
 (119)حجز مال المدين لدى الغير
 "  La Saisie –Arret " 

 
يحدث كثيرًا أن يطمع الدائن أو المحكوم لو، عمى أن لممدين أو المحكوم عميو حقًا بذمة شخص ثالثا 

وديعة، أمانة، أعيان يقوم يتعمق بمال منقول ) نقود، أعيان ( أو أن لو مااًل منقواًل موجودًا في حيازتو ) 
 بنقميا.. ( ويرى في حجز ىذه األموال طريقًا أسيل وأضمن وأحيانًا وحيدًا الستيفاء حقو.

ويحدث أن يكون المدين أو المحكوم عميو دائنًا في الوقت نفسـو، لمدائن أو المحكوم لو، ويرغب ىذا 
 لتقاص بين المطموبين.األخير في حجز ما تحت يده الستيفاء حقو وحتى يتم الحساب وا

وقد عالج المشرع ىذا الحجز في صورتيو، وأجازه حتى ولو كانت الديون الموجودة في ذمة الغير 
والمطموب حجزىا مؤجمة أو معمقة عمى شرط، ونص عمى إجراءات خاصة لمتنفيذ أراد بيا حماية جميع 

ثمنو بعد بيعو، وقد جاء ذلك في األطراف، حتى يستطيع الدائن اقتضاء حقو من المال المحجوز أو من 
 من قانون أصول المحاكمات. 375حتى المادة  358المواد من 

 وبناًء عمى ما تقدم يمكن تعريف حجز ما لممدين لدى الغير عمى أنو:

" الحجز الذي يوقعو الدائن عمى حقوق مدينو أو منقوالتو التي في ذمة الغير )أي مدين المدين ( أو في 
نع ىذا الغير من الوفاء لممدين أو تسميمو ما في حيازتو من منقوالت، وذلك تمييدًا حيازتو، بقصد م

 .(127)القتضاء حق الحاجز من المال المحجوز أو من ثمنو بعد بيعو  

ومن خالل ىذا التعريف، نجد أن ىذا النوع من الحجز يؤدي إلى وفاء مزدوج إذ بو يسقط حق الدائن 
 لدى الغير. لدى المدين وحق ىذا األخير 

وعميو، فإنو في كل مـرة يكون لممدين مال سواء أكان حقًا في الذمة أم عينًا معينو، لدى الغير وتحت 
جراءاتو  حيازة ىذا األخير، فإن سبيل الحجز في األصل، لموصول إلى الغاية، يكون مختمفًا في عممياتو وا 

 يذا االختالف، فإننا ســـنتناول بالبحث: عن حجز مال المدين الموجود تحت يد المدين نفسو. ونظرًا ل

 

 
                                                        

 م.17/17/2771انظر حبث " وجز مالل،ديجن لدى الغري " مقلول للنشر، يف جمله  امعه خمشق للعلوم االقتصاخيه والقانونيه، مانيخ   (119)
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 شروط حجز ما لممدين لدى الغير  -1§

 الطبيعة القانونية لمحجز  -2§

 إجراءات الحجز  -3§ 

 شروط حجز ما لممدين لدى الغير:
تتناول شروط حجز ما لممدين لدي الغير نطاق تطبيق الحجز من حيث أطرافو و الحق الذي يحجز من 

 التي يرد عمييا الحجز.أجمو واألموال 

 أطرافه: -أوالً 

خالفًا ألنواع الحجوز األخرى، فإن حجز ما لممدين لدى الغير يتضمن مبدئيًا ثالثة أطراف: الدائن 
 Leوالمحجوز لديو   Le Saisiوالمدين المحجوز عميو    Le Greancier Saisissantالحاجز 

Tiersy saisi   (121)بحوزتو مال المدين  أي مدين المدين الشخص الثالث الذي. 

 الحاجز: -1

وىو كل دائن لممحجوز عميو سواء أكان دائنًا عاديًا أم مرتينًا أم صاحب امتياز، ألنو ليس من شأن 
الرىن أو التأمين أو االمتياز أن يحول دون المجوء إلى حجز مال المدين لدى الغير بالنسبة لممبالغ 

 باع المدين العقار أمكن الحجز عمى ثمنو لدى المشتري.المستحقة لو في ذمة المدين، فإذا 

ويعود الحق في الحجز أيضًا إلى خمف الدائن أو ممثمو أو وكيمو وذلك وفقًا لمقواعد التي ذكرناىا في 
 .(122)معرض بحثنا لمقواعد المتعمقة فيمن يحق لو طمب الحجز التنفيذي 

ميو، وال فرق أن يكون المدين مدينًا بصفة أصمية أو ويشترط أن يكون الحاجز دائنًا شخصيًا لممحجوز ع
 تبعية، فالمدين األصمي و الكفيل المتضامن والكفيل العادي يعتبر كل منيم مدينًا شخصيًا بالدين.

 المحجوز عميه: -2 

ذا كانت ىذه  ىو كل شخص مدين لمحـاجز ومالك لألموال الموجودة لدى الغير أو دائن ليذا الغير. وا 
أو الحقوق قد خرجت من نطاق أموال المدين عند الحجز، فال يكون الحجز صحيحًا، كأن يكون األموال 

                                                        
 مجن أ د اإليضاح  نفتع،د أوياناً  لانة ) مال ادلديجن لدى الغري (.  (121)
 انظر آنفاً ص )    ( حبث طالب التنفيذ، شرط الصفه ) وق للدائجن واخللف (.  (122)

126 



المدين ) المحجوز عميو ( قد تصرف باألموال أو تنازل عن حقوقو عمى أال ينال ذلك من حق الدائن في 
 إقامة دعوى إبطال التصرفات إذا توافرت شروطيا.

عن الدين، ومالكًا لألموال التي يراد حجزىا لدى الغير، أو دائنًا ويشترط أن يكون المحجوز عميو، مسؤواًل 
 لممحجوز لديو وقت الحجز سواء أكان ىذا الدين مستحقًا أم مؤجاًل أم معمقًا عمى شرط. 

 المحجوز لديه: -3

ىو شخص مدين لممحجوز عميو أي لممدين األصمي لمدائن، ال عالقة لو بالنزاع القائم بين الحاجز 
ز عميو. وبما أنو يشترط في المحجوز لديو أن يكون مدينًا فال يقبل الحجز بالتالي إذا لم يكن والمحجو 

 كذلك، وال ييم أن يكون مدينًا بدين أو بتسميم مال.

من الغير كل شخص يحتفظ باستقاللو وشخصيتو بالنسبة لممدين، إذا كان ليذا الشخص الثالث د ويع
لحجز عميو، بحيث إن المدين ال يستطيع االتصال بالشيء إال عن سمطة بين المدين والشيء المطموب ا

الخ. وال يؤثر أن …طريق ىذا الشخص، كالحارس والمستأجر، والمودع لديو والناقل ووكيل التفميسة 
تكون سيطرة الغير قائمة عمى أساس قانوني أو بدون ىذا األساس، كما ال ييم أن تكون سيطرتو عميو 

 .(123)من المدين  ىادئة أم محل منازعة

وبناء عميو، ال يجوز حجز األموال المودعة في الخزانة الحديدية في أحد المصارف ألن الخزانة مؤجرة 
لمعميل من قبل المصرف، لذا فإن الحجز الذي يمكن إيقاعو عمى الخزانة ىو الحجز تحت يد المدين 

 .(124)وليس حجز مال المدين لدى الغير 

 ذي يحجز من أجمه:شروط الحق ال -ثانياً 

إلمكانية حجز مال المدين لدى الغير يجب أن تتوافر في حق الدائن ) الحاجز ( الشروط التي ينبغي 
توافرىا عند إلقاء الحجز االحتياطي. أي أن يكون حق الدائن في ذمة المحجوز عميو مستحق األداء 

ا إلقاء الحجز االحتياطي وغير معمق عمى شرط، إال إذا توافرت إحدى الحاالت التي يجوز فيي
أصول المحاكمات، حتى ولو لم يكن الدين مستحق األداء أو  312المنصوص عنيا في المادة من قانون 

                                                        
 .267فتحي وايل، التنفيذ اجل ي، ادلر ع الفاضق، ص   (123)
 .53ص  1953، خاللوا األ لو ي  ام 29/17/1953حمك،ه النقت الفرنفيه مانيخ   (124)
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كان معمقًا عمى شرط وذلك إذا لم يكن لممدين موطن مستقر في سورية أو خشي الدائن فرار مدينو وكانت 
 .(125)الخ …لذلك أسباب جدية 

المحجوز عميو في ذمة المحجوز لديو فال يشترط أن يكون مستحق األداء إذا كان دينًا أما بالنسبة لحق 
بل يكفي أن يكون ثابتًا من حيث وجوده، وال حاجة ألن يكون معين المقدار بل يكفي أن يكون قاباًل 

ز تنفيذيًا لمتقدير بصورة مؤقتة، ويجري التقدير من قبل القاضي أو من قبل الدائن. عمى أنو إذا كان الحج
 وجب أن يكون حق الدائن في ذمة المدين المحجوز عميو مستحق األداء وثابتًا بسند تنفيذي.

 األموال التي يرد عميها الحجز: -ثالثاً 

 من قانون أصول المحاكمات المدنية عمى أن: 358تنص المادة 

ير أو من المبالغ أو الديون " لمدائن أن يوقع الحجز عمى ما يكون لمدينو من األعيان المنقولة لدى الغ
 ولو كانت مؤجمة أو معمقة عمى شرط ".

يتضح من ىذا النص، أن الحجز يتناول حق الدائنية الذي لممدين في ذمة الغير والمنقوالت المادية التي 
لو في حيازة الغير أيضًا شريطة أال تكون ىذه األموال مما ال يجوز التنفيذ عمييا، كما ويتناول الحصة 

عتيا أو العقارات بالتخصيص، ألن الشائعة لممدين في ىذه األموال. وال يتناول ىذا الحجز العقارات بطبي
 ليا أحكامًا خاصة سنتناوليا في البحث الحقًا. 

ومن األموال التي يشمميا الحجز المنقوالت المودعة لدى شركة أو شخص أو منقول اشتراه المدين 
صل المحجوز عميو غير أنو لم يستممو بعد من البائع، أو المنقول الذي قدمو مالكو تأمينًا لمدين الذي ح

عميو من الدائن. وقد تم إلقاء الحجز عمى البضائع التي أودعيا المدين لدى شركة النقل بغية نقميا إلى 
مشتٍر سيسدد قيمتيا عند وصوليا، وألزمت محكمة استئناف حمب شركة النقل بتسميم البضائع لدائرة 

النقل خالليا التقرير فييا  التنفيذ ليصار إلى بيعيا، وذلك بعد مضي المدة التي كانت يتوجب عمى شركة
(129). 

  

                                                        
 انظر واالت احلجز االوتياطي ادلذكونة آنفًا، ص )  (.  (125)
 ، غري منشون.2777/م /1942، ملف منفيذي نقم 17/2/2777/ت مانيخ  1217ا تئناف ولب قران نقم   (129)
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 الطبيعة القانونية لحجز مال المدين لدى الغير:
 

 هل يعتبر هذا الحجز صورة الستعمال الدائن حقوق مدينه ؟  -أواًل 

يرى بعض الشراح في تحديد الطبيعة القانونية لحجز ما لممدين لدى الغير أنو صورة الستعمال الدائن 
من قانون المدني  236حقوق مدينو وفقًا ألحكام الدعوى غير المباشرة المنصوص عمييا بأحكام المادة 
جميع حقوق ىذا المدين والتي تسمح " لكل دائن ولو لم يكن حقو مسـتحق األداء أن يستعمل باسم مدينو 

إذا لم يستعمميا المدين وكان عدم اسـتعماليا من شأنو أن يسـبب إعساره أو أن يزيد في ىذا اإلعسار … 
 "…(137 ). 

والواقع أن حجز مال المدين لدى الغير يختمف كل االختالف عن الدعوى غير المباشرة سواء من حيث 
 حيث آثاره.الغرض المقصود منو أم من حيث شروطو أم من 

فالغاية من حجز مال المدين لدى الغير استيفاء حق الحاجز مباشرة من الحق المحجوز عميو، أما 
استعمال الدائن حقوق مدينو فال ييدف إال مجرد إدخال الحق في أموال المدين ليكون ضمانًا لسائر 

 الدائنين ويستفيدوا منو ولو لم يتدخموا معو.

عمى ما لمدينو لدى الغير ىو حق قائم بذاتو ومستقل عن حق استعمال  كما أن حق الدائن في الحجز
حقوق المدين ويتفرع مباشرة من حق الضمان العام، وعمى اعتبار أن جميع أموال المدين ضامنة لموفاء 
بديونو سواء أكانت ىذه األموال في يده أم كانت في يد غيره. أما استعمال الدائن حقوق مدينو فإنما يقوم 

أن أموال المدين جميعيا تدخل في الضمان العام واستعمال الدائن ليا ىو  –أساسين: األول  عمى
نيابة الدائن عن المدين في استعمال حقوقو، وىي نيابة تختمف  –لممحافظة عمى ضمانو العام. والثاني 

 عن أحكام النيابة المنصوص عمييا في القانون المدني. 

المدين لدى الغير ما يشترطو القانون الستعمال حقوق المدين من أنو ال كما أنو ال يشترط في حجز مال 
 يكون قد استعمل حقو ويكون من شأن ذلك إعساره المدين أو الزيادة في إعساره.

                                                        
 .457نفيذ اجل ي، ادلر ع الفاضق، ص طرق الت –نصرت منال ويدن    ( 137)
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وبحجز مال المدين لـدى الغير يمتنع عمى المدين التصرف فيما لو في ذمة الغير، كما يمتنع عمى الغير 
ذا استعمل الدائن حقوق مدينو، فال يمتنع عمى المدين التصرف في حقو وال عمى الوفاء لو بمطموبو، أما إ

 الغير " مدين المدين " الوفاء لو بمطموبو. 

وبناء عمى ما تقدم نجد أن حق الدائن في الحجز عمى ما لمدينو لدى الغير ىو حق قائم بذاتو، مستقل 
 عن حق استعمال حقوق المدين 

 ي أم احتياطي ؟ هل هو حجز تنفيذ -ثانياً 

يذىب بعض الشراح المصريين إلى اعتبار " أن حجز مال المدين لدى الغير يعتبر دائمًا في بدايتو 
نما ىو يحجز بمقتضاه عمى ما  احتياطيًا ألن الدائن ال يتخذه في مواجية مدينو مباشرة وعمى أموالو، وا 

ن يعتقد أن يكون لمدينو لدى الغير من حقـوق أو منقوالت، ومن  ىنا تتأتى الصفة االحتياطية لمحجز وا 
كان بيد الحاجز سند تنفيذي، وليذا إذا رضي حائز المنقوالت " المحجوز لديو " توقيع الحجز عمييا فورًا 

 .(131)و ضبطيا في منزلو فإن الحجز يعتبر تنفيذيًا 

ياطيـة وبموجبيا ذات صفة احت –ويرى آخرون أن حجز مال المدين لدى الغير يمر بمرحمتين: األولى 
 يمنـع الغير من التصرف بأموال المدين المحجوز عميو والموجودة تحت يده. 

ذات صفة تنفيذية وفييا يصار إلى اقتضاء حق الدائن الحاجز من ىذه األموال إذا كانت من  -والثانية 
 .  ( 132)النقود أو من قيمتيا بعد بيعيا بالمزاد العمني إذا لم تكن من النقود  

خالصـة القـول، أن حجز ما لممدين لدى الغير يصح أن يعتبر نوعًا خاصًا من الحجوز، لو وضعو و 
الخاص وأحكامو الخاصة، ويتصل بالنوعين معًا الحجز االحتياطي والحجز التنفيذي عمى حد سواء. وقد 

ن والمحجوز لديو باعتباره يمنع كاًل من المدي  Saisie – Arretأطمـق عميو بالفرنسية الحجز التوقيفي 
 من التصرف بالمال المحجوز ريثما تتم مقتضيات التنفيذ.

  

                                                        
 .343أمحد أضو الوفا، إ راءات التنفيذ، ادلر ع الفاضق، ص   (131)
 .472طرق التنفيذ اجل ي، ادلر ع الفاضق، ص  –خ. نصرت منال ويدن   ( 132)
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 إجراءات حجز ما لممدين لدى الغير:
 طمب الحجز لدى الغير: –أواًل  

ينبغي أن نميز في إجراءات ىذا الحجز بين أن يكون الحجز احتياطيًا أو تنفيذيـًا. فإذا كان الحجز 
االحتياطي، التي شرحناىا سابقًا من حيث المحكمة المختصة، وطرق احتياطيًا، فإن إجراءات الحجز 

الطعن، والكفالة الواجب تقديميا.. الخ، تطبق عمى الحجز االحتياطي عمى ما لممدين لدى الغير لعدم 
 وجود فارق بينو وبين الحجز االحتياطي عمى ما لممدين تحت يده.

ئيس دائرة التنفيذ استنادًا إلى السند التنفيذي الذي بيد أما إذا كان الحجز تنفيذيًا فإنو يمقى من قبل ر 
الدائن. وتبدأ إجراءات الحجز التنفيذي ألموال المدين لدى الغير، بطمب يتقدم بو الدائن أو المحكوم لو، 
في الممف التنفيذي لتقرير الحجز عمى المبالغ أو األموال المنقولة الموجودة في ذمة أو حيازة الغير، 

الوثائق المؤيدة إن وجدت. عممًا أن المشرع لم يشترط لصدور قرار الحجز، وجود وثيقة أو ورقة ويرفقو ب
 معينة لدى طالب الحجز تؤيد طمبو.

 وفي جميع األحوال، يجب أن يتضمن طمب الحجز المعمومات التالية:

محكوم عميو.، وأسبابو اسم وعنوان ومحل إقامة المراد الحجز لديو، ونوع الحق المترتب بذمتو لممدين أو ال
ذا كان طالب الحجز ال يعرف  ومقداره، أو نوع األموال الموجودة في حيازتو عمى وجو التفصيل. وا 

 تفصيالت ىذه الحقوق أو األموال فيكتفى منو بذكر عممو بوجودىا لدى المطموب الحجز لديو.

( يقرر رئيس التنفيذ حجز أموال  وبناًء عمى ىذا الطمب المقدم من قبل الدائن أو المحكوم لو ) الحاجز
المدين أو المحكوم عميو الموجودة لدى الغير وتبميغ قرار الحجز لممحجوز لديو والمحجوز عميو تمييدًا 
لتنفيذ قرار الحجز. عمى أنو ليس لرئيس التنفيذ أن يقرر الحجز عمى أموال المدين لدى الغير إذا كان 

شخص الثالث ( من الدين، وبالتالي فإن المنازعة حول ترتب الدين المديـن قد قرر براءة ذمـة مدينو ) ال
تاريخ  17ئناف حمب رقم بذمة الشخص الثالث تكون من اختصاص القضاء العادي ) است

24/2/1968.) 

 تبميغ قرار الحجز: –ثانياً 

كل من يقتضي تبميغ قرار حجز أموال المدين الموجودة لدى الغير والصادرة عن رئيس التنفيذ إلى 
 المحجوز لديو ) مدين المدين ( والمحجوز عميو ) المدين أو المحكوم عميو ( المنفذ ضده.
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 تبميغ قرار الحجز إلى المحجوز لديه: -1

وما بعدىا من  23يجري تبميغ قرار الحجز لممحجوز لديو بموجب كتاب وفق األصول المقررة في المواد 
خارج سورية، عندىا يجب تبميغو الكتاب إلى شخصو بالذات  قانون أصول المحاكمات، إال إذا كان مقيماً 
 أصول (. 361المادة ) لمتبميغ في البمد الذي يقيم فيو أو إلى موطنو في الخارج باألوضاع المقررة

من قانون أصول المحاكمات عمى البيانات التي يجب أن يتضمنيا الكتاب الموجو  367وقد نصت المادة 
 لممحجوز لديو، وىي:

 صورة عن قرار رئيس التنفيذ بالحجز أو صورة قرار المحكمة في حالة الحجز االحتياطي. -1
 صورة الحكم أو السند الرسمي الذي جرى التنفيذ والحجز بمقتضاه. -2
بيان أصل المبمغ المحجوز من أجمو وفوائده والمصاريف، والغاية من ذلك تعريف المحجوز لديو بما  -3

الحاجز، فقد يكون المبمغ الواجب الدفع أقل من المبمغ المذكور في السند يتوجب عميو دفعو إلى 
 لسبق الوفاء بجزء منو، أو قد يكون أكثر بسبب إضافة الفوائد والمصاريف.

 نيي المحجوز لديو عن وفاء ما في يده إلى المحجوز عميو وعن تسميمو إياه. -4
أصول ضرورة تنبيو المحجوز لديو عن  367دة ونالحظ أن المشرع أغفل من البيانات الواردة في الما

واجب تقديم تقرير عما بذمتو أو بحيازتو خالل ثمانية أيام، أو أن ذمتو غير مشغولة بيذه الحقوق أو أن 
من  357المقرر حجزىا غير موجودة في حيازتو خالل المدة المذكورة، والذي تنص عميو المادة  األموال

لمشرع افترض عدم جيل المحجوز لديو ىذا الواجب بتقديم التقرير قانون أصول المحاكمات. ولعل ا
الفتراض عدم جيمو بالقانون. وفي التعامل القضائي، درجت دوائر التنفيذ  357المنصوص عميو بالمادة 

 عمى عادة تنبيو المحجوز لديو بيذا األمر لما لو من أثر كبير في اإلجراءات.
ى إغفال أحد ىذه البيانات، لذلك نعود إلى تطبيق القواعـد العامة ولم يحدد المشرع الجزاء المترتب عم

من قانون األصول. وعميو، ونظرًا ألن ىذه البيانات وضعت  47و  39لمبطالن المقررة في المادتين 
لمصمحة المحجوز لديو الذي يوجو إليو الكتاب ولمصمحة المحجوز عميو الذي يتحمل الحجز في النياية، 

اإلجراء عيب جوىري ترتب عميو ضرر لمخصم، كان من مصمحة من شرع لمصمحتو أن فإنو إذا شاب 
يدفع ببطالن اإلجراء  ما لم يتنازل عنو صراحة أو ضمنًا، بأن يرد عمى اإلجراء أو يقوم بعمل يدل عمى 

 أنو اعتبره صحيحًا.
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ن نزول أحدىما ) المحجوز عميو والمحجوز لديو ( عن الدفع بالبطالن ال  يؤثر بحق  اآلخر ىذا وا 
 بإثارتو.

 تبميغ قرار الحجز إلى المحجوز عميه:-2
بعد تبميغ المحجوز لديو يصار إلى تبميغ المحجوز عميو قرار إيقاع الحجز عمى أموالو الموجودة لدى 
المحجوز لديو، وذلك بإرسال مذكرة إلى المحجوز عميو تتضمن: بيان بحصول الحجز وتاريخو والحكم أو 

ي أو قرار المحكمة أو قرار الرئيس الذي حصل الحجز بموجبو حسبما يكون الحجز تنفيذيًا السند الرسم
أصول (. ويتم التبميغ عن طريق دائرة التنفيذ،  362أو احيتاطيًا، والمبمغ المحجوز  من أجمو ) المادة 
 ألن تنفيذ الحجز ولو كان احتياطيًا يتم بواسطتيا.

تمكينو من القيام بالوفاء إذا أراد رفع الحجز، أو إثارة بطـالن إجراءات والغاية من تبميغ المحجوز عميو، 
الحجز إذا كان ىناك ثمة بطالن، وإلعالمو بالسبب الذي يدعو المحجـوز لديو لالمتنـاع عن الوفاء 

 .(134)بااللتزام المترتب عميو فال يطالبو بالوفاء بغير جدوى 
 آثار قرار الحجز وتبميغه:-3

صدور قرار بحجز ما لممدين لدى الغير امتناع المحجوز لديو وفاء الدين لممحجوز عميو أو يترتب عمى 
 تسميمو المال العائدة إليو من جية، وقطع التقادم من جية أخرى.

 عدم وفاء الدين لممحجوز عميه أو تسميمه المال العائد عميه: -آ
ذا كان مااًل يترتب عمى تبميغ الحجز لممحجوز لديو نييو عن وفاء ما في  ذمتو إلى المحجوز عميو، وا 

منقواًل فعدم تسميمو إليو. وبما إن من آثار الحجز تجميد المال المحجوز ووضعو تحت يد القضاء، فإنو 
يترتب عمى المحجوز لديو أصاًل عدم دفع الدين أو تسميم المال إلى الحاجز، واالحتفاظ بو إلى حين 

والمادة  363/2يودعو الدائرة متى شاء قبل طمبو من قبميا ) المادة  طمبو من قبل دائرة التنفيذ، ولو أن
 من قانون أصول المحاكمات (. 364

عمى أن نيي المحجوز لديو عن وفاء الدين أو تسميم المال إلى المحجوز عميو أو الحاجز ال يمنع دائنًا 
ائرة التنفيذ مع تخصيصو آخر من إيقاع الحجز عمى المال المحجوز إال إذا جرى إيداع المال لدى د

لمحاجز األول، ففي ىذه الحالة يختص المال بالحاجز األول فقط الذي يحق لو التمسك بالتخصيص تجاه 

                                                        
 .326فتحي وايل، التنفيذ اجل ي، ادلر ع الفاضق، ص   (134)
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سائر الدائنين الجدد. ومنعيم من مشاركتو بيذا المبمغ و يعتبر الحجز الثاني مستقاًل عن الحجز األول 
 .(135)ببطالن ىذا الحجز  فال يؤثر فيو نزول الحاجز األول عن حجزه أو الحكم

ذا حصل وفاء ما في ذمة المحجوز لديو من مبالغ بطريق اإليداع في صندوق دائرة التنفيذ، اعتبر  وا 
الحجز واقعًا عمى المبالغ المودعة، وتوجب عمى مأمور التنفيذ في ىذه الحالة إخبار الحاجز والمحجوز 

 ل منيما حسب األصول.عميو فورًا بحصول اإليداع بموجب مذكرة تبمغ إلى ك

ىذا ويجب أن يكون اإليداع مقترنًا ببيان موقع عميو من المحجوز لديو، بالحجوز التي وقعت تحت يده 
عمى ىذه المبالغ وتواريخ تبميغيا وأسماء الحاجزين والمحجوز عميو وصفاتيم وموطن كل منيم واألسناد 

ن أجميا إال إذا كان المبمغ المودع خالصًا التي وقعن ىذه الحجوز بمقتضاىا، والمبالغ التي حجزت م
 ني عن التقرير بما في الذمة.غوكافيًا لموفاء بدين الحاجز، فإن اإليداع وحده ي

غير أنو إذا وقع حجز جديد عمى المبمغ في صندوق دائرة التنفيذ وأصبح غير كاف لموفاء، جاز لمحاجز 
 أصول (. 365) المادة انية أيام من تكميفو بذلك األول تكميف المحجوز لديو بيان ما في ذمتو خالل ثم

ونشير إلى أن بإمكان المحجوز لديو إيداع مبمغ مساٍو لمدين المحجوز من أجمو فقط في صندوق التنفيذ، 
ويخصصو لموفاء بمطموب الحاجز، وفي ىذه الحالة يزول قيد الحجز عنو. كما يحق لممحجوز عميو أن 

حالة تكون عمييا اإلجراءات تقدير مبمغ ليودعو صندوق دائرة التنفيذ عمى يطمب من رئيس التنفيذ في أي 
 ذمة الوفاء لمحاجز، وفي ىذه الحالة أيضًا يزول قيد الحجز عن المحجوز لديو من وقت اإليداع.

 قطع التقادم:-ب

ي. ذلك أن من القانون المدن 387يترتب عمى حجز ما لممدين لدى الغير قطع التقادم وفقًا ألحكام المادة 
الحجز يعتبر قاطعًا لمتقادم سواء أكان قد وقع عمى مال المنقول لدى المدين أم عمى مالو لدى الغير، ألن 
ىذا العمل يدل عمى حرص الدائن في المحافظة عمى حقو الذي ىو قائم أصاًل في ذمة المحجوز عميو 

(136). 

                                                        
. " إن و يله إيداع األموال احملجواة لدى خائرة 21/3/1983مانيخ  47/1896. انظر أيضاً قران حمك،ه النقت نقم 277خ.  دنان القوملي، التنفيذ، ادلر ع الفاضق، ص   (135)

 جوا موروك لقايي التنفيذ ".التنفيذ متحقق  ندما مطلب الدائرة ذلك، وضدونه لي  ما يو ب إيداع األموال، وإن مت فإن إجياب إيداع ادلال احمل
 .413أمحد أضو الوفا، إ راءات التنفيذ، ادلر ع الفاضق، ص  (136)

 .319فتحي وايل، التنفيذ اجل ي، ادلر ع الفاضق، ص             
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نسبة لدين  المحجوز عميو تجاه المحجوز كما يترتب عمى حجز ما لممدين لدى الغير قطع التقادم بال
 .(137)يو في مواجية المحجوز لديوملديو، ألن الحاجز يطالب بحق مدينو المحجوز عميو ويحافظ ع

 تقرير المحجوز لديه بما في ذمته: -ثالثاً 

 وجوب تقديم التقرير:-1

أصول(   1/ 367) المادة أوجب المشرع عمى المحجوز لديو أن يقدم تقريرًا بما في ذمتو لممحجوز عميو 
ذا تعاقبت ىذه الحجوز قبل تقديم التقرير األول  و يقوم ىذا الواجب في كل مرة يبمغ فييا بحجز جديد، وا 

 اكتفي بتقرير واحد بالنسبة إلييا جميعًا.

ويعفى المحجوز لديو من تقديم ىذا التقرير إذا أوفى ما في ذمتو بإيداعو بصندوق دائرة التنفيذ، أو إذا 
طمب المحجوز عميو من رئيس التنفيذ تقدير مبمغ يودعو صندوق الدائرة عمى ذمة الوفاء لمحاجز، أو إذا 
كان المحجوز لديو إحدى المصالح الحكومية في ىذه الحالـة تعطي الحاجز بناًء عمى طمبو شيادة تقوم 

ز لديو تقديم التقرير، أصول (. وفي غير ىذه الحاالت يتوجب عمى المحجو  368مقام التقرير ) المادة 
 367/4حتى ولو لم يكن مدينًا لممحجوز عمـيو، تحت طائمة مالحقتو بالمبمغ المحجوز من أجمو ) المادة 

 أصول (.

 ميعاد تقديم التقرير: -2

ويجب أن يقرر المحجوز لديو بما في ذمتو لدى دائرة التنفيذ المقيم في منطقتيا مباشرة خالل ثمانية أيام 
أصول ( ويكون التقرير إما بكتاب عادي يوجو إلى رئيس التنفيذ أو  367/1الحجز ) المادة من تبميغو 

 بيان يدونو في محضر التنفيذ.

وفي حال انتقال المحجوز لديو إلى مركز دائرة التنفيذ لتسجيل التصريح في المحضر العام لمتنفيذ، يجب 
 القواعد العامة.إضافة ميمة المسافة إلى ميمة األيام الثمانية عماًل ب

 محتويات التقرير:-3

من قانون أصول المحاكمات يجب أن يتضمن التقرير المقدم من المحجوز لديو،  367وفقًا ألحكام المادة 
 البيانات التالية:

                                                        

 .431يو ف لم   ان، طرق االوتياط والتنفيذ، ادلر ع الفاضق، ص     (137)  
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سبب الدين الذي في ذمتو حتى ولو كان السبب باطاًل أو قاباًل لإلبطال أو كان الدين معمقًا عمى    -آ
 .(138)وبصورة عامة كافة الدفوع التي بإمكانو إثارتيا تجاه المحجوز عميوشرط أو أجل، 

ن كان واردًا عمى منقوالت لممدين في حيازتو ترتب  -ب مقدار الدين المترتب بذمتو لممحجوز عميو، وا 
 عميو أن يرفق تقريرًا مفصاًل عنيا.

 عمى الحق المحجوز. كافة الحجوزات التي سبق إيقاعيا تحت يده والحواالت التي وردت -ج

إذا كان قد سبق لو إيفاء الدين أو جزء منو أو أبرئت ذمتو منو فعميو بيان ذلك في التقرير مع ذكر  -د  
 التواريخ.

ويجب أن يكون التقرير واضحًا مرفقًا بالمستندات واألوراق المؤيدة لو إذا كانت موجودة. أما إذا كان 
 اإلشارة إلى ذلك.الغير ليس بمدين لممحجوز عميو فتكفي 

 مؤيد إغفال التقرير:  -4

إذا لم يقدم المحجوز لديو التقرير بما في ذمتو وعمى الوجو الذي حدده القانون وفي مدة ثمانية أيام من 
تاريخ تبمغو قرار الحجز، أصبح ممزمًا تجاه الحاجز بكامل المبمغ الذي كان سبب الحجز و المترتب عمى 

جز حتى و لو لم يكن مدينًا أصاًل لممحجوز عميو،ما لم يقدم عذرًا مقبواًل المحجوز عميو لمصمحة الحا
أصول( وقد قررت محكمة االستئناف بحمب بإلزام الشخص  371يعود تقديره إلى رئيس التنفيذ. )المادة 

 .                       (139)الثالث بتسميم اآللة التي كانت سببًا لمحجز المتناعو عن تقديم التقرير بعد مضي المدة القانونية  

و يمكن لممحكمة أو لرئيس التنفيذ عدم إلزام المحجوز لديو بقيمة الدين إذا أبدى عذرًا رأتو جديرًا بالقبول، 
ألن العذر في ىذه الحالة ينفي عنصر الخطأ الذي يقوم عميو مبدأ المسـؤولية. كما لو كان المحجوز لديو 

و قرار الحجز، وقدم تقريرًا فور عودتو. أو إذا ثبت عدم إصابـة الحاجز بأي مسافرًا خارج البالد حين تبميغ
 (.7/17/1968تاريخ 385ضرر من جراء عدم تقديم التقرير النتفاء المسؤولية.)نقض

وتترتب مسؤولية المحجوز لديو بمقدار كامل الدين المترتب لمحاجز في ذمة المحجوز عميو حتى ولو قدم 
إذا كان التقرير يتضمن معمومات غير حقيقية أو كاذبة، كما لو ذكر فيو أنو بريء  تقريرًا ضمن الميمة،

 الذمة أو أن دينو انقضى بالتقاص ؛ رغم أنو مدين بأقل من حقيقة الدين.
                                                        

 .58، ص 1969األ لو ي،  خاللوا 3/11/1968ا تئناف ضاني  يف   (138)
، وقد قرنت  " إيقاع احلجز الفعلي  لى اآلله ومقدير قي،تاا مبعرفه  لري وىت إذا امتنع احملجوا لديه  جن مفلي،اا أو هرهبا 28/7/1999/ت مانيخ 1562ا تئناف ولب   (139)

 .281و  287ان إليه يف مؤلف  لد الوهاب كرخي، أصول منفيذ، ادلر ع الفاضق، ص مجن احلجز أمكجن مالوقته مبا يعاخل قي،تاا ادلقدنة وإلزامه ضدفع هذ  القي،ه ". مش
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ذا صدر قرار بحـق المحجوز لديو،أصبح ىذا األخير مدينًا بصورة شخصية لمحاجز، وفي حال      وا 
ز بالرجوع عمى المحجوز عميو بما وفاه لمحاجز زيادة عمى الدين المترتب وفائو بالدين يحل محل الحاج
 في ذمتو نحو المحجوز عميو.

أما إذا كان قد ألزم المحجوز لديو بتعويض الحاجز عن الضرر الذي أصابو بسبب سوء نيتو بمغالطتو 
يما يتعمق بمقدار ىذا في التقرير أو بتأخيره في تقديمو، فإنو ال يحق لو الرجوع عمى المحجوز عميو ف

التعويض فقط و إنما بمقدار الزائد من أصل الحق، المترتب لمحاجز عمى المحجوز عميو، والذي ألزم بو 
 المحجوز لديو لألسباب السابقة.

 رابعًا_ المنازعة في التقرير:

و لممحجوز يترتب عمى المحجوز لديو واجب تقديم التقرير، فإذا كان سمبيًا كأن يذكر فيو عدم مديونيت
عميو أو عدم حيازتو ألي منقول لو انقضى الحجز النعدام محمو. وفي ىذه الحالة يستطيع الحاجز 
منازعة المحجوز لديو في صحة البيانات الواردة فيو، بدعوى أصمية أطمق عمييا المشرع اسم "دعوى 

 المنازعة في التقرير".      

 المحكمة المختصة بدعوى المنازعة: -1

عوى المنازعة في التقرير إلى المحكمة التي أوقعت الحجز أو إلى المحكمة المختصـة أصــاًل وتقدم د
لمنظر في النزاع المتعمق بمحل الحجز، وىذه الدعوى غير محددة بوقت، ويجـوز تقديميا من قبل الحاجز 

يل المشكالت التنفيذية أو المحجوز عميو. وعميو فال يجوز تقديميا إلى رئيس التنفيذ، ألنيا ال تعتبر من قب
التي يبت فييا رئيس التنفيذ عمى طريقة القضاء المستعجل أي بدون التعرض ألساس النزاع، باعتبار 

 . (147)المنازعة دعوى موضوعية تبحث بأصل الحق 

وتقدم الدعوى إلى المحكمة المختصة حسب مبمغ الدين المطموب الحكم بثبوتو في ذمة المحجوز لديو. 
صاص المكاني، فيعود إلى محكمة محل إقامة المحجوز لديو، باعتبار أن دين المحجوز عميو أما االخت

 .ديو أو جزء منو ىو محل المنازعةعمى المحجوز ل
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 _ الطبيعة القانونية لدعوى المنازعة:2

وى مقدمة لتحديد الطبيعة القانونية لدعوى المنازعة في التقرير ال بد لنا من التمييز بين ما إذا كانت الدع
 من قبل المحجوز عميو أو من قبل الحاجز. 

فإذا كانت مقدمة من المحجوز عميو، فالدعوى عادية ألنيا مرفوعة من دائن ضد مدينو المباشر، وىذه 
الدعوى مقبولة ولو لم يكن حق المحجوز عميو مستحق األداء عمى المحجوز لديو أو كان معمقًا عمى 

اإلنكار أو بالبيانات الناقصة يبرر رفع الدعوى في الحال لوجود مصمحة شرط ألن تقرير المحجوز لديو ب
لممحجوز عميو. وعندىا يحق لمحاجز أن يتدخل في ىذه الدعـوى، فإذا لم يتدخل لم تكن لمحكم حجية في 

 مواجيتو.

لديو أما إذا كانت الدعوى مقدمة من قبل الحاجز، فيي تعتبر دعوى المحجوز عميو ضد مدينو المحجوز 
حل فييا الحاجز محمو بأن استخدم الحاجز حق المحجوز عميو تجاه المحجوز لديو. ويترتب عمى ذلك 

 النتائج التالية:

يجب عمى الحاجز أن يدخل المحجوز عميو في الدعوى وفقًا ألحكام الدعوى غير المباشرة    -1
ال كان الح236/2المنصوص عنيا في المادة ) كم مشوبًا بالبطالن، ىذا ( من القانون المدني. وا 

ويحق لممحجوز لديو أن يطمب إدخال المحجوز عميو في الدعوى ألنو الخصم األصمي بالنسبة لدين 
/أصول( كما يحق لممحكمة أن تقرر من تمقاء نفسيا ىذا اإلدخال 151الحاجز )المادة/

 /أصول(.152)المادة/

لديو إال بالبينة التي يحق لممحجوز عميو التمسك ال يحق لمحاجز أن يتمسك في مواجية المحجوز    -2     
بيا، فإذا كان الدين مما يثبت بالكتابة وجب عمى الحاجز إثباتو بالكتابة أيضًا. كما أن لممحجوز 
لديو أن يتمسك تجاه الحاجز بكافة الدفوع التي من حقو إثارتيا تجاه المحجوز عميو، ولو خاصة أن 

 تكن ثابتة التاريخ مادام يحق لو التمسك بيا في وجو المحجوز عميو.  يتمسك باألوراق العادية ولو لم

تقتصر حجية الحكم الصادر في ىذه الدعوى عمى أطرافيا وال ينسحب أثره عمى حاجز ثاٍن لم   -3 
 يتدخل في الدعوى،وذلك عماًل بالقواعد العامة.
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 نتائج التقرير اإليجابي: -خامساً 

إذا كان التقرير إيجابيًا، فإنو يعتبر إقرارًا صادرًا من المحجوز لديو بمديونيتو لممحجوز عميو وبحيازتو 
لمنقوالت عائدة لو، وىو ال يعتبر إقرارًا قضائيًا، ألنو لم يتم من خالل دعوى بين الحاجز و المحجوز لديو 

نما تم أمام رئيس ال تنفيذ بكتاب موجو إليو أو في بيان يسجل في أو بين المحجوز عميو والمحجوز لديو، وا 
 محضر التنفيذ.

ويترتب عمى ىذا اإلقرار بأن محل الحجز يتحدد بو، فيعتبر الحجز واردًا عمى ما أقر بو المحجوز لديو، 
ويثبت حق المحجوز عميو في دينو أو في األموال التي أقر بيا المحجوز لديو غير أنو ال يمزم المحجوز 

 يشأ التمسك بو.عميو إذا لم 

وبناًء عمـى ذلك، إذا لم يتقدم المحجوز لديو بالوفاء أو باإليداع بناًء عمى طمب رئاسة التنفيذ، كان 
نما يكفي لذلك صدور قرار  لمحاجز أن ينفذ عمى أموالو مباشرة وال حاجة لصدور حكم قضائي بالتنفيذ، وا 

ل المحجوز لديو، المتناعو عن الوفاء أو من رئيس التنفيذ يتضمن إلقاء الحجز التنفيذي عمى أموا
 اإليداع.

ونالحظ أن األموال المحجوزة لدى الغير تباع وفقًا لمقواعد العامة لبيع المال المنقول المحجوز لدى 
المدين، وىذا ما دعانا لبحث كافة أحكام بيع المنقول في بحث واحد، أيًا كان المحجوز لديو مدينًا أم من 

 الغير.
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