها.
 - 3تباع الثمار واحملصوالت باملزايدة أو بأي طريقة أخرى يأذن بها
قاضي التنفيذ ويودع الثمن يف خزينة دائرة التنفيذ.
 - 4عل���ى دائرة التنفيذ أال تعي���ق الوصل إلى األموال غير املنقولة
من قبل املس���تأجر أو الدائن املضمون بحقوق على احملصول يف
املال غير املنقول ألهداف رعاية أو حصاد احملصول.

-71-

مادة ()115
سكن املدين يف العقار احملجوز عليه
ً
حارس���ا عليه
 - 1إذا لم يكن املال غير املنقول مؤجراً اعتبر املدين
إلى أن يتم بيعه ما لم يقرر قاضي التنفيذ عزله من احلراسة أو
حتديد سلطاته عليها.
 - 2للمدي���ن الس���اكن يف العق���ار احملجوز أن يبقى س���اكناً فيه دون

أجرة إلى أن يتم البيع وعليه إخالؤه فور متام البيع.
 - 3إذا كان امل���ال غي���ر املنق���ول احملج���وز مؤجراً اعتب���رت األجرة
املستحقة عن املدة التالية لوضع اليد محجوزة حتت يد املستأجر
وذلك مبجرد تكليفه من دائرة التنفيذ بعدم دفعها للمدين.
مادة ()116
التأخير يف بيع األموال
 - 1إذا كان صايف ما تغله أموال املدين غير املنقولة يف سنة واحدة
يف���ي بحقوق الدائن احلاجز وفوض لهذا الدائن أمر االس���تيالء
عل���ى احملاصيل املذكورة ،يصدر قاضي التنفيذ أمراً بتأخير بيع
هذه األموال ،فإذا حجز على احملاصيل املذكورة لقاء دين ممتاز
وتعذر على الدائن احلاجز أن يس���تويف دينه منها بصورة منظمة
أو ط���رأ بعد هذا التفويض أي حادث منعه من اس���تيفاء حقوقه
فيج���وز له أن يطلب بي���ع األموال مجدداً وال ي���ؤدي تأخير البيع
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بالصورة املذكورة إلى رفع احلجز على األموال املذكورة بل تبقى
محجوزة إلى أن يتم وفاء الدين احملجوزة من أجله كام ً
ال.
 - 2إذا ادع���ى املدي���ن أن لديه أمواالً ميك���ن أن يوفرها لدفع الدين

إذا أمه���ل ،وان بيع أموال���ه غير املنقولة مع مراعاة جميع ظروف
القضي���ة يوقعه يف ضيق غير مناس���ب فعلى قاض���ي التنفيذ أن
يدعو الفريقني ويس���مع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء املدين
أصدر قراراً بتأخير البيع ملدة أقصاها ستة أشهر أو بدفع الدين
احملجوزة من أجله أقس���اطاً خالل املدة التي تقررها احملكمة مع
بقاء احلجز على تلك األموال إلى أن يتم وفاء الدين كام ً
ال.

مادة ()117
اقتطاع قيمة الدين
يج���وز لقاضي التنفي���ذ بقرار يصدره أن ي���أذن للمدين بأن يبيع
أو يف���رغ لآلخري���ن أمواله غير املنقولة احملجوزة بش���رط أن يقتطع
م���ن ثمنه���ا حني البيع أو الفراغ قيمة الدين احملكوم به مع الرس���وم
والنفقات.
مادة ()118
أصحاب الديون
أصح���اب الديون الذين لم تؤمن ديونه���م باملال غير املنقول الذي
وضع تأميناً لدين ش���خص آخر يجوز له���م أن يحجزوا عليه ويبيعوه
ول���و ل���م يكن قد حل أجل الدي���ن املؤمن باملال غي���ر املنقول املذكور،
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ويف حال���ة بيع���ه يدفع أوالً الدين املؤمن عليه باملال غير املنقول وفقاً
لس���ند التأمني وما زاد عن ذلك يدفع للحاجزين اآلخرين وفقاً لهذا

القانون.

مادة ()119
تنظيم قائمة بشروط بيع األموال غير املنقولة احملجوزة
 - 1تنظم دائرة التنفيذ خالل ثالثني يوماً من تاريخ وضع اليد قائمة
بشروط بيع األموال غير املنقولة احملجوزة.

 - 2يجب أن تشمل هذه القائمة على البيانات اآلتية:
أ -بيان السند التنفيذي الذي حصل وضع اليد مبقتضاه.
ب -تاريخ إخطار املدين بقرار احلجز وتاريخ وضع اليد وإخطار
املدين به.
ج -تعي�ي�ن األموال غير املنقول���ة احملجوزة يف محضر وضع اليد
مع بيان نوعها وأوصافها وموقعها وحدودها ومساحتها.
د -شروط البيع والثمن األساسي احملدد يف محضر وضع اليد
ه���ـ -جتزئة األم���وال غير املنقولة احملجوزة إل���ى صفات إن كان
لذلك محل مع ذكر الثمن األساسي لكل صفقة.
و -بيان تاريخ جلستة االعتراضات وتاريخ املزايدة.
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مادة ()120
املستندات املطلوبة
ترفق بقائمة شروط البيع املستندات اآلتية:
 - 1شهادة بيان الضرائب والرسوم املقررة على األموال غير املنقولة
احملجوزة.
 - 2السند الذي يباشر التنفيذ مبقتضاه.
 - 3قرار قاضي التنفيذ بتوقيع احلجز وإخطار املدين به.
 - 4محضر وضع اليد وإخطار املدين به.
 - 5ش���هادة م���ن الدائرة املختص���ة بالقيود التملكي���ة املتعلقة بهذه
األموال.
مادة ()121
بيانات ورقة اإلخبار

 - 1عل���ى دائ���رة التنفيذ خالل األيام الثالث���ة التالية لتنظيم قائمة
ش���روط البي���ع أن تبلغ به املدين احملجوز علي���ه والدائن احلاجز
وجمي���ع الدائن�ي�ن الذي وضع املال احملج���وز تأمينا لديونهم قبل
صدور قرار احلجز والتأش���ير به طبقاً ملا هو منصوص عليه يف
املادة (.)110
 - 2تشتمل ورقة اإلخبار على البيانات اآلتية:
أ -تاريخ تنظيم قائمة شروط البيع.
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ب -تعيني األموال غير املنقولة املجوزة على وجه اإلجمال وبيان
ثمنها األساسي.
ج -تاري���خ اجللس���ة احمل���ددة للنظ���ر فيم���ا يحتم���ل تقدميه من
االعتراض���ات عل���ى القائمة وبيان س���اعة انعقاده���ا وتاريخ
املزاي���دة وس���اعة انعقادها يف حالة ع���دم تقدمي اعتراضات
على القائمة.
 - 3يج���ري إخط���ار املعل���ن إلي���ه باالط�ل�اع عل���ى القائم���ة وإب���داء
م���ا ق���د يك���ون لدي���ه م���ن أوج���ه البط�ل�ان أو املالحظ���ات
بطريق االعتراض عليها قبل اجللس���ة املش���ار إليها يف البند ()2
أعاله بثالثة أيام على األقل وإال سقط احلق فيها.
مادة ()122
حتديد جلسة للنظر يف االعتراضات
يحدد يف قائمة ش���روط البيع جلس���ة نظ���ر االعتراضات على
القائم���ة أمام قاض���ي التنفيذ على أن تكون بع���د انقضاء ثالثني
يوم���اً من تاري���خ انقضاء امليعاد املش���ار إليه يف امل���ادة ( )121وال
تقل املدة بني هذه اجللس���ة وجلس���ة املزايدة عن ثالثني يوماً وال
تزيد على س���تني يوماً ،ف���إذا لم تقدم اعتراض���ات اعتبر حتديد
أول���ى هاتني اجللس���تني كأن لم يكن واتخذت إج���راءات اإلعالن
عن املزايدة.
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مادة ()123
نشر وتعليق القائمة
 - 1تعلن دائرة التنفيذ عن تنظيم القائمة بالنشر يف إحدى الصحف
احمللي���ة اليومية وبالتعلي���ق يف اللوحة املع���دة لإلعالنات بديوان
الدائرة وذلك خالل األيام الس���بعة التالية للتبليغات املشار إليها
يف امل���ادة ( ،)121وي���ودع محض���ر التعليق ونس���خة من الصحيفة
ملف التنفيذ يف السبعة أيام التالية لإلعالن املذكور.
 - 2يكون لكل شخص حق االطالع على قائمة شروط البيع بدائرة
التنفيذ.
مادة ()124
إبداء أوجه بطالن اإلجراءات

 - 1يج���ب عل���ى املدين والدائنني وأي أطراف أخرى معنية واملش���ار
اليهم يف املادة ( )121إبداء أوجه البطالن يف اإلجراءات السابقة
على اجللسة احملدد لنظر االعتراضات وإبداء جميع املالحظات
على ش���روط البي���ع بطريق االعتراض على قائمة ش���روط البيع
لدى دائرة التنفيذ قبل اجللسة احملددة لنظرها بثالثة أيام على
األقل وإال سقط حقهم يف التمسك بها.
 - 2ل���كل ذي مصلح���ة غير من ورد ذكرهم يف البند ( )1اعاله إبداء
م���ا لديه من أوجه البطالن أو من املالحظات بطريق االعتراض
على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر االعتراض.
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مادة ()125
حتديد تاريخ جلسة املزايدة
 - 1م���ع مراع���اة ما تق���رره املادة ( )4تتولى دائ���رة التنفيذ التي يقع
العقار يف نطاقها إجراء املزايدة عليه.
 - 2يح���دد قاض���ي التنفيذ بالدائرة تاريخ جلس���ة املزايدة بناء على
طلب أي من الدائنني وأي أطراف معنية أخرى املش���ار إليهم يف
امل���دة ( ،)121وال يص���در أمر بذلك إال بع���د التحقق من الفضل
يف جمي���ع االعتراضات املقدمة على القائم���ة يف امليعاد بأحكام
واجبة النفاذ.
 - 3تق���وم دائ���رة التنفيذ بتبليغ األش���خاص ال���وارد ذكرهم يف املدة
( )121بتاري���خ املزايدة ومكانها وذلك قب���ل التاريخ احملدد لذلك
بسبعة أيام على األقل.
مادة ()126
بطالن االتفاقات
ال عب���رة ألي ن���وع من االتفاق���ات التي قد يتف���ق عليها الطرفان
إلجراء املزايدة خالفاً للش���روط القانوني���ة التي نص عليها يف هذا
القانون ،وكل اتفاق من هذا القبيل يعد باط ً
ال على أنه يجوز للمدين
أن يصرف النظر عن التبليغات التي منحه إياها القانون.
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مادة ()127
قائمة املزايدة
 - 1تعلن دائرة التنفيذ بالنشر والتعليق عن املزايدة قبل اليوم احملدد
إلجرائها بثالثني يوماً.
 - 2يف احملال التي يصدر فيها أكثر من جريدة تنشر اإلعالنات يف
جريدة واحدة أو أكثر حس���ب مقتضيات احلال وتعلق نسخ منها
يف دي���وان دائ���رة التنفيذ وعلى باب العقار احملجوز ويف أي محل
يزدح���م في���ه الناس ،أما إذا كان املال غير املنقول املعروض للبيع
ذا قيم���ة كبيرة فلدائ���رة التنفيذ اإلعالن عن ذلك بطرق إضافية
أخرى.
 - 3يجب أن يتضمن اإلعالن بيان جميع أوصاف املال غير املنقول
وحاالت���ه احملقق���ة عند وض���ع اليد مع بيان أس���ماء الطرفني
وشهرتهما والوقت املعني للمزايدة وشروط االشتراك بها.
 - 4بع���د تنظيم قائمة املزايدة وإعالن األمر يجب أن ينادي املنادي
أو مأم���ور احلج���ز للقيام بهذا العمل ث�ل�اث مرات على األقل يف
احمل���ال التي يزدحم فيه���ا الناس ويف احملل الكائن فيه العقار ثم
تدرج الكيفية على ظهر القائمة.
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مادة ()128
افتتاح املزايدة
يعتب���ر افتت���اح املزاي���دة م���ن تاريخ اإلع�ل�ان عنها وعل���ى كل من
يرغب الدخول فيها أن يدفع تأميناً بقيمة عش���رة يف املئة من الثمن
األساس���ي احملدد يف القائمة ،وبانقضاء الثالث�ي�ن يوماً يحال املبيع
إحال���ة مؤقتة إل���ى الطالب منهم بالبدل األكثر ويدرج ذلك يف قائمة
املزايدة ويصدق عليه مأمور التنفيذ.
مادة ()129
اإلحالة املؤقتة
 - 1بع���د اإلحال���ة املؤقت���ة تعل���ن الكيفية م���رة ثاني���ة ويتضمن هذا
اإلع�ل�ان بيان���اً بإمتام إج���راء اإلحال���ة املؤقتة وبي���ان قيمة بدل
املزاي���دة األخيرة وتاري���خ ووقت إجراء املزاي���دة العلنية األخيرة،
واعتباراً من تاريخ هذا اإلعالن الثاني يعتبر أن املزايدة افتتحت
للمرة الثانية ملدة خمس���ة عش���ر يوماً ويلتزم من يرغب الدخول
فيه���ا بأن يدفع تأميناً يبلغ خمس���ة يف املئة م���ن البدل املقرر يف
اإلحالة املؤقتة.
 - 2يف التاري���خ احملدد باإلعالن الثاني جت���رى املزايدة العلنية بني
الطرف�ي�ن املوجودي���ن ،ويقرر قاض���ي التنفيذ اإلحال���ة القطعية
للمشتري الذي طلب املال غير املنقول بالبدل األكثر ،ويودع هذا
القرار مبلف التنفيذ.
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مادة ()130
تبليغ املدين بقرار اإلحالة القطعية
 - 1يف الي���وم التال���ي لص���دور القرار باإلحالة القطعي���ة يبلغ املدين
بورق���ة إخبار مبا وصلت إليه املزاي���دات األخيرة وبقرار اإلحالة
القطعي���ة ،ويخط���ر بأنه يترتب عليه أن يدف���ع أو أن يحضر إلى
دائرة التس���جيل لتقرير البيع والفراغ يف حضور املأمور املختص
وذلك خالل خمس���ة عش���ر يوماً من تاريخ اإلخبار ،فإذا انقضت
هذه املهلة ولم يس���دد املدين دينه ولم يقم برضاه مبعاملة تقرير
البي���ع أو الفراغ للمش���تري يكتب لدائرة التس���جيل بلزوم إجراء
معاملة البيع أو الفراغ للمشتري.
 - 2إذا دف���ع املدي���ن دينه باإلضافة إلى مصروفات التنفيذ قبل إمتام
معاملة التسجيل يلغى األمر الصادر بالتسجيل ويعتبر كأن لم يكن.
 - 3بع���د متام معاملة التس���جيل على الوجه املذك���ور ال يبطل حكم
البيع أو الفراغ فيما لو رغب املدين يف أداء دينه.
مادة ()131
متديد املزايدة
إذا كان ب���دل م���زاد األموال غير املنقول���ة املعروضة للبيع ينقص
نقصاً فاحش���اً عن ثمنها األساس���ي احملدد يف قائمة املزايدة يجب
على قاضي التنفيذ أن ميدد معاملة املزايدة ملدة ال تتجاوز خمس���ة
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وأربعني يوماً ويصبح إمتام معاملة البيع والفراغ بالبدل الذي يتقرر
بنتيجة هذه املزايدة أمراً محتوماً.
مادة ()132
استنكاف الطالب
إذا استنكف الطالب الذي أحيل العقار لعهدته إحالة قطعية عن
قبول الف���راغ وتأدية بدل املزايدة يعرض العقار على الطالب الثاني
ال���ذي ّ
ك���ف يده قبل���ه بالبدل ال���ذي كان راضياً به ،ف���إن أخذه هذا
الطالب تضمن دائرة التنفيذ ذلك املس���تنكف الفرق بني البدلني من
تأمين���ه املدفوع وإن لم يكف فمن أمواله األخرى ،وإن أصر الطالب
الثاني هذا على كف يده يوضع العقار مجدداً باملزايدة ملدة خمس���ة
عشر يوماً وتغرم دائرة التنفيذ املستنكف الفرق بني املزايدتني.
مادة ()133
اإلحــالــة
إذا تقدم بعد اإلحالة القطعية وقبل انقضاء املهلة على اإلخطار
األخي���ر الواجب تبليغ���ه للمدين وفقاً لنص املادة ( )130طالب وضم
عش���رة باملائ���ة أو أكث���ر ،فيجب أن يقبل هذا الض���م وعندئذ جتري
املزاي���دة م���ن جديد ب�ي�ن ه���ذا الطالب وغي���ره م���ن الطالبني وبني
الش���خص الذي أحيل امل���ال غير املنقول لعهدت���ه إحالة قطعية ملدة
ثالثة أيام ثم جتري اإلحالة القطعية على الطالب األخير منهم.
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مادة ()134
فراغ العقارات
 - 1عل���ى دائ���رة التنفيذ إيف���اء معاملة فراغ العق���ارات التي أجريت
إحالتها القطعية باحلال ،وإذا لم ميكن إيفاء هذه املعاملة يف مدة
ش���هر فللمش���تري أن يفس���خ املزايدة عقب معاملة الفراغ ،وتبلغ
دائرة التنفيذ ورقة إخطار إلى األش���خاص الذين يش���غلون العقار
تخطرهم فيه بلزوم إخالئه وتس���ليمه يف مهلة خمسة عشر يوماً،
ويف نهاية هذه املدة تقوم دائرة التنفيذ مبعاملة تسليمه للمشتري.

 - 2بع���د مرور س���نة على معاملة بيع أو ف���راغ أموال عقارية جرت
بواسطة دائرة التنفيذ باملزايدة العلنية ال يسمح بأي ادعاء بفسخ
ذل���ك البي���ع أو الفراغ بحج���ة وقوع أخطاء ش���كلية يف املعامالت
التنفيذية ،وال يشمل هذا احلكم القاصر والغائب وفاقد األهلية.
 - 3ال يعتب���ر وق���وع احتي���ال أو تزوي���ر يف التبليغ���ات التنفيذية من
األخطاء الشكلية.
مادة ()135
زوائد املبيع

 - 1يف تس���ليم األموال غير املنقولة إلى املش���تري ويف حل املنازعات
املمكن حدوثها حيال ش���خص ثالث يؤخ���ذ بعني االعتبار احلالة
التي كان عليها ذلك املال عندما قامت دائرة التنفيذ بوضع اليد
عليه متهيداً لبيعه يف املزاد.
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 - 2مع مراعاة حكم املادة ( )115تبقى عقود اإليجار وسائر العقود
املتعلق���ة باالنتفاع باملال احملجوز واملبرم���ة بعد وضع اليد نافذة
املفعول إلى اليوم الذي يتم فيه التس���ليم ،وبعد ذلك يجب تسليم
ذلك املال إلى مشتريه بدون حاجة إلى حكم آخر.
 - 3تعتبر الزوائد التي حصلت يف املبيع بعد وضع اليد داخلة فيه من
دون ذكر لها وليس للمنفذ ضده أن يفرق هذه الزوائد عن البيع.
مادة ()136
تعيني خبير لتقدير قيمة اخلضروات
إذا ل���م يتف���ق الطرفان عل���ى قيمة اخلض���روات وس���ائر احملاصيل
األرضية الثابتة يف مال غير منقول كالبس���تان واحلقل غير الداخلة يف
البيع يدعي الطرفان ويعني كل منهما خبيراً مع خبير ثالث يعينه قاضي
التنفيذ ليقوموا بتقدير قيمتها قائمة ،وال ينزع املال غير املنقول املذكور
من يد صاحبه ما لم يدفع املشتري سلفاً القيمة التي قدرها اخلبراء.
مادة ()137
التأخير يف املزايدة ألسباب قانونية
 - 1إذا تأخرت املزايدة ألس���باب قانوني���ة أو لعدم تعقب الدائن لها
يجب إعادة املزايدة بعد مرور خمسة عشر يوماً.
 - 2إذا تركت املزايدة زيادة عن س���نة تلغى املهل الس���ابقة ويبدأ بها
من جديد.
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مادة ()138
تقييد تأخير املزايدة
إذا رغ���ب من يدعي التصرف يف مال غير منقول طرح للمزايدة
يف تأخير معاملة املزايدة فال يلتفت إلى ادعائه إال إذا تقدم به قبل
صدور القرار باإلحال���ة القطعية وقدم كفي ً
ال مقتدراً يضمن للدائن
كل عط���ل وض���رر قد يلح���ق به من ج���راء التأخي���ر وعندئذ مينحه
قاضي التنفيذ مهلة خمس���ة عش���ر يوماً ليراج���ع احملكمة املختصة
ويحصل منها على قرار بتأخير املزايدة وإال استمرت يف املعاملة.
مادة ()139
دعوى االستحقاق
إذا أقيمت دعوى االس���تحقاق بقس���م من العقار احملجوز وقررت
احملكم���ة تأخير احملكمة تأخير املزايدة جاز أن تباش���ر املزايدة من
جديد على األقسام الباقية.
مادة ()140
رفع احلجز
إذا ل���زم رف���ع احلجز عن مال غير منق���ول أوقعته دائرة التنفيذ
بس���بب تأدية الدين أو لس���بب آخ���ر وكانت دائرة تنفي���ذ أخرى قد
أبلغ���ت ه���ذه الدائرة لزوم إفراد حصة من ثمن املال عند بيعه وجب
على الدائرة األولى قبل أن ترفع احلجز أن تبلغ دائرة التنفيذ باألمر
-85-

الواقع وإذا مر خمس���ة عشر يوماً ولم يرد منها جواب بحجز جديد
تقرر رفع احلجز املذكور.
مادة ()141
طلب املال احملجوز
إذا لم يتابع الدائن بال عذر مش���روع املعاملة مدة س���نة من تاريخ
وض���ع احلج���ز وطلب احملجوز عل���ى ماله غير املنق���ول رفع احلجز
وجب على دائرة التنفيذ أن تخطر احلاجز باألمر حتى إذا مر شهر
عل���ى إخطاره أو اإلعالن إذا كان مجه���ول محل اإلقامة دون متابعة
الدائ���ن للمعاملة فلقاضي التنفيذ أن يق���رر رفع احلجز إذا رأى أن
يف ذلك حتقيقاً للعدالة.
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الباب الثالث
توزيع حصيلة التنفيذ
مادة ()142
املبالغ احملصلة
املبالغ التي جرى حتصيلها من املدين مع أثمان األموال التي مت بيعها
ع���ن طريق دائرة التنفيذ تقس���م ب�ي�ن الدائنني الذين تقدم���وا باملطالبة
بديونه���م وذلك بعد أن تف���رز دائرة التنفيذ ألصحاب الديون املمتازة ما
يخصهم وحتتفظ لهم به وإن لم يقدموا طلباً بدفع ما لهم من ديون.
مادة ()143
توزيع األموال احملصلة
إذا كانت األموال احملصلة حسب املادة ( )142غير كافية لتسديد
جميع ديون الدائنني فتوزع عليهم حسب الترتيب اآلتي:
 - 1أصحاب الديون املمتازة حسب ترتيبهم يف االمتياز والرجحان.
 - 2إذا كان أصح���اب الدي���ون يف مرتبة واح���دة من االمتياز وكانت
األم���وال املوجودة غير كافية لتس���ديد جميع ه���ذه الديون فإنها
توزع بينهم بنسبة دين كل منهما إلى الدين اإلجمالي املمتاز.
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 - 3إذا زادت األموال املوجودة على الديون املمتازة يوزع ما زاد منها
ب�ي�ن أصح���اب الديون العادية بنس���بتها املئوية إل���ى مجمل ديون
الدائنني.
مادة ()144
املبالغ اخلاضعة للتوزيع النسبي
املبال���غ اخلاضعة للتوزيع النس���بي ،يخصم منه���ا أوالً مصاريف
التنفيذ التي أنفقها الدائن احلاجز يف سبيل حتصيل تلك املبالغ.
مادة ()145
استرداد األموال
إذا تبني لدائرة التنفيذ أنها اس���توفت من املدين مبالغ أكثر من
الواج���ب عليه أداؤها ودفعها إلى الدائن ،وجب عليها أن تتولى أمر
اس���تردادها من الدائن ودفعها إلى دفعها إلى املدين بناء على قرار
م���ن قاضي التنفيذ دون حاجة إلى مراجعة احملاكم واحلصول منها
على حكم بذلك.
مادة ()146
األسبقية يف احلجز
األس���بقية يف احلجز ال تعطي صاحبها أي امتياز بالنظر لبقية
احلاجزين ،ولكن إذا كان احلكم الثاني سند احلجز الثاني وأساسه
ق���د صدر بناء على إقرار ش���فهي أو نكول عن اليمني أو على إقرار
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خطي لم يثبت رس���مياً أن تاريخه كان س���ابقاً على تاريخ األس���باب
القانوني���ة الت���ي اس���تند إليها احلك���م األول ،فلي���س للمحكوم له يف
احلك���م الثاني أن يش���ارك احملك���وم له يف احلك���م األول يف األموال
احملجوزة وإمنا له أن يستوفى ماله من بقية أموال املدين.
مادة ()147
تقيد املبالغ احملصلة يف محضر
املبال���غ الت���ي حتصل من املدين باالس���تناد إل���ى حكم صادر من
احملاك���م أو إلى الس���ند التنفي���ذي تقيد يف محضر ودفت���ر اليومية
حلس���اب الدائ���ن ،وبعد إج���راء معاملة القي���د على الوج���ه املذكور
ال يج���وز حج���ز ه���ذه املبال���غ اقتضاء ألي دي���ن يطلب م���ن املدين.
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الباب الرابع
أحكام متنوعة
الفصل األول
حق االمتياز ودرجاته
مادة ()148
حق االمتياز
 - 1يك���ون ح���ق االمتي���از عاماً إذا كان ش���ام ً
ال أم���وال املدين كلها،
وخاصا إذا تعلق بقسم منها.
 - 2يس���تويف أصحاب الديون الذين له���م حق االمتياز العام ديونهم
م���ن أموال املدين جميعه���ا ترجيحاً على غيرهم من الدائنني مبا
ال يتعارض مع أصحاب الديون اخلاصة.
 - 3يستويف أصحاب الديون الذين لهم حق االمتياز اخلاص ديونهم
من أموال املدين الذي تعلق بها حق االمتياز وليس لهم حق امتياز
على غيرها من أموال املدين.
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مادة ()149
الديون املمتازة
 - 1الديون املمتازة امتيازاً عاماً هي:
أ) نفقة الزوجة واألوالد والوالدين احملكوم بها.
ب) الضرائب والرس���وم التي جتبيه���ا احلكومة مهما كان نوعها
سواء أكانت من األموال التي جتبي مباشرة أو بالواسطة.
 - 2تس���تويف جمي���ع الديون املذكورة يف البن���د ( )1أعاله من أموال
املدي���ن املنقولة وغي���ر املنقولة مقدماً بعضها على بعض حس���ب
درجاته���ا املعين���ة يف القوانني واألوامر الصادرة يف هذا الش���أن،
أما الديون األخرى التي تطلب للحكومة من األشخاص فال تكون
ممتازة.
مادة ()150
الديون املمتازة امتياز خاص
الديون املمتازة امتيازاً خاصاً هي:
 - 1الرسوم والضرائب املفروضة للدولة على األموال املنقولة وغير
املنقولة احملجوزة نفس���ها وتش���مل الرس���وم والضرائب واملكوس
وضريبة األمالك واألراضي وغيرها من الضرائب ،وهي تستوفى
من أثمان تلك األموال بصورة ممتازة امتيازاً خاصاً.
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 - 2بدل إيجار العقار املوثق بعقد إيجار يستوفى على وجه االمتياز
من أثمان األموال القابلة للحجز واملوضوعة يف ذلك العقار.
 - 3بدل إيجار األراضي املنتجة كاملزرعة واحلقل والبس���تان املوثق
بسند يستوفى من محاصيل تلك األراضي مرجحاً على غيره من
الديون باس���تثناء ما مت ذكره يف البن���د ( )2أعاله ،ويتم حتصيله
من محاصيل تلك األراضي.
 - 4األجرة املس���تحقة لصاحب الفندق تس���توفى م���ن أثمان أموال
املدين املوضوعة يف ذلك الفندق قبل أن يوفى غيرها من الديون.
مادة ()151
حق االمتياز الناشئ عن وضع األموال غير املنقولة
حق االمتياز الناشئ عن وضع األموال غير املنقولة تأميناً للدين

يخضع يف تقريره وتنظيمه ملا تنص عليه القوانني واألنظمة اخلاصة
بذلك احلق.
مادة ()152
أصحاب حق االمتياز
أصحاب حق االمتياز اخلاص يتقدمون يف اس���تيفاء ديونهم على
أصحاب حق االمتياز العام.
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مادة ()153
ثبوت حق االمتياز
ال يثبت حق االمتياز ما لم تكن طبيعة الدين ونوعه ثابتة بصورة
صريحة وجازمة يف السند التنفيذي ،وال يلتفت إلى االدعاءات التي
تقدم إلى دائرة التنفيذ خالفاً لنصوصه أو التي حتدث مجدداً.
مادة ()154
سريان قواعد القانون املدني على حقوق االمتياز
تسري على مالم يرد به نص يف هذا الفصل القواعد املنصوص
عليها بالنسبة حلقوق االمتياز يف القانون املدني والقوانني اخلاصة
األخرى املعمول بها.
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الفصل الثاني
حبس املدين
مادة ()155
التسوية
 - 1يج���ب عل���ى املدين بع���د تبليغه إخطار التنفي���ذ أن يراجع دائرة
التنفيذ ويعرض عليها تس���وية تتناسب مع مقدرته املالية ومقدار
الدين لدفع ما هو مستحق يف ذمته من املبالغ احملكوم بها عليه،
فإذا لم يتقدم بتس���وية مناسبة أو عرض تأمينات وطلب تقسيط
الدي���ن مل���دد لم يوافق عليها احملكوم له فعل���ى قاضي التنفيذ أن
يأمر مبثول الطرفني جللسة يحددها لسماع أقوالهما.
 - 2يف اجللسة املعينة لذلك يباشر قاضي التنفيذ وبحضور احملكوم
له حتقيقاً مع املدين للتأكيد من مقدرته على دفع املبالغ احملكوم
به���ا ومعرفة أمواله واكتش���اف تصرفاته التي ق���ام أو التي ينوي
القي���ام بها بغرض تهريبها م���ن وجه الدائن للحيلولة دون متكينه
من استيفاء الدين أو بشأن عزمه على الفرار.
 - 3لقاض���ي التنفي���ذ اس���تجواب الدائن وس���ماع الش���هود إذا رأى
ضرورة لسماع ش���هادتهم مع اليمني أو بدونها الستجالء حقيقة
األمور وذلك سواء حضر املدين أو لم يحضر.
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مادة ()156
شروط القبض على احملكوم عليه وحبسه
يجوز لقاضي التنفيذ بنا ًء على طلب احملكوم له أن يأمر بالقبض
على احملكوم عليه وحبسه يف األحوال اآلتية:
 - 1إذا لم يراجع دائرة التنفيذ ويعرض تسوية لوفاء دينه خالل املدة
احملددة لذلك يف ورقة اإلخطار املشار اليها يف املادة السابقة.
 - 2إذا تبني لقاضي التنفيذ بنا ًء على بينة شفهية أو خطية ونتيجة
ملا باشره من حتقيقات وفقاً للمادة (.)155
أ) أن املدي���ن كان ميل���ك أو أن���ه وص���ل ليده منذ ص���دور احلكم
م���ا يكفي لتمكين���ه من دفع املبال���غ احملكوم به���ا عليه أو ما
تبقى منها بال دفع أو من دفع قسط من دين مستحق األداء
مبقتضى ما تعهد به يف اإلجراء وبأنه رفض أو أهمل الدفع.
ب) أن املدين وهب أو نقل أو سلم للغير شيئاً من أمواله أو سمح
لغيره بإجراء ذلك أو وضع ش���يئاً م���ن أمواله تأميناً لدين أو
أخف���اه مم���ا أدى إلى منع الدائن من اس���تيفاء ما حكم له به
كلياً أو جزئياً.
أموال
ج) أن املدي���ن ين���وي الف���رار يف ح�ي�ن أنه لم يكش���ف ع���ن
ٍ
له واقعة ضمن اختص���اص محاكم البالد تكفي لوفاء الدين
احملكوم به أو لم يعط كفالة على دفعه.
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مادة ()157
مدة احلبس
 - 1ال يجوز أن تتجاوز مدة احلبس تنفيذاً ألي قرار يصدره قاضي
التنفي���ذ عن ( )91يوم���اً ،وأن ال يتجاوز مجموع مدد احلبس عن
( )91يوماً يف السنة الواحدة مهما بلغ الدين أو تعددت الديون.
 - 2ال يج���وز أن تتج���اوز مدة احلبس عن ( )21يوم���اً إذا كان املبلغ
احملكوم به ال يتجاوز خمس���مائة دينار ،وإذا تقرر تقسيط الدين
احملك���وم به فال يجوز أن تتج���اوز مدة احلبس ( )21يوماً عن كل
قسط يتخلف املدين عن دفعه.
مادة ()158
حظر حبس املدين لنفس الدين
 - 1ال يج���وز حب���س املدين ثانية من أج���ل نفس الدين بعد اإلفراج
عنه س���واء مبوافق���ة احملكوم له أو النتهاء م���دة احلبس احملكوم
بها عليه.
 - 2مع األخذ بعني االعتبار ما جاء يف املادة السابقة يجوز لقاضي
التنفي���ذ إذا كان قد ص���در قرار من احملكم���ة أو قاضي التنفيذ
بتقسيط الدين احملكوم به أن يعتبر كل قسط من هذه األقساط
دينا مستق ً
ال.
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مادة ()159
تأجيل حبس املدين
لقاض���ي التنفيذ أن يق���رر تأجيل حبس املدين إلى أجل آخر إذا
ثب���ت لدي���ه تقرير طبي صادر ع���ن جلنة طبية رس���مية مختصة أن
املدين الذي تقرر حبسه لعدم الوفاء بالدين احملكوم عليه ال يتحمل
معه السجن بسبب مرضه.
مادة ()160
احلق يف استيفاء الدين
ال يؤث���ر حبس احملكوم عليه واإلفراج عنه يف حق احملكوم له يف
استيفاء دينه من أموال احملكوم عليه.
مادة ()161
االقتدار
ال حاج���ة لطلب إثب���ات اقتدار األش���خاص املذكورين أدناه ،عند
طلب حبسهم:
 - 1الذين صدق كاتب العدل على اقتدارهم والذين كفلوا املدين
يف دائرة التنفيذ.
 - 2احملك���وم علي���ه باحلقوق الش���خصية الناش���ئة عن جرم دون
حاجة إلثبات اقتداره.
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 - 3احملكوم عليه بنفقة للزوجة أو األصول أو الفروع أو األقارب
إذا امتنع عن دفعها دون حاجة إلثبات اقتداره.
 - 4املدي���ن بدين ناش���ئ عما له مقابل م���ا يف حوزة املدين كثمن
البيع أو التأمني فال حاجة إلثبات اقتداره.
مادة ()162
سحب قرار احلبس
ال يكل���ف الدائن بالتحري عن أم���وال املدين الكافية لدينه ليحق
له طلب حبس���ه ولكن للمدين أن يطلب س���حب قرار احلبس بكشف
وإظهار أمواله التي تكفي لوفاء دينه.
مادة ()163
األشخاص املستثنون من قرار احلبس
ال يصدر قرار باحلبس مبقتضى هذا القانون على:

 - 1من ال يكون مسئوالً بشخصه عن الدين كالوارث غير واضع اليد
على التركة والولي والوصي.
 - 2املدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره واملعتوه واملجنون.
 - 3املدين احملكوم بدينه بني الزوج وزوجته أو ألجل دين محكوم به
للفروع على األصول.
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مادة ()164
دفع الدين
إذا دف���ع احملك���وم علي���ه الذي ص���در بحقه أمر حبس القس���ط
املستحق من الدين أو عمل مبوجب أمر قاضي التنفيذ أو كشف عن
أم���وال له تكفي لوفاء الدين احملكوم ب���ه عليه أو املقدار الباقي منه
بال دفع يجوز لقاضي التنفيذ أن يلغي بناء على طلب احملكوم عليه
أمر احلبس ويأمر باإلفراج عنه.
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الفصل الثالث
مسائل متنوعة
مادة ()165
األسناد التنفيذية
األسناد التنفيذية املودعة بدائرة التنفيذ ألجل التنفيذ إذا تركها
أصحابه���ا دون تعقب س���تة أش���هر متوالية اعتباراً م���ن آخر معاملة
متت بشأنها يوقف تنفيذها حتى يقدم طلب التنفيذ.
مادة ()166
قابلية األحكام للتنفيذ
 - 1تكون األحكام قابلة للتنفيذ خالل خمس عش���رة س���نة من اليوم
الذي صدرت فيه.
 - 2تك���ون األس���ناد التنفيذية األخرى قابلة للتنفي���ذ إذا لم تتقادم
االلتزامات املثبتة فيها وفقاً للقوانني اخلاصة بذلك.
مادة ()167
األمانات النقدية والعينية
األمان���ات النقدية والعينية التي أودع���ت يف صندوق التنفيذ أو
حصلتها الدائرة أو اس���تردتها من احملك���وم عليهم بطلب أصحابها،
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إذا لم يراجع مستحقها دائرة التنفيذ ألخذها يف مدة خمس سنوات
اعتب���اراً م���ن تبليغ ورقة اإلخطار أو م���ن تاريخ إعالنها يف الصحف
حس���ب األصول ملجهول���ي اإلقامة يس���قط حق املطالب���ة بها وتقيد
إيراداً للخزينة العامة.
مادة ()168
األعذار الشرعية
األعذار الش���رعية التي تقطع مرور الزمن تس���ري على املادتني
الس���ابقتني ولكن االدعاءات التي هي من نفس القبيل يجب أن حتل
بطريق التقاضي لدى احملكمة املختصة.
مادة ()169
تطبيق أحكام القانون
 - 1يطب���ق هذا القانون على جميع اإلجراءات واملعامالت التنفيذية
التي تتخذ بعد نفاذه ما لم يرد نص بخالف ذلك.
 - 2تعتبر كل إجراءات تنفيذية بدئ فيها أو كانت معلقة حني ابتداء
العمل بهذا القانون أنها جرت حسب األصول املقتضاة إذا كانت
قد أقيمت وفق أي قوانني كانت س���ارية املفعول قبل تاريخ العمل
بهذا القانون.
 - 3م���ع مراعاة أحكام البند ( )2أعاله تس���ري أحكام هذا القانون
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بالق���در ال���ذي يراه قاض���ي التنفيذ ممكناً عل���ى جميع إجراءات
التنفيذ املعلقة من املرحلة التي انتهت إليها.
مادة ()170
أحكام عامة
 - 1ال يخ���ل تطبي���ق أح���كام هذا القان���ون مبا هو مقرر للس���لطات
وللجه���ات اإلداري���ة من حق يف اقتض���اء حقوقها جب���راً بالطرق
واإلجراءات املنصوص عليها يف القوانني املنظمة لذلك.
 - 2فيم���ا عدا ما نص عليه يف البند ( )1أعاله تس���ري أحكام هذا
القانون على التنفيذ الذي تقوم به جهات اإلدارة مبا ال يتعارض
مع األحكام الواردة يف قوانينها.
مادة ()171
اإللغاء
يلغ���ى العم���ل بالقوانني اآلتي���ة املعمول به���ا يف محافظ���ات الضفة
الغربية وقطاع غزة:
 - 1قان���ون اإلج���راء العثماني الصادر بتاريخ  15جماد اآلخرة س���نة
1332هـ.
 - 2قانون تبادل تنفيذ األحكام رقم  22لسنة 1922م.
 - 3أصول تبادل تنفيذ األحكام لسنة .1926
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 - 4قانون األحكام (تبادل تنفيذها مع مصر) رقم  16لسنة .1929
 - 5قان���ون الديون (حبس املدين) الفلس���طيني الص���ادر بتاريخ 31
تشرين أول سنة 1931م.
 - 6قانون اإلجراء املعدل رقم  38لسنة 1936م.
 - 7قانون تنفيذ األحكام األجنبية رقم ( )8لسنة 1952م.
 - 8قانون اإلجراء األردني رقم  31لسنة 1952م.
 - 9قانون ذيل قانون اإلجراء األردني رقم  25لسنة 1965م.
 - 10جمي���ع النصوص التي تتعارض م���ع أحكام هذا القانون والتي
وردت يف أي قوانني أخرى كانت سارية قبل نفاذه.
مادة ()172
التنفيذ والنفاذ والنشر
يخص���ه -تنفيذ أحكام
عل���ى اجلهات املختص���ة كا ّفة -ك ّل فيما
ّ
هذا القانون ،ويعمل به بعد ثالثني يوماً من تاريخ نشره يف اجلريدة
الرسمية.
صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ  2005/12/22ميالدية.
املوافق /20 :ذو القعدة 1426/هجرية.

محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
-103-

قانون التنفيذ
رقم ( )23لسنة 2005م

مشروع تعزيز قدرات احملامني النظاميني وتطوير
مهنة احملاماة -املمول من االحتاد األوروبي
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