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 الملخص
تعد الملكية الخاصة أهم مدخل طبيعي إلى زيادة التنميةة االبةب ل اثك ةع لعاليةة 
لي تحق ق أببابها انتائجها مما  ؤدي إلى ازدهاع الجماعة اضمان تقدمها، لإنهةا تةالع 
قاعةدة تعاكميةة يب ةعة صقتصةةاد الدالةة يبةتمد مصةةادع قاتة ، اقةد لطةةن الم ةع  لةي العد ةةد 

لقضةةةاإل ارداعي منةةة  االدبةةةتاعي إلةةةى تلةةة  الحقيقةةةة لحةةةاا  إحاطةةةة مةةةن الدبةةةات ع امعةةة  ا
الملكيةة الخاصةةة بحمايةةة اضةةمانا، عد ةدة، احةةع  يةةل الحةةع  لةي ان يي ةةل لهةةا أبلةة  

 الحماية بنصا  صعيحة اقاطعة ص تتحمل التأايل .
الي هذه البحث اضحنا الداع الةذي  ؤدية  يةل مةن القضةاإل ارداعي االدبةتاعي 

ة الخاصة االتي تعد من اهم الحقاق التي  تمتع بها أبناإل المجتمةع امةا لي حماية الملكي
ي ةةيل  مةةن ضةةمان  ضةةةد تجةةااز اطايةةان اتاةةا  البةةةلطة العامةةة اارداعة عنةةدما تحةةةاا  



 في مجال الحجز والحراسة دور القضاء اإلداري والدستوري في حماية الملكية الخاصة

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

586 

تطب ةةةق بعةةةو الق ةةةاد التةةةي ت ةةةعو علةةةى الملكيةةةة الخاصةةةة معاقبةةةة مةةةد  احتةةةعام البةةةلطة 
 تي تضع النطاق المحدد لتل  الق اد.العامة اارداعة للقااعد الدبتاعية االت عيعية ال

يما أننةا اعتأ نةا أن نبة ن م هةام يةل مةن الحجةز االحعابةة، ايةذل  التعةع  علةى 
الضةةاابو االضةةمانا، التةةي اضةةعها الم ةةع  ااكةةد عل هةةا احةةع  علةةى ان تلتةةزم البةةلطة 
العامةةة اارداعة باتباعهةةا اعةةدم تجاازهةةا عنةةدما تحةةاا  تطب ةةق تلةة  الق ةةاد، اهةةا مةةا مهةةد 

لبب ل إلى دعابتنا للداع الذي  ؤدية  القضةاإل ارداعي االدبةتاعي الهمة  اتاضةيح  امةا ا
  العه من حماية للملكية الخاصة؛ لضمان عدم اصلتئا، ااصعتداإل عل ها.

 القضاإل ارداعي، قضاإل دبتاعي، حجز، حعابة، حماية الملكية . الكلمات المفتاحية:
Summar: 

Private ownership is the most important natural entrance to 

increasing development and the most effective way to achieve its 

causes and results, which leads to the prosperity of the community 

and ensures its progress. He tried to enclose private property with 

numerous protections and guarantees, and he was very careful to 

guarantee it the best protection with explicit and categorical texts 

that do not bear interpretation. 

In this research, we have clarified the role that both the 

administrative and constitutional judiciary play in protecting 

private property, which is one of the most important rights 

enjoyed by members of society, and what it constitutes a 

guarantee against the abuse, tyranny and pervasiveness of the 

public authority and the administration when it tries to apply some 

restrictions imposed on private property. The public authority and 

administration of the constitutional and legislative rules that lay 

down the specific scope of those restrictions. 

We also decided to clarify the concept of both custody and guard, 

as well as to identify the controls and guarantees set by the 

legislator and emphasized them, and he was keen that the public 

authority and the administration are committed to following them 

and not exceeding them when trying to apply these restrictions, 

which paved the way for our study and understanding of the role 

played by the administrative and constitutional judiciary its 
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clarification and the protection it provides for private property; To 

ensure that there is no abuse or abuse. 

Keywords: administrative judiciary, constitutional judiciary, 

seizure, guarding, property protection . 

 المقدمة
يعةةد حةةق الملكيةةة مةةن الحقةةاق المهمةةة، إذ بةةا،  : أوال: مدددخت تيفيفددم للمو ددو  

هةةذا الحةةق لةةي ي  ةةع مةةن الةةدا  يصةةنل ضةةمن الحقةةاق الدبةةتاعية، لقةةد حعصةة، أ لةة  
مماعبةة هةذا الحةق مةن قبةل اثلةعاد اضةمان  دبات ع العالم امن  م قاان نهةا علةى ضةمان

حما ت  ضد أي اعتداإل أا تجااز ابما  ت ع  عةن حةق الملكيةة مةن عناصةع ياصبةتعما  
االتصةةةع  ااصبةةةتاي  لا ةةةياإل المملايةةةة، يمةةةا إنةةة  ييتبةةة  أهميةةةة يب ةةةعة؛ يانةةة  متعلةةةق 
بالمصةةةةلحة الخاصةةةةة لمصةةةةلحة المالةةةة ة االمصةةةةلحة العامةةةةة لمصةةةةلحة الجماعةةةةةة، اقةةةةد 

تداخل المصلحتان اقد يحصل ب نهما تعاعو لةي عةدة أحيةان ممةا يبةتدعي ان  تةدخل ت
 ال عد  الم ع  لتنظيم حق الملكية لما  عاعي يلتا المصلحت ن مصلح الجماعة امصلحة

اقد حظي ماضا  الملكية الخاصة باهتمام الكب ع لي البحةث لةي مختلةل لةعا   
بالدعجةةةة اثالةةةى لإنةةة  يعةةةد لةةةي الاقةةة، ذاتةةة  العلةةةم االمععلةةةة، لةةةان يةةةان ماضةةةاعا قانانيةةةا  

ماضاعا  اجتماعيا  ابيابيا ااقتصاديا اللب يا ، ل ي اطاع القانان الخةا   عيةز البحةث 
لةةي ماضةةا  الملكيةةة الخاصةةة علةةى جانةة  العيقةةا، التةةي تن ةةأ بةة ن اثلةةعاد ليمةةا  خةة  

اتة  بالبةلطة العامةة الملكية الخاصة، أما القانان العام لان التعي ز لية  ييةان زاايةة عيق
 أا بارداعة .

لةةةذا لةةةإن الم ةةةع  لةةةي معظةةةم دا  العةةةالم يحةةةع  علةةةى إ جةةةاد نصةةةا  ت ةةةعيعية 
لحما تهةةا ادلةةع أي خطةةع أا اعتةةداإل عل هةةا بةةااإل مةةن قبةةل اثلةةعاد أم مةةن قبةةل ارداعة، إص 
 أنَّ تةةةدخل الدالةةةة االتةةةزام ارداعة بضةةةمان بةةة ع المعالةةةق العامةةةة بانتظةةةام ااطةةةعاد اابةةةتمعاع
تقةةديم الخةةدما، علةةى قةةدم المبةةاااة إلةةى عمةةام جمهةةاع المةةااطن ن قةةد  ةةؤدي إلةةى احتيةةا  
ارداعة لبعو أماا  اثلعاد المملاية ملكية خاصة مما قد  ؤدي بداعه إلى اضةع بعةو 
الق ةةةاد التةةةي ت ةةةعو علةةةى الملكيةةةة الخاصةةةة مةةةن اجةةةل تيبةةة ع حصةةةا  ارداعة علةةةى مةةةا 

 يقبلاا التناز  عنها طاعا  أا بات اق . تحتاج  من تل  اثماا  صبيما إن لم
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يمةةا قةةد تةةدعي ارداعة ان مقتضةةيا، المصةةلحة العامةةة تةةدعا إلةةى مصةةادعة بعةةو  
 اث ياإل المملاية ملكية خاصة أا حجزها أا اضعها تح، الحعابة .

لإن بلمنا بأن  ص  نى عن لعو بعو الق اد الخاصة حتى اان يان، بصةاعة  
أا  االقةةةاا علةةةى تلةةة  الق ةةةاد، لهةةةل ت ةةةعو هةةةذه الق ةةةاد بةةةي  جبعيةةةة ان لةةةم يقبةةةل المةةةي 

ضمانا، ابي مقابل؟ ان هذا  دعانا إلى البحث عن ضةمانا، قانانية  ادبةتاعي  تحةيو 
الملكيةةةةة الخاصةةةةة ببةةةةيا  منيةةةةع يعمةةةةل علةةةةى حما تهةةةةا اتميةةةة ن اثلةةةةعاد التمتةةةةع ببةةةةماتها 

 اخصائصها .
يةةة الملكيةةة الخاصةةة مةةن أهةةم تعةةد حما: ثانيددا : أيميددة المو ددو  وأخددااه اختيدداف 

الماضةةةةاعا، التةةةةي تطةةةةعب لةةةةي مجةةةةا  البحةةةةث لةةةةي اقتنةةةةا الحاضةةةةع، لقةةةةد يانةةةة، الملكيةةةةة 
الخاصةةة امةةا زالةة، مصةةدعا  للك  ةةع مةةن الم ةةاكل التةةي  تعةةعو لهةةا اثلةةعاد االمجتمعةةا، 
اعلةةى مختلةةل اثصةةعدة اصجتماعيةةة ااصقتصةةادية االبيابةةية، ممةةا يقتضةةى االحةةا  هيةةذا 

م لهذا الحق اتةال ع ضةمانا، تك لة  اتحمية ، اقةد اجةدنا لةي أنَّ بةنا  ة ئا  من إ جاد تنظي
من الع بة للبحث لي هذا الماضا ، من ح ث الحماية التي يمين ان  العها القضةاإل ن 
ارداعي االدبةةةةتاعي لتلةةةة  الملكيةةةةة التةةةةي طالمةةةةا حةةةةع  ارنبةةةةان عل هةةةةا ايبةةةةعى جاهةةةةدا 

تتعةةةعو لهةةةا لضةةةمان تمتعةةة  ال علةةةي بهةةةا لحما تهةةةا االةةةدلا  عنهةةةا ضةةةد أي اعتةةةداإلا، قةةةد 
اابتئ اعه بخ عاتها، الملكية الخاصة ععلها ارنبان منذ أن خلقة    ل بةبحان  اتعةالىة، 
اعظةم  ةةأنها بمةةعاع الةةزمن اتعقةةد الحيةةاه اازديةاد حاجاتهةةا اي ةةعه التطةةاعا، الحاصةةلة لةةي 

، بل على المجتمعا،، اباد، حتى أصبح، تؤ ع ليس على النظام اصقتصادي لحب 
النظام البيابي أيضا ، يما إن الماضا  يبتمد أهم ت  يذل  من أهمية الملكية الخاصة 
ذاتهةةا اضةةعاعة الح ةةاا عل هةةا ضةةد أي اعتةةداإل أا تةةدخل   ةةع م ةةعا  أيةةا  يانةة، طبيعتةة  

 امصدعه.
ظهاع داع القضاإل لي حماية الملكية الخاصة  يما إن البحث لي هذا الماضا  اا 

عاد لائدت  ان ع  للمااطن ن الععاق  ن لحب ، بةل  تعةد  إلةى اثجانة  اصيانت  لها ص ت
أيضةةةا بةةةااإل يةةةاناا أ خاصةةةا طبيع ةةة ن أم معنةةةاي ن، إذ إنَّ تةةةال ع أنجةةةع الضةةةمانا، لةةةي 

 حماية الملكية الخاصة دالع لعا  لجل  اصبت ماعا، اثجنبية للبيد.
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 ن اثهدا  أهمها:تعمي الدعابة إلى تحق ق جملة م : ثالثا : أيداف الدفاخة
لتأك د على أنَّ الملكية الخاصة مقدبة ايج  حما تها اعدم المباس بها إص على بب ل 
اصبةةت ناإل، اسابةةائل م ةةعاعة ابةةليمة قانانةةا  تت ةةق مةةع طبيعةةة الملكيةةة الخاصةةة اأحيةةام 

بيةةان قةةدعة اقابليةةة القضةةاإل ارداعي االدبةةتاعي علةةى حمايةةة الملكيةةة   الدبةةتاع االقةةانان.
حاطتها بالضمانا، الكالية لذل  .الخ  اصة اصيانتها، اا 

 المبحث اثا 
 الحةةجةةز

 تزا ةةةد اصهتمةةةام باصقتصةةةاد الةةةداخلي للةةةدا  ات ةةةيل الملكيةةةة الخاصةةةة عةةةامي  يب ةةةعا  
الاعي  لي دعم اصقتصاديا، لي الدا  النامية االمتقدمة، لذا ص بد من حما تها من أي 

قد تنالها ااضع ضمانا، تتبم بال مالية تتناالها بالحماية  إجعاإل ذا اآل اع البلبية التي
من جميع الجاان  اثبابية اتمي نها من أن تؤدي داعها الهام لي تحق ةق علاهيةة ال ةعد 
االمجتمع على حد بااإل لذا  نباةي علةى البةلطة العامةة لةي الةدا  التةي تخطةا خطةاا، 

لخاصةة ات ع ةل داع القضةاإل مةن خةي  جادة اأن تتخذ التداب ع اليزمة لحمايةة الملكيةة ا
تطايع الت عيعا، الاطنيةة القةا  لمعةا  ع العةد  اال ة الية، لةذا بةنتناا  هةذا المبحةث مةن 
خةةةي  التععيةةةل بةةةالحجز اأجزائةةة  ا ةةةعاا محلةةة  ال ةةةاعه االطعةةةن ليةةة  الةةةذل  التطبيقةةةا، 

 القضائية ايما  لي: 
 المطل  اثا 
 التععيل بالحجز

ن اثهمية لذا بنب ن المقصاد ب  مةن الناحيةة اللاايةة يحمل الحجز جان  يب ع م
 ااصصطيحية ايما  لي: 

 الفف  األول
 الحجز لغة  

 ةةةد  الحجةةةز علةةةى معةةةان  متعةةةددة لقةةةد  ةةةعاد بةةة  ال صةةةل بةةة ن  ةةة ئ ن ليقةةةا  الحجةةةز 
 ،ْ ب نهما، اقد يأتي بمعنى الممانعة، اقد يأتي بمعنى المبةالمة ليقةا  لةي الم ةل: َإن ْأْعد 
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، اقد يةأتي بمعنةى الحةا  بة ن ة1لْزة ْلْقب ل الُمناْجْزة، لالمحاجزة هنا بمعنى المبالمةالُمحاجْ 
ال  ئ نة ليقا : حجزْ، ب ن العجل ن، اذل  بأن يمنع يل ااحد منهما عن صاحب ، ايقةا  
بأن الحجاز بم ، حجازا  ثنها حجز، ب ن نجد االبعاة، اقد يأتي بمعنى يةل مةا يحةا  

، ماديةةا  يةةان م ةةل الجةةداع أا اجتماعيةةا  م ةةل خ ةةية اللةةام أا ن بةةيا  م ةةل بةة ن المةةعإل ا ا تةة 
 . ة2لالخا  من ارخ اق، ليقا  يبع حاجز الخا  أي جعؤ ات جع

 الفف  الثانم
 الحجز اصطالحا  

اضةع المةا  » اهتم ال قهاإل بالحجز اأاعداا ل  تععي ا، عد دة امنها ما عأتة  بأنة  
صاحب  من القيام بأي عمل قةاناني أا مةادي يضةع تح،  د القضاإل بهد  ح ظ  لمنع 

مجماعةةة مةةن ارجةةعاإلا، التةةي » ، أمةةا الةةديتاع للتحةةي االةةية ل ةةعاه بأنةة  ة3ل«بحةةق الةةدائن
 ةةن  عل هةةا القةةانان اييةةان للحيامةةة أا اث ةةخا  اصعتياديةةة العامةةة بمقتضةةاها حجةةز 

يان، تل  الحقاق من  يل أا بعو أماا  مد نها انز  ملك ت  ابتي اإل  لحقاقها قبل ، إذا
 . ة4ل«تل  التي  ج ز القانان ابتي اإلها بهذا الطعيق
مجماعة من القعاعا، ااثاامةع ارداعيةة » أما الديتاع لأحمد أبا الالاة ل ع  بأن  

تصدع من جهة ارداعة باعو الحجةز علةى أمةاا  مةد نها اسيعهةا ابةتي اإل  لحقاقهةا التةي 
 . ة5ل«يق اصختياعي  ج ز القانان اقتضاإلها بهذا الطع 
                                                           

(
1

، 1990، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1، ط5، جينظر: ابن منظور، لسان العرب (

 .331ص

(
2

، 2008، 1، ج6د. مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، ط (

 484ص

(
3

، 2002رمزي سيف، قواعد تنفيذ األحكام والعقود الرسمية في قانون المرافعات الجديد، القاهرة،  (

ذات المعنى: د. محمد علي سويلم، الجوانب اإلجرائية في مكافحة جرائم ؛ ينظر في 473ص

، 2017، المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1الفساد )مالحقة الفاسدين( دراسة مقارنة، ط

 . 533ص

(
4

؛ د. عبد 256-198، ص1980د. فتحي والي، التنفيذ الجبري القضائي واإلداري، القاهرة،  (

ليفة، إجراءات ومنازعات الحجز اإلداري في الفقه والقضاء، المركز القومي العزيز عبد المنعم خ

 . 11، ص2011لإلصدارات القانونية، 

(
5

، 1982، دون مكان طبع، 8د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، ط (

ة لظاهرة غسل األموال في ؛ ينظر أيضاً: عبد هللا محمد عون الزهراني، المواجهة الجنائي869ص

القانون الجنائي الداخلي والقانون الجنائي الدولي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين 



  (2021لعام )ا(/38/العدد )(10) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

591 

ها الذي ييان هدل  الاح د » أما الديتاع لعزمي عبد ال تابة ل ع  بأن الحجز: 
مجةةعد اضةةع بعةةو اثمةةاا  المنقالةةة التةةي يملكهةةا المةةد ن تحةة،  ةةد القضةةاإل لمنعةة  مةةن 

 . ة1ل«التصع  ل ها تصعلا  يضع بالحاجز
مةةةا  تحةةة،  ةةةد اضةةةع » أمةةةا الةةةديتاع لعبةةةد الةةةعحمن العةةةيمة ل ةةةع  الحجةةةز بأنةةة : 

القضاإل لمنع صاحب  من أن يقام بأي عمل قاناني أا مادي من  أن  إخعا  هذا الما  
 . ة2ل«أا  ماعه من ضمان الدائن الحاجز

الةذي  اقةع الةق القااعةد » أما القاضي لمةدح، المحمةادة ل ةع  بةأن الحجةز هةا: 
ي حةاص، مع نةة المنصا  عل ها لي قانان المعالعا، المدنية ابماجبها يباغ للةدائن لة

إيقةا  الحجةز اصحتيةاطي إلةى أمةاا  مد نةة  بقصةد منةع تهعيبهةا أا التصةع  ل هةا إضةةعاعا  
 . ة3ل«ب  أا ببقية الدائن ن بااإل يان، هذه اثماا  ب د المد ن ن ب  أم ب د الا ع

من خي  ما تم ذيعه من التععي ا، البابقة يميننا القا  أن جميع هةذه التععي ةا، 
تحق ق  اية ااحدة أص اهي اضع ال د على الما  اأحيام ضبط  للح لالة  قد هدل، إلى

دان تميةةن المةةد ن مةةن إخعاجةة  مةةن ضةةمان الةةدائن ن، إص أنةة  ص يميةةن أن  تخةةذ إص القةةا  
للقانان الي الحاص، التي  ج زها الم ع ، امن هنا يميننا أن ناعد تععي ا  للحجةز بأنة : 

الاايةة منهةا ضةبو المةا  االبةيطعة علية ؛ لمنةع المالة   مجماعة مةن ارجةعاإلا، القانانيةة
مةةن تبد لةة  أا نقلةة  أا التصةةع  بةة  بةةأي عمةةل قةةاناني أا مةةادي  ةةؤدي إلةةى إخعاجةة  مةةن 

 ضمان الدائن .
                                                                                                                                                      

؛ د. محمد علي سويلم، السياسة الجنائية في مكافحة الفساد، دراسة 362-361، ص2012شمس، 

مصرية للنشر والتوزيع، ، ال2مقارنة، في ضوء االتفاقيات الدولية وقوانين مكافحة الفساد، ط

 . 884، ص2018القاهرة، 

(
1

-1989د. عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات، دار الفكر العربي،  (

؛ د. هشام فضلي، التطورات الحديثة في الحجز التحفظي على السفينة وفقاً 386، ص1990

، 2012دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  لالتفاقيات الدولية والقانونين المصري والفرنسي،

 . 3ص

(
2

؛ 278، مطبع الزهراء، بغداد، ص4د. عبد الرحمن العالم، شرح قانون المرافعات المدنية، ج (

أشار إليه: القاضي محمد عبد جازع، الحجز االحتياطي وتمييزه عن إشارة عدم التصرف، مطبعة 

 . 19، ص2017السيماء، بغداد، 

(
3

وتطبيقاته  1969( لسنة 83حت المحمود، شرح قانون المرافعات المدينة رقم )القاضي مد (

 . 9، ص2005، بغداد، 3العملية، ج
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 المطل  ال اني
 إجعاإلا، الحجز

إن الم ع  عندما أقع ماضا  الحجز لإن الاعو اثباس من  ها ح ظ اثماا  
صةةةةلها اصةةةةيانتها مةةةةن الضةةةةيا  اععايةةةةة المصةةةةلحة العامةةةةة االممتلكةةةةا، الخاصةةةةة علةةةةى أ

نمةةا  االخاصةةة علةةى حةةد بةةااإل يمةةا أنةة  لةةم ي ةةع  مةةن أجةةل إهةةداع حةةق الملكيةةة الخاصةةة اا 
 ةةةع  مةةةن أجةةةل صةةةيانة الحقةةةاق لةةةذا لةةةي بةةةد مةةةن أن ييةةةان الحجةةةز بةةةائعا  الةةةق إجةةةعاإلا، 

نةةة  يعةةةد طعيقةةةا  ابةةةت نائيا  صبةةةتي اإل الةةةدائن لد نةةة  لةةةذ ا بةةةنتناا  هةةةذه قانانيةةةة خصاصةةةا  اا 
 ارجعاإلا، تباعا  ايما  لي: 

 الفف  األول
صداف األمف بتوقيفه  طله الحجز وا 

صبد من تقديم طل   تضمن إيقا  الحجز اصحتياطي خصاصا  بالحجز القضائي 
إذ  جةة  تقةةديم طلةة  إيقةةا  الحجةةز بةةن س ععيضةةة الةةدعا  أا قبلهةةا يميةةن تقةةديم الطلةة  

 . ة1لتقديم  بعد صداع الحيم لي الدعا   أ ناإل الب ع لي الدعا  يما يمين
اهنةا  بيانةةا، صبةةد مةن تاالعهةةا لةةي طلةة  الحجةز أا ععيضةةة الحجةةز إذ  جةة  أن 
تكان م ةتملة ابةم المةد ن االةدائن امحةل إقامةة يةل منهمةا امبلة  الةد ن يمةا  جة  تقةديم 

قيمتة  %ة من قيمة الد ن أا ي الة عبمية أا أن يضع عقةاعا  10تأم نا، نقدية مقداعها ل
مبااية لتلة  النبةبة، ايةل ذلة  ضةمانا  لمةا  تعتة  مةن ل ةاع إن يةان مقةدم طلة  الحجةز 
  ع محق، ابعد تقديم ععيضة الحجةز للقاضةي لإنة   تأكةد مةن جميةع ال ةعاا القانانيةة 
ايتأكد من ابتي اإل العبم القاناني ايقام بتدق ق الك الة الحجزية ابعد ذل  يقةام بإصةداع 

 . ة2لعلى اثماا  المملاية للمد ن أمعه بإيقا  الحجز

                                                           

(
1

المعدل النافذ؛ محمد  1969( لسنة 83( من قانون المرافعات المدنية رقم )236ينظر نص المادة )( 

ر والتوزيع، عمان، رضوان حميدات، الحجز التحفظي بين النظرية والتطبيق، دار الحامد للنش

 .133، ص2014، 1األردن، ط

(
2

محمد عبد جازع، الحجز االحتياطي وتمييزه عن إشارة عدم التصرف، مطبعة سيماء،  (

 .50-49، ص2017بغداد،
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يمةةةةا يميةةةةن أن ييةةةةان الحجةةةةز ااقعةةةةا  علةةةةى أبةةةةاس قةةةةعاع إداعي صةةةةادع مةةةةن جهةةةةة 
مختصة يالازيع أا مم ل ال خ  المعناي العام أا من  نا  عةنهم، إذ  نباةي لصةحة 
الحجةةز ارداعي إجعائيةةا  صةةداع قةةعاع صةةادعا  عةةن بةةلطة مختصةةة اميتابةةا ، االاايةةة مةةن 

قةةةةعاع الحجةةةةز ميتابةةةةا  امةةةةن بةةةةلطة مختصةةةةة بصةةةة ة أصةةةةلية أا بارنابةةةةة ا ةةةةتعاا صةةةةداع 
االتحايل هةا أن الم ةع  أعاد اتخةاذ الحةذع اتةاخي الحيطةة مةن إجةعاإلا، البةلطة العامةة 
المختصةةة إذ أنةة  طعيةةق ابةةت نائي تبةةلك  البةةلطة لةةي تحصةة ل د انهةةا المتعتبةةة لةةي ذمةةة 

ضةع الحجةز لضةي  عةن ذلة  الا ع يما ايج  أن تعلق صاعة مةن قةعاع الحجةز مةع محا
 ج  أن تب ن الجهة المختصة بإصداع القعاع ميانها اعناان مصدعها الةاظي ي اعنةاان 
اأبةةةم الةةةذي صةةةدع القةةةعاع ضةةةده اميةةةان إقامتةةة  اصةةة ت  امبلةةة  الةةةد ن اأبةةةاس ابةةةتحقاق  

 . ة1لاتاعيخ ذل  اصبتحقاق ابنده القاناني
 الفف  الثانم

 خطوات إجفاءات الحجز
لةةي إجةةعاإلا، الحجةةز علةةى المةةا  هةةي ارعةةين الةةذي  ةةتم تاج هةة   الخطةةاة اثالةةى

إلةةى المةةد ن  خصةةيا  اص يميةةن تبةةليم  إلةةى اي لةة  أا قعيبةة  إص ابةةت ناإل  إن لةةم يحةةدد لةة  
جعاإلاتةة  إلةةى الةةبطين  ص تعةةعو الحجةةز اا  ميةةان إقامةةة معلةةام اهنةةا  جةة  إ بةةا، ذلةة  اا 

نةةذاعه بةةالحج ز يمةةا ايجةة  إعةةداد محضةةع لحجةةز ايةةتم تاقيةةع الحجةةز بعةةد تنبيةة  المالةة  اا 
، ة2لالعقاع ايتم تبج ل  اا عين  ابحضاع  هاد ايتم تداين أبماإلهم اص اتهم اأعمالهم

ايجةةة  أيضةةةا  إعةةةين أصةةةحا  الحقةةةاق الااقعةةةة بةةةابقا  قبةةةل إيقةةةا  الحجةةةز علةةةى العقةةةاع 
لالاعو من هذا ارعين ها إحاطةة اث ةخا  الةذ ن لةد هم حقةاق علةى العقةاع المةعاد 

 . ة3ل  الحجز علي إيقا

                                                           

(
1

-45؛ د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مصدر سابق، ص895د.أحمد أبو الوفا، مصدر سابق، ص( 

55 . 

(
2

وتعديالته،  1955( لسنة 308ق على قانون الحجز اإلداري رقم )مصطفى مجدي هرجة، التعلي (

 . 258-257، ص1993دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 

(
3

عبد الحميد المنشاوي، التعليق على قانون الحجز اإلداري، دار المطبوعات الجامعية،  (

 .113، ص2006اإلسكندرية، 
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 الفف  الثالث
 حجز ما للمدين لدى الشخص الثالث

حجز ما للمد ن لد  ال خ  ال الث هي مجماعة من ارجعاإلا، التي يصل بها 
إلى منع ال خ  ال الث من الالاإل للمد ن بالمبال  التي تكان لي ذمت  ل  امن  الحاجز

حةة، حيةةازة ال ةةخ  ال الةةث تمه ةةدا  أن يقةةام بتبةةليم المةةد ن أماالةة  المنقالةةة االتةةي هةةي ت
لحصةا  الةدائن علةى حقة  مةن تلة  المبةال  أا مةن  مةن هةذه اثمةاا  االممتلكةا،، إذ أن 
هةةةةذه العمليةةةةة اارجةةةةعاإلا، تقتضةةةةي اجةةةةاد  ةةةةيث أ ةةةةخا  اثا  الحةةةةاجز الةةةةذي اتخةةةةذ 
إجةةةعاإلا، الحجةةةز اال ةةةاني المتخةةةذة إجةةةعاإلا، الحجةةةز ضةةةده اهةةةا المةةةد ن بصةةةاعة مبا ةةةعة 

ال الةةةث لهةةةا ال ةةةخ  المحجةةةاز لديةةة  الةةةذي  ةةةتم الحجةةةز تحةةة،  ةةةده علةةةى  للحةةةاجز أمةةةا
الممتلكا، االحقاق المبتحقة للحجاز علي  ايتم الحجز تح،  د ال خ  ال الث طالمةا 

اييةةةان ال ةةةخ  ال الةةةث هنةةةا علةةةى  ة1لأنةةة  يحةةةاز تحةةة،  ةةةده مةةةاص  مملايةةةا  للحجةةةاز عليةةة 
 ناع ن هما: 

ز أمةةةاا  المةةةد ن التةةةي تحةةة، ال ةةةخ  القةةةاناني: اهةةةا ال ةةةخ  الةةةذي  ةةةتم حجةةة -1
حيازتةة  حةة ن إيقةةا  الحجةةز أا يانةة، ماجةةادة قبةةل إيقاعةة  اابةةتمع، حيازتةة  لهةةا 
حتةةى إيقةةا  الحجةةز، يمةةا هةةا الحةةا  عنةةد إ جةةاع اث ةةياإل التةةي يملكهةةا المحجةةاز 
علي  لل خ  ال الث أا أن  يان قد أادعها لدي  ايطلق على هذا ال خ  ها 

تبةة  هةةذه التبةةمية أا هةةذه الصةة ة بنصةةا  ال ةةخ  ال الةةث القةةاناني ثنةة  اك
 . ة2لالقانان 

ال خ  ال الث اثم ن لالععلةية: اهةا ال ةخ  الةذي تعهةد إلية  مهمةة الح ةاا  -2
علةةى اث ةةياإل المحتجةةزة بعةةد أن  ةةتم جعدهةةا مةةن قبةةل الجهةةة المختصةةة لالمعةةاان 

                                                           

(
1

جز اإلداري في ضوء الفقه والفضاء وملحق بأحدث مصطفى مجدي هرجة، الجديد في قانون الح( 

 .263-262، ص2016أحكام محكمة النقض، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، 

(
2

المعدل النافذ  1969( لسنة 83فقد ورد في األسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية رقم ) (

عروضاً ونص القانون حقه هو  بأنه).. الشخصي المحجوز تحت يده األموال نقوداً كانت أم

والمحجوز على ماله تحت يد الغير في التظلم من أمر الحجز ...(؛ وينظر كذلك نصوص المواد 

 من قانون سالف الذكر( . 246و  242و  241و  240و  239و  238و  -3الفقرة  237)
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القضةةةائية اهنةةةا  جةةة  عليةةة  أن  تعهةةةد بعةةةدم التصةةةع  ل هةةةا إص بةةةإذن المحيمةةةة 
نةة  تاقيعةة  علةةى المحضةةع الخةةا  بةةالحجز يمةةا يميةةن أن تجتمةةع لةةي ايؤخةةذ م

ن هةذه التبةمية   خص  ص ت ن هي ال خ  ال الةث االمطلةا  الحجةز ضةده اا 
 . ة1لقد دعج، المحاكم على ابتخدامها ععلا  

اي اع لد نا تباؤ  لي هذا الصدد ماذا لةا قةام ال ةخ  ال الةث اثمة ن أا الععلةي 
 متلكا، أا أخ اها لي جهة مجهالة؟بالتصع  بهذه اث ياإل االم

 ة2للإلجابة عن هذا التبةاؤ  يميةن العجةا  إلةى نصةا  قةانان المعالعةا، المدنيةة
لقد عد الم ع  ال خ  لي هذا التصع  ضامنا  لتل  اثماا ، أما قانان العقابا، لقةد 

 . ة3لاعتبعها جعيمة
 المطل  ال الث

  عاا محل الحجز
لةي المحةل المةعاد إيقةا  الحجةز علية  نتةالى بيانهةا  ج  تاالع العد د من ال عاا 

 لي اآلتي:
 جةةة  أن ييةةةان محةةةل الحجةةةز د نةةةا  :  جةةة  أن ييةةةان الحةةةل د ةةةن حةةةا  اثداإلأاص : 

حةةا  اثداإل لةةالحجز  هةةد  لةةي ابةةتي اإل الةةدائن لد انةة  التةةي لةةي ذمةةة الا ةةع إذ أنةة  يم ةةل 
 ةةةتم اللجةةةاإل إلةةةى الحجةةةز  ابةةة لة بةةةعيعة الاعلةةةة صقتضةةةاإل الةةةد ن إذ ص  جةةةاز منطقيةةةا  أن

 . ة4لاالد ن لم يحق أجل الاإله بعد إذ ص  جاز ذل  إص إذا يان اثجل حاص  

                                                           

(
1

 . 57محمد عبد جازع، مصدر سابق، ص (

(
2

 المعدل النافذ.1969( لسنة 83مرافعات المدنية رقم )( من قانون ال246ينظر نص المادة )( 

(
3

المعدل النافذ إذ  1969( لسنة 111( من قانون العقوبات رقم )439إذ تطبق بحقه أحكام المادة ) (

ويعد كذلك في حكم السرقة اختالس المنقول المحجوز عليه قضائياً أو إدارياً أو من »... جاء فيها 

وضوع تحت يد القضاء بأي وجه ولو كان االختالس قد وقع من جهة مختصة أخرى والمال الم

مالك المال وكذلك اختالس مال منقول مثقل بحق انتفاع أو بتأمين عيني أو بحق حبس أو متعلق 

 «.به حق الغير ولو كان ذلك حاصالً من مالكه

(
4

 .49د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مصدر سابق، ص (
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 جة  أن ييةان الةد ن محقةق الاجةاد أي أن :  انيا : أن ييان الحةق محقةق الاجةاد
ييةةان  ابتةةا  الةةيس معلقةةا  علةةى  ةةعاا لةةم تتحقةةق بعةةد أا أن ييةةان احتماليةةا  إذ أن الةةد ن 

 . ة1ليمين أن ييان بببا  ياليا  للحجزاصحتمالي ص 
  ال ا : أن ييان المحل محدد المقداع

اثصةةةةل أن اجةةةةاد الحةةةةق ص يانةةةةي عةةةةن تحد ةةةةد مقةةةةداعه، إذ أن ابةةةةتعما  الحجةةةةز 
العض  ياب لة من ابائل ابتي اإل الد ان ص يمين أن ييت ي بأن الد ن حا  اثداإل اأن 

ه محةةةددا  إذ أنةةة  ص يميةةةن للةةةدائن أن ييةةةان محقةةةق الاجةةةاد بةةةل صبةةةد مةةةن أن ييةةةان مقةةةداع 
 . ة2ليحصل على ما  زيد عن د ن  لإن تم بيع ما يي ي لبد مقداع الد ن اج  اصكت اإل

 المطل  العابع
 ل اع الحجز االطعن لي 

هنا  ل اع تتجلى اتنتج عن الحجز، يما  تاب للمتضعع، المحجاز ضةده الطعةن 
 :بقعاع الحجز، نتالى بيان يل منها لي اآلتي

 الفف  األول
 آثاف الحجز

 تعت  على تقديم طل  الحجز ااتخاذ القعاع لي  ل اع مع نة بنب ن يل منها ايما 
  لي:

من اثماع المهمة التي يمين أن يحصل عل ها الدائن االتي  أاص : انقطا  التقادم:
قةةد تمهةةد لةة  الطعيةةق لةةي الحصةةا  علةةى حقةة  لةةي الةةد ن، هةةا الحجةةز الماجةة  ضةةد مد نةة  

عة  اهةةذا مةةا جةةع  اصت ةةاق عليةة  إص أن المبةةألة قةةد يانةة، م ةةاع ر ةةياص، اخيلةةا، مبا ةة
لةةي حةةا  مةةا إذا يانةة، المبةةألة تتضةةمن حجةةز مةةا للمةةد ن لةةد  ال ةةخ  ال الةةث امحةةاع 
الخةةةي  هنةةةا  عتكةةةز علةةةى أن هنةةةا  حقةةة ن لةةةي هةةةذه الحالةةةة اثالةةةى، هةةةي حةةةق المةةةد ن 

                                                           

(
1

 .42تعليق على قانون الحجز اإلداري، مصدر سابق، صمصطفى مجدي هرجة، ال (

(
2

؛ د. نبيل إسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ 49د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مصدر سابق، ص( 

؛ مصطفى مجدي هرجة، التعليق على قانون 398، ص1980في المواد المدنية والتجارية، 

 .42الحجز اإلداري، مصدر سابق، ص
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ي  تم ل لي حق الةدائن الحةاجز الةذي المحجاز ضده الذي لي ذمة المحجاز لدي  اال ان
 لي ذمة ال خ  ال الث لأ هما يقطع  التقادم؟

ذه  جان  من ال ق  إلى القا  بأن تبلي  المحجاز لدي  بالحجز ص يقطع التقةادم 
إص أننا ص نؤيةد هةذا اصتجةاه  ة1لبل صبد من أن ييان هذا ارجعاإل ماج  إلى المد ن ن ب 

لطلةةة  الحجةةةز إلةةةى الجهةةةة المختصةةةة يم ةةةل دل ةةةل علةةةى مةةةد   إذ أن الةةةدائن عنةةةد تقديمةةة 
حعصةة  اتمبةةي  بحقةة  لةةذا لةةإن تبلياةة  للمحجةةاز لديةة  أا المحجةةاز ضةةده بةةيان اييهمةةا 

 يقطع التقادم.
إن يةةل مةةا  جعيةة  المةةد ن مةةن   انيةةا : عةةدم ن ةةاذ التصةةعلا، لةةي اثمةةاا  المحجةةازة:
الحةاجز الةدائن بةااإل أكانة،  تصعلا، على الما  المحجاز تكان   ع نالذة لي مااجهة

هةذه التصةعلا، بةدان عةاو يالهديةة أا الهبةة أا يانة، بعةاو أا ببةد  يةالبيع ايةذل  
الحةةةا  إذا يانةةةة، هةةةذه التصةةةةعلا، أن ت قةةةل المةةةةا  بحقةةةاق مع نةةةةة أا تةةةنق  مةةةةن قيمتةةةة  

 . ة2ليحقاق اصنت ا  أا حقاق اصعت اق
الخةا  اذلة  لةي حةا   ييحظ أن هنا  ق دا  على حعية المالة  بالتصةع  بملكة 

ما إذا يان هنا  حجز قد اعد على هذا الما  اهذا ييةان ق ةدا  علةى الملكيةة الخاصةة إذ 
أنةةة   ةةةنق  مةةةن خصائصةةةها امةةةا تخالةةة  لصةةةاحبها مةةةن حقةةةاق اصبةةةتعما  ااصبةةةتقي  

 االتصع ، لذا لي بد من اجاد ضمانة تضمن حبن ب ع هذه ارجعاإلا، اعدالتها.
 الفف  الثانم

 م قفاف الحجزالطين ف
يمين لصاح  المصلحة الذي تضةعع، مصةلحت  مةن الحيةم أا القةعاع أن يطعةن 
بةة  أمةةام الجهةةا، المختصةةة يطالبهةةا بإلاةةاإل القةةعاع الةةذي أضةةع بمصةةلحت  أا إصةةيب مةةا 
 ةةاب  مةةن ع ةةا  أي تعد لةة ، اللةةدائن أن  ةةتظلم مةةن قةةعاع علةةو طلبةة  لةةي إيقةةا  الحجةةز 

  اال ةةخ  ال الةةث الةةذي حجةةز المةةا  تحةة،  ةةده اللمةةد ن الةةذي صةةدع قةةعاع بحجةةز أماالةة

                                                           

(
1

؛ 306، ص1992اة، أحوال التنفيذ وقفا لقانون اإلجراءات األردني، عمان، األردن، القض ( مفلح

 .154محمد رضوان حميدات، مصدر سابق ص

(
2

 .155-154محمد رضوان حميدات، مصدر سابق، ص (



 في مجال الحجز والحراسة دور القضاء اإلداري والدستوري في حماية الملكية الخاصة

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

598 

أيضةا  اييةان التظةالم لةي جلبةة نظةع الةدعا  ذاتهةا أا تقدمة  بععيضةة خةي  مةدة  ي ةةة 
اتنظةع المحيمةة بتظلمة  بعةد تقديمة  متضةمنا  يالةة  ة1لأيام من تاعيخ تبليا  بأمع الحجةز

 . ة2لى الععائوالبيانا، ااثدلة االمبتندا، القا  ثحيام التظلم من اثاامع عل
امن القعاعا، المهمة لي هذا الصدد القعاع التم زي الذي أصةدعت  محيمةة التم  ةز 

لةد  التةدق ق االمداالةة اجةد أن الطعةن التم  ةزي مقةدم ضةمن المةدة »... االذي جاإل لية  
القانانية تقعع قبال   يي ، الد  عطل النظع على القعاع المم ز اجد أن  مخالل اجةد 

ة من قانان المعالعا، المدنية التي عبم، يي ية التظلم 240ثحيام المادة لأن  مخالل 
مةةةن أمةةةع الحجةةةز االمةةةدد المحةةةددة للةةةتظلم ح ةةةث أن الةةةتظلم إمةةةا أن يحصةةةل لةةةي الجلبةةةة 
المحةةددة لنظةةع الةةدعا  أا بتقةةديم ععيضةةة خةةي   ي ةةة أيةةام مةةن تبليةة  المةةتظلم مةةن أمةةع 

ز مةةةع ععيضةةةة الةةةدعا  احضةةةع جلبةةةة الحجةةةز اح ةةةث أن المةةةتظلم قةةةد تبلةةة  بةةةأمع الحجةةة
الم  تظلم من أمع الحجز يما أن  قد قدم الععيضةة  10/10/1991المعالعة اثالى لي 

ة مةةن 240أي خةةاع  المةةدة المنصةةا  عل هةةا لةةي المةةادة ل 19/2/1992التظلميةةة لةةي 
قةانان المعالعةا، ليةةان علةى المحيمةةة عد الةتظلم مةن الناحيةةة ال ةيلية ابةةتنادا  إلةى أحيةةام 

ة مةةن ذا، القةةانان الةةذي  تعتةة  البةةقاا علةةى تجةةااز مةةدد الطعةةن القانانيةةة 171مةةادة لال
علي  اح ث أن القعاع المم ز قد باع بخي  ما تقدم لذا قعع نقض  اا عادة الدعا  إلى 
محيمتهةةا للبةة ع الةةق مةةا تقةةدم علةةى أن  بقةةى عبةةم التم  ةةز  ابتةةا  للنت جةةة اصةةدع القةةعاع 

 . ة3ل«8/6/1992باصت اق لي 
 المطل  الخامس

 تطبيقا، القضاإل ارداعي االدبتاعي امبادئهما
يةةان القضةةاإل اص  ةةزا  الضةةمان اثكبةةع لحمايةةة الملكيةةة الخاصةةة اذلةة  مةةن خةةي  
داعه الكب ع االهام الذي  ؤدي  لي عبةم حةداد البةلطا، العامةة لةي عبةم حةداد البةلطا، 

نان اها الةذي يضةمن لالةعاد العامة لي الدالة اضمان عدم تجاازها على الدبتاع االقا
                                                           

(
1

 .69محمد عبد جازع، مصدر سابق، ص (

(
2

 المعدل النافذ. 1969( لسنة 83( من قانون المرافعات المدنية رقم )240ينظر نص المادة ) (

(
3

، أشار إليه القاضي مدحت 8/6/1992( والصادر بتاريخ 92مستعجل،  179القرار رقم ) (

 .27، مصدر سابق، ص1969( لسنة 83المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية رقم )
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التزام البلطة العامة لي الدالة اارداعة بالقااعةد االمبةادا التةي يحةددها يةل مةن الدبةتاع 
االقةةانان أ نةةاإل مبةة عتها لةةي أداإل مهامهةةا اااجباتهةةا اضةةبطها اضةةمان عةةدم تعةةد ها علةةى 

قضةةةاإل حقةةةاق احعيةةةا، اثلةةةعاد امةةةن هنةةةا بةةةنب ن أهةةةم التطبيقةةةا، االمبةةةادا التةةةي أقعهةةةا ال
 ارداعي االدبتاعي لي مجا  الحجز ايما  لي: 
 الفف  األول

 تطبيقات الق اء اإلدافي وماادئه
أاص : التطبيقةةا،: إذا يةةان الةةعأي المبةةتقع لقهةةا  اقضةةاإل  بةةأن القةةعاعا، ارداعيةةة التةةي 
تصدعها ارداعة بإيقا  الحجز ارداعي ص يمين اعتباعها قعاعا، إداعية بةالمعنى المقصةاد 

قعاع ارداعي امن  م لإن القضاإل ارداعي ييان   ع مخت  بنظع الدعا  التي تعلةع لل
إليةة  بصةة ة أصةةلية بةةالطعن بهةةذه القةةعاعا، إص أن اثمةةع مختلةةل اختيلةةا  جاهعيةةا  ليمةةا إذا 
تعلقةة، المنازعةةة لةةي بطةةين أا صةةحة الحجةةز ح ةةث أنةة  يعةةد طلبةةا  تبعيةةا  للطلةة  المتعلةةق 

أا بالد ن الذي يمين ابتي اإله باتبا  إجعاإلا، الحجز ارداعي بالمطالبة بالحق اثصلي 
ة لبةةنة 308اقةةد أصةةدع، المحيمةةة ارداعيةةة العليةةا قةةعاعا  بهةةذا ال ةةأن إذ أن القةةانان عقةةم ل

قد خاَّ  مندا  الحاجز البةلطة المتعلقةة بتأج ةل البيةع اذلة  إن تةاالع، أبةبا   1955
مةةزاد عنةةدما ييةةان هنةةا  عةةدم تنابةة  ْبةة َ ن جديةةة لتأج ةةل البيةةع يابت ةةعاع الصةةاعية لةةي ال

اظةةاهع بةة ن القيمةةة الحقيقيةةة لامةةاا  المحجةةازة اسةة ن الةة من الةةذي تاصةةل إليةة  المةةزاد، إذ 
ن إتمام  ع م اجاد هيذا أببا  يعد خطأ   يعد ذل  بببا  جديا  لي تأج ل عملية البيع، اا 

ع اؤه باصبةتناد إلةى اثمةع إداعيا   تعت  المبؤالية على عاتق مندا  الحاجز اص يمين إ 
تمام  إذ تقا   لبنة  308إن القانان عقم » ... الصادع من عئيب  باجا  تن  ذ البيع اا 

منة  علةى  14لي  ةأن الحجةز ارداعي االقةاان ن المعدلةة لة  قةد نة  لةي المةادة  1955
لمندا  الحاجز تأج ل البيةع ثبةبا  جديةة ايلمةا أجةل البيةع أ بة، بأصةل الحجةز » أن 
، اسهذا ييان الم ع  قد نةاا بمنةدا  ...«بصاعت  ... بب  التأج ل االميعاد الجد د، ا 

الحاجز بلطة تقد ع ميئمة إتمةام بيةع المحجةازا، علةى هةد  مةا يبةتب ن  مةن الظةعا  
االميببةةا، التةةي تحةةيو بااقعةةة الحجةةز االبيةةع اخالةة  بةةلطة تأج ةةل البيةةع إذا اعتةةأ  مةةن 

التأج ةةل اأطلةةق  ةةده لةةي تأج ةةل البيةةع لهةةذا البيةةع ثي عةةدد اثبةةبا  الجديةةة مةةا  بةةعع هةةذا 
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مةةن المةةعا، علةةى مةةا هةةةا مبةةت اد مةةن عبةةاعة الةةن  ح ةةةث تقةةعع أنةة  يلمةةا أجةةل منةةةدا  
الحاجز البيع أ ب، بأصل محضةع الحجةز اصةاعت  بةب  التأج ةل االميعةاد الجد ةد، اقةد 

إلى أعلى  من ابتهد  الم ع  من ذل  ي الة حقاق ذاي ال أن االاصا  بالمحجازا، 
 تحقق ب  صالح الخزانة العامة امما ص    لي  أن ابت ةعاع صةاعية مةزاد البيةع ببةب  
عةدم التنابةة  الظةةاهع بة ن قيمةةة البيةةع اسةة ن الة من الةةذي اصةةل إلية  المةةزاد مةةن اثبةةبا  
الجدية التي تاج  تأج ل البيع صتخةاذ ارجةعاإلا، المنابةبة رتاحةة ال عصةة الك  لةة لبيةع 

ا، بال من المعقا ، ... إن المدعي باصة   مةأماع الحجةز الةذي قةام بار ةعا  المحجاز 
جنيةة   500علةةى بيةةع المحجةةازا، اقةةد أعبةةى المةةزاد علةةى زاجةةة مبةةتأجع ال نةةدق بمبلةة  

اهةةذا الةة من علةةى مةةا  بةة ن مةةن اثاعاق ص  تنابةة  مةةع قيمةةة المحجةةازا، التةةي تتم ةةل لةةي 
ميةةان مةةن أعسةةع  ةةقق اا  جةةاعه ال ةةهعي  منقةةاص، احةةق إ جةةاع لنةةدق معةةعا  لةةي القةةاهعة

ة جن هةا  اممةةا  زيةد العيبةةة لةي منابةةبة هةذا الةة من الةي جديةةة البيةع أن المةةزاد عبةةى 115ل
على زاجة مبتأجع ال ندق التي يععلها المدعي  خصيا  على ما ها  اب، من التحق ةق 
 الةةي مةةزاد ضةة ق النطةةاق اكت ةةى ليةة  بالن ةةع لةةي ميةةان البيةةع دان الن ةةع لةةي الصةةةحل

 ال امية.
ذلةة  اعلةةى الةةع م مةةن أهميةةة المحجةةازا، اقيمةةة الةةد ن المحجةةاز مةةن أجلةة  االتةةي 
يانةةة، تبةةةتتبع أن ييةةةان البيةةةع بعةةةد الن ةةةع لةةةي الصةةةحل ال اميةةةة إعمةةةاص  للعخصةةةة التةةةي 

مةةةةن القةةةةانان المةةةةذياع رتاحةةةةة ال عصةةةةة ثكبةةةةع عةةةةدد مةةةةن المتزا ةةةةد ن  14خالتهةةةةا المةةةةادة 
لحةةداد الضةةيقة التةةي تةةم ل هةةا ببةةب  اصكت ةةاإل بالن ةةع لي ةةتعا  ليةة  بةةدص  مةةن قصةةعه لةةي ا

بلصق إعين  لي ميان البيةع القةد يةان مةن  ةأن هةذه الميببةا، التةي ت  ةع  ةيا  لةي 
مجع  المزاد اأن  يب ع لصةالح مبةتأجع ال نةدق الةيس حقةاق الدالةة الةي منابةبة الة من 

معهةا علةى المةدعي  الذي اصل إلي  المةزاد اتعتبةع هةذه بم ابةة أبةبا  جديةة يةان  تعة ن
حعصا  على حقاق الخزانة العامة اععاية  لامانة الميلل بها أن  بادع إلةى تأج ةل البيةع 
ايععو اثمع على عؤبائ  ايتعااس معهم ليما  تع ن اتخاذه من إجعاإلا، حعصا  على 
حقةةاق مصةةلحة الضةةعائ  ... امةةن ح ةةث أن المةةدعى عليةة  اقةةد تنيةة  الطعيةةق البةةاي 

لى زاجة مبتأجع ال ندق بال من البخس الم اع إلية  لإنة  ييةان قةد أخةل اأعبى المزاد ع
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بما ت عض  علي  ااجبا، اظي ت  من اجا  معاعةاة الدقةة لةي العمةل االحةع  لةي أدائة  
على اج  يي ل حقاق الخزانة العامة لي هذا ال أن اص عناإل ليمةا أبةداه المةدعي مةن أنة  

بالبيع ذل  أن   اصل مندا  الحاجز االم ع  على أتم البيع تن  ذا  لتأ  عة عئيب  إلي  
إجةةعاإل البيةةع منةةاا بةة  قانانةةا  بةةلطة تقةةد ع ميئمةةة المضةةي لةةي البيةةع اتأج لةة  إذا تةةالع، 
اثبةةبا  الجديةةة لةةي ذلةة ، امةةن  ةةم لإنةة  إذا تقةةاعس لةةي مماعبةةة هةةذا اصختصةةا  اقةةع 

ه لةةي هةةذا ال ةةأن، تحةة، طائلةةة العقةةا  اص  بعيةة  إذن إلقةةاإل تبعةةة مبةةؤال ت  علةةى عؤبةةاإل
ابارضالة إلى ذل  ارع اإل من المبؤالية ابتنادا  إلى أمع العئيس م عاا اق ا  ثحيام 

بإصةةداع قةةانان العةةامل ن المةةدن  ن بالدالةةة  1964لبةةنة  46مةةن القةةانان عقةةم  59المةةادة 
الذي اقع، المخال ة ظل  بأن   ب، العامل أن المخال ة يان، تن  ذا  ثمةع ميتةا  بةذل  

 .ة1ل«ادع إلي  من عئيب  بالع م من تنب ه  يتابة إلى المخال ة...ص
ييحةةظ أن المحيمةةة ارداعيةةة قصةةد، مةةن يةةل ذلةة  حمايةةة الملكيةةة اعةةدم التجةةااز 
عل هةةا ايةةذل  أاجبةة، معاعةةاة ارجةةعاإلا، القانانيةةة اعةةدم تجاازهةةا أا التحا ةةل عل هةةا اأن 

 دها يأن لم تكن .ذل   ؤدي إلى إلااإل تل  ارجعاإلا، اعدم ن اذها اع
امن لتاا  مجلس الدالة المصعي لةي هةذا ال ةأن االةذي ب نة، لية  بأنة  ص يميةن 
ثي جهةةةة إداعيةةةة أن تاقةةةةع الحجةةةز ارداعي إص إذا يةةةةان مةةةن أجةةةةل ابةةةتي اإل المبةةةةتحقا، 
المنصةا  عل هةا لةي قةةانان الحجةز ارداعي مةع التةي اعد، علةةى بةب ل الحصةع االتةةي 

»... ذل  قد أ بت، الجمعية العمامية لي مجلس الدالة بأن   ص يمين القياس عل ها الي
مةةةن ح ةةةث أن ازاعة اربةةةيان، باصةةة ها نائبةةةة عةةةن إداعة اثمةةةاا  الم ةةةتعية، تبةةةتند لةةةي 
مطالبتها نقابة الصح   ن بإصيب الضعع الذي أصا  ال قة المةؤجعة للنقابةة إلةى خطةأ 

لةيس مةن بة ن الحةاص، التةي  جةاز هذه النقابة الما يةان مطلةا  الةازاعة لةي هةذه الحالةة 
ل ها تاقيع الحجز ارداعي، لذل  ص  جاز لةازاعة اربةيان تاقيةع الحجةز ارداعي ابةتي اإل 

ا نةي عةن البيةان أن ال قةعة لهةةة مةن المبل  التعايو المطلا  من نقابة الصح   ن ... 
                                                           

(
1

، مجموعة المبادئ 30/15/1972( الصادر في 1467حكم المحكمة اإلدارية العليا المرقم )( 

ً )ال ، 1( ج1980-1965قانونية التي قررتها المحكمة اإلدارية العليا في خمسة عشر عاما

؛ أشار إليه، د. عبد الفتاح مراد، شرح الحجز اإلداري علماً وعمالً، شركة البهاء 928-926ص

 .148، ص2006للبرمجيات والكمبيوتر والنشر اإللكتروني، اإلسكندرية، 
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ن أجةةاز، للدالةةة باصةة  1955لبةةنة  38المةةادة اثالةةى مةةن القةةانان عقةةم  ها مةةؤجعا  ... اا 
ثميكهةةةةا الخاصةةةةة تاقيةةةةع الحجةةةةز ارداعي إص أنهةةةةا قصةةةةع، تاقيةةةةع هةةةةذا الحجةةةةز علةةةةى 

 ة1ل«ار جاعا، المبتحقة للدالة دان أية مبال  أخع  مبتحقة للمؤجع يتعةايو أا نحةاه
. 

أمةةا القضةةاإل ارداعي الععاقةةي لةةيمين القةةا  بةةأن القةةعاعا، التةةي أصةةدعها لةةي مجةةا  
دعة اذلةة  ثبةةبا  عد ةةدة منهةةا مةةا  تعلةةق بحدا ةةة ن ةةأة هةةذا الحجةةز قل لةةة إن لةةم تكةةن نةةا

القضةةةةاإل امنهةةةةا مةةةةا  تعلةةةةق بمبةةةةألة اصختصةةةةا  امةةةةن أحيةةةةام محيمةةةةة القضةةةةاإل ارداعي 
» ... االةةذي جةةاإل لةةي ح  ياتةة   2005المتعلقةةة بةةالحجز القةةعاع الةةذي أصةةدعت  لةةي عةةام 

ي مةد ع عةام دائةعة ادعى المدعيان أمام محيمةة القضةاإل ارداعي بةأن المةدعى علية  ال ةان
 3/9/2002لةةةةي  553عقةةةةاعا، الدالةةةةة إضةةةةالة لاظي ةةةةة إصةةةةداع اثمةةةةع ارداعي المةةةةعقم 

بتع  ن الب د ل /  ة أم نا م علا  على مي  المدعيان بحجة أن هذه اثمي  تم إيقا  
اح ةةث أن اثمةةع ارداعي ...  1958لبةنة  11الحجةز عل هةةا القةا  ثحيةةام القةانان عقةةم ل

القةةةانان لةةةذا طلبةةةا إلاةةةاإل اثمةةةع ارداعي ... اعلةةةع الحجةةةز عةةةن أميكهمةةةا  ص بةةةند لةةة  مةةةن
عد الةةةدعا  ... لالكةةةنة نقةةةو الحيةةةم المةةةذياع أ ةةةع تم  ةةةزه ... بنيةةةة »اقةةةعع، المحيمةةةة 

 1958لبةةنة  11إجةةعاإل التحقيقةةا، اليزمةةة للتأكةةد مةةن مةةد  انطبةةاق أحيةةام القةةانان عقةةم 
دع، المحيمةةة حيمةةا  بإلاةةاإل أمةةع الحجةةز علةةى حالةةة المةةدع ن اأمةةاالهم المحجةةازة ... أصةة

لةزام المةدعى علية  بتبةليم اثمةاا   ... اا عادة الحا  إلى ما يان علي  قبل قعاع الحجةز اا 
 .ة2ل«المحجازة إلى المدع ن...

الةةي قةةعاع  لخةةع أصةةدعت  محيمةةة القضةةاإل ارداعي، االةةذي ألاةة، ليةة  قةةعاع الحجةةز 
متناليةةا  أيضةةا  مةةع المبةةادا العامةةة  يانةة  تضةةمن، تعبةةل لةةي ابةةتعما  البةةلطة اقةةد جةةاإل

                                                           

(
1

( الصادر في 334سم االستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم )فتوى الجمعية العمومية للق (

؛ أشار إليه، مصطفى مجدي هرجة، التعليق 934، ص1، مجموعة أبو شادي، ج2/4/1963

 .43-44على قانون الحجز اإلداري، مصدر سابق، ص

(
2

ر محمد علي خضي، أشار إليه: 5/10/2005حكم محكمة القضاء اإلداري الصادر بتاريخ  (

الغزالي، الحق في الملكية الخاصة، دراسة دستورية مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة بابل، كلية 

 .258، ص2016القانون، 
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اضةةع »... للعدالةةة يمةةا أنهةةا اعتبعتةة  مخال ةةا  ثحيةةام الدبةةتاع االةةذي جةةاإل لةةي ح  ياتةة  
االةةةذي  2003ة لبةةةنة 88ة ا ل76الحجةةز علةةةى العقةةاع القةةةا  لقةةةعاع مجلةةس الحيةةةم عقةةم ل

يملةة  المةةدعي ليةة  حصةةة  ةةائعة ليةة  تعبةةل لةةي ابةةتعما  البةةلطة ايتنةةالى مةةع مبةةادا 
عدالةةةة ايخةةةالل أحيةةةام الدبةةةتاع لةةةذا قةةةعع، إلاةةةاإل اثمةةةع ارداعي المطعةةةان ليةةة  المةةةعقم ال
ن اضةةع إ ةةاعة علةةى العقةةاع ... يعتبةةع 21/9/2010االصةةادع لةةي  5/135/6909 ، اا 

تابع اتعبل لي ابتعما  البلطة دان مبةعع ايتنةالى امبةادا العدالةة التةي هةي هةد  
لدبةتاع تعتبةع العقابةة  خصةية ايةذل  لةإن / انيا  مةن ا19يل ت عيع اخاصة  أن المادة 

/أاص  منةةةة  تؤيةةةةد أن الملكيةةةةة الخاصةةةةة مصةةةةانة ايحةةةةق للمالةةةة  اصنت ةةةةا  بهةةةةا 23المةةةةادة 
اابةةتايلها االتصةةع  بهةةا لةةي حةةداد القةةانان، الةةذل  لةةإن إيقةةا  الحجةةز علةةى العقةةاع ... 

اغ قةاناني ابالكي ية الم اع إل ها قد جان  الصةاا  ايعتبةع تابةعا  لةي ال ةما  دان مبة
 . ة1ل«صحيح 

االةةذي جةةاإل لةةي ح  ياتةة   2013/قضةةاإل إداعي/58امةةن قعاعاتةة  أيضةةا  القةةعاع عقةةم 
ادعة، المدعيةة لح.ب.نة باابةةطة اي لهةا المحةامي ل .ب. .ا ةأمةةام محيمةة القضةةاإل »

إضالة لاظي تة   -ارداعي أن  تم تقديم طل  إلى مد ع بلدية العماعة المدعى علي  ال اني
محالظةةةةة -ة ماعسةةةةة55/6007اثعو المخصصةةةةة لاي لتةةةة  االمعقمةةةةة ل لتبةةةةج ل قطعةةةةة

ميبةةةان لاةةةعو علةةةع الحجةةةز الماضةةةا  عل هةةةا اتبةةةج لها بابةةةمها إص أنةةة  لةةةم  ةةةتم حبةةةم 
إضةةةةةالة لاظي تةةةةة  بتةةةةةاعيخ  -الماضةةةةةا ، تظلمةةةةة، المدعيةةةةةة لةةةةةد  المةةةةةدعي عليةةةةة  ال ةةةةةاني

 ا  إص أن  الذي أاضح، لي  أن  ببق اأن تم تخصي  القطعة المذياعة لن 8/2/2012
لةةم تبةةجل بابةةمها أا حةةذ  اصبةةت ادة منهةةا لتقةةديم معاملةةة جد ةةدة للحصةةا  علةةى قطعةةة 
أعو جد ةةةدة أبةةةاة  بأقعانهةةةا مةةةن المةةةااطن ن اعلةةةو طلبهةةةا بالهةةةام  المبةةةطع عليةةة  لةةةي 

ة لي 6007-55ايما  لي: لصاحبة الطل  مخصصة بابمها القطعة ل 28/2/2012
لطل  اللجاإل إلةى القضةاإل لاةعو حبةم الماضةا  زمن النظام البابق اسإميان صاحبة ا

أا التنةةةةاز  لصةةةةالح البلديةةةةة اتقةةةةديم معاملةةةةة تخصةةةةي  جد ةةةةدةة، اعنةةةةد طلةةةة  المدعيةةةةةة 

                                                           

(
1

 .2011/ق/6وبعدد إضبارة  28/12/1011ينظر قرار محكمة القضاء اإلداري الصادر في  (
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بتخصي  قطعة جد دة بدص  عنها اجد أن القطعة لي الحابةبة بأنهةا مخصصةة بابةمها 
بمعنةةى أنةة  ص  جةةاز تخصةةي  قطعةةة جد ةةدة لهةةا، ايانةة، المحيمةةة قةةد أصةةدع، قعاعهةةا 

المتضمن عد الدعا  المدنية صختي  ماضا   8/8/2012ة لي 230/2012عقم لالم
الطل  من ماضا  الدعا  اقد أع د القعاع إل هةا منقاضةا  مةن المحيمةة اصتحاديةة العليةا 

بةةأن طلةة  علةةع الحجةةز  20/9/2012ة لةةي 2012/اتحاديةةة/تم  ز/138بقعاعهةةا المةةعقم ل
ي  مةةةن ح ةةةث النت جةةةة عةةةن ماضةةةا  عةةةن القطعةةةة ماضةةةا  الةةةدعا  ص  اجةةةد ليةةة  اخةةةت

الةدعا  إتباعةةا  للقةعاع التم  ةةزي دعة، المحيمةةة طعلةةي الةدعا  للمعالعةةة محضةعا  امةةن  ةةم 
تم، المبا عة بنظع الدعا  اجع، المعالعا، الحضاعية العلنية اتم اصبتما  إلى أقاا  

 « .أطعالها اتم إلهام ختام المعالعة رصداع القعاع 
 تي: اقد أصدع، القعاع اآل

لةةةد  التةةةدق ق االمداالةةةة اجةةةد، المحيمةةةة أن المدعيةةةة قةةةدم، طلبةةةا  إلةةةى مد عيةةةة » 
 تضةةةةةةةمن طلةةةةةةة  علةةةةةةةع حجةةةةةةةز القطعةةةةةةةة المعقمةةةةةةةة  11/2/2012بلديةةةةةةةة العمةةةةةةةاعة بتةةةةةةةاعيخ

لد  مةد ع بلديةة العمةاعة اطلبة،  18/2/2012 م تظلمن بتاعيخ  -ة ماعسة55/6007ل
اصبةةةةت ادة لاةةةةعو تقةةةةديم  علةةةةع الحجةةةةز عةةةةن قطعةةةةة اثعو اتبةةةةج لها بابةةةةمها أا حةةةةذ 

معاملةةةة جد ةةةدة للحصةةةا  علةةةى قطعةةةة أعو جد ةةةدة اعلةةةو الةةةتظلم اح ةةةث أن المدعيةةةة 
لتكان الدعا  مقامة ضمن المدة القانانية المنصا   11/3/2012أقام، دعااها لي 

ة مةن قةانان مجلةس  ةاع  7عل ها لي ال قعت ن لاة ا لزة من البند ل انيةا ة مةن المةادة ل
قةةةةعع قبةةةةا  الةةةةدعا   ةةةةيي  الةةةةد  عطةةةةل النظةةةةع علةةةةى  1979لبةةةةنة  ة65الدالةةةةة عقةةةةم ل

تباعةةةا  للقةةةعاع التم  ةةةزي صحظةةة، المحيمةةةة أن اي ةةةل المةةةدعى عليةةة   -ماضةةةا  الةةةدعا  اا 
 21/5/2012ا  18/6/2012إضالة  لاظي ت  أقع لي صئحتي  المؤعخت ن لي  -ال اني

حابةبة مةع ار ةاعة إلةى بأن القطعة المذياعة لن ةا  مبةجلة تخصيصةا  بابةم المدعيةة لةي ال
االةةذي منةةع  13/5/2005ة لةةي 11278اصعمةةام الصةةادع مةةن مجلةةس الةةازعاإل بالعةةدد ل

بماجب  تبج ل القطع المخصصة بماج  قعاعا، صادعة من عئابة الجمهاعية أا د اان 
 9/4/2003العئابة أا مجلس الازعاإل أا أي دائعة أخةع  لةي ظةل النظةام البةابق اقبةل 

ى يتةةةا  اثمانةةةة العامةةةة لمجلةةةس الةةةازعاإل الةةةدائعة القانانيةةةة المةةةعقم ااطلعةةة، المحيمةةةة علةةة



  (2021لعام )ا(/38/العدد )(10) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

605 

ة لةةةةي 11278المتضةةةةمن بةةةةأن اصعمةةةةام المةةةةذياع لن ةةةةا  ل 21/6/2012ة لةةةةي 22882ل
ص  نصةةع  إلةةى اثعاضةةي التةةي تملةة  إلةةى المةةااطن ن ابةةتنادا  إلةةى ... ة  12/5/2005

 -عى عليةة  ال ةةانياح ةةث أن قطعةةة اثعو ماضةةا  الةةدعا  ص تةةزا  مبةةجلة بابةةم المةةد
ة لةي 1576إضالة  لاظي ت  بماج  يتا  مد عية التبةج ل العقةاعي لةي ميبةان المةعقم ل

، 29/5/2012ابةةةند العقةةةاع المبةةةعز مةةةع أالايةةةا، الةةةدعا  المةةةؤع  لةةةي  16/2/2012
اح ةةةث أن المحيمةةةة طالبةةة، طعلةةةي الةةةدعا  بتقةةةديم محضةةةع التخصةةةي  أا أيةةةة أاليةةةا، 

الةةةداائع خةةةي  اثحةةةداث التةةةي عالقةةة، العمليةةةا،  اعجةةةز الطةةةعل ن ببةةةب  مةةةا تععضةةة، لةةة 
مةةةةةةع إقةةةةةةعاع التخصةةةةةةي  لةةةةةةي الحابةةةةةةبة، اأن لقةةةةةةدان تلةةةةةة   9/4/2003العبةةةةةةيعية بعةةةةةةد 

المبتمبيا، يان، لي ظل ظعا  خاع  إعادة الطعل ن، اح ث أن المدعى علي  ال اني 
أقع باجاد التخصي  اأن  ص يقبل تخصي  جد د للمدعية لاجاد التخصي  المؤ ةع 

لحابةةةبة اح ةةةث أن القطعةةةة ماضةةةا  الةةدعا  لةةةم تخصةةة  ثي  ةةةخ  اح ةةةث أن لةةي ا
إميانيةةة تأ  ةةد التخصةةي  الماجةةاد لةةي الحابةةبة قائمةةا  مةةن المةةدعى عليةة  ال ةةاني إضةةالة  
لاظي تةة  باعتبةةاع البلديةةة الجهةةة المالكةةة للعقةةاع لابةةبا  المتقدمةةة قةةعع، المحيمةةة إلةةزام 

ة ماعسةةةةة بابةةةةم المدعيةةةةة 55/2007ل المةةةةدعى عليةةةة  بتأ  ةةةةد تخصةةةةي  القطعةةةةة المعقمةةةةة
لهةةةة.ب.نة اعةةةدم الممانعةةةة مةةةن إجةةةعاإل معاملةةةة تبةةةج لها بابةةةمها اتحم ةةةل المةةةدعي عليةةة  

ة ع ةةةعة لص  د نةةةاع 10,000المصةةةاعيل اأتعةةةا  محامةةةاة اي ةةةل المدعيةةةة مبلاةةةا  قةةةدعه ل
ة مةن قةةانان المعالعةةا، 166ة ا ل161ة ا ل156اصةدع القةةعاع ابةتنادا  ثحيةةام المةةااد ل

 1965ة لبةنة 173ة من قانان المحاماة عقم ل63االمادة ل1969لبنة  83نية عقم المد
حيمةةةةةةةا  حضةةةةةةةاعيا  قةةةةةةةابي  للتم  ةةةةةةةز لةةةةةةةد  المحيمةةةةةةةة اصتحاديةةةةةةةة العليةةةةةةةا االهةةةةةةةم علنةةةةةةةا  لةةةةةةةي 

 . ة1ل«25/2/2013
جعاإلاتةة  لةةي  مةةن خةةي  مةةا تةةم ذيةةعه اسيانةة  مةةن أحيةةام القضةةاإل ارداعي الععاقةةي اا 

بأن هذا القضاإل قد ييان خ ع حام  للملكية الخاصة إن مةنح  مجا  الحجز  بدا لنا جليا  
بلطة النظع لي مد  صحة اجدية إجعاإلا، لحجز ارداعي ايذل  مد  تطةابق قةعاعا، 

                                                           

(
1

؛ أشار إليه 25/2/2013( بتاريخ 2013/قضاء إداري/58قرار محكمة القضاء اإلداري المرقم )( 

 .91 -90القاضي لفتة هامل العجيلي، مصدر سابق، ص
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ارداعة مع أحيام القةانان، إذ أنة  لطالمةا يةان حاميةا  اعاعيةا  لحقةاق المةاظ  ن اامتيةازاتهم 
أي نةةزا  أا خصةةامة تمةةس حقةةاق  إذ أنهةةا تقةةع ضةةمن اختصاصةةات  ااص تهةةا عنةةد ن ةةا 

المةةاظ  ن اامتيةةازاتهم امةةن هةةذا المنطلةةق نةةدعا الم ةةع  الععاقةةي إلةةى بةةن قةةانان خةةا  
بالحجز ارداعي  ب ن يي ية إيقاع  ااثماا  التي  جاز إيقا  الحجز عل هةا ايةذل  بيةان 
الصةةياة القانانيةةة ااآل ةةةاع التةةي تتعتةة  عليةةة  اجعةةل اختصةةا  النظةةةع ل هةةا مةةن صةةةل  

 صا  القضاإل ارداعي يان  اثقدع ااثلضل لي مجاعاة هيذا خصاما، انزاعا،.اخت
كمةةةةاص  لل ائةةةةدة ن ةةةة ع هنةةةةا إلةةةةى قةةةةعاع قضةةةةائي أصةةةةدعت  محيمةةةةة ابةةةةتئنا  باةةةةداد  اا 

لةةد  التةةدق ق االمداالةةة اجةةد أن الطعةةن التم  ةةزي مقةةدم » ... العصةةالة االةةذي جةةاإل ليةة  
عطةل النظةع علةى القةعاع المم ةز اجةد أن  ضمن المدة القانانية تقعع قبالة   ةيي  الةد 

 30/11/1991لةةي  1989/ /732محيمةة بةةداإلة العصةةالة قةةد أصةةدع، الحيةةم المةةعقم 
اقةةد بةةه، عةةن ذيةةع مةةا  خةة  الحجةةز اصحتيةةاطي لةةي ارضةةباعة البدائيةةة التةةي تخةة  
الحيم الصادع ل ها لهي لةم تةذيع صةعاحة  تأ  ةده بعةدما قضة، للةدعي بةالمبل  الةااعد لةي 

طلةة  ل هةةا علةةع  18/1/1992قةةد قةةدم اي ةةل المةةدعى عليةة  ععيضةةة مؤعخةةة لةةي الحيةةم ا 
ت هةةةةيم اي ةةةةل المةةةةدعي  20/1/1992الحجةةةةز اصحتيةةةةاطي لقةةةةعع قاضةةةةي البةةةةداإلة بتةةةةاعيخ 

التةةةي تخةةة   1969لبةةةنة  83مةةةن قةةةانان المعالعةةةا، المدنيةةةة عقةةةم  245بأحيةةةام المةةةادة 
ل المدعي علي  ن ب  قدم اي  21/9/1992مص ع الحجز اصحتياطي بالدعا  استاعيخ 

بميحظةةةة  21/9/1992ععيضةةةة بةةةن س الماضةةةا  لقةةةعع القاضةةةي بهام ةةة  المةةةؤع  لةةةي 
اار ةعاع إلةى 20/1/1992قعاعه الاصئي المبطع على ععيضة اي ل المدعي علي  لةي 

ة مةةةن قةةةانان 145مد عيةةةة التن  ةةةذ بتصةةةد ق الحجةةةز اصحتيةةةاطي ابةةةتنادا  ثحيةةةام المةةةادة ل
م المدعي علي  منن هةذا القةعاع اقةد عد، المحيمةة تظلمة  بةالقعاع المعالعا، المدنية لتظل
لاببا  الااعدة بالقعاع العدم قناعة المدعى علية   13/10/1992الصادع منها بتاعيخ 

بهةةذا القةةعاع لقةةد طعةةن بةة  تم  ةةزا  أمةةام هةةذه المحيمةةة ابعةةد التةةدق ق تجةةد هةةذه المحيمةةة أن 
من قانان المعالعا،  245حيام المادة حيم القانان لي هذا الخصا  يقضي بتطب ق أ

...، ليان على المحيمة عند تقديم اي ل المدعي علي  ععيضت  إ عاعه بحيم » المدنية 
المادة المذياعة اسإميان  معاجعة طعق الطعةن القانانيةة اعةدم قبةا  طلة  جد ةد  ةم قبةا  
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عليةة  علةةى  الةةتظلم علةةى القةةعاع المتخةةذ علةةى الطلةة  الجد ةةد، ثن إ ةةعاع اي ةةل المةةدعى
مةن قةانان المعالعةا، المدنيةة ص  245بحيةم المةادة  12/1/1992ععيضت  المقدمة لةي 

يعتبةةع قةةعاعا  اصئيةةا  حتةةى يميةةن الةةتظلم منةة  ثن القةةعاع الةةاصئي يصةةدع بنةةاإل  علةةى ععيضةةة 
تقدم من قبل من ل  حق لةي اصبتحصةا  علةى أمةع مةن المحيمةة للقيةام بتصةع  معة ن 

من قانان المعالعا، المدنية ليان على  151ا تن  علي  المادة بماج  القانان اهذا م
المحيمة عد التظلم من هذه الجهة اح ث أن القعاع المم ةز قةد عد الةتظلم لبةب  لخةع لةذا 
قعع تصديق  من ح ةث النت جةة اعد اصعتعاضةا، التم  زيةة اتحم ةل المم ةز عبةم التم  ةز 

 . ة1ل« 21/10/1992اصدع القعاع باصت اق لي 
ييحةةظ أن القضةةاإل الععاقةةي ب ةةقي  العةةادي اارداعي حةةعي  علةةى إحاطةةة الملكيةةة 
الخاصةةةة ببةةةيا  منيةةةع مةةةن الحمايةةةة أنهةةةا تحظةةةى باهتمةةةام يب ةةةع مةةةن قبلةةة  إص أننةةةا نةةةدعا 
الم ةةع  الععاقةةي ان ةةد علةةى  ةةده مةةن أجةةل بةةن الت ةةعيعا، التةةي تمةةنح القضةةاإل الععاقةةي 

ارداعة طعلةا  لية  يةي نعلةع ال قةل عةن صيحيا، أابةع بح ةث أنهةا تحةيو بيةل مةا تكةان 
ياهةةةل القضةةةاإل العةةةادي الةةةي ن ةةةس الاقةةة، تتةةةيح أا ت بةةةح المجةةةا  أمةةةام القضةةةاإل ارداعي 
لمماعبةةةةةةة اختصاصةةةةةةات  ضةةةةةةمن م دانةةةةةة  العحةةةةةة  امجةةةةةةاعا، التطةةةةةةاعا، الحاصةةةةةةلة لةةةةةةي 

 اختصاصا، القضاإل ارداعي لي الدا  المقاعنة.
  انيا: مبادا القضاإل ارداعي 

داعي العد ةةد مةةن المبةةادا القضةةائية المتعلقةةة بمنازعةةا، الحجةةز أعبةةى القضةةاإل ار
 ارداعي امنها: 

 اجا  إتبا  ارجعاإلا، الصحيحة تباعا  القا  للنصا  القانانية. -1
أن تكةةةان اثمةةةاا  المةةةعاد إيقةةةا  الحجةةةز عل هةةةا مةةةن اثمةةةاا  التةةةي  ج ةةةز القةةةانان  -2

از حجزهةةا علةةى حجزهةةا ح ةةث أن الم ةةع  عةةادة  مةةا  ةةاعد ذيةةع اثمةةاا  التةةي  جةة
 بب ل الحصع االتي ص  جاز القياس عل ها.

                                                           

(
1

صادر عن محكمة  21/10/1992( في 92/مستعجل/523ينظر القرار التمييزي المرقم ) (

 .39استئناف بغداد، الرصافة، أشار إليه القاضي مدحت المحمود، مصدر سابق، ص
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التزام ارداعة االجهة الحاضعة بجدية احيادية ارجعاإلا، المتعلقة بالحجز اعدم   -3
 جااز إباإلة ابتعما  البلطة أا التعبل ل ها أا التحا ل على القانان.

عةةةدم جةةةااز ابةةةتهدا  تحق ةةةق مصةةةالح  خصةةةية خاصةةةة علةةةى حبةةةا  صةةةاح   -4
 لمحجازة أا المعاد تص  تها.اثماا  ا

اصهتمةةةةام ااصلتةةةةزام بةةةةإجعاإلا، المةةةةزادا، العلنيةةةةة التةةةةي تجةةةةع  عنةةةةد بيةةةةع اثمةةةةاا   -5
المحجازة باية تحق ق الاايةة اثبابةية منة ، اعةدم تنية  الطعيةق البةاي البةليم 
أا اللجةةةاإل إلةةةى التحا ةةةل اسيةةةع المحجةةةازا، بأ مةةةان بخبةةةة ممةةةا يضةةةع بمصةةةلحة 

 ل مبا ع.صاح  الملكية الخاصة ب ي
 الفف  الثانم

 تطبيقات الق اء الدختوفي وماادئه
إن تمتع المااطن ن بحقاقهم احعياتهم قد  بقى مجةعد لعاإل األيةاع اأمةاع نظعيةة ص 
يمين لها أن ت ق طعيقها إلى التطب ق العملي خصاصا  إذا يان، البلطة العامة تعمةل 

حائةةل يحةةا  تعةةد ها عل هةةا علةةى اصلتئةةا، علةةى حقةةاقهم احعيةةاتهم دان أن ييةةان هنةةا  
اهنةةةا  بةةةعز داع القضةةةاإل امهمتةةة  البةةةامية لةةةي ضةةةمان تطب ةةةق أحيةةةام الدبةةةتاع اقااعةةةده 
امبادئةةة  ايةةةذل  القةةةانان بمةةةا ي ةةةتمل عليةةة  مةةةن لليةةةا، اابةةةائل تك ةةةل اتضةةةمن لالةةةعاد 
مماعبة حقةاقهم احعيةاتهم ااصبةتمتا  بهةا امنهةا حةق الملكيةة الخاصةة باعتبةاعه مةن أهةم 

الحقاق الع نية اثصلية نطاقا ، بل يميةن اعتبةاعه تجمةع هةذه الحقةاق يلهةا  اأقدس اأابع
امن هنا يأتي القضاإل الذي يبمح لي  القضةاإل الدبةتاعي محةااص  حما تهةا االح ةاا علةى 
ييانهةةةا اابةةةتقيلها، ابةةةنب ن هةةةذا ال ةةةع  بعةةةو تطبيقةةةا، القضةةةاإل الدبةةةتاعي ايةةةذل  أهةةةم 

 يما  لي:المبادا التي أعباها لي مجا  الحجز ا 
أصةدع القضةاإل الدبةتاعي المصةعي العد ةد مةن القةعاعا، الخاصةة : أاص : التطبيقا،

بال صةل بدبةةتاعية القةعاعا، االنصةةا  القانانيةة المتم لةةة بةالحجز امنهةةا، حيةم المحيمةةة 
ة مةةةةن قةةةةانان 15الدبةةةتاعية العليةةةةا الخةةةةا  بعةةةةدم دبةةةةتاعية نةةةة  البنةةةةد لأة مةةةةن المةةةةادة ل

، 1975ة لبنة 77 با  االعياضة الصادع القا  للقانان عقم لاله ئا، الخاصة لععاية ال
اذلة  ليمةةا تضةةمن  مةةن عةدم جةةااز الحجةةز علةةى اثمةاا  المملايةةة لتلةة  اله ئةةا، إذ جةةاإل 
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اتن  ةةذا  لهةةذا الحيةةم أاقةةع المةةدعان حجةةز مةةا للمةةد ن لةةد  الا ةةع علةةى » ... لةةي ح  ياتةة  
ام المةةدعى عليةة  اثا  الةةدعا  الحبةا  الجةةاعي صتحةةاد يةةعة القةةدم لةةد  بنة  مصةة ع، لأقةة

 27، تن  ةةذ عابةةد ن طالبةةا  عةةدم اصعتةةداد بهةةذا الحجةةز، اسجلبةةة 1990لبةةنة  556عقةةم 
قض، محيمة عابد ن الجزائية لي منازعة تن  ذ ماضاعية بعلع هذا  1991ماعس بنة 

لم.سة يلةي  1990لبةنة  80الحجز، لطعةن المةدعان لةي هةذا الحيةم باصبةتئنا  عقةم 
ة مةةن قةةانان اله ئةةا، 15عة، اأ نةةاإل نظةةعه دلعةةاا بعةةدم دبةةتاعية نةة  المةةادة لجنةةا  القةةاه

الخاصةةة لععايةةة ال ةةبا  لأقةةاماا الةةدعا  الما لةةة بعةةد أن صةةعح، لهةةم محيمةةة الماضةةا  
بعةةةةدم »... ابعةةةةد ارجةةةةعاإلا، االتةةةةداا  حيمةةةة، المحيمةةةةة « باتخةةةةاذ إجةةةةعاإلا، علعهةةةةا...

ن اله ئةةةا، الخاصةةةة لععايةةةة ال ةةةبا  ة مةةةن قةةةانا 15دبةةةتاعية نةةة  البنةةةد لأة مةةةن المةةةادة ل
، اذلةة  ليمةةةا تضةةةم  مةةةن عةةةدم جةةةااز 1975لبةةةنة  77االعياضةةة الصةةةادع بالقةةةانان عقةةةم 

الحجز علةى أمةاا  هةذه اله ئةا، األزمة، المحيمةة المصةعالا، امبلة  مائةة جنية  مقابةل 
 . ة1ل«أتعا  المحاماة

رداعي أيضةا  امن القعاعا، التةي أصةدعتها المحيمةة الدبةتاعية لةي مجةا  الحجةز ا
االةةذي قضةة، المحيمةةة بعةةدم دبةةتاعية ال قةةعة لاة مةةن  9/5/1998حيمهةةا الصةةادع لةةي 

اح ث إن الةن  » ... ، إذ جاإل لي  1955ة لبنة 308المادة اثالى من القانان عقم ل
مةةن الدبةةتاع ذلةة  أن مبةةدأ الخضةةا   65المطعةةان ليةة  ييةةان بةةذل  مخال ةةا  لةةن  المةةادة 

أ ةخا  القةانان الخةا  لةي مجةا  ن ةاطها المصةعلي بقااعةد المقعع بها ي تعو تق  د 
...« اابةةةائل هةةةذا القةةةانان دان   عهةةةا، لةةةي ييةةةان الخةةةعا  عل هةةةا إص لضةةةعاعة ابقةةةدعها 

حيم، المحيمة بعدم دبتاعية البند لاة من المادة اثالى من القانان » للهذه اثببا  
 . ة2ل«لي  أن الحجز ارداعي  1955ة لبنة 308عقم ل

                                                           

(
1

قضائية دستورية، الصادر  14( لسنة 2طعن رقم )ينظر حكم المحكمة الدستورية العليا في ال( 

 . 205-198، أشار إليه د. عبد الفتاح مراد، مصدر سابق، ص3/4/1997بجلسة 

(
2

قضائية دستورية، والصادر بجلسة  19( لسنة 41حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ) (

، أشار 224، ص1997، 2ع، منشور في مجلة القضاء السنة التاسعة والعشرون، 9/5/1998

 . 78-68إليه مصطفى مجدي هرجة، الجديد في قانون الحجز اإلداري، مصدر سابق، ص
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القضةةةةاإل الدبةةةةتاعي الععاقةةةةي لقةةةةد أصةةةةدع، المحيمةةةةة اصتحاديةةةةة العليةةةةا بةةةةن   أمةةةةا
»... ، االذي جاإل لية  19/7/2006القعاعا، المتعلقة بالحجز امنها قعاعها الصادع لي 

مةةن الم ةةمال ن بأحيةةام الةةم   بةة، لهةةذه المحيمةةة يةةان االةةد المةةدعي لماع ةة  ال ةةععية، 
اأن اضةةةع إ ةةةاعة الحجةةةز علةةةى العقةةةاع  2003لبةةةنة  88، ا 76قةةةعاعي مجلةةةس الحيةةةم 

الم اع إلي  أعيه يعتبع تابع اتعبل لي ابتعما  البلطة دان مبعع ايتنالى امبادا 
/  انيةةا ة مةةن الدبةةتاع تعتبةةع 19العدالةةة التةةي هةةي هةةد  يةةل ت ةةعيع اخاصةةة  أن المةةادة ل

/ أاص ة منةةةة  تؤيةةةةد علةةةةى أن الملكيةةةةة الخاصةةةةة 23ل  لةةةةإن المةةةةادة لالعقبةةةةة  خصةةةةية، يةةةةذ
مصةةانة ايحةةق للمالةة  اصنت ةةا  بهةةا اابةةتايلها االتصةةع  بهةةا لةةي حةةداد القةةانان، لةةذل  
لةةإن إيقةةا  الحجةةز علةةى العقةةاع أعةةيه ابالكي يةةة الم ةةاع إل هةةا قةةد جانةة  الصةةاا  ايعتبةةع 

  إلاةةةاإل اثمةةةع المطعةةةان ليةةة  قابةةةا  لةةةي ال ةةةما  دان مبةةةاغ قةةةاناني صةةةحيح لمةةةا  تاجةةة
 . ة1ل...«

ييحةظ أن المحيمةةة أكةةد، مةةعة أخةةع  علةى أن الملكيةةة الخاصةةة محميةةة امصةةانة 
اللمال  الحق بالتمتع بيل مم زاتها اخصائصها امنالعها القا  للقانان اأن أي تجااز أا 

 . تعبل لي ابتعما  البلطة تجاهها أا تعدي عل ها مص عه العلو االزاا  اارلااإل
  انيا : مبادا القضاإل الدبتاعي لي مجا  الحجز

يةةةان القضةةةاإل الدبةةةتاعي امةةةا  ةةةزا  يبةةةعى جاهةةةدا  إلةةةى تقايةةةة اتعي ةةةز دعةةةائم دالةةةة 
القةةانان االحةةق اضةةمان احةةدة ابةة دة القةةانان ايتجلةةى ذلةة  ااضةةحا  لةةي ارعادة االعزيمةةة 

باجةةا  احتةةعام القايةةة االعابةةخة لةةد  هةةذا القضةةاإل لةةي إلةةزام جميةةع البةةلطا، لةةي الدالةةة 
عبةةاإل  مبةةدأ الم ةةعاعية امقتضةةيا، القانانيةةة اخصاصةةا  ليمةةا  تعلةةق بالملكيةةة الخاصةةة اا 
المبادا التي  ج  احتعامها الق إطاع ابيا  منيةع مةن القةانان االم ةعاعية، امةن هنةا 
يميننا ابتخي  مجماعة من المبادا التي أعباها هذا القضاإل لي مجا  الحجز ايما 

  لي:

                                                           

(
1

، أشار إليه محمد عبد علي خضير 8/3/2012/اتحادية، تمييز( الصادر في 29ينظر القرار رقم ) (

 .259الغزالي، مصدر سابق، ص
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ثمةةاا  االممتلكةةا، الخاصةةة التةةي  جةةاز إيقةةا  الحجةةز عل هةةا هنةةا  بعةةو ا -1
دان الةبعو اآلخةع أي أن بعةو اثمةةي  الخاصةة ص يميةن إيقةا  الحجةةز 

 عل ها .
 جةة  علةةى جميةةع اث ةةخا  اصعتياديةةة التق ةةد لةةي مجةةا  ن ةةاطها الخةةا   -2

الةةةةةذي تماعبةةةةة  اص  جةةةةةاز خعاجهةةةةةا عنةةةةة  إص للضةةةةةعاعة التةةةةةي تقتضةةةةةي هةةةةةذا 
 الخعا .

جميةةع هةةؤصإل اث ةةخا  اصلتةةزام بقااعةةد اابةةائل القةةاان ن التةةي   جةة  علةةى -3
 تحيم ن اطها دان   عها.

 ج  على البلطة التي تملة  إيقةا  الحجةز أن تتةاخى العدالةة اأص تتعبةل  -4
 لي ابتعما  بلطتها الممناحة لها القا  للقانان.

أص يعد الحجز ق دا  من الق اد الخطعة التي تمس الملكيةة الخاصةة لةذا  جة   -5
  اقع إص بمباغ قاناني اسإجعاإلا، قانانية صحيحة.

إن الملكيةةةةةة الخاصةةةةةة مصةةةةةانة، اللمالةةةةة  الحةةةةةق لةةةةةي ابةةةةةتعما  ملكةةةةة  اابةةةةةتايل  
 االتصع  لي  لي الحداد التي عبمها القانان. 

 المبحث ال اني
 الحةةةعابةةةة

تجةعد تعد الحعابة ق دا   د د الاطأة على الملكية الخاصة، إذ إنهةا ت ةل حعيتهةا ا 
المال  من البلطا، التي يملكها تجاه ما يمل ، ح ث تال  د الخاضةع لهةا عةن اثمةاا  
التةي يملكهةةا، لةةي يميةةن لة  التصةةع  بهةةا أا إداعتهةةا، بةةل  جة  عليةة  تبةةليم تلةة  اثمةةاا  

لةذا لقةد قبةمنا هةذا المبحةث ، ل تالى إداعتهةا اار ةعا  عل هةا  إلى الحاعس المع ن عل ها
ا  نتالى لي  التععيل بالحعابة اأ عاضها اأنااعها، أما المطلة  ال ةاني إلى مطلب ن: اث

 لنب ن لي  تطبيقا، القضاإل ارداعي االدبتاعي امبادئهما لي مجا  الحعابة ارداعية .
 المطل  اثا 
 التععيل بالحعابة
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لاةةعو ارحاطةةة علمةةا  بالحعابةةة ص بةةد مةةن بيةةان المقصةةاد بهةةا لاةةة ااصةةطيحا  
أ عاضةةها امععلةةة أنااعهةةا، لةةذا بةةنتالى دعابةةتها لةةي ال ةةعا  اآلتيةةة ايمةةا  االاقةةا  علةةى

  لي:
 الفف  األول

 الحفاخة لغة  واصطالحا  
 صبد لنا من بيان المقصاد بالحعابة الناحية اللااية ااصصطيحية يما  لي: 
تد  الحعابة علةى معةاني عد ةدة لةي اللاةة، لقةد تةأتي بمعنةى   أوال : الحفاخة لغة   
اقةةة، تةةةأتي بمعنةةةى تق  ةةةد ، ة1لال ةةةيإل، ليقةةةا : حةةةعس ال ةةةيإل ايحعبةةة  أي يح ظةةة  ح ةةةظ

التصةةع  االحعيةةة، ليقةةا : اضةةع، لةةين تحةة، الحعابةةة، أي منعتةة  مةةن التصةةع  لةةي 
مال  أا من ماادعة منزل  أا بلده، االحاعس القضائي ها  خ  تع نة  المحيمةة ل تةالى 

 .ة 2لب، ل ها قضائيا  الاصاية على أمي  اآلخعين اأماالهم إلى ح ن ال
بما ان الحعابة ليب، ناعا ااحدا بل أناا  متعددة،   ثانيا : الحفاخة اصطالحا  

لذا لإن مدلالها اختلل عند ال قهاإل القا للمنظاع الخا  لكل ااحد منهم عن الحعابة، 
 ل  د ال عد من أماال  لي يمل  التصع  ل ها اص إداعتها، ايتالى » لقد يقصد بها: 

اعس ذل  نيابة عن ، لها الذي  د ع الما  ايقبو ار عاد ايادع  لحبا  الخاضع الح
للحعابة أا يصع  لهذا اثخ ع ن قة  هعية مقدعة لإلن اق منها على  ؤان العي ، 

ايتالى الحاعس نيابة عن  الالاإل بالتزام  اد ان ، الي حداد الماا  الماجادة تح،  ده 
 .ة 3ل«لحبا  الخاضع 

                                                           

(
1

 . 48( ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ص

(
2

، عالم الكتب، القاهرة، 1، ط1( د. أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج

 . 471، ص 2008

والحراسة بمعنى الحفظ والمنع، وهي من متعلقات بحثنا في هذا الموضوع، إذ إن الحفظ    

يراد به منع الشيء معنى الرعاية أي القيام بما يصلح الشيء ويضمن استمراريته، أما المنع ف

 الموضوع تحت الحراسة من كل ما يؤدي إلى إفساده أو إتالفه .

(
3

، طبعة نادي 8( د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية، ج

؛ ينظر للمزيد من التفاصيل: د. حسين محمد حسين خليل، المسؤولية 7، ص1991القضاة، 

س عن األموال التي في حراسته، ونظم الحراسة الخاصة في مصر في ضوء الفقه القانونية للحار

وما بعدها؛ د. مراد  22، ص2005وأحكام القضاء، حقوق الطبع والنشر محفوظه للمؤلف، 
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 ة1لنةاه لةي القةانان المةدني، أمةا ال قة  ارداعي لقةد عةع  الحعابةة ارداعيةةاهذا مع 
ارجةعاإل الةذي تتخةذه جهةة ارداعة علةةى المعلةق العةام الةذي  ةداع بطعيةق اصلتةةزام » بأنهةا: 

تعت ةة  عليةة  علةةع  ةةد الملتةةزم مؤقتةةا عةةن إداعة الم ةةعا ، اذلةة  لةةي حالةةة اجةةاد مةةا  هةةدد 
ا بةةدان خطةأ مةةن الملتةةزم أا عةدم قدعتةة  علةةى إداعتةة ، أا تاقةل المعلةةق يليةةا  أا جزئيةا الةة

 .ة 2ل«اعتكاب  مخال ا، جبيمة تهدد ب ع المعلق اتجعل الملتزم   ع أهل رداعت  
إجةةةةعاإل تتخةةةةذه جهةةةةة ارداعة تعةةةة ن » امةةةةن جانةةةة  لخةةةةع ُععلةةةة، الحعابةةةةة بأنهةةةةا:  

خا  مع نةةة ن بمقتضةةةاه حاعبةةةا  مةةةن قبلهةةةا ليقةةةام بةةةإداعة معلةةةق عةةةام، أا إداعة أمةةةاا  ث ةةة
اقتضةةة، المصةةةلحة العامةةةة اضةةةع أمةةةاالهم تحةةة، الحعابةةةة يةةةإجعاإل مةةةن إجةةةعاإلا، اثمةةةن 

 .ة 3ل«ياثجان  االمعتقل ن امن لي حيمهم 
 ييحظ مما ببق ان الحعابة ارداعية ت عو لي حاص، مع نة منها:

عةةدم مقةةدعة الملتةةزم علةةى إداعة المعلةةق العةةام، اان حصةةل تقصةة ع جبةةيم مةةن قبةةل 
لةةي إداعتةة  للمعلةةق ايةةذل  اذا حصةةل تاقةةل يلةةي للمعلةةق العةةام أا جزئةةي اان لةةم الملتةةزم 

 .ة4ليين هنا  خطأ من قبل الملتزم
يمةةةا إن الحعابةةةة ارداعيةةةة ص  تعتةةةة  عل هةةةا انتقةةةا  ملكيةةةةة اث ةةةياإل يبةةةاقي أنةةةةاا   

نمةةا  نةةا  الحةةاعس عةةن المالةة  لةةي إداعة اثمةةاا ، لضةةي عةةن انةة  ص تاجةةد  الحعابةةا،، اا 
نةةة لاضةةع المعلةةق تحةة، الحعابةةة، لةةارداعة تملةة  بةةلطة تقد عيةةة لةةي تحد ةةد المةةدة مةةدة مع 

                                                                                                                                                      

محمود حيدر، الحراس القضائية، مدلولها وخصائصها وأحكامها، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 

 وما بعدها . 10، ص2010

(
1

لحراسة اإلدارية هي التي تعيننا في المقام األول، أما األنواع األخرى فسنشير إليها إكماالً للفائدة ( ا

 بالقدر الذي ينسجم ويخدم أهداف الدراسة .

(
2

، دار الفكر العربي، 5( د. سليمان محمد الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، دراسة مقارنه، ط

البنا، الوسيط في القانون اإلداري، دار الفكر العربي، ؛ د. محمود عاطف 529، ص1991

 . 518، ص1991

(
3

، دار 2( د. فاروق عبد البر، دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة، ج

؛ د. فتحي عبد الصبور، اآلثار القانونية للتأميم الحراسة اإلدارية، 417-416النهضة العربية، ص

 .211، ص1997ر، ، دون مكان نش2ط

(
4

 . 529( د. سليمان محمد الطماوي، مصدر سابق، ص
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إص أن العقةةد ص  ن بةةخ اص  ،ة1لحتةى لةةا يانةة، تزيةد عةةن المةةدة التةي تةةم تحد ةةدها لةي العقةةد
ن حصةةل، خبةةاعة  تبةةقو حقةةاق الملتةةزم اثصةةلي، بةةل  ةةتم علةةع  ةةده عةةن إداعة المعلةةق، اا 

لةةعو الحعابةةة نةةاتج عةةن إهمالةة  اتقصةة عه، أمةةا اذا لةةم ماليةةة لبةة تحملها الملتةةزم، إن يةةان 
يين مخطئا  بل يان لعو الحعابة ناتجا  عن خطأ اعتكبت  ارداعة أا يان ناتجا  عن قاة 

 .ة 2لقاهعة لي  تحمل الملتزم الخباعة
 الفف  الثانم
 أنوا  الحفاخة

 هنا  عدة أناا  من الحعابة امنها:  
ا  من أناا  الحعابةة التةي ت ةعو مةن قبةل ارداعة، اهي ن أوال: الحفاخة اإلدافية:

داعة المعلةةق العةةام الةةذي اعتةةأ، ارداعة ان  االتةةي تتخةةذ ل هةةا ارداعة حاعبةةا   تةةالى حعابةةة اا 
المصلحة العامة تقتضي أن ييان تحة، الحعابةة أا الحعابةة التةي ت عضةها ارداعة علةى 

مةةن هةةا لةةي حيمهةةم بةةداا   اثمةةي  الخاصةةة لةةبعو اث ةةخا  يةةالمعتقل ن ااثجانةة  ا 
 .ة 3لأمنية أا  ايا، تقتض ها المصلحة العامة

تكةةةان الحعابةةةة مةةةن هةةةذا النةةةا  مبنيةةةة علةةةى أبةةةاس   ثانيدددا : الحفاخدددة االتفاقيدددة: 
اصت اق الذي  بعم ب ن طعل ن متنازع ن علي ما  المع ن عقاعا  يان أم منقا    اع علي  

يعهةةةد بهةةةذا المةةةا  إلةةةى  ةةةخ   الةةةث ييةةةان نةةةزا  ب نهمةةةا، لةةةإن الطةةةعل ن  ت قةةةان علةةةى ان 
حاعبا علي  تالى إداعة  ؤان  االمحالظة علي  على ان  تعهد بعده يامي إلى مةن   بة، 
ل  الحق لي ، اييان هذا النةا  مةن الحعابةة محيامةا  بالقااعةد اصت اقيةة التةي ات ةق عل هةا 

 .ة 4للمتعاقد نالطعلان إعماص للمبادا العامة اقااعدها يان العقد يعد  عيعة ا

                                                           

(
1

( حسن محمد احمد جوده، سلطه الدولة في فرض الحراسة وضوابطها القانونية والدستورية في 

  139النظام القانوني المصري، أطروحة دكتوراه، جامعه القاهرة، كلية الحقوق، بدون تاريخ، ص

(
2

؛ د. محمود عاطف البنا، مصدر سابق، 530ي، مصدر سابق، ص( د. سليمان محمد الطماو

 . 518ص

(
3

( د. عيد سعيد دسوقي، حماية الملكية الخاصة في القضاءين اإلداري والدستوري، دار النهضة 

 وما بعدها . 431، ص2012العربية، القاهرة، 

(
4

 . 11، ص2003كندرية، ، دار الفكر الجامعي، اإلس1( إبراهيم سيد احمد، الحراسة فقهاً وقضاًء،ط
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اهةي نةا  مةن أنةاا  الحعابةة التةي تكةان عنةدما  ن ةأ   ثالثا : الحفاخة الق دائية: 
النزا  ب ن طةعل ن علةى مةا  معة ن الةم يحصةل ات ةاق ب نهمةا علةى تع ة ن حةاعس بصةاعة 
ات اقية على الما  المتناز  علي ، ايتعت  على هذا النا  من الحعابة  ل  د المال  عن 

 .ة 1لالتصع  لي ، إص أنها ص تؤدي إلى نقل ملك ت  إلى الدالة إداعة ملك  أا
اهي نا  لخع من أناا  الحعابة االتةي ييةان لعضةها ابةتنادا  : فاايا : الحفاخة القانونية 

إلةةةى النصةةةا  القانانيةةةة لةةةي حةةةاص، مع نةةةة ص يبةةةتاج  ل هةةةا القةةةانان اضةةةع اثمةةةاا  
ع  اييان بمقتضةاها المةا  تحة، الحعابةة االممتلكا، تح، الحعابة؛ لضعاعة  عاها الم 

 .ة 2لبحيم القانان 
 المطل  ال اني

 تطبيقا، القضاإل ارداعي االدبتاعي لي مجا  الحعابة
 لعةةة  القضةةةاإل داا  مهمةةةا  لةةةي إ جةةةاد الحلةةةا  المنابةةةبة االميعبةةةة لحمايةةةة الملكيةةةة 

ملكيةةةة الخاصةةةة، إذ ان القضةةةاإل  تمتةةةع بعقابةةةة اابةةةعة لةةةي مجةةةا  اثعمةةةا  التةةةي تمةةةس ال
الخاصة أا التي تض ق مةن نطاقهةا امنهةا الحعابةة، لةذا بةنتالى بيةان تطبيقةا، القضةاإل 
ارداعي امبادئةةة  لةةةي ال ةةةع  اثا ، امةةةن  ةةةم نعةةةع  إلةةةى ال ةةةع  ال ةةةاني تطبيقةةةا، القضةةةاإل 

 الدبتاعي امبادئ ، يما  لي:
 الفف  األول

 تطبيقات الق اء اإلدافي وماادئه
تعد حمايةة الملكيةة الخاصةة اهةم المجةاص، التةي  : ي أوال : تطبيقات الق اء اإلداف 

ي عو ل ها القضاإل ارداعي عقابت  لمد  احتعام ارداعة لمقتضيا، القانان اقااعةده، لةإن 
قةعاعا، ارداعة ي تةةعو أنهةةا ص تصةةدع إص القةا لمبةةدأ الم ةةعاعية، امةةن هنةا يةةان صبةةد لنةةا 

القضةةةاإل ارداعي لةةةي مجةةةا   مةةةن بةةةاق بعةةةو اثم لةةةة علةةةى اثحيةةةام القضةةةائية أصةةةدعها

                                                           

(
1

وما بعدها؛ د. مصطفى حباشي عليو، الضمانات  43( د. مراد محمود حيدر، مصدر سابق، ص

الدستورية والقضائية لحماية حق الملكية الخاصة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين 

 .  552-551، ص2017شمس، 

(
2

د. مصطفى حباشي عليو، مصدر سابق، وما بعدها؛  34( إبراهيم سيد احمد، مصدر سابق، ص

 .553ص
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ان احتةةةةعام » … الحعابةةةةة ارداعيةةةةة، الةةةةي هةةةةذا الصةةةةدد تقةةةةا  المحيمةةةةة احةةةةد أحيامهةةةةا: 
الم ةةةعاعية هةةةا حةةةق للمةةةااطن ن ابالتةةةالي  جةةة  علةةةى ارداعة ان تعةةةاملهم علةةةى مقتضةةةى 
مبادا الم عاعية امةن  ةم لةإن إ ةيق تبة ن الطعةن هةا بم ابةة مةنح ارداعة حةق التحةعع 

ة من الدبتاع الجد د لدبتاع 35ااصبح ص  نبجم مع ن  المادة ل… نان من ق اد القا
ة االتي تقضي بأن لحق الةدلا  أصةالة أا بالايالةة يي لة  القةانانة الةعق بة ن ان 1956

ذا يةةةان الم ةةةع   ةةةع  أن هنالةةة  ضةةةعاعا، تقتضةةةي  يي ةةةل القةةةانان الحةةةق اان يحعمةةة ، اا 
لةة  هةةا تنظةةيم طعيةةق معةة ن للطعةةن بةةععة ابةةتقعاع بعةةو القةةعاعا، ارداعيةةة لةةإن بةةب ل ذ

اتحق ةةق اث ةةعاو البةةابقة، أمةةا إ ةةيق يةةل بةةب ل للطعةةن القضةةائي لهةةا   ةةع دبةةتاعي، 
 .ة 1ل«لضي عن ان  ص مصلحة لي حماية اثاضا    ع الدبتاعية 

يمةةةا أصةةةدع، محيمةةةة القضةةةاإل ارداعي حيمةةةا  قضةةة، ليةةة  بإلاةةةاإل قةةةعاعا، التن  ةةةذ 
د  القضةةايا التةةي ععضةة، عل هةةا، إذ طعةةن بعةةو الخةةاطل لقةةعاع لةةعو الحعابةةة لةةي احةة

اثلةةعاد المةةالك ن لاعاضةةي الزعاعيةةة لةةي يةةل مةةن القةةعاع الصةةادع مةةن ارصةةيب الزعاعةةي 
اقةةعاع محةةالظ الدقهليةةة بتبةةليم أطيانهةةا صحةةد الجمعيةةا، الزعاعيةةة لةةي المحالظةةة المةةذياعة 

علةةى أمةةي  احةةد  إداعتهةةا لحبةةابهم اذلةة  تن  ةةذا لقةةعاع عئةةيس الجمهاعيةةة ب ةةعو الحعابةةة
اث خا  الذي يان يبتأجع أطيان هؤصإل المي ، اسإحد  جلباتها أصةدع، المحيمةة 
حيمةةا  بعةةدم اصعتةةداد بةةالقعاعين المطعةةان ل همةةا امةةا  تعتةة  عل همةةا مةةن ل ةةاع، اجةةاإل لةةي 

ان ال ابةةة، ان قةةةعاعا  مةةةا يصةةةدع لةةةي  ةةةأن إخضةةةا  المةةةدع ن »... ح  يةةةا، لةةةي قعاعهةةةا: 
ن القةةةةعاع الصةةةةادع مةةةةن للحعابةةةة، ابالتةةةةالي  اتخةةةةاذ إجةةةةعاإلا، الةةةةتح ظ علةةةى ممتلكةةةةاتهم، اا 

محالظ الدقهليةة امةن ارصةيب الزعاعةي بالتبةليم أطيةانهم الجمعيةة الجن نةة ؟؟؟ رداعتهةا 
لحبابهم يان بمناببة تن  ذ ارصيب الزعاعةي لقةعاع عئةيس الجمهاعيةة باضةع البة د/... 

ملايةة لة  بناحيةة الجن نةة بمعيةز ديةعنس تح، الحعابة اذل  بالتح ظ علةى اثعاضةي الم
بمحالظةةةة الدقهليةةةة بمقالةةةة ان تلةةة  اثعاضةةةي يانةةة، ضةةةمن اثطيةةةان التةةةي يةةةان يبةةةتالها 

لمةةةا يةةةان حةةةق المةةةااطن ن لةةةي » ، اقةةةد أضةةةال، المحيمةةةة علةةةى ذلةةة  «الخاضةةةع للحعابةةةة
                                                           

(
1

، 25/6/1957ق، والصادر في  9( لسنة 317( حكم محكمة القضاء اإلداري في القضية رقم )

 . 590(، ص362، بند رقم )2/ع11مجموعة السنة 
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الملكيةةةة الخاصةةةة هةةةا حةةةق ي لةةة  الدبةةةتاع، اص  جةةةاز المبةةةاس بةةة  إص لةةةي الحةةةداد التةةةي 
القانان، امن  م لةي  جةاز الحعمةان منة  أا تق  ةده إص لةي اثحةاا  التةي أجازهةا  نضمها

ن  لما يان حق الملكيةة الخةال  يعطةي للمالة   القانان اارجعاإلا، التي عبمها لذل ، اا 
الحق لي اصنت ا  ااصبتاي  االتصع  لي ارطاع القاناني، اان من صاع اصبتاي  

ع ااصنت ةةةا  بالقيمةةةة المةةةؤجعة، احقةةة  لةةةي اختيةةةاع  خصةةةية تةةةأخ ع العقةةةاع المملةةةا  للا ةةة
المبةةةتأجع جةةةزإل ص  تجةةةزأ مةةةن حقةةة  لةةةي اصبةةةتاي ، اعليةةة  لحعمانةةة  مةةةن هةةةذا الحةةةق هةةةا 

 .ة 1ل«حعمان من حق  لي اصبتاي  ابالتالي اعتداإل على ملك ت 
الةةةي هةةةذه الةةةدعا  قةةةد ابةةةتبان للمحيمةةةة أنةةة  لمةةةا تقةةةدم لةةةإن قيةةةام جهةةةة ارصةةةيب  
بإحي  ن بها محةل المةدع ن اهةم مةي  اثعاضةي الزعاعيةة التةي يانة، مبةتالة  الزعاعي

مةةن قبةةل احةةد اثلةةعاد الخاضةةع ن للحعابةةة االقيةةام بإداعتهةةا لحبةةابهم بةةااإل أكةةان ذلةة  مةةن 
قبلهةةا مبا ةةعة  أم مةةن خةةي  تأج عهةةا لذخةةعين لةةإن ذلةة  ي ةةيل اعتةةداإل  علةةى حةةق المةةالك ن 

دان اجةةاد مبةةاغ قةةاناني أا عةةذع ابةةب   ةةععي ال ةةعع  ن لةةي ابةةتاي  أميكهةةم مةةن 
مقبةةا ، اهةةا إجةةعاإل لةةم يقةةَو القةةعاع بةة  الصةةادع اضةةع أمةةي  المبةةتال هةةذه لاثطيةةانة 
تحةةة، الحعابةةةة ص صةةةعاحة اص ضةةةمنا ، بةةةل إنةةة  محةةةو اجتهةةةاد لةةةعدي مةةةن أ ةةةخا  لةةةم 
 ةعخ  لهةم الم ةع  لةي  ةيإل مةن ذلة  ص مةن ح ةث المبةدأ اص عنةد التطب ةق، لةذا ييةةان 

اع الذي يصدع من قبلهم ها من قب ل ا تصا  البلطة الذي ييان مةن ل ةاعه انعةدام القع 
التصةةع ، لهةةا  نةةز  لةةي العمةةل إلةةى مبةةتا  اثعمةةا  الماديةةة لةةإلداعة، يمةةا انةة   نطةةاي 
على ت اي  لاج  الحق الذي خال  القانان للبلطا، صاحبة ال أن لي تقد ع مقتضيا، 

عاإلا، المق ةةدة لحةةق اثلةةعاد لةةي مماعبةةة حقهةةم لةةي الصةةالح العةةام التةةي تبةةعع اتخةةاذ ارجةة

                                                           

(
1

، 28/1/1969ق، الجلسة  21( لسنة 1232( حكم محكمة القضاء اإلداري في القضية المرقمة )

(، 293( البند )1969-1966محكمة القضاء اإلداري في ثالث سنوات ) مجموعة مبادئ

 وما بعدها . 524ص
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الملكية لدااعي أمن الدالة، مما  تةيقن معة  اجةا  الحيةم بعةدم اصعتةداد بةذل  التصةع  
لااإل يل ا ع متعت  علي   .ة1لاا 

امن أحيام محيم  القضاإل ارداعي المتعلقة أيضا بالحعابة الحيةم الةذي أصةدعت  
إداعي تن  ةةةذي يانةةة، قةةةد أصةةةدعت  ازاعه الماليةةةة  هةةةذه المحيمةةةة االةةةذي تضةةةمن إلاةةةاإل قةةةعاع

باضع اثماا  العائدة للمدعي تح، الحعابة؛ ثن ارداعة يانة، قةد أدخلة، أمةااص  تحة، 
الحعابةةةة يانةةة، عائةةةده إلةةةى أ ةةةخا  ص تةةةعسطهم أي صةةةلة باث ةةةخا  الةةةذ ن اضةةةع، 

ه أمةاا  أ ةخا  أماالهم تح، الحعابة، امن  م لان امتداد ل اع القعاع ارداعي ل نا  أ ع 
 لخعين يان بببا لي إلااإل القعاع ارداعي.

ييحةظ مةن خةي  ابةتععاو بعةو أحيةام القضةاإل ارداعي ب ةأن القةعاعا، تعلةةق  
لي لعو الحعابة ارداعية اتنظيمها  تضح بجيإل قدعه هذا القضاإل على حماية الملكية 

نةة   بةةذ  جهةةادا  يب ةةعة لةةي بةةب ل حما تةة  لهةةا اصةةيانتها، اهةةذه  الخاصةةة اهتمامةة  بهةةا، اا 
حقيقةةة  ابتةةة امبةةتقعة لةةي أحيامةة ، هةةذا اعلةةى الةةع م مةةن ان القضةةاإل ارداعي الععاقةةي لةةم 
 تبةةْن لةة  البحةةث لةةي مةةد  قانانيةةة ام ةةعاعي  قةةعاعا، ارداعة المتعلقةةة ب ةةعو الحعابةةة؛ 
اذل  ثببا  عد ةدة بةلب، هةذا القضةاإل مماعبة  اختصاصة  اببةو عقابتة  علةى قةعاعا، 

 .ة 2لبة ارداعيةلعو الحعا
لقد اعبى القضاإل ارداعي مبادا قيمة عد ةده لةي  : ثانيا: ماادئ الق اء اإلدافي 

مجةةا  لةةعو الحعابةةة ارداعيةةة مةةن خةةي  اثحيةةام القضةةائية لةةي إصةةداعها لةةي منابةةبا، 
 عد دة امنها:

                                                           

(
1

(ممدوح صديق السيد درويش، دور القضاء اإلداري في حماية الملكية الفردية، دراسة مقارنة بين 

، 1996القانونين الفرنسي والمصري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 

 . 731ص

(
2

كان هذا القرار صادرا عن وزاره المالية يقضي بوضع أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين ( 

، بينما القرار اإلداري امتد أثره 1956( لسنة 5تحت الحراسة استنادا إلى األمر العسكري رقم )

إلى بعض المواطنين التابعين إلى بالد أخرى مثل تونس، وهنا رأت المحكمة بأن هذا القرار 

 اإلداري معيب ومن ثم أصدرت قرارها بإلغائه .

ق( الصادر في  11( لسنة )420ينظر: حكم محكمه القضاء اإلداري في الدعوى المرقمة ) -

 . 933، ص1سنه، ج 15، مجموعة أحكام المحكمة في 24/1/1961تاريخ 
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 جةة  علةةى ارداعة ان تلتةةزم اان تكةةان أ ةةد حعصةةا  علةةى ان يحةةع  قعاعهةةا المتضةةمن  .1
 ابة ارداعية أا تنظيمها لتتاالق ب يل يب ع مع مبدأ الم عاعية .لعو الحع 

عةةةةن ارداعة اصلتةةةةزام ب ةةةةيل يب ةةةةع بةةةةارجعاإلا، القانانيةةةةة المتعلقةةةةة بالحعابةةةةة اعةةةةدم   .2
 تجاازها باي  يل من اث يا .

إن أي قةةعاع إداعي لعديةةا  يةةان أا تنظيميةةا  امتعلةةق بالحعابةةة ارداعيةةة ايةةدخل ضةةمن   .3
تخةةةذها ارداعة ب ةةةان تنظةةةيم الحعابةةةة ييةةةان خاضةةةعا لعقابةةة  القضةةةاإل التةةةداب ع التةةةي ت

 ارداعي .
 الفف  الثانم

 تطبيقات الق اء الدختوفي وماادئه
يظهةةع داع القضةةاإل الدبةةتاعي ب ةةان حمايةةة الملكيةةة الخاصةةة لةةي مجةةا  الحعابةةة  

مةةن خةةي  ببةةو عقابتةة  علةةى الق ةةاد التةةي ت عضةةها قةةاان ن الحعابةةة مةةن خةةي  النظةةع لةةي 
لدعااي التي تقدم إلي  المتعلقة بها، يما ان القضاإل المذياع قد اعبم مبادا عد ده مةن ا

خةةي  أحيامةة  التةةي أصةةدعها ب ةةأن المنازعةةا، التةةي ععضةة، عليةة ، ابةةنتالى بيةةان يةةل 
 منها لي ما  لي:

مةن اثحيةةام القضةائية المهمةةة التةي أصةةدعها : الق دداء الدخددتوفي  أوال: تطبيقدات 
الحيم الذي اكد لي  علةى اجةا  تخصةي   ي ما  تعلق لي الحعابةالقضاإل الدبتاعي ل

ت ةةايو لا ةةخا  الةةذ ن تععضةةاا إلةةى لةةعو الحعابةةة علةةى أميكهةةم لةةي الحةةداد التةةي 
 ةةن  عل هةةا القةةانان، اقةةد قضةة، المحيمةةة الدبةةتاعية العليةةا بعةةدم دبةةتاعية ال قةةعة ال انيةةة 

ابالنبةبة »... الةن  علةى  ، إذ انة   تضةمن1981ة لبةن  141من القعاع بقةانان عقةم ل
لا ةةخا  الةةذ ن  ةةادعاا الةةبيد ماةةادع نهائيةةا الةةم يعةةاداا إلةةى ارقامةةة ل هةةا خةةي  المةةدة 

الم ةةةاع إليةةة ، ليعاضةةةان عةةةن  1974ة لبةةةنة 69المنصةةةا  عل هةةةا لةةةي القةةةانان عقةةةم ل
لةةةي الحةةداد المنصةةةا   1971ة لبةةنة 49تةةداب ع الحعابةةةة طبقةةا  ثحيةةةام القةةانان عقةةةم ل

إن القةةةانان المةةةذياع قةةةد تضةةةمن قاعةةةدت ن أبابةةة ت ن: أالهمةةةا: مةةةن اثمةةةاا  ، إذ «عل هةةةا
المملاية ملكية خاصة لهؤصإل اث خا  الذي تم لعو الحعابة عل ها بمقتضةى قةعاعا، 
جمهاعيةةة   ةةةتم علةةةع الحعابةةةة عنهةةةا، ا ان همةةةا: أ لالةةةة تلةةة  اثمةةةاا  إلةةةى الدالةةةة ابمقابةةةل 
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جنية ة إن لةم تكةن قيمة  المةا  اقةل  30.000تعايو يقدع بطعيقة إجمالية ابمبل  قدعه ل
من هذا المبل ، أما ان زاد، لي  تم علع ازياده مبل  التعايو، اهذا ان د  على  يإل 
لإنما  د  على ان ما زاد عن الحد المذياع يعد ليي  إلى ملكية الدالةة ادان مقابةل، أي 

 .ة 1ليأن  ابتييإل من قبل الدالة علي 
م دبةةةتاعية ال قةةةعة ال انيةةةة مةةةن المةةةادة ال ال ةةةة مةةةن قةةةانان لقةةةد قضةةة، المحيمةةةة بعةةةد 

المذياع، يما قض، المحيمة الدبةتاعية العليةا لةي حيةم اآلخةع لهةا بعةدم دبةتاعية ال قةعة 
المتعلقةةة بتصةة ية  1981ة لبةةنة 14ال امنةةة مةةن المةةادة البادبةةة مةةن القةةعاع بقةةانان عقةةم ل

مةةةة ان تؤبةةةس حيمهةةةا علةةةى اثاضةةةا  التةةةي تن ةةةأ مةةةن لةةةعو الحعابةةةة، اقةةةد عا، المحي
عيةةائز أبابةةي  ا ابتةةة، إذ إنهةةا تةةع  بةةأن دعةةا  اصبةةتحقاق لةةيس لهةةا اجةةل محةةدد تةةزا  
اتنقضةةي بانقضةةائ ، اهةةذا قائمةةا علةةى أبةةاس ان حةةق الملكيةةة الخاصةةة لةة  مم ةةزا، تم ةةزه 
عةةةن   ةةةعه مةةةن الحقةةةاق اثخةةةع  الع نيةةةة ل خصةةةية أصةةةلية يانةةة، أم تبعيةةةة، إذ إن حةةةق 

م، اان هةةةذه الديمامةةةة ص تنقضةةةي بعةةةدم اصبةةةتعما  أا التةةةع ، لةةةإن الملكيةةةة هةةةا حةةةق دائةةة
ن  المالةة  يبةةتطيع أن يقةةيم دعةةااه أمةةام القضةةاإل مطالبةةا بهةةا مهمةةا مةةع، لتةةعه مةةن الةةزمن اا 
طال، ما لم  تم يببها من قبةل   ةعه القةا للقةانان، لةإن الملكيةة الخاصةة  جة  ان تبقةى 

بةةزمن محةةدد، اأن تبقةةى ابةةائل حما تهةةا محميةةة مةةن قبةةل القةةانان االقضةةاإل دان ان تتق ةةد 
 .ة 2لقائم  معها بااإل أكان، العقاعية أم منقالة 

يما قض، المحيمة الدبتاعية العليا بعةد دبةتاعية المةادة اثالةى مةن قةعاع عئةيس  
الةةذي اقتضةةى عةةدم قبةةا  أي طعةةن يقةةدم  1963ة لبةةنة 99الجمهاعيةةة لةةي القةةانان عقةةم ل

تها الجهة القائمة على تطب ق جميع القةعاعا، الصةادعة ضد التداب ع ااثعما  التي أصدع 
ب ةعو الحعابةةة علةةى اثمةةاا  المملايةة لةةبعو اث ةةخا ، اذلةة  ليمةا نةة  عليةة  بعةةدم 

                                                           

(
1

لمحكمة ، مجموعة أحكام ا1992( آذار 98حكم المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم ) (

-565؛ أشار إليه: مصطفى حباشي عليو، ص198(، ص19، قاعدة رقم )6الدستورية العليا، ج

566 . 

(
2

، قاعدة 5قضائية دستورية(، ج 5( لسنة )130حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ) (

ة رقم ، قاعد5، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، ج 6/2/1993( الصادر في 14رقم )

أشار إليه: د. فاروق عبد البر، دور المحكمة المصرية العليا في حماية الحقوق  ؛ 192(، ص14)

 . 812والحريات، مصدر سابق، ص
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جااز ابتما  أية جهة قضائية أية دعا  تقةدم إل هةا ييةان الاةعو منهةا الطعةن لةي أي 
لجهةةةا، يانةةة، تةةةدب ع أا قةةةعاع أا تصةةةع  أا عمةةةل أا إجةةةعاإلا، مع نةةةة قامةةة، بهةةةا تلةةة  ا
 .ة 1لمتعلقة بتطب ق الحعابة العضها على أماا  بعو اله ئا، أا اث خا 

امةةن أحيامهةةا أيضةةا مةةا قضةة، بةة  بعةةدم دبةةتاعي  ال قةةعة ال انيةةة مةةن المةةادة اثالةةى 
الةةةذي عةةةد اثاصد البةةةالا ن ا  ةةةعهم مةةةن  1981ة لبةةةنة 141مةةةن القةةةعاع بقةةةانان المةةةعقم ل

إن » خضةع، ل ةعو الحعابةة، إذ جةاإل لةي حيمهةا  الاع ة ضةمن العائلةة التةي يانة، قةد
ة لبةنة 162اثاامع الصادعة لي  ان الحعابة باصبتناد إلى أحيام قانان الطااعا عقم ل

قةةد تضةةمن، لعضةةها علةةى أمةةاا  بعةةو اث ةةخا  الطبيع ةة ن اعةةائيتهم، م لمةةا  1958
 الةةذي تضةةةمن لةةيمن  ةةةملتهم الحعابةةةة 1961ة لبةةةنة 140نةة  علةةةى ذلةة  اثمةةةع عقةةم ل

الةةن  علةةى االةةد المةةدع ن اعائلتةة ، إص أن هةةذه اثاامةةع جميعهةةا لةةم تتضةةمن أي تحد ةةد 
للمي ةةا  للمقصةةاد بالعائلةةة بصةةاعه صةةعيح  لةةي مجةةا  تطب ةةق اثاامةةع الصةةادعة ب ةةعو 
الحعابةةة، اح ةةث ان الةةن  لةةي اثاامةةع الصةةادعة لةةي لةةعو الحعابةةة علةةى ل ةةظ لالعائلةةةة 

لعائلةة المعنية ب عو الحعابة هي   ع لاثبةعةة دان ل ظ لاثبعةة مما  د  على ان لا
بم هامهةةةا المقةةةععة لةةةي القةةةانان المةةةدني االتةةةي  تبةةةع مةةةدلالها طبقةةةا  ثحيةةةام هةةةذا القةةةانان 
لي ةمل يالةةة اثقةةاع  الةةذ ن  جمعهةةم اصةةل م ةتع ،...، ايةةان المقصةةاد بةةةل العائلةةةة لةةي 

اجةة ااثاصد القصةع مةن مجا  تطب ق أاامع لعو الحعابة الم اع إل ها هةم: الةزا  االز 
تةةاعيخ لةةعو الحعابةةة، يانةة، ال قةةعة ال انيةةة مةةن المةةادة اثالةةى مةةن القةةعاع ... قةةد تضةةمن 
نصةةةةها اعتبةةةةاع اثاصد البةةةةالا ن ا  ةةةةعهم مةةةةن الاع ةةةةة ... ضةةةةمن العائلةةةةة التةةةةي خضةةةةع، 
للحعابةة، مةع انهةم ص  ةدخلان لةي ل العائلةةة طبقةا  لم هامهةا الصةحيح ايخعجةان بالتةالي 

، لإن حيم ال قةعة المةذياعة لةي مةا 1981لبنة  141ا  تطب ق القعاع بقانان عقم من مج
تضةةةمنت  مةةةن اعتبةةةاع اثاصد البةةةالا ن ا  ةةةعهم مةةةن الاع ةةةة، الةةةذ ن عنةةةاهم الةةةن ، ضةةةمن 
لالعائلةة التي خضع، للحعابة ييان لي ااقع اثمع قد تاا  على أمةاا  ث ةخا  لةم 

                                                           

(
1

قضائية دستورية(، مجموعة أحكام  5( لسنة )5حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ) (

؛ أشار إليه: 414، ص 3/7/1976صادر في ( ال36، قاعدة رقم )1المحكمة الدستورية العليا، ج

 . 574مصطفى حباشي عليو، مصدر سابق، ص
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خضةاعها ابتةداإل ابحيةم ت ملهم أاامةع لةعو الحعابةة، الةم تكةن ت نبةح  عل هةا ل اعهةا اا 
بتطبيقةة  اثاضةةةا   1981لبةةنة  141جد ةةد لاحيةةام التةةي تضةةمنها القةةعاع بقةةانان عقةةم 

النا ةةئة لةةعو الحعابةةة علةةى أمةةاا  اث ةةخا  الطبيع ةة ن اعةةائيتهم مةةن زاجةةا، اأاصد 
قضي هذه قصع، اثمع الذي ي يل عداانا صاعخا  على الملكية الخاصة بالمخال ة لما ت

ة من الدبتاع لةي صةان الملكيةة الخاصةة اعةدم جةااز لةعو الحعابةة عل هةا 34المادة ل
با ةةع حيةةةم قضةةةائي مةةا يع ةةة  الةةةن  المطعةةان ليةةة  لةةةي هةةذا الخصةةةا  ايصةةةم  بعةةةدم 

 .ة 1ل«الدبتاعية
اعبةةى القضةةاإل الدبةةتاعي العد ةةد مةةن المبةةادا : الق دداء الدخددتوفي  ثانيددا: ماددادئ

من خي  أحيام  التةي أصةدعها لةي منابةبا، مختل ةة امةن القضائية لي مجا  الحعابة 
 أهمها:

جعاإلا، صةحيحة ا  ةع مخال ةة  .1  ج  ان ييان لعو الحعابة بأاامع اقعاعا، اا 
 لمبدأ الم عاعية .

إن تةةم اللةة، اثمةةاا  المملايةةة ملكيةةة خاصةةة لالةةعاد يلهةةا أا بعضةةها  جةة  أص   .2
ان مجةةةديا ا  ةةةع مجتةةةزأ؛ يةةةي ص ييةةةان بةةةي مقابةةةل، إذ إن التعةةةايو عنهةةةا ي ةةةتعا ان ييةةة
 يضع تصع  ارداعة أا الدالة تح، طائلة اصبتييإل .

أكةةةد القضةةةاإل الدبةةةتاعي علةةةى مبةةةدأ  ابةةة،، أص اهةةةا أن ابةةةائل حمايةةةة الملكيةةةة   .3
الخاصة امنها دعا  اصبتحقاق  ابت  اص يمين ان تزا  أا تتي ى أا تضمحل بمعاع 

 الزمن .
بةة، ادائةةم، اان هةةذه الديمامةةة ص يميةةن ان ان حةةق الملكيةةة الخاصةةة هةةا حةةق  ا .4

 تنقضي بالتع  أا عدم اصبتعما  .
ان القضةةةاإل ملتةةةزم بببةةةو عقابتةةة  احما تةةة  علةةةى الملكيةةةة الخاصةةةة ب ةةةيل دائةةةم   .5

 امبتمع دان ان ييان محددا ب تعه زمني  محدده تنقضي الحماية بانقضائها .
                                                           

(
1

قضائية دستورية(، الصادر  3( لسنة )69و68حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم )( 

أشار  ؛148(، ص22، قاعدة رقم )4، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، ج4/3/1989في

عبد البر، دور المحكمة المصرية العليا في حماية الحقوق والحريات، مصدر إليه: د. فاروق 

 . 806سابق، ص
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، التةةي تخضةةع لهةةا عنةدما  ةةتم لةةعو الحعابةةة  جةة  ان تحةدد اثمةةاا  االممتلكةةا .6
 ب يل دق ق ص لبس لي ؛ يي ص تطا  أماا  اث خا  اآلخعين .

 الخاتمة:
تناالنا ليما ببق ماضا  من الماضاعا، المهمة اها لداع القضاإل ارداعي االدبتاعي 

ة، علةى قةدع مةا ُيتة  لةي جاانبة  لةي مجةا  الحجةز االحعابةة لي حماية الملكية الخاصةة
م ت  االحاجة إلةى دعابةت  تةزداد أك ةع اأك ةع اثمةع الةذي  جعةل مةن اعن  الي ، إصَّ أن أه

هةةةذه اآلليةةةة اهةةةذا التنابةةة  اصبةةةيما لةةةي بلةةةدنا العةةةعاق بلةةةد القةةةانان االحضةةةاعة بحاجةةةة إلةةةى 
البحةةث االدعابةةة االتعةةع  بيةةل مةةا أات نةةا مةةن جهةةد اقةةاة ااقةة، لكةةي نصةةل جاهةةد ن إلةةى 

يع الدعابة لي القةانان اصبةيما القةانان إي اإل هذا الماضا  المهم حق  اميانت  ب ن مااض
اختاما  لما تقدم نبعد أهةم اصبةتنتاجا، االتاصةيا، التةي نةع  أنهةا تمخضة، عةن ، العام

 عحلة البحث الق الت ص ل اآلتي :
 أوال : االختنتاجات :

إنَّ حمايةةة القضةةاإل ارداعي االدبةةتاعي هةةي عقابةةة متناعةةة امندمجةةة أحيانةةا، إذ إن  .1
مةن جهةة االقضةاإل الدبةتاعي مةن جهةة أخةع  يبةاهمان ب ةيل لعةا  لةي  القضاإل ارداعي 

تعزيز الحماية القانانية االدبتاعية للحقاق االحعيا، عماما  االملكية الخاصة علةى اجة  
 التحد د .

يعةةد الحجةةز إجةةعاإل   ةةتم بمقتضةةاه اضةةع المةةا  تحةة،  ةةد الحةةاجز بايةةة منعةة  مةةن  .2
  ارضةةةعاع بالةةةدائن، ايمةةةع بخطةةةاا، القيةةةام بةةةأي عمةةةل أا تصةةةع  قةةةد تكةةةان الاايةةةة منةةة

جةةعاإلا، قانانيةةة  جةة  معاعاتهةةا اعةةدم مخال تهةةا؛ يةةي ص تمةةس الملكيةةة الخاصةةة ضةةعع  اا 
  ةع قةاناني، يانةة  يعةد ق ةدا  ص  خلةةا مةن الخطةةاعة علةى الملكيةة الخاصةةة، يمةا ص يميةةن 

يةةةان تاقيةةةع الحجةةةز إذا لةةةم تتةةةاالع  ةةةعاط ، يالمحةةةل الم قةةةل بالةةةد ن الحةةةا  اثداإل، اأن ي
محقةةق الاجةةاد امحةةدد المقةةداع، اسخيلةة  يعةةد إيقةةا  الحجةةز اعتةةداإل  صةةاعخا  علةةى الملكيةةة 
الخاصة، ايحمل الحجز ل اعا  يب عة تتجلى اتنتج عند إيقاع ، منها انقطا  التقادم، اعدم 
ن يانة، بةي مقابةل  جااز ن اذ التصعلا، التي قد تجع  علةى اثمةاا  المحجةازة، حتةى اا 

 أا الهدية .أا عاو يالهبة 
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تم ةةل الحعابةةة ق ةةدا   ةةد د الاطةةأة علةةى الملكيةةة الخاصةةة، إذ إنهةةا ت ةةل حعيتهةةا  .3
اتال  د المال  اتجةعده مةن البةلطا، التةي يملكهةا تجةاه مةا يملة ، يمةا إنهةا علةى أنَّةاا : 

 ارداعية، ااصت اقية، االقضائية .
 ثانيا : التوصيات :

، ت ةةةعيعية دقيقةةةةة اااضةةةةحة نةةةدعا الم ةةةةع  الععاقةةةي إلةةةةى اضةةةةع ضةةةاابو اضةةةةمانا .1
 اصعيحة لي حا  لعو أي ق د من الق اد التي تطعأ على الملكية الخاصة .

نةةدعا إلةةى إجةةةعاإل معاجعةةة بةةةعيعة ادقيقةةة ا ةةةاملة لجميةةع الت ةةةعيعا، التةةي تضةةةمن  .2
 الحماية ارجعائية للملكية الخاصة؛ اذل  على نحا يضمن حما تها من التعدي عل ها .

ارداعي؛ لزيةةادة ضةةمانات  الحمائيةةة؛ للاقةةا  لةةي اجةةة  تابةةيع صةةيحيا، القضةةاإل  .3
البةةلطة المعتديةةة علةةى الملكيةةة الخاصةةة إلةةى حةةد إميانيةةة علةةع  ةةدها عنهةةا لةةي حةةا  اجةةاد 
بةةند قةةاناني صةةحيح، مةةع إميانيةةة لةةعو الاعامةةا، التهد ديةةة عل هةةا، لضةةي  عةةن إميانيةةة 

 الحجز على أماالها الخاصة لضمان أخذ التعايو عنها .
ن  الئن يان  نع  بأن .4 اربطاإل لي تحق ق العدالة يم ل إجحالا   د دا  للمتقاض ن، اا 

ماضةةا  دعابةةتنا  تعلةةق بالحمايةةة القضةةائية للملكيةةة الخاصةةة، اعلةةى العيةةس تمامةةا لانةة  
قيمتها تتضاإل  اتضعل إلةى حةد يب ةع لةي عةدد الةدعاا  االقضةايا التةي تنظعهةا جهةا، 

ل ها اما  تعت  على ذل  من بوإل لي ال صةل  القضاإل المختل ة اابتطالة أمد الخصامة
ل هةةا، لةةذا صبةةد مةةن اتخةةاذ بعةةو ارجةةعاإلا، التنظيميةةة القضةةائية االتةةي تبةةاهم لةةي زيةةادة 
لاعلية القضاإل لي حماية الملكية الخاصة، إذ ص  خ ى علةى أحةد بةأن العدالةة قةد تتحقةق 

تجعيةد المنازعةة  على أتم اج  إن باع، ب يإل مةن التببةيو االبةععة لةي ارجةعاإلا، مةع
أا الخصةةةامة مةةةن اثهةةةااإل ال عديةةةة، اته ئةةةة جميةةةع الابةةةائل اليزمةةةة لتمحةةةي  القضةةةايا 
امحاالةةة  المااإلمةةةة بةةة ن حبةةةن بةةة ع المعالةةةق العامةةةة بانتظةةةام ااطةةةعاد، احمايةةةة المصةةةالح 

 ال عدية إلى جانبها .
اضع ناصي بتعزيز عقابة الميإلمة على أعما  ارداعة، إذ إنها  د، لي اقتنا الح .5

ضةةعاعة حتميةةة صبةةد منهةةا لةةي ظةةل دالةةة ارنمةةاإل االخةةدما،، إذ إنَّ ارداعة تملةة  امتيةةازا، 
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حد  ة ااابعة عند مماعبتها لن اطها ااظائ هةا، ممةا قةد  ةؤدي إلةى تهد ةد حقةاق اثلةعاد 
 احعياتهم اصبيما الملكية الخاصة .

ة مبابةةا  بالملكيةةة ننا ةةد الم ةةع  الععاقةةي بةةإلزام القضةةاإل بتبةةب   قعاعاتهةةا المتضةةمن .6
الخاصة اذيعها صعاحة  لي صل  قعاعاتها؛ اذل  لتمي ن القضاإل من ت ع ل عقابت  علةى 

 ارداعي، امن  م الحد من احتماص، تعبل ارداعة . عين البب  لي القعاع
نةةدعا إلةةى إخضةةا  قةةعاعا، لةةعو الحجةةز إلةةى مبةةدأ  خصةةية العقابةةة، ايةةذل  إلةةى  .7

، دعمةةةا  للمبةةةدأ العةةةام الةةةذي يقضةةةي بةةةأن الملكيةةةة الخاصةةةة مبةةةدأ  ةةةععية الجةةةعائم االعقابةةةا
 مصان  اص  جاز المباس بها إص ابت ناإل  اباتبا  الابائل القانانية الصحيحة .

ناصةةي بضةةعاعة اضةةع ضةةاابو اضةةمانا، ت ةةعيعية صةةعيحة ادقيقةةة اااضةةحة لةةي  .8
 حالة لعو الحعابة على الملكية الخاصة ضمانا  لحما تها االح اا عل ها .

 ئمة المصادر:قا
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