
 انقضاء القوة التنفيذية للمحررات

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

801 

 (ات ) حبث مستلانقضاء القوة التنفيذية للمحرر

 االنسة مروة خليل ابراهيم                              عمار سعدون حامدد. 
 

 

 امللخص

يعتمدددلتنفتذ يددداتفبميددد عتىمج مدددنتابددد تممبدددنتمددد تندمدددائتامذجددد ت  تي دددا تىيدددلتنفدددلن  تم دددئئت
ياينت،تف فماةتنفتذ ياينتفبم ئئنتتم تتذ يايتمثىتتفينتنف قتنفُمط فبتىنتامتمتعتى فماةتنفتذ 

هدددالتأثت ثدددئتأمئن دددالتفم دددئئتيمدددئ تنفمددد ذا ت،تااددد تطئيمجددد تيدددتم  ت ددد  بتنفم دددئئتمددد ت
نقتضدد حت مددنتنفث ىددتتفددالتنفم ددئئتنفتذ يددايت،ت مدد ت  تفبمدداةتنفتذ يايددنت  دد   تااذ  ددئت

ئبتمعجد تتمت زتىج ت،تاتميزه تم تغيئه تمد تنفدذ عتاندف د ئتنفم ذاذيدنتنفتدالتيم د ت  تتتمد 
تفالتىعضتنفذم طت.

امدد تنفمعبدداعت  تأضدد  حتنفمدداةتنفتذ يايددنتفبم ددئئتيتاقدداتابدد تذددا تنثتمدد  تنفددايتي  دداتىددنت
نفم ذا تنفايتيجتعتىعمبينتنقتضد حتنف مداقت،تفمد تنفمدانذي تمد تي  داتى ثتمد  تنفضديقتفد ت

اةتنفتذ يايددنتيعتددئاتىدد فماةتنفتذ يايددنتأثتفا  دد عتنفمضدد  ينت،تامدد تنفمددانذي تمدد تيعتددئاتىدد فم
فبسذلنتتنفئسمينتأف تم ذبتند   عتامذج تنفم ذا تنفم ئيتانف ئذسالت،تفالت ي تنتمجتت
قدددانذي ت  دددئتأفددد تأضددد  حتنفمددداةتنفتذ يايدددنتفبم دددئئنتتنفتذ يايدددنت  فدددنتسدددانحت   ذدددتت    مددد  ت
قضددد  ينت عتسدددذلنتتئسدددمينت عتا ليدددنتىعدددلت  تتتدددانفئتنفهدددئاطتنف   دددنتى ددد تمذجددد تاىجدددانت

تنفم ذاذ  تنفعئنقالتانفسائيت.تتنثتم  ت  ا
اىم ت  تنفماةتنفتذ ياينتنثئتفبم ئئتفانتف ذج تتذمضالتتىع  تثذمض حتنفم ئئتاى  ثتتت

نذمض ح تطىيعي  تاافكتاذلتتذ ياتنفملي تثفتزنمنتنفث ىتتفالتنثذمض حتذ سج ،تاي ا ت
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 بحتنفم ئئت اتا تطئيقتذزا تنفلن  تا تنف قتنفث ىتتى فم ئئت اتا تطئيقتنف
معتنفملي ت،تاقلتتذمضالتنذمض ح تغيئتطىيعالتىسماطج تاافكتفمضالتنفملةتنفم للةت

فبتم لعتنفمسمطتنفتذ يايتناتىسىبتتئكتنفلن  تفبم ئئتنفتذ يايتاالعتمئنمعتنت
 فمليئينتنفتذ ياتىه ذن.

  املقدمة 
نف مددلترتئبتنفعدد فمي تانف دد ةتانفسدد عتابدد تسدديلتنفمئسددبي تم مددلتت ت ددب تت
تينتاسبعت(تااب تنفنتا  ىنت ممعي ت م تىعلت....نرتاب
ذمجددلتفلئنسددنتماضددا تنذمضدد حتنفمدداةتنفتذ يايددنتفبم ددئئنتتىمملمددنتذاضددحتفيجدد تنفذمدد طتتتت

تت-نآلتينت:
 مدخل تعريفي بموضوع البحث  -أواًل :

يعتمددلتنفتذ يدداتفبميدد عتىمج مددنتابدد تممبددنتمدد تندمددائتامذجدد ت  تي ددا تىيددلتنفددلن  تتت
ىدددتتفيدددنتنف دددقتنفُمط فدددبتىدددنتامتمتدددعتىددد فماةتنفتذ يايدددنت،تفددد فماةتنفتذ يايدددنتم دددئئتتذ يدددايتمث

فبم ددئئنتتمدد تهددالتأثت ثددئتأمئن ددالتفم ددئئتيمددئ تنفمدد ذا ت،تاادد تطئيمجدد تيددتم  ت دد  بت
نفم ئئتم تنقتض حت منتنفث ىتتفالتنفم ئئتنفتذ يايت،ت مد ت  تفبمداةتنفتذ يايدنت  د   ت

نفددذ عتاندف ددد ئتنفم ذاذيددنتنفتدددالتيم ددد ت  تتااذ  ددئتتمتددد زتىجدد ت،تاتميزهددد تمدد تغيئهددد تمددد 
تتتم ئبتمعج تفالتىعضتنفذم طت.

امدد تنفمعبدداعت  تأضدد  حتنفمدداةتنفتذ يايددنتفبم ددئئتيتاقدداتابدد تذددا تنثتمدد  تنفددايتي  دداتىددنت
نفم ذا تنفايتيجتعتىعمبينتنقتضد حتنف مداقت،تفمد تنفمدانذي تمد تي  داتى ثتمد  تنفضديقتفد ت

  دد عتنفمضدد  ينت،تامدد تنفمددانذي تمدد تيعتددئاتىدد فماةتنفتذ يايددنتيعتددئاتىدد فماةتنفتذ يايددنتأثتفا
فبسذلنتتنفئسمينتأف تم ذبتند   عتامذج تنفم ذا تنفم ئيتانف ئذسالت،تفالت ي تنتمجتت
قدددانذي ت  دددئتأفددد تأضددد  حتنفمددداةتنفتذ يايدددنتفبم دددئئنتتنفتذ يايدددنت  فدددنتسدددانحت   ذدددتت    مددد  ت
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فئتنفهدددئاطتنف   دددنتى ددد تمذجددد تاىجدددانتقضددد  ينت عتسدددذلنتتئسدددمينت عتا ليدددنتىعدددلت  تتتدددان
تنثتم  ت  اتنفم ذاذ  تنفعئنقالتانفسائيت.ت

اىمدد ت  تنفمدداةتنفتذ يايددنتنثددئتفبم ددئئتفددانتف ذجدد تتذمضددالتتىعدد  تثذمضدد حتنفم ددئئتاى دد ثتتت
نذمضددد ح تطىيعيددد  تاافدددكتاذدددلتتذ يددداتنفمدددلي تثفتزنمدددنتنفث ىدددتتفدددالتنثذمضددد حتذ سدددج ،تاي دددا ت

نفلن  تا تنف قتنفث ىدتتىد فم ئئت اتاد تطئيدقتنف دبحتمدعتنفم ئئت اتا تطئيقتذزا ت
نفملي ت،تاقلتتذمضالتنذمض ح تغيئتطىيعدالتىسدماطج تاافدكتفمضدالتنفمدلةتنفم دللةتفبتمد لعت
نفمسددمطتنفتذ يددايتناتىسددىبتتددئكتنفددلن  تفبم ددئئتنفتذ يددايتااددلعتمئنمعتددنتفمليئيددنتنفتذ يددات

تىه ذن.
 أسباب اختيار الموضوع  -ثانيًا :

ن تيد ئتماضدا تنذمضد حتنفمداةتنفتذ يايدنتفبم دئئنتتماضداا تفبى دد تأ تنسدى بتت
ت-هالت:

أ تماضدددا تنفمددداةتنفتذ يايدددنتفدددعتي ددد نتى دهميدددنتمددد تم ذدددبتنفمهدددئ تنفعئنقدددالتأات  ت -1
ىعضتذ ا تنفم ذا تنفتالتى ثتتفالتقاةتنفم ئئنتتنفتذ ياينتم  تذ ئ،تفض  ت

لتمد تنفتعدئاتا تامالتذم تتهئيعالتفالتىعضتمانذبتنفماضا ت،تفانت   تثى
ابد تهدانتنفدذم تامع فمتدنتقدلئتن م د  تتىمد تيضدم تنفا دا تأفد تتذ ديعتلقيدقت

 اذ ا تق ذاذينت  فينتم تنفذم .
ت
قبددددنتنفمتف ددددد تتنفم ذاذيددددنتنفتدددددالتتتطدددددئقتفى دددد تماضدددددا تنذمضدددد حتنفمددددداةتنفتذ يايدددددنت -2

فبم ئئنتتان  تتطئقدتتتفدنتفهذجد تثتتهدم تأثتابد ت   د عتمتذد ثئةتاثتتت دل تفدنت
تذىنت  فنتتم تمان
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ىيدد  تمددل تنفتطىيددقتنفسددبيعتفبذ ددا تنفم ذاذيددنتنفمتعبمددنتى ذمضدد حتنفمدداةتنفتذ يايددنت -3
فبم دددددئئنتتفدددددالتنفانقدددددعتنفعمبددددددالت،تفدددددافكت ددددد  تيمددددددبت  تُذىدددددي تماقددددداتنفمضدددددد حت

 ى ستعئنضتنفمئنئنتتنفمض  ينتنفمتعبمنتى فماضا ت.ت
 تساؤالت البحث   -ثالثًا :

ت-تذ ياينتفبم ئئنتتفإلم ىنتا تندس بنتنآلتينت:فملتتعتن تي ئتماضا تنذمض حتنفماةتنف
 م تم جاعتنفماةتنفتذ ياينتفبم ئئنتتانف     تنفتالتتمت زتىج ت؟ -1
 م تهالتطئقتنذمض حتنفماةتنفتذ ياينتفبم ئئنتت؟ت -2
 م تلائتاس   تنفتذ ياتفالتنذمض حتنفماةتنفتذ ياينتفبم ئئنت؟ -3
 لةتتم لعت عتملةتسماطت؟م تطىيعنتملةتسماطتنفماةتنفتذ ياينتفبم ئئنتت هالتم -4
هدد تتتمددللتنفمدداةتنفتذ يايددنتفبم ددئئنتتىعددلتنذمضدد  ج تفمضددالتمددلةتنفتمدد لعتنفمسددمطتت -5

 فبتذ يات؟
 

تمنهجية البحث  -: رابعاً 
اافدددكتمددد ت ددد  تت بيددد تتتدددعتنثاتمددد لتفدددالتأادددلنلتهدددانتنفى ددد تابددد تندسدددبابتنفت بيبدددال
ائمذددد تابددد تت بيددد تت مددد نفذ دددا تنفم ذاذيدددنتنفتدددالتتدددذ عتهدددانتنفماضدددا ت يثمددد تائلتت،ت

اطد حتئ يذد تنف د  ت بمد ت د  ت نآلئنحتنف مجينتامذ قهتج تاتدئميحتنفدئ يتنفم ضد تانفسدليلتان 
ابد ت سدبابتنفمم ئذدنت،تتا مد تاناتمدلذ تفدالتلئنسدنتهدانتنفماضدا افكتضئائي  تامذ سى  ت،ت

مد ذا تنفم ذا تنفم ئيتانفأاتتمتتمم ئذنتنفماةتنفتذ ياينتفبم ئئنتتفالتنفم ذا تنفعئنقالتمعت
نفسددددائيتانفمدددد ذا تنف ئذسددددالت،تفضدددد  تادددد تنثسددددت ذ عتىددددىعضتنفمددددانذي ت،ت مدددد تاناتم لذدددد ت
نفمذججتنفتطىيمالتاافكتىتعزيزتنفى د تىماقداتنفمضد حتمد ت د  تىيد  تنفمدئنئنتتنفمضد  ينت

تنفتالتتتذ ا تماضا تنفماةتنفتذ ياينتفبم ئئنتت.
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تتعتناتم لتنف طنتنآلتينت:خطة البحث : -خامسا :
تم هينتنفماةتنفتذ ياينتفبم ئئنتت.ت-نفتمجيليت:نفمى  ت

تم جاعتنفماةتنفتذ ياينتفبم ئئنتت.ت-نفمطببتندا ت:
ت     تنفماةتنفتذ ياينتفبم ئئنت.ت-نفمطببتنفث ذالت:
  نثذمض حتنفطىيعالتفبماةتنفتذ ياينتفبم ئئنتت.ت-نفمى  تنثا ت:
تينتفبم ئئنت.اس   تنثذمض حتنفطىيعالتفبماةتنفتذ يات-نفمطببتندا ت:
تتت  ي ينتنثذمض حتنفطىيعالتفبماةتنفتذ ياينتفبم ئئنت. -نفمطببتنفث ذالت:

تنثذمض حتغيئتنفطىيعالتفبماةتنفتذ ياينتفبم ئئنت.ت-نفمى  تنفث ذالت:ت
ت  ثتتنثذمض حتغيئتنفطىيعالتفبماةتنفتذ ياينتفبم ئئنتتت.ت-نفمطببتندا ت:
تطىيعالتتفبماةتنفتذ ياينتفبم ئئنتت.ن   عتتنثذمض حتغيئتنف-نفمطببتنفث ذالت:

ت
 املبحث التمهيدي

 ماهية القوة التنفيذية للمحررات
ت
أ ت يتم ددئئتثتيم دد تف دد  ىنتنثذت دد  تىددنتأانتفددعتي دد تهددانتنفم ددئئتقدد ى  تتت

فبتذ ياتثقتض حتنف قتنفث ىتتفيدنتاثتسدىي تفدافكتأثتىامدالتقداةتتذ يايدنتنقئهد تنفمد ذا ت
نفمددداةتنفتذ يايدددنتفبم دددئئت ثدددئن تفبم دددئئتنفتذ يدددايتىددد تهدددالت ثدددئ تفدددافكتنفم دددئئت،تأاتُتعدددلت

تنف ع  تفتذ ياتافكتنفم ئئت،تاابينتفه تف ابينت يتم ئئتمئتىطنتىهم  ذينتتذ يا ت.
ام ت م تنفتعئياتى فماةتنفتذ ياينتفبم ئئنتتاىي  ت     دج تيمتضدالتندمدئتتمسديعت

تت-هانتنفمى  تأف تمطبىي تا م تي تالت:
 مفهوم القوة التنفيذية للمحررات . -:المطلب األول 
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 خصائص القوة التنفيذية للمحررات . -المطلب الثاني :
ت
ت

 املطلب األول
 مفهوم القوة التنفيذية للمحررات

 
أ تنفا دددا تأفددد تألئنكتانضدددحتفبمددداةتنفتذ يايدددنتفبم دددئئنتتيمتضدددالتنفتعدددئضتت

 تنفمعذددد تنفب دددايتفبمم دددالتىددد فماةتنفتذ يايدددنتفبم دددئئنتتفدددانتسدددذتذ ا تفدددالتنفمطبدددبتىيددد 
تانث ط  التتف بمنتنفماةت اثتثعتف بمنتنفتذ ياتث ذي تانفم ئئتث فث ت.ت

ف ددنت:تهددالتمدد تقددايتيمددايتانفمدداةتضددلتنفضددعاتاممعجدد تقُددان تانفمدداةتهددالتتالقوووةف بمددنت
)طاقق  نقط طاققا   والقوو الَخْلق  نفط قنتم تنف ى  تائم تهليلتنفُمان ت يتهليلت سئت

تت(1 الحبل و الجنيع الُقَوى
:تفجدددالتنفط قدددنتانفذهددد طت،تاقددداةتن ذسددد  تط قتدددنتبوووالقوة اصوووط حاا مددد تنفمم دددالتتتت

اذه طنتفالتنفت ثيئتىعمبنت،تاقلتت دا تاذ د تفدالت  فدنتنسدتعم فج تىهدلةتم ليدنتمدتثئةت،ت
ت.(ت2 اقلتت ا تتجليلنتأانت  ذتتلا تلئمنتنفعذا

ت:فجاتم لئتذ اتافنتالةتمع  تمذج تتالتنفيذ في اللغة م ت
تتت(1 ) أجز    العقد جعلته جائزا نافذا،تامذنتوازالج -1

                          

مجددليتنفم زامددالتاتل.تأىدددئنهيعتتل.،تت ميددق:ت5:نف بيدد تىدد ت  مددلتنف ئنهيدددلي،تنفعددي ،ت تيئنمددع( 1)
ت.232سذنتطىع،ت،ت تن التلنئتام تىنتنفج  ،تىيئات،تىلا نفس مئت

(
2
مملمددنت،تئسد فنتم مسددتيئ:اىدد عت  مددت،تنفمداةتنفتذ يايددنتفب  ددعتنفمزن دال،تلئنسددنتمم ئذددن،تتيئنمدعت(

ت.9،ت 2002أف تممبعت بينتنفم ذا ،تم معنتى لنل،ت



 انقضاء القوة التنفيذية للمحررات

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

881 

ذما تئم تذ فاتفالت مئ ،ت يتم ضتفالتمميعت مئ ،تا مئ تذ فات يتتاإلمضاء، -2
ت.ت(2 مط  

،تذمدددا تذ ددداتنفسدددجعتنفئميدددن،ت يت ددد فطتمافجددد تثدددعت دددئ تمددد تنفهدددقتاالختووورا  -3
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت.تت(3 نآل ئ،تاتتذ فاتنفماعتأف تنفم ضال،ت ب انتأفينتائفعانتأفينت  امتجع

مئن ددالتتفدد فمعذ تنفماضددااالتهدداتالتنفيووذ اصووط حا مدد ت :تتفبددنتمعذيدد  تماضددااالتان 
. مددد تنفمعذددد تن مئن دددالتفيم دددلتىدددنتت(4 نفافددد حتىددد ثفتزنعتى يددد تتىدددئ تامدددنتنفمدددلي تمذدددن

ت.تت(5 تمئنحنتتنفمتىعنتف م تنفملي تاب تنفتذ ياتافاتمىئنتاذنن 
حسقنه وخلهقه باقانق  :تفجداتمد ت دئئتت ئيدئن،تا دئئتنف تد بتتالمحرر فوي اللغوة م ت

هالح سقطه ى ذنتت  تنفائقنتنفتالتت لئتا تتالمحرر اصط حااائاتت(2  حروفه وا 
ق ذاذيدددنتتذهددد ت مددد تفدددئلتفدددنت ددد نتنفما ددداتنفعددد عت عتثتاتتضدددم ت ت ىدددنتتثىدددتتانقعدددنت

ت.ت(7 تفم ب نتم تيتمسكتىجانتنفم ئئ((

                                                                

ئيتنف يددامال،تنفم ددى متنفمذيددئتفددالتغئيددبتنفهددئمتنف ىيددئت مددلتىدد تم مددلتىدد تابددالتنفممددتيئنمددع:ت(1)
 .114،تنفم تىنتنفعبمين،تىيئات،تىلا تسذنتطىع،ت 1فبئنفعال،ت 

،تت ميددقتم مددالت1نفددئنزي،تم تدد ئتنف دد  م،ت،ت تئم مددلتىدد ت ىددالتى ددئتىدد تاىددلتنفمدد لتيئنمددع:ت(2)
ت.280ع،ت ت1995  طئ،تم تىنتفىذ  تذ هئا ،تىيئات،ت

،تلنئت د لئ،ت1،تط3فسد  تنفعدئب،ت،  ىد تمذ دائتندفئيمدالتنفم دئي،تم ملتىد تم دئعتيئنمع:ت(3)
 .514ىيئات،تىلا تسذنتطىع،ت 

(
4
ت.ت1ع،ت 1957ابالتم  ئت  ف ،تهئمتق ذا تنفتذ يا،تمطىعنتنفع ذال،تى لنل،تل.تتيئنمع:ت(

(
5
ت.ت5ع،ت 1984مطىعنتم معنتى لنل، ،5ط     عتق ذا تنفتذ يا، نلعتاهيبتنفذلناي، .لتيئنمع:ت(

 (
6
 ىاتنفم سعتم مالتى تامئتى تم ملتى تامئتنف دانئزمالتنفزم هدئي،ت سد عتنفى غدن،تتيراجع:(
 .120ع،ت 1979،تلنئتنف  ئ،تىيئات،ت1 

(
7
 سدد منتن مددلتهدداقالتنفمبيمددال،تنسددت لنعتمسددت ئم تتنفتمذيدد تتنفعبميددنتنف ليثددنتا ثددئ تتل.تيئنمددع:ت(

 .ت80ع،ت 2000اب تقانالتن ثى تتنفملذال،تنفمتسسنتنف ذين،تنفم هئة،ت
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  (1 تأما عن مفهوم القوة التنفيذية للمحررات من الناحية االصط حية
نفمدداةتنفتذ يايدنت ى ذجدد تندثدئتنفددايتيئتىدنتنفمدد ذا تفددىعضت(ت2 تفمدلتاددئاتم ذدبتمدد تنف مدن

ابد تمد ت  دعتىدنتند   عتانفايتيستطيعتىمامىنتنفم  اعتفدنت  تيذ داتمىدئنتفب  دا ت
ت،فيذه تفنتنف قتفالتنفتذ يا(ت.

ايىددلات  تهددانتنفتعئيدداتغيددئتلقيددقتمدد تمجددنتايعتئيددنتنفم ددائتمدد تمجددنت  ددئ ،تتتتت
فجدداتغيددئتلقيددقتفددا ئ تاىدد ئةت فددىعضتند  دد عت(تفدد فماةتنفتذ يايددنتت ددا تفا  دد عت  فددنت

ةت(تفدالت ذدنتتان ت   ت  عتن فزنعتا ل تنفايتيذ ئلتاد تىميدنتند  د عت نفمذهد نتانفممدئئت
يذ دداتفددالتمليئيدددنتنفتذ يدداتلا تند  دد عتند دددئ تنفتددالتيم دد تتذ يددداه تفددالتغيددئتمليئيدددنت
نفتذ يددات،تايعتئيدددنتنفم ددائتدذدددنتق ددئتنفمددداةتنفتذ يايددنتفا  ددد عتفمددطتلا تغيئهددد تمددد ت

 نفم ئئنتتند ئ تنفتالتمذ ج تنفمهئ تنفماةتنفتذ ياينتىذ تنفم ذا ت.
ىنتنفم ذا تفا   عتمد ت ثدئتتذ يدايت((تفجدانتنفتعئيدات  ى ذج تم تيئتت(3 اائفج ت  ئتتت

تمذتملت س ىمنتم ت ي تق ئتنفماةتنفتذ ياينتاب تند   عتفمط.

                          

 (
1
انفمدانذي تم د تنفمم ئذدنتم دطبحتنفمداةتت1980(تفسدذنت45فعتيعئاتقد ذا تنفتذ يداتنفعئنقدالتئقدعت (

(تانفمعل ت1928(تفسذنت 13نفتذ ياينتفبم ئئنتت م ذا تنفمئنفع تتنفملذينتانفتم ئينتنفم ئيتئقعت 
(تفسددددذنت84عت (تاقدددد ذا ت  دددا تنفم   مددد تتنفملذيددددنتنفسدددائيتئقددد2007(تفسدددذنت 72ىمددد ذا تئقدددعت 

اقددد ذا تت1975(تفسدددذنت1123(تنفمعدددل تاقددد ذا تن مدددئنحنتتنفملذيدددنتنف ئذسدددالتنفمدددليعتئقدددعت 1953 
ذتيددلتمدد تاهىددتتأفيددنتهددا تنفتهددئيع تتىعددلعتاتت1991(تفسددذنت250ن مددئنحنتتنف ئذسددالتنفمليددلتئقددعت 

فمميددعتتأيئنلهدد تفبتعئيددا،تانفسددىبتفددالتافددكتأ تنفمهددئ تمجمدد ت دد  تلقيمدد تأثت ذددنتثتي ددا تمسددتااى 
ت.تنفمستملنتتنفتالتقلتت ل تفالتنفمستمى 

 (
2
ن فددع،تن سدد ذلئينن نطبعقق  أط2إبققرامين نجيققد سققعدن القققانوط القاققائ  الخققا ن   د. يراجققع:(

 .تت311بدوط سن  طبعن  

 (
3
ن دار وائققققل للن ققققر 3ن ط2.عققققوم احنققققد الزعبقققق ن أهققققول النحا نققققا  الندنيقققق ن   د يراجققققع:(

 .ت779نن  2223 ىلا تم   تطىع،توالطباع ن 



 انقضاء القوة التنفيذية للمحررات

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

881 

  ى ذجدد تندثددئتنفددايتيئتىددنتنفمدد ذا تابدد ت   دد عت(ت1 اقددلتائفجدد تم ذددبت  ددئتمدد تنف مددنتتت
تن فزنعتيمعبج ت  ف نتفبتذ ياتنفمىئيتمت تتانفئتتفالتنف  عتهئاطتمعيذنت((

ى ذجددد ت  فيسدددتتسدددا تندثدددئتنفدددايتيئتىدددنتت(2  مددد تائفجددد تنفدددىعضتنآل دددئتمددد تنف مدددنتتت
نفمدد ذا تابدد ت   دد عتن فددزنعتفيمعبجدد ت دد ف نتفبتذ يدداتنفمىددئيتمتدد تتددانفئتتفددالتنف  ددعت

تهئاطتمعيذنت،فجالتا اتيب قتنف  عتفيسمحتىتذ يا تمىئنت انتفزعتندمئ((.
 ذجمدد ت دد فتعئياتنفسدد ىقتنقت ددئتأ تأمعدد  تنفذ ددئتفددالتنفتعددئي ي تند يددئي تذ  دد تتتت

ابدد تند  دد عتفمددطتلا تنفم ددئئنتتند ددئ ،تايعدد بتابيجمدد ت يضدد ت ذجمدد تمعدد تنفمدداةت
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددئةتابددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ت تنفتذ يايدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنتُممت  
   د عتن فدزنعتفمدطت،تفضد تاد ت  تنفتعئيداتند يدئتفدعتي دللتنفطىيعدنتنفم ذاذيدنتفبمدداةت

تى ذج تا ا.تنفتذ ياينتتى ائةتانض نتفت ئةتيا ئتى ذج ت ثئتات ئةتيا ئ
ت
ت
  ى ذج ت  نتفالتنف  عت اتغيئ تم تنفسذلنتتنفتالتت ا تنف  دا ت(ت3 اائفج ت  ئتتت

تاب تنف م ينتنفمض  ينتىانسطنتنفتذ ياتنفمىئيت((ت
اي   تابد تهدانتنفتعئيداتنذدنت  د بتفدالتم ذدبتأثتنذدنتثتي بداتمد تنفذمدلتمد تتتتت

سددذلنتت  ددئ ،تفيعددلتتت مدد تمجددنتنف ددانبتنذددنتا ددئتأفدد تم ذددبتند  دد عتم ذددبت  ددئ،

                          

 (
1
بقدوط ن ققاط  ىددلا تنسدعتنفمطىعدن،تن2إبقرامين أنققيط النويقاولن الققون التنويذيقق  لطح قانن ط يراجقع:(

ت 33نن  2222طبعن 
(

2
،تلنئت ىدات2م مالتم مالتنفطذ  ال،تنفممام تتنفماضااينتانفه بينتفبسدذلتنفتذ يداي،تطتيئنمع:ت(

ت.ت20ع،ت 2005نفمملتفبطى ان،تنفجئع،ت
(

3
نف ليثددددن،تىيددددئاتت،تتمذيمذددددنالتانفددددال،تتقدددد ذا تنفمضدددد حتنفمددددلذالتنفبىذدددد ذال،تمطدددد ىعتفت ددددتيئنمددددع:ت(

ت.293ع،ت 1928
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تعئي  ته م تفبمداةتنفتذ يايدنتفمميدعتنفم دئئنت،تاف د تهدانتنفتعئيداتثتي بداتمد تنفذمدلت
 اثت ذنتا ئتف  تسذلنتتأف تم ذبتند   عتف   تندملئت  تيا ئتف  تنفم ئئتافكت
  تنفم ئئتهاتناعتانهدم تمد تنفسدذلت،تاث ذيد تأ ت بمدنتسدذلنتتا دئتتى دائةتا مدنت

تتلا تت ليلت.ت
  ى ذجدددد تندثددددئتنفددددايتيتئتددددبتابدددد ت دددد نتنفم ددددئئتنفماثددددقت(1 اائفجدددد تنتمدددد  ت  ددددئتتت

ى ستي   نتف  فنتهئاطنتنفماضااينتانفه بينتنفمذ ا تابيج تفالتنفم ذا تن مئن دالت
تاافكتى اتى ئ تسذلنتتذ ياي ت((ت

يدنتاهانتنفتعئياتىلائ تمذتملتاثتيم  تنفتعاي تابينتدذنتا ئتتعئياتنفماةتنفتذ ياتتتت
فبم دئئتنفماثدقتفمدطتلا تنفم دئئنتتند ددئ ت،تفضد تاد ت  تنفمد ذا تنفعئنقدالتتا ددئت
نفم ئئنتتى  نتا منتافدعتيهدتئطتفيجد ت  تت دا تماثمدنت تد تت تسدبتنفمداةتنفتذ يايدنت

ى دد اتنفمدد ذا تنفم ددئيتنفددايتنهددتئطتنفتاثيددقتفددالتنفم ددئئنتتف ددالتتعددلتسددذلنتتفتذ ددا،
تتذ ياي تفنتقاةتتذ ياين.

)) أثور ججرائوي م تتملعتيم  ت  تذعئاتنفماةتنفتذ ياينتفبم دئئنتتى ذجد :تام ت   تتت
لمحررات يقرها القانون بغية تنفيذ الح  الثابت فيها ولو جبرا جن أقتضو  األمور    

. 
ان  تمىئئنتتهانتنفتعئياتهاتت فالتنثذتم لنتتنفتالتامجتتأف تنفتع ئياتنفسد ىمنتتتت

   نت  ت بمنتنفم ئئتهالت اسعتذط ق تم ت ا ئت بمنتم ئئنتتىلثتم تسذلنتت،ت
نفسذلت،تفض تا ت ذنتفعتيمع تنفماةتنفتذ ياينتممت ئةتاب تذا تمعي تم تنفم ئئنتتت

ذم تم حته م تفبم ئئنتتنفتالتيمئه تنفم ذا ت ت.ان 
ت

                          

(
1
ت.ت45ن ملت بي نتهئق ايتن مل،تم لئتس ىق،ت تيئنمع:ت(
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 املطلب الثاني
 خصائص القوة التنفيذية للمحررات وعناصرها

نتفبم ددئئنتتيتضددحت  ت  دد   تنفمدداةتمدد ت دد  تنفتعئيدداتنفسدد ىقتفبمدداةتنفتذ يايددتتتت
نفتذ يايددنتفبم ددئئنتتهددالت اثتنثددئتأمئن ددالت،تاث ذيدد تتعددلتاسدديبنتثقتضدد حتنف مدداقتا مدد ت

ت-يبالت:
 جنها أثر اإلجرائي    -أوال :

تعلتنفماةتنفتذ ياينت ثئنتأمئن ي تتب قتنفم ئئنتتنفتذ ياينتتافكت  تندثئتيتاقداتتتتتتتت
  تنفمداةتنفتذ يايدنتتامدلتىامدالتنفم دئئتنفتذ يدايتتفالتامال تاب تامدالتهدالحت،تاىمد 

اتدددزا تىزانفدددنتفدددانتتعدددلت ثدددئنتمددد ت ثددد ئ تفددد تامدددالتفبمددداةتنفتذ يايدددنتأانتفدددعتيامدددلتم دددئئت
  تذ ياي.
انفلفي تاب ت  تنفماةتنفتذ ياينتهالت ثئتتب قتى فم ئئنتتنفتذ يايدنتهدات  تمليئيدنتتتتت

 يدايتثدعتىعدلتافدكت  د تنفمدلي تىمد تتدعتنفتذ ياتأانت تمدتتأمئنحنتجد تى سدبتنفم دئئتنفتذ
تذ يددا تامدد تلا تمىددئئتقدد ذاذالتف فمليئيددنتفددالتهددا تنف  فددنتتعيددلتنفمع مبددنتنفتذ يايددنتمددئةت

تت(1 ث ذينتلا تت بياتنفلن  تمئنمعنتنفمض حت اتأىئنزتم ئئتتذ يايتمليل

                          

 (
1
فمددلتمدد حتقدد ذا تنفتذ يدداتنفعئنقددالتىددذ ت ددئيحتتفمع فمددنتمهدد بنتأادد لةتنفمع مبددنتنفتذ يايددنتىددانتت(

تىمد تتمد تثدعفع تنفملي تثتيستذلتأف تمىئئتق ذاذالتاتم لنعتنفم ئئتايطىقتاب ت ائتنفتذ يات  فنت
(تمد تقد ذا تنفتذ يداتنفعئنقدالت،ت مد تقد ذا تنفمئنفعد تتنفم دئيت35فنتقاتنتنفتذ ياينتاافكتفالتنفم لةت 

ىدانتتنفم ددئئتنفتذ يدايتأثت  تث  ددنتتئتيدبتنفم دد  عتتنفبدعتيتعددئضتفمهد بنتأادد لةتنفمع مبدنتنفتذ يايدد
(تانفتددالت ىمدد تابيجدد تنفمدد ذا تنفمليددلتئقددعت342فددالتنفمدد لةت ت1931(تفسددذنت78نفهددئاينتىمدد ذا تئقددعت 

ذ تاب ت  فنتان لةتاهالت  فنتمه بنتمع الةتنفمذ ات(تمذنت25/3(تفالتنفم لةت 2000ذنت (تفس1 
ضدددل تنفدددايتذ ددداتفدددالتمانمجتدددنت  دددعت ات مدددئتىتسدددبيعتنف ددد يئتىددد ذتزن ت ضددد ذتنتمدددئةت  دددئ تمددد تيدددلت

 يجقوز تنويقذ اكح ققان  تتابدد ت ذدن) 364(فدالتنفمد لةتتئيتفمدلتذد  د  بتنف دق.ت مد تنفمد ذا تنفسددات



 كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

881 

فم دئئتاتع لتنفعمبينتنفتذ ياينت بم تن  تنفملي تىم تتعتتذ يدا تاافدكتنسدتذ لنتأفد تنتتتت
تنفتذ يايتانتنتاتىع تفافكتتتىم تنفماةتنفتذ ياينتفجانتنفم ئئتاثتتزا تتأثتىزانفنت.ت

 م تأانتنستذلتنف ع تىعلتأتم عتأمدئنحنتتنفتذ يداتأفد تسدىبتقد ذاذالتيىديحتفدنتم  ف دنتتتتت
ن مئنحنتتنفتذ ياينتنفتالتتعتنت  اه تف تتعد لتنفمع مبدنتنفتذ يايدنتذ سدج تمدئةتث ذيدنتفدهانت

بتنفلن  تأا لةتأمئنحنتتنفتذ ياتنفس ىمنتفعب تمليئيدنتنفتذ يداتفدالتهدا تنف  فدنتأفجد عتطب
تتت(1 نفلن  تمئنمعنتنفم  منتنفم ت نت  لنئت  عت اتأىئنزتسذلتتذ يايتمليل

انفماةتنفتذ ياينتىا  ج ت ثدئن تمد ت ثد ئتنفم دئئتنفتذ يدايتفجدالتتىمد تمد لنعتنفم دئئتتتتت
نفاقتتنفايتي ىحتنفم ئئتنفتذ يايتمذمضي تاثتيمازتتنفتذ يايتمامالن تاتذمضالتفال

تنفتذ ياتىمامىنت.ت
اهددانتلفيدد ت  ددئتابدد ت ذجدد ت ثددئتأمئن ددالت،تفددهانتذ دداتنفمددلي تمضددما تنفم ددئئتنفتذ يددايت
سانحت    تنفتزنم  تى فتسبيعت عتنفتزنمد  تىعمد ت عتنمتذ اد  تاد تامد ت عتتذد ز تنفدلن  تاد ت

مد تنذمضد حتنفمداةتنفتذ يايدنتنذمضد ح تطىيعيد تاافددكتت مدنتنفث ىدتتفيدنتفد  تافدكتيسدتتىعت ت
ت.تت(2 ثذمض حتنف قتنفث ىتتفالتنفم ئئتنفتذ ياي

ت
ت

                                                                

استعنال القون ودخول  الهادرن بان الهغير وحوظه أو تسلينه إلى اكنيط قهرًا ولو أدى ذلك إلى
مددانزتاهددانتيعذدالت ذدنتذد تابد ت )) الننقازل. وتجقوز إعقادن تنويقذ الح قن  لنققا اقتاقى الحقال ذلقك

 يئتاتسبيمن.تأا لةتنفتذ ياتفالت  فنتضعتنف  

(
1
ى يتتم ملتى يتتابال،تنفتذ ياتنفمى هئتفالتق ذا تنفمئنفع تتنفملذينتانفتم ئين،تلنئتتل.تيئنمع:ت(

ت.ت172ع،ت 2007نفم معنتنفمليلة،تن س ذلئين،ت
(

2
مطد ىعتت،1،تط1980(تفسدذنت45سعيلتاىلتنف ئيعتمى ئك،ت    عتق ذا تنفتذ يداتئقدعت يئنمع:تل.تت(

ت.ت95ع،ت 1989تنفما  ،تنفتعبيعتنفع فال،تم معن
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 جنها وسيلة القتضاء الحقو -ثانيا :
امددد ت  ددد   تنفمددداةتنفتذ يايدددنتأذجددد تاسددديبنتثقتضددد حتنف مددداقتا م يتجددد تى ددد نتتتتت

الفدعتنثاتدلنحتتئسمينتافكت  ت ي ذنتنف ماقتتعذدالتتم دي ت  د  ىج تمد تنفتمتدعتىجد 
اذج تانقتض  ج تم تنفمدلي تىجد تمىدئنتفدالت  فدنتادلعتنفتذ يداتنفئضد  التاهدانتنثقتضد حت
يستبزعتامالتاسيبنتمعيذنتت دا تنفسدبطنتنفم ت دنتنفمتمثبدنتىمليئيدنتنفتذ يداتىا د ج ت
مئنحنتجددد تىجدددلاتنست  ددد  ت مددداقت  ددد  ىنتنث ت ددد  تند دددي تاتىدددئئت ام فجددد تان 

مثددد تىددد فماةتنفتذ يايدددنت،تاف ددد تثتيم ددد تفبمددداةتنفتذ يايدددنتمددد تنفدددلن ذي تاهدددا تنفاسددديبنتتت
نقتض حتنف ماقتاتذ ياه تم تفعتي  تهذ كتم ئئتتذ يايتمزالتى فماةتنفتذ ياينتفبتم  ت
ت م ت م ينتنف دقتنفث ىدتتفدالتنفم دئئتانست  د فنتفدهانتمد ت د  تهذد كتم دئئتمسدتاا 

تج ت.فهئاطنت  فنت ذ تى للتقاةتتذ ياينتت مالتنف ماقتاتستافي
اهانتيعذالتنذنتفات   تفبلن  ت قتاف ذنتغيئتث ىتتفالتم دئئتمسدتافالتفهدئاطنتتتتتت

،تف فم ئئنتتنفتدالتثتت دا تمتمتعدنتت(1 فعذل اتثتيستطيعتطببتنفتذ ياتثقتض حت منت
ىد فماةتنفتذ يايددنتامد تثددعتثتت دبحتم دد تفبتذ يداتمدد ت مد تنقتضدد حتنف مداقتأثت ذجدد تثت

ذم تيم ت  ت  تت ا تلفي ت ثى تتنف ماقت.تت ملت  تقيمتج تان 
ت

 
 
 
 

                          

 (
1
ىلا تمطىعن،تىلا تم   ت اىلتنفى سطتنفمميعال،تذ  عتنفتذ ياتفالتق ذا تنفمئنفع ت، :يئنمع(

   .162  عت،1661طىع،ت
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 املبحث األول
 االنقضاء الطبيعي للقوة التنفيذية للمحررات

تذمضدالتقداةتنفم ددئئنتتنفتذ يايدنتطىيعيد  تفددالت  فدنتتذ يداتنفمددلي تثفتزنمدن،تافددكت  تتتتت
 يتنفتزنعتم تهاتأثتنفتزنعتمتقتتثىلتفنتم تزان تان تنفطئيدقتنفعد ليتثذمضد  نتهدات

نفمددلي تىتذ يددا تسددانحتادد تطئيددقتنفتذ يدداتنفئضدد  التافددالتهددانتنفطئيددقتثتيثدد ئت يتقيدد عت
أهددددد   ت،ت اتاددددد تطئيدددددقتنفتذ يددددداتنفمىدددددئيتنفدددددايتتمئيدددددنتنفمجدددددنتنفم ت دددددنتى فتذ يدددددات

تى ست لنمج تنفاس   تنفتذ ياينتنفممئئةتق ذاذ  تثذم زتنفعمبينتنفتذ ياينت.
  تفب ي ينتنفتالتيتعتفيج تتذ ياتنثفتدزنعت ثت  تنذمض حتقاةتنفم ئئنتتنفتذ ياينتت تباتتىع

نفددايتي تايددنتنفم ددئئتنفتذ يدداي،تاابدد تافددكتسددذتذ ا تنفماضددا تمدد ت دد  تنف ددئاي ت
ت-نآلتيي :

 وسائل االنقضاء الطبيعي لقوة المحررات التنفيذية . -المطلب األول:
 كيفية االنقضاء الطبيعي لقوة المحررات التنفيذية . -المطلب الثاني:

 
 األول املطلب

 وسائل االنقضاء الطبيعي لقوة احملررات التنفيذية
أ تمميددعتنفمددانذي تتت ددلتابدد تضددئائةتنفافدد حتى ثفتزنمدد تتى سددى ذنتأطدد ئن ت س سددي  تتتتت

فبتع مددد تىدددي تندفدددئنلتفدددالت ددد تنفممتمعددد تتنفىهدددئينتان  تنقتضددد حتنف دددقتيسدددتبزعتأمىددد ئت
 تنفمثىددتتىدد فم ئئتنفتذ يددايتنفمددلي تىمدد تنفتددزعتىددنتأثت ذددنتيم دد ت  تيددتعتنذمضدد حتنفددلي

انذمضددد حتنفمددداةتنفتذ يايدددنتفدددافكتنفم دددئئتتىعددد  تفدددنتامددد تلا تتدددل  تنفمجدددنتنفم ت دددنت
ى فتذ ياتانست لنعتنفاس   تنفتذ ياينت مى ئتنفملي تاب تنفتذ يداتاافدكتى قتضد حتنفدلن  ت
تف مددنتمدد ت دد  تافدد حتنفمددلي تثفتزنمددنتئضدد  ي  ت،ت مدد تتذمضددالتنفمدداةتنفتذ يايددنتفبم ددئئ
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اذددلتذددزا تنفددلن  تادد تنف ددقتم دد تنفم ددئئتنفتذ يددايتاافددكتىددهىئنحتنفمددلي ت اتنف ددبحت
تمعنت.
فهانتفعتيذ اتنفملي تنثفتزنعتى ائةتئض  ينتافعتيىئئتنفملي ت اتيت  فحتمعنتفهذنتتتتت

سدديمىئتابدد تنفتذ يدداتاافددكتىتددل  تمليئيددنتنفتذ يدداتأات اطددتتم تبدداتنفمددانذي تفبددلن  ت
بطنتنفم ت نت مى ئتنفملي تابد تتذ يداتنفتزنمدنتمىدئن تاقسدئن تنف قتفالتنفبماحتأف تنفس

اذددنتاافددكتى سددت لنعتنفاسدد   تنفتددالتقئئهدد تنفمدد ذا تانفتددالتتضددم تذ دد اتنفمدداةتنفتذ يايددنت
ت-فبم ئئنتت،تاهالت:

ت
 الفرع االول : االستعانة بالشرطة : 

فدكتىمم ذعدنتقلتي  ا تنفملي تىذ سنت اتى ثسدتع ذنتىد ف يئتائقبدنت امد  تنفتذ يداتااتتت
مدد مائتنفتذ يدداتادد ت لنحتانمىددنتايم ددلتمددد تافددكتن ضددئنئتى فددلن  تاافددكتمدد ت ددد  ت
نفتددد ثيئتفدددالتقددداةتنفم دددئئنتتنفتذ يايدددنتانفتدددالتتدددتليتأفددد تتددد  يئتتذ يددداتهدددا تنفم دددئئنتت

ت.ت(1 فمس عتقاتج تنفتذ ياينتى فعئنقي تنفتالتق عتىج تنفملي تفيم ط تايت ئتفالتتذ ياه 
ابدد ت مدداقتنفددلن  تفددالتنقتضدد حت مددنتمدد تغيددئتتددد  يئت اتتامدد ت مدد تنفم  ف ددنتتتت

مم طبددنتنفمددلي تفمددلت مدد زتنفمدد ذا تفمدد مائتنفتذ يدداتمئنمعددنت قددئبتمئ ددزتهددئطنتفددلفعت
،تا فددزعتنفمدد ذا تمسددتا تنفهددئطنتت(2 نفمم ذعددنتانفمم امددنتنفتددالتيىددليج تنفمددلي ت اتنف يددئ

اتنفتذ يددداتىدددد فماةتفب يبافدددنتلا تائقبدددنتاتعطيدددد تنفمعددد م تتنفتذ يايدددنت  تيددددزالتما ددد

                          

 (
1
ت.ت79يئنمعت:ابالتم  ئت  ف ،تهئمتق ذا تنفتذ يا،تم لئتس ىق،ت (

  (
2
ت/ اث(تم تق ذا تنفتذ ياتنفعئنقالت.28تئنمعتنفم لةت (
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نف  فيددنتفتم يذددنتمدد ت لنحتانمىددنتفتذ يدداتنفم ددئئتاتذمضددالتى فتىعيددنتنفمدداةتنفتذ يايددنتفددافكت
ت.ت(1 نفم ئئتا تطئيقتنثستع ذنتىجا تنفاسيبن

انفمليئتى فا ئت  تنفمستا تفالتمئ زتنفهدئطنتأانتتمد اعت اتنمتذدعتاد تتدافيئتتتتتت
مئيمدنتنثمتذد  تاد ت لنحتامد تمد ت امد  تتنف م ينتفبم  عتى فتذ ياتف ذنتيعلتقلتنئت دب

،تافددعتي تداتنفمدد ذا تى ددئضتت(2 ا ي تدنتاتمددئئتى مدنتنفعماىدد تتنفمزن يدنتنفممددئئةتق ذاذد 
نفعمدد بتابدد تنفمت بدداتادد تتمددليعتنفمسددد الةتفبمدد  عتى فتذ يدداتىدد تذدد تابدد ت  تنفدددايت
يمدد ذعتهددانتنفهدد  تي ددا تضدد مذ  تفبضددئئتنفددايتي ددل تذتيمددنتهددا تنفمم ذعددنتادد اةت

ت.ت(3 ب تفئضتنفعماى تتنفممئئةتق ذاذ تا
اى فذسىنتأف تنفمانذي تم  تنفمم ئذنتفملتاهدبتقد ذا تنفمئنفعد تتنفملذيدنتانفتم ئيدنتتتتت

نفم ددئيتاقدد ذا ت  ددا تنفم   مدد تتنفملذيددنتنفسددائيتأفدد تانتتماقدداتقدد ذا تنفتذ يددات
نفم ددئيت(تمدد تقدد ذا تنفمئنفعدد تتنفملذيددنتانفتم ئيددنت279نفعئنقددالت،تأاتذ ددتتنفمدد لةت 

اب ت ذنت  أانتاقعتتمم امدنت اتتعدلتابد تمعد ا تنفتذ يداتامدبتابيدنت  تيت داتمميدعت
نفاسدد   تنفت   يددنتافددنتفددالتسددىي تافددكتىعددلتاددئضتندمددئتابدد تمددليئتألنئةتنفتذ يددات  ت

(تمددد ت278/1يطبدددبتمعاذدددنتنفمددداةتنفع مدددنتانفسدددبطنتنفم بيدددنت((،ت مددد تذ دددتتنفمددد لةت 
يمداعتمد مائتنفتذ يداتت دتتأهدئناتئيتاب ت ذنت ق ذا ت  ا تنفم   م تتنفملذينتنفسات

ندامدد  تنفتددالتيمتضدديج تنفتذ يدداتافددنتاذددلتنفضددئائةت  تيسددتعي تىدد فماةت نفددئ يعتىمميددع
ت(.نفع من

                          

(
1
 ت/ث ذي (تم تق ذا تنفتذ ياتنفعئنقالت.28نفم لةت تئنمعتت(

(
2
 (تم تق ذا تنفعماى تتنفعئنقالت.242تئنمعتنفم لةت ت(

(
3
(تم تق ذا تنفتذ ياتنفعئنقالت،تانفعماى تتنفممئئةتذ تابيج تق ذا تنفعماى تت29تئنمعتنفم لةت ت(

 (ت.240ا230ا229نفعئنقالتفالتنفمانلت 
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 الفرع الثاني : منع المدين من السفر: 
مذددعتنفمددلي تمدد تنفسدد ئتهددالتاسدديبنتقسددئينتيم ددلتمذجدد تمذددعتنفمددلي تمدد تنفسدد ئتتتتتت

مى ئ تاب تأي  حتنفتزنم تنتتم  ت  ئ تنفى لتافيعتنفس ئتل ن بنتىجلاتنفض طتابينتان 
أفدد تت ييددلتت(2 .تاقددلتن تب ددتتنآلئنحتىهدد  تمذددعتنفمددلي تمدد تنفسدد ئتفدداهبتئ ي(1 لن ذيددن

نفمذددعتمدد تنفسددد ئتى مددنت  تمددد ت ددقتنفمضدد حت  تيمذدددعتنفمددلي تمددد تنفسدد ئتاىهدددئاطت
مددد تنفاسددد   تتمعيذدددنتاذدددلم تي ددد ا تنفتجدددئبتمددد تأي ددد حتنفدددلي ،تافدددكت  تهدددا تنفاسددديبن

نث تي طينتنفتالتيم لتىج تت مي تا ا تنفلن  تأف ت منتا م تنفملي تاب تتذ ياتم ت
أفدد تت(3 نفتددزعتىددنتاىددافكتتذمضددالتنفمدداةتنفتذ يايددنتفددافكتنفم ددئئ.تىيذمدد تيدداهبتئ يت  ددئ

مع ئضدددنتمذدددعتنفمدددلي تمددد تنفسددد ئتى مدددنت  تنفمذدددعتمددد تنفسددد ئتثتيمددداعتابددد ت سددد عت
تفالتامنتنفملي تثته  نت.تق ذاذالتافكت  تنفلي تيتئتب

(تمدد تقدد ذا تنفتذ يدداتنفعئنقددالتابدد تنذددنت  تأانتنثىددتتنفددلن  ت30اقددلتذ ددتتنفمدد لةت تتتت
ن تم  تفئنئتنفملي تاطببتن ات   فنتى فلي ،تفببمذ اتنفعل تأانتنقتذعتى  نتنثلاد حت

انتئفضتنفملي تتمليعتنف   فنتفعب  نفمذ اتت  تيمئئتأفزنعتنفملي تىتمليعت   فنتى فلي ،تان 
 نفعل ت  تيمئئتمذعتس ئ ت((.

امدد تهددانتنفددذ تيتضددحت  تنفمذ دداتنفعددل تثتي ددلئتقددئنئتنفمذددعتمدد تنفسدد ئتأثتافمدد  تت
فهددئاطتمعيذددنتاهددالت  تيطبددبتنفددلن  تمذددعتمليذيددنتمدد تنفسدد ئت،ت مدد تيمددبت  تيمددلعت
نفلن  تىيذنتيثىتتفيج ت  نتنلا  نتنفمتضم تن تم  تس ئتنفملي ،ت د  تيدتعتم  ت دنت

                          

،تمطىعدنت1،تط1980(تفسدذنت45هئمتقد ذا تنفتذ يداتئقدعت ت:اىالت  فحتمجليتنفتميمال،تيئنمعت(1 
ت.ت127،ت تعت2000نف يئنت،تى لنل،ت

ت.ت31اىلتنفعزيزت بي تأىئنهيعتىلياي،تم لئتس ىق،ت تتيئنمعت:ل.ت(2)
،تلنئت1:  متنفلي تهاه ئي،تنفتذ ياتنفمىئيتفالتنفمانلتنفملذينتانفتم ئينتانفهئاين،تطتيئنمع( 3)

ت.285،ت تت ع2226ع،تام  ،تنفثم فنتفبذهئتانفتازي
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ةتنفمددانزنتتفبت  ددلتمدد تمئنمعتجدد تمدد تقىدد تنفمددلي تفب  ددا تابدد تمددانزتسدد ئت اتلن ددئت
قي منتىت  ينت ام فنتف ئضتتئكتنفى لتفهانتفعتيثىتتنفلن  تافكتف تيسدتميبتنفمذ دات

ت.(1 نفعل تفطبىن
ايهتئطت يض  ت  تي ا تس ئتنفملي تىم دلتنف دئنئتانفجدئابتمد تنفدلي ،تاابيدنتثتتتتت

،ت(2 فسدد ئتأانتتىددي تق ددل تمدد تنفسدد ئتنفعدد  ت اتفطبددبتنفعبددعيمددازتمذددعتنفمددلي تمدد تن
انفمدليئتت(3 تام تهئاطتمذعتنفملي تمد تنفسد ئت ثتيضدم ت دقتنفدلن  تىاسديبنت  دئ 

ى فددا ئت  تم عددا تقددئنئتمذددعتنفمددلي تمدد تنفسدد ئتيىمدد تذ فددان ت تدد تيت مددقتنفجددلاتمذددنت
تذتجددالتقدداةتنفم ددئئتاهدداتنسددتي  حتنفددلن  تف مددنتنفمثىددتتفددالتنفم ددئئتنفتذ يدداي،تااذددله ت

ت.(4 نفتذ ياين،تا افكتيذتجالتم عا تهانتنفمئنئتأانتزن ت  لتهئاطتنفمذعتم تنفس ئ
انتنتمجذ تهطئتنفمانذي تنفمم ئذنتذمدلت ذجد تت  داتنتم هد  تمع  سد  تفبمد ذا تنفعئنقدالتتتت ان 

أات ذجدد تثتتميددزتمذددعتنفمددلي تمدد تنفسدد ئتأات ذجدد تفددعتتددذ تابدد تهددا تنفاسدديبنتضددم ت
تفتذ ياينتنفممئئةتفالتقانذيذج ت.نفاس   تن

ايىددلات  تماقدداتنفمدد ذا تنفعئنقددالتماقدداتم ىدداتافددكت  تنفمذددعتمدد تنفسدد ئتيعددلتاسدديبنت
نيم ىيدددنتف مددد تنفمدددليذي تابددد تنفافددد حتى فتزنمددد تجعتفدددالتاقدددتتفسدددلتتفيدددنتنفدددامعتا ثدددئت

تنفتساياتانفمم طبنتندمئتنفايتيتليتأف تنف بعتانتس  تلن ئتنت.

                          

ت.ت252ابالتم  ئت  ف ،تهئمتق ذا تنفتذ يا،تم لئتس ىق،ت تت:ل.تيئنمعت(1)
لئنسنتفالت  تق ذا تت لعتاهيبتنفذلناي،تطئقتنقتض حتنف قتفالتق ذا تنفتذ يات،تل.تيئنمع:ت(2)

 ا ت،تى  تمذهائتفالتممبنتنفعلنفن،تممبنتف بينتي لئه تمئ زتنفى1980فسذنتت45نفتذ ياتئقعت
ع،ت تت1980نفعل ،تمطىعنتازنئةتنفعل ،تى لنل،تنفعللتنفئنىع،تنفسذنتنفس لسن،تتنفم ذاذينتفالتازنئة

ت.ت584
ت.ت90سعيلتاىلتنف ئيعتمى ئك،ت    عتق ذا تنفتذ يا،تم لئتس ىق،ت تتل.تيئنمع:ت(3)
ت.ت287ي،تم لئتس ىق،ت تئت  متنفلي تهاه تيئنمع:ت(4)
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 مدين ) اإلكراه البدني   )الحبس التنفيذي :الفرع الثالث : حبس ال
ن  ددئن تنفىددلذالتهدداتاسدديبنتمدد تاسدد   تنفتذ يدداتنفمىددئيتتبمدد تأفيددنتنفمجددنتنفم ت ددنتتتتت

مىد ئ تابد تنفافد حتى فتزنم تدنتنفتدالتيمدازتتمئيدئتنف دىعت ى فتذ ياتىجدلاتأئغد عتنفمدلي تان 
ت.(1 نفتذ يايتم تنمبج تاافكتى ئم ذنتمتقت  تم ت ئيتنت

   ت لائتقدئنئت دىعتنفمدلي تفهذدنتيتطبدبتت مدقتأ دل تنف د ثتتنفتدالتذد تا متتت
انتت ممددتتأ ددل تهددا تنف دد ثتتمدد زت ددىعتنفمددلي ،تت(2 ابيجدد تقدد ذا تنفتذ يدداتنفعئنقددال ان 

أثت  تنفمدد ذا تاضددعتقيددالت اتضددانىطتابدد تافددكت افجدد ت  تيمددلعتنفددلن  ت اتمدد تممثبددنت
نفمذ ددداتنفعدددل تأ ت ددد  تتطبدددبتى دددىعتنفمدددلي ت مددد تيمدددبت  تي دددلئتقدددئنئتنف دددىعتمددد 

ق ضي  ت م تأانتفعتي  تق ضدي  تفيمدبتادئضتطبدبتنف دىعتابد تق ضدالتنفىدلنحةتندا ت
افكت  تنفمذ اتنفعدل تما داتادلفالتتد ىعتفدازنئةتنفعدل تان  تت(3 فيمئئتهات ىعتنفملي 

تقئنئتنف ىعتيمبت  تي لئتم تق ٍضتت ىعتفبسبطنتنفمض  ين.
فب ددىعتنفتذ يددايت اتت  هددي  تمدد ت ثدد ئ ت،تفدده تنفمدداةتتفددهانتذ دداتنفمددلي تنثفتددزنعتت  ليدد  تتتتت

نفتذ ياينتفبم ئئتتذمضالتتىع  تثذمض حتنثفتزنعتنفايتتعتى ثستع ذنتىجا تنفاسيبنت،تأثت
نذنتقلتيتعدائتق ذاذد  تأ دلنئتقدئنئت دىعتنفمدلي تفامدالتمانذدعتقدلتت دا تمتعبمدنتى فدلي ت

امد تت(4 عتمتعبمدنتىهد  تنفمدلي نفمثىتتفالتنفم ئئتنفتذ يايت اتقلتت ا تها تنفمانذ
أ ل تنفمانذعتنفمتعبمنتىه  تنفملي تهالتم تفعتي م تنفمدلي تنفث مذدنتمد تامدئ ت ات

                          

ت.ت435ئتس ىق،ت تياساتذمعتمىئن ،تم لتيئنمع:ت(1)
تم تق ذا تنفتذ ياتنفعئنقال.ت(49نفم لةت تا/تث ذي  (ت42 ا/ت اث (ت42 تانلتئنمعتنفمت(2)
ت/ت اث /تث ذي  (تم تق ذا تنفتذ ياتنفعئنقال.ت40تئنمعتنفم لةت ت(3)
/ث فث  (م تق ذا تنفتذ يات41 ات/تئنىع  (41 ا(ت41/1 ا(ت41/5 ا/تث فث  (ت41 تتئنمعتنفمانلت(4)

تنقال.نفعئت
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أاتمذعتنفمهئ ت ىعتنفملي تقى تىباغنتس تنفئهلت م تنذنتت(1 تم ازتامئ تستي تسذن
ثتيمازت ىسنتأانتم تتم ازتامئ تنفستي تسذن،تاف  تفعتيىي تنفمهئ تنفعئنقالتماق دنت

مانزت ىعتنفمعتدا ت اتنفممذدا تانفسد ينتاايتنف  بدنت اتالمدنتفجد تيمدازت دىعتتم 
 هتثحت ىس  تتذ ياي  ت؟

ابدد تنفددئغعتمددد تاددلعتنفددذ تفدددالتقدد ذا تنفتذ يدداتابددد تنسددتثذ حتنفممذددا تانفمعتدددا تتتتت
انفس ينتم تنف ىعتنفتذ يايتفهذنتاى فئما تفبمانالتنفع منتفالتنفم ذا تنفملذالتذملت ذنت

مانزت ىعتنفمدلي تنف د يئت اتنفمعتدا ت اتنفممذدا تاد تنفدلي تافدكتتيذ تاب تالع
 يتممذاادد  تمدد تنفت ددئاتافددكت  ت ىسددجعتغيددئتممددٍلتفعددلعتت(2  ذددنتيعددلتم مددائن تفانتددن

ألئن جعتم تنفمم التى ف ىعت،ت م ت  تنف  ينتم تنف ىعتنفتذ يايتهالتأمىد ئتنفمدلي ت
اتثتتدد ثيئتفبت ضددييقتابدد تهددتثحتفعددلعتألئن جددعتابدد تنفافدد حتى فددلي تانفتضددييقتابيددنتان 

معذ تنفمم طبدنتانفتد  يئتفدانتفد تيمدازت ىسدجع،ت مد تنفسد ينتاااتنف  بدنتفده ت ىسدجم ت
تم  زتدذجم تملئ   تنف  ينتم تنف ىع.

اىددلائذ تذمتدددئمتابدد تنفمهدددئ تنفعئنقدددالت  تيضدديات نفمعتدددا تانفممذددا (تأفددد تذددد تتتتت
  ثددئتت دد م  تاافددكتىمعدد تنفددذ تت/ث ذيدد  (تمدد تقدد ذا تنفتذ يدداتفمعدد تنفددذ 41نفمدد لةت 

 دد آلتالت:  ت......تأانتفددعتي مدد تنفث مذددنتاهددئةت اتتمدد ازتنفعمددلتنفسدد لعتمدد تامددئ ت ات
ت   تمعتاه  ت اتممذاذ  ت((.

اتملئتن ه ئةتأف ت  تنفملي تأانت ىعتفهذنتثتيمازتأ د حتسدىيبنتقىد تنذمضد حتمدلةت
(تمددد تقددد ذا ت42نفمددد لةت نف دددىعتأثتأانتت ممدددتتأ دددل تنف ددد ثتتنفتدددالتذ دددتتابيجددد ت

نفتذ ياتنفعئنقالتاهالتفالت  فنتلفعتنفمدلي تفبدلي تنفدايتُ دىعتمد ت مبدنتااذدلم تيُ مدزت

                          

ت(تم تق ذا تنفتذ ياتنفعئنقال.ث ذي  ت/41تئنمعتنفم لةت ت(1)
تم تنفم ذا تنفملذالتنفعئنقال.ت(24 تتئنمعتنفم لةت(2)
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اب تم تي  دالتمد ت مانفدنتفبافد حتى فدلي تا  فدنتطبدبتنفدلن  تأ د حتسدىيبنتمد تنف دىعت
انت ىتبدد تنفمددلي تىمددئضتثتُيئمدد تهدد  ت تنسددتذ لن تأفدد تتمئيددئتطىددالت دد لئتمدد تفمذددنت ان 

ت.تطىينتئسمينت
اا تماقاتنفمانذي تنفمم ئذدنتمد تاسديبنتن  دئن تنفىدلذالت نف دىعتنفتذ يداي(ت،تفده تتتتت

ق ذا تنفمئنفع تتنفملذينتانفتم ئينتنفم ئيتم حتمت ثئن تىماقاتنفم ذا تنف ئذسدالتأاتفدعت
يمزت ىعتنفملي تفالتنفليا تنفملذينتانفتم ئينت م تثتيميزت ىعتنفملي تفالتمس   ت

،تا مدد تادد تماقدداتت2000(تفسددذنت1  ت ددلئتنفمدد ذا تئقددعت تند ددان تنفه  ددينتىعددل
قدد ذا ت  ددا تنفم   مدد تتنفسددائيتفمددلتمدد حتىماقدداتمهدد ىنتفماقدداتقدد ذا تنفمئنفعدد تت
نفملذيددنتانفتم ئيددنتنفم ددئيتمدد ت يدد تاددلعتمددانزتنسددت لنعت ددىعتنفمددلي تفددالتنفمددانلت

أثتنذددنتنفملذيددنتانفتم ئيددنتأثتنذددنت مدد زت ددىعتنفمددلي تفددالتمسدد   تند ددان تنفه  ددينت
مع تم تمانذعتنف ىعت  فدنت دىعتنفمدلي تأانت د  تمد ت  دا تنفدلن  ت اتزامدنت مد ت

(تم تق ذا ت  ا تنفم   م تتنفملذينتنفسدائيتا  فدنتنثمتذد  تاد ت423فالتنفم لةت 
ت/تهد(تمذنت.420تسبيعتنف  يئت م تفالتنفم لةت 

يبنت ددىعتانفسددىبتنفددايتلادد تهددا تنفمددانذي ت ذجدد تتمتذددعتادد تنفددذ تابدد تمعدد تاسددتتتت
نفملي تم تضم تاس   تنفتذ ياتنفمىئيتيئمعتأف تناتى ئنتتالةتمذج تناتى ئتق ذاذالت
د تنفافدد حتابدد تن ذسدد  تمدد تلياذددنتتضددمذنت مانفددنتثته  ددن،تاناتىدد ئتنقت دد ليت
يتمثدد تىدد  ت ددىعتنفمددلي تسددااتيددتليتأفدد تتعطيدد تذهدد طنتافدديعتهددانتمدد تم ددب نت

مثد تىد  تنفتذ يداتابد تنفمدلي تيتذد ف تمدعت ئنمتدنتنفلن  ،ت مد ت  تهذد كتناتىد ئن ت لىيد  تيت
ت.(1 ايجلئت لميتن

                          

نفتذ ياتاب ته  تنفملي تى  تفبل تائتن ملتم ملتمبيمالتمذهائتاب تهى نتنثذتئذيتت( 1)
ت:تااب تنفماقعتنثف تئاذالتت2/1/2010ىت ئيخت
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أثت ذذدد تذتيددلتماقدداتنفمهددئ تنفعئنقددالتفددالتأم زتددنتف ددىعتنفمددلي تنفماسددئتامعدد ت ددىعت
نفملي تأ ل تاس   تنفتذ ياتنفمىئيتثقتض حتنف ماقتام تثعتنذمض حتفماةتنفم دئئنتت

ىدددطحتأمدددئنحنتتنفتذ يددداتاادددلعتنفتذ يايدددنتافدددكتأ ت دددىعتنفمدددلي تيمثددد تا مددد  تفمهددد بنت
ف ابيتج ،تانذنتفيعتم تنف د يحت  ت دىعتنفمدلي تيمعدل تاد تنفعمد تدذدنتفد تي دىعت

ت.(1 أثتنفملي تنفماسئتنفم لئتاب تنفاف حت
 الفرع الرابع : الحجز التنفيذي 

يعلتنف مزتتاسيبنتم تاسد   تنفتذ يداتنفمىدئيتانفدايتىممتضد  تيدتعتتذ يداتنثفتدزنعتمىدئن ت
ت تاتذمضالتىافكتقاةتنفم ئئتنفتذ ياين.ا تنفملي

ايعددئاتنف مددزتى ذددنت تاسدديبنتفاضددعتمدد  تنفمددلي تت ددتتيددلتنفسددبطنتنفع مددنتفمذددعتتتتت
 دد  ىنتمدد ت  تيمدداعتىدد يتامدد تقدد ذاذالت اتمدد ليتمدد تهدد ذنت  تيضددئتى مدداقتنفددلن  ت

ت.(2 (
ت(3  اتهاتا اتيب قتى فم  تم  تنفسذلتانفايتيعلت م ينتفبافد حتىدلي تنفمدلي تتتتت

انف مزتى ائةتا منتذاا  ت مزتن تي طالتتتاف تنفم د  عتنفميد عتىدنتاممد  تلئنسدتنت
ق ذا تنفمئنفع تتنفملذين،تا مزتتذ يايتامم  تلئنستنتق ذا تنفتذ يداتاهداتاسديبنتمد ت

تاس   تنفتذ ياتنفمىئي.
                                                                

 http://www.f-law.net/law/showthread.php/ 
؛تافمزيلتم تنفت  ي ت ا تماضا تت302نفلي تهاه ئي،تم لئتس ىق،ت ت  متتيئنمع:( 1)

نف ىعتنفتذ يايتيئنمع:تم ملتسعيلتن ملتنفئ ا،تن  ئن تنفىلذالت اسيبنتم تاس   تتذ ياتنثفتزنعت،ت
تعت.ت1990تئس فنتم مستيئ،تمملمنتأف تممبعت بينتنفم ذا ،تم معنتى لنل،لئنسنتمم ئذن،ت

،تمذه ةتنفمع ئات،ت9أمئنحنتتنفتذ ياتفالتنفمانلتنفملذينتانفتم ئين،تطن ملت ىاتنفاف ،تتل.تيئنمع:ت(2)
ت.ت399،ت تتعت1982ن س ذلئين،ت

نفذ ئينتنفع منتفبتذ ياتنفمض  التفالتق ذا تنفمئنفع تتنفملذينتتطبعتتلايلنئ،تل.تيئنمع:ت(3)
ت.ت202،ت تتع2008م   تطىع،تانفتم ئين،تلنئتنفم معنتنفمليلة،تىلا ت
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انفم الةتنفع منت  ت مان تنفملي تمميعجد تضد مذنتفبافد حتىلياذدن،تف د د ت  تيدتعتتتتت
اتابدد ت مددان تنفمددلي تمميعجدد ،تأثت  تهذددد كت مددانث تنسددتثذ ه تنفمهددئ تفبددعتتمدددزتنفتذ يدد

نف مزتابيجد تثاتىد ئنتتمتعدللةتمذجد تناتىد ئنتتمتعبمدنتى فم دب نتنفع مدنتأاتفدعتيمدزت
نف مدددزتابددد ت مدددان تنفلافدددنت اتنفمطددد  تنفعددد عتافدددكت ذجددد ت مدددان تتعدددالتى فمذ عدددنتابددد ت

تليتأف تالعتنذت د  ت فدئنلتنفممتمدعتىجدا تنفممتمعتى ائةتا منتان  تنف مزتابيج تسي
ندمدددان تممددد تقدددلتيدددتليتأفددد تن ضدددئنئتىجدددعت،ت مددد ت  تقددد ذا تنفتذ يددداتقدددئئتادددلعتمدددانزت
نف مددزتابدد ت مددان تثاتىدد ئنتتتتعبددقتىم ددب نتنفمددلي تامدد ت مثبددنتافددكت ذددنتثتيمددازت
 مدددزتمددد تي  دددالتفمعيهدددنتنفمدددلي تامددد تيعددديبجعتمددد تانئلنتدددنتا دددافكتندثددد  تنفمذزفيدددنت

ائينتفبمدلي تمدعت فددئنلتا  بتدنتأثتأانت د  تنفدلي تذ هدد   تاد تثمذجد تا دافكتنف تددبتنفضدئت
ت.تتت(1 نف   نتىمجذنتنفملي 

ا سددىذ تهذدد تن هدد ئةتأفدد ت  تنف مددزتثتيسددت ئقت دد تنفعمبيددنتنفتذ يايددنتىدد تهدداتمئ بددنت
ضئائينتمذجد تتعمىدنتمئ بدنت  دئ تثتتمد ت هميدنتهدالتمئ بدنتنفىيدعتنفمىدئيتثدعتمئ بدنت

فعمبيدنتنفتذ يايدنتاهدالتتازيدعت  ديبنتنفتذ يدات،تفى ذتجد حتتازيدعت  ديبنتنفتذ يداتت  ينتن
ي دددا تقدددلتتدددعتتذ يددداتنثفتدددزنعتانسدددتاف تنفدددلن  ت مدددنتممددد تيت دددتعتنذمضددد حتقددداةتنفم دددئئت

تنفتذ ياينتت.
اا تماقاتنفمانذي تنفمم ئذنتم تها تنفاسيبن،تفمدلتن داتقد ذا تنفمئنفعد تتنفملذيدنتتتتت

 ذا ت  دا تنفم   مد تتنفملذيدنتنفسدائيتىجدا تنفاسديبنتامعبجدد تانفتم ئيدنتنفم دئيتاقد
ت.ت(2 م تاس   تنفتذ ياتنفمىئي

                          

ت(تم تق ذا تنفتذ ياتنفعئنقالت.22تئنمعتنفم لةت ت(1)
ذ تق ذا تنفمئنفع تتنفملذينتانفتم ئينتاب تاسيبنتنف مزتفالتنفى بتنفث ف تمذنت،ت م تذ تت(2)

تابيج تق ذا ت  ا تنفم   م تتنفملذينتنفسائيتفالتنفى بتنفث ذالتمذنت.
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ت
 املطلب الثاني

 كيفية االنقضاء الطبيعي لقوة احملررات التنفيذية
ت تبددداتنف ي يدددنت اتنفطئيمدددنتنفتدددالتتذمضدددالتىجددد تقددداةتنفم دددئئنتتنفتذ يايدددنتطىيعيددد  تتتتت

يتيتمثدد تىم دد تنثفتددزنعتنفددانئلتفيددن،تامدد تىدد  ت اتمضددما تنفم ددئئتنفتذ يدداي،تانفددا
نفمعباعت  تنفم ئئنتتنفتذ ياينتتتضم تنثفتزنعتى فتسبيعت اتنثفتزنعتى فمي عتىعم تمعي ت
 اتنثفتددزنعتى ثمتذدد  تادد تامدد ،تاذتيمددنتث ددت ات ددائتنثفتددزنعتفدده ت ي يددنتنفتذ يددات

يدنتنذمضد حت د ت دائةتانذمض حتنفماةتنفتذ ياينتت تبداتتىعد  تفدافك،تفدانتسدذى  تفدالت ي 
مددد ت دددائتنثفتدددزنعتىا ددد ج تنف ي يدددنتنفتدددالتمددد ت  فجددد تيدددتعتنثذمضددد حتنفطىيعدددالتفبمددداةت

ت-نفتذ ياينتا م تي تالت:
 الفرع األول: اإللزام بالتسليم:

أ تنفم ئئتنفتذ يايتأانتتضم تأفزنعتنفملي تى فتسبيعتفهذنتقدلتيتعبدقتىدهفزنعتنفمدلي تتتتت
قلتيذ تاب تتسبيعتهالحتمعي تاهانتنفهالحتقدلتي دا تأم تىتسبيعتمىبغتم تنفذمالت ات

م تندهي حتنفمثبينتسانحت  ذتت  هئةتفبعي  ت عتفعتت  ت د هئةتفبعيد  ت،تفدانتسدذتذ ا ت
   ت  فنتم تها تنف  ثتتى فى  تتى ا  تا  آلتالت:

 تنفيذ محرر يتضمن االلتزام بتسليم مبلغ من النقود: -1
ىدلفعتمىبددغتمعدي تمد تنفذمددالتثتيسدت ي تتذ يددا تتأ تنفم دئئتنفدايتيتضددم تنثفتدزنعتتتت

ذم تهاتمم  تلن م  ،تفهانتفعتيمعتنفملي تىتذ يا تئض ح ،تيم  تمىدئ تابد تنفتذ يدات  ىلن تان 
اافدددكتىددد  تيتمدددلعتنفدددلن  تىددد فم ئئتنفتذ يدددايتأفددد تمليئيدددنتنفتذ يددداتانفتدددالتتتددداف تنت ددد ات
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عدنتانقتضدد حت دقتنفددلن  تأمدئنحنتتنفتذ يدداتنفمىدئيتامذجدد تنف مدزتابدد تمد  تنفمددلي تاىي
ت.(1 ذملن تم تثمذن

اتملئتن ه ئةتأف ت  تنفم دئئنتتنفمتضدمذنتأفدزنعتنفمدلي تىتسدبيعتمىبدغتمد تنفذمدالتتتتت
فبددددلن  تسددددانحت   ذددددتت    مدددد  تقضدددد  ينت عتسددددذلنتتق ىبددددنتفبتذ يدددداتهددددالتنف دددد نتنف  فىددددنت

ت.(2 فبم ئئنتتنفمالانتفل تمليئي تتنفتذ يا
انتنفم ددئئ،تفىعددلتتىبيددغتنفمددلي تىمددا ئةتن  ىدد ئتى فتذ يددات مدد تادد ت ي يددنتتذ يدداتهددتتتتت

امددئائتنفمددلةتنفم ذاذيددنتفبتذ يدداتنفئضدد  التمدد تلا ت  تيىدد لئتأفدد تتسددليلتمدد تىامتددنت ات
الا ت  تيعتدئضتابد تنفم دئئتنفتذ يدايتت(3 لا ت  تيت قتاب تتساينتتئضالتنفدلن  

أمدئنحنتتنفتذ يداتنفمىدئيتتىدل تاذدله تت(4 نفايتيميزتفنتنفم ذا تنثاتئنضتاب تتذ يا ت
اافكتىذ ح تاب تطببتنفلن  ،تأاتي لئتنفمذ اتنفعل تما ئةتأ ض ئتى قتنفملي تفهانت
 ضدددئتالفدددعتنفمىبدددغت ددد منتان دددلة،تفددده تمليئيدددنتنفتذ يددداتت دددا تقدددلت ذمدددزتتنفمع مبدددنت

اتذمضالتاذله تنفماةتنفتذ ياينتفجا تنفم دئئنت،ت مد تأانتتعدائتابد تنفمدلي تت(5 نفتذ ياين
فمىبددغتلفعددنتان ددلةتفيمددبتأىددلنحتتسدداينتفبددلي تتتذ سددبتمددعتممددلنئ تامددعت  فتددنتسددلنلتن
ت.(2 نفم لين

                          

اىلتنفى قالتنفى ئي،تم ملتطنتنفىهديئ،تنفمد ذا تنفمدلذالتان  د عتت،تيئنمع:تل.تاىلتنفمميلتنف  يعت(1 
ت.ت25، تعت.1980،تنفلنئتنفم معينتفبطى انتانفذهئتانفتئممن،تنفى ئة،ت2 تنثفتزنع،

ت.ت143يئنمع:ت  متنفلي تهاه ئي،تم لئتس ىق،ت تت(2)
ت(تم تق ذا تنفتذ ياتنفعئنقال.18تئنمعتنفم لةت ت(3)
تم تق ذا تنفتذ ياتنفعئنقال.(ت25تئنمعتنفم لةت ت(4)
،تمطىعنت1،تط1980(تفسذنت45هئمتق ذا تنفتذ ياتئقعت اىالت  فحتمجليتنفتميمال،تتيئنمع:ت(5)

ت.ت92،ت تتع2000نف يئنت،تى لنل،ت
ت/ت اث (تم تق ذا تنفتذ ياتنفعئنقال.ت31تئنمعتنفم لةت ت(6)
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اتملئتن ه ئةتأف ت  تق ذا تنفتذ ياتنفعئنقالتمذحتنفمذ اتنفعل ت  تيمئئتأ ت  ذدتتتتتت
نفتسددداينتنفتدددالتائضدددج تنفمدددلي تت  دددعت  فتدددنتنفم فيدددنت عتث،تفدددهانتئ  تادددلعتم حمتجددد ت

ت(1 عليبج تاب تنفامنتنفايتيئن تمذ سى  تسانحتى فزي لةت اتنفذم تف  فتنتنفم فينتفيمئئتت
انتقددئئتنفمذ دداتنفعددل تتعددلي تنفتسدداينتافددعتيمىدد تىجدد تنفددلن  تفعبدد تند يددئت  تيمددلعت ،تان 
اى لفددنتممذعددنتفبمذ دداتنفعددل تمدد تيثىددتتممددلئةتنفمددلي تابدد تنذددنتىهم  ذددنتاددئضتتسدداينت

ت.(2  فض 
تلزام بتسليم شيء:الفرع الثاني: تنفيذ محرر يتضمن اإل 

أ تتذ يدداتمضددما تهددانتنفم ددئئتي تبدداتفيمدد تأانت  ذددتتندهددي حت دد هئةتفبعيدد  ت عتتتت
ت-غيئت  هئةتفبعي  تااب تنفذ اتنآلتالت:

 تنفيذ محرر يتضمن االلتزام بتسليم شيء غير ظاهر للعيان : -أ
هدا ت  تنفم ئئنتتنفتالتتتضم تنفتزنم  تىتسبيعتهالحتغيئت  هئتفبعيد  تقدلتت دا تتتتت

تندهي حتمثبينت اتقيمينت.

                          

قضدددتتم  مددددنتنسدددت ذ اتذيذددددا تتاقددددلت.ت/ت اث (تمدددد تقددد ذا تنفتذ يدددداتنفعئنقدددال32تئنمدددع:تنفمددد لةت ت(1)
ى  تج تنفتمييزينتى ذنت  فل تنفتلقيقتانفملنافنتاملت  تنفطع تنفتمييزيتانقعد  تضدم تنفمدلةتنفم ذاذيدنت
قددئئتقىافددنتهدد   تافددل تاطدداتنفذ ددئتفددالتنفمددئنئتنفمميددزتامددلت ذددنت دد يحتامانفددقتد  دد عتنفمدد لةت

 تنفمددلي تنفمميددزتتتذ سددبتمددعت  فددنت/ اث (تمدد تقدد ذا تنفتذ يدداتا  تقسددطتنفتسدداينتنفم ددئاضتابدد32 
ئقدددددعتنفمدددددئنئتتن اسددددد ئتنفتدددددالتيدددددلايج تفدددددانتقدددددئئتت دددددليقتنفمدددددئنئتنفمميدددددزتائلتنفطعددددد تنفتمييدددددزيت((

تقئنئتغيئتمذهائت.ت24/11/2010فالتت2010/ت.ت/ت170
ت(تم تق ذا تنفتذ ياتنفعئنقال.33تئنمعتنفم لةت ت(2)
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فمدداةتنفم ددئئتنفتذ يايددنتفددالت  فددنتنثفتددزنعتىتسددبيعتهددالحتمثبددالتاغيددئت دد هئتفبعيدد  تتتتت
ت.(1 تذمضالتنفهالحتنفمثبال

اندهي حتنفمثبينت طبقتابيجد تقد ذا تنفتذ يداتنفعئنقدالتى دهدي حتنفتدالتى  دعتنفدلي ت،تأاتتت
نفهدددالحتنفمطبدددابتمامدددالن تضدددم تي بددداتنفمدددلي ت اث تىتسدددبيعتنفهدددالحتايذيددد  تأانت ددد  ت

 مانفددن،تافددالت  فددنتنمتذدد  تنفمددلي تادد تنفتسددبيعتا دد  تفليددنتهددالحتيم دد ت  تيمدداعتممدد عت
نفم  دداعتىددنتفعبدد تمليئيددنتنفتذ يددات  تتمددئئتنف مددزتابدد تهددا تندمددان تاتسددبيمج تأفدد ت

ت.(2 ط فبتنفتذ يا
سدددت عت مددد تأانت ددد  تافدددكتنفهدددالحتغيدددئتمامدددالتاذدددلتنفمدددلي تانمىدددئتنفدددلن  تابددد تنتتتت

نفهددالحتفميمتددنتا ددد  تى  م دد  تتلنئ ددنتمددد تندسددانقت،تفددالتهدددا تنف  فددنتابدد تمليئيدددنت
نفتذ يات  تت ا تفط فبتنفتذ يات نفلن  (تى  تيماعتى فهئنحتات تتأهئنفج تااب ت سد بت
 نفمدددلي (تابددد ت  تيئناددد تمددد تائلتفدددالتنفم دددئئتمددد تلئمدددنتنفهدددالحتنفمطبدددابتتسدددبيمنت

امبيددنتنفهددئنحتتىدد لئتمليئيددنتنفتذ يدداتىت  ددي تتاذااددنتامذسددنتاا دد نت،تاىعددلت  تتددتع
ثمدد تنفهددالحتانفم ددئاف تتنفتددالتتتئتددبتابدد تنفهددئنحتمدد تنفمددلي تاتسددبيمنتأفدد تنفددلن  ت

ت.(3  م تفالت  فنتتذ ياتنفتزنعتىلفعتمىبغتم تنفذمال
 مدد تأانتتضددم تتذ يدداتنفم ددئئتتسددبيعتهددالحتقيمددالت فدديعتى  ددعتنفددلي ت(تف ددالتهددا تتتتت

ذ ياتتذ يان تايذي  ت ت تتذتجالتقاةتهانتنفم دئئتنفتذ يايدنت،تأثتنذدنتنف  فنتيبزعت  تيتعتنفت

                          

فعئنقدددالتندهدددي حتمددد تنفمددد ذا تنفمدددلذالتنت(24/1اقدددلتادددئاتنفمددد ذا تنفمدددلذالتنفعئنقدددالتفدددالتنفمددد لة تت(1)
نفتددالتيمدداعتىعضددج تممدد عتىعددضتاذددلتنفافد ح،تاتمددلئتادد لةتفددالتنفتع مدد تمدد تىددي تنفذدد عتنفمثبيدنتى ذجدد ت  

تتى فعللت اتنفممي عت اتنف ي ت اتنفاز ت((
ت.ت99 لعتاهيبتنفذلناي،ت    عتق ذا تنفتذ يا،تم لئتس ىق،ت تيئنمع:تل.تت(2)
ا ت  ملتنفمهجلنذال،تنفم يلتفالتهئمتق ذا تنفتذ يا،تم لئتس ىق،تيئنمع:تل.تام ئتسعلت(3)

ت.ت75 
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اىسىبت ا تنفم ئئتفيعت د هئن تفبعيد  تفيتعدائتنفتذ يداتايذيد  ،تفدافكتيمدعتابد تاد تقت
نفملي ت  تيثىتتفبمذ اتنفعل تضي  تافكتنفهالحت اتتب نت ات  تيثىتت  تالعتتسبيمنت

 ليتنسدت لنعتاسد   تنفتذ يداتنفمىدئيتذ معتاد ت سدى بت  ئمدنتاد تأئنلتدنتمد ت مد تت د
ى منتثتسيم تنف ىعتنفتذ يايت،ت م تأانتنمتذعتا تتمليعت لفنتتمذعتنفمذ اتنفعل تىتبات
نفهالحتاضي ان،تفه تمليئينتنفتذ ياتتت دئ تاد تافدكتنفهدالحتافدالت  فدنتادلعتنفعثدائت

 دد عتابيددنتفدده تنفمذ دداتنفعددل ت  تيمددئئت ددىعتنفمددلي تىذدد حتابدد تطبددبتنفددلن  تافمدد  تد 
ت.(1 ق ذا تنفتذ يا

 تنفيذ محرر يتضمن االلتزام بتسليم شيء ظاهر للعيان  –ب 
 م تأانتتضم تنفم ئئتنفمال تفبتذ ياتتسبيعتهالحت  هئتفبعي  تسانحت  د  تمثبيد  تتتتت

 ى  ددعتنفددلي (ت عتقيميدد  ت فدديعتى  ددعتنفددلي (تامددبتابدد تمليئيددنتنفتذ يدداتأمددئنحتنفتذ يددات
الحتمدد تنفمددلي تىدد فماةتنفمىئيددنتافددات دد  تهددانتنفهددالحتقددلتايذيدد  ت يت  تت  دداتافددكتنفهدد

نذتمدد تأفدد تيددلت  ددئ تغيددئتنفمددلي ،تاتمددلئتن هدد ئةتأفدد ت  تنفددلن  تأانتئفددضتنسددت عت
نفهالحتايذي  تف اذنتيلاالتنذنتفيعتى فهالحتنفم  اعتىدنتافدعتي د تفدل تمليئيدنتنفتذ يدات

نفددئفضت،تف ددالتمدد تيددئمحت قددان تن ددلتنفطددئفي تاطبددبتنفتعددايضتى فمم ىدد تا  ددئتابدد ت
،تافدالتهدانت(2 ها تنف  فنتت باتمليئينتنفتذ ياتنفلن  تىمئنمعنتنفم  منت ثى تتنلا  دن

نف للتيم  ت  تيث ئتتسد ت ،تأات يداتيم د تنذمضد حتنفمداةتنفتذ يايدنتفم دئئتأانتامدلت
 ثذددد حتنفهدددئا تى فتذ يدددات  تا ددد   ت  دددئتف دددقتنفهدددالحتنفمعدددي تتسدددبيمنتفدددعتيتعدددئضتفدددنت

                          

ت(تم تق ذا تنفتذ ياتنفعئنقال.49تئنمعتنفم لةت ( 1)
،تت1980(تفسذنت45مى ئت  ىئتاىلتنف   ع،تف ئعتنفم ف ال،ت    عتق ذا تنفتذ ياتئقعت تيئنمع:ت(2)
ت.ت130،ت تت1988،تازنئةتنفتعبيعتنفع فال،تى لنل،تت1ط
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 دد  تتضددم تنفم ددئئتنفتذ يددايتنثفتددزنعتىتسددبيعتندئضت  فيددنتمدد تنفم ددئئتنفتذ يددايت؟ت
تنفهانغ تا جئتاذلتنفتذ يات  تىذ ح تقلتهيلتابيج .

اهىتتم  منتنفتمييزتفالتقئنئتفج تأف تامابتأيم اتنفتذ ياتات بياتنفم  داعتفدنتتتتت
ىمئنمعددنتنفم  مددنتنفم ت ددنت  ددلنئتقددئنئتىهزنفددنتنفىذدد ح،تدذددنتمدد تلا تافددكتيتعددائت

يدددا تاهذددد كتئ يت  دددئتفم  مدددنتنفتمييدددزتمدددتلن ت  تاىددد ئةت ت  فيدددنتمددد تنفهدددانغ ت(تتذ 
نفددانئلةتفددالتنفم ددئئتنفمددال تفبتذ يدداتيتضددم تهددلعتنفىذدد حتنفمهدديلت،تفددافكتيمددبتت بيددات
نفمددلي تىهزنفتددنتفدده ت متذددعتادد تافددكتضددم تنفمددلةتنفم ددللةتتمدداعتمليئيددنتنفتذ يدداتى فجددلعت

ت.ت(1 مىئن تا تنفملي تااب تذ متنت
اذئ ت  تنفئ يتنفث ذالتهاتنفمليئتى فت ييلتثت  قنتمعت سعتا هلناتقد ذا تنفتذ يداتتتتت

 مد ت  تت(2 فالت دي ذنتنف مداقتات ميدقتنفتدانز تىدي تم دب نتنفدلن  تام دب نتنفمدلي 
تهانتنفئ يتهاتندقئبتأف تت ميقتنفعلنفن.

ت
ت

 -الفرع الثالث : تنفيذ محرر يتضمن االلتزام بعمل:
تضددم تهددانتنفذددا تمدد تنثفتددزنعتتذمضددالتقاتجدد تنفتذ يايددنتىممتضدد تأ تنفم ددئئنتتنفتددالتت

نفميدددد عتى فعمدددد ،تأثت  تن مددددئنحنتتنفتذ يايددددنتت تبدددداتىدددد  ت اتطىيعددددنتنفعمدددد تم دددد ت
نثفتددزنعتامدد تنمدد تافددكتيمددبت  تذميددزتىددي ت  فددنتأانت دد  تنفعمدد تنفمطبددابتنفميدد عتىددنت

 تيتطبددبت  تيذ دداتيمتضددالتتددل  تنفمددلي ته  ددي  تاىددي ت  فددنتأانتفددعتي دد تافددكتنفعمدد
تت-نفملي تنثفتزنعتىذ سن،تفانتسذتذ ا ته تي تنف  فتي تا  ثتال:

                          

ت.ت100ل.تسعيلتاىلتنف ئيعتمى ئك،تم لئتس ىق،ت تي تمه ئتفجم تفل تمئنئتنفت(1)
ت(تم تق ذا تنفتذ ياتنفعئنقال.2ا1تئنمعتنفم لةت ت(2)



 كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

811 

 تنفيذ محرر يتضمن االلتزام بعمل معين يقتضي تدخل المدين شخصيًا:  -أ
  ته  ينتنفملي تفالتهانتنفذا تم تنثفتزنعتم د تناتىد ئتف  د حةت ات د نتفيدنتتتتتت

 ته  ددددي  ،تاتذمضددددالتنفمدددداةتنفتذ يايددددنت ات  تطىيعددددنتنثفتددددزنعتتسددددتامبتتددددل  تنفمددددلي
فبم ئئتفالتها تنف  فنتاذلم تيماعتنفملي تىتذ ياتم تنفتزعتىنته  ي  ،تاهانتيعذالت ذنت
اذددلت ددلا تمثدد ته ددانتفددئضتفدده تنفمددلي تي بدداتىتذ يدداتنثفتددزنعتانفميدد عتى فعمدد تىانتددنت

 بدداتد تم ددب نتنفددلن  تفدد تتت مددقت  مبددنتأانتفددعتيمددعتنفمددلي تىددافكتنفعمدد تىذ سددنتات
فددالتت(ت249اقددلتائلت  ددعتهددانتنفذددا تمدد تنثفتددزنعتفددالتنفمدد لةت ت(1 ه  دد  ت  ددئتى فتذ يددا

نفمد ذا تنفمدلذالتنفعئنقدالتأاتذ دتتابد ت ذدنت  تفدالتنثفتدزنعتىعمد تأانتذد تنثت د قت ات
نستامىتتطىيعنتنفدلي ت  تيذ داتنفمدلي تنثفتدزنعتىذ سدن،تمد زتفبدلن  ت  تيدئفضتنفافد حت

ت.ت(2 تم تغيئتنفملي ت((
فهانتنمتذعتنفملي تا تنفتذ ياتئض ح ،تم زتفبلن  ت  تيئفضتنفافد حتف يدئتنفمدلي تتتتتت

ذ سن،تف التها تنف  فنتيتاقاتنفتذ ياتاي جدعتنفدلن  تىبدزاعتمئنمعدنتنفم  مدنتنفم ت دنت
فبمط فىنتى فتعايضتفتضمي تنفدلن  تنفضدئئتنفدايت  د ىنتذتيمدنتنمتذد  تنفمدلي تىعدلعت

ت.(3 قي منتىتذ ياتنفتزنمن
انفمدليئتى فدا ئت  تمليئيدنتنفتذ يداتيتعدائتابيجد تتذ يداتهدانتنثفتدزنعتمىدئن تى سدت لنعتتتتت

اس   تنفتذ ياتنفمىئي،تافكت  تنفتذ ياتاب تنفامنتنفمطبابتيمتضالتتانفئتن ئنلةتمد ت
طدددئاتنفمدددلي تادذجددد تثتتدددتم  ت نفمليئيدددن(تمددد تت بيددداتغيدددئتنفمدددلي تىعمددد تنفهدددالحت

                          

ت.25نف  يعتا  ئا ،تم لئتس ىق،ت تاىلتنفمميلتتل.تيئنمع:( 1)
نفملذالت(تم تنفم ذا ت209(تم تنفم ذا تنفملذالتنفم ئيت؛تتئنمعتنفم لةت ت208نفم لةت تتتم ىبج ت(2)

تنفسائيت.ت
ت.ت592 لعتاهيبتنفذلناي،تطئقتنقتض حتنف ق،تم لئتس ىق،ت تيئنمعت:ل.ت( 3)
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.ت مدد ت ذددنتثتيمددازت(1 فاتنفم ددئئتنفتذ يددايت ددئن ننفمطبددابت ددذعنتدذجدد تىددافكتت دد 
فبمليئيددنتمدد تتضددييقتنفمددلي تىدد ف ىعت تدد تتمعبددنتيمدداعتى فعمدد تنفمطبددابتافددكت ذجدد ت
فيسدددتتمددد تند دددان تنفمذ دددا تابيجددد تفدددالتنفمددد ذا تانف   دددنتى دددىعتنفمدددلي تفتذ يدددات
نفتزنمدددن،تاد تفدددالتافدددكتتددد ثيئن تفدددالتنف ئيدددنتنفه  دددينتاضددد ط  تابددد تأئنلتدددنت مددد ت  ت
نست لنعتاس   تنفتذ ياتنفمىئيتف تت ا تمملينتافكت  تنفعم تنفدايتيتسدعتىد   ئن تثت

ت.(2 يىبغتلئمنتن تم  تانفمالةتفالتنفعم تنفمطبابتانفمت قتابين
ام تنفم ئئنتتنفتالتيتاقاتنذمض حتقاتج تنفتذ ياينتاب تتدل  تنفمدلي ته  دي  تتتتتت

،تمدددد ت يدددد ت  تتذ يددددات  ددددعتتنف  ددددعتنفددددايتيتضددددم تأفددددزنعتنفزامددددنتىمط ااددددنتزامجدددد 
،تأاتثتيمدازت(3 نفمط اانتنف  لئتا تنفم  منتنفم ت نتيمت ئتفيدنتىتذىيدنتنفزامدن

نفتضدييقتابيجدد تىد ف ىعتان  ددئن تفمط اادنتزامجدد ت،تافدكت  تنفمدد ذا تادلتهددا تنف  فددنت
م تنف  ثتتنفتالتت ا تفيج ته  ينتنفملي تم  تناتى ئتا  تنفم ذا تفعتيمزت ىعت

تنمتذ انتا تتذ ياتافكتنفم ئئت.نفملي تاذلت
 تنفيذ محرر يتضمن القيام بعمل ال يقتضي تدخل المدين شخصيًا: -ب

أ تنفمدداةتنفتذ يايددنتفمثدد ته ددانتم ددئئتتذمضددالتاذددلتتذ يدداتنفمددلي ت اتغيددئ تفبعمدد تتتتت
ىمضما تنفم ئئتنفتذ يايت،تأات  ته  ينتنفملي تثتت ا تم  تناتى ئتفدالتتذ يدا ت

 .(4 تزنعتثتتستامبتقي عتنفملي تىتذ يا ته  ي  تافكت  تطىيعنتنثف

                          

ت.ت92ابالتم  ئت  ف ،تهئمتق ذا تنفتذ يا،تم لئتس ىق،ت تيئنمعت:ت(1)
ت.92 تع،1935،تمطىعنتنفهعب،تى لنل،ت2لنالتسمئة،تهئمتق ذا تن مئنح،تطتيئنمع:ت(2)
تذ يداتنفعئنقدالتابد تنذدنت  تيمت دئتتذ يدات  دعتمط اادنتنفزامدنت(تمد تقد ذا تنف11ذ تتنفم لةت ت(3)

تفزامج تى فتذىينتفمط((.
،تمم فنتمذهائةتاب تهى نت((عنفضم  تنفع تأف نفتذ ياتنفمىئيت  م تتنثفتزنعهئمتم لةت    عتت(4)

 ااب تنفماقعتنثف تئاذالت:ت5/1/2011نثذتئذيتتىت ئيخت
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اُي باتنفلن  تىلفعتنفذ م تتنفتدالتيتطبىجد تنفعمد ت د مائتنفعمد  ت ات مدائتاسد  طتتتتت
نفذمدد تاغيئهمدد تأانت جددئتنسددتعلنل تفددلفعج تاىعددلتأ مدد  تنفتذ يدداتتست  دد تهددا تنفذ مدد تت

نفلن  ت اتنمتذعتا تلفعج تتم تنفملي تمىئن تاذنتأانتفعتيلفعج تئض ح ،تأم تأانتفعتيملئ
تفه تنفمليئينتتملئتها تنفذ م تتىانسطنت ىئنحتثعتتماعتى ست   فج تم تنفملي ت.

(تمددد تقددد ذا تنفتذ يدددات  دددتتند  ددد عتلا ت34انفمدددليئتى فدددا ئت  تنفمددد لةت تتتتتتتتت
نفم ئئنتتند ئ تى فذ تىا ئه ت  تأانتفعتيذ اتنفملي تنف  عت...((ت،تفج تهانتيعذالت

ت ئئنتتند ئ تثتيهمبج تنفذ ت؟ت  تنفم
يم  تنفما ت  تم جاعتنفمي عتيم  ت  تيسدع ذ تفإلم ىدنتاد تهدانتنفتسد ت تاافدكتتتتتت

  تنف  ددعتهدداتمدد تضددم تنفم ددئئنتتأات  تنفم ددئئنتت اسددعتمدد تند  دد عتفددانتفدديم  ت
قي عتافكتنفذ تابد تنفم دئئنتتند دئ ت،تأثت ذدنتف سدعتهدانتنف د اتأاتقدلتي جدئت

ىيقتأه  ثتتم تضمذج تنث ت ف تتنفتالتقلتت جئتاذلتت سديئتنفدذ تفدانتأثذ حتنفتط
ىتذمتدددددئمتابددددد تنفمهدددددئ تنفعئنقدددددالتأاددددد لةت دددددي غنتنفدددددذ تى سدددددتىلن ت  مدددددنت نف  دددددع(ت

 نفم ددئئ(تفي ددا تنفددذ تا مدد  تامسددتااى  تفمميددعت ذددان تنفم ددئئنتت،تاذمتددئمت  تي ددا ت
ت-نفذ تاب تنفذ اتنآلتالت:

نفمتضدددم تامددد تهدددالحتمعدددي تيتطبدددبتتذ يدددا تذ مددد تتت  تأانتفدددعتيذ ددداتنفمدددلي تنفم دددئئ
ت……..ت((ت.تت

 -الفرع الرابع:  تنفيذ محرر يتضمن االلتزام باالمتناع عن عمل معين:
قدددلتيبتدددزعتنفمدددلي تىمامدددبتم دددئئتتذ يدددايتى ثمتذددد  تاددد تامددد تمعدددي تفدددانتفددد فماةتتتتت

 فعمددد تنفتذ يايدددنتفمثددد ته دددانتم دددئئتتذمضدددالتط فمددد تىمدددالتنفمدددلي تممتذعددد  تاددد تنفميددد عتى
ثذمض حتمضما تنفم ئئتانتن،تايتعتنذمض حتقاةتافكتنفم ئئتنفتذ ياينتىطئيمنتتذىينت

                                                                

http://www.cojss.com/vb/showthread.phpت
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نفمددلي تابدد تاددلعتفعدد تنفعمدد تنفمددا ائتفددالتنفم ددئئتمسددتمى  ،تمددعتتذىيجددنت يضدد  تابدد ت
(تمدد تقدد ذا تنفعماىدد تت240نذددنتيعددئضتذ سددنتفبعماىددنتنفمذ ددا تابيجدد تفددالتنفمدد لةت 

ت.(1  عتى فعم تنفم  فاتانفمطبابتالعتنفمي عتىننفعئنقالتفالت  فنتنفم  ف نتانفمي
امدد تندمثبددنتنفتددالتتددا ئتفددالتهددانتنف ددللتتعجددلتىدد  عتمتمددئتىعددلعتمذ فسددنتنفمهددتئيتتتت

نفايتى ان،تفهانت ّ  تنفملي تى ثفتزنعتانت تنفعم تنفممذا تقي منتىنتفببلن  ت  تيطبدبت
مدددعت مدددنتفدددالت(2   تأزنفدددنتمددد تاقدددعتمددد تمليذدددنتمددد تم  ف دددنتف فتدددزنعتأ ت ددد  تافدددكتمم ذددد

تنفتعايضتاافكتىهق متنتلاا تيط فبتفيج تى فتعايضتام تف منتم ت ضئنئت.
اغذددالتادد تنفىيدد  ت  تنفمع مبددنتنفتذ يايددنتأانتمدد ت ذمددزتتثددعت  دد تىجدد تنفمددلي تىعددلتتتتت

تذ ياه تفه تفمليئينتنفتذ يات  تتعيلتنفتذ ياتىانتتنفمع مبنتنفتذ ياينتث ذينتام تلا ت  ت
ئنمعدددنتنفمضددد حتانف  دددا تابددد تم دددئئتىتذ يددداتمليدددلتفضددد  تاددد ت  تت بددداتنفدددلن  تىم

ت.(3 نفملي تسيتعئضتفبتعميى تتنفم ذاذينتذتيمنتأ  فنتى ثفتزنع
امدد تهددانتيتضددحت  تنفمدداةتنفتذ يايددنتفددالتهددا تنف  فددنتثتتذمضددالتىدد تتىمدد تم زمددنتتتتت

نتتنفمع مبدنتفبم ئئتنفتذ يايتانتنتافكت  تنفم ذا ت اطد تنف دقتى فتذ يداتمدئةتث ذيدنتىدا
نفتذ ياينتاذلتأ   تنفمدلي تىجد ،تاىمد ت  تنفمداةتنفتذ يايدنتهدالتت ىعدنتفبم دئئتنفتذ يدايت

تم ت ي تامال تاالمنتفانتفجالتفالتهانتنف ئضتتىم تىىم حتنثفتزنعتاثتتذمضالت.
 
 

                          

ت(تم تق ذا تنفعماى تتنفعئنقال.240تئنمعتنفم لةت ت(1)
م تنفم ذا تنفملذالتنفعئنقالتاب تنذنت  تأانتنفتزعتنفملي تى ثمتذ  تا تت(ت252 نفم لةأاتذ تت(2)

ام تا   تىجانتنثفتزنع،تم زتفبلن  ت  تيطببتأزنفنتم تاقعتم  ف  تف فتزنع،تمعتنفتعايضتأ ت   ت
ت.فنتم  ت((

ت(تم تق ذا تنفتذ ياتنفعئنقال.35م لةت تئنمعتنفت(3)
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 ملبحث الثانيا
 االنقضاء غري الطبيعي للقوة التنفيذية للمحررات

 ي   تى اذدنتم د  ت مدئنحتنفتذ يداتنفمىدئيت،تأ تنفم ئئتنفتذ يايتقلتي ا ت دت
اف  تمعتافكتقلتيتمد اعتنفدلن  تاد تأمدئنحتنفتذ يدات د  تيتدئكتط فدبتنفتذ يداتنفم دئئت
نفتذ يدددايتفدددل تمليئيدددنتنفتذ يددداتاثتيئنمدددعتىهددد ذنت اتيجمددد تفدددالتمط فىدددنتنفمدددلي تى فافددد حت

ذنتيتعئضتىمضما تم ئئ تنفتذ يايتايمضالتاب تهانتنفتم اعت اتن هم  تملةتمعي
تفيج تنف قتى فتذ ياتفبسماطتاها تنفملةتهالتم تيطبقتابيج تى فتم لعت.

فانتسذمسعتهانتنفمطببتأف تفئاي تذتذ ا تفالتنف ئ تندا ت  ثتتنثذمض حتغيئتتتتت
نفطىيعددالتفبمدداةتنفتذ يايددنتافددالتنف ددئ تنفثدد ذالتذىددي ت   دد عتنثذمضدد حتغيددئتنفطىيعددالتفبمدداةت

ت-نفتذ ياينتا م تيبال:
 األول املطلب

 حاالت االنقضاء غري الطبيعي للقوة التنفيذية
قددلتتذمضددالتنفمدداةتنفتذ يايددنتفبم ددئئتنذمضدد حن تغيددئتطىيعددالتاافددكتفددالت  فددنتتدددئكتتتتت

ط فددبتنفتذ يدداتنفم ددئئتنفتذ يددايتفددل تمليئيددنتنفتذ يدداتمدد تلا ت  تيئنمددعتىهدد ذنت دد  ت
 حتمدلةتنفتذ يداتنفتددالتمدلةتمعيذدنت،تاقدلتي دا تنثذمضد حتىسدىبتادلعتنفتذ يداتذج  يد تثذتجد

 ددلله تنفمدد ذا تاهددالتمدد تتعددئاتى فتمدد لع،تفددافكتسددذىي تهدد تي تنف دد فتي تمدد ت دد  تمدد ت
ت-ي تالت:

ت
ت
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 المحرر التنفيذي وعدم المراجعة بشأنه الفرع األول: ترك طالب التنفيذ 
قدددلتيتدددئكتط فدددبتنفتذ يددداتنفم دددئئتنفتذ يدددايتاثتيئنمدددعتىهددد ذنتىعدددلت  تيالادددنتفدددالتتتتتت

ذ ياتاي سئتهانتنفسباكتم تنفلن  ت ذنتقلتنسدتاف ت ماقدنتمد تنفمدلي ت د ئ تمليئينتنفت
نفمليئينت ات ذنت   تغيئتم لتفالتمت ىعنتهانتنف قتنفمثىتتفالتم ئئ تنفتذ يايت اتقلت
يددئ تط فددبتنفتذ يدداتفددالتىعددضتند يدد  تاددلعتنفمددلا تمدد تمئنمعددنتنفمليئيددنتامت ىعددنت

ئتقددد لئتابددد تتسدددليلتليذدددنتىسدددىبت اذدددنتنفمع مبدددنتنفتذ يايدددنتدذدددنتيعبدددعت  تنفمدددلي تغيددد
،تاقددددلتت ددددا تهذدددد كت سددددى بت  ددددئ تتمعدددد تنفددددلن ذي تثتيئنمعددددا تايتئ ددددا تت(1 معسددددئن ت

م ئئنتجعتنفمالادنتفدل تمليئيدنتنفتذ يداتمدلةتمعيذدنتمد تنفدزم تفتتدئن عتىدافكتندضد ىيئت
،تامد تهد  تتانفمع م تتنفتذ ياينتأف تم تثتذج ينتايت  ئتأذم زهد تلا تسدىبتقد ذاذال

هانتنفتدئن عتفدالتندضد ىيئت  تيدتليتأفد تأئىد كتنفسديئتىعمد تنفمليئيدنتان  د  تىمىدل ت
ت.ت(2 نفتيسيئتانفتسئيعتفالتأذم زتنفمع م تتنفتذ ياينتىم تي مقت هلناتق ذا تنفتذ يا

ام ت م تافكتفملت فزعتنفم ذا تنفمذ اتنفعدل ت  تي دلئتقدئنئن تىتد  يئتنفتذ يداتفدالت  فدنت
م ددئئتنفمددال تفبتذ يدداتفددل تنفمليئيددنتافددعتيئنمددعتىهدد ذنتمددلةتسددذنتتددئكتط فددبتنفتذ يدداتنف

 يتت(3 انىتلنح تم ت  ئتمع مبنتتذ ياينتأف ت  تيملعتائيضنتفتمليلتنفمع مبنتنفتذ ياينت
تأفد ت  تيدتعتتمددليعت   تنفمداةتنفتذ يايدنتفدالتهددا تنف  فدنتتذمضدالتمتقتدد ت د  تمدلةتنفتددئكت 

تائيضنتفتمليلتنفمع مبنتنفتذ ياينت.ت

                          

(
1
ت.تت121نفم ضالتاىالت  فحتمجليتنفتميمال،تم لئتس ىق،ت تيئنمع:ت(

(
2
اهانتنفما تيذسمعتمعتم تم حتتىنتنفم لةتنداف تم تق ذا تنفتذ ياتنفعئنقالتنفم ئسنتىعلعتت(

تن    تىتسييئتأمئنحنتتنفتذ ياتانستمئنئتسيئتنفمع م تتنفتذ ياينت.تتت
(

3
ت.ت/ث ذي  (تم تق ذا تنفتذ ياتنفعئنقال50تئنمعتنفم لةت ت(
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انفمم التىتئكتنفم ئئتنفتذ يايتفالتهانتنفمم عتهاتنفتئكتنفايتيذمعتا تأهمد  تتتتت
نفددلن  تااددلعتمئنمعتددنت مدد تأانت دد  تتددئكتنفم ددئئتذ ممدد  تادد تسددىبت  ددئتثتا قددنتفددنت
ىههمد  تنفددلن  تمثدد  تافددكتأاتتددعتناتم فددنتان  تلنعت  ثدئتمدد تسددذنتفدد تيتئتددبتابدد تافددكت

 ت  تنفم دئئتثتي مدلتقاتدنتنفتذ يايدنت تد تان  تنفتئكتت  يئتأمئنحنتتنفتذ ياتفضد  تاد
تئ نت  ثئتم تسىعتسذانتتم لنعتنفسىبتفعتي  تأهم ث ت اتتم يئن تم تنفلن  ت م تفدات

ت.ت(1    تنفتئكتقلت   تى ينتتىبيغتنفملي ت اتىسىبتم  ىئنتت  ئ 
نتافبمذ دداتنفعددل تقىدد تتمليددلتنفمع مبددنتنفتذ يايددنتنفتددالتتدد  ئتتىسددىبتاددلعتنفمئنمعددتتتت

انفتئكت  تيسبعتفبلن  تندمان تنفتالتتعتت  يبج تفم ب تنتقى ت لائتنفمئنئتىت  يئت
نفتذ ياتد تممدئلتتسدبيعتندمدان تثتيعدلتمد تقىيد تنفمعد م تتنفتذ يايدنت مد تثتي تمد ت

ت.ت(2 فالتها تنف  فنت  ا تنفلن  تاب ت منت  ئ تمليئينتنفتذ يا
 مسقط للتنفيذ الفرع الثاني : عدم التنفيذ ) التقادم ال

فددالتهددا تنف  فددنتتذمضددالتنفمدداةتنفتذ يايددنتفبم ددئئتى ددائةتذج  يددنتفعددلعتنفتذ يددات دد  تتتت
نفملةتنفتالت لله تق ذا تنفتذ ياتتاها تنفملةتتعئاتى فتمد لعت،تايم دلتى فتمد لعتنفمسدمطت
فبتذ يددداتهدددات  تنذمضددد حتمدددلةتمعيذدددنتى يددد تثتي دددا تفبدددلن  تىعدددله ت دددقتتذ يددداتم دددئئ ت

يتيمب ددددنتامط فىددددنتنفمددددلي تىدددد ف قتنفمثىددددتتفددددالتنفم ددددئئتفسددددماطتقاتددددنتنفتذ يددددايتنفددددا
ت.ت(3 نفتذ ياين((

                          

(
1
 .ت117نلعتاهيبتنفذلنايتا  ئا ،تهئمت    عتق ذا تنفتذ يا،تم لئتس ىق،ت تل.تيئنمع:ت(

(
2
ت.ت45 س تفتنلتمذعع،تنفم لئتنفس ىق،ت تيئنمع:ت(

(
3
يددن،تمطىعددنتاتطىيم تددنتنفعمبت1980فسددذنت45مددل تتنفم مددال،تهددئمتقدد ذا تنفتذ يدداتئقددعتتيئنمددع:ت(

ت.307عت،ت 1992ندق ع،تى لنل،



 انقضاء القوة التنفيذية للمحررات

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

811 

انف  مددنتنفتددالتنىت  هدد تنفمهددئ تمدد تسددماطتنفمدداةتنفتذ يايددنتى فتمدد لعتنفمسددمطتهددالت  تتتت
تمد لعتنفم دئئنتتنفتذ يايدنتيتئ ددزتابد تامدابتمئناد ةتنداضدد  تنفمسدتمئةتنفتدالتمضدد ت

أتى  تم تي  التف طم ذ  تاب تها تنداض  ت،تابيج تملةتطايبنتم تنفزم تاضئائةت
أاتثتيم  تت دائتممتمدعتفدعتيل بدنتنفتمد لعتفدالت ذ متدنتنفم ذاذيدنتأاتمد تلاذدنتسداات

،أات  تنسدددتمئنئتيتزادددز تنفتع مددد تفدددالتافدددكتنفممتمدددعتات ددد تنف اضددد تم ددد تنثسدددتمئنئ
 ئتنفتع مدد تىددي تنفذدد عتهدداتندسدد عتنفددايتيمدداعتابيددنتهددانتنفتمدد لعت  ثددئتمدد ت يتناتىدد

فضدد تادد ت  تسددماطتنفمدداةتنفتذ يايددنتفبم ددئئنتتى فتمدد لعتنفمسددمطتُتعددلتمددزنح ت،تت(1   ددئ
ي دددئضتابددد تنفدددلن  ت هم فدددنتاتئ دددنتفبم دددئئتاادددلعتنفمئنمعدددنتىهددد ذنتمدددلةتنفتمددد لعتفدددانت

ف تادلعتنسدتط انتنفدلن  تمد تنقتضد حت مدنتف فم ذا تقئئتسماطتها تنفماةتمم تيتليتأ
اد تطئيددقتنفتذ يددات،تافجددا تنثاتىد ئنتت ددللتنفمهددئ تمددلةتثتيم د تىعددله تمدد تمط فىددنت

ت.تنفملي تم تأىئنزتنفم  ف نتفمضالتنفملةتنفتالتقئئه تنفم ذا تى فتم لعت
انفتمددد لعتنفتذ يدددايتيدددتليتأفددد تسدددماطتنفمددداةتنفتذ يايدددنتفب  دددعتممددد تيمعبدددنتغيدددئتق ىددد تتتت
ذ ياتفالتمليئينتنفتذ ياتأثت  تنف  عتثتي مدلتقاتدنتىا د نتاثيمدنتئسدمينتا مدنتفيمد تفبت

ت.ت(2 ُلا تىج تام تلا ت  منتأف تىيذنت  ئ 
(تمدددلةتمعيذددنتاهدددالت114(تا 112اقددلت دددللتقدد ذا تنفتذ يددداتنفعئنقددالتفدددالتنفمدد لتي ت تتت

ايتتسمطتام ت سىعتسذانت(تفهانتنذمضتتها تنفملةتفه تنفماةتنفتذ ياينتفبم ئئتنفتذ ي
(تمدد تقدد ذا تنفتذ يدداتنفعئنقددالت112ثددعتثتيم دد تتذ يدداتافددكتنفم ددئئت،تأاتذ ددتتنفمدد لةت 

اب ت ذنت  تأانتُتئكتنف  عت اتنفم ئئتنفمال تفبتذ ياتافعتيئنمعت   ىنتىهد ذنت سدىعت
سددددذانت(ت،تنىتددددلنح تمدددد ت  ددددئتمع مبددددنتفتسددددمطتقاتددددنتنفتذ يايددددن((تت،ت مدددد تتددددذ تنفمدددد لةت

                          

1
 .ت170يئنمع:ت  متنفلي تهاه ئي،تم لئتس ىق،ت ت((

(
2
 .ت23يئنمع:تل.تابالتم  ئت  ف ،تهئمتق ذا تنفتذ يا،ت تت(
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 ياتنفعئنقالتاب ت ذنت  تثتيمى تتذ ياتنف  عتنفايتمضد ت سدىعت(تم تق ذا تنفتذ114 
تسذانت(تم تن تس ىنتلئمنتنفىت تت((ت.

امدد ت دد  تهدداي تنفذ ددي تيم دد تنفمددا ت  تقدد ذا تنفتذ يدداتنفعئنقددالت دد  تمافمدد  تاذددلم ت
سدد ا تفددالتمددلةتنفتمدد لعتنفتذ يددايتىددي تند  دد عتنفمضدد  ينتنفتددالتفددعتتطددئمتفبتذ يدداتاىددي ت

ينتتانفسذلنتتنفمالادنتفبتذ يداتافدكت ذدنتفديعتمد تممتضدي تتنفعدل ت  تند   عتنفمض  
يع مدد تنف  ددعتنفمضدد  التنفددايتفددعتيددال تفبتذ يدداتمع مبددنت فضدد تمدد تنفم ددئئتنفتذ يددايت

تنفمال تفبتذ ياتى  تيمذحتملةت طا ت.
اتمدددلئتن هددد ئةتأفددد ت  تهذددد كتمانايدددلتتهدددىنتمانايدددلتنفتمددد لعتيطبدددقتابيجددد تىمانايدددلت

يث ئتنفتس ت تفالتهانتنف للتا تطىيعنتنفملةتنفتالتتسمطتفيج تنفماةتتنفسماطت،تفانتفمل
تنفتذ ياينتفبم ئئنتته تهالتملةتتم لعت عتملةتسماطت؟تتت

ىددي تمانايددلتنفتمدد لعتتفإلم ىددنتادد تهددانتنفتسدد ت تيتامددبتنىتددلنح ت  تذىددي تنف ئاقدد تتمدد 
لعتنفمسدمطتام ت   تها تنف ئاق تتستتضحتفذ تطىيعدنتمدلةتنفتمد ت(1 امانايلتنفسماط

فبمددداةتنفتذ يايدددنتفبم دددئئنتت،تفمددد ت يددد تنفم جددداعتفددده تنفمانايدددلتنفُمسدددم طنت اتمانايدددلت
نفسددماطتهددالتمجبددنتفئضددج تنفمهددئ تفبميدد عتىعمدد تمعددي ت،تاغ فىدد  تمدد تي ددا تهددانتنفعمدد ت

                          

(
1
انفسىبتفالتنست لنعتم طبحتنفمانايلتافدكت ذدنت لقتمد تنفذ  يدنتنفب ايدنتمد ت بمدنتنفمدللتنفتدالتت(

تتمذجد تقد ذا تنفمئنفعد تتنفملذيدنتنفعئنقدالتأات  تنفميعد لتي يدلتنفاقدتتمد تنفتهدئيع تضنستعمبتج تنفدىع
 سدت اذ تل.تفد ئعتابدالتتيئنمدع:نفم للتدمئتم تاهانتنفهالحتقلتثتي ا تلقيم  تمعتم طبحتنفمدللت.ت

نفتىبي ددد تتنفمضددد  ينتالائهددد تفدددالت سدددعتنفدددلاا تنفملذيدددن،تلئنسدددنتمم ئذدددن،ت=امدددئتابدددالتنفمئمدددئي،ت
 تت.ت73ا 72ع،ت 2004 تممبعت بينتنفم ذا ،تم معنتنفما  ،ت طئا نتل تائن تمملمنتأف
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،ت مدد تمانايددلتنفتمدد لعتت(1 مم ئسددنت ددقتأمئن ددالت اتئ  ددنتُتمدد ئعت دد  تهددانتنفمااددل
تنفمط فىنتى منت يتملةتيمتذعتفيج تسم  تنفلاا ت.تفجالتملةتيسمطت قتنفلن  تفال

ام ت ي تمجمدنت اتا ي دنت د تمذجد ت،تفمانايدلتنفسدماطتاضدعج تنفمد ذا تفتعدي تتتتتت
نفميعدد لتنفددايتيمددبت  تيددتعتفيددنتامدد تمعددي تاى ددائةت تميددنتاى   ددنتفت ليددلتنفاقددتت
تعتنفدددايتيمدددبتفيدددنتنسدددتعم  تئ  دددنتقئئهددد تنفمددد ذا تفجدددالتمانايدددلت تميدددنتثتىدددلت  تيددد

ثت دد  تىدد ط  تىيذمدد تمانايددلتنفتمدد لعتفجددالتتجددلاتأفدد ت م يددنت نفعمدد تنفمعددي ت  فجدد تان 
امددد تهدددانتذمدددلت  تمانايدددلتتت،تت(2 نداضددد  تنفمسدددتمئةتاتي يدددلت اتيدددا التابددد تنفافددد ح

نفسددماطتثتيم دد تنفتئنضددج تىدد تهددالتمانايددلتت ددتعتابدد ت دد  بتنف ددقتنسددتعم فنتفددالت
ثتسددمطت،ت مدد تمانايددلتنفتمدد ل عتفُتعددلتقئيذددنتابدد تنفافدد حت،تاهددانتيعذددالت  تاقددتتم ددللتان 

تنفملي تقلتي تئضتىنت ذنتاف تليذنتافيعتتم تند يلت ذنتاف تهانتنفلي ت.
ات تباتمانايدلتنفسدماطتاد تمانايدلتنفتمد لعت يضد تمد ت يد تأام فجد ت،تفمانايدلتتتتت

نفسماطتثتتمى تنفاقاتانثذمط  تاتسدئيت تد تفدالت دقتنفم مدائي تانف د  ىي ت،ت مد ت
يمددازتنفذددزا تاذجدد ت،تفضدد  تادد ت  تنفم ضددالتى  ددعتىجدد تمدد تتبمدد حتذ سددنت،تاهددانتتث

ى دد اتمددلةتنفتمدد لعتنفتددالتيسددئيتابيجدد تنفاقدداتانثذمطدد  تاذددلتت مددقت سددى بتنفاقددات

                          

(
1
زي لتم ملته  اةتمعياا،تنفمانايلتن مئن ينتفالتق ذا تنفمئنفع ت،تلئنسنتمم ئذن،تت .تيئنمع:ت(

 .تت18ع،ت 2009ئس فنتم مستيئ،تمملمنتأف تممبعت بينتنف ماق،تم معنتنفما  ،ت

 (
2
مم فنتمذهائةتاب تهى نتت طنفسماتتمانايلسمطتاىي تنف ئقتىي تنفتم لعتنفم سبتانفتم لعتنفم(

ت تئاذالت:فاب تنفماقعتنث2/12/2010ىت ئيختنثذتئذيتت
 lawhome.com/vb/showthread.php? -http://www.justice  

http://www.justice-lawhome.com/vb/showthread.php?t=11045
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انثذمط  ت م تيم  تنفذزا تاذج تاثتيم  تفبم ضالت  تي  عتىج تمد تتبمد حتذ سدنتمد ت
ت.تت(1 فعتيتمسكتىج ت   بتنفم ب ن

ا تنف ئاقددد تتنفتددالتتمدددلعتا ئهدد تيم ددد تنفمددا تىددد  تطىيعددنتمدددلةتسددماطتنفمددداةتامدد تهددتتت
نفتذ يايددنتفبم ددئئنتتمدد تهددالتأثتمانايددلتتمدد لعتافيسددتتمانايددلتسددماطتاافددكتثذطىدد قت
ميزنتتمانايلتنفتم لعتاب تنفملةتنفتدالتتسدمطتفيجد تنفمداةتنفتذ يايدنتفبم دئئنتتان ت فجد ت

تا تمانايلتنفسماطت.
انتم تئمعذ تأتتتت (تم تقد ذا تنفتذ يداتنفعئنقدالتذمدلت  تنفمد ذا ت112ف تذ تنفم لةت ان 

قدددئئت  ت ددد  بتنفم دددئئتنفتذ يدددايتسدددانحت ددد  تهدددانتنفم دددئئت  مددد  تقضددد  ي  ت عتسدددذلن ت
تذ ياي  تأانتتنئكتم ئئ تنفتذ يايتنفايت الانتفل تنفمليئينتأثت ذنتفعتيئنمعتىه ذنتمدلةت

 تقاةتافدكتنفم دئئتتسدمطت،ت مد تذمدلت سىعتسذانت(تم تت ئيخت  ئتمع مبنتتذ ياينتفه
  تق ذا تنفتذ يات للتملةتنفسىعتسدذانتتفبم دئئنتت  فدنتنفمالادنتفبتذ يداتسدانحت  ذدتت

ت    م  ت عتسذلنتتتذ ياينت  ئ ت.
،تفددهانتت(2 ت(تمدد تقدد ذا تنفتذ يدداتنفمددا ائةت ذ دد  ت114 مدد تى فذسددىنتأفدد تذدد تنفمدد لةت تتتتت

 حتتى ي نت مئةت تثتيمى تنفتذ يا(تتامعذ ت ببذ تهانتنفذ تيتضحت  تها تنفم لةتم
هددانت ذددنتيت ددتعتابدد تمليئيددنتنفتذ يدداتاددلعتقىددا تتذ يدداتنف  ددعتنفددايتمضددتتابيددنتمددلةت
عتأفيجدد ت،تث تهددا تنفمددلةتتسددمطت نفسددىعتسددذانتتمدد تتدد ئيختن تسدد ىنتلئمددنتنفىتدد تتأانتقُددل 

حت قددئتنفمددلي تمعجدد تنفمدداةتنفتذ يايددنتفب  ددعتف فمليئيددنتتمتذددعتادد تتذ يدداتافددكتنف  ددعتسددان

                          

(
1
اُ س منتاثم  ،ت    عتنفتم لعتفالتضاحتنف منتانفمض ح،تمطىعنتتاىلتنف ميلتنفهانئىالتل.تيئنمع:ت(

 .تت22ع،ت 1984نفم هئة،تت طبع،

 (
2
(تم تق ذا تنفتذ ياتنفعئنقالتاب ت ذنت  تثتيمى تنفتذ يات،تنف  عتنفايت114أاتذ تتنفم لةت (

 مض ت سىعتسذانت(تاب تن تس ىنتلئمنتنفىت تت((.ت
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ى ف قتنفايتي تاينتهانتنف  عت عتفعتيمئتىنتاسانحتلفعتاتمسكتى فتم لعت عتفعتيتمسدكت
،ت ئام  تا تنفم الةتنفع منتنفتالتتمئئت  تنفلفعتى فتم لعتهاتمد ت دقتنف  داعتت(1 ىن

انفسددىبتفدالتتمسددكتمليئيددنتنفتذ يدداتت(2 افديعتفبم  مددنت  تتمضددالتىددنتمد تتبمدد حتذ سددج ت
 حتذ سج تهات  تنفتم لعتنفمسمطتفبمداةتنفتذ يايدنتنفدايتذد تابيدنتقد ذا تى فتم لعتم تتبم

ذمدد تقيددلتابدد تأمددئنحنتتنفتذ يددات مدد ت  تذدد تنفمدد لةت نفتذ يدداتنفعئنقددالتهدداتفدديعتىددلفعتان 
(تمدد حتانضدد   تىمذددعتمليئيددنتنفتذ يدداتادد تتذ يدداتنف  ددعتنفددايتمضددتتابيددنتمددلةت114 

نفمعباعت ذنتفالت  فدنتامدالتذد تتنفسىعتسذانتتم تت ئيختن تس ىنتفلئمنتنفىت تتام ت
تياضحت  فنتمعيذنتفيمبتأام  تافكتنفذ ت.

(تمد تقد ذا تنفتذ يدات،تهدالت ذجد تثتتمىد ت114انفم   نتنفث ذينتاب تذ تنفمد لةت تتت
تذ ياتنفم ئئنتتم تذا تند   عتفمطتاذلتمضالتملةتنفتم لعتنفمسمطتفبماةتنفتذ يايدنت،ت

أضف  عليها القانون قوة تنفيذية كالسوندات ولكن ماذا عن المحررات األخرى التي 
الرسمية والعادية فهل هي مشمولة بالتقادم المسقط أيضوا أم أن الونص ال يشوملها 
ذا كانت هذه المحررات سقطت عنها قوتها التنفيذيوة فموا هوي مودة سوقوط قوتهوا  وا 

 التنفيذية ؟
ابد تادلعتقىدا تتأف تنفما تمد لنعت  تنفمد ذا تفدعتيدذ ت(3 اهبتم ذبتم تنف منتتتتتت

تذ ياتنفم ئئنتتافات  ذتتقلتمضتتابيج تملةتنفتم لعتفانتفيم  تتذ ياه تان  تسمطتت
اذج تقاتجد تنفتذ يايدنت يت  تنفدذ تثتيهدم تهدا تنفم دئئنتتانفسدىبتنفدايتلاد تنف مدنت

                          

 (
1
 تت.ت22ذا تنفتذ يا،ت ابالتم  ئت  ف ،تهئمتق تل.تيئنمع:(

(
2
 (تم تنفم ذا تنفملذالتنفعئنقالت.442/1تئنمعتنفم لةت تت(

3
 .ت221س ىق،ت تيئنمع:تاىالت  فحتنفتميمال،تم لئت((



 كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

811 

أفددد تهدددانتنفمدددا ت  تفبمدددلي تاذدددلتتىبي دددنتىمدددا ئةتن  ىددد ئتى فتذ يدددات  تيطعددد تىدددافكت يت
تى  تنفم ئئتمهما تى فتم لع.تيعتئضتاذلتتىبي ن

أفدد ت  تنفددذ تيهددم تهددا تنفم ددئئنتتفضدد  تادد تند  دد عتت(1 ىيذمدد تاهددبتم ذددبت  ددئ
 يت ذنتيمبتاب تمليئينتنفتذ يات ثتتمى تتذ ياتها تنفم ئئنتتأانتلفعتنفملي تىمضالت
 تملةتنفتم لعتنف   نتىج تفماتج تنفتذ ياينتتسمطتتأانتلفعتنفملي تىملةتنفتم لعتد لتها

تنفم ئئنتتافقتنفم ذا تنفايتيذ عتافكتنفم ئئت.
يىددلات  تنفددئ يتنفثدد ذالتمددليئتى فت ييددلتافددكت  تنفمط فىددنتتسددمطتادد تنف ددقتىمضددالتتتتت

مددلةتنفتمدد لعتنف دد  تىددنتفمدد تىدد بت افدد ت  تيسددمطتنف ددقتى فتذ يدداتىا دد نت ثددئن تأمئن يدد  ت
نفتذ يدات دائةتمد تتذ مم  تا تنفمط فىنتنفمض  ينت،تفض  تا تأذذ تذعتمدلت  تنف دقتفدال

 ائتنفمط فىنتنفمض  ينتامد تلنمدتتنفمط فىدنتنفمضد  ينتثتُتسدمعتىمضدالتمدلةتنفتمد لعت
نفمسددمطتفدده تنف  ددعتيسددئيتابدد تمميددعت ددائتنفمط فىددنتنفمضدد  ينتادد تطئيددقتنفميدد عت

تى فمانالتنفع منتفبتم لعت.
سدمطتفبمداةتا زنفنتهانتنف  اتنف مجالت ا تهما تنفم ئئنتتنفتذ ياينتى فتمد لعتنفمتتتت

  تي دللتىدذ تياضدحتفيدنتماق دنتىهد  تتمد لعتتنقترح عل  المشورع العراقوينفتذ يايدنت
نفم ئئنتتند ئ تم النتند   عتانفتالتفعتتال تفبتذ يات م تفالتقد ذا تنفتذ يداتنفمب دالت

(تمذنتى ائةت ئي نت14(تم تنفم لةت 3نفايتذ تفالتنف مئةت ت1957فسذنتت30ئقعت
ئئتنفتذ يددايتأانتفددعتيددال تفبتذ يدداتقىدد تمضددالتمددلةتنفتمدد لعتابدد تاددلعتقىددا تتذ يدداتنفم دد

ت(تم تق ذا تنفتذ ياتاافكتىمعبج ت  آلتالت:114فنتاتتعلي تذ تنفم لةت ت(2 نفمعيذن

                          

1
 .ت308مل تتنفم مال،تهئمتق ذا تنفتذ يا،تم لئتس ىق،ت تيئنمع:ت((

2
 (تم تق ذا تن مئنحتنفمب الت.14(تم تنفم لةت 3تئنمعتنف مئةت ت((
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  تثتُيمىدد تتذ يدداتنف  ددعتنفددايتمضددتت سددىعتسددذانت(ت،تابدد تن تسدد ىنتلئمددنتنفىتدد ت،ت
تانفم ئئنتتنفتالتمضتتابيج تملةتنفتم لعتنف   نتىج ت((ت.

انفمددليئتى فددا ئت  تنفتمدد لعتنفمسددمطتفبمدداةتنفتذ يايددنتفبم ددئئنتتقددلتيمددات اتيذمطددعتتتتت
مددلةتمعيذددنتىسددىبتىعددضتنثاددانئت اتنفمانذددعتنفتددالت ددلله تنفمدد ذا ت،تاندسددى بتنفتددالت

(تم تنفمد ذا تنفمدلذالت435تتليتأف تاقاتملةتنفتم لعتهالتنفتالتذ تتابيج تنفم لةت 
اذدلتقيد عتنفدلن  تىمط فىدنتنفمدلي تقضد  ي  تىد ف قتت،ت م تقطعتنفتم لعتي دل ت(1 نفعئنقالت

نفث ىدتتفدالتنفم دئئت اتمدد تيمداعتمم مجد تت يت  ت د تطبددبتُيمدلعتأفد تنفم  مدنتفت  دد ت
فيدددنتيعدددلتىمث ىدددنتمط فىدددنت،تفى فمط فىدددنتنفمضددد  ينتتذمطدددعتمدددلةتنفتمددد لعتافددداتئفعدددتتأفددد ت

فلن  ت ئن نتم  منتغيئتم ت نت،ت م تيذمطعتنفتم لعتفالت  فنتأقئنئتنفملي تى قتن
ت.تت(2  اتضمذ  ت

  تمليئيددنتنفتذ يدداتفدديعتفجدد ت ددقتنفذ ددئتفددالتن لادد حنتتت(3 ايددئ تم ذددبتمدد تنف مددنتتتت
نفمتعبمدددنتى دادددانئتىددد ت  تت مدددقتنفعدددائتاثىاتدددنتان لاددد حتىدددنتيمدددبت  تيدددتعتمددد تق ىددد ت
نفم  مددنتنفم ت ددنتىذدد ح تابدد تمئنمعددنتمددلاالتنفعددائتسددانحت دد  تنفددلن  ت ات دد  بت

                          

(
1
تمدداتنفمددلةتنفممددئئةتفعددلعتسددم  تنفددلاا تى فعددائتنفهددئاالت دد  تي ددا ت-1ابدد ت ذددنت  تتأاتذ ددت(

نفملاالت  يئن ت اتم مائن تافيعتفدنتافدالت،ت اتغ  ىد  تفدالتىد لت مذىيدنتذ  يدنت اتت دا تنفدلاا تابد ت
نفددزامي ت اتىدددي تند ددا تانف دددئا ت ات  تي ددا تهذددد كتمدد ذعت  دددئتيسددت ي تمعدددنتابدد تنفمدددلاالت  ت

(تمدد ت379(تمدد تنفمدد ذا تنفمددلذالتنفم ددئيت،تتم ىبجدد تنفمدد لةت 382م ىبجدد تنفمدد لةت تتيط فددبتى مددنت((
 (تم تنفم ذا تنفملذالتنف ئذسالت.2251نفم ذا تنفملذالتنفسائيت،تانفم لةت 

2
(تانفم لةت383(تم تنفم ذا تنفملذالتنفعئنقال،تتم ىبج تنفم لةت 438(تانفم لةت 437تئنمعتنفم لةت  ((
 (تم تنفم ذا تنفملذالتنفسائيت.381(تا 380فم ئيت،تانفم لةت (تم تنفم ذا تنفملذالتن384 

3
 .24يئنمع:تل.تابالتم  ئت  ف ،تهئمتق ذا تنفتذ يا،تم لئتس ىق،ت ت((
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نفعدد عت اتنف دد  ت،تايمددبت  تي ددا تنف  ددعتفددالتنفددلاا تهدداتانتتنفم ددب نت  ب ددنت
تنف  عتنفايت   تفالتنفلاا تنفتذ ياينت.

اذعتمددددلتت ذددددنتأانت دددد  تمدددد تن ت دددد  تنفم  مددددنتنفى دددد تفددددالتاقدددداتمددددلةتنفتمدددد لعتتتتت
نفمسددمطتانذمط اددنتفمددد تنف  يددنتنفتددالتمعبدددتتنفمهددئ ت  تيهدديئتأفيدددنتفددالتقدد ذا تنفتذ يدددات

تبتم لعتنفمسمطتفبتذ يات؟ىا  جم ت اانئن تق ذاذينتف
يىددلات  تنفسددىبتفددالتافددكتهدداتمددذحتمليئيددنتنفتذ يدداتنفذ ددئتفددالتن لادد حنتتنفمتعبمددنتتتت

ى دادددانئت،تافدددكت  تنفتمددد لعتنفمسدددمطتفبمددداةتنفتذ يايدددنتىا ددد نتقيدددلن ت اتهدددئط  تف ددد نت
أمئنحنتتنفتذ ياتت ت تى فى  تفالتامال تانذعلنمنتمليئيدنتنفتذ يداتفده تمد تنفمذطمدالت

ث ت دددد  تفبى دددد تفددددالتت مددددقتنداددددانئتنفم ذاذيددددنتنفمتعبمددددنتىددددنتمدددد تاقدددداتأاطدددد حتن
انذمطدد  تأفدد تمليئيددنتنفتذ يددات،تفضدد  تادد ت ذددنتمدد ت دد  تتنسددتمئنحتنفمددئنئنتتنفتمييزيددنت
يتضدحت  تنفمضدد حتنفعئنقدالتمسددتمئتابدد تأاطد حتنث ت دد  تفددالتى د تهددا تنفمسدد فنت

ت.(1 أف تمليئينتنفتذ يات
ت
ت

 
 

                          

(
1
 ذنت  تفل تنفتلقيقتانفملنافنتاملت  تنفمئنئتىأاتقضتتم  منتنست ذ اتى لنلتى  تج تنفتمييزينتت(

ضى ئةتنفتذ ياينتهاتم ت  ا تنفدلن  تاىدافكتفده تنفمميزت  يحتامانفقتفبم ذا تد تنفملي تفالتن 
(ت115ملةتمئائتنفزم  تنفتالتُتسدم طتمدلةتنف  دعتنفمذ داتتمداتفجدانتنفعدائتنسدتذ لن تأفد ت   د عتنفمد لةت 

ئتت ليقتنفمئنئتا لئتى ثت  قت((435م تق ذا تنفتذ ياتانفم لةت  قئنئتت.ت(تم تنفم ذا تنفملذالتفُمئ 
،تمممااددنتند  دد عتنفعلفيددن،تنفعددللتنفثدد ذال،تنفسددذنتنفث فثددنت23/2/1982فددالتت1982/تذ يددا/225ئقدعت

 .ت157ع،ت 1982اهئة،ت
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 املطلب الثاني
 قضاء غري الطبيعي للقوة التنفيذيةأحكام االن

أ تنفم ئئنتتنفتذ ياينت م تتعتا ئ تأانتتئ ج تط فبتنفتذ ياتافعتيئنمعتىه ذج تفده تتتتت
  تيمددددلعتائيضددددنتفتمليددددلتنفمع مبددددنتنفمدددداةتنفتذ يايددددنتفجددددا تنفم ددددئئنتتستذمضددددالتنفدددد ت

يدتعتتذ يداه تت،ت م تقلتتذمضالتنفماةتنفتذ ياينتفبم ئئنتتى ائةتذج  يدنتأانتفدعتتنفتذ ياين
 دد  تنفمددلةتنفتددالت ددلله تنفمدد ذا تتىعدد  تثذمضدد حتنفم ددئئتنفتذ يددايتىسددىبتاددلعتتذ يددات
افددكتنفم ددئئتأثت  تنفمهددئ تاضددعت دد  تفددافكتأيت ذددنتيم دد تنفمط فىددنتىتذ يدداتنف  ددعت
نفدايتسدمطتتاذدنتنفمدداةتنفتذ يايدنتمد ت دد  تتمليدلتقاتدنتنفتذ يايددنت،تايدتعتتمليدلتنفمدداةت

ق مددنتتنفتذ يايدنتفا  دد ع ىعددلت  تنذمضدتتى فتمدد لعتمدد ت دد  تمئنمعدنتنفددلن  تفبم  مددنتان 
لادددا تفتمليددددله ،تفتمليدددلتنفمدددداةتنفتذ يايددددنتفا  ددد عتتددددتعتىددددلاا تتمددد عتفددددل تنفم  مددددنت
تنفم ت نتافم  تفبمانالتنفع منتاىعلتنفت مقتم تتانفئتنفهئاطتنفتالتيتطبىج تنفم ذا .

قددالتفددعتيددذ تابدد تأادد لةتأضدد  حتنفمدداةتاتمددلئتن هدد ئةتأفدد ت  تقدد ذا تنفتذ يدداتنفعئنتتتت
نفتذ ياينتفب  عتنفايتسدمطتتقاتدنتنفتذ يايدنتىسدىبتنفتمد لعتأثت  تنفانقدعتنفعمبدالتمدئ ت
اب تقىا تلادا تنفدلن  تىتمليدلتنفمداةتنفتذ يايدنتفب  دعت،تاىجدانتنف دللتقضدتتم  مدنت

ددددلت  تنفط عدددد تنسددددت ذ اتذيذددددا تى دددد تج تنفتمييزيددددنتى ذددددنت  فددددل تنفتددددلقيقتانفملنافددددنتام 
نفتمييزيتانقع  تضم تنفملةتنفم ذاذينتفمئئتقىافنته   تافل تاطاتنفذ دئتأفد تنفمدئنئت
ددلت ذددنت دد يحتامانفددقتفبمدد ذا تد تنفمدداةتنفتذ يايددنتفب  ددعتنفمذ ددات  ذددتتقددلت نفمميددزتام 

ت11224/2009نذتجتتاتعتتمليلتنفماةتنفتذ ياينتفب  عتىمامبتنف  عتنفىلن التنفمئقعت
ايمتضالتت2010/ع/77ىمامبتنف  عتنثست ذ فالتنفمئقعتتانفُمتيلت25/1/2010فالت

ف ستمئنئتى فتذ ياتت ليقتنف  عتنثست ذ فالتنفُمه ئتأفينتم تم  منتنفتمييزتفدانتقدئئت
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ت دددليقتنفمدددئنئتنفمميدددزتائلتنفطعددد تنفتمييدددزيتات ميددد تنفمميدددزتئسدددعتنفتمييدددزتا دددلئت
ت.تت(1 نفمئنئتى ثت  ق((

فددعتياضددحتىددذ تأم  ذيددنتتذ يدداتنف  ددعتىعددلتسددماطتاىمدد ت  تقدد ذا تنفتذ يدداتنفعئنقددالتتتتت
تقاتنتنفتذ ياينتفانتذمتئمتاب تنفمهئ تنفعئنقالتأيئنلتذ تيمضالتىافكتا م تي تالت:

  تيتاقدداتتمليددلتقدداةتنف  ددعتنفتذ يايددنتىعددلتسددماطج تىمضددالتمددلةتنفتمدد لعتابدد تأق مدددنت
تلاا تنفتمليل((.

يايدددنتفبدددعتيدددذ تقددد ذا تااددد تماقددداتىعدددضتنفمدددانذي تمددد تذ  يدددنتتمليدددلتنفمددداةتنفتذ تتت
نفمئنفع تتنفملذينتانفتم ئيدنتنفم دئيتاقد ذا تن مدئنحنتتنفملذيدنتنف ئذسدالتابد تقىدا ت
لاا تتتضم تتمليلتنفماةتنفتذ ياينتفبم ئئتنفايتنذتجتتقاتنتنفتذ ياينتى فتمد لعت،ت مد ت

(تابد ت ذدنت  تت288/3ق ذا ت  ا تنفم   م تتنفملذينتنفسائيتفملتذ تفالتنفمد لةت 
((تامد تهدانتنفدذ تيتضدحتفذد ت  تقد ذا ت لنفتذ يداتابد تنسدتلا حتمليد تمليدليتاقدات

  دددا تنفم   مددد تتنفملذيدددنتنفسدددائيت مددد زتتمليدددلتنفمددداةتنفتذ يايدددنتفيدددتعتتذ يددداتنفم دددئئت
تىهق منتلاا تمليلةتىجانتنف  ا ت.

الادا تتمليددلتنفمدداةتنفتذ يايددنتفب  ددعتت ددا ت  يدنتلاددا تا ليددنتمدد ت يدد تهددئاطج تتتت
مددد ئنحنتتأق متجددد تاطدددئقتنفطعددد تىددد ف  عتنف ددد لئتىهددد ذج تأثتفيمددد تيتعبدددقتا ئ  ذجددد تان 

ى  ا ينتلاا تتمليدلتنفمداةتنفتذ يايدنتأات  تلائتنفم  مدنتثتيتعدل تسدا تىد فذ ئت
م  ذينتتمليدلتنفمداةتنفتذ يايدنتمد تادلمج تلا تنف داضت فالتنذتج حتملةتتم لعتند   عتان 

فذ دددئتى فدددلاا تمددد تمليدددلت،تفدددالت  ددد تنفماضدددا تمددد تمليدددلتثسدددتذ  اتاثيتجددد تفدددالتن
انفمددلاالتاذددلتطبىددنتتمليددلتنفمدداةتنفتذ يايددنتيتامددبتابيددنت  تيمددلعتهددانتنفطبددبتىهدد  ت

                          

1
 ت.قئنئتغيئتمذهائتت23/5/2010فالتت2010/تت.تت/ت80مئنئتئقعنف ((



 انقضاء القوة التنفيذية للمحررات

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

811 

،تااب تنفملاالتاذلتتمليعتائيضنتلادان ت  تت(1 م تابتيطبقتابينتائيضنتنفلاا 
يئفقتفيج تذس   تىعللتنفملا تابيجعتايئفقتنف  عتايطببتمببتنضى ئةتنفلاا تنفتالت

 م تيمبتابينت  تياقعتهات اتا يبدنتابد ت د تائقدنت عتى لله ،ت قيمتتا لئتنف 
ت.ت(2 ف التتماعتنفم  منتىتىبي ج تفبملاالتابينت اتابيجع معتأقئنئ تىمط ىمتج تفا  

انفمليئتى فا ئت  تائيضنتنفلاا تنفتالتيملمج تنفلن  تفبم  منتفت  عتفنتىها لةتتتتت
-يهددتئطتفمىافجدد ت- يددنتائيضددنتأضدد  حتنفمدداةتنفتذ يايددنتابدد تنف  ددعتيمددبت  تتضددعت 

(تمددد تقددد ذا تنفمئنفعددد تت42ابددد تممماادددنتمددد تنفىي ذددد تتنفتدددالتذ دددتتابيجددد تنفمددد لةت 
امدد ت هددعتمدد تيمددبتا ددئ تفددالتائيضددنتنفددلاا تهدداتىيدد  تماضددا تت(3 نفملذيددنتنفعئنقددال

نفلاا تاافكتفت ليلتذط قتنفلاا تاىي  تمع فمج تااب ت س سنتتتم  تنفم  مدنتمد ت
فمضدد حتىممجددا تاهذدد تيتمثدد تنفماضددا تىتمليددلتنفمدداةتنفتذ يايددنتنف  ددعتدذددنتثتي ددحتن

فب  عت،ت م تيمبت  تتهتم تنفعئيضدنتابد تاقد  عتنفدلاا تا لفتجد تاطبىد تتنفمدلاالت
ا س ذيله تايتمث تطببتنفلن  تفالتها تنفلاا تىتمليلتنفماةتنفتذ ياينتفم ئئ تنفتذ يايت

قيدعتنفمدلاالت اتا يبدنتأانتثقتض حت منت،تا  يئنتيمدبت  تتتضدم تنفعئيضدنتابد تتات
ت.ت(4    تنفا ي تم اض  تىسذلتم لقتابينتم تمجنتم ت ن

 م تا تن مئنحنتتتنف زعت تى اج تفئفعتلادا تتمليدلتنفمداةتنفتذ يايدنتفبم دئئنتت،تتتتت
ف  تئفعتنفلاا تي دا تطىمد  تفبمانادلتنفع مدنت،تالائتنفم  مدنتفدالتلادا تتمليدلتنفمداةت

نفت مقت ا تمل تتانفئتنفهئاطتنف زمنت ق منتنفلاا تتنفتذ ياينتفب  عتيمت ئتاب 
                          

1
(تم تق ذا تنفمئنفع تتنفملذينتنفعئنقالتاب ت ذنت    تلاا تيمبت  تتم عت44ذ تتنفم لةت ت((

 ىعئيضنت((.

2
 م تق ذا تنفمئنفع تتنفملذينتنفعئنقالت.(ت47تئنمعتنفم لةت ت((

3
 (تم تق ذا تنفمئنفع تتنفملذينتنفعئنقالت.تت42تئنمعتنفم لةت ت((

4
 .ت157-152يئنمع:تل.تنلعتاهيبتنفذلناي،تنفمئنفع تتنفملذين،تم لئتس ىق،ت ت((
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اهددد ت  تنفمدددلةتقدددلتنذمضدددتتفعددد تممددد تيمعددد تنف  دددعتغيدددئتق ىددد تفبتذ يددداتفسدددماطتقاتدددنت
نفتذ ياينتى فتم لعت،تأاتثتي قتفبم  مدنتقىدا ت يتلفدعت اتطبىد تتمليدلةتفمسد عتافدكت

مليدددلتقاتدددنتى  ددد تنفدددلاا تانفدددل ا تى فماضدددا تمددد تمليدددلتاىمددد ت  تنف  دددعتنفمدددئنلتت
نفتذ يايددنتقدددلت ددلئتى تددد  تفددانتثتيم ددد تفبم  مددنت  تتعيدددلتنفذ ددئتىدددنتمدد تمليدددلتىسدددىبت

تنستذ  اتاثيتج تان تس بتنف  عت مينتند   عتنفى تنت.
اىعدددلت تددد عتنفمئنفعدددنتت دددلئتنفم  مدددنت  مجددد تأمددد تىمىدددا تنفدددلاا تاتمليدددلتنفمددداةتتتتت

ئت  ددعتنفتمليددلتضددل تمدد تنفتذ يايددنتفب  ددعت اتنف  ددعتىددئلتنفددلاا ت،تاي ددقتفمدد ت ددل
نفطع تفالتنف  عتنف د لئتاد تطئيدقتطدئقتنفطعد تنفممدئئةتق ذاذد  تانفدانئلةتفدالتنفمد لةت

،تانف   دنتى د تلادا تأات  تىعدضتت(1 (تم تق ذا تنفمئنفع تتنفملذيدنتنفعئنقدال128 
نفددددلا ا تثتيمددددازتنفطعدددد تفيجدددد تأثتىدددد فتمييزت مدددد تفددددالتلادددد ا تند ددددان تنفه  ددددينت

يج تى ثسدت ذ اتانفتمييدزتمعد  ت،تاذعتمدلت ذدنتثتيمدازتنفطعد تفدالتاىعضج تيتعتنفطع تف
اد لةتنفم   مدنتافدكت لاا تتمليدلتنفمداةتنفتذ يايدنتفب  دعتاد تطئيدقتناتدئنضتنف يدئتان 
  تنفطعد تفيجمدد تيعيددلتنفذ ددئتفدالتنفددلاا تمدد تمليددلتاهدانتثتيم دد تفددالتلاددا تتمليددلت

ذم تي ا تمم ذذ  تفالتنفدلاا تن د دبينت،تافدكت  تنفم  مدنتفدالتنفماةتنفتذ ياينتفب  عتان 
لاا تنفتمليلتفيعتفج ت  تتمعت  د تنف دقتماضدا تنف  دعتان  تنفطعد تاد تطئيدقت
ا لةتنفم   منتيتامبتفيجم تأا لةتنفذ ئتفدالتماضدا تنفدلاا تمد ت ناتئنضتنف يئتان 

تمليلت.ت

                          

1
 .تتت(تم تق ذا تنفمئنفع تتنفملذينتنفعئنقال128نفم لةت تتئنمعت((
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ذمددلت ذجدد تنقت ددئتتابدد ت(ت1 انفمددليئتى فددا ئت ذددنتامدد ت دد  تنفتطىيمدد تتنفمضدد  ينتتت
اةتنفتذ ياينتفا   عتفمطتلا تنفم ئئنتتند ئ ت  فسذلنتتنفئسمينتانفع لينتتمليلتنفم

 فهل يمكن تجديد قوة هذه السندات ؟
فعتيئلتفالتق ذا تنفتذ ياتنفعئنقالتأم ىنتا تهانتنفتس ت ت م تفدعت اثدئتابد تقدئنئنتتتتت

تقضدد  ينتتاضددحتهددا تنفمسدد فنت،تأثت ذذدد تذددئ ت ذددنتثتيم دد تتمليددلتقدداةتهددا تنفم ددئئنت
نفتذ ياينت م تفالتند  د عتفعدلعتتدل  تنفم  مدنتىتذ يمجد تا دلائت  دعتىهد ذج تأات  ت
نفسددذلنتتنفئسددمينتمذ مددنتمدد تما دداتادد عت اتم ب ددنتى لمددنتا مددنتانفسددذلنتتنفع ليددنت
يذ مجدد تندفددئنلتفيمدد تىيددذجعت،تا م  ذيددنتتذ يدداتهددا تنفسددذلنتتىعددلتسددماطتقاتجدد تنفتذ يايددنت

 تىدددد ف قتنفث ىددددتتفيجدددد تاهددددا تنفددددلاا تت ددددا تيتامددددبتابدددد ت دددد  ىج ت  تيئفددددعتلاددددات
  فددلاا تنفع ليددنتافيسددتت ددلاا تتمليددلتنفمدداةتنفتذ يايددنتفب  ددعت،تان  تنفم  مددنتتذ ددئت
فدددالتنف دددقتنفماضدددااالتم ددد تنفم دددئئتنسدددتذ لن تأفددد تاثيتجددد تنفع مدددنتان  تنف  دددعتنفدددايت
ت ددلئ تهدداتنفددايتيذ دداتفددالتنفمجددنتنفم ت ددنتى فتذ يدداتافدديعتنفسددذلتنفئسددمالت اتنفعدد ليت

تنفايتنذمضتتملتنت.

                          

1
اتذيذددا تى دد تج تنفتمييزيددنتفددالتقددئنئت  ددئتفجدد تى  ددا تاددلعتقىددا تأاتقضددتتم  مددنتنسددت ذ ت((

نف  عتنفايتسمطتتقاتنتنفتذ ياينتفمضدالت  ثدئتمد تسدىعتسدذانتتابد تن تسد ىنتلئمدنتنفىتد تتمد تفدعت
دددلت  تنفطعددد تنفتمييدددزيتانقدددعتضدددم تنفمدددلةت تمدددللتقاتدددنتنفتذ يايدددنت ذدددنت  تفدددل تنفتدددلقيقتانفملنافدددنتام 

ددلت ذددنتغيددئت دد يحتام دد فاتنفم ذاذيددنتقددئئتقىافددنتهدد   تافددل  تاطدداتنفذ ددئتأفدد تنفمددئنئتنفمميددزتام 
(تم تق ذا تنفتذ يداتنفعئنقدالتد تنف  دعتنفُمذ داتسدمطتتقاتدنت114(تا 113(تا 112د   عتنفمانلت 

نفتذ يايددنتفمضددالت  ثددئتمدد تسددىعتسددذانتتابدد تتدد ئيختن تسدد بتنف  ددعتلئمددنتنفىتدد تتان  تطبددبتا يدد ت
مئنئتىدهمئنحنتتنفتذ يايدنت  د تىعدلتنذمضد حتهدا تنفمدلةتفدانتى ثسدتت22/7/2005نفلن  تنفمتئختفالت

ادد لةتنثضددى ئةتأفدد تمليئيددنتنفتذ يدداتثت دد اتنفمددئنئتىهيمدد اتنفتذ يدداتف ددي ت قددئئتذمددضتنفمددئنئتنفمميددزتان 
 ددلائتنفمدددئنئتمدد تنفم  مدددنتنفم ت دددنتىتمليددلتنف  دددعتنفُمذ دداتا دددلئتنفمدددئنئتى ثت دد قت((تقدددئنئتئقدددعت

 ئتغيئتمذهائ.تقئنت28/10/2009فالتتت117/1992
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اىمددد ت  تقددد ذا تنفتذ يددداتفدددعتيدددئلتفدددالتذ ا دددنتابددد تأم  ذيدددنتتذ يددداتنفم دددئئتىعدددلتتتتتت
سماطتقاتدنتنفتذ يايدنتىتمليدلتهدا تنفمداةتا  تنفانقدعتنفعمبدالتيمت دئتابد تنفتمليدلتفبمداةت

أيئنلتذ تياضحتماق نتمد تتنقترح عل  المشرع العراقينفتذ ياينتفا   عتفمطت،تفانت
ئنتتنفتذ يايددنتغيددئتند  دد عتانفتددالتسددمطتتاذجدد تقاتجدد تنفتذ يايددنتاابدد تتمليددلتنفم ددئت
تنفذ اتنآلتالت:

  ثتُيمى تتذ ياتنفم ئئنتتنفتذ ياينتى ستثذ حتند   عتنفمض  ينتأانتمضتتملةتنفتم لعتت
تنف   نتى ف قتم تفعتتمعتلاا تماضااينتى ف قتم  تتبكتنفم ئئنتت((ت.ت

ذدددنتمددد تنفتمددد لعتنفتذ يدددايت سدددماطتنفمددداةتنفتذ يايدددنتااددد تماقددداتنفمدددانذي تم ددد تنفمم ئتتتت
فبم ددئئنت(ت،تيتضددحت  تهددا تنفمددانذي تفددعتتددذ عتنفتمدد لعتنف دد  تىدد  مئنحنتتنفتذ يايددنت

ذم تنقت ئتتاب تتذ يعتنفتم لعتنفمسمطتنفملذالتفمط.تت ت نفتم لعتنفتذ يايت(تان 
مطتنفمذ دا تاذعتملت  تنفمهئ تنفعئنقالتقلتفع ت سذ  تاذدلم تف د تنفتمد لعتنفمسدتتت

أثتفيمددد تيتعبدددقتت–ابيددنتفدددالتنفمددد ذا تنفمددلذالتاددد تتمددد لعتن مدددئنحنتتنف   ددنتى فتذ يدددات
افدددكت  تنفتمددد لعتنفمسدددمطتنفمذ دددا تابيدددنتفدددالتنفمددد ذا تت-ى   ددد عتنفاقددداتانثذمطددد  

نفمدددلذالتثتيعدددلتطئيمددد  ت ميميددد  تمددد تطدددئقتنذمضددد حتنثفتدددزنعتىددد تهددداتاسددديبنتفمطدددعت دددقت
فمدددلي تفجددداتمددد تنفمانادددلتنفماضدددااينتىيذمددد تنفتمددد لعتنفمط فىدددنتىدددنتلا ت  تيدددافالتىدددنتن

نفمسددمطتفبمدداةتنفتذ يايددنتهدداتقيددلتابدد تن مددئنحنتتنفتذ يايددنتلا تمس سددنتىدد ف قتم دد ت
تنفم ئئتنفتذ يايت.تتت

ت
ت
ت
ت
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 خلامتةا
ذتجدد حتمدد ت ت ىددنتهددانتنفى دد تتددعتنفتا دد تأفدد تممبددنتمدد تنفذتدد  جتانفتا ددي تتىعددلتنث

تت-يم  تأمم فج تاب تنفذ اتنآلتالت:
 أواًل. النتائج :

فددددعتيعددددئاتقدددد ذا تنفتذ يدددداتنفعئنقددددالتانفمددددانذي تم دددد تنفمم ئذددددنتنفمدددداةتنفتذ يايددددنت .1
فبم ددئئنتتممدد ت ل تأفدد تتىدد ي ت ئنحتنف مجدد حتفددالتتعددئي جعتأي هدد تاتددعتنفتا دد ت
أفدد ت  تنفمدداةتنفتذ يايددنتهددالت ثددئتأمئن ددالتفم ددئئنتتيمئهدد تنفمدد ذا تى يددنتتذ يددات

 .تمضماذج تافاتمىئنتأ ت قتض تندمئ
تمت زتنفماةتنفتذ ياينتفبم دئئنتتى  د   تفجدالت ثدئتأمئن دالتافدكت ذجد تتب دقت .2

نفم ئئتنفتذ يايتات ا تت ىعنتفنتفتاملتىامال تاتذعلعتى ذعلنمنت،ت م تتمت زت
ى ذجدد تاسدديبنتثقتضدد حتنف مدداقتف ثقتضدد حتيسددتبزعتامددالتاسدديبنتمعيذددنتت ددا ت

مئنحنتجدد تىجددلاتنفسددبطنتنفم ت ددنتنفمتمثبددنتىمليئيددنتنفتذ يدداتاتىددئئت ا م فجدد تان 
 نست    ت ماقتنفلن ذي تاها تنفاسيبنتتتمث تى فماةتنفتذ ياينت.

  تنفمدداةتنفتذ يايددنتفبم ددئئنتتتذمضددالتتىعدد  تثذمضدد حتنفم ددئئتنفتذ يددايت،تفمددلتت .3
ثت تذمضالتنذمض ح تطىيعي  تاافكتىتذ ياتنفمدلي تثفتزنمدنتنفث ىدتتفدالتنفم دئئتان 

سددبطنتفمددلت اطددتتنفمددانذي تفبددلن  تنف ددقتسدديمىئتابدد تنفتذ يدداتاافددكتىتددل  تنف
فددالتنفبمددداحتأفددد تنفسددبطنتنفم ت دددنت مىددد ئتنفمدددلي تابدد تتذ يددداتنفتزنمدددنتمىدددئن ت
اقسدددئن تاذدددنتاافدددكتى سدددت لنعتنفاسددد   تنفتدددالتقئئهددد تنفمددد ذا تاهدددالتنثسدددتع ذنت
ى فهئطنتامذعتنفملي تم تنفس ئتا دىعتنفمدلي تانف مدزتابد ت مانفدنتنفمد  زت

ةتنفتذ يايددددنتنذمضدددد ح تغيددددئتطىيعددددالتاافددددكتفتددددئكت مزهدددد ت،تاقددددلتتذمضددددالتنفمددددات
 نفم ئئتنفتذ يايتاالعتنفمئنمعنتىه ذنت اتىسماطج تفمضالتملةتنفتم لعت.
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أ تطىيعدددنتمدددلةتسدددماطتنفمددداةتنفتذ يايدددنتفبم دددئئنتتمددد تهدددالتأثتمانايدددلتتمددد لعتت .4
افيسددددتتمانايددددلتسددددماطتاافددددكتىسددددىبتنث ت فدددد تتمدددد تىددددي تمانايددددلتنفتمدددد لعت

م جددداعت ددد تمذجمددد تاا ي تدددنتا ام فدددنتانذطىددد قتامانايدددلتنفسدددماطتمددد ت يددد ت
ميددزنتتمانايددلتنفتمدد لعتابدد تنفمددلةتنفتددالتتسددمطتفيجدد تنفمدداةتنفتذ يايددنتفبم ددئئنتت

 ان ت فج تا تمانايلتنفسماطت.
ف  تنفمهئ تنفعئنقالتم تىدي تنفتمد لعتنفمسدمطتنفمذ دا تابيدنتفدالتنفمد ذا تت .5

 تيتعبدددقتى دادددانئتأثتفيمدددت–نفمدددلذالتاددد تتمددد لعتن مدددئنحنتتنف   دددنتى فتذ يدددات
افددكت  تنفتمدد لعتنفمسددمطتنفمذ ددا تت-نفم ذاذيددنتنف   ددنتىدد فاقاتانثذمطدد  ت

ابينتفالتنفمد ذا تنفمدلذالتثتيعدلتطئيمد  ت ميميد  تمد تطدئقتنذمضد حتنثفتدزنعتىد ت
هاتاسيبنتفمطعت دقتنفمط فىدنتىدنتلا ت  تيدافالتىدنتنفمدلي تفجداتمد تنفمانادلت

نفتذ يايدددنتهددداتقيدددلتابددد تن مدددئنحنتتتنفماضدددااينتىيذمددد تنفتمددد لعتنفمسدددمطتفبمددداة
 نفتذ ياينتلا تمس سنتى ف قتم  تنفم ئئتنفتذ يايت.

فعتيىي تق ذا تنفتذ ياتنفعئنقالتأم  ذينتا ي ينتتمليلتنفماةتنفتذ ياينتفبم دئئنتتت .2
ىعددلتسددماطج تى ذمضدد حتمددلةتنفتمدد لعتأثت  تنفانقددعتنفعمبددالتت  دد تى ف دد تتاىددي ت

 تنفمدداةتى فذسددىنتأفدد تند  دد عتأاتمددئ تابدد تنف ي يددنتنفتددالتتددتعتفيجدد تتمليددلتهددا
قىا تلاا تنفلن  تىتمليلتنفماةتنفتذ ياينتاها تنفلاا ت  ينتلاا تا لينتم ت
مدددئنحنتتأق متجددد تاطدددئقتنفطعددد تىددد ف  عتنف ددد لئت  يددد تهدددئاطج تا ئ  ذجددد تان 
ىهددد ذج تأثتفيمددد تيتعبدددقتى  ا دددينتلادددا تتمليدددلتنفمددداةتنفتذ يايدددنتأات  تلائت

م  ذيدددنتنفم  مدددنتثتيتعدددل ت سدددا تىددد فذ ئتفدددالتنذتجددد حتمدددلةتتمددد لعتند  ددد عتان 
تمليلتنفماةتنفتذ ياينتم تالمج تلا تنف اضتفالت  د تنفماضدا تمد تمليدلت

 ثستذ  اتاثيتج تفالتنفذ ئتى فلاا تم تمليلت.
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ذ دئن تثقت دد ئتنفتطىيمدد تتنفمضدد  ينتابدد تتمليدلتنفمدداةتنفتذ يايددنتفا  دد عتفددانتت .7
 ئ تغيئتند   عت  فسذلنتتنفئسدمينتانفع ليدنتذملت ذنتى فذسىنتفبم ئئنتتند

ثتيم دد تتمليددلتقاتجدد تنفتذ يايددنتأانتمدد تمضددتتمددلةتنفتمدد لعتنفمذ ددا تابيجدد ت
ذمدد تيمددبتأق مددنتلاددا تىدد ف قتنفث ىددتت فددالتنفماناددلتنفم ذاذيددنتنفمتعبمددنتىجمدد تان 
فيج تا لائت  عتى لل تاهانتنف  عتهاتنفايتيمذحتنفماةتنفتذ ياينتىلث تمد ت

تايتسمطتتاذنتفمضالتملةتنفتم لعتنف   نتىن.نفسذلتنف
 ثانيًا . التوصيات 

(تمدد تقدد ذا تنفتذ يددات34ذمتددئمتابدد تنفمهددئ تنفعئنقددالتأادد لةت ددي غنتذدد تنفمدد لةت  .1
 نفم ددئئ(تفي ددا تنفددذ تادد عتامسددتااى  تفمميددعتىتاافددكتى سددتىلن ت بمددنت نف  ددع(ت

ت- ذان تنفم ئئنتت،تاذمتئمت  تي ا تنفذ تاب تنفذ اتنآلتالت:
أانتفدددعتيذ ددداتنفمدددلي تنفم دددئئتنفمتضدددم تامددد تهدددالحتمعدددي تيتطبدددبتتذ يدددا تذ مددد تت  ت

ت……..((.تتت
ذددددددلااتنفمهددددددئ تنفعئنقددددددالت  تيضدددددديات نفمعتددددددا تانفممذددددددا (تأفدددددد تذدددددد تنفمدددددد لةت .2

/ث ذيددد  (تمددد تقددد ذا تنفتذ يددداتفمعددد تنفدددذ ت  ثدددئتت ددد م  تاافدددكتىمعددد تنفدددذ ت41 
نفعمدلتنفسد لعتمد تامدئ تت  آلتالت:  ت......تأانتفعتي م تنفث مذنتاهئةت اتتمد از

ت ات   تمعتاه  ت اتممذاذ  ت((ت.
.تذمتددددئمتابدددد تنفمهددددئ تنفعئنقددددالت  تي ددددللتىددددذ تياضددددحتفيددددنتماق ددددنتىهدددد  تتمدددد لعت3

نفم ئئنتتند ئ تم النتند   عتانفتالتفعتتال تفبتذ يات م تفالتقد ذا تنفتذ يداتنفمب دالت
ى ائةت ئي نتت(تمذن14(تم تنفم لةت 3نفايتذ تفالتنف مئةت ت1957فسذنتت30ئقعت

ابدد تاددلعتقىددا تتذ يدداتنفم ددئئتنفتذ يددايتأانتفددعتيددال تفبتذ يدداتقىدد تمضددالتمددلةتنفتمدد لعت
(تمد تقد ذا تنفتذ يداتاافدكتىمعبجد ت د آلتالت:  ت114نفمعيذنتفنت اتتعلي تذ تنفمد لةت 
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ثتُيمىددد تتذ يددداتنف  دددعتنفدددايتمضدددتت سدددىعتسدددذانت(ت،تابددد تن تسددد ىنتلئمدددنتنفىتددد ت،ت
ت تملةتنفتم لعتنف   نتىج ت((ت.انفم ئئنتتنفتالتمضتتابيج

.تىم ت  تق ذا تنفتذ ياتنفعئنقالتفعتياضحتىذ تاب تأم  ذينتتذ ياتنف  عتىعلتسماطت4
تقاتنتتنفتذ ياينتفانتذمتئمتاب تنفمهئ تنفعئنقالتأيئنلتذ تيمضالتىافكتا م تي تالت:

  يتاقددداتتمليدددلتقددداةتنف  دددعتنفتذ يايدددنتىعدددلتسدددماطج تىمضدددالتمدددلةتنفتمددد لعتابددد تأق مدددنت
تاا تنفتمليل((.ل
.تذمتددددئمتابدددد تنفمهددددئ تنفعئنقددددالتأيددددئنلتذدددد تياضددددحتماق ددددنتمدددد تتمليددددلتنفم ددددئئنتت5

نفتذ يايددنتغيددئتند  دد عتنفتددالتسددمطتتاذجدد تقاتجدد تنفتذ يايددنتثسدديم تأ تنفانقددعتنفعمبددالت
تيمت ئتاب تنفتمليلتفبماةتنفتذ ياينتفا   عتفمطتاافكتاب تنفذ اتنآلتالت:

تذ ياينتى ستثذ حتند   عتنفمض  ينتأانتمضتتملةتنفتم لعت  ثتُيمى تتذ ياتنفم ئئنتتنفت
تنف   نتى ف قتم تفعتتمعتلاا تماضااينتى ف قتم  تتبكتنفم ئئنتت((ت.
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 املصادر
ت. كتب اللغة العربية 1

 ىاتنفم سعتم مالتى تامئتى تم ملتى تامئتنف انئزمالتنفزم هئي،ت س عت .1
  عت.1979،تلنئتنف  ئ،تىيئات،ت1نفى غن،ت 

،تت ميددق:تل.مجددليتنفم زامددالتاتل.ت5نف بيدد تىدد ت  مددلتنف ئنهيددلي،تنفعددي ،ت  .2
 أىئنهيعتنفس مئن التلنئتام تىنتنفج  ،تىيئات،تىلا تسذنتطىعت.

 ملتى تم ملتىد تابدالتنفممدئيتنف يدامال،تنفم دى متنفمذيدئتفدالتغئيدبتنفهدئمت .3
 ،تنفم تىنتنفعبمين،تىيئات،تىلا تسذنتطىعت.1نف ىيئتفبئنفعال،ت 

،تت ميددقت1 مددلتىدد ت ىددالتى ددئتىدد تاىددلتنفمدد لئتنفددئنزي،تم تدد ئتنف دد  م،ت،ت م .4
 عت.1995م مالت  طئ،تم تىنتفىذ  تذ هئا ،تىيئات،ت

،تلنئت1،تط3فس  تنفعئب،ت،  م ملتى تم ئعتى تمذ ائتندفئيمالتنفم ئي، .5
   لئ،تىيئات،تىلا تسذنتطىعت.

ت.  الكتب القانونية 2
 ىددلا تنسددعتنفمطىعددن،تن2ط ويذيقق  لطح قاننالقققون التن إبقرامين أنققيط النويققاولن .1

 .تن2002 بدوط ن اط طبعن
فدددع،تنطبعققق  أط ن2  الققققانوط القاقققائ  الخقققا ن إبقققرامين نجيقققد سقققعدن.د  .2

 .تن بدوط سن  طبعن س ذلئين
،تمذهدد ةت9ن مددلت ىدداتنفافدد ،تأمددئنحنتتنفتذ يدداتفددالتنفمددانلتنفملذيددنتانفتم ئيددن،تط .3

تعت.ت1982نفمع ئات،تن س ذلئين،ت
مطىعدددنتم معدددنت ،1ط    ددد عتقددد ذا تنفتذ يدددا، هيدددبتنفذدددلناي،نلعتات.ل .4

 عت.1984ى لنل،
ل. سددددد منتن مدددددلتهددددداقالتنفمبيمدددددال،تنسدددددت لنعتمسدددددت ئم تتنفتمذيددددد تتنفعبميدددددنت .5

عت2000نف ليثنتا ثئ تاب تقانالتن ثى تتنفملذال،تنفمتسسدنتنف ذيدن،تنفمد هئة،ت
. 
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فملذيدددنتل.ى يددتتم مددلتى يدددتتابددال،تنفتذ يددداتنفمى هددئتفددالتقددد ذا تنفمئنفعدد تتن .2
 عت.2007انفتم ئين،تلنئتنفم معنتنفمليلة،تن س ذلئين،ت

  52)مىدد ئت دد ىئتاىددلتنف دد  ع،تفدد ئعتنفمدد ف ال،ت   دد عتقدد ذا تنفتذ يدداتئقددعت .7
ت.ت0899،تازنئةتنفتعبيعتنفع فال،تى لنل،ت 0،تط 0890 فسذن

 عت.1935،تمطىعنتنفهعب،تى لنل،ت2لنالتسمئة،تهئمتق ذا تن مئنح،تط .8
،ت1980(تفسدددذنت45مىددد ئك،ت   ددد عتقددد ذا تنفتذ يددداتئقدددعت تل.سدددعيلتاىدددلتنف دددئيع .9

 ع.1989،ت1ط
م  مالت  متنفلي تهاه ئي،تنفتذ ياتنفمىئيتفالتنفمانلتنفملذينتنف .10

   . ع2008،تلنئتنفثم فنتفبذهئتانفتازيع،تام  ،ت0انفتم ئينتانفهئاين،تط
ل.طبعدددددتتلايدددددلنئ،تنفذ ئيدددددنتنفع مدددددنتفبتذ يددددداتنفمضددددد  التفدددددالتقددددد ذا ت .11

ذيدددددنتانفتم ئيدددددن،تلنئتنفم معدددددنتنفمليدددددلة،تىدددددلا تم ددددد  تطىدددددع،تنفمئنفعددددد تتنفمل
 عت.2008

ىددلا ت اىددلتنفى سددطتنفمميعددال،تذ دد عتنفتذ يدداتفددالتقدد ذا تنفمئنفعدد ت، .12
 .تع0890م   تطىع،تاتمطىعنت

ل.اىدددلتنف ميدددلتنفهدددانئىالتاُ سددد منتاثمددد  ،ت   ددد عتنفتمددد لعتفدددالتضددداحت .13
 عت.1984نف منتانفمض ح،تمطىعنت طبع،تنفم هئة،ت

نف  يع،اىلتنفى قالتنفى ئي،تم ملتطنتنفىهيئ،تنفم ذا تتل.اىلتنفمميل .14
،تنفدددلنئتنفم معيدددنتفبطى ادددنتانفذهدددئتانفتئممدددن،ت2نفمدددلذالتان  ددد عتنثفتدددزنع،ت 

 عت.1980نفى ئة،ت
(تفسدددذنت45اىدددالت ددد فحتمجدددليتنفتميمدددال،تهدددئمتقددد ذا تنفتذ يددداتئقدددعت  .15

 عت.2000،تمطىعنتنف يئنت،تى لنل،ت1،تط1980
 تنفتذ يدددا،تمطىعدددنتنفعددد ذال،تى دددلنل،تابددالتم  دددئت ددد ف ،تهدددئمتقددد ذات.ل .12

  . ع0821
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ل.امدد ئتسددعلا ت  مددلتنفمهددجلنذال،تنفم يددلتفددالتهددئمتقدد ذا تنفتذ يددا،تت .17
م  ضددددئنتتُ فميددددتتابدددد تطبىددددنتنفمئ بددددنتنفئنىعددددنت،ت بيددددنتنف مدددداقت،تم معددددنت

 عت.2010نفما  ،ت
 ن1ط ن2  أهققول النحا نققا  الندنيققق ن عققوم احنققد الزعبققق ن.د  .18

 .تن2002 ىلا تم   تطىع،ت دار وائل للن ر والطباع ن
ل.فت ددددالتانفددددال،تتقدددد ذا تنفمضدددد حتنفمددددلذالتنفبىذدددد ذال،تمطدددد ىعتمذيمذددددنت .19

 عت.1928نف ليثن،تىيئاتت،ت
م مدددالتم مدددالتنفطذددد  ال،تنفممامدددد تتنفماضدددااينتانفهددد بينتفبسددددذلت .20

 عت.2005،تلنئت ىاتنفمملتفبطى ان،تنفجئع،ت1نفتذ ياي،تط
ت1980فسددذنت45نفم ضددالتمددل تتنفم مددال،تهددئمتقدد ذا تنفتذ يدداتئقددعت .21

تع.1992اتطىيم تنتنفعمبين،تمطىعنتندق ع،تى لنل،
 . البحوث والمقاالت 3
 لعتاهيبتنفذدلناي،تطدئقتنقتضد حتنف دقتفدالتقد ذا تنفتذ يدات،تلئنسدنتفدالت د تقد ذا ت.ل

،تى  تمذهائتفدالتممبدنتنفعلنفدن،تممبدنتف دبينتي دلئه ت0890فسذنت 52نفتذ ياتئقعت
عددل ،تمطىعددنتازنئةتنفعددل ،تى ددلنل،تنفعددللتنفئنىددع،تمئ ددزتنفى ددا تنفم ذاذيددنتفددالتازنئةتنف

 . الرسائل واالطاريح الجامعية :4  ع 0890نفسذنتنفس لسن،ت
زي لتم مدلتهد  اةتمعيداا،تنفمانايدلتن مئن يدنتفدالتقد ذا تنفمئنفعد ت،تلئنسدنت .1

مم ئذن،تئس فنتم مستيئ،تمملمنتأف تممبعت بينتنف مداق،تم معدنتنفما د ،ت
 عت.2009

ةتنفتذ ياينتفب  عتنفمزن ال،تلئنسنتمم ئذن،تئس فنتم مستيئتاى عت  مت،تنفمات .2
 عت.2002مملمنتأف تممبعت بينتنفم ذا ،تم معنتى لنل،ت

فددد ئعتابدددالتامدددئتابدددالتنفمئمدددئي،تنفتىبي ددد تتنفمضددد  ينتالائهددد تفدددالت سدددعت .3
نفدددلاا تنفملذيدددن،تلئنسدددنتمم ئذدددن،ت طئا دددنتل تدددائن تمملمدددنتأفددد تممبدددعت بيدددنت

 عت.2004نفم ذا ،تم معنتنفما  ،ت
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ن ن  دئن تنفىدلذالت اسديبنتمد تاسد   تتذ يداتنثفتدزنعتن م ملتسدعيلتن مدلتنفئ دا .4
م معدددنتن مملمدددنتأفددد تممبدددعت بيدددنتنفمددد ذا ن ئسددد فنتم مسدددتيئن لئنسدددنتمم ئذدددن

 .عت0880ن ى لنل
 . مقاالت االنترنيت 5
.تنفتذ ياتاب ته  تنفملي تى  تفبل تائتن ملتم ملتمبيمالتمذهائتابد تهدى نت1

ت:تااب تنفماقعتنثف تئاذال  22022000ئيختنثذتئذيتتىت 
law.net/law/showthread.php/-http://www.fت

مم فدنتمذهدائةتت نفسدماطتف دئقتىدي تنفتمد لعتنفم سدبتانفتمد لعتنفمسدمطتاىدي تمانايدل.تن2
 ت: تئاذالتفماقعتنثاب تنف920222000ىت ئيختاب تهى نتنثذتئذيتت

lawhome.com/vb/showthread.php? -http://www.justice  
ع((،تمم فنتمذهدائةتهئمتم لةت    عتنثفتزنعتم ت  نفتذ ياتنفمىئيتأف تنفضم  تنفع .ت3

تااب تنفماقعتنثف تئاذالت:ت5/1/2011اب تهى نتنثذتئذيتتىت ئيخت
http://www.cojss.com/vb/showthread.phpت

 . الدوريات 6
تعت.1982نفعللتنفث ذال،تنفسذنتنفث فثنتاهئة،تتممماانتند   عتنفعلفين

 محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية:ل. القرارات القضائية غير المنشورة 7
ت. 2520022000فالت 22000 ت.ت0102ئقعتنفم.قئنئت1
ت.23/5/2010فالتت2010/تت.تت/ت80ئقعنفم.تقئنئت2
ت.ت28/10/2009فالتتت117/1992ئقعتنفم.تقئنئتت3
 . القوانين :8

 أ. العراقية :
 نفمعل ت.ت1980فسذنتت45ق ذا تنفتذ ياتئقعت .1
 نفمعل ت.ت1929فسذنتت83ق ذا تنفمئنفع تتنفملذينتئقعت .2
 نفمعل ت.ت1951فسذنتت40نفم ذا تنفملذالتئقعت .3

http://www.f-law.net/law/showthread.php/
http://www.f-law.net/law/showthread.php/
http://www.justice-lawhome.com/vb/showthread.php?t=11045
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 نفمعل .ت1929فسذنتت111نفعماى تتنفعئنقالتئقعتتق ذا  .4
 .  نفمب ت1957فسذنتت30ق ذا تنفتذ ياتئقعت .5

 ب. المصرية :
 نفمعل تت1928فسذنتت13ق ذا تنفمئنفع تتنفملذينتانفتم ئينتنفم ئيتئقعت .1
 نفمعل ت.ت1948فسذنتت131نفم ذا تنفملذالتنفم ئيتئقعت .2

 ج. السورية :
 نفمعل ت.ت1953فسذنتت84سائيتئقعتق ذا ت  ا تنفم   م تتنفملذينتنف .1
 . نفمعل ت1949فسذنتت84نفم ذا تنفملذالتنفسائيتئقعت .2

 د. الفرنسية :
 (ت.1975(تفسذنت 1123ق ذا تن مئنحنتتنف ئذسالتئقعت  .1
 نفمعل ت.ت1804نفم ذا تنفملذالتنف ئذسالتفسذنت .2
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
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Abstract 

 
Implementation depends to carry out his duties on a number of 

things , including that , however, the creditor executive editor 

Sticky the right claimed tamattu executive force , power is 

executive editors are only the impact of a procedural editor 

recognized by law , and through it can the owner of the editor 

of the requirement for their inalienable right to executive editor 

, as that the power of the executive and the properties of the 

elements of the advantage , and set it apart from other legal 

systems and ideas that can converge with them at some points . 

It is well known that to give executive power to the Editor 

depends on the type of direction that takes the law who cares 

process requiring rights , it is the laws of taking direction 

narrow does not recognize the executive force , but of judicial 

decisions , and laws of recognized executive force of the bond 

official as well as provisions , including the Egyptian law and 

the French , while other laws have tended to give the executive 

power of the executive editors of all provisions , whether 

judicial or official or ordinary bonds after the conditions are 

met for each of them in this direction and take the laws of the 

Iraqi and Syrian . 

 As the Executive Force trace of the editor so they expire 

depending on the expiration of the editor and cases sunset itself 

, and have expiration naturally and when the implementation of 

the debtor for his unwavering commitment to the editor or by 

the descent of the creditor for the inalienable right of the editor 

or through reconciliation with the debtor , has expired 

expiration abnormal its fall and that to move the specified 

period of limitations due to leave the executive or the creditor 's 

executive editor and non- implementation review of the 

Directorate of it. 


