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اإلجرائي للحجز االحتياطي  النظام

 38انون املرافعات العراقي رقملق وفقا  

 دراسة مقارنة   -املعدل  9191لسنة 
 رجائي عبد الرمحن عبد القادر عوض د . 

 مىجز البحث
ماهّقة الحجز  مـ حقث  االحتقاصللؾحجز  اإلجرائلبقان الـظام  إلكهتدف هذه الدراسة 

يحؼؼ التقازن بقـ مصؾحة  إجرائلإجراءاتف وآثاره ، حتك كتقصؾ لـظام ، و االحتقاصل

 . مؽـأ إذا االحتقاصللة إلدخال تعديالت طؾك الـصقص الؿـظؿة لؾحجز واالخصقم ، يف مح

تادور حاقل كؾاؽ واحاد اال  لان تعريػاات الػؼاف لؾحجاز االحتقااص إلكوتقصؾت الدراسة      

ويعتا  أكضاؾ القساائؾ ، تصارف كقاف اااراًر بالادائـ وهق الحػاظ طؾاك ماال الؿاديـ وطادم ال

، كؿاا  لؾؿحاكظة طؾك أمقال الؿديـ بالتحػظ طؾقفا تحت يد الؼضاء القتضاء الحاؼ ماـ ثؿـفاا

طؾك أمقال مديـاف حاؼ مـحاف إيااه الؼااكقن ،  االحتقاصلصؾب إيؼاع الحجز  إلكأن لجقء الدائـ 

طادي ولاق  أوز لؽؾ دائـ بقده سـد رسؿل استصدار أمر مـ الؿحؽؿة بالحج وإليؼاطف يشرتط 

كاكت الدطقى مؿا يؿؽـ اثباهتا بالشفقد وقد راطك الؼااكقن مصاؾحة  إذا أولؿ يؽـ هـاك سـد ، 

 .  بعدة اؿاكات لؿـع الحجقز الؽقدية   االحتقاصلالؿشرع الحجز  كلحاطالؿديـ 
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حؽاؿ ولاق لاؿ يحاز درجاة البتاات ماـ  أو تـػقاذيًساـدا  بقادهصت الدراسة بنطػاء  ماـ أوو     

إذكاا  يعتا أن السـد التـػقذي  إلكوجقب استصدار أمر مـ الؼضاء بالحجز االحتقاصل  استـادا 

اطػت حامؾ السـد والحؽاؿ ماـ  طراقلمراكعات  182مـ الؼضاء ، وما يعزز الؼقل ان الؿادة  

وطؾاك الؼااال  ؿبدا ققؿة الققتطدم اصالة امد الـزاع واحرتاما ل إلكتؼديؿ اؿاكات باإلااكة 

أن يرتك لؾؿاديـ ماا يؾازم لِؼقتواف وكػؼاة زوجتاف ووالدياف وتؼادم كصاً قاكقكقاً مؼرتحاً يتضاؿـ 

مراكعات طراقل لقتضؿـ كرض جزاء الغراماة ماع تعاقيض الؿحجاقز   122تعديؾ كص الؿادة 

 .  حؽؿ ببطالن الحجز االحتقاصل   إذاطؾقف  

 .  ثار الحجز آ ،الطعـ  ،جراءات إ ،شروط  ،الحجز االحتقاصل   : الؽؾؿات الؿػتاحقة
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Abstract 

This study discusses the procedural system of attachment  ،  its procedures and effects 

to reach a procedural system achieving a balance between litigants' interests in an 

attempt to amend provisions organizing attachment  ،  if possible. 

The study reached the fact that jurisprudential definitions of attachment  had one 

objective  ،  reserving the debtor's assets and not to dispose of in a manner injuring the 

creditor  ،  the best way to reserve the debtor's assets is to attach by court to  settle 

dues from their price  ،   also applying for attaching the debtor's assets is a creditor's 

legal right  ،  and  to be enforced there should be an attachment court order for any 

creditor holding official or non-official document and if there is no document  and the 

case is provable by witnesses  ،   the law considered the creditors' interest  as the 

legislator provided attachment with many guarantees to avoid malicious attachments. 

The study recommended exempting the holder of an executive deed or sentence  ،  

even if undecided  ،  from obtaining an attachment court order depending on the fact 

that executive deed  is a court permission and what enhances the fact that article 235 

Iraqi procedures exempted the  document and sentence holder from submitting 

guarantees in addition to not to prolong the dispute duration and to respect time as the 

judge  shall allow the debtor to retain what may be enough for sustenance  and his / her 

wife and parents' support  as the study suggests a legal provision including amending 

provision of article number 244  ،  Iraqi procedures to include penalty and compensating 

the execution debtor if the attachment is nullified.    

 

Key words: attachment  ،  provisions  ،  procedures  ،  appeal  ،  attachments effects 
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 المقدمة
الؼديؿة كالؼاكقن الروماين ، وكان الحجز يؼع طؾك جسؿ ِطرف  الحجز يف الؼقاكقـ   

وجاءت الشريعة اإلسالمقة  وتضؿـت مبادئ الرحؿة ، ( 2)دطقى الؼاء القد(  )   ، الؿديـ

القكاء بالحؼقق وأداء االلتزامات والعؼقد كجعؾ اإلسالم األماكة مـاط  يفوققاطد العدالة 

وا اْْلََماَكاِت   الكتعقال ،  (1)طدالة الؼؾقب التل تعركفا الـػقس العظقؿة إِنَّ اهَّللَ َيْلُمُرُكْؿ َأن ُتَمدُّ

أن  ":  السـة الـبقية طـ طبد الرحؿـ بـ كعب بـ مالؽ طـ أبقف يفكؿا ورد  ، (8)... َأْهِؾَفا. إلك  

رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حجز طؾك مال معاذ ، ثؿ قام ببقعف طـدما طجز طـ القكاء ، 

ـْ إِْن َتْلَمـُْف ﴿   الكتعقال ،  (2)وكعؾف يدل طؾك جقاز الحجز طؾك مال الؿديـ  ـْ َأْهِؾ اْلؽَِتاِب َم َوِم

ـْ إِْن َتْلَمـْ  ِه إَِلْقَؽ َوِمـُْفْؿ َم ِه إَِلْقَؽ إَِلَّ َما ُدْمَت َعَؾْقِف َقائًِؿابِِؼـَْطاٍر ُيَمدِّ  . (2) ......... ﴾ ُف بِِديـَاٍر ََل ُيَمدِّ

التصارف كقفاا تصاركا يضار بحؼاقق الادائـ  أووخقكا ماـ أن يؼاقم الؿاديـ بتفرياب أمقالاف 

قااكقن الؿراكعاات  لاوتـاوقاد واع الؿشرع إجراءات وقائقة لؾؿحاكظة طؾاك حؼاقق الادائـ ، 

ويعتااا  كظاااام الحجاااز ( ، 122إلاااك182الؿدكقاااة العراقااال الحجاااز االحتقااااصل يف الؿاااقاد ) 

                                                        

، يتؿ الؼااء  "الحاكؿ الؼضائل" مبؾغ الديـ الك الدائـ او اطرتف بديـف امام ال يتقر بلداء(   كاذا حؽؿ طؾك الؿديـ 2)

يقماا ولاؿ يتؼادم احاد بالقكااء 06الؼبض طؾك الؿديـ ويحتجزه يف بقت الادائـ مغؾاالً وان مضاك طؾاك احتجاازه 

دم وهقب الـداوى ، د. هاشاؿ الحااكظ آ ذلؽ د. يفبديـف كان لدائـف ان يبقعف كرققؼ خارج مديـة روما او يؼتؾف اكظر 

  82ص  1622بغداد  يسـفقر، تاريخ الؼاكقن ، دار  ال

صااقؾقة مؼاركااة      ، لطثؿااان يااقكس ، الـظاام الؼاااكقين لؾحجااز التحػظاال الؼضاائل دراسااة ت ػل(   د. محؿاقد مصااط1)

 21، ص 2221أصروحة دكتقراه  ، كؾقة الحؼقق جامعة الؼاهرة ، 

 ، سقرة الـساء. 23(   اآلية 8)

      ،لبـاان -عساؼالين ، دار الػؽار لؾطباطاة والـشار والتقزياع بقاروت بؾقغ الؿرام ماـ ادلاة االحؽاام ، باـ حجار ال(   2)

 228، ص1622

 (.52(   سقرة آل طؿران اآلية )2)
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مـ أكضؾ القسائؾ التل يستطقع الدائـ ماـ خاللفاا الؿحاكظاة طؾاك أماقال مديـاف،   االحتقاصل

 وذلؽ  بالتحػظ طؾقفا بقاعفا تحت يد الؼضاء تؿفقدًا القتضاء الحؼ مـ ثؿـفا.

 اإلجرائالالـظاام "بلهؿقة كبقرة ، وتؽؿـ أهؿقة مقاقع الدراساة  االحتقاصليحظك الحجز 

بقااان الـظااام  إلااكا تعااالج احااد مقاااقطات العصاار ، حقااث هتاادف أناايف  "لؾحجااز االحتقاااصل

إجرائاال يحؼااؼ التااقازن بااقـ مصااؾحة ، حتااك كتقصااؾ لـظااام  االحتقاااصللؾحجااز  اإلجرائاال

 امؽـ .  إذا االحتقاصلإلدخال تعديالت طؾك الـصقص الؿـظؿة لؾحجز  لةاومح، يف الخصقم

سقتؿ اَلجابةة عـفةا تؿثؾ اشؽالقة البحث ، تساؤَلت عدة يطرح مقضقع الحجز اَلحتقاصل 

 لعؾ أبرزها ما يؾك:   مـ خالل البحث 

 ؟   التـػقذيشروصف واهؿ ما يؿقزه طـ الحجز  هلما هق الحجز االحتقاصل وما  -

 ذات الققت ؟ يفحؿاية الدائـ والؿديـ  االحتقاصلهؾ هدف الؿشرع  العراقل مـ الحجز  -

 ؟  االحتقاصلالحجز  يفاالجراءات الؿتبعة  هلما  -

 ؟  التلمقـات أوصالب الحجز مـ تؼديؿ الؽػالة  ػلمتك يع -

 بنلغاااءؽااؿ حالااة الح يفهااؾ يجااقز الحؽااؿ طؾااك الحاااجز احتقاصقااا بالغرامااة والتعقيضااات   -

 ابطالف ؟ أوالحجز 

ما االجراء الذى اتخاذه الؿشارع  لؿـاع الحجاقز الؽقدياة خاصاة وان الادائـ يؼاقم باالحجز  -

 بدون سـد؟ 

مااـ حقااث مػفقمااف  االحتقاااصللؾحجااز  اإلجرائاالالبحااث دراسااة الـظااام  سااتؽقن حاادود

دراساة مؼاركاة ماع قااكقن الؿراكعاات الؿصاري  العراقلواجراءاتف يف قاكقن الؿراكعات الؿدكقة 

 .والػركسل  
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سااقف كعتؿااد طؾااك الؿااـفج التحؾقؾاال الؿؼااارن ، مااـ خااالل طاارض وتحؾقااؾ ومؼاركااة       

 العراقااالقااااكقن الؿراكعاااات  يف االحتقااااصلالحجاااز   ألحؽاااامالـصاااقص الؼاكقكقاااة الؿـظؿاااة 

العااراق ومصاار والػؼااف الؿؼااارن واحؽااام محؽؿااة  يفواجتفااادات الػؼفاااء  ،  والػركساال الؿصااريو

 التؿققز العراققة والـؼض الؿصرية 

مـ خالل تؼسقؿ هذا  " اَلحتقاصللؾحجز  اإلجرائلالـظام  "مقضقع البحث  لاوسـتـ

 مبحثقـ عؾك الـحق اآلتل:  إلكالبحث 

  اَلحتقاصلماهقة الحجز :   لواْلالؿبحث 

  التـػقذيوتؿققزه طـ الحجز  االحتقاصلتعريػ الحجز  : لواْلالؿطؾب         

  االحتقاصل: شروط تقققع الحجز   الؿطؾب الثاين        

 وآثاره  اَلحتقاصلإجراءات الحجز :  الؿبحث الثاين

 االحتقاصلإجراءات الحجز :   لواْلالؿطؾب         

 االحتقاصلآثار الحجز الؿطؾب الثاين  :         

 وتتضؿـ اهؿ الـتائج والتقصقاتالخاتؿة 
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  لواألالمبحث 

 االحتياطيماهية الحجز 
الؿحاكظاة طؾقفاا،  إلاكطؾاك أماقال مديـاف  االحتقااصليسعك الدائـ مـ وراء تقققع الحجز   

هتريبفاااا،  كاااالحجز  أوخشاااقة أن يتصااارف كقفاااا الؿاااديـ تصاااركً يضااار بؿصاااؾحتف كنخػائفاااا 

االحتقاصل تدبقرا وقائقً لؿـح الدائـ حؿاية قضائقة وقتقة مـ خطر يفادده بضاقاع حؼاف، خشاقة 

 أن يتصرف مديـف بلمقالف. 

مؾؽف طـد تقققاع الحجاز طؾقفاا ولؽاـ حؿاياة لؾادائـ الحااجز رتاب  يفكلمقال الؿديـ تظؾ 

 .(2) لؿؾؽف القاقع طؾقف الحجزالؼاكقن طؾك الحجز قققد تحد مـ استعؿال الؿحجقز طؾقف 

مقزه الؿشّرع طـ الحجز التـػقذي واشارتط لاف شاروصً معقـاة  االحتقاصلولخطقرة الحجز 

 الحجاز التـػقاذي القققف طؾك ماهقة الحجز االحتقاصل يتؿ التعريػ بف وتؿققزه طـ أجؾومـ 

 الؿطؾب الثاين . يفتقققعف وذلؽ ،وبقان شروط لواألالؿطؾب  يف

 يف التـػقاذيوتؿققزه طاـ الحجاز  االحتقاصلومـ خالل هذا الؿطؾب كؼقم  بتعريػ الحجز 

تؿققز الحجز  الثاينالػرع  يف لاووكتـ،  االحتقاصلتعريػ الحجز  لواألالػرع  يفكرطقـ  كبحث 

 . التـػقذيطـ الحجز  االحتقاصل

مـعاف ماـ  الؼااالحجار طؾقاف ،  (1) يِعرف الحجز قديؿا بالحجر ، والحجر لغاة يعـال الؿـاع

                                                        

 825، ص1661، مـشقرات الحؾبك  الحؼقققة ، سـة    الج يخؾقؾ ، التـػقذ  أحؿد  د.(   2)

طادل طبد الشؽقر ، حاشقة الشقخ إبراهقؿ البقجقري ، طؾك  شارح العالماة اباـ الؼاساؿ الغازي ، طؾاك ماتـ     د.(   1)

 882ص  1626الشقخ أبل شجاع يف مذهب اإلمام الشاكعل. الجزء الثاين مؽتبة الشروق الدولقة الؼاهرة 
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 . (1)وجعؾ بقـ البحريـ حاجزا الكتعومـ ذلؽ ققلف  ،(2)مالف  يفالتصرف 

الحجااز  "اصااطالح تسااؿقة الحجااز كؿـفااا مااـ أصؾااؼ طؾقااف  يفالتشااريعات  وقااد اختؾػاات 

، والػؾساطقـل،  والػركسال قاكقن الؿراكعات الؿصري، والقؿـل، والؿغربال ، مثؾ  "التحػظل 

الحجااز "، وهـاااك مااـ أصؾااؼ طؾقااف اسااؿ  وقاااكقن اإلجااراءات الؿدكقااة واإلداريااة الجزائااري

مثاؾ العاراق ومـفاا ماـ اخااذ بالؿساؿققـ مثاؾ األردن ، ولؽاـ الؿصاطؾح األكثاار  "االحتقااصل 

لخقذ ماـ الؼااكقن الؿادين الػركسال الاذي كؼؾات طـاف  البقاة اكتشارا هق الحجز التحػظال والؿا

 الدول ققاكقـفا يف هذا الؿقاقع.

هااق األكثاار  قربااا مااـ الؿػفااقم الؼاااكقين لؾحجااز  "الحجااز التحػظاال  "ولااديـا أن مصااطؾح 

يتػؼ مع الؿػفقم الؾغاقي لؾحجاز حػاظ الشالء  أكفبقصػف يشؿؾ مجؿؾ مػفقم التحػظ ، كؿا 

،حقاث يؾجاا (8)إجرائل يؾحؼ بالؿال الؿحجقز كقجعؾف محاال لؾتـػقاذ كالحجز وصػوصقاكتف ،

، ولؽاـ كساتخدم  (2) طؾك امقال مديـف طؾاك سابقؾ الاتحػظ  االحتقاصلصؾب الحجز  إلكالدائـ 

 .العراقلقاكقن الؿراكعات  يفمصطؾح الحجز االحتقاصل  يف هذا البحث كؿا ورد 

شاالن معظااؿ التشااريعات  لكفالحجااز االحتقاااصل شاا  العراقاالولااؿ يِعااّرف قاااكقن الؿراكعااات 

العربقة ، حقث اكتػت ببقان اجراءات وشاروط ايؼااع الحجاز واالماقال الؿؿـقطاة ماـ الحجاز 

                                                        

 قدر ، دار الؽتب العؾؿقة ،ح أحؿد جؿال الديـ أبل الػضؾ محؿد ابـ مـظقر ، حؼؼف طامر  2لسان العرب ج(   2)

 220، ص  1662بقروت سـة  

 سقرة الـؿؾ ، 02اآلية (   1)

، دار الـفضة العربقة الؼاهرة  بدون سـة كشر،  الثاين، التـػقذ وكؼا لؼاكقن الؿراكعات ، الؼسؿ  الؿؾقجل أحؿد  د.(   8)

 215ص 

، العربل لؾـشر والتقزيع الؼااهرةومعققاتف ، الؿركز  الج يالتـػقذ  يف الققتلمؾ جؿفقر جاسؿ ،االشؽال  أ (   د.2)

 222ص ،   1622 2ط
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وقااد تعااددت تعريػااات الػؼااف لؾحجااز وتركاات ذلااؽ الجتفاااد الػؼفاااء  الختصاصاافؿ بااف ، 

اء ساقاء كاان هاذا وااع الؿاال تحات ياد الؼضا " لكف، حقث طركف جاكب مـ الػؼف ب االحتقاصل

قاع  أومـؼقل وذلؽ بؼصد مـع صاحبف مـ التصرف كقف تصركا يضار بحؼاقق ماـ  أوالؿال طؼار 

يؼصد بف اابط الؿاال ووااعف بؽقكف  أطت ه البعض األخريف حقـ ،  (2)الحجز طؾقف مـ الدائـقـ

 تحت يد الؼضاء ، لؿجرد مـع الؿحجقز طؾقف مـ التصرف كقف تصاركا يضار بحاؼ الحااجز ، ال

 .(1)بقع الؿحجقز. واستقػاء ديـ الحاجز مـف إلكيمدي بذاتف 

واع الؿال تحت يد الؼضاء هبدف حػظف لؿـع صاحبف مـ الؼقاام بالي  " لكفوطركف البعض ب

إخاراج هاذا الؿاال ماـ ااؿان  أواستبعاد  لكفمـ ش أومادي يضر بحؼ الدائـ،  أوطؿؾ قاكقين، 

 . (8)  "الدائـ الحاجز 

                                                        

 211ص  202، التـػقذ وكؼا لؼاكقن الؿراكعات ، الؿرجع السابؼ ، بـد  الؿؾقجل أحؿد د.(   2)

أبق ططقة هقؽؾ ،التـػقذ الج ي يف قااكقن الؿراكعاات الؿدكقاة والتجارياة ، دار الؿطبقطاات الجامعقاة،       طؾل د.(   1)

أباق القكاا ،األحؽاام الصاادرة قباؾ الػصاؾ يف الؿقااقع ،رساالة كؾقاة      أحؿاد د.  220،ص  1663اإلسؽـدرية، 

دكقااة والتجاريااة، مؽتبااة الؿديـااة، الطبعااة     ، إجااراءات التـػقااذ يف الؿااقاد الؿ  2222الحؼااقق  جامعااة الؼاااهرة، 

، إجااراءات التـػقااذ يف الؿااقاد الؿدكقااة والتجاريااة ، مؽتبااة القكاااء الؼاكقكقااة اسااؽـدرية        205ص 2222العاشاارة 

 228، ص  1622

كقة ، دار عة الثا(     د. رمزي سقػ ، ققاطد تـػقذ األحؽام والعؼقد الرسؿقة يف قاكقن الؿراكعات الجديد ، الطب8)

طزمل طبد الػتاح ، ققاطد، التـػقذ الج ي يف قاكقن  ود. 258 ، ص 2222الـفضة الؿصرية ، الؼاهرة سـة

د. كتحل وال ،التـػقذ الج ي يف  ،  د ، 830، ص 2222الؿراكعات ، دار الػؽر العربل لؾـشر ، الؼاهرة ، سـة 

، د. رائد لطػل الصبح ، د. خالد راقان  120الثاكقة ، ص  الؿقاد الؿدكقة التجارية ،دار الـفضة العربقة ،الطبعة

السؿامعة ، أثر الحؽؿ برد دطقى إثبات الحؼ طؾك مسمولقة الؿدطل الحاجز وكػقؾف وكؼً لؼاكقن أصقل 

مجؾة الزرقاء لؾبحقث والدراسات اإلكساكقة ،   "دراسة تحؾقؾقة تطبقؼقة مؼاركة  "الؿحاكؿات الؿدكقة األردين

 212ص  1622العدد الثالث  –الؿجؾد الخامس طشر  –األردن
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وضع مةال الؿةديـ تحةت يةد الؼضةاء ،  إلكمجؿقعة مـ اَلجراءات تفدف  لكفوعرفف البعض ب

 .(1)يػرضفا الحجز عؾك الؿديـ  التللؾؿحافظة عؾقف  لؿصؾحة الدائـ  عـ صريؼ الؼققد 

ذلاؽ الحجاز الاذي يؽاقن هدكاف القحقاد مجارد وااع بعاض األماقال " لكفوطركف البعض ب

 .(1) "لؿـعف مـ التصرف تصركا يضر بالحاجزالؿـؼقلة التل يؿؾؽفا الؿديـ تحت يد الؼضاء 

واع الؿال تحت يد الؼضاء ومـع واااع " لكفوقد طرف بعض الػؼفاء الحجز االحتقاصل ب

تقثقااؼ اسااتقػاء هااذه  جااؾأل )الحاااجز( القااد طؾقااف مااـ التصاارف كقااف صااقاكة لحؼااقق الاادائـ

 . (8)"الحؼقق

اإلجراء الؼضائل الذي يفدف مـف الدائـ مـع الؿديـ مـ " لكفطركف ب والبعض األخر

بالتصرف الضار بالدائـ ولؼاء ديـ الزال  أوالتصرف بؼسؿ مـ االمقال كل ال يفرهبا باإلخػاء 

محؾ كزاع ،كفق تدبقر تحػظل يتخذه الؼاال بـاًء طؾك صؾب مـ الدائـ طؾك امقال مديـف 

 " أكف إلكوذهب البعض ،  (2)" قاكقكقً أوركً ماديً التصرف هبا تص أولؿـعف مـ هتريب امقالف 

صؾب إجراء وقائل ممقت، بؿقجبف تقاع أمقال الؿديـ تحت يد الؼضاء وتصركف مـعً مـ 

 ،(2)"تصركف كقفا تصركً ااًر بحؼ الدائـ، ولؼاء ديـ لف الزال محؾ كزاع 

                                                        

 1621(   د. كبقؾ طؿر  ، التـػقذ الج ي  لؾسـدات التـػقذية  ، دار الجامعة  الجديدة ، اإلسؽـدرية ، سـة 2)

 153ص

،  228ص 1623طقض هـدي ، التـػقذ الج ي  ، دار الجامعة  الجديدة ، اإلسؽـدرية ، سـة  أحؿد (   د. 1)

، دار  2لؿستشار/ محؿد طزمل البؽري ،الحجز الؼضائل طؾك الؿـؼقل يف اقء الػؼف والؼضاء، ط وكذلؽ ا

 232محؿقد، مصر ،  ، ص 

  232 ، ص 1622الؼاال/ صادق حقدر، شرح قاكقن الؿراكعات الؿدكقة ، مؽتبة السـفقري ، (   8)

 .822، ص1622،  8اد طبغد السـفقريد. أدم وهقب الـداوي، الؿراكعات الؿدكقة ، دار (   2)

طباااس العبااقدي ، شاارح أحؽااام قاااكقن أصااقل الؿحاكؿااات الؿدكقااة ، الطبعااة األولااك ،. دار الثؼاكااة لؾـشاار      (   د.2)

 826، ص  1662والتقزيع ، طؿان ، سـة 
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إجااراء يققعااف الاادائـ يسااؿح بقاااع الؿـؼااقالت الؿاديااة " لكاافِطااّرف ب الػركساالالػؼااف  يفو

 .(2)."الؿؿؾقكة لؾؿديـ تحت يد الؼضاء لؽل يبعفا الحؼا الستقػاء حؼف

شاان الحجاز  يفر اؿ تباايـ تعريػاات الػؼاف  أكافيتضاح لـاا  خاالل التعااريػ الساابؼة  وماـ

الؿااديـ وطاادم ا كؾفااا تاادور حااقل كؾااؽ واحااد اال وهااق الحػاااظ طؾااك مااال أناااالحتقاااصل اال 

الؿحاكظاة طؾاك الضاؿان  إلاك،يمدى  (1)التصرف كقف ااراًر بالدائـ ، كفق اجراء تحػظل بحت  

تادبقر احارتازي  أو،  (8)العام الؿؼرر لؾدائـ طؾك امقال مديـف مـ خالل طدم كػااذ التصارف كقاف 

مقالاف ع الؿاديـ ماـ التصارف يف اوقائل ممقت يققعف الؼاال بـاَء طؾاك صؾاب ماـ الادائـ لؿـا

أن يثبات حؼاف بحؽاؿ  إلاك قاكقكقاَا خشاقة هتريباف أوشطر مـفا سقاء كان هاذا التصارف مادياَا  أو

 .   قضائل

؟ هذا ماا ساقف كبقـاف   التـػقذيوالحجز  االحتقاصلالػروق الؼائؿة بقـ الحجز  هلولؽـ ما

 : التالليف الػرع 

يتشابف الحجز االحتقاصل والحجز التـػقذي يف ان كال مـفؿا يؼصد بف  واع  امقال       

الؿديـ تحت يد الؼضاء  والتحػظ طؾقفا ، و ؾ يد الؿديـ طـ التصرف كقفا تصركا يضر 

 :بالدائـ   الحاجز ولؽـ هـاك كروقا بقـفؿا يؿؽـ تؾخقصفا كقؿا يؾل

 نذالاقس تـػقاذا ً، كا كافألال تسابؼف مؼادمات ،  حتقاصلاالمـ حقث مؼدمات التـػقذ كالحجز  -2

                                                        

 (1) Claude Brenner، voies d’Execution، éditon dalloz، paris،1998 p56         

  228ص 1623هـدي ، التـػقذ الج ي  ، دار الجامعة  الجديدة ، اإلسؽـدرية ، سـة طقض  أحؿد (    د. 1)

التـػقذ الج ي  وكؼا لؿجؿقطة الؿراكعات الحالقة ، دار الـفضة العربقة  ،  يف(    د. طاشقر م وك  ، القسقط 8)

 252ص 1662الؼاهرة  ، سـة 
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يؼتضال  كافألحقث يتؿ دون تبؾقغ الؿديـ .  (2)قام الحاجز بؿؼدمات كال تتحؼؼ الػائدة مـف  

بالساـد  كافإطال أومػاجلة الؿديـ ومبا تتف كال يؾزم لتقققع الحجز تؽؾقاػ الؿاديـ بالقكااء 

هتريب أمقالف قبؾ الحجز، طؽس ذلؽ الحجاز التـػقاذي ال ياتؿ  إلكالتـػقذي حتك ال يؾجل 

اال بعد تبؾقغ الؿديـ ويعطك مفؾة لدكع الديـ ومؾحؼاتاف اختقارياا، لاذلؽ يجاب أن تسابؼف 

 االحتقااصلكاالحجز  (8) ، واال وقع بااصال ماالؿ ياـص طؾاك خاالف ذلاؽ (1)مؼدمات التـػقذ

بالقكاااء بالااديـ يحؼااؼ طـصاار الؿػاجاالة  تؽؾقػااف أوباادون إطااالن الؿااديـ بالسااـد التـػقااذي 

ماره وال يساتطقع أ، كقجعؾ الؿديـ يف حقرة مـ (2) لؾؿديـ كقحقل دون ققامف بتفريب أمقالف 

 .(2) وحسـ الـقة كظرًا لضقؼ الققت  يتـاىفالؼقام بعؿؾ 

مـ حقث االساس الؼاكقين كان الحجز االحتقاصل يـظؿف قاكقن الؿراكعات الؿدكقة  -1

                                                        

سـة  2ط 1الؼاكقكقة  ، ج   لإلصدارات الؼقملالتـػقذ   ، الؿركز  يف، الؿقسقطة الشامؾة   مؾقجل أحؿد (   د. 2)

   001، ص 1662

، الادار الجامعقاة، لبـاان ساـة  2طؿر، اصقل التـػقذ الج ي يف الؿقاد الؿدكقة والتجارياة ، ط  إسؿاطقؾ(   د. كبقؾ 1)

،   د.   212السااابؼ ، ص  ، التـػقااذ وكؼااا لؼاااكقن الؿراكعااات ، الؿرجااع الؿؾقجاال أحؿااد ، د. 220، ص  2220

صاارق التـػقااذ مااـ الـاحقاة الؿدكقااة ، أصروحااة مؼدمااة لـقااؾ شاافادة دكتااقراه العؾااقم يف محؿااد ،  بقصاري بؾؼاسااؿ

/  1622الحؼقق تخصص: طؼقد ومسمولقة كؾقة الحؼقق جامعة محؿد خقضر بسؽرة الجزائار الساـة الجامعقاة

 11ص 1622

ـػقذ الج ي  وكؼا لؿجؿقطة الؿراكعات الحالقة ، الؿرجع السابؼ ،  الت يف(    د. طاشقر م وك  ، القسقط 8)

 250ص

،  ط ، دار     "دراسة تلصقؾقة وتحؾقؾقة"األكصاري حسـ الـقداين، التـػقذ الؿباشر لؾسـدات التـػقذية،  د.(   2)

 202-206، ص 1662الجامعة الجديدة لؾـشر. اإلسؽـدرية، 

 823السابؼ ، ص، الؿرجع 1661ج ي  ، ط الخؾقؾ ، التـػقذ  أحؿد د.(   2)
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  (2) العراقل قاكقن التـػقذ إلك( اما الحجز التـػقذي يستـد 122-182الؿقاد) يف      العراقل

أن يؽقن بقاد صالاب الحجاز  االحتقاصلال يشرتط إلجراء الحجز  التـػقذيمـ حقث السـد  -8

 لكاف، أما الحجز التـػقاذي ك (1) سـدًا تـػقذيً ألن الغاية مـف مجرد التحػظ طؾك األمقال كؼط 

 بقده دائـ مـ تقققعف اال يشرتط ان يؽقن بقد الدائـ صالب التـػقذ سـدًا تـػقذيً ، كال يجقز

، وقاد كاص الؿشارع  (8) يبساـد تـػقاذ  االحتقااصلتـػقاذي ، وال يؿـاع اجاراء الحجاز  سـد

الؿعدل لؼاكقن االجراءات الؿدكقة طؾاك جاقاز  2222قلقة ح 2الػركسل صراحة يف قاكقن 

ابعاد ماـ  إلاكلتحػظل مـ الادائـ الاذي يحؿاؾ ساـدا تـػقاذيا ، باؾ وذهاب تقققع الحجز ا

 .(2)حقث ال يشرتط امرا بالحجز يف هذه الحالة ؛ذلؽ

مـ حقث صبقعة كؾ مـفؿا  كالحجز االحتقاصل اجراء تحػظل ممقت لحؿاية حؼ الدائـ  -2

قذي تؼقم بف لؿـع الؿديـ مـ هتريب امقالف واخػائفا ، بقـؿا الحجز التـػقذي اجراء تـػ

الستقػاء الدائـ الحاجز  ،( 2)أي سـد تـػقذي اخر  أودائرة التـػقذ تـػقذًا لحؽؿ قضائل 

  .(0)مـ ثؿـفا بعد بقعفا أولحؼف مـ هذه االمقال 

                                                        

وماا   11/ ققصر صائب صالح ، الؼضاء القالئل وتطبقؼاتف يف قاكقن الؿراكعات الؿدكقة العراقال ، ص الؼاال(   2)

 بعدها  بحث

 كاكف يـظؿ ققاطد التـػقذ اؿـ  قاكقن الؿراكعات الؿصريسابؼ، طؽس ذلؽ الؿشرع        

 212، التـػقذ وكؼا لؼاكقن الؿراكعات ، الؿرجع السابؼ ، ص  الؿؾقجل أحؿد د.(   1)

 228، ص  1622القكاء ، إجراءات التـػقذ يف الؿقاد الؿدكقة والتجارية ، ط  أبق أحؿد (   8)

د. بقصري بؾؼاسؿ محؿد، صرق التـػقذ مـ الـاحقة الؿدكقاة، رساالة دكتاقراه كؾقاة الحؼاقق والعؾاقم السقاساقة  (   2)

    123ص   1622د     خقضر بسؽرة ، الجزائرجامعة محؿ

،       1666طباس العباقدي، شارح احؽاام قااكقن الؿراكعاات الؿدكقاة، دار الؽتاب لؾطباطاة والـشار، الؿقصاؾ .د(   2)

    . 822ص 

   213،212، الؿرجع السابؼ ، ص  الثاين، التـػقذ وكؼا لؼاكقن الؿراكعات ، الؼسؿ  الؿؾقجل أحؿد د.(   0)



 

2322 

وقااد يصاابح الحجااز االحتقاااصل بؿثابااة حجااز تـػقااذي طـاادما تؼاارر الؿحؽؿااة تليقااد الحجااز 

حتقاصل لدى مديرية التـػقاذ ، كاال تؼاقم الؿديرياة الؽؿ تليقد الحجز ادع حأو نذاك ، االحتقاصل 

بقاع حجز تـػقذي جديد طؾك االمقال الؿحجقزة احتقاصقاً  لؽـ  بعد اكتفااء الؿادة الؿحاددة 

لاؿ يؼاؿ الؿاديـ بالقكااء راااًء يؼارر الؿـػاذ العادل وبطؾاب ماـ  إذابؿذكرة االخباار بالتـػقاذ ، 

 .(2)م بف مـ ثؿـف الدائـ بقع الؿال الؿحجقز واستقػاء الؿحؽق

  االحتقااصلن يالذن لؾادائـ بتقققاع الحجاز أوالؿصري لؾؼاال  وقد اجاز الؿشرع الػركسل

امار  استصاداركؿاا ال باد ماـ إدة الؿاديـ وحاده و  االن تقققع الحجز التحػظل لاقس مـقصاا بانر

وخطار يفاددان الضاؿان  اساتعجالكاان هـااك  إذابتقققعف مـ الؼاال يف حالة الضارورة و هال 

 .(1) العام 

، أي  أن يؽقن مؼةدار الةديـ معؾقمةً  االحتقاصلمـ حقث شروط الحؼ  يشرتط يف الحجز  -2

كان   إذا، و(8)كان الحؼ مبؾغا مـ الـؼقد يجب ان يؽقن مؼداره معؾقما  نذاك محدد الؿؼدار ،

حؼ الدائـ  قر معقـ الؿؼدار ابتداًء يؽػل أن يؽاقن محؼاؼ القجاقد وحاال األداء طؾاك ان 

، أماا الحجاز التـػقاذي كقجاب أن يؽاقن الاديـ معاقـ (2)تعقـف الؿحؽؿة طؾك وجاف التؼادير 

 .  (2) الؿؼدار وحال األداء ومحؼؼ القجقد.

 طراقاالمراكعااات  126لؾؿااادةصبؼااا مااـ حقااث صاارق الطعااـ  يخضااع الحجااز االحتقاااصل  -0

مااـ تبؾقغااف باالمر  أياااملؾااتظؾؿ مااـ اماار الحجااز امااام الؿحؽؿااة التاال اصاادرتف خااالل ثالثااة 

                                                        

 821ص ، 2233 ،الؿقصؾ  ،دار الؽتب لؾطباطة والـشر ،الؿراكعات الؿدكقة  ،د. آدم وهقب الـداوي (   2)

    112ص  محؿد، صرق التـػقذ مـ الـاحقة الؿدكقة، رسالة سابؼة ، بؾؼاسؿ د. بقصري(   1)

 205د. سعقد مبارك ، الؿرجع السابؼ ، ص(   8)

  862، ص 2د. طبدالرحؿـ طالم ، شرح قاكقن الؿراكعات الؿدكقة، ج(   2)

 222، الؿرجع السابؼ ، ص  1622القكاء ، إجراءات التـػقذ يف الؿقاد الؿدكقة والتجارية ، ط  أبق أحؿد (   د.2)
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 هالالتؿققزياة و الاتظؾؿ يؿقاز اماام محؽؿاة االساتبـاف بصاػتفا يفالحجز، والؼرار الصادر 

، لاذلؽ ال  طراقلمراكعات  120امر طؾك العرائض الؿادة وذات  صرق الطعـ الؿؼررة لأل

اماا يف الحجاز  الطعـ بطرياؼ التؿققاز يف قارار الحجاز االحتقااصل قباؾ الاتظؾؿ مـاف ،يجقز 

التـػقذي لؾخصؿ التظؾؿ امام الؿـػذ العدل مـ الؼارار الاذي اصادره وماـ ثاؿ يؿقاز الؼارار 

تؿققاز قارار الؿـػاذ  أو أياامالتظؾؿ امام محؽؿة اساتبـاف الؿـطؼاة خاالل سابعة   يفالصادر 

العدل مباشرة امام محؽؿة االستبـاف قبؾ التظؾؿ مـاف ويعتا  اختقاار احادهؿا تتـاازاًل طاـ 

  .(2)االخر

ان جؿقع امقال الؿديـ قابؾة لؾحجز سقاء مـؼقلة  كاألصؾمـ حقث محؾ الحجز  -5

كاكت تحت يد شخص ثالث مرهقكة  أومعـقية وسقاء كان مال الؿديـ بقده  أوطؼارية  أو

كالحجز  الؿصريطؽس ذلؽ الؼاكقن  ،(1) قر مرهقكة كؽؾفا اامـة لؾقكاء بديقكف أو

االحتقاصل  يرد طؾك الؿـؼقالت كؼط دون العؼارات حقث ان الغاية مـف هق مـع هتريب 

األمقال وهذا  قر متصقر يف العؼارات، أما الحجز التـػقذي يرد طؾك الؿـؼقالت وطؾك 

 .(8) العؼارات

والػركسل والسقداين واإليطالل يؼروا تقققع الحجز  العراقلكان الؼاكقن  التاللوب

و اإلمارايت  الؿصري، بقـؿا الؼاكقن  طؾل الؿـؼقالت والعؼارات طؾل السقاء  االحتقاصل

                                                        

 وما بعدها  12/ ققصر صائب صالح ، الؿرجع السابؼ  ،  ص الؼاال(   2)

 283، ص الؿرجع السابؼ د. سعقد مبارك ، (   1)

،  222، ص 1623طااقض هـاادي ، التـػقاذ الجاا ي  ، دار الجامعااة  الجديادة ، اإلسااؽـدرية ، سااـة  أحؿاد(     د. 8)

، الؿرجاع الساابؼ ، ص  1622أبق القكاء ، إجاراءات التـػقاذ يف الؿاقاد الؿدكقاة والتجارياة ، ط   أحؿد كذلؽ د. 

 212، الؿرجع السابؼ ، ص  الثاينكؼا لؼاكقن الؿراكعات ، الؼسؿ الؿؾقجل ، التـػقذ و أحؿد ، د.  220
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 .(2)والؽقيتل يجقزوا الحجز االحتقاصل طؾك الؿـؼقالت دون العؼارات  

مؿقازات   االحتقااصلالتـػقاذي والحجاز يخؾص الباحث مـ كؾ ما ذكر ان لؽؾ مـ  الحجز 

معقـة  تؿقزه طـ االخر كؿا بقـاها سابؼا ،وحقث أن الحجز االحتقاصل  تدبقرا وقائقاا كاص طؾقاف 

الؼاكقن لؿـح الدائـ حؿاياة قضاائقة وقتقاة ماـ خطار يفادده ، خشاقة أن يتصارف مديـاف بلمقالاف 

ـة ، كؿا هل تؾؽ الشروط ؟ هذا هاق ماا هتريبفا ، كؼد اشرتط الؿشّرع لف شروصً معق أوبنخػائفا 

 الؼادم.الؿطؾب  يفسقف كبحثف 

وكظرًا لخطقرة كقطً مـ الحؿاية الققتقة لحؼ الدائـ  االحتقاصلومراطاة الطتبار الحجز 

 كفألكقدية بؼصد إلحاق الضرر بالؿديـ،  أوالستخدامف الدائـ بسقء كقة  االحتقاصلالحجز 

يرتبفا مـ حقث تؼققد حؼ الؿديـ يف  التل، وكظرًا لخطقرة االثار  أخػؼ يف إثبات دطقاه

حجز االحتقاصل وكؼا لؾؿادتقـ ال إليؼاعيشرتط  لكفك (1)بعضفا   أوالتصرف يف امقالف كؾفا 

  -، تقاكر الشروط التالقة :طراقلمراكعات  181، 182

 امرًا مـ الؿحؽؿة بتقققع الحجز اَلحتقاصل استصدر:  َلأو

باستصاادار أماار مااـ الؿحؽؿااة وذلااؽ  وقااقع صؾااب إليؼاااع الحجااز االحتقاااصل يشاارتط     

طادي بديـ معؾقم مساتحؼ االداء و قار مؼقاد   ولاق لاؿ  أوبالحجز، لؽؾ دائـ بقده سـد رسؿل 

كاكت الادطقى مؿاا  إذاأو رار بالؽتابة راقً اخرى تتضؿـ االقأوقدم الدائـ  إذايؽـ هـاك سـد  

الؿديـ ويحجاز  إلكال يستطقع كؾ مـ لف حؼ أن يتقجف  إذايؿؽـ اثباهتا بشفقد بشروط معقـة ، 

                                                        

 .  1هامش  222، الؿرجع السابؼ ، ص طقض هـدي أحؿد ذلؽ د.  يف(   راجع 2)

التـػقذ الج ي  وكؼا لؿجؿقطة الؿراكعات الحالقة ، الؿرجع السابؼ ،  يف(    د. طاشقر م وك  ، القسقط 1)

 231ص
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لاؿ   العراقال، كالؿشارع  طراقالمراكعاات  181، 182وهاذا ماا اكدتاف الؿاادتقـ طؾك أمقالاف ، 

يػرق بقـ الادائـ الاذي ال يحؿاؾ ساـدا تـػقاذيا والادائـ الاذي يحؿاؾ ساـد وباذلؽ  يؽاقن قاد 

الؿصااري والػركساال  حقااث يعػقااان مااـ بقااده سااـدا تـػقااذيا مااـ وجااقب  التشااريعطااـ  اختؾااػ

أن الساـد التـػقاذي يعتا  إذكاا ماـ الؼضااء يساؿح  إلك استـاداأمر الحجز مـ الؼضاء  استصدار

أماار أخاار  الستصااداركااقاع الحجااقز بؿااا كقفااا الحجااز التحػظاال دون حاجااة باانجراء مختؾااػ أ

 (2)بالحجز

كاان ماع الادائـ  إذادون اذن ماـ الؼضااء  تحػظاللؾدائـ تقققع حجاز  الؿصريالؼاكقن  يفو

لاؿ يؽاـ معاف ساـدا تـػقاذيا  إذااماا   الؿؼضلحؽؿ ولق  قر حائز طؾك ققة االمر  أوسـدا تـػقذيا 

كان الاديـ  قار  إذاكالبد مـ اذن قااك التـػقذ واال كان الحجز باصال ، وحؽؿ ولق  قر كاكذ  أو

 (1)واحادة بنجراءاتمع االذن بالحجز  معقـ الؿؼدار كالدائـ يستصدر امر بتعققـ الؿؼدار ممقتا 

 (8)  مصريمراكعات  822كصت طؾقف الؿادة  وهق ما

قامتفا إس طريضتفا طـد بـػ أوويجقز تؼديؿ صؾب الحجز االحتقاصل قبؾ اقامة الدطقى 

 . بعد صدور الحؽؿ كقفا وحتك ولق اكتسب درجة الؼطعقة أوثـاء السقر كقفا أ أو

يقد حؼف بالحجز خالل ثؿاكقة لك  يجب طؾك صالب الحجز اقامة الدطقى لتلواألويف الحالة 

بطؾ الحجز أال إالشخص الؿحجقز تحت يده بلمر الحجز ، و أومـ تاريخ تبؾقغ الؿديـ  أيام

لؿ يؼؿ صالب حجز الدطقى  إذاالؿحجقز تحت يده و أوبطؾب مـ الؿحجقز طؾك  امقالف 

                                                        

  182ص  محؿد، صرق التـػقذ مـ الـاحقة الؿدكقة، الؿرجع السابؼ ،  بؾؼاسؿ د. بقصري(   2)

 222، ص الؿرجع السابؼ ،  الثاين، التـػقذ وكؼا لؼاكقن الؿراكعات ، الؼسؿ  الؿؾقجل أحؿد د.(   1)

األحقال الؿتؼدمة إال اقتضاء لحؼ محؼؼ القجقد  يف التحػظلال يققع الحجز " مصريمراكعات  822 الؿادة(   8)

أو حؽؿ  قر واجب الـػاذ أو كان ديـف  قر معقـ الؿؼدار ، كال  تـػقذيوحال األداء. وإذا لؿ يؽـ بقد الدائـ سـد 

 "يققع الحجز إال بلمر مـ  قااك التـػقذ يلذن كقف بالحجز ويؼدر ديـ الحاجز تؼديرا ممقتا.
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لؿ يبؾغ الؿحجقز طؾك امقالف يبطؾ الحجز ويعت  كان لؿ  أوبتليقد حؼف يف الؿدة سالػف الذكر 

جقز الؿح أواما يف الحالة الثاكقة  يؽػل تبؾقغ الؿحجقز امقالف ،  (2)ثالثة اشفر يؽـ بعد مضل

صؾب تليقد الحجز، بقـؿا  حالة  متضؿـةتحت يده بلمر الحجز حقث تعت  الدطقى الؿؼامة 

وققع الحجز  بعد صدور الحؽؿ يـبغل تبؾقغ الؿحجقز طؾك امقالف والشخص الؿحجقز 

ان وجد بلمر الحجز وتحدد جؾسف لـظر اطرتاااهتؿا طؾك الحجز الؿادة تحت يده 

  ( .1)مراكعات طراقل 183

 اية ورقة تتضؿـ اَلقرار بالؽتابة أوعادي  أودلقؾ رسؿل  إلكثاكقا : استـاد الحجز 

راق اخرى تتضؿـ االقرار بالؽتابة وترى أو أوطادي  أوكان يؽقن بقد الدائـ سـد رسؿل    

كػايتفا لذلؽ ، طؾك ان ثبت هذه الؿستـدات اكشغال ذمف الؿطؾقب الحجز طؾك  ةالؿحؽؿ

 .(8)امقالف 

والسااـد الرسااؿل هااق الؿحاارر الااذي يثباات كقااف مقضااػ طااام عةةادي  أوسةةـد رسةةؿل  وجةةقد -1

ااع الؼاكقكقاة ويف حادود اختصاصاف ماا تاؿ طؾاك وشخص مؽؾ بخدمة طامة صبؼً لأل أو

رقاؿ  العراقلاًل  مـ قاكقن االثبات أو/12ما ادلك بف ذوو الشلن يف حضقره الؿادة  أويديف 

                                                        

    لمراكعات طراق 1/  185الؿادة (   2)

. مجؾاف الؼضااء العادد الخاامس .الساـة     10/2/23رخ موالؿا 225/ح / 8683قارار محؽاة التؿققاز الؿارقؿ (   1)

مجؾاااة     206-22-8والؿااامرخ  206-مساااتعجؾ  222، والؼااارار محؽؿاااف التؿققاااز الؿااارقؿ 1 551ص  2223

والؿاامرخ       208مسااتعجؾ _ 50 وكااذلؽ الؼاارار الؿاارقؿ 002/256ص  2206السااـف 2-2الؼضاااء . العاادد 

د. ساعقد       222ص 2203قضاء محؽؿاف التؿققاز ، الؿجؾاد الثااين ، الساـف  22/2/208والؿمرخ  22/2/208

 200، ص 1620بغداد   السـفقري، دار 2236لسـة  22مبارك ، احؽام قاكقن التـػقذ رقؿ 

بد الرحؿـ العالم . ققاطد الؿراكعات العراقل ط 22/2/202يف  202مستعجؾ  2قرار محؽؿف التؿقز الؿرقؿ (   8)

، دار 2236لسـة  22، لدى د. سعقد مبارك ، احؽام قاكقن التـػقذ رقؿ  162الجزء الثاين .ص 2201،

 205، ص 1620بغداد   السـفقري
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 يوشفادات الجـسقة وساجالت التساجقؾ العؼاارمثؾ احؽام الؿحاكؿ  2252لسـة  265

راق التاال والؿحااررات واأل فاالامااا السااـدات العاديااة ك ، طراقاال/ثاكقااا اثبااات 11الؿااادة 

يـظؿفا االكراد كقؿا بقـفؿ لتثبقات حؼاققفؿ والتزامااهتؿ تجااه بعضافؿ الابعض دون تادخؾ 

 .(2)مقضػ رسؿل

يجقز لؽؾ دائـ حاؼ صؾاب الحجاز طؾاك  راق تتضؿـ اَلقرار بالؽتابةأو إلكاستـاد الحجز  -2

راقا اخارى تتضاؿـ االقارار بالؽتاباة وتارى أوقدم الدائـ  إذاامقالف ولق لؿ يؽـ هـاك سـد 

 .(1)"الؿحؽؿة كػايتفا 

الؿبادأ يجاقز لاف صؾاب الحجاز وهاذا مبدأ ثبقت بالؽتابة راق تتضؿـ أواية قدم  الدائـ  نذاك

ا ان تجعاؾ لنكتاباة تصادر ماـ الخصاؿ يؽاقن ماـ شاهق كاؾ   طراقلاثبات   53 طركتف الؿادة

كااان الؿشاارع اططااك سااؾطة تؼديريااة  التااالل، وب وجااقد الحااؼ الؿاادطك بااف قريااب االحتؿااال

والؿاراد ماـ كػاياة االدلاة ،  (8) يؼاع الحجز مـ طادمفا يفراق ولؾؿحؽؿة يف مدى كػاية هذه األ

مقااقع دطاقى الحاؼ أي ان الؿحؽؿاة تبـاك  إلثبااتكػايتفا لقاع الحجز االحتقاصل ولقس 

   .(2)اثبات اصؾ الحؼ يفراق والؿستـدات وال تتق ؾ وكػايتفا طؾك ما يتظاهر لفا مـ ضاهر األ

يجقز  طراقلاثبات  182 الثالثة مـ الؿادة : صبؼا لؾػؼرة شفادة  الشفقد إلك استـاد الحجز -8

كاكات الادطقى  إذاو" أكافشفادة الشفقد يف صؾب الحجاز حقاث كصات طؾاك  إلكاالستـاد 

                                                        

 وما بعدها 12الؼاال / ققصر صائب صالح ،   الؿرجع السابؼ  ص(   2)

د. طبااد الاارحؿـ العااالم . شاارح قاااكقن        8/2/200يف  200/ مسااتعجؾ 226قاارار محؽؿااف التؿقااز الؿاارقؿ (   1)

 132، ص 2الجزء 1662الؿراكعات الؿدكقة العراقل ،

 11،  صالؿرجع السابؼ / ققصر صائب صالح ،  الؼاال(   8)

العاتؽ لصـاطة الؽتاب  ، 2الجزء 1662طبد الرحؿـ العالم . شرح قاكقن الؿراكعات الؿدكقة العراقل سـة  د.(   2)

 866ص،  1662 الؼاهرة
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 .  "الشفادة يف صؾب الحجز إلكمؿا يؿؽـ اثباهتا بشفقد كقجقز االستـاد 

 الحاَلت التل يجقز اثباتفا بالشفادة ؟ هل، ما  (2)وهـا يثقر تساؤل 

 اذ -8 ديـاار آالفالتصرف الؼاكقين الذي ال تزيد ققؿتف طؾك خؿسة  -1 الققائع الؿادية  -2

اشتؿؾت الدطقى طؾك صؾبات متعددة كاشبة طـ مصادر متعددة جااز االثباات بالشافادة يف كاؾ 

صؾب ال تزيد ققؿتف طؾك خؿسقـ ديـارا حتك ولق كاكت هاذه الطؾباات يف مجؿقطفاا تزياد طؾاك 

كان مـشمها تصركات قاكقكقة ذات صبقعة واحدة بقـ الخصقم أكػسفؿ، وكاذلؽ  أوهذه الؼقؿة، 

 . الحؽؿ يف كؾ وكاء يتعؾؼ بتؾؽ الطؾبات ال تزيد ققؿتف طؾك خؿسقـ ديـارا

يجقز كقفا االثباات بالشافادة   طراقل اثبات 23 وهـاك حاالت استثـائقة كصت طؾقفا الؿادة 

ماادي حاال  أوارادة صااحبف ، ووجاقد مااكع ادبال  كؼدان السـد الؽتابل لسبب خارج طـ وهل

 .) دون الحصقل طؾك دلقؾ كتابل

 ثالثا : ان يؽقن الديـ معؾقم الؿؼدار مستحؼ اَلداء غقر  مؼقد بشرط

كاان الحاؼ مبؾغاا ماـ الـؼاقد  نذاكا ، أي محادد الؿؼادار ، أن يؽقن مؼدار الديـ معؾقمةً -1

وقد قررت محؽؿف التؿقز العراققة طادم جاقاز وااع الحجاز ،(1)يجب ان يؽقن مؼداره معؾقما 

كؿا قضت باان  طادم جاقاز وااع الحجاز ،  (8) قر معؾقم و قر متحؼؼ كفألاجر الؿثؾ  أجؾمـ 

طادم  "، كؿاا قضاك باان  (2) لقس بديـ تتقاكر كقف شاروط تقققاع الحجاز كفألاجر الؿثؾ  أجؾمـ 

تثباات مااـ اسااتحؼاقف مااـ كصااقص التعااقيض لعاادم امؽااان ال أجااؾجااقاز واااع الحجااز مااـ 

                                                        

 وما بعدها . 228قاكقن االثبات ، دار السـفقري ، بدون سـة كشر ،ص يفد. ادم وهقب الـداوى ، الؿقجز (   2)

 205د. سعقد مبارك ، الؿرجع السابؼ ، ص(   1)

   205صجع السابؼ الؿرلدى د. سعقد مبارك ،   26/223/ 28يف  223مستعجؾ  226الؼرار رقؿ (   8)

الؿرجاع الساابؼ طباد الارحؿـ العاالم .  د.  20/3/205يف  205/ مساتعجؾ 52قرار محؽؿف التؿقز الؿارقؿ (   2)

 122، ص 2الجزء
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 .(2)بؾ البد مـ اقامف الدطقى وثبقتف بـتقجة الؿراكعة .لةاوالؿؼ

كان الديـ  قر  إذاال يشرتط ان يؽقن حؼ الدائـ معقـ الؿؼدار ولؽـ  الؿصريالؼاكقن  يفو

 لكفك (1)ضك حؽؿ التعقيض ولؿ يحدد مؼدارهبؿؼت االحتقاصلكتقققع الحجز  محدد الؿؼدار،

مر كقف بتقققع الحجز  وتؼدير الديـ لالحصقل طؾك امر مـ قااك التـػقذ  طؾك طريضة ييتعقـ 

  .(8)تؼديرا ممقتا 

كان الديـ احتؿالقا كال يصح ان يؽقن سبب لؾحجز كال يجقز تقققع الحجز اؿاكا  نذاك

يصدر بف حؽؿ اذ  أوطؾك الرجقع  الرتاالالسرتداد ققؿة  هبة رجع كقفا القاهب صالؿا لؿ يتؿ 

كان ممجالً كال يجقز صؾب الحجز  نذاك،  (2)ف ديـا احتؿالقا أجؾيؽقن الحؼ الؿحجقز مـ 

االحتقاصل مـ قبؾ الدائـ اال بعد حؾقل مقطد الديـ ، حقث يشرتط ان يؽقن مؼدار الديـ 

ام ويبـل طؾك ذلؽ طدم جقاز تـػقذ االلتز،  (2)الؿحؽؿة إلكمعؾقمً وقت تؼديؿ صؾب الحجز 

 .(0) جؾاأل معقـ اال طـد حؾقل هذا أجؾ إلكالؿضاف 

                                                        

 205،  صالؿرجع السابؼلدى د. سعقد مبارك ،   8/206/ 26يف  206مستعجؾ -11الؼرار رقؿ (   2)

   168،ص  1662، بدون دار كشر ، سـة  الج يصالب ، التـػقذ أبق د. حامد محؿد (   1)

، وقاارب ماـ ذلاؽ د.  136لؾسـدات التـػقذية  ، الؿرجع السابؼ  ص الج ي(   د. كبقؾ إسؿاطقؾ طؿر  ،  التـػقذ 8)

  862، ص 2طبدالرحؿـ طالم ، شرح قاكقن الؿراكعات الؿدكقة، ج

، الؿرجااع  الثاااين، التـػقااذ وكؼااا لؼاااكقن الؿراكعااات ، الؼسااؿ      الؿؾقجاال أحؿااد د. 211ص 2السااـة  22/1/2222كؼااض (   2)

 225السابؼ ، ص 

، لادى   0/0/2222الصادر مـ محؽؿة تؿققز اقؾقؿ كقردستان يف  2222هقبة مدكقة  261اكظر الؼرار الؿرقؿ (   2)

لعراقاال ، الؿرجااع / ققصاار صااائب صااالح ، الؼضاااء الااقالئل وتطبقؼاتااف يف قاااكقن الؿراكعااات الؿدكقااة ا الؼاااال

 11السابؼ، ص 

 السـة  2/2. مجؾف الؼضاء العدد 23/3/206رخ موالؿ 206مستعجؾ  32قرار محؽؿف التؿقز الؿرقؿ (   0)

 203صالؿرجع السابؼ،  د. سعقد مبارك ،  006ص 2206     



 

2328 

ف الحجز معؾؼً طؾك شرط لؿ يتحؼؼ مثؾ ديـ أجؾوال يؽقن ديـ الدائـ الذي يطؾب مـ 

كان الؽػقؾ  قر متضامـ مع الؿديـ بلداء الديـ كؾقس لؾدائـ ان  نذاالؽػالة  قر التضامـقة ك

وال ،  (2)يطؾب واع الحجز االحتقاصل طؾك امقال الؽػقؾ اؿاكً لؾديـ الذي لف بذمة االصقؾ

 إلكمضاف  أووصػ سقاء كان معؾؼ طؾك شرط لؿ يتحؼؼ  ليمؼرتكا ب أويؽقن حؼا احتؿالقا 

مقسرة كال  إلكوهق الـظرة  لالؼضائ جؾاما األ لاتػاق أو قاكقين جؾلؿ يحؾ سقاء كان األ أجؾ

بؿا لف مـ سؾطة  الؼاال إلكوشرط حؾقل االداء يرجع  االحتقاصليؿـع مـ تقققع الحجز 

 .(1)تؼديرية بشرط اال يؿس اصؾ الحؼ 

أي معجااالً ولااقس ماامجالً، وأال يؽااقن معؾؼااً طؾااك شاارط  أن يؽةةقن الةةديـ مسةةتحؼ اْلداء -2

أن الؼقؿاة مساتحؼة  أو، كلن تؽقن الؼقؿة مستحؼة طـد تسؾقؿ البضااطة أجؾ إلكمضاكً  أو

، ويؼصااد باالن يؽااقن الااديـ حااال األداء اال يؽااقن الحااؼ احتؿالقااا  (8)مااا لااؿ يػسااخ العؼااد

يساتحؼ يف الؿساتؼبؾ،  أجؾ أو، كال يؽقن معؾؼا طؾك شرط واقػ  (2)وصػ  بليمؼرتكا  أو

كفق ديـ احتؿال يؼباؾ   االحتقاصلداء وقت صؾب الحجز إذ أن مثؾ هذا الديـ  قر حال األ

العدم لذا وجب أن يؽقن معجال كؾق كان مامجال كؾاقس لؾادائـ صؾاب الحجاز  أوالقجقد 

كاال يجاقز التـػقاذ  أجاؾ إلاككاان الحاؼ مضااكً  نذا، ك (2)  جؾاالحتقاصل إال بعد حؾقل األ

يجاب طؾاك الادائـ أن  إكؿااوالج ي القتضاائف ولاق كاان محؼاؼ القجاقد يف ساـد تـػقاذي 

                                                        

 11/ ققصر صائب صالح ، الؿرجع السابؼ صالؼاال (  2)

 228، 221، الؿرجع السابؼ ، ص  الثاين، التـػقذ وكؼا لؼاكقن الؿراكعات ، الؼسؿ  الؿؾقجل أحؿد د.(   1)

 210رائد لطػل الصبح ، د. خالد راقان السؿامعة ، الؿرجع السابؼ ،  ص  (   د.8)

 121، ص    2236، دار الـفضة العربقة  ، الؼاهرة ، سـة  الج يوالك ، التـػقذ  لكتح (   د.2)

 832، ص  الؿرجع السابؼ ، صادق حقدر(   2)
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وبعبارة اخرى ان يدل السـد طؾاك وجاقد الحاؼ داللاة قاصعاة ، وال ،  (2)جؾحؾقل األ يـتظر

ال يصح ان يؽاقن ساببً لؾحجاز  لاذلؽ  االحتؿالل، كالديـ  (1)يرتك مجاال لؾشؽ يف ذلؽ  

جاقز وااع ال ي" لكافقضك بوقد ،  (8)ال يجقز تقققع الحجز بـاء طؾك حؽؿ بغرامة هتديدية  

الحجااز االحتقاااصل طؾااك طؼااار بـاااًء طؾااك دطااقى تعااقيض الن الااديـ كقفااا  قاار مسااتحؼ 

 .(2)داءاأل

كان الديـ معؾؼا طؾك شرط واقػ لؿ يتحؼؼ بعد كال  نذاك ن يؽقن الديـ غقر مؼقد بشرطأ -3

طؾك ديـ معؾؼ طؾك شرط   يجقز تقققع حجز االحتقاصل بـاء، كال (2)يؽقن محؼؼ القجقد 

 قر محؼؼ القققع وان وجقده  قر كامؾ  الحالةواقػ والعؾف يف ذلؽ هل ان الحؼ يف هذه 

، وال يجقز تـػقذ  (0)طدم تحؼؼفا  أوقد يقجد وقد ال يقجد حسب تحؼؼ الشروط  كفأل

الؿحؽقم طؾقف  ةالؿحؽؿ ػلا لقست نائقة كؼد تعنألالحؽؿ الؼاال بالغرامة التفديدية 

قد تؼضل طؾقف باقؾ طـفا طـد الـظر يف امر تؼدير الضرر الذي لحؼ  أومـ هذه الغرامة 

                                                        

   22ص ، 1660 لبـان، الحؼقققة، الحؾبل مـشقرات ط، د الج ي، التـػقذ خؾقؾ، أحؿد د.(   2)

(2)  JEAN VINCENT / JACQUE PREVAULT / VOIES D EXECUTION / SERIE  
MEMOENTOS DALLOZ / 9 eme EDITION /1994 / P 23. 

إجاااراءات الحجااز يف الؼاااكقن الجزائري بحث لـقؾ شفادة الؿاجستقاار كاؾقااة كذلؽ الؼاروي بشقار سارحان ،  

 متاح طؾك  12/3/1616تاريخ الزيارة   الجزائروالعؾقم اإلدارياة باـ طاؽاـاااقن  الحاؼااقق

http://193.194.83.98/jspui/bitstream/1635/6375/1/ELKARAOUI_%20BACHIRSARHANE.pdf 

   161، الؿرجع السابؼ  ،ص  الج يصالب ، التـػقذ أبق د. حامد محؿد (   8)

                                     1/5/1663  يفمحؽؿة استبـاف كربالء االتحادية /الفقبة التؿققزية  1663/ /حجز احتقاصل12حؽؿ (   2)

  /https://www.hjc.iq/qview.710 12/2/1616متاح طؾك مققع مجؾس الؼضاء االطؾك الزيارة      

 225، الؿرجع السابؼ ، ص  الثاين، ، الؼسؿ  الؿؾقجل أحؿد د. 211ص 2السـة  22/1/2222كؼض   ( 2)

 203، صالؿرجع السابؼ ، د. سعقد مبارك ،  223- مستعجؾ– 02قرار محؽؿف التؿقز الؿرقؿ (   0)

http://193.194.83.98/jspui/bitstream/1635/6375/1/ELKARAOUI_%20BACHIRSARHANE.pdf
https://www.hjc.iq/qview.710/
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  .(2)تلخره يف التـػقذ أوبالدائـ مـ جراء طدم تـػقذ الؿديـ مـ التزامف 

يجب ان يؽقن الديـ معجال لؽاك يؿؽاـ " لكفوما يعزز ذلؽ قضاء محؽؿة التؿقز العراققة  ب

) "بؿقجبااف تقااصلاالحوااع الحجاز 
يشاارتط  " لكافوقاد قضات محؽؿاة الااـؼض الؿصارية ب،  (1

لتقققاع الحجاز التحػظال طؾااك ماال الؿاديـ لاادى الغقار أن يؽاقن الحاااجز دائـاً باديـ محؼااؼ 

القجقد حال األداء، كنن كان الديـ متـازطً كقف كال ماكع مـ اطتباره محؼؼ القجقد وماـ تقققاع 

سبب ضاهر وكان الـزاع كقف  قر جدي، أما الديـ االحتؿالل كاال الحجز بؿقجبف متك كان ثابتً ب

 .(8)يصح أن يؽقن سببً لؾحجز

 رابعً:  أن تؽقن اَلمقال الؿطؾقب حجزها  مـ اَلمقال التل َل يؿـع  الؼاكقن حجزها.

معـقياة وساقاء كاان  أوطؼارياة  أواالصؾ ان جؿقع امقال الؿديـ قابؾة لؾحجز سقاء مـؼقلاة 

 قار مرهقكاة كؽؾفاا ااامـة لؾقكااء  أوتحت يد شخص ثالث مرهقكة كاكت  أومال الؿديـ بقده 

اقتصاادية  أواهداف اكسااكقة  أومتعؾؼة بالـظام العام  بل راضوطادة يرتبط مـع الحجز ،(2)بديقكف

جااقز حجزهااا ي االمااقال التاال ال  طراقاال( مراكعااات 123وقااد حااددت الؿااادة ) ،(2) مالقااة. أو

                                                        

 203د. سعقد مبارك ، الؿرجع السابؼ ، ص(   2)

   الؿرجااع السااابؼ طبااد الاارحؿـ العااالم .  د.  12/22/202يف  02/ حؼقققااة 2252قاارار محؽؿااف التؿقااز الؿاارقؿ (   1)

 121، ص2الجزء

، ص     2، السـة  1مؽتب كـااال مدين العدد  2222مـ ك اير سـة  22ق جؾسة  12سـة  282الؼضقة رقؿ (   8)

 251ص       2رقؿ ج  12مؽتب كـاال  0/2/2253قضائقة بتاريخ  22لسـة  360، وكذلؽ صعـ رقؿ   211

     https://www.eastlaws.com/data/ahkam/app متاح طؾك بقابة شبؽة ققاكقـ الشرق        

 283، ص الؿرجع السابؼ د. سعقد مبارك ، (   2)

  لطؾك الؿققع التالالعؽقدي ، الحجز االحتقاصل و أحؽامف يف الؼاكقن العراقل ، متاح الؿحامقة/مـال داود (   2)

 https://www.mohamah.net/law   22/3/1616الزيارة 

https://www.eastlaws.com/data/ahkam/app
https://www.mohamah.net/law/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%88-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84/
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مااـ قاااكقن التـػقااذ  01 تـػقااذيً وهاال ثؿاكقااة طشاار كؼاارة ، وقااد حااددهتا  الؿااادة أواحتقاصقااً 

ماـ قااكقن  213  ساتة طشار كؼارة  ، واساتـادًا لاـص الؿاااااااااااادة  هالو  2236لساـة 22 رقاؿ

كاان الؿاادة   .(2)"يعؿؾ باي كص يتعاارض واحؽاام هاذا الؼااكقن  ال" أكفالتـػقذ التل تـص طؾك  

 ال يجقز الحجز طؾقفا . التلتـػقذ هل الؿعؿقل هبا ويؼتضك الرجقع القفا لؿعركة االمقال  01

 تلمقـقة أوخامسً:  تؼديؿ صالب الحجز كػالة رسؿقة 

كؼدية مؼدارها طشرة يف الؿائة مـ  تلمقـات أويجب ان يؼدم صالب الحجز كػالة رسؿقة 

ؼارا ققؿتف الـسبة الؿذكقرة طؾك االقؾ لؾحجز طؾقف اؿاكا يضع ط أوققؿة الديـ الؿطالب بف 

ضفر ان صالبف  قر محؼ . اما الدوائر الرسؿقة وشبف  إذاطؾك الحجز مـ ارر  لؿا يرتتب

 . (1)ضفر ان الحاجز  قر محؼ  إذاالضرر والؿصاريػ  بلداءالرسؿقة كقؽتػل مـفا بتعفد الدائرة 

الؿطؾب  يفوهق ما سقف كبحثف الحجز مـ تؼديؿ كػالة ؟  صالب ػلويثقر تساؤل متك يع

 مـ الؿبحث التالل تحت طـقان إجراءات الحجز االحتقاصل. لواأل

                                                        

   821د. ادم وهقب الـداوى ، الؿراكعات الؿدكقة ، ص (   2)

 203، صالؿرجع السابؼ د. سعقد مبارك ، (   1)
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 المبحث الثاني

 وآثاره االحتياطي إجراءات الحجز
يؼادم الادائـ صؾاب الحجاز اجاراءات الحجاز واثااره ، حقاث  العراقلبقـ قاكقن الؿراكعات 

العريضاة طؾاك بقاكاات   وتشاتؿؾالؿحؽؿة الؿختصة بـظر الادطقى،  إلك مـ  كسختقـ بعريضة

اربعاة  حااالت حقاث يجاقز تؼديؿاف قباؾ اقاماة  يف، واجاز الؼااكقن تؼاديؿ صؾاب الحجاز معقـة 

بعاد صادور الحؽاؿ  أواثـاء السقر يف الدطقى  أوبـػس طريضة الدطقى طـد اقامتفا  أوالدطقى 

 كقفا

قررت واع  إذاجب طؾك الؿحؽؿة أوكقػقة تـػقذ قرار الحجز حقث  إلكشار الؼاكقن أوقد  

الحجز ان تؼقم بتـػقذه وتبؾقغ الؿحجقز طؾقف والشخص الثالث لقتسـك لفؿاا االطارتاض طؾاك 

جاز الؼاكقن لؽاؾ ماـ الادائـ والؿاديـ والشاخص الثالاث الاتظؾؿ ماـ امار أ قرار الحجز ، كؿا

 الحجز

 : مطؾبقـ  إلكث وبـاء عؾك ما سبؼ كؼسؿ هذا الؿبح

  لواألالؿطؾب  يف االحتقاصلكبحث إجراءات الحجز 

 . الثاين  الؿطؾب يف االحتقاصلوآثار الحجز 

ماـ حقاث تؼاديؿ  االحتقااصلإجاراءات الحجاز  إلاكالتعارض  ياتؿهذا الؿطؾب ساقف  يفو

تؼديؿ صالب الحجز كػالة رساؿقة والؿختصة  الؿحؽؿة  إلك االحتقاصلطريضة بطؾب الحجز 

وااع الحجاز  صدور قرار(، ولواأل)الػرع    االحتقاصلمقـقة ومقعاد  تؼديؿ صؾب الحجز لت أو

 )الػرع الثاين(. وتـػقذه 
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 الؿحؽؿة الؿختصة    إلكطؾب الحجز تؼديؿ عريضة ب -1

الؿحؽؿاة الؿختصاة بـظار  إلكصؾب الحجز االحتقاصل بعريضة  يؼدم الدائـ صالب الحجز 

، والؿحؽؿااة الؿختصااة بـظاار   (2) مقال الؿااراد الحجااز طؾقفاااالاادطقى االصااؾقة  الؿتعؾؼااة باااأل

امر طؾك العرائض هل محؽؿة البداءة وهل صاحبة القالية يف كظار صؾباات الحجاز وصؾبات األ

لؿ يؽـ الحؼ الذي يساتـد القاف صالاب الحجاز تخاتص بـظاره محؽؿاة االحاقال  إذااالحتقاصل 

   (1)محؽؿة الؿقاد الشخصقة  أوالشخصقة 

وتتضؿـ العريضة اسؿ الدائـ و الؿديـ والغقر ان وجد و شافرهتؿ ومحاؾ اقاامتفؿ والساـد 

ئـ، وتقققاع الاداف أجؾاالذي  يستـد القف يف صؾب الحجاز ومؼادار الاديـ الؿطؾاقب الحجاز ماـ 

ويجااب أن تتااقاكر كقفااا شااروط قبااقل  ، وتؼاادم العريضااة بـسااختقـ  (8)وتاااريخ تحرياار العريضااة 

وهاال االهؾقااة والصااػة والخصااقمة وان تحتااقي العريضااة طؾااك كاكااة البقاكااات  ابتااداءالاادطقى 

 مراكعاات 02لؾؿاادة الشؽؾقة والؿقاقطقة التال اساتؾزمفا الؿشارع يف طريضاة الادطقى صبؼاا  

صالب الحجاز االحتقااصل( باداًل ماـ ) الؿادطل ( وطباارة )الؿطؾاقب الحجاز طؾك ان يؽتب  )

اده ( بداًل مـ طبارة ) الؿدطل طؾقف ( وطبارة ) جفة الحجز ( بداًل مـ طبارة )جفاة الادطقى ( 

 .(2)ويركؼ مع طريضة الحجز الؿستـدات التل يستـد طؾقفا 

                                                        

 823، ص الؿرجع السابؼ د. ادم وهقب الـداوى ، الؿراكعات الؿدكقة ، (   2)

 .822، ص  1662، 8 ، ط 2202 لسـة 38الؼاال مدحت الؿحؿقد، شرح قاكقن الؿراكعات الؿدكقة رقؿ(   1)

 . لطراق مراكعات 182/2(   الؿادة 8)

 اجراءات صؾب الحجز االحتقاصل لطؾبةالؽعبل ، محاارة الؽرتوكقة بعـقان  طؾل هادي حسقـ طبد  د.(   2)

 متاح طؾك  22/2/1616الزيارة  65:22:61،  12/22/1623الؿرحؾة الرابعة كؾقة الؼاكقن جامعة بابؾ       

http://law.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?depid=2&lcid=80238 

http://law.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?depid=2&lcid=80238
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مادير ادارة التـػقاذ بتقققاع الحجاز   ال ً طؾك امار ماـأوالؼاكقن الؿصري يتؿ الحصقل  يفاما   

قااااك التـػقااذ ،  إلااكمراكعااات  وذلااؽ بعريضااة مسااببة يؼاادمفا الاادائـ 1/ 822صبؼااا لؾؿااادة 

قبااؾ  لويجااب أن تشااتؿؾ العريضااة طؾااك بقااان واف لؾؿـؼااقالت الؿطؾااقب حجزهااا ولؾؼاااا

، واماار   (2)لااؿ تؽػااف الؿسااتـدات الؿمياادة لؾطؾااب إذاإصاادار أمااره أن يجاارى تحؼقؼااا مختصاارا 

ما هق اال أمرًا طؾك طريضة يطبؼ طؾاك اصاداره والاتظؾؿ مـاف  االحتقاصلبتقققع الحجز  الؼاال

 .  (1)امر طؾك طرائض واأل يفالؼقاطد العامة 

 تلمقـقة أوتؼديؿ صالب الحجز كػالة رسؿقة  -2

كػالة رسؿقة  مصدقة مـ الؽاتب العدل  هليركؼ صالب الحجز مع صؾبف اؿاكات و

صـدوق الؿحؽؿة  يقدع أووتتضؿـ تعفد الؽػقؾ بضؿان الضرر الذى يـجؿ طـ ايؼاع الحجز 

يضع طؼارا ققؿتف تعادل  أومقـات كؼدية مؼدارها طشرة يف الؿائة مـ ققؿة الديـ الؿطالب بف لت

ضفر طدم  إذاالـسبة الؿذكقرة طؾك االقؾ لؾحجز طؾقف اؿاكا لؿا يرتتب طؾك الحجز مـ ارر 

كالتزام ،  (8)احؼقة صالب الحجز وما قد يصقب الؿديـ الؿحجقز طؾقف لؿـع الحجقز الؽقدية 

طؿا قد يؾحؼ بف  طـ طؼد الؽػالة الذي التزم بؿقجبف بتعقيض الؿحجقز طؾقف كاشئالؽػقؾ هـا 

 .(2)ألغل الحؽؿ الؿستعجؾ إذامـ ارر 

                                                        

،   220، ص 1623طقض هـدي ، التـػقذ الج ي  ، دار الجامعة  الجديدة ، اإلسؽـدرية ، سـة  أحؿد (   د. 2)

 823، ص الؿرجع السابؼ كذلؽ  د. ادم وهقب الـداوى ، الؿراكعات الؿدكقة ، 

   022التـػقذ   ، الؿرجع السابؼ  ، ص يف، الؿقسقطة الشامؾة   مؾقجل أحؿد (   د. 1)

، كااذلؽ الؿااادة  862الؿرجااع السااابؼ ، ص 2الاارحؿـ طااالم ، شاارح قاااكقن الؿراكعااات الؿدكقااة، ج طبااد (   د.8)

  ل . مراكعات طراق 182/1

حل والل ، التـػقذ الج ي، وكؼً لؿجؿقطة الؿراكعات الؿدكقة والتجارية، دار الـفضة العربقة ، الؼاهرة ،     (   د. كت2)

 282لدى د. رائد لطػل الصبح ، د. خالد راقان السؿامعة ،الؿرجع السابؼ   ص  38، ص  256سـة 
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وطؾاك الؿحؽؿاة طـاد تصاديؼفا الحجاز االحتقااصل القاقاع  ...." لكافواطؿاال لذلؽ قضك ب

 التلمقـااات أوتؼااديؿ الؽػالااة  يفصااقلقة الالزمااة قاكقكااً طؾااك العؼااار ان تتخااذ االجااراءات األ

 (2)"الؼاكقكقة لؼاء االارار الؿحتؿؾة 

 ؟  التلمقـات أوصالب الحجز مـ تؼديؿ الؽػالة  ػلتساؤل متك يعويثقر 

 إذاداء الضرر والؿصاريػ لالدوائر الرسؿقة وشبف الرسؿقة بشرط ان تتعفد الدائرة ب ػلتع -2

 . (1)ضفر ان الحاجز  قر محؼ 

بـاء طؾك  أوواع الحجز االحتقاصل بـاء طؾك سـد رسؿل مصدق  مـ كاتب العدل  إذا -1

 ػلويع التلمقـات أولؿ يحزه كال محؾ لؾؽػالة  أوسقاء حاز درجة البتات  لئحؽؿ قضا

 أكفوطؾة ذلؽ ايضا  طراقلمراكعات  182صالب الحجز مـ تؼديؿفؿا ، وكؼا لـص الؿادة 

مـ الؽاتب  لبثبقت الديـ بسـد رسؿ أوالكتػاء الؽقدية بصدور الحؽؿ لؿصؾحة الدائـ 

 (8)العدل 

 ؟  اَلحتقاصليجقز تؼديؿ صؾب الحجز  وهـا يثقر تساؤل  متك

 مقعاد تؼديؿ صؾب الحجز اَلحتقاصل -3

بـػس طريضتفا طـد اقامتفا  أوويجقز تؼديؿ صؾب الحجز االحتقاصل قبؾ اقامة الدطقى 

 وذلؽ كؿا يؾك : (2)بعد صدور الحؽؿ كقفا أوثـاء السقر كقفا أ أو

                                                        

،   2/21/2222يف 2222/ هقبااة مدكقااة /880ذلااؽ قاارار محؽؿااة تؿققااز اقؾااقؿ كقردسااتان الؿاارقؿ يفاكظاار   ( 2)

، 2 ، كامااؾ الؿبااادئ الؼاكقكقااة يف قضاااء محؽؿااة تؿققااز اقؾااقؿ كردسااتان العااراق، طأحؿااد الؼاااال صااقالين سااقد 

 12/ ققصر صائب صالح ، الؿرجع السابؼ ص الؼاال، كؼال طـ   162، ص1621سـة  1 ج

 203، صالؿرجع السابؼد. سعقد مبارك ، (   1)

  862الؿرجع السابؼ ، ص 2(   د. طبدالرحؿـ طالم ، شرح قاكقن الؿراكعات الؿدكقة، ج8)

   ل. مراكعات مدكقة طراق 180(  الؿادة 2)
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الؿحؽؿة الؿختصة بـظر  إلكتؼديؿ الطؾب  قبؾ اقامة الدطقى: وذلؽ  بعريضة تؼدم  -2

يقد حؼف بالحجز لالدطقى، ويف هذه الحالة يجب طؾك صالب الحجز اقامف الدطقى لت

الشخص الؿحجقز تحت يده بلمر الحجز ،  أومـ تاريخ تبؾقغ الؿديـ  أيامخالل ثؿاكقة 

لؿ يؼؿ  إذاالؿحجقز تحت يده و أوواال ابطؾ الحجز بطؾب مـ الؿحجقز طؾك  امقالف 

لؿ يبؾغ الؿحجقز طؾك امقالف  أوصالب حجز الدطقى بتليقد حؼف يف الؿدة سالػف الذكر 

 . (2)يبطؾ الحجز ويعت  كان لؿ يؽـ بعد مضل ثالثة اشفر

ن  يؽتػل بتبؾقغ أطؾك  ـػس العريضة الؿركقطة بالحؼ مقاقع الدطقى:تؼديؿ الطؾب  ب -1

الشخص الثالث الؿحجقز تحت يده، وتعت   أوالؿحجقز طؾك امقالف  إلكأمر الحجز 

 .(8) ،(1)صؾب تليقد الحجز متضؿـةالدطقى الؿؼامة 

ـ كدت الؿحؽؿة ملت إذاتؼديؿ  صؾب الحجز بعريضة  اثـاء كظر الؿحؽؿة  الدطقى ، و  -8

الشخص  أوشروط واع الحجز قررت واعف وتبؾغ الشخص الؿحجقز طؾك امقالف 

 .الثالث 

مقـات استـادا لت أوواع الحجز االحتقاصل بعد صدور الحؽؿ يف الدطقى  وبدون كػالة  -2

يـبغل تبؾقغ الؿحجقز طؾك امقالف والشخص  أكف، طؾك  (2) طراقلمراكعات  182لؾؿادة 

                                                        

 (185/2فاا يف الؿاادة )طؾق كاذا لؿ تؼؿ الدطقى خالل الؿدة الؿـصقص   طراقلمراكعات  2،1/  185الؿادة (   2)

الصاااادر ماااـ محؽؿاااة اساااتبـاف بغاااداد  2221مساااتعجؾ  203ابطاااؾ الحجاااز  ،  الؼااارار التؿققااازي الؿااارقؿ 

  15/ ققصر صائب صالح ، الؿرجع السابؼ ، ص الؼاالذلؽ  يفاكظر  15/2/2221يف

   طراقلمراكعات  8كؼرة  185اكظر الؿادة (   1)

، مجؾااة جامعااة  عراقااليف الؼاااكقن ال االحتقاااصل يـاااس هاشااؿ رشااقد ،أ. وطااقد كاتااب طبااد ، احؽااام الحجاازإ أ.(   8)

 2ص1622سـة  2العدد 2كربالء العؾؿقة ، الؿجؾد 

  862(  د. طبدالرحؿـ طالم ، الؿرجع السابؼ ، ص2)



  

2301 

ر الحجز وتحدد الؿحؽؿة جؾسة لـظر اطرتاااهتؿا طؾك الؿحجقز تحت يده ان وجد بلم

 يفلؿ يحضر مؼدم االطرتاض  إذاركعف و أوامر الحجز بتليقده  يفالحجز وتبت الؿحؽؿة 

 . (2)  طراقلمراكعات  183الجؾسة الؿحددة ترد اطرتااف استـادا لـص الؿادة 

 صؾب الحجز  يفتدققؼ الؿحؽؿة العريضة وصدور قرارها   : َلً أو

وتدققؼاف ماع تالمر بتساجقؾف واساتقػاء الرساؿ الؼااكقين ، الؿحؽؿاة  إلكقدم صؾب الحجز  إذا

، ولؾؿحؽؿااة قبااقل الشااروط االخاارى التاال اسااتؾزمفا الؼاااكقن كؿسااتـدات الحجااز والؽػالااة 

 التااللالقاقم  يفالؿؼدمة مـ صالب الحجز وتؼارر ذلاؽ  لألدلةركضف حسب تؼديرها  أوالحجز 

الاركض   أوحالاة الؼباقل  يفلتؼديؿ الطؾب طؾك االكثار وطؾاك الؿحؽؿاة تسابقب قرارهاا ساقاء 

 126، تؿققزا كزوال طـ احؽاام الؿاادة  (1) قر صالحف الطعـ كقف يفحتك يؿؽـ لؿـ صدر الؼرار 

 .  (8)مـ قاكقن الؿراكعات 

  ؿحؽؿة قرار وضع الحجزثاكقا : تـػقذ ال

 قررت الؿحؽؿة واع الحجز االحتقاصل قامت بتـػقذ قرارها إذا :قرار الحجز تبؾقغ -1

وتبؾقغ الؿحجقز طؾقف والشخص الثالث الؿحجقز تحت يده لقتسـك لفؿا االطرتاض طؾك 

كان الؿحجقز طؼارًا يتؿ واع اشارة الحجز  نذاقرار الحجز بالطرق الؼاكقكقة الؿتبعة ،ك

الدائرة  إلكطؾك ققده يف دائرة التسجقؾ العؼاري الؿختصة بنرسال كسخة مـ قرار الحجز 

                                                        

 200، ص الؿرجع السابؼ سعقد مبارك ،  د.(   2)

 822، ص الؿرجع السابؼ د. ادم وهقب الـداوى ، الؿراكعات الؿدكقة ، (   1)

  862الؿرجع السابؼ ، ص  2د. طبدالرحؿـ طالم ، شرح قاكقن الؿراكعات الؿدكقة، ج(   8)
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لدى شخص ثالث كتؼرر  أوكان الؿال مـؼقاًل ال مقجقدًا لدى الؿديـ  إذا، اما  (2)الؿذكقرة

ال بؿعركة الؼاال الؿحؽؿة اجراء كشػ طؾك ذلؽ الؿؽان الذي يتقاجد كقف الؿ

الؼضائل وخبقر قضائل وتققع الحجز االحتقاصل طؾك ذلؽ الؿال وتضعف  الؿعاون أو

 .  (1)تحت يد شخص ثالث لؾؿحاكظة طؾقف لحقـ صدور قرار قضائل بات

 الؿتبعة لحجز اَلمقال الؿقجقدة لدى الشخص الثالث تاإلجراءا -2

، شااخص مااـ  الغقاار يؽااقن تحاات يااده امااقال كؼااقدا كاكاات  (8)يؼصااد بالشااخص الثالااث 

حقازتااف مااـ  يفتسااؾقؿف مااا  أوطرواااً  تعااقد لؾؿااديـ ، ويؼصااد مـعااف مااـ القكاااء لؾؿااديـ  أو

وهـا يثةقر تسةاؤل مةا هةق ،  (2)ثؿـف أومـؼقالتف تؿفقدا القتضاء حؼ الحاجز مـ الؿال الؿحجقز 

 ؟  تقاصلاَلحمققػ الشخص الثالث بعد تبؾقغف بؼرار الحجز 

بالبحث  لاووكتـيسؽت،  أويـؽر ذلؽ  أوكفق اما ان يؼر بقجقد الؿال الؿحجقز تحت يده 

 :  كااليتاالثار الؼاكقكقة التل يرتبفا الؼاكقن طؾك هذه الؿقاقػ الثالث 

الشاخص اقار  إذا: الؿةديـ إلةكاَلمةقال الؿحجةقزة لديةف  بعائديفالشخص الثالث  قرارإ -1

طؾقاف الؿحاكظاة طؾقفاا وال يؼاقم الؿاديـ  إلاكأن االمقال الؿحجاقزة لدياف تعاقد الثالث 

أي شاخص اخار اال بؼارار صاادر ماـ محؽؿاة الؿقااقع  إلكالؿديـ وال  إلكبتسؾقؿفا 

                                                        

ان ايؼااع حجاز العؼاار ياتؿ بقااع اشاارة الحجاز طؾاك ققاده لادى      "وقاد قضاك   طراقالمراكعاات  182الؿادة (   2)

محؽؿاة تؿققاز      اكظار قارار "فطؾقا  الؿحتجازدائرة التسجقؾ العؼاري بعد التحؼاؼ ماـ كاقن العؼاار مساجؾ باساؿ 

/ ققصاار صااائب صااالح ، الؿرجااع       الؼاااال 21/3/2222يف  222هقبااة مدكقااة /  22اقؾااقؿ كردسااتان الؿاارقؿ 

   13السابؼ ، ص

 الؽعبل ، الؿرجع السابؼ  طؾل د. هادي حسقـ طبد (   1)

 وما بعدها 812ص ، آدم وهقب الـداوي، الؿراكعات الؿدكقة، الؿرجع السابؼ (   د.8)

 812، الؿرجع السابؼ  ، ص 2د. طبدالرحؿـ طالم ، شرح قاكقن الؿراكعات الؿدكقة، ج   (2)
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ر ااب الشااخص الثالااث يف تسااؾقؿ االمااقال الؿحجااقزة كعؾااك  إذاو ،( 2) ودائاارة التـػقااذ

   . (1)حارس قضائل إلكتلمر بتسؾقؿفا  أوالؿحؽؿة ان تتسؾؿفا مـف وتحاكظ طؾقفا 

كاكت صبقعة االمقال الؿحجقزة تحت يد الشخص الثالث ال تسؿح باإليداع  إذاو

 كالػقاكفمعراة لؾػساد  أوالشتقية الؿحجقزة طـد اكتفاء مقسؿ الشتاء  كاألقؿشة

حػظفا يؽؾػ كػؼات كثقرة ، كؾؾؿحؽؿة ان تؼرر بقعفا بالؿزايدة وايداع ثؿـفا  أووالخضروات 

   .(2( ، )8)الدطقى يفيبت  حليف خزاكة الؿحؽؿة 

 :  الؿديـ إلكوجقد امقال لديف تعقد  الشخص الثالثكؽار إ  -2

اكؽر الشخص الثالث وجقد امقال لديف طائدة لؾؿديـ وجب طؾك الدائـ اثبات وجقدها  إذا

دطفاا أو أوكاكت لديف امقال تعقد لؾؿديـ لؽـف اطادها القاف  أكفادطك الشخص الثالث  إذاو لديف 

لغقار الؿاديـ قباؾ وقاقع الحجاز وجاب طؾاك  أواكتؼؾت مؾؽقتفا القف  أوالؿديـ  بلمرمحالً اخر 

   (2)لؿ يصادقف الدائـ   إذاالث اثبات ذلؽ الشخص الث

ك كان طبء االثبات يؼع لواألوالػرق بقـ حالتل االكؽار يتعؾؼ بعبء االثبات كػل الحالة 

الن الدائـ  ادطل وجقد مال  البقـة طؾك الؿدطل طؾك الدائـ باطتباره الؿدطل وتطبقؼً لؼاطدة

اكقة كان طبء االثبات طؾك الشخص محجقز لدى الشخص الثالث واكؽر اما يف الحالة الث

 . (0)قر بقجقد امقال لديف ابتداًء ثؿ تصرف كقفا  أالثالث باطتباره الؿدطل حقث 

                                                        

 الؽعبل ، الؿرجع السابؼ  طؾل د. هادي حسقـ طبد (   2)

 .مراكعات مدكقة  122الؿادة (   1)

 مراكعات مدكقة   121الؿادة (   8)

 882الؿرجع السابؼ  ، ص ، 2(   د. طبدالرحؿـ طالم ، شرح قاكقن الؿراكعات الؿدكقة، ج2)

 .مراكعات مدكقة 1/ 182الؿادة (   2)

 812، ص الؿرجع السابؼ آدم وهقب الـداوي، الؿراكعات الؿدكقة، د.(   0)
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 :  سؽقت الشخص الثالث ولؿ يؼدم البقان الؿؼتضك تؼديؿف -3

سؽت الشخص الثالث ولؿ يؼدم البقان الؿؼتضك تؼديؿف اطت  سؽقتف دلقالً طؾك وجقد  إذا

وسؽقت الؿديـ   (2)الؿال الؿحجقز لديف وطائديتف لؾؿديـ ما لؿ يثبت الؿديـ خالف ذلؽ 

معَرض الحاجة بقان ولؽـ السؽقت قريـة قاكقكقة يجقز اثبات  يفيعت  اقرار الن السؽقت 

   (1) مادية تثبت بؽاكة صرق االثبات ا  واقعةنألطؽسفا 

 امر الحجز  االحتقاصل يفالطعـ  لواألالػرع  يفكرطقـ كبحث  إلككؼسؿ هذا الؿطؾب 

  .  بنيؼاطفبعد صدور حؽؿ   االحتقاصلاثار الحجز  الثاينالػرع  يفو

جاااز الؼاااكقن لؽااؾ مااـ الاادائـ صالااب الحجااز االحتقاااصل الااذي ركضاات الؿحؽؿااة صؾبااف أ

ماار أوالؿااديـ الؿحجااقز طؾااك امقالااف والشااخص الثالااث الؿحجااقز تحاات يااده ان يااتظؾؿ مااـ 

ماـ تبؾقغاف بالمر  أياامبتؼديؿ طريضاة خاالل ثالثاة  أوالحجز يف الجؾسة الؿحددة لـظر الدطقى 

مبقـً كقفا اساباب تظؾؿاف ماـ امار الحجاز ويركاؼ بعريضاتف الؿحؽؿة التل اصدرتف  إلكالحجز 

ن يبؾاغ الحااجز بصاقرة ماـ طريضاة الاتظؾؿ والجؾساة أالؿستـدات الؿميادة لتظؾؿاف ، ويجاب 

اماار طؾااك والااتظؾؿ مااـ األ ألحؽااام، وتـظاار الؿحؽؿااة الااتظؾؿ صبؼااً  (8)الؿحااددة لـظاار الااتظؾؿ 

الغائاف  أوك وجاف االساتعجال بتليقاد األمار مراكعات مدكقاة طؾا 228العرائض القاردة يف الؿادة 

                                                        

  مراكعات مدكقة  128/1 الؿادة(   2)

 812ص  ، آدم وهقب الـداوي، الؿراكعات الؿدكقة، الؿرجع السابؼ  د.(   1)

 الؿحامقة مروة ابق العال ، مؼال بعـقان الطعـ بؼرار الحجز االحتقاصل بطريؼ مراكعات مدكقة. 126 الؿادة(   8)

 /https://www.mohamah.net/law متاح طؾك   1623مايق،  2التؿققز وأثره الؼاكقين،       

https://www.mohamah.net/law/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA/
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 .(2)تعديؾف.  أو

 التظؾؿ ؟ يفالؼرار الصادر  يفوهـا سمال هؾ يجقز الطعـ  

 228/8الؼاارار الصااادر بـتقجااة الااتظؾؿ يؽااقن قااابالً لؾطعااـ بطريااؼ التؿققااز وكؼااا لؾؿااادة 

مراكعاات مدكقاة  حقاث أجاازت  120، وما يمكد ذلؽ ما كصت طؾقاف الؿاادة  (1)مراكعات مدكقة 

الطعااـ بطريااؼ التؿققااز يف الؼاارارات الصااادرة مااـ الؼضاااء الؿسااتعجؾ والؼاارارات الصااادرة يف 

امر طؾك طرائض اال بعاد وامر طؾك طرائض  ، كؿا قررت طدم قبقل تؿققز األوالتظؾؿات مـ األ

 صـعً يف ذلؽ. العراقلراكعات وقد احسـ الؿشرع م 228التظؾؿ مـفا صبؼا لؾؿادة 

 االحتقاااصلويؼاارتب مااـ ذلااؽ  الؼاااكقن الؿصااري حقااث يخضااع الااتظؾؿ مااـ اماار الحجااز 

                                                        

لؿـ يصدر االمار ااده ولؾطالاب طـاد ركاض صؾباف ان  ياتظؾؿ  -2"كف أمراكعات مدكقة تـص طؾك  228الؿادة (   2)

لدى الؿحؽؿة التل اصدرتف خالل ثالثة ايام مـ تاريخ اصدار االمر او مـ تاريخ تبؾقغاف وذلاؽ بتؽؾقاػ الخصاؿ 

 يجاقز ركاع الاتظؾؿ تبعاا لؾادطقى االصاؾقة يف اياة حالاة تؽاقن  - 1الحضقر امام الؿحؽؿة بطرياؼ االساتعجال . 

يقاد االمار لوتػصؾ الؿحؽؿة يف التظؾؿ طؾك وجاف االساتعجال بت - 8الدطقى ولق اثـاء الؿراكعة بالجؾسة .  فاطؾق

 او الغائف او تعديؾف ويؽقن قرارها قابال لؾتؿققز .

.. ................"الاقاردة كقاف.  3/0/2221يف 2221مساتعجؾ  252قرار محؽؿة استبـاف بغاداد الؿارقؿ (   1)

مراكعات مدكقاة التال رساؿت كقػقاة الاتظؾؿ ماـ امار الحجاز  126حؽام الؿادة كف مخالػ ألأوجد  الؼرار الؿؿقز

والؿدة الؿحددة لؾاتظؾؿ حقاث ان الاتظؾؿ اماا ان يحصاؾ يف الجؾساة الؿحاددة لـظار الادطقى او بتؼاديؿ طريضاة 

ز ماع طريضاة الادطقى مر الحجالن الؿتظؾؿ قاد تبؾاغ باإخالل ثالثة ايام مـ تبؾقغ الؿتظؾؿ مـ امر الحجز وحقث 

كاف قادم العريضاة التظؾؿقاة أولاؿ ياتظؾؿ ماـ امار الحجاز كؿاا 26/26/2222وحضر جؾسة الؿراكعة االولك يف 

مراكعات كؽان طؾك الؿحؽؿة رد التظؾؿ مـ  126فا يف الؿادة طؾق أي خارج الؿدة الؿـصقص 22/1/2221يف

قر يف كتاب الؼااال مادحت الؿحؿاقد، شارح قااكقن مـ ذات الؼاكقن) مـش 252الـاحقة الشؽؾقة استـادًا لؾؿادة 

الؿحامقة مروة ابق العال ، مؼال بعـاقان الطعاـ  282ص  1662،  8، ط 2202لسـة  38الؿراكعات الؿدكقة رقؿ 

 : متاح طؾك   1623مايق،  2بؼرار الحجز االحتقاصل بطريؼ التؿققز وأثره الؼاكقين، 

https://www.mohamah.net/law/ 

https://www.mohamah.net/law/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA/
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.  ، ويعتا  الحؽاؿ الصاادر يف الاتظؾؿ ماـ (2)امر طؾاك طارائضولؾؼقاطد العامة يف التظؾؿ مـ األ

تقاً  يؼباؾ الطعاـ باالطرق الؿؼاررة الغائاف حؽؿاً وق أوتعديؾاف  أو امر الحجز سقاء بتليقد األمر

مراكعات  ، حقث يؼبؾ االستبـاف ويؽقن مقعااد االساتبـاف خؿساة طشار  222/1صبؼا لؾؿادة 

 121مراكعااات ، ويؼبااؾ الطعااـ بااالـؼض اسااتؼالاًل وكؼااا لؾؿااادة  115/1يقمااً صبؼااً لؾؿااادة 

 .(1)مراكعات 

امر طؾك ويسؿح بالطعـ يف األ لؿ 2222ومـ الجدير بالذكر  أن الؿشرع الػركسل قبؾ سـة 

مـ الطرق الطعـ ولؽـ طدل طـ مققػف بعد ذلؽ  ، حقث أرسك مبدأ  صريؼطرائض بلي 

الطعـ يف  إمؽاكقةطؾك  2222كقكؿ   21امر طؾك طرائض كؿا كص يف قاكقن والطعـ يف األ

 االستبـاف. أوأمر الحجز التحػظل سقاء بالؿعاراة 

ان الؼاكقن اجاز لؾطرف الذي تضرر مـ قرار محؽؿة الؿقاقع بركض ايؼاع  وصػقة الؼقل

محؽؿة الؿقاقع خالل  إلكايؼاطف ، التظؾؿ مـ الؼرار بعريضة تؼدم  أوالحجز االحتقاصل 

امر والتظؾؿ مـ األ ألحؽاممـ تبؾقغف بؼرار الحجز ويـظر مـ قبؾ الؿحؽؿة وكؼا  أيامثالثة 

لؿقاقع ان تجقب طؾك التظؾؿ الؿؼدم القفا بؼرار صادر مـفا طؾك العرائض ، وطؾك محؽؿة ا

قابالً  ( مـ قاكقن الؿراكعات والؼرار الصادر يف التظؾؿ  يؽقن228الؿادة ) ألحؽاموكؼً 

 الؿعدل. العراقل( مـ قاكقن الؿراكعات 120( ، والؿادة )228الؿادة ) إلكلؾتؿقز استـادًا 

                                                        

،دار محؿقد  2الؿستشار/ محؿد طزمل البؽري ،الحجز الؼضائل طؾك الؿـؼقل يف اقء الػؼف   والؼضاء، ط (   2)

 444صلؾـشر مصر ، بدون سـة كشر 

  128، ص 1626د. صؾعت دويدار ،الـظرية العامة لؾتـػقذ الؼضائل ،دار الجامعة الجديدة ، االسؽـدرية (   1)
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تاقاكرت شاروصف ال يعـاك تـػقاذه  إذا االحتقااصليؼااع الحجاز نحصقل الادائـ طؾاك حؽاؿ ب

طؾك سبقؾ التحػظ طؾاك اماقال  االحتقاصلالحجز  إلكلجل  كفألبقده و يلعدم وجقد سـد تـػقذ

يقاد حجاز( وهـاا يتحادد مصاقر ليقد حؼف امام الؼضاء ) دطقى تلمديـف ولؽـ طؾقف ركع دطقى بت

  -كؿا يؾك : ،  (2)الحجز بحسب قرار الؿحؽؿة 

 َل : حالة اثبات  الؿدعك دعقاه أو

اقتـعت الؿحؽؿة بطؾب ايؼاع الحجز واصدرت امرها بذلؽ اثبت الؿدطك دطقاه وثبات  إذا

  أيحؼف يف الحجز وطؾك الؿحؽؿة ان طـدما تصدر قرارها يف الدطقى ان تؼضل بتليقاد الحجاز 

 (1)مراكعات  122يتضؿـفا الحؽؿ  الؿادة  التلتؼضك بتليقد الحجز كػؼرة مـ الػؼرات 

 التليقد الحجز كػؼرة مـ الػؼرات لوهـا يثقر تساؤل هؾ يجقز التظؾؿ مـ قرار الؿحؽؿة بت

 يتضؿـفا الحؽؿ؟  

هذه الحالة الن امر الحجز واع اثـاء السقر بالدطقى  يفال يجقز التظؾؿ مـ قرار الؿحؽؿة 

 إلكوبصدور حؽؿ كقفا اصبح الحجز كؼرة حؽؿقة ولؾغقر الذي مستف هذه الػؼرة ان يستـد 

وان يراطك الطريؼ   طراقل( مراكعات مدكقة 122/1احد الطريؼقـ القارديـ يف الؿادة )

( مـ قاكقن 126ورد يف الؿادة ) الصحقح كقفؿا وال يصح التظؾؿ طؾك كؼرة حؽؿقة وان ما

 (8)الؿراكعات بنططاء الحؼ لطريف الطؾب والغقر يؽقن يف مرحؾة قبؾ صدور حؽؿ يف الدطقى 

                                                        

  256، صبؼ الؿرجع الساد. سعقد مبارك ، (   2)

 وما بعدها  818ص  ، آدم وهقب الـداوي، الؿراكعات الؿدكقة، الؿرجع السابؼ  د.(   1)

استبـاف بغداد الؽرخ االتحادية / بصػتفا  15/1/1622،  1622/حجز احتقاصل/215حؽؿ مدين(   8)

 /https://www.hjc.iq/qview.1594:  طؾكمتاح طؾك  مققع مجؾس الؼضاء األ التؿققزية

https://www.hjc.iq/qview.1594/
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ويؽقن لطالب الحجز )الؿدطل (ايداع حؽؿ التليقد مديريف التـػقذ لؾتـػقذ . ويؼرر الؿـػذ 

حجز تـػقذي  إلكتقاصل العدل ، وحسب العادة الجارية يف مديريات التـػقذ قؾب الحجز االح

امتـع طـ دكع الديـ خالل مفؾتفا قرر بقع  نذاويبؾغ الؿديـ بؿذكره االخبار بالتـػقذ . ك

 (2) الؿحجقز كؿا لق كان محجقزا حجز تـػقذيا

ال يؿـع الؿديـ ماـ االطارتاض طؾقاف لادى  الؿحؽؿةاال ان تليقد الحجز االحتقاصل مـ قبؾ 

 حجزهاا قاكقكاا ، زال يجقمديريف التـػقذ بحجف كقن الؿال الؿحجقز احتقاصقا مـ االمقال التل 

يقااد لت -مااقال التاال صاادر حؽااؿ بتصااديؼاأل ةطائديااشااخص ياادطل  وألي ، (1)م مراكعااات122

ؿ دطاقى االساتحؼاق لادى يدطل باي حؼ طؾاك هاذه االماقال ان يؼاق أوالحجز االحتقاصل طؾقفا 

ان يطعـ بطريؼ اطارتاض الغقار طؾاك الػؼارة الحؽؿقاة الؿتضاؿـة تصاديؼ  أوالؿحؽؿة الؿختصة 

راجاع احاد الطاريؼقـ ساؼط حؼاف يف مراجعاة الطرياؼ  إذاالحجز االحتقاصل طـد تاقاكر شاروصف و

 .  (8) مراكعات1/ 122االخر الؿادة  

 ثبات دعقاه إثاكقا : حالة  عجز الؿدعك عـ 

تؼضاك بركاع   التااللطجز الؿدطل طـ اثبات الدطقى قضت الؿحؽؿة برد الادطقى وب إذاو

 إذاالحجز ، كؿا تؼضك بركعف يف حالة ابطال الحجز. وال يـػاذ الؼارار الصاادر بركاع الحجاز اال 

 (2)اكتسب الحؽؿ الصادر برد الدطقى درجة البتات 

جز احتقاصقا بالغرامة والتعقيضات  الذهـ هؾ يجقز الحؽؿ طؾك الحا إلكوهـا سمال يتبادر 

 ابطالف ؟ أوالحجز  بنلغاءحالة الحؽؿ  يف

                                                        

 252،   ص الؿرجع السابؼ د. سعقد مبارك ،  2/235/ 86يف 235/ت 31قرار محؽؿف التؿقز بغداد (   2)

 252الؿرجع السابؼ ص. سعقد مبارك  ، د 12/1/235يف  822/30قرار محؽؿف استبـاف بغداد الؿرقؿ (   1)

    82/ ققصر صائب صالح ، الؿرجع السابؼ ، ص الؼاالذلؽ  يفاكظر (   8)

  252، ص الؿرجع السابؼد. سعقد مبارك ، (   2)
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لؾؿحجااقز طؾقااف الؿطالبااة بتعااقيض الضاارر الااذي لحؼااف مااـ تقققااع الحجااز يف حالااة ركعااف 

، اال ان  يمراكعاات مصار 812 ةالؿاادتؼاباؾ  هال(. و طراقلمراكعات  122بطالف )الؿادة إ أو

، وهذا الـص يعت  ( 2)التعقيض   إلك باإلااكةكص طؾك  جزاء  رامة الحاجز  الؿصريالؿشرع 

مـاع الحجاقز  إلاكقررهاا الؿشارع لؾؿحجاقز طؾقاف حقاث يفادف  التالماـ الضاؿاكات  اكةاؿ

باطتبار ان الحاجز ارتؽاب طؿاالً  قار مشاروع ااد الؿحجاقز طؾقاف كاصابح مؾزماً ( ، 1)الؽقدية 

تحؼؼات مسامولقة  نذا، كا (8)بؼا لؼقاطد الؿسمولقة التؼصقرية بتعقيضف طـ الضرر الذي اصابف ص

قعاف طؾاك اماقال الؿحجاقز طؾقاف كعؾاك أوالحاجز طـ العؿؾ  قار الؿشاروع اي الحجاز الاذي 

   (2)االخقر اقامة دطقى التعقيض قبؾ اكؼضاء مدة التؼادم طؾك الضرر الذي اصابف جراء الحجز

طؾااك ركعااف،  أولااؿ يااـص الحؽااؿ الصااادر يف الاادطقى طؾااك تصااديؼ الحجااز االحتقاااصل  إذا

كااالحؽؿ الصااادر كقفااا لصااالح الؿاادطل يتضااؿـ تصااديؼ هااذا الحجااز ، والحؽااؿ الصااادر باارد 

 (2) ركعف. أوالدطقى يتضؿـ ركعف ، مالؿ يؽـ قد صدر قرار قطعل مستعجؾ بتصديؼ الحجز 

اقامة الدطقى لتليقاد حؼاف خاالل ماده  إلكدر صالب الحجز لؿ يبا إذا لكفوكؿا اسؾػـا الؼقل ك

                                                        

أو بنلغائف الكعدام أساساف جااز  التحػظلإذا حؽؿ ببطالن الحجز "كف أمراكعات مصري تـص طؾك  812(   الؿادة 2)

 ."الحؽؿ طؾك الحاجز بغرامة ال تجاوز ثؿاكؿائة جـقف كضالً طـ التعقيضات لؾؿحجقز  طؾقف

، دار الـفضة العربقة الؼاهرة  بدون سـة كشر،  الثاين، التـػقذ وكؼا لؼاكقن الؿراكعات ، الؼسؿ  الؿؾقجل أحؿد (   د. 1)

 220ص 

آدم وهقب الـداوي، الؿراكعات  د. 12/1/2231يف  2231/ مدكقة رابعة2تؿققز العراق الؿرقؿ  قرار محؽؿة(   8)

 وما بعدها 818ص  ، الؿدكقة، الؿرجع السابؼ 

. 8/2230/  86يف 2230- 32/ مقسعة اولاك 30قرار الفقبة العامة الؿقسعة لؿحؽؿة تؿققز العراق الؿرقؿ (   2)

 . 826و832، ص الؼاال صادق حقدر، الؿصدر السابؼ

/ ققصر صائب صالح ، الؿرجع  الؼاالوكذلؽ   طراقلمراكعات مدكقة  2/ 122ذلؽ الؿادة   يفاكظر (   2)

 82السابؼ ، ص
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الؿحجقز تحت يده يبطؾ الحجز بـاء طؾك صؾاب الؿاديـ  أومـ تاريخ تبؾقغ الؿديـ  أيامثؿاكقة 

كاان الحجاز يبطاؾ  لؿ يؼؿ صالاب الحجاز الادطقى لتليقاد حؼاف إذاالؿحجقز تحت يده ، اما  أو

   (2) .شفرأويعت  كان لؿ يؽـ بعد مضل ثالثة 

 اآلثار التل تؾحؼ الشخص الثالث الؿحجقز لديف اَلمقال

شاخص اخار  إلاكساؾؿفا  أوالؿاديـ  إلاكاطاد الشخص الثالث االشقاء الؿحجقزة لدياف  إذا

ثباقت هاذه  أودائرة التـػقذ مع اقاراره بعائاديتفا لؾؿاديـ  أوالؿحؽؿة  إلكامتـع طـ تسؾقؿفا  أو

ققؿتفاا  أوان تؾزماف بتساؾقؿ االشاقاء الؿحجاقزة  العائدية طـدئاذ يؽاقن ااامـً لفاا ولؾؿحؽؿاة

، واخقارًا   (1)طقادت لاف هاذه االشاقاء أالغقر الاذي  أوطؾك ان يؽقن لف حؼ الرجقع طؾك الؿديـ 

يامثر طؾاك حؼققفؿاا الؿرتتباة طؾاك  ان حجز امقال الؿديـ تحت يد شخص ثالاث ال إلككشقر 

اخااراج االمااقال  إلااكياامدي  طؾااك ذلااؽ ان الحجااز االحتقاااصل ال ويـبـاال،  (8)تؾااؽ االمااقال 

 الؿحجقزة مـ مؾؽقة الؿحجقز طؾقف وال يرتب حؼً طقـقً لؾدائـ الحاجز طؾك هذه االمقال. 

                                                        

  252،  صالؿرجع السابؼ د. سعقد مبارك ، (   2)

 مراكعات مدكقة طراقل 120الؿادة (   1)

 مراكعات مدكقة طراقل  125الؿادة (   8)
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 الخاتمــة
ماهّقاة  "  االحتقاصللؾحجز  اإلجرائلالـظام  "لـا مـ خالل هذه الدراسة ومقاقطفا واتـ    

وشاروصف،  التـػقاذيوتؿققازه طاـ الحجاز  االحتقااصلالحجز ، حقث طركـا  االحتقاصلالحجز 

كؿااا استعراااـا مققااػ الػؼااف، والؼضاااء ، وقااد وآثاااره ،  االحتقاااصلإجااراءات الحجااز وبقـّااا 

 :  إلكتقصؾت هذه الدراسة 

–

كؾاؽ واحاد  ا كؾفاا تادور حاقلأنااال  االحتقاصلشان الحجز  يفر ؿ تبايـ تعريػات الػؼف  -2

   . اال    وهق الحػاظ طؾك مال الؿديـ وطدم التصرف كقف ااراًر بالدائـ

طؾك أمقال مديـف حؼ مـحف إياه الؼااكقن  االحتقاصلصؾب إيؼاع الحجز  إلكإن لجقء الدائـ  -1

 .ا اامـة لديقكف اال ما استثـك مـفا نألكجؿقع امقال الؿديـ قابؾة لؾحجز طؾقفا 

استصدار أمر مـ الؿحؽؿة بالحجز لؽؾ دائـ بقاده ساـد  الحتقاصل يشرتط إليؼاع الحجز ا -8

كاكات الادطقى مؿاا يؿؽاـ اثباهتاا بشافقد  إذاأو طادي ولق لؿ يؽـ هـااك ساـد ،  أورسؿل 

 الؿديـ ويحجز طؾك أمقالف . إلكال يستطقع كؾ مـ لف حؼ أن يتقجف  إذابشروط معقـة ، 

بعادة  االحتقااصلقار حقاث احااط الؿشارع الحجاز راطك الؼاكقن مصؾحة الؿديـ بشؽؾ كب -2

وكاذلؽ الحؽاؿ  االحتقااصلاؿاكات لؿـع الحجاقز الؽقدياة    كاشارتط شاروصا لؾحجاز 

ابطالف ، كؿا  أوالحجز  بنلغاءحالة الحؽؿ  يفطؾك الحاجز احتقاصقا بالغرامة والتعقيضات  

كػالاة بضاؿان الضارر الاذى ياـجؿ طاـ ايؼااع  هليركؼ صالب الحجز مع صؾبف اؿاكات و

   .تلمقـاتصـدوق الؿحؽؿة  يقدع أوالحجز 

أكضؾ القسائؾ التل يستطقع الادائـ ماـ خاللفاا الؿحاكظاة  االحتقاصلويعت  كظام الحجز  -2

طؾك أمقال مديـاف باالتحػظ طؾقفاا بقااعفا تحات ياد الؼضااء تؿفقادًا القتضااء الحاؼ ماـ 

 ثؿـفا.
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 عدة تقصقات كجؿؾفا فقؿا يلتل : إلكقد تقصؾت هذه الدراسة 

أمار ماـ  استصادارحؽؿ ولق لؿ يحز درجة البتات مـ وجقب  أوطػاء  مـ بقده سـدا تـػقذيا إ -

ن أأن الساـد التـػقاذي يعتا  إذكاا ماـ الؼضااء وماا يعازز الؼاقل  إلاك استـاداالؼضاء بالحجز 

 باإلاااكةطػت حاماؾ الساـد والحؽاؿ ماـ تؼاديؿ ااؿاكات أ طراقلمراكعات  182الؿادة  

 .ققؿة الققت  أمد الـزاع واحرتاما لؿبدأصالة إطدم  إلك

لقتضااؿـ كاارض جاازاء الغرامااة مااع تعااقيض  طراقاالمراكعااات  122تعااديؾ كااص الؿااادة  -

بنلغائف لحؿاية الؿحجقز طؾقاف ماـ  أو االحتقاصلحؽؿ ببطالن الحجز   إذاالؿحجقز   طؾقف  

 .ز الؽقدية الحجق

ن مصاطؾح الحجاز التحػظال الحجاز التحػظال أل إلاكتعديؾ مصاطؾح الحجاز االحتقااصل  -

األكثاار اكتشااارا وهااق ماالخقذ مااـ الؼاااكقن الؿاادين الػركساال الااذي كؼؾاات طـااف  البقااة الاادول 

جااز بقصااػف يشااؿؾ مجؿااؾ مػفااقم ققاكقـفااا  وهااق األكثاار  قربااا مااـ الؿػفااقم الؼاااكقين لؾح

 ليتػؼ مع الؿػفقم الؾغقي لؾحجز  وهق حػظ الشلء وصقاكتف ، حقث يؾجا أكف، كؿا  التحػظ

 .  مقال مديـف طؾك سبقؾ التحػظ  أصؾب الحجز طؾك  إلكالدائـ 

مـ حصاقؾة ثؿاـ  طؾك الؼاال أن يرتك لؾؿديـ ما يؾزم لِؼقتوف وكػؼة زوجتف ووالديف الػؼقريـ - 

 .   أمقالف
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 قائمـة المراجـع

، دار الػؽر لؾطباطاة والـشار والتقزياع   ألحؽامبـ حجر العسؼالين ، بؾقغ الؿرام مـ ادلة ا .2

 1622 ، لبـان –بقروت 

حؼؼف طامر أحؿد حقدر ،  2جؿال الديـ أبل الػضؾ محؿد ابـ مـظقر ، لسان العرب ج .1

 ،  1662بقروت سـة   ، دار الؽتب العؾؿقة

طادل طبد الشؽقر ، حاشقة الشقخ إبراهقؿ البقجقري ، طؾك  شرح العالماة اباـ الؼاساؿ  د. .8

الغاازي ، طؾااك مااتـ الشااقخ أباال شااجاع يف مااذهب اإلمااام الشاااكعل. الجاازء الثاااين مؽتبااة 

  1626الشروق الدولقة الؼاهرة 

د. احؿد أبق القكا ، إجراءات التـػقذ يف الؿقاد الؿدكقة والتجارية ، مؽتبة القكاء الؼاكقكقة ،   .2

  1622اسؽـدرية  

الطبعة  د. احؿد أبق القكا، إجراءات التـػقذ يف الؿقاد الؿدكقة والتجارية، مؽتبة الؿديـة،  .1

  2222العاشرة 

، دار الـفضة العربقة  ت ، الؼسؿ الثاين، التـػقذ وكؼا لؼاكقن الؿراكعا لد. احؿد الؿؾقج  .8

 الؼاهرة  بدون سـة كشر 

، الؼاكقكقة   لإلصدارات لالتـػقذ   ، الؿركز الؼقم يف، الؿقسقطة الشامؾة   لد. أحؿد مؾقج .2

 ، 1662سـة  2ط 1ج 

 1661، مـشقرات الحؾبك  الحؼقققة ، سـة    الج ي التـػقذخؾقؾ ،  دد. أحؿ .2

  1660 لبـان، الحؼقققة، الحؾبل مـشقرات  الج ي، التـػقذ خؾقؾ، د. احؿد .0

  2232د. أحؿد طقض هـدي ، أصقل التـػقذ ، دار الجامعة ، اإلسؽـدرية ، سـة  .5
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 1623، دار الجامعة ، اإلسؽـدرية ، سـة الج ي  د. أحؿد طقض هـدي ، التـػقذ .3

 1622بغداد ،  السـفقريى ، د. هاشؿ الحاكظ ، تاريخ الؼاكقن ، دار واد. ادم وهقب الـد  .2

 ، الؿقصؾ  ، دار الؽتب لؾطباطة والـشر ، الؿراكعات الؿدكقة  ، ي واد. آدم وهقب الـد  .11

2233  

 1622،  8بغداد ط السـفقريي، الؿراكعات الؿدكقة ، دار واد. أدم وهقب الـد  .22

 ، بدون سـة كشر . السـفقريقاكقن االثبات ، دار  يف، الؿقجز  يواوهقب الـد مد. اد .21

   تلصقؾقةدراسة "، التـػقذيةد. األكصاري حسـ الـقداين، التـػقذ الؿباشر لؾسـدات   .28

  1662، اإلسؽـدريةلؾـشر.  الجديدة،  ط ، دار الجامعة "وتحؾقؾقة

 العربلومعققاتف ، الؿركز  يالتـػقذ الج  يف الققتلد. امؾ جؿفقر جاسؿ ،االشؽال   .22

   1622 2لؾـشر والتقزيع الؼاهرة ، ط

والعؼقد الرسؿقة يف قاكقن الؿراكعات الجديد ،  ألحؽامد. رمزي سقػ ، ققاطد تـػقذ ا  .22

  2222الطبعة الثاكقة ، دار الـفضة الؿصرية ، الؼاهرة ، سـة

  1620بغداد   ي، دار السـفقر2236لسـة  22د. سعقد مبارك ، احؽام قاكقن التـػقذ رقؿ   .20

  1662، بدون دار كشر ، سـة  يصالب ، التـػقذ الج أبق د. حامد محؿد  .25

، ،دار الجامعة الجديدة ، االسؽـدرية  الؼضائلدويدار ،الـظرية العامة لؾتـػقذ  تد. صؾع .23

  1626سـة 

دار    التـػقذ الج ي  وكؼا لؿجؿقطة الؿراكعات الحالقة ،  يفد. طاشقر م وك  ، القسقط  .22

 1662ة  ، الؼاهرة  ، سـة الـفضة العربق

ك ،. لواألد. طباس العبقدي ، شرح أحؽام قاكقن أصقل الؿحاكؿات الؿدكقة ، الطبعة   .16

  1662دار الثؼاكة لؾـشر والتقزيع ، طؿان ، سـة 

د. طباس العبقدي، شرح احؽام قاكقن الؿراكعات الؿدكقة، دار الؽتب لؾطباطة والـشر،   .12

 1666الؿقصؾ
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العاتؽ لصـاطة الؽتاب  2د. طبدالرحؿـ طالم ، شرح قاكقن الؿراكعات الؿدكقة، ج  .11

  1662 1الؼاهرة ط

د. طزمل طبد الػتاح ، ققاطد، التـػقذ الج ي يف قاكقن الؿراكعات ، دار الػؽر العربل   .18

  2222لؾـشر ، الؼاهرة ، سـة 

الؿدكقة والتجارية ، دار  د. طؾل أبق ططقة هقؽؾ ،التـػقذ الج ي يف قاكقن الؿراكعات  .12

  1663الؿطبقطات الجامعقة، اإلسؽـدرية، 

، دار  وكؼا لؿجؿقطة الؿراكعات الؿدكقة والتجارية  الج ي، التـػقذ  للاو لكتح د. .12

    2236الـفضة العربقة  ، الؼاهرة ، سـة 

،  1قة ، ط، التـػقذ الج ي يف الؿقاد الؿدكقة التجارية ، دار الـفضة العرب اللد. كتحل و .10

2232 

 2231سـة  1قاكقن التـػقذ ، بدون دار كشر ، ط مبادئمحؿد طبدالخالؼ طؿر ،  د. .15

د. كبقؾ إسؿاطقؾ طؿر  ، التـػقذ الج ي  لؾسـدات التـػقذية  ، دار الجامعة  الجديدة ،  .13

 1621اإلسؽـدرية ، سـة 

د. كبقؾ إسؿاطقؾ طؿر  ، إجراءات التـػقذ يف الؿقاد الؿدكقة والتجارية ، ممسسة الثؼاكة  .12

  2236الجامعقة ، اسؽـدرية ، سـة 

، الدار  2، ط  والتجارية الؿدكقةالج ي يف الؿقاد  التـػقذطؿر، اصقل  إسؿاطقؾد. كبقؾ   .86

  2220، لبـان سـة الجامعقة

الؿبادئ الؼاكقكقة يف قضاء محؽؿة تؿققز اقؾقؿ  الؼاال صقالين سقد احؿد، كامؾ ،  .82

 1621،  1، ج 2ط العراق، /كردستان

،   8، ط 2202لسـة 38الؼاال مدحت الؿحؿقد، شرح قاكقن الؿراكعات الؿدكقة رقؿ  .81

1662  
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  1622الؼاال/ صادق حقدر، شرح قاكقن الؿراكعات الؿدكقة مؽتبة السـفقري ،  .88

   الؿستشار/ محؿد طزمل البؽري ،الحجز الؼضائل طؾك الؿـؼقل يف اقء الػؼف  .82

  2222دار محؿقد، مصر ،  ، 2والؼضاء، ط 

الصادرة قبؾ الػصؾ يف الؿقاقع ، رسالة كؾقة  الحؼقق   ألحؽامد. احؿد أبق القكا ، ا .2

   2222جامااااااااااعة  الؼاهرة، 

صرق التـػقذ مـ الـاحقة الؿدكقة ، أصروحة دكتقراه العؾقم يف محؿد ،  بؾؼاسؿ د. بقصري .1

  1622/1622السـة الجامعقةسؽرة الجزائرالحؼقق كؾقة الحؼقق جامعة محؿد خقضر ب

طثؿان يقكس ، الـظام الؼاكقين لؾحجز التحػظل الؼضائل دراسة  ػلد. محؿقد مصط .8

  2221تلصقؾقة  مؼاركة ، أصروحة دكتقراه كؾقة الحؼقق، جامعة الؼاهرة ، 

،  العراقليف الؼاكقن  االحتقاصلهاشؿ رشقد ،أ. وطقد كاتب طبد ، احؽام الحجز  اسـإي .2

 1622سـة  2العدد 2مجؾة جامعة كربالء العؾؿقة ، الؿجؾد 

د. رائد لطػل الصبح ، د. خالد راقان السؿامعة ، أثر الحؽؿ برد دطقى إثبات الحؼ  .1

 "طؾك مسمولقة الؿدطل الحاجز وكػقؾف وكؼً لؼاكقن أصقل الؿحاكؿات الؿدكقة األردين

بحقث والدراسات اإلكساكقة ، األردن ، مجؾة الزرقاء لؾ "دراسة تحؾقؾقة تطبقؼقة مؼاركة 

  1622الؿجؾد الخامس طشر ، العدد الثالث 

د. هادي حسقـ طبد طؾل الؽعبل ، محاارة الؽرتوكقة بعـقان اجراءات صؾب الحجز  .3

، الزيارة  12/22/1623االحتقاصل  لطؾبة الؿرحؾة الرابعة كؾقة الؼاكقن جامعة بابؾ  

 : متاح طؾك 22/2/1616
   http://law.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?depid=2&lcid=80238 

/ ققصر صائب صالح ، الؼضاء القالئل وتطبقؼاتف يف قاكقن الؿراكعات الؿدكقة  الؼاال .2

  1628 العراق –دستان مجؾس الؼضاء إقؾقؿ كقر إلكالعراقل ، بحث مؼدم 

http://law.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?depid=2&lcid=80238
http://law.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?depid=2&lcid=80238
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الؿحامقة مروة ابق العال ، مؼال بعـقان الطعـ بؼرار الحجز االحتقاصل بطريؼ التؿققز  .5

 :  متاح طؾك   1623مايق،  2وأثره الؼاكقين، 
 https://www.mohamah.net/law/         

، الحجز االحتقاصل و أحؽامف يف الؼاكقن العراقل ، متاح  د العؽقديواالؿحامقة/مـال د  .6

 :  التاللطؾك الؿققع 
https://www.mohamah.net/law  

 

 الؼقاكقـ القصـقة والغربقة  -1

  2202لسـة  38رقؿ  العراقلقاكقن الؿراكعات الؿدكقة  

 2252لسـة 265رقؿ  العراقلاالثبات  قاكقن 

  2236لسـة  22رقؿ  العراقلقاكقن التـػقذ  

  الؿصريقاكقن الؿراكعات الؿدكقة والتجارية    

  قاكقن اإلجراءات الؿدكقة الػركسل الجديد 

         الؿـتديات الؼاكقكقة والؿقاقع اإللؽتروكقة     -2 

  العراق  – الؼاكقن جامعة بابؾمققع كؾقة : 
 http://law.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?depid=2&lcid=80238  

  مققع محؽؿة الـؼض الؿصرية: 
 https://www.cc.gov.eg/  

  العراقل : لؾؼضاء  األطؾكمققع الؿجؾس 
 https://www.hjc.iq/qview.  

  : مققع شبؽة ققاكقـ الشرق 
     https://www.eastlaws.com/data/ahkam/app    

   كتمققع محاماة  : 
 https://www.mohamah.net/law/ 

 بقابة مصر لؾؼاكقن والؼضاء   

      كالشة العدالة الؼاكقكقة الصادرة طـ كؼابة الؿحامقـ الؿصرية 

 
1. Claude Brenner  ،  voies d’Execution  ،  éditon dalloz  ،  paris  ، 1998         
2. JEAN VINCENT / JACQUE PREVAULT / VOIES D EXECUTION / SERIE 
3. MEMOENTOS DALLOZ / 9 eme EDITION /1994 

https://www.mohamah.net/law/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA/
https://www.mohamah.net/law/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA/
https://www.mohamah.net/law
http://law.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?depid=2&lcid=80238
https://www.cc.gov.eg/
https://www.hjc.iq/qview.1594/
https://www.eastlaws.com/data/ahkam/app
https://www.eastlaws.com/data/ahkam/app
https://www.mohamah.net/law/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA/
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